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Դիւրին ւււ֊ ամէն օր չե՛ն ծնիր աստուածները, դժուա– 
րութփւններով ու երկար ընդմիջումներո՛վ լոյս աշխարհ 
կու գան բոլոր աստուածածինները: 

Սովորական չէ գիշերը, որուն խորունկներէն կու գան 
անոնք, սովորական չէ աոսււօտը՝ որուն պայծաո. արե-
գակն են այլեւս իրենք, անհունն ի վեր բսւրձրաշալ։ 

Աստուածնե՜րը, աստուածայի՚ն բաները՛ 
Որպէսգի գոյանան անոնք եւ արարչագործեն իրենց 

կարգին, հարկ է որ՝ 
Հրահա՛նգ արուի լեոներուն, որոնք կեանքին ուժն ու 

ամրութիւնը կը խորհրդանշեն. 
Հարկ է որ՝ 
Հրամայուի՛ ծովերուն, որոնք պատկերն են խււովքին 

ու խորութ՜եան։ 
Փոթորիկնե՛ր պէտք է ներկայ ըլլան, նիցչէսւկան իր– 

րեւ աւել ։ կայծակնե՛ր պէտք է մեկնին ամպերու իրենց 
ահագնադղորդ սւշխարհէն, Քրիստոսի մը ձեո֊քերուն մէջ 
արդարութ-եան մտրակ դաոնալու, ընդդէմ փարիսեցինե-
րուն եւ անոնց կուտակած կեղտին։ 

Աստուածները չծնան երբեք որեւէ ժամու եւ որեւէ 
փոքր բանի համար։ Ծնան՝ որովհետեւ տակնուվրայ ե– 
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ղսւծ բաներ կային, ու կային մանաւսւնդ տակնուվրայ ը լ -
լալի՛ք թաներ։ Այսպէս–– 

Աստուսւծները հնազանդութիւն չե՛ն, ըմբոստութիւն 
են, խեւայեղ ու. սուրբ տակնուվրայութիւն և ապա՛ միայն 
արդարսւգոյն նոր կարգ։ Ցաւին ու ծիրանի պայծսւոու– 
թիւններուն մէջէն վագող րոցսւմօրուս Վահագնհր են ա– 
նոնք, բոնութիւններ տապալելու տիեզերական անյեղլի 
ճակատագրով մ ը ։ 

Աստուածներր, - գրեցէ՛ք ամէն տեղ, - յեղափոխու– 
շ>իւն են եւ բռնութեան դէմ բարձրացող բռունցք։ 

ձ 

Եօթսւնասունըհինգ տարի սւոաջ, աշխարհի մը, անց-
եալի մը ու ներկայի մը բովանդակ ցաւին մէջէն բարձ-
րացաւ ժողովուրդի մը յեղափոխական րւաւնցքը, ընդդէմ 
րււնութեսւն եւ ընդդէմ քաղաքացիական մ ո ւ թ ի ։ էօթ-ա– 
նասունըհինգ տարի աոաջ, Հայոց լեոներն ու լեռնացած 
տաււապանքը ծնունդ տուին ըմբոստութ՛եան սւհաւոր կամ-
քի մը, որ Հ . 8 ՛ Դաշնակցութիւն կոչուեցաւ։ 

Ծ նաւ, եօթանասունըհինգ տարի աոաջ, Հայոց նոր 
ժամսւնակներու աոաջին ու ահեղագո ՚ յն աստուածայինը, 
վահագնեսւն ծիրանի երկունքներուն մէջէն, յեղափոխա-
կան աստուծոյ մը ծիրանին նետելով անկէ ետք հայոց 
կեանքի գրեթէ բոլոր երեսներուն վրայ : Ծնաւ՛ եւ բո-
վանդակ հայ կեանքը, իր բոլոր կողմերով, ապահովա-
գրուեցաւ կարծես այլեւս ամէն տեսակ հիմնական չարի-
քի դէմ, հիմնական տգիտութեան ու հիմնական տգեղու-
թեան դ է մ ։ 

Ծնաւ՝ ու քանի մը մեծ աոասպելներ կրկնուեցան 
կարծես հայոց կեանքին մէջ— Հայկ ՛նահապետ, Արամ, 
Արա, Վահագն, Սասունցի Դաւիթ։ 

Ծ նաւ՝ ու քանի մը մեծ իրսւկանութիւններ կրկնուե-
ցան կարծես ն ա ե ւ . ֊ Արտաշէս, Արշակ Ի–, Մամիկոնեան 
սպարապետներ, Դաւիթ Րէկ։ 

1890-ին, Հայոց հողը, հին ու յուււթի՛ հող՝ ուրիշ ոչ 
մէկ մեծութեան կրնար ծնունդ տալ, ե թ է ոչ միայն ու 
բացաոապէս Հ . 3– Դաշնակցութեան։ Զինք ճնշող ու 
քպմող բոլոր ուժերուն, Հայաստանը տուած էր ի վերջոյ 
իր խորագոյն, շքեղագոյն ու սւհաւորագոյն մէկ պատաս-
խանը նորէն, ինքգինքյլ^է^ով այս անգամ ամբողջովին 
երեք խորհրդաւո^թ^քս^ - Հ . 3– դ . ; 

ճւցւէւ̂ ճ Ե̂  
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1890-ին, Հայաստանը իր մեծ տէրը ունէր այլեւս։ 
Ունէր գաւակ ու գինուոր։ Հայաստանեայց եկեղեցիէն ու 
էջմիսւծինէն ղսւտ, ունէր Հայաստանեայց Յեղափոխու-
թիւն եւ ֆետայիներու կարմիր էջմիածին, - Տարօնի աշ-

խարհ եւ Վասպուրական, կսւբնոյ աշխարհ եւ Սիւնեաց 
երկիր, Արարատ ու ՚Շիրակ: 

1890։ Հ . 3 • Դ - ։ 
Փոխուեցաւ տակաւ Հայուն ինքնագիտակցութ՛եան ո– 

րակը։ Հսւյութեան նոր որակը 1890-էն կը սկսի եւ կը 
կոչուի Դաշնակցութիւն, որ կայ այսօր ամէն րսւրձրօրէն 
ինքնսւգիտակից Հայու մէջ, եւ որ կը նշանակէ արդէն ազ-
գային ներքին ուժերու եւ արժէքներու առջեւ երկիւզած 
պաշտամունք: 

«Երկնէր երկին եւ. երկիր. . . 
Հայութենէն ծնունդ աոաւ Հ՛ 9 ՛ Դաշնակցութիւնը, 

իսկ Դաշնակցութենէն ծնաւ Դաշնակցսւկանութիւնը՝ որ 
գգալու եւ մտածելու նոր որակ է , նոր ոճ ու նոր կեց-
ուածք։ Որ առնականութիւն է եւ ինքզինք հայօրէն խը– 
րոխտ պահելու երդում։ Որ մանաւանդ պաշտամունքի 
հասնող մակընթաց սէր մըն է անընդհատ՝ հանդէպ հայ-
րենիքին, անոր անկախութեան ու մշակոյթին։ 

Դաշնակցութիւն եւ Դաշնակցականութիւն՝ յեղափո-
խութիւն են ու արուեստ, պայքար են ու գրականութիւն։ 
Ամէն փետայիի կողքին մտաւորական մըն են դրած, ա– 
մէն ահաբեկիչի կողքին արուեստագէտ մ ը ։ Այսպէս՝ -

Աղբիւր Սերոր են ու Անդրանիկ, բայց եւ Ահարոնեան 
ու Ջ օ հ ր ա պ , Դէորգ Չաւուշ են ու Մա֊րսաւ, բայց եւ Սիա– 
մանթօ եւ Վարուժան, Հրայր են եւ Սեպուհ, բայց եւ 
Շանթ եւ Ռ» Զարդարէ ան, Համազասպ եւ ՝Թեոի, բայց 
եւ Երուխան ու Ռուբէն Սեւակ։ Ու տեղ մր Քրիստափոր 
են, տեղ մը Ռոստոմ, տեղ մը Զաւարեան. եւ ա ֊րիշ տեղ 
մը Մելքոն Կիւր&եսւն են, Թլկատինցի են, Վարանդեան 
են, Շուշանեան են, Ջարենց եւ Րակունց, ու դեո քանի՜ 
Թեհլիրեսւն, քանի՜ Շիրակեան, քանի՜ Ռուբէն, քանի՛ 
Դրօ, քանի՜ անուն՝ զինուորի ու գրչի մարդու։ 

1890։ 
Սկսաւ մեծ բան մը Հայութեան մէջ եւ ան կը շարու– 

նակուի՛. •« 
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Ընթրիքից յեաո յ Ս՛ար գարը իր նա– 

իա սիր ահ՛ սել կա չուէ բազկաթոռին նըս֊ 

տաՆ, ինչ որ երկրաչափական գծագրոլ– 

թիւններով էր դրա ղո լած, երբ Հնչեց փո-

ղոցի դրան զանգը է Աղքնա կր՝ ԱՀեա֊շր , 

որ մինչ այդ դաշնամուրի վրայ միապա-

ղաղ վաբնութիւններ Էր կասւարում , այն 

Է պատրասաւում Էր ուոքի ցատկելու, 

երբ մայրը կանխեց նրան է 

— Գուն շարունակէ՛, ձագս, ե՛ս կը 

բանամ դոլոլը: 

Ասաց ու մեքենաբար վարսերն ու 

շրջազգեստը յար դարելովդ Հ ի ւրա սենեա-

կիդ անցաւ նախագաւիթ • Աձոլշը շարու՛-

նակեց անգոյն % անկշոոյթ Հնչիւնները։ 

Մարգարը Հայեացքովդ Հետեւեց կնո^ 

քայլուացքին՝ սիգաճեմ Ու. թե թել % Աչ՜* 

խաաեց կենտրոնանալ իր գծագրութեան 

վրայ, սակայն մտապատկերում ԱՀեա– 

Հիան էբ իշխում թուխ , գեղատեսիլ ու. 

փարթամ ։ Իր սեփական մտածումներից 

շիկնեց ել մ առվին կշտամբեց իրենէ Միչա 

այգպէս էր լինում է ԱմԷն անգամ կնոք ր 

տեսնելիս , յուղման մի քերմ ալիք էբ անց-

նում իր մարմնով, կարծես թէ առածին 

անգամ էր Հանդիպում այդ էակին X 

Աշնան ամոլյոի վերջին դեղին ճաո.ա-

դայթները ՀրդեՀել էին մեծադիր ար-

դիական պատոլՀանը եւ լուսամուտից 

ներս արտ ացոլու ել Հիւրասենեակի նոր 

ու փարթամ կաՀաւորանքի վրայ յ Հա– 

ճեչի մի գաղջութիւն կար մթնոլորտում ։ 

Մարգարը զգաց այդ իր քունքերի վրայ 

եւ երանութեամբ իր աղջնակին նայեց , 

որն այդ պա Հին լեզուն դուրս էր ցցել 

մօր պէս Համակ կենտրոնացում դար-

ձած ։ Աչքերը վերադարձան գծագրու-

թեան ւ Մարդարը ծրագրում էր աան ա– 

րեւելեան մասում, Անուշի ննջասենեակին 

կից յ մի նոր սենեակ ալելացնել իր կըրտ– 

սեր աղջկայ Ա՝անուշի Համար ( որը Հագի լ 

մէկ տարեկան էր է Նա Հաշուեց է որ բա-

ւական դրամ խնայած ունի է Եթէ Հոկ-

տեմբերին սկսի կառուցումը, ապա ա– 

մենաուշը մէկ ամսում կը կարողանայ ա – 

լարաել աշխատանքը է 

- Ա՝ ա՚րք - ձա յեեց կինը նա խաղալ-

իքից ~ պաշտօնական մարդ մըն էէ ՝0եզի 

Հետ տեսնուիլ կ*ո*՚ղի է 

- Պաշտօնական մա*րդյ քք վ կարող 

Է լինել - ասաց Մարգարը եւ բարձրա-

ցաւ տեղից, ակամայից չսիրելով ղպաշ– 

տօնականդ բնութագրումը է Ինքը Հիւսնդ 

բնակարաններ կառուցող, ի^նչ գործ պի՜ 

տի ունենա յ պաշտօնական մարդկանց 

Հետ է Հեռաւոր մի ցուրտ նախազգացու-

մով Համակուած, նա ԱնաՀիտի ձեռքից 

վերցրեց այցետոմսը է մի քանի վայրկեան 

նայեց վրան եւ բան չՀ աս կա ցաւ է 

Սայյւըս Հիքընլոսիըր, կրտսեր 

Ներկայացուցիչ 

ԵԴԵՄԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶԻ 

ԱրլիԹկթ-ընւ, ՄասաչուսԷթ-ս 

Հեռախօս1 ԼԻ-նքըն 7-7777 

իր բաց մոխրագոյն աչքերը 

դարձրեց եւ Հարցական մի պաՀ նայեց է 

- Էս նման մարդ չեմ ճանաչում է Ի՚*1*չ 

Է ուզում ւ 

- Չգիտցայ ։ Ըսալ, Որ շատ կարեւոր 
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է աա պատասխանեց Անահիտը - թերեսս 

քու ք ս ւ ն ս ր - ր ա ք շ ը ն ^ գործին Հետ առընչ– 

ուած– Էէ Զըսաւ* 

« Մի գոլցէ սխալ Հասցէի է եկել -

իր թեբահալատոսթիւնը յայտնեց Մ ար-

դարը ։ 

- Շիտակ մ եր մ ա կանո էնը աո սաս է 

Ըսաւ Ա՚արք ԳոսրգԷնեանը տեսնել կ՝ոս– 

զէ։ Ի՞նչ ըսեմ, Մ*»րք>–> 

- ինչ որ է) ներս ընդունիր յ 

Երբ այցելուն ներս մտաւ Հիլրասեն– 

եակ, դաշնամուրի հնչիւնները լռեցին ւ 

Ա՝ի պաՀ ամէն ինչ քարացալ։ ինչ որ 

լարոլած մի սպասում ամէն կողմից խոս–՛ 

ժեց եւ կենտրոնացաւ անծանօթի վրա յ է 

Բարձրահասակ, սեւազգեստ մի մարգ 

էր, սեւ փողկապովդ եւ սՈլաղոլած սաթի 

գէս սեւ մաղերով, ձեռքին սեւ պատ կա– 

ուելի մի պայուսակ ու սեւ թաղեգըյ– 

խարկ ւ Այցելուն գլխի թե թեւ ոլ շնոր– 

Հալի մի շարժումով ող^ոլնեց տնեցինե-

րին։ 

- Կը ներէք, որ ձեզ անհանգստացրի 

- ասաց նա Հարվըրգեան յղկուած չեչ-

աասորոսմով, եւ ձեռքը երկարեց Մար– 

գարին - Աա՚յրըս Հի ՚ ք ը&լուփըր: 
. Հ ս ա ւ . ս ա ս ե ո ւ տ ո ւ - ասաց Մար– 

դարը ան միրապէս յետ քաշելով ձեռքը է 

Այգպիսի սառն ու լպրծուն ափ կեանքում 

չէր սեղմել։ Աոաջին իսկ պահից անա-

խորժ՜ մի զգացում առատացաւ մէՀյչ Հան-

գէպ այցելոսին ։ Նրա Հագնուածքը այն-

քան ճաշակաւոր էր ու անթերի, որ ա՛-

կամայից շփոթոսեց տ Տետոյ անծանօթի 

վրայից աարածուող թանձր անոլշաՀո-

տոլթիսնը վիրասորեց իր առնականու-

թիւնը ։ 

- հյնգրեմ, Համեցէք - ասաց Մ 

գարը իր բազկաթոռը առաջարկելով ձր– 

բան: &արժո սելիս V*արգարի ձախ "աքը 

սրճասեղանին Հանդիպեց, Որի հետեսան– 

քով ես ապակէ ծաղկամանը վայր ընկաւէ 

Եիկնեց եւ զգալով իր չիկնեքր քրտնեց ու 

Էլ աւելի շփոթուեց յ Ինքը աշխատաւոր 

մարգ) ի՞նչ գործ պիտի Ունենա յ նման 

պաշտօնական մէկի Հետ։ 

Ւէեւ Մարգարը աւելի յաղթամար-

մին էր ու պարթեւահասակ, սակայն 

ինքն էլ չգիտցաւ ^ թէ ինչու այցեչուի 

առֆեւ իրեն փոքրացած զգաքք * 

- Համեցէք միււաըր 777 
- Հի՚քընլոլփըր - ժպտերես օգնու-

թեան Հասաս անծանօթը տ 

- Ա յ ո ՛ , այո՛ ք ի Հարկէի միսաըր Հի– 

քընլուփըր։ Կը ներէք, ի Հարկէ % Համե– 

ց է ՚ ք միսաըր Հիքընլուփըր . . . 

Երբ տեղասորոսեցին ցածլիկ սրճա-

սեղանի շոսրԼ, որի վրայի թափուած 

ծաղկամանի քրւրը արգէն մաքրել էր Ա– 

նահիտը) Մարգարը ոտքը ոտքի Վրա/ 

գցեց , ապա ինչ որ ներքին մղումից գՐՐ~ 

գըսած՝ փոխեց գիրքԸ յ աւելի պատրաս-

տակամ ոլ խոնարհ կեցուածք ընդունե-

լով ։ Անահիտը նկատեց այգ եւ ինքն էլ 

իր հերթին ազգուեց ամուսնու պահուած-

քից ։ Միայն փոքրիկն Անուչն է ր , որ 

ա յցե լուի նստած բազկաթոռին յենոլած է 

արմոսկը ծնօտին* մանկոսնակ Հրաշալի 

Հետաքրքրոսթեամբ զննում էր Հիւբին % 

- Այգ մատանին Հնդկաստանի*ց է -

Հարցրեց Ապուշը պիջ-պիչ նայելով հե-

քիաթային ցոլքեր արձակող շափիսղեայ 

ակին : 

- ճիշգն ասած չգիտեմ$ խերեսս 

Հնդկաստանից է : Ինձ նոսէր է ուղարկ-

ուած Րոթերգամից - պատասխանեց քմիս– 

տ ը ր Հիքըելոսփըր ես դառնալով քնքշոլ– 

թեամբ շոյեց աղջնակի թաւշէ մաղերը Հ 

- Անո՛ւշ յ դու անհանգստացնո՛ւմ եօ 

հիսրին - մ ԷՀ մտաւ Մարգարը - լաւ կա-

նես սենեակդ գնաս ես գասերգ սովորես : 

Անուշը քաղաքավարոլթեամբ Հրա-

ժեշտ տոլեց ել քաշոլեց իր սենեակը I 

- Որքա՜ն բարեկիրթ զաւակ ունէք -

ասաց այցելուն եւ ականեր շփեց ; 

Հաճո յա լիր մի քանի խօսքերի փո-

խանակում ից յետոյ ստեղծուած անորոշ 

կացոլթիլնից դուրս գա լոս նպատակով, 

Անահիտը սուրճով ու տանը թխուած խը~ 

մորեղէնով հիւրա սիրեց մխոոըբ Հի^Ը*՛– 

լուփըրին , որը այգ ԲՈԼՈՐԸ ընգՈլնհց 

խոր գնահատանքով: Անծանօթի ներկա-

յութիւնը ա յնքան տիրական էր ( որ Մ ար– 

գարի մօտ առածին պա Հին առաջացած 

շփոթը ակնածանքի էր փոխոլել յ ք ա – 



6 

բունակ փողկապն էր շտկում ել խոշոր, 

մսեղ քիթը արորում է Իր տան յարկի տակ 

երբեք այգպիսի պատկառելի անձնաւո-

րութիւն չէր ունեցել յ Եդեմական Պար-

տէզ ։ Սակայն ի՛՛՛նչ է Եդեմական Պարտէ-

զը է մտածեց նա, եւ պատասխան չգտնե-

լով , նախախնամսլթեանը վերապահեց ի-

բերի զարգացումը ւ 

ԱՀւաՀիաը չէր կարողանում Հայեաց-

քը Հեոացնել անծանօթ ի դէմքից : Հակա-

պատկերն էր իր ամուսնու : Որքան Մ ար-

դարի արտաքինից բխում էր երբեմնի 

չինականը, աշխատաւորը , սովորականն 

ո ւ մատչելին յ այնքան խորՀրգաւոր էր 

Մ ի ս ա ը ր Հիքընլոլփըրը՝ ազնուական ու 

անմատչելի : կնոջը առանձնապէս գրա-

ւում էր նբա մետաքսեայ ածխափայլ 

փողկապը | խնամքով, օսլայած ճերմակ 

շապիկն ու ողորկ վզի վրայ կարծես ինչ 

որ վարպետի կողմից կերտուած գլու-

խը թուխ , մռայլ ու իշխանական է 

կնոՀ այտերը շիկնեցին : ԱրՀեստա– 

կանօբէն թեթեւ Հազաց ոլ գլուխը ա– 

մուսնուն թեքելով ժ՜պտաց • 

- Հար կա ւ ձեզ Հետաքրքրում է իմ 

ինքնութիւնը - խօսեց Հիւրը ծանր ու Հե– 

զին ա կա ւոր : - Ես ներկայացնում եմ Ար– 

լինգթընի շրջանի Համայնքը ։ 

Մ արդարը ծնօտը ձեռքում առած լը– 

սում էր , չՀամարձակոլելով ընդմիջել 

Հիւրին ՚. 

Արեւը վաղուց իքել էր տ Պ՜ատոլՀա– 

նից դուրս տարածուել էր զով, կա պո յա 

մթնշաղը % եւ Հեուում թղկենիների ան– 

տառիկից վեր՝ կաթոզիկէ եկեղեցու 

բարձրաբերձ գմբէթի վրա յ տակաւին 

չողչոզում էր ոսկեգՈյն խաչը յ 

- Ենթադրում եմ, միստըթ Հիքըն– 

լուփչչր, որ ձեր գործը մեր Համայնքի 

կրթական ասպարէզին է վերաբերում -

նոյնքան մաքոլբ անգլերէնով խօսեց Ա— 

նաՀիտը՝ Հայեացքը Հիլրից ամուսնուն 

ուղղելով, կարծես նրա Համաձայնութիւ-

նը Հայցելով. Այդպէս էր ԱնաՀիտը։ Գի– 
աէր» որ կիրթ շրջանակներում Մ արդա-

րը խուսափում էր շս*տ խօսելուց՝ իր 

Հայկական շեշսւա լորում ի վրայ չհրաւի-

րելու այլոց ոլչադրութիլնը յ 

• Ածելի՛ն - պատասխանեց միսաըր 

Հիքընլու-փըրը - մեր Համայնքի գրեթէ 

բոլոր ւսսպարէզներին ւ 

- Հետաքրքիր է - ասաց Ա*արդարը տ 

- ՛Լա Հան գա յիոն թէ կենտրոնական 

կառավարութեան գծով - Հետապնդեց 

կինը, 

- Ո՛չ առաջինը եւ ո՛չ էլ երկրորդը ։ 

€Եդեմական ՊարտէղՖը Հանրանոլէր մի 

Հաստատութիւն է , ՈՐԱ չա Հա գրգռուած 

է մեր Համայնքի իւրաքանչիւր անդամի 

Հոգեկան , բաբո յա կան ոլ նիւթական բա– 

րօրոլթեամբ է 

- Ո՚֊րեմն կրօնական Է - Հաստատեց 

Մարդարը ներքուստ դժգոՀ իր գիւտից » 

- կրօնն ու եկեղեցին մեր Հաստա-

տութեան բաղկացուցիչ մասն են կազ~ 

մ ում, ա յսպէս ասած 1Րացուցիչ գործօն– 

ներ է Մ՛եր Հիմնական նպատակն Է Համա-

դրել Հոգեբարոյական յիչեալ տուեալնե-

րը կենտրոնական ա յնպիսի մ ի կառո յ– 

ցում, որից Հանոլր Համայնքը օգտոլի 

ՀաւասարապԷս միշտ պաՀպանելով իր 

արժանապատուութիւնը, այսպէս ասած* 

իր յաւեբժացոամը • 

Մ արդարը շատ բան չՀասկցալ, սա-

կայն տպաւորոլեց ։ ԱֆւաՀիտին Հեաա– 

ՔԸՐՔՐՈՂԸ կրթականն էր ։ Գեռ անցեալ 

օրն էր, որ Անուշի յաճախած տարրական 

դպրոցի ծնողական խորՀրդի անդրանիկ 

ժողովում, իր ամուսնու յորդորն երին ան-

սալով առաջարկել էր աւելի ուշա-

դրութիւն դարձնել թուաբանութեան ու-

սուցման վրայ եւ Կրթական վար չութ իլ»» 

նից երաշխիք ստացել որ այգ խնդիրը 

քննարկոլթեան նիւթ կը գարձոլի Համա-

պատասխան մարմինների յաջորդ նիս-

տում–. Ուրեմն, մտածեց ԱնաՀիտը , իր 

առաջարկը տեղ է Հասել յ 

- Աակայն - ասաց նա - գործնական 

ի՛՛նչ քայլեր են ծրագրլոլմ մեր դպրոց-

ների կրթական մակարդակը րարձրացը– 

նելոլ ոլզղոլթեամբ է 

Միսաըր Հք՚քընլուփըրը մի պաՀ բա-

ք՛ եմ տարար Ժպտաց եւ Հովանաւորողի 

ծանր ու ինքնավստաՀ շարժումով թեք– 
Ոէ–եցէ ոլ ոտքի մօտ գորգի վրայից վերց– 
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րհց իր սեւ պայուսակը ել Հանդիսաւո-

բոլթեամքւ բացեց ։ 

- Ա՝եր Հաստատութիւնը ներկայումս 

զբաղուած Է վիճակագրական տուեալներ 

կազմելով։ Մ՝եզ անհրաժեշտ Է Ար լինդ– 

թընի շրջանի իւրաքանչիւր ընտանիքի 

պատմութիւնը - թիէ–, եկամուտ , կրթա-

կան մակարդակ, կրօնական պատկանե– 

լիութիւն , ապագայ ծրագրեր , եւայլնէ 

եւայլե։ Օրինակ գոլք պիտի զարմանաք 

եթէ ձեզ ասեմ, որ մեզ մօտ սւրձանա– 

ղ րած ունենք ձեր ընտանիքի ամբոզՀ 

պատմութիւնը ։ 

- Պատմութի՞՛ւնը - ակներեւ ներքին 

անհանգստութեամբ վրայ տուեց Մար-

գարը՛. 

- Այո՛ - լակոնական պատասխանեց 

| ք ի ս տ ը ր Հ ի ք ը ն լ Ո լ փ ը ր ը յ 

- ինչպէ°ս թէ.. . ո՞՛րտեղից - իր ա– 

թոռից առա ^ հակուեց Մ արդարը : 

- 6 արգելի պարոն է մ եր գործոլնէու– 

թիւնը հիմնուած է մանրակրկիտ ոլսոլմ– 

նասիրոլթիւնների վրայ։ Ահա ձեր ար– 

խիլըէ 

Աայրըս Հիքընլուփըր Կրտսերը պա-

յուսակից հանեց կապոյտ , շքեղակազմ մի 

տափակ դիրք^ բացեց առածին ԷքյԼ եւ 

սկսեց կարդալ • 

ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՏՈՒԵԱԼՆԵՐ 
ՄԱՐ ԳԱՐ ԳՈՒՐԳԷՆԵԱՆԻ 

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆ 

4.Մարդար Գուրգէնեան, 3 8 տարե-

կան , սպիտակամորթ, արհեստով կա-

ռուցող • Հքննգավայրը Գառնի : կրթոլ-

թիւնըՀ մի^նա կարգ յ էքրկոլ տարի զին՜ 

ոլորական ծառայութիւն կարմիր Բանա-

կում է Արեւմտեան ճակատ ։ Երկրորդ 

աշխարհամարտի ժամանակ, ռազմագերի 

գերմանական ճամբարում ։ Ազատագըր– 

ուած Գաշնակից ուժերի կոԳ՚^Իտ 1 Նէր– 

կայումս ամերիկեան քաղաքացի ։ "Նկա-

րագիր* կորովի ու պատասխանատուէ Ա՛-

մուսնացած ամերիկեան քաղաքացի Ան 

Ջերահեանի հետէ Երկ"*– զաւակ։ Անուշ 

8 , իսկ Մանոլշ մէկ տարեկան Հ Սեփա-

կան տուն է կրկնակի երաշխալորոլած 

յանձնաբարականնեբ ւ Գերազանց վարկ ՚. 

Կրօնական պատ կա նելիոլթիւն՝ Հայ»9 

Ուղղափառ Եկեղեցիէ է 

Գիրքը փակեց եւ գրեց սրճասեղանի 

վրայ եւ նոյն հրովարտակային ոճով շա-

րունակեց՝ աչքերը յառած Մարդարի աչ-

քերին : 

- Տեսնո՛՛ւմ էքէ թէ որքան բաբե– 

խըղճօրէն է գործում մեր հաստատու-

թիւնը։ Զեզ կարդացի միայն ամփոփու-

մը։ 

- Բայց ի՛՛՛նչ առնչութիւն ունի իմ 

կենսագրութիւնը ձեր հաստատութեան 

հետ - զուսպ վրդովմունքով բացատրու-

թիւն պահանջեց Գոլրգէնեանը - ի վեր-

ջոյ տակաւին ինձ պարզ չէ ձեր ա յցե լու– 

թեան դիտաւորութիւնը ։ 

Անահիտը անմիֆապէս կռահեց, որ 

ամուսինը յոլզուած էւ Նորից աւելի ա– 

կընրախ էր դարձել նրա հա յ կա կան չեշ– 

տը : Աշխատեց հայեացքով մեզմացնել 

նրան : Գիտէր , որ Մարգարը չէր սիրում 

անծանօթ մարդկանց մօտ բացել իր անց– 

եալը » կացութիւնը բնականոն 

մէջ գնելու համար չէգոք գիրք բոնեց Տ 

- Թերեւս , Մարք, Մ ի ս տ ը ր Հիքըն– 

լո*֊փըրը մանկավարժական տեսակէտից 

անհրաժեշտ է գտնում իւրաքանչիւր ա– 

շակեբտի ընտանեկան պարագաների ճըշ– 

դումը Հ 

- Որչափ ազն ի ւ է ք , Տիկին - բերա-

նի շու–բջ երկու փոսիկներ առաջացնելով 

խօսեց հ ի ՚ ֊ ր ը յ ապա ուշադրութիւնը կըր– 

կին ամ ուսնուն դարձնելով աւելացրեց -

ես միանգամայն ձեզ հետ համակարծիք 

եմ, Պարոն Գոլրգէնեան ք որ աւելի շուտ 

պիտի բուն խնգրին անցնէի ել ա յցե լու– 

թեանս դիտաւորութիւնը պարզաբանէի : 

ինչպէս ասացի , «Եդեմական Պարտէզ^ր 

հետապնդում է համայնանոլէր համա-

պարփակ մի շարք նպատակներ, որոնցից 

մէկն է նաեւ Արլինգթընի քաղաքացինե-

րի նիւթական ապահովութիւնը։ 

- ՛Նիւթական ապահովութիւն է ինչ– 

պէ՚^ս - հարցոլց Անահիտը։ 

- Շատ տրամաբանական Հարց - Հ ա – 

ւանութիւն տոլեց Հ ի ՚ ֊ ր ը I 

- Ապահովագրական որեւէ ընկերոլ– 
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թի*ւն էք ներկայացնում - միիմաեց 

Մարգարը որոշ չորոլթեամբ - եթէ այգ 

է ձեր գործի բնոյթը 1 ապա պիաի ասեմ, 

որ մենք Հարկ եղած ապահովագրութիւ-

նը ունենք է 

Մ ի ս ա ը ր Հիքընչուփըրը ծխելու թոյլ– 

աըւութիւն խնդրեց , յետոյ ծոցի գրպա-

նից ծխախոաի ոսկեգո յն աուփը Հանելով 

մի գլանակ վերցրեց ^ մի քանի անգամ 

թեթեւակի զարնեց րթամաաի եղունգին յ 

ապա մոխրա—կապո յա քուլաների միֆից 

խօսեց՝ միչա ինքնավսաաՀ Ոլ Հանդարտէ 

- Ո՛չ * Մ եր Հաստատութիւնը ապա-

Հովագրական ընկերութիւն չէ : Մենք ա– 

ռե լար ական նպատակ կամ շաՀոյթ չենք 

Հետապնդում $ Մենք Հետաքրքրուած ենք 

միայն մեր Համայնքի անգամների բա^օ– 

րոլթեամր ոլ. ապագայովյ ^ՐԺգթէԼ^Ը 

գնալով աճոլյք ու մեծանում է: Բնակ– 

չութեան թ ի * ֊ ը վերջին այս աաս տարի-

ներին քառապատկուէ լ է յ Մ եր քաղաքը 

Հիմնական մեծ փոփո խութ իւնների է են-

թարկուէ լ - նոր դպրոցներ , Հիւանդա-

նոցներ , գրադարաններ, նոր ճանապարՀ– 

ներ , բնակելի նոր էին ութ ի լեներ ։ Որպէս 

գիտակից քաղաքացիներ, մեր Համայնքի 

նկատմամբ անարդարութիւն գործած կը 

լինէինք եթէ չմտածէինք նրա Հոգեկան 

ու ֆիզիքական Հանգստութեան մասին յ 

Ահա Հէնց այդ նկատառումով մեր Հաս-

տատութիւնը քաղաքիս արեւելեան մա-

սում յիսուն Հեկտար մի տարածութիւն 

է դնել, ծառազարդել, ծաղկազարդել ու 

առանց չափազանցութեան , երկրային մի 

դրախտի վերածել՛. Մի իսկական Եդեմա-

կան Պարտէզ« • . 

- ԱՀ , ուրեմն, ՀԵդեմական Պարտէ– 

զ»ը Հանրային այգի է - Հանելուկը լոլ– 

ձած մարդու գոՀոլնակոլթեամր ասաց 

Մարգարը՝ շփելով լարուածոլթիլնից 

յոգնած իր դէմքը - ոլրեմն մենք վեր– 

չապէս պիաի ունենանք մեր Հանրային 

զրօսայգին ։ Հրաշալի գաղափար , 

Անահիտը Հետեւում էր խօսակցոլ– 

թեան։ Նրա երկարալՈլն, գեղեցիկ դէմ– 

քի վրայ թերահաւատութեան գծեր էին 

գոյացել : Նա գիտէր , որ Հանրային պար-

տէզները նահանգային կամ դաշնակցա-

յին վար չութ իւնների կողմից էին ղեկա– 

վարլոլմ Հ Յետոյ որեւէ առնչութիւն չէր 

գտնում ինչ որ մի զբօսայգոլ. եւ կրթա-

կան ծբագրների միԼեւ^ ու սակայն \)՝|ա– 

սւըր Հիքընլուփըրը այնքան ԼուրՀ ոլ տը– 

պաւորիչ մէկն էր % որ չէր Համարձակ– 

լում իր կասկածները արտայայտելէ 

- կը ներէք, Պարոն Գոլրգէնեան -

ասաց հիլրը - այստեղ մի փոքր ուղղում 

պիտի կաաարեմ է <Եդեմական ՊարտէզՖը 

Հանրօգուտ էինելով Հանդերձ՝ Հանրային 

զրօսայգի չէ է Այլ խօսքովգ նրանից պի-

տի օդտուեն միա յն անդամները ( որոնց 

թիլը սաՀմանափակ Էէ Մեր Հաստատու-

թիւնը ի նկատի ունենալով ձեր գԷրՔԸ. 

մեր Համայնքում հ եկել Է ձեղ առապար– 

կելոլ որ անդամ ագրոլէք %Եդեմ ական 

Պարտէզձին յ 

Անահիտի մօտ թէեւ նշմարելի էր ա– 

ւ.ան գա պաշտ Հա յոլՀ ին , ա յգուամենայնիւ 

գործնական ամերիկուՀին երբեք տեղի 

չէր տալիս : 

- Որքանն արմէ տարեկան անդամակ-

ցութիւնը - Հարցրեց նա է 

- Անդամակցութիւնը տարով շէ > 

պատասխանեց Մ ի ս տ ը ր Հ իքընլոլյիլլրը -

այլ ցկեանս ։ Այգպիսով, դուք որպէս ըք^ 

տանիք ոչ միայն օգալոլմ էք ՀԵդեւէա-

կան ՊարտԷզֆի չնաշխարհիկ գեղեցկոլ– 

թիւնից, այլեւ մասնաաէրը դաոնում 

նրա է 

- ԻնչպԷ՚"ս - ասաց Մ արդարը ւ 

- Ես սիրում եմ ձեր գործնական մար– 

դու շ յ ՚ ղ ը , պարոն Գոլրգէնեան է Ես մեծ 

յարգանք ունեմ բանիմաց մարդկանց ձք– 

կատմամր է Ի զուր չէ որ այսքան կարճ 

ժամանակամիջոցում կարողացել էք այս– 
ս1էսՒ Լաս ԴԷԲՔ Ո լ բարգաւաճ կեանք ըս– 

ւոեղծել ձեզ Համարէ Այսպէս, Հինգ Հա– 

զար դոլար վճարելով դուք մասնատէրն 

էք դառնում «Եդեմական Պարտէզ*ի » Այլ 

խօսքով, ձեզ յատկացուելիք Հինգ Հազար 

քառակուսի ոտք Հողը դաոնում կ Գոլր-

գէնեան գերդաստանի սեփականութիւն է 

- Սակայն ես իոնչ պիտի անեմ այդ 

- ասաց Մ արգարը է 

- Եթէ մենք Հող գնելու լինենք, ա – 

պա կը նախընտրենք արուարձանները, 
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ուր բնակելի շէնքերի պահանջը օրէցօր 

մեհ՜անում է - ամուսնուն օգնութեան Հա-

սալ կինը ։ 

Զոյգ ճակատներից հ՛այր տուած֊ յար-

ձակումներէ դիմաց անդրդուելի մնաց 

այցելուն ։ Մ ի պաՀ թալ յօնքերը կիտեց , 

շրթունքներին կոկոնանման ձեւ տուեց 

ու ա կանք լ1 շփելովդ խօսեց . 

- <ւԵ դեմ ական Պարտէղֆին անդա– 

մակցելով դուք ոչ միայն ապահովում Էք 

ձեր դիրքը Հանրութեան այլեւ ձեղ 

Համար ստեղծում յաւերժական մի կո– 

Այք ուսինները մ իմ եանց նա յեցին 1 

- Ա՛ենք ձեզ չենք Հասկանում - ասաց 

Տիկին Գուրգէնեանը Հ 

Հիւրը սրճասեղանի վրայից Վ^՚ԲՅՐ^Ց 

շքեղակազմ գէրքԸ) երկոլ ձեռքերով գրր– 

կեց ու կրծքին սեղմեց Հ Հիւրասենեակի 

մեղմ լոյսերի տակ նրա դէմքը էլ աւելէ 

կապոյտ թխոլթիւն էր ստացել նման 

Հնացած րրոնզէ արձանի ։ Մի պաՀ Հայ-

եացքը առաստաղին յառեց, ապա թաւ, 

Հազիւ լսելի ձայնով խօսեց • 

- Գուք երբեւէ մտածե"լ էք մաՀոլան 

մասէն յ 

Մար գարին թո լաց , որ սխալ է Հաս-

կացելտ Այսուհանդերձ ատելութիւն ըղ– 

գաց այդ մարդու գէմյ Յետոյ իմաս-

տը յստակացաւ ու տարածուեց իր զգա-

յարաններում ւ Այժմ աւելի աշխ ուժ ով էր 

տրորում իր քէթըլէ Իթնչ իրաւունք ունի 

այս անծանօթը իր տան մէջ մաՀոլան 

մասին խօսելու » Աեահէտը անգիտակցա-

բար իր ձախ ափի մէջ էր առել ամուս-

նու ձեռքը ւ Աակայն ինքն էլ չգէաէր թէ 

ինչու է ուզում աւելին լսել ։ Թէ՛ նիւթը 

եւ թէ՛ Հիւրը գրաւել էին իրեն; Ն ա ըղ֊ 

գաց ամուսնու ափի տենդը, որը գնալով 

կիզիչ էր դաոնում % Նա նկատեց նաեւ 

Մ արդար ի այտի վրայ մկանների անկա-

նոն խազը : Ուզեց սփոփել, սակայն խօսք 

չգտաւ է Ինքնաբերաբար նորից դարձաւ 

ամուսնու կողմր եւ յանկարծ իրեն ան-

չափ մենակ զգաց, կղզիացածէ Մ արգա-

րը Հոգեկան տա 

գնապի մէջ էր * կեբպա– 

րանափոխուել էր, գրեթէ անճանաչելի 

դարձել ու– ինքը չէր կարողանում որեւէ 

կերպ Հաղորգակցել նրա Հետ ւ Ու– մէնչ 

Հայեացքը Հիւրին ք անսպասելիօրէն Ա— 

նաՀիտի մտքով սառոյց է սլաքներ ան-

ցան ։ Ինքը երբեք չի ճանաչել Մար գա-

րէն , չի Հասել նրան ու չի բաժանել նրա 

անցեալն ու նոյնիսկ ներկան ւ Արբանեա-

կի պէս դարձել է նրա շուբքր, ապաւի-

նել նրան որպէս ալեկոծ ծովում գուբս 

ցցուած մի ժայռի եւ երբեք չի փորձել 

նրա արտաքին մատչելիութեան սահման– 

ներից ներս թափանցելէ Բայց միայն ին-

քը չէ յանցաւորը : Մ արդարը բնալ իր 

Հոգին չի բացել իր առջեւ է Եղել է կա– 

աարեալ ամ ուսին , ջերմ ու նո լիր ուած ու 

սակայն այս բոլորի մէջ մնացել անձե– 

ռընմխելի, անծանօթ ։ Ակամայից աւելի 

ուժեղ սեղմեց ամուսնու ձեռքը, ցանկա-

նալով Հպման միջոցով Հասնելու նրա 

էութեան թաքուն լարերին I Աակայն ա– 

պաբգիւն ^ Մ արգարը չգգաց ա յգ յ V"՛ 

գունատ Էր % տոնական դիմագծերը ա– 

ւերուած ու Հոգելին գրեթէ բացակայէ 

- կեանքն ու մաՀը զուգընթաց քայ-

լում են - չաբունակեց Ս՛ քւսարրւ Հիքրն՜ 

լո*֊փըրը ԱյգպԷ* է եղի լ միշտ, մեր 

ծննգեան վայրկեանից X Աւելէ շուա մ ա– 

Հը կեանքի անբաժան մասն է կազմում՝ 

նրա շարունակութիւնը է Եթէ մենք այ-

սօր մահ ոլան Համար չպատրաստուենք , 

ապա անարդարութիւն գործած կը լինենք 

մեր եւ մեր սիրելիների նկատմամբ ւ Այ՜ 

սօր ամէն էնչ լաւ է է երջանիկ ու բնա-

կանոն է Աակայն վաղր անակնկալօրէն 

կարող ենք մաՀոլան առջեւ կանգնելէ եւ 

ո՛վ դժբախտութիւն, եթէ պատրաստ-

ուած չլինենք մաՀոլան Համար է 

Մարգսւրի դէմքի վրայից ելեկտրա 

կան կարճ Հոսանքներ էին անցնում է Գոլ– 

նատուել էր է պնչածակերը լայնացել* 

Գրեթէ շնչահեղձ՝ բզաւեց« 

Գուք իՈնչ էք ծախում, պարոն • • • 

- Գերեզմ ան - պատասխանեց ա յ ցե-

լուն է 

Տ անկարծ մանկան մի ճիչ լսուեց 

յաբկաբաժնէ մ է անկիւնից ւ Կինը թողեց 

ամուսնու ձեռքը եւ շտապեց դէպի նրն– 

ջասենեակւ Մարգարէ դիմաց, լուսամոլ–~ 

աից այն կողմ, գիչեբը թանձրացել էր * 
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Եւ չգիտես ինչու, այգ Հեռաւոր խաւա-

րում՝ կաթողիկէ եկեղեցու գմրէթի վը– 

րայ տակաւին փայլում էր խաչը է այս 

անգամ արծաթէ ցուրտ փայլով ։ Ջսիբեց 

խաչի ներկայութիւնը ւ Մի ակնթարթում 

իրեն զգաց անծանօթ սեւ Հո^ տակ* 

վիթխարի Քարէ մի խաչ կրծքին ։ Ըն-

դոստ բարձրացաւ, մօտեցաւ լայնաթեւ 

պատոլՀանին եւ վայր իջեցրեց ոսկեթել 

վարագոյրները ւ 

- Ղ՝ուք իրաւունք չունէք իմ տունը 

մանելու եւ ինձ գերեզման ծախելոլ -

տաքացած խօսեց Մարդարը - ձեր կըր– 

թոլթեան ու պատրաստութեան տէր մէ-

կը ապրուստի անպատճառ աւելի պատ-

ուաբեր միջոցներ կարող է գտնել քան 

գերեզման ծախելյըյ Մենք Հայերս խոր-

շում ենք մաՀոլան մասին խօսելոլց ։ Մ եղ 

աւելի Հետաքրքբում է կեանքը, առօր-

եան , մ եր ընտանիքի երջանկութիւնըէ Ե» 

ձեզ խնդրում եմ ի զոլր Ժամավաճառ չլի-

նել եւ Հանգիստ թալնել մեզ • • • 

- Դուք անտեղի էք վբգովւում, Պա-

րոն Գոլրգէնեան - սիրալիր պատասխա-

նեց հ ի՛րը առանց իր իշխանական գիրքր 

փոխելու - ես իրապէս լծուած եմ Հան-

րային սպասարկութեան ։ Այո՛, ես գի-

տեմ , որ դուք Հայերդ եւ ընգՀանրապէս 

արեւելքցիներդ խորշում էք մաՀուան 

գաղափարից ՚. Աակայն մի՛ մոռացէք, որ 

դուք այժմ Ամերիկայում էք ապրում, 

ուր կեանքի ամէն մի փուլը կան խածր ա– 

գըրուած ու կազմակերպուած է ։ Հալա-

աացէ՚ք ինձ, որ գերեզմանի Հող գնելովդ 

ԳՈԼՔ իրականում ապահովում էք թէ՛ ձեր 

եւ թէ՛ ձեր ընտանիքի անդամների ապա-

գան է 

- Ես ձեզ ինչպէս Հասկացնեմ, Պա– 

բոն Հիքքնլոլփըր , որ ներկայումս ես բը– 

նաւ Հետաքբքրուած չեմ գերեզման դնե– 

լու - գրեթէ թախանձագին ասաց Մար– 

դարըէ ինքն էլ զարմանալով թէ ինչպէս 

անտարբերութեամբ ու ընտելացած ար-

տասանեց գերեզման բառը յ 

Այցելուն իր որոգայթների մէջ էր 

առել նրան ել ՀետզՀետէ սեղմում էր 

շրջափակման օղակը՝ մ է լ ա պահպանելով 

իր կիրթ պաղարիւնը է Մ արգարը արագ 

կերպով իլրացրել Էր ամերիկեան ապրե-

լակերպը , ընտելացել իր Համար խորթ 

Հազար ու մի սովոբոյթների եւ յաճախ 

ներողամտաբար նայել կենցաղային որոշ 

արտառոց եբեւո յթների վրա յ , սա կա յն 

այս մէկը ուղղակի աներեւակայելի էր X 

Հիմ տունը գալ ե. ինձ գերեզման ծա խել, 

երբ ես բնաւ տրամադիր չեմ մեռնելուֆ ւ 

Ցուրտ մի գող անցաւ Մ արդարի մարմ-

նով է իր աչքի առջեւ պատկերացաւ ի– 

բենց գիւղի խղճուկ գերեզմանատունը 

ձորակից վեր բլրի լանջին՝ գորշ ու ոս-

կորի պէս սպիտակ շիրմաքարերով ւ ԱՀ է 

ինչպէս էր ինքը սարսափում այգ բլու– 

րից է յատկապէս աշնանային այն անձրե-

ւոտ օրից ի վեր , երբ ինքը դեռ Հազիւ 

տաս տարեկան, ականատես պիտի լին էր 

իր սիրասուն մ օր թաղմ անը ։ Նա յիշեց 

ցեխակալած փոսը, իր քրոք աղեկտուր 
ճիչը եւ իր Հօր մռայլ յօն քերի տակ մի 

ամբողջ աշխարՀի փլուզումը է Ապա ձըմ-

բան երկար գիշերների սեւ մպձաւանքր եւ 

այն մենաւոր փոսը ( որ դարձել էր խո-

նարհ Հողաթումբ ել մթագնել իր պա-

տանեկան օրերի արեւը է Ինչպէս է ինքը 

վախենում գերեզմաններից , եւ Հիմա 

Հերթը իրենն է յ Մարգարին թոլաց, թէ 

նախախնամութեան մատը Հասել է իրեն 

ել Մ խ ա ւ ը ր Հիքընչուփըրի ձեռքով իր 

կեանքի վերջին արաբն է գրւում» Հա– 

մակերպուեց գաղափարին եւ շինականի 

պարզոլթեամբ դէմ յանդիման կանգնեց 

իր ճակատագրին յ 

Հիէ-րը մի այլ գլանիկ վառեց եւ 

թեքուելով գէպի խօսակիցը այնպէս, որ 

կարծես ինչ որ մտերմիկ գաղտնիք պիտի 

փոխանցէր, ասաց , 

- Գուք սիրո՛*ւմ էք ձեր կնոջը։ 

֊ Այ"՛. 
- Գուք նախանձախնդիր ր էք նրա եր– 

ջանկութեամբ է 

- Այո՛։ Ի Հա՛րկէ։ 

- Ես վստահ եմ, դուք չէիք ցանկա– 

նայ նրան դժբախտ տեսնել ։ 

- Ի Հա՛րկէ ոչ ։ Բայց այս բ"լորը թնչ 

կապ ունի ձեզ կամ ձեր այցելութեան 

Հեսա։ 

- Ա՚Հ-Հա* - բացա կանչեց ՀիԼՐԸ 
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փաստաբանական շեշտով՝ բռունցքը սըր– 

ճասեզանին էացնելով - , Հիմա , մի պաՀ 

պատկերացրէք^ որ գոԼք այստեղ լ է ք , 

որ անգարձ Հեռացել էք ել. ձեր կնոջն "ւ 

զաւակ ներին մենակ էք թողել՛.» 

