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ԳՐԵ8՛ Ս Ի Մ Ո Ն Ս Ի Մ Ո Ն Ե Ա Ն 

Ա– 

Վերջին դատաստանին օրը, Այս– 

«սահանքէն ես իմ քլոր 

մ՝եղքերո%.ս Համար թողութիւն պիաի ք»– 

ւոանամ ք բացի իմ մէկ մեե ւէեղքէ»> 

րուն Համար թողութիւն չեմ սպառեր ՚ • • տ 

Ալ Հաչտոլահ֊ եմ դժոխքի յաւիաե– 

նակսէն բոցերուն մ ԷՀ մնալու գաղափա-

րին Հ ետ է 

Ես մեԳ մեղք մր գորեաձ եմ, ան-

քաւելի , ,աններելի եւ անչափելի, զոր 

պատմելու Հա մար , պէաք է Հաւաքեմ բո– 

յոր ուժերս : 

՚Ե-րբ եօթս/նաս**ւն տարեկան սասու 

գի ՀՐկյան իր վաթսուն տարեկան Հարսթ 

Հձէո «աաքա»» մտաւ, ՛ես՝ այն աաեն 

Հագիւ ^ամնըչորս աարեկան պատանի 
•մ՛ը յ/Յեղանշեջի տեղքով Հ ր , «ք մէսՀա֊ 

ցոլ ՛Էր եւ որ .սակայն չի գսձուիր եօթ 

մահացու մեղքերուձ մԷՀ*»» 

Հարսը մարաշցի Հր ձւ կը կսՀօյ֊Էր 

իյ**վ Հուսի՛ն ։ Ծինչեւ իր Վաթսուն *ոա 

ՐՒքէԼ Խո*Վ Լ*ուսինը մնացաե Էր իյւապՀս 

կոյս * աՏգէիե 1>ւ –անարատ , Մարիամ Ասա– 

ուաեաՅՀվ* պէս » ՀԱսսԱեց ՛սակայն ւունե-

նա լու իր ձագարէթջի Հովսէփը է 

Լուսինը, քքաւիսքենական այգ չաա– 

ցարարոլ֊Հին, այնքան մ-տաՀոգուած 

իր կոլսաւթեամբ^ ՛որքան ԱսվսԷփ / շ «է– 

նենալու բգւոձ ու ս&զսպելի 

թեամք11 

Առն ուա զն երեսուն ա արիներ 

Լուսին խնդրեր էր գք^խ » Հգլխա– 

*.1ար% մր, <իր վրայ Հսկող, –*քէնք պ–*չա ՚ 

սքաձ*ող, իր Չլմննալիք մինակութիւնը ր»– 

փոփող. . * * էօձքաւք չոլացք Հա-

նելու գ՛ար մեր տունը, յստակ կերպով 

եւ ամենայն *»նկեՀձոլթեամ+ մայրիկէս 



2 ^ 
կը պահանգէր իր զարդին դարման մըէ 

այսինքն՝ ամուսին մը։ կարծես սար մը 

ըԱար մայրիկս, որուն ե"ւէ Լուսինը կ ՚ ը -

սէր - Հո՛վ արէք, սարէ՛ր, դարդիս դար-
ման արէք • • * : 

Լուսինին դա՛՛րդը։ Ըսի՝ էրի՛կ կ ՝ » ֊ ֊ 

զէր իր վաթսունէն ետք է 

- Բոլոր Ա աս ունկիները լաւ կը ճանչ– 

նաս, - յաճախ կը կրկնէր մայրիկիս, -

բոլորն ալ քեզ կը յարդեն ու մտիկ 

նեն իւօսքիդւ V աս ունկիներուն մ ԷԼ պե– 

քարձճ^ւ (ամուրիներ) շատ կան: թանձ-

րացայ մինակութենէս • < • 1 

Բարեբախտաբար Խուլ Լուսինը չէր 

կրնար լսել այն քրքիԼք՚երը* որոնց էլար~– 

մանանայւ իր դարդին դարման ուզելու 

պաղատանքը է 

ինք առանց լսելու, մեր քրքիջները, 

կը շարունակէր լուացքը իր նիՀաբ ու 

ոսկրոտ ձեռքերովդ որոնք միշտ Հ խնայ-

ուած կ՚ԸԱային րոցի գոյն Հինայով մը» 

օճառի փրփուրները կը բարձրանային ու 

լուացքի տաշ»ոը կը ծածկէին իրենց ս պի-

տակովը» կարծէք լուացքի տաշտը ծով 

մը ըլլար Խուլ Լուսինի անդարման դար՛՛ 

գով փոթ՛որկուած է 

- Բարձիս վրայ, դլխուս մօտիկ՝ գը~ 

լո՚ւխ մը կ՝ուզեմ, որ միայն շնչէ եւ ին-

ծի մոուցնէ մինակութիւնս * Էս1՜ Ո՝ԱԼպպ, 

ինծի պաշտպան մը տուր եւ զիս ասանկ 

մինակ մի՛ ղրկեր գերեզման, . դրեթէ 

ողբագին կ՚ըսէր Խուլ Լուսին՚ լուացքի 

տաշտին ճերմակ փրփուրներուն խաոնե-

լով իր Համակ սպիտակ գլուխը՛ • . 

Ր ա յ ց €եա Ռապսչֆր, այսինքն Տէր 

Աստուածը, մինչեւ անոր վաթսունը ա– 

ւելի մեծ խլութեա՚մբ մը չէր լսած Խուլ 

Լուսինի ի խորոց սրտի արձակած թա-

խանձանքները ։ Աստուծմէ ետք, անկէ 

յոյսը կտրելով՝՝ Խուլ Լուսին իր վերիս– 

լուսային յոյսը դրած էր մօրս վրայ եւ. 

կը շարունակէր • 

- Մանո՛ւշ հ ս ւ ն ը մ , - կ՚ըսէր մօրս , 

որ այգ հա1ւըմ/)ւ.^աէք կ՚արժանանար իր 

ծագումէն աւելի՝ Խուլ Լուսինին Հգլուխ» 

մը գտնելու իր կարողութեանը Համար, 

- Մանո՛ւշ եանըմ, տէ՜ր մը գտիր ինծի։ 

Իսկ եթէ այդ աէյրս Սա^նցի՛ մը 

մինչեւ գերեզման իջնելս կ՚ազօթեմ քու 

տանդ Համար • • • : 

քքւ ամէն շաբաթ կը շարոլնակուէր 

մեր լուացքը ԽՈ*–Լ Լուսինի Հինայոլած 

յան կեր գով ; ձեռքերով եւ այրապաՀանԼ 

Հայկական քեմփ»»»է 

ՀալԷպի մէԼ ւ ՝Բ սան ական թուական-

ներ 

Բայց իՈնչ էր Հայկական քեմփը կամ 

Հիւզաւանը» • • : 

Հայկական Հիւղա լանը խրճիթներու 

կոյտ մըն Էր, շինանիւթ ունենալով Հին 

տախտակներ, ժանգոտած թիթեղներ եւ 

թուղթ, որ կը ծաոօսյէր ծածկելու ան– 

Համաչափ ու ծեր տախտակներու միԼեւ 

գոյա ցած բացուածքները ել ա յ լ բազում 

ծակեր: Հետագային Հայկական Հիւղա– 

ւանին Հպոլրժոլաները՚ֆ շինեցին կամ 

վերակառոլցին Հողէ տնակներ, այսին– 

քըն > * » վիլլաները Հիւղա ւանին ւ Դասա-

կարգային տարբերութիւններ կա՛ն ամէն 

աեղ, նոյնիսկ մարգոց մտածումներուն 

մ ԷԼ ել մուրացկաններուն միԼեւէ Մու-

րացկաններ կան ցնցոտիներու մէԼէ Է^՚է" 

պէս մուրացկաններ թագաւորներու, ե– 
պիսկոպոսներու հ բարձր պաշտօնատար-

ներու , կալուածատէրներոլ եւ վաշխա-

ռուներու մէԼէ Երանի՛ թէ այս աշխար– 

Հի վրայ գէթ մուրացկանները միայն 

ներկայացնէին միատարր ու Հաւասար 

դաս մը • » « է 

էքս ա յս պատ մ ոլածքիս մ ԷԼ այսպիսի 

շեղումներ ու զառածումներ յաճախ պի-

տի ունենամ, ինձմէ Հեռացնելու Համար 

իմ աններելի ու անչափելի մեղքիս խոս-

տովանութեան պաՀը է որ դառնութեան 

բաժակին պէս կ՛երկարի աչքերուս առ– 

Լել։ 

Հայկական Հիւղաւանը Հայ ժողո-

վուրդի ազգային երազներէն մեծագո յ– 

նին իրագործումն էր ։ Աբտաշէս թագա-

ւոր , Ար տաշիսեան Հարստութեան Հիմ-

նադիրը , առա Լին անգամ փորձեց ի մի 

ձուլել Հայաստանի տարալեզու եւ տա– 



Ր Ա Գ 1 > % 3 

բա էյ եղ բոլոր բնակիչները եւ աւա^ բե-

րել ցեղային միութիւն • ապա Արչակ թա-

գաւորը նոյնը փորձեց Արչակալանի մ ԷԼ) 

Հայասաանի այլեւայլ շրջաններու, մար-

գերէն միատեսակ բնակչութիւն մը ըս– 

աեղծելու Համար , գէԹ ՚ * ՚ յանցանքնե-

րու մէԼ։ Երկուքն ալ սակայն շատ մաս-

նակի չափով մը միայն յաֆողեցան տ 

Հայ ժողովուրդի Համազգային միոլ– 

թիւնը լայնածիր չափով փորձուեցաւ եւ 

իրագործուեցաւ ՀաէհսւԻ Հիւսիսային 

շրջաններուն մ ԷԼ միայն, երբ քսանական 

թուականներուն Հայասաանի, Կիէիկի"/1 

Փոքր Ասիոյ ել Պոլսոյ մերձակայ վայ-

րերու Հայ գաղթ՛ականները զանգուածա– 

բար եկան ու շինեցին Հայկական աւան 

մը ք^է&^դհ 1 տախտակէ եւ նոյնիսկ 

թուղթէ տնակներով, ուր եւ տեղաւոր-

ուսս ան՛. 8ա յան ենք թէ թ ո ւղթը ճակա-

տագրական գեր ունի այս պատմոլածքին 

մէջ եւ կը խնդրուի կարելորոլթեամբ Հե– 

տեւիլ անոր գիւրալ փրցուելու յատկու-

թեան \ 

Թրքերէնն ու Հայերէնը իրենց րոլոր 

րարբաոներով գոյակից դարձան Հայկա-

կան Հիւղաւանին մ ԷՀ՛, րուչէովի դո յա– 

կեցութեան տեսութիւնը Ամերիկայի խո-

րանարդ կապիտալիստներն ու սովետ քա-

ռակուսի պրոլետարները միասին ու խա-

ղաղ ապրեցնելու* ա յնքան գժուար Ու 

ծանր չ է , որքան Հայաստանի բոլոր բար– 

ր առները պատկից ապրեցնելը յ Մեսրոպ– 

եան Հայերէնը խօսող մշեցի Հայերու 

թաղամասը կցուած էր ծանր թրքերէն 

խօսող ճիպինի Հայոց թաղամասին. 

Զէյթունցիին դրան առԼել դրուած փայ– 

տի դէզերուն վ բ ա յ Հեսաբացին կախեց 

չամանուած իր երշիկները։ 

Արտաշէս եւ Արշակ թագաւորներու 

ծրագիրներուն Համադրեալ իրագործումն 

էր Հա յ կա կան Հիւղաւանը է 

Համազգային այդ մեծ երազի իրա-

գործման ճամբուն վրայ էր որ մարաշցի 

Խուլ Լուսինը եւ սասոլնցի Մ կրոն Հան– 

դիպեցան իրարու յ 

Այլապէս ուրկէ* ուր Լուսինն ու 

Մ կրոն իրար պիտի գանէին. ԱասՈլնը 

ո՛ւր , Մարաչը ո՛ւր • • » 

Լուսինը նոյնիսկ խուլ եղած չըԱաբ, 

ինք ել Մ կրոն իրար պիաի չհասկնայինք 

մէկը Մ արա չի իր թրքերէնով եւ միւսը 

Սասնոյ իր անաղարտ բարբառով է քքքուլ 

Լուսինը ի՜նչպէս պիաի լսէր Մկրոյի եօ– 

թանասունի խոր քարայրէն եկող խուլ 

Հառաչանքները ։ 

Շաբաթ օր մըն էր : հ) ոլլ Լուսինը 

ըստ սովորականին մեր լուացքը կ*ընէր է 

Ւր Հինա յոլած ձեռքերը, եբկոլ կարմիր 

ձուկերու պէս է լուացքի տաշտին ճերմակ 

փրփուրներուն մ ԷԼ կը կոըսուէին ու կը 

յայտնուէին տ 

Կէսօլ1 եղեր էր եւ դեռ չէր լրացու-

ցած մեր լուացքը է որովՀետեւ նախորդ 

օրը Հայրս խաղացքէն եկած էր՝ Հետը 

բերելով երկու ամիսներէ ի վեր իր Հ/ր– 

լացուած լաթերը է *1*պբոցԷն եկեր էի ել 

պայուսակս նետեր անկիւն մըէ ս պասե-

քով ճաշի : 

Հօրս մտերիմ քանի մը Ա աս ո էն ցիներ 

եկեր Էին մեր տունը, բարի գալուստ 

մաղթելու եւ Հետը զրուցելու, է 

Յանկարծ դրան առջեւ կանգ աոալ 

Ա՝ կրոնէ Կա՚ ղ Մ կրոն , որ Հայկական վար-

ժարաններու դրան աո.ջեւ կարկանդակ 

կը ծախէր տ Հյալկած՝ իր եօթանասուն 

տարիները եւ ծախած կարկանդակներու 

պարապ թապւած (տախտակէ մեծ ա*ի– 

սէ՝) յ կանգ աո.աւ Մ կրոն ( իր սեւ շալվա-

րով եւ իր Հասա, երկար ու ճերմակ պե-

խերովդ որոնք իր ուժեղ անցեալին միակ 

վկաներն էին, ինչպէս փլած տան մը սիւ-

ները : Շտկեց իր գունաթափ փափա||)ք, 

որուն անցեալ գոյնը գուշակելի իսկ էէբ 

այլեւս , կարկանդակներու իր թ-էԱԱԱային 

եռոտանին դրաւ մեր դրան աոԼեւ, ա– 

նոր վբայ զետեղեց պարպոլած թապլաձ 

եւ ապա՝ 

- Բարիւ ձիզ, - ըսաւ ու իր կէս—կաղ 

ոտքը նետեց մ եր սեմ էն ներս ք Ոլր քիչ 

անդին Խուլ Լուսինը լուացք կ*/*^էբ * »• * 

Մ կրոն կաղալով բարձրացաւ երկու 

աստիճաններէն է 

ֆՏուչ Լուսինը պաՀ մը ընգՀատեց Լր– 



ք Ա Գ ՛ Ի * 

սացքը, փր Հինայուած երկու ձեռքերը 

Հանգչելուց ճերմակ լաթերովն վրայ, 

/ր ոնց *ճաոի փրփուրները Հատ– 

•Հաս» ս1ր*ան պայթիլ , .ապա խորունկ կեր-

՛պով նայեցաւ Մկրոյին ետեւէն, որ գը– 

ձաց ր"*զԴւ ՚մեսփր^Տ» վրայ, Հօր» կող-

քին։ 

Մայրս նկատեց որ Խուլ Լո*–ոինը 

մասնաւոր ոլշագրութեամր նայեցաւ կազ 

Մկր"յէն։ 

Այն օրը Խուլ Լուսինը առա Լին ան-

գամ էէԱալով կը տեսնէր Մ կրոն: 

՛Խուլ Լուսինի սիրփը երեւի թ-փըր֊ 

քոաց••• Լուացքը կանգ առաւ ւ Խուլ Լու-

սինը կարծէք կը մերմ-էր շարունակել լը– 

ւացքը , 

յՐայրս զգաք թէ Հասած \է ճակատա– 

Հպական պահ^ը իր Խ*մւՀ1\Տոլթիւնյա փաս-

յոե^ու • >• 

- >Մկր*>՛ ագրար, - ըսաւ մայրս է 

» ՀրամմքԷ՛, Մանուշ ^քուրիկ, - պա– 

Սէայվսանեց Կաղ Մ կրոն, Հր թաւ ոլ եր– 

կար պեխերը ոլորելով է 

- Գուն էմինակ 4*ս , ՛շատ փհր11ւշա& կը 

մնայ* , յլուացքդ. ընող, կերակուրդ եփող 

մէկը չունի ս. մե՜ղք ես , ըսաւ մայրս։ 

~ (՝ճԻչդ) ՛է* - պատասխանեց 

Մ կրոն, տր քսան—երեսան տարիներ <ա– 

ՎէաՀ սարսափ տարածեր էր Աասնոյ շըր– 

Հա կայ ՚&իւյրտերոլն մ ԷԼ.. . յ 

Լ " * ֊ ս ի կ լ Կը Հետեէյէր իա սակ– 

յյոլթեան, առանց ,րան Հսձլոյ– հւ առանց 

յաՀն Հասկնալու • միայն բնազդաբար կը 

Տ1էաՐ ՏԷ *Խ րախան էր որ այգ վ ա յ ր ֊ 

Հլեաձին կը գարբնոլէյւ. . . 

- Նայէ՛, Մկրօ աղյլպր, - ըսալ 

մ այրս % - ե/լուր քեզի առնենք այս ազ– 

Ակլ* աոլն^տեղ եղէք, . Ոլ մայրս ցՈյց 

էՈՈւալ &ուլ Լուսինը % որ այգ պաՀոլն 

կարծէք գործադուլ ըրած էր՝ իր հինայ֊ 

ոյ֊ած կկու ձեռքերը տաշպի ճերմակ լա-

թերուն վրայ Հանգչեցուցած . * . 

Մ կրոն ոլորեք իր սարսափելի • պեխե֊ 

ՈԼ ե լ նայեցաւ Խոկլ Լուսինէն, Ար այգ 

պաՀոլն քառասուն տարի առաԼ րնեչիք 

իր նազըյլրալ՝ ամօթխած մ պիտով մը, 

ապա գլուխը ծռեց ել վեքակսաւ .իր ա– 

նաւարտ լուացքին յ 

Արեսր կը ղպրնէր Խոլ,լ Լաաինի ս^րւ– 

նսՏկէն.) կը թափանցէր ա»նոր ձիւնաապի– 

ասէկ օքաղերուն \մԷԼԷն ՛ու ^կ՚իյնար Հոապր– 

փի տաշողին վրայ տ 

Թե թեւ Հհպիտ Օհ, թէկաւ վաթսունէն 

ետք փր ՛նազը չկորսնցուած ՚Խոսլ Հ*էլսի– 

ձփ դէմվւին վրա,յ^ փնչպէս Հաաագայթ 

մը ՚աԱէրակներ ան վրայ յ 

- Փոնչ վլ\ը**ես, ՀՒկրօ՛ աւղթար , -

•մայրս ՛կորովով ֊շարունակեց Հետապքն– 

՛գել ակամայ ստանճնած էիր <աոյ*քքեքՈԱ– 

էթխնը.. . 
- Գացեր Է հայհայ, մացհր ,Է վայ-

վ ա յ , - վ).սսձէՈՀ ^բարբառով պաասախա*– 

•նեց Կազ ,Մկրոն ել շարունակեց ոգորել 

էիր պեխձրը, դրոնք այգ սզաՀոէն ՝կարծ\Էփ 

•ասկչի ՚երկարիլ օւկսան է 

- Լա՛ւ կ՝ըէէայ » Մկրօ՛ ՛աղբար ւ -

•ըսաւ յ այրս , - կմնակ կռնակի կու « ա | , 

օփթփբ կ՝ը#աք . . . 
էՄկրոն ՛կաղալէն ատքի .՛ելաւ ՝Խլ ա-

•ոանց ՎերԼնական <պաաաս>խսէն աալոլ 

մեկնեցալ ք կարկանդակներու իր պարապ 

յ > ս ւ պ լ ա ե ու եռոտանին թելին տակ ա– 

ռած ։ 

Ես եւ եղբայրներէ» խնդացինք Մկրո-

յին ետելէն ։ 

Հավրս զայրացաւ մեր վրայ ել յ*– 

սալ • 

֊ Գիաէ՞ք թէ ո\վ եղած է Մ կրոն •• . 

՜&ա՚շորդ ^չաբաթ, ՛երբ կէսօրին դըպ– 

րոցէն ՛եկայ) իրար անցույք մը կար մեր 

տունը - Խուլ Լուսինը մեր լուացքը կէս 

ձգած էր ոլ գա ցած իր տունը, որովՀե– 

տ՛ել սաս անց ի ՝Ա* կրոն ». . աղջիկտեսի ե ֊ 

կած էր քանի մը Հեռաւոր ազգական պա-

ռաւներով յ 

Խեղճ մայրս , որ յղի էր իր վերքին 

զաւակով, ստիպուեցալ ինք նստիլ լը– 
լացքի տաշտին աո.Լել ու շարոյնակել կէս 

մնայյած էոյ֊ացքը • > . • 

Մեծ սէրերը մեծ զոՀեր կը պյաՀսձ– 

Լենւ 

1»՛*»% մեծ սիրոյն զոՀոլե– 

ցաւ մօրս վեր Լին ղ աւա(չըձ որ ՀիՀումէն 



* 

եաոք յսսյանխ եղաւ թէ մանչ, մլքե էր՝ ար~* 

գկ% վեգ ւաքօտհ: ա՛յսւոեղ ող—օ 

բ՚սէ «8<ա աքսո եդբայլ» մը՛։ 

Լուսինը այնուՀետեւ է/ս֊ագք չըրաւ ։ 

Ատիկա եղաւ իր վերջին ԼՈ4֊ա9ՔԸ. > 

զոր կարելի Է փ՛չել • • • անաւարտ– լուաց-

քը , էյուպերթթ Համանուագէ& պէս է 

Գ– 

օր ետք, չաբթուան մէջ՛ խոնարՀ 

օր մը, պիտի ամուսնանա չին ծուլ Լու-

սինն ու *հսղ Մ կրոն. . • Գիտի տեղար ոս-

կի եւ մարգարիտ , եթէ Լուսինի եւ Մըկ֊ 

րոյթ երկինքներուն*՝ նման բաներ մնա* 

ըԱայթհ...» 

Որոշուած էր պսակը կատարել ծուլ 

Լուսինի ա ախ տա կա շէն տան մ ԷՀ՝ Հա/~ 

կական Հիւղաւանին մ ԷՀ, երեկոյեա% ժա-

մը 8 - 4 * * 

Մ կրոն տուն փեսա յ պիտի (ԷԱաՐ ւ 

փոխադրուելով Լոլո ինին «կալուածքը, 

որ մա Լած տախտակէ ^ւ^ւս^՛ մըն էր, 
ժանգոտած թիթեղէ տանիքով՛. Ի վերքոյ 

Լուսինը զկալուածատէր% էր • • • է 

Գսա կա գրութիւնը պիտի կատարէր 

Տէձ Նեըսէթ Մ^ալ/տոյեանը, որ. Հայկա-

կան քեմփին մէք^ յայտնի էր իբրեւ ա– 

մէֆէն աման պսակ եւ ամէնէն աժան թա-

ղում կատարող քահանան.՛ . . Աակը քա-

ռորդ* մեճիտ ԷԱ՝ կրցողներուն է 

իսկ, ձրի՝ չքաւորներովն Համար եթէ 

այբ վեըքչէնները - պսակյուող կամ մեռ-

նող , միեւնոյնն - էրենք Ա՝,արտոյեան 

քահանայէն բան մ՛ը պահանջելու Հ^Լ՜ 

չէէն...։ 

էոլրց աարա.ծուած էր. ամբ**ցք՝ քեմ–֊ 

փիձմէԼ.,,.* 

Հարասնեկան* Հ՛ագուստներ չէթ Հա-

գած Խուլ Լուսէնը. չիթէ նոր զգեստ մը , 

մՀսքռւր ու բուրող եւ գոց կապո՜յա– բո– 

լորաէթերով՛ կէտկէաուա*՝՝ կը ծածկէր 

խորապէս յյսպաղած Հարսնութիւնը-% 

էԲայրս թհչ որ՛ ունէր իր* Հ թ զարդերէն, 

որոնք– գեէա կը մնային էր, Հին սնտուկէն 

մէք* ե* սա-֊եղցածէ է թ էր երկու Հար սնու-

թի ւններ էն , իր աոաջին ամուսնոյ* Հե-

տոյին– օրերէն ես Հօրս շբ^սնէն, աոլաձ 

էր ծուլ Լուսինին է 

Յ՛ատկապէս ե ՚ ա ֊ լ Լոլսէնէւ գլխուն 

վ՛րա յ ուշադրութիւն կը Հրաւիրէր <է&"– 

ոաՀ՚իւս ծոպիկներով եւ. խոշոր Նախշե-

րով այն եա<յւքա(Լ, զոր մ՛այրս նորաՀար–֊ 

սութեանը էր գլիսոն կապած։ էր իր Պե֊ 

տոյթճ առջեւ. • 

Ես ել քեմփի ընկերներս նախ ներ-

կայ եղանք պսակին՛. պսակի ատեն ո՛չ 

ոսկի տեղաց եւ ոչ մ՛արգարիտ ( բայց՝ 

ծ՛ուլ Լուսինի տան թիթեղապատ տանի-

քի վբայ տեղացին բազմ՛աթիւ քարեր, 

զորս քեմփին չար աղաքը– նետեցին • • • 

Տէ՛ր Ներս էս իր քաո.որգ մեճիտը աո^ 

նելէ ետք֊ մեկնեցաւ . ապա մեկնեց ան 

նաեւ Հի*֊բերը » 

ծուլ Լուսինը եւ ^աղ Ա կրոն մնացին 

աոանձին. . • 
Հիմա Հասած եմ եզրը մեծ մեղքիս, 

անքաւելի, աններելի եւ անչափելի, ո– 

բուն Համա՛ ր միայն թողութիւն պիտի 

չստանամ վերջին ղատասաանին, Աստու-

ն՜ ոյ ատեանին առջեւ , եւ զոր Հ՛իմ ա պատ– 

մելով պիտի խոստովանիմ »• • 

Գարնանավերջի պա յծսսւ գի շերը 

ւակ/սն յքսո.աջացքսձ էր ւ Հայկական. Հ^ս– 

ղչսէձսնի տոէներուն քրյքէերը, բրլրրն. աը 

քարիւղէ լամբեք հ հաա*՚հաա> սկ/ւսսծ էին 

մարի լ։ Հալէպի գոց– կա պո յա. երկթեքին 

վք***.յ ասյողերԱ կը փայլէին V 8անկարծ 

քեմփէ մ էկ անկիւնէն պքս-յթեցաւ երգ 

մը «Լուսին չկար., մաշ* գիշհյւ Էր– • 
Այգ. տարիներուն Հալէյգխ մէջ Հարսսօ֊ 

նիքն երան սովորութիւն էր երգել այգ 

եթգը.։. Բայց, այգ գիշեր Լուսին* մը. կար 

երկինքին մ է ֊ ջ եւ. Լոլյ/ին մը եր կրի վր– 

Հքյկրկէոն Հխղաւանին մէԼէ ծէ*/ւլ 

Լուսէն. մ,ը, որ նոյն այգ գիչեթ Հարս, 

կ^ըլբոր քառասուն տարիներու, յա պէս ղո ւ– 

մով մը, իը վաթաւունամեակին, երթ ու-

րիշներ այգ– տարիքին յոբելեան կը աօ– 

նեն կամ ծերանոց կը մտնեն տ 

Վերջապէս• ծուլ Լուսինին Համար* 

Հասած էր քառասոէնՒ տարիներէ ի վեր՜ 

եր աղուած գիշերը–* 

կես&քը* կրնա՛յ– ոկսէլ, մարդուն ողէԽ^Է– 
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տար իքէ եաոք, նոյնիսկ մաՀուընէն 

ետք« • • ւ 

Վուսին չկար՛» երգողները քեմփի 

ընկերներս էին, անկիւնադարձի մը վրայ 

խմրուած* Իյոլլ Լուսինի առագաստներ 

բացած տունէն քիչ անգին յ Ա՝օտեցայ ի՛-

րենց . դեռ կը չարունակէին ոգեւորուած 

երգել... «մի խոՆլքյւ կ՚երթ՜ար աււաջ–ա– 
ոսւջ, զինուած էին մոսիններով»: 

ի վեր^ո յ երգը գադրեցաւ, քեմփին 

քանի մը տուներէն քնաթաթախ մարգոց 

արձակած Հայհոյանքներովդ որոնք թէ՛ 

Ա՝ արա շի թրքերէնով եւ թէ՛ Տարօնի ոս -

կեդարեան բարբառներով Հիւսուած էին է 

Լռութի՛ւն: Ընկերներս ժողովի նըս– 

տան. Հսլատերազմական խորՀուրգրֆ 

սլատրաստեց գիշերային յայտագիրը յ -

Լրտեսել Էէ ուլ Լուսինի տան Հռաղմական՚ֆ 

գործողութիւնները, որոնք գրգռիչ ար-

դիւնք մը կը խոստանային : 

Խումբը, առանց զինուած Ը.Աաէոէ– 

Հմոսիններովդ , անցաւ գործի : 

քեմփին գրեթէ բոլոր տուներուն 

լոյսերը արդէն մարած էին. յոգնած բան-

ուորները չէին կրնար արթուն մնալ 

մինչեւ ուշ գիշեր % Զարմանալի կերպով 

ծուլ Լուսինի տան լոյսերը չէին մարած 

գեո.Հ մինչդեռ ընկերներս նախապէս ին-

ծի Հաւաստիացուցած էին թէ վանոնքֆ 

շուտով պիտի մարեն լոյսերը*» . յ 

Ս՝օտեցանք. » . է 

Զարմանալի կերպով կը Հեւայի ւ Ան-

ներելի յանցանք մը գործելու նախա– 

վայրկեանի երկիւղը բռնած Էր զիս յ կար-

ծես մեծ գողութեան մը պիտի մասնակ– 

ՏէԻ* 

Արդէն պա շար ուա ֆ– էր ծուլ Լուսի– 

նի խրճիթը, եւ ընկերներս մեծ Հեռադի-

տակի վբայ ինկած աստղաբաշխներու 

պէս իրենց աչքերը մօտեցուցեր էին Լու-

սինի տախտակէ խրճիթին բազմաթիւ 

հակերուն, զորս խոլչ Լուսինը խորա– 

մանկոլթեամբ մը այգ շաբաթ ամբողՀ 

ծածկած էր թուղթի կրկնակի խաւերովւ 

Ընկերներուս եւ ինծի Համար գժուար 

չեղաւ բանալ մէկական ծակ տ 

Ես եւս տեղալորուած էի ծակի մը 

առՀել, ի՛մ աստղադիտակիս առջեւ., դի-

տելու. Հեռաւոր երկինքի մը մէջ եթէ ոչ 

ասաղերը, գէթ մոլորակ մը - կաղ Մըկ– 

րոն եւ արբանեակը - ծուլ Լուսինը է 

կարծէք իրապէս , խոր գի շերին, 

աստղադիտակի մը առֆեւ նստած՝ կը Հե-

տազօտէի Հեռաւոր երկինքի մը մէջ Հա-

զիւ նշմարելի բան մը> այգ պա Հուն ինձ– 

մ է ա յնքան Հեռու ր/լալ կը թոլէր ծուլ 

Լուսինի տնակը, որուն մաշած տախտակ-

ներուն Հիմա կպած էի արդէն յ 

Աստղաբաշխները իրենց Հեռադի-

տակները ուղղած են երկրէն շատ Հեռու^ 

երկինքներու մէջ կորսուահ– միգամած-

ներու եւ ԼէաԲէային աստղաՀոյլերու* 

մինչդեռ Հիւղալանի մեր Հեռադիտակնե-

րը այգ պաՀուն ուղղուած էին եր կրի 

վրայ շատ խոնարՀ տեղ մ ը, Հայկական 

քեմփին ամենախոնարՀ տնակի% վրա յ ^ 

ուր այդ գիշեր ինկած էին սասունցի մո-

լորակ մը եւ մարաշցի արբանեակ մը, 

երկու ծերունիներ, որոնք այգ տնակին 

ծիրին մ էջ, իրարու շուրջ պիտի դառնա-

յին այս աշիարՀի վբայ շրջան մը, շատ-

շատ քսան աարի, երկինք մեկնելէ ա– 

ռաջ... է 

Ա կսայ դիտել ։ 

Գեռ կը շաբունակուէր գողս : 

Անմիջապէս յա յան եմ թէ անսովոր 

ոչինչ կար : 

ծուլ Լուսինը իր Հարսանեկան չիթ է 

Հագուստով ճնճղուկի պէս կ՚ոստոստէր, 

ասդին—անգին կ՚երթեւեկէր, տեղափոխ-

ուած ու թափթփած իրերը կը Հաւաքէր , 

եւ կը դնէր իրենց տեղերը եւ կը թօթ– 

ուէր բարձերուն փոշիները ւ 

կաղ Ա՝ կրոն տակաւին կը գտնուէր 

ճիշդ իր այն կերպարանքին մ է ջ , որով 

քանի մը մամ աոաջ կեցած էր Տէր Ներ– 

սէսի առջեւ, իբրեւ իրիկնամուտի փե-

սա յ , քառորդ մեճիտի պսակողչէքը տա-

լէ առաջ ։ 

Ահաւասի՛կ| մեր Հեռադիտակներուն 

առաջին արդիւնքները, որոնք, ոչինչ ու-

նէին անսովոր, նոյնիսկ կաբելի է ըսել 

յուսահատական էին. ընկերներուս նա-

խատեսած խռովիչ ու անսովոր բաները 

Հեռու էին տեղի ունենալէդ իրերու այգ 

ընթացքով լ 
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Ես նոյնիսկ կը պատրաստուէի մեկ<– 

նելու տուն , երբ ընկերներէս մէկը, չա-

րաճճի Ներսէսը՝ բոլորովին ինքնավրս-

տաՀ՝ Հրամայեց * 

- Ապասէ՛ է քիչ ետք Հ.կը տեսնես) * * * 

Է– 

Նոր Հարսը , մեր Խուլ Լուսինը է ար-

դէն աւլելը վերԼացոլց • անիկա դրաւ ա– 

ւելը դրան ետին • յետոյ փռեց անկողի-

նը• յայտնապէս երկու Հոգիներու Հա-

մար պատրաստուած լո՛յն անկողին մրն 

էր» տարածեց ձիւնաթոյր սաւանը եւ ա– 

նոր վրայ կիսածալ դրաւ վերմակը* ա– 

մ էն ինչ , յատկապէս անկողին , վերմակ , 

ծածկոցներ, շատ մաքուր ըԱալ կը թԸ~ 

ւէին, եւ խեղճ Լուսինը, ուրիշներու ան– 

խոն Լ լուացարարուՀին, որքա՛ն յոգնած 

ըլալոլ էր այդ շաբաթ ամբռղԼ» իր սե-

փական , Հարսանեկա՚ն ճերմակեզէննե– 

րը մաքրամաքուր պատրաստելու Հա-

մար | տեսակ—տեսակ Հոտաւէտ օճառնե-

րով , որոնց իւրաքանչիւր կոտորակը 

բերուած էր տարբեր տունէ մըէ եկեղե-

ցիի պնակին մէԼ նետոլած լոլմաներուն 

պէս է 

ՊաՀ մը՝ ետ դարձայ* իրապէս գի– 

շերը յառաջացած էր • Հ.մութ գիշեր էր՝*՝ 

ընկերներուս երգած երգին պէս ՚ աստ– 

ղերը մանկիկներուն աչքերոլն պէս կը 

կայծկլտային՝ Հալէպի երկինքին Գ"9՚~ 

կապոյտ թաւիշը ծակծկելով։ 

Կրկին ինկայ Հեռադիտակիս առ– 

չեւ... 

կազ Մ կրոն վեր ցուց իր փափաիք եւ. 

ապա սկսալ Հանել փեսա յ ականին շատ 

քիչ նմանող իր վերարկուն % Բայց այդ-

քան միայն* Հոն կանգ առաւ* չՀանեց 

ո՛չ բաճկոնակը եւ ո ՛ չ չաԼվաՐԸ * ՛Բարի՛–՛" 

ղի լամբարը իր բարձրագոյն կէտին վը– 

րայ պրկուած է ր , եւ իր լոյսով խար-

խուլ պատին վրայ նետած էր Հսկայ ու 

անշարժ– շուքը սասունցի Մ կ ր ո յ 

րուն Լուքը սակայն ատենէյք ք է արեւա-

ծագներուն ել արելամարներուն , ինկած 

էր Սասանի ամեհի ձորերուն մ ԷԼ, իսկ 

այժմ այգ պատին վրայ կանգնած էր | 

խանգարուած մոգա կան լապտերի մէկ 

պատկերին պէս* պաստառին վրայ * Եսկ 

Խուլ Լուսինի արագ—արադ երթեւեկող 

շուքը յաճախ կը կտրատէր Մկրոյին ան-

շարժ՝ ու մեծ շուքը • • . 

Մ կրոն կը շաբունակէր ոտքի վրայ 

մնալ, անշարժ ոլ անվճռական՚ սխալ 

ճակատամարտի առաջնորդուած զինուո-

րականի մը պէս ։ Տայտնապէս խարխլած 

վիճակ մը ունէր* կարծէք այդ օրը ա– 

մէնէն շատ կարկանդակ վաճառած ըլ-

լար , սովորական մէկ թ-ասյլայի տեղ եր-

կու թ-ապլա եւ պարապ թ-ապլաձ վերցը՜ 
նելու կարողութենէն իսկ պարպուած \ 

Այդ անշարժ պա Հը տեւեց երկար ւ 

- Սպասէ՛, քիչ մնաց , - քովէս դարձ-

եալ մռլտաց %/երսէսը * • • 

Կազ Ս՝կրոն ապա շարժեցաւ, իր մեծ 

շուքին Հետ։ Եր չՀ ան ուած բաճկոնակով , 

սեւ ու փայլուն աթլասէ շալվարով ել 

Հաստ գօտիով երկնցաւ\ք ովսւ սար ի ձիւ-

նին պէս սպիտակ անկողինին վրա յ է Փիչ 

յետոյ Խուլ Լուսինը իր րոլոր ընելիքնե-

րը վերջացնելէ ետք եկաւ ոլ նստալ Ս՛ըկ~ 

րոյի կողքին ։ Ս՛կրոն , առանց փափաի)ի , 

իր ճերմակ մազերով ու սարսափելի պե-

խերով , այնքան նման էր Հանգստեան 

կոչուած զօրավարի մը*** 

Փաղցր զրոյցը պէտք է սկսէր նոր 

Հարսին ու փեսին միԼեւ* կ՝ երեւի թէ 

երկար սպասումներուն պտուղը քաղելու 

ժամանակը Հասած էր թէ՛ Խուլ Լուսինի 

ել թէ՛ մեգի Համար • * * Տա յտնապէս Լու-

սինը քազցր բաներ կըսէր իր Ա՝ կրոյին, 

վասնզի իր ետզմա^ն ծոպերը ուլիկնե-

րու բոժոժներուն պէս կը շարժտկէին Տ 

Բա յց (ք կրոն արդէն . . . քնացեր էր 

ամենախոր քունով մը աչխարՀի ամէ-

նէն մաքուր անկողիններէն մէկուն մ ԷԼ, 

եւ անշուշտ ընկղմած՚ երազներու մ ԷԼ* 

արդեօք իր երազին մ ԷԼ Աասնոյ սարերուն 

վրայ ոչխա՛՛ր կարածէր, թէ ՛Քիւրտերու 

դէմ կռիւ կը մղէր* թերեւս Հին Հարսա-

նիք մը կը շաբունակէր՝ Աասնոյ իր գիւ-

ղին մէԼ> փողի մը Հեշտալուր Հերհհր^Ն 

Հետ է կամ շատ Հաւանաբաբ յաԼոբդ օր-

ուան կարկանդակները կը վաճառէր Հա-

յոց վարժարանի մեծ դրան առԼել • » » ) 



ք ՝ Ա Գ է * Ն 

Այս. բոլորը Լ ո ՚ ֊ ր 1 Հաւանականսւ– 

թիլններ են, բայց, գերիրականը այն Էր 

"9 Մ կրոն Հիմա, սսւագասաի սեն-

եակին մԷ1% սսւագասաի գիշերով, կը 

քնանար , կր խռկաք ու. կ՝ երազէ ր է 

ԶըԱաչիք րաներքլ կ՝երազոլին , - կ՝ե– 

րե*–ի ։ 

Մինչդեռ Խուլ Լուսին/լ կը մնար ար-

թուն , գե՚րարթուն, ռեւէ սահմանապա-

հի աւելի յ 

Ընկերներուս պրկուած ու լար ուած 

ուշագր/ււթիւնը լուծողական ստացած 

էր՛՛ 
՛Բովէս բարձրացան քբքիքներ • • • 

Հիմա կը տեսնէինք. թէ Խուլ Լուսի-

նը» փորձեր՝ կ՚ընէր արթնցնելու, կաղ Մրկ՜ 

րոն , որ միա <ք՜ա մ ան ակ թէ՛ կը խո. կար եւ 

թէ՛ Կ՝ եր աղէր X Խ.սւլ Լուսինը իր, Հ խնայ-

ուած ձեռքով կը չոյէր եօթանասունամ-

ես*յ մ աղերը Մ կրոյին ^ որ իր երազին մ ԷՀ 

թեըեւս. իվք առածին սիրածին հեյո կը 

համբուրուէր » 

Խուլ Լուսինը աւելի սպասելու իրա-

ւունք չունէր Ա՝կրոյէն, քանի որ իր միակ 

փափաքը եղած ԷՀ իր բարձին քով գը– 

լո՚ւխ մք* որ միայն շնչէր ել ուրիշ ո– 

մէնձ մեԿգեո– ՚"Հա Ա կրոյին գը– 

լուխը ոչ միայն կը շնչէր, այլեւ կը խը/լ– 

կար ։ 

Կաղ Ա՝ կրոն այգ պա հուն շոյանքնե-

րով արթնցողը չէր, նոյնիսկ ղինք շոյող 

ձեռքերը • . • հինայոլած ըԱային է 

Կ՛՚երեւի թէ յուսահատեցալ Խուլ 

Լուսինը. ոտքի ելաւ մ՛արելու լամբարը, 

մ՛օտեցաւ այն պատին, որուն վրայ կեռէ 

մը կախ ուած էր լամբարը , եւ որուն ծա-

կեր էն մեր աչքերը աոնուաղն երկոլ մա– 

մէ ի վեը կը լրտեսէին զինք։ էգ գայլի 

իր աչքերը կարծես բախեցան մեր աչքե– 

բուն« •« 

Յանկարծ ճ ի չ մ.ը արձակեց ել վաղից 

Դէ՛զէ Մ կր»ն ֆ ու սկսալ ուժգին ցնցել 

զա յն ՝ գոոօքւՀ—գո չեԼով. 

- Ելի՚Բ »> թոպին ֆիճձքք մեր պատ-

ուին հետ կը խաղան > ելի՛ր ել տէր եղիր 

մ եր պա ա/է լին է 

Մենք լեղապաաաո. փախուստ տուինք 

ել խմբովին կանգ առինք Խուլ Լուսինի 

ւռո*նէն. բաւական– հեռաւորութեան մը 

վբայ X 

Խ-ոռհ Լուսինի, գո+ռը բացուեցաւ տ 

Գրան սեմին իր յաղթ Հասակով 

կանգնեցա*. կազ կրոն , գաշոյն մը բըո՜ 

նած ձեռքին : կողքին երեւցաւ Լուսինը, 

էգ գազանի պէս յ Կ*Փրծէք կենդանաբա-

նական պարտէզի ծերացած երկու վագ-

րեր ըլլա յին , վանդակէն դուրս բերուած % 

էգը սուր կը ճչար, իսկ արուն կը գո-

ռար 5 էգի ճիչերէն կը ծնէին ու կը ծո-

րէին ձփիճ՚ֆեր, անհուն բեղմնաւորոլ– 

թեամր մը, երկվայբկեանը քանի մը 

Հատ յ հ.Փիճ»երը մենք էինք, կանգնած% 

մութին մ է ջ , յիսուն մեթր Հեռաւորու-

թեան վրայ, իսկ արուի գոռոցնեըուն մէ– 

1էն կը ժայթքէին բազում ՀայՀոյանքներ 

Սասնոյ բարբառով յ 

Աասունցի Մ կրոն կ՝Ըսէր Սասնոյ 

բարբառովն իր ա I ձեռքին բարձրացսւ–. 

ցած գաշոյնը » 

- Էսի արհան կոլհրուց կիգսւմ • • • 
ք <ձես արեան աղրիլըներէն կոլ գամ»)\։ 

Այգ պսւՀուն Կաղ Ա՝ կրոն կը խօսէր 

բառերով, որոնք փոխ առնուած։ էին, ՛Բե-

ռի Օհանէն, վասնզի Բեռի Օհանի ցայէ-

ման արտայայաՈլթիլնները, խորունկ 

գործած են բ**լոր Աասունցիներուն Հ ր 

բայ: 

Մ կրոն կոլ գար Հարեա՚ն կոլերէն». 

(ազբիւր) սակայն չորցած 

ԸԱա1ոլ է ր ՛ ՛ ՛ – 

ԱմբողՀ թաղը արթնցած էր» կէս 

ՂէԺՐ ԷՐ՛ մութ գիշեր էր եւ լուսիններ 

կային* էրկինքի եւ երկրի վրայ։ 

Վարի Լուսինը կը ճչար» 

- Թաղին «փիճ»երը մեր պատուին 

Հետ խազցան է 

Աասունցի Մ կրոն, դաշոյնը կը շար** 

ժէր օգին մ էշ եւ կը հայհոյէր ՀայՀո* 

յանքներւ որոնց Հիմնական մ ո թ ի ֆ ը ա– 

ռագա ստի սենեակին մ էշ իրագործուած 

էռսաս՚վ ւ այժմ կը սփռոլէր ոլ կը 

Ր ածուէր հայկական քեմփի այգ թաղա-

մասի բոլոր կիներուն ոլ աղջիկներուն 

ՎՇ^յ 1 որոնք Հեռովն թէ մօաէն ազգա-

կանական կապ ունէին *փիճ*երուն Հետ% 



» 
ՈՀքոն^ իթեն^| պ*ստուիքն Հետ՛ խաղցած 

էին: 

Բազմութիւնը խռնուեցաւ Խ>"ւլ Լու-

սինի աան աոԼես. ,, ութ այգ գիշեր, առա– 

դ^աավհ պխոակ կքէ կրէր Հ 

Բ՛աղին երեւելիները միԼամտեցին եւ 

մեծ գժ՚ուա֊րո ւ թեամբ Հանդարտեցուցին 

կաաղսձծ՜ (Հասոլնցին ու Խուլ Լուսինը « • « 

կազ Տ՚կրոնւ վար՝ աո.ալ դաշոյնը , որ 

երկրէն իր բերած միակ թրԱ է ր , եւ ո– 

րով ս պանն ած էր Օսմանցիներ ու քիւրտ 

աւազակներ ։ 

ՎերԼապԷս Խուլ Հուսինը յաջողած 

էր արթնցնել թարմ փեսսձ, անոր Հեա 

ամբոդԼ թ՛աղն ալ արթնցնելով յ 

Բազմութիւնը ՀետզՀետէ ցրուե– 

ցաւ . . . : 

Կաղ Vկրոն ել Խուլ Լուսինը եըկու 

ծեր վագրերու պէս վերադարձան իրենց 

գաաւագեղը եւ անմիԼապէս մարեցին լոյ-

սը, առագաստի էական մասը դուրսը ան– 

ցընելէ ետք։ 

Անաւարտ իր լուացքին պէս, Խ"ւլ 

Լուսինին Համար առագաստի անաւարտ 

գիշեր մը եղաւ դարնան Ա՛յգ °Ր(Լ։ 

Խուլ Լուսինը Հաւան արար շատ ղըմ– 

գոՀ Լեգալ պա աա Հար էն , վասնզի ոչ քիէ 

ոլրախութեամբ Հաստատեց թէ Մ^ք"՛,/^ 

մ ԷՀ գյոած էյ՛ իր պաշտպանը՝ ՀայՀո-

յ ո ՚ ղ » սպառնացո՛ղ եւ նո՛յնիսկ «խանչէր* 

(դաշոյն) ցոյց տուող։ 

«Խանչէ՜ր* , որուն գոյութեան մա-

սին լուր իսկ չունէր , տակաւին լրիւ խու-

զարկած չըԱալով տուն—փեսային ջեր ած 

ծրարները։ Վերջապէս արոլ եւ երկաթ– 

եայ րան մը գտած էր նոր փեսային մ ԷԼ» 

զոր թազին Հ,փիճ*երը այդ գիշեր ար– 

թընցուցեր էին իր ամենախոր քունէն է 

Խուլ Լուսինին ուզածը ճ ի ՚ շ դ այդ 

տեսակ Հգլուխ» մըն է ր , որ ունէր, նաեւ 

դաշոյն բարձրացնող ձեռքեր։ ՎերԼապէս 

I) ասունցի մըն էր»՛* Մ այրի կէս ճ ի ՚ շ գ 

իր ուզածը < • • 

Լոսսինը սւյչեւկ, մինակ շէր • • * » 

Սասունէն բերուած դաշոյնը քսան 

տարի Խոք պատեանէն ելաւ. եւ. ա– 

ոանց, գերլլ կատարելու գրՐ՚ձցւսւ>՛ իք 

դւաոեանէն ներս, Մկրո-յին փեաայո*– 

թեան պէս, Հ 

Ա կրոն այդ գիշեր այնքան նմ-ահ էր 

իքի դաշոյնին * . . տ 

&ա,Լորգլ օրը, Հայրս կանչեց֊ գխ** 

սաստեց* ու ըասւ < 

- ԳխոեՐ» թէ Ով էր Մկր~ն , էրկքփ 
մ-էի 

Երկրի՜ն մ է ի Վերքի* #ասա*նցիհ*֊ 

րը միշտ երկո՛ւ կեանք* ունեցթսծ» են՝ 

երկքփ մէՀ ես երկրէն դուրԱ՛Հ 

ՀքՍյրօ* ապա պատմեց– թէ ո՛վ եղած 

է Մ կրոն եւ խնչե՜ր ըրա»է՝ երկրին մ է չ . , ք 

քիբսծ է «Հան. ֆխոայի*% 

եղած է Անդրանիկ ւխս-շայի աչքին 

ւուսճ» 
սպաննած է թա4 էՐգ ա^սղակները, 

գա շոլնա Հարած է անիրա–*– Հարկա– 

Հաւաք մը - ՀթաՀսիլտարֆը՛ ատոր Հ ր 

րայ Հետապնդուած է երկարէ ատեն՛ ել 

սախզոլած՝ ԱսաունԷն փախած» է նախ 

Տիգրանակերսւ., ուր դարձեալ գաշՈէնս** 

Հարած է օսմանցի ոստիկան մը^ հ*» ա՛*՝ 

պա անցած՝ Հալէպ,, աոաԼին, մեծ պա^. 

տերազմէն քիչ առա Լ: 

այգ րո-լորը, Ար***ծ> է Հաւանաբար 

այն» դաշոյնով, զոր ես նա-խռրդ գիշերը 

տեսեր էի Մկրո>յխ ձեռքին մէԼ, ա ՚ յ ի ձե**– 

քին» մԷԼ՛) որով Հիմա դՈդգողագին կար-

կանդակներ միայն կը ծախէ 9 

Հայրս Կաղ Մ՝կրո>յի ւէասին իր. զեկու-

ցումը փակեց ՀԽոԽձեաէ վերԼաբանով. 

