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ս ա < 1 Ւ Ր < ս » « ս ա ւ ա է և ս ր ո հ ե ս տ հ 

Գաղտնի հացի մը համար, 
է ս ցորե՛ն ցանեցի, 1 

Երկինքէն շատ հեոու, 

կապոյտին դեո անհերկ մութերէ՜ն ալ անգին. • • 

Գաղտնի հացի մը համար, 
էս փայլեր վառեցի ցանկութեան մութ ցսսիւով, 
Երազի թանձրախէժ չոր փայտով 
Ու լացով։ 
Գաղտնի հացի՛ մը համար, 
Տկերայ, 
Ջկերայ, 
կեա՜նք մ ՚ամրող յ անցուցի անօթի. • • 

Գաղտնի րոյսի մր համար, 
- Անանո՜ւն, անա՛նո՜ւն, անանո՜ւն 
Գաղտնի յուր, գաղտնի լոյս, գաղտնի յո ՜ յս մուրացի 
Անհունի շեմին քով, 
Անհունի դռնապան Յաւերժէն– • • 

Գաղտնի րոյսի մը համար, 
Ես ի ղո՜ւր, ես ի զո՜ւր, ես ի զո՜ւր, 
կեա՛նք մ ՚ամրողչ սրտիս մէշ եւ անդի՜ն ֆորեցի, 
կեանք մ ՚ամրողշ կարօտի լոկ արտեր, խորունկ հող հ ե ր կ ե ց ի . . . 

՚ հ . •ԱւՈ>, ԹՓԻ 7 6ՈՒԼԻՍ « • • * 
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^ ^ ^ ֊ ՝ 
Փխ-նիկեան աստուծոյ հնարքներ քննեցի, 
Գարերուն անդունդէն, միշտ ի զուր, 
Հոգիներ ընթերցող, ճանաչող Սոկրատներ յարուցի 
Ու մտքի փամփուշտով մութին դէմ զինեցի։ 
Գաղտնի գիրի մը համար, 
Չձգող, հաղորդող՛ 
Աստուծմէ եւ մարդէն ամէն ինչ, 
Տանջեցի՛, այրեցի՛, մէջս իմ յուսահատ մեռցուցի՝ 
Մեսրոպի ուղեղնե՛ր անհամար– * 

՚եհրսս իմ անմեսրոպ, անլեզու, անվարպետ միշտ մնաց, 
Մահացա՛ւ, մահացա՛ւ, մահացա՜ւ, 
Գերագոյն գիր ուզող 
Թարգմանի՛չն իմ սրտի––– 

Գաղտնի գիրի մը համար, 
Ուզեցի, խնդրեցի, մուրացի որչափ րան, 
Արեւր միշտ ըրած ցանկութեան եւ յոյսի քարտուղար, 
Աստղերը հաշուապսւհ* 
Սրտիս մութ զարկերուն - • • 

Գաղտնի գիրի մր համար, 
- Ջրսուող սէր, չըսուող իղձ, 
Հոգիի միշտ չըսուո՛ղ անցուդարձ - * 
Խնդրեցի խօսքի լոյս, խնդրեցի լւաւթիւն,՛ 
Երկինքէն խնդրցի զիս ըսող, 
Կենսագրո՛ղ զիս աստուած։ 
( յ – յ 5 5 ՛ , , " ՝ . . » 4 Հ * ՀՀ€+՛ 7 • • 

^ ՝ • . •ԷԳ. Պ 0 8 Ա Ճ Է Ա 1 ւ 
I 

ք * , է * - 1 

էէ>3<Հ–՚ճ 
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ձ Ա Ց Կ Ց Ո Վ . Ս Է Փ Ե Ա Ն 

( Պ Ա Տ Մ Ա Կ Ա Ն Պ Ո Է Մ ) 

ՆԵՐԱԵԱԿԱն 

Պատմական իրողութիւն է , որ 1 6 0 6 

թ* Շահ Աբասի բեր ահ՝ Հայերից մի քա-

նի Հազար ընտանիքներ փոխագրւ"ւմ են 

իրանի, իսֆաՀանի (Նոր Ջուղա) արեւ՛-

մ ըսէ ե ան չրքանում՝ Փէրիա ել Բուրվարի 

գաւաոներում : Ապա աճելով կը ցրուին 

Հինգ գաւառներ ի մ է ի Սոյն գաւառներ ի 

ազգային եւ մշակութային կեգրոնն է ե– 

ղել Աուլթանաբագ քաղաքը (այժմ՝ 

Պաք) ։ 

Սկզբնական չր քան ում, Բոլրվարի ե ֊ 
կահ– Հայերը րնակլում են՝ՓաՀրաէ Փար– 
չէ լ , Փարմիչան , Արար իք , Ջ անխոչ , 
Ջարբազ , Բուրք է Անուշ* Հքաւրաւա , 

Ազնա Գէյնով , Մ ուզան ակ , 9"»*–– 

րան , Աանգսֆիգ , Գովզ եւայլև * Այ» 

գիլզերից Հայերը , ժամանակի ընթաց-

քին , բազմանալով ու բարգալաճելով նոր 

շրջաններ են փոխագրւում, կազմելով 

Հետեւեալ Հայաբնակ գաւառները ՝Բեա– 

մարա , ՚Բեազազ, Ջավդազ եւ Մալայեր ։ 

1 9 4 5 թ՛ Բուրվարի եւ Ջափլազ գա֊ 

ւաոներից Հայասաան ներգաղթեցին ա– 
լելի քան 6 0 0 0 Հայեր X Այժմ Ար աքս ի 

չրքան Համարուող Հինգ գաւառներ ի Հա֊ 

յութիւնը մեծ մասամբ Հաստաաուել է 

իրանի մայրաքաղաք1 @՝եՀբանում տ 

Բուրվարի գաւառի զՈլյո Հայաբնակ 

գիլզերից մէկն էր Փարմիչանը (այժմ 

աւերակ) , աւելի քան երեք Հա բիւր Հայ 

ընտանիքներով: 

1 7 0 5 թ • Փարմիչան գիւղը սչաակա-

նում էր Հարուստ կալուածատէր Աչի՜ 

խանին: Աւատական չր քանում Բուբվա֊ 

բու մեծ ու վ՚ոքր կալուածատէր խա-

ները , առհասարակ բաւական Հոգատար 

եւ լաւ վերաբերմունք են ցուցաբերում 

Հանդէպ Հայ աշխատասէր ու չարքաշ 

Հողագործների Հ Սակայնդ Ալի խանը բա֊ 

ցառաբար եղել է խիստ բռնակալ ։ Ան֊ 

գամ չի խնայել իր Համեստ Հայ Հողա-

գործների ընտանեկան պատիւը է Արա֊ 

նից չու֊րք երկու եւ կէս գար առաք, 

գարնանը է Համբարձման տօնակատաբոլ-

թեան ժամանակ, Ալի խանը առեւանգոլմ 

Է Փարմիչանի տանուտէր* Եղ»յի գեղե֊ 

ցիկ Հարսին X. Պատուախնդիր փարմիչան֊ 

ցիք ւ նախօրօք պատրաստած ծրագրով 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 
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մի գիշեր յարձակլում են խանի ապա-

րանքի վրայ, սպաննում են Ալի խանին տ 

ազատում են առեւանգուած– Հարսին եւ 

նոյն գիշերը գ է ՚ ֊ ղ Ը քոչում է I Իրենց 

Հետ վերցնում են թե թե է. իրեզէններ ել 

պա չար մ իա յն ։ Մինչել ա յմ֊մ էլ , շՐ^՛"՜ 

նի տարեց վերապրողները պաամոլյք են՝ 

որ Փարմիչանից գաղթող Հայերը եօթա-

նա սուն պո յգ մ իա յն լծ՛կան եզ թողեցին 

գոմերում է 

Համաձա յն մ եզ Հասած՝ բանաւոր 

ւոեղեկութիւնների Հ ինչպէս նաեւ. Համա՜ 

ոօա յիշատակութիւնների, որ մ՜ամանա– 

կին արձանագրել են Ալեաաբանների եւ. 

ա յլ գրքերի լուսանցքներում, ինչպէս 

նաեւ մասնաւՈր անձանց կողմից է իրենց 

դավթարներում գրած՛ յոլշերից , աոՀ– 

մագրութիւններից, Փարմիշանից գազ–՛ 

թողներ ը, Հակառակ տանուտէր Եզոյի 

եւ միւս ալագների յորգորներին, ժողո– 

Վըրգի 1ՈԼՐ1 ԿԷԱԸ - 1 5 0 ընտանիքներ . 
չդիմանալով գաղթի տամ֊անքին, մնում 

ել բնակութիւն են Հաստատում Համա՜ 

գանի արուարձան% Հյալարինում ել *Լազ– 

ոլինի շբՀան՝ ՛Լարաղան գաւառում յ իսկ 

միւս կէսը շարունակում է գաղթը, անց՜ 

նում է Ար աքս ը ել վերահաստատլոլմ է 

իր պապենական քձաշիարՀում տ 

ձ 
վՀարսի կոնգը* պոէմի նիւթը կազ՜ 

մում է վերոյիշեալ պատմական գէպքըէ 

Սոյն պոէմում աշխատել եմ Հարազատ։»՜ 

րէն պաՀել աշխարՀա գրական անոլննե՜ 

րը ։ Իսկ գլխաւոր գերակատարների անձ՜ 

նանունները փոխուած՛ են լոկ գրական ել 

գեզարուեսաական նկատառումով է Հնա՜ 

րաւորին չափ աշխատել եմ այս պատ՜ 

մական պոէմում պատկերել տուեալ չըր՜ 

Հանին իւրայատուկ Հ տոՀմիկ սովորոլ– 

թիւՖներն ու բարքերը է Ուր աւելի քան 

երեք ու կէս դար, Արաքի շրջանի Հայ-

կական գաղութը, եւ հայը՝ ապրեց ոլ 

յարատեւեց ՜ անաղարտ պաՀելով իր 

ազգային գիմագիծը * Տեղն Է յիչատա՜ 

կելոլ է որ ցարգ չի ուսումնասիրուած՞, 

եւ գրի չի առնուած– յէշեալ Հինգ գա՜ 

ւառների Հայ տարեգրութեան պատմու-

թիւնը ։ 

Արգ՝ սոյն «Հարսի կոնգը) աշխա-

տութիւնս որպէս սրտաբուխ Զօն նուի-

րում եմ* մ-ոզովրգական առաջնորդներ 
ՈԼ ղեկավարներ Համարուող բոլոր խո՜ 
նարՀ անմաՀանոլններին է 

Հ– 8– 
Թեհրան 

Հ Ա Ր Ս Ի Կ Ո Ն Դ Ը 

ՆԱԽԵՐԳԱՆՔ 

Խոնւում են, մրրկաւմ, 
Կարծես զարթնել 1,6 ուզում՝ 
Ցոյզերը խենթ ոլ խելաո, 
Տուշերը* յինյ , մշաավաււ: 
Կարծես զարթնել են ուզում 
Զմրուխտ հեքիաթի ծոցում, 
Էրազները Էն սիրուն -
Հեքիաթ դարձած մշուշում։ 

ժպիտներով հՈ կանչում* 
Հեււուից իրար ճանաչում* 
Մերթ թախծում են ու ժպտում՝ 
Ծանօթ դէմքեր սիրասուն։ 
Ափսոսանքի կսկիծով 
Արտօրում են օրերով, 
Կարծես ինձ են սպասում -
Իմ խոհերով օրօրւում: 



6 

նրանց երգին ոն կանչին, 
Ցսււէտ. գերուած իմ հոգին, 
Մորմոքում է թախիծով -
Ամպշող երկնի կարօտով։ 
է ՜ յ ՝ դո ՛ ւք , անգին ծանօթներ, 
Սիրոյ ձսւմրին կորածներ, 
Ահա՛ եկել եմ հիմի, 
ձեզ եմ Փնտյասք մի աո. մի -
Տեգ եմ կանչում, 
Կարօսաւմ: 

Թողած երագ ու անդոհ, 
՛Սոր երգերով ծանրախոհ* 
Ահա՛ եկել եմ կրկին -
Հեււաւորնե՚ր իմ անգին։ 
Ահա՛, եկել եմ կրկին 
Որ կարօտիս նժարով 
Ու. երգերիս թեւերով 
Ելնենք սարերը ծաղկած, 
Ու շէները* թողլքուտծ։ 

Ելնե՛նք ծանօթ ճամբէք ո վ , 
Ու ծաղկավաււ ձորերով, 
Դէպի լեռներն այն եսկայ 
Ու գիւղերը հնամեայ : 
Գնա՛նք փշոտ ճամբէք ո վ , 
Ու լեոնահուպ ձորերով -
Դէպի մարգերը ծաղկած, 
Հարսի կոնգը մ ա ւ ա ց ո ւ ա ծ : 

կառչած յուշի մանեակին, 
Այցի գնանք թանկագին 
՞Նուրիջսւնի շիրիմին» 
Գնանք՝ Փահրա, Աբարիք, 
Ու կածանով ուղղաձիգ 
Իջնենք՝ Փարշիշ, Փտրմիշան, 
Ուր մամւատած ոլ լքուած 
Շիրիմներ կան մաւացուած։ 

1 

Գեղեցիկ է Րուրվարի 
Լեււնաշիւարեըն Իրանի* 
Հողը* րերրի ու փխրուն, 
Ջրերը՝ ջինջ , կարկաչուն: 
Լոյսի՛, գոյնի՛ ու րոյրի 
Գեղածիծաղ այս երկրի 
Արեւն է վսա. ու պայծաո, 
Երկինքը՝ մ ո վ , աստղավառ: 

Բարձր է , սիրուն ու հպարտ 
էյոթորանքուն, երկնադէտ* 
Թամանդարը ծաղկաւէտ, 
Ագնու սարը՝ սիգաւէտ: 
Ամէն գարնան ծաղկանց հետ, 
էս բարձրագահ սարերի 
Հովիտներում կենսալի 
էրգն է թնդում քոչուորի։ 

Թողած տափերն հարաւի 
Գալիս են դէպ Ջսւլաղի, 
իլերն իրենց հօտերով 
Ու ձիերի խրխինջով: 

ԳԼՈԻԽ ԱՌԱՋԻՆ 

կարծես մրցութեան ե լ ա ծ , 
Ցեղախմբերը գինուած 
Եայլաներն են շպատում -
թ՛ողած տափերն հարաւի: 

Մուգուի ցեղն է գալիս 
ինչպէս մորեխը ծովի, 
էստում ծաղկած լանջերին 
Ու լեււնահուպ անցքերին։ 
՛Սրանց համար սիրասուն 
Երկու բան կայ աշխարհում՝ 
Մէկը հուր ձին վրնջող դ 

Մէկ է լ ՝ գէնքԸ որոսաղ։ 

Եւ Գօրգիվանդը խրոխտ, 
թագում հօտ ու շներով 
Դաշտն է խուժում արեւոտ 
Ալան-թալանի տենչով։ 
իսկ Սագվանդը իր կարգով 
Խփում րինէն գորշագոյն, 
Ձորն է լեցնում աղմուկով, 
Գարնան հեղեղի հանգոյն։ 
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Բայց ամէնից յոխորտող 
թոսաք ցեղն է իշագսղ, 
Որ իր րինում ըստ յարգի 
Հիւր կ՛ընդունի, կը պատուի, 
իսկ երբ ճամբեց եկուորին, 
Ծպտեալ նրա դէմ կ՛ելնի 
Ու մինչ շապիկը վերջին 
Հագից հսւնուած կը տանի: 

Գեղեցիկ է Բուրվարի 
Լեռնաշխարհը ծաղկալի. 
Հողը՝ յուռթի ու փխրուն, 
Ջրերը՝ ջինջ, կարկաչուն: 
Գարնան զուարթ– ճովի հետ, 
Ու ծիծսւոի երգի հետ, 
Լօռն է գալիս իր իլով -
Ալան-թալանի տենչով։ 

Սրամտում է գիւղացին, 
Արթուն հսկում իր հօտին: 

I» - . . 
շ 

Հանգաւ վերջին շողն սւրեւի 
Թսւմանդարի գագաթին • 
Արծաթաշող աղբիւրներին 
Ցոլքը գերեց աստղերին։ 
Իրիկնային հովը նագով 
Իջաւ դաշաը սիզաւէտ, 
Ծաղիկները՝ ցօղ ու շաղով 
Համբուրուէ ցին իրար հետ։ 

Շոթորանքուն յաղթ կատարով 
Աստղերի մէջ մխրճուեց. 
նորալոլսնի աղօտ լոյսով 
Գաշտը՝ մհրուեց, կսփարդուեց։ 
Մուրազն առած, քունն աչքերին, 
Փարմիշանը խաղաղուեց. 
Հարսի Կոնգը հեքիաթային 
Ստուերներում կծկուեց: 

Ինչպէս երկնից աստզաբոյլն է 
Ծաղկանց գգւում, համբուրում, 
Երբ արծաթեայ լոյս առուն է 
Մթնած ձորում կարկաչում, 
Այնպէս ջահել, սիրակարօտ, 
Սրտերն իրար են հասնում -
Երբ իջնում է մութը գ թ Ո տ 

Ու գիշերն է կէս դաոնում: 

՛Բունը կտրած,, անժամանակ, 
Գիւղի մի խուլ անկիւնում, 
Երկու ջահել, երկու կրակ 
Իրար գտան սսաւերում։ 
- Ա՛խ, Սոնա ջան, անգին Սոնա, 
Դու իմ սէրն ես , իմ բախտը* 
Ես՝ առսւնց քեգ չեմ դիմանայ -
Դու իմ սէրն ե ս , իմ վարդը: 
- 0 ՜ , Արա ջան, ես էլ քեգ պէս 
Կարօսաւմ եմ ու մաշւում* 
Չեմ իմանում ինչո՞ւ, էսպէս 
Կասկածում ե մ , վախենում։ 
- Մի վախենայ քանի ես կամ -
Իմ աննման, իմ Սոնա. 
Սիրոյդ ճամբին կեանքս կը տամ, 
Իմ աննման, իմ Սոնա։ 
- Ա՜խ ք Արա ջան, թո՜ղ ես գնամ • 
Վախենում եմ ուշանամ* 
Տե ՜ս , իմ սիրտը ո՛նց է խփում -
Կարծես ինձ են որոնում։ 

Փախչում է դուրս եարի գրկից 
Ու հեւասպաո տուն վագում՛ 
Մութ կասկածից ու ամօթից, 
Վերմակի տակ կծկւում: 
Հ ե լ ք ը գսպած դեռ ապրում է 
Անուշ սիրոյ վայելքով. 
Շրթունքները դեո. վաուում են 
Համրոյրների հրայրքով; 

Տան երդիքից լուսնի մի շող, 
Լռութեան մէջ կը հատնի* 
Եւ անծանօթ, քաղցր մի դ ո ղ , 
Ջահել սիրտը կը սեղմի։ 
« • – • Ա ՛ խ , Սոնա՛ ջան– անգի՛ն Սոնա». 
Կարծես մօտն է դ ե ռ տղան. 
Նրա շունչը աճա կը գգայ -
Համբոյրները՝ տա՜ք, վառման։ 

Լուսին ելաւ սարի ուսին, 
Դաշտում մութը նօսրացաւ. 
Շամանդաղի շողն երեսին, 
Սոնան յոգնած՝ քուն մտաւ։ 

3 

Բռնկուել են արեւի 
«Լառ շողերը հրահուր* 
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կեանքն է փ թ թ ո ւ մ Բուրվարի 
Լեռնաշխարհում •< ծաղկարոյր: 
Արտուտների երգերով 
Ու կղղոցով կաքաւի՛ . ՚ 
Դաշտ ՛են իջել հօտերով ք 

Հովիւները շրջանի։ 

Թամանդարի փէշերին, 4 

Փամախսւհանն էս տարի, 
Շողացնում է գերանդին -
Լոյսն է ի մ ո ւ մ արեւի 
Ու քրտնաթոր կէսօրին 
Հացի նստում մի քարի։ 

յ 
Սիրտը տուած 
էրգի թեւին ք 

Տեսքը յենած 
Ականջին– , 
Դհղգեղում է , , 
կայտաս, աշխուժ 
Մի կենսալի 
Պատանի: 

- Թամանդարի ընդերքից է 
Բխում ջուրը, 
Հալուող ձիւնի արցունքից է 
Պաղ փրփուրը, -
Թամանդարի ՛ակունքից է 
Բիւրեղ ցօղը: 

Զիլ կարկաչով կը գընգայ^ 
Կտրուկ ջուրը Թամանդարի 
Է լ խմողը ո՛ւր որ" գնայ , 
Ի՛նչ աղրիւրից էլ որ խմի, 
Կը կարօտի գուլալ քրին, 
Զուարթ կանչին Թամանդարի: * 

ք– 
Դիւղից հեոու, . ,տանից հեւաւ, 
Սարուոր Արան օրն. ի թուն, 
Խոտ է հնձում ու սիրուհու 
Սէրն է երգում, կարօԱաւմ: <*» 

- Սարի հովեր, զուլադ ջրեր, 
Սի՛րտս սսւէ^ք * ւ տարէք. 
Սարի սիրուն թեւաւորներ, 
Համրոյրս առէ՛ք ու տարէք: • 

է ՜ յ դու մարալ, արագ անցար, 
Մուրագ ստած, սէր ւձււած, 
Լանջերն ի վեր արագ անցար -
Ընկերդ ։ա&ած, մակաղած : 

էս ՛ի՛նչ անեմ էս սարերում, 
Առանց սիրած– ընկերի՛՛ 
էս ի՛նչ անեմ էս ձորերում, 
Աււանց սիրած մարալի . ՚ ՚ » : 

- է՜ յ––– ե է ՚ յ , Արա3"– 

Զէն է տւգլիս քրտնաթոր 
Տարիքն ասած մի հնձուոր* 
- է ՜ յ > ^ է ՜ յ , Արա, ո՜ւր ես կորել՛ 
ի՛՛նչ ես էդպէս երգով սւարուել, 
Խելառ մէջնուն ե ս դ ա ո ե լ » ; 

Զեան արցունքից՝ ջինջ ու պաղ,՝ 
Սարն է կարծես արտտսստւմ, 
է լ արցունքով գփլթկւշճղ - ք –" յ 

ժայռերի կուրծքը ցօղում: 
- Դէ ՛ , ձեգ մատաղ՛) ՚ շտապէք -
Կիրակնամուտը մօտ • է • 
Դէ՛ , ձեււք շսւրժէք իմ տզերք -
Իրիկնամուտը մօտ է « . « » ։ ( ՝ 
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էրգում է Արան, ժ է ռ քարին կռթնած– 
Սի՛րտը զովասուն սարերին պարգած։ 
՛Նրա անհանգիստ վիճակից արդէճ 
Տեղեակ են գիւղի տղերքը ամէն։ 
Վաղուց է գիւղում խօսւում անդադար -
«Արան ու Սղնան, սիրում են իրար» , 
Թէ՛ նրանք դ է ռ .վա՛ղ, վաքր հասակից 
էղել են իրար ընկծր., • .խաղակից, 
էղել են դրկից, ւ մօտիկ՝ շեմ-շեմի. . 
էղել են մանկուց՝ հաշտ ու մտերիմ։ 

- Թէ Ասծաւա^ք ուզի, * աջողում լինիՒ 

Խթանւում են, տաքանում,՛ 
Սարուորները ջլապինդ • 
Մանգաղները յեսանում, 
Հնձում թափով կենսախինդդ 
Դորշ ծերպերից նազանքով 
Ստուերներն են երկարում ՛՛ -
Թարմ քամախի խուրձերով ՜ 
Սարալանջն է զարդարւում։ 
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Թէ տարին բարի ու առատ լինի, -
Ասում էր յաճախ ԵղօՕ Մարութի, 
Թէ տարին խաղաղ ու առատ լինի, 
Իմ մի հատիկիս պսակհմ պիտի։ 
Թող քանի շուտ է ՝ տուն ու տեղ կազմի» 
Աչքը իր շեմքի, իր պատուով ա պ ր ի . * * » ; 

ԳԼՈԻԽ 

1 

Աշնանավերջ։ Ցուրտ է ու թ է ճ ։ 
՚Բամին հոսուն ու սրսփուն, 
Սար ու դարից Փոթորկալէն, 
Գիսլ է մտնում ու տնէ-տուքԼ 
Ջմրաճ ղալն է մեղ հաղորդում։ 

Սէգ լեռների գագաթներին 
Ձիւն է իջել, ճերմակել, 
Առուակները սառցակալել, 
Հալքերի երգն է լ ո ե լ : 
Լօռն իր բոյնէն վաղո՜ւց քոչել , 
Դէպի հարաւ է մեկնել։ 

Լօռը չկայ , 
Տորը չկայ , 
Սակայն խանի 
Տար աչքը կ ա յ . . . 

Խաղաղել է հայ գեղջուկի 
Տառապագին առօրեաճ՛ 
Սկսւում է խրախճանքի 
Հոգեպարար մի շրջաճ։ 

Լօռը չկայ , 
Տորը չկայ -

Փարմիշանում 
Հարսանիք կ ա յ . . . 

Աղջամուղջի պ ա ղ մշուշում, 
Փարմիշանը դէա, արթուն. 
Ալմասսւաշսղ եղեամճերում 
Հարսէ կոնգն է ծեքծեքում: 

Ու վազորդեան ծէգից առաջ, 
Տիլ հնչում է «Սահարին», 
Արշալոյսի շողից տ ո ա ; > 

Գիւղը զարթնում է կրկին։ 

Հարսանիք է Փարմիշանում– 
Ողջ գիւղն ասես, այգ օրուան էյ» 

Մարութի Եղօն* գիսլում տանուտէր, 
Բաւական հարուստ ու բարեպաշտ էր» 
՛Սա՛ գիր ու բանի ծանօթ, անուանի, 
Թէ՛ գիւղատիրոջ, եւ թէ ՛ շրջանի 
Հայ ու լօռի մօտ յարգ ու դիրք ո ւ ն է ր : 

ԵՐԿՐՈՐԴ 

Սպասում: 
Ամբողջ գիւղը հարսանքատուն -
Սագ–դհոլի, մակարի էր 
Սպասում: 

Մօտ ու հեռու հայ գիւղերից, 
Հրաւէր են ստացել* 
Շտապել են, ժամանակից 
Մի օր առաջ են եկել ; 
Ամէն մի տուն՛ մի քանի հիւր, 
Մակար ունի - ձիաւոր • 
Ամէճ մի տուճ յարգոյ մի հիւթ, 
Եկուոր ունի - մերձաւոր։ 
Փասն տարով ջահելացած 
Եղօն հանդէս է բռնել . 
Աւագները շուրջը բռճած, 
*երա քէֆին մասնակցել։ 

Արան1 թիկնեղ, կանաչ-կարմիր է կապել, 
Ձեռքին հինայ, գօտում ՚դաշոյճճ է խ ր ե լ ։ 

Հարսանիք է 1 տոգ-դհոլով, 
Մակարներով հրազէն. 
Ովսան նպնը* զառ մինթաճով, 
Թագւորամէր է արդէճ ։ 

2 
Հինադրէք • . -

« . . . ՚ Բ ի ՛ ւի- լի-լի , հօ՜ յ շաբաշ՛ 
Տաշշի . . . հօ՛ յ շ ա բ ա շ . . . » , 
Ու խանդավառ պարողների 
Ցեոքից-ձեռք է անցկենում 
Սկուտեղը մոմավառ։ 

~ Ո՛վ չը ծափի, սիրտը մաշի. 
Տաշշի՜ . . . հ օ ՜ յ , տ ա շ շ ի . . . » , 
Ու սեղանը պարողների 
Ջեււքից-^հռք է անցկենում, 
Սկուտեղը* մոմավառ* 
Մէջը մրգեր ա. շաքար։ 
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- ւԻ ֊ ւԻ–ւՒ» 
Հ օ ՛ յ շաբաշ • » ՚ » յ 
Հինագրէք: 

•*փ 
- Թագւորամէր, դո՛ւրս արի, գ ո ւ բ * * 
Աչքալուսենք ենք բերել* 
Բախտաւոր մ է ր , դո՛ւրս արի, դուրս, 
Տղադ փեսայ է դաոել : 
է ՛ յ , փեսամէր Ովսան նանը, 
Ոսկի՛, արծաթ՛ շա՛տ ունի* 
նանի ցածի մեծ մառանը, 
Կարմիր դինի շա՛տ ունի*– ՛ 

Թագւորամէր, մէրերի մ է ր , 
Դուրս արի՛ 
Ջահել Փեսի բախտաւոր մ է ր , 
Դուրս ա ր ի ՛ ՛ ՛ ք է 

Ցայտնւում Է Ովասն ճանը, 
Գերերջանիկ նանը գիւղի, 
Համբուրում Է թուշը տղի -
թաների մեծ նանը գիւղի է 

- Տարա՛յ , նի - ն ա . ՚ ՚ 
Տարա՛ յ , նի - ճ ա * * * » 
Տօն Է տալիս գիլ պարերգին 
Ովսան նանը՝ գառ խաթուն, 
Մասնակցում Է՝ «թեւնախսսլին» 
Ու թաւ ձէնով մեներգում* 

- Բարով, խէրով* 
Աշխարհը թող լիանայ՛ 
Բարով, խէրով՝ 
Թող աշխարհում անմուրագ 
Մարդ չմնայ • ՚ • 
Տարա՛ յ , նի - նա՛ ՛ ՚ 
Տարա՛ յ , նի - ն ա ՛ * * 

Բարով գնաս սուրբ պսակի, 
Հարսդ ասած տո՛ւն դաոնաս* 
Թագաւորի թախտին նստիս » 
նանի աչքի լոյս դաոնաս՛ 

Տարա՛ յ , նի - նա՛–* 
Տարա՛ յ , նի - նա*–* 

%անի աչքի լոյս դ ա ռ ն ա * ՛ ՛ • » : 

Այսպէս* սագով ու նագով, 

՚ 9 

Հարսնաոութեան գնացին ՚ 
Գինին հոսեց կարասներով, 
Խնամիքին պատուեցին; 

« • * ՛ Ա ՜ յ , աման, տանում են , 
տանում են* 

Ինձ մեր տանից հանում ե ն ։ 
Տանում են ու տանում են* 
ինձ իմ նանիժ հանում ե ն ՛ " 
Վ ո ՛ ւ յ , ամա՛ն, նանի՛ ջան՝ 

տանում են՛ 
Ինձ քեղանից հանում ե ն ։ 
Վ ո ՛ ւ յ ամա՛ն, նանի ջան 

տանում են -
Հօրս տանից հանում ե ն * ՛ ՛ 
Վ ո ՛ ւ յ , ամա՛ն––– նանի՛ յան* 

տանում ե ն ՛ * * » : 

Ու Սոնայի թաց աչքերով 
Իր հօր տանից հանեցին, 
Հայրենական մեր սուրբ ծէսով 
Սիրած գոյգը կարգեցին։ 
Եօթն օր ու եօթը գիշեր* 
Գինարբուք է ր , երգ ու պար, 
Եօթն օր ու եօթը գիշեր* 
Ծափ ու ծիծաղ անդադար։ 

- Ինչ խաղաղ է* էս կեանքը մեր -
Գինի՛ն, օղի՛ն անպակաս, 
Փարմիշանում* աշո՛ւնդ ձմեո, 
Մինչեւ գարուն ու Մեծ Պաս, 
Հարսանիքներ շա՛տ ունենք դ ե ո : 
էս շրջանում դեո. ո՛չ մի գեղ -
էսպէս քէֆով չի՛ եղել ՛ 
էսքան ցորեն, մեղր ու ե ղ , 
Մառաններում չի եղել ՚ ՚ ՚ 
Ո՛չ մի գեղում էսքան ջահել 
Ու նորահարս չի ե ղ ե լ ՛ ՛ ՛ » * 
էսպէս* խօսում մէջլիսներում -
բ ա (հսկ-բաժակի գարկում: 

Լօոը չ կ ա յ , 
Յորը չ կ ա յ , 
Փարմիշանում* 
Հարսանիք կ ա յ : 

ՀԱՏԿ 8ՈՎԾԷՓԵԱՆ 

( Շ ա ր . 1 ) 
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Կ. ՍՍ.ՍՈՒԱ՝ 

Ս Ա Ր Ե Ր Ո Ւ Ա Ս Լ Ա Ն Ը 

Մ Ա Ս Ն Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ . 

Ս.. 

Լ Ե Ռ Ա Ր Ո Ի « Է Գ Կ Ա Տ Ա Ր Ի Ն 

Ար շար յսը չ բա ցոլած՝ Աարհատ եւ Ադամ գուբս նետոլեցան տունէն, 

որ պէս զի բաժանման յոլգոլյքը խնայեն տնեցիներուն՛ւ՚Տ" "" 

մեծ *ոիկէնը ք իշխան Կրպէէ կինը, արղէնԼոտքէ ՚ է ր , ՛ ձեռքերը ՝ • 

գօտիին մէք,՛. արշալոյսի բախուելուն կը սպաս էր, էԱ/լաքին խաչակնքումն՛" 

ընելու Համար է , . » ֊ < » . - • 

՚ – Աարհա՚սյ, լաօ՛, անձա յն—անձոլն կ՚երթաս տունէն ։ Աօրգ կաթը 

Հ ալալ ըլչա յ քեղի , օրՀնոլած ըլլայ ճամբագ, մ եզ չմ ոռնաս Հ՛ ^ դա Ո ր—պզա որ ՜ 

արցունքով քոլ դարձէդ պիտի սպ՛ասենք է • ՜ 

- ՄամՕ՛ , Հաց ու քոէ֊ՐԳ Հալալ ըրէ մեզի, ֊ ՚ըտՕլ Ա՚արհաձI ու գրկեց 

իրենց տան մեծ՝ մայրիկը % ՚. ՝ ՚ . " ՛ . 

- Մ °րԳ կաթին պէո Հալալ ըլլա յ կերածը. Խւ * խ՛մածդ , լաօ՚՝Տ * աղա յ ՝ ՚ 

Հասակիդ՛ օտարութեան բաժին դարձար եւ օր մը ՀսՏնգի&էԻ՝ ՚չյլլ՛իր պապե-

նական օճախիգ մէք • « • 

՚ Երիտասարդները նեաոլեցան գուբս, իրենց Հետ տանելով մեծ մա յ–՛ 

բիկին օրՀնաթիւններն ու արցունքները է ՚ * " - ՜1 

Արշալոյսը բացուած էր, երբ ԱարՀատ եւ Ադամ Հասան այն վերքին 

Ւ1ոլՐԸ. » ՜"ք Գէէ-ԴԸ պիաի ծածկէր իրենց աչքէն՛. Հոդ, ԱարհասՀ– քարի մը վը– 

րայ նստեցաւ է • գէմքը գաբձոլց գիւղին ել այգիներուն , ամէնէն՛ սրտառուչ 

մնաք բաբովը ըսելու գիւղին ու գիւղականէն , ծառ ու ճիւղին ՚ ՜քար ու ՝Հ–Ո– "՚ 

զին , աղջիկներուն ոլ զուլալ ա՚ղբիլրներուն ։ ՚ ՚ 4 1 ՛ » ս՛ ՚*՛ 

"Ադամ ինքն ալ քարի մը վրայ տեղաւորուեցալ ՝եւ ՚լռոլթեամբ գիտեց՛ 

ԱարՀատը ,՛ որՈւն ներաշխարհը կը կարդար իր Հար՝ազՕ»տ ՛ ՛ապրոլ^ներուն 

պէս է •ձ.Յ;ւ.Հ,,*5Տ ՚ ՚.՛ յ • 

- Աղա՛մ, ներքին ձայն մը ինծի կ՝ըսէ , թէ՜ ես, ՛այլեւս ՚ ՚ ա յ ձ տեղերը 

պիտի չտեսնեմ է Եչչե՚նք ճամբայ ոլ ա՛լ ետեւ չնայինք ՛^.՝.՛* • Հ՛ 

Բայց յուղումը Կը ՀետելԷր իրենց ել անոնք" ՝այծեամի արագոլ-

թեամբ անցան ժայո.է ժայււ\ բարձունքէ բարձունք %՝ Հայրենի Հողը ամուր 

ՀՐ ԻՐեն9 "աքերուն տակ ու երկինքը՝ թեթել իրենց գլխոլՆ վերել | Անոնց 

ս&ցքր տեենողը պիաի Համոզուէր անմէիպէս , թէ այս երիտասարգները 

այս լեռներոլ իշխանազո՛ւններն էին, որ կ՚անցնէին Այնքան էնքնավստաՀէ" 
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^ Ա Գ է» % - » ^ ^ ^ ^ ^ զ ղ 

Լեռնապարին ծանօթ, անոնք բռնած– էին Համ բան Սպիտակ Աղրիւ• 

րին% որուն աՎեւ կէսօրին Հանգիստ ըրին ես խմեցին ՝*ւյն էուբէն ք ուրկէ 

Աասունցի Գաւիթ խմած էր Հեքիաթային օրերուն է Երկար մնացին ժայռի 

Հովանիին տակ, ու Սպիտակ Ազբիւրի խոխոջներուն ՛Հետ, մտածումներու 

ել ներապրումներոլ աչխարՀ մը մտան է կարծ՛ես թէ Հեռաւոր ՛ճամբաներ 

չունէին իրենց առ^եւ, կարծ՛ես թէ իրենց վերքին կայանը այգ աղբիւրը. պէ՜ 

աի ըլլար» ժայռը իրենց թիկունքին ել զէնքերը ծ՛ունկերուն՝յ կը գիտէին 

աբջքարերոլ Հսկայական ժայռակոյտերը ու ջորեպան ՕՀանի Հեքիաթը կը 

քակուէր անոնց մտքին մ ԷՀ : Գաւիթ գեւերոլ գլուխը կտրած՛ էր ժամանակին 

ու Ս ասնա յ տունը ազատած՛ քառասուն գեւերէն, մինչգեո իրենց օրերուն, 

գեւերը շատ էին Հայոց աշխարՀի մէքէ ու իրենք երկոլ-Աասունցի երիտա-ք 

սարգներ դուրս եկած՛ էին ժեռուտ լեռն աշխարՀին մ ԷՀ, զէն ի, ձեռին՝ ՀէՍ^ 

անպաշտպան ժողովուրդը գեւերէն պաշտպանելոլ ք 

Ա՝ սյ ածումները կը դառնա յին տա կա լ ճնշսղ ։ < ՚ ՝ 

- Ո՞ւր կ՚երթանք, Աղա՛մ։ . . .. 

- էս ալ չեմ գիտեր է Բայց Աասնոյ բոլոր լեռներ ը ճամթաներուն վ(Հ՜ 

րայ ենէ մեր տունը լեոներու եւ քարանձաւներու մէջ՝ պիտի ՚ ^ ւ » յ ; 

• Ուրեմն Սասանն ամբողջ մեր՛ աունը կը դաոնա յ \ շատ աւելի լալ 

քան մեր նեղլիկ տուները, - ըսաւ ԱարՀաա, ք– կանգ կ՛՚առնենք Հ՝ոն \ Ուր 

արեւը մեր վրայ մար կը մտնէ է , ՚ * ՚ » 

Երբ ոաքի Նլան ճամբան շարունակելու, Աարհաւո՛ առաջարկեց Ադա* 

մին անցնիլ Հեղին գիւղէն եւ գիշերել Հոն յ * » « ւ ՝ , 

- Վաղը ճամբայ կ՝ ելլենք Հեղին էն. ել երեկոյէ ան .կըՒՀաԱնինք 

լորիկ՛. Սպիտակ Լերան ուսերուն վրայ ուրիշ գիւղ չկայքոր֊օէյսօր Հաս– 

նինք* ֊ . 1 

Ադամ բնական նկատեց Աարհաւոին առաջարկը յ Մտքէն՝՞չանցաւ է որ 

ՍարՀատի Հոգին դեղձան ծամերոլ պ ԱՈ լած Է այդ պաՀուն։.."* ֊ 

Արեւը խոնարհած Էր, երբ կանգնեի ան իշխան Վար գանի դրան առ-

ջեւ յ ճամբորդ Էին ու ճամբորդը Աստուծոյ Հիւբն Է միշտ՛. Անոնք սիրով 

ընգոլնոլ եցան իշխան Վար գան ի կողմ Է , որ տեզաւորուած. Էր. իքեն^ 

քը, Հիլրերու ընդունելութեան տեղը է Շուաքը, որ երկրորդ յարկի վրայ 

Էր ք կը նայէր դիմացի բարձունքին թառած վանքին.։ Վանքը կը խոկար կա՜ 

նանչ գմրէթին տակ : Իշխան Վար գան ապալորուած էր այս երկու զինուած 

երիտասարդներէն, որոնք առնական կեցուածք մը ունէին– եւ մտածման կը 

մղէին իշխանը։ ՚ V 4 – է - ՚ 

- Բարի ըլլայ ձեր ճամբան» Գէպի ո՛ւր այսպէս– զինուած ք ֊ Որս ք ժա-

մանակ ալ չէ) բայց լաւ է որ այս ճամբաներուն վրայ զէնք ոլնիֆ ձեի ու՜ 

սերուն։ –Բիւբա քոչ ոլորները շատ են Սպիտակ Լերան ճանապարհներուն վը~ 

րայ, անիրաւները երբ անզէն Հայ մը տեսնեն, կը կողոպտեն, գիշատիչի 

խորժակով է • ^ 1. 

- Աստուած ողորմած է , քիւրտ քոչոլոր ները զինուած մարդու չեն 

մօտենարմենք ալ միամիտ պիտի չանցնինք անոնց ^վերէն^ + ՝ 

- Ապրի՛ք, զգոյշ եղէք ամէն քայլափոխի , այգ ֊ անիրաւները ամէն 

կեղծիքի կրնան դիմել ու եթէ յաջողին ձեր զէնքերը խլել, վայն էհկեր ձեր 

գլխոլն * 

- Աստուած ողորմած է իշխան, կ՚աշխատինք ամոթով չմնալ մեր 

զէնքերուն *սո.ջեւՏ ~ ըսաւ ԱարՀատ։ ՝ ՚ ՚ * 

Խոսակցութիւնը կը շարունակուէր, երբ կիները կերակուր բերք*՛ Հիլ՜ 



ս 

րերուն ւ ձԱ՞հյ Հեա երեւցաւ Սուսամը, արդէն հասակ նետած օրիորդ 

որ սակայն ազատութիւն կը վայելէբ տան մէք> ԱասՈլնցի բոլոր աղջիկնե-

րուն պէս է 

Սուսամ քննական ակնարկ մը դարձոլց Հիւրերոան կողմը, բայց չկըր– 

քաւ անմիքապէս ճան շնալ Աարհատը է Սակայն իսկոյն խռովքի մը մատնուե– 

նըւեցաւ երկու երիտասարդներուն ներկայութեան% 

խոսակցութիւնը կը չարունակոլէր Հացի սեղանին չուրք յ "*–ր 

Վար դան կը բերէր իր մասնակցութիւնը, Համաձայն Հիւբասիբութեան Հի-

նաւուրց սովորութեան ւ 

- Հիւրին "վ ԸԱալը չեն Հարցներ, բայց մենք ալ եկոզ—գացողներէն 

լուրեր կխաոնենք աշխարհի մասին, - սկսաւ իշխանը, - ո"ր շրջանէն կու 

գաք, եւ »*ւր էլ երթաք յ Վերքերս բաներ մը կը դաոնան մեր լեռնաշխար-

հին մէքէ Տամ ատեանն ու Հրայրը ԱՀարոնքԷն Հոս եկան եւ անցան Տաը~ 

ւորիկւ 

Աուսամ ւ»լշագրութեամբ մտիկ կ՚ընէր խօսակցութիւնը, կիներու 

շարքին մ է ի 

• Բսանաց գաւառէն կու գանք, - ըսալ Ագամ, « ԱարՀատը Տէր *Լա– 

զաբենց տունէն է , իշխան Կրպէի եղբօր տղան , ես ալ Սաղտունէն է Կ՝եր-

թանք Աոաքելոց վանքի կողմերը; 

- Ա՛յ աղայ, գոլն իշխան Կրպէի եղբօր տղա՛՛ն ես % Ասկէ եօթը տարի 

առաք այաաեղէն քեղ աշակերտ կը զրկէին Առաքելոց վանք< 

- Այո , իշխան Վար դան է գացի վանք, քիչ մը ուսում առի • անկէ ետք 

վերադարձայ գիւղ ել անցայ գացի ՜Հալէպւ 

Սուսամ խնծիղի մէք էր է Սիրաը կը թփրտար % Չկրցաւ կենալ կինե-

րուն քով է Վերադարձաւ ներսնտուն, Ւ^՚ՔԳՒ^ՔԸ. գանելու է ԱարՀատն Էր 

Հիչգ* –ր նստած Էր իրենց այՈնաճը, սեւ պեխերը րուսած, սեւ աչքերը 

փայլուն , ամրակուո. թիկունքով ւ 

- ՛հո լք բարո՛վ եկաք Հեռու աշխարհներ Էն ։ Աարհատ, Հալպոլ քա– 

ղաքէն ալ աեղեկութիւններ կը բերես ւ Ուսում առեր ես, բայց Տէր Ղազա-

րի փափաքը չես իրականացուցած , մօրուք թողնելու տեղ, զէնքը ձեռքդ ա– 

ռած ես է Այ» օրերուն՝ երիտասարդները աղօթքէ աւելի զէնքի կապուած 

են։ Ծեր գիւղի տէր Հայրն ալ մեռաւ ու երեք ամիսներէ ի վեր վանքի մէք 

աղօթող չկայ է 

- Իշխան Վար դա՛ն, Հալէպէն յուսահատ վերադարձայ է Գրամ կայ 

Հոն, բայց մեզի Համար ապրելոԼ տեղ չ է , վարմուած ենք ա՛յս յարերուն, 

այս ձոբերուն, այս աղբիլրներուն ւ Անօթի մնանք, բայց մեր լեռներուն ա» 

պաւինինք է 

՜ &եԲ պապերն ալ այդպէս ըրած են, տղա՛ս, օր մը կուշտ, Օր մը 

անօթի՝ լեռներոլ ազատութիւնը նախընտրած են ա բայց այս անօրէն պե-

տութիւնը Հետզհետէ իր որսկան շուները կը լեցնէ մեր ազատ լեոներուն 

* է Ի 

ՍարՀատ շռեց, անել մտածումներու մատնուածէ Ադամ խօսաեպոլ– 
թեան թելը բռնեց. 

՜ Վաբգա՚ն, քիլրա աշիրէթնեբը պատրաստութիւներ կը 

տեսնեն, կարծես արշաւանքի պիաի ելլեն. իսկ մեր ժողովուրդը անպՀն է% 

կառավարութեան պաշտօնեաները իսլամ ութ եան անունով գրգռութիւներ 

Կ՝ընեն, շէյխերն ու մոլլաները գործի վրայ են ոլ ամէն տեղ կը քարոզեն, 

թէ Հայոլ արիւնն ու ստացուածքը Հալալ է իսլամին է 
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- Վատ օրերու դուռն ենք, - ըսաւ է շի ան Վար գան, յայտնի մտա֊ 

Հոգութեամրէ Տամ ատեան յոյս կՈլ տար, թէ քրիստոնեայ պետութիւննե– 

րը պիտի օգնութեան Հասնին Հայերուն % իմ խելքս չի կտրեր, որ անոնց 

ձեռքը մ էն Լել մեր լեռները երկարիյ 

Խոսակցութիւնը կը շարոլնակոլէր, երր կիները եկան սեղանը վեր– 

ցընելու է Անոնցմէ մէկը% որ յաճախ ամառանոցները ելած էր իշխան Վար-

գանի Հօտերուն Հետ, ամանները վերցուցած պա Հոլն ըսաւ. 

- Բարով ես եկեր Ա. Գէորգ, Աստուած պաՀԷ՛ % կտրիճ երիտասարդ 

մը դարձեր ես, ու դարձաւ կիներուն կողմը. 

