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ս ա ա ՛ գ ո ս ս ն Ո Ւ ք ա ւ ս ս * ոՒեստՒ 

Այսօր, երթ կր աօնենք Հայաստանի անկախութեան. Յիս– 
նամեսւկր, երկար տարիները կը սրրափն հորիզոնէն, ու հոն 
կը շողշողայ Ազատութեան Արշալոյսը, որ Մայիս 28-ին կը 
րսւցուէր Արագսւծի բարձունքին։ 

Ազատագրական արիւնոտ գուպարներու ընթ՛ացքին, հ ե -
րոսական արարքներով ճամբայ կտրեց, անցաւ հայ ժողովուր-
դը , վերածնունդի երազանքը իր հոգիին մ է շ ։ 

Գոյութ՛եան պայքարի տառապագին հարիւրամեակներ 
ապրեցաւ ան ու չկորսնցուց իր լինելիութեան աննկուն կամքը ։ 

Գալարուեցաւ րռնութիւններու, հալածանքներու ել կո-
տորածներու ալիքներուն մէջ , սակայն կառչած մնաց իր հ ա յ -
րենիքին, եւ յուսաց որ օր մը «վարդահեղեղ արշալոյսը» պիտի 
րսւցուի Հայոց լեււներուն վ ր ա յ : 

է . «Ս.ՐՒ, 1»*հ|է 5-6 Մ-Ա.01.Ս . «ՈԻՆԻՍ ւ ա 

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐՇԱԼՈՅՍԸ 

ՄԱՏԻՍ 2 8 ։ 
Ա՛Ս ԿԱԽ Հ Ա Յ Ր Ե Ն Ի * ։ 
ԵՌԱԳՈՅ՛Ն ԴՐՕՇԱԿ։ 



2 ք՝ԱԳԻ1ւ 

էօ աչելու թԼՆկՆ մինչեւ յարա-թիէ-ն՝ տասնսւմեակներն ա 
հարիւրամեակները կորսնցուցին իրենց նշանակութիւնը, որով-
հետեւ հայ ժողովուրդը յուսափառ ճամբորդն էր ու կը հաւա-
տար իր ապագային, կը տոկա՛ր։ 

Ու պատահեցսււ, որ 1915-ին» ցեղը սպաննելու ելան եւ 
անոր կէսը սրախողխող ըրին ցեղասպանութեան անապատնե-
րուն մէջ՛ • • Րայց հայ ազգը մարտի իջած էր վճռական կամքով։ 

կ՛ընթանար Ազատութեան արիւնւպի քհսմբանհրէ։ 
Դաշնակցութեան կարմիր դրօշին տակ՝ եղաւ ՖԵՏԱ8Ի 

ու հերոսական մեծ արարքներով ազատութեան ջահը վառեց 
աշխատաւոր հայութեան սրտին մ է ջ ։ 

Ֆետայակսւն խումբերը կամաւորսւկան գունդեր դարձան, 
իջան ազատամարտի դաշտը 1914-1916 թուականներուն, ու մ ա -
հացու հարուածներ տուին թուրքին, որ հեռացաւ Վասպուրսւ– 
կսւնէն, Տարօնէն եւ Կարինէն։ 

Արեան դէմ ա ր ի ւ ն . . . 
Ազատութեան եւ գոյութեան ամէնօրեայ կռիւ՝ սւնձնու– 

րացութեամբ, երկաթէ կամքով։ է լ սակայն Հայ ազգը, գ ո յ ա -
մարտի ընթացքին, մնաց մինակը, բարեկամներէ զուրկ, թշնա-
միներ ով շրջապատուած: Իր պատմութեան վերջին օրերը չարա– 
գա շող փոթորիկներ բախեցան Արարատեան աշխարհի դռնե– 
րուն։ Հայ ժողովուրդը իր խումրերը գունդերու վերածեց, 
գունդերէն ազատարար բանակ կազմեց, սպարապետ, զօրավար եւ 
խմբապետ ունեցաւ եւ իջաւ մեր օրերու Աւարայրը— Սարդա-
րապատ» Աբարան, ՚ Լ ա ր ա ք ի փ ս է . . . 

Իմացեալ մահը Անմահութիւն նկատուեցաւ, ու ամբողջ 
ժողովուրդ մը իր կեանքը դրաւ Հայրենիքի զոհասեղանին, զո– 
հեց իր ընտիրները եւ յ ա զ թ ե ց թշնամիին։ 

Մայիս 28-ին, երբ յաղթանակի զանգերը կը հնչէին էջ– 
միածնի գ մ բ է թ է ն մինչեւ հեռաւոր վանքերն ու գիւղերը, ծիա-
ծան մը կամար կը կապէր Արագածի գագաթին։ 

ԵՌԱԳՈՅՆ ԴՐՕՇԱԿ։ 
ԱՆԿԱԽ ՀԱՅՐԵՆԻՔ։ 
ՄԱՅԻՍ 28։ ՅԱՐՈԻԹԻԻՆ ՀԱ8Ո8––՛ 
Ու Հայ ժողովուրդը ճամբորդ՝ դէպի իր վառ ապագան։ 

I 
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ա՛ աւ ^ 1Ի ա տ օ 
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Հայաստանի վերածնութիւնը մեր 

գարուն պաամական ամէնէն նշանակաԱւց 

մ ե ծ ա գ ո ր ծ ո ւ թ ի ւ ն ն է , որ կարելի պիաէ 

ԸԱար արձանագրել , աոաջին 

աչխարՀամարաի ընթացքին ւ 

Տարութիլնը խաէեալ Հայ /ո^ո– 

վուրգին , արիւնլուայ, անպաամելի յէ– 

զասպանոլթենէն ետք, անկարելի Հրաշք 

մը այգ օրերուն է 

Տ ա ր ռ Ա թ ի ւ Թ մ ը վեց Հարիւր աարի-

ներկ աւելի րռնասւիրոսած, կոաորակ– 

Լած է անասելի Հալածանքներու եւ կո-

տորածներու. ենթակա յ Հայ ժողովուրդ 

գին, ինքնին Ազատագրական ինքՐւսւյա– 
սաւկ մեծագործութ՛իւն մը8 Էր, որ ար–> 
ձանագրուեցաւ պաամոլթեան էգերուն 

մէՀւ իրրեւ Հայ ժողովուրդին արեան 

գին ւ կորովի արգիւնքը, Հերոսական զո– 

Հողոլթեանց փաոապսակը ւ ք*ր սեփա՛-

կան ուժով , միս—մինակը , բարեկամներէ 

զուրկ , թշնամիներէն չր ֆապաաու.ած է 

Հայ ժողովուրգը իր ապրելու. յաւիտե-

նա կան կամքը պարտագրեց արիւնս։ լի 

քաոսին է 

1918 Մայիս 2 8 . . . 

Ծեր նոր պատմութեան յաւիտենա-

կան թուականը* Մեր լինելութեան գրա-

ւականը ւ Նոր Հայութեան մեկնակէտը՝ 

ղէպի գաչիք գարերու նոր արշալոյս-

ները է 

Եթէ է յիսուն աարի աոաՀ, գո յա-

մարտի այգ օրերույ* ^ « Վ ս ւ ր դ ա ճ ե զ ե դ 

Արշալոյս»^ չէր Մայիս 2 8 - Հ » , սակայն 

փրկարար արշալոյս մը եղաւ մեր խա-

ւար կեանքին է Արշալոյսը մեր Անկախու*֊ 

թեան եւ Ազատութեան է Այգ Հորիզոնէն 

գէպի Գաէէք դարերը Հրաշափառը, արե-

ւափայլը| ազատաշունչը ինքնին պիտի 

բի*ին աոաջին արչալոյսէն է 

Այն պայմանները որ ապրեցաւ Հայ 

ժողովուրդը 1918–^ ($ունո*յսրէն սկսեալՏ 

Հրաշքի Համ ազօր նկատուեցաւ գոլրսէն 

գիտողին Համարէ \^ոյնիսկ մեր ադգս*– 

կիցՆերը, որոնք արիլնալի գուպարնե-

րուն մէՀ էէէն) կամ արտասսւՀման կը 

գանուէին , Հրաշք նկատեցին եղածը•»« 



4 

Ա՝ ինշգեո. ե ր կար ատ ել եւ տառապա-

լին երկունքի մը, սպասաւթիւԸ կամ մահ 
խելս՛ յեղ վազքերոլ, փոթորկա լի գու-

պարներու. արդիւնքն էր Մայի" մե– 

ծ ադորհ-ոլթիւնըւ Երկունքներուն ամէ-

նէն արիւնալի փուլերէն անցնելէ եաքն է , 

որ պիաի ծնէր Ա՚անուկ Հայաստանը* • • 

Հայ աղաաաւլրական շարժումներու 

փուլերը ծանօթ են ընթերցող Հասարա-

կութեան ։ Մէկ դարոլ պատմական անց-

քերը Հենք կրնար Համադրել այո պարա-

դային ւ Բայց պատմական թուականնե-

րու. եւ Հայ ժողովուրդի ճակատագիրը 

վճոող պատմական որոշումներու պարզ 

թոլումները ինքնին բաւական են ցոյց 

սոս լու յ թէ որքա՛ն անիրաւ եղած է ճա-

կատագիրը ք երբ Հարցը Հայ ժողովուր-

դի բախտը անօրինելու կամ ուր քաւերէն 

անցած է * 

1827-1828 թ 
ուա կաններուն , ռուս 

բանակները կը գրաւեն Արարաաեան աչ-

խարՀը։ Պարսկաստանը կը Հեռանայ Ա— 

րեւելեան Հայասաանէն ։ Հայ ղեկ/աքար-

ները նոյնիսկ խոստում ունին ինքնավար 

*,այաստտն մը ունենալու տ 

Արդիւնքը գիտէք ։ 

Գրաւուած– վայրերը կը դաոնան Երե-

ւան հան նահանգ , փոքրադոյն մասնիկր Ռուսական կայսրութեան ւ 

1828֊^%, Ո-ՈԼԱ բանակները կը գրա-

ւեն կարսը, Ար տա Հանը , Բասէնը եւ էր– 

զըրումը» Թրքական բանակը Հախիվս– 
էս*ծ է՛. Արեւմտեան Հայասաանի ինքնա֊ 

վարութիլն պիտի արուիդ այլապէս ,ւուս 

բանակները պիաի չՀեոանան զրաւոլած 

վայրերէն է 

Արդիւնքը գիտէք է 

Տարի մը ետք , 1 8 2 9 - / & , ռուս բա-

նակները Հեռացան Արեւմտեան Հայաս-

աանէն, իրենց Հես, աեղաՀանելով Հ,,,յ 

ժողովուրդը, ո ր պիաի գ Ա / բ շ ^ ս Ն ե լ ւ > լ 

Ախալցխան , Ախալքալաքը Լ Ւիֆլիսը. . . 

Իսկ Հայաստանը, 1 8 2 9 - 3 0 - / & , անկախ 

պետութիւն պիտի դաոնար , կէս միԱաՆ 

բնակչութեամբ ։ ճակատագիր, Հակա-

մարտ շահեր, ի՛նչ կ՝ուզէք՝ ըսէք։ Պատ-

մութիւնը կատարուած իրողութիւնը ար-

ձանագրեց է 

1850–"՚4ս/& թուականներու Լւ. ԱԼ– 

ւաստափոլի պատերազմին ու արդիւնքնե-

րուն վրայԿ^* անցնինք \ Բարեացակամ 

խօսքերը , բարենորոգման առա Լա դրանք– 

ները , պարզօրէն օրօրներ դարձան « 

1 8 7 7 - 1 8 7 8 - / & , Ռուս բանակները 

կրկին Հասան (յրզրոլմ, Ա՝շոյ դաշտ, ու 

Կ• Պոչիս, ՀՍան Սթեֆանօ) . . . Ու սա»– 

րագրուեցաւ Աան Աթեֆանոյի դա շնա– 

ղիրը, որուն 16–/»գ յօդուածով Արելմըտ– 

եան Հայաստանը աոանձին վարչու՛թիւն 

պիտի ունենար եւ Հայաստանը բարենո-

րոգման պիտի արժանանար է ճակա-

տագրի տախտակը ՀբԼեցէքւ ՛Բանի մը 

ամիս անց, Պերլինի ժողովյլ պիաի գու-

մարուէր յ Ռռ*–ԱէԱսաանի բազուկն Լ րր պի– 

տի շղթայէին է Արեւմտեան Հայաստանը 

գրաւող զօրքերը ետ պիտի քաշուէին , ու 

Հայերը պիտի ունենային Պերլինի վե– 

Հաժողովի %\֊րդ յօդուածը, Հայասաանի 

բարենորոգման վճի"–ով% եւ՛՛» վեց մեծ 

պետութիլններու Հսկողութեամր : Ար-

դիւնքը կոտորածներու շարան մը ք որոնք 

մինչեւ այսօր % դաոնութեամբ արձանա-

գրուած կը մնան Հայ սերունդներու սըր– 

տերուն մ ԷԼ է 

(\ւ այգ թուականներէն ետք, կը 

սկսի Հայ Յեղափոխական ազատագրա-

կան շարժումը աբիւնալի , Հերոսական , 

լ ի ն հ լ - չ լ ի ն հ լ ո ւ . վճոականութեամր, կար– 

>1 իր գբօշով, որ պիտի Հասնէր մինչեւ 

Սարդարապատ , Աայիս 28–/՛ծ , ու պիտի 

դաոնար ազատութեան եւ անկախա թեւսն 

Եռագոյնը է 

Հարիւր տարիներ անցան յոյսի ու 

սպասման անորոշ ճամբաներով ( 1 8 0 0 -

1890)» 

Պատմութեան կամուրջներին ան-

ցանք արագ, ՈԼ ինքդինքնիս գտանք 19»Տ 

- 1 9 1 4 ֊ / թրքական սահմանադրութեան 

չրԼանին մ է ի Օլ պա տա հե ցաւ պատմա-

կան ամէնէն նշանակալից, ապագայով 



Ք 

յուսալի, միջազգային տաբողութեամբ 

վճոակս/ե Որոշում մը՝ որ Արեւմտեան 

Հայաստանը կը դնէր վերածնունդի Հաս-

աաա ճանապարՀի մը վրայ։ քՕօսքս Պալ– 

քանեան պատերազմի արդիւնքին մասին 

է (1912-1913)( 
Մեծ պետոլթիւնները ել Թուրքիան 

(եուսաստանի առաջարկը կզրնգան Հին 

1 9 1 4 ՏՈէ–նուար–Փետրոլարին է Արեւմըտ– 

եան Հայաստանի վեց նաՀանգները երկու 

շրջանակի կը բաժնէին ել բս/րենո ր.1– 

գույներն ոլ. ինքնավարոլթիւնը գոր-

ծադրելու գերագոյն ներկայացուցիչները 

Կ՝ըլքային *Նորվեկիացի Հոֆը եւ Հոլան– 

»*»ցի Հէսթէնենկըւ 

Հա բիւր տարուան անյուսալի դե գե-

րումներ է ետք, 1 9 1 4 Ցունուար-Փե– 

աըրուաբին , կ՚առնուէր վճռական որո-

շումը եւ որոշումը գործադրութեան կը 

գրուէր անմիրապէս ; Հոֆ ել Վէսթէնեն– 

կը արդէն կը գործէին իր ինքնավարսւ– 

թեան աոաջին օրերը ապրող Արելմաեան 

Հայաստանի մէ^է 

Բայց... Այս ճակատագրական քԼԱ1յ– 

512 ՚ այս անգամ, աւելի գազ՜անօրէն 

ցցուեցաւ Հայ ժ՜ողովուրդին առ^եւ։ հ , *»– 

զիլ էւրոպայի լիազօրները գործի սկր֊ 

սած՝ պայթեցաւ 1914^ պատերազմը, 

ու Թուրքիան, նոյն տարուան Հոկտեմ-

բերին, պատերազմի մտաւ կուսաստանի 

գէմ։ Հոֆ եւ Հէսթէնենկ իրենց երկիր-

ները ճամբուեցան։ Ու դժոխային խա-

ւար մը իքաւ Հայ կեանքին վրայ։ 

Վեց ամիսը ա յնքաԴ կարճ էր ԳոՐ՜ 

ծունէսլթեան դրուած այգ պատմական 

արարքը Հիմնաւորելու, որ մեր ժամա-

նակակից պատմութեան էգերուն մ ԷՀ Հա-

՛լիլ. Կը յիչք-ի որպէս անցողական գրր– 

ւագ է 

Ապլ՚իչ 2 4 – • • 

1915–^ ցեղասպանութեան պատմու– 

թիւնը գարերը եւ գալիք գարերը իրար-

մէ կը բաժնէ խաւարաչին դժոխքով մը ՚ 

1914—1916 ՚ Երկ ու տարի ցեղ մ Ա 

կ ենթարկուի սպանդի , Ոլ. ցեղին մէկ 

մասը, գաժան ոգորումներով, գոյու-

թեան պայքարը կը մզէ ւ 

Մ եոնող Հայը ել Տարութեան ձգտող 

Հայը, նոյն օրերուն, գրեթէ իրարու 

կողքին կը քալենյ 

Տեղ մը Հայ զանգուածները արիւն 

կը քամէին , սպանդի ճանապարհներուն 

վրա յ անՀաչիլ դիակներ կը թաղէին, կամ 

կիզիչ անապաաներուն մ ԷՀ աւաղ կը 

դաոնային ( Հայութեան կտակելով գան-

կերուլ աՀռելի բուրգ մը, պատմութեան 

մէՀ չարձանագրուած սուգի յուշարձան 

մ ը . . . 

Օ ՚ ֊ ր ի չ տեղ մը, արիւնալի գոյամարտ՝ 

Վասպոլրականէն Աասուն ել §արօն, 

Հյասլին 9՚արաՀիսարէն ք)ւրֆա ել Մ ու.– 

սատաղ : \թաՀատակ ու վերապրող քով 

քովի է 

Սնգին Հայ կամաւորական գունդե-

րու խիզախումները գէպի Արեւմտեան 

Հայաստան, փրկարար գօտի մը այն 

զանգուածներուն Համար է որ տակաւին 

եաթաղանին զոՀ գա ցած չէին տ 

Ոս աՀա, 1916։ 
Թուրքիան Հա խրախուած ու Հեոացած 

է *Լասպուրականէն , Տարօնէն , Աասու– 

նէն , Պիթլիսէն , էրզրումէն , Երզնկա– 

յէն, Բաբերգէն եւ Տրապիղոնէն ։ Հայոց 

մնացորգացը, կոտորակուած, բայց 

տէրն է ա յն սաՀմ աններոլն, որ Հետա-

գային Աեւրի դաշնագրի սաՀմանները 

պիտի ըլլային՛. 

Արիւնաներկ Հայաստանը, խա չ 

Հանուած՝ կը պատրաստուէր &ԱՐՈՒ— 

ԹԵՒՆ առնել, իր անմաՀութիւնը աչ– 

խարՀին Հռչակելու Համար Հ 

՛Լոյն օրերուն, Հայ Ժողովուրդի մէկ 

միլիոն նա Հատակները մաՀոլան ճանա– 

պարՀներուն վրայ են է ՄաՀը սփռուած 

Է իրենց անցած ուղիներուն վրայ * " լ 

մաՀ կայ իրենց աոֆեւ, անյոյս , անտէր , 

ու ԱսաՈւծմէ զուրկ՛*» 

կեանքի երկու երեսները . •* 

Մ՛աՀ եւ Ազատութիւն : 



6 1՝ԱԳԻ>, 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

Ա՝աՀ եւ Ազատութիւն իրարու, զուգա-

հեռ. քալեցին 191^191է>–/ տարիներուն է 

Ա՚աՀուան ճանապարհը Հասա լ ^ էր՜ 

Զօր։ 
Ազատութեան ճանապարհը եղաւ Հե-

րոսական , տառապանքներովդ չի յ (քաԼո-

ղոլթիլններն ու ձախողանքները իրարու 

յաԼոբդեցին , ամէնօրեայ, արագ ու ան-

նկարագրելի Հ Ու այգպէս ալ, գրեթէ 

աննկարագրելի մնաց մեր պատմութեան 

էգերուն մէԼէ ՛Բանի մը դրուագ, տխուր 

դէպքի մը արձագանգը, ու մնացածը ե՛-

ղաւ. Հեւքոտ ճանապարհ ուր ճանա-

պարհորդը ժամանակ չունեցաւ, իր չոլր^յԼ 

նայելու, էսկ տեսարանին վկաները չսւտ 

հեռու էին, աՀքի վկայութիւն մը իսկ 

րերելու այն անհուն ճիգին, որ 1 9 1 6 -

1 9 1 7 – է ն կը կատարուէր գրաւուած Արեւ– 

մըտաՀա յաստանի մ ԷԼ , ի խնդիր Ապատ 

Հայրենիքի մը է 

ԱրեմտաՀայոլթիլնը, 1 9 1 5 - 1 9 1 7 

թուականներուն , երեք տարի , բաժնուած 

մ նաց երկու Հատուածներու, իրաբմէ 

չատ տարբեր նկարագրով եւ պատկերով Հ 

Կովկաս ապաստանած զանգուածները ե– 

ղան գաղթական, որբ ոլ որբանոց , եւ 

ցիր ու ցան բազմութիւն, առօրեայ ապ– 

րուսա մը ճարելու մտաՀոգութեամբ յ 

Այս զանգուածը Հարիւր յիսուն Հազար 

շունչ ունէր է 

երկրին կառչած մնացին մօտ Հա– 

է՚է՚՜Ս յիսոէ3* Հազար արեւմ տա հա յեր , իր– 

րել իրենց օճախին տէրը, աւելին՚ իր– 

բեւ Հայրենիքին տէրերը : Եթէ առա Լին 

զանգուածի մեծամասնոլթիւնը որբերէ 

եւ կիներէ կը բաղկանար , երկրորդ ղան– 

գըւածը, որ երկիր կը մնար , մեծամաս-

նոլթեամբ տղամարդիկ էին, զինուած ու 

կազմակերպուած էին, Ածելիքներ ու-

նէին, եւ շարունակողը կը Հանդիսանա-

յին Հայ ազատագրական չաբժումին: 

Այսպէս , Բասէն, Ալաչկերա , Բունալոլխ 

՜ Մալազկերտ\ Հանի չրԼանը, Խնոլս ել 

Մ ՞ ՚ - չ (ազատուածները) իրենց տեղերը 

կը մնայինք պատերազմին իրենց մաս-

նակցութիւնը կը բերէին եւ երկրի ներ-

քին կեանքին մէԼ ինքնա պաշտպանու-

թեան մարտական գործողութիւններուն 

լծուած էին * 

Երկրի կենսունակ կեանքը կը վե– 

ր ընձիւղէր հետզհետէ է Մ *սրտական ու-

ժերու թեւերը կ՝ եր կար էին մինչեւ Պիթ-

լիս , էրզրում , էր զն կա , խարբերգ ել 

»Տ՚րապիզոն է 

Հայաստանի սաՀմաններն Էին, որ 

արիւնով կը գծուէին է 

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ 

ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅ Ա– ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 

ՄէԼկուսակցական եւ միԼ—ցեղա յին 

Հակաս արտոլթիւնները խոչընգոա կը 

հանդիսանային կովէլաս ահայութեան ՚ 

ազգային հա լաքա կան ութ իլն մը դառ-

նալու եւ իր աղգային կեդրոնը ունենա-

լու յ ԻրարՀասկացողութիլնն Ոլ ինք-

նակա զւէ ակեր պո ւմը շատ դանդաղ կ՝ Ըն-

թանար ռուսաՀա յութեան մԷԼւ ԱինչդԽո., 

ար եւմաա Հ այ ո ւթիւնը , առանց իր Հին 

քաղաքական ուղին կորսնցնելու, աւելի 

յստակ գաղափար ունէր արեւմտեան 

Հայաստանի ձեւաւորման մասին, ճ., Հե– 

աեւաբար աւելի արագ ինքնամփոփ– 

ւելու եւ Հաւաքական կամք մը Հրապա-

րակ բերելու ընդունակութիւն մը կը 

ցոլացնէր | 

Արեւմ տաՀայերը, յեղափոխութենէն 

անմիԼապէս ելիք, Հաւաքական մար– 

՚^ին մը ստեղծելու. աշխատանքին ձեււ– 

նարկեցինւ Ւէ՛ երկրի կազմակերպու-

թիւնը եւ թէ , մ ան աւա՛նդ $ կովկասի 

զանազան մասերոլ մ ԷԼ գոյութիւն ու-

նեցող գաղթականական մարմիններոլ 

անկանոնութիւններն ու հակամարտոլ– 

թիւնները ստիպողական կը դարձնէին 

Համագումարը. Թիֆչիսի մ ԷԼ Հաւաք– 

ւած արեւմտաՀայերը, Հրապարակային 

ժողովի մ ԷԼ, յանձնախումբ մը ընտրե-

ցին, որուն կը մասնակցէին Արամ, Հ . 

Փափազեան եւ Անդրանիկ, ու պարտա– 
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Գրեցի՝*՛ անմիԼապէս Հրաւիրել ԱրՆւմաա– 

Հայերու. Ա • Համագումարը : Այգ ուղղոլ-

թեամր ընտրական ՀրաՀանգներ ղբկւււե– 

ցան թէ՛ կովկասէ եւ թէ՛ երկրի թ՛՛լոր 

կարեւոր շրջանն ե րլշ ( իրենց պատգամա-

ւորները ընտրելու եւ. գրկելու. Համագոս– 

սարին ւ 

ԱրեւմտաՀայոց Ա• Համագումարը 

բացուեցաւ Ա՚այէս &~ին է Երեւանէ 

ոլ. տեւեց մօա աաս օր : կը մասնակցէին 

04 պատգամաւորներ, որոնք, բացի մէկ 

քանէներէն, օրինաւոր ընտրեալներ 

էէն։ Երկրէն շաա քէչ պատգամաւորներ 

կրցած էէն գալ, ^ւայց անոնք էրրեւ 

կյ՚Կրէ ներկայացուցիչներ աւելքւ կշէււ 

ունէինէ 

Հակառակ անոր որ գրաւուած Ա– 

րեւմտեան Հայաստանի մԷԼ գործող 

մ իակ քաղաքական կուսակցութ Էւնը Հ . 

6 . Գաշնակցութէւնն էր , այսուՀանդերձ , 

ԱրեւմտաՀայ Ա ՚ Համագոլմարին կը 

լւ ասս նա կցէին բաւական թիլով Հնչակ– 

եաններ % /իամ կավարներ ել Ա՛ ՛հ • Րոլ– 

շեւէկներ , որոնք կ II վկա սի ցիրուցան ա– 

րեւմտաՀայ գաղթականական բեկորնե-

րու մ ԷԼ էրենց գոյութիւնը պառաւէ 4//՛–»։ 

կուսա զցավան լայնասբտութիւնն ու ր ՚ – 

լոր Հոսանքներէն Հաւաքական կամք մը 

ստեղծելու մտաՀոգութէւեը մղած էր Հ• 

V ՛ ա չ ն ա կ ց ս ւ թ է ւ ն ը ընգառսվ երթալու. 

Համագումարի այգ կապ՛է էն ւ Գա չԱա կցա-

կան պատգամաւորներու, թէւը 41 էր % է"Կ 

մնացեալները մէւս Հոսանքներուն կը 
պա ականէ էն ւ 

Համագումարէ գլխաւոր օրակար-

գերն էէն • 
Գաղթականական գործէ ներկայ 

վէճակը • 

2 - Գաղթականական գործէ կազ-

մ՛ ա կ երպումա • 

3 - քաղաքական կացութիւնը եւ ա– 

րեւմտաՀայերու բաղձանքը X 

Գաղթականական գործը խստօրէն 

քննադատուեցաւ Համագո ւմարէ 

եւ որոչուեցաւ. ա) Գաղթականական ր<>– 

լոր աշխատանքները կեդրոնացնել մէկ 

մարմնի ձեռքը, բ) Ստեղծել Արեւմտա-

Հա յ իորՀոլրգ մը, որ գերազանցածէս 

այգ գործով ղրաղի եւ Համանմանութիւնէ 

ստեղծէ գաղթականական մարմիններու 

Հսկայ ցանցին մ ԷԼ՛ գ) Այգ մարմինը 

պիտի ճանչցուի էրրեւ մ էակ ներկա յա– 

ցուցիչը ամբողՀ արեւմտաՀայերու եւ իր 

քոնթրոլը պիտի ունենա յ բոլոր այն գււ բի-

ծերուն վրայ , որոնք տնտեսական , որբա-

նոցային ես գաղթականական ան ո լա՛ն 

աակ կրնան կապ ունենա լ արեւմ տաՀա– 

յերուն Հետ է 

՝Իաղա էլան կացութիւնը քննութեան 

առնելով, Համ ագուս արը ծանրացաւ 

Հա յ զա զան Դատի Հետապսգմ ան պյրայ , 

բա յց նկատելով որ այգ Է՚^գԷՐՏԼ Հա– 

ււ ազգային քաղաքազան բնոյթ ունէր, 

բաղոասք յայտսսց որ Ս»ր եւմ տաՏայ 

111՚*Ր՚»ուրգը Ր"4Ղ1,սք լսղատՀ քաղաքա-

զան ս արօրս սը Հ,՛" յ ղաղաս ՜րաաը ՚>ռ– 

աապսգսլոլ աոանճԱապՀս, այլ քաղա– 

Հազաս զուսաէլցոլթրւսսսրու եւ Տ ա « ա յ – 

գայրն քաղաքազան մարսրններոլ մ Է Լ Ո – 

ջաւ ճգաի \ասնռլոլ Էր բաղձանքներուն է 

1/րբ Հաս ագոլյւ արը Ճռո.եալւ1չեց Ա,– 

րեւմ՛տաՀայ Աոբտուրգի ընտրութեան, 

բաւական մեծ գժուարութէւններոլ բա– 

իեցաւէ Համագումարին մասնազցող 

ւրոքրիկ Հոսանքները կը պաՀանԼէին Հ • 

ՎՏ • ՚իաշնակցոլթեան չափ Հաւասար տեղ 

գրաւել կազմուելիք մարմնին մէԼէ որ 15 

Հոգիէ պէտէ բաղկանար : իրական ուժե-

րու Համեմատական գասաւոբումը ան-

ըմբռնելի ու անընդունելի էր Դաշնակ-

ցութեան Հակառակորդներուն Համար ւ 

Հյատերոլ մ ԷԼ &էգ մը կը նկատոլէր 

պայթեցնելու Համագումարը եւ ցրուէլ 

առանց մարմին մը ընտրելու։ Աակա յն, 

քանի մը օրուան երկար ու ձէգ բանակ– 

ցութիւններէն ետք, Հնարաւյւր ւչյսրձաւ 

ԱրեւմտաՀա յ է0 ո րՀուրգէ ընտոր ութ ի ւնը , 

գլխաւորաբար Դաշնակցութեան զիջողու-

թեան եւ շրԼաՀա յեցութեան շնոբՀէււ 

Հ . &. Դաշնակցութիւնը, որ Համագու-

մարէ 4 1 ձայներն էրեն Հետ ունէր, 

լաւ Ց Հոգէ, էսկ մնացած 2 3 ձայները, 

երեք Հոսանքներու պատկանող, տոլէն 7 

Հոգէ ւ Այգ 1 5 անձերու ցանկը քոլէար– 

կըլեցաւ ընգՀանոլր Համաձայնու– 

թեամբ է 
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Աակայն այս իւորՀուլւգը գււրծա յ^ւ 

սարմին Աը Լէր * Համագումարի որոշԱան 

ՀաԱաճայԱ, լսոր*»ուլւդՀԱ ըստրուեցալ 5 

տոգրնոց գ*՚չւՕ ա,էԷւ՛ է էի ան ո լթէւն մը , որ 

ղււչուէ,ցաւ. Ա,րսւսասաա.յ *է՝սրսւա^ւլւ 
յլւօ : Հ^աս ագոլԱարի փ աղուԱ Հ ն անււիՀա– 

պէս ծաք, ըսալաւէ, ցաւ այգ գորՕադԷւր 

մ արմ ինը, որուն </ ԷԼ մտան հետեւեալ 

անձնաւորոլթիւնները– .. ՝Լ. փափաղեան 

( ՚ ի ա չ . ) , Արա. ՚իարրինեան (քիամ.), Ա • 

ձք^ւ ՀՀաքարեան ( / ի ա մ ք Հ . Գա չի կե ան 

Լ Հծչ . ) ծ է ^ . Ա աս ունի Լ 7՚աչ ՚) ՚ (կ՛*"–՜ 

մըտահա յ այս Բիւրօն ս սա ան ձնեց Է կա– 

աար ածել Համագումարի կայացուցած 

^ * * * * * * աապթապՀթ 

1ք » 

ՈրՈ Լ ւլյ1նե> ՐՇ։ 

Երկրի մ ԷԼ իրաւասու մարմիններ 

գոյութիւն ուեգիե եւ գրութեան ւոէրն 

Հին։ ինչ որ պէտք էր կեանքի Կ ՚ ՚ ձ ՚ ՚ Լ » 

այգ ալ կովկասի մէԼ ցրուած գաւլիէակա– 

նութեան համապատասխան մարմիննե– 

րոլ կազմակերպումն էր է ԲՈԼ"1՛ 

վայրերու մէԼ կազմակերպուեցան Արես– 

մըտաՀայ Բիւրօներ , որոնք կ ենթար– 

կըւէին կեդրոնական գործադիր Բիւրո– 

յին ։ ; 

Այս կազմակերպական ա շիաւ աս* նք– 

ները Հազիւ ձեւ ու կերպարանք սաացան 

1917–^ աշնան, երբ քաղաքական դէպ-

քերը եկան փոթորկալի նոր շյրԼան մը 

բանալու մեր առԼեւ, ու մեր մտաՀոդոլ– 

թիւնները լարեցին այդ ոլղզու.թեամր ։ 

Ռուսական յե ղավա խութ եան պա յ– 

թելէն երկու ամ էս ետք միա յե , ազգա յին 

իարՀբգակցՈւթիւն մը աեղի Ունեցաւ 

Թ՚իֆլիսի մ ԷԼ, ուր Հնարաւոր չեղաւ աղ-

զային կեդրոն մը ստեղծել, ա յ/ որոշ– 

ւեւյաւ գումարել, օրինական ճանապար– 

ազգային Համագումար մ ր , որ 

տեղի ունեցաւ 1 9 1 7 – / աշնան, ոլ միայն 

Հոկտեմբերին իրականոլթիւն դարձաւ 

ՌուսաՀայոց Ազգ. էոբՀուրգը, իթրեւ 

Ազգային կեդրոնական Մ արմին մը ւ Այս 

Համագումարին կը մասնակցէին 1 5 ա– 

րեւմտաՀայ պատգամաւորներ, որոնք Ա— 

րեւմտա Հայ խորհուրդի 15 անդամներն 

էին է Պատգամաւորական ժողովի կազմը 

կը բաղկանար մօտ 2 3 0 ներկայացուցիչ-

ներէ * Ազգային Իքորհոլրդը կապմոլելէ 

Տոքթ. 8– Զաւրիհս 

ետք | Ժամանակը շատ կարճ էր : Ղ՚էպ– 

քերը զա հավի Ժօրէն ընթացան է 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՆԱՀԱՆԳԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ 

Բ՛ուսական յեղավախութիլնը իր /»-

է՛՛՛է ՚էէւ՚ՔԱ էճԼԴե9 Արեւմտեան Հա յաս– 

տանի վերաբերմամբ % Այգ անորոշ կա-

ցութիւնը վերացնելու Համ ար , ՚իաշեսւ կա-

ցութեան ականաւոր գործիչներէն Տոքթ • 

Զաւրիեւ մեկնած էր Պեարոկրատ՝ կե-

րեն սկի ի ժամանակաւոր կառավա րոլ– 

թեան առաԼարկներ ներկայացնելու է 

Տ»քթ • ՀԼաւրիեւի աչի ատաեքները յան՛* 

դե ցան որոշ եզրակացութեան մը, 1 9 1 7 – / 

աշնան ւ կերենսկիի ժամանակաւոր կա– 

ոավարութիլնը որոշեց նկատել Աբեւ~ 

մըտաՀայաստանը մէկ ամրոզՀութիւն, 

ինքնավար երկրամաս մը, ռուսական 

տիրապետութեան տակ յ Ար եւմ տա հա-

յասաանի ընդՀանուր նահանգապետ նր~ 

շանակոլեցալ Ջ°Ր ՚ Աւերիանով , օգնա-

կան՝ $ ո ք թ , ՀՀալրիել % 
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1 