- ՀիմԱւ ձեզի, պէս վփի&*երուհ Հմեր֊ 

զախձը, (ծաղրանքի առարկան) եղած՛ է 

ատանկ մ՛արդ մը • »« ձեզի » » • 

Թաւալե^ան– տարիները է 

Կազ Մ կրոն շարունակեց» ծախել– կար–* 

կաձդակներ% իլ* ք՝ւագլ.Ա1յին, վրայ % Հայ-

կական փորձարաններու դ/ալոէւծրո*ճ աո– 

Լեւ։ 

Կարկանդակներուն բերած Հասոյթով 

տարիներով ապրեցան ին^ ել իր կինը՝ 

Խուլ Լուսինը,։ երկոս ծերունիները գր^– 

թե մՀարգո*. կչյսրգա* չմնացիՏ*։ Փկր*ւն\ 
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մուսնութենէն ետք կը Հագուէր մաքուր 

եւ գրեթէ ամէն օր կ՝ ածի չուէր է 

իք ուլ Լուս ինը այլեւս ուրիշներու յր– 

ւացքը չէր ըներ, իր րոլոր կորովը կը 

սպառէր իր աան եւ ի՛ր ՀգլխաւորՀին 

մաքրութեանը, կորս ուած աարիներու 

վրէժը լուծելու կիրքով մը X Նոյնիսկ 

մօրս օգնելու չէր գար է Բայց Հա Լան ա՛-

րար կ՚աղօթէր մօրս եւ իրեններուն Հա– 

մ ար ք ըստ իր խոստմ ան : 

Այսպէս անցան տարիներ ••«( Ո՛չ 

Ա՛ կրոն թրքերէն սորվեցաւ եւ ո՛չ ալ Խռւլ 

Լուսինը Հայերէն: ինծի Համար գրեթէ 

Հանելուկ մնաց թէ այգ երկուքը իրար 

ի՚նչպէս Հասկցան տարիներով. . • Հալա-

նարար նա խամ ար գերու կամ խուլ—Համ-

րերու պէս X Թերեւս իրար չՀասկնալով, 

իրար ՝ Հ ոաուըաալով տ 

Ապրեցա՛ն է Ապրեցան միասի՛ն հ 

1 9 4 6 թՈէ֊Ի ա ՚ ք րան Էր X Ներգաղթը 

արգէն սկսեր էր եւ ոգեւորած* ամրողԼ 

Հայ ժողովուրդը ւ Հայաստանէն նամակ-

ներ սկսեր էին Հասնի լ , երկար դադարէ 

մը ետքէ Ներգաղթի քանի մը կարաւան-

ներ մեկներ Էին արդէն է 

Ամրան գիշեր մը, սասունցի Ա՛ կրոն 

եւ Խուլ Լուսինը բարձրացան սենեակս, 

երկրորդ յարկի վրայ, ՀալԷպի մ է ի 

Մ կրոն իննսունի սեմին թեւակոխած 

էր, իսկ Խուլ Լուսինը ութսունի ւ Գրե– 

թէ քսան տարիներ անցած էին իրենց ա– 

մուսնութենէն, այսինքն այն օրէն՝ երբ 

ես գարնան գիշեր մը լրտեսեր էի այս 

խնկաբոյր ծերունիներու առագաստի գի՜ 

շերը գործելով անքաւելի մեղք մը ։ 

8 ո լզուեցայ ։ Տիշեցի պատանութիւ-

Կ" > մէշեցի քեմփի օրերը, յիշեցի իմ 

ալ կեանքէս փրցուած քսան տարիները յ 

Նստան դէմս, կ"զք–կ"զքի, ծեր ա– 

րագիլներոլ պէս ՛՛՛է 

Ծ կրոն ծոցէն Հանեց ել ինծի երկա-

րեց նամակ մը, զոր նոյն օրը ստացած 

էր Հա յաստանէն ւ Այգ նամակը եկեր էր 

Հասցէովը այն փուռին, ուրկէ Մ կրոն կը 

վերցնէր իր ծախած կարկանդակները ։ 

Խեղճը նոյնիսկ չէր գիտեր թէ ո ՚ վ է ր 

ղրկեր իրեն այգ նամակը, վասնզի ինք, 

որքան կը յ ի շէր է մօտաւոր Հարազատ մը 

չունէր Հայասաանի մէ^ X 

Պատռեցի լւլաՀ արանը է 

Երկար նամակ մըն Էր է 

Այլածին իսկ տողին առ^եւ մնացի 

շուարած է 

Շարունակեցի ընթերցումս • • « 

Բայց իրապէս սաբսափեցայ երբ մը– 

տածեցի հ թէ ի՚նչպէս պիտի կարենայի 

Հաղորդել բովանդակութիւնը » ՂԳո՚տէ 

անՀրաժեշտ ճարտարութեան եւ ուժին 

պակասը մէֆս է 

Ի՞նչպէս Հաղորդել . • « յ 

Նամակին բերած֊ անակնկալը ողբեր– 

ղութիւն մը չէր , բայց այնպիսի նո բու-

թի ւ֊ն մըն էր, որ կոչուած էր տակն ու 

վբայ լնելու այս ծերունիներու կեանքին 

վերջաւորութիւնը յ 

Նամակի ընթերցումէն ետք, ոտքի 

ելայ եւ սկսայ երթեւեկել սենեակիս 

՚ ք է ի 

Ի*նչպէս Հաղորդել* իԴչպէս ել ուր-

կէՈ սկսիլ։ Նախ ի՞՛նչ ըսելէ Նայեցայ եր-

կու ծերունիներուն; Անոնք այգ պաՀուն 

այնքան նման Էին երկու շարժուն մո-

միաներու , զմռսուած՝ սիրոյ չորցած իւ-

ղովը , եւ պատրաստ՝ սխալ Հպումով մը 

քայքայուելու, ինչպէս կ՚ըլլան, կ՚ըսեն, 

մոմիաները տ 

ինչպէ՚ս քայքայել այս մոմիաները , 

որոնք քսան տարիներէ ի վեր կենդանի 

մեռելութիւն մը պաՀեր էին։ 

Ա՛կրոն, որուն Համրեբութիւնը կ՚ե-

րեւի թէ բոլորովին սպառեր էր, Հար– 

ցուց ինծի. 

- Սխքօ՛, ըմ հուոգի, ի"6չ Է գ ր ո վ 
ընդրսւ մէջ • . . 

- Բեռի՛ Ա՝կրօ , - սկսայ վերջապէս, 

- այս նամակը քեղի գրած է քո՛ւ աը– 

ղագ.. . ։ 

- Ջ հ ա ս կ ն ց ա յ , - Հարցուց Մ կրոն, 

իր գլուխը օրօրելով, խոր ալեւոյթի Հա-

սած ծերունիներու յատուկ գլխոլ օրէՒ– 

բումով մը է 

Բառերը Հատ—Հատ գոռալով կրկնե– 

ցԻ• 
- փո տզէն քըգի նամակ է գրէ • • • 
իննսունամեայ Ա՛կրոն այս անգամ 
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ճշգրտութեամբ էս^3 Ո լ Հասկցաւ, ըսա– 

ծըս, բա յց գբեթէ գոռաց երեսիս • 

- Լաո՜յ յ հսի տղայ չունը ՚մ • • > 
Պատասխանեցի կտրուկ կերպով • 

- Ա՛յս պէս գրուած֊ է նամակին մ ԷԼ ։ 

Երկար այգ նամակին մ ԷԼ մանրա– 

մասն ու փաստացի պատ մ ուած էր ամ է– 

նէն անսպասելի եւ չերեւակայուելիք պա– 

տաՀարը։ համակի ընթերցումէն ետք 

ես Համոզուած ու Հաւատացած էի թէ 

ի՛րապէս Մկրոյի տզան գրած է այ,յ. նա– 

մակը, մինչդեռ. Հայրը, իննսունամեայ 

Մ կրոն, որ դիմացս նստած է , չէր ըն-

դուներ , չէր կրնար ընգունիլ թէ ինք 

զաւակ մը ունեցած ըԱայ դ որ կարենայ 

իրեն նամակ գրել » • » : 

ի՞նչպէս Հաղորդել նամ ակին չարու–» 

նակութիւնը : Փիչ ետք Խուլ Լուսինը մի– 

Լամտեց թրքերէնով եւ Հարցուց թէ ոով 

դրած է ա՛յդ նամ ակը եւ իՈնչ դրուած 

է անոր մէԼ։ 

- Սպասէ՛, - գոռացի զառամած այգ 

գայլուՀիին... 

նախընտրեցի նամ ակին բովանդա-

կութեան Հիմամբ Հարցաքննել Ա՝կրոն եւ 

աստիճան առ աստիճան ստուգելյ ապա 

ներդաշնակել երկու կողմերը նամակը 

եւ Ա՝կրոն. Համոզել ու Համոզուիլ գե-

րազանց օր էն անՀաւատալիին : 

- Ա՝կրօ՛ չ - ըսի է - գուն երկիր ա– 

մուսնացե՛9ր էիր Տ 

- Ա յ ո ՛ , - պատասխանեց Ա կրոն՝ 

դողդղալով, արդեօք ճշմաբտութենէ^ն 

թէ Խուլ Լուսինէն ւ 

- Օ^իա յն մէ՛՛կ օր պառկեցար Հար-

սին Հետ, ը զ ո ՞ Ր դ ՛Բեռի՛ ՄկրՕդ -

Հարցուցի կրկին իննսունամեայ ծերու-

նիին։ 

- Ըգ11՚րդ էդ - Հաստատեց Ա՝կրոն ւ 

- ԿնոԼգ անունը Կուլէ* է ր , - Հար-

ցուցի է 

- Ըզււ՚րդ Է, - պատասխանեց ՛Բեռի 

Մկրոն է 

քքւրեմն մինչեւ այստեղ նամակն ու 

Ծ կրոն Համերաշխ կ՛ընթանայինք ՛հըմ– 

ուարոլթիւնները եւ անՀաւատալիները կը 

սկսէին ասկէ անդին տ 

Նամակը կ՚ըսէր « 

՛Բեռի Լք՝ կրոն երբ Աասոլնէն փախչե-

լով կանցնի Տիգրանակերա, Հոն կ՛ա– 

մ ուսն ան այ • Պսակին յաԼորգ օրը , երբ 

Գիշեր մը միայն պառկած էր Հարսին* 

Կուլէին Հետ, ոստիկան մը կու գայ ձեր-

բակալելու ղինք։ Ա՝կրոն իր դաշոյնով -
ա ՚ յ գ դաշոյնովդ զոր ես եւս տեսած էի 

քսան տարիներ առաԼ՝ Մկրոյի երկրորդ 

ամուսնութեան գիշերըէ Հայկական Հիւ– 

ղաւանին մ ԷԼ, - կը սպաննէ ոստիկանը 

եւ տակաւին միօրեայ փեսա յ՝ կը փախ-

չի ու կանցնի Հալէպ : Գէպքը աեղի կու-

նենա յ 1 9 1 4 թուի Յունիսին, առաԼին Հա– 

մաչխաբՀա յին պաաոեբազմէն շատ քէԼ 

առաԼ: 

Ապա կը պայթի պատերազմըէ Հար– 

սը յղի վիճակով կը յափշտակուի ՛Բիւր– 

տի մը կողմ Էդ որուն տան մ ԷԼ ծնունդ 

կոլ տայ իր ման չուն՝ Վար գանին, որ 

Հ իմ ա. . ՚ կը գրէ այս նամակը է 

Ուրեմն երկո՛ւ պսակդ միայն մէ՛կ 

գիշեր իրական փեսայոլթիէՖ ել մէ՛կ 

զաւակ . . . * 

Մ կրոն Հիմա թաղուած է մտածում-

ներու մէԼ։ կը վառէ Հ.ճղարա՝ֆ մը եւ. կը 

Հարցնէ. 

- Կուշէն ո\Լ է ։ 

- Ո՛զԼ է է – կը պատասխանեմ է 

Բարեբախտաբար Լուսինը թէ՛ խոլլ 

է ե լ թէ՛ Հայերէն չի գիտեր։ Բայց կ ն ո ֊ ֊ 

Լական բնազդով կը զգայ թէ նամակին 

պարունակութիւնը խորապէս կը շաՀա– 

դըրգռէ նաեւ զինք է Ուստի ա տ են ՛ատեն 

կուզէ մ ի Լա մուխ ըԱալ , բ այց զինք կը 

Լանամ Հեռու պաՀել մեր խօսակցութե– 

նէն։ 

Մկրոն այս անգամ կը ՀետաքրքրՈլի 

եւ կը Հարցնէ. 

- ՈրԷ^ն. օղշ մացեր է ըւք քա֊լֆաթ– 
(ի՞նչպէս ոզԼ մնացեր է իմ կինս - Կու– 

լէն) . . . էսի ւքհւաւկ ըմ գիտէ (Ես մե-
ռած գիտէի զայն) • • . 

- կոլլէն ալ քեզ մեռած կարծած է 

մինչեւ վեր Լ, - կը պատասխանեմ Մըկ~ 

րո յին , - միա յն թէ առաԼին ներգաղթող 

Աասունցիներէն իմացած է թէ դուն եւա 

ոզԼ եւէ եւ > • • ամուսնացած » 

Ս՛իա զին կը նա յինք Խուլ Լուսինին • • • 



ա 

Քարեքախսւարար. %ամակվէն ար 

ղան երկքսրօրէն պքսսոէած Էր թէ ի՚նչպէս* 

ԻնՔ՝ ել. ից մայքփկը կրցեբ են ագատիէ է 

Ամփոփելով կըւ Հաղորդեմ ՄկրոձՒ^ ք 

- կուլէքլ Բիւրաֆն մօ ա կը մն աչ ա» 

տեն մ՛ը, յիտռյ^ իր– աղուն Հետ կ՝աւրւսոի՚ 

ե*– կ^լ ձրէրդձ մանել որբանոցը, ապա. 

կՀանցնի Աու5սաա*ա% եւ անկէ՝ Հայաս– 

ասան՛* » » 

՛Բեռի Ակրոն ՀետղՀետԷ կը Համոգոեփ 

թէ ից 1(Բ4Բ՝ ա՚ձԴսէԻսօվ կք&աթ ոդֆ մնա-

ցաե՛ ը յ յ ր լ ւ 

^ մնաց մեետա/քՈյՏ* Հ՛արցը - աղաքն, 

Վարգանը.։ 

Ի՞նչպես Մ կրոն Համոզել որ միակ, 

ղիշերուսէն մը փեսայոլթեան ծնունդը 

կքնաքի քք$ձա1 Վ յ ՚ ՚ Բ Գ " 1 ^ եւ մէսնասանգ 

կրնար ՝Բիէձրաիձ արգիւնքը եղած՛ չըլլալ։ 

8անկարծ՝ միտք» կ՚իյնայ նազարէթ– 

ցի Տովսէփքլ,, Աիսոլաի ձեսական Հայրը, 

որուն նմանեղոլ երկիւղին• մէՀ պիաի 

ւրանկր ինքղինք, Մ կրոն,, եթէ դժբախտս*– 

բար (ք կրոն օժտուած կամ • » • պատժուած՜ 

Ըվլ/ԱքՒ մեր՛ գիսոհսթեամբւ 

֊ 1ԲկրօԼ, - Կ՚ըսեմ, - կոլլէն երբ 

ի՚նք կ՚ըսէ թէ Վարգանը քո՛լ որգիւբ է , 

քեզի կը մնայ խ պ ը լ ի լ Լ ընդունի լ) .- « Ժ ւ ւ վ 

ք պզտիկով, այսինքձ՝ յղի) գացեր է 

•Բիաւրաոին մօսա, &Ժո<վ՛, - կ՚ըսեմ ու կը 

կրկնեձ։ 

Խեղճ– Մ կրոն թասունի սեմին կ ՚ ի մ ա ֊ 

* * * իր աոաքին կնոջ ես 

միակ– ՓաԱչուն : 

- - կ՚ըսէ Մ կրոն, - Ա ա ո ծ ա . 
րան՝ է . եսի իքն՛* գիքհսք»..; 

Ապա՝ 

- Ոպւիշ– ի՜նչ՝ է գրէ էդ Վարդան, -
կը Հարցնէ Ա՝կրոն . . . 

- Բեղի՛ կը սպասէ, - կը պատասխա-

նեմ, - կ՛ուղէ, որ դուն ալ Հայաստան 

երթաս՝՝ իրե՛նց մօտ ։ 

- Գացեր է հայհայդ մացհր է վայ– 
հ , ֊ ^ մրմնջէ Բեոփ Ծ կրոն ոԼ կ& 

նայի Խուլ Լուսինին ։ 

Կ& Հասկնամ Ակրոն տանՀոյլ կարեւ-

որագոյն Հարցը.֊ թ կ պիաի ըլյքսյ Լո^ 

"ինը, Խո՛ւլ Լուսինէ որ բար երախտա-

րար գես* աեգեակ> չէ նամակին րովաՏ* •< 

գակութեւաՏհ.6 Հետը– կրնա՚*՝յ, տանիր Լոօ.– 

սինը, պէ^տք է տանի, պէ՞տք է եր-

թ ա յ . . ֊ ։ 

- ՚Բ&ռիէ Ծ կրօ, - կ՝ըսեմ։, - Վար-

գանը» իմացած» է թէ գուն ամուսնացած 

ես. ես կէուգէ որ երկրորդ կինդ, Լուսինն 

ա՚է, Հետդտ տանիս . . , 

Խեղճ Ծկր*>& իր իննսունէն ետք իԴչ– 

պէս պիտի պաՀԷ երկոլ կիներ, երկուքն 

ալ կեանքէ ծովուն մէՀ կեանքէն ծարաւ 

մՓացահՒ ։ 

- Ո^րիշ Ի՛՛նչ է գրէ էգ Վարգան, -

կր Հարցնէ Ը՚կրոն, առանց Վարգանը 

տակաւին իր տղան կոչելու ։ 

- Վարգանը եւ իր մայրը՝ կա֊լէն 

կ՚ապրին Արագածի գիւղերէն մէկուն 

մէջ։ Լաւ վիճակ ունին եւ կ՛ուզեն որ 

վերջին օրերդ անպայման, անցընես ի– 

րենց մօտ, երկրորդ ^ ւ » ^ Հեսլ. • . 

Բեռի ՄկրոԱ կը թաղուի անելանելի 

մտածումներու մէջ. միայն ձԽւքի շար-

ժումներ Կ՚ընէ, որոնց իմաաոը. քակել 

նուաղ գժ՚ոլար չ է , քան ուրարտական բե-

ւեռագիր վերծանելը֊։ 

՛համակը, կը վերադարձնեմ՛ Մ կրային. 

Մկըոն սակայն, կը խնգրէ որ իմ մնտ» 

մնայ «էգ մաքթոլսթ, ել. երկոս֊երԽք օր 

ետք պթստաախան մը գրկուի,, իմ՝ ձեռ-

ք՛"/ • 

Կը մԼկնին. ՄկրոԿէ եւ Խ^ւլ Լուսինը, 

երկթա շաղոեող֊ մոմիաներու պէս։ 

Երեք օր– ետքէ երեկո յխան մօտ ք Բե-

ռի Ծկբոն կեցաւ, սենեակիս գրան սւռ– 

ջեւ է Աոանձին եկած էր։ 

- Բարեւ ք Աիմօ՛, - ըսաւ, ու գէպի 

Դիասեղանս աաա^ա^այ., օրօրուձլովքիչ 

մը ծերութենէն եւ աւելի շատ յուպու*» 

մ է ն ։ 

- Բարեւ, Բեռի՛ Ա կրօ, - պատւսս– 

խանեքի ևհ խնդրեցի որ նստի՛։ 

ԱերԺ&ց, նստիլ, եւ շարունակելով՝ ոա>– 

քի. մնաք՝ իր֊ վերջին պատգամ՛ը տոձՈզ 

ծեր նաՀապեաի մը պէս Հասի֊Հաա ը– 

սաւ. 



ք Լ ՚ Ա Գ ՚ Ի ^ 

• - ՚Վարդա&ը «րմ է • • * •( ՎարդսԻնը 

Տ իմ աղաս ^) տ 

յ| էէրկո՚ւ պսակդ միայն մէ՛կ գԷէ^Ր՝ 

բէնսուՕն տարիներու մ ԷԼ եւ մէ՛կ մանչ ՚ • : 

ես ԿԸ. յՒԺ՚ք տեսած ըլլալ տեղ մ ր , 

բայց ե ՞ ր բ , խո չոր ու Հին նարն Լենի մըՏ 

մէ՛կ—Հատի՛կ պտուղով՛ • . 

Ապա Ակրոյէն կ՛իմանամ նաեւ ։թէ 

Փխոլլ (Լուպինը իմացեր է ամբողԼ պատ-

մութիւնը եւ .քաց ու կոծի մէԼ է ին-

կած ՛ ՛ ՛ ւ իր Մ կրոն կորսնցնելու սս*րսա– 

,իը Հեղեղեր է գին^.. . ։ Չ՝ ուզեր Հայրե-

նիք երթալ, կը վախնայ որ Հոն քքկրոն 

լքէ զինք եւ անցնի կուլէ ին • . . կողմը։ 

ձետով երկու կին ՛նոյն յարկին տակ 

իԴչպէս պիտի ապրին մէկ ամուսինի 

ՀԼԽո ։ 

էԱրագահփ՛" լան Լին վրայ. . . 

- Ա՜յ Ալագեաղ, - կըսեմ –միտքէս, 

- ՀէՈէն ատանկ «մեղքֆ մը կը շւսլկե՞ս 

Վարդ ան ի նամակին կը պատասխա-

նեմ : 

քՀէնսանԷն ետք խեղճ \քկրոյին բեռը 

շա՛տ ծանրացաւ, կարկանդակներու իր 

ւթսւպլ<այ էն շա՛՛տ ասելի ։ ԳԼւելի գ՝ի*–րի^ 

•Աքիափ 1լչր**ր Մկրոյին Համար իր իննսու-

նին Հայք դ ՛դրական եք կու թապլսւ կար-

կանդակ տչաքկկ ՛ու վաճառել, քան երկա. 

՝կիԱեր *զաՀեւ . . . է 

կ*յմհւթքթ ամիսները֊, կարծեմ քանի 

մը *նա8ա՝էֆեր գացին ու. եկան . . . տ 

ատ թուի վերԼթ կարաւանով ք/ա– 

սոՀեցի Մկրոն եւ հ յ ՞ լ լ Հուսինը մեկնե-

ցան ՛Հայաստսձն : 

՛ծ» ւէոռցայ զանոնք... է 

ւա–– 

քԱյգ թաին յ»յցեյեցի Հայաաոան։ 

Տումիս ի պայծառ օր Հշ> մեկնկայ 

ԱյսԼսանցիներոձ. ^րԼա^ը ւ 

Ալագեա՚զ * * * 

ճամրՈէն գրեթէ ամբողԼ տեւողու-

թեանդ կը մրմնԼէի երգ մը. 

- Ալազծազ, բարձր սարին, ՃոնԹ ա 
կիսւուել կատարին • • • 

Քանի մը Ժամ ՛ետք կը Հ ասն ի մ ՛ա-

լին քսպաքադիւղը, որ կեդրոնն է չըրԼ– 

դործկոմի (գաւառէ , Ար աղածի լանԼին 

վ ր ա շ յ 

ինքնաշարժը կանդ կ՚առնէ Ղալինի 

& քառավար ական պալատին առԼեւ է 

Զի" կր Գ՛իմ ա լոր՛է թռլխ Ու թիկնեղ 

՚ղինոէ-որակա&ւ մը, ՛իր պա շտօնական Հա– 

մաղգեասով, կուրծքէն կսախսՏծ իր բո– 

լոր շքանշանները , քսանէ աւելի դ բո լորն 

սդ շաղուած՝ ճակատամարտերու մ ԷԼ» 

անիկա եղած էր &՝ամանեան դոէնգի 

վւոիւ-վբամանատարնեյւէն –մէկը • աԳէսւնը , 

էէվէքան էլը յիշեմ դ Գրիգոր ԱրրաՀամեան 

էր՛ 

ֆոկակա՚ն առիւծ մը 

Գրիգոր ԱբրաՀամեանը շրԼանին թէ՛ 

•զինուորական Հ րամանաաարն էր , թկ ՚ 

•գաւաոյապեաը եւ թէ երեսփոխանը Հա– 

յաաաաեի գերագո յն ՛սովետի մ ԷԼ I 

Արեւոտ Հ*ր մըն էր, երբ գարունը կը 

Համ բո սրուի ամրան Հ՛ետ , երկու բարի 

դրացուՀիներոլ պէս ։ ՝ք**նչքս1ն գեղեցիկ 

՛օր էմքն էր ։ .՚Արագածը ծագկեր էր նշենիի 

Հ անգո՛յն ւ 

քքասանցի Հրամանատարին Հետ 

գարս կու գանք կառավարական պալտ– 

«ոէն ։ ՚ԱմՀն կողմ կսէնանչ, որ կը տա– 

րսՀծաֆ դէպի Վեր՝ յաչոր ճամբս&երէն, 

կարծէք Հասնելու Համար Արագսէծի քորս 

տթսգաթներըդ ՚մփնչեւ Լոսսաւ որ չի ՛կան-

թեղը տ կանանչը կարծէք» կը Հալէր է Դփ– 

յ&ացսւ Թաքւինի Հին աաճարն Է , կարմբա-

լո ւն ոլ ճարտարապհտակոՕւ կոթող 1էը« 

կարծեմ Հինգեր/էրգ գարէն մնացած ւ 

Կարծէք ՛այգ աաճարը կ՝աղօթէր միս-մի– 

նակը. կարծէք ա>յգ աաճաքՀ* \ադօթող 

մրն էր Արագսէծի մեծ տաճարի մ ԷԼ ։ 

Մ՛եծ լռութիւն Հը փռեր էր իր ձայե 

լաՏգ*՝ վսյէեւ ու ծաղիկ Հ/ասաքհլու Հա-

մար : 

կը դիտեմ շուրԼս մեծ կարօտով մր 1 

օր կու Հրա^ Հթշերպգ * 
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կէսօրը մօտեցեր էր» Աասունցի Հը– 

րամանատարը կ՝Ըսէ ՚ 

- ճաշը պիտի ընենք Աչնակ գիւղին 

մ է ի 

- ինչո՛՛ւ Աչնտկի մ ԷՀ, եւ ո՛չ թէ 

Թալին ի կամ էղարչիկ գ ի ՚ ֊ ղ ի ^ԷՀ* ֊ Կը 

Հարցնեմ իրեն է 

Եղարշիկ գիւղին Հօրեղբայր մը 

ունէի 

- Որովհետեւ Աչնակ գիւղի Կոչիողին 

նախագահը ա յգպէս փափաքէ ցաւ, երբ 

երէկ լսեց թէ դուք պիտի գաք Ար ագահ՝, 

*** պատասխանէ սասունցի Հրամանա– 

տարը ւ 

- Ո°վ է այգ նախագահը, - կը Հար-

ցընեմ տ 

- Բիչ ետք կոլ գայ ու կը ծանօթա-

նաք իրեն։ Լսեր Է ձեր մ ասին , - կը պա-

տասխանէ սասունցի Հրամանատարը է 

Կը քալենք դէպի Թալինի տաճարը, 

խոտերուն մէՀէն : 

8անկարծ ինքնաշարժ մը կանգ կ՚առ-

նէ կառավարական պալատին առ^եւ: Եր-

կու Հոգիներ կ^իՀնեն կառքէն. անոնցմէ 

մէկը կը յառաջանա յ դէպի մեղ: Ես եւ 

Հրամանատարը արդէն մօտեցեր էինք 

Թ՛ալինի տաճարին է 

Նոր ժամանող մարդը կը Հասնի մե-
ղի է Սասունցի Հրամանատարը կ՚ըսէ» 

- ինքն է , Աչնակ գիւղի Կոլիողի նա-
խագահը շ 

- Բարի եկեր էք% ընկե՛ր Ա իմոնեան, 

- կ*ըսէ Աչնակ գիւղի կոլխոզի նախագա-

հը , ձեռքս ուժգին սեղմելով յ 

Բառասունի մօտ բարձրահասակ ու 

առնագէմ տղամարդ մ ըն էր է 

- Բարի տեսանք, ընկե՛ր նախագաՀ , 
- կը պատասխանեմ է 

- Ես Վարգանն եմ, Մկրռյի տը– 

զ ա ն - Կ՝ԸսԷ Կոլխոզի նախագաՀ ը ւ 

–~ (ք*Ր Մկրոյի, - կը Հարցնեմ է 

- Մ ոռցե՞ր Էք Ա* կրոն, - կը Հարցնէ 
քիչ մը զարմացած ել թեթեւօրէն շիկնե– 
լովւ - ա՛յն Ծ կրոն հ որուն նամակները 
դուք գրած էք ներգաղթի շբՀանին, 1946 
թուին... 

- Խուլ. Լուսինի ամուսի՞նը, * կը 

Հարցնեմ ել կը փաթթուիմ Վար դանին , 

Աչնակ գիւղի Կոլիողի նախագահին % 

Պահ մը Արագածը կը մչոլչուի աչ– 

քերուս առ^եւ . աչքերս լեցուած են ար-

ց ունքով յ Վար դանին աչքերն ալ կը լեց-

ուին նոյն բանով ։ 

Ահա՛ թէ ո՜վ էր կոլիողի նախագա– 

Հը... 

կը բռնեմ Վարդանին թեւէն ել կ՚ա– 

ոաֆար կեմ նստիլ յ 

Կը նստինք խոտերուն մէֆ, Թ ՛ ա լ ի ն ի 

տաճարէն ինկած քարի մը վրայ է 

Մինչ այգ, երիտասարդ մը կոլ գայ 

եւ սասունցի Հրամանատարին կը յայտ-

նէ թէ Հեռաձայն ունի է Հրամանատարը 

կը մեկնի է 

- Է՜ Վարդան, ո՞ւր Է Հայրիկդ, -

կը Հարցնեմ սրտատրոփ ։ 

- Մեռա՜ւ Հայրիկբ > - կը պատաս-

խանէ Վարգանը յայտնապէս յոլզուած յ 

–Ե՛՛րբ։ 

- Աեւ ծովուն վրա յ յ նաւուն մ ԷՀ, 

Պաթում չհասած, - կը պատասխանէ 

Վարդան, խոտերուն մէՀէն ծաղիկ մը 

փրցնելով է 

- Տետո՞յ, - կը Հարցնեմ գրեթէ չը– 

փոթաՀարէ 

- Ես զիրենք դիմաւորելու Համար 

Պաթում գացեր Էի : կը սպասէի Հօրս եւ 

իր կնոջ նաւէն իջնելուն տ Հօրս դագաղը 

միայն կրցայ դիմալորել, Լուսին մ ա յ– 

րիկին Հետ՛ > . ; Հայրս կը մեռնի Հաթում 

Հասնելու քիչ մնացած ւ Նաւապետը է ըստ 

օրինի, կ՛ուղէ դիակը նետել ծովը, Աե՛ւ 

ծովը... բա յց իր կինը , Լուսին մա յրիկը 

սարսափելի ողբուկոծ մը կը բարձրացնէ, 

երբ կդիմանա յ թէ իր Ակրոն պիտի նե-

տեն ծովը... Լուսին մայրիկը ԳԷՈէ–ի(Լ 

կը զարնէ նաւին պատերուն, իր մ աղերը 

կը փետտէ, նաւապետին ու նաւաստինե-

րուն ո աքերուն կ ՚ ի յ ն ա յ , որ պէս ղի Հայ– 

րիկս կնետեն ծովը է Ջեռքերը երկինք կը 

բարձրացնէ եւ աղիողորմ կը գոչէ » 

- Իմ Ա* կրոն չեմ ձգեր որ կեր դառ-

նա յ ձուկերուն ։ Հո՛ղ կհուզեմ իմ իան– 

չ ե ր ո վ ամուսինիս Համար . . . է Հա՛, - կ*ը՜ 

սէ Վարգանը, - Հօրս վրայ գաչոյն մ ըն 

ալ կար, Հին օրերէն մնացածէ 
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Շունչ մը կ՚առնէ Վարգանը ել կը 

վառէ սիկառէթ մը է 

Աասունցի Հրամանատարը կը վերա-

դաոնա յ եւ կը Հրամայէ* կարծէք Թ"*– 

մանեան գունդի վաշտերէն մէկուն. 

- Գէպի՛ Աշնակ 

- Ընկե՛ր Հրամանատար , - կ՚ըսեմ 

ՆԻԳՈՐ ԱրրաՀամեանին, որ կարծեմ 

Աասնոյ Բիրչէնք գիւղէն կը սերի ե՛ւ աղ-

դականն է Թ՛ոփալ ԱաՀակի, - քիչ մը 

սպասեցէք • թող Վարգանը լրացնէ իր 

սլատմութիւնը * • • տ 

- ք*ոնչ պատմութիւն, - ^ Հարցնէ 

Հրամանատարը, / / ր եթէ Աասուն մնա– 

ցած ըԱար, կտրիճ Հովիւ մը եղած "լի՜ 

աո ի ըԱար Բիրշէնք գիւղի արօտներուն 

մէջ, Մ արաթուկ նուիրական լեր ան կո-

ղերուն վբայ, - կ՚երեւի թէ իր Հօրը 

պատմութիւնն է » • « 

- Այո , - կը պատասխանեմ Թաման– 

եան գունդի նախկին փոխ—Հ րամ ան ա տա-

րին եւ Վարդանէն կը խնդրեմ շարունա– 

կեր 

- ի վերի յ բարի նաւապետը, - կը 

շարունակէ Վարդան , - կը մեղքնայ Լու-

սին մայրիկին եւ կ՚արտօնէ ծով չնետել 

Հօրս մարմինը. արդէն շատ մօտեցեր 

էին Պաթումին տ Նաւը կանգ առաւ ւ 

Բարձրացայ նաւուն վրայ ՚ տեսայ Հօրս 

դիակը միայն... իմ ծնելէս առաֆ մեկ-

ներ էր, ու իմ Հասնելէս առաջ մեռեր է 

Գիակին վրայ ինկած՝ դեռ կու լար Լու-

սին մայրիկը: Հօրս մարմինը ի^եցու-

ցինք ել թաղեցինք ծովեղերեայ գերեզ-

մանոցը է Աել ծովոլն եզերքը երգեցի 

«ՍԻՐՏՍ ՛ՆՄԱՆ Է ԷՆ ՓԸԼԱԾ ՏԸՆԵՐ • . • > : 
Կը յ Ի չե՛՛ս ա յգ երգին ա յս տողերը • 

Երթամ1 ձի թալեմ Էն գարնան գետեր, 
Ըլնիմ ձըկներու ձագերացըն կեր ։ 
Սեւ ծով մ ՚ ե մ տեսե, սիպտակն Էր րոլոր– 
Ալին կը զարնէր, չէր խաոնի յիրոր– 
էն ո՛՛րն է տեսե մէկ ծովն եբկթաւոր • • • 

- 8ետոոյՏ - կը Հարցնեմ Վար գա-

նին ել կը նայիմ սասունցի Հրամանա-

տարին է որ նոյնպէս յոլզուած է , Հա-

կառակ անոր որ Վարգանի Հօր պատմու-

թեան ծանօթ ըլլալ կը թուի յ 

- Տետոյ, յետոյ, ~> կը շարունակէ 

Վարգանը, - Լուսին մայրիկը առի եւ 

բերի Արագած, մեր գիւղը Աչնակ, ուր 

պիտի երթանք քիչ յետոյ յ Ա՝ա յրս իր ա– 

մ ուսինին տեղ գտաւ անոր կինը միայն, 

քառասուն տարիներու սպասումէ ետք• 

կարծէք Լուսինէն կ՚առնէր իր էրիկին 

բոյրը. իսկ ես մնացի ան Հայր, բայց եր-

կու մայրիկներով• Հազիւ քանի մը ա– 

միսներ միա յն ունեցա յ Հա յրիկ ունենա-

լու ուրախութիւնը կամ • • • պատրանքը է 

Ա՛այրիկս1 կուլէն1 մեռաւ երկու տաբի 

առաջ, իսկ Լուսինը երեք տարի առաջ I 

Երկուքն ալ թաղեցի կողք-կողքի • • • 

- Ա իրո՞վ էին իրարու Հետ երկուքը, 

- Հարցուցի Վար դանին յ 

- Շա՛տ սիրով, - պատասխանեց 

Վարգանը, - երկու Հարազատ քոյրերու 

պէս« իրենց Համար, ծիծաղելով, յա-

ճախ կ՚երգէի «Երկու քոյրեր՛»ը, շեշտե– 

լով Հերկուսս էլ մի բոյիֆն. . . է կարծէք 

իրենց Համար գրուած ու երգՈլած ըը~ 

լար այգ երգը» Լուսինը գրեթէ չէր լսեր 

ու չէր Հաս1լնար երգին բառերը, բայց 

իր կարմիր ձեռքերով կը րոնէր գլուխս 

ոլ կը Համբուրէր զիս, երբ կը զգար թէ 

աւարտած էի երգը % 

- Ուրեմն Խուլ Լուսինը փրկուած էր 

նախանձի տագնապներէն, որոնց սարսա-

փով սկիզրը չէր ուզեր Հայրենիք մեկ– 

նիլ, - ըսի Վար գանին յ 

- Գէպի՛ Աշնակ, - այս անգամ շատ 

վճռական կերպով Հրամայեց Թաման եան 

գունդի նախկին փոխ—Հրամանատարը 

Արագած ի արեւին տակ շողացնելով իր 

կուրծքի քսան շքանշանները, եւ ձեռքով 

նշան ըրաւ կառավարական պալատի մօա 

կեցած ինքնաշարժի վարիչին ւ 

ինքնաշարժը կանգ առաւ մեր առ– 

ջեւ։ 
- Բ ր իգագավա ր Օունանն էէ՜ ըսաւ 

Վարգանը եւ ինծի ներկայացուց վարի– 

Հրամանատարը, Վարգանը եւ ես 

բարձրացանք ինքնաշարժը, որ Թալին Էն 

սուրաց գէպի Աչնակ գիւղը 1 , 
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- Հյ,ո**\ Հ Աշ^Կռ > - Հարցնի 

- ՚Բսաձ րոպէէն այնտեղ կ՝ԸԱանք դ -

Հաաս. Հրամանատարը է 

Փոսւորգ մամ ետք, րրիգա գավար 

Հունանը եաո դաոնա ջով գէպի Ի^*ծի՝ ր– 

- Ահաւասի՛կ Ա շնա կը • • • 

Վարդանը կարծէք խոր քունէ մը րս– 

թափելով ըաաւ Հքսւնանի • 

- ՛Բրիգադավա՛ր , գերեզմանոցի քո-

վէն ՛անցիր ու Հոն կեցիր հ 

ինքնաշարժը ձՐք-՚^ՑՔ ^Շ. ԸՐաւ 

կէսնդ աոալ գերեզմանատան աոԼեւ։ 

ֆԼանք ինքնաշարժէն ։ 

& առաջացանք Հողակոշտերու մԷԼԷն ։ 

Վար/բանր կը քալէր առքեւէն տ ՚Բիէ ետք 

կանգ առաւ եւ փոքբիկ բարձրութեան 

մվԼ վրայ ցոյց տուաւ երկու Հոգակոյտեր • 

- Ասիկա կուլէ մայրիկիս գերեզմանն 

է* իսկ ասիկա՝ Լուսին մ այրիկին, - ը– 

սաւ՝ %ցոյց տայով կողք—կողքի բա րձրա– 

Հրւղ երկու Հոզակոյտերը , երկու . . . քոյ-

րերու պէս Հ.մի բսյի*։ 

Մօտեցայ. կս&անչը Հաս եր էր մին– 

Հ*եւ Հ ո զակոյտեւրու ^ՐգիքԸ * կաՐ^՜էք 

*ծապկած Հ*լ±ային այգ Հոգակոյտերը • 

«"էղ—տեդ կային կակազներ՝ արիւնոտ 

աչքերու պէս ։ էքոեցաշ նախ Խուլ Լուսի-

նի Հողակոշտին վրայ եւ փրցուցի երկու 

կակայներ^ որ այնքան նման էին Խուլ 

Լասին էւ այն ըոյգ ալքերուն, որոնցմով 

տեսած էր իմ աչքերս՝ առագաստի աքյն 

քեԻշեղը , իր Հի՛ն Հիւղակին մԷԼԷն . . . ՀաՀ 

ՀՀ.՛ Կ^^ԽԻ ՝թէ ես <իմա Խուլ Լուսինի 

Հիղակթ մէքն եմ, իսկ ինք Լուսի՛նը, 

մեՆ «ատենականին մ է Լ, եւ զիս կը դի– 

""Հ ձր ԿաԿա.չէ աւրերով.... 

Երանի՜ ,թէ միայն վայրկեանի մը 

Համար բացուէին ՝Խ"ւլ Հուսինին ականԼ– 

նձրը եւ փնյքը քսէր •ագօթքր^ զոր հս կը 

մրմնԼէի իր Հողակոյտին վրայ։ 

I&ետոզ ես. դարձեալ երկու 

•կակաչներ փրցուի Կուլէ մայրիկի 

ղա կոյտին վրայ էն եւ շորս կակաչներն 

ազ գրի ճամրռրգական տետրակիս մէԼ։ 

Ապա Հորսս մՀկ Ուղղուեցանք գէ^Ւ 

ինքնաշարժը ւ 

Երր ինքնաշարժ պիտի մտնէին ետ 

դարձայ եւ վերջին անգամ մչՀն աչ նա-

յեցայ երկու Հողտկոյտերուն , ուր* Ա— 

րագածի Հովանիին տակ՝ յաւիտենապէս 

կը Հանգչէին «քասունցի Մկրոյին երկու 

կիները, որոնց Հետ Մ կրոն չկրքալ ԸԼ՜ 

վալ ինչպէս կեանքին , նոյնպէսւ մյսՀոլան 

մ է ի 

Խեղճ Մկրոյին նոյնիսկ գերեզմանը 

կը գտնուի իր երկու կիներովն Հոդա կոյ– 

տեր էն այնքան Հեռու, Ս ել հ՜ովին եզեր-

քը տեղ մը*• • շ 

՝Բիչ ետք երբ կը մտնէինք Աշնակ 

՚1ք"֊Չ.Շ » Վար դանյլ կը մրմնջէր . 

- Սեւ ծով մ ՚ հ մ տեսե, սիպտակն Էր 
յպպւէ 

Արդէն Վար գանի տան մէքն ենք յ Մ ե ղ 

կը դիմաւորեն խումբ մը երիտասարդ– 

նեբ, պատանիներ եւ մանուկներ - ամէն 

Հասակէ տ 

Ամէնէն աոաՀ երկու կարիճներ , պա– 

տանութենէ եիրտաասրդութիւն թեւա-

կոխած , առաԼ կ անցնին ու յարգալիր կը 

սեղմեն ձեռքս է 

- Իմ երկու մեծ մանչերս են, - կ ՚ ը -

սէ Վարդան եւ կը ներկայացնէ զա-

նոնք՛ - մեծը Մ կրոն՝ կար միր—ծովա– 

յին ուսանող է , երկրորդը Արծուիկը 

Համալսարանի ուսանող: 

Ապա նորատի սիրուն Հարս մը, իր 

գրկին մէԼ մանկիկ մր, ամօթխած եբկ– 

չոտութեամր կը մօտենա յ մեզիդ մեզմէ 

Հ եռանւսլու պատրանքը տալով է 

֊ ԱղԱ՚կ" է , Կոպէն , - կըսէ Վար-

գան տ - Այս ալ թոռնիկս էդ Մկրո՚ն՝ «Ուր 

պապոՆ անունով» (իր մեծ Հօր անունով) , 
ԿԸ. ԳՐԿՀ մանկիկը եւ կը Համբուրէ։ 

- Փանթ երախայ ունիս, Վարդա՛ն, 

-> կը Հարցնեմ ։ 

–Վեց մսՏնչ , չորս սվլիկդ մէկ փե-

սա յ եւ մէկ թոռնիկ դ - կը պատասխանէ 

Վարդան, ւՐեր չար Լ Հաւաքուած մա– 

նույկներուն մէզէն քոկելով եւ ցոյց տա– 

լով Հրեն պատկանողները, ինչպէս Հա-

ւաքական Հօտին Հովիւը գառնատիրոԼ 

•9ոձ8 ՝պի"*ի օոար իրեն պատկանողները : 

~– Iա՛յ**Լվա4 գեօ. շարունակելի յեն • • • ^ 

՚ փձգալով, ձլ կը նսպինք **րգէն 
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պատրաստ սեղանէն առջեւ է Երիտասարդ– 

ները տեղ կը գրաւեն մ եր շուրջ ։ Հրա– 

մանատարը, Վարգանը եւ ես կը գրա– 

լենք պատուոյ տեղը, էրարու Քով * 

Վար գան ի երաէւաներուն նայելուէ , 

կը Հարցնեմ ես ինծի մտովի. 

- Այս բոլորը մէ՞կ գէշերոլան բերքն 

են...։ 

Երբ ճաշկերո յթը ծաղկեցալ եւ գէ– 

նէն յորգեցալ, Աչնակ գիւղի երիաա– 

սարգները, որ նշանաւոր պարողներ են, 

ոտքէ ելան պարելու ։Երրորգ պարը ՀԵար– 

խուշտա՚ֆն էր, նշանաւոր մարտապարը: 

Վար գանխ երկու մեծ֊ մանչերն ալ մտան 

էւումրէն մէջ՝ պարելու մարտական այգ 

պարը է Դարձայ Վարգանէն, որ մէշտ 

կողքէս նստած էր, եւ Հաբցուցէ» 

- Վարգա՛ն, ի՞նչ եղաւ Հօրգ գաշոյ– 

նը։ 

- Պահեր եմ, - պատասխանեց։ 

- Ո ՞ ւ ր . ֊ * 

- Այս տան մ էջ, - պատասխանեց 

Վարգան ։ 

- Կ՛ուզեմ տեսնել, - պա Հան Հեցէ : 

Ոտքէ ելաւ Վարգան եւ ըսաւ» 

- Հետեւէ ինծի... 