- Գուք իմ մաՀոլան մասի՞ն էք խէք-

սում - դէմքը տարօրինակ կերպով եր-

կարացած Հարցրեց Մարգարը կերկե-

րուն ձայնով տ 

- Այո՛ , պարոն Գոլրգէնեան ։ Մ ի 

պաՀ երեւակայեցէք, որ գուք անակըն– 

կալօրէն մահացել էք՛ Պատահում է% չէ19 ։ 

Յաճախ ենք առաւօտեան լրագիրը բա-

ցում եւ աեսնում որ մեր բարեկամներից, 

ծանօթներից կամ գրացիներից մէկը, ո– 

րը երիաասարգ էր ոլ կորովի, Հիւան-

դութեան կամ որեւէ արկածի Հետեւան-

քով մաՀացել է։ Որեւէ երաշխիք չունենք 

մ ա հ ո ւան գէմ տ ՄաՀո անխուսափելիօրէն 

Հետամուտ է լինում բ"լորիս : Բայց ինչ– 

պէս ասում էի , մի պաՀ սեպենք, որ գուք 

այսօր մահացել էք : Պատ կերացրէք ձեր 

կնոֆ վիճակը է Մենակդ անօգնական ու 

վշաաՀաբ • • • ո*վ պիտի դագաղի , եկե-

ղեցու եւ յոլղարկալորոլթեան պատրաս-

տութիւն տեսնի է ո"՝վ պիտի գերեզմանա– 

նոց վազի ել Համապատասխան Հող գնի 

գերեզմանի համ ար ( ել վերջապէս, ո՛վ 

պիտի կարգագրի մաՀազգի, ծաղկեպը– 

սա կների եւ թաղման Հետ կապուած Հա-

զար ու մի մանրամասնոլթիւնները՛ • • 

- Ս ՝ ի ս ա ը ր ՀիքընչՈւփըր ՚ ՚ ՚ - աշխա-

տեց միջամտել Մարդարը տ 

- Ահա այստեղ է , որ Հրապարակ է 

գալիս Հ Ե դեմ ական Պարտէզ» Հաստատու-

թիւնը եւ իր Հանրանոլէր սպասարկու– 

թիւնը տաբածում ձեր ընտանիքի վրայ ՚ 

Ջեր ընտանեկան գերեզմանները գնելով 

դուք իրականում ապահովագրում էք ձեր 

ապագան, տրամաբանօրէն կարգադրում 

ձեր աշխարհիկ կեանքը եւ յալերժացը– 

նում ձեր յիչատակը ։ Իսկ որ ամենակա-

րէ լորն է , այդպիսով գՈլք ի կատար էք 

ածում ձեր քաղաքացիական պարտակա– 

նութիլնները եւ պատուաւոր գիրք ապա-

հովում ձեզ Համար թէ՛ այս աշխարհում 

եւ թէ՛ գերեզմանում է 

Մարգարին թւոլմ էր թէ ինչ որ մ ըղ-

ձա լան Հի մ էշ է է Ամուր կառչել Էր . իր 

բազկաթոռին , մթնել ու Հիպնոսացել տ Նա 

այժմ գիտէր անկոչ այցելուի նպատակը: 

Ցանկանում էբ նրան անդարձ դուրս քԲ~ 

պըրտել իր յարկից, ու սակայն մաՀուան 

Հեռաւոր գաղափարը անանուն, անձեւ ու 

անգոյն սողունի պէս գնա լով Հասնում էր 

իր զգայարաններին ոլ նոյնիսկ Հպում իր 

գոյութեան քղանցքներըւ ՀթՈլռ. եկաւ ու 

զարմանքով տեսալ Անահիտին, որի վե– 

րադարձը մինչ այդ չէր նկատել : կնո^ 

դէմքը խաղաղ էր • \,ա ուշադրութեամր 

լսում էր Հիւրին՝ մի տեսակ գործարար 

արտայայտոլթիլնը աչքերին տ Մարգարը 

չսիրեց կ՚նո^ անդորր կեցուածքը եւ ա– 

լելի դալկացալ յ 

- Ես խօսակցութեան կէսին Հասա յ -

ասաց Անահ իա ը - եւ պատեհութիւն չու-

նեցա յ լսելու , Ս ՝ ի ս ա ը ր Հիքընլուփըր ւ 

ձեր արծարծած նիւթի մանրամասնու-

թիւները յ Թէեւ սկզրոլնքօրէն դէմ չեմ 

գերեզմանաՀող գնելու գաղափարին -

շատ ընտանիքներ եմ ճանաչում է յատկա-

պէս ունեւոր դասակարգում, որոնք ու-

նեն իրենց գերեզմանապարտէզը - սա-

կայն ինձ վրդովեցնողը ձեր մօտեցման ե– 

զանակն է ։ եթէ այգ էր ձեր նպատակը, 

Հապա ինչոու այն կապեցիք կրթական ու 

Հանրային ծրագրների ։ ի վերջոյ պիաի 

գիտնայիք, որ ես այս եր կրում ծնոլած 

լինելով, չէի կարող տգէտ լինել նման 

խնդիրներում է Ինչո՛ւ այդ ոչ–ուղղակի 

եւ ոչ—անկեղծ մօտեցումը՛– * • 

- Բայց Տիկին, կը ներէք - յոլզուած 

ընդմիջեց այցելուն - ես միայն իրակա– 

նութիւնն եմ ասել՛. Ա յ ո ՛ , «Եդեմական 

Պարսւէղ&ը գերեզմանանոց լինելուց զատ , 

է՛ նաեւ ընտանեկան մասնաւոր զբօսայ-

գի ու մշակութային Հանգստարան է ուր 

մենք արդիական մատուռին կից ծրա-

գրում ենք կառուցել մի ընդարձակ կենտ-

րոն* համերգների , բարոյագիտական դա-

սախօս ութ իւնների , կրօնական դասըն-

թացքների եւ յարակից բազմապիսի ձեռ-

նարկների Համար տ Մենք նոյնիսկ ծրա-

գրած ունենք իրի1լնային Հոգեւոր յա-

տուկ Համերգներ ննջեցեալներ ի Հա– 

մար՛՛– է 



12 • Բ Ա Գ Ի Ն 

- Ննջեցեալնե*րի Համար - Հարցրեց 

Ա՝ արգարը : 

- Այո՛, ննջեցեալներէ Համար ֊ պա-

տասխանեց Միսսւըր Հէքը^լո,֊փրրը ոգե-

ւորուած - եւ. այգ րոլ"ր սպասարկու.– 

թիւնները - գերեզման , թաղում , ծաղիկ-

ներ ու երաժշտութիւն, բոլո՛րը յ ԲՈԼ"՚ՐԸ 

ընդգրկուած են Հինգ Հազար Գոէարէ 

գումարում է գանում որ տրամ ա բա-

նական Է ու մ ատ Լելի • • • 

- Տրամաբանականը տրամաբանական 

Է - ասաց ԷՐարգարը, անՀանգիստ գիրքը 

փոխելով - սակայն ներկայումս մենք 

Հետաքրքբուած Լենք նման ծրագրի Հա-

մար դրամական ներգրում կատարելու : 

ճիշգն ասած, մենք գեո. երիտասարդ ըն-

տանիք ենք եւ գեո. ապագայի շատ ծրա– 

գըրներ ունենք • • • 

- Աւելի մեծ ծրագիր քան աՈյս -

Էք արդարի խօսքը կտրեց Հիւրը - արդեօք 

դուք գիտէ՞ք, թէ <ձԵ դեմ ական Պարաէզ&ի 

Հողի գինը ինչպիսի՛ արագութեամբ է 

բարձրանում • • • սրանից մէկ տարի աււա^ 

Հինգ Հազար քառակուսի ոտք Հողր ար-

մ՜ ում էր միայն երեք Հազար դոլար, մ ի 

քանի տարուց յետոյ ք ոՈվ գիտէ , թերեւս 

տաս Հազարից էլ անցնի... գերեզմանոց 

չէ , այլ ոսկու Հանք... ես ձեզ անկեղծօ-

րէն խորՀոլրգ եմ տալիս առիթը ձեռքից 

չփախցնել ՚, 

- Մ ի ս ա ը բ ՀիքընլՈւփըր - աղաչա-

կան ձայնով ասաց Ս՛ար գարը - Հաւա-

տացէ՛ք ինձ > որ ներկայ պայմաններում 

Հնարաւորութիւն չունենք նման մեծ 

ծախսի տակ մտնելու; Թ՛երեւս Հետագա– 

յին... 

- Ներողութիւն, Մարք - ամուսնուն 

դարձաւ կինը - Հապճեպ որոշում 

յացնենք յ Ես այս խնգրին նայում եմ լոկ 

առեւտրական նկատառումներով: /* վեր-

ջոյ Հողը, կալուածը, սեփականութիւնը 

լաւագոյն ներդրումն է ։ Գոլ ինքդ շատ 

լաւ գիտես, թէ Հողի գինը ինչպիսի ա– 

ռասպելական թափով է բարձրանում Ար– 

լինգթընի շրջանում է 6իշ"*ւմ ես քո գոբ– 

ծակից Մայքըլ Բրաունի անպէտք, ան-

գործածելի կարծուած Հողին ք/իրղ ք|՝11– 

րաքք ին Լ՛զէ՛՛ի աներեւակայելի գումար 

տուեց • • • 

- Այո% բայց... 

Ն ՚ ՚ յ ն ը կարող է պատաՀել նաեւ գե– 

րեզմանաՀողի Հետ % Ս՛ի քանի տաբի կը 

պահենք, ապա մեծ շաՀոյթով կը վաճա-

ռենք - ասաց կինը՝ միաժամանակ են-

թագիտակցաբար խորասուզուելով այ-

ցելուի նկարագրած անակնկալ այրիու-

թեան գորԼ ոլ– խոնաւ լաբիլբինթոսոլմ է 

ԳէՈԼխը ցնցեց ՚ վանելու Հ ամար ցոլրտ 

պատկերը է Հ Ծ ե ն ա կ , անօգնական ոլ վըշ՜ 

տահար . . • ո՚*Վ պիտի դագաղի , եկեղե-

ցու , ել յոլղաբկալորոլթեան պատրաս-

տութիւն տեսնի , ո<*վ պիտի » » «> Անահի– 

տի ա կանջին տակաւին Հնչում էին Հիւ– 

րին մետաղային խօսքերը , որ լսել էր խո-

հանոցում , մանկան Համար կաթ տաքա– 

ց ընելու ժամանակ ւ 

- կրկին Համոզոլեցի - ասաց Մքա– 

աըր ՀիքընչՈէ–փրրը ~ ՈՐ կանայք աւելի 

գործնական են քան տղամարդիկ ւ /> զո"֊Ր 

չէ, որ Ամերիկայի տնտեսութիւնը կա-

նանց ձեռքումն է։ Ւ Հարկէ , շուտափոյթ 

որոշում կայացնելու չէ է Լուրջ մտածէք 

ա յս ծրագրի մ ասին ք սա կայն ի սէր Աս–~ 

տըծոյ մի յետաձգէք, որովՀետել յաճախ 

է պատահել, որ ձեզ պէս ընտանիքներ 

յարմար պատեՀոլթիւնից չօգտուելով ա– 

նախոբժ բարգոլթիւնների առջեւ են 

կանգնելւ Ես մի ընտանիք դիտեմ է թե-

րեւս ճան աչէք - իրլանդացի Ա*ըքգուա յր– 

ները։ Ամուսինը Հազիւ 3 5 տարեկան հաշ– 

ուա պահ էր յ Որքան թախանձեցի որ մեր 

Հաստատութեան անգամ ա գրուին , բան 

գոլբս չեկաւ՛ Ա՝ի օր էլէ սրանից մօտ 

վեց ամիս առաջ ( Ա*քսքը% այդպէս էր Հան– 

գոլցեալի անունը, գիշերը տուն է գալիս 

ստամոքսի ցաւերովյ Առաւօտեան ղեո. 

լո յսը չբացուած աւանգում է Հոգին է Ա՛Հ * 

ինչպիսի՛ դժբախտութիւն ••• խեղճ Տի-

կին Ա՛ ըքգոլա յրը քիչ մնաց խելակորո յս 

լինի. ». եթէ օգնութեան չՀասնէբ կար-

միր Խաչըէ ապա Հանգոլցեալի դիակը 

բերով պիտի անթաղ մնար • • • 

Մ ի ս ա ը ր Հիքընլուփըրը լռեց ու քըր՜ 

մապետի արձանային արտայայտոլթեամբ 

դիմացի պատին յառեց իր Հայեացքը է 
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Հիւրասենեակով մթնոլորտը գնալով ա-

Ա՛լի ճնշիչ էր դառնում յ Մարգարը եր– 

րեք այդպիսի օտարոտի մենութիւն չէր 

զգացել կեանքոլմ: Այցելուն կարծես ինչ 

որ Հեթանոսական դարաւոր մեՀեաննե-

րից եկել ու այժմ իր լինելութեան վՐ— 

ճիռն էր արձակում յ ինքը, որ միշտ խու-

սափել էր մաՀոլան մասին մտածելուց եւ 

այն նկատել որպէս իր գոյութեան սաՀ– 

մ աններից դուրս, այլոց վիճակուած մի 

երեւոյթ, այմմ զգում էր նրա մերձեցՈլ–-

^0. ԷՐ Հ^էէ 4Րայ՚՛ ճակատը շփեց ու Հա-

ճոյքով զգաց իր իսկ մարմնի ջերմութիւ-

նը է Այսուհանդերձ , իր մօտ այցե լուի 

նկատմամբ ցուրտ ատելութիւնը տեղի 

աո լեց անխոլսափե լիութեան զգացումի է 

ԱԼ յետոյ ԱնաՀիտըւ Եթէ նա Համաձայն 

է գերեզմանաՀող գնելու գաղափարին Հ 

ապա նշանակում է նա մի բան դիտէ տ 

Ջ է* որ ինքը միշտ նրա խորհուրդներով 

է շարմ՜ուել • • • 

- Մ ի ս ա ը ր Հիքընլուփըր - խօսեց կի-

նը - իՈնչ են պայմանները տ 

- Հքատ պարզ - պատասխանեց այ– 

ցելուն - ընդՀանուր գումարի կէսը կան-

խիկ , մնացեալ երկու Հազար Հինգ 

Հարիւր դոլաբը տաս տարուայ մասնա-

վ ըճարումների պա յմանով : 

- իսկ Հողամասի ընտրութի՛՛ւնը յ 

- Այգ թողնում ենք ձեր Հայեցողոլ– 

թեան է Աակայն ձեզ խորՀոլրդ կը տայի 

մատուռին կից ա յս գերեզմ անա պարտէզը 

գնելու - ասաց Մ իսաըր Հիքրնլոլփըրր եւ 

բացելով կապոյտ գրքի երկրորդ ա՛-

մոլս իններին ցոյց տոլեց խնամքով ծաղ-

կազարդուած Հողամասի գունաւոր պատ-

կերը - այդտեղ գիրքը աւելի գեղեցիկ է , 

Հոգեպարար ու առինքնող« • » 

- Հ,աա էլ Հո՛՛գս է գերեզմանի դիր՜ 

քը - փորձեց արիաբար կատակել Մ ար-

դարը Հ սակայն իր ձայնի ելեւէքների սր– 

րութիւնից սթափուած, անմիֆապէս լր– 

ռեց յանցաւոր աշակերտի պէս է 

. Մեր Հաստատութեան նշանաբանն 

է ( յաբգելի պարոն, ապրե՛լ արմանա-

պատոլոլթեամբ եւ թաղոլե՛լ ա րժանա– 

պաաուութեամբ ։ Եթէ գերեզմանին կողմ-

նակից չէքւ ապա կաբելի է կարգադրել, 

որ ձեր աճիւնները յատուկ անօթի մէջ 

առնուին եւ զետեղուին մի յուշակոթո-

ղում՝ շարունակ երդեՀոնի չնաշխարհիկ 

երաժշտութեան տակ է 

Մարգարը իրեն տեղաւորեց կանաչ 

մի սր ուա կում՝ բուրումնաւէտ ծաղիկնե-

րի մէջ ։ Պատկերը այնպիսի ցնցում պատ– 

ճառեց իրեն, որ խելակորոյսի նման ոտ-

քի ելաւ, մի քանի քայլ արեց սենեակում 

ել դաոնալով պատուհանը բացեց* ըմ-

բոշխնելով Աեպաեմրերեան գիշերի թար-

մութիւնը ։ կողքի բնակարանից ուրախ 

երաժշտութեան եւ աշխոյժ ծիծաղի ու 

խօսակցութեան ձա յն էր լսւոլմ ։ Մ ար-

գարը թեքոլեց ու տեսաւ յ թէ ինչպէս իր 

Հարեւան (*աբըրթսոնն ոլ նրա կինը սեն-

եակի ց սենեակ են գնում ել ուտելիք ու 

խմիչք Հրամցնում Հիլրերին ։ Երանոլ-

թեամբ գիտեց այդ տեսարանը եւ աւելի 

տխրե^ 

Կէս գիշերից բաւական անց է ր , երբ 

այցելուն մեկնեց՝ տնեցիների մօա թոդ^ 

նելով «Եդեմական Պարտէզ* ի վերաբեր– 

եալ գեղատիպ մի շարք Հրատարակու-

թիւնն եր ։ 

Յաջորդ օրը ամառը կարծես զղջա-

ցած , նորից վերադարձել էր ։ ՚Բաղաքը 

արտասովոր աշխ ուժ ի մէջ էր։ Ամէն ոք 

աշխատում էր օգտուել Հաճելի արեւից 

քանի դեռ. Մասաչուսեթի սովորաբար 

անձրեւոտ աշունը չէր իջել տանիքների 

ու մարդկանց սրտերի վրա յ : 

Առաջին անգամ լինելով Մ արգարը 

գործից ուշացել էբ ։ Սովորաբար դեռ. ա– 

րեւը չծագած նա կառուցումների վրա / 

էր լինում, իր ձեռքի տակ աշխատող 

Հիւսների ոլ որմնադիրների Համար ծ ր 

րագրեր մշակում, աշխատանքի բաժս^ 

նում կատարում եւ ստուգում կառոլց-

ուող տների ոլ շէնքերի Հիմքերն " լ փա յ– 

աէ շրջանակները 3 ճիչերը չէր կարողա-

ցել քնել է ՚հիլաՀարի պէս դարձել էր ան-

կողնում , բարձրացել^ քայէել սենեա1^ւե~ 

բում եւ անանուն կարօտով դիտել ու 

զննել տան կայքն ու գոյքր $ իլ տարօրի-

նակն այն է ր , որ շարունակ զգում է ր 
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Ս ՚ ի ս ս ւ ը ր Հիքընլուփըրի Ներկայութիւնը 

ս,ան ամէն մի անկի լնում՝ միշտ սեւազ– 

գեստ ու տիրական ։ 

Անահիտը երբ առաւօտեան ամոլս-

նոլն գտաւ հիւրասենեակում խոհերի մէԼ 

ընկղմուած, չկարողացաւ թաքցնել իր 

զարմանքը է 

- Ս՛արք հ քեղի՛ ի՞նչ պատահած էէ 

Հիւա՚*նգ ես ••• 

- Ո՛չ, ո ՛ չ , - աշխատեց կնոքր հան-

գարտեցնել Ս արգարը - մի քիչ յոգնած 

եմ » Բացի այգ, այսօր այնքան Էլ աշխա-

տանք չկայէ Հիմա, մի կէւ* ժամից կը 

մեկնեմ X 

Անահիտը նկատեց ամուսնու ԳաԼ՜ 

կութիւնը ։ Նրա աչքերի տակ գորչ խո– 

րոլթիւններ Էին գոյացել, իսկ բերանի 

ՀՈլր2. երկու գծեր ակօսել Էին նրա ա յ տե-

րը հասնելով մինչեւ ուժեղ ծնօտը է 

- Եթէ ինքզինքդ աղէկ չես զգար » 

լաւ կ՚ընես այսօր տուն մնալով - ասաց 

Անահիտը՝ քնքշաբար շոյե լով ամուսնու 

վիզն ու ուսերը տ 

Ա*արգարը բարձրացաւ, գրկեց կնո– 

ջը ել համբուրեց նրա այտն ու ճակատը է 

Ահ , ինչպէս ցանկանում էր այգպէս յա-

ւիտեան գրկում պահած ունենալ Անահի-

տին , զգալ նրա մարմնի ջերմութիւնը իր 

մարմնի վյրայ եւ ըմբոշխնել նրա մազե-

րի րոյրը ։ Նրան թւում է ր , թէ ինչ որ 

անծանօթ հուժկու բազուկներ իրենից 

խլում են Անահիտին, իր Անուշին ու նո-

րաբողբոջ Մանուշին ել այն բոլորը, որի 

համար հազար ու մի զրկանքներ էր տա-

րել , աքն ել ու դեգերել ։ 

Այգ պահին Անուշը դուրս պրծաւ 

լուացարանից եւ իր վարդագոյն թեւերը 

հ°ՐԸ պա բզած բացա կանչեց՝ 

- Գսւդի, աս ին աղուոր սը.րփ.րայզ • • • 
առտուները քեզ բնաւ չեմ տեսներ* *• 

Մ արգարը վեր բարձրացրեց աղջնա-

կին եւ կրծքին սեղմեց նրա գլուխը ։ Նա 

զգաց , որ սրտում հրաբուխներ էին գո-

յանում ։ Զսպեց իր արտասուքը ել ասաց 

իր դստեր * 

- Այսոլհ ետեւ ամ էն առաւօտ միա-

սին նախաճաշ ենք անելու, որպէսզի տես-

նեմ թէ դու որչափ ես ուտՈլմ » 

Նախքան գործի գնալը ՄաՐԳաՐԸ շա-

պիկը փոխելու պատրուակով ննջասեն-

եակ մտաւ ել գորովալից համբուրեց Մա-

նուշի կաթնաթոյր մատները % 

Ամէն երեկոյ ժամը ութին գալիս էր 

Ս՝|ւսաըր Հիքընլուփըրը ել յաւելեալ տե-

ղեկութիւնն եր տալիս «Եդեմական Պաբ– 

տէղֆի գործառնութեան մասին տ Նա չէր 

շտապեցնում Ղ՚ոլրգէնեաններին % Ո*֊ղում 

էր ( որ գաղափարը հասունանա յ նրանց 

մօտ եւ որ նրանք սիրայօժար կերպով 

ստորագրէին պայմանագիրը; Այգ պա-

հերին Մ արդարը մահապարտի պէս տա-

նում էր իր տուայտանքը յուսալով միայն 

որ ա յգպիսով երջանկութիւն բերած կը 

լինի իր կնոջը։ Զէր խօսում այլեւս ։ Իր 

բազկաթոռում կղզիացած մեքենա յօրէն 

լսում էր համաձայնագրի զանազան յօդ-

ոլածների շու֊րջ տարուող խօսակցո լ– 

թիւնը՝ հայեացքը յաճախ 1ք|ւաըր ՀԻ՜՛ 

քընլուփըրից դարձնելով դիմացի կաթո-

ղիկէ եկեղեցու խաչինէ 

- Ուրեմն - ասում Էր Անահիտը ծնկի 

վրայի տետրակում հաշիւներ անելով -

մենք որեւէ պարտադրանքի տակ Հենք 

լինի , եթէ , ասենք, մի հինգ տարուց յե– 

տոյ որոշենք վաճառելու մեր գերեզմա– 

նահողըյ 

- Ե՛Լ ոչ մի պարտադրանք - պատաս-

խանում էր Միստըր Հիքրնլոլփըրը ։ 

Անահիտին հեաա քրքրողը շահոյթն 

էր։ Նա բազմաթիւ դէպքեր գիտէր, թէ 

ինչպէս չնչին գներով առնուած գերեղ– 

մանահողերը մի քանի տարուց յետոյ 

գլխապտոյտ պատճառող դոլմա բներով 

վաճառուել են հէնց իրենց գրացիոլթեան 

շրջանակներում յ Ել յետոյ, Աստուած մի 

արասցէ , կեանք է , բան է , գժբախտ ու-

թի ւններ միշտ պատահում են»** ամէն 

գէպքում խոհեմ քայլ է՝ մի տեսակ ա– 

պահովագրոլթիւն * * • 

Մ արդարը լուռ տառապում էր ։ Փաէր՛ 

ուել Էր ախորժակը է փախել քունը։ Մի 

քանի օրոլայ ընթացքում նրա Հոլժկու 

մարմինը թօշնել Էր՝ արմատախիլ եղած 

կաղնիի պէս յ Գժուարաւ գործի էր գը– 

նում ել ամէն առիթից օգտուելով տուն 

էր շտապում մի քանի ժամ աւելի իր ըն– 
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տանիքէ Հետ անցկացնելու. Համար յ իր 

կառուցողական աշխատանքները կա ղում 

էէն է Սեպտեմբերի կէսերին պիտի ա– 

ւարտուած լին էին ութ նոր տների Լբ վա-

նակները «Գիթսըն Անդ Գիթսըն.» ընկերու-
թեան մեծածալալ շինարարական գործին 

անցնելու Համար, սակայն ընթացիկ կա-

ռուցումները տեղից չէին շար մլում : 

- Մարք - ասում էր գլխաւոր վար-

պետ Սմիթը - Հիմնագերանները ուշա-

նում են ։ ՛Բանի օր է , ինչ Բոստոնից ա– 

ռաքումները տեղ չեն Հասնում ւ 

- Սմիթ - պատասխանում էր Մար-

գարը մտացրիլ - ամէն րան գոլ կարգա-

դրէր - եւ ձեռքերը տարասէի գրպաննե– 

րը խօթած Հեռուներն Էր նայոլյք ։ 

• Մ արգարը մոռացել Էր նո յնիսկ Մ Ա՛-

նուշի Համար ննջասենեակ շինելու իր 

ծրագիրը է Ամենուր Մ իսաըր Հիքընչոլ–– 

փըրի ուրուականն Էր տեսնում՝ սեւազ-

գեստ , սեւ պայուսակը ձեռքին կառչած է 

Երբեմն % տրամաբանութիւնը գալիս ցը– 

րում Էր իր մտածումների գորշ ամպերը։ 

ի վերջոյ եղածը առեւտրական մի ԳՈՐ~ 

ծառնոլթիւն Է, ուրիշ ոչինչ ւ Հողը Հող 

Է, ի՞նչ տարբերութիւն, թող այն կոչ-

ուի գերեզմանաՀող։ Աակայն ՀԷնց գե-

րեզման բառի վրա յ գունաթափլոլմ էբ 

իր աշխարՀը) երերում իր ոտքի տակի 

Հողը եւ գալկութիւնը ոսկորներից իջ-

նում մինչեւ Հոգու խորքերը տ Ե*– վաղե-

մի գիւղացի աղան, որի արտաքինն ել 

վարուել ակերպը յղկուել էին այլեւայլ 

երկբների բազմաթիւ մեծ ու փոքր ոս-

տաններում , անակնկալօրէն Գ ք ՚ ֊ Ւ ՚ Ը . 

բարձրացնում եւ տարիների փոշիների 

մ ի վին՝ պարտադրում էր իր թաքուն բը– 

նազդները մերթ արեւախանձ ու սակայն 

յաճախ գիւղական մութ նախապաշա-

րումներով առլցուն՛. Մարգարը Համոզ-

ուած էր , որ իր մաՀը մօտեցել է , որ «&-

դեմ ական Պարաէզ»ի գոյութիւնը նախա-

խնամութեան մի խաղն էր՝ ՚Լերջերգը 

տակաւին իր չաւարտած երգի ։ 

Անդարձ մեկնող ճամբորդի պէս սի-

րագորով նայում էր կնոջը Տ զննում նբա 

գէմքի ու մարմնի իւրաքանչիւր գիծը եւ 

ջանօւմ ներթափանցել նրա Հոգու ամե-

նահեռաւոր ափերը է Սելավին անգամ լի՜ 

նելով Մարգարը նոր ու իրեն մինչ այգ 

անծանօթ երանգ Էր տեսնում իր մեծ 

դստեր մանկունակ ամէն մի կարկաչում 

ել Մանուշի զիլ ճիչը երկնառաք շեփորի 

պէս պեղում էր իր ներսը խանդաղա-

տանք պատճառելով իր գՈլնատ ներաշ-

խարհին \ Իր Հսկայ , կոշտ ափերի մէջ էր 

առնում նրանց գէմքը, շոյում եւ անյագ 

ծարաւով ըմպում նրանց ամէն մի արտա– 

յայտութիէնը յ 

- Գադի., կը ցալցնես կոր - երբեմն 

բողոքում Էր Անուշը եւ ձերբազատ ուե– 

լով Հօր գգուանքներից , փախչում դուրս 

իր խաղընկերներին ցոյց տալու իր նոր 

կարմիր շրջազգեստը է 

յ՛ա մ առ մամ մաՀուան գաղափարը 

արճիճի ծանբոլթեամբ նստում Էր Մ ար– 

գարի գոյութեան վրայ։ Ակամայից Հաշ– 

աըւել Էր վախճանականի Հետ : Եւ֊ որչափ 

թօշնում Էր նրա մարմինը եւ պղտորւում 

նրա միտքը նոյնչափ լարլում Էին նրա 

զգայաբանները. իրենց գերզգայոլն ցան– 

ցի մէջ առնելով ամէն մի շարժում, ա – 

մ էն մի երեւոյթ ՈԼ գիծ է Նա այլեւս ցա-

ւոտ երանոլթեամբ Էր գիտում արշալոյ-

սի առաջին շողերը, խռովայոյզ Հաճոյ-

քով ըմբոշխնում քրիզանթէմն^ դառ– 

նաթթոլ բուրմունքը եւ կրքոտ քնքչոլ-

թեամր շոյում, Հպում ել փաղաքշում 

Հանդիպած ամէն մի իր ու առարկայէ ծւ 

յանկարծ, առօրեայ ամէն մի չնչին երե– 

ւոյթ խորհրդանշական տարածք էր ստա-

նում եւ անջինջ կնիքով դրոշմւոլմ նրա 

ներաշխարհի վրայ ; (քլ պատաՀում էէն 

րոպէներ, որ Մարգարը մանկան բիւրեղ 

յափշաակոլթեամբ զգում էր կեանքի ա– 

մենա Հեռաւոր խլրտումը իր էութեան ա– 

մէն մի Հիւլէի մէջ ել իր էութիւնից 

դուրս՝ տեսանելի ու անտեսանելի տիե-

զերքում տ Այդ պաՀ երին նա իրեն վերա-

ծընուած էր զգում, անվթար ու ջէն^ մի-

մոզայի պէս իր Հոգոլ լուսապաստառի 

վրայ առնելով իր Համար մինչ այգ ան– 

նըկատելի դարձած աշխարՀլ»» 

/ ուռ տառապում էր Մ արգարը է 

Անահիտի աչքից է՚Լրէոէեց ամուսնու 

կերպարանափոխումըէ Մ արդարի յաղթ 
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ուսերը կքել էին, մկանուտ վիզը բարա-

կել եւ աչքերի մէք^ կ"րել էր այն կենսու-

նակ փայլը, որ ինքը յաճախ կատակով 

Հայաստանի արելին էր վերագրում է Մք* 

տաՀոդ էր ։ Ջլինի* Հիւանգ է Ծարգարը; 

Սա կայն ի*նչ կարող է լինել * Այս տաս 

տարուայ ընթացքում նա անգամ պարզ 

ցրտառոլթիլն չի ունեցեր Առողջութեան 

մարմնացում էր Մ արգարը յ մի կտոր իս-

կական ապառաժ՜ յ Ու աւելի ուշադիր էր 

Հանդէպ իր ամուսնի ճրագի չուրջ դար– 

ձող թիթեռի պէս պտտոլելով նրա չորս 

Բոլորը ել աշխատելով բալարարել նրա 

ամենա չնչին պա Հանքը: / / լ որչափ դալ-

կանում ու գնալով ինքնամփոփ էր դառ-

նում Ս՛արդարը ^այնչափ էլ կնոջ մօտ սի-

րոյ , կարօտի ու ցանկութեան նոր ու կի՜ 

զիչ ալիքներ էին յորդում՝ ողողելով իր 

էութիւնը ։ Ինքը միչտ էլ սիրել է Ա՝ար– 

գարին է նրա առնական Հասակը, ազն լա-

ւութիւնը յ աչխատասիբութիւնն ու ի՛–՜ 

բայատուկ Հա յ կա կանո լթի ւն ը , սա կա յն 

այժմ, երբ նա կղզիացել ու գրեթէ ան-

հասանելի է դարձել) իր մէջ ակունք են 

առել սիրոյ բոլորովին նորայայտ աղ– 

բիւրն եր, աւելի վճիտ, աւելի զուլալ ու 

աւելի խոր ։ 

- Մարք, ե ը ն ի , կ՛՛աղաչեմ ինծի բան 

մը ըսէ , ի՞նչ ունիս... 

֊ Ոչինչ, սիրելիս... 

- Սա ա ա ք ա ը ր Փափազեանը կան– 

չե մ. • • թոզ անգամ մը քննէ քեղի • . . 

- Ասացի որ Հիւանգ չեմ է Ի՞՛նչ կա– 

րիք կայ։ 

- Սակայն ինծի այնպէս կոլ դա յ . . . 

- ի զուր ես մտաՀոգլռւմ։ 

- Կը սիրե՞ս զիս... 

- Ի Հարկէ , ՍնաՀիա ։ 

- ԷՀ , ուրեմն , Համբուրէ զիս . . . 

Անցան օրեր, տխուր, միապաղաղ ու 

գորշ օրեր ։ 

Սարդարի Համար եղալ Հոգե լարքի 

շաբաթ է Ապրում էր դատապարտեալի 

պէս՝ ձեռքերը տաբատի գրպանը խօթած՝ 

Հայեացքը անորոշ Հեռոլները« 

Ժամը ութին Միտոըր Հիքընլոլփըրը 

պիտի գար պայմանագրի վերջնական ըս– 

տորադրման Համար % Այդպիսով Գուբ– 

գէնեանները պիտի ունենային իրենց մ աս– 

նալոր գերեզմանաՀողյը Հ.Եգեմական Պար– 

տէզՀոլմ ։ Ուրախ էր Անահիտը, որ վեր-

ջապէս աւար սալեցին երկարաձիգ խոր– 

Հըրդակցութիւնները։ ճիշդ է | որ երկու 

Հազար Հինգ Հարիլբ յ՛լո լար Ս՝իաոըր Հի– 

քընլոլփըրին վճարելով առնոլազն մէկ 

տարով պիտի յետաձգուէր Ա՝անուշի նըն– 

քա սենեակէ կառուցման գործը , սակայն 

դեռ երեխան փոքր է եւ Հնարաւոր էր 

առա քո լա յ պէս իրենց ննքասենե ակում 

պաՀել նրա օրօրոցը։ 

Այդ օր մի արտասովոր անդորրու-

թիւն էր իջել Ս՛արդարի վրայ ւ Այլեւս 

մտամոլոր սենեակից չէր գնում եւ չէր 

զննում ու շոյում իր ձեռքով պատրաստ-

ուած ամ էն մի կաՀ ու առարկայ • հաշ-

ուել էր Հիւրասենեակում, բացել վարա-

գոյրները ել Հայեացքը յառել դիմացի 

եկեղեցու գմբէթի խալին։ Ջ էր սափրոլել 

ել անժամանակ ակօսուած գէմքի վրայ 

Հինաւուրց առաքեալի խաղաղութիւն էր 

դրոշմուել։ ՀաշտՈլել էր ճակատագրին 

ել սպասում էր ; 

Գրսոլմ, թաւշանման պարտէղում Ա– 

նուշը խաղում էր իր Հասակակից երե-

խաների Հետ* արծաթէ ճիչեր արձակե-

լով։ Մանուկները ցատկում էին խնամ-

քով մշակուած թուփերի վրայ ք կոխոր-

տում իր ձեռքով ցանած ու աճեցրած ծա-

ղիկները եւ շարունակ կարկաչում, ւքր– 

ւում ու ծիծաղում: 

Անարդարը Հաղորդութեան պէս ըն-

դունում էր մանուկների ճիչը է 

Ինքն էլ մանկացել էր, վերադարձել 

իր մանկութիւնը է Հայրենի գիւղի տա-

նիքների ծուխի մ իքից նա տեսաւ սպի-

տակ ճանապարՀը, որը աջ թեքուելով 

դարձաւ վեր գէպի խնձորենիների անտա– 

Ո.ը։ Այս իոնչ է . Ամբողջ դթւղն է Հա֊ 

ւաքուել այստեղ է Շինականների մէջ նա 

դտաւ իր քրոջը՝ Աստղիկին, ապա խոչոր 

զամբիւղի վրայ Հակոլած իրենց Հարե-

ւան՝ Արութենց Մուկոլչի կրտսեր ա»լ– 

9-Ը.կայ՝ Աառայի լուսին երեսը է Խնձորի 

բուրմունքը բռնել Էր Հովիտը ։ Աակայն 
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ինչ»**. էԲ՚՚վորը չուռ են է Ո՛չ, ո՛չ, խօսում 

են, նոյնիսկ ծիծաղում, –սակայն ինքը չի 

լսում նրանց ՛ձայնը է (քետոյ պղնձագոյն 

կնճռոտ գէմքեբի մ Էք նա գաալ իր 

ամ են ա բարձր ա Հաս ակը սայլի չՈէ֊րք կանգ-

նած աղամայւգկանց մէքէ որը զամբիւղ-

ները դարսում էր Հ՛այլի վրայ՝ միաժա– 

ւքանակ վիդը եր կաբա ծ ինչ որ բաներ ա– 

սոլմ չինականներին լ Նա սկսեց Հ ա ^ 

գէպի խնձորենիների Հովիտը ։ Երբ Հա-

սա լ 4 իրեն գաալ գերեզմանոցի բլրի լան– 

Հին։ Արելը թեք իքեչ Էր իր աչքերին X 

$ոս.ո եկաւ ւ Դիւպր կորել Էր ոսկեփոշոլ 

ամպերի քո ակ է / ՛ա յց այս ի՞նչ Է ։ Նոր 

եկեղեյյիո են չին ել յ Իսկ ոՈրտեղից են բե– 

րեյ այգ ոսկէ խաչը յ որը արելի պէս 

փայլում է • • • 

Մ արգարը Հայեացքը դիմացի կաթս-

զիկէ եկեղեցու գմբէթից ցած ի Հեցրեց եւ 

րթամաաոի ծայրով գաղտագողի մաքրեց 

իր այյաերի վրայ կախոլած արցունքի շի-

թերը ւ Նա յեց իր գունատ ձեռքերի վրա յ 

թառած արեւի գաղՀ ճառագայթներին եւ 

երակների մէջ զգաց իր արեան Հրաշալի 

Հոսանքը։ Տան մ էք աարածուել էր Հայ-

կական Համադամ կերակուրի բոլրմուն-

քը։ ԱնաՀիաը մեղուի ալէս աշխատում էր 

խոՀանոցոլմ տ Մարգարը մտովին տեսալ 

նրա գէմքի կենէդրոՏսսցած արտայայտու-

թիւնը եւ կարօտից ճմլոլեց սիրտը ւ 

Լսուեց տան դրան զանգի մ եղմօրօր 

կանչը X 

ԽոՀանոցում դադարեց ամ ան եղէն ի 

ձայնը՛. Ա՚ի պաՀ անց, Հեւասպառ ներս 

պրծալ ԱնաՀիաը իրիկոլայ Ա՛ուլգիրը ձեռ-

քին՝ րացականչելով • 

- Ա՛ա՚րք, գէչ լուր ունի մ . . . տես 

ի՛նչ դժբախտութիւն պատաՀած է՛՛* 

Մ արգարը նա յեց թերթին ։ Աո. աքին 

էքին վրա յ ձախ անկիւն ում զետեղուած 

էր մի գեղեցկադէմ աղամ արդու լուսա– 

նըկար՝ սեւ երիզով ։ Տ՛ոկը խոշոր տա-

ռերով գրուած էր% 

ՍԱ8ՐԸՍ ՀԻ*ԸՆԼՈԻՓԸՐ, ԿՐՏՍԵՐ 
ԻՆՔՆԱՇԱՐԺԻ ԱՐԿԱԾԻ ԶՈՀ 

«ԵԴԵՄԱԿԱ՛Ն ՊԱՐՏԷԶ^-Ի ՃԱՆԱՊԱՐՀի-ե 

Այլեւս չկաՐԳաՏ մ ան րամ ասնութիւն– 

ները ։ Թերթը անփոյթ ձգեց , տեղից վեր 

բարձրացաւ եւ բացեց պատուՀանը ։ 

- Ափսո՜ս . . • ասաց ԱնաՀիաը տակա-

ւին Հեւասպաո.: 

- Այո՛ - ասաց Ա՝արգարը ։ 

- Խեղճ մարդ - Անահիտի ձայնում 

խոր ցաւակցութիւն կար - որչա՛փ անա– 

կընկալ... 

- Այո - պատասխանեց Ա՝արգարը 

աչքերը կենդանացած ։ 

- ԵԼ տակաւին երկոլ Ժամէն մեզի 

այցելութեան գալու էր . » • 

- Այո ։ ՀՒ ամա գրուած էր է 

- Այս ի՛նչ տխուր ճակատագիր » • » 

- Այգպէս է ճակատագիրը ։ 

Անահիտին թոլաց թէ ժպիտ անցաւ 

Մ֊արդ ">րի գէմքի վրայից– Տ ս ՚ յ ց " Հ , այգ 

մ իա յն քղա յին կծկում էր ։ Ինչւզէ"ս կա-

րող է պատահել։ ք՚այց ո*ւր է գնոլմ ա– 

մ ուս ինը ։ ԱնաՀիաը նայեց Միստըբ. Հի– 

քընլուփըրի նախասիրած բազկաթոռին 

եւ սիրտը համակոլեց կսկիծով։ ԱՀ , ինչ 

անհեթեթ Է կեանքը, մտածեց նա % 

Ա՝արդարը Հանդարտ քայլերով իքւսլ 

պարտէզ, մտաւ ծաղկանոցի պահեստա-

նոցը եւ մի քանի վայրկեան յետՈյ դոլբս 

եկաւ բաՀը ձեռքին ։ Նա մէքքը խփեց աշ-

նանային ղովին եւ մարմնի մ էք զգաց սա– 

ռոյցների Հալքը ։ Ավւելը Հեռանում էր, 

սակայն նրա մ էք նոր արեւներ էին ծա-

գում, մէկը միւսից բորբ, մէկը միւսից 

թէժ ու խօլական տ Իր ամբուլք միսը եր-

գում էր զարթօնքով յ Տ առա պան քի ց ըս– 

պառուել, ոչնչացել էր իր մարմնի թո յ– 

նը եւ այժմ մաքրամաքուր այգ պարապը 

լեցւում էր կրքով, տենչով ու եռանդով: 

Անյագ ծարաւ զգաց մերձենալու ւ Դի-

մացի ծառից պոկեց մի տանձ, շոյեց Հա-

սուն կոլորութիւնը ել խածեց ։ ՀԷ՚՜ք^Ը. 

նեկտարի պէս կենդանացրեց նրա քիմքը 

ել որպէս մուշկ տա ր ած ո լեց նրա զգա-

յարաններում : Դիտեց մանուկների խա-

ղը եւ օրՀնեց նրանց բերկրանքը ։ Թող 

երեխաները խաղան ոլ մեծանան , ասաց 

ինքնիրեն | եւ թոզ Անահիտը բեղմնաւոր-

ուի ա յս փարթամ տանձենու պէս յ ել 

թող աշխարհը լեցուի մանուկների ճիչե-

րով։ Զգաց իր մկանների պ^^ումըւ Նը– 

ք 
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րան թուաց , թէ ի զօր ու է լեռներ շար-

ժել ել սրունքներով անգանգներ փորել Հ 

Աշխոլժով արորեց մազակալած դէմքըէ 

թքեց ափին եւ բահի կոթը ամոլր բռնած 

մօաեցալ Անուշի ննջասենեակին կից տա-

փարակ Հողաշերտին յ Ա՝ոռացել Էր անց-

եալը է Այժմ ինքն Էր ու այս Հոզլլք Մար-

գարը բարձրացրեց բաՀը եւ ուժգին խշ-

րեց փափուկ Հողի կուրծքը ։ Հողի թարմ 

Հոտը Էլ աւելի բորբոքեց նրա ՀէրՔԸ8 

Բարձրացրեց բաՀը ու կրկին Հարուածեց 

Հողը է Հարուածները գնալով կշո֊ոյթ ըս– 

տա ցան եւ քրտինքի կաթիլները սկսեցին 

ծորալ նբա ճակատից ու վզից է 

- Մարք, ԱստՈլածգ սիրես , Է՚^նչ 

կ՚ընես - լսուեց ԱնաՀիտի աղեկտուր 

ձայնը յ Նա ձեռքերը միմեանց կրծքին 

սեղմած, աչքերում վախ ու. զարմանք՝ 

արձանացել Էր աստիճանների տակ Հ 

Մ արգարը գլուխը բարձրացրեց, կա-

րօտով նայեց կնոքր եւ ասաց. 

- Տուն եմ շինում •. • 

- Հոգիգ սիրեմ , ՚ հ ը ն ի , խենթեցա՞ր . . 

- Մ՛անուշիս Համար բո յն եմ շի-

նում •« • 

- Սակայն գոլն ակար ես, Մարք» 

կը խնդրէՏմ , թող . . . 

- Էս ինձ երբեք այսքան աոող^ չեմ 

զգ՚ոցել - պատասխանեց Մարգարը եւ 

վերադարձաւ Հողին յ 

ԱնաՀիտը աչքերին չէր ՀաւատՈլմ» 

Ի*նչ պատաՀեց Մար գարին ։ իրերն ու. ի– 

րագարձութիւնները այնքան արագ էին 

թաւալւում, որ նա չէր կարողանում Հա-

մադրել երեւոյթները յ ԱԼ սակայն այս 

ընգՀանոլր էփոք^է 1 ա յ ս անբացատրելի 

խաչաձելոլթեան մ ԷՀ նա բնազգմամբ ք ր 

գոլմ էր, որ ինքը կենտրոնն է Հրաբու-

խի է Նա Հետեւում Էր Ա՝արդարի շար-

ժումներին , նրա Հողի պայքարին եւ նրա 

պրկուած մկանների լարումին է կուրծքը 

խռով՝ նա Հմա յուել Էր իր ամուսնու 

տեսքով յ ԱնաՀիտը ինքն Էլ չիմացաւ թէ 

ինչու սկսեց քայլել գէպի Մ արգարը * Ջէր 

քայլում, այլ սա Հում Հրակէղ լալայի 

վրա յով \ Ալ լալան , բարձրանում էր նրա 

սրունքներն ի վեր, դէպի սիրան ու Հո-

գին : Մ ի պաՀ կանգնեց ու դիտեց աղեղի 

պէս կորացած նրա մէֆքըէ ապա իր փըխ~ 

բուն թեւերը պարզելով կառչեց նրա ի– 

բանին ոլ Հեկեկաց * Երբ Մ արգարը դար-

ձաւ դէպի իր կինը եւ նրա կիսաբաց շրր– 

թունքները տեսաւ հ ձգեց բ՚ոՀը եւ Հոդա– 

կա լած բազուկներով գրկելով ԱնաՀիտին 

երկար Համբուրեց ։ 

- Մ ար գար , աղուորս , ինչ կ*ընես . . » 
- Բո յն եմ շինում յ 

8ԱԿՈԲ ԿԱՐԱՊԵՆՑ 
1965 
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ՎԵՐՋԱԼՈՅՍԻ ՏԱՂԵՐ 

ԿԵԱՆՔԻՆ ԱՌՋԵԻ 

\ււնհնիի դալար ճիւղ էր , 
Կարմիր, ժպտուն ծաղիկներով» 
Սոխակին հետ սէրը կ*երգէբ՛ 
Կը թեւածէր երկինք ու ծով։ 

Զուրերուն հետ կը կարկաչէր, 
Կը կարգընէր՝ կաքաւի՛ պէս, 
Վշտին մըոսւյլը իրը չէ՛ր, 
Հոգին արեւ էր լուսագէս։ 

Երագներու թեւին վըրայ 
Ու հովերուն ալ հերարձակ, 
Մերթ Աստուած էր ու մերթ՝ տըզայ, 
Գիշեր՝ ու մերթ արեւածագ։ 

Անցաւորին ու անանցին 
Թոյնն երր կաթեց հոգիին մէջ, 
Գտաւ ինքգինքը աոանձին, 
Գիտակցութեան րաւիզին գէջ ։ 

Ջոքած կեանքի ժայռին դիմաց, 
Երագներէն տերեւաթափ, 
Հիմա ճակատը խոնարհած, 
Փշրած սրինգ, ծնծղայ ու դափ, 
Ծեր մը նստեր տրտո՜ւմ կու լայ՝ 
Ունայնութեան ճամրուն վ ր ա յ * » * ։ 

է<* ՚ 

ԱՐՄԷՆ ՍԵԻԱՆ 

9 Սեպա. 1 9 6 4 
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Ն ՍԱՍՈԻՆԻ 

Ս Ա Ր Ե Ր Ո Ւ Ա Ս Լ Ա Ն Ը 
է. 

ՇՂԹԱՅԱԿԱՊ ԱՌԻԻ^Ը 

Մշոյ զինուորական րանաի դռնէն անցնողները է"1՛֊է շղթաներու, ձայ-

նը կը լսէին ու ուշագրաւ արտայայտոլթիւններ կը տեսնէին պաՀ ակն եր IIԼ 

եւ պաշտօնեաներոլ դէմքերոլն վրայ ւ 

Սարերու Ասլանը շղթա յոլած էր։ 

Երր պաշտօնատար մը կամ թուրք երեւելի մը կՏերեւնար բանտի եր-

կաթէ գոն երան առֆել, պաՀակները խորՀրդալոր ակնարկով մը զն տան ի 

կողմը կը նայէին, ուրկէ շղթաներու ձայնը կը լսուէր խուլօրէն է 

Թուրք կաոավարութիւնը Աասնոյ ապստամբութեան կոշմար Էն ա– 

զատուած՛ կը զգար ինքզինք ^ երբ ամէնօրեայ ստուգումներով կը Հասաա– 

աէբ, թէ սարերու առիւծները Հոն, զինուորական բանտի բորբոսուն պա-

տերուն մէէ չղթայի զարնուած էին յ 

0*. Հոգ, բանտի գնա ան մթնոլորտին մէ^ բերն է բերան անուն մը կը 

Հնչէր տարօրէն Հերոսական ու ակնածելի* 

Գէորգ*.. 

