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Ս ՚ացուած աղջկայ Աք 

Գիշեր Էր, ամա»., 
Աստզեր անհամար, 
Երբ լոսւ ծովափին 
Սրտի» աշնահսւր 
Վառեցիր խարոյկ 
Համբոյրով մ՚անմար: 

Նուագ կար, ա. պար, 
Գինի՛ ոսկհվսա., 
Րսւյց աչքիդ արցունք 
թսւժակըդ խորունկ 
Զարկի՛ր ճակատին 
Սեղանին մարմար–.. 

Ձհււք-ձհււքի, անխօս, 
հալեցինք անծայր 
Մ՛երձ Յամրէն խաւար– 
Ըսիր, «Կեցի՛ր հոս, 
Անել է անդին, 
Անդունդ կայ մըթին»։ 

էլ սիրով դալար 
Երր վշաիդ օրօր 
Ուսեցի երգել՝ 
«Չ՛արժեր մոխիրին, 
Ըսիր, - ե՛տ դարձիր, 
Նո՛ր կեանքի համար»: 

8– ԳԵՂԱՐԴ 
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Մաճյուկիո 

Օրօ՜ր, օրօ՜ր, քընացիր.. . 
Դուրսը լոյս է , լուսընկսւյ • 
՝քունըդ ըլլայ խո՛ր, անծի՜ր՝ •« 
Հովը ք իւին կը հեւսւյ : 

Դուրսը լոյս է , լուսընկսւյ.. . 
Մօրըդ սիրտը խունկ, րոլրվսա.՝ 
Վըրսւդ տ Թո՜յ շ կը ծըփսւյ . . . 
Օրօ՜ր, ննջէ միալար: 

Քունըդ ըլլայ ի յո ՚ր , անծի՜ր, 
Վարդի թերթ– մ ՚իսկ , ա՜ճ, չիյնայ––. 
Երազդ՝ հեքիաթ– մը անգիր, 
կհսւնքըդ՝ ոսկի մանանայ : 

Հովը քիւին կը հեւայ • ՚ • 
Ցայգն է աղօթք մը անդորր. 
Ցօղը վարդին թոդ մընայ, 
Քեգի1 ճաճա՛նչ, ոլ օրօ՜ր։ 

Աչքերովդ մէ յ լայնածիր երկինքներ կան արեւոտ, 
Լուսափետուր սարեակներ ուր կը թււչին երդի պէս, 
Կը դօղանջէ եեււաւոր վանքի մը դանգը անտես՝ 
Խաղաղութեան ու սիրոյ աղօթքն ամէն սասււօտ։ 

՚Օշենիներ ծաղկափթիթ՝ րոց ու ձիւնի տակ շըվաթ՝ 
Թարթիչներուդ ցանկորմին ետե. - ցայթքեր լուսադէս -
Կը մարմըրին, կը վաւփ՚ն դողդոդադին, սիրակէզ՝ 
Գարնանային հովերու թեւերուն տակ քըմայքոտ։ 

Գիւղանկարնե՛ր անդին՝ աչերդ խորո՛ւնկ, անսահմա՜ն, 
Կարկաչահոս ակերու ադամանդով պատարուն, 
Ուր հեքիաթի մ՚անծանօթ կը դողայ շուքն հըմայուն։ 

Մըտի՚ր դահլիճը սրտիս, կախէ՛ զանոնք անվարան 
թրոնզէ դամէն՝ թաւշապատ ու լուսայորդ պատերուն՛ 
- Գեղօրներէն (գիտցի՜ր) յէ՚ն սուղն ւս, քաղցրը կոլ տաս դուն։ 

^ % & ^ $ ^ 
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Հրանդր վերադաււնա.մ էր տուն: Նա յոգնած էր եւ երջանիկ: Նա 
ժպտում էր գործից տուն վերադարձող իր պէս յոգնած ու երջանիկ րաղ– 
մութեանը, որ խււնուել էր մայթերի վրայ։ 

- Բոլորը վերադառնում են աուե, մտա հ՜ում էր %ա: Բոլորը վերա՜ 

դաոնում են տուն, ուր սպասում է նրանց սեղանը, աղքատիկդ լւայց տա-

քուկ անկողինը։ Եւ կանայք: իմ կինը սպասում է ինձէ Վառարանի ԿոՂՔէ^* 

նսաած նա Նայում է երբեմն Համացոյցին ու. սպասում է ինձ՛ ի՛նչ լաւ է 

այս յոգնութիւնը« Որքա՛ն լալ. է յոգնած՝ կեանքը, ոՐԸ սպասում է փայ՜ 

փայանքի, ձեռքի մի թեթեւ շոյանքի քնելու Համարէ 

Կինս սպասում Է ինձէ Իսկ եթէ ես յանկարծ մեռնե՞մ . . . մեռնեմ կը– 

նորիցս աոաՀ, այսպիսի մի երեկոյ, վերադարձի ճանապարհին, մի սխալ 

քայէ , մի մեքենայ • « • 

Հրսւնգր վախեցած ժպաաց: Նա չէր ուղում մեռնել: Նա այժմ շատ 
աւելի էր սիրում իր կեանքը, քան մի տարի սա֊աջ: Նրա կրծքոսմ մի ուրիշ 
սէր կար, որը աւելի թանգ էր քան իր կեանքը: Ափսոս էր եթ-է մեոնէր այդ 
սէրը։ 

Ենթադրենք ձ մի արկած պատաՀի ել ես մեռնեմ: Վառարանի կող-

քին նստած՝ կինս ամէն րոպէ դառնա յ եւ աճող անՀանգստութեամր նայի 

ժամացոյցին, այնինչ ես մեռած լինեմ արդէն եւ նա յամառօրէն շարունա-

կի ինձ սպասել եւ ամէն վայրկեան մօտենայ պատոլՀանին % կոտրտի մատ– 

ներըՏ եւ անդադար, անդադար սպասի ինձ։ Որքա՛ն յիմար է այս միտքը։ 

Ես չեմ կարող այգպէս մեռներ Նա մեղք է ։ Նրա Համար գա անաանելի մի 

աա նքանք կը լինի : %ա գոլցէ խենթենայ : Նա . . . 

իսկ եթէ ես իսկապէս ընկնեմ մեքենայի տակ եւ մեոնեմ.. . Հէնց Հի-

մա , Հէնց այս րոպէիս • • • եւ այնինչ նա լուացուած, սանտրուած եւ գեղե-

ցիկ՝ ամէն վայրկեան կը սպասի քայլերիս ծանօթ ձայնին, դրան իմ ծա-

նօթ զարկին... եւ մէկ ժամ ուաի երկու ժամոլայ անտանելի սպասումից 

յետոյ յանկարծ աստիճանների վրայ կը լսուի անծանօթ քայլերի ձայնը ւ 

Գուռը կը զարկեն։ Բայց ոչ այնպէս՝ ինչպէս ես եմ զարկում ; Ծութ, ան– 
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Հաւատալէ, անկարելի մէ մէտք՝ փոթորկէց քշուած թռչունի պէս կ1 անցն է 

սենեակով է Նա գողացող ձեռքերով կը թացէ * 

- Ջեր ամուսինը« • • 

Ն ա գունատ կը լին է , սոսկալի գունատ կը լինի է շտապէ, անմիա 

եւ անօգուտ ձեւով կը սկսի շտապել, ու կը վազի տնից դուրս, ու կը մո– 

ռանայ ընթրիքը ՓոՔ(՚Է^է &րագէ վ ր ա յ • Նա կը վազի գէպէ Հիւանդանոց եւ 

ամրոզ^ ճանապարհին անմտօրէն կը յիշի իր մանկութեան աղօթքներ էց կը՜ 

տորտանքներ • « • ^Աստուած իմ ՚ » • Հայր Սուրբ . . . փրկիր > Աստուած՛ իմ • • • 

իմ Հրանգը» » ՚ Ֆ ) եւ կը վազէ % յոլսաՀատօրէն կը վազի հ Յետոյ է Հէւանգա– 

նոցում յ նա թե քուի իմ արիւնոտ մարմնի վ րա յ տ է " մի վերջին անգամ 

կը բացեմ իմ աՀք^՚ՐԸ նա Հերոսաբար կը ժպտա յ ինձ է Յետոյ ես նրան 

կդասեմ՚ • • 

Հրանդը կանգնեց: Այլեւս երջանիկ չ է ր ։ Տարուհլ էր մտքով ու աշ-
խատում էր պատկերացնել այդ վերջին տեսարանը, իր կնոջ ամրոդջ տան-
ջանքով եւ յուսահատութեամր: 

Ես միայն մի ձեւ ոանեմ նրան փրկելու, մտածեց Հրանդը է ՄԷայն 

մի ձեւէ ՈրպԷսղի նա իմ մաՀոլանից յետոյ չտանէոլէ եւ ց ա ն կ ա ն ա յ ինձ 

մոռանա էէ Մ Է տգեղ^ շատ տգեղ մի ձեւէ Վ^եր^ին րոպէին, վերքին չնչիս 

Հետ ես պիտի նրան ասեմ. «ծ" Ք^Ղ երբե՛ք չեմ սիրել» •• Ես Ք^ղ շոյեչէս 

փակել եմ աչքերս, որպէսզի չտեսնեմ քեզ՛՚ ՚ իմ միակ երջանիկ վայրկեան– 

ները այն ժամ ան ակ էին, ^՚ՐՐ Ք ^ ՚ Օ ՚ Է յ Հեռու եմ եղել՛*» ես Ք^՚Գ խա~ 

րել եմ , սիրելիս . . : 

Ղ՝ա չափազանց տգեղ է , դա չափ՛ազանց տանուսլի է , բա յց նրան փքԼՐ" 

կելու միա՛կ ձեւն է գա է Ւ ՚ ՚ ն չ նշանակութիւն կ՚ունենայ եթէ կինս ինձ ա՜-

տի՝ իմ մաՀոլանից յետոյ է Ես չեմ լինի այլեւս է Ես չեմ զգայ նրա մեծ 

յուսախաբութիւնը է Մ ա Հոլանս րոպէին ես պիտի մտածեմ նրա երջանկու-

թեան մասին եւ ոչ թէ իմ յիշատակըէ ՈՐԱ " ՚ Հ ՚ ^ է ) ո ՛ չ մի նշանակութիւն 

չի կարող ունենալ ինձ Համար յ 

Հրանդը տարուած իր մտքերի տենդից* արագացրել էր քայլերը ել 
մօտենում էր ւ|երջին քսաուդուն։ Ինքն իր մէջ թաղուած, նա դուրս քայ-
լեց մայթից ու յանկարծ սուր մի ճիչ պսասւեց ուղեղը եւ լոյ սի երկու հը– 
գօր յորձանքներ կուրացրին նրան: Նա վարձեց յետ ցատկել դէպի մայթը, 
րայց արդէն ուշ էր : *0ա լսեց իր գանկի խուլ դոփիւնը սալայատակի վրայ 
եւ մթութիւնը կլաՕեց ամէն ինչ • . . 

Հրանդը բացեց աչքերր եւ թանձրացած արեան մէ^էց տեսաւ իր վր~ 

րայ թե քուած կնոՀ գունատ, սոսկալիօրէն գունատ գէմքը% Հէնը Հերոսա-

բար ժպտում էր նրան • •« 

՛՛՛Նա Հերոսաբար կը Ժպտա յ ինձ • • « ա յդ մեքենան՛՛՛ այգ ձայնը՛** 

ես պիտի ասեմ նրան ՚ • . <ձԵս քեզ խաբել եմ >•• ես չեմ սիրելի >•• պիտի ա – 

սեմ... Հ.Զեմ ս էրե լ ՛ ՛ , չեմ սֆրել."» 

- Հրա՚նգ . մրմնջաց կէնը, որէ աչքերը չոր էին, մեծ էէն ել վառ– 

ւում էէն խենթեցած լապտերներէ պէս է 

- Ես Ք^զ ս Էրում եմ, - մրմնջաց Հրանդը, - ես քեզ ամէն ԷնչԷց ա– 

ւելէ եմ սէր ել ՚. . փրկէր էնձ ՚ ՚ ՚ օգնէր էնձ • ՚ . ուղում եմ ապրել • . . քեզ 

Հետ . . • փրկէր էնձ . . . ես ս էրում եմ քեզ • • . 

Հրանդը մեռնում է ր ՛ " 
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( Պա«ւք ուածք ) 

Վերցրի գլխարկս, րացեցի դուռը ել. դուրս եկայ: Գաւիթը ամայի 
է ր : թոլոր դո ները փակ էին: Արդէն երկու ժամ էր , որ դրամատան պաշ– 
տօնեաները ծալել էին իրենց գրքերը, լուացուել, վերցրել իրենց գլխարկ-
ները եւ գնացել էին տուն։ Ամբողջ այգ հսկայ ապարանքում ինձնից, դըո– 
նապսւնից եւ մի քանի պահապաններից բացի՝ ոչ ոք կար հաւանարար։ Այդ 
օրը ես երկու ժամ աւելի էի նստել շտկելու համար տետրակները, առանց 
յուսալու, որ այդ րանը կը յաջողուի: Զեղծումները րացայայտ էին եւ ան– 
շըտկելի: հայց դա իմ վերջին ճիգն էր՝ անկարելին անելու։ Այժմ ես գի-
տէի , որ անկարելին մնացել է չարուած: Եւ վազը պիտի գային երեք ք ըն– 
նիչներ։ Թէ ինչո՞ւ երեք, չգիտեմ։ Մէկը բաւական էր ։ թայց նրանք ան-
պայման պիտի երեք լինեն, անբաժանելի ել անխուսափելի: 

Ես անցայ կիսալուսաւորուած գաւիթը թեթեւ քայլերով եւ թեթեւ 
սրտով, նոյնիսկ մի քիչ գուարթ, ինքս ինձնից գոհ։ Չգիտեմ ինչո՞ւ, ինձ 
թւում էր , որ եթէ նկատուեմ դռնապանից՝ աւելի լաւ կը լինի։ հայց երր 
մօտենում էի գլխաւոր դարպասին, դուռը յանկարծ խռնչաց եւ րսւցուեց: 
Կարծես ինքն իրեն: ՛Այրս մտան գաւիթը երեք պարոններ, սեւ պատմու-
ճաններով, սեւ, մի քիչ երկար եւ տարօրինակ գլխարկներով, մէկը միւսի 
յհաեւից։ Որպէս քաղաքավարութիւն՝ մի քիչ սեղմուեցի պատին եւ բարձ-
րացրի գլխարկս։ Բայց նրանք անցան իմ կողքով, աււանց ինձ նայելու, գըլ– 
խահակ եւ մտահոգ։ Գա աւելի եւս ինձ ուրախացրեց։ ՛Նշանակում է ես 
դեռեւս կարեւոր մարդ չեմ։ Արագ մօտեցայ մուտքի դարպասին եւ մինչ– 
դեո. դռնապանը կիսամութի մէջ խարխափելով աշխատում էր մի բան գըտ– 
նել գետնի վրայ, աննկատ սահեցի դրան կիսաբացուածքի միջից եւ թեթեւ 
քայլերով իջայ աստիճանները։ 

Մինչեւ հիմա ամէն ինչ յաջող էր անցել։ Փողոցը մութ էր եւ շատ 
մանր անձրեւ էր մաղում։ էյատ հաճելի է ր ։ 

Ատամներիս միջից սովորական մի եղանակ սւսւացնելով, սկսեցի 
քայլել ։ Անցորդներ քիչ կային։ իայց բոլորն էլ գլխահսւկ էին եւ մտազբաղ։ 
Մէկը նոյնիսկ դիպաւ ինձ, մի քիչ հրեց մի կոզմ եւ առանց ուշադրութիւն 
դարձնելու եւ նոյնիսկ առանց գլուխը բարձրացնելու՝ անցաւ։ «Այս մար-
գը մտահոգ էր» , մտածեցի։ Իայց այդ «մտահոգ» բառի վրայ ես մի քիչ 
կանգ առայ : Մի ինչ որ փոքրիկ, շատ փոքրիկ անհանգստութիւն կար իմ 
սրտում: Գա անորոշ մի բան էր: Կարծես թէ մի ինչ որ կարեւոր բան մո-
ռացել էի եւ չէի կարողանում նոյնիսկ որոշել, թէ ի՛նչ բան կարող է լ ի ն կ 
որ մոասցած լինեմ։ Մի դէ՛պք։ Ո՛չ։ Ոչ դէպք, ոչ ժամադրութիւն եւ ոչ էլ 
անուն–" Մի ի՛ր* Մի ինչ որ իր, մի ինչ որ տեղ մոռացել է ի ։ Այգ անհան-
գստութիւնը վայրկենական էր ծակոցի նման, որ զգացի սրտիս մէջ։ Գա 
ի հարկէ ոչ մի կապ չունէր իմ զեղծարարութեան, դրամատան կամ վաղ– 
ուայ քննիչների հետ։ Գա արդէն որոշուած մի խնդիր էր , «փակ մի դոսւ», 
ինչպէս ասում են, որի մասին մտահոգուելը ոչ մի արդիւնք չէր կարող ու-
նենալ։ Գա մեծ մի դժբախտութիւն է ր , որը անցեալ-կատարեալ էր ել որն 
ուղղել ոչ մի կերպ չէր կարելի։ Գա վաղոլայ մեծ հարցն է ր , որն ինձ այլ– 
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հսւ չէր հհսւաքրքրում, քանի որ ելքը եւ արդիւնքը արդէն ինձ յայտնի էին։ 
Այդ փոքրիկ ծակոցը նորից վերադարձաւ, երր ես մտածում էի մըտ– 

նել լուսաւորուած մի սրճարան: Այս անգամ մի քիչ աւելի ուժեղ էր ծակո-
ցը, այնպէս որ ես անվճռական կանգնեցի սրճարանի դրան եւ սկսեցի մը– 
տածել • 

- Ի՛՛՛նչ կարեւոր րան է , որ ես մոռացել եմ ։ Մի ժամադրութի՞՛ւն։ Ե– 
րեքշսւբթի է եւ ես ոչ մի ժամադրութիւն չունեմ։ Իմ ագատ օրն է , նուիր– 
ուած րղջաիտհութեան: Տիկինն ինձ սպասում է վաղը: Խաղում ենք Հինգ-
շաբթի եւ Ուրբաթ օրերը։ Երեքշաբթի ոչ մի ժամադրութիւն։ Ոչ ոք ինձ 
չի սպասում: Մի քիչ դժգոհ, ես դարձայ եւ հեռացայ սրճարանից, շարու-
նակելով ճամբաս թաց փոշու միջով; 

հայց գուցէ այսօր Չորեքշաբթի՛8 է եւ ես շփոթել եմ օրերը եւ տի-
կինը սպասում է ինձ, եւ արդէն անհանգիստ է ։ Որովհետեւ իմ այցը, սե-
ռական հաճոյքից բացի, նրա համար այլ բաներ էր նշանակում։ Զեղծարա-
րութեան հիմնական պատճառներից մէկն էլ այդ շաբաթական այցն է ր , որը 
երբեմն շատ թանկ էր վերջանում։ հայց նա արժանի էր մեծագոյն անձնա-
զոհութեան։ Ասելով «տիկին», ես նրա ֆիզիքսւկան վիճակն եմ ուզում բնո-
րոշել։ հայց նա բոլորովին այգ մտքով տիկին չ է ։ Նա օրիորդ է , երիտա-
սարդ է , գեղեցիկ է եւ երգչուհի։ ՛Նա մեծ յաջողութիւն է վայելում հա-
րուստ երիտասարդների մէջ եւ շրջապատս անկեղծօրէն նախանձում է ինձ: 
հացի ա յ դ , յարաբերութիւն ունենալ յայտնի մի երգչուհու հետ, ինքը տա-
րօրինակ մի իյսւնդավաոոլթ իւն է : Եւ նշանակում է ՝ հաւանական է , որ Չո-
րեքշաբթի լինի եւ նա սպասի ինձ եւ դայլայլը այդպէս կիսատ մնայ նրա 
կոկորդում եւ նա յանկարծ որոշի այլեւս չերգել ինձ համար եւ չհանդիպել 
ինձ: ՞Ասրից անհանգստութիւն եւ նորից մտահոգութիւն եւ նորից այդ ծա-
կոցը , այդ յամառ, անհասկնալի ծակոցը, մոոացուած իրը։ Ես կանգնեցի 
ոստիկանի առաջ, փողոցի մէջ, անձրեւսւփոշու տակ եւ ցուցամատս դրեցի 
նրա կրծքին. եւ սեղմեցի։ Ես օրն էի ուզում հարցնել նրանից։ հայց նախ-
քան այն, որ բերանս բացէի, նա բարի ժպիտով նայեց ինձ, իմ միջով, 
առուի մէջ պառկած մի շան, որը թրջուած էր եւ դոդում էր եւ կռացաւ ու 
շան յղի վարը շոյեց ոլ դրեց նրան պատի տակ, չոր տեղ։ հայց յետոյ ոս-
տիկանն այլեւս չդարձաւ գէպի ինձ, այլ շարունակեց քայլել, դանդաղ ու 
վստահ, եւ յղի շունը պատի տակ է ր , չոր տեղ եւ ես կանգնած մնացել էի 
փողոցում , անձրեւի տակ : 

Այժմ ես կը գնամ տիկնոջ մօտ։ Երեքշաբթի է կամ Չորեքշաբթի։ ՛իա 
շատ կարեսւր չ է ։ Կարեւորը այն է , որ մարդ իմանայ թ է շաբաթուայ օ– 
րերն իսկապէս նշանակութիւն ունե՞ն, թ է ո չ ։ Այգ անձրեւամաղի մէջ ես 
չէի տեսնում ստուերս։ Քայլում էի թրջուած եւ արդէն մտազբաղ, քանի 
որ ծակոցը յամսսւօրէն վերադառնում է ր , աւելի կարճ միջանկեալներով յ 
Եւ յանկարծ, դա կրկնուեց, եւ այս անգամ այնքան ուժեղ՝ որ ես ակամայ 
կանգ առայ եւ ձեռքս դրեցի սրտիս վրայ : Ի՞՛նչ կարող եմ մոռացած լինել, 
որ այդքան կարեւոր է ։ Այժմ ես կանգնած էի տիկնոջ յարկաբաժնի դրան 
մօտ։ Թէ ինչպէ՞ս հասայ այդտեղ, չգիտեմ։ Սովորութիւն էր եւ մղիչ ցան-
կութիւն։ Հիմա գիշեր է եւ Չորեքշաբթի է կամ գիշեր է եւ Երեքշաբթի է ։ 
Ներս կը մտնեմ եւ կը պարզուի։հայց բանալին պտտեցրի կողպէքի մէջ եւ 
ներս մտայ, անմիջապէս գուշակեցի, որ Երեքշաբթի է , եւ որ Չորեքշաբ-
թին այլեւս չի լինելու : Դա մի տարօրինակ, անորոշ զգայնութիւն էր , բայց 
մի բան էր , որ վերջնականապէս կէտադրուած էր եւ անխուսափելի։ 
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Աոաջին սենեակը մութ էր , լուսաւորուած փողոցի լոյսերով միայն։ 
Երբ բացեցի զգոլշօրէն երկրորդ սենեակի դույլը - ննջարանը - դա էլ մութն 
էր եւ միայն դբսի յոյսերը արտացոլում էին բարձր եսւյելա. մէջ ել ճերմակ 
անկողնու վրայ։ ՛Նշանակում է , երբ տիկինը Երեքշաբթի ինձ չի սպասում, 
շատ ուշ է սաւն դալիս: կամ գոլցէ եւ չի դալիս: Դա մի գեղեցիկ յայտնու-
թիւն էր, որ պիտի յիշէի։ Իսկ այժմ ես դանդաղօրէն մօտեցայ անկողնուն, 
ծռուեցի վրան եւ երկու բաց ափերով շօշափեցի պաղ վերմակը։ Սրա տակ 
ես քաւել եմ իմ զեղծարարութեան մեղքերը։ Հրաշալի քաւութիւն, քրտին-
քի, բուրմունքի եւ լարուած մկանների մէջ։ Ցետոյ մօտեցայ հսկայ պահա-
րանին, լայն բացեցի եււեակ փեղկերը եւ դիտեցի զգեստների, ժիսիոննե– 
րի, գիշերազգեստների, գիշերաշապիկների երկար շարանը։ Դէմքս թաղեցի 
մետաքսների մէջ եւ խորը շնչեցի։ Այնքան շնչեցի, որ թմբիր իջաւ վրաս։ 
Ել յետոյ յանկարծ զգացի այն յարաժամ, անիմաստ եւ սպասուած ծակո-
ցը : Մէկ անգամից պոկուեցի հագուստներից եւ շնչահատ՝ ձեււքս սեղմեցի 
ււրտիս: 

Պիտի վերադառնամ գրասենեակ, պիտի վերադառնամ անմիջապէս եւ 
վարձեմ գտնել այն* ինչ մաւացել եմ ։ Որովհետեւ այժմ ես վստահ էի , որ 
գրասենեակումն է , որ կարեսւր մի բան մոոացել եմ ։ "Օոյնիսկ այժմ մշու-
շոտ կերպով գիտակցում էի, որ դա մի բան է , որ մոոացել եմ ոչ թէ գրա-
սեղանիս վրայ , ոչ թէ թղթերիս պահարանում, ոչ թ է թղթապանակում, 
այլ գրասեղանիս կողքին, գետնի վրայ գուցէ։ Անփութօրէն կծկուած մի 
թուղթ, որը կարեւոր նշանակութիւն կարող է ունենալ վաղը, երբ կը գան 
քննիչները իրենց շատ լուրջ եւ կարեւոր տեսքով եւ կը գտնեն այն՝ որի հա-
մար եկել են եւ կը գտնեն շատ հեշտ կերպով, հակառակ իրենց ներքին ցան-
կութեան, որը դժուար մի բան է ցանկանում, դրա հետ կապուած բոլոր 
ժխտումներով, չքմեղանքներով, ապաշխարանքներով, աղաչներով, պա-
ղատներով եւայլն։ ՛Սրանք կը հանդիպեն փոխարէնը մէկին, որը նստած է 
գրասեղանի յետեւ, ոտքը ոտքին, ծխախոտը ժպտացող շրթներին եւ որը 
ասում է հանդարտ եւ զսպուած ել մի քիչ արհամարհական ձեւով՛ 

- Այո՛, պարոնա՛յք, այգ ես եմ ։ Դոլք ձեր ամբողջ թշուաււ ել ճիճու 
կեանքը տրամադրել էք քննութեան, գտնելու երջանիկների զեղծարարու-
թիւնը, միշտ տեսնելով ձեր թաււամած եւ լխկած կնոջը, ձեր համարեա՛ ա– 
պուշ տղային եւ ձեր սեփական հոտող ոտքերը։ Իսկ ես ապրել եմ ։ Թէեւ 
կարճ, բայց լաւ ։ Թէեւ արագ, բայց հրթիռային: Դուք ճահճի գորսւ է ք , 
իսկ ես ձեր կռունկը: Փասաօբէն, ես ձեզ կերել եմ, եւ դուք այդ բանը դի-
տէք եւ շատ ցաւում էք։ 

Ել այդ իմ հանդիսաւոր մենախօսութիւնից յետոյ , լուրջ եւ ինքնա-
գոհ քննիչները իրենց անբիծ ճակատը կը բարձրացնեն վեր, կը նայեն ինձ 
մի պահ տխուր եւ օրինական աչքերով, յետոյ կը կանչեն ոստիկաններին, 
կամ ոստիկանին եւ. գւխի թեթեւ թափահարումով ցոյց կը տան ինձ։ Այ-
սինքն՝ «Առաջնորդեցէք այս երջանիկ մարդուն այնտեղ1 ուր պէտք է » , ել 
իրենց սրտի խորքում կը զգան որ դժբախտներ են իրենք եւ այդ օրը դըժ– 
ուարութեամբ կը ճաշեն, աչքի տակով կը .դիտեն իրենց թառամած եւ հըս– 
կայաստինք կանանց, հիւանդագին երեխաներին եւ ապուրի թանձր գոլորշու 
միջից կը հոտոտեն իրենց սեփական ոտքերի բուրմունքը։ Դեռ չեմ խօսում 
այլ բաների մասին։ Եւ յատկապէս նրա համար, որ ոչ մի հաճոյք պատճա– 
ռած չլինեմ այդ պարոններին, աւելի եւս պահանջ զգացի վերադառնալ 
գրասենեակս եւ գտնել այն մոռացուած իրը, որը կարող է նրանց օդնհն կամ 
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նոյնիսկ հաճոյքի մի փոքրիկ կայծ վառել նրանց դեղնամած աչքերի մէջ : 
է Դուրս եկայ եւ շտապ քայլեցի դէպի դրամատունը: Երկար չէր ճա-

նապարհս։ հացի այդ , ես թեթեւ էի քամու պէս։ Հագիւ էին ոտքերս դիպ-
չում «յետնին եւ ես սահում էի փողոցներով, ուրուականի թեթեւոլթեամբ: 
ճանապարհիս հանդիպեցի մի քանի ուշացած անցորդների, բայց տարօրի-
նակ կերպով բոլորը մտազբաղ էին եւ գլխիկոր եւ ոչ ոք չնկատեց իմ շտապ 
եւ խանդավառ գնացքը: 

Երբ ես մօտեցայ դրամատան դարպասին, դարպասը բաց էր լայնօ– 
րէն, հակաււակ որ շատ շուտ էր դեո ։ «Սա երեւի նորութիւն է » , մտածեցի 
ես, միաժամանակ վստահ լինելով որ դա ոչ թ է նորութիւն է , այլ բացսւ-
ոիկ է ։ «Դսւմբռ շները գգետնել են աղուէսին» - մտածեցի եւ այս անգամ 
չգիտեմ թէ ինչո՞ւ հաճելի մի բան գգացի։ Մտայ ներս։ Ամէն տեղ ամայի 
էր, գաւիթը եագիւ լուսաւորուած էր : Դոները բոլորը փակ էին: Արագօ-
րէն անցայ գաւիթը եւ հասայ գրասենեակիս դրան: Բանալին գ գուշ օրէն 
դրեցի կողպէքի մէջ եւ հրեցի դուռը մի քիչ։ Ոչ մի ձայն։ Մտայ նախսւ– 
սենեակը։ Երկար փայտէ նստարանի վրայ, սեղմուած իրար, անուշ քնի մէջ 
ու կիսատ ժպիտով, գլուխները դրած իրար ուսի, քնած էին երեք պարոն– 
ները, սեւ պատմուճաններով, սեւ, մի քիչ երկար եւ տարօրինակ գլխարկ-
ներով , մէկը միւսի կողքին: Ոտքերիս ծայրերի վրայ անցայ նրանց մօտով 
եւ մտայ գրասենեակս։ Այնտեղ, գրասեղանիս կողքին, ճիշդ այնտեղ, ուր 
մտածել էի , ընկած էր իմ մարմինը: Թանձրացած արեան մի բարակ, շատ 
բարակ առուակ, երկարել էր մարմնիս տակից եւ վագել մի քիչ առաջ: Ե« 
կարօտով մօտեցայ մարմնիս, պառկեցի կողքին եւ փակեցի աչքերս: 
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Գանգէս, Ամազոն, Րրամապուդրա, Դոն, 
0 ՜ , գետեր, գետեր, հոսուն եւ յղի 
Շառաչուն շարժում անկուշտ լիութեան, 
Մերթ անապատի իրանը սեղմած 
Ափերի մէջ լերկ՝ հսկաներ են մերկ, 
Մերթ փտութիւնը արեւադարձի 
Րանտսւծ աչքերում իրենց կանացի, 
Սողում են դանդաղ, 
Պարարտ ու ճապաղ արմատների մէջ 
Գաղջ անտառների: 

Իսկ մենք վտակ ենք յստակ կարկաչի 
Եւ կարն գոյութեան: 

Կիլիմանջսւրօ, էլբրուս, Արարատ, 
Ֆուջիեամա, Անդ, 
0 ՜ , լեռներ, լեռներ, ժայռաժուտ եւ չոր, 
քարացած մի ճիչ, ամպերի միջից, 
Շուրթեր չորացած 
Երկընքի կապոյտ ըստինքից կոփուած 
Սլանում են վեր՝ եթերի մէջ ծեր, 
Ու բազուկներով ցցուն ցանկութեան 
Խարխաւիում են դեռ ։ 

Իսկ մենք բլրակ ենք կանաչ անդորրի 
Էլ կարճ մեծութեան։ 
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Սէրըս աղջիկ է այս գիշեր, 
Մարգարտակար սեւ քօղի տակ 
հյունկի դողդոջ մի ելեւէջ 
Մոմի մարող լոյ սերի մէջ 
Սէրըս աղջիկ է այս գիշեր։ 

Սիրտըս լամուկ է այս գիշեր, 
կանգնած աչքիս լքուած մայթին, 
էրերում է մի շուք անվերջ 
Մայթի սառած բիբերի մէջ, 
Սիրտըս լամուկ է այս գիշեր։ 
Երերում է մի շուք անվերջ 
Մեղմ ու դեղին լոյսերի մէջ ։ 

Ն Ա Ւ Ա Կ Ը 

Շուտով, շատ շուտով 
էս կը բարձրացնեմ 
Խարիսխը խորքից ծանօթ ջրերի, 
էւ առագաստս, սիւքերով յղի, 
կը սուրամ՝ գերի անհուն կապոյտին: 

Եւ ալիքների փրվաւրը շրթած, 
Կապոյտը մեխած բիրերում աչքիս, 
կոտրած թիերս՝ սւղօթող ձեռքեր, 
Պարզած ծովերի դաժան հմայքին -
Տարփանքով կ՛առնեմ լանջերիս վրայ 
կրքոտ հարուածը հարբած ջրերի: 
էւ հպարտօրէն կը ճախրեմ հեոուն: 

էս մի նաւակ եմ 
Փոքր ու մոռացուած մի աւազանում: 

Զ– ՄԻՐԶԱ8ԷԱՆ 
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Կ. ՕԱՍՈԻնԻ 

ՍԱՐԵՐՈՒ Ա Ս Լ Ա Ն Ը 

դ. 

« Տ Ա Լ Ի Ո Ր Ի Կ Ի Զ Ա Ի Ա Կ Ն Ե Մ ք – Ա 5 > » 

Փոթորիկ ԿաՐ Սասնոյ լեոնա գագաթներուն վրա / եւ խոր ձորերուն 

յ վ * 

Զորս կողմ Էն շրքա պա տուած Էր Հայկական 1)ասունըէ Սրտական խու-

ժանները կը խուժկին ձորերէն վար , ու. թրքական բանակը իր թնգանօթ-

ները ուղղած էր լեռներուն ք սլա արա սա՝ գրոՀ տալոլ. լեռնա յին ժողովուր-

դին վըայ է 

Հարաւէն եկած ցեղախումբերը, ազդեցիկ Լէյխերու ղեկավարոլ– 

թեամբ, այս արշաւանքին աո լած էին կրօնական պատերազմի մը բնոյթը* 

Անոնց Հեաեւոզ խուժանները, մոլեգնած կրօնական աաելոլթենէ ել շլմո-

րած կողոպոււոներոլ Հաւանական առաաոլթենէ, կ^ արշաւէին դէպի ՏալլՈ– 

րիկյ պղտոր Հեղեղի մը նմանէ 

Ու աՀա, կեանքի ոլ մաՀոլան ճակատամարտ մըն Էր, որ կը սկսէր 

Տալլորիկի բարձունքներուն վրայ ու Սպիտակ Լեր ան խոր ձորերուն մէք։ 

Տալլորիկցիները իրենց Հետ ունէին Ա արՀատի անձնուէր ընկերները 

եւ երկաթէ պարիսպ կազմած էին Հարաւէն խուժող բազմութեան դէմ է 

Առածին իսկ բախումներէն, քրտական խոլ.մ֊անը կ՚ընկրկէր $ալւո– 

ՐՒ^յՒ քաքերուն անվրէպ Հարուածներուն առ քել, եւ սակայն Հարաւէն ե– 

կող Հեղեղը կ՝ալելնւսր օր ալոլր , կը դառնար սպառնական , ոռնոցներով 

կը լեցնէր լեռն ու ձորը, ու մոլլաներոլ առաքնորդոլթեամբ ճ|ւեաՍ1^ աղա-

ղակները խուլ արձագանգներով1 սարսափ կը տարածէին ամէն կողմ է Հե-

ղեղի այս ալիքները կոլ գային բախելու Տալւորիկի քաքերուն, որոնք եր– 

կաթէ կամքով՝ ազատութեան դրօշը բարձրացուցած էին իրենց ժայռերՈլն 

վ ր ա յ • Ամէն մէկ ս ՚ է ի ք , քրտական խուժանի, տաք ճակատամարտի մը բը– 

նոյթը կը ստանար ել սակայն երեկո յեան իրենց վիրալՈրները շալկած՝ 

վայնասուններով ետ կը քաշուէին , տեղ տալով նոր ժամանած խուժաննե-

րուն , որոնք կը Հասնէին Հարաւէն Հեւ ի Հեւ, մասնակցելու կրօնական պա-

տերազմ ին է 

կռիւները կը ծաւալէին դէպի Անսաք եւ ՝Ծ ովասարի Հարալային փէ– 

չերը> նոր վոհմակներու երեւամով • 

Իշխան Գրգօն սպառնալիք մըն էր թրքական բանակին դէմ, որ իր 

թնդանօթները ուղղած Անտոքին եւ Հատախի գիւղերուն՝ քաքալեր կը Հան-

դիսանար քրտական խուժանինյ Թրքական զօրքի Հրամանատարութիւնը, 
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յոյս ունէր քրաական խուժանով ընկճել հայ լեռնաշխարհը եւ մոխրացան 

Ա աս ունի պատասխանատուութիւնը քրտական արշաւանքի մը վերագրել՛. 

Ր ա յ ց բանակին այս սպասողական գիրքը նպաստ մը չէր բերեր քիւրտե-

րուն , որոնք, վայրկեան առ վայրկեան, թնդանօթներու որոտումին կը սպա– 

սէինէ 

Երկու, շաբաթ տեւող կռիւներու ընթացքին ԱասունցԷներն ալ զոհեր 

տուած Էին, եւ սա կա յն, ճակատամարտը այնքան տաք Էր յ որ կորուստնե-

րու սուգը աննշմար կ՚անցնէր : 

Տալւորիկը իսկապէս վտանգի ենթարկուած է ր , հարաւէն խուժող 

նոր ուժերու գրոհներէն ։ Թէեւ անցնող երեք շաբաթներոլ կռիւներու ըն-

թացքին , Տալւոբիկցիները հերոսական հռչակ մը շահած էին քրտական եր-

դերու մէ^է սակայն Տ"*֊աէրի ել ՀՀելանի չէյխ&րը միշտ ալ թարմ զանգուած– 

ներ կը գտնէին ճակատամարտի մէ^ նետելու յ 

իշխան Գրգօն մտահոգ էր ։ Տալւորիկի ընկճում ով, Ան ա ոքի ել Շա– 

տախի ճամբան կը բացՈէ–էբ քրաական խուժաններուն գէմ ւ 

- Հ ր ա ՛ յ ր , - ըսաւ Գրգօն, - ինչպէս կը տեսնեմ, թրքական բանակը 

Շատախի ուժերը շղթայած է թնդանօթներով ոլ կը վախնամ, թէ հարաւի 

խուժանը ընկճէ Տալւորիկը եւ մենք մնանք երկու կրակի մ է ի 

- իշխան Գրգօէ նոյն մտահոզութիւնը զիս ալ կը չարչարէի - ըսաւ 

Հրայր, - շաբաթ մը ա«աք, երբ $ալւորիկ է ի , իշխաններն ու կռուող երի-

տասարդները քաէաք երելու համար, հիացումով հետեւեցայ անոնց խիզախ 

կռիւներուն՛. Կարծես Հայաստանի հին գիլցազները իրենց դամբաններէն ե՛-

լած՝ Տալւորիկի ժայռերուն ապաւինած էին՛. Սակայն թշնամին, հազար հա-

զարով , պղտոր ու կլանող ալիքներու պէս կը բախէր Տալւորիկի քարափ– 

ներուն : Յաճախ մտածած եմ առաիրկելոլ քեղի , որ օգնութեան փութանք 

Տալւորիկին, բայց թրքական բանակին վաանգը տեսնելով մտադրութիւնս 

չգործադրեցի, Հիմա կր կարծեմ, թէ փոքրիկ խումբով մը այդ կողմերը 

անցնիլը անհրաժեշտութիւն է այլեւս՛. 

Իշխան Գրգօն, այս կարծիքի փոխանակոլթենէն ետք, անմիշապէս 

գործնական քայլեր առաւ՛. 

- Հ ր ա ՛ յ ր 1 ՜ ՀսաՆ ԳրԴօն ՚ - ճամբայ ելլենք, քանի ուշ չէ է Տալլորի– 

ԿԸ եթէ ընկճուի , մենք ալ կը պարաուինք ՚. Ոաաախի ուժերը բաւական են 

թրքական բանակի առաշին հարուածները դիմագրաւելու է 

Ամառնա յին այգ գիշերը I Հրայրի ե լ Ն դ ո յ ի ղեկավարութեամբ, հա– 

րիւրէ աւելի կարիճներ , Անաոքի փԱերէն կ՚անցնէին, սպառազէն ոլ կորո-

վ ի , երբ անգին Տալւորիկի ժայռերուն մէՀ տեղի կունենար մեծագոյն ող-

բերգութիւնը ա՛յն ճակատամարտին, որուն մէ1 նետոլած էին Տաշւորիկցի– 

ները, իրենց կիներով ու երեխաներով՛. 