Հետեւեցայ Վարգանէն, երբ սա– 

սունցէ կտրէճները գեո կը շարունակէէն 

պարել Եարխուշտան՝ մարտական պա-

Մէկ-երկոլ մէջէմէջ կէսամութ սեն-

եակներէ անցնելէ ետք, Վարգան կանգ 

առաւ մա յռափոր խոր շի մը առջեւ է Վա– 

ո-եց լուցկէն. տեսնուեցաւ պաՀարան մը է 

Ապա գրպանէն Հանեց րանաչի մը եւ բա-

ցաւ անով պահարանը. ձեռքը երկարեց 

ներս եւ գուբս բերաւ Հէն լաթերու մէջ 

փաթթուած դաշոյնը, էր Հօ՛ր դաշոյնը, 

զոր ես տեսեր էէ տարիներ առաջ, Հայ-

կական քեմփին մէջ, լուսնակ գէշեր մը, 

էր Հօրը ձեռքէն, եւ որով էր չտեսած 

Հայբէկը ս պանն ած էր այնքան չարա-

գործներ, էսկ վերջին անգամ յ ճ է ՚ շ գ քա-

ռասուն տարէներ առաջ, էր առա Հէն փե-

սա յութեան յաջորդ օրը, թուրք ոստի-

կան մը, էր վերջին զոհը••• 

Իր պատանքէն Հանեց գաշո յնը եւ 

դրաւ ձեռքիս մէջ $ 

\*այեցայ . • « ։ 

- ինչո՞ւ կը պաՀես զայն, - Հարցու-

ցի Վարգանին՝ դբեթէ բնազդաբար հ 

- Աասո՚ւն պիտի տանիմ զայն.*, է 

Եթէ ես մեռնիմ, կտակած եմ որ տղա-

ներս տանին ։ 

Գաշո յնը ետ իր դամբաբանը դրուե-

ցաւ։ 

Վերադարձանք ես ել Վարգանը է 

Աչնակ գիւղի երիտասարդները նոր 

պար մը սկսեր Էին։ կազ Մկրոյի թոռ-

ները ա յգ պարին մէջ կը կա յտռէին • • » է 

0 . V • 
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Ու գիշերներն այո յոգնաբեկ, 
Ու բարձրացող տոաւօտներն ույս յօրանջող, 

Գեո որքա՜ն միադէմ մթութիւններ, 
Են որքա՜ն անսեփական լոյ սեր 
Պիտի հոսեցնեն մեր նայ ուածներէն ներս։ 

Անկշոոյթ սահանքն այս օրերուն, 
Որբանոցներու իստադէմ պահակներն ինչպէս, 
Եւ. կամ ծանրանիստ հիւանդանոցներու, 
Կաղապարուած ժպիտով քոյրերը ինչպէս -
Երբեմն ծանր, մերթ– ալ ոստոստուն, 
քԿոյց միշտ անդրոշմ, անհետք քայլերով 
Կը տողանցեն մեր երակներէն ներս, -
Եւ– կամ քարացած մեր զգսւյութեանց 
Աղօրիքին տակ կը փշրուին յար, 
Կը փոշիանան, կը դաոնան անբերք 
<1)արպուած հասկերով ցորեաններն ինչպէս: 

Սալայատակուած մայթերուն վրայ, 
Սենեակներու մէջ, բաց երկնքին տակ, 
Ապրումները մեր անեհւ, կցկտուր՝ դարձած կարկտան, 

Որպէս խամաճիկ անարիւն, անկեանք, 
8ուցամոլութեան որպէս զարդարուն իր անանձնական, 
Հանած աճուրդի - հմայուած այլոց հմայքովն աժան, -
Օրերուն հետ այս միսւկաղապար, 
Մենք եւս մաշած մեր եսեյաւն հետ, 
Թողլքած հանքը մեր հոգիներուն, 
էւ մեր ինքնութեանց կորոսափն ի գին, 
Դարձանք միաձայն րարբսւո. աներանգ, 
Դարձանք ցուցափեղկ պերճ շււայլանքի, 
Դարձանք համազգեստ անոճ, անդրոշմ։ 
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Վերջին կայանին մօտեցած արդէն, 
թամբու, ընթացքին ողջունսւծ անձայն ա. երկիսլալից, 
Յետմիջօրէի ՛սահմանապահը՛ • « 
Նրրին տալերով եւ. կամ ըմբիշի բառերով ուժգին, 
Չօնած հոգիին երգերու բազում շարքեր անհոգի, 
ինչպէս միջատը ցանցուած ընդմիշտ 
ինքնախաբութեան սարդոստայնին մէջ, -
Մենք եւս անձայն, երբեմն աղմուկով, 
Գալարումներով, –նիգերով անկար, 
կարծեցինք գտնել լաստը հոգիին, 
Կերպարան տուող ոնը ինքնութեան • • • 
Կարծեցինք նրբին եւ կամ թ է ուժգին մեր բսաաշխարհը, 
կը դսւոնայ խարիսխ եւ կամ ինքնութեան շեշտ 

աոանձնայատուկ, 
թացող՝ փապուղին ներքին հանքերուն, 
թացող լայնօրէն ներքին գանձատան ճամբան խորասոյզ 
Որպէս զի պեղուած հոգիով հարուստ, 
կամ ոճսււորուած ներքին կշւայթով* 
Բաշխէինք տրոփն ու տենդը սրտին, 
իսւշխէինք երանգն ու յոյզը արեան, 
Սահող օրերուն միադէմ, անկեանք: 

Այսպէս կարծեցինք– • • 
Աինչդեո. թողլքած հոգին սեփական, 
Փնսսւեցինք մենք զայն օրերուն ընդմէջ եւ կամ բսաերուն, 
1ս կամ մեր ներքին դարպասներէն դուրս •«« 
Բացաստաններուն վրայ հեոակայ , 
Որոնումն այս զուր դարձուց մեզ ծանծաղ ջուր 

տարածական -

Երբ մեր հետն էր ան եւ այնքան մօտիկ 
Թաքնուած յաճախ մեր նայուածքին մէջ 
էլ կամ մեր սրտի տրոփին ձուլուած 
Ել կամ մեր արեան հոսանքին վրայ ծփացող հանդարտ, 
Հոն էր մշտարթուն, անգտանելի մեր հոգին պայծաո, 
Դարպասներէն ներս մեր լինելութեան։ 

Ստուերը հիմա գիշերամուտի սահմանապահին, 
Պղտորած արդէն մեր նայուածքները, 
Եւ ցուրտ դողահար մատներն երկիւղին, 
Տակաւ աո տակսււ կարկտեին վրայ մեր մտածումին, 
Կը փորձեն հիւսել խօսքհր սիրալիր 
Ողջագուրելու սահմանապահը վերջին կայանին, 
Ինքնախաբութեան այն յոյսով ունայն, 
Թէ սահմանագիծն անցնելէ ետք գ է թ , 
Կը րացուի հանքը մեր հոգիներուն, 
Լոյսը բազմերանգ ներքին ակերուն։ 

ԼԵԻՈՆ ԳԱՐՄԷՆ 
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Ա Ր Ա Ի Ո 3 Ի Հ Ե Տ 
Ուխտեալներու փոքրիկ խմբակը չասւ յաճախ այգ Ժայռերը մագըր 

ցեց աւ., ու. բարձունքներէն, մեհենական Տ արօնէ գա շախ Համ ա սլաւոկերէն 

աո^եւ. էր ուխտը վերանորոգեց, առօբեայ ե րազՍերՈւն խաոնելով Գաւիթի 

Թուր կեծակին. վեր յէշեց Վարգան Ս՝ ամէկոնեանը , որ մ ահը ոանակո խեց 

անմաՀոլթեան է խնդէր յ 

Տղաքը, երբեմն խոր լռութեամբ, կ՚երթայէն, "է երբեմն ալ կարօ-

ա^ երգեր կ՚երգէին էրենց գէւղերուն յ է շատ ակը ապրելու Համարէ 

Ս ա րՀատ, օր «/՚հ* , ^ V Բ Է Ր ընկերները Հեքիաթային բաղձանքներ 

կվարտա յայտէին, Հրաշագործ Հերոսներուն նմանելու, դարձաւ անոնց• 

- Ա^ք ԲՈ1.ՈՐԱ ^Թէ է ՈԱ Հեքէաթ, բայց Արաբօն կ ա ՚ յ եւ. այս 

ձորերուն մէջ թշեամէէն սարսափը դարձած է։ Այս երազ չէ եւ ոչ ալ Հէն 

պատ մութէւն , անիկա մեր տեսած այս գիւղերուն մէքն է , \քովասաբի գագա-

թէն վար կ՝իջնէ դէպի Ա՛ Ազբերիկ ու կ՚ըսեն թէ այս մա յոերՈւն մ ԷՀ կու 

գայ ապաստանելու, երբ թուրք ոստիկանները զինք կը Հալածեն է Արդեօք 

օր մը բախտը պիտի ունենա՞նք անոր Հանդիպելու; Այգ պաՀուն Է, որ մեր 

բաղձանքները երազ ըԱալԷ պիտի ղադրին է 

- Այն օրը պիտի ըլյայ մեր երջանկութեան առածին արշալոյսը, -

վրայ բերաւ Ադամը, որ ձիանքի գաւառէն աշակերտ մ ըն էր, սակաւախօս , 

ամուր կազմով երիտասարդ մը, մօտ տասնըեօթը տարեկս/ն, յանդուգն, 

առանց ցուցամոլութեան է 

Խումբը արեւմուտքի պաՀերուն վար իջաւ գէպի վանքը, ուր երազ-
ները առօեայ կեանքի մէջ կ՛ աղօտ էին 

Այգ &բեկոյ, վարդապետներուն մէջ շշուկ մը բերն է բերան կը 
ու վանքի պահակները այդ շշուկը աւելի կը մօտեցնէին իրականոլթեան, 
քանի որ իրենցմէ մէկը ծրար մը պիտի տանէր դէպի Գալթի Բարը, ուր 
փախստականներ եկած էին: 

Գիշերօթիկի իրենց խուցերէն մէկուն մէջ, ԱարՀատ երկար ժամա-
նակ ցած ձայնով կը խօսակցէր իր գործակից ընկերներուն Հետ է 

- Տզա՛ք, կը զգամ թէ վանքի եւ այս դիմացի ժայռերուն միֆեւ բան 
մը կը դաոնա յ , բնազդս ինծի կ՚ըսէ, թէ Արաբօն այդ ժայռերուն մէ& էէ 
Վաղը առաւօտուն Հնար մը գտնենք խոյս տալու դասարանէն ու ինքզինք֊ 
նիս նետենք այգ ժայռեբը ւ 

Ընկերները • Համաձայն գտնուեցան է 
8աջՈրգ առաւօտ, ԱարՀատն ու Ադամը դուրս եկան գէպի վանքին 
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պուրակըդ դռնապանին ըսելով որ Հովիւներէն լուր ստացուած է , թէ վան-

քի ոչխարներէն մէկուն ոտքը կոտրած է ոլ իրենք կԳրթան բերելու վիրա– 

ւոր կենդանին ։ Մ ի*–*՛ Ընկերը լուսարար վարդապետի ձեռքին տակ մնաց եւ 

չկրցաւ խուսափիլ վանքի շրջապատէն ։ 

Ոչխարներու կոտրած ոտքին պատմութիւնը չրԼան ըրաւ ծառաներու 

եւ աշակերտութեան մ ԷԼ եւ ուսուցիչը բնական գտաւ ԱարՀատի եւ Ադամի 

բացակայութիւնը ։ 

Արեւը Հազխլ դպած էր այդ ժայռերուն, երբ ԱարՀատ ու Աղամդ 

Գաւթի ՛Բաբէն վեր կը շոլԱուէին, ամէն անկիւն ուշադրոլթեամբ զննելով է 

Անոնք որոնող Հայեացքով բարձր ժայռին վրայ նստան եւ աչալՈլրԼ դի-

տեցին ձորակներն ու խորշերը, շարժում մը նշմարելոլ յոյսով յ 

Արաբօ ճիշդ այգ Ժայռին քովիկը թուփերուն մ ԷԼ ամփոփուած էր 

իր սա կալա թիլ խումբով: Անոր Հետ էին Ա՛խօն եւ Լեւոնը ։ Անոնք տեսած 

էին վանքի այս աշակերտները դ րայց անշշուկ կը մնային իրենց տեղերը1 

Նչմարած էին, որ այս տղաքը չորս կողմը կը խուզարկեն մարդ փնտռելու 

ակն յայտնի երեւոյթով* 

թուփերու մէջէնդ Արաբօն դիտեց տղաքը եւ եկաւ այն եզրակացուր 

թեան դ որ անոնք վտանգաւոր նպատակ մը չեն Հետապնդեր։ 

Տղաքը դ անփորձութեամբ դ երբեք չէին մտածածդ թէ այգ թուփե-

րուն մէԼ ու պզտիկ քարին տակ մարդիկ թաքնոլած էին ւ 

(Հանկարծ դ ձայն մը բարձրացաւ թուփերէն • 

- Հո՛ս եկէք տեսնեմ դ ի^նչ գործ ունիք այս ժայռերուն վրայէ 

Արաբօն արձանացած Էբ թուփերուն մ Էջդ բոցավառ աչքերը յառած 

աղոց ։ 

Տղաքը ցնցուեցան դ րայց երբեք վախի զգացում չունեցան։ Կը զգա–՛ 

յին, թէ ա՛ն է իրենց վձետռածը: 

Վար ցատկեցին ել իրենք զիրենք գտան երեք Հոգինոց խումրին մօտ է 

Բարեւ տուին ու կայնածդ սպասեցին ։ 

- Ի՛նչ կը փնտռէիք ձեր շուրջն ու բոլորը–, - Հարցոլց Արաբօնէ 

- Շաբաթը քանի մը անգամ մենք այս կողմերը կու գանք գասերէն 

փախչելովդ յոյս ունենալովդ որ Արաբոյին պիտի Հան դիպինք, - ըսաւ 

ԱարՀատ ու քիչ մը աչք դարձնելով երեք փախստականներուն վրայ, անվա-

րան ըսաւ ՚ 

- Գո՛ւն ես Արաբօն դ ու մենք եկած ենք զինուորագրուելու քու խում-

բիդ։ Մենք վանքի մատաղներէն ենք, ու մատաղը չի մեբժուիր։ 

Արաբօն առանց ձեւականութեան Համբուրեց այս երկու պատանինե-

րը ու նստեցուց քովը դ ծանօթանալ Համար անոնց Հինին ու ծինին է 

Արաբօն Հաստատակաղմ եւ գեղեցիկ երիտասարդ մըն Էր դ երեսունէն 

պակաս տարիքով յ Բարութիւն կար դէմքին վրայ դ խորՀոլրդ՝ սեւ ալքե-

րուն մէ1դ մանաւանդ յանդգնութիւն ու վճռականութիւն կը ճառագայ-

թէին իր նայուածքէն։ Լեռնական իշխան մըն էր դ կարծես Հին Հայ ազնը– 

ւականութենէն սերած։ Ցուցական ոչ մէկ շարժում կար իր վարուելակեր-

պին մէԼդ սակայն ամուր ժայռի մը տպաւորութիւնը կը թողուր։ Առա Լին 

իսկ Հանգիպու մին ամէնքը Համակրանքով կը կապուէին անոր է 

Դարձաւ աղոցդ ու աչքերը ԱարՀատին վրայ սեւեռելով՝ 

- Գուն ո՛՛ր շրջանէն եսդ եւ «V տունէն կը պատկանիս, 
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- Բսանքի Ծէքթէ՚եք գիւղէն եմ, Տէր ՛Լողարի եղբօր աղան, եկա* եմ 

տարիէ մը ի վեր թ՝աըգմանչա9 վանքին կ՛աշակերտեմ, - պատասխանեց 

ԱարՀատ : 

- Անունդ ի՞նչ Է է 

- Հօրեղբայրս ղիս ԱարՀաա կ՚անուանէր ու այդպէս ալ արձանագըր-

ուած եմ դպրոցին մ է ի իսկ մեր գիւղացիները զիս Աուրր Գէորգ կը կո-

չէին, - ըսաւ պզաիկ քմծիծաղով մը։ 

՜ Լաւ "Ր Սուրբ Գէորգ անուանած են քեզ, վիշապները ճզմող 

սուրբ մը. րայց ԱարՀատն ալ լալ է , մենք բո լորս այս սարերու Հատիկներն 

ենք։ 

–իսկ դո՞ւն որ տեղէն կու գաս, - Հար ցուց Արաբօն դաոնալով Ա– 

դամին ։ 

- Բսանքի դրացի շրջանէն, Խիանք գաւառէն յ Այդ տեղերը Բիւրաե– 

րու զուլումը շատ է , մարդու պէս ապրիլ կարելի չէ։ 

Արաբօն Համակրանքով նայեցաւ նորաՀաս երիտասարդներուն, Ո— 

րոնք անցած էին այն դասարաններէն, ուրկէ անցած էր ինքը, տասը տա-

րի առաջ, երբ Խրիմ եան Հայրիկ Պ եր լինի վեհաժողովի ընթացքին կը պրր– 

կըւէր Հերիսա ուտելէն, թուղթէ՛ շերեփ ունենալուն Համարէ 

Արաբոյին ընկերացող Ա՝իօն եւ Լեւոն լուռ կը ՀետեւԷին խօսակցոլ– 

թեան, րայց Համակրանքով կը լեցուէին այս նորեկ ըմբՈսաներոլն Հանդէպ է 

Ախօն անուս, քա^ եւ կոպ ի աո՝ նախկին աւաղակ մ ըն Էր % որ կը միա-

նար Արաբոյի խումբին, խումբ մը որուն նշանաբանն Էր աղքատ ոլ զրր– 

կըւած Ժողովուրդին պաշտպանութիւնը, ընգգէմ թրքական եւ քրտական 

բռնակալութեան։ Ատրկացած ու գետնատարած Հայ գիւղացիներու, պաշտ-

պանութիւնը այլեւս սրբազան գործ մը դարձաք էր Արաբո յի Համար, ու 

իրեն միացողները ՀետզՀետէ կը վարակոլէին այդ գաղափարներով, երբ 

դրօշակ կը պարզէին թրքական տիրապետութեան դէմ է 

Լեւոնը աւելի յանդուգն ու գործունեա յ երիտասարդ մ ըն Էր, որ 

խան դա վառուած Էր մարտական արարքներով։ 

Մխօն եւ Լեւոն դիմեցին Արա բո յին. 

- Այս տղաքն ալ միացուր մեր խում բին : Ասոնք վանք կը մնան եւ այգ 

շրջանի գործերուն մէջ մեր աջ բազուկը կը դաոնան։ 

- Արդէն խումբի անդամ դարձան երբ այս պուրակին մէջ մեզի Հետ 

նստած են ։ Ասոնք ինքնաբեր կերպով իրենց կեանքը կը մատղեն մեր ժո– 

ղովուրդին, որ իր Հողին վրայ ստրուկ դարձած է թշնամիներուն է Աք ոնց 

աչքե բուն մէջ վճոականոլթիլն կը տեսնեմ ք ու բազուկները կը գտնեմ ա-

մուր։ Ծեր երկրին տէրը մենք պէտք է դաոնանք, ժամանակին Հայ իշխան-

ներ կը կառավարէին այս երկիրը, տիրապետող օտարը Հոս տեղ չունի է 

ԱարՀաա պատմեց կեդրոնական վարժարանի զինուորական տողանց-

քը յ Առաքելոց վանքի բացաստանին վրայ, ուր կ՚եբգէին. 

Սա՛ Է , սա՛ Է Հայաստան 
Ու աւելցոլց. 

- Մենք զգացինք, որ մեր Հայրենիքը գերի է եւ պէտք է աղատոլի է 

- Այո՛ է կ՚ազատուի, եթէ ամէն մէկ Հայ Բիլրաի նման զինուած ը է ֊ 

լայ։ Մաճով եւ մանգաղով՝՝ այս անգութներուն դէմ մեր ժողովուրդը ան-

զօր է գիմանալոլ ւ 

Զէնք ունենալու խնդիրը Հայ կորովի երիտասարդներուն ամէնէն խո– 

րոէնկ կիրքն էր՛. Ո՛ Արաբօն մէկ նշանաբան ունէր.– Զէնք գրաւել թշնա– 
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մ ի էն եւ զայն ուղղել անոր կուրծքին։ Այգ յան գուզն քայլերով Արաբօն 

կրցած էր Հմայել ամբողԼ Տարօնի շրջանը ել դառնալ ժողովուրդին սիրելի 

Հերոսը։ ՚Բիւրտերը կլլ սլա Ա1 կառ էին անոր ոլժէն, իսկ թրքական կառավա-

րութիւնը իր զօրքերն ու ոստիկանները Հրապարակ նետած էր ձերբակա-

լելու Համար Հայ ըմբոստը, որ վտանգաւոր կը դառնար ՀետզՀետէ ազա-

տագրական իր գաղափարներով : 

Արաբօն աներեւոյթ ուժ մըն է ր , անգտանելիդ բայց ամէնօրեայ ա– 

րարքները ապացոյց էին անոր ներկայութեան: Այդ օրերուն, արդէն աՀա– 

բեկել տուած էր Վարդենիսի շրջանէն երեք գիւղապետներ, որոնք մատ– 

• նոլթիւններ կ՚ընէին յ Սանձարձակ բռնութիւններուն դիմադրեչոլ ոգին ալի" 

թընցած էր քանի մը շրջաններու, մ ԷԼ, ու երիտասարդ % կորովի ըմբոստ-

ներդ այս ու այն տեղդ զէնք կը բարձրացնէին թշնամիին դէմ, երբ րռնա– 

տէրները երբեք այդպիսի երեւոյթի Հանդիպած չէին հ Մ ար գար վարժա-

պետ այդպիսի դիմագրութիւններ կը կազմակերպէր Վարդենիսի մ ԷԼ եւ կր 

գործակցէր Արա բո յին ։ Արաբոյի խումրին միացած Էին ինքնագլուխ 

ըմբոստները դ որոնք զէնք մը ճարելով փախստական դարձած էին եւ կը 

կոչուէին ք(,Աւազակ% դ ուրիշ անուն մը չունենա լնուն Համար յ Գոմեբցի Յո-

վի կը գ Բերդակի Ներսօն դ Աաղտունի Գեալշօ Մանուկը այգպիսի տիպեր 

էին, որոնք կա պո լելով Արարո յին եւ Մ արդար վարժապետին՝ կը դառնա-

յին ը ն կ ե յ ա ւ թ հ ա ն անգամդ սրբազան գործին նո լիր ուած եւ % 1 8 8 8 — 1 8 8 9 թո-

ւականներուն դ արգէն Հայ անձնուրացներու ուխտ մըն էին ֆետա յական 

բարքերով եւ քաԼոլթեամլւ* ածական մը որ Հետագային պիտի տրուէր 

Հայ ազատագրական շարժման անուանի մարտիկներուն է 

Արաբօն քանի մը պատուէրներ տուաւ ԱարՀատին եւ Ադամին ։ Անոնց 

կապը պիտի րլլար Լեւոնը, անՀրաժեշտ պարագային անոնք վանքի շրջա-

պատին եւ ենթակա յ գիւղերուն մէջ գերեր պիտի ստանձնէինէ 

Արաբօն երկտող մը գրեց վանաՀօր եւ յանձնարարեց, որ լաւ աչքով 

նային այս երկու պատանիներուն դ որոնք կրնան օր մը օգտակար /»//***/ ի՜ 

րեն ։ Այսպիոով բարեացակամ պիտի ըԱային ԱարՀատին եւ Ադամին Հ ան-

դէպ ։ Անոնք կրնային դասերէն բացակայիլ։ 

ԱարՀատ եւ Ադամ անսաՀման Հրճուանքով լեցուած էին Ու կը զգա-

յին դ թէ իրենց կեանքը ամբողջովին յեղաշրջուած էր ել իրենց երազները 

իրականութիւն կը դառնային ա յս զինուած անձնուէրներու ընկերութեան 

մէջ։ Ապրումները չէին կրնար արտայայտելդ որոնցմէ կարծես թէ պիտի 

խեղդուէին ։ Անոնք բաժնուեցան խումբէն եւ թեթեւոտն վար իջան եւ ուղ– 

Դըւեցան դէպի վանք։ էր կտողը յանձնեցին ծերունի վանաՀօր, որ կարդա-

լէ ետք. 

- Ապրի՛ք տզաքսդ բայց խելօք կեցէք վանքին մ էջդ որպէսզի գործի 

մը պէտք գաք ։ 

Հյերունի վանաՀայրը կը պա ական էր %երսէս ՚Լարախանեան եպիսկո-

պոսիդ Ա* կարապետի վանահայր, Վարդան վարդապետի եւ Ա. Ազրերիկի 

՛Հազար վարդապետի սերունդին դ որոնք Հայ ազատագրական շարժման նա-

խակարապետներն էինդ եւ որոնց շունչին տակ դ կ՛առաջանար նոր սերունդ 

մը դ ազատութեան գաղափարով տոգորուն է 

», ԱարՀատ ել Ադամ յանձին վանաՀօր Հովանաւոր մը ունէին * Անոնք 

սաիպուեցան քանի մը բացատրութիւններ տալ գիշերօթիկ սաներու, կառա– 
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վարիչին, Հոաքչ, կոտրած ո չխարշի մասին, Հովիւներէն եկած լուրը խառ" 

նակ բացատրութեամբ մը վերջացուցին ել քաշուեցան իրենց խցիկները։ 

Գտան իրենց միւս ընկերը, որ անՀունօրէն ինքզինք պատմուած կը զգար, 

զրկոլելով այն մեծ պատեՀոլթենէն, որ իր երկու ընկերները սրրազան միլ-

իոնով օծուած ուխտեալներ կը դարձնէր։ Անոնք ամրոցէ գիշերը չկրցան 

քեանալ իրենց ուրախ ութ են էն եւ իրարոլ Հաղորդեցին իրենց տպալոբոլ– 

թիւնները Արաբոյի եւ իր ընկերակիցներուն մասին ։ 

Տա^որդ առաւօտ, արշալոյսին, անոնք կ՚արթննային արդէն մեծցածդ 

Հասուն մարգոց յատուկ ծանրութիւն մը իրենց դէմքին վրայտ 

Տաջորգոզ օրերը խոբՀոլր դի ու խորՀ բդածութեան օրեր եղան այս 

երեք ուխտեալներուն Համար։ Անոնք դպրոցական շատ մը խազերէն Հրա-

ժարեցան մեծ գործ մը ձեռնարկողի արժանապատուութիւնը իրենց մէջ կը– 

քելով։ Աւելի Համեստ դարձան եւ ուսուցիչները գոՀունակութեամր գիտե-

ցին այս անզուսպ տղաներուն անսպասելի կարգապահութիւնը • 

Հովիւները ընդՀանրապէս սուրՀանդակի դեր կը կատարէին Արարոյի 

խումրին Համար։ Գաղտնիք մը դիացողի պէս աւելի մտերմութիւն ցոյց 

կու տա յին Ա արՀաաին եւ անոր ընկերակիցներուն ։ Անոնք շատ անգամ կբ 

տեսնուէին վերի ժայռերուն մէջ, որոնք այլեւս ծանօթ էին 4՛Արաբո յի քա-

րեր* անունով ։ 

Ամառուան ամիսներն էին է 

Աշակերտներէն ոմանք դարձած էին իրենց շրջաններըէ Հեռուներէն 

եկողները կը մնային վանքը օժանդակ աշխատանքներ կատարելու յ Աար– 

Հատի խմրակը վանքի շրջապատէն չհեռացաւ ։ Անոնց ամէնէն սիրելի վայ-

րը վանքի ոչխարներուն մակաղատեղին էր, ուր կրնային օգտակար րք/ա/ 

տնտեսուՀիներուն ել Հովիւներուն։ Գիշերային պաՀակութիւնը իրենց ա– 

մէնէն սիրելի գործր դարձաւ, երբ շատ յաճախ Հանդիպումներ կ՛ունենա-

յին Արաբո յի գիշերաշրջիկ խում բին Հետ՛. Ասոնց Համար ամառուան այգ 

ամիսները ազգային ազատագրութեան դպրոց մը դարձան ։ Վանքի խուլ 

պատերէն ներս անդամ բազմաթիւ լուրեր կ՚առնէին Արաբո յի խում-

բէն, որ ամէն տեղ էր եւ ծանօթ* այն ըմբոստ կորիզներուն, որոնք Հետրզ– 

Հետէ մարմին կ՛առնէին Տարօնի աշխարհին մէջ։ 

ԱարՀատի խումբը Հաքիւներոլ ցուցմունքով, գիշերոլան ընթացքին, 

կերակուր կը փոխադրէր Արարոյի թաքստոցը, ուր խումբը ապահով Հան-

գիստ կ՚ընէր։ ԱարՀատ ել ընկերները Հոն կը մնային մինչեւ կէս գիշեր ու 

ապա իրենց ծանօթ ճանապարհներով կը դաոնային վանք։ 

Գիչեր մը, երբ Արաբօն վեց—եօթը Հետեւորդներով ծ՛անօթ թաքըս– 
ա"9Ը դարձած էր, դաշտի շրջապտոյտէն, ԱարՀատի խմբակը նոր էն Հոն 

էր։ Արաբօն տեղեկութիւննեբ կու տար իր ընկերներուն, որոնց ունկնդիր 

Կ՝ԸԱայԻն ՍարՀատը, Ադամը ել Մկրտիչը, որ իր կարգին խումրին սիրե-

լին դարձած էր ։ 

- Տզա՛ք, մեր գործը Հեղեղ դարձաւ ու կը ծաւալի ամէն կողմ։ Մ-ենք 

քանի մը տարի առաջ անհատ ալազակներ էինք, լեռները ելած, քիւրտի ու 

թուրքի զուլումը չՀանդոլրժելով՛. Մենք ալ Բիւր տ բէկերուն պէս ասոր ա– 

նոր կը զարնէինք, մեզմէ վախցողներուն վրայ աղայի Հմայք մը կը տա-

րածէինք, բայց մէկ տարբերութիւն կար մեր ել քիւրտ կեղեքողներուն 

միջեւ։ Մենք աղքատները կը պաշտպանէինք ել կը Հարուածէինք միայն 
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անգութ զօբաւորներըէ Մեզմէ ամէն մէկը իր խելքը կարանին պէս կը գոր՜ 

^էր 1 ՐայՅ բո լորս ալ հայ ժողովուրդէն ծնած դ անոր վիշտերով լեցուած 

էինք է Տարիներ անցան ու մենք շաա բան տեսանք ու սորվեցանք յ Հայ ժո-

ղովուրդին պաշտպանութիւնը տեսակ մը սրբազան պարտականութիւն, դար-

ձաւ մեզիդ մենք ալ իրարու միացանք ու Հիմա մեր գործն ալ սուրբ դար-

ձաւ , գաղափարն ալ մեծցաւ դ այդ գաղափարի ձայնը ամէն կողմ Հնչել 

սկսած է ու Հիմա մենք կը տեսնենք դ թէ Վարդենիսի մ ԷԼ Մ ար գար վար-

ժապետը զինուած գիւղացիներով դէմ կը կենայ Մոլսա բէկի արիւնարբու 

ախորժակներուն տ Անդին , \զլաղաճի մ ԷԼ, Արմ են ակ Հրապարակ եկած է ել 

Հայ գիւղացիները ազատած քրտական բոն ութ են էն : 

- Արմենա°կ Ըսիր ք - բացականչեց ք»երղակի Ներսօն, - անիկա ուր-

ուականի պէս գիւղերը կը պտտի դ Աասնոյ լեոը կ ՚ ե լ լ է , ամէն տեղ կրակոտ 

խօսքերով ըմբոստՈէ թիւն կը քարոզէ, կարծես նոր Խրիմեան Հայրիկ մը 

ԸԱ*՚յէ Տէր Մամբրէի տզան էդ ուսումնական է եւ քաԼ երիտասարդյ Արդ-

եօք քու ըսած Արմենակը ա ՛ յ դ է: 

- ճիշդ այգ Արմենակն էդ որուն Հանդիպելու առիթը ունեցայ եւ որ-

մէ լսեցի դ թէ կովկասէն եւ Վանէն մարդիկ եկած անցած են Ա • կարապե-

տէն ու լուրեր բերած դ թէ շատերը պատրաստ են զոՀուելու* Հայ ժողո-

վուրդը գերոլթենէ ազատելու Համարէ Մենք այս քարա նձաւին մԷԼ աչ մի-

նակ չենք դ անՀատ աւազակներ չենք դ Հեղեղ դարձած ա յս զգացումներուն 

մէկ աղբերակն ենք X 

- Ասկէ ետք դ ինչպէռս պիտի գործենք, - Հարցուց Մ խօն դ որ տի՛-

պարն էր անՀաաական քաջութեան։ Հաւաքական կազմակերպութեան գա-

ղափարը չունէր Մ խօն, Հայկական ազատութեան եւ վերածնունդին լո՛յն 

մտածումը զինք վարակած չէր է 

• Մենք պիտի գործենք ամբոզԼ Հայութեան Համար դ - վերսկսաւ է&– 

րաբօն դ - Հա յ ժողովուրդը մէկ աշիրաթ է , քիւրտերու պէս բաժան բա-

ժան ցեղախումբեր չունի յ Մ եղի պէս զէնք վերցնողները Հա յութեան տէր 

պիտի Հանդիսանան դ Հա յութեան Համար արիւն պիտի թափեն դ այս երկիրը 

Հայաստան անուն ունի դ իսկ մեր վրայ տիրապետող թ՛ուրքը դ օտար է եւ 

բոնութեամբ մեր ժողովուրդը գերի դարձոլցած է ։ Մ եր նպատակը պիտի 

ըլլայ Հայ ժողովուրդի ազատութիւնը: Կը Հաւատամ թէ Հազարաւորներ 

իրենց կեանքը պիտի մատղեն մեր Հայրենիքի Հին փառքը վերականգնելու 

Համար։ Ժողովուրդը իր յոյոը գրած Է մեր վրայ դ մենք բուռ մը մարդիկ 

ենք դ բա յց վաղը ամ Էն տեղ նոր խում բեր պիտի կազմ ուին , նոր քաԼեբ պի-

տի Հրապարակ գանդ որովհետեւ թուրքերու եւ ք՛իւրտերու զուլումը սահ-

ման չունի եւ եթէ Հազարներ գետնատարած ծունկի գան թշնամիին առ 

մէկն ալ Դ ինծի ՈԼ քեզի պէս , պիտի գտնուի , որ զէնքը ձեռքը առնէ եւ ցցՈւի 

տմարդի բռնակալին դէմ տ Մէկ օրուայ Հպարտ ու ազատ կեանքը աւելի 

կ՛արժէ քան տարիներու ստրկութիւնը յ 

Խօսակցութիւնը բաւական երկար տեւեց, իրենց սահմանափակ ծա-

նօթութիւներով արդէն գիտէին դ թէ Խրիմ եան Հայրիկ յանուն Հայ ժողո-

վուրդին Եւրոպա գա ցած եւ պա հան Լած է բարենորոգումներ Հայաստանի 

այս շրԼանին Համար։ Լսած էին դ թէ քրիստոնեայ մեծ ազգերը պիտի 

պաշտպանեն քրիստոնեայ Հայ ժողովուրդը։ Գիտէին տասը տարիներէ է 

վեր շրԼան ընող այս խօսակցութիւնները, բայց կը զգային թէ գործնական 

ո՛րեւէ փոփոխութիւն տեղի ունեցած չէր դ քանի որ այգ օրերուն իսկ, 

սա բէկը Վարդենիսի շըԼանին մէԼ ողՀ ողԼ այրած էր գիւղապետ Օհանըդ 
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անոր ինչքերուն տիրանալու Համար՛. Այս լեռնական մարտիկները շատ լաւ 

գիտէին, թէ ինչ որ մարգ կրնայ ընել իր ձեռքով, իր Հայրն ու մայրն իսկ 

չեն լներ, ինչպէս կ՛՚ըսէ առածը՛. Փորձով գիտէին, որ մարտական Հար-

ուածին առէեւ գլուխ կը ծռէին ք՛ի՛ւրտն ալ Թո՛ւրքն ալ։ 

- Մեր յոյսը, մեր զէնքին եւ ուժին վբայ պիտի գնենք, - ըսաւ Ա– 

րաբօն, իր խօսքը վերջացնելով։ 

- Շատ ճիշգ ր ՚ ՚ ի ր * Արարօ, Թուրք մ֊անտարմաները ուռիի ճիւզի պէս 

կը գողային, ւշ.»էձ անոնց չաւուշը շան սատակ ըրիր է Հայ գիւղացի-

ները ուրախ Էին, սարսափած կը սպաս Էին ՚. քիւրտը եւ Թուրքը մի 

միայն ուժին առջեւ կը խոնարՀին, - ըսաւ Ներսօն, որ ժողովրդական ի– 

մաստութիւններ գիտէր Հեքիաթներէն յ 

- Աասունցի Գաւիթը ինչո՞ւ պիտի կրնար կտրել քառասուն գեւերոլ 

գլուխը, Ա պիտակ աղբիւրի ժայռերուն մ ԷՀ, ո ւ մենք, ո ր այս լեռներու 

ծնունդն ենք, պիտի չկրնանք կտրել մեր գաՀիճներուն գլուխը, - ըսաւ 

ԱարՀաա կայծկլտուն աչքերով: 

Բոլորին ուշադրութիւնը դարձաւ դէպի այս մի^աՀասակ ոլ յան-

դուգն երիտասարդր, որ երկաթեայ կազմ ունէր յ 

• Այղրի՛ս ԱսւրՀատ, - ըսաւ Արարօ, - ձեր բազուկին ապաւինեցէք 

եւ վստաՀ եղէք, թէ անգութ թշնամին այգ պարագայի՛ն միայն ծունկի 

կոլ գա յ 5 Գա ց է՛ք եւ լալ ու անձնուրաց երիտասարդներ ձեզի միացուցէք է 

Թշնամին շատ է , մենք ալ պէտք է շատ ր լքանք; 

թումբէն մէկ քանի Հոգի մեկնեցան դէպի Բերդակ, իսկ ԱարՀատի 

խմբակը վերադարձաւ Հովիւներու վրանին տակ յ 

Տաբի մը այսպէս անցաւ X Արարօն Բռնաշէնի լեռները շատ անգամ 

ոտքի տակ կ՚առնէր եւ անզուսպ քիւրտերը կը Հարուածէր, իսկ աղքատ ու 

Հպատակ քիւրտերը կը պաշտպանէ ր յ քանի մը անոպայ աղաներոլ Հետ 

ընգՀարում ունեցաւ, ոմանք վիրաւորեց , բա յց անոնց կեանքը խնա յեց ք ը՜-

սելով « 

- Գուք ալ Հայերէն կը խօսիք, ձեր Հին Հայրերը Հայ եղած են. ի՛՛նչ 

ինկած էք լեռ ու ձոր կատղած գա յլի պէս , եւ Հա յ ու քիւրտ անզէն ժողո֊ 

վուրդը կը կողոպտէք ւ Ջեզ ազգակից կը նկատեմ, այլապէս շան սատակ 

կ՚ընէի։ 

քանի մը այսպէս Հարուածներէ ետք, այս շրքանի ցեղապետները ըզ– 

գուշացան Բռնաշէնի եւ Ա. Աղրերիկի լեռներ ը շրիսգա յելէ $ 

Արարօն մեծ Հաւատք ունէր Հայ գիւղացիներուն վրայ, որոնք, վրո~ 

տաՀ էր, թէ ամէն գաղտնիք կրնային պաՀելւ Ապաւինած իր ստեղծած Հ ր 

մայքին, արձակ Համարձակ կը մտնէր Մշոյ դաշտի գիւզեբը եւ երբ գի-

շերը կ՚իջնէր, չարագործ աշիրաթապետ մը կամ ոստիկան մը պատմելու 

կ ՝ելլէր ու կը բարձրանար Հքովասար տ 

Մշոյ դաշտի շրջագայութեան կեդրոնը ընտրած էր Բերդակ գիւղը, որ 

մօտիկն էր վանքապատկան գիւղերու եւ կռնակը տուած էր լեր ան ւ Արա-

բօն կը մտածէ ր թէ դաշտին մէջ կատարած իր գործերէն ետք, Բ երգակէն 

կրնար անմիջապէս լեռ բարձրանալ զօրքերէն խ 

ուսափելու Համար, եւ ան*> 

Հետանալ Ա. Աղրերիկի անտառներուն մէջ է 

Արարոյի եւ իր խումբի այս շրջագայոլթիլննեբը Հպարտութեամբ կը 

լեցնէին անզէն Հայ ժողովուրդի սիրտը, բայց նաեւ կ՚աբթնցնէին թրքա– 
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կան կառավարութիւնը, որ գչ/սոլ կ՚իյնար, թէ իր գործը աւազակի մը Հետ 

չէ» ա յ լ ազգային շարժում ստեղծող Հերոսի մը Հետ % Արգէն մթնոլորտը 

յագեցած էր ազգային ոգեւորութեամբ, Միացեալ Ընկերութեան առաջին 

շրջանաւարտները, ուսուցիչ ու քարոզիչ գարձած էին զանազան շքՀաննե– 

ր ու մ է ի Ոմանք ալ շաբաթներով գիւղէ գիւղ կը պատէին Հրայրի կամ Ան-

բարոյի եւ կովկասէն եկող ուխտաւոր գործիչներու Հանդիպելու Համար տ 

թ՚էեւ ատոնք կր դաոնային իրենց տուները սովորական կեանքին՝ սակայն 

կէս փախստականներ էին, վաղուան մարտիկները ըԱալոլ Համար յ 

Ընդդիմութիւնը քրտական ոտնձգոլթիլններու դէմ օր աւուր կ՚աւել-

նար , իսկ կառավարութիւնը ո՛չ միայն իր ոստիկաններն ու զօրքը շարժ– 

ման մէջ կը դնէր ք ա յլ բացա յա յսւ օր էն կը քաջալերէր քիւրտ ցեղապետ– 

ները սանձարձակօրէն կողոպտելու եւ կեղեքելու Հա յ ժողովուրդը է 

Ա պանութիւններն ոլ մեծ կողոպուտները անպատիժ կը մնային եւ 

կաոավարութիէնր նոյնիսկ ձեւական Հետապնդումներ չէր կատարեր, ի^^" 

պէս կ*Ը^՚էբ Պ եր լինի վեՀաժողովէն ետք: 

Ամէնէն ողբերգական երեւոյթը այդ օրերուն եւ Հայ երիտասարդու-

թեան խորունկ ցաւը, անղէն ը/լայն էր է Լեռնային քանի մը շրջաններու 

մէջ միայն ոմանք որսորդական Հրացաններ ունէին եւ դաշոյն մը իրենց 

գօտիին մէջ% մնացած ամրողՀ զանգուածը պարզ դանակէ մը իսկ զուրկ էր՛. 

Հովիւները միայն դաւազան կամ կոփալ մը ունէին, եւ եթէ քիւրտերու 

Հանդիպէին, կոփ ալն ալ անոնց ձեռքէն կը խլէին դ Հայը փայտէ զէնքէ իսկ 

զրկելու Համար ։ 

կառավարութիւնը վարձկան մատնիչներ գտած Էր % որոնք գազանօ-

րէն փախստականներու մասին տեղեկութիւններ կու տային ոստիկաննե-

րուն ւ Այդպիսի արարքներու մէջ գտնուած էին, Վարդենիսի շրջանէն, քա-

նի մը գիւղապետն եր, որոնք նոյն տարուան մէջ ահաբեկուեցան Արաբոյի 

գործակիցներուն ձեււքով, սակայն ոմանք ալ> որ դաւաճանի այգ դերը ըս– 

տանձնած էին, կը մնային անյայտտ 

188^-^է զաբնան% լար ուած վիճակ մը կը տիրէր $արօնի աշխարհին 

մէջ: 

Արաբօն դաշտի մէջ կը շաբունակէր գործել եւ գործակիցներ գըտ– 

նել, նոր մարտիկներ նետելու Համար ազատագրական պայքարին մ էջ՛. 

Արաբօն եւ Մխօն վերադարձած էին Բերդակ, ուր կար իրենց Հա-

ւատարիմ ընկերը Նեբսօն : Հետապնդումի դէմ ապահով էին, ու եթէ վը– 

տանգ մը մօտենար գիւղին՝ վարժ էին այծեամի պէս մագլցելու վերի լեռ– 

ները է 

* * * 

Բերդակի մօտիկ՝ Ալիգրնանի գիւղապետը, կառավարութեան տեղե-

կացուցի թէ իր փնտռած Արաբօն ու Մխօն Բերդակ կը գտնուին , մատնա– 

նըշելով այն տունը, ուր Հաւանաբար պիտի գի լերկին ըմբոստները է 

կառավարութիւնը անմիջապէս ջոկատ մը դինոլոր եւ ոստիկաններ 

ճամբայ կը Հանէր գիշերանց, պա շարելու Համար Արաբոյի թաքստոցը» 

Լեռներուն թխսած զաւակները պահակներ չունէինք եւ բաւական 

միամիտ էին դաւադբական ծուղակներու մասին մտածելու Համար։ 

Զինոլորներն ու ոստիկանները, կէս գէլերէն ետք, կը Հասնէին Բեր-

դակ եւ իրենց տրամադրութեան տակ դրուած քիւրտ մը, որ Բերդակին 

ծանօթ էր, անշշուկ կառաջնոբգէր կառավարութեան մարգերը փախստա– 
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կաններուն ի9ելանած տունը չրֆա պատելու: Ամէն կողմ իրենց ուժերը դա-

սաւորելէ ետք, տասը հոգի, զէն ի ձեռին ներս կը խուժէին, քնացած գըտ~> 

նելով Արաբօն ու Ծխօն ։ ըմբոստները շղթայակապ կը փոխագրուէին 

Մշո յ բանտը ։ 

Այս լուրը յուղումի կը մատնէր ամբողՀ շրջանը, իսկ Առաքելոց վան-

քի խմբակը ուղղակի շշմած էր անակնկալ հարուածէն ։ Նոյն գիշերը Լեւոն 

կը Հասնէր Գաւթի քարը, եւ հոն կը գտնէր Աարհատը իր ընկերներով ան– 

զօր կատաղութեան մ ատն ուած : 

- Տզա՛ք, Արաբօն եւ Մխօն բոնուեցան: Մատնիշը Ալիզրնանի գիւ-

ղապետ Կբպօն է ։ Ա՝ենք շատ միամիտ ենք ու չենք տեսներ մեր շրջանի դա-

ւաճանները ։ Արաբօն եթէ արթուն ըԱար, իր վրա յ գացող զօրքէն շատերը 

գետին պիտի տապալէր ու այս վայրկեանին մեզի հետ պիտի ըլլար, այս 

քարերուն մ էֆ: Ա՝ ենք ասկէ ետք հայ գիւղերու մ ԷՀ ալ մեր գլուխը քա-

րի մը գնելու ապահովութիւնը չունինք, դաւաճանները պէտք է մաքրենք, 

դուք դեռ. պատանի է ք , այս աղիտալի հարուածը մեզի պէտք է բան մը սոր-

վեցնէ։ Մեր ապահովութիւնը մեր զէնքի ընկերներէն զատ ոեւէ մէկուն 

պէտք չէ վստահինք ։ 

Լեւոն լո-եց , սուգի մ ատն ուած, ընկճուած է 

Այս ծանր լաւութիւնը խզեց Աարհատ ՚ 

- Դաւաճանները պիտի մաքրենք, ըսիր, ա յ գ գործը մեր խմբակին 

յանձնէ՛ ։ 

- Դաւաճանին արիւնը ձեզի հալալ ըլլայ։ Դուն ել Ադամը այգ գոր– 

ծր գուխ կը բերէք, ահա ձեզի ատրճանակ եւ գաշոյն • • • 

Լեւոնը արդէն հարկադրուած էր խմբա պետը դառնալու ա յս քանի մը 

փախստականներուն եւ կապը պահելու թափառական քանի մը զին ոլորնե-

րու Հետ, որոնք Արաբո յի խորհուրդով կը շարժէին յ 

Ահաբեկման այս ծանր պարտականութիւնը ԱարՀատին յան ձնելէ 

ետք՝ անիկա դարձաւ Բերդակի շրջանը, գտնելու Ներսօն եւ Մանուկը 

եւ խորհելու թէ Ի՛նչ կրնան ընել բանտարկեալ իրենց խմբապետներուն Հա– 

մար ։ 

Աարհատ թէեւ ընկճուած էր Արարոյի ձերբակալման լուրը լսելով, 

սակայն անհուն Հրճուանքով լեցուած էր ։ իրեն կը յանձնոլէր պատասխա-

նատու գործ մը, որ իր պատմական կեանքին առածին արարը պիտի ըԱար ։ 

Աարհատ եւ Ադամ ամբՈղՀ գիշերը իրենց ընելիքին մասին մտածե-

ցին։ կրպոյին գիւղը գիտէին, որ մօտ էր վանքին։ Մարդու բան մը չըսին։ 

Վանահայրը, որ կապ ունէր Արաբո յին Հետ, անտեղեակ մնաց ԱաբՀատին 

յանձնուած պա ր տա կան ո ւթ են էն յ 

քանի մը օրեր անցնելէ ետք՝ Աարհատ եւ Ադամ՝ արեւմուտքի պա– 

Հուն՝ վար ի Հան վանքէն ել բռնեցին Ալիզրնանի ճանապարհը ։ Մութը կո– 

խած էր արդէն երբ անոնք Աչիղրնան Հասան: Գիւղին եզերքը գտնուող տնա-

կի մը առթ ւ , տարիքոտ կին մը տեսան։ Անոր Հարցուցին Կրպոյի տունը 

եւ ուղղուեցան մ ատն ան չուած կողմը : 

Պատանի էին եւ յանդուգն: Դաւաճանի մը սատակում ը սրբազան 

գործ մը կը նկատէին։ Առանց նախզգուշոլթեան Հասան գիւղապետին տու-

նը, որուն դրան աՎեւ, սաքուի մը վբայ նստած էր Կբպօն։ Գիւղապետը 

յաճախ կը Հանդիպէր Առաքելոց վանք ել ծանօթ գէմք մըն էր ։ 

ԱարՀաա ու Ադամ պարզ օրէն մօտեցան անոր , որ անտաբբեբոլթեամբ 

կը գիտէր նորեկ ճամբորդները։ ԱարՀաա առանց վայբկեան կորսնցնելու 
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ատրճանակը Հանեց ել կրակեց , Դաւաճանը վար ինկաւ անշունչ է 

Ահաբեկիչները անհետացան ան մ ի ի պէս ել բոնեցին Առաքելոց վան-
քի ճամբան ։ 

Իրարանցում ինկաւ գիւղապետին տունը։ Դրացիները անշնչացած 
գտան Կրպօն տ 

Ռ՚*Վ ըրաւ, ինչո՛՛ւ զարկաւ, մարգ չգիտցաւ ։ Բայց գիւղապետին եղ-

բայրներն ու զաւակները Հասկցան է թէ Հարուածը կու գար Արաբոյի ըն-

կերներէն եւ. իրենց գրան աո քել երկնցած մեռելը դաւաճանի մը դիակն էր, 

անպատուութեան մուր քսելով իրենց տան ճակատին ։ 

Ե. 

Ր Ո » \ » Կ Օ Ի Ս " ե Ե Ր 
Երբ Արարօն եւ Ա խօն բանտարկուեցան, յուղումի մատնուեցաւ Հայ 

ժողովուրդը դ որ յանձինս այս անվեՀեր մարտիկներուն իր արի զաւակնե-

րը ծառացած կը տեսնէր բռնակալութեան դէմ ։ 

Յալին Հետ յուսալքում չառատացաւ շրջաններուն մ է ջ , որոնք բռըն-

կան վիճակի մը ենթարկուած էին է Ամէն տեղ ընդՀարում մը կար ՛Բիւր-

տերոլ Հետ։ Այն գիւղերը, որոնք քանի մը կտոր զէնք ունէինք այլեւս չէին 

ուզեր ենթարկուիլ։ քիւրտերը այս նոր երեւոյթին առջեւ աւելի զայրա-

ցած , զէնքի ուժովն իրենց աւատապետական բարքը կուզէին պարտագրել 

Հայ անզէն ժողովուրդին։ Ոստիկաններն ոլ պետական այլ պաշտօնեա– 

ները Բիւրաերը կը Հովանաւորէին եւ իրենց կարգին՝ պետական զէնքը ել 

Հետապնդումը կ՚ուղղէին Հայ երեւելիներու եւ մտաւորականոլթեան դէմ < 

Անզէն յեղափոխութեան մը, Հոգեբանական ըմբոստութեան մը մրթ– 

նո լորտը ստեղծուած էր Տարօնի աշխարհին մ էջ՛. 

կողոպուտները, շրջաններու վրայ յարձակումները, Հայ գիւղերէն 

աղջիկ փախցնելը՝ սովորական դէպքեր դարձած էին: 

Այդ օրերը կը զոլգագիպին 1889֊^ թուականին, երբ մէկ կողմ էն 

Հայաստանի բարենորոգման խնդիրը կարծարծուի, միւս կողմէ թրքական 

կառավարութիւնը, փոխանակ քիւրտերը զսպելոլ՝ անոնցմէ Հ ա մ խ յ փ Է 

գունդեր կը կազմէդ պետական զէնքով զինուած։ 

քիւրտերը, թրքական այս նոր քաղաքականութեան մէջ կը տեսնեն 

լայն իրաւունք մը իրենց շնորՀուած դ նաեւ պարտականութիւն մը սան– 

ձարձակօրէն ճզմելու Հայ ժողովուրդը ։ 

Այսպիսի մթնոլորտի մը մէջ, իր գոյութիւնը կը պահ էր Արաբոյի 

խումբը դ Լեւոնի զեկավաբութեամբ։ 

Դաւաճան Կրպոյի ահաբեկում էն յետոյ, ԱարՀատ իր խմբակով կը 

Հանդիպէր Լեւոնին ու կարժանանար անոր ջերմ գնահատանքին ։ 

ԱարՀատ արդէն յեղափոխական մարտիկ մըն էր դ արիւնի մկրտոլ– 

թի՛նը ստացած ւ 

Կրկին Հաւաքուած էին ծանօթ թաքստոցին մէջ> ու կը մաածէին ն»ր 

ուժեր Համախմբելու եւ մ ան աւանդ ազատելու բանտարկուած խմբապետ– 

ները ։ 
- ՀրԳեհՌ աՐգէն բռնկած է Վարդենիսի շրջանէն է - ըսաւ Ներսօն, 



որ նոր լուր առած էր, թէ Մուսա բէկը %արսա ՄիրՈյի աան վրայ յար-

ձակած եւ Կի*–(ք՚զարը փախցուցած էէ 

- Ես աք լսեցի, - րսաւ Լեւոն - յ արձակման ընթացքին սպաննած են 

Կիւլիզարի հօրեղբայրը Գաս պարը եւ ուրիշ երկու հայ գիւղացիներ է Վար– 

գենիսցիները օգնութեան եկած են, բայց արդէն Մուսա բէկը իր զինեաը– 

ներով Կի՚-լիզարը փոխագրած է Իքութա լեռներ ր: Մեծ իրարանցում կայ 

այգ շրքանին մ ԷՀ եւ այս դէպքը արիւնով պիաի ներկէ Մ եղրագեաը: Մու-

սա բէկը ողԼ ող1 այրեց գիւղապետը: Օհանի աղան չուզեց ստրուկի պէս 

այրուիլ ու 

զէնքով դիմագրեց։ թ՚էեւ սպաննուեցաւ Աարգիսը, րայց հինգ 

դիակ արժեց Մսւսա բէկին ։ 

- կռիւը համատարած է , բայց հայ երիտասարդները զէնքէ զուրկ կը 

մնան : Ահա , մենք փախստական նորահաս երիտասարդներ ենք, բայց զէնք 

մը չունինք մեր ձեռքը թրամին պատուհասելու համար, - մրմնջեց Աար-

հատէ որ աղայ հասակէն զէնքի կարօտ ունէր եւ գիտէր , թէ այս անիրաւ 

աշխարհին մ ԷՀ զէնքն է , որ բռնութեան դէմ կրնայ ապաւէն ըլլալէ 

Երբ Լեւոն շրջանի կացութիւնը ներկա յացոլց վանահօր ել անոր մ քշ-

տածում ը ուզեց իմանալ բանտարկեալներու ազատման մասին, ծերունի վա-

նահայրը, մտահսգոլթեամր խօսեցաւ անոնց. 

- Զաւակնե՛րս, Տարօնի աշխարհին մԷՀ հրդեհ վառուած է ։ կառա-

վարութիւնը զինուած բանակով եւ ոստիկանոլթեամբ մեր բոլոր ճանա-

պարհներ բ կը կտրէ եւ մեր բոլոր իրաւունքները կը րոնաբարէ, իսկ Բի*֊Ր" 

տերը կատաղի գազան դարձած են : Աբգավանքի ռես Օհանը այրեցին, Մի՜ 

բո յի տասնըհինգ տարեկան Կիլլիզարը Մուսա բէկը տարաւ, ընտանիքի ան-

գամներին ոմանք սպաննելով. մէկ տեղ չէ՛ այս հալածանքը, քսնուսէն եւ 

Ա . կարապետի շրջաններէն հասած լուրերը ցոյց կոլ տան, թէ այդ կարգի 

դէպքերը ամէն կողմ ընդհանրացած են է Մեր ժողովուրդն ալ այլեւս գա-

նակը ոսկորին Հասած կը նկատէ եւ չի կրնար Հանդուրժել այս բռնութիւն– 

ները։ Այնտեղ, ուր քանի մը չաքմախլի Հրացան ունին, Հայերը յուսաՀա-

աութեամբ կր գիմագրեն։ Թէել իմ պարտականութիւն է քրիստոնէական 

ոգիով Հնազանդութիւն քարոզել, բայց կը տեսնեմ թէ ակն րնդ ականի Ե~ 

Հովայի պատուէրը աւելի ազդու է , քան քրիստոնէական խոՀեմ ութիւ– 

նը։ Դիմադրութիւնը սկսած է , դուք այդ դիմադրութեան առածին մար-

տիկները եղաք, 1լ օրհնեմ ձեզ եւ ձեր զէնքը յ Ոտքի Հանեցէք մեր ժողո-

վուրդը, քաջութիւն ներշնչեցէք անոր, եղէք խիստ գաղտնապաՀ եւ ամէ-

նէն 

առաջ մաքբեցէք Հայ դաւաճանները, ինչպէս որ Ըրիք դաւաճան 

կրպոյինէ Աստուած ձեզի Հետ ըԱայէ Աշխատեցէք Արաբօն դուրս Հանել 

բանտէն է Արաբօն կայծակ մ ըն է Հա յ ժողովուրդի թշնամիներու գլիւուն է 

Լեւոն եւ Ներս օն աքր Համբուրեցին բազմ եռանդ վանաՀօր, որ այգ 

երեկոյ իրենց կը ներկայանար Հաւատաւոր յեղափոխական մը, իսկական 

կերպարանքով է 

Մէկ ամիս արդէն անցած էր այն օրէն երբ Արաբօն ել Մխօն ձերբա-

կալուած էին է Լեւոնի խումբը Բերդակի եւ Առաքելոց վանքի շրջանակին 
մԷէ գործեց, երբ դէպքերը բռնկած էին ամէն կողմ եւ աւելի լայն կազմա-

կերպութեան մը անՀբաժեշտութիւնը կը տեսնուէր ։ 

Օր մը, երբ կրկին Գաւթի Բարի շուքին նստած՝ տեղի ունեցած դէպ֊ 
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քկշ իրարու կը պատմէին՝ Ն^րսօն վարի ձորեբէն Հել ի Հեւ վեր կը բարձ-
րանար անոնց մօտ • 

- Տզա՚քդ աչքերնիգ լոյս, Մխօն փախաւ բանտէն. Հիմա արգէն Լե– 
ւոնին Հետն է , թաքստոցի մը մէջ, .բայց կը խորհի բարձրանալ լեռնային 
չրքանը, այլապէս վտանգուած է տ Ոստիկանները ամէն կողմ իրենց ցանցը 
լարած են ։ 

Խումբը այս լուրէն ոգեւորուած՝ նոր եռանդ ստացաւ ել ուզեց օր 

առաջ Մխօն տեսնել իր մ է ի Այգ տեղէն կրնային փոխագրուիլ Ա. Աղբե– 

րիկի վանքը, Հեռու Մ ուշ քաղաք էն ՚, Բայց ոստիկանները ճամբաները կըտ– 

րած էին; Մէկ շաբաթ չանցած՝ Մխօն ոստիկաններու ձեռքն ինկաւ եւ վե-

րադարձաւ. բանտի ղնտանը ։ 

Մ խոյին սեւ ճակատագիրը բանտէ բանտ մաշում մը եղաւ է 

Լեւոնի խումբը կրկին անորոշութեան կը մատնուէր է Գէպքերը արագ 

կընթանային 1 կը ծաւալէին Հեղեղի նման: հրենք փոքրիկ ում մըն էին եւ 

անՀաաական Հարուածներէ զատ աւելի ճակատագրական գեր մը խաղալու 

ուժր չունէին է 

Մուսա բէկի եւ կիւլիզարի գատը արգէն փոխագրուած էր Պոլիս, թէ՛ 

ազգային եւ թէ միթազգային Հ ետաքրքրութիւն ստեղծելով է 

ՀարիւրԷ աւեքի գիւղապետներ Մշոյ գաշտէն ճամբայ ելան գէպի Պո-

լիս , Կիւլիզարի առեւանգումը նկատելով ամբող^ Հա յութեան գատը* Այս 

ստուար պատուիրակութեան կ՚ընկերանար նաեւ Մշոյ Գեղամը, որ կեդրո-

նական վարժարանը աւարտելէ յետոյ, առաջնորդարանի քարտուղարն էր : 

Տարօնի այս նոր փոթորիկը կը փոխագրուէր Պոլիս, բայց փոթորկալի ա– 

րարքները կը շարունակէին Տարօնի եւ Հայաստանի զանազան շրջաններու 

մէջ է 

Փոթորկած էր նաեւ կովկասր: Հայ մտավորական երիտասարդ սե-

րունդը ՝Բ րիստափորի եւ Արծրունիի զեկավաբոլթեամբ, Հայ ժողովուրդի 

ազատագրութեան մասին ժողովներ կը գումարէր եւ կ՚ոլզէր օգնութեան 

Հասնիլ տուայտող Հայրենիքին։ 

Խրիմեան Հայրիկը աքսորուած էր Երուսաղէմ: Աչքի ինկող մտաւո– 

րական ուժեր եւ ազդեցիկ Հայ անհատներ կ՝աքսորուէին Տարօնէն ու Վաս– 

պուրա կան էն գէպի զանազան կողմեր, Հայկական նաՀանգները ղեկավա– 

րութենէ զրկելու. Համար ։ 

Բռնկուն այս վիճակը Հոգիները եւս բռնկցուցած էր՛. Րւսում առած 

նորահաս պատանիները աւելի խանդավառ էին եւ ամէն վտանգ կ՝ անտե-

սէին , ազատութեան գանգերուն ի լուր ։ 

ԱարՀատի խմբակը մարտական աւազանի մէջ արդէն մկրտուած էր, 

բայց անորոշութեան մատնուած՝ չէր կրնար նոր արարքնեբոլ ձեռնարկել, 

այս մթնոլորտին Համապատասխան։ 

Հայ ժողովուրդին մէջ առաջացած էր Հոգեբանութիւն մը, որ բա Հե-

րով իսկ կրնար կռուիլ թրքական բռնակալութեան դէմ - - * է 

«Մհր րսւհերն ալ կ՚ընեն գանււնք շան սաւոակ» 
Մինչդեռ փախստական այս երիտասարդները շատ լաւ դիտէին, թէ 

բահերով Մուսա բէկի գէմ մղուած կ ^ ի ՚ ֊ ը Հակառակ արդիւնք պիտի ու-

նենար & 
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ԱարՀաա աՀաւոր Հոգեկան խռովքի մը մատնուած էր է Մէկ "աքը 

վանքի դասարանական կեանքի մ ԷՀ, միւս ոտքը լեռներոլ վրայ, փախստա-

կան ընկերներու Հետ՝ կ՚ապրէր չր1ան ընող լուրերու եւ դէպքերու խռովիչ 

յուղումները է 

Աղջիկներ կը փախցնէին քիւրտերը, Հարսներ կը բռնաբար էին Հայ 

գիւղերուն մէջ, ու առաջաւոր մարգոց կեանքը մ աղի թելէ կախ ուած էր ՝. 