~ (/ ոլսա՚մ է կը ճանչնա" ս մեր ամառանոցներս լ Աուրրը, տասը տարէ 

նայէի պիտի չճանչնայի ։ 

- (ք աւք, ճանչցայ , այն տարին ուխտի եկած էին ամբողք ընտանիքով ։ 

Աեծնանք ամէնքս ալ կը փոխո լինք, - ըսալ եւ Հարսներուն Հետ տան կողմը 

անցաւ ( աւելի ճիշդ* փախաւ • • • 

Սուսամ էնչպէ*ս կենար ԱարՀաաի ներկայութեանդ էնչպէ*ս շարժէր, 

ի՞նչ խօսէր, յուղում էն կոկ**րգը բոնո՚լած էր։ Երապներոդն անսպասելիօրէն 

իրականութիւն դաոնալը ամրողքովէն քյատեց այս Համարձակ աղքիկր, որ 

տան երես առածն էր եւ Հօր կողմ է քաջալերուածը է 

Նոյն վիճակը ունէր ԱարՀատ, որ անորոշութեան մատնուած՚ Հնար 

մը չէր գտներ երկու խօսք փոխանակելու Սուսամին Հետ է ճամրան ուղղած 

Էր Հեղին է որպէսղի Սուսամին Հանդիպի , մինչ վաղն առալգտ ճամբայ պխ– 

տի եԱէէնւ Առանց պատճառի չէին կրնար Հոն մնալ, ու Հիւրը կը դաոնար 

աւելորդ բեռ մըէ ԱարՀաաի Հպարտութիւնը այդպիսի բանի մը պիտի 

չհանդուրժէր Տ 

Ադամ անխոով կը խօսակցէր իշխան Վարգանի Հետ, անտեղեակ* 

ԱարՀաաի սիրայէն ապրումներուն, ու բնական Ընթացք մը տալով իր խո-

սակցութեան կը յայտնէր • 

- Վաղը ճամբայ պիտի եԱենք գէպի Տալլորիկ, ձեր աեղեկութիւն-

ներ էն գաաելով* Արմենակը Տալւորիկ պիտի ըԱայ այժմ, եթէ $ամատ-

եանն ալ Հոն գտնենք, անոնք մեղի ներկայ կացութիւնը կը պար զեն է Աչ-

խարՀքի անցուդարձերէն տեղեակ մարդիկ են ւ 

Իշխան Վար դան խոր մտաՀոգոլթիլններու մատնուեցաւ է Կը գգաՐ» 

թէ մթնոլորտը ամպոտած էր եւ էնք Հարուստ% գրամով եւ Հօտերով։ Հ>ըր– 

քակայ քիւրտ ցեզապեաները աչք ունէին այգ Հարստութեան վբ—Հտ ԻսԿ. Ւ՜ 

րենց գիւղը Հազիւ վեց-եօթը Հասարակ Հրացաններ կայէն» քաք կռուող-

ներու պէաք ունէր իշխանը, իր Հարստութիւնը պաշտպանելու Համար ։ 

Իշխան Վարդան խոհեմ քաղաքականութիւն մը կը վարէր քիւրա ցե-

ղապետն երուն Հետ ւ Հեղին Հեռու Էր քրաական շրջաններէն է Հարկ եղած 

պարագային դրամական նուէ բներով փորձանքը Հեզին ի սա Հմ աններ էն կը 

Հեռացնէր է 

Ընթրիքէն ետք, տան աշխատաւորներն ալ տուն դարձած էին ու ըն-

տանեկան մթնոլորտի մը մէք արդէն իրենց ծանօթ հիւրերոլն Հետն էէն է 

Խոսակցութիւնը լեոնաշխարՀէն կը փոխագրուէր Հալէպի Հեքիաթային քա-

ղաքը , որ քաշողական վայրը դարձած էր բազմաթիւ Աասունցէներու Հա-

մար ։ Աասնոյ շրջաններէն շատ մը երիտասարդներ գործ ալ բախտ կը փվա-

ռէին այգ Հեռաւոր քաղաքին մէքէ 

- իշխան Վարդա՛ն, մեր ժողովուրդը այս լեռները թողած* Հոն կը 

դառնա յ քազացպան եւ փռապան» Տարազով կորսնցուցած են Աաա«անցԷԷ 



14 է Ա է Ի է 

կերպարանքը։ Իրարու Հեա Աասնոյ բարբառը կը խօսին, բայց դուրս ի 

կեանքին մէք արարացածեն։ կուլա Հաց կ՚ուտեն ու քիչ մըն ալ ոսկի ոլ– 

նին, բայց Հեռու են Հայրենիքէն ու մաշելու դատապարտուած է Եթէ այս-

պէս երթայ, մեր գիւղերը կը գատարկսւին ել լեռները կը մնան քիւրտե-

րուն է * 

- ընեն, տղա՛ս, գործ չունեցողը քանի մը փարա ճարելու պիտի 

ելլէ, քանի մը փարա ունեցողն ալ ապաՀովութիւն չունի Հոս, իր գլուխը 

պաՀելուէ֊ Գժուար օրերու մէք կ՚ապրինք։ Հոն, գ»նէ՛ կողոպուտներէն ու 

Հալածանքներէն Հեռու կը մնան I՝ 

- Իշխան Վարգա՚ն, մեր երիտասարդները եթէ քիւրտերուն պէս զին-

ուին , աւելի գիւրոլթեամր մեր դո յքը կը պաՀենք^ այս լեռն երուն ա պա-

լին ած , - մէք մտաւ Ադամ ։ - Արաբօն երբ Առաքելոց վանքի եւ Ա • Աղբե– 

րիկի շրքանները կր պատէր, ՛տնօրէնները վախի մէք էին ։ Փոխանակ մենք 

ամէն օր քիւրտէն ու Թուրքէն վախնալու, թող անո՛նք մեզմէ վախնան է 

- Աստուած ձայնդ լսէ, տղա՛ս, մեր շրքաններոլն գիւղացիները Հոդի 

կու տան իրենց Հինգ—վեց այծերուն Համար, եւ անոնցմով տուն մը կ*ասի-

րեցնեն . օր մը աշիրէթները կը քշեն կը տանին այծերը, ու գիւղացին կը 

մնայ չոր գետնի վրայ. եթէ խելք Ունենային ու քիւրտի բնաւորութիւն% 

Հինգ այծր զէնքի կը փոխէին ու միւս գոյքը կը պաՀոլէր ու կքալեքնար է Վե-

րին Աասունը այգ ճամբան բռնած Է, շատ Հարստութիւն չունի, բայց ինչ 

որ ունի իրեն կը մնայ, զէնքի ումով է 

» Այգ ճքսմբով պիտի երթանք բո լորս ալ, - ըսաւ ԱարՀատ ։ - Անօ– 

րէններր Հիմա ոչ միայն մեր ունեցածը կր կողոպտեն, այլ մեր աղքիէլՍերն 

ու Հարսները կը տանին, ինչպէս ըրաւ Ա՝ուսա րէկըյ որուն դատը դեռ կր 

շարունակուի Հոլսոյ մէք է Եթէ մեր պատիլը պիտի չկրնանք պաշտպանելի 

ալ տուն ու տեղ չենք կրնար ըլլալ տ Թշնամին արիւնարբու դարձած է • որ— 

քան խոնարՀ մնանք Թուրքն ու քիւրտը իրենց վայրագութիւնը պիտի ա– 

ւելցնեն։ Ամէն երիտասարդ տուն մը շէնցնելոլ երազր ունի, բայց մենք ա ֊ 

Հա մեր տունն ու տֆզը թողած՚ լեռները կը քաշուինք է Հօրեղբայրս՚ ԿրպԷն 

արցունքոտ աչքով զիս ճամբոլ դրաւէ Հօրենական տան ծած քէն տակ չենք 

կրնար ապրիլ ։ իթէ քոյր ուՆինք՝ օր մր կրնան փախցնել, եթէ Հարս ու-

նենանք՝ օր մը մեր պատիւն ալ վրայ կ ՚ ե ր թ ա յ ։ Այս պայմաններուն մ է ք , 

զէնք մը գրկած, վայրի գազաննեբուն պէս պիտի թափառինք ու խոլմբեր 

կազմենք թշնամին Հարուածելու Համարէ 

,ԱարՀաաի խօսքը աղամ ար գոց չր քան ակ Էն կ՚անցնէր ու լսելի կը գառ– 

նա ի կիներուն. Աուսամը յուղումով մտիկ կ՛՚ընէր ըսուած իւրաքանչիւր 

խօսք տ ԱարՀատ զէնքին ապա լին ած՝ լեռներ ուն րամին կը դառնար ։ Աոլ– 

սամ կը զղար, թէ այգ խօսքերը ուղղուած էին յատկապէս իրեն։ 

Սուսամի փոքր եղբայրը , որ Միացեալ Ընկերութեան ԱՀարոնքի վար-

ժարանը գա ցած էր աշտկերաոելոլ, արձակուրդին դարձած էր տուն եւ ներ~ 

Կ ա յ հ Հէներու խոսակցութեան է Դպրոցի մթնոլորտէն ոլ երդերէն ոգե-

ւորուած պատպնի մըն էր, որ լարուած մտիկ կ՚ընէր մեծերուն խոսակցու-

թիւնը ւ ). * յ 

ՍարՀաա ուշադրութիւն դարձոլց պատանիին ու երբ լսեց , թէ կ՝ա– 

շակերտէ ԱՀարոնքի դպրոցին՝ խօսքր անոր ուղղեց. 

- Ի՞նչ կ՝երգէիք ձեր դպրոցին մէք է 

> ^ Տղան .պարզամտոլթեամբ պատասխանեց» 
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՜ո՞ւր է Հայաստան, . ՚ , . 
Սա՛ է , սա՛ է Հայաստան՛.» 

*, ՈՆ շարունակեց • 

- Մեր գաս եր էն մենք Հաւատացած ենք, որ այս է Հայաստանը ոճ 

մենք շուտով ազատութիւն կ՛ունենանք ։ Երգը կ՝ը»է՝ « Թ ո զ կ ո ր ծ ա ն ի Տ ա ճ -

կ ա ս տ ա ն » * Անշուշտ, երգը շիտակ կ՚ըսէ է 

Ժպիտ մը ծաւալեցալ իշխան Վարղանի դէմքին. 

• Տղա՛ս, եթէ Հայաստանը երգով պիտի աղաաուի է Հարիւրաւոր տա-

րիներէ ի վեր աղօթած ու երգած ենք է Աեօրէնները գործով մեր տունն ու. 

տեղը կը քանգեն է իսկ՝ մենք մեր յոյսը դրած ենք երդին վրա յ է 

՚ – Այգ է՛րգը մենք ալ շատ լսեցինք, - ըսաւ Ադամ է ՜ առանց գործ՜ 

նական ուժի ո՛չ Օսմանցին եւ ոչ ալ ՚Բիւրտը խօսք կը Հասկնան է Զէնքի ձայ-

նը պէտք է միանա յ երգին է 

Ուշ ատեն Էր, երբ Հիլբերը քնացան եւ բազմազան ՛մտածումներով 

ծանրաբեռնուած անեցիները անկողին մտան տ –՚ 

է ւ .Առաւօտուն ՝սեբ ոլ. մածունով. Հիլրասիրեցին Հիւրերը։ Կիները յա՜ 

տուկ գուրգուրանք մը ցոյց կոլ տային այս երիտասարդներուն, որոնք լեո^ 

նհրը, կը քաշուէինք ՛Հա ք. ընտանիքին .պատիւը պաշտպանելոլ Համարէ Սու-

սամ գտած Էր Համարձակութիւնը՛ ֆւ, խօսակցոլթեան սկսած Էր խառնուիլէ 

Մեկնելու ատեն է \ՍաըՀատ՚– դարձաւ իշխան Վարդանին–՝ 4 

՜ Վանքին՝ ծածքը փոիէուած կ՚երեւի է Ես ալ ժամանակին խուրձ մը 

կաղնիի տերեւ բերած ՛եմ այ՛ս գմբէթին ։ Այս վանքերը մեր Հարստութիւն՜ 

ներնեն ու երբեմն՝ մեր ՛ապաւէնը է Ո՛ւր ՛որ երթանք , ո՛ւր որ թափառինք^ 

վանքերը կը մնան ա յն տաք՛ օճախներըէ ուր կրնանք մեր գլուխները Հան՜ 

գըստացնել ել ՛մեր Հին պապերուն ՚յիշատակներով ապրի լ է Մեկնելէ առաք 

կ՛ուզէ ի մտնել տաճարը է &՝ող Աստուծոյ անէծքը մեր վր*սյ չըԱքյ։ 

- Հյաա լալ մտածեցիր, ԱարՀա՚ա, - ըսաւ էշխան՝քլ ու դարձաւ աղ՜ 

1ըկան, - Սուսա՛մ, վանքի բանալին բեր ։ Գուն եւ եղբայրդ* ՎաՀանը գա՜ 

ցէք ու դուռը բացէք է Թող այս երիտասարդները վանքի օրՀնոլթիւնը առ-

նեն ու նոր մեկնին է 

Սուսամ ցատկեց տան կողմը, բանալին բերաւ է ԱարՀատ ու Ադամ 

շնորհակալութիւն յայտնեցին իշխան Վար գանին Ոլ անեցիներուն եւ ուղ՜ 

ղըւեցան Տ վանկին կողմըէ Հ > ^ 

I, Աուսամ եռանդով անոնց աոֆեւէն կ՚երթար է Գուռը բացին եւ* Հիւրե՜ 

րը ներս մտանէ Ադամ մեծ Հետաքրքրութեամբ տաճարին առաստաղը կը 

գիաէր 1 ըր ինքնայատուկ, եւ ուշագրաւ կառոյց մը ունէր֊։ Պատանի ՎաՀան 

անոր տեղեկոլթիւններ ձ"է ւ Աուսամ կեցած էր ԱաբՀատին 

եկեղեցիին մէկ անկիւնը» կարկամած էին երկուքն աչ> չէին կրնար խշաիլէ 

Ու մեկնումի վայբկեանը մօտ Էր.։ Անոնք Հազար ու մէկ բան ոլնէին իրա-

րու պատմելու*. Սուսամն էր կրկին նախայարձակը» 

• - Ուրեմն կ՚երթաս եւ Արաբայի պէւ» փախստական կը դառնաս.. • 

V Աուն՚ամ, քմ բախտս այդպէս եղաւ\ Մեր ուխտը կանանչ կը մնայ 

սրտիս մ է ջ , այս վանքի գՀրէթը ծածկող կանանչ տերեւներուն նմանէ Բայց 

ազգին նուիբուելու ուխտը ըրի % երբ Արա բո յ ի Հետն Էի։ Ե» ալ մատաղ գըբ՜ 

ուեցայ, ու ալ չեմ գիտեր / թ է այս ճամբան մինչեւ ո՛ւր կը տանի ղիս % Հե-

ղին եկայ, որ՝ քեղի ըսեմ, թէ քու սէրդ մ է ի անմար պիտի մնայ է մինչեւ 

վերքին շունչս Հ Գո^ւ Հասած ՝ աղքիկ ես այլեւս . այս. տաճարին մէք կ՛ուզեմ , 
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սր Աստուած օրհնէ քեղ ու գուն ազատ րԱաս այն երդումէն > ար մենք ձեր 

այգիին մէք ուխտեցինք երկնքին աո.քել | 

ԱարՀատ ա՛լ չկրցաւ խօսիր Կը զգար որ իք մարմնին ու Հոգուն մէք 

ամրողք աշխարհք մը փաւլ կոլ գար ւ 

Աուսամի աչքը լեցուած էր արցունքի խոշոր կաթիէ"վ > 

ճանապարհդ բարի, Աստուած քոլ զէնքին ու բազուկին օգնական 

ըլլայ• բայց իմ ուխտս պիտի մնայ այնպէս, ինչպէս ուխտեցինք Աստուծոյ 

առք եւ % Գուն ազգին նոլիրոլէ , ես ալ քեղի կը նոլիրոլիմ, քանի որ կեանքին 

վերքը մահն էէ 

Ադամ եւ Սուսամի եղրայրը վերադարձած Էին իրենց մօտ ւ ք/օսակ– 

ցութիւնը կը վերքանար ազօթքի մը պէ» * որուն արձագանգները վանքի Հի– 

նաւուրց պատերը կը մրմնքէին • 

- Ամէն*.. 

Գուբս եկան վանքէն 1 

ԱարՀատ վերքին ակնարկը դարձոլց Սուսամին, որ լուսեզէն դեղեց– 

կոլթեամբ ողողուած էր, աչքին մէք ունենալով պսպղուն ԿաթԻս1 էր աէՒ~ 

կոծ սրտին ւ 

Ադամ մնաք բարով ըսալ ել շտապեց Հագնիլ ԱարՀատին , որ արաղ 

քայլերով դէպի անտառի ճանապարհը կ՚ուղղուէր ւ 

Երբ սրտերը կը խօսին, շրթունքները կը լռեն * 

Սուսամ եւ Վահան վանքին դոլյլը գոցեցին ու պաՀ մը դիտեցին ճամ-

բորդներ ր , որոնք խիտ անտառին մէք կը կորսոլէին է 

Աոլսամ բանալին տուաւ եղբօրը Փուն տանելու Համար ու ինք վ՛ա-

զեց գէպի իրենց պարտէզը, այն ծառերոլն տակ, ուր եօթը տարի առաք 

իրենց ոէրը սկսած էր բոցավառիլ ։ առերու դրացնոլթեան մէք լացաւ, ու 

սիրտը պարպեց տ 

Երկար մնաց այդ ծառին տակ, վերյիշեց –իրՈյ առաքին օրուան ման-

րամասնութիէնները, պատ կերա ցուց պատանի ԱարՀատը ալ անոր քավը ար-

ձանացուց քիչ առաք տեսած երիտասարդը, ում եղ ու գրաւիչ, ար աՀա զէն֊ 

քը ուսին* դիմացի անտառէն կ՛անցնի դէպի անորոշ Հորիզոններէ 

Արեւը ՀեաղՀետԷ տաքցաւ եւ օրօրեց յուզումնաՀար այս աղքիկր, որ 

Հասուն պտուղի մը քաղցրութիւնը ունէր ել անուշ քուն մը բերաւ անոր 

աչքերոձ ւ 

Երբ աչքերը բացաւ, կէսօրուան մօտ էր, ու Աուսամ կարծես թէ ե ֊ 
բազէ մը կ՚արթննար ել այդ օրուան անցուդարձը միայն երազի մէք տե-
սած էր I ՚ 

Շօշափելի իրականոլթիլնը սակայն կը ծանրանար իր Հոգուն վր– 

բայ եւ ետքերը ծանրոլթեամբ կը շարմէին դէպի տուն I 

Բոլորէն ծածուկ, աէրր պիաի աճէր անոր Հոգիին մէք ու ամրացնէր 

կամքը դիմանալու սպասումներուն, որոնք այնքան պիաի ուշանային ւ 

Սուսամը, սակայն, իշխան Վարգանի աղքիկն էր, Հարուստ ու գո– 

ռող Հայր մը, որուն կամքին աո քել տնեցիները ել ամբողք գիլզը կը ճկէին, 

բայց որ անտեղեակ կը մնար իր սիրած ու երես առած Աուսամի ներքին ող– 

բերգոլթենէն է 

Տխրութիւն եւ լբքոլթիլն մը կը ծանրանար Աուսամի դէմքին , Միայն 

դեղձան մազերն էին, որ անոր գեղեցկութեան փայլ կոլ տային ել կը վա– 

բագոլրէին փոթորկոտ ներաշխարհը այս կենսուրախ ավքկան > 

Ու Սուսամ յաքորգոզ օրերուն ու տարիներուն՝ խբանած եղնիկի մը 
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նման, նայեցաւ Հօրը ալքերուն, մ ի լա զգալով, թէ այգ Հօրմէն պիաի գար 

ան Հուն ողբերգութիւնը իր ճակատագրին։ 

3 

Երկու երիտասարդները անտառէն անցան ւ 

ՍարՀատ կը քալէր Հալածական մարդու մը արագութեամր, Հետա– 

պընդուած որսի մը Հելքով, անխօս ու տխուր % 

Ադամն էր, որ մերթ ընդ մերթ խօսք կը բանար իշխան Վարգանի, 

Հեղին ի վանքի, եւ այն գիշե՚րոլան մտաՀոգիչ խօսակցոլթիւննեբուն շուրք, 

անտեղեակ ԱարՀաաի Հոգեկան փոթորիկին ։ 

ԱարՀատ խօսքին մասնակցելու Համար վերջապէս բերանը բացաւ • 

- Արդեօք Արաբօն վերադարձա՛՛ծ է Հքովասաբ է 

- Տնաշէ՛ն, ատոր Համա՛՛ր արագ կը քալես ւ Դեռ շատ ճամբայ ոլ-

նինք ու ամէն տեղ մեղի Համար Հքովասար է: ԱարՀա՛տ, ուշադրութիւն 

դարձոլցի"ր իշխան Վարգանի աղքկան, շատ նման է Աանասարի Հեքիաթին 

մէք յիշուած \քովինարին է 

| - Ծովինար կամ գեղձուն ծամ, Հեքիաթային ա զքիկներ շատ ծնած 

են Աասնոյ լեոնեբոլն աղբիւրներոլ ակունքէն, բայց ինչպէս Աենեքերիմ 

թագաւորի, այնպէս ալ Աուսա բէկի աչքը անոնց վրայ էէ 

- Ա՝ենք ալ այս զէնքերը վերցուցինք այդ տնօրէններուն դէմ % Մենք 

տունէ տեղէ ելանք, մեր զէնքերը տան բարձ դարձոլցինք, որպէսզի անոնք 

չՀամարձակին ձեռք երկարել դեղձան ծամ երուն ։ 

ԱարՀատ լուռ էր ու մտածկոտ է 

Անտառէն ելան եւ բռնեցին Ա պիտակ Լեր ան վերելքը է Այդ բարձուն-

քին , ԱարՀատ յենուած իր զէնքին՝ ետ դարձաւ, դիտեց ձիանքի, Բսանքի 

ու ֆյոլլրի լեռներն Ու ձորերը։ Անոնք իրարու վրայ կուտակուած, իրարմէ 

կախ ուած, իրար Հրմշտկող երեւոյթ մը ունէին, ու իրենց ձորերուն ու կո-

ղերուն մէք Հեւքոտ ժողովուրդ մը կը պահ էին: Դարաւոր օճախն եր էն տա-

կաւին ծուխ կը բարձրանար է 

ինք ել Ադամ Հիմա պոկուած այդ աշխարՀԷն՝ կը նետուէին կեանքի 

եւ մահ ո լան կրկէսին մէք, ի խնդիր ազատութեան I ԱարՀատ կը զգար, թէ 

այդ վայրերը իրմէ կը բաժնուէին ու իրենց լեռնային Հեղեղատին մէք կը 

պահ էին Աոլսամը, որ մետաքսէ թելով մը իր Հոգին կը կապէր Հեղին ի վան-

քի գմրէթին, իշխան Վարգանի այգիներուն, ոլ յաւիտենօրէն երգող աղ– 

բիւրներուն է 

Փոքր Հանգիստէ մը յետոյ անոնք շարունակեցին ճամբան դէպի Տար– 

ւորիկ, 

Անաոք եւ Գեփին ցցուած էին Հիւսիսի Հորիզոնին վրայ ու Հեռաւոր 

ճանապարհներէն քո լոլո ր քիւրտերու անցքը կը տեսնէին է 

քրտական ցեղախումբերու տեղափոխութիւնը տեղի կունենար ա– 

մաոուան շբ քանին դէպի Տար կոշի աղբեր անց ակունքները, ոլ անոնք զին-

ուած կ՚անցնէին, իրենց կենդանիներով, կիներով ու երախաներով ւ ԱՀոնց 

տիրական լ°լ°ները կը լեցնէին լեոն ու ձորը է 

քիւրտերը բազմաթիւ անցքերէ կը Հասնէին Տարկոշ ու այդ անցքե-

րէն մէկը Ա պիտակ Լեր ան կողերէն կ՚անցնէր, Անտոքի Հարալային ստորո-

տէն եւ կը Հասնէբ ամառանոցները, որոնք այս քոլոլորներուն վրանատե-

ղիներն էին է 

ԱարՀատ եւ Ադամ այդ ճանապարհը պիաի կար Էին մէկ ժամէն ու \ Ա Ր Ա և ՝ 

* ՚ 
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ապա պիտի բոն էին Տալւորիկ դարձող ճամբան ւ Անոնց Հանդիպումը այս 

քոչուորներոլ ախորժակը գրգռեց, բայց անոնք անմիքապէս ըմբռնեցինք 

թէ այս եբիաասաբդնեբը վճռական կեցուածք ունէին ու գրեթէ արՀամար– 

Հանքով կ՚անցնէին այդ խաժամուժին կողքէն, երբեմն ալ կը մանէին քովնտի 

արահետներ, կրկին ոտք բռնելով գլխաւոր ճանապարհին վրայ , Ոլր քոձ՜ 

ոլորներուն տեղաշարժը կ՚երկարէր է 

քիւրտերը գլուխ շարժեցին դժգոհ ութեամբ, ու մէկը անոնցմէ այգ 

դժգոհոլթիւնը բանաձեւեց բարձրաձայն, երբ ԱարՀաա եւ Ադամ կ՛անցնէին 

թափով * 

- Աշխարհքը աւր ուած պէտք է Հաշուել այն օրէն է երբ Հայ մը ղէնքը 

ուսին* այս լեռներ էն պիտի անցնի է 

ԱաբՀատի խոլոր մէկ նայուածքը բաւական եզալ ^ ոբ անոնք իրենց 

էշերոլ ու կովերու կարաւանին Հասնին ու իրենց ճամբան շարունակեն գըլ՜ 

խիկոբէ 

՚Բիւրտ կիներէն մէկը, չոլրբիններուն դառնալով ըսալ• 

- Ի՜նչ գեղեցիկ ու սելաչեայ երիտասարդներ են, որ կ՚երթան չգի– 

աես ո*ւր • . • 

- Հա՛, աոչքգ մտան այս Հայերը, փախիր անոնց Հետ։ 

- 0 ՚ Հ % տնաւե՛ր, կարիճն ու գեղեցիկը մենք միշտ կը գովենք տ Ա՛-

նոնք իրենց ճամրով , մենք մեր ճամբով • . » 

ՍարՀ ատ ել Ադամ բլուրներէն անդին անցած էին ել կ՚ուղղուէին դ Է— 

պի Տալւորիկ։ Այս շռաններուն մէք քիւրտերը ոտք չէին կրնար նետել I 

- 5եսա°բ, Ադա՛մ, անօրէններոլ աչքը մեր զէնքերուն վրայ էր ոլ ե– 

թէ զինուած չըլլայինք, անոնք մեր Հագուստներն ալ պիտի Հանէին % 

Եր եկոյեան Հասան Տալւորիկ եւ իքեւանեցան իշխան Գաս պար ի աոլ– 
ոլՐ գտան Արմ են ա կը Տ որ ժողովի նստած էր իշխաններու Հետ է 

Արմենակ ճանչցալ ԱարՀատը. 

՜ Բարով եկար, Աարհա՚սյ, Հեռու աշխարհներ գացիր, բա յց չկոր– 

ոըւեցար։ ՀալԷպԷն Ա ասունցիները տուն չեն դառնար | 

- Մեր Հըլո^լնքը կորած է Հալպոլ քաղաք, - ըսաւ ԱարՀաա, - երբ 

մէկու մը ձեռքը զէնք մը գտնուիլ ալ այս լեռն եր էն չի կրնար բաժնուիր 
Արմենակ ծանօթացուց ԱարՀաան ոլ Ադամը Տալլորիկի իշխաննե-

րուն Ոլ աւելցոլց • 

- Այս երիտասարդները % որ կը տեսնէք, երկու տարի առաք Արաթոյի 
խույքբին մ էջն էին ու գործեր կը տեսնէին է Արաբոյի կովկաս մեկնելէն 
ետՔ% ցրուեցան եւ ես անհամբեր անոնց վերադարձին կը սպասէի % Անոնք 
վերադարձան այսպէս զինուած ու մեր սիրտը կը լեցնեն ուրախոլթեամբ 
ոլ վստաՀութեամբ։ 

Ներկաները Արմենակի այս ջերմ խօսքերէն ետք, բոլորն ալ իրենց 
կարգին. 

- Բարո՛վ էք եկերՏ մեր դլխուն ու աչքին վբայէ բարո՛վ էք եկեր է 
Նորեկներու ներկայութիւնը ժողովին նոր եռանդ մը աո լաւ է Անոնք 

բոլորն ալ Հեաաքրքբոլած Էին ՏիարպԷքիրԷն մինչեւ Աասուն աարածոլյող 
շրջաններու քրաական շարժումներով ։ Հարցումներ ուղղեցին ԱարՀաաին ու 
Ադամին. 

- Մենք այս բարձունքներու վրայ թառած* աշխարհի անցուդարձէն 



Բ Ա Գ Ի Ն 

անտեղեակ ենք, - ըսաւ, իշիան Գաս պար, - բայց քանի մը դէպքեր 9Ո49 

կռէ. տան, որ Զի լան ի ոլ Տուաարիի չէյխերը իսլամական գբգռութիւններ 

կ՚ընեն եւ. այգ քիւրտ ցեզերրը կյուղեն չարժել ազատ Աասունի վրայ է Ի՛՛նչ 

Է անոնց նպատակը, չեմ գիտեր է 

՜ Ւչ/սան Գաս պար, - ըսաւ. ԱարՀատ, - ինչ որ կրցայ տեսնել իմ 

ճամբուս ընթացքին, մտաՀողիչ Է ւ քիւրտերու, մէք ատելութիւն մը հ՛այր 

տուած է Հայերու դէմ, ու այգ ատելութիւնը կրօնական մոլեռանդութեան 

վեր ած ուած » Առաք, Հա յ յ՛լիւղերու, մէք զինուած մարդիկ կա յին, որոնք որ– 

սորգութեամբ կը զբաղէին , կամ գիշերային գողերու կը գիմ ա գրէին յ քիլբ– 

տերը բնական երեւոյթ կը նկատէին ատիկա, մինչդեռ, այժմ, երբ Հասա-

րակ զէնք մը տեսնեն Հա յուն վրայ, աչքերնին կը կուրնա յ ւ Հիմա բացէ 

բաց կը խօսին, թէ Հայը երբ զէնք կրէ, այս աշխարհքը պիտի ալրուի ։ 

Անոնց աչքը Հայկական այն շրքաններուն վրայ է , որոնք անցած տասը տա-

րիներու ընթացքին կրցան ազատի լ աղան եր ու եւ բէկերու տիրապետութիւ-

նէն է Առաւել չափով՝ $ալւոբիկ ել Վերին Աասունն Է, որ անոնց քունը 

փախցուցած էէ Իրենք ցեղապետութիւն կրնա՛ն ունենալք բայց Հայերու ցե-

ղապետութիւնը իրենց գոյութեան չքացումը կը նկատեն է Կը զգան թէ զին-

ուած Աասունը թոյլ պիտի չտայ, որ անոնք ՀարստաՀաբՈլթիւնները շա-

րունակեն է 

- կառավարութիւնն ալ զանոնք կը գրգռէ Հայերուն գէմ է ՄՈլւի կա-

ռավարիչը, Հազոյի եւ ^ոլչրի գայմագամները կը Հրահրեն քիւրտերը 

գազանօրէն, - ըսաւ Ադամ, որ տարիէ մը ի վեր իրենց շրքանի անցուդար-

ձեր ո էն Հետեւած Էր է 

Արմենակ մտիկ կ՚ընէր այս աեղեկութիւնները, որոնք նոբութիւններ 

կը պարունակէին եւ կը լրացնէին իր ծանօթութիւննեբը ։ 

Արմենակ բնիկ ԱՀարոնքցի է ր , բայց իր Հօր Հետ փոխագրուած էր 

%զըլաղաճ ու Հետեւած Միացեալ Ընկերութեան վարժարանին է Ուսումնա-

կան մարգ մըն Էր , բոցաշունչ Հռետոր մը ու միեւնոյն ժամանակ քաք կըռ– 

ոլող մըէ Երիտասարդ տարիքէն ց " յ ց տուած էր կազմակերպելու արտա-

կարգ շնորՀ եւ ճանչցուած էր գիւղական զանգուածները Հաւաքական շարժ-

ման մղող քաք ա կորով երիտասարդ մը իբրեւ, որ երեք–չորս տարիներէ ի 

վեր կը գործէր Մշ-յ դաշտի եւ. Աասնոյ շրքաններուն մէք Է Եթէ Մ * ԱԱՐ– 

եանը մտածումներով Խրիմեան Հայրիկի աշխարհիկ տիպարն էր % ուսումը 

եւ ազգային զարթօնքը տարածելու, Ար մենակը իքրիմեան Հա յրիկի յատ-

կութիւնը ունենալով * գործնական կեանքին մէք կը կիրարկէբ անոր գաղա-

փարները , մասնաւորաբար մարտական ճանապարհով է 

հրիմեան Հայրիկ « Ե ր կ ա թ է շ ե ր ե փ դ բանաձեւը կու տար ազգինք 

Հեր լինի Վեհաժողովէն վերադարձին, իսկ Արմենակ, Արարօ, Մարդար 

վարժապետ՝ երկաթէ շերեփին տեղ, սուր եւ զէնք կ՚առնէին, ազատութեան 

Հարիսայէն իրենց բաժինը առնելու Համար է 

իշխանները Արմենակի գէմքին նշմարեցին ծանր մտածում մը եւ ի– 

րենց Հայեացքը դարձուցին անոր • 

- Պարո՛ն Արմենակ, ա յս բ " լ " ր աեղե կութի ւններ էն ետք, ի*նչ պի-

տի ըԱայ մեր ընելիքը• թշնամոլ ձեռքը դեռ Հեռու է մեզմէ, բայց վազը 

կրնա յ մօտենալ է 

Արմենակ կը զգար, թէ Տալլորիկի կազմակերպութիւնը մէկ մաս-

նիկն է այն ընդՀանոլբ շարժման, որ ծայր տուած էր Գաշտի, Եովասարի, 

Պերմի եւ Խոլլրի շրքաններուն մէք է 
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- իշխաննե՛ր, Տալւորիկը կրնանք մէկ քանի Օր պա չտպան ել, բայց 

խնդիրը միայն Տալւորիկը չէ, մենք բո լորս պէաք է Համոզուինք, որ Հա» 

յոլթեան ումերը միասին գործելով միայն կարող են ազատութեան պայ-

քարը առաք տանիլ: Թշնամին զօրաւոր է , կառավարութիւնը իր բանակով 

եւ մ անտարմաներով, իսկ քիւրտերը իրենց ցեղապետական զինուած ամ-

բոխներով^ մեղ կը պաՀեն երկու տիրապետութեան տակ է Այն ինչ որ կ*ընէ 

թուրք կառավարութիւնը բանտով, աքսորով եւ կախաղանով, կը քլատէ ու 

կը գլխատէ Հայ մտաւոր եւ անուանի ումերը, Հա յութիւնը անտէր ամբո-

խի մը վերածելով, մնացածը կը թողու քիւրտ ցեղապետներու ախորժա-

կին է Անոնք պիտի կողոպտեն, աւերեն Հայկական բոլոր այն շրջանները, 

որոնք գիմաղբելու կարողոլթիւն չունին ւ Ա՝ եր մ եծագո յն ցաւը այն Է, որ 

բազմաթիւ շրքաններ դիմադրական ուժ չունին, զէնք չունին, նոյնիսկ պարզ 

գաշոյնէ մը զուրկ են է 

- Պարոն Արմենակ՛, - խօսքը կտրեց իշխան Գասպարը, - մենք այս 

տարի մեր երկաթի ու պողպատի փուռերուն մէք ամէնէն շատ դաշոյն շի-

նեցինք։ Գոնէ դաշոյն Հասցնենք այս շրքաններուն է Մեր երկաթէն ու պող-

պատէն խոփ ու մանգաղ շատ շինեցինք, ասկէ ետք սուր ոլ դաշՈյն շի-

նենք, կը փորձենք զէնք ալ շինել, եթէ ատոր Համար յատուկ կաղապար-

ներ ունենանք է 

" ԱյԳ լա՛ւ է , - ըսաւ Արմենակ, - բայց գիտցէք որ $ալլորիկի, 

Եատախի, Եովասս/րի եւ Մշ» յ շրքաններոլ Համերաշխ գործակցութիւնը 

մեր ուժերը պիտի բազմապատկէ ։ Մենք ալ քիւրտերու պէս երբեմն ցեղա-

պետական կռիւներ կ՝րնենք իրարու գէմ։ Ահա , Ապազանքը ել Կէլիէ Կուզան 

իրարու գէմ կը կռուին կնոք մը պատճառով։ քիւրտերու Համար այգ կ ը ֊ 

ռիւները զարդ մըն են ոլ կ՝ուռեցնեն իրենց ցեղապետական Հպարտութիւնը, 

մեղի Համար, ընդհակառակն , ան աւանդութիւն են։ Մենք մէկ ազգ ենք, ցե-

ղերու բաժնուած չենք ու վտանգը ազգին կը սպառնայ ։ քբտոլթիւնը կըր– 

նանք զսպել ել քշել Աասնոյ ծայրագաւաոներէն իսկ Հեռոլ, բայց թուրք 

պետութիւնը դաժան է , խորամանկ ոլ անգութ. Տասը տարիէ ի վեր Հայ-

կական Հարցը գրուած է սեղանի վրայ, իբր թէ բարենորոգում մը պիտի 

պարտագրեն թուրք կառավարութեան, մինչդեռ, մեր ժողովուրդի վիճակը 

Հետզհետէ աւելի կր վատթարանայի Մենք ստիպոլած ենք երկու կատաղի 

գազաններոլ գէմ կռուիլ, երկու ճակատներու վրայ ւ 

՜ Արգար խօսք է , - ըսին իշխանները միաբերան, - բոլոր շրքաննե-

րոլ մեծերէն ու իշխաններէն երգում առէք, որ պզտիկ խնդիրներով իրա-

րու դէմ չցցուին։ Այս նեղ օրերուն, բոլոր ուժերը իրարու ձեռք պէտք է 

տան, եթէ ոչ բո լորս ալ ոտքի կոխան կը դառնանք, Ազգին մեծերը, վար., 

գապետները, առաջնորդները եւ Մոլշ նստած պարոնները ազգի անունով 

թող մէք տեղ գան ել ամէնուն խօսք Հասկցնեն։ 

- Իշխաննե՛ր, այգ աշխատանքն է , որ կը կատարենք I Բարեբախտա-

բար քանի մը զինուած երիտասարդներ ալ ունինք մեզի Հետ, - ըսալ Ար–, 

մենակ, - որպէս ղի ով որ ական քով չլսէ % թիկունքի Հարուածով զգաս– 

աանայ է 

- Ցուդա եւ Վասակ անունը տուէք բոլոր անոնց, որոնք այս սուրբ 

գործէն գուբս կը մնան եւ Հայոլ ոլխաը կ՛աւր են, - ըսաւ իշխան Գաս– 

պար։ - Հուդաները ել Վասակները գնդակի բաժին պէտք է ըշլան ։ Օրի-

նակը մեր Տալւորիկը տոլալ. Շէկոյի տան քիւրտերը Հին գարերէն ի վեր 

Տալւորիկը իրենց տուրք աուող կը Հաշուէին ել ամէն գիւղ տասը փարայ 
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կը ստիպոլէր տալ։ Շատոնց այգ իրաւունքը կտրուած Էր է Բա յց այս գար-

նան . ե առավարութեա^ն դրդումովդ թէ սատանան մտաւ Հքէկոյի տան փո– 

րին մ էք , եկան տասը փարան ուզելու » <ք՝ողովուր գը ղէմ կեցաւ ք րա յց իշ-

խաններէն ոմանք, փորձանքը տան գոն էն Հեռացնելու. Համար, ըսին1 -

տասը փարան տանք՝ թող կոր սոլին երթանտ Հարգքի իշխան Աարգիսը Բիւր– 

տերու առքել ինկած, իրենց գիւղը կ՚երթայ ^ որ տասը փարան տայ։ Իր 

աղան լուր կը զրկէ Հօր, որ էըԱայ թէ գիւղը մտնէք, մենք տասը փարայ 

տուող Լենք։ Իշխան Ա արդիս բանի աեղ չգնելովդ աղուն սպառնալիքը, մ ը– 

տալ գիւղ1 Տգան՛ Գէորգը ծուռ ու կատաղի երիաասարգ մը, Հրացանը 

քաշեց եւ գիւղի կեդրոնին մէջ ^ա՚4ՐԱ տեղն ու տեղը սպաննեց է ՛Բիւր տե-

րը գլխիկոր վերադարձան է Ատկէ յետոյ ա՛լ մարդ կը Համարձակի19 տասը 

փարան տալ ։ Գնդակով Հարցը շուտ կը վճռուի ւ 

- Հիմա թուրք կառավարութեան քաղաքականութիւնը շատ փսխուած 

էէ՜ ըսաւ Արմ են ակ, - կիւլիզարի դատը ել Հայկական Հարցի արծարծու-

մը կարեւոր պատճառներ են, որ թուրք կառավարութիւնը Հովանաւորէ 

քիւրա ցեզապետներր , որոնք ժամանակին երբեմն կը զսպուէին եւ Հալա-

ծանքի կ^ ենթարկուէին, օսմանեան պետութեան ԼտՀը նկատի առնելով է իսկ 

ա յժմ | անոնցմէ եամիսւիէ գունդեր կը կազմ են , դրամական կաշառքներ կու 

տան անոնցմէ ոմանց, որոնք Հայերոլ բարեկամ էին, եւ զանոնք կը լարեն 

Հայութեան ղէմ ։ Գրամով կը գնեն Հայ մատնիչները, որ պէս զի գոր-

ծող անձինք մատնենք կամ անՀամաձայնութիւն ու յուսահատութիւն 

տարածեն Հայ ժողովուրդին մէք։ Արթուն պէտք է ըլլանք, այլապէս մեր 

գործը դժուար էէ Մենք ամէնէն շատ մտաՀոգ ենք Ա ասանով, որ թուրք 

կառավարութեան եւ Բրտոլթեան աչքին դարձած է ազատ իշխանապետու-

թիւն մը ։ Բոլոր դաւերն ու զէնքերը ուղղուած են աղատ Աասունի ղէմ է 

Եթէ այս ազատ օճախը մարեն, մնացած Հայոլթիւնը կը յուսահատի եւ 

անկարող կը դաոնա յ նոյնիսկ իր տարրական իրաւունքները պաշտպանելու։ 

- Պարոն Արմենակ, խօսք Հասկցուցէք կեալոլ իշխան Պեաոյին ել Շէ– 

նիկի իշխան Գրգոյին, - ըսաւ Եղկարդի իշխանը է - մեր մեծ իշխանները 

ատոնք են, զէնք ալ ունին եւ բազմաթիւ կռուողներ կան անոնց շուրջ։ Պե– 

տօն խոհեմ իսկ Գրգօն զարնող ոլ պատերազմող։ Այս երկու իշխաննե-

րը մէկ ճամբոլ պէտք է գան, որպէսզի ազատ Աասոլնը կարենայ չորս կող– 

մէն եկած Հարուածներուն դիմադրել։ 

- իրաւունք ունիք ։ Անոնց Հետ ալ խօսած եմ, բայց Գրգո յ ի քաղա-

քականութիւնը աւելի շիտակ է տ Թ՛ուրքերն ու ՚Բիւրաերը այդ ուժէն միայն 

կը պատկառին ։ Գիտէք Գրգոյի կռիւները ։ Եթէ անիկա Հքէնիկը անընկճե-

լի բերդի մը չվերածէր, Տարկոչի լանջերուն վբայ աարածոլած Բիւրտերը 

Հքատախի գիւղերը Հում Հում Լուտէին ։ Անոնց կաբելի է խօսք Հասկցնել ։ 

Պետօն ալ իմաստուն է ու լուրջ տ Վտանգի պա հուն՝ վճռական կռուի կը 

մտնէ թշնամու դէմ » Ւոլրք կառավարութիւնը կ՛ուզէդ որ մենք ոլ քիւր-

տերը տկարանանք։ Իշխան Պետօն կ՛ուզէ ժամանակ շահիլ, որպէսզի Հա-

յերը զինուին։ կաբեւորը զէնքն է եւ Հոգեկան քաջութիւնը։ Այսօր շատ մը 

շրջաններ Հոգեկան քաջութիւն ունին, բայց զէնք չունին ։ Այս գաղափարը 

պէտք է ամէն տեղ տարածենք ու ամէն օր պատրաստ ըլլանք, որովհետեւ 

ամէն օր, ամրան այս եղանակին, կրնան ներս խուժել, եթէ տկար շրջան 

մը կամ անպաշտպան լեոնամաս մը գտնեն իրենց առջեւ է 

Արմենակ բանիմաց մարդ էր եւ ծանօթ բ»լոր շրջաններուն ւ Տէր 

Ա՝ ամբրէ ՛Լազարետնի այս ա/աղան դա լոր որդին ո՛չ միայն օժտուած էր աչ– 
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քառու ընգունակութիւններով, այլ մտաւորական ամէնէն ուշագրաւ, գէմքն 

էր Տ " ՚ ր օն ի աշխարհին % Ազատագրական շարժման այս ռահվիրան մտավո-

րական ընկերներ ունէր Ա*ուշ քաղաքին մէք, ազգական էր Ա. կարապետ 

վանքի վանահայր Վար գան վարդապետին, Աասունցի էր եւ քանի մը ան-

գամ շրքանը ըրած րարձրաւանգակի գաւառակներուն, կապ հաստատած էր 

իշխաններուն հետ եւ անձնապէս իրեն կապած էր կտրիճ ու գաղտնապահ 

երիտասարդներ, որոնք գիւղերու մարտական կ*րովը կը ներկայացնէինք 

Այս ր"չոր հանգամանքները հետզհետէ բացառիկ գեր մը կոլ տային անոր է 

Աուշ եւ Մ շ ո յ դաշտը բռնկած վիճակ մը ունէին եւ զանազան վայ-

րերու մէք տեզի ունեցած ընդհարումները ցոյց կու տային, որ այլեւս այգ 

ժողովուրդը շէր կրնար հանդուրժել քրտական անսանձ ոտնձգութիւնները է 

Արմենակ կազմակերպած Էր ՚Լզըլաղաճի դիմադրութիւնը եւ թշնամին վա-

նած Էր այգ շբքանն եր Էն յ 

՚Լզըլազաճ մեծ գիւղերէն մէկն էր Մշոյ դաշտի ել կը գտնուէր Գաշտի 

արեւմտեան ծայրը, $արկոշի ել ֆ)ոզմ ո յի ստորոտըI 

Արմենակ նաեւ կապ ունեցած էր Արաբ ո յ ի , Ա*խո յի եւ Մ արդար վար-

ժապետին հետ | որոնք բռնկած այգ օրերուն, հերոսական արարքներոլ մէք 

կը գտնուէին։ Ան հաղորդակից էր նաեւ կո վկաս էն ուխտի եկած մաաւո-

րական գործիչներուն հետ եւ. այգ բոլոր կապերուն շնորհիւ1 դարձած էր 

Համագրող եւ մզիչ ուժ մը։ Անոր խօսքը թէ՛ $արօնի եւ թէ Աասնոյ մէք 

կ՚ունկնդրուէր Հետաքրքրութեամբ եւ պատկառանքով է Արմենակ այգ ա– 

տենները Հազիւ քսանըհինգ տարին լրացուցած երիտասարդ մըն Էր է 

Աիացեալ Ընկերութեան մէկ գպրոցը երբ բացոլեցալ Աասնոյ Ահա– 

րոնք գիւղին մէք, 1 8 8 4 թուականներուն, Արմենակ ուսուցիչներու Հետ* 

յաճախ Կ՚այցելէր ծննդավայր գիւղը։ Այգ ուսուցիչներէն մէկն էր Տամ ատ-

եան , որ նոյնպէս ազգային եռանդուն գործիչ մըն էր ու կը պատէր Աաս-

նոյ գաւառներր կրթական գործով ել ազգային ոգի կը ներշնչէր այգ լեռ-

նական ժողովուրդին: հոլս էն եկած այս ներՀուն մտալորականը մէկ քանի 

տարիէն կրցաւ Աասնոյ բարբառը խօսիլ ել ատով իսկ "իրելի դարձաւ Աաս– 

նոյ ժողովուրդին է 

Իշխաններու Հետ ունեցած խորՀրդակցոլթիւնը վերքացած էր։ Լեռ-

նական այս մարդիկ զէնքէ կը Հասկնային ու ինքնապաշտպանոլթեան բր^ 

նազդը զօրաւոր էր անոնց մէք: Ամէնքն ալ պատրաստ էին իրենց շրքանը 

պա չա պան ել, զոհել իրենց կեանքը, բայց անգիտակ էին այն մեծ արՀա– 
լիրքին % " ր կը պատրաստուէր ամբողք Հայութեան, մասնաւորարար Աաս-

նոյ գէմ է 

<իոզովէն ետք Արմենակ առանձնապէս խօսեց ալ կարգ մը իշխաննե-

րու, որոնց վրայ մեծ վստաՀութիւն ունէր ։ 

- ԱարՀատ եւ Ադամ մարտական կարեւոր ուժեր են։ Արաբոյի օրով 

գործեր կատարած են ել կարգ մը մատնիՀևեր պատուհասած ։ Աբգէն կը 

ճանչնաք Աարհատր, որ Տէր ՛Լա զար են ց տունէն է եւ բաւական ուսում ու-

նի։ Ասոնք երբեմն պիտի երեւան այս շրքաններուն մէք, եւ եթէ քիւրտերը 

սպառնական քայլեր առնեն, պիտի գիմ ա գրեն անոնց ։ Աչքի լո յսի պէս ,գա-

հեցէք այս երիտասարդները, երբ ձեր շրքաններ ը երեւին է 

" ^Գ քնչ խօսք Է, պարոն Արմենակէ - ըսաւ իշխան Գասպարը> -

անոնք մեր Հարազատ զաւակներէն աւելի արժէք ունին մեր աչքին % 

Երբ իշխաններէն ոմանք մեկնեցան, Արմենակ առիթը ունեցաւ աւելի 
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մտերմօրէն խօսելու. ԱարՀաաի եւ. Ադամի Հետ ։ Ներկայ էին նաեւ. $ալլո-

րիկի չլ՛քան էն քանի մը երիտասարդներ ւ 

- ՚հո*–ք այլեւս թռուցիկ խումր մըն է ք , պիտի Հասնիք Հոն, ուր կա-

րիք կայ, պիտի Հարուածէք շեշտակի, որպէսզի գիւղացիները իրենց ցե-

ղապետական կռիւներուն վարձուին շեշտակի րնոյթ մը տալէ քիւրտ աչի– 

րէթապետները վճռական Հարուածէ կը վախնան ։ Երբ առաքին Հարուածէն 

գիակ մը փռուի գետին, անոնց չարքերը կը քայքայուին է Եղէք գաղտնա– 

պաՀ եւ ցոլցամոլութենէ Հ եռոլ ։ Մեգի սպառնացող վտանգը մեծ է , ել 

մեր լեոնային կռուողները տակաւին ատոր ծանրութիւնը չեն զգար է 

ԱարՀատ այս խոլմբին մ Էք զգաց, թէ վերադարձած է Արաբոյի օ– 

բերան եւ արդէն փախստական մըն է ։ քյորՀրգակցութենէ գոլրս ելած պա– 

Հունք կը ղգար այն ընդարձակ վտանգը, որ կը ծանրանար բոլոր շրքաննե-

րուն վրայւ կը զգար թէ միակ ապաւէնը այն ղէնքն է , որ գրկած էր այն-

քան սիրով ու քերմեռանգութեամբ ։ փետուած էր ՀրգեՀին մէք եւ կը զգար, 

թէ կռուի այգ գործիքը զինք պիտի Հեռացնէր այն տաք զգացումէն, որ 

ա յնքան խորունկ էր * • • 

Աուսամ կը դառնար երազային կայծկլտում մը իր մինակութեան մէք, 

ու իրականութիւնը կը մնային իր զէնքն ու բարձրագիր այն ժայռերը, ո– 

բոնց շուքին տակ նստած կը մ տած էր թշնամու մասին է 

- Ադա՛մ, - ըսաւ ԱարՀատ , - անգամ մ ը անցնինք Առաքելս ց վանքի 

կողմերը ել Գաշտի գիղերը Հոաոլըաանք, տեսնենք լուր մը Հասա՛՛ծ Է ա յ դ 

կողմերը Արա բոյէն եւ Լելոնէն է 

- Ես ալ կր փափաքի մ այգ կողմերը անցնիլ, մեզի կապուած ընկեր-

ները գտնելու, բայց նայինք Արմենակը ի՞՛նչ խորՀոլբգ կոլ տայէ 

Տ ալլո րիկի երիտասարդներուն Հետ մտերմացան անոնք եւ խօսք 

լին զիրար գտնելու, երբ այս շրքաններուն վտանգ սպաոնայ« $ալլորիկցի 

այս երիտասարդները քաք Էին եւ գիւղը Հպարտ Էր անոնցմով, իսկ այդ 

իրիկուն աւելի մեծ ուրախութիւն մը Համակած Էր զիրենք եւ կը զգային է 

թէ գիւղի շըքապատէն դուրս ճամբայ մը կը բացոլի իրենց առքեւ եւ թէ 

իրենք օր մը պիտի կրնային քուռկիկ Ջ ա լա լին Հեծնել, եօթը աշխաբՀնե– 

բու եօթը դռները բանալու Համար ւ 

Առաւօտուն Արմենակ յայտնեց ԱարՀատին, թէ իրեն Հետ պիտի ճամ– 

բորդէր մինչեւ ՇՀնիկ , ի շիան Գրգօն տեսնելու Համար՛. Անոնք անմիքա– 

պէս պատրաստուեցան եւ երբ Արմենակ ճամբայ ելաւ, զինուած* ընկերա-

ցան անոր ւ իշխան Գաս պար իր տղան եւս ընկերացոլց անոնց, որպէս յար-

գանք Աբմենակին, Հակառակ այս վեր քինին ցանկութեան է 

ճամբորդները բռնեցին Անաոքի ուղղութիւնը եւ երբ լերան լանքե-

բէն վար պիտի իքնէին դէպի Հէնիկ, Արմենակ դարձաւ ի շիան Գասպաբի 

երիտասարդ աղուն • 

- Այստեզէն ետ դարձիր, եւ իմ շնորՀակալոլթիւնը յայտնէ Հօրդ եւ 

իշխաններուն Հ Զէնք ունեցող երիտասարդներդ միշտ միասին եղէք, ձեր վա-

ռօդի ել կապարի պաՀեսաը շատցոլցէք, ձեր ունեցածը բուռն կռիւի մը 

մէք շուտով կը վերքանայ ։ կռիւը որ ձեզի կը սպաոնայ, չի նմանիբ արքի 

եւ քարայծի որսորդութեան է Գնդակ եւ վառօդ պէաք Էէ 

Երիտասարդը որ տրամաղրոլած Էր այս ընաիր խումբին Հետ օրե-

լով լեռ ու ձոր կտրելու, սրտակոտոր բայց խոնարՀոլթեամբ լսեց Արմե– 

նակի պատուէրը ել բռնեց Տալւորիկի ճամբան » 
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Բ. 