Օգնութեան փութացող այս արշաւախումբը կէս գէլերէն հազիւ հա-

սած էր Գէբէ՚եէ փէշերուն եւ շունչ կ՚առնէր հէւղակներուն մ է ի Հովիւնե-

րէ շրջապատուած՝ հոն կը հասնէին երկու երիտասարդներ հեւասպառ։ 1Լ֊ 

նոնք Տալւորիկի իշխաններուն կողմ է ղրկուած էին, իշխան Գրգոյէ « գ ն ո լ ֊ 
թէւնը խնդրելու է 

Սուրհանդակները Էրարու բերնէն խօսք առնելով, պատմեցին տեղփ 

ունեցած արիւնալի ճակատամարտը, որ նոյն առաւօտ հարիւբէ աւելէ Տայ– 

ւորիկցի երէաասարդներու նահատակութեան պատճառ դարձած է ր ։ 

- իշխան Գրգօ\ արէւնը ծովէ պէս դարձած է Սպէաակ Լերան ձո– 

բերուն մԷ1, թշնամիի դիակները կուտակուած են գետեզերքներին եւ ձո– 
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րերոլն մ է Հ , բայց Հազարաւոր բազմութիւններ իրարու, ետեւէ կը խուժեն 

մեր վրա յ, « Ա լ լ ա հ , Ա լ լ ա հ » պոռալով, մինչեւ մեր դիրքերը կ առա քան ան 
եւ մէկ մասին կոաորուելէն ետք միայն՝ մնացորգները կը նաՀանքեն » կուրծք 

կուրծքի կո֊իւ մըն է , որ երեք օրերէ ի վեր կը շարունակս լի Տալլորիկի մէք 

եւ մ եր քւազմամ թերքը կը սպառէ \ 

- Միա յն մեր ռազմամթերքը չէ սպառիր է այլեւ մեր երիտասարդս լ– 

թի՛նը կը Հնձէ ու մենք քիչ ենք թիլովդ - մէֆ մտաւ միւս երիտասարդը, 

որ իշխան Գասպարի տունէն է ր , - այս առաւօտ, մեր առա քէն դիրքեր ոլն 

վ ր ա յ , Հարիւրէ աւելի երիտասարդներ ինկան ժայռերու տակ եւ խոլճապ 

ստեղծոլեցալ ժողովուրդին մ էք: Կիները իրենք զիրենք ձորերը կը նետ էին , 

թշնամուն ձեռքը չիյնալու Համար; Շատերը իրենց երեխաներով բարձունք-

ներէն գաՀավէժ եղան : ք^շնամին կիրճի անցքը գրաւեց , ներս խուժեց վայ– 

րագ կատաղութեամբ ։ Իշխանները ի զուր փորձեցին խուճապը դադրեցը– 

նելէ Այդ պա Հուն, Հայրս ես միւս իշխանները մեզ ճամբայ Հանեցին, որ 

ՀքԷնիկ գանք օգնութեան խնդրանքով; Երկու ուրիշ երիտասարդներ իշխան 

հետոյի քով գացին Կէլիէկուզանի Օգնութիւնը խնդրելու յ Գրութիւնը շատ 

ծանր էէ խոլորին աչքերը յառած են խոլմբին, որ Տալլորիկի բարձունքնե-

րը բռնած՝ անխնայ կրակի տակ առած Է քրտական Հորդաներըք որոնք ա– 

րիէնլուայ ու մոլեգինք սուրերը մերկացուցած՝ կ առա քան ան գէ"(ի խո լ– 

ճապաՀաբ ժողովուրդը է 

Ա՝ ի ւս երիտասարդը աւելցռւց» 

- Ա ա տանոլ Հին կամուրջն ալ քանդեցին, որպէսզի թշնամին այս 

կողմը չկարենա յ անցնիլյ էէ ոլճապաՀա ր կիներ, երբեմն խմբովին, ետ կր 

դառնային գէսչի կռուող Տալւորիկցիները, ոլ կ՚անցնէին անոնց դիրքեր էն, 

կռուի մ է^ նետուե լու Համար է Զէ^քի ձայներոլ ու սոլրերոլ շաչիւնին միա-

ցած էր աներեւակայելի վայնասուն մըէ մէկ կողմ էն « Ա լ լ ա հ – Ա լ լ ա հ » է միւս 

կողմէ՝ « Զ ա ր կ է ք ձեր հ ո գ ո ւ ն գուրպան» աղաղակներով ընդմիջուած է Երբ 
մենք Հեռացանք, այս Էր տեսարանը մեր աչքերոլն առք ել: Ա՝ իակ յուսա-

տոլ ուժը կը մնար ԱարՀատի խումբը, որ ժայռերու պէս ամուր, թշնա– 

մոլ խուժանը ճղակոտոր կ ՚ ը ն է ր իր շեշտակի Հարուածներով • 

Հրայր քանի մը Հարցումներ ըրաւ դիրքերոլ մասին ու Համոզուե-

ցաւ գ թէ Տալլորիկի երկու գլխաւոր անցքերը թշնամիի ձեռքն են ել միայն 

մէկ բարձունքը կր մնար ապաւէն ԱարՀատի խում լէին ւ 

Ի շիան Գասպարի տղան խօսքը ո*֊զղելով Հրա յրին • 

- Պարոն Արմ ենա՚կ, որքան ատեն որ դուք մեր ի լիաններու Հետն 

ԷԷՔ՝ կռիւները յա քող կ՝ընթանային, թշնամին միշտ դիակներ տալէ ետք, 

կը նաՀանքէր խոլճապաՀար ել պար աո լած տ ՛Նոր ալիքներ կոլ գային ու մեր 

դիրքերուն առ քել. կ՝ընկրկէին, բայց ձեր մեկնելէն ետք, բազմաթիւ ցեղա-

խումբեր Հասան, որոնց գլուխը կրկին անգամ կեցած էին Զի լան ի եւ Տոլ՛-

տէրիէ լէյխերռ» որոնք անդուլ ոլ անքուն կը ՀրաՀրէին այգ բազմ ո լ թ ի լ– 

նը։ Ու պատաՀեցալ, որ այս վերջին շաբթուն մոլեգնած այս բազմ ութ ի լ ֊ 

ԻՐ շարքերէն ինկած դիակներու վրայէն կ՝անցնէր դէպի մեր դիր-

քերը* Այս վերքին երեք օրուան մեր կորուստները շատ եղանէ Մէկ կոզ– 

մէն՝ ինկած երիտասարդներուն սուգը, ել անոնց ազգականներուն լացն ու 

կոծըէ միւս կողմէ՝ թշնամոլ ոռնոցները, յուսաբեկութիւն առա Լացուցին 

ժողովուրդին մ է ք , որ խռնուած էր գիրքերու շոլր1 ել կը մասնակցէր կըռ– 

քւին է 
Սպիտակ Ի/ազակի կիրճին գրաւումը ըստ երեւոյթին ոչ միայն կըռ– 
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ոլոգները տեղահան կ ՚ ը ն է ր , այլ խուճապ կը ստեղծէր ժողովուրդի հոդի էն 
մէէ•> "Ր մինակը, Տալւորիկի բարձունքներուն վրայ, կեանքի եւ մա հո լան 

կռուէ մը բռնուած է ր , անհալէւ թշնամիին դէմ։ 

~ Իշխան Գրգօ ^ - ըսալ. Հրայր, - այլեւս հոս երկար հանգստանալու 

ժամանակ չ է , ճամբայ ելլենք, արշալոյսին կը հասնէնք Գէորգի եւ Ադամի 

գէրքերունէ 

Իշխան ԳբգոյԷ դէմքր մոայլ էր ու ճակատին ճիշդ մէքտեղ երակը 

ուռած էր զայրոյթէն՛, Վճռականութիւն մը կար անոր ամուր սեղմոլահ 

շրթունքներուն վրայ է 

Հրայր եւ Էշխան Գրգօն մէաժամանակ ոտքէ կան գնեց ան : հրէտա– 

սարգները զսպանակէ մը մղուած՝ ոտքէ ցատկելէն ու անոնք ճամբայ ելան 

գէպէ Տալւորէկ, թափով ու զա յրո յթով է 

Աղօտ կրակ մը կը մարմրէր հէւղակէն առքեւ ու հովիւները իրենց 

հրացաններուն կռթնած՝ անոնց եաեւէն կը նայէին կռոլի կարօտով։ 

ձ 

Արշալոյսէ կաթնաւուե լոյսը հազէ լ կը բացոլէր Գէբէնէ գագաթին, 

Գրր իշխան Գրգօն ել Հրայր վերի բարձունքներէն կ՚էքնէէն Ա ար հատ է բըռ– 

նած ժայռերուն թիկունքը է 

Տալւորիկի սուրհանդակները, գլխակորոյս արագոլթեամբ, արդէն 

հասած էէն կեդրոն եւ էշխաննեբոլն հաղորդած, թէ Ար մ են ակ եւ էշխան 

Գրգօն հասած են գէրքերր եւ պէաէ մտնեն կռուէ տ 

Զայն մը այս ծայր էն, ձայն մը այն տեղէն ու ամէն կողմ է ոգեւո-

րութեան աղաղակներ կը րարձրանայէն, քաէալերական խօսքեր կ՚ուղղէին 

յուսալ քուած բազմութեան, թէ օգնութիւնը հասած է Աասնոյ բոլոբ չ ը ր ֊ 

չաններէն ու Սասունն ամբոզէ էր մասնակցութիւնը պիտի բերէ Տալւորէկէ 

ճակատամարտէն: 

Ու բերնէ-բերան լուրը կը հնչէր բազմութեան մ էէ՛ 

- իշխան Գրգօն եկած է Եէնէկէն, ղէնեալ բանակով մը։ 

- Արմենակ դիրքերոլ մ ԷՐ է եւ ճակատամարտը կը ղեկավարէ I 

- իշխան Պետոյի զին ոլորն եր լ, կը մօտենան Տալւորէկէ թաղերուն ։ 

- իշխանաձորէն եկող մարտիկները Գէրինի բարձունքներէն վար կը 

թափէն գէպէ Սպէաակ Լեր ան ձորերը։ 

Խուճապահար ժողովուրդը կ՚ամփոփուէր ու կրկնակէ ոգեւոբու– 

թեամբ կը դառնար գէպէ ռազմավայրը է Կէները մերկ սուրերով եւման– 

գաղներով առաշապահէ գերին մէք էին ու անզուսպ։ Իշխանները, աը– 

ղամարգոց գլուխը անցած, կը հասնէին սակաւաթիւ կռուողներու թէկով– 

յլր եւ զանոնք կր քաջալերէին օգնութեան փրկարար լուրերով։ 

Բուռ մը ժողովուրդ ոտքի էր կիներով եւ երեխաներով, բանակ դար-

ձած, միակամ ու ազատատենչ, եւ մահուան դէմ կ՚երթար անվերադարձ 
մճռակամութեամբ։ 

Արեւը հազէւ թագ կապած էր Անտոքէ եւ Գէբէնէ գագաթներով, երբ 

թշնամին իր յաղթանակին վսաահ՚ սալավաթէ ոռնոցներով կ ՚ ո լ զ է ր ներ-

խուժել Տալւորէկէ թաղերը։ 

ձէշգ այդ պահուն, Տալւորէկէ վերի ժայռերէն ոլ վարէ դիրքեր էն, 

միահազոյն Համազարկեր կը բանային Տալւորիկցիները, այս անգամ բազ-

մապատկուած ուժերով։ ( I ՛ ֊ արիւնլուայ ճակատամարտ մըն է ր , որ կը բաց– 

ոլէր Օգոստոսի 2 0 – / * , Տալւորէկէ բարձունքներով վրայ եւ Սպէաակ 



1 4 հ Ա Գ Ւ Ն 

զակի ձորերուն մէք1 Թշնամին իր դէմ կր գանէր ազատութեան տենչով 

բռնոլած վճոական բանակ մը^ աւելի Հզօր \ աւելի խորտակող, քան մինչ 

այգ տեղի ունեցած կռիւներու ընթացքին իր տեսածները է ԱարՀատ իր գէր~ 

քերէն, ի շիան Գրգօ իր Հարուածողական ումով ոլ նո յն պա Հոլն Հոն Հաս-

նող իշխան Պետոյի ղրկած զինուորները, միաժամանակ կը նեաոլէին ճա-

կատամարտին մ է ք , յաղթանակի վճիռով • 

Տալլորիկի Հին Հրաբուխը պայթած էր ու երկաթ կը տեղար շրքա~" 

կա յ ձորերուն վրա յ է 

ճակատամարտը շարունակուեցալ ամբողք °ՐԸ յ լեռն ու ձորը էեցը– 

նելով աղաղակներու արձագանգներով • Թշնամին անՀամար դիակներ կը 

թողուր գիրքերուն առ քել. եւ երեկո յեան կ՝ Ընկրկէր ) կը նաՀանքէր ու ապա՝ 

խոլճապաՀար փախուստի կը գիմ էր տ Լքելով գրաւած ՐՈԼՈՐ ^էԻր^^ՐՐ » 

կ՚անցնէր գետը եւ կը ցրուէր Ա պիտակ Լերան բազմաթիւ արաՀետներուն 

մ է ի 

Տալլորիկը լաղթած էր է 

ԱարՀատի խումբը ժայռերուն մ էք ժա՛յռ դարձած՝ մաՀուան պատե-

րազմը երբ կր վարէր ( Սարերու Ասլանին աչքերը երբեմն Սպիտակ ի)ազա-

կի բարձունքներէն անգինդ մշուշներու մ էք կորած լեռնագագաթները կ ՝ընդ՜ 

ԳԸրկէր ո լ ֊ Հեղին ի այգիներուն մ է ք , ծիրանի ծառին տակ, Աոլսամի դեղ-

ձան ծամերը կը տեսնէր է Վտանգը, որ կը տարածուէր ամրողՀ լեռնաշի ար– 

Հին մէք ) կրնար կուլ տալ նաեւ Հեղինը, Սուսամն ալ Հետը* ԱարՀատի 

սիրտը կը ճմլուէր պաՀ մը ու անՀսւն զայրոյթով իր Հարուածները կ՝ոլղ– 

ղէր թշնամիին, որ գազանային բնազդներով կ՚ոռնար Հայկական այս ձո-

րերուն մ ԷՀ * 

Թշնա մ ու դէմ Հալածանքը տարերային բնոյթ մը ստացաւ։ Փոթոր– 

կալի կարկուտէ մը ետք, կիրճերէն ու բարձունքներէն, անզսպելի Հեղեղի 

մը նման Տալլորիկցիները խուժեցին թշնամիին վրայ։ 

ԱարՀատի խումբը առաքապահն էր ու արշաւի ելած կը ձգտէր անց-

նիլ Սպիտակ ք&ազակէն անգին յ 

Հրայր , իշխան Գրդօն եւ Տալլորիկի ի շի անները, երեկո յեան մթըն– 

չաղը չի քած՝ դարձած էին Տալլորիկի բարձունքը, գիւղական թաղերուն 

մօտիկ եւ կը Հսկէին ռազմական գործողոլթիւններուն վրա յ է 

Թշնամին շատ դիակներ թողած Էր Տալլորիկի կիրճերուն ել Սպիտակ 

կազակի ձորերուն մէք: Բայց խո լմանը անթիւ ու անՀամար էր եւ Հարա-

ւէն անոր միացող ցեղախումբերը անպակաս էին * 

Հրայր դառնալով Տալւորիկի իշխաններուն ըսաւ. 

- Ի շիան Գաս պա՛ր , ի շի աննե՛ր , մարդ ղրկեցէք դէպի Սպիտակ 1$ա– 

զակՏ որ ամբողՀ ժողովուրդը ետ բերեն է Ա՛ ասնալորապէս սուր Հանդակ Հաս– 

&ոլցէք ԱարՀատի խումբին, որ Հոս վերադառնա յ , որպէսզի մեր ուժերը 

ամփոփենք եւ պատրաստ ըԱանք նոր վտանգները դիմագրաւելու* 

Իշխան Գրդօն բարի նկատեց այս կարգադրութիւնը եւ իշիաններլւ 

ժողովի նստեցան, կատարուածը կշիռի զարնելու Համար է 

Ի շիան Գրգոյի եւ Հրայրի կարծիքով, թշնամին վերջնականապէս 

պարտոլած էր ել այլեւս վերադարձ պիտի չունենար ւ 

կրակները վառուած էին բոլոր թաղերու մ է ք , կռուողներուն Համար 

կերակուր պատրաստելու* Շատերը իելակոբոյս ուրախութեան մէք էին ՚. 

Յաղթանակը ամէն բան մոռցնել տուած էր բոլորին % ՛Բանի մը մայրեր, 
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կռուողներուն ճաշ պատրաստած ժամանակ, մղկտալով ու արցունքով կ՛եր– 

դէին կորուստը իրենց կտրիճ զաւակներուն է 

Գիլերը թանձրացած էր ամէն կողմ, երբ ձորերը թափուած $ալւո-

րՒհտՒ^^ԲԸ 1 էրենց օգնութեան եկող կիներու Հետ, կը վերադառնային պա– 

պենական օճախները ։ Ամէնէն վերք կը Հասնէր ԱարՀատ, իր խոլմբովհ 

- Ապրիս ԱարՀատ, - ըսաւ Հրայր ոլ աչխուժոլթեամբ ոտքի ցատ-

կեց եւ Համբուրեց ԱարՀաաը ճակատէն, որ իր երկաթեայ խում բով կրցած 

էր վտանգը դիմագրաւել մինչեւ իրենց Հասնիլը\ 

Տալւորիկի իշխանները բոլորը ձայնակից եղան այս գնաՀատանքին 

ու կիները օրՀնութեան մրմունջներ ուղղեցին Ա • Գէորգին ։ 

ԱարՀաա գնաՀատանքի ու գովքի սպասող մարտիկը չ է ր , Հրաբուխ 

մը կեռար անոր կուրծքին տակ, սրբազան այս կռիւներու ընթացքին; 

Հրայրի եւ իշխաններու արտայայտոլթիւնները ծանր եկան իրենէ 

- Պարո՛ն Հրա յ ր , տղաքը առիւծի պէս կռուեցան, վերի ղիրքերէն կը 

տեսնէիյ թէ իշխանները ինշպէ՚ս կը խոյանային թշնամիներս էն դէմ, որ 

կիրճերէն անցած արդէն գիլզերը Հասած էին : Ջեր ել իշխան Գբգոյի օգ-

նութիւնը եթէ չՀասնէբ, բո լորս ալ կը նաՀատակոլէինք այս բարձունքնե-

րուն վյրայ, մեր պապերուն գերեզմաններուն քով։ 

Տալւորիկի ազատամարտը յաղթանակով վերքացալ ։ Բոլորին սիրտը 

լեցուած էր Հպարտանքով ու անձնավստաՀութեամրՀ Ցեղապետական լեռ-

նաշխարՀը կարծես բնական կը գտնէր երկու Հարիւրէ աւելի իր զոհերը, 

որպէս մատաղ ցեղին գոյատեւման; Աոլգ չկար յաղթական ժողովուրդի 

սրտին, բայց Հերոսաբար նաՀատակուածներոլ գովքը կարգէին կիները ու 

արցունք կը Հոսէր անոնց ալքերէն ։ 

Տալւորիկի երկաթեայ լեռներէն երկաթէ մարդիկ ծնած էին ՈԼ ա– 

նոնք պիտի ունենային իրենց երգը• 

Տսւլստիկի զաւակն հմ քաջ.. . 

Գիշերը խաղաղութեամբ /վալ Տալւորիկի բարձունքներուն եւ երկ-

նակամարին վրայ պլպլացող աստղերը քթթուն աչքերով կը թափանցէին 

յաղթանակով Հարբած լեռԴ.ական այս ժողովուրդին Հոգիէն ներս։ Որքա՛ն 

վիշտ, որքա՛ն Հպարտանք, որքա՛ն սրբազան կորով կար Հինաւուրց այս 

ժողովուրդի սրտին մ ԷՀ ։ 

Արշալոյսէն շատ առաջ, Հրայրի եւ իշխան Գրգոյի կարգագրու– 

թաեմբ, խուզարկու խում բեր նետուեցան դէպի Ապիաակ Իքազակ, գիտնա-

լու Համար, թէ թշնամին պիտի յայանուի՞ իրենց դիրքերուն աՎեւX 

Անցած օրուան խուճապը Հոգիները վրդոված է ր ։ Տալւորիկը կը զգար 

թէ գերազանց է թշնամիին ուժը եւ կրնար կլանոլիլ մոլեռանդ խուժանին 

ալիքներէն։ 

Հ ր ա յ ր կր զգար այս Հոգեկան անհանգստութիւնը եւ կուզէր վերա-

կանգնել կորովն »ւ անձնավստաՀութիւնը մարտական ժողովուրդին։ 

Արեւը Հազիւ լեռնագագաթները Համբուրած է ր , երբ խուզարկու 

խումրերը վերադարձան, իրենց Հես, բերելով քանի մը գերիներ, որոնք 

չ է թ Ի^ապաՀար նահանջին Հետեւիլ։ Խուզարկուները Ապի-

աակ Խազակի ճանապարՀին վրայ գիմաւոբած էին երեք Հայեր, որոնք Հե– 

ղխնէն, քՍ ի ան քէն եւ Բսանքէն ճամբայ ելած էին դէպի Տալւորիկ։ Անոնք ա ֊ 

կանաաես եղած էին գլխակորոյս այն փախուստին, որ իրենց շրջաններու 
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լեռնանցքներէն դէպի Հարաւ կ՚երթար , անիծելով Թուրքը, որ խաբած էր 

զիրենք, գովելով Տալւորիկը որպէս կռուող բերդ մը։ 

Գերի քիւրտերը աւելի պատկերազարդ պատմութիւնը կ՝ըեէին իրենց 

Հասած Հարուածներուն % 

- Ի՞նչ կը Հարցնէք է մեր ցեղախումբերը եւ ցեզապետները այս ձո-

րերուն մէք, գազաններուն եւ թռչուններուն կեր եղան, մարգ չմնա՜ց ։ իսկ 

մեր չէյխերը երդումով Հեռացան այդ ձորերէն, այլեւս այս կողմերը չվե-

րադառնալու Համար: 

Ա՝իլս վիբաւորը ձայնը բարձրացոլց • 

- Աստուած քանդէ թուրք սուլթանին թախտը , խաբեց մեզ ու մենք 

ուզեցինք կրակը մեր ձեռքով բռնել: Աստուծոյ պատիժին մե՛նք ենթարկ-

ուեցանք ու այսպէ՜ս, ամօթաՀաբ ու սգաւոր % չէյխերը վերադարձան գէ– 

պի Հարաւ։ Ա՚ենք մեռած մարդ ենք ու Հիմա ձեր ձեռքին ձեր կամքին 

ենթակահ • • • 

իշխան Գասպարի կարգադրոլթեամբ՝ վիրալորներուն Հաց տրոլե– 

ցաւ ու Վէրքերը կա պո լեց ան յ Տալւորիկցիները ցեղապետական իրենց Հին 

ալանդոլթեամբ՝ գերիին ել վիրաւորին ձեռք չէին դպցներ % 

Ատացուած տեղեկութիւնները ցոյց կու տայինք թէ Տալլորիկի յաղ-

թանակը ամբողջական էր եւ թէ արիւնոտ մարտէն յետոյ, ատեն մը ան– 

վըտանգ պիտի անցնէին այս լեռնագագաթներուն վրա յ է Աստուծոյ դրաց– 

նութեան մ է ի 

Հ ր ա յ ր 1 մաաՀոգ, դարձաւ իշխան Գրգային եւ Կէլիէկոլզանէն եկող 

զինուորներոլձ • 

- Իշխան Գրգօ՛, ատենն է , որ վերադառնաք ձեր շրքանը, որ վտանգ-

ուած է թրքական զօրքերէն է Ամրացնենք մեր ֆիզերը, տասը օր եւս ու 

Աստուած մեզի օգնութեան պիտի գայ իր ձիէն ձմեռով։ ՛Բանի մը օր կը 

մնամ Տալլորիկի իշխաններուն Հետ եւ ապա ե՛ս ալ կը վերադառնամ Մ չ ո յ 

Գա շար է 

Իշխան Գասպար, բոլոր իշխաններու կողմ Է, շնորՀակա լութիւն յայտ-

նեց ի շիան Գրգո յին, կէլիէկուզանի մարտիկներուն եւ Իշխանաձորէն Հա-

սած խում լւին) որոնք Տալլորիկին օգնութեան Հասած Էին է Իշխանները միա-

բերան յայտարարեցին • 

- Տալւորիկը պատրաստ Է իր զաւակները զոՀ բերելու ձեր շրջաննե-

րու պաշտպանութեան ։ Մ եր ճակատագիրը իրարու շաղկապս լած կ է Այս 

սրբազան կռիւը վերք պիտի չգտնէի մինչեւ որ Հայ ժողովուրդը իր ա զա-

տութիւն ր չստանա յ է 

Ազատամարտի այս անընկճելի կամքը տեսնելով* Հրայրի Հոդին լեց-

ուած էր լաւատեսութեամր։ Անոր մտածումը կ երթար պատմական Հեռա-

ւոր օրերուն յ անցեալը այս օրերուն ձուլելով % 

- Իշիաննե՛ ր, առիւծի պէս կռուողնե՝ր, ձեր մ է քէն լուսեղէն պատ-

կերով կը տեսնեմ Թոռնիկ Մ ամիկոնեանը, որ ութ Հա բիւր տարի առաք ան-

ցաւ այս կիրճերէն, թշնամիները ճզմեց ու ստեղծեց Աասնոյ ի շի ան ա պե-

տութիւնը է Ա՝ենք Հարստոլթեամբ Ու զէնքով շատ աղքատացած ենք, բայց 

մեր Հոգիներուն մէջ Մամիկոնեաններոլ աւիւնը կը տեսնեմ, որոնք ազա-

տութեան Համար Հազար Հազարով ինկան, փառաւոր պատմութիւն մը ձը– 

դելով յետնորդներուն է 

Ու. ղրոյցը տաքցաւ Հին օրերու Հերոսական դրուագներով եւ Հեքիա֊ 
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թայի% Գաւիթը ել Թուր Կէծակը փայլեցոլց ազատութեան տենդէն բռնը– 

լած այս բազմութեան Հոգիին մ է ք ։ 

Հովիւներու իշխանապետութիւն մը մնացած էր Աասնոյ բարձունք-

ներուն վ ր ա յ , իշխանական Հին փարթամոլթենէն կորեկէ շոր Հացը կը մնար 

իրենց սեղաններուն, բայց ժառանգաբար Հասած ազատութեան տենչը զա-

նոնք կը դարձնէր քաքակորով ու իշխանական : 

կ ա յ ր ԱարՀաա ի խումբին Հետ մնաց Տալլորիկ քանի մը օր է Անոնք 

ա ց ե լ ե ց ի ն բոլոր մօտակայ գիւղերը, մխիթարեցին շատ մը ընտանիքներ ու 

քաջալերեցին ժողովուրդը, որ աննկուն կամքով տէր կենայ իր ազատու-

թեան % 

Ամէն օր յ Հարաւային շրքանի Հայ գիւղերէն մարդիկ կու գային Տաէ– 

ւորիկ, նկարագրելու Համար քիւրտերու եւ թուրք ոստիկանոլթեան խոլ– 

ՃապաՀար փախուստը ել իրենց Հիացմունքը յայտնելոլ Տալլորիկի պատ– 

մ ական գիմ ադրութեան ։ 

Հրայր տեղի տալով ԱարՀատի խնդրանքին, թ ո յ լ տուաւ, որ անիկա 

թւ&ււցիկ խումբի մէկ քանի մարտիկներով այցելէ Հեղին, քաքալերէ ժո-

ղովուրդը եւ յաղթանակի զգացումը տարածէ անոնց մ է ք , վստաՀ թէ բեր-

նէ բերան, ոգեւորութիւնը պիտի տարածոլի Բսանաց գալաոի եւ շրքակայ 

գիւղերու մէք։ 

ԱարՀատ կրկնակի ուրախութեամբ եւ ներքին յուղումով ճամբայ ե՛-

լաւ դէպի Հեղին, չորս տարուայ թափառումներէ յետոյ, անգամ մը եւս֊ 

Սուսամը տեսնելու յոյսով ։ 

Իքոլմբը փոքրիկ Հանգիստ մը կընէր Ա պիտակ Ազրիւրին վրայ ու 

ԱարՀատ մանկութեան օրերու Հաւատքով ու ներշնչումով, կը խմէր զու-

լալ քուրը, անՀոգոլթեամր, մտածելով թէ Աասունցի Գաւիթի խմած քու-

րը զօրութեան աղբիւր մը պիտի ըԱար ազատամարտի բոն ո լա ծ իր Հոգիին 

Համար։ Մատաղ արձանագրուած մարտիկ մ ը , որ ըստ Աամիկոնեան աւան-

դութեան, վերադարձ չունի գէպի իր խաղաղ տունը: Աուսամի սէրը երա-

զանք մը կը մնար, մ շտապէս ներկայ էր ներաշխարՀին մէք՛՛ 

Արեւը դեռ մար չմտած՝ խումբը մեծ Հ ելքով կ ՚ ի ք ն է ր Հեղին եւ կ՝ուղ~ 

զըւէր իշխան Վար դան ի տունը՛. Անոնց անցքը ոտքի Հանած էր գ ի ՚ ֊ զ ը » 

- Տալւորիկի կռուողնե՛՛րը եկած են ։ 

- Ընկերութեան մարդիկ խում բով մտան իշխան Վար գան ի տո՛ւնը։ 

Այսքանը բաւական է ր , որ գիւղի բոլոր մեծամեծները լեցուին իշ-

խանին տունր ։ 

Իշխան Վարգան գրկաբաց ընգոանեց Տալւոբիկէն Հասած այս առիւծ-

ները, որոնք դեռ քանի մը օր առաք Սպիտակ խազակի ժայռերը կը դղրբ– 

գէին իրենց Հրացաններու որոտներով, ու Հիմա, որ վտանգը Հեռացած է ր , 

Հերոսներուն Հետ այս Հանդիպումը իր անձին ու Հեղին գիւղին պատիւ մը 

կը նկատէր ել ուրախութեամբ ու գոռոզոլթեամբ կը լեցուէր՛ 

- Բարով եկաք, իմ աչքին ու գլխուն վրայ եկաք։ Տալւորիկի զօրեղ 

դիմադրութիւնը եթէ չըլլար > այգ գազանները պիտի լափէին մեր չրքան+ 

ները ու այսօր մենք աւերակներու վրայ պիտի նստէինք է Պիտի .կռուէինք, 

բայց մեր ուժերը ք ի չ էին անհաշիւ թշնամիին դէմ X ^ \ 
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- ի շիան Վար գան, - ըսաւ. Ադամ , - թուրք ոստի կանոլթիլնն ու զօր-

քը զօրավիգ կան գնեց ան քրաական խո լմաններուն՝ Աասնոյ բարձունքները 

գրաւելու Համար է Անոնք պիտի վերադառնային Ի)ոլլբը, ձիանքը եւ ք՝սան– 

քը կողոպտելու ել ոչնչացնելու յ 

- Աստուած մեր երեսը նայեցաւ, - ձայն բարձրացուցին քանի մը իշ– 

խաններ է 

- Մենք ալ սպառելու վրայ Էի^ք յ ~ խոլԼ ձայնով ըսաւ ԱարՀատ, 

կարծես ինքն իրեն Հետ խօսելով, - բարեբախտաբար Աասնոյ զինեալ չըր– 

քանները օգնութեան Հասան ել թշնամին կոտորոլած՝ նա Հան քեց \ Թրքա-

կան բանակը, որ երկաթէ օղակի մ էք առած էր բոլոր շրջանները, իր ամ– 

րողք ումով ճակատամարտին մէք չնետոլեցալէ 

՝ք՝իչ մը լր֊ելէ ետք՝ ԱարՀատ մենախօսեց • 

- Եկող տարի տեսնենք ի^նչ ճամբայ կը բացոլի մեզի եւ մեր ժողո-

վուրդին : 

հյօսակցութիլնր բեբնէ–բերան սրաՀը լեցՈլց է Էքօսեցան ՛քիւրտերու 

անՀաշիլ կորուստներուն մ ասին, գո*Լքը Ըր/1^՛ յ կարիճներուն, կիներու 

անուններ յիշոլեցան, որոնք ճակատամարտին մասնակցած Էին ^ ի շիան 

Գրգոյի եւ իշիան Պետոյի խելացիութիւնը եւ վճռական կեցուածքը Հիաց-

մունքով յիշեցին , ու երբ զրոյցը վերքացալ. 1 իշիան Վար գան պաՀ մը դար-

ձաւ Ադամին • 

- Ադա՛մ, այս բոլորին մասին կը խօսիք, բայց խօսք մը չըրիք Տէր– 

՛Հազարի տան Գէորդի մ ասին. որ ինչպէս կը լսենք, չորս տարիներէ ի վեր 

լեռներն է եւ Աբաբոյի պէս կը կռուի թշնամիին դէմ է Եօթ—ոլթը տարի ա– 

ռաք այստեղ ուխտի եկած Էին եւ ասկէ ալ Առաքելոց վանքը ղրկեցին, որ 

ուսում առնէ եւ քաՀանայ դառնա յ , բա յ ց , ինչպէս լսեցինք, մարտիկ դար-

ձաւ ազգին ու Ընկերութեան ։ 

ԱարՀատ գլուխը կախեց ել յուղումի մատնուեցաւ % 

Ադամ ժպիտով նայեցաւ ԱարՀատին ու դարձաւ իշիան Վար դանին • 

- Ա Հա՛ ԱարՀատըէ իշխա՛ն, ձեր տան մէքն էէ Ան Հիմա մեր խմբա-

պետն Է եւ Ժողովուրդին կողմ Է՝ Սարերու Ասլան մկրտուածէ 

ԱարՀատ անմիքապէս խօսքը կտրեց• 

- Ադա՛մ, շատ ձայն մի Հաներ, մեր պարզ պարտականութիւնը կա-

տարեցինք տ 

Իշխան Վար գան Հպարտոլթեամբ դարձաւ ԱարՀատին • 

- Գոլն Հազար բարով եկար, մեր Ա՚քանի փառք ու պարծանքէ Մեր 

շրքանն ալ այս յաղթանակին մէք իր մեծ բաժինը բերաւ, քանի որ ամէն 

կողմ քաք ԱարՀատի մը անունը տարածոլեցաւ. • • 

Իշխանը դարձաւ շուրքիններուն » 

- Մեր տնեցինեորւն ձայն տուէք, որ այս կողմ գան է Գէորգը մեր 

տան տղաներ էն մէկն է է 

Իշխան Վարդանի կինը, Աոլսամը եւ Հարսները սրաՀ մտան է Իշիան 

Վար գան ակն յայտնի խանդավառութեամբ խօսքը անոնց ուղղեց• 

- ԱՀա ձեր Աոլրբ Գէորգը է որ մեծցած է ազգի ազատութեան անձնը՜ 

լէբ դարձած, կտրիճ ոլ յաղթական կը վերադառնա յ մեր վանքին ՕրՀնոլ– 

թիւնղ առնելու ւ 

Տնեցիները յոլզուած էին այս անակնկալ Հանդիպումէն է 

Սուսամ արցունքախառն ժպիտով ոլ դոզդոէուն ձայնով ըսաւ* 

ք՛արով Էք եկեր, Հազա՛ր բարով է 



կիները բՈլորը կրկնեցին՚ 

- Բարով էք եկեր, հազա՛ր բարով, աունը ձերն է ։ 

Խօսքը չերկաբեցաւ։ Խոր յուղումը լռութեան մա ան ած Էր բոլորըյ 

ճուտով կերակուրի պատրաստութիւն տեսան եւ սեղան բացին Լիւ-

րերուն : Սեղանին Հուրք՝ խօսք եղաւ Ընկերութեան մասին–. Օգնութիւն պի-

տի Հասն Էր Սասուն, խում բեր պիտի գային Հեռաւոր կովկասէն ։ էւ սա-

կայն Տալւորիկը մնացած էր մինակ, խումրերը Հասած չէին, Տամ ատեան 

ձերբակալուած եւ աքսորուած էր ՚ Մուրատ անցած էր կովկաս ; Աասուն– 

ցիներու աչքը անոնց ճամրուն կը մնար՛. Սակայն Աասունը շրջապատուած 

էր եւ կը տանէր իր գոյամարտը, աչքերը յառած Հեռաւոր Հայութեան ։ 

ԱարՀատ ել Ագամ Հրայրի քաջալերական խօսքերր Հաղորդեցին Հե-

զին ի իշխաններուն, յոյս տոլին, թէ աշնան, կամ յաջորգող գարնան Արա– 

բոյի խումբը պիտի Հասնէր Աասուն, Մուրատ ղինեալ խումբ մը Հետը ա– 

ռած պիտի վերադառնար։ Հրայր Մչոյ Գաշտին մէջ դիմադրական խում– 

բեր կը պատրաստէր՝ բռնակալութեան դէմ: Այդ տարի վտանգը անցած կը 

նկատէ ին, սակայն յաջորդ գարնան Համար անՀրաԺեշտ էր զէնքի, վառօդի 

եւ կապարի պատրաստութիւնն եր տեսնել ։ 

- Մենք վաղր Տալւորիկ սչիտի վերադառնանք, - ըսաւ ԱարՀաա, -

ա՛յգ է Հրայրի կարգադրութիւնը։ Շէնիկ, Աէմալ եւ կէլիէկոլզան տակա-

ւին վտանգի ենթակա յ են։ Թրքական Հսկայ բանակ մը գացած է անոնց վը– 

րայ ել մենք պէտք է կարենանք դիմանալ մինչեւ առաջին ձիւնը։ 

- Փառք տանք Աստուծոյ, որ ԱՀարոնքցի Արմենակը ձեր մէքն է ։ Մեր 

եր կրի ամէնէն բանիմաց, ամէնէն խիզախ մարդը Ար մ են ակն է ։ ԱշխարՀքի 

անցուդարձերուն տեղեակ է ։ 

- իրաւունք ունիս, իշխան Վար գան, Աասնոյ ուժերը թշնամիին դէմ 

պիտի չմիանային, եթէ Հրայրը զանոնք չխանդա վառէր տ Անոր խօսքը պատ-

գամ է բոլորին Համար ։ Ամբողջական Հաւատք ուեին անոր վրայ, որ Հո-

գեղէն կրակով մը ամէնքը կը բոցավառէ եւ ազատութեան յոյսը կը ներ– 

չընչէ անոնց։ Ազատութեան այս կո֊իւը անվերջանալի ՀրդեՀ մըն է ՛ . Մենք 

ատկէ չենք կրնար Հրաժարիլ, պզաիկ թուլութիւն մը եթէ տեսնեն քիւրտե-

րը, կը կլանեն բոլոր շրջանները եւ մեզ ալ, ուրիշ շրջաններու պէս, Հու-

զեն ստրուկ դարձնեք « 

- Աստուած ձեզի ուժ ու կա բոզութիւն տայ, - ձայն բռնեցին իշխան-

ները, որոնք շրջապատած էին Հիւրերը։ 

- Հեդթը կամուրջն է Աասնոյ Հարալայէն գաւառներուն։ Գոլք այս 

լուրերը պիտի տար ածէք Հայկական գիւղերու մէջ եւ թելադրէք, որ զէնք 

առնեն, գոնէ՛ իրենց գոյքն ու պատիւը պաշտպանեչու Համար, - ըսաւ Ա– 

դամ, - մենք արդէն մատաղ գրուած ենք ու գիտենք, թէ մատազցան վաղյը 

նաՀատակը պիտի ըլլայ այս շեռներու պաշտպանութեան Համար է Գոն Է 

դուք կարողանաք ձեր տունն ու տեղը անմիջական վտանգներէ Հեռու պահել ։ 

Ներկաները խոբՀուրդին առջեւ իրենց գլուխները կախեցին եւ յու-

զական մրմունջով՝ Համամտութիւն յայտնեցին։ 

- Մեր ճակատագիրը այսպէս գրուած է , կա՛մ ազատ կ՚ապրինք այս 

լեռներուն վրայ, եւ կամ բոլոր» ալ ձեզի Հետ մատաղ կկլլանք ազգին, 

Գեղականները ՀետզՀետէ ցրուեցան Ու տնեցիները տեղ պատրաստե-

ցին Հիւրերուն, քնանալու Համարէ 

ԱարՀատ երբ ուզեց լոգացուիլ, Աուսամն Էր, որ ջ«լր լեցոլց անոր 

ձեռքին ու երկուքն ալ իրենց յոլզոլմէն կարկամած՝ չկրցան խօսիլ։ 
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« Աչքս ճամբադ մնաց, - ըսաւ Աոլսամ եւ կոկորգը սեղմուեցալՀ 

ԱարՀատ քիչ ոլ– երբ ձեռքերը կը սրբէր՝ մրմնքեց * 

Չորս տարիներէ ի Վեր քարերոլն ու քարանձաւներուն մէք քեզ ե– 

րազեցէ տ Մեր ուխտը կը մնա յ , Բայ$ չեմ դիտեր մեր երազին կը Հասնիոնք, 

թէ "ձ« 
Աոլսամ Հասուն աղքիկ է ր , կեանքով առլցունէ Գոռոզ իշխան Վար-

դանի տունէն Հարս ուզողներ շատ եղան, բայց Աուսամ միշտ մերժեց ու 

իշխանը իր սիրական ազքկան սիրտը չկոտրեց, մտածելով միշտ, թէ գեո 

ժամանակ կայ, Աու.սամի խնդիրը լրքոլթեամբ նկատի առնելու է 

Աոլսամ փոքրիկ աղքնակի ազատ շարժումներ չունէր այլեւս է Աչ՜ 

խարՀքի աչքը անոր վրայ Էր, ու ինք կը զգար, որ շրքապատի պատուար-

ները քանդելու եւ սէրը ապրելու Հ ալանա կանո ւթ ի ւնը չունի է 

Այդ գէչեր երկոլ էակները անքուն լուսցուցին, մտածումներու ծո– 

վու մը մէք նաւարկելով: ԱարՀատի եւ Աոլսամի Համար երքանկոլթեան, 

տխրութեան եւ խոր մտածումի գիշերն եղաւ է Ու 4աքորդ օր, որ պիտի բաժ– 

նըւէին, վախ մը կը Համակէր անոնց Հոգիները, թէ այլեւս իրար պիտի 

չտեսնէին է 

Առաւօտը բացուած էր ճ առա գա յթոլն արեւով մ ը , երբ ԱարՀաա իր 

ընկերներով կ՚ուղղուէր դէպի վանքը, Հին օրերու յիշատակներով լեցունյ 

գեղական քաՀանայի օրՀնոլթիւնը իրենց Հետ ապստամբ լեռները տանելու 

Համար։ 

Եկեղեցին բաւական բազմութիւն կարէ Հոն Էին իշխանները եւ քա– 

Հանան, կերկերան ձայնով, սովորական ժամերգութիւնը պատարագի Հան-

գիսաւորոլթեամբ կ՚արտասանէր է 

Երբ արարողութիւնը վերքացալ եւ դուրս ելան րոլորը * քաՀանան 

մօտեցաւ, երիտասարդներու կողմ Է բռնուած խո յի մը աղ տոլալ եւ օրՀ– 

նեց մատազը է 

Այդ պաՀոլն, իշիան Վար դան անկ յա յանի յոլզոլմով՝ խօսքը ուղղեց 

ԱարՀատին եւ Ադամին • 

- Այսօր, առանց այս մատաղը ուտելու, Հեղին Էն չէք կրնար բաժնը– 

ւիլ - Գուք Տալլորիկի մէք մատաղ եղաք ազգին, գոն է մենք ալ այս խո յ ր 

մատաղ ընենք ձեզի է 

Վանքին առքեւ Հաւաքուած բազմութիւնը, քաՀանայի եւ իշխաննե-

րու առաքնորգութեամբ, միաբերան ձայնակցեցան իշխան Վար դանին է 

ԱարՀատ ել Ադամ իրարու երես նայեցան է հքօսք չէին գտներ արձա-

գանգելու Համար այս սրտառուչ Հ իւրասիրութեան: իչ մը լուո. մնալէ 

ետք> 

- Հրայրին ձեռքէն չենք կրնար ազատի լ , - ըսալ ԱարՀատ, - խիստ 

է իր կարգադրութիւներուն մէք։ Գիտեմ որ մեր ներկայութիւնը իր քով 

անՀրամեշտութիւն մըն է , ատոր Համար, իշիան Վար գան, Հեղին ի վանքը 

ել ժողովուրդը պիտի յարգենք մինչեւ կէսօր եւ գիշերը Տալւորիկ պիտի 

Հասն ինք ։ 

Ուրախութիւն մը կը ծաւալէր րոլորի դէմքին վրայ է Տալլորիկի յաղ-

թանակը կը տօնէին ։ 

Վերադարձան իշխան Վար գան ի տունը : Պտուղներով, սեր ոլ մածու-

նով լեցուն սեղանը կը սպասէ ր իրենց ։ նախաճաշի պաՀոլն խօսակցոլթիլ– 
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նը կրկթ դարձաւ ան ապահովութեան չռլրԼ ու բոլորի՛ն միաքր գնաց զին-

ուելու, ազատութիւնը պա չտպան հլու գաղափարին ։ 

՜" Եթէ քրտական խուժանները վերադարձի պաՀուն ձեր չրքանի վրայ 

յարձակէին, ի՞՛նչ պիտի ընէիք, - Հարցուց Ադամ, որ միշտ այգ մտահո– 

գութիւնը ունեցած էր կռիւներու պաՀուն ։ 

- Պիտի կռուէինք մեր քանի մը հրացաններով, բայց անյոյս դիմա-

դրութիւն մը պիտի ըչլար հարիւրաւոր այգ խուժանին գէմ, - ըսաւ իշխան 

Վարդան, ոլ դաոնալով միւս իշխաններուն, շարունակեց խօսքը • 

- ՛Բանի անգամ է կը խօսիմ րոլորիդ, որ եզ մը կամ երկու այծ ծա– 

խելով զէնքի կտոր մը տոլն բերէք, խօսք չէք հասկնար ւ Վաղը Պաքրանցի– 

ներր թէ՛ եղները եւ թէ այծերը պիտի տանին է 

Մ տածումներով ծանրաբեռն՝ բոլորին գլուխները վար կախուեցան ։ 

- ճիչդ է , ճիշգ է , - մրմնջացին ապա, - մենք միշտ կը սպասենք, 

որ գանակը ոսկորին հասնի ։ 

Աոլսամ, որ կանգնած էր ծառայող կիներու մօտ, բարձր ձայնով 

ըսաւ.• 

- Մենք, դիպի աղջիկներս, մենք մեզ այն վարի ժայռերէն վար պի-

տի նետէինք, տնօրէններուն ձեռքը չիյնալու համար յ 

Խօսքը ուղղուած էր Սարհատին, բայց իր երկաթէ ծանրոլթեամբ 

դպաւ ամէնուն սրտին: Հաւանական աղէտին ծանրութիւնը, այդ պաՀուն, 

զգացին բոլորը, Սուսամի ճիչէն ա գգուած; 

Սուսամի աչքերը լեցուած էին է Տան կողմը անցաւ, ակնարկներէն 

խուսափելու Համար ։ 

Նետը, որ արձակուած էր մատաղ աղՀկան բերն էն, ուղղակի ԱարՀա– 

տի սրտին դպաւ։ Անքուն գիչերոլան մտածումները իր վրայ խուժեցին։ 

Անձնուրաց մարտիկը կարծես իր աչքերով կը տեսնէր տխրագէմ Հայաս-

տանը եւ կը տեսնէր Աոլսամը, որ Հայաստանի ժայռերու գագաթէն գա– 
Հավէժ անդունդը կիյնար։ 

ԱյԳ պաՀուն մայր Հայաստան ել Աուսամ կը նոյնանային ԱարՀատի 

մտքին մէջ ՈԼ կը զգար, թէ շղթայուած մօր ազատութիւնը Հրավառ ոխ 

մըն էր եւ միեւնոյն ժամանակ ազատագրում մը պիտի ըԱար Աուսամին եւ 

Աուսամներուն ։ 

Նպատակս տկարութիւն չի նանչնար • • • 
ԱարՀատի ներաշխաբՀը այսպէս կորոտարX 

Կէսօրէ առաջ, իշխան Վար դանի բակը տօնական տաղաւարի մը վե-

րած ուած է ր ։ Մէկ օճախին վրայ կերակուր կեփէին, միւս օճախներով 

վրայ երիտասարդները խորոված կը դարձնէին։ 

Լամ խօսքի բոն ուած էր իշխաններու Հետ եւ մանրամասն թելա-

դրանքներ կ՚ընէր ձիանքի եւ իյուլբի ժողովուրդին Հասցնելու Համար Հը– 

րայրի պատգամները։ ԱարՀատ առանձնացած էր քանի մը երիտասարդնե-

րու Հետ, որոնք զէնք ունէին։ Անոնց կը պատուի րէ ր, որ տեղական վառօդ 

պատրաստեն, գնդակ թափեն եւ այս էնային կիրճերը լաւ ^ Հ ^ Հ ՜ 

րեն,որպէսզի աիրապետող գիրերը առա Ան առթիւ իրենք բռնեն։ Այգե– 

րիտասարգներոլ մէջ էր նաեւ Սուսամի եղբայրը, քաջակորով պատանի մը 

որ դպրոց տեսած էր։ Խանդավառ խումբ մըն էր > որ այդ պաՀուն մարմին 

կ՚առնէր ԱարՀատի թելադրանքներով։ 
Աուսամ երբ սենեակ մտաւ եւ Հէները սեղան Հրաւիրեց, ԱարՀատ 

խօսքը ուղղեց Վահանին՛ 
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- Վահա՛ն, լալ նայէ քրոքդ> որ ինքզինք ժայռերէն վ ա ր չնեսւէ յ 

Երիտասարդները խնդացին ել անցան ճաշելու, ։ Հոն Էին քահանան, 

իշխանները, գիւղին երիտասարդները եւ ծառա յող կիներ ։ իշխան Վար գա-

նի գինին առատ Էր ու սեղանը ճոխ ։ 

1Րնաս բարովի ճաշ մըն Էր։ Աճապարանք կար ՏաչլորիկԷն եկող զին– 

ոլորներու շարժումներուն մէք։ Մտածումները թափանցած էին րոէորի հո-

գիէն ներս է ԱմԷնքը լոլո, էին։ քահանան էր միայն, որ բաժակին Հետ իր 

օրՀնութիւնը կը բաշխէր, յուսալից օրերու սպասումով։ 

ճաշէն ետք, ԱարՀատ լուացուելու Համար ոտքի ելաւ, ել երբ քու-

րին մօտ աոանձին գտաւ Աոլսամը, մտածումի ծովոլ մը մ էք ընկղմած* 

յարեց . 