Աուսամը իր դեղձան ծամերով երբեմն երազի նման կու գար կ՚անցնէր, 

տխրութիւն ել մտաՀոգութիւն բերելով իր գրաւիչ պատկերին Հետ է 

Այս մտածումները զինք աւելի կապեցին իրենց գիւղական շրջանակի 

դէպքերուն եւ յիշաաակներուն ։ Կը խոբՀրդածԷր ինքնիրեն * 

- կրնան Աուսամն ալ տանիլ այն քիւրտերը, որոնք իրենց պարտէզ-

ները կ՚աւերէին եւ երբեմն ալ ոչխարները կը քշէին որպէս աւար յ Վտան-

գը , այսպէս, կը մօտենար իր սրտին եւ համրացնէր մետաքսէ այն կապը, 

որ իր պատանեկութեան սիրոյ առաջին բաբախումը կը կապ էր Հեղին ի 

վանքի կանանչ գմբէթին եւ Աուսամի ոսկեգոյն ծամերուն է 

Պատանի ԱարՀատը վանքի միջավայրին մէջ թէեւ ուսումին կարե-

ւորութիւնը կ՚ըմբռնէր, բայց Հոգելին գինովցած էր մարտական այն կեան֊՝ 

քով, որ Արաբո յի ընկերները տարածած էին ովասարի ստորոտներուն % 

ինքնամոռացումը պատանեկան Հոգիներու յատուկ է , իսկ ԱարՀաա մար-

տական կեանքի մը երազներով մեծցած էր, աղեկութեան օրերէն սկսած, 

երբ Տէր Ղ^ազարի մօրուքին տակ Աայսմաւուրքի էջերուն վբայ տեսած էր 

Ա . Գէորգը նիզակը ձեռին, վիշապները կոտորելու գործողութեան մէջ է 

ինքն ալ Աուրբ Գէորգ կոչուած էր։ Ո՛ աՀա վանքի մօտիկը, Գալթի 

քարին շուրջ ինքղի նքը կը գտնէր վիշապաքաղներով շրջապատուած ։ 

ԱարՀատի Հոգիին մէջ, Աասունցի Գաւիթ, Ա. Գէորգ, ու Արաբօն 

Հեքիաթային տողանցում կ՚ընէին, Հեքիաթ եւ իբականութիւն իրար խառ-

նելով : ԱարՀատի Համար Հեքիաթային երագները շօշափելի իբականու-

թիւն դարձած էին ։ 

Երբեմն մտածումով կը վերադառնար իրենց գիւղը, կը յիչէբ ընկեր– 

ները, ամառանոցի վրաններուն շուրջ կը պատէր կարօտով եւ իրենց Հարս-

ներուն քով կը տեսնէր իշխան Վարգանի աղջիկը, Համարձակ ու թռվռուն է 

՝ԼեՐյԷլում^եՐ(Լ իր մտքին մէջ սրբազան գմբէթ մը կը կազմէին, ուր իր 

կանանչ խուրձն ալ ուխտի լրումը կ՝ըԱար ։ Բայց շուտով կը վերադառնար 

իր ապրած մարտական կեանքին, Հոգեգբաւ կեանք մը, ուր առասպելական 

Հերոսութիւնը եւ անձնուրացութիւնը, ազատութեան շողշողուն ճամբայ մը 

բացած էին իր քա յլերոլն առջեւ ։ 

- Ադամ, դաոնանք Բսանաց ել ձիանքի գաւառները, նոր խ ում բեր 

կազմենք ու ապաստանինք մեր լեռներ ը; Եթէ զէնք ճարենք, պիտի կրնանք 

մեր Ժողովուրդը ոտքի Հանել քրտական արշաւներու դէմ։ Ես շատ կը վախ-

նամ, որ այդ շրջաններէն Հարսներ ու աղջիկներ փախցնեն այդ անօրէննե-

ԲԸ> ինչպէս ըրաւ Մուսա բէկը, Կիւլիզարը առեւանգելով* 

Ադամ իր մտմտուքներէն սթափած՝ ինքն ալ փոխադրուեցաւ իրենց 

ԳՒղշ՛ 

- Եթէ Հոս գործ մը պիտի չկարենանք տեսնել, լաւ կ^ըլլայ, որ մեր 

շրջանները դառնանք։ քաջ որսորդներ բաւական կան, եթէ անոնք նաեւ 

մարտական ոգիով զինուին, ում մը կը դառնան այգ լեռներուն մ էջ է Մի-

ջոց մը գտնենք Արարոյի թելադրանքը առնելու, ինչպէս կը աեսնես մեր 

շուրջը Հայկական ընգՀանուր շարժում մը ծայր տուած է , ի՞նչ ձեւ պիտի 
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առնէ, ո"ւր պիաի Հասնի, մենք չենք գիտեր։ ինչ որ կրնանք երկուքս ալ 

եզրակացնել, այն Է թէ այլեւ.» մենք քիւրտին ո& Թուրքին աոքեւ գլուխ 

պիաի չիոնարՀենք։ ինչպէս ձ « կը տեսնեմ, կեանքի ա. մահուան կռիւը 

սկսած Էւ Այգ կռուին մէջ մենք անզէն ենք, իսկ թշնամին՝ զինուած, Զէնք 

պէտք է ճարենք ամէն գնով։ 

- Արդէն մեր մեծագոյն ցաւը զէնքի խնդիրն է , եթէ մենք զէնք ու-

նենայինք ու մեգի պէս երիտասարդները մեր լեռներն ու ձորերը բոն էին յ 

ոչ քիւրտը եւ ոչ ալ Թուրքը կրնար դպչիլ մեր Ժողովուրդին ։ 

(քւասՀոգութիւնները քարի պէս ծանր նսաած էին այս նորաՀաս երի-

տասարդներու սրտին, երբ Լելոնն ու Ներսօն երեւցան մայռերուե աալքեւ ։ 

Անոնք ընկճուած էին Ա^խոյին ձերբակալութեան պատճառաւ։ 

հյորՀուրդի նստեցան իրենց ընելիքները ճշդելու Համար է 

Լեւոն գտած էր քաջակորով կին մը, որ կերակուր կը աանէբ Մչոյ 

բանժէՀլ , Ա՛խոյին, որպէս անոր Հօրաքոյրը, ու բերանացի լուրեր կը բերէր 

բանտէն ։ 

- Արաբօն այնպէս կը մնայ բանտին մէջ, ինչպէս էր լեռներուն վր-

բայ ւ Բանտարկեալեերը զայն կը յարգեն որպէս աննման Հերոս մըտ իմ ղրր՜ 

կա ծ մայրիկին Արարէն ըսած՛ Է* 

- 0՝ող գործը շարունակեն անվեՀերօրԷն, մենք շուաով լեռներ ը *զի~ 

աի վերադառնանք: 

Լեւոն աւելցուց • 

- Եթէ Արաբօն վճռական որոշում մը չունենար, այդպիսի խօսք մը 

պիտի չը"էր յ ես պայն կը ճանչնամ տարիներէ ի վեր է ո՛չ մէկ խօսք, ո՛չ մէկ 

խոստում իր բեբնէն չէ ելած, որ իրականութիւնը չդաոնայ ։ 

խումբը այս յոյսերով օրօրուեցաւ, եւ որոշեց Հաւաքուիլ Աս աո լա– 

ծածնի ուխտագնացութեան օրը, * ր տեղի պիաի ունենար Առաքելոց վան– 

քքձ Հ է ի 

Այդ ուխտագնացութեան Հոն կը Համախմբուէին մեծ թիւով դաշտի 

ուխտաւորները եւ մաս մ ըն ալ Աասնո յ զանազան շրջաններէն, մասնալո-

բա պէս այն գիւղերէն, որոնք աշակերտներ ունէին վանքի խնամքին յանձ– 

նըւած է 

Ուխտի այգ օրերուն, մէկ անգամ միայն, երկու տարի առաՀ, Աար-

Հաա են ց տունէն իր փոքր Հօրեղբայրը եկած էր ջորեպան 0Հանին Հետ, ըն-

տանեկան ուրախութիւն մը բերելով ԱարՀաաին տ Անկէ ի վեր իրենց շրջա-

նէն մարդ չէր երեւցած Առաքելոց վանքին բակը ։ 

ԱարՀաա այս անգամ կարօտով կը սպասէ ր Աասունէն եկող ուխտա-

ւորներուն , կարծես թէ իր մտաՀոգութիւնները պիտի փարատէին անոնց 

թերած լարերով » 

Լեւոն եւ Ներսօն արդէն մեկնած էինք Ադամ եւ ԱարՀաա քիչ մը աւ-

լէ լի մնացին Գաւթի քարին տակ, արեւմուտքի տեսարանը դիտելով» Այգ 

վերջալոյսի պաՀերոլն, Աշոյ դաշտը երբեմն մշուշ կը կապ Էր, լայնածա-

վալ ծովոլ մը պատկերը առնելով $ 

Մութը կ՚իջնէր լեռներէն, երբ անոնք դարձան վանք ^ ամաոնային 

խաղաղ երեկոյ մը սնցընելու վանքին խոբՀրգաւոր շուքին տակ։ 

ձ 
Աուլիսի վերքերն էր, երբ Մշոյ կեդրոնական վարժարանի աւար-

տականներէն Մկրտիչը ել Քակորը երեւցան վանքի աշակերտներովն մ է ի 
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Անոնք իբր թէ պտոյտի ելած էէն Մշոյ այգէներր, եւ իրենց ճամբան լա* 

րունակած գէ՛զէ է քիչ մրլ վարդապետներուն եւ աշակերտներովն Հետ 

խ օսա կցելէ ետքդ ԱարՀատին եւ Ադամին Հետ Հեռացան մօտակայ կաղնինե-

րուն տակ ւ 

Ծկրաիչլլ նախապէս արդէն ԱարՀատի եւ Ադամի խմբակին կր պատ-

կանէ ր ւ Անիկա ապագային Մճօ անունով յայտնի ֆետայի մը պիտի դաո-

նար * ք՚սկ անոր ընկերր՝ Տակոբ՝ կարճաՀասակ, լեցունկեկ երիտասարդ 

մըն Էր յ որ կեդրոնականը աւարտելէ ետք, յաճախ լուրեր բերած էր Արա-

բո յին եւ. Լեւոնին է Ան"նք Մ ուշ քաղաքի IարաՀա» ուխտեալներն Էին դ Աար-

Հատին եւ Ադամին պէս տ . , 

Երր աոանձին մնացին դ Տակոբ ճառագայթող աչքերը ԱարՀատին 

դարձուց • 

- Արաբօն փախած է բանտէն« Մչոյ րռԼՈՐ երեւելիները ուրախում 

թեան մէջ են* կառավարութիւնը ոստիկանոլթեան Հետ ճամբայ Հանած է 

ղին ոլորական ջոկատներ դ զայն ձերբակալելու է Եկանք ձեզի լուր տալուէ 

Լեւոնին լուր տուէք եւ ամ էն զգուշութիւն ձեռք առէք, որպէսզի Մ խո յի 

նման Արարօն ալ ծուղակը չիյնայ ։ 

ԱարՀատ եւ Ադամ իրենց ուրախութիւնը պարի դարձուածքով մը 

արտայայտեցին է Ցոյսի նոր Հորիզոն մը կը րացուէբ իրենց առջեւ, մըտ– 

մըտոլքները կը փարատէին, օրերը լեցուն էին յո յսով ։ 

Արաբօն գործի պիտի անցնէր ու իրենք ալ դեր մը պիտի ունենային 

կատարելիք է 

Այս նորահաս երիտասարդները ջերմօրէն դրկախառնուեցան եւ ի՛-

րարմէ բաժնուեցան կրկին Հանդիպումի երազներով» 

ԱարՀատ ել Ադամ անքուն մնացին այգ գիչեր % 

Ամառուայ դասերը դա գրած էին ել իրենք կրնային աննշմար Հեռա-

նալ իրենց խցիկներէն է Անոնք դ կէս գէշերէն ետքդ ձորակները խոլյլարկե– 

ցինդ մինչեւ Արաբոյի քարերը։ Շունչ չկար այդ կողմերը։ 

Ադամ յանձն առաւ երթալ մինչեւ Բերդակդ Ներսօն գտնելու. Հա-

մարւ Գաղտնիքներու թելյը անոր քովէն կը քակուէր ։ 

Ներսօն ջերմօրէն ընդունեց Ադամը եւ կ՛ուզէր ուրախ լուրը անոր 

աալ% երբ Ադամ Հեւ ի Հեւ զեկուցումի սկսաւ. 

- Արաբօն բանտէն փախած է ։ Մուշէն Մկրաիչը եւ Ցակոբը բերին 

լուրը դ անոնք կը խնգրէին, որ լուր տանք Լեւոնին դ որպէսզի Արաբօն ա– 

պաՀով տեղ մը գտնէ ել չենթարկուի այն վտանգին, որուն զոՀ գնաց Մը– 

խօն ։ Լեւոնը ո՞՛ւր կրնանք գտնել ։ 

- Ապահով եղէ՛ք 1 Հանդարտօրէն ըսաւ Ներսօն ։ Արա բո յի ազատման 

լուրը դ ինքը Արաբօն մեզի Հաղորդեց ։ Լեւոն ել Արաբօն ձեր գիւղացի Աա֊ 

նուկին Հետ Հեռաւոր շրջան մը մեկնեցան ։ Արաբօն պատուիրեց, որ Հան-

դարտ մնաք մինչեւ որ ինքը կարենայ կացութիւնը չափել ել ըստ այն մ 

շարժէ լ է Գալ Կիրակի ժողովուրդը ուխտի պիտի գայ Աստոլածածնայ տօնը 

տօնելուդ բազմութեան մէջ իրարու կը Հանդիպինք աննշմարօրէն % Հեռու 

տեղերէ խոբՀրդաւոր ճամբորդներ եկած են։ Նոր ձեռնարկնեբու նշաններ 

կ՛եր ելան ։ Պոլսոյ մէջ Կիւլիզարի դատը Հայկական Հարցի արծարծման ա– 

ռիթ կու տայ ամէն օր։ Գիւղապետներ ը Պոլս էն լՈւր ղրկած են դ որ պիտի 

յաջողին ազատել Կիւլիզարը ել աքսորել տալ Աուսա բէկը։ Մեզի կը մնայ 

սպասել եւ գործի ձեռնարկելդ երբ ՀրաՀանգ մը ստանանք։ 

Աղամ բաժնուեցաւ Նեբսոյէն եւ բռնեց վանքի ճամբան է Արշալոյսին 
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Հաալ ԱարՀատքէ Արարոյի ժայռերուն մ է ի Հաղորդեց իր տեղեկութիւնե-

րը ել անոնք Հանդարտած Հոգիով վերադարձան վանք* 

ԻնչպէՈս ել ի՛՛նչ միջոցներով Արարօն ինքզինքը դուրս նետած էր 

րանաէն, ոչ ոք գիացաւ ։ Անոր փախուստը մեծ իրարանցում աոաքացուց 

Մ »ւչ քաղաքին մ ԷՀ՛, կառավարութիւնը, որ այնքան յոխորտանքով անոր 

ձերբակալումը ցուցադրած էր Մչոյ Թուրքերուն, նոյնքան ամօթահար ոլ 

ընկճուած կ՚երեւէր այս լեռնականի յաղթական փախուստին աո.Հեւ ։ Զօր– 

ՔՐ յ մ ան տարմ աները եւ ոստիկանները բռնած էին Աոաքելոց վանքի. Բեր-

դակի ել չրՀակայ գիւղերու ել լեոնեբոլ անցքերը եւ ոտքի Հանած իրենց 

լրտեսներն ու քանի մը Հայ դաւաճաններ, պետութեան դէմ ըմբոստացած 

Արաբօն ոչնչացնելու կամ ձերբակալելու յ 

• Տաբաթ մը այս շրջանները յուղում ի ու չարչարանքի ենթարկուե-

ցան , րայց փախստականներու Հետքը չգտնուեցաւ հ 

ֆՏուզարկութիւնները փոխադրուեցան Վարդենիսի շրջանը, դէպի Ա-

րեւելք ( իսկ մէկ մասն ալ գնաց գէպի Ա • Կարապետի վանքը % 

Աոաքելոց վանքը ամէնէն մօտիկն էր Աոլշ քաղաքին եւ ժամանակին 

Արաբօն այդ շրջանները երբեմն ապաստան գտած էր ։ կառավարութեան 

ուժերը իրենց ուշադրութիւնը կեդրոնացուցին այդ վայբերան վրայ է Բայց 

Արաբօն յ ժամանակին, Լեւոնին Հետ այդ տեղերէն Հեռացաւ ։ 

կառավարութիւնը այս մանրակրկիտ խուզաբկութենէն ետք, Հա-

մոզուեցաւ , թէ փախստականը ուրիշ տեղ փնտռելու է % 

Աս տ ուած ածն ա յ տ օնին զօրքն ու ոստիկանութիւնը արդէն ուրիշ շըր՜ 

ջաններ փոխադրուած էին, երբ Աոաքելոց վանքին շրջապատը լեցուած էր 

խայտարղէտ բազմոլթեամր։ Հոն էին իրենց տարազներով Մվոյ դաշտի եւ. 

Աասնոյ այլազան շրջաններէն Հասած ուխտաւորները։ Աքէն մէկը իր տաղա-

ւարին շուրջ՛. Տաղաւարները կը ծաւալէին բակերէն գՈլրս՝ բացաստանի 

եւ պուրակներու մ է ջ , ստեղծելով շարժական քաղաքի մը թոՀուբոՀը% ուր 

երգն ու զուռնան, մատաղցոլ ոչխարներու մայիւնը, Հարսներու եւ աղջիկ– 

ներու քրքիջը է եկեղեցական արարողութիւներու երաժշտութիւնը իրար 

խառնուած էին ։ 

Հալածական եւ անիրաւուած Հայ ժողովուրդը ուխտատեղիներուն 

մէջ պաՀ մը կը մոռնար ամէն բռնութիւն եւ ինքզինք կը նուիրէր խելայեղ 

ուրախութեան, կարծես վրէմը լուծելու յուսահատական այն կեանքէն, որ 

վիճակուած էր իրեն ։ 

Մեծ Հրապարակը բռնած էին դաշտեցիները, իրենց ծանրածանր պա-

րերով, չորս-Հինգ Հարիւր երկսեռ բազմութիւն իրարու շղթայուած, Հան-

դարտ ալիքներու պէս ղանդազօրէն, ալետատան կը դաոնար քանի մը 

թմբկաՀարներու եւ նոյնքան ալ զուռնա փչողներուն չ ո * ֊ ր 1 * 

Այն աւեր Մշ»յ գաշսւը որ կէր, խորոտիկի տեղ է ր , 
՚ Եարըմ կորտնի • • • 

Սիրուն եմ սիրեր, չեմ խիմշի ծեծեր, 
էսւրըմ կորանի • <» 

Պարը կը դառնար ու այս անիրաւուած ժողովուրդը իր սիրոյ ասր՛ 

րումներուն երգերը կը խառնէր վանքի զանգի ղօղանջներուն։ 

Սնգինք պատերազմական չկա հիլն մը մթնոլորտը թանդ կը Հան էր I 
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Աասունցիներն կին, որոնք «քոչարի* պարէն ետք, վէար փուշտան* սկսած 

էին։ Հրապարակի վրայ քսան երիաոասարգ մէկ կողմ, միւս Կողմ նոյնքան 

երիտասարդ, դէմ դէմ ի, կարծես պատերազմական յարձակումներ կը կա– 

աւարէին թշնամիին վրայ ու ձեռքերն էին, որ իրարու կը բախէին, շառա-

չուն ձայնը միացնելով երաժշտութեան ու թմբուկին. 

Այ խորոտիկ, շան խորոտիկ, 
Ելլենք ււարեր, քաղենք խոսփկ • 

Թռվռուն ու ջղուտ Աասունցիներն էին, որոնք պարի փոխարէն՝ կար-

ծես թէ մայռէ մտյռ կը ցատկէին, ցեղային Համախումբ յարձակում մը 

կատարելու թշնամիին դէմ ։ Այս պարին մասնակից չէին կիներն ՈԼ Հարս-

ները ւ Անոնք Հիացիկ նայուածքով կը Հետեւէին իրենց սիրած– երիտասարդ-

ներու խոյանքներՈէն է 

Հոն Էին Մոլշէն եկած մտաւորական գործիչները, ՛հաշտի ծ՛ան բա– 

գըլոլխ գիւղապետնեբը, վանաՀօր շրջապատին մէջ կը տեսնուէին 4 »տար 

տեղերէ Հասած ուխտաւորներ, Որոնք խորՀրգաւոր նայուածքներու առար-

կայ կը դաոնային, կարծես գաղտնիք մը կը պատցնէին անոնք իրենց Հետ, 

եւ ոմանք յուսալից նայուածք մը կը դարձնէին անոնց, երբ էլերեւնային 

տաճարին մ է ջ , պաշտօնական արարողութեան ժամանակ։ 

Ուխտատեղին Հասած էին ջորեպան ՕՀան եւ ԱարՀատի Հօրեղբայր-

ներէն կայտառ երիտասարդ մը, որ պարգօտէն գրեթէ չէր բաժնուեր \ Հոն 

էին նաեւ Խիանքի ուխտաւորները իրենց ինքնայատուկ տարազով % 

ԱարՀաա եւ Ադամ գրեթէ միշտ անոնց Հետ եղան եւ կարօտը առին 

Իբ^նց ծննդավայրին: Րայց այգ շրֆանակէն խուսափելով կրցան գտնել 

Ներսօն, Ա՚անոլկն ու Լեւոնը, որոնք ա յ լ տարազներով ծպտուած՛ էին եւ 

րացի գործակից Հաւատարիմներէ, ոչ ոք անոնց ներկայութիւնը կը նըշ– 

մարէր է 

Ուխտատեղիի շարժուն ու աղմկոտ շրջապատին քովիկը, անոնք 

պուրակի մը մ է ջ , կամ քարի շուքին նստած՝ կը խօսակցէին անտարբեր ու 

հր. լ* էին, երբ ուրիշ խում բեր այ,է կողմ էն կ՚անցնէին ։ Լեւոնին տեղեկու-

թիւներէն՝ խումբը կռաՀեց, թէ Արաբօն մօտիկ ձորերուն մէջ ժայռեղէն 

թաքստոց մը ապաստանած է ել երբեմն կը խորՀրգակցի կովկասէն ել Վա-

նէն եկող ուխտաւոր գործիչներուն Հետ ։ 

- Ազատագրական շարժումը կը ծաւալի ամէն տեղ, - ըսաւ Լեւոն, -

Արաբօն միտք ունի մեկնիլ կովկաս, մեծ խումբ մը կազմել ել ղինեալ ու-

ժերով վերադառնալ։ Գրագիրներն ու մտածումները շատ են ու մեղի կը 

մնայ սպասել այն ձեռնարկներ ան, որոնց գլուխը պիտի անցնի Արաբօն՛. 

Պիաի կազմուի փոքր բանակ մը, որ դրօշակիրը պիտի ըԱայ Հայաստանի 

ազատագրութեան է 

Խումբը ուրախ ու ոգեւորուած, յուսալից խանդավառոլթեամբ կը 

սպասէբ սիրտերը թունգ Հանող նոր դէպքերուն։ 

Երկու օրէն ԱարՀատի Հօրեղբայրը ել ջորեպան ՕՀան պիտի դառ-

նային Բսանք է Անոնք եկած Էին ԱաբՀատը տուն տանելու > սակայն Սար-
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Հաա այգ տարի տրամ ագի ր չէր վերադառնար«. տուն, Հոգելին կապուած 

ըԱալով Արարէ*յի փախստական խումրին ։ 

Ազգային բռնկումները ամբողջովին գրաւած Էին սիրտը է Իր ներաշ– 

խար Հին մէջ Հերոսական նոր Հայաստան մը ազատութեան ՀրգեՀէն րոնը– 

ւած էր է Իր խանգավառութեան եւ երազանքնեբուն մ է ջ , յաճախ Ա ուս ամի 

պատկերը կա խույս ծ կը մնար յ 

Հօրեղբայրը ել ջորեպան ՕՀան Համոզիչ չէին գտներ անոր անորոշ 

պաաճաոաբանոլթիւձները ու վերջնական պատասխանի մը կը սպաս էին ք 

մանաւանգ որ դպրեվանքի տեսուչը իրենց ըսած է ր , թէ ԱարՀաաը կրնայ 

րասւարար նկատել իր ուսումը եւ մեկնիլ ւ Ա՝ինչդեալ ԱարՀատի խմրակը ճա-

կատագրական օրեր կ՚ապրէր ել Արաբօն, բանտէն ազատոլան * կրնար ի– 

րենց պէտք ունենալ ու իրենք պատրաստ էին զէնք մը գրկելու եւ նետաւե– 

լու փախստական կեանքին մ էջ՛. Անձնուրացութեան ու խանգավառութեան 

օրեր էին ու ազատութեան շունչով մեծցած պատանիները պատրաստ էին 

իրենց կեանքը նետելու ազատութեան կամ մաՀուան կշիռին մ էջ* 

ԱարՀատի Հոգեկան ողբերգութիւնը ոչ ոք կրնար իմանալ: Նուի^– 

կալ մըն էր« մարտական քաջութեան սիրաՀաբ ու նաեւ՝ անՀուն սիրով մը 

կապուած ա յն աղջնակին, որ մ անկոլթիւնն ու. պատանեկութիւնը իրարոա. 

կապեց է Հոգիներու պարզ արտայա յտոլթեամր ու երգումով։ 

Հերոսները սիրել գիտեն ։ ՄաՀոլան չափ ղօբաւոր է անոնց **էրը է 

Հերոսական թ՞֊ԻէՔԸ. մ Ի չ ա միասին կը քալէ այգ զգացման Հետ։ 

Հերոսական Հոգի ունեցողները շեն Հրաժարիր իրենց սէրէն % րայց 

նաեւ երբեք չեն Հրաժարիր Հերոսական արաբքներոլ. ՀրապՈյրէն ւ 

Աս տուած ածն ա յ կիրակին կը շաբունակուէբ երգ ոլ պարի թնդիւնին 

յ է ջ է մինչել Երկուշաբթի արշալո յս յ Բազմութիւնը եթէ տաղաւարներու 

մէջ կը Հանգստանար ու տարիքոտներն ոլ պզտիկները քուն մտած կ՝Բ1Հա– 

յին կէս գիլերին է Հարսները, Հաբսնցու աղջիկներն ու երիտասարդները 

տաղաւարները դառնալու միտք չունէին։ Պարն ու երգը Հրապարակէն մին-

չել պուրակները կը ծաւալէր ու այգ սիրող սրտերը իրենց երգը կը պոռա-

յին աստղազարդ երկնքին ։ 

Ուխտագնացութեան երկրորդ օրը, Ներս օն երեւցաւ ռւ պուրակի 

շրջապատուեցալ ԱարՀաա էն, Ադամ էն եւ Մ ճոյէն ։ Անշուշտ տե-

ղեկութիւն մը կար ծրարուած ՆերոՈյի զուսպ շրթներուն տակ , տխրութիւն 

մը՝ անոր ալքերուն մէջ եւ լրջութիւն մը՝ գէմքին վրայ ։ 

- Տզա՛ք, Արարոյի եւ Լեւոնի թաքստոցէն կու գամ՛. Այս կէս գի շե-

րին անոնք երկուքն ալ ուղեկից մը իրենց Հետ առած՝ ճամբայ ելան գէպի 

ԱպաՀունիք, անկէ կովկաս անցնելու Համար։ Ուղեկիցը այգ շ ^ ^ է ն ե ֊ 

կած էր եւ. քանի մը անգամ Կովկաս գացած ու վերադարձած մարգ մըն 

էր։ Հեռաւոր տեղերէ եկած ուխտաւորները պիաի մեկնին գէպի Կարս եւ. 

անոնցմէ ոմանք, որ ազգային գործով եկած էին այս կողմերը, Արաբօն 

պիտի գտնեն Հոն եւ անոր պիաի տրամադրեն զէնքեր եւ մարտիկներ , 

֊ ԱարՀատ անՀամբերոլթեամր խօսքի մէջ մտաւ. 

- Մենք ի՛՛նչ պիտի ընենք ։ Ե՞րր պիաի վերադառնա յ այգ երկար ճա-

նապարհէն։ Ի՞նչ պատուէր տուաւէ Վանքի Հաց ուտելով եւ Գալթի Բա– 

բին .մէջ պահակութիւն ընելով գործ մը պիտի չկրնանք տեսնել 

- Արաբօն այս մտաՀոգութիւնները ունէր՛. Ան պա աո լիր եց , որ ամէն 

մէկդ ձեր գլուխը պաՀէք տեղ մ ը , մինչեւ իր վերադարձը, ինչպէա կը տես-

նէք ազգի ազատութեան խնդիրը ծաւալեցալ եւ այսօր բռնկուն վիճակ մը 
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Ունի է Զայն մը կը Հնչէ էր գրում էն, ձայն մը կովկաս էն, ձայն մըն ալ կը 

փոթորկէ Պոլէսը։ Գործը մեծցաւ ու Հիմա մեգի պէս, քանի մը փախստա-

կան երիէոասարգներու Հետ, մտաՀոգ են եւ բռնկուն մտածումներ ունին 

Հայոց մեծամեծներն ար իՈնչ ձեւ պիտի առնէ ազատութեան այս ար չա-

լը , չենք գիտեր, թէեւ Հոգիները պատրաստ են այգ գործին Համարէ 

ՓաՀ մը լո-եց Ներսօն ու աւելցուց • 

• Արարօն Հաստատապէս վճռած է վերագաոնալ Տարօնի աչխարՀլ» 

եւ Աասնոյ բարձրաւանգակըՀ Կը Հաւատայ, որ Աասնոյ գլխին դարձեալ 

պիտի փայլի ազատութեան դրօշակը ւ 

Արաբօն մեկնած էր է Այո Էր իրողութիւնը, Որ տխրութեամբ կը լե– 

ցընէր ԱարՀատի եւ ընկերներուն սիրտը յ Անոնք մինակ ու անզէն էին ոԼ 

Հիմս* կը զրկուէին նաեւ իրենց սիրած խմբապետէն յ 

- Այսպէս է աղա՛ք» ամէն մէկս մեր շրջանին մէ^ գլուխ պիտի պա– 

Հենք մինչեւ գարուն դ թերեւս անկէ յետոյ կրկին իրար գտնենք է Այսօր իսկ 

ես կը դաոնամ Բերդակ ել թերեւս անցնիմ Ա • Ազրերիկ, գլուխս պաՀելու 

վանքի ծառայութեան մԷՀ։ Ոստիկանները որսկան շուներու, պէս կը Հե-

տապնդեն բոլոր անոնք դ որոնք Հեռաւոր կամ մօտաւոր կապ մը ունեցած 

են Արա բո յի եւ Ա խո յի Հ ետ յ 

Ներսօն պուրակին մէջ գուրգուրանքով գբկախառնուեցաւ ԱարՀաաի 

ել Ադամի Հետդ եւ մեկնած պաՀուն՝ 

- Ջ յուսահատի՛ք աղաք, Աստուած մեծ է ։ 

Այգ երեկոյ ԱարՀատ եւ Ադամ երկարօրէն մտածեցին իրենց կեանքի 

մասին եւ տխրութեամբ կրկին անդրադարձան այն իրողութեան դ որ անո-

րոշ վիճակ մը կը ստեղծոլէր իրենց Համար դ Արաբոյի Հեռանալով % Բայց 

եթէ իրենք անՀատապէս անորոշութեան մը կը մատնուէին եւ կ՝որոնէին 

ճամբայ մը իրենց բաղձանքներու իրականացման դ անդին՝ խանդավառ 

մթնոլորտ մը ծաւալած կը տեսնէին ամբողՀ Հա յութեան մ է ի Այգ խան-

դա վառութիւնը նոր յոյսերու դուռ կը բանար գալիք օրերու Հորիզոնին 

վրայ է Աոյսը եւ տխրութիւնը իրարու կը բախէին անոնց ներաշխարհին մէՀ 

ու անՀաաական նախաձեոնութեամբ պիտի դասաւորէին իրենց կեանքը է 

սպասելով ապագայի ընդՀանրական գործին հ ւ 

՚ ՚ Այգ՝ գիչեբ ԱարՀատ եւ Ադամ մնացին Բսանքի ուխտաւորներուն Հետ* 

- Հօբեղբա՚յր դ վաղը քեղի եւ քեռի ԱՀանի Հետ ճամբայ պիտի ելլենք 

գէպի Բսանք։ Տնեցին եր ուն կարօտցած եմ ՈԼ վանքի Հացը ուտելէ այլեւս 

ձանձրացածէ Ադամն ալ մեզի Հետ պիտի գայ դ Ա աղս, ուն անցնելու Համարէ 

Գիշերը մեր ծրարները կապած կըլլանք եւ պատրաստ՝ արշալոյսին Ծո– 

վասարի ճանապարՀը բռնելու Հ 

- Ա՜յ 1 այգպԷս խօսէ՛, տնաշէն, մտածեցի թէ աունէն ձեռք քաշած 

էիր է Հօրեղբայրդ՝ ԿրպԷն՝ չորս աչքերով ճամբադ կը սպասէ է Կիներն Ու 

Հարսները անՀամբեր են Հասակդ տեսնելու I ՝ 

՛Բեռի ՕՀան խօսքի մէջ մտաւ. 

- Աղէկ եղաւ ( մեր գիւղն ալ ուսումնական երիտասարդ մը կ՚ունե-

նայ* Գիւղ հասնինք, սորվածներէդ երբեմն մեղի խօսէ, ես ալ անընդՀաա 

քեղի Հեքիաթ կը պատմեմ ։ 

Վերջին գիշերն էր, որ ԱտրՀ ատ աչք կը փա կէր թ՚արգմանչաց աա~. 
ճարի շուքին տակ ։ 

ճամբորդ էր դէպի մանկութեան օրրանը է 

(ՇՈՐ–) • I , 
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Ա. 

Շուարել ծւք հիմա կեանքի 
Գորշ ու խաււնակ ասպարէզռւմ, 
իսկ օրերը., խենթ ու խրտնած, ձիերի պէս, 
Վրնջում են, քաոասմբակ սաաջ վազում: 

0 ՜ , օրերը, անհուն, վարար ու փրփրաբաշ 
Հեղեղի պէս մոնչսւլով ու դահավէժ, 
Հագար աղմուկ արձակելով* շաչ ու շսսւաչ, 
Դղրդիւնով սլանում են դէպի աոաջ: 
Եւ կանգնած՛ եմ անյոյզ, տնկեանք 

Ու անիմաստ, լերկ ժայռի պէս, 
Կեանքի այս գորշ, խենթ ժխորում, 

Ու չդիտեմ ո՞ւր եմ դնում, ի՞նչ եմ խորհում։ 
ԷՆ անզօ՛՛ր եմ, եօ պարսաւա*ծ եմ՛ 
Ո՛չ, խարուա՜ծ եմ ու հիասթափ 
Կեանքի լկտի խսսւնարանում: 

էլ դսա նութե ալքր ն իմ ահեղ , 
ԷԼ բարկութեամբն իմ կաւէ, 
Թքնում եմ քո երեսին 
Անկերպարան ու անդէմ՝ 

երեսին լրբենի, աշխա՛րհ, 
Հերի՛ք, կր րաւէ։ 

Դ Է Մ 

Ժ՛պիտիդ տակ՝ նենգութիւն, 
Արցունքիդ մէջ՝ մահի թոյն , 
Լոյսիդ մէջ սեւ ստուերներ, 
Սիրտդ մութ– որջ դաւերի, 
Միտքդ՝ եսիդ միշտ դերի, 
Հոդիդ* մշուշ ու ճահիճ, 
Աչքերիդ մէջ արեսւն լիճ, 
Աղօթքդ* պիղծ, չար անէծք, 
Ուխտդ՝ երդումը դողի, 
Իսկ էութեամբդ տանջարան* 
Խեղճի, վաքրի, տկարի, 
էւ դիտութեամբ քո անխիղճ՝ 
Արդարութեան սեւ դահիճ»* • 

էւ դաոնութեսւմբն իմ ահեղ, 
Ոչնչութեամրն իմ կաւէ, 
Ո՛վ դու , հտպիտդ շքեղ, 
Թքնում եմ ես քո անդէմ, 
Անկերպարան երեսին, 
Ու դոոում եմ համարձակ, 
Անղօրութեամյւն իմ կաւէ, 
•Րո ճակատին լրբենի» 

իշխողների՛ բոզատուն, 

Աշխա՛րհ, հերի՛ք, կը բաւէ՛– 

ԱՐԱՄ ԳԱՌՕէւէ 
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ԱՐԱՔՍհ ՋԱՐխՈՒՏԵԱՆ 

ՏՂԱՅ ՄԸ ՄԻԱՅՆ 
Հանրակսւո.քէ% էք^ալ– սովորականին 

պէս, եւ քայլերը ուղղեց գէպի աշխա-

տանոց . շատ Հեոոլն չէր. քանի մը վայր-

կեանէն կը Հասնէբ յ 

Պղտոր աչքերով նայեցաւ չուրեր • • » 

Նո յն տեղյլ Հասած՜ էր • գան գա ղեցուց 

քայլերը». . ես ակամայ գլոսխը վեր վեր-

- Պօ&ժո՚ւր: 
Նոյն տղան էր, տե՛ղը, «ւր յսս– 

րեւեց եւ անցաւ տ ինչո՞ւ կարելի չեղաւ 

բառ. մը ըսել անոր.»» սակայն ինչպէ՚ս ք 

ի՜նչ կերպով, ի՜նչ պատճառով: Մտա– 

ծեց. ձեռքին պայուսակը սեղմեց ամոլբ. 

Հ.ԵՈնչ խօսիմ սա օտար աղուն ,որուն տա– 

րիէ մը ի վեր կը րարեւեմ այսպէս* ե– 

թէ անունը գիտնայի. . , բան մը գիտցած 

Կ՝ԸԱայԻ Իր մասին .» . > Արիւնին 

քայքա– 

յիչ երկպաոակոլթիլնը ճնշեց միսերը. . . 

Ետին նայեցաւ մէյ մը. տղան, կը Հե-

ռանար... իսկ անձրել մը բարակ թելե-

րու նման կԴՐԷր երկնքէն, մեղմօրէն, 

քաղցրօրէն , առանց աղմուկի . . . 

ձեռքը տարաւ մաղերուն ւ Թրքուած֊ էր գլո*–խը * 

Արգէն Հասած էր աշխատատեղին է 
Գրեթէ քիչ մը կուշանար ամէն օր, միւս 
աղԸկները արգէն իսկ կ՚աշխատէին աշ– 
խումով, Ոտքի կայն ած, աչքին աՎեւ 
պատկերացայ աղուն խոլո՜ր , արձագան-
գող տրտմոլթեամբ լեցուն աչքերը. 

բա-
րակ մազերը է ցիրուցան մազերը ։ էԻ՜նչ 
է անունը» մտածեց . . . 

Նստա՛ծ էր Հիմա կարի սեղանին 

առչել. կը կարէր տա բա աները , որոնք կը 

փախչէին մաշուող մատներոան արանքէն , 

սպառող տրտմութիւներու նման է 
Ս՚Էկյ երկու, երեք<է տասըէ Սաստիկ 

կը ցաւէին ձեռքերըւ 

Տետո յ դ երբ մ ան աւանդ կո ճ ակները 

կտրելու ըլչար, կը ծակէին մաաներ^Հ 

Գիտեց ապականած ձեռքերը, որոնք ան-

փոյթ մերկութեամր կապոլած էին իբ 

էութեան $ 

էԱնո՜ւնը. . 

- Երէկ ո*ւր դա ցիրդ - լսեց Ա՛ ատը– 

լէնին ձայնը շատ կամաց իր քովէն յ 

~ էք չ մէկ տեղդ տունը մաքրեցի. 

գիտես դ Հէլէնը գիշերները կաշխատի 

Հիմա» շաա կը յողնիմէ 

Մի աՔՇ ինկսձւ Հէլէնը* Քոյբը I ե*. ա– 
նոր երեք փոքրիկները, որոնց Հեա միա-
սին կ՝ապրէր, որովհետեւ անոնք աչ է» 
բեն պէս մինակ էինդ ամուսին չկար կ 

Հայբ չունէին : 

Հէլէն Հիւանդ ապաՀոլՀի էր , ամոլս– 

նա լուծուած ամուսինէն % կ՚աշխատէր 

փոքրիկները անօթի չձգելու Համարւ 

Թէրէզանդ մեծ աղջիկը... Գծուե-

ցաւ պատկերը իբ դէմը% նիՀար գէմքով, 

վտիտ աչքերովդ ճզմուած ժպիտովէ Ժի~ 

րայրը, ծուռ գծուած բերնով ք որուն վը– 

րայ թրթռուն դող մը կը խաղար չարու– 

նակ ւ իսկ ժանը . , . գեռ խեղճ աղան վաս* 

չէր խօսեր , Սրընթաց խաւարի շերտ մը 

անցաւ ալքերուն առնելէն , ^Հոգեբանա-

կան երեւոյթ ըսած էր բժիշկը փոր. 

րիկին թոթովելուն առնչութեամբ, եւ 
բազմաթիւ դեղեր տուած է ր . . . լ ա ա չէին 
օգտուած անոնցմէ, տղան միշտ կը կա-
կազէր ւ 

~ Մ՚*ն..»աք բարի թանթդ - կ ՚ ը -

սէր ամէն օր դպրոց գացած ատեննեբը ես 
՚ՒքՐԻԿ պայուսակը թելին՝ կը Հեռա-
նար է 

Աչքերը փայլեցան տարօրինակ չեր– 
մութեամբ ւ 
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- Ի ՜ ն չ «ւնիա, Մարէ՛ տ 

- Քչի՛կ՛ երէկ քիչ մը յողնեցայ % 
Այգ է ՒՈԼՈՐԸ " ՛ ա լ կարծես քէչ մը աը– 
կարացած եմ։ 

Բովանդակ էութիւնը օրօրուեցաւ, 

մեքենայէն քով Հ 

- ԻնչսլԷ^ս են փոքրիկները ։ 

- Լա՛ւ են. Թեր եղան քէչ մը ակար 

էր. մայրը վիթ-ամին^՛ ասեղներ ըրաւ• 

Հիմա յալ. է առա քուլւնէ ։ 

Մրրէկէ մը մոլեգնութեասմր մտա-

ծումը ելեկտրականացաւ րանի մը վրայ 

միայն + որ կը տանջէր ուղեղին մաշկե– 

Ր Ը ՚ . 

- Անծանօ՜թ աղան. • . 

- Աստուած էմ է - ըսաւ էնքնիրեն, -

ի՜նչ յիմար եմ. ան ոչինչ կը մտածէ էմ 

մասիս, էսկ ես, գործս պիտի կորսնցը– 

նեմ էրեն Համ ար • տարէէ մը է վեր ե– 

բազով մը կը տքամ է ցերեկները, գիշեր-

նե՛րը. յէմա՞բ եմ էնչ. ո՛ր գարաւն մէլ 

կ՚ապրիմ * Հէմա գրեթէ ամէն ադՀէկ օր– 

ուայ մը մէԼ ինքզինք կը Հասկցնէ, կը 

մօտենա յ , կը էւօսէ տղու մը, կը ս է Ր՜ 

ուէ 1 կը Համբուրուի, կը մտերմանայ՛ •• 

իսկ ինծի Համար ակնթարթէ մը ժպի-

տը , երկվայրկեանի մը նայուածքը օրերս 

կ՚օրօրեն. . . ամէսներս կը ճզմեն է 

Տ անկարէ֊ սնդիկի մը ծանրութեամբ 

Գլուխը լեցուեցաւ: Բսսւեբ կը ճզմէին 

զիրար, փոքրէկ անասուններու, նման ՚ 

- Ա է/աչ կը կար ես Մարէ, է*նչ ՈԼ— 

նէս ։ 

Զգեց մեքենան եւ յոգնած ձեռքերը 

գրաւ կուրծքէն վրայ» Ի՜նչ էր սա ան-

ցուցած կեանքը տ Ենողք չունէր ։ Մ ե– 

ռած էէն երկար տարիներ սսէաէ յ Բ"յրը 

ամուսնալոլծուած Էր , իսկ Էնքը 1 6 տա-

րեկանէն , դ*զՐո$Ր ձդած% անցած էր մե-

քենայէն գէմ է 

- Բէչ մը Հանգչէ՛, յետոյ կը կարես 

այս 4 տաբատները, - լսուեցալ Մասսսմ 

թԷրիԷ^էԼ խռպոտ, սակայն րարէ ձայնը։ 

Եթէ Մաաամ ք*էյփէ6 չրԱար - ՝ • 
Տէչեց ՚ • • գլոէ–խր ափերուն մ ԷՀ։ 

Տարիներ առաջճ մօտ երեք տարի առաջ, 

ձմեռուայ թանձր Օր մըն Էր, փողոց ի– 

2ած Էր Դործ փնտռելու ուրԷշ օրերու նր– 

ման։ Գպրոցէն մ ԷՀ քէչ մը լեզու, սոր– 

ված էր, քիչ մը պատմութիւն, Հաշիւ, 

երգ , եւայլն . . . է՜նչ պիտի աշիատէր • . . 

սակայն ստիպուած էր աշխատիլ, նոր 

բան մը սորվիլ գրամ շաՀելոլ Համար • •• 

թէ ոչ մէքսաեղ պիտի մնար % 

Եւ բախած էր Մաաամ թէրիէ^Տ» աշ-

խատանոցը < 

Կինը իր աղջկայ աչքերոլն մէջ նկա-

տած էր կարծես թշուառ երանգ մը• ա– 

նոր նոր տառապանքի սկսած ըլլալու 

շեշտը տեսած էր կարծես սիլոլէթին 
մէջ։ 

- Հայր չունի՛*ս յ 

Ցոյց տուած էր ինքնութեան թույլ– 

թը, քանի մը ուրիշ թերթեր որոնց վր– 

բայ բաներ մը գրուած էին վարք ոլ 

բարքին մասին է յաճախած դպրոցին տը– 

նօրէնուՀիին կողմ է ւ 

Եւ աւելցուցած • 

- Մէկը չունիմ. քոյր մը ունի մ , որ 

բաժնուած է ամուսինէն. Հի լան գա պա– 

ՀոլՀի 3 Հատ ձագեր ունի X 

- Աա՜. .. բացագանչութիւն մը ար-

ձակած էր Մաւասմ ԲԷրիԷ, եւ տարօրի-
նակ ակնարկ մը նետած էր Հագուստնե-

րուն վրա յ տ 

- Հոս կը սորվիս կարը, - սկսած էր 

դանդաղ Մաաամ Իէյփէ ափին մէջ առ– 
նելով իր երկար ծնօ*ոը, - թէել առաջին 

շաբաթները իրրել. սկսնակ քեղի եդած 

վճարումները թե թեւ կ՚ըԱան , սա կա յն 

Հետագային , կ՚աւելնայ վարձքդ եւ չալ 

կը շաՀիս, շա՛տ լաւ ։ 

Աչքերը յառած էր աթոոներուն վր– 

րայ սպասող Հարիւրաւոր տաբատնե-

րուն չ որոնց գէմ նստած էին կէս—տաս– 

նեակ մը երիտասարդ աղջիկներ, կոր ու-

սերով , եւ յոգնած կնճիռներով $ 

ձԳոՀացուցիչդ գտնուած էր գործը, 

եւ Մսաաւմ իէլփէ սկսած էր խղճմտօրէն 
նայիլ իրեն, եւ օրերը այդպէս սահած 

էին առանց միջադէպի ։ 

Հիմա կրկին եկաւ մեքենային առ-

ջեւ եւ սկսաւ կաբել։ Վայրկենական 

տենդ մը մթնցոլց բիրերը • 

- Փոքրիկներուն Համար կ՚ընեմ այս 

ամէնը. միայն Հէլէնը չի բաւեր... ես 



* Ա Գ հ Ն 

ալ օգնելու եմ անոնց, աւելորդ մամեր 

աշխատելու եմ։ Ւէրէզան Հագուստ մը 

կ՛ուզէ, իսկ Ժ՛անին ասեղնե՜րը, գեղի՜" 

ր՝ը... ՚ ՝ ՝ 

ն– Պոռնիկի տղայ, - գոչեց ակռանե– 

բուն տակէն, Հէլէնին ամուսինին պատ-

կերը վանել ուզելով իր աչքերոէն առ– 

շեւէն, - սրիկա՛յ, եթէ գիտնայ ի՜նչ ը– 

սել է աշխատիլ այսպէս, անխնայ, չա-

րաչա՜ր . . . 