Արեւմ տաՀա յաս տանը , որքա՛ն ալ 

իբրեւ ամրո/լիութիւնն մ կ կ երկրամաս 

նկատուկր ռուսական կաոավւսրուէէեսւն 

աչքին, ներքնապէս բաժնուեցաւ չորս 

նահանգներուդ Վասպուրականի, $ր,ս– 

պիզոնի , էրզրումի եւ $արօնի նահանգ-

ներու ւ Այս վերԼին նաՀանղին միացաւ 

Ալաչկերաի գա չար եւ Անուսի դւսւ աոր , 

որոնք Էրզրում ի նաՀանղի մասերն Հին։ 

Այս նաՀանգներոլ նաՀանգապեաներր կր 

նչանա կոլ Էին Զօր՛ Աւերիանովի եւ Զա/ 

րիեւի կողմ Է % Պէաք է ըսել, որ անոնք 

չեմ գիաեր ինչ Հաշիւով, նախրնտրւս– 

թիւնը կու տային ռուսերուն, որոնք 

պաշտօնատուն մը կը Հաստատէին Թ(>ֆ– 

լիսի այսինչ կամ այնինչ փողոցին մկֆ, 

բազմաթիւ պաչտօնեաներով , իսկ երկի-

ՐԸ. » բարեբախտաբար, ունէր իր կառա-

վարիչները , կամ այգ ռուս նաՀանղւ 

ոոն., իսկ։* պետներոլ օգնականները, որ 

կան գործի վարողներն Էին։ ՛Բանի մր 

երկրորդական ռուս կառավարիչներ կը 

զանուէին էրզրում ի շրջաններուն մէ9, 

ու բաւական անՀամոլթիլններոլ տեղի 

կոլ տային ւ 

կոստի Համբարձումեան նշանակ– 

ւեցաւ Վասպուրականի նաՀանգապետի 

օզնական , 5 • Աղամալեան՝ էրդրումի , 

կ. Աասունին՝ Տարօնի ։ 

Բնական է , մէկ քանի ամսուան ըն-

թացքին կարելի չէր ազատել Արեւմաո– 

Հայաստանը ոուս ղօրավտրնհրու ազղե– 

ցոլթենէն ւ Սակայն, կամաց-կամաց ա՛-

նոնք սկսան տեղի տալ, և Ար եւմ տա Հա-

յաստանի կաո-ավարական վարչութիւնը 

ամրողիվին Հայացաւ. Վասպուրականի 

եւ Տարօնի նաՀանգներուն մկ9 դրեթկ 

II ու սա կան ազդեց ոլթիլն չմնաց X իսկ 

էրզրումի եւ Տրապիղոնի նաՀանզհերու 

պաշտօնէ ու թիւնը տակաւին իր մՀԼ բազ-

մաթիւ Հին կառավարիչներ կը Հաշուէր * 

Այսպիսով, ԱրեւմտաՀայաստանի 

այն Հասարակական ել կուսակցական 

մարմինները, որոնք ազգային վարչա– 

թիւններ էին, առանց պետական իշխա-

նութեան, Հիմա կը դառնային պետական 

իշխանութեան օրգաններ, կառավարա-

կան բոլոր իրաւասութիւններով է Ա՛ենք 

կը մտնէինք մեր բնականոն Հունին մ ԷԼ է 

^այհրոլ ֆ էպիքական եւ բարոյական 

ուժը յարաճուն կերպով կ՝ալե$ւար • ի"կ 

ցիրուցան քրդական եւ թրքական տար՛* 

րերը ահ /լի կոլ տային, կը կծկու կին եւ 

էճեոնաթափ ^ըյ.Լային ոՐոձ. յ ալ ս/կն ու– 

թիւններէ ւ 

Աակայն այս աշի>ատանքսերը իրենց 

սաղմնային վիճակի մէԼն էին, երր բռրն– 

կա ծ՜ էր Հոկտեմբերի բոլշեւիկեան յեղա-

փոխութիւնը , ստեղծե լով ընդհանուր 

անիշխանութիւն մը։ Այգ սլարազանե– 

րուն ) երկրի իշխանութեան իրաւասու -

թիւնները կը լայննա յին եւ ինքնաբերա-

բար կը Հասնէին տեղ մը, ուր մենք ինք-

նաբերաբար անկախ էինք, տէր դաոնա-

/ով ե՛լ կառավարական, ե՛ւ զինուորա-

կան , ե՛լ տնտեսական բոլոր հաստատ ու– 

թիւններուն « Տ ը ֆ ա կ տ օ անկախութիւն * 

Զօր • Աւերիանաքյը եւ իր նշանակած 

նահանգապետները կը մնային Ւիֆլիսի 

մ ԷԼ, իբրել քիուսիոյ անուանական շու-

քը յ Ռուսաստանը կը Հեռանար մեր 

երկրէն։ Ա՝ենք ժառանգորդ կը մնայինք 

այն ամբողԼ Հարստութեան եւ ապար– 

տին, զորս կուսաստանը կը թողուր 

խ՚րքաՀա յաս տան ի ճակատներուն վրայ : 

կովկասի մէԼ, բացի զինուորական 

զօրաշարժէն, մտաւորակաԱութեան եւ ե– 

րիտասարգոլթեան զօրաշարժ յայտա-

րարուեցաւ , ու Հարիւրաւոր ոլ Հազա-

, րաւոր նուիրոլած ուժեր ճամբայ ինկան 

գէպի ԱրեւմտաՀայաստան, միանալու. 

այնտեղ գործող ուժերուն , գրութիւնը 

դիմագրաւելու Համար* 

նոյեմբեր, Դեկտեմբեր եւ Տոէնաար 

ամիսները եռուն գործունէութեան, ղխ*– 

լորական ու վարչական կազմակերպու-

թեան եւ ուժերու Հաւաքման շրԼաններ 

դարձան է Բայց գործը այնքան մեծ էր , 

ել կէս միլիոնի Հասնող բանակի վ/լու– 

զումը այնքա՛ն ցնցող, որ անկարելի էր 

ամուր չէնք կառուցանել լքուած ամ-

բողԼ երկիրը կանգուն պաՀելոլ Համար։ 
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ՐՈԼՇեՒԻԿԵԱՆ 8ԵՂ.Ս.ՇՐ&ՄԱՆ 

Հ Ե Տ ա Ո ^ Ս Ր Ը 

Ավ՚եւմ տատայաստանի Նա Հ անգասլ ե -

տ ութ նան կազմ ակերպոլթեան նաչսսա-

կան աշխատանքները կաւլիւ իրենց տ/>*֊•*• 

հին մՀԼ Ատած– Էին % երբ պայթեցաւ, բ"է~ 

չեւիկեան յեղափոխուէրւեը էլ. տրս նա– 

պէս փոխեց կովկասի եւ. Ա^րես) ւ ո ա > ա – 

յաստանի կացութիւնը \ Աո.անց Ոէ–ր1՚Լ ե– 

րեւ.ոյթներու վրայ մանրամասն կանգ 

առնելու, Հ կ՝արԺԷ քանի մը խօսք ընել 

կովկասեան ճակատի ռուսական զօրքի 

մասին ւ ինչպէս ուրիշ ճակատներուն, 

նոյնպէս կովկասեան ճակատի վրայ գըա– 

նըլած ռուսական զօրքերու մ ԷԼ քննու-

թեան նիւթ դարձած էր * հ ա շ ս ա ւ ր փ ւ 1 1 

սսւանց հոգայ ի Ա գրաւա.Ա11եյսււ էս սւ– 
ասԱց հասալցԱան» խնդիրը։ Լենինի տե-
սակէտները զօրքի մեծամասնոլթհաե 

սրտին մօտիկ էին, որովՀետել կարճ էին 

եւ Հասկնայի.- «կորչի՛ պատերսպմ՚ր. 
զինուորները դէպի իրեԱց տուները» Տ Ալ 
ղ°ՐՔԸ Կ՝Ոէ–ղէր վերադառնալ իր տունր յ 

Բոլշեւիկեան յեղափոխութեան Հե-

տեւանքով՝ ԱրեւմտաՀա յաստանի ճա-

կատներուն վրայ գտնուած ռուսական 

բանակը քայքայուեցաւ եւ խառն ի խուռն 

դիմեց գէպի Ռուսաստան ։ Ատիկա անե-

րեւակայելի եւ աննկարագրելի խոշոր 

փլուզում մըն էր, ո ր Հեղեղանման 

կ՚անցնէր՝ աւերակներու կ ոյաեր ձգելով 

իր ետելը, Նոյեմբեր եւ Դեկտեմբեր ա ֊ 

միսներոլ ընթացքին, կովկասեան ճա-

կատի թէ՛ յառաԼապաՀ եւ թէ պաՀեստի 

ուժերը , որոնք կէս միլիոն զօրք կը Հալ– 

՚ ֊ է ի ն 1 Հեռացան ԱրեւմաաՀա յասաանէն 

եւ կովկասէն ։ Անիշխանական ժամա– 

նակաշրԼան մըն էր ա յ գ ։ Ամէ% Ոք 

ղէր պաՀպանել իր գոյութիւնը ել օգ-

աըւիլ տիրող անիշխանոլթենէն ։ քիոլ– 

սական զօրքը սկզբնական շրԼանին բա-

ւական սպառնաչից էր , բ ա յ ց կամաց 

կամաց թափը կոարեցալ, եւ գէպի տուն 

նաՀանԼողի իր Հոգերանութեամբ , սաՀ– 

մանափակուեցալ երկաթուղայի՛ն չրԼան– 

ներու մէԼ Ոլ մտածեց օր առա Լ տուն 

Հասնի լ՝ զինաթափ ԱԱալով ե՛լ իրական 

զէնքերէն , ե՛ լ իշխանական Հոգեբանուս* 

թենէն է (^աթարներն ու վրացիները ու*» 

րախ էին ել պատեՀոլթենէն օգտոլելով, 

իրենց ապագայ պետութեան Համար զի-

նական ել նիւթական Հարստութիւն կը 

՚էի՚լէի^՛ ՚ յ&ՐԸ մինակ մնալու վախէն 

կը ցաւէին է Ռուսաստանի մեկնումը տես-

նելով , եւ կը բաւականանային Հարստու-

թեան այն փշրանքներով որ կը մնային 

կարսի, Ալեքսանգրապոլի եւ Երեւանի 

մ է ի 

կովկասեան երեք ազգերը - վրացի-

ներ , թաթարներ ե. Հայեր կը չ՚լթայուէին 

իրարու կովկասի վարչական, միԼ—ցե– 

՛լային եւ քաղաքական Հանգոլցաւոբ շէն– 

քին մ ԷԼ ։ Վրացիները և թաթարները որո-

շապէս գիտէին իրենց ընելիքը։ իսկ Հ ա – 

յերը սեփական ուզի չունէին է Ռուսաս-

տանը չկար՛ շատ-շատ կրնային սպասել 

անոր գալուն, ինչ որ տեղի >ունե 9 "՛՛-

ճակատագրական օրերուն ։ (յրբեմն , ճա– 

րաՀատօրԷն, յ ո յ ս կապեցին կովկասեան 

Լիութեան Հետ , բան մը որ քայքայուե-

ցաւ, երբ վտանգը մօտեցաւ Հայերուն ։ 

Վրացիները մնացին միշտ թուրքերուն 

կողմնակիցէ Հայերն ոլ թուրքերը յձ,գ– 

Հանուր լեզու չունէին ւ Հա յոց ա յս անո-

րոշ վիճակը տեւեց բաւական երկար ժա-

մանակ , երբ կեանքի գառն փորձէն ես 

պատերազմի անողոք քուրայէն ստեղ– 

ծըւեցաւ Հայոց Հայրենիք մը, իր սեփա– 

կան իշխանութեամբ, կտրուած մնալով 

Ւիֆլիսէն ու Պաքովն, որոնց մ ԷԼ կեգ^ 

րոնացած կը մնային Հայոց Հասարա-

կական Հաստատութիւները ել Հայոց ազ-

գային կեդրոնները, առանց Հող ունենա-

լու իրենց ոտքերոլ՚հ տակ ւ 

Այս ամբողԼ քաոսին մ ԷԼ ամէնէն ող-

բերգական վիճակը ԱրեւմտաՀայասաա– 

նին բաժին կ՝իյնաբ , քիչերն էին, 

որ Հոկտեմբերին կամ նոյեմբերին, ի– 

րենց մաքէն կ՝ անցն էին , թէ թուրքերը 

կրնան երբելիցէ 1914–^ սաՀմ աններն 

անցնիր Բայց վտանգը կախուած էր մեր 

դւխուն վերել է 
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ԱՊԱՀՈՎՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 

ԵՒ ԱՐԾԻՄՏԱՀԱ8 ԶՕՐԱԻԱՆԱԿ^ 

1Ի ուս ական զօրքերու քաշուելովդ, 

թուրքերը տէր պիտի ւլառնայէԱ Արհւ֊ 

ս ըտաՏա յաստանին ւ Ա յ գ պարագաս 1ւ ը– 

տատոգիչ էր ընգտանուլւ Հայութեան եւ 

ս ասնաւո րաբար ՝ Արեւմտատայււ լթեան 

Տամար է Արեւմ՚աաՀայ ք՝իւրօն յ որ ըն– 

սւրրուա& էր Արեւմ տատայ աոա^՚ն տամա-

զում ար ԷՆ | քաղաքական իրաւունք չու-

նէր՛ սակայն 1Ւուսաստանի վերրՎայ– 

րոլմները քաղաքական լա ր ուա ծ 1I թնո– 

լորտ մը կշ սա եղծ էին կովկասի եւ Ա– 

^եւԱ՚աաՀայա սա ան ի մ ԷԼ, ու կշ ստի– 

սլէէն մեղ քաղաքականօրէն բեմ գալու է 

Ացգ իսկ պատճառներով, Արեւմ աա՝,,ոյ 

իիւրոյի նախաձեռնուիք եամր , Հրաւիր-

ուեցաւ. Արելմա ահա յերու. քօԱփէ>րա11Ա 

սը, որ տեղի ունեցաւ 1 9 1 7 – / ՛ Դեկտեմ-

բերի ա աս Լին չարթուն , Ի՝իֆլէսի Տայոց 

ԱոաԼնորգարանին մէԼ։ փօէ1ֆերա1»փԱ 

կը մասնակցէին ԱրեւմտաՀա յ կազմա-

կերպուած մարմինները ել զանազան 

Հոսանքներու ներկայացուցիչները « 

՝ ք օ ն ֆ ե ր ա ( հ փ գլխաւոր օրակարգն էր՝ 

քաղաքական կացութիւնը եւ Արեւմտա-

Հա յաստանի ճակատներու պաՀպանում՚ըւ 

^օԱֆհրանսը գուրս եկաւ ԱրեւմտաՀա յ 

առա Լին Համագումարի գծած սահման-

ներէն ել վճռեց դառնալ քաղաքական, 

ազգային մարմին մը% եւ մասնակցիլ այգ 

կարգի բոլոր աշխատանքներուն ։ Այգպի՜ 

սով ԱրեւմտաՀայ գաղթականական մար-

մինները կը լծուէին քաղաքական եւ 

զինուորական աշխատանքներում ինչպէս 

որ այգ կը կատարուէր Արեւմ տաՀա– 

յա ոտանի նաՀանգապետութեանց մ է ի 

Այդ ժողովին մէԼ որոշուեցաւ Հռչա-

կել պարտադիր զօրակոչ եւ կազմակեր-

պել Արեւմ տաՀայ զօրաբաժին մըճ 2 0 , 

000 զի1՛ոլորներէ բաղկացած, որուն ան֊ 

միԼական պարտականութիւնը պիտի ըլ-

լար ԱրեւմտաՀա յաստանի սաՀմաններու 

պահպանումը ւ Թեր ու դէմ կարծիքներէ 

ետք, Անդրանիկը ընտրուեցաւ իրրեւ 

Հրամանատար այգ նորակազմ բանակին ւ 

^ օ ն փ հ ր ա ն ս ը բանակի կազմակերպման , 

"ւ անոր բարոյական ու նիւթակա՛ն >էե– 

լ.ա",սղււղւււէ/սաԱ գորօը յան*ւԱսց իրս ք 

բլսաօ ութ տոգրնոց սարսրսի սըք որուս 

սւրսւսցաս զյւնույւ րազաս նւ քազաքազաս 

լայն րրալոլնքննր ւ Ա՛յգ Աարսրնը Ղ" Հ^ 

ԼԱ ցաւ Արելմ տատայ (ձպատով՚՚ւթնան 

իյորտուրգ) որուս անդաս նօրն Հրն 

կ՚ազւազնան Հ՚իաշն՛)^ ԱեպուՀ Հ ՚ ի ա շ ն ՚ ) է 

օ • Ս>ս ատոլն ի Լ ՚իաշն . ) ք (ի . Ա Էւլւղա– 

լսանևան Հ^նչ՛)է է$ ՚ է>ակոբեան Հ1Իամ ՚) է 

Ս.՛ է" Հրզիէզաչեան Հ1իամ.)է ԷՏ՛ Հա– 

քարեան Հ1Իամ •) եւ Կ • Աասունի 

» իաշն») ւ 

Արեւմ տաՀա յաստանի նահանգապե-

տութիւնը ստանճնեց Հայթայթել ղի՝հ– 

ւորական ծախքերը է Ապա Հո վոլթ Լ ան 

Աորտուրգը, նատանգապեա %օր ՚ Աւե– 

րիանովի եւ $ոքթ. Հաւրիեւի Հետ Հա– 

II ախորտուրգ՝ ձեռնարկեց բանակի կապ– 

մակերպութեան է 

$ոքթ> 8՛ Հաւրիեւի միԼնորգուտ– 

թևամբ, կովկասեան բանակի ընգՀանուր 

հրամանատարութիւնը, որ տակաւին ի 

զօրոլ Էր եւ կը գտնուէր \)ոց, յեղափո-

խականներու ազդեցութեան տակ, Սան– 

գրանիկին տուաւ զօբավաբ տիտղոսը, որ 

ռուսական բանակի ըմբռնում ներով, ան– 

Հըրաժեշտ էր 1 6 - 2 0 , 0 0 0 զինուոր ներէ 

բաղկացած զօրաբաժնի մը Հրամանատա-

րին ՀամարI 

փօէւֆերսւնսի պատգամ աւորները 

մեկնեցան զանազան շրԼաններ, եւ ան– 

մ ի Լա պէս կազմակերպեցին տեղական 

ԱպաՀովութեան ի/որՀոլրգնեբ, ու ձ 

նարկեցին զօրահաւաքի ։ ԱրեւմտաՀա– 

յութեան եր կրի Հատուածը արգէն 

քաղաքական կազմակերպոլթիւններ ու-

նէր եւ զինուորական պարտաւորութիւն– 

ներ կը կատարէր է Բ՛ուսական բանակի 

Հեռանալով, մենք տէր կը դառնայինք 

զինուորական Հսկայ Հարստութիւնե-

րու եւ կը կշտանայինք գէնքէ» 
Տակաւին ԱրեւմտաՀա յ ք օ ն ֆ հ ր ս ւ & Ա 

տեղի չէր ունեցած Թիֆչիսի մէԼ^ երբ 

Խնուս ի , Ա՝ ուշի , Մ անազկերտի , Վանի եւ 

Երզնկայի մէԼ ԱրեւմտաՀա յ զինական 

ուժերը կանոնաւոր գունդերու կերպա-

րանք կը ստանային է կը դառնային էրա– 
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կան եւ իրաւական տէրը Հայկական նա-

հանգներուն յ Անոնք ԱրեւմաաՀա յ զօրքի 

աոաջին ել իրական կորիզներն Էին ։ իսկ 

կովկասի եւ Ռուսաստանի մկԼ ցրոսսծ 

ԱրեւմաաՀա յոլթիլնը նոբէն կՂնթար– 

կըւ֊Էր ընգՀանուր եւ պարտագիր զօրա-

հաւաքի մը՝ երթալ խտացնելու Համար 

ճակատի ւԼրայ գործող զօրամասերը եւ 

իր զէնքի ուժով տէր գաոնա/ոլ ա՛յն 

երկրին ( որ իր ազատ Հայրենիք/1 պիտի 

դաոնար է 

Այս բոէոՐ աշխատտն քները կր կա-

տարուէին Հեւ ի Հել ել Հապճեպ ; 

ԱրեւմաաՀա յոլթիւնը խանգտվա-

գւութեամր դիմաւորեց պարտադիր զօ-

րակոչը Հ Ամէն կողմէ խումբեր, վաԼ– 

տեր , գումարտակներ, խառնիխուռն Հա-

ւաքուեցան Թիֆլիս, Աչեքսանդրապոյ , 

էրեւան եւ կարս % իսկ երկրի սա Հ ման– 

ներու մ ԷԼ Հաւաքուած զինսւորցոլները 

իրենց մօտիկ շրԼանի կազմակերպուած 

զօրամասերուն միացան է 

ԱրեւմաաՀա յ զօր արան ակի կազմա-

կերպութիւնը, իր ղեկավարութեամր եւ 

կազմութեան ձեւով, ունէր ե՛լ թերու– 

թիւններ ե՛ւ առալելութիւններ տ Անդրա-

նիկը, որ այգ բանակին Հրամանատար 

նչա նա կ ո ւած է ր , անշուշտ իբրեւ կռուող 

ում եւ Հմայք ունեցող մարգ , օգտակար 

ու անՀրաժեչտ դէմքե է ր , սակայն ան 

ընդունակ չէր 2 0 , 0 0 0 - Տ , ո ց բանակ մը 

կազմ ակերպելու եւ իրարու շղթայե-

լու է Յոյս կարելի չէր գնել նաեւ այն 

սպաներու եւ խմբապետնեբու վրայ, ո– 

բոնք կը Հաւաքուէին իր շռւրԼը, որով-

հետեւ, Անդրանիկ իր միչամտութիւն– 

ներով եւ Լզային բնաւորութեամբճ կազ-

մակերպական գործը կը խանգարէր> 

Պէաք է խոստովանի լ նաեւ ա՛յն, որ զօ– 

րաբանակի կազմը իր ցրուածութեամբ՝ 

աւեչի անզօր կը դարձնէր Անդրանիկը , 

կանոնաւոր ամբողիւթի^ն մը Հրապա-

րակ բերելու։ Այգ պարագան Անդրանի– 

կէն կախոլած չէր »«• """Կէ "՛չ՛՛վայած 

թերութիւնները կարելի չէր վերագրել ա՛-

նոր , Պատկերը պարզ ԸԱ-լ–՛ <™մար բ– 

սեմ՝ որ ԱրեւմաաՀա յ զօրաբաժինը պի-

տի բաղկանար 4 ֊ 5 գունդերէ է Մէկ զուն^ 

գը պիտի մնար Վան, միւսը Ախ լա թ , 

Խնուս, որ պիտի գործէր 

Մշոյ ճակատի վրայՀ Իսկ միւս երկու 

գանգերը պիտի կազմուէին էրզրումի 

շրԼանին մէԼւ Շօշափելի կե րպով յ Ան-

դրանիկ, որպկս Հրամանատար, միայն 

կը տեսնէր այն զինուորները, որոնք Հա-

ւաքուած էին իր շուրԼբ, ու կրնար Հրա-

մայել անոնց ւ Անացած գունդերը կը 

գործէին անկախ ել իրենց տեղական 

պայմաններուն Համեմատ X Այգ՚զիսով> 

Անդրանիկը Հրամանատարն էր միայն իր 

հետ եղած զինոլորներուն , որոնք կեգրո– 

նացան էրզրումի ճակատին վրա յ , ուր 

ինք ալ փոխադրուեցաւ տ Միւս երեք 

գունդերու վրայ Անդրանիկի Հրամանա-

տարութիւնը անուանական էր ։ 

Այս գերութիւնը, սակայն, քմահա-

ճո յքի արդիւնք չէր \ Մ ենք ստիպուած 

էինք խոնարՀիլ անհրաժեշտութեան առ– 

Լեււ երբ մենք զօրահաւաքի սկսած 

էինք, Վանի չրԼանի մ ԷԼ կար Վանի 

գունդը : Խնուս 

Ի Գ՚նգ. Աամարացեւի 

Հրամանատարոլթեամբ կը գործէին 

նուս—Մ "՛՜էէ գունդերը ւ Մ անուկի Հրա– 

մանատաբութեամբ՝ Աասոլնի գունդը: 

Մուշեղի Հրամանաաարոլթեամբ Խնուս ի 

գունդը ։ կային նաեւ երկու ԳՈէյ^ար– 

տ ակն եր , ռուսահա յ կանոնաւոր ՎաԼ~ 

աեր, ենթակա յ Գնդ՛ Աամարացեւին : կը 

կազմուէր Ալաչկերաի եւ Մալտղկերտի 

գունդը Գնգ* Արէշեանի Հրամանատա– 

րոլթեամբ, որուն օգնական նշանակուած 

էր բատըւ որ իրական Հրամանատարն 

էր: Այս գունդը գիրք կը բոն էր Ախլաթի 

կամ ուր շբԼանին մէԼ, Բիթ չի" ի ճակա– 

աը պաՀելոլ Համարէ Այս րոԷոր ուժերը, 

ինչպէս նաեւ Մուրատի ել ԱեպոլՀի ղե-

կավարութեամր Երզնկայի ճակատին 

վրայ գործող զինուորները, զործնական– 

օրէն, ստանձնած էին Արեւմտեան Հա-

յաստանի պաշտպանութեան ծանր պար-

տականութիւնը , փոխարինելով ռա սա– 

կան Հարիւր Հազարաւոր Ղ">րքը\ որ 

դիմած էր գէպի կովկաս ։ Բնական օրէն, 

ԱպաՀովութեան ԽորՀոլրգը պիաի Հիմ– 

նըւէր արդէն իսկ գոյութիւն ունեցող 

ուժերուն վ բ ա յ ել պիտի նկատ էր ղա– 
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նոնք մասեր կազմուելիք ԱրեւմաաՀայ 

զօրաբաժինին ւ Այգ գասաւորութեամբ՝ 

մենք չկրցանք ունենալ կուռ ել ամբող-

ջական բանակ մը. բայց կասկածէ գուրս 

է 1 "ր իւրաքանչիւր ճակաաի վրա յ գըսւ֊ 

նըւած գունգը, անիշխանական ա յդ օրե– 

րոլն, գարձալ բարիք մը ել փրկարար 

ուժ մը է 

Ապահով ութեան Իքորհոլրդի կեդրո–, 

նը մնաց Թիֆլիս եւ գլխաւորաբար զբա-

ղեցաւ զօրահաւաքի գործով։ Ապահո-

վութեան Խորհուրդի անդամներ էն Աե– 

պուհ մեկնեցալ Էրզրում-Բա րե րդ , աեղ– 

ւոյն վրայ զինական ուժ հաւաքելու եւ 

կազմակերպելու համար՛. իսկ ես մեկ-

նեցայ Էնուս-Մուչ, ուր արդէն զինուո-

րական եւ քաղաքային մարմինները 

կեանքի կոչուած էին նախօրօք ։ 

էրզրումի ճակաաի վրայ, րսցի 

Մուրատի ել Սեպուհի Ուժերէն, կա յին 

քանի մը խառն գումարտակներ, Գ ո լ ֊ 

սահայերէ եւ Արեւմտահա յերէ կտզ– 

մըւած է Նոր գունդ մը կազմակերպէ ,ոլ 

համար Գնդ. թ՛որգոմը պաչաոօնի կաՆ– 

չըւած էր։ 

Այս րոլոր համախմբումներն ոլ դա– 

սաւորոլթիլնները տեղի կ՚ունենային մէկ 

ամսուայ կարճ ժամանակամիջոցին : ճա-

կատներու դրութիւնը կը լրջանար է 

թուրքերը իրենց ուժերը հաւաքելով 

արշաւանքի կը ձեռնարկէին, ապահով 

րչլալով որ ռուսական բանակր վերԼնա– 

կանօրէն քայքայուած եւ անվտանգ 

ւրսրձած էր : Մենք տակաւին զինուորա-

կան աշխատանքները լրացուցած իսկ 

չէինք, երբ թշնամին վճռական ք*սյլլերու 

գիմեց է 

1918-Ի ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 

1918–/ Հ ՚ ս յ ֊ թ ր ք 
ական պատերազմը 

երկու փուլեր ունի է 

ԱոաԼին փուլը կը ներկա յացնէ ա յն 

զործողոլթիւնները, որոնք աեղի ունե-

ցան Արեւմտահա յաստանի հողին վրայ՛. 

Երկրորդ փուլը կը սկսի այն վայր-

կեանէն , երբ թրքական զօրքը, առանց 

կանգ առնելու 1 9 1 4 – / ռուս—թրքական 

սահմանին, 1լ առաջանար կովկասեան 

Հայաստանի ներսը\ 

Համ առօտագրենք պատերազմի ա– 

ռաջին փուլը, որ տեղի ունեցաւ Արել– 

մըտահայաստանի տարածքին վրայ եւ 

տեւեց մօտ հինգ ամիսւ 
1 9 1 7 Նոյեմբերէն սկսած՝ ռուսական 

բանակները իրենց դիրքերը կը լքէին , եւ 

կը դաոնային բոլշելիկեան ամբոխ մր I 

Զօրքի քայքայումով, Արեւմտահա յաս– 

տանը կը մնար մինակ, սակայն ո՛չ իր 

սեփական ուժերը եւ ոչ ալ իր կազմա-

կերպական վիճակը չէին թոյլատրեր, որ 

իր բախտը տնօրինէր անկախօրէն ՚. Ա յդ-

տեղ հանդէս կու գաբ ամբողջ հայոլ– 

թիւնլււ Աակայն հա յութեան կեդրոնը 

Թիֆլիսն էր եւ խճճուած կր կովկաս-

եան հանդուցաւոր կծիկին մէթ, ու այդ– 

պիսով, ամբողջական հայոլթիլնն իսկ 

անկախօրէն շարժելու հնարաւորութիւն-

Ներէն զրկուած էր է 

Թուրքերը ռուսերու հեռանալր տես-

նելով՝ սկսան իրենց յարձակողականը 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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երկու ուղղութեամր. ա ) դ ի ւ ան աղ ի՚ոա– 

կան, ել ր) զինուորական ւ 

Զինուորական գործողութիւները 

նոյեմբերին եւ Գե կա եմ բերին թո յ լ էէն % 

թուրքերը իրենց ուժերը աակաւին 

չէին կեգրոնացոլցած ։ Իսկ դիւանա»/ի– 

տա կան յարձակողականը չաա ուժեղ էր : 

Անոնք Հայերու Հետ չուզեցին խօսիք, 

ա յլ կովկասեան միութիւնը նկատեցին 

օրինաւոր յաԼորգը Ռուսաստանի, որ– 

պէսզէ Հայերը աւելի չզթայուին կով-

կասեան ազդ երոլ ցանցին , զրկուին ձեո*– 

ներկցոլթենէ եւ վճռականութենէ յ Ա– 

նոնք րանակցսւթէւններով ուզեցի՛ն թուլ– 

ցընեք դիմադրական ամէն կորով յ Այդ 

բանակցոլթիլնները որեւէ դրական ար-

դիւնքի յանգելու Հնարաւոբոլթենէ Հե– 

ռոլ էին ւ 

Աո. ա Լին բանակցութիւնը սկսաւ 

1917–^ Նոյեմբերի վերքերը, Երզնկայի 

ճակատին վրա յ , զինադադարի մտքովդ 

րայց առանց արգինքի է Թրքական զօրքի 

շարժումները կանգ չառին տ Զ°րքի յա~՝ 

ոաԼխաղացութեան Համընթաց, զինա-

դադարի եւ Հաշտութեան բանա կգա -

թիւններոլ չարքը կ1երկարէր է Բանակ– 

ցութիւնները, 1 9 1 8 Փետրուար 27-ին, 

փոխագրուեցան Տրապէզոն, դարձեալ 

ապարգիւն ։ Այգտեղէն բանակցութեան 

վայրը, թրքական զօրքին Հետ մէկտեղ, 

Ա՛ ա յիսին փոխադրուեցաւ Հաթոլմ է 

Բացի գիւանագիտական այս աչէւա– 

տանքներէն եւ զինուորական ուժերու 

պատրաստութենէն, ԱրեւմտաՀայաս-

տանի մէԼ մնացած թուրքերու եւ քիւր-

տերու Հետ Հաշտութեան լեզու մը գըա– 

նելու մտաՀոգոլթիւնն ունէինք, թէ՜ 

կունքէն նուաղ Հարուած կրել»լ Համար։ 

Թուրքերը բացառաբար կը բնակէին 

զըրումի եւ Երզնկայի շրջաններուն մ ԷԼ, 

ոլ Համակուած էին բացարձակ թշնա– 

մութեամբ ։ Թրքական զօրքը որքան վը– 

տ ան գա լոր էր էր յարձակողականով , 

նոյնքան վտանգաւոր էէն Երզնկայի, 

Բաբերգէ եւ էրզրումէ թուրքերն էրենց 

թէկոլնքայէն աշխատանքով։ Թուրքերը 

Հանդարտ պաՀելոլ Համար Մուրաաի, 

ԱեպուՀի եւ այլոց թափած Հանքերն ու 

ձ օ * * * * ՛ * * 
Սեքաաոսւցի Մարատ 

խորՀոլրգները ապարգիւն կ՚անցնէին եւ 

խօսքը կը մնար զէնքին ։ Այդ շրջաննե-

րուն մ ԷԼ Հոծ ել կազմակերպուած Հա– 

յոլթիւն մը չունէինք, որպէսզի խնդիրը 

արմատապէս լուծուէր զինուած Ժողս– 

վոլրգի բախումով։ Պատերազմական 

ճակատի թիկունքը ապաՀովե լու աշխա-

տանքը , այգ շրԼաններուն մ ԷԼ, ծանրա-

ցաւ Աոլբատի, ԱեպուՀի եւ քանի մր 

փոքր խումբերոլ վրայ, որոնք իրենց 

կարելին ըրին, երկու կրակի մ ԷԼ չմնա-

լու Համար է 

Զի լան ի քիւրտերը կը մնային ան– 

Հաշտ ու կղզիացած։ Անոնց Հետ շփման 

Հնարաւորոլթիւննեբ չունեցանք ( Հակա-

ռակ երկոլ տարուան տիրապետութեան ւ 

Սակայնդ Տարօնի շրԼանի պայման-

ները ա յ լ էին ։ Տարօնի շրԼանի զինուո-

րական եւ վարչական կեդրոնը Անուսն 

էր է Անուսի ել Վաբգոյի չրԼաններուն 

մէԼ մնացած էին բաւական թիւով քիւր-

տեր , որոնք կրնային վճռական դեր մը 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե՛վ 
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խաղալ սլաաեբաղմի մի Լոզին I Այս մաա– 

Հոգութիւններէն առաջնորդուած՝ մենք 

ուզեցինք սերտ բարեկամութիւն սա եղ-

ծել Հյուշարի , Թէքմանի , Բինգէօլի , Ա՝ա– 

ղալէ-Աօրի ել Վարգոյի քիւրտերուն 

Հետ է Շարք մլլ խորՀրղակցոլթիւններ 

ունեցանք Վարգո յի եւ Մազալէ—Աօրի 

քիւրտ երեւելիներուն Հետ, որոնք տա-

կաւին չէին Համո զոլա ծ , թէ թո1֊ՐՔՐ 

Հայուձ եւ քիւրտին Հասարակաց թշնա-

մին է : Հակառակ այգ երեւելիներուն 

%աւաստիացումներոլն, քիւրտերր մեր 

նաՀանԼի ճանասլարՀներլլ կը վտանգէին : 