Ս Ա Ր Ե Ր Ո Ի Ա Ս Լ Ա Ն Ը 

Այգ իրիկուն ի շի ան Գրգո յի տունը ր անակատեզիի մը վերածոլած 

կրէ Ներսը իշխան Գրգո յի շուրք Համախմբուած Էին Շէնիկի եւ շրքակա յ 

քանի մը գիւղերու իշխանները։ Ուրախ էին որ իրենց Հալաքոյթին ներկայ 

կ՛րցար անակնկալօրէն Աբմենակը։ Անոր Հեան էին ԱարՀաան ո ւ Ադամ ը, 

որոնց քաջագործութիւները, պատանեկան օրերուն լսած էին Առաքելոց 

վանքէն վերադարձող ուխտաւորներէն ։ 

Տօնական Հանդիսութեան մէջ էր գիւղը, ոլ տօնին կեգրոնատեղին էր 

իշխան Գրգոյի տունը։ Ղ՝ոլրս ը ( բակերուն ել փողոցներուն մ էք, զինուած 

երիտասարդներ Համախմբուած էին եւ կը խօսէին օրուան դէպքերուն մ ա– 

սին։ Կիները եոանգուն աշխատանքի մէջ էին, դուրսը օճախներ կը վառէին* 

Հիւբասիրութեան պատրաստութիւնն եր տեսնելու Համ ար յ Աշխատանքի ըն-

թացքին , մէջ ընդ մ է ք, անոնք իրարու կը պատմէին այն Հերոսական Հար-

ուածի մասին, որ մէկ օր աո.աք տեղի ունեցած էր քիւրտերուն դէմ է 

իշխան Գրգո յի անունը ամէնուն լեզՈլին վրայ էր։ 

Ներս Համախմբուած իշխանները կը խորՀրղակցէին, երբ Ար մ են ակ 

եւ իր ընկերները տեղ գրաւեցին ընդունարանին մէք։ Տան երիտասարդնե-

րը ոտքի էին եւ ծառայութիւն կ՚ընէին։ Գուրսի խտնգ.ավառոլթեան փո-

խարէն, ներսը մաաՀոդութիւն կար շրջաններէն եկած իշխաններու գէմքին 

Վրայ ։ ԳոՀ էին ու Հպարտ տրուած շշմեցուցիչ Հարուածէն, բայց կը մը– 

տածէին, թէ Շէկոյի աշիրէթը անպայման Հակահարուածի պիտի դիմէ| 

Իշխան Գրգօն Հանդարտ էր եւ ազնուական պարտք մը կատարած մարդու 

վեՀոլթիւնն ունէր է Բանակորով իշխանը կ՛աշխատէր Հիլրասիրոլթեամբ ոլ 

քաջալերանքով մտաՀոգութիլնները ւիարաաել։ 

Արմե1՛ակի ներկայութեան, խօսքը անմիՀապԷս օրուան դէպքին շուրՀ 
դարձաւ ։ 

- Բարով եկաք% պարո՛ն Աբմենակ, ձեր այս Հանդիպումը մեր բախ– 

աէն է , ձեր խորՀուրդներուն պէտք ունինք, - խօսքը բացաւ Շուշնամերկի 

իշխան Ծ արտօ , - փառք Աստուծոյ, այսօր յաղթանակը մեր կողմն է , շնոր֊ 

Հիլ իշխան Գրգոյի, վաղը երբ այդ տնօրէնները աւելի մեծ ումով մեր վ յ ը ֊ 

րայ թափին՝ իոնչ պիտի ընենք։ 

- Շատ մի մեծցնէք եղածը, - ըսաւ Գրգօն, - աւելի լալ է պարոն 

Արմենակի ներկայութեան խորՀինք, թէ ինչոոլ Համար Շէկոյի տան աշի֊ 

րէթը ոտքի ելաւ մեր դէմ է 

Արմ են ակ խօսք առաւ • 

- Իշխաննե՛ր, կատարուածէն անտեղեակ ենք ւ %եր այս խօսակցոլ֊ 

թիւններէն բան մը չեմ կրնար կռաՀել, ի՞նչ է պատահած եւ ինչպէս ւ ՝Բիչ 
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մը մ ան րամ ասնեցէք, որպէսզի կարողանանք կարծիք մը կազմելէ 

Արմեն ակի Հարցումներուն անմիքապէս չպատասխանեց իշխան Գրր՜ 

գօն յ ԼՈԼՈ, մնացին Շէնիկի միւս իշխաններն ալէ %ոլշնամերկի իշխան Ա՝ար– 

տօն պարտք Համարեց դէպքը ներկայացնել Հ իւրերուն • 

- Պարոն Արմենակ, Ծ է կոյի քիւրտերը մինչեւ Հիմա բարեկամ էին 

մեզի եւ ատենօք միասին կռուած ենք թուրք պետութեան դէմ, երբ պե-

տութիւնը կ՝ոլզէր իր իշխանութեան տակ առնել Աասունը եւ տուրք գան-

ձել անկէ է Վերքերս անոնց վերաբերմունքը փոխուած կը տեսնեմ, ատեն 

ատեն ոչխարի գողութիւն կ*ընեն է եւ երբեմն ալ մեր Հովիւներուն նեղու-

թիւն կը պատճառեն է Ինչպէս գիտեսէ Եէկոյի տան բոլոր քիւրտերը Հայե-

րէն կը խօսին եւ գարերով բարեկամ մնացած են իրենց շրքապատի Հայե-

րուն , իրենք զիրենք ազգակից նկատելով մեզի է Միայն իսլամոլթիւնն Էր գ֊ 

որ տարբերութիւն մը կը գնէր մեր մ ի քել՛. Հիմա գրգռուած են ել իրենց 

մեծերը կ՝արտայայտուին ամէն անգամ, երբ առիթը ներկայանայ, թէ այս 

շրջանները պէտք է ենթարկուին Եէկոյի տան ցեղապետութեան, իբրեւ դա-

րաւոր իրաւունք մը է Ալ չենք գիտեր սատանա՛ն զիրենք գրգած Է, թէ Օս– 

մանցին ։ 

իշխաններէն մէկը. 

- իշխան Մ արտօ, երէկուան եղածը պատմէ, անոնց ըրածը ներկա-

յացուր պարոն Ալ/մենակին է կատարուածէն կը Հասկցուի, թէ ինչ է մեր 

երէկուան բարեկամներուն ուզածը է 

- Այգ պիաի րսկի ՚. ՄԷԿ քոնի օրերէ ի վեր մեր Հովիւները % ինչպէս 

նաեւ մօտիկ գիւղերէն ամառանոց եԱողները կը նշմար են, որ Եէկոյի քիւր-

տերը երբեմն քսան Հոգի, երբեմն ալ յիսուն զինուած մարգերով մեր ա– 

մառանոցները կ՜՚այցելեն, բռնի կերակուր կ՚առնեն եւ կը վերադառնան կիր-

ճերու մէք՝ երեկոյեան կրկին վերադառնալու Համարէ Առաք, երբեմն, մէկ 

երկու Հոգի այգ կողմերէն կ՝անցնէին է Այս զինեալ արշաւանքը մեզի մտա– 

Հոգութիւն պա աճառեց , ու երէկ, առտոլան գէմ, երբ Եոլշնամերկի եւ 

շյրքակայ գիւղերու Հօտերը փռուած էին մարգագետիններու եւ պուրակնե-

րու մէք, Հարիւրէ աւելի զինուած քիւրտեր յարձակում գործեցին եւ Հօ-

տեր ր քշեցին գէպի իրենց չրքաննեբը։ Մեր Հովիկները Հազիւ երեք չորս 

Հրացան ունէին է Գիմագրեցին , ապաստանելով մօտիկ մայռեբը, իսկ ան-

զէն Հովիւները եկան լուր տալու մեզի է Մենք, մեր կարգին, Հասարը ձգե– 

գինք մինչեւ ՀէԷնիկ եւ Աեմալ. ՚. Բարեբախտաբար իշխան Գրգոյի ձեռքին 

տակ երեսուն երիտասարդներ կային պատրաստ, որոնք անմիքապէս նետ– 

ուեցան գէպի ամառանոցները եւ կրցան Հասնիլ քիւրտերուն։ Ծանր կռիւ 

տեղի ունեցաւ, եւ երբ քանի մը քիւրտերու, դիակներ թաւալեց ան կռուի 

ընթացքին, ոչխարի Հօտերը թողած՝ ոմանք ժայռերու մէք ապաստանեցան, 

ոմանք ալ գէպի իրենց լեռները քաշուեցան խուճապաՀար : Օգնութեան Հաս՛, 

նոզ ուժերու մէկ մասը Հօտերը ետ գարձոլց, իսկ միւս մասը Հալածեց 

թշնամին \ Հայերու Հօտերուն խառնուած էր նաեւ քիւրտերուն պատկանող 

Հօտ մըէ Իշխան Գրգօն եւ իր կտրիճները շեշտակի Հարուածներ տոլին ժայ-

ռերուն մէք գիրք բռնած քիւրտերուն եւ անոնցմէ մէկ քանին ձորերոլ մէք 

գլտորեցին X քիւրտերը այս կորուստներէն լեղապատառ՝ փախուստի դիմե-

ցին I Աստոլածային Հրաշքով՝ Ո՛չ իշխանի ղինեալներէն եւ ոչ ալ Հովիւնե-

րէն մարդու կորուստ չունեցանք՛. Հովիւներէն մէկը միայն թեթել մը վի-

րա ւորուե ցաւ ոաքէնէ ք ի չ ե ր ը երբեք այդպիսի Հարուածի Հանդիպած 
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չէին* Ընգհանրապէս աշիրէթական կռիւներու. մէջ մէկ երկու. Հոգի կը վի– 

րաւորուին եւ մէկ Հոգի ալ կը սպաննուի ։ Մինչգեռ երէկ աասնըՀինգ դիակ 

ձգեցին ձորերոլ մէ1% իսկ վիրալորներոլ մասին գաղափար Լոմ*իմ % 

• ի շիան Մ արտօ, - կատակեց ժողովականներէն մէկը, - ըսէ որ 

Ծոլշնամերկի եւ բւ՚լոր շրջաններու ոչխարները անվնաս ետ բերինք եւ ա– 

նոնց Հետ յաւելեալ ճիւղ մը քրտական ոչիար է Տա յանի է որ այս իրիկուն 

անոնցմէ խորոված պիտի ուտես, օրհնելով քիւրտերը, որ այս առիթը տը–, 

լին մեղի է 

- Այս իրիկուն խորովածը պիտի ուտենք, բա յց վաղը Ծէկոյի աշի– 

րէթը երբ իր սպաննուածներուն վըէ^՜ը ոլյլէ լուծել, մենք ալ պատրաս՚ո 

պէտք է ըԱանք ։ Անոնց յարձակումը խորոված ուտելու չի նմանիր է Այսօր 

շնորհակալ ենք իշխան Գրգոյին, որ այս քաջագործութիւնը ըրաւ, բայց 

ամէն օր, ամէն սարի վրայ ու ձորի մէջ ի շիան Գրգօն ներկայ չէ % Այսօր 

ուտենք, իմ ենք, ըայց վաղոլան մասին մտածենք։ 

իշխանները գէպքին մանրամասնոլթիւնները իրարու բերնէն ի լելով 

կը ճոխացնէին գրոլագները ւ 

Արմ են ակ մտածումներու ծովոլ մը մէջ ընկղմած* մտովի կը պատ-

կերացնէր Աասնոյ բարձրալանգակի պատմական անցքերը ու կը բաղդա-

տէր իր աչքին պարզուած այդ օրերու իրողութեանց Հետ X 

ինքնա պաշտպանութեան մղձաւանջէն բոն ուած ժողովուրդ մը աեղա~ 

ւորուած էր \քովասարի արեւմտեան ստորոտները եւ Աֆտոքի արեւելեան 

լանջերուն վրա յ , աղքատ ու խաշնարած, բա յց իր ազատութեան նախան-

ձախնդիր ք Անյիշատակ դարերէ ի վեր ապրած էին երկնասլաց լեոներոլ 

գրացնութեան Հետ եւ իրենց երջանկութիւնը գտած էին անոնցմէ բխած 

Հազար աղբիւրներոլ ջինջ թուրերուն մէջ։ Լեռներ ու բարձունքներէն ազատ-

օրէն ու պարզունակ խօսած էին Աստոլծոյ Հետ ու երբ բռնութիւնը թաթը 

երկարած էր իրենց, լքահուան գնով ցցոլած էին բռնութեան դէմ։ Աասնոյ 

իշիաանպետոլթեան օրերէն սկսեալ, այս շրջանները իրենց անկախութիւնը 

պահած էին մինչեւ գարու վերջերը։ Անկէ ետք, Հիւսիսէն ու Հա-

րաւէն , արեւելքէն ու արեւմուտքէն եկած արշաւանքները կործանած էին 

Հայոց աշիարՀը։ Միայն Աասնոյ բարձրալյսնդակը կրցած էր մասամբ ան– 

վընաս մնալ։ Հարաւէն քիւրտերը, որպէս թափառաշրջիկ ցեղեր, հետզհե-

տէ բարձրացած էին Աասնոյ կարգ մը շրջաններուն մէջ։ Օսմանեան կայս-

րութեան մուտքը Հայաստան, տեղի կ՛անեն ար է Բիւրտերը բացա-

ռիկ առանձնաշնորհումներ կը ստանային սուլթան Մուրատ Գ>էն, ոլ դաշ-

նագրով կը պահ էին իրենց ցեզապեաոլթիւնները, զէնք կրելու իրաւունքը 

եւ կ՚օ գաուէին իսլամական ինքնա յատուկ իրաւունքներէն։ Այն օրէն ի վեր, 

անոնք, Հայութիւնը ոչ միայն Հպատակ կը նկատ էին օսմանեան կայսրու-

թեան, այլեւ Հպատակ քրտական ցեղապետոլթիւններուն ։ 

Ու ահա եբկոլ-երեք դարերէ ի վեր անոնք կը ծաւալէին Հայաստանի 

բոլոր կողմերը ու որպէս վրանաբնակ Ու խաշնարած՝ մասնալորապէս լեռ-

նային արօտատեղիներուն ու անտառներուն պէտք ունէին, որոնցմէ ամէ* 

նէն ջրառատը Աասնոյ լեռներն էին։ Աասունը պահելով Հին դարերէն մնա* 

ցած իշիանական տեղական ազատութիւն մը, հետզհետէ կը տկարանար, 

կ՚աղքատանար ու ապրալսաի Հոգէն տարուած՝ զէնքի փոխարէն բահ ու 

բրիչ կ՚առնէր, իր գոյութիւնը պահելու Համար։ Բայց լեռնային կեանքի 

անՀրաժելտոլթիւններէն մէկն էր նաեւ որսորդութիւնը, որուն շնորհ իլ ո– 
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մանք զէնքերը գուրգուրանքով կը պա Հ էին որսորդութեան ու Հօաերու 

պաշտպանութեան Համար ։ քր տական վրանաբնակութիւնը միայն քանի մը 

ամիս կը տեւէր ոլ անոնք կը վերադառնային գէպի Հարաւ, աւելի տաք 

տեղեր որոնելու է Սկզբնական չր քանին, անոնց ներկայութիւնը, այնքան ալ 

ճնշիչ չէր թուեր է Բ՚սյց քիւրտերը իրենց իշխանապետութեան մաս նկատե-

ցին այս ծաւալումր եւ ոչ միա յն օդա ո լեց ան լեռներ ու ընծա յած բարի^ 

ներէն, այլեւ ձեռք երկարեցին Աասունցիներոլ ստացուածքին % Այս Հակա-

մարտութիւնը ՀետդՀետէ սուր բնոյթ ստացաւ եւ դարձաւ վտանգաւորէ Ու 

երբ Հայերը զարթօնքի մը պաՀուն Հայաստանի բարենորոգման եւ ազա-

տութեան նախաքայլերը սկսան , քիւրտերը ան գի տա կց օր Էն Հայոց ազատու-

թեան ՃանապարՀները կտրեցին, արիւնոտ դէպքերով: Այս արարքները այն 

աստիճանի Հասան, որ Պեր լինի վե Հա ժողովի ընթացքին թրքական պետու-

թիւնը կը խոստանար բարենորոգումներ մտցնել Հայաստանի նաՀանղնե– 

բուն մէք եւ Հայ ժողովուրդը պաշտպանել քրտական ոտնձգութիւններոլ 

գէմ է Դիւանա զիա ական խորամանկոլթեամբ թուրքերը Հայկական կնճռոտ 

խնգրէն իրենց ձեռքը կը լուային եւ քաղաքական Հանրային կարծիքի առ– 

քել քիւրտերը միայն կը մնային որպէս բոնատէր ու վայրենիէ Եւ իր°Ք\ 

ամէն քայլափոխի. Հա յոլթիւնը ինքզինքը ենթակայ կը զգար քրտական 

վայրագութիւններոլ եւ անապաՀովոլթեան: Բնազդաբար Հայ ժողովուրդի 

առաքին բողոքը պիաի ըլլար անմիքական վտանգին դէմ ու ինքնապաշտ-

պանութեան առաքին քայլին իր գէմ պիտի գտնէր քիւրտ ցեղապե տները, 

որոնք անիշխանական կեանք մը ստեղծած էին Հայկական բարձրալանդա-

կին մ է ի 

կրկնակի տիրապետութեան մը տակ ճզմուած ժողովուրդը ՀետղՀետէ 

գլուխ կը բարձրացնէր, անհատական մասնակի արարքներով իր տարրական 

իրաւունքը կը պաշտ պանէ ր ու այս բռնկուն վիճակին մէք, լբիւ կերպով 

^ըմբռնէր եբկաթ-է շերեփին պակասը է 

Այգ օրերուն, միայն Աասնոյ վերին բարձբաւանգակն Էր, որ աղատ 

կը մնար քրտական ոտնձգութիւնն եր Էն յ կառավարութիւնը ոտք չէր գրած 

այդ բարձունքներուն վրայ, ու Հին Հայկական իշխանութիւներէն մնացած 

էին գեղական իշխաններ, ցեղապետական բնազդներով ապրող տ կը թուի թէ 

Հէն օրերու սովորութեամբ էր, որ ատոնք իշխան տիտղոսը կը կրէին է ԱաՀ– 

մանափակ Էր անոնց ուժը, եւ սահմանափակ Էին նաեւ կարելիութիւնները է 

Անոնցմէ միայն մէկ քանի կորովի մարդիկ կրցած էին պզտիկ իշխանի մը 

գիրքը ունենալ ու իրենց շուրք Հաւաքել բաւական թիւով զինակիցներ, եւ 

ցեղային պաշտպանութեան Համար ոտքի Հանել իրենց շրքապատի Հայերըէ 

Այդ իշխաններէն մէկն էր Գրգօն, որ փոքր տար ի քէն քաք որսորդ էր 

եւ աւանդական տան մը իշխանը ։ Ան կրցած էր զինուած բանակի մը վերա-

ծել Շէնիկի երիտասարդները, ու երբ ոտնձգութիւներ կ՝ ըլլային գիւղին 

պատկանող անտառներուն, մարգագետիններուն կամ լեռնանցքներուն մէք, 

իշխան Գրգօն իր սակաւաթիւ Հետեւորդներով Հարուածող բանակի մը գե-

րը կը կատարէր ո՛չ միայն պաակառազգոլ դաոնալով քիւրտերու աչքին, 

որոնք անոր շեշտակի Հարուածները կրած էին, այլեւ պատկառանք պար-

տագրելով շրքակայ Հայ իշխաններուն եւ իշխանիկներուն, որոնք, խաղաղ 

օրերուն երբեք չէին Հանդուրժեր դրացի գիւղի մը իշխանին մեծութեանւ 

Այսպէս, Իշխան Գրգ»յի աունը Հաւաքուած էին Եոլշնամերկի ել մէկ 

երկու փոքր գիւղերու մեծամեծները, որոնք իշխան տիտղոսը ունէին, Հա– 
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կառակ իրենց ոլսերուն կրած ցնցոտիներուն ։ Անոնք բո լորը, Օր ոլայ յաղթա-

նակին ուրախութիւնը ապրելով Հանդերձ, վաղոլայ մտաՀոգոլթիւններով 

ծանրաբեռնուած կը թովին ։ Անոնց մէք ամէնքէն խոՀուն եւ ամէնքէն պատ-

կառազդուն իշխան Գրգօն կր, որ իր տարած յաղթանակի մասին ոէ մէկ 

իւօսք ըրաւ, թէեւ այգ օրերուն այդպիսի վճռական Հարուած մը անակնկալ 

էր քիւրտերուն Համար ւ 

Շէկոյի տան քախքախիչ պարտութենէն ետք % որեւէ ցեղապետ մինա– 

կը պիտի չՀամաբձակէր ինքզինք վտանգի ենթարկել իշխան Գրգոյի ազդե– 

ցութեան շրքանակէն ներս։ Բայց մտահոգիչ երեւոյթներ շատ էին ու այղ 

երեւոյթներէն մէկն էր քիւրտ ցեղապետութիլններոլ Համախմբումը։ Այգ 

շարժումին կառավարիչները կը Հանդիսանային շէյխերն ու մոլլաները, իս-

լամական սրբաղան պատերազմ հրահրելով Աասնոյ աղատ շրջաններուն գէմ | 

Արմենակ, որ ուշի ուշով մտիկ ըրաւ օրուան գէպքը ւ մռայլ տրա-

մադրութիւներու ենթարկուած էր ։ ժողովականները անհամբեր էին լսե-

լու անոր կարծիքը։ 

- Իշխաննե՛ր, - ըսաւ Արմենակ, - Հպարտութեան արժանի արարք է 

իշխան Գրգոյի խիզախութիւնը, ու ես միշտ Հիացած եմ անոր վճռականու– 

թեան վրա յ ւ քիւրտը միմիայն վճռական Հարուածէն կը վախնայ եւ կը 

զգուշանայ է Եթէ այգ գիւղերը ողողուած չեն քիւրտերովշնորհիւ իշխան 

Գրգոյին ԷՀ որ ամրօրէն կը պահէ Տարկոշի կիրճը, Ուրկէ անցնողը այլեւս 

տէրն է Ան ա ոքին ել \քովասարին X Երբ գուք ձեր Հօտերով զբաղած էք եւ 

ձեր երկրագործական աշխատանքները կը կատարէք, ես նշմար ած եմ, որ 

իշխան Գրգօն տարին մէկ անգամ իր Հօտերուն մէկ մասը վառօդի ել գնդա-

կի կը վերած է ։ Երբ ներս կը մտնէի ձեր այս ժողովին, գՈւրսը, Ծէնիկի 

փողոցներուն մէք զինեալնեբոլ գումարտակ մը տեսայ, որ կազմ ու պատ-

րաստ կը կենար, կարծես թէ արշաւանքի մը պիտի ձեռնարկէր ւ Աենք ա– 

մկն օր վտանգի մէք ենք, ու իշխան Գրգօն ամէնէն լալը ըմբռնած է մեր 

կացութիւնը՛. Գիշեր թէ ցերեկ թշնամին կրնայ յարձակիլ ու, եթէ առաքին 

վճռական Հարուածը չստանա յ , գեղական բազմութիլնները անզօր կ՚ըլլան 

զինուած քիւրտ խուժանին գէմ կենալու յ Լալ ըսաւ իշխան Ա՝արտօն, ք ի ւ ր ֊ 

տերէն խլուած ոչխարներէն խորոված պատրաստենք եւ ուտենք, բայց պատ-

րաստ ըլլանք նոր ներխուժումներու գէմ ՚. 

Մ արտօն խօսքի մ էք մտաւ • 

- Այգ է ըսածս , պարոն Արմենակ , վաղը մեր ունեցած չունեցածը կը 

տանին ու մենք կը մնանք չոր քարե բու մէք յ Թոզ իմ այծերուն կէսը եր-

թայ, բայց գոն է տասը Հրացան գտնուի մեր գիւղերուն մ է ք յ 

- Բոլորը պիտի զինուին, իշխան Մ արտօ՛, այն վտանգը, որ կը ծա-

ւալի Աասնոյ շուրք, ոչ միայն ոչխարի Հօտերը պիտի տանի եւ Հարսները 

պիտի առեւանգէ, այլ մեր ամրոզք ժողովուրդը պիտի սրածէ, մեր գոյու-

թիւնը պիտի քնքէ, ա՛յս է ճշմարտութիւնը ւ ԱՀա ԱարՀատն ու Ադամ եկած 

են Հարաւէն ու տեղեկութիւննեբ բերած քրտական ամբոխներու մասին, ո– 

րոնք շատ մտահոգիչ են ւ Տզաք լ, իրենց տունն ու տեղը թողած՝ այս լեռ– 

ները քաշուեցան Հօտեր պաՀելոլէ Տուն ու տեղ ըԱալոլ տրամադրութիւն 

չունին այս երիտասարդները յ Վտանգը մեծ Է , մանաւանգ երբ նկատի կ՚առ-

նենք է* Է կոյի տան աշիրէթի արարքըէ Այո են մը կար ( Որ ատոնք Հայերու 

Հետ միասին թուրք պետութեան կը գիմագրէին , վանքեր կը պա շա պան կին , 

նոյնիսկ ցեղապետական արշաւանք կ՚ընէին Հակառակորդ քիւրտերուն դէմ է 
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Հայերկն կողոպտուած Հօտերը ետ խլելու Համար ։ իսկ Հիմա ի՛՛նչ դրդու– 

մով այս Հայանման ու Հայախօս քիւրտերը իրենց զէնքը դարձոլցած են 

ձեր շրջանին գէմ ։ 

Այգ պաՀուն էր, Որ իշխան Գրգօն միքամտեց. 

• կո-իւը կռիւ է^ ով որ մեզի կը զարնէ, մենք ալ անոր պիտի զար– 

նենք, բայց էէ է կոյ ի տան ընթացքը մեր գռներուն առ^ել կը բերէ վտանգը, 

անոնք Ե՚՚վասարի Հարաւէն ել արեւելքէն մեր ազատ շրջանի կռնակը կը 

Հարուածեն եւ կը խանգարեն մեր Հաղորդակցութիւնը Մ ուշի եւ Մշոյ դաշ» 

տին Հետ ։ Այս ընթացքին մէջ խորամանկ կառավարութեան մատը եթէ 

չկա ի դիւրին է լեզու մը գտնել անոնց Հետ, Հաշտութեան եզր մը ճարել» 

իսկ եթէ կառավարութեան դրդումն է , աւելի շատ մաահոգ պիտի ըԱանք, 

քանի որ վտանգը կը դառնա յ ընդհանրական տ 

- Մատդ վէրքին վրայ դրիր, իշխան Գրգօ , - ըսաւ Արմ են ակ, - ինչ 

որ կը կատարուի այս անմիտ քիւրտերուն կողմ է ( թոլրք կառավարութեան 

դրդումն է , ել աւելի վատ նպատակներով քան մենք կրնանք երեւակայելյ 

Հա յկական Հարցը եւ բարենորոգումները կհուզեն թաղել արեան մ էջ Ու 

յանցանքը նետել ընչաքաղց եւ կողոպուտներու վար մ ուա ծ քիւրտերու վր– 

բա յ : Այսօր քիւրտ ցեղապետնեբը եւ թուրք կառավարութիւնը միասին են, 

տաճկական դրօշին աակւ Մենք ստիպուած ենք երկուքին ալ դէմ կռուիլ, 

ու ատոր Համար Աասնոյ իշխանները միակամ պէտք է ըլլան եւ ներքին խը՜ 

ռովոլթիւնները գադբեցնեն ։ Եթէ մեր բոլորի ուժերը միա սին ըլլան, թըշ– 

նամին դիւրութեամր չի կրնար ընկճել Աասունը։ 

- հօսքգ աւետարանի խօսք է , - բացագանչեցին քանի մը իշխաններ , 

ու աւելցուցին միաբերան, - անիծ ուած ըԱայ ան, որ միութենէ դուրս պի-

տի մնա յ է 

Այս խօսքերը կարծես վերջաբան մը եզան իշխաններու խորհրդակ-

ցութեան ու իշխան Գրգօն Հրաւիրեց բոԼոՐԸ ւ որ ճաշի նստին է 

Երբ իշխանները բաց սրա Հին մէջ կը ճաշէին, դուրսը, օճախներոլն 

շուրջը եւ պատերուն աակը Համախմբուած Հրացանակիր երիաասարգներն 

ալ խորովածները վայելելու սկսան է 

Գրացի բոլոր կիները ժրաջան աշխատանքի մէջ էին, օճախները կը 

Հրահրէին, Հաց կը բերէին եւ եփած խորովածները կը բաշխէին ոտքի կե-

ցած երիտասարդներուն ւ Իշխան Գրգ»յի տան շրջապատը բանակատեղիի 

մը վեր ածուած էր ւ Ամէն մարդ աճապա րանքի մէջ էր% կարծես թէ կերա-

կուր ուաելէ ետք արշաւանքի պիտի եԱէին« 

Հքուշնամերկի գիւղացիներէն մէկը հարցուց • 

- Հէնքերը ձեր ոլսեբէն վար չառիք, երեւի այս գիշեր ճամբայ պի-

տի եԱէք։ 

- իշխան Գրգօն պատուիրեց , որ միշտ կազմ ու պատրաստ ԸԱանք - ով 

գիտէ թշնամին ե՛րբ իր Հարուածը կ՚ուղղէ մեզի գէմ տ Վտանգի ազդանշան 

տրուելուն պէս, իշխան Գրգոյի Հրամանը կարճ է , - քելէք, կ՚ըսէ «ւ ինքը 

կը խոյանայ առաջ, վա՜յ անոր, որ պատրաստ չէ ել կ՚ուշանայ« 

- Հիմակ ու Հիմա մենք Շէկոյի տան ոչխարներէն պատրաստուած 
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խորովածներէն ուտենք, բան մըն ալ պատահի՝ Աստուած ողորմած է , -

ըսաւ տարեց Շէնիկցի մը, որ քարի մը վրայ նստած աւելի հանգարտօ րէն 

կը ծամէր կէս եփած խո բովածը է 

- Հալալ ըլլայ կերածդ , - ըսաւ երիտասարդ մը է - ասկէ ետք թուր-

քի եւ քիւրտի ունեցածը մեզի ալ հալալ է։ Մեր Աստուածը եթէ չարտօնէ, 

ՄուՀամմէտին կր դիմենք, անիկա զօրալորին անմիքապէս արտօնութիւն 

կոլ տայ ։ 

ճիչդ այգ պաՀուն , անոնց քովը կեցաւ Աարհատ Ու աչքերը սեւեռեց 

խօսող երիտասարդին • 

- Ւ՚նչ քարոզ կը կարդաս , Կիրակո՚ս , Ա/ւաքելոց վա՛՛նքը կը կարծես 

ա յստեղը է 

- Վա՛յ Աարհատ, այգ դոՈւն էիր է որ պարոն Արմենակին Հետ ներս 

մտար, քեղի Հետ եղողն ալ մեր չոր դլուխ Ադամին կը նմանէր է 

ԱարՀատ ու Կիրակոս գր կա խառնուած Էին այնքան քեբմոլթեամբ, 

ինչպէս կ՚ըլլան դպրոցական սիրելի ընկերները, երբ իրար կը գտնեն անա– 

կրնկալօր էն է 

ԱարՀատ, ճաչր վերքացնելուն պէս, սրահէն դուրս ելած էր իր Հին 

ընկերները փնտռելու Համար է Կիրակոս եւ Մանուկ Հթէնիկէն եկած աշա-

կերտներ էին դպրեվանքին մէք, ու անոնք յաճախ ԱարՀաաի եւ Ադամի Հետ 

պտոյտի կ՚ելլէին եւ իրար կ՝ըմբռնէին որպէս լեռնական պատանիներէ Ու 

Հիմա, այս բոցավառ օճախներուն դիմաց , զէնքերու փայլփլուն շողիւննե-

րուն մէք, իրար կր գտնէին Առաքելսց վանքի տիրացուները, որոնք այլեւս 

նոր զգեստաւորումով՝ զինուորեալ մանկունք դարձած էին է 

Անոնք շուտով գտան նաեւ Մանուկը, որ գուրսի գիւղերէն եկող ե– 

րիտասարդները կերակրելու գործով զբաղած էր, որպէս իշխան Գրգոյենց 

տան երիտասարդներէն մէկը, ոլ միասին սրահ մտան։ Արմենակ կը խօ֊ 
սաԿցէր իշխաններուն Հետ, իսկ տան երիտասարդները սեղանը վերցնելէ 

ետք, ոտքի կեցած՝ կը սպասարկէին Հ 

Ադամ անմիքապէս ճանչցաւ ԱարՀատին քով կեցողները ել տեղէն 

ցատկեց գէպի իր Հին ընկերները ել զրկախառնուեցալ անոնց Հետ։ Արմե-

նակ ի եւ իշխան Գրգոյի ուշադրութիւնը դարձաւ այս երիտասարդներուն 

կողմըհ Արմենակ խօսքը ուղղեց ԱարՀատին. 

- ԱարՀա՛տ, ի*նչ գործի վրայ ես, արդէն խումբդ կազմեցի՞ր, 

- Պարոն Արմենա՛կ, երկու-երեք տարիներէ ի վեր իրար կորսնցու– 

ցած էինք, իրար գտանք, կ՛ուզես խումբ Հաշուէ, մենք պատրաստ ենքէ 

- Արաբոյի տեղը գուն պիտի բռնես, ԱարՀա՛տ, - ըսաւ իշխան Գըր֊ 

դօն, - մեր Մանուկն ոլ կիր ակոսն ալ քեզի կը բաշխեմ, անոնք ալ վանքի 

ՀաՏԸ կերած են եւ քուրը խմածէ Գոլք իրար լալ կը Հասկնաք է 

- Խումբը կատարեալ Է , - ըսաւ Արմենակ, ու դառնալով իշխան Գըր– 

գոյին.֊ այս շարժական խումբը քոլ մօագ պիտի պահես։ Երբեմն երբեմն 

թող երեւնան Առաքելոց վանքի կողմերը, ոբպէսզի Գաշտի եւ. Մուշի մէք 

գործող անձերուն Հետ շփում ունենան ել վերադառնան Հոս իրենց հաւա-

քած տեղեկութիւներով . 

- Աչքի" վրայ տեղ ունին այս երիտասարդները, - ըսաւ իշխան Գըբ– 
գօն, ակն յա յանի ոլրախոլթեամբ, - փոքրաթիւ է խումբը, բայց բանակ մը 
կ՛արժէ է 

Արմենակ գոհ էր այս պատահական կարգագրոլթենէն ւ Իշխան Գըր– 
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գոյի բարեացակամութիւնը մեծ ապահովութիւն մըն էր այս նորաստեղծ 

խումբին Համար, եւ անոր Հետ գործակցութիւնը այս երիտասարդներուն 

մարտական փորձառութիւն մը պիտի ըլլար ։ 

Արմեն ակ շուբքը Հաւաքեց այս երիտասարդները եւ անոնցմով սկը– 

սալ զբաղիլ ։ քանի մը թելադրանքներ ըրաւ անոնց՚ գաղտնապաՀոլթեան 

ել ղգոլլութեան մասին ու աւելցուց. 

- Խումբը մէկ տեղ պիտի չմնայ տեւասլէս, եթէ անՀրամեչտ պարա-

գաները չեն Հարկադրեր ւ Երկու կամ երեք ընկերներով պէտք է այցելէք 

Աոաքելոց վանքի շբքանը, ապա պիտի վերադառնաք Եէնիկ, ու եթէ իշխան 

Գրգօն ձեր ներկայութեան պէտք չանի, անցէք Տալւորիկ, քանի մը օր ե– 

ղէք այնտեղի երիտասարդներուն Հետ, Հարաւէն Հասած լուրերը Հաւաքե-

ցէք \ւ ու վերադարձին՚ մտէք կեալիէ Կ ուզան, իշխան Պետոյին մօտ, տեղե-

կութիւներ տուէք անոր, ծանօթացէք զինուած երիտասարդներուն Հետ » 

օր մը անոնք կրնան ձեզի օգտակար /ւ//ա/ : Այս շաղկապումները անՀրա-

մ՜ եշտ են, մ ան աւանդ այս օրերուն, երբ Թուրքն ու քիւրտը միացած՚ Աա– 

սունը շրքապատե լու ձեռնարկած են: 

Արմենակ կր խօսէր Հաւատքով եւ ներշնչումով ւ ԱարՀատ եւ իր ըն-

կերները խորապէս յոլզուած ու գրաւուած էին անոր վարմունքէն ու խօս– 

քերէն է Կը զգային, թէ առանձին առաքելութիւն մը կը շնորՀուէբ իրենց 

եւ թէ անձնազոՀոլթեան գերագոյն պատգամը կոլ գար ինքնա պաշտպա-

նութեան եւ ազատութեան տենդէն բռնոլած Հա յ ժողովուրդէն: 

Ուշ գիշեր էր։ Հաւաքոյթին մասնակցողները իշխան Գրգոյին Հետ կը 

խորՀէին այն մասին, թէ Ե է կոյի աշիրէթը իՈնչ քայլեր կրնայ առնել յա-

ռածի կայ օրերուն ։ Արմենակ իր զրոյցը կը շարունակէ ր ԱարՀ՛աաի ել անոր 

ընկերներուն Հետ է Գուբս ը կեցող զինուած երիտասարդները գիւղի փողոց-

ներուն մէք կ՚երթեւեկէին, կատակներ կ՚ընէին իրարու Հետ, կը պատմէին 

կռիւներու զանազան դրուագները, քիչ մը Հեքիաթունակ բառերով ւ 

- Այո, գի^րը քնանալ չկայ։ 

Հրահանգի մը պէս, այս խօսքն էր բոլորի շրթունքին վրայ ։ 

Այգ պա հուն ընկուզենիներու ձորէն զինեալ խումբ մը կը մօտենար 

Հ/էնիկի: Թաղի պահակները իրարանցումով լուրը կը Հաղորդեն իշխան 

Գրգո յին տ Մ ինչ լուրը բերն է բերան կը փոխանցուէր, առաքին պաՀակները 

արդէն անվրդով խօսակցոլթեան բոնուած էին կեալիէ կապանէն եկող քը– 

սանէ աւելի երիտասարդներու Հետ , որոնց գլուխը կեցած էր Տէր—քաք քա– 

Հանան։ Անոնք ճամբայ ելած էին գէպի էՏէնիկ, օգնելու Համար յաղթական 

իշխանին, եթէ Ծէկոյի աշիրէթը հակահարուած մը տալու ելչէր% 

Ուրախութեան ալիք մը կը աարածոլէր Հյէնիկի փողոցներուն մէք, ու 

զինեալ խում բերը, որոնք կազմ ու պատրաստ կեցած էին իշխան Գբգոյի 

տան շր քապատին մէք, լեռնական բաց ադան չու թիլննեբով կ՚ընդունէին զա-

նոնք եւ կ՚առաքնորդէին սրահ ։ Իշխան Գրգօն քեբմոլթեամբ կը գրկախառ– 

նըւէր Տէր քաքին Հետ, խորապէս յուզոլած, որ կեալիէ Կ ուզան լ», իր զի-

նական ուժին մէկ մասը, այսպէս, գիշերով կը Հասցնէր Շէնիկ, Աասնոյ 

շոլրք բռնկած դէպքերը վերածելով Համազգային ինքնա պաշտպանութեան 

մը։ 

Տէր քաքը, որ իսկապէս քաք, կորովի եւ գիտակից երիտասարդ քա– 

Հանայ մըն էր, կեալիէ Կուղանի զինեալ ուժերու ոգին էր եւ իշխան Պետռ– 

յի կողքին% խանգավառող ուժը այդ մեծ կեդրոնին մէք % Կրկնակի ուրա– 
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խութ ի էն մըն Էր ի շի՛ան Գրգոյի Համար Տէր աեսնել օգնութեան եկող 

գինեակներու ԳԷՈ1֊1"(Լ * 

Արմենակ նոյնպէս ջերմութեամբ գրկախառնոլեցալ Տէր քաքի Հետ է 

- Հայոլ Ասաուածը արթնցած Էէ Տէր քա՛շ, Աասոլնը ամէն կողմէ 

իր ուժերը կը Համախմբէ իր գոյութեան պատերազմը մղելու Համարէ Զեր 

ներկայութիւնը այս պաՀուն, ցոյց կոլ տայ , թէ Աասունը այլեւս բաժան 

բաժան ցեղապետութիւն մը չ է , այլ ազգային Հալաքականութիւն մը է Բա– 

բով եկաք է 

Արմենակ դարձաւ իշխան Գրգոյին * 

- իշխան Գրգօ՛, Եէնիկը այլեւս մինակ չ է , Տալլորիկը մինակ չ է , 

կեաչիէ Կուզան մինակ չ է , այլ իշխանապետութիւն մը այս լեռնագագաթ-

ներուն վրայ, որ պլպլացող լոյս մը կը դաոնա յ , յոյսի ճամբայ մը ց" յց 

տալով մեր յուսաՀատ ժողովուրդին: 

Տէր քաֆր եւ քանի մը անՀաաներ իշխաններու Հետ նստեցան սրա՜ 

Հը՛ իսկ զինուած երիտասարդները դոլրս եկան եւ խառնուեց ան զինուած 

ջոկատներուն է Անոնց Համար խորոված պատրաստեցին բոցավառ օճախնե-

բու մէջ է ք՛ուրսը, օճախներոլ ել պատերոլ երկայնքին վառուած կրակնե-

րը իրենց շառագոյն լոյսով տօնական երեւոյթ մը կու տային յաղթական 

էէնիկին, 

Իշխան Գրգօն լալապէս տեղեակ էր քրտական սովորոլթիլններուն: 

Տաճախ ընդհարումներ ունեցած էր անոնց Հետ եւ Հաստատ Համոզուած, 

"Ր էյէկոյի աշէրէթը բռնկած ու կատղած իր կորուստներէն ու վիրաւոր– 

ներէն, կրնար անմիջական վրէժխնդբ 

ոլթեան Համ ար ճամբայ ելլել եւ Հան– 

դիպած Հայուն սպաննել, որպէս անմիջական փոխադարձոլթիձ» է Դւ այգ 

էր պատճառը, որ իշխանը պատոլիրած էր բոլորին, զինուած ու պատրաստ 

կենալ մինչեւ լուսաբաց, Հաւանական վտանգի մը դիմադրելոլ Համար է 

Միեւնոյն ժամանակ փորձառու այս մարտիկը կը պնդէր թէ , եթէ այգ 

օր չերեւին իրենց սահմաններէն ներս, իրենք կրնան ապահով ըԱալ թէ ա՛-

նոնք յառաջիկայ երկու շաբաթներոլ ընթացքին այլեւս պիտի չերեւին Ծ ո– վասարի արեւմտեան կողերուն վրա յ ։ 

Ու 
երբ առաւօտեան արեւը Հասակ մը բարձրացած է ր , իշխան Գըր– 

գոյի կարգադրոլթեամբ զինուած ուժերը իրենց տեղերը դարձան, իսկ գիւ-

ղի գինեակներէն միայն տասնեակ մը% քանի մը բլուրներու վրայ պա Հա– 

կութեան ելան, միւսները Հանգստացան կամ իրենց գիւղական աշխատանք-

ներուն նուիբուեցան է 

Բոլորն ալ ոլխա մը կատարած ըԱալոլ գոՀունակութեամբ վարակ– 

ուած էին ու կը մրմնջէին՛ 

- Հայոլ Աստուածը արթնցած է ւ 

Արմենակ քանի մբ զինեալներ Հետը առած, վերադարձաւ Խըզլաղաճ, 

ժողովրդական գործիչի իր դերը շարունակելու Համարէ Ջինեալ ուղեկից-

ները սպասեցին գիւղի վերեւի ժայռերուն կռնակը, ու երբ Արմենակ ՚Լը– 

ղըլաղաճ գիւղը մ տալ, անոնք ետ դարձան գէպի Ծէնիկ։ 

Ծաաախի շբքանի գիւղերը մրքնային աշխատանքի մէջ էին, Վառօդ 

կը պատրաստէին, կապար կը թափէին ել իրենց նախնական զէնքերը կարգի 
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կը դնէինք Համոզուած՝ թէ ամէն օր ընդհարումները կրնան 4»կսիչ, թէ՝ 

թշնամին կրնայ գալ հարաւէն կամ Հիւսիսէն, եւ իրենք պաբտաւորոլած 

են բահ էււ բրիչ գործ՜ածած մամանակ է կամ իրենց Հօաերը արօտաքոեղի-

ները տանելու պւսՀոլն՝ իրենց ուսին ունենալ նաեւ զէնքըէ իրենց կեանքը 

եւ աշխատանքը ապահովելու համար ։ 

ՀյԷկոյի աշիրէթը չերեւցաւ այլեւս Շուշնամերկի կողմերը եւ միայն 

սպառնալիքներ կ՚ուղղէին իշխան Գրգո յի հասցէին, ինչ որ նշան է ր , թէ 

յարձակում մը ընելէ առաք, սաիպուած էր այգ աշիրէթը եր կարօ– 

րէն խորհիլ X Սովորական հարուած մը չէր, որ աեղի ունեցած էր Հքովա– 

սարը երկուքի բաժնող սահմանին վրայ ւ ՀյԷկոյի աունը ցեղապետական կռիւ– 

ներոլ ընթացքին երբեք այգքան սպաննուած ել վիրաւոր աուած չէր է Հա– 

յերու յարձակումն ալ նման չէր նախկին ինքնա պաշտպանութեան կռիւնե-

րուն , որոնք նպատակ կ՚ունենային իրենց ոչխարները ետ գրաւելու կամ 

յարձակումը իրենց դռնէն հեռացնելու է (հարձակողական եք. շեշտակի Էր 

կռիւը | որմէ պարտուած էին, եռապատիկ ումեր ունենալով Հանդերձ * 

<Ըւսս քրտական սովորութեան, այգ կռուին պատմութիւնը արդէն 

պթէրածուած էր շրքանէ շրքան, կատարուածն իսկ չափազանցելովտ Ու երգն 

ալ, Հերոսական արաբքներու եւ Հերոսաբար ինկողներուն * շրթունքներուն 

վբայ էր, սպաննուածները թաղելու օրէն սկսած է 

Մօտ երկու շաբաթ խաղաղութիւն մը ի քաւ Հյատախի գիւղերուն 

վբայ ) ոլ շատերը կը զարմանային, որ սովորական գէպքերը տեղի չէին ու*> 

նենաբ • 

Եէնիկցիներոլ յաղթանակը կարծես ազգաբարութիւն մը եղած էր 

շբքակայ քրաութեան, որ կը զգուշանար նախկին ւիոքբ ընգՀ*սրաւմներէն, 

գողութիւնն եր էն եւ կամ ոչխարի Հօտերէն ճիլղ մը քշել տանելու վարմ 

թիւններէն ւ Համեմատական այս Հանգիստը ապահովութիւն մը չէր ան-

շուշտ , բայց անձնավստահութիւն մը կը ներշնչէր լեռնական այս բազմու-

թիւնն երուն , Որոնք վճոյսծ էին իրենց կեանքն ու գոյքը պաշտպանել ար– 

եան գնով է Կը ղգա յին, թէ Հաշտութեան լեզու պիտի չկրնա յին գտնել ա– 

բիլևաբբոլ վոՀմակներու հետ, սրոնք միայն ուժի գիմաց կը յւտիպոլ/էին 

կանգ առնել է 

ձ 

Օգոստոսի վերքերն Էր։ Աշնան փոթորկալի Հովերը սկսած Է Էն փչեր 

Լեռնագագաթն եր Էն ու Տարկոշի կողերէն դէպի Հարաւ չուելու ժամանակը 

Հասած էր այն ցեղախումբերուն, որոնք այգ կողմի անտառները կը բարձ-

րանա յին, ամառը անցընելու Համար յ 

Այգ ցեղախումբերէն , Աամըկան ցիները գէպի Հարաւ գաղթելէ առաք, 

մեծ աւար մը տանելու փորձութի՛՛ւնը ունեցան, թէ սատանան զիրենք գըր– 
դեց քաքագործոլթիւն մը արձանագրելու Շէնիկցիներու վրայ, որժնք ա– 

մէնէն մօտիկ դրացնութեան մէք էին այս ցեղախումբի արօտատեղիներովն ւ 

Թերեւս Հերոսական արարքով մը իրենց մարտական առաւելութիւնը կ ՚ ո լ * . 