Արիւնը կլյեց, լինտերէն Հոսած ա– 

րիւնը, եւ թաշկինակով սրրեց բերանը է 

Ատրուկի մը աներեւակայելի տագ-

նապով , տաբատը առաւ ձ եռքերուն 

մէջ եւ ճզմեց, կարծես թէ վրէմ՛ լուծած 

ըլլար անկէ ։ Անոնցմէ : 

- Տ՜արեկից աղջիկներ արգէն ամուս-

նացած են , եւ կամ կեանքը կ՚ապրին, 

ցաւ գողէն • » • եւ տատանող ձեռքերը եր-

կարեց աղուն, իր անունը մրմնջելով» 

- Ս՛արի՛... 
- Ալպէռ, - պատասխանեց երիտա-

սարդ տղան ել Հապճեպով ձեռքը եր կա֊ 

րեց՝ աղջկան ը առնելու Համար X 

քիչ մը քալեցին միասին % 

- Այս կողմերը տե՞ղ մը կ՚աշխա– 
աիքէ ~ սկսաւ տղան մեղմ եւ օրօրուող 

ձայնով մը, որուն մէջ զգալի էր տեսակ 

^ը շեշտի ճիգ եւ կեղծում է 

- Կ՚աշխատի՛մ, ա յ ո ՛ , - ըսաւ գլու-

խը ծռելով, կարծես ծանր յանցանք մը 

գործած ԸԱար. պոռնիկ մը աւելի նուաղ 

պիտի ամչնար իր կատարած աշխատան-

քը յայտարարելէնյ 

Լռութիւնը կը խռովէր պարապը հ 

՜ Եթէ կ՛ուզես օր մը միասին անցը– 

ծնողք ունին, եղբայրներ ունին, դրամ նենք, պարապ ժամերուդ, իրիկունները 

՚ւնին, իսկ ես ինչո՞ւ մէկը չուն ի մ այս– 

պէս» ինչո՞ւ կանուխ մեռած է ծնողքս, 

ինչո՞ւ աշխատող եղբայր մը չոլնիմ *«• 

մինակ եմ, միս մինակ՛. 

Մ տածեց գինիի, °զիի եւ կերու– 

խումներու մասինյ Տարօրինա՜կ բան, 

խորՀ եցաւ, աղքատը կը գինովնա յ դլ*– 

րամի եւ Հարստութեան սուա գիրկը իյ-

նալու Համար, իսկ Հարուստը, իՈնչ 

մոռնալ կ՛ուզէ, գիւ֊րին ունեցած կինե՞-

րը , թանկագին քարե՞րը, ազոլոր ապա-

րանքնե՞րը . . . իւղոտ կերակուրնե՛՛րը ։ 

Այլայլած աչքերով գիտեց միւս գոր-

ծաւորուՀիները, ամէնուն ալ շպարին 

տակէն կ՚երեւէին յոգնած կնճիռներու 

շարքեր... Աակայն ի՜նչ գեղեցիկ շրջա-

նակ կազմած էին անոնք, մեքենանեբու 

շուրջ, ուժեղ կուրծքերով աղջիկներ, ո– 

րոնց սրտերը թերեւս թմբիրի մէջ էին, 

իսկ մկանները, ոսկորները կը շարժէին 

անդադար, մեքենանեբու Հետ, եւ իրենց 

աչքերուն մէջ կը կրէին յալիտենա կան 

կնիքը աշխատանքին. . . 

- Պօնժո ՚ւր, 

Այլեւս պիտի խօսէր, պիտի կենար է 

Րոպէական մոլեգին յանգղնութեամր 

քայլերը անշարժացան, գ է մ ք ը 

ինչպէ՜ս կ ՚ Ը Ա ա յ . յարմար չէ՞ ք գաներX 

- Ամէն իրիկուն ժամը Օ-ին տուն 

պէտք է ըԱամ, իսկ եթէ կէսօրէ մը ետք 

պարապ ըլլամ... առաւօտուն կԴմացը– 

նեմ ձեզի... 

Տղան յանկարծ լռեց, պիտի բանար 

բերանը բան մը ըսելու Համար, սակայն 

սկսաւ ոտքովը քարի մը կտորին Հետ 

խաղալ է 

ՊաՀ մը այդպէս անցաւX 

- Հեռաձայնիս թիւը սա է , - ըսալ 

տղան ի վեբջՈյ գրպանէն փոքրիկ քս1րթ– 

մը Հանելով, եւ աղջկան երկարելովX 

Առաւ քարթք եւ գողացող ձեռքերով 

զետեղեց պայուսակին մէջէ 

- Ջ ուշանա՜ս գործիդ, նկատեց տը~ 

ղան, եւ ժպաեցաւ այնպիսի ժպիտով 

մը, որուն մէջ կար ամէն ինչ, Այգ ժ ը ֊ 

պիտը կարծես տեսակ մը խառնուրդ ըլ-

լար անկեղծութեան եւ կեղծիքի , Հեգ՜ 

նանքի եւ իմաստութեան, տրտմութեան 

եւ Հրճուանքի յ 

Նոբէն իրարու ձեռք երկարեցին՛. 

Այս անգամ աղուն մա տները աւելի սեղ– 

մըւեցան իր մատներուն գէմ ։ Աիրտը կը 

տրոփէր . 
<Աստուա՜ծ իմ» ըսաւ, ինքն ի– 

բեն, վ ՜ ն չ պիտի խօսիմ ի ր Հետ^ ե թ է 
դէմ դէմ ի ըլյանք, ի դ չ պաամեմ 

իրեն...» Գլուխը Հրճուանքէն ծանրա– 



յյած էր ւ 4.8իմա՜ր ( պատմէ՜ թէ որքան 

խորՀեցար իր վրայ տարի մը, թէ որ-

քա՛ն մէկ ակնարկը կը զբաղեցնէր օրե– 

ՐԸԳ է թէ որքան միտքգ կը կեգրոնանար 

մաղերուն վրայ դ որ միչտ թափուած 

կյըԱային անոր ճակտին վրայ ՚ ՚ ՚ թէ 

որքա՜ն...» ։ Սվքերը կը փայլէին, Հո-

գին ուրախ էր, սիրտը թեթել, երեխա– 

յի մը սրտին նման է 

Նստած էին դէմ—դէմի, սրճարանի 

մը մ է ի 

Ո՛չ մէկ բան այնքան գեղեցիկ պիտի 

ԱԱաՐ ոՐՔան ա յս պա Հը, որ կարծես 

կ՚երկարէր, կ՚երկարէր, լուսածածան 

տեսիլքի մը նման: 

Նայեցաւ տղուն աչքերուն... աչքե-

րը դ ալ կարծես տխուր չէին թոլեր խ– 

բեն «« • տեսակ մը ծիծաղ եւ խնդուք կար 

անոնց մԷՀ ։ 

- Ի՜նչ կ՚ուզէիր աոնել Ա՝արի ։ 

վԱրդէն իսկ €Մարի» կ՝րսէ ինծի է 

անոճէս է որ ոչ մԷկ տղայ առած է լրրՀա-

ներուն վրայ• ինչ ուրախ եմ » , մտածեց 

եւ ապա* 

ք Ի՜նչ որ կ՛ուզես է - ըսաւ, եւ գի–՛ 

տեց ծակուած ձեռքերը եւ կարճ եղունգ-

ները , որոնք ամօթի մը բեռան տակ կրծ– 

կըլած էին պայուսակին քով է 

- ինչո՛՛՛վ կը զբաղիս պարապ մամե– 

րուդ, Մարիդ - սկսալ տղան բառ մը խօ-

սելու Համար։ 

խօսեցաւ քրոքր մասին, փոքրիկնե– 

բուն մասին դ Հ°ՐԸ մասին որ Հազիւ կը 

ճանչնար է Շունչը կը պատռուէբ բառե– 

բուն գառնութենէն եւ բերանը կը ցաւէր 

խօսելու պաՀուն ։ 

վին չո՛ւ, կը պատմեմ այս ամէնը։ 

Ի՜նչ . • . սա տղան Հազիւ կը ճանչնամ, 

եւ առածին անգամն է որ Հետս պաՀ մը 

կ՚անցընէդ եւ աՀա պատմութիւններ կը-

սեմ իրենդ Հէլէնին ամուսինին մասին կը 

խօսիմ խելագարի մը պէս • • • Իրեն ի՜նչ 

այս բոլորը... Ա*յա կուզէ ինձմէ սա 

տղան . . « թէ ոՀ< •< կարմբեցաւ մտածու-

մէն եւ խեղճօրէն մ֊պտեցաւդ դասը չգի՛տ-

ցող մանոլկի մը նմանէ 

Տզան կը դիտէր զինք լուռ ։ 

վկը ձանձրանա յ դ կը ձանձրանա՛յ 

ինձմէ դ մտածեց դ եւ աՀա Հեղձական մը՜ 

պիտ մը կայ չրթներուն վյրայէ Ի՛նչ կը 

խոբՀի արդեօք ••») 

Այն բառերը որոնք տարիէ մը ի վեր 

թափառած էին ուղեղին խորերը, ա յն 

բառերը որոնք տարիէ մը ի վեր պիտի 

ըսէր դ չքացան ակնթարթի մը մ ԷԼ ել են-

թարկուեցան անմատչելի ել զղուելի նը– 

ւաղումնհրու, տեսակ մը քանդումի դ ըս– 

պաոման յ 

- Գործս ծանր էդ տաբատ կը կա– 

բեմ Մսաւամ ԻԷրիէՀԹ ՚ աշխատանոցին 
մ է ի - ըսաւ յանկարծ յիմարօրէն, չոր՜ 

ցած բերանը սեղմելովդ ել ակռաները 

կճրաելէն ւ 

- Աա՜տ - ըսաւ ազան եւ սկսաւ յան-

կարծ մատովը սեղանին ծածկոցին Հետ 

խաղալ եւ ուրիշ կէտի մը նայիլ է 

էՕմեցին պաՀ մը: 

«Անկեղծ պէաք էր որ ըլլա յ ի » , ըսաւ 

մ աքէն ել թաշկինակը Հ անելով սրբեց 

բերանը $ 

^Ոչի՛նչ խօսեցաւ իր մասին դ Հուզեր 

բան մը ըսել՛*, դեռ անծանօթ եմ իրեն 

Համարէ իսկ ես կը կարծէի որ ամէ% 

բան պիտի ըսէր, տար ուա յ մը աենչըգ 

երա զըէ իղձը պատմէր ինծի...» Հ.ՑԷ— 

մա՛ր» • պատասխանեց ինքն իրենէ վիսկ 

եթէ բան մը չունենա յ քեզի Համար» 

այգպէ՚ս վրադ խնդալու գայ քանի մը 

անգամ» : (Հանկարծ դ տղան ոտքի ելաւ 

ել նայեցաւ ձեռքի մամացոյցինէ 

- Ջեմ ուզեր Որ ուշանաս ( - ըսաւ. 

Հապճեպովդ ել սկսաւ փողկապը չակելէ 

զի՛նչ որ կը մտածէ ի» * խորՀեցաւ 

Մ արի : «Աքէ տուա՜ծ իմ դ թո յ լ մի՛ տար 

որ մեկնի դ բան մը ըսեմ իրեն»• * բա՛ն 

մը գոնէ.դ ըսեմ թէ կը խորՀիմ իր վր~ 

բ ա յ . . . թէ ք ք . » 

Ոչ մէկ բառ կրցաւ արտասանել • » • 

- Եթէ առիթը ներկայանայ " ՚ ֊ ը է է 

անգամ մըն ալ կը տեսակցինք - աւելի 

երկար - ըսաւ տղան եւ ձեռքը երկարեց 

Հազիւ սրճարանին դուրս ի դոսւը Հա-

սած ւ 

4լՈ՛չ իսկ ուզեց տուն Հասցնել զիսՖ * 

մրմնջեց կամաց ինքնաչարժին մ է ի որ 

զինք մինակը տուֆ կը աանէր . Ձն*ո– 
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յեցա՚ւ իկ ինծի, այնքա՛ն արագ փա– 

խաս էնձմՀ, կարծես խենթ մը ըլլայի, 

կամ ցաւագար մը* : 
«ԱչպՀռ*, ^ ^ ^ ձայ՜ 

մը, որուն մկշ կարծես չելա մը կար 

տառապանքի գրքէն փրցուած. վԱլպէռ՝> է 

Շրթունքը խածաւ է Լքուած ըլլալու սար-

սափը սառե ցուց արցունքը այաին վը– 

բայէ 

ՀՓոքր զգաց ինքզինք երբ ըսի թէ 

աաբսոո կը կա բեմ տ Գէ*չ րան է արդեօք 

այս ալէս կարուՀի ԸԱալը 1 Պիաի ոլզէր 

թերեւ-ս դպրոցա կան ազքիկ մը ըլլայի՛ 

Համալսարան յաճախող օրի՚՚ԲԳ ՚^Ը՛ ՚ ՚ 

մինչ ես. . . Կին մը երբ աշխաաի կ՛առ– 

նականանայ, ձեռքերը կը կարծրանան , 

կնոքականութիւնը կը բթանա յ . . • չէ՜ ՚ • • 

չէ՜՝՛՛ արդեօք ճիչդ չե՞մ խորՀիր՝» • 

Գլուխը առաւ ձեռքերուն մէջ եւ մը– 

նաց երկար ա յգպէս ՚ • • մինչեւ աոլն 

Հասնիլը : 

Հարերը սաՀեցան րոպէներու նմանէ 

Մ արի ա՛ լ չէր Հանդիպեր տղուն տ 4.Այլ^ 

եււ* ճամբան փոխեց գէմքս չաեսնելու 

Համտբ%, մտածեց յուսւսՀատ , ել քայ-

լամոլոր ամէն առաւօտ , այնտեղ ուր սո-

վորապէս կը Հանդիպէր երիտասարդ 

տղո*ն, էութիւնը տեսակ մը ստորակա– 

յսւթետն կծկումի կ՝ենթարկուէր , կուրծ-

քը կը Հեւար, եւ յուզՈլմնաՀար, կը բա-

նար լրթները, ել «%>6ժււՆր» մը կ՛ր-
՛՛էր այդպէս, օդին մ է Հէն , որ կարծես 

Կը զգ*՛ր* կը զգար Հոգիին խորերը... 

օր մըն ալ պատաՀեցաւ անխու-

սափելին ։ Հանրակառքէն ի քած պա Հուն , 

խճողում մը նկատեց օրաթերթ ծախող 

աղու մը . անսովոր երեւոյթ մըն 

էր այս, որ ամէն օրուայ զբաղումներէն 

տարուած, երբեք չէր նկատած մ ինչեւ 

այգ «ր < Մօտեցաւ բաւական է Ականթն 

դպան վոճիր*, Հսպանռլթիլն» բառերը է 

Աւելի 

եւս մօտեցաւ ել բան մը ընելու 

Համար ծախու *սռաւ տեղական օրաթեր-

թերէն մին ՛. Առաջին էջին վրայ աչքերը 

Բախեցան Ալպէոին խո չոր մէկ նկարին՛. 

Հանկարձակի ցնցումով մը մա տները 

կծՀեք եա. ոեգմեց չրթները, Մռայլ 

սարսափը կասեցոլց իր մէջ ամէն շար-

ժում : Րոպէ մը քարացած, կեցաւ մ այ– 

թին վրայ, ձեռքին մէջ օրաթերթը խո-

շոր բացած, եւ բիբերը սեւեռած Ալպէ-

ոին նկարին. յետոյճ թերթը թեւին տա– 

կը բռնած, քալեց մ ինչեւ աշխատանոց, 

տեսակ մը մտակծկոլմով է Մեքենային 

առջեւ անցաւ եւ բացաւ Ի^^րք^Ը. ՚ Թեր-

թին առաջին Էջին վբայ, նկարին կից, 

խոշոր տառերով գրուած Էր. 

ՀԵրեւելի փաստաբանի տղա յ , որ 

կասկածի տակ ձերբակալուած Էր իր բա-

րեկամին՝ ԱՀարոն Ր ՚ ի ն սպանութեան 

Համար», ՚ ֆ եւ կէս մանրամասնութիւն-

ներ տրուած են որ կը վերջանային այս– 

պէս. 

<Եթէ փաստուի որ Ալպէռ այգ գի-

շեր ուրիշ տեղ մը անցուցած ըլչայ (ո– 

բով Ալպէռ այդ գիշեր տուն չէ եկած եր-

բեք) Հարցաքննիչ դատաւորը պիտի կա-

րենայ կասկածները թեթեւցնել Ալպէռ 

Ռ ՛ ի վբայ Հիմնուած ՚ ՚ ՚ մինչ այգ դատը 

պիտի տեսնուի . . . եւայլն : 

«Փաստաբանի տղայ՝*, ըսաւ ինքն ի– 

բեն. Հոճիր» եւ «Ալպէռ* բառերը ուղե-

ղին մէջ կը բախէին խուճապի մը պէս • 

ուղեղին բջիջները պատանքուած այս ի– 

րականութենէն, իր մէջ կը ստ եղծ՛էին 

տեսակ մը մ եռելապաո յտ է 

- Իսկ եթէ անմեղ է , - ըսաւ ինքն ի ֊ 

բեն ; 

Աակայն երկու սրիկայ վկաներ ու-

նի, որոնք յայտարարած են Հարցաքննիչ 

դատաւորին , թէ Ալպէռ Ռ ՚ երկու օր ա-

ռաջ սպաոնացած է իր ընկերոջ սրճարա-

նի մը մէջ, գրած էր թերթը, որը կար-

դացած էր քիչ առա ջ , եւ թէ ընկերը մեր-

ժած էր քանի անգամներ իրեն վճարել 

2 Հազար ոսկի, որ առած է ամբաստան-

եալէն , մօտ Տ տարիներ առաջ ։ 

Աակայն ո՞ւր անցուցած է Ալպէռ 

ոճրին օրը... եթէ տուն չէ գացած՛.»» 

ըսէր թէ փողոցներն էր, թէ կը պատէր 

անտառի մը մէջ, կամ սուտ մը ըսէր, 

ինքզինք փրկէր ՚ • • Ինչո՞ւ ընդունած էր 

ձերբակալուիլ, ա յգպէս, սուտ Հերոսի 

նմանէ ԱլպԷո. 2 Հազար ոսկիի Համար 

ոճիր չէր գործեր. • • ամէն մարգ կը սը– 
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իա լէք , ինք գիտէր Ալպէռը. . . տղան՛»* 

- 0՚չ% - պոռաց գրեթէ ակռաներ ուն 

յոակէն կասեցնելու. Համար սողացող վիշ-

տը որ կը կրծէր Հոգին, - ո ՛ չ , չեմ ըն-

ղուն իր թէ ան ոճիր գործած Ր / / ա յ * . • 

այգ տղա՛ն • • » 

8 անկարծ կայծակի արագութեամր 

գաղափար մը ճեղքեց էութիւնը . 

- իսկ ե թ է . . . 

Եթէ ի՜նչ. . . մտածեց պաՀ մը.* . 

գլուխը շարժեց Հաստատական եւ Հ.պէտք 

է աճապարեմ» ըսաւ եւ խելագարի մը 

պէս աչքերը լայն րացած, առանց րան 

մը ըսեք/էւ րնկերոլՀիներուն որոնք ապ-

շած զինք կը գիտէին, վազեց աշխատա-

նոցէն գոլրս ւ Նայեցաւ Ժամացոյցին։ 

Ժամը առաւօտեան էր 1 Սեւ արե– 

լի շող մը դպաւ ակնակապիճներ ան, 

տրտում Հով մը ծեծեց կրծոսկրը եւ մ ը– 

տաւ գոյութեան մասնիկներուն մ ԷՀ։ 

. ՚ Հը ՎազԷր Հիմա \ գէպի արդարու-

թեան պալատը տ ինքնաշարժ չառաւ» ինք– 

զինք լաւ կը զգար այսպէս այս վազքով 

երթալ գէպի վայր մը, ուր պիտի փո-

խէր ճակատագիր մը։ «Արդեօք կարելի* 

է» կ՝ըսէր ակռաներ ուն տակէն ։ վինչո՚^ւ 

չէ» պատասխանեց իր Հարցումին ։ վԱվ 

ինծի Համար ո՛չ մէկ րան նշանակութիւն 

անի. կեանքս, արեւը, ծովը, սա մ ար-

դի կը դ որոնցմով շրջապատուած եմ* ով 

եմ ես ի վերջոյ... ի՛նչ կու տամ մարդ-

կութեան։ Մինչ ԱլպԷռ նկարիչ է ե– 

ղեր...* Այդպէս դրուած էր թերթին 

մ է ջ . . . 8 ի լեց * • • քանի՛ օրեր ինքզինք 

չարչարած էր Հասկնալու Համար Ալպէ– 

ռին գրազում ը ։ վՓաստաբանի տղայ 

ել նկարիչ» ըսաւ կրկին ինքն իրեն, ի՜նչ 

երկու Հակառակ բաներ ••»> 

Հասած էր արդէն, զինուորնեբով եւ 

մաբգոցմով շրջապատուած էր, եւ խլի՛ 

ճողուած, Հսկայ ապարանքը ուր մարդ-

կային ճակատագիրը տեսակ—տեսակ գո-

յավիճակներու կլ ենթարկուէր ։ 

Բաւական Հարցաքննելէ եւ յոգնելէ 

ետք, կրցած էր %-րդ յարկը Հասնիլ, 

ուր կը գտնուէր Հարցաքննիչ դատաւո-

րին սենեակը է 

Յանկարծ, ոստիկան մը դպաւ ուսին. 

- Ի*նչ կ՛ուզես, - պոռաք գրեթէ 

կոպտօրէն ։ 

- Ալպէռ քհ՚ին խնգբին աոնչոլթեամբ 

եկած եմ ել կարեւոր ըսելիքներ ան ի մ 

Հարցաքննիչ դատաւորին, - ըսաւ գան՛ 

դաղ եւ լուրջ շեշտով մը։ 

- կարեւո*ր է , – պատասխանեց ոս-

տիկանը յանկարծ գէմքին արաոայայտոււ– 

թիւնը փոխելով է 

Գլուխը շարժեց դրական է խօսելու 

ուժ չունէր։ Կէս ժամ վերջ միայն կը 

գտնուէր Հարցաքննիչ դատաւորին Հետ է 

դ էմ դիմաց ։ 

Արդարութեան պաշտօնեան դեռ ե– 

րիտասարդ ըլլալու է ր . վերլուծող եւ 

խորՀրդաւոր կայծ մը ունէին ճակտին 

տակի երկու խոշոր աչքերը ։ Ծնօտը ա– 

ռած էր լայն ա փին մէջ իսկ միւս ձեռ– 

քովը գրիչով բաներ մը կը խծբծէր 

թուղթի մը վրայ։ 

- Կը ճանչնայիոք ամբաստանեալը, -

սկսաւ Հարցաքննիչ դատաւորը դանդաղ է 

գերազանց ճիգ մը ընելով շեշտելու Հա– 

մ ար դրութեան լրջութիւնը ։ 

- Մտերիմ բարեկամս է ր , նոյնիսկ 

կը սիբէինք զիրար, սկսաւ Մարի կակա-

զելով։ Ոճիրին գիշերը, Հ ի լան գա պա– 

ՀուՀի քոյրս, որ Հիմա գիշեբոլայ ՛ ս ե ր – 

վխւ կ՚ընէ է տունէն բացակայ ըլլալով, 

խորՀեցա յ սիրած տղուս Հետը անցըեել 

գիշերը • կը Հասկնաք չէ՝6, Հարցաքննիչ 

դատաւո՛ր, թէ որքան ծանր է կացու-

թիւնս * . . 

Այնքան այլայլած էր, այնքան սառն 

ձեռքերոլն լուծը կը զգար, այնքան սըր– 

տին արիւնը կը թնդար կուրծքին ներ– 

քեւ, որ պաՀ մը մտածեց ետ դաոնալ իր 

խաղացած խորշելի տռամէն, սակայն 

ուշ էր։ Հարցաքննիչ դատաւորը, այ– 

լայլումը վերագրեց ամօթխածութեան 

եւ լայն աչքերը աւելի բացած, սկսաւ 

մանրամասնօրէն զննել աղԼիկը եւ նոյն 

ատեն խօսեցաւ• 

- Սակայն ամբաստանեալը կրնար ի 

գին քեղի մորթը փրկելէ եւ չըրաւ Տ միայն 

քե՛՛զ փրկելու Համար սա եղծուելիք գար՛ 

թակղութենէն, եւ յեաոյ ոճիրը, ինչպէա 

տեղեակ ես, տեղի ունեցաւ 6 Օք աոաՀէ 
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այսքան ժամանակ ինչո՛ւ. չմտածեցիր 

գալ եւ. իրականութիւնը խոստովանիլ, 

չկրցա՞ր խղճմտանքի կայծ մը ունենալ 

սրտիգ մ ԷԼ է 

Հարցաքննիչ դատաւոր, դիտէ՛ք, 

աղՀիկ եմ ,•« 

- Կը Հասկնամ , շարունակեց դատա-

ւորը խստօրէն , սակայն անդին կեանք 

մը պիտի փրկէք, անուն մը՛»՛ սպասէ՛ 

վայրկեան մը , ըսաւ, տ օ ս ի է մը պրպը– 

տելով եւ մէջէն քանի մը թուղթեր Հա-

նելով , ի՜նչ պիտի ըսէի, ա՜, այո՛, եթէ 

ճշմարիտ են քու խօսածներդ, դատարա-

նին մէջ, երդման տակ, պիտի կրկնելս 

նոյն խօսքերը, դատաւորներուն եւ Հան-

րութեան աո.ջեւ; Լա՛ւ մտածէ , կեանք 

մ ը կայ մ էջտեղ • • » 

Ա՝արիին դէմքը կանաչ մետաղի գոյն 

մը առած էր, կուրծքին մէջ այրող եւ 

ծակող Հազ մը զսպեց եւ թուքը Կէէ^Յ 

ագաՀօրէն։ Նայեցաւ դատաւորին կծու 

դէմքին ել գլուխը շարժեց դրական։ 

Ստորագրեց անունը, ծննդեան թը– 

ւականը , աշխատած վայրը « եւ փոքր 

րարեւ մը տալէ ետք ինքզինքը դուրս 

նետեց՛՛* առանց մէյ մըն ալ ետին նա-

յելու ։ 

Ապառաժի մ ը ուժգնութեամր գի՜ 

մադրած էր պաՀուն անբեկանելի զօրու-

թեան եւ Հիմ ա աՀաւասիկ, աղա տուած 

էր տեսակ մը բանտէ, ել գլուխը բարակ 

Հովին կը քալէր մայթերէն, մարտիրո-

սի ճակատով ; 

Տ անկարծ ճամբուն կիսուն աՀռելի 
մ տածում մը կեցուց քա յլերը յ 

- Եսկ եթէ Ալպէռ այս կատարած յի– 

մարութենէս զայրանայ ել ըսէ ճշմար– 

տութիւնը, ըսէ թէ զիս երբեք չի ճանէ֊ 

նար, թէ այգ գիչեր . . . թէ կը սաեմ, թէ 

ցաւագար մըն եմ. * . թէ օտար աղջիկ 

մըն եմ, որ յիմարութիւն մը ընել կոր-

զեմ ։ ճեղքուած աչքերով նայեցաւ շուր-

ջի մարդոց եւ ժպտեցաւ » • » 

«Ամ էնէն արդարն իսկ ա յս երկրին 

վրայ չի մերժեր մարտիրոսի մը զոՀո– 

ղութիւնը, չի մերժեր ուրիշի մը շունչը % 

կեանքը, օրերու չնորՀքը... մարդը կը 

սիրէ ազատութիւնը, արեւը, բնութիւ-

նը դ սա ջրվիմող մարդիկը* ամէն բան որ 

կը ծլի , կը ծնի , մ արդոց մ էն մ արդուն 

Համար» մտածեց ։ 

Փխրուն սիրտը մեղմացաւ այս գա-

ղափարէն. Ժպիտ մը կրկին գծուեցաւ 

աչքերուն մէջ, դէմքին վրայ, մինչեւ 

սիրտը • . > 

«Գիտեմ, պիտի Հասկնա յ , ի վերջոյ 

արուեստագէտ է , պիտի Հասկնա յ թէ ի– 

բեն Համար ըրի, թէ փոքրիկ կը զգայի 

ինքզինքս իր քով, թէ պիտի գնեմ իր 

տառապանքը չքաւոր բարձրացումի մը 

Համար, թէ միայն «տաբատ կարող աղ– 

ջիկ մը չեմ» . . . ե ւ ՛ * . ի՛նչ պիտի ըսէ ին-

ծի * * ՚ «խե՛նթ մը, յիմա՛բ մը, ապո՛ւշ 

մըն է , պիտի ըսէ» ։ 

Այս միայն*՛* ես կ՚ընգունիմ. . . 

* * * 

Արգարութեան սրաՀին մէջ, անկիւն 

մը նստած, գլուխը ափերոան մ Էջ կը մը՜ 

տածէր իր արարքին մասին : Օրեր անցած 

էին Հարցաքննիչ դատաւորին քով իր եր-

թալէն, եւ այսօր միայն կը տեսնուէր 

Տ—րգ եւ վերջին նիստը դատին յ &ատ 

դէպքեր անցած դարձած ըլլալու էին այն 

օրէն ի վեր . « . սակայն ոչ մէկ բան ազ-

դած էր իրեն՛*, ինք կ՚ապրէր տեսակ մը 

վերացումի մէջ, որ կին մարդիկ կարող 

են զգալ եւ տանիլ» ՚ . 

Ա՝արդիկ խամաճիկներու նման եկած 

էին որոճալու մարդկային արդարութեան 

մասին, եկած էին ծաղրելոլ եւ քննա-

դատելու , սրբանալու ա յս յանցա պարա-

նե բուն քով, որոնք գլուխնին կախ, պի-

տի սպաս էին օրէնքին անդիմադրելի վը– 

ճիռին արձակման ։ 

Ծ արի սեղմեց այտերը ափերուն 

մէջ. «Ալպէռ» ըսաւ միտքէն եւ աղքատ 

վերելքի մը րոնկիլը զգաց սրտին մէջ, 

տեսակ մը սուտ երանութիւն, որ կը 

ճանկէր էութիւնը, բռնակալի մը նման։ 

«Եւ յետոյ ինչո՞ւ այս մէկըէ եւ ո՛չ 

"՛՜բեշ մը, ուրիշ պարզ տղայ մը, ե՝*ս 

պիտի տանէի այս բոլորը, ե"ս, որբ աղ– 

ջիկ մը , որ կ՚աշխատի քրոԼը Հիւանդ ձա– 

գերը կերակրելու Համար * . . եւ եթէ գայ– 
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•ՀԿլէնին փոքրերը* է 

Սիրտը ընդոստ բողոքեց եւ բռունց-

քը.սեղմեց" ինքն իր դէմ է 

՛՛է էԱյս ամէնը ըրի, որովՀետեւ ինք-

զինքս վատ զգացի, փոքր զգացի իբ քո-

վը ) մարտիրոս ըԱալ ուզեցի, եւ եթէ գո– 

Հ՛Հ ՝ յէ1&՚* ԳՒս » Ի՚որՀթ վրաս , բա՞ն մը 

զզայ ինծի Համար * • * դատարկ խենթու-

թիւն , քանի՞ մամ ճանչցա յ զինք, քա-

նի՞ մամ խօսեցայ իր Հետ * * * քանի մը 

րոպէ տատանող անտարբերոլթիւնը ըզ~ 

դացի մորթիս վրայ * • . եւ այս բոլորը յ 

որքա՛ն Հսրագ խորՀեցայ լնել՛*՛ լրա-

նալ, ազատուիլ այս բոլորէն, եւ ին– 

. ք» -չո ւ*. »» 

՚՝ո՚8սքնկարե մրմունջ մը լսոլեցաւ բազ-

մութեան մ է ի 

կը բերէին յանցաւորը ։ 

Ալպէռին ճակատը գրեթէ գոցոլաՆ 

էր խիտ մազերով, դէմքը քիչ մը սելցաՆ 

էր , ել ուսերը կքած: 

\,այեցալ շուրթը : Եկողները ամէնն 

ալ երիտասարդ էին գրեթէ, իրարու կը 

խօսէին , կը խնդային, կը կաաակէին , 

անՀոգ էին, ոչ մէկ բան կը սեղմէր ի– 

րենց էութիւնը: 

Նստած անկիւնէն կը լսէր քանի մը 

խօսքեր* 

- Հօրը վրայ կը վստաՀի* ամէնէն 

նշանաւոր փաստաբանը վարձած է Հայ-

րը Հոր ինք ալ փաստաբան է եւ սակայն 

օրէնքով չի կրնար պա շա պան ել որդիին 

դատը) , ոչ մէկ լման փաստի վբայ Հիմ– 

նըւած է այս ոճիրը• սակայն երկոլ վը– 

կանեբ * * * կը վկայեն*** անոր Համար 

տղան ձերբակալած են * * * սակայն կը 

խորՀիմ, որ այսօր իսկ 1լ ազատեն զինք, 

կ՚ըսէր կին մը ուրիշ կնոՀ մը է 

- Արդէն ուրիշ երկու Հոգիներ ալ 

ձերբակալուած են, եւ կարծեմ անոնց-

մէ մէկը խոստովանած֊ է որ նոյն գիշե-

րը սպաննուողին տունը եկած է • արդէն 

այս կը բաւէ*** ըսաւ ուրիշ մը է 

Տանկաբծ լռութիւն մը տիրեց է Փաս-

տաբան մը խօս քեր կը փսխէր, Ալպէո֊ին 

Հակառակ փաս՛տեր բերելով * սակայն 

բարեբախտաբար այս ճառը երկար չտե-

ւեց ։ Երկու վկաներ որոնք լսած Էին Ալ-

պէոին սպառնալիքը իր ընկերոջ, եկան 

վկայելու ք 

Լռութիւնը այս անգամ մեռելային 

է ք 

Ալպէոին փաստաբանը ոտքի ելաւ; 

Տա յանի էր ուժն ոլ կարողութիւնը* ա– 

մ էն մարդ շունչը բռնեց։ Կը խօսէր Հան-

դարտ եւ ազդու ձայնով մը: Երեւան 

բերաւ ազուն ուսումը, տարիներու բա-

րի վարմունքը, յետոյ մէջ բերաւ ձեր-

բակալուած երկոլ մարդիկը, որոնք չէին 

ուրանար թէ գիլերը այցելած էին ԱՀա– 

բոն բ • ին եւայլն եւայլն է 

Եւ • • • լսեց անունը * » . 

Ոտքի ելաւ յ 

կարծես ամէն մարդ թքեր էր վրան* 

այնքան արիւնը կը խեղդուէր անձկոլ– 

թենէն, տեսակ մը խնդուքի ճիչ մը լսեց 

ե տեւէն ։ Հոգը չէր է Գ1ք,լ–ԷէՐ ՎեԲ կեցաւ, 

եւ բռնեց վկաներուն տեղը յ 

- կ՚երդնո՛ւմ, ըսաւ, ել երկու բա-

ռով լրացուց ըսելիքները, այնքան Հան-

դարտօրէն ըսաւ ամէն ի՜նչ որ կարծես 

ընգունուած մաՀուան մը կ՚երթար է 

- կը տեսնէ՞ ք, - շարունակեց փաս-

տաբանը, աՀաւասիկ այս կինը որ կը 

խոստովանի թէ Ալպէռ իրիկուայ է—էն 

մ ինչեւ առաւօտեան Հ—ը իր տունը ան-

ցուցած էէ 

Չնայեցաւ երբեք Ալպէոին, սակայն 

կը զգար անոր գեՀենի պէս նայուածքը 

իր վրան յ Աչքերը մեռած լուսիններու 

նման կը սառէին ակնակապիճին մէջ է 

Ալ կարծէք փաստաբանին խօսքերը 

չէր լսեր, կը լսէր միայն տեսակ մը 

տաղտկալի աղմուկ ուղեղին խորերը,ծո-

վէն ելած ճիչերու նման • • • 

Պիտի պատռէր պատնէշը երկրա-

յին ակռաներով, երթար Ալպէռին քով, 

բառ մը ըոէր անոր, ընկղմէր աեսակ մը 

ճշմարտութեան մէջ, եւ լար, լար աՀ– 

ռելի ուժով, տար ուա յ մը լացը, տարի-

ներու լացը, մանկութեան ել ղրկուած 

երիտասարդութեան լացերը * * * Հայր չու-

նենալու լացը է 
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- քառորդ Ժամէն վճիռը։ 

ի՛նչ վճիռ.. այսքան շո՛ւտ • » . Գրա-

մը ամէն ինչ կ ՚ ը ն է , պիտի փրկէին Աը– 

պէռը, վստահ էր։ «Ի՜նչ ըրի» մտածեց» 

«վիժած մտատեսիլ մը ունեցայ, Հերո– 

սու հի եղայ ես ինծի համար , մինչ մար-

դիկ պիտի խնդա՛ն վրաս, պիտի խըն– 

ւգա՛ն է խնդա՛ն« • « 

Տ^/» սպասած ։ Վազած էր դուրս, 

վազած բերնին արիւնը կլլելով • դուրս 

ելած պտհոլն նայուածքները ծեծած էխն 

1իղերը. հոդը չէր, մէկ բան դիտէր 

միտ յն • տղա՛յ մը կար, տղա յ մը, այր 

մը, որ տեսիլքի պէս բաշխած էր իր տա-

ռապանքը, շոյած էր մինակութիւնը.«» 

անհայր ըլլալու տուայտանքը։ 

թերթերը յայտարարեցին Ալպէոին 

ազատումը ։ Արդէն կը սպասէբ անոր, 

ուրախացաւ չ սակայն• * * 

Օրեր անցանդ Ալպէո չեկաւ + սպա-

սեց ժամեր նոյն տեղը, անոր* որուն Հա-

մար բան մը ըրած էր կեանքին մ ԷՀ։ 

Օր մըն ալ թերթի մը մէլէն կարդաց 

թէ ամուսնացած էր բարձր ընտանիքի 

աղ ջ կայ մը Հ ետ • » • 

Զլացաւ, սա կա յն օրեր բան մը չկե-

րաւ . • . 

Եւ օր մըն ալ այդպէս մեռաւ, իր՜ 

րեւ Մատամ ՐԷրիԷ/Տ, աշխատաւորոլ– 
հին. • . «տաբատ կարող աղջիկը, որ մե-

ռած էր ազու մը Համար մ իա յն ։ 

Ա. 4 . 

ՀԱՐՑՈՒՄ 
Ո՞րն է մեծը, իմ սի՞րտը այս, 

Թէ երկինքը՝ հեււի, անհաս. 
Թէ՛ ասսպհրը Ռր հուն չունիճ, 

Ու կը ծըփան մէյն անհունին։ 

Ի՞նչ է խորհուրդն իմ էութեան, 
Որ ծիր չունի, ո՛չ ալ սահման՛ 

Ուրկէ" եկաւ, ո՞ւր կ ՚երթայ ան, -
Այգ յարսւծոսի կաւն անվախճան.. . ։ 

Այս աննշմար կաւին համար, 
Շատ չէ" ձգտումն այս բազմալար: 

Արարչակերտ բիւր սէրերով, 
Ինչո՞ւ արդեօք, չի յագենար։ 

Սէ՛ր կ ՚որոնէ, բայց երթ գտնէ, 
Գիտես թ է գայն պիտ1 զգետնէ, 

Թո չի վերեր, խոյանայ վար, 
Նոր սէրերու սիրոյն համար: 

Իրար ներհակ կաւն ու ոգին, 
Կը Փրփրին, կը պայքարին, 

ք|ւ չես գիտեր թ է ո՛րն է մեծ , 
Ո՛րն է փոքրը այդ երկուքին–.–։ 

Հոլիվուա ԳՈԱՄ-ԳԵՂԱԿ 
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Ս Ա Ր Թ Ր , 
ՅԱՌԱՋԱՊԱ՚Հ Թէ ՅԵՏՍԱՊԱՀ 

Աարգ մը որու մասին* առիթ ու ի-

րաւունք՝ օճառ Հոտող նպարավաճառէն 

մ ինչեւ ծեքծեքուն դասախօս , ամ էն ման-

գո տած քաղքենի կրնան գտնել, այսպի-

սի մարգ մլլ գիւանագիտական խորՀըր– 

դաւոր աշխարՀը ու մանաւանգ սին է մ ա– 

յին մոգական տիեզերքը գիւրաւ կրնան 

ստեղծել է Այս կարելիութիւնը րնա կան 

երեւոյթ Էէ Հոն ուր կացութիւնը կը 

սկսի մտաՀոգիչ դաոնալ, գտնելն Է, վա-

խով ու շուարում ով՝ դերասանի մը, եր-

գիչի մը կամ ծերակուտականի մը վարի 

վերոյ Հասարակ մարգկայնութեան կար-

գին, Էւրոպայի մեծագոյն մտալորակա-

նին անունը է Անցեալ տարի թերթերը եր-

կու կարեւոր դէպքերու լուրը տոլին 

սենեակներու մ էլ կղպուած մարդկային 

զանգուածներ ուե - թէ ինչպէս Նոպէլ– 

եան մրցանակը Աարթրի տրուեր էր եւ 

թէ ինչպէս ան մերմեր էր է Բանի մը 

Հանդէսներ շատ աւելի կարեւոր լուր մըն 

ալ Հաղորդեցին զարգացած կոչուած 

զանգուա ծին - թէ Աարթր Լ Է ՄՕ (բառեր) 

անուն գիրք մը Հրապարակ Հաներ էր» 

Անկասկած երկր որդը առաջիններէն շատ 

աւելի արժէք ունի, որովՀետեւ Աարթր 

անձ մըն է որուն մէկ տողն իսկ բացա-

ռիկ ցայտք ու արձագանգ կը ստանայ 

շնորՀիւ իր գրաւած դիրքին ։ Ջ կայ 

մարդկային որեւէ Հիմնական Հարց ո– 

րու քննութեան առթիւ Աարթրի մտա-

ծումին կամ արարքին ներգործութիւնը 

զգալի չըԱայ * Այգ էսԿ պատճառով իր 

մասին քանի մը տող անՀրաժեշտ կը դաո-

նա յ յ 

կարելի չէ վերքնական կերպարանքի 

տակ բանաձեւել Աարթրի գործը ։ Ոչ թէ 

որովՀետեւ դեռ ողջ է , ոչ ալ որովՀե-

տեւ ֆրանսական մտաւորականոլթիւնը 

իր մասին Հակադիր դատումներ ունի 

տակաւին, Հակառակ որ Հյուէտի Ակա-

դեմիան կը թուի այդ մասին վերջնական 

կարծիքի յանգած ԸԱալ * Աարթրի ողջ 

ըլլալը չի նման իր Ա՝ օրիաքի , Բազիմօ– 

աո յի կամ ՀՏթա յնպէքի ողՀ ըԱալՈլն է 

Աարթրի կեանքը իր անձին բազմաթիւ 

յատկութիւննեբէն մին՚ է լոկ, քովն ի 

վեր իբ մարդկային ճակատագրին, իր 

արու եստին, իբ իմաստասիրական աշ– 

խարՀինէ Ան տեսակ մը խորՀրգանշան 

Է, տեսակ մը ^Օթէմ կորսուաՐծ մարդ-

կութեան մը թէ գալիք զանգուածներու, 

պարտութեա՞ն թէ յաղթանակի դրօշակ 

մը ւ Այս իմաստով է որ իր անձը աննա– 

խատեսելի ու անտարազեչի յատկանիշ 

մը ունի տ Ինչպէս որ մեծ ժողովուրդ մը 

միշտ աւելի մեծ է քան իր պատմութիւնն 

ու Հայրենիքը, այնպէս ալ մեծ մարդը 

դուրս կը յորդի իր կեանքէն % Պիաի չխօ-

սինք իր կեանքի մասին ւ 

Ուրեմն, Աարթրը ոչ թէ ողջ է՝ այլ 

ող1 ըլլալու իլրայատոլկ ձեւ մը ունի* 
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որո լ Համէսր ինքզինքը պատասխանատու 

կ՛ուզէ րոնեչ։ է լ իրօք, իր կեանքի պատ– 

մութիւնը, Հայ Կնոշ գերի մասին դա-

սախօսութեան մը չափ տափակ րան մըն 

է է Այգ ձեւը կամ ձեւերը րուն իսկ 

կեդրոնական էութիւնը կը կազմենք ըստ 

մեզի, իր տոամին - այսինքն՝ չկարենալ 

րլ լալու տռամը։ 

Այգ ողբերգութիւնը սակայն իը 

գիտնալիք րանն է ոլ չի կրնար մեզ Հե– 

աաքրքրել ։ Ո՞ր մէկ նա խա գա Հը կամ 

դատարկապորտը չունի այգ։ Ա՝եղի Հա-

մար չաՀեկանը իր անձին միւս կողմերն 

են • գործերը դ օրինակ ։ Չենք զբաղիր 

մատենացանկով • բացէք ֆրանսական 

որեւէ գրական թերթ կամ նոյնիսկ Պէյ– 

րութի Հայերէն թերթերոլն պէս Հասա-

րակ Լրագիր ու Հոն կը գտնէք իր տաս-

նեակներով Հատորներուն լրիւ ցանկը, 

որու անկասկած կ՛ընկերանայ ընդար-

ձակ դ շատախօս բացատրական մը ուր 

ւքիքր<աքօթ|ւք քննադատը ինքն իրեն բա-

ներ մը կը մոլտայ ։ I* վեր$ոյ, ով որ բան 

մը կը կարծէ ինքգինք՝ կրնայ գրել Աար– 

թըրի վ ր ա յ % այնքան շատ են իր գործին 

երեսները - պատմուածք է վէպ % թատ-

րոն , գրական քննադատութիւն, Հոգե-

բանութիւն դ իմաստասիրութիւն դ Հրա-

պարակագրութիւն , քաղաքական գիտու– 

թիւններոլ տեսութիւն դ բաբոյագիտու– 

թիճ եւայլն է քք* րն է այս բո լորէն իր 

Հիմնական ճամբան ։ Այնքան ալ կարեւոր 

չէ Դ որովՀետեւ բոլորն ալ կը տանին 

նոյն խորՀբգաւոր քառոլղիին, Հոն ուր 

Աարթրի նմանող անձ մը կայնած է ոլ 

կը փորձէ իր մարդկային արկածախըե– 

դրութիւնը է 

հորՀրդաւոր՝ որովՀետել Աարթրի 

գործով կը Հասն ինք տեղ մը ուր լինե-

լութեան մ ի ք ր օ ս ը ք օ ն է Ո պահերը, մտա-

ծում ի մա յ թքումը ու արարքի սկզբնա-

ւորութիւնը իրար կը Հանդիպին։ Հոն է 

իր ամբո գթութեան գաղտնիքը ու իմաս-

տը ։ Ի՞նչ տեղի կունենա յ ա յդ Հ բա պա– 

բակին մ է ի ի՞նչ են այս երեք իր ողոլ– 

թիւնները որոնց մասին մեզի պէս Հա-

սարակ մարդիկ Հարցում միայն կրնան 

Հարցնել ու յուսալ որ պատասխան մը 

կայ տողին ծայրը է 

Բայց դեռ նեղացուցիչ ազդակ մը 

կայ այս կացութեան մէՀ։ Այգ 

թիւերն են - արուեստագէտը չմտածողը ու 

իրագործիչը ։ Շատ սքոքէթրիք է ու խը– 
ճողոլած է նոյն ատեն ։ Օրինակ դ սա ի– 

րագործիչ յատկանիշը \ Ֆրանսական ր է – 

գ ի ս թ ա ն ս , Պուտաբէշտ, Ալճերիա, ՛Բու-

պ՛ս յ Սթօքհօլմ՝ անշուշտ նոյն անձը չէր, 

չէր կրնար ըլլալ յ Գոնէ Հիմա, իրեն Հա-

մար յստակ եղաւ որ նոյն անձը չէր է 8ե– 

տոյ, այդ քաղաքական դիրքաւորումնե-

րը է իրագործումները, մեծ , բա-

րոյական արարքներ են խորքին մէ^, ան-

կարելի միասնականութեան մը, իր ման-

կութեան տրտում մինակութեան մեղքե-

րը քաւելու ցանկութիւն մը, մարդկա-

յին կարօտը յ ու նորութիւն չեն բերեր 

գարու զգայնոլթեան մ ԷԼ։ Աալրօ կը 

պատմէ ինչպէս սպանիական քաղաքացիա՛ 

կան պատերազմի Համայնավար գերիներ 

ատոր գերազանց օրինակը տուած են ։ Ա— 

մ էն մտաւորականի գաղտնի կարօտն է 

այդ ու ամէն մտքի աշխատաւորէ կը 

պա հան Հո լի ատոր իրականացումըտ Նո յն 

իսկ նողկալի պոլրմուաներու խաղին զոՀ 

գտցած ԸԱալՈլ նուաստացումը կայ մէ– 

Հր ։ կարծէք թէ ինք չէր յստակատես ու– 

թեան թոյնը մինչեւ մրուր Հեգն օրէն 

խմողը ։ Այնպէս որ մնացին երկու Հատ 

միա յն - արուեստ ու մտածում է 

Աարթրի գրականութիւնը սկսած է 

ա յլեւս Համալսարանական Սւօքթ՚Օրայի 

նիւթ դաոնալ ։ Լաւ նշան չ է , իրեն Հա-

մար մ ան ալանդ քանի որ իր ամէնէն ար– 

ՀամարՀած կենդանիին* մեռած, թաղ-

ուած բայց դեռ բաներ մը կրկնող փրո– 

ֆեսէօրին՝ ձեռքը ինկած է ան։ Ու Հոս 

է որ արուեստ—մտածում եզրերը կը յրս-

տակնան ։ Աարթրի մեծագոյն թշնամին 

ոչ թէ խորանարդ պոլրմուսան է կամ դա-

սալիք գրողը* այէ զուտ մաաւորականր, 

մտքի կուսանոցներու ներքինին - Լ ա . 