1 9 1 8 Փետրուար 7 ֊ ի ն , Անուսի մէ9 

գումարուեցաւ քրտական Համագումար 

մը, որուն կը մասնակցէին աչքի զարնող 

35 քիւրտեր յ Համագումարը Հրաւիրուած 

Հ ր Հա յերոլ կողմէ , Հայ–քրտական Հա-

մերաշխութիւն մը ստեղծելու եւ ցոյց 

տալու, որ թուրքերու յաղթանակը ո՛ չ 

միայն Հայերու Համար աղիտալի պիտի 

ԸԱար, այլ նաեւ քրտութեան մնացորդ-

ներու րնաքնԼումն իր Հետ պիտի բերէր հ 

Այս մ ո զովին Վարգո յի շբքանի քիւրտերը 

եկած չէին ւ Զինուորական ել քաղաքա-

ցիական իշխանութեան կողմէ ինծի վի– 

ճակուեցաւ բանալու քրտական այգ Ժ ո– 

զովը ել մանրամասն թուեցի աքն բո/որ 

Լարգերը, որ թրքական կառավարութեան 

կողմէ գործադրուած էին քիւր,ո ժողո– 

վուրդի վրայ, Տիգրանակերտի , Խար– 

բերդի , Ա զերդի ել Հէքարիի շրջաննե-

րուն մէԼ, ա & ֊ է ն սկսած՛. Մենք ան-

կեղծօրէն ձեռք կը կարկամէինք քիւրտ 

ժողովուրդին. կը յայտարարէինք, թէ 

կը մոռնանք իրենց անցեալ ոճիրներր , 

որոնց գւխաւոր պատասխանատուն 

թուրք կառավարութիւնն էր , իր դըր– 

գումներով եւ յետին մտքերով, եւ կ՝ու– 

զէինք որ ըմբռնեն, թէ իրենց եւ Հայոց 

բախտը իրարու շաղկապուած էր ել որ 

Հայաստանի ազատութիւնը քիւրտերու 

ազատութիւնն էր միեւնոյե ատեն ։ 

Այդ մ ո զովին մէջ մէկ Հատիկ ան-

կեղծ ու արթնցած քիլրա չգտնուեցաւ յ 

ԼՀնդՀանուր մոլթ ամպ մը կար բոլորի 

գ էմքին վրայ է Արեւելեան դիւանագի-

տութիւնն ու խորամանկութիւնը կ՝ե– 

րեւնար իրենց բոլոր խօսածներուն մ ԷԼ » 

կը դատապարտէին Թուրքիան, կվար-

տա յայտէին իրենց ատելութիւնը, ել ան-

ցեալի պատմութիւնները վկայութեան 

կը կան չէին, ցո յց տալոլ իրենց եւ 

թուրքերու թշնամութիւնները է ինչ որ 

կը վերաբերէր քիւրտերու ատելութեան 

Հանդէպ թուրք ցեղին, ա յդ կասկածէ 

դուրս է ր , բայց անոնց Հոգիին մ ԷԼ տա-

կաւին Հիմնական բեկում մը առա Լացած 

չէր՝ տեսնելու նաեւ ա՛յն, որ այդ ա– 

տելի թուրքը ընդունակ էր բնաԼնԼե/ու 

քիւրտ ցեղը, ճիՀԳ Հայերուն պէս է Ասկէ 

զատ, քրտական Հոգեբանութեան մ ԷԼ 

տեղի չէր ունեցած այն անՀրաժեշտ փո-

փոխութիւնը, որ ըմբռնէին, թէ Հայն ու 

քիւրտը կրնան բարեկամ եւ դաշնակից 

դառնալ ։ Ատրպէյճան թաթար ներկա-

յացուցիչները, ռուսական Հովանիէն Օգ– 

տըւելով, եկած էին օգնելու մոսւլիման 

Ժողովուրդին, եւ փոխանակ օգնութիւն 

Հասցնելու, ատելութիւն սերմանած էին 

Հանդէպ Հայերու եւ աւելի խորացուցած 

էին երկու ազզերու անԼրպետը : 

՚Բիւրտերը մեկնեցան Հաւատարմու-

թեան խոստումներ շռա յ լելով , բա յց ժ՚՚–~ 

ղովէն մեր կրած տպաւորութիւնն ՛Այն 

եղաւ, որ այդ շրԼաններու քիւրտերը մեր 

կարծածէն շատ աւելի անվստաՀելի էին 

եւ թշնամութեամբ տրամադրուահ յ Ո— 

բով ճակատի պաշտպանութեան Լափ 

կարեւոր խնդիր մը կը դաոնար թի-

կունքի ճանապարՀները մաքրելու եւ ա– 

պաՀովելոլ Հարցը I 

Մ աղալԷ—Աօրի չրԼ"*նի 15 կտոր քըր– 

տա կան գինդերը քանի մը անգամ գ1>ն– 

ւորական կա յաններու վրա յ յարձակած՛ 

էին եւ մեծապէս խանգարած դէպի Մաշ 

երկարող ճանապարՀը. այգ պատճււռով 

պատժիչ զօրամաս մը ղրկուեցաւ ա,քգ 

չրԼանը, որ կարճ տեւողութեան մը ըն-

թացքին մաքրեց եւ բոլորովին անվնաս 

զարձուց այդ ՃանապարՀը է Միւ" քըր– 

աական շրԼանները միայն մասնակի ՚ / ր – 

նասներ կրեցին եւ քաշուեցան ԹինդԷօլի 

աւելի բարձր լեոնա լանԼերուն վրա յ ; 
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ԱՐա՝ՄՏԱՀԱ8ԱՍՏ1Ո,Ի 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ Խ՞ՆԴԻՐԸ 

Պատերազմական գործողութիւնները 

սկզբնական շրջանին չաա թեթեւ բնոյթ 

կը կրէին ։ Զինուորական տենդագին 

պատրաստութեան ց Հետ , եր կրի վարչա-

կան մեքենան կանոնաւորելու Հանքերն 

առաւելագոյն չափի մը Հասած էին յ Ա– 

ռանց աչգ մեքենային* անհնարին Էր 

պահպանել ռուսական բանակի թ ողած 

Հարստութիւնը, կազմակերպել փո-

խադրութեան գործը, գոնէ նուազագոյե 

չափով կանգուն պահել Հեռագրական, 

թելեֆոնի եւ Հաղորգագրոլթեանց ցան– 

ԱՐ, օժ՛անդակել զօրքերու փոխադրու-

թեան եւ չրԼաններոլ գօրաՀալաքման յ 

քաղաքացիական եւ վարչական այգ բո-

լոր աշխատանքներն ինքնին զէնւււորա-

կան բնոյթ կը կրէին, ինչ որ թեչագըր– 

ւած էր մեր այգ ժամանակուան պա յ– 

մ աններ էն է 

Հա յ ժողովուրդը , պայմաններոլ 

բերումով, մնացած էր ի ր ա կ ա ն ե ւ ի ր ա -

ւ ա կ ա ն տէրը ԱրեւմտաՀայաստանին ւ 

Այդ իսկ պատճառով, վարչական կազմա– 

կերպութիւնները կեդրոնանալոլ եւ կա-

ռավարական ձել. ստանալու Հա կա մ էտ 

Հ էն Հ Անկախ Հայրենիքի եւ. անկախ կա-

ռավարութեան անհրաժեշտութիւնը Հը– 

րապարակ կոլ դար է $արօնԷ եւ Վաս– 

պուրականէ շրջաններն արդէն կրցած 

էէն ստեղծել այնպէսէ ազգայէն կեդրոն-

ներ , որոնք տեսակ մը տեղական կառա-

վարական կազմէ պատկերն ունէին; 

Վասպուրականէ ղեկավարները քիչ մը 

աւելի առաԼ երթալով, հոն կազմած էէն 

տեսակ մը նա խարար ու թէւն, կոստի 

Համրաբձումեանէ նախագաՀութեամբ ։ 

Սակայն եղածը պարզապէս գործնական 

տնՀրաժեշտութենէ թելադրուած էր է 

Շրջանին մէԼ գրամ չկար , եւ սա ի պո ւած 

էէն թղթադրամ տպել, տեղական պար-

տաւորութիւներով եւ երաշխաւորու– 

թեամբ է Վարչական, տնտեսական եւ 

զինուորական աշխատանքներով բաժա-

նումը կատարուած եւ իւրաքանչիւր 

ճիւզէն ղեկավար մը ն չանա կո ւած է ր տլ 

Նման աշխատանքի բաժանում ել ղեկա-

վարութեան կեգրոնացում տեղի ունե-

ցած էր քանի մը կարեւոր չրԼաններու 

մ ԷԼ եւս | առանց սակայն ն ա խ ա ր ա ր ա կ ա ն 

անունը կրելու տ 

Այս քայլերը մասնակէ յայտարա– 

րոլթիւններ էին Հայաստանի անկախու-

թեան է Անոնք գործնական քայլեր ԷԷն է 

առանց ցուցամոլական աբտայայտու– 

թէւններու։ Այգ մթնոլորտէ մկԼ Հա-

սունցած էր արեւմտաՀա յեր ու նոր Հա-

մագումարէ մը անՀրաժեշտութէւնը։ 

ԹԷ՛ երկրի եւ թէ՛ Կովկասի մ ԷԼ գոյու-

թիւն ունեցող արեւմտաՀա յ մարմինները 

Համաձայն էին Համագումար մը Հրաւէ-

բելու , որ պէտի դար , պաշտօնապէս , 

յանուն արեւմտաՀա յերու , Հայաստանը 

Հռչակել անկախ յ Որոչուեցալ 1 9 1 8 – է 

Մ արտ ձ^֊ին կայացնեք այգ Համագու-

մարը, էր գրումի մ ԷԼ։ Բոլոր շրԼաննեբը 
ա.քդ Հրահանգը ստացած էին եւ ընտրած 

էէն էրենց պատգամաւորները, որոնցմէ 
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չատեր արդէն ճամբայ ելած՝ էին, երբ 

Փետրուար 27-ին կԴյնաբ էրզրումըՏ եւ 

Համագումարը չէր կայանար դէպքերու 

բերում ով է 

1 9 1 8 – / Յունուարի "կիղբէն պատե-

րազմական գ ործոզութիւնները ոաոա կա-

ցան : Մ ենք քաղաքական ակնկալութիւն-

ներէ աւելի, մտաՀոգոլեցանք ճակատի 

պաշտպանութեամբ։ Գոյամարտի այն օ– 

րերուն , Լենին ի նաիւագաՀութեամբ , բոլ– 

չեւիկեան քհոլսաստանի կառաւէարո լ– 

թիւնը ո ե կ ր է ւ ո մը կը Հրատարակէր 

Յունուար 3—ին , որով ԱրեւմաաՀա յաս-

տանը կր Հռչակէր անկախտ (\ւ, ( ՚ Բ ք ք^է 

այդ անկախութիւնը յարգելու Համար, 

իր Գ°րքերը կր Քաէէր Հայասաանէն յ 

(կուսաստան ԱրեւմաաՀա յաս տանը կը 

յանձնէբ գայլին բերանը, ու մեզ արիւ-

նոտած վիճակի մէ9 տեսնելով, Մոս– 

կրւայի բարձունքներէն կ՚առնէր պատ– 

մ ական մ եծ քա յլ մը , որ սակա քն , ա յդ 

օրերուն , ա յդ պայմաններու մ ԷԼ, եւ 

ռուսական Ղ°ՐՔՒ ՔայՔամՒ1 փախուս-

տով , պարզապէս ծաղրանք մըն էր ( ա– 

ւելի՚ն , կեղծիք մ ըն էր ։ 

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԷԻ ՆԱՀԱՆՋ, 

թ՛րքական բանակի գլխաւոր ուժերը 

կեդրոնացած էին րզնկա—էրզրում ճա-

կատի դէմ է Առածին քանի մը լուրԼ յար– 

Շտկողականներ էն ետք, (* ր զն կան տեղի 

կոլ տար Յէէնույսր 30-^5՛, Բս՚բերզը 

Փետրուար ձ—ին ինկաւ թուրքերու ձեռ-

քը , եւ ճակատը փոխադրուեցաւ Էրզրէ* ւ– 

մի պարիսպներուն տակ է 

Թրքական ուրիչ երկու զօրասիէներ 

կր գործէին Վանի եւ Տարօնի ոլղղոլ– 

թեամր * Տարօնի չրֆանին մ ԷԼ անոնց 

յարձակողական կէտերն էին՝ Մ Լ" յ 

տի մ ԷԼ՝ Աուլուխի կամուրջը, որուն 

պաշտպանութիւնը ս տան ձնած էին Աա– 

ԱՈ ԷՆ ցիներու եւ Մ չեցիներու զօրամա-

սերը ՚ իսկ միւս կէտը Ախլաթի շրջանի 

կամուրջն էր, որուն պաշտպանութիւնը 

1ւ աււ11ւ11աքււ*էա 

Ամթատ 

ս տան ձնած էր Ամբատ , Բուլանոլխ– Ա՝ա–. 

լազկերաի ուժերով յ Թրքական քանի մը 

յաբձակոզականներ , որոնք տեղի ունե-

ցան Յունուարին եւ Փետրուարին, Աու-

լուխի եւ Ախլաթի գծերուն վրա յ , Հան– 

դիպեցան Հայկական ուժերու կ"Րովի 

դիմադրութեան Հ Մինչեւ Փետրուարի 

21ւ–ը, Վանէն մինչեւ. Խնուս երկարող 

ճակատը մնաց ամուր, եւ թրքական 

գործողութիւները, որոնք կը ձգտէին 

ճակատը ճեղքել , անցան ապար դի ւն յ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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Հայ–թրքական պատերազմի բախտը 

պիտի վճռուէր էրզրումի տակ ւ Թուր– 

քերը ա յդ գծի վրա յ յա Լո ղութի ւՆն ե ր 

ունենալէ ետք միայն , կրնայի՛ն վտ ան-

՛ / ե լ խնուս ի եւ Վանի մեր գրաւած գիր– 

քերը։ 

Անդրանիկ եւ Տ"քթ՛ Զալբիեւ փո-

խագրուած էին էրզրում յ Անդրանիկի 

տրամադրութեան աակ եղած կանոնաւոր 

ե. անկանոն բո չոր ուժերը 8000 սոլին կը 

Հաշուէին ։ Թրքական բանակի ճշգրիա 

թիւր ձէէնք գիտեր • սակայն ութ 

ամիս ետք, երբ անոնք Հաբկաւէրուե– 

ցան ձգել կովկասը, Բա թո լմի գծով մի– 

ա յն 8 0 >000 զինուոր ետ քաշեցին ։ Եթէ 

այս թիւին վրայ աւելցնենք այն զօրա-

մասերը, որ Հայաստանի սաՀմաններուն 

վրայ | կովկասի թաթարական շրջաննե-

րուն մէ9 կը գտնուէին, կ՚ունենանք մօտ 

120)000–/՛ Հասնող բանակ մը է Այս բա-

նակ Էն առն ուա զն 50-60,000 Հոգի կը 
մասնակցէին 1 9 1 8 – ի Փետրոլարեան 

թրքական արշաւանքին, որ տեղի ունե-

ցաւ ԱրեւմտաՀա յաստանի ամբողՀ ճակա-

տին վրայ։ Մինչգեռ, էրզրումէն մինչեւ 

Վասպուրական , Հա յ կա կան գործ օն ու 

ժողովրդական բանակի թէԼԸ 2 0 , 0 0 0 – / ՛ 

Հազիւ կը Հասնէր ։ Այս բանակին երեք 

չորրորդը նորակազմ ուժերն էին ։ է*ա– 

տերը Հազիւ նոր Էին Հասած, երբ նա– 

ՀանՀը կը սկսէր է Այս պայմաններուն 

տակ, Հայկական նորակազմ ել իրարմէ 

Հարիւրաւոր քիլոմեթր Հեռու դասա-

ւորուած ուժերը ստիպոլյսծ էին չափ– 

լիլ իրենցմէ երեք անգամ աւելի թրքա-

կան կանոնաւոր բանա կնե րուն Հետ ։ 

Թուրքերը ՀետզՀետէ կը զօրանա-

յին է Գերմանական յա Հո ղու թիւններր 

բոլշեւիկեան (կուսաստանը ծունկի բե-

րած Էին Բրեստ—Լիգովսկի մէջ ։ Թուր-

քերըէ Աւստրօ—Հունգարիոյ Հետ միասին , 

յաղթական կողմը կը ներկա յանա յին 

Բրեստ—Լիգովսկի խորՀրդաժողովին ; 

Փետրուար կը ստանա յին ո է մ իա յն 

ամբողջ ԱրեւմտաՀայաստանը Հ որ Լե– 

նինի վբարեՀաճ% կամքով, Տ ունուսւ ր 

%—ին, անկախ Հռչակուած էր , ա յլ նաեւ 

կարսի եւ Պաթումի շրջանները։ 

Թուրքերը յառաջանալով մին չեւ 

էրզրումի պարիսպները, Փետրուար %5—ին 

սլաՀանջ ներկայացուցին կովկասեան իշ-

խանութեան՚ գատարկե( բոլոր սաՀման-

ները , որ Բրեստ—Լիգովսկի գաշնագրու– 

թեամբ Թուրքիոյ ձգած էին։ Հայերը 

տեղի չտուին, ու Հարգը լուծուեցաւ 

պատերազմ ով : էրզրումի տակ տեղի ու-

նեցաւ վճռական բախում մը, ել մենք 

պարտուեցանք • • • էրզրումը ինկաւ 

թուրքերուն ձեռքբ, Փետրուար 2՚7–ին է 

էրղրումի անկումով կը վտանգուէին 

հյնո լսի , Ախ է՛" թէ ել Վանի ճակատներն 

ալ տ Թուրքերը կը գրաւէին Հա սանդալէն 

ել ՚Բէօփրիւքէօյի ճանապարՀը կը կր– 

աըրէին յ Որով* էրզրում էն ել Բասենէն 

նաՀասնջողները միայն կարող կ*Ըձ/ս՚յին 

րոնել Աարըզամիչի եւ կարսի Ճանա-

պարՀը ։ Ւ"կ Տարօնի , Վասպուրականի 

եւ Ալաշկերաի շրջաններու զօրքերն ու 

ժողովուրդը իրենց դէմքը կը գարձնէին 

դէպի Արարատ է 

էրղրումի ճակատի կռիւները կը 

փոխագրուէին Աարըղամիշի տակ ։ Այս– 

պիսով է պատերազմը կը մտնէր նոր 

փուլի մը մէջ։ Այսաեղ կովկասեան Հ ա -

յ ա ս տ ա ն ի գոյութիւնը կը դառնար իւըն-

՛է V" յ առարկա յ : 

Թուրքերը ան մի Լա պէս չկրցան ներ-

խուժել կովկաս | քանի մը պատճառնե-

րով: Անոնք Համոզուած էէն որ է914–^ 

ռուսական սաՀմանէն ներս աւելի մեծ 

ու կազմակերպուած ուժերու Հետ գործ 

պիտի ունենային, ինէ որ իրականոլ– 

թեան բաւական մգ/ոիկ էր Հ Ատկէ զատ, 

նկատի կ՝առնէին այն պարագան , որ 

թէել էրղրումի ճակատի իրենց ուժերը 

կրցած էին Հասնիլ Աարըզամիչի մ օ տե-

րը , անգին՝ հւնուսէն, Մ ուշէն եւ Ախ լա-

թէն նահանջող ուժերը տակաւին կը 

մնային Ալաշկերտի դաշտին մէջ եւ Վանի 

ուժերը նոբ դիմած էին նաՀանջի ։ Ա— 

ռանց ճակատի Հաւասարակշռութեան , 

չէին կրնար աւելի յառաջանալ է Պատե-

րազմական այս նկատումներուն Հետ 

մէկտեղ, թուրքերը կարս Հաոնելէ ա– 

ռաՀ, երկու նպատակի կը ձգտէին » 
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Առա Լին , Փետրուար 2 1 ֊ էն սկսած 

Տրասչիզոնի մէԼ ձեռնարկած էին բանակ– 

ցութիւններու, աւելի տկարացնելու Հա– 

մար կովկասեան միութիւնը եւ Լլատելու 

Հա յ կա կան կամքը • 

Երկրորդ է կը սպասէին կովկասեան 

թուրք-թաթաբական շրջաններու ապըս-

տամ բութ եան, որ պիտի գար կռնակէն 

Հարուածելու Հայ ժոզովուրգը եւ ստի-

պելու մեզի , որ տարած ուինք բաղմաթիւ 

ճակատներու վրայ X 

ՆաՀանքր կր յուսա չքէ զօրքը , իսկ 

եթէ այգ զօրքը քանի մը շարթուան ըն-

թացքին կազմակերպուած է , ենթակա յ 

է անմիԼապէս քայքայուելուդ 

ԱրեւմաաՀա յ ժողովուրդը արմ ա– 

տաիւիլ եղած՝ կը նաՀանԼէր : Ն՚սՀանԼի 

պարագային , զինուորներու մեծ մասը կը 

միանար Ժողովուրդին, անոր ֆիզիքա– 

կան գոյութիւնը փրկելու է կողովուրդը 

կը. դառնար բանակ է Այգ ուժը Հայրե– 

նիքի սաՀմաններոլ պաշտպանութեան 

Համար անպէտք էր, բայց անիկա կը 

դաոնար զանգուածներու գոյութեան 

պա յքաբի միակ միԼո0Ը * 

Հա յոլթիւնը ժամանակ չունեցաւ 

պատրաստուելու; Բացի ատկէ է Հա յ ժո-

ղովուրդի ծոցին մէջ և կռնակէն, թուրք֊ 

թաթարական Հատուածները ընգՀանուր 

ՀրդեՀ մը րոնկեցուցին Հայկական բոլոր 

շրջաններու մէԼ։ Այդպիսով, Հայ երկրի 

ամէն մէկ անկիւնը կը դաոնար պատե-

րազմական ճակատ մը եւ շրջաններու 

ֆիզիքական գոյութիւնը կախուած էր 

տեղական ինքնապաշտ պան ութ եան ու-

ժերէն ւ Այս իրողութիւնը մեծապէս Լչա– 

տեց Հայ զինուորի կորովըք Առանց այն 

ալ անոր Հոգին սարսած էր բոլշեւիկ– 

եան փլուզում էն , եւ , բնական օր էն , կ*ու– 

զէբ տուն դառնալէ իսկ Հիմա իր աս էն 

դաոնաքյլ աւելի Համոզիչ Էր է որով– 

Հետե ւ ան կը դաոնար կռուի նոր ճակատ 

մը երթալու ել իրեննեբը փրկելու ստոյգ 

կորուստէ է 

Տարօնը ել Վասպուրականը դիմա– 

զրեցին յառաջխաղացող թրքական բա– 

նակներոլն յ 1 9 1 8 – / 8 ունոլարէն սկսած 

մինչեւ Ապրիլի վերջը, չորս ամիս տե– 

ւեց պատերազմը այս ճակատներուն 

վրայ % Էրզրոէ–՚քի անկումը անշուշտ յ ՚ , է յ ~ 

էւալքիչ Էր է Բայց Փետրուար 21–Էն մին-

չեւ Ապրիլի վերջը % Տարօնի, խնուս ի եւ 

Վասպուրականի գունդերը չարունակե-» 

ցին կռիւը, եւ կրցան ժողովրդական 

զանգուածները անվտանգ Հասցնել Արա»* 

ր ատեան աշխարՀը, Հանգրուանէ Հան– 

զըրուան , առանց խուճապի է 

Հաչտպանողական կռիւը թուրք բա-

նակի գէմն էր։ Աակայն կային թշնամի 

տարրեր, որոնք մեր թիկունքը կը վը– 

տանգէին է Այգ տարրերուն գէմ յարձա-

կոզական ջոկատներ սա ի պո լած էինք 

շարժման մ ԷԼ գնել, մեր թիկունքը մա ք ֊ 

րե/ոլ: ՆաՀանջի ճանապարհներուն վը– 

րտյ, ժողովրդական զինուած զանդուած– 

ներր վճռական գեր խաղացին եւ ապա– 

Հովեցին թէ՛ իրենց ճամբան եւ թէ՛ է ֊ 

ոենաք թիկունքը: 

կռիւ ոլ նահանջ, Համառօտ պատ~ 

կեր մը Հինգ—վեց ամիսներու ամէնօրեա լ 

դո քամարտէն , ամբողջական պատմու-

թիւնը չի տար այն անհուն կորովին, որ 

ԱրեւմտաՀա ք այս րազմութիւններր Կ 

յայտ բերին երկարաձգուած այս դժնզակ 

կռիւներուն րնթացքին: Բայց վկայու-

թիւն մրն են այգ ժողովուրդի կամքին, 

որով կառչած կը մնար իր Հայրենի Հո-

ղերուն եւ կ*ուղէր վերականգնել իր Ա– 

պատ Հա յրենիքը է 

ԳԱՂԹէաՄԺ 

ԱրեւմաաՀա յ 1 5 0 , 0 0 0 – * & աւելի 

բազմութիւնը կը դիմէր գէպի Արարաա-

եան աչխարՀ է Այս բազմութիւնը գաղ-

թականի Հոգեբանութիւն չունէր ։ 

Այս անգամ, Հայ ժողովուրդը զին-

ւած էր եւ աւելի կազմակերպուած* 

ներքնապէս % իւրաքանչիւր նաՀանգի Հո*, 

ղովուրդը Հաւաքական ուժ մը կր ներ-

կայացնէր է Ան կը դիմէր <յագթաշարժի 
էս կ ՛որոնէր նոր հայրենիք մ ը , հոն ար-
մատ ձգելու համար։ Իսկ իր գո յութեան 
պահպանումը կը վստաՀԷր իր զէնքին եւ 

Հաւաքական ուժին ։ 
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՝է՝աղթա շարժը աԼւլյէ ունեցաւ, ապա– 

ղսգրոսացա* սսւող Ալ այգսլրսով Էքո >Վ– 

ցաւ. անոր տարերայրս ւււօ՚ը ; Հրզբուս Լ, 

Աատասգրս ժո/Լ*1Վւօ–լւ.էԱ , ր"*Հլ՛ ւ՚ասռսզս, 

աո֊աեճրն Տաւաքաէլասուէք րւս սլչ չու-

նէր • անշաղախ տարրերէ բաղէլացած Էր 

Իւ. ա յ ՚ Է նաՀաԿգէ նաԼսզրս ա զգարեա կշ" ւ– 

թիւնը շէր ներկայացներ ։ Այս բացասա-

կան կողմը աւելէ շեշտուեցալ , նաՀանԼէ 

գծէն Հետեւանքով ։ ԷրզլւուԱ Հհ եւ. ք+ասե– 

նէն նաՀանԼող օ՚ււղովոլրգն աԱցաւ կարս , 

անկէ Ալեքսանգրապո լ եւ֊ րռնեց Ւ է ֆ ֊ 

լիսէ երկաթուղագէ&ը ( կամ աց—կամ աց 

ւլինաթափուհլով ; իսկ Լօռի է ձորն անց-

նելէ եաք , այգ ժողովուրդը դարձաւ 

ան Հա յրենէք գաղթական րաւլև ութէւն 

մը, ենթակա յ վլւացիներոլ , թ աթարնե-

րու. եւ Հէւսէսային լեռնականներու, ար– 

Համ ար Հանքին ել թշնամանքին ։ Այս Հո-

սանքը րազմապատկուած էր կարսէ եւ. 

Ալեքսանգրասլոլէ թէ՛ աեղացէ ել թէ Ա— 

րսւՍ տաՀայ փախստական Հարիւր Հա-

զարաւոր գաղթականներով, որոնք Հայ-

րենի սաՀմաններէն Հեռու էն կան , տան– 

Լըւեցան ու վնասուեցան, րայց էրենց 

շարժումներով առանձին անգրագարձոլմ 

մը չունեցան Հա յաս աան է բախաին վը՜ 

բայ է 

Վասպուրականի ժողովուրդը երկու 

թեւերու բաժնուեցաւյ Մէկ մեծ մասը 

կոսաի Համբարձումեանէ , Լ • Հյաղոյ– 

եանէ եւ Պուլկարացէ Գրիգորէ ղեկավա– 

րութեամբ Վանէն գէ^եց գէսլի Պարս-

կաստան է Իսկ միւս մասը Գնգ, Տ ՝ Բաղ– 

գասարեանի , Հմ > Մանուկեանէ , Ասլանի 

եւ այլոց ղեկավա րութեամ բ անցալ 

ԲերԿրՒԻ կտմուրԼը եւ գիմեց գէպի Ա՜-

րարատ է 

Գէսլի Պարսկաստան գիմ ե լու երկու 

գլխաւոր պատճառնեբ գո յոլթէւն ու– 

նէ էն է Առա Հէն գրգա սլա աճառը անգլիա-

կան բանակէն մ էանա լու Հաւանականոլ– 

թինն էր \ Անգլիացէները Պաղտաաէն ա-

ռաԼացած էին Պարսկաստանի ներսերը : 

Անոնց միանալը ապաՀով ճակատ մը 

կազմելոլ երաշխիքը կու տար, քան վչլս– 

տաՀիլ փոթորկուած կո վկա սին, որ 

թրքական կրոլնկներոլ տակ կիյնար ։ 

Պա֊լկարսւցի Գրիգոր 

Օրկրսրգ պատճառը Բերկրէէ վախն էր տ 

՛Հանի առա Լին նա Հան Լին , վանեցիները 

օ անրապէս վնաս ուած էէն եւ ս ՚ շ ք ե ր ր 

ւլախցած էէն այգ կիրճէն տ Այսպիսով, 

Վասպուրականի ժողովրգէ եւ զինեալ 

ուժերու մեծ մասը կը բոնէր երկար ճա– 

նապարՀ մը, կը Հասնէր Պաալտաա , 

Պասրա , ու կ՝իյնար Բագուբայէ վրան-

ներուն տակ՛՛* երկար պատմութիւն է 

վերադարձ՝ գէպի անկախ ու կախեալ 

Հայաստան , եւ սակայն , տ յգ գաղթ ։ 

շարժին մասնակցող բազմութեան վեր– 

Լին բեկորները, Հեռաւոր Արաբիոյ մ ԷԼ, 

այս տխուր պատմութեան շարունակու-

թիւնը կը կազմեն տակաւինէ 

Գաղթաշարժի կեգրոնական Հոսան-

ՔԸ կը սկսէր Խնուս ի , Ա՝ ուշի , Ախ լա թի 

եւ Մ ալազկեբտի շրԼաններէն եւ կը 

կեգրոնանար Ալաշկերտ : Այս չրՀանի 

մ ԷԼ լուրՀ լմւդՀարումներ տեղի ունեցան 

թաթարական կանգուն մնացած քանի մը 

գիւղերու Հետ , որոնք Ա • ՏովՀաննոլ 

վանքի մօտերը ժողովուրգի ճանապարՀը 

կտրած էին ւ Զէնուած ժողովրդի ալիք-

ներուն տակ կ՚ընկճուէին թաթարական 

եւ քրտական Լարք մը գէ՛՜զեր եւ աոատ 

պաշար կը ձգէէն զօրքէն եւ ժողովսլլւ– 

գինւ 

կարսի անկումէն ետք, ժ-ողովուր գն 

ու զինեալ ուժերը ամփոփուեցան Գէատ– 

նէ եւ Մ ուսունէ շրԼանէն մ ԷԼ է /՝ա յա– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 
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զիտէն (Օբկովին վրայէն) եկան եւ. ան-

ցան վասպոլրակաԽցէհերը : 

Տակաւին Արարաաեան լեռնաշղթան 

չանցած, Տարօնի եւ Ալաշկերտի ժողո– 

վըրգական ղեկավարները, զօրագունդէ-

ր ո լ վարիչներուն Հեա ժողով ըրին վեր-

ջին Հողաշերտին վրայ, գոյուր-ծան 

պ ա յ ք ա ր ի ուղեգիծ՜ մը պատրաստելու 

Համար է Այգ ժողովէ մ ԷԼ որոշոսեցաւ 

ժողովրգի Հեա մնալ եւ ղեկավարել 

գաղթաշարժը, դաոնալ աեսակ *1 ը շար-

ժական բանակ, կեդրոնացած պաՀել 

զինուորական ( կուսակցական եւ վար-

չական ղեկավարութիւնը , եւ ընթացք 

տալ 1 5 0 յ 0 0 0 — ա ւ ե լ ի ժողովրդական 

զանգուածի մը շարժումներուն : Զ ° ( ՚ ք ն 

ու զինուած ժողովուրդը մէկ մ էութեան 

մ ԷԼ ձուլուեցանյ Զինուած ժողովոլրզը 

կազմակերպուած տարերային մեծ ուժ 

մը դարձաւ է 

Արարաաեան Հայաստանի քարտէսը 

մեր աչքերուն աո.Լել ունէինք: Ա՝եր աչ– 

քերը կը յառէինք լեռնամասերուն եւ. 