զէին ցուցադրել Հբէկոյի տան մեծ ցեղախումբին, որոնցմէ խրկոլ օր ուա յ 

ճանապարՀով Հեռու \կը գտնուէին* 

՚հէպքը պայթեցաւ անակնկալօրէն , երբ Հ/աաախի –գիլզերը ապաՀով 
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էին , թէ այղ օրերու Տար կոչի շլվանը տեղաւորուած ցեղախումբերը հա-

րաւի ճամբան բռնած էին կամ բռնելու վրայ էին1 

Շէնիկի դրացի Ալիանք գիւղը կը գտնուէր Աեաոքի ստորոտը եւ է~ 

րենց արօտատեղիներով աւելի հեռոլ էին քր տա կան վրաններէ, քան Շէնի– 

կի ամաոանոցները ։ 

Ա՚ամըկանի ցեղախումբը զգուշացաւ ընդհարելու. Հ/Էնիկի ոլժերոլն 

Հետ ել Հարուածը ուղղեց Ալիանքին, որ նուաղ զինեալներ ունէր է Ան"նց 

դիտաւորութիւնն Էր քշել Ալիանք ի Հօտերուն մեծ մասը դէպի Տէգրէ*է 

ձորերը ել Հեռացնել Հօտերը Հայ գիւղերու սաՀմաններէն, առանց սպա-

սելու իրենց վրաններու տեղափոխութեան է Տեղա խումբը նոյն ատեն ճամ-

բայ պիտի ելլէր գէպի Հարաւ : 

Աամըքանցի յիսունէ աւելի զինեալներ արշալոյսը լրացուած տեղա-

ւոր ուա ծ էին խիտ մացառներու մ է ջ , ու երբ արեւը Հազիւ ծագած Ալիանքի 

Հօտերը մացառներուն մէջ տարածուեցան, քիւրտերը դոլրս եկան խիտ ան-

տառէն ոլ մօտեցան ոչխարի Հօտերուն ւ 

Հովիւները յանկարծակիի եկան, երբ մացառուտ բլուրներուն վ ր ա յ 

զինեալ քիւրտեր տեսան յ Հովիւներուն քով մ իա յն երկոլ զէնք կտր է Զին– 

եալ աւաղակներուն դիմագրել եւ Հօտերը ազատելու յոյսը չունէին անոնք է 

Առանց շփոթելու անզէն Հովիւ մը ղրկեցին գէւղ^ ոլ– Դա9ոՂքԼ քերան բար-

ձունքէն պիտի պոռար1 ահազանգը գիւղը Հասցնելու Համար ւ Մինչ այդ, 

քիւրտերը արդէն մացառներու մէջ ցրուած Հօտերը կը Համախմբեն եւ կը 

Հեռացնեն արօտատեղիէն ։ Ալիանցի Հովիւները գոռում—գոչոլմով, Հրացան 

արձակեցին քիւրտերու ուղզոլթեամբ: Ալազակները փոխադարձեցին Հա-

մազարկովէ Հրացաններու որոտը ձորերը թնդացոլց ու անոնց արձագանգ-

ները Հասան մինչեւ ՇԷնիկի վրանները: 

Հրացանաձգութիւնը ինքնին այգ շրջաններու մէջ Հալար ձգելու ազ-

դանշան մըն էր է Եկնիկի վրանները եւ Հօտերը Հովիւներուն միայն վստա– 

Հած չէին՛. Իշխան Գրգօն գիտէր, թէ շրջակա յ քիւրտերը իրենց Հարուածը 

կ՚ուղղեն Հայ վրաններուն, ուր կեդբոնացած է Հայ գիւղացիին շարժական 

Հարստութիւնը է Խումբ մը զինեալներ, փոխն ի փոխ վրաններու շրջանը կը 

մնային, յարձակումի մը դէմ միշտ պատրաստ գտնուելու Համարէ Հրացա-

նաձգութիւնը այդ օրերուն, վտանգի մը ազդանշանն Էր է Ծէնիկի զինեալ– 

ները ոտքի ցատկեցին ել իրենց ուշադրութիւնը լարեցին դէպի Ալիանքի ա– 

մառանոցները * 

Բարեբախտաբար այդ օր ԱարՀատ իր խմբակը վրաններու շրքանը 

առաջնորդած էր ել այդ պաՀուն միասին էր Նէնիկի գինեակներուն Հետ է 

ԱնմիշապԷս Մանուկը ճամբայ Հանեց՝ լոլր տալու իշխան Գրգո յէն, իսկ 

ինքը Հինգ զինեալնեբոլ Հետ բռնեց այն մացառուտները, Ուրկէ կարելի 

էր Հարուածել Մամըկանի կողոպտիչները, որոնք մէկ կողմէն կռիւը կը 

շարունակէին, միւս կողմէն Հօտերը կը քշէին դէպի Հարաւ իՀն"ղ ձորը, 

բայց որ կ՚իյնար ԱարՀատի զէնքի Հասողութեան մ է ի 

ԱարՀատ եւ ընկերները միեւնոյն ժամանակ կրակ բացին Մամըկան– 

ցիներու ոլղղոլթեամբ ել պոռացին, թէ էէնիկի օգնութիւնը եկա՛ւ է կոլ 

գա՛յ է Այս գոռում-գոչումները կը խան գա վառէին Ալիանքի երկու զին-

եալ Հովիւները, որոնք Ժայռերոլն ապաստանած* յՈլսաՀատօրէն կը պաշտ-

պան էին իրենց Հօտերը։ Անոնք կրկնակի կորովով Հարուածելու սկսան է 

Ուրեմն օգնութիւնը Հասած էր է 
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ԱարՀատ տեսնելով որ Մամըկանցէները ամէն ճիգ կը թափեն Հօտե-

րը Հարալայէն ձորերը էացնելու, ինչ որ պէտէ նշանակէր թէ անոնց ձեռ-

քէն այգ աւարը խլելու Հնարաւորութիւնը իրենցմէ պիտի խուսափէր, ա– 

րագօրէն իր գիրքէն ելաւ, Ադամին եւ Կիրակոսին նշան ըրաւ , որ իրեն Հե-

տե լին է Անոնք քարա յծերոլ արագաչարժոլթեամ ր ցատկեցին դէպ է ձորա-

կը եւ անցան ղէմացէ բլուրները, ուրկէ Մամըկանցէնեբը կ՝իյնային իրենց 

անմիջական կրակին տակ ։ Փոքրիկ խմբակը տեզաւորուեցաւ տիրապետող 

ժայռի մը ետեւը ել առածին Հարուածներէն արդէն թշնամիներէն երեք Հո-

գի կքէ յնա յէն՝ իրարանցում է մատնելով քէլբտերը, որոնք մէնչել ա յդ 

վայրկեանը կարեւորութիւն չէին տոլած Հեռուէն եկած գնդակներուն ւ 

Հթեշտակէ Հարուածները չաբունակուեցան եւ երբ քիւրտերը տեսան, 

թէ կորուստներն ու վիրաւորները կը շատնան, ձգեցին ոչի>արի Հօտերը եւ 

դէրք գրաւեցին քարերոլ ետեււ Անոնք կացութեան ծանրութիւնը Հարայ– 

Հրոցով Հասկցուցին զանազան բլուրներու վրայ ու մացառներու մէջ տե-

ղաւոր ուած Մ ամըկանցիներուն յ կռիւը բնոյթ կը ստանար ու իրենք 

բաւական դիակներ թողելէ զատ՝ բազմաթիւ վիրալորնեբ ունէին, որոնց 

վայնասունը կը խառնուէր խրանած ոչխարներու մ ա յիւնին; Հօտերը բնազ-

դական մղումով եւո կը դաոնային դէպի իրենց ընտանի պուրակները է 

ճէշգ այդ պաՀուն , քանի մը զէնեալներ Ալէանքէն կը Հասնէին իրենց 

Հ&Վէւներու օգնութեան ու Հ/էնէկէ վրաններէն քանի մը կիներ քաջալերա-

կան աղաղակներով ու կռուի երգերով կը մօտենային ԱարՀատէ բռնած 

գէրքէն % Այդ կէներէն մէկը չես գէտեբ ո՛՛ր տեղէն , մերկացած սուր մը ունէր 

ձեռէն ել զայն կը շարժէր գէնովցած ռազմէկէ մը սլէս ու կը գոռար • 

- Հարկէ՛ք, ձեր Հոգուն մատաղ, Գաքկէ՛ք ա յգ շուները• իշխան Գըր– 

գօն կու գայ օգնութեան, Գարկէք անխնայ, որ անոնց դիակները մնան այս 

ձորեբուն մ էջ ոլ. դա յլերուն կեր դաոնան: 

Մ ԷԼՍ կէները, անզէն, էրենց ճերմակ լաչակները վերցուցած էին, 

ինչ որ ամօթ էր սովորական կեանքի մէջ ել սակայն պատերազմ էր ու կի՜ 

ները իրենց քաջալերանքով մասնակից էին գոյութեան բոլոր կռիւներուն X 

Լաչակները կը շարժէէն օղէն մէջ ու անոնք կը վազէ էն պարով ու 1լ աղա-

ղակէ էն . 

- էէէնէկէ* երէտասաբղնեբ, մեր ճերմակ շգարշը ձեր գլխուն ՐԷԼայ ( 

եթէ այսօր Մամըկանցէներոլ արմատը չկտրէք՛՛–* 

^այն մր այս կողմէն, քաջալերանք մը այն կողմ էն, զէնքերու որոտը 

մէւս կողմէն* ճակատամարտէ շեփորներու կը վեր ածուէ էն, ու այգ ք ք 

լոլրներուն վրայ, ձորերոլն մէջ կատաղի կռէւ մը կը շաբոլնակոլէր, անո-

ղոք ու քէնախնդէր * 

Ի՛նչ Հեգնանք, Հայ ժողովուրդի դժխեմ պատմութեան մ էջ է Աասնոյ 

Մամիկոնեան իշխանապետութեան վերջին մնացորդները, աՀա, այ& լեոյ– 

ներուն ապաստանած՝ կեանքի ու մաՀոլան անողոք կռիւ մը կը մղէին Մա՛՛ 

մըկանցէներուն դէմ, որոնք էրենց Մամէկոնեան ազգակիցներն էէն եւ չես 

գէաեր ո՛՛ր գարուն իսլամ ութ իւն ընդունած % Այգ օր, անգիտակից իրենց 

ծագումէն, արիւնլուայ կ*ԸԱայէն ել արէւնը կ՚արբէին իրենց Հայ եղբայր••> 

ներուն < 

ԱարՀաա երբ նշմարեց տասնեակ մը քիւրտեր, որոնք քովէ մացառ–-

ներէն ՝ կ*առա9անայէն էրենց դէրքերուն կռնակը, արագ ոստումով մը ան-

ցաւ ՜ ուր էշ գէրք մը ել շեշտակէ Հարուածներով քան է մը Հողի տապալեց 

մօտակայ պոլրա կին մէջ ։ 
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Աոլրը ձեռքին կինը, առանց զգուշանալու գնդակներով սուլոցէն ^ ե՛-

կած ու կեցած էր ժայռին ետեւը, ուր գիրք բռնած էին ԱարՀաաի ընկերդ 

ներըՀ Փրփուրը բերեին, զարկէք կը պոռար եւ շուբքը կը խուզարկէր է &ւ 

երբ աչքերոլն առիս ԱարՀաաի գնդակներէն մացառնեու Ժէք թալաքեցան 

քանի ֊մը դիակներ, եղանակով բացագանչեց» 

- ՚Լոլր պան քու գլուխ ին, Սարերո՛ւ Ասլան, գուրպան քու բազուկին, 

մօրդ կաթը քեզի Հալալ, Սարերու Ասլան ։ Որո՛՛ւ ազան ես, լաօ" I 

ճիչդ ա յ գ պաՀուն իշխան Գրգօն կը Հասն էր քսան մարտիկներու Հետ 

ու լսելով Ա՚արիամի (այդպէս էր այդ կատղած կնոք անունը) խօսքերը, 

Հարցուց • 

- Ո՞՛վ է Սարերու Ասլանը , Մար իա4 մ % 

- Օ՚Հ , իշխան Գրգօ, Աստուած քեզ Հասցոլց Հոս, տղաքը առիւծի 

պէս կը կռուին : ԱՀա Հոն , ա յն քարին տակ նստած երիտասարդը ինչ գըն– 

գակ որ արձակեց, թշնամիէն մէկը ինկաւ: Ջ կրցայ ճանՀեալ, որ անունը 

տայի, ու Աաբերու Ասլան ըսի իրեն« առիւծի պէո կը կռուի % 

Գրգոն մօտեցաւ դիրքին է թշնամիին կողմ Է Հրացանաձգութիւնը կը 

նուազէր է Տեսաւ որ քարին քոքոդր ԱարՀատն Է, քրտինքներուն մ Էք կորած է 

- Ապրի՛ս, ԱարՀատ, ինչպէս կը տեսնեմ, թշնամին նաՀանքի ճամ-

բան բոնած է , բայց դեռ վտանգը անցած չէ• գուն քիչ մյշ Հանգստացիր, 

Հետս բերած տղաքը մնացածը գլուխ կը Հանեն է 

Իշխան Գրգ"քի զինեալները միաՀաղՈյն կրակ բացին թշնամիին աք» 

ղութեամբ ։ Անոնք բաւական Հեռացած Էին ոչխարի Հօտերէն եւ –անցած էին 

ձորակի անդիի բլուրներուն վրայ, Հրացանի Հասողութենէն Հատ Հեռու է 

ԱլիանքԷն Հասնողները մէկ կողմ էն ցրոլած ոչխարները ետ կը բե– 

րէին, միւս կողմ է գէպի Հեռաւոր բլուրները կը կրակէին Համախումբէ 

Մամըկանցիները չա րաչար պարտոլած էին է Բազմաթիւ դիակներ ձգած 

էին մացառներուն մէք: Վիրաւորներ առած՝ կը Հեռանային դէպի Տար կո-

շի սաորոանե րը յ 

Կռուի վայրը կը Հասն էին Ալիանքի քանի մը իշխաններ եւ շնոբՀա-

կալոլթիւն կը յայտնէին իշխան Գրգոյին, որ իր զինեալ ուժերուն յչՏէար– 

Հիւ ազատած էր Ալիանքի Հօտերը եւ անմոռանալի Հարուած ՚յսոսած Ա՝ա– 

մըկանցիներուն ։ Այս փոքրիկ ցեղախումբը անուանի էր իր կտրիճներով, 

որոնք Մամիկոձեան արիւնը կը կրէին իրենց երակնեբոլն մէք է 

**• ՀքնոբՀակաքութիէն յայտնեցէք սարերու Ասլանին մ*ւ իր խումբին* 
անոնք երկու ժամուայ կռիւով թշնամիին մէքքը կոտրած էին, երբ ձս Հա-
սա յ տ 

- 1Րվ է սարերու Ասլանը, իշխան Գրգօ՛, - շփոթած Հարցուցին Ա ֊ 
լի*°նցի իշխանները* 

- ՛Երկու ղարիպ անձնազոՀներ կան Հոս, ԱարՀատ ՛եւ Ադամ, Բսա– 

նաց գաւառէն, մեր Մարիամն ալ ԱարՀատին չճանչնարվ, կռուի պաՀո*ն 

Սարերու Ասլան անունը տուաւ անորէ ԳԷ\ գիտէք, մեր Մ ար իա մը ամէն 

անգամ աւր կռիւ մը ՀԱայ^ մէք տեղն կռուի առաքին գծերռւձ վրայ, ՜կռի-

ւը Հրահրող, կռուողները գովող, Հերոսի երգ Հանող» քք վ կրնայ 

գռցկ ֊Մ արիասմինէ իրօք, ԱարՀատ ը մեր Սարերու Ասլսմն է » 

նրբ բոլորի աչքերը դարձան ԱարՀատին, որ իր երեք ընկերներուն 
Հետ թիէքե տուած Էր ժայռի մը եւ բազուկը կը Հանգստսճաբ իր Հէնքին 
վբայ, չՀամբերեց. 
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» Իչիւան Գրգօ՛ , խումբը » Հաւատա՛, որ ես միայն ա– 

նոնց օգնեցի, - րսալ. ԱարՀաա, մտածկոտ տխրոլթեաժթ մը։ 

Կիները իրենց էղաՐչեերը չարժելով ( յաղթանակի պարը կը պար Էին, 

ցեղապետական Հինաւուրց սովորութեամր։ 

Երկու յաղթանակ, երկու չարթուան ընթացքին ։ քՏ ան դա վառ օրեր 

կ՚ապրէր Հյաաախի շրջանը ։ Բայց ամէնէն շատ մտաՀողը յաղթական իչ-

իւան Գրգօն էրտ 

իշխան Գրգօն կը զգար, թէ աեղի ունեցած կռիւները տարրեր բնոյթ 

մը ստացած են, տեւական պատերազմի մը արՀալիրքը տարածելով Աաս-

նոյ բարձրա լանդակին տ Այս արիւնոտ կռիւները ՀրաՀրողը օսման-

եան կառավարութիւնն էր լ ու կռոլէ դաշտ իԼած էին րազմաթիլ քրտա– 

կան ցեղախումբեր, որոնց Հետ անցեալին, Աասունի Հայոլթիւնը շփում եւ 

ընգՀարում ունեցած չէր է 

Աշալոլր9 ու կորովի , այս իշխանը մարտական ոգին էր Աասնոյ բարձ-

բա սան գա կին եւ անոր ներկայութիւնը գրաւական էր յաղթական կռիւնե-

րու ւ Ա՛տա Հոգ էր, երբ առանձինն կը խորՀէր գալիք վտանգներու, մասին % 

Լաւատես ու քաֆա լե ր ո ղ էր, երբ բաղմռւթիւններու գիմացն էր % վտանգ-

ներուն գէմ ծառանալու Համար տ 

Օրուան յաւլթանակը Հանգիստ ու Հոգեկան անդորրութիւն չաոլալ 

իշխան Գրգոյին։ Լուր ղրկեց շր^ակայ գիւղերու իշխաններուն, որ արթուն 

կենան եւ ղինեալ Հսկողութիւն կատարեն իրենց սաՀմաններուն վրայ ու ա– 

նա էլն կա լի չգան, երբ օգնութեան կանչեր լսեն։ 

Առանձնապէս խորՀրդակցեցաւ ԱարՀատի եւ այդ խոլմբի երիտա-

սարդներուն Հետ, սրոնք խիզախ բռունցքը կը ներկայացնէին այդ օրերուն է 

$արկոշի բարձունքները աե գա լոր ուած քիւրտ քո չոլո բները դէպի 

Հարաւ կը տեղափոխուէին ։ Աշունը կ՝իՀնէր անտառներուն վրայ, ոլ ամ-

պերը գօտի կապած էին Անաոքի գագաթին շուրՀ ՚ 

Բռնկուն այդ տարին Հանդարտութիւն կրնար ունենալ ձիւնի շնոր– 

Հիլ, որուն կը սպսաէին անՀամբերութեամբ։ 

Այգ աշնան Մամըկանցինեբը ողբի ու գովքի երգեր Հիւսեցին եւ ի– 

րենց սուդը երգեցին դէպի Հարաւ գաղթի ճանապաբՀի երկայնքին։ 

@լ Ծէնիկի կիները սարերու Ասլանի գովքը Հնչեցուցին Աասնոյ բար-

ձունքներուն ել ձոբերուն մէջ ամփոփուած խրճիթներէն ներս։ 

Տարօրէն բռնկուն աաբի մը եղաւ է890 թուականը % 

Երկունքի տաբի ։ Ազատութիւն կամ Մս»Հ շեփորող աաբի« • • 

(Շար.) 



88 

Ս Մ Բ Ա Տ Շ Ա ձ Ն Ա Տ Ա Ր Ե Ա Ն 

Այքէն աոաւՕա, ժամը Հինգէն կ՛ար– 

թըննար Ա* ոսոն , կը կանգն էր արշալո յսին 

դիմաց , կը գիաէր իրարու, ետեւէ անՀե– 

տացող ա սաղերը, կը նայէր , քի է Հեռու, 

գէպի ՛Լեր սլացող գործարանին մարած 

ծխնելո յզներՈւն , խորունկ Հ առա չան-

բացագանչէր. 

- Երանի՚ ա յն օրերուն • • • է 

Տնտեսական ահալոը տագնապ մը կը 

տիրէր այգ տարի : Գրպաններու, մէք պաղ 

Հով մը կը փչէր տ Ժողովուրդը, դեղին 

նայուածքով, կառավարական նպաստին 

կը սպասէ ր ։ Զուարթամտութիւնը տեղի 

տուած էր մթին տրամադրութիւններոլ ։ 

Ծիծաղին մէք1 տերեւաթափը կը Հեկե-

կար , ձէ Համբերութիւնը սկսած էր կոր– 

սընցնել իր տարփողուած գեղեցկութիւ-

նը է 

Ու Մոսոն՝ կանգնած այս Համայ-

նապատկերին Փո.քել, Կը սպասէ ր արե-

ւածագին, ել երանի կոլ տար այն օրե-

րուն ։ * փ 

Այն օրերուն, երբ աւելի կանուխ 

կ՝ արթննար , կը Հագնէր գործաւոր ական 

լաթերը , թեթեւ նախաճաշ մը կ ՚ ը ն է ր , 

եւ յուղարկ ալորի մը պէս կախերես , կը 

քալէր ղէպի գործարանը ։ 

Ամէնէն կանուխ ինք կը Հասնէր Հոն, 

իր գործին վերաբերեալ մանր ու մոլնր 

գործիքները կը պատրասաէբ, ել զին-

ուորի մը պէս արթուն ու պատրաստ , կը 

սպասէր մինչեւ որ սուլիչը փչէր է 

Երբ սուլիչը կը փչէր% 
յարձակողս»-

կանը կը սկսէր է Ամէն մարգ գործի վը– 

բայ X 

Հողէ քառակուսի կաղապարներՀ ի– 

բարու ետեւէ կը շարուէին գետնին վը– 

րայ, սպասելով Հալած երկաթին % ՝Բրր~ 

տինքը կը սկսէր պտղիլէ Ա՚ոլրը մելա-

նի պէս երեսները կը ծածկէր ։ Փոշի ։ Զը– 

ղայնութիւն X Վերակացուներու Հսկող 

նայուածքներ X քիթերնուն տակէն նետ-

ուած ՀայՀո յանքներ ։ Ու֊ այս բո լորէն 

յետոյ, երբ օրը կը վերքանար, Ա ոսոն՝ 

իր ընկերներուն Հետ, խօսելէն, խնդա-

լէն, ՀայՀոյելէն տոլն կը վերադառնար ւ 

Ո*– այսպէս | ամէն օր X Տարին տաս-

ներկու ամիսx ԵնչպէԲս կը դիմանային 

անոնք այդ տաժանելի աշխատանքին , 

Աստուած միայն գիտէր X Պողպատ ըլլար 

կը մաշէր % 

- «Մենք Հայերս տարբեր մարդիկ 

ենք՝», կ՚ըսէր Մ ոսոն Հպարտօրէն X վԱյս 

գործարանին մէք% մեզի պէս լալ գործա-

ւոր չկայ> ) 

Այս այսպէս ըԱալով Հանդերձ, կ ՚ ը լ -

լային վայրկեաններ, երբ յուսահատու-

թիւնը սեւ մուխի պէս կը սկսէր պա-

րուր ել իր տրամագրոլթիլնները եւ 

թու լցնել ուժականութիւնը X Նման վա յր– 

կեաններու, Հոգեբանական նոլրբ խա-

ղի մը վարժուած էր ան։ կը մ տած էր 

անմիքապէս իր կնոքը ել երախաներու 

մասին, եւ ահա՛, անոնց ժպտուն նայ-

ուածքը անհուն մոգականոլթեամբ մը, 

կը փաբաաէր անմիքապէս, անոր ներքին 
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մառա խուզը, եւ կ*արգիլէր անոր մարմ-

նական ու. Հոգեկան փլուզումը ւ 

Այսօր , սակա յն, ծխնելո յ զներէն 

հ՛ուխ չէր բարձրանար, ել գործարանը 

իր գոց պաաոլՀաններուէ, մեռե լատան 

մը կը նմանէր յ 

- վքա մա՛րգ, քանի մը աո յար Ոլ– 

նինք սնտուկը է Ինչո՛ւ չենք Հաներ գոր-

ծածեր» է Կ՚ըսէր Աղրոլթը, դաոնացած է 

- Վ.ՈրովՀետեւ այդ քանի մը տոլա-

րը սեւ օրերու Համար ենք պաՀեր, կը՜ 

նի՛կ՝)> ւ կը պատասխանէր Ա՛ոսոն, կըտ– 

րուկ ւ 

- Ասկէ աւելի սեւ Օր կ*ԸԱա"յ է 6 – 

րհ խաները Հագոլսաի պէտք ունին ։ քոլ 

Հագուստներդ ալ մալեր են է Աք լ իմինիս 

մասին չխօսինք է 

& Այս ժամանակներուն՝ նոր Հագուս-

տի մասին ո՛վ կը մտածէ է 

- Երեխաները ալ մեծցեր են ։ ի՛՛նչ– 

պէս կրնան Հին ու մաշած զգեստներով 

դպրոց երթալւ 

- Եթէ վրանին մաքուր պա Հես, կը 

րաւէ է 

- Հ.1Ն**կԷ զատ, կա յ նաեւ նպաստի 

խնդիրը» , կակազեց Աղբ ութը » 

- ի՛՛նչ Է, կհուզես որ մուրացկաննե-

րու պէո% կառավարութեան ձե՛՛ռք եր-

կարեմ է Ես կը նախընտրեմ երթալ արա-

ծիլ , քան այդ բանը ընել է ՞ճարը&կա^Թ 

ենք, իՈնչ ենք է Մեր կովը մեզ կը բ՛ո-

ւէ ։ Պէտք եղած կաթը կու տայ է Ես ալ 

ամէն Օր, երկաթուղիին քովերէն ցորեն 

կը մ՜ոգվեմ , Հ ըրի սա կ՛եփենք, ու թագա-

ւորի պէս ալ կ՚ապրինք ւ Ալ ի*նչ կ՛ու-

զես ; 

Ամէն առաւօտ, երբ Աղրոլթը կ՛ար-

. թըննար, կ՚առնէր կթոցը եւ կ՚երթար 

կովին քով) որ տանը ետ ե լ , փոՔՐիԿ 

խուցի մը մէջ կը պաասպարուէր» Կը 

կանգնէր անոր մօա, կը շոյէր անոր ե– 

րեսները եւ կաթով լեցուն ծիծերը, կը 

նստէր աթոռակի մը վբայ% կ՚առնէր կա-

կուղ ու տաք պտուկները ձեռքեբոլն մ է ք , 

եւ վարմ– ու փափուկ սեղմումներով կը 

սկսէր կթել զա յն, մ ինչ Ա ոսոն ( տոպ-

րակը ուսէն կախած* կը քալէր դէպի եր-

կաթուղիի կա յա բանը, Ուր , ցորենի բեռ-

ները ինքնաշարժ կառքերու վրայ կը 

փոխադրէին է 

ՀեռուԷն իսկ է կը տեսնէր Մոսոն՝ 

ճնճղուկներու եւ աղաւնիներու երամնե-

րը որոնք, Հոս ոլ Հոն՝ զիրար կը Հրր– 

մըշտկէին, փոշոտ թափահարումներով 

իրարու Հետ կը մրցէին, գետինը թափած 

ցորենի Հատիկներու Համ ար է 

Ան՝ լաւ մը ուսումնասիրած էր ա– 

նոնց շարժումները ։ Ուղղակի դէպի 

խառնարանը կը գիմ է ր , եւ ինք ալ իր 

կարգին, Հողին մէքէն՝ ցորեն կը ժող– 

վէր ՚ Աղաւնիները վարժոլած էին անոր, 

եւ չէին խրաչեբ անկէ է Կը ճան չնային, 

եւ իրենցմէ մէկը կը նկատէ ի ն զայն \ 

Ա՝ ոսոն՝ այնքան ընտելացած էր ա– 

նոնց, որ իրենց Հաւեբոլ անունով կը 

կոչէր անոնցմէ ոմանք է Տարօրինակ րա~ 

ներ կը նշմարէր անոնց վրայ ։ քանի մը 

խոշոր աղաւնիներու աչքերուն մ է ք , 

նոյնիսկ, ժպիտ էր նշմարած եւ ամենայն 

լր2ութեամր՝ փոխադարձած այդ ժպիտ-

ները : 

քանի մը ժամէն, Ա ոսոն* իր պար-

կը լեցուցած , տուն կը վերադառնար, 

ի»կ աղաւնիներն ոլ ճնճղուկները, Հոս 

ոլ Հոն կը թռչկոտէին, ու վերքը է կը 

թառէին մօտակայ ծառերոլ, եւ բարձր 

շէնքերոլ ցոլիքնեբուն տակ % 

ճամբան՝ անոր Գէուխը մշուշներով 

էր ծածկուածէ Հայրենի յիշաաակներով։ 

Երթ կը ՔալԷր » շղաբշանման ա յդ յի-

շատակնեբը իր շուրթը կը ծփծփային, եւ 

անոնց միգային թափանցկոլթեան մէքէն 

էր | որ կը տեսնէր իր շրջապատը եւ Հա-

ղորդակից կ՚ըԱար անոր Հետ է 

իր առօրեայ կեանքը, իր աշխատան-

քին ժամերը, իր ժամանցին պաՀեր ը ա– 

նոնց մէշ կ ՚ ե լեվ չէին, եւ ինք՝ կը չըն– 

չ է ր , կը մաածէր, կ՚ապրէր անոնցմով։ 

Մշոյ գեղատեսիլ դաշտը՝ իր աստ-

ուած ա շնչական լեռներ ով՝ անոր աչքե-

րուն առքեւ կ՚երերար ոլ կը շօրօրար շա-

րունակ է 
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Հազար անգամ էր մաքին մ է քէն 

անցնող հիշատակներ ու թափօրը կրկին 

ու կրկին կ՚անցնէր, եւ ինք միեւնոյն 

թարմ ութեամր կր դիա էր «ւ կը վայե-

լէ ր անոր անթառամ րոյրն ու գեղեցկու-

թիւնը է 

Աշխատանքի պա Հուն՝ իրենց գիւղն 

ւէէ արտերը իր չՈւրքր կը պարէին շարու-

նակ : Գործէն տուն վերադարձին՝ միեւ-

նոյն պարը ( միեւնոյն փսփսուքները, 

միեւնո յն նայուածքը է 

Արճարանի սեղաններուն աո.քել, 

սուրճի կամ թէյի գոլորշիներուն մէք էն, 

իր Հայրենիքին տրտում բա յց անուշ 

պատկերը կը շարունակէբ նայիլ իրեն։ 

Իր կնոք Ու երե խաներու գգուանքներուն 

մ էք*՝ անոր անթառամ սէրն է ր , որ կը 

պճպճար։ Աքէ էն ինչ էր ան, եւ ամէն ուր։ 

Իր մտածումներուն եւ երազներուն խր– 

մ որը 1 իր ճիգերուն եւ քանքերուն լծա-

կը։ Իր ցանկութիւններուն եւ ձզտում– 

ներուն գլանը։ Ու տարօրինակ թարմու-

թիւն մը կը զգար, երբ անոր աչքերուն 
մՀ1 կը նայէր։ 

Երբ աղաւնիներուն Հետ՝ ցորենի 

Հատիկները կը ժողվէր, կը յիշէր իրենց 

արտը, ուր գիւղին աղքատները կոճլթ 

կ՚ընէին, Հաւաքելով Հոս ու Հոն թափ-

ուած Հասկերը, քանի մը ճանկ ցորեն 

Հանելու ակնկալոլթեամբ ։ 

Աղքատնե՜ր . . . Ի՛նչ տրտում բառ : 

Չքաւոր ( անտէր , անտիրական : Աշխա-

տելու կամեցողութիւն՝ շա՛տ , ր այց գործ՝ 

երբեք ։ Կողոպուտն ու պանդխտութիւնը 

նետեր էին շատ մը ընտանիքներ՝ գեղին 

աղքատութեան գիրկը, որ կը սեղմէր 

զանոնք իր անկենդան բազուկներովը, իր 

պաղ ու լպրծուն ձեռքերովը, իր գարշ 

ոլ վանող սեղմումներովը, կր սեղմէր ու 

կը խնդար գեղին ծիծաղով մը։ 

Ա ոսոն՝ տունը Հասնելուն պէս, պարա-

կը խոհանոցի սեղանին վրայ կը դնէր, 

եւ կ՚երթար քանի մը փողոց անդին, կա-

նանչներու մէք արածող կովին քով յ կ ^ 

վը զայն տեսնելուն պէս, կը բառաչէր, 

ձր ճան շնար իր տէրը։ Մ ոսոն ալ այգ 

բարեւը կը փոխադարձէր, անոր գքուխն 

ու կռնակը շոյելով $ 

Կովը կը շարունակէբ արածիլ, եւ 

իր Հասա պոչովը Հարուածներ կու տար 

ճանճերուն եւ մժեղներուն, մինչ ինք 

ծառին տակ %ատած կը խոկար ։ 

Եթէ կարելի Ը1էար տեսնել իրերն Ոլ 

երեւոյթները այնպէս ինչպէս որ են, այն 

սէտեն Մ ոսոն պիտի նմանէր ծառին տակ 

մխացող կոճղի մը։ 

* • ՛Երկի՛ր •»» երկի՛ր • • • » կորսոլած 

դրախտ է Գարերու մուրճին տակ ծեծ-

ուած Հազա րա շէն տուներ է Հեթանոսա-

կան տաճարներէ շինուած վանքեր ու ե– 

կեղի ցիներ I Ա*ամռապատ անցեալի գինե– 

բոյլւ Հնձաններ է Ալեծածան արտերու 

թաւշեայ պար։ Աղի Հասկերոլ ոսկեգոյն 

ծիծաղ է կապտամոլխ լեոներու աստուա– 

ծա յին նայոլածք է Զմրոլխաեա յ պու-

րակներու մելանուշ փսփսուքէ կարկա-

չող աղբիւրներոլ ադամանդաշող ժպիտ ; 

Արելախանձ մշակներու ցորենաբոյբ ե– 

րազանք • • • է 

Ու այս պատկերներէն կ՚ըմպէբ ու 

կ՝ըմպէբ դարաւոր գինիներ եւ կ՚արբե-

նար անոնց կախարդական բոյրերէն ։ 

Մայրամուտին, կովին կապը ԲԸռ~ 

նա ծ՝ տուն կը վերադառնար, գոՀոլնա– 

կոլթեամբ նայելով անոր կաթով լեցուն 

ծիծերուն է Կը կապէբ զայն իր խ-ւցը եւ 

Կը մտնէր խոհանոց, Ուր, Աղբոլթը չե-

ղած տեղէն սեղանը պատրաստած՝ անոր 

կը սպասէր » 

ճաշելէն անմիքապէս ետք, կ՚երթար 

սրճարան։ Ան չէր ոիրեր թուղթ խաղալ, 

Կը նախընտրէր նստիլ մէկ անկիւնը ք սե-

ղանի մը առ քել , ծխել անընդհատ , ու գի– 

տել պատերէն կախուած յեղափոխական-

ներու պատկերները է կը գիտէր զանոնք 

անձայն ու անքթիթ, եւ կը վեբարաա– 

գրէր իր մտքին մէք՝ իւրաքանչիւրին կա– 

էոարած քաքագործոլթիլններն ու Հայ-

րենասիրական զմայլելի արարքները է 

Իր սրա Էն Խրիլն կը կաթէր ք ե ր բ 

կ՛անդրադառնար ք որ պայմանները ան– 

մասն թողուցին զինք ազատագրական 
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. կռիւներէն ։ քար ոխ Հանգ եղած Խմրողէ 

երկիր մը, պիշ պիշ իր ալքերուն կը նա-

յէր շարունակ » Հոն մնացած եւ զա– 

ւակներՈէն անգերեդման ոսկորները իր 

հետ– կը խօսէին անձայն մուխի գալար-

ներովդ է 

Ծ ինչ իր կարգ մը ընկերները վրի– 

մազական գրուագներով Հարստացան ու 

գեղեցկացան է ինք շարունակեց աշխա-

տիլ օաար երկնքի աակ ք նոր աուն ոլ. աեղ 

կագմել^ նոր կինէ նոր երեխա յ , նոր 

Ու կը մաածէր, Հառաչելէն, որ մէկ 

միլիոն Հայձրէէա. քարդարանեբը եւրոպա-

կան մայրաքաղաքներու մէջ կը Հիւրա– 

աիբո&էին, կը պաշտպանոլէին , կը յար-

գուէին է Կը մաածէր այգ մասին, եւ չէր 

կրնար գանել բառ մը որակելու Համար 

էւրոպայի քաղաքական ցածութիւնը է 

հրեն նման շասէ շատեր, սրճարաննե-

րու մէք նսառած կը մխային անձայն ու 

անխօս, ապրելով Հայրենի յիշաաակնե– 

թով% եւ «րաաարոփ Հետելելովք երկրին 

Հետ կապ ունեցող դէպքերուն է 

Անոնց յոլչերը՝ յարատեւութեան եւ 

աոկոնութեան անսպառ, աղրիւրներ էին, 

որոնք, Հնաղարեան գինիներու պէս , կա-

խարդական երազանք կը ցօղային այգ 

թանկագին խոնարՀներու տրտում կեան-

քին վրա յ է 

Անոնք սակալախօս էին, րայց անոնց 

ներքին տեսողութիւնը շատ ներթափանց 

էր I Անոնց րառերու շտեմարանը ազքաա 

է , րայց գոյներոլ եւ պատկերներու ա– 

ռատութիւնը գարնանային Հեղեղները 

կը յիւե9նէ * 

Արուեստագէտը տաղանդի րոցեր 

պէտք է գործածէ՝ նկարելու Համար ա– 

նոնց Հոգու աշնանային տրտմութիւնը է 

Այդ խոնարհները չեն սիրեր շատ 

խօսիլ, որովհետեւ, գիտեն որ րառերը 

անկարող են արտայայտելու իրենց ներ-

քին ալեկոծութիւնը ՀարաղատօրԷն տ 

Անոնք կը նախընտրեն նստիլ Հան-

դարտօրէն , նայիլ երելոյթներուն իրենց 

ներքին աեսոզոլթեամրը, եւ փնտռել ա– 

նոնց մէջ՝ իրենց լուսապաշտ նախնիքնե-

րուն երկրպագած արեւածադերը է 

Գիտել Հայրենիքը որ գոյնեբոլ^ ձե– 

լեր ու եւ ձայներոլ երկնային Հ ամանը– 

ւագ մըն է յ , որուն բառերը կու գան շատ 

խորունկէն գ որպէս թալշեայ թրթիռներ՝ 

ալեծածան արտերու ։ Որպէս կարկաչուն 

առուակներ՝ հեղկացած քերթողութեան է 

Որպէս զովաշունչ խաղաղութիւն՝ արե– 

ւագոլբկ քաբայրներոլ ւ Որպէս մոգա-

կան նայուածք՝ լուսնկային գիշերներու ւ 

Որպէս փրփրակոծուն Հեղեղներ՝ մ ռայ-

լա դէմ դարերու է Որպէս կասրոամոլխ 

վեհութիւն՝ անանձնական նուիրումի է 

Ո՛ւ աքԱ աննիւթական Հայրենիքով Էր , 

որ կը սնանէին չ կը շնչէին ոա. կ՚ապրէին 

անոնք % Ում ի եւ. աոկոլնալթեան այս ա– 

նըս պաՈէւ աղրիւբ Էն % 

Օր մը, Սրճարանին մէկ անկիւնը 

նստած , թաղուած էր Ա ՈԱՈ% մ սոս ծռլ մ– 

հերու մ է ջ , երբ յանկարծ, թերթը կար-

դացող մըգ բացագանչեց • 

- Հ է ՚ յ 1 ՚էաի՚Կ ըրէք* Մաի՚կ ը-

րէք այս լուրթ > Թուբքիոյ ներքին գոր– 

ծոՀթ նախաբար Ք՚աշաաթ վոսշան սպան– 

նըա*ած՝ Բեբլթեի մ է ք , Ւէհլիբեան անու-

նով Հայ երիտասարդի մը կողմ է* * 

Նախ, շանթահարի չ լռութիւն մր 

տիրեց լ Ապա, բոլոր ներկաները մէկէն, 

խուժեցին Լրագիրը կարդացողին վ ր ա յ % 

եւ կրկին ու կրկին, կարդալ տուին ա– 

նոր՝ այդ լուրը յ 

<Տ.Ահաբեկիչը բոն ուած ել նետ ուած է 

բանտը ւ ՚հատավարոլթիւնը շուտով» * 

Զորս կողմերէն՝ ուրախութեան ձայ-

ներ « 

- Ապրի՛ ա յդ ձեռքը է 

- Ապրի՛ այդ մարդը Հ 

- Ապրի՛ ա յդ արդար պատիժը կազ-

մակերպող կուսակցութիւնը է 

Ու– ամէն մարդ, բառերով, շարժում-

ներով | պոռթկումներով կ՛ար տա յա յտէր 

իր զգացական Հեղեղը ւ 

Մ ոսոն՝ պաՀ մը քարացած, չկրցա*– 

իր տեղէն շարժիր քունէն նոր արթըն– 

ցողի մը պէս չորս կողմը նայեցաւ, մին-

չեւ որ ստեղծուած իրարանցում էն բո-

լորովին սթափած՝ լսեց Լոլրը իր ման– 

րամասնութեանը մէք, ողողուեցաւ իբ 

Հոգին երանական յոյգերով, ել ներքին 
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տի առնենք այդ օրերու միջոցները, շատ ճշգբտօրէճ ո ւ մանրամասնու-
թյամբ կազմակերպած էր ոճրափորձ մ ի ։ 

Ամէն շաբթու, նոյն օրը, Ապտիւլ Հսւմիտ կ ՚երթար մզկիթ ու ետ կը 
վերադառնար միշտ միեւնոյն ճսւմրէն, միեւնոյն ժամուն, բաց կառքի մը 
մէջ, զոր շբջապատած կ ՚ըլլային իր պահակները, եւ որուն հետիոտն կը հե– 
տեւէին իր նախարարները: Մտսւվախութիւններով խռովեալ իշխանապետին 
ենիչերիները մահակի , կամ ււուրերու հարուածներով կը հեռացնէին անուղ-
ղայ ամբոխը: Համբուն վրայ սակայն,, շրջափակ մը վերասքահա֊ած էր «ագ– 
նըւսւկաքւ օտար»ներռւն, որոնք կռւ գային հիանալ իր անիւաւոր տիւանին 
թառած Հրէշին, վրայ: Կարենալ ներս մանելու համար, ոստիկանութեան 
կողմէ լաւ պահպանուած շրջափակէն, պէտք էր թուրիսթ մը ըլլալ «Լաւ 
արտաքինով» եւ հանգստաւէտութեան արտաքին բոլոր նշաններով օժտը– 
ւած, ունենալ՝ ազնուական ձիեր, անձնական կառք ու կառապան, եւ եթէ 
կաբելի է , մէկ երկու սիրուն աղջիկ, եւրոպական նորաձեւութեամբ պըճ– 
նըւած է 

• • ՚էյքեդ կառքը, հարիլր քիլօ տինամիթով բեռնաւոր, զոր տէրերը 
լքած էին, երթայ զովացուցիչ մը առնելու համար ք սպասելով շքերթի անց-
քին • • • պայթեցաւ ճիշդ նախատեսուած րոպէին։ ժ ամա ցոյցին մեքենակա-
նութիւնը գործած էր սքանչելի ճշգրտութեամբ: Սակայն, այս կամ այն 
պատճառով, «աղբակոյտ»ին կառքը քանի մը երկվայրկեանի ուշացում ու-
նեցած էր սովորական ժսւմանակացոյցին վրայ ; Երեք հարիւր հոգի պսւհա– 
կսւգունդէն, եւ քանի մը նախարարներ, եթէ չեմ սխալիր,, վերածուեցան 
ճապաղիքի։ Սուլթանը ա զատուեցաւ սակայն, առանց ճանկռտուքի մը ան-
գամ • • • ու պիտի գահակալէր դեռ տասնեակ մը տարի, նախ քան երիտա-
սարդ Թուրքերու կողմէ գահընկէց ըլլալը: 

Հարցապնդումդ քննութիւն։ ձերբակալութիւն իմ ծերունի բարեկա-
միս (ինքն էր որ ապսպրած էր քառանիւ կառքը, աւստբիական տան մը , 
եւ հաստատութեան մետաղէ նշանակը գտնուած էր փլատակնեբուն տակ): 
Դատապարտութիւն՝ մահուան: Գիշերին մէջ կանգնումը կախաղանին: 
Վերջին րոպէին մահապատիժի բեկանում, որ կը տրուէր արտառոց պայ-
մաններու մէջ (ընդհանուր ոստիկանապետ մ ը , որ պաշտօնազրկուած էր , 
լուր տարածած էր , որ իր յաջորդը պիտի չկարենար պաշտպանել Սուլթա-
նը այն հակումիջոցներուն գէմ , որոնք պատրաստուելու վրայ է ի ն . . . ) , ութ 
տարի գետնափոր նկուղի մը մէջ բանտարկութիւն, Վոսվարի ամէն մակըն-
թացութեան հետ ջուրը մինչեւ ծունկերը.. . Րոպէներ, ժամեր, տարիներ՝ 
որոնք կը հասունցնեն մարգ մը, երբ ան արժանի է այգ կոչումին։ 

Դժոխային ռումբէն քառասուն տարի ետքն է ր , կաոուցուելու վրայ 
եղող աղուոր շէնքի մը դիմաց, Ուր որմնադիրները չէին աշխատեր այգ օր, 
որովհետեւ Զատիկ էր , իմ ծերունի բարեկամս կանգ առաւ, եւ ուսերէս 
բռնած ըսաւ* 

- Նայէ՛, ժ ե ր ո մ . . . կը նախանձիմ անոնց որոնք կը կառուցեն, օգ-
տակար բան մը պիտի թողուն իրենց ետին։ Ես, ես պիտի թողում երեք հա-
րիւր դիակ միայն։ 

*ադցր ու սիրելի ոճրագործը... Միայն երեք հարիւր դի ա կ պիտի 
թողուր իր ետին* . * ։ 

ԺԵՐՈՄ ԿՈԹԻԷ 

Աը քանար անշէնէ, 21 ( կ ր ի չ 1965) ՚ 
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Ղ . ժ հ Ր Ա Յ Ր 

Ս Ե Ւ Ա Մ Ո Ր Թ Ը . . . 