Հերոսը դ Րօքանթէն իր կէս կատար 

ուսումով ու բացա կա յոլթեամբ , Լ է | ք է 1 

Սալի Հիւկօն զոր խրտուիլակի մը վե-

րածած է ինք ։ Աուտ մ տա լոր ականը ան 
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է% ըստ էըեն, որ բառերս, հմայքին զոՀ 
կ՚երթայ , ինչպէս եղած էր էնք, Աարթրը 

էր երիտասարդութեան ո ւ մ ինչեւ էսկ 

Հասոլնութեան դոները է Ատոր Համար է 

որ մասնալոր քաշողութէւն մը ունին էր 

վրայ ոչ—մ ԱՈ ասոր ական , բնազդա յէն ան-

ձերը - ՝Բասթրօ, Ժընէ, Արթօ, Համայ-

նավարները , աոՀասարակ յեղափոխա-

կան խառնուածքները ։ 

Ով որ րաոերէն չէ տարուէր, մեծ ու 

դէրոլկ րաոերէն* օրինակ՝ րարոյակա-

նութիւն , իմ ապականութիւն , փի/իսոփա-

յոլթիէն , մշակոյթ , քաղաքակրթութիւն , 

Հայրենիք, ներշնչում եւա յլն* ան միայն 

պարկեշտ անձն Է։ Ամբողջ Հարցը ղոՀ 

չերթալն Է գլխու պտոյտ տուող ըլլա-

լու , մտածելու ու զգա/ու աւանդական 

Փօրմիւլձձրուծ: Ապրի՛լ 1965-^ծ ու դեռ 

Հաւատա՛լ մարդկութիւն , քաղաքակրր– 

թութիէն, Աստուած ու իտէայ անուան-

ուած քղացքներՈէն* կր նշանակէ մ եղ սա– 

կից րլլաք բարեմիտ քնաշրջիկներու ա– 

Հալոր տգիտութեան ու դաւադրութեան տ 

Արեւմուտքդ իր կործանում/էն կր հասնի, 

ներսէն ու գոլրսէն նեխած* ու դեռ կան 

մարդիկ որոնք կր յուսան, կր Հաւատան 

կր Հ աւաւոա, քնեն. . . : Աքս է որ Աար– 

թրր չի կրնար մարսեր Բամիւ, ՄէրքՕ-

Բօնթի , կապրիէլ Աարսէք , Աօրիաք, $0– 

մրնաք - ա/ս մարգիկր իմացական բարձ-

րորակ ճիւաղներ են, ըստ Աարթրի, ո – 

րոնք իրենց պուրմ-ուա իտէայիպմին մէջ 

կուկուդ բրած կ՛ընկերանան Պատմու-

թեան առանց շատ բան Հասկնա ք ու է Աար-

թրր կը բամնուի իր ընկերներէն, պա-

տերազմ Հռչակած Համատարած քօնֆօր~ 

մի<քմ/«ք - ոչ մէկ խօսք , բառ, ստորա-

կէտ՝ յանուն ընկերային կեղծիքի ոլ 

ր ր օ թ - օ ք օ լ ^ , ոչ մէկ աւուր պատշաճի նա-

խադասութիւն ու ճառ% ի ներկայութեան 

է/ոլէտի ծպտուած թագաւորին ու Ակա– 

դեմիի ու այլ անձեբու անանձնական ի– 

մաստութեան , սառած բարոյականէն , 

բոլորն ալ խեղճ ոլ կրակ մարգեր, շատ 

Հաւանարար , իրենց ողորմելի պատմու-

թիւնն եր ով ու սիրք^է առիւծներու ք/»"– 

տած աչքերով է 

Այսպէս, միակ առաքինութիւնը կը 

մնայ լ ի ն ՚ ս ի տ ի թ - Է Ճ , յստակատեսոլթիւ– 

նբՈչ թէ Տ է քար թի լիւսիաիթէՕ որ ա– 
նե/Ի ԿՐ յանգի» ոէ ԲԷ Վա/էրիի զուտ 

իմացական յսսէ ակա տեսութիւնը որ նր– 

պատակ Էր քան միՀոց, ոչ ալ ժիտի Հո-

գեբանական վճիտութիւնը, անկեղծու-

թեան կարօտր որ իբ մորթէն շատ ^ր– 

Հ եռա ցաւ, այլ մեր արդի մամ տնակնե-

րը յատկանչող այդ ճշմարտութեան պա– 

Հանքը, նուաստացած, լքուած, քայքայ– 

ուող ու կանխաՀաս մարդու միակ յան-

ցանքը ու փրկութեան միակ կարելիու-

թիւնը է Այս պատճառով Է որ Աարթրի 

դո յապաշտութիւնը , ոչ Հիւսէր ք ի թրած– 

ս ա (աւան զուտ գիտակցութեան մ է ջ , ոչ ալ 

Բիրքրկաբտի միսթփք ենթակայականու-

թեան մէջ կը խրի է Իր Գոյապաշտութիւ-

նը տարրեր բան Է - ան \իՆոիս1 անձին 

յուսաՀատ ճիգն Է գոյութեան խաբու-

սիկ , երկվա/րկեանա յին , ան տարա զելի 

իրաւութիւնը Հաչտեցնել այդ գոյութեան 

գիտակցութեան Հետ։ Ո*– երբ այգ գո-

յութիւնը մերկացած Է իր անցեալի ժա-

ռանգական բոլոր ծպտումներէն ու ծէ– 

սերէն , վեր ած ուած է աննշանութեան 

քառակուսի արմատի, բռնոլած տիեզե-

րական խ ելա գարած ՀակասոլթիւններՈլ 



62 

ու անիմաստութիւններոլ շուրջպարին 

մ էշ, ու երբ այգ կացութեան գիտակ-

ցութիւնը տիեզերքի ամայութեան մէկ 

ծայրէն միւսը կ՝արձագանգէ մտնելէ ա– 

ոաՀ ինքն ալ նոյն շուրջպարին մ ԷՀ՝ ալ 

կը Հասկցուի թէ ինչու Աարթրի դո յա– 

պաշտութիւնը ոչ միայն փիլիսոփայու-

թիւն չէ այլ մտածումի կառոյց իսկ չէ։ 

Այլ ապրումի մը վկայութիւնն է , իր 

նիցչէական կամ պէրկսօնեան առումով: 

Մարգ ինքզինքէն րացակա յելով միայն 

պիտի կրնայ իրականանալ, իր Հազիւ 

Հաղ ըլլալու Հաւանական կարելիութե-

նէն պիտի Հանէ իր իմաստը կամ ներ-

կա յութիւնը կամ ապրելու առիթը կամ 

արժէքը շ 

Արժէք րառը մեզ կը նետէ բարոյա-

կանի աւազուտքին մ ԷՀ։ Աարթրի գո յա– 

պաշտութիւնը Հակասութիւնն իոկ է որեէ 

բարոյական ընթացիկ ըմբռնումի։ Ենք 

որ մարգ էակը բացարձակապէս ազատ 

կը Հռչակէ, գուբս՝ բարոյականի ցան-

կապատէն յ ինք չէր կրնար ազատութեան 

բաբոյական արժելորում մը տալ ։ Այն– 

պէս որ ազատութիւնը է Հիւլէական ուժի 

նման պա Հ ուած մ արգուն գոյութեան 

մէԼ՝ միակ կարելի ոլ ապաբարոյ ուժն 

է է Ոչ ի՛ելք է ոչ սիրտ - այլ անկոպ ու 

սառած աչքը գիտակցութեան, որ կը 

փորձէ, ինչքա՛ն ապարգիւն ձեւով, իր 

միակ արժէքը ազատութիւնը իրակա-

նացնել ։ իրականացնել, բա յց ո՞ւր ։ Ար-

ուեստի ոլ մարգոց մ ԷԼ յ 

Գրագէտ—մտաւորական անձերոլ ցեղ 

մը գոյութիւն ունի այսօր որուն Համար 

շաա յստակ չէ թէ ի՛նչ է իր գոյութեան 

իրաւունքը։ Այսինքն, ընդունելով իբբեւ 

մեկնակէտ թէ փղոսկրէ աշտարակները 

շատոնց ի վեր քանդուած են ու գրողը 

ընկերային անձն է փ ա ր Է ք ս Է լ ա ն ս , Հարց 

կը դաոնա յ գիտնալ թէ ընկերութեան 

բարոյական Տ կենցաղային ու գեղագի-

տական չափանիշներու արագ ձեւափո-

խութեան դիմաց մեր արդի ժամ տնակ-

ներուն մ էշ, իՈնչ դատի սպասին պիտի 

տրամադրէ իր ազատութիւնը։ Պիթըլզ^ 

ներու կ°ձիկները, մոլթարտի աֆիշներ, 

թ-եք ն|աիէն1»ձք»«ւ., լրագրողներու եւ Հո-
գեբաններու կիսամերկ խուժանը, սմսե-

ղուկ ու ճաղատ դիւանագէտները կը բըռ– 

նանան զանգուածներու միամիտ գիտակ-

ցութեան վրայ ու Պատմութիւն կը կեր-

տեն։ Գրագէտ—մտալորականը ի՛՛նչ պիտի 

ընէ –Հին ու փորձուած րայց քանի մը տա-

րի առաշ ողՀ ողՀ թաղուած արժէքներու 

սիրոյն յետսապաՀ կռի՞ւ պիտի ընէ թէ 

ա՛յս ներկայ խուժանին ԳԷՈէ–խը պիտի 

անցնի ու յառաշապաՀը պիտի ըԱայ ։ Ե— 

թէ Աարթբ կը Հռչակէ թէ մեր գարու 

ամէնէն Հրատապ Հարցը, գրագէտին թէ 

Հասարակ ընթերցողին Համար* մարդ-

կութեան երկու երրորդին սովաՀար ապ– 

րիլն է • «V ճակատի վրայ է որ իր կը֊ 

ռիլը պիտի մզէ ։ Նոր ժամանակներս լ 

պորտին կայնած, Աարթբ կը նետէ Հար-

ցումը անոր, որ ոչ երկինքէն, ոչ ալ երկ– 

րէն կը սպասէ իր փրկութիւնը, այլ իր 

իսկ անձէն, իր դիրք որոշելու քաշութե– 

նէն ։ Առա շին քաշութիլնը՚ կարենալ 

յստակ տեսնել իր իսկ անձը ( իր տա-

քուկ , լալկան ու քա չկռտուող ման կու-

թեամբ ու զա յն ուրանալ նոյնիսկ , այ– 

բանալ մինչեւ երէկ՝ եթէ Հարկ է։ &ե– 

աո յ , քաշութիւնը ուրանալու մ արդկոլ^ 

թիւնը զայն կրկին գտնելու Համար ։ 

Այս տեսակ մարդ է Աարթր ։ 

Հ՛ ՕԾԱՀԱՆ 
I 
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ՀԱՏ ԱԶԳԻ ԿԱԶՄԱԻՈՐՄԱՆ ԵԻ ՆՈՐՍԼ 
Ա8ԺՄԵ1Ա ԿԱ8ՈԻԹԵԱ1, ՈԻՍՈՒՍԴԱՍԻՐՈԻԹԻԻ՚ՍԸ 

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈԻՄ 

է լ քանի որ Հմ ինչեւ. ՀամաշխարՀա– 

յին մասչաարով պրոլետարիատի գիկ– 

աաաոլրայֆ իրագործումը եւ, առաւել 

եւս, մ ինչեւ սոցիալիզմի յաղթանակը 

րոլոր երկն եր ում գեռեւյւ Հ եռոլ է» -

Սաալինը անՀբաժեշտ էր Համ արում օգ-

նել խորՀրգային երկրի «վերածնուած 

ազգերին՝ ոաքի կանգնելու ամբողֆ Հա-

սակով, աչխոլմ՜ացնելոլ եւ զարգացնե-

լու նրանց ազգային մշակոյթը» եւա յլն , 

ա յլասլէս՝ զառանց ղրան՝ մ եզ մ օաո չի 

լինի ոչ արգիլնաբերոլթեան ու գիւղա– 

տընտեսութեան իսկական վերելք, ոչ էլ 

մեր երկրի յուսալի պաշտպանութիւն» ։ 

Սաալինը այգ ծրագրային ԳԲՈՀիերից 

ելնելով1 գործնական քաղաքականութեան 

մէք առաք քաշեց «վելիկոռուսական շո-

վինիզմի» ել Հա եղա կան նացիոնալիզմի» 

գէմ միամանակ պայքարելու պաՀանՀյլէ 

Իր Հաշուետոլ զեկուցումներից մկկում 

նա ասում Էր այգ առթիլ– 

«Վելիկոռուսական շովինիզմի կա-

ռուցման ժամանակաշրջանը ՍՍՌՄ ֊Ոլմ՝ 

ազգային կուլտուրաների քայքայման ու 

վերացման ժամանակաշրջան Էէ Բանը 

ՀԷնց դրա Հակառակն էէ Իրականում 

պրոլետարիատի դիկտատուրայի եւ սո-

ցիալիզմի կառուցման ժամանակաշրջանը 

ՍՍ/ԻՄ–ում ազգային կուլտուրաների, -

բովանդակոլթեամբ սոցիալիստական եւ 

ձեւով ազգա յին կուլտուրաների ծաղկ-

ման ժամանակաշրջան Է, որովՀետեւ ի– 

րենք ազգերն Էլ սովետական կարգերի 

ժամանակ ո՛չ թէ սովորական %ժամանա– 

կա կից» ազգեր են, այլ սոցիալիստական 

ազգեր այնպէս, ինչպէս նրանց ազգա-

յին կուլտուրաները ըստ բովանդակու-

թեան ոչ թէ սովորական, բուրժուա կան 

կուլտուրաներ են, այլ սոցիալիստական 

կուլտուրաներ> տ 

խօսքով Հանդէս դալով Հ,վեչիկոռու-

սական շովինիզմի» դէմ , Սաալինը գործ-

նական քաղաքականութեան մէջ աստի-

ճանաբար անց էր կացնում յար աճուն 

կենտրոնացման գիծը, այգ ճանապարՀին 

ամ են ա դաժան ճնշամիջոցների ենթարկե-

լով ոչ—ռուսական ազգերի բուն ազգային 

ուժերին՝ վտեղական նացիոնալիզմի» գէմ 

պայքարելոլ պատրուակով * Տեսականօ-

րէն Հնարալոբ է , որ որեւէ ազգ իր զար-

գացման ընթացքում իւբացնի աւելի շատ 

սոցիալիստական տարրեր, առանց որա– 

կապէս փոփուելոլ ել անպայման սոցիա-

լիստական դառնալու * Բայց գա Հնարա– 

լոր Է միայն տուեալ ազգի ներքին ու-

ժերի անկաշկանդ գործունէոլթեան, ազ-

գա յին ներքին ուժերի փոխադարձ ներ-

գործութեան ել վերագասաւորումների 

պայմաններում ւ Իսկ գա պատրանք Է 

խստօրէն կենտրոնացուած, օտար պե-

տութեան անՀաբազատ գրկում է 

Չնայած Աաալինի Հրապարակ Հա-

նած Հսոցիալիստական ազգերի» գոյոլ– 

թեանը, 1930—50 թուական ներին շեշտը 

աւելի շատ գբւում էր վձեւով ազգա-

յին , րովանդակոլթեամբ սոցիալիստա-

կան կուլտուրայի» ել ^.ժողովրդական 

տնտեսութեան զարգացման» առօրեայ 

առաջադրանքների վրայ, քան թէ բՈէն 

ազգերի գոյութեան ու պատմութեան ու-

սումնասիրութեան վրայ է ԽորՀրգային 

Հայաստանոլմ , օրինակ , թէեւ պարբե-

րաբար քիչ թէ շատ ուսումնասիրութիւն– 

ներն էին Հրատարա կլում *Հայ ժողս– 
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վըրգի պատմութեան» , «անցեալի կուլ-

տուրական ժառանգութիւնը քննադատա-

բար իւրացնելու» եւ առօրեայ տնտեսա-

կան ու մչակութային Հարցերի շուրԼ , -

սակայն միանգամայն անտեսուած էր Հայ 

ազգի, թէկոլզ եւ «սոցիալիստական Հայ 

ազգի» պատմութեան Հետ կապուած 

Հարցերի ուսումնասիրութիւնըէ Այդ 

գործի "կիզրը ԳՐո*–եց միայն 1 9 Ց 0 թ(Հ~՝ 

լականներին է ՛հա, անշուշտ , Համ ա խո ր– 

Հըրդային երեւոյթի մէկ դրսեւորոլմն 

էր– 

ՏՈՐՐՈՐԴ ԳԼՈհխ 

1 9 4 7 - 1 9 5 2 թուականներին իորՀըր– 

դային Միոլթիւնում կազմակերպուեցան ^ 

կուսակցութեան կենտրոնի ՀրաՀանգովէ 

ընդՀանոլր վիճաբանութիւնն եր փիլիսո-

փայութեան | պատ մ ութեան Հարցերի է 

լեզուաբանութեան, կենսաբանական գի՜ 

տութեան , տնտեսագիտութեան ^" ւր^ տ 

Այդ վիճաբանութիւններում թէել նա-

խապէս յայտնի էր, թէ ո՛ր տեսակէտը 

պիտի ք յազթի» , այնուամենայնիւ խը,՜ 

մորուեցին թարմ ըմբռնումներ է 1*սկ վի– 

ճաբանութիւնների վերուստ կազմակեր-

պումը, ի Հարկէ դ պատաՀական չէր % ա յ լ 

իր Հերթին Հետեւանք էր Հասարակական 

ուժերի առկայ վերաղասաւորման ։ 

Այգ իրադարձութիւններին զուգըն-

թաց ՚ երեւան եկաւ նաեւ ՀխորՀրդային 

ազդերը» ցայտուն դարձնելու Հակումը է 

Այդ Հակում ը իր դրսեւորումը աւելի 

շեշտուած կերպով գտալ մ ան ալանդ 

Ա տա լինի մաՀուան անմիրապէս նախոր-

դող տարիներում եւ մաՀից յետոյ, երբ 

«սոցիալիստական ազգերը» դարձան յա-

տուկ ուսումնասիրութեան եւ քարոզչա-

կան ցուցահանման նիւթ, մէկը միւսի 

յետելից սաՀմանոլեցին միութենական 

Հանրապետութիւնների «ազգային» ԳԸ^՝ 

րօչներ, իսկ աւելի ուշ խրոլշչովեան 

վերելքի ժամ ան ակ՝ արշաւ կազմակերպ-

ուեց Հ,միութենական Հանրապետութիւն-

ների իրաւունքները ընդլայնելոլ» ուղ– 

զութեամբ է 

Տիշեալ ընդՀանուբ երեւոյթներով Է 

բացաարւում նաեւ Հայ ազգի եւ «սո-

ցիալիստական Հայ ազդի» վերաբերեալ 

յատուկ ուսումնասիրութիէնների երե-

ւան գալը է Սակայն , թէեւ Հանրածանօթ 

Հայ ազգը աւելի Հին է եւ աւելի երկար 

պատմութիւն ունի , քան այսպէս կոչ-

ուած «սոցիալիստական Հայ ազգը» դ ու-

սումնասիրութեան գործը սկսուեց վեր– 

թինիցդ Հետագայում միայն միւսին Հաս-

նելու Համարէ Արդէն այդ աշխուժացման 

Հիմնական նպատակն էր աշխարՀի ոչ– 

կոմունիստական եբկրների ժողովուրդ-

ներ ին ցոյց տալ խորՀրդային ազգերի 

«սուվերենութիւնը» եւ «ապացուցել» 

«բուրժուական նացիոնալիստների» Հա-

կա կոմունիստական «զրպարաոլթիլննե– 

րի» անհիմն լինելը է 

Այգ աշխուժացումը ի*նչ շօշափելի 

դրսեւորումներ ունեցաւ խորՀրդային 

Հայաստանում։ Անտարակոյս ^ Հարկ 

չկայ քննութեան առնել լրագրական ըն-

թացիկ քարոզչութիւնը «սոցիալիստա-

կան Հայ ազգի» տարփողման օգտին։ 

Թէեւ գիտական լինելու յաւակնութեամբ 

Հրապարակ Հան ուած միւս յօդուածներն 

ու գրքոյկները եւս քիչ են տարբերլոլմ 

սովորական քարոզչական նիւթերից՝, 

բայց որովՀետել դրանք իրենց Համար 

ելակէտ են ընտրում ընդՀանրացումների 

Հետապնդումը, - արժանի են ուշադրու-

թեան՝ որպէս ժամանակի տրամագրույ– 

թիւնների արտայայտոլթիւն ։ 

1 9 5 2 թուի Ապրիլին Հայկական ԱԱքի 

Գիտութիւնների ակադեմիայի «Տն%Ե– 

ԿԱՂ՚ԻՈֆ ամսագրում ապուեց պրոֆ . ^ • 

Պարսամեանի «Հայ ժողովրդի որպէս 

ազգ կազմաւորուելոլ Հարցի Լուրջ» վեր-

նա գրով յօդուածը յ որը, խորՀրդային 

աղբիւրների վկայոլթեամբ , «Ժամանա– 

կա կից Հայ ազգի կազմաւորմ ան ինքն ու-

րո յն Հետազօտութեան առաջին փորձն» 

էր է Աօդուածը Հետեւում Էր վրաց ազգի 

կազմաւորման մասին Ա տա լինի աո-աԼա– 
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դրած սխեմային եւ. նմանութեան կար-

գով էր քննարկում ժամանակակից Հայ 

ազգի կազմաւորման ընթացքը է Այնոլ– 

ամ ենայնիւ , Հ « վարսամ եան ի ա յգ յօդ– 

ուա հում ել ա յնոլՀեաել , « Հ ա յ ժողո– 

Վըր գի պատմ ութիւն» դպրոցական գա-

սագրքի Համապատասխան մասերում , 

նչմարւում էին որոշ յաոա^գիմ ոլթեան 

սաղմերյ 

Նոյն 1 9 5 2 թուի Մարտին, միեւնոյն 

պարբերականում, ապուեց դոցենտ Ա* 

Մ • 8 ա կորնան ի ՀԱՈ ցիալիստական Հայ 

ազգի կազմ աւորմ ան եւ զարգացման մա-

սին» վերնա գրով յօդուածը, ՈՐԲ յ նոյն– 

պէս, խորՀրգային ազրիւրների ւէկայու-

թեամր, €Հայ սոցիալիստական ազգի Հե– 

տազօտման աոաջին փորձն էր» ՚ 1 9 5 3 

թուականին Երեւանում լոյս տեսաւ նոյն 

Հեղինակի ՀՀա յ սոցիալիստական աՂդէ 

ձեւաւորման եւ զարգացման մասին» գա– 

սախօսութեան սղագրութիւնը, որը վե– 

րոյիշեալ յօդուածի բովանդակութեան 

կրկնակի շարադրանքն էր յ 1 9 5 4 թուին 

Հրապարակուեց Ա՛ Մ • 6 ա կորեանԻ ՀԱՈ-

ցիալիստական Հայ ազգը» գիտաՀանրա– 

մատչելի գրքոյկը։ Այդ ԳՐՔոյկը ե լ " 

կազմուած Էր ընթացիկ սխեմայով, որի 

վրայ կանգ կխաոնենք քիչ յետոյ ։ 

Հայ ազգի կազմ աւորմ ան եւ զար-

գացման ընթացքի ուսումնասիրութեանն 

Էր նո լիր ուած նաեւ Մ * Ա• Մ ելիքեանի 

1 9 5 3 թուին պաչպանած թեկնածուական 

դիսերտացիան ՀՀա յ սոցիալիստական 

ազգի ձեւաւորման եւ զարգացման Հար-

ցի շուրջը»։ 

Վերո յիշեալ ուսումնասիրոլթիւննե– 

րը Հիմնականում չէին Հեռանում այն 

ժամանակ պարտադիր ստա լին եան սխե-

մայից եւ նրա Հիման վրայ էլ ջանում 

էէն իմաստաւորել Հա յոց պատմութեան 

տուեալները ւ Աակայն այդ ժամանակ– 

ուա յ Հրապարակախօսական մթնոլորտը 

պատկերացնելու Համ ար ,չափազանց ցայ– 

տուն օրինակ Է Ա՛ Մ ՚ Տակոբեանի ՀԱՈ– 

ցիալիստական Հայ ազգը» 1 2 2 Էջանոց 

գրքոյկըէ (Հատկանշական Է, որ Հեղինա-

կը իր գրքոյկի սկզբում ՀարեւանցիօրԷն 

Մարքսին, Էնգելսին եւ Լենինին յիչ**1՜ 

տակելուց յետոյ, Հետագայում մէջրե– 

րումներ է կատարում միայն Մ տա լինից, 

երբեմն նաեւ Ժգանովից, Մալենկովից 

ել Մոլոտովից յ Այդ մ էֆբերումներով ել 

զանազան վիճակագրական թոլերով էլ 

ներկայանում է գրքոյկը՝ անխուսափելի 

քարոզչական մեկնաբանութիւններով 

Հանդերձ։ 

Տակոբեանր Համ աոօտակի յիշատւս– 

կելով, թէ ինչ տեղ է բոնում ազգայի՛ն 

Հարցը մաբքս—լենինեան ուսմունքի մէջ ք 

գրում է , որ՝ 

«Ազգային Հարցի Հետագայ մշակ-

ման ու զարգացման պատմական մեծա– 

գոյն ծառայութիւնը պատկանում է Վ» 

Ի. Լենինի Հ ալատարիմ աշակերտ, նրա 

գործը շարունակող Ի» Վ* Ա տա լինին ։ Ի • 

Վ • Ա տա լինը ազգային Հարցի վերաբեր– 

եալ իր աչխատոլթիւններով Հարստա-

ցրել է մարքսիզմ—լենինիզմի գանձարա-

նը» ։ 

ԱյնոլՀետեւ պարզւում է , որ Ա տա-

լին ի Հաշխատութիւննեբը Հանդիսանում 

են ստեղծագործական մարքսիզմի փայ-

լուն օրինակներ», որ ՀԻ . Վ, Ա տա լինի 

«Ազգային Հարցը եւ լենինիզմը» կլասիկ 

աշխատութեամբ մարքսիսաական—լենի՝^– 

եան գրականութեան մէջ առաջին անդամ 

առաջ է քաշուել նոր, սոցիալիստական 

ազգերի Հարցը եւ ստեղծուել է ամբող-

ջական թէոբիա , մեր եր կրում Հինէ բուր-

ժուա կան ազգերի փլատակների վբայ 

ծագած ու բուռն զարգացում ապրող այդ 

նոր | սոցիալիստական ազգերի մասին» է 

Եւ ամբողջ գրքոյկը շարադրուած Է այգ 

ոգով: թէեւ այն լոյս է տեսել Ա տա լինի 

մահից յետոյ, բայց իներցիայի կարգով 

նրա մէջ պաՀպանւում էին դրանից ա– 

ռաջ գոյ ութ իլն ունեցող գրական ❁ովո– 

բութիւնները ւ 

Աակոբեանը , ելնելով ս տա լին եան 

այս կամ այն առթիւ տրուած յայտարա– 

րոլթիւններից , գտնում է , որ ՀՀայ բուր-

ժուա կան ազգը» եւս առաջացել է 1 9 – / " ք 

դարի երկրորդ կէսին, որին նպաստեցին 

1 8 7 0 թուականի գիւյլացիական ռեֆորմը 

եւ 1 8 7 0 - 1 9 0 0 թո ւա կաններին Անդրկով-

կասում կատարուած ճանապարՀաշինա– 



66 

կան աշխատանքները ։ Այնուհետեւ. նա 

գրում է «– 

«ինչպէս բոլոր բուբժուական ազգե-

րի , նոյնպէս եւ բուբժուական հայ ազ-

գի ղեկավարող ոլժը Հանդիսացել է բուր-

ժուազիան* յանձինս իր նացիոնալիստա-

կան պարտիաների եւ Հոսանքների՝ դաշ-

նակների , Հնչակեանների, սպեցիֆիկնե-

րի եւ այլն - որոնք ձեւաւորուեցին 19~/"2– 

դարի վերքերին - 2Գ՜րգ գարի սկզբնե-

րին ւ իրենց քազաքականութեամբ ոլ 

գործունէութեամբ այգ պարտիաներն ու 

Հոսանքները Հա յ ժողովրդի մ էք պրո– 

պագանդել եւ իրականացրել են նացիո-

նալիզմի թունոտ գաղափարները դա– 

սակարգային խաղաղութիւն եւ միաս-

նութիւն ազգի ներսում, անվստաՀոլ– 

թիւն եւ ատելութիւն միւս ազգերի նը– 

կատմամբ, ազգի տերիտորիայի ընդար-

ձակում միւս ազդերի տերիտորիաները 

զաւթելու միջոցովք ազգային փոքրս/– 

մասնոլթիլնների դաժան ճնշում, միաս-

նական ճակատ իմպերիալիզմի Հետ եւ 

այլն» ։ 

Այդ վերքին վերադրումները նոյնու– 

թեամբ արտադրուած են Ա տա լինի Հա-

մապատասխան երկերից, որտեղ խօս– 

ւում է «նացիոնալիստական պարտիանե-

րի՝^ գործուն էութեան բնո յթի մասին առ-

հասարակ ւ Ե*– Տակորեանը առանց տար-

րական ողջմտութիւն ցուցաբերելու՝ Օ– 

գից վերցնելով իր մտքերը , այնպիսի 

գործեր ու միտումներ է վերագրում Հայ 

ազգային կուսակցութիւններին, որ պար-

զապէս անհեթեթութիւն են կազմումդ 

ինչպէս , օրինակ , «տերիտորիաների 

զաւթում» , «ազգային փոքրամասնու-

թի էններ ի դաժան ճնշում» , «միասնա-

կան ճակատ իմպերիալիզմի Հետ» է Եւ 

դա այն ժամ անակ , երբ Հա յ ժողովուրդն 

ինքն Էր ենթակայ այդ բոլոր ճնշումնե-

րին եւ դրանցից ձերբաղատուելոլ ելք Էր 

որոնում ։ Ոչ մ իա յն գիտութիւնից , ա յլ 

տարրական տրամարանոլթիլնից շատ են 

Հեռու այդ արտայայտոլթիւնները։ 

Այնուհետեւ Տակորեանը իր գրքոյկի 

մեծ մասը նուիրում Է բաց առա պէս «սո-

ցիալիստական Հայ ազգի կազմա լորման 

ու զարգացման» Հարցին, ընգ որում մի 

աւելորդ անգամ եւս պատմելով խորՀըր– 

գային իշխանութեան Հաստատման եւ 

Հետագայ տասնամեակների մասին X 

Տակորեանը Հարկ է Համարում զար-

մացնել «սոցիալիստական ազգերի» գՈ– 

յացման «Հարուածային թափով» եւ գք– 

բում է ՚ – 

«ինչպէս ցոյց է տալիս Ա ո վետ ական 

Արիութեան պատմ ական զարգացման 

փորձը, ի տարբերութիւն բոլրժոլական 

ազգերի, մեզ մօտ սոցիալիստական աղ– 

գերը կազմաւորուեցին արագ կերպով եւ 

պատմականօրէն շատ կարճ ժամանակա– 

միջոցում դ յաղթահարելով բազմաթիւ 

դժուարութիլններ է Ե՛թէ բուրժուա կան 

ազգերը կազմաւորուել են Հարիւրամ-

եակներ ի ընթացքում, ապա սոցիալիս-

տական ազգերի ծագում ը եւ կազմ ա լո-

րում ը տեղի են ունեցել ընդամէնը 10—16 

տարիների ընթացքում» է 

՚երա Համար էլ «Աոցիա լիս տա կան 

Հայ ազգի ծագման օբիեկտիւ Հիմունք-

ներն են Հանդիսացել այն արմատական 

քաղաքական , տնտեսական եւ կուլտու-

րական փոփոխութիլնները, որոնք տեղի 

ունեցան պրոլետարիատի գի կա ա տուբա-

յի Հաստատման շնորհիւ» յ Անշուշտդ մի 

երկրռւմ դ որտեղ ազգերի գոյութիւնն ու 

վերացումը պայմանալորուած է 1&ԱՀՄ 

Գերագոյն էՏորՀրդի \,ախադաՀութեան 

Հրամանագրերովդ կաբելի Է նոյնիսկ ա– 

ւելի կարճ ժամանակում ուզածի չափ 

«սոցիալիստական ազգեր» կերտելդ ո– 

րոնքդ սակայն դ չեն կարող փոխարինել 

Հարիւբամեակների ընթացքում Հասա-

րակական տեղաշարժերի Հետեւանքով 

կազմաւորուած իսկական ազգերին ւ Եւ 

եթէ ԵորՀրդային Միութեան «սոցիա-

լիստական ազգերը» անցեալից ժառան-

գած ազգային Հիմք չունենային դ ապա 

Հազիւ թէ որեւէ մէկին յաքողոլէր նոր 

ազգեր ստեղծելդ ինչպիսի մակդիրներ էլ 

որ նա յօրինելու լին էր է Եւ որքան Էլ ճիգ 

թափուի բացատրելու Համար «բուրժուա– 

կան ազդերի կազմ աւորմ ան պրոցեսի 

Համեմատութեամբ սոցիալիստական Հայ 
աԳԳՒ) է^չպէս եւ միւս սոցիալիստական 



I 

57 

ազգերի կազմաւորման պրոցեսի» Հմի 

շարք արմատական առանձնա յատկու– 

թիւնները» , - փաստը մնում է փաստ , որ 

այսպէս կոչուած «սոցիալիստական ազգ» 

Հասկացողութիւնը իրական Հասկացո-

ղութիւն չէ է 

Վերո յիշեալ վառանձնա յատկութիւն– 

ները» թո լար կեչիս՝ Տակորեանը պար-

զապէս կրկնում է ընթացիկ սոփեստոլ– 

թիւնները առանց մի պաՀ անդրադառ-

նալու յ որ իրականութիւնը ա յ լ րան է 

ասում X 

Տակորեանը այնուՀետեւ Հանում Է 

բացատրել, <ւթէ ինչպիսի փոփոխութիւն– 

ների են ենթարկուել ազգին յատուկ չորս 

յատկանիշները սոցիալիստական ազգե-

րի , ա յգ թւում նաեւ Հա յ ազդի մ օտ» է 

Այդտեղ եւս Տակորեանը ինքնուրոյն 

միտք չի յա յանում, այլ կրկնում է Խոր– 

Հըրդա յին Ա իութիւնում ա յդ առթիւ առ-

հասարակ աս ուած դրոյթները ք 

Ա• Մ • Տա կորեան ի Հ.Ա ո ցիալիստա-

կան Հայ ազգը» գրքոյկը խիստ կերպով 

ծանրաբեռնուած է ԽորՀրգային Հայաս-

տանի ար դիւն արեր ութ եան , գիւղա տըն– 

տեսութեան, էլեկտրական էներգիայի 

արտադրութեան, որոշ չափով նաեւ մ ը– 

շակոյթի վեբաբերեալ մէ$րերած թուա-

կան եւ տոկոսային տուեալներով ։ զՀատ– 

մա—էկոնոմիկական» սկզբունքի Համա– 

ձայն , դրանք , իբր , լիուլի բաւական են, 

որպէսզի ապացոլցոլի, թէ իսկապէս գո-

յութիւն ունի Հսոցիալիստական Հայ 

ազգ», որը որա կապէս աարբերւում է 

իրեն նախորդող, Հբոլրժո լական Հայ ազ– 

գից» է Եթէ այսօր ուա յ Հայ ազգը Հրա-

պարակախօսութեան մէջ աարբերւում է 

երէկուայ Հայ ազգից, ապա գա այն 

պարզ պատճառով է , որ կոմունիստներն 

անպայման ուղում են Հակադրել այսօր ր 

երէկուան, ինչ գնով էլ որ ուզում է լի– 

նի։ 

Իրականութեան մ ԷՀ, ԽորՀրգային 

Հայաստանում ապրող Հայ ժողովուրդը 

աշխարհի բոլոր մասերում ունի իր աղ– 

Գակիցները, որոնք Հեռու են Հտնտեսա-

կան կեանքի ընգՀանբՈլթեան», Հտերի– 

աորիալ ընդՀանրութեան» եւ այլ ազ-

գին վերագրուող յատկանիշներից, բայց 

եւ ա յնպէս կազմ ում են մ էկ ազգ, քանի 

դեռ այգ մողովրգի անդամները գիտակ-

ցում են իրենց պատկանելիութիւնը 

մ արգկա յին՝ մի վաղուց ի վեր ճանաչ– 

ուած ընտանիքի * հԱ ո ցիալիստական» կամ 

որեւէ այլ մակդիր չի կարող փրկել դպ-

րութիւնը : Հայ ազգը կարող է այս կամ 

ա յն բնո յթը կրել է երբ իր Հայրենի Հո-

ղում ամբողջացած* ինքը իր օրէնքներով 

կ՛ապրի, առանց կողմնակի խնամակալ-

ների եւ կնքաՀայրերի • 

Աակայն Ա• Մ • Տակոբեանի գրքո/-

կի երեւան գալը բնորոշում է 1950-66 

թոլականների գաղափարաբանական 

մթնոլորտը ազգային Հարցի վեբաբեր-

եալ Հ Աչ-ելի առաջ չէր կարող Հրապա-

րակ գալ, որովՀետեւ նրա պաՀանքր է1*՜ 

կար։ Գրքոյկի շարադրման ոճն անգամ 

իր ժամանակի արտայայտութիւնն Էր X 

ինչ Էլ լինի, նա սկիզբ Էր դնում նոր 

շարժման՝ Հայ ազգի կազմ աւորմ ան եւ 

զարգացման Հարցերի ուսումնասիրու-

թեան, թէել ուոա՚—կոմունիստական Հա-

կումներով X 

ձհՆԳԵՐՈՐԴ ԳԼՈՒԻ՛ 

Հայ ազգի պատմութեան Հետազօ-

տութեան վերջին Հանգրուանն սկսւում 

է 1 9 5 6 թուականից ւ Այգ տեսակէտից ու-

շագրաւ է 1 9 5 7 թուին լոյս տեսած Մ ե– 

Հենգակ Աբտաշէսի Աելիքեանի «Հա/ ազ-

գի կազմալորման եւ նրա սոցիալիստա-

կան վերափոխման Հարցի շոլրՀր» վեր-

նագրով 2 4 2 էջանոց գիրքը ւ Այգ աշխա-

տութիւնը նախապէս լոյս տեսաւ, ռուսե-

րէն , որը, ինչպէս Հաստատում է Հեղի-

նակը, Չընթերցողների որոշ շրջանի Հը– 

նարաւորոլթիւն տուեց ծանօթանալու 

երկի Հետ եւ արտայայտելու իր կարծի– 

ՔԸ* ՚– 
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Հայերէն Հրատարակութիւնը կազմէ 

վրայ կրում է խորՀրդային Հայաստանի 

պետական դրօշէ գ"յները, ինչ որ նոր 

երեւոյթ էէ Այգ գո յները սաՀմանոլեցին 

1 9 5 2 թուի Գեկտեմրերի 11-ին՝ է&որՀըր– 

դայէն Հայաստանի Գերագոյն էՕորՀրդի 

նախագահութեան կողմից եւ ոչ–լիովին 

յէշեցնում են Հայկական ազգային եռա-

գոյն դրօշի գոյները յ Գիրքը, անտարա-

կոյս , խորՀրդային ոգով գրուած խոր– 

Հըրդային Հրատարակութիւն է։ Բայց 

միաժամանակ պարունակում է նաեւ Հե-

ղինակի ինքնուրոյն մ օտեցման ոչ սա կա-

լա թիլ նմո յշներ , որոնք ուշագրաւ. են 

ինքնին է 

Գրքի Համար բնորոշ էդ որ նուազա-

գոյնի են Հասցուած Ա տա լինից մ է Չբեր-

ուած քաղուածքները դ դրան Հակառակ 

աւելացուած են մարքս—լենէնեան վկա-

յակոչումները , իսկ այլ աղբիւրների օգ-

տագործումն ու յիշատակումը գրուած է 

ըստ Հնարալորի գիտական Հողի վրայ* 

ընդգրկելով Հայ զանազան Հեղինակների 

արտայա յտութիւնները քննուող Հարցի 

աոնչութեամբ յ 

Գրքի միւս բնորոշ կողմն այն էդ որ 

յագեցած է այնպիսի փաստերովդ որոնք 

օրգանական անհրաժեշտութիւն են կազ-

մում տուեալ Հետազօտութեան Համարէ 

Թւում Էդ թէ Հեղինակը ընգհանրապէս, 

Հոգեբանօրէն, Հակում ունի գէպի կոնկ-

րետ մտածողութիւնը է Նրա գրելաձեւին 

չեն պատշաճում Հրապարակագրական 

վերա մբարձ սաւառնումները է Գա երե-

ւում Է թէկոլղ գրքի վերքում աւելացրած 

բաժնիցդ որը իր բնոյթով պա Հանքում Է 

քարոզչական թմբկահարումներ, բայց 

Հեղինակի գրչի տակ ստացել էդ թէել ոչ 

միշտ յաքողուածդ փաստագրական բը» 

նոյթ է Գրքի շարադրանքը յաճախ թող-

նում Է մարդկային կենդանի զրոյցի տը– 

պա լոր ութ ի էն % Այս բնորոշ կողմերը յա– 

լելե ալ լոյս են սփռում գրքի բովանդա-

կութիւնը ըմբռնելու վրայ ։ 

Ծ • Մելիքեանի այգ գիրքը Հիմնա-

կանում բաղկացած Է երկոլ մասերից է 

Առաքինը կոչւում Է «Հայ ազգը կապի-

տալիզմի Ժամանակ», իսկ երկրորդը 

«Հայ ազգի սոցիալիստական վերափո-

խումը» է Բացի այգդ գիրքն սկսւում Է 

ներածոլթեամբ եւ ալար ալում «Վերքա– 

բանի փոխարէն - Հայ սոցիալիստական 

ազգն այսօր» բաժնով* Գրքի նշանակու-

թիւնը կայանում է նրանում դ որ նա ա– 

ռաքին անգամդ միայն այս կամ այն ժա-

մանակաշրջանով սաՀմանափակոլելՈլ 

փոխարէն դ Հայ ազգի պատմութիւնը շօ– 

շափում է ամբովքութեամբ վերցրած, 

թէել ուրուագծային ձեւովդ տալիս է 

այդ պատմութեան Հանգրուանները մեղ 

յայտնի Հին ժամանակներից մինչեւ մեր 

օրերը է 

Հեղինակը սկզբից եւեթ բաւական 

Համեստ Է իր առաջադրանքների մէքէ 

աւելորդ յաւակնութիւններ չունի է Այգ 

երեւում Է նոյնիսկ գրքի վերնա գրից ։ 

Րայց իր գոբեըդ որպէս առաջին փորձդ 

գնահատելի է Հէնց գիտական տեսակէ– 

աիցէ Ներածութեան մէջ յայտնելով, թէ 

«տուեալ աշխատութեան նպատակը մեր 
եՐԿքէ աԳդերից մէկի՝ Հայ ազդէ առա-

ջացմանդ զարգացման եւ սոցիալիստա-

կան վերափոխման պրոցեսի Հետազօտուէ֊ 

թէւնն է»դ Հեղինակն զգում է մասնագի-

տական Հետագայ Համատեղ Հետազօտ ու– 

թիւնների անհրաժեշտութիւնը եւ կար-

ծում դ որ իր «աշխատանքը ինչ որ չա-

փով կօգնի այս կարեւոր եւդ մի շարք 

տեսակէտներից դ բաբդ պրոբլեմի ու– 

սումնասիրոլթեանը» է 

Այդ առթիւ Հեղինակը գրում Է -

հ.Հայ ազգի կազմաւորմ ան եւ զար-

գացման Հարցին ն ուիր ուա ծ յատուկ աչ– 

խատութիւնների թիւը չափազանց փոքր 

Է է Գա բացատ բլում Է մասամբ նրանով է 

որ Հայկական նախառեւոլիլցիոն գիտա-

կան գրականութեան մէջ Հայ ժողովրդի 

ազգային կոնսոլիդացիան սովորաբար 

նոյնաց լ ում էր Հայ ազգութեան («էթ-

նոս» , ռուսերէն՝ «նարոգնոսա») կազմէս– 

ւորման Հետդ որը կատաբուել Է նոր թ ը ֊ 

ւարկոլթիէնից առաջ ՛. Այդպիսի աշխա– 

տութիւնների բացակայութիւնը պէտք է 

բացատրել նաեւ նրանով, Որ Հայ Ժողո-

վրդի պատմութեան վերքին չրքանը (17– 

19-յսշ. դարեր) , երբ կատաբուել է մա– 
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մանակակից Հայ ազդի կազմավորումը, 

ուսումնասիրուած Է Համեմատաբար ա– 

ւեչի թոյ Է, քան Հին շրքանը» տ 

Այս աողեբի մԷՀ ղնաՀատելի են եր– 

կու պարագայէ Նախ, Հեղինակը միֆա^յ– 

գային «Էթնոս», իսկ ռուսերէն Հնարոգ– 

նոստ» աերմինը Հայերէն թարգմանում 

է , ի տարբերութիւն սովորաբար 

ծա ծուող Հժողովոլրգ» րաոի ( Հաղգու– 

թիւն» - Հազգի եւ ցեղի միքեւ գտնուող 

մաբգկային կայուն ընգՀանրոլթեան նը– 

շան ա կմ ան Համար» է որովՀետեւ՝ Հժո– 

ղովուրգ («ուսերէն Հնարող») տերմինն 

աւելի Փ"յն նշանակութիւն ունի• նրա-

նով սովորաբար նշանակում են ե՛ Լ ազ-

գութիւնն ու ազգը, ե՛ւ, միւս կողմից , 

ազգի աշխատաւոր զանգուածները» է Այգ 

բացատրութիւնը աոա յմմ աւելի գիտա-

կան խորք ունի , թէեւ չի սպառում Հար-

ցի լուծումը է Միւս կողմից , Հեղինակը 

Հայութեան վերքին գաբերի Հանրային 

վիճակը բնորոշելու Համար գործ Է ա– 

ծում «ժամանակակից Հայ ազգ» բացատ– 

րութիէնը , որը, անշուշտ , անՀամեմատ 

աւելի գիտական Է, քան թէ սովորաբար 

գործածուող Հբուրժուական Հայ ազգ» 

որեւէ նշանակութիւնից զուրկ բացատ-

րութիւնը է 

Մելիքեանը յիշատակում Է ՚ 1 9 – / * ք 

գարի Հայ Հրապարակախօսական եւ գե–՛ 

զարուեստական գրականութեան մէՀ 

գրսեւորուած ասոյթները Հայ ազգի մա-

սին, մանաւանգ Միքայէլ Նալբանգեանի 

երկերում է Ապա աւազում Է, որ՝ Հսա-

կայն մինշել ռեւոլիւցիան Հայ մողովրգի 

պատմութիւնն ուսումնասիրող գիտնա-

կանների մեծ մասը գուբս չեկաւ ազգի 

բնութեան իգէալիստական ըմբռնման 

սաՀմաններից» է Օրինակ, մի այնպիսի 

ականաւոր գիտնական , որպիսին Հ ան-

գո լց եալ ակադեմիկոս Մ անանդեանն Է , 

1 9 1 7 թուին «ԳՈՐԾ» ամսագրի մԷՀ տըպ– 

ուած «Ազգութեան գաղափարը» յօգուա– 

ծում, դրում է ր , թէ՝ վԱզգութիւնը մենք 

Համարում ենք առանձնայատուկ կուլ-

տուրական խմբակցութիւն, Հիմնուած 

ընգՀ անուր ցեղային ծագման , ընդՀանուր 

լեզուի և ընդհանուր ա՛նցեալի վրայ ե. նը՜ 

րանցով պայմանալորուած» է ի Հարկէ , 

Մելիքեանը չի կարող առաքնորդոլել այգ 

սկզբունքով ել վկայակոչում է Հազգի 

մարքսիսաական, այսինքն՝ դիալեկտի– 

կական—մատերիալիստական սահմանու-

մը» , որի քարոզիչները Հայ իրականում 

թեան մ ԷԼ եղել են Հայ մար քսի սաները ւ 

Մելիքեանը Հաւատացնոլմ է , թէ՝ վՀե– 

ղին ակն ըստ կարելլոյն օգտագործել է 

Ատ. ՇաՀումեանի, Ալ. Մ իա սնի կհանի , 

Ա » Ա պան գար եան ի եւ միւս Հայ մարք-

սիստների երկերը» է ԱրգԷն ա՛յգ է Հեղի-

նակի դժբախտութիւնը, որովՀետեւ Հայ 

մարքսիստների երկերի Հըստ կարելւոյն» 

օգտագործումը ոչնչով չի կարող օգնել 

Հայ ազգի պատմութեան ուսումնասիր-

ման գործին է ճիշգ է , Հայ մարքսիստ– 

ները բազմաթիւ առիթներով անդրա-

դարձել են Հայկական ազգային Հարցե-

րին, րայց ո՛չ թէ ըստ էութեան կամ 

գիտական նկատառումներով, այլ ընթա-

ցիկ քաղաքական ոլ քարոզչական մի– 

տումով, ընդ որում Հարցին մօտեցել էն 

միշտ Էլ արտա—ազգային է Ժխտական 

ԳՒՐՔ^ՐԷց * Ազդային Հարցի մասին տե-

սական աշիատութիւննեբ Է գրել ամէ– 

նից շատ յայտնի րոլշեւիկ ՇաՀումեանը 

(<Տ.Աղգային Հարցը եւ սոցիալ-դեմոկրա-

տիան» ( 1 9 0 6 թ ՛ ) յ «Ռեֆերատ ազգային 

Հարցի մասին» ( 1 9 0 8 - 1 2 թթ ՚) , <Ազդա~ 

յին– կուլտուրական աւտոնոմիա յի մա-

սին» ( 1 9 1 4 թ ՛ ) , ^Ինտելիգենցիան եւ նա-

ցիոնալիզմը» ( 1 9 1 6 թ ՛ ) , € Ա զ գ ա յ ի ն Հար-

ցը եւ ռեւոլիւցիոն սոցիալ-դեմոկրա-

տիան» ( 1 9 1 6 թ ՛ ) եւա յլն) յ Աակայն նրա 

երկերը եւս ելնում են գերաղանցապէս 

ժխտական դիրքերից է Այնպէս որ Մ ^ / / ՚ ք 

եանի դրական ուսումնասիրութեան Հ ա – 

մ ար դրանք աւելորդ են X 

Մելիքեանը այնուՀետեւ անում է մի 

ուշագրաւ յա յ տար արութիւն -

«Հայ ազգի կազմաւորման մասին ա– 

ռանձին ասոյթներ կան Ի. Ա տա լինի 

աշխատութիւններում X 1 9 1 3 թուականին 

Հրապարակուած իր «Մարքսիզմը եւ ազ-

գային Հարցը* աշխատութեան մէՀ% Ի• 

Հ . Ա տա լինը 19-քգ գ—րի երկրորդ կէ– 
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սին Ռուսաստանում կազմաւորուած աւր 

գերի թւում յիշատակում է նաեւ Հայ 

ազգը X Այգ ասոյթը Հետագայում աղ-

բի ւր դարձաւ այն թիւր եզրակացութեան 

Համարէ թէ իբր Հայ ազգը կազմաւոր-

ոլեչ է սոսկ Ռ՛ուսաստանում: Ոմանց կող՜ 

մից բարձրա ցոլելով անառարկելի ԳՈԳ" 

մայի աստիճանիդ այն սահմանափակում 

էր Հարցի Հետազօտութեան շրջանակնե-

րը եւ արգելակում Հայ ազգի կազմա-

ւորման պրոցեսի գիտական ուսումնա-

սիրութիւնը» ք 

Այգ կապակցութեամբ Մ ելիքեանը 

վերլուծման Է ենթարկում վերելում յիշ– 

ուած Վ • Պարսամեանի եւ Ա. Աակոբեա– 

նի յօդուածները, քննադատում նրանց 

որոշ գրո յթները ել վերանայում աւելի 

առաք նրանց մասին արտայայտած իր 

դրական տեսակէտներըդ որովՀետեւ այգ 

յօդուածագիբների որոշ Հասոյթներ ա– 

ղաւաղում են պատ մ ական փաստերը եւ 

ի Հաճոյս սիւեմայի անտեսում այգ ժո-

ղովուրդներ ի զաբգացման իրական ա– 

ռանձնայատկութիւնները» : Այս քննա-

դատական իւօսքերը վերաբերում են Հայ 

եւ վրաց ազգերի կազմաւորման ժամ ա– 

նա կը նոյնացնելու փորձերին Լ ըստ Ա տա-

լին ի սխեմայի) է ՛Բանի որ՝ 

«Անհրաժեշտ չէ լինել այդ Ժողո– 

վուրղների պատմոլթեան մասնագէտը, 

իմանալու Համարդ որ 19-քգ ԳաՐէ ^ՐԿ՜ 

րորգ կէսին դ Հայաստանը գտնուել է ո՛չ 

միայն Ռ՛ուսաստանի, այլեւ &*իւրքիայի 

տիրապետութեան աակԼընդ որում թիւր– 

քիայի տիրապետութեան տակ է գան ո լել 

Հայաստանի մեծ մասը եւ Հայ ժողովըր– 

գի մեծ մասը) դ իսկ Վրաս տանը գանուել 

է միայն Ռուսաստանի տիրապետութեան 

տակ։ ԱյնուՀետեւդ վրաց ժողովուրդը 

1&–ՐԳ գարի 2-րդ կէսին կենտրոնացած 

էր Վրա ստանում, իսկ Հայ ժողովրդի 

զգալի մասը ցրուած էր աշխարՀով մէկէ 

Վերջապէս դ Ո-րդ դարի 2-րդ կէսին Հեւ 

աւելի ուշ) Հայ բուրժուազիան արդէն 

ձելաւորուել էր, իսկ վրացականը նոր 

էր կազմաւորլում ելա յլն, եւայլն ւ Այս 

աարբեբութի լնները ամենեւին էլ «աննը– 

շա%» չէին ել կարող էին էական Նշանա-

կութիւն Ունենալ (եւ ունեցան) ազգի 

կազմաւորման եւ ղարգացմ ան ԳՈՐ~~ 

ծում » է 

Մ ելիքեանը յիշատակում Է նաեւ 

«Հայ ազգի կազմաւորման ել զարգաց-

ման պրոցեսի ուսումնասիրութեան» րը՜ 

նագաւաոում իր իոկ աշխատութիւնէւե– 

րըդ որտեղ «հայ ազգի կազմաւորման եւ 

զարգացման Հարցերը մեկնաբանուած են 

Հիմնականում այն սխեմայով» դ ՈՐԱ 

այժմ քննագատւում Է իր կողմից է Ըն-

դամէնը մի քանի տարուայ մէջ ներկա-

յացուող Հարցի վերաբերեալ կարծիքներ 

փոխելը դ անշուշտ պայմանաւորուած չէ 

Հեղինակի բացառիկ Համարձակութեամբ 

կամ թէ Հայեացքների իրական րնաշըրջ– 

մ ամբ դ եւ ոչ էլ յեղյեղոլկ մ տածելա կեր-

պով դ որքան կարելի է ենթադրել, այլ 

պարզապէս Հետեւանք է որոշ նպաստա-

ւոր մթնոլորտի քարացած դոգմաները 

մասամբ անտեսելու առոլմովւ ՛իա այն 

անթիւ օրինակներից մէկն էդ թէ ինչ 

սկզբունքային «յա յտնա գործումն եր» կա-

րող է անել անկաշկանդ միտքը յենուե– 

լով իրական աուեալների վրա յ դ եթէ որ 

միանգամրնգմիշա վերանայ մարքսիզմ-

լենինիղմի դամ ոկլեան սուրը < 

Վերելում ներկայացրած նիւթերից 

պարզ էդ որ կոմունիստների Համար գո-

յութիւն ունեն միայն երկ ու տեսակ ազ-

գեր դ - «բուբժուական (լաւագոյն դէ Ալ-

քում՝ ՀԺամանակակից» անունով) եւ 

«սոցիալիստական» է Իսկ նախազգային 

Հասարակութիւնէ՛երի Համար գործ Է ած-

է՜ ում ուրիշ սխեմա, որի Համաձայն՝ 

«Նիւթական բարիքների արտադրու-

թեան միջոցների զարգացմամբ որոշուող 

Հասարակութեան զարգացումը առաքա– 

ց ընում Է մարդկանց այնպիսի ընդՀան– 

րութիլններ, ինչպիսիք են տոհմը դ ցե-

ղը , ազգութիւնը եւ ազգը է Արտագրու-

թեան նախնադարեան—Համա յնական ձե– 

ւի ժամանակ գոյութիւն ունէր Հասա-

րակութեան տոհմական կարգը Հ Տոհմը 

մարդկանց Հասարակական—աբաադբա– 

կան մեկուսացՈլած խումբ է ր , որ 

կապուած էր նաեւ արիւնա կցական կա-

պերով ։ Արտադրողական ուժերի զար– 
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գան ալով՝ տոՀմեբը մեծանում կին , ա– 

ճում, անքաաւուէք մ Է կը միւսից եւ մ իա– 

նում տոհմերի միոլթիւնենբի՝ ցեղերի, 

իսկ Յ^Ղ^ՐԸ միութիւնների մ էք է 

Մ ասնաւոր սեփականութեան եւ գա-

սակարգերի ծագելով՝ նախնադարեան– 

Համայնական կարգը քան գլում կ, արիւ-

նակցոլթեան յատկանիշով կազմակերպ-

ուած զանազան առՀմերի ու ցեղերի մար-

դիկ աւելի են խաոնւում իրար, բնակ– 

ւում են մկկ տերիտորիայի վրայ, - գո-

յանում են այսպկս կոչուած աերիաորիալ 

ցեղերը է 8 եղերը կորցնում են իրենց մ ե– 

կոլսացուածութիւնը եւ ինքնուրոյնոլ– 

թիւնը, նրանց կառավարում ը անցնում կ 

պետութեան՝ Հասարակութեան տիրա-

պետող դասակարգի կազմ ակերպոլթեան 

ձեռքը ։ Պ՛ետութեան մկֆ մարդիկ բնակ– 

ւում են աբդկն ոչ թկ ըստ արիւնակցա-

կան յատկանիշի, ա յլ ըստ տերիտորիալ 

յատկանիչի ։ %ախնագարեան–Համայնա– 

կան կարգից դասակարգային Հասարա-

կս ւթեանն անցնելիս՝ լե զուով ազդակից 

ցեղերից սկսում են կերտոլել ազգոլ– 

թիւնները։ Ստրկատիրական Հասարա-

կութիւնն եր ը իրենցից ներկայացնում կին 

ցեղերի ու ազգոլթիւնների կոնգլոմե-

րատ ւ • • ՛Ազգերը առաջին անգամ ծա-

գում են միայն ֆկ ո գա լական մասնատ– 

ուած ութ եան վերացումից յետոյ, բարձ-

րացող կապիտալիզմի դարաշրջանում, 

ազգային շուկայի կազմաւորման Հետ 

կապուած տնտեսական կեանքի ընգՀան– 

րութեան Հիման վրայ՝»։ 

Աելիքեանը եւս, անշուշտ, ընդհա-

նուր առմամբ Հետեւում կ այգ սխեմա-

յին, սակայն Հայ ազգի կազմաւորման 

ժամանակագրութեան, աւելի ճիշդ՝պար– 

բերացման Հարցում առաք կ քաշում ըն-

թացիկ տեսակկտներից տարբեր իր սե-

փական դրոյթներըՀ Բանի որ Հաղգու-

թիւնը մարդկանց պատմականօրկն ձե– 

լաւորուած կայուն ընգՀանրութիւն կ« 

որն ունի ազգի թոյլ ար տայայտուած 

յատկանիշները եւ քիչ թկ շատ ընգՀա– 

նուր ծագում, իսկ ազգը մի կատեգորիա 

կ, որն արտայայտում կ նոյն ընգՀան– 

րութիւնը ապրանքա—կապիաալիստական 

Հասարակարգում՝ տնտեսական ել ա յլ 

կապերի ուժեղացման պայմաններում» , 

ուստի Հեղինակը ՀՀայ ազգը կապիաա– 

լիզմի ժամ ան ակ» մ ասում բուն ժամա-

նակակից ազգի կազմաւորման Հարցերի 

քնն ութիւնից աոաջ,Համառօաարար անդ*~ 

րագաոձում կ «Հա յ ազգութեան կազմա-

ւորման» Հարցին եւ գրում՛-

«Հայ ազգութիւնը, որպկս որոշակի 

կթնիկական եւ պատմական ընգՀ ան բույ-

թի ւն , կազմաւորուել կ դեռեւս նոր 

ւարկութիւնից առաջ։ Հայ ազգութեան 

կաղմաւորումը երկարատեւ ել բարդ ւ^ր 

բոցես կր, որի ընթացքում ազգակից 

Հայկական ցեղերը (կամ ցեղային մ ի ու– 

թիւնները) աշխատանքի բաժանման եւ 

տերիտորիալ—տնտեսական կապերի զար-

գացման Հետեւանքով ասաիճանարար 

միաձուլուեցին մի կթնիկական ամբող– 

թեան մ Է ի ֊ . 