թաթարական շրԼաններուն վրայ ւ Հա յ– 

կական լեռնամասերը մեր ժողովուրդի 

ապաւէնը պիտի ԸԱա յին ել մենք բնա-

կան ամրութիւններէն օգտուելով՝ գո-

յամարտը պիտի շարունակէ ինք ւ Գոյա-

մարտը ապաՀովելոլ Համար, անՀրա– 

Ժեշտ էր թաթարական ապստամբ շրջան-

ները Լորոնք կռնակէն եւ կողքերէն կը 

Հարուածէին Հայ ժողովուրդը) առնել 

զինուած ^՚ոՂ.ո,Լրգէ ազդեցոլթեանը 

աակ: Պարզ տրամաբանութիւն մը ու-

նէր գէպի Արարաաեան Հայաստան դի-

մող արեւմտաՀայ զինուած զանգուածը է 

Ան կը մտածէ ր , - եթէ թուրքը բռնի 

ուժով զինք դուրս կը քշէ իր Հինաւուրց 

Հայրենիքէն, ու ինքը Արարատն անց-

նելէ ետք, անՀող ոլ անծածք բազ-

մութիւն մը պիաի դառնա յ , իր մարդ-

կային սրբազան իրաւունքն է գրաւել 

՚Լէնքի ուժով թաթարական գիւղերը եւ 

բնակիչ Հոն, իբրել իր ՆՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻ-

ՔԸ։ 

Այս ուխտով ոլ վճոյսկանութեամբ 

Տարօնի, Ալաչկերաի եւ Վասպուրականի 

ժողովուրդը, Ապրիլի վեբԼերը, Արա-

րաաեան բարձունքներէն, ձիւնէ Հիւսի 

մը պէս % վար կ՝ի Լնէր գէպի V ուր մա լու ւ 

Այս զանգուածն է ր , որ մնաց Հա-

յաստանի Հանրապետութեան (տակաւին 

չկազմուած) սաՀմաններուն մէԼւ Չափեց 

երկրի լայնքն ու երկայնքը, գալարուե-

ցաւ վտանգներու ցանցերուն մ ԷԼ, արիւ– 

նոտեցալ ու արիւնոտեց, բայց զօրացաւ 

ել արմատ Հգեց նորակազմ Հայրենիքի 

Հողին խորքը է եւ Հայկական դիմագիծ 

տուաւ անոր 

ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ 

կռուի երկրորդ փուլը կը սկսի , երբ 

արեւմտաՀայ զինական եւ Ժողովրդա-

կան ուժերը ոտք կը գնեն (հո ւս աս տան ի 

1914–/ սաՀմաններուն վյրայ։ 

թ՛ուրքերը , Էրզրում ի գրաւում Էն 

ետք , յա ուա Լացած Էին գէպի Աարըղամիչ 

ել կարս է իսկ Տարօնի ել Ալաշկեբտի 

գիծ ով կը մօտենային Արարաաեան լեռ-

նաշղթա յին ։ Պարսկաստանի սաՀմանը 

անցած վասպուրականցիներուն դէմ կը 

բացոլէր նոր ճակատ մը, զիրենք Հետա– 

պընդող թրքական բանակին գէմ ։ 

քհ ուս ական ուժերը Հեռացած էին, 

որով թրքական ճակատներու ամբողԼ 

ծանրութիւնը կ՝ իյնար նորակազմ Հայ 

մարտական ուժի ոլսերոլն ։ 

Ազգային էքորՀոլրդը, իր կազմ ու– 

թե ան առա Լին օրէն, ձեռնարկեց վերա-

կազմ ելու այն զօրամասերը, որոնք տա-

կաւին զէնքի տակ կը մնային ել ճակատը 

պաՀելու գիտակցութիւն ունեցող սպա-

ներուն ենթակա յ էին ։ Լուծուած կա– 

մալորական գունդերէն Հայ զօրամասեր 

կազմող վաշտերն ու սպաները տակաւին 

կը մնային ռուսական բանակին իբրեւ 

մասնիկ։ Երբ ա յդ բանակը քայքայ-

ւածճ կը Հեռանար ճակատէն եւ կովկա– 

սէն, Հայ սպաներն ու մնացորդաց վաշ-

տերը Հայկական զօրամաս կազմելու 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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գործին կը ձեռնարկէին, Ազգային Խոր– 

Հուրդի ղԼ կավարութեամր : 

Ազգային /&որՀոլրդը սպարապետ 

նշանակած էր զօրավար Նազարբէգեանը, 

որ պարտաւորութիւն ունէր Հայկական 

զօրաբանակ մը կազմել, երկոլ զօրաբա-

ժիններովդ է 

կազմուած կամ նոր կազմուելիք 

զունգերը փութով մարմին կ՚առնէին ել 

ի մտի ունէին պատերազմի երկրորգ 

փուլին թշնամիին գէմ ճակատելու. Հաւա– 

նա կանո ւթի էնը , երբ ան պիտի Հասն Էր 

1 9 1 4 – / սաՀմաններուն՛. Թէ՛ Հ . 8՛ Գաշ– 

նա կզութեան վարիչները եւ թէ՛ Ազգա-

յին հ/որՀուրգին մասնակցողները կը գի– 

տակցէին գալիք օրերու ճգնաժամը, եւ 

այդ պատճառով կովկասեան սաՀմաննե– 

րոլ պաշտպանութեան Համար պատ բաս– 

տութիւններ կը տեսնէին : Տակաւին ռու-

սական մեծ բանակի կմախքը կար եւ 

սպա յակո յտը շարունակութիւնն էր ռու-

սական Հսկային, որ ճամբաներուն վրայ 

մ՛եծ մասով խելագար ամբոխ մը կը 

գառն ար ։ 

Այս իրականութեան կողքին, կա յին 

Վրացիներ | Ատրպէյճանցիներ եւ. Հայեր 

որոնք կովկասի բնիկ տէրերն էին, Ա1— 

ւաւնց պ ե տ ա կ ա ն կ ա ռ ո յ ց ի ։ Ռուսաստանի 

Համապետական գոյավիճակը տիրական 

կը մնար թէ՛ վարիչներու ել թէ ազգա– 

բնակէութեան մտայնութեան մ ԷԼ 5 

. 1 9 1 8 – ^ Յունուարին , Լենին ի Հրո-

վարտակը լոյս կը տեսնէր , որով՝ ռու-

սական բանակը կը Հեռանար Արեւմաա-

Հա յաստանէն, ո ր պ է ս զ ի Հ ա յ ա ս տ ա ն ը 

ինքնավար դառնար եւ. ազատ կամքով 
ու հանրաքուէով իր բախտը տնօրինէր: 
Այս յա յտարարութիւնը կա յսրութեան 

փլուզումի առա Լին ազդանշանն էր յ Հա-

զիւ ամիս մը անցած հ կու գար Բրեստ -

Լիդովսկի անձնատուութեան աղիտալի 

Հաշտութեան դաշնագիրը, որով ռուսա-

կան կայսրութեան երկրամասերն ա/, 

առանց պայմանի , թշնամիներուն կը զի– 

Լէին I Քաղաքական այս ծանր կացու-

թեան բերում ով՝ կովկասը կը կտրուէր 

Համապետական կառոյցէն եւ կը կառա-

վարուէր կովկասեան Աէյմովւ հ/առն 

կառավարութեան մ ԷԼ տեղ ունէին Վր ա– 

ցիներ, Ատրպէ յճանցիներ եւ Հայեր, ո– 

րոնք ՄԻԱՍԻՆ պիտի պաշտպանէին Ալք– 

ւած պատերազմի ճակատը է Աակայն, 

վրացիներն ու ատրպէ յճանցիներ ը կա՛մ 

կը դաւէին Հայերուն դէմ եւ կամ ուրիշ 

Հաշիւներով քայլ կ՚առնէին յ որով պա-

տերազմի ճակատը կը մնային Հայերը, 

վտանգի ել անորոշ ճակատագրին դէմ 

յանգիման ։ 

Արդ, երբ թրքական բանակը Հա սալ 

Աարըղամիշ ել յառաԼացալ դէպի կարս , 

զօրավար Նազա ր բէգեան, իրաւական 

կերպով ( ենթակա յ էր կովկասեան մի՛ս– 

ցեալ կաււավա բութ եան : լէս է կա-

ռավարութեան վարչապետը վրացի Ջը– 

Ի՚էնզէլին էր։ Այգ կեդրոնին մ ԷԼ նըս– 

տող կառավարութիւնը % բանակցու-

թեան ց ճամբով եւ գիտալորեալ Հրա– 

Հանգներով, Լլատեց մեր զօրամասերու 

դիմադրական Կ ՚ ՚ Լ ՚ ՚ ՚ վ ը , եւ նախաձեռնում 

թեան ոգին ։ իրար չէզոքացնող ա յդ 

մ թնոլորտի մ ԷԼ , Աարըղամիշ ել կարս 

կ՝իյնային թչնամիին ձեռքը ։ 

Շատերը կը կարծէին , թէ թրքական 

բանակները կանգ պիտի առնեն ք՝բեստ -

Լիդովսկի սաՀմանագծած շրԼաններուն 

մ ԷԼ եւ պիտի չառաԼանան կովկասի խոր-

քերը ։ Այգ ենթադրութիւնը օդը կը ց ըն-

դէր , երբ թուրքերը, առանց կանգ առ-

նելու, կ՝ առա Լան ա յին գէպի Ալեքսան– 

գրապոլ։ Քաղաքական Հոգեկան բեկումը 

կը սկսէր այդ օրէնյ 

Հայ ղեկավարներն ու Հայ Ժողո-

վո ՚ ֊ ր դ ը | ա յգ օրերուն , վերԼնականօրէն 

կը զգային, թէ ՄԻՆԱԿ էին թուրքին 

գէմ ։ Թէ՝ կովկասի Մ իոլթիւնը գո յ ու-

թի ւն չունէր ։ Թէ՝ մեծապետական (հու-

սաս տանը է ցարական թէ ընկերվարա-

կան , մեր Հորիզոններուն վրա յ ա յԼեւս 

ներկայ չէր, ու մենք ստիպուած էինք 

ցեղային կռիւը ( օրհասական պատեբազ– 

մը մղել մինակ , մեր սեփական ուժերով, 

գոյութեան պայքար մ ը, որ րնաԼնԼոլմի 

V սպառնալիքով կա խո ւած կը մնար կով– 

կասաՀայ ել Արեւմ տա Հայ բազմութիւն– 

ներոլ գլխուն է 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Խմրապետ. Մուշեղ 

ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ Դ՛ԱՇՏԻ՛Ս ՄԷՋ 

Երբ Թէֆլէսէ մէԼ կովկասեան երեք 

ազգեր ը կեղծ մ էութեան մը գաւը կ՝ապ֊ 

րէէն , ու Հայերը մօտեցող ճգնաժամէ 

տառապանքներով կը գա լարուկէն, կար– 

սը կ ՚ ի յ ն ա ր , կարեչի կ ըսել, Զխէնգէլէէ 

դաւադիր ՀրաՀանգով յ կարսէ անկոլ-

մկն ետք, Հայերը իրենց ճակաաագրէն 

ձգոլած կէն տ Ուժերու ամփոփում , գուն-

դերու. դա սա ւորում, արեւմ աաՀա յ զէն– 

եալ ժողովուրդէ Համախմբում, բարդ եւ 

խաոնակ կեանքէ մը պատկերը կը պար– 

զկէն, 

պատերազմէ ՀբգեՀկն բոն ուած 

Հայ կեանքը կը թաւալէր տ Այգ օրերուն , 

էրական կեանքէ բերումով, Հայ ժողո-

վուրդը երկու կեդրոն կ՚ունենար յ Թիֆ– 

/էսը, ուր Ազգայէն Խ ՚ ՚ ր Հ ո լ ր գ ը կը գոր-

ծ է ր , ել Երեւանը, ուր Արամ Ա՝անուկ-

եանէ զեկավարութեամբ՝ կեանքէ կոչ-

ւած կր Երեւանէ Ազգայէն /ԱորՀուրգը ։ 

Երկու այս կեդրոնները կ՝աԼակցէին 

սպարապետէն եւ զինուորական պատաս-

խանատու վարիչներուն՝ Հայ ւէարտա– 

կան ուժերը կորովէ դիմադրութեան մը 

պատրաստ պաՀելոլ յ Այգ կեգրոննԼրսւն 

սւ Լա կից կը Հանդիսանա յին Հ • (Տ • 7 ՛ • 

կեգր • կոմիտեներն ոլ Հասարակական 

Հաստատութէւնները , որոնք գրութեան 

հանրութիւնը էի ո ՛էէն կ՝ ըմբոն կէն յ 

ք՝այց Հայ գաղթաշարժը ալեկււծ 

ծովու մը վերածած կր Աբարատեան գաԼ– 

աը : Զէնեալ ժողովրդական զանգուած՜-

ները , էրենց զաշաերու, գումարտակնե-

րու ել ձէաւյւր խումբեբուն Հետ միասին 

կը չաբժէէն բաց երկնքին տակ , ու օր~– 

ւան բոլոր ժամերուն ժողովրդական այգ 

ալէքները կ՝առաԼանային, կը տարած– 

ւկին ել կը կռուէին , երբ աԼէն ոլ ձա– 

խկն իրենց ճամբան կտրող թչնամէնե– 

բուն կը Հանգէպկէն ։ 

Աոլրմալուէ թրքութէլնը մեծ մասով 

ընկճուեցաւ, ու աեղէ տուաւ զինուած 

Հայոլթեան է ԺողովրդԷ ել զինուած ու-

ժեր ոլ ալիքը Հասած կր Ար աքս է ափերը I 

Թուրքերը կարսէ գրաւումկն ետք, է– 

րենց ուժերն ամփոփած՝ կ՚աոաԼանային 

գկպէ Ալեքսանգրապո լ ։ Անգրանէկ մ օտ 

1 0 0 0 Հոգէով անցած կր Ախալքալաքէ 

ՀրԼանը ։ Վճռական գործողոլթէլններոլ 

նախօրեակը կ՝ապրկէնք տ Թրքոլթեան 

վերջնական ել վճռական դրոՀը ուղ– 

ղըլած կր Հայ ժողովուրդէ կուրծքէն, 

վերքին եւ մնացորգ օճախն ալ մարելու 

Համարէ Հայութեան կկսը, Արարատ– 

եան գաչտէ եւ Հայկական լեոներոլ մ ԷԼ, 

ոտքէ վրայ, բացօթեայ կեանք մը կ՚ապ-

րէր , գամ ոկլեան սուրը կա խո լած էր 

գչխուն յ 

Վասպոլրականէ ել Ալաչկերտէ ժո-

ղովուրդը կը աեղաւորուէր Երեւանէ եւ 

կԼմէածնէ չրԼաններուն մկԼ է Վասպու–՛ 

րականէ զինուած ուժերը կը մնային ա– 

նոնց գունդէն մկԼւ 

Տարօնէ նաՀանգէ ժողովուրդն էր 

զէնական ել վարչական ամբողԼոլթէլնը 

կը պաՀկր։ Ան կը դառնար մարտական 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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հ ա մ ա յ ն ք մը, որ պատ մ ական նշանս*– 

կութ իւն մը ունեցաւ է Այդ Հաւաքակա– 

նութիւնը , որ յեղափոխական փորձառոււ– 

թիէն, Հաւաքական կամք եւ. կարգապա-

հութիւն ունէր , մարաական գործոզու– 

թիւններով ո՛շ միայն իր գոյութիւնը 

կրցաւ պահպանել, ա յ լ աղգային աղա– 

աամարաի ճանապարհին յ ուղիզ գծ՜ով, 

իր աուրքը աուաւ, աննկուն Հետեւոզա– 

կանութեամր մը է 

Ապրի (ի վերԼին շարթուն, Անդրանիկ 

նամակներ գրած Էր Տարօնի շրԼանի զին– 

ւորական ղեկավարներուն եւ կը թել$ս– 

ՂՐ^Ր ոՐ ԲՈԼՈՐ դին՛1 ւած ուժերը կեգրո– 

Նանան Լօռիի լեոներուն եւ անտառնե-

րուն մԷԼ , ուր ինք ալ պիաի գանուէր , 

եւ այգաեղ կազմակերպեն գիմագրու– 

թիւն մը։ Հակառակ պարագային* կա-

րող էին անցնիլ Ւիֆլիսի շյրԼանը։ 

Խորհրդակցութիւն մը աեզի ունե-

ցաւ Ար աքս կայարանի դաշտին մ ԷԼ, Ա– 

րաքսի ափին : Այգ խորհրդակցութեան 

կը մասնակցէին Մ ուշի, Աասունի, Խը– 

նուսի ել Մալաղկերտի շրԼաններու կու֊ 

,ւակցական եւ զինուորական ղեկավար-

ները յ խորհրդակցութիւնը եկաւ այն եզ-

րակացութեան, թէ Լօռին չէր կրնար 

Հանդիսանալ այն վայրը, ուր կրնայինք 

կեդրոնանալ, ապրիլ եւ կռուիլ։ Լօոիի 

Հայութիւնը աղքատ էր եւ լայն գործո-

ղութիւներու Հնարաւորութիւններէ 

զուրկ : Հետեւարար, բացասական պա-

տասխան մը գրեցին Անդրանիկին եւ 

Հրաւիրեցինք զէնք՝ միանալ իրենց ու-

ժերուն , գործել Արագածի եւ Երեւանի 

շրԼաններուն մէԼ։ 

Անդրանիկ "է.րիշ նամակով մը իր 

տեսակէտին վրայ պնդեց։ Ա մրաս, ի, 

Հասրաթի, Փ ի լոսի եւ այլոց ղե կավա-

րութեամ ր քանի մը վաշտ զինուորներ 

Արա քսի կայարանէն մեկնեցան գէպի Ա~՝ 

խալքալաք եւ միացան Անդրանիկին ։ 

Աակայն Տարօնի զինուորական եւ ժողո– 

վըրդական մեծագոյն զանգուածը մնաց 

ել շարունակեց նախօրօք գծուած ճանա– 

պարՀը ։ 

Թաթարները Բորչալոլի մ ԷԼ, Արա-

գածի ստորոտները, Զանգիբասարի, ԷԼ-

միածնի, Աշաարակի եւ Բէօյիւք Վէաիի 

սաՀմաններուն վյրայ անընգՀատ կը 

կտրէին երկաթուղիի Հաղորդակցու-

թիւնը եւ պատառ-պատառ կ՝ ընէին մեր 

փոքրիկ Հայրենիքի ամրոց Լութ իւնր ՚. 

Աուրմալուի դէպքերուն արձագանգր 

արդէն Հասած էր Երեւան , ել վրդոված 

մեր չարք մը ընկերներուն խիղճը։ Բս,յքք 

Լ ր ր ԱրազՀւ անցած՚ զինեալ բազմու-

թիւնը ծաւալեցալ էԼմիածնի ել Աշտ ան-

րակի շրԼաններուն մ է Լ ել ընդՀարե– 

ցաւ թաթարական գիւղերուն, փոթորիկ 

մը բարձրացաւ Երեւանի մէԼ՛. Համա– 

ռուսական ընկերվարական եղբայրու-

թեան եւ խաղաղ Համա կեցութեան իրենց 

ընթացքին վրայ արատ բերող երեւոյթ-

ներ նկատեցին ԱրեւմաաՀա յե բու ս/–– 

րւսրքները: Բա յց ժողովրդական բանակը 

ա ի պո ւած Էր ճամբան շարունակել, ու 

ճամբան կտրողին ձեռքը կոտրել ։ 

ԷԼմիածնի եւ Աշտարակի 24 թաթա-

րական գիւղերը երբեք ունկնդրած չէին 

Երեւանի ըհկերվարական եղբայրական 

կոչերուն տ Բայց զէնքի Հարուածներուն 

տակ, ստիպոլեցան ԼԱել արեւմտաՀայ 

զանգուածներու սուրի քարոզը ։ Թաթա-

րական գիւղերը տեղի տուին եւ Հեռա-

ցան այդ շրԼաններէն է 

ԱՐԱԳԱԾԻ ԳՐԱԻՈԻՄԸ 

Թուրքերը մօտեցած Էին Ալեքսան– 

դրապոլին է 

Հայաստանի պատերազմական գոր– 

ծողութիւններոլ Համար , Արագէսծի թի-

կոլնքային թշնամին զսպելու գործը 

դարձած Էր Հրամայական անՀրաժեշ– 

տութիւն մը ։ Աասունցինեբ ել Մշեցիներ 

ստանձնեցին ա յգ ծանր պարտականու-

թիւնը ւ 

Սարդարապատի մ ԷԼ ներկայ Էին 

Աասունցիներոլ գունդը եւ քՏնուսի գուն-

դի վաշտերը , Աասունցի Մ ան ո լկի եւ 

Մուշեղ Աւետիս եան ի ԼԱասունցի) ղե– 

կավարութեամբ % Համախմբուած այգ 

ուժերը դասաւորուած Էին եւ պատրաստ 

արշաւանքի ձեռնարկելու է 
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Մօյաւք կարօ 

Մայիս ^–ի գիշերը ք Տարօնի շրԼանի 

պատասխանատու գործիչները իրենց ու-

ժերու. թիւը ել ի/մբապեաներոլ ցանկը 

ներկայացուցին տ Հագար երկու Հարիւր 

մարաիկներ սլիաի մասնակցէին արշա-

ւանքին ։ Պատասխանատու ղեկավարներն 

Էին Աասունցի Մանուկ , Աասունցի Ա՝ու– 

շեղ % Մօրուք կարօ , Զօլօ , Հազար Պե– 

տոյեան, Արմէն Աասունի, Մխիթար 

Գարմանեան ։ Ասոնցմէ չորսը արգէն Տա– 

րօնի Հ . Տ ՚ Դաշնակցութեան Կ • կոմիաէի 

անգամներն էին ւ կ ուսա կցական եւ մ ՛ա ր– 

տա կան ուժերը միաձոլլուած էին է 

Մ ենք, այգ օրերուն , գաղափար չու-

նէինք, թէ ճակատագրական կռիւ մը 

աեղի սլիաի Ունենար Աարգարապաաի 

անասլաաին մէԼ՛. Դ-րոյի զօրամասերը Ա– 

րարաաի լեռնաշղթան բռնած էին եւ 

յարձակում մը կը սպասէին Ալաշկեր– 

՚ ո է ն եւ Վանէն յառաԼացող թշնամիին 

կողմ է ւ է Լմի ածն ի , Աշտարակի եւ Արա-

գածի զինուորական գործոզութիւնները, 

փաոտօբէն, Աարգարապաաի ճակատա-

մարտի նախերգանքներն էին է 

Մայիս $–ին, Աարգարապաաի ճա-

կատամարտէն 18 օր առաԼ, ա ր շա լո յս ը 

չբացուած, արշաւախումբի Լո կա տները , 

ձիաւոր եւ. Հետեւակ ուժերը մեկնեցան 

I) ար գա ր ապատ էն եւ առաւօտեան ար– 

չաշո յսին խիզախ յարձա կողա կանո վ մը 

գրաւեցին երկու փոքրիկ ՚էԷ՚-ղՒ ր ^Լ Հա-

սան Թալին ի բերգին տակ ; Առանց ժա-

մանակ կորսնցնելու, եւ առանց նկատի 

առնելու թշնաս ի ի տեղատարափ գ՚Աւ՛էակ-

ներու. աւերած ուէք իւնը , մէկ ժամ ուա յ 

Ը^թացքին մագլցեցան բ՛՛րդի պարիսպ-

ներուն վրա յ յ թշնամին ժամանակ չու-

նեցաւ. փախուստի եւ սրախողխող ին-

կաւյ Աասունցիներէն սպաննուեցան 1 6 

աննման կտրիճներ ել վիրաւորուեցան 

13 Հոգի ։ 
Թալին ի անկումը սարսափի մատնեց 

Արա գա ծ ի լանԼերուն վրայ տեղաւոր– 

ւած թշնամին է $արօնցիներոլ արշաւան-

քը կանգ չառաւ ։ Երեք օբուայ ընթացքին , 

ԹալինԷն մինչել ք)ւճան եւ Բ իւրական, 

Աչտարակի մօտերըք մօտ 7 0 քիլոմեթր 

տարածութիւն մը, մաքրուեցալ թրքա-

կան տարրերէն յ Աարգարապաաի շրԼանի 

մ ԷԼ կուտակուած Հայութիւնը բարձրա-

ցաւ լեռ եւ տեղաւորուեցալ իր արիւ– 

՛՛՛ով գրաւուած նոր Հայրենիքին մ ԷԼ ւ 

Այդ թռսսկանէն ասդին, Արագսւծ լեււը 
թրքական փափախի փոխարէն, Սասա֊Ա– 
յյիի հայկական գդակը կը դնէ իր գըլ– 
խուն։ 

Աարգարապաաի ճակատամարտը ել 

յաղթանակի մ ԷԼ այս արշաւանքը իր խո-

շոր բաժինն ունի : Սարդարապատի գէմ 

գործող թրքական բանակը գրկուեցաւ 

Արա գածի թ աթաբական ուժերու օժան-

գա կութ են էն . իսկ Հայկական բանակը, 

ճակատամարտի պահուն, իր կռնակէն եւ 

կողքերէն Հարուած տուողներէն ազատ-

ւեցաւ ւ 

Այս ներքին ճակատամարտները կը 

լուծէին այն բաբգ խնդիրները , ինչ որ 

ռուսական յեղափոխութիւնը խօսքէ զկն– 

քերով չէր կրցած լուծել ։ Այգ ապստամբ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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շրջաններու. Հաշուե յարդարը Հայկական 

րանակի թիկունքը կ՝ ապահովէր եւ 

կար ուած ՃանապարՀը կը բանար ՚. 

ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏՎԵՐ 

ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏԻ, ՂԱՐԱ*ԻԼԻՍԷԻ 

ԵԻ ԱՐԱՐԱՆԻ 

Պատմական ճակատամարտ՚սերէն ա– 

ոաԼ, երբ թուրքերը տա կա լին չէին ե՜-

րե լցած Ալեքսանդրապոլի բե րդին առ– 

Լել , Հայ ժողովուրդը , իր վարիչներով , 

անյոյս ճիգեր կը թափէր ելք մը գտնե-

լու, կամ Հաւանական ելքի մը յոյսով 

կք& տառապէր յ թուրքերը Բրեստ—Լիդո– 

վըսկի գծած սաՀմաններէն պիտի անց-

նէի ն թէ ոԼ X իրոզութիւնները այգ յոյ– 

ււը օդը ցնւ՛լեցուցած էին ւ Բայց յոյսը 

անյոյսի յաճախանքն էր : 

Ղ՚էպքերը ել ընդհարումները իրարու 

կը յաԼորդէին արագ, յանկարծակի , ու 

երբ ականատես պատմագրողը իրողու-

թիւները կ՛ուղէ դասաւորել, պատճառի 

ել Հետեւանքի ճշգրիտ պատկերը արձա-

նագրելու | աաս—տասնելՀինգ օրերու մ ԷԼ 

չի կրնար սեղմ՛ել րաղմաթիւ անցքեր է 

որոնք տասը ամիսներու տեւողութեան 

ծանրութիւնն ունին : 

Երեւանը կտրուած էր աշխարՀէն եւ 

Թիֆլիսի պետական դա ւա դրութիւնն ե– 

բուն անտեղեակ էր է Թիֆլիսի սպա յա– 

կոյտը եւ վբացի զինուորական նախա-

րարը մինչեւ Կարս կ՚երկարէին իրենց 

ՀրաՀանգները ել կը Լլատէին Զ°Ր ՚ Նա– 

ղարբէգեանի Հրամանատարութեան տակ 

զործող զօրամասերը ւ 

Հա յաս տան փաստօրէն կը կտրուէր 

կովկասեան միութենէն ել արեան ճա-

կատներուն վրա յ կը մնար մինակ ւ Այո 

" զրեր գա կան վայրկեանին է Որ Հայ ժո-

ղովուրդը , ՛դաշնակցութիւնը եւ զինուո-

րական Հրամանատարութիւնը, ամբող– 

Լական նուիրումովք կը կապուէին ի– 

րենց սեփական ուժին, կամքին ել նա-

խաձեռնութեան է 

ԱրեւմտաՀայ խորՀրգաժոզովը կը 

ցրոլէր է Ընելիք մը չունէր՛. Ազգային 

խորՀոլրգը տ ելա պէս ժողովի էր եւ կը 

Հետեւէր մեր ապրած ճգնաժամին, ու 

կարգադրոլթիւններ ^ըֆէր Ի Ր Հնարա-

ւորութեան սաՀմանին մէԼւ 

ՇրԼա պատ ուած թշնամիէն , կեանքի 

եւ մ ահ ո ւան պատերազմ ի Հարկադրանքի 

տակն էր Հա յ ժողովուրդը յ Հոգեբանա-

կան վերադարձ մը կար վարիչներու ել 

բազմութեան Հոգիին մ ԷԼ, այն օրերուն , 

երբ Դաշնակցութեան անձնուրացները 

Աասնոյ բարձունքներուն վրայ եւ պա– 

շարուած Հանի մէԼ, ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆ 

ԿԱՄ ՄԱՀ վճռական նշանաբանով, գո-

յամարտի կ՝ելլէին դաժան թշնամիին 

դէմ» 

Այդպէս պիտի ընէր նաեւ Արարատ– 

եան աշխարՀին մ ԷԼ Համախմբուած 

ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱ6ՈՒԹԻՒՆԸ-. 

Մ այիս 15-/5՛ Ալեքսանդբապո լի ան-

կումը եւ Երեւան—Թիֆլիս երկաթուղիին 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե՛վ 
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Փիլււս 

փակում Լ», վերԼնականօրէն Հայաստանը 

կը թողուր Էը բախտին ; Այգ ՛Լայրկեա– 

նէն Գ/աՕՒՒԵԱՆ դաժան կռիւի մը Հո– 

գերանութիւնը է՛լ. խուճապ կ՝առաԼա– 

&ընէը ե՛ ւ. ապրելու վճռականութիւն I 

Խուճապը չէր հ՛ալալեր, որովհետեւ 

խուճապահար բազմութիւնը ելք մը չու-

նէր , ոբպէսզի գէպի Հեռուները խում էր \ 

Այգ ի"կ պատճառով, ապրելու կամ պատ-

ւաւոր մահով իյնալու, վճռական ութ ի ւնը 

պատրաստ գետին մը կը գտնէր Հոգինե-

րուն մ ԷՀ։ 

Հայկական զինական ուժերը կը դա-

սաւորուէին երեք ճակատներու վրա յ ։ 

Աարգարապաաի եւ Բաչ—Աբարանի մ ԷԼ 

ԳէՐՔ Կ.Ը. րոնէին Զօր • Աիլիկեանի զօրա-

բաժինը, ուր կը գորհ-էին Գրոյի զօրա-

մասերը, Զօր՛ Գանի է լ Բէգ-Փիր" ւմ– 

եանի , Տովսէփեանի, Աամաբցեանի , 

Հասան փաշայի գունդերը, ինչպէս նաեւ 

Վասպոլրականի գունգը • ժողովրդական 

զօրամասերէն Հոն ներկայ էին Աասուն-

ցի Աանուկի \Աբ արան) եւ Աասունցի 

Աուշեղի, Հազար Պետոյեանի ԼԱ ար դա– 

րապատ) Այրուձիի մի աւորները յ Հա– 

րապչարցի Ա ուր ատ ի , Գէլի ՛Հազարի ել 

՝գուլանուխցինսրոլ Լո/լատնսրը։ Ա%յս եր– 

զոլ. ճակատներուս զ յ ՚ ա յ ( կասոնաւոր սլ 

ժողովրդական սլսսրուԱ էէ Լ՛ *–Լ\ 1.0 յՍՍՍ–/՛ 

կը Հասն Էր է 

՚ԼարաքիլիսՀի ճակատին վ ր ա յ ան-

ձամբ կը Տրասայէր սպարապետ կաղար– 

բէգեան I Ան որ արաս ագրույժեաԱ տակն 

էին Զ*(" ԱրՀԼե՚՚՚Ալ, զօրաբաօ֊րսը, գըլ– 

խապետ Աուլս գսեաել, սարտկոցը, ժո-

էլովրգական խոլսբերէն ոմանք, եւ Օըժ– 

գետի Լոկաաը այս սակասւին վյրայ դրս; 

Անդրանիկ, սօտ «ՍսՍ զինուոբննրով, 

Հէալալօղլի Էր ծւ կը գրւէագրէր Ա,իալ– 

քալաքէն առաԼացող ՚»Է*Ղ փ ա չ ա յ ի ու-

ժերուն : Անգրանրկի Հետ էին Ամրաաը՝ 

Տարօնի քանի մը վաչաերով, Փէլոսը՛ 

Խնուս ի ԼոկատԱերով, ճեպեճի Աար– 

՛էէ"(Լ ձիաւոր խում՝բերով յ 

Հարաքիլիսէի ճակատին վ բ ա յ կա-

նոնաւոր եւ ժողովրդական զինուորներու 

թիլը կը Հասնէր 7 0 0 0 ֊ / ։ 

Թրքական բանակի յա րձա կողա կան ի 

ոլղղութիւնները , մեր երելակա յա ծ էն 

շաա աւելի ճարտարոլթեամբ կը զար-

գանա յին : Աէկ թեւը Հանի չրԼանէն կ՝ա~ 

ււաԼանար գէպի պարսկական Ատրպա– 

տա կան ք անկէ անցնելու Զանգեզուր, 

՛Լա րա բաղ ( Բագոլ է Մ իւս թեւը Տրապի-

դոնի շրԼանԷն կը մտնէր Արտահան ոլ 

կ ուղղուէր գէպի Ախ ա լք ա լա ք եւ Հա– 

Րաքիլի"է | Հայաստանի Հիւսիսային բո-

լոր ճանապարհները կտրելու \ Բորչա– 

լուի թաթարները կռնակէն պիտի Հար– 

ւաձ֊էին եւ շփոթութեան մատնէին Հա– 

յութիւնը ։ կարսէն յառաԼացաե թրքա-

կան բանակը , Ալեքսանգրապոլը գրաւե-

լէ ետք, երկու թեւի կը բաժնուէր ։ Ա– 

ոաԼինը երկաթուղիի գիեը բռնելով կը 

մօտենար Սարդարապատին, յոյս ունե-

նալով որ Արագաեի, Աշտարակի եւ ԷԼ– 

մ իա ծնի թաթարները ապստամբութեան 

ԴՐ°չը պիտի բարձրացնեն եւ թրքական 

բանակին առ Լել պիտի բանան Երեւանի 

գոնե. 
ՐՇ՛ 

Երկրորդ թեւը կը մտնէր Բաշ—Արա– 

բան, ոբպէսզի Սարդարապատի եւ Հա– 

Րաքի լէսէէ Հայ բանակները իրարմէ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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.կտրէր եւ փոխադարձ օժանդակութեան 

Հնարաւորոլթիւնները անկարելի դար– 

ձրնէրէ 

թ՛րքական բանակի առածին ընդհա-

րումները տեղի կ՛ունենա յին ժողովրդա-

կան զինեալ խումբերուն դէմ, րայց 

Սարդարապատին մօտեցսւեՀ անոնք կը 

Հանդիպէին կանոնաւոր վաշտերու եւ 

ձիալոր Լոկատներու Ուժեղ դիմադրու-

թեան ։ Վճ ռական Հարուածներու դէմ կը 

գտնուէին նաեւ Արա բան ի ել ՛Լա բաքի– 

լիսէ ի շրջաններուն մէԼ՛. թ՛ուրքերը% Մա-

յիս 18—22–/» 1"Րս օրերու ընթացքին, 

զգացին թէ իրենք դիւրին պտոյտ մը ը– 

նելով յաղթական մուտք մը պիտի չկա-

րենան գործել Հայկական սիրտէն ներս է 

ինչպէս ըրած էին կարս ի ել Ալեքսան– 

դրապոլի գրաւման օրերուն է 

Հքատմական ա յդ օրերուն , Արամ կոԷ 

Կ՚ուղղէր ժողովուրդին եւ զէնքի ընդու-

նակ րոԷՈՐ ոլժերը գոյութեան կռուին 

կր կանչէբ յ Ու Հոսանք մը կը սկսէր 

դէպի Սարդարապատ : կռուի ճակատին 

վրայ գտնուող սպաները , խմբապետներն 

ու զինուորները կ՚ոգեւորուէին ել աւելի 

ուժեղ Հարուածներ կու տային թշնա-

միին է 

Նոյն օրերուն լոյս կը տեսնէին Սպա-

րապետ %ազարրէկեանի ել Ջ°Ր ՚ ԱէլէԿ՜ 

եան ի կոչերը, որով՝ Հայկական բանակի 

պատասխանատուները, մինչեւ մաՀ , 

կռուելու իրենց վճռական կամքը կը 

յայտնէին, Հայ գունդերու Հերոսական 

դիմադրութիւնը կը գովէին եւ կը Հրա-

ւիրէին Հայ մարտիկները պատերազմի 

գաչտ իԼնել, քանի մը օրուան պաշարով 

եւ ռազմամթեր քով յ 

Մայիս 22-24տ–ին անպատմելի Հոգե-

ցունց մը կ՚ունենար Հայ ժողովուրդը ւ 

խուռներամ բազմոլթիլններ ճամբայ 

կ՚ելլէին Երեւանէն եւ բազմաթիւ գիւղե-

րէն դէպի Սարդարապատ, Բաշ—Աբարան 

եւ ՛Լարաքիլիսէ է 

Գասալիք զին ոլորներ ետ կը դառ-

նային է Հայր եւ տղայ միասին կը մեկ-

նէին Երեւանէն; Դասալիք տղայի ծե-

րունազարդ Հայրը, Հրացանը գրկած՝ 

Գարեկին Էպս • ՑովսԷփեանց 

Սարդարապատ ՀքԻԼնէր, Վարդանանց 

պատերազմին մասնակցէ լու ւ Գարեգին 

Եպիսկոպոս Տովսէփեանց Սարդարա-

պատն էր եւ *Լեւոնդ Երէցի գերը կը կա-

տարէր իր ՀրաՀրող ճառերով է կիներ ու 

պատանիներ Լուր ու պաշար կը փոխա– 

գրէին գէպի դիրքերը՛. 

Հայ բանակը, այս երեւոյթներէն 

խանդավառ, բազմապատկուած Հոգեկան 

քաԼոլթեամբ կը նետոլէր արիւնալի 

ճակատներուն մէԼ, որոնք օրեր տեւե– 

ցինI 

թուրք Հրամանատարութիւնը շշմած 

էր այս յամառ դիմադրութեան առԼեւ է 

եւ սկսած էր վախնալ Հայերու յարձա– 

կ ո զա կան վտանգէն է 

Ու չուշացաւ Հայ բանակին յաբձա– 

կողականը է 

Զորավար Գանիէլ Բէգ—Փ իրում եանի 

յառաԼապաՀ գունդերը ԼախԼախիչ Հար– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 
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ւած աոււին թշնամիին, որ նա Հան Լեց 

Մայիս 2^—ին^ պար աո լա ծ՝ ւիաիւուսաի 

դիմեց Մայիս 2 7 ֊ ի ն , իսկ 2 Հ ֊ ի ն , յաղ-

թական Հետապնդումով՝ Անիի ձորերէն 

վեր կը մագլցն կին Հայ զինուորները ի՛-

րենց աչքը դէպի կարս եւ Ալեքսան դրա– 

պոլ յա ռահ՜ է 

Բաչ—Արարանի ճակաաին վրա յ ՛հը– 

րո յի զօրամասը ոշ մ իա յն ՀակաՀար– 

ւահներով կասեցոլց թուրքերու յառաԼ– 

խաղացքը, այլեւ խիզախ քանի մը յար–* 

ձակողականներով, Մայիս 20—20—ին 

ճեղքեց թրքական դիրքերը եւ փախուս-

տի մաանեց թշնամին : Հին ֆեսւայի, 

կամ ա ԼՈՐ ական գունդերուն մ ԷԼ ձիաւոր-

ներու Հրամանատար $Լեմլեակ, Մա-

յիս 2%—ին յարձա կողա կանի առաջըն-

թացը եղաւ, որ իր ձիալոր Լոկատը 

կայծակի արագութեամր նետեց թշնտ– 

միի ւ՛լիրքերուն մ ԷԼ, ու խուճապ ստեղ-

ծեց աԼ ու ձախ Հարուածելով ւ ՀՀեմլեակն 

ու իր ընկերներէն ոմանք Հերոսաբար 

նաՀատակուեցան ազատամարտի դաշտին 

Վրայ, բա յց թշնամին խուճապաՀար նա-

հանջեց է 

Հարաքիլխս Էի ճակատները շատ ս>– 

ւելի մանուածապատ պատերազմի մը 

բեմ դարձած Էին յ Լեռ, ձոր, անտառ ու 

բազմաթիւ անցքեր դաման կռիւներու , 

յարձակումներու եւ Հակայարձակում-

ներու տեղի տուին՛. Հայ զօրքերը ա քո 

բեմերուն վրայ ալ ամուր մնացին ւ Կթէ 

ստիպուած դիրք մը լքեցին, ուրիշ նոր 

ԴԻՐՔ մԸ ամբացուցին։ ք\լ Վէհիպ Փա-

շան, որ ստոլար զօրամասերով այս ճա-

կատը ճեղքելու եկած էր% անզօրութեան 

կը մատնուէր՛. Հակառակ այն իրողու-

թեան , որ բազմաթիւ բարձունքներ գրա-

ւած էին, ու խում-ած էին կարդ մր ձո– 

րեբէ ներս, Հայերու յամառ գիմագրու-

թիւնը կը շարունակուէր ամէն տեղ, եւ 

Հայկական մարտկոցը կը Լչատէր թրքա-

կան բանակը։ Մարտկոցի Հրամանատար 

Մովսէսեանը վերԼին օրը սպաննուած էր 

իր թնդանօթներուն վրայ է 

Մայիս 28, Սարդարապատ Էն մին– 
չէէ Ղաբաքիփսէ;. 