վ » . ՛Աստուած, որուն մաս էն տասը 

ւոարե կան էս լսնցէ, աղօթքներ թոթովե-

ցի , պաբտաւորուեցայ ճանՀնալ ան գլէ ա– 

ցէ ր ողոքական կղերականէ մը կողմ է , 

աէեղերքէ մարդկութեան արդար սա եղ–՛ 

ծէչը չ է ՛ . * . ։ 

Այսօր, եթէ Հանգէսլելոլ ըլլամ այդ 

քարոզէ չ կղերականէնէ այսպէս պէտէ 

էէօսէմֆ Հ 

ձ 
Կը վերյէշեմ ։ Երեք աարէներ ա– 

պարահանդէսէ մը ընթացքին ք գա– 

րեՀուրէն րամ-ակը ձեռքս^ անկէւն մը կե-

ցած կը գէաէէ պարող զոյգերուն իրա-

րանցումը , երբ սեւամորթ ուսանող մ ր 

մ օաեցալ էնծէ, ֊ձեռքին րամ ակ մը գա-

րեջուր , ել Համարձակօրէն ՛կենացս խը– 

մ * ց Հ . . . Ջիրզ։ 
Ես ՛ալ իմ Հերթէս , աո. է քաղաքավա-

րութիւն, էր կենացը խմեցի՝ . . . չիրզ 

մէՅթ։ 
քանի մը խօսքեր փոխանակելէ եաք, 

կեցաւ կողքէս է Մ Է ասին սկսանք դիաել 

զոյգերուն պարը, ժպիտը, Էրենց ագահ 

խսձդավառս9.թխնը Հ 

Լուռ էինք: Թ՚էել էմ Հողէս փոթո-

րիկներուն էէ յանձնած, սակայն ժպիտը 

ներկայ էր քովս , (էւ գէս դխո ողը կրնար 

մխոյն խանդով լէ քամակ մը չկենաց» 

աաաքարկել ։ իսկ կ"Դքէս կեցած սեւա-

մորթ ելփասաարդը կը թուէր անհան– 

դէաա էւ ՛արադ—արադ կուլ կու տար ձեռ-

քին ՛գարեջուրը հ 

Ք՚ախծոա էէն էր Հայեացքները. ըմ-

բոս ա կեցուածքը, եւ դոդ մը նշմա-

րելի՝ էր կարմիր շուրթերուն վրայ։ 

- ինչո՛՛ւ չես պարեր֊, խզեց լռոլթէւ– 

նը ։ 

- Տրամագիր Հեմ պարելու, սակայն 

ոէՀւախ եմ գարեջուրէ բաժակովս, պա-

տասխանեց ԷՂ 

- Գուն ինչո՛ւ կեցած ես է չես պա-

րեր է Իր Հարցումը էրեն ոլղալեցէ ։ 

Հեգնանքով Հառաչեց, մնաց լուռ է 

Աֆրիկայի մութ անտառներուն նը~ 

մանող իր սել աչքերը խոշոր բացած% 

սկսալ կուլ տալ գարեջուրը« կուրծ-

քին Հեւքը ձեւով մը փորձեց մեղմացա 

նել, եւ ապա վայրենի շարժումով մը 

ձեռքը պարզեց դիմացս, եւ յանկարծօ– 

րէն խօսեցաւ• 

- ի՞նչ է այս մորթին գոյնը• իմ 

ձեռքիս գոյնը• • • յ 

Լուռ եմ ես ։ 

- Պատասխանէ էնծի , խնդրեմ, կ՛ու-

զեմ որ խօսէս է 

՜ ք ի չ մը յուզՈւած, պաղարէլնոլ-

թեամբ եւ փափկանկատ ձեւավ մը պա-

տասխանեց է * 

- ^աա լաւ. մթագոյն է մորթէդ գոք– 

նը է 

- Հսել կ՚ոլղես մո՛՛ւթ է , եւ Ո՛չ սեւք 

ինչպէս ՛որ Անգլիացիները կը ։ 

Անգլիացիները, գուն, աշխարՀի 

մարդկութիւնը բոք^Ր ՚ դէ—ՀՔ ՈՐ ա / է է 

մ՜որթին գոյնը սեւ Է, ինչպէս որ <ես կը 

տեսնեմ, կը խօսիմ վրդոված, եւ էնք~ 

զէնքս կը գտնեմ խոշոր Հարցական նշա-

նէ մը գիմաց՚ ե՛լ –ամէն •ս&գաէ երբ պա-

րահանդէսի մը մէջ կը ֊ձախոդէմ գանել 

աղջիկ մ ը , Հարցական նշանը կը վերած«-

ուի Հանելուկէ, եւ էմ սիրտ» կը խոց-

ուէ ։ 

ԳաՀ մը լռութիւն տիրեց մեր մի– 

լեւ* 

- Անունս ՛Ունէ կ պօ է , ըսաւ* 

ն՝ս ալ էմ անունս տո-ւէ ւ 

Ապա, յուզական շեշտով մը առա– 

ջաբկեց՝ 

- Գուն կրնաս պարել –ազքիկներոլ% 

Հետ՝ եւ տրամադէր չես • է**կ եա կրնամ* 

րայց մերժասոծ մըն եմ աղջիկներու% 
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կողմ է • այմմ որ երկուքս ալ րարեկամա– 

ցեր ենք, եւ չենք պարեր, եկէք այգ ան-

կիլնի սեղանը գրաւենք է 

Կլոր է փոքր սեղանի մը Հուրքը 

նստեցանք ւ եւ մտերմիկ սկսանք շարու-

նակել մեր գրոյցրէ 

Սեւամորթ բարեկամս ելաւ տեղէն 

արագ շարժումով մը, գնաց նոր երկու 

լեցուն բաժակ գարե քուր բերաւ է քամելէ 

առաք Հարցոլց՝ ո՛ր ազգին պատկանիլս է 

Ըսի՝ Հայ եմ է ժպաագէմ, գարե քուրին 

բաժակը րարձրացոլց եւ իր Հաստ ձայ– 

նովը ըսաւ1 

- Հայերուն կենացը կը իւմեմ է 

(էս ալ բաժակս վերցնելով ըսի՝ 

- կանայի եւ բոլոր Աֆրի կա ցիներուն 

կենացը կը խմեմ ւ 

Այս որ ըսի, Հ Է ՚ ր , Հ է ՚ ր մը բացա– 

գանշեց , խմեց կուշտ մը, եւ ձեռքը պար– 

զեց ինծի ըսելով՝ 

- Կ՛ուզեմ ձեռքդ սեղմ ել, բար եկա– 

մ ական տաք խօսքերոլգ Համար • 

փէեռքը սեղմեցի, ել արարողութիւ-

նը ուժեղ տռամայի մը վայրկենական 

ազգեցոլթիւնը ձգեց երկուքիս վրա յ ւ 

6 անկարծ բարեկամիս ուշադրու-

թիւն ր լարոլածոլթեամբ մը կեդրոնս»– 

ցաւ Հճայվ* պարող զո յգի մը վրա յ յ 

Պարող ազքիկը, արագ—արագ կը 

Մ1էԲփ կլորաձել իր լայն փէշը կը բաց– 

ուէր ամրողքոլթեամբ, ել իր ճերմակ 

զիստերը, մինչեւ վարդագոյն Հտանթէլ– 

ներով* աբգիլեալ գօտիները կ՚երեւէին 

աղոլորութեամբ ւ 

€ճայվին% տրամագրելի արագ նո– 

ւագր, պարող ազքիկը, իր գրգռիչ երե-

կոյթը, գարե քուրը, սեւամորթ բարեկա– 

մըս ըրին ապրումներու գագաթնակէտին 

Հասած մէկըւ 

Լորձունքները կուլ տալով խօսեցաւ. 

- Կը տեսնե՛՛ս այգ պարող ազքիկը, 

չորս անգամ խնդրեցի իրմէ որ պարենք. 

բայց, չորս անգամներով ալ մերժեց , 

Հեգնելով ներկայութիւնս , 

Նկաաեցի որ կրկին ընկճուեցաւ Ալ– 

նէկպօն, ել սկսալ խենթի պէս խմել, 

Ըսի իերն՝ 

* - Չափազանցուած կը տեսնեմ ըրած-

ներդ ։ Ի*նչ պէաք ունիս այսքան վրգո-

վելու ւ Նախ՝ Հպարտ պէտք է զգաս սե-

ւամորթ ծնելուդ Համար ՚ չէ" որ գուն 

Աֆր ի կայի ծնունդն ես» եւ ո՛վ կրնայ 

ճերմկցնել Աֆր ի կան. Աֆրիկ"»յի Գոյնը 

սել է , կը մնայ սեւ, այնպէս ինչպէս որ, 

քու ձեռքերդ են՝ Հպարտ ել փայլուն • • • է 

- Այդպէս է , ըսաւ. մենք Աֆրիկա– 

ցիներս , Հպարտ եւ փայլուն սեւամորթ-

ներ ենք, շիտակ ես \ 

Ջիրզ: Գարե քուրին բաժակները բա-

խեցան իրարու տ 

Ետքը՝ շարունակեցի 

- Չպարելուդ պատճառը սեւամորթ 

ըլլալդ չէ , թէեւ կրնայ որոշ չափով աղ– 

գեցոլթիւն ունենալ ւ Այս գիշեր է փոթոր-

կոտ Հոգիով եկած ես պարի, անոր Հա– 

մ ար թիթեռները կը խուսափին քեզմ է է 

Առայլ գէմքդ փոխէ, եղիր ժպտուն, քա-

նի մը կատակներ բաշխէ չորս կողմդ, 

եթէ ուրիշ ազքիկներ չպարեն Հետդ, 

ԱնգլուՀիները կը փաթթուին վզիդ% ուշ 

գիլերին, սենեակդ ալ կ՛այցելեն է 

քքւնէկպօն Հաստատեց ըսածներս • 

գէմքին Հրաւիրեց ժպիտը« քիչ մը գա-

րեքուր խմեց* բարձրացաւ տեղէն, ԳԸ~ 

նաց ուղիղ «ճայվչ պարող աղքկան, որ 

նստած էր Հեռաւոր անկիւն մը, եւ կը 

զրուցէր ընկերոլՀիներուն Հետ է 

Ուշադրոլթեամբ կը Հետեւիմ Ու– 

նէկպոյի քայլերուն է 

Մօտեցաւ աղքկան, ձեռքի նշաննե– 

բով խօսքեր արտասանել սկսալ, խըն– 

դաց, խնդա ցուց, եւ իՈնչ տեսնեմ, / / ւ » 

նէկպօն Հպարտոլթեամբ, յաղթական 

զօրավարի մ ը արտայա յտութիւններով 

կը պարէ սրաՀին չուրքը^ ել ամէն ան-

գամ մեր սեղանին քովէն անցնելու ա– 

տեն, աչք մը կը նետէ ինծի է կամ աղ– 

քըկան կռնակին ուժեղ սեղմած ձեռքին 

բթամատը կը ցցէ վեր ^ որպէս գոՀ ու-

նակութեան նշանւ 

Պարը վերքացալ է ՈւնԷկպօն եկաւ 

նստելու տեղը։ Նոր էն մռայլ դէմ քով եւ 

խոցուած է 

Յանկարծակիի եկած Հարցուցի» 

՚ – Վայրկեաններ առաք գոՀ ունակ կը 

պարէ իր . ի՞նչ պատաՀեցաւ» 
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- Ես ալ չեմ գիտեր, ըսաւ, տ Պարի 

ատեն Հբացֆ կատակ մը ըրի• նախ կուշտ 

մը խնդաց, առանց խօսք մը ըսելու* 

րայց երբ պարը վերիսցալ , մամ ա գրու-

թիւն մը խնգրեցի • խոժոռած նայեցաւ, 

ինծի, չնորՀակալ եմ ըսաւ4 ել Հանշյը– 

նորՀքէ մը չպրտեց երեսիս տ Իրականին 

մ է ջ , շլմորած մնացի տեղս• լեզուս ալ 

մնաց լուռ • բայց ք այս վայրկեանիս 

էլ ուզեմ պախարակել այգ քածը է 

Հանդարտեցուցի զինք • այս անգամ ( 

տեղէս ե լլե լուէ ես նորոգեցի գարեջուրի 

մեր բաժակները է 

- Կը նայիՈս ւ բարեկամ է սկսաւ խօ-

սիլ ՈւնԷկսլօն յոլզուած * այս Աստուած 

կոչեցեալը արդար ստեղծիչ մը չէ՛ ար-

դար եթէ ըլլար, սեւ ու ճերմակ մար-

դիկ չէր նետեր երկրագունդին վրա յ ՚ 

Կան ան ալ Անգլիո յ պէս ճերմակամորթ– 

ներէՓԼ երկիր կը դարձնէր՚ կամ ալ Անգ– 

լիան , կանայի պէս՚ սելամորթնեբու է 

Նոբ ծխախոտ մը վառեց՛ ծուխը 

Հաս ցուց մինչեւ թոքերը եւ ուժգին փը– 

չեց դուրս յ Շարունակեց • 

- ճերմակամորթ կա՛մ սեւամորթ , 

այս ըլլալու Էր աշխաբՀի մարդկութեան 

դո յնը է Ասաոլած , որուն մ ասին տասը 

տարեկանիս լսեցի, աղօթքներ թոթովե-

ցի , պաբտաւորուեցայ ճանչնալ, անգ-

լիացի բողոքական կղերականի մը կող-

մ Է, չ է ՛ , Հաւատա, տիեզերքի մարդկու-

թեան արդար ստեղծիչը չէ • * • է Ասա-

ոլած գինով է , եւ անարդար. անոր Հա-

մար այս քաոսային դրութիւնը ստեղծեր 

է մեզի է Աեւերս Հատենք ճերմակները՛ 

ճերմակները կեզծալորոլթեամբ կը շոյեն 

մեզ, Հոգեպէս ալ կ՚ատեն սեւամորթնե-

րը է Աֆրիկայի մ է ջ , կրնաս գտնել սեւա-

մորթներ ,որոնք կ՚ատեն իրենց ազգակից-

ները է ԸնդՀանուր ատելութիւն մը ամէն 

կողմ՛ սեւը ճերմակը կ՛ուզէ լափել՛ 

ճերմակը սեւը » իսկ Աստուած, որ մեր 

բուն ստեղծիչն փ, ըստ ղիս մկրտող բո-

ղոքական կղերականին, կարծես կը 

Հրճոլի մեզի նայելով է Երբեմն կը մտա-

ծեմ ճերմակ աղ^իկ մը գտնել, ել ան-

պայման ճերմակամորթ Անգլո*–Հիի մը 

Հետը ամուսնանալ՛ կ՛ուզեմ > կ՛ուզեմ 

րին մէկը գտնել , խաբել , կամ սի բա Հար-

ուի լ ք Հ ոգս չ է ՛ , ինչ պայմաններով ալ 

որ ըլլայ, ճերմակամորթ աղջկայ մը Հետ 

կ՛ուզեմ ամուսնանալ է 

Վերջացոլց իր խօսքը» երկար շունչ 

մը քաշեց։ 

Ուշ էր արդէն՛ վերջին պարը յայ-

տարարուեցաւ ՚ պարը վերկացա լ ՚ ոտքի՝ 

ազգային Հիմնը լսեցինք՛ դուրս ելանք 

պարասրաՀէն։ ՈւնԷկսլօն տուաւ ինծի իր 

Հասցէն է իմս՝ գրեց ծխախոտի աոլփին 

ետեւը՛ թօթուեցինք իրարու ձեռք, եւ 

բաժնուեցանք յո լզուած է 

Տուն Հասնելուս , ան միջա պէս երկու 

«Ասփրօ՚ֆ կուլ տոլի, գլխոլս պտոյտը 

մեղմացնելու Համար։ Անկողին մտայ Տ 

աչքերս գոց տ անվերջ յէչեցի Ունէկպօն, 

մտածեցի սեւերու, ճերմակներոլք եւ 

բոլորին Հետ՝ Աստծո յ արդար ըլլալու 

մասին, որ Ունէկպօն Հարցական ձգեց 

պա րա սրա Հին մ էջ , Հարցական ալ Հեռա-

ցաւ . . . » 

Տարին արդէն սաՀեր էր ւ Հոկտեմ-

բերի վերջերն է ր , երբ երեկոյ մը% քո-

լէճէն տոլն կը վերադառնայի մտազբաղ, 

նչւքարեցի զ» յգ մ ը, մայթին միւս կող-

մը է Գամուեցայ տեղս շշմած է Աստուած 

իմ, Ունէկպօն է այգ. ա յ ո ՛ , Ունէկպօն 

է , ել վազեցի իրենց կողմը• կանչեցի իր 

անունը , ճանչցալ ղիս » յո լզուած խօսե-

ցանք իրարու։ Ապա է ինքզինք Հաւաքե-

լով ըսաւ - ծանօթացնեմ քեղի տիկինս է 

Ուրախութիւնս յայտնեցի » տարօրինակ 

Հարազատութիւն մը ներկայ էր մեր մի-

ջեւ։ 

Բաժնուելէ առաջ, ժամ ա գրուեցանք 

Հանգիպիլ իրարու։ - Անպայման կը 

տեսնուինք, ցըտեսոլթի՚լն է 

Երբ Հեռացած էինք բաւական մը ի– 

րարմէ, յանկարծ վերյիշեցի սեւամորթ 

բարեկամիս որոշումը* անպայման ա– 

մուսնանալոլ ճերմակամորթ ԱնգլոլՀիի 

մը Հետ։ Ապա, ես ինծի գոՀոլնակ ըսի՝ 

- Ջէ՛) Ունէկպօ, Աստուած արդար 

է , որ ձգեց ամուսնանաս սելամորթ աղ–՛ 

ջըկայ մը Հետ է 
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Կ Ե Ղ Ծ վ ա ր գ ե ր ը 

Ա՛ 

Իվոն դոսոը բացաւ, ու վարանոտ 

քայլերով մտալ. ներս ւ Ծ տալ. ներս , գի՜ 

տեց քոր՛» (ո^Հքւ եա. գէմքը յուսաՀատա•» 

կան վիճակ մը ստացաւ հ 

- Այսքան ալ թափթվւածութիւե կ՝Րի 
ո 

Լ– ՏՀ 

Լոնքէին սենեակն Էր այգէ Ւնքը եօթ– 

ութ ամիսներէ ի Վեր բարեկամացած ըլ-

լալով հոնիին Հետ, շատ անգամ գըտ– 

նըւած էր ՛ու գիշերած այգ սենեակին 

մէք - արգէն բանալիէն Հատ մըն ալ ին-

քը ունէր - ու քիչ թէ շատ վարմ ուած 

էր անկանոնութեան: Աակայն ինշպէս որ 

ինք կը տեսնէր , օրէ օր ալեչի կը գ է շնար 

այգ անկանոնութիւնը ։ 

Վերարկուն Հանեց ,Հոդ տանելով որ 

մ աղերը չխս/նգարոլին , սա կա յն գնելու 

Համար տեղ չգտաւ • ա՛յնքան տակնոլվը– 

բայ էր ս՛ենեակը ։ Բազկաթոռին ա մաՀ– 

ճակալին Վրայ ամէն տեսակի Հագուստ-

ներ հեաոլած ՛էին , ու երբ Հագուստներ բ 

վերցուէին, տակէն զանազան դիրքեր ոլ 

թերթեր երեւողն կ՚ելլէին, Անկողինին 

ծածկոցն ու վերմակները կարծես վերքին 

ամսուան մէք Հազիւ մէկ անգամ շակը– 

ւած բքքային է 

Աենեակը ձեղնայարկին մէք գան չո-

ւելուն՝ ցած ու անկիւնաւոր առաստաղ 

Հր ՛ունէր եւ բաւական գեղեցիկ տեսք մը 

կթնար ֊ունենաի պայմս/նալ որ քիչ մը 

Հոգ տարուէր կաՀալորոէյմին » Սա կայն 

Թոնին Ո՚աք, ֊սենեակը կոկիկ սրսՀո՚ղը 

ուր, Այս ազուն միակ զբաղողէ ը թեր-

թերն « լ դիրքերն Էին կարծես , ու երա-

ժշտութիւնը : ՛Սենեակին գրեթէ ամէն 

կոդմՀն կրնայիր գիրք մը կամ ձայնա-

պնակ մը գտնել։ իսկ այդ խոչոր 

ղա%ը~.* Հև*տուած իմ, իոնչ բան չկար 

արդեօք Հոն ։ ԷԼ տակաւին ոք մէկ խօսք՝ 

սենեակին այն անկիւնին մասին, որ իբր 

խոՀանոց կը գործածուէր •«« I 

Երբ ք՚վոն այսպէս վերարկուն 

1քած կը մտածէր , թէ ի*%չպէս կարելի էր 

սենեակը քիչ մը կարգ—կանոնի է 

նշմարեց յանկարծ անկողինին երկայնքն 

ի Վեր եւ նոյն ցածութեամբ գտնուող 

պատոլՀանին մէքի Վարգերը է 

Հ / ք ա ն չ ա ց ա ծ ու Հմայուած% մօտեցաւ 

պատոլՀանին է Հոն կային տուփ մը 

խախոտ, գնդասեղներ, Լաս(Ի^.Ւ կոճակ-

ներ , լուցկի I մէքը լեցուն մոխրաման 

մը, գոյդ մը գուլպայ ւ Ու ասոնց չար~ 

քին՝ պզտիկ, սիրուն ծաղկամանի մը մկք 

գրուած երկու կարմիր Վարգեր, մութ 

կանաչ նուրբ տերեւներոՎ ։ Հյատ Հաճե-

լի էր սենեակին մէկ անկիւնը այդ վար՛՛ 

գերը տեսնել, Հակառակ որ երբ մօտե-

նայիր , յայտնի \՝րԱար անոնց փլաս թի– 

քէ շինուած ը/լա/ր ։ 

- Ասոր Համա՛ր է արգէն որ կը սի-

րեմ Թոնին, - մտածեց ինքնագոՀ , -

այդքան շատ իր զբաղումներուն մէք, 

ժամանակը գտած է ու գա ցած այս Վար– 

ղերը գնած, որ պէս զի բերէ ու սենեակը 

զարդարէ ։ 

ճիչգ այգ վայրկեանին Թոնին ներս 

մտաւ* 

«- Հկ° ՒՎ"ն, ի*նչ է . . . նորէ՞ն խաո-

նելու– սկսեր - գոչեց, - չ§քք ըսած 

քեղի որ երբ բան մը տեղէն Վերցնես, 

ետքը դժուարութիւն կ՚ունենամ զայն 

գտնելու յ 

Տեսայ, *սնղրադաոնալով ոբ փսխ-

ուած յաան մը կա յ իվոնին Վրայ« 

- Ան ի՞նչ աղուոր եղեր են մազերգ յ 

ձպաեցան ՝ իրարու վյլ Համբուրուե-
ցան։ 

- Վարգերդ շատ գեղեցիկ են, Թո՛նի , 

- ըսաւ Իվոն ազուն այտերը շոյելով, 

- ՛այսօր միաքե նշմարեցի * 

** Հ ՜ Հ » Վարդերը ։ Այո՛* Գրեթէ տաա֊ 
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րի մը կայ որ Հոն են է Օր մը, մտածեցի - Ը՜ը– • • Հո՛ս. պատոլՀանին մ ՀՀ, 

Որ եթէ զոյգ մըն աչ վարգ ըչչայ այս որպէսղի ամէն անգամ որ արթննամ տես– 

սենեակէն մէջ, ա՛լ պակաս բան մնացած նեմ զանոնք եւ քո լ մասիգ մտածեմ է 

չ՝ըԱար . . . 

ԻվոնԷն ծանօթանալէ առաջ, թ՛ոնէն 

ժամանակ մը առանց բարեկամուՀիի է ր , 

նախորդ ազքկան կոէւով Հեռացած ըլլա–՛ 

լուն պատճառալէ Այդ նախորդը ԱոլզԷն 

էր , էր ճանչցած բոլոր աղջիկներուն մ է– 

Հէն ամենագեղեցիկը յ Անպիտանը միել– 

նոյն ատեն չափազանց խելացի էր % եւ , 

ինչ որ ա՛լ աւելի անմարսելի, դիտակից՚ 

իր խելացի ըլլալուն * 

Աոլզիին ու /հոնիին խառնուածքնե-

րը իրարու տրամագծօրէն Հակառակ էին է 

Գրեթէ* ամէն անգամ որ միասին ըլլա՜ 

յին, վիճաբանութիւն մը ծայր կոլ տար, 

որ շատ անգամ կռիւով վերջ կը գանէր յ 

Թոնին րնալ պիտի չմոռնար այդ օրը, 

երբ այլեւս չկարենալով ինքզինք զսպել 

ապտակած էր զայն . ՝ անմէջապէս ետքը , 

զարմանալով պատաՀած Հրաշքէն, ա յ– 

սինքն թէ ինչպէս յանկարծ լռած էր, 

անղամ մը եւս ապտակած էր*»»է Ան՜ 

շուշտ աւելի ետքը Հաշտոլած էին • • • երբ 

Թոնին անկողինին վրայ անոր արցունք– 

ները սկսած էր սրրել է 

Որքան որ Թ ոնէն կը յէչէր , մէայն 

մէկ անգամ պատաՀած էր որ բնաւ, բը– 

նա՛, ւ չէէն վիճաբանած ։ Այն իրիկունը 

Աոլղէն էր սենեակը մտած էր % գէսքէն 

անորոշ ոլ ժպտախառն արտայայտոլ– 

թեամբ մը, որ զարմանք պատճառած էր 

էրեն ։ Երկու ձեռքերով բռնած էր յախ-

ճապակիէ պզտիկ ծաղկաման մը, մ էքր 

երկու Հատ փլասթիքէ վարգ « 

** Տես, քեղի Համար ինչ գնեցի, - ը– 

սած էր. ցած ձայնով ու Հատ—Հատ ար-

տասանելով բառերը, - ինձմէ նուէր քե– 

գի* 
~ Աո՛լզէ «.. . ինչպէ՞ս կրնամ 

Հակալութէւն յայտնել• Հրեշտակ մըն 

ես է 

՛Ա (էւՀ պիտի դնես. 

Ամիսներէ ի վեր յետաձգուած պալթ* 

տա կան ութ ի ւն մը ըրած—վերջա ցուցած 

ըլլալու Համար էր ,որ Ա ուղին որոշեց այդ 

°ՐԸ ՔՐոԽւ » ^ ԷՐ էէ՝*՛ ա լսելութեան եր-

թալ տ Հյատ չէր ախորժեր Հոն երթալէն է 

սակայն Կիրակի էր 1 կէսօրէ ետք, Լոն– 

տոնէ վրա յ արեւը կը շողար, ել մ էնչեւ 

էրէկուն, երբ Թոնիին պիտի Հանդիպէր է 

ժամանակը ձեւով մը պէ՛տք էր վատնէր : 

Ամիս մըն էր որ կը ճանչնար Թոնին եւ 

կռիւով ու վէճով շատ լալ ժամանակ մը 

կունենա յին իրար Հետ է Արդէն գէշերը 

անոր Հետ տեսնուելուն մ տածումն էր * 

որ ձեւով մը ^աջութէւն կոլ տար էրեն 

ա յդ կէսօրէ ետք քրոջը երթալու տ 

- Կը յուսամ որ Ֆրէտ տունը չըլ-

լար , –թ մտածեց, - Մ էրին է*նչպէս այդ 

մ արդը էբբ ամ ուս էն առաւ • • • ինչեւէ է 

պզտիկները կարօտ ցած եմ է 

Երբ Հա սա ւ. Ա" էրէենց տունը, դրան 

առջեւ խոշոր ինքնաշարժ մը կար, որուն 

վրայ բեռնակիրներ զանազան ապրանք-

ներ բեռցնելով զբաղած էէն ։ ք՝աց դոն էն 

ներս մտնելով, ինքզինքը գտալ կատար– 

եալ իրարանցումի մը առջեւ - ամ էն 

կողմ տուփեր , ծրարներ , սնտուկներ » 

երկու երեխա յ իրենց աղմ ուկովն ոլ լա-

ցովը . փոշեթաթախ թերթեր, ծաղկա-

մաններ , բարձեր• պատուՀաններէն նոր 

վար առնուած վարագոյրներ - եւ Հազար 

ու մէկ իրեր ու առարկաներ,որոնք միայն 

տուն փոխադրելու աքոեն երեւան Կ*ել~" 

լեն՛. 

- իՈնչ կա յ Ա՝ էրի , - ըսաւ Աոլգի , սլ-

նա կն կա լի եկած * 

- Ուրէշ թաղ պիտի երթանք, - պա-

տասխանեց Մ էրի ք տալով Լոն տոն ի այգ 

թաղէն անունը , - Ֆրէտը նեբսն է է է՚^նչ– 

պէս ես, շատոնց երեւցած չունիս է 

« Հյաա լաւ եմ, * պատասխանեց Ա ոլ– 

զին գէպի խո Հանոց ո լղզուելով , ուր 
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Ֆրէաը նստած գարեջուր կը խմէրէ &Հ»– 

րէտքէ բեոնաաար ինքնաշարժի վարիչ Էր* 

առտուները կանուխ կը մեկնէր ու գխ» 

շերները յոգնած կը վերադառնար, շաա 

անգամ գինով վիճակի մէջ է 

֊ Հէլօ Ֆրէա, ,թնչ կ՚ընես* 

֊Ա՜ , գարեջուր մը խմեմ, ըսի է Որո-

շեցինք այսօր փոխադրուիլ քանի որ ես 

ալ աունը ԸԱալով կարող կ՚ըԱամ օգնել 
Մէրիին է 

Տեաոյ ՖրԷաը Գէոլ–խը Ա ուղիին մ«Ւ– 

տեցնելով ել ձայնը խորՀբգալոր կերպով 

մեղմացնելով ըսալ• 

- Խրատ մը աամ քեղի * մի՛ ամուս-

նանար է 

ԵԼ քէթը բերանը ծամածռելով շա-

րունակեց • 

- Վայրկեանի մը Համար մաի՚կ ըրէ 

սա աղմուկը՛** մարդ ըսուածը կը խեն-

թենայ է 

Աուղին մպաելով դուրս ելալ խոՀա– 

նոցէն տ Պզաիկներոլն մէկական շոքոլա 

տուաւ, քիչ մը սիրեց զանոնք եւ պատ-

րաստուեցաւ մամ առաջ փախուստ տա-

լու այդ տունէն է Գէպի Մէրիին զյոնր– 

ւած սենեակը քալած պա Հուն, յանկարծ 

գետին նետուած երկոլ փլասթիքէ վար-

գեր նշմարեց։ Վերցոլց զանոնք ու Մ է– 

րիին մօտենալով, 

֊ Ասոնք ինծի կոլ տա՞ս, Մէրի I 

- Ի՛՛նչ են ո ր . . . 

- Երկու Հատ պզտիկ վարգ* եթէ 

նետուելիք են • « « 

- քուկդ թոզ ըլլան « չէի դիտեր նոյն– 

ԻսԿ 1 ՈՐ այգպէ»ի բաներ ալ կան այս 

տունին մէջ ։ 

- ՇնորՀակալ եմ* ցքՏ . . • 

Դ– 
Մէրիենց տունէն փոխագրուելէն գը– 

րեթէ տարի մը առաջ էր, որ Ֆրէտը գի-

շեր մը օրօրուելէն տոլն եկած է ր , սո-

վորականէն քիչ մը աւելի խմած ոլ ձեռ– 

քին մէջ բռնած գոյդ մը փլասթիքէ 

վարդ.,. , Ա ա կա յն Հոս անմիջապէս վեր-

ջակէտ՝ որովհետեւ եթէ այսպէս շա-

րունակենք, վերջաւորութեան . . պիտի 

Հասնինք Հոն՝ ուր խ ո լ մ բ մ ը ճաղկ1Աւ 

ակնոցաւոր քիմիագէտներ սեղանի մը 

շուրջ խորՀրգակցելէ ետք՝ կ՛որոշեն ի• 

րենց նոր Հնարած նիւթը անուանել էփը՛ 

լասթիքՖ է 

Ուրեմն վերադառնանք Հ ոն՝ ուր ձը– 

գած էինք թ՛ոնին ու Իվոնը է 

Ադաոլ , առաջին ՝ արթնցողը իվոնն 

էր՝ 

– Թո՛նի,** թո՛նի*** արթնցիր. ե– 

րէկ կ*Ըսէիր թէ՛ կարեւոր տեղ մը ունիս 

երթալիք է 

- ՀլՏմ*.* 

֊ Ե՛լ. 

- Հը՚մ>>* 

Մեծ դմոլարոլթեամբ սակայն վեր* 

ջապէս Թոնին ելաւ ան կողին էն ու գան– դաղ Հագոլե. ՛լու սկ սկսաւ ւ 

- Իվոն, - ըսաւ, - դուն Հոս մնա-

ցիր , ես շուտ մը երթամ սա խնդիրը կար-

գադրեմ ու. անմի ջապէս ետ գամ է Շատ-

շատ մէկ մ-ամէնէ 

- ՉԷ Թոնի, ես ալ պէտք է երթամ է 

- Մի՛ երթար է 

- Հ՝ռււար ՚ - • 

Թոնին շարունակեց Հագուիլ է Որ* 

քան կը փափաքէ ր որ երբ վերադառնար 

Իվոնը դարձեալ ան կոզինին մէջ գտնէր, 

նոյն դիրքով եւ մերկ է 

Երբ վերջացալ, մօտեցաւ անկողինին, 

ծռեցալ Իվոնին վրայ եւ Համբուրեց 

զայն է Թեւերը սաւանէն դուրս էին եւ 

ճերմակ ոլ սաՀուն ուսերը կ՚երելային է 

Թոնիին աչքին Իվոնը այդ վայրկեանին 

Հեքիաթէ մը դուրս եկած պարիկի մը 

պէս երեւցաւ է 

- Գիտե՞ս, իվո՛ն, որոշեցի քեղի նը– 

ւէր մը տալէ 

Եւ թեւը պարզելով դէպի պատուՀա– 

նը, առաւ ծաղկամանն ու վարդերը Հ դը– 

բալ Իվոնին ձեռքին մէջ ու ըսաւ. 

- Ասոնք այլեւս քուկդ պիտի րլ/ան է 

- Իրա՛ւ * * . Թո՛նի . շատ , շա՛տ շնոր– 

Հակալ եմ է 

Թոնին մպտեցալ, Հվազը Հեռախօ-

սէդ ըսաւ, բարեւեց ել սենեակէն գՈլրս 

ելաւ է ՞ . 

ԱՐԹՕ-ԳԱՒԻԹԵԱն 
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Ցիսնամեակի օրերու սա սրբազան ջերմին մէջ ու ջերմին առիթով , 
պիտի առաջարկէինք եսւյ մտաւոբակսւնութեան բոլռր հոսանքներու, ներ-
կայացուցիչներուն , որ քաղաքական գրականութ՛իւնը, իրրեւ աոանձին 
հարց, մտահոգութիւններէն մէկը ըւլար իրենց համար ել մտքերը զբէողե– 
ցընէր այդ ուղղութեամբ, տեւական եւ լուրջ խորհրդածութեան նիւթ դաո-
նալով ասկէ ետք: Այս յատուկ ուշադրութիւնը անոր համար* որպէսզի Հա-
յ ը իր գոյութեան, ազատութեան եւ մեծութեան մեծ հարցերուն առիթով, 
չմնայ լրագրական եւ ծառային ճանաչումներու նախնական մակարդակի մը 
վրայ ։ Ան, որպէսզի առաւելագոյն կարելիութիւններով վերազետեդուի իր 
բնական հունին մէջ, պէտք է ունենայ իր քաղաքական գրադարաններն ու 
մատենադարանը, գեղարուեստ ական ի , պատմականի ու փիլիսոփայականի 
կողքին։ Ընկերայինին ու գիտականին քովը։ Դիւրին չէ մտքի նոյն մա-
շիկներով քալել դէպի յարանուն վերելքի մը բարձունքները: Այո , ամօթ է , 
իմացական հին տրեխներով վազքի մասնակցիլ ու տողանց կատարել Պատ-
մութեան վիթխարի թրիպիւնին առջեւ։ 

Ապրիլեան Տիսնամեակը յուշատօն եւ փառաշուք հանդիսոլթիւն չէ 
լոկ եւ չպէ ՚տք է րԱայ : Ատենն է ճիշդ, զայն վերածելու ազգային բարձր 
ու ազնուագոյն ապրումներու համազգածութեան մը, նոր թափով քալելու 
համար Հայութեան ուղին։ 

՝ Արգ, 

Այդ վսեմ ճամբուն արժանի ճամբորդը ըլլալու համար, հայրենիք ու 
հայրենական մաքուր դաւանանք կերտած հերոսական Հայերուն օրինակով, 
հարկ է ճակատագրականութեան մը կարողութիւնն ու դերը տալ այս 8իս– 
նամեակին։ Ջանալ՝ որ մեր հոգեկան սթավաւմը ըլլայ ամբողջական, ընդ– 
գըրկելով մարդկային հետաքրքրութեան բոլոր բարձրագոյն մարզերը։ 

, Ապա, 
Չանտեսել եւ. չստորագնահատել այն բաները զորս քիչ եւ սխալ կը 

հասկնանք: 
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՛քիչ տ. գէշ հասկցուած րաներէն մէկն է մեր մէջ՝ - քաղաքականով 
թիւնը։ Քիչ ու գէշ մարսուած րան մը , հինէն ի վեր՝ - քաղաքական գրա-
կանությանը։ Զուտ գեղտրռւհաոականէն դուրս, որեւէ գրականութիւն նը– 
կսւյոած ենք կալուածը ձախողած գրագէտներու։ Միւս կողմէ, քաղաքական . 
բնոյթով ուսումնասիրութիւն եւ մերթ եւս գիրք ստորագրող հեղիՕակնե– ^ 
րը, մեր մ է ջ , իրենց կարգին, տառապած են գեղարուեոտական գրականու-
թեան հանդէպ ունեցած հոգեկան զանազան բսւրդոյթներէ։ Իրողութիւն, մը* 
որ ցաւալի է ի հարկէ եւ չափով մը տգիտութեան հետեւանք: Նման ախտա-
գին զգացումներ, ոեւէ անհատի մէջ , կ՛ենթադրեն խորունկ մշակոյթի պա-
կաս : իսկ այդպիսի պակասներ, այս կամ այն ձեւով դրսեւորուած, մեր ազ-
գը ունի դեո. դժբախտաբար իր մտաւորական զաւակներուն մ է ջ , ինչպէս 
ունին անշուշտ տակաւին շատ մը ուրիշ ազգեր: 

Ունեցանք, ընդարձակ չավավ մ ը , կրօնական գրականութիւն։ Ունե-
ցանք% պատմագիտական լայն վաստակ մ ը ։ Ունեցանք* գեղարուեստական 
րոլոր ճիւղերը ընդգրկող գրականութիւն մ ը ։ Ունեցանք ապա յեղափոխու-
թիւն եւ յեղափոխական գրականութիւն՛ հանդերձ լայ նա ծաւալ յուշագրու– 
թեամր: Տեղափոխութիւնը իր հետ րերաւ նաեւ պզտիկ մը քաղաքական 
գրականութիւն, ընկերային գունաւորումով: Եթէ աւելցնենք նաեւ ազգա-
յին զարթօնքին ու Հայկական. Հարցին առիթով մտածուած ա յ դ օրերու խո-
հերն՛ ու ՜դատողութիւնները, Ազգ՛ Սահմանադրութիւնը, աւարտած կ ՚ ը լ -
լանք թերեւս մեր քաղաքական գրականութիւնըմինչեւ Հայաստանի Հ ա ն ֊ 
րապետութիլն։ , ~ ՚ 4 ՛ 1 " " * ՚ 

Ցաւալին, սակայն, մեր Դատին հասակով ու տարողութեամր եւ իս-
կապէս քաղաքական հիւթ ունեցող գրականութիւն մը չունեցանք, սկիզրէն 
իսկ; Հայաստանի Հանրապետութեան անկումէն ետք, «Դրօշակ»–ճ է եւ ա– 
նոր, «Հայրենիք» ամսագրին ու «Վէմ» հանդէսին շուրջ խմրուած Հանրա-
պետական անկախ Հայաստանի մը գաղափարակիրը եղող մտալորականու– 
թիւնը1 որ կ՛ուզէ մշակել քիչ մը աւելի լուրջ քաղաքական գրականութիւն։ 
Գեղեցիկ , սկզբնաւորութիւններ են եւ գեղեցիկ իրագործում՝ - Միքայէլ 
Վարսւնդեանը,, Ռուրէնը, Արշակ Ջամալեսւնը, Ս • Վրսւցեանը,. կ . ԱասՈլ– 
նին, է– , .Շանթը, Զարեւսւնդը, (V– Դարրինեանը, Վ– Նաւասարդեանը Ն՛ 
Միսաքեանը,,.Յովհ• Քաջազնունին, Ա– Արեղեան, Վ– Շուշանեսւն եւայլն : 
Ասոնք ր ոլորն ալ սակայն քաղաքական գրականութեան կալուածը մշակեցին, 
կարծես՛ պարագայարար եւ յաճախ պաշտօնի մ ը , - խ մրագիր կամ կուսակ-
ցական գործիչ - , բերումով: . Ոք 

էո \է Ակզբնաւորութեան ել գեղեցիկ յոյսի այդ վիճակը չտեւեց։ Երկրորդ. 
Աշխարհամարտէն ասդին մանսււանդ, քաղաքական շեշտ բնաւորութեէեմր 
գրականութիւն մը՝ թուեցալ մեր մտաւորական ընտրանիի աչքին կարծես 
աւե՛լորդ եւ խորթ րան մ ը ։ 

1 Ափսո՛ս: 

Զարհուրելի եւ շատ դժուար դարմանելի թիլրիմացոլթիլններէ համ 
առնող Արտասահմանի մեր մտաւորականութիւնը քաղաքական գրականոլ– 
թիւն ըսելով, հասկցած է միայն հրապարակագրութիւնը, օրաթերթերուն 
եւ շաբաթաթերթերուն դիւրին խմբագրականները ե ւ , շատ շատ՛, լեզոլա– 
կան յաւակնՈւթիւններով իրենք զիրենք պարենաւորող ուսումնասիրութիւն-
ե ր » ույս կամ այն նիւթի մասին։ ՚ լ յ 



-- . ֊՝, 

՚ • ^ ՛Ա՞յգ է միայն քաղաքական գրականութիւնը սակայն ք Երբե՛ք։ Այդ չէ 
եղած առաջ եւ այդ չէ մանաւանդ այսօր, երբ դարը ուրիշ ամէն րանէ ա– 
ււայ քաղաքակա՛ն դար էէ "1 

8ետ–8իսնամհակի Հայը պարտաւոր է հարստացած Հայ մը ըլլալ իր 
հոգիով ու հետաքրքրութիւննհրով: ՛Պէտք է կրէ իր վրայ այն րոլոր մեծ 
նորութիւններն ու մեծ լրջութիւնները որ դարը րերած է այսօրուսւյ՛ մարդ-
կութեան : ք՚յ՛ ՚ ՚ ք 

ԱՐԴ» 
իերուսւծ մեծ լրջութիւններէն մէկը եթէ հիւլէի եւ քոզմոսի արդի 

գիտութիւնն է , եւ միւսը աթոմական գրականութիւն կոչուելու կը պատ֊ 
րաստէ ինք գին ք , քաղաքականութիւնը ինք եւս, մարդուն կեանքին հին ու 
յաւիտենական մէկ ստուերը իրրեւ, կը հագուի աթոմական շրջանի իր ըզ– 
դեստը։ 

Անտեսել այսօր քաղաքականութեան իմացական արժէքը ոչ միայն 
տգիտութեան նշան է մաաւորականութեան մը համար, այլեւ վնաս պատ֊ 
ճսաել է ազգային կարգ մը հիմնական շահերու: Անցաւորին հեւո հարուա-
ծել է նաեւ անանցը։ 

