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ՊԱՐՈՅՐ ՍԵԻԱԿ 

«ԿՈՉԵՄ ԱՊՐՈՂԱՅ » 

Տա Լորդ Է 9 Էն սկսելով կը Հրատարակվենք Հա յա աո ան ի ներկայ բան աօսւ եղ-

կութեան կարեւորագոյն գէմքերէն՝ Հարոյր Սեւակի երկար ա շունչ մէկ քերթոլա– 

, որ չաա աւելէ ընդարձակ գործի մը մէկ Հաաուածն ( միայն է Երկին ամ-

բո։ղքութիէ%ը կը կոչուի Հեռաձայն պատարագ) ու. կը րաղէչանայ էրեք մասերէ• -

«Ողբամ թեոեչոց), ^Բեկանեմ թանթեր* եւ Հկոչէմ Ապրողաց* է 

Բացատրական այ» փռՀրԷկ նշում Էն եաքէ յա յան ենք ան միրապէս, թէ Հա– 

րոյր Աէւակի ներկայ քերթուածը կը գեէ մեզ բաք աո.ի կ լայնք ե*. արուեստի Հա– 

աւնութիւն ու. խորք ունեցող պո է մի մը աա.քեա.% 

Արդարեւ, Ապրիլեան էղեձէէի մեակին աո.թիլ. գրուած արձակ թէ թա-

փածո յ ք լ ո ր գրութիւնն եր ու մէքէն կը զա ա ուի Հարո յ ր Ա ելակի այս քերթոլա** 

Նը, իբրել եզակի յաջողուած ք ունեցող գործ մը^ մասնայաաոլկ փայլովդ եւ ար-

ուեստի բարձրագոյն որակով* 

կարդալով Հկոչէմ Ապրողաց^ը, կարելի չէ չըզգալ ինքզինք երկու. մ էծ 

լրբութիւնն էրու աոՀէւ» չրԼոլթիւննե րէն աոաջինը Ա ելակի բանաստեղծական 

մաքի անդադրում իւււովքն է , է"կ էրկրորդը Հայոց լեզուն Է միչա մեր գրակա-

նութեան պարագային, երբ ան Հանդիպի ապրումի իրաւութեան եւ. գրչի վաբ~ 

պեսէներոլ է 



Երկնքից առկախ մի լեռնակղզի* 
Հայաստան աշխարհ: 

Երկնքից առկախ այդ լեռնակղզու ուղիղ կենտրոնում՝ 
Երկու զանգ հսկայ ել անձեռագործ: 
Ել այնքա՛ն հսկայ, այնքա՛ն վիթխարի, 
Որ չէին կարոդ որեւէ կեռից ոչ մի կերպ կախոԱղ; . . . . . . 
՛Օրան ք պարզապէս կոր ծուած են հողին։ 

Անունն՝ Արարատ 
կամ 

Սիս ու Մասիս: 
՛նրանց ռումրաձեւ զոյգ լեզուակները խրուած են հողում 
Եւ, խարսխի պէս, հասնում են մինչեւ հրահեղուկի մթ-ին յատակը։ 
Ու երր գործում են այղ. լեզուակները* 
Երկրաշարժային բոլոր սարքերը 
Իրենց տագնապն են արձանագրում 
Լրագըրերի գունատ երեսին՝ 

Սեւ-սեւ տառերով •»» 
Իսկ ով ունի ունկ, 
Հտւատոյ ր|թակ* 

Նա լսում է միշտ եւ նրանց ձա՛յնը, 
Ղօղա՜նջը նրանց։ 

Եւ ե՛ս չեմ, ոչ էլ դո՛ւք էք դօզանշոլմ, 
Սիսն ու Մասիսն են ղօղանյում անվե՛րշ-անդադա՚ր-անդո՚ւլ. 
Գողթան երգերի չափ ու կշռոյթ-ով, 
ք՚աւքր րամրիռների նուագակցութ-եամր, 
Շարականների ելեւէյումով պատ֊արագասաւ՝ 
1)իսն ու Մասիսն են ղօղանջում անվե՛րջ–անդադսւ՚ր—անդո՚ւլ • 

Ով ունի ականջ, 
քկթ-սւկ հաւատոյ՝ 
՛Նա լսում է միշտ, 

1,սում է նրանց զանգը 
Որ թ-արգմանւում Է ձ կ երկու ր ա Տ . Հ 

Կ^ԵՄ Ա4ՐՈԳԱ8։ * 
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Հեռագըրական մեքենաները 
Իրենց երկսւթ-է սուր ժանիքներով 
Անվերջ կծոտում ու խածոսաւմ են 
Թղթէ բարալիկ ժապաւէնները, 
Որ խուսափելով այդ խածոտումից՝ 
Տարած՜ւամ են շատ ու գօտեւորում համայն աշխարհը՝ 

«Վերջին լուրեր»–ով • 
- ինչ-որ փլուգուած հանքում քմեոել են 

Մի քանի հոգի. . . 
- ինչ-որ տեղ մէկին աքսոր են քշել 

Կամ սպանել– են* ՛ * 
- ինչ-որ տեղ ինչ-որ մի յսւնցապարտի 

Ջ են մահապարտում • « 

Է լ անմիջապէս գոռում–նչում են 
Աշխարհիս բպօր օրաթերթերը* 
Տագնապից-ցաւից-ցասոլ՚մից չււուած մեծ-մեծ տաւէեյավ • 
էլ ձայ նասփիւււի կէտ–կայաններից 
Հաղորդավարներն իրենց թաւ–թսւլշէ–թունաւոր ձայնով 
Ողբերգականի շեշտերն են շարում 
Ամէն մի րսսւի ու տաւփ վրայ • 
Շարժանկարի սարքերն են իսկոյն չխկում ու վխկում, 
Եւ ամենուրեք ժոդովներ (նսւո-եր) ու ցոյցեր (բողոք), 
Թաքոլն-բացայայտ սպաււնալիքնւեր 
(Կառավարական յուշագըրերի րաոերով շխկուն), -
Ապրողն է ՛նչում մեււնռղի . մասին, 
Եւ մեււնողն ինք է ակամայ գոչում* 

- կոչեմ ապրոզա՜ց: 

Սակայն՛ դեռ երէկ, մի հա՜նք չէր փլւում, 
Այլ մի բովանդակ երկի՛նք անողոք, 
Եւ փլւում ո՛չ մէկ, ո՛չ էլ տասնը մէկ, 
Այլ միլիո՜ն ու. մէկ թշոլաւփ .գլխին 
Եւ փլւում-էիուում աշտարակի պէս բաբելոնական՛ 
Մարդիկ այնուհետ մոռացան իրենց մայրենի լեզուն՝ 

Մարդկայներէ՜նը– • . 

Եւ այն ժամանակ, երէկ տակաւին, 
Ո՞ւր էր աշխարհը եւ ի՞նչ էի անում, 
Ո՞ւր էր օրէնքը հանուր մարդկութեան, ^ 
Որ յանցսւպարտին չմահապարտեց • * • 

՛Սա յանցապարտին չ՜մահապարտեց 
Եւ դրանով իսկ բրդեց, մի ապուր յ ՝ 
Որ 20 տարի անցնելուց յետոյ . 
Հէնց ինքը խոթեց ամբողջ 10 տարի: յ 

էլ ասու՛մ եմ ձեդ\ , ՜ 
Ուշացածի պէս– 
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- Մե՜ր, Թա՚խ մեր, լււ՚կ մեր ապրածը յետոյ 
Վերապրեց ինքը աշխարհը հս1մայն՝ 
Երբ Վիլհելմ Հանին Հիտլէրին ծնեց 
ԷԼ Թալէսւթը ծնեց Հիմլէրին. 
Երբ չէթէն իրեն էսէս անուանեց, 
ԷԼ ենիչերին կոչուեց գեստապօ, 
Շեհիգն ո ւ մի սին՝ պ ա տ ե ր ա զ մ աօաալ, 

Նոր կարգ՝ Հիքմէթի հոքիլմէթը հ ի ն , 

Հագգ գին ասուածը՛ նորակոչ նացիզմ % 

էլ ցեղը՝ ււասսա, 
ՀհԷօն թուրքը՝ ֆաշիստ • • • 

էլ առում եմ ձեզ՝ 

Ուշացածի պէս, 
Կրկնում եմ նորից, 
Որ կրկնէք եւ դուք • 

- Հին Զանգըրը\^ց իր սկիզրն առաւ Բուխենվալգը նոր, 
Օսվենցիմ$հ\ւ\ւ սկիզբը դրուեց Դէր Զօրում միայն, 
Մայգանեկձհբը Զի*»րԷթ$եյւռ\։մ հ ի մ ն ա դ ր ո ւ է ց ի ն , 

ֆա^եաուները՝ Էնկիլրիճհյ1Ռ\յ\1, (իաքքաում , ԲաբՈ\.Հ • * • 

Կրտսերը դաաուե՚ց 
Ու դեռ կը դասաւի՛, 

Մինչդեռ աւա՜դը՛ ՚ . չկանչուեց դատի, 
Այլեւս մաքուր, օսլայուած, կոկիկ, 
Էրեսին ժպիտ՝ դիմակ չհանուալ, 
Ել ձեռքն Է մեկնում ու ձեււք Է սեղմում՛" 
քհ ես չեմ կարող կամաց չգոչել • 

- կոչեմ ապրողսւ՜ց։ 

Ապրողաց կոչեմ* 
Չնայե՛լ նրանց սափրուած դէմքին, 
Արդուկուած-ներմակ օձիքին նրանց 
Ու նորատարազ հագուստին այս կոկ: 
Սեղմելուց առաջ* դուք ստուգեցէք 

Նրանց ձեռքե՜րը։ 
Դուք ստուգեցէք նրանց ձեռքե՜րը 

Է լ ՛ ՛ , հիմա՛ նոյնիսկ, 
Կէս հարիւրամեա՜կ անցնելուց յետոյ, 
Նրանց խնամուած եղունգների տակ 
Դարձեալ կը տեսնէք. • . լերդացած արիւն • • • 

Ու եթէ հիմա ես չասեմ, ապա մեռելներն անթաղ 
Պիտի հաստատեն իրենց սուր նիչով, 
Որ թռչուն–գազան որքան էլ կտցեն-գիշսւտեն իրենց՝ 
Մեռելներն անթաղ մսակալլում են կրկին * ւ կրկին 
էւ ամէն գիշեր սուսուփուս մտնում 
Պադ մարդասպանի անկողինը տաք՝ 
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Պառկելով նրա ու կնոջ միջել. • • 
Հրաշքով փրկուած, 

Աշխսւրհէ-աշխարհ գսւրկուած որբերի ողբը ողորմուկ 
էլ այրիների անէծքը անծուխ, 

Որ բռնի կլլուած զսպանակի պէս թռչում անդրադարձ, 
Րայց չհասնելով ո՛չ սատանային, եւ ո՛չ էլ Աստծուն* 

Վերադառնում է գսպանակաթափ, -
Վերադառնալով բնակւում է նա 
Այս անդամ արդէն նրա՛նց տներում, 
Ովքեր հատեցին շիղը այրութեան 
Ալ այրիութեան դիրը տպեցին 
ճակատի վրայ մի ո՛ղջ աշխարհի* 
Բնակւում այնտեղ աչչահի տեղակ, 
Վարձք ու օրհնութեան տեղը գրաւում* 
՛Նրանց տներից դուրս վռնտելով 
Եղած ու չեղած Հիներին բարի, 

Ծղրիդին անգամ, 
ճռիկին նաեւ * • • 

Կապուած ենք, այսպէ՚ս, կապուած ենք իրար4 

Ո՛չ սիամական երկուորեակի պէո, 
Այլ իբրեւ երկու խեղճ տաժանակի՜ր -
Մենք՝ մեր ցաւերի ծսւնրութեամր տանջող 
Ու մեր հատուցման արդար պահանջով, 
Իսկ նրանք՝ իրենց ամօթով (գուցէ՛), 
Իսկ նրանք՝ իրենց սոսկումով (հաստա՜տ): 
Կապուած ենք, ւսյսպէ՚ս, կապուած ենք ամուր 
Ու– չենք բաժանւում ու չենք րաժանուի, 
Մինչեւ կաթ թափած, ո՛չ, արիւն թափած 
Կատուն պաւոժուի այն վագրի նման. 
Որ Պոաըսգամում պատիժն իր կրեց 
Առաւել արդար եւ ծանր աւելի, 
՛Բան %իէ–րենրերգի ահեղ ատեանում... 

Եւ դարե՜րն անգամ չեն տայ թողութիւն 
Թէ՛ բոլոր նրանց, ովքեր գրկեցին, 
Թէ՛ բոլոր նրանց,, ովքեր լքեցին–.. 
Եւ. մի՞թէ, իրօ՛ք, անհնարին է աշխարհում լինել 
Հսկայ կայսրութիւն ու մնալ արդար։ 
Ժխտեցէ՛ք, խնդրեմ, ի սէ՜ր Աստըծոլ... 
Եւ մի*թէ, իրօ՛ք, անկարելի է աշխարհում լինել 
Ո՛չ նաեւ նարպիկ, այլ միայն ճարտա՜ր։ 
ժխտեցէ՜ք, խնդրեմ, ի սէ՜ր Աստըծոլ.,. 
Ժխտո՜ւմ է մեգ պէսւք, ո՛չ արդարացում։ 
Եւ– այգ ո՞ւմ է պէտք արդարացումը, 
Եթէ դրանից դիւրին բան չկայ, 
Ես արդարանալ կարող է նոյնիսկ Գորշ Գայլ պաշտողը, 
Որ դար ու դարեր ուսուցանում է գայլաձագերին. 
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֊ «Արդարանալու մի հնար նսւրէք 
է)ւ • • • գոլւդ գողսւցէք մեշեթէզ թէկուզ» • « • 

ք̂ սւյց արժի" արդեօք հայելի ծախ ել կոյրերի թաղում։ 
Աւելի լաւ չէ* մեռելների մէջ որոնել ողջեր 
11ւ գոչել նրանց ականջների մէջ 

(9՝է աջ ու թէ ձախ • 
- թսււակա՜ն է , ա՛խ, 

է՛լ բաւական է րղաւենք «մեր մ է՛ ի : 
Եկէք այսուհետ շշնջանք «մեր չո՛ւրի, 
Որպէսզի գոնէ վաղը հասկանանք, 
Թէ անբո-նելի–անհասանելին 
Միշտ սկսւում է մի՛մ՛իայն այնտեղ, 
||ւր աւարտւում է ամենաերկար մեր միջնսւմատը • • -
2Է՜, բաւական է շշնջանք «մեր մ է ՚ ի ՛ . 

Այսուհետ պիտի րղաւենք «մեր չոՀ>–րի, 
Որպէսզի ընդմիշտ յիշենք, թէ ինչպէս 
Մեր երազանքը, դարե՛՜ր շարունակ, 
Մենք լեցունի մէջ լցրինք* չլցուհց, 
Մենք դատարկի մէջ լցրինք՝ չմտաւ, 
Եւ • • • մեր լեցունը մեզնից դատարկուեց, 
Եւ՛ • • մեզնով լցուեց դատարկն օտարի– •• 
Մեր • • • հայրենի՜քը մեզնից դատարկուեց : 
ք*այց... ո՛չ մի վայրկեսւն, ո՛չ մի ակնթարթ, 
Մենք չե՜նք դաատրկուել մեր հայրենիքից: 
Մե՛նք սպանուեցինք մեր հայրենիքում, 
թայց հայրենիքը մեր մէջ չսպանուե՜ց, 
ո՛չ, ապրում է նա՛ կրկնակի՜ կեանքով։ 
Իսկ ով չսպանուեց, փրկուեց պատահմամբ, 
՛Նա աքսորուած է իր հայրենիքի՜ց •• • 
11ակայն>՚. նշմսւրիտ-իրաւ աքսորը զալիս է յետոյ, .. 
Երբ որ քեզանից ինքդ ես աքսորւում, 
Երբ որ քեզանից զատւում է կարծես կեանքդ սեփական, 
Օտարլում , ապրում անկախ քեզանից , 

Եւ ապրում այնտե՛ղ, 
Այն բնագաւսւո–բնաշէններում, որոնց երեսն է երեսիդ կարօտ, 
Որոնք արթմնի ու երազի մէջ երազում են քեզ, 

Ոտքե՜րդ անգամ • • • 

Վ,աչկատուններից հալածուած այսպէս՛ 
Քաղաքակրթուած տարագիրներ ենք հիմա ինքներս։ 
Սակայն տարագիր-օտարականի 
1*ափաասշրջիկ մեր հայեացքն աււմիշտ նստակեաց դարձել, 
Կարօտի մեխով ու երազանքի ցցով գսւ՚մոլել է 
հր նախնիների ոտնահետ քերում • . . 
Եւ ամենուր են մեր մարմինները, 
Րսւյց մեր աչքերը այնտեղ են, 
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Այնտե՛ղ, 
Ուր ստուերներն են հսկումի կանգնում 
Ավերակների դիակի հանդէպ՛ 
Ուր բոյսերն անգամ փոխել են իրենց հին ձեոագիրը՝ 
Դաոնալով խսանակ-անընթեոնելի • 
Ուր մօրուքաւոր թոնիրները ծեր՝ 
Վաղո՜ւց ածիլուած՜ հրով ու ջրով, 
Պարարտացնում են իրենց մոխիրով եղինջ ու տատասկ, 
Որ բեղաւորուի հողը* վագրի պէս, 
Բայց եւ չհնձուի ու գէգ չդսանայ 
Ա՛յն անտիրական-անտէր աշխարհում • • • 
Իշխում է այնտեղ կիսատ ու պոատ մենսւկութիւնը, 
Որ չի երկարում ոլ չի կարճանում՝ 

Ուղտի պոչի պէս՛. ՛ 
Աւ իր մատնային թուաբանութեամբ 
կարող է հաշուել նոյնիսկ մանուկը 
Այնտեղ րնակուող հատուկենտերին, 
Որ սովահարի իրենց կսւրմքրոլկ քունը ներկում են 
Մեր ճերմակ հացով, 
ինչ չկսւ՜յ արդէն, 

Ալ իրենց դատա՜րկ-դսւտտ՜րկ գրպանի քար լոութեանը 
Զայն են ընծայում ա՛յն ոսկիներով, 
Ինչ մեզնից խլել-խժււել են վաղո՜ւց... 
Եւ ապրում ենք մենք ք 

Մեզնից դատարկուած մեր հայրենիքը, 
Ու քաղաքակիրթ տարագիր դարձած իր գաւակները, 
Ապրում ենք այսպէս՝ կրկնակի կեանքով՛ 

Կրկնակի, 
Զի ամենագօրեղ բանը աշխարհում 

Ցիշողութիւնն է , 
Որ եթէ անգամ եւ ծակոտկէն է , 
Ապա ոչ երբեք տոպրակի նման, 
Այլ այն վանդակի, այն ամուր ցանցի, 
Որտեղ ապրում է ցմահ դատուածը։. 

Կան անուժ մարդիկ՝ ինչքա՜ն ցանկանաք, 
Բայց անյո՜ւշ մարդիկ՝ միայն փնտռեցէք 
Այն գերիրական էլդորադոյում, 
Որ հիմա ունի ամէն մի քաղաք 
Եւ որ կոչւում է «խելագարանոց».. -
Ուստի, խնդրում եմ, սղագի՛ր բերէք։ 
Սղագի՜ր բերէք, որ սզագըրի մեր յուշերի չուն՝ 
նետուած քարերից անվերջ փշրտուոդ, 
իրար հետամոււռ-իրար ջարդոտող 
նրանց լճային ալիքումների տագնապը, 

Որ մեգ՝ 
Փետուրի նման կամ տաշեղի պէս, 
Ոուցադըրում է աստղերի աււսւջ ու արեգակի, 
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Իբրեւ աճուրդի հսւնուած սաարկայ, 
Որին դին տուող չկսւ՜յ ու չկսւ՜յ • • • 

էքւ յ ուշերը մեր* 
Երէկ-եռանդուայ եւ եաղարամեայ մեր յուշերը կեռ, 
Թէ՛ ինձ են կախում, թէ՛ ձեզ են կախում 
Պատմութեան ժանգոտ հարցականներից՝ 
Այս անգամ ոչ թէ մսագործի պէս, 
Այլ այնպէսք ինչպէս թռչունն են կախում, 
Ողջ ու կենդանի՜ թռչունն ընտանի» • • 
. . . Տսւսնըհինգ դար է , ինչ կրկնում ենք այն, 
Որ անգիր դիսփ նաեւ աշխարհը* 

Ո՛չ, սուտ է , Յիսո՜ւս, 
«Խնդրեցէք՝ տացի՛»: 

Ո՛չ, կարելի է շարունակ փնտռել, 
Փնտռել մե՛գ նման, 
Բայց եւ չգտնել։ 

Եւ կարելի է չգտնել ոչի՛նչ, 
Նաեւ ամէ՜ն ինչ չգտնել կեանքում, 
Նաեւ ամէ՜ն ինչ, րայց ո չ . ՛ , հայրենիք։ 
Հայրենիքն այն է , որ չեն որոնում։ 
Հայրենիքն այն է , որ գտնուած է 
Ի սկգրանէ, ի ծնէ եւ միշտ, 
Ուրեմն նաեւ նա չի էլ կորչում՛ •• 
Եւ ճիշդ է , աւաղ, որ մեր ձեռքերը դատարկ մնացին, 
Բայց մեր աչքերը... լեցո՜ւն-լեցո՜ւն են, 

Եւ արդէն լեցուն 
Ո՛չ թէ արցունքով, եւ ո՛չ էլ արեամր, 
Այլ հոծ հաւատով, խտացած յոյսով՝ 
Այն մշտանորոգ, անմարմին կոյսով, 
Որին շաննաթի ՀոԼրիի նման 
ինչքա՜ն էլ լլկեն ողջ գիշերն ի լոյս՛ 
Լուսաբացի հետ միշտ դառնում է ՛ ՛ , կոյս։ 
Ահա թէ ինչո՛ւ, երթ ես գոչում են՛ 

- կոչեմ ապրողա՜ց, 
ինձ ձայն են տալիս ոչ թէ գիշատիչ ագռաւ-ցիները, 
Արձագանգում են ոչ թէ րորենի-գայլաշները, 
Այլ բոլո՛ր նրանք, ովքեր քաջ գիտեն, 
Որ կոճղ է դառնում մարդը գլխատուած 
Եւ իր վգի շուրջ աճած սունկերով 
Թունաւորում է իր ողջ բոլորքդ , 
Բայց երբ փորձում են մի ագգ գլխատել՝ 
Դառնում է կարծես սա մ ի . . . թթենի՝ 

Նորի՛ց նորանում, 
Դալարո՜ւմ դարձեալ... 

Լսում են նրանք եւ արձագանգում: 
Ու––– չեն պահանջում արեան գինն իրենց, 
Այլ պահանջում են հէնց այդ արի՜ւնը, 



Որ հեղեղել է սարեր ու ձորեր, 
Որ ծեր ծերպերի ներսն էլ է ծորել, 

Սակայն չիՀ կորել, 
Ինչպէս չե՜ն կորել 

Մեր միլիոնաւոր մեռելներն, այո՛, 
փսւնզի • • • չեն ելնում շիրիմից իրենց 
լոկ նրա՛նք, ովքեր ունեն շիրմաքար, 
Որ նրանց ելքի դռնակն է փակում, 
Մինչ միլիոնաւոր մեռելները մեր՝ 
Զրկուած ե՛ւ շիրմից, ե՛ւ շիրմաքարից, 
Մի՜շտ էլ ելել են ու ելնում են դուրս* 
ք՛առապատկելով շարքերն ապրողաց: 

Մեր մեռելները մեր հաշուի7 մէջ են, 
Ս՛եր հաշուի՛ մէջ են ու • • * կսւշուի՜ մէջ են ք 

•թանգի մենք, իրօք, կապուած ենք նրանց յիշատակներին, 
ինչպէս մանուկը իր մօրը՝ պորտով: 

Մեն՜ք նրա՛նց մէջ ենք 
Ու մե՛ր մէջ՛ նրա՜նք, 

Ս՛եր բջիջների՛, մեր ոսկորի՛ մէջ, 
Մե՛ր, մեր ծնուելիք թոռ ու ծոռի՛ մէք: 
Ու եթէ նսյնիսկ մե՛նք յոգնենք մի օր, 
՛Սրանք՛ ապրելով մեթ մէջ ու սրանց, 
Մեր հողերի՛ մէջ, սրանց մատների՛ , 
Աստուածաշնչեան Այրի կնոջ պէս՝ առա՜նց յոգնելռւ, 
Միշտ Դատաւորի դուռը կը րաիւեն՝ այնքա՛ն ժամանակ, 
Մինչեւ չասեն» «Ե՛կ, դատեցայց գայրին»՚>> 

Ու երթ գոչում եմ՛ 
- կոչեմ ապրողա՜ց, 

Ինձ ձայն են տալիս նրա՛նք, որ երէկ 
Իրենց մոխրացող կտուրից սւռան 
Խանձող մի փոքրիկ, առան աչքերո՜վ, 
Որպէսզի վառեն մեր կրակն այլուր՝ 
Օտար երկնի տակ, օտար ցրտի մէջ, 
Գ/ուխը բանտելով իրենց սրտի մէջ, 
Իբրեւ զալարուող-ինքնսւկրկնուող մի միտք անմոռաց, 
- Անկտուր տներ մոռացող մարդուն 
Հաշուենք անգլխարկ ու լաչակսււոր • • . 

Ու երբ գոչում եմ* 
- կոչեմ ապրողա՜ց, 

Ինձ ձայն են տալիս նրա՛նք, որ երէկ 
Խեղ՛ն գաղթականի ցուպի փոխարէնւ իրենց ձեռքն սաան 
Անթսւղ-անշիրիմ մի նահատակի ազդըր կամ սրունք, 
Եւ, Ահարոնի գաւագանի պէս, ոսկորն այդ ծաղկե՜յ՝ 
Անարգ թշնամուն ապացուցելով, 
Որ թէպէտ մեՀէթն աւհրակուած է , 
ք՝սւյց Ալ ՄեՀրաբը դեռ մնացել է^ 
Դեռ մնացել է • • • Արարատի՜ շուրջ.. -



1* - Ր ՚ է Լ ն է Ն ՛ 

Էլ իսկապէս էլ . 
Այն ինչ կսւտարոլեց 

Մի նորսւդարեան ջրհեղեղ էր խօլ, 
Որ անմարդկային աշխարհում ապրող 
Մի ողջ մարդկութեան ջնջել սպսւռնաց, 
Սակայն մոռացաւ ու մտսւհանեց, 
Որ Արարա՜տն էր, հէ ՚նց Արարատըն էր Նոյեան Փրկիչը, 
Որ Արարատի՜, հէ՚նց Արարատի ստորոտներում . 
Ապրեց, բազմացաւ նրա սերունդը: 

Նաեւ այս անդամ նո՛յնը կատարոլեց։ 

Ու մղձաւանջը դնալով քաշուեց իր ափերի մէջ, 
Որոնք վերստին կանաչ ներկեցին իրենց շուրթերը, 
Որ ամպազսւտուած բիլ երկնքի հետ համբուրուեն հեւււում 

էլ– ծնեն զաւակ* 
Մօտաւոր տեսքով պարզ հորիզոնի։ 
Դիշերուայ ամբողջ բովանդակութիւնն ինքն իրեն շրջեց* 

Աստտոի վրայ , 
էլ բիւր երկրային աստղերն օրէցօր 
Կէտադըրեցին խառնակ գիշերը 
Իրենց լուսամիտ կենսիմացութեամբ: 
Ոսկորով, ինչպէս աշակերտական կարծր կաւիճով, 
Մահապուրծ մի ազդ աւազի վրայ «յարեաւ» չդրեց, 
Այլ դծադըրեց մի խորհրդանիշ-պահպանիչ յուռութք* 

: ՚ Իր <Այբ ո ւ Բ ե ՚ ն շ — ը : 

Բոլոր սրբազան խենթերի դանդից ժայթքած արիւնը 
Դարձաւ դրօշակ: 

կախաղաններից ձօնուած սրբերի վերջին խօսքերը 
Դարձան անուններ նորածինների։ 
Էլ ջրհեղեղից մասա՜մբ ա զատուած երկիրն այս փոքրիկ 
Մեծ ոզնու նման փշերն իր ցցեց 
կեռ ատամի դէմ օձացող մահուան, 
էլ ամէն մի վաւշ տնկուեց տունկի՜ պէս, 

Ծաղկի՛ պէս բացուեց, 
էյիւի՛ պէս լցուեց 

Աւշով ու հիւթով, խոստումով մրդի • • -
էլ մինչեւ անգամ մեր բռունցքնե՜րը 
Արմատ ձգեցին ու հագան սաղարթ* 

Դառնալով ծառե՜ր, 
Է լ շուքը* ծառի հառաչանքը խուլ, 
Դարձաւ բարութեան տաղաւար գթոտ: 

Մեռնողը յարեալ, 
Ապրողը ապրեց 

էլ հիմա այն տունն, ուր մենք չենք ապրում, 
է թ է լ ե ց ո ւ ն է չ ա ր ք ո ւ չէ յթանով, 

Ապա այն տունը, ուր ապրում ենք մենք, 



Դարձել է արդէն սրբութեան խորան, 
Մասունքի ծաղկոց, սպաս նշխարի: 

Ու եթէ երէկ թուերը թշուաո. չունէին լեզու, 
Այսօր՝ այլեւս պերճախօսութեան ուսուցիչ դարձած՝ 
Դասեր են տալիս ե՛ւ թլոլատներին, ե՛ւ կակազներին, 
Վերածնունդի ու վերապրումի գրդըււի՜չ դասեր՝ 
Նոյնիսկ ակամայ ապացուցելով, 
Որ սրածումից չի անհետանում բովանդակ մի աղդ, 
ինչպէս որ սէզը քաղ ու քաղհանից, 
՚(,ոյնիսկ ակամայ ապացուցելով, 
Որ մոլախոտի ու հացաբոյսի վէնը դարաւոր 
Միշտ աւարտւում է հնձով, աղացով, 

Փո֊ով ու հացով 
Եւ ապրողների կոչունք–կնունքի խնդութեամբ թնդուն։ 

- կոչեմ ապրոդա՜ց: 
Եւ ո՞վ է ասում, թէ դուք ծով չունէք: 
Ձեր Արեան ծովը աւելի մեծ է Մեծ կամ Խաղաղից, 
Ծովը Քրտինքի՝ Ատլանտականից աւելի խորունկ, 

Իսկ ծովն Արցունք ի՜– •• 
Պէ՚տք չեն արցունքներ։ 
Նրանց փոխարէն 

Թող հոսի աւի՜ւն, թող հոսի քրտի՜նք 
Ու սրրադըրի վրիպակները նոյնիսկ բնութեան՝ 
Ապառաժները դարձնելով հնձան ճմլելիք դինու, 
Առապարները՝ բաց շտեմարան հացի եւ մրդի, 
Անապատները՝ շէն-ապատների բաց ցուցահանդէս, 
Որպէսզի ամէն կտուրի ներքոյ, ամէն յարկի տակ, 
Բախտաւորութեան հարսները մահճում .. 
Նորսւծնի հետ, երկուորեակի պէս, 
Ապահովութի՜ւն բերեն լոյս աշխարհ, 
Եւ ամէն տան մէջ խօսուն շշերը 
Երազկոտ գինու շուրթերը բացեն, 
Եւ ամէն տան մէջ, «Հայր մեր»–ի նման, 
Հոլովուի մեր նոր նշանաբանը՛ 

- Մեր թափուած գինին 
Մեր ջարդուած շշին թող մատաղ լինի: 
Դինի՜ն– բայց երբեք ո՛չ արիւնը բորբ, 
Տշի ՚ ՚ ն , բայց երբեք ո՛չ երկրին աւեր՛՛՛ 
Եւ պէսւք չէ հիմա շարոց-շարական, 
Նաեւ պատարագ ու հոգեհանգիստ: 
Հողն ինքն է երգում իր ընդերքների մթին կոկորդով, 
Նուագակցութեամր իր ջրվէժների, 
Իր քամիների խմբերգով զօրեղ, 
Մասեաց անլեզուակ զանգերի հուժկու մենակատարմամբ՝ 
Ի տես բիւրաբիւր այն հանդիսատես լամպ ու լոյ սերի, 
Որ հիացմունքից թարթում են իրենց աչքերը շողուն 



յ յ 

էլ աւելի են թրթըռուն-ապրող, 
թան թէ սւռկայ ծալ աստղերը վերին: 

- կոչեմ ապրողա՜ց, 
կոչեմ վերապրած ու վերածնուած ժողովո՜ւրդ իմ, քե՛զ։ 
Էլ ես, որ եղայ տարաբախտ վկան լացիդ ու կոծիդ 
Ալ տառապանքիդ անօթը դարձայ, 

կործուա՚ծ անօթը • , 
Որ վկան եղայ սոսկումիդ ահեղ 
|)ւ զարհուրանքիդ պահեստը դարձայ, 

Անտա՜կ պահեստը* 
Որ վկան եղայ ցասումիդ նաեւ, 
էլ ծառացումիդ, եւ ընդվզումիդ, 
Ու դարձայ նրանց խորհրդանիշը՝ 
Հողի մէջ խրուած հսկայ նիզակի սլաքը ցցճւն, 
Որ նաեւ ցայսօր դեռեւս անկատար 
Վրէժդ եմ, քէնըդ, ոխըդ երկկատար, 
քայց նաեւ վկան, բախտաւո՜ր վկան 
նահատակներիդ վերածննդի, 
Վերապրողներիդ խանդ ու եռանդի, -

էս ասում եմ քեզ՝ 
Պատուիրանի պէս* 

Դո՛ւ, որ վաղուց ես կոչւում ժողովուրդ, 
Թէպէտ ակամայ դեռ ժողովուած չես, 
Տակաւին ցան ես, ցիր ես եւ սփիւռք, 
Դու այսուհետեւ ժողովուես պիտի՝ 
Յիշելով, որ այս ջարդ-կոտորածը-նախնիր-եղեռնը 
էրէկ չսկսուեց, երէկ չսկսուեց^ . . 

5*000 տարուայ, 
500 տարուայ, 
էւ 50 տարուայ 

Պատմութիւն անի այգ ջարդ-սպտնդը֊նախնիր֊եղհոնը, 
Որ չի՛ տւարտոլել օտար ափերում* 
Կարմիր էր, հիմա ներմակ է դարձել, 
էւ հիմա արդէն նա դանդ չի հատում, 

Այլ գրաւում է , 
Չի կտրում ձեռքեր, այլ վարձում ընդմիշտ, 
Չի առեւանդում, այլ հմայում է , 
Յի հեղում արիւն, այլ ծախ է առնում 
է ւ , միացնելով երակ-երակի, 
Իր ամենակուլ արեանն է խառնում* • . 

կրկնում եմ ես՛ 
Ահազանգի պէս. 

- Այո յարդ-սպանդը երէ՜կ չսկսուեց», 
ռ չ էւ Վաղն է նա աւարտուելու, 

Ուստի վախեցէք սպանդից ն երմա՜կ 
Աւելի, քան թէ եղեռնից կարմի՛ր, 
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Ուստի կրկնեցէք ինձ հետ միատեղ, 
Ինչպէս երդումի խօսքերն են կրկնում. 
- Բոնի ձուլուեւիս թունաւորւում են իրենք* արիւնով. • • 
ինքնին ձուլուելիս թունաւորւում են իրենք՝ արիւնով • • . 
Աքսորը միայն թոնի չի լինում, այլեւ կամովին, 
Ալ առաւել է տխուր ու տրտում ոչ մեռելոցը, 

գհրելոցը: 
Օտարութեան մէջ ազատ լինելն էլ այլ գերութիւն է , 
Թէ տան մէջ նոյնիսկ գերութիւն լինէր՝ այլ ազատութիւն: 
Իսկ տունը տո՛ւն չէ , այլ հայրենի՜ք է , 

Եւ ի՜նչ հայրենիք. 
Գայլի երախից ձեռքերով խլուսւծ մի Դաւիթ մանուկ 
Երկանաքարի ակռայից պրծած ալ ջ անդամ մի սերմ « • • 
Եւ Ո վ̂ կը գտնի, որտե՞ղ կը գտնի 
Այսպիսի մէկ այլ՝ երկրո՛րդ հայրենիք 

Եւ ի՜նչ հայրենիք–.– 
Թերեւս աշխարհում ո՛չ մի հայրենիք, 
Մե՜ծ՛ ու վիթխարի, զօրե՜ղ ու կարող ո՛չ մի հայրենիք 
Իւրայինների սրտում ու հոգում չի յարուցանում 
Այնքան սէ՜ր անանց ու կարօ՜տ այնքան, 
Որքան այս մի բուռ–բռում սեղմըւած երկիրը Հայոց. 
Ո՛չ ոք աշխարհում իր հայրենիքով մեծ ու մեծանուն 
Ջի հպարտանում այնպիսի մանո՜ւկ միամտութեամր, ք 

Այնքան ինքնամո՜ո եւ անվերապա՛հ, 
Ինչքան որ սրանք, 

Ո՛չ ոք աշխարհում իր հայրենիքը չի տենչում այնպէս, 
Ինչպէս որ սրանք • 

Եւ չի հաւատում այնպիսի մանուկ միամտութեամր, 
Ինչպէս, որ սրանք՛ 

Եւ չի դողդողում նրա այսօրուայ ու վսւղոլայ վրայ, 
Ինչպէս որ Սրա • •» 
Սիրածի գրկում՝՝ 
Միշտ Սրա՛ մասին՛ 
Բաժակի առաջ՝ <-« 
Միշտ Սրա մասին > 
Աքսորում-բանտում՝ 
Միշտ Սրա՛ մասին* 

Աշխարհի բոլոր քառուղի ներում՝ 
Միշտ Սրա՛ մասին– ք 

Ապրելիս՝ Սրա՜, 
Մեռնելով՛ Սրա՜, ՚ ՚ ՚ -
Միշտ Սրա՜ մասին • • • 

Եւ Սրան բնաւ չճանաչողը պիտի որ կարծի, 
Թէ սա երկիր է մի հսկայակա՜ն, 

Վիթխարի՜ աշխարհ, * 
Հայրենիք հզօ՜ր.. . 

Եւ իսկապէս էլ՝ Սա երկիր է մե՜ծ, 
Վիթխարի՛ աշխարհ, 
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Հայրենիք հզօ՚ր : 
Եւ մի՛ պսւհանջէք, որ ես ինքը* ինձ մանրեմ՝ 

Ցարդի պէս: 
Թողքք ես մնամ ինչպէս կամ՛ ցօղուն: 
Ու թոզէ՚ք նաեւ ես մնամ իմ նոր պաշտամունքի հետ 
Եւ ամբողջ սրտով ցանկանամ տեսնել, 
Որ դուք էլ՝ ինձ պէս նորադար ձուելով* 
Հին Աստծու նման, նրա վախարէն , 
Պաշտում էք արդէն մի • • • ծա՛ռ՝ 

Թթենի՜ն, 
Որ գլխատումից ոչ թէ չորանում, 

Այլ նորանում է՛–՛ 
- կոչեմ ապրողա՛ց՝ 
նորադար ձների՜ն: 

Մա՜րդ ենք, ո՛չ մանրէ, 
Որ բազմանում է իրեն կիսելով: 
Միանալով է մարդը բազմանում, 

Եկէք՜ միանա՜նք։ 
Եկէք միանա՛նք, 

|1ր վաքրիկ հողի երազանքը մեծ 
Ս՚արմին ստանայ մեր միս-ոսկորով, 
Եւ մարմնաւորուած մեծ երազանքի բուժիչ բարութեամբ 
Մենք էլ ազատուենք մեր ււխ ու քէնի ցածր զգացումից, 
Որ դրանով իսկ չնսեմանանք անգամ մեր ներսում, 
Այլ մնանք մեր վեհ հպարտութեա՛ն հետ, 
նաեւ մեր վսեմ արհամարհանքի՛, 
(՛այց աւելի շատ՝ մեր ծով բարութեա՜ն 
Ու մեր բնածին այլասիրութեա՜ն, 
ՈՐԻց զրկւււելով մենք կարծես մե՛նք չենք, 
Կիսաւերակ ենք եւ կանգուն շէ՚նք չենք.. . 

Մենք այսսփսի՜ն ենք 
Ու պիաի՛ լինենք։ 

Թողած ցաւը մեր, ցաւը լեռ ու բեռ՝ 
Կրում ենք ցաւը համա՜յն աշխարհի։ 
Թողած հոգսը մեր, հոգսը քար ու սար՝ 
Հոգում ենք հոգսը համա՜յն աշխարհի՛ •• 
Թո՛ղ որ յամեցող, բայց չսւնհամացուլ արդարութիւնը 
Ամէնից առաջ հասնի սւմէնքի՚ն, 

Մեզ՝ միայն վերջո՛ւմ––– 
Եւ մեր կսկիծը զսպանակելով՝ 
Մենք մասնակցում ենք այլոց հանդէսին, 
Մասնակցում սրտա՚նց-անմախա՚նք-անքէ՚ն . . . 
Թո՛ղ ուրախութեան ուղտը գէթ վերջո՛ւմ, ամենսւ՜վերջոլմ, 
1՚ր ծունկը ծալի մեր դրան առաք՝ 
Յաւերժ ցանկալի ուխտաւորի պէս.. . 



էյ լ սպաուում է մինչեւ իսկ սրբի համբերութիւնը, 
Ինչպէս հոտում է մինչհւ իսկ ջուրը՝ արգելակումով: 
Մենք յաջորդներն ենք Աուրր Նահատակաց, 
Սակայն ինքներս րնաւ էլ սուրբ չենք, 
Մարդ ենք հասարակ եւ • •• հաւատում ենք, 

Որ պիտի դաոնա յ 
Մեր իւրաքանչիւր խլեսւկը՝ ալեակ միատեղումի, 
Էլ իւրաքանչիւր փշուրը՝ պաշար մօտալուտ վաղուայ , 

Մնացորդն՝ անորդ, 
Մասունքը* մսուրք, 
Սփիսւքը՛ ապաո֊ք, 
Նշխարը աշխարհ • • • 

է)ւ այս ասում էք ո՛չ դուք, ո՛չ նրանք, 
Այլ ե՜ս եմ ասում, 
էս՝. Սիս-Մասիսըս, . . 

Անդո՚ւլ-անդադա՚ր-անվե՜րջ գնդացող իմ անքուն գանգով։ 
Գողթսւն երգերի չավավ այլազան, 
Բամբ րամբխւների հնչումով պէս-պէս, 
Ամենատարբեր ելեւէջումով շարականների, 
Սիսն ու Մասիսն են զրնգում անվե՚րջ-անդսւդա՚ր-անդո՜ւլ. 

Ով ականջ ունի, 
Բլթակ հսււատոյ՝ 
Նա պիտի՜ զգայ 

ք՚մ եռաղօղսւնջ զանգի ասմունքը, 
իմ եոաբանեայ ասքի ղօղանջը, 
Իմ եոամատնեայ խաչակնքումի շնչող ստուերը • 

֊ ՈՂԲԱՄ ՄԵՌԵԼՈ՜Ց - • • 
- ԲԵԿԱՆԵՄ ՇԱՆԹԵ՜Ր––. 
–ԿՈՉԵՄ ԱՊՐՈՂԱ՜Ց––. 