՚Բիւրտ, թուրք, Հայ բանտարկեալներ , մէկը սճիրով, միւսը գողու-

թեան յանցանքովդ մէկալը ցեղապետական աոեւանգումներով Հոն Հաւաք-

ուած , լսած էին, որ սարերուն վրայ առիւծ մը կայ անընկճելի, որ գլուխ 

կը բոնէ սուլթանին գէմ : Ու աՀա փողերու ու թմբուկի առաջնորդութեամբ 

թրքական բանակը ձերբակալուած Հերոսները կը բերէր յան ձնե լու զինուո-

րական բանտին, անօրինակ Հետաքրքրութիւն մը ստեղծելով այն մարգոց 

քէէ* "Ր տարիներէ ի վեր արգելափակուած կը մնային Հոն։ 

Շղթայակապ բերուածը Սարերու Ասլանն էր, որուն երդը քրտական 

ԼԷ-ԼԷՏք^ա. մէշ լսած էին։ 

Ու պետական արձանագրութիւնը, որ ամէն մէկը իր անունով պիտի 

հ.ոէէը> այԳ պաշտօնական թուղթին վրայ կը դրոշմուէր. 

Գէպւգ Ադամհան, Սասնոյ Մէկդինկ գիւղէն, Ապսւոամր Նորին Վհ– 
հափսսաւթիւն Աուլթ-անի իշխանութեան դ է մ ։ 

Այսպէս, ԱարՀատը կ՝արձանագրուէր իր մանկական անունով, վեր– 

յիչեցնելով Սուրբ Գէորգը^ որ իր Հօր եղբօր սրբացումով արդէն Հեքիաթա-

յին զգացումներ արթնցուցած էր մանուկ ԱարՀաաի Հոգիին մ է ի 

Գէ որգը% Մուրատը եւ իրենց Հետ ձերբակալուած ընկերները զատ 
զատ խուցերու մ ԷՀ դրուած էին ել իւրաքանչիւրին դրան ավել երկու զին-
ուած պաՀակներ կը կենային, աւելցնելով խորՀրդալորոլթիւնը բանտի 
ներքին մթնոլորտին ւ 

Ջր-մՏԸ բերնէ բերան կը շրլէր Սարերու Ասլանի եւ Մ"ւրաա էֆէն– 
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աիի /«էք ք I Ա՛– լսուած երդերէն Հերոսական զրոյցներ կը Հիւսէին անոնց 

գեմարդկային արարքներուն մասին : 

Հակառակ ր"լոր արգելքներուն, անոնք ժամերով կը կենային իրենց 

գ/աներաւ բացուածքին առքեւ, տեսնելու Աասունի առասպելական Հերոսը յ 

քիւրտերէն մէկը, երբ կէս գի չերին ն չմարած էր անոնց փոխագրու-

թիւնը բանտի անցքէն, երդում պատառով կը պատմէր ՚ 

- ՍաԱաՀը վկայ, երկու աչքերովս տեսայ , սարի պէս խո չոր մարդիկ, 

պատերուն գպնային՝ պատը կը փլէր : Անոնց անցած ժամանակ զինուած 

պաՀակները կը գողային՛. Աել աչքերով մէկը կար անոնց մ էք, չՈլրքր նա-

յելով կը քալէր ու կրակ կը թափէր աչքեր էն : Անպատճառ Աարերոլ Ասլան* 

Գէորգը ր/յա/ոլ էր։ 

Ու խուցէ խուց, բերն է բերան, առասպել մը կը զարգանար յ Մէկը 

առիւծ մը տեսած կ՚ըլլար, միւսը սարի պէս Տորգ–Անգեղ մը, ուրիշ մը 

անոնց շունչէն՝ կրակի ժայթքում ւ Ու դուրս ի աչխարՀէն բերուած զրոյց-

ներէն՝ անոնց անօրինակ քաք ութ եան Հր աշավէպը կը կազմուէր տ 

Արգելափակուած զնտանին մ էք այգ Հերոսները տանջանքներու կ^ են-

թարկուէին անմռունք, ու անոնց լռութիւնը տանքանքի ու սարսափի պաչ– 

տօնեաները սարսուռի կը մատնէր Հ Շղթայոլածները կարծես երկաթէ մարգ 

էին ել ունէին քարէ Հոգի ։ 

Բայց մթնոլորտը լեցուն էր յոլսաաոլ լուրերով։ Հայութիւնը բողո-

քի կանչերով աղաղակ կը բարձրացնէր :, Օտար պետոլթիւններոլ Հիւպա-

տոսները Մ ուշ Հասած էին ու Հա յերը կը մերժէին թուրք կառավարութեան 

պաՀանքքը, ստորագրելու սուտ վկայութիւն մը, թէ թրքական կառավա-

րութիւնը Աասունի վրայ յարձակած չ է , այլ Հոն ելած է քիւրտ խռովարար-

ները զսպելու Համար տ Այս լուրերը կը թափանցէին բանտի Հաստ պատե– 

րէն ներս, մխիթարելու Համար Գէորգն ոլ անոր ընկերները է Հայոլթեան 

Հոգեկան այս ամ բո ղքական ըմբոստացման երելո յթով Հ 

Այգ օրերուն , երբ կէս գիչերին իրենց զն տան ԷՆ դուրս կը բերուէին 

շղթայակապ, Գէորգը նշմարեց, որ պաՀակները Մուրատը ետ կը դարձը– 

նէին իր խուցը ։ Անցքի ժամանակ Գէորգը ըսալ. 

- Մենք պարտուեցանք, բայց Հայ ժողովուրդը անպարտելի է՛. Լու– 

բերը լուսատու են • • • 

ՊաՀակները քանի մը Հարուած իքեցոլցին Աարերոլ Ասլանի թիկուն-

քին, շղթաները անօրինակ զնգոց Հանեցին, բայց շղթայակիրը շարունակեց 

անցքը, կարծես թէ Հարուածները իրեն դպած չըԱային։ 

Երկու շաբաթ Հազիւ անցած էր ապստամբ Աասունի ղեկավարներու 

բանտաբկութենէն, երբ զինուորական բանտի շրքափակը ողողուեցաւ Աա– 

սանցի ժողովուրդով։ Մեծ մասը կիներ ու երեխաներ, բողոքի կանչերովդ 

Իրարանցում եւ Հետաքրքրութիւն ստեղծեցին բանտի մէք։ Գոլրսը, զին– 

ոլորներու եւ ոստիկաններու չղթայ մը կազմուած էր անոնց չուրք։ Բանտի 

պաՀակները ներս ու դուրս կ՚ընէին եւ կը պատմէին թուրք ու քիւրտ բան– 

տարկեալներուն ինչ որ տեղի կ՚ունենար անոնց աչքին առք ել ւ 

Ու. նոյն պաՀուն, բանտարկեալ մը, որ նոր բերած էին Աասունէն, 

ուշադրութիւնը կը գրաւէր բոլորին։ Այգ, իշխան Միքայէլն է ր , որ Շէնիկ 

վերադարձող ժողովուրդին ղեկավարը դարձած է ր , իշխան Գրգոյի նաՀա– 

տակօւթենէն ետք ։ 
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Պահակները անընգհաա Միքայէլի մասին կը խօսէին ոլ կը դաոնա-

յին անոր խուցին չու֊րՀ, ուր քսանէ աւելի բանաարկեաչներ սենեակի պա֊ 

աերոսն աակ շարուած էին։ քիւրտերու ել թուրքերու Հետ քանի մը Հայ 

բանաարկեաչներ ալ կային։ Ամէնքն ալ Հեաաքրքրուեցան Միքայէլի ներ-

կա յութեամր, եւ դուրսը աեղի ունեցած աղմուկով։ 

՚Բիւրտ աւազակապետ մ ըՀ որ Հին րանաարկեալ մըն էր ՈԼ այլեւս 

ինքզինք ազատ կը զգար արտայայտուելու, հար ցուց. 

- Ա՛յ Հայդ դուն ի^նչ ըրած ես , որ քեզ Հոս բերին , գոոլն ալ պետու-

թեան դէմ կռուեցար ։ 

. Աղբէր, ես ի^նչ գիտնամ կառավարութեան միտքը տ կռուեցանք, կո– 

տոբուեցանքգ կոտորեցինք, ըսին ներում էդ անձնատուր եղանք, սարերէն 

ոլ ձորերէն վերադարձանք մեր այրուած տուները։ Թուրք պաշտօնեաներ, 

ասկէ տասնըհինգ օր առա^, եկան մեր գ ի ՚ ֊ ղ ը ու մեզմէ պահանջեցին դ որ 

թուղթ մը ստորագրենք դ թէ թուրք զինոլորները մեր վրայ չեն յարձակած ( 

այլ քրաական խուժանն էդ որ եկած է մեզ կոտորելու\ ինձ մ է ստորագրու-

թիւն կ՝ուզէինդ որպէս մեր գիւղին մեծաւորը։ Աոլա բանդ ինչպէոս կրնայի 

սաորագրեչ, երբ մեր գէմ կռուողները թուրք ասկարներն էխն: 

ք՝անաարկեալները իրենց խուցերու գռներուն առջեւ Համախմբուած 

էին եւ ուչադոլթեամբ կը զննէին այս նոր բանտարկեալյը ել կը լսէին ինչ 

որ ան կը պատմէր տ 

Պահակները կ՝անցնէին ու կը դառնային առանց Ուշադրութիւն դար– 

ձ քնելու բան տա րկեալն եբո լ համա խմբումին յ Անոնց Հետաքրքրութիւնը ա– 
լելի շատ դուրսը, բանտի պատերուն տակ տեղի ունեցած ժողովրդական 

ցոյցին վրայ կեդրոնացած էր % Ցուցարարները մի արերան կը պոռային» 

- Իշխան Միքայէլը կ՝ուզենք, թէ չէ մեզ բՈլորս ալ բանտը լեցուցէք դ 

ձեր Հացը չե՛նք ուտեր, ձեր քուրը չե՛նք խմեր. . . 

Իրօք, կառավարութիւնը ժողովրդական այս ցոյցը դ որ տեղի կ ՚ ո ւ -

նենար օտար պետութիւններոլ հիւպատոսներուն աչքին առվել, կ՝ոլզէր 

Հանդարտեցնել: Հաց ել ջուր բերած էին Աասոլնցի ժողովուրդին բաժնե-

լուդ որ սակայն կը մերժէր գպնալ թուրքի բաշխած Հացին ու Հուրին է 

Իշխան Միքայէլը մեծ յուղումով կը լսէր ժողովուրդին ձայնը դ որ 

իր ազատութիւնը կը պահանջէր : Մերկ , բոկովն ու անօթի Հէնիկցիները 

Համախմբուած էին բանտի պատերուն աակ, սուիններու սպառնալիքին են– 

թակայդ բայց անվախօրէն կը պահանջէին դ որ իրենց մեծաւորը ազատ ար-

ձակուէր է 

Միքայէլը յուզոլած էր ու լուռ։ Բանտարկեալեերուն աչքերը յառած 
էին իր վրայ. 

Վերջապէս գլուխը բարձրացոլց Ոլ նայեցաւ իրեն յառած աչքեբոլն ։ 

Ապա արագ շարժումով մը կուրծքը բացաւ ու ըսաւ. 

- Ա՛յ մարդիկդ նայեցէք ձեր աչքերովդ այս երկոլ վէրքերը սուինի 

Հարուածներ են դ եթէ թուրք զինոլոբը չզարնէր ինծիդ սուինը ուրկէ՛* պի-

տի մանէր կուրծքս դ ինչպէ՞ս սուտ վկայութիւն ստորագրեմ դ թէ թուրք 

զինոլորները մեզ չհարուածեցին։ ՚Բիւրտը ե՛՛րբ սուին ունեցած է . . . 

Թուրք Հրամանատարի կարգադրոլթեամր, քանի մը ոստիկան գին-

ուս բներ բանտը մտան ոլ պահակներուն առաջնորդ ոլթեամբ՝ իշխան Մի– 

քայէլը դուրս Հանեցին խուցէն ոլ առաջնորդեցին Եէնիկցիներուն մօտ, 

որոնք արտօնուած էին այլեւս վերադառնալու իրենց լեռները։ Ալ անոնք դ 

առանց դպնա լու իրենց Համար բերուած Հացին ու ջոլրին, առին իշխան 
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Միքայէլը իրենց մկքտեղ ել Հովի պէս արագ՝ Մա֊չ քաղաքէն անցան գէպի 

Աասնոյ բարձունքները, զարմանքի մատնելով բոլոր բանտարգեալները, ո– 

րոնք ականատես էին ցոյցին է 

Հաստ պատերէն ներս Գէորգը իր ընկերներով յուղումով կը լսէր ժո– 

ղովուրգի ձայնը եւ կը մոռնար բոլոր այն տանջանքները, որ իր ընկերնե-

րուն Հետ միասին կրահ՛ էր այգ զնտաններոլն մէԼւ 

Տ* 

Երկու ամիս Հազիւ անցած էր, երբ թուրք կառավարութիւնը խոՀե– 

մ ութիւն Համարեց այս վտանգաւոր բանտարկեալները փոխագրե լ Պիթլիս 

եւ գաաը տեսնել այնտեղ, ուր նաՀանգին բարձրագոյն ղաաարանը կը գըտ– 

նըւէր ։ 

Ու անոնք ճամբայ Հանուեցան արշալոյսը չբացՈլաՀ– դ ուչագրութիւն 

չգրաւելու Համար : Եւ ոբպէսզի անոնք երկոլ Օրոլա յ ՃանապաբՀ կարողա-

նան քալել ք շղթաները Հանուած էին , բա յց Հսկող պաՀակները կրկնապատ– 

կըւած: ճանապարՀը կ՚անցնէր Մչոյ դաշտի ամբողջ երկայնքէն եւ ամէն 

տեղ Հայ գիւղացիներուն կը պատոլիրէին, որ տուներուն մէջ փակոլին, 

որպէսզի անձնազղՀնեբը չկարողանան Հաղորդակցիլ անոնց Հետ ։ ԱյսՈԼ– 

Հանդերձ ժողովուրդը կ՚ապրէր ամբողջ յուղումը իր Հերոսներուն, որոնք 

երբեմն զինավառ անցած էին այս շրջաններէն է 

Բանտարկեալները աւելի խիստ պայմաններու տակ ապրեցան Պիթէի– 

սի բանտին մէջ։ Առանձին խցիկներու մէջ գրուեցան ու պաՀակները . իրա-

րու յաջորգեցին, Հսկողութիւնը աւելի կատարեալ ընելու Համար այս վը– 

տանգաւոբ մարգոց վրայ։ Տանջանքները շարունակուեցան այստեղ եւո է 

Շատ յաճախ քսանը չորս Ժամ անընդՀատ ոտքի կայնեցուցին, եւ ծեծի տակ 

ուզեցին զանազան խոստովանոլթիւններ կորզել անձնազոՀնեբԷն յ որոնք 

գաղտնիք մը չունէին յայտնեչիք, բացի այն վճռական կամքէն, որ զէնքը 

ձեռք առած էին թուրք պետութեան անիրաւութ իւններոլ դէմ, եւ կ ո լզէին, 

Որ Հայ ժողովուրդը ապրի ազատ եւ վերջ գտնեն կոզոպոտներն ու Հայաջինջ 

քաղաքականութիւնը Տ 

1 8 9 5 – ^ Յունուարին գատուեցան, երբ Մոլրատը Հիւանգ էր տան՛ 

ջանքներոլ Հետեւանքով Հ 

Մուրատ դատապարտուեցաւ 1 0 1 տարոլայ բերդարգելութեան, որ– 

պէս գոլրսէն Աասուն մտած խռովարար, իսկ Գէորգ 1 5 տարոլայ բանտար-

կութեան , երբ այգ օրերուն կը լրանար Աարերոլ Ասլանի քսանըՀինգ տա– 

րին։ 

Պիթլիսի բանտին մէջ ֆիզիքական տանջանքին Հետ Հոգեկան տա-

ռապանքի մատնուեցան։ Անոնք զրկուած էին Հաղորդակցութենէ, ու ապա 

չէին զգար ըմբոստ ժողովուրդի շունչը տ 

Գատապարտութենէն Հինգ վեց ամիս ետք, նոր Հրամանով մը բան-

տարկեալները կրկին Մ ուշ վերադարձողին։ 0*»ար Հիւպատոսները, որոնք 

Մուշ կեգրոնացած էին , ել Աասնոյ ապստամբութիւնը առիթ բռնելով թ ը բ ֊ 

քական գործերուն կը միամտէին, պա Հան ի ծ էին րանտարկեա լներոլ փո-

խագրութիւնը ։ 

Փոխագրութիւնը տեղի ունեցաւ կրկնակի Հսկողութեան տակ> բայց 

բանտարկեալները առիթ ունեցան իրարու Հետ խօսելու եւ իրար քաջալե-

րելու է Դատապարտութիւնը եւ բանտարկութիւնը անձնազոհներու Համար 

առ ոչինչ Համարուեցաւ, երբ անոնք զգացին, թէ օտար պետոլթիլննե ր ը 

Հայկական ատով կը Հետաքրքըոլին ։ 
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Մուրատ, որ իր բանտարկութիւնը եւ. դատավարութիւնը արդարու-

թեան եւ ազատութեան դատի մը վերածած է ր , մոռնալով իր տանիքնե-

րը ել 1 0 1 տարոլայ դատապարտութիւնը, մեծ յոյսերով կը Հետելէբ Հիւ-

պատոսներու մի9ամտութիւններուն ։ 

- Տզա՛ք, մենք թերեւս շղթաներու տակ մեռնինք, բայց յոյսեր, կան, 

որ մեր ժողովուրդի ձայնը պիտի լսոլի , - կ՚ըսէր Մուրատ Գէորդին եւ միւս 

ընկերներուն ։ 

Ցոյսի ներշնչումը պաՀ մը միայն Գէորգի սիրտը կը խաղաղեցնէր, 

սակայն ամրողք իր մտածումով կ՚երագէր լեոներոլ ազատութիւնը ել իր 

ուսին Հրայ* զէնք մը, որուն կը Հաւատար որպէս ազատագրական մարտիկ։ 

Րւ ճիշդ այդ մտաՀոգոլթեամբ, երկոլ օրոլա յ ՃանապաբՀ ի ընթացքին *հ– 

շադբութեամբ ել զգոլշութեամբ զննեց իր ոտքին կոխած Հողը ոլ կրցաւ 

գտնել երկու երկաթէ կտորներ, որոնք իրեն պէտք պիտի ըԱային բանտի 

սլատերէն ներս ։ 

Այդ գաղտնիքը շյայտնեց ընկերներուն–, բայց սիրտը կը մնար ալե-

կոծ է Երբ իր ճամբան Բերդակ գիւղի ստորոտէն կ՚անցնէր դէպի պա– 

տեՀ առիթը գտաւ Մուրատին առաջարկելու փախուստի իր մտածումը է 

- Պարո՛ն Մուրատ, առիթը գտնենք եւ ւիախչինք. դէպի լեռները, թե-

րեւս կարենանք ազատի լ , իսկ եթէ անոնց գնդակներէն իյնանք, մենք ար-

դէն կենդանի նաՀատակ ենք, գնդակով մեր նաՀաւոակութիլնը աւելի կը 

սրբանա յ « » • 

- ԱյԳ քա յլը պէաՔ չէ առնուիտ Բո լորս ալ կը կոտորոլինք անտեղի 

կերպով, մինչդեռ մենք լնելիքներ ոլնինք, - ըսաւ Մուրատ Հ 

Գէորգ այգ օրոլա յ փախուստէն Հրաժարեցաւ, բա յց փախուստ՝ մը 

կազմակերպելու ծրագիրը մնաց իր մաքին մ է ջ , ու գուրգուրանքով շօշա-

փեց երկաթէ ա յն կտորները , որոնք ազատութեան ճամբա յ մը պիտի բ տնա-

յին իր եւ իր ընկերներուն առքեւ ։ 

*** 

Մշոյ բանտին մ էջ կրկին առանձնացուցին բանտարկեալները + եւ խիսա 

Հսկողութեան տակ առին զանոնք ։ Բա յց ա յգ մթնոլորտին մէՀ, բանտի պա-

տերը կարհես թափանցիկ ԸԱային ։ Շղթայոլածները միշտ լուրեր կ՚աոնէ֊ին 

գուրսի աչխարՀէն։ 

Յեղափոխական բանտարկեալներոլ վերադարձէն ետք, Մշոյ մէՀ ա– 

նօրինակ աբարքներոլ ենթակա յ եղան անոնք։ 

Առաւօտ մը, Մուրատ պահակներով դուրս Հանեցին ել տարին Հիւ-

պատոսներու Հալաքատեղին, առանձին Հարցաքննութեան Համար ։ Ու այս 

երթուդարձը երեք օր կրկնուեցաւ տ Մ՛ուրատի հարցաքննոլթենէն ետք, Հար-

ցաքննութեան կանչեցին Գէորզն Ու իր ընկերները, առանձին աոանձին, իւ-

րաքանչիւրին մէկ օր յատկացնելով։ 

Թուրք կառավարութիւնը սա ի պո լած էր տեղի տալ այսպիսի միֆս– 

մըտոլթեան ել նսեմանալ օտար Հիւպատոսներու աո քել տ Աակայն, այդ Հար-

ցաքննութիւները ոչ մկկ դրական արդիւնք ունեցան, բացի անկէ, որ բան– 

տարկեալներոլ տանջանքները վերջ գտան եւ աւելի մեղմացաւ Հսկողու-

թիւնը % 

Գէորգ իր առանձնարանին մ է ջ , յաճախ Հոգեպէս կը փոխագրուէր 

Հայրենի տուն, կը վերադառնար Հեղին, խնձորի ծ առերՈւն տակ կարծես 

կը Նշմար էր Ս՛ուսամի ոսկե գոյն մաղերը։ Ապա կ՚անցնէր Սպիտակ Լեռ «է 

Անտռք, կռիւները իրարու կը յաջորդէին, « իր երիտասարդ մարտիկ ըն– 
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կերներռլ հետ երբեմն ա յծեամի պէս կը ցատկէին Աատանու. կամուրԼէն դէ– 

"էէ ՚ Ս ՚ Բ 99ուաե ժայռերը, նոր դիրքեր գրաւելու ։ Աւ երբ երազանքը կը 

վերկանար, րանտի խոնաւ, պատերը կը ցցուէին իր առվեւ ու. թուրք պահա-

կի դաժան, երեւոյթը տխուր իրականութեան կը վերադարձնէին զինքւ 

թանան ոլ կապանքը ամբողՀ հոգիով չէր հանդուրժեր Գէորգ% Լերան 

ազատ որդի, րանտի պատերը մ ահ էն աւելի ծանր կը ճնշէին անոր հոգիին 

վրայ» Ու ան ձեռնարկեց րանաի պատը ծակելու, փախուստի ճամրայ մը 

գանելու աշխատանքին ՚. Հնարամիտ ոլ համբերատար, բազմաթիւ օրերու 

աշխատանք էն ետք, կրցաւ անցք մը ստեղծել է որմէ մարդ մը սողոսկելով 

կրնար անցնիլ յ Փախուստի իր ծրագիրը կրցաւ հաղորդել Աոլրատին եւ ըն-

կերներովն է բա յց Ա՚ուրաա պաաասխանեց • 

- Փախուստը վտանգաւոր է , ձիւնը իված է ամէն կողմդ արդէն Աեպ– 

աեմրերի վերջերն ենք, սպասենք գարնան ւ Երր ձիւնհալքը սկսի* այդ քայ-

լը կ՝ առն ենք տ 

Ու ա Հ ա , այգ օրերուն, պահակները եւ սենեակի խուզարկու յատուկ 

պա շաօնեանե ր ը հողի ել քարի փշրանքներ տեսան եւ մանրամասն խուղար– 

կութ Լան ենթարկեցին Գէորգի սենեակը ու գտան այն բացուածքը, որ շա-

բաթներ ու զգոյշ աշխատանքով կրցած էր բանալ պատին մ ԷՀ է Գէորգ աձԳ 

աշխատանքի ընթացքին բուռ առ բուռ կը հաւաքէր փորուած հողն ու քարը 

եւ կը փոխադրէր * երբ> զինք. օրը անդամ մը գոլրս կը հանէին սենեակէն, 

խւկ մեծ քարերը կը տեղաւորէր իր դլխոլն տակ : 

Գէորգի հնաբամտոլթիւնը երեւան հանած էին դ ու ինք կը դառնար 

րանաի կապանքներուն տակ իսկ վտանգաւոր : Բանտապետի կարդագրոլ-

թեամբ զայն փոխադրեցին վերի յարկը ել արգելափակեցին սենեակի մը 

մէԳդ որ պէս զի այգ րարձրութենէն չկա բոզանա յ որեւէ ելք գտնել փա խուս-

ափ * Այս բաժանումը աւելի ծանր դրութեան մատնեց Գէորգըւ Ընկերներու 

հետ Հաղորդակցութիւնը ամրոզիվին կը կտրուէր, մինչդեռ իր նպատակն 

էր, բոլոր ընկերներուն փախուստը յա Լողցնել է 

Ամիսներ անցան մտմտուքի ու տուայտանքի մ Էի Ի՚*նչ կրնար ընել 

յանդուգն մարտիկը, երբ իր ձեռքին մԷ1 մնացած էին միայն երկու աննշան 

երկաթի կտորներ» որ չես գխոեր ի՛նչ Հնարքով կրցած էր պահել խուղար– 

կսււ պաշաօնեաներէն ք 

Այս. խոլչ զնսւանբ, ահա առանձնացած միւս խուցերէն դ մեծ հեաա– 

քըրքրութիւն կր աոեղծէր Հին ու նոր րանտարկեաչներուն մէվ–. Հայ ապըս-

աամբներր Սարերու Ասլան անունը ունէի նդ ոլ անոնց շո*ր1 քաղաքական 

անձնաւորութիւնները շղարշող խորհրդաւորութիւն մը ստեղծուած էր I 

՚եոր բանտարկուած քիւ֊րա ցեդապետներ կային, որոնց Հեառ րանա ա– 

սաւջնորգոլած էին նաեւ անոնց զինակից ծառաները ւ Անոնք իրենց, յուղու-

մը կ՝արտայայտէին երբեմն քրտական երդերով : Ո՛– երբ օր մը այգ լալ եր-

գողն եր էն մէկը Հերոսապատում երգը կ՝երգէր Սնա«քի արիւնալի կոփւ%Խ֊ 

րունդ Աարերսւ Ասլանն էր , որ իր քաիւթեամբ թունգ կը Հանէր րաձտարկ– 

եալներսւ սիրաըդ որոնք փականքներու տակ, ազատ աշխարհը եւ քաի^– 

թիէնը կ՝ երազէ էն յ 
Հին րանաարկեալ մը, որ բանտին Հսկողութեան եւ ակուդարձերուն 

ծանօթ էր , խօսքը ուղղեց ցեղապետին, 

- Աղ՛»՝։ զԴ–ւձա9"*Բ եՐԴԻ1Ը՝ այստեղի պատերը ակ^նՀ ունին ։ 

- ի՞նչ կայդ բանտին մէէ րանտարկեալ ենք, մեր ցա՞ւն. ա.լ չերգենք՛, 

- Այգ մասին չէ խօսքս, աղա՛, այգ երգը որ Հիմա լսեցիր, գիտե՛՛ս 
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թէ որու մասին է՛ գուն ղ իա ե՞ս թէ ով է Աարերոլ Ասլանը եւ գիտե** թէ 

հիմա հոս է , բանա ի վերի յարկը ու փականքի տակ։ 

~ Ի՞նչ կ՚ըսես, հազա՛ր ափսոս Ասլանին, որ աղուէսներու ձեռքը ին-

կած է՛. Մեր ցեղին պատկանող քիւրտերէն շատերը Անտոքի կռուին ինկան 

քաիւթեամր ։ Երանի անոնց, որ լեռներոլ վրայ ինկան զէն ի ձեռին ։ Այն 

ցեղապետները, որոնք Ա պիտակ Լեր ան ել Անտոքի կռիւներուն ներկայ ե– 

ղած են, կը խոստովանին թէ Մէկգինկցի Գէորգը առիւծի պէս դղրդած է 

լեռն ու ձորը եւ սարսափին հետ, իր անձին շուրք պաշտամունք ստեղծած 

է ։ Կտրիճ մը, որ թուրք բանակին գէմ կը կռուէր յանգդնօրէն ու անվախ 

ձայն կու տար իր դէմ կռուողներուն ։ 

- ՚ Բ ի ւ ր տ ե ՚ ր , Դոլ֊Ք մեր դրացիներն է ք , վերադարձէք ձեր տուները, 

մեր կռիւը բռնակալ ու դաւադիր Թուրքին դէմ է ։ Ու երբ քիւրտերը, խաբ-

ուած թուրք իշխանութեան խոստումներէն , կը շարունակէ ին իրենց յարձա-

կումները, Գէորգը միայն այդ ատեն իր անվրէպ զէնքը կ՛ուղղէր քիւրտե-

րուն գէմ ու դիակները կ՚իյնային ձորերուն մ էք: քիւրտերէն շատերը Աա-

րերոլ Ասլանը գոված ժամանակ կ՛ երդուէ ին, թէ անիկա կաքաւի աչքը նը– 

շան բռնած՝ ճիշգ տեղը կը զարնէր անվրէպ տ Հազա՜ ր ափսոս լեռներոլ աս– 

լաններուն • • • 

- Այդպէս աղա՛, մենք շատոնց այստեղի շղթաները կրեցինք, հիմա 

սարերու առիւծներն ալ մեզի հետ նոյն շղթան կը կրեն է Ասոնք ուրիշ տե-

սակ մարդիկ են, Հայոց ազատութիւն կ՛ուզեն, թուրքի լուծէն կհուզեն ա– 

զատուիլ, օտար պետութիւններոլ հիւպատոսները հոս՝ Մ ուշ կը գտնուին 

եւ ամէնէն շատ այս մարդոց գործով կը զբաղին։ քաղաքական խորհըր– 

դա լոր բաներ մը կը դաոնան։ Ու ոստիկաններն ու պահակները հազար աչք 

ունին ասոնց վրայ։ Ասկէ ամիս մը առաք, Աարերոլ Ասլանը իր սենեակին 

պատը ծակած էր փախչելու համար , բա յց զինուո բները խուզարկեցին ՈԼ 

անցքը գտան յ Հիմա վերի յարկը հանած են զայն, ոբպէսզի ազատման որեւէ 

ճամբայ չգտնէ։ Ըսել կ՛ուզեմ, այս երդերուն մէք երբ Աարերոլ Ասլանին 

֊անունը կը հնչէ, ոստիկանները ու պահակները մեզ ալ անոր պէս կասկա-

՜ծելի կրնան նկատել ։ 

- Թո՛ղ կասկածելի նկատեն, - ըսաւ ցեղապետը, - բանը բան էն ան-

ցած է , խ ա յ ի ն Թուրքը մեզ խաբեց ու Հայուն գէմ կռիւի հանեց ու հիմա 

ալ այս բանտին մէք շղթայի զարկած է ։ Մենք ենք յանցալորըէ Տարինե-

րով ոլ դարերով Թուրքը մեզ խաբած է , մեր բ ոլոր երդերուն մէք կ՛երգենք. 

Ռ ո մ ի ա յ ի ն է , (թուրքը դաւադիր է , 

Դ ա տ ը խ ա բ ի ն , է ՝Բեզ կը խաբէ) 

Աակայն ամէն անգամ ալ դարերու այս պատուէրը չենք լսած եւ խար-

՛ուած ենք Թուրքէն։ ինչ կ՛ուզեն թոզ ընեն, եթէ փախելու հնարաւորու-

թիւն ունենամ, ես ալ պիտի փախչիմ, ոլ ասկէ յետոյ այլեւս ազատ լեռ-

ներ էն վար պիտի չի քնեմ ։ 

Ու ցեղապետը հրամայեց երգիչին, որ կրկին երդէ Աարերոլ Ասլա-

նին երգը: 

քիւրտին ձայնը կը հնչէր մեծ յուղումով, ոլ բանտարկեալները կար– 

ծես թէ կը մխիթարուէին, լեռներոլ ազատ որդի՝ Գէոբգի քաքոլթիւնները 

լսելով ։ 

Մուրատ ել իր ընկերները դոլրսի աշխարհի լուրերը մասնակի կեր-

պով կ՚առնէին, գլխաւորաբար բանտարկեա լներէ ու երբեմն ալ նոյնիսկ 

թուրք պահակներէ, բայց ամէնէն շաա բանտի ներքին աշխարհի անցոլ– 
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գարձերՆ էին, որ կը Հասն էին անոնց ականքին ու գիտէին, թէ րոլռրին հե-

տաքրքրութեան առարկան իրենք էին ։ 

՚Բիւրտ ցեղապետները մեծ բաղձանք ունէին Աաբերոլ Ասլանը տես-

նելու , եւ Հազուադէպ պարագաներու մէք միայն անոնցմէ ոմանք առիթը 

ունեցած էին անոր անցքը նչմարելու, երբ պաՀակները դուրս կը Հան էին 

զայն քանի մը վայրկեանի Համար։ Այս ականատեսներն էին է որ դոՀացոլմ 

կոլ տային ցեզապետնեբոլ Հետաքրքրութեան։ 

- Աղա՛ք տեսնես Աարերոլ Ասլանը, երկաթէ թնդանօթի մը կը նմա-

նի է Ալքերէն կրակ կը ցայտէ։ ԱրՀամարՀանք մը կայ գէմքին վրայ։ կար-

ծես թէ րանտարկեալ մը չ է , այլ իշխան մը^ որ կը քալէ Համարձակ ու պա-

Հակները գոզալով կը Հետեւին անոր, կարծես թէ իր ծառաները ըԱային Հ 

Հազար ափսոս Աարերոլ Ասլանին, որ ա յս աղուէսի ծակը փակուած կը 

մնայ : 

ք)ւ զրոյցը կ՚ընդարձակուէր, Հեքիաթի կը վեբածուէր, կը ճոխանար 

ու կը դառնար գիլցազնավէպ, Համապատասխան ճիշդ դիւցազնական այն 

երդերուն, որոնք բանտի մթնո լորտը կը լեցնէին... 

*** 

Օրերը մռայլ էէն ու սեւ։ 

Հայ ժողովուրդը իր ոգոբոլմներոլն ընթացքին արիւնա լի ճակատա-

գրի մը կ՛ենթարկուէր, Հակառակ օտար պետութիւններուն ներշնչած յոյ-

սերուն ։ 

Աուլթանի խորամանկ կառավարութիւնը օտար պետութիւնն եր ու նը– 

սեմացնոզ միքամտութիւններուն ենթարկուելով Հանդերձ՝ կրցած էր ստու-

գել այգ պետութիւններուն պառակտումները եւ Հետապնդած շաՀերը։ Գի-

տէր թէ կատարուած իրողոլթիւններոլ առ քել՝ անոնք իրար պիտի չէզո-

քացնէին եւ անտէր զոՀը կը մնար Հայ ժողովուրդը։ 

Տարի մը անցած էր Աասնոյ ապստամրութենէն եւ ժողովուրդը Հա-

զիւ տեզաւորուած էր աւերակներուն վրայ։ Ահա ճիչդ այգ օրերուն, կար-

միր Աոլլթանը կը Հրամայէր բնաքնքել Հայերը Պոլսէն մինչեւ Հեռաւոր 

•գաւառները է 

Այս անօրինակ ցեղասպանութիւնը տեղի կ՚ունենար մեծ պետութիւն– 

նեբու ալքերուն աոքեւ, մեծ վեց պետութիւնն եր , որոնք Պ եր լինի դաշնա-

գիրը ստորադրած էէն, իրենց Հովանիին տակ առնելով Հայերը, բարենո-

րոգման խոստում ով ։ 

Թրքական պատասխանը, այգ դաշնագրին, կ՛րցար Հայ ցեղի բնա– 

.քընքումը։ Կը վրդովուէր Եւբոպայի խիղճը։ Մարդկային իրաւունքներու 

պաշտպան ազնիւ մարդիկ՝ մտաւորականներ, գրագէտներ , զանազան խոր– 

Հըրգարաններու անգամներ, նախատինքի սիւնին կը գամէին կարմիր Աոլլ-

թանը եւ ցեղասպան թուրքերըւ Կոչ կ՚ընէին մարդկութեան, վերք տա լա. 

Համար գազանային այդպիսի արարքներունյ 
է լ սակայն՛«» 

Մեծ պետութիւնները, քաղաքակրթութեան դիմակին տակ, նոյնքան 

անասնական, անտարբեր մնացին անօրինակ այգ արարքին գէմ է Երբ Կլա– 

աըստոն կ՛որոտար Անգլիոյ խորՀրդարանին մէք՝ - «Հայերուն օգնելը քա-

ղաքակրթութեան օգնել կը նշանակէտ։ Օրուայ վարչապետը խորամանկ 

Աալզպբի կը պատասխանէր՛ 

- Անգլիոյ նաւատորմիղը չեմ կրնար Արարատի գլուխը Հանել, Հա-

յերուն օգնելու Համար։ 
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Ռուսաստանը, որ Աան-Աաեֆանոյի դաշնադիրը ստորագրած էր է Հա-

յերուն ի պաշտպանութիւնդ Հայերը կը նկատէր յեղափոխական, վտանգա-

ւոր տարր մը, որուն ճզմումը Համապատասխան կը գտնէր այղ օրերու, րըռ– 

նա կա լ կուսաստանի շահերուն Հ Այս Հաւաստիքը , Աոլլթանը առած էր ռոսս 

դեսպանէ՜ն ու անվախօրէն ձեռնարկած ցեղասպանութեան ։ 

Ա՝եծ պետութիւններոլ շահերն ալ ապահովուեցան առաւել չափով, 

Հայ արիւնի ծանրոլթեամր։ 

ինչ որ անհաւատալի ոլ զարմանալի պիաի թոլի, այն է որ Աասունի 

ձեռք դպցնող չեղաւ, ու $արօնի աշխարհին մէվ, քանի մը պատահական ըս*– 

պաննութիւններէ զատ , կոտորած տեղի չունեցաւ. : 

Թուրք ջարդարարները եւ կողոպուտի բնազդով շարժող վռհմ ա կնե– 

րը այլ գաւառներու, անզէն ժողովուրդի վրայ ինկան եւ. դիւրոլթեամր ի– 

րենց ոճիրը գործադրեցին : 

Այս ահռելի կոտորածին շշուկները կը Հասնէին մինչել բանտը ւ Կո-

տորածի տարողութիւնը չէին դիտերյ Տար օնի Լրմանի մ ԷՀ քանի մը անՀա առ-

ներու սպանութիւնները եւ զանազան կողոպուտները սովորական երեւոյթ 

կը նկատէին ։ 

Բանտարկեալները արդէն Պիթլիսէն Ա՛ուշ փոխադրուած էին յ ծրբ 

Պ՜իթլիսը ենթարկուեցաւ կոտորածի եւ զոՀ տուաւ երկու. Հազար Հայեր ։ 

Վանը եւ §իդրանակերս*ը գիմադրեցին եւ քիչ զոհեր տուին ։ Աղէտը ծաՎ.ա~ 

լեցաւ միջին նահանգներուն մէջ։ 

Այգ օրերուն ո^վ պիտի գիտնար թիլը զոհերուն ։ 

ձ 

Հայ Տեղափոխութեան ռահվիրաները բանտին մէջ կրկնակի յուղում– 

ներու ենթակա յ էին։ 

դ՛ատարանը արդէն դատապարտութեան վճիռը արձակած էր ոլ 

պէս վճիռ ստացած մարդիկ, աւելի Հնարաւորութիւն ունէին իրարու հետ 

յարա բերելու կամ Հանդիպել ու բանտին մէջ խոնոլած բանտարկեալներան ։ 

Շշուկներն ու րերնէ բերան եկած փսփսուքները կոտորածի լուրերը 

կը Հասցնէին մինչեւ բանտ ոլ տխրոլթեամբ կը լեցնէին սիրաը այ» անձ-

նուրաց մարտիկներուն դ որոնք առաջին դրօշակի բներն եզան Հայ ազատա-

գրական շարժումին։ Սակայնդ խորհրդաւոր ու սրտապնդիչ լՈլրեբն ալ ան-

պակաս էէն դ որոնք չափազանցուած երեւակա յոլթեամբ կը պատմուէին 

բանտի Հետաքրքիր Հաւաքականութեան կողմ է : 

Պեաօն Վանի շրջանին մէջ կը գործէր Երկիր մտած ֆեաայինեբով։ 

Ախ լաթ Հասած էբ Աերոր ԱղբիւրԸ) իր քաջակորով մարտիկներովդ որոնք 

Հրդեհի պէս կ՚անցնէին Բար շէն էն դէպի Նեմրութ , 

Հրայր կով կաս էն ստոլար խումբ մը ճամբայ հանած էր դէպի Տարօ– 

նի աշխարհ ըդ որոնք պիտի գային ու միանային Աերոբին, Աիփանի բար-

ձունքներուն վրա յ ։ 

Հրայր ել Արամ Արամեան դ Թաթոլլ ծածկանունովդ գործի ձեռնար-

կած էին եւ. խռովքի մատնած Բարձր Հայքը ։ 

Ֆեաայական փոթորկումները, Բա ս էն էն մինչեւ Վանդ նոր հ-բոասո֊ 

ծոզ ուժի մը յոյսերը կը ներ շնչէին սուրի ենթակա յ բազ մութիլններՈլն % 

•Բիւրտ դեղապետները դ քանի մը ընդհարումներէ յետոյ դ ֆեաայական 

անվրէպ Հարուածներէն շշմած, պատկառանքով Հետեւեցան Աերոբէ փռ 

թորկաշոլկ շարժումներուն։ կառավարութեան պաշտօնեաները ել ոստի– 

կանութիւնը անզօր եղան դիմադրելՈլ անձնուրացներու Հրեղէն Հարա+ած– 
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ներոլն։ Թրքական բանակը կը մնար ապաւէնը կառավարիչներուն 7 

Ու զօրքը Հրապարակ կոլ գար մէկի գէմ Հազար, թնդանօթ ոլ սոլին 

Հանելով ֆետայինեբուն գէմ։ 

Արրոյի խումբը, որուն կ՚ընկերանային Անդրանիկ եւ Թովմաս, ար– 

գէն Հասած էին Տարօն եւ բարձրացած Աասոլն։ Այս բոլոր լուրերը յեղա-

փոխական փոթորկումներոլ նախանշաններն էին։ 

Գէորգ բանտին մէք, անհանգիստ առիւծի մը պէս կը տուայտէր է Ամ– 

բողք մտածումը կեդրոնացած Էր բանտէն թոիլ դէպի դուբսի աշխարհը, 

կեանքի ոլ մաՀուան աշխարհը, ուր զէնքը ձեռին՝ պիտի մասնակցէր ազա-

տութեան այն մեծ պայքարին, որոլն առածին դլ՚օշակիրը եղաւ Արաբոյի 

Հետ յ պսսոանի Հասակին : 

Քւ այդ յուղումնաՀար վիճակին մէք, կրկին ձեռնարկեց բանտը ծա-

կելու է Հնարամիտ միջոցներու դիմեց կատարեալ Հաղորդակցութիւն մը 

ստեղծելու իր եւ Մ ոլրատի մ ի քել յ Փոքրիկ ծակ մը բացաւ իր սենեակէն 

գէպի Մոլրատի սենեակը ։ Թել մը անցոլց ու լուր տոլալ, որ լուցկիի տու-

փին ագուցեն թելը։ Անոնք նախնական այդ միջոցը գործածեցին սրպէս Հե-

ռաձայն ։ Այգ Հնարքով կրցան իրարու Հետ խօսիլ, առանց կասկած Հրա-

ւիրելու իրենց վրայ։ 

Անցքերը պատրաստ էին՛. Ընկերները իրարու Հետ պայմանալորուած 

էէն նոյն օրը ել նոյն գիշերը, նոյն ժաման գոլրս ցատկելու բանտէն։ 

1 8 9 6 – / Ապրիլ 20–/է*»« Գէորգ կրկին խօսեցաւ Մուրատին, որ պատ-

րաստ ըլլայ իրենց Հետ միասին գուբս գալու ղնտանէն։ Միւս ընկերները 

արդէն պատրաստ էին ու մաՀը աչք առած՝ աղատ չեռները բարձրանալս. 

Համար ։ 

Մուրատ Համաձայն չէր ; Ջիւնը տակաւին կը մնար ամէն կողմ ։ Մնձ-

րել ոլ փոթորիկ անպակաս էին՛. Գործիչը ան Հնարին կը գանէր ազատումը 

ոլ կը նախընարէր բանտէն ոլ դատարաններու ատեանէն Հայ դատը պաշտ– 

պանել իր Համարձակախօսոլթեամբ։ 

Այս կրկնակի մերժումներէն ետքէ Գ է ՚ ՚ ր գ յոլսաՀատեցալ Ա՝ ուրաաբ 

ազատելու գաղափարէն ։ 

Գժոլարը իր ազատման փորձն էր ։ Ինք վերի յարկէն վար պիտի ցատ-

կէր, այգ պատճառով չուաններ շինած էր ամէն տեսակ նիւթէ, փալասնե-

րը կաբա ծ է ր , անկողին ի զանազան մասեր ծոլէն ծոլէն ըրած , մազե բու Հետ 

ամրապէս Հիւսած եւ փորձած էր չուանին ամրութիւնը։ , 

կէս գիշերը քանի մը Ժամ անցած էր, երբ Գէորգ կրկին խօսեցաւ 

Մուրատի Հետ՛. Անոր պատասխանը եղաւ՛ 

- Երթա՛ք բարով, եթէ ոզք մնաք, յիշեցէք մեր ապրած օրերը* 6ա–* 

քո գութիւն ձեզիտ 
Գէորգ կրկին աղաչեց՛ 

- Պարո՛ն Մուրատ, եկուր ազատուինք այս ղնտանէն: Թէեւ այս գի-

շերը աձձրել փոթորիկ էք բայց բնութեան այս արհաւիրքը մեր դաշնա-

կիցն է , աւելի դիւրութեամբ պիաի կարենանք ազս*տիլ պահակներու Հըս– 

կ^ր^թենէն^ որոնք պաաեբու տակ կծկուած՝ աչք չեն կրնար բանալ Հովէն 

ու փոթորիկէն է 

Մուրատի վերքին մրմունքը եղաւ. 

- էրթաք բարով՛»՛ 

Գէորգ հրահանգեց իր ընկերներուն, որ չուանէն կա խռ լա ծ վար սա-

հին իրարու ետեւէ։ Ամէնէն վերք ինքը սահեցայ ել ցատկեք ցեխերուն մ է ի , 
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Պահակին ձայնը լսոլեցալ» 

- Ան ո՛վ է։ 

Անձրեւի շառաչ , ջոլրերոլ ճողբիւն ոլ. »» 
Հ» 

Գէորգդ Աղամ, Աւօն եւ Խաչօն ցեխոտ ճամբաներին կ՚աճապարէին 

գոլրս եԱելու Մոէ–Լ քաղաքի սահմաններէն ւ 

Պահակները առաւօտեան միայն նչմարեցին չուանը ել հաւաստի ե– 

ղան, թէ Աարերու Ասլանը ւսզատոլած էր բանտի կապանքներէն ։ 

Գէորգ իր ընկերներովդ գրեթէ կիսամերկդ անձրեւի տակ Ոլ հովէն 

ծեծուած, իրենց ճամբան կը չարունակէին դէպի Գիրքեվանք յ Անոնց Հա-

գուստներուն մեծ մասը գործածուած էր ազատարար պարանը պատրաս-

տելու ։ 

ք&աչօն յոգնեցաւ ու փախստականները սաիպոլեցան անոր օգնել է 

Ս՛ութի է անձրեւի եւ Հովի պատճառով Գէորգ շատ անգամ կորսնցոլց 

ուղղութիւնը ոլ գմուարոլթեամբ վեբագտալ ճամբան»»» 

Արշալոյսը արդէն բացուած էր դ երբ անոնք Գիրքեվանքի բարձունքը 

բռնեցին ու Գէորգի աոաՀնորդՈլթեամբ մտան քարանձաւ մը, որ ժամա-

նակին Արաբոյի եւ իր գործակիցներուն ապաստանը եղած էր I 

Գէորգ եւ իր ընկերները երկու օր եւ երկու գիշեր անօթի ոլ ծարաւ 

մնացին այգ քարանձաւին մէՀ։ Փոթորիկը ել անձրեւը չդագրեցալւ Բնու-

թիւնը կատղած էր ի պաշտպանութիւն փախստականներուն » • • /»այց քիչ կր 

մնար, որ ան իր պաշտպանեալները սովամահ լնէր • • > 

Երկու օր ետք է ° գ ը Հանդարտեցաւ ւ Արեւով ողողուեցան Ա՛չոյ դաշտն 

ոլ Աասնոյ լեռները» ձիւնը կը փա էփ էէ ր ու լճակները արեւի ճառագա յթնե– 

րը կը տարածէին ամէն կողմ: Գէորգ քարանձաւէն շատ Հեռոլն, մշուշնե-

րուն մէջ կը տեսնէր Ս • Կարապետի բարձունքները դ իսկ արեւելեան կող՜ 

մըդ Հեռաւոր Հորիզոններու վրայ կը կո թողուէին Ս ի փան ի ու %եմբութի 

գագաթները : 

Արեւի ջերմութիւնը փրկութեան յոյս մը եղաւ խումբին Համարէ 

Այդ օրդ երբ պայծառ արեւը մար կը մտնէր ու երեկոյեան մթնշաղը 

ք ^ ^ / » ամէն կողմ, Գէորգ խումբը առաջնորդեց դէպի Առաքելոց վանք, 

որ շատ մօաիկն էր քարանձաւին է Անշշուկ մ տալ վանք եւ առանց նշմար– 

Ոլելոլ ուղղուեցաւ վանահօր խուցը է 

՜Ծերունազարդ ՏովհաննԷս վարդապետը զարմանքով ոլ մեծ յուղու-

մով ընդունեց Գէորգն ու անոր ընկերները տ Տարիներ առաջ, արդէն ծանօթ 

Արաբո յի դ ծանօթ էր նոյնպէս անոր աշակերտի քաջագործոլթիլններոլն է 

Անոնց ազատութիւնը անհնարին կը նկատ Էր: ք)ւ ահա բզկտոլած Հագուստ-

ներով մարտիկները իր առջեւը կեցած Էին դ բայց ազատութեան կայծ կար 

անոնց աչքերուն մէջ: 

Վանահայրը, յոլզոլած ու այլայլած, զանոնք նստեցոլց մօտը ոլ 

ձեռքերը բարձրացնելով» 

- Փա՜ռք Աստուծոյ դ փա՜ռք Ամենակալին, որ ազատուեցաք գազանի 
ճիրաններէն է 

Ու առանձին խուց մը առաջնորդեց զանոնք ։ Կրակ վառեցին, տաք-
ցան դ կշտացան է 

Երկու 
օրուան Հանգիստէն ետք, վանահայրը անոնց զէնքեր ճարեց ու 

ճամբայ գրաւ գէպի Աասուն» » » 
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Գէ "ՐԴ ներքին ապրումներու եւ յոլզումներոլ մէք էր այգ երկու Օ՜-

րերուն ։ իր աշակերտութիւնը, Հեղինի վանքի Ուխտագնացութեան օրերը, 

Արարոյի Հետ անցուցած իր կեանքը կը տողանցէին իր մա աճումներէն , ա յն-

քան երջանիկ ու այնքան տխուր օրերու պատկերը բերելով իրեն՛. Օւ Հիմա, 

որ ալէգէն վեց եօթ տարիներու անցեալյ* կը վերքանար բանտին պատեբուն 

տակ, երջանկութեան նոր կայծ մը կը բոցավառէր իր սրտին մ է ջ , կեանքի 

այս նոր Հորիզոնին վրայ յ Ազատութեան Հետ Աուսամի ստուերն ալ կ՚առ-

կայծէր իր Հոգիին մէջ։ 

Իրենց ներկայութիւնը վանքը կը վտանգէր ոլ Հիմա է անցեալի աշա-

կերտը, որ այնքան Համարձակութեամբ այգ շրջապատը ոտքի տակ կ՚առ-

նէր, կը մեկնէր իր սիրելի այս միջավայրէն գաղտագողի, որպէսզի փաւ– 

խբստականնեբը Հետապնդելու ատեն՝ Թուրքերը ոտք չդնէին սրբատեղին.յ 

Արշալոյսը Հազիւ բացուած, անոնք կը նետուէին դիմացի պուրակին 

մէջ ու կը բարձրանային դէպի Ծիրին—կատար։ 

ԱաբՀատ մ իա յն ա յգ պա Հուն զգաց, թէ բանտի շղթաները խորտակ-

ուած էին է 

Ը. 
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Առաւօտեան արեւը ողողած Էր ամբողջ $աբօնի աշխաբՀը ։ Լեռնա-

գագաթները ել ձորերը ծածկուած Էին ձիւնով, բայց Մշոյ գաշտէն եւ լեռ–-

նակողերէն շատերը գարնան գոլորշի ունէին ու վերածաղկումի կը պատ-

րաստուէին ։ 

Բանտէն ազատուած խումբը իրին-կատարի բարձունքին Հանգիստ 

կ՚առնէր ու բանտի նեղ պատերէն դուրս՝ լայն աշխարՀ մը, ազատ ու սի-

րելի աշխարՀ մը կ՝ը նդգրկէբ, որուն կարօտով Հոգեմաշ եղած էին զն տա-

նին մէջ։ 

Բնութեան վեՀութիւնը, ազատութեան այս անակնկալ իրողութիւնը 

եւ Հանգիստի այս պաՀը, կարծես թէ առաջին անգամ ԸԱ^լով, բանտէն 

ազատուողները Հաշուետոլութեան մը, Հանգիստ ու խաղաղ Հոգիով իրո-

ղութիւնը չափելու կը մղէր է 

Գէորգը եղաւ առաջին խօսք բացողը. 