Այգ ԳՐ"յք*Է °գաին Մելիքեանը նը– 

շում կ Հայոց պատմութեան տուեալնե-

րը , - Հ ա յ ե ր ի Հաւաքական անուան առ-

կա յութիւնը դեռեւս 7—րգ եւ աւելի վաղ 

դարերում թ՛ ա», Հողային ընգՀան– 

րութիւնը («Հայկական ԼեռնաշխարՀ») , 

Համաժողովրդական (Համազգային) Հա-

յերէն լեզուի գոյութիւնը 6—2–րգ դարե-

րում Ն՛ թ• ա ՛ , Հայկական միասնական 

Հոգեկան կերտուածքի աստիճանական 

ձեւաւոբում ը ելա յլն յ Հեղինակը ազգու-

թեան կազմ աւորմ անր նպաստած գործոն-

ների թւում նշում կ նաեւ կրօնը՛– «Հին 

Հայկական կրօնն ունկր իբ սեփական դի-

ցաբանը (պանթէոնը) եւ, ըստ էութեան, 

ազգային կրօն կր» ։ Ա յգ գործօննեբի 

թւում ն շլում կ նաեւ ն՛ թ՛ ա՛ 1-րգ գա-

բում առաջացած ինքնուրո յն Հայկական 

պետութիւնը, ընդ որում ն շլում է երկ՛ 

չոտութեամբ ել վարանումով, որովՀետե 

պետութիւնը , ըստ կոմունիստների , չի 

մ տնում ազգութեան կամ ազգի յատկա-

նի շների մէջ I Այգ կապակցութեամբ Հե-

ղինակը իրաւացիօրէն արձանագրում էգ 

որ այգ պետութիւնը իր սկզբնաւորումից 

Հմինչեւ իր վերջնական անկումը (նթ 

1 3 7 5 թ ՛ ) քիչ թկ շատ միասնական քա-

ղաքական օրգանիզմի մէջ կր միաւորում 
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մերթ ամբողՀ Հայաստանը է մերթ նրա 

աոանձին մասերը, րայց Համարեա՛ թէ 

երբեք՝ այն ժամանակս ւայ միւս ազգ ու– 

թիւնների տերիտորիաները (բացառու-

թիւն Է կազմել միայն Տիգրան 2-րգի ը«՜ 

տըրկատիրական միապետութիւնը նթա 

1-ին գարում)»: Սակայն Հեղինակը մի 

քանի անգամ շեշտում Է մարքսիստական 

Համարուած այն վիճելի գրոյթը, թէ ազ-

գութիւնը տոհմային եւ ցեղային կապե-

րի շարունակութիւնը եւ ընդՀանրացոլ– 

մը չէր Հ այլ նրանց քայքայման եւ տե-

ղական , այսինքն՝ տերիտորիալ—տնտե– 

սա կան կապերի առաջացման Հետեւան-

քը , նախնագարեան—Համայնական կար-

գի քայքայման ել դասակարգային Հա-

սարակութեան աոաքացման Հետեւանքը է 

ճիչդ Էդ այգ Հարցում Մարքսը որՈշ վե-

րա պաՀումն եր ունէր դ սակայն Լենինը իր 

ժամանակ Հէնց այգ գրոյթն էր ըեգգը* 

ծում Մի ի՛այլովսկոլ Հետ բանավիճելիս , 

ինչ որ դարձել է խորՀրդային մտալՈրա– 

կանութեան Համար դոգմա % որի$ ա՜ 

ոայժմ շեզուել անկարելի է յ Ջի շեղուել 

նաեւ Մելիքեանը է 

Մելիքեանը ընդգծում է Հա յ ժողո– 

վըրգի գոյատեւման փաստը Հակառակ 

արտաքին զօրեղ ճնշումների ել ներքին 

ֆ է ո գա լա կան մ ասնաաուածութեան է Նա 

գրում է՛– 

(Շար.) 

«Չնայած այդ բոլորին, Հայ ժողո– 

վըրգի ազգային ընդՀանրութիւնը այն– 

քան կայուն է ր , որ նա չլուծուեց այլ 

ազգոլթիլնների մ էք ։ Այգ կայունութեան 

աղբիլրը պէտք է փնտռել ժողովրդի 

զարգացած տնտեսութեան ել ազգա յին 

կուլտուրայի մ է ք , ժողովրդական զանգ-

ուածներ ի անդադրում Հերոսական պայ-

քարի մ է ք , ազգութեան լեգո լական , տե-

րիտորիալ եւ Հոգեկան ընգՀանրութեան 

զարգացման բարձր աստիճանի մէքէ ՀԷնց 

այդ գործօն ների առկա յութեան շնորՀիւ , 

հայ ազգութիւնը կարողացաւ կանգՈլն 

մնալ արտաքինդ աւելի Հղօր ուժերի 

գէմ մզոլած պա յ քար ում եւ իր ինքնոլ– 

բոյնութիւնը պա Հ պանել մինչեւ մեր Օ– 

րերը։ 

Օգտագործելով կ» Մ արքսի եւ Ֆ • 

էն գելս ի տերմինո լոգիան դ կարելի է ու-

սել դ որ Հայ ազգութիւնը Հանդիսացել է 

Հին աշխարհի ել միքնադաբի «արեւել-

եան» կամ «ֆէոդալօրէն կազմակերպ-

ուած ազդերից» մէկըդ որ պաՀպանուեչ 

է մինչեւ նոր ժամանակը ել կապիտա-

լիստական տնտեսակարգի զարգացումով 

վերածուել է Ժամանակակից ազգի» ։ 

Այնուհետեւ դ Մելիքեանը քննարկում 

է Հայ ազգի անցած ճանապարհ ի փուլե– 

րը։ 

Լ. ՄԿՐՏՁԵԱՆ 
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ՏՐԱՄԱԹԻ* ԳՐՈԻԹԻԻնԱՐԸ 

Մարդկային Հետաքրքրութիւնը, ա– 

մ Էն մարզի մ ԷՀ ալ , միշտ ունեցած Է բազ-

մաթիւ աստիճաններ , տեսակներ : Ար-

մէ քներ ու ըմբոնողութեանց Համաձայն 

ալ, այդ տարբեր տեսակի Հետաքրքրու– 

թիւններուն տարբեր տեսակի ար մ է քա-

ւոր ում տրուած է դարերու ընթացքինէ 

Ոչինչ կանգ կ՚առնէ, ոչ մէկ բան անփո-

փոխելի է• այդպէս ալ արժէքներու չա-

փանիշները, եւ Հետաքրքրութեանց տե-

սակները փոփոխութեան կ՝ենթարկուին, 

դարէ դար , երբեմն մ ինչեւ անգամ տաս– 

նամեակէ տասնամեակ : ^ամանակները 

սա կա յն արագօրէն կը սրբեն այն, »/» 

տոկուն չէ , Հիմնականը չէ * 

Գարերը այդ սրբագրութիւնը կը կա– 

տա բեն սակայն արժէքներու փնտռտուքը 

ունեցողներուն Համար, արժէքի ըմբըռ– 

նումն ու ղգայնոլթիւնը ունեցողներուն 

Համար ։ Տասնամեակէ տասնամեակ, դա-

րէ դար կ՛աճի անոնց թ ի * ֊ ը , սակայն 

միշտ ալ պիտի գտնուի բազմութիւն մը 

մարգոց , Հետաքրքրութիւնը նախ-

նական աստիճանի վրայ է , Հիմնուած չէ 

էականին, տեւականին, ընգՀանրականին 

փնտռտո ւքին կամ ծարաւին վրայ, մ ա ֊ 

մանակաւոր պա Հանէ է , ան մ ի էական գո-

հացման մը պաՀ անքէն կու գայ։ 

Երկու տեսակի Հետաքրքրութիւ-

ներն ալ մարգունն են, մարդկային են 

եւ ներքին պաՀանշներու արդիւնք են է 

ԱրժԷ ծանօթանալ նաեւ մարդը Հետա– 

ՔԸ.ՐՔՐ"1 զանազան պարագաներուն, այ-

լազան դբութեանց , եթէ մ ինչեւ անգամ 

անոնք արուեստի մօտեցումով Հիմնական 

արժէք մը չներկայացնեն՛. 

Ուշագրաւ են մասնաւորարաբ թատ-

րոնի Հետ կապուած Հետաքրքրութիւն– 

ները, քանի որ Հաւաքական արտայայ– 

տութեանց կարելիութեան վայրն է թատ-

րոնը, եւ Հանդիսատեսին դիմաց, ապ-

րող ձեւով տեղի ունեցող դէպքերու Հետ 

կը կա պո ւի, որով Հակադարձ շարժում-

ները անմիշական են, սրահին մ էշ իսկ 

տեղի կ՚ունենան է 

Հանդիսատեսը գոՀ ձգելու, զայն 

գրաւելու, անոր Հետաքրքրութիւնը ար– 

թընցնելոլ, գրգռելու մտաՀոդոլթիէՖը 

ունի ամԷն թատերագիր , ՆՈ6ՆԻԱԿ ԵՐԲ 

ԶԻ ՄՏԱԾԵՐ Ա8Գ ՄԱՍԻՆ։ Երբեմն ալ 

սակա յն սիսաե ւքԱ1թ–ի ք ձեւով կը մ տ ած-

ուի այդ մասին, կը ձդտին Հեղինակնե-

րը կամ թատերական գրականութիւնը 

ուսումնասիրողները, կանոններ Հաստա-

տելու , ընդհանրական սաՀմաններոլ 

Հասնելու յ 

Բարլօ կոծծի իտալացի թա-

տերագիր բանաստեղծ մըն Էր, ծնած 

Վենետիկ 1720-ին, եւ մեռած 1806-^1 

ինքն Է դիւթական թատերախաղի ստեղ– 

ծագործոզը, ինքն Է նաեւ Հետեւեալ գա– 

սաւորմ ան Հեղինակը, որով կը փորձէ 

կանոնի մը, սիստեմդ մը ենթարկել թա– 
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սք էք բա կան երեւոյթները, տռամաթիք գը– 

րութիւնները թատրոնին մ Էի Թէ ինչո՞ւ 

երեսոլնըվեց թիլը ընտրած է կոծծի , Հա-

կառակ որ իր մա ան ան շահ՜ դրութիւն– 

ներէն ոմանք կը սլա բանակեն քիչ մը 

վեր, կամ քիչ մը վարը յիշատակոլած 

Համանման գրութեանդ մ ԷՀ , չգիաենք ։ 

կու աանք ցանկը այնպէս ինչպէս ինք 

պատրաստած է ; 

Ըսա կոծծիի Հետեւեալ երեսունըվեց 

գրութիւններն են, որոնք ՍԱԼամաթ-իք են, 

կրնան Հասարակութեան բուռն Հետա– 

ՔԸՐՔՐոլքյիլնը արթնցնել . 

Ց 
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7 
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11 
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^ 

14 
15 

16 
17 

18 

19 

20 
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• Աղաչանք , պաղատանք ։ 

- Աղատում մը: 

• Գործուած ոճիր մը, ու ոճրա-

գործ՜ին Հետապնգումը, վբէ^՝ 

լուծելու Համար ։ 

- Արենակիցէ մը առնուած վրէմ, 

արենակիցի մը Համար յ 

• Հետապնդում մը : 

• Պատահած աղէտ մը։ 

• Անգթութեան զոհը դաոնալը է 

կամ անբախտութեան առարկա յ : 

• Ըմբոստութիւն յ 

• Տան գուզն ձեռնարկ մը: 

՚ Հրաժարում ր անէ մըտ 

Անլոյծ մնացած մթին Հարց մը : 

Բան մը ձեռք ձգելը յ 

՚ Ազգականներու թ շնամ ութ ի էն է 

Ազգականներու մրցակցութիւն ։ 

Ընտանեկան բարոյական դաւա-

ճանութիւն ։ 

Խենթութիւն՛. 

ճակատագրական անխոհեմու-

թիւն : 

Ա իրային ակամայ ոճիրներ* 

Ազգական մը խեղդելը առանց 

ճանչնալու զա յն : 

Գաղափարի Համար անձը զո– 

2 2 – Կրքի Համար զոՀաբերելըւ 

2 3 - Սիրածը զոՀաբերելոլ անհրւս– 

ժեչտոլթիւնը ։ 

2 4 - Ընտանեկան սիրտ յին աններելի 

կապեր ։ 

՚ Սիրային ոճիրներ է 

ԳերտրԺԷքին եւ ստորադասին 

մրցակցութիւնը տ 

Սիրելիի մը անպատուութեան 

երեւան դալը ։ 

• Սիրոյ մը դէմ գոյութիւն ունե-

ցող արգելքներ ։ 

Թ՚շնամին սիրելը : 

Փառասիրութիւն է 

• Աստուծոյ Հետ բախում ։ 

Ախալ Հիմունքով նախանձ \ 

Ախալ դատումներ ։ 

Խղճի խայթյ 

կորսուած մէկը գտնելը։ 

Աիրածը կորսնցնելը ։ 

25՛ 

26՛ 

27– 

28– 

30՛ 
31՛ 
32– 
33– 
34– 
35– 
36– 

լյըէ 

- Ազգականի մը անձնազոՀութիւ– 

կոծծիի այս ցանկը կարդացող ա– 

պագայ թատերագիրները կհուզենք իս– 

կոյն զգուշացնել ինչքան ալ ԱԱ1ամաթ|>ք 

Ը.Աայ բեմին վբայ մէկը խեղդելը, գրա-

կան կամ արուեստի ոչ մէկ արժէք կը 

ներկայացնէ եթէ որպէս նախորդող ու 

լրացնող չունի ՕթեԱոյի մը Հոգեկան 

աշխարհը, կամ ա յ լ Հոգեկան գրութիւն– 

ներ, որոնք արտաքին ՍԱԼաւքաթ)ւք դրու-

թեան պիտի բերեն ներքին, Հոգեկան 

տռամը։ Իսկ այդ ներքին տռամը արտա– 

յայտելու Համ ար տեւող դեղեց կութեամր 

ու մնայուն արժէքներով, պէտք է եր-

թալ ու փնտռել ներքին իրականոլթիւնը , 

սեվէական ճշմարտութիւնը, ել արտա-

յայտել զայն սեփական ոճով, սեփական 

եղող բանաստեղծութեամբ մը Լ բանաս-

տեղծութիւն բառը չենք գործածեր չա-

փածոյ կամ արձակ բանաստեղծութեան 

իմաստով, ա յ լ բան ստեղծելու իմ աս-

տով) է 

Բ. փ. 

4 
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Մեծի Տանն Կիլիկի" յ ապաբանէն 

լոյս տեսած լաթակազմ շքեղ Հասար մը՝ 

586 մեծադիր էքերէ բաղկացած։ Հատո-

րը պատկերաղարգ է . Խնուսի եւ. շրջա-

կայքի մաքուր մէկ քարտէսէն ղատ ,գըր– 

քին մէջ կան ութսունէ աւելի նկարներ, 

որոնք Իյնուսցինեբ են եւ կամ ալ այս 

կամ այն ձելով այղ շրջանին Հետ կապ 

ունեցած անձեր ու անձնաւորութիւններ ։ 

էյ • Մելիքեան իր գիրքը ձօնած է դ 

Հօրը ել 1915–^ խնոլսցի նա Հ ատակնե-

րու. յիշատակին յ Մտաւորականի գերա-

գո յն նուէբ մը Տիսնամեակի առիթովյ 

Պարոն Ե » Մ ելիքեան իր գիրքը բաժ-

նած է երեք մասերու։ Առա քին մասը որ 

ամէնէն ծաւալունն է , իբրեւ ենթամաս 

ունի տասնըերեք գլուխներ , ոբոնցմով կը 

տրուի մեզի քիչ մը պատմութիւն եւ ա– 

պա մանրամասն անգրագարձ մը՝ տեղա-

գրական բնոյթ կրող: Այսպէս • առաջին 

բաժնի ա յգ 1 3 գլուխները ընթերցողին 

յստակ գաղափար մը կու տան հյնուսի 

Հա յա բնակ , ինչպէս եւ քրտարնակ գիւ-

ղերու մասին» կը ծանօթացնեն՝ վանքե-

րու , եկեղեցիներու , աւետարաններու է 

յի շաաա կարաններու , գպրոցներու եւ մ ը– 

շակութային միոլթիւններու՛ կը խօսին՝ 

բարքերէ յ սովորոլթիւններէ , արհեստ-

ներէ . կը կենսագրեն՝ նշանաւոր տուներ 

եւ գէմքեր Խնուս ի շրջանէն• կը պատ-

մեն ապա 1 8 9 0 - 1 8 9 5 – ^ Խնուս ի գէպքերը 

եւ գիմագրոլթիլնն ու Ջարդը 1915–^ * 

քքւ վերջապէս, 18 էջերով, կը ներկայա– 

ցընէ Խնուս ցիներըդ որ կ՚ապրին այսօր 

աշխարՀի զանազան մ աս ե րուն մէք, նե– 

6 * 

րառեալ Հայաս տան ի Խնուս ցիները, ո– 

ր ՚ ՚ ն ք 3 1 9 Հ»գի են յ 

Գործին երկրորգ մասը, մօտ Հարիւր 

էջ՝ բանաՀիւսութիւն է» Հոս կը Հանդի– 

պինք Հաբիլրի չափ երգ ու պարերգի, 

Հայ ժողովրդական ստեղծագործութեան 

գեղեցիկ նմոյշներոլ • կան աշխատանքի 

երգեր , մանկական երգեր , երգիծանք եւ 

գովք, յեղափոխական երգեր , քիւրտե-

րէն ել թուրքերէն երգեր. կան Հանե-

լուկներ դ առածներ, ժամ անցի եւ զրօսի 

յիշատակոլթիւններ ։ 

Գիրքը 1 երրորդ մասով՝ կրնանք բա-

ռարանը Համարել Հարք–Խնուս զաւառա– 

բարբառին ։ Ե՛ Մ ելիքեան , միշտ Համեստ 

ել բարեխիղճ՝ կը յայտնէ, թէ Խնուս ի 

ալաւառա բա ր բառը Հաւաքած է իբրեւ 

Հում նիլթ դ խուսափած է բառերոլն Հա-

րազատութիւնը զատելէ, զտելէ կամ մ եկ– 

նաբանելէ, - «Այն արդարացուցիչ նկա-

տում ով, որ բառագիտութիւնը դժուարին 

եւ նուրբ գիտութիւն է՝ֆ ։ 

Այս մեծ եւ ըստ ամենայնի խնամ– 

եալ Հատորը, Հեղինակին թէ Հրատարակ-

չական տան պատիւ բերողդ իր ոկիդրի 

էջերուն վրայ ունի Հեղինակին բացատ-

րական Երկու Խօսք—ը դ Խնուս եւ Խնուս-

ցիք գրութիւն մը Նշան Պէշիկթաշլեանէն 

ել գրքին բովանդակութեան ցանկը տ 

Վերքին էջերը յատկացուած են անձնա-

նունն եր ու ցանկին եւ Հատորին մէջ եղող 

նկաբներոլ ցանկին ։ 

Երկար տարիներու ա շիւ ատ անք եւ 

մտաւորական անսակարկ նուիրում պա–* 

Հան քած այս օգտակար գործին Համարդ 

որ ամէն յաւակնութենէ Հեռու է ինչպէս 

վերը ըսինք կարելի է միայն շնորՀա-

կա լ ըլլալ Հեղինակին ։ ք*սկ Ընթերցող-

ներուն ու յատկապէս Խնուսցիներոէն 

յանձնարարել որ կարդան ծ • Մելիքեա– 

նի ա յս գիրքը ու պաՀ մը փոխագրուած 

զգան իրենք զիրենք, Հայաստանի գեղե-

ցիկ գաւառներէն մէկուն մէջ։ Հեղինա-

կը այգ պատեՀոլթիւնը կու տա՛յ ընթեր-

ցողին ւ ծ * է ՛ 
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(Ս– ԿԱՊՈԻՏԻԿԵԱ՚ե) 

1964 - ԵՐԵՒԱՆ 

«Օւղեգրութիւններիս այս գիր-
քը՝ թէ՛ ինձ եւ թէ՛ հրատարա-
կիչներիս համար տագնապեցնող 
ծաւալներ է ընդունում»: 

Այս խօսքը բո վան գա կող է Հէն ( 2 9 6 ) 

Հասնեչէ շատ առա է , ընթերցողը Հ ալա-

նա բար աասը անգամ ապրեցաւ նոյն 

«տագնապը» եւ, Հինգ Հարիւրը անցնող 

անոր էջերուն Հեա, ուղիղ Համեմատոլ– 

թեամբ աճեցաւ այն ընդվզումը, որ կը 

Հեաելի առհասարակ գրական ճապաղու-

թիւններու է Գիրքին աւարտին մէկ եզ-

րակացութիւն (կունենայ մարդ, այն* որ 

Ա. կապուտիկեան այս Հատորին մէկ 

Հինգերորդը միայն լեցնելու իրաւունք 

ունէր, իր տուեալները եւ գրողի արժա-

նաւորութիւնը բարձր պաՀ ե լու կենսա-

կան անՀրամեչտութիւնը աւելին ձէին 

թելադրեր իրեն է 

Տառադարանի փոխարէն գրուած ա– 

ոյսքին էջերուն վրայ Հեղինակը կ՚ըսէ.– 

«Այն, ինչ որ պիաի գրեմ, չի 
լինի սփիւոքի կեանքի րոլոր ո– 
լորտները, դէմքերն ու շարժիչ 
ուժերը ըստ արժանւոյն վեր հա-
նող մի գործ, չի լինի ուղեւո-
րութեան ճշգրիտ օրագրութիւն, 
րոլոր հանգէսների ու հանդի-
պումների հանգամանալից նկա-
րագրութիւն, չի լինի արձակա-
գրի կույլ ու համաչափ շարա-
դրանք, պատմաբանի հետազօ-
տութիւն , քաղաքագէտի վեր-
լուծութիւն, այլ կը լինի բա-
նաստեղծի խօսք, սրտի յիշողու– 
թեամյւ վերականգնած պատկեր– 

է Սեր, հեոաւոր հարազատին նոր 

հանդիպած մարդու՝ յուզմուն– 
քից շաղուող, միայն լաւն ու 
րարին տեսնող հայեացք, - կը 
լինի համանուագ երաժշտու– 
թիւնից հոգու մէջ մնացած ընդ-
հանուր մի տպաւորութիւն՛ ՚ : 

Ւնչ որ կը փնտռուի իր մօտ՝ ա՛յգ 

է արդէն, - բանաստեղծի խօսքը, ու ինչ 

որ քիչ կը գտնենք նոյնն է դարձեալ, -

բանաստեղծի խօսքը Տ 

Պէյրութի վրայ սաւառնող ոլ էքքի 

պատրաստուող օդանաւին մ է ջ, կարճ 

վայրկեաններու ընթացքին ապրոլած ծով 

մը կեանքին մ ԷՀ , հ"1՛ Տ ա յգ բանաս տեղ– 

ծութիւնը ( 2 6 - 2 9 ) է 
Մ եսրոպ Ա՝ աչտոցի տօնակատարու-

թեան առիթով արտասանած իր խօսքը 

( 2 9 - 4 2 ) պատիւ կը բերէ ամէն բանաս-

տեղծի ։ 

Գեղեցիկ էջ մըն է անտարակոյս Հայ 

դիրքին մասին ունեցած իր զեղումը 

(103)է 
Արտառոլչ է Հայ մանուկներուն 

տրուած պատգամը ( 2 2 5 - 2 2 7 ) է 

Վասպուրական սրաՀին մէջ ունեցած 

խորՀրդածոլթիւնները ( 2 3 3 - 2 5 0 ) խոր– 

Հըրդածել կու տան է 

Ապրումով դրուած է Ե ո ւշանեանի ո– 

գեկոչումը ( 28^-291) > 

Ա եր նկարի չներուն նո լիր ուած բա-

ժինը ( 3 2 9 - 3 3 2 ) անտարբեր չի ձգեր ըն– 

թերցոզը ։ 

Ոչ ոք կրնայ մոռնալ ՚ՕաՀատակաց 

Աատուռին (Անթիլիաս) տուած այցելու 

թեան ատեն ապրած բանաստեղծին բա-
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նաստեղծական յորդ յուղումը (408—410) * 

՝Բաղցր է 9~ՐԳ դլուխին յառաջաբա-

նը կազմող (417-419) «հայրենի տնակին» 
բովանդակած խորհուրդը, ու թե լա գրա-

կան ւ 

Ու ծայրէ ծայր կը կարդացուի ամ– 

բողքին տեսակ մը Համադրութիւնը կազ– 

մ ող 10-րգ ու վերքին գլուի՛ ը * 

Պատմութիւն , նորութիւն , խորՀոլրդ 

ու ապրում բովանդակող յիչեալ մասե– 

րուն Հետ՝ պիտի ո լզէինք բացառել քա-

նի մը այլ էքեր, ուր ապրող անձերու Հետ 

շօշափելի դարձած են մ եր ստիպողական 

մեկնումներուն առաքացՈլցած ղառնու– 

թիւնները ( 6 2 - 6 3 9 , ողբերգութիւնը՝ 

( 1 7 6 ) , անձկութիւնը՝ ( 2 6 9 ) , անանձնա-

կան Հայրենասիրութիւնը՝ (278-279) , 
ու լ ը վ ս ւ ն թ է ն տիպարը ( 3 8 5 ) : Ասոնցմէ 

գուբս՝ ա՛յս էքին ու Հեռաւոր այն է քէն 

վրայ, Հատուածական ձելով մը միայն 

կը յայտնուի բանաստեղծը է «Մայրական 

գիրկէ՛ ի, «սիրուն նաւակ» ի պատկերները 

եւ «մինչեւ ե՞րբ, Ո՞ր իրաւունքով, ին– 

չո*ւ> Հարցական աղաղակները կը ներ-

դաշն ա կո լին Հա յութեան ամէնօրեայ ապ-

րումներուն ոլ կը տեւեն ընթերցողին 

մտքին մ էք։ 

Ընդգծուած այս էջերուն ու Հատ-

ուածներուն մէջ իր բանաստեղծական ա– 

ռաջադրութիւններոլն Հաւատարիմ ԳԸ~ 

րող մըն է Ա • կապուտիկեան \ Այս մա-

սերուն մէջ կրցած է իրաւ ՐԱաԼ, մնա՛լ, 

ու ասոնց մօտ՝ ու անկախ յայտնուած 

տեսակէտներէն, ընդՀանրացՈլմներէն ու 

եզրակացութիւնն եր էն՝ մարդ կրնայ 

միայն յարգանք ունենալ Հեղինակին 

Հանդէպ, անոր գրական կա բոզութեան 

ի տես ^ մեր կեանքին մասնակցելու անոր 

տենդին Համար , մեր լեզուին թարմ չըն~՝ 

չառութեան ի լուր է 

Բայց այս գեղեցկութիւներուն գու-

մարը Հարիւր էքը Հանցն իր » « կ ա ր ա ւ ա ն -

ները դեւն քայլում են» Հատորին մէկ 
Հինգերորդը միայն վայել է Ա» Կ ա պու-

տի կե ան ի գրիչին է Մնացեալը , մնացեաք– 

սւ՝՝՝ 

իրենց լեղուով՝ խոտա՛ն Է մնացեա-

լը է մեր լեղուով՚՛ Հասարակ տեղիք, աժե– 

մին ու չաժեմին շոա յ լո լած անձնական 

տուրք, կէս ծանօթո լթիլննեբու վրայ 

Հիմնուած աժան մեկնութիւն * « • 

Մեր ժողովուրդը իր Հայրենասիրու-

թիւնն ու իր արժէքներուն Հանդէպ ու-

նեցած գորովը անգամ մը եւս ու մեծ 

$ոյցով արտայայտեց նաեւ կապուտիկ՛ 

եանի առիթով: Բանաստեղծին եղած 

յարգանքը , ծափերը, տրուած ծաղկե-

փունջերը, մինչեւ իսկ յՈգնութիւններն 

ոլ տաղտուկները կրնան միայն Հըրճ– 

ուանք պատճառել մեծ Աուրբին ոլ անոր 

լեզուով ու լեզուի՛ն ուժով կեանքին կառ-

չած բազմՈւթիւններոլն $ Մարդիկ սի– 

րով կը կատարեն այդ ամէնքըք կատա-

րողն ե րուն ի տես կուրախանան Ոլրիչ~~ 

ներ, րայց եղածին նկարագրոլթիւննեբը 

տասը տարրեր տեղ չեն սիրեր կարդալ է 

Որովհետեւ կեանքը ուրիշ է , գիրքը% ու– 

քիլ* 

Ա • կապուտիկեան չէ ուզած ա յս 

զանազանութիւնը գնել գործին մէք ու, 

անօրինակ առատաձեռնութեամբ մը, 

թուղթին յանձնած է աչքին ոլ ականջին 

բոլոր ընկալումները է Ու այս կեցոլած– 

քը «բանաստեղծի խօսք» ըսելու իր ա– 

ռաքագրութեան նպաստելու փոխարէն , 

տարած է զինք Հեռու տեղեր, օրագրա-

յինէն վար Համարուող լրագրային մո-

լորանքներու է 

Գիրքին եօթներորդ գլուխը ( 2 8 9 ) 

սկսելու ատեն, Ա • կապուտիկեան գո-

հունակ սրտով կը խորհրդածէ • -

«Երբեք կեանքումս, նոյնիսկ 
ուսանող տարիներս, այդքան 
տեւականօրէն ու բնազդաբար 
չեմ հղել ժամացոյցի թելադրան-
քի տակ, երբեք անկազմակերպ 
բանաստեղծիս անկազմակերպ 
մուսան այսպէս ինքնսւյօժար չի 
ենթարկուէ լ աշխատանքային 
չուացուցակին • • ; 

ինչ խօսք, որ մուսա ըսուածը աքհ> 

կազմ ակերպ զօրութիւն մը եղած է միշտ , 

անկախ ոլ ներգործօն ուժ մը, ել գրա-

կանութեան գեղեցկագոյն նուաճումնե-

րը կը վեր ագրո լին անոր քմայքոա երե– 
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լումներուն ։ ինչ խօսք, որ մուսա Հաս-

կացողութիւնը կԳնթագրէ բացառիկ պաՀ 

մը, խիսա ընտրութիւն մը, անկրկնելի 

րան մը։ Մինչդեռ Ս՛ Կապոլտիկեանի 

այս նոր մուսան ներգործական ում մը 

չ է , ինքզինքը պարտագրող ու պարտա– 

գըրեաչը բացառիկ գործողութեան մը 

առաէնորդող յախուռն մ ղի Հը էէ * 

Ենթարկելու փոխարէն՝ ենթակայական 

մուսա մը կը թափառի այս դիրքի մեծ 

բամնին մ ԷՀ։ Բանաստեղծը անոր ք մ ա յ ք ֊ 

ներուն ենթարկուելու տեղ, իր Հաշիւ-

ներուն ենթարկած է մուսան ու զայն 

քաշքշած Հոս ու Հոն, ԸԱաւԻք ո լ էՐԱա~" 

լիք տեղեր, գրկելով երկնառաք այգ ու-

ժը իր դասական ու պերճ վայելչութիւն– 

նեբէն ։ Ո*– այս աստիճան այլասերած, 

յօժարակամ, ամէն ձայնի արձագանգող, 

ամէն մպիտի առէեւ տկարացող, շատ 

Հնազանդ ու խիստ խելօք մուսա մը, շատ 

բնական է , որ այս ա յլասերած արդիւն-

քին առէել պիտի դնէր իրեն դաւաճանած 

անձը ։ 

ք* Հարկ է , դրական յալակնութիւն– 

ներով գրուած դիրք մը չէ «խարապան-

ները դեռ քայլում են» Հատորը, բայց 

գրողի մը կողմ է ււ ա որա գրուած ամէն 

գիրք ենթակա յ է ընթերցողի միեւնոյն 

խ սա ապա Հան էութեան տ Մնաց որ , ԳԲող 

մը բոլոր պարագաներուն գրո՛ղ պէտք է 

մնայ եւ թոյ լ պէտք չէ տայ ինքնիրեն 

բառերը իրենց իմաստներէն պարպել, ու 

ռամ կացնել գրիչին առաքելական նշա-

նակութիւնը , մասնակից դարձնելով զայն 

անշաՀ երեւոյթներու եւ առաւել եւս 

անշաՀ մարգերու գորշ ցուցադրութեան ։ 

Ո*– մտածել տակաւին , որ բոլոր տե-

սածները իր աչքով չէ տեսած Ա • կապոլ– 

տիկեան, բոլոր լսածները իր ական էով 

չէ լսած ։ Հյատ անգամ տեսահ֊ը ճի՛չդ չէ 

Հասկցած ու լսածը ենթարկած է քմաՀաճ 

մեկնութիւններու։ կամայական նոյն մո– 

լեռանդութեամբ բառեր կը դնէ մարգոց 

շրթներուն, որոնք տարբեր բաներ ըսած 

են, լռութեան կը դատապարտէ ուրիշ-

ներ , որոնք տուեալ պաՀուն չեն լռած է 

Շարունակ այսպիսի խաղեր խաղալով ու 

շարունակ ասոր անոր Հասցէին անառողՀ 

ակնարկներ ընելով^ անշո՛ւշտ թէ շատ 

Հաւատացողներ պիտի չգտնուէին իր 

Համեբաշխական քարոզներուն, ու մար-

դիկ պիտի դմոլարանա յին ընդունի լ իր 

մ էէ Հաշտարար ոգիի մը գործիչը։ Հոս 

տեղը չէ ու մ եր գո՛րծը չ է , ա յսոլՀան-

դերձ յիշեցնենք, որ Ա« կապուտիկեան 

նոյն վտանգաւոր խաղը կը խաղայ մեզ 

Հիւրընկալող ժողովուրդներուն ըն կե-

րա յին կացութեան ու քաղաքական դիր-

քաւորումներուն մասին, աւելորդ խոր– 

Հըրգածոլթիւններ ու ակնարկութիւնն եր 

ընելով ։ կ՚երթա յ ա յնքան առա է , որ Հոս 

ապրո ղներուն բերնով («Ջեն ո՛ւզեր իրենց 
յեսաւմնացութփւնը տեսնեն ուրիշնե-
ր ը ՛ • • » ) կարծիքներ կ՚արձանազրէ Հիւ-

րընկալներու մ ասին է Բա յց ա յս մարզե-

րուն մ էէ իՈնշ գործ ունի բանաստեղծը, 

«համանուագ երաժշսաւթ-իւնից» Ի*նչ 
կայ ի վերէոյ այս լպրծուն կալուածին 

մ էէ, որուն կառչած կը մնա յ է 

Կայ տակաւին իր միւս առատաձեռ–* 

նութիւնը, իր շռայլած տիտղոսնե՛րը 

կան ։ Ս * կապուտիկեան կը պսակագրէ 

շարունակ, վարկաբեկներուն Վարկ կր 

բանա յ , առաքինութիւններ կը բաշխէ ա– 

ռաքինազուրկ մարգոց՝ վայրկենական 

ու Հաշուական ժպիտներէն ու ծափերէն 

ներշնչուած I Գրագէտ, բանաստեղծ, 

Հայրենասէր կը Հռչակէ այդ Հանգա– 

մանքներէն մէկով կամ միւսով իրենց 

ողորմ ե լիութիւնը էնաբակելոլ Համար 

տարիներ շարունակ գլուխ ցաւցնոզ ան-

բովանդակները ։ 

ՍնՀասկնալի չ է , որ Հոս մաշած, վը~ 

րիպած, իրենց փառասիրութիւններոլն 

մ էէ խոցուած մարգերը յաւե լուածական 

կոտրտուքներով դիմալոբեն Հայրենիքէն 

եկած ամէն Հիլր, բայց ատոնց կոտըր– 

տոլքներով չէ որ պիտի լեցուէր դիրքի 

մը մեծ մասը եւ արտասաՀմանի անոււ– 

նով Հրամցոլէր Հայաստանի Հայուն է 

Նման զեղումներուն մարգ Հազիւ կ՛անդ-

րադառնա յ սովորական զրո յցներոլ ա– 

տեն, կ՛ արձագանգէ անոնց շատ շատ գո՛ց 

նամ ակներով ։ 

Անշուշտ , ա յս մ ան րամ ասնութիւն– 

ները եւ մանրամասն անձերը Հայ ընթեր– 
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ցողէն Համար Լեն նկարագրուահ՛ ո ւ ներ-

կա յա ց ուած Հ այլ կր վերաբերին ընգՀան– 

րապէս Հայաստանի ընթ՜երցողէն։ Այլա-

պէս Ա • Կապուտիկեան յոգնութիւնը յան– 

ձըն սլէաէ չառնէր մեր առօրեայէն ընդ– 

խառնուած բաները թուելու եւ. ըսելու 

մ եղէ , թէ էն չպէ"ս կ՝եփուէ Հաւ մ ը , քա– 

նէ՛ <ձվանգակշ>է կը բաղկանայ ռոլլետը դ 

է^նչ է ստրէբաէղը եւ ինչպէս աեղէ կու-

նենան քասլարէէ «գեղեցիկ մերկութիւն– 
ների յաիյոսւն ցոՆցադյաւթ-իւնները»: 

Նման Հնորոլթիւններու» թերեւս 

սլէտք ունէ Հայրենէքը, ասոնք չեն ընդ– 

վըղեցներ մեղ, անաանելէն այս Հալե-

րուն , վանդակներուն, ստրիբտիղեերուն 

ու վդեղեցէկ մերկութէւններէ յա խո լոձ 

ցուցագբութէւններուն» Հրապուրէ չ ներ-

կայացումներէն առաք կամ ետք Հայրե– 

նէքէ ընթերցողէն ներկայացուած մար– 

դե րուն անկարելէ շարանն է դարձեալ է 

Զես դէաեր է"նչ բան է մղուած, Ա • Կա– 

պուաէկեան տասնեակներով մարդեբ ՈԼ 

կէներ կը Հանէ բեմ, նկարագրելով ա– 

նոնց (էէղէքական կողմերը, Հագուստ 

կա պոլս աներ լ» , առան էն վերաբերումնե-

րը , սովորական արկածախն դրութիւն– 

ներն ոլ զբաղումները յ Ա՝արդ կը զար-

մանա յ , թէ էնչպէՈս մնացած են ասոնք 

էր «սրտի յիշողութեան» մէք, ոլ ապա1 

սէրաը էնչպէ"ս սէ՚րա ըրած է ԳՐՀյէ^1 

յան ձնե լու այդքան մանր ու մանրամասն 

բաներ ։ 

«Մ ենք այս մ արդերը փողոց աեսած 

աաեննէս կը զզուինք, ո՛ւր մնաց բեմէ 

վրայ՝», կը գրէր ս»եղ մը 0չականէ Ո՛ւր 

մնաց գէրքեբու մէք, պէաէ աւելցնէէնք է 

Ա » կապուաէկեան պէաք չունէր 

այսաեղէ յոգնեցուցի Աւերով նաեւ Հա-

յասաանէ ընթերցողը յոգնեցնելու է Հա յ 

մարդը պէաք չունէր նարկէսական բար-

քերով կեանքը չափող ոլ շաՀո՚ղ բազմա– 

դէմ Հապէաներուն վերսաէն ու ա յս 

անգամ գէրքերոլ մ էք Հանդիպելու ։ 

Ի վեր քո յ Հայաստան էն մինչեւ Հոս 

•եկած ու նաեւ մեծ Սուրբին մասին ա՛յն-

քան գեղեցիկ մտածումներ ըսած գրողը, 

իրաւունք չունի այսքան անփոյթ Ոլ շը– 

™»յլ ԸԱո*լոլ եւ «գիտակից» կամ անգի– 

տակից գոյութիւններու ցաւագար զե-

ղումները յարգարելով՝ մսխելու նոյն– 

ինքն մեսրոպեան լեզուն է 

Մենք Հոս միոլթիլններ ու ցանց ենք, 

կուսակցութիւն ենք, դպրոց, եկեղեցի, 

թատրոն, գրող ու արտասանող ենք, 

դաշնաւորող ու երգող, նկարող ու քան-

դակող,Հայս ամրոզքն ենք մ ենք» է էէ լ դեռ 

սուգ ենք, կարօտ, ցասում, երկընտրանք , 

ու ո բոն ման տենդ , բազմ ա կնճիռ տագ-

նապ ու յամառութիւն է թ՛ող Ս • կապու-

տիկեան աւելի լայն շունչով մը տար այս 

ԲՈՐՐԸ է իրենց Էոլթեամբ ոլ պատմոլ– 

թեամբ, ու ապա գտնէր անոնց զին չուն» , 
Ոէ֊րԻձ ժողովուրդներու մօտ յիմարու-

թիւն («Խե՞նթ են այս հայերը, ի՛նչ Է.–») 

Համարուող մեր իրականութեան փիլէ՜ 

սոփայութիւնը, ի մխիթարութիւն ար– 

տասաՀմանի Հայ ուն ել ի պայծառոլ– 

թիւն Հայաստանի ընթերցողին ,ոլ արդէն 

մենք կունենային մեր կեանքին մօտեցող 

ոլ անոր վրայ լոյս նետող գիրքը է Այս 

Էր իր լնելիքը եւ ո՛չ թէ այն դիւրին 

ձելը, որ կը շատանա յ ընտանեկան Հա– 

ւաքոյթներՈլ ընթացքին սովորական 

ծեքծեքումները ներդնելով ոլ վիճելի 

վէճերը ոսկեզօծելու աններելի արարք-

ներով տ 

- Ափիւռքի Հետ ունեցած իր լա յն 

շփումէն ետք, կը կարծուէր թէ քիչ մը 

Հարուստ պիտի վերադառնա յ Ա. կապու-

տիկեան, բայց վերադարձաւ զարՀուբե-

լիօրէն աղքատացած, - կը Հաղորդէր 

Պօյաճեան , երէկ , դիրքը աւարտելէ ետք է 

Ա՛յգ է ։ Գաաարկ կամ դատարկոլած 

Հոգիներուն յ ի շատա կարանը կազմելու 

զի ք ում ը ընող Հեղինակ մը տարբեր տը– 

պաւոբոլթիւն պիտի չձդէր Հայ մտալո– 

բականոլթեան վրայէ 

Մեր միւս ըսելիքները՚ Մայիսի թի– 

ւով, Նշմարներու բաժնին մէի 

է . Ս . 
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ՄԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ 

« Վ Ա Ն ԳՈԳ» Ո ՚ Լ Բ Ե Ր Գ Ո Ի Թ Ի Ւ Ն Ի Ց 

Մենք հեււսւարի մռլեււանդնե՚ր ենք՝ 
Մենք1 վարպետ, անվարձ ու սսւանց վազի* 
Մենք Հոմերոսի ժաոանգորդնե՜րն ենք 
ԵՆ ստեղծուել ենք քեեմրրանգտի կուլի՛Ց։ 

Մեզ ոչ արքունի փա՛յլք Է հարկաւոր, 
Ոչ Էլ քրիստո՛սն ու Փեղամրսւ՚րը, 
Մեզ լոկ մի կտոր հա՜ց Է հարկաւոր, 
Եւ կաւն ու թ-ո՚ւդր-ը, 

կտաւն ու քա՛րը: 

Ցե՛լ աոէք, իւօսքհ՛ր, ներկե՛ր ոլ հնչի՛ւն, 
Հի՜ն է աշխարհը, բայց 1 նորով յ ղ ի , 
Նո՜րն ենք որոնում մենք ամէն ինչում, 
Մենք՝ վարպետ անվարձ ու աււանց վաղի: 

Թող որ մեզ սուլե՛ն, թոզ դա՛ւ նիւթեն նենգ, 
Թոդ փորձա՜նք րերի օրը գալիքի. 
Մենք տաղանդաւոր վրէ՜ժ կը լուծ՜ենք 
Նրանցի՛ց, ով մեր տաղանդը հերքի։ 

Աոաջ (նշուա՜ծ է մեր ուղին վերուստ • • • ) , 
Հինը ջարդելով 

ոլ նորով յ ղ ի , 
Ո՞վ կայ աշխարհում մեզ նման հարուստ • • . 
Մենք* վարպետ անվարձ ու աոանց վաղի։ 

Ե Ի Գ Ե Ն Ի Ե Ի Տ Ո Ւ Շ Ե Ն Կ Օ 

Թարգմ • Գ . ԷՄԻՆ 

գ. է մին իր Հերկէք ք. ճամբայ) 

(1962) Հատորին մ ԷԼ զետեղած Է 

աարբեր ազգեր ու. բանաստեղծ– 

ներու. գործերԷն չարք մը թարգ/֊ 

մանութիւնն ե ր, որոնց մ ԷԼ 

նի մը կողմերովդ ա-չագրալ է 

Ե՚-ղենէ Եւաուչենկ ո յի <(ք ենաիէօ– 

սութիւձ ՀՎան գոգ» ողբերգու*֊ 

թի*֊նից»ը։Այս քերթուածը մոսոք 

գործեց նաեւ. Հ^նաիր ԷԼեք 110Ա 

սովետական պոեզիայի» ստույսր 

Հատորին մէէէ 

ի քէԷսլ, •« կմէն իք տազան– 

դակից կարգ մը ընկերներուն 

Հ ես։ յայանա բերած է թարգման-

չական ծաւալուձ վաստակ մը է 

վԸնաիր էշերին մԷՀ, ի՛ր 

թարգմանութեամբ կ* երեւան Ա— 

լեքսանգր Բլոկը, Իչիա Էրեն– 

բուրգը, ք՝որիս Հաստեբնակըէ 

Մ արիա Յվեաաեվա, Հորիս Սը– 

լուց կին, Ծ արք Մ աքս իմովյլ, 

Եուրի Լեվիտ ան սկին, Ս&աբԷ 

Հոզնեսենկին, Գաւիթ Աամոյլա՛-

վը, եւ չարք մը ուըիչ բանաս– 

տեզծոլթիւձներ՝ Աերգէյ էսենի– 

նէն, Գմիգրի կձ գրին էն, Լեոնիգ 

Մ արաէնովկն ել Եւգենի ծսաւէ– 

չենկոյէն| 

Այս բանաստեղծներէն ամէն-

քը ծանօթ չեն Հայ րնթերց "զին • 

անոնց անուններուն թւյէէ-մը կա– 

աար եց ինք, մատն ան չելա. Հ ա– 

մար թարգմանչական մարզին 

մ ԷԼ Էմինի աչի/ումութիւձը, «ր, 

յամենայնգէպս, թեթև, կչ՚ւող ա– 

ոաքինութիլն մը չէ է 

է Ընտիր էչեր»աձ մէէ մա լաք 

գործած հՄ ենաիւօսու-թիւնը», ըսա 

մ եզէ կը Հանդիսանա յ է)ւաու.չեն– 

կոյի նուիրուած բա+նին ամէնէն 

կրքոտ ու. Հազորգական Կ՛Ո՛՛ՐԸ, * 

Ն"/նոլթեամբ կու. տանք Ք^րթքՀ՜ 

լածը՛– 



Փերթուածին թո վան գակ ու– 

թե ան եւ– թարգմանիչին ան էլա ա– 

կահ՛ ե լի վարպետութեան աեղե– 

կացնելէ եաք ընթերցողը^ պիաի 

ո լզէինք յ Ի լեցնել, որ այ» <Մէ– 

նաի) օսութ–իւն>Հյ իր »գիովէ գը–՛ 

հաց քով ու. բաոյսմթերքով իյիսսէ 

մօաէն կը յ ի Լեցնէ (հուրէն Աե֊ 

լակի Հ^՚րուպաաոլրն եր» աէաւե 

քերթուածը * Հոս երեւցող Հո– 

մ երոսէն մինչել <|ար» բառըք 

(Հ ին* բա էւը , էէ լ նենգը, Հա բու»– 

վերուաաը բոլորը կը գըտ֊ 

նկ Աեւակի յիշեալ քերթուածին 

մ Էի 

Ու բառեր ուձ Հեա՝ ճչմա֊ 

րիա բանաստեղծներուն վերա– 

պա Հ ուած ճակաաագիրը (<Ս՝1>&ք ՚ 

չ հ ա ս կ ց ո ւ ա ՜ ծ , մ ե & ք ՚ հ զ հ ր ա ~ 

կա՜ն») , որ երկուքին ալ կշ ներ-

կա յանայ միեւձոյն ձելով («Թալ 

ո ր մհէյ ա ւ լ ե ՚ & , ^ – պ գ ա ՛ ւ & | ւ ս 

թհ(1 է Ել ապա գաւերուձ 

ել նենգերուՖ ( Հաաղանգ Հեր–֊ 

քող» Հ երեսէիկոսն երուձ գէմ ա–՛ 

նոնց ցուցադրած առնական կեց~ 

ուածքը, էոազանգին վրիմ-առու. 