«I– Ս– 

ԱՍՍ11Ին*Ի ԵՐԵԿՈՅ 

( Պ Ա Ր Ո Յ Ր Ս ե հ Ա Կ ) 

ՅԱԿՈ1* ԿԻհԼՈՅծԱՆ 



. ք Ա Գ Ի % 

է|. ՍԱՍՈՒՆԻ 

ՍԱՐԵՐՈՒ Ա Ս Լ Ա Ն Ը 
՚ 

Դ Ի Ւ Ց Ա Զ Ն Ի Ն Մ Ա Հ Ը 

Աձ/տոքի բարձունքին կը խո րՀր գա կցէին Հ/ատախի եւ Տալւորիկի իշ-

խանները։ Հոն էր Մ ոլրաաը իր թիկնապահներով, ԱարՀատը՝ իր մարտավ-

կան խումբովէ ՚ԲաՀանայից գասն ալ, զինուած ու խաչր մոռցած՛՝ կը մաս-

նակցէր այս գերագոյն մոզովին» 

Հաֆլչզ փաչայի առա կար կը կը քննէին ։ 

իշխաններէն ոմանք անձնատուր րք/ա/ոլ տրամագիր էէն I ՛էյերումի 

խէէ սա ումր անոնց կամքը խորտակած Էր « 

- Ի*նչ կրնանք ընել, մեր մողովոլրգի թիլէն երեք անգամ աւելի 

դօրք կայ մեր գիմաց է Մեր փամփուշտը եւ վառօգը վեր քացած Է , ուտելիք 

ալ ք ոլեինք, • մեր կենգանիները մորթելով կ՚ապրէինք, անո՛նք ալ վերկա-

նալու վրայ են։ Այս կացութեան մէկ% անձնատուր ք*Աաչով թերեւս մեր մո– 

ղովուրգին մէկ մասը փրկենք ։ 

Իսկ միւս իշխանները կը մտածէին ցրո*–իլ եւ ապաստանիլ զանազան 

անտառներու, խորխորատ ձորերոլ եւ քարանձաւներու մէկ, գոն է երկու 

շաբաթ շաՀելոլ Համար, մինչել ձիւնը բոն էր լեռն ու ձորը է 

ԼՈԼՈ, էր իշխան Գրգօն, լուռ էին ԱարՀատն ու իր ընկերները, լուո. 

ոլ մտածկոտ էր նաեւ պարոն Ա՝ոլրատ: 

- Դամ-ան (Տուրքին անձնատուր ըԱալ, մեր բնակն կումին Համազօր է , 

- պոռթկաց իշխան Գրգօն, որուն ոլզզոլած էին բոլորին ակնարկները ։ 

- Մինչեւ վեր կին փամփուշտը պիտի կռուինք, - շարունակեց իր խօս– 

քր իշխան Գրգօն, - այս է փրկութեան միակ ճամբան ։ ինքնապաշտպանոլ– 

թինը պէտք է շարունակենք, ուր որ կրնանք, ուր որ կը Հասնինք, բայց 

• անձնատուութիւնը Սասնոյ տունը կը քանդէ ։ Մի Հաւատաք սուլթան Հա– 

միտին եւ ոչ ալ Հաֆըզ փաշային է Մեզ չկրցան զէնքով ընկճել, Հիմա կ՛ու-

զեն խորամանկութեամբ փոշիացնել մեր անընկճելի լեռներըէ 

ճնշիչ լռութիւն մը տիրեց բոլորին է Երկու ՝ մասի բաժնուած Էր մո-

զով ուր գը յ 

Բոլորին աչքը գարձԽւ գէպի Ա՛ոլբատը, որայգ օրերուն գոլրսի ամ– 

բողկ Հայոլթիլնը կը ներկայացնէր, որպէս ազատագրութեան ռաՀվիրայ եւ 

մարտիկէ ^ ^ 

2այն բարձրացաւ զանազան իշխաններէ» 
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- Տեսնենք պարոն Մոլրատը ի՞նչ կ՝ըսէ, ի*նչ վճիռ կոլ. տայ, ի՞նչ 

կրնանք ընել • ՚ » 

Մուրատ պաՀ մը մտմտուքէ ետք, ընկճուած բայց պատասխանատո-

ւութեան գիտակցոլթեամբ, ճգնաժամային այգ պաՀուն, խոՀեմոլթեամբ 

ըսաւ. • 

- Ջեր կամքին կը թողում, դո՛ւք տարիներովդ կռուած էք այս լեոնե-

րուն վրայ, ազատութեան պայքարի ամբողՀ ծանրութիւնը ձեր ուսերով 

վրայ վերցուցած՝ էք: ճակատագրական այս գոյամարտի ընթացքին, դուր– 

սէն օգնութիւն չՀասաւ յ Զեր վճիռը ինծի Համար ալ ընդոլնե չի է , ես ալ 

ազատութեան մարտիկ մըն եմ ու պատրաստ եմ իմ կեանքով ձեր ճակատա– 

գիրր բաժնելու: 
իշխանները , յուսաՀատ , իրարու երես նայեցան : 

Ոմանց Հոգիին մ ԷՀ փլուզում կար , գիմագրոլթեան կորովը կոտրուած 

էր է Հաւատք չունէին թուրքի խոստումին ու անձնատուութիւնը նուազա-

գոյն յոյսը չէր ներշնչեր իրենցէ 

Իշխան *հրգօն արգաՀատանքով գլուխը կ՝երերցնէր, յուսաբեկում 

տեսնելով ոմանց աչքերուն մ ԷՀ : 

- @՝ուրքր խարերայ է , միշտ խաբած է ու գալագրոլթեամբ խորտա 

կած է իր թշնամին է Այդպէս վարուած է քիւրտ ցեղապետներուն Հետ ել. երբ 

անոնք անձնատուր եղած են, կա՛մ գլխատած է զանոնք կամ կախաղան 

բարձրացուցածէ Այգ^Է" վարուած է Հայերուն Հետ եւ մենք ստոյգ վկա– 

յոլթիւններ ոլնինք այգ մասին ւ Այգպէս կը վարուի նոյնիսկ իրեն ազգա-

կից այն վէաչանեբուն Հետ, որոնք ըմբոստ դիրքի մ ԷՀ գտնուած են սուլ-

թանին գէմ ։ Ու Հիմա, այսքան արիւնոտ կռիւներէ ետք, գոլք տակալին 

կ*ոլզէք Հաւատալ Հտֆյազ փաշայի խօսքին ։ Ես պիտի շարունակեմ կռիւը ւ 

ԳիմագրՈլթեամբ թերելս մաս մը մեր ժողովուրդէն իր ԳԷՈէ–խը փրկէ 5 

- Ոչ վառօդ ոլնինք եւ ոչ ալ փամփուշտ , իշխան *հրգօ՛ : ինչպէՈս 

կռուինք, ի՛նչո՛վ կռուինք, - ըսին ոմանք մ ռա յ լ գէմքով է 

%աՀանՀ կար չատերոլ Հոգիին մ ԷՀ, Րա յՏ մինչել վերՀ կռուելու ներ-

քին ու իրապաշտ ձայնն Էր , որ մէկ կողմ կը վանէր անձնատուութեան գա-

ղափարր տ 

ճիչդ ա յ գ վայրկեանին երեւցաւ իշխան Պեաօն, որ քանի մը վիրա-

ւորներոլ վէրքերը կապելու գացած էր : Ոմանց սրունքները ՀախՀախուած 

էին է ու իշխան Պեաօն միակ վարպետն էր բժշկական արՀեստին մէՀ, ժո-

ղովրդական վարպետ բ^՚իշկ մը, որուն անունը Սասնոյ չրՀանէն դուրս, 

շատ Հեռոլներր Հասած էր : կոտրած , նո յնիսկ Հախ Հա խո լա ծ ոսկորները 

խելօքիկ մը իրենց տեղը կը գտնէին, ու վիրալորը Հաւատք ունէր վարպե-

տին ձեռքի Հրաշագործութեան վրայ։ 

է*չիք ան Պետ օն խոՀեմ եւ պաՀպանողական մարդու Համբալ. ունէրյ 

իշխանները կացութիւնը պարզելէ ետք, անոր չրթներէն կախուեցան, 

յոյս ունենալով, թէ դիւանագէտ իշխանը ելք մը պիտի կրնա յ գտնել, ինչ–՛ 

պէս ըրած էր շատ յաճախ է 

- Բանը բանէն անցած է յ Մեր ել թուրք կառավարութեան միՀեւ ա յլ– 

եւս կամուրՀ չմնաց է Օսմանցուն այլեւս չեմ Հաւաաար ։ Ով որ անձնաաոլր 

պիտի ըլլայ, գերեզմանը իր ձեռքով կը փորէ՛, իյելքեբնիգ տուն կանխեցէքյ 

Եթէ օսմանցին մեզ բնաՀնՀելՈլ ծրագիր չունենար, երեսուն Հազարի աւելի 

չարժեր մեր վրայէ է \ 
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Փորձառու իշխանը ոմանց դէմ քէն վրա յ արդէն նչմ ար ահ՝ էր անձնա-

տուութեան արտայայտութիւնը եւ իշխան Պ՝ՐԴ"յի խռովս,յոյզ ճակաաը I 

Հանդարտ, բայց վճռական՝ աւելցոլց • 

- Ես իմ Հետեւորդներով պիտի շարունակեմ կռիւը Անտոքի ստորոտ-

ներուն վրայ, պիտի քաշուինք Ընկուզենիներու ձորը , ու պիտի դիմադրենքէ 

Հէատերը պիտի իյնան այս կռիւներու ընթացքին, բայց մէկ մասը պիտի ա– 

զատուի՝ ապաստան ճարելով ժայռերոլ, պուրակներու ել քարանձաւներու 

մ ԷՀ: Այս է մեր ճակատագիրը , անկէ չենք կրնար Հրաժարիլ՛ • « 

ԽորՀրդակցութիլնը բաւական երկարեցալ հ Պարզ էր, որ Տալւորիկ– 

ցիները պիտի շարունակէին դիմադրութիւնը, Հարաւէն եկող խուժանին 

դէմ է Վճռական Էր իշխան *հրգօն, կռուին մ ԷՀ փրկութեան կարելիութիւնը 

տեսնելով՛. Աւելի վճռական Էր խոՀեմ իշխան Պետոյի դիրքը | որ կոիէ–ը "(ի՜ 

ւոի երկարաձգէր Անտոքի Հեռաւոր ստորոտները, ի ՚ ո ր ձորերուն մէՀ։ Լոլո, 

էին անոնք, որոնք անձնատուութեան մտած՜ումը կը սնուցանէին ներքնա– 

պէս։ 

Մուրատ տասնեակ մը զինոլորնեբու Հետ բռնեց Տալլորիկի ճամբան։ 

Ւչխան Գրգօն իր ուժերը դասաւորեց Մերկեմոզանի դիմաց, եւ Անտոքի 

արեւելեան բարձունքներուն վրայ։ իշխան Պետօն եւ $ալլորիկցիներու մէկ 

մասը, Անտոքի Հա բալային վ՚էչերը բռնեցին։ 

Երեսուն քիլոմեթր տարած՛ութեան վրայ« դասաւորուած՛ զինական 

ուժերու մօտիկն ոլ Հ եռուն ամփոփուած էր ըմբՈսւո ժողովուրդին զանգ-

ուածը ։ 

հյորՀրգաւոր փսփսուք մը տեղէ տեղ շբՀան կ՚ընէր ոլ մարդիկ եր-

բեմն իրաբմէ կը բաժնուէին լռութեամր, ու երբեմն ալ իրարու քով կու 

գային, կարգադրութեան մը մտաՀոգոլթեամբ ։ 

Երեկոյեան մշուշներուն մ ԷՀ, երկուքէն երեք Հարիլր մարդիկ բաժ-

նըւեցան ըմբոստներու կայքերէն եւ ուղղուեցան դէպի թրքական բանա կա– 

աեղյին ։ 

ՏուսաՀատ այս արարքը ան մ ի Հա պէս կը Հաղորդուէր իշխաններուն 

եւ մարտական խումբին, որոնք զէն ի ձեռին՝ կը Հսկէին գիրքերէն վար 

տար ած ուած անգունգներուն վրայ յ 

Լուրը անշուշտ յուսա բեկի չ էր, բայց ոչ անսպասելի, քանի Որ խոր-

Հըրդակցական ժողովէն ետք, արդէն յա յանի էր ոմանց յուսաՀաա ւորա– 

մ ադբութիւնը ւ Անոնք որոնք պատնէշի վրա յ մնացին* ստոյգ մահ ը դիմա– 

լորելոլ վճռականութիւնը ունէին յ Ու այգ վճռականոլթեամբ կառչած 

մնացին ժայռերուն է 

Խորհ ուր գներով լեցուն գիշեր մը իՀած էր մարտիկներուն ել. ըմբոստ 

ժողովուրդին վրայ : Անձնատուութեան պայմանը ընգունուած չէր, Հակա-

ռակ անոր, որ քանի մը Հարիլր Հո գի այգ գիլեր կ՚երթային իրենց դատարկ 

Հրացանները յանձնելու թրքական բանակին ։ 

Արշալոյսը բացուեցաւ անձկալի սպասումներու մէՀ։ Բայց փողերը 
չհնչեցին ու թնդանօթները չորոտացին ։ 

Ւրքական բանակը աչքերը յառած էր Աետոքի վայրէՀքին, յ"լսաչով 
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"Ր Ըմբոստները հետզհետէ վար պիտի իկնեն եւ պիտի իյնան դաւադրուէ 

թեան թակարդներուն մէկ։ իսկ Ան տ ոքի բարձունքներուն վրայ կեցող ա– 

զատութեան պահակները անհամբեր կին գիտնալու., թէ ի^նչ ընթացք պի~ 

աի ունենա յ Հաֆըզ փա չան, որ այնքան վճռականոլթեամբ սուլթանի հրա-

մանը Հաղորդած էր Աասոլնցիներուն յ 

Կէսօրուան մօտիկ էր, երբ երկու արիւնլուայ Աեմալցիներ Հասան 

Ան աոքի գագաթը ու վայնասունով պատմեցին. 

- Սպաննեցի՚ն, սպաննեցի՚ն բոլոր անձնատուր եղոզները։ Լեցուցին 

Ա եմ ալի տուներուն մէկ, զէնքերը աո.ԷՆ ( ապա կապկպեցին ու բոլորը գըն– 

Գակի ո ւ սուրի բռնեցին յ Աստուծոյ հրաշքն էր, որ մենք կրցանք ճոզՈպ– 

բիլ, այսքան վէրքեր ստացած է 

Աւելին չկրցան խօսիլ, կարկամած Էին։ Աարսափ ու զարհուրանք 

կար անոնց աչքերուն մէկյ 

Հաֆըզ փաշան անձնատուր եղողներուն աեղեկաաուութենէն համոզ-

սւեցաւ, որ լեռն էն վար պիտի չիկնէին ըմբոստնեբը, ել պիտի չարունա– 

կէին բախտորոշ կռիւը ։ 

Անտոքի գառիթափներէն մարգ վար չիկալ. . » 

Ու ահա, կէսօրին, փողերը հնչեցին ու թնդանօթները կրակ տեղա-

ցին Անտոքի բարձունքներուն վրայտ ճակատամարտի ազգանչանը տրոլահ 

էր է Նոյն վայբկեանին բոլոր գիրքերէն յարձակողականը սկսալ երեք ճա-

կատներու վրայ Հ 

Հաֆըզ փաշան կատազոլթենէն ի^՚քզինք կ՚ուտէր ։ Ծանր դիտողու-

թիւնն եր ստացած էր Պոլս էն ։ 

- ինչպէոս կ՝ԸԱայ, որ երեսուն հազար բանակովդ բուռ մը ժողովուրդ 

երկու ամիս է ի վեր չես կրցած հպատակեցնել ։ 

Բուռն էր դիմադրութիւնը նաեւ Հայերուն կողմ է , որոնք բազուկի 

ումով իրենց ընտանիքը եւ անձը վւրկելոլ վճռականոլթիլնը ունէին » 

ժայռերը թաւալգլոր վար կԴՐԷին դէպի խորխորատները, տեղ տեղ 

փշրելով թրքական բանակի շղթան ։ 

Խիզախ յարձակումներ եւ ճկուն նահանկներ տեղի ունեցան մինչեւ 

արեւամուտ է Հրացաններու որոտը գադրեցալ, ու ձորերն ու ճանապարհ-

ները խալարը բռնեց » 

Այգ օր թշնամի բանակը զանգուածային կորուստներ ունեցաւ * Հա-

յերն ալ շատ նահատակներ տուին : 

Աասոլնցիներուն ռա զմամթերքը գրեթէ կը վերկանար յ 

Գիշերոլան հանդարտութեան մէկ, երբ ղեկավար ուժերը քով քովի 

եկան, իշխան 9՚րգօն խօսքը Աարհատին ուղղեց • 

• Աարհա՛տ, քու. մարտական խումբդ ա՛ռ եւ հասիր Մուրատին է 0— 

տար մարգ Է ու անպաշտպան է մ ա՛ս ալանդ անծանօթ մեր ձորերուն ու պու-

րակներուն Հ Անոր հետ եղէք • եւ եթէ մեր ընդհանուր ճակատը քայքայուի % 

աշխատեցէք զայն դուրս հանել պաշարման շրկագծէն տ 

- \յՈ յն մտահոգոլթիւնը ես ալ ունէի ք բայց այս արիւնոտ կռո լ էն 

դուրս ելլելու սիրտ չըրի է Երբ Ան ա ոքը պա ր տուի, Տալւորիկը չի կրնար 

դիմանալ« Հինգ մարտիկներ հետս առած՚ հիմա կը մեկնիմ է Հոն անհամ-

բեր ձեր լուրերուն պիտի Սպասենք $ \քանր Է ձեր վիճակը, թէեւ դեռ փոք~ 

րիկ խմբակային դիմադրութիւնն եր կարելի է ընել անտառներու կամ զա-

ռի թափնե բու գլուխ էն է 

- Ըսէ՛ք Մուրատին, - ըսաւ Գրգօն, « որ կելիէկոպանը Հազիւ, թէ 
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օր մը եւս կրնայ դիմագրելէ Իսկ ես վազը ել. միսս օր այս բարձունքներուն 

վրայ պիտի շարունակեմ գիմագրոլթիւնը։ իմ ճամբաս պիտի ըլլայ դէ"1է 

Հարաւ, հքուլբի եւ հիանքի կողմերը« 

ԱարՀատ Հինգ մարաիկներոլ ընկերակցոլթեամբ երբ կը մեկնէր Ան-

աոքէն, ի շիան Գրգօն մինակ ձգելու ցաւն ունէր սրտին մ ԷՀ ։ կռուողները 

յոգնած՛ էին ու պարտասուն, մանալանգ յոլսաՀատ՝ երբ վառօդէ դատարկ– 

ուած զէնքերը կը կրէին փայտի կտորներու պէս է 

Մութ գիշեր Էր ու լուսին չկար է Բայց Անտոքի բարձունքները մօտ 

Էին աստղազարդ երկնքին ։ խումբը կ՚երթար արագ արագ, լուռ, ու մը– 

տած կոտ ւ 

- Տ ղ ա ՚ ք , իւղճաՀարոլթիւն մը կը ճմլէ սիրտս , - ըսաւ ԱարՀատ , «-

ի շիան Գրգօն մինակ կր ձգենք այս արիւնոտ ճակատամարտին մ ԷՀ։ ճիշդ 

է , առիւծի պէս կռուողներ ունի իր թեւերուն տակ, բայց մեր ներկայու-

թիւնը սրտապնդում է մը աւելի էր անոր Համար։ 

- Աչքը մեր վրայ էր ամէնէն վտանգաւոր պաՀերուն ։ (\ւ երբ մեր 

իումբը մաՀացՈլ Հարուած մը կոլ տար թշնամիին, իշիանին գէմքը կր 

պայծառանար եւ քաջալերական իօսքեր կ՝ոլգղէր մեզի, - ըսաւ ԱաբՀատի 

զինուորներէն մ է կը տ 

- Այո մեծ ազատամարտի իսկական ոգին ել մարտական Հերոսը իշ– 

իան Գրգօն է ։ Աասունցի Գաւիթի թավւը կայ անոր բազուկներուն մ ԷՀ։ 

Հազա* ր ափսոս, մեր քաՀակոբով ժողովուրդին, որ մինակը մնաց թշնա-

միին դէմ, - ըսաւ ԱարՀատ։ 

- Անձնատուր եղողները մէկ գիչերոլան մ ԷՀ սուրէ անցան, - ըսաւ 

կեալշօ Մանուկը, որ Հին փախստականներէն մէկն էր ու ապա միացած յե– 

ղափոիական—մարտական խումբին։ - թուրքը ասկէ աւելի լաւ խրատ չէր 

կրնար տալ մեր իշխաններուն ու ժողովուրդին ւ Հիմա կը Հաւատամ, թէ 

մեր ժողովուրդին մեծ մասը պիտի ազատի, ապաւինելով աւելի իր լեռնե– 

բուն ու ձորերուն, քան օսմանեան «բարեխնամ 1> կառավարութեան ։ 

- ճիչդ կ՝ըսէ Մանուկը, - վրայ բերալ ԱարՀատ, - անձնատոլՈլ-

թեան վտանգը փարատած է , մեր Ժողովուրդը իր գլուխը պիտի պաՀԷ ա– 

պալինելով Աասնոյ ժայռերուն ել խոր ձորերոլն*»* 

ԱարՀատի խումբը արչալոյսին Տալւորիկ կը Հասնէր եւ Մուրատը կը 

գտնէր իշխաններով շբՀապատուած ։ Աոլզոլմ եւ վրդովմունք կար բոլորի 

գէմքին: կելիէկոլզանի ճակատէն վաւո լուրեր ստացած էին պաՀ մը առաՀ։ 

Թրքական բանակը, Հակառակ բուռն դիմադրութեան ներխուժած էր գիւ-

ղէն ներս ։ 

ԱարՀատի երեւումը պաՀ մը բոլորին ուշադրութիւնը Անտոքի կող-

մը գարձոլց յ 

- ԱարՀա՛տ, բարի լուր մը ոլնթս Անաոքէն.. . Կելիէկ ուզանը ընկ– 

ճըլած է ։ Գիրկընդխառն կռիւ տեղի ունեցած է գիւղի փողոցներուն եւ ձո– 

րին մ ԷՀ : Իշխան Պեաօն եւ իր կտրիճները սուրի եւ դաշոյնի արիւնոտ ընդ՜ 

Հարումի բռնուած են ներխուժողներոլ գէմ։ Պեաօն, սոլրը ձեռին, ինկած 

էր իրենց տան շեմին՛. Հիմա տնՀատական ել խմբական կռիւներ տեղի կ՚ու-

նենան Կելիէկոլզանի տասէ աւելի թաղերուն մէՀ։ թ՛շնամին այսօր կամ 

վաղը Տալւորիկ պիաի մտնէ ւ Անտոքը եթէ տասը օր եւս դիմանա՛ր**. 

Մուրատ խօսքը չշարունակեց , Հարցումը ուղղուած էր ԱարՀաաին. 

՜ 1՝շՒան Գք՚Գ"յի կարգադրոլթեամբ ճամբայ ելանք, - ըսաւ Աար-

Հատ, -նոր էինք վերադարձած ծանր կռիւէ մը։ Հակառակ ծանր կորոլստ.-
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ներուն, թրքական րանակը նոր գունդեր նետեց մեր դէմ է Ի՛նչ ըսեմ եւ 

ինչպէ՚ս պատկերացնեմ դէպքերըտ Մեր ժողովուրդէն մօտ երեք Հա բիլթ 

Հոգի Հ ձեր Հեռանալէն ետք, վար իկտն Անտոքէն եւ անձնատուր եղան տ / / ճ – 

րագործներոլ ձեռքէն աղա տուած՜ երկու Աեմալցիներ վերադարձան Անտոքյ 

վիրա լոր, արիւնլուայ ու պատմեցինք որ անձնատուր եղողները սուրէ ան-

ցած են իրենց աչքերուն առկելք Օսմանցին կը սպասէր, որ միւս ուժերն 

ալ անձնատուր պիտի ըԱան, բա յց երբ մինչեւ կէսօբ ոեւէ մ արգ Օն աո քէն 

վար չիկալ1 բանակի յարձակողականը սկսալ բռէոր ճակատներուն վբայ է 

ի շիւ ան Գրգօն ծանր կը գտնէ կացութիւնը։ Վառօդ եւ դնգակ չկա յ է Հիմա 

կռուողներուն մեծ մասը ստիպուած Է ապալինիլ դաշոյնին եւ ձեռքի փայ– 

տին ։ 

- Ուրեմն Անտոքի դիմադրութիւնը վտանգուած Է՛*՛ - խորհրդածեց 

Մ ոլրատ է 

- Հթատ աւելի , քան կրնանք ենթադրել, - ըսաւ ԱարՀատ , - թէեւ իշ~ 

խան Գրգօն մ ինչեւ վերքին փամփուշտը կռուելու վճռականութիւնը ցոյց 

կոլ տա յ , ապաւինած միայն իր բազուկինյ Անձնատուր ըլլալու մտմտուքը 

փարատած էր է ԱմԷն ոք իր ընտանիքը, դուռն ու դրացին ապահովելու, 

ճամբայ մը փնտռելու ^ թաքստոց մը գտնելու ետեւէ էին է Ու ամէն գիւղ իր 

ձորն ու անտառը ունէր, ժայռերն ոլ քարանձաւները գիտէր ։ Գիչերոլան 

դադարէն օգտուելով, տարբեր ուղղութեամբ խմրակները կը Հեռանային 

Անտոքի ճակատէն է իշխան Գրգօն այգ բոլորը կը տեսնէր, բա յց ձայն չէր 

Հաներ, արգելք չէր Հանդիսանար , կարծես թէ գիտէր ինչ որ տեղի պիտի 

Ունենար ւ Գիչերը երբ խորհրդակցութեան նստած էինք, ու մենք կ*ուզէինք 

գիտնալ, թէ արշալո յսին Անտոքի ո՞ր բարձունքները պիտի բռնէինք, Գըր– 

գօն ինքնիրեն մենախօսեց • 

- Աստուած ողորմած ԷՀ Ամէն առաւօտեան Հետ, միշտ նոր լոյս մր 

կը ծագի է 

Ու իշխան Գրգօն դարձաւ մեզի • 

• Գուք Հիմա պիտի մ ե կնիք Մ ոլրատին մօտ եւ անկէ պիտի չբաժնէ՛ 

ւիքէ Օտար մարդ մը մեր լեռներոլն մէկ վտանգուած է , իսկ Հիւրին պաշտ-

պանոլթիւնը մեր ժողովուրդին պատիւն է • • » Այդ վայրկեանին մենք զգա-

ցինք , թէ Անտոքը պիտի տարտղնուի, ու. իշխան Գրգօն իր կեանքը զոՀ ՛ղի" 

տի բերէ Հայրենի բարձունքներուն վրայ է 

- Վեր կին բերդը կը մնա յ Տտլլորիկը, - ըսին իշխանները, - բա յց 

այս անդամ Տալւորիկը առանց Անտոքի երկար չի կրնար դիմանալ։ 

Լուռ խորՀբգածութեան մէկ էին բոլորն ալէ 

Ամէնէն շատ ազդուած էր Մուրատ եւ զգացուած իշխան Գրգոյի վե-

րա րերմուն քէն : հքորՀրգածոլթեան թելը կտրեց դառնալով իշխաններուն• 

- Հպարտ եմ, որ Աասնոյ քակակորով ժողովուրդին մէկ կը գտնո-

ւիմ ։ Հպարտ եմ, որ այսօր ազատագրութեան կ " – ի ՚ ֊ ր անոնց Հետ միասին 

կը մղեմ մեր դարաւոր թշնամիին դէմ ։ Մենք բո լորս ալ կրնայ պատահ ի լ , 

որ նահատակոլինք, բայց ազատութեան ձայնը Հնչած է այս բարձրաբերձ 

լեռներ էն ու պիտի տարած ուի ամրողկ Հա յոլթեան մէկէ Պիտի դան նոր սե-

րունդներ , ազատութեան այս ճամբան շարունակելու է ճակատագրական 

այս կռիւը» պիտի շարունակենք այսօր այստեղ ու վազը ուրիշ տեղ մը, մա-

հը արհամարհէ լով ՚, Այս է մեր ճակատագիրը։ 

- Մենք մեր կեանքը դրած ենք զէնքին վրայ ։ Մեր ճամբան կտրուկ 

էէ » ըսաւ ԱարՀատ , - ժողովուրդին մէկ մասը կրնայ փրկուիլ խորխորատ-
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հերուն մէՀ։ Իշխանները այգ մասին պէաք է մա ահ են ։ Ով որ զէնք ու վա– 

ոօգ ունի, մեր շարքերուն մ ԷՀ պիտի ըլլայ, գիմագրելոլ Համար ներխու-

ժող թշնամիին ։ Անզէն ժողովուրդը այս լեոնաշխարՀի բնական ամրութիւն– 

ներուն պիաի ապաստանի յ Անոնք քարով ու փայաով իսկ կրնան կռուիլ եւ 

իրենց Հոգին ազատել յ Մենք բոլորս կա՛մ մեր զէնքին վրայ կ՚իյնանք կամ 

մեր զէնքով կը ղառնանք Հքովասարի ու Անտոքի բարձունքները« 

- Արդար ոլ ճիշգ խօսեցար , - ըսին իշխանները, - ուրիշ ելք չո^ինք, 

Ժամանակ կորսնցնելու չենք, մեր ուժերը դասաւորենք եւ ամէն մարդ անց-

նի իր պարտականութեան գլուխը: Ժողովուրդը Հանենք Տալւորիկի թաղե-

րէն , ցրուենք յ ոբպէսզի Հեռոլ մնայ թշնամիի Հարուած՜էն։ 

- Աս աո ւած լսէ ձեր ձայնը, - եզրակացուցին քաՀանաները, որոնք 

կը մասնակցէին ժողովին ։ 

* * * 

թնդանօթները կ՚որոտային Անտոքի ուղղոլթեամբ։ Բոլոր ճակատնե– 

բուն վրայ փողերը կը Հնչէին , ու աՀալոր սարսափ մը կը տարածէին 

լեոնէ լեռ, ձորէ ձոր։ Այժմ զօրքին միացած էին քիւրտ խուժանները եւ 

ոստիկանական զօրամասերը։ Աարձակողականը ընգՀանուր էր ու բազմամ-

բոխ, վայրենի վաշտերը կը բարձրանային դէպի Անտոք, ոմանք կ՝իՀնէին 

դէպի Կելիէկոլզան ։ Աակայն դիմադրութիւնը տկար էր, Հատուկտոր զէն-

քերու ձայներ կը լսուէին ազատամարտիկներոլ գիրքերէն ։ Ժայռերը այլ-

եւս թնդիւնով գէպի ձորերը չէին թաւալեր , ճզմելու Համար աոաՀացող 

թշնամին : 

Ու թշնամին կը յանգգնէբ առատանալ վայրագ բացագանչութիւն– 

ներով։ 

- Սալաւսւ՜թ–, սալանա՜թ... 
Իշխան Գրգոյի կողքին կը մնային բաւական թիւով կտրիճներ , որոնք 

ճիգ կը թափէին կասեցնել թշնամիին առաՀիաղացքր, որպէսղի ընտանիք-

ները ցրուէին գէպի Հեռաւոր լեռնանցքներն ու ձորերը, խուսափելու Հա-

մար անմիջական կոաորածէն : 

Վառօդն ու գնդակը արդէն Համրանքով մնացած էր, ու կռուողները, 

իշխան Գրգոյի կարզադրութեամր, կը կրակէին միայն անՀրաժեշտ պարա-

գաներուն : 

Անտոքի քանի մը վայրերուն մէՀ ամփոփուած ժողովուրդը իր վեր-

Հին ողբերգութիւնը կ՚ապրէր , երբ կը զգար , թէ այս սրբազան լեռը այլեւս 

չի կրնար զինք պաչտպանել: 

Աճապարանքի մ ԷՀ էին բոլորն ալ։ խումբերոլ բաժնուած՝ անոնք կը 

տեղափոխուէին ա յս կամ ա յն ուղղոլթեամբ ։ 

Ժողովուրդի այս տեղաշարժը, երեկոյեան ա շ մ ո լ շ ը իՀնելոլ պաՀե– 
րուն, ողբերգական տեսարաններ կը պարղէր ։ կեանքի ու պատուի փրկու-
թեան Հեւքէն բոնոլած, ամէն ոք տեղէ տեղ կը վազէր , թրքական զօրքերը 
արդէն Հասած էին վերին ժայռերուն ու անոնց խուժանային ձայնը ժողո-
վուրդին սիրտը սարսուռով կը լեցնէր ։ 

Այգ պաՀոլն, կիներու եւ Հարսներու փոքրիկ բազմութիւն մը, Ան– 

տոքէն բխող մեծ աղբիլբի ժայռերուն ետեւը կեցած1 իրենց երամէն բաժ– 

նըլած թռչուններու պէս, շուարումի եւ վախի մ ԷՀ էին։ Անոնք, ի շիան 

Ն գ ՚ ՚ ձ է ընտանեկան պարագաներն էին , կարՈլաՀ իրենց տղամարդոցմէ, 
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մնացած էին գիրքերոլ մօաիկ, ճակատագրական նահատակութիւնը ընդու-

նելու Համարտ 

Թշնամին արգէն ժայռերու մօտ էր ( քանի մը քայլ Հեռաւորութեան 

վրա յ է ՏուզումնաՀար կիներու այս խումբը կը տեսնէր գազանացած թոլրք 

դէմքերը է 

ճիշդ այգ վայբկեանին, կիներէն բաժնուեցաւ գեղեցիկ եւ երկայնա– 

Հասակ Հարս մ ր, ու առանց վարանքի, ցատկեց գէպի ժայռին գագաթը; 

(քայո֊ի ստորոտէն կը բխէր Սասնոյ գետը ու կրվէժ մը կազմած1 ճերմակ 

փրփուրներով կ>ի$նէր գէպի ձոր ։ 

Կիներէն ոմանք պոռացին» 

- Մի՛ ըներ, աղջի՛կ... 
Տան մեծաւոր կինը ձայն տուաւ • 

- աքէ՛ աչքիս լոյսը, ասոնց մտիկ մի ըներ է գնա՛ միացիր սրբազան 

կուրերուն••• 

Ու ժայռերէն տատրակի մը թեւերով գաՀավէԺ ինկաւ կբվէ^ի փըր– 

փոլրներուն մէկ, լուսեղէն ղէմք մը, լոյսէ պսակ մը դառնալով Հայոց ա– 

զատութեան կամ արին վրա յ է 

Այգ Հարսը Աասունցի ՇաքԷն էր, իշխան Գրգոյի տան աչքին լ"յսը : 

Գիշերր տխրամած գարձոլց Անտոքի բարձունքներըտ 
Իշխան Գրգօն իր շուրկ գտնուածներէն միայն տասնեակ մը պաՀեց 

իր մօտ , միւս մարտական ուժերը ցրուեց , Որպէսզի անոնք Հասնին իրենց 

ընտանիքներոէն եւ անոնց փրկութեան մասին մտածեն է 

Իշխանի տան մէկ քանի անգամները ճամբայ ելան իրենց շուարած 

երամր գտնելու՛. Հթաքէի դաՀավիժոլյքը լսած էին ու վշտին Հետ՝ գոՀոլ-

նա կութ ի էն ունէին, որ իրենց չքնաղ Հարսը թշնամիին ձեռքը չինկաւտ 

Խորհրդաւոր շշուկներով կը թրթռար տխրամած գիշերը։ 

Թուրք վոհմակները վառուած կրակներուն շուրկ իրենց յաղթանակը 

կ՛՛ոռնային ։ 

իշխան Գրգօն, ողբերգական ա յգ արշալո յսին, կռուելով ճամբա յ կը 

բանար իրեն, դէպի Հարալային Աասոլն... 

Տալլորիկի եօթը թաղերը դատարկուած էին իրենց եռուզեռ էն ։ 

Լեռնականի ինքնապաՀպանման բնազդով ժողովուրդը բռնած Էր զա-

նազան թաքստոցներոլ ճամբան է Ա տոլար խումբ մը կը մնար իշխաններուն 

քով՝ ներխուժումը կասեցնելու Համարէ Գիւղական ել թաղային ամէն մէկ 

Հոսանքի կ՚ընկերանային բաւական թ ի ՚ ֊ ո վ զինեալ կարիճներ, դիմադրելոլ 

ուր որ պէտք էր է 

Իշխաններն ոլ մարտական ուժերը երկու կարելոր բարձունքները 

բռնած Էին եւ կը Հսկէին Ա պիտակ Լերան անցքերուն« 

- իշխաննե՛ր, այսօր մինչել մութը իկնէ, մենք այս կիրճերէն բարձ-

րացող գիւղական ցեղախումբերուն եւ զօրամասերուն դէմ պիտի կռուինք, 

որպէսզի մեր ժողովուրդը իր ճամբան գտնէ։ Նոյնը պէտք է ընեն Աատա-

նու կամոլրկէն անգին Ս պա ղան քի ել Եղկարտի կ ռոլողԳւերը։ Հոն է կորովի 



24 

ի շիան Մակարր։ Մեր կացութեան մասին տեղեկութիւն Հասցնենք անոնց, 

որպէսզի երկու կրակի մ ի քել չբււնուին յ 

Մուրատ Համաձայն գանուեցաւ ու իշխանները Բարի նկատեցին Աար-

Հատի առա քար կը է 

ԱարՀատ գարձալ իր մարտական խումբին • 

- Գալէ՛, ա՛ռ Հետգ Եղկարտցի այս երկու զին ոլորները եւ անմիքա– 

պէս մեկնէ գէպի Ապազանք՝. իշխաններուն եւ մասնալորաբար Մակարին կը 

պատմես Անտոքի եւ կելիէկոլզանի անցոլգարձերը : Ջ,եր շրքանի ժողովուր-

դը կր տեզաւորէք անառիկ վայրերու մ էք, ու. գոլք ալ անոնց պա Հա պան 

կը գառնաք ։ Այժմ ընդ Հանուր ճակատամարտը կորսնցուցած ենք» մեզի կը 

մնայ մեր ժողովուրդի մէկ մասին փրկութիւնը։ 

Գալէն գժգոՀ մնաց ԱարՀատի այս կարգագրոլթենէն ։ Գիտէր , կը 

զգար, թէ ԱարՀաա վտանգի այս վճռական պաՀուն, կ՚ոլզէր զինք Ապա-

զանքյ իր ընտանեկան շրքանակին վերադարձնել; ք՝այց մարտական կար– 

գապաՀութիւնը կը պարտադրէր լռութեամբ կատարել ՀրաՀանգը։ Տարիէ 

մը ի վեր ԱարՀատի իոլմբին միացած էր այս երկաթեայ երիտասարդը ու 

եղբայրացած էր անոր Հետ, անբաժանելի զգացումներովյ 

իշխանները Հաւանութիւն տոլին ոլ Գալէն, իր երկու ընկերներուն 

Հետ | ճամբայ ելաւ գէպի Ապազանք ։ 

կէսօրին, Հարաւէն, խուժանը յաղթական ս ա լ ա լ ա թ - ն ե ր ո վ , կիրճերէն 

ներս խուժեց, սակայն դէրք^րը ամբօրէն բռնող Տալլոբիկցիներու ել մար-

տական խումբի Համազարկերուն տակ ընկրկեցալ, բազմաթիւ դիակներ ձը– 

գելով ձորերուն մէք: Վիրաւորներոլ վայնասունը կը Հասնէր մինչել Աա– 

սունցիներոլ դիրքերը ։ 

Երեկո յեան գէմ Գէբինի եւ Անտոքի ցցունքներէն ու բլուրներէն ա՛-

ռա քացող թշնամի ուժեր երեւցան յ • 

Անտոքի բերդը ինկած էր ։ 

թ՛շնամիին կրակոցները անորոշ էին եւ կռիւի բնոյթ չունէին։ /Տե-

րեւս ատոնք յառաքապաՀներն էին, որոնք անակնկալի եկած փախս տա կան 

մը, ճամբան կորսուած մանուկ մը կամ կին մը իրենց գնդակին նշանակէտ 

կը դարձնէին ։ Անոնք կ՚առաքանային դանդաղօբէն եւ մեծ զգոլշոլթեամբ յ 

Օգոստոս 28–^ ճակատազրական օրը խալարելՈլ վրայ է ր . . . 