- Աոլսամ, ինքզինքդ Ժայռերէն վ ա ր պիտի Աւետես տ Արելը ամէն օր 

կը ծագի ։ Օր մը մեր արելն ալ պիտի ծագի • • • 

Աոլսամ ք ո * ֊ ր ի ամանը գետին դրաւ եւ Հեռացաւ շոլքի մը պէս է Հարս-

ներէն մէկը փարչը վերցոլց , որպէսզի օգնէ լուացուողներուն։ Ոչ ոք կռա– 

Հեց, թէ Աոլսամը ինչպէ՚ս ել ինչո՛ւ անհետացած էր բեմէն է Միայն Ա ար– 

Հատն Էր, որ ամէն ինչ կը տեսնէր իր Հոգիին աչքերով յ 

(քետմիքօրէին, խումբը, սպառազէն ու կայտառ, կը նետոլէր Ա պի-

տակ քԱագակի բարձունքները: 

Գիւղական բազմութիւնը անոր կը Հետեւէր Հիացմունքով յ Միայն 

Աուսամը չկար այդ բազմութեան մէք։ Ան ապաստան գտած էր իր թփրտա– 

ցող սրտին մէք ու Հոգեկան լարուածութեամբ կը լսէր ԱարՀատի եւ խում -

բին ոտքերոլ տրոփը, լեռներն ի վեր ։ 

Աուսամի Հողիին մէկ մասը, լեռներոլ Հովերուն Հետ, ԱարՀատին կը 

Հետելէր , Ք ա յ լ առ քայլ հ 

էՕումբը կ՝ առա քան ար արագ, ա էքերը յառած Հեռաւոր լեռնագագաթ– 

ներուն, որոնց մշուշներուն մէք ծրարուած էր Տալլորիկը։ ԱարՀատ կը քա-

լէր լուռ, ու մռայլ ։ Բաժանման խռովքը ունէր ել կը զգար, թէ ազատու-

թեան մարտին մէք նետուած* Հեռաւոր երազ մը կը դաոնար Աոլսամը» 

Հայոց աշխարհը արեան ծով դարձած էր ու անհատական եր քան կու-

թի ւնը փոշիի պէս* փոթորկալի Հովերուն յ անձն ուա ծ : Այս լեռնաշխարՀի 

ազատ կեանքին Համար որքա՜ն մարդիկ ասպետ օր էն իրենց կեանքը գրին 

սուրին վրայ, սիրոյ եւ ընտանիքի անպատմելի ողյբերգութիւններ թողելով 

իրենց ետին ; 

ԱարՀատ կը զգար, թէ ՀրդեՀի բոնոլած էր Հոգին, ազատութեան 

ճանապարՀներուն վրայ ։ Պիտի արձանագրէր արիւնոտ յիշատակներ, բայց 

տուն պիտի չդաոնար, երքանիկ իրիկուան մը Համար ։ 

Անքնոլթենէ յոգնած ու մտածումներէն գրեթէ քլատՈլած՝ մարտիկ-

ները կը Հասնէին Ա պիտակ Աղբիւրին վրայ, ու Հոն, ԱարՀատ կը քնանար, 

կարծես Գալթի յիշատակով Հոգեկան խաղաղութիւն մը վերագտած X 

- Գիշերը կը շարունակենք ճամբան, - քունը ծանրացած է աչքերոլս ։ 

Իր ընկերները ուրախոլթեամբ ու բազմազան զրոյցներով անցՈլցին 

Հանգիստի այդ ժամը ու երբ արելին վերքին ճառագայթները կը քաշուէին 

լեռնակատարներէն՝ ճամբայ ելան։ 

Ա պիտակ Ի/ազակի բարձունքին, ԱարՀատ վերքալոյսի տեսարանը 

ընդգրկեց ԼԻ ^ա1տՔ» մ Ի ն Ժ Լ $Ի–Գ~ 
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րանակերտ, մշուշոտ ծով մը դարձած էր է Արեւելքի եւ արեւմուտքէ պ ր ս ֊ 

պըղուն լեռնագագաթները խորխորատներու վրայ լոյս էլը ս փռէին ու բուր-

մունք կար ամրողչ մթնոլորտին մ է ի Հեւ ի Հել կ՝առաքանային անոնք ել 

ԱարՀատ լռելեայն մնաս բարով կ՝ըսէր, Աասոլնցի Գաւիթի նման, այն 

վայրերուն, որոնք ծաղկաւէտ ոլ բուրումնալի էին։ Գեղձուն ծամը Հորի-

զոնէն անդին կը մնար • •» 

Մնաք բարով, լեււներ ա. ձորեր։ 
Մնաք րարով, ծաղիկներ ոլ բուրմունքներ։ 
Մնաք րարով, մայրեր ու քոյրեր։ 
Ես կ՛էրթամ կոիւ, դուք րարով մնաք։ 

ԱարՀատ ինքնիրեն կը խորՀրգածէր , - երեւի մեր ճակատագիրը ա յս– 

սլէս է գրուած, Գաւիթի նման ազատութիւն պիտի նախընտրենք <քաՀուան 

գնով։ Ու եթէ Գաւիթը չըլլար, ոեւէ մէկը սուր պիտի վերցնէր այս գա-

զան բռնակալութեան դ է մ , որ մեր երկիրը Հեղեղեց վայրագ Հորդաներով 

եւ ազատութիւնը բանտերու մէք շւլթայած՝ մեր կոյս աղջիկները տարաւ 

քառասուն Համրանքով: 

ձ 

կէս գիլերը անցած է ր , երբ խումբը մտաւ իշխան Գասպարի բակը։ 

Աղօտ լոյս մը կար ներսը, ու իշխանները Հրայրը շրքապատած՝ կը խոր– 

Հըբդածէին գալիք օրերու մասին է 

ԱարՀատի մուտքը իշխաններու այս ժողովին, կարծես փարատեց ա՛-

նոնց դէմքին մտաՀոգութիւնը։ 

՜ Կ.Ը. "պասէինք, - ըսաւ իշխան Գասպար ։ 

- ՄաաՀոգոլած է ի ն ք , ֊ մրմնքեցին իշխաններէն ոմանք, - Բագրան– 

ցիները այդ կողմ շատ կը թափառին ։ 

- ԱարՀա՛տ, ձեզի պատուիրած է ի , որ արելը մար չմտած Հոս դառ-

նաք, - ըսաւ Հ ր ա յ ր , - գործ ողնինք եւ վտանգը Նովասարի եւ կուրտիքի 

գագաթներէն Հեռացած չ է ։ Բարի է ձեր վերադարձը։ Ի՛՛նչ կայ, ի ՞ ն չ չկայ 

այգ կողմերըյ 

ԱարՀատ եւ Ադամ պատմեցին Հեղին գիւղին ընդունելութիւնը եւ 

խանդավառութիւնը Տալւորիկի յաղթանակին առթիւ։ Նանր վտանգէ փըր– 

կըլած ըԱալու Հոգեբանութիւնը կար այդ շրքաններուն մէք՛ 

- Երախտագիտութեան զգացումը տեսանք այն կռուողներուն Հան– 

գէպ. "Ր"նՔ Տալւորիկին Հերոսական կերպարանք մը տոլին ։ Հոգեպէս բո-

ցավառուած են բոլորը եւ պատրաստ են իրենց մասնակցութիւնը բերելու 

ամբողջական ազատամարտին։ 

ԱարՀատ աւելցուց. 

- Պարոն Հ ր ա յ ր , մեր գլխաւոր պատուէրը եղաւ զէնքի անհրաժեշ-

տութիւնը։ Թելադրեցինք իշխան Վարդանին եւ Հեզին ի միւս իշխաններուն, 

որ Տեր Հրահանգները տարածեն միւս շբքաններոձ, մ է ի քիւրտերը ընկ&ը– 

ւած ու լացուկոծովդ նաՀանքած են, այն աստիճանի, որ ժամանակ չեն ու– 

նեցած որեւէ վնաս Հասցնելոլ Խուլրի, Խիանքի ու Բսանքի գա^ռնեըոձ ։ 

Հիմա, բոլորը համոզուած են, որ միայն գիմագրութեամբ կարելի է այդ 

գազանները ղսպել * 
Ուշ գիշեր է ր ։ Իշխանները իրենց տուները ցրուեցան * Հրայրին Հետ 

մնացին միայն ԱարՀատը, Ադամը եւ Կէլշոյի Մանուկը։ 

- Վաղը ձեր Հանգիստի օրը թող ը Ա ա յ , - ըսաւ Հ ր ա յ ր , - միւս օրը 
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պիտի մեկն ինք իշխան Գրգո յի շրքանը ՚ Ձեզմէ ոմանք պիտի ի քնեն Մ շ" յ 

Գաշտ է Վայրկեան աո. վայրեան սպասելի Է, որ ձիւնը իքնէ այԳ լեռնաշ-

խարհ ին վրայ։ Ատիկա կ՚ըլլայ ձեր ապահովութեան ձիւնէ պատուարըհ 

Զի՛նը այս շրքանին մէք երկաթէ պարիսպներէն աւելի զօրաւոր է է 

Այղ օրերուն Աասոլնցիները րնոլթեան օժանդակութեան կը սպաս էին 

անհամրերոլթեամր 5 

Հ* 
Անձրեւոտ եւ փոթորկալի օր մըն էր , երր Հրայր , իր հետեւորդնե-

րով , երեկո յեան Անտոքի վրայէն կ՝իքն էր Շէնիկ; Գիւղացիներու աչքը ուղ– 

ղըւած էր Անտոքի դագաթին ու ժամացոյցի ճշգոլթեամբ դիտէին, թէ գի– 

շերը ձիւն պիտի իքն էր ամբոզք լեռնաշխարհի վրա յ • 

Հրայր երր յաքորգ °Ր աՀՔԸ ^ԼԱ բանար, ինք եւ իշխան Գրգօն դուրս 

կ՚ելլէին առաւօտը դիմաւորելու համարյ Ձիւնապատ աշխարհ մը կը լեռ-

նանար անոնց աչքերուն առ քել է 

Իշխան Գրգօ լիաթոք կը շնչէր բիւրեղացան՛ օդը» 

- Հ ր ա ՛ յ ր , ԱստուՆոյ օգնութիւնը մեղի հասալ, ալ կրնանք սպասել 

եկող գարնան ։ 

* * * 

Հրայր սպասելու մամ ան ակ չունէր ։ Աարհատի փոքրիկ խոլմլղին հետ 

Հէէնիկէն կը բարձրանար կուրտիկ լեռ եւ ապա ձախ թե քո լելով, Ա. 6 ով– 

հաննու վանքի ուս եր էն վար կ՝իքն էր դէ"ւԻ ըզըլաղաճ ։ 

Հրայր կուրտիկի բարձունքներէն կը նայէր դէպի Անտոք—Ծ ովասար. 

արեւմուտք դաոնալով՚* դէպի §ա րկո շ ու /&ոզմօ։ Ձիւնէ բ աբձրաւանդակ 

մ ը , վեհապանծ՛ ու լուսաւոր քահի պէս կը կախուէր երկինքէն ։ Վարը մ ը ֊ 

շոլշոտ Մշոյ Գաշտին սեւոլթիւնները 1լերեւային, որոնք, օրէ Հր, ձիւնէ 

լայնատարած՛ սաւանի մը կը սպասէ ին։ 

Աասոանցիներր մտած էին բնութեան իրենց տարերքին մէք։ Այսպէս , 

վա թոր կա լի գիշերը պսպղուն ձիւնէ հոգեբանութեան կը դարձնէր հովիւ 

ժողովուրդը, որ կենդանիներու հետ միասին կ՛ամփոփոլէր գոմերու ել 

տուներու օճախնեբուն Լ ո * ֊ ր ք տ Վեց ամիս տեւող նոր կեանք մըն էր % որ *գէ՜ 

տի ապրէին , նոյնքան ուրախութեամբ, բայց աւելի ամփոփ, ինչպէս 

նէին ձիւնհալքէն յետոյ լեռներ ոլ, ձորերոլ եւ մարգագետիններու տարած– 

քին վրայ։ 

Ու. այգ ամփուիումը, մտածումն ու մ ա ահ ո գութ ի ւնը կը խորացնէր 

բոլորին մ է ք , ու գարնան հաւանական կռիւներու խնդիրը ամէնուն խոր– 

հըրդածոլթեան նիւ թ կը դաոնար : 

Ձիւնէ սառնամանիքը եւ մտահոգութեանց ծանրութիւնը ժողովուր-

դին կամքը 9/ատած չէին ։ Զէնքերը կը նորոգէ ին , վառօդ կը պատրաստէին 

երգելով, կապար կը թափէին համրանքով ու ա շի ատ ան քէն ետք կ՝իքն էին 

ու կը պարէ ին վաղոլան կապուած մեծ յոյսերով։ 

Տալւորիկը երկաթէ գործարանի վերածուած էրհ Աուր, դաշոյն **ւ 

նախնական զէնքեր կը կռէին ու կը կոփէին ։ 8 եղա պետական հին օրերու 

խիզախութեամբ լեցուած էին բոլորն ալ ։ 

Բարձրաւանդակի իշիանապետութեան մնացորդը իր տարրական ա– 

զատութիւնը կը վայելէր։ 

Ձիւնապատ բարձրաւանդակը կը կտրուէր աշիարհէն, բայց բուիե-
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րիկներու շուրջ եռուն կեանք մը կը Համախմբուէր, աւելի ապահով եւ ա ֊ 
լեԺ ռնԿեՐայԻն ։ Հարսնիք ու պար, Հեքիաթ ու երգ, կրակ Ոլ ձիւն ՈԼ 

մանաւանգ քարայծի որսորդութիւն ։ 

Գարերով ընտելացած ձիւնի գրացնոլթե ան, իր բնական տարերքնե-

րէն մէկը կը նկատէր ձիւնէ այգ ծովը, ուր կը շարժէր նոյնքան գիւրոլ– 

թեամբ, ինչպէս կ՝ընէր ամառը, լեռն ու ձորը ոտքի կոխան ընելով։ կե-

րերու Համար մտածելու եւ փիլիսոփայելու Հանդարտ ժամանակաշրջանն 

է ր , իսկ երիտասարդութեան Համար* խազ ու խնդումի ։ 

Ու երբ որսորդները գիւղ Կէքիցնէին քանի մը քարայծ կամ վայրի 

խսղ իրենց շալակին կեր ու խնդումի գիշերները իրարու կը յաջորդէին ու 

Հեքիաթասածները, կուռ ու կուշտ, Աասոլնցի Գաւիթի Թ՛ուր Կ էծ ակին կր 

փայլեցնէին, երիտասարդներու Հոգիին մէք։ 

Մնաս րարով ասաց, լեււներուն ու ձորերուն, 
փսւշեց Թուր կէծակին, իջաւ վարի դաշտ, 
Մէկ աջ զարկեց, մէկ ձախ, 
Մսրայ Մելիք կոտորուաւ՛՛. 

Թ՛ուր Կէծակին կը փայլատակէր լսող երիտասարդներու Հոգիին մ է ք , 

ու անոնք անՀամբեբ էին գարնան վտանգները դիմագրաւելու Համարէ 

իշխանները, որոնք Տալւորիկի ճակատամարտին մէք մեծ դեր կա-

տարած էին, գիտէին, թէ գարունը Հազիւ բացուած՝ թրքական զօրքերը եւ 

քրտական ցեղախումբերը պիտի երեւնան Աասնոյ սահմաններուն վրայ է 

Լեռնակուտակ ձիւները պիտի Հալէին, Հեղեղ դառնային ոլ %այիրեան եր կրի 

ջբվէժներով պիտի Հոսէին դէպի Հարաւ, իսկ թրքական բռնակալութեան 

եւ քրտական մոլեռանդութեան աչքները պիտի բարձրանային գէպէ Ան– 

տոք, Տալլորիկ ու Հովասար, ժայռերու գէմ իրենց քէնն ու ոխը ժայթքե– 

լու Համար է 

Ու իրենք, Տալւորիկցիները, այս օճախներ Էն պիտի բաժնուէին ու 

ձուլուէին ժայռերուն, կեանքի եւ մաՀուան կռիւը մղելու, անոպայ թըշ– 

նամիին դէմւ 

- ԱշխարՀքէն կտրուած ենք, - ըսաւ իշխան Գասպարք - արդեօք օգ-

նութիւն պիտի Հասնի՞ մեզի Հեռաւոր Հայերէն ։ Տամատեան բանտարկուած 

ու աքսորուած է։ Մուրատ Կովկաս գնաց եւ չվերադարձաւ: Հրայրը ի ն չ 

կ՚ընէ այժմ Մ *ոյ Գաչտին մէջ եւ ի՞նչ յոյսեր ունի վազուայ գոյամարտին 

կապուած ։ Մենք մեր երիտասարդներով նորէն կրակի մէջ պիտի նետոլինք , 

գոնէ դէ^Ք ԳաՐ Հեռաւոր Հայերէն։ 

Գասպար կը խօսէր կարծես ինքնիրեն Հետ ու անոր խօսքը մտիկ կ ը՛-

նէին իշխանները՝ Համղէ Մակար, &ակէ եւ Թաթար, որոնք Հերոսական 

խիզախութեամբ՝ կռիւներու մէ9 արիւնլուայ եղած էին, ժողովուրդի Հիաց-

մունքին առա սկա յ դառնալով։ 

- Իմ խելքս չի կարեր, թէ մեզի մեծ օգնութիւն կը Հասնի, - կ ըսէր 

իշխան Մակար, որ տակաւին երիտասարդ էր - մեր լեռները շատ Հեռու 

են Հայութեան կեդրոններէն, Ինչ որ պիաի ընենք, մեր ձեոքերով պիտի 

ընենք։ Այսպէս պաՀեցինք մեր գլուխը Հարիւրաւոր տարիներ։ Այդ յոյսով 
կրկին ձեռք պիաի նետենք մեր զէնքին։ 

ճակէն, որ աւեժ իրապաշտ եւ Հեռատես կռուող մըն է ր , աւելցոլց. 

- Մեր թիւր քիչ է* Ի չ - Դ ^ է Լ Հեղեղի պէս ու մենք 

կրկին պիաի կռուինք է * – ՛ / կ ապրինք մեր պապերէն մեզի ժառանգ մնա֊ 
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ցած այս ժայռերուն մ է ք , ել կամ Հանգիստ սրտով, այգ ժայռերուն տակ, 

վերք կոլ տանք մ եր կեանքէն ւ 

Գիւղէ շրքանէ չրքան ու տունէ տոլն՝ մտաՀոգոլթիւնը կը ^ ւ – 

քէր Հովի պէս ու վսւռօգի ել կապարի պատրաստութեան երգերը յոյսի ղօ– 

զան քներ կը բերէին մտաՀոգ բազմութեան % 

ձ 
Փետրոլարեան փոթորկալի Հովերը կը դղրդէին լեոնա շիարՀը է Հա յ– 

ծառ ու արեւոտ օրը յանկարծ մ չու շի մէք կ՚առնէր լեռները յ Ձիւնի Հիւսը 

չեռնեբու գագաթներէն դէպի խորխորատները կը փչէր յ Հետը տանելով 

ժայռերն ու ծառերը, ու վայ անոնց, որոնք այդ ճանապարՀներուն վրայ 

կը գտնուէին յ Անոնք պիտի մնային ձիւներու տակ, ձիւնեղէն իրենց գե-

րեզմանին մ է ք , մինչել ձիւնՀալքը յ 

հայրացած լեոնաշխարՀին մ է ք , լեռնագագաթները կ՚երերային ու 

խորունկ ձորերու մ Էք փետրոլարեան գալարուող Հողմերը սառցապատ ժայ-

ռերը կը խածնէին գ անողոք վայրագոլթեամբ է 

Մարդ մարգասանք չկար դուրսը ու օճախներոլ մէք կաղնիէ կոճղեր 

կը ճարճատէին, վւսղոլայ խորՀոլրղներովւ 

Ու այս փոթորկալի Հովերուն Հետ, բերն է բերան տխուր լուրը կը 

Հասնէր օճախներու շուրք Համախմբուած լեռնականներուն, Արաբոյի խում– 

բին ոչնչացման լուրը։ Անդին, Պիթլիսի մ է ք , կախաղանի վրա յ կը ճօճէր 

Մ ար գար վարժապետը, գաղափարական առաքին գործիչներէն ընտրելա-

գոյնը : 

Ազատամարտի բոն ուած այս Ժողովուրդը կը լսէր , թէ Հքովասարի 

արի զաւակը, զինեալ խում բով մը ճամբայ ելած էր Կ" վկաս էն, Տալլորի– 

Կին օգնութեան Հասնելու Համար, բայց կռուէ բոնոլելով Հացիկ գիլյլի 

բարձունքներուն վրայ, դիմադրած են մ ինչի լ. վերքին փամփուշտը ու բո-

լորն ալ նաՀատակոլած սուրբ նպատակի Համար » 

Փոթորիկները կոռնային ոլ կը գալարուէին լեռնաշխարհի շ"՚–րք» 

փոթորկալի յեղափոխութեան մը որպէս ազդանշան հ 

Ազատութիւն, սուրբ գործ, ինքնանուէր նաՀատակութիւն է 

Ազատութեան աղաղակն է ր , որ կ*արձագանգէր լեռն է լեռ ու բանտէ 

բանա« • • 

(Շար.) 
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2 .ԱՅԿ Ց Ո Վ - Ա Է Փ Ե Ա ն 

(ՊԱՏՄԱԿԱՆ «1ՈԷՄ) 

ԳԼՈՒԽ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ 

1 

Եօթն անգամ Թամանդարը 
Արեւն ուտով վեր հանեց* 
Եօթն անգամ Ագնու. սարը, 
Արեւագալ ողջունեց: 
Փարմիշանը՝ խաչ-խաչվաււով, 
Շարականով ու խունկով, 
Մեծ մեոելի եօթը րոնեց -
Հոգուն ողորմի աո լեց : 

կոնդի դէսլքից օրեր անցան 
Ու գնացին շարէ-շար • 
Արտ ու հանգում նոր վար ու ցան -
Գիւղում պարապ մարդ չկար։ 

* * * 

- Դարդը սրտիս ման կը գամ– 
Աեոքս բանի չի կպչում * 
կ ՚ էրուեմ, անձէն կը մխամ -
՛Ծուխը ո՛չ ոք չի տեսնում։ 

Ա՛յ աման, 
Անգութ ջան, 
էրւում ե մ , < 
Վաոսււմ եմ • • • ՚ 

Դարդս լացող մէր չունեմ, 
Թիկունք կանգնած հէր չունեմ– 
Հալալ կաթնակեր արի -
Տանս ճրագ շո՛ւտ արի։ 

էար արի, 
Ջա՛ն արի* 
Սիրուն ջան 
Տո՛ւն արի–*–»։ . . . - I 

- Է՜Յ > հէ՜յ - Յունան - կանչեց Արան, 
Արի աւաւի հետ գնա՛ • 
Կէսօրն անց է բաւական -
Արտը կիսատ կը մնայ : 
Ի՛՛նչ ես «հար արի» կանչում– 
Ո՞ւմ էշխով ես տապակւում– • • » : 

Թայց անցեալ տարի 
Ինքն էր տապակւում– 
Ինքն էր* «եար արի, 
Ջան արի» կանչում։ 
Ու մի տարօրէն 
Կարօտ փոթորկուեց • • • 
Մտքով՝ հեշտօրէն 
կնոջն երագեց • • • 

Սոնան՝ տանն է––– 
Կարծես կանչում -
Սիրտը վատ բան է 
կարծես գուշակում - • * 
Ակամայ յիշեց 
(կուրի դէպքը՛–– 
Աչքերը Փակեց.–* 
Նոյն ցաւոտ վէրքը : 

..•Ու– մեոնող ծերի 
Պատկերը՝ գունատ • 
8ետոյ ղամբարի 
Մոմեր հրահատ -
Դագաղ սեւերում • • • 
Աղօթք ու թաղում՛ 
Ու յ ե տ ո ՚ յ • • • յ ե տ ո ՜ յ . . . 
. * «ճիւաղներ անգոյ ՚ * * 
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Ու ճըմռթկուեց սիրտն ուժգին • 
Ողջ Էութեսւմբ սարսռաց: 
կարծես խանի աչքերն էին -
8 առնում ջրի ալքերից* • • 

Ուզեց վանել միտքը՝ ցաւոտ, 
Ու յետ կանչել բանուորին՛ 
Բայց, նոյն պահին լսուեց աղօտ՝ 
« • • • Հ աւա՛՛ր, հասէ՜ք . . . փախցրին • ՚ •» : 
Շանթի թափով թռա՛ւ, հեծաւ 
Մարգում կապած մատակին, 
Ու խելսւվազ նա սլացաւ՝ 
Դէպի կանչող հաւարին։ 

Սեւ աղէտի գարկից ահհղ, 
Վայնասուն է բարձրացել. 
Ու ողջ գիւղը մի խելայեղ 
ժխորի է մատնուել; 
Արան հագիւ այդ խժալուր, 
Տարտարոսում գեհենի, 
Լսեց՝ կարկամ ու կցկտուր -
«Ջրի եկանք «հող Աղբիւրին, -
Ասաց ջահել մի աղջիկ– -
Երեք հեծեալ յարձակոլեցին -
Զօււով տարան Սոնային՛ • • » : 

- Ա՜խ, իմ Սոնան––. 
Կանչեց Արան, 
Իմ պատիւը • • . 
Իմ նամուսը. ՛ ՛ » ։ 

Ոնց վիրաւոր սաիւծ վայրի, 
Ինքն իր վրայ գալարուեց՛ 
Ու մոլեգին հեծեալների 
Հետքից թափով վաթորկեց՛՛ . 
Խանը տեսաւ արշաւողին, 
« –Դարձէ՛ք - ասաց իր մարդկանց. 
Մի լաւ ջարդէք էն հայ ծուռին՛ ՚ ՚ » , -
Գոռաց խանը յաղթապանծ։ 

* * * 

Դէպի ղալէն մէկ սլացաւ, 
Ջաւբսւյ խանը Բոսաքի՛ 
Զին վրնջաց ու ծառս եղաւ. ՛ ՛ 
Կարծես սիրտն էր՝ հէգ Արայի, 
Որ կոխկռտեց, ճմլեց պողպատ 
Սմբակներով ամեհի։ 

ժ 1 ց 1 է 1 Տ Յ ժ Եգ 

Մեծ դարպասը՝ խուլ.ճռինչով, 
Բացուեց ինչպէս մի կլափ՛ 
Քառատրոփ իր աւարով 
Խանը մտաւ կանանոց ՚ • • 

Հին դարպասը խուլ ճռինչով՝ 
Փակոլեց ինչպէս մի կլափ։ 

2 
Վիշտը թառած մութի թեւին, 
Անտես՝ տանից տուն մտաւ • 
Ել ամէն մարդ իր կորածին, 
Իր անդարձին միտ բերաւ։ 
Օրուայ դէպքը՝ իր կսկիծով, 
իր խորախոց մրմուռով, 
Փարմիշանին սուգի մսւտնեց -
Աղ ոլ հացը մրոտեց: 

Մօտիկ այգում բուն ծղրտաց, 
Լսուեց շարշափ թեւերի ՚ 
Ապա գոհի անգօր տնքոց, 
Ու լռութիւն կոշմարի: 
Հանգան գիւղի ճրագները 
Ինչպէս մոմեր՝ ցիր ու ցան՛ 
Միայն մի տան ծխնիները՝ 
Մերթ ճռռացին ողբաձայն։ 

Ծանր է , ճընշող մրակալած 
Մթնոլորտը ներքնատան՛ 
Ուր մւոախոհ, կարգով շարուած -
Գիւղի ծերերն ու քահանան՝ 
Մերթ վիճում են, վճււահատում, 
Ու համոզում՝ մէկ-մէկոլ. 
Մերթ գալիքը մո՜ւթ են տեսնում -
Բան չեն գտնում խօսելու։ 

- Ուրիշ խաներ* պատիւ ունեն, 
Աբուռ ունեն, խիղճ ունեն– 

- էլ ո՛չ նամուս, պատիւ մնաց՛ 
Ո՛չ սրբութիւն մնաց մեզ՛ 
Տմարդ խանին գլուխ ծռած -
Դարձանք անբան, անխօս եզ» • ՚ 
Գողի տարած տաւար չի՛ որ* 
Սար–քար ընկնես, ձեռք բերես. • ՚ » : 
էսպէս ամպած մի ալեւոր 
Բացման խօսքը աւարտեց: 
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Իսկ էս մէկը - ինչպէս գիտէք, 
էն իշագող Լօւփց էլ յետ՝ 
Հա՛մ գոռոզ է , հա/ անգէտ։ 
Խանի անունը մրոտող -
Պատուի գող է , պատուի գ ո ղ . ՛ . » ։ 

- Որ էս խանը մեգ անարգում -
Մարդո՛ւ, բանի՛ տեղ չի դնում՛ 
Եկէք գիւղից մէկտհղ քոչենք, 
էս ճիւսւղից ագատուենք՚՛ ՚ » : 

- Հողի մարդ ենք - մեգ հող է պէտք • 
ինչո՞ւ խանին վիգ ծււենք– 
Մեր հարագատ հողին գնանք • • • 
ժամանակն է որ քոչենք ՚ « • » : 

ժամեր յետոյ ք ծերակոյտը, 
Հանեց կտրուկ որոշում՛ «• 
Երդում արին՛ 
Աւետարան համբուրեցին. 
«Աստուած |ինի ձեգ պահապան», 
Օրհնեց դողդոջ ծեր քահանան -
Տեսայ՝ մէկ-մէկ դուրս եկան։ 

3 

Զարկո՛ւմ են մուրճերով ահեղ՛ 
Զարկո՛ւմ են պողպատ սալին՛ 
Հրաշէկ* հրթիռ ու ջրդեղ -
Ածխացում, շոգի ուժգին, 
Դոփում են՝ կոպերին կրակ՛ 
Քունքերին իր հիր, երկաթ–՛ 
Պայթում են բիրերը հրակ -
Ուղեղում՝ տենդ ու տագնապ։ 

Մգլոտ են, ամէն ինչ տարտամ. ՚ ՛ 
Ծըփո՜ւն, յ եղ յ եղո՜ւկ, անափ: 
Ամէն ինչ՝ հոսուն ու զառամ, 
Ամէն ինչ վազք է , ու թ ա փ . . . 
էհիում է ծովում հողմավար -
Ցածում է՝ տատա՜ն, տատա՜ն՛ 
Որպէս մի հեռաւոր միրաժ, 
Որպէս նաւ, անհանգրուան։ 

• ••Կոնդում՝ խնդութիւն ու ծիծաղ* 
Ծնծղայ եւ երգ գուարթուն՛ 
Պարում են աղջիկներ շարմաղ -
Արմաղան հարսներ սիրուն։ ^ 

Ու՛՛ ՛ ծաղի՛կ, աղջի՛կ, ջան գիւլում -
Արմաղան հարսներ սիրուն: 
Պարում է՝ Սոնան հրաշէկ, 
ի լուրում այն կաս-կարմիր՛ 
Թռչում է՝ թեթեւ, աբնաներկ, -
Որպէս՝ հի՛ր, հրթիռ կարմիր։ 
Թռչում են ձիերը կարմիր, 
Կանչում է՝ «Արա՜, օգնի՛ր• • * » : 
Ձիերի պայտերը ուժգին 
Խփում են կոպերին -
Տենդավառ այտերին։ 

Պայթում են բիբերը ցսււից՛ 
Կանչում է* խուժդուժ մուժից, 
«Արա՛, հասի՛ր ՚ ՚ • տարան: 
Աղատի՛ր, ա՜խ՛՛ * տարա՜ն՛ ՚ ՚ » ։ 
Պայթում են բիբերը ցաւից -
Կանչում է՝ «Արա՜, տարա՜ն՛ . ՛» ։ 

« • • «Դալիս եմ Սոնա • • • 
Տե՜ս ՚ ՚ ՚ ա՜յ , ա՜յ , հասայ ՚ . ՚ 
Թռչում եմ ՚ ՚ ՚ թեւերս ՚ • • 
Ջարդուած են թեւերս • 
Ա՜խ , ե ՜ ս ս ՚ • • ե ս ս ՚ • « 
Ա՜խ, Սոնա՛, տե՜սս.––»։ 

Զառանցում է Արան, 
Անկողին ընկած։ 

Երկու մայր են հիմա սգում -
Նստած՝ տըխո՜ւր, կողք-կողքի. 
Երկու խոցուած սրտեր լացում, 
Ու մրմոում՝ կողք-կողքի". 
Երեք հարիւր տուն է սգում 
Բռնակալին անիծում՛ 
Երեք հարիւր յարկ է սգում -
իոսսւք խանին անիծում։ 

4 

Հարեմական տիղմ ու ցեխում, 
Ի՜նչ ստեւներ են մարել՛ 
Հարեմական հին աշխարհում, 
ի՜նչ ալ բոցեր են խամրել. . . 
Որքա՜ն բողբոջ, ծիլ է թօշնե^ 
Հարեմական մահիճում* 
Որքա՜ն գոհի սիրտ է բեկուել 
Շքեղազարդ օթեակում: 
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ձ. 
Թառամում է Փսւրմիշանի 
Շարմաղ շուշանը վայրի. 
Արցունքների աղն է տանում՝ 
Լոյսն իր սիրուն աչքերի։ 
Ոնց տրորուած նուսն հատիկ, 
Դալկանում է ու քամւում • 
Սրտից զսւրկուած՝ անոք, լււիկ -
Սոնան մահ է աղերսում: 

- Բա՛ց աչքերդ, նազլու խանում, 
Հերիք անյոյս մղկտաս՛ 
Քո արցունքով՝ դսսւն ու աղի 
Կարգ ու օրէնք չի՛ վւոխոլի. 
Ջահել օրիդ գէթ խնայի -
Սիրուն Սոնա, մի՛ լ ա ց ի . . . 

Յորդորում է Սողրա րաջին՛ 
Սիրտ է տալիս Սոնային. 
- Լսի՛ր պատմեմ ես իմ կեանքից, 
Իմ սեւամած՛ անցեալից -
Ծնողներս՝ Դօրջի 1) էին, 
Ֆրէ ՚ յդանի շրջանից... 

Նազ ու խինդով փթ՜ր՜ում է ի , 
Ոնց ալ վարդը իր թփին։ 
Ես մի մատղաշ րողրոջ էի , 
Ս՝օրս միակ սիրելին՛ 
Ես մինուճար դստրիկն էի -
Ռանչպար հօրըս մխիթար. 
Ա՜խ , կորածներ իմ անճար: 

Տասնըվեցիս գարունն եկաւ՝ 
Այտերիս վարդ փակցրեց. 
Հասունութեան ամաոն հսւսաւ՝ 
Կրծքիս խաշխաշ փակցրեց: 
Ծնողներս Գօրջի էին, 
Ֆրէյդանի շրջանից: 

Ամրան մի օր, կուժն աււած 
Աղրիւր եկայ պաղ ջրի՛ 
Մի անծանօթ - սեւ ձի հեծած, 
Ինձ փախցրեց էն տարի՛* . 

- Դօրջի աղջիկ, 
Սարի եղնիկ. 

1) Վրացի։ 

ժ 1 ց 1 է 1 Տ Յ ժ Եգ 

Սեւ աչքերիդ, 
կեո. յօնք երիդ, 
Նազուկ մէջքիդ՝ 
Խենթ գերին եմ -
Քեզ սիրում ե մ ՛ ՛ . » -
Նա ասաց: 

Ռաջաթալին իր կանանց մէջ -
Ամէնից շաա ինձ սիրեց. 
Ամէնի՚ց շատ, իր կանանց մէջ -
Ինձ փայփայեց, պաշտպանեց: 
Դուցէ՜ Աստուած էր անիծել 
Որ արգանդս չպտկի. 
Կամ չար ջադուն էր քար կապել, 
Որ չոր քարի նստէի։ 

Քանի՛ փարթամ կուրծք ունէի 
Ու շուրթերիս վաււ նեկտար՛ 
Քանի սիրոյ գիրկ ունէի 
Եւ այտերիս ալը կար* 
Նա ինձ սիրեց ու փայփայեց -
Քանի այտիս ալը կար: 

Բայց գնալով ես թօշնեցի, 
Ինչպէս շուշանը վայրի, 
ժամանակի անտես ձեոքը՝ 
Դէմքիս ակօսներ ձգեց • . ՚ 
Շիջեց կեանքիս վսւո հրայրքը 
Ու մազերս արծաթեց: 
Մի օր՝ ջահել, նոր կին բերեց, 
Ու ինձ տանից արձակեց։ 

Ծնողներիս որոնեցի, 
Երր դուրս ելայ էն րանտից -
Ա՜խ, նրանք էլ վաղո՜ւց անտի 
Մեոել էին ծով վշտից • . : 

էստեղ Սողրան մի պահ լոեց ՚ . « 
Արցունք կալաւ աչքերին՛ 
Ու չարղաթով դէմքը ծածկեց -
Մէկը դիպաւ հի՜ն վէրքին–.-

- Սողրա՛ րաջի. 
Սողրա՛ րաջի -
Հեծեց Սոնան, 
Ողբաձայն. • • 
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Սողրա՛ բաջի, 
Իմ դարդիման, խեղճ բաջի•«• 
Դո՛ւն էլ ինձ պէս1 բռնի ուժի 
Զոհ ես եդել անտեղի ՚ • ՚ 
Դո՛ւ մեր գեղը շա՛տ ես եկել -
Հայի աղ ու հաց կերել* 
Աստուած էն խեղն մօրդ հոդին, 
Լոյ սի բաժին թող անի։ 
էս մութ– բանտում ինձ մայր եղիր, 
Ա՚ի թոդ օրս սեւ լինի՛ 
Սողրսւ՜ բաջի - ինձ մայր եղիր, 
փոյր հղիր–՛ ՛» ։ 

- Հերիք լացես, սիրուն Սոնա՛ 
Խաչը լինի քեղ պահապան– 
ի՛նչ ցանկանաս1 սիրով կ՛անեմ՛ 
Մինչեւ մահու դուռ կ ՚երթամ -
Միայն թ է քեղ աղատեմ։ 

- 0 ՜ , Սողրսւ ջան, 
Իմ պահապան, 
Ինձ պսւշտպանի՚ր, 
Ինձ քո՜յր եղիր––*»։ 

- Շատ մի լացի, Աոնա յան՛ 
էս կ հարճ եմ քեղ նման––– 
Թէ ցաւը կայ , դարմանն էլ կայ ՚ ՚ ՚ 
Վերեւ Աստուած, դատաստան կայ : 
Ես դնում եմ խանին տեսնեմ -
Դուցէ մի ճար, հնար դտնեմ, 
Որ էս դիշեր հէչլ (1) չգնաս, 
Որ քո յարգով, պատուով մնաս՛ ՛ ՛ » ։ 

Տեղ չհասած ամիս տեսաւ*. • 
Հարսնաբաղնիս չմտաւ ՚ • • 
Թող իմ տէրը հանգիստ մնայ, 
Դա մի բան չի, շուտ կ՛անցնի 
Թէ երեք օր հանգիստ մնայ, 
Չորրորդ օրը ձեռք կը գայ * * ՚ » : 

Հաւասսաւմ է բռնակալին -
Լեգու թափում ու կեղծում* 
Շողոմում է նախկին Դօրջին -
Րոսաք խանին հսւմողում: 

Կաքաւում է Աոդրա բաշին* 
Որ խաբել է գոո խանին՛ 
Դուր դուրում է , յոյս է տալիս, 
Խե՜ղճ, տարաբախտ Աոնային : 
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- Շնորհակալ եմ Սողրսւ բաջի, 
Երեք օրը քիչ բան չի՛ 
էս օր մի կերպ դու գիւղ գնա՛ -
Արայիս տե՜ս ու ասա՝ 
Ջեմ դիմանայ ես էս ցաւին՛ 
Թող գա՛, շուտով ինձ տանի ՚ *« 
Թէ՛ չի հասնի - վա՜յ իմ օրին, 
Սեւ կը լինի իմ բաժին։ 

Թէ՛ չէ գալու, ղէյրաթ չունի, 
Ինձ փախցնող Ալիխանին 
Ես իմ ձեոքով կը սպաննեմ -
Յետոյ՝ հանգիստ կը մեռնեմ։ 
Թէ՛ որ գլխին գտակ ունի, 
Թասիբ ունի՝ թող շտապի* 
Թող շուտ հասնի, 
Վրէժն առնի -
Իր Սոնային 
Ագատի ՚ ՚ ՚ » : 

Ու գնում է Սողրա բային, 
Խանի առաջ խոնարհւում՛ 
Հաւասսաւմ է բռնակալին -
Լեզու թափում, համոզում։ 
- 8 ա՛լը տանի կին արմասփք 
կսւրմհո Աաոոհ էո նման՛ 
Ջեմ 
Թաւ 

իմանում, էս օր ճամրին Հէ&ց ԳԽեՐ » ո ԴՐ ա * տ 1 Ր լ 

ւ է առել հարս Սոնան - Ս՝ի կերպ գնաց Փարմիշան՛ 
^ ^ Եւ նոյն օրը - մթնշաղին, 
I) Աււագասսւ; < Րանբերն հասաւ Սոնային։ 
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ԳԼՈԻԽ ՎԵՑԵՐՈՐԴ 
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Գարնանային լքի լուսաբաց, 
Հովը* բամբիռ, ծնծղայ զարկեց • 
Թամանդսւրի գահը թողած 
Սէգ ճակատի ձիւնն համբուրեց: 
Իջաւ մարմանդ լանջին թառած, 
Շուշաններին ձէն տուեց, 
" Լռ՜Յս> թարի լ ո ՜ յ ս . . . 
Ձէն տուեցին սարի սիրուն 
Գստրիկները շաղերում: 
Խրխնդուկը՝ թարմ քսւմախին 
Ու պռասին ձէն տուեց՛ 
Գիւլէյմանը՝ բարձմհնակին 
Ու չօզանին հաղորդեց։ 
Փոնթուկը՝ մածնաթերին, 
էրնջուկը՝ խոզնատուլին՝ 
Լոյ սի գալն աւետեց: 
Խաւրծիլն՝ ուղտափշին, 
Չիգիդամին ու սէզերին՝ 
Լո՜յս ՚ •« բարի լո՜յս ասացին: 

Հովը իջաւ՝ շոյե՜ց, շրշեց -
Ուրց ու դաղձին համբուրեց» 
Զգո՜յշ հպեց ծագող լոյսից 
Բիւրեղացող ցօղ ու շաղին: 
Հովը յետոյ մարգերն իջաւ, 
Արտուտներին ձէն տուեց* 
կսւպուտաչեայ ճարճատուկին 
Զմրուխտ եթերից պատմեց։ 

Փարուեց վայրի վարդի թփին 
Ու նուաղած յետ. վագեց: 
Կէծսւկ-վաւշը՝ խանդից մղուած, 
Լո՜սւ բամբասեց ամէնքին ՚ ՚ ՚ 
Պատատուկը՝ տուղտին պլուեց -
Աչքով արաւ ղսւյլնուկին: 

Հովը շրշեց մացառներին, 
Քնատ առուի կարասին* 
Ու շըշունով Հարսի Կոնդին 
Համբոյր տուեց լեռնային։ 

Հովը՝ շընկսւց -
Սրինգ առած 
Հովուերգեց՛ • • 

Ոսկեշղարշ 
Բարդիներին 
Խտիղ տուեց՛ 
Ցետոյ գգո՜յ շ 
Ու վեհանուշ 
Գիւղ մտաւ * ՚ . 