- Ադա՛մ, շատ բաներ տեղի ունեցած են, երբ մենք բանտն էինք, փա-

կանքի տակ է Վանահայրը լաւ լուրերու Հետ նաեւ տխուր լուրեր Հաղորդեց 

ինծի, երբ աոանձին գտնուեցայ իր խուցին մէջ։ 

- ի՞նչ կայ, մենք ալ գիտնանք, բանտի մթնոլորտին մէջ անլեզու 

կենդանիներ դարձանք։ Ինչ որ լսեցինք, քիւրտերէն կոլ գարէ 

- Ամէնէն ծանրը, որ կրնայի երեւակայել, Հրայրի եւ Թաթուլի բան-

տարկութիւնն է , որ տարի մը առաջ տեղի ունեցած է Բասէնի մէք . Թա-

թուլ դատապարտուած է մաՀոլան, կախաղանի վճիռով, իսկ Հրայր Հա-

րի լր մէկ տարի բանտարկութեան, ճիշդ Մուրատի նման տ Երբ մեզ Պէթլի-

սէն բերին Մ ուշ ւ քանի մը շաբաթ յետոյ Հրայրը էրղբումի բանտէն փո-

խադրած են ա յն խուցը, ուր մ ենք կը չարչարուէինք։ 

• թախտը կործանի Աուլթանին, ազատութեան վարիչները շղթայի 
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պարկէնէ Ազատութեան ոգին տարածող գլխաւոր գործիչները բանտի մէք 

Ա , Ի՛նչ պիաի րնենք, - յո լզում ով ըսաւ Ագամ » 

Միւս ընկերները մեծ Հետաքբքրոլթեամ բ կը ՀետեւԷին այս դրուին, 

աշխարհքի անցոլգարձձրոլն շատ տեղեակ չէին \ Աասնոյ ամուր Հողը կար 

իրենց ոտքին տակ ու նախնական զէնք մը իրենց ձեռքին մէք ։ Մէկ <բան 

գիտէին անոնք, որ սլիտի նահատակոլէին իրենց զէնքին վրայ, բայց այ<լես❁ 

պիտի չոլզէին թրքական բանտերու փականքին ենթարկուիլ է 

Օհաննէս խօսքին խաոնոլեցալ. 

- Մենք այլեւս յաւիտենական փախստականներ ենք, պիտի մնանք 

մեր վեոներուն վրայ, պիտի կռուինք մեր ազատութեան Համար, ու եթէ 

մեր ճակատագիրը պիտի վերքանայ գնդակով, մեր լեռներոլ Ժայռերուն 

տակ կ՝երկննսւնք Հանգիստ սրտով % 

- Մեզի ճակատագրուածը 1 - ըսաւ Գէորգ ( - ազատոլթԽսն կոփէն Է, 

ու ազատութեան մարտիկին պատուաւոր մաՀը, գնդակ մը շալկած՝ այս 

ժայռերուն տակ Հանգչիլն Էէ Մենք բանտին Համը առինք, այլեււս Հոն չենք 

դաոնար : Ազգին ազատութիւնը մարտիկներու բանակի մը պէտք ՈվՀփ : ինչ 

որ զիս կբ մտահոգէ թրքական բռնութեան սաստկացումն է , նահանգէ նա-

Հանգ յ Հրա յրը ել Թաթուլը շղթա յուած են է-րզրումի շր քանին մ էք, Պետօն 

եւ իր ընկերները նաՀատակոլած են Վանէն ելլելէն ետք, 9՚արաՀիսար չե-

րան ւէրայէ Հբա յրը փոխադրուած է ^ էթ էէսէ բանտը, ուր մտնողը ազա-

տում չունի է Այս բոԷորը զիս կը մտաՀողեն այն բանով որ մենք պիտի զրր– 

կըւինք ՊարսկաստանԷն եւ կո վկաս էն օգնական ուժ ստանալէ յ 

Ադամ սակաւախօս բայց վճռական մարտիկ մըն Էր, կը Հաւատար 

զէնքին եւ վճռական կռուին յ Մէկ ֆետայիի երեւումը դինք կը յուսադրէր 

եւ կը մոռնար բանտն ոլ մաՀը է 

- Գէո՛րգ, բանտի մէք քիւրտերը լուր տարածած էին, թէ Աեր-աթի 

ղեկավարոլթեամ բ խումբ մը կը գործէ Բաբշէնի եւ Ախ լա թի չրքաններ**ւն 

մէք1 այդ մասին ճշգրիտ բան մը կրցա՛՛՛ր լսել մեր ծերունի վանահօրմէն ւ 

- հուսատու բաներ շատ կան, տխոլր բաներու կողքին, Հրայրի կսպ– 

մակեբպոլթեամբ Աերոբ, որ Հիմա Թուրքերու կողմ է փաշա կը կոչուիլ 

փոթորիկ բարձրացուցած է Պիթլիսի եւ Ախ լա թի գալառնեբւն մ է ի Քւբիշ 

խումբ մը Բասէնէն ֆցնոլս անցած էէ Գէպի մեր յեոները անցած Հ խումբ 

* Ր ՝&ՐՐոյի ղեկավարոլթեամբ, յոյս ունի մ , որ շուտով մենք զանոնք կը 

դս&ենք մեր Հին թաքստոցներսւն մէքտ Հիմա ազատագրական յեղափոխու-

թիւնը ծաւալած է Վասպոլբականի , կաբինի եւ մեր Տաբօնի շբքանները* 

Սկսուած կո-իլը այլեւս վերք չունի տ Ազատութիւնն է անոր վերք արանը , Այս 

ծաւալուն գործերուն Համար Հրայրի պէս փորձառու մարգոց պէտք սւնինք: 

եթէ Հրայր Հասած ըլլար Սասուն, մենք բանտի երես չէինք տեսներ ։ Հիմա 

մեր ապաւէնը Սասնոյ լեռներն են է Այս բարձունքին վրայ^ բանտի փոշին 

թօթափած1 պիտի անցնինք Սասնոյ գիւղերը, մեր Հին ուխտը սբբոլթեամր 

պահելով, ամէն նեղութիւն պիտի Հանդուրժենք, Հաւատարիմ մնաչով մեր 

զէ՛նքին, որմէ պիտի գայ մեր փրկութիւնը՛. 

Ծիրին-կաաարի այգ պահը գերագՈյն երքանկոլթեամբ լեցոլց անսնց 
Հագին X 

Բարձունքի դիտարանէն կը լայնն ար Հայ ազատագրական մեծ չաբ– 

ժռւմը^ Սասնոյ լիւներէն անգին մինչել Սիփանի եւ Մասիսի ստորոտները է 

Արեւը տաքցուած էր ճամբոլ եզերքին երկարած ժայռ մը, որուն 

վրայ *աեգաւսբ*ւաե խ^մբը Հանգիստ կ՚առնէր ք Այգ բարձունքին վ սր մէկ 
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կողմէն կը կախոլէր 1Րչոյ ղալաթ վրայ ոլ միւս կողմէն թեւերը կ՚երկա– 

բէք դէպի Ծովասար ոլ դէպի (Լ,/աոքք Գէորգ լեռնականի Հրճուանքով կր 

դիաէր այնքան սիրելի գագաթներըք որոնք արեւին աակ կը փայլէին սպի-

տակափառ, մինչ ձորերոլ մէշ գետերն ու գետակները փրփրուն Համերգով 

կը լեցնէին լեռնաշխարՀը՛ Ե իրին-կատարէն վար Հատախի փոքրիկ Հովի– 

աը արգէն ծաղիկներով եւ մարգերով զարդարուած էր ու Հովիւները Հօ– 

աերը Հանած էին մարգագետիններուն վրայ ։ 

Այս լեռներն ոլ ձորերը պիտի ըլլային փախստական իրենց կեանքի ա– 

պաւէնը Ու. իրենք պիտի ձուլուէին ժայռերուն ու կաղնիներուն՝ բնութեան 

մասնիկը դառնալով ։ Հանգստութիւնն ոլ կեանքի երինկոլթիւնը կարծես 

օտարոտի ապրում մը դարձած էր այս լեռնական մարգոց Հոգիներէն ներս, 

որոնք այծեամներոլ պէս թուրք ոճրագործ որսորդներէն կը Հետապնդուէին 

ամէն աեղ ւ 

- Գէո՛րգ, մտածումներու ծովու մէջ ինկած ես կարծես ւ Հիմա ււր 

ւլն տանն եր էն ա զա ա ո լած ենք , ի՛՛նչ պիտի ընենք , ատոր մասին մ տածենք, • 

ըսաւ Ադամ, որ րանտի երկու տարուան կեանքին մէջ վարմուած էր Գէորգ 

անուան ոլ մոռցած ԱարՀատըւ 

Բանտի կեանքը շիկացած երկաթի Հետքեր փորած էր անոնց մարմնին 

ու Հոգիին վրայ ոլ անոնք բանտի շղթաներու ձայնին Հետ՝ Գէորգի անունը 

կը յիչէին, անուն մը, որ ամէն օր թուրքերու ել Բիւրտերոլ շրթունքին 

վրայ էր։ 

Այգ պաՀուն, Գէորգ ետ դարձած կը նայէր Մչոյ դաշտին, որ մշու-

շոտ ծովոլ մը կը նմանէր ։ Ծշուչէն երբեմն ծուխի քուլաներ կը բարձրա-

նային , մինչ դաչտը եզերող մօտաւոր ու Հեռաւոր լեռները արեւով ողող-

ուած կը մնային։ Հեռոլն՝ Աիփանի եւ \եմբութի գագաթները թագ կապած 

էին Ծշոյ դաշտի մեհենական տարածութեան վրայ ։ 

- Ադա՛մդ մեր կեանքը եթէ այս պաՀուն ազատ է այս ժայռի գագա-

թին , ու աքքեւը կը տաքցնէ մեր կողերը դ անդին1 Մշռյ դաշտը մշուշով պա-

տած կը մնայ։ էեռնագագթներուն վրայ դ ուր մ արգո լ ոտք չի Հասնիր դ ա-

րելոլ փա յ լ կայդ իսկ վալ,/. , այս Գաշտին մ ԷՀ, Հարիւրաւոր գ ի ՚ ֊ ղ ե ր ու Հա-

զարաւոր Հայեր վտանգի ենթարկուածդ մուժի մ ԷՀ կ՚ապրին: Ազատութեան 

ղինուոր եղանք դ պիտի շարունակենք կո֊իւըտ Ուր որ կտրաւ թելը... Տի– 

րուն պապը՛. Տաբօնը նոր էն փոթորիկի մէՀ է։ Աերոբը Պիթչիսի եւ Ախ չա-

թի շրջանները ոտքի աակ առած է։ Հր^յր իմաստուն մարդ էդ գնաց մին-

չեւ Ռ ում ան իա ու Հայրենի կարօտով տոչորուոզ կտրիճները զինեց ու մեզի 

օգնութեան ղրկեց։ Անոնք ուշացան Աասուն Հասնելու^ բայց երբ մենք րնկ– 

ճըւեցանք, անոնք դրօշակ բարձրացուցին Նեմբութի եւ Ա ի վատն ի գագաթ-

ներուն վրայ) «է այսօր մեր սկսած կռիւն է որ կը շարունակսւի Դ՚աաոլանի 

ափերուն ու Անուսի լեռներուն վբայ–. Ազատութեան այդ դրօշակի րները 

շուտով պիաի անցնին Աասնոյ այս բարձունքները ու մեր ժողովուրդը պի-

տի Հնչեցնէ ազատութեան երզըէ 

Իր ընկերները յեղափոխութիւնը ծաւալած կը տեսնէին խորՀուրդնե-ւ 

բով լեցուն լեհնաշխարՀին մէջ։ 

- Գէո՛րգ դ գան Հիմա մեր խմբապետն ես դ - ըսաւ Ադամ, - ու նաեւ 

մեր փայլող դրօշակը, այս բարձունքներուն վրայւ Երբ բանտի մ ԷՀ չմե-

ռանք դ մեր Հոդին աժան չենք աւանդեր։ Կ՚երթանք մեր լեռնաշխաբՀը ու 

մեր գլուխը կը զարնենք քարերոլն։ Աստուած ողորմած էւ Ուր որ կտրի 

մեր կեանքի թելը է այնտեղ ալ կ՝ըԱ»*յ մեր գերեզմանը ։ 
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ԱարՀատի շղթայազերծ խումբը ճամբայ ելաւ, ոլ բռնեց Կուրտիկի 

վա յրէքքը« Անոնք Հասան Շէնիկ ու իրենց քայլերը ուղղեցին դէպի ի չի ան 

Միքայէլի տունը, որ աւանդական օճախն էր իշխան 9*Րգոյի* Սասնոյ ան– 

մաՀ Հերոսին Հետ եղած էին անոնք ու յաճախ խորՀոլրդի նստած անոր Հետ ։ 

Շէնիկի այրուած տոլները վերաշինուած էին կերպով մը, ոլ լեռնա-

կան ժողովուրդը ուրախ է ր , որ իր գլուխը կը պաՀ էր այս չոր ժայռերուն 

մ ԷԻ 

իշխան Միքայէլ գրկաբաց ընդունեց բանտէն խոյս տոլած կտրիճնե-

րը է Տ ուղում ով յիշեց քանի մը տարի առա քո լան գոյամարտը ու մրմնքեց* 

- Հազա՛ր ափսոս իշխան Գրգոյին, որ գնաց մեր ձեռքէն է Ջ,գոյչ ե– 

ղէք եւ ձեր ձեռքը միշտ զէնքին վրայ ըԱայ յ Այժմ մեր լեոնաշխարՀի մէք 

իշխան Գրգօները պակսած են : 

Վերապրող Եէնիկցի երիտասարդները Հիացմունքով կը նայէին է որ-

դին , որուն անունը, որպէս Աարերոլ Ասլան, այնքան ընտանի էր բոլորին ւ 

՛Բանի մը իշխաններ ալ եկան եւ զրոյցի նստեցան բանտէն նոր աղաչ-

ուածներուն Հետ: Հոգ, այդ զրոյցի ընթացքին, Գէորգ կրկին Հոգեկան ծանր 

ապրումներու կ՛ ենթարկուէր, լսելով Աբրոյի եւ Թովմասի կորուստը, կուր-

տիկի ձիւներուն մէք ։ 

Աբրոյի խումբը , որ ֆետա յական—մ ա ր տա կան ոլժ մը պիտի դաոնար 

Սասնոյ այս բարձունքներուն վրայ, բնութեան արՀա՚լիրքին կ՝ ենթարկուէր 

ու ողք—ողք կը թաղուէր ձիւնի կոյտերոլն տակ, ճերմակ շիրիմի մը արժա-

նանալով, վայել մաքրամաքուր անձնուրացին է 

Տա քորդ օր է Գէորգ իր ընկերները զրկեց գէպի $ալւոբիկ ու ինք մը– 

նաց Ծէնիկ, որպէսզի Հեռաւոր տեղերէ Աասուն եկող այս ֆետայիներոլ 

մարմիններ ր Հանէ ձիւնի տակէն է 

Աբրոյի Հետ Սասուն մտած էին քանի մը զինոլորներ, որոնց մէք 

Անդրանիկը կար , որպէս պարզ զինոլոր յ Հոն պիտի գար Գոլրգէն իր խում– 

բով, բայց զբաղուած կը մնար Ախ լա թի շրքանին մէք, ուր Աեբոբի խոլմ– 

բին գէմ, թրքական բռնակալութիւնը չղթայազերծած էր իր բանակը ։ 

՛Բանի մը երիտասարդ ընկերներ, որոնք Սասնոյ ապստամբութեան 

օրերուն, կրցած էին իրենց կեանքը փրկել, եկան եւ միացան Գէորդին ւ 

Գէորգի սիրտը ուրախութեան կայծ մը Ունեցաւ, երբ իր առ քել կանգնեցալ 

Գալէն, Տալւոբիկցի Տակէն ու կարապետ պատանին, որ ապագային Մօ-

րուք կարապետը պիտի դաոնար • 

Անդրանիկ արդէն վերադարձած էր կովկաս ( նոր կազմուած խՈլմ– 

րի մը Հետ երկիր մտնելու Համարէ Գէորգ կը մնար մինակ, ինքնագլուխդ 

Հին օրերու մարտիկ, ՝Բիւրտերոլ աչքին* առասպելական Հերոս մը, որ Ա– 

բաբոյի յիշատակը շալկած, կը դաոնար մարտական վարիչը Լեռնաշխար-

հին է Գուրսի աշխար հէն մարդ չկար Աասոլն, ու Հրայրն էր որ կը պակսէր 

Տաբօնի աշխարՀ էն յ 

Երկու շաբաթ Գէորգ իր ընկերներուն Հետ մնաց ՛Շէնիկ, մինչեւ որ 

ձիւնՀալքը բաւական մաչեցուց կուտակուած ձիւները եւ կարելի եղաւ թաղ-

ուածները դուրս Հանելու աշխատանքին ձեռնարկել է 

իշխան ՄիքայԷլի կարդագրութեամ բ՝ երիտասարդութիւնը բաՀ ու 

Ո ՚ ի ք վ բարձրացաւ կուրտիկի այն ձորը, ոլր ձիւնի տակ մնացած էին Աբ^ 

րօն ու Թովմաս ր: Երկար աչխատանքէ ետք, գտան անոնց Հետքըէ Մաքրե– 
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ցին ձիւները ել Հանեցին զէնքերուն Հետ գրկուած անոնց սառած մարմին-

ները ւ 

Մեծ ե բ կի լզած ութ եամր ել շուքով մարմինները փոխագրեցին գի*֊ղի 

եկեղեցին յ Բահանաներ Հաւաքուեցան, քանի մը գիւղերէ իշխաններ Հա-

սան Եէնիկ, պատարագ մատոլցին նահատակներու յի լաս, ակին ու թաղեցին 

զանոնք ըմբոստ Շէնիկի գերեղմաննոցին մէջ, սրբատեղի մը աւելցնելով 

գիւղին ւ 

Յեղափոխական կեանքի մէկ ԷՀը կր փակոլէր սգաւոր այս պինոզոր-

ներուն Համար՛. Փոթորկալի նոր էշեր պիտի բացոլէին ըմբոստ լեռնաշխար– 

Հի Հորիզոնին վրայ՛. 

Ու ինչ որ ողբերգական կր դարձնէր Գէորգի կեանքը, մինակ այս 

լեոձերուն մ է ի յուսակտուր դուրս ի օդնոլթենէն, իր երազին խորտակումն 

պատանեկան օրերու սիրոյ թաղումը, ձիւներու տակ... 

Իրողութիւնը կը պարզոլէր այղ օրերուն, զրոյցներուն ընթացքին ։ 

Ապստամբութեան թոՀուբոՀին մէջ շատ մը շրջաններ աւելի վնաս ուած էին , 

մինչ ուրիշ շրջաններ փոքրիկ կորուստներով կրցած էին իրենց ԳէՈԼ֊խր. 

պաՀել՛, Ու ամէն իրիկուն իշխաններու Հալաքոյթին, Գէորգ մեծ Հետաքըր– 

քբոլթեամբ կը լսէր անոնց զրո յցը, նոր լոլսաբանոլթիլններ կ՛ուզէ ր , ԷՐ ի՛-

գա զա փար մը կազմելու Համար տեղի ունեցած դէպքերու մասինյ Միակ 

տեղը, որու մասին Հարցում չրրալ, Հեղին գիւղն էր է 

Երեկոյ մը, ՏալլորիկԷն նոր վերադարձած իշխան Համզէն, ի/իանքի 

մասին խօսած ժամանակ, իր ղրոյցը Հաս ցուց մինչեւ Հեղին։ 

> իշխան Վար գանն ալ փրկուեցաւ շնորՀիլ իր ոսկիներուն է ՛ք՝ իւրաին 

տուաւ, իուրքին տուաւ ու գլուխը պաՀեց ։ Գիլզն ալ միայն քանի մը մար-

տիկներ կորսնցոլց, որոնք եկած Էին Տալւորիկի կռիւին մասնակցելու՛. Տ քչ-

նա շէն Վար դան ր սեղան բացող իշխան է , խելօք է , բ այց իր կամքէն գուբս 

մարդ չի ճան շնար : Ամէն կողմէն խնդրանք ըրին իր աղջիկը առնելու, մեր-

ժեց, ՈԼ ամոլսնացոլց իրենց ղիւ֊ղի միականի Բ չու կին Հետ։ ԱղԸկը լաց 

եղաւ է իր մազերը փետտեց, բայց օգուտ չունեցաւ ՚. 

- Լոյս ի պէս աղջիկ էբ* գեղձուն ծամերով, - ըսաւ իշխաններէն մին, 

որ Հեղինի ուխտագնացութեան մասնակցած էբ ժամանակին % - Իշխան Մ ի ֊ 

քայէլ, ձեր Հարէին նման աղոլոր ադՀիկ էր ել կրնար իշխանական տոլն 

մը շէնցնել։ 

իշխան Համզէն իր խօսքը շարունակեց՛ 

- Բռնի եկեղեցի տարին, քահանան պսակեց , առանց Հարց ոԼ փորձի ՚. 

Ան դիտակ է բ , որ Սուսամը կրնայ պոռալ, թէ չեմ ուզեր։ Կիները կը պատ-

մէին, թէ նոր Հարսը քօղին տակ լաց եղաւ եւ տխրութեամր մտալ հարսա– 

նեկան տունը տ 

Գէորգ այս լուրէն խորապէս կը ցնցուէը , կ՚ապրէր անՀուն ողբերգ 

գութիւն մը, բորբի աչքերէն անյայտ եւ բոլորի գիտակցութենէն Հեռու։ 

Հին օրերու անուչ երազ մըն Էր, որ կը խորտակուէր՛.* 

իշխաններու զրոյցը շ^անէ շրջան կը դառնար, Հետաքրքրութիւն 

ստեղծելով ամէնուն մէջ: Միայն Գէորզը լուռ էր, գլուխը կախ, շրթունք-

ները իրարու ամրացած, կը մտածէր Հին, պատանեկան օերոլ մասին, ու 

կը վգար թէ վրիպած գնդակ մը դպած էբ սրտին։ Աչ »Ք այգ շրջապատին 

մէջ տեղեակ էր այն ողբերգութեան, որ կ՚ապրէր այս երկաթէ մարգը, որ 

տարիներով լեռներ ու ձորեր չափած էր կռիւներու մէջ սւ թրքական բանտի 

պարիսպները քանդած էր, կրկին այս լեռները բարձրանալու Համար է 



86 

- \քանր մտածումներու, մէք ինկած ես, Գէո՛րգ, - ըսաւ իշխան Մի~ 

քայէլը, - մեր լեռնաշխարհին վիճակոլեցալ այս բ"էոր դժբախտութիւնն//– 

րը, մենք այլեւս երկար ոլ բարակ մտածելու Ժամանակ չունինք է ով որ կըր– 

նայ | զէնքի մը պիտի ապաւինի ։ 

- Այգպէս է^ իշխան Միքայէլ, այդպէս է , մեր ապաւէնը զէնքն է է 

կեանքի երջանկութիւնը մեզի բաժին Հանոլած չէ է 

Գէորգ ա յս խօսքերը ըսալ աո. անց ԳԼՈւխր *Ս՚ք վերցնելու, ու կար– 

ծ ես թէ անոր ձայնը կոլ գար անդնդախոր քարանձաւէ մը»** 

ձ 

Տա քորդ առաւօտուն, երբ նախաճաշը վերիսցաւ, Գէորգ դառնալով 

իշխան Միքայէչին՚ 

- Մենք պիտի մեկնինք դէպի Տալւորիկ յ Ամրան թերեւս նոր խում-

բերը երեւնան այս կողմերը։ \յաՀատակոլած ընկերներու զէնքերով զինուե-

ցաւ. մեր խումբը։ Երեւի մեր բախտը այգպէս պիտի ընթանա յ • մարտիկ մը 

պիտի իյնայ եւ ուրիշ մը անոր զէնքը առնելով1 մարտիկ պիտի դաոնա յ % 

՝Բիչ մը պաշար առին իրենց Հետ ել նետոլեցան դէպի Անտոքի բար-

ձունքները է Ամէն քայլափոխի յիշատակ մը կ՚արթննար, Հին օրերէն է 

Գէ որդին կ՛ընկերանային Տալւոբիկցի Տ՛ոկէնէ Գալէն եւ պատանի 

կարապետը: քՏումբի միւս անգամները առաքոլց ճամբոլ գրած էր դէպի 

Տալւորիկ։ Ի*նչ կ՚ընէին անոնք, թնչպէս կ՚ապրէին, տեղեակ չէր, բայց 

գիտէր թէ աւանդական Հիւրասիրութեամբ կտոր մը Հաց պիտի գտնէին, 

այս կամ այն իշխանի սեղանին։ 

կոտորոլած ու կողոպտուած Աասոլնը կանգուն կը մնար իր լեռնե-

լով ու աղքատացած մարդիկ կը պաՀէին իրենց իշխանական անունը։ 

քՕումբը կէսօրին Հասաւ Ան տ ոքէն ժայթքող ազբիւրի ակին, որմէ քիչ 

մը անդին Հովիւները իրենց այծերը կ՚արածէին՛, կայռէն վար կը քրվի^՜էր 
աԴբք"–ՐՐ 1 զոր ք գիւղացիները, ըստ աւանդութեան, Հյաքէի անունով մկրր– 

տած էին : Հոգ քիչ մը Հանգստացան, Հովիւները կաթ բերին մարտիկնե-

րուն ել իրենց ուրախութիւնը յա յտնեցին, որ Աարերոլ Ասլանը կրկին ե– 

րեւցաւ Անտոքի բարձունքներուն վրա յ տ 

Հովիւները արդէն Հեռացած էին, երբ Գէորգ, որ միշտ լուռ, էր ու 

տխուր, խօսքը ուղղեց Տակէին. 

- Տակէ՛ յ գոլն ճան ապար < դ շարունակէ դէպի Տալւորիկ ել տե՛ս, թէ 

ի՞նչ կ՚ընեն ՕՀաննէսն ու Ադամը I Անոնց Հետ եղիր։ կերպով մը ձեր գլու-

խը պաՀեցէք մինչեւ իրար զանենք։ Գալէն թոզ ինծի Հետ մնայ, իսկ կա-

րապետը թող ԻՐԷ իրենց գիւղը։ Երբ պէաք ունենանք, կրկին կը Հաւաք-

ուինք ել գործի մը կը ձեռնարկենք % 

Այս յանկարծակի կարդադրոլթենէն բան մը չՀասկցան իր ընկերնհ^֊ 

րը։ Բանտէն նոր ազատած էր Գէորգ եւ կը մնար գիւղական չրքանակներէ 

դուրս՛. ի*նչ էր անոր միտքը, ի՞նչ ծրադիրներ ունէր, տեղեակ չէին։ Ի– 

րենք կրնային իրենց տուները դառնալ, Տալւորիկ կամ Կէլիէկոլզան, մինչ-

դեռ. Գէորգ Հեռոլ էր Բսանաց գաւառէն ու՛ երկար տարիներէ ի վեր տուն 

չէր դարձած։ Միակ ենթադրութիւնը, որ կրցան ընել, այն էր, թէ Գէորգ 

իր Հին սովորութեան բերումով՚ թափառական մարտիկի կեանքը կը նա– 

խընտրէր : 

Գալէն ուբախոլթեամբ մը Համակուեցաւ երբ ԱարՀատի կարդադրու– 
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թիւնը լ-եց։ Պիաի մնար Գէոբգին Հետ եւ պիտի չվերադառնար իրենց գիլ– 

ԴԸ» ուր Հին յիչատակները զինք կը տխրեցնէին ։ 

Գէորգ ձիւնի տակ թաղուած Արրոյի ել Թովմաս ի զէնքերէն մէկը 

տուաւ. &ակէին« 

- Այ» զէնքը կը յան ձնես Ադամին։ Անիկա Հին զինուոր է ու. արմանի* 

այս կանոնաւոր զէնքին ։ 

Ցակէն ոլ. կարապետը մեկնեցանդ մայռի Հովանիին տակ ձգելով 

Գէորգն ու Գալէն, որոնք լուռ կը ծխէին ել մտիկ կ՝ընէին քրվէմ-ին Հա-

մերգը է 

Անոնք երկար ատեն նստած մնացին մայո֊ին տակ : Լռութիւնը երբեք 

ծանր չեկաւ անոնց ու Գալէն երբեք չՀաբցուց, թէ ի՞նչ պիտի ընեն է 

Արեւը արդէն թեքուած էր Անտոքի եւ Գերին ի գագաթներէն, երբ 

Գէորգ ոաքի ելաւ * 

- Երթա՛նք, Գալէ ։ 

Անոնք անցան մայռերէն անդին, մտան քարանձաւ մը, որ մամանա– 

կին Գէորգի թաքսաոցներէն մէկը եղած էր ւ քարանձաւը տնակի մը յար՜ 

մարութիւնները ունէր ել մօտ էր աղրիլրի ակին։ 

- Հոս կը գիշերենք դ Գալէ՛, կակուղ Հող կայ, որուն վրայ կրնանք եր-

կարի լ ու չոր փայտ կայ մեզ տաքցնելու չափ՛. Հոս դ այս ժայռին տակդ ա-

լելի ազաա կ՝ԸԱանք քան գիւղական մխորին մ ԷՀ: 

Գալէն կրակ վառեց ։ Բացին իրենց փոքր պաշարը եւ լռՈլթեամր 

ընթրիքդ ԸԲին եւ սկսան ծխելդ ամէն մէկը քար մը առնելով անոլթին տակ։ 

Գալէն երբեք այդքան տխուր եւ այդքան մտածկոտ չէր տեսած Գէոր-

դը յ կեանքի գմուարութիւնները արՀամարՀող, գնդակէն աչքը չթարթող 

Գէորգը շէնշող էր եւ իր չր^ապաար լալաաեսՈլթեամբ կը վարակէր, իսկ 

Հիմա մայռի կտորի պէս լուռ էր ու խորհրդաւոր • 

- Ինչ լ ա լ եղաւ, որ այսպէս կարգադրեցիք, Գէո՛րգ, այս քարե բուն 

Հետ մինակոլթեամր աւելի սիրտս կը րացուի ։ Հազար տարի կրնամ այսպէս 

ապրիլ, եթէ քեղի պէս մեծ եղբայր մը Հետս ըլլայ: Առաջին օրէնդ Հինգ 

աարի առաԼդ երբ Հանդիպեցանք՝ կեանքս կապեցի քեղի։ Անսահման աըխ– 

րութեամր անցուցի ժամանակս , երբ բանան էիր : Ինքզինքս մինակ կը զգա-

յի ու անտէր ւ Հիմա , որ իրարու Հետ ենք ու զէնք ունինք մեր ձեռքին մ է շ , 

մինչեւ մաՀ անբաժան պիաի մնանք: Աշխարհքին մ է շ , ինծի համար, դուն 

կաս որպէս ընկեր , «ւ. զէնքը Որպէս մարմնիս անբաժան մասը ։ 

Գալէն կը խօսէր ու կը ծխէր X Կը խօսէր առանց նայելու Գէորգի 

գէմքին։ կարծես ինքն իրեն Հետ կը խօսէր, ինչպէս ըրած էր Գէորգի բա-

ցակայութեան , երբ մինակ կը մնար ժայռի մը գագաթին նստած կամ կաղ-

նիի մը րունին յենած։ 

կրակը կը ճարճատէր անգին ու իրենք ժայռերուն ձոլլոլած՝ քարան-

ձաւին մէ1 կ՚ապրէին իրենց ներաշխարհով, կը զգային իրարու ապրումնե-

րը ու աշխարկը մշուշի մէ1 կորած բան մը կԳրեւաբ իրենց աչքին։ 

կայռերու մաերմութեանց մ է շ , անոնք, խօսուն լռոլթեամրգ մինչեւ 

Կէ» ԳԻԺՐ ծխեցին դ մտածումներով ծանրաբեռն։ Գէորգ իր ողբերգութեան 

մէ9 կր ղգար իր երազին ցնդումը եւ կը գիաակցէր , թէ սրաին Հայելին կոտ-

րած է ր , ճիշդ Գալէ ի որաին պէս, բայց ոիրտ չըրաւ խօսք բանալու Գալէ ի 

եեանչեն ու ապրումներուն մասին։ Դժբախտութիւնը իրարու կը կապէր այս 

երկու կտրիճները, որոնք իրարու մէ1 իրենց մխիթարանքը կը գանէին, 
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վշտին ծանրութեան չափով՛. Գալէն, սակայն, անտեղեակ էր այն խոր յու-

ղողին , որ ցնցած էր այս երկաթէ մարգը։ 

. Գէո՛րգ, շատ փորձանքներ եկան գլխոլգ, շատ ընկերներ կորսնցու-

ցիր կռիւներու մէք եւ անոնք ինկան կողքիդ, արժանանալով փառաց պսա-

կին։ Բանտին չարչարանքներն ալ Հոգիդ ճզմեցին։ Փառք Աասնոյ, որ այ-

սօր, կրթէին զէնքը ձեռքիդ այս սարերունապաւինած ես։ Ա՛տածումը կը կա-

թի ոլնքերէգ յ Անցեալը խաղացի քարի պէս կարծես կախոլած է վզէգ » Բեղ 

այդպէս լուռ չեմ տեսած երբեք յ 

- Է՛՛Հ , Գալէ՛, աշիւարՀքը չարխը ֆալաք Է, կը դառնա յ ։ Ա՚Էկուն ու-

րախութիւն կը բաշխէ , միւսին՝ տխրութիւն Ու ցաւ է Ես ել դուն այգ դար-

ձող անիւներուն տակ ենք, մեր վէրքերը չատ են ոլ միայն մենք գիտենք 

անոնց խորութիւնը ։ 

- Գուն իմ ցաւին Հետ մի խառներ քեզ , գուն երկաթէ մարգ ես , զէն-

քը ձեռքդ է ու սիրտդ կոտրած ու փշրուած չէ է 

- Ուրեմն գոլն չՀասկցաՐ բ Ջարխի Ֆալաքի թալալում ը, որ ոչ միայն 

քու սիրտդ կրնայ կոտրել, այլ նաեւ կրնայ կոտրել իմ սիրտը, որուն ան-

ծանօթ կը մնաստ 

Գալէն այլայլած գէմ քով նայեցաւ Գէորգի երեսին, որ մութ ամպի 

պէս մռայլ էր * 

- Այգպէո բա՛՛՛ն ալ կայ աչխաբՀի մէք։ Ուրեմն ես մինակ չեմ, որ 

փչբուած սրտով քարէ մարդ դարձած եմ: 

Գէորգ այլեւս չդիմացաւ՛. Պատմեց իր պատանեկան կեանքի պատ-

մութիւնը եւ յա յտնեց Գալէ ի , թէ երէկոլա յ տեղեկ ութիւննեբէն ետք, երբ 

Սուսամը չկայ այլեւս իր երազին մէք, իր սիրտն ալ փշրուած է , այնպէս 

ինչպէս Հինգ տաբի առաք փշրուած էր Գալէի սիրտը յ 

Գալէն խորապէս յոլզուեցաւ ել իր ցալը մոռցած՝ Գէորդի Հոգեկան 

տառապանքով տխրեցալ , լռեց , մխիթ արանքի խօսք չգտաւ, մ իայն մըր– 

մըՂվեց՛ 

- Մ եղի բաժին մնացին այս ժայռերը, մեր ձեռքի զէնքը ու ատոնցմէ 

աւելի՝ երկուքիս եղբայրութիւնը կռուի ոլ մաՀոլան մէք։ 

ձ 
Գէոբգն ու Գալէն շաբաթ մը մնացին այդ կողմերը՛. Երբեմն կը բարձ-

րանային Անտոքի գագաթը եւ ձիլնՀալքէն կազմուած լճափին նստած՝ լուռ 

կը խորՀրգածէին։ Անցեալի փոթորկալի դէպքերու յիչատակը չատ թարմ 

էր։ Անոնք յաճախ իշխան Գրգօն յիչեցին եւ իսկական մարտիկի գնահա-

տանքով մրէէն քեցին՛ 

- Հազա՛ր ափսոս իշխան Գրգոյին տ 

- Ափսոս, Հազա՛ր ափսոս, որ իշխան Գրգօն գնաց Աասնայ տունէն։ 

Անոնք ծանրաքայլ կ՚իիէին դէպի աղբի լ րին ակը, իրենց Հետ որս մը 

տանելով, ու Հովիւներէն կը ստանային քիչ մը Հաց, օրը անցընելու Համար։ 

Իչխան Պետոյի տան Հովիւը պատուէր ստացած էր, որ քիչ մը Հաց 

ու թացան բերէ իրենց, առանց ուրիշներուն ըսելույ Ու ամէն օր, Հովիւը 

քիչ մը կը տնտնար աղբիլրի մօտերը, որպէսզի Գալէին կամ Գէորգին Հան– 

դիպի։ 

Առանձնութեան եօթը օրերը շատ երկար թո լեց ան ։ 

Հոգեկան ապրումներու ծանրութեան տակ, անոնք կարծես երկար 

տարիներ այդ ճղնարանին մէք ապրած էին: 
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Աշխարհը կ՝ընթանար իր ճակատագրական ուգիսվ ւ Ազաաւագրական 

կռիւները Հիմա Աասունէն հալալած էին գէպի Համալրական. Ջ–Հեր կը 

լսովին Աիփանէն ու Հեմրոլթէն ԱԼ նոր խոսէրեր կը խիզախէին անցնիլ 

սէնէն գէպի Տարօնի աշխարՀը յ 

Երկու. վչաաՀար ընկերները, լ»սա. Հոգեմաշալյ/ի ենթակայէ կարծես 

թէ քարանձաւին մէշ թաղեցին իրենց վիշտը, խաչակնքեցին ժ–յ~է գերեգ֊ 

մանը ու. եօթներորգ օրուան արշալոյսին ճամբայ ինկան գէպի , 

իրենց ընկերները գանելու. Համար < 

- Երթանք, Գալէ՛, երթանք մեր ընկերները գանենք X Աղատաւթեան 

աուրր գործը արիւնոա ճամբաներ էն կ%անցնի ։ Աւխա ըրինք մեր կեանքը 

մաաազ բերելու, այգ սրբազան գործին ւ Ծեր կեանքը այլեւս մեգի չի պատ 

կան իր ւ Ամէն բան պիաի մոռնանք ու. պիաի երագենք միայն »պատ»աթիւնը, 

որուն Համար մարաիկ դարձանք։ Այլեւս եաել պիաի չնայինք ւ Մ եր ^օ– 

ա ան եկան անցեալը մեր լեոներոլ ձիւներուն պէա Հալեցաւ. « լ մենք մնա 

ցինք մայռի պէս քարացածէ Երթա՛նք։ Տեսնենք թէ այս թշնամի Ւ*կ»քը 

ի՞նչ կ՛ուզէ մեզմէ։ Աս աո լած կա՛մ անոր կ-ւ աայ կամ մեզի։ 

Ալ անոնք Անաոքի արեւմտեան կողերէն կ՝անցնէին Հին օրերու ան֊ 

Հոգութեամր։ Գէորգը կ՝երգէր երբեմն, սւ երգը գադրեցսւցած՝ անցեալն 

զուարճալի գէպք մը կը պատմէր, որուն վկան Գալէն էր ։ Երկուքը միասին % 

Հին օրերու պարզոլթեամբ, երգ ու ծիծաղ» վ կ՛՚անցնէին կաղնիի ծառեր** 

աակէն յ Անոնց քալուածքը Հաստատուն էր »ւ ամուր՝ լեռնաշխարհի »ս/»ւր 

ժայռերուն պէս է Հիմա արդէն զինուած էին նոր զէնքերով »ւ կրնային գ-Լք» 

գալ Հազար-հազար թշնամիի դէմ ւ Երիաասարգ էին, ծաղկած լեռներսւ 

պէս, ու այդ բարձունքներէն աբծիւի պէս հեռաաես % կը նայէին գէպի Տիգ՝~ 

րանակերաի մշոլշոա դաշտավայրերը, «... երբ իրենց Հայեացքները գարձը֊ 

նէին գէպի արեւելք, Հեռու-Հեռու Հորիզոններու վրայ՝ Աիփանի եւ Ն ե մ ֊ 

բութի գագաթները կը տեսնէին, $արօնի մշուշոտ գաշաէն անգին» Հայ»ց 

աշխարՀը լայն էր անոնց Հոգիին մ է չ ու անոնք զինավառ Աա»»ւնցի Գաւի 

թին պէս կը փոթորկէին բռնութեան տակ տնքացող Հայրենի երկրի Հորի-

զոններու վրայ։ Գէպի լեռները բարձրացող հովիւները, հովւուհիները, կաթ 

կթող կիներն ու Հարսները անոնց անցքը կը գիտէին մեծ հիացմունքով »Լ 

անտեղեակ անոնց ներաշխարհին, կ՝ըսէին իրարու* 

- Երնէկ ձեր աիրուն, երնէկ այն օրուան, որ մեր րոչոր երիտասարդ-

ները այսպէս զինավառ պիաի անցնին մեր լեռներ էն, 

Արդէն Հասած էին այն բարձունքին, երբ 1 8 9 3 - * ճակատամարտը տե-

ղի կ՚ունենար քրաական բազմահազար խուժանին գէմ ։ 

Գալէն դարձաւ Գէոբգին» 

֊ ԳԷ"ՐԳ> կր ւԻԺ** ՔԲ«*աԿան ե€ԳՀ՝ "ք քաշագործսւթիւններդ 

Կո ^վերգէր - կր Հաստատէր, թէ քու գնդակդ ուղիղ կաքաւի աչքին կը 

գպնայ։ Հիմա այս նոր զէնքերով երեւի նշան պիտի առնես թշնամիին աչքը. 