քաղաքական լուրջ տարողութեամր գրականութիւն մը , մեր իմացա-
կան արտայայտութիւններու կողքին, մեծագոյն բարիքներէն մէկը պիտի 
ըլ՛լար եւ ընդլայնէր այդ մարգին մէջ ճանաչողութեան մեր հորիզոնը: իար– 
ձըր որակ ունեցող նման գրականութիւն մը պիտի վկայ էր ամէն րանէ ս – 

;Ո.աջ մեր մտաւորական հասունութեան եւ ունեցած ազգային ու համամարդ-
կային սուր հհտաքրքրութիւններոլ մասին, կալուածի մը մէջ, որուն կա-
րեւորութիւնը , կրկնենք, կը շեշտուի ժամանակին հետ, փոխանակ տկարա-
նալու; V ՚ 

Ա յ ս պ է ս -
Պէտք չէ մեր դատողութիւնը յամսւււինք սխալ ուղիներու վրայ պա-

հել եւ գոհանալ միայն ու միայն ինչ որ ՚գեղարուեստական գրականութիւ-
՜նը– կու տայ մեգի հ . Մտաւորական մրգաստանները շատ աւելի բազմածառ.ճճ 
•եւ կը գրաւեն աւելի ընդարձակ տարածութիւն կեանքին մէջ^ քան մենք Հա-
յերս կը կարծենք սովորաբար։ . : - . ՝ . • | »1ւ 

Ուրե՞մն։ * 1 
Ուրեմն պէտք է յարմարիլ կեանքի եւ մտածողութեան այսօրուայ 

՛փսխուած պայմաններուն: Հրաժեշտ տալ այսինքն կեանքի հին ու վւոքր ըմ– 
բըռնումներուն ու քաջաբար նայիլ նորի աչքերուն։ Չվախնալ՝ էութեամբ 
ու եղանակով տարբեր անոր հարցադրութիւններէն ել կեանքը ընկալելու 
բոլորովին նոր ոճէն։ Իսկ մարդ չի վախնար ա՛յն ատեն միայն, երբ հոգե-
կան ուժեր զինած եւ պատրաստած են գինք • երբ ըրած են ապա յանձնսսւու՝ 
զոհողութեսւն եւ ներքին անսպաո. աճումի: 

Աւսոջ երթալու եւ մեզ ու մեր ազգը մտային տարածութեամբ ընդար-
ձակելու համար, չկայ ուրիշ ճար։ Թերիներ պիտի սրբագրենք, միշտ, եւ 
հոգեկան ներածում կատարենք1 տե՚ւաթար: Պակասները պիտի լրացուին, 
եւ պիտի ստացուի նորը: 

Կեանքին հոգեկան եւ իմացական բաները սահման չունին բարեբախ-
տաբար ու մեզի կարելիութիւն կու տան մտաւորական մեր իմացումին հին 
ցանկապատը քանդելու այլեւս եւ ցանկապատի նոր թել քաշելու՝ համա-
ձայն նոր օրերու նոր տարածութիւն ներուն: 

ժամանակն է որ մեր հետաքրքրոլթիւններուն սկսինք տալ սփեգե– 
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րական տարողութիւն, քանի որ մարդը այս մոլորակէն ոտք նետեց դէպի 
ուրիշ մոլորակներ։ Ջէ՞ք տեսներ՛ ան կը պատրաստուի քաղաքացին դ ա ո -
նալու շուտով, անջրպետսւյին նոր տարսւծութիւններու եւ պայմաններուս 

ձ 
Վերի րոլոր խոեերէն ու խորհրդածութիւններէն ետք, աւելորդ չենք 

համարեր կրկնել քաղաքական գրականութիւն ստեղծելու մեր առաջարկը։ 
2մոռնալ* որ նման րարձրորակ գրականութիւն մը միշտ ալ կարեւո ՚ր մէկ 
երեսը եղած է ընդհանուր գրականութեան։ Չմոռնալ՝ որ Իչիական–Տւհ\տ\., 
Աստուածային կաաակերգութիւն~Գն\ւ11Ն, Համլեթ––ներու, Սիա-ձյըՈԼ ե ւ Ո ւ -

րիշ բազում գլուխ-գործոցներու կողքին, կան նաեւ մտքի արտայայտու-
թեան տարրեր մէկ երեսը ներկայացնող իմացական սիւներ, ինչպէս օրի-
նակի համար Պղատոնի Հանրապետութիւնը է Մաքիավէլի իշխանը, Ռուսոյի 
Ընկերային Գաշինք֊ը, ֆրանսական մեծ յեղափոխութիւնը կանխող ու գայն 
պատրաստող Համա յնագիաարան—ը, ընկերային ուսմունքներոլ եւ իմաս-
տասիրական գործերու մէջ մուտք գործած ել անոնց ներքին օրկանիգմին 
մաս կազմող քաղաքական արտայայտութիւնները, դիւանագիտական թուղ-
թերն ոլ թղթակցութիւնները եւայլն, եւայլն, եւայլն ։ 

Պէտք չէ քաղաքական գրականութիւնը ըմրռնել նեղ իմաստով* կայ 
անոր մարմնին եւ էութեան մէջ՝ աշխարհագրութիւն, պատմութիւն, ընկե-
րաբանութիւն, իմաստասիրութիւն։ Ան, քաղաքական գրականութիւնը, կը 
շանայ ճանչնալ եւ նոսսճել ներկան, պատրաստել ու հպատակեցնել իրեն 
•ապագան է 

Փոխուած եւ նոր իմաստ հագած աշխարհ մը կայ հիմա մեր շուրջ: 
Նոր Միջին Արեւելքը նոր թան կ ՚ըսէ հիմա, նոր Ասիան նոր րան, նոր Ափ– 
րիկէճ նոր րան։ Կը խօսին նոր լեգու եւ բարբառ՝ կոմունիզմը,, սոցիալիզ-
մը , կրօնքներն ու տնտեսութիւնները, գիտութիւնն ու րոլոր արուեստները: 
Նոր բարբսա. մը դրուած է ամէն բանի մէջ , անխտիր: Հարկ է որ գործեր 
ունենանք այս բոլորը հետզհետէ ընկալող եւ վերարտադրող։ Հետեւինք մեր 
հին մատենագիրներուն՛ երբ կարելի չէ ստեղծելը, գտնենք առայժմ կարե– 
ւորը եւ թարգմանենք• կենսական է եւ հարստացուցիչ՝ նաել թարգմանու– 
թիւնը։ 

ԵԳ– Պ08ԱՃԵԱՆ 
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Շ Է Յ * Ս Փ Ի 0 Ի Տ Ի Պ Ա Ր Ա Ր Ո Ի Ն Ա Ն Մ Ա Հ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

Գ Ա Ղ Տ Ն Ի Ք Ը 

Գարերու, կուտակում մը կայ մարդյ– 

կութեան ետին• ու բազմամիլիոն ապ-

րող էակներու փոչիացոլմր, անհետա-

ցում ր կեանքէն, աո. անց մնա յուն Հետք 

մ ը թողելու է 

՚Բաղաքակրթութեանց իրերայա ք որ-

դում մը, տնտեսական, ընկերային, քա-

ղաքական յեղաշրջումներու շարան մը • ի– 

րար լրացնող, իրար միտող վարդապե-

տութիւներու, փիլիսոփայական մ տա-

ծողութեան ց յա քորդա կանո լթիլն մը, ո– 

բոնցմէ մեծ մասը աստիճանաբար ինկած 

է մոռացութեան գիրկը % ինչպէս մոռա-

ցութեան մաՀավճռին ենթարկուած են 

իրենց ծնունդ տոլող մտքերը, կամ գոր-

ծադրութեան դնել փորձող զինուորական 

պետերը, թագաւորներն ու կայսրերը I 

Գրա կանոլթեանց ու արուեստներու 

ամբողք աշիւարՀ մը կայ մեր ետին, ուր 

կարելի է ճամբորդել, պտտի լ , դիտել, 

ըմբոշխնել, յայտնաբերել երբեմն ՀնըԼ~ 

մարուած գեղեցկութիւնն եր ՚ ուր սակայն 

կան նաեւ մաաներու վրայ Համրոլող 

Հսկաներ, որոնց գէմքը դարերը կը ծած-

կէ , զօրավաբները կը նսեմացնէ, քաղա-

քագէտները արՀամարՀելի կը դարձնէ, 

կայսրերն անգամ մոռցնել կոլ տայ, 

կայսրոլթիլններ կ՛արժէ, ոլ մշտական 

ճառագայթումով մը ապագայ գարե-

. բուն փարոսի լուսաշողեր վարձակէ * 

Մաքի այդ Հսկաներ Էն Է Ն Էյքսփիր » 

որո էն ծննդեան չորսՀարիլրամեակը տօ– 

նեց Համայն մարդկութիւնը, 1964–^ ըն-

թացքին ւ 

Չորս տարին պիտի բաւէր շատերոլն 

անհետ կոբսոլելոլ Համար յք՚ձՈւԼՈԼ&^~ 

՜նէն մինչեւ անգամ իրենց ամենամօտիկի-

ներուն * չոր» Հարիւր տաբի ետք ալ 

կեանքի Հաճելի բաբախումը Ոլնի Ծէք՜ 

քըսփիր. կեանք կը սփռէ իր է ք եր էն. ի՛-

մաստ կը բերէ նաեւ մե՛ր օրերու կեան-

քին։ 

Ո՛ւ գրականութեան ո*բ ճիւղին մէք, 

ամէնէն անցողակիին, ամէնէն դժուարի– 

նին, թատերական գրականութեան մէք, 

որուն Հազարաւորներ խանդա վառող գոր-

ծերն անգամ կը դիմանան ատեն մը 

միայն» շուտով մէքտեղ կ՚ելլեն անոնց 

կառոյցին պահուած, գաղտնի թելերը է 

եւ անո՛նք միայն կ՛երեւին այլեւս% ա– 

ռանց պարունակութեան• եւ կամ, իրենց 

տուն աո լող ընկերային պայմաններն ու 

գրութիւններն են որ կը փոփոխուին թա-

տերական գործին ոլղղոլթեամբ, ել ար 

ծա բծուած Հարցերը իրենք լույծում ը դը-
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տած ըլլալով, գործը կը կորսնցնէ իր 

այժմէականութիւնը , գուրս կը քշոլփ 

ժամանակէն. կը մեռնի է ԾԷյքսփիր ՀոՐս 

Հարիլր տարի է կ՚ապրի է 

Ի՞նչն է որ կենգանի կը պաՀԷ զինք, 

Հակառակ արուեստի այգ ճիւղին Հեսէ 

կապուած րոԷՈՐ դժոլարոլթեանց » ^/է– 

զոուն , ո՛՛ճը, իր բանաստեղծական ըս– 

քանչելի թո֊ի՛*չքը ( իր գործերը շղարշող 

ներքին փիլիսոփայութիոլնը , երկախօ– 

սոլթի ւնը , նիւթեՈրը • • • 

Ա՛ Տիւմա որ գի, Հետեւեալ ձեւով 

կը սաՀմանէ թատերական գործերու յա-

իգութիւնը «Գործը յաջողութիւն կը 
գտնէ անոնց շնորհիւ1 որոնք թատրոն 
կ՚երթան* եւ հաստատուն կը դաոնայ 
շնորհիւ անոնց՝ որոնք չեն երթար: Հան-
դիսատեսը գործը կը վերածէ արձագան-
գող, աղմկոտ, ուշագրաւ րանի մը* ըն-
թերցողը ղայն կը վերածէ տեւող, մնա-
յուն րանի մը» ։ 

Մեծ ու գեղեցիկ ողլլերգութեանց 

գործողութեան մ էշ չ է , այլ խօսքի՚ն մէՀ 

է որ պաՀոլած է մեծութիւնն ոլ գեղից-

կութ իլ նը։ Խօսքը սակայն բառերոլն ար՜ 

տաքին ը չէ անշուշտ, բառեր ոլ գեղեց-

կութիւնը չէ1, ոչ ալ անոնց գասա լորու– 

մը, ճշգրտութիւնը։ Այգ ամէնը պէտք 

են , բաւաբար չեն ։ ի՞նչ պէտք է . լաւա-

գոյն սահմանումը Շէյքսփիր տուած է , 

Հ*սմլէթի երրորդ արարուածի երրորգ 

աեսարս-նին, ուր թագաւորը կ՚ըսէ՝ 

. «Իաււերս թէեւ թււչում են վերեւ, 
սակայն մտքերս մնում են ներքեւ. 

«Երրեք րաոերը աււանց մտքերի, եր– 
կինք չեն հասնում»: 

Մ ի աքն է անմահը , մտածումներն են . 

.երբ մասնաւորէն մեկնելով ընդհանրա-

կանին կը Հասնին. առօրեայէն ծնելով 

կը յաղթեն ժամանակին, դուրս գալով 

անկէ, Հասնելով բոլոր ժամանակներուն 

պատկանող սկզբնական ճշմարտոլթեանց ։ 

Միտք ու մտածում. ի՞նչ րանի մա– 

,սիՀէ Գարերէ ի վեր մէ՛կ տիեզերական 

֊նիւթ կայ միայն խնդրո յ առարկայ՝ ի\– 

ՄԱՐԳԸ, Գրականութեան գլխաւոր 

, Հարցը, թատերական դրականութեան 

միակ Հարցը մարդն է , մարդուն Հարցա-

կանը՛ Հարցականը այն ժամանակաշըր– 

1անին վերաբերմամբ, որ կ՛անցնի ծը– 

նունգի ու մաՀուան երկու մեծ անծա-

նօթներուն միշեււ 

կեանքը վարող օրէնքներուն վւնտըռ– 

տուքը, ծնունդի ու մաՀոլան ինչոոլներն 

ու ինչպէՈսները , աս աո լածներն ու իրենց 

կամքը , կամքերու բախումները , մարդ-

կա յին տառապանքը մեծ Հարցականնե– 

բու դիմաց, յաղթանակները, անզօր ու– 

՚ թեան զգացումները , պարտՈլթիւնները , 

ըմբոստացումներն ոլ Համակերպումները 

կը կազմեն մէկ անվերջանալի ներկայա-

ցում՝ մարգոց, եւ անոնց կեանքին ներ-

կա յա ց ում ը է 

Կա յ անշուշտ առօրեան, իր փոփոխ-

ուող պայմաններով. կ ա յ առօրեա յին 

Հետ ընթացող, եւ նայած ժամ տնակնե-

րուն՝ տարրեր պայմաններու տակ ապ-

րող մարդը։ Կայ նաել սակայն ասոնցմէ 

վեր ՄԱՐԳԸ է որ բոլոր ժամանակներուն 

մէջ ալ է , րոԼոր ժամանակներուն Համար 

ալ է։ Արուեստագէտը զա՛յն կը փնտռէ, 

զա՛յն կը գտնէ երբ ունի պէտք եղած տա-

ղանդը . իսկ Շէյքսփիր տաղանդ չէ , Հան-

ճար է ։ 

Շէյքսփիր նկատի ունի մ արգո լ պայ-

մաններուն եւ ճակատագրին ամբողքոլ– 

թիւնը. բոլոր դարերուն Համար ալ Հա-

րազատ եղող մարդը, տիեզերական մար-

դը % Տիեզերական մարդը վերացական 

մտապատկեր է կամ ըմբռնում չ է . իրա-

կա՛ն, շօշափելի, ընդհանուր առումով 

մարդն է , որ ատ ԱԻԵԷԻ ԻՐԱԿԱՆ է 

ԲԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՄԸ ԱՆԳԱՄԱ֊ 

ՀԱՏՈՒԱԾ ՄԱՐԳԸ, Մարգը միմիայն իր 

առօրեա յին ու անմիջականին Հետ կապե-

լու փորձը կը պզտիկցնէ միայն զայն, 

կը դարձնէ մահկանացու, մինչ արուես-

տագէտը կը գանէ Մաքպէթ մը, Համլէթ 
մՀ՝ 0թկլ° մը, Լիր արքայ մը՝ անմաՀ , 

յա լի տ են ական Հ 

թատերագիրը չռւնի վիպասանին 

՚գիւրոլթիլնները, իր անձնական խորՀըր– 

գածութիւններով չի կրնար արտայայ-

տել մաթը չմարդը կարելի է արաայայ֊ 
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աել բեմի՛ն վբայ՝ մարգոցմով, տիպար-

ներով է Ս՝ տածումներ ր որոնք իէօսքը կ՝ի– 

մասաալորեն, տիպարներու, բերնին մէք 

է որ պիտի գտնեն իրենց արտաբերումր, 

եւ անոնց Հողե կան ու մտային աշխարհի 

արտայայաիշյը պիտի ըլլան : 

Շէյքոփիրի գործերուն մեծութիւնը, 

իր անմահութիւնը, իր տիպարներուն մէք 

՛է տ Տիեզերական ամբովք թատրոնին մէք, 

եւ բոլոր մամ անա կա շրքաններուն մէք 

չկայ աւելի խոր, աւելի բեզուն, աւելի 

ինքնաբեր տիպարներու ստեղծագործ մըէ 

Թատերական գրականութեան հիմնական 

տուեալը ատիկա Է՝ կարելիութիւնը, երբ 

պէտք եղած հանճարը, կամ տաղանգը 

՜կայէ սաեղծագործելու բազմախաւ^ խոր 

Հոգեկան աշխարհներով տիպարներ, 

խառնուածքներ, որոնք կրնան ապրի/. 

գարէ գաբ ք կեանքի րոպէի մը, րոպէ-

ներոլ պատկերացումով^ կեանքը կը վե-

րաստեղծեն , կր վերականգնեն ու կրնան 

փոխանցել նաեւ ապագայ սերունդնե-

րուն՝ յուղումը է 

ՕթէԱոյի առաքին արարի երրորգ 

տեսարանին մէք, մեծ դուքսի դատարա-

նին առքեւ, Տեզտեմոնայի հայրը, Պրա– 

պանցիօ, կը փորձէ իր ազքիկը զատել 

սեւամորթ Օթէլլոյէն. կը յայտարարէ 

թէ խաբած են զայն, եւ կը պահանքէ ա– 

նոր վկա յութիւնը * ՝ 

ՊՐԱՊԱՆ8Ի0 - Խնդրում եմ, թոյլ տուէք, ււր դուտորս խօսէ։ 
Եթէ ընդունի, որ կէս տարփածուն նա ինքն է եղել՛ 
ձար թափուի գլխիս, եթէ այս մարդուն ի զուր մեղադրեմ։ 
Ե՛կ, հեղ օրիորդ։ Արդեօք յսւրգհլի այս ժողովի մէջ 
Ո՞վ է այն անձը, որին աւելի պարտ ես հնազանդել։ 

ՏԵԶՏԵՄՈՆԱ– Իմ ազնիւ հայրս։ 
Երկու զանազան պարտականութիւն տեսնում եմ այստեղտ 
կեանքս ու կրթութիւնս ձեզ եմ պարտական՛ 
կեանքս ու կրթութիւնս ինձ ուսուցել են պատուել, 

յարգել ձեզ։ 
Դ»ուք էք իմ տէրը, եւ մինչեւ այստեղ ձեր աղջիկն եմ ես ։ 
Բայց ահա՛ սա՛ է իմ ամուսինը։ 
Ել հէնց այն չավւով > որչափ իմ մայրը ձեզ էր անձնուէր, 
Տեգ իր հօրիցն էլ գերադասելով, ես էլ յայ տնում ե մ , 
Որ անձնուէր եմ մաւրին, իմ տիրոջ։ 

ՊՐԱՊԱՆ8Ի0 - Լաւ, Աստուած քեզ հեսէ։ էս աւարտեցի։ 
Զերդ բարձրութիւն, այժմ պետական գործերին անցնենք– 
Լաւ էր մի զաւակ որդեգրէի, քան հայր լինէի։ 
Եկ այստեղ, ով մաւր: Իմ բոլոր սրտովս տալիս եմ քեզ այն, 
Որ եթէ ինքդ աււած չլինէիր՝ 

է իմ րոլոր սրտով պիտի մերժէի։ - Քո շնորհիւ, գոհար, 
Հոգով ուրախ եմ, որ քեզանից դուրս էլ զաւակ չունիմ՛ 
Թէ ո չ , Փախուստդ ինձ կը հարկադրէր բռնակով դաոնալ, 

ո Եւ կապանք դնել նրանց ոտքերին։ Վերջացրի; տէր ի մ ։ ( * ) 

« I 

^ Հ է յ ^ ե ք ^ մ ^ ե ւ ձտ(1ւււ& թ ա ր գ մ ա ն ի չ 8 * ւ վ ե – Մ ա օ հ հ ե ա & ի ^ ւ ս ր զ – 

տ ս պ ա յ ր պ ւ ւ ր մ է շ ր հ ր ա - մ Օ ե բ ը կ ա տ ա ր ա ծ Է 6 ք մ է – մ ա ն ո ս թ ե Օ Է & ( Հ ա յ պ հ տ հ ր տ ս ւ 1 9 5 1 ) ։ 
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Թատրոնը չի կրնար երկար պատ-

մումներով , մանրամասն նկարագրու– 

թիւններով կերտել իր տիպարները• պար– 

տաւոր է գտնել կենսական արժէքով բո– 

պէները, որոնք րոլն իմաստալորումը կը 

րերեն տիպարին, եւ անոնց ճարտար կա-

ռուցումովը ամբողջացնել թատերակը % 

Այս ձեւով, թատերական գրականութիւ-

նը կեանքը կ՝ենթարկէ խտացումի մը, 

ինչ որ կաո.աէացնէ անհրաժեշտ Ուժգ-

նութիւնը ( 

Եթէ սակայն ընտրոլած րոպէն, պա-

տահարըէ արտայայտութիւնը չպարոլ-

նա կեն անհրաժեշտ հարազատութիւնն ու 

գեղեցկութիւնը, այգ պարագային խտա-

ցումը փոխանակ գաոնալոլ ուժգնու-

թեան տուեալ, կրնա յ գաոնալ անհաս– 

կընալի մնալու պատճառ., կամ ձանձրա– 

ցընոզ ամփոփում միայն է 

Շէյքսփիրի վերի տողերու ընթեր-

ցանութիւնը, ուր ալ որ ըլլայ, երր ալ 

"Ր աաձ» ԿԸ. վերարտագրէ րոպէն, բո–՛ 

պէի յուղումը, եւ երկոլ կարճ պարբե-

րութեան մէշ կը խտացնէ ե՛լ $եզտեմո– 

նայի երկընտրանքը, ընտրութիւնը, սէ-

րը , որդիական յարգանքը, կամքը, անձ-

նուիրութիւնը , ել նաեւ Պրապանցիոյի 

հայրական գուրգուրանքը, սպասումնե-

րը, անձկութիւնը, հիասթափութիւնն ու. 

ցալրբտ՛Հ" .–.՚, > ՚ . 

Այս ամէնուն վիպական նկարագրոլ– 
թիւնը էշեր պիաի պահանշէր, ի*կ հոս , 
ապրում ու մա ահ՜ում խաացՈլահ են քա-
նի մը տողերու մէշ լ 

Խտացումը թատրոնին մէշ անհրա-

ժեշտութիւն մըն է անշուշտ % կարենալ 

ներկայացնելու Համար երկու կամ երեք 

ժամ ուա յ ընթացքին ամրոդշ պաամույ– 

թիւն մը, կամ տիպար մըէ տիպարներ, 

որոնք իրենց կեանքը ապրելու Համար 

թեբեւս տասնամեակներ տուած են է Ն"յն 

ատեն սակայն, խտացումը կը Համապա-

տասխանէ կեանքի իրականութեան, իր"՜ 

ղութեան ՚ մարդիկ ամէն օր, ամէն րոպէ 

չէ՛ որ կ՚արտայայտուին իրենց ներքին 

էութեամբ ՚ առօրեա յ կեանքը մեքենա կա– 

նացում մը կը բերէ ապրելակերպին մէէ» 

ձեռք կը բերուին սովորութիւնն եր ( վար– 

ժութիլննեբ , Համակերպումներ զանս^ 

ղան պարտադրանքներու, որոնք կը ծած-

կեն մարդը։ ք*ացառիկ պայմաններու դի-

մաց , յանկարծական փոփոխոլթիւննեբ 

տեղի կ՚ունենան, որոնց չենք . սպասեր 

ընգՀանրապէս, եւ որոնք կը յայտնաբե-

րեն ներքին մարգը ւ Նման յա յտնա բե-

րումներ րոպէներու տեւողութիւնը մ իայն 

ունին՛ րոպէներու մէշ է որ խտացած է 

բո՛ւն մարդը : 

Խտացումը սակայն ունի նաեւ իր 

վտանգները, որոնցմէ ամէնէն կարելորը 

ճշգրտութիւնը կորսնցնելու վտանգն է է 

Ըլլալ ե՛ւ ճշգրիտ, ամբողջական, ե՛ւ 

իքիւո, կարճ ու կուռ, դժուար է ընգՀան-

րապէս գրականութեան մէշ, մասնաւո– 

բարաբ դժուար է թատերական գրակա-

նութեան մէշ, ուր շատ աւելի անՀրա– 

ժեշտ է այդ խտութիւնը քան գրականու-

թեան միւս ճիլղերուն մէշ* 

էէյՔսՎ՚Իրի մէշ կարելի է գտնել, 

տեւարար՛ ներկա՛յ են այս երկու յատկու-

թիւնն երն ալ խտութիւն եւ ճշգրտու-

թիւն՛. Այնքան վարպետ է խւո՚ացօւմնե– 

բու, որ յաճախ ըսուած է իր մասին, թէ 

«ՇԷյքսփիր հոյակապ շռայլող մը& է , 
երբեմն մէկ տողի մէջ կը դնէ հարստու-
թիւն մը, որ ուրիշներ պիտի օգտտգոր– 
ծէին հատոր մը արտագրելու, համար»։ 

ՀԱԾԼԷՒ– Թող անգութ լինեմ, րայց ոչ հրէշսւյին. 
- Պէտք է մօրս հետ դաշոյններ խօսեմ, րայց ոչ գործածեմ. 

Լեզուս ու հոգիս թող այս րանի մէջ կեղծաւոր լինեն– 
Որչափ էլ նրան խօսքով նախատեմ, 
Հոգի՛ս, մի՛ թոյլ տար որ գործով դատեմ։ 

(Համլէթ. արար գ. տեսարան 8-րգ) 

.փ .զ 
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կամ* 

ԷՄԻԼԻԱ — Մէկ երկու տարում անկարելի է մարդկանց ճանաչել՛ 
նրանք բոլորն էլ ստամոքսներ են, իսկ մենք կերակուր* 
Քանի քաղցած են՝ մ1*լ լաւ ուտում են, 
Էլ երբ որ կուշտ են՝ մեզ ետ են փսխում: 

ԼՕթէԱՕ • արաբ 9* • տեսարան 4է–բգ) 

կամ* 

Տոլլիոս կեսաբ թատերակին մէք, 

երբ ՛Հասա լա յի մաՀէն ետք, Մ էսսալա եւ. 

Թի թինի ուս կը նչմարեն փասալայի մար-

մինը եւ քքէսսալա կը Հարցնէ՝ 

Մ ԷՍՍԱԼԱ֊ = 
ԹԻԹԻՆԻՈՒԱ֊ Ոչ՛ ինքն էր , Մէտւալա։ 

Նմուշներ են խտութեան եւ ^ՀԳԸք 

տութԽան նոյն ատեն այս տողերը, ո– 

րոնցմով Հարուստ է Շէյքսփիր է Ո*–մեղ 

ստեղծագոբծողը ոչ անզուսպ է , ոչ ալ 

չոր• այլ այն է , որ կ՚ըսէ միայն էակա-

նը , եւ գիտէ լոել երբ պէաք է ։ Ծ է յ ֊ 

՚ քըս փիր ինն են նաեւ Հետեւեալ տողերը, 

որոնց սքանչելի գործադրողը եղաւ ինք, 

եւ որոնք կրնան որպէս ուղղութիւն ծա– 

Ո.այել բոլոր թատերագիրներուն, եւ բո-

լոր գրողներուն ընգՀանրապէս • 

«Թոլ նէյմ իզ թու տիսթրոյ 
«Թու ոակժեսթ իզ թու քրիէ յթ» : 

«Անուանելը իւորտակեւ է ՛ 
«Թելադրելը՝ ստեդծագործել է » : 

Թելադրուածէն մեկնելով ընդարձա-

կումը ու խորացումը տրուածին, սեփա-

կան միջոցներով Հարստութեան Հանքի 

մը պեղումին տպաւորութիւնը կը թողու 

ընթերցողին, կամ Հանդիսատեսին 

բայ, եւ կարելի կը դարձնէ սեփական 

աշխարՀի քրքրումը, սեփական Հարըս– 

տոլթեանց լոյս աշխարՀ գալը • ատիկա 

իսկ կը դաոնա յ ազդակ. մը կարդաց-

ուելու Համար նաեւ– տասնամեակներ 

ետք, գարեր ետք» եթէ անշուշտ թե լա– 

գըբոլածը էնքը արդիւնք է ներքին աչ– 

խարՀներէ դուրս, բերուած ընգՀանրա– 

•կան ճշմա՜րտութեան մըէ 

ւ 
Բ. -ՓԱՓԱԶԵԱՆ 

. ( & Ո Ր - . 1 ) 
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Հ Ա Յ Ա Զ Գ Ի Կ Ա Ջ Մ Ա Ի Ո Ր Մ Ա Ն Ե Ի ն Ո Ր Ա 

Ա Յ Ժ Մ Ե Ա Ն Կ Ա Ց Ո Ւ Թ Ե Ա Ն « Ի Օ Ո Ի Մ ՚ ե Ա Ա Ի Ր Ո Ի Թ Ի Ւ ՚ Ս Ը 

Խ Ո Ր Հ Ր Դ Ա Յ Ի Ն Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ո Ւ Մ 

ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԻ՛ 

՝՛ ^՚ ՝ ^՜որՀրգաՀայ ազգագիտոլթեան մէք 

Մ ե լիքերն ի կաթե լոր ներդրում ը դա մա– 

ւէանա կա կից Հ՛այ ազդի կազմաւորման 

՛ընթացքի ինքնուրոյն պարբերացումն Է, 

Հարցի գի՜աական փաստարկումը է Ինչ– 

՝ ՝պէե՝ Վերելում յիշ»ւեց, մինչեւ Վերքին 

՜ա՛արիներս էչ Հայասաանում է ՀեաելելոՎ 

Լք ա ալին ի կոզմից Հարեւանցիօրէն տըը– 

ուած մի յայաաբարութեան, մամանա– 

\կակից ՜Հայ ազգի կազմաւորման մամա-

՜նակը գնում էին 1 9 – բ գ Դարի երկրորդ 

կէսում, այն էլ որպէս միանուագ երե-

՜ւոյթ–, այլ ոչ թէ երկար մամ անա կի Հա-

սարակական պրոցեսի արդիւնքէ ճիչդ 

այգ դրոյթն Էլ Հերքում Է Մելիքեանը, 

ժամանակակից Հայ ազգի կազմաւորման 

ընթացքը բաշիելոՎ ժամանակագրական 

փուլերի միքեւ։ Նա գանում Է, որ Հայ 

ազգը աւելի շուա կը կազմաւորուէր, ե– 

թէ էէինէին օաար ներխուժումները եւ 

դրա ՀեաեւանքոՎ ստեղծուած գժնգակ 

պայմանները , երբ Հայասաանի տնտե-

սական ու մշակութային զարգացումը 

զնաց ոչ թէ Վերընթաց, այլ Վարրնթաց 

ուղղութեամբ, կատարելոՎ Հ յետադարձ 

թռիչքէ է Այդ ա՚յիաալից պարագան 

բարդանում էր նրանով, որ (.նուաճող-

ներն իրենց տնտեսական զարգացումոՎ 

եւ կուլտուրական մակարդակով շատ ա– 
լելի ցածր էին կանգնածէ քան նուաճ-

ուած ազգութիւնը» , ուստի եւ Հօտարեր– 

կրրեայ լուծն ու անհաւատալի ճնշում-

ները ուժեղացրին Հայ բնակչոլթեան մեծ 

խմբի արտագաղթը Հայրենի երկրիցֆ է 

Եւ ՀԷնց այգ գաղթածներն էլ կարեւոր 

գեր խաղացին ժամանակակից Հայ ազգի 

կազմաւորման գործում •,• որքան որ կապ-

* ուած էին զզում իրենց բուն Հայրենի-

քում մնացած ժողովրդական զանգուած-

ներ ի ու ազգային մտայնութեան Հետ է 

Մելիքեանը աշխարհում ցրուած Հայերի 

Համար կապող օղակ է Համարում նաեւ 

Հայկական եկեղեցին եւ ասում, թէ* 

ղանաաբակոյս , եկեղեցին յեաագիմական 

ուժ էր, որ ծ առա յում էր ունեւոր դա-

սակարգն երին , սակա յն ա յգ իրաւունք 

շի տալիս լռութեան մա անելու նրա խա-

զացած գերը ազգի կեանք*–ւմ, մասնա– 

ւորապէս միքնագարում, երբ կրօնական 

գազափարախօսութիւնը, Էնգելս ի ար– 

տա յա յտութեամր , գաղափարախօսս լ– 

թեան միակ ձեւն էր»։ Իսկ օտարութեան 

պայմանները, քանի որ , Հայնպիսին էին, 

որ բացառում էին Հող ձեռք բերելու Հը– 

նարաւորութիլնը», ուստի Հգաղոլթա– 

Հայութեան մի մասը մերձենում էր տըւ– 

եալ երկրի բուրժոլական տարրերի Հետ 

եւ ինքն էլ քայլ առ քայլ Վերածւում էր 

բուրժուազիայի» ւ ԱյդպիսոՎ , զանազան 

երկրներ ում (Պարսկաստան, Թուրքիա 

(Կոստանգնուպոչիս) , Հնդկաստան, Ռու-

սաստան, Իտալիա, Հո լան դա , Ֆրանսիա 

ել այլուրեք) առաքանում է Հայ առեւ-

տըրականութիւնը, ձեռք բերելով տնտե-

սա կան-դր ամա կան ուժ ։ ԱրտասաՀման– 

եան Հայ գաղութները դառնում են նաեւ 
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ազգային կուլտուրա յի զարգացման 

կենտրոններ ( Ամ ստեր գամ , Վենետիկ, 

Մագրաս, Նոր—Նախ իջեւան) է Սակայն 

Հետագայում, Մելիքեանի, Հայ 

բուրժուազիան օտար երկրներում Հան-

դիպում կ երկու կարգի Հակագործողու– 

թեան , քաղաքական իշխանութիւն ունե-

ցող մրցակիցների ճնշման, որոնք արգե-

լում կին իր աճման րնթացքլլւ Եւրոպա-

կան երկրներում գրանք տեղական բուր-

ժուաներն Կին (Իտալիա , Հոլանդիա , 

(կուսաստան) , Էսկ երկրներում 

(Հնդկաստան, Թուրքիա)՝ նորեկ Եւրո-

պացիները : Մելիքեանր դրանով կ բա-

ցատրում այն փաստը, որ արտասաՀմա– 

նի Հայ բուրժուազիան սկսեց բուռն կեր-

պով Հեաաքրքրուել Հայրենիքով եւ նրա 

ազատագրման ծրագիր մշակել պարզս*– 

պկս իր Համ ար տնտեսական անարգել 

ասպաբկզ ապա Հովելու նպատակովէ Ան-

շուշտ , ա յդ բացատրութիւնը մ արքսիս– 

տական կ ( բա յց միակողմանի, որովՀե– 

տեւ անտեսում կ նախ Հոգեբանական 

գործ օնը, եւ ապա պատմական իրագրու– 

թիւնը, երբ Հայաստանը նուաճող յե– 

տադկմ ուժերը աստիճանաբար տկարա-

նում կին, իսկ արտասաՀմանի Հայոլ-

թեան տնտեսական ուժը երաշխիք կր 

տալիս՝ աւելի Համարձակ միքամտսւ– 

թիւններ ծրագրելու Համար բուն Հայ-

րենիքի գործերի նկատմամբ* 

Ուրեմն, Մելիքեանը գտնում »/»* 

«ԱրտասաՀմանեան Հայ բուրժուազիայի 

առաջացումը, ազգային ինքնագիտակ-

ցութեան՝ արթնացումը, Հայ բուրժուա-

կան կուլտուրայի եւ գաղափարախօսու– 

թեան սկզբնաւորումը 1 7 - 1 8 – / » ^ դարե-

րում , մասնալորապկս 18–/»ք ԳարԷ 

բորդ կկսին, պկտք կ դիտել որպկս ժա-

մանակակից Հայ ազգի կոնսոլիդացման 

Հետ կապուած երեւոյթներ, որպկս այդ 

կոնսոլիդացիա յի աոաջին փուլը՝» է 

, Անշուշտ, այդ կարգի կոնսոլիդա-

ցոլմը, թկեւ թոյլ ձեւով, իր դրսեւո– 

րումն ունկր նաեւ բուն Հայաստանում է 

Րսկըստ Մելիքեանի, ձ1Գ–րդ դա-

րի սկզբից սկսում Կ Հ«*յ ազգի կազմա-

ւորման Բ* փուլը* Հ որի Հրնորոշ գիծը 

Հայ Ժողովրդի տնտեսական, քաղաքա-

կան եւ կուլտուրական կեանքում արաա– 

ոաՀմանեան գաղութների գերի նուա-

զումն կ եւ ազգային կեանքի կենտրոն** 

ների զարգացումը կամ բուն Հա լաստա-

նում , կամ կլ անմիջականօրկն նրան կից 

երկրներում է ՛հարի սկզրին ազգային 

կեանքն առաւել զարգացում կ ապրում 

Արեւմտեան Հայաստանում, ուր կենտ-

րոնացած կր Հայ բնակչոլթեան մեծ մ ա– 

սը> Տ Մելի քեանը յայտնում կ , Որ Ժէո– 

մանակակից Հայ ազգի կազմաւորման 

պրոցեսի իր պարբերացում ը ստացել կ 

Հաւանութիւնը այն գիտնականների, Ո— 

րոնք մասնակցել են նրա զեկուցման քրն՜ 

նարկմանը Երեւանի Պետական Համալր– 

ռարանի պատմութեան ֆակուլտետի գի-

տական խորՀբդում , 1 9 5 6 թուի Մայի-

սին է Հայ ազգի կազմաւորման երկրորդ 

փուլում ազզ ային կեանքի ծանրութեան 

կենտրոնը Արեւմտեան Հայաստան տե-

ղափոխուելու Հետ կ կապում Մելիքեա-

նը նաեւ նոր աշխարՀաբար լեզոլի Լի 

տարբերութիւն Հայոց դասական գրա-

բար լեզուի) արեւմտեան ճիւզի՝ արեւ– 

մըտաՀայեբկնի աւելի վազ կազմալորու– 

մը : Այդ առնչոլթեամր Մելիքեանը անդ-

րադառնում կ 1 9 5 0 թուականին, Ա տա-

լին ի «Մարքսիզմը եւ լեզուաբանութեան 

Հարցերը,ֆ յօդուածի Հետեւանքով, ա– 

բեւմտաՀայ լեզուի մասին առաջ Քաշ-

ուած մի դրոյթի՛– 

«Մի քանի աարի առաջ փրոֆ . Զ ՚ 

Գրիգորեանը առաջ քաշեց մի թկորիա , 

ըստ որի արեւմտաՀայ գրական լեղՈէն 

սոսկ մի բարբառ կ (կոստանդնոլպոլսի 

բարբառը) Հ՚հա գիտականոլթիլնից զուրկ 

նոյնիսկ վնասակար տեսակէտ կր է ո– 

րը նպատակ ունէր ստորացնել Հա յ ժո-

ղովրդի ԳԳալի Հատուածի գրական լե-

զուն (որից օգալում կ Համարեա թկ 

ամբողջ գաղոլթաՀայութիւնը) սոսկ այն 

պատճառով, որ իբր թկ այն կապուած 

կ ^Արեւմուտքի* Հետ է Բարեբախտաբար 

այդ աթէորիան՚ձ չընգունոլեց գիտնա-

կանների կողմից ել այժմ արժանի կեր-

պով՝ մոռացութեան կ մատնուել: • » ՛Հա յ 

միասնական Համազգային լեզուն* յա%– 



ձինս իր երկու ճիւղերի, յաղթանակեց 

19–/»^ Գարի երկրորգ կէսի սկղբին է Այգ 

յաղթանակն ուղեկցեց ժողովրդի տնտե– 

ասէկաէւ ՛եւ քաղաքական կեանքում կա-

տարուած լուրջ փոփոխութիւններին ես 

ազգային կեանքի կենաբոնի տեղափոխ– 

մանը. Արեւմտեան Հայաստանից՝ Արե-

ւելեան Հայաստանֆ է 

ի Հարկէ, տարիներ առաջ Զ * 9՛/՛^"" 

գորեանի ել այժմ Ա » Մե լիքեանի կող– 

մից՝ աոաջ քաշուող Հակադիր դրոյթնե-

րը ՝ պարզապէս անՀատական կարծիքներ 

շեն , այլ պայմանաւորուած են այս կամ 

այն ժամանակ տիրապետող ընդՀանոլր 

մ տա յնութեամբ ։ 

ԱյնուՀետեւ գալի՛* է ժամանակակից 

Հայ ազգի կազմաւորման աւարտական 

փ^ւ-էք^ Արեւելեան Հայաստանի ճակա-

տագիրը Ռ՛ուսաստանի Հ ետ կապուեչու 

Հետեւանքով\ Մելիքեանը մանրամաս– 

նօրէն ներկայացնում է այդ ժամանակա– 

շըրՀանը իր րոլոր երեսներով, երր Հայ 

«բուրժուազիայի Հետ միաժամանակ ձե– 

ւաւորւում են պրոլետարիատը եւ ազգա-

յին ինտելիգենցիան* է Մելիքեանը շեշ-

տում է նաեւ Արեւմտեան Հայաստանում 

ուժեղացող ազգային - ազատագրական 

շարժումը, քիոլսաստանի կոԳ^ի$ ա յ գ 

շարժումն օգտագործելու անփառունակ 

ճիգերը ել Հայկական շարժման ան յա– 

ջողութիլնները բացատրում է նրանով, 

որ գարում Արեւմտեան Հայաս-

տանի Հարցը դուրս էր եկել ազգային 

շրջանակներից եւ դարձել էր միջազգա-

յին քաղաքականութեան Հարց* զանա-

զան Հզօր պետութիւնների մրցակցու-

թեան առարկայէ Աակայն, անվիճելի Է 

Համարւում, որ « 1 9 – / » շ . գարի կէսերին 

Հայ ժողովրդի զարգացումը մտաւ կա-

պիտալիստական փուլի մ է ջ * , ինչ որ 

Հկոնսոլիդացրեց տնտեսական կեանքը եւ 

դրանով իսկ Հող ստեղծեց ազգային կոն– 

սո լի գա ց մ ան ա լա րաման Համար* է 

Այսպիսով, ժամանակակից Հայ ազ-

գի կազմալորումը անցաւ երեք փուլից, 

- ըստ Մելիքեանի է 

Այգ ամէնից յետոյ, Հետեւելով լե– 

նինեան սխեմային , Մելիքեանը ջ ա ն ո ւ մ 

է ներկայացնել ^Հայկական դեմոկրա-

տական կուլտուրայի զարգացումը 19"/"ք 

դարում* , այն Հակադրելով տիըող դա-

սակարգերի զբուրժուական կուլտուրա-

յին* , այդ առթիլ պնդելով, թէ՝ *Հայ 

ժողովրդի դեմոկրատական կուլտուրան 

գա զա փարա պէս ոդեշնչւում եւ . աջակ-

ցութիւն էր գտնում ռուս ա ռաջա դէմ 

կուլտուրա յ ի , 0*ուս ժողովրդի, /լուսա-

կան բանուոր դասակարգի կողմիցՖ է Եսկ 

էՀայկական, վրացական ել ադրբեջանա-

կան կուլտուրաների զարգացման վրամ 

19–/»<ք գարում բարերար ազդեցութիւն 

ունեցան այդ ժողովուրդներ ի կուլաոս* 

րական գործիչների բարեկամական կա– 

պերը , որոնք արաա յա յտում էին Անդըր– 

կովկասի ժողովուրդների դարաւոր բա-

րեկամութիւնը ել կուլտուրական Հնա– 

գոյն կապերը տ Նիւթական կեանքի Հա– 

մարեա թէ միատեսակ պայմանները նը– 

րանց մէջ առաջացրել են նաեւ Հոգեկան 

կերտուածքների մերձաւորութիւն* I Ւնչ– 

պէս տեսնւում է , ամէն ինչ Հիմնւում կ 

նիւթական կեանքի պայմանների վրա յ Հ 

ինչ որ այնքան էլ ճիշդ չի Հնչում է Մե-

լիքեանը այնուՀ ետեւ ջանում Է զատորո-

շել դասակարգերը Հայ ազգի ներսոլմ, 

բացատրել գասակարգա յին պա յքաբի 

կոնկրետ շարժառիթները, Հա զգայնա– 

կան պարտիաների* երեւան գալն ու խա-

ղացած դերը է Բայց ուշագրաւ կ նրա, 

թէեւ ոչ ինքնատիպ, արաա յայտոլթիւ– 

նը Հայ բուրժուազիայի մասին -

վՀայ բուրժուազիան, անտարակոյս է 

առաջադիմական դեր է խաղացել ֆէո– 

դա լա կան մասնատուածոլթեան եւ ֆէո– 

դալական մնացուկների դէմ մղուած 

պայքարում ։ Գրական էր նրա գերը նոր 

Համազգային գրական լեզուի եւ բ ուր– 

ժուա—դեմոկրատական կուլտուրայի զար-

գացման մէջ (/ք մ ի ը այլոց, նշենք, որ 

մեր գիտնականները դեռեւս թոյլ են ու-

սումնասիրել Հայ բուրժուազիայի դերը 

19—րդ գարի Հայ Հասարակական կեան-

քում , ոմանք էլ ձգտել են շրջանցել այ» 

Հփափուկ* Հարցը կամ բաւարարոլել են 

բուրժուազիայի ռէակցիոն գերի մատ-

նանշումով ւ Այնինչ այս Հարցը կարեւոր 
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է եւ դեռ կարօտ կ Լոլրք. Հետազօտուէ 

թեան)– I Հայ բուրժուազիայի յետագի– 

մականոլթիւնը արտայայտւում է \ֆ~րգ 

գարի վերքին, երբ պատմական ասպա-

րէզ կ գուբ՛ս գալիս Հայ արդիւնաբերս#–» 

կան պրոլետարիատը։ Հկնց այգք աստի-

ճանաբար գասակարգա յին ինքնագիտակ-

ցութեան եկող պրոլետարիատի դէմ մըղ– 

ւող պայքարում կ, որ Հայ բուրժուա-

զիան վերաՆւում կ ՀետզՀետկ աւելի ՈԼ 

աւելի յեաագիմ ական ուժի» է 

Մելիքեանը Հայ բուրժուազիայի Հա-

լելի յեաագիմական ուժ» դաոնալու լր-

բացուցի չ ապացոյց կ Համարում ա յն Հ 

որ նրա Հոբոչակի խաւերը վարակուած 

էին կոսմոպոլիտիզմով ու ազգային նի– 

Հիլիզմովֆ ։ Այս գէպքում եւս, Հետեւե– 

լով կոմունիստական քարոզչութեանը , 

անտրամաբանական ձեւով բուրժուազիա– 

յին վերագրւում է ե՛ւ մոլեռանդ Հ,նա-

ց ի ո ն ա լ ի զ մ ե ՛ ւ ինքնուրաց վկոսմոպո– 

լիտիզմ» ։ Աակայն իրական կեանքում 

այգպէս չի լինում ։ Ազգայնականն ազ-

գայնական է եւ Հկոսմոպոլիտը կոսմո-

պոլիտ» ։ Այգ նշանակում է , որ բուր-

ժուազիան եւս միատարր չէ իր մտայ-

նութեամբ , ինչպէս եւ միատարր չէ ազգն 

առհասարակ ու ամէն մի դասակարգ ա– 

ռանձին վերցրած ։ Հետեւապէս ազգային 

ղոյոլթեան օգտին պայքարը մղւում կ 

ոչ թէ «միատարրութեան» ցնորքին Հաս-

նելու , այլ ազգի բոլոր անգամների Հա– 

մար աւելի նպատակայարմար Համ ա կե-

ցութիւն ստեղծելու նպատակով ։ 

Թէեւ ոչ զարմանալի, բայց "է֊չա– 

գրաւ է այն պարագան, որ Մ՛ելիքեանը 

Հայ ազգի մասին իր ուսումնասիրու-

թեան մէք աշխատում է ազգային ճա-

կատագրով մտաՀոգոլած ուժերին 

^բուրժուա—նացիոնալիստական պար-

տիաներինսեւ գոյներով ներկա յացր– 

նել է իսկ առհասարակ ազգուրաց բոլշե– 

ւիկներին եօթեր որդ երկինք Հանեի ո– 

րոնք Հանդիսանում էին Լենին ի գաղա-

փարական եւ կազմակերպական գործա-

կալները Հայ իրականութեան մէք է Պատ-

մական իրողութիւն ի ոըՀ ինչպէս չեչ՛* 

տում է Հեղինակը, ^Հայերի կոնսոլիդա–՛ 

ցումը, որպէս ժամանակակից ազգ, 

րակարդի մէք գրեց օտարերկրեայ լծից 

Հայ ժողովրդի ազատագրութեան, Հայ-

րենի երկրռւմ նրա կենտրոնացման եւ 

ինքնուրոյն պետականութեան ստեղծման 

Հարցերը» է Բայց ՛պնդելու Համարք թէ 

վկապիտա լիզմի պա յմ աններում այդ 

Հ՛արցերը չէին կարող լուծուել», նա 

յայաարարում է , թէ վմիայն ոոցիալիգ» 