2 

Երեք օր է՝ Փարմիշանը 
իր կորուստը կը լացէ 
Երեք օր է՝ ողջ աւանը 
Վրէժխնդիր կը սպասէ։ 

3 

Երդիկներից քուլա՜յ, քուլա՜յ , 
Ծուխը երկինք կ՚ամբառնայ. 
Գիւղում հիմա՝ խունկ ու հացի 
Բոյրը տանից-տուն կ ՚երթայ : 
• ••Ու գգիրը թուքն է կլլում -
Հուժկու ձէնով ամեհի, 
Առուհանի կոչ է անում 
Ու թաղէ-թսւղ ման գալի: 

- է ՜ յ , ժողովուրդ ամէն մի տուն 
Մի առուհան դուրս հանի՛ 
Որ «Մէրբունի» վերին սոաւն, 
էս օր հունից մաքրուի • « : 
Գգիրն էսպէս գորգյւում է 
Ու թազէ-թազ ման գալի: 

- Առուհանի ի՞նչ վաղթ է որ -
Փընփընթում է մի ջահել. 
Հողագո՛՛րծ ենք • ՚ • թէ ՝ քոչոլոր. . . 
Մեգ մասխարայ եԱ ա ր ե լ ՛ ՛ * » ։ 

- է ՜ յ , րորոած, ձէնդ կտրի ՚ 
Քեզնից էւել մի խօսի* 
Տանուտէրի գործն է դա -
Բահդ վեր առ ու գնա՛ ՛ . * » ։ 

Առուհանը դաշտ է գնում -
Արտ ու հանդում աշխատանք • 
Ծերակոյտը՝ խորհրդակցում -
Գիւղը պահում անվտանգ։ 
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Երբ կէսօրին առուհանի 
Խումբը հացի է նստում, 
Աւագներից՝ չորս-հինգ հոգի 
Նրանց մօտ են շտապում: 

- Լսեցքք ո֊անչպար իմ ախպրտիք, 
Խօսք է առնում զգօն Եղօն* 
Մենք հողագործ չարքաշ մարդիկ, 
Մենք՝ շինարար ու գործօն* 
Տարիներ է Լօռարերան 
էս շրջանում չարչարուէ լ -
Մեր նախնեսւց պէս՝ տքնաջան, 
Խանի հողն ենք մշակել։ 
ժամանակին չափից աւել, 
Հարկ ու տուրք ենք վճարել* 
Գործակալի զօււը տարել -
կեղեքուել ենք, տոկացել։ 
Լօռն է եկել՝ թալանել, 
Չոռը եկել՝ կոտորել* 
էս ամէնին դիմացել ենք -
Անհող ու զուրկ մարդիկ ենք: 

Ամէն տեսակ տաք ու պաղի 
Ենք դիմացել* 
Ու միշտ պատուով, նամուսով 
Ենք մնացել։ 

Դուք տեսաք թէ ինչպէ՚ս խանը 
Մեր ճակատին մուր քսեց––. 
Մեր պատիւը, աղն ու հացը՝ 
Տմարդօրէն անարգեց • • • 

« . . «Մահը լաւ է անարգ կեսւնքից», 
Լսել ենք մեր պապերից, 
Դժուար բան է՝ թէ հանդուրժենք 
Ու անպատի՛ւ, խեղճ ապրենք... 
Թէկո ՚ւզ թրի, սրի՛ ուժով* 
Թէկուզ արեան, մահու գնով՝ 
Մենք կը պատժենք Ալիխանին 
Ու կ՛ազատենք Սոնային–*– 

Թո՛ղ սւյսուհետ էլ ո՛չ մի խան, 
Ո՛չ մի րոսաք, կամ իշխան՝ 
Չյանդգնի հայ ոանչպարի 
Նամուսն էսպէս անարգի։ 
Հէնց էս գիշեր գործի կ՛անցնենք, 
Ու գիւդից կ կը քոչենք . ՛ ՛ » ։ 

- Որ այդպէս է , ինչո՞ւ էս օր 
Առուհանի ենք եկել– 
Ինչո՞ւ ի զուր, էս քանի օր 
Արտ ենք վարել ու ջրել**» 
Ցեր էս գործից - Աստուած վկայ, 
Ես ո՛չ մի բան չիմացայ * * . » -
Քրթմնջում է մի ծեր ռանչպար -
Քացախ կտրած ու մթար: 

- ինչո՞ւ համար • • • հիմա կ՛ասեմ -
Տարեց Եղօն խստադէմ՛ 
- Ասում են թէ ժամանակին, 
Մեր պատմութեան նախօրեակին, 
Մեր քաջալանջ Հայկ դիւցազնը* 
Բէլին շանթող մեր յաղթ պապը, 
Իր ծերութեան վերջին օրին, 
Որպէս կտակ՝ աւանդ վերջին, 
իր թոռներին ու ծոոներին, 
Իր քաջազուն ժողովրդին, 
Պատգամել է էսպէս մեկին -
«Բռնութեան առաջ գլուխ չծռէք. 
Արդար վաստակով ընտանիք պահէք* 
էրկի՚րը՝ ազատ, շէն ու լի պահէք 
Միշտ խաղաղասէր, շինարար ե ղ է ք * ՛ * » ՛ 

Մե՛նք էլ Հայ ենք–*՛ մեր ետեւից՝ 
Շէն ու կանաչ կը թողնենք: 
Մեր անունից ու մեր գործից 
Բերք ու բարիք կը թողնենք։ 
Այժմ, ե լ է ՛ ք գ ո ր ծ ի ՛ անցէք– 
Առուն կիսատ չմնայ« 
Երեկոյ հան երբ ստ՚ւն հասնէք, 
Ոյոր հրահանգ ձեզ կը գայ * • •» : 

4 

Ժամանակը՝ քարացել է * 
Օրը կարծես չի՛ մթնում. 
Սոնան՝ մտքով վերացել է -
Յոյսը՝ ահով է երկնոլմ -. -
- Չեմ համբերում Սողրա բաջի* 
Չելնի մերոնք ուշանան, 
Սիրտս կարծես պիտի պայթի -
Չելնի որ ինձ մոռանան*.*»։ 

- Մի՛ երկնչի, սիրուն Սոնա* 
Շատը գնաց, քիչ մնաց– 
էս օր լուսնի չորսն է թամամ -
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Նայի՛ր • • ՚ հէնց նոր երեւսւց: 
Շուտով դա էլ Շոթորսւնքռւ 
Սարի եահւ կը ճանդչի -
Կը դան հայի վրիժառու, 
կտրիճները քաջարի.–.»։ 

- ճի՞շդ ես ասում, Սողրա րաջի՛ 
Արաս կը գ ա ՛ յ ՛ " ինձ կը տանի՛* . . .» ։ 

- Ամա՜ն, սուսս՛ • • գգոյշ, նանի՛. 
Մեգի լսող կը լինի։ 
Դարպսւն Ալին շա՛տ ղդոյշ է . 
Տեղն էլ ընկած՝ ապուշ է . ՛ . 
Ամէն անդամ որ ծլկոԱդ -
Գիւղ եմ հասել ու եկել՝ 
Նրան թաքուն-սւչքով, ունքով, 
Խոստումներ շա՜տ եմ արել։ 

էդ քոսոտը՝ շատ է վաղում -
ինձ դարպասել է ուղում. 
է ՜ յ , ինձ Սողրա րաջի կ՛ասեն -
էդքան էժան ծսւիաղ չեմ՛ • • 
էս օր, երր որ քո «ջհէղի» 1) 
Խօսք ն եղաւ». * 
Առաջ, մի քիչ Լօոավարի. 
«Չեմ-չում» արաւ՛ 
թսւյց երր մի հատ դեղին ոսկի 
Թուռն հասաւ ՚ • > 
Վերջացաւ ՚ ՚ ՚ » : 

- Սողրա րաջի, ամօթ ա՛ 
Ի՞նչ ջհէղի իօսք է դա––.» 

- Լսի՛ր, Սանամ. 
Հիմա պատմեմ -
Շատ միամիտ չեն լինի՛ 
Ասել եմ որ՝ մէրդ քեղի 
Շա՜տ է սրտանց կարօտել • « • 
Ի՛նչ որ լինի - մէր է , է լի . 
Իր աղջկան չի մոռացել • ՚ . 
Հաւաքել է ՝ սեր ու դա թ ա յ , 
Նօղըլ-նարաթ , չամիչ, փստայ , 

Ոսկէ վղնոց, 
Թեւնոց, մատնոց -
էլ ի*նչ ասեմ -

1) ՀարռԹայւտժիՑ, օժիտ; 

Մէր է , էլի–.– 
Իր ջիդեարին 
Ջի մոռացել . . . 

էս ամէնը րողչայ արած, 
Թերդ կ՛ուղարկի էս դիշեր • • • 
Դո՛ւ էլ արթուն ու պատրաստ կաց -
Չարի վերջն է էս գիշեր։ 
Պայման է որ՝ էս իրիկուն, 
Երբ լուսինը մայր մտնի, 
Երբ լռութիւն լինի բերդում, 
Ու երթեւեկ չլինի, 
Դրսից կամաց դուռ կը թակեն -
Քո «ջհէղը» կը բերեն։ 

Իմ խելօք Ալին՝ 
Դուռը բաց կ՛անի, 
Ու եկուորներին 
Զգո՜յշ ներս կ ՛առնի. ՛ ՛ » ։ 

- 0 ՜ , իմ փրկիչ, 
Իմ լաւ րաջի. 
Թէ՛ էդքան հեշտ 
Ես ագատուեմ, 
Քեգ կ ինձ հետ 
Կը տանեմ • • • 

0 ՜ , իմ պաշտպան, 
Իմ աննման՛՛ ՛» ։ 
Ու ցնծութեան 
Շաղն աչքերում՝ 
Սոնան հ ե ծ հ ց – ՛ 
Սողրա բաջուն 
Փաթաթուեց: 

5 
Շոթորանքոլ սարի ուսին, 
Հսկայ մի ցուլ մորթեցին ՚ 
Հորիգոնը շառագունեց, 
Ցուլի վառման արիւնից«•. 
Ինչպէս ձուլուած արծաթի շերտ, 
Լուսինն ելաւ՝ ծանրաերթ.՛՛ 
Հարսի կոնդը գիշերային 
Խալաթն ուսին՝ վեր նայեց՛ * . 

Համր ու անշուք, գիւղի ց շարժուեց 
Մի բազմութիւն՝ վշտաիյոհ • 
Մեռելատան ձամրէն բռնեց -
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Ինչպէս սեւ-մութ երեկոյ յ 
%ստշսւ6 ծէսով ծեր քահանան 
Հոգեհանգիստ կատարեց: 
Խունկ ու խաչով, վերջին անգամ, 
Շիրիմներին սւղօթեց։ 

Պառաւ կանայք, 
Վերջին անգամ -
Թաց աչքերով 
Ու րեկուսւծ, 
Ծունկի իջած 
Մամռոտ քարերն 
Համբուրեցին: 

Վերջին անգամ 
Շիրիմներին 
Խունկ ծխեցին, 
Ու թանկագին 
Մեռելներին -
Մնաս րարեւ 
Ասացին • . . 

ճ 
Լո՜ւռ պարպւում է Փ արմի շանը -
Անյայտ րախտի մատնուած. 
Թողլքում է հայ աւանը -
Ձգած արտերը կանաչ։ 

ԳԼՈԻԽ 

1 
Աստղացանցը շափաղ տռւեց, 
Մուգ կապոյտում երաղկոտ. 
Ձորամիջից հովը յորդեց -
Բերեց տամուկ ճահճահոտ։ 
Համր ու հաշմող գիշերն հատու, 
Բերդը ձուլեց մութի հետ, 
Լուսինն այնտեղ՝ հալաւ, հանգաւ, 
Ինչպէս ասուպ մի անհետ։ 

Բերդի խորքից մի ստուեր 
Շարժուեց • 
Ինչպէս մութի թ ե ւ , թեթեւ 
Խարխափեց • « • 
Մեծ դարպասի մօտ 
Մի ուրիշ ստուեր՝ 
Մէկը եղնկաոտ, 
Միւսը անընկեր։ 

Ո՜վ է սրանց ցաւին մատնել -
Խաղաղ կեանքը վաթորկել : 
Արդար հացի ու գինու տեղ 
Ո՜վ է լեղի մատուցել։ 

Ո՜ւր են տանում անյայտ րախտի, 
Ուղիները տանջալի. 
Ո՜ւր պիտ հասնի աշխարեացի՚ր 
Քարաւանն այս քաջարի։ 
Ո՜վ է կանչում, այդպէս անահ -
Հեոուներից անձանձիր * 
Գոլցէ վշտի նոր Գողգոթա՛, 
կամ Աւետեաց լոյս երկիր։ 

Լո՜ւռ պարպւում է Փարմիշանը՝ 
Հրամայուա՛ծ, անտրտունջ • 
Թողլքում է հայ աւանը, 
ձգած արտեր* հասկավաւնջ: 
Ու վրէժի աստուածն հայոց, 
Գիւղ է իջել, զայրացել».. 
Հոգիներում այն վշտակոծ, 
Յոյսի ջահեր է վառել ՛ . . 

Լո՜ւռ պարպւում է Փարմիշանը, 
Խան ու լօռից հալածուած, 
կալում թողած նոր հաշանը, 
Գառն ու մաքին փարախած: 

ԵՕԹՆԵՐՈՐԴ 

- Աողրա՛ ջան, էդ դո՞ւն ե ս – – » ։ 
- Սո՜ւսս– -- Ալի՛, սո ՜ ւսս–"» ։ 

– է ս գիշեր՝ սիրոյ գիշեր. 
- Սո՜ւսս– •• Ալի՛, լո-ի՚ր––. 
Մի քիչ համբերի՛ր, 
Քիչ կ սպասիր– • • » : 

- 0 ՜ , Սողրա՛ ջան, 
Ջիգեար ջան՛–՛» ։ 

- Լ ս ի ՚ Ր " ՛ եկան• • * 

՛Նրանք են–. , եկան–.. 
Գո՜ւռը. ՛ ՛ դուռը բախեցին. . . » ։ 

- Հա՜, կարծես թ է բախեցին, 
Հարսի բաժինք բերեցին" • » : 
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Խարխափելով, Ալին նիգը 
Արձակեց • 
Ծխնին ճըաւաց ու դարպասը 
Լայն րսւցուեց * • • 
« . . . Ա ՛ ո քեգ, Ալի * հարսի ջհէգ 
Եմ բ ե ր ե լ . . . » 

Գլխին իջած ծանր գարկից, 
Ալին իսկոյն աապալուեց • • ՚ 

Ներս խուժեցին վրիժաոու, 
Կտրիճները գի նա շող • 
՛Նրանց հուժկու գարկից հատու 
Ու գրոհից ահագնող. 
Խան ու նոքսւր՝ ընկան անձայն -
Դեռ նոր քնից սթափուած: 
Ողջ մնացին կանայք միայն 
Ու մանուկներ ահ աոած: 

• • ՛Մի հեգնախառն, չոր հայեացքով, 
Արան դիտեց իր գոհին՛ 
Յետոյ ահով ու խորշանքով 
Նայեյ ձեռքի դաշոյնին՛ • • 
- Ա՛ո., թ-ող սա էլ քեգ մնայ , 
Անարժան խան Բոսաքի՛ 
Գա՛, այլեւս ինձ պէտք չի գայ -
Հային դաշոյն չի սագի։ 

- Գնանք Սոնա՛, ո՞ւր է Սոզրան -
Նա էլ մեգ հետ պիտի գայ • • ՚ » : 

- Նա էստեղ է Արա՛ ջան՛ 
Նա ՚ ՚ • նա կը գայ • • • 
Իսկ ե՛ս՛–– 
Ա՜խ, ե ս . . . 
Ես՝ սեւերե՛ս».. 

Ի՞նչպէս տուն գամ. 
Ինձ սպանի՜ր՛.. 
Բամբասանքից՝ 
Սեւ ամօթից 
Ինձ ազատիր• • . » : 

- Դո՛ւ, քո կամքով էստեղ չեկար • . . 
Գո՛լ անմեղ ես, Սոնա ջան -

ժ 1 ց 1 է 1 Տ Յ ժ Եգ 

Ասաց Արան* անյիշաչար, 
Ու երեքով դուրս եկան։ 

Երբ՝ վերջին անգամ, 
Սոնան ու Սողրան, 
՛Շշմա՜ծ, տագնապած -
Զեոք-ձեոքի տուած 
Դուրս եկան բերդից՝ 
Վշտի կապանքից՛ 
Դարպասի շեմքին, 
Տեսան հէգ Ալին՝ 
Դիացած, ընկած -
Աչքերը՝ չոած • « • 

Ու* Սողրան յիշեց 
Խօսքերը նրա -
«Սողրա՛, ջան, Սողրա, 
Իմն ես էս գիշեր» 
էս գիշեր՝ 
Սիրոյ գիշեր՛ .–» ։ 

Սողրան տատամսեց, 
Ու մի պահ կանգնեց. 
Կարծես ուգում էր 
Դեո երկա՜ր նայել • • • 

- Ինչո՞ւ ես կայնել. 
Սողրա՛, շտապի՛ր • « • 
Ի՞նչ––, քեգ կորցրի՛ր -
Քոչը էն ձորում 
Մեգ է սպասում • • • 
Գնանք, Սողրա ջան ՚ • ՚ » : 
Սոնան ու Սողրան1 

Ջեռք–ձեոքի տուած 
Դէպի ձորն իջան: 

2 

Արիասիրտ Փարմիշանցին՝ 
Վրէժն աոած, խաղաղած, 
Թողլքում է տունն ու այգին -
Վրէժն աոած, խաղաղած: 
Ու ձգւում է գաղթ-ի ճամբան, 
Խուլ ձորերով ամայի, 
Մութ– գիշերով, անհանգրուան -
Խոտոր ճամբով ամայի: 

Գաղթի ճամբայ , ցաւի ճամբայ « 
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Որքա՜ն ահ ու մահ ունես։ 
Գաղթի ճամբայ , դժար ճամբայ , 
Որքա՜ն խոր-խոց, վիշտ, ունես։ 
Գարեր ձգուսւծ, մահի ճամբայ՝ 
Հայ արցունքով ես ցօղուած, 
Գարեր ձգուած, ողբի ճամբայ -
Հայ մանուկներ պատանքած; 

Վերադարձի լուսէ ճամբայ -
Ծիրանի ծով՝ արքածին՛ 
էրգի՛ ճամբայ , սիրոյ ճամբայ՝ 
Յարութեան փող թանկագին։ 
0 ՜ , Աւետեաց հրկրի ճամբայ, 
Որքա՜ն ջինջ ես, որքան հեշտ՛ 
լք օր գիրկ տանող, անո՜ւշ ճամբայ -
Որքա՜ն կարճ ես, որքա՜ն հեշտ։ 

3 
Սեւ տաժանքի օրեր անցան 
Ու շաբաթներ անցկեցան՛ 
Հայրենադարձ քոչը մաշուեց, 

Ու կէս եղաւ՝ կէս ճամբի։ 
ճիւղակոտոր քարուանն յսւմսւռ, 
Անխոնջ քայլեց անդադար -
Գիշերները ճամբայ մաշեց, 
խերեկները՝ բանակեց: 

Ու Ցունիսեան մի լուսաբաց, 
Մի լուսաշող այգեբաց՛ 
Երբ ՛Նայ իրին նոր էր զարթնում 
Վաղնջական մշուշում, 
Երբ Մասիսը նոր էր ժպտում 
Հրաշավաո. շողերում, 
Քսւրաւանը Փարմիշանի 
Հասաւ ափերն Արագի։ 

Հեուում՝ թողած տուն ու հանգիստ՛ 
ճամբի տաժանք՝ վէրք ու վիշտ՛ 
Լօո. ու խանի ահից փախած 
էն քսւրւանը՝ կէս դարձած, 
Արարատի տեսքով տարուեց 
Ու հայրենի հողն համբուրեց։ 

ՎԵՐՋԵՐԳ 

Անցաւ խիզախ էն քարուանը, 
Թողած արտեր բերքաշատ. 
Անցաւ՝ զալում Ալիխանը 
Ու Փիշքարը էն կաւատ– 
Փարմիշանը նոր տէր տեսաւ, 
Նոր հողազուրկ մշակներ. •• 

Եկաւ* Լօււը, չոո.ը եկաւ -
Նոր աւերներ, թալաններ։ 

1 9 6 4 թ • Գեկա -

թ՛եկ ան 

Գարեր անցան, խաներ անցան 
Մեծ իշխաններ սւնցկացան– 
Այս վայրերում - Լօոաբերան 
Շա՜տ Սոնաներ հարսնացան, 
Բայց էլ հայի յարգ ու պատուին 
Մուր չքսեց ո՛չ մի խան։ 

Հ . 

Վ Ե Ր Ջ 
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Շ ւ Ա Ա Ն Դ Ո Ւ Փ Տ 

Յ Ո Ւ Ս Ա Խ Ա Բ Ը 

ի քնող իբիկուան Հետ ( երբ փողոցի՛ն 

մէք երթեւեկը նուաղեցաւ, երբ մութը 

իր սեւ ծրարին մէք ծրարեց լոյս ու ձայն , 

սենեակին լռութիւնը ի/որին իւորՀոլրգ 

մը ղգեցաւ։ Այդ լռութեան մ է ք , մինակ 

մնացած աղ ք ի կը առաւել առանձին զգաց 

ինքզինք ու սարսուռ մը սաՀեցալ սրա էն 

ներս ւ Նայուածքը գարձոլց սենեակին 

չոր ս կողմը։ Իրերը նոր գիրք ու կերպա-

րանք սաացան կարծես ։ Անկիւն ի զար-

դասեղանը այդքան Հրապուրիչ չէր գը–՞ 

աած : Ա՝օաեցալ անոր : \քարիրի սարքը, 

չպարի կարմիր ու սեւ մաաոիաները, ա– 

նոլշաՀոտոլթեան սրուակները նոր բան 

մը ըսին: Աղքկան Հիացումը աբաացոլաց 

զարդասեղանին վրայ Հսկող Հայելիին 

մէք։ ՚ Բ ի չ եաք, կորսուած իր մը փնտռո-

ղի շփոթով նայեցաւ բոլորտիքը։ Նայ-

ուածքը գամ ուեցալ ձանձրո յ թ բուրող 

գրադարանին ։ վէրքերը գլխապտոյտ 

պատճառող բաներ թոլեցան ։ Զննեց ա– 

նոնցմէ մի քանին։ Ոմանք ծանօթ բարե-

կամի մը նման ժպտեցան • բայց աղջիկը 

բոլորին նոյն ժպիտով չպատասխանեց։ 

Օիշեց անոնց յանդուգն Հեղինակներէն 

մին։ Այն ատեն ատած էր այգ անծանօթ 

գրողը իր չմոլորեցնողդ արտայայտոլ– 

թիլններոլն Համար։ Հիմա՛*,,. Ուզեց 

վերստին կարդալ, գնաՀատանքի նոր բա-

նաձեւ մը գտնելու եւ ներողութիւն խըն– 

գրելու անկէ։ Բայց կողքի միւս գիրքը 

թոյլ չտոլալ կատարելու խոստովանան-

քը : Ցիշեց նաեւ անոր բաբոյագէա—քա– 

բոզիչը ։ Այն ատեն որքան սիրած էր 

զայն • բայց Հիմա՞ • • • Հիմա յիմար մը 

կը նկատէր է ինչե՛ր չէր ըսած այգ մ ար-

դը կեանքի մասին, մարգոց մասին, բա-

րոյականի մասին, եւ ինք ինչպէ՚ս Հաւա-

տացած էր անոր խօսքերոլն: Աչքը յա-

ռած գրադարանին մէք անտարբեր կեցալ 

դիրքին, կարդաց փայ լան կողքին վյրայ 

փակած Հեղինակին անունը, ու քղային 

շարժում ով դուրս բերաւ գրադարանէն, 

անգամ մըն ալ չվրդովելու Համար անոր 

ներկայութենէն ։ Կրկին ոլ կրկին կար-

դաց անունը, գարձոլց երկրորդ էքր» 

մարդուն մ եծագիբ նկարը փռուած էր 

ամբողքք էքին վրայ։ ՛Ծերացած դէմք մը 

ունէր, կեանքէն ձանձրացած երեւոյթ 

մը։ Աղ քիկը ծիծաղելու զօրաւոր պա– 
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հանքք զգաց ու պոռթկաց ահագին քըր– 

Քէն՛ ՛Լ ՚ Առանձնութեան ու լռութեան մէք 

ձնող ծիծաղր սոսկումի ալիք մը բերաւ % 

խենթերը կը խնդային իրենք իրենց. իսկ 

իՈնք ՚ • • նայեցաւ լուլՎը, բարեբախտա-

բար մարգ չկար յ Աչքերը յառած բարո-

յագէա-փիլիսոփայի նկարին, ում գին 

ծիծաղեցալ ու խղճաց անոր տ (Հետոյ, ու-

զեց պոռալ պատկերին դիմաց, սրտին 

ամբողջական վրգովումովւ «.Ստախօ՛ս), 

- ըսաւ աղջիկը զսպուած գայրոյթով ( ու 

այնպէս թուեցաւ՝ թէ փիլիսոփան կը 

կարմրէր ու կը դողար ամօթէն...հ Պահ 

մը ետք, ծիծաղը նահանջեց աղջկան կո-

կորդէն ու թախիծը թառեցաւ անոր ճա-

կատին , աչքերուձ ու այտերուն • Լռոլ– 

թի՛նը առաւել քան ճնշէչ դարձաւ է Ան՜ 

կոչ ՀԷւրԷ պէս աեղաւորոլյյղ արտմու-

թի ւնը փճացոլց աղքկան ծաղկան տրա-

մադրութիւնը ։ Նետեց գիրքը սեղանին 

Վրա յ ու նա յոլածքը հեռացոլց գրադա-

րանի բնակիչներէն է Ուզեց մ ոռնալ զա-

նոնք է Մտքով անցաւ հեռու ու մօտ անց-

եալէն I Ամուլ կեանքին որպէս յանցա լոր 

հեղինակ դատապարտեց ինքզէնք, որ ա– 

կանք տուած էր գիրքերու ոլնայնոլ– 

թեանց ։ կ ՚ ո լ զ է ր վրէժ լուծել, անսանձ 

ու անկշիռ պատասխաններ տալով կեղծ 

փիլիսոփաներու թուղթէ կարծիքին կոր– 

ոըւած անցեալը ցաւի պէս կը մխուէր 

սրտին մ է ք ։ Կ՛ուղէ ր ծանբադոյն հար-

ուածը տալ զինք մոլորեցնողներուն ։ Հո-

գեկան անասելի տագնապէն խռովեցալ. 

ներաշխարհին ալեկոծումը յոգնեցՈլց եւ 

ինկաւ քովի մահճակալին վրայ ։ ԱրցՈլն– 

քը բարերար ազդեցութիւն բերաւ, թե– 

թեւցուց սրտին ճնշումը ու պայծառա֊ 

ցուց յիշողոլթեան հորիզոնը։ Մ աա բե-

րեց իրենց վերքին հանդիպումը։ Բացա-

ռիկ պահը իր ամբողքական պատկերով 

ներկայացաւ աչքերունէ Նախ՝ մտքով 

չափեց ազուն հասակը յ Ի՛նչ անուն պէաք 

էր տալ ։ Ա լացի՛՛ կ , բա՞րձր , սէ*գ ՚ • » կըՐ~ 

նար ըսել բոլորն ալ։ Հասակէն ետք կեդ– 

րոնացալ ա չքերուն, ժպիտին, ո ւ . . . բայց 

ի՞նչ խօսած էին այգ օր։ Խօսա՛՛ծ էին։ 

Այ»– 
Ի՞նչ 

Ոչինչ. 
Օւրեմն լռած էին ։ 

Անկրկնելի պահուն Վերյիշումը Վե– 

րացոլց աղ ք ի կը ու հաս ցուց մինչեւ եր-

կինքներու կապոյտին Տ Բայց հոն, կիր– 

կին յիչեց իր փիլիսոփան՛ ՚ » նստեցաւ 

մահիճին վրայ եւ կիսատ մնացած խօ– 

սակցութիւն մը շարունակողի պէս ք աղ– 

քիկը խօսքը ուղղեց ծեր հեղինակին։ 

Վսէ՛, ո՛վ մարդ միամիտ, որ պճնուած 

ես փիլիսոփայութեանդ զարդարուն փե-

տուրներով։ Այդ օր մեծ շեղում մը կա-

տարեցի խորհուրդներէդ ։ Բայց 1Գայ~ 

թակղիս յ անգղն ոլթենէս ։ Չզարմանաս , 

որովհետեւ այգ բոլորը ես սորվեցայ քու 

տգիտութենէդ • • • 

«Միասին էի այդ տղուն հետ։ Գի-

շեր էր եւ պտոյտը զգւԻԻէ* Ա՛Կ 

թոլնքներուն փոխարէն խօսեցաւ լռոլ^ 

թիլնը ու ծանօթացոլց մեզ իըարուէ Ան 

մօտեցաւ ինծի ու ես կը զգայի մերկ 

բազուկիս հպումը քրտինքէն խոնալցած 

իր շապիկին, ուրկէ քերմոլթիւն կ՚ար-

տաթորէր : Այգ քե րմութ են էն կը մագ– 

նիսուէի ես յ Միայն մերկ բազուկս չ է ր , 

որ կը շնչէր զէնք, այլ ամ բողՀ էութիւ-

նէս : Այւաւել սեղմ ուեցա յ ոլ կարծես» 

գրկեցի է Բազուկս սահեցաւ ուս Էն Վար ։ 

Լռութեան մէք կը լսէի իր <լբառեր»ը։ 

«Մօտեցիր , մի Վարանի՛ր, եւ.+* եւ••• 

համբուրէ ղիս»։ Նայեցայ դէմքին։ Լուրք 

է ր , շատ լուրք, է՛ րասէէս համբուրելի։ 
Աչքերռ Կը ՓայւէԻն անսովոր փայլով՛. 

Ուժ մը, հաւատարիմ ձՈէ՜1աՐաՐէ պէս 

կը դրդէր զիս ա յ դ պահուն . «Ի՛նչ յիմա-

րի պէս կեցեր ես 1 առիթն է ։ Չէ՝՚ որ զինք 

կ՛եր աղէիր։ Ահա՛, քո՛վդ էւ Շ»յէ ք ե ր ֊ 

մութէւնը լանքին, թափանցէ դէպի սիր՜ 

տը, շօշափէ արիւնի այդ կոյտը, գրկէ՛ յ 

գրկէ՛* ա յ ն պ է ՚ » մԸ ԳՐԿԷ ՚ մինչեւ որ 

միաձոլլոլիք ։ Մնացէք այդպէս գիշերին 

տակ։ Լուսին ալ չկա յ ։ Աս տղեր չեն հա-

մարձակիր մօտենալ ձեր խորհուրդին» տ 

«Հաճելի էր պատուէրը ու մանա– 

ւանգ.. • փորձէչ յ Գործադրեցէ զայն 

մանրամասնօրէն ։ Բայց, բայց կը տես-

նեմ, որ կը սրդողիս, կը զայրանաս, կը 

փոքրանաս պարտոլթեանղ համար % Աա– 
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Տարիներով պահեցի պատուիրաններդ, 

րայց ոչ ոք շնորՀաւորեց զիս իմ Հաւա-

տարմութեանս համար ։ Հլոլթեամբ հե– 

տեւեցա յ ճամրուգ , բայց ոչ ոք հ՜ա փա– 

Հարեց զիս X Մնացի անշուք ու անծա-

նօթ է Օրերս սահեցան գողի պէս եւ ըս– 

պասումներս հ՜ազրեցին զիս է քՍորՀուբգ–» 

ներգ Վախկոտ փախուստներ էին միայն, 

որոնք թ ո յ լ ու տկար արարած մը գար-

ձոլց ած էին զիս » Ես կեանքը կը տեսնէի 

այգ Հանդիպումին մ է ք , որուն երկար ա– 

տեն արգելք Հանդիսացար է 

Հ,իսկ ես դեռ. կ՚անճրկէի յ Վարանու– 

մ ըս տեսնելով՝ անծանօթ յուշարարը ըս-

կըսաւ պոռալ իր ամբողք ուժով յ «իրա՛ւ 

յիմար մըն ես է ք^նչ կեցեր ես թմրածի 

պէս X Տե՛ս , մարմինը որքան տաք է եւ 

որքան կրակ կայ աչքերոլն մէք։ Առ ձեռ-

քը ափիդ մ է ք , ու այնպէս փայփայէ, որ 

զգա յ երանութիւնը անսաՀմ ան , ապրի՛ 

երքանկութիւնը աննիւթական յ Գոցէ աչ-

քերդ . չհամարձակիս նայիլ աչքերոլն 

մէք։ Կրակ կայ Հոն, կ՚իյնաս անոնց մէք 

ոլ կը մ ոխ բանաս ։ կո յ ր խարխափով 

փնտռէ զինք՝ Ուսերը պաՀելով որպէս 

անշեղ ուղղութիւն յ Տետոյ , գնա՛ դէպի 

կուրծքը ան հան գա րտ յ Մ օտեցոլր ական– 

քըդ ու լսէ տրոփը տարօրինակ ։ Բազուկ-

ներովդ օղակէ ու բանտէ բոլորակը թի-

կունքին ։ Մօտեցուր շրթունքներդ ձԸՐ՜՛ 

թունքներուն ոլ « . . մ ոռցիր դո յութիւնգ 

կաւէ ։ Այդ տարօրինակ պաՀուն եղիր 

հոգի , եղիր սիրտ, եղիր արիէն, եղիր 

շունչ ու Հեքիաթ» տ 

«Գեղեցիկ Է չ է թ ։ կը տեսնեմ, որ կը 

նախանձիս յ Գէմքիդ ծեր ծամածռումը 

կը մատնէ քեզ։ Վիժած է վարկածդ, ո՛վ 

փիլիսոփա յ փուճ է Գտած եմ ուղղութիւն 

նըս, լոյսի պէս պայծառ յ Հոն է , այդ 

Հայելիին մ է ք , ուր կարտացո լա յ ճակա– 

տ ըս անկնճիռ, գէմքս անխորշոմ ։ իմաս-

տութիւնը ամբողքական Հոն է , այգ զար-

դասեղանին վրայ։ Մեծագոյն փիլիսո-

փան է ան ։ իմաստը կեանքին, երիտա-

սարդութեան , գեղեցկութեան, Հրապոյ– 

րին, վայելքին»։ 

ԱղքՒԿբ վերքին ակնարկ մըն ալ նե– 

աեց դիրքին ու պատռեց զայն Որպէս 

անպէտ իր։ Փճացուց թերթերը. չուզեց 

որ իրմէ ետք ուրիշ մը շարունակէ ըն-

թերցումը ոլ մ ոլորի ւ Նոր Ժպիտով 

մը մօտեցաւ զարդասեղանին։ Հայելին 

ցոլաց բիւբեզային մաքրությամբ ու 

պատասխանեց աղքկան ժպիտին։ Յետոյ, 

սրտագին բարեկամի պէս մօտեցաւ, շը– 

պարներոլ տուփերուն։ Փայփայեց անու– 

շաՀոտոլթեան սրուակները , գգուեց կար-

միր մատիտները, բացա լ պերճանքի պի-

տոյքներով յորդող թալշապատ տուփը ։ 

Վերքին անգամ գնած խոշոր օղը փորձեց 

ականքին։ Ա յ ո ՛ , այդպէս, շատ գեղեցիկ 

գտաւ ինքզինք յ Մազերուն փանքերը քա-

նի մը անգամ քանդեց ու վերա յար դաս– 

րեց, ճակատէն դէպի ետել տարաւ, յե– 

տոյ մաս մը տեղաւորեց ականքին ետել ։ 

Երբ ամբողքացոլց մազերուն յար գար ան– 

քը, սկսալ ներկել աչքերը, յօնքերը, այ-

տերը , չբթները, մինչեւ որ.* . անճանա-

չելի դարձաւ յ 

ԱնուշաՀ ոտութեան բոյրէն արբեցած 

աՂ11՚Կ(Լ Ի1ալ փոզոց * ինքզինք յան ձնե-

լու գիշերուան գգուանքին . • . է 

էԱՀԱՆԳՈԻԽՏ 
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Գիտեմ, պիտի գաս օր մը դուն, հին բարեկա՛մ, 
Խաղաղական օրհնեսւլ ժամու մը իրիկոււսն: 
Այդ րարերար այցիդ այժմէն լայն կը րանամ 
Աեա՛ դոները սենեակիս, եւ անսահման 

Ուրախութեամբ մը համակուած՝ կը սպասեմ քեզ 
Վայելքի թէ տառապանքի ժամերուս մութ: 
Եկո՛ւր, ո՛վ Մահ, քաղցրաժպիտ եզր օր մը պէս, 
Որ աչքին մէջ աղապատանք ունի եւ գութ։ 

Դուն սկիզբն ես, եւ ոչ վախնան այս սին կեանքին, 
Սփոփանքն ես, նաե՛ւ յոյսը այն գերագոյն 
Աշխարհին, ուր կ՚ըսեն թէ մահ չունի հոգին, 
Մարդը մահուամբ պատժող բարի Աստծոյ հանդոյն։ 

Եկո՛ւր, ո՜վ Մահ, իբրեւ ծանօթ մը արեգդէմ, 
Եւ այցելու՝ ժպիտներով բեռնաւորուած, 
Զիս ողջունոդ իբր նուիրակ՝ երկնից ի սեմ, 
Եւ առաջնորդ՝ իմ հոգիիս առ Աստըւա՜ծ• • • : 

Մա՛հ բարեգութ, հոն ալ ինծի եղիր միջնորդ 
Անոր՝ որ զիս ցաւ ստեղծեց, իսկ քեզ՝ դարմա՜ն, 
Որ փոխարէն հին ցաւերուս տրտմահաղորդ, 
Յարութեան նոր յոյս մը ինծի տայ անպայման։ 

Եւ այդ անշէջ, զուարթ յոյսովն՝ յաւիտենից 
Սեմին վըրայ այս նոր կեանքիս անդրաշիրիմ, 
Անմահութեան վառ շուշաններ ծաղկին անբիծ, 
ԻԲՐ գրաւական առ իս սիրոյդ հաւատարիմ, 

Մա՜հ մտերիմ... տ 

Հ . ԳՐԱԿԱՆ 
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Գիշեր էր ։ Պատուհանէն, մինչեւ Հե– 

ռոլի բլուրները տարածուող պայծառ ոլ 

գոյնզգոյն հազարաւոր յոյսերով Աթէն– 

քը էլ երեւէր, որուն կեդրոնը եւ որմէ 

վեր, բո ցեղէն թագի մը պէս, Պարթենո– 

նը լուսարձակներու լոյսին մէք կը ծը– 

փար; Աակայն այդ վայրկեանին ազքիկը 

Հետաքրքրողը գեղեցիկ տեսարանը չէր % 

ոլ մտածումները ուրիշ բաներոլ մասին 

էին, երբ փեղկերը գոցելէն ու վարա-

գս յրները քաշելէն ետք, դարձաւ, տղոլն 

ու մեղմ ժ՜պիտով ըսալ• 

- Գիտե՞ս ինչ • • • Հազիլ քանի մը ժամ 

է որ Հանդիպած ենք իրարու, աՀաւա-

սիկ սենեակս կը գտնուիս ու տակաւին 

անունդ անգամ չեմ գիտեր ։ 

«– Տարօ՛ - եղալ պաաասիւանը ու 

տղան մօտենալով թեւերուն մ Էք առաւ 

ադ1ՒԿռ5 

- Բանի մը վայրկեան Համբերէ՛ • 

Ռ չ Կո V՛ ՛ Հէ՚-բք՛ Հէ՚րի պի– 

տի կոչեմ քեզ ։ 

- Ատանկ բան չես ըներ սիրելիս • 

Տարօ՛• ես Հայ եմ, անգլիացի չեմ։ 

Շեշտն ալ Հուզեմ որ միշտ օ—ին վրայ 

դնես ։ Տարօ՛ ։ 

Բանի մը իւօսք եւս պիտի ըսէր, սա-

կայն աղքիկը շրթունքներուն փակած էր 

ու չկրցաւ շարունակել• բաւական ատեն 

չխօսեցան է 

Տարօն օդային ընկերութեան մը մէք 

ս թ ֆ ո ւ ը ր տ էր եւ ազատ օրեր ամէնէն ա– 

ւելի Աթէնքի մէք կ՚ունենար է իսկ այգ 

ժամերուն մեծ մասն ալ էլ անցընէր պան-

դոկին մ է ք , ուր կը մնար ընկերութեան 

Հաշւոյն ։ Հոն կը մնային նաեւ ուրիշ ըն-

կերութիւներու հոսթ-Էսներ, մեծ մա-

սամբ անգլիացի, եւ ամէն անգամ որ Տա-

րօն Աթէնք գտնուէր, ասոնցմէ մէկուն 

կամ միւսին Հետ լաւ ժամանակ Հանցը– 

նէր ։ Այլեւս ինքզինքը սկսած էր կինե-

րու մարզին մէք վարպետ մը Համարել, 

եւ վստաՀ էր որ անկարելի էր իր վծոծ-

րակէն բոնոլիլը՚ձ - ինչպէս կը սիրէր ինք 

կոչել սիրաՀարուիլն ու ամուսնութիւնը է 

Արդէն անոնք ալ իրեն պէս կու գային 

ել կ՚երթային շարունակ եւ ինք պարզա-

պէս լաւագոյնս կ օ գտա գործ էր անոնց 

Աթէնք մնալը % կը նախրնտրէբ անգլիացի 

աղքիկները, նախ սահուն ան գլեր էն խօ-

սիլ կարենալուն եւ յետոյ, անոնց պարզ 

աղքկայ Համբաւին Համար• 

- Պիտի զարմանաս , որ սա պարզ ըս-

ուածները ինչպիսի անակնկալներու առ– 

քեւ կը դնեն քեզ երբեմն - ըսած էր յա-

ճախ բարեկամներուն է 

Տա քորդ օրը, վարագոյրին ճեղքէն 

արեւու ճառագայթ մը սաւանին վըայ 



ինկած–՝ կը ցոլար Տարոյի դէմ քէն, երր 

աէքերը բանալով զգաց աղքկան տաք 

մ արմ ինը, որ թեթեւօբէն դպած՜ էր ի-

բեն I 

- Ինչ լաս գործ է ասիկա, - մտա-

ծեց, - քանի մը ժ՜ամ էն Անգլիա պիտի 

թռի ու. տեսնենք ե՛՛րբ պիտի Հանգիպինք 

դարձեալ * ահաւասիկ բաժանում , բաբե-

կամ օրէն ու առանց բարդութիւններու I 

Աղքիկն ալ արթնցաւ . փաթթոլեցան , 

Համբուրուեցան ու դարձեալ իրար խառ-

նուէ ցան սաւանները ։ Աւելի ետքը, երբ 

երկուք ալ լուռ կը մտածէ ին, աւլքիկը 

լաւ մը կծկուեցաւ Տարոյին թեւերուն 

մէք ու ըսալ ական քէն. 

- Բարեկամուհի մը ունի մ Լոնտոն, 

որ Հայու մը Հետ պիտի ամուսնանա յ » 

կը մտածէ ի թէ յիմար ըլլալու էր» սա-

կայն քեզ ճանչնալով շատ լալ կը Հաս-

կրնամ, թէ ինչ են զգացումները * • • 

՛Բանի մը վայրկեան անշարժ լռու– 

թեն է ետք Տարօն աղքկան նայեցաւ, Ժըպ– 

աաց ւ Աակայն այդ իւօսքը անախորմ թը՜ 

լած էր իրեն • չէր Հաւնած ։ Թեւը ազքը– 

կան գլիւուն աակէն ետ քաշելով միւո 

կողմ դարձաւ ու սկսալ մտածել Հայուն 

մասին, որ պիտի ամուսնանար անգլիա-

ցիին Հետ ։ 

- Յիմար է ։ Օտարի Հետ ամուսնա– 

նալ կ՚ըլլա՛՛՛յ ։ Հայ ըԱալուն, տարբեր ըլ-

լա լուն մասին բնա՞ւ չի մտածեր է Ո՚*վ Է 

արդեօք այդ տղան• Լոնտոն եղած ժա-

մանակս կը ճան շնա յի* զինքը ։ Լոնտո՜ն ։ 

Բանի՛ ընկերներ, քանի՛ ծանօթներ նոյն 

պատմութիւնը ունեցած են,– «այսինչը 

ամուսնացեր Է՝»* Հորո՞ւ Հետ՝»՛ «անգլիա-

ցի բարեկամուհի մը ունէր ՚ ».» յ Եւ այԳ՜ 

քան ով գիծ մըն ալ անոր վբայէն քաշ-

ուած կ ՚ ը լ լ ա յ 5 Երբ առա քէն անգամ ըլ-

լալով Լոնտոն կ՚երթան, իրար Հետ կր 

մրցին ց " յ ց տալու Համար, որ իրենք են 

Հայուն տիպար տեսակը՛ թերթեր, գիր– 

քեր կը կարդան . Հանդէսներու կ՚երթան, 

կ՛երգեն, կը ծափեն, մ ի ն չ ե ւ . . . մինչեւ 

ժամանակը գայ իրենց մինչ այդ մտա-

ծածները գործադրելու ։ Աինչեւ այն ժա-

մանակ երբ իրենց մէքի Հայը եւ օտար 

բարեկամուՀին դէմ-գիմաց կեցած, թըշ՜ 

նամական նայուածքներ նետեն իրարու 

վրայ։ Կամ մէկըՀ կամ միւսըւ Եւ այդ 

ժամուն , երբ իրենց կամքը, Հա՛յը է պէտք 

է յաղթանակէ ամ էն տեսակ փորձոս– 

թեանց , • « • անճարակ կը մնան , կը ՀՀ»– 

լարին յ գլուխն ին մշՈէ֊ԼՈէԼ կը քեցՈլի է 

Այդ ժամուն».» 