Զեմլեակ 

ՀՀեմլեակի , Հրամանատար Ա՛ ո վս է ս– 

եանի եւ Սարդարապատի ճակատամար-

տին մէջ ինկած զինուորի արիւնոտ շա-

պիկը « ա յ դ °Ր 1 Մայիս 2$–ին , Հայաս-

տանի Ազատութեան եւ Անկախութեան 

դր°չակը դարձաւ: 

Այդ դրօշակին տակն էին զօրավար– 

ներն ու գնդապետները , ակադեմականը , 

Հին ֆետայի ներն անձնազոՀ , Հա յ սպա-

ներն ու խմբապետները, բանուորն ու 

գիւղացին , Հարուստն ու աղքատը, կրօ-

նականն ու աշխարհականը ( մայրն ու 

որդին յ Հայրն ու զաւակը ւ Հայոց Ազգը 1 

երեք տասնամեակ ազատագրական կռիւ 

մղեքով, կը Հասնէր Սարդարապատ , 1,ա– 

րաքիլյիսէ եւ Բաշ—Արարան, կը դառնար 

ՄԷԿ ԿԱՄՔ , մէկ նշանաբանով, Ազատու-

թիւն կամ մաՀ ւ 

Եւ ա յդ կամքէն ու թափուած արիւն-

ներէն ստ եղծուեցաւ Հա յաստանի Հան-

րապետութիւնը է 

թ՛ուրքերը զինադադար առտջտրկե– 

ցինէ 

Հայոց սպարապետը եւ Ազգտ յին 

ԽորՀոլրդը զինադադարը ընդունեցին է 

Յունիս Հ ֊ ի ն Բաթումի մէԼ, .«աո– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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րագ քաւեց ալ Հ այ—թրքա էլան < աշտու– 

թե ան դաշնագիրը, եւ թուրքերը պաշտօ-

նապէս ճան Լցան Հայասաանի աւյասւ ու 

անկախ Հանրապետութիւնը, իր նեղ 

ււաՀմաններով ւ 

խաղաղութեան դաշնագիր , որ խա-

ղաղութիւն չէր բերեր Հայ Հողիին : 

թուրքը յաղթական մտած է ր կով– 

կաս 8 (հ՛ուս աս տան Հեռացած էր Հիւսիս 

ել բոնոլած քաղաքացիական անվեր9 

կռիւներուէ է/լրոպան Հեռու էր ել ՛էր 

կրնար մտածել իր փււքրիկ դ ա շ ն ա կ ի ց ի 

մասին։ Մինակ էինք եւ մեր էմ ու-

նէինք դաւադիր եւ արիւնարբու թՈէ–/՚.թը ։ 

Գիտէինք որ եթէ առիթը ներկայանայ, 

ցե ղաս պանը՝ իր եաթաղանր պիտի մեր– 

կացնէբ յ 

(՝այց, Հայ ղեկավարներն ու ժողո-

վուրդը , Ազատութեան յաղթանակ ր ու-

նէին իրենց սրտին մէԼ։ Հա լ ր ան ակր 

ճակատամարաներէն դուրս կու ոար 

պողպատ ուած , ոլ իր գրաւած դիք»քերան 

վրայ կը մնար իբրեւ երկաթէ կամքը 

•<1® յ ժողովուրդին ։ 

Արամ վարեց նորաստեղծ Հանրա-

պետութեան գործերը, մինչեւ, որ ՝Բա– 

I Լապնունիին կառավարութիւնը, (քուլիս 

յ \9–ին , Հասալ Երեւան է 

Հայ ժողովուրդը, վտանգին գիտակ , 

աքդ օրերու ծանր ճգնաժամին դիմաց՝ 

արթուն պաՀակը եղաւ եր ճակատագրին է 

Վեց ամիս պիտի տեւէր այս Հսկոլ– 

մր, լաբուած ֆիդերով, մինչեւ որ թուր– 

քերը, առածին աշխար Համ արտի զինա-

դադարի բերումով, գլխիկոր Հեռանային 

ա /ո ա շխարՀ ամա սերէն \ 

Մ ա յ ի ս 22-էն մինչե, Մայի» 2 8 – / 

յաղթանակի օրը, երեք ճակատներուն 

վրայ բազմաթիւ Հերոսական դրուագ-

ներ տեղի ունեցան է Այգ դրուագներն ո ւ 

խիզախ Հերոսներու գործերը արձանա-

գրութեան չանցան կեանքի ու մտՀոլան 

այգ թոՀուբոՀին ընթացքին։ 

ՏՀեմլեակի կայծակնային խոյանքը 

յիչկինք * 

\) ար գար ապատ ի ամէնէն վճռական 

սլա Հուն , Ա՝ ա յիս 2 6 - / 5 ՛ ւ Զօր՛ 9 ՚ ա ն ի է լ Բէզ 

— Փ իրում եան , որ ճակատի Հրամանա-

տարն էր, իրեն տեղակալ նշանակեց 

սպա յակո յտի երկրորդական աստիճան 

ունեցող սպայ մը, որ ճակատի թեւե-

րուն Հրամանները Հաղորզէ > /// ինքը 

սուրը մ երկացուցած1 յարձա կողա կանի 

պատրասա զօրամասերու ն աոԼեւէն քա-

լեց : Զօրքերը ճակատամարտի մտան մա– 

Հը արՀամարՀելով, ու թութքերը Լախ– 

Լա խո ւած՚ փա քսուս տ ի դիմեցինւ 

Գլխապետ Մովսէսեան , որ Հրետա-

նիին պետն էր Դարաքիլիսէի ճակատին 

վրա յ , ճակատագրական օրերուն , ամ բա-

ցաւ բարձունքի մը վրայ, եւ երեք օր 

անընգՀատ ռմբակոծեց թշնամիին գիր-

քերը, լռեցուց անոնց թնդանօթները % իր 

ձեռքին տակ եղած թնդանօթներուն ե– 

րեքը խորտակուած էին , շուր9բ ւ/ ըտ– 

նրւած զինակիցներէն երեսուն մար-

տիկներ ինկած էին Հրետանիի կ ՚ ՚ զ ք ի ն • 

Իր Հետ մնացած եօթը Հոգիով թնդանօ-

թամարտը շարունակեց , ոլ անձամբ ղին– 

լորի գերբ կատարեց է կաՀատակուեցալ 

Ա՚աքիս 29—ին, երբ արդէն ճակատամար– 

տր շաՀած էին է 

Բազմաթիւ այսպիսի դրուագներ 

տեղի ունեցան, ու անգիր պատմութեան 

անցան է 

Արեւե/աՀայ եւ ԱրեւմտաՀա ք ղին– 

լած ուժերը իրենց գերագո քն կամքքլ 

ցուցաբերեցին ա/Ա ճակատներու ըն-

թացքին, ոլ այսպիսով դարձան մ իա-

ցեա/ Հայութիւն, Հայաստանի քադսլ– 

բազե եւ Հա ւեաեան Հանրապետութիւն, 

ՄԻՈաէէ ՀԱ8ԱԾՏԾՆ ։ 
Տիսուն տարի անցած է ա /դ թուա– 

եան էն, ու ա (սօր , երբ Հա / ժողովուրդը 

կր տօնէ Հա ք Հայրենիքի վերստեղծում ր , 

ադատուքժիւնն ու անկա եաւ %ք եւնր , իր 

ճամբան կր շարունակէ ՄԱ8ԻԱ 2 8 – / նր– 

շան ա բանով , Միացեալ եւ Ան կա ի* Հա– 

/աստան է 

Ա– 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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ԱՐԱՄԻՆ ԿՕՋԸ 
1918-ի ճակատագրական ու օրհասական գարունն է ր ։ 

Թուրքերը, խախտելով զինադադարի պայմանները, քայլ աո. 
քայլ կը պսւշարէին Երեւանը։ Վհատութ՛եան եւ խուճապի օրեր 
էին։ Միակ մտսւհոգութ-իւնը ճակատի վերահաստատումն է ր ։ 
Օրուան նշանաբանն է ր ՛ – Դէպի ճակատ եւ ճակատի համար։ 

Երեւանի թ-ատրոնի շէնքը - յետոյ խորհրդարան - լ ե փ -
լեցուն է բազմութ յամբ ։ Հարիւրին իննիսունը կիներ են։ թեմին 
վրայ, ձեոքերը շարժելով եւ առիւծի րաշ գլուխը թ-սւվւահարե– 
լով, կը խօսի Արամը։ Անոյւ յադթ– մարմինը վճռական ք ա յ լ ե -
րու) կը չափչփէ բեմին փոքրիկ տարածութ՛իւնը. դահլիճը կը 
լսէ խոր լւաւթ-եան մ է յ : Հռետորական կարոզութ-ենէ զուրկ ա յ դ 
մարդը, իր անկեղծությամբ ու երկաթեայ տրամարանութ-եամբ 
կախարդած էր բոլորը։ Սրահին անդորրութ՛իւնը երբեմն կը 
խանգարուէր այս ու այն անկիւնէն պոււթ-կացող հեկեկոցներով։ 

Պարդ էր Արամի լեզուն եւ միտքը՝ յստակ։ ժողովուր-
դին հասկնալի դարձուածքներով, կատարեալ մերկութ-եամբ, 
ներկայացուց դսւււն իրակսւնութփւնը • «Եթ-Է հայ մայրերը չզո-
հաբերեն իրենց գաւակները, կորսուած է րոլորիս թ-է՛ կեանքը 
եւ թ-է պատիւը, հասած է ժամը, երբ հայ կինը պէտք է զգայ 
իր կոչման բարձրութ՛իւնը եւ կատարէ իր սուրբ պսւրտականու– 
թփւնը»։ 

Արամի կոչը անարձագանգ չմնաց։ թեմ բարձրացաւ 
ալեհեր պաււաւ մը եւ խօսքը ուղղելով Արամին բացագանչեց 
հեծեծագին՛ 

- Երեք զաւակ ունեմ, երեքն ալ հայրենիքին մատաղ՛ 
ցաւում եմ, որ աւելին չ ո ւ ն ե մ ՛ . . 

՛Նայեցայ կողքիս նստած մայրիկիս, աչքերը կը սրրէր 
թ-աշկինակով. զգաց հայեացքս ու լ ռ ե ց ։ 

Միւս օրը, երբ դպրոցէն տուն դարձայ, հայրիկս յայտ– 
նեց, որ արձանագրել տուած է զիս իրրեւ զինուոր եւ պէտք է 
պատրաստուիմ ներկայանալ։ Փաթ-թ-ուեցայ մայրիկիս, որ ար-
ցունքի մէջ էն կը ժպտէր։ 

թաշ–Աբարանի Փաււքր բաժին ինկաւ մեր զօրամասին. 
Մայիս 28 հււչակումը իմացանք Արագածի լանջերուն վրայ : 

Ա. 
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ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ 

«Հայրենիք» ամսագրի ութ ֊ յաջորդական 

թիւերուն (1931 Ցուլիս - 1032 Փետրուար) մ է յ , 

«Աւարսւյրի Ոգեկոչումը» խորագիրը կրող ծ ա -

ւալուն յօդուածաշարքով մը* Ա՛ Ահարոնեան ան-

դրադարձած է մայիսեան Փաււահեղ դէպքերուն, 

դէպքերուն ամբո ՚ղշ մանրամասնութ՛իւնն ու տրա-

մաբանութիւնը արձանագրելով: նշանաւոր գրա-

գէտը տուած է նաեւ Տակատամարտներէն սասւշ 

մեր հայրենիքին մէջ տիրող մթնոլորտը, անոր 

հանդէպ ուրիշներուն որդեգրած կեցուածքը, հ ե -

ռաւոր բարեկամներուն անտաբբհբութիւնբ, դ ր ա -

ցիներուն նենգութիւնը եւ սւրնածարալ ոււոխին 

վերջին եռանդը, եւ ապա, մեր պատմութեան 

լ ո յ սին տակ, բախտորոշ հին թուականներու, հետ 

համեմատելով* վեր ասած է նոր թուականին 

պատմական արժէքը, պատմութիւն կերտած մար– 

դոց արարչագործ ո ւ ժ ը , հայրենիքի գոեասեղա-

նին ընծայաբերուելու անոնց շււայլ կեցուածքը, 

ներքին վեհութիւնը ։ 

նո յեմբերի (1931) > Յունուարի եւ Փետըր– 

ւարի (1932) համարներէն արտագրուած հետագայ 

էշերը, վոտահաբար, յուգումով ու հպարտու– 

թեամբ պիտի համակեն ընթերցողը։ 

ԱՒԱՐԱՅՐԻ ՈԳԵԿՈՉՈՒՄԸ 

Ա. ԱձԱՐՈՆեԱՆ 

Այրարատեան ԱշխաբՀում այդ օրե-

րէն Հայ ժողովրդի ղեկավարն ու. պաչ-

տօնապէս վարիչ մարմինը Հանդիսանում 

է Երեւանի Ազգային հքորՀուրգլւ. վասն-

զի ամէն կարգի յարաբերութէւններէ 

գժուաբութէւններլւ անՀնարին են դար-

ձրրել Թիֆլի" ի կեդրոնական Ազգա յին 

խորՀրդի Հեա իրական եւ մանաւանդճ 

արդիւնաւէտ գործակցութիւն յ 

իրերի բնական ընթացքով մեր վաղ– 

լան մ ա յրա քաղաքում ստեղծուել է մի 

տեղական անկախ ազգային իշխանու-

թիւն , գլխաւորութեամբ Արամի , որ 

միաժամանակ եւ անվիճելի դիկտատորը 

պիտի դաոնա յ թէ՛ իր անվէճելէ բաբե– 

մասնութիւններով եւ թէ՛ արտաքին, 

արտասովոր պայմանների Հարկադրանքի 

տակ է 

(քաճախ իշխանութիւնների ծագում ը 

որչափ տարերային Է , գրեթէ ճակատա-

գրական է Ի զուր չէ , որ Հին, առասպե-

լական օրերին ընտրեալներէ գլխին ա– 

զաւնի էր ի Լնում ։ Արասմը լռելեա յն, ա ֊ 

ռանց քուէէ , ժողովրգէ ընսւրեալն է , էր 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 
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դիկտատորութիւնը ընդհանուրի հոգու, 

պահանջն Է է 

իր պատկերն ահարկու. Է • բարձրա-

հասակ Է նա , բարեկազմ ու. թիկնեղ , 

Հաստաբազուկ ու կ"ՐոէԼԷ1 կանոնաւոր 

դիմագծեր ունի, որոնք ներքին կրակից 

Հեշտութեամբ չեն իաթարւում - յաճախ 

մո֊ա յ լ է եւ դժ ուա րութեամբ ժպտուն . 

իր մ շտապէս տկար աչքերին թանձր, 

մոխրագո յն ակնոցներ, որոնցից վեր 

ա յգ զո յգ յօնքերը խօսուն ու դաժան, 

որ փոխանակում են իր սքօղուած Հայ-

եացքի խստութիւնն ու մռայլր : Տեսողի 

իր յստակ , ուժեղ իմացականութիւնը 

փարոսի պէս բարձրանում է իր Հզօր 

կամքի երկաթէ պատուանդանին եւ իր 

վճռականութեան աոՀեւ ամ էն ինչ ծըռ– 

ւում է ու խոնարՀում է 

Հ^ամակ գիտակից ել իմաստուն ան-

գթութիւն Է այս մարգը, ինչպէս բ ոլոր 

իրական առաջնորդները, որոնք անողորմ 

օրերին են ծնւում եւ մեծ լինելուց ա– 

ո֊ա Լ , գիտեն անողոք լինել նոյնքա՛ն, որ-

քան բախտն է անողոք գէպի իրենց ազգն 

ու Հայրենիքը : 

Իր անգթութիւնը նախ ներքին է , 

դէպի իր անձը, որ պատանի օրերից եր-

բեք չխնայեց , Հայ Հայրենիքի սիրոյն 

վառեց ու մրրկեց յեղափոխական բոցե-

րի մէջ այնքան տարիներ : 

Ա՝ի փնտռէք իր ծագումը , խոնարհ է 

այն , ինչպէս չատ եւ շատ ականաւոր, 

մեծահռչակ անձանց ծագումլւյ 

՛Լա րա բա ղի մի կորած չյ՚ջտնից , Հա– 

յութեան տաքուկ , արդար ծոցից ելած՝ 

շատերի պէս նետուել է թուրքաց Հա-

յաստան՝՝ Րաֆֆիի Հերոսների շնչով թե-

ւաւորւ է լ այնոլՀեաել ամբողջ իր կեան-

քը տանջանք է ու կամա լոր մարտիրո-

սութիւն , որպէս մեր այնքան մարտիկ-

ների գոյութիւնը ։ (Հեղափոխական քա– 

Ր"Գէձ» Հայդուկային կռիւներ, գաւա– 

գրական ձեռնարկներ, բանտ ել վերջա-

պէս Վասպուրականի Հերոսական աղա– 

տամարտը... Եւ միշաո Արամ, եւ միշտ 

ժողովբդի Հետ է 

Վերջին շ^անն Է իր կեանքի, Այ-

րարատեան ԱշխարՀում եւ նոր Էն կռիւ, 

նորէն նոյն թուրքի գէմ ։ 

Վանի ու Վասպուրականի ամբողջ 

դո յամար ան է փոխադրուած Երեւան • 

թշնամին նոյնն է • կռուողները նոյնը , 

նպատակը նոյնը յ Հայոց ԱշխարՀի ա– 

զատութիւն I 

ԵԼ Արամ դիկտատոր : 

Մպչեցոլցիչ չէ այս անօրինակ մար-

դու ճակատագիրը « » • 

Ազգային խորՀրգի նիստերը գարձան 

յուզումնալի , կրքոտ > գրսի խռովքն ու 

փււքրոգութիւնը թափանցել էր անգամ 

վարիչ մարմնի Ժողովատեղին• Երեւա-

նը փութով գաաարկելու եւ դէպի ՝ՆՈՐ՜ 

(՝ա յազիտ խո յս տալու առաջարկներ կան , 

նախ վախլուկ ու վարանոտ, ապա աւե-

լի ել աւելի Համարձակ ու պահանջկոտ ; 

Արիութիւնը նկատ ւում է յանցաւոր յան– 

գըգնութիւն եւ պատասխանատուութեա– 

նը լաւագոյն ձեւը մնում է Հապճեպով 

փախուստը է 

ԱՀա այգ վայրկեանին ոտքի է կանգ-

նում Արամը իր պարթեւ Հասակով, 

զաՀմոտ կերպարանքով, թալ յօնքերը 

սեւ կայծակների պէս գա լարուն , ԼԱՐ՜" 

թունք ու ակռաներ իրար սեղմ ած, ուժ– 

գընօրէն Հարուածում է սեղանին , թէ 

էԵրեւանը չենք դատարկի, եւ պէտք է 

կռուենք, գիմագրենք թչնամուն մին չեւ 

վերջին մեր կաթիլ արիւնը, մին չեւ վեր-

ջին էէնգակը% Հ 

Բռունցքի իր Հուժկու Հարուածը, 

իր աՀեղ ձայնն ու իր վճռական խօսքերը 

Ազդ՝ ե1սրՀբգի անդառնալի վճիռն էւ 

Արամի խիստ կարգագրութեամբ քա– 

զաքի բոլոր ճամբաներին պահակներ են 

կանգնում օր ու գիշեր Հսկելու Համար, 

ոբպէսզի բնակիչներից ոչ ոք փախուստի 

չգիմի եւ խուճապ առաջ չբերի յ 

Շուտով պարզւում է , որ թշնամին 

Երեւանի վրայ է խուժում Բաշ– Արա բա-

նի եւ Աարգարապաաի վյրայովէ 

Զօր • Աիլիկեան , առանց վայրկեան 

կորսնցնելու, իր փոքրաթիւ բանակը 

շարժման մէջ է գնումէ Արդէն առա Լա– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ցած տարիքով ու Համակ մաղ ու. մ իրու– 

քով այգ փոքրիկ, Լչուտ, բայց դիւրա-

շարժ եւ Հմուա զինուորականը կռուի 

ձա յնին դառնում Է Բո3 ու– հրահ I էՐ 

նպատակը ինքնապաշտպանոլթիւնը շէ է 

այլ յաղթանակ՚ Հակառակ արաաքոյ 

կարգի դժուարին, եթէ ՈԼ անյոյս պայ-

մաններին, թշնամու ուժերը շարաշար 

խորտակելու իր Հաւաաը վարակիչ ու 

սրաապարար է ամէն աեզ, որ յա յան ը– 

ւում է այգ ալեՀեր , անվեՀեր ու կորո-

վի ծերունին տ Այգ Հաւաաի խոշոր սիւնն 

է Արամը Հ որ կազմակերպում է թիկուն– 

քը մի իւսաութեամր ու արագութեամբ , 

որ Հասնում է մոլեգնութեան է Ամէն կողմ 

եռուզեռ է , ամէն ոք, մեծ ու փոքր, ծեր 

ու աղայ, կին թէ մարգ թիկունքում 

շարժմ ան մ ԷԼ են բանակին օգնելու, ով 

ինչով կարող է է 

Ազգային հորՀր գի Հեա մ իա կամ , 

Ս իլիկեան Ա ար գար ապա ար յանձնում է 

զօր ՚ Փ իրում եանին եւ Բաշ—Աբաբանը 

Դրոյթն է ՜ 

Եւ այսպէս , Մ այիսի 21-/1», արգէն 

կռիւն սկսուած է Ա ար գար ապա ա ում եւ 

Բաշ—Աբաբանում յ Վեր Գինիս պաշտպանս լ– 

թիւնը ամ էնէն վտանգաւորն է • այգաե– 

ղի ձախողանքը պիտի անգրագառնայ ոչ 

միայն Աարգարապատի, այլ եւ ՛Լա բա– 

քՒէէսԷԻ բախտին, ուր նոյնպէս սկըս֊ 

ւած է մեծ ճակատամարտը յ 

Դրօն է Բաշ—Աբարանում, անյաղ– 

թելի Դրօն. իր գունգը բազմամարդ չէ , 

գէշ Հադուած , վատ սննդուած , շտա– 

պով իրար գլխի Հաւաքուած՛ բա յց ա– 

մէնքը սիրում են իրենց Հրամանատա-

րին եւ նրա խօսքով պատրաստ են Հա-

զար անգամ մաՀր դիմագրաւել է 

Մայիսի 2 1 - 2 2 - 2 3 - / Տ , տակաւին ա– 

ասԼապաՀ մասերի ընդՀարումներն են, 

մեր զնդերը օր աւուր զօրանում են Հաս-

նող կամտւորներով. թիկունքի աշխա-

տանքները Համաժողովրդական բնոյթ 

ունին եւ տաբւում են եռանդով ։ 

Երեւանի կոմենտատ է նշանակուած 

երիտասարդ գնդապետ Ա՛ ՇաՀխաթու– 

նի, կեանքով ու կրակով լի, Հայրենա-

պաշտ այս սպան քաղաքի կա ր դա պա Հ ո լ 

թեան եւ թիկունքի կազմակերպութեան 

մ ԷԼ ցուցաՀ անում է արտասովոր եռանդ, 

զգաստութիւն ու կամք ւ Արամի աԼ բա-

զուկն է ՀթաՀխաթունին եւ նրա անմիԼա– 

կան ու Հաւատարիմ Դորեակիցը մաս– 

նաւորապէս ռազմամթերք Հաւաքելու եւ 

կամաւորական խմբեր կազմակերպելիս Հ 

Երեւանում եւ նրա շրԼակայքում զէնքի 

ընդունակ բոլոր տղամարդիկ սկսեցին 

մ արղուել , ճակատ ալնա լու Համար Հ Միա-

ժամանակ սկսուեց փամփուշտի Հաւա– 

քում* մասնաւոր միԼոցներով. փամփուշ-

տի պակասը միշտ զգալի մնաց ա յգ օ– 

բերին, մեր բոլոր ճակատներում է 

Հա յ կանա յք շտապով խումբեր կազ– 

մեցին, Հագուստ եւ սպիտակեղէն Հա-

ւաքելու Համ ար տ Դարձեալ կանա յք եւ 

ծերունիներ ճարտարապետների առաԼ– 

նորդութեամր Ուչ—թափալար կոչուող 

րարձրոլթիւնների վ ր ա յ \ Երեւանից 5 

քիլոմ եթր գուբս, գիշեր ու ցերեկ ան-

դադար , երեսուն քիլոմեթր երկարու– 

թեամլւ, երեք շարք խրամատներ փորե-

ցին : իսկ գիլզերից անընգՀաա գալիս 

էին կամ ա ւորն եր , զինուած երիտասարդ 

ներ թէ ծերեր եւ անցնում դէպի է Լմի ա՛-

հին : 

Եւ մինչ Դրօն կռւում է յաղթակա– 

նօրէն, ու կասեցնում թշնամու առաԼ– 

խաղացութիւնը, յանկարծ լուր է Հաս-

նում Երեւան, թէ Աարգարապատի բա-

նակը նաՀանԼում է . . . ԱնմիԼա պէս բա– 

րո յա լքումը կրկին ծայր է տալիս թի-

կունքում , մ ութ, կասկածելի տարրեր 

գլուխ են բարձրացնում, գրգռում են 

ամբոխի ամէնէն թշուառ բնազդները եւ 

խռովութիւնն ու շփոթը մեծացնում < ի 

զուր զօր. Ա իլիկեան բացատրում է , Հա-

մոզում , թէ բնաւ վտանգ չկա յ , որ ե– 

ղածը պարզ ռազմագիաական մաՕԷօվր 

է թշնամուն բաց դաշտը քաշելու եւ 

վճռական ճակատամարտը տալու Հա-

մար է Ի զուր Ազգային էՕորՀրդի պա– 

՚ոըչգամից Արամ ճգնում Է Հանգս տա– 

ցր՛՛ել յո լզուած, ալեկոծ ամբոխը» հ)ը– 
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ռովարա բները Համարձակ են , գրութիւ– 

նը վտանգաւոր : Անձնատուութեան պա– 

ՀանԼը չուում է չորս կողմ ից տ Ապառնա– 

լՒՔ"Վ Հայհոյանքով, կաաարեալ ժո-

ղովրդական ապսաամրութէւն X Արամէ 

կեանքն իսկ վտանգուած է , ինչպէս եւ 

Աղղ ՚ ԽորՀրգի անգամների տ Գրութիւնը 

ծայր աստիճան տագնապալից Հ ԵԼ յան-

կարծ պատշգամ ից լսւում է Արամ ի ո– 

րոտաձայն Հրամանը • 

<կրակեցէք աՀա ա յս երկու սրիկա-

ների վրա է 

Վճարում կանգնած պաՀակնելյը կը–" 

րակում են խռովարար երկու, գլխաւոր-

ներ ի վրա յ , եւ ըմ բո ստացած խուժանը 

ցրիւ Է գալիս , մինչ միւս կողմից բարձ-

րանում են զԱ՝ եր Հայրենիքձի գոո. Հըն– 

չիւնները, գկեցցէ՝ Արամը, կեցցէ՛ Աղղ. 

ԽորՀոլրգը» աղաղակները 2 

կռիւը չաբունակւում է երեք օրից 

ի վեր« վիրաւորների թիլը գնալով ա– 

ճում է . նրանք մ եծ մասամ բ սուբմ ա– 

լուեցի են, սարգարապատցի եւ զարա– 

քիէէԱեցի ։ Ոչ մի տրտունջ իրենց շըր-

թունքներին՛ միայն մի ցանկութիւն 

ունեն, բժշկոլել շուտով եւ Ժամ առաԼ 

ճակատ վերագաոնալ է Հքանր վիրաւորի 

գօտին են քանդում պատգարակի վրա/ * 

յ չ ) մրմնԼում է խեղճ աղան, գօ-

տիիս վրա յ ձեռքի ռումբ կա յ , Հար կա– 

ւոր կը գայ, լաւ պաՀեցէք՚ֆ ւ 

Որպէս մեր Հին Հերոսական օրերի 

մի Հղօր արձագանգ բարձրացաւ Հ րա– 

մանատար զօր՛ Աիլիկեանի ԿոէՏԼ Հայ 

Ժոզովրգին: 

«Հայե՛ր, - կոչում Է հայրենաշունչ 
զօրավսւրը. - հասել Է ժամը, երբ իւ-
րաքանչիւր հայ , մուլ Թալով իր անձնա-
կանը յանուն մեծ՛ գործի, հայ հայրե-
նիքի փրկութեան եւ իր կնոջ, աղջիկ-
ների պատուի պաշտպանութեան պիտի 
գործ դնի իր վերջին ՛նիգը» թշնսւմուն 
հարուածելու համար •» • Մեր նամարդ 
թշնամին ուզում Է ստրկացնել մեզ, ու-
զում Է ոչնչացնել մեր բազմաչարչար 
ազգը՛ ՛ ՛ Հայե՛ր, ժամանակը չէ դանդա-
ղութեան* բոլոր մինչեւ յիսուն տարիք 
ունեցողները պարտաւոր են զէնքի տակ 

ԶՕՐ– ՍԻԼԻԿԵա, 

գալ ու իրենց զէնքերով ու փամվաւշտ– 
ներով հայրենիքի պաշտպանութեան հա-
մար : Հայուհինե՛ր, յիշեցէք Ե • դարու 
փափկասուն տիկիններին • • • հետեւեցէք 
նրանց օրինակին, եթէ չէք ուզում Որ 
ձեր պատիւը ոտնակոխ լինի* արհա-
մարհեցէք վախ կռաներին, որոնք զանա-
զան պատրուակներով խուսափում են 
(սսկատ գ ն ա լ ո ւ ց ՛ Դ է պ ի գո՛րծ՜, դէպի 
սրբազա՛ն պատերազմդ: 

Այս սրտաշարժ Կո ձՌ Արամի 

Հուժկու կամքը ապարգիւն չանցան ; 

ճակատը թարմ ուժերով անընդՀատ ամ-

րացաւ յ 

ք՝աշ–Աբա բանում անյաղթելի Գրօն 

թուրքերին նեզելով շպրտում է գէպի 

Ալեքսանգրապո լ . Սարդարապատում , սա-

կայն, Հակառակ մեր զինուորների առաս-

պելական Հերոսութեան, դրութիւնը շա-

րունակում էր ծանր մնալ մեզ Համարէ 

Թուրքերն | արդէն թուով գերազանց , 

անընդՀատ թարմ ուժեր են ստանում : 

Մ իւս կողմ ից մ երոնք նեղւում են փամ– 
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փուշտի ծայրայեղ պակասութիւնէդ Տ 

Աաիպուած էէն խնայողութիւն անել 

մինշեւ ա յն աստիճան , որ դէպքեր են 

եղել, երր թոյլ են տուել թ շնամոլն մօ-

տենալ երկու. Հարիւր քայլ, աոանց մ է 

գնգակ արձակելու, եւ. ՛Լեր Լին վայրկեա– 

նին իրենց խնայած կրակը Հնձել է Հա-

կառակորդին յ 

\քերոնց կատարած արտասովոր Հե– 

րոսութիւննե րի մ ԷԼ առանձնապէս աչքի 

Հ– ընկնում Հարիւր քաԼարի սուրմալեցի-

ների խիզախ յանդգնութիւնը • նրանք եւս , 

//ա քիս ՝Հձ.–ին լուսաբացին , սողալով ան-

ցել են թուրք զինուորական չղթայի թի-

կունքը, եւ շնորՀիլ առաԼ բերած Լփք՛-

թին , երկու Հարիւրից աւելի գերիներ են 

բերել էյրեւան, ուր այս տեսարանը ընդ– 

Հանուր ոգեւորութիւն առաԼ բերեց : Ա ը– 

րանք առա Լին գերիներն էին ։ 

Գիշեր-ցերեկ անքուն ժողովուրդը 

անղագար ականԼը թնդանօթներ ի որո-

տին , սրտատրոփ սպասում էր լուրի ։ 

Մայիս 25-26՛ • * դարձեալ ճակատամարտ 

Է Սարդարապատում փոփոխական բախ-

տով է Ընդհանուր Լզագրգիռ վիճակը 

դարձել Էր տան Լանք . ամ Էն ոք առա Լին 

Տանդիպողի դէմքն էր կարգում, մ ի բան 

Հասկանալու Համար. իրարի ձայնից էին 

վախում եւ իրար փնտռում: 

Եւ անքուն, մ ղձ աւան Լա յին գիշեր-

ները , ել թնգանօթների Հեռաւոր խուլ 

որոտը, եւ դէպի ճակատ սուրացող եւ 

այնտեղից բանբեր Հասնող ձիաւորների 

դոփիւնը: 

Ա յ ո ՛ , ՛հր օն սեղմել է թուրքերին եւ 

Հալածում է անխնայօրէն» բայց Սար-

դարապա՞տը , Սարդարապա՛տը ՚ . . 

Եւ այն գիշեր Հայոց ԱչխարՀի եր-

կու Հսկաները , Մասիս եւ Ար աղած, մէ-

կը մռայլ ու աՀարկոլ, միւսը պառաւ 

կաթոգին մայր, նայում են իրենց ոտ-

քերի տակ յեղյեղուող անցքերին յ Դա-

րերից ի վեր առաԼին անգամն է իրենց 

զաւա կների այս մրրկաչու նչ ընդվզումը 

թշնամիների դէմ. Հին ՚Բէնը թանձրա-

ցել է ու ստացել որպէս եռուն ձիւթ, 

Այրարատեան ԳաԼաԸ թնդում է աՀեղ 

բախումներից, Արաքսն փրփրուն նժոյ-

գի պէս ծառս ելած իր ալիքներով կա– 

տաղօբէն իր կուրծքն է ծեծում ու Հա-

լար կանչում . Մ ասիս ի ա յրերից սանձա-

կոտոր Հողմերն են դուրս պրծել ու սու-

րում են դաշտերի վրայ, մտրակելով խա-

ւարը| ոռնում են ու ճշում սրտապա-

տառ ։ Արագածի կատարին մի ամպ է 

խտանում, եւ աստղերը երկնքում մեղ– 

միլ շշնԼում են իրար Հայոց ԱշխարՀի 

Հեքիաթն անծայր։ Եւ վարում՝ կռիւ է 

անողորմ ու արիւնաՀեղ, երկու բանակ-

ներ իրար են պլլուած, որպէս երկու վր– 

րիժածարաւ վիշապներ տ 

Մայիս 2 ( > – / երեկոյեան , Հասաւ վեր– 

Լապէս ա յնքան տենդով սպաս ուած լու-

րը ։ Ազգային ԽորՀրդի պատշգամի առ– 

Լեւ , Հազարաւոր ամբոխը Հեւում է ան– 

Հանգստութիւնից ու անՀամրերութիլ– 

նից ։ Յաղթութեան ձայներ են շշնԼում 

իրար ւ Հաւատա՛"լ ՚ . . յո յսի ու երԼան– 

կութեան ԳոզոՅՔ ամէն կողմ : ԱՀա Ա— 

րամը երեւաց պատշգամ ում, շրԼապատ– 

լած գործակիցներով. Հայեացքները 

դարձան նրան տ Հեռագիր կա յ ձեռքին, 

յուզմունքից գունատ է , բայց Ժպիտ կայ 

երեսին: Այգ մռայլ մարդը ուրախ է իր 

ձեռքի խորՀրդաւոր թերթիկով , որպէս 

մանուկը իր բռնած թռչնիկով։ ՛Բար լը– 

ռոլթիւն տ Բազմութիւնն ասես շնչել իսկ 

դադարել է է ամրողԼ այդ գորշ, եռուն 

զանգուածը դարձել է մի Հատ աչք եւ 

լսողութիւն ։ Մովսէսը Աինա լեռից ա ֊ 

ւելի մեծ պատգամ չէր բերել իսրայէ– 

լին... 