մը կարող էր ապահովել Հայ ազգի ա– 

զատ ու ինքնուրոյն զարգացումը ել նր– 

րա •• իրական Հաւասարութիւնը միւս ազ-

գերի Հետ»։ Բայց կապիտալիզմը կամ 

սոցիալիզմը այս Հարցում վճական զոր– 

հօններ չեն ։. Վճռականը օտար տիրապե– 

տոլթիւնից ազատ կամ կախեալ լինելու 

մէք է կայանում։ Նոյնիսկ Ֆրիգրիխ 

Էնգելս ը 1894 թուին Հայ Հնչակեան կու– 

սակցոլթեանը պատկանող մտաւորական 

Տովսէփ Աթաբէկեանին գրած նամակում 

շօշափելով Հայ ժողովրդի դժնդակ վի-

ճակը «թուրքական բռնակալութեան Աը» 

ցիլլայի եւ ռուսական բռնակալութեան 

Խարիբդայի մի քել»՝ գրում է ր , թէ՝ 

Հ.Աակայն եթէ անկեղծ խօսենք, իմ անձ-

նական կարծիքն այն է , որ Հայաստանի 

աղատադրոլթիւնը Թուրքերի * ինչպէս 

նաեւ Ո-ուսերի ձեռքից է Հնարաւոր կը լի-

նի միայն այն օրը, երբ կը տա պա լուի 

ռուսական ցարիզմը» ։ Մէքրերելով այս 

քաղուածքը Մելիքեանը ուրախութեամբ 

բացականչում է , թէ՝ էէնգելսի խօսքե– 

րը մարգաբէական էին» է Այդ բացական– 

չութեան նպատակն է Հաւատացնել, թէ 

վՀոկտեմբեբեան սոցիալիստական մեծ 

ոեւոլիւցիան» «ազգերի սոցիալիստական 

վերափոխման սկիզբն է»ւ որով եւ պայ-

մ անա սար ուա ծ է «Հայ ազգի սոցիալիս-

տական վերափոխում ը» , ՈրովՀետեւ 

ձՀոկաեմբեր ե ան ոեւոլիւցիան ազգերի 

ղեկավարութիւնից Հեռացրեց բուրժուա-

զիային ու նրա ազգայնական պարտիա-

ներին եւ ազգերի գլուխ դրեց բանուոր 

դասակարգին ու նրա ինտերնացիոնալիս-

տական պարտիային» է 

Մեչիքեանի. գրքի մնացեալ մասը նը– 

լիրսւած . Է ^ինտերնացիոնալիստական 
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պարտիայի* Հազգա շինարարական* Գոք՜ 

հերին առհասարակ , եւ. նրա գործունէու-

թեանը Հայաստանում մասնաւորապէա է 

Մելիքեանը յեղափոխոլթիլնից յն– 

աոյ ազգերի սոցիալիստական վերափոխ– 

ման պայման է Համարում՝ քաղաքական 

հիմքը, տնտեսական Հիմքը ել. սոցիա-

լական Հիմքը, որոնք, իբր թէ, ձեռք են 

բեիուել Ու ամրացոլել 4Տ.Աո վետ ական 

Միութեան կոմունիստական պարտիայի* 

ղեկսէվարութեամբ է 

՛Ծանրանալով առածին կէտի վրայ եւ 

անգրագաոնալով 1918*1920 թուականնե-

ր՛ի Անդրկովկասեան անկախ Հանրապե-

տութիւներ ի ստեղծման գործում աղ– 

զայնական կուսակցոլթիլնների գերին, 

Մելիքեանը պնդում է , թէ՝ էԳա մեծա– 

դոյն ազգային դաւաճանութիւն էր ի– 

րենց ժոզովոլրգների նկատմամբ, որով-

հետեւ Անդրկովկասը տնտեսական եւ այլ 

յարաբերոլթիւններով անխզելիօրէն կապ-

ուած էր Ռուսաստանի Հետ* ւ Ուրեմն 

Ռուսաստանից ազատուե լ ր անպա յման 

դաւաճանութիւն է Համաբւում, իսկ ու-

րիշ որեւէ այլ պետութեան օզնոլթեամբ 

ազգա յին քաղաքականութիւն Վարելը 

դարձեալ նոյնպիսի աններելի յանցանք ւ 

՛դաոնալով Հայաստանի Հանրապետու– 

թեան(1918-1920 թ թ ՛ ) գոյութեան՝ Աե– 

լիքեանը ուզում է Հաւատացնել, թէ՝ 

«Գաշնակները երկիրը լրիւ կերպով են-

թարկել էին օաարերկրեայ իմպերիա-

լիստներին տ Ամերիկեան գնդապետ Հաս-

կելը Հրամայում էր դաշնակցական 4լկա– 

ոավարութեանը*; երկրում իր սեփական 

օրէնքներն էր կիրառում* ։ իսկ , իբր, 

«Աովե տական իշխանութեան Հաստատու– 

Հայաստանում Հայ ժողովրդի ինք– 

նոլբոյն ՛սոցիալիստական պետականու-

թեան Հաստատումն է ր * , քանի որ Խոր– 

Հ բրդային Հայաստանը այժմ դարձել է 

եՍՀՄ-ի էլիիրալ* անդամներից մէկը, 

Հունի սեփական կոնստիտուցիա, օրէ– 

նըսդբոլթիւն, սեփական օրէնսդրական 

եւ գործադիր կառավարական օրգաններ, 

պետական սահմանները, քաղաքացիոլ– 

թիւնը , • մայրաքաղաքը, պետական լե– 

ղու%, գերբը ել պետական դրօշակը, այ-

սինքն՝ սուվերեն պետութեան ԲՈ1ՈՐ 

Հիմնական յատկանիշները* ւ Աւելորդ է 

ասել | որ այդ արտաքին ու ձեւական թե-

րի յատկանիշները չեն կարող ամոքել 

Հայ ժողովրդի իրական մտաՀոգոլթիւն– 

ները է Այնուամ ենա յնիւ է Մ ե լիքեանը գը* 

բում է . 

վԱյսպիսով, Հոկտեմբերեան Աոցիա– 

լիս տական ռեւոլիւցիան եւ Ա ո վետական 

իշխանութեան Հաստատում ը Հա յաստա– 

նում Հանդիսացան Հայ ազգի սոցիալիս-

տական վերափոխման առածին փուլը, 

որի ընթացքում վէոխուեց ազգի քաղա-

քական կազմակերպութիւնը է »» ՛Հոկ-

տեմբերեան Աոցիալիստական Մ եծ ռե– 

լո լիլցիա յի նուաճումներ ի Հիման վբայ 

սոցիալիստական Հասարակութեան կա-

ռուցման շրջանը Հանդիսացաւ Հայ ազգի 

եւ մեր երկրի միւս ազգերի սոցիալիս-

տական վերափոխման երկրորդ փուլը* ։ 

Այնուհետեւ Մ ե լիքեանը եր կարօրէն 

կանգ է առնում այսպէս կոչուած 4.կուլ-

տուրական ռեւոլիլցիայի* եւ |Հա յ աք 

գի նոր Հոգելոր կերպարի ձեւալոբման* 

Հարցերի վրայ, ջանալով փաստական 

տուեալները ընդհանրացումների ել մեկ– 

նաբանութիլնների նիւթ դարձնել ։ 

Մելիքեանը ելնելով այն ԳՐոյ^Ի9* 

թէ ոչ մի նոր բան Հանդէս չի գալիս 

միանգամից, պատրաստի, մաքուր վի-

ճակում , նոյնիսկ Հնին յաղթելոլց յետոյ 

է Լ ^ՈՐԻ շաա թէ քիչ երկար ժամա-

նակ մնում են նախորդի մնացորդները, 

կամ յիշելով Լենինի նշած Հգա սա կար-

դա յին պայքարի նոր ձեւերը, որոնք յա-

տուկ են պրոլետարիատի դիկտատուրա-

յի դարաշրջանին, այսինքն՝ Հէնց ազգե-

րի սոցիալիստական վերափոխման դա-

րաշրջանին*, - ուզում է փաստարկել 

«դասակարգային պայքարը Հայ ազդի 

ներսՈւմ* եւ նկարագրել Հշահագործող 

դասակարգերի մնացորդների վերա ցոլ– 

մը*։ Ընդ որում Հրամցւում են պատմա-

կան անճչդութիւններ ։ Հեղինակը կար-

ծում է , թէ հԱովետական իշխանութեան 

Հաստատումը Հայաստանում տեղի ու-

նեցաւ հ ՚ չ թէ խաղաղ ճանապարՀով 4 այլ 

զինդւած, ապստամբութեան շնորՀիլ* 4 
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Աչքաթող է աբլում, որ ոչ թէ Հզինեալ 

ապստամբութիւնը) , այլ օտար՝ բոլշե– 

Նիկեան եւ քեմա լական մեղսակից ուժե-

րի ճնշման տակ Հայ ժողովրդին պար-

տադրուեց Հսովետական իշխանութիւնը» ։ 

•Բոլորովին ա յ լ բան է , որ բո լշեւիկեան 

տիրապետութիւնն սկսոլհլուց երկու եւ 

կէս ամիս անց, 1 9 2 1 թուի Փետրուարի 

\%ին , բոնկուեց Համաժողովրդական ազ– 

գային ապստամբութիւնէ օտար ուժերի 

դէմ ւ ՚հբա բացատրութիւնը , սակայն , 

Հգա սա կար գա յին» չէ ։ Զի ՜կարելի նաեւ 

«ւդասակարգային պայքարի» չափանիշով 

մօտենալ Հետագայ տասնամեակների ըն-

թացքում անընգՀատ գրսեւորուող ազ-

գային արամագրութիւններին ։ ճիշգ չէ 

նաեւ ք, թէ* «Հա յաստանի կոմունի ոտ-

ների պայքարը Հայկական բուրժուա կան 

նացիոնալիզմի, Դաշնակցութեան ել ըս– 

պեցիֆիկների դաղափարախօսութեան 

գէմէ պայքար էր Հայաստանում կապի-

տալիզմի վերականպնման , Հայ բուր-

ժուա կան աՂԳԸ վերակենդանացնելու 

փորձերի գէմ» է Իրականում, դա պայ-

քար Էր դեմոկրատական ազատութեան 

Համար մղուող պայքարի գէմ, Հայ ազ-

գի շաՀերի պաշտպանութեան Հետամուտ 

ուժերի գէմ : Այգ պարագան անվիճելի 

է , քանի որ, Հեղինակի պնգմամբ իսկ, 

Հբոլրժո լական նացիոնալիզմի ել 7դաշ-

նակցութեան դաղափարախօսութեան դէմ 

Հայաստանում մղուող պայքարը յա քո– 

ղոլթեամր էր ընթանում շնորհիւ ՍՄԿՊ 

կենտրոնական կոմիտէի անդադրում օգ-

նութեան» , այսինքն՝ վերջինիս դրդում-

ների ել ոստիկանական ճնշումների մի– 

ի ք ո վ , բայց ո ՛ չ թէ բուն Հայ ժողովրդի 

ցանկոլթեամբ է 

Մելիքեանը յատուկ դէՈւխ է յատ– 

կացնում՝ հԱԱՌՄ ժողովուրդներ ի բա-

րեկամութեան եւ Ռուս մեծ •+»«1քվրղէ 

դերը Հայ ազգի սոցիալիստական վերա-

փոխման գործում» ներկայացնելու Հա-

մարէ Անշուշտ, առանց այգ ^Հանգա-

մանքները» նշելու, անկարելի կ 

դային պայմաններում գիբՀ գրկ Հայ 

•ազգի մասին է Հեղինակն աւպում Է Հա-

ւատացնել, թէ խորՀբղային իշխանու-

թիւնը ոչ միա յն զարգացման Հնարաւո-

րութիւն տուեց Հայ ժողովրդին իր իսկ 

Հայրենի ե ր կրում , այլեւ €լա յն Հնարա-

ւոր ութ ի ւններ ստեղծեց Հայ ազդի բոլոր 

մասերի1 ամբոդֆ Հայ ազդի զարգացման 

Համար» է Փաստերը Հակառակն են վկա-

յում է Իրականում՚ Հա յաստանից , մ ա – 

նաւանգ Անդրկովկասից դուրս ապրող 

Հայկական Հսկայական Համախումբ 

զանգուածները, կոմունիստական իշխա-

նութեան Հետեւողական ձուլման քաղս^ 

քա կանո ւ թեան Հետեւանքով , շատ աւելի 

աննպաստ պա յմ աններում են գտնւում, 

քան Էին նոյնիսկ ցարական ի շխանոլ– 

թեան ժամ ան ակ : Բացարձակապէս, ան– 

ըսքօղ կերպով, ա յգ զանգուածները ձուլ-

ուելու են գա տա պա րտւում է 

Մելիքեանը փորձում Է բնութագրել 

Հսոցիալիստական վերա փոխ ման աղդե– 

ցութիւնը» Հայ ազգի ազգային յա տ կա-

նի չների վբայ է Նա արձանագրում Է ո– 

բոշ անվիճելի իրողոլթիւններ, ինչպէս 

եւ կրկնում է ընդհանուր ու կաղապար-

ուած վերագրումներ ^տերիտորիալ ընդ-

Հանրութեան» իբր թէ գոյութեան , Հտըն-

տես ական կեանքի ընգՀ անրութեան» 

նո յնպէս իբր թէ առկա յոլթեան մ ասին , 

ել, վերջապէս կանգ է առնում Հա գդի 

Հոգեկան կերտուածքի ընդՀանրոլթեան» 

այժմեան վիճակի վբայ ու գրում • 

վՀայ ազգի Հոգեկան կերաոլածքը 

մշակուել է պատմական շատ երկար ժա-

մանակաշրջանում՝ նիւթական կեանքի 

պայմանների, ազգութեան պատմական 

զարգացման առանձնա յա տ կութ ի աններ ի 

ազդեցոլթեամբ ել այս կամ այն չափով 

ենթաբկուել է այն բազմաթիւ ժողո-

վուրդներ ի Հոգեկան կերտուածքների 

ազգեցութեանը, որոնց Հետ առն չուել է 

Հայ ազգութիւնն իր բազմադարեան 

պատմութեան ընթացքում է Այս Ր"ԼՈՐԷ 

Հետեւանքով մ շակուեցին Հայ կուլտու-

րայի սպեցիֆիկ առանձնա յատկութիւն– 

ները կամ այն Հոգեկանօրէն իւրա յատոլ^ 

կը, որով Հայ ազգի ներկայացուցիչների 

մտածողութեան եւ գործողութեան եղա-

նակը աարբեբւում է միւս ազդերի ներ– 
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կայացոլցիչների մտածողութեան եւ գոր-

ծողութեան եղանակից ։ 

Հայ ազգի սոցիալիստական վերա-

փոխման Հետեւանքով նրա Հոգեկան 

կերտուածքը լո*֊րք. փոփոխութիւնների 

ենթարկուեր յ Աակայն այգ փոփոխու-

թիւները չյանգեցրին Հին Հոգեկան 

կերտուածքի անՀեաացմանը է Նրանք 

յանգեց րին սոսկ Հոգեկան կերտուածքի 

այն բացասական կողմերի վերացմանը, 

որոնք մ չակուել էին անցեալոլմ եւ ա՛-

ռանձնապէս ցայտուն արտայայտուել 

ազգի շահագործող գասակարգերի բնա-

ւորութեան մ էշ: ՛իա բացատրւոլմ է 

բանով, որ Հոգեկան կերտուածքը ո՛չ թէ 

դասակարգային, այլ Համազգային երե– 

ւոյթ է , որը յատուկ է տուեալ ազգի բո-

լոր դասակարգերին է Այն ո՛չ թէ մի ֆոր-

մացիայի արդիւնք է , այլ ազգութեան 

ամբողջ պատմական զարգացման ար-

դիւնքը | սա կա յն նա ա յս կամ ա յն ա– 

ռանձնայատկութեամր է արաա յայտւում 

տարբեր դասակարգերի մօտ, ՈրովՀե– 

աեւ Հոգեկան կերտուածքի աէրայ ազդում 

է մարդկանց Հոգեւոր կերպարը, "ՐԱ 

դասակարգային երեւոյթ Էհ • ՚՚Աոցիա– 

լիզմի կառուցման Հետ միասին արմա– 

տապէս փոխուեց Հայ ազգի Հոգեւոր 

կերպարը,ֆ : 

Այս եզրակացութեան մ ԷՀ կան շատ 

ճշմարտոլթիլններ ։ /՝այց կատարեալ 

թիւրիմացոլթիլն է պնդել, թէ նոր պայ-

մաններում վերացան միայն « Հ ա յ ազգի 

Հոգեկան կերտուածքի բացասական կող-

մերը* եւ մոգական զօրոլթեամբ նե– 

բարկուեցին նոր ու «սոցիալիստական* 

«.առաքինութիւններ* ։ Փասաօրէն նաեւ 

"I թէ վերացան, այլեւ ճզմոլեցին անց-

եալի դրական կողմերից շատերը։ իսկ 

միաժամանակ ներմուծուեցին նոր, վսո– 

Տ իա լիս տա կան* արատներ \ 

Մելիքեանը ձՀայ սոցիալիստական 
ազգն այսօր* վերնագրով վերջաբանում 
եզրակացնում է , թէ՝ 

*Հայ ազգի Հասաբակական—տնտե– 

սական ել Հոգեւոր կեանքի սոցիալիս-

տական վերափոխումը Հիմնականում ա– 

լարտուեց սոցիալիզմի կառուցման ըն-

թացքում։ Աակայն գա ամենեւին էլ չի 

նշանակում, թէ ազդի սոցիալիստական 

վերափոխման պրոցեսը կանգ առաւ կամ 

թէ վերացաւ է Հասարակական–տնտեսա-

կան ել Հոգեւոր կեանքի սոցիալիստա-

կան վերափոխման Հետեւանքով Հայ աւր՛ 

գը եւ, ընգՀանրապէս , ԱԱքհՄ ԲՈԼ"Ր ազ-

գերը վերածուեցին սոցիալիստական ազ-

գերի , որոնք մարդկանց ազգային ընդ– 

Հանրութեան բարձրագոյն աստիճանն 

են ։ • • ՛Գրանք, ըսա էութեան , ազգերի 

որակական նոր կացութիւն են է Աակայն 

ազգերի որակական այդ նոր կացութիւ-

նը տեղում չի կանգնած, այն անշեղօրէն 

զարգանում է , իրենով նախապատրաս-

տում զարգացման նոր, աւելի բարձր 

աստիճանը, երբ սկսուելոլ է ազգերի 

միաձոլլումը* է 

Ուրեմն, Հարցի քիչ թէ շատ գիտա-

կան քննութիւնից յետոյ անխուսափելի է 

Համարւում ապագա յի մասին մա ր գա-

րէ ութի լններով զբազոլելը , աւելի ճիշդ՚ 

ազգերի ձուլման չարագուշակ ու շաՀա– 

խընգիր մարգարէոլթիւնների կրկնումը է 

Անկախ այդ ամ էնից , յա մ ենա յն գէպս , 

պատմական փորձը, իրականութիւնը վր– 

կայում է% որ ազդերը փոխում են իրենց 

գոյութեան ձեւերը, յարմարւում պար-

տադրուած պայմաններին , բայց ամէն 

անգամ ցուցաբերում են տեւելու կամք, 

կենսունակոլթիլն, իրենց ճակատագիրը 

ազատօրէն տնօրինելու յամառ ձգտում« 

Գիտութիւնը կարող է Հաստատել այգ % 

բայց բազմակողմանի իմպերիալիզմ 

մ ատնող մարգարէութիւնները Հաստա-

տելու իրաւասութիւն պէտք չէ ունենայւ 

Իր գրքի վերքում Մելիքեանը կանգ 

է առնում Հոկտեմրերեան յեղափոխուէ 

թիկնից յետոյ դասաւորուած Հայ ազգի 

ճակատագրի մի իւրայատուկ կողմի վը– 

բայ ։ Արձանագրելով ա յն փաստը, որ 

Հայութիւնը յիշեալ իրագարձոլթեան 

Հետեւանքով երկու տրամագծօրէն Հա-

կառակ կացութեան մատնոլեց (խոր– 

Հըբդային պայմաններում եւ Սփիւռ– 

քում) է Հեղինակն անում է այս Հետեւու-

թիւնը. 
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ՀԵթէ ղեկավարուենք Հայ ազգի կազ– 

մաւորման մեր կողմից քննադատուած 

սխեմայով, որէ Համաձայն Հայ ազդր 

կազմաւորոլել է միայն Ռուսաստանում, 

ապա դուրս կր գայ, որ Հայերի այգ 

( - այսինքն Ափիւո֊քում ապրող մասը, -

Լ • Մ •) Հատուածը ոչ մի առնչութիւն 

չունի Հայ ազգի, առաւել եւս Հայ սո-

ցիալիստական ազգի Հետ է Սակայն, ե– 

թէ այգ Հարցին մօտենանք դիալեկտիկ– 

օրէն, ապա ակն յա յա է , որ աշխարՀոՎ 

մէկ ցրուած Հայերը Հայ ազգի այն 

Հատուածն են, որը գեռեւս կապիտալիդ– 

մի պա յմ աններում է ապրում յ Հա յ ազ-

դի այգ Հատուածի զարգացման ուղինե-

րի եւ Սովետական Հայաստանի նկատ-

մամբ նրա վերա բերմունքի Հետազօտու– 

թիւնը Հայ ժողովրդի վերքին 4 0 տար– 

ուա յ պատմութեան կարեւոբ Հարցերից 

մէկն է , Սակայն, ցաւօք սրտի, այն մին-

չեւ այժմ բաւաբաբ լուսաբանում չի ըս– 

տա ցել սովետաՀայ պատմագրութեան 

կողմից ։ ՚ ՚ ՚ Գաղութահայոլթիւնը եր-

բեք էլ չի եղել մի ինչ-որ միատարր, 

գորշ զանգուած, որին օտար լին էր դա-

սակարգային բաժանումր% է 

Այս սկզբնական, որոշ առումով ճիշգ 

դրո յթը պա բզելուց յետո յ ՚ Ա՝ ելիքեանը 

բոլորովին անլուր ք վկա յՈլթիւնների Է 

դիմում արտասաՀմանեան Հայութեան 

կեանքը լուսաբանելու Համար եւ ցոյց Է 

տալիս , որ այնքան Էլ տեղեակ չէ Սփիւռ*֊ 

քի իրագարձոլթիւններին ւ %ա մ ի ան դա-

մա յն սխալ է բնորոշում Սփիւռքի Հա-

յութեան գասակարգա յին շերտաւոբու-

մը, նրա տրամագբոլթիւնները, ձըգ– 

տումները, Խորհրդային Հայաստանի նը– 

կատմամբ ունեցած վերաբերմունքի ի՜-

րական դրդապատճառները յ 

Թէել Աելիքեանը, կրկնելով կոմու– 

նիստական քարոզչութեան նշանախօսքե– 

ՈԼ* ԷՐ ԳՐՔէ Վարքում Հրամցնում է այն 

սխալ դրոյթը, թէ* Հծանր փորձութիւն– 

ների եւ օտարերկրեայ ճնշման երկար 

ուզի անցած ( բազմիցս լիակատար բԸՀ 

նաքնքման վտանգի առաք կանգնած Լել 

մասամբ բնաքնքուած) Հայ ազգը միայն 

սոցիալիզմի պայմաններում ձեռք բերեց 

ազատ եւ եր քանի կ զարգացման Հնարա-

ւորութիւն» , ա յնուամենա յնիւ է նրա ներ-

կայացուող ուսումնասիրութիւնը, ընդ-

հանուր աոմամբ, ե՛ւ իր Հրապարակ գա-

լու Հանգամանքով, ե՛ւ իր Հեղինակի 

պատասխանատուութեան զգալի դրոշմը 

կրող բովանգակոլթեամբ Ուշագրաւ ե– 

րեւոյթ է ել նորոլթիւն է խորՀրդաՀայ 

պատմտգիտութեան մ էք է 

ԱյսպիսոՎ, Հայ ազգի կազմաւոր-

ման եւ նրա ժամանակակից կացութեան 

Հարցերի ուղղակի կամ անուղղակի ու-

սումնասիրութիւնը հյորՀրգա յին Հայաս-

տանում , կարելի Է ասել, անցել Է չորս 

անհաւասար եւ ոչ—համ արժէք փուլերից, 

- որոնց մեծ մասը նախապատրաստական 

ղեր է ունեցել միայն է Այգ փուլերն ու-

նեն իրենց առանձնայատկութիւննեբը , 

որոնք պա յմ անա ւոր ուած են խորհ բղա-

յին Հասարակութեան պատմութեան ըն-

թացքով : Սակայն, յիշեսւլ նիւթի ^ Կ ^ 

պէս գիտական ուսումնասիրութեան ըս– 
կիգրը գրուել է միայն վերջին մի քանի 
տարիների ընթացքում, մասնաւորտպէս 
1956 թուականից յետոյ : Ւէ ինչ ընթացք 
կ՚ունենայ այդ նախաձեռնութիւնը Հե-

տագա յում* ցոյց կը տայ ապագան յ 

ՄԿՐՏՋԵԱՆ 

(Շար. 3 եւ վերջ) 
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Է Ս – / ՛ Մ Ա Ր Գ Ը 

ւեՂՒՆԱԿ՝ Լ. Շ Ա Ն Թ 

Թ՛ԱՏՐՈՆ ԵՒ ԲԵՄԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ 

Համ ազգայի՛ն է Գասպար իփէկեան թատեր ա– 

խումբը 1965 Մայիս 1-ին, Հոլրճ Համումի < -

յաչաա կեդրոնի ժողովրդային տան թատերա– 

սըրաՀին մէշ տուաւ Լ. Ծանթի *ԵՍԻ ՄԱՐԳԸ* 

թատերակը տ 

ԱրաՀին ընտր ոլթիանը դիտումնաւոր Էր* 

ներկայացնել Հասարակութեան այն թաաերաաը– 

֊րաՀը, որ թէեւ ասսբտած Է որպէա չէնք, ա>– 

•կայն մերկ է՝ որպէս թատրոն, ՀԱ-յ ուղղակի 

Հանդիսասրահով, ըԱ—յ մանաւանգ բեմով՛ եւ 

• ք յ աարքաւորելոլ ու կահաւորելու հանք –գար– 

հին ձեռնարկած են Համազգայինի թատերասէր– 

նեբր) էժողովրդային Տան վարչութեան գործակ– 

ցաւթեամրէ ՊԷյրութը լուրՀ կ - ՚ ք ի ք Հ " ն ի աբ– 

–դիական սարքաւորում ով ոլ լալ կաՀաւորաւած 

բեմի մը՝ մշակութային ամենալայն Հոզսվրգա– 

կանութեամբ թատերական ճիւղի լաւագոյն» 

զարգացման Համ ար ւ 

Այգ ուղղութեամբ իրենց ճիգը կը թափեն 

աՀա թատերասէրները, կը մնայ որ Հայ ժողո-

վուրդը արձագանգէ իրենց կոչին, ու նիւթական 

•մանդակութեամբ կարելի դարձնէ սրահին կեն-

դանացում շ ւ 

թ՛ատերակի ընտրութիւնը եւա կը թուի թէ 

դիտումնաւոր էր, հաւանաբար էղեոնի 8Ի "նամ֊ 

եակին Հետ կապակցելու մտածողոլթեամբ մը 

(Հայկական բիէս մը, յեղափոխութեան Հետ կապ 

ունեցող ապրումներ եւայլն» • •) գիտելէ ետք 

աակայն բիէսը կը դժ ուա բանանք որ եւէ կապ 

գտնելու իղեոնին Հեա, իսկ Հ ա յ Տեղափոխուէ 

թեան Հետ իր ունեցած կապը անցողակի է , երկ–՛ 

ր որ դա կան միայն, եւ այն ալ բացասակսՏն / • • 

տեցումով ւ Նաի/ընտրելի պիտի թԱար որ Հա– 

մազգայինի թատերասէրները չներկայացնէին Լ• 

Շանթի այս թատերակը, որը էր ակար գորգե-

րէն մին է՛ կառոյցով թոյի չխորացուած տի-

պարներով, գործողութիւններոլ անբնական ^ա– 

րաՀիւսոլթեամբ մը, քիչ մը չաա չեչտուած կեր-

պով միակողմանի մօտեցումով, ե ւ մանաւանգ 

անբալարար տիալոկով մը ւ 

Այս քանը թատերակին տկարութիւնը մաա– 

նան չե լու Համարէ Անկէ ետք սակայն բաւական 

Շլելիք բան կայ իումբի խաղարկութեան մա-

սին, որը Հակառակ թատերակի թուլութեան, 

կրցաւ սրա Հը պաՀել բաւական Հեաաքրքրուած 

վիճակի մ է չ , շնորհիւ խաղարկութեան արուես-

տին ւ 

Կարճ ու անբաւարար զարգացում ունեցող 

դերերով երեւան եկան Տիկ• Նէլչի Մինասեան 

ԼԱեդրակի մայրը), Տիկ՛ Հեփիսւ Շանթ (Մ»ւ– 

լեղի քոյրը), Պրն. Կաբա Խաչատուրեան ԼՍիրա֊ 

նի տագրը), սակայն խաղարկութեան ուժով 

կրցան կենդանութիւն բերել այդ Հազիւ ուրուա-

գծուած տիպարներուն ւ Տիկ • Հեփիւո. Հանթ 

երբեմն, բարեբախտաբար կարճ ժամանակավ, 
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ձայնէ փոփոխութէւններ մա քուք էր խազէն մ էէ, 

որոնք է զուր անբնա կ սՏն ութեան տարր մը 

մտցուցին, էր այ լսողէ* այնքան բնական խա-

ղար կութ ես/ն մ է^ I 

Օրուայ յայտնութիւնը Օր՛ Մ արօ Սարդէս-

եանն էր, նախապէս բեմ բարձրացած նոյն 

խումբին Հետ, ՀՕսգարֆ կատակերգութեան մէՀէ 

իսկ այս անգամ Շանթի թատերակի մը մէՀ, ո– 

րը ինչքան ալ սրամտոլթիւններ պարունակէ, 

Հ եո.ոլ է կատակերգութիւն մը ըլլալէ Ւ Օր՛ Աար– 

գիսեանի գեբը (Արսքսէ, Սիրանի *"լ1իկը) 

նոյնքան անբաւարար զարգացում ունէր որքան 

մնացեալ աէպարներունը, ու արտայայտութեան 

տեղեր, որոնք միայն խութ մը պիտի դաոնային 

այլ ձեւէ ըմրռնոզութեամբ. խաղարկութեան մը 

Համար % բեմ ագրի չին Հձ" Աաբգէսեան) ու դե-

րասանուհիին Համագրաւած ճիգերուն արդիւնքը 

եղաւ հասարակութիւնը գրաւող, թատերակով 

տարուելու պատբասա վիճակի բերող ուշագրաւ 

խաղարկութիւնը Օր՛ Մ • Աարգիսեանի | Առաւե-

լութիւն մը նաեւ | որ դերասանական 

կը յայտնաբեբէէ անձնական չծշտը պահելը, երբ 

խոլմբի այլ խազացողներ կը գործածեն տեսակ 

մը սովրովի, խումբին յատուկ շեշա+ խօսելա– 

կերպ։ 

Օբ՛ Պ այծ աո. Գարագաչեան սուաղին անգամ 

Է որ կը տեսնենք մեր բեմերուն վբայ » Անբնա-

կան, բոլորովին չբացատրուող, չչաղկապուոզ 

գերի մը մԷՀ բեմ բարձրանալու դժբախտ պար-

տաւորութիւնը ունէր Օ՛ր՛ Գարագաչեան ւ Ըրաւ 

իր կարելին, րեականութիւն մը բերելու Համար 

իրեն արամադրուած խօսքերուն եւ գործողու-

թեան մէշ, բաւական յաջողելով մանաւանգ իր 

դերի վերջաւորութեան* իր մասին կ«*Բ&էք *Ը. 

կազմելը գժոլաբ է ներկայ թատերակին մէՀ իբ 

ունեցած բաժնով ու իոսզաբկոլթեամբւ 

Ծաա ծանր բեռ մըն էր Աեգրակ Մ թաաեան 

յեղափոխական ուսանողի դերը 1,ուպաբ 

Մանուկէ անի Համար, ոչ թէ որովՀետեւ շատ 

խոր պրպաումներոլ կարօտ տիպար մը ունէր 

ներկայացնելիք, այլ թատերակի ք&գՀանաւր 

թերութիւնը եղող բանականութեան բաւաբար 

տարրեր գոյութիւն չունենալուն համար իրեն 

տրամագրուած նախագասւէւթեանց ու արարքե ե՛-

րան մ է ի Փորձառու դերասան մը պիաի 4™" 

րենար այգ անրաւարարութիւնը ծածկել ու ո– 

բոլ գիւտերով լեզել հանդիսատեսի սւլագրսս֊ 

թիւնը իրականութենէն՝ թատերակի արժէքա– 

գուբկ ԸԱալէն, եւ պիաի տանէր երեւակայուէ 

թեամբ կառոԽցուած տեղ մը դերասանի խազէն 

կառուցած արուեստական վայրը, սւր արուես-

տական ր կը սկսի բնական թուէլ է 

Համեմատաբար այլ տիպարներուն, Առւչեղ 

Տէրեան փաստաբանի տիպարն էբ միայն ոբ ս– 

բոշ շօշափելի ու տեսանելի թանձրութիւն ունի 

թատերակին մէՀէ իր Հակա յեղափոխական, ազ-

գային գործերով չՀետաքրքրուող մարդու, ԵԾը 

ամէն բան է աոաԼ Համարող, ամէն բան է առաք 

քշող մար գոլ յամառութեամք» ու վճռականում 

թեամբէ 

• 

Տիպարին մարմնաւորումը ս տան ձնած էբ 

թաաերախ ո ՚ ւ մ բ ի խմբավարը* Պրն. (ք • Աաբգիս– 

եան։ Պբն՛ ժ– Աարգիօեան դերասան մըն է , ո՛-

րուն կաբողութիւնները գերեբոան բերելու ձայ-

նական շեչաի% մարմնական կեցուածքի ու շար-

ժումներու այնպիսի նրբութիւննեբ, որոնք կը 

կառուցեն ապրող տիպար մը, կքկին անգամ 

յիշատակուելոլ ու փասաոլելոլ կարիքը Հունէն է 

Այս տիպարը եւս, Հակառակ իր բացասական 

ապրումներուն, Հակառակ թատերակի ամբող-

ջութեան ունեցած թերոլթիւններոէն ու տկա-

րութիւնն երուն, կրցաւ վերածել ապրող տիպա-

րի մը, ուշագրաւ, մինչեւ իսկ Համակրեի իր 

ԵՍԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷԶ, միայն ԵՍ ի մասին մը– 

տ ածելու, միայն ԵՍ"վ ապրելու իր կեն դանա– 

կ ան ձգտ ումԷն մ Էք է 

Այս բսլորէն ետք, ստիպսայսծ ենք ըսել թէ 

չենք բաժներ նման թոյլ թատերակներ ներկա-

յացնելու մտածումը, ինչքան ալ անոնք գրուած 

ըլլան Հայ Հեղինակի մը, կողմէ, ու նոյն էակ մե-

ծանուն եւ մեծարժէք թատերագրէ մը կսղմէգ 

էնչպիսին է Լ՛ Շանթ ։ Թատրոնը տարբեր պա-

Հանքներ ունի, բազմատեսակ ու բազմապիսի 

պահանջներով Հասարակութիւնն ալ ունէ էր 

ցանկութիւները, թատերական խոլմբե/ն »ւ 

խմբավարները անՀրաժեչս* է ոբ լարեն իրենց 

ճիգերը կարենալ գսՀացնելու Համար է/ ւ մէկը, 

ե՛լ միւսը՛ ու կարենալ գանելու Համար ճամ-

բան՝ որ պէաէ տանի Հասարակութիւնը գէպէ 

աւելէ բարձ բո բակը, գէպէ աւելի գեղե/էկը, 

գէպի աւեչի մնայուն արժէքները է 

բ՛ 
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«ԱՍՈՆՔ ԱՆՈՆՑՄԷ ԵՆ 
Այսպքս ուրեմ՛ն, մի քանի րոպէի ց յետոյ պիտի հանդիպեմ «զտա-

րիւն» դաշնակցականների • * • 
Դրանից սաաջ մի հանդիպում էլ էր եղել: Թէքէեան վարժարան ա յ -

ցելելու օրն էր , շրջում էի վարժարանի հինգ վարձու շէնքերը։ Մտանք կի-
սախարխուլ մի տուն, բարձրացանք երկրորդ յարկը, բայց պարզուեց, որ 
դասարանի դուռը փակ է : Մինչ տնօրէնը մարդ ուղարկեց բանալին բերե-
լու , մենք մնացինք սանդխավսւնդակում կանգնած։ Իմանալով, որ այնտեղ 
հայ կօշկակարների արհեստանոց է , ես ուղղակի ներս մտայ մի բան աւելի 
տեսնելու եւ գգալու ակնկալութեսւմր: Ել զգացի՛: Երկու անշուք, իրար մէշ 
մտնող սենեակներ էին ու մի 4-5 արհեստաւորներ: Դրան ցից մէկը սափըր– 
ւում է ր ։ կարելիս պատասխանեցին աւելի քան զուսպ։ Թէեւ սափրուողը 
վւութով մաքրեց երեսի սապոնը եւ ոտքի ելաւ, միւսները տեղներից չշարժ– 
ուեցին: Իմ մի քանի սրտագին հարցումները մնացին համարեա անարձա– 
գանգ, միայն տեղից ելած երիտասարդն է ր , որ աշխատում էր մի կերպ 
լցնել անյարմար լռութիւնը։ Աոանձնապես մռայլ էր աջ կողմում՝ իր ցած-
լիկ սեղանին կււացած, հազիւ երեսուն տարեկան կօշկակարը, որի դէմքը՝ 
նոյնիսկ հրաժեշտ տալիս՝ անընդհատ հակուած մնաց ձեռքի կարմիր կի– 
սակօշիկի վրայ • ՚ • 

Արհեստանոցից դուրս եկայ տարօրինակ տպաւորութեամբ ու ելքի 
մօտ հարցական նայեցի ուղեկիցներիս։ 

- Ասոնք անոնցմէ են––. - բացատրեցին ուղեկիցներս, - ի զուր ալ 
ներս մտաք • • • Մոռցանք ձեզի ըսել, որ դաշնակցականներու Պոլրճ-Հա– 
մուտ թաղին մէջ կր գանուիք. 58 թուականին աս տեղերը դիրքերու վերա-
ծած էին, փողոցներու անկիւններէն անսպասելի գնդակներ կը տեղային՛ -« 

«Ուրեմն լա՛ւ պրծանք», - ուզեցի բարձրաձայն կատակել, բայց չկա– 
րողացայ : Արհեստանոցի տպաւորութիւնը շատ էր ճնշող ՚ նշանակում է ՝ 
ինչպիսի՛ թոյ նով են ներաբկուած այս մարդիկ, որ հայ բանաստեղծուհուն 
նոյնիսկ կարգին բարեւե՛լ չցանկացան՛՛՛ 

(էջ՝ 232-233) 

Ուղեւորութեանս օրերին աւելի մօտիկից թափանցելով սփիւռքահայ 
կեանքի բարդ, բազմահանգոյց, բացատրելի ոլ անբացատրելի ոլորտները, 
աւելի շատ բան տեսնելով ու զգալով , - ես գնում էի այդ սրահները՝ վըս– 
տահ, որ այնտեղ՝ կիսակօշիկի վրայից հայեացքը չբարձրացնող, իր ձեււ– 
քի ապրանքից այն կողմ ոչինչ չտեսնող ու չընդունող մանր ու մեծ «կօշկա-
կար նհրից» բացի, - ես կը հանդիպեմ հայրենիքի կարօտից տոչորուած, 
հայրենիքի խօսքին սիրահարի պէս սպասող, փխրած ու անյագուրդ մարդ-
կանց, որ լցնում են սրահների վերջին կարգերը, խոնւում միջանցք ներում, 
սանդուղների վրայ, ժամերով կանգնած մնում բակում, անձրեւի տակ, ա– 
կանջը լարած՝ սրահից ձայներ բերող բարձրախօսին՛՛. 

€՝ԲԱՐԱՒԱՆՆԵՐԸ ԳԵՌ -ԲԱ6ԼՈՒ0 ԵՆ* ( է շ ՝ 



71 

Մ ե ր ա մ ս ա գ ր ի Մ ա ր տ ի հ ա մ ա ր ի ն մ է շ , Ա . կ ա պ ո ւ ս փ կ ե ա ն ի Հ՝0արալա1նե– 

ՐԸ գեո. քայլում են* հ ա տ ո ր ի ն ն ո ւ ի ր ո ւ ա ծ գ ր ա խ օ ս ա կ ա ն ի ն վ ե ր ջ ա ւ ո ր ո ւ թ ե ա ն ՛ խ ո ս -

տ ա ց ա ծ է ի ն ք ն ո յ ն գ ի ր ք ի ն մ ա ս ի ն Մ ա յ ի ս ի թ փ ւ ո վ կ ա զ մ ե լ ն շ մ ա ր ն ե ր ո ւ ր ա ժ ի ն մ ը » 

ր ա յ ց մ ե ր յ ա յ ո ր դ ս ւ կ ա ն թ ի ւ հ ր ը գ ր ա ւ ո ւ ե ց ա ն ո ւ ր ի շ ն ի ւ թ - ե ր ո վ ո ւ « ք ա ր ա ւ ա ն ն ե – 

ր » ո ւ ն մ ա ս ի ն ս կ ս ո ւ ա ծ խ օ ս ք ը վ ե ր ա պ ա ե ո ւ ե ց ա լ ա յ ո թ - ի ւ փ ն : 8 պ ա ն ե ն ք ն ա ե ւ , ո ր 

հ ո ս տ ր ո ւ ա ծ ը մ ե ր ն շ մ ա ր ն ե ր ո ւ ն ա մ թ ո դ ք գ ո ւ մ ա ր ը չ է , ր ա յ ց « չ տ ք ա ն ք ր ա լ է հ ա ս -

կ ը ն ա լ ո ւ հ ա մ ա ր ա մ ր ո ղ յ ի ն տ ե ս ա կ ա ր ա ր կ շ խ ւ ը ։ Կ ը ս կ ս ի ն ք կ օ շ կ ա կ ա ր ն ե ր է ն ։ 

Այս կօշկակարներուն պատմութիւնը միայն երկու անգամ յիշատակ– 

ուելով վերքացած չէ, այլ յիշուած է ուրիշ էգերու վրայ եւս, ել առիթ 

տուած– միշտ նոյն մեկնաբանութեան է կարդացիք ոլ տեսաք Հարկաւ եւ ան-

շո՛ւշտ ցաւեցաք բանաստեղծին Հանած Հապճեպ եզրակացութեան Է լուր * 

Ա. կապուաիկեան ինք կ՚ըսէ, թէ կօշկակարներու աշխատանոցէն պա– 

աաՀաբար ներս մտած է , փողով ու թմբուկով չէ Հասած Հոն ։ Արդ յ ինչո*ւ 

սպասել, որ աշխատաւոր այդ տղաքը գիտնան անպայման, որ եկողը բա-

նաստեղծ է նախ| բացատրութիւներէն յետոյ իսկ* ինչո՛ւ սպասել, որ ըմ-

բըոնեն տրուած բացատրութիւնը ու Հայ բանաստեղծ մը կարգին բարեւե-

լու Համար կարգի Հրաւիրեն իրենք զիրենք: 

Ա՛ ենք ոչ ոք չենք ուզեր մ եղադբել եւ կը գուրգուրանք ամ էն խաւի 

մարգոց արժանապատուութեան վրայ հ ք՝այց այն ո՛՛ր երկիրն է , ուր կ°շ՝՜ 

կակարներուն վերաբերումը չափանիշ կը Համարեն մաբդիկ եւ իմացական 

Հարցերուն դիմաց անոնց ցուցաբերած ցրտութեան ետին՝ կը փութան կաս-

կածելի մարգոց ուրուականները տեսնել ։ 

« Ա ս ո ն ք ա ն ո ն ց մ է ե ն » փսփսացած են Ա • կապուտիկեանի յուշարար-

ները եւ էնք այնքան Հաւատք ընծայած է յուշարարներու փսփսուքին, որ 

մտածելու ու պատճառաբանելու պէտք չէ զգացած այլեւս ։ 

Եթէ կարդալ գիտնային ու արտայայտուիլ դիանային կօշկակար այգ 

տղաքը՝ Հա լան արար տարբեր բառեր պիտի գտնէին ոլ ըսէին ամենուրեք 

ծաղկեփունջ, ծափաՀարութիւն ու կեցցէներ փնտռող վՀայ րանաստեղծու-

Հուն*, որ խոնարՀնեբոլ խոնաբՀ սրտերուն Հակելու փոխարէն՝ սովորա-

կան ամբոխավարներու յատուկ մեղադրանքներով մարդիկ կը դատէ ։ 

քՐվ գիտէ, թերեւս կօշկակար այդ տղաքը բանաստեղծի մը անունը 

լսելէ կամ բանաստեղծութեան մը Համը առնելէ շատ առաՀ սաիպուեցան 

ձգել դպրոցը , իրենց կռնակին առնելով ընտանիքի մը ամբոդՀ բեռը ։ թ՛ե-

րեւս կօշիկներու վրայ ծռիլ յանձն առին՝ առածին Հերթին իրենց զաւակ-

ներուն% եղբօր կամ քրոշ կրթաթոշակները գոյացնելու. Համար, որպէսզի 

այս վերջինները իրենց պէս չըԱաԴ, կարենան վե՛ր ելլել կօշիկներէն, կա-

րենան բար ել տալ բանաստեղծի մը, բաբեւը առնել, խօսիլ Հետը... 