Ջղայնացած ոլ մտաՀոգ ար տա յա յ– 

տութեամր պառկած դիրքէն ելաւ ու ան-

կողին ին մ էքսքեղը նստած անշարժացալ , 

մինչ աղքիկը ապշած կը դիտէր զինքէ 

- ինծի ալ օր մը պիտի պատահի* 

արդեօք այդպիսի բան– շարունակեց մը՜ 

տածել, - անշո՛ւշտ ո չ , Հագա՛ ր անգամ 

ոչ ։ Նախ որ ես այդպէս դիւրին դիւրին 

ամուսնացողը չեմ, եւ երկրորդ, եթէ 

պատաՀի որ ամուսնանամ Հա՛յ ։ 

Փորձեց երեւակայել ինքզինքը ա– 

մուսնացած» • • աւելի դժուար պիտի Հրր– 

լար երեւակայել թէ ինքը ուրիշ մոլորա-

կի մը բնակիչն էր : Խնդաց ։ Աղքիկը որ 

տակաւին կը դիտէր զէնք, այս տեսնե-

լով ենթադրեց , որ տրամա գրութիւնը ետ 

տեղը եկած ըԱալու է ։ 

- Հիմա, սիրելիս, - ըսաւ յանկարծ 

Տարօն, - ես պէտք է երթամ, որովհե– 

տեւ միմիայն երկու ժամ ունիս մինչեւ 

մեկնիլգ ու Հազիւ կը Հասնիս տ Տա քորդ 

գալուդ , շատ Հաւանական է որ զիս դար-

ձեալ Հ ոս գտնես . կը տեսնուինք ։ 

Երբ իր սենեակը մտալ, սկսաւ մը– 

տածել, թէ ի՛նչ կրնայ քնել ժամանակը 

անցնելու Համար տ Բանի մը վայրկեան 

ետքը պայուսակէն գիրք առաւ ոլ ելաւ 

փողոց է Գնաց թանգարանին առքեւի 

պարտէզը, ուր սրճարան մը կար, նստե-

ցաւ ու ապսպրեց։ Գիմացը, քիչ մը Հե-

ռս էն , Աքրոփոլիսի գագաթին վեհ օր Էն 

բազմած դարաւոր Պաբթենոնն Էր ու ա– 

րեւը իր ճառագայթները շռայլօրէն կը 

մաղէր Աքրոփոլիսին վ ր ա յ , ճերմակ շէն-

քերով Աթէնքին վրայ։ 

\$խախոտ մը վառեց, սուրճէն ումպ 

մը քաշեց եւ սկսալ կարդալ ։ Գիրքը Հա-

յերէն էր - Տարօն քովը միշտ Հայերէն 

գիրք մը կամ պարբերաթերթ մը կ՚ունե-

նար յ որպէսզի պարապ ժամերուն կար– 

գայ։ 



44 

**• 

Այս պէս կ՚անցնէին օրերը ։ կը 

կոտէր հ՚աղկէ—ծաղիկ՝ թիթեռնիկի պէս 

ոլ կը ճախրէր ամպերս ւ. մ է քէնճ արծիւի 

պէս : Կ՚աշխատէր, կը խազար ոլ կը կար-

դար Հաւասար թափուէ, նոյն Հաճոյքով է 

Հա՞յ - Հպա՛րտ էր ըլլալուն է 

Կի՞ն - ԿաՐ արդեօք աւելի ա-

նուշէ 

Ամուսնանա՞լ - ո՛վ, ի նքը • « • < 

* 

- ՛հո՛*էն ով, վարպե՛տը ով , - ըսալ 

օր մը բարեկամը, խօսքլ» ուղղելով Տա– 

րոյին, աՀքերը գամած Հեո֊ուէն մօտեցող 

ե ո ս թ է ս | ւ մը վրան - եթէ կարող ես, ա՛յդ 

մէկուն վրայ փորձէ նայինք վարպետու-

թիւնդ ւ • 

Ակնարկութիւնը եղած էր միքաՀա– 

սակ ել բարեձեւ Համ եմ ատոլթիւններով 

օդակայանի ե ա ւ թ է ս | ւ մը մասին, որ մօ-

տեցաւ, մօտեցաւ, քովերնէն անցաւ ու 

մինչ երկուքն ալ գլուխնին դաբձոլցած 

կը քննէին զայն կռնակէն, Տարօն ըսաւ • 

- Անպիտանը կոնք երերցնելու մաս-

նագէտ է . սըւո՚ր նայէ ։ Ա՝ էկ ամիս ժա-

մանակ տուր, ել կը տեսնես Հ 

- Բեզէ ոչ թէ մէկ, այլ մէկուկէս ա– 

մ իս կոլ տամ ւ 

- Ըն գոլն ուա ծ ։ 

Տարօն մինչել այդ օրը այնքան շատ 

Հ.թռչուն»ներոլն ետելէն վազած է ր , որ 

«անթռիչքի ոլշադրոլթենէն վրիպած էէն է 

Հոգ չ է . «իթց Թէվըր թու լ է յ թ » , կ՚ըսեն 

անգլիացիները է Հիմա առա քէն առիթով 

պէտք էր բարեկամանար այդ աղ ք կան 

Հետ ։ 

Առիթը չուշացաւ է Երբ քանի մը օր 

ետքը մտան օդակայանին սպասման սր– 

րաՀը, տեսան որ տեղեկոլթիլններու սե-

ղանին ետեւ նստած Էր ան յ Տարօն ան– 

միքապէս գնաց ու առքեւը կեցաւ • 

- էյն գրեմ, - ըսաւ լրքութեամբ, -

քանի մը տեղեկոլթիէններ կ ՚ ո լ զ է ի յ 

^ ՜ . . . շ ՜ . . . կ ՛ մ . . . կը ներէք, - ա – 

լելցոլց իր ամենալայն ժպիտովը, > մարդ 

ձեզ տեսնելով կը մոռնայ, թէ ի՛նչ էր 

իր ուզած տեղեկութիւնը . • • 

հյնդացին, քիչ մը լռութիւն* 

- կը մեկնէ՞ք, - Հարցոլց յանկարծ 

աՂ1ԻԿռ * 

» Այո, սակայն վաղը դարձեալ Հոս 

պիտի ըլլանք, - ըսալ Տարօն ոլ շարու-

նակեց գանգատելով, որ քիչ մը շատ կը 

թռէն, օր մը էսկ Հանգիստ չեն ըներ եւ 

այսպէսով սովորական խօսակցոլթէւն մը 

ծա յր տուաւ | 

Ո՞րքան ժամանակ կար աղքկան այս 

գործը ընելը, - Հազէւ քան է մը ամիս է 

Տարգագոյն մազերը դէմքէն երկու կող– 

մերէն ողորկ ու սաՀուն կը թափէ էն մին– 

չեւ վփզը, ուր Համաչափ կ՚ոլորուէին 

գէպէ ներս % 

Դմ-ուա՞ր էր գործերնէն, շատ կը 

յոգնէէ՞ն. • • - կաաա՞ կ էր ըրածը, ան-

շո՛ւշտ շատ կը յոգնէէն * խեղճերը ըս– 

տըրոլկի պէս Հ աշխատէ էն է Կրնար եր– 

դըւնալ, որ մորթը Էր բոլոր տեսածնե-

րուն մ Է քէն ամենափքսփուկը ել ամենա– 

սէբունն էր է իսկ շրթունքնե՞րը • » • այդ 

խածնուէ լի՛ ք շրթունքները . . . է 

ինք եթէ եղած ր//ար անոնց մեծը, 

էրեն պէս ազուոր աղքիկները փոխանակ 

շատ աշխատցնելու, ամ էն Օր իրենց ազ-

ուոր . < . նոլէրներ կու տար յ Իբր պա-

տասխան յօնքերը կէտուեցան ու ժպտե– 

ցաււ Աչքերու ն մոխրագոյն կապոյտ Էն 

մէքի ճերմակ բէժերը կը խայտայէն ա– 

մ էն անգամ որ ժպտէր է 

- Այս օրերէս մէկը պէտք է բարե-

կամ ոլՀիիգ Հետ մէասէն մեր պանդոկը 

գաք. կրնանք գալար տանէք ելլել ք Ու-

տել խմել ո ւ . . . զուարճանալէ 

- Սէրով, էն չո՞լ, ոչ է 

ՃԷշգ այդ վայրկեանէն էբենց 

ռիչքէն ժամը յայտարարուեցաւ է 

- Շատ լալ ( սակայն Հիմա պէտք է 

երթամ. վագր կամ միւս օր կը տեսնը– 

ւինք դարձեալ է Անունդ Է ՚ ն չ էր * • • 

- Բա՛գէս11 

- իմս Տարօ է 8 / ք է 

Սաւառնակէն մէք սկսալ աղքկան 
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մասիՆ մտածել, մինչ թոքերուն, ստա-

մոքս ին մէք թիթեռնիկներ կր թեւաՀա– 

րէին տ Բադիա՛՛. . - ո՜րքան գեղեցիկ էր ։ 

Ի՞նչպէս պիտի Համբերէր մինչեւ այդ 

Ոսկի մազերը բարձի մը վրայ փռուած 

տեսնէր : Եւ կամ այդ սրունքներուն. . . 
ք» ւ /• օ , ո ՚ Հ է 

- Է", - յանդիմանեց ինքզինքը, դր– 

լուխը ցնցելով, - ի՞նչ Է մանուկէ պէս 

խանդա վառուելու սկսար > կարծես առա-

քէն անդամն է , որ գեղեցիկ աղքէկ մը 

կը տեսնես ։ 

- Այ" » սակայն, - շարունակեց իբր 

պատասխան , - սա կա յն (<< • սա՛ կա յն ա յս 

մէկը տարբեր էէ 

Տա քորդ քանի մը շաբաթներ ան , Տա-

րօն առիթ չունեցաւ Բադիան տեսնելու յ 

Մինչ^քսմէն օր ընկերը մէկուկէս ամիսէն 

մնացած օրերուն թ է ՚ ֊ ք Լ կբ յայտարարէր 

Հանդէսաւոր կերպով, էնքլլ կը գղքար 

աղքկան Հեռախօսէ թէւը առած էՐ11ա՜ 

լուն X Այլեւս Համբերութէւնը Հասանելու 

վրայ էր , երբ վերքապէս դարձեալ Հան-

դիպել ան սպասման սրաՀէն մէքւ 

- կը յէշե՞ս, անցեալ անգամ դուրս 

եԱելու մասէն խօսած է ի ն ք ը ս ա ւ Տա-

րօն բարեւելէն ու աղքկան որպիսութիւ-

նը Հարցնելէն ետքը ։ 

- Ա յ ո » տակաւին Հրաւէրի կը սպա-

սենք X 

- Այլեւս մի սպասէք• այս գէչեր 

մամը ութը էնչպէ՞ս է ։ 

- Լաւ է 

- Ուրեմն մեր պանդոկէն մէք կը 

Հանդէպէնք. մի ուշանար ։ 

Ուշացան • սակայն այդ մասին Տա-

րօն ու բարեկամը որեւէ խօսք ԼՐՐէն* 

Անոնց Հանդերձանքն ու արդուզարդը 

այնքան կատաբեալ էր , որ տղոց բերան-

ները վայրկեանէ մը Համար բաց մնացին X 

Գալար տանիքին վրայ, յասմիկնե– 

բու բոյբով լեցուած էր մթնոլորտը X Եր՜ 

կինքը կարծես վերածուած էր խոշոր ու 

մութ Հայելիի մըէ ուր կարաացոլար Ա– 

թէնքի լուսաւոր Համայնապատկերը։ 

Աակայն երբ խմիչքները ապսպրելու ժա-

մանակը եկաւ, աղքիկներէն մէկը լէմո– 

նատ ուզեց իսկ մէւսն ալ նարէնքի քուր X 

- Հոգ չէ , - մտածեց Տարօն, - պէտք 

չէ որ առա քէն օրէն ստէպենք • ասոնք 

պարզապէս մեզի փորձելու Համար եկած 

են այս գիչեր յ Ուրեմն թող դիանան այն 

ինչ որ կուզեն գիտնալ ։ 

Ու ամբողք գիշերուայ ընթացքին 

Տարօն իր ամենալաւ «ֆորմ յին մէքն 

էր : Կատակեց ու խօսեցաւ ( խօսեցաւ ու 

պատմեց, պատմեց ու դարձեալ կատա-

կեց , մինչ աղքէկները խնդաց էն Ու խ բն-

գացին , իսկ պարելու ատեն ալ փարեցան 

ու փարեցան ։ Վերքապէս երբ նուագա-

խումբը Վգիշեր բարի» ըսաւ ու մեկնե– 

ցաւ, իրենք ալ ի քան վար » Երբ ազքիկ– 

ները իրենց տուները ձգելէ ետքը պան– 

դոկ կը վերադառնա յին , ընկերս ձա յնեց • 

- Բաներ մը եղալ, Հա՞ հ 

- իմս գոնէ աալուոր Համբուրեց ։ 

- Գիտե՞ս , պէտք է խոստովանիմ որ 

քուկինիդ Հետ պարած ատենս չդիմացայ 

ու կամաց մը Համբուրեցի այտը։ 

Տարօն լայն ժպտելով ըսաւ• 

- է)ս ալ քուկինիդ Հետ պարած ա– 

տենս չդիմացա յ ։ 

- Ի՜նչ շունշանորդի բաներ ենք մենք, 

- յարեց ընկերը, այս անգամ բարձրա– 

ձա յն խնդալով . 

- Հապա՜ ։ 

Ուրախ էր Տարօն ։ Գրան առքեւ , Բա-

դիայի գիշեր րարի ըսած ատենը, իրա-

րու աչքերուն մէք խորունկ նայած էին 

պաՀ մը։ Հյատ բաներ ըսուած էին այգ 

պաՀոլն, այնպիսի բաներ, որ թերեւս Է— 

րարոլ չկարենային ըսել, եթէ բառեր 

գործածէին • 

- Գալ անգամ* սիրելիս , - մտածեց 

ու կուրծքին տակ զգաց անուշ ճնշում 

մը։ 

Երկու օր ետքը դարձեալ դուրս ե– 

լան, Բադիան ու ինք - <գալ անգամ», 

որուն մասին Տարօն շարունակ մտածած 

էր ։ Ու երբ Հանդիպեցան իրենց ժամա-

դրավայրը, ան որոշած էր ընելիքը։ Երբ 

պարելէ ձանձրանա յին, պիտի երթայէն 

պանդոկ սուրճ խմելու ու անմէքապէս 

ետքն ալ, չէ տակ վեր՝ սենեակ• է 

ռանց նոյնէսկ խօսելու առէթ աալոլ, թե-

լերուն մէք պէտէ առնէր զայն 
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Պարելու, տեղ մը գացին ու այս ան-

գամ Բադիան ալ ոլիսքի խմեց Տարոյին 

Հետ է Կիսամութ անկիւն մը նստած ու 

ձեռքերնին մ Է կա կան գաւաթ* Հազիս լը– 

սելի ձայներով ու մեղմ ժպիտներով, 

պատմեցին իրարու, թէ ինչեր ըրած են 

անցեալին, թէ ինչ կ՚ընեն ներկա յ ի ս , ել 

թէ տակաւին ինչեր պիտի ընեն ապագա-

յին ւ էՕօսեցան Հետաքրքրութիւնն եր ու 

մասին, նախասիրոլթիւններոլ մասին, 

Հա յ կա կան եւ յունական զանազան սովո-

րութիւներու մասին է Ու պարեցին ւ Ա— 

ռանց խօսելու, այտ—այտի ու իրենց 

մատները իրար մէք սեղմ ուած % 

Կէս—գիշերը անցած էր երր որոշեցին 

մեկնի լ : Օթօ մը կանչեցին ու մտան ներս ։ 

Վարիչը ետ դաոնալով Հարցոլց թէ ո՞ւր 

կ՛ուզեն երթալ $ Տարօն բերանը բացաւ 

որպէսզի պանդոկին Հասցէն տայ» սա– 

կա յն տեսակ—տեսակ մ տածումներ սկսան 

խճողել միտքը ել լոլո, երկվայրկեաննե-

րը դանդաղօրէն սկսան անցնիլ յ 

- Ֆա՚լիրօն, - ըսաւ յանկարծ ոլ տը– 

ւաւ աղքկան Հասցէն է 

Օթոյին մէք երկար Համբուրուեցան, 

որուն վրայ Բադիան շրթունքները փակ– 

ցուց Տարոյին վզին, ականքին տա կը, եւ 

կողն ի վեր կատուի մը պէս կծկուելով 

ան չարմացաւ ։ 

- ՛հուն իմ պզտիկ փիսիկս ես փըս– 

փըսաց Տարօն Հատիկ—Հատիկ ոլ աւելի 

ամ ուր սեղմեց թեւերը Բադիային շուրքէ 

ԱՀ ա՛լասի կ է Ժամերով ծրագրելէ 

ետք թէ ինչ ձեւով աղք կան սենեակ պի-

տի տանէր, վերքին վայրկեանին ընկըր– 

կելով չէր յաքողած - ինչովս» ի ՞ ն չ պա-

տահած էր իրեն այդ վայրկեանին ւ 

- Աւելի լաւ եղաւ որ չեկա լ , - մը– 

տածեց անկողին ի մ է քէն առաստաղը գի-

տելով - եթէ գար, ամէն ինչ մէկ գիշեր– 

ուայ մ էք պիտի վեր քան ար ։ Այսպէս ա– 

ւելի աղոլոր է է 

- ԲարեկամոլՀի մ ը , - շարունակեց 

մտածել, - որ ամէն Աթէնք գալուս պատ– 

բաստ է Հետս ըլլալու, ժամանակը ինծի 

տրամադրելու % Ո՛՛վ պիաի չուզէր այս-

պիսի պուպրիկի մը Հետ անցընել ժամա-

նակը է Մ իասին պիտի պտտինք թ՛՛լոր 

տեսարժան վայրերը» պիտի երթանք Ա^ 

թէնքի բոլոր • պիտի 

երթանք ծովեզերք • պիտի երթանք թատ-

րոն ։ 

Ո՛րքան ժամանակ էր որ աղքկայ մը 

Հետ ձեռք ձեռքի չէր քալած, ուրախ ու 

ինքնագոՀ: 

- Ի՞նչպէս եղաւ որ այս գիշեր աղ– 

քըկան Հետ չես, - ըսաւ յանկարծ րն– 

կերը երբ միասին կը մտածէին թէ ո ՞ ր 

շարժանկարը կրնան տեսնել X 

- Ընտանեկան Հաւաքոյթ ունենալ– 

նուն պիտի չկարենա յ գալէ 

Ելան փողոց ու սկսան քալել է Բա-

րեկամը բանի մը մասին շարունակ կը 

խօսէր, սակայն Տարօն մտքով Բադիա-

յին քովն էր տ Այդ գիշերը առաքին ան-

գամն է ր , որ առանց Բադիային էր Տա-

րօն , ու նոր միա յն կ՛անդրադառնար, թէ 

որքան շատ կապուած է այլեւս անոր է 

իսկ այդ վայրկեանին կրնար մինչել քէա– 

լիրոն վազել • միա յն թէ վստաՀ ր/քար 

որ Բադիան նստած իրեն կը սպասէ X 

- Գիտե՞ս, երկու ամիս եղած է եւ 

տակաւին չես ըսած թէ շաՀեցա՞յ, թէ 

ոչ մեր գրալը,՛– ըսաւ բարեկամըX 

- Հո՛ս նայէ, ինծի Հետ այդպիսի 

մանկական բաներու մասին անգամ մըն 

ալ չխօսիս , Հասկցա՞ր , - բարկացաւ Տա-

րօն X 

- Լա՛ւ, լ ա ՛ ւ , բարեկամ , բան մը չը– 

սինք՛ քղա յնանալոլ պէտք էհ.ա4Հ 

վայրկեան մը լռոլթենէ ետք» 

- ՍիրաՀարոլիլն ալ գէ՛շ բան է ^ ՚ ք 

սեն , - աւելցուց բարեկամը Հեգնանքով X 

- Ապուշ—ապուշ մի խօսիր, - եղաւ 

Տարոյին պատասխանը է 

Ամրողք գիշերոլայ ընթացքին Տարո-

յին խօսակցութիէնը բաղկացաւ Հայո% եւ 

%ոչ% բ առերէն է Կը մտած էր շարունակ 
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Բադիային մասին ւ կը մտածէր նաեւ, 

ընկերոք խօսքին մասին - «սիրահարուիլն 

աչ գէշ բան Է կ՛ըսեն» է Գ է ՞ լ . . . ինչո՞ւ, 

գէշ • աղոլո՚ր բան է » • » 

- Կը սիրեմ Բադիան, - ըսաւ, մտո-

վի է ՔոլնԷ արթնցողի մը պէս, - այս 

վայրկեանիս ես սիրահարուած մէկն եմ է 

Այլապէս ինչո՛ւ բուռն փափաքը պիտի 

չունենամ սենեակս տանելու եւ լալ մը 

սիրելու զայն։ ինչո՞ւ տակնուվրայ պի– 

տի ըԱամ յ պարզապէս որովհետեւ մէկ 

գիչեբ չկրցալ– հետս ըԱալ։ Ինչո՞ւ գի-

չեր—ցերեկ իր մասին պիտի մտածեմ ։ 

Պատրուակով մը բաժնուեցաւ րն-

կեբոքմէն ու ետ իր սենեակը գնաց։ Մէկ 

պատէն միւսը երթեւեկելով շարունակեց 

մտածել նոյն բանեբոլն մասին, մերթ 

ժպտելով, մերթ խոժոռ արտայայտոլ– 

թեամբ։ & անկարծ կանգ առալ պատին 

ամ բացուած խոշոր հայելիին առքեւ» 

հայելիին մէքի անձը խորամանկօրէն 

ժպտեցալ աչքերուն ու ըսել ուզեց կար-

ծես . 

- Ուրեմն կը սիրես Բադիան. է՞ « • * 

յետո՞յ ինչ պիտի ընես • • • 

Ո«- հայելիին մ է քէնը շարունակեց 

դիտել զինք, աք ձեռքով քերելով ծոծ-

րակը։ Տարօն կայծակի արագութեամր 

վար առաւ ձախ ձեռքը« • • է 

Շաբաթ մը ետքն էր միայն, որ Տա-

րօն Բադիան դարձեալ տեսաւ։ Ժ՛ամ ա– 

դըրուած էին գիշերը միասին ըԱալու։ 

Երբ նշմլսրեց հեռուէն մօտեցող անոր 

կերպարանքը, գէպի *կ»աւ քալել։ 

- Բաբե՛ լ անծանօ՛թ, - ըսաւ Տարօն 

երբ հան դիպեց ան, - ի՞նչ գործ Ունիս 

այս կողմերըէ 

- Կ արօտցա՛յ քեզի , - ըսաւ Բադիան, 

- Վարօտցայ» ըսած ատենը այնպէս մը 

ցնցելով գլուխը, »/» մազերը ճօճոլելով 

գոցեցին ղ էմքին մ է յ մը ձախ կէսը, մ է յ 

մրն ալ աքը ։ 

Տարօն կը ժպտէր անօգնական ։ 

Ակսան քալել^ առանց խօսելու եւ ի– 

բար ձեռք բռնած։ Բաւական ժամանակ 

քալեցին ու հասան պարտէզ մը է Մտան 

ներս. ծառոլղինեբու մէք էն քալած ա– 

տեննին երբ վար կը նայէինք խիւո ճիւ-

ղերուն մէքէն երբեմն Հազիւ կ ՚ ե ր ե ւ է ր 

լուսինը ։ Իսկ ծառերու ել ծաղիկնեբոլ 

բուրմունքը գինովցնելու աստիճան թան– 

ձըր էր չուր քերնին ։ Բադիան կանգ ա– 

ռաւ ու կռթնեցալ ծառի մը բունին« 6«#– 

րօն եւս կանգ առալ ու թեթեւօրէն կըռթ՜ 

նեցալ Բադիա յին , մատներուն ծայրերը 

թաղելով մ ազեբուն, ել ա յտերն ալ առ– 

նելով ափերուն մէք ւ 

Եւ լռութեան մէք աղքկան շրթոււք– 

ները շարժեցան, բառ մը արտասանելու 

ձեւերը առնելով 

- Ա՚աղաբօ ։ 

Տարօն թփրտաց ւ Վայրկեան ի մը 

համար կտրուեցաւ չրքապատէն ։ ժամա-

նա՛կը,, ժամանակը եկա՛ւ ապո՛ւշք յի~ 

մա՛ր տ ի՞նչ կեցեր ես• վիզէն բոնէ մէկ 

կո՛ղմ նետէ եթէ կարող ես է կոխկռտէ՛ 

վրան՛. 8 ի չէ՛ Ընելիք զոհողոլթիւնգ, 

ախմա՛ ր յ մ ոռցի՛ր է 

Գիտակցութիւնը ետ եկաւ ու տեսաւ 

աղքկան սպասող աչքերը • 

- էս ալ քեղի՛, փիսի՛կ, - ըսալ գո-

զալով , - ես ալ քեզի՛» • • է 

Պէտք չէր իրար անցնէր։ Պէտք չէր 

շուարէր ։ Ա յ լ պաղարիւնոլթեամբ ու 

յստակ միտքով մ տած էր իր յաքորգ ը– 

նելիքին մասին։ Բայց ի՞նչ յ ա ք ւ ՚ ր գ ընե-

լիք . . . չէ՞ որ Բադիան իրեն ըսած էր 

ԻՐ սԻրՍ քեղիին ու ինքն ալ յայտ-

նած՝ իր սէրը * 

Աակայն իրականին մէք կա՛ր Հ յա-

քորգ ընելիք», - աւելի ճ ի շ դ , կար երկոլ 

բան, որ կրնար ընել, - ամուսնանալ աղ– 

քըկան հեա, կամ մոռացութեան յան ձնե լ 

ամբողք պատահածը է 

- Բայց ահա կատուն իր ՛գոչը խա~ 

ծած կլ"ր–կլոր կը դառնա՛ յ , - մտածեց 

վրդոված, - ան չուշտ թէ երկու ճամբայ 

կայ• երանի երրորդ մը ըԱար որ ես ալ 

իսկոյն րռնէի երրորդ ճամբան % 

Երկու Օր անցած էր այգ գիշեբուը– 

նէ ի վեր, որու տեւողութեան շատ ան– 

տըբամադիր էր ու շարունակ մ տածած 
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միեւնոյն բանին մասին է Հիմա ալ Ո՛Լ կը 

ճաշէր ոչ ալ կանոնաւոր կը քնանար • կը 

մ տ ահ՜ էր հ 

՝Բսւ գի ան սիրաՀարոլած էր էրեն եւ 

կասկած չկար ա յ դ մասին է ինքը ի՞նչ– 

պէս պիաի կարենար բաժնուիլ Հիմա ան-

կէ է (^^աձ սիրտը պիտի կոտրէր » է ՚ ն ք , 

Տարօն, որ տակաւին ոեւէ մէկուն չա-

րութիւն չէր ըրած . • . ի՞նչպէս յ Հ/ատ 

Հաւանական էր որ չյազողէ ր ւ Հապա ԷՈր 

սիրտը է Եթէ որոշէր բաժնուիլ Բադէա– 

յէն, պիտի մոռնա՞ր բնաւ այգ գէմքըէ 

Միասին անցուցած ժամանակներոլն յի~ 

շատակը միշտ պիտի չարչարէր զինքըէ 

- ինչ լալ կ*ըլչար, - ըսաւ մտովի , 

- եթէ Հրաշքով մը Բագի ան Հայու վե– 

ր ածուէր նոյնութեամբ տ 

Այն ատեն բնաւ չէր մտածեր, թէ 

պէ՞տք էր՝ կամ չ է ր , այլ անմիրապէս 

կ՚երթար ու կ՚ամուսնանար Հետը առանց 

իսկ վայրկեան կորսնցնելու յ ինք պէտք 

էր ձել մը գտնէր , որով խնդիրը աւելի 

չկնճռոտած վերկանար է Ա՛յնքան ո * ֊ ր է շ 

իւնգիրներու լաւ լուծումներ գտած Էր • 

կրնար անշուշտ այս մէկուն Համար ալ 

բան մը մտածել % 

Սակայն երբ սիրտը չէր ուզեր ա– 

ռանց Բագէայի որեւէ լուծում••• 

Ինք որ այնքա՛ն կը սիրէր իր Հայ 

ազգը տ Ինքը չէ՞ ր ասոր—անոր քարոզողը 

որ «օտարի Հետ ամէն ինչ ըրէք% սակայն 

մի ամուսնանաք^ ։ ԱՀաւասիկ կարգը ի՜-

րեն եկած էր » • • 

- ԱՀաւասիկ զոՀողոլթիւնը, որ պէտք 

է ընես ազգիգ Համարէ 

Այս ազգին Համար ուրիշներ իրենց 

կեանքերը զոՀած Էին առանց այլեւայլի է 

սղութիւնը միայն պատերազմի դաշ– 

տին վրա յ չէր ԸԱաՐ * ժամ տնակները 

փոխ ուած էին ու այս տեսակի զո Հո ղու-

թի ւններն էին այլեւս, որ պիտի պաշտ-

պան էին Հա յոլթեան գո յոլթէլնը է Մ ա– 

նալանգ որ ինք երգում ալ ըրած Էր Հա– 

յութեան Համար զոՀուելոլ« ամանակը 

եկած Էր է 

Ո՞ր մէկն էր արգեօք աւելի դիւրէ– 

նը ։ Կեա՞նքը զոՀելը , թէ՝ սէրը է 

Սակայն ինչո՞ւ խնգիրը այսքան եր-

կարէր տ ինչո՞ւ չառնէր Բա գի ան , Հիր– 

թար ու ընտանիք մը չկազմէր առանց իր 

Հայոլթեան մասին շատ մտածելու է ի 

վեր քո յ մ ղուած պա յքարը յարատեւ տե-

ղատուութիւն մը չ է ՞ ր է Ի՛՛նչ օգուտ պի-

տի ունենար իր ըրած զոՀողոլթԷլնը, ե– 

թէ Հիմա կոլայ մէկ միլիոնէն միայն քա-

նի մը ընտանիք մնացած պիտի ր//ար 

երբ ինք խոր ծերութեան Հասնէր է իրար 

այցելելով ոլ Հին օրերը ՎերյԷշելո՞վ 

պիտի զբաղէին »•• 

Բանի մտածէր այնքան աւելի անլու-

ծելի կը գաոնար խնդիրը է Ս ա Բադիան 

ալ ուրկէ՞ ուր դիմացը ելած էր է 

Բադիա՛ • • • 

Ե 

Կը մ տած Էր Տարօն շարունակ է Կը 

մտածէ՛ ր , կը մտածէ՛ բ ու ընելիքը չէր 

գիտեր : 

Ամէն վայրկեան, ամէն ժամ, աչքե– 

բուն առ քեւ Բադիա յին դէմքին Հսկա յ 

պատկերը կար» թափանցիկ վարագոյրի 

մը պէս՝ ձգոլած շուրքը, իր ոլ շբքապա-

տին միքել է 

Իրար խառնուած ու իրարու վ ր ա յ 

տեսարաններ, գէմքեբ ու զանազան էրեր 

կը կազմէին այդ շրք ապատը • սակայն 

այդ բոլորին մ է քէն Տարօն յստակօրէն 

կը տեսնէր Մ աս էսն ու Արարատը , ծր– 

հողքը , ՀՀայ» , «Հայրենիք» , «Հայաս-

տանդ ու այլ բառեր , էր ակումբը եւ Ե-

ռագոյն դրօշակը է 

(Iւ աՀա էնքն ալ, այգ խոշոր ու դե-

ղեց էկ դէմ անկարէն առքեւ նստած պրք~ 

աըլիկ Տարօ մ ը , արմուկները ծունկե-

րուն վրայ ու դէմքն ալ ափերուն մէք է 

Կը մտած Էր ու ընելիքը չէր գիտեր» 

ԳԱԻԻԹԵԱՆ 
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Ս Ե Ի Ա ն Ա Յ Լ Ի Ճ Ը 
( Նւ՚ա 

1 ) Ը Ն Դ Հ Ա Ն Ո Ւ Ր Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ո Ի Թ Ի Ի Ն Ն Ե Ր 

Վերքին մի քանի տա սնամեա կների 

րն թաց քոլ. մ Սեւանա յ լիճն իր աւազանով 

չաա է զբաղեցրել Հայ Հասարակոլթեա– 

նր ք մ ան ա լան գ տնտեսագէտներէն ու Է— 

ներ գա շինարարներին է Գրան ով ընդգըծ– 

ւում Հ նրան վերա գրուող կարեւոր ղե-

րը հյ որ Հր գա յին Հայաստանի տնտեսու-

թեան մէք։ Միա մաման ակ ոմանք այն 

անուանում են ^ողբերգական ճակատա-

գիր ունեցող լիճ», նկատի ունենալով 

նրա Հետ կատարուած զվեբափոխիչ» 

փորձերը է Քւստի իրազեկ լինել Աեւանի 

Հեա կասլուած Հարցերին* նշանակում է 

նաեւ առՀասարակ ծանօթանալ Հա յաս– 

տանի աո.քել ծառացած տնտեսական ա՜ 

յւանցքային խնգիրներին ։ 

ԱշխաբՀագրագէտնեբը եորՀրդային 

Հայաստանում Հաշուել են 6 0 – ի ց աւելի 

լեոձային լճեր ու լճակներ ։ Բայց գրան՜ 

ցից քչերի անունն է յայտնի լայն Հասա-

բակոլթեանլ» < Աա յանի են միայն այս 

կամ այն չափի ժողովրդատնտեսական 

նշանակութիւն ունեցողները ԼԱրփի \ Այ՛-

գըր լիճ, Հրազգանի արՀեստական լիճ 

եւայլն)ւ Ւսկ Սեւանա յ լիճը Հազա րամ՜ 

եակներից է վեր եզակի Հռչակ է վայե՜ 

լու մ ել ժողովրդի լեզոլով մինչեւ Հիմա 

էլ կոչւոլմ «Սեւանայ ծով» * Սեւանը 

մասնաւոր ուշադրութիւն գրաւեց յատ-

կապէս վերքին 50 տաբում $ 

ԱշխարՀա գրագէտները նմանտսլէս 

Հայաստանում Հաշւում են իւրաքանչիւ-

րը տասը քի լոմ ե թրից աւելի երկարում 

թիւն ունեցող աւելի քան 2 1 5 գետեր է Ո— 

րոնցից, սակայն, Համեմատաբար քչերն 

են ամէնօրեայ Հռչակ վայելում; Հայոց 

ԱշխարՀի պատմութիւնը խորՀրդանշող 

€Մայր Ար աքար» չՀաշոլած, առաքին 

տեղն է բռնում Աեւանայ լճից սկիզբ առ-

նող Հրազգան գետը, ինչ որ ոչ միայն 

ժողովրդատնտեսական , այլել ուղղակի 

բանաստեղծական Հմայք է տուել Ա ելան 

–Հրազգան աշխարՀագրական Հանգոյ– 

ցինւ 

Հայաստանի գետային ցանցը վերքին 

Հաշոլով պատկանում Է Կասպից ծովի 

ելք չունեցող աւազանին, բայց ինքն իր 

մ Էք բաժանւոլմ՛ Է երեք աւազանի1 Ա– 

րաքսի, ՛Բուռի ել Ա եւանի • Ա եւանի ա– 

լագանը Հրազգան գետով միացած կ Ա— 

րաքսին ։ Գէպի Հիւսիս Հոսող եւ Բոլյլի 

աւազանին պատկանող գետերը բոնում 

են երկրի տարածութեան 2 6 , 5 տոկոսը, 

իսկ գէպի Հարաւ Հոսող եւ Արա քսի ա– 

լագանին պատկանողները 7 3 , 5 տոկոսը ւ 

Արաքսը այժմ սաՀմանային գետ է Հա– 

մարւում եւ Հայաստանով Հոսում է 2 0 0 

քիլոմեթր երկարութեամբ ։ Ա եւանի ա-
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ւազանին են պատկանում 2 8 գետեր ու 

գետակներ , որոնցից նշանաւոր են Մ աս– 

րիկը, Արդէէէ^ եւ Գաւաոյսգետը տ 

Աելանը աշխարՀի մեծագոյն բարձ-

րագիր լճերից մէկն է ։ Վերքին 2 5 տա-

րում արհեստական միքոցառոլմների Հե-

տեւանքով ւիճը փոփոխութիւն կրեց իր 

տարածութեամբ եւ մակաբգակովէ Բը– 

նական վիճակում նրա բարձրութիւնն Էր 

ծովի մակերելոյթից 1 9 1 6 մ ե թ ր , իսկ 

տարածութիւնը 1 4 1 6 քառ • քմ » է Լիճը 

ձգւում Է Հիւսիս—արելմոլտքից դէպէ 

Հարաւ—արեւելք՝ 75 քմ • երկարութեամբ : 

Ամենամեծ լայնութիւնը 5 6 քմ * է , իսկ 

ամենափոքրը՝ 8 <5 քմ • է որտեղ ւիճը 

սեղմուելով Արտանիշի ու Նորա գուզի 

Հրուանգանների միքեւ՝ բաժանւում է եր-

կու մասի է Հարալ—արեւելքում կազմը– 

լում Է Մեծ Սելանը՝ 1 0 3 2 քաո. քմ. 

տարածոլթեամբ ել 5 0 մեթր առաւելա-

գոյն խորոլթեամբ, Էսկ Հ իւսիս—արեւ– 

մուտքում* Փոքր Աեւանը 3 8 4 քառ • քմ ՚ 

տարածոլթեամբ եւ 1 0 0 մեթր առաւելա-

գոյն խորոլթեամբ։ Լճի շրքագիծն է 256 

քմ ՚ : Արանք երբեմնի բնական վիճակի 

տուեալներն են : Իսկ թէ ինչո՛ւ եւ ինչ-

պիսի՛ փոփոխ ութի ւններ կրեց լիճը , այգ 

մասին կը խօսուի աւելի ուշ է 

Vեւանա յ լիճը գոյացել Է անյիշելի 

ժամանակներում երկրաբանական ՏԸ^*՜ 

ցումների Հետեւանքով է Նա ընկած Է 

լեոնա յին գոգաւորութեան մ Էք եւ գրե– 

թէ բոլոր կողմ երից շրքա պատուած է 

լեռնաշղթաներով, իսկ Փ ո ք ր կովկասի 

միւս շրքանների Հետ Աեւանի աւազանը 

կապուած է այլեւայլ, սա կա ւաթիւ լեռ-

նանցքներով յ Միայն Հիւսիս—արեւմոլյո– 

քում Հորիզոնն աւելի լա յն է բացլՈլմ 

գէպի Արարաաեան ղաշտը յ Աեւանի ա– 

լազանը կազմում է աշխարՀագրական մի 

ամբողքոլթիւն եւ ունի 4 Ց 9 0 քառ. քմ ՚ 

տարածութիւն : Լիճը շբքապատոզ լեռ-

նաշղթաներն են՝ Արեգունոլ, Աեւանի , 

Զանգեզոլրի ( Հ իւսիսային ծայրով) , 

Վարդենիսի, Գեղամայ, իսկ Հիւսիս—ա– 

րեւմ ուտքից մ օտենում են Փամբակի ել 

Նաղկունեաց լեռնաշղթաները ։ Որոշ լեռ-

նագագաթներ անցնում են 3000 մեթրից է 

Լճին Հարաւին անմիքապէս յարում են 

Մ ասրիկի ու Մ անուչարի Հար թավա յրե– 

րը։ Ա եւանա յ լճի քրերը քաղցրաՀամ են ( 

որտեղ աճում է նշանաւոր իշխան ձոլկր 

Լսալմօ իշխան) յ իշխանը տ արածուած է 

միայն Աեւանի աւազանում եւ կազմում 

է Հինգ ցեղ, ըստ մի չարք կենսաբանա-

կան յատկանիշներ ի (ձմեռային բախտա-

կը ել բոքակը լճային, ամառային բախ-

տակը եւ գեղարքունին* չուող, էսկ ա– 

լաբալըխը գետային՛) է Իշխան բուծելու 

փորձեր են արւում նաեւ կարելական 0— 

նեզա եւ կիրգիզական Իսսիկ—կուլ լճե-

րում է 

Ա եւանա յ լիճը օղակոլած Է Հետեւ-

եալ վարչական շրքաններով , - Ա ելան , 

կամ օ , Մ արաոէնի , Բասարգեչար եւ Կը– 

րասնոսելսկ է 

Ե*– աՀալասիկ այգ քրառատ ոլ բարձ-

րագիր լիճը | որը գաբերի ընթացքում 

լեռներ ի գրկում Հպարւոօրէն մ ե կուսա-

ցա ծ՝ օրօրւում էր ինքն իր Համար ել 

գեղեցկացնում շրքա պատը , այժմ ներ-

կայանում է գերաղանցապէս իր ժողո– 

վրր դա տնտեսական նշանակութեամբ է 

Տնտեսական կարեւոր գեր է վերա պա Հ— 

լոլմ չճին եւ նրա աւազա նի շրքաններին։ 

Գա բխում է ժամանակակից ար դի էնա– 

բերական տնտեսութեան ուղղակի ել յա-

րակից պաՀանքներից է Եթէ անցեալ դա-

րերում Աեւանի տնտեսական նշանակու-

թիւնը սաՀմանա փա կլում էր տեղական 

ձկնորսութեամբ եւ անկատար, նախնա-

կան քրագնացութեամբ , այժմ նա ներ-

կայանում է որպէս ուժաղբիլր, ոռոգ– 

մ ան քրամատակարարիչ , ձկնաբուծու-

թեան եւ ձկնորսութեան աւազան, ճանա– 

պարՀային ել ար դի էնա բեր ական ծաւալ– 

ման Հանգոյց, առոզքավայրային Հեռա– 

նըկարներով լի ամառանոց յ Գրա Համար 

Էլ Ա եւանը մ շտապէս բուռն խօսակցու– 

թիլնների առարկայ էէ 

Աակայն այսօր Աեւանայ լճի անու-

նը առաւելապէս կապուած է էլեկտրա-

կան ուժի ստացման եւ ցածրադիր չրբ՜՝ 

քանների ոռոգման ցանցի կազմակերպ-

ման Հետ է Եթէ էլեկտրական ուժ ստա-

նալու գաղափարը %§–րդ դարի ծնունդ 
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է , ոէւոգման Համար Սելանէ քրերն օգ-

տագործելու. կարիքն ու ձգտումը աւելի 

Հին է , որը \§–բգ ղարի կէսերից աստի-

ճանաբար աւելի արգիական կերպարանք 

ստացաւ ել վերք ի վեր քո յ յանգեց Աե– 

լան ի քրեբի կոմ պլեքսա յին օգտագործ-

ման ծրագրին է Հայաստանի Համար Սե-

ւանայ լճի, ինչպէս եւ նրա աւազանի ու-

նեցած գերն է է Որ պիտի այմմ քննու-

թեան առնենք յ Բայց գրանից առաք Հար-

կաւոր Է մի փոքրիկ Հետադարձ ակ-

նարկ : 

2 ) Պ Ա Տ Մ Ա Կ Ա Ն Ա Կ Ն Ա Ր Կ 

Հայաստանը առՀասարակ ցամաքա– 

յին կլիմայ ունեցող երկիր Էէ Թէել լեռ-

ներ ը Հարուստ են ստոր եր կրեայ կամ Հո-

սող քրերով, բայց սարա լան քերի ու Հար-

թավայրերի մչակելի յ նոյնիսկ ամէնից 

բերրի Հողերը կարիք ունեն ոռոգման Հ 

Զուրը կենսական է Հայաստանի Համար, 

ուստի եւ Հին դարերում ուղղակի կրօ-

նական պաշտամունքի առարկայ է Հան-

դիսացել է Հին Հայաստանի բնակիչները 

նչանաւոր են եղել իրենց քրանցքաշինու– 

թեամբ է Հազարաւոր տարիներ առաք 

կառոլցուտծ քրանցքներից կան նաեւ 

մինչեւ օրս օգտագործուողներ հ Սակայն 

1 3 – 1 9 – ր դ Գարիրի ընթացքում օտար 

բոնագրաւիչների բարբարոսական աւե– 

րածութիւնները մեծ մասամբ անգործու-

թեան մտանեցին նաեւ ոռոգման քրանցք– 

ները յ իսկ նորերը կառուցելու մասին 

խօսք անգամ չէր կարող լինել է Այնոլ– 

ամենայնիլ, քա՛րը շարունակում Էր վըճ– 

ռոբոշ դեր խաղալ բնակչութեան տնտե-

սական կեանք ում եւ կենցաղում I 

Այսպէս, մինչեւ Արեւելեան Հայաս-

տանի քիոլսաստանին մ իացուելը , երկի– 

րը մի քանի գար գտնուելով Պարսկաս-

տանի տիրապետութեան տակ , վար լա-

կան օր էն բաժանուած էր խանոլթիւննե– 

րի, իսկ խանութիւններն իրենց Հերթին* 

^ստորաբաժանուած էի% մ Հա լներ ի, ո– 

բոնց Հիմքում քրա լագաններ ի ու ոռոգ-

ման սիստեմի մէկ անխախտ սկզբունքն 

էր դրուած ՀԳաոնիբասար, կարբի բա– 
սար Հ Զանգի բա սար , Գեօկչա եւայլն)Ֆէ 

Պէտք է ընդգծել, որ այն ժամանակ Հիմ-
նականում բ ալարարւում էին բնութեան 
անմիքապէս տուածով, քանի որ արՀես-
տական ոռոգման ցանցը ընդգրկում էր 
փոքր շառաւիղներ* գետերի մերձակայ– 
քում է 

կացութիւնը չբարելաւոլեց նաեւ 

ցարական տիրապետութեան Ժամանակ է 

ԱՀ ագին տարածութեամբ Հողեր սովո-

րաբար անմշակ Էին մնում* քՈէ֊Ր Հլինե– 

լու պատճառով է ժամանակի Հայկական 

մամուլը շատ Է զբաղուել այգ Հարցով է 

Ջրի անսպառ պաշար կար ^ բա յց այդ 

քուրը լճանում կամ Հոսում Էր ապար– 

գիւն, մինչդեռ չրքապատը մնում Էր ծա-

րաւ է ինչպէս նչում Է արդի Հայ տնտե-

սագէտ—պատմաբաններ ի ց մէկը՝ «Հզ°ր 

ոռոգման սիստեմ ստեղծելու, մասնալո– 

բապէս Արաքսի քրերը բարձրացնելու 

Համար, պաՀանքւում էին մեծ կապիտալ 

ներդրումներ կառավարութեան կամ բը~ 

նակչութեան կողմից է Այն ժամանակնե-

րում այդպիսի կապիտալ ներդրումները 

իրականանա լի չէին է Հասարակական 

Հարցերի նկատմամբ չինովնիկների ան– 

տարբերութիւնը, կառավարման պետա-

կան ապարատը, կառավարութեան կող– 

մից որեւէ օգնութեան բացակայութիւնը 

չէին կարող նպաստել ոռոգման գործի 

բարելաւ մ անը» : 

Ուշագրաւ է , որ ցարական կառավա-

րութիւնը ոչ միայն որեւէ Օգնութիւն 

ցոյց չէր տալիս բնակչութեանը ոռոգ-

ման գործում, այլեւ ուղղակի արգելում 

էր որեւէ մասնալոր նախաձեռնութիւն է 

Օրինակ, ՀՀ իրակի դաշտը պատմութեան 

մէք Հռչակուած էր իր առասպելական 

բերրիոլթեամբ տ Բայց ման աւանդ ձֆ—րգ 

դարի երկրորդ կէս ում՝ ա յդ րերրիու– 

թիւնը խիստ նուազեց է Այգ ժամանակ 

ինժեներ Ազապովը իր նախաձեռնում 

թեամբ քրանցք կառուցելու Համար թոյլ– 

տուութիւն խնդրեց օր ուա յ իշխանու– 

թիւննեբից է կովկասի քրային տեսուչը, 

այգ կապակցութեամբ, 1 8 9 6 թՈէ–ի Ապ-
րիլի 15–/՛ իր զեկուցագրում յա յանում 
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է ր , թէ ^Երկիրը ք)*ուսաստանին միաց– 