Արելլլ մարը մտած էր արդէն ու գիշերը ձորեր էն ոլ անդունդներ էն 

վեր կը բարձրանար, խաւարի մէք առնելով բոլոր լեռնագագաթները յ 

Ս՚յԳ ԳՒԺՐ Ա ասնոյ ամէնէն տխուր եւ ամէնէն ողբերգական գիշերը 

եղաւ։ Համատարած լռութիւն ու խոլբՀուր գ կար երկինքէն առկախ այգ 

յեռնաշիարՀի խորունկ ու Հազիւ լսելի տնքոցին մէք։ Ջրվէժներոլ, գե-

տակներու ել աղբիւրներոլ գոռ ձայներն ու մրմունքները երաժշտութեան 

մը վայելքով մտիկ ընող լեռնական Աասունցին բարձունքներուն վրայ թա-

ռած չէր է մարգագետիններու շուրք Հաստատուած Հիւղակներուն մէք Հե-

քիաթներ չէին լսուեր , ու դա դրած էր Հովիւներու սրտառուչ երգը ։ 

Մեծղի լեռները տարօրէն լուռ ու մռայլ էին ։ ՚ 

՛քարացած լեռնաշխարՀը դաժան դէմքով իր սուգը կը ծամէր, Հա-

զար Հազար տարիներու ՛Նայիրեան իմաստոլթեամր ։ 

Լեռները ամբողՀ ժողովուրդ մը կլանած էին իրենց քարէ որովայնին 

մէք ել մայրական գորովով զայն կը պաՀէին ու կը սնուցանէին իրենց քարէ 

ստինքներով ։ 
Չմարած Հրաբուխ մը կար չեռներՈԼ անդՈլնգին մէքճ ու լեռներըԼ, 
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ան գա լաճ ան լռութեամբ, կը պահ է ԷՆ գաղտնիքը իրենց սրա ի զարկերուն ։ 

Սսւսուն ելաւ ապստամբեց, 
Աշխարհում հանեց ճայն՛*՛ 

Ու Հիմպ Սասունցին չկար, կարծես ր նալ. եղած չէր այս րա րձրա-

լանգակին վրս*յէ Սակայն Հո՛ն Էր ան, ժա յռեղէն քիթը կախած 

ԱարՀատ այգ գիշեր տխուր մտածումներու, ալիքներէն բոն ո լած էր • 

երբեմն միտքը կ՚երթար Սպիտակ լեռներ էն անգինդ ուր երազ մը կար ^Ր~ 

շ ուշին մէկ, անորոշ ճակատագրով յ Երբեմն մարտիկի գերագոյն պարտա-

կանութեան գիտակցութեամբ խայթուած՝ ամուր կը սեղմէր մարթին Հը– 

բա ցանը իր ափերուն մէկ: Մ ուրատի կեանքի պաշտպանութիւնը վստաՀ– 

ուած էր իր բազուկին եւ գրկած զէնքին։ Ինչ որ կարծրացած կար իր մէկւ 

զէնքին վ ր ա յ , կամ զէնքովը ուխտն էր։ Ու այս Համոզումը քակոլթեամբ կը 
լեցնէր իր Հոգին ։ 

իշխանները իրարմէ կը բաժնուէին է ոլզղուելով գէպի այն թաքստոց-

ները , ուր անՀետացած էին իրենց ընտանեկան պարագաները է Միայն իշ-

խան Գասպարն Էր, որ կը տնտնար մտաՀոգ, սուրՀանգակ կը ղրկէր եւ կը 

սպասէր սուրՀանգակներոլն , որոնք իր անմի կա կան Հարազատներն էին ։ 

Խորհրդաւոր բան մը կարգադրելու վրայ էր իշխանը տ 

ՍարՀատ Մ ուրատի Հետ խօսակցելով՝ առանձնացան դիմացի մեծ 

կաղնիի բունին տակ տ Իրենք ալ, որպէս ամէնէն վեբկին պահակը ազատա-

գրական այս շարժումին, իրենց ընելիքը պէտք է որոշէին ւ 

- Պարո՛ն Մուրատ, մենք մեր փոքրիկ մարտական խոլմբով պէտք է 

Հեռանանք դէպի Եռվասար կամ Մշոյ դաշտ, գոլրս ելլենք այս օղակէն, 

ուր մենք այլեւս դեր մը չունինք, - ըսաւ. ՍարՀատ , - իշխան Գրգօն ալ նոյն 

խորՀուբդը տուաւ., երբ մեր խումբը կը Հեռանար Անտոքէն ։ 

- իշխան Գասպաբը այս կարգադրոլթեամբ զբաղած Էհ– ըսաւ 

Մոլ– 

րատ, - մեզի ել իր լուտան իքին Համար շատ ապահով թաքստոց մը ունի ք 

ուր փոխագրած է իր պարագաներըէ ու կը սպասէ որ բոլորը Հեռանան 1 

Որպէսզի մենք ալ ճամբայ ելլենք։ 

ՍարՀատ վրդովմունքով մտիկ ըրաւ այս կարգադրութիւնը։ 

- Թակարդի մէկ չիյնանք, պարո՛ն Մուրատ , - ըսաւ ԱարՀատ ։ - Իշ՜-

խան Գասպարր ամէն զոՀողութեան պատրաստ է , բայց թաքստոց մտնելէ 

ետք մեր ոտքն ոլ ձեռքը կը կապուի, շարժիլ չենք կրնար, իսկ եթէ ու-

րիշ շրկան մը անցնինք եւ մեր զէնքերուն ձայնը լսոԼի , յոյս մըն է մեր ժո-

ղովուրդին ։ 

Մուրատ անդրդուելի մնաց : ժողովուրդի Հետ մնալը՛ բարոյական 

պարտականութիւն կը սեպէր ։ 

ԱարՀատ մարտական դաւանանք ունէր, իսկ Մուրատ բարոյախօս 

մըն էր։ 

Ու երբ ամէն շշուկ հեռացաւ $ալլորիկի թաղերէն, իշխան Գաս պար 

մօտեցաւ Մուրատին ու Աարհատին » 

- ինծի՚ Հետեւեցէք % մեր յոյսը Աստուծոյ կապենք։ 

Ոտքի ելան եւ Հետեւեցան իշխան Գաս պարին, որուն կ՛ընկերանային 

իր երեք կտրիճ զաւակները ։ 

ԱարՀատ, Աղամ եւ ՏովՀաննէս սրտակոտոր անոնց հետեւեցան, զէն– 

քերը պատրաստ , աչալոլբկ ։ 

Անոնք Աատանու կամուրկի անդունդներ էն վար ի կան, Ժայռերուն 
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կառչած ու ժայռերէն առկախ, աք դարձան ու էրենք զիրենք գտան Ակն կո-

չէ խորունկ քարա յրին առ քել, որ կը մնար ան գունդ էն առկախ ել որ Հա-

սանելի կ՚ըԱար միայն ՝ չուաններու օգնութեամր ։ 

Ընդարձակ այս քարանձաւին մէք տեղա լոր ուա ծ էին ի շիան 9՛ասպա-

րին կինը եւ երեք Հարսները։ Արծիլներոլ այս բոյնը անորակելի բերդ մըն 

էր, զն տան մը, որուն դոլռը բաց կը մնար թշնամիին առքեւ է 

Բայց Հոն չէր կրնար ի քնել թշնամին, եթէ ներսը դիմադրող կար, 

ու դիմադրողը դիւրոլթեամբ դուրս չէր կրնար գալ։ 

՛Բանի մը օր ետք, երբ իշխան 9՛ասպարի եղբօր տղան բաւարար պա-

շարով գէպի անդունդը կ՚իքնէր , էնք եւս ապաստանելու Համար Հօրեղբօր 

թաքստոցը, նչւքարուեցաւ ՚Բիւրտեբէն եւ թուրք զին ոլորն եր էն, որոնք շրր~ 

քակայ բարձունքները արդէն գրաւած էին ։ 

Լուրը կայծակի արագութեամբ կը Հասնէր զօրամասէ զօրամաս ու 

Զկնկոչը կը շրքապատուէր յ 

Աաբերոլ Ասլանը թակարդի մէք բոն ուած էր է 

թշնամին քանի մը անգամ փորձ ըրաւ ժայռերէն կա խո ւե լու, բայց 

թաքստոցէն բացուած կրակին դէմ ցրուեցաւ ։ Երեք օր, երեք գիշեր Ֆրր– 

ֆըրքարի ժայռերը կը թնգային Հրացանի պարբերական ձայներէն ։ 

ԱարՀատ մտածեց քարանձաւէն փաիչիլ իր գինակից ընկերներուն 

Հետ, բայց Ա՝ոլրատ Համամիտ չգտնուեցաւ ւ 

իշխան Գաս պար մօտեցաւ մ արտիկներուն • 

- Պարոն Ա՛ ուրատ, թշնամին մեր տեղը գտած էէ Այս բարձրադիր 

անդունդը խուզարկու աչքերէ Հեռու էր, բայց անզգուշութիւնը մեր տեղը 

մատնեց։ ԱարՀատ ճիշդ կը մտածէ, դուրս եկէք եւ զէնքի ուժով ճամբայ 

մը բացէք ձեզի Համարէ 

Ա ուրատ կրկին մերժեց » 

- Կը մնանք ձեզի Հետ եւ ձեր ճակատագիրը կը բաժնենք: 

Երրորդ օրը, թուրք Հրամանատարը քիւրտ ցեղապետ մը զրկեց բա-

նակցելու : Բիլրաը կը խօսէր ժայռերու բարձունքէն ու ի շիան Գասպարը 

կը պատասխանէր քարանձաւի եզերքը կեցած յ ՚Բիլրտը կ՚առաքարկէր անձ-

նատուր ըԱալ, եւ ապահովութիւն կոլ տար, թէ կառավարութիւնը ներում 

պիտի շնորՀԷ իրենց է 

իշխան Գասպար իր տղուն միքոցալ երեսուն Հնչուն ոսկի ղրկեց ՚Բիւր– 

տին, որուն ծանօթ Էր ել յայտնեց, թէ ինքը, իր զաւակները ել Հարսներն 

են թաքստոցին մէքձ ել խնդրեց, որ Հեռանան է 

՚Բիլբտը ոսկիները իլրացուց եւ Գասպար ի խօսքերը փոխանցեց ՀՀ»– 

րամանատարին 1 

՚Բիւրտը կրկին երեւցաւ ժայռի գլխոլն եւ Համոզեց իշխան Գա սպա– 

ՐԸ» թէ իրենց կեանքին վտանգ չի սպառնար ել պէտք է անձնատուր ըլլան ։ 

ճգնաժամային այդ պաՀոլն, Տալլորիկցի իշխանը մտածեց գերագոյն 

զոՀողութիւն մը ընել, յոյս ունենալով որ պիտի փ՛րկէ Մուրատի ել մար-

տական խումբին կեանքը։ Առաւ իր զաւակները, Հարսերը, կինը եւ մէկ 

քանի պզտիկներ ել ժայռերուն կառչած՝ չուաններէն առկախ՝ ամբՈղՀ ըն-

տանիքով բարձրացաւ վեր, սարի լանքին ու մօտեցաւ Հրամանատարին։ 

- ԱՀա՛ իմ ընտանիքը, ես ու զաւակներս % կը յանձնենք մեր զէնքերը 

եւ կ՚ապաւինինք կառավարութեան։ Ես իմ խօսքս յարգեցի, ձեզի կը մնայ 

կատարել ձեր խոստումը ։ իմ ընտանեկան պատուին մի գպնաքէ Մենք Խ– 

աոր Համար զէնք վերցուցինք ու մեռնելու պատրաստ ենք. . . 



- - ^ , ^ ^ ^ շէ 

- Ընտանիքիդ մարդ ձեռք պիտի չդպցնէ, - ըսաւ, թուրք Հրամանսա– 

տարր, - քու. ամբողք ընտանիքը մեր մօտ պատանդ կը մնայ։ թաքստոցին 

մէք ուրիշներ եւս կան, եթէ րոլորը անձնատուր ըլլան՝ ձեր կեանքին գըպ– 

շող պիտի Չ Ը Ա Ա յ Հ Ա՛տ դարձիր ու երր ր**ԷՐՐԸ Հետդ գան անձնատուր ըլ-

լալու , կրնաս վստաՀ ըլչալ, որ փափաքդ պիտի կատարուի տ 

Հոգեկան բեկումով իշխանը իր աղուն օգնոլթեամբ, թաքստոց ի քաւ 

ու Հոն իրարու Հետ պաՀ մը խորՀրդակցեցան ։ Սարերու Աս լանը լուռ էր 

Ու մռայլ ւ Գիտէր թէ ամէն բան վեր քացած է։ Պաշար չունէինք գիմ ա գրե-

լու Համար ռազմամթերք կր պակսէր ու միւս կողմ է կար իշխան Գաս պա-

րի գերագո յն զոՀողութիւնը, որ իր Հարսներն ու զաւակները յան ձնած էր 

որպէս պատանդ, մարտական խումբը փրկելու Համար ւ 

Ընկճուած էր նաեւ Մուրատը, որ չէր Համաձայնած ԱարՀատի առա-
քար կին ու կը զգար , թէ իր փորձառութեան պակասը զիրենք լեոներոլ ա– 

զատոլթենէն կր զրկէր * ՝ 

- Ուրիշ ճար չունինք, - ըսաւ Մոլրատ , - անձնատուր ըլլանք * - ծ – 

թէ ան միքապէս մեզ չսպաննեն , գոնէ դատարանին առքեւ մեր ազատութեան 

ղատը կը պաշտպանենքէ 

Անձնատուութիւնը որոշուած Էր է 

Անոնք ելան քարանձաւէն, իրարու օգնեցին վեր բարձրանալու »լ Է— 

րենց զէնքերով, մարտիկի արժանապատուութեամբ՝ կանգնեց ան Հրամա-

նատարին առքեւ $ 

Ատորին ու թրքաբարոյ երեւոյթ մը պարզոլեցալ ակնթարթի մը 

մէք։ ՛Բանի մը տասնեակ զին ոլորն եր ակնարկի մը Հնազանդելով, խուժե-

ցին մարտական իոլմբին վրայ, որոնք իրենց զէնքերը վար դրած էին ար-

դէն , քաշքշեցին, ծեծեցին ու անոնց թեւերը կապկպելով՛ յանձնեցին Հրա– 

մանատարին ։ 

Զօրքը այս անծանօթ ձորերէն ան միքապէս Հեռացաւ, իր Հետ տանե-

լով թանկագին կալանաւորները, որպէս ապստամբ Աասունի վերքն ական 

անձնատուութեան խորհրդանշան : 

ի շիան Գասպարն ու իր ընտանիքը յանձնեցին քիւրտ ցեղապետին, 

երեւի այն յոյսով, որ սոլրէ պիտի անցընէ բոլորը։ Աակայն "Բիւրտը զա-

նոնք պաշտպանեց , ցեղապետական ալանդոլթեամբ, ու մէկ շաբաթ ետք, 

երբ թրքական զօրքերը քաշուած էին Աասնոյ լեռնաշխարհ էն, ի շիան Գաս-

պար, ամբոզք րն տան իքով կր վերադառնար Տալւորիկ, այրուած տան մէք 

կրկին ապաւէն գտնելու : 

Ա պիտակ Լերան Հարալա յին փէշերէն սպառազէն մարտիկ մը կ՚անց-

նէր ծանր քայլերովտ Անոր ոտնաձայնը, ամայի այս վայբերան մէք, կը 

Հնչէր ի ո * ֊ լ արձագանգով։ 

Արշալոյսը բացուելոլ վրայ էր Տ Լուսնի լոյսին տակ Տորք–Անգեղեան 

շուք մը կր տարածուէր լերան լանքերուն ։ Անոր քայլերը Հեքիաթային Հըս– 

կաներոլ նման, ոտքի լա յն չաբժում ով, ժա յո.եր ոլ ձորեր կ՚անցնէր ։ ՀքՈւ– 

քը, երբեմն, կը կորսուէր ժայռի մը ետին կամ ծառի մը ստուերին մէք, 

բայց կրկին կ՚երեւնար Ա պիտակ Լերան լան քերան վրայ, ուսին Հրացան, 

գլուխը երկնքին մէք խրած։ 

Լռած լեռնաշխարհի այս անհուն ուրուականը, ի շի ան Գրգօն էր, որ 
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Անտոքի անկումէն ետք, բռնած էր Հարաւի ճամբան ։ Շոլրկը գտնուող դի-

նա կան ուժերը, առակին երկու օրերուն, ՀետզՀետէ ճամբոլ գրաւ գէպի 

այն լեռնանցքները, ուրկէ անցած էին անոնց ընտանիքները է 

ի շիան Գրգօն մինակ Էր, ապաւինած իր զէնքին ու եօթը փամ փոլշտ– 

ներուն տ Ցերեկները ապաստանեցաւ թաքստոց մը , ուրկէ պիտի կարենար 

գիտել շո*–րկը * երբ նահանկող քրտական խուժանները Հելասպառ կը Հեռա-

նա յին այս լեռնամասերէն ։ 

իշխանը թեթեւ վէրքեր ունէր , որոնց կը նայէր մարտիկի մը անտար-

բեր ութ եամբ ոլ կը սնանէր անտառի պտուղներէն ոլ մարգագետիններու 

բան կարն եր էն : Ո՚-ժասպառ , սակայն վճռական, կը մօտենար պատմական 

Սպիտակ ազբիւրին ու կ՝ապաւինէր այն ժայռերուն, որոնք առասպելական 

գեւեբ կը պաՀէին Հին—Հին օրերուն: 

Շաբաթ մը անցած էր Անտոքի անկումէն ի վեր ։ Ու ճիշգ այն Օրը, 

երբ Տալւորիկի թաքստոց էն շղթայակապ գերի կ՚իյնային Սարերու Ասլանն 

ու Ա՝ուրատը ոլ մարտական Հարուածող բազուկը կը կաշկանդուէր վերկ– 

նա կան ա պէս, &իշգ այդ օր, ա յգ պաՀերոլն, ուխտեալներու անվրէպ ժա-

մագրոլթեամբէ իշխան Գրգօն Սպիտակ ազբիլրի կուրը կը խմէր ու միտքը 

կ՚երթար Աասոէնցի Գաւիթի Հեքիաթին : 

Շուրկը աղմուկ մը, ոլ՝ յանկարծ ուստ կը շր կա պատուէր քիւրտ թա-

փառական վերկին մնացորդներէն ։ 

Վիրաւոր առիւծը կռուեցաւ իր եօթը փամփուշտով Ոլ երբ կը մնար 

Հ ^ / ՚ ք ^ գնդակը, որպէս ապաւէն, կը սպասէր, որ շր կա պատողները իրենց 

սուրերը ճօճեն իր ազնուական գլոլխին վրա յ ։ Արդէն իր դէմն էին երկու 

քայլի վրայ , երեսունէ աւելի վայրագ մարդիկ , սուրերը մերկացուցած. . • 

Իշխան Գրգոյի վերկին փամփուշտը գետին տապալեց առակապաՀը, 

որ թաւալեցաւ իր ծունկերուն առկեւ տ Ատկէ ետք այլեւս անոր աչքերը խա-

ւարէ ցան , սուրերու Հարուածներուն տակ, ալ բան մը չտեսաւ, շարժում 

մը չըրաւ է 

Արեւը մարը կը մտնէր ոլ Աասնոյ արեւն ալ կը խաւարէր իշխան Գըբ-

գոյի աչքեբուն Հետ յ 

Մարտիկը կ՚իյնար իր զէնքին եւ սուրին վրայ։ 

* * * 

Աասունն առանց ( Աասունցիներոլն • * * 

Ամայի լեռնաշխարհը կարկառած կը մնար գէպի երկինք, մինչ եր– 
կընքին կարկառող ձեռքեր չկային1 աղօթելոլ Համար։ Աս ունէ եւ անասու-
նէ պաբպոլած էր բնաշխարՀը ու գիւղերը իրենց մոխիրը Հովերուն կու 
տա յին ։ 

Մեծղի լեռներ ը իրենց գագաթները տխրութեամր կը կախ էին ան-

գունգներուն վրայ, անտառները կեանքէ դատարկուած* Հովերուն Հետ 

կ՚ողբերգէին, ժայռերը, մռայլ ոլ խոժոռ, իրենց քարացած աչքերով կար-

ծես ծանօթ Հովիւներն ու ՀովլոլՀիները կը փնտռէին։ 

Ամէն կողմ է խուժող թրքական բանակները ու քրտական ցեղախոլմ– 

բերը Հիւսիս ու Հարաւ կը լափէին ոլ դատարկութեան կը Հանդիպէին։ 

Լեռնաշխարհ ր անհրապոյր անապատի մը տպաւորութիւնը կը ձգէբ 

անոնց վրայ։ Լեռներն ու ձորերը դաժան կերպարանք կը ստանային, ու ի– 

րենց քայլափոխերոլ ձայնը, Հալածանքի արձագանգը կը բերէր այս վոՀ– 

մակներոլն է 
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Աարդ չկար սպաննելու ՚. 

Ապրանք չկար կողոպտելու ։ 

Հարս ու աղՀիկ չկար առեւանգելու ։ 

Այս երեւոյթը ԲոլորԷ Հոգիին մ ԷՀ ետ դառնա լու, փախչելուք այս 

դաժան լեոներէն աղատելու բաղձանքը եւ Հոգեկան աՀը կը ստեղծ՜էր ։ 

Այս օրերուն Աասուն կը բարձրանային օտար պետոլթիւններոլն Հիւ– 

պատոսները, իրենց աչքով տեսնելու ինչ որ տեղի ունեցած՛ էր ապստամբ 

չեո-նաշիարՀին մ ԷՀ յ Անոնք Հոն կը գտնէին թրքական ստոլար զօրամասեր, 

որոնք կը պատրաստուէին վերադառնալ Ա Ոլձ ^"՜ ^է^ 1ՒԱ 3 

թրքական Հրամանատարը խաբեպատիր զեկուցումներով կուզէր Հա– 

մոզել քննութեան ելած Հիւպատոսները• 

- ԱՀա՛ յ կը տեսնէք այս վայրենի քիւրտերը, որ ՀետզՀետէ կը Հե-

ռանան այս լեոներէն մեր բանակներոլ միՀամտոլթեան շնորՀիլ, - ըսաւ 

Հրամանատարը, - չարիք են այս վայրենի ցեղախումբերը, որոնք օրէնքի 

չեն ենթարկուէր եւ կ՚ապրին կողոպուտներով յ 

թուրք Հրամանատարը գոց գիտէր Պ եր լին ի ժողովին ներկայացուած 

պատճառաբանութիւնը, եւ գիտէր թէ ծախուելիք սուտը լայնօբէն տաբած– 

ուած էր եւրոպական պաշտօնատուներէն ներս ւ 

Հիւպատոսները տՀաճութեամբ ընդունեցին այս զեկուցումը՛. 

- Տասը Հազար Հայեր կոաորոլած են, փաշա՛, - ըսալ Հիւպատոս-

ներէն մէկըէ - ո՞ւր են Աասունցի Հայերը։ Անոնց տուները այրուած են ոլ 

Գիւղերը դատարկուած ։ Այս լեռները ամայի չէին։ 

Հաֆըզ փաչան սուտին թելը չկորսնցոլց յ թուրք պաշտօնատարը Օ– 

տար պետոլթեանց ներկայացուցիչներուն առՀել իոՀեմ ու ստրկական էր 

այդ թուականներուն, րայց երբեք ետ չէր մնար իր Հայ Հպատակները Հար-

դե լու եւ ճզմելու մոնղոլական ոգիէնյ Հետեւաբար խոՀեմութեամբ պա-

տասխանեց • 

- Մեր բանակը քիւրտերը զսպելոլ գործով միայն զբաղեցաւ ։ Հայե-

րը արդէն լեռները քաչոլած էին եւ Փիւրտերոլ Հետ ընգՀարոլմնեբ կ՛ունե-

նա յէն ։ Հէմա այգ ընգՀարումները վեր Հա ցան, ու մենք խիստ Հրաման ար 

ւինք ցեղապետներոլն, որ անմիՀապէս Հեռանան այս վայրերէնտ Ա եր բա-

նակը վաղը կը փոխագրենք Աոլշ։ Ա իա յն այս քանը ըսենք, որ մեր պետու-

թեան թշնամիներէն վարձոլած քանի մը Հայեր կային, որոնք օտար եր-

կիրներէ եկած էին այս կողմերը խառնակելու, ձերբակալեցինք եւ ղրկե-

ցինք Մ"ւշ% դատարան յանձնելոլ Համար, ի ն շ ա լ լ ա ե ամէն կողմ կը խա-

ղաղի . . . 

- ինշալլսԱւ • » • 
ԱրմունՀն եղաւ Հիւպատոսներուն , որոնք գոց գիտէին թրքական գի՜ 

է անագիտութեան վեր Հին խօսքը, որ աւանդական սուտ մըն Էր է յանուն Աս– 
տուծոյ• • • 

ԵԼ սակայն, Աասունի անունը կը Հնչէր մեծ պետոլթիւններոլ մայ-

րաքաղաքներուն մ ԷՀ, որպէս տիեզերական զանգ մը Հայոց ազատա՜գրական 

շարժումին է \ ՚ | յ | ; 

Հեռագիր % բողոք ել . տեղեկագիր տեղացին դէպի Պոլիս եւ եւրոպա-

կան՝ մայրաքաղաքները։ - «^՚ 04 .. 
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Աասուն արիւնով ներկուած էր ու. էէաքէները անդունդները կը նետ– 

ու. էին իրենց պա ա իլը անարատ պահելու. Համարէ 

Մարդկային խիղճը վրդովուեցաւ., ու Եվրոպայի մայրաքաղաքներուն 

մէք ըսուեցաւ ազեիւ ել ազատամիտ մտալորականներոլ եւ քաղաքական 

գործիչներու, ձայնը յանուն մարդկային իրաւունքներուն է Մարդկութիւնը 

թուրք պետութեան եւ թուրք ժողովուրդի ճակատին խարանեց յաւիտենա– 

կան դա տապար էութիւնը յ 

Բռնակալ կայսրը կոչուեցաւ կարմիր ԱՈլլթան • 

թուրք Ժողովուրդը ջարդարար եւ ցեզասպան: 

Սասունն ելաւ ապստամբեց, 
Աշխարհա.մ հանեց ձայն > • • 

Սասնոյ լեռները կը խոկային խուլ տնքոցով է 

ԼեռնալանՀերն ու ձորերը տակաւին արիւնաներկ Էին ու մ ան ալանդ՝ 

աՀարկուօրԷն ամայի % 

Մչոյ բանտին մ ԷՀ, ազատութեան մարւոիկները շղթա յո լած էին ոլ 

Սարերու Ասլանը զայրոյթ կը ծամէր երկաթէ շղթաներու զնգոցին տակ։ 

Այնուհետեւ• « • 

Այո՛ յ այնուհետեւ կարծես բոցավառ լոյ**ը կը մարէր ամէն կողմ ։ Ա՛-

մէն ոք Համոզուած էր յ թէ տասը Հազար ազատատենչ լեռնականներ քար~ 

գըւած էին ու լեռները կը լռէին սգաւորի աբժանապատուութեամբ։ 

Բայց զ ա յ ր ո յ թ կար ամէն կողմ ու Առաջնորդարանէն ներս, Մշոյ 

դաշտին մէք, Հիւպատոսներու ներկայութեան։ Բողոքի ձայները կը թ ըն-

ղային Տարօնի աշխարհ էն ոլ կը բախէին Պոլսոյ գոներուն ։ Աւ ինչ որ զար-

մանալի էր ոլ թրքաբարոյ, թուրք կառավարութեան պատասխանատու 

պաշտօնեաները, զօրավար ու նաՀանգապետ , ճիգ կը թափէին Հայ Ժողո-

վուրդէն կորզել յայտարարութիւն մը, թէ այս աղէտը ՚Բիւրտերը առա Լա-

ցուցին ել թէ բարեխնամ կառավարութիւնը ամէն միքոց ձեռք առած է 

խաղաղեցնելու ա յս շրքաններրձ ։ 

Բայց ոչ մէկ ազգային մարմին եւ ոչ մէկ անՀատ ընգառաք գնաց այս 

ստորին դաւադրութեան, Հակառակ բոլոր սպառնալիքներուն ։ 

Կար նաեւ էլրոպայի դժգոՀոլթեան ձայնը, ու կար նաեւ դեսպաններու 

միջամտութիւնը Պոլսոյ մ ԷՀ։ քաղաքական մթնոլորաը թուրքիո յ աննպաստ 

Էր, մի քամտոլթիլնները շատ էին ու Պոլսոյ կառավարութեան խորամանկ 

վարիչները ուզեցին ան ո լ շի կապել, երբ արդէն արիւնոտ արարքը իր վախ-

ճանին Հասած էր։ Համոզուած էէն, որ Աասոլնը չկա յ , լռած ու ամա յի 

լեռնաշխարհ մը արիւնաներկ կը մնար Հոն, ու ահա «բարեխնամ կառավա-

րութիւնը ներում կը չնորՀէր ապստամբ Աասոլնին՚ֆ * 

Աշխարհի առքեւ յանցաւորը ՚Բիլրտը պիտի ներկայանար ։ թուրք վա– 

ըիֆերը ներումին Հետ՝ Աասունցի բեկորներուն դրամ ալ բաշխեցին, եւ 

ուզեցին լեռը բարձրանալ, աշնան այդ օրերուն, մտածելով այս ու այն ան– 

հէ^Շ. ճողոպրած քանի մը Հայեր գտնել ու անոնց ստորագրել տալ յայտա-

րարութիւն մը, թէ թուրք բանակը իրենց որեւէ վնաս Հասցոլցած չէ է 

Տասը օր Հազիւ անցած Էր այն օրէն, երբ թրքական զօրամասերը եւ 

քրտական ցեղախումբերը Հեռացած էին Աասոլնէն ւ թուրք պաշաօնեաները 
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ոսաիկս/նական ք ոկաաի մը հձա բարձրացան Աասուն, ո ւ զարմանքի մաս»-

նըւեցան ւ 

Հրաշքի Համազօր, անհաւատալի երեւոյթի մը դէմ յանդիման կր 

գտնուէին ւ \քուխ կը բարձրանար բոլոր գիւղերէն, մարդիկ կային ճանա-

պարհներու վրայ, ընտանիքներ իրենց փոքրիկներուն ձեռքերը բռնած ( բազ– 

մաթ իլ կածաններէն կ՚ուղղուէին գէպի այրուած գիւղերը* Լեռնեին ու ձո-

րերը կենդանութիւն առած էին ոլ լեռնաշխարհը քարէ արգանդէն վերածր– 

նած էր այն ժողովուրդը, որուն հետ դարերով ձուլուած էր ու նոյնացածէ 

Ա՚եծ ոլ փոքր լեռներ ը կոթողական շիրիմը կը դաոնային հազար վեց 

հարիւր անձնուրաց նահատակներուն է 

Թուրք պաշտօնատարները զայրացած ժողովուրդ մը գտան իրենց 

գէմ | մերկացած իր ոլնեցոլածքէն, սգաւոր իր սիրելիներու կորուստովդ 

բայց արիւնալի կռիւէն վերապրածի յաղթական զգացումը կար անոր հոգիին 

մ է 2 , արիւնլուայ, բայց արդար դատի մը ժառանգորդը կը հանդիսանար , բո-

ղոքի ու պահ ան կքի աբտայայտութիւններովէ 

Թուրք պաշտօնատարները Գէխի կո Ր վերադարձան յարութիւն առած 

ըմբոստ Աասունէն ու լեռներն ու լեռնականները մնացին հոն, ուր կեանքը 

կրկին պիտի վերածնէր : 

Անտոքի , Ծովասարի եւ Գէրինի գագաթները, դարաւոր իմաստու– 

թեամբ, իրարու կը նայէին եւ կարծես կը խորհրդածէին ազատութեան 

գրօշակիր իրենց զաւակներուն մասին յ 

Կ. Ա. 

(Շար.) 
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ՄՈՌ8ՈԻԱԾ ՀնԶԵԱԿ 
Ապա քինա ծ հիւանդ մըն է իմ հոգիս, 
Որ կը տաքնայ մեղմիկ աշնան սւրեւով, 
Լուսամուտին առջեւ, հեոո՜ւն դիտելով, 
Ուր վարդագեղ յետ միջօրէ, դուն կ՚սւնցնիս։ 

Մայրագորով հոգածությամբ ջերմագին 
Անոր դարձաւ տարտամ ժպիտն ապրելու, 
Ինչպէս մեղուն՝ գարնան ոսկի փեթակին, 
կամ թիթեռնիկը՝ նորաբաց վարդերու։ 

Հիմա տժգոյն եւ խնամքով ծածկըւած՝ 
կոպերուն վրայ կը զգայ համբոյրը լոյսին՝ 
Որ կը փախչի անհունօրէն թեւաբաց... 

Աչքերն անոր կապոյտին մէջ կը սուգին 
Լ Ո Լ Ո թախիծովն հրաժեշտներու տխրունակ՝ 
Ուր կ՚արտասուէ հոգիս հիւանդ եւ մինակ* 

ԱՐՁԱՆԱԳԻՐ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
Լեււնէն իջանք հովիտին մէջ, եօթը հոգի, 
Սրտակիցներ էինք եւ օրն էր արեւոտ՛ 
Դէպի հարաւ ես իմ քայլերըս ուղղեցի, 
եւ միւսներն ալ բաժնըւեցան իլփկուան մօտ։ 

Գիշերն երբոր լարեց վրանն իր մթագին, 
Մեգմէ ամէն մէկը ճրագի մըն էր հասած. 
Եւ երթ արդէն աշխարհին մէջ էր լուսաբաց, 
Մենք յանձնըւած էինք ահեղ փոթորիկին*.. 

Ահա՛ ճերմակ ալեւոյթի սեմէն անդին 
Ծայրն իմ ճամբուն, եւ կ՛որոնեմ կարօտահար 
Անոնք* որ սիրտս էին կապած իրենց սրտին • 

Ո՛չ մէկ տեսիլք որ երագի մը շողն ըլլար՛ 
Դառն եւ ցրտին ամայութիւն, յուշեր միայն՛ 
Արձանագիր մռայլ խորհուրդ յաւերժութեան • • • 

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ 
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Սփիւո֊քի գրականա-թ-հան աոաշին սերունդի մեծարժէք գրագէտներէն Ատ– 
րեհ Օրրունի խոստացած է իր աշխատակւյոԼթ-իւնը րհրել <Րսւգին>ին: 

՛Ներկայ գրութհսւմր, ան գրական մթնոլորտի մը մէյ ք&Օութ-եաճ կ "ենթար-
կէ իմաստասիրական խնդիր մը։ իմաստասիրական խորքով զրազռզ հայ գրողնե-
րուն թինը, դժբախտաթար, շատ քիչ Է։ Զ– Որրանի այդ քիչերուն մէյ լաւագււյՅօ-
ներէն մէկը կարելի է համարել: 

Երկարօրէն մ տածեց բարեկամս եւ. 

Հարց աուալ. • 

- կ՚ըսես թէ մենք կ՚ապրինք եր– 

կուոլթեան մ ԷՀ, բայց չես ըսեր թէ ի՛՛նչ 

է Մէկը։ Մէկը կըսես կ՝անցնիս. Այնքան 

աաեն որ Մէկը չես կրնար սաՀմանել, Եր-

կուքին մ ԷՀ անձկութիւնը պիաի յարա-

տեւէ ։ 

- Անձկութիւնը տեւական Է, միան-

գամ ընգ միչտ։ Մէկին ճանաչողութիւնը 

ոչինչ կը փոխէ անկէ: ՀՏատ շատ աւելի 

լոյս մը կը նետէ անոր վրայ է ինչ որ գի-

տենք այն Է որ աշխարհը երկուութիլն 

մըն Է ել անկարելի Է անկէ դուրս գալ^ 

նոյնիսկ մահով ւ Տրամաբանօրէն եթէ 

երկու բան կայ, ուստ ի եւ կայ Մ՛էկը։ 

Մարգը գլուխը Լասք արորեր է Հասկնա-

լու Համար Մէկը եւ վերՀ ի վերՀոյ գո– 

Հացեր է Աստուած բառով , Բան մը որոշ 

է , այն է թէ Երկուքը ուրիչ տեղէ չի կըր– 

նար գալ եթէ ոչ Մէկէն ւ Հետեւաբար 

Մէկը գոյութիւն ունի, բայց թէ այգ գո-

յութիւնը շօշափելի չ է , ինչպէս շօշափե-

լի են գիշերն ու ցերեկը, ցուրտն ու տա-

քը , չարն ու բարին, պատերազմն ու խա-

ղաղութիւնը, Հակասականն ու դրակա-

նը , առՀեւն ու ետեւը, կինն ու ա յ բ ը « 

աքն ու ձախը , կեանքն ոլ մա Հը ելայլն • 

ատիկա պատճառ մը չէ որ ուրանանք 

զայն է Եթէ պաՀ մը նկաաի առնենք եր– 

կուութեան եզյրերը զատ զատ, դժուար 

պիտի ըյյայ բացատրել անոնց էութիւնը» 

Անոնք ըմբռնելի են միայն իրենց Հակա– 

գրոլթեամբը–. Եթէ ցերեկը չըԱայ, գի-

շերը չըմբռնոլիր , որովհետեւ վերադարձ 

մըն է դէպի Մէկը։ Մէկը կը խուսափի 

մեր իմացական ո լթենէն իր ընդհանրոլ– 

թեանը մ ԷՀ ։ Երկուքը կը մ ասնաւորուի 

իր բաղադրութեան եզրերով յ Երկուքը 

բաղադրութիւն է , արդիւնք ։ Հետեւա-

բար1 տարբաղադրելի , մինչգեռ Մէկը 

կարելի չէ տարբաղադրել, բաղադրու-

թիւն մը չըլլալուն Համար եւ սակայն 

արդէն իսկ բաղադրութեան մէՀն է է Այ՜ 

նըչթայնի ֆօռմիլլյ, ^ ֊ (VIՇ 2 . եթէ 

կ ՚ ո լ զ է ք , կենսագրութիւն մըն է , որուն 

մէՀ ժառանգութիւնը նկատի չէ առնը– 

լած : Ինչպէոս կաբելի է ճանչնալ ձեզ ա– 

ռանց նկատի ունենալու ձեր ժառանգու-

թիւնը , ձեր Հօրմէն ստացածնիգ ։ ի Հար-

կէ գործնականին մ ԷՀ ձեր փադրոնը ձեզ 

շահագործե լու Համ ար պէտք չունի ձեր 

ժառանգութիւնը գիտնալու է ԱյգպԷս ալ 

Այնշթայնի ֆօռմիւլը, որ գործնականին 

մէՀ Հսկայ քայլ մը ընել տուալ օգտա– 

շատ գետն ի վրա յ , բա յց ճանաչողութիւն 

նը , ինքը յ կը մնայ իր ծարաւին վրա յ » 

ա ֊ ի ն ուրկէ Գալը* ինչ ճամ-

բաներ է անցած ԸԷԼաԷԸ % որ տունէն սե-

րած ըլլալը է Մաբդկային միտքը աստի-

ճանաբար կը յառաՀգիմԷ ; Հիմա նոր 

ֆօռմիւլ մը պէտք է , քիչ մը աւելի առաՀ 
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երթալու. Համար, դէպի Մէկը մեր կա-

տարած մ եր որոնումներուն մ ԷՀ » 

Չկարծես որ երկ"ւութեան երկու 

Հակաղիր անգամները շուն ու կա տոլի 

պէս ղէմ դիմաց կեցած իրար կը նային X 

Անոնք շարունակ իրարմէ բաժնուելու 

պատրաստ են, որովհետեւ անոնք որ ար-

դիւնք են, պատճառ. ԸԱա է"Լ ներքին բ Ուռն 

պահանկ մը ունին ել այգ պատճառը ի– 

րենց մէկ է իբրեւ ժառանգ ստացռւած 

Մ էկէն, որ առակին պատճառն է ։ Այս– 

պէս, Երեքը յառակ պիտի դա յ պատճա-

ռականութեան անյագուրդ ծարաւէն մրղ~ 

ուած։ Երեքը երեք եղած պտհուն արդէն 

իսկ մէկ էդ ոչ գլխագիր մէկը անշուշտ, 

անգլխագիր մ է կը, երբեք գլխագիր Մ Է— 

Կը չի կրնար ԸԱա լ , առակին Մ էկ(Լ Յ »/» 

պատճառ է , ա յ լ ոչ արդիւնք։ Անգլխա-

գիր մէկը ԸԱա1ք"Լ Հանգերձ մէկ՝ բաղա-

դրութիւն էդ արդիւնքդ երկուքին Համա-

դրութիւնը , ամոլսնոլթիւն մը , բայց 

միշտ ի ղօրութենէ պատճառի ( ոչ սկըդյ*~ 

նական պատճառը դ բայց անոր ներկա-

յութեան տեւականութեան ը գո յոլթեան 

շղթայալորումին ընդերկար : Այս տրա– 

մաբանութեամբ ինքն ալ ի զօրոլ ԷՏ իր 

կարգին դ պատճառ ըլլալու, կը կրկնեմ, 

քանի որ սկզբնական պատճառը անընգ– 

Հատ ներկայ է ամէն տեղդ ամէն բանի 

մէկ, անՀունօրէն փոքրէն անՀոլնօրէն մե-

ծին մէկX 

Առնենք դ օրինակի Համար դ քեզ ։ Ի 

Հարկէ գուն միոլթիւն մըն ես առանց 

գագրելոլ բաղադրութիւն մը ԸԱաէէ < 

Գուն բաղադրութիւնն ես երկուքին դ ծը– 

նոզքիդ քրոմ ո զուներ էն կազմուած , ո– 

րոնց մէկ եւ կայ առակին պատճառակա-

նութիւնը դ ներգո յ դ անոնցմով % Այո՛ դ ա– 

յո՛դ Աստուած քոլ մէկդ է ել գոլն Աստ-

ուած չես , բա յց կը նմ անիս անոր% անով 

որ իրմով պատճառ պիտի դառնաս եր-

կուքի ստեղծումին ։ Գուն կ՚ապրիս եր-

կու ըլլալու տառապանքով \ ՝ Ահաւասիկ 

տառապանքին սկիզբը է Մէկը որ միշտ 

ի ՝ լինելութիւն է երկոլոլթեան, տառա-

պանք կ՝ենթադրէ , ճիշգ Հակառակը գըլ– 

խադիր Մէկին, որ՛ յաւիտեանս անփոփոխ 

ք» աննման ու Հանդարտ է Երեւակայէ 

ծորակ մը՝ ուրկէ անսկիզբ սկիզբէն ըս– 

կըսեալ մինչեւ անվախճան վախճանը կը 

Հոսիդ կը Հոսի ողողելովդ ստեղծելով ա– 

մ էն բան դ ամ էն բան ։ 

- Բայց տակաւին չըսիր թէ ի*նչ է 

Ս՝է կը , - ըսաւ բարեկամս անՀամբեր , քիչ 

մը նեղուած զգալիօրէն ու շշմած բ առե-

րուս տարափ էն % 

- Ա՛Հ դ իրաւունք ունիս , - ըսի ինքզին– 

քիս գալովդ իմ փոքրութեանս մէկը մըտ– 

նելով տ Նոր էն զոՀ գացի բառերոլ շառայ-

լումին \ Ա՛Հ , բառերուն գինովութիւնը է 

Ո՛չ ալքօլին , ո՛չ Հաշիշին դ ո՛չ ալ մեսքա– 

լինին գինովութիւնը կարելի է բաղդա-

տել անոր Հետ ։ Ջեմ գիտեր, մարդիկ 

ինչպէ՚ս կրնան Հանդուրժել ա յգ թշուա-

ռական գինովութեան՝ ոաձքճ I 

երբ կայ բառը , ք՝անը դ աստոլա՚ծային 

գինովութիւնը I 

~ Շատ լալ, սիրելիս է ի^Լ է Մէ~ 

կր դ բայց գունդ ես դ սա ծառերը դ ւիո– 

ղոցները ել սալայատակին ասֆալթն ՈԼ 

քարերը է գիմա$ի մ՛ամացո յ ց ը , սա սե-

ղանները դ աթոռները, ԲոէոՐԸ» ԲՈԼՈՐՌ * 

երկինքն ու արեւըդ աստղե ր ը, բոլորն ալ 

Մէկին անՀունօրէն այլազան ու զարմա-

նազան ձեւերն են դ Մէկ Կո&ղի1՛ վրայ 

բՈւսած ծաղիկներն ու տերեւները։ Ա յ ո ՛ , 

կարելի է Համարձակիլ ըսել որ Համայն 

տիեզերքը պարտէզ մըն է ծաղիկներոլ^ 

ծաղիկներ որ բուսած են Մէկին գոյոլ– 

թեն էն յ Ան, Մէկը դ իր գոյացութիւնը 

բգէհ ԲԴէհ ընելով շինած է անհուն պար-

տէզին անՀունօրէն աննմանդ իրարոլ չնը– 

մանող ծաղիկները։ Այս էդ ուրիշ ոչինչ։ 

ԱնՀունն է որ ինքզինքը բաժան բաժան 

րրած բաշխած է լիաբոլոն դ լիայորգուն դ 

շռայլօրէն շպրտած ժամանակին ու տա-

րածութեան մէկդ առանցդ լալ մտիկ լի-

րէ դ առանց ուրիշով մը, կամ բանով մը 

սնանելու Հարկադրանքին տակ ըլլալու 

եւ սակայն անսպառ է է Մինչգեռ գուն Ու 

ես՝ ու ամէն յիշոլածներն ոլ է յ ի չուած-

ն՛երը պէտք ՚ ոլնին սնանելոլ , չմաշելու , 

չսպառելո՛ւ Համար եւ սակայն կը մա-

շին ք\ կր սպառինք։ Ի՛նչ– վեՀանձնոլ– 

թիւնդ ինչ շռայլութիւն ու այլասի՛րու-

թիւն– անորինը դ միշտ աաԼ^ տալ անսահ– 
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ման ձեւեր աո.ած՚. Կր կրկնեմ, այս բա-

րերարին տուածներուն մէք երբեք երկոլ 

իրարու նման չեն կրնար գտնել, ոչ եր-

կու աչքերդ , ոչ մէկ մազդ միւս մազերէգ 

մէկուն ւ Ի՛նչ մտացիոլթիլն միաժամա-

նակդ ի՜նչ խոնարհութիւն, եթէ մտածե-

լու. ըլլանք թէ ասով Հանդերձ մեզ ձլի-

գա ծ է ազատ Համարձակ ծաղկելու, ծ չգ-

լելու մ եր կարգին, երբ մ եր էութեան 

պորտը կապուած է իրեն : ՝\,ոյնիսկ աւա-

ղէ Հատիկ մը, ինչպէս երեխան մօրը 

կապուած է իր պորտովը ՚, 

֊ Կեցի՛ր է դեռ չչմնցոլցիւ Հարցումդ 

երկու կէտ կը պարունակէր ։ Առաքինը, 

չեմ գիտեր թէ կրցա*յ Հասկցնելէ Ամէն 

պարագայի երկրորդ կէտը թեբեւս կա-

րենա յ մասամբ ամբողքացնել է Ի*նչ Է , 

ահաւասիկ ուրեմն Հո*լբ Էէն: Բայց ո*ւր 

կրնա յ ըլչալ եթէ ոչ ամ էն տեղ, քանի որ 

ամէն ինչ է , ինչպէս տեսանք քիչ վերը։ 

Որովհետեւ ամէն ինչ է , իր տեղն ալ 

ամէն ինչի մէշ է ։ Երբ ամէն ինչ է կ՚ը– 

սեմ, կը նչանակէ որ անկէ գոլբս ուրիշ 

բան չկայ, հետեւաբար նաեւ ուրիչ տեղէ 

Տեղը էլ ենթադրէ տարածութիւնը եւ Հին-

չեր իր գրաւած մասով կը ստացոլի տա-

րածութեան վրայ, կ՝՝ԸԱա յ տարածու-

թիւն, նոյնիսկ եթէ այդ €ինչ*ը խորա-

նարդ ըլլայ է Եթէ խորանարդը դիտելու 

ըլլանք իր զանազան երեսներ էն, պիտի 

տեսնենք որ ամէն մէկ երեսը յենած է 

տարածութեան վրայ է Տարածութիւնը 

ուղիղ գիծ չէ , մանաւա՚նդ ուղիղ գիծ, որ 

գոյութիւն չունի է Ամէն ինչ կամ ինչերը 

բաղկացած են Համակեգրոն շրքանակնե– 

րոլ թրթռումներէ։ Շարժումին այն վի-

ճակն է այս, որ քաչողոլթեան ուժով 

յանկարծ անշարժութեան երեւոյթ մր 

ստացած է , մ իա յն երեւո յ թ , ըլլալՎ 

Հանդերձ ներքնապէս եւ էոլթենապէս 

թրթիոներու յաւիտենական շարժումը։ 

Շարժումը կազմեց բաղադրութիւն մը, 

որ մեր աչքին անշարժ, մնայուն կ՚երե-

ւի ել մենք անոր կու տանք «ինչ* անոլ– 

նր կամ նիւթ տ Հոս է պատճառը "Բով 

անկարելի Կ՝ւ՛/լայ բմբոնե/ ուղիղ գիծը» 