Խնդացին երկուքն ալ X 

ա կոյր զկուրայն, եթէ օր մը գնդակը ճիշգ տեղին դպած * , աչ չ*ս 

կրնար ազատուիչ քրաական Հերոսապատում երդերէն։ Ինչ Հրաշք ըսես չեն 

վերագրեր մեզի, - ըոաւ Աարհատ։ 

Վ Անոնք Լագ քայլերով մտան Տալւորիկի թաղերը։ Կարծես թէ նոր 

կը վերադառնային Ապիաակ Լերան ճակատամարտէն։ ^ ^ 

(Տար.) 
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ն»ր սաացանք Հայաաաան ի բանաստեղծներէն ԱրրաՀամ Ա-ա 

լիփեանի ք Ր ա ր հ յ ո ւ ս ո յ Հ ր ո ւ ա ն դ ա ն » 1 0 0 ԷԼերոլ վրայ ծաւալած 

բանաստեղծութիւնը^ որ արուեսաի նուաճում մը կարելի ( Հա» 

մարել, իր շսւա մը կողմ երուԼ է 

Գրքի*՛ 2-րգ Է1ի1 վրայ եղող ծանօթագրութիւն մը կը 

յայանէ, թէ ք,ԲարեյուԽէէյ Հրուանդանդ քերթուածը նուիրոլած 

է Երեւանի (քասւենադ արանին մ ԷԼ սլաՀպանուող Հին երկերուն 

եւ ձեռագիրներուճ յ 

ՀԲագին) սչիաի անդրադառնա յ Ալի քե ան ի այո գեղեցիկ ԳՈՐ՝~ 

ծին դրաիօաութեամր ել Գրական Զք" /Յ Ի Հրապարակային Հ^է– 

նարկումով է 

կոլ աանք քերթուածէն երկու Հատուածներ տ 

Գ Ր Ի Չ Ն Ե Ր Ը 
(ՀԱՏՈԻԱԾ) 

Րայց ովքե՞ր էն այս մարդիկ, 
ճանաչո՞ւմ ենք մենք նրանց, 
Որոնք ապրել են ընդմիշտ խրճիթի պէս սւներդիկ, 
Իրենց խոնաւ խուցերի Խոր-Վի րա պոսք անթափանց, 
Որոնք - ոզո՜լ սիւնարձան - լո յ սի , կեանքի եւ մի պարզ 
Ցիշսւտակի ի խնդիր 
Կուզերն իրենց կռնակի դ է մ են տուել հանապազ 
Հայ դպրութեան քիլերին, խոյակներին ծանրադիր, 
Որոնք յօտել են եղէդ եւ սազի մէ՛կ փետուրով 
Ջերմացրել են ձմեռներ, հովհարել շոգը մրկիչ, 
՚Աոյնսւցե՜լ են նրանց հետ ել մեզ թողել են իրօք 
Մ է կ դէմք միայն՝ եզէզնեայ ու փետուրէ մի գրիչ : 

Երէների մի խուճապ եղել է կեանքը նրանց, 
Երբ հազիւ է ընկնում դեււ 
Անտառների մէշ մի խանձ, 
Երր քերծէներ սրադունչ լարոսք են թավ* ոլ դնդեր ։ 
Առաջին նետը նրա՛նց թիրախուել է շարունակ։ 
Րւսաի իրենց ձորձին տակ սեղմած մաաեանն անաւարտ 
Ու տակաւին երկու շիթ գզթորահոտ սեւ թանաք, 
Ասպնջական սրտերի ծեծելով դոլոն ու հաւասւ, 
Որոնց ետին մերթ ոտքի 

Եւ մերթ փււած ծնկների յօդացաւին ձիրք ու դիրք՝ 
՛Սրանք* սարոլպ, ապիկար, խաւարամիտ , փանաքի , 

Մեզ Մեսրո՚պ են մատուցել - յիչատակի՚կ սակաւիկ... ։ 
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ԳԵՂՕՆ ՈՒ ՏԱՂ՝ 

Ի ՊԱՏԻԻ ՀԱՑ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻՆ 
(ՀԱՏՈՒԱԾ) 

Ու֊ անցեալի լռութեան յոյզով բեղուն այս ժամին 
Թէեւ բզզում են իմ մէջ զգայարան ու կորով, 

Բայց ի՜նչ հանդէս խեղճութեան, դատակնիք անքնին* 
Դէմքի մի թել խորշումով, այս աչքերով, ձեռքերով 
Պարփսւկելու ելնել քեզ, 

Ահագնութի՜ւն ընկլռւզիչ; 

Ի՜նչ աւիւն է ր , որ արեց սլացքը քո կարելի 
Մասիսի դ է մ , նրա պէս հայապատում անհնար։ 
Քեզ ընդգրկե՞լ, բայց յաճախ կարողանալ յառե՛լ իսկ 
Քեզ՝ բիբերն այս, մէ՜կ վայրկեան, խիզախո՜ւմ է ինձ համար, 
Մինչ քեզ վարձել ըմբռնել՝ տեսլահարո՜ւմ է լոյսից: 

Անե՛ղ, ինչպէ՞ս եղար դու ։ 
Ջ է՞ որ այդքան հոյանիստ քեզ կաիելու ի խնդիր 
Ժայռաբեկոր չփնտռեց ո՛չ մի վարպետ՝ Գեղարդում՛ 
Ջէ* որ այդքան ամրակուռ, ակնախտիղ ու ընտիր 
կառուցելու համար քեզ, 
Աովորութեամբ մեր նախնեաց, բազալտ քարերը իրար 
Չզօդուեցին կապարով ու գամերով երկաթէ։ 
Անգո՛յ, ինչպէ՞ս գոյացար։ 
ի՛՛նչ աւելի անվկանդ քեզնից, ի՞նչ կայ , ի՞նչ կայ դ ե ռ ։ 

Հայը ոչի՛նչ չկերտեց այնքան երկար, ինչքս* քե՛զ, 
Այնքան, այնքա՜ն մեդուաջան։ 
Թէ քեզ շարէր վէմ առ վէմ, մարմար^մարմար, դու գիտե՜ս, 
Մեհենական տա րիքով կը կանգնէիր վաղնջուց՝ 
Մեր տաճարներն ապացոյց, 
Որոնք այնքա՜ն են ստուար, որ սրբատաշ ՛մեր երկրռւմ ^ 
Պատահական կածա՛նն իսկ ֊ 
Զոյգ մատուռի կամ վանքի գաւթի դարպասն է հրում։ 
է թ է նա քեզ ագուցէր փողրակ-Փ^ղրակ, իճչպէռ մեր 
Ջրանցքներն են ու ջրմուղ՝ 
Դեռ դարերի մէջ անյուշ՝ Արագից խազ կը խմէր, 
Արարատի է ջ ե ր է ն աճած թաւուտն երկնամուխ... 
Սակայն թեզա՛ն առ թեզան հինեց քեզ Հայն յարաժամ, 
Մսանիկ-մասնիկ բրգացրեց, հայսեց հիւէէ առ է ի ւ լ է , 
Պատահեց որ անաւարտ թողեց ամրոց ու տաճար, 
բայց հոգեվա՛րքն իր անգամ 
Ամենեւին չդարձաւ դեռ մահառիթ մի պատճառ, 
Որ ք*զ « Ի * - չ ձ Ո ւ 1 ե ՜ Ր ։ ^ ^ 

Ա՛ ոսկուա 



44 

ԺՒՐԱՅՐ ԱԹ&ԱՐԵԱՆ 

Կ Ե Ա Ն Ք Ը Գ Ե Ղ Ե Ց Ի Կ է 

Ֆիլմի աո. աքէն պա ակերն եր էն 

հեղձուցիչ անհանգստութիւն մը սկսալ 

հանրանալ Հանրիին Հրա յ յ Հան րին սկսաւ 

կատաղոլթեամ բ ւԻ$ուիլ ամբողք մարդ-

կութեան գէմ ։ Գոհացած չէ ի՛՛ն տա– 

կաւին գազանային այգ բաները յաւիտե– 

նւսրար իրեն կրկնելէ $ Չէի՛՛ն բա լար ար– 

ուեր չարչարելէ ղինք : Թշուառականներ , 

հիմա ալ ելեր իրեն կը ցուցադրեն պատ– 

մոլթիլնը խեղճ մաբդոլ մը • • • ղոր բ(Է– 

ժիշկները դատապարտած են ։ Ընտանիքի 

հայր խեղճ մարդուկ մը այգ՛՛* աիւաէն 

վաբակուած, այգ անողոք սարսափէն • • • տ 

Հո՛ն է այգ պաստառին վրայ, կարծես ի՛ր 

իսկ պատմութիւնը, խաչելութիւնը այգ 

թչուառ էակին , - հանդիսատես բազմու-

թեան որպէս սնունդ բաշխուած յ 

- Ո՛չ։ Այո չափը ո ՛ չ , չկրցաւ ինքղինք 

զսպել Հանրի , ի՛նչ անմտութիւն * . . ի՛՛նչ 

անմտութիւն ՚ »» 

- Հանրի կ՛եռար աթոռին վրայ, 

հ^սէր 1 կը նստէր է Յանկարծ տեղէն 

վեր ցատկեց ու ֆիլմի ճիչդ կիսուն 

գուբս խոյացաւ կարծէք հալածուած գե-

լերու. վոհմակէ մը։ 

- Ի՞նչ կը նշանակէ, ի՞՛նչ պատահե– 

ցաւ, մտահոգ հարց տուաւ կինը, որ իր 

ետելէն գուբս վազած է ր , - ի՞նչ Ոլնիս 

արդեօք՛ ՚ * ֆիլմը դեռ նոր սկսաւ • « • 

- ••՛Սկսալ ք այո՛,գիտեմ սակայն թէ 

ինչպէ՚ս պիտի վերքանայ դ պատասխա-

նեց Հանիի* դիտեմ թէ ի՞նչ պիտի պա-

տահի * . . գոլն կեցիր եթէ կը զուարճա-

նաս . . « եթէ հաճոյք կ՚առնես խեղճ մար-

դու մը վախճանը դիտելով*** 

- ք*այց պատահած է • • • ասոնք բա-

ներ են | որոնք կրնան պատահի լ , որոնք 

կը պատահին, չարունակեց կինը, սքան-

չելի ֆիլմ մըն է , ամէն պարագայի ւ 

- ...կը պատահին, կը պատահ ին, 

ընդմի քեց Հանրի, բաներ են ոբ կը պա-

տահին • բա յց գիտցա՛ծ եղիր է ոչ միշտ 

ուրիշներուն ՚ * • կարդա՛ անգամ մը թեր-

թը ) յետո յ կը գիտնաս • • • ա յն ատեն • • • 

- Այդպէս ուրեմն, թ^քթ^՛՛ՐԸ» պա-

տասխանեց կինը, անիծեալ այգ թերթե-

րը , կարծես թէ չեմ գիտեր ինչու այդ– 

չափ կը չարչարուիս ժամանակէ մը ի 

վեր ։ Ո ՚ հ , անիծեալ այդ թերթերը : 

- Պէտք չունիս թեբթեբուն գէմ պո-

ռալու , գանգատեցաւ Հանրի, ինչո<*վ 

յանցաւոբ են իրենք եթէ ստամոքս * • • 

եթէ նոյն ախտանշանները * • • 

- Ո՜հ I ախտանշա՛ն, ախտանշան, 

պարզապէս որովհետեւ դուն քեղի միտ-

քեր կը շինես , այդ բաներոլ մասին միտ– 

ՔԸԳ կը ղբաղեցնես * բա՛ն մը չունի քոլ 

ստամոքսդ, գիտցած եղիր է միշտ ալ ու-

նէիր ստամոքսի այդ պատմութիւնդ, եղ– 

բակացուց կինը։ 

Ու. պահ մը լոելէ ետք՛ 

- ք*այ9 ինչո՞ւ բժիշկի մը չես եր-

թար , չարունակեց ան, գնա՛ ազատինք, 

գնա՛ որ համոզուիս, թէ առողք ես ոեւէ 

մէկէն աւելի, գնա գոն է միտքդ Հանդար-

տեցուր է 
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Այդ գէլեր եւս Հին քէներ արթնցան 

քունէն ոլ. Հանրէէն միէեւ, Հէն ու խո-

շոր թշհամոլթէլններ; կարելի էեղալ 

քո էն էն ըսել տալ երկոլ անուշ րաո.յ 

Եւ այս տեսակ • • • ատեններ , ամէ– 

նէն գժոլարը գիշերներն են միշտ տ Գի-

շեր ո լան մ ԷԷ Է որ Է յայտ կոլ գան Տ»Հք– 

լաղագոյն » • • թերիները ։ Եւ ինչպէս 

փորձաքարը ոսկիէն Համ ար, գիլերն է 

միայն որ մարգ գիաէ շափել... Զատել 

լաւը վատէն, առողէր՝ ակարէն ։ Ե*– 

մինչ ոմանք կը քնանան խաղա՛ ղ ու Հան-

դարտ , ուրէշներ • • ՚ ուրիշներ . . . 

Աո գնած կռուելէ սաւաններուն դէմ 

ու ածելիի պէս սուր սուր մ աքերու , Հան– 

րի նախընտրեց ելչել տ Աօտեցալ զաւակ-

ներուն, որոնք կը քնանային երկու պրզ֊ 

տիկ Հրեշտակներու պէս ՚. Գիտեց զա-

նոնք երկարօրէն սրաՀ եԱելէ առա լ ՛ . 

€Արքան փոքր են տակաւին, մտածեց 

տխրօրէն, որքա՜ն փոքր են տակաւին ին-

ծի մնացած ժամանակին Համար՛ • Տ 

Աայրն ալ չէր քնացած եւ աՀա սը~ 

րաՀ կու գար է 

- Լաւ որ Հոս ես, ըսաւ ան, որոշեր 

Էի թ է յ մը պատրաստել. ո՛ր մէկը կու-

զես , ըսէ՛ պատրաստեմ , թէ՛՛յ ՚ ՚ ՚ սո՛՛ւրճ յ 

թ՛էյ պատրաստեց , լեցուց երկու գա-

ւաթ ու եկաւ նստաւ ճիշդ Հանրիին մօտ : 

- ԱՀա, ըսաւ, առանձին ենք«•• պի-

տի կրնա՛նք խօսիլ Հիմա՛. Եւ– առանց ը ս ֊ 

պասելու միւսին պատասխանին • 

- ԼԱԷ՛ > աղաս, շարունակեց , պաՀ 

մը կարծեր էի , թէ քեզ չաբչրկոԳԸ. մեՐ 

դրացիին մաՀն էր ասկէ ամիս մը առաի 

Բայց ահաւասիկ որ սկսար դա՛րձեալ 

չուտել ւ Չե՛ս քնանար , չե՛ս զրազիր 

քուկիններուդ Հետ՛*՛ պէաք է ըսե՛ս ի ն ֊ 

ծիէ լաւ կ՚ըլլայ ըսե՛ս՛•• լաւ Է բ+ԻւԿ. 

մը տեսնես • ՚ * 

–.Բժիշկ մը, բժիշկ մ ը ՛ * . Ցսաակ 

գիտէ Հանրի, թէ այս ամէնը ո՛ւր կ՝ա– 

ռաթորդեն։ Այսպէս ^Ր Ւե1ճ 

դրացիին Հետ աչ, անոր՝ որուն կ՝ուզէբ 

ակնարկել քիչ աոաէ իր մայրը ՛. Անգամ 

մը, որ ինկար բժիշկի մը որ Ան մ էէ, այլ– 

եւս լրացաւ 1 գոլն քու աէրդ չես երբեք։ 

Ո՛չ մէկ ուրիշ տեղ այդչափ մօտ ես քու 

գերեզմանիդ... Ռ ա ս փ օ կ ր ա ֆ ի , ա ն ա լ ի զ – 

ներ եւ մնացեալը ուրիշ ի՞նչ են, եթէ ոչ 

պատրաստոլթիլններ է Պատրաստութիւն– 

ներ այն մէկ ճամբորդոլթեան Համար , 

ուրկէ ո՛չ Ոք կու գ ա յ * . , ։ 

Այդ բոլոր բաները Հանրի գոց գի-

տէ • Հանրի շատ լալ գիաէ թէ բաները 

ինշպէ՚ս կ՛ընթանան ՚. Անոնց վերջին փոր-

ձառութիւնը, իր խեղճ դրացին էր որ 

կատարեց է՛ բ իսկ աշքերուն առէեւ է *Լեր– 

Էին, գերագո յն փորձը, ճիշդ իր աչքե-

րս էն աո֊Էեւ է 

. . .կը սկսիս բժիշկի մը պէտքը ըզ– 

զ ա լ ՛ կ ը սկսիս երթալ իր մօա% Եթէ 

գոՀացաւ քեղի դեղագիր մը տալով ք 

փրկուած Համարէ դուն քեզX Բա յց եթէ 

պէտք տեսաւ քեզ 1ԼԱ1Ս1իօլօկ^ճ Ղրկել կամ 

չես գիտեր ուրիշ էնչեբո՚ւ , աՀա նետ– 

ուեցար զառիվարներուն ամէնէն սեպին 

վրայ, ամէնէն սաՀունէն, ամէնէն լպըր– 

ծունէն•.* 

- Գնա՛ բժէչկ մը տես«•• բժիշկ մը, 

բժիշկ մ ը . . . 

Ու շաբաթ մը չբոլորած, Հանրի ինք– 

զինք գտաւ Հռչակաւոր այգ րմ՜իչկին ըա– 

պասման սրահի ն մ էէ : Ար ահը լեցուն է 5 

Շատ ուրիշներ կան, որոնք իրմէ առա է 

կարգի կը սպասեն: Ամէնքը ղէրար կը 

զննեն։ Իւրաքանչիւր ոք այնպէս կը ձե-

ւացնէ, թէ Հոն կը գտնուի... այգպէսէ 

ոչինչի Համ ար : 

Հանրի նստած է ծերուկի մը մօա տ 

Պզտիկ, սիրուն ծերուկ մըգ պեխով 

մօրուքս վ: Այնքա՛ն ճերմակ մօրուք մը 

որ կաղանդ Պապուկն է կարծես կամ առ 

նուաղն անոր եղրա յրը է 

Բայց այս կաղանդ Պապուկը, բոլո-

րովին ուրիշ բեռ մըն Է , որ իր կռնակը 

կը կորացնէ է կաղանդչէքներու աւ նալէ– 

րի փոխարէն , այս խեղճ Կ ազանդ Պապու-

կը դժբախտութեան Հոկայ կողով մըն % 

չալկեր։ Կողով մը ամբոզ1 ծանր րեա% 

որմէ մաս մը կը էանայ նետել Հանդիպա-

ծի ոլսերոլն $ 

Պզաիկ, գաղտնի բարեւ մը Հագի, 

փոխանակուած իրենց միէեւ% ծէք-էԱ* 

լեզուն կը քակոլի. 
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- Աղքկանս Համար եմ եկած ^ աաս– 

նըինը տարեկան, ներսն է , մօրը Հետ*•• 

բժիշկին մօտ * « • 

Եւ Հազիւ, շունչ մը քաշած. 

. Ա՛Հ այս բժ՜իշկները, կը շարունա-

կէ , չի բալեր որ ս պանն ե ցին իմ տղաս ՚ » • 

Օ ՚ Հ , սիրելի պարոն, եթէ գիտնայիք 

եթէ գիտնայիք– . . Մանչս՝ Սնարէն, Հա-

զիւ քսանըՀինգ տարեկան, եւ ոչ մէկ ան-

գամ Հիւանգ, միայն թէ վերքերը ստա-

մոքսէն կը գանգատէր••» Մէկ տարի կ՝ը~ 

ն է . . . 

Հանրի իմացաւ, որ ծերուկին տղան 

ստիւզոլած էր եղած ր^՚իչկի մը երթա-

լու, այնքան չոլբքիննեբը կրկնած էին ի– 

բեն Հ Այս Բ՚^՜իչկը ղրկած էր զինք երկ-

րորդի մը մօտ, երկրորդը՝ երրորդի մըւ 

Բննոլթիլններ ու նկարներ է Դ՛արձեալ 

քննութիւն, դարձեալ նկարներ ։ / ՚ ^ է " 

ներէն մէկը ըսած է ր , Որ կասկած ունի, 

միւսը թէ կը տարակուսի • եւ Ր"Լ"ՐԸ 

միասին խեղճ Սնարէն նետած էին, ըստ 

ծերուկին ըսածներուն , սեւիս եւ յուսաՀա– 

տութեան մը մէք է Ցաքողած Էին վախ– 

ցընել խեղճը, սատանայի ա յդ ծառանե-

րը , զայն սարսափէն խենթեցնել, խլել 

իրմէ նուազագոյն Հա՛մն իսկ կեանքին է 

Այնպէս որ, իրիկուն մը, Ան տրէ աո էն 

չէր վերադարձած ու երկու օր ետք, եր-

կար փնտռտուքներէ յետոյ բերած ծե-

րուկին յանձնած էին իր սիրելի Սնար էին 

քարղուած մարմինը ։ ձկնորսներ զա յն գ ը ֊ 

տած էին երբ կը ծփար խարակներու ըս– 

սարոտին : 

- Այսօրոլան պէս կը յիշեմ, կ՚ըսէր 

խեղճ Հայրը, մէկ տարի կ՝ընէ ք զինք բը– 

Հիչկի աարած է ի , իսկ ես դոլբսը կը 

սպասէի... երկար սպասեցի , Պէտք էր 

տեսնել երբ բժիշկին քովէն կ ՚ ե լ լ է ր * . . 

Սիրտդ կը ճմլուէր զինք այդպէս տեսնե-

լով. կարծես կոյր մըն էր որ կը քալէր*. . 

աննպատակէ իմ խեղճ զաւակս, ինչպէ՚ս 

կը վախնար, չկրցաւ սպասել, որ մաՀը 

իրեն գայ , ինք գնաց անոր . * * 

Եւ աՀա որ կաղանդ Պապան ՀայՀո– 

յանքի տարափներ կը պայթեցնէ բոլոր 

բժիշկներու գլխուն, բոլոր այդ Հսաաա– 

նի ձագերուն* , որոնք ըստ իրեն ճերմակ 

կը Հագնինք ճերմակով կը ծպտուին աւե-

լի լաւ խաբելու Համար մարդերը% 

- Ա՛Հ ( սիրելի պարոնս, ինչերնի՞ն 

կը պակսէր այգ դիակապուտներուն, ի՚*նչ 

վնաս կը կրէին , եթէ ղալկիս ըսէին, որ 

լուրք ոչինչ ունէր, որ բան մըն ալ չու-

նէր ւ Հը , ազնի՛լ պարոնս, ի*նչ կ՝ԸԱար 

եթէ ըսէին ղաւկիս , ի՚*նչ կրնար արժել 

իրենց, եթէ քիչ մը վստաՀոլթիէն տա-

յին իրեն , Հանդարտեցնէին զինք քիչ մը է 

Հանրի պիտի ոլզէր , որ այլեւս կանգ 

առնէին, որ այլեւս չխօսէի՛ն երբեք այգ 

բաներոլ մասին է Նոյնիսկ շարժում մըն 

ալ փորձեց ։ Բայց ծերուկը այգ ձեւով 

Հ՝ըմբոներ է երբեք տրամագիր չէ որսը 

ձեռքէ Հանելու իր կողովը պարպելէ ա– 

ռաք % 

- Ել Հիմա ալ, այս ամէնուն վրայ, 

շարունակեց ան, ազքիկս աէ * * * Ան ալ 

սկսած է ինքն իրեն մտաՀոգութիւններ 

շինել ։ Կ՚ըսէ թէ ինքն ալ վաբակուած է , 

ճիշգ եղբօրը նման... Եւ գիտցած եղէք, 

մտածումները աւելի գէչ են, քան 

Հիւանգ ԸԱալը * * . Սարսափելի՛ են մտա-

ծումները է Ուրեմն , աՀաւասիկ, նախ քան 
աղքԻԿս իրեն բերելս, եկայ գտայ բժիշ-

կը I Նախանցեալ օրն Էր՛** խնդրեցի իբ– 

մ է , աղաչեցի... Վսէ, տօքթոր, ըսի ի– 

րեն, պիտի ըսես աղքկանս, որ բան մը 

չունի, Հասկցա՛՛՛ր , բան մը չունի , պիտի 

ըսես իրեն, որ բան մը չունի, նոյնիսկ 

եթէ երկոլ օր է մնացած իրեն ապրելիք * . 

Պիտի ըսե՛ս , պիտի ըսես * * * 

ՃԻԼԴ այդ միքոցին, քլինիք^ն դուռը 

բացուեցալ անցք տալոլ Համար սիրուն 

խարտեաչ աղքկայ մը եւ տարիքոա ոլ– 

րիշ կնկայ մը, որ մայրը ըԱալոլ էր , 

Ծերունին ոստումով մը ոտքի նետ– 

ուեցալ մինչ մանկամարդ ազքիկը դէպի 

իրեն կը վազէր , յորդող երքանկոլթեամբ 

մը։ Չէր դիտեր ինչպէ՚ս արտայայտել 

ուրախութիւնը յ Բաներ մը փսփսաց ծե-

րուկին ականքին , ապա թելը անցնելով՝ 

ծնողքին Հետ դուրս ելաւ գրեթէ ցատ– 

կըռտելով * * * 

Ե լ վերքս»պէս Հասալ Հանբիին կարգն 

ալ։ 

- Գ ո ՚ լ ք ք պարո՛ն ք կանչեց Հիլանգա– 
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պաՀոլՀին , սառ անտարրերութեամբ մը է 

Սառցային՝ նաեւ բժիշկը ինքը է ԱյԱ– 

պ է ր կ ի էլն գա ձ ել. զանգուած մը գա գա– 

թին տնկոլած լիալուսին մէկ • «. գիմա– 

գիծ , ճ առա գա յթող առոզքութեամր ։ 

Հանրի փորձուեցաւ, այգ բժիշկին ը– 

սել, թէ ինք եւս • * * թէ ինք եւս կին ու 

զաւակներ ունի, բա յց շուտով զսսլեց 

ինքզինք ։ Ւ՚*նչ կարելի էր յուսալ այգ Օ– 

աարէն է կատարեալ օաարական մը, ո– 

բուն Հանրի սաիպոլած Է ամրոզէոլ– 

թեամբ վստահիլ ինքզինք՛՛* 

- ՊառկեցԷ՚ք. . . թակուեցէ՛ք տ Կ"ղի 

վրայ երկնցէք ։ Հյունչ առէք. շունչ աը– 

ՎՔ " 

Եւ այնպէս, յեաին առարկայի մը 

պէս Հանրիին հետ երկարօրէն վարուե-

էէ եաք. 

- Հը՜մմ ..» ըսալ բժիշկը, բան չեմ 

կրնար ըսել առանց նկարի« • • Պէաք կ 

երթաս նկարոլիս Ոաաքւօլօկ^ծ մօա • • • 

Այսպէս ուրեմն • * . ոատիօկրաՓֆ » ՚ « 

Տաքորգ օրն իսկ« առանց ոչ ոքի բան 

ըսելու, Հանրի գնաց բժիշկին աոլած 

Հասցէինտ Հիւանդանոց մըն էր եւ•»• Հոս 

եւս սպասման սրաՀ ։ 

Մինչ ինք կը սպասէբ , մարդ մը բե-

րին , որ կը յաէոզէր Հազիւ ոաքի մնալ 

եւ որ ("Ուլ Հեծեծանքներ կ՚արձակէր ։ Ա— 

նորոշ աարիքի մարդ մըն էր , աժգոյն , եզ-

րերուն աշնան աերելի մը նման: 

ձհյեզճ արարած, մաածեց Հանրի, 

գործը վերկացած Հ՜» է Եւ ճիշդ այգ պա-

Հուն, ճերմակ Հագոլած մարդ մը մօաե-

ցաւ Հանրիին ու քքոյց տալով նորեկը. 

- Կը թոյլատրէիք, ըսաւ, պէտք է 

շուտով ներս առնենք զայն... իր պարա-

գան • « « ինք չի կրնար սպասել • • • 

- Բ*»մ9 խնդրեմ, խնդրեմ ք ըրէք ինչ-

պէս կլուզէք, պատասխանեց Հանրի . ու 

յետոյ, ինքն իրեն <ԱյՈ, անշուշտ , չի 

կրնար սպասել. . • աշնան ա յգ խեղճ աե– 

րեւըՖ։ > 

ձ 
* Ռզբերգոլթիլնր սա կա յն , ողբերգոլ– 

թեանց գլխաւորը կը սպասէր իրեն ճիշդ 

այստեղ, այս սպասման նոյն սրա Հին մ էէ, 

յաջորդ առաւօտն իսկ ։ Ըսած Էին իրեն, 

որ կրնար երթալ արդիւնքը ստանալ ժա-

մը իննէն ետք ։ Ի զուր փնտռած էր իր 

մէէ քաջութեան մնացորդ մը, մինչեւ 

վեր էին վա յրկեան անձամբ ներկայանա– 

լու ել մտածած էր բարեկամ մը ղրկել իր 

տեղ, արդիւնքները աոնելՈլ յ (հօպէրը, 

օրինակ։ Սակայն իննի վերջին Հարուա-

ծը Հազիւ թէ Հնչած էր * երբ դարձեալ 

ինքն էր որ սրաՀէն ներս կը մտնէր ։ Ենք, 

անձամ բ Տ 

ճերմակ Հադոլած մարդը կ՚երթեւե-

կէր սրահին մ է ջ , նոյն այն մէկը, որ խօ-

սած էր իրեն Հեա նախորդ օրը։ Հանրիին 

այնպէս թոլեցալ թէ մարդը խռովեցալ 

զինք տեսնելուն պէս , մարդը այլայլե– 

ցաւ։ 

- Արդիւնքի՛՛ն Համար է , ՀարցՈլց 

ան, խնդրեմ, Հետեւեցէք ինծի է 

Զինք առաջնորդեց տեսակ մը սեղա-

նի առջեւ, բաներ մը ըսաւ այդտեղ կե-

ցող պաշտօնեային, որ իրեն երկարեց 

խոշոր դեղին պաՀ արան մը։ ճերմակ 

Հագոլած մարգը մեքենագրուած թուղթ 

մը Հանեց պաՀ արան Էն եւ Հազի՛ւ թէ աչք 

մը նետած էր թուղթին վրայ, երբ աճա-

պարեց նոյն պա Հարանին մ էէ զետեղել 

զայն ։ Ու փոխանակ Հանրիին տալոլ ք 

պահարանը վերադարձնելով պաշտօնեա-

յ թ " 

- Տօքթօր ^ • • «"ն էր ձեզ զբկոզբ» 

հարցոլց Հանրիին• լա՛ւ ուրեմն, իրե*ն 

պէտք է զրկենք տեղեկագիրը, ինք կ*ի– 

ւքացն է ձեզի արդիւնքը ։ 

- Բա յց • . . ինծի պիաի տա յիք < 1>< տա– 

լու վրայ է ի ք . . . 

~ Այո . . • բայց Օրէնքին դէմ է . . * ա ֊ 

լելի լաճ է բմ-իչկը ըսէ ձեզի: 

Բժիշկը... Միթէ պէտք կա՛՛յ բժիշ-

կիէ Ոչ մէկ բանի պէտք կայ Հիմա։ Ամէն 

ինչ պարզ է , ամէն ինչ յստակ է , չափա-

զանց յստակ է Հանրի գիտէ Հիմա , որ ա-

մ էն բան վերացած է • • • վերջացած է 

Գուբս ելաւ սրաՀէն առանց գիտնա-

լու թէ ի՚նչպէս ։ Բա յց երբ աստիճաննե-

րուն Հասաւ, սրունքները յանկարծ դա– 

լ աճանեցին իրեն , ստիպելով զինք, որ 

բազրիքին կառչի է Պիտի մնար այնտեղ 
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ան սլէաք խրտուիլակի մը պէո % եթէ չըը– 

լար այն աեսակ մը ոլժը, որ Օգնութեան 

Հասալ իրեն։ Բոլորովին նոր ում՛ մ ր , 

որուն գոյութիւնը կ ՝անգիտանար ինք 

մինչ ա յգ տ Գաղտնի մ եքանիզմ մ ը կար– 

ծ՜էք, որ գործի կլ՛անցնէր իր էութեան 

խորերը ու Հուժկու շարժակի մը պէս, 

բոլորովին նոր տեսակի քաջութեան մը 

մնացորգները կը Հասցնէր երակներուն ։ 

Բոլորովին նո՛ր քաջութիւն մը, արժա– 

նապատոլոլթեամր ոլ Հպաբտոլթեամբ 

խառն • • * 

Այգ նոյն ուժն էր դարձեալ, որոլն 

շնորՀիլ յաքողեցաւ ժպտի լ կնոք, երբ 

տուն վերադարձաւ։ Այդ ուժն էր միայն, 

որ իրեն օգնեց վարուելու Համար իր եր-

կու զաւակքներուն Հետ այնպէս, իբրեւ 

թէ ոչինչ պատահած չէր տ Որպէս թէ 

չէին եղած ո ՛ չ նկար, ո՛չ բժիչկի տեղե– 

կագիր , ոչի՛նչ . . * 

Եւ այգ օր Հանրի գործի չվերադար-

ձա լ յ իր ամբՈղք ժամանակը անցոլց զա-

ւակներուն Հետ։ եյաղաց անոնց Հեա, զը– 

ւարճացոլց զիրենք ա յնպէս ինչպէս եր– 

Բե՚Ք չէր ԸՐա* • Լալ է այրել կեանքը, 

Հրավառութեան մը պէս, քան թէ ներ– 

չընչել այգ անմեղներուն նուազագոյն եր– 

կիւղ մը իսկ, նուազագոյն մէկ վիշտ։ Ա– 

յ"՛ > Տոյ9 չաալ ոչ մէկ տկարութիւն, ցաւ 

չպատճառել այդ փոքրիկնեբուն ։ Նպա-

տակ մըն է գոնէ այս, նշանաբան մը դո– 

նէ է որ կրնայ Հանբին ժամանակ մը ապ-

րեցնել . . . 

իրիկուան գէմ դուռը զարկին ։ Ռ"– 

պէրն էր։ 

- Գործատեղիդ չկայիր, ըսաւ ներս 

մանելով, մտածեցի թէ * • * 

Որքան լաւ է բարեկամ մը, որ կ՛՛ա յ–. 

ցելէ քեղի, մանալանգ երբ պէտք ոանիս 

իրեն, մանալանգ երբ չէիր յուսար... 

Ամրողք երեկոյեան Հանրի փայլուն 

արամադբոլթիլն մը ցուցադրեց յ Բարե-

կամը ընթրիքի պաՀեց ու յետոյ պնդեց 

որ ք ա պ ա ր է երթան ամէնքով։ 

Ուշ գիլերին է ր , տունը ամրողՀ զանգ-

ուածով կը քնանար , երբ մա յրը զինք գը– 

սաալ նրբանցքին մէք ուր ինք կ՚երթեւե-

կ է ր . . . 

- Դարձեա՛՛՛լ անքուն, զաւակս»»* 

կրկի՞ն չես քնանար • • * 

- Ահաւասիկ, մա՛յր՛** ք-^՜էէԿը. *ոե– 

սա յ , նկաբուեցայ * » . Արդէն վեր քացած 

է * . , վերքացած*** 

- Ո*Հ% ո ՛ չ , սխալ է , բացագանչեց 

մայրը, սխալ է , սխալ, չՀալատա՚ս 

մ իա յն , ան պա յման կը սխալին , անշուշտ 

որ սխալ են • • « Ա՛Հ , դաՀիճները * « • 

- կամաց, մայրիկ, ցած խօսէ»՛* ո՛չ 

մէկ բառ չփախցնես մանալանգ, պէտք 

չէ՛ որ գիտնան, շեշտեց Հանրի մատնա– 

նըշելով ննքասենեակը, ուր քնացած էին 

իրեննեբըտ 

–Մի՛ Հաւատար , կ՚ըսեմ քեղի , մի՛ 

Հաւատար... 

- ՛ ՛ ՛ Մ ի նեղանար, մ ա ՛ յ ր , բաներ են 

որ կը պատահին • • • քյնամք տար կնո– 

քըս ) զաւակներուս . * * Գիտես , ապաՀո– 

վագբոլթիւնը կա յ « • • պզտիկները դպրոց 

կր զրկէք ք ո/Էաք է անպայմա՛ն Ոլսա– 

նին ՚ ՚ * խոստացիր մայր, խոստացի՛ր* •• 

- Բա՛ւ է , Հանրի, բաւական է * լռէ՛ 

կորսեմ քեղի, բացագանչեց մայրը ել իր 

սենեակը փախաւ գլուխը ձեռքերոլն մկք 

առած ։ 

Առաւօտուն, երբ ամէնքը ոտքի ե– 

լան, Հանրի դարձեալ ուրախ զուարթ 

երեւոյթ մը վերստացաւ։ Սովորականին 

պէս ածիլուեցաւ, փողկապը կապեց ու 

տունէն դուրս ելա լ սովորական ժամուն է 

Միայն թ է , այդ առաւօտ գործատեղի չէ 

ոբ գնաց, այլ ծովեզերք։ Նստալ ժայռե-

րուն վրայ։ Տեաոյ երկար թափառեցաւք 

մտքին մէք դարձնելով նոյն մտածումը% 

որ Հազար անգամ որոճացած էր արդէն է 

«Անկասկած, պիտի ըսեն որ Հիւանդանոց^ 

պառկիմ, պզտիկ գործողութեան մը Հա^ 

մար՚ֆ ել անմիքապէս յետոյ - «Միայն թէ, 

երկար չտեւէր • * * մ իա քե թէ »• 

Կէսօրին, երբ տուն վերադարձաւ 

կինը իր դիմաց վազեց՛ 

- Բա յց ո*լր ես դուն, բացագանչեց 

ան զարմացկոտ, ո*ւր էիր այս առաւօտ է 

Հիւանդանոցէն քեղ կը փնտռէին եէ 

որովՀետեւ գրասենեակդ չէին֊ գտած՝քեզզ 

Հոս Հեռաձայնեցին ։ Բայց ի*նչ է այՀ 

Հանրի . . . ինչո*Լ Համար արդեօք » • . 
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- Պա՛Հ , ոչինչ, կարեւորութիւն մի 

տար, Հալանարար բժ՜իշկին Հեա մամա-

գրութեան Համար է , ստիպոլեցալ ստել 

Հանրի ։ 

- Այո , ա , Ր^՜էէԿը.» չարունակեց 

կինը, չեշաեցին թէ չաա կարեւոր Է, ^ 

պէտք Էր անպայման երթայիր իր մօա % 

այսօր կէսօրէ ետքէ Շատ կարեւոր Է^ 

պնդեցին , ր^՚իէկ Փ՛՛՛ին քով, այս կէսօ-

րէ ետք • • • 

" վեր լա պէս, բացագանչեց բը– 

ժիչկը ,անմիքապէս որ զինք տեսաւ, եկա՛ք 

վերջապէս ։ Բայց սիրելի բարեկամ այս 

ի՞նչ կորսուիլ էր, չէ* «ր ^/.ա/, գայիք 

զիս տեսնելու է կատաբեալ փնտռտուքներ 

կազմակերպեցինք ձեզ երեւան Հանելոլ 

Համար։ 

- Պիտի գայի տօքթոր . • • աճ ապա-

րան օք չէր . . . Արգիւնքշ դիացա յ . . . 

- Այո՛ ՚ ՚ ՚ Այո՛, արդիւնքը , ճ^չւյ 

աոր Համար կը փնտռէինք ձեզ, պաշտօն– 

եան սխալած– է ՚ • ՚ 

Տարօրինա՛կ , ա յս գիմ ագիծը որքա՛ն 

քիչ կը նմանի այն միւսին, որ Հանրի 

ճանչցաւ առա Հին անգամ, որքա՛ն աւե-

լի տաք է , որքա՛ն քիչ սաոցային եւ ո՛չ 

երբեք օտար ւ 

- Լսեցէ՚ք տօքթօր, իրականոլթիւնը 

ըսէք, ոլէտք չունի՛ք պաՀելոլ, ես գիտեմ 

արդէն , պէտք չունիք ինծի խնայելոլ է 

- քերականութիւնը, անշուշտ որ իրա– 

կանութիւնը ՚ ՚ • պարտականութիւն Է ին-

ծի ՚ ՚ ՚ երգում եմ ըրած՛՛* ամբողջովին 

իրաւ Է ըսածս ՚ ՚ ՚ Երեւակայեցէք , վերըս– 

կըսալ բժ՜իշկը ք Հիւանդանոցը ինքը Հե– 

ռաձա յնեց ինծի յ կարծած են %ախ, որ 

ձեր թուղթերն են, առանց սակայն անդ-

րադառնալու , որ այդ օր երկու Հիլանգ– 

ներ իմ անունովս ներկայացած էին ի– 

րենց ել ոչ թէ մէկէ Առէ՛ք Հ տեսէ՛ք, ըս– 

տոլգեցէք անձամբ, երկոլ տեղեկադիր-

ներն ալ Հոս են, տրամադրութեանս տակ : 

- Բա յց ՚ ՚ ՚ տօքթօր ՚ • » տօքթօր » • • 

- Այո՛ Հ բարեկամս Հ այո՛, երջանիկ 

Համարեցէք դուք ձեզ> նորսէծինի մը 

ղործարանները ունիք, մաքուր առողք, 

կաաարեալ է ք*նչ կը վերաբերի ստամոք-

սի այրոլցքնեբուն Հ դեզ մը կոլ տամ ու 

վեբքացալ գնաց, կրնաք ամէն բան ու-

տել , խմել որքան ոլզէք. . . 

- Գնա՛ բարեկամս, գնա՛ ^ ալեչցոլց 

բմիչկը Հանրին դէպի գուռ առաջնորդե-

լով , գնա՛ խմ է ա յսօր , խմ է իմ կենացս ••• 

լով, գնա խմէ այսօր, խմէ իմ կենացս • 

կեանքը դեղեցի՛կ է ՛ " գեղեցիկդ 

ժ– Ա՛ 

(Շար. 2 եւ 
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ՍԻՐՏ ՈՒ ՍԷՐ 

Ջոյլ աղօթքի տաճար է վառ 
Սի՜բաս, սի՜րտս քեզ անծանօթ, 
Պէ՛տք է որ դուն, անոր համար, 
Ըլլաս սիրոյ զմրուխտ անօթ՛ * * ։ 

Ա՜յնքան շատ է , ա՜յնքան առատ 
Սէրը սրտիս, կախարդ աղջիկ, 
Որ պատ–պատուար ա՛լ չի ձսւճչնար, 
Ու զերթ հեղեղ կը խուժէ վար • • • տ 

Սրտիս սէրը չունի համար, -
Կը կշտացնէ արար-աշխարհ* 
Եկուր քեզի իմ սէրս տամ, 
Իմ սէրս տամ, կախարդ աղջիկ: 

Սէ՜րս, սէրըս ափ չի Ցանչնար• 
Ջի պարփակուիր, չ՚օտարանար: 
Ուժ է համակ, շարժում ու շող, 
ժպիտներէն արհւ ծ ծ ո ղ . . . ։ 

Գարուն սրտիս արեւն ու շող, 
Ջեմ տար ուրիշ ո՛չ մէկ անձի, 
Կ՚ընեմ զանոնք ականջիդ օղ, 
Այտերդ ղրկող ծածկոց՝ բարձի՛ ՛ ՛ ։ 

ԳԵՂԱՄ-ԳԵՂԱԿ 

Հո լի վոլտ 
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ԹՈՒՈՈւՏՒէ էհ 

ԹՈհՐԱնԱԿւՈւ ԱՐ»11Ւ1ՈւՔ1ԵՐԸ 

Ջ ենք մոռցած, սակայն , որ մեր յօդ– 

ո լած ա շար քէն այս• բաժէնով մենք ճամ-

բա յ ելած Է Էն ք բնորոշելու. Համար թու– 

րանեան ցեղերՈլ նկարագիրը ընգՀանբա– 

պէս՝ ատկէ մեկնելով ճշդելու. Համար 

նաեւ օսմանեան թուրքէն Լայսօրուան ա– 

նունով՝ առանց վերադիրէ Թուրք) նկա– 

րագէրր մասնաւորապկս յ Ա՝էնչդեռ թու-

րան ական ժողովուրդներու ընկեբա յէն 

կեանքէ պայմաններուն ել արշաւանքնե-

րուն ւէ աս էն վերը տրուած դէտողոլթէւն– 

ները ընգՀանբապկս կրնան պաաշաճէլ 

պատմութեան Հոլովոյթէն նոյն աստի-

ճանէն վրայ արշաւանքէ ձեռնարկող 

րեթէ բոլոր ցեղերուն տ Այդ նախնական 

ժողովուրդներու արշաւանքներուն յա-

րակից են մէշա ասպատակային գէպքե– 

րը սպանդը, աւերումներն ու աւարւս– 

ռոլթէւնները։ Պատմութեան դատումով 

ասոնք մաս կը կազմ են ա յգ ժողովուրդ-

ներու կեանքի պայքարին եւ, իբր այԳ՜ 

ւզիսին , ընկերային անխուսափելի ան– 

պատեՀութլի ններ են, անՀրաժեշտ չա-

րիքներ , եթէ կ՚ուզէք, որոնք կը ծառա-

յեն արշաւողներու կենսական պա Հան-

էին՝ իրենց Համար նոր բնակավայր ու 

նոր կեցութիւն ստեղծելու է 

Այս սահմանումը ընդհանուր առ– 

մ ամբ կրնա յ պատշաճիլ Եւ֊բոպա յի վրա յ 

կատարուած արշաւանքներուն եւ անոնց 

յաէորդող ընկերային—քաղաքական դբոլ– 

թէւններուն ։ Այստեղ ե կոլոր տարրերը, 

արշաւանքներու առա էին շրէանի թոհու-

բոհէն վերէ, իրենց մնայուն բնակութիւ-

նը Հաստատեցին նուաճուած վա յրերուն 

մ էէ, ուր բնիկ տարրին եւ իրենց միէեւ 

ստեղծուած Համակեցոլթեամբ ՀետզՀե– 

տէ վեբէ գտան ասպատակային անկար– 

գութիւններն ու կամայական բոն ութ իլն– 

ներըւ Այսպէսով ստեղծուած ընկերային 

կեանքի պայմաններուն մ էէ եկոլոր բար-

բարոսները Հետզհետէ կրեցին ըմբռնում-

ներու ել բարքերու բարեփոխութիւն մը 

եւ Ժամանակի ընթացքին դարձան մաս-

նակից կամ առն ուա զն Հաղորդակից* ընդ-

հանուր քաղաքակրթութեան է 

Բա յց նո յնը չէ պարագան Ա՝ երձ % Ա— 

րելելքի վրա յ կատարուած թո լրանա կան 

արչաւանքներուն եւ անոնց յաէորդող տի-

րապետութիւներուն շ Այստեղ կատար-

ուած բարբարոսական ասպատակութիւն– 

ները իրենց ծաւալով, գործադրութեան 

դաժան եղանակով ել տեւականութեամբ 

շատ անդին կ՝անցնին վերը տրուած սահ– 

մանկն* Համատարած աղէտի վեր ած ո լե-

լով արշաւանքի ենթակա յ շբէաններոլ 

մարդկային զանգուածներուն ել անոնց 

ստեղծած քաղաքակրթութեան Համար * 

Երբ եկոլորներուն կողմ է իրենց Հաստա– 
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տած տիրապետութեան տակ իսկ կը չա– 

րոլնակոլին ասպատակային բռնութիւն– 

ներն ու ահաբեկումները, երբ նուաճ-

ուած շրջաններուն ել հպատակեցուած 

ժողովուրդներուն վրայ սպանոլթիլննե-

րը, աւերումներն ՛ոլ աւարառոլթիլննե-

րը սովորական երեւոյթներու կը վերած– 

ուին ( կատարուած արարքները այչելս 

կը դադբին նուտճեչոլ եւ տիրելու կեն-

սական պահանջին ծառայելէ, կը դառ-

նան ինքնանպատակ եղեռնագործութիւն– 

ներ՝ հպատակելով լոկ ցեղային արեան 

ներքին դրդումի մը, անգիտակցական եւ 

անտեղիտալի ուժի մը բնազդական մ ը– 

ղումին է Ա՛յս տեսութեամբ միայն կարե-

լի Է նայիլ թոլրանական ցեղերու արշա-

ւանքին եւ տիրապետութեան պատմու-

թեան վրայ ՚ 

Իր քննական Տեսութիւն Հայ կո-

ղովուրդի Պատմութեանդ երկի Գ» հա-

տորին 4էՆերածոլթիւն»ին մԷՀ Տ • Մ ա ֊ 

նանդեան հետեւեալ ձեւով կը ներկա յա– 

ցընէ թո լրանա կան ցեղերու արշաւանքի 

եւ տիրապետութեան խնդրո յ առարկայ 

շր1անը. 

«Անդրկասպեան երկրից ոլ Աիքին Ա— 

սիայից եկած քոէուոր ու խաշնարած նոր 

այս ցեղերի տիրապետութիւնը դաժան 

Ու կործանարար եղալ Հայոլթեան ոլ 

Մ երձալոբ Արեւելքի ազգաբնակութեան 

ու սրանց կուլտուրայի համար ։ 

Եւ իրաւի* 1 1 – ր դ դարի երկրորդ կէ– 

ոից սկսած Հա յաստանի ու հա յ ժողո– 

ՎէԼՐգի պատմութիւնը գրեթէ մի անընդ-

հատ ժամանակագրութիւն էր թուրքա-

կան ոլ մոնղոլական ցեղերին պատկանող 

զինուած հրոսակների անխնայ կոտորած– 

ների, գերութեան ու գաղթեցումների եւ 

ամէն տեսակ հալածանքի ու բռնոլթիլն– 

ների»։ 

Եթէ բանանք պատմաբանի սա խտա-

ցած տողերը, պիտի ունենանք զան գոլա-

նային սպանոլթիւններոլ եւ համատա-

րած աւերումներու եզերական պատկեր 

մը, որուն առնելէն զարհուրանքով կ՝ըն– 

ԿԸՐԿԻ քաղաքակիրթ մարդուն երեւակա-

յութիւնը։ Գուք զեղչեցէք այգ պատկե-

րէն, շո-այլօրէն զեղչեցէք, ինչ որ բար-

բարոսական բոլոր արշաւանքներուն հա-

սարակաց սեփականութիւնն է իբրեւ ան-

խուսափելի չարիք է Ինչ որ անդին կը 

ւՈւայ տակաւին, այլազան եղեռնագոր-

ծութիւներու վիթխարի մթերք մըն է , 

որ այլեւս դուրս է ոլրիշ ժողովուրդնե-

րու պատմութեան բոլոր շրջաններէն է Ո— 

րովհետեւ՝ ինչ որ անդին կը մնայ, յ°~ 

շոտոլած զոհերու մեռելագաշտ է , սըմ– 

րակներոլ տակ ճզմոլած մանուկներու 

մահացանք է , կենդանի թաղուած մար-

մ իններու ընգերկրեայ հռնդիւն է , մոր– 

թազե բծուած մ արմ իններու գետնաթա-

ւալ պար է , մարդկային գլուխներով 

ճարտարապետուած բուրգ է , կործան-

ուած քազաքներոլ մխացոզ ալերակոյտ 

է , ածիլուած արտերու ել խուզուած 

պարտէզներու արուեստական անապատ 

է • ինչ որ անդին կը մնա յ . • • /»ա յց մենք 

չենք կրնար իբականոլթեան պատկերը 

աւարտելէ ինչ որ անդին կը մնայ ք գոյ– 

նըզգոյն ոճիրներու թո լրանա կան ցուցա-

հանդէս է ։ 

Ան հրաժեչտ չէ, ան չուշտ, մեր տը-

լած պատկերը պատմական յատակի մը 

վրայ թանձրացուցած ըլլալու համար, 

օգտագործել ամբողջ մթերքը Հայ թէ օ– 

տար ձեռքով արձանագրուած ւիաստեբոլ 

ել թիւերոլ է Նոյն ոլ նման եղելութիւն-

ներոլ շուրՀ մերձաւոբապէս իրար կըրկ" 

նող նկարագրութիւնները մեր յօգոլածա-

շարքին յաւելեալ վաբկ մը չապահովելէ 

զատ աւելորդ ծանրաբեռնում մը պիտի 

ըլլային անոր համարէ Հետ ելա բար պատ-

մական սա արադ ակնարկին համար մենք 

կը բաւականանանք նմոյշներ միայն քա-

ղելով արշաւանքներու իւրաքանչիւր շըր~ 

Հանին յատուկ վկա յոլթիւններէն՝ յա-

ճախ շատ բան զեղչելով պատմում էն եւ 

նկաբագրոլթենէն եւ վերածելով զանոնք 

չոր փաստերու $ 

Մեր փոխագրած փաստերն ու վկա– 

յոլթիլնները Հաւաքելու Համ ար ընտրում 

թեան մանրակրկիտ աշխատանքի մը 

պէտքը չենք զգացած ։ Պատմութեան Հա– 

մ ապատասխան էքերը կը վխտան նո յն 

կարգի արձանագրոլթիլններով է Անոնց 

թոլում ին Համար նկատի ունեցած ենք 
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միայն արշաւանքներու յաջորդական 

կարզլա է 

Հաորկ Է այժմէն դիտել տալ, ինչ-

պէս ընթերցողը ինք եւս պիտի նկատէ, 

որ արշաւանքներուն ( ժամանակակից 

պատմիչներու վկայոլթիլններուն մ էէ 

նկարագրական եւ թուական ոլշադրաւ 

չափազանցոլթիլններ կան ւ Սակայն այս 

պարագան դէպքերու էութենէն րան չի 

փոիէեր, տրուած ըլլալով որ անսովոր 

դէպքերու ցնցող տպալորոլթենէն ծա-

գած այս չափաղանցոլթիւններն իսկ աս-

պատակողներուն կողմ է գործադրուած 

անօրինակ վայրագոլթիւնները կը փաս– 

տեն է 

ՍԵԼՃՈՒ*ԵԱՆ ՏՐ^Ա՚ե 

Շրջանին գլխաւոր Հայ պատմիչը 

ԱրիստակԷս Լաստիվերտցին, որ ժամա-

նակակից է սելճոլքեան արշաւանքին եւ 

դէպքերէն շատերոլն ականատես, խօսե-

լով արշաւողներու ր արքերէն՝ զանոնք 

կը ներկա յացնէ «իբրեւ ղգայլո գէլա~՛ 

խանձսքք , որոնք երբ անՀովիւ Հօտի մը 

կը Հանդիպին, չեն բաւականանար իրենց 

ուտելիքին անհրաժեշտ չափովը միայն 

յօշոաելով, այլ կը էանան ոչխարներուն 

ամբողէ բազմ ութ իլնը բզքտել տ Անոնք, 

այսպէս , Հան յադ քաղց մերոյ սատակ– 

մանն ունէին» է Աւելին՝ անոնք գոհացում 

չէին գտներ լոկ սպաննոլթեամր, այլ կը 

սիրէին չարչարանքով մեռցնել իրենց զո-

հերը է Եւ Կը նկարագրէ թէ ինչպէս 

թանձրամարմին մարդիկը ծունգի կը բե-

րէին ել ձեռքերը կապելով երկոլ կողմե– 

րը վարսուած ցիցերուն՝ կ՝ անշա րժա ց ը– 

նէին զայն գետինը՛ յետոյ, սկսելով մէկ 

ձեռքէն , եղունգն եր ովը միա սին մ որթը 

կը Հանէին եւ քաշքշելով մարմնին զա-

նազան մասերուն վրա յէն՝ կր Հասցնէին 

մինչեւ երկրորդ ձեռքին ծայրամասերըւ 

Եւ այսպէս քերծուած զոՀերուն մորթէն 

անոնք իրենց աղեղներուն Համար լարեր 

կը պատրաստէին ւ. Պատմիչը կը խօսի 

նաեւ չարչարանքի ա յս եղանակին գոր– 

ծադրութենէն կրօնաւորներուն վերաբեր-

մամբ • թէ ինչպէս անոնց մորթը կուրծ-

քէն վեր | դէպի երեսը քաչելով՝ ամրողՀ 

գլուխը մորթազերծ կ՛ընէին %եւ այնպի-

սի գառն աանէանօք աանէեալ ( յետոյ ա– 

պա սպանանէին՚ֆ՛ իսկ այսպիսի ա ան-

էանք , իբալ որ վի սրրոց վկայութիւն 

չերեւի ուրեք եղեաթէ (1) 