ուելոլց ի Վերճ գրեթէ Հարէւր տարում 

պետական միջոցներով ոչ մ է քրանցք չի 

կառուցուեր ։ Չնայած Ագապովի բազ– 

միցս թախանձանքներին, Հրանցք կա-

ռոլցելու իրաւունք չտրուեց է 

Պ ետ ական Համատարած ան տա րրե– 

րոլթեան պայմաններում , Արարաաեան 

գաչտի Հողերը Ա եւանա յ լճի քրով ոռո-

գելու մի աքը, ինչպէս վկայում են զա– 

նազան վաւերադրեր, - Հառաքին անգամ 

ծագել է անցեալ դարի ձ§–ական թուա-

կաններ ի վերքերին ։ Այգ գաղափարի ա– 

ռաքքաշողներն ու կողմնակիցները գըտ– 

նում էին, որ անՀրամ-եշա է փակել Ա ե– 

ւանայ լճից սկիզբ առնող Հրազգան գե-

տի ելքը եւ քրերը գետով բաց թողնել 

միայն ոռոգման կարիք զգացուող ամիս-

ներին, այսինքն տար ուա յ ընթացքում 

Հրազգան գետով Հոսող քուրը կուտակել 

եւ բոլորը օգտագործել միայն ամառա– 

յին ամիսներին տ Այգ նախագծերը մնում 

են անիրագործելի, բայց դրանց կա սլա կ– 

ցութեամր մեծանում է Հետաքրքրութիւ-

նը Սեւանա յ լճի ուսումնասիրման բնա-

գաւառ ում է կազմ ա կերպւում են մ ի չարք 

գիտական Էքսպեդիցիաներ, որոնց աշ-

խատանքներն ալարտլում են 1 9 1 1 թը~ 

է֊ին» է 

Ս եւանի ուսումնասիրման ել նրա 

դարաւոր քբերը օգտագործելու ուղղու– 

թեամբ աշխատանքները առաւել աշխու-

ժութեան Հասան Առաքին ՀամաշխաբՀա– 

յին պատերազմի նախօրեակին է Այն ժա-

մանակ նկատի Էր առն ւ ում արդէն ոչ 

միայն ոռոգման պաՀանքները, այլեւ է– 

լեկտրական էներգիա ստանալու լայնա– 

ծաւալ ծրագիրըյ Ա եւանա յ լճի քրերն 

օգտագործելու երկու Հիմնական ծրագիր 

առաք քաշոլեցին է 

Անգլիացի կոնցեսիոներ Զարլզ Ատի– 

ուարտը 1 9 1 2 թոլին առաքարկեց լճի 

քուրը թունելով ուղղել Հիւսիս% Ազսաեւ 

գետը եւ 7 0 0 մեթր ճնշման տակ կառու-

ցել 1 2 0 Հազար կիլովաա Հզօրութեամբ 

էլեկտրակայան ու ստացոլած Հոսանքը 

Հաղորգագծերով Հասցնել կովկասի խո– 

չո բա գոյն քաղաքները ւ Նախատես լոլմ 

էր նաեւ այլ էլեկտրակայաններ կառու-

ցել մինչեւ Բուռ, Հասնելու ճան ապար– 

Հին, իսկ Բուռը յաւելեալ կարգով քյրա– 

ռատ դարձնել ւ Այգ նախագիծը թերեւս 

ինքնին տնտեսական առալելոլթիլններ 

ներկայացնէր, բայց միանգամայն կո– 

րըստարեր էր բուն Հայաստանի Համար % 

Երկիրը կը դառնար աւելի սակալաքոլր 

ել կը զրկուէր իր Հիմնական Հոսուն ե– 

բակից է քքւստի, ինչպէս վկայում են ի– 

րազեկները, Հա յգ նախագծի գէմ այն 

ժամանակ ըմբոստացաւ ամրոզք Հայ Հ ա– 

սարակայնոլթիւնը» է 

Ս՛իւս նախագիծը պատկանում էր 

Հայ քրաշինարար—տնտեսագէտ Աուքիաս 

Ս՝անասերեանին ։ Նա 1909 թոլին առա– 

քար կում էր լճի քրերն ուղղել գէպի Հա-

րաւ, ընգսմին միաժամանակ ե՛ւ էլեկ– 

տըրական ուժ ստանալու եւ թէ՛ ոռոգ– 

մ ան նպատակով է քքանասերեանի ծրագի-

րը ըստ ամենայնի Համարձակ ծրագիր 

էր տ Նկատի ունենալով, որ լիճն են թավւ– 

լոլմ բազ մ աթիլ գետեր , իսկ այնտեղից 

դուրս է Հոսում միայն մէկը Հրազգա– 

նը, ել Հաշուելով, որ լիճ թափուած քրի 

9 2 տոկոսը գոլորշիանում է ու միայն 8 

տոկոսն է Հնարաւոր օգտագործել տ ըն-

տես ութ եան Համար, քանի որ լճի մա-

կարդակը ընդՀանուր աոմամբ կայուն է , 

- Մ անասերեանը ենթադրում էր արՀես– 

տա կան միքոցով 5 0 — 6 0 տարում լճի մա-

կարդակն իքեցնել 5 5 մեթր ով, որի Հե-

տեւանքով կը չքանա յ Ա՝ եծ Ս եւանը , իսկ 

Փոքր Աեւանի կրճատուած մակերեսը, 

սաստիկ գոլորշիացման առաքն առնելով, 

Հնարաւորութիւն կը տար աւելի շատ 

քուր դուրս բերելու լճից եւ օգտագոր-

ծելու տնտեսական նպատակներով ւ Մ ա՛-

նասե րեանը 1 9 1 0 թուին ծրագիրը ներ-

կա յացրեց Հասարակութեանը մի ռուսե-

րէն գրքով* «Գոլորշիացող միլիարդները 

ել ռուսական դրամագլխի անշարժոլթիլ– 

նը»է Անշուշտ, այգ հ՛րագիրը եւս չար-

ժանացաւ իշխանութիլնների ուշադրու-

թեան տ Թեւաւոր խօսք Է դարձել կով– 

կաս եան քրերի տեսուչի պատասխանն 

այգ առթիւ - «Աեւանը ծփացել ել գո-

լորշիացել Է մինչեւ օրս, թոզ նա մեգ– 
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նից յետոյ նոյնպէս ծփայ ել գոլորչէա-

նայ» * Ակներեւ է , որ տեսուչի Համար 

րստ էութեան Աեւանի գոյութիւնը չէր 

կարեւոր, այլ ամէն նախաձեռնութեան 

վրայ սովորամոլութեամր քար գցելը։ 

Աակայն ոռոգման պա Հանքին զու-

գընթաց օրաւոլր աճում էր նաեւ կլեկ– 

տըրաուժային պա Հանքը % Հայաստանում 

առաքին էլեկտրակայանը կառոլցոլհլ է 

1 9 0 3 թուին %ափանումճ ֆրանսիացի 

կոնցեսիոներների միքոցով % ԱյնոլՀետեւ 

էլեկտրակայաններ կառոլցուել են 1 9 0 6 

թուին Գորիսում, իսկ 1 9 0 7 թո՚-ից յե-

տոյ նաեւ Երեւանում, Ալալերգոլմ , ՛հի-

շի քանում է 1 9 1 3 թուին կային ընգամէնը 

1 0 էլեկտրակայան՝ 3 >1 Հազար կիլո վատ 

կարհզոլթեամր , որոնք տալիս էին տա-

րեկան թ ,1 միլիոն կիլովատ—ժամ էլեկ– 

տըրա էներգիա յ Այսպէս թէ այնպէս է 

պէտք էր փնտռել էլեկտրաուժի նորանոր 

ազրիլրներ է 

1 9 1 9 թուականին, Հայաստանի ան-

կախ դեմոկրատիկ Հանրապետութեան Օ– 

րերին, նորից Հարց րարձրացուեց Աե-

ւանի քրերը ոռոգման ել ոլմ՜ային նպա-

տակով Հրազդանի աւազան իքեցնելոլ 

մասին է Նոր ծրագրով նախատեսւում Էր 

լճի մակարդակը 2 0 0 տարում իքեցնել 4 1 

մեթր, իսկ մակերեսը կրճատելով Հաս– 

ցընել 8 5 0 - 9 0 0 քառ. քմ .–ի , Այդ դէպ– 
քում Հնարաւոր կը լին էր քրառատ Հը՛ 

րազդ❁*նի շնորՀիւ ոռոգել 1 0 7 Հազար 

Հեկտար Հող, իսկ անկման Հինգ աստի-

ճանի վրայ կառոլցուած էլեկտրակայան-

ներից ստանալ 1 5 7 Հազար ձիու ուժի Հո-

սանք է 

ԸնգՀանրապէս պէտք է ընդգծել, որ 

Հայաստանի Հանրապետութեան մամա– 

նակ, երր երկրռւմ գոյութիւն ունէր սե-

փական ազգային կառավարութիւնդ կա-

ցութիւնը բոլորովին այլ էր է Չնայած 

պետական կազմաւորման առ քել ծառա-

ցած աՀագին ընգՀանոլր կարգի դժուա-

րութիւնն երին , Հ ա յաստանի կառավա-

րութիւնը ոչ միայն քա քալեր ում Էր ա– 

մ Էն մի նախաձեռնութիւն՝ երկրի տլր-

տեսութեան բարելաւման ուղղոլթեամբ, 

այլ Հէնց ինքն էր նախաձեռնում եւ Գոք~ 

ծին ուղղութիւն տալիս ք Գա վերաբերում 

Էր նաեւ ուժային աղրիւրնեբ որոնելուն, 

ոռոգման ցանց ստեղծելուն յ երկրի ըն– 

գերքը ուսումնասիրելուն , այլեւայլ նա-

խագծումներին է 

Հէնց միայն 1 9 2 0 թուին Աբաբատ– 

եան դաշտում նորոգուեցին 7 0 – ի ց աւելի 

առուներ՝ քՈԼՐ տալով Հարիւրաւոր գիւ– 

ղերի: 7 0 մասնագէտներ % նշանաւոր ին– 

ժեներ Զաւալիշինի դլխաւորութեամբ ( 

մանրակրկիտ ուսոլմնասիրութիւններ 

կատարելով^ ծրագիր կազմեց իքն 2 0 0 Հա– 

զար դեսեատին Հող քրարփի դարձնելու 

ել զանազան գետերի վրայ 2 5 5 Հա-

զար ձիու ուժի էլեկտրական կա յաններ 

կառուցելու նպատակս վ է Ընդերքի Հե– 

տախուզումներ կաաա րուեցին բազմա– 

թիւ վա յր երում , րնդյւմին նաեւ Ա եւանի 

ա լա զանում է Ա՝ ասնաւոր Հոգածութեան 

արժանացաւ Աեւանայ լճի նաւարկութիւ-

նը է Ջրարկոլեց առաքին շոգեմակոյկը է 

Ապա գործել սկսեց նաեւ Հ.ԱՇՈՏ Եք*" 

ԿԱԹ» նաւը Հորը Հետագայում կոմու-

նիստների կողմ ից վերանուանուեց |8– 

ՆԱԱՏԱԱ ՄԻԿՈ8ԵԱՆ»)։ Հիմք գբոլեց 
շոգենաւի կառոլցման $ Նախապատրաս-

տական րանակցոլթիւննեբ վա րուեցին Է— 

լեկտրական երկաթուղագծի կառուցման 

մենաշնորՀ տալոլ շուրք ։ Ուրիշ գծերի 

թւում է նախատեսւում Էր կառուցել է այ– 

սօրուայ տեղանուններով, - Էքրեւան—Աե– 

ւան—Գիլիքան—Աղստաֆա ել Աեւան—կամօ 

–ԵղԷգնաձոր—Գորիւ» գծերը ։ Այս ծրա-

գրում ենբն անգամ ցոյց են տալիս, որ 

լուրք ուշադրութեան առարկայ էր դառ-

նում Աեւանայ լիճը եւ Աեւանի աւազա– 

նը: 

քՍ որ Հր գա յին ժամ ան ա կա շր քանում 

Աեւանի քրերի տնտեսական օգտագործ-

ման ծրագիրը վերքնական ձեւ ստացաւ 

ել կիրառութեան գրոլեց %0—ական թը^ 

լականներին % Բայց դրանից առաք մաս-

նակի աշխատանքներ էին տաբւում ու-

ժային աղբիւբներ գանելու եւ ոռոգման 

ցանցեր ստեղծելու ոլղղոլթեամբէ Հե~ 

տագայում Աեւանի քրերի օգտագործման 

առաքին կոմպլեքսային—արմատական ծը~ 

րագիրը իր վրայ կենտրոնացրեց երկրի 
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պետական մարմի՛նների սեւեռուն ուշա-

դրութիւնը, ինչ որ շարունակվում է մին-

չել մեր օրերը, փոխելով իր սկզբնական 

ուղղութիւնն ու բնոյթը է 

Աեւանի քրերէ օգտագործման աոա-

ջին արմատական հ՛րագիրը Հայաստանի 

տեղական տնտեսութեան ուժա յին կա-

րիքները րաւարարելու Համ ար նախապէս 

ձեռնարկոլեցէն մի քանի էլեկտրակայան-

ներ , որոնք կառո լցուեց էն աստիճանա-

բար : Այսպէս, 1 9 2 3 — 1 9 2 6 թոլերին Հը– 

րազգանի վրա յ կառո լցուեց Երեւանէ 

առա քէն արդիւնաբերական քրա էլեկտր ս՛-

կա յանը 4 5 6 0 կիլո վատ կարոզոլթեամբ 

(ԵՐԳԷԱ ԱՌԱՋԻՆ)։ Իսկ 1 9 3 1 - 3 2 թուե– 

րին Հարալային ՛Լռեր Հրանցքի վրայ կա-

ռոլցուեց երկրորդը 2 4 0 0 կիլո վատ կա– 

րողութեամբ ( Ե Ր Գ Է Ա ԵՐԿՐՈՐԳ) I 1 9 2 5 – 

2 8 թոլերին &իրակի քրանցքէ վրայ կա– 

ռոլցուեց Լենինականի Ջրաէլեկտրակա-

յանը 5 2 8 0 կիլովատ կարողութեամբ յ 

Գրանք, կարելի է ասել, տեղական կա-

յաններ էին : 

Աակայն 1 9 2 6 թուականներից սկը֊ 

սահ՜՝ աստիճանաբար աւելի շեշտոլեց 

ՀամախորՀրդա յին պետական կենտրո-

նացման ձգտումը ել տեղական ամէն 

կարգի, ինչպէս եւ տնտեսական շաՀերը 

աւելի ստորագասոլեցին զուտ Համա-

միութենական շաՀերին։ Համամիութե-

նական կոմկուսը իր \ ձ ֊ ր գ Համագումա-

րում , 1 9 2 5 թուի Դեկտեմբերին, ընդու-

նեց եբկրի շոլտափո յ թ արդիւնաբերս*– 

կանացման ուղեգիհ ւ Բոլոր միւս նկա-

տառումները պէտք է զո Հա բերուէին գը– 

բան: րագրուեց Հայաստանում եւս կա-

ռուցել Համամիութենական ենթակայու-

թեան խոշոր ձեռնարկոլթէւննեբ եւ 

րանք ապա Հովել տեղական էլեկտրական 

ումով « Կիբովականի քիմէական ա ր տա-

գր ութ եան ը էլեկտրական ում մատակա-

րարելու նպատակով կառոլցուեց Ջորա– 

գետէ քրա էլեկտրա կայանը 2 2 Հազար կէ-

լովաա կարողութեամբ, որը շա Հա գործ– 

ման յանձնուեց 1 9 3 2 թուէ Նոյեմբերէն է 

իսկ Երեւանում նոյնպէս Համամէոլթե– 

նական ենթակայութեան խոշոր ձեոնար– 

կոլթէւններ Հիմնելու եւ դրանք էլե կա քե-

րական ուժով ապաՀովելոլ Համար վե– 

ր ըստ էն բարձրացոլեց Աեւանէ քրերէ 

կոմպլեքսայէն օգտադորհման Հարցը % 

Այգ ուղղոլթեամր Համախումբ ու– 

սումնասէրութէւնները սկսուեցէն 1 9 2 6 – 

2 7 թուականներէն եւ ալարտոլեցէն 1 9 3 1 

թոլէն։ Իշխանութիւն՛է,երէ կողմից 1 9 3 2 

թուին Հաստատուեց ներկա յա ց ուած նա-

խագիծը է ՈՐՐ ել սկսեց գործագբուել 

1 9 3 3 թուականից է Այգ առածէն արմա-

տական ծրագրէ սկզրունքայէն Հէմք էր 

ծառայում գեռեւս 1 9 0 9 թոլին առաք 

քաշուած% Մեծ Ա եւանը չորացնելու գա-

ղափարը, որը մէանգամա յն նոր բովան– 

գակութիւն էր ստանում ել նոր առաջա-

դրանքների Հետ կա սլլում | ԱՀալասէկ 

այգ ծբագէբը յ 

Այն ժամանակոլայ Հաշիւներով կար-

ծըւում է ր , թէ Ա եւանա յ լիճը էր աւա– 

ղանէց տարեկան միքէն Հաշոլով ստա-

նում է 7 7 0 միլիոն խորանարդ մեթր Հո-

սող Հուր, իսկ մթնոլորտային տեղում-

ներից՝ 5 5 0 միլիոն խորանարդ մեթր, ո– 

բով ստացւում է ընդամէնը 1 3 2 0 միլիոն 

խորանարդ մեթր մուտք տ Լճից դուրս ե– 

կող միակ Հրազգան գետը տարեկան խը– 

լում էր 5 0 միլիոն խորանարդ մեթր է 6 0 

մէլիոն խորանարդ մեթր Հուր ներծծւոլմ 

էր Փոքր Աելանէ առափնեայ մասում է 

Մնացած 1 2 1 0 մէլէոն խորանարդ մեթրէ 

կորուստը վերագրլոլմ էր գոլորշիաց– 

մանւ ՀետեւապԷս մէտք ծագեց լճէ մա– 

կերելո յ թ ը կրճատելով նուազեցնել նրա 

գոլորշիացումը, դադարեցնել ներծծու-

մը , էսկ լեոնայէն գետերէ եւ տեղում-

ներ է Հոսքը Փոքր Աեւանով ուղղել Հր– 

րազդան՝ ոռոգման եւ Էլեկտրական ուժ 

ստանալու Համ ար ։ Զրէ Օգտագործման 

ծրագիրը ենթագրլում էր էրագործել եր-

կու Հերթով է Առա Հին 5 0 տարում պէտք 

էր չճէց արՀեստականօրէ ն րաց թողնել 

տարեկան 1 , 2 մլրգ* խոր. մեթր քուր է 

ԳրանԷց յետոյ Մեծ Աելանը կը չորանար 

լիովին, իսկ Փոքր Աեւանի Հայելին կըբ– 

ճատոլելով կ՛ունենար 2 5 0 քառ* քմ • տա-

րածութիւն ել միայն 5 0 մեթր խորա– 

թէւն է Այն ժամանակ լճում կը մնար 

մէայն մօտ 7 մլրգ* խոր. մեթր քուր, 
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կը Հաստատուէր քրերի մուտքի եւ. ելքի 

նոր Հաշուեկշիռ. եւ. կ ապահովուէր Հը– 

րազգան գետի մշտական քրառատ Հոսքը» 

էնթագրւում է ր , որ նոր Հաշուեկշռի 

մամաանկ տնտեսական նպատակների Հա-

մար տրամադրելի քրի պաշարը Հնարա-

ւորութիւն կը տայ ոոոգելոլ. 1 2 0 Հազար 

Հեկտար Հող Արարատեան դաշտում, Հր– 

րազգանի վրայ կառոլցուելիք էլեկտրա• 

կայանների շնորՀիլ ստանալու տարեկան 

2,5 մլրգ • կիլովատ—ժամ էլեկտրական 

ումէ Թէեւ միաժամանակ ընգունւում էր ( 

որ 5 0 տարուց յետոյ այգ կարելիութիւ-

նը կրճատուելու է 4 0 տոկոսով, բա յց եւ 

այնպէս կարծւում է ր , որ ներդրուած 

միքոցնեբը 5 0 տարում արգէն մարուած 

կը լինեն Է Նաեւ խոստացւոլմ էր 1 2 0 Հա-

զար Հեկտար մշակելի Հող շորացՈլած 

մեծ Աեւանի տեղը ՀացաՀատիկների \շա-

քար ի , ճակնգեղի, կարտոֆիլի ե գիւղա– 

տրնտեսական այլ մշակոյթներ ի Համարէ 

Այգ ծրագրի մէք Հրապուրիչ էր իրա-

գործման Համեմատական պարզութիւնն 

ու էժան ութ ի ւնը է 

Հրապարակ եկաւ «Ա ելան– Հրազգան ի 

կասկադ՝» Հասկացողութիւնը է Հբազդանը 

ունի 1 8 0 քմ՚ երկարութիւն յ Նրա ակուն-

քի եւ գետաբերանի բարձրութեան տար-

բերութիւնը 1 0 9 6 մեթր Է։ ծ է– աՀա այգ 

բնական թեքոլթեան վրայ քրի ճնշման 

ուժը օգտագործելու Համար ծբագրուեց 

կառուցել մի շարք Էլեկտրակայաններ , 

իսկ մ իքին բարձ բութիւն ի ց սկսած՝ քու-

րը օգտագործել նաեւ ոռոգման Համար, 

քրանցքնեբ անցկացնելով յ Էլեկտրակա-

յանների քանակը ո ր ո չ տատանումներ ու-

նեցաւ յ րայց ընդհանուր ճանաչում ու-

նէին ութըդ Հոսանքի ոլղղոլթեամբ Հե-

տեւեալ կարգովդ ֊ էշայինդ Աթարբէկ-

եանի , Գիւմու շի , Արզնոլ դ Բանա քեռի , 

Երեւանիդ Արգաւանդի եւ Ն"ր"՚գաւիթի է 

Հետագայում դ 1 9 5 2 թուին, այգ ծրագի-

րը մասնակի վերանայման ենթարկուեց 

առանց դիպչելու Հիմնական գաղափա-

րին* ինչպէս եւ լրացուեց ու դարձաւ 

«Աեւան-Հրազգան-Արաքս* ծրագիրդ վեր-

քին գետի քրերը եւս էլեկտրականութիւն 

ստանալու ( 5 0 0 մեթր ճնշմամր) եւ ո ֊ 

ռոգման Համար օգտագործելու նպատա– 

կով: 

Այս աս ուածները շատ թերի կը լէ– 

նէինդ եթէ չընդգծենք մի ըստ ամենայնի 

կարեւոր պարագայէ Աեւանի քրերի օգ-

տագործման ծրագիրը այն ձեւովդ ինչ– 

պէս որ դրուեց 30–ական թուականներէն դ 

անմիքապէս չէր բխում Հայաստանի տե-

ղական չահերից, այլ Հետեւանք էր 

կենտրոնի պարտադրանքների : ճիչդ է ւ 

ծրագիրը տեխնիկապէս մ չակոլեց Հայ 

ել ռուս մ ասնագէտների կողմ ից , րա յց 

ՀրաՀանգը վերեւից էր ։ ճիչդ է , նախա– 

գիծը պաշտօնապէս Հաստատոլեց նաեւ 

Հայաստանի կառավարութեան կողմից դ 

բայց՝ «Հնգամեակներ կազմողֆ վերին 

մարմինների ճնշման տակ յ Գեր էր խա-

ղում նաեւ այն Հ անգամանքը դ որ Հա-

յաստանը կրկնակի չափով ենթակա յ էր 

Անդրկովկասեան ֆեդերացիա յի իձխա~ 

նութիւններին՛. Երագիրը կազմոլել եւ 

քննութեան է առնուէ լ փակ շր քանն ե՛-

րում՝ առանց ժողովրդական քննարկման 

դրուելու է Ընդդիմադիր կարծիքները Հը– 

րապարակայնօրէն արտայայտուելու կա-

րելիութիւն չեն ունեցել յ Այնպէս որ՝ 

շատ բաս մութն է մնում է Նոյնիսկ ե"ր– 

Հըրդային Հայաստանի կառավարութեան 

բազմաթիւ անգամներ դէմ էին այդ ծը– 

րագրին ։ Եւ այգ մասին սովորաբար կա-

րելի է իմանալ ոչ թէ գրաւոր աղբիւր– 

ներից դ այլ բանաւոր այլեւայլ տեղիկ ոլ– 

թիւններից է Այն ժամանակ մասնագիտա-

կան շատ Հարցեր գեռեւս լիովին պարզ 

չէինդ ի Հարկէդ բայց ժողովուրդը դ իր 

գիտակից խաւերով, բնազդաբար զգում 

էր այդ ձեռնարկի ոչ—ձեռնտոԼդ նոյնիսկ 

կորստաբեր լինեք ր I 

ՀԱելան֊Հբազդան՝» ծրագրի կապակ– 

ցութեամբդ անհրաժեշտ է անպայման 

յիշատակել Հայ անուանի ինժինեբ &ով– 

սէփ Աստուածատրեանի (1886-1938 թթ–) 

մասին դ որը Հայաստանի էնեբգաշինա– 

բարութեան կենտրոնական գէմքն էր իր 

մամանակ։ 1 9 1 2 թուին աւարտելով Պե~ 

տերբոլրգի Հաղորդակցութեան ճանա-

պարհների ինժիներների ինստիտուտը 

Աստոլածատրեանը մասնակցել է «Միքին 
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կո վկաս եան երկաթուղագծի» Հետախու-

զումներին ու նախագծի կազմելուն, ա– 

ռաՀատար պաշտօններ է վաՐ^լ «Աւրալ– 

Իլեցկոլ երկաթուղագծի» կառուցման 

գործում, մասնակցել է հՄոսկուա—Դոն-

բաս» երկաթուղագծի մշակմանը, կաս– 

ռոլցել է I) արաաովի նա լա Հանգիստը եւ 

այլն ։ 1 9 2 1 թոլից գործում էր կովկա– 

սում ել մասնալորապէս Հայաստանում է 

՚Լեկավարել է Շիրակի Հրանցքի, Լենի-

նականի էլեկտրակայանի է Աորագետի Է— 

լեկտրակայանի ( 1 9 2 8 - 1 9 3 3 թթ ՚) կա-

ռուցումը եւայլն Հ Վթարել է մի շարք մաս-

նագիտական պաշտօններ Է ԶՈՀ գնաց 1 9 3 6 

- 3 8 թո լականներ ի տխրահռչակ մ աքրա– 

զ ործոլմներին ։ «Ա եւան^Հրազգան» ծրա-

գրի մասնագիտական մշակումը եւս նը– 

բան է պատկանում տ Աս աուածաա րեանը 

աճեցրել Է Հայ Էներգաշինարարների 

բազմաթիւ կադրեր յ ք*նչ Էլ եղած լինի 

նրա կազմած ծրագիրը Աեւանի Հրեր ի օգ-

տագործման ուղղութեամբ եւ ինչ Էլ վի– 

ճակուելու լինի այգ ծրագրին այսոլՀե– 

տեւ, - ՏովսԷփ Աստուածատրեանը իր 

մամանակի մեծագոյն եոանգուն , շինա– 

բաբ գէմքերից էր Հ 

1 9 3 3 թուին սկսոլեց վերոյիշեալ ծը– 

րագրի նախատեսած ոռոգման Հրանցքի 

փորումը, իսկ դրանից առաՀ արդէն ըս– 

կըսուել էր կասկադի առաՀին էլեկտրա-

կայանի՝ Բանաքեռգէսի կառուցումը, ո– 

րի առաՀին ագրեգատը շաՀագործման 

յանձնուեց 1 9 3 6 թուի Դեկտեմբերին, Հո-

սանք Հասցնելով Երեւանի Ա ինթետիկ 

կաուչուկի կոմբինատին, իս կ ամբողջո-

վին աւարտուեց 1 9 4 4 թոլին Է Պատերազ-

մը յետաձգեց նախատեսուած միւս էլեկ– 

տըրակայանների կառուցումը , ընդսմին , 

ոլմ֊եզացուած կարգով, չափից աւելի 

Հուր խլուեց Ա եւանա յ լճից՝ արգիւնա– 

րերոլթեան պաՀանՀները բալարարելու 

Համար յ Պատերազմից յետոյ շուտափոյթ 

կարգով կառոլցուեց կասկադի սկզբնա-

մասի՝ Լճային էլեկտրակայանը, որը շա-

Հագործման յանձնոլեց 1 9 4 9 թուի Յու-

լիսին է Դրա Համար փորուեց մօտ 6 քմ * 

թունել Հողից 1 0 0 մեթր , իսկ լճի մակե– 

րեւոյթից 6 0 մեթր խորութեամբ > 1 9 5 3 

թուի Ապրիլին էաՐՔ մտաւ կասկադի ա– 

մենաՀզօր՝ Դիւմուշի Էլեկտրակայանը է 

2 2 4 Հազար կիլո վատ կարողութեամ ր , 

որը երկրորդն Է Անդրկովկասում՝ Մ Էն– 

գեչաուրից յետոյ ։ ԱյնոլՀեաել շաՀա-

գործման յանձնուեցին՝ Արզնոլ Էլեկտր* 

րակայանը 1956 թուի վերՀին , Աթար– 

բէկեանի էլեկտրակայանը՝ 1 9 5 9 թուի 

Նոյեմբերին, իսկ Երեւանինը մօտ է ա– 

ւարտոլելուն յ Նշենք նաեւ , որ դեռ եւս 

1 9 3 8 թուին աւարաուել էր «լեռնա յին 

գմ-ուաբ տեղանքով անցնող էլեկտրաՀ ա– 

ղորգմ ան գծերի ել ենթակա յ աններ ի կա-

ռուցումը, որոնք միացրին թոչոր գործող 

էլեկտրակա յանները ։ Դրանով աւալա*– 

ուեց Հայաստանի Հիդրոկայանների 

միասնական փնՀի եւ ռեսպուբլիկայի սիս-

տեմի ստեղծումը»« Այգ ան Հատ սիստե-

մը 1 9 6 0 թուի Սեպտեմբերի 27-ից միաց-

ուած է Անդրկովկասեան ցանցին է 

Թէեւ, ըստ որոշ յօգոլածագիրների , 

1 9 5 4 թուականից սկսած անդրադարձել 

էին գործադրուող ծրագրի աննպատակա– 

յարմարութեանը, բայց մինչեւ 1 9 5 6 թուի 

գարունը Հրապարակում անառարկելիէն 

րէն իշխում էր վերո յիշեալ ծրագրի Հե-

ղինակութիւնը $ Պաշտօնական խանդա– 

վառութիւնը օրէնք էր յ է լ դրա նկատ-

մամբ կասկածի նշոյլ անգամ չէր երե-

ւում մամուլում յ ԸնգՀակառակն , ա յգ 

ուղղութեամբ էին գրւում նոյնիսկ գրա-

կան արձակ ու չափածոյ երկերը, ակ-

նարկները Հ յօդուածները եւայլն է յց 

այգ ժամանակ, Հաւան արար Համախոր– 

Հըրգային ընգՀանուր «ձնհալի» ազգե– 

ցութեամբ, սկսեցին նոր եւ աւելի Հիմ-

նաւորուած ձայներ լսուել Հրապարակայ– 

նօրէն , որոնք ընդհանուր առմամբ պա-

հան Հում էին վերանայել գործող ծրա– 

դիրը Հաշուի առնելով քսան տարուայ 

փորձը եւ երկրի ու տնտեսութեան ար-

մատական շա հերըէ 

Լ. ԾՀՐՏՋԵԱՆ 

(Վերջը յաջորդով) 
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« * Ւ Դ Թ Ա Ր Ա Պ Ա Ր Ա Պ Է Տ » 

ճեՂՒՆԱԿ՝ ՍԵՐՕ խ Ա Ն Ջ Ա Տ Ե Ա Ն 

Նախ քան վէպի մասին գրե/ր կ՛ար– 

ժէ խօսէ լ Հեղինակէ մասին ոլ աալ կեն-

սագրական քանի մը Համաոօա տեղեկու-

թիւնն եր է 

Աերօ հքանզաաեան ծնած Է 1 9 1 5 թքԸ~ 

լականին ,Գո բիս ի մէք։ Ան զաւակն Է գիւ– 

ղական ընտանիքի մը է Որպէս ուսուցիչ 

աշխատած է ՏՀանգեղսւրի Հեոյսւոր գիւ-

ղերուն մ է ք ։ Պատերազմէ վերքին օրե-

րուն, սկսած է գրել էր* վԱեր գնգէ մար-

ԳԻԿ* ՎԷ՛ԳԻ աո.աքին էքերը։ Այս վէպը 

լոյս տեսած է 1 9 5 0 թուականի սկիզրնե– 

րը , Հ.Աովետական գրականութիւն ե ար-

ուեստ» ամսագրի մ է ք , ապա աոանձին 

ԳՐՔ"վ* Այս վէպով կը "կսի Ս • Խանզատ– 

եանի կեանքը գրականութեան մէք է Աւե-

լէ վերքերը, ան գրած է կարգ մը նոր 

պատմուած քներ , էսկ 1954^ձ եւ 1955–^ 

լոյս տեսած են անոր՝ վՀողը» վէպէ եր-

կու Հատորները է 

էՀոզը* վէպէ ամենագրական արժա-

նիքներէն մէկը այն է է որ Հեղինակը Հայ 

գիւղի պատմական նոր կողմերը կը բա-

ցա յա յտէ կենդանի Հակասութիւններու 

մէք ու Հերոսներու Հոգեբանութիւնը կը 

բացայայտէ ընկերային տարբեր ուժերու 

բախման մէք% Այս վէպին մէքդ Հերոս-

ները կը զարգանան պայքարներով եւ 

կօնֆյիկտներով։ «Հողբ» վէպին մէք% 

թարմ պատկերներով նկար ագրո լած է 

Հայ գիւղի ուրոյն կենցաղը ու ընթերցո-

ղի յիշողոլթեան մէք տպաւորութիւն կը 

ձգեն նաեւ գործող դրական ու բացասա-

կան բոլոր Հերոսները* Ծեծ տպաւորու-

թիւն կը ձգեն մասնալորապէս Զանգե– 

զուրէ բնութեան նկաբագրոլթէւնները » 

Սակայն, մենք զանց կխաոնենք այստեղ 

գրել այս երկու վէպերու մ աս էն աւելի 

Հանդամանօրէն , ոբովՀետեւ մ եր նպա-

տակն է զբաղէ լ անոր երբորդ ու ամ ենա– 

կարեւոր վէպէ - էՄխէթար Սպարապե-

տ՛» ի մասին։ 

. V 

Հայաստանի աոաքնակարգ ել ան-

ուանի գրող Աերօ Խանզատեանըգ չնա-

յած իր երիտասարդ տարիքին, ստեղծա-

գործական մեծ ուզի է անցածտ Այգ ու-

ղին եղած է անդուլ որոնումներու, միշտ 

աւելի բարձրին, աւելի լաւին ԱԼ– կա– 

տարեալին ձգտող իսկական արուեստա-

գէտէ դժուարէն , բա յց չափազանց ՈԼ" 

օ անելի եւ բեղմնաւոր ուղի է 

հ/անզատեանը ունէ շատ բեղմնաւոր , 

պատկերալից ոլ արդէւնալոբ գ բ է չ * 1՝Բ 

բեղուն գրչէ մեծարժէք ու բազմազան 

արաագրութիւնները Հարստացուցած են 

Հա յաաոանի գրականութիւնը ցայտուն 

եւ ինքնատիպ գործերով։ & ան զատ եանը 

Հեղինակ մըն է , որուն Հետաքրքրութիւն*֊ 

ները ել ծանօթոլթիւննեբը չափազանց 

լայն են ու բազմակողմանի, իր ընտրած 

վիպական սեոին մէք է 

հքանզատեանէ գրական արտադրու-

թիւներուն մ է ք , անոր գրչին պատկա-

նող կարեւոր ոլ նշանակալից գործերոլ 

կարգին* Հ Մ խ ի թ ա ր Ա պարապետ» պատ-

մական մեծ ոլ Հայրենաշունչ վէպը 

ոաձձնայատուկ տեղ կը գրաւէ յ Այս վէ-

պին նիւթը կը Հանգիսանայ Թուրքերո*. 

նուաճողական արշաւանքը գէպի Կովկաս, 

Պարսկաստան եւ ի մասնաւոբի գէպի 

Աիւնիքի եւ Արցախի Հայկական լեռնաշ-

խարհը , որ դարեր շարունակ աննոլաճե– 



լի է եղած եկող ոլ գա ցող թշնամիներու 

եւ օտար նուաճողներու Համ ար | 

կարդալով ա յս վէպը» ԳՈԼՔ պէտէ 

տեսնէք թէ Հեղինակը ինչպիսի՛ խո բու-

թեամր ապրած ոլ ապալորոլած է ա յս 

երեւոյթներով ու ինչպիսի վարպեաոլ-

թեամր եւ Հմտոլթեամթ է իր այա ասր՛ 

րումները ել տպալո րութէւններ ը Հարա– 

ղաաօրէն աո լած է նաեւ ընթերցողին է 

Այս վէպովգ հեղինակը կը աոգորէ ըն-

թերցողը Համաժողովրդական աղէաի 

ծանր զգացումովդ ու Հայ մոգով ր գա կան 

Հերոսներու դիւցազնական քաքագործու– 

թիւններով է Տա քորդա կան ճոխ ու Հա-

լա լ. սա նկարագրութիւնն եր ով , է) անզատ– 

եան շատ պատկերալից կերպով կը նկա– 

րագրէ ու արուեստագէտի վար պետ ու– 

թեամր կը ներկայացնէ արՀաւիրքի պատ– 

կերը : Աղէտի Հետ կապուած ժողովուր-

դի տագնապալի ապրումները, երկրի 

սիրտը խումած թ շնամի ի ա սպա տա կու-

թի ւնները , Հայ ժողովուրդի ա եղա Հա– 

նութիւնները, արիւնով ու գինիով Հար-

բած թրքական բանակի խրախճանքներըէ 

գերիներու սպանութեան եւ այլ իրար 

յաքորդող պատկերները կը ներկայանան 

պատմական ցնցող ել յ ո * ֊ ղ է չ գէպք^Ր ա յ ս 

վէպին մ է ի 

Հեղինակը Հանդէս կը բերէ ժողո– 

վըրգական ամէն տեսակի ներկա յա ցոլ– 

ցիչներ եւ Հերոսներ | ինչպիսին են Ա*խի-

թար Ա պարապետը եւ Գաւէթ Բէկը, 

բոնց մէք կ՝ընդգծէ Հայ ժողովուրդի Հե-

րոսութիւնը , իմաստութիւնը ել ղեկա-

վարի մասնայատկութիլններըւ Վէպէ 

այս երկու գլխաւոր Հերոսները, ամենա– 

դըժոլարին ու տագնապալի վայրկեան– 

ներուն ալ չեն Հաշտ ուիր թրքական գե-

րազանց ուժերու աո.քել ան մռունչ խո-

նարհելու եւ Հաշտոլելոլ մտքին Հետ է 

Ընդհակառակն, անոնք կոչ կ՚ընեն ժո-

ղովուրդին , ապա լինի լ ո ՛ չ թէ Աստուծո յ , 

այլ որի ու զէնքի , սեփական բազկի զօ-

րութեան , ապաւինելով Հայկական լեռ– 

նաշխարհի բարձրաբերձ ու անմերձենա-

լի լեռներոլն ու անոնց ներշնչած բարձր 

ոգիին ւ Գաւիթ Բէկն ոլ Ա խիթար Ա պա-

րապետը խորապէս Համողուած են, որ 

ժողովուրդը ան մաՀ է եւ որ բռնակալ-

ները , որքան ալ անոնք անյաղթ ու դա-

ժան ըլլան* կ անցնին ու ժողովուրդը 

կրկին կապրի, կը քնքէ անոնց աւերա– 

ծութ եան Հետքերը ել կրկին կը վերա-

կանգնէ խափանուած կեանքը ու կրկին 

Հիմը կը դնէ իր ստեղծագործ ու խաղաղ 

աշխատանքին X 

էՍ անզատ եան , մեծ վարպետՈլթեամբ 

եւ ժողովրդական շատ Հաճելէ ու Հաս-

կրնալէ ոճով, կը նկաբագրէ Հայ ժողո-

վուրդէ արտաքէն ել ներքէն քաղաքա-

կան ու ընկերտյէն Հակադրոլթիւնները: 

իր այս լայնածալալ ոլ լալ Համեմուած 

վէպին մ է ք , որ բաղկացած է մօտալորա– 

պէս 8 5 0 էքերէդ Հեղինակը հետզհետէ ա– 

ւելի եւ ալ աւելի է ՚ ո ր կ՚րմբռնէ Ոլ կը 

նկաբագրէ այն* որ Հայ ժողովուրդը, 

այն տառապող, զրկուած եւ անիրաւ-

ուած մարդկութիւնն է դ որ մէկ կողմ էն 

ճնշուած է օտար բռնակալներու եւ բա– 

նակներոլ կողմէ ու միւս կողմէ ազգա-

կից հարստահարողներէն - Հայ մ ելիքնե-

րէն , մեծահարուստներէն եւ կղերական-

ներէն ւ Ու այսպէս, Հեղինակի ՀետզՀե– 

տէ Հասունցող մաքին առ քել աստէճ անա-

րար կը ձեւաւորոլէ ու էր ամբողք սրՈլ-

թեամբ կը կանալն է ընկերա յէն ա յն Հար-

90.* թէ Ի՞Կ պէ*"Ի ԱԱայ < ա յ մարդու 

վիճակը այս պայմաններոլն մէք է 

Հեղինակը, Էր վէպէ նէւթը ընտրած 

Հ ինչպէս ըսի արդէն գարու առա– 

քին մէկ քառորդին մէք տեղի ունեցած 

պատմական յայտնի դէպքերէն , այնպէս1 

ինչպէս այդ ըրած է մեր նշանաւոր վի– 

պասան Րաֆֆին, իր վԳաւիթ Բէկ» , 

ՀքքՀարապաղէ աստղագէտը» , ղքցամսայէ 

մելիքոլթիլնները՚ֆ եւ կարգ մը այլ վէ-

պերուն մ էք է Այստեղ կը յանդգնիմ ըսել ( 

որ Աերօ Խանզատեանը եւս ոչինչով ետ 

մնացած է իր վարպետէն իր Հ այրենա– 

սիբութեամբը, գրական Հարուստ ոճովյլ 

եւ բնական երեւոյթներուն պատկերա-

ցում ովը ; Հեղինակը գրեթէ բնաւ չէ Հե-

ռացած պատմ ական ութ են էն , պարագա յ 

մ ը , որ շատ կարեւոր է ընթերցողին Հա– 

մար, իր Հայրենիքի ոլ ժողովուրդի 

պատմութիւնը լալ գիտնալու եւ ուսում– 



1* Ա Գ հ V I » 

նասիրելոլ տեսակէտէն է վարպետոլ– 

թեամբ ցոյց կու. տայ Հայ ժողովուրդի 

վարած ինքնա պաշտպանութեան , կռիւ-

ներու , պայքարներու եւ շարժումներու 

ժողովյէղական—ա զա տա գրական իմաստը ։ 

Հեղինակը, զայրագին ատելոլթեամր 

լեցուած Է գէպի մեծաՀարուստ ու Հան-

քատէր Հայ մարգը \ կ՚ատէ չոր ու ան-

յ ո յ ս 1 գձուձ ել անմարգկային կեանք ու-

նեցող այն Հայ մեծամեծները, որոնք ի– 

րենց անձնական շաՀերէն առաջնորդ-

ուած , կ՛անտեսեն Հաւաքական ու ազգա-

յին շաՀերը եւ մասնաւոր շաՀը սրբա-

գործող օրէնքներէն դուրս( սչէնչ չեն 

գիտեր ու ո չինչ չեն ուզեր ընդունիչ ւ 

Իյ անզատեան, չատ պատկերալից գոյնե-

Ր"վ ցոյց Կ»«- տայ, թէ ինչպիսի՛ ծայ– 

րայեգ բարոյական անկման կրնայ Հաս-

նի լ Հայ մարդը, առեւտրականը եւ գոր– 

ծաբանատէրը, նոյնիսկ իր* Հայ գործա-

ւորին նկատմամբ ։ 

- «կառավարել կողոպտելով ու կո-
ղոպտել կառավարելով»: 

Նկարագրելով պատերազմներու Հե-

տեւանքով յառաքացած զրկանքները եւ 

զոՀեբը, Հեղինակը առաք կը քաշէ Հայ 

գիւղացին ու մարգը յուղող այն Հարցը, 

թէ մինչե՞ւ երբ իւաչին ու երկնքի զօրու-

թեան Հաւատացող այս րարի եւ քրիս– 

տոնեայ ժողովուրդը կրնայ զոՀ դառնալ 

եւրոպական պոռնիկ քաղաքականութեան 

խազերուն եւ զոՀը դառնալ թուրք գա-

զանացած ու աւարառու Հորգաներու քր– 

մ աՀաճո յքին ։ 

Աշխարհի վրայ կան պատերազմը 

հրահրող արեան ծարաւի մարդիկ եւ կան 

այգ պատերազմի դժբախտ զոհերը խա-

ղաղասէր , շինարար, աշխատելու ընդու-

նակ մարդիկ եւ ժողովուրդներ ։ քան-

դումի եւ աւերի սոսկալի պատկերներուն 

առքեւ, ընթերցողը անգամ կը ծառանա յ 

բռնակալներու գէմ այս վէպը կարդա-

ցած Ժամանակ : Ու ինչպէ՞ս Հայը կ ը ր ֊ 

նայ Հաչտուիլ աւերակ դարձած Հայկա-

կան գիւղերու , վանքերու ու սրբութիւն-

ներու փլած ու այբոլած րԱալու փաստին 

Հետ է (Բվ աւելի լալ գիտէ անոնց ար-

ժէքը, քան ինքը Հայ շինականը ու գիւ-

ղացին է Ան, դառն փորձով գիտէ թէ 

ինչպիսի՚ Հոգեմաշ աշխատանքով ըս– 

տեզծուած են այգ բոլորը, որ այնպէս 

Հեշտոլթեամբ ու թեթեւամտոլթեամբ 

ոչնչացուած են ու քանդուած Թ՛ուրքին, 

Պարսիկին ոլ Հայ ժողովուրդի անգութ 

եւ դաժան միւս թշնամինեբՈլն կողմ է է 

Բայց այստեղ խնդիրը միայն Հայ ժողո-

վուրդի բարեկեցութիւնը չէ ւ Այս բոլո^ 

րը կապուած են նաեւ անոր կեանքին 

Հետ, անոր գոյութեան ու պատմական 

իրաւունքներու Հարցին Հետ % 

Տեղ մը, վէպին մ է ք , երբ նախկին 

քահանա յ Տէր Աւետիսը, որ վաղուց 

րաժարած է Աստուծոյ եւ եկեղեցիին ծա– 

ռայելէ ու սուրը վերցուցած դարձած է 

Մխիթար Ա պարապետի օգնականն ու աք 

բա զու կը, ՛իր մէկ ՃանապարՀորգութեան 

ժամանակ, երբ Հայ տուձ մը կը մտնէ 

ոլ անոր Հիւրասիրոլթիլնը կը խնգրէ, 

տանտիրուհին՝ այրի կին մը, Արոլսեակ 

անունով, անոր Հետեւեալը կ ըսէ • 

- «Իա՛, ինձ ի՞նչ անի Աստուած: Էս 
նրա ստեղծածը չե՞մ, հը՞ ։ Հաց պիտի 
չուտե՞մ։ Ո՞վ Է տուողը։ Շան օրի եմ ։ 
Ասում եմ* ինձ ծսփեցէք մի Թուրքի, 
Պարսիկի, թո՛ղ գնամ կորչեմ։ Հողիս Էլ 
կորչի • • • Ինչի՞ս Է պէտք: Գգուել եմ , 
չեմ կարողանում։ Անիծի՛ր ինձ տէր 
հայր, խաչս ծանր է » ։ 