քանի որ շարժման մէք Համակեգրոն շԸՐ~ 

քանակներ է ան ։ Ասոր Համար գիծը ու-

ղիղ չէ եւ ոչ թէ անոր Համար որ երկի– 

րը կլոր է։ Երկիրն ալ կլոր է այս պատ-

ճառով ։ 

Աւելի վերը օրինակ մը տուի յ Հոսող 

ծորակին օրինակը ։ Ասիկա ենթադրել 

կու տայ որ Համէն ինչքէն գուբս կամ 

վեր ծորակի պէս բան մը կայ, որ կը Հո-

սի չարոլնակ եւ այգ Հոսածն է որ կը 

փոխոլի Համէն ինչ»ի ։ իրականութիւնը 

ուրիչ է սակայն։ ՛Ծ որակը եւ ծորակէն 

Հոսածը միեւնոյն բանն է* Պարզապէս 

ծորակը, այսինքն Համէն ինչ% կամ եթէ 

կ՛ուզես Մէկը Հ միշտ ինքն սա տար– 

րերոլթեամբ որ անընդհատ Հագուստ կը 

փոխէ, ինքը մնալով յաւիտենապէս նոբ՛ 

նը յ Ըսինք որ ծորակը դուն ես եւ Համէն 

ինչ» կամ ինչերը Հագուստներդ են զորս 

յաճախ կը փոխես ։ Հագուստներդ ել 

դուք ամբոզքոլթիւն մըն էք % ինչպէս 

տիեզերքը ։ Հետեւաբար տիեզերքէն գուբս 

ոչինչ կայ կամ դուրս ըսուած բանը չը-

կս, յ ։ Մ արգկա յին միաքը ըմբռնելու , ե– 

րեւակայութեանը մէք շօշափելի ընելու 

Համար մտածումին առարկան նմանաբա– 

նութեան կը դիմէ է Ասիկա իր ուժն » ւ 

տկարութիւնն է , որովհետեւ գիտէ թէ 

նմանութիւն գոյութիւն չունի ։ Միայն 

Մէկն է որ յաւիտենապէս ինքզինքին կը 

նմանի ւ Արդ, եթէ Համէն ինչ%ը Մէկն է , 

Մէկը ամէն աեզ է , քանի որ ինքն է աս– 

մէնը։ 

ինչպէս ըսի քիչ առաք, այս ըսած-

ներս ճչգիւ ըմբռնելի, գո րծնականապէս 

Հասկնա լի դարձնելու Համար նոր Այնըշ– 

թայնի մը կը կարօտինք, նոր ֆօՈ.միւ.լ1Ո//1 

մր, որով յանկարծ, մարդ կրնայ գըտ– 

նրւիլ Աստծո յ ծոցը, ըլլալ ամենատես X 

Ք = Այն շ թայն ի բանաձեւը եր– 

կուոլթեան թեւերուն մէք կը գտնուի է 

Պատուհան բացաւ ^յ—ին խորՀոլրգին 

վրայ, ատով Հանդերձ խորՀոլրգը կը 

մնա յ խորՀուրդ, որովհետեւ ՚&յ—ին պատ-

ճառականութիւնը դեռ , որ Մէկն է , ան-

ծանօթ կը մնայ, տակաւին պիտի չար-

չարէ մեր միտքը, ինչպէս քու միաքգ, 

դ ուն% որ անձ կու թե ամբ Հարց կոլ տաս 

Հո՞վ է Մէկը* ։ Տ - է , այսինքն էնէրժին է 

ինքն ալ արդիւնք կ բաղադրութեան, Հե– 
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տեւաբար բաղագրե լի ես մենք կկապենք 

ճան շնա լ ան բաղագրե լին է 

իմաստասիրութիւնը իր վեր կին խօս-

քով լուծած կը կարեկ Հարցը, զայն Է – 

սանսին Հակադրելով , առանց իորՀելոլ 

որ երկուքն ալ արդիւնք են է Էսա՞նսը գո– 

յութենէն կոլ գայ թէ գոյութիւնը Էոա6<– 
ս է ն : Ի Հարկէ գրաւիչ է ի*"րՀիլ որ է – 

սանս բառը աւելի Հիմնական կը թուի ։ 

Գոյոլթենապաշաոլթիլնը կ ՚ ը ս է , Էոանօը 

չի կրնար ըԱալ եթէ գոյութիւնը չըԱայ, 

ինչպէ՞ս կարելի է ըմբռնել էսանսը եթէ 

գոյութիւնը չըլլա/ է Միեւնոյն ձելով կա– 

բեժ է եթէ Հողը էաւայ Ի^ւպէ*" 

պիտի բուսնի ցՈրենը ։ Միէ–սԸ կը պա-

տասիւանէ դ եթէ ցորենը էԸԱայ 

կ՚արմէ Հողը* Հողը կա յ որպէսզի ցորենը 

բուսնի ։ Հինէն ի վեր Հարցը դրուած է , 

Հա՞՛լը Հաւկիթէն կու գայ թէ Հա*–կիթը 

Հալէն ։ Ասիկա պարզապէս կուր ծեծել 

էտ Այնքան ատեն որ արդիւնքներու աշ– 

խարՀին , այսինքն երկուքէն Աէկին պատ-

ճառականութեան չենք Հասնիր , Հարցը 

անլուծելի կը մնայ է 

հքօսքը տրուած Է գիտութեան ։ Ան 

միայն կրնայ Հարցը լուծել սիքլաորոն– 

ն ե ր ա . մէկ ։ Ատոր Համար պէտք չէ ձեռ-

քերը ծալլել ու նստիլ երբ յանկարծակի 

աթոմները կը չքանան, կ՚աներեւութա-

նան սիքլոտրոննէրոլ. մէկդ յայտարարելով 
որ նիլթը աննիւթն է ու նիւթը գոյու-

թիւն չունի, մինչդեռ աննիւթը ուրիշ 

բան չի կրնար ըլլալ եթէ ոչ նիւթը, Աէ-

կին նիւթը։ 

Պէաք է գտնել Աէկին ֆ օ ա ք ի ւ լ ը , 

քանզի միայն մաթեմաթիկն կ որ կրնայ 

զոՀացնել ի վերկոյ մարդուն ծարաւը։ 

- Անկէ ետք ալ զէլային ծարաւը 

պիտի մնայ։ 

֊ Զէրոն թիլ չ է ։ Զէրոն Օօո^ոէյ՚օո 

մըն էդ եթէ կ՛ուզես բացարձակը» Բայց 

Մէկը արդէն իսկ բացարձակն է ։ 

ձ 
Կամքը մարգում միակ սեփականու-

թիւնն, է ։ Կամքն է մարդը֊ անասունէն 
զատողը յ 

ձ 

Հանճարը, սուրբը այն է որ կամքը 

գերադրականով կը գործածէ է 

* * • 

կարենալՏ կարենալ նորէն տղայ ըլ-

լալ ու աղօթել յ Ը / / / ա լ անմեղ ծիծաղելի 

ԸԱալոլ չափդ բայց ըԱալ անմեղ աղայ 

մը որ կաղօթէ | 

ԱԼ նայիլդ վաթսունէն ետքդ կեան-

քին թարմ ու վճիտ նայոլա ծ քով յ 

Չինացիները իրաւունք ունէին, երբ 

զգացումը կը նկատէին գերագոյն նպա-

տակը։ Մաքին զարգացումը դ մշակումը դ 

միկավա յրին գեղեցկացումը (արուես-

տով) նրբութեան Հետապնդումը ամէն 

վայրկեան ի սպաս գեել զգացումին 

բարձրացման ու լայնացմանէ 

ճշմարտօրէն ոլ գեղեցկօրէն ապրե-

լու միակ միկոցը է Եթէ մշակոյթին նը– 

պատակը այս չէ դ մշակոյթը բառ մըն է 

լոկ։ 

«Ահք6 ճ© զսօւ 7», կը Հարցնէ Ֆը– 
րանսացին եւ պատասխանն ալ ինքը կու 

տա յ • 

էԼւերշ ժօ շյ^©™. 
Ապատ է մարգ՝ սատկելու Համար 

միայն ։ 

Ամէն անգամ որ Մէկը կայ , սէր 

կայ ։ Երկուքով կը սկսի ատելութիւնը ։ 

Vէրը կը ծնի երկուքէն է 

Բայց վա՛յ այն սէրէն դ ո րշի վերա-

դառնար միոլթեան ։ կենալ չկա յ է Պէտք 

է քալել է կամ դէպի առակ՝ մաՀ, կամ 

գէպի ետ՝ անէութիւն ւ 

Լուծուիլ կամ տարրալուծուիլ է 

Երկուքին մէկտեղյը կեանք ։ 

Զ՛ Ո Ր Բ Ո Ի Ա 
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ՎԵ՛Ր ԿԱՑ, ԱՆԱԿՐԷՈ՚Ն^ 

Անակրէո՚ն, 
•քո դարը արբուն, խնդութիւն էր, 
Անապա՜կ էր, հոսո՜ւն էր 
Երդն ՈՆ դինին* 

\ Սիրտդ ոսկէ զանդի 
Վնիտ ղօղանջն ունէր, 
Խրախճանքը հմայք, 
Կատակ եւ. կին։ 

Անակրէո՚ն, 
Քո դարը տոնական էր, արի՛, 
Եւ գիշերնե՜ր ճերմակ 
Սուրբ մեղքերի • • • 
Մարդը յակինթ սրտում 
Ցոլք ու նանսւնչ ունէր, 
Ու թովչութիւն՝ 
Հանդէպ քո երդերի: 

I Անակրէո՚ն, 
Քո դարը անբիծ երկինք ունէր, 
Ունէր շողո՛ւն... 

| Հոդին մարդու* հրճուանք, 
Թրթիռ ու թեւ ունէր, 
Դէպի լո՜յս ոլորտներ, 
Դէպի՜ աստղեր • • • 

Անսւկրէո՚ն, 
Քո դարում մարդը գաղտնիք չունէր, 
Ունէր* հուժկու բագուկ 
Եւ հատու սուր: 
Մարդը երակում իր 
կապոյտ արիւն ունէր, 
Եւ գաւաթում կարմիր 
Գինին էր սուրբ։ 
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Անակրէո՚ն, Տ 
Ս՛եր դարը սարսափներ է ծնում յ 5 
Թոյն է գաոել դինին, * 
Եւ խինդը* սուտ։ > 
Մարդը երկար– սրտով Հ 
Ջինջ երկինքն է պղծում, Տ 
Մարդը մարդու սրտից 5 
ժահր է ծծում։ I 

Անակրէո՚ն, 
Մարդը հոդին ծաիւեց մտքին, 
Միտքն էլ չարիքների 
Հնոց շինեց– 
Հիմա, թափուր սրտով, 
նստած իր տան շեմքին, 
՛նայում է մերկ, անխինդ 
Տիեզերքին: 

Անակրէո՚ն, 

Վե՛ր կաց, յանուն աստուածների, 
Խինդ րեր հոգիներին 
Եւ արրեցում • • • 
Ա՛ո տաւիղդ կրկին, 
Զա՛րկ լարերին ոսկի, 
Խօսիր կատակներով 
Քո իմաստուն: 

Անակրէո՚ն, 
Վե՛ր կաց յաւերժական քնից, 
Ա՛ո կրկին տաւիղդ 
Քաղցրահնչիւն • 
Տե՛ս, դաւում է դարը, 
Կեղծ են խինդ ու խոստում, 
Ոճի՜ր ու նենգութի՜ւն 
Ամէն ինչում։ 

Ա Ր Ա Մ Գ Ա Ռ 0 1 Է 
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ԺԻՐԱՅՐ ԱԹԹԱՐԵԱՆ 

Կ Ե Ա Ն Ք Ը Գ Ե Ղ Ձ Ի Կ է 

Կիրակիի այգ ամբողՀ գիշերը Հան– 

րի ճգնեցալ պատռտած ք՛՛էնի կա որ-

ոտան քներ կարկանելով յ կնանալ ձեւա– 

9ոլ9 Քան թէ քնացաւ է Ե՛– չկրնալով այլ-

եւս սպասել որ ժամերը Հասուննան, 

դուրս նետուեցալ ան կողն Էն : Փախաւ 

ան կողն Էն իժեբոլ րոյնէ մը փախչելու 

պէս տ Առա Հին անգամ չէր որ կը կռուը– 

աէր քոլնին Հետ: Չարչարանքի գոըծիքի 

մը մ ԷՀ ինկածի պէս, շատ մը ուրիշ դի-

շերներ լուսցուցած էր ա յս նո յն անկող– 

նին մէՀ։ Տգեղ, դաժան գիշերներով, շա-

րաններ տ Գիշերներ ուր վախցած էր որ 

այլեւս չլուսնան յանկարծ ։ խալարի ի– 

րական բեռներ որ կրած էր իր ոլսերուն 

մինչեւ այգաբաց % 

Եւ գիչերուայ աւելի վաա տեսակներ 

տակաւին յ 

ճ Աակայն ամէն անգամ, առաւօտեան 

բոլռ մը • օդը բաւած, էր եւ գաւաթ մը 

սե. սուրճ՝ որպէսղի չքանան ամէնէն մը~ 

ռայլ մղձաւանջներն անգամ, որպէսղի 

գիշեբոլան ծանր անձկութիւնը վերած ուի 

գաղտնի մէկ գոՀունակութեան է Բաւած 

Էր միշտ որ Հորիզոնը բռնկի արատելու, 

շոգիացնելու Համար գիշերային ամէն 

Հոգ ու անձկոլ թիւն» Պզտիկ լո յս մը բա-

ւած էր միշտ^ 1ոյսի մէկ չոՂ» ողողելու 

Համ ար իր ամբողՀ էութիւնը ան Հոլն ու 

խաղաղ մէկ պայծառոլթեամբՀ 

Միայն թէ, երկու գիշերէ ի վեր, 

սատանա յի ա յդ 1քագիրը կաՐԳա1է ետք, 

նո յնինքն այդ պա յծառոլթիլնը սկսած 

էր պակսիլ իրեն * %ոլազագոյն շողն իսկ 

այդ պայծառութեան չքացած էր % անՀե– 

տացած, բժչկական ա յդ յօդուածը կար-

դալէ ետք: կորսուած, շոգիացած էին 

նուազագո յն ա յդ պա յծառոլթիւնը եւ իր 

Հանդարտութիւնը ամրոդՀ * 

Գժոխքին այդ թերթերը, ի՞նչ պէտք 

ունէր կարդալու ։ Այդ անիծեալ թուղթե-

րը ամէն ինչ կը թխեն իրենց է Հերը սեւ– 

ցընելու Համար յ կը սեւնան ծայրէ ի ծայր 

առանց պզտիկ մը իսկ անդրադառնալու 

որ մէկ տողն անգամ կը բաւէ իրենց տիե-

զերք մը ամբողՀ սեւցնելու Համարէ 

Տունն ամբողՀ կը քնանար տակաւին է 

Հանրի պատոլՀան գնաց , բացաւ զգու-

շութեան բ: Լոյս չէր տակաւին ոչ ալ 

մութ գիշեր այլ ճիշդ, այն պաՀը, երբ 

ա յդ երկուքը կը Հանգիպին իրարու,երկու 

այգ անՀունները արարչութեան է Մէկը 

ա յն Հազուագիւտ պաՀ եր էն , երբ իըաՐ 

կը Հպին ոլ զիրար կը Հանդուրժեն Արա-

րիչին ա յս առա Հին գործքերը է Երբ նո յն– 

իսկ կր գրկուին անոնք, գաղտագողի զի՜ 

բար կը գգուեն ի յիշատակ Հին ու աղ– 

ոլոր, Հին ու Հսկայ պաՀերՈլ»»* 

թարմ զեփիւռին Հետ ական Հին Հա-

սաս Հեռաւոր մեղեդի մը կարծես , քազ$Ր 

ոլ փափուկ շշուկի պէօ « <Հոն, մը– 

տածեց , թռչունները, որքա՛ն գեղեցիկ 

բաներ կ՚ըսեն Հիմա իրարու, թաւուտնե-

րուն մ ԷՀ...»։ 

այս վայրկեանիս ո՛չ մէկ գե-

ղեցկութիւն, ոչ իսկ մէկ լալ բան կրր– 

նա յ իրեն թափանցել է Այս վա յրկեանիս 

Հազարաւոր աՀազանգներ կան կարծես, 

որոնք սարսափ կը Հնչեն իր ականՀնե– 
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րուն յ կան այս վայրկեանիս ասելի Է՛՛՛Ր 

ձայներ^ ուրիշ շշուկներ մ ութ, սարսա-

փազդու ( ձԱնչոլշա որ կ՛երգեն անոնք դ 

կը մրմնջեն այգ ձայներըդ անշուշտ որ 

կը զուարճանան, իրենք Հիւանգ չեն ըք– 

չար երբեք դ Հիւանդանոց չեն երթար ։ էւ 

ըսել որ միշտ պիաի երգեն փոքր ու ազ-

ու որ այդ անասնիկները, պիաի շարու-

նակեն իրարու ա գո լո ր բաներ ըսել միւս 

բո լոր առաւօտներուն • .>| 

Լոյս լ Հասալ շա՛տ գան գազ : Եկաւ 

կարծես գմոլարաւդ յօրանջելովդ Քաձ~ 

կըոաուելով , ուշանալով յ Ուշացաք լ , Ու-

շացա՛ւ որպէսզի գա յ աեզաւոբոլի ( որ-

պէսզի գայ յիմարարար տարածուի Մ ա– 

յիսի օրուայ մը պէս այս տխրադէմ Փե– 

արրուարին։ 

Մ այրն էր որ արթնցաւ ամէնէն ա– 

ոակ ։ քքչ ոք կրնար յալակնիլ զինք կան-

խած ԸԱա լ ։ Ոչ մէկ օր , ոչ մէկ արել զինք 

անկոզնին մէկ չէին գտած տակաւին: 

ճշգապաՀոլթեան Համար եթէ օր մը մըր– 

ցում ըԱար իր ել արեւին մի^եւդ կարե-

լի էր անվարան գրաւի գալ • • • 

- Ոտքի՞ ես արդէն , այսքան կանո*լխ 

եւ այգ ալ Կիրակին դ մտաՀոգուեցաւ 

մ այրը I 

Սուրճը պատրաստած է արդէն ոլ իր 

զալկին ընկերակցոլթեամր սեւ Հեղուկը 

ըմբոշխնելու Հաճոյքին Հեա կ՛ուզէ նաեւ 

զ.ոՀացնել իր մայրական կասկածները... 

- Ի՞նչ ոլնիս աղաս, ի՞նշ կա յ արդ-

եօք դ ըսէ. . . լալ չե՞ս արդեօք >•• 

- Բայց ոչի՛նչ դ ոչինչ, կտրեց միւսը 

կոպտօրէն դ արթնցՈլցին զիս եւ ուրիշ ո– 

չ ի ՚ ն չ , 

- Սակայն երէկ ալ» • ՚ նախ անցեալ 

օրն ալ. .. ինչո՞ւ կը պահես , ինծիդ մօ– 

րըգւ 

Օ՚Հ այս խոշոր տխմարութիւնը դ այս 

աՀաւոր դ այս անիմաստ Հետաքրքրու-

թիւնը քու շր1ապատիգ: Այն ամէն ա՛-

նո՛նց որոնց կը Հանգիպիս ճիշգ այն շըր– 

ջանին ուր սեւ սեւ մտքեր կը չարչարեն 

քեզ առողջութեանդ վեբաբերեալ։ վինչ– 

պէս ես դ իՈնչ ունիս%՚. Որքա՛ն աւելի լալ 

կ՝ԸԱԱ՚ր որ աշխարհն ամբողչ անգիտա-

նար քեղ% որ ամէնքը մոռնային, Հյիշէին 

քեզ առյաւէտ • . . 

ԷԼ մինչդեռ, մայրը կը պնգէ տակա-

ւին. 

- Բայց ոչի՛նչ կ*ըսեմ քեղիդ ոչի՛նչ, 

^Հք Հասկնա՞ս դ կղայնացաւ վերջապէս 

Հանրի , բան չկա՛ յ ըսի , ալ կը բաւէ՛ նե– 

ղես զիս ։ Էւ իր անձին խորը, այն միւս 

ձա յները | չարագուշակ ա յն շշուկները ո– 

բոնք կը շարունակեն կրկնել. <(/*անա– 

ւանգ բան չըսելդ չհարցնել երբեք, կը 

կորսուիս միայն ա՛յն ատեն երբ ինքզին– 

քըդ մատնես% ։ 

Հարցումները գագրած են։ Բայց ա՜-

նոնք ոչինչ ։ կան տակաւին սա գթացող 

նայուածքները, որոնք վբագ կը խղճան ։ 

Նայուածքներ է որոնք կը լրտեսեն քեզ 

անդադար, կը Հետապնդեն եւ որոնք ա– 

ւելի գէշ են քան մէկ միլիոն Հարցումւ 

ԱՀաւասիկ նաեւ կինը, որ իր կար-

գին կ՚արթննայ յ Ան եւս կ՝ոլզէ գի անա լ 

թէ ինչո՞ւ ա յսքան կանուխ ելած է: Ա– 

Հա տակաւին իր երկու զաւակները ։ իր 

պզտիկ աղջնակը, Որ մահճակալը Հազիւ 

թողած կը վազէ իրեն ։ «Օ՚Հ պապիկ , 

պապիկդ այսօր Կիրակիդ պ ապիկին գործ 

չկայդ այսօր պտոյտ. . • պտոյտ . . .ֆ 

Կորսոլիլ , փախչիլ, ազատիչ ա յս բո-

րբէն . . . 

Հագուեցաւ արագօրէն ու նետուե– 

ցաւ դուրս յ Թափառեցաւ երկարօրէն, 

փողոցներուն մէկ Հասարակ ստաՀակի մը 

պէս։ Գնեց թերթ մը, ապա ուրիշ մէկ 

թերթ դ կարծես ատով իմ աստ մը տալ 

ուզէր իր թափառումներուն ։ ՛Իա լեց եր-

կար ու վերջապէս նետեց ինքզինք իր բա-

րեկամ (հոպէրին քով է 

- Ա՚Հդ պա՚Հ .. . բացագանչեց այս 

վերջինը դ աղէ՞տ մը պատահեցալ, ք ա – 

թ ա ք լ ի ՚ ՚ զ ւ ք մը արդեօք... գո՞ւձ գուբս ե ր ֊ 

լես Կիրակի օրովդ այն ալ առաւօտեանդ 

Հաւատա՞մ աչքեր ուս ։ է լ բարեկամը եր-

կարօրէն դիտելէ ետքդ սկսալ կատակել։ 

- Անառակ քեղիդ ով գիտէ ո՛ւր էիր 

ամբող՛ջ գիշերը, ուր զուարճացար. գրա– 

լի կուգամ, որ մամ մը անգամ չես քը– 

նացած ։ 1Լս տուա՛ծ իմ, ի՛նչ տմգոլնոլ– 

թիսն։ 
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- . . .$ժգո*յն .. . Ա՜Հ, այո՛... այո՛, 

տժգո յն , թոթովեց Հանքէ է . . . 

- Բա յց է՛՛ն է եղաւ քեղէ, վերսկսալ 

մէւսը , մէչա ծաղրական շեշտով, ա^ււ 

է՞նչ գէմք էբ աո.իր յ Ջ ելլե՛ս էնծէ ըսես յ 

որ աո. աո լան այս ժամուն յոլղարկալո-

բութենէ կու գաս ։ 

Հանրէ չկրցաւ այլեւս խօսէ լ է Հա-

ք^ւ շարժում մը ըրաւ. նաւաբեկեա-

լէ մէ՛կ շարժում է ծւ ա^ք բա լեց , որ բա-

րեկամ ը Հասկնայ թէ բաները գէշ կ՚եր-

թային, որ այս օրը կատակելու շէր յար– 

մարեր ։ 

- • . »Հր՜$ ըսաւ Ռոպէր | եկուր 

տեսնենք : Ու բարեկամէն կռնակը մտեր– 

մարար զարնելով, առաջնորդեց զայն էր 

սենեակը, նստեցուց էր մաՀէճէն վրայ 

ոլ սէկարէթ մը Հրամցնելէ ետք, էնք եւս 

սկսալ ծխել առանց այլեւս ոչ մէկ բառ 

արտասանելու է 

Ի զուր չէր որ Հանրէ նախընտրած 

էր մէչտ այս ընկերոք ներկայութէւնը։ 

Ա՝ ան ալանդ երբ Հովերը կը սկսէն գէձ 

փչել, (իոպէբ Հոս է միշտ ու կը սպասէ 

քեղ։ Ռոպէր Հսկայ Պուտ տա մըն է , Հա– 

մըր, կազդուրիչ յ քք չ մէկ բառ, ոչ մէկ 

Հարցում քեզ չարչրկող բաներուն մա-

սին ՚. Ռոպէր շուտով կը կռաՀԷ փոթորէ-

կը ոլ անյապաղ կը պատսպարէ քեզ խա-

ղաղութեան ամրոցէ մը մէք։ 

- Ա՛ռ, ծխէ Հատ մը եւս • • • 

է լ ծխեցին ։ Ծխեցին Հատ մը եւս, 
ուրիշ մը եւս, լուռ ու ամփոփ, կարծես 
շատ լուրք գործ մը կատարէին, կարծես 
ընելիք ուրիշ լ"ւբք բան չունէին» .« 

Ու ժամանակ մը ետք• 
- Ըսէ՛, Ռոպէր , վերսկսաւ Հանրի 

լռութիւնը իղելով, քիչ առաք. . .. կ ր ֊ 

սէիր • • • իրապէս տժգոյն եմ < • • զի– դը– 
տար իրապէս • • • շա*տ տժգոյն < 

- Ո՚Հ » բան մըն էբ ըսի՛.* էնչո՞ւք 

իոնչ կայ աբ... 

- Ոչի՞նչ– – ոչինչ... Հաա աժգո յն 

եմ, չ է * . * . 

- ք » ՚ < . " քիչ մը՛" գիժրռ աՆ– 
քուն անցուցած կրնաս բ / / ա / . • • 

Ու կրկին լռեցինւ %ոբ լռութիւն մը, 

ծուխի ամպեր, ապա Ռոպէր զնաց գա-

ւաթներ բերաւ | 

- Հատ մը խմենք, ըսաւ։ 

- Ջգէ՛ Հիմա, Հակառակեցաւ Հան-

րէ, աւելի լաւ է քիչ մը գուբս եԱենք։ 

- ՛հուրս ելլելու ժամ ան ակ Ունէնք 

մէչտ , յարեց Ռոպէր է նախ գաւաթ մը 

իմ ենք , կազգուբոլէնք քէչ մըւ 

- Բա յց Ո՛չ ըսէ. . . Ջեմ կրնար ՚ • • 

Ատամոքսս • • • 

- Ատամոքսս , ստամոքսս . » . ՛Բեղ 

ճանչնալէ է վեր "լրէշ բան չեմ լԱեր * 

մէշտ նոյն յանկերգը յ Գնա՛ բժէշկ մը 

տես ու պրծէր լրացուր, Հեգնեց Ռ"պէր * 

Բայց նախագասոլթէլնը Հազիւ լրացու-

ցած սկսաւ արդէն զղքալ զայն սկսած 

ըլլա լուն Համար, Ի՞՛նչ կրցած էր ըսած 

ըլլալ այս աստէճան ընկճելու Համար էր 

բարեկամը ։ ինչո՞ւ Հանրէ ծեծ կերած 

չան մը պէո սմքեցաւ էսկոյն, էնչո*ւ 

այդպէս փլաւ յանկարծ, կարծես ոսկոր-

ները մէկէն Հալեցան, էն չո՞ւ այսքան 

այլայլեցալ է 

- . . .Բժէ՞չկ . . . բ+էթչկ • ՚ • սկոալ 

կակազել • •< կը« կը կարծելս է Ռք՜ 

պէր • • « բ^՚է* չկ մը– • * կը կարծելս որ 

պէտք ունէմ • » • կը կարծես լո՛՛ւր ք է • • • 

Իր բարեկամէն այս աՀալոր այլայ– 

լումին է տես Ռոպէր էնքն ալ շփոթեցալ • 

- * • ՛Բայց . . . բայց ի՞նչ կը խօսէս , 

Համարձակեցաւ վերքս*պէս ըսել Ռոպէր % 

բան մըն ալ չեմ կարծեր, բան է մըն ալ 

պէտք չոլնէս գուն, ոչ մէկ բան է է Աա– 

տան ան տան Է բոլոր բժէշկներն ալ, Ըսէ 

ատէկա այնպէս • • • 

- • > ՚Աակայն կարդաց է . » • լրագրին 

մէք, շարունակեց մէւսը, ծեծ կերած շան 

նո յն երեւո յթով, կարդաց է • • . ախտա– 

նըշանները , եւ ամ էն բան • * • նո յն բանե-

րը էմ մ օրս ալ • • • 

- Մ անոլկ մ է՛ ըլլար , յանդէմ անեց 

Ռոպէր, էնձմէ աւելի տոկոլն կ՚եբե– 

լաս « « « 

Եւ դադարէ մը ետք* 

- Նախ եւ առաք անդէն նետէ անիծ-

եալ այգ թերթերը, նետէ՛ , կը լսե**» 

Ախտանշան , ոչ ախտանշան • > • բայց « ՚ Հ 
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կը պարտադրէ քեղի որ կարդաս բոԼոՐ 

այդ բաները, ա յդ տխմա՛ր բաները* 
**« 

Փողոցին մէք ինքնաշարժ մը սկսալ 

ճչալ, որոչ սինհալծձ/ք»^ ։ 

- Միշէլն է , ըսաւ Ռոպէր, որ պա֊ 

աչչշգամ գա ցած էր սաոլգելոլ Համար ւ 

Միշէլն է , կ՝ուզէ դուրս եԱենք է 

Միչէլ Ո^ոպէրին պաշտօնակիցն է ։ 

կատաղի ապրող մը , ՚ԼայեէՔԸ սիրող | 

Լաւ ուտելիքը, Լալ խմելիքը եւ••» մը– 

նացեալըէ ՝ք՝առասՈլնի կը մօտենա յ բայց 

իր ախորժակները , կեանքի վերաբերեալ, 

քառասուն ուրիչ դարեր կլյելոլ չափ զ&– 

րալոր են տակաւին է 

Վարը, փողոցին մէք, օթոյին ճչա կը 

անՀամբեբ կը դառնա յ ւ 

֊ Ի՛՛նչ կըսես, երթա՛՛նք։ 

Հանրի ուսերը թօթոլեց, շփոթու-

թեան շարժում մ ը ըրաւ եւ առանց բա-

ռի Հետեւեցալ իր ընկերոք : 

ՓԻՃ Լ ԿԸ. «պասէր իրենց, իր պզտիկ 
Ռընօ-^ն մէք* 

- էյոլա ըրէք » պոռաց, ելէք նստե-
ցէքւ անխելք պէտք է ըլլալ այսպիսի մէկ 
օր տունը բանտարկուելու Համարէ կա– 
տարեալ դարՈլն Է , Աստուած վկա յ < Տե-
տր յ , ինքնաշարժը ճամբայ Հանելու պա– 
Հոլն. 

- Բայց այս մարդը ի՛նչ կ՝ընէ Հոս, 

ուզեց կատակել, Հանրիին ակնարկելով, 

իր տեողն է այստեղ, թող երթայ իր ձա– 

դերով զբաղէ . . . 

֊ Գուն քեղի նայէ, ընդմիքեց (իո– 

պէր , տարիքով մեծ Հա յր կըլլաս , բա յց 

տակաւին կը մնաս թշուառական ամոլ՛-

բ ի – 
Հանրի նստած է ետելի նստարանը 

ոլ դրեթէ չի Հետեւիբ առքեւի խօսակ– 

ցութեան : իր Հոգն իսկ չէ թէ կը ծաղ– 

՚րեն զինք կամ թէ կանարգեն յ Իր տե՛՛ղը, 

անշուշտ որ Հոս չէ իր Հարազատ տեղը, 

մ ան աւանդ Կիրակի մը։ Գիտէ՛ այգ, 

պէտք եղածէն աւելի է Բայց իՈնչ փոյթ 

Հիմա, իոնչ փոյթ բոլոր տեղերը, եր-

կինքն ըլչան անոնք թէ դժոխքին եօթնե-

րորդ յարկը, երբ ինք չի կրնար մնալ, 

երկու րոպէ անգամ այն միակ տեղը, Ուր 

կան իրենները • » • իր կինն ու զաւակնե-

րը ։ Բազցր, անուշ իր կինը, իր երկու 

խեղճ փոքրիկները • • • 

Ո՛չ , տեղ չկայ, ո՛չ մէկ տեղ ոչ մէկ 

նաւահանգիստի մէք այն ճամբորդին Հա-

մար, որուն նաւը կը սպասէ, որուն նա– 

ւը խարիսխ պիտի վերցնէ | 

Բայց այս պաՀ ուս, Հանրիին Հա-

մար կարեւորն այն է որ Մ իչէլ անբնա-

կան ոչինչ նչմարեց , չըսալ իրեն որ տըժ– 

ղոյն էր կամ նիՀարցած ։ Գիտնար միայն 

այս Միչէլը թէ որքան ոլրախացուց զինք 

վարոլելով իր Հետ ••• Հաւասարէ Հա-

ւասար է Թող ուրեմն ծաղրէ զինք որքան 

որ կ՛ուզէ, թող կատակէ, թող անարգէ 

եթէ կուզէ է Բաներ են ասոնք ք որ կը 

պատահին առողք մարգոց միքեւ••• Գիտ-

նար միայն այս Միշէլը թէ որքա՜ն յոյս 

ներշնչեց իրեն • * • 

Ծովեզերքը միշտ քերելով, ինքնա-

շարժը քաղաքէն դոլրս ելած էր արդէն 

ոլ մտած մօտակայ արուարձաններ է 9՚շ~ 

րեթէ կէսօբ է արդէն է 

• Այս կողմերը ճաշարան մը կը ճանչ– 

նամ , յանկարծ խանդա վառուեցաւ Ա՝ ի– 

շէլ, հոն, դարձուածքէն ետք, ճիշդ քու-

րի եզրին, նմանը չկայ ձուկ ուտելու Հա-

մար՛ թարմ ոլ խոշոր \ ահա այսչա՛փ եւ 

ուղիղ ծովէն է Էրթանք ուտենք է 

Հանրի առարկեց որ տունէն զինք կը 

սպասեն, որ պէտք էր մեկնէր է 

- Ալելորդ խօսք, միքամտեց Ռոպէր, 

մ եղի Հետ ես է կը մնաս է 

- Այո՛ , կը մնաս , պնդեց իր կարգին 

Մ իչէլ | անգամ մը բռնած ենք, ա՛չ չենք 

թողուր քեզ ւ 

Գացին Հանրիենց տունը Հ եռա խօսե-

լու եւ յետոյ եկան նստան Հռչակաւոր 

ճաշարանը տ Եւ անգամ մը որ տեղաւոր– 

ո լեց ան • • • 

- Ի"նչ տեղեր ալ գիտես, ըսաւ Ռո-

պէր ծաղրական, խօսքը Միշէլին ուղղե-

լով . ուտել , խմել. . . պառկի լ, խելքդ ա– 

նոնց է միայն է Գժոխքին դուռն իսկ ու-

տելիք տեղ կրնաս գտնել..» 

- Ուտե՞լ, անշուշտ ուտել, արհա-

մարհոտ պատասխանեց միԼսը, խուզէի 



դիանալ թէ գուն ի՛նչ գիտես ատկէ աւելի 

լաւ, իՈնչ կ՝ առակա ր կե ս ։ Բա յց խեղճ բա-

րեկամ , ոչինչ կայ աւելի լալ* "ւրիչ ո– 

չինչ կայ րոէոր անոնց Համար որ օր մլլ 

սատկելու են ; Պէտք է օգտուիլ քանի ուչ 

չէ տակաւին, պէտք է խմ ել, գինովնալ: 

ԿԸ մոռնա՞ս արգեօք, որ պիաի սատկիս, 

որ բո լորս սաակելոլ. ենք ՚ • • 

« Լալ, լաւդ Հասկցանք է պատճառ 

չի պակսիր քեղիդ գիտենք այգ երգդ՛». 

- Ե՞ՐԳ" Ը"Իր է յան կարն– ընդմիջեց 

Ս՚ԻւԿ* ե0Գ Հս*թ–՛՝ Բայտ Իդէ Կ ՚ ռ ս ե ս սա 

մեր դժբախտ Ժագին։ Կ՚երեւի թէ Հա-

շիւը փակուած է խեղճին• թոքերու քա(Լ– 

ս է ր ՚ • • Տարօրինակ երգ մը յամենայն դէ– 

պրս, երեք լակոտի տէր մարդու մը Հա-

մար ։ 

ՊաՀ մը լռեցին % յետոյ. 

- Եւ ը»ել թ է , միասին կը խմէինք 

Հազիւ տակաւին մէկ շաբաթ առակդ շա-

րունակեց Միշէլ խռպոտ ձայնով մըէ ը– 

սել թէ տեղեակ է ինքն ալդ տեղեակ է 

թէ վերկացած է իր գործը, գիտէ թէ դա-

տապարտուած էդ թէ « • • թէ • • • ո ՚ Հ դ ի 

բ • • .ութիւն : 

- Աւելի լաւ է չմտածել այգ մասին դ 

յարեց /իոպէրդ այդ անիծեալ Հիւանդու-

թիւնը... 

- ի՞նչ Հիւանդութիւն դ ըսէ ասոր 

պատուՀաս , աւելցոլց Ա ի չէ է» 

գիդ մէկն է կարծես... վճիռ էդ իրաւդ 

մաՀավճիռ մ ը . . . 