Հարաոոէ-թիւՅէը է 

իւաուչենկոն աեաէՏ ծ Էր 

արդեօք Ա ելակի ք թբոլպաաուր֊ 

ները»է ԱյլապԷա որքան լալ պի-

աի ըլլար, եթէ էմին աք» ան-

գամ ուուաերէնի վերած էր այ* 

քերթուածը եւ զայն յան ձնէր 

ո.ոլ§է բանա ււա եղծին ոԼԼագրու*~ 

թե ան է ԾիՀազգային Համբալի 

Հա ա ած Եւաուշենկոն ով գիաէ 

որքա՛ն պիաի սիրէ իբ աարիքին 

ու գրեթէ նոյն պոռթկումով աշ-

խարհին ներկայացող Հայ բա– 

նաոաեզծը, որ անաւարա •»»-

գանգով եզերաբախա Ա եւակը է ֊ 

ղալ է ԳիմացԷ էշին վյրայ կ՝ար-

տագրենք Հթրոսպաաուրներ^էն 

քանի մը աուներ ու մնացեալը 

կը ձգենք ընթերցողին, 

ԹՐՈՒՊԱՏՈԻՐՆԵՐԸ 
Զի մե՛նք ենք, մե՛նք ենք բանաստե՛ղծ պոետ, 
Մե՛նք, պատաոատուն բեհեզով վէ՜տ վէ՜տ 
Երգի իշխաննե՜ր՝ իսպա՜ռ հալածուած. 
Մե՛նք, նօթի՜, հպա՜րտ, երբեմնի Աստուա՜ծ. 
Մե՛նք, չըհասկցուա՜ծ, մե՛նք եզերակա՜ն, 
Մե՛նք, բանաստեղծնե՛ր, մե՛նք իրական 

Թբուպասաւրները: 

Մե՛նք՝ որ մեր վէրքէն երգե՜ր կր շինենք. 
Մե՛նք, զրկուածնե՜ր ճակատագբէն նենգ: 
Ու մինչ ուրիշներ առատ կը ջամբեն 
Խինդի՜ սեղանէն, մուսային Թամբէ՜ն 
Մենք կ՚երթանք տւա՜յդ Մահուան անսուա՜ղ՛ 
Մե՛նք, հի՜ն Մարդկութեան ուշ ծնած-աւա՜ղ -

Թրուպասաւրնեբը: 

Բայց ի՜նչ փոյթ ։ Մե՛նք ենք հոգիով հարուստ՛ 
Մե՛րն է ներշնչումն որ կու գայ վերուստ. 
Մե՛րն է մարգը թա՜ց, վերջալոյսն անխօ՜ս, 
Փըթիթը վարդի՜ն, առուն մըշտահո՜ււ, 
Մե՛րն է մթին սի՛ւքը գերեզմանին՛ 
ձի՜ն աստուածներու ցեղին կը նմանին 

Թրուպատուրները: 

Մե՛նք ենք որ անվա՜յթ գրչով կը հեգնենք 
Այս նենգ աշխարհին պսակները նենգ։ 
՛թնար մը ձեոքերնիս, անտո՜ւն, մահագի՜ն, 
Տե ՚նք ցանկար ստրո՚ւկ-պետի դղեակին՛ 
Ազատ բարբսաի ասպետներ անա՜հ, 
Կ՚ապրին մեռնելո՜վ, կը մեռնին անմա՜հ, 

Թրուպասաւրնեբը: 

Մարդկութեան հտպի՞տ պէտք է անպատճառ: 
Մեր սրտե՛րը մենք հաներ ենք վաճառ. 
Մեր վիշտէն, սուգէն, խաբուած սէրէն նենգ՛ 
Ռամիկին համար երգե՜ր կը շինենք; 
Ո՞վ ըսաւ «Մահը մի է> • ամէն օր 
Կը մեռնինք մե՛նք, հի՜ն տիեգերքին նո՜ր 

Թրուպասաւրնեբը • 

Սակայն մեզ ի՜նչ վայթ ծիծաղն ամէնուն, 
Լքումը ստո՛ր, քաղցը անանո՛ւն՛ 
Մենք՝ զառանց Հովուին պէս սիրագորով՝ 
Հաւա՛տքն ունինք մեր սրինգին ծայրով 
Առաջնորդելու Մարդկութիւնն ամբո՜ղջ. 
Մեռած արուեստին մե՛նք տակաւին ո՜ղջ 

Թրուպասաւրնեբը ւ 

Ո-ՈԻԻԷՆ ՍԷԻԱԿ 
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«ԳԱՅԹԱԿՂՈՒՄ՛ ե ՍՐՏԵՐԸ » 

կը թուի թէ գրական գեղեցկութիւնը տարածական բնոյթ մը անի 

եւ սահմանուած է մէկ Հոգիէն միւսը ճամբոբգեչոլ ս։ եւա կան շարմոլյքի 

մը։ ք&՚երեւս այս է պատճառը, որ մէկը կը գրէ։ (Տերեւս նոյնն է պաաճա-

ռը, որ ուրիշ մը կանդրադառնա յ գրուածքին։ 

Այս մ ա ածում ը կրկին անգամ այցելեց մեզ, ոլ կրկին անՀամրեր ը*է~ 

գացինք մենք զմեզ, երբ « Ս ո վ ե տ ա կ ա ն Գ ր ա կ ա ն ո ւ թ ի ւ ն » ամսաթերթ թիւ 

աասնըերկրորգ (19(54) Համարին մ էէ կարդացինք \,ոբայր Ագաչեան ի « Ա ր ա – 

<յսւծի ձ ի ւ ն ե ր ը » անուն պաամուածքը։ Աաածման նրբութիւն մը կայ այս 

դրութեան մ էէ, ըսելու ուրոյն ձեւ մը, ոճ մը։ Ամբողջութիւնը ինը էէ է ու 

տողերուն մ էէ կը բաբախէ բազմերանգ թարմութիւն մը։ 

Ագալեան սկսած է իր պաամուածքը, նկարագրելով նախ անոր մի-

էավայրը. 

«Եւ երկիրը կոչւուլք Էր Նայ իրի։ Հին Էր ել նոր, պարզ Էր 
եւ րսւրդ, վաքր Էր եւ մ ե ծ . . . Րայց նա այդ չդիտէր։ 

ԵՆ կենսագրութիւնը կոչւում էր պատմութիւն հայոց, որ կը 
նշանակի այր, րեն, գիմ, դա• • • խաչ, սուր, արիւն, սէր, կարօտ, 
երգ ու կարմիր դրօշ։ Րայց նա այգ չգիտէր։ 

ԵՆ մարդիկ կոչւում էին Հայկ, Աշոտ, Արշակ, Վարդան, Սա– 
հակ, Վասակ, Խանդութ, Գոհար, Սեդա, Մարտիրոս, Արամ, ա յ -
սինքն՝ րագուկ, իշխանութիւն, դաւ, փիլիսոփայ , տիեզերք եւ ա– 
մօթխած գեղեցկութիւն, կարծես ուոենու ստուեր։ Րայց նա այդ 
չգիտէր. . . 

Եւ կային րարձր լեոներ, որոնք երկու քայլ յետոյ գանգրա-
հեր էին, չորս քայլ յետոյ՝ մանուշակագոյն, տասնըվեց քայլ յե– 
տոյ չպատմուած ու չգրուած հեքիաթ։ Րայց նա այդ չգիտէր։ 

Եւ կային ցօղսւնուշ խոտով, պէս պէս ծաղիկներով ու ոսկե– 
հըմայ խաղողով ասեղնագործուած դաշտեր, որոնք երկրագնդի ֆի– 
ղիքական քարտէսների վրայ որեւէ ձեւով չէին նշուած։ Րայց նա 
այգ չգիտէր։ 

Եւ կային արտեւանունք ից պատահաբար կախուած արցուն-
քի նման լներ, որոնք տարին լիլզում էին իրենց կննււոտ ավւերը։ 
Րայց նա այդ չգիտէր։ 

Այս բոլորին անգիտակ Հոգին պատանի մըն է , "րմէ ետք բեմ կու 
գայ իրենց ՀարեւանոլՀին : 

«Յետոյ տղայի համար աղջիկը կար ու չկար, իսկ աղջկայ համար 
տղան կար ու չկար»: 

Յետոյ դպրոցին մ էէ կը Հան դիպին իրարու։ Տղան աղջկան մազերը 

քաշող անառակի մը քիթը կը կոտրէ։ Բանի մը ուրիշներ եւս կը Վարդ» է յ 

Կը բարեկամանան յ Կը սկսին գաղտնաբար դաշտերը ելլել յ թ՛աղի երեխա«– 

ներաւն Հետ գիշերը պաՀմտոցի կ՝ ելլեն տ Աւելի ուշ, իրարու Հանդիպած 

վայրկեաններուն լոլո, կը կարմրին է 
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«Եւ եղ ալ պատերազմ, եւ եղան ծանր օրեր, ել երկիր Նախի-
րին աներեւակայելի չափերի հասաւ, դարձաւ հարաւ ել հիւսիս , 
արեւելք եւ արեւմուտք, եւ եղաւ այնպէս, որ գիսլում ուժեղ տղա-
մարդ չմնաց • • • 

Տղան՝ Ալոա Աարոյեանը ինք եւս կը մեկնի ճակատ » կը Հասնի մ ին-

չեւ Պեռլին ։ Եօթը աար ի ետք կը վեր ագառնայ ու առուն Հանդիպելէ առաէ, 

կը գանէ " ՚ ղ է ի կը Անին, այգիի մը մ էէ; Տղան կը պատմէ իր անցած ճամ– 

րաներու եւ տեսած քաղաքներումք մասին ։ Աղէի կը՝ 

Հ– Եթէ դու չասես, որ այստեղ աւելի լաւ է , քան որեւէ տեղ 
աշխարհում, ես էլ կը լոեմ։ Եւ երեւի կը գնամ՛՛ • 

Տզան կը կատարէ աղջկան կամքը է կը մատնուի Հաճելի տագնապի 

Հէմըւ կը յիչէ իր անցեալը, կ՚աշխատի յայտնարերել իր կեանքին կապուած 

թրթռուն յիչատակ մը, բ այց չի յաէողիբ. 

«Ապրուսւծ անցեալը, որը շատ յաճախ աւելի կենդանի է , 
քան ներկան, եւ աւելի ցանկալի է , քան ապագան, զարմանալիօրէն 
ջնջուել է ր » ։ 

<իամ ան ակը անցած էէ ԱղԷիկր չի ձգեր, որ տղան լքէ զինք ու տուն 

երթա յ յ ԱՀնձրեւէ կը բոն ուին ՚. կ՝ անօթենան ։ Աղէի կը կը վազէ տուն ուտե-

լիք բան մը բերելու ւ Տղան այգիին առուն խորացնելու Համար կ՚առնէ բա– 

Հը ու կը մխրճէ տիղմին մ էէ ։ Կը յիչէ անցած օրերը, պատերազմը • 

«Մէջտեղում նրանք հազար-հազարն էին՝ ինքը, հայրը եւ էլի 
հազար մարդ: Մէկը գրեթէ ամէն օր քթի տակ երգում էր ֊ «Հոլ 
րա, եզօ շա՜ն՛ ախպեր շա՜ն՛ • • , միւսն արտասանում էր ինչ-որ բա-
նաստեղծից , երրորդը մտովին շրջում էր ծանօթ արահետներով: 
Ցիշում էին շուրթերին դրոշմուած համբոյր, դէմքիճ իջած մի 
անուրջ , ժպիտ, մի ծաղկած ծ սա., աղմկոտ մի խաչմերուկ, կիսատ 
մնացած մի տուն, մի սպիտակ ձի, մի թանկագին շիրիմ, մի օտար 
հարազատ, մի խոնարհ աղջիկ, մի ծլվլան երեխայ, մի ուրախու-
թիւն, մի թիւրատեսութիւն, մի ծիծաղ, մի վիշտ, մի յաջողու-
թիւն, մի քաղցր երազ, մի տրամաբանութեան օրէնք, մի փիլիսո-
փայական ձեւակերպում, մի դասագիրք, մի դազգահի մաս, մի կա-
պոյտ երկինք, մի ինք նամոոացութիւն, մի առատ սեղան, մի կա-
նաչ արտ • • • Եւ պատերազմը թւում էր անվտանգ» : 

Աղէի կը կը վերա գառն այ : Գիլեր է։ Կը մտնեն Հիւղակ ու կը ճաշեն ։ 

Անձբեւը կը շարունակէ տեղալ տակաւին ու աղէիկր կը շարունակէ ազուն 

մեկնելու ցանկութիւնը արգիլեր « Ա ն ձ ր ե ւ ի ց յ ե տ ո յ , հ ի մ ա չ է » . Հիւղակին 

մէէ չոր խոտի ու թախտին վրայ ու քով քովի կ՚երկննան ւ Հոգ, աղջիկը կը 

խոստովանի, թէ ծնողքը զինք կ՛ուզեն ամուսնացնել կոչխողի նախագաՀ ին 

աղուն Հետ , ր այց ինք կը սիրէ « * ֊ բ ի չ մԸ՝ Գ»*–րգէնը ւ « ի ն չ ո ւ զ ո ւ մ ե ն ա ն ե ն , 

Գ ո ւ ր գ է ն ի ն կ ՚ ա ո ն ե մ » » 0 կ ը է>°սի ԻրենՏ թաղումներուն, նա խաս ի բո լ– 

թիաններուն. Հանդիպումներուն ու Հեռանկարներուն մասին ւ 

«Անձրեւը գալիս էր կարգապահ զօրագնդի նման, կոյր մարդ-
կային տգհղութիւնների ու գեղեցկութիւննհրի աոջեւ, խուլ՝՛ շը– 
շուկներին ու կանչերին, համր՝ ցանկութիւններին ու նպատակ– 



՚ ՛ * ճերին, եւ անզգայ* մարդկային ուրախութիւն ների ու վշտերի հան– 
դէպ։ 

- է յ , քնա՛՛ծ հ օ . . . 
Րայց Աշոտը քնած չ է ր ։ Նրա միաքը, հայեացքը, զգացմունք-

ները, լեզուն, նեարդերը այդ ուշ ժամին տենդագին փնտՈ-Ում էին 
Նայ իրի աշխարհը, որը եւ արդէն մօտ էր , ել արդէն հեոՈլ, եւ 
արդէն նոր էր , եւ արդէն հին, եւ արդէն հարազատ է ր , ել արդէն 
օտար, եւ արդէն հասանելի է ր , եւ արդէն անհաս, եւ արդէն յայտ-
նի է ր , եւ արդէն անյայտ։ Անյայտ, անորոշ, եթերային, հրապու-
րիչ , ինչպէս ամենագեղեցիկ կնոջ շուրթերի ժպիտը: Նա տսւնջա– 
եար մտածեց, որ գուցէ Նայ իրի աշխարհը երկնքի պէււ անպարփակ 
սիրոյ մէջ է , անդունդի պէս խորը հիասթափութիւնների մէջ, անի-
րագործելի երազանքների մէջ, կամ այնպիսի մի րանի մէջ , որը 
ժայթքում է անսպասելի ուժով եւ սւհււելիութեամբ: Գուցէ եւ ար-
դէն գոյութիւն չունի Նայ իրի աշխարհը, ջնջուել, անհետացել է 
քարտէսներից, գրքերից, այս տիեզերքից, դարձել է բանաւոր ու-
ռուկ, հանելուկ, բանաստեղծութիւն, երգ, կատակերգութիւն, լե -
գենդ, որ հմայիչ ձայնով գայթակղում է սրտերը՛ • • 

է - է ՜ յ , վեր կաց, - աոաւօտ կանուխ ձայն տուեց Անին, -
անձրեւը կտրուել է » : 

Վեր կ՚ելլեն ւ կը պատրասաուին տ ինքնաշարժ– մը մօաէն երեք անգամ 

ձայն կու աայ ։ Անին կը Հասկնայ % որ Գուրգէնն է։ Աշոաը ճամ բայ կ*եԱէ 

աոանձին ւ Գուրգէնը ի տես Աշոաին եւ ի լուր Անիին մօտ գիշերելու պատ-

ճառին կը սբտնեզի ու կը Հեռանա յ յ Աղէիկը կը սկսի լալ• 

«Չգիտես մեքենայի" համար, անծանօթ տղայի", քաղաքից 
եկած դերասանների", թ է մի ուրիշ րանի համար, որ հրաշքով յայտ– 
նըւել էր այս կապոյտ երկնքի տակ»: 

Աշոտ ճամ բուն վրայ կանգ կ՚առնէ պաՀ մը, ու « հ է ն ց ա յ դ -

տեղ է լ , կանաչ ու կապտամանուշակ հեոաստանում, անսպասելի 
տեսաւ Արագածի ձիւները: Շատ վաղուց, երբ մի մատ երեխայ էր > 
ամրան շոգ օրերին երազում էր հասնել այդ բարձունքները եւ րոով 
ձիւն ուտել: 

Նա ժպտաց»: 

Այս սկիզբը ունի Նորայր Ագալեանի պաամուածքը, այս գերակա-

տա բները ունի եւ կը յանգի ա յս վախճանին ։ Ա եծ կամ բոլորովին նոր թե-

մա մը չէ թեման, «տզսւյ մը աղջիկ մը սիրեց, բայց աղջիկը °ւրիշ տղայ 
մ ը ս ի ր ե ց , ա մ բ ո ղ ջ պ ա տ մ ո ւ թ ի ւ ն ը ա յ ն է » ինչպէս պիտի ըսէր ողբացեալ Վ» 

Հյուչանեանւ Բայց ընթերցողը պատմութեան Հաղորգ գար ձնե լու Համար 

չէր % որ փորձեցինք կազմել այս էքերը, այլ ուզեցինք պարզապէս ուշա-

դրութեան յանձնել Հեղինակին արտայայչական անձնադրոշմ կերպը, որ 

սովորական երեւոյթ մը չէ Հայրենիքի մեր գրողներուն մօտ % Այս պատմը– 

ւածքին մ էէ ուշագրաւ է նոյնպէս ընդգրկուած՛ նիւթին էական տարրերը 

որսալու, խորՀուրդ ստեղծելու ել թելադրելու Հեղինակին կարողութիլնր է 

Նորայր Ագալեան ծանօթ անուն մը չէ, բայց այս պաամուածքին ըն-

թերցումէն ետք ապաՀովաբար պիտի փնտռուի անիկա \ 



Հ Գ Ր Գ Ա Պ Ա Տ ձ Ա Ռ Ն Ե Ր Ը » . . . 

Թ • Թորանեան անունով մէկը, Փարիզի «Անդաստան» պարրերաթեր-

թին (թիլ 1 5 ) մ էք, Գ. ՇաՀինեանի «Գուրգէն Մ ա Հար ի վաթսունի Հանգըր– 

ոսանին» աշխատութեան մասին գրախօսականի պէս րան մր ստորագրած 

էէ ուՐէ Ի մի1ի այլո9 կը գրէ՛ 

«Վերջին, շրջանին ՊԷյ բութի մէջ երկու գիրք լոյււ տեսաւ սովետահայ 
անուանի գրող՛ Գուրգէն Մահարիի մասին։ 

Աոաջինը գրողը1 Պօղոս Սնապեանն է : 
Երկրորդը՝ Գրիգոր ճահինեսւնը: 

ինչ ալ ըլլան դրդապատճառները, աոաջինը չի կրնար դժ գոհութիւն 
չպսւտձաոել հայ ընթերցողին, մանաւանդ մեր օրերուն, երբ մեր ժողո-
վուրդը կ՛ապրի իր վերամիաւորման ուրախութիւնը, ու երկրորդը՛ եւն • : 

ի՞նչ կը նշանակէ ձինչ ալ ըԱան դրդապատճառները» ւ Իր գոյութեան 

պատճառներ էն պրկելէ ետք գիրք մը, այլեւս ինչպէ"ս կարելի է մօտենալ 

անոր, եզրակացութիւներու յանգի լ ու անաչառ մնար 

ճիշգ է , որ Գ– ՀաՀինեանը Գուրգէն ՄաՀարիի մասին գիրք մը գը– 

րած էդ առնելով բանաստեղծ-գրադէտը իր ամբողիւթեանը մէՀ, րայց 

նոյնպէս ճիոշգ է արդեօք ըսել, որ Անապեանը ՄաՀարիին մասին գիրք գը– 

րած է , երր այդ դիրքը մեկնակէտ ունի րացառապէս գրագէտին մէկ յօդ-

ուածը եւ ոչ թէ անոր ամբողջութիւնը։ 

Բայց մարդը ի յառաշագունէ կ՝անգիտանայ դրդապատճառները եւ 

իր գմդոՀութիւնը կը յայտնէ արդիւնքին մասին, զայն նկատելով «վերա-

միաւորման ուրախութիւնը» խանգարող գիրք։ 

ինչ մեծ բան ու բառ - վերամիալորո՚ւնմ ։ 

Ու մտածել, որ իրենց ըրածն ու ըսածը չգիացոզ այս ծանծաղամիտ-

ներն են, որ շարունակ ու ամենուրեք կը գուրգուրան «վերամիաւորման» 

ոլ ազգակից բաոերուն վրայ: Կ՝(լսենք բառերս՛ւն վրայ։ 

ի վերիյ, եթէ մէկը ուրիշի մը մէկ ձախաւեր գրութեան դէմ առար-

կութիւնն եր ընէդ այդ կը նշանակէ՞ անպայման, որ դէմ է անոր ամբող-

ջութեան ու նաեւ վնասակար «վերամիաւորման»։ 

ի ՞ ն չ ընենք Հիմա։ ԳադրեցնեԴք իմացական կռիւները։ 8անուն «վե-

րամիաւորման» Հրաժարի՞նք խորանալու եւ պայառացնելու մեր ճիգերէն։ 

Եւ յետոյ՝ եթէ «վերամիաւոբումը* իրական տարողութիւնը մը ունի 

եւ ցանկալի է անոր իրագործումը՝ ինչո՛ւ ատիկա առա Հին անգամ չպա– 

Հանջել ՆաՀարիէն եւ այսքան խսաանալ անոր անՀաշտ գրութեան առիթով 

քանի մը սրբութիւն պաշտպանող Անապեանին գէմ. 

Մարդիկ որքա՛ն դիւրի* Կը « • » հ * * « " ^ « ՚ ^ ^ 

ուած այս յօդ^էները ի՛նչ գ Ի ^ թ ^ Ր ^ ՚ * 



76 

«ՄԵԾ ԳԱԾՏԻ ԱՍՏ՚ԼԸ » 

էքիւ&իխի Ադասաւթհաճ ււաւոիօ-կսւյանը հծսւհւեալ շահեկաՏ կարծիքը 

յ այտնած է Սհրօ Խանզասմոսնի «Մեծ Դաշտի Աստգը> Վիպակի մաճին* 4Իպակը 

լոյս տեոած է, «Սովետական Գրականութիւն» ամսագրի Նոյ • 1964-ի ճամարին 

մ է շ : Վիպակին մառին «Բագին» պիտի անդրադառ նայ իր յ աո.աչիկայ թ-իւհրէն 

ւքէկուՏ ւքէյ; 

1956 թ"ւի Փետրուարէ ՍՄԿՊ 20֊ՐԴ Համա– 

գումարում այսպէս կոչուած ՀանՀատի սլա չտա– 

մունքըֆ գա տապարտուելուց յետոյ "Բ"Լ տեղա-

շարժ՛ հր նկքստուեցին նաեւ խորՀրգաՀայ գրակա-

նութեան մէՀ ւ էԱնՀատի պաշտամունքի» ժամա-

նակաշրջանը Հարուստ է այնպիսի ամօթալի ե– 

րելոյթներով եւ քստմնելի ոճիրներովդ որ շատ 

ու չաա ասելիքներ կան նրա մասին* Գրականու-

թիւնն էլ իր ասելիքն ոձ,ի, 

Ռուսաստանում եւ խորՀրգային Մ էութեան 

միւս Հանրապետոլթիւններում արդէն գրակա-

նութեան քննութեան նիւթ է դարձել ստա լին եան 

ոճրառատ ժամանակաշրջանը ։ 6ետ չմնաք նաեւ 

Հայաստանը ւ Հայ գրողները բազմաթիւ երկեր 

ստեղծեցին, որտեղ արտացոլուեցին այն մամա– 

նա կոլայ կեանքի զանազան կողմերը Համա-

կենտրոնացման ճամբարները, առՀասարակ 

զանգուածային բոնութիւննեբը, երկրի ներքին 

սոցիալական իրադարձութիւՖները ւ Բաւական է 

յէժլ ՀԷԿ միայն Գուրգէն Մահարոլ, Մկրտիչ 

Ար մ էն ի, Վալտեր Արամեանի, Տուաիկ խանգա– 

մուրի, ինչպէս եւ Խաչիկ Հրաչեանի, էէ "նիգ 

ՀուրոէՅէցի, ՍուրԷն Այվազեանի, Մկրտիչ Աար– 

գըսեանի ու մի չարք ուրիշների երկերը, որպէս– 

՚Ժ 1-քՂ Գ*>"*">յ> թէ ինչ են արել Հայ գրող– 

Խյգ ասպար Էզսլմ ւ 

Այմմ դրանց թուին աւելանում Է ել Սերօ 

իքանզագեանը իր <(ք եծ դաշտի աստղը) վիպա-

կով ։ ՀԷտք է ասել, որ գա ի՛ բ տեսակի մէԼ ա– 

ււաէինն է իորՀրդաՀայ գրականութեան մ է էէ Ե— 

թէ նախորդ գրողների երկերում արտաց ո լու ել է 

Հեռաւոր աքսորավայրերի կեանքը, կամ էլ ըս– 

տալին եան տարիների իորՀրդաՀայ կեանքի սսսկ 

այս կամ այն նեղ ոլորտը, Հ,Մեծ դաչտի աստղը» 

վիպակը ունի աւելի չայն ընդգրկում է \ւոյնիսկ 

Հրաչեանի հՈՒՐՑԻ ՄԱՐԱՆԸ» ընդգրկման Համե– 
մ ա տա բար սաՀմանափակ շրջանակ ունի է Բա9է 

ա յգ, եթէ մինչա յմմեան նոյնօրինակ երկերում 

երեւում էին Հիմնականում մտաւորականներ, 

Հասարակական գործիչներ, ուսանողներ կամ 

այլեւայլ մասնակի խաւերի պատկանողներ, Աե– 

րօ էանզագեանի վիպակում արտա ցոլւում է գե– 

րազանցապէս բուն ժողովրդական կեանքը« գիւ-

ղական աշխատս՛ լոր ութ եան անՀանգիստ վիճա– 

Կշ՛ 
Վիպակը թէեւ կարելի է Համարել Հիմնա-

կանում Հմի կեանքի պատմութիւն», բայց փաս– 

տօրէն մի ընտանիքի միմեանց յա^որդող երեք 

սերնդի ողբերգութեան արտացոլումն է, Հայրե-

նիքին օիբով կառչած եւ այն իբ քրտինքով մըչ– 

տապէս դալար պաՀ ող աշխատաւոր մ֊ողռվբդի 

վտանգուած ճակատագրի խտացումը է քքլ թէեւ 
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վիպակը ան խուսափ ե լի օր Էն ունենում կ բարեյ՚Օ" 

Լող ալյսրա եւ. Հեղինակը մի անգամ էւ» Հո.Էա՛-

կում Է իր լաւատեսական աշխաբՀայեացքը, բայ՚յ 

եւ այն Աք Է է», նկարագբոլած գաւէն տարին երի պասք 

մութիւձը անմոռանաչի Է մնում է Հայրը աքսոր– 

լ ում Է եւ ան Հետանում, իսկ նրա որթ մնացած 

գաւակները ճաշակում են բազմակողմանի որբու-

թեան բոլոր գառնութի ւնները է Որ գին մասնակ-

ցում Է գերմանա—խորՀրդային պատերազմին , 

գերւումէ ապա վերադառնում եւ իր Հերթին աք– 

սորւում ու շատ ուշ միայն Հվաբկափրկւումֆ 

որբացած ընտանիքի գիբկը վեբա դաոնալով է Մի 

ամբողՀ խռովայոյղ աշխարՀ Է խլրտում հան– 

ղագեանի վիպակում իր ամԷնօրեայ Հոգսերով , 

աշխատանքով, մարդկային փոխյարաբեբո ւթիէն– 

նեբով, Հասարակական մթնոլորաովէ 

հյանղադեանի վիպակը անպայման ուշագրաւ 

երեւոյթ Է խորՀրգաՀայ գրականութեան մԷՀ 

իր բովանգակոլթեամբ եւ նպատակասլացոլ– 

թեամբ։ ՛կա խորՀրգաՀայ գրականութեան բնա-

շրջման մի որոշակի փուլ է Հանդիսանում եւ «լ՛ 

ղենիշ։ Բայց միաժամանակ պէաք է անպայման 

ասել | որ Հայա ստանում եւ Սփիւռք ում արժա-

նաւորապէս մեծ ժողովրդականութիւն վայելող 

մեծանուն գրողը իր տուեալ վիպակում ուղղա~ 

կի լիովին չի գրսեւորել իր բոլոր պոտենցիալ 

կարողութիւնները* Երկի բոլոր Հերոսները Հոգե*– 

բ անօրէն լիս՚բՀէք չեն ստացուել, նկատւում է 

կանխակալ որոշ սխեմայի առկայութիւն յ Եր՜ 

բեմն որոշ Հերոսներ իրենց կամքով չեն Գ"Բ~ 

ծում, իրենք յատուկ լեղուով չեն խօ սոլմ, այլ 

Համարեա %ՊՐԱհԳԱ» եւ էՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍ-

ՏԱՆ» թերթերի խմբագրականների ոճով, ինչ ոք 

զեղարուեստօրէն չի կարող Հաւաստի լիներ Հե-

ղինակը շատ բան լրիւ չի ասում եւ ատացւում 

է շարադրանքի ակնյայա ու թերեւս ակամայ 

միապաղաղոլթիւն է Երեւի է^չ^ոբ կաշկանդուած 

ծութիւն խանգարում է արուեստագէտի սիրտը 

լայն բացել՛ • • Գա նշանակում է% որ ազատ խօս– 

քը մեբ Հայրենիք Հա յա ստանում դեո. երաշխա-

ւոր ուած չէ ւ 

Այսօր նշելով Աերօ /Տանզագեանի ՀԾեծ գաշ– 

տի աստղը» վիպակը, որպէս ուշագրաւ երեւոյթ, 

իր թերի կողմերով Հանդերձ, - կաբելի է վը"~ 

տաՀօրէն յուսալ, որ խորՀրգաՀայ գրականոօ– 

թիւնը աստիճանաբար մի կողմ կը նետի պար-

տագիր կաղապարները ել կը բոնի իսկապէս ա– 

զատ խօսքի ու աբուեսաի ուղին I 

ՄԱՀ 
ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՈԻՐԵԱՆԻ 

հար ցաւով կը հաղորդենք քք*ագին>ի ընթեր-

ցողներուն, թ է Օունուար 3–, 1 9 6 5 - ի Օ պ ո & Ի 

(Ֆրանսա) հիւանդանոցին մէշ, վեց շաբաթ&եբու 

ծանր հիստնդոնթհնէ մը ետք, իր մահկանացուէ 

կնքած Է Ահաբոն Տասաւրեան, վերքին բանաս-

տեղծը արեւմտահայ քերթողներու. այն լուսաւոր 

փաղանգին, որուն գոյգ գագաթները ծղան Սիա– 

մանթօ եւ Դ– Վարուժան։ Փաղանգին մեծարոյն 

հւ ընտրելագոյն մասը նա հատ ակո ւե ց աւ ասկէ 

յիսուն տարիներ աւսսշ, գոհ երթալով թրքական 

հայայի&յ եղեռնագործութեան, ստհղծագործա– 

կան իր ամէնէն երիտասարդ եւ րհղուն շր յանին։ 

Յիսուն տարի հսւք հւ համազգային յիսնամ– 

հակի մը տօնակատարութեան շեմին վրայ իսկ . 

շիշսւծ պանդուխտ բանաստեղծը, Ահաբոն, վեր-

ապրող ներէն էր, Ապրիլեան արիւնոտ գիշեբուան 

մէջէն ճողոպրածներէն: 

ֆ ն ս ւ ծ է ր Օ վ ա ձ ը գ , 1882–ի& հ ւ , ա ւ ա ր տ ե լ է 

ե տ ք գ ի ւ ղ ի ն ն ա խ ա կ ր թ ա բ ա ն ը , ղ ր կ ո ւ ա ծ է Գ ա տ ը – 

գ ի ւ ղ ի Մ խ ի թ ա ր ե տ ն վ ա ր ժ ա ր ա ն ը , ա պ ա * Մ ո ւ ր ա տ – 

Ռ ս ւ փ ս ւ յ է լ ե տ ն : կ ը վ ե ր ա դ ա օ ն ա յ Պ ո լ ի ս , ա պ ա 

1 9 2 2 - ի ն , յ ո ւ ն ա կ ա ն ա ղ է տ ը գինք& ա լ տ ա ր ա գ ի ր 

կ ը դ ա ր ձ ն է , ո ւ կ ՚ ե ր թ ա յ Փ ր ա կ ա յ ի հ ա մ ա լ ս ա ր ա – 

նը։ 

Ֆրանսսւն կ ՚ ը լ լ ա յ ԱհարոՕին վերշիՏ հանգըր– 

ուանը, ուր տասնեակ տարիներով կը նուիրսւ(* 

ուսուցչական ասպարէզին, պաշտ օ&տվարե լով 

Դպրոցասէր Տիկնանց վարժարանին մ է յ , \քար– 

սէյլ ա. Րէ&օի։ 

Ի ր կ ե ա ն ք ը , վ կ ա յ ո ւ թ հ ա մ ր ը բ ո լ ո ր գ ի ն ք տ ե ս -

նալ նե ր ո ւ ն . ա շ խ ա ր հ ա կ ա ն վ ա ն ա կ ա ն ի ՛ մ ը կ ե ա ն ք ը 

հ ղ ա ծ է , մ ե կ ո ւ ս ա ց ա ծ , հ ե ռ ո ւ հ ա յ կ ա կ ա ն մ ի ջ ա -

վ ա յ ր ի ժ խ ո ր է ն , տ մ Փ ո փ ո ւ տ ծ ի ն ք ն ի ր մ է յ ։ Վ ե ր -

ջին տ ա ր ի ն ե ր ո ւ ն , վ ա խ ա դ ր ո ւ ա ծ է ր , 

ս ի ի հ ա ն գ ս տ հ ա ն ՜ տ ո ւ ն ը ; 

Լոյս ընծայած գործերն են՛– ^Մագաղաթ» 

նեբ» 1938, էՊոհեմականք» 1939, *Ա–եաց ան– 

տառ» 1949, էԵբկնէր երկիր» 1957, էԲագիննե– 

բուս կրակի, գէմ» 1958$ 

«իսւգին>ի յ աո. աչիկայ թիլերէն մէկով պի-

տի անդրադաո.նա&ք իր մասին։ Մինչ ա յ դ , մեր 

ցաւտկցութիւնՕերը կը յայ անենք բանաստեղծին 

եղբօր՝ Գրիգոր Տոաաւրեա&ին հւ անոր ընտանի 

քիճ; , է 4 , • ՝ , . - > 
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Հ Ա Դ Ո Ր Դ Ա Դ Ր Ո Ի Թ Ւ հ է 

Շնորհիւ Տիկին նինա ճիտէնեաՕի բոլորանուէր յսւՕքհրուն եւ 

ստեղծուած համագործակցական ոգիին, Համազգայինի Հ ՛քնար» եւ Հ« է ՛ Ը*–ի 

խումբերը միասնարսւր կազմած են երգի ու պարի համահայկական խումբ մը* 

«Լիբանսւհայ Երգի ու Պարի Անսամպլ» անունով։ Խումբի աշխարանքներուն ի– 

րենց տեւական մասնակցութիւնը կը բերեն պէյրութսւհայ ծանօթ՛ արուեստագէտ» 

Տեր եւ արուեստասէրներ։ 

նորակազմ խումբը հրաւիրուած է մասնակցելու այս տարի Լիգպ&նի 

եւ Պաալպէքի Փեսթփվւպնէրա-ն։ 

Հայ մամուլը տեղեակ պահելու մտադրութեամր, նորակազմ խումբին 

կեդրոնական վարչութիւնը, որուն նաիւագահուհին Տիկին նինա ճիաէնեանն է . 

մամլոյ ասուլիս մը կազմակերպած էր 28 Յունուար 1966-ին Տէր եւ Տիկին 8<>քթ– 

է)« ճիտէնհաննհրու (յարգէի վիԱային մ է յ տ 

Հիւրասիրութեան ընթացքին իաւմբի մասին ե լ ո յ թ ունեցան 8ԻԿԻ& V 

ճիւոէնեան եւ պարոններ Հյ> թորիկեան եւ Օն՛ Սարգիսեան։ 

կը հրատարակենք զեկոյց մը՝ նորակազմ խումբ ի մասին։ 

Մտասը տարիներէ ի վեր Լիբանանի Մէ– 

Լա զգա յին ֆեսթիվալի ՀրաՀան Վ*քքւթիւհը* 

ձ^դխՀասութեպմբ ել. րծախնդրութեամբ, գե-

ղարվեստական ամի* մը կը սարքէ Պաալպէքի 

տաճարներուն մէի Ամենազգի ար մ է քաւար խոլմ– 

բեք կու գան <ոն՝ Հան ղի սա գրելու իրենք ար-

ուեստ ին բարձրութիւնն ու կատարոզութեան 

նրիութիւններըւ 

ՀայաՀոծ գաղութ մը կ՚ապրի է&ազ այ» 

*էէէ *ք»*–ն քաղաքացիներն Հ/քալու Հը– 

պարտութիւնն աւնինք, ՀայութԷլնն թւձ/ի իբ ե– 

կեզեքիները, դպրոցներն ու ակումբները, ուր 

կ՚աճիՀ ու կը զարգանան մեր Մե»ր*պեան գիրն 

ու գրականութիւնը ել Հայրենաւանդ մշակոյթը ւ 

Գաղութը վերէին տարիներ»»* Նկատառելի 

նուաճումներ արձանագրած ըլլալով նաեւ երգի 

ոլ պարի մարզերոԼն մԷԷ% մտանուեցաւ Հաալ– 

էԿԻ *Ի1–ՂՂ"յԷ* Ֆես թի վալի այլազանութեան 

վբայ աւելցնել Հայկական եբանգը ւ 

Մեր ժողովուրդ* ու անոր մշակոյթը ❁աաբ 

եւ "՚դգեցիկ չրքանակներուն ծանօթացնելու ել 

անոնց յարգանքին ու Համարումին արժանացնե-

լու առա վ>ելութ եան չծուած անխոնէ Տիկ• Նինա 

Տօքթ՛ ճիտէճեան, նկատի ունենալով թկ Հաալ– 

պէքի ՄիԼազգային ֆեսթիվալի վարչութիւնը նը– 

պատակադբած է 1965–^ ամրան աւելի լայն տա-

րոզութեամբ ել պատրաստութեամր տօնել իբ 

գործունէութեան տաոնամեակը, խոբՀբ դա կցական 

Հան դի պո ւ մնեբ կ՚ունենայ Հ. է. Ը.–ի Երգի-Պա– 

բի Համոյթին եւ Համազգայինի Երգի—Պ-՚րի Հնար 

խումբի վարիչներուն Հետ, ապահովելու Համար 

անոնց միատեղ մասնակցութիւնը Պաալպէքի գե-

ղարուեստս։ կան ելոյթներուձէ Տիկ՛ ճիտէճեան. 

Համագործակցութեան եզրեր գտնելէ ետք երկու 

խոլմբերոլ միէեւ, միջազգային նշանակոլթեամբ 

պատասխանատու այ» գործը վարելու Համար 

կը Հրաւիրէ գործակից մարմին, որ կը կոչուի 

ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ ԼիբանանաՀայ Եր-

գի »ւ Պարի Անսամպլիէ 

Վարչութեան անգամներն 
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Տիկ՛ Նիէա Տօքթ– ճիաէճեան՝ Նախագահ ուհի 

Փբոֆ՛ Շաւարչ քՒորիկեան՚ Ատենադպիր 

Պրն՛ Աւետիս Ման ոլկեան՝ Գանձապահ 

Տ«քթ՛ Գէորգ ՚ԲԷշիշեան՝ խորհրդական 

Պբն* Սարդիս ՊԷրպԷրեան՝ խորհրդական 

Պբն՛ Օննիկ Սարգիււեան՝ խ ո րհ րդական 

Պրն* Պօ ղու/ $ոլղճեան՝ խորՀրդական 

Տօքթ՛ Վարգգէս Աբրա համեան՝ խորհրդական 

Պրն • Աամ ուէլ իչանճեան՛ խորհրդական 

Նորակազմ կեդրոնական վարչութիւնը եւ ա– 

նոր եռանդուն նախագահուՀին, նպատակայար-

մար տեսակցութիւներով եւ անխոնջ հետապըն– 

դոլմներով, Լի բան սւն ահ այ Երգի ու Պարի 125 

հոգինոց խումբին կ՝ապահովեն Պաալպէքի Մ ի– 

զգա յին 9>եսթիվալի տասնամեակին նուիրուած 

4 անդ իսութեանց յաջորդական երեք օրեր Հայ-

կական յայտագիր ցուցադրելու իրաւունքէ 

Նկատի ունենալով ձեռնարկի ն Համահայկա– 

կան բնոյթն ու միջազգային տարողութիւնը, 

կեդրոնական վարչութիւնը գեղարոլեստական ղե-

կավարում ին Համար կազմեց մասնաւոր Մարմին 

մը՚– 

Պարոններ, Պ • ճելալեան, Ս • Բասգալեան, 

Տօքթ– է– Էլմաճեան, 0 . ԱիւրմԷլեան, Տօքթ՛ 

Վ> ԱբրաՀամեան, Ա՚ Իլան&եան եւ Ս• ՊԷբպԷք– 

եան տ 

իսկ խումբին գեղարուեստական իրագործու-

մը վստահուեցաւ ւ 

Պբն՛ Սարդիս Բասգալեան ին ՀՊար ուսոյց ել 

Բեմադրի չ) 

Տօքթ՛ էմ ման ուէլ էլմաճեանին (Երգչախումբ 

բի ղեկավար) 

Պբն. Օննիկ Սիւր մէլեանին (Նուագախումբի 

ղեկավար) 

խումբին ընդհանուր պատասխանատուներ նը– 

շանակուեցան Պբնք՛ Աամուէլ իլան&եան ել ՍաԲ~ 

գիօ Պէրպէրեան, Վարչական գործերում Համ ար 

Պբն՛ Պ^ղոս Տուզճեան է 

Գործի Հրաւիրուած գեղարուեստական պա-

տասխանատուներ ցարդ ունեցան բազմաթիս Հան-

դիպումներ, կազմած են յայտագիրը եւ սկսած 

կանոնաւոր փորձերու, որոնք տեղի կ՝ ունեն ան 

Նշան Փալանճեան ճեմարանի Վասպուրական 

բահին եւ Հ՛ Ե՛ Ը Ի Զ^րեհ %ոլպաբ ակումբին 

մէչ, 

Պաալպէքի մէչ, Տ»եսթիվալի վարչութիւնը 

նիւթական չօչափելի օգնութիւն խոստացած քթէ– 

լալուն * մեր նախագահ ուհիին խոհական ու Հա– 

մոզիչ դիմումին ընդառաջելով ազգօգուտ Գա– 

լուսա Կիւլպէնկեան Հիմնարկի Լիղպոնի կեդրո-

նը 7760 տոլաբ տրամադրեց, ստանձնելով խում-

րին զգեստսււորումը եւ բ եմակսՏե սարքաւորում 

մըւ 

Նոյն հիմնարկութեան պատասխանատու վա-

րիչները՝ Նախագահ Տօքթ՛ Հողէ $է Ազերետօ 

Փերտիկաօ եւ տիկինը, Հայկական Բաժնի Ընգհ • 

Հարիչ-Տնօրէն Տիար Ռոպեր Կիւլպէնկեան եւ տի-

կինը , որոնց ի պատիւ, անցեալ տաբի, փնաբ 

եւ Անդրանիկ խում բերը մասնաւոր յայտագիր մը 

հանդիսագրած էին տ եղւոյս Գալուստ կիւլպէն կ– 

Լան սրահին մ ԷԼ% մ ան րամասնոլթիւննեբ քաղե– 

լէ ետք նոր ձեռնարկին նպատակին, բնոյթին ել 

պատրաստութեան մասին* Լիզպոն Հրաւիրեցին 

Լիբանանահայ Երգի եւ Պարի ԱՀւսամպլը, որպէս-

զի համահայկական այս խումբը Մայիսին մաս– 

նա կցի Գալուստ Կիւլպէնկեան տարեկան մ^աք֊ 

գային ֆեսթիվալին եւ եւրոպական հասարակս է– 

թե ան ծանօթացնէ Հայկական պարին ու եբաժըչ– 

տութեան իւրայատուկ նկարագիրն ու Հմայքը ւ 

ԱրԳւ յարգոյ մեր ազգայիններուն հաղորդե-

լով ցարգ կատարուած աշխատանքին արդիւնք՛ 

ները, կ՝ ակն կա լենք որ երգի ու պտրի մէչ •»*-

ղանգ ցուցաբերող մեր արուեստասէրներն ու ար-

ուեստագէտները մասնակցին խումբին, իսկ իւ-

րաքանչիւր հայ մարդ ջանայ օգնել համպհայ– 

կական այս գործին, որպէսզի մանաւանդ այտ 

րերսւն, Հայ Երգն ու Պարը Հայ հոգիին երկու 

կարեւոր արտայայտութիւևները առաւել ելա 

տարած ուին ու փառաւորուին • 

I 
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 

ԼԻԲԱՆԱՆԱՀԱՅ ԵՐԳԻ ՈՒ ՊԱՐԻ ԱՆՍԱՄՊԼԻ 

ՊԷյրութ, 20 Օա-նսար 1966 

• ո ՝ I 
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ձԱՅ ԺՈ1ՈՀՈԻՐԳԻ ՊԱՏՄՈԻԹԻԻՆՆ ՈԻ 
Մ՛ՇԱԿՈՅԹԸ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ԱՄԵՐԻԿԱՆ 

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ 

ՊԷ6ՐՈՒԹ– Պկրութի Ամերիկեան Համալը– 

սա րանի պատմ ութ եան բաժանմունքը Հիմնած կ 

նոր ամպիոն մը ուր պիաի դասաւանդուի <Հայ 

ժողովուրդի Պատմութիւնն ու Մչակոյթը՝* * 

Այո մասին յայտարարութիւն մը կատարե-

լով , Ամերիկեան Համալսարանի պատմութեան 

բաժանմունքի նախագաՀ ը՝ փրոֆ • ՚քյիքոլա Զիա~ 

տէ, չեչտած է թէ կ՛՛՛րելի եղած կ Հաստատել 

այս դասընթացքը, շնորհիւ Անթիլիասի Հայկա-

կան Աստուածաբանական դպրեվանքի տեսուչ 

Գարեդին Սրբազան Եպիսկոպոս Աարգիսեանի աղ– 

նիւ գործակցութեան, որ կամաւոբ կերպով յանձն 

աոած կ կատարել դասախօսութիւները ։ 

Պատմութեան բաժանմունքը կը յուսայ թկ 

բալարար գումարներ կը Հանգանակուին Հայկա-

կան եւ այլ չաՀագրգո.ուած Հիմնարկներէ եւ ան* 

Համար այս դասընթաց– Հաւթնեբէ ապաՀ ովելու 

քին Հ *ատելութիւնը ։ 

ԿԱՊՐԻԷԼ ԱՐ ՈՒԹ՛Ի ՄԱՍԻՆ 

Փարիզեան «պերթօ» թատրոնին մ է յ , վերջե-

րքս, ներկայացուած է ֆրանսահայ անուանի թ ա -

տերագիր կապրիէլ Արութի (Գարրիէլ Օարու– 

թիւնեան) կոդմէ Անառն Չեխովի գործէն աոնը– 

ւած «Այգ տարօրինակ անասունը» անունով թատ-

րերգութիւնը : 

Այս աոթիլ , «Ֆիկարօ Լիթերէր»ի եւ 

«Լը Մոնւո>ի մէջ ականաւոր քննադատներ անդ-

րադառնալով հայազգի թատերագրի գործին* 

վեստով արտայայտուած են ։ 

ծան Փաք Կոթիէ, «Ֆիկարօ Լիթերէր>ի մէջ 

գրած է՛ «Հիանալի երեկոյթ՛ որ կը հմայէ 

միտքը, կը հանդարտեցնէ սիրտը եւ կը թպրմա– 

ցընէ հոգին։ 

«Այգ տարօրինակ անասունը» մարդն իսկ է , 

կան պատմուածներու ընդմէջէն: Անտարակոյս, 

այրը, սակայն, անշուշտ կինն ալ, հետեւարար 

երկուքը միասին՛ իրենց յարարերութիւններուն 

մէջ ։ 

Այլազան եւ իրարմէ տարրեր են այդ յարա-

բերութիւները եւ յ ո յ ժ գեղեցիկ՝ իրենց որակով։ 

Արտայայտութեան նրբութիւն մը կը գեղեց-

կացնէ զանոնք։ Հեգնանք, զգացում, յուղում, ի– 

մսւցակսւնութեամբ ու նաշակով յայտնաբերուած 

են երկխօսութիւնները (տիալոկ): 

կապրիէլ Արութ յ ա յ ոգած է Չեխովի այդ 

տասներկու պատմուածքներէն քաղել ներկայա-

ցում մը : 

ներկայացման գլխաւոր դերակատարն էր 

արտակարգօրէն արտայայտիչ դերասան մը1 Ժսւ8 

Ռոչփոր եւ դերակատարուհին ալ՝ Տելֆին Աեւ– 

րիկ։ 

Հիանալի, հրաշալի րսսւերու գործածութենէն 

իւուսափիլ չաճալով հանդերձ, ուրիշ րաո. չեմ 

գտներ արտայայտելու համար ա յ գ մանկամարդ 

դերակատարուհիին շնորհն ու վայել չութիւնը» ։ 

Իսկ «Լը Մոնտ»ի քննադատը գրած է« « Չ ե -

խովի փոքր «քրոքիները», որոնց մէջ ւաւս մե-

ծանուն գրագէտը պարփակած է դիրք, կացու-

թիւն, մելամաղձութիւն ու պատգամ, կապրիէւ 

Արութ, մեծ սիրով ու գուրգուրանքով զետեղած 

է նոյն մետալիոնին մէջ, յայտնարերելով* թ է 

անոնք կը կազմեն մէկ նկար, կամ աւելի 4իշդ՝ 

երկու նկար: Արական «Տարօրինակ անասունը» 

եւ իր ընկերուհին, երկուքն ալ անդրդուելի* ծի-

ծաղի եւ արցունքի մ է ջ » ; 

ՄԻԻՆԻհւԻ ՀԱՑ ՈԻՍԱՈ/ՈՂԱ8 
ՄԻՈԻԹԻԻՆԸ 

Արեւմտեան Գերմանիոյ Մ իւնիխ քաղաքին 

մ ԷԼ Հինգ տարիէ ի վեր կազմուած կ Հայ Ուսա-

նողներու Միութիւն մըէ որ կը բաղկանա յ լուբէ 

մարդը՝ դիտուած Քեխովի ամէնէն 
> 

3 0 անդամներկ, գլխաւորաբար Ծ ի Հին Արեւելքի 

երկիրներէն ուսանոզ-ուսանողոլՀիներէ Միու– 

թիւնը կ՚աշխատի զարկ տալ ազգային կեանքին 

եւ Հայերը ծանօթացնել Գերմանացիներուն է Հայ 

Ուսանողներու Միոլթիւնը ճանչցուած կ Գեր-

մանիոյ Ուսանողական կեդրոնին կողմկ ես միեւ-

նոյն ատեն մաս կը կազմէ Միջազգային Րւաանէ1" 

յատկան;ոէ*–^Հ^ Ակումբին % 
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