Հայաստանի արեւմտեան եւ Հա բա-

լա յին չրէաննեբոլն վրա յ կատարուած 

ասպատակոլթիւնները այսպէս կը նկա-

րագրէ Ա • Լաստիվեբացին • 

Հիսկ ա յն մամ անակուա յ չարագոր– 

ծոլթիլնները, որ նրանք մեր աշխարհին 

Հասցրին՝ ո՛՛վ կարող էբ գրի առնել կամ 

ո՛՛ւմ միտքը ի վիճակի է այդ Հաշուի 

անցկացնել՛ որովհետեւ բոլոր այս եր– 

կըբները լիքն էին դիակներով, թէ շէն 

եւ թէ անշէն վա յրերը, ճանապարհները 

եւ անապատները, քարանձաւները եւ ա– 

ռապաբները, խիտ անտառները եւ ժայ-

ռոտ տեղերը ։ Եւ բոլոր մարդաբնակ տե-

ղերում նրանք ՀրդեՀեցին եւ ոչնչացրին 

տներն ու եկեղեցիները՛ այս ՀբգեՀի րՈցն 

աւելի էր , քան ք՛արելոնի Հնոցինը * Եւ 

այսպիսի ձեռնարկոլթեամբ նրանք կոր-

ծանեցին մեր երկիրը, ո՛չ թէ մէկ ան-

գամ , այլ երեք անգամ՝ մէկ—մէկու ե տե-

լից վերադառնալով, մինչեւ որ մեր երկ-

րռւմ ամէն տեղ Հատան լնակիչները եւ 

դադարեց անասունների բառաչոցը՝ֆ է ( 2 ) 

Պատմիչներուն կողմ Է անՀալատալի 

չափերով կը ներկայացուին գրաւուած 

քաղաքնեբոլ ել աւաններու աւերումն ու 

բնակչոլթեանց Էարգը: Գառն ափսոսան– 

քով կը նկարագրեն այս ժամանակաշըր– 

1) Մածուկ Աբեղեան, Հսւյոց Հին Գրականու-
թեան Գատմութփւ<1, Գիրք երկրորդ, Էշ 48։ 

2) Այս հատուածը եւ յեւոագայ վկացութփւՕ– 
նհրու մեծացողն մասը կը փոխադրենք 8տւկոթ 
Մանսւ&դեանի «՝քննսւկսւ(1 ՏեսոլթփլԱ Հայ ժողո-
վուրդի 1)աւոմութ–հաԹ> երկի Գ< եասւորԷԹ, ուր 
հայ թ-է օսսսր պասւմիչներէ քաղուած մէքթերում– 
նհրոլ 6ոխ մթերք մը կը գտնեն հհտաքրքրա֊ոզ– 
նհրը։ 

Այ դ գրքէն փոխադրած մեր հատուածՕե ր ոն& 
ազբիւրը ամէն ան<յսւմ ծա1փք՚աւ)րելւււ հարկ չե6ք 
սւեօնհր; 
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քանի մեր ամէնէն բազմամարդ ( 3 0 0 , 0 0 0 

րնկ* Դ) եւ վաճառաշահ քաղաքն եր էն 

Արծնէ կործանումն ու կողոպուտը եւ 

բնակչոլթեան անխնայ կոտորածը ւԱպան– 

նըւածներու թիլէն վերաբերմամբ Հայ 

եւ օտար պատմէչները Հեռոլ չեն է բար– 

մէ. 140-160,000։ 
Արաբական պատմագիր Իպն—էլ—Ա– 

սիր տալէ ետք Ան ի ի նկարագրականը* կը 

պատ մ է Ա ելճոլքներուն քաղաք խուժու-

մը* ՛Նրանք մտան քաղաք եւ կոտո-

րեցին անթիւ քանակոլթեամբ բնա կզու-

թիւն , այնքան շատ, որ Մ ոլսոլլմաննե-

րից շատերը չկարողացան ներս խուժել 

քաղաք սպանուածներ ի բազմ ութ եան 

պատճառով ։ Եւ նրանք գերի վերցրին 

գրեթէ նոյնքան, ինչքան որ սպանել էէն% է 

Աւերումի եւ քարդի այս օրինակնե-

րը տարածեցէք նաել նուաճուած Ա՛յլ չ(ԼՐ~ 

քաններու քաղաքներուն եւ աւաններուն 

վբայ։ 

ՄՈՆԿՈԼԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ 

Ա՛ոնկոլներու մասին մեր քաղած Հ ր 

կայութիւննեբն ու փաստերը առալելա– 

բար օտար ազբիւրներէ են ։ Անոնց մէք 

մասնալորաբար ոլշադրալ է Ձինկիզ—էՍա– 

նի ժամանակակից Ի պն—էլ—Ասիրի վկա– 

քութիւնըէ որուն քիչ մը աւելէ լայն տեղ 

տալ անՀրաժեչտ կը նկատենք« 

էիմ բարեկամներից շատերը Համո-

զում էին ինձ տալ գրաւոր կերպով տե-

ղեկութիւնն եր թաթարական արշաւանքի 

մասին: Ես շարունակ տատանուում էէ տ 

Բայց այժմ ես եկայ այն եզրակացու-

թեան , որ իմ լռութիւնը ոչ մի օգուտ չի 

բերի։ Աակ ա յն ես զգուշացնում եմ * ես 

նկարագրելու եմ ամենասոսկալի գըմ– 

բախտութիւնը եւ ամենամեծ աղէտը, ո– 

րի նմանը դեռ չեն տեսել երկբի վբայ ոչ 

ցերեկը եւ ոչ գիշերը ել որը պայթեց բո-

լոր ժողովոլրդների գլխին Ոլ ք գլխաւո– 

րապէս, Մուսուլմանների յ Եթէ մէկը ա– 

սի յ որ այն ժամանակից , երբ ամենափա-

ռաւոր եւ ամենաբարձրեալն Աստուած 

ստեղծել էր Աղամ էն՝ աշխարհը երբեք 

չէ ենթարկոլել մինէեւ այժմ նման փոր-

ձանքի , - նա ասած կը լէնի զուտ ճըշ– 

մարտոլթիւնըէ Համաշխարհային տա– 

բեգրերում ո՛չ մի նման բան կամ մօտա-

ւոր կերպով նման անցք չէ յիշատակ– 

ուած է 

Ամենասոսկալի աղէտներէց մէկը, որ 

պատմուած է տարեդրոլթէլններում, Հա-

մա բոլում է Նաբուգոգոնոսոբէ գործ գրէ՜ 

րած բռնութիւնը իսրայելացէներէ վե-

րաբերմամբ նրանց քալէգը ել ԵրՈլսա-

ղէմէ կործանումը է Բայց է՞՛նչ է էրՈլսաղէ– 

մը Համեմատութեամբ այն երկրների , որ 

աւերել էին այս անիծուած Թաթարները, 

ուր ամէն մի քաղաք երկու անգամ աւե-

լի մեծ էր, քան Երուսաղէմը ։ Ւ*նչ են 

իսրայելացիները Համեմատութեամբ նը– 

րանց | որոնք այժմ մ ա տնո ւեց ին կոտո-

րածէ է Ջ Է* որ բնակչոլթէւնը նոյնէսկ 

որեւէ մէկ քաղաքի, Որ կոտորել էին Թա-

թարները* աւելի էր թոլով, քան ամրողք 

իսրա յէլացիները Համ եմ ատոլթեամբ նը– 

թադրել, որ մեր եր կրէ ժողովուրդներն 

այլեւս չեն տեսնելու այսպէսէ աղէտ 

մէնչել Գոգ եւ ՄագՈգի ժամանակները, 

երբ կը լին է աչխարՀի վերքը է 

Չէ" որ նոյնիսկ Նեռը խնայելու է նը– 

րանց , որոնք կը Հետեւին իրեն, եւ ոչըն– 

չացնե լու է մ իա յն նրանց , ով որ իրեն կը 

գիմագրէ - իս կ Թաթարները ոլոքէն 

չէ էն խնայում* նրանք կոտորում էէն եւ 

կանանց , եւ տզամարդկանց , եւ երեխա-

ներ էն , կտրում էէն յղի կանանց փորերը 

եւ մորթում չծնուածներէն> յ 

Ժամ անա կա կի ց պատմիչին սա վկա-

յութիւնը, ինչպէս կը տեսնուի արդէն, 

շատ յստակօբէն կը ներկայացնէ մոնկո-

լական արշաւանքներուն եղերական ՐԸ~ 

նո յթը ։ Այգ վկա յ ութ եան բոլորովին կը 

Համապատասխանեն կոտորածներու եւ 

աւերումներու մասին զանազան պատմիչ– 

ներու կողմ է տրուած փաստերն ոլ թի-

լերը է Մ ոնկո լական այգ սխբագործոլ-

թէւններուն ընդարձակ թատրը կը տա– 

րածոլէր խաղաղականէն մէնչել ՄԻ բերկ-

րա կան՝ մէքլւ առնելով նաեւ ռուսական 

տափաստանները է 

Չինացի պատմագրի մը վկայոլ-

թեամբ Չինկիզ-քՕանի վոՀմակները, Հիւ՛• 
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սի սա յին Չինաստանը աւերի ոլ աւարի 

մատնելէ ետք, այդ երկրամասին մ էէ 1 8 

միլիոն մարդ ջարդած են է 

Գէպի արեւմուտք անոնց արշաւան-

քի ընթացքին վրայ՝ արեւմտեան (&՝իւր– 

քիստանի պարսկական քաղաքակրթու-

թեան արդիւնքները Հնձուեցան, Պոլխա– 

րան ու Ամրղանտը մոխիրի վեր ածուե-

ցան ւ 

Զինկիղ—խանի թոռ. Հոլլաղոլի Հրո-

սակները, Պաղտատը կործանելէ ետք, 

Միշադետքի շրջանին մ էէ 1,600,000 մարդ 

խողխողեցին է 

ինչ որ սակայն աւելի քայքայի չ եւ 

սպաո֊ի չ էր նուաճուած ժողովուրդնե-

րուն Համար՚ տիրուած շրջաններուն մէէ 

ե կոլոր տարրին կողմ է աՀարեկիչ արարք– 

ներոլ շարունակութիւնն էր է Ասիկա, 

մ ան աւանդ քրիստոնեայ ժողովուրդնե-

րուն վերաբերմամբ, տիրող տարրին իս-

լամացում էն վերջ ւ Ոչ միայն ասպատա-

կութիւները կամ ա յա կան օր էն կը շարոլ– 

նակուէէն տեղական խաներոլ եւ բէկե– 

ր ու կողմ է , այլել կեդրոնի իշխանու-

թեան օրինականացուած աւարառութիւն– 

ներով դաժանօրէն կը կեղեքուէին Հպա-

տակ դարձած բնիկ զանգուածները է 

Րաշիտէտտին (ծագում ով աարպա– 

տականցի Հրեայ, որ տարիներով եղած է 

՛Հազան խանի վէղիրը) խօսելով Հարկա-

յին ծանր դրութեան եւ ՀարկաՀալաքնե– 

բու շաՀատակոլթիւններՈւն մասին՝՝ կ՝Ը~ 

սէ. 
Հ ՛ . ՛Հենց որ Հա րկաՀանին բնակիչ-

ները Հեուոլից նկատում էին՝ նրանք ա-

պաստան էին փնտո-Ոլմ եւ, կտուրներից 

վար ցատկելիս՝ կոտրում էին իրենց ոտ-

քերը : Եթէ ՀարկաՀաննեբին չէր յաէող– 

ւում փախչողներին կալանալորել նը– 

ոանօ բռնում էին նրանց կանանց, քչում 

էին սրանց ոչխարի Հօտի նման թաղէտ 

թաղ եւ տանում էին իրենց մեծաւորի 

մօա I Այնտեղ կապելով նրանց՝ կախում 

էին ոտերից եւ այնպէս էին թակում, որ 

օդը թնդում էր նրանց լացուկոծից» է 

Այս կարդէն խոշտանգումներու մա-

սին Գրիգոր պատմիչին (Մաղաքիա աբե-

ղա յ) Հաղորդած տեղեկութիւձները աւե-

լի զարՀոլրելի են * 

«.Եթէ մէկը փախչում էր , կամ թաք– 

նըլում, երբ նրան բոնում էին՝ անողորմ 

կերպով ձեռքերը կապում էին ետեւից եւ 

դալար ճիպոտով ծեծում էին, մինչեւ որ 

ամբողէ մարմինը քնջխոլում էր ել շա-

ղա խո ւում արիւնով. եւ ապա նրանք ա– 

նողորմարար ներս էին թողնում իրենց 

կատաղած շներին, որոնց սովորեցրել 

էին մարդու միս ուտել, եւ թողնում էին % 

որ ուտեն տառապեալ եւ չունեւոր քրիս– 

առնետներին» : 

Ըստ Կիրակոս Գանձակեցիի վկայու-

թեան՝ Հ • * ՛Ով որ թաքչում էր՝ բոնում 

էին ու սպանում, իսկ ով որ չէր կարող 

Հարկը վճարել պարտքի փոխարէն վեր– 

ցընում էին նրանց երեխաներին» ւ 

հՀ առա վարչական այս գիշատիչ սիս-

տեմը , ասում է Ո*աշիդէդգինը ժողո– 

վըրդին Հասցրել էր կատարեալ սնան– 

կացման ել նա, անկարող լինելով խա-

ղաղ աշխատել ու ապրել թողնում էր 

իր Հողն ու տնտեսութիւնը եւ փախչում% է 

(իուսիոյ վրայ մօա երկու գարու 

մ ոնկո լական տիրապետութեան մասին 

խօսելով՝ Գար լ Ա՛ աբքս կ՚ըսէ • Հ . • ՛Այգ 

մի լուծ է բ , որը ոչ մ իա յն ճնշում է , այլե 

պղծում ու Հալումաշ է անում ժողովրդի 

իսկ ոգին, որը նրան ենթակա յ է% Ա՝ոն– 

ղոլական Թ՝աթարները Հաստատեցին սիս-

տեմատիկ տեռորի ռեժիմ, որի միջոց-

ներն էին կողոպուտները եւ մասսայա-

կան կոտորածները» տ 

Գար լ Մարքսի պատմական այս գբ* 

նաՀատումը մէջրերելէ վերջ 8 • Մ ան անդ– 

եան կ՝աւելցնէ՛ Հկարլ Մարքսի մոնղոլա-

կան տիրապետութեան այս դնաՀատա– 

կանը կատարելապէս ճիշդ է ել Անդըր՜ 

կովկասի ու Հայաստանի վերարերմամբ տ 

Մոնղոլական նուաճումը, ինչպէս տե-

սանք , ա յստեզ եւս շատ ծանր էր անդ-

րադարձել ժողովրդի դրութեան վբա յ 1 

Արշաւանքներ ի ժամանակ կողոպտոլել էր 

ամբողջ երկիրը, քարուքանդ էին տր-

ուած առեւարա—արգիւնաբերական կենտ-

րոնները , կոտորուել ել գերի էբ տար-

ոլել րնակչոլթեան զգալի մասը, ի°կ այ– 
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նուՀետեւ, մոնղոլական տիրապետու-

թիւնը Հաստատոլելոլց յետոյ , Ժողովրդի 

դրութիւնը - գիւղաց իոլթեան եւ քաղա-

քացիների ստորին խալերի - անտանելի 

Էր դառ ել անլուր ՀարստաՀարՈլթիւննե– 

րի եւ ծանր Հարկերի պատճառով: • • ՚Նք^ 

րանց վայրագ ու անգութ ՀաբստաՀա– 

րոլթիւնների արդիւնքը այն եզալ, որ 

Հայաստանը, որը դտնւում Էր տնտեսա-

կան զարգացման բարձր աստիճանի վը՜ 

բայ՝ դուրս մզոլեց նորից իր առակաւոր 

դիրքերից եւ ոչ միայն յետադիմեց , այլեւ 

ղդալի չափով ամայացալֆւ 

ԹԻՄՈԻՐԼԷՆԿԵԱՆ ՇԱՐԺՈԻՄ 

Աակայն ընդՀանրապԷս Մերձ• Արե-

ւելքի եւ մասնալորապէս մեր երկրին Հա-

մար թո լրանա կան եղեռնագործութիւն– 

ներու ամէնէն ղարՀոլրելի շբքանը պիտի 

բացոլէր տակաւին թիմ ուր լէնկեան ար-

շաւանքներով յ 

«Ջ աղա տա յ այս աչիւարՀակալի ար-

շաւանքները եւ տիրապետութիւնը% -

կ՚ըսէ Մ ան ան դե ան է –Մերձաւոր Արեւել– 

քում տեւեցին ուղիղ քսան տարի 

1 4 0 5 ) 4 բայց սրա Հասցրած Հարուածնե-

րը իր նուաճած երկրներին այնքան ծանր 

էին, որ երկար ժամանակ մնացին ան-

գար մ անելի յ Մ ենք տեսանք, ոբ աւերա-

ծութիւնները եւ րնակչոլթեան կոտորած-

ները ու գերեվարոլթիւնները սովորական 

երեւո յթ էին գառել Արեւմ տ եան Աս իա– 

յում դեռ եւ.ս նաիւորգ դարերում, սա– 

կա յն Լանկ—քհամ ոլրի աւերածոլթիլնները 

եւ գազանութիւնէւերը, անկասկած բոլո-

րից ամենասոսկալին Էին) է 

Տանք այգ գազանոլթիլններէն քանի 

մը օրինակներ փաստերու չոր արձանա– 

գրութեամբ • 

- Թիմոլրլէնկի Հրոսակային վոՀմակ– 

ները ԱպաՀտնի եւ Պաղտատի մէք բնակ– 

չոլթեանց զ անգո լած ա յին կոտորածէն 

ետք անոնց զլոլխներով Հսկայ բուրգեր 

կազմած են : 

- իյորասանի մէք անոնք կենդանի 

մարդիկ իբբեւ շինանիւթ գործածած են 

պատեբոլ Հիւսուածքին մէք, Գոր կիրով 

ու կաւով ծեփած են է 

- Ըստ Թ՛ովմա Մեծոփեցիի վկայու-

թեան՝ Աեբաստիոյ մէք - 4 0 0 0 ֊ մարգ 

"ղք—ողք թաղած են, իսկ մանուկները 

բաց վայրի մը մէք Հաւաքելով՝ ձիերու 

սմբակներուն տակ տրորած են է 

- Վանի մէք պաՀակաղօրքն Ոլ այր 

քաղաքացիները մի քնարերգի պարիսպէն 

անդոլնգ գահավիժած են յ Դիակներու 

կոյտը այնքան բարձրացաւ, կ*ըսէ Մեծո-

փեցին ոբ վեր քէն նետուածները այլեւս 

չէին մեռներ։ 

Նորօրինակ վայրադոլթեանց սա քա-

նի մը նմոյշներուն չոր ու ցամաք թոլումն 

իսկ բաւական է ցո յց տալու ա յս չր քանին 

ասպատակուած երկիրներուն աղետալի 

կացութիւնը յ 

ԵԳ• ՏԱԱՆԱՊԵՏԵտ, 

(Շար.) 
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ՏԱ1ւԳէ ՅՈՅՍԻ 

Եթէ Տանգէ Աչիկի եր ի բոլոր Ժա– 

է մ տնակներու մեծագոյն բանաստեղծնե-

րէն մէկը չհամարուէր, անչուչա որ պէ– 

տէ չարժանանար այն մեծարանքէն, զոր 1 

այո աարի, աշխարՀ ը պէաէ ընծայէ է-

^ րեն էր ծննգեան 700—ամեակէն աո֊թէւ է 

Տ առաքի կա յ ամիսներու ընթացքին, ո/^ 

Իտալիան զայն պիտի մեծարէ1 գասախօ– 

սութէւննեբով, Հեռարձակումներով, <ա– 

մերգներով եւ ցուցահանդէսներով տ /)<-

նաեւ | պիտի ոգեկ ոչուի բանաստեղծին 

՚ ապրած գաբաշրքանին կեանքը է 

Ի տա լի ո յ բոլոր դպրոցները ՀՏանգէէ 

օր* Հռչակած են Մայիս 22-ը։ Այս առի-

թով , գործեր ուն ուսումնասիրոլ– 

թեանց մէք մասնագիտացած գի տնական-

ներու միքաղգային Համագումար մը Ֆը– 

լորանսի (բանաստեղծէ ծննդավայր քա-

ղաքը) մէք տեղի պէաէ ունենա յ ւ &ետոյ, 

Հոնկէ պէաէ անցնէն Հերոն եւ /իալէն, 

որոնք Հաւասարապէս դեր ունեցած են 

էր կեանքէն մէք։ 

Եւ, է վեր քո յ , Հռոմէ Փափէթոլի մեծ 

սրաՀին մէք, մէկ տարուան այս պաշտօ-

նական Հանդիսութիւնները պիտի պսակ– 

ուին նկարագեղ արարողոլթեամբ մը։ 

Ուրեմն, այս մեծարանքը լոկ պատ-

մական անձնաւորութեան մը պարզ ոգե– 

^ կոչումը չ է , այլ ոլրիչ բան մը. որով-

հետեւ Տանգէ, ըլչալով տեսլապաշտ, 

ռահվիրայ ել իտալերէնի Հայրը, իրա-

պէս կը պատկանի բոլոր ժամանակներուն : 

Թէեւ ան ապրած է Մ իքին Գարուն, սա-

կայն՝ մեզ, այսօր ալ, կը զարմացնէ իր 

արտայայտած կարդ մը մտածումներու 

* արգիականութեամբը, կանխելով բազ-

մաթիւ գարեր ։ Ասդին-անգին ըրած իր 

երեւակայական այցէն պատմումը 

ուածայէն կատակերգութէւնֆը, գեղակա– 

) * ռոյց Հսկայական երկ մըն է ու նաեւ՝ 

ՀամաշխարՀային գրական փառքերէն մէ-

կը , որ յիսուն լեզոլներոլ թարգմանուած 

է 1 Տանգէ զայն կոչած էր «կատակերգու-

թիւնվասնզի երքանէկ վախճան մը 

կ՛ունենա յ է - <Աստուածայէն»ը ետքէն 

ԲԱ՝նԱՍՏեՂ*Ը 

աւելցուած է յանդուգն Հրատարակիչի 

մը կողմ է , այն ալ բանաստեղծէ մաՀէն 

երկու Հարէւր եւ յէսո§ն տարէ ետք է 

Այս եր կա բա շունչ պո է մէն արժէքը 

անոր տիեզերական պատգամախօսութեան 

մէք կը կայանայ– Մարդը պարտի իջնել 
ինքն իր մէջ , իր ներսի դին, դիտելու հար-
մար իր որտին խորերը, որպէսզի ի վի-
ճակի դաււնայ ձերրազասաւելու մեղքի 
փոր ձութ-ե նէն ել ըլլալու ընկերութեան 
առաք ինի մէկ անդամը, ի վերջոյ : 

Տանգէ՝ գրելով գարաշրքանի մը, որ 

նուաղ տակնուվրայ չէր քան մերինըք 

կ՚արձակէր թրթռուն կոչ մը, ի նպաս՚ո 

օրէնքին, խաղաղութեան եւ աշխարՀիկ 

ոգիին։ «Միացեալ ԱշխարՀ» մը ստեղծ-

ուած տեսնելու իր երազը զինք կը դար– 

ձընէ նոր ժամանակներու Առաքին Եւրո-

պացին է 

Տանգէ Ալի կի եր ի ծնած է 1265-ին, 

ֆլորանսցի ազնուական ըև տան իքէ մը։ 

Թէեւ իր ծննգեան ճիչդ թուականը անո-

րոշ կը մնա յ , բայց ան իր գրութիւննե– 

րէն մէկուն մէք կը յայտնէ, թէ ինք ծր– 

նած է երկոլորեակներոլն ( Ժ Է մ օ ) նը– 

շանին տակ , ա յսինքն՝ Ա՛ա յիս 2 1 – ճ " ւ – 

նիս 2 1 I Փառքը, օրին, ժպտեցալ իրեն • 

իր Հկատակերգոլթիւնդնեբուն որոշ Հատ-

ուածները Լերկը պիտի ամբոզ քան ար քբ– 
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սան տար ի էն) Հրատարակուեցան, երբ 

զեռ. ձեռագրին մելանը Հազիւ չորցած 

Հ/»տ Անոր մանրամասն նկարագրութիւն– 

ները, ի մասին գեՀենապարտներոլ չար-

չարանքին, երանելիներու ուրախութեան 

եւ իր սարսափազգու արկահ՜ախնգրու-

թի ւնները ա՜ յնքան իրապաշտ են, որ 

բազմաՀազար ընթերցողներ իրենք ղի՜ 

րենք կը գտնեն խորապէս ապրուած պատ-

մութեան մը առջեւ։ Աւելի քան Հինգ Հա-

րի՛՜ր օրինակ, ամբողջը ձեռքով ընդօրի-

նակուած եւ թուագրուած՝ բանաստեղ-

ծին մաՀուան յաՀորգող տարիներու ըն-

թացքին, ցոյց կու տան թէ՝ գործը ան– 

մ ի էական յաջողութիւն մը արձանագրած 

էէ 

Տանգէ ի ազգեցոլթեան տակ է որ 

Միքէլ-Անճելօ Հռչակաւոր իր վՎերէին 

գա տաս տան՛» ը գծած էէ Այսպէս, գարե-

րու ընթացքին է այլ արուեստագէտներ 

եւս, Պո գի չելլի էն մինչեւ Կիւսթալ Տ"րէ , 

ներ շնչուած են ա յս խոչորագո յն գերո– 

բակ պոէմէն։ Այսօր, Հազարաւոր իաա– 

լա ցիներ անկէ երկար Հատուածներ գՈց 

գիտեն ւ Ներկայիս, Ի տա լի ո յ մէջ ր՛"– 

նաստեղծին գործերուն քսան տարրեր 

Հրատարակութիւները կան, որոնցմէ 

տարեկան ութսուն Հազար օրինակ կը 

ծախուի է Ֆլորան սի, մ ԷԷ, Տանգէ ի քեր-

թողական վաստակէն ամբողջական տո-

ղեր մարմարեայ տախտակներու վրայ 

փորագրուած են, Ոգեկոչելով ա յն վայ– 

բերը եւ փողոցները, ուրկէ բանաստեղ-

ծը մամանակին անցած է է 

Բայց, ի°նչ տեսակ մարգ մրն Էր եւ 

ո*ւր առաջնորդած Է զինք տարագրու-

թիւնը է Ւր մէկ կենդանագիրը, գծուած՝ 

իրեն ժամանակակից արուեստագէտի մը 

կողմէ, Ֆլորանսի Հինաւուրց պալատին 

մէկ պատին վրայ, ցոյց կու տայ բարձ-

րահասակ մարգ մը մաշած դէմ քով, ար– 

ՀամաբՀոա երկար քիթով մը, խոշոր բեր-

նով եւ սրածայր կզակով: Բանաստեղծ ր 

ուսերուն կը կրէր երկար, ծփուն շՐՐ" 

ջազգեստ մը, ել գլխոլն՝ իր Ժամանակի 

մտալորականներոլ գործածած յատուկ 

ղդակ մը։ Դարձեալ, բանաստեղծին ժա-

մանակակից քրոնիկագիր մը կը յա յան է 

թէ՝ Տանգէ միշտ խիստ եւ մտածկոտ ե– 

րեւոյթ մը ունէր է Ւր գործերը, այսօր, 

թո յ լ կու տան մեզի կռա Հելու, թէ ան 

ունեցած Հ՜ կատաղի, անյողգողգ, վայ– 

բադ կամք մը, Հաստատ Համոզումներ 

եւ յախուռն նկարագիր մը է Գեղեցկա-

գոյն իր տողերը ուրիշ բան չեն, եթէ ոչ* 

միայն լուտանք, թշնամա՛նքէ Ան՝ Հա– 

մազօր սաստկոլթեամբ մը, ձաղկած Է 

ե՛ւ թագաւորները, ե՛ւ պապերը ե ՛ լ իր 

Համաքաղաքացիները։ Բան մը, որ յ բա-

րեբախտաբար , արգելք չէ Հանդիսացած, 

որ ան որպէս բարեկամ ունենա յ արժա-

նիքներով լի մարգեր ել որոնք մինչեւ իր 

կեանքին վերջը Հաւատարիմ մնացեր են 

իրեն։ Տանգէ Հիւմուրի զօրալոր զգայա-

րանք ունեցած է եւ, նոյնիսկ այսօր, իր 

բազմաթիւ տողերը մեղ կը խնդացնեն» 

Վերջապէս, բնալ պէտք չէ մոռնանք, որ 

աղոլոր եւ քնքոյշ սէր մը ներշնչման աղ– 

բիւր դարձած է իր խորիմաստ մտածում-

ներուն է 

Ֆչորանսը, ոլր ծնած Է ան, բարգա-

ւաճ ոստան մըն Էր , ել նոյն ատեն ազատ 

Հանրապետութիւն մը ընկերային լա յն 

խմորումներով, պայքաբներով յ ՝ Բ ի Է ՚ ք ի չ , 

Հին ազնուականութիւնը կը նաՀանէէր ք 

տեղի կոլ տար վաճառական քաղքենիու-

թեան մը առջեւ։ Տանգէ՝ սերելով պատ– 

րիկեան գեր դաստան է մը, յաճախեց քա-

ղաքին կրօնական անուանի վարժարան-

ները , ոլր ան սորվեցաւ լատիներէն, 

պերճախօսութիւնը եւ իմաստասիրութիւ-

նը ։ Ւնը տարեկան է ր , երբ խիստ յատ-

կանշական դէպք մը պատաՀեցալ ել որ 

կեանքին ողջ տեւողութեան, իր վրայ 

կաբեւոր անդրադարձներ պիտի ունե-

նար տ - Ընդունելութեան մը ընթացքին, 

ներկայ մանուկներուն մէջ կը նշմարէ ի– 

րեն տարեկից աղջնակ մը, Պէադրիս Փոր– 

դինա ր ի անունով յ «Ան - ետքէն կը գրէ 

բանաստեղծը - , ունէր բնական վեհու-

թիւն մը ել շնորՀալի նիստուկաց մը, Ո— 

բուն Համար կարծես գրուած րԱար Հո-

մերոսի Հետեւեալ տողը, «Ան աւելի կը 

նմանէր աստուծոյ ՛մը աղջկան, քան՛ 
մահկանացուի մը» : 

Բանաստեղծը, Հեռոլէ Հեռոլ, խոր 
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պաշտում ով մը զա յն վերապրեցալ ։ Այգ 

պատճառով ալ, սիրային իր ընտր ելւս– 

զոյն պոէմներէն մեծ՛ թիւ մլլ անոր ձօ– 

նեց է Պէագրիս , ետքը, քաղաքի սեղանա-

ւորի մը Հետ ամուսնացաւ եւ մեոալ քը– 

սանըՀինգ տարեկան Հասակին ւ Տանգէ 

ինքն ալ ամուսնացաւ ազնուականի մը 

աղ ք կան՝ ժեմ մա Տոնագիին Հետ։ ԱՀեոնք 

երեք զաւակներ ունեցան ։ Երբեմն, սա– 

կայն, բանաստեղծ ը Հաստատած է թէ՝ 

Պէագրիս Հի շիած է իր Հոգիին» ։ Եւ 

«.Աստոլածա յին կատակերգութիւն> ԳՈՐ~ 

ծին մէք, գէպի գբաիւտ կատարած իր 

երթին Համար, որպէս առաքնորդ ընտ-

րած է՝ իր Հոգիին իշխող աղջիկը, ո– 

բուն՝ *իր մտածումներուն Հռչակաւոր 

տիկնոք» իրական անմաՀութիւն մը շնոր– 

Հեց։ 

Տանգէ գրքեր լափելով անցոլց իր 

երիտասարդութիւնը \ Ազնուականներու, 

մտալորականներու եւ իրեն տարեկից բա-

նաստեղծներու մ է քէն ընտրեց լուսամիտ 

բարեկամներ ։ Ոչ չատ ուչ, իր քնարակա– 

նութեան կորովով ան կրցաւ գերազան-

ցել բոլոր ժամանակակիցները տ ՛հեռ երե-

սունի սաՀմաննեբՈլն չհասած՝ Հրատա-

րակած էր արգէն իր գեղեցկագոյն տո-

ղերը , որոնք ընգՀատուած էին արձակ 

Հատուածներով եւ որոնցմով Պէագրիս ին 

Հետ իր ունեցած Հանդիպումները կը վե-

րակոչէ ր ։ Անոնք, յետոյ, ամփոփուեցան 

գողտրիկ Հաւաքածոյի մը մէք. Լ* VII» 

(«ԱնոՐ Կեանքը») անու-

նով։ իր պոէմներէն Հատ մը, որ կը սկսի 

Հետագայ բառերով՝ «Տիկինները որ 

ճանչցան սէրը», անմիքական յաքողու– 

թիւն մը ապաՀովեց իրեն։ Նա՛եւ՝ ծանօ– 

թացուց զինք ամբՈղք իտալիոյ ։ 

Ֆչորանս , այգ ժամանակաշր քանին , 

երկու Հակաոակորգ խմբաւորումներու 

անողոք պայքարին թատր կը Հանդիսա-

նար . «Սեւերը, որոնք ազնուականութեան 

երբեմնի մենաշնորՀները կը պաշտպա֊ 

նէին , եւ «ճերմակները», որոնք կը պայ– 

քարէին, թեւ ու թիկունք կը կանգնէին 

զարթնող քաղքենիութեան ։ Տ ա ն գ է Սոս-

կականներու կողմնակից էր։ Հանրային 

գործերուն Համար, ան շատ անգամ վե– 

բընտրուձցաւ, ել Ֆլորանսի վեց €գլխա– 

լորիներուն գերագո յն խորՀոլրդին մաս 

կազմեց : Զինուորական իր պարտակա-

նութիւնն ե ր էն բնաւ չխոլսափեցալ ւ Հե-

ծելազորին մէք ծառայեց ։ Եւ, աոնուազն 

երկու անդամ, առա քէն գիծին վրայ կըռ– 

ուած է տ 

Երեսունըվեց տարեկանին է ր , որ 

ղրկուեցաւ Պոնիֆաս Ը « Պապին մօտ, 

դիւանագիտական առաքելութեամբ ։ Պա-

պը արդէն միքոցներ կը փնտռէր Ֆլորան– 

ցիներու ազատութիւնները սաՀմանափա– 

կելու Համար: Տանգէ ինքն ալ կ*ար– 

ՀամարՀէր այս բռնակալ եւ փառատենչ 

քաՀանայապետը։ Հոոմէն վերադարձին 

բանաստեղծը Հասկցաւ, որ Սեւերը, ո– 

րոնց նեցուկ կանգնած էր պապը, Ֆլո-

րանսի մէք իշխանութեան տիրացած էին ։ 

Իր տունը աւարելէ ետք՝ տարագրեցին 

եւ մեծ տուգանքներու, ենթարկեցին զինք։ 

Ան յամառեցաւ երեւելու ժողովուրդին եւ 

իր պաշտպանողականը ներկայացնելու X 

Հակառակորդները որոշեցին զինք գանա-

կոծութեան ենթարկել, եթէ ան փորձէր 

կրկին Ֆլորանս վերադառնալ ։ Պարգո– 

լոմմէօ տէլլա Սքալա , որ Մի չանի գոլքսն 

էր ել Վերոնի աւատապետ ը, տուաւ ի– 

բեն առաքին ապաստանարանը ։ Այսպէս , 

բանաստեղծին Համար սկսալ տառապա-

լից աքսոր մը, ոբ մինչել իր մաՀը պիտի 

տեւէր ։ 

Սակաւ թիլով մարդիկ, բոլոն կիր– 

քով, իրեն չափ սիրած են իրենց ծննդա-

վա յբ քաղաքը ։ Ել ա յգ է պատճառը, որ 

իր երկարատեւ պանդխտութեան տարի-

ներուն , Տանգէ շատ յաճախ Ֆլոբանսը ե– 

րազած է եւ բազմաթիւ, գբոլթիւններ ձօ– 

նած անոր, մերթ կարօտարաղձութեամբ, 

մերթ գաոնութեամբ, որակելով զայն 

նեխած քաղաք եւ ապականած մարգոց 

որքւ Աւելի ուշ, տուրքերը շնորՀոլեցան 

իրեն, որովհետեւ Հակառակորդները Ֆը– 

լո րանսի գանձէն բաւական գումար մը 

վերցուցած էին ։ Տանգէ , ոբ բո լորէն ա– 

ւելի Հանրածանօթ ու Համբաւաւոր է ր , 

արհամարՀանքով մերժեց ։ Իր մաՀէն դա-

րեր ետք ԼմաՀը տեղի ունեցաւ Ո»աւէէէի 

մէք) , Ֆլորանս ցիները իր մասունքներուն 
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տիրանալու կ՚աշխատէին : Նոյնիսկ, քա– պահելով հոգեկան իշխանութիւնը, իսկ 

զաքապեաարանը Աանդա Հրոսի եկեզեց– միւսը՝ աշխարհիկը ։ 

ւոյ մէ1 իրեն համար մեծակառոյց հո յա– «Ասաոլածային կատակերգութիւներ, 

կապ գերեզման մը շինել տուաւ, ուր մեծաւ մասամբ, Ռավէնի մ էէ գրուեցաւ ։ 

ներկայիս քով-քովի կը հանգչին այլ Հըո.– Բանաստեղծը, հոն, շրջապատուած ըլ– 

չակալոր Ֆլոբանսցինեբ ՚. Ի չարս անոնց՝ չալով իլրայիններով՝ խաղաղութեան մկք 

Միքէլ֊Աեճելոն: Սակայն, քխսվէնի մո– անցոլց իր կեանքին վեր Ան տարիները։ 

զովոլբգը չէր հասկնար, թէ՝ ինչո՞ւ Ֆը~ Խ մԱ ԻՐ երեւակայա– 

լորանսը «մերժելէ ետք զինք իր սղէոլ– Կ՚"ն ճամբորդոլթիլնը, որ զոլգադիպե– 
թեան, ի վերջոյ պիտի ընգունէին զինք 9 " " ֊ Սուրբ $արիին ( 1 3 0 0 տարեթիլին) , 

մեռնելէ ետք» ։ Ֆլորանսի մէջ, մասնա– մէկ շաբթոլան կեանք մը պիտի ունենար է 

լոբարաբ, իրեն համար շինուած զերեզ– *՝Բ լայնածիր նիւթը բամնեց երեք գըր– 
մանը պարապ մնաց : քերու, որոնց բովանդակութիւնը հարիւբ 

օրհներգներ են կամ երգեր ։ 

Աքսորի մէջ, Տանգէ շարունակ կը իբ ճամրորգութեան առա էին Հան– 

ղրէր՝. Զինք միշտ անհանգիստ պահողը ղրրոԱԱւնի՚Ա Համար որպէս առաջնորդ ոլ– 

այն վիհն էր միայն, որ գրագէտը մողո– է Վիրգի չխոսի ոգին։ Ա՛յն՝ «ր լա– 

վուրգէն կ՚անջատէր : Ան կը էաաա գովէր ^ ^ ^ րանաստեղծներէն աւելի ըս-

տ՛ յն լեզուն, որ իսկապէս իտալական քանչացուցած է ղ է ն ք . Գմոխքի ն ճիշդ 

պիաի ըլլար ։ «Ազգային ազնուագոյն կեգրռդ,ը^ ո բ բոցերով լՈլսավառուած էր 

բարբառ մը, որ ի վիճակի ըԱար կապա– Ա «ճիչերով, աղաղակներով եւ լացոլկո– 

րակէն լատիներէնը վերցնելու, ինչպէս լ ե ց ո լ ն % աեսնէ գետեր, ժայռա– 

որ եղաւ նամակներու լեզոլին պարագան, ^ պասանՀչներ ^ անապատներ եւ քաղաք 

իաալիոյ մէջ՛. Լատիներէնը, ըստ իրեն, մը* կ ր ա կ ն է ր Ո լ մ է շ , 

մատչելի էբ միայն Հարուստներուն, վա– Առասպելականի Հանճարը ունենալու 

ն ականն եր ուն եւ ուսումնական մարգոց: ^ որպէսզի կարելի ըլլար այս խալա֊ 

Տանգէ նաեւ կ՛ուզէ ր դիմել մոզովուր– ոակուռ թագաւո րոլթեան կեանք տալ, 

դին, մօտենալ անոր • Օժտուած ըԱալով կենդանացնել՚, Տանգէ, Հոն Հասնելով, 

ականջով մը, որ զգայուն էր Հասարա– կրցաւ ինք զինք որպէս իսկական լրագրո– 

կաց բարբառին Հանդէպ, տեղական բազ- ,լի պարտագրել: Որչափ որ խորխորաա– 

մաթիլ բարբառներ նկատի առած՝ իբ նեբը իջնէր՝ գեՀենապարտնեբուն Հետ 

անձնական միջոցներով, նոր, կոլռ, ու– զրուցելու Համար, մերթ կանդ կ առնէր 

զիղ եւ քաղցրանուագ լեզու մը ստեղծեց , զանոնք Հարցուփորձելով , Անոնց խոր– 

ոբ այլեւս բնալ. փոփոխութիւն չկրեց։ Հըրդածութիլնները Հարազատոլթեամր 

Իրապէս , ժամանակակից իտալացին նր– կը նօթագրէբ , Մեղաւորներուն մէջ կը 

ւաղ դժուարութիւն կը կրէր Տանգէն Հանդիպի իր ժամանակի անուանի անձ– 

կարդաչուն Համար, քան Անգլիացին՝ նաւորոլթիլններոլ, որոնց չարիքը ծան– 

^կք"փիրը–– Իր գրական Համբաւը մեծ– րարեռնելով բնաւ չի յոդնիր , որովհե– 

ցաւ, ՀեազՀետէւ –քաղաքականութեան աէւ զանոնք չէր սիրեր։ Յատկապէս՝ իշ– 

Հանդէպ, ոչ շատ ուշ, բուռն Հետաքըր– խանները եւ դիւանագէտները։ 

քրութիւն ցուցաբերեց : ՛քաղաքական ոլ– Ա յ գ ահաւոր դարաշրջանին ապրած 

թեան մասին գրած իր փայլուն փորձը, ըլլալով՚ Տանգէ դաժանագոյն չարչա– 

ՀՄիապետութիլնը» պաղ պատերազմի մը րանքները կը նկարագրէ. կարգ մը գձ– 

պատճառ դարձաւ՛. Անոր մէջ մխրճուե- Հենապարտներ եռելեփող ձիւթի մէջ 

ցան կայսրը ել պապը եւ որ բովանդակ էին, իսկ ուրիշներ՝ ոլորուն ծառերու 

Եւրոպան պատառ-պատառ ըրալ, ինչո՞՛ւ վեր ած ուած: իր անցքին, երբ այցելուն 

խաղաղ գո,ակցութեամբ անոնք չէին ճԻ^ղ մը կը կարէ՝ ծառը կը սկսի արիւ– 

ապրեր, այլ սակայն մէկը իրեն վերա– նոտիլ եւ ցաւէն կ՚ոռնայ, կեզծաւորնե– 



ՐԸ 1 ողբալիօրէն, իրենք ղի ր ենք կը քաշ– 

կըէւաէին ւ Անոնք Հագոլած էին կապար– 

եայ ոսկեգոյն թելերէ Հիւսուած ծանրկեկ 

վեղարներ ։ 

Պատմումըէ ուրեմն , զերծ չէ ապչե– 

ցուցիչ արկածախնդրոլթէւններէ ՚ երկրին 

կեդրոնը Հասնելով՝ ճամրորգը եւ իր ա– 

ռաքնորդը Սագայէլյը կը նշմարեն, սառ-

ցապատ , Հսկայական ել. մթագին կեր-

պարանքով : Սակայն, Հարկ էր անոր 

վրայէն քալել անցնիլ, Հասնելու. Հա-

մար խորքին ղոլռը, որմէ միայն կարե-

լի պիաի ըԱար դժոխքէն դոլրս ելլել: 

Բայց ի՞նչպէս զայն գլել անցնիլ։ Իրենց 

բովանդակ ուժին մ է կա եղում ով կը յա– 

քողին Սատանային մ ա գա կա լա հ մարմ-

նին վրա յէն աստիճանաբար բարձրանալ ։ 

Եւ երկար փապուղիէ մը անցնելէ ետք, 

որ կը Հասնէր երկրին միւս երեսը , ի վեր– 

քո յ անոնք կը տեսնեն Հեոոլն, ովկիա-

նս սի անՀոլնութեան մ է քէն դուրս ցցուող 

Բալաբանի լեռը ։ Տանգէ , ա՛լ կրնար վըս–՛ 

տաՀաբար կենալ Հոն։ Իր յաղթանակը 

ապաՀո վոլած էր ։ «կատակերգութիւնէ 

միւս մասերը 4քԳժոխք»ին տոամադիք ու-

ժականութեան չեն կրնար Հաւասարի լ։ 

Միւս երկու դիրքերը, ուր կը նկարա– 

գըրուին Հ՝Բաւարան»ը եւ «Գրախտ^ը, 

լեցուն են գործողութիւներով՛. Երկրորդ 

գրքին վերքալորութեան՝ բանաստեղծը 

Եդեմին պարտէզը կը Հասնի, Բալաբա-

նի լերան գագաթը, ուր կը լսէ կանացի 

ձայն մը* զինք կը կանչէ։ Իր Պէագրիսն 

է։ Հերքին դիրքին մէք, երկուքը միա-

սին երկինք կը բարձրանան եւ յաքոբգա– 

կան ինը դրախտներէ կ՛անցնին, շլացու-

ցիչ լոյսի եւ երկնային նուագներու ընդ-

մ է քէն : «կատակերգութիւներ փառաւո-

րապէս կը վերքանայ ։ Տասներորդ եւ վե-

րին դրախտը Հասնելէ առաք, Պէագրիս 

ճամբորդը կը լքէ, որովՀետեւ ընելիք իր 

գործը լրացած է ՛. Ի մասին Մարդուն 

աստոլածացման , շլացուցիչ տեսիլք մը 

կ ունենա յ եւ բա նաստեզծը փետրագրիչը 

վար կը դնէ, վերքապէս է 

Տանգէ յիսունըվեց տարեկան Հա-

սակին կը մեռնի , իր «Աստ ուա ծա յին կա-

տակեր գութ իլն՝» ի աւարտէն քիՀ ետք ։ 

Շուտով իտալիոյ Համալսարանները այս 

գործը կ՝ողքոլնէին՝ իր բարոյական եւ 

կրօնական ծրագրին Համար, ԸԱալով իր 

դաբաշրքանին կարեւորագոյն երկը։ Ի– 

րօք որ ան իր ընթերցողը կը Համոզէ , 

թէ մաՀէն վերք Հոգին տեղ մը կը վե-

րապրի եւ մ արդը ինք կը սաՀմ ան ա գծէ 

իր վերքին ճակատագիրը, իր երկրային 

բնակութեան ընթացքին ։ 

Այսօր ալ, բանաստեղծին պատգամը 

իր զօրութենէն ոչինչ կը կորսնցնէ։ Ելհ 

րոլորս ալ, Տանգէի գծած ճանապաբՀին 

տքնանքով կրնանք Հետեւիլ– իքնե՛ լ մեր 

գիտակցութեան խորերը , ընթանա՛լ գէ~ 

պի վե՛րք գէո/Ի լ ո ՚ յ » Ը եւ զայն ողքոլւ– 

ն ե ՚ լ ։ Հիրդիլիոս ողքախոՀ ոլթեան խոր– 

Հըրդանիշն է , իսկ Պէագրիս՝ Հաւատքին 

խորՀրգանիշը։ Անոնք, երկուքըէ ոզք 

ճամրուն տեւողութեան , նեցուկ պիտի 

դառնան մեզի ։ 

Տանգէ ապրեցաւ ել գրեց աշխարՀ ի 

մը մ էք, երբ տակաւին այգ աշխարՀը 

մթագին անցեալի մը երկարատեւ գիլե-

րէն չէր ազատագրուած ։ Անոր գործին 

մէք կը գտնենք , սա կա յն , լոԼսապա յծառ 

դարաչրքանի մը նախաճաշակը, որ բո-

վանդակ աշխարՀ ի մէք պիտի տարած-

ուէր, քանի մը սերունդ ետք– դաբաշր– 

քան մը Մարդկայննա կանո լթե ան , Գիւ-

տերու եւ Հեբածնունդի է Ասիկա եղաւ 

անՀատին յաղթանակը, ազատագրուելով 

մութ ուժերու խոչընդոտներէն ։ Բան մը, 

որ Հիմա ալ կը փառաւորէ բանաստեղծին 

գործը է 

Այսպէս , այս տարի , ոգեկոչելով մեծ 

Ֆլորանսցիին յիչատակը իր ծննգեան 

700-ամեակին առիթով, մենք կը փառա-

բանեն ք, նոյն ատեն, արդի մարդուն ծը– 

նոլնգը ։ 

Հայացուց 
ՊԵՏՐՈՍ ԳԱԼՈԻՍՏԵԱՆ 

Գամիշփ 
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ՏԱՆԴԷ 

«Դժհհք», ԵՐԳ ԵՐՐՈՐԴ 

Դժոխքի զուււբ եւ. 6ախաւքու«ք^։– Փոքրոգիներէ - 11<|սերոճր հւ քսււ՚ոնի ւքակոյկբՏ 

«ինձանով են գնում տեղանքն ահաւոր, 

ինձանով են գնում հո գուռ ց յ արատած շ, 

ինձանով են դնում մարդկանց ախտաւոր: 

Արդարութիւնն աոաչ&որդեց արարեին* 

ինձ կերտեցին զօրութիւնը գերագոյն 

իմաստութիւնն անհուն եւ սէրն առա յին : 

ինձնից սսւաշ ստեղծուել են միմիայն 

8աւհրժ գոյերն, եւ ես յաւերժ կը տեւեմ։ 

Ո՛վ մտնողներ, թողէք յո յսը ձեր ունայն»։ 

Մոայ լ գոյ նով գրուած խօոքհրն այս անանց 

կարդալով մի դրան վերեւ* ասացի • 

«Վարպետ, ինչքան իմաստն ահեղ է դրանց»։ 

՛Նա, խորագէտ, պատասխանեց ինձ իոկոյն. 