Եւ խօսակցութիւնը կ՛երկարի այգ 

անողոք ցաւին ու իր աՀարկու աւերնե-

րուն մասին : Միշէլն ՈԼ 0՝ոպէրն են որ կը 

խօսին շարունակդ կ՛ուտեն ու կը խօսին դ 

կարծէք Հասարակ ու անարմէք նիւթի մը 

մասին, Մ՛ինչդ եռ Հանրի • • . ոչ ոք չնըշ– 

մարեց որքա՛ն այլափոխուեցաւ ինք, 

ինչքան մթագնեցաւ։ Երկու բարեկամ-

ներէն ել ո ՛ չ մէկը նշմարեց այն յուզու– 

մըդ որ պատեց զինք* Հանրի սկսաւ ա– 

կանրեբուն դէմ զայրանալ թէ չեն կ ր ր ֊ 

նար խցուիլ չլսելու Համար սա տեսակ՛" 

վաաոլթիւններ • . • 

ՊատուՀաս մը% կ՝ըսէին դ մահավճիռ 

մըդ բայց ի՛նչ կրնան դիանալ իրենք, ա – 

ռողկները։ Իրենք կրնան խօսիլ այԳ 

մէնուն մասին դ անխռովդ անտարբեր դ ի՜ 

րենք կրնան ճառեր խօսիլ կուշտ ոլ կուռ 

^ՐԲ իրենց գէմ չէ արձակուած, 

երբ իրենք չեն դատապարտուած » կարե-

լի է նոյնիսկ ուրիշներու թշոլառութեամբ 

զբաղիլ երբ միմիայն Հանդիսատես ես 

ու վստահ , որ ոչինչ ունիս կորսնցնելիքէ 

ոչ իսկ կաթիլ մը ախորմակ՛ ՚ ՚ 

Եւ արդէն դ Միշէլ եւ Ռ»պէր այդչափ 

ալ շատ չեն դանդաղիր այգ Հարցին վը– 

բա յ ։ Մ ի չէ լ չուտ մը լափած է արդէն իր 

պնակը դ երկրորդ մը ապսպրած եւ այն 

մտահոգութեամբ որ յակորգ ձոլկը նը– 

ւազ թարմ չըԱայ դ ոչ ալ նուաղ խոշոր՝ 

քան նախորդը տ 

- կ ՚ Հ դ կ՚րսէդ ի՞նչ ընենք դ պէտք չէ 

մտաՀոգոլիլդ կեանքը աղուոր է եղբայրդ 

զեղեցիկ է կեանքը դ պէտք է ուտելդ խը– 

մելդ պէտք է զուարճանալդ կեանքը գե-

ղեցիկ է։ Աատկողը թող սատկի »» » Կը 

լեցնէ գաւաթներըդ կ՚առակարկէ խմել՛ 

• - Պարպե՛նք դ տզա՛ք դ - ըսաւ, պար-

պենք գաւաթները։ ք&մենք կեանքին կե-

նացը • կենացը անոնց, որոնք տակաւին 

կ՚ապրին, ի՛նչ աղոլռբ է կեանքը դ ինչ-

քա՛ն գեղեցիկ»•• 

ԵԼ որովհետեւ Հանրի կը մերմէ գա 

լաթը դ ոբ իրեն կը արուի ՚ 

- Բայց ին չո՞ւդ ին չո՞ւդ վշտացաւ 

Միշէլ է աՀ՝ա քեղի ձեւ՛՛՛ Պատառ մը բան 

չկերար դ բան չես ուզեր խմելդ բառ մը 

իսկ չըսէր առտուընէ ի վեր է ը ՚ ^ յ ց Ի՛նչ 

ունիս եղբայրդ բացակա՛յ ես կարծես՛՛՛ 

- Հանդարտ ձգէ զինք դ ընգմիկեց Ռո– 

պէր > ինչո՞ւ կը ստիպես դ Հուզեր խմեի 

փափաք չունի. ազատ է չէ • • • 

Հանրի տուն վերադարձաւ աւելի 

տխուր ( աւելի 

ընկճուած քան երբեք» 

կոշտ կերպով մէկգի Հրեց իր պզաիկ Լի-

զէ թը , որ վազած էր զինք գիմալորելՈլ 

եւ գնաց խցուեցաւ իր սենեակին 

պատերուն 

մէկ։ Բայց չորս ամուր պա-

տեր կրնան պաՀել ձեզ շատ մը վտանգ-

ներէ դ ի՛՛նչ կրնան ընել անոնք բանակ մը 

միտքի գէմ։ Ինչպէ՞ս կրնան ձեզ արգի-

լել մտածելէ ։ 
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(ք տածումնե՞ր Հ Արիւնարբու, սարդեր 

են, որոնք բռնած են ձեզ իրենց ոստայ-

նին մէք ։ Ցետին մէկ շարժում, նուազա-

գոյն մէկ ժեսթ որ փորձեցիք ընել Հոնկէ 

ազատուելոլ յոյսով, նոր կապ մը կը 

կա պո լի, նոր Հանդո յց մը կը Հիւսուի ձեր 

շուրք ։ Գարշելի գազաններ են ( սարսա-

փեցնող անկշտութեամբ՛ կաբելի չէ եր-

բեք ընտելացնել զիրենք, ոչինչ կրնայ 

քիչ մը ողոքել զիրենք է Լալ է տա կա– 

՛էն եթէ կրցաք Հաշտոլիլ, գաշնակցիշ 

իրենց Հետ է Լալ Է տակաւին եթէ կրցաք 

եզբայբակցիլ ձեր անձկութեան Հետ է 

Էւ. ամէնէն գէշը% այս ամէնուն մէք, 

որչափ Հանրի կը ճգնի ինքզինք դուրս 

նետել մտածումներու այս ծանր լուծէն է 

որչափ ինք կ՚աշխատի թօթափելու Հա-

մար զինք ճզմող անձկութիւնը, այդքան 

աւելի մարդիկ իր դէմ կը ծառանան կար-

ծես , այդքան աւելի մարդիկ Հաճոյք 

կ՚առնեն զինք վարերը մխրճելու շ Աքէ էն 

ժամ, ամէն վայրկեան, ամէն մարգ Հա-

ճոյք կ՚առնէ իրեն խօսիլ ճիշդ այն բա– 

ներոլ մասին , որոնք կը խրտչեցնեն զինք, 

կը սարսափեցնեն ։ կը խօսին ճիչդ ա յն 

բաներոլ մասին, որոնցմէ ինք կը խու-

սափի միշտ է Ւր երազները նոյնիսկ մի– 

քամուխ կ՚ըլլան, Հաստատելու Համար 

կարծես , որ այս ամէնը Հասարակ պա-

տահականութեան մը արարքները չեն, 

յիշեցնելոլ Համար, փաստելո՚լ կարծես 

ճակատագրին ինչ որ չարաղէտ մէկ գի՜ 

տաւորոլթիւնը • • • 

Ու վերքին արարը սարսափի այս խա-

ղին , խաղցուեցաւ ա յդ իրիկունն իսկ սի" 

նեմայի մը պաստառին վրայ * 

Կինն Էր առաքարկած որ սինեմա եր-

թան « 

- Կը փոխոլիս քիչ մը, ըսած Էր , եր-

թանք քիչ մը Ժամանակ անցընենք, փո-

խանակ փակոլած մնալոլ . երթանք ֆիլմ 

մը տեսնենք է 

Ուրեմն գացին սինեմա, կինն ու ինք է 

Գացին ըստ բախտի, Հոն ուր իրենց քայ– 

լերը առաքնոբդեցին, աո. անց նախընտ-

րութեան , առանց Հարցնելու թԷ ի՛նչ կը 

ցուցադրուի յ Առանց անդրադառնա լու 

թէ կ՚իյնային նո յն փեթակին ճիչդ կեդ– 

բոնը•> < 

ժ . Ա– 
(Հերջը յաջորդով) 
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ՎԱՍՊՈԻՐԱԿԱՆԷՆ ՊԷ8ՐՈԻԹ 

«Եըլտըզլար» սպիտակ նալը կը մօ– 

տձնայ քարափին ւ Գրպանէս կը Հանեմ 

քարթի կտորը ու կը կար գամ Հոն գրր– 

ուած անունը ։ 

\յալը երկար Ժամանակ կը դնէ Հաս-

նելոլ Համար քարափ եւ ծանր փիղի մը 

պէս կը տեգաւորուի ։ Օրօրուող աստի-

ճաններ կը կախեն վեբէն, եւ ժպիտով 

լեցուն մարդիկ կ՚իջնեն վարէ Ոմանք ժը– 

պիտ անգամ Հունին, կարծես Հանրա-

կառքէն կ՚իջնեն՝ իրենց կայարանը։ Ա– 

մերիկացիներ ալ կան, եւ շատ են անոնք, 

բոլորն ալ յիսունէն վեր է թուրք Հարիւ-

րապետը ամէնուն սիրալիր ժպիտներ կը 

բաչի է , ոմանց ձեռքն ալ կը թօթուէ ։ 

Պայուսակը ձեռքը կը կենայ աստի-

ճանի ծայրին: ՊաՀ մը կը գիտէ Հեռոլն, 

կը դնէ պայուսակը գետին եւ աքը կ՚եր-

կարէ Հարիւրապետին է Ինծի անլսելի 

քանի մը բառեր կը փոխանակէ , գլխար-

կը քիչ մը վեր կը Հանէ եւ նորէն պա-

յուսակը վերցնելով Հանդարտ կ՚էքնէ 

ճօճուող աստիճաններէն վար ։ 

Կը մօտենամ աւելի եւ ՀետզՀետէ 

ժպիտ մըն ալ ես կը բանամ գէմ քիս ; Ան 

է , անկասկած ։ քառասունէն վեր պէտք 

է ըլլայ, ըստ յանձնարաբականներուն, 

- թոլրքիայէն—Պէյրոլթ եկող Հայ թու.– 

բիսթ մը։ Վերքին աստիճանէն դեռ. Հը՜ 

րաժեչտ չառած՝ դէմ—գիմաց ենք։ Հար-

պիաս Հիմա աւելի արտայայաիչ պէտք է 

ըլլայ։ կը դնէ պայուսակը գետին, կ՚առ-

նէ աքս ու կր թօթուէ ։ Անտարրերութիւն 

մը կու գայ անկէ եւ կ՛անցնի մ էքս պաղ 

Հ"վի մը պէս > նաեւ այն միտքը թէ% ա– 

մ էն բան գիտեմ արդէն, դուն պէտք է 

ըլլաս ինծի առաքնորդ նչանակոլած ե– 

րիտասարգը : 

- էս ա յն անձն եմ ••• 

Պայուսակը վերցուցած է արդէն եւ 

կ՚ուղղուինք դէպի մաքսատան։ 

- %ոյումճի : Հոյումճի Վահրամ յ 

- Ծանօթ եմ ձեր անունին - ել ան– 

մըտաբաբ կ՚երկարեմ ձեռքիս պաՀ ած 

ճերմակ քարթը: Կը նայի ել ուչադբոլ-

թիւնը անմիքապէս կը Հեռացնէ անկէ I 

Պաղ լորձունքս կլչելով՝ կամաց մը քար– 

թը կը մտցնեմ գրպանս, կարծես սատա-

նան ետիս ղրկելու Համար ; 

Կը մտնենք մաքսատուն, պայուսակը 

կը յանձնէ պաչաօնեային ել կ՚ուղղուի 

դէպի նստարանները ոլ կը նստի : էս ալ 

կը նստիմ է 

- Հանգիստ անցուցի՞ք ձեր ճամ բոր– 

գոլթիւնը տ 

֊ Ոչը* 
- Ջեր ճամբորդոլթի՚ւնըւ 

- Ըսել կ՛ուզեմ՝ ճամբան , ծովը, 

նալուն մէք, Հանգի՛՛ստ էիք« 

- Այո, չատ Հանգիստ։ 

- Առաքիչն անգամն է որ ծ"վոլ վը– 

բայով կը ճամբոբդէք, ը ը, ըսել կ՛ուզեմ 

տեղէ—տեղ կ՚երթաք ։ 

֊ Այ–։ 

- Ի՚նչպէս, Հաճելի գտա՛՛ք ծովը < • • 

է լ ան կ՚ելլէ տեղէն ոլ կ՚երթայ վեր– 

ց ընելու անցագիրն ու պայուսակըէ կը 

միանամ իրեն եւ կ՚եԱենք դուրս։ Բաւա-

կան կը քալենք ես կը Հասն ինք ելքի դը– 
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րան : թուղթերը կը ցուցնենք եւ ինքնա-

շարժ– մը կը նստինք յ 

- Շատ Հաճելի էր - կ՝ըսէ յանկարծ, 

կարծես միայն քանի մը եր կվայրկեան 

առակ ըլլար ուղղած Հարցումս։ Կը զար-

մանամ , քիչ մը կ ըգփւիմ 1 ՐայՅ կը նա-

յիմ անոր Հարցական, որպէս թէ ես ալ 

դեռ կը մնամ Հետաքրքրուած Հարցու-

էի իս պատասխանով $ 

- էյատ սիրեցի ^ովը • 

- Այո, Հաճելի Է ծովը% - եւ պա-

տուհանէն գոլրս կը նայիմ * Փիչ ետք 

շարժավարը կը կեցնէ օթոն դ կը մարէ 

մեքենան ել դաոնալով ինծի* կ՚ըսէ -

Օմ ար ծայամ - , կը բանամ դուռը եւ 

կ՚իջնեմ ։ Կը սպասեմ որ ան ալ իքն է իր 

պայուսակէն ետքէ ՚Ղ՚ոլռը կը դոցեմդ 

շարժավարին վարձքը կու տամ եւ կը 

մտնենք պանդոկ յ 

- Պարոն Վահրամ Գոյոլմճեան -

կ՚ըսէ սեղանին ետել նստած օրիորդը -

թիւ 2 0 4 , - ու կ՚երկարէ բանալին ։ 

- Վահրամ ՚Լոյումճի , կ՚ըսէ ան, 

առնելով բանալին յ Օրիորդը կը շփոթի 

եւ նորէն տետրակին կը նայի: Ես ալ ի– 

րեն կը նայիմ ու կը բաժնուինք ւ 

Գէմ-դիմաց ենք վերելակին մէկ Աղ-

ուոր մը կը քննեմ դէմքը ; Անտարբեր եւ 

միապաղաղ* կը Հասնինք երկրորդ յարկ։ 

Թիւ երկու Հարիլր ել չորս սենեակ : կը 

բանայ ու կը մտնենք ներս ; Պայուսակը 

կը տեղաւորէ, գրպանէն թուղթեր ել 

անցագիրը Հանելով կը զետեղէ գզրոցին 

թրքական տուփ մը սիկարէթ կը 

դնէ սեղանին վրայ, ել գլխարկն ու վե-

րարկուն Հանելով կր կախէ կախիչէն ։ 

Ես պատուՀանները կը բանամ եւ դառ-

նա յով իրեն - նորէն դերիս յարմար ժը– 

պիտ մր ոբդեդբած — կըսեմ • 

- Լա՚Լդ յուսամ որեւէ դիտողութիւն 

չոլնիք սենեակին մասին՛. Եթէ ոչ՝ կր 

յայտնեմ որ Հրաժեշտ պէտք է առնեմ 

ձեզմէ, նկ ատի Ունենալով որ երկար 

ճամբորգոլթենէն ետք յոգնած էք եւ 

Հանգիստի պէտք ունիք ։ Վազը առաւօտ 

ժամը &–ին կը վերադառնամ ։ Կը ներէք 

"Ր այդքան կանուխ ըլլայ, որովհետեւ դ 

ինչպէս գիտէք, օրուան յայտագիրը , ծան* 

րաբեոնոլած է ել ժամանակը պէտք է 

լիուլի օգտագործենք եւ , եւ • • • 

կը կասկած իմ որ այս միավանկ խօ-

սող մարգը կը Հետելի ըսածներուս, ել 

նոյն անտարբերս լթեան Հոսանքը անոր 

նայուածքին Հետ կու գայ կ՛անցնի մէկս՛ 

- . . .Եւ եթէ մինչ այգ բանի մը պէաք 

ունենաք, կրնաք տեղեկացնել պանդոկա-

պետին եւ կամ Հեռաձայնել այս Հաս-

ցէին։ կ՚երկարեմ Հեռաձայնիս թի*–ը եւ 

ցտեսութիւնը բերանս դոնէն դուրս կը 

նետոլիմ տ Ետ կը դառնամ ու կը տեսնեմ 

Պր՛ ՎաՀրամ դրան մէկ կեցած է ու իմ 

կողմս կը նայիդ չեմ գիտեր թէ անպայ-

ման ղիս կը տեսնէ է 

- Երթաս բարիդ ոլ կը մտնէ ներս։ 

Ո՛ւֆ I Լա յն շունչ մը կ՚առնեմ եւ 

միայն փողոցին վրայ թոքերէս դուրս 

կու տամ ղայն ։ 

Ութը տաս անց կը Հասն իմ պանդոկ 

ել կը Հարցնեմ օրիորդին ՚ 

- Պր՛ ՎաՀրամ *Լոյումճին պատ– 

բա՞ստ է; Հաճեցէք իմաց տալ որ ես ե՛-

կած եմ։ 

- Պր՛ ՎաՀրամ Գոյումճեա՞նըդ մեկ– 
նեցալ է 

- Ե՞րբ։ 

- Հինգ վայրկեան առակ: 

Պատ Էն կա խո լա ծ ժամացո յցը եւ իմ 

թեւիս ժամացո յցը կը Հաստատեն միան-

գամայն Հինգ վայրկեան ի ուչացոլմս է 

- է/ատ լաւդ բան մը չըսա՞լ ձեզիդ 

երկտող մը չձգե՞ց է 

- Հա դ այո դ աՀալասիկ։ 

ձժսսմը 12—ին կը սպասեմ սենեակս» 

Վ. %ոյոլմճի, 

Գէմքիս վրայ մտաՀոգութիւն կար-

դալով՝ օրիորդը Կը Հարցնէ 

- Ի՛նչ է 

- Ոչինչ։ 

- Ժամ ագրո լա՞ծ էիր։ 

- Այ" 1 
- սպասած, 

- ո ՛ չ 

- . Հապա՞, 
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– , 6 » ուշացայ Հ էհամը ութի՛ն խոս-

ա ատյան՛ Էի » 

, Ո ւթիՈն, - եւ կը նա յի պատի ժա~՛ 

մացոյցին ել իր թելի ժամացոյցին ոլ կը 

Համոզուի է 

՚ - Հասկցայ ։ Է աս մարգը յ 

- Ա՛ար գ մըն է ։ 

- Հա*յ Է աս մարգը ։ 

յ ֊ Հայ մըն Է է 

• ինչո՞ւ Գոյումճեան չէ ։ 

1 - ԹրքաՀայ է% 

- ք 
- V է՛՛ 

- ՚ԱչիաբՀք ։ • 

Կը նայիմ ձայնին կողմը եւ կը տես-

նեմ տարիքոտ կին մը է 

- Աշի/ա՛ րՀք , նոր էն կ՚ըսէ տարիքոտ 

կինը: 

- թոլրքիացի՞ ես, կը Հարցնեմ ։ 

- Ոչ, կ՚ըսէ կինը, Ւուրքիայէն եմ % 

- էքս կը վերադառնամ, կըսեմ օ– 

րիորդին . 

- Լալ • 

Հ 1 

Տասներկուքին տասը մնացած կը 

Հասն իմ պանդոկ է 

- կը ներէք որ առաւօտուն ոլշա– 

9 ա մ ՚ – 

- Վնաս չունի ։ 

- Չէի կարծեր թէ կուշանամ յ 

. - Վնաս չունի է 

• ի ի կա պէս | շարժավարի վստա– 

Հ ի լ . . . 

- Վնաս չունի տ 

. - ։ինչպէՈս անցոլցիք ձեր ժամանա– 

ԿԸ է. Ո*ւ–ր գացիք Է 

- Պտտեցայ յ 

– Ո ՞ ր կողմը ։ 

- Ի՛նչ կարեւոր Է կողմը, քաղաքը 

նոր կը տեսնեմ , ամէն կողմ մէկ է ինծի 

Համար։ 

- , Մ ենք ս ո վ ո ր ո ւ թ ի ւ ն ո էն ինք ըսե-

լու ծովուն կողմ ը , լերան կ ո ղ մ ը , Օդա– 

կայանին կողմը » • . 

ւ յ <-•* Ամէնը մէկ է , ես նոր կը տեսնեմ յ 

- իռնչ էր ձեր տպաւորութիւնը - կը 

Հարցնեմ կարմրՈլթիլնս ծածկելով. 

- Լալ ։ 

- Անչոլշտ քաղաքին աղմկալի փո-

ղոցները չվրիպեցան ձեր ոլչադրոլթե-

նէն։ 

- Ոչ ։ 

- Անտանե լի՞ գտաք է 

" Կ՛ 

Ոչ< յստակ է որ կարելի չէ կապ 

գտնել այս միավանկ մարդուն Հետ եւ 

քաղաքավարական մտաՀոգոլթիլննե– 

րուս Համապատասխան իւօսակցՈլթիւն 

մը ունենալ Հետը։ կը մնայ ինծի չմտա– 

Հոգոլիլ ել իր Հուրովը քալել ։ Ու֊ կը լ/*՜ 

սեմ ։ Էլ բաւական կը մնանք լուռ: 

թրքական լուցկիի տուփը կը գրաւէ 

ուչագրոլթիւնս ։ կ՚առնեմ եւ կը քննեմ է 

Անճոռնի տուփ մը, անյաՀող գծագրու-

թիւն մը ել նոյնքան անյաՀող տպագրու-

թիւն մը վրան։ Կը բանամ, ՚^ԷՀը կը 

Հանգչին մոմէ–լուցկիներ, բայց մոմէ– 

լուցկիէ զատ ամէն բանի կը նմանին 

ծռմռկած եւ աղտոտ գոյնով թղթամոմէ 

փայտիկներ ։ Կը զարնեմ տոլյիին եւ 

վայրկենական կը բռնկի ։ 

- Լալ կը վառի , էլ ըսեմ քիչ ետք, 
- Ա յ ո 

- թէեւ տեսքը լաւ չէ է 

- Կը մ տած է ի առտու ձեզ տանիլ Հա-

յաշատ կեդրոն մը։ ՀհաՀրի կը 

կոչենք ։ ՏասնըՀինգի Հար գերուն գաղ-

թական Հայերը Տէր ՏՀօրէն ազատած* ե– 

կած են Հոն եւ քաղաք մը կերտած եւ 

շէնցոլցած : Առանձին քաղաքապետու-

թիւն ունին , քաղաքապետը Հայ է ։ Բազ-

մաթիւ Հայ եկեղեցիներ ել դպրոցներ 

կան այդ քաղաքին մէՀ։ 

Որքան ճիգ կ՚ընեմ ուշագրաւ բաներ 

ըսելու ՆաՀբի մասին* այնքան կը մոռ-

նամ այն շատ բաները որ գիտեմ %աՀրի 

մասին, ու իր ոլչադրոլթի ւնը կը մնա յ 

անդրդուելի այս ուղղոլթեամբ եւս է Եւ 

ան կը մնա յ ան Հաղորդ * Առն ուա զն երե– 

էոյթը Համոզող Էր։ 

- Եթէ յետմիՀօրէին տրամադրու-

թիւն ունիք՝ կ՚երթաք ա յդ տեղը ։ 
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- Շատ լալ I 

. ժամը ձ-ին կու գամ ձեզ տանե-

լու ^ 

- Լալ. է 

- Շտեսոլթիլն ։ 

~ Երթաս—բաբի է 

Վերելակին մէկ զետեղուած հայե-

լիին մէկ ինքզինքս կը գիտեմ ։ վԱստ– 

ուա՛ծ իմ գ ի՛նչ ցուցնեմ.. .» է 

Ժամը ճիշգ ձ—ին, կը զարնեմ գոլ– 

ռը ։ Պատրաստ ինծի կը սպասէ է կ՚առնէ 

վերարկուն , պա յ ուս ակը կը բանայ է 

թրքական տուփ մը –իկաբէթ կը Հերցը– 

նէ : Լուցկիին տուփը կը շարժէ, կը լսէ 

փայաիկներուն ձայնը եւ վստահ՝ կը դնէ 

գրպանը, անցագիրը կը տեղաւորէ ներք– 

նագրպանին մէկ եւ Գ1/°աՐհը ձեռքը 

կ՚ելլենք գոլրս ։ 

Ա՝ինչեւ իրիկնամուտ կը պատինք ։ 

Ես այգքան կրպակներ ել վաճառատու-

ներ հայերէն գրուած ցոլցատախտակնե– 

բով չեմ տեսած: Բոլոր կարեւոր վար-

ժարաններն ու եկեղեցիները կա յցելենք ։ 

Գրեթէ անխօս ենք երկուքս ալ ։ Եթէ* 

Հքարերը կը խօսին անոնց որոնք գիտեն 

զիրենք լսել՜», թող խօսին որքան որ կհու-

զեն %ահրի ամբողկ քարերը։ Կը սպասեմ 

արտայայտութիւն մը անկէ* իր տեսած– 

ներուն մ ասին , որպէս Թուրքիա յէն ե՜-

կած թ&ւր|ւոթ^ մը կարծիքը այս Հայ-

կական ալանին մասին։ Բայց ոչ մէկ 

խօսք։ Կը մտածեմ դ ինչո՞ւ Համբերել , 

մի՞թէ կաբելի է չտեսնել այսքան չէն– 

քեր դ այսքան կրպակներ , այսքան ցու-

ցափեղկեր ապրանքներով լեցուն, լոյսեր 

եւ լո յսեր ու մ արդիկ* փապուճով, ու 

սօթտուած թեւերով թափած փողոցնե-

րը հ իրենց տուներուն բակին մէկ րլյան 

կարծես : Այս բոլորը կողմ մըն է ինչպէս 

քաղաքին որեւէ մէկ էկոզմը»։ էւ թՈլ. 

րիսթ7^ մը Համար ամէն կողմ մէ՞կ է նոր 

տեսած քաղաքի մը մէկ ։ ք)ւ ան րան չի 

խօսիր ։ 

Օոգնած եմ եւ սպառած , սա կա յն 

կհուզեմ կռուիլ եւ ամէնէն աւելի այս 

մարդուն Հետ։ ի՞նչպէս ։ 

. Թող լսէ թրքերէն խօսողները \յաՀը– 

րի մէկ - ինչ որ մինչ այգ ամէնէն յե-

տին բանն էր որ պիտի ոլզէի ցոյց տալ 

թուրքիացի թուրիսթ^ - ել տեսնեմ 

այն ատեն ի՛նչ պիտի ըսէ ան, ել նորէն 

պիտի մնա՞յ լոլո. % 

կը նայիմ չուրկս, կը փնտռեմ 

քովս ու ականկովս թրքերէն խօսող մը։ 

Հիմա ուր են ոլր չեն, պիտի դուրս գան Տ 

Հարիւրներով մեր առկելէն պիտի տո-

ղանցեն եւ թրքերէն պիտի խօսին % թըր" 

քերէն երգեն, թրքերէն սուլեն, եւ մենք 

պիտի լսենք ել պիտի տեսնենք ւ Ի՞նչ 

պիտի ըսէ ան ա յն ատեն, թոՀ գան տես-

նեմ թրքերէն բառերը երգող բարձրա-

խօսէն , թող գան կտրեն մեր ական կը ու 

պատոեն սրտերը եւ տեսնեմ ի՛նչ պիաի 

ընէ ան։ Բայց ո՞ւր են, չկա՞ն մէկտեղ։ 

Զարմանալիէ Չքացա՞ն, թէ փոխուեր է 

ամէն բան ։ Այսքան չո՞ւտ, կրնա՞յ ըլ-

լալէ Անկարելի Էդ Հիմա ուր են ուր չեն 

պիտի զան բանակներովդ ծերեր եւ պըղ՜ 

տիկներդ երիտասարդներ եւ մայրերդ 

մայրերու անՀատնոլմ չարքեր՚ ել պի-

տի երղեն թրքերէն օրօրը իրենց պզտի– 

կը քնացնելու է 

Ախալա՞ծ էի ։ Չափազանցութեան 

խա՞ղն էր որ օտարին առկեւ կը չքանար% 

ձզելով զիս յուսախաբ։ Ջկայ ոչ մէկ 

թրքերէն խօսող< > • 

Փիչ առակուայ յոգնութիւնս կը մոռ-

նամ , կր դաոնամ յամառ փնտռող մը: 

Պիտի խենթենամ ուրախոլթենէս բայց եւ 

պիտի պայթիմ զայրոյթէս ։ 

ի վիրկոյ գանձ գտնողի մը պէս կ՚իյ՛՜ 

նամ վրանէ Աւթ—տաս տարեկան լաճ մը է 

Կը մօտեցնեմ ղինք անոր որպէս թէ ցու-

ցափեղկ մը քննելու նպատակով է Ծտքէս 

կ՚ըսեմ լաճին դ Հայտէ՚դ խօսի՛ր դ ՀայՀո– 

յ է ՛ , ո՞ւր են այն խոշոր—խոշոր Հայհո-

յանքները որ այնքան դիւրին եւ Հաճելի 

կ՚ելլեն քու փոքր ր երանէդ դ թրքերէն բա-

ռերով ; Զար բախտ, Հայերէնով կը շա-

րունակէ խօսիլ այլ մանուկներուն Հետ է 

- ԿԷլ պարիա, կէլ սւյաի-զապըՏը, 
եոիսայ սսւնա օէլտըրըրըմ: 

Ընդոստ կը դաոնամ, եւ յաղթողի 

մը պէս կը Հրճոլիմ ։ Բարեբախտաբար 

այնքան սուր կը ճչայ երիտասարդ մայ– 

ԲԸԴ որ կարելի չէ չլսել յ է լ կռիւ մը կը 
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սկսի մայր եւ որդիի միքեւ, եւ. ամբոզ– 

քոլթեամ բ թրքերէնով ։ Իրարու, փափուճ 

կր նետեն , երեխան կր վազէ է կը *էագփյէ 

ու. վերջապէս կ ենթարկուի յ կր նայիմ, 

անոր յ ձեռքերը կապած ետին՝ կը գիտէ 

տեսաբանը ւ Գժոլար է ըսել թէ այս ան-

դամ եւս անտարբեր է : Եւ֊ զարմանալէ 

բան, տարօրինակ Ժպիտ մը բերնին աք 

ծայբէն կախոլած է , ոչ ժպիտ եմ կ՚ըսէ , 

ոչ Հեզնանք եմ կ ՚ ը ս է , ոչ ալ ընդվզումէ 

՚ Բ է չ ետք՝ Հերե խաներէ, կ՚ըսէ» ու 

ժպիտը կը վերածէ խնդուքի տ 

- Ջա՚ր են , չար , կ՝աւելցնէ ։ 

ՏԼտրմանքս եւ յուսախաբութիւնս ան՛ 

սաՀման են է Բայց կհուզեմ պաՀել պա– 

ղարիւնոլթիւնս տեղ մը, երբ ամէնէն ա՛ 

ւելի կը Համոզուիմ որ գիմ ա ցինս պար 

պՀլած մրն է • • • 

- թալակներ ունի՞ք: 

- Այո։ 

- Մա՛՛նչ։ 

- Երկու տղայ մէկ աղքէկ։ 

- Աստուած պաՀ է : 

- ՀքնորՀակալ եմ, քեղի ալ : Մեծլէ 

տասնըչորսը լրացուցած ԿԸԼԷայ ել տաս• 

նըՀէնգէն մտած ԿըԱայ, էսկ ՒպրաՀիմը 

ութ տարեկան է : 

- իպրաՀԷ՞մը տ 

- Այո, փոՔՐ տղաս։ 

- իպրաՀի՞մ ։ 

- իպրաՀիմ, Հօրս լալ բարեկամէն 

անունն էր է 

Աարսափով կը նայէմ գէմքէն, ա– 

ռանց զգուշանալու ծածկել գաոնոլթիւ– 

նըս, որ չատ Հ ալանա բար երեսիս վրայ 

ցատկած է ։ 

- . . . Մեր ընտանէքէն բարեկամ ե– 

զած է։ 

- Թո՞ւրք է ։ 

- Այո ։ Հէնէն դրկէց եղած ենք է 

Ջարդերուն մեզ աղատած է • « • 

ձՊիտի ուզէի որ չ՚ըներ», աո.աքին 

անգամ ԸԱալով մէքս չաբոլթեամբ կը 

պոռթկամ այս մարդուն Հայոլթեան վր–* 

բայ սկիզբէն ունեցած կասկածս դառն 

աաեքութեամբ մը, ու ալ մ տիկ չեմ ը– 

ներ իր խօսքին չար ունակութեան ւ Նախ , 

խորՀրգաւոր վերաբերմունքը, երկրորդ, 

%ոյումճին՝ փոխանակ ՛Լ"յումճեանին , 

երրորդ, էր անտարբերոլթիւնը, ու այս 

ամէնէն վերք եւ ամէնէն աւելէն՝ Թուր-

քին ու մեր տան լալ բարեկամ րԱալը եւ 

տղուն ԻպրաՀիմ անունը՛» ։ Այս էր պա-

կաս ։ 

կը Հասն ինք պանդոկ I Գլուխս շատ 

զէշ կը ցաւի : Հրաժեշտ կ՛առնեմ ու կը 

Հեռանամ տ Վաղր ժամը ութին դարձեալ 

պիտի Հանգիպիմ ։ Անկեղծօրէն ոչ մէկ 

տրամադրութիւն ունիմ պարտականու-

թիւնս չարունակելոլ , Պէյրոլթ այցելել 

տալ ԹրքաՀայ Վանեցի Հայրենակիցի մը, 

որուն Համար այնքան Օրեր խանդավառ 

էի ։ %պատակս էր վաղը տանիլ զէնք ճե-

մարան , իյանամիրեան, Տովակիմեան– 

Մանոլկեան, ապա օրաթերթերուն խըմ– 

բագրատուններր եւ տպարանները եւ ա – 

կում բները։ Բայց իսկապէս , վասն էն չէ" : 

ինչո՞վ պէտէ Հետաքրքրեն այս բոլորը 

իպրաՀիմին Հայրը։ Եթէ պիտի տեսնէ 

այս երկրորդական վարժարանները նոյն 

թաղէն մէք, եւ տպարանները որպէս 

Հասաատութիւններ միայն՝ աւելէ լալ է 

երթայ-դէտէ Պէպլոսէ գերեզւքանաքարե– 

րը ել Պաալպէքի աւերակները ՚ • • 

Տա քորդ օր ժամը ութին կը Հանգի– 

պինք : Գիրք մը կը ցուցնէ ինծի ։ Կը նա-

յ ի մ , Հայաստանի զանազան չրքաններու 

պատմական քարտէսներու Հաւաքածոյ 

մըն է ։ 

- Պ աղտ ատ էն Հայ երիտասարդ մը 

տուաւ, քովի սենեակը կը պառկի ։ Ե*– 

ուրախ տրամադրութեամբ կը սկսի ա– 

րագ—արագ գաՐ 

ձնել էքեբը բան մը 

փնտռելով ։ Կը գտնէ , մատով ցՈյց կու 

տայ - Հոստեղէն եմ ես - Տ Կը կարդամ, 

«Գիմար» ։ Աիրտս թունդ կ ՚ ե լ լ է , Հօրմէս 

լսած եմ որ Գիմ արա չրքան Այոեռ գիւ-

ղէն եղած է • - Ո՞Ր գէլղը ւ 

» ճանիկ, կը պատասխանէ \ 

Աակայն շուտով վերագտած տրա– 

մադրոլթէւններս կը կորսնցնեմ ։ ՝Բ ի է ա– 

ռաք, երբ ուրախութիւնը տեսա յ , կար-

ծեցի Հայկական քարտէսն էր պասւճա– 
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ոը, այժմ կը տեսնեմ՝ իուրքիոյ մէկ իր 

ծննդավայրին քարտէսին վրայ երեւիլն 

էէ կը կորսնցնեմ նաեւ, այն զգացումը, 

որ մէկս արթնցաւ իր Գիմարցի ԸԱալը 

յայան ելուն վրայ։ Ի՞նչ Հարցնեմ Հ ինչի* 

մասին ուզեմ տեղեկանա լ այս մարգէն ։ 

Որքա՞ն Հետս պիտի բաժնէ իմ զգացում-

ներս է 

Բայց այն միտքը որ ան կ՚ապրի տեղ 

մըդ ուր Հայրս ծնած է , ուր Հօրս Հայրն 

ու մեծ—Հայրերը ապրած են՝ կը գրգռէ 

նեբսս եւ կը գիմ եմ անոր: 

- ինչպէ՞ս է ձեր երկիրը է 

֊ Լաւ է։ 
- «Լալ է՝» , ամէն բան լալ է անոր 

Համար : 

- ի՞նչ տեսակ է Հողը Հոն , ի*նչ գոյն 

ունի ։ 

Ապշած կը նայի եւ չի պատասխա-

ներ ։ 

- Ի՞նչ գո յն ունի Հ ողը, կը պնգեմ է 

- Հող Էէ Հ"ղը Ի՛նչ գոյն կ՚ունենայ է 

- Կ՚ըսեն Հայաստանի Հուլը տարբեր 

Էդ տարբեր գոյն ունի դ Հոն ամէն բան ա– 

աւատ կը բուսնի յ առոզկ կը բուսնի դ եւ 

ինչ որ բուսնի՝ արմատներէն մ ինչեւ տե-

րեւները բան մը ունի մէկր հ վաԳՈքէ > Հայ-

կական • • • 

կը նա յի երեսիս, բա յց արգէն ան-

տարբեր չէ ան եւ լուրկ ու կշո֊ող նա յ– 

ոլածքը չի զատեր ա չքեր էս հ 

- կարմիր չէ՞ Հայաստանի ՀողըՏ 

Հոն թափած արիւնները չե՞ն ներկած ա յ գ 

Հողը ։ 

- Ո չ ։ 

- Հապա ո՞ւր գացին այգքան արիւն-

ներ է 

- Հ ողը կը ծծէ եւ կը վերկանա յ ։ 

- Ո՛չ, Հողը կը ծծէ ել չի վերկանար , 

անոր Հոտը կը մնայ մէկը եւ արեւուն 

տակ ւ֊լուրս կու գա յ նորէն, անոր Համը 

կը մնայ մէկը եւ Հողէն ծնող ամէն րոյս 

կարմիր Համով կը լեցնէ։ Ինչպէ՞ս կա-

րելի է ըսել որ պարզ Հող մըն է անդ 

ինչպէ՞ս կարելի է Հաւատալ որ երբ կը 

քալես անոր վրա յ էն չես լսեր Հազարնե– 

րուն վիշտին ձայնը • • • 

- ՝Բ արքա րոտ Հող է։ Հայերը կ՚աշ-

խատէին , բայց Հիմա աշխատող չկա/ • 

Գժուա՛բ է , գժոլա՚ր է Հերկել Հողը դ 

մարդուն Հոգին բերանը կու գայ 

- իպրաՀիմը Գ^Ր*՛՞ & կ^երթայ է 

֊ Այ» * 

- Ի՛նչ լեզու կը սորվի « 

- Ւրքերէն։ 

- Հայերէ՞ն։ 

- Ես տունը կը սորվեցնեմ դ մայրն 

ալ կ՚օգնէ : 

- ի՞նչ կը մտածէ ըԱալ ապագային։ 

- Զինոլոր պիտի ըլլամ, կ՚ըսէ ինք է 

- Ես ալ երբ փոքր էի դ կ՝ երազէ ի 

զինոլոր ըլլալ։ Հիմա կը մտածեմ ընտա-

նիքիս ապաՀովոլթեան մասին է Նախ եւ 

առակ, կեանքը սղած Է այս երկիրնե-

րուն մէկդ տուներու վարձքը կրակ ոլ 

բոց է յ ուտելիքը լիւքսի ծախս կը դաո-

նա յ դ պէտք է այս Բոէո Ր Ը Հոգամ ես։ 

- կեանք էդ դժոլաբ էդ ամէն մարգ 

ձեւով մը պիտի ապրի• 

- /՛այց տարբեր պիտի ապրէի ես է 

Պիտի ըսէին Ատեռ գիւղի Աոլրոլզենց 

ԶարեՀն էդ ահա կ՚երթայ երկրագործու-

թիւն կարդալու, կամ անասնաբուծու-

թիւն է կամ բուսաբանութիւն դ եւ կամ 

օրէնքդ ճարտարապետութիւն* Հօրս Հո-

ղերուն Համար դ Ատեո. գիւղին Համար ։ 

Հիմա ան գիւղ մը պիտի չըԱար ալդ այլ 

քաղաք մը , լա յն պողոտաներով դ բարձր 

շէնքերով դ Հոծ բնակչոլթեամբ, վարժա-

րաններ ու եկեղեցիներ եւ Հարուստ ցու-

ցափեղկերով կրպակներ ու վաճառատու-

ներ պիտի լեցնէին այգ գեղեցիկ քաղա-

քը ծովոլ ափին տարածոլող է Վաճա-

ռատուներուն վրայ Հայերէն գրուած 

պիտի ըլլա յին սեփականատէրերուն ա– 

նոանները, եւ ես իմ լուսանկարչատունս 

կ՛ունենա յի Հոն դ կամ վարժարանի մէկ 

ուսուցիչ կ՝ըԱայի եւ կամ բանակին մէկ 

սպայ կ՝ըԱայի՛.* 

- Ատեո քար—քարի վրայ չէ մնա-

ցած . . . 

- *հիտեմ, Հայրս կէս գար առակ ձը– 

ղեց այգ տեղը աւերակներու մէկ։ 

ձ 

* - Ասիկա մաս մըն է Հազարներին է 
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- Եւ֊ ասանկ Հազարներ ու Հազարներ 

լեռ. կազմած են անապատէն մէք է Բոլո-

րը սպիտակ են , ձէւնէ պէս ճերմակ է 

Անձրեւները ել արեւները կը ճերմկցնեն 

կէրր ։ Բա յց ասոնք յէսոլն տարէէ է վեր 

պա աս պար ուած են անարեւներէն եւ ա– 

րեւներէն է Ջեր տեսածնե՞ րն ալ ասանկ 

ճերմակ են է 

- Ին1 
* Գանկեր ու ոսկորներ•.• 

- Թուրքիա յէն Պէյրոլթ ճան ապար– 

Հէն չՀանդէպեցա՞ք գանկէ ու ոսկորէ 

լեոներուն ։ Գետերուն Հուները լեցուած 

չե՞ն Հուրերէն լուացուած ճերմակ ոս-

կորներով ։ Ծովուն յատակը աղէն ճեր– 

մըկցած գանկերու ու ոսկորներու չՀան– 

գիպեցա"ւ ձեր նալը բնաւ ։ 

- Ոչ ։ 

- Ո՞չ) Հապա ո՞ւր գացէն այդքան 

զանկեր ու ոսկորներէ Արեւները եւ անձ-

րեւները կրնան ճերմկցնել միայն, բայց 

չեն կրնար անհետացնել զանոնք։ Ըսէք 

խնդրեմ , ո՞ւր են Միլիոնի մը մնացորդ֊ 

ները: Ոչ իսկ մնացորդնե՛՛րէ Հա՜, « ՚ – 

նապատը լայն Է, ծովուն յատակը խոր 

Է , եւ գետը արագ կը Հոսէ եւ ըսել կ՜՛ու– 

զէք ամենուրեք կորսոլած են անոնք։ 

Բայց ո՛չ մեր մտքեր ուն մ ԷՀ։ Մեր մ րա– 

քերուն մէՀ անոնց պատկերները կան, կը 

վստաՀեցնեմ ձեզի, անոնց պատկերները 

կան՝ լեռներ անապատներուն մ ԷՀ, լեռ-

ներ ծովերուն յատակը։ Աո՞ւտ են այդ 

պատկերները, ըսէք խնդրեմ, սո՞ւտ են 

այդ պատկերները։ 

֊ Ո չ . 

- Հապա կ՚ըսէէք էէք աեսած բնաւ, 

չէք Հանդէպած անոնց բնաւ։ 

- Թուրքերը Հարգեցէն Հայերը։ 

- Կը կաբծէէ բարեկամներ չեն Հար-

գեր էրար, եւ եթէ Հարդեն էսկ՝ զոՀե– 

րուՖ պատկերները անմոռացոլթեան չեն 

կրնար տալ վեբապրոզներոլ մտքերՈլն 
մ է ի 

- Ամէն տեղ չարը մէկ է , մարդուն 

մէՀ լաւն ալ կայ, չարն ալ կայէ 

- Ջարդուողը նոյնքան գէչ է որքան 

Հարգհ՞ղէ է 

- Ամէնքս ալ մարդ ենք, չարին ձեռ-

քը խաղա լէք է 

- էֆալո լքներ ը իրար չեն սպաններ 

ել եկեղեցի չունին անոնք։ Թուրքէոյ մ ԷՀ 

եկեղեցէ ունէ՞ք դուք ։ 

- Ոչ։ Մ է քանէ Հատ կան, քանդը– 

ւած են, վանքին միայն խորանը կը մը– 

նայ, երբեմն Հոն մոմ կը վառենք տօ-

նական օրերուն է 

- Կ՚աղօթԷ0ք Աստծո յ ։ 

- կ՝աղօթենք Աստծո յ է Մեր տան 

անկիւնը պզաէկ խորան մը շինած Է Հայ-

րըս, բո լորս Հոն էլաղօթենքյ 
- իպրաՀիմը ի՛նչ կ՚ըսէր ։ 

- ԻպրաՀիմ ը աստուածավախ էր տ 

- Այս վանքը Տէր Զօր էն ազատած 

Հայերը շինած են։ ՆաՀրէ մէՀ ձեր տե-

սած դպրոցներն ու եկեղեցիները լեոնե-

րէն ազատած Հայերը շէնած են է ՛Բան Է 

մ ը Հատ ալ մզկէթ կայ Հոն։ 

- ինչ վնաս, Աստուած մէկ էէ 

- Բայց եկեղեցիներուն խորանները 

չեն քանդուած Հոն է 

- Աստուած ամէնոլս Համար մէկ է Տ 
- Ամէն մարդ Աստծուն չէ սակայն։ 
՜ է՚նչ ընենք ։ Հաւատացողը տուն կը 

գտնէ ։ 
֊ Մէկ Մէլիոն մարգ կար որ կը Հա-

ւատար անապատներուն մ ԷՀ՝ • • 

- Պատերազմ էր ։ 

- ՄԷԿ Միլիոն մարգ անապատին ա– 

բեւուն տակ եւ էր Հաւատքէն մ ԷՀ փճա– 

ցաւ։ 
- ճակատագիր : 
- Հա յ ե ՚ ր էին անոնք ։ 

- Հայը միշտ տուած է զոՀեր , կրակ-

ներուն եւ մզկիթներուն։ 

- Ոչ մէկ անգամ այսքան բարբարո-

սութեան ։ 

- Անցեալն է ատիկա ։ 

- ԱՀ՚ցեալը որ մէ՞Հս է դեռ եւ զիս 

կ՚այրէ՞ տակաւին։ 

- Պէտք է մարել այգ կրակը։ 

- Բայց Թուրքը չի գադրէր Հարդե– 

լէ, Նայեցէ՛ք է կը տեսնէ՞ք այս մատու-

ռին մէՀ Հանգչող անխօս աճիւնները, կը 

տեսնէ՞ք Հոն դուք ձեզ, կը տեսնէ՞ք 

զէս։ Ամէն մէկս մէկ ճամբով է ի՞նչ պէ– 
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տի ընէ Վահրամ %ոյումճին ։ Ի՞նչ պիաի 

ըլլայ փոքրիկ իպրահիմ ՚Լոյոլմճին ։ 

Ի՞նչ պիաի ըլլամ ես ։ 

- թ՛ուրքերը մեր բարեկամներն են 

հիմա : Հիներուն սխալը հիներուն կը 

պատկանի ; 

- Ինչպէ՞ս մէկս պահեմ այգ թոյնը 

որպէս բարեկամ է 

- թուրքերը ա՛լ չեն ատեր Հայերը ։ 

- Բայց առանց ատելութեան կը շա-

րունակեն ք^Րգեէ 1 Իպրահիմը հողին 

մէկ* անարմատ , ես , առանց Հողի առանց 

արմատի ։ Եւ եթէ չատեմ ինչպէ՞ս սնա– 

նիմ։ 

- Թ"ւրքիոյ հողը ամէնուս ալ սնունգ 

կու տայէ 

- Ծեր Հո՞ղը ըսել կ՚ոլյլէք յ 

- Զէնքը արիւն չի մաքրեբ, աւելի 

արիւն կը թափէ ւ Արտէն գՈլրս ինկած 

հատիկն ալ ուշ կամ կանուխ կը մեռնի X 

ճակտի քրտինքը միայն Հողին վրայ թա-

փած արիւնը կը մաքրէ % Հողին վրայ ին-

կած Հատիկը միայն ճակտի քրտինքով 

իր արտին մէկ կապրի.»» 

- Ըսէք ինծի, պարոն Վահրամ դ Հօրս 

այգիներր գացա՞ծ էք բնաւ յ Կ՚ըսեն մեծ 

–հայրս Հոն երեսոլնըվեց տեսակ խաղող 

կը մշակէր ել իր այգիներուն մէկ իր Հինգ 

եղբայրներուն Հետ արիւնբ թափեց եւ. 

ա յնոլՀետեւ այգիները կը մնան անա-

պատ է Հայրս ատ ալ չըրաւ դ Հոս շատ 

քրտինք թափեց եւ Հոս մ եռա լ , բայց թո-

ղուց պատգամ ր ինծի ւ 

- ոլրքիոյ Հողր լաւ Հող Էւ Այն 

մամ ան ակ երբ Հայուն ձեռքը կար վբ– 

րան, Աստծո յ պէրէքէթք պակաս չէր 

Հոնկէյ թ՛ուրքերը ցալով կ՚ըսեն»– 

«Մեր ազիզ եղբայրներուն ա՛խը կը քա-

շենք՛» , <Չորնայ չարին ծնունդը եւ կար-

գողին ձեռքը» ։ Հայը գնաց, Հողը մնաց 

ամ ուլ յ 

- Աոված գայլը Հովիւին բարեկամ 

Կ ՝ Ր Ա ա յ 1 Բայ$ երբ կշտանա յ* կը գառ*– 
%աՏ ԳայՐ Երբ Հայը կը գործէր դ թոլրք 

ճբարեկամը» կը կործ էր, երբ Հայը կը 

քինէր դ թուրք վայրենին կը քանդէր է 

Բայց երբ շինողն ալ քանդես , ալ ո՞վ պի-

տի շինէ է Այն ժամանակ կ՛ափսոսաս շի-

նողին մահը» » * 

- Ժամանակները փսխուած են»** 

«*• 
- ինչո՞ւ աւելի չէք մնար ւ 

- Չէ , պէտք է դառնամ է Գործեր Ու– 

նիմ: է՛րկանը սկսելու վբայ Էէ պէտք է 

պատրաստ ընեմ ամ էն բան է 

- Ի՞նչ շրկան ւ 

- Դդպրոցական X Հիմակուհիմա երե-

սուն աշակերտ կայ է Պէտք է յարկ մը 

պատենք ու սկսինք է 

- Ի՞նչ յարկ է 

- Վարժարան մը ։ 

- Ո՞ւր։ 

- Մ եր տեղ է 

- Զեր տե՞ղ է 

- Թ՛ուրքիա է 

- Վարժարա՞ն մը է 

- Այո է Պէյրութ եկած եմ այգ ծրա– 

գրով է Ամ Էն րան կարգին եղաւ« Բաւա-

կան գիրք եւ դրամ յատկացուցին է Ասոր 

Վրայ Քէէ մըն ալ գնելով յարկ մը կը 
պատենք եւ եկեղեցին ալ կրնանք նորո– 
գել... 