«Ժողովո՛ւրդ հայոց, լսեցէք մեր 
քաջարի հրամանատար զօր. Աիլիկեսւնի 
հեռագիրը, ուր ասուսւծ է հետեւեալը • -

«Հինգ օրից ի վեր տեւող ճակատա-
մարտը վերշսւցաւ թուրքերի կատարեալ 
պարտութեամբ: Թշնամու րանսւկը քայ-
քայուած փախչում է խուճապով, թ ող-
նելով մեր ձեռքը ահագին քանակու-
թ յ ա մ բ ռազմամթերք եւ բազմաթիւ գե-
րիներ : Անկարող եմ նկարագրել մեր 
աղաների եւ գինուորների հերոսութիւ-
նը ; Թշնամուն հետապնդում ենք՛ գրա-
ւած ենք Արաքս եւ Արա գա ծ կայանները: 
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Զ*>ր ՚ Փէրումեան 

Զօր • Փիրռւմհսւն իր զօրքերով մօտե– 
նում է Ազի Թին: Վստահ եմ , որ աոա– 

. ւօտեսւն կը գրաւենք : Զօրքիս սպաննը– 
ւածնեբի եւ վիրաւորների թիւը մեծ է : 
Միայն Ղարսւթազի գունդը եւ Երեւանի 
գումարտակը կորցրել են 19 սպաներ՛ •« 
Զօրքը ողջունում է Երեւանը: Փամ-
փուշտ, ջուր եւ հաց՛ ահա մեր խնդիրը» : 

Այս Հեռագրի ընթերցումը ՀրգեՀեց 

բոլոր Հոգիները ւ ԲաղմաՀաղար բազմու-

թիւնը րռնուեց ի/ելա յեզ խանգավառու– 

թեամբ է Ուռած կրեքերից թռած գոռ 

աղազա կների թնգիւնը ոզԼ ձՐ2.ահամՔ11 

ցնցեց Տ Ոչ ոք այլեւս իր Աղերի աէրը 

չէր ։ ձկեցցէները» իւառնւում էին քրքիջ-

ներին եւ որոաագին ծափերը գրկախառ-

նութեան Տ Ոմանք ցնծութիւնից լալիս 

էին ։ Ուրիչները խնգում ու ճչում ան– 

մըաօրէն $ Անակնկալ ու անպարփակ եր-

Լանկութիւնից բանականութեան վաՐ ի է 

զսպանակները ճաթեցին է ԱմԷն կողմ 

յաղթանակի կանչ ու մռնչիւն, յորգուն 

բերկրանքից կարմրած , յուզքոա գէմքեր , 

վայրագօրէն Բա$ մնացած բերաններ , 

աչքերի մէԼ խենթութիւն ու աարփանք. 

միա խառնուած X Վարանումի ու վախի 

երէկի ամբոխը յանկարծակի դարձաւ մ ի 

առնացող գորչ զանգուած, պատրասա 

ի՛նչ ուգես աւերելու ու կերաելու, փըձ~ 

բելու կամ կանգնեցնելու է 

Ո՛վ սրբազան ($աղթութի՛ ւն • • • 

«Մեր հայրենիք, թ-շուառ, անտէր, 
Մեր թշնամեաց ոտնակոխ • 
իւր որդիքը արդ կանչում է , 
Հանել իւր վրէժ , քէն ու ոխ» • • • 

(Դիւրաւոր ուռած կրեքերից գուբս 

պոռթկացին Հա յրենական մեր երգի 

սրաապաաառ րամ ր Հն չիւննե ր ը , բարձ-

րացան ու ծաւալուն փռուեցին տենգա– 

Հար քաղաքի, վիրաւոր ու խեղճացած 

չէնքերի , այզիների ու գաչաերի վրայ, 

գալարուելով նեաուեցին մին չեւ ՛Բա-

նա քեռ, ծեծեցին Արովեանի գուռը, եւ 

ներսում եռացող Հա յաս աան Ա եծ Վէր՛-

քին սպեղանիի պէս եղան; Երգ չէր *** յ է— 

եւս, իւրաքանչիւր շրթունքից գուբս 

ընկած բառերը կենգանի, խօսուն էակ– 

ների պէս իրար ՀրՀրելով սլանում էին 

արար–աչխարՀին , աբեւին , ու երկնքին , 

փոշոա , մ ամ ռապաա գերեզմ աններին , 

աւեր ու կանգուն յիշաաակներին , վայր– 

կեան առաջ ասելու մեր ւ՛լարաւոր թշնա-

մոլ ամօթաՀար բեկումը ել Հայ Յաղ-

թանակի փառքը վերամբարձ է 

էՓամփուշա, ^ռւ^ ոԼ Հ ա ց - նո– 

րէն լսուեց պաաշգամից | 

Հ.Աեբ զինուոբներին փամփուշա , 

ջուր ու Հաց, Հո* յդէ՛ յ շուտով օգնութիւն 

մեր կռուողներին^, — ձայն աուին իրար 

ամէն կողմից ել Հրապարակը վայրկե-

նապէս գաաարկուեց է 

Գիշեր էր արգէն , երբ ժողովուրդը 

յեա եկաւ այս անգամ կապոցներով, 

սայլերով, պարկերով : Բերել էին ինչ 

որ ճարել էին իրենց աներում, Վերջի՛ն 

պաաառը Հացի , վերջին շիշ գինին մա-

ռանի , ալանիի մնացած շարանները, չա– 

մ ի չ ու չորացրած պտուղների վերջին 

աոպրակը ( ու կուտեցին Հրապարակում՝ 

բանակի Համար։ Եւ փամփուշտ, ինչ որ 

ճարել Էին. կանա յք յեա եկան դո յլերով 

ու սափորներով ջուր ուսերին՛ ու ձեռ– 

քերից քաչ իրենց Հեւհ այնքան խանդա– 

վառութիւն, ծիծաղ ու խնգում է Հրա^ 

պարակը ցնծում Էր « « « 
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Եւ լուսաբացէն երեսուն վագոն պա-

շարով ու Լրով բարձած՝ շարժուեցին 

գէպէ Vարգարապաա ։ 

Արեւը բարձրացաւ։ Լոյսէ ոսկէ ցըն՛ 

ցուզները արար—աշխարՀ օծեցին ։ Գաշ– 

տերում ու այգիներում Աայիսն ինքն 

իրմով Հարբած էր ւ Ե*– մ ի երգ մեն-մենակ 

գա լար ւ ում էր մի Հսկայ թթենու աակ ։ 

Ա արդարապատում կռուող սիրած եարի 

երգն էր ա յ ն . . . 

Ո՜վ ասաուածային Յաղթութիւն։ 

Ա՝արաթոնի քո աւետաբեր պատա-

նին քո շքեղ յայտնութեան լուբբ Լ Ը Ր ֊ 

թունքին, քեզնից թեւեր առաւ, ու սլա-

ցաւ Աթէնք, մի Հատիկ կանչով երջան-

կութիւն սփռեց մի ամբոէյԼ ժողովուրդի 

գլխին, եւ մարեց շնչասպառ։ ՝Բո տե-

սիլքի մեծութիւնից Հարբած՝ նա է ՛ լ 

չուզեց ապրել : 

Ո՛վ թեւաւոր | ոսկեփետուր Յաղ-

թութիւն ։ 

Ղ՛ու Հ որ զիտես ժողովուրդներ ի ճա-

կատից ստրկութեան մուրը սրբել քո 

բոցեղէն շնչով ել կորաքամակ , թ չուառ 

մարդու մէջ բանական ( ազատ էակը 

բարձրացնել : 

Դու՝ որի Համար ազգերը Հազար 

տարի մոխիրների վրայ նստած լալիս են 

ու կուրծք ծեծում յ մի օր խնդալու յոյ– 

սով՛ դու, որի ոսկեճաճանչ զրաՀի փայ-

լը քսրեւի պէս է շողշողում եւ բախտերի 

ճամբան լուսաւորում յաւեբժութեան 

• ք է ջ ։ 

Դու վ միակ Աստուած պարտաս– 

ւած ան Հուն ցեղերի, դու Համակ փառք, 

իմաստութիւն ու արդարութիւն ։ 

Ե*- դու մի օր յայտնոլեցիր Արաքսի 

ափերին, որպէս ազատութեան փողփո-

ղուն Արշալոյս ։ 

ՂԱՐԱ^ԻԼԻՍԷԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ 

Հրաշք էր պէտք մ էջքը կոտրած բա-

նակը ոտքի Հանելու՛. Ե ՛ ֊ Հրաշքը կա– 

աարուեց ։ 

Ա՛այիսի 2 4 – & էր* Երեւանից մի Հե-

ռագիր Հասաւ Հետեւեալ բո վան դա կու– 

թեամբ– 

Բաշ-Արաբանում Գբօն իր փոքրաթիւ 

զնղով ջարզել է թուրքերին եւ Հետա– 

պընդում է ցաք ու ցրիւ փախչող թչնա– 

մուն ։ Զպ՛ ՚ Ա ի լի կետն ի գլխաւոր ղեկա-

վարութեան տակ գործող զօր • Փիրում– 

եան Ա արդարապատում ճակատում է եւ 

թուրքերին սաստկօրէն նեղն է գրել 

յաղթանակի մեծ Հաւատով ։ 

Այս սրտապարար ու ցնցող լուրը 

կայծակի փայլի պէս անցաւ ծանր վՀա– 

աութեամ բ բոն ուած մթնոլորտում , մ ը– 

տաւ բոլոր խրճիթները, ծեծեց ՐՈԷՈՐ 

դռներր, արձագանգեց րոլոր ձորերում, 

բոլոր անտառներում, փախստականների 

մ էջքը չտկեց , եւ յուսաբեկներ ի կորա-

ցած ճակատը բարձրացրեց, դասալիք-

ների ծնկերին փարեց եւ յետ չպրտեց 

դէպի ճակատ եւ խուճապաՀաբ , թշույսռ 

ամբոխի աղեկտուր վայիւնր ցնծութեան 

ա զազա կների վերածեց : 

Եւ քար ո լ "արից իջած բազմաՀա– 

զար ամբոխը շինական թէ զինուոր , 

գաղթական թէ բնիկ , կին ու մարդ , ծեր 

ու երիտասարդ , ո տա բոպիկ , գլխաբաց 

երեխաներ եւ մատղաշ այծեամների պէս 

ցատկռտող աղջիկներ , ամէնքը , ով 

շարժուել, վազել, քայլել կարող էր^ 

ամէնքը, ում ականջին Հասած էր փրր" 

կա բար , Հրաշագործ ԷՈԼՐՐ յ թողին ի– 

րենց բնակութիւնները ել լեռներ ի լան-

ջերից թափուող վտակների պէս թաւալ 

տուին գէպի Դիլիջան , գէպի Հրամանա-

տարի զ լխաւոր կայանը է 

Հողի մարդիկ էին. տառապած, 

չարչրկուած, Հազար անզամ յուսաբեկ , 

Հազար իրար բախուող լուրերի մ\ջ Հա– 

ւատ ու յոյս կորցրած ։ Այմմ դարձեալ 

ՀեւիՀեւ 1 ՀրՀրելով է իրար կոխկռտելով 

չտապում էին գէպի գլխաւոր կայանը 

«Ջոջ Եարանտլի» շրթունքից լսելու փըր– 

կաբաբ խօսքը ւ 

Խառնիճաղանճ, ծովածաւալ ամբո-

խը Հասաւ ու խռնուեց զօր. Նազարբէգ– 

եանի դրանը է Բարձրացան կտուրներր՝ 

պատերի վրայ, թռչունների պէս չար– 

ւեցին ծառերին ւ Բոլորի աչքը դէպի մի 

տան պատշգամին, որի վրայ կանգնած 

էր ծերունազարդ Հրամանատարը, ինքը 
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4 2 ք ՝ Ա Գ Ի 1 ւ 

Զօր • ՚Սազարբէգեան 

՚Լաղարբէգեան տ Մ Է^ՔԱ շտկած ես Հա յ– 

եացքի մ Է Լ անՀուն ցնծութիւն* նա նա-

յում Էր իր իյօսքին կարօս* այս ժողո– 

վըրդին , որ թափուել Էր իր գուռը, Հայ 

բանակի մեծ աւետիս լ> լսելու յ 

«Հայե՛ր , եթէ դուք ցանկանում էք 
ազատել ձեր ընտանիքներին ու սաաց– 
ւածքը, եթէ դուք չէք ցանկանում ապ-
րել աւելի վատթար ստրկութ՛եան մէջ , 
քան այն, որ դարերի ընթացքում կրել 
են մեր եղբայրները տաճիկ կառավարու-
թեան լծի տակ, եթէ չէք ուզում, որ 
ամբողջ հայութիւնը բնաջնջուի, եկէ՛ք 
բոլորդ, ով զէնք կրելու ընդունակ է , 
եկէ՛ք ձեր զէնքերով եւ փսւմվաւշտնե– 
րով, վերցրէք ձեզ եետ հինդ օրուան հս– 
տեստեղէնի պաշար, մինչեւ որ կարելի 
լինի զօրքի կանոնաւոր պարենաւորումը 
կարգադրել: 

«Լա՛ւ գիտցէք, որ ե թ է այժմ զէնքով 
չկարողացանք պաշտպանել մեր ազատու-
թիւնն ու ստացուածքը, ապա մենք ար-
ժանի չենք գոյութիւն ունենալու որպէս 

ինքնուրոյն ազգ, եւ այն ժամանակ վա՛յ 
մեզ ու մեր յետնորդներին: Մեր որդի-
ներն ու թոոները միմիայն անէծքով կը 
յիշեն մ ե զ » ։ 

Այս կ ո ՜ չ ը • • • ՀամաչխարՀային պա– 

աերաղմի ողԼ տեւողութեանը յաղթա-

կան թէ պարտուած ազգերից որիՈ Հրա-

մանատարը այս ոգով եւ ա յս իմաստով 

գիմեց իր ժողովրդին , ո՛րը նրանցից 

գերագոյն է օրհասական ժամին պայքարի 

ելաւ Հինգ օրուան պա չարով եւ դոներից 

Հաւաքած փամփուշտներով, ափ յափոյ 

ճարուած զէնքերով : Վասնզի Հրամանա-

տարութիւնը նորեկների Համար ո՝է Հաց 

ունէր ել ոչ ռազմամթերք 5 

Հինգ օր, ոչ աւելի , ոշ պակաս յ Եւ 

ճակատագրական Հինգ օրուան ընթաց-

քում Հայ զինուորը, Հայ ժողովուրդը 

կա՛մ պիտի թշնամու ուժը խորտակի ու 

յաղթանակի է կամ պիտի մեոնի պատ– 

ւով իր Հայրենիքի եւ իր ազատութեան 

աւերաէՀների մ ԷԼ: 

ԱՀա ճշգրիտ իմաստը այգ պաամա– 

կան կոչի ւ 

Համազգա յին , Համաժողովրդական 

ողԼակիզումի Հրաւէրն էր այս ազատու-

թեան սեղանի վ ր ա յ , պարզ ու ան պա-

ճո յճ իւրաքանչիւր բառը, գերագո յն 

ուխտի մի բարձրակոչ ու սարսռալի ա– 

ղաղակ էր իր անիրաւ ու դաժան ճակա-

տագրի դէմ ըմբոստացած ցեղի է 

*Հ 

Հայ Հայրենիքի այս սրտայոյզ, այս 

եզերաձայն Հաւատը անՀետեւանք չմնաց ւ 

Հայ ժողովուրդը արտասանուած բառե-

րից աւելի նրանց տակ թաքն ուա ծ խո-

րունկ իմաստը ըմբռնեց , որպէս իր սե-

փական Հոգու , իր խղճմտանքի , գոյու-

թեան իր բնազդի ձա յն է Եր էութեան 

գաղտնածածուկ խորշերում զարթնեցին 

Հին օրերից քնած զգայութիէններ, մո– 

ռացուած երազներ, Ժամանակների եւ 

ստրկութեան երեսից մամռապատուած 

Հպարտութիւններ , ազատութեան տեն-

չեր : ԱմԷն մէկը մի մոխրապայտ կայծ՝ 

ազատամարտի շքեղ ու փրկարար ՀրգեՀր 

վառեցին Գոլգարաց մթին անտաոնե-
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բում ու ամեՀի է բարձրաբերձ լեռնե– 

բուս է 

Ծերունազարդ քա Հան աներ իԼան լեռ-

նակատարներին թառած գէ՚-դք՚րից եւ 

տարիների բեռը գա լագաններին եւ ցեղի 

փրկութեան յոյսը միստիքական մի Հա– 

լատին յենած , ձորից—ձոր անցան , բո լոր 

խրճիթների գռներր թակեցին տզամ ար– 

գութիւնն ու Հայրենապաշտ անձնուի-

րութիւնը դուրս կանչելով ։ 

Ա՝ եր լեոնե րում , ա յդ օրերին , ոչ մ ի 

պառաւ իր սպաննուած որդու Համար 

արցունք չթափեց , եւ երբ վերԼէն զաւա-

կը Հրացանն ու փամփ չտա կա լը ծալքի 

ՀՀ*ակից դուրս քաչեց, ու զանգապաննե-

րը կապեց , մայրը Հեծկլտանքը խեղդեց 

եւ իր չորացած բազուկները երկինք տա-

րածեց , աղօթքի մրմունջները շրթունք-

ներին է 

Ղ՚ուգարաց աչխարՀի լեռ ու ձոր, 

դաշտ ու անտառ ասես Հրաշքով լեզու 

ելած՝ ձայն տուին իրար ռազմի աղա-

ղակներով : Բաբո յա լքուած , յուսաբեկ 

զինուորը նոր ոգի առաւ ։ Կռուից ու թըՀ՜ 

նամ ուց խոյս տուողը կանգ առաւ մ տած– 

կոտ, իր չուրԼը նայեց եւ յետ դարձաւ 

գէպի ճակատ ։ Ծերեր ու երիտասարդ-

ներ , արեւով թրծուած եւ Հողէն փարած 

շինական մարդիկ զէնք առէն, ել Հինգ 

օրուան Հացը թիկունքներին կապած 

գունդագունդ գէպի Հրամանատարը վա-

զեցին ։ 

Յուսակտուր ու վեՀերոտ դասալիք-

ների ճամբաներին յայտնւում էր ծերու-

նի զօրավար ՛Լամազեանը, մէկ տեղ սայ-

լերի առԼեւը փակելով, ուրիշ տեղ ձիա– 

ւորի ձիու սանձը բռնելով^ կանգնեցնում 

էր խուսափող զէնուորնեբին, եւ Հաւար 

էր ձգում աղաչանքով , բարկութիւնով, 

սպառնալիքով • 

«Ջեր տունը քանդուի , անխելքնե՛ր 

կոչում էր նա , - ո՛ւր էք գնում, ո՛՛ւր 

էք փախչում, ո՞՛ւր պիտի փրկութիւն 

գտնէք։ Ո՛ր կողմը եւ դառնաք՝ վտանգ 

է , առնելներդ ձեզ վրայ խնդացող վրա-

ցին ք» միւս կողմում՝ թշնամի Ատրպէ յ– 

ճանը ( յետեւներիցգ արիւնարբու թուրքն 

Զօր • Ղամազեան 

է գալիս կրնկակոխ։ Ինչի՛" վրայ է ք , 

ո°ւմ վրայ էք յոյս դրել։ Ապա դուք նա-

մուս, աղամարդութիւն, Հաւաա չու-

ն է ՞ ք ՛ Ջ ե ր փրկութիւնը միայն կռուի 

մէԼ է , դիմադրութեան մ է ի Չլսեցի՛՛ք, 

որ թշնամին պարտուած է Ս արդարա-

պատում , Բաչ—Աբարանում : ինչո՛՛ւ այս-

տեղ էլ չպիտի պարաուիֆ • • • 

էք լ զօր • Ղ,ամ ազեան նո յն խօսքերը 

շրթունքներին, նոյն Հաւաա ը կանչելով 

մի սայլից միւսն էր անցնում է ձիաւորից 

դէպի ոտաւորը, անՀատներից դէպի 

խմրեբըւ Աւ անօրինակ այս զօրահաւաքը 

դաոնում էր իսկական ժողովրդական 

զօրակոչ, Հայրենական աւիւնի մի անօ-

րինակ բռնկումն, եւ մ ի քանի մամ ա– 

ոա9 Հօտային մղումով տարուած մար– 

դիկ՝ կորով ու Հոգի զգեցած, շտապում 

էին դէպի ռազմաճակատ ։ 

ինչպէս լեռնային մանրիկ վտակնե– 

րից փրփրուն ու սաՀանքաւոր գետն է 

կազմւում, այգպէս էր զօրանում ու 

բարձրանում Հայ բանակը անընգՀաա 

նորանոր կռոլոզներով։ Աիւս ՛կողմից՝ 

ցաք ու ցրիւ գնդերն իրենց զօրամասե-

րը դարձան , Հսւրիւրեակներ է գումար– 
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առակներ , զօրաբաժիններ դա ան իրար , 

սեղմուեցին , ողԼագուրուեցին՝ Հոգիների 

եւ. բազուկների յգ կուռ ու հզօր սւմբող– 

Լութիւն կազմելով < Րա^լե չէր իր իս-

կական առումով, ա յ լ Համ ա^է^Հա յ ժո-

ղովուրդն էր՝ մարգ ու կին, ծերՀՈւ ե– 

րիաասարգ, չինական թէ քաղաքւՀցի -

որ ոաքի էր գուցէ վեր1ին անգամ \ է ր 

բա խաբ փորձելու : Եղունգներով ու 

աամներով կա խո ւե յին պաամութես, 

ձախորդ անիւին, զայն յետ դարձնելով 

Համարւ 

Ամէնքի Հոգին լի էր թունոտ ղաո– 

նո ւթե ամր ա յնքան խարղա ւա նանքն եր ից , 

այնքան անիրաւութիւններից , այնքան 

նենգաւոր գաւերից յետոյ թչնամիների 

եւ բարեկամների : 

Չէին մոռացել, որ էրզրումը եւ ամ -

բոդԼ Արեւմտեան Հայաստանը ԿոՐ9Բէ^՛ 

բոլշեւիկների անգութ ու տմարդի լքու-

մի երեսից , կարսը, իր փրկութեան միակ 

կռուանը, խլել Էին նրանցից Հարեւան 

ու բախտակից ժողովբդի անլուր ու դա– 

Լադի բ մ եքենա յութիւններով • Ալեք սան-

դր ասլոլն ընկել Էր Թուրքի ուխտադրուժ 

յարձակումով տ 

Այսքան աղէաներից ու նենգութիւն– 

ներից յետոյ, Հաւատ չունէր ո ՛ չ դէսլի 

Հարեւանները, ոչ դէպի դաշնակից կոչ– 

ւած փարիսեցիները, որոնք միայն իր 

արիւնը չատագո բծեցին իրենց ամէնէն 

զազիր նպատակների Համար, եւ ոչ մա– 

նաւանդ դէպի թուրքի ստորագրած որեւէ 

դաշինք, տուած որեւէ պաաոլո յ խօսք, 

որեւէ խոստում: 

Եւ բարբարոս ու արիւնոուչտ թրՀ– 

նամու գէմ օրՀասական կռիւը դարձաւ 

երկնային պատգամ , յաղթելու կամ մեռ-

ներ Համ ւ 

ԵԼ Իր 

ււ մանաա, 

ար է 

է» յս 

՛ար լյ 

փոքրաթիւ 

դասաւորեց 

զօրքը *»այ 

Հետեւեաւ 

կարգով -

ԱԼ թեւը պիտի պաշտպանէր Անդրա-

նիկ՝ փակելով թրքական 5-րդ դիվիզիո-

նի առԼեւ Ջալալ—Օղլի ճամբան է 

Ջ՛ախ թեւը յան ձնուեց գնդապետ 

Ա ամա ր ցիանին , որ պիտի ճգնէր գրաւած 

պաՀել Գեդա—Մայմեխ լեռը ։ 

Գնգապհա Ղորդանհան 

քԼմբոէլՀ Հեծելազօրքը գնդապետ ՛Հոր– 

ղանեանին եւ Հրետանիների գլխաւոր 

ղեկավարութիւնը Ղ°Բ ՚ *Լամազեանին 

յանձնուեցինէ 

Զօր՛ Բէյ—Աամիկոնեան կարգուեց 

Հրամանատարի անմիջական օգնական եւ 

առ՚աԼիկայ կռուի գլխաւոր ղեկավար է 

ճակատամարտն սկսուեց Աայիս 

24—^1», ճաշից յետոյ ժամը ֆ—ին ւ 

Երեկոյեան դ է մ , մեր մասերը մտան 

աւեր ու ամայի Վար գան լու գիւղը յ ա– 

պա զգուշաւորութեամբ անցան Ղ,աբա-

քի լիսէ ։ թ՛շնամին չկար յ Հակառակ մեր 

զօրքերի ապրած խուճապին Ալեքսան-

գրապո չի առ Լել , թուրքերը չէին Հա-

մա րձակուե լ մին չեւ Ղ,ար աքի լիսէ յա-

ռաջանալ , եւ Հաւաքուած տեղեկութիւն– 

ները Հաստատեցին նրանց կենտրոնացու-

մը Ազն ութ գիւղում X Պարզուեց նաեւ, 

որ \արաքիլիսէի բնա կչութի ւնը էնք– 

զինքը լքուած Համարելով^ պատրաստը– 

ւում. էր պատգամաւորութիւն զրկել 

թուրքերին ընդառաԼ, աղ ու Հացով , 
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յուսալով այո ձեւով ազաաուել քար գի 

սպառնալիքից , ինչպէս ազաաուել էր Ա— 

լեքսանգրապոլյլ ։ 

Հայ ղօրքերի այս յեղակարծ յայտ– 

նըւի լը նորէն սրաապնգեց դժբախտ ա՜-

լանի բնակիչներին , արիութիւն ու ոգի 

ներշնչեց յուսաՀատ ժ՜ողովրդին, ոբ ո ա– 

քի ելաւ մեր մարաիկներին օդնելու, ին-

չով կարող էր է 

Նոյնը կաաարուեց ե՛ւ ՚Լարաքիլի– 

սէի Հարեւան \չլազ զիւզում, ուր Նըժ– 

դե Հի զօրասիւնի մասերը դարան մաան, 

շրԼակա յ ք ի անաաաւապաա բարձունքնե-

րին Հսկելու Համարէ 

Հյուաով երեւացին թուրք յառաԼա– 

պաՀնեբը եւ անզիաակ դարանակալ մեր 

ուժերի ներկայութեան, հ՛ուզակ ընկան։ 

կռիւը բորրոքուեց բոլոր դարաններից ։ 

թուրքերը հանր կորուստներով փախրս– 

աական նեաուեցին դէպի Ագէաւթ՝ ա՛-

ռանց կա բոզանա լ աանելու անգամ իրենց 

վիրաւորները է 

3 առա Լա պա Հ մասերի այս բախումը 

եւ մերոնց յագթանակը ընդՀանոլբ ոգե-

ւորութիւն առաԼ բերեց մեր զօրքեր ի 

չարքերում ։ Լաւ սկսուածք էր մեծ ընդ– 

Հարումը • թէեւ յառաԼապաՀների կռիւ, 

բա յց մի բան պարզ էր , որ թուրքն այլ– 

եւս առաԼուան Համարձակութիւնը չունի 

եւ Հոհ ազգաբնակութեամբ Հայ շրԼան– 

ները մ անելով, իր չաբժումները զգու– 

չաւոր են ու վարանոտ ։ 

ճակատը կազմուած էր եւ մեր գըլ– 

խալոր ուժերը ՀետզՀետէ Հասնում էին, 

Գ/՚ՐՏ^ՐՌ գրաւում ։ Այստեղ էր արդէն 

գնդապետ Ղ,ոբղանեան իր Հեծելա զօր-

քով ։ ՀետզՀետէ եկան զն դա պետ Ա ա– 

մարցեանը իր Հետեւակ զօրաբաժինով 

եւ գնդապետ Տովսէփեանը, որոնց չու– 

տով պիտի միանար գնդապետ Ապբէս– 

եանի զօրամասը։ 

Հասաւ եւ Հայկական Հրետանին ( 

տասներկու հ՜անր թնդանօթներով եւ 

գնդացիրներով, զօրավար ՚Լամազեանի 

Հրամանատարութեամբ ։ 

Անդադար գալիս էէն նաեւ գիւղացի 

Գնդապետ ՅովսԷփեսւն. 

կամաւոբական խմբեր Տ Յաճախ կարելի 

էր տեսնել նոյն խմբի մ ԷԼ երկու եղբայր-

ներ , կամ Հայր ու որդիներ միասին ։ կա-

յին եւ ուսուցիչներ եւ պատանի դպրո-

ցականներ զէնքով։ Այս կամաւոբնեբի 

Հետ եկած էին նաեւ խաչազէն քա Հան սա-

ներ , որոնց տեսքն աՀագին խան դավա– 

ռութ ի ւն առաԼ բերեց մերոնց շարքե-

րում է ^ 

Մեր առաԼին յա Լո գութ եան լուրը 

կայծակի արագութեամ բ անցել Էր *ք*ու– 

գարաց սար ու ձորով եւ ո՛վ Հրազէն ու-

նէր եւ բազկի ուժ, չտապում էր ճա-

կատ ։ Ամ էն ոք թշնամի էր փնտռում 

զարկելու եւ զաբկուելու Համար Հ Մի օր 

առաԼ թշնամուն աղ ու Հացով ընդառւս– 

Լող ՛Լա բաքի լի սան այժմ ոտքի էր ա– 

տամները սեղմած, թիկունքն իր օԼախին 

եւ Հբացանը ձեռքին աներկիւղ ։ 

Հթուրքը անպատճառ պիտի պար– 

տրլիկն, դարձաւ ընդՀանուր կարգախօս 

բոլոր կռուողներին ։ ՊաՀեստի զ՛օրք 

չկար, ռազմամթերք եւ բերնի պաշար 

սաՀմանափակ քանակով, թիկունքը թող– 

ւած միայն կանանց ու ծերերին՛ ի՛նչ 

փոյթէ չթշնամին պիտի պարտուի՚ֆ 

Այլեւս կո-իւը դարձաւ յանդուգն 

խազ ու պար եւ Հրազէններ ի ճարճատիւն 
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նը ցնծութեան աղաղակ Հ կուու֊մ էէն ու 

սրախօսում, Հաբուածում, Հայհոյում 

ու քրքԼում : 

֊ Հհ» , ես ձեր • • • անՀաւաա շներ • « • 

- Անմեղներ Կարգող ղաղաններ , 

գԷ՚Հ եկէք... 

- Զա՛րկ, զարկ բալա , զա՛րկ էգ գէ-

լերէն , - խրախուսում է Հայրր որգուն : 

- Հա՛, Հ ա ՛ , Հ ա ՛ , « է ք ծ ^ գ մեռնեմ, 

ձէնիգ, Ր՞ըՀ) գէ"էա,~՝ թ"ՂՇ տեսանք՛՛՛ -

թնդանօթաձիգ ղին ու որն է բացա գան-

չում Հետեւելով էր նետած ռումբէ պայ-

թում էն ւ 

՛նախընթաց օր Լարգուփչուբ եղած 

թչնամէն առաջանում է նոր ուժերով : 

հք՚ամր /՚ մօտ, կռիւը փռուեց , 

լայնացաւ ու բռնեց ամբոզԼ ճակատը : 

Հանդիպակաց բլուրից, ճիչդ %արաքիլի-

սէ ի գերեզմանատան Վրայ, թ շնամ ու 

Հինգ գնդացիրներ կրակ են մաղում. եւ 

աւելէ Հեռուէց նրա ծանր Հրետանէներն 

են գործում, որոնց պատասխանում են 

մերոնք է ք&նգանօթայէն կրակէ մենա-

մարտ է մամերով։ 

Հակառակ ա յգ գժոխա յէն կրակէն, 

մ երոնք յա ռատանում են քայլ առ քա յ լ : 

Ցանկարծ Հայկական ճակատում բարձ-

րացաւ Հզօր ռազմաշունչ 4էՀ"ւրրա^ն՝ձ • • • 

որ վարարած գետէ պէս յորձանք տալով 

անցաւ գնգէց գունդ , թնգացրեց լեռ ու 

ձոր , խաղաց անտառներէ վրա յ : 

էրեւաց զօր . \ազա րբէգեան էր 

սպայակոյտէ պետ զօր • Վէշէնսկու Հետ • 

ԸնգՀանուբ Հրամանատարէ առոյգ, արի 

ու զուարթ աեսքը աննկարագրելի խան– 

գավառութիւն առա Լ բերեց , եւ աՀեզ 

ու սասանեց ուց ի շ ՀՀուրրա՛՛ները•» ծած-

կեցին թնգանօթների որոտն ու թնդիւ-

նը. անմոռանալի մամ էր ա յգ Հ 

Զօր ՚ ՛Նա ։լա բրէ դե ան՝ առանց ուշք 

դարձնելու թ շնամ ու կատաղի կրակին՝ 

անցաւ ամենավտանգաւոր դէրքերով, 

քաջալերեց ու օրՀնեց , մէկ տեղ ցու-

ցումներ արեց սպաներէն, մ է այլ տեղ 

գովեց ու էր գոՀունակութէւնն արտա-

յայտեց , եւ մաՀու էր արՀամարՀանքով 

ամ էն կողմ արէոլթէւն ու կորով սփռեց է 

ՀՀուրրաա՛ | Հուրրաա՛) • • < է այս 

անգամ Հայ զօրքը Էր քա Լա ր Է Հրամա-

նատարէ ա չքի առ Լեւ առիւծ կտրած 

սլացաւ թչնամու վրա յ է Ա պաները գըմ– 

ւարութեամբ Է Էն զսպում Էրենց ղին– 

ւորների կատաղի խոյանքը : Ե ւ աՀա բա-

նակի ընգՀանուր գրոՀի առԼեւ կրկին 

փչրուեց թրքական Հոբգանեբէ յանգըղ– 

նութէւնը եւ թշնամին յետ մզուեց ա Հա– 

՛լին կորուստներով ւ 

Օրը տարաժամում էր ւ Ա երոնք րզ– 

բա ղու ած էէն իրենց կորուստները դար-

մանելով եւ վիրաւոբները փոխագրելով : 

Հայ բանակը այգ դժուարին օրերէն չու-

նէ ր անգամ անՀրաժեչտ պատգարակնե-

րը , անկարներէ արագ փոխադրութեան 

Համար ճակատէց գուբս է Հարկ Էր նախ-

նական մԷԼոցներով պատգարակներ շի-

նել եւ կամ շալկել վիրաւորներին : Ե՚– 

պէտք էր շտապելյ ք&՝շնամ ու մի նոր Հա-

կա յարձակէ նշանները յայտնեցէն մեր 

Հետախոյզները : 

Երեկոն մօտ էր , երբ թշնամէն նո– 

րէն երեւաց թարմ ուժերով : Ըստ երե-

ւոյթէն է թուրքերն աշխատում էէն այգ 

օրը մ ութը չկոխած, տէր դառնա լ 

լադին : 

Այս անգամ թչնամու. յա ռա Լ խաղա-

ղութիւնը կա տար ւում էր երկու թեւե-

րով, Հետեւակ եւ Հեծելազօրք միասին ւ 

Միաժամանակ թնգանօ թային ուժեղ 

կրակը ռումբերի կարկուտ էր տեղում 

մ եր դիրքերին ւ Մ եր ծանր Հ րետանինե– 

բը պատասխանում էէն Ղշլաղի վրայէց ։ 

Պ՛աշտ ու բարձունքներ ծածկուեցէն ծը– 

խի գեղնաւուն մչուչովէ Լեռ ու ձոր ար– 

ձագանգում Էին մաՀասարսուռ գոռում •» 

գոչում ով եւ սասանեցոլցէչ թնդիւննե-

րով ։ Համատարած դդրդէլնը բռնում է 

ե՛լ անտառները ե՛ւ թաւուտ ու փապար, 

ծործոր ու պուրակներ տնքում են Հար-

թավայրէ Հետ է Տասնեակներով թնդա-

նօթներ շարունակում են մաՀասփիւո 

կրակ որձ կա լ եւ ոռնալ երկնքի ճակտին , 

որպէս քաղցած գազաններէ մ է վոՀմակ տ 

Արեւը Հանդարտօրէն կախուեց Հո-

րիզոնին ոլ մայր մտաւ է Երեկոյեան մը– 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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շ ՚ ՚ ւ ֊ շ ը ծխով թանձրացած , փութացրեց 

գիչերը ( ել. արիւնի գործը շարունակ– 

ւում էր երկուստեք նոյն թափով ու նոյն 

կատազութեամբ է 

Երկու մարտնչող կողմերից իւրա-

քանչիւրն աշխատում էր այգ անգութ 

°Ր1՛ հ^՚քեԼ իր Գ^քի յաղթանակով յ Կր– 

րած զոՀերի մեծութիւնն արգարացնելու 

Համար եւ ոչ մէկը միւսին շէր զիԼում ։ 

Թրքական «Ալլահ, Ալլահ» աղաղակ-
ներին սլատասխանում էր մեր դիրքերից 

բարձրացած որոտընգոստ Վ.Հուրրա՚նք> եւ 

Համաղարկերի ճարճատիւնը է 

Այդ օրը սքանչելի Էր Հա յ բանակր : 

ԵրԷկի իր յաԼողութեամբ գինովցած, 

նաԽ*չ միայն մի քայլ իսկ չէր ընկրկում 

յետ , այլ Հակառակ թշնամ ու կրակի մ ե— 

ծ ութ եան ու գրոՀի վճոականութեան , 

քա յլ առ քա յ լ յա ռա Լան ում էր , առանց 

ուշք դարձնելու իր վիրաւոբների եւ ըս– 

սպաննուածներէ րաղմութեան : 

՝/»աՀանաները մի դիրքից միւսն էին 

անցնում թաչը ձեռքերն էն , ամ էն տեղ 

տանելով Կ"Ր ՈՎԻ ո ւ խիզախութեան մ ի 

յաւելուած • 

- հաչն էս տեղ , Հա՚յշւ Լան յա յա-

նում Է տարեց կամաւոր գիւղացին ւ 

- հքաչը ձեզ Աք ա Հա սք ան , մատաղ ձեր 

բազկին , - պատասխանում Է ծերունի 

քաՀանան եւ արտոբանօք շարժ ւում Է 

դէպ Է դալուկ ճակատով սքանչելէ տղա-

մարդը, որ մաՀացու խոցուած՝ դողդո-

ղուն չրթունքները վերԼէն անգամ խա-

շէն է սեղմում ու աչքերը փակում • • • 

Հեռու մ է խրամատում ո*վ է երգում 

կրակի տակ, ո՛վ է Հեգնում մաՀն ու 

թշնամին, վիրաւոբների տնքոցների, 

մաՀամերձների օ րՀասական Հռնդիւննե-

րի, թնդանօթներ ի դժոխային որոտի 

տակ է թանձր եւ ալեխառն միրուքով ու 

ընչացքներով մի չինական Է նա, ով գի-

տէ Հայոց ԱչխարՀի ո*ր ծայրից կռուե-

լով Հասած է մինչեւ Գուգարք եւ միչտ 

այդ զարմանալի երգը, որ Հայ Հողից է 

քաղել , միշտ իր շրթունքներին • 

«երգի՛ր* աԻ՚պէ՚Ր » երզիբ, որ յաղ-

թենք» • . • 

Եւ Հրացանները ճարճատում են, 

թնդանօթները ո րոտում , գնդացիրները 

կատղած չների պէս կաղկանձում : ՛Ի առն , 

Հեղձուցիչ ծուխը պատում է բլրակի 

լանԼը •. 