Ինչո՛՛ւ այսպէս չի մտածեր Ա • կապուաիկեան եւ կ՚աճապարէ պարզ 

մարգոց Հասկնայ, կեցուածքին ետին կասկածելի գործոններ տեսնել ալ թու-

նաւոր ներարկումներու արդիւնք Համարել ուրիշ պատճառներով դրսեւոր– 

ուած ցուրտ վերաբերումները։ Ա• կապուաիկեան լաւ գիտէ, թէ ճիշգ չէ 

իր ըսածը, թոյն չկա յ մէլաեզ, թունաւորողներ չկան ու թունաւորուողներ 

չկան է Եթէ թունաւորելու միտք մը Հետապնդէին «ասոնք, որ անոնցմէ են* 

կօշկակարին ղաւկին, եղբօր կամ քրոՀ ձեռքը կոլ տայի՛՛ն իր քերթուած-

ները բովանդակող դասագրքերը, թերթերը, ՀանդէսներըX 

թոյն մի տեսնէք մեր մ է ի Սեզի Հետ թոյն մի բերէք։ Մ եր վէրքերը 

կը բաւեն մ եղի . • • 
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. . . I ԱՅՍ ԽԱՐԽԼԱԾ ՊԱՏԵՐՆ ՈՒ ՄԱՇՈՒԱԾ 
ԱՌԱՕՏԱՂԸ» 

. • .Այսպէս, թաղեցիներով շրջապատուած մտանք վարժարան ու յ ե -
տոյ է լ ՝ եկեղեցի։ 

Հողէ յատակով ու ծեփը թափած պատերով մի սրահ էր ա յ դ եկեղե-
ցին, մաշուած տանիքի ճեղքերից երեւում էր երկինքը։ Հէնց այստեղ էլ 
տեղի ունեցաւ հանդիպումը երեխաներով, ծեր ու ջահելով խռնուած բազ-
մութեան հետ։ Փողոցում ծայր աոած արցունքն ու ալեկոծութիւնը փոխա– 
դըրուել էր ներս, ւցուել տնօրէնուհու րեկրեկուն ձայնի մ է ջ , աշակերտնե-
րի ոգելից երդերում եւ արտասանութիւններում: 

ԷԼ ահա սրահում նստած երեխաները սկսեցին երգել «Սիրուն էրե– 
ւան, գարուն էրեւան» երգը • • • էս շատ անգամ եմ լսել ա յ դ երգը : Լսել 
եմ րազմաձայն երգչախմբերի եւ սիմֆոնիկ նուագախմբերի կատարմամբ, 
լսել եմ մեր դպրոցական ու տօնական տողանցքների օրերին: Բայց ոչ մի 
ժամանակ այդ երգը չէր թողել այն ցնցող տպաւորութիւնը, ինչպէս ա յ դ 
օրը։ էրգում էին բոլորը՝ մեծ ու վաքր, տղայ ու աղջիկ, - քայլերգի ա– 
րագացրած տեմպով, ոգեւորութիւնից վերացած, թափով, մոլեոանդօրէն: 
Զգում ես , որ երեխաները իրենց առջեւ տեսնում են ոչ թ է խարխլած պա-
տերով ու մաշուած տանիքով այս սրահը, այլ էրեւանը , ո ՚ վ իմանայ, ի՜նչ 
հեքիաթային շքեղութեամբ գծուած նրա վարդաշող շէնքերը, նրա լայնա-
հուն փողոցներն ու հրապարակները, ել երեխաները մտովին տողանցում 
են այդ վաղոցներով ու դիպչելով նրա հողին՝ քայլ աս քայլ զօրանում ե ն , 
գօտեպնդւում, լցւում ուժով ու վստահութեամբ • • • 

Հանդիպման ամբողջ ընթացքում ես դժուարութեամբ էի կարողանում 
գէպի աչքերս բարձրացող արցունքը ետ մղել : ինձ համակել էին հպարտու-
թեան, պատասխանատուութեան, ահի խսւււն զգացումները։ Նայում էի ա յ դ 
խանդավառ, տեսլացած դէմքերին ու մտածում, յիրաւի, ի՜նչ հրաշք է , որ 
աշխարհում կայ էրեւսւն, կայ ՀայսատաՏեան մեր սերունդների զրկանքնե-
րով ու տեսիլքով քար առ քար մարմին ստացած ու շնչալորուած՝ գո յու -
թեան, պատասխանատուութեան, ահի խառը զգացումները։ Հայում էի այդ 
էրեւանը դսւռնայ ճիշդ այնպէ ՚ս , ինչպէս երեւում է այս երեխաների* հե-
քիաթն ու ճիշդը իրար խառնող երեւակայութեանը, որպէսզի որքան կարե-
լի է իրար մօտենան կեանքն ու երազը, իրականութիւնն ու պատկերացուր» 
մ ը . . . 

Ու նաեւ՝ նայելով այդ խանդավառ ու տեսլացած դէմքերին, մտա-
ծում էի– մի երկու-երեք տարի յեսայ , երբ այս երեխաները հասակ կհաւ– 
նեն եւ կը սկսեն յաճախել Պուրճ-Համուտի եւ էշրէֆիէի ակումբներն ոլ 
հաւաքատեղիները, այնտեղի բանախօսներն ոլ մարզիչները արդեօք չե՞Ո 
խլի նրանցից եղած էրեւանն է լ , տեղը թողնելով միայն այս խարխլած պա-
տերն ու մաշուած առաստաղը, արդեօք չե՞ն ջարդի այն ուժն ու վսասւհու– 
թիւնը, որ լցրել է նրանց մէջ հայրենի մայրաքաղաքի գ ո յ ո ւ թ ի ւ ն ը . . . 

Ահա այս իրար խառնուած եւ իրար լրացնող զգացումներն էին իմ հո-
գում, երբ ոտքի կանգնեցի՝ խօսելու համար։ 

(էճ՝ 259-260) 
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Նախորգ էքին վյւայ ի յայտ եկած ոգիին մէկ տարրեր արտայայտու-

թիւնն է , որ Հրապարակ կր Հանոլի դարձեալէ Ու նաեւ քիչ մը ուրիշ րան է 

Ներքին երկուութիւն մը որ ՀայաստանԷն Հոս եկած ել ասկէ Հայաստան 

մեկնած բոլոր մարգոց մօտ նշմարելի երեւոյթ մըն էէ կը տեսնեն տգեղ 

բան մը Հո՛ն՝ ու անմիքապէս կը փութան տգեղին արդարացումը բանաձեւելէ 

Կը տեսնեն գեղեցիկ բան մը Հո՛ս՝ ու անմիքապէս գեղեցիկին Հեռաւոր խա-

թարումը կը մարգարէանան է 

ՏորմեՀետէ Համայնավարութիւնը պ արտադրուեցաւ մեր երկրին՝ 

Հայ մարդուն արտայայտութիւներուն մէք անպակաս եղաւ մտքին ու սրր– 

տին մ ի քել ծագած վէճէն առա քացած այս մութ կնիքը է 

«մԿորաւանները դեո. քայ լում են» Հատորին մէք, աոա քէն անգամը 
որ ականատես կ1/ւչլանք կիրաբկոլած այս բոնամիքոցներոան է Սրտին ու 

մտքին միքեւ ծագած վէճը ամենուրեք կը զգացնէ ինքզինքէ Միաքը տեւա– 

բար կը սանձէ սրտին պոռթկումները եւ վարագոյր կը նետէ աչքին տեսած 

պայծաո. բաներուն վրայ է 

Ս * կապոլտիկեան կը դիտէ դպրոցական մանուկները ու կը լսէ «/I– 

նոլչ Երեւան, սիրուն Երեւան» երգը, զոր « Ե ր գ ո ւ մ Է ի ն յ ա լ ո ր ը ՝ մ ե ծ ՈԼ 

փոքր, տդայ ու ապջիկ, - քայլերգի արագացրած տեմպով, ոգեւորութիւն– 
նից վերացած, թսւվավ, մոլեոսւնդօրէն»: Կը լսէ ու իր կարգին կը խան-
դա վառուի , կը յուզուի, բայց մէկէն պէտք կը զղայ յիշելոլ այգ Հտեսլա-

ցած ԱԼ խանդավառի մանուկներուն վաղուան Հաւաքատեղիները, մեր ա– 

կում բները եւ այնտեղի մարզիչներն ու բանախօսները• 

Այնտեղի մարզիչներն ու բանախօսնե՛րը.. • 

Բայց քսյստեղի ուսուցիչները եւ այնտեղի մարզիչներն ու բանախօս-

ները տարբեր մարզիկ չեն։ Երեւանին նուիրուած երգը երգելու խանդը այս 

ձելով մշակած նոյն ւէարդերն են միշտ , ոբ առտու Հո՛ս են եւ իրիկունը Հո՛ն I 

Երկու տեսակ մարդիկ չոլնինք մենք Հոս՛. Գպբոցին Համար տարրեր եւ ա– 

կումբին Համ՛ար տարբեր պատրաստութիւններ տեսած մարգեր չոլնիԴք, 

մէ՛կ ձեւով կը պատրաստուին մերինները, կ՚ելլեն գպրոցէն, կ՝անցնին ա-

կումբ, կը մտնեն կեանքի մէք, կը վերադաաւնան ակո՛ւմբ, ու կ՝երգեն դարձ-

եալ, Հերոսի մը կամ Հերոսի մը Հերոսութիւնը շաղախող Հայրենիքին նը– 

ւիրուած ե՛րգ մը կԳրգեն, դարձեա՛լ « ո գ ե ւ ո ր ո ւ թ ի ւ ն ի ց վ ե ր ա ց ա ծ , թ ա փ ո վ , 

մոլեոանդօրէն»: 

Երբ այստեղի դպրոցները կը գտնուին մեր ազդեցութեան Հգօհինե-

րում» ու մենք իրականոլթեան մէք այնպէս ենք, ինչպէս կը ներկայացնէ 

մեղ Ս• Կապոլտիկեան, խելքի պառկելիք բա՛՛ն է , որ նախ թոյլ տանք Ե– 

բեւանի մուտքը մատղաշ Հոգիներէն ներս եւ ապա լծուինք զայն վերստին 

խլելու սպառիչ աշխատանքի մը՛. Եթէ իրապէս Երեւանը Հոգիներուն մէ– 

քէն խլելը նպատակ է մեզի եւ անոր մասին եղած վսաաՀութիւնը քար դելը 

մաս կը կազմէ մեր ծրագիրներուն՝ ինչո՛՛ւ այմմէն պիտի չսկսինք քանդու-

մի մեր աշխատանքները եւ պիաի սպասենք, որ այգ տեսլացած մանուկնե-

րը ակումբ յաճախելու գիտակից տարիքին Հասնին * 

Ս • Կապուտիկեան թերելս կը խորհի , ոբ մեր գպբոցներուն մէք իր 

ուզածը կը սորվեցնենք եւ ակումբներուն մէք կը սորվեցնենք իր չուզածը։ 

Բայց Երեւանի պարագային, Հայրենիքին դիմաց՝ ո՛՛րն է իր ուզածը եւ 

Ո՛՛րն է մեր ուզածը։ Բայց ո՞վ մա ցուց մեր մէք Հայութեան մէք երկու Հա– 

յութիւն տեսնելու այս Հոգեբանութիւնը, Հայրենիքին դիմաց երկու Հա– 

յոլթիւն տեսնելու այս Հոգեբանութիւնը ո՞վ ստեղծեց... 
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. . . Վերջին անգամ եկաւ* արդէն երերալով, րայց վճռական հւ. ինձ 
պարզեց փոքրիկ մի լուսանկար • 

- Կը տեսնէիք, հայրս է––– Սպաննեցին–.. 
- Ո՞վ սպաննեց. > • 
- Անոնք՛ • • Անո՛նք սպաննեցին • * • Ցիսունութին, շուկայի մ է | ՛ Ւսկ 

դուք անոնց մօտ հիւր կ ՚երթաք, րանախ օսութիւն կ ՚ընէք • • • փերթուած 
կ ՚արտասանէք ՚ ՚ • կը տեսնէ՛ք, հայրս է ՛ * ՛ - երիտասարդը շեշտ նայում է 
աչքերիս մէշ , ապա անսպասելի ձեռքիցս խլում է լուսանկարը ու երերա-
լով հեսանում։ 

Հիւրընկալներիցս իմանում եմ նրա պատմութիւնը։ 

Երիտասարդր սեղանից սեղան գալիս է իմ ետեւից • 
- Երթանք մեր սեղանը, երթանք մեր սեղանը • » • 
Գնում ենք: Սեղանի շուրջ նստած են նրա ընկերները, բոլորն էլ ա– 

րեւախանձ դէմքերով, ջղուտ երիտասարդներ: Կսւրպիսը հասուն տղամարդ 
երեւալու էիգի մէջ է ՛ լուսանկարիչ է կանչում, գինի է պատուիրում, հե-
տեւում է , որ բաժակս լիքը լինի։ 

- Հայրիկիդ յիշատակի՚ն, կարպիս ՚ . . Դերձակ Ցովհաննէս Փամբուկ– 
չեանի յիշատակի՜ն՛ ՚ ՚ Թող այլեւս երբեք չկրկնուեն այդ աղէտաւոր դէպ-
քերը.–. Երբե՛ք; Ո՛չ մի անգամ՛. • 

(էջ՝ 349-350) 

- Կարելի" է ձեգ հետ լուսանկարուիլ, - անհամարձակ ժպտում է խօ– 
սակիցս ե ւ , համաձայնութիւն ստանալով, շտապ կողքի ընկերոջն է տալիս 
ֆոտոգործիքը եւ գալիս կանգնում կողքիս։ 

Երրորդ երիտասարդը մնում է մի կողմի վրայ։ Մտածելով, որ երե-
ւի տղան ամաչում է , ես առաջարկում եմ միանալ մեգ։ Հրաժարւում է ։ 

- Եկէ՛ք, եկէ՛ք, մի՜ ամաչէք, - պնդում եմ ես ։ 
Տղայի դէմքը հետզհետէ չոր, կարծր արտայայտութիւն է ստանում 

եւ , առանց պատասխանելու, թողնում, քսւշւում է հ ե ռ ո լ . . . 
Չգիտեմ այս անգամ նկարուելիս յաջողուե՞ց ինձ ժպտալ, թ է ո չ , 

բայց երկար ժամանակ մտքիցս չէր հեռանում պատանու կարծր, անհաղորդ, 
դէմքը, որը, չգիտես ինչու, յիշեցնում էր «Իդըն Ռոկի» ճաշկերոյթին հան– 
դիպած Կարպիսին ի՜նչ իմանաս, գոլցէ ս ր ա հայրն էլ զոհ է գնացել հա-
կառակորդ կողմի" գնդակին։ Չէ" որ հակառակորդ կողմն կ գնդակին պա-
տասխանել է գնդակով... ^ ^ 

ւո ւ . ^ ՞ 1 ՜ ՛ ա յ Գ Ո ՞ ւ մ յ ա ն ^ ն ք ո Վ է , «ր նոյն՝ տառապած, օտարի թրից 
ինչի" համար... Հին լատինական առածն ասում է . յանցագործին Փնտոհ– 
լիս, փնտռիր, թէ ո"ւմն է ձեռնտու յանցանքը՛–. 

(էշ՛ 375) 
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Գիմացի էքին վրայ ներկայացուած– երկու, գմ-բախա պատանիներէն ա– 

ոաքինէն հանդիպած է իաըն Ռօքէ մ է ք , «Գրական շրջանակ»^ կազմակեր-

պած մէկ ճաշկերոյթէ ընթացքին, էսկ երկրորդը աեսած է նոյն ու հա-

մախոհ շր քանակներ ու հեա Պաալպէքէ աւերակները ա յց ե լած օրը ք ուրիշ 

վավաորուս*ով մը հոն եկած ազոց մէք։ « Ե կ ո ղ ն ե ր ը դ ա շ ն ա կ ց ա կ ա ն ե ր ի տ ա -

սարդներ Էին եւ խմբովին երգում Էին Րսւնկ Օտոմանի դրաւման նուիրուած 
երդը։ խոլորն Էլ շատ երիտասարդ, հագիւ 18-20 տարեկան, մեծ մաստմր 
րրդեայ, նաշխաւոր սվիտներով, անփոյթ–, յանդուգն տեսքով, անցան մեր 
մօտով եւ շարժուեցին դէպի տաճարը»։ 

Այս Հանփոյթ եւ յանդուգն տեսքով» պաաանէներէն մէկն է , որ կը 

մերմէ լուսանկարուէ լ եւ էր կարծր, անհաղորդ դէմ քով* «չգիտես ինչու, 

յիշեցնում էր «Իդրն Ռոկի» ճաշկերոյթին հանդիպած կարպիսին՛..» 

Ւաըն Ռօք-Է կարպէսը իրենցմէ է , իսկ հանք Օթօման երդՈղ ոլ « ա ծ – 

փոյթ, յանդուգն տեսքով* պատանին՝ «Անոնցմէ* : թ՚է՛ մէկը եւ թէ միւսը 

եղբայրասպան կռիւներու ընթացքին դմբա խտացած են ու Ա. կապուտիկ– 

եան հայ մարդու մը ապրումով, հայ բանաստեղծէ մը վրդովում ով* հա– 

սասա րա պէս կր մորմոքէ թէ՛ մէկուն եւ թէ մէւսէն պարագային, առանց 

հրէի եւ հեթանոսի մ իք ել խտիր դնելու, կրկնելով անվեր ք ցաւագին միեւ-

նոյն հարցումները - «Ինչո լ , այդ ո՞ւմ յանցանքով... Ինչի* համար.. .» 
Տրուած հարցումները պատասխաններ ունին հարկալ ու պատասխան-

ները կը պարունակեն ոճիրներուն չարմառիթները, որոնք ոճիրներէն 

ւազ ողբերգական չեն ։ Ա * կապուտիկեան շատ հեռուները երթալու պէտք 

չունի, գիտնալու համար ինչո՛ւն ել ինչի՛ համարը։ ք*ւրայիններուն դերը 

պզտիկ չեղաւ եղբայրասպան կիրքերու հրահրման մէք։ Երեւանէն սկսած 

մինչեւ հոս։ Երբ եղբայրասպան գնդակի մը գոհ գա ցած բոլորովին ան յան-

ցանք երիտասարդ մը հողին յանձնած տոլն կը վերադառնա յին մաբդիէք 

Երեւանի բատ իոն, հայրենական երգի մը փո խաբէն այդ լուրերը կը հա-

ղորդէբ իրենց ու կ՝ աւելցնէր ցնծագին՝– « Դ ա շ ն ա կ ց ա կ ա ն ն ե ր ո ւ ն տ ե -

ղը այսուհետեւ գերեզմանատունը պիտի ըլլայ»: Այսպէս կը հաղորդէր է– 
րեւանի րատիոն ել այստեղ, Ա• կապուաիկեան ը հիւրընկալողներուն թեր-

թը « ք ա ջ ա մ ա ր տ ի կ » կ՚անուանէր եղբայրասպան կռիւներուն ընթացքին մլար– 

ցանիշ կոտրած յայտնի ոճրագործները ։ 

Հարցը մենք տանք այս անգամ– ինչոոլ, ինչի* համար։ կարծես թէ 

հայրենիքը վտանգուած էր ու անոր պաշտպանութեան նուիրոլած մարգեր 

ըլլային իրենց գովերգած արարածները, կարծես փողոց ի քած ԸԱա յին սե-

փական դատի մը ի խնդիր, դարաւոր թշնամիի մը դէմ, Հքաքամաբաի՚կ* : 

Հայաստանի րատիոն, արտասահմանի ուղեկից թերթերը, այնտեղի 

հրապարակախօսներր եւ այստեղի հրապարակագիրները եւ ասոնց թեթե-

ւութիւնն եր էն ու կողմնակալ հաչիւներէն կոչումով անքատոլող բանաս-

տեղծները, որոնք, գմրախտարա՚ր, անմասն չմնացին Հքա քամ արտիկներ* 

պատրաստելու ազգասիրական գործունէութենէն եւ « մ ի ն չ ե ւ ծ ա յ ր ը » եր-

թալու մոլեռանդ կարգախօսներով՝՝ հասան ա՛յս «ծայրին»... 

Թոդ այլեւս երրեք չկրկնուեն այդ ադէտաւոր դէպքերը.՛, Երբե՛ք։ 

Ո՛չ մ ի ա ն գ ա մ ՛ . . Րայց ազէտաւոր դէպքերը կանխելու համար նախ կար-

կամի՛ն թող նման բառեր արտասանող լեզուները, կարկամին միշտ, ամէ՛ն 

Ատնգամ. • • 
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« Թ Շ Ո Ի Ա Ռ Ա Կ Ւ Ո Ւ » . . . 
%որ գլուի սկսելու մտմտուքի մէջ եմ ։ Դարակից հանել, սեղանին եմ 

Փոել այս գլխի համար անհրաժեշտ նիւթերը՝ գրքեր, թերթեր, լուսանը– 
կարներ, եւ նորից զօրահաւաքի ենթարկել յիշողութիւնս: Անսպասելի ներ» 
է մտնում գրող ընկերներիցս մէկը, որ նոյնպէս Երեւանից այստեղ է եկել 
կիսաւարտ վէպը շարունակելու։ 

- Աշխատել չի լինում, շոգից է երեւի։ Մի հետաքրքիր րան չկա՞յ 
մօտդ, տուր տանեմ կարդամ • • • Դո՛՛ւ ինչ օրի ես, ո՞ր գլխի վրայ ես աշ-
խատում : 

- «Համազգային»ի: 
- Այսի՞նքն: 
- Դաշնակցականների մշակութային կազմակերպութիւնն է ։ էսքան 

ասում եմ, էլի չգիտես։ 
- Կարդում ե՞նք, որ իմանանք • • * Պիտի յատուկ գնաս գրադարան ։ 

որ կարդաս։ Դէ մեզ էլ ժամանակ չի լինում։ Հը , ի՞նչ է , դու է՛լ պիտի 
սկսես հայհոյանքներ գրել • • • 

- էս ինչ որ տեսել եմ, այ ն կը գրեմ: 
- Իսկ մե՞նք ինչ անենք, որ չենք տեսել • • Մի բան տուր նրանցից, 

տանեմ կարդամ* •< 
Տալիս եմ Պ– Սնապեանի 59 թուականի «Միջնաբերդ» տարեգիրքը եւ 

«Իագին»ի մի քանի համարներ։ 
փաոասունհինգից անց է բարեկամս, բայց պատանու պէս բււնկուոդ 

է , բորբոք, ու միեւնոյն ժամանակ խորհող, արդարամիտ։ Ծնոլել է Լո– 
ոում Գ բայց սասունցու չափ հպարտ է Սասունով, վանեցու չափ մորմոք– 
սււմ է փշակալած Այգեստանի համար, ազգականի չափ սգում է անապատ-
ներին կուլ գնացած բիւրալոր զոհերին։ Տաղանդաւոր գրող է ել իր տա-
ղանդի ամբողջ ուժով սիրում է Հայաստանը, այրւում նրա ճակատագրով։ 

Նոյն օրը երեկոյ հան մտնում է սենեակս ոլ դեո չնստած, բացական-
չում. 

- Ո՞վ է այդ Անապեանը։ 
- Դրականագէտ է , հրապարակագիր: 
- Երիտասա՞րդ է ։ 
- Ջգիտեմ, կարծեմ երիտասարդ է : ի՞նչ կայ , ի՞նչ է պատահել • • • 
- Թշուաոակա՚ն.. * Ու դեո իրեն էլ դրականագէտ է համարում». ֊ 
–Նախ նստիր, ու յետոյ՝ մի7 հայհոյիր. . . Ինքդ ասացիր, որ չպէտք 

է հայհոյել.» . 
- Տեսնո՞ւմ ես ինչ ոճով՝ է խօսում Վարպետի մասին • » • Մի դրան ա– 

աւղ լինի, դու ո՞վ ես, ի՞նչ ես արել քո ժււզովրդի համար.. . Իսահակեանը 
մի ամիողջ ժողովրդի գլուխն է ր , քսան տարի շարունակ սերունդները նը– 
րանով հաղորդուեցին մեր անցեալին, մեր սրբութիւններին, նրանո՛վ հա-
սունացան • • • Ցիշում եմ, Լենինգրսւդից Վարպետի թաղմանը եկած գրող 
Գբանինը, տեսնելով հրապարակից մինչեւ գերեզմանատուն ձգուող անհա-
շիւ յուղարկաւորներէ, շշմել էբ ու հիացել, թ է ինչպէս մի բանաստեղծ 
կարող է էսքան պտշտուել... է թ է դու իսկական հայրենասէր ես, հրճոլի ՚ր , 
որ քո ժողովուրդը կարող է էդքան բարձրացնել իր բանաստեղծին, ել ոչ 
թէ նրա բարձրացրածին՝ ոտքիդ սւակ գցիր ու տրորիր. . . 

(էջ՛ 229—231) 
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« • ք ա ր ա ւ ա ն ն հ ր ը դ ե ո ք ա յ լ ո ւ մ հ ն » հատորը լեցնող մարգոց խամա– 

մ ու. մին մէք, այն քիչ անձ եր էն է Հոս ներկայացուած «աաղանգալո ր*ը, Ո– 

րուն անունը սլիաի ոլզէր միտք պահել ընթերցողը, րայց որ անուն չունի 

եւ մականուն չունի ։ 

Ինչո՛՛ւ։ Արդեօք Ա. կ ապուաիկեան կը մ տածէ, թէ Վտաղանգալորֆին 

համեստութի՛՛ւնը կը վիրալորոլի, թէ կը խորհի այնպէս, որ կիրարկուած 

հնար ա մ աութիւնը անթափանց կը մնայ եւ ընթերցող ըսուածը ի վիճա-

կի չէ կռահելու իր «արարչագործութեան» թաքուն շարժառիթը։ 

Ա. կապուաիկեան անպայման ըսելիք մը չունի հոս է այլ վՎարպետըֆ 

դուրս բերելու համար մատնանշուած սարդոստայն էն , պարզապէս կը ճգնի 

ըսելիք մը ճարել։ Եւ որովհետեւ տուեալ խնգրին մասին խօսելու համար-

ձակութիւնը կը պակսի իրեն՝ կը ստեզծէ ու կը հանդերձէ Հա աղանդաւոր* 

մը, իր ոչ հաստատուն խօսքերոլն պատասխանատուութիւնը դիւրութեամբ 

անոր Լալակը տալու դիտումով։ 

Ա • կապուաիկեան նոյն հարցին կապակցոլթեամբ ու նոյն էքին վրայ 

դիմած է երկրորդ հնարամտոլթեան մը եւս : կ՚աշխատի ընթերցողին տալ 

այն տպաւորութիւնը, որ Անա պեան («Տեսնո՞ւմ ես ինչ ոճով Է խօսում Վար-
պ ե տ ի մ ա ս ի ն » • . • ) պարսաւագիր մը գրած է Հ*Լարպետ*ի մասին։ Ասանց 

փաստի ու պատճառի բան մը։ Ա• կապուաիկեան շատ լալ դիտէ, որ իր 

ընթերցողները հնարաւորութիւն չունին իմանալու ( « կ ա ր դ ճ ե մ ե ՞ ն ք , Որ ի – 

մ ա ն ա ն ք » ) տուեալները։ Ագտոլելով այդ հանգամանքէն՝ տողեր քով քովի 

կը դնէ ել կը պատրաստուի հրճոլիլ ի լուր իր կողմ է խմբագրուած ու ըն-

թերցողին բերանը դրուած նախադասութեան՝ « Մ ի դ ր ա ն Ո1ԱՈ1լ լ ի ն ի • դ ո ւ 

ո՞վ ես, ի՞նչ ես արել քո ժողովրդի համար»: 

Բայց պէտք է գիտնալ, որ ատոր ո՛վ ես ըսելով, անոր ինքնութիւնը 

բացարձակ չի դաոնար ։ Անապեանին մեղքերը թուելով կամ աճեցնելով հը՜ 

րապաբակ դրուած գրական հարցերը չեն լուծոլիր • Եթէ հաճելի է ձեր ա– 

կանքնեբուն ըսենք տակաւին, որ Անապեանը ոչ մինչեւ հիմա բան մը ըրած 

է իր մողովուրդին համար եւ ոչ ալ այսուհետեւ բան մը ընելու միտք ու-

նի։ Բայց ատիկա կրնա՛յ պատճառ դաոնալ որ ուրիշներ իրենց չըրածով 

պատուանդաններու վրայ բարձրանան եւ ասկէ անկէ կողոպուտներ կատա-

րելով բանաստեղծի յաւելուածական վարկեր ապահովեն ու վարպետ յոր– 

քորքուին ։ 

Հիմնական խնդիր մը դրուած է մէքտեղ, ու Ա. կապուաիկեան փո-

խանակ անոր մէք մտնելու ու ըստ էութեան քննելու տուեալները գիմ ա– 

ցինին թշուառական կ՚ըսէ, դու ո՛՛վ ես կ՚ըսէ ու թաղմանական հանդիսՈլ– 

թիւններ նկարագրելով կը կարծէ բալաբաբել հայ մարդուն հետաքրքիր 

մի աքը ։ 

Պարագայ մբ դարձաւ իսահակեանի այս նոր «վարպետութիւնը* Է Ե– 

բեւանէն մինչեւ Պէյրութ ու Պէյրութէն մինչեւ Պուքրէշ։ Բան հասկցողը 

բերան մը հայհոյեց, բան չհասկցողը բան մը դրեց, հասկնալ չուզողը բան 

մը տպեց։ «Վարպետութիւնը,» գործադրողին բան մը չըսուեցաւ, մատնա– 

նըշողին ըսուեցաւ շատ բան, ըսուեցաւ սրբապիղծ, ըսուեցաւ ուրիշ բան, 

հիմա թշուառական կ՚ըսուի, թշուառակա՛ն..» 

Բայց պէտք է պարզ ըԱայ այլեւս, որ հեռաւորի մը թշուառական լո-

սելով , մերձաւորի մը թշուառոլթիւնները չեն ծածկոլիր - . . 
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«ՊԱՊՕԻԿ/ ԱՏ Ո ՚ԻՐ. . . ՊԱՊՈՒԿ» 
( Հ Ա Տ Ո Ւ Ա Ծ Ն Ե Ր , Է * 1 1 4 3 - 1 4 6 ) 

Ինչպէ՚ս պիտի ուզենայի, յարգելի Զօրսւ Իսկէնտէրեան եւ անզուգա-
կան ճէպէլ-մուսացիներ, զալ ձեզ մօտ ուրի՛շ, ազատ մի օր, զալ պայծառ, 
չյոզնած ուղեղով եւ մինչեւ ուշ գիշեր կլանուսւծ՝ պատմութիւններ լսէի 
ձեր սքանչելի բնաշխարհի մասին... Մինչդեռ եկել եմ միայն գիշերոլայ 
ժամը 10-ին, այն էլ չորս իրար յսւջորդող, միտք ու աւիւն սպառող հան-
դիպումներից ու ասուլիսներից յետոյ: 

Բայց ահա Զօրա իսկէնտէրեանը, բացելով իր հիւրընկալ դուռը, մի 
ուրիշ, ազատ օր հանդիպելու բաղձանքին պատասխանում է ճեպէլ-Մուսա– 
յի հետեւեալ առածով* 

- Ի սուր ընծի տէօր հուվ մը, վիւղը ուտում ք ի կուվ մը • • • 
- Այսի՞նքն։ 
- Այսօր տուր ինծի հալ մը, վաղը քեղի տամ կով մ ը . . . Այսինքն* 

կանխիկ հաւը աւելի լաւ է , քան ապառիկ կովը 
- ճիշդ էք ասում, ուրիշ օր երեւի բոլորովին ժամանակ չի լինի ա յ -

ցելելու Մուսա-լերան զաւակներին •« • 

. . . Ու յանկարծ ծովի բացերի վրայ սեւ մի կէտ է երեաւմ, նա՛ւ 
է . . . Ծառի կոնդերից հսկայ խարոյկ են վառում, կարմիրխաչալոր սպի-
տակ սաւան են կախում ժայռերից ել աղօտ մի լոյ սով սպասում արձագան-
գի՛ • • Ու յետոյ եօթանասունհինգամեայ մի ծերուկ, սպիտակ մօրուքով ու 
կիսամերկ, նետում է իրեն ծովը ոլ դէպի նաւ է լողում։ 

- Պապուկ, ատ ո ՞ ւր . . . Պապուկ, կը խեղդուիս, - գոռում է ափից 
սարսափահար թոռը, բայց պապը արդէն կորել էր ալիքների մ է յ : Ամրողյ 
մի օր լողում է ծերուկը, հասնում նաւին, լուր տանում Մուսա-լերան մա-
սին։ Ել նաւը, որ ֆրանսիական էր, գալիս է փրկութեան եւ մաս առ մսա 
Պորտ Սաիդ տեղափոխում 4000 ըմբոստներին. • . 

Բարձրահասակ, սպիտակ մազերով ոլ հայկական արծուաքթով մի 
մարդ է Զօրա հսկէնտէրեանը, որ այսօր իր բնակարանն է հաւաքել ճեպէլ– 
Մուսայի հայրենակցական միոլթեսւն մի խումբ անդամների։ Փոքրիկ այո 
հաւաքոյթն անգամ վեր է ածւում ազգագրական հանդէսի։ Երգում են խ– 
րենց երգերից, պարում իրենց պարերը, խօսում եւ առածներ են յիշում 
հայրենի բարբառով։ Ու նորից պատմում են պատմութիւններ Մուսա-լե– 
րից, Պորտ Աաիդի վրանաքաղաքից, Կիլիկիայոլմ թուրքական զօրքերի դէմ 
կռուող՝ աշխարհի տարրեր ծայրերից եկած ու գունդ կազմած հայերի՝ նը– 
շանաւոր Հայկական լեգէոններից ու յետոյ՝ 39 թուականին ճեպէլ-մուսա– 
ցիների կրկնակի գաղթի՝ Ալեքսանտրէթեան սանյաքի պարպման ծանր օ– 
րերից... Պատմում են այն մասին, թէ ինչպէս 47 թ– հայրենադարձին շատ 
ու շատ ճեպէլ-մուսացիներ սրտատրոփ մեկնեցին Հայաստան ու նրանց մէք 
Մուսա-լերան մարտերի ղեկավարներից՝ Եսայի Եաղուպեանը, որը հիմա 
հանգչում է Երեւանի գերեզմանատանը։ 

(«Կարաւանները դեո. քայլում են») 
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Կապուտիկեան ա0յս մարգոց բերնէն պիաի լսէր Ծոլսա-Լերան 

ժողովուրդին Հետ կապուած պատմական անցոլղար ձերը ։ 

Լսած թեթեալթիլններր պիտի մարսէր այսքան չո՞ւտէ 

ՄուսաՎհրան ու անոր ղալակներոլն արութեան մասին քանի մր 

իօսք ըսելու Համար՝ պիաի ներշնչուէր ա*յս մթնոլորտին մէք. . . 

Հայոց պատմական Հայրենիքէն ու Կիլիկիոյ զանազան շրքաններէն 

դուրս քչուած մեր տարագիր ժողովուրդին մէք, ԾուսաՎեբան Հայոլթիլ– 

նը թերեւս այն միա՛կ Հատուածն է% որ կ՛՛ապրի Համախումբ, Հո՛ս, Լիբա-

նանի մէք, սեփական տանիքի տակ, սեփական սահմաններու մէք։ Այս Հան-

գամանքը Հայրենակցական միութիւն ստեղծելու եւ Հոս ու Հոն բքիքներ ու-

ռա քացն ե լու անհրաժեշտութիւնը բնա՛ւ չէ զգացուցած իրեն։ Պարզ տրա-

մաբանութիւնը Կ՚ըսէ, թէ անհրաժեշտ չէ նման գործ մը։ Պարզ տրամաբա-

նութիւնը կ՛՚ըսէ նաեւ, որ նման գործերոլ ձեռնարկողները մայր զանգուա-

ծին ու անոր ապրումներուն ու մտածումներուն Հետ կապ չոլն էն, կապ ոլ– 

նին Հաշիւներու Հետ , մթին չտրաշաՀութիւններոլ Հետ կապ Ոլնին ։ 

V» կապուտիկեան այս Հաշուախնդիբ, չարաշաՀ , մթին ոլ չնչին մար– 

Գ"9 գտցած է ահաւասիկ ու առանց տրամաբանութեան Հակակշռէն% 

ըսուածը լսած է Հաճութեամբ ու լսածը նոյն գիւրոլթեամբ Հաղորդած է 

ընթերցողին տ 

Հեղ մը նայեցէք եօթանասոլնՀինգամեայ սա ծերուկին , Որ կիսամերկ 

ծով կը նետ ուի ։ ԻԴչ կորովի ծերուկ ։ նետոլած ատեն նո՛յնիսկ պէաք 

չի զգար Հագուստ Հանելու ։ Տարիքի ծանրութիւնը կարծես չէր բաւեր ի– 

րեն է ի*նչ կոՐովի ծերուկէ Եօթանասունհ ինգամ եա յ ծերուկին ծով նետուե– 

լու առաքին ժեսթով չի գոհանար Ա. կապուտիկեան, այլ Հեչտութեամբ եւ 

ամբո՚ղք օր մը կը լողացնէ զա յն. «ԱլքթՈղջ ՛մի օր լոդոււք Է ծերուկը • • • 

Մուսա—Լերան րմբոստներուն միակ յոյսը ( կը պատմեն, կապուած էր 

մօտակայ քուր երուն վյւայ յաճախ եբեւցող մարտանաւերուն։ ^արտանալե-

րուն ուշադրութիւնը Հրաւիրելու Համար, ըմբոստութեան առաքին իոկ Օ– 

բերան, կը բարձրացնեն խաչանիշ դրօշակը։ Իրենց միակ ու Հեռաւոր յոյ-

սը մօտեցնելու Համար ա՛յսքան խելք ու Հնարամտոլթիլն ունեցող մարգե-

րը* տրամաբանակա՞ն է , որ եօթանասունհ ինգամ եա յ ու նովին րանիւ կաս-

կածելի չ ո ՚ ֊ գ ՚ ՚ ր գ ի ՛է Ը վստահին ճակատագրական բանակցութիւն մըէ 

Բախտը օգնեց Ս՝ ուսա—Լերան ժողովուրդին, ճ ի ՚ շ դ Հ՜, բա յց դէպքե-

րը պատահական դասալորոլմով մը տեղի չունեցան։ Մարդիկ նախատեսած 

էին դէպքերուն յա քորդա կան ոլթիւնը եւ պատրաստուած էին ըստ այնմ է 

Մ տածած Էին խաչանիշ դր՚>չակով նաւը մօտեցնել : Նաւակով նա լուն մօտե– 

նալ է Ու նաւապետին ներկայանալ յարմարագոյն անձերով է Պատմութիւնը 

քալած Է նախապէս կազմուած ա՛յս յատակագծով ել ոչ թէ եօթանասոլն-

Հինգամեա յ ու կիսամերկ ծերուկներ օր մը ամրոզՀլ ծովոլն մէք լողացնելու 

առասպելներով է 

, կրկնենք անգամ մը եւս է որ Ս • Կապուտիկեան զոՀ գտցած է իր Հիւ-

րընկալներուն այս կամ այն մ արմ աքին ւ իրեն եղած բոլոր Հրաւէրները բա-

նաստեղծի իր շնորՀներուն ընծայուած յարգանքի տուրքեր չեն եղած միշտ, 

այլ եղած են ի՛ր ներկայոլթեամբ արժեւորուելու խորամանկ փորձեր է « կ ա -

ր ա ւ ա ն ն ե ր ը գ ե ո . ք ա յ լ ո ւ մ ե ն » Հատորին մէք այդ փորձը առանձին չէ ու պա– 

տաՀական չէ է Բանաստեղծին բանաստեղծութեան մասին խօսելու փոխա-

բէն՝ Հիւրընկալները յաճախ իրենց չեղեալ կենսագրականներով ներկայա– 
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ցած են բանաստեղծին եւ ինք, ի՛նչ խօսքՏ տրամաբանական ԸԱալԷ աւելի 

նախընարած Է Հաճելի ըլլալ ք մնալ ։ 

Գիմացի Էքին վրայ կայ ուշագրաւ պարագայ մը եւս է Մուսա—Լերան 

ժողովուրդին Հետ կա պո լած բոլոր աշխարհամասերը եւ պաամական դէպ՜ 

քերը թուած են Ս * կապոււոիկեա նին եւ ինք յիշատակած է զանոնք դիրքին 

մէք– Մ ոլսա~Լեո.լլ, Հերոսամարտը, Փօր Աաիաը, նշանաւոր Հայկական 

Լեգէոնը, Ալեքսանարէթի Աանճաքին պարպումը եւ ներգաղթի օրերուն ճե-

պէ լ—մ ուսացիներուն Հայրենադարձը։ Բոլորը։ է՝ոլոՈրը։ 

ԱլեքսանտրԷթի Աանճաքի պարպումով՛ ո՛՛ւր տեղա լոր ուեքրսն 

կայն ճեպէ ը֊մուսա ցիները։ Լուսնի* մէք։ 

&ատ ոլ շաա ճեպէլ—մոլսացիներ ուրկէ" մեկնեցան Հայաստան է 

ԼուսնէԴ։ 

Բծախնդիր անտեսումով մը չէ ըսուած Ա՛ուսա—Լերան ժողովուրդին 

նոր բնակավայրին անունը ու Ա* կապուաիկեան երբեք չէ յիշած Այն ճարը * 

այն վայրը, Ուր ժողովուրդին մայր զանգուածը քաւարդ գաբէ ի վեր կ՛ապ-

րի իր սեփական բարբառով, բարքերով, Հերոսամատը վարած Հերոսներով 

"Լ Հայկական Լեգէոնին Հիմը դրած լեգէոնականներով, մտաւոբականնե– 

բով ոլ մանուկներով։ Հոն է բուն ժողովուրդը է իր գպրոցներուն Հետ ու 

եկեղեցիներուն Հետ, իր մեռելներուն Հետ ու նահատակներուն՝ տարագիր 

աճիւններուն Հետ, միշտ Հողին վրայ, միշտ Հողին Հետ, քրտնաթոր ճա-

կատներով, ցեղային յամաոութեամր կեանքը նոլաճելու կամքով., ազգա-

յին ընդՀանրական իաէալներուն Հաւատարիմ իր կեցուածքով է 

Այս բոլորը Հոն են, մինչդեռ Ա. կապուաիկեան Հերոսներուն• Հերո-

սական շքերթին միանալու փոխարէն՝ թուրքին գաղթականական կոչէն ըն– 

դառաքող առաքին թուլամորթներուն յան ձնած է իր դիւրաՀաճ լլկանքը, 

Հայկական Լեգէոնի յաղթական արշաւներուն ատեն՝ անապատին մէք իրենց 

ազգութիւնը վաճառող ել Զիա կամ Հաքքը դարձած պատահական չարա– 

շաՀներէ՚ն կը լսէ Հայկական Լեգէոնի մասին ու կը խան գա վառուի ու. կը 

կարծէ խանդավառոլթիլն մը փոխանցած ԸԱալ ընթերցողին ։ 

Ա. Կապուաիկեան մեր գաղութին Հիւրն էր եւ կենցաղավարական Օ– 

ԲԷ1՚ՔՈՎ Հ ի ՚ ֊ Ր Ը Հրաւէրով կը շարժի• ի սրաէ կը ցաւինք, եթէ Մոլսա-Լե– 

րան ժողովուրդը իր նոր բնակավայրը այցելելու Համար Հրաւէր չէ ուղղած 

բանաստեղծին: Բայց տարբեր է մեր պարագան ։ Ո՛չ այստեղէն Հայաստան 

մեկնած Հիւրր եւ ոչ ալ Հա յաս տան էն Հո՛ս եկած Հիւրերը կրնան Հիւրըն-

կալներուն գծած սաՀմաններուն մէք մնալ։ կարելի չէ Հպլանաւորել* Հայ 

մարդուն ապրումներն ու իղձերը։ Ա. կապուաիկեան բացառութիւն չէ կազ– 

՛քած է Կարգ մը տեղեր ի՛նք բաղձանք յայտնած է ու մարդիկ ճամբայ ելած 

են ի՛ր բաղձանքով ։ իր խնդրանքով գա ցած է շատ տեղ ու տեսած է ՚ շաա 

բան։ Լաւ ըրած է։ Բայց Հայաստան էն եկած Հայոլ մը Համար, Հայ բա-

նաստեղծի մը Համար, բանուորա—դիւղացիական դատին նոլիրուած եր կրի 

մը քաղաքացիին Համար՝ նուա՞ղ Հետաքրքրական էր արդեօք օտար երկնքի 

մը տակ կազմուած զուտ Հայաբնակ այդ գիւղը, որ անոր պարզ այցելու– 

թիւն մը տալու ցանկութիւնը բնաւ չէ ունեցած 9 ՚ Թող անգամ մը երթար 

Այնճար, տեսնէր Մ՝ուսա-Լերան բուն ժողովուրդը, տեսնէր թէ ինչպէ՚ս ա– 

նիկա կառչած է Հողին, անոր նայելով ստուգէր մանաւանգ, թէ ի՛նչ կը 

նշանակէ Հողային արդար բաժանում, գիւղական կեանք ու առօրեա յ ։ Այն 

•աաեն թերեւս գեղեցիկ էք մէ^րքր ե^ֆթԾ^ր ինքն իրեն պատահական մար-

գոց առասպելներով էքկէ արատաւորելսլ դժբախտութիւնը։ ^ 
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Կէ ԱՐՈՒա՛* ԱՐհԻԵԼԱՀԱ6 42 
ԳՐք1Դ.Ն&ք, Ո|՝Ոն8 8 ԱՍ ;ԱՏԸ 
Գհհ՚ԱԱՓՈձԲ (Ա1՝Է1՝է|,ԱՀԱ8) 
ԷՆ > ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՏԻՆ ՕՆԳԱԱ* ԸԼ. 
Լ11լ|ք՝Լ Կէ Ս՜ՏնՕ՚ե ՆՄ1Ո. ԳՈք»Ի 
ՄԸ ՄԷ«։ (ԹԻՖԼԻՍԻ ՄԷՏ, 1609 
քէՈՒհ՚Ն 84ՈԻ11Փ «ՌՈհՍԱՀԱՏ 
գրոՂսւտոհ ժոա՚ԼԱծոԻն 
4ԱՐՈԻա<1էՐ Մ՛ԻԱՅՆ 23 ԱՐէիք». 
ԼՍԼՀԱՑ Գք՚ՈնէՐ). 

հրաքա̂ ր Ադիյէակի կ՚տՕկերա– 
անզօւյլ/ա(| ւ̂սաՏկայւ «քք, 

Օի-քիՕ կ«սլ ուԱ̂էդ պաս*–, 
կէր, ԳՐԱԿԱՆ - է֊ծա՚ՈԻԷՍՏՕ– 
ԿԱ1 ԳԱՏՈԻՄՆԷՐ, ենգիՕսկիէւ ք(Ա. 

Տակ էլ վսԱյւ ոզրողէ կէ^ 
ՍԱԳՐԱԿԱՆը եւ չործկայ լիակա. 
«•ք ՕՈհՏԱԿյ.: <Լելւյաս>րութհօՕ 
ւյր»ւած Ա քաարաՕ («տար հ 
քուաակաէ թաոերօւ), եւ ջՏզպւ. 
ճակ մաւո11ազիսաւքիւ|: 

ԱՆՀՐԱՀծէՏՈԻՒԻՒՆ ԾԸ՝ ՀՕՏ 
ԲԱՐՏՐԱԳՈ8Ն ՀԱՐՑԱՐԱՆՆԵՐՈՒ 
ԷՒ է ՈԼՈՐ ԳՐԱՍԷՐՆԵՐՈՒՆ ՀԱ– 
ՄԱՐ՛ 

ԱՏձԱէՆ ԱՀԱՀՕՎԵՕհ* ՕՐԻՆԱԿ 
ՄՇ ՍԱՀԱՆԱՓԱԿ ՒԻՒՈՀ ՀՐԱ. 
տւս՚աոՒսէէ ա ԳՈՐԾ ԷՆ • 

ւփբաճաՏ 
Ոիսիո 

25 Լիր– Րսկր 
30 Օքւս. ՕսԱ 
10 Տոլա 

Կ̂ աւատու՝՛ 
«ՕԷԻՕԼՆ» Հրաւ/ւ. Տուէք 
Փսատրկդ 2669 կօմ 
Հե»«ճայ&՝ 237133 

§ Մ ա մ ո ւ լ ի տակ ե ն , նոյն ծ ա ւ ա լ ո վ եւ ծ ա պ ւ - ո վ 

Ք ՀԻՆ ՀԱՅ ԳՒ՚ԱԿԱՆՈՒԹԻԻ՞Ե 
ք ԵԻ 

I 1ՄԵԻՄՏԱՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ 
Տ 

Ա Պ Ս Պ Ր Ա Ն Ք Ի 1 Ա մ Ա Ր Դ Ւ մ հ Լ 3 

Տ ^ ձ Ա | 

բստստաս© ոօստա. | 
բ. Օ– 8 0 ճ 2 6 6 9 | 

8 տ ւ « ս է . ւըտ^ւտւօւտւ I 



ՏԱՐԵԿԱՆ ԻԱԺՆԷԳԻն 
ԼԻԲԱՆԱՆ 20 Լ– ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱ՛Ն 7 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ ՛ ՈՍԿԻ 

Վարչութեան հասցէ*– 

աւսէձւ* ճ օ ս ^ օ ւ ա ա ւ ^ ^ 

Ք. I». 587, Քքյո՚օսէհ - ԼձԷ*ո 