- Հո՞նէ 

- Այո , մ եր տեղ է 

- Հայրս վարժապետ մարդ Է եղած X 

- Ես Փ՚ոլրքիոյ մէկ օրէնք կարդա-
ցած եմ է 

- Պայուսակիս մէկ քիչ մը չիր ու 

չամիչ բերած եմ մեր տեղէն, տուփ մը 

խաղողի ռուպ եւ լեռնա յին ծաղիկներու 

Հունտեր ։ Անոնք քեղի կը ձգեմ ։ 

- ՀյնորՀակալ եմ Տ անՀունօրէն շնոր-
հակալ : 

- Ես ալ շնորհակալ եմ քեղի ւ 

- Ցակողութիլն ձեզի է 

- Շնորհ ակալ եմ, ել քու ամէն յոգ-
ն՜ութեանդ Համարէ 

- Բարի ճանապարՀ յ Աստուած ձեզ 

Հետ»** յ 

- Կեցէք բարի է Աստուած ձեզ Հետ» * • 

Զ՛ ՍՈՒՐՈՒԶԵԱՆ 
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ԹՈհՐԱ՚նՏԻն եԻ 
ԹՈՒՈՈԱաՈւ ԱՐծԱՒԱ՝նՔէեՐԸ 

Մեր ազգային֊յեղափոխական սլա յ– 

քարը առաքին իսկ °բէն ուղղուած էր 

Թուրքիոյ գէմ՝ վերքին Հա չուով իբրեւ 

Հիմնական առաքագրոլթիւն ունենալով 

անոր վա յրագ բռնակալութեան տակ 

խոշտանգուող մեր Հայրենի աշխարՀին 

ու ժողովուրդին ազատագրութիւնը : Ու՛՜ 

րիշ խօսքով՝ մեր գատը ամէնէն առաք 

Հայելթուրք յարաբերութեան Հարց մըն 

է եղած, ինչպէս է այսօր ալ Հակառակ 

առարկայական պայմաններու. վերիվայ– 

բումին։ Բայց ապրիլեան եղեռնագործ ու-

թէն էն աս գին մեր ժողովուրդը կր տագ-

նապի միանգամայն շատ աւելի կենսա-

կան մտաՀոգոլթեամբ մը, այն է՝ ներ-

կայ Հա յաստանի եւ Հա յութեան ֆիզի– 

քական գոյութիւնը ապաՀով պաՀ ել 

Թո ւրքէն զա լիք նոր վտանգներու. գէմ : 

, Այսպէս թէ այնպէս՝ մեր գործը Թուր-

քին Հետ է միշտ« Հետեւաբար ամէնէն ա– 

ռաք Հարկ է զայն ճանչնալ իր ցեղային 

խառնուածքով եւ քաղաքական Հետա– 

քըրքրութիւններով, որպէսղի կարելի 

ըլլա յ ճշդել մեր գատի լուծման կարե-

լիութիւնն ու եղանակը ։ 

Օսմանեան թուրքը, որ այսօր ինք-

զինքը պարզապէս կը կոչէ թ-ՈՆրք, կը 

պատկանի թուրանեան ցեղերու օզա.զ 

կոչուած ճիւղին ։ Այս ցեղերուն մեծա– 

գոյն մասը Հինէն ի վեր Հաւաքուած էր 

կեդր > Ասիոյ արեւմտեան այն մասին 

մէք, որ յետագային կոչուած է ԹոՆրաԹ: 

Ասկէ՝ թոլրք-թաթար ա յս ցեղերուն 

ընդհանուր անուանումը - թուրանեան 

կամ թո լրանա կան - ա յսօբ Թուրան էն 

ներս մնացած ըլյան անոնք՝ թէ անկէ 

գուբս Հաստատուած I Կը դժ ուա բանանք 

աչխարՀագրականօրէն ճշգիլ սահմանել 

Թուրանը, բայց վայրիվերո յ սաՀմանա– 

գրծումով մը կրնանք ըսել որ ան կը տա– 

րածոլի կասպից \քովոլ արեւելեան եր-

կայնքէն եւ Ուրալի դաշտագետինէն գէ-

պի արեւելք, ուր կը միանայ Ալթա եւ 

Գարագոբում լեռներուն մ ի քել տար ած-

ուող թանձր զանգուածին է Ասոր Հա բա– 

լային սաՀմանԷն գէպի արեւելք կ՚իյնայ 

Արեւելեան կամ Չինական Թուրքիստա– 

նը ւ ՈԲ անշուշտ գէթ ցեղագրականօրէն 

մ աս կր կազմ է Թուբանին % 

Այս սաՀմանագծումէն դուրս Հինէն 

ի վեր կ՚ապրին անշուշտ ցեղերու այս ըն-

տանիքին պատկանող Հատուածներ կեդր • 

եւ Հիւս– Ասիոյ զանազան շրքաններուն 

մէք։ Բայց Թոլբանի մէք է որ կեդրոնս*֊ 

ցած եւ աճած էր անոնց Հոծ զանգուածը 

ել անկէ է որ յետագային տեղի ունեցան 



ս 
անոնց ասպատակային եւ գազթայի% ար-

շաւանքները գէպի արեւելք եւ. արեւ-

մուտքէ Մեր նիւթին Հետ կապ Հունին 

դէպի արեւելք՝ Չինաստանի վրայ կա-

տարուած նոլաճողական արշաւանքները, 

որոնք ի վերկոյ յան ղե ցան նուաճողներու 

ձուլումին է Բա յց Էտ ւրՈպա յի եւ Մ երձ • 

Արեւելքի կարգ մը շրջաններուն մէկ Հաս-

տատուած թոլբանցիները այսօր շատ ա– 

ւելի մեծ թիւ մը եւ որակ մը կը ներկա-

յացնեն քան բուն թուրանի մէկ ապրող-

ները ւ Հետելարար մեր խօսքը պիտի վե-

րաբերի գէպի արեւմուտք կատարուած 

արշաւանքներուն եւ էքւրոպա Ոլ Մերձ • 

Արեւելք տեղա լոր ուած թոլրանեան ժո-

ղովուրդներուն յ 

Այսօր թոլրանէն դՈլրս ապրող այս 

ժ ողովոլրգները կրնանք երկու որոշ 

իւումբերոլ բաժնել• արեւմտեան թուրա– 

նականներ եւ արեւելեան թո լրանա կան– 

ներ (աո. այժմ նկատի շոլնինք բոլն Թու-

րանի մէկ մնացողները) ։ Այս բա ժանու– 

մը կարդարանա յ ո՛ շ միայն արշաւող ցե-

ղերէն բնակուած երկիրներուն աշխար– 

Հագրական գիրքովը« այլեւ արշաւանքի 

ժամանա կա շբկաններո էն տարբերոլթեամ– 

բը եւդ մ անա լան գ, իրենց նոր շրկաննե– 

բուն մէկ Հաստատուած այս խումրերուն 

յետագայ պատմական—ընկերային կեան-

քին տարրեր Հոլովոյթներովը է 

Ա - հ)ումրին արշաւանքները մեծ 

մասամբ կը ղոլգադիպին Հնդեւրոպական 

ցեղերու այն արշաւանքներուն, որոնք Ե՛ 

գարուն սկսելով Հոծ ու ծաւալուն ալիք-

ներովդ աւելի ցանցառ, եւ ընդՀատ կեր-

պով շարոլնակոլեցան քանի մը գար I 

է/ւրոպայի վրայ արշաւող թո լրանա կան 

ցեղերէն ամէնէն առակ կը Հանգիպինք 

հօներուն, որ Հարալային Ռ՛ուսաստանի 

տափաստաններէն մեկնելով^ կ. գարուն 

յառակա ցան մ ինչեւ արեւմտեան \յւրոպա 

եւ յետոյ իտալիոյ վբայէն ետդարձով մը 

եկան Հաստատուելու այժմ իրենց անու-

նով կոչուող Հոլնգարիոյ չրկանը ։ ՛Բանի 

մը գար աւելի ուշ՝ մաճաոնհրք, կւբո– 

*Ղայէ կարգ մը շրկաններոլ% վրայ իրենց 

ասպատակային թափառումներէն վերկ, 

եկան բնակութիւն Հաստատելու իրենց 

ցեղակից Հոներուն քով՝ ի վերկոյ խաո– 

նըւելոլ Համար անոնց Հետ է 

Ե-Ջ ՚ գարերուն Պուլկարծէք մտան 

Պալքանները եւ բիւղանգական ուժերուն 

Հետ բաւական երկարատեւ բախումներէ 

ետք դ որոնք երբեմն վտանգաւոր եղան 

կայսրութեան Համար, ի վերկոյ Հաս-

տատուեցան անոր սաՀմաններուն վրայ 

ել սաՀմաննրեէն ներս ւ 

Թ՛ո լրանա կան ուրիշ Հատուած մը 

յառակա ցալ մ ինչեւ ա յժմ ու (հոլսասաա– 

նի Հիւսիս—արեւմտեան չրկաններըդ ուր 

մէկ մասը կազմեց ներկայ ւհինլանտան, 

իսկ միւս մասը Հաստատուեցաւ անոր Հա– 

րաւային կողմը Պալթիկի եզերքը% 

Պատմութիւնը ըս ելիք շատ բան չու-

նի այս արեւմտեան թուրան ցիներու ար-

շաւանքներուն ել ասպաաակոլթիլննե– 

բուն դ ինչպէս նաեւ անոնց եւրոպական 

կեանքին սկզբնական չրկանի մասին < Կը 

խօսուի՝ արշաւանքի ընթացքին Հոներուն 

կողմ է կատարուած ղարՀոլրե լի վայրա-

գոլթիէններէն ել աւերումներէն ։ (Հատ-

կանշական է անոնց պետին՝ Մգգէէայէ 

յա յտա բարութիւնը ցեզա յին խառնուած-

քի տեսակէտէն՚ հ ո ն , ո ւ ր ի մ ձ ի ս ո տ ք կ ը 

կոխէ, իատ չի բուսնիր։ Բաներ մը գի-
տենք նաեւ Պուլկարներու սաՀմանային 

ասպատակոլթիլններէն ել , մանաւանդ , 

Բիւզանգիոնի վըայ կատարած յանդուգն 

արշաւանքներէն, որոնք ատեն մը լՈւրկ 

մտաՀոզութիւն պա աճառեցին կայսրե– 

բուն է Աակ այն այս կցկտուր ծանօթո լ– 

թիւնները բաւական չեն վճիռներ արձա-

կելու Համար անոնց ցեղային ո ւն ակու-

թի ւններ ուն մասին է Այսու Հանդերձդ ինչ 

որ ալ եղած ը լլան թուր ան Էն իրենց Հետ 

բերած առՀալոլթիլնները, անոնք Էքւրո-

պա յի մէկ բնակելով Հնդեւրոպական ժո-

ղով ոլրղներուն Հետ կողքեկողքի դ մէկ– 

մէկի՝ ենթակա յ եղան անոնց ընկերային 

կեանքի Հոլովռյթին ։ Անոնց Հեա ընդու-

նեց ան քրիստոնէական դաւանանքը• ժա-

մանակի Ընթացքին լա յնօրէն պատ-

ուաստ ուե ցան Հնդեւրոպական արիւնով 

եւ թրծուելով ՀետզՀետէ զարգացող 

Հնդեւրոպական քաղաքակրթութեան մի– 

կա վայրին մէկ՝ ընդունակ դարձան ոչ 
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միայն Հաղորդակից այլ նաեւ, որոշ Լա-

փով մասնակից ըԱալու (Հունգարներ, 

ֆինն եր) այդ քաղաքակրթութեան 

կարները մինչեւ իսկ լե զոլով սլա լա ցան) ։ 

ք՝այց ա յս ժողովուրդները, մ ա յր 

զանգուած էն եւ իրարմէ աչխար Հ ա գրա-

կան օր էն մեկուսացած, ինչ որ ալ եղած 

ըլյան իրենց ընկերա յին–քաղաքական 

ձգտումները , ան մի Հա կան եւ գործնական 

առնչութիւն մը չունին մեր նիւթին Հետ , 

ինչպէս պիտի տեսնենք տ Մնաց որ եւրո-

պականացած թոլրանցիին Հա յլասերածֆ 

տիպարին վրայ չէ որ պիտի ճանչնանք 

թուրանական նկարագիրըէ Մերձ. Արե-

ւելքի եւ մ իքին ու Հարաւային Ռուսաս-

տանի վրայ թոլրանական արչալանքնե– 

րէն ի վեր ել ա յգ արչալանքներուն Հե-

տեւանքով այգ երկրամասերուն վրայ 

է որ անցած է թոլրանցիին քաղաքական 

եւ քաղաքացիական կեանքը կրելով ա– 

նոր ցեղային խառնուածքին ԳՐոչմը% Այս 

Հաստատումը լիովին կը պատչաճի, մա– 

նաւանդ, Մ երձ • Արեւելքի թուրանական 

ժողովուրդներու պաամական կեանքին է 

Հետեւաբար այդ երկրամասերուն *Լրա/ 

ապրող թուրանցինեբոլ ընկերային—պատ֊՝ 

մական կեանքի յատկանշական կողմերը 

պէտք է նկատի ունենալ ճշդելու Համար 

ա յդ ժողովուրդներուն ցեղա յին խաոնը– 

ւածքը է 

Այսօր ղ՛ուրանէն գոլրս, րայց անոր 

աւելի մօտիկ ապրող գրեթէ մայր զանգ-

ուածին շարունակութիւնը ներկայացնող 

ա յս թուրանեան ժողովուրդները, զոր 

արեւելեան, կոչեցինք, առաքին խոլմբին 

աշխարհագրական գիրքին յա րաբեր ու– 

թեամբ, իրենց այժմու չրքաններուն մէք 

Հաստատուած են յաքորդական երեք ծա-

ւալուն արշաւանքներով յ Այդ արշաւանք-

ները սկսան 11 /»ք գարու կէսերուն՝ 0— 

ղուղ ցեղա խումրին պատկանող սեյճոլք– 

եան թուրքերով է Երկրորդը եղաւ 13 / "ք 

գարու առաքին քառորդին Զինկիզ—Եանի 

առաքնորդոլթեամբ սկսող մոնկոլական 

արշաւանքը ։ Երրորդը 14 / "ք դաբոլ վեր-

քին քառորդին Թիմոլրլէնկի թուրք—թա-

թար խառն րազմութիւննեբուն արշա-

ւանքն, է ։ 

Մ ոնկոլական արշաւանքներու ըն-

թացքին գլխաւոր արշաւախումբերէն մ Է— 

կը կը նուաճէր Ռուսիոյ Հարաւային եւ 

մ իքին մարզերը, ուր արշաւախումբին ա– 

ռաքնորդը Պաթոլ, Զինկիզ—քՍանի թո-

ռը , կը Հիմնէր Ալթուն 0րաոլի (ոսկեղէն 

բանակ) իշխանութիւնը իրեն Հարկատու 

Հպատակներ դարձնելով ռուս իշխաննե-

րըտ Մոնկոլական այս տիրապետութիւնը 

Ռուսիոյ վրայ* պիտի տեւէր մօտ երեք 

գար ւ Աակայն ԺԶ ՚ գարուն, ի վան Աար-

սափելիով սկսող ՀակաՀարուածով, թա-

թար խանոլթիլնները պիտի խորտակ-

ուէին ել ա յս անգամ ե կոլոր խաներն ու 

ցեղերը իրենք պիտի րք/ային խոնարՀ Հը-

պատակնեբը ռուս իշխաններուն է Տիրա-

պետող ռուսին եւ Հպատակ թաթարին 

ա յս յարաբերութիւնը ա յլեւս անփոփոխ 

պիտի մնար մինչեւ մեր օրերը է 

Տարբեր եղալ դրութիւնը Մ երձ • Ա— 

րելելքի մԷք: Հոս թէեւ ե կոլոր ցեղերէն 

որեւէ մէկը ընդունակ պիտի քրլլաբ պե-

տական կեգրոնացեալ միոլթիւն մը ըս– 

տ եղծելու եւ պաՀելոլ, սակայն իր մեծ 

ոլ պզտիկ իշխանութիլններով ընդՀան– 

րապէս թուրանցին էր տիրողը է Հոս Հարկ 

է նկատի ունենալ նաեւ որ արշաւանքնե-

րու. ընթացքին Թուրանէն գէպի ա յս շըր– 

քանը յաճախ կը փոխագրուէին նոր զանգ-

ուածներ , որոնք յենարան կը դաոնային 

իրենց ցեղակից իշխանոլթիւններուն կամ 

իրենք իսկ կը Հիմնէին ուրոյն ի շխ ան ու-

թի ւնն եր յ Այնպէս որ Մ երձ • Արեւելքը 

եկուոր թոլրանցիին Համար ոչ միայն 

քաղ • տիրութեան մարզ մըն էր այլեւս, 

այլ նաեւ, իր որոշ շրքաններով (Անգըր– 

կովկաս , Հիւս՛ Պարսկաստան , Հայկական 

րարձրաւանդակ, Փոքր–Ասիա) մնայուն 

բնակավայրէ Այս պարագան, Հարկաւ, 

ոչ միայն աննպաստ Էր բնիկ տարրին 

քաղաքական կացութեան, այլեւ կը խա-

թարէր անոր քաղաքացիական միատարր 

կազմը իր իսկ երկրին մէք է 

Այսպէս էր դրութիւնը Մերձ. Արե– 

ւելքի մէք մինչեւ ԺԵ • դաբոլ վերքերը, 

երբ Պարսկաստան, ազատագրուելով եկ-

ուոր թոլրանցիին տիբապետոլթենէն, 

վերականգնեց իր Հարազատ ի շխանոլ– 
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թիլնը մինչեւ. իսկ իրեն ենթարկելով 

Անդրկովկասը , ամբողՀոլթեամբ կամ 

մասամբ, իր թուրք էմիրներովն ոլ բա-

կերովը։ ք՝այց ԺԶ * դարոլ սկիզբն եր էն 

Օսմ. Թուրքերը, որ արգէն իսկ իրենց 

սւիրապեաոլթիլնը Հաստատած էին Հա-

բաւ—արեւելեան Եւրոպա յի եւ Փ ոքր—Ա– 

սիոյ վրայ, իրենց նոլաճողական արշաւը 

գարձուցին նախ գէպի Արեւելք եւ եա 

Հրելով նոր Պարսկաստանի աշխարՀա– 

կալական յալակնոլթիլնները՝ գրաւեցին 

Հայկ> բարձրաւանգակը Անդրկովկասի 

մէկ մասով. յետոյ շարունակելով իրենց 

նուաճումները դէպի Հարալ՝ տէր դար-

ձան Մ երձ • Արեւելքի բոլոր արաբական 

երկիրներուն եւ Եգիպտոսի ի/ալիֆայոլ– 

թեան իրենց քաղաքական իշխանութիւ-

նը կամ գերագաՀոլթիլնը Հաստաաելով 

նաեւ ամբողՀ Հիւս . Ափրիկէի վրայ * Այգ 

օրէն Մերձ՛ Արեւելքի մեծագոյն մասը 

ինկաւ թուրանական այս նոր ոյժին տի-

րապետութեան տակ : Բա յց ա յս մասին* 

անգին: 

Այժմ տեղն է Հարցնելու թէ ի՛նչ վե-

րաբերում ունէր եկոլոր թուր ան ցին , սա 

առա Հին գարերուն , ասպատակուած եր-

կիրներուն եւ նուաճուած ժո ղովոլր դնե– 

բուն Հ անդէպ, ել ի՛նչ եղան կատարուած 

արշաւանքներուն ել անոնց յաՀոբդող տի-

րապետութիւներուն Հետեւանքները այգ 

երկիրներուն ել ժողովուրդներուն Հ ա– 

մար յ - Այս Հարցումներուն լրիւ պատաս-

խանելու Համար Հարկ է նախ ճշդել ար-

շաւողներուն ընկերային կեանքի պայ– 

մ անները ։ 

Թուր ան էն դուրս խուժող այս բաղ– 

մոլթիլնները մեծագոյն մասամբ խաշ-

նարած ցեղեր էին, որոնք ընկերային 

կեանքի Հոլովոյթին տոՀմացեղային շըր– 

Հանը կ՚ապրէին տակաւին: Անոնց Հաւա-

քական կեանքը կ՚անցնէր տեւական թա-

փառումներով եւ պարբերական ասպա-

տակութիւներով • Նախնական կեանքի 

մը բիրտ պայմաններուն մ ԷՀ մարզուած 

այս ցեղերը բնականօրէն պիտի րցային 

չարքաշ, մարտունակ եւ բնալորոլթեամբ 

ան Հանդարտ • Ընկերային ա յդ պարզ 

խմբ ալորոլմներէն իւրաքանչիւրը կ՚ապ-

րէր իր ուրոյն առօրեա յով եւ ցեղային 

միոլթենէն աւելի լայն Հաւաքական կազ-

մակերպութեան մը ըմբռնումը չունէր յ 

Ցեղին անդամները կը Հնազանդէին միայն 

իրենց կեն ց աղա յին—բարո յա կան սովո– 

բո յթներուն եւ ցեղապետին իշխանոլ– 

թեանը, որմէ աւելի բարձր Հեղինակու-

թիւն մը չէին ճանչնար ։ Հար կա լ , Հին ու 

մ ի Հին գարերուն , ձեռներէց եւ խիզախ 

ցեղապեւոներ կրնային այս բարբարոս 

Հալաքականոլթիւն ները ատեն—ատեն են-

թարկել իրենց վերին իշխանութեանը եւ 

կենսական նոր տարածոլթիւններոլ Հե-

ռապատկերով անոնց ախորժակը գրգռե-

լով նոր երկիրներ ու ժողովուրդներ նը– 

ւաճել։ Աակայն ընկերային բարձրագոյն 

կազմակերպոլթիլններոլ Հ աս կաց ո ղու– 

թենէն զուրկ կեգրոնախոյս ց եղա պետն ե– 

բով եւ անոնց աւարառու բազմոլթիլննե– 

բով կեգրոնա ցեա լ ընդարձակ պետու-

թիւնն եր եւ կազմ ա կեր պո լած քաղաքա-

ցիական կեանք ստեղծել եւ պաՀել դիւ-

րին պիտի չըլյար \ Ասոր Համար է որ ար-

շաւանքներուն անմիՀապէս յաՀորդող 

թոլրանական աշխար Հա կա լ պետութիւն– 

ները այնքան արագօրէն փլուզումի կ՛են-

թարկուէին ։ 

Այս սաՀմանափակ Հասարակութիւն– 

ներուն Համար, որոնց ընկերային կեան– 

•ԲՐ ցեղա միՀեան յարաբերութիւներէն 

դուրս չէր տարածուեր, մարդուն կեան-

քը արժէք էր միայն ցեղին անգամնեբոլն 

վերաբերմամբ։ Ասպատակուած չրՀան– 

ներու մարդկային զանգուածներուն Հան– 

ղկպ անոնց վերաբերումին մ ԷՀ գութի 

կամ Հանգոլրժողոլթեան այլասիրական 

զգացումները շատ տեղ չէին կրնար ու-

նենալ ։ 

Այս խաշնարած մարգերը, որոնք ա– 

նրնտել էին Հողային կամ այլ արտադրա-

կան աշխատանքի, ժլատ տնտեսութեան 

մը պայմաններուն բերումով Հարկադրա-

բար սակաւապէա էին, բայց միանգա-

մայն ընչաքաղց* ուրիշներու սեփակա-

նութիւներուն Հանդէպ է Ասպատակս լ– 

թիւններոլ ընթացքին արժէքալոր կամ 
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անաբժէք որեւէ իր կողոպուտի առարկայ 

էր անոնց Համար, թէել ձեռք բերուած 

իրերուն արժէքն ու գործածութեան սաՀ– 

մանումն իսկ անգիտանային յաճախ տ 

Տափաստաններու այս թափառական 

բնակիչները, - որոնց աչքը ընտելացած 

էր միայն Հարթավայրերու միապաղաղ 

ու գորչ ամայութեան, որոնց Համար 

կենսական տարածոլթիւնները իրենց 

խաշինքին անՀրաԺեշտ արօտավայրերն 

էին միայն, - յարգանք չէին կրնար ու-

նենալ իրենց առկեւ կանգնած քաղաքա-

յին կառուցումներուն ել Սաւաններու ու 

շէներու մչակռլած արտերուն ու այգի– 

ներոն վերաբերմամբ Տ Այգ ԲՈԼՈՐԸ պիաի 

մատնուէին անխնայ փլուզումի եւ փճաց-

ման տ 

Հարկաւ նախնական սա ժողովուրդ– 

ներր, որոնց մաբգկային Հետաքբքրոլ-

թիւնը շատ չէր կրնար Հեռանալ Հարկաւ 

կեանքի նիւթական երեսներէն, առօրեա– 

յի Հոգերէն, անընգունակ պիտի ըչչային 

վերացական մտածումներու, բնազանցա-

կան Հայեցողոլթիլններոլ : Անոնք երկար 

ատեն նախնական մնացին նաեւ իրենց 

կրօնական գաղափարներով, որոնք րնա– 

պաշտական Հաւատալիքներ էին է Սել– 

ճուքեան թուրքերը իրենց արշաւանքէն 

քիչ առակ միայն մասամբ Հակած էին 

իսլա՚մ^ե, որ արաբական արշաւանքնե-

րէն ասգին տիրող կրօնն էր գրացի Իրա-

նին մէկ՛. Իսկ մոնկոլները Մերձ. Արեւել-

քի մէկ 130Հ>–ական թուականներուն միայն 

իսլամդ ընգունեցան եւ իրենցմ ով նոր 

կրօնը տարածեցին նաև Կեգր. Ասիոյ ի– 

րենց ցեղակիցներուն մէկ։ իսլամական 

կրօնը դ սակայնդ բարեխառնութիւն մը 

չբերալ անոնց ցեղային նկարագրին եւ 

բարքերուն ւ Ախաչ Հասկցուած իս\ամ«^ 

մը անոնք գաբձան այլամերժ՝ կրօնական 

ա յլ դաւանանքի ժողովուրդներուն Հան-

դէս/ $ Անոնք արաբական կրօնը առին ա– 

ռանց նաեւ իւրացնելու արաբին Հան-

դուրժող ոգիին տ Եւ Հարկ է աւելցնել 

նաեւ որ, արշաւանքներու եւ յաբակից 

ասպատակութիւննեբու սկզբնական ԼԲՐ~ 

կանին , կրօնակցոլթիլնը , ինչպէս ցեղակ-

ցութիւնը , գեր մը չէր խաղար անոնց 

վերաբերումին վրայ յարձակման ենթա-

կա յ ժողովուրդներուն Հանգէպէ ԸնգՀա– 

կա ռակը անոնց յառա կխաղա ցքի ընթաց-

քին տուժողները առալելաբար ցեղակից 

ել կրօնակից ժողովուրդները պիտի ը/– 

լային դ քանի որ անոնք Էին, ընդՀանրա– 

պէս ք նուաճման ենթակա յ տիրող տար– 

բերը : Այս անխտիր վերաբերումին վկա-

յութիւնը կու տայ մեզի թիմոլրլէնկի 

վայրագոլթիլններէն խօսող ոտանաւորի 

մը (Գր. Խլաթեցի) մէկ տունը՛ 

Այս ոչ միայն քրիաոոնէից, 
Այլ ի տաճիկ ազզաց ր նաւին, 
Զի հասարակ էր նեղութիւն 
Պարսից ազգին, հայ եւ թուրքին: 

Վերաբերումը կը փոխոլէը ^ սակայն դ 

եւ բնիկ քրիստոնեայ տարրը մոլեռանդ 

Հալածանքներու ենթակա յ կը դաոնար դ 

երբ նորեկ միւսլիմ թուրանցինեբը ար– 

ղէն իսկ Հաստատուած կ%րլ/ային նուաճ-

ուած շրկաններոլ մէկ է 

ԱՀաւասիկ այս բարբարոս ցեղա-

խումբերն Էին դ որ ււ^ւք. գարու կէսերէն 

սկսեալ գուբս խուժելով թ՛ուրանի տա-

փաստաններէն՝ տարածուեցան Մերձ. 

Արեւելքի վրա յ եւ Հ ոն բ իսլանդական , 

պարսկական եւ Հայկական քաղաքակրր– 

թութիւններու աւերակներուն վրա յ ցցե-

ցին թափառական խաշնարածի իրենց 

մաղէ վրանը է 

Ե• ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 

(Շարունակելի) 



մտածումի եԻ ա շ ա ւ ՛ ԵԻԸԿՐ 

Առանց մարգարէանալու., բայց փասաերոլ վկայութիւնը պիտի Ու– 

նենայ միշտ իր արժէքը, եզրակացութիւներու անշեղ ապացուցումին Հա– 

մար ։ 

Ցեղ մը որ կրցած է գարերու, ընգմէՀէն շեփորել իր ներքին խռովք-

ներուն ու զեղումներուն լուսայորգ կեղերՀը, չի կրնար ուրանալ աո.Հալա-

կան առաքինութիւններոլ գծով իրեն կաակուած ուժական վարարումները: 

Հինգերորգ գարէն մինչեւ քսաներորդ դար, մենք աուինք աշխարՀի 

մեր արիւնին Հեսա մեր Հոգին լեցնող դեղեց կոլթիլններ , ոլսաի պատճառ, մը 

չկայ, չընթանալու լուսեղէն այն ճանապարՀէն որ մեր ստեղծագործ մեծ 

դէ մքերունր եղաւ : 

Խորենացիէն , Եղնիկէն, Եղէ չէ էն , կորիւնէն ետք, - առանց մ ոռնա-

լու. անոնց բոլորին ուսուցիչը, Մ՛աշտոցը, — մեր գրականութիւնը Հաշուեց 

գրական շքեղոլթիւններոլ փաղանգ մը, որոնց գլուխը կանգնած է %արե– 

կայ մեծաՀղօր մենակեացը, ու յետոյ անոնք որ իբրել տաղերգու Հարստա-

ցուցին մեր մ շակո յթր սիրոյ նոր գործերով, ինչպէս Թլկոլրանցի , ՛Քուչակ, 

Սա յաթ Նովա , Հասնելու Համար մինչեւ Գոլրեան , Մեծարենց, Վարուժան, 

Աիամանթօ, $էրեան, Զարենց ել նորագոյն գէմքերը քնարական Հայ ար-

ուեստէն ; 

Առա Հին աշխարհամարտով կոտորակուած մեր ցեղը պա Հեց դարձ-

եալ իր ստեղծագործելու եւ պայքարելու աւիւնը ւ ՚հաոնալէ ետք տէր մեր 

ճակատագրին, ունեցանք մեր սեփական Հայրենիքը, դրինք Հիմերը Հայ-

կական պետականութեան որուն վրայ բարձրացաւ մեր նոր խանդավառում 

թիւններուն լուսաբերդը : 

Ւնչ որ ունինք ներկայիս Հայրենիքի մ ԷՀ, որով կր Հպարտանա յ Հայ 

Հոգին, եղաւ ժառանգութիւնը դիւցազնական այն տբամադրոլթիլններուն, 

որոնք մեծցան ոլ Հասունցան Հայկական յեղափոխութեան քուրային մէՀւ 

Ցեղին ստեղծագործական կորովը կանգ չառալ այն ատեն իսկ երբ 

քաղաքական դէպքերու իբրեւ Հետեւանք, մեր Համրանքին կէսը Արտեր կրի 

մ ԷՀ փնտռեց ապաստան իր գոյապայքարին Համար % 

Անցնող քառասուն տարիներու րնթացքին անմար չմնաց բնաւ Հայ 

իմացա կանո ւթեան ՀաՀը Ափիլռքի մէՀ, երբ ան Հայրենի Հողին վրայ բաղ– 

գա տա բար աւելի Համախումբ պայմաններու մ ԷՀ՝ արձանագրեց աշխարՀի 

Հիացումը իր վրայ կեդրոնացնող սխրադործոլթիլննեբ ։ 
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Եր կրի ել. աբաերկրի միացեալ ճիգերով կր մնանք այսօր աշխարՀի 

խղճմտանքին եւ իմացական ալքերուն առկեւ իրրեւ որակեալ ցեղէ 

Որակեալ ու աւելի բարձր ազգ կամ ժողովուրդ բազգաամամբ անոր, 

ոբ եղաւ մեր դաՀիճը եւ որ մ տա լոր կալուածի մէկ կը գտնուի մեզ աշա-

կերտելու աստիճանին վրա յ յ 

Ասիկա եւս կը մնայ փաստ մեր արիւնին ընտրեալի՛ արիւնը եղած ըլ-

լալուն , Ու դ կը մղէ մեզ բարձրաղաղակ յայտարարելու ք թէ անժխտելիօ-

րէն որակեալ ցեղ մըն է Հ ՚ ս յ ը ոլ իր ապագան լի նուաճումներու առակնոր– 

գող կարելիոլթիլններով : 

ճ 

(իողովոլբգնե րր երկան ի կ են երբ անոնց Հոգիին խորը ար թոլն կը 

մնայ իմացականութեամր օժտուած ցեղ մը ըԱալու Հպարտութիւնը է 

Այգ Հպարտոլթեամբ կը խայտայ մեր Հոգին ւ 

Այգ Հպարտութեան աւիշով պիտի պատոլաստոլի սերունդը որ կ՛ապ-

րի Աբաերկրի մէկդ ու այգ Հպարտութիւնը պիտի դառնա յ պոզպաաեայ 

զրաՀ մը դ պաշտպանելոլ Համ ար մեզ ամէն տեսակ արտաքին փոթորիկնե-

րու գէմ : 

Աւելին՛ այս ոգին պէտք է ներարկել Հասնող սերունդին դ որպէսզի 

գագաթն անա յ անոր մէկ ցեղապաշտութեան կորովը է 

Ապրելու իրաւունքին արժանի էէ սերունդ մը , որ իմանալով Հանդերձ 

թէ օժտեալ ցեղի մը կը պատկանի ինք, կ՚ուրանայ զօրավիգ կանգնելու ա– 

նոր դիմադրական ճիգերուն ։ 

կ՚ուրանայ անոր լեզուն ու պատմութիւնը՛ անոր մշակոյթը եւ Հան-

ճարը ւ 

Ա՝ եր ինը այլապէս գեղեցիկ ու խռովիչ, արժանի է Համընդհանրա-

կան յարգանքի եւ անոր գեղեցկութեան առկեւ առակին ծունկի եկածները 

պէտք է ԸԱան մեր երիտասարդները տ 

ձ 

Ամէն բարձունք արեւին ու լոյ սին խորհուրդով գեղեցկացած եւ լոյ– 

սի այգ փայլատակումներուն մէկ պայծառացած կատար մըն էէ 

Մեր մշակոյթը բարձրութեան մը Հասած ու ինքնատիպ գրաւչոլ– 

թեամբ զա գա թնա ցած գեղեցկութիւն մըն Է՛ ուրանալ զայն Հաւասար Է առ– 

Հաւական անփոխարինելի Հարստութիւն մը ուրանալուն ել մերժելՈւնէ 

Ապերախտ պիտի ըԱար սերունդը եթէ նման կեցուածք մը ցոյց տար 

ցեղային մեր Հանճարին Հանգէպ։ 

Սփիւռքի եւ երկրին մէկ եբեւցած ամէն լուսաւոր խայտանք, կը մր-

նա յ նոր վկայութիւն մը ցեղային մեր Հանճարին յաւերժ ական տոկունու-

թեան ։ 

Մեր ակնարկը ահա անոր է որ կը սեւեռոլի ու անկէ է որ կը սպա-

սենք վաղուան մեր նուաճումներուն կրակը՛. 

թ՛ուլամորթներու և վրիպածներու պարագայ մը, ամէն ազգի և ամէն 

միկավայրի մէկ՝ բնական երեւոյթներ են % ու յետոյ բազմութիւներով չէ 

որ մշակոյթ եւ ցեղային Հանճար կը կերտուի դ ուստի մեզ տրտմեցնելով 

Հանդերձդ չի յուսահատեցներ վրիպածներու ել ուրացողներու զարտուղի 

ք ֆ ապրումը I 
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Մենք պաշտամունքն ոլնինք ստեղծագործ յայտնութիւներու ։ 

Անոնք են որ պիտի շարունակեն անխախտ պահել ստեղծագործութեան 

շղթային օղակներ ր ու իրենց յայտնակերտոլմով շքեղութիւն տալ մեր պայ-

քարի եւ ստեղձագործութեան ճիղերուն ։ 

*** • 

Ապրելու մեր կամքը պայմանալորուած է սա եղծ աղ ործելոլ մեր ու– 

յ՛ա կանութեամր : 

Այն օրը որ մենք մեբժեցինք Համբուրել թշնամիին սուրը, ոլխաած 

էինք մաՀոլան գնով գրկել մեր ապագան է 

ԿԷս գար ետք, մենք կը գտնուինք մեր թշնամին գետնահարողի գիր՜ 

քին վրայ % 

ԱշխարՀի խղճմտանքը կրնայ ուրանալ մեր արիւնին իրաւունքը է րայց 

չի կրնար ժխտել մեր գերազանցութիւնը մեր վրայ սուր բարձացնող դա-

հիճին րաղգատմամբ։ 

Մենք կը Հաւատանք, որ լոյսին տիրապետութիւնը պիտի ըԱայ յա– 

ւերժական , իսկ սոլրինը ժամանակաւոր , երբ զայն գործածող ցեղեր կ՛ապ-

րին ժամանակավրէպ ռազմավարութեան ծաղկոցներուն մ ԷՀ I 

Մեզի պակսածը ցարդ, եղաւ մեր քանակը անխորտակելի դարձնող 

շաղախը է 

քիամանակ է դարձնելու մեր նայուածքը ներքին որոնումներու, է 

Լո յսերոլ պայծառութեան մ ԷՀ պէտք չէ մոռնալ Համ ագրո լած ուժով 

յաղթանակներ ձեռք բերելու իրաւունք մը, որ կրնայ մերժուիլ մեղի, եթէ 

չփնտռենք մեր ճակատագրին տէր դառնալու իմաստուն կռու աններ յ 

Ատեն է փնտռելու զանոնք Հա յ Հոգիներու մէՀ ։ 

Հայ սիրտերէ բարձրացող սիրոյ եւ եղբայրական երգերով միայն պի-

տի Հարթուի լոյսի ճանապարհը, որ ահա մերն է եւ որ կրնայ խլ"ւիլ մեզմէ 

մեր անհարկի քէներուն պատճառով • 

Միացեալ ուժերով պիտի նուաճուի միացեալ Հայրենիքը, որ յեղա-

փոխոլթեամբ կտակուեցալ ապրողներուն ւ 

Չմոռնանք, չմոռնանք որ Հեչչագա իր ազատութիւնը կորսնցոլց երբ 

իմ աստուններու իմ աստուններուն Հայրենիքն էր եւ սակայն առանց ճա-

կատի յ 

Հայութիւնը պարզած է ստեղծագործութեան դրօշը, կը մնայ Հա-

ւաքուիլ անոր ծալքերուն տակ, առանց Հաւատացեալի ել Հեթանոսի վէճեբ 

ստեղծելու, շարունակել Հնչեցնել մեր մչակոյթի շեփորները ոլ նոլիրոլիլ 

մեր քաղաքական իրաւունքները նսլաճելոլ սրբազան աշխատանքին \ 

ՎԱՐԳԱՆ ԳկՈՐԳԵԱՆ 
%սէ&աւ Այրէս 
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Որեւէ եր կրի կամ երկրամասի արն– 

աեսական զարգացման Հիմնական գոր– 

ծօնները, անչուչա , առակին Հերթին 

մարգկային աշխատանքը եւ ներ գրուած 

միկոցներն են , որոնք սլա յմանալորոլած 

են տուեալ երկրի կամ երկրամասի բնա-

կան ու արտադրական Հնարաւորութիւն-

ներով է Աեւանայ լիճը Հայաստանի չա-

փանիշով Ուժային առա կնա կարգ աղբիլր 

Է, ան կա ի/ նրա օգտագՈրծման եղանա-

կից է I) ելան ի ալազան ա օրալոլր աւելի Է 

բացում իր մակերեւոյթի ել Ընդերքի 

բնական Հարստոլթիլնները, որոնք տե-

սականօրէն գաղտնիք չէին նաեւ մինչեւ 

Հիմա է Այնտեղ ապրող մարդիկ ամէն սա-

ռի թով ապացուցել են իրենց աշխատան– 

քային ունակոլթիւններն ու եռանդը Տ 

Բայց տնտեսական զարգացման Համար 

ներգրոլոզ միկոցները կա խո լած են բա– 

ցառապէս պետական մարմինների կամե– 

ցոզոլթիւնից, աւելէ &իշգ ասած՝ Հա– 

մախորՀրդային պետական մարմինների 

կամքից % որոնց աչքին ոչ միայն Աեւանի 

կամ միլս աւազանները առանձին վերցո-

ւած , ա յլեւ ամբողկ Հա յաս տանն անգամ 

շատ փոքր է երեւում ւ Տնտեսական ծրա– 

գըրման ժամանակ նկատի են առնւոլմ 

յաճախ միայն կենտրոնական իշխանու-

թեան Համար ձեռնտու ճիւղերը ( իսԿ 

որքան Հնարալոր է անտես ւում են տե-

ղական ժողովրդի անմիկական շաՀերը։ 

Այգ է պատճառը, որ Հայաստանում ա– 

ռաւել զարգացման են Հասցուել տեղա-

կան ձրի Հումքի վյրայ յենոլող քիմիա-

կան եւ արդիւնաբեր ական այն ճ իւղերը , 

որոնք անկուշտ կերպով կլանում են ա– 

ռանց այն էլ գժոլարութեամբ արտա– 

գըբուող էներգիան ։ Գ բանով է բացա– 

տըրւում նաեւ Աեւանի կբերի գէէաս*Իէ 

վատնումը % 

Աեւանի աւազանի եւ յարակից շրկան– 

նեբի տնտեսական զարգացմ ան խնդիրը 

վաղուց է զբաղեցրել Հայ Հասարակոլ– 

թեանըւ Ա ա կալա Հող Հա յա ստանում , որ-

տեղ ամէն մի քառակուսի քիլոմեթր տա-

րած ո լթե ան արդիւնաւէտ օգտագռրծումը 

կենսական է , այգ շբկանները շարունա-

կում էին ինքնամփոփ , գրեթէ նա Հա պե-

տական կեանքով ապրել առանց տնտե-

սական շրկանառութեան մէկ դնելՈլ ի– 

րենց արտադրողական Հնարաւորութիւն– 

ները : Տարական իշխանութիւնները ճա-

նապարհ ա շինոլթեան ձեռնարկում էէ՛^* 

բա ցառապէս ռազմ ա գիտական նկատաաւ– 

ռոլմներով։ Այնպէս որ 1 9 0 2 թոլին Երե-

ւանի կողքով անցնող թբիլիսի—Ալեքսան– 

գր ապոլ—Ջոլչֆա երկաթուղագիծը ինք-

նաբերաբար տնտեսական ոլորտից գուբս 

էր թողնում Հայաստանի կենտրոնական 

լեոնային, առաւել ընդարձակ շրկաննե– 

րը շ Խորհրդային ժամ անա կա շր կանո լմ 

ըստ էութեան ոչինչ չաւելացուեց ցարա-

կան ժառանգ ոլթեանը ճա նա պար Հաշէ~* 

նոլթեան բնագաւառ ում : 1918—20 թռչա-

կաններին , Հայաստանի Հանրապետու-

թեան ժամանակ է լոլրկ նախագծումներ 

էին եղել այդ անտեսուած շբկանները 

լիովին տնտեսական ոլորտի մէկ մտցնե-

լու ոլզզոլթեամր, առակին Հերթին մաս– 

նաւորապէս երկաթուղագծեր կառուցե-

լու միկոցովէ Սակայն խորՀրդային Օ– 

Բ°Ք՝ €Աոցիալիզմի՝ֆ եւ Հկոմունիզմի՝» կա-

ռուցում ը 1 9 2 1 թո լականից ի վեր դար-

ձաւ աւելի առակնաՀերթ մի խնդիր \ քան 

թէ ամրոդկ երկրի տնտեսական բար գա– 

լաճում ը է 

Աեւանի աւազանը Հաղորդակցու-

թեան բանուկ երակներին կապելու Հար-

ցը վերստին ձել ստացաւ 1 9 2 7 — 2 8 թոլ»– 
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կաններին , առա Հին հերթին Երեսան-Ա– 