«Այսւոեղ հարկ է մէկդի թողնել ամէն ահ՛ 

Այստեղ հարկ է լինել հոգով աննկուն։ 

փեգ ասացի, որ կը հասնենք այնտեղ, ուր 

քու կը տեսնես բազմաչարչար հոգիներ, 

Որ կորցրել են մտքի րարիքը մաքուր»։ 

Ապա հանգիստ դէմ քով, որ ինձ յ ուսադրե ց, 

Նա իր ձեռքը երկարելով իմ ձեռքին, 

Խորհրդաւոր, անյայտ աշխարհն ինձ մտցրեց։ 

Անդ հառաչներ, հեծեծանքներ, սուր ճիչեր 

Հնչում էին աստեղազուրկ օդի 

Էլ ես իսկոյն արտասուեցի կարեվէր; 

Ամէճ լեգուով գոչեր, ահեղ հայհուչներ, 

8աւի կանչեր եւ մռունչներ մոլեգին, 

Րսւրձր ու .նուագ ձայներ, ձեոքի շառաչներ 

կագմում էին աղմկայոյգ մի ժխոր՛ 

Որ շարունակ պտտւում էր մշուշում, 

ինչպէս աւագ՛ յուգուած հողմից մեծագօր: 

Գլուխը ս այդ արհաւիրքով պաշարուած՛ 

էս հարցըրի՛ «Վարպետ, ա յ գ ի"նչ ճիչեր են՛ 

Այդ ովքե՞ր են տանշսւնքների մատնուած»։ 

էւ նա ասաց՛ «Այս վիճակը առանձին 

Ունեն ճղճիմ հոգիները այն մարդկանց, 

Որոնք անգով եւ անպարսաւ ապրեցին։ 

՛Սրանց հետ է հրեշտակների դասն այճ վատ. 

Որ Ասսաւծուճ ոչ դ է մ եղաւ, ոչ էլ թեր , 

Այլ պայքարում մնաց չէգոք ու անյատ: 

էրկինքն հեռու վանեց նրանց, իրրեւ րիծ, 

Ոչ էւ նրանց խոր Դժոխքն է ընդունում, 

Որ նրանց մօտ չպարծենայ հոգին պիղծ» ։ 

/ 

է ւ ես՛ «Վարպետ, ի՛՛նչ անձկութիւն յատկապէս 

՛նրանց այդպէս ստիպում է հեծեծել» ։ 

Պատասխանեց» «էս համառօտ կ՛ասեմ քեգ։ 

՛Սրանք չունեն ամենեւին յո յս մահւււան, 

է ւ այս կեա&քը այնքան նուաստ են գտնում, 

Որ խանդում են ուրիշ ամէն կացութեան; 

՛Սրանք երկրռւմ անյիշատակ մնացին՛ 

Բարձրեալն անգամ արհամարհում է նրանց՛ 

՛Սրանց մասին լռենք, նայիր եւ անցիր»։ 

է ւ , նայելով, հեռւում տեսայ մի դրօշ, 

Որ ֆսսալով այճպէս արագ էր սուրում, 

Որ կարծես թ է չունէր կանգսա. մի ււրոշ։ 

Հետեւում էր հոգիների մի շարան 

Այնքան երկար, որ դժուար էր հաւատալ, 

թ՛է մահն այդքան մարդ է ձգել իր դարանն։ 

էրր ես ոմանց ճանաչեցի նրանցից, 

նկատեցի հոգին նրա, որը իր 

Փոքրոգռւթեամր հրաժարուեց մեծ գործից։ 
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իսկոյն եւեթ ես իմացայ ճշդօրէՕ, 

Որ դա խումբն էր հոգիների վատոգի, 

Որ ոչ Աստծուն, ոչ դեւերին հաճոյ չեն ։ 

Անարգներն այս, որ չունեցան կենսուղի, 

Մերկ էին եւ խ ա յ թ լ ո ւ մ էին յարաժամ 

Գոռեխներից ու թոո.երից այնտեղի։ 

6որդ արիւն էր ծորում նրանց դէմքերից, 

է լ արիւնը արցունքի հետ շաղախ ուա ծ՛ 

թ ՚ավււում էր ցած եւ ծծւում պիղծ որդերից։ 

էրր աւելի հեոուն մի քիչ նայեցի, 

Տեսայ մի իաւմր մի դետի մօտ լայնահուն։ 

«(Լսւրպհտ, ասա, աղաչում եմ, - ասացի, -

Այդ ովքե՞ր են, եւ ի"&չ ուժով կամ յոյսով 

Շտսւպում հն նրանք այդտեդ հաւաքուել, 

ինչպէս ահա նշմարում են թ-ոյլ լո յ սով» ։ 

է լ նա ասաց՛ «Այդ դու ինքդ կը տեսնես, 

էրր քայլ աո. քայլ մօտենանք ուկանդ առնենք 

Ախերոնի ափին մոայլ , տխրատես»: 

վախենալով, որ խ օս ք էրով ընդունայ ն 

կը պատճսսւեմ նրան ձանձրոյթ– ա. տաղտուկ, 

ԼՈԼՈ, մ&ացի մինչեւ դետը հասանք ա յ ն ։ 

է ւ մակոյկով ահա դէպ մեզ դալիս էր 

Ալեհեր ու ահեղադէմ մի ծերուկ, 

Բ դաւելով» «Վա՛ յ ձեզ, անարդ հոգիներ» 

էրկինք տեսնել ամենեւին մի յուսաք» 

էս դալիս եմ ձեզ տանելու մակոյկով 

Դէպի տեղանք յաւերժ՛ խաւար, ցուրտ ու տաք: 

իսկ դու , հոդի կենդանի, որ այդտեղ ես, 

Շուտ հեռացիր մե&եալներից այս րոլոր» : 

ք՝այց երր ս ե ա ւ , որ չեմ շարժւում տեղից ես, 

Տարեց– «Այստեղ ճամրայ չկսւյ քեզ համար* 

Տարանցելու համար պէտք է դու դտնես 

Այլ նաւակայք եւ այլ նաւակ քեզ յարմար» ։ 

«Լարպետս ասաց՛ Հ ՚քտրոն, զայրոյթ-ըդ զսպիր» 

Այդ են կամում անդ, ուր կարող են անել 

Ինչ որ կամին։ է՛լ քո լեզուն կարճ կապիր»։ 

Այս խօսքերից փուքը ի յաւ յամրօրէն 

(ծաւամօրուս նաւավարի, որ ունէր 

Աչքերի շուրշ շրջանակներ հրեղէն; 

Բայց հէՕց որ մեղկ հոգիները ւսեցին 

Անադորոյ ն այ ն խօսքերը Պարոնի, 

ԳունատուեցիՕ եւ ատամներ կրճտեցին» 

Անիծե ցին Աստուծուն եւ մարդկութ՛եան, 

ժ՛ամանակն ու տեղը, որում ծնուեցին, 

Պատճառն իրենց ծադման, իրենց գոյութեան: 

Ապա, լալով, րոյորը մէկ շսւրժուհցին 

Դէպի դետը, որ սպասում է նրան 

Ով Աստուծուց երկիւղ չունի րՕածին։ 

Ոլորելով իր աչքերը զայրագին, 

Դեւ Փարոնը համախմրում է նրանց 

է լ թիակով զարնում դանդաղ շարժուողին; 

Աշնանն ինչպէս տերեւները ծսաերի 

Մէկիկ-մէկիկ ցած են թ^ափւում, մինչեւ որ 

Հողն ընդունի ողջ պճնանքը ճիւղերի, 

Այսպէս յոււի սերունդները Ադամի, 

Ցանցում րււնուած թ-ոչունների նմանակ, 

նետւում էին նաւակի մէք մի աո. մ ի ։ 

Մռայլ դետով ահա աււայ են շսւրժւում, 

է լ չհասած հանդիպակաց ափը դեո, 

Այս կողմ ուրիշ մի նոր խումր է հաւաքւում, 

«Որդեակ, - ասաց րարեհամրոյր վարպետս ինձ. 

Սրունք, ովքեր մեղքերի մէք են մեռնում, 

Հաւաքւում են այստեղ ամէն կողմերից» 

է լ վաւթկոտ են նրանք դետով անցնելում, 

Զի Աստուծոյ դատաստանը այնպէս է 

Խր՛ում նրանց, որ վախն իղձի է փոխւում։ 

Ի արի հոգուն չի կարելի այստեղ դալ. 

ԷԼ Փսւրոնը եթէ քո դ է մ զայրացաւ, 

Դու կարող ես նրա միտքը հասկանալ»։ 

Հէնց որ լռեց, խորխորատը խաւարաչին 

Այնպէս ցնցուեց, որ, երր յիշում եմ ես այն, 

իմ սարսափից դեո. քրտնում եմ տենդագին։ 

Մի փոթորիկ ծագեց հովտում արտօսրի, 

Ապա մի լոյս փայլատակեց ացնսլէս վաո.. 

Որ ես ամէն զգայութիւն կորցըրի– 

ԷԼ Քնահար մարդու նման ընկայ վար: 

թարգմ. բնագրից Ա» ՏԱ8Է1ԼԱ* 
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Լե\հ\ւՕ, ԲՐԼԹեԻՒԿ ԿՈՒՍԱԿՏՈհթՒՒ՝ն\ւ ՈՒ 

- ա Ո Ի Թ ե Ա Ն ։ ՓքԿՈՒԹՒՒնԸ » 

«թագռւ հղածս Ժամանակ 
(1920ի ամաււը) եղբօրս •թեսւզիմ 
փաշային եւ֊ ձեզ (Մ– Քեմսւլին) 
գրածս նամակով, նրա եւ ձեր 
ցանկութ՛եան ձեւով, տեղեկացել 
է ի , որ ռուսները Հայաստանում 
շարժում չպիտի անեն։ 

Մինչդեռ արեւելեան ճակատը 
եթէ սպասէր, Հայերը պիտի ո ւ -
ժեղանային» եւ միակ միջոցն էր 
ձեռքի տակ գտնուած ուժերով 
յարձակում գործել : Այլապէս, 
ինչպէս եղաւ ընդհ • պատերազմի 
վերջաւորութ՛եան, նրանք յ ար-
ձակուէ լով՝ մեզ պէտք է ճզմէին: 
(1918-ի մայիսհան կռիւների մա-
սին է ակնարկը)։ 

Բացատրած էի այսպիսով, որ 
մեր շարժման դէմ սովետ կառա– 

վարոլթիլ նը ձայն չպիտի Հա-» 

նՀրՏ) 

Այդ մասին տեղեկացրել էի 
ձեզ։ 

• • •Յետոյ է լ , Խալիլ փաշայի 
հետ Ջիչերինի եւ Գարաիւանի 
վրայ ճնշում րանեցնելով (երեւի 
ղեկավարներ Լենինի ու Ստալինի 
միջոցով), աշխատեցինք երեք 
նահանգներից (կարս, Սրտահաճ, 
Օլթ ֊ի ) էլ աւելին՝ Իգդիրի գա-
ւառն էլ մեզ յանձնելու ուղղոՆ– 
թ ե ա մ ր . . . » 

Դեսպանին զեկուցում կ տալիս նաեւ 

Ի) ալի լ, փաշան, որ իբր տաճկական բա-

նակի նախկին զօր ահ րամանատա ր Լ իբր 

*) իււլսր ընդգծումները մեզնից է ։ 

օբոլայ - քեմալական ուժերի - ներկա-

յացուցիչ, մեծ Համակրութեամր կր ըն-

դունող Լ լ Լենինի եւ ընկերների կող– 

• ՛ հ ՝ ) 

Երբ լաւածանօթ կովկասի պայման-

ներին ու ա չխար Հա գրական դէրՔ^րին, 

նա յանձնաբարութիւն ունէր ՀճանապարՀ 

բանալ Թ՚ոլրքիոյ եւ բոլչեւի կների մի– 

էեւֆ , ապա զէնք, ռազմ ամթերք ստանալ 

նրանցից Տ 

էՕալիլ փաշան իր զեկուցման մկէ տե-

ղեկացնում կ , թկ չի յիշում ինչ քանա– 

կութեամր զէնք ու ռազմամթերք է փո-

խադրել ծովի գծով, բայց Հաստատում 

է , որ Հարիւր Հազար ոսկեդրամի արժէ-

քով ձոյլ ոսկի անձամբ տարել եւ յանձ– 

նել է Ղ՚արաքէօսէի բանակի Հրամանա-

տար Զալիդ պէյին : 

Այսպիսով պա ր զլում է , որ Լենինի եւ 

իւբայինների բուռն ցանկոլթեամբ , 

չելիկ—թոլրք բարեկամութեան Հիմքը 

գրւում է Լենինի իշխանութեան Հկնց 

սկզբի օրերից , Հա յութեան էա ր գար ա բնե-

րի միջոցով՛, է լ Համագործակցութիւնն 

արդէն Հաստատուած է լինում, երբ 

Թուրքիայի դեսպան Ալի Ֆուագ փաշան 

Ս՝ոսկուա կ Հասնում պաշտօնական դար– 

ձ ընելու ա յդ եզր ա յբոլթիւնը I 

Դեսպանն իր պաշտօնատեղին կ Հաս-

նում 1 9 2 1 Փեար. 19-ին ել իր պաշտօնին 

մնում մօտ տարի ու կկս ։ 

*) Սա այն Խալիէ փաշան է, օր պատերազմի 
ժամանակ պարտութփւՏ էր կրել զօր– նազարթէկ– 
եսւնից* իսկ պատերազմից յեսայ, րոլշեւիկների 
աշակցօւթ֊եամր Երեւան էր անցել իրր յաղթա-
կան՛ • • 
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Թուրք գես պան ր Ա՚ոսկո լայ ում բնա-

կանաբար էր աո.աքին տեսակցութիւնն 

ունենում է արտաքին գործերի գործա-

վար Ջիչերինի Հետ՛. Բայց լալ տպաւո-

րութիւն չի ստանում ո՛չ նրանից ել ոչ էլ 

նրա տեղակալ Հսւ յանուն Գաբախանից յ 

Այգ տպաւորութեան տակ է մնում նա 

մինչեւ վերք, որովհետեւ Զիչերինն ըս– 

կըղբնական շրքանում ընգՀանրապէս, վե-

րապահ գիրք էր ցուցադրում Րոլոր 

թուրք բանագնացների Հանդէպ յ 

Հակառակ իր ընկերների քերմ ըն-

դունելութեան , նա իէնդրարկու թուրք 

գործիչներին աքակցութիւն տալու Հա-

մար ոբոչ պայմաններ Էր առա քար կում, 

որոնք Հ ա յ կ ա կ ա ն Հ ա ր ց ը լուծելու չուրք 

Էին դաոնում է Նա պա Հա նքում Էր Վան, 

Մուչ , լԷա նահանգներն կամ նրանց 

որոշ Հողամասերը, ի բրել Հայապատկան 

Հողեր յանձնել իրենց տիրոքը, ապա գաԷ 

իր մօտ եւ աքակցութիւն ստանալ ։ 

Գարախանի Հանդէպ Թուրքերի ու-

նեցած Հակակրութեան պատճառը նրա 

Հայ ծագումն էր % Թուրքերը կասկածում 

էին նրա անկեղծութեան վրայ, մինչդեռ 

Հայանուն այգ մարգը դե րակաա արու-

թեան կարգով, Լենին—Ատալինից յետոյ 

երրորդ անձն Էր Հայաստանի խորտակ-

ման դաւադրութեան մէք։ 

Անկեղծ Համարելով Ձիչերինի այդ– 

պիսի պաՀանքնեբը, Գր • Ռըզա—Նոլբն եւ 

Եոլսուֆ Բեմ ալը որոշում են դիմել Ատա– 

չինին: 

ի պատասխան վերքինիս այն Հար-

ցումին թէ նրանք ինչո՛ւ Համար են ե– 

կեչ ել ի՛նչ են ուղում, նրանք պարզում 

են իրենց նպատակը : 

«Շատ լաւ - ասաց Ստալինը -
մեր նպատակն Էլ հէնց այդ է ՛ 
ուզում ենք օգնել ձեգ, րայց ա– 
սացէք իմանանք թէ որքան էք 
ուզում»: 

Թուրքերը սկսում են տասը միլիոն 

ոսկի բուրչուց է Ա տա լինը չի ընդունում է 

Սակարկելուց յետոյ Համաձայնում են 

միկ միչիոնի է 

Բայց Զիչերինը պա հանք ք դնում, 

որ Վանը յանձնեն Հայերին, ապա գան 

դրամն ստանան: 

Թուրքերը շփոթած, մի քիչ երկիւ-

ղով եւ քաշուեչով են երկրորդ անդամ 

գիմում Ստալինին, կասկածելով չիցէ թէ 

չընդունի իրենց։ Բայց նա Հեոյն սիրա-

լիրն կր , որ իրենց ներկայութեան Հեռա-

խօսով կարգադրում է Ջիչերինին անմի– 

քապկս վճարել մէկ միլիոնը։ Ապա դառ-

նալով իրենց , վստաՀ ասում • «Գնացէք 

դրամն ստացէքֆ է 

«Այս դրամի կէսը, անմիջապէս 
ռուս կոզակների պաշտպանու-
թեան տակ հասցրինք սահման եւ 
յանձնեցինք Քեազիմ Գսւրաբեքի– 
րի ուժերին, որոնք տարան Ան– 
գարա։ 

Այդ գույք արով լրացուեցին 

բանակի պակասոլթիւնները, ո– 

բից յետոյ ձեռնարկեցինք յար– 

ձակմանֆ է (Հայաստանի վրայ) : 

Յետոյէ նոյն ճանապարհով Անգարա 

Է ուղարկէ.ոլմ չորս հա բիւր Հազարը , իսկ 

1 0 0 Հազարը մնում Է դեսպանատանը ։ # ) 

Ահա թէ ինչ ձելով են Լենինը, Ստա֊ 

չինն ու բոլշեւիկ պարտիան «Հա յաս տա-

նի փրկիՀձ Հանդիսանում, արեւելեան 

Հա յոլթեան բնաքնքման միքոցները ըս– 

տեղծելով • • » 

Թիւր իմացութեան մէք չընկնելու 

Համար, անմիքապէս պար զեն ք, որ Զիչե– 

րինը, նոյնքան անասնական ատելութիւն 

ունէր Հայոլթեան դէմ, որքան իր մե-

ծաւորներն ու ընկերներըյ 

Թուրք ոճրագործների Հետ ունեցած 

սկզբնական շրքանի բանակցութիւնքներին , 

նրա բռնած €Հայասիրական գիրքը լոկ 

դիւանա գի տա կան խաղ էր (անշուշտ իր 

ընկերների Համաձա յնութեամբ) երկիւղի 

մէք պաՀ ե լու թուրք բորենիներին եւ 

պարտագրելու նրանց շտապելու են-

թարկուիլ իրենց, գոՀանալ փոքր պա-

հանջներով եւ մեծ զիքումնեբով տ (Օրի-

նակ տասը միլիոնի փոխարէն Համաձա յ– 

* ) Վկայութիւն իթ-թիհասւական "Նայիմ $ ե – 

լադի եւ Է օմար Զհմիլ Թարսի: 
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նիլ մէկ միլիոնով որպէսզի լրացնեն բա-

նակի թերութիւններն եւ. ան մ ի էապէս 

ձեռնարկուի յարձակման) : 

Բոլշելիկ—թրքական Համ աձա յնոլ– 

նութիլնից յետոյ, Չիչերինը վար առնե-

լով իր գիմակր, երեւան է գալիս իր իս-

կական կերպարանքով՛ ի բրել, թուրք բո-

րենիների անկեղծ բարեկամ է 

Նա ոչ միայն Համաձայնում է Հայ-

կական երեք նաՀանգներից բացի (կարս, 

ԼԼրաաՀան , Օլթի) Թ՛ուրքերին յան ձնե լ 

Նախիէեւան եւ 7յաՀթակարին, այլեւ, ա– 

մենաէերմ պաշտպանն է Հանդիսանում 

թուրք ներկայացոլցիչների պաՀանէնե– 

րին Լոզանի տխրաՀռչակ Համաժողովում: 

1 9 2 3 Յուլիսին, Արեւմտեան պետոլ– 

թ իւնների, Ա ով. Ո՚ոլսաստանի ել Թուր-

քիայի ներկայացուցիչներից կազմած այդ 

ժողովում , ինչպէս յա յանի է , Դա շնա– 

կից չաՀամոլ ել խարդախ պետութիւն– 

I երր , ուրանալով , պատերազմին ան Հուն 

զոՀ աբերութիւններ կատարած քիրենց 

փոքր դաշնակցին% արդէն բարեկամացած 

Թուրքիոյ Հետ Հի Հեճուկս սովետ՛ կա-

ռավարութեան՝) ձեւական կերպով առա-

ջարկում են Ւոլրքիոյ, իր երկրի Հա բա– 

ւային մասում, ՀՀայ կա կան Վախ» չնոր– 

Հել Հայ գաղթականութեան է 

ք*այց վերակենդանացած Թուրքիան 

իրազեկ վեՀամողովին բոլոր մասնակից-

ների տրամադրութեան, կտրականապէս 

մերժում է այդ առաէարկր • 

Լենինի կ առավարոլթեան ներկայա-

9ոլ9է1 Ջիչերինը բուռն կերպով պաշտ-

պանում է Թուրքիան եւ յեա է մղում ա– 

րեւմաեանների ձեւական այգ առաէաբկը 

ել սովետ կառավարութեան անունից Հայ 

գաղթականներին Հողամասեր է տրամա-

դրում ՝Բոլբանոլմ , այնտեղ Հաստատե-

լու Համար իրենց ազգային օէախը յ 

Նենգամիտ այդ ծրագրով, յ անձին 

Ջիչերինի, Լենինի կառավարութիւնը Հե-

տապնդում էր կրկնակի նպատակէ Նախ 

աղատել իր դաշնակից եւ Հոգեկից Թուր-

քիան դաշնակիցների ճնշումից, ապա1 

թոյլ չտալ Հայոլթեան Համախմբումը 

Հայաստանում, որ դեռ ցարական օրերից 

վերապաՀած Էր կոզակներին է 

Այսքանը միէանկեալ ; 

Հետեւինք Լենինի եւ իր ընկերների 

կողմից Հայա սա ան ի ու Հա յութեան դէմ 

նիւթոլած դաւադրութեան մասին Ալի 

քէէուադ փաշա յի տուած վկա յութիւննե-

րին։ 

Թ ուրքիոյ դեսպանը Ա՝ ոսկուա Հաս-

նելով Ջիչերինի Հետ ունեցած առա Էին 

տեսակցոլթիլնից յետոյ ք իր յաէորդ Հան-

դիպումը ունենում Է Ատալինի Հետ , ո– 

րից «շատ լալ տպաւորութիւն Է ստա-

նում՚ֆ ։ 

Այդ տեսակցութեան ժամանակ չօ– 

շափում են նաեւ Հայաստանի խնդիրը։ 

Դեսպանի այն Հաբցը% թէ բանակ– 

ցոլթիլնների ժամանակ արդեօք պիտի 

խօսուի* Հայաստանի մասին, Ա տա լինը 

պատասխանում Է — 

«Դուք ինքներդ արդէն լուծե-
ցիք Հայաստանի խնդիրը։ Եթէ 
չլուծուած րան էլ կայ , այն էլ 
լուծեցէք, րայց ժամանակը ՜նըշ– 
դօրէն յայսւնէք մեզ ։ 

«Ընկ. Ատալինի տուած այս 

կտրուկ եւ գոՀունակութեան ար՜ 

ժանի յա յտարարութիւնից 

տոյ, մնաք բարեւ ասեցինք ի– 

բեն» ։ 

Կարիք կա*յ արդեօք բացատրելու 

թուրք բորենիներին այնքան գոՀոլնա– 

կոլթիլն պատճառող ոճրագործական այս 

թելադրութեան աՀալոր Հետեւանքները 

Հա յութեան Համար։ 

Ա տա լինը այգ օրերից էր երեւան բե-

րում իր արիւնածարաւ թշնամ ոլթիւնը 

Հա յութեան Հանդէպ։ 

՝ " ՚ ՛ ՝ Փ 
* * * 

Մի քիչ ցած կը տեսնենք, որ Ատա-

լինի պետ Լենինը թոլրք գազաններին 

ՀգոՀ ունակութեան արժանի խոստումներ 

է անում» ել նրանց դործագրոլթեամբ 

վաւեբացնում Հա յութեան դէմ նիւթոլած 

աՀաւոր դաւադրութեան կիրառումը է 

Նկատի ունենալով ա յն Էերմ տրա-

մադրութիւնը, որ Ռուսաստանի նոր կա-

ռավարութիւնը ցոյց է տալիս Թոլրքիոյ 

նորաստեղծ իշխանութեան Հանդէպ եւ 



I4 Ա Գ 1» 1ւ– 65 

այն մտերիմ բարեկամութիւնն ոլ անըս– 

պասելի լայն աքակցոլթիւնլւ, որ ընձեռ– 

նում է իր նախկին թ շնամոլ խորտակ-

Ուած կառավարութեան ներկայի ան-

պաշտօն անգամներին, Անգաբան - որ 

իբբ Թուրքիոյ նոր կառավարութիւն ո– 

բոշ ձեւ ոլ կերպարանք էր ստացել - ո– 

բոշում է յատուկ առաքելութիւն ուղար-

կել Աոսկոլա է Լենինի կառավարութեան 

առաջարկած ղինակցոլթիւնլլ ամրապրն– 

գելու եւ գործնական Հողի վրայ գնելու 

Համարւ 

կարեւոր այս գործի Համար ն չա-

նա կւում է Անգարայի կառավարութեան 

անգամներից ք*եքիր Աամի բէյր : Առաքե-

լութեան անդամակցում են Հինգ—վեց Հո-

գի խորՀրգականներ, որոնց շարքում 

նաեւ Եոլսոլֆ ՝Բեմալըք որ ամիսներ ա– 

ռաք, Օ՛րդա Նուրիի Հետ, անպաշտօն 

կերպով Մոսկոլա էր գնացել ել մօտիկ 

ծանօթութիւն Հաստատել րոլշեւիկ ղե-

կավարների Հետ տ 

Բեքիր—Աամիի առաքելութիւնը ղույ֊ 

գա դիպում է Հայաստանից Ա ոսկոլա ե– 

ղած Լեւոն Շանթի պատուիրակութեան Հ 

Պատ մական դէպքեր ի ծալքերին ան-

տեղեակ կամ խնգիրներին անծանօթ բայց 

Հակամարտութեան կրքով տարուած ո– 

րոշ խմբակցոլթիլններ ոլ անձինք, ժա-

մանակին եւ յետոյ շատ մեղադրանքներ 

բարդեցին Հա յաստանի Հանրապետու-

թեան ղեկավարութեան վրա/ ) ամբաս-

տանելով նրան կուսակցական նեղմտոլ– 

թեան եւ քաղաքական անՀ աս կաց սղու-

թեան մ է ի 

խնդիրը վերաբերում էր ընգՀանրա-

պէս Լենինի իշխանութեան Հետ քաղաքա-

կան յարաբերութիւններ ստեղծելու, բա-

րեկամ ութիւն Հաստատելու եւ մասնա– 

ւորապէս Ա* ոսկոլա պատուիրակութիւն 

ուղարկելու յապաղման, ապա պատուի-

րակութեան անյաջող կազմի կամ նրա 

կողմից՝ յօգուտ Աոսկոլա յի անՀրաժեշտ 

զիքումնեբը չկատարելու մասին է 

Տեղը չէ , ի Հարկէ, այդ Հարցի ման– 

րամ ասնոլթիլնների մէք մանելով ցո յց 

տալ .այն աշխատանքը, ոբ այդ ուղղոլ– 

թեամբ կատարել է այգ Ժամանակաշրր– 

քանի Հայ ղեկավարութիւնը է 

Այս քանն ասենք, ոբ տարուած Հա– 

մաշխարՀային յեղափոխութեան եր աղ– 

ներով եւ 4>իմպերիալիստ պեաոլթիլննե– 

րի> գ է ՚ ք պայքարելու եւ նախկին (հու– 

սաստանը վերականգնելու նպատակովք* 

Լենինն ու իր ընկերները բացարձակապէս 

ան բարեացակամ էին Հայաստանի Հ ան-

դէպ I 

Նախ որ Հա յաստանը, նրանք Համ ա– 

րում էին կողմնակից եւ Հովանաւոր եալ 

<$,իմ ւղերիա չիստի պետոլթիլններին ) ապա 

անՀանդոլրժե լի իր անկախութիւնը պաՀ– 

պանելոլ ցանկոլթեամբ, երբ Հըստ էու-

թեան նախկին Ռ՛ուս ասա ան ի մի նաՀանգն 

էրի, որ պիտի ենթարկուէր իր Հին վի-

ճակին է 

Ե*. վերքս* պէս մի սեպ էր իրենց եւ 

Թոլբքիո յ մի քել, որ ի բրել զմաՀմետա– 

կան աշխաբՀի առաջնորդի, շատ աւելի 

դնաՀաաելի ծառայոլթիւններ կը մատու– 

ցէր իրենց նպատակի իրագործման Ճա-

նապաբՀ ին, քան գաղթավայր , թոյլ* 

Հիւծուած Հա յաստանը է 

& ի շենք, որ մաՀմետական աշխաբՀի 

գործակցութիւնն ապաՀովե լու Համար 

էր գումարուած Բագուի վարեւելեան աղ– 

գերի Համաժողովը՝), ուր աոաքին Համա-

ձա յնոլթիլն է կնքւում Թուրքերի Հետ ւ 

Հետագա յ տողերում կը տեսնենք Լե-

նինի՝ Հա յոլթեան Հանդէպ ունեցած ա– 

աելութ եան փևսստը, Հէնց իրենց նրա 

երկրպագուների վկայոլթեամբտ 

Այնպէս որ Լենինի կառավարութիւ-

նը - որ Թուրքերի գործակցութիւնն ա– 

պաՀովելու Համար պատրաստ է ր , ըստ 

Ա տա լինի արտայայտութեան - Համբողք 

կովկասն էլ ժ ս ո ք ա ն ա կ ս ւ ւ ւ ւ ր ա պ է ս յանձնել 

Թուրքերինի * ) , արգէն նախապէս վըճ– 

ոել էր Հայաստանի պատուիրակութեան 

բախտը $ Բեքիր—Աամիի ներկայութիւնը 

մի քիչ արագացրեց եղած որոչման գոր-

ծադրութիւնը է 

Հակառակ դէպքում ալելի երկար 

*) «ժիէլՏ նարոտով», 1921 Մարտ 4։ 
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պիտի ձգձգէին սկսուած բանակցութիւն՜ 

ներն ու. աւելի մեծ չափերով պիտի չա– 

Հագործէին Հայ պատուիրակութեան ներ-

կա յութիւնր ւ 

Բանն այն է , որ Լ • Հյանթի պատուի-

րակութեան ներկայութիւնը, անկախ ի-

բենից դժբախտաբար, բոլշեւիկների Հա-

մար գառն ոլմ է չա Հա գործման յարմար 

միէոց, իբր սպառնալիք գործածելու 

թուրք բանագնացների գէմ եւ պարտա-

գրելու նրանց՚ շուտափոյթ եւ աւելի մեծ 

զիջումներով զինակցութիւն կնքելՈլ ի– 

րենց Հետ : 

Դիւանա գի տա կան այգ խազը, յիրա՜ 

լի ունենում է իր ցանկալի աբգիւնքը է 

Բեքիր—Աամիի առաքելութիւնը շատ 

է շտապում բանակցոլթիլններն աւար-

տել եւ Համաձայնութիւնը կնքելէ Նա 

Զի չերին ի ոլ Գարախան ի Հետ Ոլնեցած 

առաջին տեսակցութեան ( 1 9 2 0 Ցուլիս 

2 4 ) գիշերն իսկ, երկրորգ Հանդիպումն 

Է ունենում Գա րա խան ի Հետ է 

Այգ առաջին աեսակցոլթիւնից յե– 

*ոոյ, Բեքիբ—Աամին Հեռագրում Է Աք՛դ"– 

րա, որ իր հ ա ռ ա ք ե լ ո ւ թ ի ւ ն ը շատ ջերմ 

ընդունելութեան Է արմանա ցել բոլշեւիկ 

իշխանութեան կողմից» է 

Ալի Ֆոլատ փաշայի յուշերի Հետա– 

զայ շարքերից այն եզրակացութեան կա-

րելի Է գալ, որ Բեքիրի Հ Էնց առաջին 

Հանդիպումին իսկ Լենինի կառավարոլ– 

թիւնը աջակցութեան մեծամեծ խոստում-

ներ Է տուել նրան Տ 

Թւում Է թէ Բեքիրը իբ խմբի՝ Ալի 

Ֆուատի ել միւս բանագնացների Հետ, 
ամԳ Ւ՚^՚դրի չՈլԲ^. /""րՀրգակցելոլց յե– 

աոյ, նպատակայարմար է նկատել Հեր– 
կաթը տաք—աաք ծ ե ծ ե լ » : 

Եւ այդ պատճառով, Հանդիպումի 

նոյն գիշերն իսկ երկրորդ տեսակցու-

թիւնն է ունեցել Գարախանի Հետ; 

Ինչպէս ե րեւոլմ է բոլչելիկ պետերը 

վերջինիս են յանձնած եղել Բեքիրի ա– 

ոաքելոլթեան Հիլբ բանակցութիւնն եր 

վարելու գործը ։ ԱրովՀետեւ Բեքիբ-Աա– 

միի Հետագայ Հանդիպումները, մեծ մա-

սամբ լինում են, Հայ անունը կրող այս 

տիպի Հետ : 

Գիշերային այս տեսակցութեան մա– 

մ տնակ, Բեքիբ—Աամին պնդում է «Հա– 
յաստանի ճանապարհը բանալու անՀրա– 

մեշտոլթեան վբայ ւ ոԲ՚զէսգի Ղ^Ք Ո1 

ռազմամթերքին շուտափոյթ կերպով փո-

խադրուին Թուրքիա» ւ 

Գարախանը պատճառաբանելով լե– 

Հական ճակատի կարեւորութիւնը եւ Հա-

յաստանի վրայ յարձակելու պատրուակ 

չունենալու Հանդամանքը, խոստանում կ 

մի երկու շաբաթից բացել այդ ճամբան է 

Բեքիր—Ա ամին ք սա կա յն , ապահով-

ուած %ջերմ ընդունելոլթեամբ», տիրա-

բար յայտարարում Է, թէ 

«Մեր. ներկայ դրութիւնը թ ո յ լ 
չի տալիս երկու շաբաթ– սպա-
սելու» : 

Գարախանը մեղմացնելու Համար ի– 

րենց դաշնակցի ներկա յացոլց չի դմգո– 

Հութիւնը , յա յանում է , որ 

«25 փութ– (մօտ. մէկ թոն) ոս-
կի , երկու մարտկոց (չորսական 
թնդանօթներով) վեց հազար 
հրացան, հարիւր զնդացիր եւ 
մեծ քանակութեամր ււափքամը– 
թ-երք պիտի ճամրուեն Թուրքիա 
եյալիլ փաշայի հւ Անգարա– 
յի դեսպանատան քարտուղարի 
հետ»: 

ՏետՈյ էլ ալելացնոլմ է • 

«Հրաման ենք տուել, որ գը– 
րաւեն Դարսւրազի, ՚Նաիփջեւա– 
նի, Ալազեազի եւ Զանգեզուրի 
շրջանները յսւնձնելու համար Ա— 
զ ի ր ր է յ ջ ա ն ի ն » : ( Բ ո լ ո ր ընզգա-

ծումները մեզնից)է 

Պ ու բզելով Լեհաստանի ճակատի գը~ 

րոլթիւնը, արտաքին գործավարի տեղա-

կալը յա յանում է , որ մինչեւ այգ ճակա– 

տից ումեր չգան, այս աջակցոլթիլնից 

աւելին անել չեն կարող է 

«քԿսյց եթէ Հայաստանը յար– 
ձակուի Օլթիի վրայ , յարմար 
պատրուակ կ՚ունենան սովետ 
կառավարութեան կողմից խիստ 
քաղաքականութիւն գործադրե-
լու Հայաստանի դ է մ » ։ 

Մի քանի օրից յետոյ (4 Օգոստոս 
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1 9 2 0 ) Բեքիր-Աամիի առաքելութիւնը նո-

րից տեսակցութիւն է ունենում *ք»արա– 

խանի Հեա, որ ընդառաքում է իր Հոգե-

կիցներին , ուրախ դէմքով, Հեռագրական 

թերթիկը ձեռքում, Հա լե տելով որ Հա-

յերի աննշան դիմագրՈլթիլնից յետոյ, 

սովետ րանակը մտել է Նախիքեւան եւ 

կապ է հաստատել այդ շրջանում գտնը– 
ս»դ թուրք զօրամասերի հետ։ 

Ապա Լենինի կառավարութեան գա– 

լագրոլթեան գործիք այգ Հայանան րոը՜ 

շեւիկ անարգը, խորՀրգակցՈլթեան է 

նստում Հայութեան դաՀճապետների Հետ, 

Հայաստանը խորտակելու միջոցների մա-

սին է 

Փոխանցելով նրանց իր պետերի մ ր– 

շակած դաւադրութեան գործադրութեան 

ձեւեր ը , նա ասում Է -

«Տեղեկացանք, որ Անգսւրայի 
կառավարութիւնը մի յուշագլավ 
Հայաստանից պահանջել է յետ 
քաշել իր զինուորները Իրետո 
Լիդովսկի դաշնագրով ճշդուած 
սահմաններից: 

Զանազան պատճսաներով հար-
մար չենք համարում, որ Թուր-
քիան աոանձին կամ Սովետ 
Միութեան հետ միասնաբար, 
պահանջներ ներկայացնի Հայե-
րին։ 

Նախկին Ռուսաստանի մաս 

կաղմոզ Հայաստանի խնդիրը 

մենք կը կարգադրենք» Տ 

«Պատերազմ չցանկանալով Հա-
յ ա ս տ ա ն ի դ է մ , մենք պատրաս– 

տոլթիլններ ենք տեսնում է 

Հայաստանի դ է մ պատերազմի 
պատնաււներ գտնել մեզ է վերա-
բերում : Սրա համար մենք ձեռ-
քի տակ փաստեր ունենք։ Այո 
պատճառները (պատրուակ) ո– 
րոշ ձեւի վերածելով, ՛մենք յ ա յ -
տարարեցինք , որ Հայերը Թուր-
քիա ուղարկած ոսկին գրաւել 
ե ն ։ 

Վերջնագիր տուինք Հայաս-
տանի կաոավարու թեան, որ– 

պէսզի ոսկին վերադարձնեն 48 
ժամուայ ընթացք ո ւ մ » : 

9՚արախանը ատոր Հալատացնում Է, 

որ առանձին կարեւորութեամր իրենք 

գնահատում են Թուրքիայի աջակցութեան 
կարիքը։ 

& լ անշուշտ ա յդ պատճառով Էլ ան-

տեսում են Հա յասաանի պատուիրակու-

թեան ներկայութիւնը Մոսկուայում : 

Իսկ դաւադրութիւնը թագցնելու նը– 

պատակով , աշխատում են զանազան խա-

րէ ութի լններով զբաղեցնել նրան է 

Գարախանը Բեքիբ—Աամիի Հետ ու-

նեցած այս տեսակցու թեան վերքում 

պաշտօնապէս խոստանում է -

«Մինչեւ այս ամսոլայ վերջը 
ճամբան կը բացուի, բայց խըն– 
դիբը ոլէտք է գաղտնի մնայ; 

Այդ մասին յայտնեցէք միայն 

ձեր կառավարութեան» : 

Այսքանով, սակայն, չի սաՀմանա-

փա կւում անարդի դաւաճանութիւնը ։ 

Բացի ա յն, որ Լենինն իր Հետապըն– 

դած նպատակի ել քաղաքական դիրքորո-

շումի տեսակէտից, մեծ արժէք էր տա-

լիս Թուրքիո յ - իբր մաՀմ ե տա կան ազ-

գերի առաջնորդի - եւ պատրաստ է լի-

նում ամէն կարգի զիջումներ անել ապա– 

Հովելու Համար նրա գործակցութիւնը, 

անձնապէս մի առանձին Հակակրանք, ե– 

թէ չասենք ատելութիւն ունէր, Հայաս-

տանի ու Հա յութեան Հանգէպ ։ Ինչ Հարկ 

պատճառները թոլելոլ յ 

Այգ մասին վկայում են Հէնց իրենք4 

նրա Հետեւողները Հետեւեալ փաստերով՛. 

Բա գոլի ճգնաժամ ա յին տագնապի 

պաՀին, երբ Թուրքերի ներխուժումը »-

բերի Հարց էր դարձել, կովկասի բոլշե– 

լիկեան կոմիսար Ատ՛ &աՀ ում եանը, 

Լենինին դիմելով աղերսագին օգնութիւն 

է խնդրումէ իսկ պետը Հետեւեալ ատե-

լավառ պատասխանն է Հեռագրում ( 2 9 

Տ ուլիս՝) ՚ 

«Սովետների հինգերորդ հա-
մագումարի եւ սովետական 
կենտրոնական իշխանութեան դ է մ 
դաշնակների բոլոր տեսակի գոր– 
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ծողութփւնները դիտսււմ հն իբր 
դաւաճանութիւն: 

Զօրքեր ուղարկելու նկատմամբ 
միջոցներ ձեռք կ՛առնենք, բայց 
Հասաաաապկս խոստանալ Հենք 

կարող» :* ) 

Միամիտ, տարաբախտ ՀյաՀումեա-

նը , ոբ խոր Հալաա ունէր Էբ պետէ Հան– 

գկպ , էր Հա յ կա կան Հոգով, , էնչպկս կա-

րող կր ենթադրել, որ բոչչելէկեան ա– 

ոաէնոբդը եղբայրացած՛ բարբարոս թուր-

քերէ Հետ, երբեք կլ թոյլ չկր տայ, որ 

գօրք ուղարկուէ Բա գոլ, էր գա շնա կից 

փաշաների բաշիբոզուկների դկմ, պաշտ-

պանելոլ իր ատեչի Հայ գա շնա կ զանգ-

ուածներ ի կոտորածն ոլ նախճիրը է 

ինչ փո յ թ Բագոլի անկում ր, ինչ փոյթ 

ա մ բոզէ կովկասի ժ ա մ ա ն ա կ ա ւ ո ր անէա– 

տումը, ինչ փոյթ տասնեակ Հազարների 

կոտորածը $ 

կականը Թուրքիսյ եղրայրոլթիլնն 

կր 8 Արեան ծարաւի այգ գիչաաիչ գա– 

զանների յագեցումն կր, ոբ պիտի ապա– 

Հովկր նրանց գործակցութիւնը յանուն 

ՀամաշխարՀային յեղափոխութեան։ 

Այգպկս կ լենինեան Հոգեբանութիւ-

նը ։ Այգպկս կ բո լշեւիկե ան Հաս կա ցողու-

նը , որ այնքան անպատկառՈլթեամբ ար– 

տայայտոլմ կր երիցս անարգ Գարախա-

նը գ երբ շնականօրկն յայս&Արարոլմ կր • 

« . . . Վ ա ղ ը , եթէ մեր ընդհա-
նուր շարժման շահը մեզնից պա-
հանջի զոհել Անդրկովկասի բո-
վանդակ Հայութիւնը, մինչեւ 
վերջին Հայը, մենք, ոչ իսկ մի 
րոպէ տատանուելու, կարող ենք 
անել այդ զոհողութ-իւնը • • • » 

Եւ. այս սկզբունքի Հիմնադիրը, որ 

իր նպատակին Հասնելու Համար խարու– 

թիւն չի գնում միէոցների մկէ - նոյնիսկ 

ամրողէ մ է ազգ զոհելու աստէճան - մեր 

մոլեռանդներէ եւ ուզեկորոյսներէ կող– 

մէց ան ո լան լ ում կ Հա յութեան բարեկամ 

եւ ազատարար • • • 

* ) Վ ՛ Ի՛ ԼհնիՏ– «Ռազմական գրագրռւթիւ.6– 
ճ ե Ր » 1 9 1 7 - 2 0 » ։ Ե ր ե ւ ա ն , սւպ. 1 9 4 4 » է է 8 2 ։ 

Մ> Բեմ ալէ գեսպանի Մ ոսկոլա Հաս-

նելոլց յետոյ, Լենինի կառավարութիւնը 

մեծ թափով անցնում կ բանակցութիւն– 

ների , որպկսզի շուտափոյթ կնքոլի% այն-

քան ցանկալի Լենին—Բեմ ալ Համաձայ-

նութիւնը ։ 

Թուրք ոչ պաչտօնական վՀայրենա– 

սկրների» եւ Ա տա լին , Ռադկկ , 2ի չերին ի 

միէեւ եղած շփումներն արդկն պատ բաս– 

տել կին Հողը։ Հբուտով մշակլոլմ կ Հա-

մաձայնութեան նախագէծը ել Ալի 

Ֆուատ փաշայի Ա ոսկուա Հասնելուց Հա-

զիւ մի ամիս յետոյ - 1921 Մարտ \&–ին 

- կնքւում կ ռուս—թրքական դա լա դիր 

դաշինքը ։ 

ՏասնըՀինգ յօդուած ի ց բաղկացած 

այդ դաշինքը, բոլշեւիկ կառավարու-

թեան կողմից ստորադրել են արտաքին 

գործավար Զիչերինն ու Գորգմասովը, 

իսկ Բեմ ալի կառավարութեան ^լոՂ^էտ՝ 

Ալի Ֆուատ փաշան , էոլսոլֆ Բ եմ ալն ու 

քհըզա \քՈլրը * 

Գաշնագրի նախաբանը, կրկնելով նը– 

ման գկպքերում ծամծմուած կեղծ ար– 

տայայտոլթիլ նները, շարունակում կ ՚ – 

^Կողմերը նկատելով իրենց մկԼ գոյու-

թիւն ունեցող Համերաշխութիւնը, աշ– 

խարՀակալոլթեան դկմ կռւում, այլեւ 

ա յն փաստը, որ երկու մողովոլր գներից 

մկկի կամ միւսի Համար ստեղծուած բո-

լոր գմոլարոլթիլնները վատթարացնում 

են նաեւ միւոի վիճակը, ապա ցանկանա– 

լով իրենց մկէ Հաստատել, մշտական 

սրտագին, փոխադարձ յարաբերութիւն– 

ներ եւ անքակտելի անկեղծ բարեկամու-

թիւն* Հիմնուած երկու կողմերի փոխա-

դարձ շաՀերի վրայ, որոշում են կնքել 

բարեկամութեան եւ եղրայրութեան դաշ-

նագիր» ։ 

էօիստ բնորոշ կ դաշնագրի առաքին 

յօդուածը, որով կողմերը չեն ճանաչում 

Հորելկ դաշնադիր, որի Հարկադրանքի 

տակ կ եղել կողմերից որելկ մկկը»։ 

Այգու Ռուսաստանը չի ճանաչում 

ՀՏաճկաստանի վերաբերեալ միէազգային 

որեւկ ակտ, որ չի վաւերացուած Թուր-

քիայի Ազգ. մեծ ժողովի կողմից»է 
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Այս յօդուածով, «Հայաստանի ինք– 

նուրոյնոլթեան գեկրէտ արձակողի, Լե-

նինի կառավարութիւնը , դալա գրաբար 

Տաճկաստանին է դիքում Հա յ կա կան նա– 

Հանգները (Կարս , ԱրտաՀան, Օլթիի Հետ 

միասին) ընդունելով Տաճկաստանի վե– 

Հասլետական իրաւունքները Վայն Հոդա– 

մ ասի վրա յ , որ ն չանա կո լած է 1936 

( 1 9 2 0 ) Տաճկաստանի Ազգային Ալի– 
տումի է 

(Տայանի Է, որ Հայաստանի նաՀանգ– 

ների այդ նոլիրատոլոլթիւնը շարունա-

կեցին Հաստատել Ա տա լին, Աոլոտով^ 

Վի չին սկի , հէրոլշչել ել Լենինի յա քորդ 

բոլոր ի շխանալորնե ր ը իբր «մ եծ Լենինիի 

թողած աւանդ • • •) 

Նոյնքան բնորոշ Է նաեւ երկրորդ 

յօդուածը, որով խախալում Է Բրեստ– 

Լիդովսկի դաշնագրի մի կէտը ել Տաճ-

կաստանը պատրաստ է լինում Վրաստա— 

նին յանձնելոլ իր տիրապետած Բաթոլմ 

նա լաՀ անդի սան ոլ նա Հանգը յ 

(կարիք չկայ ասելու, որ Տաճկաս-

տանի այս գիքՈլյէը կատաբլում Է Ս տա-

լին ի ւղաՀանքով։ Նրա, որ իր իշխանու-

թեան ամրոդք մ ա մ ան ա կա շբ քանում , Հո-

վանա լորում Էր իր Հայրենիք Վրաստա– 

նը ել միշտ Էլ նրան օժտում բարիքնե– 

բովէ 

Հակառակ Հայանուն Գարախանին , 

Ս՛ Տէր Գաբբիլեանին եւ Աիկոյեանին, 

որոնք ոչ մ իայն ն չանախ է ց օգնութիւն 

անդամ չէին ցոյց տալիս - եւ այժմ էլ 

Հայ իշխանաւորները չեն ցո յց տալիս -

այլեւ չարիք էին Հասցնում իրենց ծնըն– 

դա վայ րին) յ 

Տարօրինակ չէ, ի Հարկէ , երբորդ 

յօդուածը, որով Հայապատկան Նախիքե– 

լանը, ինքնավար է յայտարարլում Ա— 

զըրրէյքանի Հովանաւորոլթեամբ «պայ– 

մանաւ որ այդ Հովանաւորութիւնը չզի– 

քի որեւէ երրորդ պետոլթեանի տ 

(Իմա Հա յաս տանին է Գա րախ աններն 

աՀա այսպիսի 4Լբարիքի միայն կարող էին 

Հասցնել իրենց Հայրենիքին, իսկ Մի– 

կոյեաններն էլ լռելեայն կը Հաստատէին 

դաւաճան այդ ակտը***) 

Չորրորդ յօդուածը նո լիր ուած է ա– 

րեւելեան ժողովուրդներ ի ազատագրա-

կան շարժումներին ել նրանց աքակցելու 

խնգրին։ 

Հինգերորդ յօդուածը վերաբերում է 

նեղուցներին է 

Վեցերորդով զիքլում Է մինչ այդ եր-

կու երկբների մ ի քել կնքուած դաշնագրե– 

ԲՈ* 

Եօթներորդ յօդուածով բեկանւում Է 

քափիթ-իւվասիոն^ կարգը եւ ընդոլնւում 

ամբողք Տաճկաստանի վե Հ ա պետական ի– 

րաւունքները է 

Ութերորդ յօդուածով կողմ երը ե– 

րաշխալորում են թո յ լ չտալ իրենց երկ-

րռւմ գոյութիւնն այնպիսի կազմ ակեր– 

պոլթիւնների, որոնք ուղղուած կը լինեն 

միւս կողմի գէմ ։ 

Ա՝ իւս յօդուածներ ի մէք կարեւոր է 

վերքինը, որով «Ռուսաստանը պարտա-

ւոր ւում է անՀրաԺեչտ միքոցներ ձեռք 

առնել, Որպէս ղի Անդրկովկասի Հանրա-

պետութիւները , Տաճկաստանի Հետ կըն~ 

քելով իրենց դաշնագրերում ընդունեն 

սոյն դաշնագրի այն յօդուածները, որոնք 

անմիքապէս իրենց է վերաբերումի յ 

Աոյն դաշնագրի կնքՈլմից , մօտ Հինգ 

ամիս յետոյ - 24 Օգոստոս 1921––/^ - երբ 

Բեմ ալի կառավարութիւնը, Լենինի կա-

ռավարութեան եւ բոլշեւիկ կուսակցու-

թեան ընձեռած լա յն աքակցոլթեամբ կա-

տարէ լա պէս ղինոլած եւ պատրաստ, կրր– 

կին Ա՝ոսկուայոլմ, կնքւում է երկոլ պե-

տութիւնն ե ր ի զինակցութիւնը, որ գործ-

նական Հողի վրայ է դնոլմ Լենին—Բեմ ալ 

դաւադրութիւնը Հա յասաանի գէմ է 

Եօթը յօդուած ի ց բաղկացած ա յս 

դաշնագրի աոաքին յօդուածը - ինչպէս 

առաքին դաշնագրի նո յնպէս աոաքին 

յօդուածը - ուղղուած է Ա եւրի դա շնա-

գրի դէմ ՚. 