Թշնամին իր կրակի կենտրոնը աս-

տիճանաբար փոխադրեց մեր ձախ թեւի 

դէմ, ուր գործում էր գլխապետ (կապի-

տան) Տէր Մովսէսեանի Հրետանին յ 

%արաքիլիսէի շուրԼը բոլորող բը– 

լուրների լանԼերին արտասովոր յաԼո,է 

դիրքեր բռնած թրքական Հինգ գնդացիր-

ները աՀարկու կրակ էին մղում Հայկա-

կան գերեզմանատան վրայ, ուր գտնւում 

էին մերոնց թնդանօթները : Թուրքերը 

լաւ էին օգտագործում իրենց յաԼող դիր՜ 

քերը, եւ նրանց կրակը գնալով դաոնում 

էր աւերիշ, անդիմադրե/խ տ 

ի զուր գլխապետ Տէր Մովսէսեան 

իր քաԼածանօթ կորովով ու արիութեամբ 

ճգնում էր ա եղա Հան անել թշնամուն այդ 

իշխող դիրքերից : Թուրքերի յանդզնու– 

թիւնը մեծանում էր տ Արդէն նրանցից 

ամէնէն Համարձակները յայտնուեցին 

մեր դիրքերին շատ մօտէ 

Այն ժամանակ վրա յ Հասաւ ա յն 

խորՀրդով Հարուստ վայրկեաններից մէ-

կը , երբ անՀատը բարձրանում է շրԼա– 

պատից մաՀու վճռական ութեամբ եւ 

խիզախօրէն քարշ է տալիս իր յետեւից 

ամէնքին - լինեն նրանք արի՝ թէ անա-

րի - գէպի «լինել–չլինելու* մի շքեղ ու 

զարՀոլրելի ճակատագիր : 

Հրետանիի սպայ Տէր Մ՚՚վսէսեանն 

եզաւ այդ քաԼամ արտիկ, նախախնամա-

կան ընտրեալը, որ իր թնդանօթներից 

յոյսը կտրած, մի յիսնեակ ձիաւորնեբէ 

գլուխն անցաւ եւ թշնամու շարունակ– 

ւոզ զարՀոլրելի կրակի տակ , մրրկա–– 

շունչ արշաւով գէպի թշնամին խո յա– 

ցաւ մաՀու գնով, թիկունքից նրան զար-

կելու Համար է 

՝ԲաԼարի այս յիսնեակի եւ իր խի-

զախ առաԼնորգի Համար երկընտրանքը 

յստակ էր ու անդառնալի՝ ՄաՀ կամ 

Յաղթանակ Տ 

Հին, դիւցազնական օրերից զարթ-

նած մի առասպել է խելայեղ արշաւի 

այս ապշեցուցիչ տեսարանը։ ՄաՀուան 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 
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ա յս Հա յ ասպետների փոՔՐէԿ խում բը 

սուս երամ երկ ու կատաղի ս յանում է 

դաշտերով , երիվարները փնչացնելով 

ցատկում է ԴաՐ ո ւ փոս 1 Վ1՚էասէէ "էէ" 

նետւում է բարձունքներն ի վեր եւ 

գորշ, անձեւ մարդկային զանգուած ր 

կրակ ու ցասում կտրած, իր աոքեւն ըն-

կած արգելք ու թշնամի փշրելսվ անց-

նում է խոլական թափով : 

Թշնամին բլրի կատարից գնդակների 

աարափ է տեղում X Հ ա յ ընտիրներից 

շատերն են ընկնում գետին դիտապաստ , 

եւ խումբը խոյանում Է առանց յետ նա-

յելու իր զոՀերին , միշտ աշքը իր Հերոս 

առաջնորդին յառած , որ սլանում Է ա– 

մԷնից առաԼ յ 

ԱՀա մօտ են, շուտով լեռնալանջը 

կը կտրեն եւ կ*անցնին թշնամու թիկուն-

քը է ՛ք՝ րտնած երիվարներից գոլորշու 

ամպ Է բարձրանում, եւ երախներից 

թանձր փրփուր • իրենց փնչոցը դարձեր 

Է րեկբեկուն տնքոց եւ արչաւը դադար 

չունի է 

\յ որ ան որ Համազարկերի տագնապով 

բոն ուած թչնամու եւ»»+ գլխապետ Տէր 

Ա՝ ովսէսեան իր մրրկոտ սլացքի մէջ 

կրծքից զարկուած դիաթաւալ ընկաւ, 

Հազիւ մրմնԼալով՝ ՀՄի՛ թոդէՔ դիակս 

թշնամ ու ձեռքին» , եւ շունչը փչեց Հ 

թուրքերը քաջալերուած , վրա յ պըր– 

ծան Համարձակօբէն, եւ Հերոս սպայի 

դիակի չուրջը սկսուեց մի զարՀուրելի 

սուսերամարա տ Օգնութեան փութաց 

վաշտապետ կ ՚ Փ ոբ թուգալեան , եւ Հա յ– 

կական այրուձին : կուրծք֊կրծքի , սու-

սեր—սուսերի զաբկուեցին իրար Հայ ու 

թուրք մարտիկներ ։ նախճիրը ծաւալ– 

ւելով՝ անհնարին չափերի Հասաւ , Հին 

ոխը եռաց երկու կողմից , ել բազմաթիւ 

վիրաւորներ ու սպաննուածներ աբեան 

ճապաղիքի մ էջ թաւալ տոլին ։ 

Թ շնամոլ յամառութիւնը վերջապէս 

կոտրուեց, եւ նա յետ շպրտուեց ահա-

գին կորուստներով է Միաժամանակ ճա-

կատի ամբողջ երկարութեամբ, րոլոր 

Հա,1 գէրքերից , բարձրացան Հա յ զին– 

ւոբների տարերային աղաղակները է Ղ,ըշ– 

լաղի առջեւ ընկած Հարթութիւնը ծած– 

կըւած էր փախչող թչնամու դիակներով։ 

Թրքական ուժերը ցաք ու ցրիւ կրկին 

խոյս տուին դէպի Աղնութ, մի օրուան 

մէջ երկու անղամ ջարդուած ու կորա-

գլուխ ։ 

Արեւն մայր մտաւ՛ խաւարը Հան-

դարտօրէն իջտւ Գուգարաց աշխարհի 

լեռ ու ձորին՛ ճակատամարտի դաշտե-

րին կախուեց մահասարսուռ լռութիւնէ 

Աեր կորուստներն այգ օրը մասնա– 

ւորապէս մեծ էին ու ամէնէն զգալին 

Տկր Մ ովսէսեան ի անփոխարինելի կո-

րուստը : Հրետանիի սովորական պետ 

չէր նա, ա յլ ամբողջ բանակի սիրելին, 

նրա փառքն ու պարծանքը • իր վաշտի 

թնդանօթները միշա աոաջինն էին թըշ՜ 

նամուն ռմբակոծող եւ ամէնից վերջը 

թողնում ճակատը : իր անվրէպ ու աւե-

րի չ կրակը միշտ թ շնամոլ սարսափն ե– 

ղաւ ամիսներից ի վեր եւ ուր որ նա 

գործում էր, կռուող զօրքը տասնապա-

տիկ աւելի եռանդ ու արիութիւն էր ցու-

ցադրում \ Հիացք էր նա դէպի ճակատ 

խոյանալիս • ա յգ նրբակազմ, նիՀարկեկ 

ու բարձրահասակ սիրուն տղամարդը, 

իր ձիու վրայ, թնդանօթն երի կոզքին 

րնթանում էր սիգալէն, որպէս իր սի-

րուհուն ի տես չտապող մի ասպետէ 

Պայթոզ ռումբերի կրակի տակ, նա եր-

բեք թարթել չզ իտցաւ եւ իր ընտրած 

գիրքն ու բռնած նշանը միշտ անխաբ ե– 

ղան ։ Իր Հայրենասիրութիւնն անսաՀման 

Էր եւ արիութիւնը առասպելական է Նրա 

շարժական, իր կեանքի բազմաթիւ խի-

զախ դրուագները դարձել Էին բերնէ– 

բերան անցնող Հեքիաթ ։ Ուխտուած մի 

տղայ, որի օրօրանի վրայ լացող Հայ-

րենիքն էր կռացել մայրական արցուն-

քով եւ իր ցեղի ցասումն ու ողբը իր 

մանոլկ երազներն էին օրօրել է 

ՄաՀր նրա աչքերը փակեց, երբ նա 

տակաւին երեսուն տարեկան չէր եւ չորս 

տարուց ի վեր անընդՀատ կռւում էր » 

Հայ Հողի յուռթի արգանդից ժայթ-

քած ո՛վ գիտէ, ո՛ր Հին մեր վիթխարի 

մարմնացումն էր նա, որ Հայոց Աշխար– 

Հի ա յս դժնդակ օրերին յայտնուել էր 

մ եր բախտի ճամբին , ազատութեան ա-
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ռե զծ ո ւած ի աստուածա յին խօսքն իր 

շրթունքներին ել պա ա գամն իր սրի ծայ-

րին եւ թնգանօթների տարերային գո– 

ռոցի մ ԷԼ X 

Հրաշք աղայ, որին իր ղինուորներր 

ոշ միայն սիրում էին եզր օր պէս, այլ 

պաարասա էին նրա Հ րամ անով մ եռնել 

ամէն մ՛ամ եւ ամէն տեղէ 

՚քյա այնպէ՚ս գեղանի էր եւ այնպէ՚ս 

արի.. . 

Երեկոյեան մթնաշաղին , Հրետանու 

սայլը, որէ ՚Լրա7 գրուած էր Հերոսի 

գին , թաւալւում էր տրտմօրէն խորտոլ– 

րորտ ճամբաներով գէպի ՛Հա ր աքի լիսէ , 

եւ ամրողԼ իր վաշտը Հեծեծանքով գր-

կում էր յետեւից : 

Այն օրր շատ էին վիբաւորնեբ եւ 

. սպաննուածներ , բա յց այս մ է՛ կը • • • Ւր 

Հեա ամրողԼ պատերազմ ը վարած ծեր 

• ռազմիկներ կային խորունկ սգի մ ԷԼ, եւ 

սրանցից մէկն էր, իր ՀամՀարզն ու թիկ– 

նապաՀը, որին Հազիւ կաբելի եղաւ յետ 

կեցնել ինքնասպանութիւնից . 

- />ա, մենք առանց մեր կապիտա-

նի ի*նչ պիտի անենք, - Հեծեծում էր 

դժլէախտ ղինուոբը, - վա՛խ կապիտան 

Լան , գնացիր էլի՛ ՚ ՚ ՚ 

Ա՝այիս 2 6 – ի ն , կռուի երկրորդ օրը 

թուրքերի մի նոր յարձակումը ծայր 

տուեց ; Կէսօրին մօտ, ամրողԼ ճակատի 

վրայ, որ ձգւում էր տասնեակ քիլոմեթր 

տարածութեան վրայ, արիւնաՀեղ բա-

խումը երկու բանակների վերսկսուեց 

աւելի կատաղի , աւելի յամառ , քան եր-

բեք ւ Հաճի ՚Լարա թաթար գիլզին նա-

յող բարձունքների վրայ ամրացած թըշ– 

նամին կրակ բացեց մեր ձախ թեւի գէմ, 

ուր գործում էր գնդապետ Աամարցեանհ 

զօրաբաժինը, որին շուտով պիտի միա-

նար ՆժդեՀի ղօրաս իւնը է Ե«- մինչ մեր 

աԼ թեւը իր շարժումներով խափանում 

Էր թշնամ ու շրԼանառիկ փորձերը , մ եր 

կենտրոնը զգաստ սպասողական գիրքէ 

Գարե գին "Աժդհհ 

Ա եր ձախ թեւը ուժգին թնդանօթա-

յին կրակով ծեծում էր թուրքերի գիր– 

քերը, որից յետոյ՝՝ Աամարցեանի եւ 

ՆժգեՀի միացեալ ուժերի գրոհն սկսուեց ։ 

Ա՝եր զօբքերի մարտական կորովի աղա-

ղակը նորէն թնդացրեց սար ու ձոր, ի 

պատասխան թշնամու «Ալլահ, Ալլահ» 
կանչերի է թնգանօթային կրակի տակ 

մերոնք յա ռա Լան ում Էին յամառօրէն։ 

Եղաւ մի վայրկեան , երբ թուրք Հրե– 

–անին սաստկօրէն 11 եղեց մերոնց , սա-

կայն անկարող եղաւ կասեցնել նրանց 

յառաԼխաղացումըւ Մեր վաշտերը յետս 

չընկրկեցին եւ մոլեգնօրէն մագլցելով 

դարիվերը, կտրեցին ու անցան եւ թա-

փով զարկեցին թշնամու դիրքերին։ 

թուրքերի մ ԷԼ նոր խուճապ սկսուեց Հ 

Տեղա Հան եղած թշնամին՝ գլուխը կոր՜ 

ցըրած* փախչում էր մերոնց ամեՀի քՀ*– 

րոՀի առԼեւ | դաչաի երեսին սփռելով 

դիակներ ու վիբաւորնեբ \ 

Մ եր ձախ թեւի յաղթութիւնը կա– 

տարեալ էր է Այո մեծ յաԼողութեամբ 

կնքուեց երկրորդ օրուան ճակատամար-

տը է 
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Մայիսէ 27-ին, արիւնահեղ եւ յա-

մ աո. այս կռուէ երրորդ օրը վերջինը չէր 

լէնելու եւ այս Հանգամանքը սկսում էր 

Լաա լրբօրէն անհանգստացնել մեր հրա– 

մանատարութիւնը ւ Բառասունըութ մամ 

անընգՀաա աեւող կռէւները լափել էէն 

Հայ բանակէ ոաղմամթերքի սլա հեստ-

ները եւ այլեւս որեւէ տեղէց պաշար 

սաանալու յոյս չկար ։ Զդացւում էր 

նաեւ ուտելիքի մեծ պակաս յ 

Հայ ժողովյրգէ անօգնական մ ենա– 

կութիւնը մամ աո. մամ դաոնում էր Է— 

բա պէս ողբերգական : Զէնուորը կուում 

էր ամ էն փամ փուշտի վրա յ գոզալով , 

ել սպաներն սաէպուած էին իյնայողու– 

թեան անվերԼ խրատներ տալ էրենց չար-

քերին I 

0՝մբաձէգ ու թնդանօթաձիգ գու-

մարտակները նոյն նեղութեան մ ԷԼ էէն, 

եւ մէնչ թրքական ամէն կարգէ Հրազէն– 

ները անընդհատ կրակ էէն թափում, 

Հայ ղօրքն ստի պո ւած էր պատասխանել 

ծայբայեղ ղգուշաւորութեամբ : 

կար աւելէ ծանր աղէտ • թուրք բա– 

նակը թարմանում էր անընգՀաա նորա-

նոր ուժերով, մէնչ Հայ բանակէ բացը 

երբեք չէր լցւում • մեր գնդերը մամ աո. 

ժամ Հալւում էէն ու նուաղում, ընկած-

ների տեղը բռնող չկար տ 

Ենչ վերաբերում էր մեր ղինուոբնե-

րի սնունգին, այն եւս չափազանց խըղ– 

ճալի էր, եւ նրանք յաճախ կռուի էին 

գնում գրեթէ կիսաքաղց յ Տրտուն Լ եւ 

պաՀանԼ էկար ուտելիքի Համար , բայց 

փամփո՚ւշա , փամփո՚լշա . . . 

Նախընթաց երկու օրուան փայլուն 

յաԼողութիւնները Հարկ էր արադոս– 

թեամբ շահեցնել, մի նոր ու վճռական 

գրոհով ընկճել վերջապէս թշնամուն եւ 

Տրիւ տալ նրա ուժերը։ է լ ճիշգ այգ 

վճռական պա հուն ռազմամթերքի այո 

ողբերգութիւնը . կիսաքաղց կարելի էր 

կռուել, բայց առանց փամփուշտի ու 

ռումրի՛.« • 

Եւ այս պայմաններում, կէսօրից 

յետոյ ժամը Տ ֊ է մօտերը, Մայմեխ լե– 

բան ուղղութեամբ թշնամ ու շարժումն 

սկսուեց է Մ եր զօրքերը Հակա յարձակու-

մէ անցան է Եւ յանկարծ Հեռու. Ղ,աբա-

քի լիսէ ի տակ Հայ կանանց մ է շարան 

յայտնուեց • մահն աչք առած մեր անձ-

նուրաց գեղԼկուհէները , թէկունքներէն 

Հաց է կապոց , առա Լան ում էէն գէպէ ա– 

ռաԼաւոբ դէրքերը ՚ տեսարանը ծա յր աս– 

տէճէսն յուզիչ էր է Ընդհանուր ոգեւորու– 

թիւնը բռնեց մ եր չարքերին , որոնք նո– 

րէն 4,Հուրրա*1 գոչելով կրակէ առԼեւ 

նետուեցէն է 

կռէւը Մայմեխ լերան երկու բար-

ձունքներէն գնալով բո րբոքւում էր Հ 

Թշնամ էն ճգնում էր գրաւել լեռնակա-

տարը : Մ երոնք Հակա յարձակումներով 

յետ էէն շպրտում նրան է Նորէն գէրքեր 

անցան ձեռքէ՝ ձեռք ւ Նորէն տեղ—տեղ 

արէւնահեղ սուէնամարտերէ մ ԷԼ մեռած-

ներ ու վէրաւոբներ ընկան երկու կող– 

մից։ 

Ժամը 3—7 թշնամին երեք անգամ 

ղտնգուածօրէն յարձակման դիմեց եւ 

մէշտ էլ փշրուեց Հայ մարտիկների կուռ 

ու անընկճելի գիմադրութեամբ տ 

Ըստ երեւոյթին, թուրք Հրամանա-

տարը կատաղած է ր , որ երեք օրերի ա յս 

ղարՀուրելի ճակատամարտէ ընթացքէն , 

Հակառակ էրենց թուական գերւսկշռու-

թեան , տակաւին մի քայլ իսկ առաԼգի– 

մ ած չէին եւ մազի չափ իսկ չէր թուլա-

ցել Հայկական գիմագրական ուժը։ 

Երեկոյեան գէմ , թշնամու մոլեգնու-

թիւնը ծա յր աստիճանի հասալ ։ Մի նոր , 

արտասովոր ճիգ էր կա տա ր ւում Հակա-

ռակորդէ կողմից* ամէն գնով Մայմեխէ 

կարեւոր դէրքերը գրաւելու այգ երեկոյ յ 

ՋախԼախուած թուրք վաշտերէ տեղ նո-

րերն էէն բարձրանում , յողնած շարքե-

րէն թարմ ուժեր էէն փոխարինում յ Մ եր 

մէկէ ՚ է է մ տասն թուրք էր ճակատում• 

մէկ պարտ ուած թնդանօթէ տեղ, եր-

կուսն էէն որոտում, մէնչդեռ մեր դըն– 

դերը զնալով պա րտ աս ւում էէն եւ նօս– 

բանում Ժամ առ ժամ ։ 

Թշնամ էն կոյր չէր այդ բոլորը չտես-

նելու Համար, « Ա լ լ ա հ , Ա լ լ ա հ » աղաղակ– 
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ները աւելէ եւ աւելէ վայրագ ու կա տա– 

ղէ էէն դաոնում ւ 

Այս երրորգ օրուան կռիւը իր ո ւ ժ ֊ 

գնութեամբ մերոնց Համար չափազանց 

նեզէչ էր՛. 

Ա՝ութը կոխեց, թնգանօթները լռե-

ցին է կռիւը գագար առաւ, բա յց թշնա– 

մին գրաւեց Մ ա յմեխ լեռը • • » 

Երեք օրերի կռիւներից յեաոյ թուր-

քերի առա քէն եւ վճռական յաջողու-

թիւնն էր այս , որ մերոնց գրութիւնը 

դարձնում էր աագնասլալի է 

Անգրանիկից էո*–ր : Առաւօտ ի ց 

սկսեալ բոլորի աչքը դարձած էր այն 

կողմը, որտեղից նա կարող էր յանկարծ 

^Խյտնուել իր երեք Հազարնոց լալ սպա-

ռազինուած գնգով: Եւ նա չկար ու 

չկար • եւ եթէ մինչել լուսաբաց Անգրա– 

նիկը կամ որեւէ այլ օժանգակ ուժ էը– 

Հասնէբ, մերոնց վէճակը օբՀասական 

գաոնալու չափ վտանգուած կարելի էր 

Համ արել: 

Ա պասում ի մղձաւանջային գիչեբն 

անցաւէ եւ աւա՛ղ, ո՛չ մէկը Հասաւ, եւ 

ոչ միւսը է Ո՛ չ ռազմ ամ թերք եւ ոչ Հաց » • • 

Մայիս 28-^ն, ճակատամարտի չոր-

րորդ օրը, ողբերգական առաւօտ էր 

բացւում մ երոնց վրա յ է 

Մեր ռազմամթերքը սպառուելու մօտ 

էր եւ մեր թնդանօթները մեծ մասամբ 

լռութեան դատապարտուած ւ Մայմեիւ 

լերան ի շի՛ ող կէտերին նստած էր թշնա-

մին եւ Ղ^արաքիլիսէն եզերող բարձունք-

ներն արդէն իր դիրքերն էին, գերազանց 

ուժերով ու ամ էն տեսակի գործօն Հ բա– 

զէններով է 

թրքա կան բոլո ր Հրետանին եր է 

կրակի տակ մնացած մեր զօրքերն այնու– 

ամենայնիւ տեղէ չտուին, ել սկսուեց 

մեծ ճակատամարաների այն զարՀուրելէ 

Հոգեբանական դրութիւններից մէկը, երբ 

զինուոր ու Հ րամանատար ա յլեւս կռուի 

բուն նպատակը մոռացութեան տուած* 

կարմիր կատաղութեան մէք խելայեղօ– 

բէն զարկում ու զարկւում են միայն մեռ-

նելու ու մեռցնելու Համար ւ Աչքերն ա– 

րիւնով լցուած՝ մարտնչողների Համար 

ճակատամարտը վերածւում է մաՀուան 

խրախճանք եւ ամէն մի չարժում, ամէն 

մի Հարուած՝ տարերային, երբ այլեւս 

վտանգի ու մ աՀուան բնազդական զգա-

ցումը չքանում է ի սպառ եւ կենդանի 

էակը դառնում է սոսկ աւերածի, ոչըն– 

չացումի մի գործիք Հ Բնական արարածի 

տեղ զա ր թնում է նախնական 

Տ2Լթ16ՈՏ–Հ», որ իր Հրացանի մէք իր Հինա-

ւուրց լախտն է երազում : կռիւ բազուկ-

ներով , եղունգներով, սրով, սուինով ու 

Հրացանների կոթերով, կռիւ մը Հին 

քինու ծարաւը յագեցնելու Համար տ 

Ո՛չ աբՀեստական խափանիչ պատնէշ 

ու խրամատ, ո ՛ չ բնական որեւէ Հովանի 

ու պատսպար , ոչ իսկ թումբ ու բլուր տ 

Զարկւում են մոլեգնած ցուլերի պէս ո՛ւր 

եւ Հանդիպեն ա խո յեանին ( ընկնում , նո– 

րէն բարձրանում կրկին զարկուելու եւ 

ընկնելու Համար է 

Թշնամ ին Մ այմ եխին յենուած՝ աք 

թեւով առա քան ում Էր դէպի ՛հ իլէ քան 

տանող խճուղին եւ ձախ թեւով ճգնում 

էր վտանգել դէպի թիֆլէս տանող եր-

կաթուղային գիծը, որպէսզէ կարողա-

նար աստիճանաբար օղակել Հայ բանա-

կը։ Զօր• Նազարբէգեան Ժամանակին 

զգաց վտանգը եւ Հակառակ մեր զօրքե– 

րի տոկունութեան եւ անընկճելի արիու-

թեան՝ ընգՀանուր նաՀանքէ Հրաման 

աո ւեց է 

Եւ. 1 9 1 8 թո՚-ի Մայիս 25-/5») կԷ»օ– 

րից յետոյ, ժամը &–ին սկսուած աՀեղ 

ճակատամարտը Ղ^արաքի լէսէի առքեւ 

դադարում էր Մայիս 28-/5*1 կէսօրէ ետ-

քը | ժամը 3–ից 2 0 րոպէ անց ւ 

Մ եր բանակը քաշուեց Բօզքենտ-Նի– 

կիտինօ գծի վրա յ , նորէն փակելով թըՀ~ 

նամու ճամբան ՚Հարաքիլիսէից դէպի Ե– 

րեւան, ուր եւ մնաց մինչեւ Բաթումի 

դաշնագրի ստորագրութիւնը է 

՚՝ Վերքացաւ • • » 

ԵԼ այսպէս, այն գարնանը շորս օր 

շարունակ Գուգարաց աշխարՀի լեոներն 

ու –ձորերը ռազմի որոտներով դղրդացին, 

եւ մութ անտառներն արիւնի ՚^ՐՐ^ք՚Լ 
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շառաչեցին ւ Ամէն մի բլուր, ամէն մի 

մա յո ու բարձունք թնդանօթներ ի ռում– 

բերի ահ, եզ պայթիւնով ցնցուեց ու 

գողաց եւ մ ահասփիւռ գնդացիրների 

ու հրացանների համ ազար վերի աակ 

ա յն գարունը սրտապատառ Հառաչեց ու 

Հեկեկացտ 

Ջ որս օ՛ր••« դիրքերը ձեռքէ—ձեոք 

անցան նոր Հարուածի եւ նոր աւերածի 

կռուան , եւ ծխի րոսորա յին մշուշի մ ԷԼ 

վիրաւորների անքոց , Հոգեվարքների 

Հռնդիւն, տէրը զարկուած երիվարի ցա-

ւագին խրի՛ ինք ) իրար խաշաձեւոզ սուին-

ներ ի չկա Հիւն եւ կուրծք—կրծքի Լյա պինդ 

բախումների աակ ակռաների կճրտոց եւ 

ծանր, ախաամէա Հա յՀոյանքի կրակէ 

խօսքեր, որոնք գարչաՀոա ռումրի սլէս 

սլայթում են մթնոլորաի մ ԷԼ Հաւաա , 

Հոգի եւ Ասաուած ծուաաելով: 

Զորս օ՛ր՛՛* փշրուած գրոՀի աեղ 

նորերն են բարձրանում, ինչպէս փոթոր– 

կըւած ծովի վրա յ լեռնացած փրփրադէզ 

ալիքներ եւ մաՀուան ցասումը չալակած 

մարդկային գորչ զանգուածներ սեպ լեռ-

նակատարներն են խոյանում վագրի մո– 

լեգնութեամբ իրար բզկաելով ել դիա-

թաւալ գահավիժում արեան ճապաղի– 

քի մ է ի 

Եւ բաց դաշտում ճակատող դու-

մարտակներ աչքերնին արիւնով լեցուն 

դելերի պէս պլլւում են իրար մէԼքը 

փռելու Համար ։ Ու երկու կողմերի Հը– 

րազէնների պայթիւնի արձագանգները 

ձորերից դաշտ* եւ դաշտերից անտառ են 

սլանում, մտրակուած եւ ապաստան (իրն– 

տըռող գազանների կաղկանձոցով է 

Զորս օ՛ր • • • եւ գիշերները ան ա առ-

ների թաւուտներ ի ի"1*–լ խաւարում սը– 

ւիննեբը կայծկլտում են գայլի աշքերի 

պէս. մութը ծածկում է արիւնի գործը, 

մինչեւ որ բարի լուսաբացին վա գորգե ան 

չողքերը Համբուրեն անտէր ընկած մե– 

ո.ելի ճակատը: Եւ֊ այս տարին գարնան 

մեծ երգն սպաննուէց Գուգարաց լեռնե– 

բում, թռչունները վառօդի Հոտից ուչա– 

կորոյս, իրենց բնի ճամբան ու դայլայ– 

լիկը մոռացած եւ աղեկտուր ճիչերով 

Դէպի Վայրի ամայութիւնը չուեցին է 

Զորս օ ՛ ր . • • արիւնն Էր Հոսում վր– 

տակներով ել դեռ երբեք Հայ ու թուրք 

ա յսքան արիւնախանձ թափով ու քինով 

իրար չէին զարկուած Հ Մերթ մէկ կողմն 

էր մռնչում յաղթութիւն, մերթ միւս 

կողմը եւ վերստին բոբբոքւում էր կոի– 

ւը, որպէս Հողմերի ձ^չով ճարճատող 

ՀբգեՀ է որ կեանքերը լափելով անցնում 

էր ձորից1 ձոր, գաչտից դաշտ • • • 

Զորս օ ՛ ր , չորս ԴաՐ կուտակուած 

ոխի Հաչուեյարդար էր Հինաւուրց ոսոխ-

ների մէ9 եւ ո՛չ մէկը տեղի շտուեց, ո՛չ 

մի նաՀանԼ, պարտութիւն չեղաւ է ո՛չ մի 

յաղթութիւն վաղորգայն չունեցաւ է 

ծւ չորրորդ օրը երկու րանակներր 

երկու ոգորող ցուլերի պէս արիւնլուայ 

եւ ուժասպառ ծունկի եկան սեփական 

արեան ճապաղիքի մէԼ։ ՚Լարաքիլիսէի 

ճակատամարտում ո՛չ յադի^ող եւ ոչ 

յաղթուած կար» այլ երկու Լարդուփը– 

չուր բանակներ նորէն դէմ—գէմէ մնա– 

9է>%՝ 

Հա յ ցեղը ա յդ օրերին սրբազան Ա— 

ւարայրը ոգեկոչեց եւ իր մեծ Հայրերի 

ռազմական կորովով կեանքի եւ մաՀոլ 

մարտի ելաւ, իր Հայրենի ժառանգու-

թիւնը վայրագ բարբարոսներից ազատե-

լու Համար: 

Եւ Հայոց աշխարՀի սիրուն, երկու 

Հազարի չափ մեր ընտիրները իրենց մա 

տազ կեանքը զոՀեցին : Եւ թշնամին, որ 

մի քանի անգամ աւելի կորուստներ ու-

նեցաւ, երկար ժամանակ պիտի յիշէ այդ 

ճակատամարտը, ինշպէս պարսիկներն 

Աւարայրը ( 4 5 1 ) եւ արաբները Վար դա ՚ 

նա կերսւը ( 7 0 2 ) : 

Արդարեւ, այդ երեք Հերոսամարտ՛ 

ները մ եր պատմ ութ եան ալեծուփ ծովից 

դուրս ցցուած գրանիտէ Ժայռեր են, ո– 

րոնց վրայ երեք անգամ Հայ Հայրենիքի 

թշնամիների կատաղութեան ալիքներր 

փշրուեցին։ 

Եւ եթէ Աւարայրը Հղօրագոյն սա– 

աարիչն եղաւ Մ ամիկոնեան Մարզպա-

նութեան մեր աշխարՀում, եւ Վարդա-

նա կերա ը ք՝ ագրատ ունեաց փառաւոր 

տոՀմի ուղին Հարթեց դէպի Հայկական 

գա Հը , ՚Հարաքիլիսէ– Սարդարապատը մեր 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 



Ռ Ա 1 ֊ Ի Ն 53 

օրերում Հայաստանի Հանրապետութեան 

Հիմքերը ձգեցէն, Միացեալ եւ անկախ 

Հայաստանի Համարէ 
• * * 

Ղյարաքիլիսէի ճակատամարտը դա-

դարեց Մ ա յիս 2 8 – , եւ նո յն օրը , գբե– 

թէ նոյն մամին Հայ աստանի անկախու*– 

թ ի՛՜նը Հռչակուեց I 

Արիութիւն էր պէտք այս վիրա Լոր , 

յուսաբեկ եւ ուշակորոյս ժողովրդին Հո-

վանաւոր եւ գեկավար մնա լու ա յգ ող-

բերգական օրերին յ Արիութիւն էր պէտք 

որեւէ աղգային իշխանութիւն փնտռող 

Հայ զանգուածներէն ասել ՀԱՀա՛ ես, 

ես քեզ Հետ եմ» . . . Արիութիւն էր պէտք 

պետականութեան մ ասին խո րՀ ի Է ազգա-

յին բոլոր կռուանների, բոլոր յենարան– 

ների փլուզումների ա յգ թշուառ օրերին է 

երբ ամէն մի նոր մտածումն ցեղի աւան -

գութիւն դաոնալուց առաԼ եւ գաոնալու 

Համար գրանիաէ պաաուանգանի պէտք 

ունէր է Հոգեկան մեծ արիութիւն Էր 

պէտք բ"լոր բարեկամների ամարդու– 

թե ան առԼեւ սեփական Հոգու մ ԷԼ Հա– 

ւատ փնտռել. բոլոր դաշնակիցների ան-

նախընթաց վատութեան առԼեւ կոԲովէ 

խօսքն ունենալ շրթունքներին • ՐոԼոՐ հա-

րեւանն երի գաւերի եւ թշնամ ու անսաՀ-

մ ան վա յրագութեան առԼեւ. սեփական 

էութեան խորքերում զօրավիգ ու ջլա-

պինդ կամք փնտռել ոչ միայն յարատե-

ւելու, տ յ լ եւ հզօր ճիգով վերելքին նկրր– 

տելու Համար է Ե ՛ ֊ ա յգ Հաւատն ու ա– 

րիութիւնն ունեցաւ Հայոց Ազգային 

ԻյորՀուրգը 1918 թուի Մայիս 2Տ-Է գի-

շեր ին երկնոզ խոՀերի ղարՀուրելի տան– 

Լան քներից յետոյ է 

Կէս գիշերն անց է ր , երբ վերԼապէս 

վիճարանութիւնները դադար առան եւ 

Հետեւեալ որոշումը խմբագրուեց որպէս 

առա Լին եւ Գ՛երագո յն Աքթը Հայոց Աշ-

խարհ ի ազատագրութեան -

«Անդրկովկասի քաղաքական ամբող-
ջութեան լուծումով եւ Վրասաանի ու 
Ատրպէյճսւնի անկախութեան հռչակումով 

ստեղծուած նոր դրութեան հանդէպ՝ 
Հայոց Ազգային Խորհուրդը իրեն յսւյ– 
տարարում է հայկական Գաւսւււների Գե– 
բա (յոյն եւ միակ իշխանութիւն։ 

«Որոշ ծանրակշիռ. պատճառներով, 
թողնելով մօտիկ օրերում կազմել հայոց 
ազգային կառավարութիւն՝ Ազգային 
Խորհուրդը ժամանակաւորապէս ստանձ-
նում է կառավարական բոլոր ֆունկցիա-
ները , հայկական գաւառների քաղաքա-
կան եւ վարչական ղեկը վարելու համար: 

«Հայոց Ագգային Խորհուրդդ 

Մայիս 28 , 1918, Թիֆլիս 

Պաամական այս մեծ Աքթի իւրա-

քանշիւր պարբերութիւնը, իւրաքանչիւր 

բառը իր վրայ կրում է իր ծագման գը— 

րոշմր, որպէս մօր արգանգից նոր ըն-

կած նորածինը ծանր երկունքի սարսու*– 

ռը տ Երեւութական պարզ Հնչիւնների 

տակ եռացող իմաստը զուսպ ու խո-

րունկ անիրաւ անցքերի եւ չարա Հնար 

անձերի գէմ Լլապինգ ընդվզումն է Տ Ա յգ 

օրերի գամ անօրէն անգութ պատմ ու– 

թիւնն է խտացած ա յգ մի քանի տողերի 

մ ԷԼ։ Ոչինչ չէ աս ուած այդ խոբՀրգով 

տրուած Հակիրճ յայտարարութեան մ ԷԼ 

առանց չափի , զգացումի , առանց զգաստ 

կչռա գա տումի • եւ ամբոզԼը աղգա յին 

մեծ ցաւի լծորդումն է ցեղական ար-

ժանիքի քաղաքական իմաստութեան Հետ , 

որ ճակատագրի խոբութիւնից շորթում 

է ցեղի Մեծ Ուխտը եւ նրա առԼեւ բաց 

պա Հում ապագայ բոլոր կարելիութիւն– 

նեբը է 

Այսպէս ծնունդ առաւ Հա յաստանի 

Հանրապետութիւնը, իր Եռագոյնի թըր– 

թըռուն ծալքերի տակ եռացող Մ եծ Խոր– 

^ԸՐԳԻ^՛՝ ԷՐ ՎաՀագնին աչքերը սեւե-

ռուն է 

Տետոյ զինադադար ու խաղաղու-

թեան խորՀրգաժողով եւ Աեւբի գա շնա– 

գիր, որով վերԼապէս Հայ ժողովրդի 

դարաւոր իղձերն ու երազն էր իրակա-

նանում % 

Ա– Ա– 
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•Բիչ Հոլովուած անուն, լաս, արժէքալոր 

գՀ՚էք՝ ՕՀան կարօ I 

Վասպոլրականցի, բրուաի ա չկերա, Աղ-

թամարի ուսանող, ՀԶ"ՐՐ"ՐԳ գունգի Հրամանա-

տար քաչ ՚ԲԼոի-չի կամաւորներէն, ուսուցիչ՝ 

Նորքի մէէ, յեաոյ Պարսկաստան, ապա՝ Փ—րիղ, 

միշտ գործօն դերերու. մէՀ, Հ . 0՛ Դաշնակցու-

թեան կ. կոմիաէի անգամ, գրական Հալաքոյթ– 

ներու, ձեոնարկներոլ մասնակից, 
անաստեոծ. 