իսկ նախկին քահանա յ , այժմ Հա-

զարապետ Ավետիսը այսպէս կը պատաս-

խանէ ա յրիէն։ 

- «Գա՛ռ էք , գ ա ՜ ռ . . . Աշխարհը գայ լ 
է , իսկ դուք գառնուկ։ Մահմետականնե-
րը լափում են ձեղ, մորթում, թքնում 
երեսներիդ, իսկ դուք––. Ինչո՞ւ չես ա– 
մուսնուդ վրէժը հանել, ինչո՞ւ։ Ինչո՞ւ 
չես գնացել ու թոնրի խաչերկաթովը 
պատռել Պարսիկի վարը։ Ուժ չունե՞ս, 
ձեռք չունե՞ս, խաչերկաթ չկա՞ր այս ան– 
տ է ր գիլղոլմ։ ինչո՞ւ էք ստրուկ մնում, 
ոչխար մնում։ Ինչո՞ւ չէք սպանում ձեգ 
սպանողներին, մէկը՝ նրանք, երկուսը՝ 
դուք»: 

Հայ ժողովուրդը անցեալի մէք եղած 

է կեանքէն անմասն մնացած ժողովուրդ 

մը։ Կեանքը Հայ ժողովուրդի մօտ էն ան– 
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ցած է շատ սրընթաց է Գաժան ու ժ՛լատ 

է եղած աշխաբՀը, մարդկութիւնը եւ 

մարդկային քաղաքակրթութիւնը Հայուն 

նկատմամբ։ Ջարքաշոլթեամր, Հազիւ 

Հազ կրցած է ան կեանքէն ի՛լել իր մէկ 

պատառ Հացը, աեսակ մը քարշ աալու 

Համ ար իր դո յոլթիւնը է 

Վէպին մ ԷՀ, ժողովուրդը եւ Հայրե-

նիք Հասկացողութիւնները գրեթէ կը 

նոյնանան ։ Հողը եւ ժողովուրդը ան պար–֊ 

աելիւ են ու այս Է պատճառը , որ Հայ ժո-

ղովուրդը յազթած Է իր րոչոր թշնամի-

ներուն , որոնք եկած ոլ գացած են անց-

եալի մ ԷՀ յ չկարողանալով սակայն նոլա– 

ճել զայն ոլ շնորՀիլ ՈրՈլն, այսօր ալ 

աակաւին կը պաՀԷ իր գոյութիւնը։ Ի— 

րենը Համարելով Հայրենիքը եւ երկիրը, 

ժողովուրդը « ե ր կ ի ր հ ա յ ր ե ն ի » ^ կռիւը 
օտար նուաճողներու դէմ Համարած է իր 

կռիւըէ Հողը, Հայ ժողովուրդին Համար 

շատ թանկ Է , որովՀետել ան չաղախոլած 

Է անոր արիւնով եւ քրտինքով: իսկ ժո-

ղովուրդ ըսելովէ մենք պէտք է Հասկը– 

նանք լայն զանգուածները եւ ապա վեր-

նա խաւերու եւ Հոգեւոր գա սուն պատ-

կանող այն մասը, որը պատմական մեծ 

արՀաւիրքներու ժամանակ, կրցած է 

յազթաՀարել իր նեղ ու անձնական շա– 

Հերը, կան զն ի լ Հայրենիքի պաշտպանու-

թեան դիրքերոլն վրայ, Հարազատանա-

լով ու մերձենալով բուն ժողովուրդին։ 

Ով որ Հայրենիքի Հ անդէպ, անոր շա Հե-

րու պաշտպանութեան Հարցին մ ԷՀ ազ– 

նիւ եւ ուղիղ գիրք շէ գրաւած կամ չի 

գրաւեր, չի կանգնիր յանուն անոր ազա-

տութեան եւ անկախութեան ամէն ի^Լ 

զոՀաբերելու ճամբուն վրայ, ոլ ընգՀա– 

կ առակն, կը գալէ եւ կը խարդաւանէ, 

ամէն կերպ կաշխատի օգտոլիլ ծանր վի-

ճակէն ճ Կոբգել իր բախտը Հ այգպիսին 

ըստ Ա պարապետի ու Ղ*ալիթ Ոէկի խօս-

քերոլն եւ որով եւ Հեղինակի ըմբռնու-

մին, բարոյական ու ֆի զի ք ական մաՀ– 

ռւան արժանի անձնաւորութիւն է , ստո-

րագո յն էակ , որ արժանի չէ իր վրա յ կը– 

բելոլ մ արդու՝ նաման աւանդ Հա յ մար-

դու վեՀ կոչում ը ու անգամ անունը է 

Ու աՀա՛ , վէպին մ ԷՀ % ոլրիշ տեղ մը , 

այսպիսի ըմբռնումէ առաջնորդուած, 

^ Ս պ ա ր ա պ ե տ ը սպաննել կու տա յ 

իր Հարազատ եղբայր՝ ԲուրթԷլ Հարիւ-

րապետը , որ գերութենէ նոր վերադար-

ձած է Հայրենիքէ Երկրի նեղ ոլ տագ-

նապալից օրերուն | երբ անոր յանձնոլած 

Էր անառիկ բերդի մը պաշտպանութիւ-

նը , ան գինովութեան մը պաՀուն ( պատ-

ճառ եղած Է որ բերդը առանց կռուի 

թշնամիին ձեռքը իյնայ ու պաշտպանող-

ները սրախողխող ըլլան է 

հՄխիթար Սպարապետ» վէպը այն-

քան լայնածաւալ է ու Հետաքրքիր դէպ-

քերն եւ գէմքերը այնքա՛ն շատ , որ մենք 

Հնարաւորութիւն չուն ինք կանգ առնելու 

բոլորին վրայ առանձին առանձին է Այն-

քանը միայն կրնամ ըսել է որ վէպին մ ԷՀ 

գոյութիւն ունեցող Բ"Է"Բ տիպարներն 

ալ% ԸԱան անոնք մեծ թէ փոքր, ուսում-

նասիրութեանէ գնաՀատանքի կամ չքմե-

ղանքի արժանի են ։ Այստեղ առանձին 

Համակրանքով ներկայացուած են ժոզո– 

վըրգա կան ներկայա ցուց ի չները ք&՝ով– 

ման է անոր Հայրը մելիք քՒոլրինՀը, ռա– 

միկ էք սային, երեք զաւակներու մայր 

Զարմանգը , անոր ողՀ մնացած միակ 

որդին՝ Գորկին, որ սպարապետի թիկ~ 

նապաՀն Է , սպարապետի կին Սաթենի– 

կը, Մովսէս աբեղան եւ շատ մը ուրիշ-

ներ Հ Ասոնք այնպիսի դէմքեր են , որ խա-

ղաղութեան ժամանակ Հմոլտ շինարար-

ներ ոլ առաքինի մայրեր եւ կիներ են, 

իսկ պատերազմի ժամ անակ քաՀ մ ար-

տիկներ յ Ասոնք կը սիրեն իրենց Հայրե– 

նիքը ան վերա պա Հօր էն , կապուած են 

Հայրենի Հողին ու Հրին սրտանց է Ասոնք, 

Հայբենիքի ստեղծագործող ուժն են ու 

անոնց Համար թանկ Է Հայրենի ամ Էն 

մէկ տան, եկեղեցիի, գիւղի \ աւանի ու 

անգամ պարզ քարի կործանումը եւ ա յգ 

իսկ պա աճ առա ւ , ասոնք է որ միշա ա– 

ռաՀինը կը նետոլին մարտի դաշտը, ի– 

րենց արիւնով ու կեանքով պաշտպանե-

լու իրենց արդար քրտինքով վաստակա-

ծը եւ իրենց Հարազատներս ւ կեանքը I 

ՍԻՄՈՆ ՄԻՀԱ8ԱԵԱՆ 
(Վերջը յա^ռրդով) 
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Գ Ա Ղ Տ Ն Ի Ք Ը 

Օթէ Ա ո յ է կեանքի վերքին տեսարանը 

կր տանի մեզի Շէյքոփիրի տիպարներու 

անմահութեան մէկ այլ գաղտնիքին է ՀյԷյ– 

քըսփիրի տիպարներուն ամէնէն աւելի 

կեանք տուողը անոնց մեր դիմաց ապ-
րիլն Է՛ ք ոԼ միա յն իրենց մտածումներուն 

եւ զգացումներուն արտա յա յտութիւննե– 

բով, այլ նսւեւ իրենց կրած սւղգեցու– 
թիւններով, փոփոխոլր-իւններով, իսկ 
փոփոխ ուի լ արդէն ապրիլ է ։ Հքէյք-փիր– 
եան տիպարները կը կառուցսւին, կը փո-

փոխուին , կը խորանան, կը լրացուին 

մեր գիմաց , բեմին փբա յ * Տեւաբար 

շարժ՜ մ Ա՛ն մէք են անոնք, ներքին շար-

ժում ով ՚ տեւաբար փոփոխոլթեանց են-

թակա յ՝ ներքին փոփոխութիւններով, ո– 

րոնք մեր դիմաց կը կազմ ա լոր ուին, ձել 

կ՚առնեն, եւ նոր ձեւ կը բերեն տիպար-

ներուն % 

Շէյքսփիրի տիպարները, երբ կը 

գտնուին Հակադիր պայքարի մը դիմաց 

( Ք ո ն ֆ փ ) , նայած իրենց անձնաւորու-

թեան ու խառնուածքին, կ՚ունենան այս 

կամ այն Հակազդեցութիւնը« ինչ Որ իր 

Հետեւանքները կ՚ունենայ բախումին վը– 

րայ , ինչ որ տիպարը կը նետէ ն»բ կըր– 

քերոլ մէք՛ ինչ որ նոր ազդեցոլթիլններ 

կ՚ունենայ թէ՛ շրքապատին վրայ, եւ թէ 

բախումին. ել այսպէս, մինչեւ տռամին 

վերքաւոբութիւնը, որ յաճախ նաեւ անձ-

նաւորութեան վերքաւորոլթիւնն է• անձ-

նաւորութեան՝ որ չի կրնար դուրս գալ 

այն լաբիւրինթոսէն, որուն մէք բան-

տարկած է զինք կեանքը եւ կը դառնա յ 

ինքնիրեն օտար մը (Արքա Լիր) , կամ կը 

փշրէ ինքզինքը (Մաքպէթ) 1 

Հթէյքսփիրեան Հերոսներու իրական 

էութիւնը երեւան կոլ գայ միմիայն չարք 

մը փովէոխութեանց ընդմէքէն, եւ իր 

թատերակները ա յգ փոփոխոլթիէններն 

են որ կը պատկերացնեն է Մինչ այլ ող– 

բերգութեանց մէք տռամը կը ներկա յա– 

ցընէ մեզի անաբդարօրէն Հալածուած, 

Հարուածուած կամ սպաննուած ազնուա-

կան մարդու մը | որ կը փչրոլ–ի ճիշդ ա– 

նոր Համար որ անթեքելի է , Ո լ յ յ ի ղ է ։ 

ճկուն չէ՛ իր ժամանակակիցներուն մէք 

էքէյքսփիրն է միայնք որ կը ներկայացնէ 

տռամը մարգոց, որոնք բաբդ են, են-

թակա յ ազդեցռլթեանց , փոփոխելի , եւ 

ա յգ փոփոխոլթեանց պատճառով յա յտ– 

նաբերոլոզ, լրացող։ Բանի իր Հեբոսնե– 

րը կը մխրճուին դժբախտութեան մ է ք , 

այնքան նորանոր Հորիզոններ կը բաց– 

ուին մեր դիմաց , անոնց նոր արժէքնե-

րը երեւան կոլ գան ւ Արքա է ի ր , օրինա-

կի Համար, երբ կորսնցոլցած է ամէն 

ինչ, մինչեւ անգամ ուղեղային Հաւա-

սարակշռութիւնը, երբ Հասած է փճաց-

ման եւ մերկացման ամէնէն ստորին աս-

տիճանին, իր ցաւերով, ապրումներով 

ու արտա յա յտութիւններով կը սկսի մ ե -

զի ներշնչել ոգեղէն ուժի մը ըմբռնումը: 

Մաքպէթի գէմքը աւելի խաղաղ ու լու-

սաւոր կը դառնա յ երբ աւարտած է իր 

ներքին Հոլովոյթի շրքանակը: Հինգե-

րորդ արարի Հինգերորդ տեսարանին 

մ է ք , երր բերդը չրքապատուած է , իր 

Հաւատարիմները լքած են զինքըէ եւ իր 

վերքին ժամերն են, պիտի վճարէ իր գոր-

ծած բոլոր փառամոլութեան ու ոճիրնե-

րուն Համար, կը մեռնի Լէյաի Մ աքպէթ, 

իր կեանքի ընկերը, կը լսուին կանանց 

ճիչեր 



ՄԱ՚ք*ՊԷԹ - Ես մւաացել եմ երկիւղի համը։ 
կար մի ժամանակ, երր որ գիշերանց մի ճիչ \սէի, 
Զգայարանքս սարսուռ կը զգային • մաղերիս կաշին 
Զարհուրանք ազդող մի պսւտմութիւնից վեր կը րարձրսւնար, 
Եւ կը ղողդողար, որպէս թ է իրաւ կեանք լինէր մէջը • 
Այժմ ընթրել եմ կուշտ արհաւիրքներով, եւ զարհուրելին, 
Այ ժմ ընտելացած մարդասպանական խորհուրդ ներիս հետ, 
Մի ցնցում անգամ չէ կարող տալ ինձ: 

(Գալիս է Աէյգընը) 

Ս Է 8 Դ Ը ՚ ե – Թագուհին, տէր իմ, մեոսււ։ 
Ի՞նչ աղաղակ է ր : 

ՄԱ^ՊԷԹ– Յետոյ էլ կարոդ էր մեռնել. 
Կը գար ժամանակ այդ բառի համար: 
Վաղը, եւ վաղը, եւ դարձեալ վաղը 
Սողում է այսպէս, յուշիկ, օրէցօր, 
Մինչեւ վերջին վանկը յիշսաւակագրած գալիք դարերի: 
Եւ այււպէս րոլոր մեր երէկները 
Լուսաւորել են խենթերի ուղին դէպի փոշոլո մահ: 
Հանգիր դու , կարճ մոմ։ Կեանքը մի քայլող ստուեր է միայն* 
Մի խեղճ դերասան, որ բեմի վրայ իր ժամին փքսււմ 
Եւ բորբոքւում է , եւ այնուհետեւ ձայնը չի լսւոլմ • 
Մի հեքիաթ է նա, յիմարի պատմած, 
Լցուած շաոաչով ել կատաղութեամբ, աււանց իմաստի: 

(Գալիս է մի լրաբեր) 
՜ ՜ *՝ . • V" 

Մաքպէթի այս խաղաղութիւնը դ հան– ղեցկացնողդ յամենայնգէսլս տաք էլեան– 

ղարտ իմաստութիւնը այնքան րնական Ք"Վ կենդանացնող երեսը։ 

արդիւնք Է, որ եւ ոչ մէկ րոպէ չի ծնիր Եէյքոփիր հետաքբքբուած է ո՛չ 

զդայնութիւնը արուեստականին, փակ– միայն մարդուն պատահածովդ այլ նաեւ 

ցըւած փիլիսոփայութեան մ ը . այգ մը– մարդուն մէք պատահածով. ել այդ ներ– 

տածու մները ա ր դ ի ւ ն ք ե ն , Մաքպէթին աշխարհին մէք է որ կը գտնէ, կը 

պատահած դէպքերուն, իր գործած ո– աեղաւորէ մեծութիւնը մարդուն։ Ծէյ– 

ճիրներունդ անոնց հետեւանքով անցու– ՀԸսՓիր Կը. պեղԿ Իր անձնաւորոլթիւննե– 

ցած անքուն գիշերներ ան, մտահալա– ՐՐ« կը հասնի մեծութեան ել մարդկա– 

ծանքներուն, ել բոլորի ունայնութեան , յԻնԻն» մարդկային մեծոլթեանց է 

ինչ որ կ՚աոաջնորդէ զինք ընդունելու իր V ա ք պ է թ ) երկրորդ արարի երկրորդ 

ճակատագիրը դ եւ այդ ընդունելութեան տեսարանին մ է ք , Թագաւորը քունին մէք 

բերած խաղաղութեան։ Այդ րոպէէն իսկ սպաննելէ ետք, իր կնոի Լէյաի Մաք~ 

կը բացոլի մեր դիմաց նոր հորիզոններ, ՚ է է Բ Ի Հ ե ա Հետեւեալ խօսակցոլթիւնը 

Մաքպէթի տիպարի մէկ նոր երեսը, տի– կ՛՚ունենայ, 

պարը ամբողքացնող, որոշ չափով գե– 

Մ Ա * Պ Է Թ – (Նայեքով իր ձեռքերին) Դ ժ պ ի ՜ հ տեսարան։ 

ԼԷՅՏԻ Մ Ա * Պ Է Թ ՚ – Փուչ խօսք Է՝ ասել «Դժպի՜հ տեսարան» ւ 
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ՄԱ*ՊԷԹ– Մէկը քնի մէջ րարձր ծիծաղեց, 
Եւ միւսը գոչեց, «Մարդասպանութի՜ւն»։ 
Այնպէս որ նրանք իրար զարթեցրին, 
Իսկ ես կանգնեցի եւ ականջ դրի, 
Բայց իրենց աղօթքն ասելով՝ նորէն քուն մտան։ 

ԼԷ8ՏԻ ՄԱ՝ԲՊԷԹ– Երկուսը մէկտեզ տեզաւոբուած են։ 

ՄԱՔՊԷԹ– Մէկն աղաղակեց, «Տէր, ողորմեայ մեզ», իսկ միւսը՝ «Ամէ՜ն»։ 
Կարծես նըրանք ինձ տեսնում լինէին դահճի ձեռքերովս։ 
Բայց ես լսելով նըրանց սարսելը եւ «Տէր ողորմիան»՝ 
Չըկարողացայ ինքս ասել, «Ամէ՜ն»: 

ԼԷ8ՏԻ ՄԱՔՊԷԹ– Այդ րանի վրայ իւոր մի մտածիր։ 

ՄԱՔՊԷԹ — Բայց պատճառն ի՛՛նչ էր, որ «Ամէ՜ն» ասել չկարողացայ, 
Երբ ամէնից շատ ե՛ս էի կարօտ այդ օրհնութեանը։ 
«Ամէնը» մնաց իմ կոկորդի մէջ: 

ԼԷՑՏԻ ՄԱ՝ԲՊԷԹ - Այդ բաների վրայ չպէտք է այդպէս երկար մտմտալ, 
Մարդ կը խենթենայ : 

ՄԱՔՊԷԹ — Ինձ այնպէս թուաց, որ մի ձայն գոչեց, «Հերիք քնանաք։ 
Մաքպէթը հիմա քունն է սպաննում, խեղճ անմեղ քունը»։ 
Որ ետ է անում ցաւ ու հոգսերի խճճուած կծիկը, 
՛Բունը, որ մահն է աոօրեայ կեանքի, 
Եւ բաղանիքը դառն աշխատանքի, 
Որ բալասանն է խոցոտ սրտերի, 
Եւ մեծ բնութեան երկրորդ սպասը, 
կեանքի խնջոյքի բուն սնուցիչը։ 

ԼԷՑՏԻ ՄԱ֊ԲՊԷԹ– Ինչե՜ր ես էսսում։ 

ՄԱ՝ԲՊԷԹ - "նա բոլոր տանը աղաղակում էր, «Հերիք քնանաք, 
կլամիսն սպաննեց, սպան Թե ց քունը, 
Ուրեմն Գաւդորն է՜լ քուն չի տեսնի։ 
Մաքպէթն այլեւս չըպիտի քնի»։ 

ՄԱՀՊԷՒ– կանցնի ինքը 

անձամբ, ներս, ես Մաքպէթէն առած գա– 

շո յեներ ը էլը գնէ քնացող պահակներուն 

քով, անոնց երեսները կ՜՚արիւնոտէ ըս-

պաննուածի արիւնով, որպէսզի անոնց 

վրայ նեաուի ոճիրի ամբաստանութիւնը 

եւ եսւ կու գա յ է 

Այգ րոպէին կը սկսին զարնել գ ը ղ ֊ 

եակի հարաւի գբան ։ էէ յա ի Մ աքպէթ կը 

հրամայէ իր ամուսինին երթալ գիշերա-

նոցը հագնիլ, որպէսզի երբ սենեակէն 

գուբս գաս տեսնողները չկարծեն թէ քը– 

նացած չէին * 

ԼԷՑՏԻ ՄԱ-ԲՊԷԹ– Մի՛ այդպէս կանգնիր խղճալի կերպով մտապաշարված։ 
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ՄԱ՝ԲՊԷԹ– Գիտակցե՜լ գործս– երանի՜ ինքս ինձ չըգիտակցէի: 

(Բախիւնէ 

Զարկի՛ր, Տունքանին զարթնեցնելու չափ: 
Ախ , երանի՜ թէ կարողանայ իր; 

Ա՝աքպէթ, թագաւոր դառնալու Հա-

մար , փառասիրութեան ներքին մղումով, 

եւ Լէյաի Մաքպէթի օժանգակոլթեամբ 

յաղթելով իր վարանքներուն, ս պանն ած 

է աՀա Տուն քան թագաւորը • կինը զինք 

կը քաջալերէ է 0Է ոք արթնցած Է, ոէ ոք 

իմացած Է, ամէն ինչ ըստ ծրագրի ըն-

թացած Է, պէաք Է գոհ ըչչայ, պէաք Է 

ուրախ ըէԼայ է Հթերսը սակայն ուրիշ ԳՈՐ~ 

ծոզութիւձ մը տեգի 1լ ունենա յ • զինուոր– 

ները կրցած են <Ամ էն» ըսել, իր բերն էն 

գուբս չէ կրցած գալ բառը, Հ Ջ կարողա-

ցայ ինքս ասել էԱմէն» ։ 

Հիմա արտաքին աշխարհին մ ԷՀ, բաց 

են իր առՀեւ ճամբաները, որոնք Անգլիոյ 

գահին էլառաՀնորգեն: \յերսը սակայն, 

բան մը կը մզէ զինքը փնտռելու Աստ– 

ուա ծա յին կամքը, օրհնութիւնը, առանց 

որուն կը թուի իրեն, թէ այլեւս պիտի 

կորսնցնէ քունը , սեփական քուեը յ « • ՛Մեր 

գիմաց կը բացուին ներաշխարհին մ ԷՀ 

տեղի ունեցող տեսարանները, զգայնոլ– 

թիւնները , որոնք հետզհետէ կը փոխեն 

Աաքպէթը , ոճրագործը կը նահանՀԷ քիչ 

ք ի չ , կը մնայ տկար մարգը, փառքը սի-

րող տկար մարգը, բայց ել այնպէս մար-

գը , որուն անգրագարձը, թէ՝ ինք ո ՛ չ 

(Վերջը յաջորդով) 

միայն թագաւորը սպաննեց, այլ աւելի 

խոր, աւելի մեծ բան մը սպաննեց՝ Հ.Ան– 

մեզ քունը», չխոցոտող սրտերու բալա-

սանը» , «կեանքի խնՀոյքի բուն սնուցի– 

չը», կը մեծցնէ իր կերպարը, որուն 

մարդկային մեծութիւնը կ՚ամբոզՀանա յ 

տեսաբանի վեր Հին նախագասոլթեամբ , 

երբ կատարուածին ցալը, խղճի ներքին 

խայթը ը"ել կու տա յ իրեն՝ «Զարկ, 

Տու֊նքանը արթնցնելու չափ: Ախ, երանի 
թ է կարենայիր» ոլ այգ ձեւով սրբագըբ– 

ոլէր կատարուածը, ս բրուէին ձեռքերը 

արիւնէն, վեբագտնէր կորսուած խաղա-

ղս ւթի ւն ը ՝ մարգը է 

ԾաքպԷթ, Համլէթ, Օթելլօ , Արքա 

Լիր սովորականէն վեր մեծոլթիւններ 

են, եւ իրենց բնութեան մէկ մասին մէՀ 

չեն պատկանի ր սովորական աշխարհին, 

ժամանակակից աշխարհին, այլ Ժամա-
նակ էն դուրս, անդին, վեր գտնուող աշ-
խարհի մը, տիեզերական աշխարհի մը, 
ոբ բոլոր Ժամտնակներուն մ ԷՀ ալ կայ, 

եւ կը մնայ անգտանելի, անտեսանելի՝ 

բազմութիւններուն համար ւ Օրը սակայն 

տեւաբաբ կը հետախոլզոլի գրագէտնե-

րուն , արուեստագէտներուն կողմէ յ 

Բ. ՓԱՓԱԶԵԱՆ 
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Լիրանանցի մեծ բանաստեղծ Շարլ 
՚քորմի ընտանեկան պարագաները ագնը– 
ւութիւնը ունեցած են ԻԱԳԻՆի խմբսւ– 
գրութեան ղրկելու տաղանդաւոր հեղի-
նակին գործին երկրորդ հրատարակու-
թիւնը, որ լոյս տեսած Է ժընեւի մէջ, 
ճաշակաւոր եւ ընտիր տպագրութեամր 
մը։ 

Այս հատորը, որ 1935-ին Փարի-
զի մէջ արժանացաւ «էակար Ալեն-Փօ» 
բանաստեղծութեան միջազգային մրցա-

նակին, իր հրատարակութեան աոաջին 
տարին իսկ (1934) ողջունուեցալ իբրհւ 
մէկը այն գործերէն, որոնք անմահու-
թեան ճսւմբաներուն յաւիտենական ճամ– 
բորդը կը դարձնեն հեղինակը: 

Այսօր, աոաջին հրատարակութենէն 
աւելի քան երեսուն տարի ետք, ^որմի 
գլուխ-գործոցը կը շարունակէ մնալ 
իանդավաոութեան աղբիւր մը բոլոր ա– 
նոնց համար, որոնք ճշմարիտ բանաս-
տեղծութեան ականակիտ աղբիւբէն կ՛ու-
զեն յագեցնել իրենց հոգեկան ծարաւը։ 

Պէտք է երեսուն տարի ետ երթալ 
սահմանելու համար այն ժամանյււկաշըր– 
ջանը, երբ Շար լ ՚քորմ թեւ տուաւ բա-
նաստեղծի իր իյսւնդավաււութեան ք հե– 
տըզհետէ կազմասւրուոզ հայրենիքի մը 
ապագայովը արբշիո : Լիբանանեան նոր 
ազգայնականութեան մը խորունկ մտա-
ծողն ու երգողը եղաւ այս նեբշնչեալը, 
որ գիտցաւ գտնել պարզ ու յուզիչ այն 
բ ստերը, որոնք անսահման հայրենասի-
րութեան մը վկայութիւնը կու տային իր 
անձին ու գործին: 

Հին դարու բանաստեղծներու արձա-
գանգը կայ Շարլ փորմի քերթուածնե-
րուն մէջ, դէպի իսկական բանաստեղծու-
թեան ակնաղբիւրը վերադարձ մը, որ 
դասականութեան կնիքը կու տայ այո 
գործին, կոչուած՝ ճոխացնելու այս սի-
րելի ժողովուրդին հոգեկան եւ մտային 
անսպսսւ հարստութեան ճոիւ գանձտրա– 
նը։ 

Հայրենիքի անվհատ երգիչն է Շարլ 
՝ք*որմ, այն հայրենիքին, որ տակաւին 
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յստակ գաղափար մը չէր շատերուն հա-
մար, միջազգային դաշնադիրներու ես 
հոզատարական պարտաւորութիւններու 
ընդմէջ էն դսւնդաղօրէն կերպարանք ըս– 
տսւցող հեւսուոր յոյս մ ը ։ Րայց ո՛՛ւր է 
բանաստեղծ՜ին արժանիքը, ե թ է ոչ այն 
իրողութեան մէջ, որ ուրիշներէն շատ 
աոաջ կը նախզգայ գալիքը, կը դսւոնայ 
պայծառատես երգիչը այդ հգօր գալի-
քին։ 

Իսկական բանաստեղծը ամէն բանէ 
սւււաջ մարգարէ է : 

Շարլ փորմի այս գործը իւրայատուկ 
մարգարէութիւն մըն է , որ կէա սսւ կէտ 
իրականացաւ: Բանաստեղծը բաւական 
երկար ապրեցաւ՝ տեսնելու համար այդ 
իրականացումը, բայց աւա՜ղ, անողոք 
հիւանդութիւն մը պսւտնաււ դարձաւ որ– 
պէսգի իր մահէն շատ երկար ժամանակ 
աււաջ չկարողանայ մասնակից դաոնալ իր 
այնքան սիրած երկրի հանրային կեան-
քին։ 

Եղաւ ատեն մը , պատահեցան տագ-
նապներ, երբ հայրենիքը պէտք ունեցաւ 
Շարլ փորմի ու իրեն պէս մտածողներու 
հոգեկան մխիթարութեան, մանաւանդ 
խորհուրդներուն, որովհետեւ Շարլ ՝քորմ 
ու իր ընկերները եղած էին աոաջինը 
հանրային այն դէմքերուն, որոնք աոա-
ջին մէկ օրէն ըմբոնած էին այս երկրին 
էութիւնը, անոր գոյութեան պայմաննե-
րը ։ 

Արդարեւ, ազգային միոլթեան եր– 
գիչը եղաւ Շարլ Տ*որմ ,լիբանանեան հայ-
րենիքի կազմաւորման աոաջին տարինե-
րուն իսկ: Իր գործին ներշնչման աղբիւ– 
րը Փիւնիկեցիներն են, որոնք միշտ ներ-
կայ են իր բանաստեղծութիւններուն մէջ ։ 

Շարլ ՝ք*որմ այս իրողութիւնը կը բ ա -
ցատրէ անգերազանցելի պարզութեամբ 
մը , նոյն ատեն ազգային միութեան յըս– 
տակ բանաձեւումով • 

Եթէ հայրենակիցներուս յաճախ կը յիլեցնեմ մեր փիւնիկեցի նախահայրերը, 

Պաաճաոն այն է որ այգ օրերուն, պատմութեան ճակատին վրա յ 

իսլամ կամ քրիսաոնեայ դառնալէ առաք 

Անոնք մէկ ժողովուրդ էին մէկ փառքի մէք միացածէ 

Ու զարգանալով, պ Է սյ ք Է մենք առնուազն % 

Իրողոլթեամրը հաւատքի մը գերահրաչ 

Իրար սիրենք ինչպէս այն օրերուն երր հեթանոս էինք ։ 

Սիրոյ այս պատգամը գերագոյն 
պատուէրն է բանաստեղծին, որ ամբող-
ջական ու անխարդախ հայրենասիրու-

թեան խորհրդանիշը եղաւ ու պիտի ըլ– 
լայ լիբանանցի մտա արականութեան հա-
մար : 

Տ– ՈՍԿՈՒՍ՝ 
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է»ւռիորդ էր կու Է չերողն վրայ ար ուած՝ խիա յօգուաձ՜ին ^ 

յայտն ուած կարծիքները աւելի առարկայական դարձնելու էւ ա– 

ւ էլի լայն գաղափար մը աս։լու Համար րանաօսէեղձին մասին* 

սսէորել կու էոանք նոյն գիրքէն Հայացոլահ՛ քերթուած մը յ Լի-

բանանն ու աչխարՀլ» գնա4աաելու իւրա յասւուկ ոճ մը ունի էյարլ 

Փոր՛է ել ուձի բանաստեղծական նուրբ կարողութիէձներ է որոնք 

մառին կ՛արժէ որ մսւահեն թարգմանական գրականութեամբ քք– 

րաղող մեր մաաւորականներըէ 

Հայրենիքիս ո՜վ սո՛ւրբ հոգի, հանճարդ ո՞ւր է 
Ո՞ւր են գործերդ գլուխ-գործոց ու դանձերդ վսեմական 
Ո՞ւր է վարկըդ ու հմայքդ գերակայ, 
Ո՛ւր են թեւերդ օսկի։ 

Հայրենիքիս ո՜վ սուրր հոգի, հարստութիւնդ ո՛ւր է , 
Որով պիտի գարդարէի երկնակամարն ամբողջովին, 
Ովկիանոսներդ ո՛՛ւր են, որ կը տանէին բարիքներդ րագմաբեղուն 
Մեր անսահման աենչեբուն հետ։ 

Բայց ո՛չ , լեգու իմ մայրենի, դուն չե՛ս բնաւ 
Դիակ մ ՛ինկած ժամանակի վիրապին մէջ . 
փսւնի դեո միշտ ես կը լսեմ ելքն աւիշիդ յաւերժական, 
Երիտասարդ գսւրունիս մէջ : 

՛քանի որ դեււ, խորն հոգիիս, ես կը լսեմ մրմունջները 
Անցեալներէն բխող պայծառ ու րիւրեդեայ սպբիւրներուդ, 
փանի որ դեո. կը լսեմ յար շունչիդ թրթռումը րոցավսա. 
Արեւելեան ոլորտին մէջ : 

Ու տակաւին քանի այսպէս մայր բնութեան սարսուռին մէջ , 
Որ հեռաւոր իմ պապերուս ձեւակերպեց անմեռ ոգին, 
՝քու շունչըդ է , եւ մրմունջըդ, 
Որ երկինքէն նորէն կ ՛անցնին * • * 

Համագումար շնորհներուդ քանի այնքան մեղմ ցոլանքը 
Նոր խօսքի մէջ կը սահեցնէ իր հինաւուրց շեշտը առոյգ , 
Անջրպետին մէջ սըփոուած քանի որ քու գիրգ շոյանքը 
դ ե ռ կը հոսի արեանս մէջ : 
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Զիջողութեանս սեմին վրայ քանի որ ես դեռ կը լսեմ 
Հաւատարիմ քու մատներոլդ մեղմ հպումով սրտիս ընդոստ արթնացումը, 
Քանի փսաքիդ աներեւոյթ այլ միշտ ներկայ ար ծիւն հըգօր 
Իմ երջանիկ կեանքիս վերեւ սաւառնաթեւ դեռ կը ճախրէ։ 

* ՚ " Տ ՚ ՛ 
Քանի որ դեռ լեգու մ՚օտար երր կը գրեմ 

Ստուերին տակ խոր լռութեան, կամ ոսկիին մէջ վեհ թանին, 
Կը յայտնուիս խօսքիս մէջ դուն, դո՜ւն՝ սրրաղան ձա՛յնը իմ մօր, 
Սիրոյ պէս աաք; 

Քանի որ հոս, երկրի վրայ , ի՛նչ ալ ըլլայ մարդուս լեղուն, 
Թէկուղ ըլլայ խօսքը դաժան, դաժանագոյն նուաճողին, 
Նայուածքն ունի ու երանգը, կերպարանքը 
Իր առաջին ծնողներուն: 

> 1 * 1 IV՛. * 

Քանի որ միշտ, հանգրուանէ հանգրուան աքսորական մայր լեգուն, 
Իր հայրենի երկինքը սուրր կը վաիյսւդրէ ծագէ ի ծագ» 
Քանի որ դեռ կը պահպանէ րոյրն ու թոյրը ոստանիկ 
Իր սեփական, մայր երկրին: 

Որովհետեւ երկրէ երկիր ու հակառակ միջոցներուն, 
Բոլոր մարգոց լեզուները գի շերին մէջ գաղտնի գիրար կը փնտռեն. 
Միաձուլեն ռրպէս իրենց հնչիւնները եւ երգերը ընդելուգուին , 
է լ դաշնուին աղմուկները: 

Որովհետեւ նոյնիսկ հիմա այս րառերը գոր շրթներէն Ֆրանսսւյի 
Սարսռագին ու խանդաբորբ սրտով մ՛առի՝ 
Շրթներուս վրայ ուր տառապանքն իմ կը ժպտի 
Ունին հա՛մը լիրանանեան համբոյրներու: 

ՇԱՐԼ ՔՈՐՄ 



Բ Ա Գ Ի Ն . 

«ԱՐԵԻԱՅԻՆ 
ԺԱՄԱՑՈՅՏ» 

Աոլրիայէն ու Լիբանան էն ներգաղթած բանաստեղծներէն մէկը Ա՛ 

թ-էրզեան Հարկածի» մը զոհ, գնաց ել իրենց լինելութեան մէք գտնուող միւս 

երկուքը Արամ Արման եւ Աբ. Աչիքեան՝ հազիւ պահեցին հոս շինած իրենց 

բանաստեղծի վարկը։ Իւրաքանչիւրը հատոր մը հրատարակած էր հոս եւ 

հոն հայրենի հողին մէք կամ մօտ՝ իրենց աո.աքին երիտասարդութեան վը– 

բայ հասունութեան տասնըեօթ—տասնըութը տարիներ գումարելու իրողու– 

թի ւնը կատարուածին վրայ համապատասխան յաւելում մը չարձանագրեց ։ 

Երեւոյթը տարօրինակ է ու յխնոլթեան կը կարօտի հարկաւ։ Արեւմտահայ 

մչակոյթին ոգիով սնած, անոր հարստութիւներուն Հաղորդ եւ քիչ չատ 

արեւմուտքի գրականութիւններուն ծանօթ այգ շնորհալի տղաքր , կը սպաս-

ոլէր, որ հայրենիքի հողին վրայ կոխելէ ետք, առաւե՛լ եւս թարմանային, 

աչխումանա յին առաւել եւ ար եւմտեան մչակոյթին բարեբար ազգեցու– 

թեամի երկնած իրենց նոր երգերով՝՝ որոշ բարեխառնութիւն մը մտցնէին 

Հայաստանի գրականութեան միապաղաղ ոճին մէք։ Բայց այգպէս չեղաւ։ 

Իրենց երիտասարդութեան ամենակենսունակ շրքանը անցաւ համարեա՛ լը– 

ռոլթեամբ ։ Իրե՞նք արդեօք չկրցան զգալ ու ապրիլ հայրենիքի մէք ենթա-

դրելի գրական տարերքը, թէ հայրենիքը, իրեն յատուկ պատճառներով, 

չկրցաւ Հայրենիք ըլլալ ու խաղալ իր ծնուցիչ ղերը անոնց երիտասարդ 

Հոգիներուն մէք։ Զենք գիտեր ու չենք ուզեր վարկածներու մէք խրիլ։ Ատոյ– 

դը այն է , որ ներգաղթող այդ բանաստեղծները անակնկալներու առքեւ 

չդրին ընթերցողը X 

Անմիքապէս եւ ի մեծ ուրախութիւն յա յան ենք, որ ակնկալուած բ ա ֊ 

նաստեղծութիւններէն Հատ մը ունինք այսօր, որ ստորագբուած է Ար՛ Ա ֊ 

լիքեանի կողմէ եւ կը կոչուի «IԱրեւային ժամացոյց»: Ահաւասիկ– 

Արեւայի՜ն ժամացոյց՝ մայրավանքի ճակատին, 
Որ զգում ես շո՛ղն անգամ ամպի տակից սլացող, 
ժամերն ո՞ւր են դարերի, որ անցան ողր ու լացով, 
Ո՞ւր է շաքր սլաքիդ գիշերուայ մէջ խաւարչտին։ 

Որտե՞ղ է պահն այն գոնէ, երրոր վարպետը հմուտ, 
Գնդասեղով ամրացուած որպէս հսկայ մի թիթեււ 
Փորագրեց քեգ։ Իսկ այնժամ, արդեօք նշե՞լ ես մի տեղ, 
Միջօրէ՞ էր իր կեանք ում, թէ մխացո՜ղ մայրամուտ։ 

Արեւայի՜ն ժամացոյց՝ մայրավանքի ճակատին, 
Ո՞ր րոպէն էր յաւերժի, երր աոաջի՛ն անգամ դ ե * 
Արեւի հետ, քե՛գ նման, ժամադբուհ՜ց մեր հոգին–.– 

Մարդ չի կրնար կարդալ այս բանաստեղծութիւնը ու անտարբեր մը– 

նալ անորՂռքեւ" չխանգավառուիլ անոր վարակիչ բնոյթով։ Պատմութիւն 

մըն է ամբողք, արտաքին ճնշումներու տեւաբար ենթակա,, ներքին 

լոյսերու ողողումով դարե՛րը նուաճած Հայ մարդուն * • 

կենսագրական ի մէկ երեսին բաբախուն Համադրութիւնը* ունի «Արե– 
լային Լ մ ա ց Ո յ ց ^ ~ յանկուցիչ * Ր ^ ր է ն անդին անոր նուաճած կեան-

քը։ ինչ որ կըՓնտռէինք այս էր խ ^ ւ ր գ լոյս Ու աստիճանա-

կան զարգացում մը, կառուցում, մչակոյթ։ Արուեստ։ 

Հ Ա լ ի ք ե ա է բանաստեղծ էր անշուշտ, ^ իրեն Հետ « Ա ր ե ւ ա յ ի ն 

ժ ա մ ա ց ^ ց > / ^ ^ամադրուեց մեր հ ո գ ի ն » – 
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« . >< ԹԱՓԱՌՈՒՄ ԵՄ ԷՈՒԹԵԱՆ» Մ Ա » 
Եթէ ուզենք, անցնող տարուան ընթացքին , Հայաստանի թերթերուն 

մէք երեւցան՛ րանաստեղծոլթիւններէն " ՚ ֊ ր Է լ նմոյշ մը անջատել եւ գնել 

ձԱրեւային ժամացո յց»ին մօտ, անպայման կանգ պիտի առնենք ՎաՀագն 

՚հաւթեանի անվերնագիր մէկ քերթուածին դիմաց, որ լո յս տեսաւ Հ,Աովե– 

տական Գրականութիւն» ամսաթերթի ( 1 9 6 4 ՕգՈստ ՚) թիլին մէք ։ Իրարու 

Հետ բաղդատելի չեն ա յգ բանաստեղծութիւնները, բա յց գեղեցիկ են եր– 

կուքն ալէ Ալիքեանի «Ար եւա յին ժամացո յց»ը իր քնքչութեամբ կը նուաճէ 

ընթերցողը, մինչ ՎաՀագն Գաւթեանի քերթուածը կը յա ա կան շո լի իր 

փարթամութեամբ • 

• ՚ * 
Երկի՛ր, լեռներիդ կապոյտ ալիքը 
կսւպոյա աստղերի ոն կապոյտ ցրտի 
Ցոլքերի մէջ է լողանում յաւերժ ՚ • • 

Երկի՛ր, վիեերիդ մութ– անդունդներում 
նախապատմական մշուշն է լողում 
Առասպելներիդ ծուէնների պէս։ 

Չդիտեմ, երկիր, ո՞ւմ ներշնչանքից 
Դու ծնունդ առար ու արարուեցիր՛ 
Եւ սակայ ն դիտեմ, որ արարուել ես 

այն պահին միայն, 
Երր միացել են իմաստութիւնը եւ 

խենթութիւնը: 

Ու ես կարող եմ բարձրանալ հիմա 
կատարներդ ի վեր 

Եւ այնտեղ կանդնած խօսել կապուտակ 
քո աստղերի հետ, 

ինչպէս խօսում են մանուկների հետ ու 
ծաղիկների • ՚ > 

կարող եմ, երկի՛ր, ձորերդ իջնել 
Եւ անձաւներդ մութի դէմ կանդնած 
Զրուցել նրանց լռութեան հետ քար, 
ինչպէս խօսում են իմաստունների 

եւ ծերերի հետ։ 

Երկի՛ր, ժայռերի կարծր տառապանք, 
Եւ ծաղիկներդ1 ղոհարերութիւն • • • 
Ջրերդ մաղթանք, 
Ու երկինքը քո1 լո՜յս ու բարութիւն.։ 

կանդնել եմ, երկի՛ր, 
կանգնել եմ քո դէմ , չգիտեմ սակայն, 
փե՞գ եմ լուռ դիտում, 
Թէ թափառում եմ էութեանս մէջ : 

Այս ձեւով ծնունդ առած Հերկրին» պէս է Հ ալանա բար նաեւ բանաս-

տեղծութեան ծննգոցը, այսինքն՝ կ*արարչագործուի միայն այն պաՀուն՝ 

«Երբ միացել են իմաստութիւնը իլ խենթութիւնը»։ 
Ծ է կը իբբեւ տարերք, միւսը իբր եւ Հաւասարակշռութիւն է Ի Հարկ Էէ 

Մեզի Համար սիրելի Է մանաւանգ այս բանաստեղծութեան աւարտական 

մասը, վերքին տողը է Ամուր, լոլսայորդ ու կենսատու պատուանդան մըն Է 

վերքին տողը, ուր կ՚ամրանան, լոյս կը ստանան ոլ կեանք մինչ այդ տ ըր-

ուած ապրումները, մտածումները, պատկերները՛. Վերքին տունով կամ 

տողով ամբողքոլթիլնը արժե սորելու պարագան ՎաՀագն Գաւթեանի մե-

ծագոյն արժանիքն Է, որ զինք կ՝անքատէ բանաստեղծութեան անունով գըր– 

ուած «անսկիղբ, անվերջ, անկիրք եւ անյդացում» վարժութիւներէն, 



Ո 

« ՔԱՋԵՐԷՆ ԱՄԷՆԷՆ ԳԵՂԵՑԻԿԸ » 

Հայ յեզափոխոլթենէն առաք եւ յեղափոխութեան չր քանին, քիւրտե-

րը մեծ՝ Հարուած տուած են մեր ժողովուրդին, առանց դոյզն շաՀ մը ապա– 

Հովելու իրենք իրենցյ Այգ վերաբերումին դրդէ է պատճառները ծանօթ են է 

Օրին ատիկա յիշեցուեցաւ նաեւ իրենց, բայց սակալաթիլ անձեր միայն 

ըմբռնեցին դաւը եւ զէն ի ձեո֊ին ծառացան դաւադիրներու եւ մարդասպան-

ներու ցեղին դէմ ; 

Անկախ Հրահրուած ցեղասլետներու չարաղէտ դործունէոլթիլններէն 

քաքերու Հանդէպ բնազդական Համակրանք ունեցող քիւրտ ժողովուրդը, մեր 

յեղափոխութեան մասին գովեստով բացաւ բերանը եւ երգի վերածեց ա– 

նոր ամէնէն սխրալի տիպարը Հա՛յ ֆետայինտ 

3)եաայիներոլ գովք/է Հիւսող քրտական երդերու մասին գրաւոր եւ 

բերանացի ակնարկոլթիւններ եղած են Հոս ու Հոն, րայց ընդհանուրը Հա-

մագրող յօդուածի մը մենք չենք Հանդիպած տակաւին ։ Այգ եր գեր էն Ու-

շագրաւ նմոյչ մըն է Հետեւեալը, զոր 1լ արտագրենք էՕանասորի արշաւան-

քի յիշատակին նուիրուած «Ասպարէզ» ի բացառիկէն • 

ԳՈՎ.Ք՝ 
Ըսէ7, Աստուա՜ծ իմ, 
Ըսէ՛, կա՞յ աւելի քաշ, 
նման գեղեցիկ, 
Երկրի հրեսին՝ 
՛քաջ Հայաստանի 
փա; ֆետայիին։ 
կարելի են կանգներ, 
քսւրձր սարերը, 
Ֆետայինեյաւ անցքին* 
Մարգերէն ամէնէն քաշը՝ 
Հայ ֆետային է , 
՛քաջերէն ամէնէն գեղեցի՛կը, 
Սրտիս, շունչիս, 

ձ Ա Յ 1 Ֆ Ե Տ Ա Յ Ի Ի Ն 
Հոգիիս, աչքիս, 
Արիւնիս, կեանքիս, 
Լօ՜, լօ՜ները միայն, 
Ու միայն Հայաստանի 
Ֆետայիներն են։ 
Աստուա՛ծ, ե՞րր արդեօք 
Պիտի կամենաս, 
Որ մեր վրաններոլԸ 
Հիւր ըլլան անոնք 
Գէթ– ւքէկ անգամ՝ 
Հայաստանի Փեաայիները: 

քրտերէնէ Հա յացոլց% 

Ա՚ՆԴՈ՚ք 

քիւրտերը հարստահարեցին Հայ ժողովուրդը, մտանեցին, քարգե-

ցին, անոր դիմաց դրսեւորեցին իրենց Հազար ու մէկ տեսակ քրտութիւն– 

ները, բայց չկրցան գիմանաշ մարդկային բարձրագոյն առաքինութիւնե-

րով օժտուած Հայ ֆետայիին «գայթակղիր, անցքին եւ այսպէս, Հմարգե– 

րէն ամէնէն քաքը եւ քաքերէն ամէնէն գեղեցիկը» իրենց Հոգիին ու արիւ-

նին մէքէն անցնելով^ երգեցին անոր փառքըՏ 

կը թուի, թէ քիւրտերը աւելի բուխ եղած են Հայ ֆետայիին Հան– 

Գէպ I Քան ա յ ն զանգուածները, որոնք, յամենայնգէպս քիւրտ չեն ոլ քիւր– 

տիստանի մէք չեն բնակիր՛*՛ 
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է ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՍԵՂԱՆԻՆ Մ Օ Տ » . . . 