զըստաֆա երկաթուղագծի կառոլցմ ան 

ծրագրով* Այն ժամանակ գա Համարլում 

Էր ընդամԷնը մի քանի աարոլայ գործ է 

($աքորգ տարիներին ահա թէ ինչ էր գը– 

բում գործին իրազեկ ժամանակի տնտե– 

սագէ աներից մէկը, - վՀԱԵՀ—ի տրանս-

պորտային պրոբլեմի լուծումը կապուած 

է Ե րեւան—Աղստաֆա երկաթգծի կա-

ռուցման Հետ տ Այգ գիծն իր նչանակոլ– 

թեամր Հայաստանի Հանրապետութեան 

շահերից էլ գէնն է անցնում եւ պէտք է 

գիտուի որպէս Ա՛ոսկոլա—Պրոխլագնայա– 

Գարկոխ—Գորի—Աղսաաֆա—քյրեւան Հա-

մամիութենական գլիէաւոր երկաթոլղա-

գըծի Հանգոյցը, որն ամենակարճ ճանա-

պարհով շաղկապում Է մեր Աիութիւնն 

արեւելեան երկրների Հետ) է 

Այգ գծի երկարութիւնը պիտի լինէր 

221 քլմ • , առանց յարակից ճիւղաւորում– 

ների է 

Անցան տասնամեակներ եւ գործը 

գլուիւ չեկաւ է Պատերազմից առաք Հա-

զիւ֊ մի քանի քիլոմեթրանոց փոՔՐ ԷԿ 

Հատուածը օղակում Էր Երեւանը մին-

չեւ Արա բկի ր է Միայն 1 9 4 9 թ«ւի9 շա– 

րունակուեց գիծը ել 1960 թոլի աշնանը 

Հասցուեց Աեւան, այն Էլ րացառապէս 

կառուցուող էլեկտրա կայանն երին շինա-

նիւթ Հասցնելու Համար է Երեւան—Ադըս– 

տաֆա երկաթուղագծի Երեւան—Ա եւան 

Հատուածը Հազիւ 7 0 քլմ • երկարութիւն 

ունի1 ութ կայարաններով ( Հիւսիսային , 

Արովեան | կլար , Լուսաւան , Հր ա զգան , 

Ծաղկունք, ԳգմաշԷն , Ա ելան) է Այգ 

Հատուածի կառուցումը չի լուծում Աե– 

ւ անի աւազանի Հաղորդակցութեան պա-

հանջները բաւարարելու Հարցը, բա յց , 

Ի 1Գ"յԷ լաւագոյնի, մի քայլ Է Հանդի-

սանում դէպի առաք յ 

Աելան ի աւազանի ա շխա ր Հա գրական 

պայմաններն իրենք են թելադրում, թէ 

երկաթուղային ո՛ր ցանցը կարող է նը– 

պասքա կա յարմար լինել է Այն % ինչ որ 

նպատակայարմար էր ՀամարլՈլյք 40—50 
տարի առաք , լիովին ն պա տա կա յարմար 

է նաեւ այսօր ւ Եւ պաաաՀական չ է , որ 

(էոլոՀւ իրազեկ մասնքԱգէտները միաբերան 

պա հանքում են՝ շտապ կարգով աւարտել 

Աեւան–Աղստաֆա Հատուածը, նախաձեռ-

նել Ա եւան—կամօ—Մ աբտոլնի—Բասարգե– 

չար գիծը, ծրագրել կույրիշեւ—Կրասնո-

սելսկ—Հթոբժա եւայչն ճիւղաւորումները է 

Գրանց անհրաժեշտութիւնը անվիճելի Է 

իւրաքանչիւր Հայ մարգոլ Համար, սա-

կայն տեւարար արհամարհանքի Է արժա-

նանում մոսկովեան կենտրոնական իշխա– 

նութիւնների կողմից : 

Տ ի չատակենք այդ առթիլ. Հայ մաս-

նագէտներից մէկի առաք քաշած մտքե– 

րը 

Հ՚Բանի որ եօթնամեայ պլանով նա-

խատեսւոլմ է արտադրողական ուժերի 

արագ զարգացում լեռնային շրքաններոլմ 

ել առանձնապէս ՛հիլի քանում է ք*քեւա– 

նում, ինչպէս նաեւ Աեւանի աւազանի 

շրքաննե բում , ապա արդիւնաբեր ական 

այդ նոր օբիե կաներ ը կը պաՀանքեն Հա-

զարաւոր տոննա Հումք եւ նոյնքան ապ-

րանքներ տեղափոխելէ Այգ փոխադրում-

ները առանց երկաթուղու անհնար կը լի-

նի ։ ՛Ներկայումս յիշեալ շրքաննե ր ի ա– 

մէնօրեայ աճող պաՀանքները խճուղային 

երթեւեկութեամբ չեն բաւարարւում ։ 

Այգ երեւում է նրանից, որ Աղստաֆա 

կայարանում կառո լցուել են մի էաՐՔ 

պահեստներ , որոնցում ապրանքների կու-

տակում ը չտեսնուած չափերի է Հաս-

նում ։ ՛Նրանց պահպանման Համար յա-

տուկ Հաստիքներ են պաՀւում, իսկ եթէ 

Հաչոլի առնենք կորուստները, տրանս-

պորտի պակասութեան պատճառով չտե-

ղափոխուած ու փճացած ապրանքների 

քանակը, այն ժամանակ պարզ կը լինի 

Երեւան– Աղստաֆա երկաթուղու շինա– 

բարութեան Հսկա յա կան նչանակոլթիէնն 

ոլ անՀրաժեշտՈլթիլնը է • • • Երկրի տըն– 

տեսական զարգացման Հիմնական ճիլղր 

ծանր արդիւնաբերոլթիլնն Է, իսկ նրա 

զարկերակը՝ երկաթուղին է Ղ՚ժոլար Է 

պատկերացնել արտադրողական ուժերի 

զարգացումն առանց բեռների տեղափոխ-

ման ու ապրանքների շրքանառութեան 

գործի բաւաբար կազմակերպման : Երկրի 

Հ արստութիլնները լրիւ օգտագործելու 

Համար Հարկաւոր են ճանապաբՀներ, ա–» 
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ռակին Հերթին՝ երկաթուղի։ (քեր լեռ-

նային շրկաններն ու նրանց բազմաթիւ 

Հարստութիւնները երկաթգծի են սպա-

սում» է 

Ուրեմն հ V ելան ի աւազանի տնտեսա-

կան զարգացման Հիմնական գործ օնը եր-

կաթուղային ցանցի ստեղծումն Էդ ինչ 

որ գեռեւս Հազիւ լինելութեան վիճա– 

կումն է * #Տնտեսական զարգացում՚ֆ ա– 

սե լրվ մենք նկատի ունենք արդիւնաբե-

րս/կան աշխուժացումըդ ինչ որ իր Հեր-

թին կը նպաստի գիլզատնաեսոլթեան 

արդիականացմանը ել րնակչոլթեան մը– 

շակութային—կենցաղային վիճակի էա-

կան բարելաւմանը։ Աեւանի աւազանը 

այժմ էլ Հանդիսանում է Հայաստանի 

գիւղատնտեսական յուսալի շբկաններից 

4էկը՝ իր անասնապաՀութեամբ, Հացա– 

Հատիկային տնտեսոլթեամբ, ծխա խո– 

տագործութեամբ, կարտոֆիլի մշակոլ֊ 

թեամբ եւայլն * Բայց առաւել արժէք կը 

ստանայ ա յղ գիւղատնտեսՈլթիլնը, եթէ 

Համալրուի տնտեսական գործոլնէոլթեան 

ուրիշ ճիւղերով եւս » 

Աելանի ալազանոլմ գիւղաանտեսու-

թեան աւանդական ճիւղերէն աստիճանա-

բար աւելանում են նորերը։ Այսինքն՝ 

փորձեր են կատարլոլմ այգ Ոլղղոլ֊ 

թեամբ։ Այգ փորձերը կայանում են լեռ-

նային բարձր կլիմային յարմար նոր 

բուսատեսակներ արմատալորելոլ մէկէ 

Աեւանի աւազանում մ ինչեւ Հիմա, որ– 

պէս կանոնդ բացակայում էին ծառաբոյ-

սերը։ Բայց Հիմա կանքեր են գործագրր– 

ւ ում ա յգեգործութիւն , պտղաբուծոլ– 

թիէն դ անտառամշակոլթիւն ստեղծելու 

ուղղոլթեամբ։ Օրինակդ կամոյիդ Ա՝ար– 

տունոլ եւ Բասարգե չարի շրկաննեբում 

այգիների ընգՀանոլր տարածութիւնը 

անցնում է 2 7 0 Հեկտարից , որից 1 0 0 Հեկ– 

տարը արդէն պտղաբերում է Լխնձոր դ 

տանձդ բալդ սալոր եւայլն) է Սեւանա յ 

լճի կրից ազատ ուած աաբածոլթիւննեբը 

ամրացնելու նպատակով պաշտպանական 

տնկանքներ են ստեղծոլել 4 0 0 0 Հեկտա-

րից աւելի ։ Գործը կազմակերպելոլ Հա-

մար 1 9 5 0 թուին Հիմնուել է «Աելյս– 

նի • անա առա պաշտպանութեան կայանը 

Մ արտունի կենտրոնով եւ իր մ ասն աճ իւ-

ղերով ւ Որոշ գործ է կաաարուել Աեւա– 

նի կղղոէ– անտառապատ մ ան ուղղոլ– 

թեամբ ։ Տնկուել են մօտ 1 0 0 Հազար ան-

տառայինդ գեկորատիւ ել պտղատու ծա-

ռեր ու թփեր: Այս ամէնը լեռնային ա– 
ոողկ կլիմա յ ունեցող երկրամասը նաեւ 

Հրապուրիչ է դարձնում՝ մարդկանց Հ ը– 

րաւիբելով այնտեղ ապրելու։ Արանք ան– 

նըկատելի կերպով Հանդիսանում են տըն– 

տեսական զարգացման անուղղակի գոր– 

ծօններ ։ 

Ս ելան ի աւազանի Հետագայ տնտե-

սական զարգացման Համար էական նշա-

նակութիւն ունի լճի Համապատասխան 

ափի բարեկարգումն ու օգտագործումը 

որպէս բուժման ոլ Հանգստի վայրէ Աե– 

լանը եզակի Հնարաւորոլթիլններ ունի 

այդ ուղղոլթեամբ է Նրանից կարող Է 

Օգտուել առակին Հերթին Արար ատեան 

դաշտի մանաւանդ քաղաքային բնակչոլ– 

թիւնըդ ինչպէս ել անպայման կ,օգտՈւեն 

մօտիկ ու Հեռաւոր երկրներից եկողները: 

Ե ր կրում բնականոն իշխանութիւն լինե-

լու գէպքում՚ Սեւանա յ լիճը Հա լան արար 

շատ վաղուց լայն Հռչակ վայելէբ շրկա– 

կայքից էլ դուրս տ Բայց այժմ նա գեռեւս 

մնում է որպէս պարզ Հնարաւորութիւն 

եւ ոչ աւելին ։ Ցիշեալ նպատակով Աե-

ւանի աւազանն օգտագործելու մասին 

յաճախ են ձայն բարձրացնում Հայաս-

տանի Համապատասխան մասնագէտները դ 

սա կա յն խօսքը գործի վերածելու լծակ-

ները փշրուած են է ԱյւՀասա րակ Աեւանի 

բարձր լեռնային կլիման շատ առողջա-

րար էդ Համեմատաբար մեղմ էդ նոյնիսկ 

ձմեռը է Արեւի ճառագայթումը Հարուստ 

Է ուլտրա—մանոլշակագո յե ճառագայթ-

ներով է Մ ասնաւորապէս Հանգստի ու 

բուժման Համար յանձնարարէ լի է Հա– 

մարլում Աեւանի Հիւսիս—արեւելեան ա– 

փը Արեգունի լեռնաշղթա յի լճաՀա յեաց 

կողմը դ «բարձրագիր ծովագիւղից մին-

չեւ Արտանիշի գեղեցիկ ծոցը* է կարելի 

է կառուցել ամառանոցներ դ Հանգստեան 

տներ դ սանատորիաներ, կբային սպորտի 

կայաններ ։ Աեւան քաղաքը իր կենտրո-

նական գիբքո՚է կարող է տուրիստական 
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Հանգոյց դաոնալ, եթէ բարեկարգուի ա– 

մ էն տեսակից եւ. տնտեսապէս արգարա– 

ցրնի իր Վրա յ գրուող յո յսերը ։ Ա եւանր 

ունի Հարաւը բարձր լեռնային կլիմային 

միացնելու բարեմասնութիւնըէ Աեւանի 

աւազանը այժմ աչքի չի ընկնում Հան– 

քա յին ֆրերով , բա յց նրան ան մ իքապէս 

մօտ են գսանւում նշանաւոր բուժիչ քբե-

րը ( Ջերմ ոլկ , Արզնի , Հան քա լան , Գի– 

լի քան) եւ մեծ Հեռանկար ունեն Հետա-

գայում դառնալու բուժման ու Հանգստի 

փնտռուած վայրեր, եթէ Հաղորդակցու-

թեան միքոցները կարելի դարձնեն ա յդ : 

Աեւանի աւազանի Համապատասխան մա-

սը ամառանոցավայր դարձնելը անպայ-

ման տնտեսական աչխոլժացման գործ օն 

է « 

Առանց նչուած ել չնչուած գործօն– 

ների մասնակցութեան, Ա ելանէ աւազա-

նի տնտեսական զարգացումը կը մնայ 

միայն խօսք ու պատրանք է ՈրովՀետեւ 

այս կամ այն մեկուսի վայրում որեւէ 

աբՀեսւոանոց, պանրագործարան, ձկնա-

բուծարան , գորգագործական արտել եւ– 

ա յլն բացելուՀ՝ տնտեսութիւնը չի աշ-

խուժանա յ տ Հարկաւոր են Հաղոր-

դակցութեան միքոցներ ել տնտեսական 

ոլորտի մէք ընդգրկուած մարդկային 

րաղմութիւննեբ՝ իրենց աշխատանքա-

յին , կենցաղային, մշակութային եւ այլ 

շաՀագրգռոլթիլններով ։ 

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴԻՏՈ՚ւՈԻԹԻԻ՚ւ/նԵՐ 

Ա՝ ենք ցանկացանք պատկերացում 

տալ, թէ ինչ տնտեսական գեր ունեն Աե– 

ւանայ լիճն ու իր ալազանը էՕորՀրգա յին 

Հայաստանում, աւելի ճիշդ՝ ինչ գեր է 

վերապաՀուել նրանց անցեալոլմ եւ այ– 

ժըմ տ կարելի է ասել, որ այդ Հսկայա-

կան բնական քյրամբաբի ել նրա ՀՈւրքր 

փռուած շրքանների դերը ըստ ամենայնի 

կարեւոր է % Լիճը որպէս ուժային աղ– 

բիւր | էսկ աւազանը տնտեսական աշ– 

խոյժ գործունէոլթեան ասպարէզ տ 

Լճի քրերն օտ գա գործելու միտքը ծա-

գեց անցեալ գարում է Եթէ սկզրՈլմ միակ 

մտաՀոգոլթիլնը Արար ատեան դաշտի 

ծարաւ Հողերէ ոռոգումն էր, յետոյ դը– 

բան աւելացալ էլեկտրական ուժ ստա-

նալու պա Հանքը : Տեսանք , Որ Ա ե լան ը 

տնտեսական գործօն դարձնելու պայման 

Համաբուեց նրա մեծ մասի ցամաքեցու– 

մը, էսկ ներկայումս բացայայտ է ա յդ 

ծրագրի աննպատակայարմարութիւնը տ 

Մեծ Աեւանի չորացման գաղափարը իր 

Ժամանակ առաք քաշուեց, իսկ Հետա-

գա յում մ արմնա ցոլմ գտաւ նաեւ Հա յ ո– 

բակեալ մասնագէտներ ի նախագծերում Հ 

Այդ մասնագէտները գործին նայում էին 

Հայրենասիրական դիրքերից ։ Բայց գոր-

ծի արդիւնքը որոշ չափով Հա կա Հայրե– 

նա կան դուրս եկաւ է Ինչո՞ւ $ ՈրովՀետեւ 

գործին ուղղութիւն տոլեց կոմ Ոլեիստա– 

կան իշխանութիւնը տ 1919-20 թուական-
ներէն եւս Աեւանի քրերի օգտագործման 

ծրագիր կար: Բայց այդ ծրագիրը նա-

խատեսում էր 2 0 0 տարում լիճը իքեցնել 

4 1 մեթր միայն է 2 0 0 տարին երկար ժա-

մանակ Է, եւ միշտ Էլ կարելի կը լին Էր 

վերանայել ծրագիրը ոլ նոյնիսկ Հրա– 

ժարոլել նրանից յ Ախալէէլելը մարդկա-

յին Է եւ գիտնականները եւս կարող են 

սխալուելւ Բայց կոմունիստական վերա-

դաս իշխանոլթիլնները Հարցը լուծեցին 

վարչական կարգով, առանց ունկնդրելու 

բոլոր մասնագէտների ձայնին է առանց 

Հաչոլի առնելու ժողովրդի ոլ նոյնիսկ 

տեղական կոմ ուհիս տա կան ղեկավարու-

թեան կարծիքը 8 Աեւանի քրերի օգտա-

գործման սկզբնական արմատական գա-

ղափարը պարզապէս զուգադիպեց վՀըն– 

ղամեակների& պա Հան քներին՝ երկրռւմ 

ստեղծել ՀամախոբՀրգային շաՀերից բը– 

խոզ արգէւնաբերոլթէւն եւ գա ապաՀո-

վել տեղական ձրի Հումքով, ինչպէս եւ 

էժան էլեկտրաուժով է Ել եթէ վերք է 

վեր քո յ մ է կողմ դրուեց Մ եծ Աեւանէ չո-

րացման առա քէն ծրագիրը, գա Հետե-

ւանք է ոչ թէ Հայաստանի շա.Հեբէ Հաշ– 
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ուաոման, այլ որովՀեաեւ նախկին ճա– 

նասլարՀԱ անՀամեմաա ասելի լրացուցիչ 

ծախսեր էր սլա Հան Հում եւ այլեւս քիչ 

չաՀ երաշխաւորում I կոմունիստական իշ-

խանութիւնը Աեւանի քրերի վատնման 

Հա չուին արդէն ձեոք է րերել իր մամա-

նակաւոր օգուտը Հայաստանում իրեն 

ենթակա յ արդիւնաբեր ութ ի էն •ստեղծե՜-

լով ու շաՀագործելով ւ 

Աեւանի աւազանի տնտեսական դերը 

կարեւորութիւն ունի Հայաստանի եւ Հայ 

ժողովրդի, բա յց ոչ կոմունիստական 

կենտրոնի Համար : Ուստի մինչեւ Հիմա 

ձդձգուել են այն րոլոր միքոցառոլմնե-

ր ը ^ որոնք անՀբաժեշտ են այգ երկրա– 

մ ասը բարեկարգելու, տնտեսական աշ-

խուժութեան ոլորտի մէք մացնելոլ եւ 

բնակչութեան արդիւնաւէտ զբաղոլա– 

ծոլթիւն Հաստատելու Համար * Եթէ Հա-

յաստանի ժողովրդական տնտեսութեան 

զարգացման ընգՀ անոլր ծրագրի կազմու-

մը կախուած լին էր տեղական մարմիննե-

րից ( ապա Աեւանի աւազանը վաղուց գէթ 

մասամբ փոխած կը լին էր իր արտա-

դրական կերպարանքը ւ Բայց քանի որ 

ամ Էն ինչ ծրագրլում Է Համամիութենա-

կան մարմինների կամքով, ապա Հայաս-

տանի բաղկացուցիչ շրջանները անտես– 

է– ում են է Այգ Է պատճառը, որ մինչեւ 

Հիմա արգիւնաբերութիւնը Հիմնականում 

կենտրոնացոլած Էր մայրաքաղաք Երե-

ւանում է Ներկայումս տեղի են ունենում 

տնտեսութեան կազմ ա կերպումը ել կա-

ռավարումը ապակենտրոնացնելու որոշ 

երկչոտ փորձեր* Ա*ոսկոլայի երեւոլթա– 

կան թոյլտոլոլթեամբ , Հտ եղայնոլթիլն^ 

չգրոեւորելոլ պայմա$յավ : Եւ ընթացիկ 

եօթնամեայ ծրագրում ուշացած կարգով 

ուշադրութեան արժանացաւ Աեւանի ա– 

լագանը առայժմ Հիմնականում Հր աղ– 

գան—Աելան տեղամասով յ Այգ ուշադրու-

թիւնն Էլ յատկացւոլմ Է մի տեսակ չկա– 

մոլթեամբ է 

Աակայն Հայաստանի տնտեսական 

կեանքն ունի իր անյետաձգելի, Հրամա-

յական պա Հ ան քները , որոնք չի կարելի 

յաւիտենապէս անտեսել եւ չլսելու գնել : 

Փոքրիկ եր կրում աճող բնակչութիւնը 

կարիք ունի բնաշխարՀի ամէն մի ան-

կիւնը լիարժէք օգտագործելու յ Ուստի 

գնալով աւելի որոշակի Է դաոնում Ա ե– 

ւանայ լճի եւ նրա աւազանի տնտեսական 

նշանակութիւնն ու գերը ւ Հէնց ա յգ է , 

որ այժմ օրակարգի վրայ է գտնլՈլմ Հա–^ 

յա ստանում : Ո*–ոաի եւ քանացինք ընդ– 

գըծել այգ երեւոյթը : 

Լ• ՄԿՐՏՋԵԱՆ 
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ԼեՈՓ՚էԸ, ԻՈԼ&եհհԿ ԿՈհՍԱԿՑՈՒՕՒհ^ ՈԻ 

«ՀԱՅՈՒԹԷ1Ու ՓքԿՈՒԹՒՈւն* 

Ա՝օտ կէս գար, սովես» իշխանութիւն– 

ների կոզմից, յանուն թուրք բարեկա-

մութեան , արգիլուած Էր Հա յա սա ան ի 

ժողովուրդին, մի բառով իսկ յիշաաա– 

կել մեծ Եղեռնը է 

Է)սաիւ արգիլուած Էր ոգեկոչելու 

մեր մէկուկէս միլիոն նահատակներ ի յի– 

շատակը \ 

Օրացոյցներից ոլ մամուլից դուրս 

էր վանուած Ապրիլ 24–ի պարզ յիշաաա– 

կումն իսկ է 

Անակնկալ Էր - թէեւ շատ Հասկա-

նալի - Եղեռնի յիսնամեակի յիշաաա կու– 

թեան ու Հանգի սոլթեան թո յ լա ո լութի ւ– 

նը է 

Ա՝ իանգամա յն պարզ Էր ա յդ մ եծ 

կշնորհի» պատճառը ։ Մօտ երկոլ տաս– 

նեակ տարիների սաոնոլթիէնից յետոյ, 

վերանորոգուել Էր սիրաբանութիւնը 

Բ՚իւրքիայի Հետ է Աշխատանքներ Էին 

տարլոլմ վերաՀաստատելու , մօտիկ անց-

եալի Լենիէէ—՚Բեմալ եղբայրութիւնը է 

Այգ աշխատանքների չարքոլմն Էր 

նաեւ Հայաստանին ա ր ո լած դիւանա գի-

տական ա յս շնորՀը, կամ աւելի ճիշդ, 

Հայկական Հարցի նոր շահագործումը, 

որպէսզի ստիպէր գիմացնին, արագացլք-

նելու բանակցութիւններն ել աւելի մեծ 

զիջումներով կնքելու նոր Համաձայնու-

թիւնը ւ 

Բայց մ ենք չենք ուզում զբա զոլել 

այգ Հարցով% 

Մեզ Համար էականն այն սրտառուչ , 

սրտապատառ երեւոյթն է , որ Հայրենի-

քի ժողովուրդը, վերին աստիճանի ար-

ժանաւայել ել շատ պատշաճ կերպով յի– 

շատակեց Եղեռնի Տիսնամեակր ւ 

Բոլշելիկեան տիրապետութիլնից յե-

տո յ , առակին անգամն էր որ Հայաստա-

նի ժողովուրդը Հնարաւորութիւն էր ու-

նենում ար տայա յտելոլ, մինչ այգ, իր 

սրտում խեղդած ցաւն ու վիչաը, միկոց 

էր ունենում ազատութիւն տա լոս իր զա յ– 

րոյթի , իր ցասումի ել իր վրէժի պոռթ-

կում ին՝ գազանաբարոյ թուրքիդ եւ յ ան-

ձին նրա՝ նրա մեղսակիցների գէմ յ 

Հայաստանի ժողովուրդն իր այգ ըն-

թացքով ցոյց տուեց, որ մօտ կէս գ ա ր , 

սրբոլթեամբ պաՀել է այլ աւանդներ ի 

Հետ, նաեւ իր նահատակ Հարազատների 

յիշատակն ու աւանդը ։ 

Այլ կերպ էլ ւԻնեԼ ւէր կարող։ Հայ 

Եղեռնի յիսնամեակի Հանգիսոլթիլննե– 

րին թէ՛ իշխանալորների, թէ կուսակ-

ցական դէմքերի , գրականդ գիտական , 

Հասարակական կազմակերպոլթիլնների 

ու միութիւնների կազմակերպած Հա լա-

քումներ ում ու երեկոյթներում դ ոգեկոչե-

ցին մեր մէկոլկէս միլիոն նա Հա տա կնե-

րի յիշաաա կը։ 

Որոշեցին Համապա տաս խան յուշար-

ձան բարձրացնել մայրաքաղաքի նշանա-

ւոր վայրերից մէկոլմ եւ զոՀուածների 

անունով մէկ ու կէս միլիոն ծառ տնկել 

ամբողկ երկրռւմ ւ 

Զանգուածները տողանցքներ կատա-

րեցին Երեւանի պողոտաներում եւ» Հա-

ւատանք , որ ցոյցեբ Էլ եզան ւ 

Հայաստանի ղեկավարները դ մտալո-

րականների ներկայացուցիչներն ու մա– 

մ ոլլը խօսեց ին , գրեցին Եղեռնի մասին, 

պարզաբանեցին պատճառները, նշեցին 

գալի նախապատրաստ ուած ծրագիրը է 

յիչեցին Համիգեան եւ ԻթթիՀատական 

մ արդասպանների կատարած կոտորած-

ները , փաստերի երկար չարքով Հաստաա 
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տեցին Թուրքի ոճրագործ յատկանիշը, 

մի անգամ էլ մ ԷՀ րերին Եղեռնը գործա– 

ԳՐ«ղ դահճապետների անուններն եւ. նը– 

րանց ահաբեկումը Հայ վրիժառուների 

ձեռքով լ 

իրալամբ դատապարտեցին արել," 

մըսէ ե ան մեծ պետ ութ ի ւնների անտարբե– 

րոլթիւնն ու դաւաճանութիւնը • ոգեկո-

չեցին զոհուած մեր մ տա լոբտկանների 

յիչատակր, անդրադարձան նրանց ԳՈԲ~ 

ծունէութեան, տուին նրանց կենսագրում 

թիլններն ու նկարները է 

Ել այլ մանրամասնութիւննեբ ։ 

ճիչդ եւ ճիչդ Սփիւռքի Հայոլթեան 

վշտի, ափսոսանքի, ցասումի վառ զգա-

ցոլմների արտայայտութեան նմանէ 

6ուզիչ եւ Հիանալի Է Հայրենիքի ու 

Սփիւռքի այս միասնականոլթիւնը: 

Հրաշալի եւ սրտապնդի չ Է Հ ա յկա֊ 

կանոլթեան ա յս Ոգին, որ անթեղոլահ 

բռնակալական ճնշումների տակ ( շողշո՚Հ 

զում Է իր ժամանակին եւ իր բոցավառ 

յոյսի տակ առնում ամբողՀ աշխարՀի Հա՛* 

յոլթիւնը է երՀանիկ ապագա յի մ եծ յո յ– 

սերով ւ 

Բայց ափսոս որ Հոգեպարար այս 

րեւոյթի վրայ կրկին ստուեր տարածեց 

Ս ՚ Հայաստանի րոլշեւիկ ղեկավարում 

թեան այն Հիւանդագին սովորութիւնը , 

որ դժբախտաբար կարծես Հասաատուն 

բնաւորութիւն Է դարձել է 

Գեղեցիկ, Հոգեպարար ա յգ երելո յ ~ ֊ 

թի վրայ Լենին ի թանձր ստուերը տարա-

ծեցին , նրա ա յն մոլեռանդ երկրպագու-

ները , որոնք, ամէն առթիլ եւ ամէն գէսր– 

քում, քարոզչոլթեամբ են տարլում տ Եւ 

որոնք, ա յս պարագայում եւս, իրենց 

այգ ընթացքով, բոլորովին Հակառակ եՀ 

վրդովեցուցիչ տարր մտցրին Եղեռնի 

յիսնամեակի սրբազան յիչատակոլթեան 

մ է ի 

Վերին աստիճանի ցաւալի է ր , որ 

նրանք այս պարագայում է լ , բոլորովի՛ն 

անտեղի ել անպատշաճ կերպով գործա-

դրեցին , իրենց կեանքի նպատակ դարձ-

րած քարոզչութիւնն ու անվերապահ 

ներբողը իրենց կուռքին * 

Մի Հա1"*ՂէՈՆ&Իէ^11 "Բ ոտնատակ ք 

տալիս ճչմարտոլթիւններ , խեղաթիւրում 

Է իրողոլթիւններ ու գէ՚գքեր եւ վիրա-

ւորում նուիրական սրրոլթիւններ է 

Որքան լալ կը լին Էր - մ ան ալանդ ի՛-

րենց այգ քարոզիչների Համար - եթէ 

բիլբալոր նահատակներ ի յի շատ ակի ո– 

զեկոչման խորհրդաւոր այս օրերին գո– 

նէ է զուսպ շինէին իրենց բնաւորութեան 

ա յդ գծի ար տա յայտոլթեան մ ԷՀ ել նո-

րից ոլ նորից չսաեղծէին երեւակայական 

գրութիւններ, Հակառակ ձեւով չներկա-

յացնէին իրողոլթիւնները , Դ1ԻԻ*Լա յԲ 

կերպով չտային պատմական փաստերը է 

ԳոնԷ ա յս օրերին խղճահարէին եւ 

չվիրաւորէին նահատակների յիշատակը 

եւ Հայ ժողովրդի խորապէս խոցուած 

սիրտը ւ 

հքորին ցալով ենք արձանագրում, որ 

Ս• Հայաստանի պարբերական մ ամ Ոլլր է 

լիքն է այգ յանցանքի դրսելորումով, 

պար ուր ուած ճառեր ի , • ելոյթների , խըմ– 

բագրականնեբի , յօդուածներ ի ել այլ 

արտա յայա ութ ի ւնների մ ԷՀ I 

կը բաւականանանք մի քանի նմուշ-

ներով Հ 

Հայկական ՍՍՌ Գերագոյն Սովետի 

նախագահութեան նախագահ (մեր առու-

մով Հանրապետութեան նախագահ ) Նա– 

զուչ Տարութիւնեանը նահատակների յի– 

չատակոլթեան Հաւաքոյթի իր ելոյթում, 

առանձնապէս շեշտ"ւմ էր, որ Եղեռնից 

յետոյ , արեւելեան Հայաստանը իր փրր– 

կոլթեան Համար պարտական է բոթելիկ-

ներին է 

«Սուլթանական - իթթիհատա– 
կան ջարդարարները (դիտմամր 
չի յիշել իրական յ արձակուող 
քհմալականներիՕ) 1918-20 թը– 
ւականներին արշաւանքներ ոկը– 
սեցին նաեւ արեւելեան Հայաս-
տանի վրայ , նպատակ ա֊նե նա-
լով , նոյն ճակատագրին արժա-
նացնել նաեւ մեր ժողովրդի « -
րեւելեան հատուածը։ 

Միայն սովետական իշխանու-
թեան յաղթանակը Հայաստա-
նում , ոուս մեծ ժողովրդի ան՜-
շահախնդիր. օգնութիւնը փրկե– 
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ցին Հայ ժողովրդին վերանաս 
բնաջնջումից եւ նրա համար բա-
ցեցին դէպի կոմունիզմ տանող 
լուսաշող հւ պայծառ ուղին»։*) 

Սոյն ամսագրի Եղեռնին նուիրուաՆ 

խմբագրական յօգո լած՜ի միայն առակին 

երկոլ սիլնակոլմն է յիչւում թուրք ոճ-

րագործ՜ների , եղեռնագործութեան 

րագրի ու գորե՚ագրման մասին է Ա՛նա– 

ցահ՜ Հինգ սիլնա/լներոլմ խօսուած՜ Է Լե– 

նինի գաղափարարանոլթեան , նրա րեղուն 

գործ՛ուն Էութեան, |Հայոլթեան բե-

րած՛ աջակցութեան ել այգ մարզում Հայ 

բո չշե ւի կների տարած աշխատանքների) 

մասին է 

Այսպէս օրինակ -

« • • ՛ Հայ ժողովրդի սոցիալա-
կան ազգային ազատագրութեան 
՛միակ նիշդ ուղին գծեցին Վ . Ի՛ 
Լենինն ու նրա ստեղծած կոմի– 
նիստական կուսակցութիւնը: 

«...Հոկտեմբերեան յեղափո– 
խութիւնից անմիջապէս յեսւոյ, 
Սովետ Ռուսաստանի կառավա-
րութիւնը Լենինի զեկավարու– 
թեամբ, մի շարք քայլերի ձեռ-
նարկեց Հայ ժողովրդի ազատա-
գրութեան , արեւմտեան Հայաս-
տան գաղթած Հայերի վիճակը 
բարելաւելու ուղղութետմր: 

«1917 Դեկտեմբերին Սովետ 
կառավարութիւնը դեկրէտ ըն-
դունեց Հայաստանի ինքնորոշ– 
ման իրաւունքի մասին։ 

«կառավարութիւնը մեծ մի-
ջոցներ բաց թողեց Հայ գաղթա-
կանութեան ծանր վինակը թե– 
թեւացնելոլ համար: 

«՛Սրանց համար ստեղծեցին 
սննդի, բուժման կէտեր, աշխա-
տանքի նորմալ պայմաններ։ 

«Տեղական սովետական օրգան-
ներին կից ստեղծուեցին յատուկ 

կազմակերպութիւններ, որոնք 
զբաղուեցին գաղթականութեանդ 
աշխատանքով ապահովելու, նը* 
րանց համար դպրոցներ, արհես-
տանոցներ ստեղծելու հարցե-
ր ի » : * ) 

ԱՀա եւ մի երկու նմուշ ^Գրական 

Թերթեի արաայայտոլթիւններից • 

«•«•Իր մեծ ողբերգութեան 
տարելիցը արժանապատոաւ– 
թեամբ նշելով, Հայ ժողովուրդը 
այս օրերին իր մեծ յարգանքը, 
երախտագիտական խոր զգացում-
ներն է բերում այն մարդու յի– 
շատակին, որի մեծ ու պայծառ 
ուսմունքը եկաւ ցրելու իր ճա-
կատին , դարերով նստած ամպը, 
վանելու այն եղեռնական եաթա– 
ւշանը, որ դարեր շարունակ ա– 
րիւնոտ հունձք էր կատարել»: 

Թերթը, ապա նշելով Վ. ի. Լենինի 

ծննգեան 9 Ց ամեայ տարելիցը^ շարու-

նակում է նոյն ուղղոլթեամբ ւ 

Թերթի այգ Համարում է զետեղուած 

ինշ որ Հբանաստեղծիֆ այն անպատկառ, 

արաայայտութիւնը թէ -

«Լենինը քանդեց Հայ ժողո– 
վըրդի գոյութեան սպառնացող 
ողբերգական հանգոյցը եւ լու-
ծեց տխրահռչակ Հայկական 
Հարցը» : * ) 

ԱՀա ել վԱովե՜ատկան Գրականու-

թիւնդ լու.րկ Համարուող ամսագրի ար-

աա յա յտոլթիւնները • -

(Առակին երեք ցիտատները խմ բա– 

դրական յօգուածից՝) է 

« . . .Դ՛արերով հալածական ՝ եւ 
թշնամու այրուձիի ամայացնող 
սմբակների տակ տրորուած Հայ 
ժողովրդի բոլոր զաւակները, ժո-
ղովրդի անունից եւ ի խորոց 
սրտի ողջունեցին Լենինի Փրկա-
րար ձեռքը մեր հինաւուրց լեռ-
նաշխարհում : ՚ 

*) էՕովծսճոկաՕ Հայասսւա&յ ամոագիր, թփւ. 
4 <22») Ա»Ափւ էյ 4։ 

*) \,հյն ահդ, Էյ 6-6։ 
*) «Գրական թիւ 17 <1273). 24 Ապ–» 

էհ՛ 1866̂  « ք \ - * I1՛ 
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. «Ժողովրդական յա լոր. այս 
ստեղծագործություններում , ար-
տացոլում է դարաւոր տառա-
պանքներից ազատագրուելու–, լ̂ ՜– 
նինեսւն փրկարար ափ հասնելու 
իրսւկանութիւնը: Ցոյս եւ հսւ~ 
ա տ է որոնել ժողովուրդը եւ 
գտել է Լենինի մէշ։ 

«...Լենինին, որ ծնոլեց Ապ-
րիլին եւ պատմական ճակատա՛-
գրի բերումով, փրկեց ապրիլեան 
մեծ եղեռնից կենդանի մնացած 
բազմատանջ ժողովրդի բեկորնե-
րը եւ վերածնեց Հայոց աշխար-
եր • խաւարի տեղ սաւեց լոյս • 
Հայրենիքից արտագաղթի տեղ՝ 
սաւեց ներգաղթը • ողբի տեղ՝ 
պայ ծառ երգ ու երաժշտութիւն: 

« . . .Դեռ ինչքան պիտի «լողա-
յիր արեան ծովի մէջ», «ողբի ու 
որբի քո Հայրենիքում» ու քանի 
անգամ պիտի յիշեցնէիր քո ո– 

* սոխնեբին Վարդանանց խօսքը. 
«Գոն կարող ես Հայի մարմինը 
տանջել, բայց նրա ոգու հետ 

՜ ի՛նչ ես ունելու»։ Եթէ չծնուէին 
Լենինն ու Հոկտեմբերեան յեղա-
փոխութիւնը, եթէ երկուսով օգ-
նութեան ձեռք չմեկնէին քեզ եւ 
չփրկէին քո կեանքը, քո հնամե-
նի հողի նոյնքան հնամենի պա-
տիւը : 

հւ երբ դիմում ես, ուրիշ այլ 
պատասխան չես գտնում քան ու-
սել • «Ո՛չ, Ապրիլին պիտի ծըն– 
ուէր Լենինը, որպէսզի բոլոր Ժո– 
ղովոլրդներին փրկէր ապրիլեան 
եղեռներից՛ • •»*) 

•Հքիծաղելի ու արհամարհելի են հա-

սարակ մահկանացուների անհեթեթոլ– 

թիւնները ։ Բայց յանցանք է երր այգ վի-

ճակի մէկ են րնկնում պաաասխանաաոլ. 