Ամ էնքին յայտնի է , ոբ ա յդ դաշնա-

գրով Հաստատւոլմ էր Հայաստանի ան-

կախութիւնը եւ որո չլՈւմ նրա սաՀման– 

նեբը ւ 

Հա յութեան ձեռքում գտնուող ա յդ 

մ ուրՀակը կրում է , ի մ իքի ա յէոց, նաեւ 

Թոլրքիոյ պաշտօնական ներկա յա ցուցչի 

ստորագրութիւնը » 
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Ցօղուածը ձեւակերպուած է Հետեւ-

եալ կերպով ։ 

ՀՍաորագրՈղ կողմերը սկզբունքով 

ընդունում են չճանաչել խաղաղութեան 

որեւէ դաշնագիր կամ պետական որեւէ 

յ անձնագիր, որ բոնոլթեամր պարաա– 

դ ըրուած է միւս կողմից ։ 

Ռուսաստանի Հանրապետական կա-

ռավարութիւնը Համաձայն է բացարձա-

կապէս չճանաչել պետական որեւէ Հա-

մաձայնագիր, որ վերաբերելիս լինի 

Թոլրքիոյ եւ վաւերացուած չլինի թուրք 

ազգային կառավարութեան ներկայացու-

ցիչ ազգային մեծ մողովի կողմից» յ 

Երկրորդ յօդուածով րեկանլում են, 

մինչ այգ, երկու երկրների միէեւ կնքը– 

լած բոլոր դաշնագրերը իբբել Հան Հա-

մա պատասխան իրենց ազգային իսկական 

շաՀերին» : 

Երրորդ չարաշուք յՕդՈլածում է 

ամփոփուած այն նենգամիտ գալագրոլ-

թիւնըէ որ ամիսների ընթացքում նիւթ– 

լում էր Հայաստանի եւ Հայոլթեան դէմ։ 

Այս յօդուածով Լենինի կառավարու-

թիւն ր յանձն է առնում * 

Անհրաժեշտ միջոցները ձեււք 
աււնել բաց անելու ճանապարհը 
երկու երկրների մէջ : 

Իր իսկական իմաստով ա յս յօդուա-

ծը նշանակում է խորտակել Հայաստանի 

անկախութիւնը եւ նրա Հողի վրայ գըր– 

կախառնոլթեամբ Հաստատել դաւադիր-

ներ ի միոլթիլնը ։ 

Յօդուածը ձեւակերպուած է բաւա-

կան դիւանադիտական ոճով յ Այսպէս• 

ՀԱպաՀովելու Համար երկ ոլ երկրնե-

րի անարգել եւ անընդՀատ շարունակ– 

ոլող յարաբերոլթիւնները բոլոր պարա-

գաներում , դաշնադիր կողմերը երաշխա-

ւորում են ձեռք առնել անՀրամեշտ բոլոր 

միջոցները, կարելի եղածին չափ շուտա– 

վ ՚ ո յ թ ք Հաստատելու անձանց կամ ապ-

րանքների արգելքներից զերծ տեղափո-

խութիւնը» ։ 

Զորրորդ ել Հինգերորդ յօգոլածնե– 

ՐԸ վերաբերում են դաշնադիր երկրների 

Հպատակների* դաշնակից երկրռւմ վա-

յելած իրաւունքներէն, պարտականում 

թիւններին ու արտօնութիւններին է 

Վեցերորդ յօդուածը վերաբերում է 

նեղուցներին ։ 

Յիշելով նեղուցների աղատ երթեւե-

կութեան միջազգային օրէնքներ ի կիրառ– 

ման մասին, Ռուսաստանը երաշխաւո-

րում է հԹուրքիոյ ամբողէական վեՀա– 

պետութիւնը եւ մայրաքաղաք Կ« Պո լսի 

ապաՀովութիւնը» ։ 

Վեր էին եօթներորդ յօդուածով ո– 

րոշւում է սո յն դաշնագրի վաւերացՈլ– 

մից յեաոյ գործադրուելիք դեսպանական 

Հիւպատոսական յարարերոլթիւնների 

խնդիրը է 

Գա լադի ր այս զինակցութիւնը կն-

քելուց ճիշգ մի ամիս յետոյ* 1921 Սեպ-

տեմբեր 23–^| թրքական կազմալուծ-

ուած բանակը, զօրացած Լենինի կառա-

վարութեան Հայթայթած զէնքերով ու 

ոսկիներով եւ ընձեռած լա յն աէակցու– 

թեամբ, յարձակւում է Հայաստանի վը~ 

բայ, խոստում ստացած, որ կարմիր բա-

նակն էլ թիկունքից կը Հարուածի, եր-

կու թշնամիների մ էէ անպաշտպան մնա-

ցած անմեղ ղոՀին•> • 

Ահա թէ ինչպէս. 

€ ՛ ՚ ՚ Հ ա յ ժողովրդի սոցիալա-
կան եւ ազգային ազատագրու-
թեան միակ ճիշդ ուղին գզեցին 
Վ– Ի՛ Լենինն ու նրա ստեղծած 
կոմունիստ կուսակցութիւնը»: 

Ահա թէ ինչպէս. 

« . . .Սովետ իշխանութեան յաղ-
թ՛անակը Հայաստանում, ռուս 
մեծ ժողովրդի անշահախնդիր 
օգնութիւնը փրկեցին հայ ժողո– 
վըրդին վերահաս բնաջնջումից»։ 

Հա յութեան Հետ քաղաքակիրթ մարդ-

կութիւնն էլ իրազեկ էր կատարուած դա-

ւադրութեան ։ 

Բայց ծանօթ չէր այն մանրամաս-

նութիւնն երին , որ թուրք բորենիները, 

զմտուելով իրենց զինակից Խ . Արիութեան 

Հետ , ի Հեճուկս լենինեան կառավարու-

թեան , կարեւոր Համարեցին բաց անել 

վարագոյրի թաքուն ծալքերը ել աշխար-

հի առա է գնել դաւադրութեան ահա լոր 
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փաստերը, որոնց մի մասը բերեցինք վե-

րելս ւմ է 

Բայց ա յգ մասին փաստեր տալիս են 

նաեւ, իրենք րոլշեւիկները է Այն Էլ պե-

տական անձինքւ 

Վերելում մէք էինք բերել «Սովետա-

կան Գրականութիւն* ամսագրի՝ Եղեո^ 

նին նոլիրուած խմբագրականի Հետեւեալ 

Հատուածը • 

. .Լենինը, որ ծնուեց Ապրի-
լին եւ. պատմական ճակատագրի 
բերումով փրկեց ապրիլեսւն մեծ 
Եղեոնից կենդանի մնացած բազ-
մատանջ ժողովրդի բեկորներն եւ 
վերածնեց Հայոց աշխարեր»: 

թէ ինչպէս փրկեց Լեն ինը Հա յու-

թեան բեկորները վկայում է սովետացած 

Հայաստանի աո. աքին կառավարութեան 

արտաքին գործոց գործավար Ա• Բէգ– 

զագեանը : 

1 9 2 1 Յունուար 2 1 թուակիր իր եր-

կար Հեռագրով ուղղուած էՍնդաբայի 

Աղգա յին մեծ Ժողովի կառավարութեան 

աբտա քին գործերի կոմիսարին» պատճէնը 

Մ ոսկոլա՝ Զիչերինին եւ Տէր Գա բրի էլ– 

եանին, Բագու* արտաքին կոմիսար Հիւ– 

սէյնովին եւ Աթարբէգովին, նա վրդ՛ով-

մունքով բողոքում է Կաբսի եւ Ալեքսան-

դր ա պո լի շրքանները գրաւած տաճիկ զօր–՛ 

քի բռնոլթիւնների , խժդժոլթիւնների , 

վայրագոլթիլնների ու կոտորածների 

դէմ, 

Նա մէկ առ մէկ յ ի լա տա կում է տա-

ճիկ զօրքի կատարած թ ա լ ա ն - կ ո զ ո պ ո ւ տ ի 

մասին է - պետական գոյքեր, չոգեկառ-

քեր , Հեռագրի ոլ Հեռախօսի կազմած-

ներ , օթոմորիլներ , գի ւղա տնտեսական 

մեքենանեբ ( խաղաղ աշխատաւոր մ֊ողո– 

վըրդէ ՎեՐէին պարէնը, տնային իրերը, 

անասունները, նոյնիսկ որբանոցների վա-

ռելիքը ։ «Նալբանդ կայանում կեդրոնա– 

ցած է , դիւղացիներից խլոլած ՀացաՀա-

տիկի մեծ պաշար Տաճկաստան ուղարկե-

լու Համար, որով գիւղացիութիէնը դա-

տապարտուած Է սովամաՀոլթեանի է 

Անընդհատ բոնութ-իւննեբի մասին -
18—50 տարեկան տղամարդկանց բռնի քը– 

շում են Սաբիղամիշ ել Էրզրում, ծանր 

եւ բռնի աշխատանք կատարելու է քՍլում 

են ալիւրի ՛զարկերից կարո լած նրանց 

զգեստները եւ խիստ ցրտին քշում են նը– 

բանց աշխատելույ (ինչո՛ւ ոչ կոտորե-

լու) է Սովորական երեւոյթ են խ ԺդԺ՜ՈԼ– 

թ-իսնները - ասկեաբների առանձին խըմ– 

բեր խումում են գիլղերը յ թալանում ք 

սպանում եւ կանանց բռնաբարում է 

ԱնընդՀատ չարունակւոլմ են մ ա ս -

սայական սսլսւնռսրփւնները ամէն տեղ է 
3 ական է անուանէ յ ի շում է մի գիւ-

ղս լ մ սպանած եօթ կոմունիստների եւ 

մի գա լա ռակում՝ 2 0 0 սովորական մարդ-

կանց սպանութեան փաստը: 

իսկ թէ որքանն էր ներխուժած աս-

կեա բներ ի կատարած կոտորածի չափը 

իրենց գրաւած ամբողք շրջաններում, ո՛չ 

այն օրերին յայտնոլեց եւ ոչ էլ Հետա-

գայում պարզոլեց յ * ) 

Հեռագրի վերքում Աովետ Հայաստա-

նի արտաքին գործերի գործավարը խըեդ– 

բում է միքոցներ ձեռք առնել գա դար ե– 

ց ընելու ա յդ բոլորը եւ աւե լացնում է • 

«իք . Հա յասաանի կառավարութիւնը 

լիովին Հաւատացած է , որ նրա արդա– 

* ) Այս անմեղ գոհերի արիւնը ծանրանում Է 

խղնի վրայ, Ալեքսանդրասլոլի կոմունիստ կոմի– 

տէի ղեկավարների եւ րոլշեւիկ քարոզի չ-գործիչ– 

ների, - Լենինի հետեւողների - որոնք թուրք 

ասկեարների ներխուժման օրերին, թռուցիկներով 

ու քարոգութեամր իրենց ուրախութիւնն էին 

յ այտնում նրանց գալստեան սա֊թ՜իւ եւ կոչ անում 

հայ գինուորնհրին ու զիւզացիութ-եան–– 

«Չհաւատալ դաշնակցականների հազա-

րաւոր ստերին, որովհետեւ եկողները ոչ 

թ է թալանի աւաղակներ են, այլ հայ 

գիւղացիների, ղինուորների ու րանուոր– 

նհրի ընկերներ– թուրք աշխատաւորներ 

ե ն ։ 

՛նրանք դալիս են ոչ թ է կոտորելու» 

այլ թալանչի դաշնակների ձեռքից ազա-

տելու ձեղ։ ք ո ւ ք լաւ հաւատացէք, որ 

կարգում, Ալեքսանդրապոլում եւ գրաւած 

միւս տեղերում, նրանք ոչ թսւլանել են» 

ոչ էլ կոտորել, այլ հաստատել են րան– 

ուորադիւղացիական կարդ ու կանոն»։ 
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բացի աղահանքները չեն վարող չճանաչ– 

ուել Տաճկաստանի Ազգային մեծ ժողովի 

բարեկամ կառավարութեան կողմից եւ 

չուաափոյթ պատասխանի է սպասում ձեր 

կառավարութեան , այգ աննորմալ կա-
ցութեան վերք աալոլ Համար ձեռնար-

կած քայլերի մասինի ։ * ) (Միայն ա ն ն ո ր -

մա՞լ) : 

Ահա թէ Լենինն ու կոմունիստ կու-

սակցութիւնը ինչպէ՚ս են ազատել Հա-

յաստանը եւ վ՚րկել Հայութիւնըւ 

Արդ, սլէաք է իմանան Ա• Հա յաս– 

տանի , գա լան ական մ ոլոլցքով տար-

ուած իշխանաւոբներն Ոլ մ ո չեռան գ խըմ– 

բագիրներն ու խաբուած գրողները - եթէ 

միայն չգիտեն ել չեն ծածկում - որ Հա-

յոլթեան դաՀճապետները, գիտակցելով 

Հանդերձ, որ «Հայերը ուժեղանալով կը 

ճզմեն իրենցի , ո՛չ մի գէպքՈլմ ել ոչ մի 

պայմանում, չէին Համարձակլում մի 

քայլ անգամ անելու գէպի Հայաստանի 

սահմանները, եթէ 

Լենխնը, իր երեւան գալու Հէնց ա– 

ռաքին օրուանից իր «բա րեացա կամ ու-

թի ւնը ցոյց չտար Թուրքերի ոլ Իսլամոլ– 

թեան Հանգէպի ել աԳ-ին Բրեստ֊Լի֊ 

գովս կում նրանց չնոլիրէր Հայաստանի 

ռազմագիտական կարեւոր նչանակութիւն 

ունեցող կարս, ԱրտաՀան, Օէթի նա– 

Հանգները յ 

Ապա, այնոլՀետեւ շարունակելով իր 

բարեացակամոլթիլնն ոլ քեբմ Համա-

կրութիւնը, նա զէնք ու ռազմամթերքի, 

ոսկիների լայն աէակցութեամբ չսրէր 

գայլի բթացած ատամներն ոլ բաց չթող-

նէր ամէն կողմից թշնամիներով շբՀա-

պա տո լած Հա յութեան վրա յ • «Այգ ոս– 

կով ու զէնքերով լրացրինք բանակի պա-

կասութիւներն ու ձեռնարկեցինք յ ար-

ձա կմ անի (Հայաստանի վրայ) • խոստո-

վանում են իրենք՝ այգ օրերին Լենինի 

* ) Ս* ՎբացծաՕ «Հայաստանը ըոլշեւիկ մ ա ֊ ր – 

<փ հւ թ–րքակա& «ալի միքեւ», Է յ 2 2 3 ։ 

աքակցութեամբ կազգոլբոլած Թուրքե– 

ըը։ 

Թուրքերը չէին Համարձակուի յար– 

ձակուել Հայաստանի վ ր ա յ , եթէ Զինո– 

վիել, քիագէք եւ միւսները % գրկաբաց 

չընգոլնէին Հայ Եղեռնի գազաններին եւ 

ք*ա դո լի Ժողովում չարաշուք ներշնչում-

ներ չանէին նրանց յայտարարելով, որ 

«եթէ շարժում կատարեն (Հայաստանի 

դէմ) իրենք ձայն շեն Հանիի տ 

Եթէ այգ Համաժողովին մասնակ-

ցող Ա. Մ|իկոյեան , Աւ . Նուրի քանեան , 

Ա • Մռաւեան, Ա. կասեան եւ այլ դաւա-

ճաններ իբր Լենինի Հլու ստրուկներ, 

ձեռք չտա յին Հա յոլթեան արեամբ շա– 

զախուած Էնվէրի , Խալի լի եւ միւսներ ի 

ձեռքերին ել չմիանային աշխաբՀի մե– 

հագոյն ոճրագործների Հետ «խորտակե-

լու Համար գաշնա կների ատելի կառավա-

րութիւնը^ $ 

Եթէ Ա տա լինը յագեցնելու Համար իր 

ոճրագործական ծարաւը, իր Հոգեկից 

եղբայրներին չթելադրէր - «լուծելու 

Հայաստանում մնացած որեւէ չլուծուած 

բան եւ այգ մասին ժամանակը ճշգրտէ^ 

րէն յա յան ել իրենցի ։ Րրպէսղի իրենք էլ 

միւս կողմից աքակցեն նրանց, խորտա-

կելու երկու թշնամիների մէք անզօր մը– 

նացած Հա յաստանը 1 

Եթէ Ջ Ի չերին ը փոխանակ դիւանա– 

գիտական կեղծ խաղերի, շարունակէր իր 

պաՀանքնեբը - թ է կուզ չպնդելով նրանց 

գործադրութեան վրայ, յգոն է Հեռու պա-

հելու նրանց Հայաստանից է 

Եւ վերքապէս, եթէ Հայանուն երիցս 

անիծեալը , գայլերի Հետ ունեցած իբ ա– 

ոաքին սիրալիր տեսակցութեան ժամա-

նակ իսկ , յայտարարէր նրանց , որ 

«Հայաստանը, իբր նախկին Ռուսաս-

տանի մի նա Հանգ, իրենց է պատկանում» 

եւ իրենք պիտի գրաւեն ել միացնեն մեծ 

Ռուսաստանին յ 

Ե լ ոչ թէ դաւադրութեան գործիք եւ 

մեղսակից լինէր նրանց նոր ոճրագոր– 

ծութիւննեբին, աջակցելով նրանց խու-

ժումին նաեւ արեւելեան Հայաստանում է 

Այդ պայմաններում, 1918 Մայիս 25– 

2 8 կռիւներում Հայկական Հերոսական 



Հարոլածներից ընկճուած եւ. %որ Հաչւ– 

ուածներէ տակ ճզմուելու, երկիւղով բըռ– 

նըւած , կաաարելասլէս քա յքա յոլա ծ ու 

կազմալուծուած Թուրքիան սլէտէ աշխա-

տէր որեւէ կերպ լեղոլ գանել Համաձայ-

նութեան գալ Հա յաս տան է Հետ եւ մնար 

էրր «բարի դրացի...*։ 

կարող են առարկել, որ Լեն էն ի , 

Ս տալէն է ու կոմ ունիսա կուսակցութեան 

գաղափարն ու նպատակն էր այգ Ոլղին 

թելադրում նրանց • ա յգ քաղաքականու-

թիւնն էր պա Հանքում նրանց շաՀը է 

Շատ բաբի տ Թող այդպէս լինի ։ 

Բայց այդպիսի քաղաքականութիւն -

որ կայանում է մեր դարաւոր թշնամու 

Հեա Համագործակցութեան մ ԷՀ լինել եւ 

նոր կոտորածների միջոցներ ընձեռնել 

նրան է - ոչ միայն Հակառակ է մեր շա-

Հերին, այլեւ վնաս եւ թշնամական է Հա-

յաստանի եւ նրա գոյութեան դէմ է 

Հետ ելա բար Լենինն եւ իբ կուսակ-

ցութիւնը, Հանդիսանում են ոչ թէ Հա– 

յութեան բարեկամ կամ փրկիչ, այլ Հա-

կառակորդ եւ թշնամի , նոյնքան անողոք, 

որքան եւ միւս թշնամիները՛. 

Սփիւռքի Հայութիւնը լալա պէս ի– 

րազեկ է պատմական ա յգ ճշմ արաու– 

թեանէ 

Իսկ եր կրի ժողովո՛՛ւրդը յ 

Նրա մի մասը, այգ ճշմարտոլթեան 

ծանօթ Է, անցեալի դէպքերին մասնակից 

անձնալորոլթիւնների , իբ պապերի , տա-

տերի եւ ծնողների յիշողութիւնները չսե– 

լով է 

Միւս մասն էլ, տեսնելով ամէնօրեայ 

քարոզչութեան կեղծիքն ու փաստերի խե-

ղաթիւրումները , բնազդօրէն եւ տրամա-

բանօրէն կռա Հում է մօտաւոր անցեալի 

գէպքերի իրողութիւնը ։ 

Այնպէս որ Աովետ Հայաստանի մո-

լուցքով բոնոլած իշխանալոբները , խըմ-

րագիրները եւ կո յր կրքով տարուած ո– 

բոշ «բանաստեղծներ» ու գրողներ , որ-

քան կուզեն թող ներբողեն Լենինին եւ 

կոմ ունիսա կուսակցութեան (ինչպէս մի 

ժամանակ գովերգում էին արեւ Ա տա լի-

նին) , որքան կուզեն թող պաշտեն իրենց 

կուռքերին - միայն բռնակալները ել նը– 

րանց ստրուկներն են, որ դէմ են գաղա-

փարների ու կարծիքների ազատութեան -

բա յց աւելի եւս չվարկաբեկոլելոլ Հա-

մար թող չխտչեն ճշմարտութիւնը, թոԳ 

գլխիվայր ^ներկայացնեն դէպքերն ու ե– 

րեւոյթները ել թոզ չձեւափոխեն պատ-

մական փաստերն ու իրողութիւնները, 

այն ամէն դէպքերում, երբ Հարցը Հա– 

յութեան է վերաբերում ։ 

Ա"ան ալանդ Հա յութեան սրբազան տօ– 

ների, յիշաաակումների ոլ Հանդիսոլ– 

թ իւնների օրերին, թող չվիրաւորեն նրա 

զգացումները ել չյարոլցեն նբա արդա-

րացի ղա յրոյթը փորձելով աղարտել 

նուիրական օբուայ խորՀոլրդը Հա յու-

թեան անողոք թշնամիներին, իբր նրա 

ազատարար ներկայացնելով • • » 

ԷԼՄԱՐ 

Թ հերան 

(Շար. 2 եւ վեբյ) 
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«ՀԱՅԿ ԱԵՐԵՆԿԻԻԼԵԱՆ» ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿ 

ինչպէս անց եւս լ տարի Հաղորդած ԷԻ^՚Ք ար– 

տաոաՀմանի հայ մամուլին, ողբացեալ Հայկ Աե– 

րենկիւլեանի Հարաղասէներր, այրին եւ զաւակը, 

յաւերժացնելու. Համար իրենց ամուանոյն ել. Հօր 

յիշատակը, տրամադրած են չ-ր" միլի՛՛ն ֆրան– 

սա կան Հին ֆրանք, աոկո ար ամ Էն տարի յատ– 

կացնելու. Համար գրական դորեի մր Հ րաաա րա– 

կութեան I 

Միաժամանակ, ամէն էոարի, մրցանակ 

հած գործ՜ին Հրատարակութեան նպաստելու Հա֊– 

մար, այրին յանձն առած Է մայր գումարին վր– 

րայ աւելցնել 100*000 ֆրանսական Հին ֆրանք տ 

100*000 ֆրանսական Հին ֆրանք եւա% զաւակը է 

Աերենկիւչեան շնա ան լԿքին կողմկ միլրիի 

անգամ նչանակուած են Ց՛՛վիկ Եզիաղարեան, կ. 

ՄեՀեան եւ Շ– Նարգուձիէ 

Սերենկիւլեան շնա ան իքը ել ժիլրին յարմար 

տեսան էԱերենկիւլեան գրական մրցանակֆին Հիմ-

նադրամդ դնել Մե*ի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկո-

սութեան ա րամ ա դրութեան աակ , ի պաՀ կաթո-

ղիկոսութեան յարմար դատած դրամական մԷՀ, 

սէոկոսր միայն յաակացնելոլ պայմանով Հրատա-

րակութեան է 

Ծրցանակի արժանացաե գործերը միչա պիաի 

Հրատարակուին Ծեծի $ան ն Կիլիկիոյ կաթողի-

կոսութեան ապարանին մԷ1, Անթիլիաս։ 

Մրցանակի Համար կրնան ընգուձուիլ. 

1— Հայ գրողի մը մէկ գործը. Հայերէն, ան-

տիպ. 

2 – Հայ գրողի մը մէկ գործը, օտար լեղ– 

Իւով, անտիպ, պայմանով որ վերաբերի Հայ մը– 

չա կոյ թին ել պատմութեան է 

3– Հանքեր "ւ մ Էչ պաՀ գրուած Հայերէն 

նոր ձեոագիր մը. 

4 – Օտար Հեղինակի մը մէկ գործը, անտիպ, 
պայմանով որ վերաբերի Հայ մշակոյթին եւ 
պատմութեան է 

Տարին լրանալու մօա ԸԱալով, մրցանակ 

շարուեցաւ անցեալ տարի ւ Ու՛՛տի, Աերենկիւլ– 

եան ընտանիքին վճարելիք աոաջին տարուան բա-

ժինը բարդուեցաւ մայր գումարին վրայ % 

8իշեցնենք նաեւ Հետեւեալ պայմանները• 

Մ րցանակի Համար ղրկուած ձ եռագիրները 

պէտք ( ներկայացուին մեքենագրուած եւ, ինչ-

՛քէս օրէնք է, ծածկանունով, գոց պա Հա բան ի մը 

մէշ՝ իսկական անունը I 

Մրցանակ շաՀած Հեղինակը կաթողիկոսարա-

նին կը թողու իր գործէն Հարիւր օրինակ* որ 

պագրուելէ ետք » ԱՀւժաոանգ գործերը (Հին ձե– 

ււադիրներ), տ պագրուելէ ետք, կը վաճաո֊աւին 

կաթողիկոսարանին կողմ է, Հասոյթը աւելցուե-

լու պայմանով ՀՍ երենկիւլեան Գրական Մրցա– 

նակ՚ֆի Հիմնադրամին վրայ ւ 

1/րցանակ շաՀած գործերը պիտի կրեն <Հայկ 

Ս երենկիւլեան Մ ատենաշար» մակագրութիւնը է 

Մրցանակները կը յայտարարուին ամէն տա-

րի Հոկտեմբերին ւ 

Արդ, ժիւրին կու գայ այսօր, 20 Հոկտեմբեր 

1965» ներկայացնելու իր աո֊աֆին տարուան ե– 

րախայրիքը. 

1՛- ներկայացուած գործերը, որոնք կը վե-

րաբերէին մրցանակի առածին յօդուածին Հտեա 

վերը), յարմար չէին կազմուելիք մատենաշարին 

տրամադրութեանց ու պա յմաններուն ւ Միւո Կ"Ղ~ 

մէ՝ միւրիին անդամները կը մերժէին իրենց գը֊ 

նաՀատութեան եւ քննադատութեան չափանիշը 

Հաշտեցնել տարլոյն ընթացքին ներկայացուած 

Հունձքին Հետ։ 

2 ներկայացուած է գործ մը, մրցանակի 

երրորդ յօդուածին վերաբերեալ, որ ան մ իրապէս 

գրաւեց մ-իւրիին ուշադրութիւնը– Կ իլիկի" Հ մե– 

ծագոյն կաթողիկոսներէն Ներսէս Լամրրոնացիի 

կեանքին ու գործին նուիրուած աւարտաճառ, մըն 

է (ձեոագիր 450 զ-ր դրած է Ար մ աչի Գըպ– 

բեվանքին միաբաններէն Սմբատ աբեղայ կետա– 

գային Եպիսկոպոս) Աաատէթեան, նահատակ, 
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խՀդՀօրէն գլխատուած ձճ\0–ին I Այս աւարտա-

ճառը արձանացած է Իզմիրեքռնց մրցանակին, 

բայց կը մնար անտիպ Ու. կը կարծուէր ձեոյսգի– 

րը կոր սու. ած ւ ժիւրէին անդամն երուն Համար 

չասէ ցանկալի Էր Կ իլիկի"յ Կաթողիկ ոսութեան 

Հովանա լոր ութ եան տակ գրուած մրցանակին մա-

տենաշարը սկսիլ կիլիկի"յ մեծագոյն կաթողի-

կոսներէն մէկուն* Լամբրոնացիի կեանքէն ու 

գործէն նուէրուած այս գործով I Ղ՚^՚բախտաբար է 

գանուած ձեռագիրը, կարգ մը թերութեանց պատ-

ճառով , կը պաՀանՀԷ Հրատարակելէ վիճակէ մէԼ 

գնել գործը ւ Ուստի, յետաձգուեցաւ գալ աար– 

ուանէ 

3" ներկայացուած են գործեր 4ւաէ որ կը 

վե բաբերէն մրցանակէ երրորդ յօդուածին է բայց 

ժիլրին չուզեց մատենաշարը ակս ի լ օտար լեզուով 

գրուած Հատորի մը Հրաաարակութեամբ« 

4 – ներկայացուած է գործ մը եւո, ոբ կը 

վերաբերէ մրցանակէ չորրորդ յօդուածին, գըր– 

ուած գերմաներէն, թարգմանուած1 Հայերէնէ 

Այո գ-րծը վէպ մըն է, %էլթշ՝ Հ–յ*ց Տբգատ 

թագաւորէ կեանքէն քաղուած ւ Հեղինակը կարլ 

Պոֆէն (1926), թարգմանիչը՝ ողբացեալ Եր– Տէր 

–Ան գրէ աո եան (Ֆրանց Հերֆէլէ ծանփթ վէպի* 

թարգմանէչը) է ԺԷ՚֊րիհ մէաձայնութեամբ որո-

շեց վՀայկ Օեբենկէւլեան Մաաենաշաբիը թանալ 

այո վէպէն Հրաաարակութեամբ, մինչեւ Լ-մթ– 

բոնացէէ նուիրուած գործին Հրատարակելէ վի-

ճակէ մէշ գբուէլը* 

Աոաջին մրցանակ շաՀած այո Հատորը վէպ 

մըն է ոբ պէաէ իանգավաոէ Հայ մողովուբգը, 

Հայոց մեծագոյն թագաւորներէն մէկու*՝ Տրգ»֊ 

աի գործին նկարագրութեամբ, փառաւոր ա՛նց-

եալէ մը պատկերացումովէ գերմանացի գրողն 

անգամ ներշնչող դրուագներով յ Ու֊ կարելի է ը– 

սել այնքան գրտւէչ, որքան միւո գերմանացի 

ԳՐ՛՛ ղին՝ Ֆրանց Հերֆէլէ վէպը» 

Մրցանակ շաՀած այս վէպէն իոբագէր ն է 

ՀԱ8Ո8 ԱՐՀԱ8Ն ՏՐԳԱՏԷՍ 

է՛՛յս կը տեսնէ գալ գարնան՝ Կէլէկէ՚՚յ կա– 

թոզէկոոութեան ապաբանէն ւ 

ԺԻՒՐԻ՛ ՀԱՑԿ ՍեՐԵՆԿԻՒԼԵԱՆ 

ԳՐԱԿԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԻՆ 

ՏԱՐԼ ԱԶնԱԻՈԻՐ 
ՌԻ0-ՇԱՆԷ8ՐՈ8Ի 

ԱշխաբՀի գեղեցկագոյն քաղածներէն մէկը 

նկաաուող քրազիչիոյ (հիօ-Եանէյրօ քաղաքը այո 

տարի կը տօնէ իր Հիմնադրութեան ՀԹՀամեակըւ 

Այս առթէ Լ կազմակերպուած են մեծ ֆես– 

թէվաչներ, որոնց Հբաւէրուած են աշիարՀԷ լա-

ւագոյն արուեստագէտները- շարմ֊անկարէ աստ-

ղե ր% երգիչներ ե ւ այլն I Ասոնց կ-բգէն Ռէօ-Ե–֊ 

նէյր9 Հբաւէրուած է նաեւ Ծարչ Ազնալուբ, զոր 

Պրազիչէացիները կը կոչեն ֆրանսական եր գա պշ֊ 

նակներու թագաւորը յ 

Շարլ Աղնաւուր Ռի*/Է օդանաւակայանին մէք 

գէմաւորուած է բազմաթէւ թերթերու թղթակից֊ 

նեբու, ՓԻւ՚Դ ներկայացուցիչներու ԽՆ չէացող-

ներու բազմութեան մը կողմ է * 
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ՀԵՂԻՆԱԿ 

Հ . ԳՐԱԿԱՆ 
» » 

» » 
ԴԵՒ 
Ռ. ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ 
ԱօՈՏ ՆհԻՐԵԱՆ 
Վ . ԳէհՐԳԵԱՆ 
Ն– 0 ՏԱՃ ԵԱՆ 
3– ՇԻՐԱԶ 
» » 

Լ– ԳԱՐՄԷՆ 
» > 

Ա– ԳԱՌՕՆԷ 
> » 

» » 
» > 
> » 

Գ– ԳԵՂԱԿ 
» > 

Մ– ԻՇԽԱՆ 
ԵԳ– Պ08ԱՃԵԱՆ 
» » 

Ս– ՍԱՀԱԿԵԱՆ 

Ա– ԵՐԿԱԹ 
» 

» 
> 
> 

» 
> 

Հ– 8ՈՎՍԷՓԵԱՆ 

ԲՍԼՆՍւՍՏԵՂւԾՈԻԹհհՆ 
ԽՈՐԱԳԻՐ 

Գ– ՎԱՀԱՆ 
ԱՈՄԱՆՏ 

Հսւյ դրօշին 
Տեսիլք անցեալի 
Պաղատանք մտհուսւն 
Անտառի ճանապարհին 
Խ ց ի ն մէջ կարօտի 
Պահակները 
Հայոց լեզուն 
կացինը 

Նոյի ագռաւները 
Խօսք* օրերու եւ մեր մասին 
Գիշեր մ ՚Ապրիլի 
Աշխարհի դ է մ 
Վիշտը 
«Ինչ»ը 
Մարդը 
0 , ՛մարդուկներ դուք խեղն 
Վե՛ր կաց յ Անակրէո՚ն 
Հարցում 
Սօսի-Պելլա , 
Ցիշեցէք գիս 
Ծննդավայր կորուսեալ 
Գիրեր անծանօթ 
Բացատրութիւն 
Ընդվզում 
24 
Հոգեհանգիստ 
Րնաշնշուած ժողովուրդին երգը 
Սուտը 
Գետ խորհրդսւհոս 
Անցեալ, անցեալ 
Հին օրերու կախարդանք 
Մոռցուած հնչեակ 
Արձանագիր խորհուրդ 
Նուրենրերգ լինէր 
Հարսի կոնդ՛ը 

Կռփամարտ 
Անյուսութիւն 

ԹԻՒ 

1 
6 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
8 
3 

4-6 
3 
8 
8 
8 
8 

11 
3 
6 

4-5 
4 -5 

7 
4-6 
4-6 
4 -5 
ձ-5 

6 
8 

10 
10 
10 
11 
ս 
6 
7 
8 
9 
6 
6 
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8– ԳԵՂԱՐԴ Ցուշերգ 9 
» » Օրօր 9 
» » Աչքերդ 9 
Զ– ՄԻՐԶԱ8ԵԱՆ Իսկ մենք 9 
* » Լոյ սերի մէք 9 
» > Նաւակը 9 
ԱՐՇԻ Բողոք 10 
ՇԱՀ ՊԱՆ Երկու սրտեր 10 
Պ • ՍԵՒԱԿ կոչեմ ապրողաց 11 

ս ւ ր տ ս կ 

Կ– ՍԱՍՈՒՆԻ Սարերու Ասլանը 1 
» » » » 2 
» » » » 3 
» » » » 8 
» > » » 7 
» > » » 8 
» » » » *> 
» » » » 10 
> » » » 11 
» » » » 12 
» » Ազատամարտի սերունդը 4-5 
Ա. ԼԷ8ԼԱՆԻ Հայկական Լեգէոնը 1 
Ա. ՀԱՑ ԿԱԶ Ծովոսն ու կնոջ վստահիլ չ ՚ը լ լար 1 
^ ^ Ա*ուշեղն ալ հնազանդեցաւ 

ցեղի ձայնին 4^-5 
Շ– ՓԱՓԱԶԵԱՆ Իրա՞ւ, Տօմինիք 1 
Ն– ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ Հայերէն գիրքերուն վիշտը 2 
^ > Մայր Հայաստանի մանուկները 4-5 
Ն– ՁԱՐԽՈՒՏԵԱՆ Քաղաքը, ուր Նարեկ չկար 2 
Ս– ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ Երկաթէ մեոե լ Ը 2 
^ > Մշեցի Մոսոն 7 
Ն– ՎԻՐԱՊԵԱՆ Աոաջին սէր 2 
ծ » ՍԻՐԱՅԻ դրախտը 10 
Ս– ՍԻՄՈՆԵԱՆ էրկու հողակոյտեր՝ 

Արագսւծի լանջին 3 

Ա. ՁԱՐԽՈՒՏԵԱՆ $Ո ա յ ^ « յ * 3 

ՀԱՄԱՍՏԵՂ Յաւիտենական ճամբորդը 4-5 
ք . ՍՆԱՊԵԱՆ Մահապատիժ կը պահանջեմ 6 

» » Օրագիր 10 
Ն՛ ՃԱՊՐԻ Դրուագ մը անցեալէն € 
Զ ՛ ԳԻՐԷԶ.ԷԱՆ Մի ոմն « 
ժ ՛ ԿՈԹԻԷ ծաղկալի զատիկ մը 7 
Ղ՚ . ԺԻՐԱ8Ր ՍեւսՏմորթը 7 

ճ1ց1է1տՅճ 
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% V ԺԻՐԱ8Ր Տասներորդ անունը 8 
Ա. ԳԱԻԻԹԵԱՆ Կեդծ վարդերը 7 
» » Մինչեւ ժամանակը գայ 9 

Ց– &ՈՐԵ8Ի ՍիՐոյ ծրթիո-Ը 8 
ՇԱՀ ՊԱՆ 8 հ տ » յ կ ՚ ըսեմ 8 
Զ– ՄԻՐԶԱ8ԵԱՆ Ա լ հ1Ի 9 
Գ Ֆ Մահացուածը 9 
ՇԱՀԱՆԳՈԻԽՏ Յուսախաբը 9 
Կ– ՄԵՀԵԱՆ • • •Ո՞րն է իմ Հայրենիքս 10 
Զ ՝ ՈՕԲնԻՆԻ Երկուութեան ստեղծուածը 11 
ժ . ԱԹԹԱՐԵԱՆ Կեանքը գեղեցիկ է 11 
» > » > > 12 
Զ– ՍՈԻՐՈԻԶԵԱՆ ՎասպՈլրականէն Պէյրութ 11 
8– ԿԱՐԱՊԵՆ8 Այցհւուն 12 

Ւ1/Ա8ԼԼԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ 
Լ– ՄԿՐՏՉԵԱՆ Արդի խորհրդահայ դրականութ՛իւն 1 
» » Հայ ազգի կագմաւորումը 2 
» » » > > 3 
» » » » » 7 
» » Սեւանա յ յիճը 9 
» » » » 10 
» » » է 11 
ԵԳ • Պ08ԱՃԵԱՆ Գրիգոր Նարեկացի 1 
» » Ռ • Զ արդար եան 4—5 
» » Րաֆւիի 6 

» քաղաքական գրականութ՛իւն 7 
> » Գրիգոր Զօերապ 8 
» » Ն • ՊԷշիկթաշլեան 10 
» » Ապրի1 24 4 -5 

ՍՆԱՊԵԱՆ «Մայրամուտից աոաշ» Հ • Ս • 1 
» » «Կարաւանները դեո. քայլում են» Ս «Կ • 3 
» » Տ– Ջէօկիւրեան 4-5 

՚ » » «Կտակն էր նահատակներուն» Ա • Հյ • 4-5 
» » «Սպիտակ Գիրքը» Հ . փ • 6 
» » «Եւ եզեւ մարդ» Զ • Ո • 8 
» » «8աոաշ» եւ մեր քուէն 9 

ՕՇԱԿԱՆ Գրական հարցեր 2 
» » Սարթր 3 
» » Ջօհրապ եւ Երուխան 

ՓԱՓԱՏԵԱՆ Թատրոնի անբնական 
րնականութիւնը 2 

» > Թովմաս Սթէրն է լիոթ 2 
» Երեսունըվեց տոամաթիկ 

դրութիւններ 3 
՚ » » Հրանդ 4-5 
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է՝. ՓԱՓԱԶԵԱՆ Շէյքսփիրի տիպարներուն 

անմահութեան գաղտնիքը 7 
» » » > 8 
» » » » 9 
» » » » 10 
» » «Հայու բեկորներ» Վ* Մ՛ 8 
8– ԳԵՂԱՐԴ Թարգմանական գրականութիւն 2 
» » Ռ– Սեւակ 4-5 
» » Տօքթ–. Ալպէր Շըվայցէր 10 
ժ– ԿԻՒՎԷՐՋԻՆԵԱն նիքոլսւ-Սըրսոքի թանգարանը 2 
Վ . 8– «Ամէնուն Տարեգիրքը» Կ– Գ՛ 6 
Մ– ԻՇԽԱ՛Ն գ . Վարուժան 4-5 
ԱՐՄԻ՚եԷ Սիսւմանթօ 4-5 
Գ– ԹԱԳԻՈՐԵԱՆ Ա • Ցարութիւնեսւն 4-5 
Տ ՚ ՈՍԿՈՒՆԻ Գ * Բարսեղեան 4-5 
» > «՚Սերշնչեալ լեռը» 9 

ԵԳ • ՏԱՍ՚ՍԱՊԵՏԵԱՆ Մեռելները 4-5 
» » Հայ դատը եւ թ՛ուրք 

եղեռնագործութիւնը 10 
» » » » » 11 
» » » » » 12 

ԱՇՈՏ ՆՈԻՐԵԱՆ Սխալ ամիսը 4-5 
ի . Վ– ՆԱԻԱՍԱՐԴԵԱ՚ե Հարիւր վայրկեան 4-5 
» » » Մեծ ստեղծուածը եւ ՛Նարեկացին 8 
Ի– ԹԱՇԵԱ՚ն Պատճառը եւ արդիւնքը 4-5 
» > Բանաստեղծութեան տագնապը 6 
ՀԱՐՓԻԿ ԹԱՄՐԱԶԵԱՆ Զօրայր Միրգայեանի . գրական հանգանակը Տ 
Ս • ՄԻՔԱՅԷԼԵԱ1» «Մխիթար սպարապետ» - Ս« Խ • - 9 
» է » » 10 
Վ . ԳԷՈՐԳԵԱ՚Ն Մտածումի եւ հառաչանքի շիթեր 8 
» 1 » 1 » 11 
8– ԷԼՄԱՐ Լենինը եւ Բպշեւիկ կուսակցութ-իւճը 11 

» » » » » 12 

Ն Շ Մ Ա Ր Ն Ե Ր 
«Ոչ մի անգամ» 1 
«Մենախօսութիւն • • •» 3 
«Գայթ՜ակղում է սրտերը» 3 
«Դրդապատճառները» 3 
«Ծնած է 1915-ին» 6 
«Դիրքը«• • Կեցուածքը...» 6 
«Ասկէ՝ Հայեր են անցեր, եւ ասկէ՝ Թուրքեր» 6 
« ՚ ՚ • Եւ ասկէ* դարձեալ Թուրքեր» 6 
«\փւրէնպէրկի վճիռը եւ մեր վճիռը» 6 
«Ասոնք անոնցմէ են»–.– 7 
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ՆՇՄԱՐՆԵՐ 
« • • • Ա յ օ ի ար իյ լած պատերն ու մաշուած առաստաղը» 7 
«Երյեք:՝ Ոչ մի անգամ.՛ ՛» 7 
«Թշուառական • • •» 7 
«Պապուկ, ատ ո՞ւր > • • Պապուկ» 7 
«Մտքի նպաստընկալները...» 8 
«Վաղուց էր անպատուել» § 
«Ի խնդիր գազսւններու վերադարձին» 8 
«Արեւսւյին ժսոքացոյց» 9 
«Թափառում եմ էութեանս մէք» 9 
«•Բաշերէն ամէնէն գեղեցիկը» 9 
«Երիտասարդների սեյլանին մօտ» 9 
«Հայրենիքի ձայն» 10 
«Գեղօն Սօսեաց անտառին» 10 
«Փէյօ Եավօրով» 
«Անլռելի գանգակատուն» 10 

ԱՐՈՒԵՍՏԻ ՔՐՈՆԻԿՆԵՐ 
բ . Փ ՛ իօնէսքոյի ճագսւտ երգչուհին եւ դասը լ 

» Հարցաքննիչը ձ 
» Եսի մարդը 7 

8 • Գ • Կոմիտաս քառեակի երաժշտական երեկոն 2 
» Կռիւի նոր ցուցահանդէսը 11 

8 * ՚Բ ՛ «Բագին»ի զրոյցները շ 
Բ– «Ագդակ»ի 38 տարիները 8 

» Լուի գա Պոգապաւեան 9 
• » ժորժ Սարգիսեան կը պարգեւասւրուի 9 

» Լիրանանահայ երգի պարի անսամպլը 10 
» էմիլ Րիհանիի մահուան 25-ամեակը Ս. 
» Ցիսնամեակը ք; 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԼՈՒՐԵՐ 
Մշակութային ^ւրեր 1 , շ , 3 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 

ՄԱձԱԳՐՈԻԹԻՒՆ 
Հրաչեայ ՚Բոչար 6 Հայր 8ովհ– Մսըրլեան 10 
Մկրտիչ Պարսամեսւն 8 Մ՛ Կիւրնեսւն 8 



Շ Ն Ո Ր Հ Ա Կ Ա Լ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ս Տ Ա Ց Ա Ն Ք 

Պ ր ն . Արշաւ ի ր Շ ի ր ա կ ե ա ն է ն 2 0 0 տ ո լ ա ր , « Բ ս ւ գ ի ն » ի ֆ օ ն տ ի ք ւ : 

« Բ ա գ ի ն » յ ա ո ա ջ ի կ ա յ տ ա ր ո ւ ա ն հ ա մ ա ր , ա պ ա հ ո վ ա ծ է ա շ -

խ ա տ ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ը , ն ա խ կ ի ն ա շ խ ա տ ա կ ի ց ն ե ր ո ւ կ ո ղ ք ի ն , ն ա ե ւ 

1 - Զ ա ր ե հ Ո ր ր ո ւ ն ի ի 

2 - Բ - թ օ փ ա լ ե ա ն ի 

3 - Յ ա ր ո լ թ . . կ ո ս տ ա ն ե ա ն ի 

4 - Գ ր ի գ ո ր ճ ի գ մ է & ե ս ւ ն ի 

ե ւ ո ւ ր ի շ ն ե ր ո ւ 

• 
^ * ՚՛ 

« Բ ա գ ի ն » ի ր 5 - ր դ տ ա ր ի ն կ ը ս կ ս ի գ ե ղ ե ց ի կ ր ս ւ ց ա ո ի կ ո վ մ ը , 

ն ո ւ ի ր ո ւ ս ւ ծ ՝ Հ ա մ ա ս տ ե ղ ի կ ե ա ն ք ի ն ե ւ գ ո ր ծ ի ն , ա ն ո ր ծ ն ն դ ե ա ն 7 0 – 

ա մ ե ա կ ի ն ա ոփ թ ո վ : , 

ԳՐԱԿԱՆ ԶՐՈՅՑՆԵՐ 
1ա>1)– տարեշրջանի ն Համար , «ԲԱԳԻՆ» գրական ամ սա– 

դրին խմբագրութիւնը կազմակերպած է դրական զրոյցներու. շարք 

մը, Հետեւեալ նիւթերուն ԼՈԼբք՛ 

Դ Ի Ր Ք Ե Ր Ո Ի Կ Ն Ն Ա Ր Կ Ո Ի Մ – Պիտի քննարկուին Հետեւեալ գիբքերր . 

1՛ Ա– Ա/իքեանի (էԲարե յուսոյ Հրուանդանի բանաստեղծու-

թեան գիրքը՚ 

2 • Լ . Հյանթի <(,կայսրը» թատերակը. 

»$ • Ս • ի) ան զա դե ան ի «Բարաբան» ՚ԷԷս11Լ ՚ 

4 • Տ • Որ բուն ի ի «Եւ Եղեւ Մարգի վէպը • 

5 ՚ Հ • Բո շարի Հ Ս պիտակ Գիրքը» • 

(> • Համաստեղի «Ա քծետոմարիը • 

7 ՛ • Գաւթեանի «Բ՚ոնդրակեցիների քնարախաղը՛. 

Տ Ե Ս Ա Կ Ա ՛ Ն Խ Ն Դ Ի Ր Ն Ե Ր 

1՛ ի՞նչ կը Հասկնանք դրական ամսագիր ըսելով՛ 

2՛ Տաղանդը եւ աշխատանքը գրականութեան մէՀ՛ 

3* ԱնՀրաժե"՝ շտ է որ գրաղէտը մ տա լոր ական ըլլայ» 

4– Ո՞րն է էականը, Հմտութի՛՛ւնը թէ ներշնչումը. 

5 * Պրեխթի Հձոաւորացման տեսութիւնը թատրոնին Համար • 

0՛ էօմէն իւնեսքոյի մտածումները թատրոնի մասին է 
Գ Ր Ա Կ Ա Ն Զ Ե Կ Ո Ի Ց Ո Ի Մ – Միշաղզային գրականութեան վերքթ» 

25֊ամեակը ։ 



ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱԺՆԵԳԻՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆ 20 Լ– ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ– «Ա1»*՝ 

վարչութեան հ ա ո յ է ՛ – 

»ոսւձ1Վ տ օ ա ա ա ա 

6 . Ր. 587. - Ս հ « 1 