(հուշագրական Էքերու մ Էք իր չայն ու արգար աեղր գրաւելէ ետք՝ 

Հայ ֆեաային իր սրբութիւնն ու Հմայքր պարտագրեց նաեւ գրագէաներոււ 

Այգ գրագէաներոլն մէք առաջիններէն կր Հաչոլրո լէր կ. Հէարեան, որ ար-

ձակով ու բանաստեզծոլթիւններով, ու աոանձին խանգավառութեամբ եր-

գեց «հայրենի հողերի արիւնաթաթախ ամէն մի փշրանք» պա լա պան ե լու ե– 
լած ա յգ քաքը ։ 

ք՝այց այգպէս ու պատմութեան ոլ իր գրչին Հաւատարիմ չմնաց Զար՜ 

եան ։ Հայաստանի մէք կատարած իր Հանրածանօթ &մաքրաքրումներոլնֆ 

ատեն , բազմաթիւ, գեդեցկոլթիւններոլ կարգին՝ մաքրաքրեց նաեւ ա լ ե -

րէն ամէնէն գեղեցիկը»՝ ֆեաային, անորոշ արարածի մր վերածելով իր 

գիւցազնեբգութիւնները սնուցանող այգ առասպելական Հսկան I 

թարմացնելու Համար ընթերցողին յ ի չ ո ղ ո * – թ ի մ ՚ ը է տանք այգ մասին 

մէկ երկու նմոյչ «Նաւեր լերան վրայ» վէպի առաքին տպագրութենէն ել 

Հայաստանի մէք « մ ա ք ր ա ջ ր ո ւ ա ծ ՝ » անմաքուր տակնուվրա յ ութ են էն • 

Ա– ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, է * 76 
Հուռաները թնղսւցին։ 
Շատերը ոտքի կեցան եւ , լեցուն բաժակները վեր բռնելով, աղաղա-

կեցին։ Ֆիտայիները գլուխները համեստաբար ծււսւծ, բարեւեցին։ 

ՀԱ8ԱՍՏԱՆԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ, ԷՏ 84 
Ուռաները թնդացին: 
Շատերը ոտքի կանգնեցին եւ լեցուն բաժակները վեր բռնելով աղա-

ղակեցին : Ջահելներն իրենց գլուխները համեստաբար ծռած բարեւեցին։ 

Ա. ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ, ԷՏ 90 
Զուարթ ր արդէն նստած էր իրեն հետ պարող ֆիտայիների սեղանի 

մօտ։ Հէնց ճիշդ այդ վայրկեանին, նրա կենացն էին խմում։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ, ԷՏ 108 
Զուարթը արդէն նստած է իրեն հետ պարող երիտասարդների սեղա-

նի մօա: Հէնց այդ վայրկեանին նրա կենացն էին խմում։ 
Ֆեաայիներոլ «մաքբաքրումը» ասկէ չի սկսիր ել այսքանով չի վեր-

քան ար : Այս նմոյշներՀ ն առաք ոլ ետք, բազմաթիւ անգամներ, նոյն վերա-

բերումին ենթարկուած են անոնք, Հայաստանի մէք վերՀրատարակոլած 

նո՛յն վէպի էքերուն, Այս մասին խօսուած է Ու կրկնութիւնը անհրաժեշտ 

չէ I Առիթը եկաւ՝ յիչեցուցինք, Բայց որպէսզի այս տգեղութեան յիշատա– 

կոլթեամր չվերքացնենք սկսուած խօսքը, կոլ տանք Հայ յեղափոխութեան 

Հոմերոսէն էք մը, Հոմերական ա ի պար ի մը մասին, որ շռայլօրէն կը լու-

սաւորէ փառաւոր սերունգի մը ներքին ՀարստՈլթիլնները. . . 



Շ ե Ն Ի Կ Ի Մ Ա Ն Ո Ւ Կ Ը . . . 
Շատ անգամ ես ինձ հարց կու տայի, թէ ինչո՛՛ւ Մ ա ն ո ւ կ -

ները ֆետսւյի են եղած, ինչո՛՛ւ ինկած են այդ անտանելի կացու-
թեան մէջ եւ ինքգինքնին դատապարտած մահուան։ Մա նուկի նա– 
հատսւկուելէն քանի մը օր աոսւջ, երր սոված ինկած էինք Հարսը ն– 
գոմերի ծսաերուն տակ, ես նկատեցի թէ Մանուկը կը տառապի 
քաղցէն, եւ հարց տուի. 

–յ Այ մարդ, դու ինչո՛՛ւ համար կը տանջուիս, ինչո՛՛ւ ֆետա-
յի ես եղած։ 

- Պարոն, - պատասխանեց ան, ռոմը –(թուրքը) ղուլում է ։ 
- Լաւ, թէ ոոմը ղուլում է , քեղի ի՛՛նչ, ձեր տունը հարուստ 

է , ոոմի գուլումութիւնը Շէնիկ չի հասնի, դուք ագատ էիք այդ 
զուլումից: 

- ճիշդ կ՛ասես, պարոն, մենք աշիր էինք, մենք ուժեղ էինք, 
մենք հարուստ էինք եւ ենք– հէնց դրա համար էգ մենք ամէնից ա– 
ոաջ եւ ամէնից շատ պիտի չարչարուինք։ 

Երր ղարմացմամր հարց տուի՝ «ինչո՛՛ւ»* ան նոյնքան զար-
մացած պատասխանեց* 

- Պարոն, դու ինձ Փորձութեան կ՚առնես, երր Մարաթուկ 
կամ Սուրր կարապետ ուխտի գնան, մատաղ ցոլի հսւմսւր չեն ընտ-
րեր քոսոտ այծերին, անընդունելի է սուրբին համար, միշտ պիտի 
ընտրել ղոչ եւ գլաւ խոյերին՝ ուխտի նպատակին հասնելու համար։ 
Մեր աստուած դաււած է հայու ազատութիւնը, աշիր ել հարուստ 
հայերը էսմէնից առաջ պիտի մատուցուին այդ զոհարանին։ 

Մանուկ այդ պատասխանէն գոհ կ՚երեւար• րայց ես հանգիստ 
յթողի զինքը– 

- Լաւ, ըսի, մատադցու խոյը գոնէ մի բան կը ստանայ * նախ 
լաւ կը կերակրեն, կը շոյեն ամէնքը, յետոյ1 տարբերելու համար 
ճակատը կը ներկեն կարմիր, խաչ կը քաշեն մէջքին։ Դու այդ հա-
ճոյքներէն ալ զրկուած ես, փորդ անօթի, բոլորն ալ կը հալածեն, 
յաճախ քու մօտիկներդ՛ նշան էլ չկայ վրադ, միշտ հասարակ գին– 
ուոր ես, ինձ նման պարոն էլ չես ճանաչուի։ 

- էհ, դատարկ բաներ են դոքա* թէ որ ամէնքիս վերջը մի 
գերեզման է , մի տաք ղուրշուն (գնդակ), աշխարհի վարձքը անմիտ 
րան է ։ 

Երր Մանուկ սպաննուեցաւ քանի մը օր ետք, ես ինձ հարց 
կու տայի, թէ այդ հսկան նսւհատակուեցաւ իրօք իբր «բաբխէ խոյ»., 
•(առողջ եւ կւաւան խոյ) • ան աշխարհի վրայ ոչինչ չստացաւ հ– ոչինչ 
չէր սպասեր • ան կը հաւատար միւս աշխարհին եւ Հայաստան աս– 
տըծուձ: Արդեօ՛՛ք անոնք նան չ ցսւն այգ մարդը եւ անոր զոհարերոլ– 
թեան մեծութիւնը։ 

ՌՈԻքէՆ 
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ԼՈԻԻԶԱ ՊՈԶԱՊԱԼԵԱՆ 
Այս տարիէ Հաալպէքի Մ ի շա զգա յին Ֆեստի-

վալի վարչութեան Հրաւէրով՝ Լուիզա Հո զա սլա լ– 

եան Մ ատրիաի, Հո.ոմի% 1քիէձԷիիէ Համպոլրկի 

եւ Վիեննայի օփերաներէն Հրաւիրուած բաբձրո– 

ր—կ ուժ՜երու Հետ Պաալպէք եկաւ եւ. կատարեց 

Մ ոցարտի <$օէ 4>ոաՏ> օփերայի $ոնա ԱՀւնայի 

դերը, մեծ Հետաքրքրութիւն ատ եղծելով Հայ թէ 

օտար շրՀանակներու. Լիբանանի մ էկ ծայ– 

բէն միւսը։ 

Մէ1."՚ՂԳա յ ի ն Վարհ ՛Լ՛" 1*Լող Ւք Ֆեստիվալին 

մասնակցելու. Հրաւիրելով Լուի զա Հողապալեա– 

նրւ Լիբանան կը նուիրագործէր իր մէկ քաղա– 

քացիին Համբաւը, որ այնքան արագ տարածոլե– 

ցաւ արեւմտեան աչիւարՀի կարեւոր ոստտննե– 

մ է ի 

Օրպէ-զի Ընթերցողը ընդհանուր գաղափար 

մը կազմէ Համեմատաբար կարճ մ՜ամ ան ակի մը 

մէշ ձեոք բերուած– այա մեծ արդիւնքին մասին, 

շահեկան պիաի ըԱ—բ այո տեղ ուրուագրել աս– 

պար է զին մ ԷԼ ունեցած իբ կենսագրականը I 

ԼII լի զա Հոզապալեան աւարտած է Լիբանանի 

ազգային երաժշտանոցը եւ աաեն մը մաս կազ-

մած է բ . կանաչեանի <9՚ոլսանֆ խումբ էն ւ իր 

մասնակցութիւնը բերած է նոյնպէս աոանձին 

ձեոձարկներու) միշա իբրել մենակաաարող երգ-

չուհի , րարձբօրէն գՏւաՀատուելով երաժշտասէր 

Հասարակութեան կողմ է ւ 

Զգալով իր մէշ երաժշտական բո լոձ կոչումը 

եւ բարձունքներու Հասնելու կարելիութիւնը 

Հոզապալեան մեծ զոհոզութիւձւներով կը մեկնի 

Մ Ի լան ել կը լծուի իր ձայնը կատարելագործե-

լ ՛ * ֊ յա մ աո. ճիգի մը ւ Իբ ուժերուն գիտակցու-

թիւնդ վսաաՀութիւԽ կը ներշնչէ իրեն եւ շու-

տով կը մասնակցի մրցոլմներոլ չարքի մը։ Ա– 

աաԱն Հերթին կը խլէ Ռեճճիօ կմիլիայի «*ա8– 
թա6թփ Լիրի չէ» մրցումին ասա&էււթիէձըւ Ե ր կ ֊ 

է ՚ ՚ Ր Գ ՝ ԿՀ –իրանայ Հեր չեչի ի «ճ– Վիռթթի» 

միչազգային մրցումին Բ՛ մրցանակին^ իսկ 1961 

Մայիսին, ՀերվիԷի մէշ կազմակերպուած աարե֊ 

•ոՍճւս Ս. 60 այ ի պեւփԱ Ա՚Էջ 

կան մրցումին ձեռք կը ձգէ աոաքին մրցանակը, 

դատական կազմին միաձայն որոշումով է 

Այս յաջորդական յաՀողութիւՖները որոչ 

վարկ մը կ՝ապաՀովեն իրեն ու կը բանան իր աո.– 

քել ասպարէզին դաւները I 

Լոլիզա Հոզապալեան ցարդ կատարած է 

«ԳաթմէՏ» օփերա յ ի մէշ Ծ ի քելայ ի դերը։ 

«Լա պոէմ»/՛ մէշ Ծ իմի Ի դերը» 

«Ֆաուսթ»^ մէշ Մարկըրիթի դերը է 

«Լէ Քօնթ սւ՚Օֆման)̂ ՛ մ ԷԼ ճուլի Էթայի եւ 

Անտոնիայի դերերը տ 

ՀՏսն ժոլան»^ մԷ1 Տոննա էլվիրայի եւ Տ օ ն ֊ 

նա Աքէնայի դերերը է 

«ԻՓիժենի Աճ Թորիտ»̂  մԷ1 իֆիժձնի դերը* 

«Օթհլլոօ»^ մ է չ $եզտեմոնայի դերը ւ 

Մէկ խումբի Հետ, մէկ քաղաքի մէշ ու մէկ 

բեմի վրայ չի սաՀմանափակոլիբ Լուիղա Հոզա– 

պալեանի գործուն էութիւնը, այլ իր գտած լայն 

ճանաչումին շնորհիւ կան չուած է » 

Միլանի, Հո.ոմի% Հեր լին ի, Փարիզի, Լիզսչոնի, է– 

տինպոլրկի եւ Ամստերտամի օփերաներէն եւ ե– 

րաժչտական ձեոձարկներոլ վարչութիւնն եր էն ու 

ժ 1 ց 1 է 1 Տ Յ ժ Եգ 



մեծ յաԼողութեամբ մեկնաբանած վերոյիլեալ 

պատասխանատու, դերերէն մէկը կամ միւսը, 

Փարիզի, Ծ ի լան ի եւ ուրիշ մեն– քաղածներու 

մՀն ԻՐ մեկնաբանած ոչ–*փերաթիկ կտորներով 

նուաղ ծափաՀարութիւններ չէ խլած Լուիզա 

զա պա լեան է 

Օվ՚երաթիկ ել ոչ֊օփերաթիկ այս յայտագիր– 

նէրուն կողքին՝ կայ նաեւ երրորդ յայտագիր 

մը, որ նուաղ կարեւոր չէ եւ աոանձին Հմայք 

մը կու. տայ իրեն, կ՚ընդգծէ անոր ա յ լա ղան ու– 

թեան ճաշակը, այլազան կտորներ մեկնաբանելու 

կարո ղութի ւնը ու կը շեշտ է ի մասնալոբի նկա-

րագիրը - կայ Հայկական յայտագիրը ւ 

Մ ի Հա զգա յին կտորներով մ ի Լա զգային բեմե-

րու վրայ բարձունքէ բարձունք կատարած իր 

ոստումներուն Հհա՝ Լուիղա Հ ո զա պ ալեան միեւ– 

նո յն քհօնդով, ապրումով ու յուղումով ղուա 

Հայկական յայտագիրներով ներկայացած է Ծիլա– 

նի, Լիոնի, Հերչինի Հայ Հասարակութեան, ո– 

բոնց պսակւււմը կը կազմէ էղեռնի Տիսնամեակի 

առիթով ու իր առա Լար կով Հրիւքսելի մ ԷԼ տուած 

եբգաՀանգէոը է 

Հ արա գան փորձիչ է ու Հարցումը անխուսա-

փելի* Արդարեւ, իր ժողովուրդին կապուած ըլ-

լալու այս փաստը դեր մը չունի* արդեօք միլ» 

ժողովուրդներուն մօտ ձեո֊ք բերած իբ այո ա– 

բագ յա Լ ողութիւններո էն մ Էշ,Հենք գիաեր իր մեկ-

նաբանած ո՛ր ղերին Համ ար, բայց կը յ ի չենք, որ 

քննադատ մը ըսած Է իրեն.– Այո գերը այ® ապ-
րումով , այս գօրոլր-եամր ու կասւարե լխււթեամր 
պիտի չկարենայիր մեկնաբանել, եթէ եա) 
չըլլայիր»։ Ա՛յս Է է Իր անձը բաղկացնող ու թըր– 

թըււոլմի մ ԷԼ պաՀող տարրերուն Հանդէպ պաՀ– 

ուած Հաւատար մ ու թիանը ճակատագրական նշա-

նակութիւն մը ուձի արուեստի կալուածին մէԼւ 

կարեւոր խնդիր մըն է ասիկա ու տեղ մը գըր– 

ուած է – 

«*լ,ա, ով չի պատկանում իր ազգին, իր ժ՛ո-
ղովուրդին, չի կարող պատկանն լ նաեւ. ուրիշ 

ազգերի, ուրիշ ժոզովուրդՏերի, եետեւապէօ, չի 
կարող պսաւկանել համայն մարդկութեան: 
ընդհանբսւպէո դուրս է մնում արուեստի ոուրթ 
տաճարից»» 

Բան մը կը նշանակէ այո ընդգծումը ւ 

աո գին ցոյց տուած յաէւաԼդիմ ոլթիէտ– 

նը նոյն Համեմաւոութեամբ շարունակելով* Լուի-

ղա Հոզապալեան կարճ ժամանակի մ ԷԼ կրնայ մի-

Լաղգային սակաւաթիլ փրիմ ա տոնն ան եր Էն ^Էկը 

դաոնալ է Ատոր աոյսԼին պայմանը ունի» ֆ րգե– 

լու արուեստին կատարելագործման Հես» կը մը– 

նայ իրեն նոյնքան խնամք տանիլ բեմականն խա-

ղարկութեան , դասուելու Համար օփերայի ա– 

ռաԼնակարգ դերասաններու կարգին, կը 

Հաւասաիացնեն ասպարէզին մաոնագ է աներըէ 

Հաալպէքի մ ԷԼ Տոննա Աննա յի գերին այնքան 

յաԼող կատարում ին աոիթով I 

կու աանք իր մասին օփերայի քննադատնե-

րէն մէկուն ուշագրաւ կարծիքը ու կը սպասենք 

իր՛ք է նոր յաղթանա1լևեր » 

«Լուիզա է|ո<րսպալեան երէկ իրի-
կուն աստուածներու րեմին վրայ, ե– 
ղաւ դարերու չափանիշով Տոննա Ան նա 
մը, ոչ միայն իր ձայնին որակով եւ 
զօրութեսւմր, այլ նաեւ տրամաթ-իք 
կեանքով, որ կրցաւ տալ անձնաւորու-
թեան մը, որ եթէ ոիալ հասկցուէր, 
ձզ&իմ պիտի երեւնար։ Լուիզա Հոզա– 
պալհան որքան գեղեցիկ «ձայն» է, 
նոյնքան ալ դերասանուհի է րաոին ա– 
մէնէն գեղեցիկ ստումով եւ «ւրուծ գե– 
րակատարոլթիւնը կը համապատասխա-
նէ Տոննա Աննայի զգայուն ազնուակա-
նութեան» : 

Մ Ա Ր ^ Հ Ա ^ Ր ւ » Մ է) V I 
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Այս տարի, Յուլիսին, Լիրանանի Հանրապետութեան ՛Նախա-
գահ Ն՛ Վ՛ Շարլ Հելուի հրամանագրով՝Մայրիներու Ագգային կար-
գի շքանշանով պսւրգեւատրուեցաւ Համագղսւյինի Թատերասէրնե-
րու Գասպար Իփէկեսւն խումբի ղեկավար եւ դերասան ժորժ Աար– 
գիսեան, էիրանանի մէջ թատրոնի տարածման ու արուեստի մա-
կարդակին րարձրացման համար իր ցուցաբերած մեծ եռանդին ու 
անսակարկ նուիրումին համար, ինչպէս կր ծանուցանէր հրատա-
րակուած հրամանագիրը: 

Այգ աոիթով, Համագգայինի Կեդրոնական վարչութիւնը "Սը– 
շան Փալսւնձեան ճեմարանի պարտէզին մէջ սարքեց յատուկ ընդու-
նելութիւն մը, որուն ներկայ էին Պետական երեսփոխաններ1 Մով– 
սէս Տէր Գալուստեան եւ Անտրէ Թապուրեսւն, Առաջնորդ Սրբազա-
նը եւ աւելի քան 300 հրաւիրեալներ: Ընդունելութեան ընթացքին, 
ւիբանանեան կառավարութեան ներկայացուցիչը՝ Գեղարուեստից 
Նախարարութեան տնօրէն Պ • ժորժ Սաատէ յսւնձնեց շքանշանը հայ 
բեմի վաստակաւոր գործիչին: 

Այնուհետեւ խօսք առին Համագգայինի Կեդրոնական վարչու-
թեան կողմէ Սիմոն Վրացեան, Թատերասէրներու կողմէ՝ Սոլրէն 
Շանթ, Իրանի լիբանանեան դեսպան Ապտէլ քհահման Ատրա եւ ժորժ 
Սարգիսեան։ Այս առիթով Պր– Անտրէ Թապուրեան 1000, իսկ Հա-
մազգայինի Պէյրութի վարչութիւնն ու Հ . Մ– Ը– Մ ի Շրջ Վար-
չութիւնը 500-ական լ . ոսկի նուիրեցին Պուրէ-Հսւմուտի Համագգա-
յինի թատրոնի շինութեան ֆոնտին։ 



է Ա է է ն . Ո 

Մովսէս Տէր Գալոլսաեան , Աաիւո Աքլ եւ. Լուի զա Պ ո զա պա լեան 

Բանաստեղծ Սաիսւ Աք լի կողմէ հաստատուած եւ ամէն ամիս, 
Լիբանանի մէջ յսւյտնուող արուեստագէտներէն մէկուն շնորհ-
քը պսակող «Աաիա Աքլ» մրցանակը, Օգոստոս ամսոյն տրուէ ցաւ 
անուանի երգչուհի Լուիգսւ Պոգապալհանին: 

Երկուշաբթի, 9 Օգոստոս 1965, կէսօրին, Լիբանանի Մամլո,) 
Սենտիքայի կհդրոնատեդիի սրահին մէջ տեգի ունեցաւ մրցանակին 
յանձնումը: 

Ներկայ էին Պետական երեսփոխան Պ • Մովոէս Տէր Գալուստ– 
եան, Պաալպէքի փսւոատօնի նսւխագահուհի Տիկ– է մ է ՚քեթթանէ, 
բանաստեղծ Սաիտ Աքլ, Մամլոյ Սենաիքայէն Պ– ճուհէյր ՕսէյրաԹ, 
ինչպէս նաեւ մամլոյ ներկայացուցիչներ եւ արուեստագէտներ։ 

Բանաստեղծ Սաիտ Աքլ խօսք առնելով դրուատեց հայ երգ-
չուհիին շնորհները եւ մեր ժողովուրդին ստեղծագործ կարոզու– 
թիւնները: 

ինչպէս Տոննա Աննայի դերը կատարած ատեն, նոյնպէս եւ 
«Սաիտ Աքլ» մրցանակը ստացած ժամանակ, լիբանանեան մամուլը 
մեծ խանդավսււաւթեամբ տրամադրեց իր սիւնակները Լուիգա Պո– 
գապսւլեանին: 

Մեծ բանաստեղծի անունին կապուած այս մրցանակը, Լիբակ-
նանի մէջ արուեստի զարգացման թափ տալու իր աոաջին նպատա-
կէն անկախ՝ կշի՛ռ ունի ու կը համարուի արուեստագէտի մը տա-
ղանդը նուիրագործող լաւագոյն գրաւականներէն մէկը։ 
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(Յաոաշ>, իր հրատարակութեան քառաոնամ– 

էակին առիթով, Օգոստոս 1—ի թիւը ա մրողի լ– 

թէամր նուիրած Է..» Հ§յօ&.Հյւք>ին*։ Հ . 0՛ Դաշ-

նակցութեան Արեւմտեան Էլրոպայի կեդրոնական 

կոմիտէի սղիյնի խօսքսվ կը բաց ուի բացառի-

կը, ուր յօդուածներ ունին Ծ ալար լ վարգունի, 

Շահ ան Շահնոլր, Ար-լԷն ֆափազեան, էնովք Լա– 

չինեան, կարօ Գէորգեան է լ Նուսլար նիկողոո-

եան ւ Ողիյնի խօսքը է է^՚է՚Ղ^՛ յօգուածա– 

գիրները երախտագիտութեամբ կ ՚ա1» գրադաոնան 

թերթին կատարած գերին, որ բառին իրական ա– 

ռոլմով առաքելական եղաւ Ֆրանսահայ գաղու-

թին համար ւ 

Մեծ Եղեռձի էղէրական Հիսնամեակկն էտք, 

եթէ Հաշուենք մեր ժողովուրդին վերականգնե-

լու բնազդն ու կենսոէնակութիւնը վկայող լու-

սաւոր գործեր ու 201 3 0 > 4 0 – ա մ ե ա կ ն ե ր ը , պիտի 

Հանգիպինք խանդավաոող բազմաթիւ իրագոր-

ծումներու| որոնց կարգին առաջնակարգ տեղ մը 

կը գրաւէ «Յառաք»։ 

Ապրիլեան վերապրած, Հայաստա-

նի Հանրապետութեան անկումին Հէտէւանքով 

դարձեալ տարտղնուած –ւ էրրորդ մեծ Հարուա-

ծէն* Աթաթուրքի թրքութենէն մազապուրծ ա– 

զաաած մեր ժողովուրդի արեւմտեան Հատուա-

ծին մնաքորգացը՝ էրկբէ էր կիր կը փոխադրուէր 

ամէն »ր է լ նոր ապաստան կը փնտռէր Արեւել-

քի թէ Արեւմուտքի մ է ի Եւրոպական ցամաքա-

մասին վրայ ինկողները ընգՀանրապԷս իրենց 

բախտը կը փորձէին ազատ Ֆրան սա յի մ ԷԼ* Տաս-

նեակ Հազարաւոր Հայէր Հաւաքուած Էին Հոն, 

աւէլի ճիշգը ցրուած էբկրին Հորս ծագերուն, ա – 

ւուր Հացի Համար, կտրուած իրարմէ, Հաւաքա՛-

կան կեանքէ, ազգային Հեռանկարներէ ւ Մէկը 

պէ-ք Էր աւ մ ի ի ՛ ց մը պէտք է ր , որ Հաղորդակ– 

ց ութ եան կապեր Հաստատէր, ուժ էրը ՀամադրԷր, 

նոր ուժեր ստեղծէր յ Այգ մէկը լրագրական աս– 

պաբէզԲ՛ վ—ք+է գրական առողչ բնազդով աժաը– 

. . . ԵԻ ՄԵՐ *Ո1Վ՞ե 

լ ա ծ , քեղին տառապանքը մորթին վրայ կրած էւ 

անոր երիտասարդ գաղափարախօսներէն Հաշուը– 

ւող Միսաքեանը եղաւ, ու միջոցը* թերթը, 

Հիմնադիր—խմբագրին ոգին, կամքը էւ ընթացքը 

խորՀրգանչող յա տ կան շող անունով մը1 <8ա– 
ո.աչ>/> ւ 

Այս մտաՀոգութեամբ, 1 9 2 5 Օգռստոա 2-ին 

սկսաւ լոյս տեսնել (8աւաշ) եւ ստեղծուած ծա-

նօթ բացը չէցնէլու Հքօր ու սրբազան կիրքով մը 

առաք տարաւ գործը* Շնորհիւ իր խմբագրին 

տաք խառնուածքին ու արթուն մաքին9 երիտա-

սարդ շունչ մը բերաւ ան մէր Հրապարակագրու-

թեան մէք է լ ստեղծեց իր գպԲ"յը* Մէր Հայ-

րենիքին մԷԼ, Մ եծ աս քան չին մէՀ, գրականու-

թեան ու Հանրային կեանքին մ ԷԼ օտարամուտ ու 

խորթ բաներուն դէմ տեւական պայքար մը բա-

ցաւ ու Հայրենիքին մէէ ու Հայրենիքէն գուրա 

ձեռք բերուած յաղթական գործերով խան դա վա-

ռել սորվեցուր տարագիր բազմութիւնները % ի– 

ղ ա լ անխնայ քննադաաութիլններոլ ատ էն, ին^ 

պէս բուխ՝ մեծագործոլթիլններու դիմաց I Ու-

նեցաւ իմաստոլթեամբ լեցուած ու Հերմութեամբ 

թաթաւուն կտրուկ ոճ մը, ու ամէնէն կաբեւո– 

րը* <6աո.աշ) ստեղծեց իր երիտասարդութիւնը տ 

Ի/ոնարհելով Հանդերձ միւս բռլսր յատկութիւն– 

ներուն առի լ* մենք քուէն կու տանք ա յս վեր– 

Լին արժանիքին։ Անոր անունին հետ տոն ուա զն 

չորս տիրական գէմքեր կը ներկայանան մէր մըտ– 

քին ու տասնըչորսէն ալէ լի թիլ մը կը ներկա-

յացնեն այն անձերը, որոնք գրիչ կը շարժէն այ-

սօր շնորհի լ իր տուած սնունդին ւ Արտասահմա-

նի իւրաքանչիւր թերթ կրնայ նուիրական գործ 

մը բրած ըլլալու գոհ ունակութիւնը ապրիլ, բայց 

ամէն թերթի տրուած չէ սերունդ ստեղծած ըլ-

լալու երախտագիտութիւնը վայելել տ Այգ սա կա– 

ւաթիւներէն եղաւ «6աււաշ> ւ Տարգանք անոր 

ստեղծած ոգիին, սերունդին, է լ ողքոյն՝ քա» 

ոասնամէակին է 

ք. Մ. 
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Տէր եւ Տիկին Լինտի եւ. Սմբատ Աւագեան– 

ներու ուդեկցութեամբ, ամերիկացի հռչակաւոր 

քանդակագործ Սթ-իվըն կոլ այցելած է «Ասսյա– 

րէզ»ի խմբագրատունը։ 

Սթ-իվըն Կոլ քանդակած է ամերիկացի մի 

քանի նախսւգահներու եւ մեծ դէմքերու կիսան-

դրիները : Ան նկարած է նաեւ Աալոմոն Թէելիր– 

նանի մեծադիր նկարը, որ ցուցադրուած է Մա-

յիս 28-ին, ուխտագնացութեան օրը, Ֆրեզնոյի 

Արարատ գերեզմանատան մ է յ , Աոզոմոն Թէելիր– 

եանի շիրիմին վրայ : 

Սթ-իվըն Կոլ այժմ մարմարի վրայ կը քան՛* 

դակէ հայոց ազգային հերոս՝ 1)ողոմոն Թէհլիր– 

հանը, որուն եանդէսլ մեծ յարգանք ու հիացում 

ունի հռչակաւոր քանդակագործը: 

Ռ Ո Ի Բ Է Ն Գ Ր Ի Գ Ո Ր Ե Ա Ն Ի 

Ն Ո Ւ Ա Գ Ա Հ Ա Ն Դ Է Ս Ն Ե Ր Ը 

էքանօթ երաժշտագէտ եւ խմբավար քիոլբէն 

Գրիգոբեան) որ աշխարՀի առա Լին կնոջական նը– 

ւագախոսմբը կը ղեկավարէ, Տուլիս 12—էն մին-

չեւ Յուլիս 3 0 , (բացի Հինգշաբթիէն) Պոսթըն ի 

վէսւիլանաաի Հաչ Շէլ) ամաոնային սրա Հին մ ԷԼ, 

նոլագաՀանղէ սներ աո լած է է 

էՊոսթըն Աընտէյ Հերըլա* $ուլիս ձ1ի թիւով 

երկու պատկերազարդ ԷԼ նուիրած է նուագա-

խումբին եւ անոր ղեկավար քհուբէն Գրիգորեանի, 

որուն մասին կը գրէ ի մ ԷԼ այլոց՛ 

<Պ– Գրիգ՚՚րեան, 1902-քՏ՛ ի վեՐ1 երբ Պոս-

թըն Հաստատուեցաւ., դարձած է ծանօթ Հիւբ ղե-

կավար մը եւ Արթըր Ֆիալէր ղինք քաԼալերող– 

ներուձ մէԼ առաԼիններէն է ր ։ 

Գրիգոբեան երաժշտութեան փրոֆեսէօր 

է Պոսթըն ՚Բո1աերվաթըրիի մէԼ, ուր կ՝ուսուցա-

նէ նուագախումբ , երգչախումբ, սենեակի երա– 

ժըշտութիւձ, ինչպէս նաեւ Լութ ակ* I 

€մընտէյ Հերըլտ* յիշելէ ետք, թէ * . Ռ– 

Գրիգոբեան ղեկավարն է Ս՛ Աաեփանոս Հայց. 

Առաքելական եկեղեցլոյ դպրաց դասին եւ <Կո– 

միսւասֆ երգչախիլմբին, կը յա յան է նաեւ, թէ 

ան երաժշտական ընտանիքի մը կը պատկանի է իր 

մէկ եղբայրը՝ Հերի ԼութակաՀար է Մինէափո֊ 

լ ի ՛ ի Աիմֆոնիի մ ԷԼ > Իր զաւակը՝ Լեւոն, 20 

րեկան, դաշնակի մենանուագող է եւ յաճախ կը 

նուագէ Պոսթըն ի բեմերուն վրայ է Իր աիկինը* 

Կիրակնօրեայ նկարիչ էէ <ՎերԼապԷա, մէկը պէաք 

է ունկնդրէիք ըսած է Պ՛ Գրիգոբեան ւ 

Գ Ա Ռ Զ Ո Ւ ԿԸ Վ Ե Ր Ս Տ Ե Ր Է Ա Շ Խ Ա Ր Հ Ը 

Այս վեբնագրին տակ Փարիզի «ԳուվԷլ Լիթե– 

րէր» գրական հանդէսին մ է յ աշխատակից մը կը 

գրէ Գաոզուի (Գստնիկ $ուլսւմեան) վեր յին ցու-

ցահանդէսի մասին» 

«Լտ Կրսւվիւր» պատկերասրահը ներկայիս կը 

ցուցադրէ Գաոզուի Փորագրուած եւ վիմագրուած 

գործերը: Հարիւր քոանըհինգ <փ(անչ»ներոլ վը– 

բայ՝ միայն հինգ հատը պղինձի վրայ փորագըր– 

ուած են: Ըսել է որ Գա ո. զու աոաւելապէս մշա-

կած է վիմագրութիւնը (ւիթոկրաֆիկ) այՕ օրէն 

ի վեր որ զայն գտած է , ասկից տասՕըհիՕգ տա-

րի աոայ ։ Արդէն վարպետ մը այո սեոի(Լ մէյ» 

ան կրցած է օգտագործել րոլոր կարելիութիւն– 

ները, զորս կ ՚ընծայէ անոր ճկունութիւնը՝ հանե-

լու համար երանգային զարմանալի նրբութիւն– 

Օեր: 

Փորագրի չին ներշնչումը տարբեր չէ նկարի-

չին ներշնչումէն» մենք հոս ալ կը գտնուինք 

Գաոզուի տիեզերքի կեդրոնին մէք, գրաւուած 

անկէ, խ լ ուած չափազանց աոօրեայ իրականու– 

թենէ մը, որովհետեւ, կայ Գաոզուի սեփական աշ-

խարհ մը, յօրինուած խաոնամասն, սուր, ցցուած 

գիծերով, թ ե թ ե ւ 1 ինչպէս արեւուն տակ սարդի 

ոստայնի մը թեզանը եւ որոնք րադադրուելով կը 

ստեղծեն բնանկարներ, շէնքեբ եւ անձեր։ 

Հոն ուր կը հանգչի Գաոզուի նայուածքը, ի– 

րականութիւնը կը դադրի իրաւ ըլլալէ, միշտ 

ներկայ անշուշտ, րայց տարրեր։ Գիտենք որ Վ ե -

նետիկ ենք, կը ձանչնանք քաղաքը, բայց այն 

տարօրինակ զգսւյնութեամբ՝ որ մեզ կը վրդովէ 

երբեմն, թ է տեսած ենք հոն, րայց ժամանակի 

մը մ է յ ՝ զոր չենք յիշեր * 

Մելամաղձիկ կարօտ մը կայ Գսսւզուի մ է յ , 

թեթեւցած աււանց թանձրութեան աշխարհի մը* 

ձերրազաաուած չափազանց անբերելի նիլթակա>– 

նութենէ մ ը ։ ինչպէգ գոթական մայր եկեղեցի– 
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նեբու մէք, ուղղահայեաց գիծերն ե& որ կու տան 

իրենց շեշտը Գաոզուի նկարներում։ Օր մը կ ՚ ը -

սէր ինծի* որ կր յանայ իրերը բռնել իրենց ձե-

նին, իրենց թանձրութեան մ է յ , ընելով շատ մը 

ճշգրիտ՝ րայց իրեն համար անկատար «էթիւտ»– 

ներ, որոնք անզգալաբար կը փոփոխուին, կ ՛այ-

լակերպուին, երեւակայութեան մ է յ կը գլորին 

եւ կ ՚ըւլան աւարտուն գործը: 

Անշուշտ ասիկա է որ ամէնէն աւելի կը յու– 

զէ զիս Գաոզուի արուեստին մ է յ , կարոզութիւ– 

6ը ՚ զինքը վիրաւորող աշխարհը հրաշափոխելու 

պատրանքներու թատրոնի մը, տեսարանի մը՝ ո– 

ողողուած իրեն յատուկ լոյսով, որ զայն կը 

րսւնայ երազի տարածութիւններուն: 

զայն Արեւմուտքի։ Անոնց գործը մեծ ազդեցոլ– 

թիւն գործած էր Արեւմուտքի Ռոման եւ Գոթա-

կան գեղարուեստին վրայ : 

Փրուի• Իւթիւճեան յայտարարած է , թ է ճայ 

ճարտարապետներ անվիճելի վարպետները եղած 

են կարծրահատութեան (սթերէոթոմի), եւ ներ-

կայ իս մեր պարտականութիւնն է շարունակել 

քրիստոնէութեան աոաշին ճարտարապետութիւԱ– 

ներոլ սահմանուած հետազօտութիւննհրը եւ 

հաստատել րազմաթիւ յիշատակարաններոլ մե– 

նագրութիւնը (մոնոկրափի), նորոգել րազմաթիւ 

աւերակներ եւ պահպանել մանաւանդ ներկայ 

Հայաստանի սահմաններէն դուրս լքուած ճար-

տարապետական գւուխ գործոցները Տ 

Ա Լ Ա Ն 8 Ո Վ Հ Ա Ն Ն Է Ս Ե Ր Ե Ւ Ա Ն Ի Մ Է Տ 

Ամերիկահայ ծանօթ երգահան Ալան 8 " վ ֊ 

Հաննէս (Չագմաքճեան) վերԼերս Երեւան այցե-

լած եւ իանդավաոութեամբ արտա յայտուած Է 

հայ, երգահաններ/էլ նոր սա եղծագործ ութ եանց 

մասին լ Ալան ՏովՀաննԷա, ա յա աոթիլ Հայաս– 

տանի Գրականութեան եւ Արուեստի թ՛անգարա-

նին նուիրած է իր 140 գործերուն բնագրերը։ 

Փ Ր Ո Յ > . Ե Գ . Ի Ի Թ Ի Ւ Ճ Ե Ա Ն 

Մ Ր Ց Ա Ն Ա Կ Ա Ւ Ո Ր 

Հայ Մշակութային Հիմնարկի Պրեմոնի մըր– 

ցանակի յանձնախումբի ժիսփն, այս տարի միա-

ձայնս ւթեամր իր մրցանակին արժանի դատած է 

փրոփ՛ Ե դուարդ իւթիւճեսւնը, շերմապէս գնա-

հատելով յիշեալին «Հայ ճարտարապետութեան» 

նուիրուած հատորը եւ գործերը: 

Փրոֆ« հւթիւճեանի «Հայ ճարտարապետու-

թիւն» գործին աոաշին հատորը լոյս տեսած էր 

1962ին, «Հայաստանի մ է յ փորձագիտական Առա-

քելութիւն» խորագրով եւ երկրորդ հատորն ալ 

պիտի հրատարակուի մօտերո «ԺԵ--ԺԷ- գարե-

րու հայկական յիշատակարանները» խորագրով; 

Ծգ՛ Իւթիւճեան, շնորհակալոլթիւնները յ այտ-

նելով ժիսւիի նախագահ Միրամպէլի, ժիսվփ 

անդամներուն եւ ներկաներուն, յայտարարած է , 

եէյյյ ճարտարապետութեան իր գործակցութիւ– 

համեստ նկատելով հանդերձ, շերմ հիացող 

՚ քուաւոր ծւՕխնեաց, որոէք յաշողած են 

մեկնաբանել հՏօրեայ աշխարհի կամար-

ա ր * գմբէթճերու, Ա Դ * ՛Դասը ե լ Փոխանցել 

Ե Ր Գ Չ Ո Ւ Հ Ի Է Վ Ը Լ Ի Ն Գ Ա Զ Ա Ն Ճ Ե Ա Ն 

Ամերիկահայ շնորհալի երգչուհի էվըլին Գա– 

զանճեան, բարձրագոյն նիշերով աւարտելով Պոս– 

թընի Երաժշտանոցի ձայնա մշակումի ^Է՚՜ՂՇ.՚ 

ստացած է երաժշտութեան պսակաւորի աստիճա– 

նըէ 

Օր» Գաղանճեան ա յս աոթի լ (երաժշտանոցի 

երգահ անգէսներու սրահին մ ԷԼ տուած է փա յ– 

չուն եր գա Հան գէս մը% ի ներկայութեան իւստա– 

պահանԼ փրոֆեսէօրներու եւ քննադատներու եւ 

ընտիր> երգացանկով մը է Հայազգի արուեստագի– 

տուՀին երգած է ան գլեր էն, իտալերէն ք ֆրան-

սերէն, գերմաներէն ել Հայերէն լեզուներով, Ծ ո ֊ 

ցարդի, Տոլպէրդի, Հրամսի, Պիզէի, Վեբաիի 

անի, կոմիտասի ել Գրիգորեանի դժուարին 

կտորներէն, որոնք իր Հիանալի ձայնին եւ ան-

թերի մեկնաբանութեան եւ առոգանութեան քնոր–՛ 

Հիւ արժանացած են բաղմաթիա. կրկնութիւննե~ 

բու է 

Շ Ա Ր Լ Ա Տ Ն Ա Ւ Ո Ւ Ր 

Փ Ա Յ Լ Ո Ւ Ն Գ Ո Ր Ծ Ի Մ Ը Ե Ւ Ս Տ Ի Ր Ա Ց Ա Ւ 

«Ֆրանսական կբաժշտութեաձ Հրատարակչա-

կան» ընկերութիւնը իր գործերում ամբողք հա-

կակշիռը յանձնած Է հայ երեւելի երգիչ Շարլ 

Ազէհսւուրի եւ իր քեռայրին՝ երգահան ժ՛որժ 

կառվարենցի։ 

ՕլԷր Փլածներու ընկերութեան տէրը, տիկին 

4|արքլխ, ընկերութեան մ է յ ունեցած հարիւրին 

•40–ի փր բաժինը 160 հազար աոլարի փոխարէն 

թողյսծ– է Ազ&աւուրխ եւ կառվարենցի; 



Ր Ա Գ Ի Ն Կ Ը Ն Ո Ի Ի Ր Ե Ն 

# Լոս Ան՜&ելըսէն Ռումանահայերու «Րաֆֆի» հայրենակցական 
վարչութ՛իւնը, մէկ տարուան «Բագին» կը նուիրէ Գալիֆորնիոյ մե-
ծագոյն համալսարաններէն Ս. 0 . Լ. ձ .–ի մատենադարանին: 

«Րաֆֆի» հայրենակցականը «Բսւգին»ին բաժանորդագրուած 
է նաեւ իր սեփական գրադարանին համար: 

• Լոս Աննելըսէն, ընկեր Սիմոն Դարիպեան, մէկ տարուան 
«Բագին» կը նուիրէ կարօ Իննինեսւնի: 

Փ Պրն« Երուանդ Ֆընտըգեան մէկ տարուան «Բագին» կը նուի-
րէ Պերկլիի համալսարանին։ 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈԻԹԵԱՄ1* ՍՏԱՑԱ՛ՆՔ 
Փ Տոքթ–. Վիգէն Սասունի 100 տոլար կը նուիրէ «Բսւգին»ի ֆոն– 

տին: 

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

• «ԿԸ Խ Ն Դ Ր Ո Ի Ի – – . Խ Ա Չ Ա Ձ Ե Ւ Ե Լ » ( Հ ա յ ո ց ե ր գ ի ծ ա կ ա ն պ ա տ -

մ ո ւ թ ի ւ ն ) Ս– Ս ի մ ո ն ե ա ն ։ 

Գին՝ 2-50 Լ– Ոսկի։ 