անձինք եւ իրողոլթիւննեբը ձե լա փո-

խում յ ճչմարտութիւնը խաչում է 

«ՍովեսւակաՕւ Գրականութ-իւՕ* ամսագիր 
Ա"1ԲԻլ ,1966, Էշ 5, 8, 10 եւ 16։ 

Ի՛՛նչքան լաւ կը շինէր, եթէ հայ լե-
նինականները սթափուէին իրենց մոլուց-
քից գոնէ մէկուկէս միլիոն նահատակնե-
րի յիշաաակի հանդէպ ել զերծ մնային 
նուիրական այդ ոգեկոչումի խորհուրդն 
ագարաելոլց ւ 

Նրանք բոլոր հնարաւորութիւնը ու-
նէին եւ ունին, ամէն աոթիլ եւ ամէն 
գէպքում, փառաբանելու^ մեծարելու ի– 
րենց առաջնորդին եւ պաշտամունք մա-
տուցանելու իրենց կուռքին է 

Նրանք րոլոր միկոցներն ունին նաեւ 
գործադրելու նրա Հմեծ եւ պայծառ ուս– 
մունքըֆ , որ թելադրում Է տեղը եկած 
ժ՜ամանակ ստելդ կեղծել» •« յանուն նը– 
սլատակի իրագործման ւ 

ինչքան լալ Կը լին Էր , եթէ Եղեռնի 
յիսնամեակի գերզգայուն ա յգ օրերին 
ղոնէ անտեսէին իրենց առաջնորդի ա յդ 
պատուէրը : 

Հարկ չկայդ ի հարկէդ մի առ մի 
հերքել պատասխանատու այգ անձանց -
նրանց շարքումն են նաեւ խմբագիրները 
— կողմից պատմական գէպքերը գլխի-
վայր ցոյց տալոլ անտեղի այգ արաա– 
յայտութիւնները յ 

Այս քանը ճշդենք դ որ Հայաստանի 
ինքնոլրոյնութեան մասին Լենինի Դ–եկ~ 
րէտը պարզ թատերական մի խաղ էր, 
եթէ միայն ծաղր չէր Հայոլթեան թըշ– 
ուառ մնացորդի հանգէպ յ Այդ դեկրէտի 
թանաքը դեռ չչորացած դ Լենինն ու 
չեւիկ կուսակցութիւնը համաձա յնու-
թեան գալով Հայոլթեան դահճապետներ 
էնվէրի դ Զաւիդի ոլ միլսների հետ, մի 
նոր գեկրէտովդ հրաման տուեց ռուսա-
կան զօրքին դատարկել հայկական նա-
հանգները է 

վՀայոլթեան փրկիչն» ՈԼ իր շրքա– 
պատը շատ լաւ գիտէին, ոբ ռուսական 
ղօբքերի հայկական նահանգներից հեռա-
նալուդ յետոյ դ ոչ մի Հայ չէր կարող մ ը ֊ 
նալ գիշատիչների տիրապետութեան 
տակ է 

Եւ եթէ Հանրաքուէ կատարուէր բա-
ցարձակապէս թրքաբնակ այգ • շրկաննե– 
րամ դ յայտնի է թէ արդիւնքը ինչ կը լի– 
նէի 
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«.Հայաստանի փրկչի* այս քաղաքա-

կանութիւնը , շարունակութիւնն էր այն 

թիկունքա յին Հարուածներ ի , որի առա– 

Հինը նա Հասցրել էր Բրեստ—Լիդովրս– 

կում տ 

ինչպէս յա յանի է , ա յգ դաշնագրով 

Լենինը գա ւա դրա բար Թուրքիային էր 

յանձնել Հա յաս տան ի ռազմագի տա կան 

նշանակութիւն ունեցող կարս, ԱրտաՀան 

ել Օլթի նահանգները յ 

8 այտն ի է որ Հայաստանին Հասցը-

րած ա յգ Հարուածները շարունակուեցին 

Լենին ի իշխանութեան ամբողՀ ժամ անա– 

կա շր Հան ում • ապա նրա յա Հոր գներ ի կող– 

մից տ Միշտ թիկունքային, միշտ դալա-

գրաբար ել միշտ էլ բարեկամական գի-

մ ակով տ 

Լենին ի ժամանակա շրՀանի դաւա-

դրութեան մասին իրական տուեալներով 

ոլ պատմ ական փաստաթղթերով վկա-

յում են նաեւ Հայոլթեան գաՀճապետնե– 

բը, երբ նրանք զինակցութեան բանակ– 

ցոլթիւններ էին վարում «Հա յոլթեան 

փրկիչներիդ Հետ յ ԳաՀճապետնե րը Հ ր 

կայոլթիլն են տալիս իրենց Հրատարա-

կած յո լ շեր ում ել մամուլում է 

Բայց նախ քան ա յ գ փաստերին անց– 

^՚ԻԱԼ * ^Ի Քանի խօսք ասենք ա յն %Օղնոլ– 

թեան՚ֆ մասին , որից ճառում են վերե-

լում յիշոլած իմբագիրները յ 

Թւում է թէ յարգելի ճառախոսներն 

ու խմբագիրները գիտակցոլթիւնից ու 

տբամաբանոլթիլնից բոլորովին զուրկ են 

Համարում իրենց ունկնդիրներին ու ըն-

թերցողներին Հ 

Այլապէս իրենց թոյ լ չէին տայ ի բա– 

կանութիլնից այնքան կտրոլել, երեւա-

կայական ինչ որ դրոյթներ Հնարել եւ 

անՀեթեթոլթիլններ ասել ։ 

Այն ժամանակ, երբ ամբողՀ Ռուսաս-

տանը բոն ուած էր դասալիք զօրքեր ի խը– 

ռովութիւններով ու թալան կողոպու-

տով, քաղաքացիական արիւնահեղ կռիւ– 

ների աւերածութեամբ, երբ փակուած 

էին բոլոր ճանապարՀները, երբ շբՀան– 

ներ ու քաղաքներ էին փոխադարձաբար 

ձեռքից-ձեռք անցնում, երբ բոլշեւիկ ղե-

կավարութիւնն ամբոզՀովին կլանոլած 

էր իր զօրքին զէնք, սնունդ ել բժշկա-

կան միՀոցներ Հայթայթելու մտաՀոգՈլ– 

թեամբ, ձԼենինի կառավարութիւնը, իր 

սկզբնական օրերին իսկ* ւ ո՞ր ճանապաբ– 

Հով եւ իՈնչպէս կարող էր Վմեծ օգնու-

թիւն $ ո յ ց տալ Հայ գաղթականներին, 

նրանց Համար աշխատանքի նորմալ պայ-

մաններ , յատուկ կազմակերպութիւններ 

ստեղծել, որոնք ղբաղոլէին գաղթակա-

նութեան ը ա շիա տան քով ( ապաՀ ովելոլ 

նրանց Համար դպրոցներ ու արհեստա-

նոցներ ստեղծելու աշխատանքով) յ 

Գալով այն Հարցին, թէ Լենին ի կա-

ռավարութիւնն ի՛նչ միՀոցներով ել Ո՛ր– 

աեզ էր գաղթականութեան Համար ՀԱլ^– 

նընդի եւ բուժման կէտերֆ ստեղծումէ 

երբ (կուսաստանը տառապում էր սովից, 

պէտք է յիշեցնել այն կողոպուտը, որ 

ԲոԼշեւիկ կուշտ ղեկավարութիւնը ել. ԱՈ– 

վաԱուկ զօրքը կատարեցին Հայաստա-

նում % վԼենինի կառավարութեան սկըզյ*– 

նաւորութիւնից» ամբողՀ չորս տարի յե– 

տոյ ։ ՚Բաղցած զօրքը - ինչպէս յայտնի 

է - տները մ անելով բռնա գրաւեց եղած 

փոՔՐ պաշարները եւ ամէն ինչ, մինչել 

անգամ որբանոցների չոր կաթի տուփե-

րը, որոնք տրամ ա գրուած էին Ամերի-

կա յի բարեգործական Հիմնարկոլթիւննե– 

րի կողմիցւ 

Այժմ անցնինք Լենին ի ցանկոլթեամբ ք 

Ա տա լինի ղեկավա րոլթեամբ , ճիչերին– 

Գարախանի մ եղսակցոլթեամբ ել միւս 

բոլշեւիկ իշիանաւոբների աՀակցՈԼ– 

թեամր , Հայոլթեան ել Հայաստանի դէմ 

նիւթոլած եւ գործադրուած դաւադրու-

թեան պատմական փաստերին է 

Այդ փաստերը, ինչպէս յիշուեց վե-

րելում յ տալիս եւ Հաստատում են Լենի– 

նի կառավարութեան անկեղծ բարեկա-

մութեան արժանացած եւ նրա լայն ա– 

Հակցութեամբ վերակենդանացած Հա– 

յութեան Ապանդի գաՀճապետներն, ի– 

բենց յուչեբում, զեկուցումներում, գը~ 

բութիւննեբում ու վկայոլթեամբ ։ 

Այգ կողմից առատ փաստեր է տա-

լիս զօր • Ալի Ֆոլատ փաշան Հոր յետոյ 



է ս ա . քւ 

Զեբեսօ ազգանունը "քգեգրեց) իր երկու. 

Հատոր յուշերի գրքում է 

1) <8Ուշեր ազգային շարժումից> եւ 

2 ) « Տ ո ւ շ ե ր Մոսկոլայից* ։ * ) 

Աչի Ֆոլաա փաշան գրագէտ մարգ 

էր. աշխատակցում էր թուրք թերթե-

րին , այնպէս որ տարօրինակ չէ, որ նա 

գրել եւ Հրատարակել է իր յՈէ֊էիրը է 

Առակին Համ աշխար Հա յին պատ երազ– 

մին <,զօր • Ֆոլաա փաշան Պաղես տինի ճա-

կատի Հրամանատարներից Էր է Պատե-

րազմից յետոյ միացաւ Մուսթաֆա ՚Բե– 

մալին եւ նրա կողմից դ ք*սմԷթից առակ, 

նշանակոլեց արեւմտեան ճակատի Հրա– 

մանատար : 

կարճ ժամանակից յետոյ ՛Բեմ ալը 

յարմար գտաւ նրան ուղարկել Մոսկոլա 

իրր իր կառավարութեան գես սլան % 

Պէտք է իմանալ^ Որ նրանից աո. ակ 

Ռուսաստան եւ Աոսկուա էին անցել Հա յ 

Եղեռնի դահճապետներ՝ էքնվէր եւ Զալիդ 

փաշաները դ ապա Խալի լ փաշան դ յեաոյ 

Եուսուֆ ՝Բեմալը% ՛հր* Ռզա Նուրը եւ 

այլք, որոնք լոկ իրր վՀայրենասէր ան-

հատների աշխատանքներ էին կատարում 

յօգուտ իրենց Հայրենիքին* ւ 

Բոլշեւի կների մ օտ անց ահ՝ թուրք 

այգ գործիչների աշխատանքը կայանում 

էր այն կանքերի մէկդ որ գործադրում 

էին.– 

1) Աերտ յարարերոլթիւններ Հաս-

տատելու երկու պարտ ուած պետութիւն– 

ների միկեւ– 

2) Հնարալոր դարձնելու նրանց ռազ-

մական ուժերի ուղղակի կապն ու միա-

ցումը Հայաստանի վրայով% 

3) Կարելիին չափ մեծ քան ա կու– 

թեամր զէնքդ ռազմամթերք ել ոսկի ըս– 

տանտլով Լենինի կառավարոլթիւնից , 

՜Հասցնել ՚Բեմալի կազմակերպած դիրքերի 

՛զինման X 

Օգտուելով րոլշելիկների վերին աս-

տիճանի բարեացակամ տրամ ադրոլթիլ– 

նից դ նրանք յակողոլթիւն են ունենում 

երեք կէտերում էլ։ Այգ յակողոլթեան 

*) Օգէոսււմ ենք Գ– Լտզեա&ի «Հայտօսւաճ եէ 
Հայ Դսաւը» արժէք անոր փշիասաւ.ր–իւ&ից: 

սկիզբն են գնում Էնվէրն ու Ջալիգը, ա– 

պա Խալիլը մտերիմ կապ ստեղծելով Զի՜ 

նովիելի դ (իադէկի եւ միւս իշխանաւոբ– . 

ների Հետ ։ 

Ւսկ միւս Հան պաշտ օն Հայրենասէր– 

ների» յակողոլթիւնը պիտի բացատրել 

Լենինի ղեկավարած կառավարութեան 

այն բուռն ցանկոլթեամբ Որ աշխատում 

էր , ինչ գնով էլ լինի դ մօտիկ կապ Հաս-

տատել Թուրքիայի Հետ է Ե՛– ա յ գ պատ– 

ճաււով րոլշեւիկ ի շխանաւո րներ ը ամէն 

կերպ գոՀացնում էին իրենց դիմող Թուր-

քերին դ իրր խայծ գրգռելու ՛Բեմ ալի ա– 

խորժակը ։ 

Ալի Ֆուագ փաշան Հաստաաոլմ է դ 

որ Թուրքիայի Հետ մօտիկ Համագործակ-

ցութիւն ստեղծելու նախաձեռնութիւնը 

պատկանում է Լենինի կառավարութեան է 

Նա պատ մ ում Է դ որ Ա ոլազի քեմա– 

լական Համաժողովից ( 1 9 1 9 Աեպտ՛) մի 

քանի ամիս յետոյ դ ռուս կառավարու-

թիւնը , գաղտնի կերպով կ. Պոլիս Է ու-

ղարկում կովկասի բանակի Հրամանա-

տար Հյալոլա է՛ լի ալանին ւ ^ա 

գային կազմակերպութիւնների միկոցով 

շփման մԷկ է մտնում քեմալականների 

Հետ եւ տեղեկացնում, որ իրենք՝ Լենինի 

կառավարութիւնը դ պատրաստ են ակակ– 

ցելու քեմ ա լականներին ւ Նրանք խոստա-

նում են շուտով օգնութիւն Հասցնել նը– 

րանց «յանուն աշխարհակալութեան դէմ 

ճակատողդ Թուրքիայի ազգային պա– 

Հ անկն երին ւ 

Հէնց այգ օրերինդ Բեր լինում եւս դ 

բոլշեւիկները տեսակցութիւն են ունե-

նում ( Բեր լին ապաստանած թուրք գաՀ– 

ճապետնեբի Հետ եւ խոստանում են Լե-

նինի կառավարութեան ակակցոլթիլնը 

Անատոլիայի շարժման։ 

Այդ խոստումից ոգեւորուած Թա– 

լաաթ դ էնվէր , Ջ եմ ալ բորենիները խոր– 

Հը.ՐԳաԿցելուց յետոյ դ որոշում են վեր– 

կին երկուսին Ապմի բէյի Հետ շտապ րո(– 

շեւիկ ղեկավարների մօտ Հասցնելդ Հե-

տապնդելու Համար այգ ակակցոլթիլնը է 

Ծիւս կողմից Էլ & . Ւ լի ալան ի ի բա-

նակցութեան Հետեւանքով, նոյն նպա-

տակով Ա՝ ոսկոլա են մեկնում Խալի լ փա– 
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շան, Գր • քհզա \,ոլրը, էուոուֆ Բեմա– 

յշ», Նայէմ ԶչՀագը եւ բլրի շները ։ 

Այն իրողութիւնը, որ ^ոսկոլա ան– 

ցած թուրք այգ Բո է ո Ր գործիչները^ ա– 

ռանց որեւէ պաշտօնական Հանգա մանք 

ունենալու լոկ Հաֆի—մի քսնՀատներ են լ ո– 

րոնք ցանկանում են օգտակար լինել ի– 

րենց Հայրենիքին^, այնքան սրա արաց 

ընդունելութիւն էին գանում ք՞ք^1^ Կ 

պետերի կողմից եւ նրանցից լիառատ ոս-

կու ել զէ՚ծքի աջակցութիւն ստանում 

Հյանուն Անս^բա լիայի շարժման ծաւալ– 

մսյնձ , երեւան է թերում այն բուռն ցան-

կութիւնը , որով Լեն ինն ել իր կառավա-

րութիւնը ձգտում էի% ապաՀովել թուրք 

զճրագործ*֊մ ար գաս պանն երի գործակցՈլ-

ցոլթիւնը * 

Բոլշեւիկ այդ ցանկութեան ամենայն 

ոլրսկսոլթեամր ընդառաջում են, առա– 

քին Հերթին, Հայոլթեան գաՀճապետնե-

րը \քնվէր% ոլ Ջեմալը, ապա քքուսուֆ 

՚Բձմաշը, &աչիլը եւ այլք։ 

ԱուԱէ Հուններն Օգտագործելով իրենց 

նախկին դիրքը, կարեւոր աշխատանք են 

կատարում Փեմալ—Լենին բարեկամու-

թեան Հաոտաաման մէք։ 

Բ^չչեւիկ—թոլրք անպաշտօն յարա-

բերութիւները պաշտօնականի վերածե-

լու նախաձեռնութիւնն եւս պատկանում 

է բօլշեւիկներին ։ 

Ջեմալ փաշան 1920 Յունիսին Մոս– 

կոլայից գրում է Մ՛ ՛Բ՛եմ աչին. 

«Ռուսները մի դեսպան են ու-
ղարկում ձեգ մօտ: 

«Շատ են ցանկանում, որ դուք 
էլ մի դեսպան ուղարկէք նրանց 
մօտ 5 

«Նրանց կարծիքով անհրաժեշտ 
է , որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստա-
նի միջեւ զինակցութեան յատուկ 
դաշինք կնքուի-

«Միայն մի հարցի լուծում ան-
հրաժեշտ են դւոնոլմ: Այդ էլ Հա-
յաստանի սահմանների խնդիրն 
է . . . 

(Վերջը յաջորդով) 

«ձեր ուղարկելիք դեսպանը 
պէտք է այս մասին որոշ եւ կըտ– 
րուկ հրահանգներ ունենայ : 

«Այս հարցը լուծելուց յետոյ , 
ռուսները մինչև վերջ ստիպուած 
կը լինեն մեղ հետ լինել։ Ռադէկն 
ասում է – 

«Գ»լք եթէ Հայկական Հարցը 
լուծելու լինէք մեր տոսսծ օգ-
նութեան ուժն ու կարողութիւնը 
կ՚աւելնայ հարիւր անգամ»։ 

Ք ՚ ա դ է կ ի տուած Իոք^ԲԳԻ Համ ա– 

ձ ա յ ն , ընտրուած դեսպան Ալի Ֆոլադ 

փաշան Հ ո ր ո շ , կտրուկ ՀրաՀ-անգներովֆ 

Ռուսաստան է մեկնում 1 9 2 0 Նոյեմբեր 

2։Ն~ին, բայց իր պաշտօնատեղին% Աոս-

կոլա է Հասնում 1 9 2 1 Փետբ. 1$–ին ։ 

ինչպէս երելում է նա էբ ստացած 

կարեւոր յանձնարարոլթիէնները կատա-

րելու. եւ մի քիչ Էլ իրեն, այսպէս ասած 

թանկ ծախելոլ նպատակով, մօտ երեք 

ամիս մնում է կաբսում ել այստեղից բա-

նա կց ութի ւններ է վարում Լենին ի կառա-

վարութեան Հետ Հ Հա յաս տան ի ճանա– 

պարՀն անպայման բանալՈլֆ ել այլ խըն– 

ղիրնեբի չուրի 

Պաշտօնական այս դեսպանի Ա*ոս-

կուս* Հասնելուց յետոյ % նրա շուրքն են 

Հաւաքւաւմ հՀ այրենաս է բների* մեծ մա-

սը , զեկուցումներ տալիս նրան իրենց 

գործունէութեան եւ ձեռք բերած յաջո-

ղութիւներ ի մասին տ 

կնվէրը զեկուցում է , որ բոլշելիկ 

պետերից ստացել է որոշ քանակոլթեամբ 

ասԿԻ ւ տասնըՀի նգ Հազար Հրացան իր 

Համապատասխան ռազմամթերքովհ իլ 

ի <տրկէ ճամբել է Թուրքիաէ 

Ալի Ֆուագ փաշան իր գրքում առաք 

է բերում նաեւ Մ • Բեմ ալին ուղղած կն– 

վէբի 1 6 Տուլիս 1 9 2 1 թուակիր նամակի 

բովանդակութիւնը , որով բոլշեւիկեան 

այգ աքակցոլթեան մասին տեղեկացնե-

լուց յետոյ ալելացնում է -

0 . կԼՄԱՐ 



Է Ա Գ Ի V , 

կիրակի, Հոկտեմբեր 25-1&, քաղաքի* Պիպ. 

լա Շարժապատկերի ԼՔ^ղ սրահին մէ^ ի ներ-

կայութեան Հանրապետութեան \,աիւագաՀի ներ-

կա յաց * լցիչիդ աեղի ունեցաւ բացումը լի րան ան– 

յ ի մ եռագոյն գրագէտներէն փիլիաոփայ Ամին 

ՐիՀանիի մձսՀուան քաանըՀինգամեակի աձնակա– 

աարութեան շարթուան I 

Տիչաաակի այա Հանգիաութեանց Լգաաաիօ– 

քութիւձներ, այցելոլթիւններ , ընգուձե լութի ւն– 

ներ եւ ասուլիսներ) , իրենց /ասնակցոլթիւնը 

(՛ին աչ միայն լիրան անց ի է լ արար մաաւորական– 

այԼ նաեւ ԵւրոպայԷն, Ամերիկայէն եւ Խ"ր– 

Հըրղային Մի-ւթենէն եկա* – * ֊ * լ ի 2 5 արե-

ւելագէտներ տ 

Այա ՀանգիսութիւՏները ար Հան ի 

Հանգիաայան &եհ– Լի րան անց ի ին մա– 

աոլցուաե Համայն աչխարՀի մաաւորական աւ– 

թեան կողմէ, 



• ո I՝ Ա Գ Ի % 

յ Լ Ա - Ր ^ ք ^ է – 
ԱԹ ^Դ*1– « հ » 

ԿՒՒՒ ՆՈՐ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ 

նկարներ ո է. ներկայ իր ցոլ.ցաՀանգԷսով, ար 

սէեղի կ՚ունենայ Գասսիա ցուցաարաՀին մ ԷԷ, Համ-

ր՛* փողոց ( 2 5 Հոկտ 1 0 Ն ո յ • ) ^ է * ֊ անդամ մը 

եւս կու էոայ ապացոյցը, որ նիւթականի մտա-

ծողութիւնը նուազագոյնի Է Լեցուցած այն չա՚ա 

օա կալա թիլ արուեսաագէտներէն ( , որոնք կը մը– 

նան գերազանցաբար խնկարկու՝ արուեստի աօ~ 

տըծոյն է 

Ն"ր է այ» ցուցահանդէսը ոչ միայն արուես-

տէ իր արտաքին կեղեւով (թեքնիք) այլ նաեւ 

իր էութեամր ու մաա յղացումով (սիւքէ) է 

վերմակէն սեւի աանող բոլոր նրբե րանգաւո– 

րոլմներով Հիւսուած այս նկարները կը վկայեն 

արուեստագէտին յարաճուն տագնապը եւ վար– 

պեա արՀ եսաաւորին տքնա Լան աշիատանքը է 

Տեղքայլը մաՀ | արուեստագէտին Համար է 

է լ Կիւ այս անգամ ալ կու տայ փա սար թէ ի ն ք ֊ 

զինք կրկնող մը չէ երբեք, այլ անձնատուր է 

նոր որոնումներու, արուեստի նոր նուաճումնե-

րու իրագործման» 





Ամենաուշին իր ցուցահանդէսներով՝ Կիւ 

յա յան ո լեց ալ որ պէս ծովի ընդյաաակեայ աշխար– 

Հի էւկարիչէ ար կը աիրէր առանձնակի իւազաղա 

թիւնը եւ. ներամփոփ ինքնասուզումը է Հետզհե– 

"՛էէ աշխար Հէն աւ մարդոցմէ մ ե կուսանա լ, հե– 

սան ալ ձգաօղ կրաւորական իր ըն յ ^ շ ո ւ . ^ յան-

գեց աւ գրեթէ բացարձակ վերացականութեան է 

Պահ մը բնազանցական բնագաւառներու մԷՀ փա– 

խադրուած գտանք զինք է Աքէցեալ տարի աաղմնա– 

յին խլրտէէւմներ կեանքը պարագրկելոլ ձզաաւմ 

ւէը յայտնաբերեցին իր մօա ել վերացական աար– 

սւամաւթիլններու մԷՀ մարմին առնող մարդկային 

գիժերու, փիկիւրաթ֊իֆ տարրեր աւելի չ°ձաՓ^՚ւՒ 

իրականութեան մը վկաները գարձոլցին իր աաեղ– 

ծագոբծութիւնները յ լ 

Էլ ահա այսօր՝ նոր այա նկարն երաւձ ^ԷԼ՝ 

մարդիկ ւ առաւելաբար կիներ կը գալարուին ներ-

վ՛/՛1՛ կսկիծով մը։ ծունկի պարոյրն երաւ պէ* եր-

կարաձիգ այգ էակները, Համայնական ցաւով մը 

արոփուձ՝ կը պահեն սակայն իրենց անհատակա-

նութիւնն աւ առանձնութիւնը։ կ՚ապրին անապա-

տային , նոյնիսկ գերեզմանային մթնոլորտի մը 

մ է ջ , աւր կը Աք իրէ անգոՀալի խաղաղութիւն մը% 

սոսկումի մը մէ1 ար Ջանացում մը, քաՀց "եւ 

խաւարը ծակող սպիտակ բոլորակներ կը տարա-

ծեն անոնց դէմքին՝ (քոյսը մեղմալոյս ։ 

Այգ էակները քեաիչքի բնակիչներու եբա~ 

ղայնութիւնն աւնին, բա յց աշխարհ էն չբաժնուող, 

կեանքէն դեռ. րան մը ապա սող պարտապահանջէ– 

ներու մուրհակները չեն խղտած տակաւին ւ Գեր– 

բընական էակներ որոնք կ ՝ընդելոլզեն ան գ են ակ ու-

նի մռայլ խորհուրդը կեանքի ցաւատանջ այլ յու-

սա վառ խռովքին ։ 

Հայու աչքով դիտած՝ Ապրիլեան անկարեկիր 

սուգը կը թեւածէ այա նկարներուն առաջինէն մ ին-

չեւ վերջինը եւ կը դառնա յ անոնց խորքի ել էու-

թեան թթխմորը է 

Այա Բռ1ռՐԸ տրուած Է արուեստով մը, ար 

Համադրոյթ մըն Է րիլզանգականի, չինականի, 

գերբնականի բայց գրաչմոլած արուեստագէտին 

ան հատակ ան կնիքով յ 

Որքան ալ նորաւթիւն, այսուհանդերձ Կիւի 

արուեստի հոլովոյթին մէկ Հանգրուանը կը մատ– 

նանչէ այս ցուցահանդէսը ել կը յուսադրէ Հան-

դիսատեսը է 

Խորհրդածութեան կը մղէ մ անա լան դ Հայը, 

որ կը գս 

/՛Ր պ—ամութէան ամէնէն մռայլ մէկ 

պահը այսպէս արուեստիդ նկարներաւ մշտաբար-

բառ վկայութեան վեր ած ուա ծ յ 

ճիգ մը " ր արմանի է գնահատանքի ել հա– 

տոլցման Հ 

8• Գ՛ 
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ԱՇՈՏ ՑՈՎՀԱՆնՒՍԵԱն 
հ հ 

ԱՊՐԻԼԵԱէ ԵՂԵՌՆԸ 

Արդար վրդովումով մըն է որ Հր՛ Տիրանեան գրի առած եէ 
մեզի ղրկած է հետագայ նշմարք, Աշոտ ՑովհտնՕիսհաՕի եւ՛«՚ 
Ապրիլեսւն Եզեււնի մասին։ ԱՕբսւժելի ստալիՕակաՕոլթեսւմր վա– 
րակուած այս ծերուկը՝ ի՛նչ զգայուն է թ-րքսւկան շահերուն հան* 
դէպ եւ որքա՛ն անզգայ՛ երր հայտյինյ եդեոնի մասին է իւօսքըւ 
Բայց ձգենք որ Տիրանեան իր նշմարը գրէ այդ սարփւ է 

Լղրճուկւ գործերոլ յառաջաբան դր-

բելու սովորութիւնը նո բութ իլն չէ Աշոտ 

ՏովՀաննիսեանի մօտ ։ Արդարեւ , չոլրք 

քառասուն տարի առաք, 1927-^է, Երե-

ւանի մէք լոյս տեսաւ իթթիհատի երրոր-

դութեան անդամ, Հայ ժողովուրդի դա-

հիճներէն ճեմ ալ փա չայի յոլշերոլ Հա-

յերէն Հրատարակութիւնը, Հանրածանօթ 

Աշոտ ՏովՀաննիսեանի յառաք արանով ւ 

ճեմալ փաշա իր յուչեէրը դրեց 1919—^ծ» 

անդ լեր Էն , ֆրանսերէն եւ գերմաներէն 

թարգմանոլթիւններով ւ ՏժգՈյն գործ 

մը,որուն միակ նպատակն էր Հեղինակին 

ինքնարդարացումը Հայկական քարդե-

րու կազմակերպման մէքւ Արդէն նոյն 

այդ թուականին եւ նոյնքան Հապճեպ 

ձեւով, Պ եր լինի մէք իր էյ"ւչերՖը գրած 

էր նաեւ միւս մեծ գաՀճապետը Թա– 

լաաթ փա լա յ ինչպէս ճեմալ, ք&Կսլաաթն 

ալ կը քանար անձնապէս ձեր բա զատուի լ 

Հա յ կա կան քարդերու պատասխանատը– 

ւ ութ են էն ել աւելին* փասաել թէ Հա-

յերն են քարդած թուրքերը • • • լ Այգ տա-

րիներուն երկու մեծ գաՀճապետները կը 

նախզղային, որ Հատուցման ժամը Հա-

սած է իրենց Համար % 

ճեմալի թէ Բ՛ա լաաթ ի յուչերՈլե 

մէք, Հայ կամաւորնեբուն կողմ է թուրք 

«խաղաղ* բնակչոլթեան վրայ կատար-

ուած խժդուժոլթեանց իբրել կարեւորա– 

դոյն փաստ կը ներկայացուէր ցարական 

բանակի գնդապետ Հայատեաց 8վերդոխ~ 

լեր ով ի վկայութիւնները ք 

Աչոտ ՑովՀաննիսեան, իր յառաքա– 

բանին մէքէ իւրացնելով ա յս վկայոս֊ 

թիւնը, եր քանի՜ կ յափչտակոլթեամթ կը 

դրկ՛ 

Եթէ անգամ մի կողմ թող-
նենք ճեմալի թացատրութիւննե– 
րը, ներկայ հրատարակութիւնը 
լիովին կ՝տրգարացնէր իրեն իր 
մատակարարած՛ փաստական նիւ» 
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թի տեսակէտից՝ թէկուգ հենց 
գրքոյկում զետեղուած այն եր-
կու ընդարձակ գրութիւնների 
համար, որտեղ ոուս գնդապետ 
Տ վերդոիւ լերովի ձեռքով նկա– 
րագրուած են 1917-18 թուական– 
ներին էրգրումի շրջանում հայ 
գինոսւրականների ձեււքով կա-
տարուած կոտորածները: 

Աշոսէ ՏովՀ աննիսեան, իր յաո.աՀա-

րանին մ ԷՀ, չարք մը մարքսիստական 

ճամարտակոլթիէններ ընելէ եաք, ճե– 

մ ալ փաչայի գրքի աԸ^–էքի մասին կը 

գրէ՝ 

Անիմաստ գործ կը լինէր ըգ– 
րաղուել այստեղ «կորուստների» 
վիճակագրութեան ստուգումով: 
Պարապ գրաղմունք կը լինէր նահ. 
նման դէպք երում նախ այ արձակ 
եւ պաշտպանուող կողմեր որո-
նել։ Թէ մէկ եւ թէ միւս տեսա– 
կէտից թիւրք կամ հայ նացիո-
նալիստների վկայութիւնը չէ , 
որ կարող է ճշմարտութեան կը– 
շիո. մաաակարարե լ անկողմնա-
կալ ընթերցողին։ ՊԷՏՔ է ԽՈԱ– 
ՏՈՎԱՆԻԼ Ա8ՆՈԻԱՄԵՆԱ8ՆԻԻ, 
ՈՐ ԹԻԻՐՔ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐ-
ԾԻՉԸ , ՃՆԱՑԱԾ ԻՐ ԿՈՂՄՆԱ-

ԿԱԼ ԴԻՐՔԻՆ, ԿԱՐՈՂԱՑԵԼ է 
ՄՕՏԵՆԱԼ ՀԱՐՑԵՐԻՆ ՔԱՂԱ-
ՔԱԿԱՆ ՄԻ ԼԱՅՆԱԽՈՀ ՈԻ– 
ԹԵԱՄՐ– ՈՐԻ ՆՄԱՆԸ ԴԺՈԻԱՐ 
ԿԸ ԼԻՆԷՐ ՈՐՈՆԵԼ ՀԱ8 ՆԱ-
ՑԻՈՆԱԼԻՍՏՆԵՐԻ ԽՄԲԱԳՐԱԾ 
« ՎՇՏԱՊԱՏՈԻՄՆԵՐԻ » ԷՋԵ-
ՐՈՒՄ, ՈՐՏԵՂ ՕԴՏԱԳՈՐԾ– 
ԻՈԻՄ է ԱՄԷՆ ԱՌԻԹ՝ ԿԵՆԴԱ-
ՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՏԵԼՈՒԹԵԱՆ 
ՀԱՍՆՈՂ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ԿՐՔԵՐ 
ՀՐԱՀՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՄԻԱ8Ն։ 

(Ընդգծումները մեգմէ) : 

Թուրքերը, ինքնարդարացման Հա-

մար աւելին չեն ըսեր արդէն է Ապրիէեան 

Եղեռնի յիսնամեակի առիթով թուրք լը– 

րագրոզները կը սլաշասլանէին ճեմալի եւ 

թալաաթի թ է ղերը ւ Օր քա՜ն երՀանիկ պի-

տի ըլլային անոնք, եթէ գիտնային որ 

Հ այանուն Հպատմարան» մըն ալ իւրա-

ցուցած է զանոնք տ 

Մեծ ագոյն ողբերգութիւնը Հոն է , որ 

1 9 6 6 թուականին ալ Աշոտ 8ռվՀաննիս-

եան կը Հանդիսանա յ Հա յասաանի պատ-

մագրութեան դատախազը, ու իր ներ– 

չընչոլմով եւ արտօնութեամր միայն Հա-

յաստանի մ ԷՀ պատմութիւն կը գրուի է 

ՀՐ՛ ՏԻՐԱՆԵԱՆ 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԽՄՐԱՎԱՐ 
ՐԱՖՖԻ ՍՎԱՃԵԱՆ 

Ս՝արսիլիոյ «Լը Փրովանսալ»ը մաս նանոր գո-
վեստով գրած է երիտոաարդ խմբավար Րաֆֆի 
ՍվաճեաՕի մասիճ են հետեւեալ տեզեկութ–իւ88ե– 
րը տուած՛ 

- Շատ երիտասարդ, գրեթէ խարտեաշ, նոյն– 
իսկ երկչոտ, ձայնը քաղցր եւ ֆրանսական շեշ-
տը տարաշխարհիկ երանգով մը գունաւորուած։ 
Ահա քաֆֆի Սվաճեանը, որ կ՚երթայ Ամերիկան 
նոլանել: Բազմաթիւ համերգներ պիսւի վարէ 
Ֆիլատելֆիոյ, ՛Նիւ էյորքի, էփու ճըրսիի, Պոս– 
թընի, Րւաշինկթընի մէյ, եւ այլուր, իրրեւ մե-
ներգու ունենալով Մեթրոփոլիթքն Օփերայէն 
Շաքէ Վարդենիսեանը: 

Այս փաաւոր մեկնումին աոթիւ, Ֆրանսա-
հայ երռւ Բարեկամական Միութիւնը, որուն նա-
խագահն է 0). Ակինեան, շամփանիայի սեղան մը 
սարքեց Թերմինիւս պանդոկին մէյ: Հոն է որ 
՜&անչցանք քաֆֆի Ավաձհանը ել հարցուցինք՛ 

- Ո՞ւր սորվեցաք խմրավսւրոլթիւնը: 
- Պէյրութ-ի մէշ, պատասխանեց, կանաչեա– 

նէն, որ լաւագոյն աշակերտն է կոմիտտս վար-
դապետին, հայ տոհմային երգի այդ մեծ առաք-
եալին ; իմ բոլոր ուսումնասիրութիւններս Պէյ– 
րութ-ի մէշ կատարած եմ առանձնապէս էյրաժըշ– 
տանոցր, ուր ինծի սորվեցուցին նաեւ նուագա– 
խումրերու ղեկավարումը: 

- Կը նախընտրէ"ք Օուագաիաւմր մը վարել, 
քան թէ երգչախումբ մը: 

- Համերգը կը նախընտրեմ։ Ջերմապէս կը 
սիրեմ ֆոլքլորական երգը, եւ ըստ իս, այգ ե– 
րաժշսաւթիւնը միմիայն երգով կ՚արտայայսաւի։ 
Աււանց նուագարանի, ձայնով եւ խմրերգով կը 
գրուի լոկ անոր ամրողչ զգայնութիւնը, գուտ 
արուեստը եւ արտայայտութեան զօրութիւնը։ 

. Որո՞նք են եայ երգին յատկանիշները, զորս 
Ֆրանսացիք շատ քիչ կը նանչնան տակաւին։ 

- Այդ երգը թէ՛ արեւելեան է էռ. թէ արեւ– 
մըտեան; 

- Ֆրսւնսայի մէշ սարքեցի՞ք երգահանդէս– 
ներ: 

- Այո՛, Հալանսի, Վիէնի, Լիոնի եւ Մարսի– 
լիոյ մէջ, ուր կը յուսամ վերադառնալ 1966 ՀՈԿ~ 
տեմրերին եւ տալ երգահանդէս մը նորէն, գա-
նագսւն երկիրներու ֆոլքլորին նուիրուած»։ 

ԻԵՄԱԴՐԻ2 ՊՕ՚ԼՈՍ ԱՖԷԵԱՈ» 

Հքօղոս ԱֆԷեան իբրեւ օփերայի բեմադրիր 

սկսած Է փայլիլ Պ՚՚ւլկարիոյ մ ԷԼ ւ 

Պ– ԱֆԷեան 1956-̂ ծ Փլովաիւի նորաստեղծ Օ ֊ 

փեբային մ է չ բեմադրած է Գոսին ի ի *Աեւիչի 

սափրիչըարդարացնելով ղեկավարութես/ե իր 

վրայ գրած վստահութիւնը I 1 9 5 7 – ի հ Սա՛ կո-

րա յ ի մ ԷԼ բեմադրած է Վեպէրի Հկախարգ նե-

տաձիգը) օփերան, Վսւոձայի մ ԷՀ ՛Հա լման ի « ք » ^ 

աաշի թագուհինՀոլրկաղփ մ է չ Փուչին ի ի Հ$ո~ 

Հեմները» ել. դարձեալ էհ ոսին ի ի ՀԱեւիլի տափ– 

րիչը>՛ ՒՎ 1958-̂ ն Սոֆիայի մ է չ , Հաճի Նիկո– 

լովի Հետ միասնաբար, Աաոյանովի Հհորամանկ 

պետը) օփերան է 

1959-ին ԱֆԷեան մնայուն աշխատանքի ան-

ցած է Փլովաիւի օփերային մ ԷԼ, որպէս բեմա– 

գրիչ։ ՀյնորՀիլ դերասանական անձնակազմի երա– 

մըԼէոական եւ ձայնական բարձր մշակոյթին, ա% 

յաԼոզապԷս կրցած է բեմադրել Վերտ ի ի ՀՏ> ի կա-

րո յի Հարսանիքը՝), մաէօթրօ Աթանաաովի Հկեր– 

կանաչն, Մենոթթիի Հ Հիւպատոսը) եւ այլ •փե-

չ՛ ան եր : 

ԱֆԷեան 1962-63-Թ Պերչին երթալով մաս-

նագիտացած է Հսկողոլթ եամբ ա չխարՀ ա Հ ո.չա կ 

Փրոֆ• « 4 ՛ Ֆելզենչտայնի եւ Փրոֆ՛ Հ՛ ՀՐ՛՛՛՛Ի * 

Ապա, պ. Հաճիէվի Վոլթ Գիթիա) պուլկա– 

բական օփերայի բե մա գրութեան Համար Հրա-

ւիրուած է Դ֊ուսիոյ ՎորոնէՀ քաղաքը, աւր 

յ՜ան ա ցած է մեծ գևա Հաաանքի ել գովեսաներոԼՀ 

Այքք կը գանուի Վաոնա, Ուր կրկին պիս»ֆ բե– 

մադրէ ք. Հաճիէվի <6ու.լիսեան գիչերներ) ,փե– 
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ՀԱՑ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԻ ՄԸ 
ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ 

Ամերիկացի ճորն Րւաշինկթըն համալսարա-

նի ուսանողներէն Արտաւագդ 8 ով Վաննան համա-

լսարանի ուսանողական միութեան ընդռւնհլու– 

թեա6 կոմիաէին փոի4աիաւյահ ընտրուտծ է : 

Արւոաւագդ Ցովնանեան պոլոաեայ է հւ կը 

հեսւեւի համալսարանի րարձր արտաքին դիւանա– 

գիտութեան եւ միջագգային իրաւաբանութ՜եան 

Տիււլհրուն: Տպա տարուան կրթաթ՛ոշակ շահած 

է ճենըրըլ Ս ՚ոթըրգէն։ կը գրէ տւ կը կարդայ 

հայերէն, սւնգլերէՕ, գերմաներէն, ֆրանսերէն, 

թրքերէն: 

ՕՀԱՆ ՏՈԻՐԵԱՆ ՀՈՒՆԳԱՐԻՈ8 ՄԷՋ 

Վաստակաւոր§ երաժիշտ ()հան Տոլրեան Երե– 

վերադարձած ք Հ ուն գա ր իա յ Էն, ուր մաս– 

1էակցած Էր ամաոձային երաժշտական աօնակ ա ֊ 

էոարութիւններոլ է 

$ ուր եան աոաջի՛ն Համ էրգը տուած Է Հուաա– 

փէչ—ի մէՀէ Երկրորդը Գանուրի Մարդիցի կըղ– 

Հունգարացիները սովորութիւն ունէ էն ԲԲ~ 

նոլթեան այգ Հրաշալի վայրին մ ԷՀ ներկայաց ը– 

նելւէԼ ԵԷյք-փիրի Ամաոնային Գիչերուան Երագը՝ 

Մ էնա ելա ընի երաժշտութեան ընկերակցութէամբ տ 

ՕՀան Տաւրէան աւանդութիւնը չէ խախտած, սա-

կայն, նոլագած է նաեւ Տայքովսկիէն ւ 

Հունգարական մամուլը Հիացումով արաա– 

յայտուած է Հայ արուեստագէտին մասին, որ 

Հկրցաո. լաւագոյնս ճանլնալ է լ օգտագործել ն ը – 

ւագախումրերու Հնարալորոլթ իւնները, ցո յց 

տուաւ մեկնաբանական նոր գոյն էր աւ երանգներ, 

ց ուցաբերեց թաքն ուած գեղեցկութիւնն եր* կա-

իա ր դե լավ էրաժշաաաէրնէրը* ւ 

ՀԱՅԿ– ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 
• ԻԱՐՑՐ ԳՆԱՀԱՏՈՒԱԾ 

թ՚եհրանի Համ ա լսարանը աւելի քան 3 0 ա ար-

ուսէ անցեալ ունի յ Այդ Համալսարանէն վկայ-

ծալ շատ ականաւոր ճարտարապետներ, այսօր 

են Նոր իրսձ,ի վերաշինսւթեան աշխա– 

ա^Հքներաւհ Այա 30 տարիներու ընթացքին, քիչ 

քէ ՚թխ-Ը +աէլ Հայերուն, Որոնք յարդագոյն* ա– 

է^բ՚ասէծ֊ է՛ն–. իրենց բաբձրա^^ " նոյն 

ՀամալաաբանԷն։ ԱակայնՀ ՜ ^ Հ ֊ Հ ^ Հք-ա կհանի 

պարագան բացաււիկ կարելի է Համարել, որով– 

Հետել, ա յ դ շնորհալի երիտասարդը իր թէզին 

նիւթ ընտրած է «Հայ ճարտարապետութեան ծա-

գումն ու զարգացումը» եւ որ պէս զփրոժէ տիւի– 

լոմֆ ներկայացուցած է «եոգեւոր կեդրոն եւ 

Մայր Տաճար»։ 

Ժիւրին «քիաձայնութեամբ ք • • Կ րասկեա– 

նի գործը գտած է Վ&ոյժ գովելի) էւ անոր տը– 

լած ճարտար ապ ետա կ ան վկայական4 գերաղանց 

նիշերով ( Մ ո մ թ ա գ - 1 9 1 1 միՀինով)« 

/ճարտարապետութեան < ամա լսարանի 30 

տար ուա ն կեանքին մ ԷՀ, ք. ^ • կրաակեանը 

Ր"ՐԴ ընթաց աւարտը եղած Է ՎՅոյժ գովելի* նի– 

շովւ 

Ընդհանուր զիծերով Հ . Կրաակեանի փ ը – 

րոԺԷձ կ՝քնգգրկէ 10*000 քաք մեթր տարածու-

թիւն, որուն կեդրոնէն 7 0 ժեթր բարձրութեամբ 

վեր կը խոյանայ աիաո.ա Հ եւլ (Հայր $ աճարը ( որ 

–"Լաշին իսկ Հայեացքով դիտողին կը յ ի լեցնէ 

Հայ ճարտարապետութեան գոհար ՏՀոլարթնոցը՝ 

ժ՛ա մ անա կն եր ու գործած ալերէն փրկուած եւ 

2Ծ—րդ գարու րնձեո֊ած շինարարական յարմաբու– 

թիւններով կա ռո լցո լած, Համապատաս խան ՝ օր– 

ուան կարիքնեբալն 1էւ ճաշակին է 

Մ ա յ ր Տաճարը շրջապատուած Է Հ ոգէ լոր 

կեդրոնի արդիական կարիքները լրացնող գանա– 

զան շէնքերով, ինչպէս՝ թ՛եմսւ կա լ—ԱուաՀն Որդի 

բնակարան, ազգային իշխանոլթիւննէրուձ յատ-

կացուած գրասենեակներու շէնք, հ ոգեւոր տար-

րական եւ բարձրագոյն դպրոցներ, թանգարան– 

մատենադարան, ապարս/ն, գրադարան, ամփի– 

թատրոն, գիշ ^րօթիկներոլ բնակարան էւ ճաշա– 

սըրահ | բա լմ՛արան, մ արղադաշտ, ձմեռնային խա-

զերու սրաՀ ելայլն « 

Պ. կրասկէանի թէզը (չաւր1 1 9 0 է ի 

դիւնքն էր իր տքնական պրպաաւ^նէբա*ձ% Հայ 

ճարտարապետութեան չռւրԼ ւ աեղին կ ՝ըէ~ 

լար, եթէ շնորհալի ճարտարապետը այգ ԼաքաՒ~ 

դրութիւնը քիչ մը աւելի զարգացնելով էւ գ ի ւ ք 

ըմբոն ելի դարձնելով Հրատարակութեան տար, 

որով մեծապէս օժ՜անդակած կ ՝ըլէաք Հայ փաւսա** 

լոր ք չ – ՚ կ ՚ > յ թ է կարեւոբ այգ Տիւղը ծանօթացնէ– 

լալ պարսիկ ազն ի լ ժողովուրդին է 

կրկնելով մեծանուն Հայասէր կլաաըսթընի 

Հետե լ եալ Հանրածանօթ արաա յայտութիւնը , ք* 

Կրաակեան եզրափակած էր իր թէպշ– 

աՀայութեան ծաոայել՝ քաղաքակրթութեան 

ծա/ւայել ւ 



ՏԱՐԵԿԱՆ ՐԱԺՆԵԳԻՆ 
ԼԻԲԱՆԱՆ 20 Լ՛ ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 7 ՏՈԼԱՐ 

հատավաճառ շ Լ– ռ Ս Կ Ի 

Վարչութեան հասցէ՛– 

օ ո ա ձ Ր ք տ օ ա ք օ ս ա ա ձ յ * 

Տ . Ր. 587, Տ օ ^ ս է հ -