աչքսաաակից 

արձակագիր, 

ՕՀԱ՚ն ԿԱՐՕ 

գան ագան թերթերու, 

յօդուածագիր է 

Տ՚աա չապրեցաւ ՕՀան կարօ, ընդամէնը 

քաոասունըերեք աարի, չ-կան ^ 

օրերը, ինչպէո կը վկայէ վերը խտացուած իր 

կենսագրականը լ 

ՕՀան կարոյի գործերու ն ամէնէն ծաւա-

լունը իր «Խրճիթներէն մինչհւ Խորհրդարան» ւս– 
նուն վէպն է, որ կիսասւ մնաց է 

Վարի Հասւուածը գործին աոյս^ին 

մասը կը կազմէ եւ կոլ տայ այս արմ՛է քաւոր 

գրողին ոճին ու. ոգիին մասին յստակ գաղափար 

մը։ 

ՒՐ*Ւ1»Ուհքէն; 1քԻ1ւՅԷՒՒՈՐՀՐԳԱՐԱՈւ 
ՕձԱՆ ԿԱՐՕ 

- Սքանչելի է ր , այնպէս չ է 3 , Արմէն։ 
- Մինակ սքանչելի", սիրելիս։ էս կը խեղդուիմ յուզմունէ ՚էս, -

կ ՚ըսեմ կնոջս, ո ւ , հազիւ մեր սենեակէն ներս մտած, կը վազենք դէպի 
րսւզմոցը, որ հանգստացնենք մեր ալմոսոծ կողերը ու. կսւնգնելէ յո գնար եկ 
սրունքները: 

Լուսածագէն ի վեր ոտքի վրայ ենք։ Մեր Հանրապետութեան երկ-
րորդ տարեդարձի օրն է ր ։ Մայրաքաղաքի րոլոր փողոցները զարդարուած 
էին մեր յուզիչ Եռագոյններով ։ Գորգերով ել դրասանգներով պճնուած էին 
դււներ, խանութներ ոլ լուսամուտներ։ Հաւատացած եմ տուներու մէջ 
փակ ուա ծ մարդ չէր մնացած։ էս կը վախնայի, թ է տանիքները պիտի 
փլին– պատշգամները պիտի խորտակուին ու Փողոցներու ծսահրը ճղակո-
տոր պիտի ըլլան։ կին, մանուկ, տղամարդ ու ծերունի մեղուներու ող– 
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կոյզներու պէս բռներ էին ցափքներն ա. մայթերը; Պզտիկ, չարաճճի սւը– 
ղաք, ինչպէս նաեւ պատկառելի երիտասարդները բարձրացեր ու դիզուեր 
էին գչխսււոր փողոցներ ու եւ հրապարակներու ծսսւերուն վրայ ու զանոնք 
կոտրելու չափ ծանրաբեռներ էին։ 

Աբովեան փողոցի վրայ շինուած չքնաղ կամարի ասւկէն պիտի 
առաջանար զօրանցքը: Այդ տեսաբանը վայելելու համար, բոլոր քաղաքա-
ցիները, վաղ առաւօտէն սկսած1 տուներէն դուրս էին եկեր իրենց տեղ մը 
ապահովելու տանիքներու եւ ծառերու վրայ : Ուշացածները կ՚սւլեկոծուէին 
մայթերու երկայնքն ի վեր, ոտքի մատներու վրայ մնալու ճիգեր կ ՚ընէին, 
քիչ մը աւելի երկարելու եւ անցքը տեսնելու համար։ 

Պհժուարութեամբ ճարած մեր տանիքի ամփիթատրէն մենք տեսանք 
տօնական բոլոր սպասարկութիւնը: Բարձրաստիճան զինուորականներու ա– 
ռաջնորդութեամբ անցան ճարտարապետական վաշտերը իրենց բահերովը, 
կացիններովն ու բրիչներովը: Սքանչելի վարժութիւններով անցան հետե-
ւակ գնդերը իրենց սուինեւոր հրացաններու ալիքաւորուող գետովը: Ան-
ցան գնդացիրային բաժինները, իրենց բեռցուած ջորիներովը։ Հեււախօււա– 
յին եւ սանիտարական իաւմբեր անցան, իրենց արկղիկներովն ու թեւերու 
եւ կուրծքի կարմիր խսւչեբովը։ Ամէնէն ետք եկաւ հրետանին– իր լծուած 
ջորիներովը, դաշտային եւ լեռնային թնդանօթներովը։ Այս բոլորին կը 
հետեւէր համբարակային բաժինը, իր մթերքի ու ռազմամթերքի ինքնա-
վարժներովն ու սայլերովը։ 

Լուսաւորութեան եւ արուեստի նախարարութիւնը դրօշակներով 
ու ծաղկեայ դրասանգներով փարթամացած ինքնաշարժներու տողանցք մըն 
էր կազմակերպեր։ Այգ երազային կառախումբին մէջ ցուցադրուած էին 
մեր ամբողջ պատմութեան խորհրդանշանները, նաւասարդեան օրերէն 
սկսած՝ մինչեւ Սարդարապատի ու ՚Լարաէիլիսէի ժամանակները։ Ազգա-
յին հին տարազներով բամբիշներ ու պարմանիներ, հոգեյոյզ ու յարութիւն 
առած պատմուճաններ, հեթանոսական օրերու, վարդի զամբիւղները, փա-
ռաւոր ժամանակաշբջաններու զինանշանները կ՚անցնէին ծափերու եւ շափ-
րակներու տեղատարափին ընդմէջէն։ Սեւ ու մռայլ զրահապատ ինքնա-
շարժ մը , աւերակներու մէջ նստած մեր սգաւոր մօր կենդանի պատկերը 
կը տանէր՝ թաղմանական խորհրդաւորութեամբ ու կսկծաբեր եղանակնե-
րով : Ապա եկաւ յաղթական օրերու ինքնաշարժը, իր ծաղկեպսակներու 
զրահովը, իր յաղթանակ վաստակած դրօշակներու բազմութեամբ: Հրաչափ 
եւ սպառազինուած իր զաւակներու բազմութեան մէջ , երջանիկ ու մանկա-
ցած կանգներ էր մեր սիրելի մայրը, պսակներու հովանին պահելով իր 
արեւակէզ ու արի որդիներու բազմութեան վըայ : Ռազմական երաժշտա-
խումբի եղանակներու տակ գլխարկներ կը պաբէին օդին մէջ– իր կորսըն– 
ցուցսւծ բարեկամը գտնողի պէս կը հեկեկար ժողովուրդի ծովը։ Մինչ 
շնորհաւոբսւնքի համբոյրները կը ծածանեցնէին գլուխներու արտերը, ինք-
նաշարժ տպարանները ողջոյնի թերթիկներ անձրեւելով կ՚անցնէին գարնան 
թո՛ւխ ու աղմկարար ամպեբու պէս: 

Ես ամենեւին չգիտցայ, թ է ինչպես իրիկուն եղաւ: Կէսօր էր տա-
կաւին, երբ Խորհրդարանի «արտակարգ նիստը» տեղի ունեցաւ։ Հեռաւոր 
գիւղերէն իրենց հուժկու եզներով ու նահապետական սայլերով ել գործիք-
ներով թափօրին մասնակցելու եկած գեղջուկներու այր ու կին խումբեբու 
ներկայութեամբ բացուեցսււ նիստը՛ եւ ահա օրն անցաւ։ Ե՞՛րբ անցաւ։ 
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Խորհրդարանի ալեհեր ա. թիկնեղ նախագահ Հայր Արրահամը, արտաս– 
սպից աչքերով իր շնորհսււորանքներն ուղղեց «Միացեալ եւ Անկախ Հա-
յասաանի Հանրապետութեան քազաքացի»ճհ\1 Ուն , յետոյ մէկ-երկու խօսէ՛ 
ըսին մնացեալ նախարարներն ու կուսսւկցութեանց ներկայացուցիչները եւ 
կառավարութեան կազմակերպած երեկոյթի ժամանակը հասաւ։ 

Գժուարութեսւմբ թողինք սրահը, հասարակաց պարտէզը, ուր 
զինուորական եւ քաղաքային երաժշտախումբերը կը նուազէին փոխն ի փոխ , 
եւ երկսեււ բազմութիւնը կը ճեմէր ծաղկած աքասիաներու բոյրին մ է շ : Ար– 
մենուհին՝ կատարելապէս մանկացած՝ ամէն տեղ վազեց, ամէնուն հետ 
համբուրուեցաւ, ու հիմա ճոր կը զգայ որ լամբը վառել չկրնալու չափ 
յոգնած է ։ Գլուխն իմ ուսիս կռթնցուցած՝ գրկէր Է ինձ* ու մեղկօրէն կը 
նուաղի: 

- էրանի թ է հիմակ ես հանուած՝ ու մահճակալի՛ս մէջճ ը լ լ ա յ ի , 
Արմէն, - նազանքով ու աղուօրէճ կը հեծկլտայ իմ ականջիս։ 

- իմ խենթս, դուն երբեմն շատ խելօք ե ս : Կատարե լապէս համա-
կարծիք եմ քեզի, - կ ՚ըսեմ՝ շոյելով անոր քաղցրիկ ու մեղկաբոյր գ լուխը: 
Մենք կը նստինք տակաւին՛ մենք վեր կենալ չենք կրնար տակաւին, որով-
հետեւ յոգնած ենք, որովհետեւ նստիլն ու խոկալն անուշ է այս իրիկուն: 

Երեւակայութեան մէջէն կ՚սւնցնին ու կը կենդանանան հեծեալնե-
րու վեհափառ շարքերը: Անոնց ձիերու սմբակներուն տրոփիւնը կը լսեմ 
ես տակաւին։ Ահա դրօշակները՝ որ կը ծածանին, սւհա նուագախումբը՝ 
որ կը թնդացնէ: Ահա պատմուճանները, զինանշանները: Ահա գիւղացինե-
րու թափօրը։ 

Լեցուն ու ջլապինդ ծերունի մը կար հոն: Ան իմ հայրս յիշեցնել 
կու տայ ինծի: էս եղած եմ այն պզտիկ հօտաղներու պէս* որ նստած էին 
լուծերու վրայ : Մա՜յրս, մայրս: Կ ՚ուզէի որ մաղերով ու մանգաղներով 
բեռնաւոր սայլին վրայ նստած տանտիկնոջ տեղն ըլլար՛ • • ՚Բազցր Գէորգ, 
անուշաբոյր իմ Տովակիմ՝ որ կը պսակիս Ս . Սարգսի բլրին վրայ , Աբրա– 
համին այնքան մօտիկ՛ • • Սախօ, Շողիկ, Գալուստ, Անդրօ, Վար դան, 
Լաթօ • • • 

- Արթնցի՛ր, սիրելիս, ա ր թ ն ց ի ր . . . 
Ու առանց լամբը վառելու , առանց ընթրելու , մեր ննջարանը կ ՚ ե ր -

թանք: Հագուստնիս խառնիխուռն կը նետենք աթոռճերու վ ր ա յ , լուսա-
մուտներուն մէջ եւ անկողին կը մտնենք։ 

•Բունը կու գայ ՚ իր թեւերուն մէջ կ ՚ ա ռ ն է զիս ու կը տանի հեռո՜ ւ , 
հեռո՛ ՛ ւ . . . է լ , կարծես մշուշներու մէջէճ ես կը տեսնեմ նորէն իմ ծննդա-
վայրը ու այն գիւղը, այն լեռները եւ այն ճանապարհները՝ որոնցմէ անց-
նելով ես եասայ իմ հայրենի մայրաքաղաքը՝ տեսնելու համար Հանրապե-
տութեան տարեդարձի այս անմահական տօները: 

ՕՀԱՆ ԿԱՐՕ 
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ԱԻՕՏԻ* ՍԱՀԱԿԵԱՆ (Հայր Արրահամ) 

«Գերագոյն Հայոց Ազգային Խորհրդի կողմից ես պաաիւ ունեմ այսօր 
թաց անելու անդրանիկ նիստը Հայաստանի իարհրդի եւ յայտարարել, որ 
այսուհետեւ սա՛ է միակ լիազօր մարմինը՝ ամփոփող իր մէջ Հայաստանի 
Հանրապետութ՛եան պետական իշխանութ-եան: 

«Այս օրը կը մնայ միշտ յիշատակելի եւ այն պատճառով, որ աոաջին 
անգամ իրականացած՝ ենք տեսնում մեր նեղ հորիզոնի ասհման&երում գե-
ղեցիկ երազանքն ու նուիրական տենչը ինքնոբոշման, թ է ե ւ անհնարին, 
դժուարին պայմաններում»: 
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ՀԱՅԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈԻԹԻՒ՚ն՚ՍԵՐ 
ինչպէս ծանօթ է , Ռռսրէն իր յոլշերա.& թ ե լ ը ընդհատեց 1913-ին ե լ , 

ա յնուհետեւ , արձանագրեց Հ ա յ սատանի Հ անրապհսաւթեան օրերէն ստացած 

տպաւորոլթ-իւններք մ ի ա յ ն ։ Երկու, ա յ դ թուականներուն մ ի շ ե ւ ա.նհցսւծ վ ե ց - ե օ – 

թ ք տարիներու– խոհերն ա. գ ո ր ծ ո ւ ն է ո լ թ ի ւ ն ը իր գ ր չ ո վ թ ո ւ ղ թ ի ն չ յ ա ն ձ ն ո ւ ե ց ա ն : 

Ստեղծուած րացը, սակայն , գ ո ց ե ց իր զինակից ընկերներէն Խմբապետ Մ ո ւ -

շեղ, որուն ոդիսականը՝, իր կարգին, մասաւցուեցսւլ Ռուրէնի « Տ ե ղ ա փ ո խ ա կ ա -

նի մը Ցուշատետրը» անուն հռչակաւոր շարքին եօթ՛ներորդ հ ա տ ո ր ո վ : 

Պարագայական վերնագրի մ ը տակ՛ . ա յ դ ր ա ժ ն է ն ա ռ ն ո ւ ա ծ պգտիկ 
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ները կենսագործող քաշերուն շնորհակալ գործին մ է կ ամփոփ պատկերը* 

1 9 1 3 - ^ 5 » 1 9 2 0 , Հայ ժողովուրդին 

Համար այնքան ճակատագրական նշա-

նակութիւն ունեցող ա յդ աարիներուն , 

(հուրէն իր այնքա՛ն սիրած ընկերոԼ՝ Ա— 

րամ Ս՝ անուկեանի Հեա սլաամ ութ ի էն են 

կերտած, Հրաձքի Համազօր գործեր են 

տեսած, ու անՀրամեշտ կերպով, աւելի 

իրազեկներ պէտք է մանրամասնութեամր 

պատմեն ի՛նչ որ կապուած է այգ Հրս– 

կաներու կեանքին ել գործին Հետ է 

Ուրեմն, մօտաւորապէս տարի մը 

վերք է , որ Ռուբէնը կը զանենք Երեւանի 

մ ԷԼ։ թիֆչիսէն Հայաստանի անդրանիկ 

դա Հ լիճին եւ Ազգային էՕորՀուրդին Հեա 

Հասած Էր ազատ Հայաստանի մայրաքա-

ղաքը։ Այս մէկ տարուան շրԼանին, Ա– 

րարատեան դաշտին մէԼ Արամ իր ըն-

կերներով, իսկ /հուրէն Թիֆլիսի մէշ 

ազգային եւ կուսակցական մ արմ իննե-

րուն Հետ, իրենց կարելին ըրած էին այս 

արդիւնքին Հասնելու Համար ։ 

1 9 1 8 > Օգոստոսի վեր Լին օրն է ր , 

երբ Ալագեազէն Փեթարայ Մանոլկին, 

Մօրուք կարապետին Հետ ճամ– 

րայ կիյնանք՝ վայրկեան աոաԼ Հանդի-

պելու Համար Ռուբէնին։ 

Երեւանի անշուք իր բնակարանին 

մ ԷԼ, Ռուբէն կ՛՛ընդունի մեզ սրտազեղու-

մով մը։ Ուրիշ Հիլրեր ալ կան իր մօտ։ 

Անոնց մեկնելէն ետք, կը բո լոր ուինք սե-

ղանին չոէ֊րԼ։ Պէտք էր նախ մենք խօ– Փեթարսւյ Մանուկ 
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սէինք ւ Գիտէինք (հոսբէնին բնաւորու-

թիւնը , անիկա կը սիըէը ալիւրի տոպ-

րակներու. նման թօթոէ-ել դիմաց ինները 

ու. անկէ ետք միայն խօսիլ; 

Տարի մը առաԼ, Անուսի բեր ղին մ ԷԼ 

մեղի տուած Հրահանգներն ու. պատուէ ր– 

ները մասամբ միայն յաԼոզած էինք գոր-

ծադրել է Այս պարագան կը յայտնենք ի՜-

րեն է Մեղագրանք չունի (հուրէն ասոր 

Համար , գիտէ մեր անցուցած փոթորիկ-

ները ու յաջողութիւն մը կը նկատէ, որ 

այգ իրա բանցումնե բուն մ ԷԼ կրցած ենք 

ժողովուրդին մէկ մասը տեղաւորէ Լ Ա– 

լագեաղի լանԼերուն վյ>այ : կը յայտնենք 

իրեն| որ Արամին օժանդակութիւնը ու– 

Ֆեցած ենք պապենական այդ Հողերը Վե-

րա գրաւհ լու. Համար է Լք ա կա յն , դեռ Հա– 

բիւր Հաղարաւոր գաղթականութիւն կայ 

անտուն եւ անպատսպար : Աովն ու Տ ի— 

լան գութ ի ւնը աւե ր կը գործեն մեր նո– 

րաՀաստատ Պետութեան մ ԷԼ: Այգ բոլո-

րին մօտէն իրագեկ է (հուրէն, ա՛ յգ է 

արդէն ղինք մտաՀոգողը: Պէտք էր տե-

ղաւորել ա յգ ժողովոլր գը իր պապենա-

կան Հողերուն վրայ, ու տեղաւորել որ-

քան կարելի էր շուտ ; իւրաքանչիւր անց-

նող վայրկեան բազմաթիւ կեանքեր կ՝ար-

մէ ին , ու յետոյ, Ժամանակը դժուա՚ր թէ 

ուրիչ առիթներ Հայթայթէր նման աշ– 

խտտանքի մը Համար ւ 

(հուրէն , ա յգ օր, մ եր առԼեւ դրաւ 

գործունէութեան ամբողԼ ծրագիր մը՛ 

աւելի Լա յն **ւ ընդարձակը է՛*1 է ՈՐ 

պարզած էր Անուսի մ ԷԼ՝. Ա եղանին վրայ 

փռած էր իր նշանաւոր քարտէսը, որուն 

վրայ յետին մանրամասնութեամբ նշա– 

նակուած էին Հայաստանի գիւղերն ու 

քաղաքները՝ իրենց ունեցած բնակչու– 

թեան տեսակներսվն ու այլազանութեամ– 

բը ւ ԸնգՀանրապէս քիչ խօսող (հուբէնը, 

ա յգ օր բացատ բութիւններ կու տար մ եղի 

մեր վիճակին ու իր ծրագիրներուն մա-

սին ։ 

- Հայաստան ունեցանք, - կ՝ըսէր 

(հուրէն , - սա կա յն ատիկա առա յժմ տը– 

կար ու ապրելու Հնարաւորութիւններէ 

զրկուած մանուկի մը կը նմանի է Աովն 

ու Հիւանգութիւնները զիս երբեք չեն 

մտաՀոգեր, կառավարութիւնը չուտով 

կը յա Լողի ատոնց առաԼքը առնել, 

մեր ժողովուրդն ալ սակաւակեր Է եւ 

կրնայ քար ծամել, քարէն Հաց ՀանելX 

Ի՛նչ որ մտաՀոգիչ է ապագայի Համար, 

ատիկա Հայաստանի բնակչութեան ներ-

կա յ գիմագիծն է , արուեստական կեր-

պով ստեղծուած տ Ապա ցոյց կու տար 

քարտէսին վրայ շրԼաններ , ուր թուրքն 

ու թաթարը եկած տեղաւոր ուա ծ էին յ 

բռնագրաւելով Հայ գիւղացիութեան Հո-

ղերն ու ինչքերը ւ Այս անարդարութիւնը 

պէտք էր վերԼ գտնէր, Հայուն երկիրը, 

Հայուն Հույր պէտք էր իր ժողովուրդի 

զաւակներուն սեփականութիւնը դաոնար ՚ 

գաղթականութիւնը պէտք էր տեղաւոր-

ւէբ անոնց վրայ, ոբպէսզի իրաւունք ու-

նենա յինք ըսելու, որ երկիր ունինք, ու 

աւելի վստաՀութեամբ նայելու ապա– 

գային վյւայ է 

ԱօտաւորապԷս ասոնք էին (հուրէնի 

խօսքերը այգ օր ; Սակայն մենք գործ-

նական ՀրաՀանզներոլ կը սպաս էինք ՚ 

գիտէինք որ (հուրէն խօսքերով գոՀացող 

չէր ՚ Ու աՀա , ան կրկին նայեցալ իր 

քարտէսին վրա յ ւ Տեսանք որ մատը շըր– 

Լան կ՚ընէ՛ ճղնի ձորի, Միլիտէբէի, Զ ի ֊ 

մէնքէնտի եւ Պէօյիւք Վէտի ընդարձակ 

տաբածութիւննեբուն վրայ ; (հուրէն նայ– 

ւածքը բարձրացուց եւ մենք Հասկցանք 

թէ է ՚ ն չ ԸԱել կ՝ոլ–գէր * Փեթարցի 

Աանուկի ձեռքը ուժով մը ի Լաւ Զօլոյի 

ուսին X Աանուկը ըսել կ՝ուզէր, որ Հաս– 

կըցած են ու կտրելի է մեկնիլ այլեւս : 

(հուրէն նկատեց ա յգ ու կրկին խօսիլ 

սկսաւ • 

- Պէտք է , - ըսաւ (հուրէն , - Հա– 

րիւր Հազարաւոր մեր գաղթականու-

թիւնը տեղաւորել ա յգ չրԼաններուն մ է^ , 

սակայն առանց աղմուկի X կառավարու-

թիւնը ժամանակ չունի այգ գործերով 

զբաղելու , եւ իրաւունք ունի է (՝ացի սւտ– 

կէ է ա յժմ օրինաւոր իշխանութիւն ու-

նինք ք Ազգային հ)որՀոլրդը չուտով կը 

վեբածուի ի) որՀրգարանի « խօսքի սի բա– 

Հարներ , ինչպէս ամէն տեղ, մեր երկրին 

մ ԷԼ ալ շատ պիւոի ըլլան՛. Ունինք նաեւ 

աԼեր , ձախեր, ա յս բոլորին խօսելու 
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նիւթ պէտք չէ տալ յ Աւելի ճիշդը իրենց 

խօսածը պէտք է առնուած Րա( 1ա4 °գէն է 

Ջեր աշխատանքին մէք Հաշուետոլ պիաի 

ԸԱաք ինծ ի ։ ՎստաՀ եղէք , տեղեակ կ^ԸԷ– 

լայ նաեւ կուսակցութիւնը։ Եթէ գործի 

ընթացքին աքէն ու ձախէն խանգարող–– 

ներ ըԱսւն, Համբերող եղէք, - ^եմ <յ|ւ– 

տ ե ր , չ տ ե ս ա յ , - Հին այս յեղափոխա-
կան յանկերգը ձեր ականթներուն օղ ը՜-

րէք ՝• Գիտեմ որ այգպէս է , սակայն ա– 

ղաա ենք, մեր երկրին մէքն ենք ըսելով, 

թի*–րիմացութիւններու մէք չիյնանք, 

այս է կարեւորը ։ Աւելորգ է ի՚օսիլ 

գաղտնապաՀութեան մասին ։ Ամէնէն 

վստաՀ ե լի եւ քաք աղաքը պիաի ղաաէք ։ 

Փիչերը կ՝ըմբռնէին մեզ ժամանակին է 

Հիմա ալ քիչերն են որ կ՛ըմբռնեն մեղ • 

այս կէան ալ մի մոռնաք։ Զէնք եւ փամ– 

փուշա, ի՛նչ որ պակսի՝ ուղղակի իմ 

կարգագրութեամր պիաի սա ան աք ւ Եւ 

ի՛նչ որ կարեւոր է , արագ պիաի շար– 

մ ի ք , պաաերաղմը նոր է վեր քացած , 

թշնամին կորսնցուցած է իր Հաւասա-

րակշռութիւնը, մեր վէրքերը կը մխան 

տակաւին յ Բնական է ել մարգկային՝ 

մեր ժողովուրդը նստեցնել իր Հողերուն 

վրայ։ Ասիկա այսպէս է այսօր, սակայն 

վաղը կրնայ այսպէս )ր,,ալ ։ Զեր գոր-

ծին մօաէն պիտի Հետեւիմ \ Այժմ յայտ– 

նեցէք ինծի, թէ ի՛նչ տեսակ փամփուշտ-

ներու պէտք ունիք: Հնարաւոր է նաեւ 

ձեր տրամագրութեան տակ գնդացիրներ 

գներ.. 

Գիլերը ուշ ատեն մեկնեցանք (ի ու– 

բէնի բնակարան էն ։ Առաւօտ կանուխ 

ստացանք անՀբաժեշտ ռազմամթերքը 

ել տեղաւորեցինք կառքերու, մէք ու ճամ-

բայ ինկանք գէպի Բաշ-Գեառնի։ ՛Բանա– 

քեռի վրայ պետութեան զինուորները 

կեցուցին մեղ, կ՝ո լզէին ընդդիմանալ 

փամփուշտներու փոխագրութեան ւ Բա-

րեբախտաբար քհուբէն նախատեսած էր 

այդ արգելքը ու մեզի յանձնած էր Արամ 

Մ անուկեանի կողմ է ստ որա գրուած ար-

տօնագիր մը։ 

Տեղ Հասնելուն՝ Հաւաքեցինք մեր ու-

ժերը, վերակազմեցինք մեր գունդը, որ 

2 6 0 Հոգիէ կը բաղկանար ու ձեռնարկե-

ցինք մչակուած ծրագրի գործադրու-

թեան ւ Աեր այս գունդը է որուն մէք Հին 

ֆետայիներէն բացի նաեւ կային նորա-

Հաս երիտասարդներ , լաւապէս մարզը– 

լած էր փարթիղանական կռիւներու Հա-

մար։ Անկախութեան Հռչակումէն ետք, 

մենք ալ Հետեւած էինք Անդրանիկին ու 

ժողովուրդի մէկ մասը մեր Հետ վերցու-

ցած՝ ճամբայ ինկած էինք դէպի Պարս-

կաստան անգլիական ուժերուն միանա– 

լու Համար։ Աակայն, \»ախիքեւանի առ– 

քեւէն, մեր զօրամ ասն ու ժողովուրդը 

առած՝ կը դաոնանք ետ ու կը մ անենք 

Զանգեզուր տ Այնտեղ բախումներ ունե-

ցանք քիւրտերու եւ թուրքերու Հետ ։ 

թշնամին մաքրագոբծուեցաւ է 

Այգ օրերուն, Արամ Մանոլկեանէն 

նամակ կը ստանանք, որով մեղի կը Հրա– 

Հանդ էր ժողովուրդը միասին առած անց-

նիլ Բաշ—Գեառնի ։ Այնտեղ եւս՝ Աղուտի 

և Պազուտի շրքաններուն մէք՝ բուռն կը-

ռիւներ ունեցած էինք ։ թշնամիին պար– 

տըւելէն ու Հեռանալէն ետք, ժողովուր-

դը տեղաւորած էինք ա յնտեղ ։ 

ԱՀաւասիկ այսպիսի կռիւներու մէք 

մարզուած գունդ մը ունէինք մեր տրա-

մադրութեան աակ։ Մեր առաքին գործը 

եղաւ մաքրել Գարալագեազի շրքանը եւ 

մաս մը ժողովուրդ տեղաւոբել այնտեղ։ 

Անկից ետք մեզի կը մնար անցնիլ ծը– 

բա գրուած մեծ գործողութիւներուն ։ 

Առաքին առթիլ պէտք էր ճգնի ձորը 

մաքրել թշնամիներէն։ թուրք, թաթար 

եւ քիւրտ աւազակներ, թրքական չա– 

վուշներռւ գլխաւորութեամբ , անկախ 

Հայասաանի սրտին վրայ ինքզինքն ին կը 

նկատէին տէր եւ տիրական, նստած էին 

Հայ գիւդացիի Հողերուն վրայ, երբ ան– 

դին կը կոտոըուէր մ եր ժողովուրդը 

արեւին ու անձրեւին տակ է 

ճզնի ձորի գործողութիւննե րը աե– 

ւեցին Հինգ օր ։ Գիւղերէն մէկ մասը չու-

զեցին անձնատուր ը//ալ եւ կռուեցան 

մինչեւ իրենց վերքին չունչը։ Աեր յար-

ձակումներէն եւ յաքողութիւններէն ետք, 

ժողովուրդը կը խուժէր գիւղերէն ներս, 

տէր դաոնալու Համար ո ՛ չ միայն իր Հո– 
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ՌՈԻք^էՆԻ ԵԻ Վ . ՓԱՓԱԶԵԱՆՒ ԽՈՒՄՒԸ 
Ոտքի՝ Փեթարայ Մանուկ ( 3 ) , Ռուբէն ( 1 ) , Վ– Փափազեան ( 2 ) , Աիյօ (6 ) 

՛Նստած՝ Սասունցի Մուշեղ (9 ) 

գերուն, ա յ լ էր պապենական գոյքերուն տ 

Մեծ մասամբ այգ գոյքերր Հայկական 

դրոշմ ունէ էն ( արձան ա գրութի ւններ , 

խաչեր , եւայլն * 

ճգնէ ձոր է յա Լո գութ են էն ետ ք , /հու-

րէն թոյ լ չտուաւ մեգի շունչ քաշել, 

Հրահանգեց ան մէ Լա պէս յարձակէ լ Մ ի– 

չէաէրէէ վրայ 1 Այս չրԼանր աւելէ րն-

դարձակ էր տ ՛Բ առա սուն է աւելի գէւղերու 

մ ԷԼ ամրա ցած թշնամէն տեսակ մ ր ան-

կախ էշխանութէւն էր Հաստատածէ Երե-

ւանէ թիկունքը գրաւող ա յս կարեւոր 

կեդրոնը տեւական վտանգ մըն էր Հա-

յաստանի անկախութեան Համար է 

Մէլէտէրէէ մ ԷԼ ամրացած թշնամ է էն 

դէմաղրութէւնը եղաւ աւելի րուռն տ 

Բարեբախտաբար, մանրակրկէա կերպով 

ուսումնասէրած էէնք շրԼանը ։ Գէտէէնք՝ , 

թէ ո՛ր դէւղերը կրնայէն աւելի գժուա– 

բու թէւննեբ պատճառել : Ա՝եր աղւսքը կը 

կռուէ էն ան օր էն ակ կատաղութեամբ ; իմ 

մ օտէկ ընկերներէս Ախ օն , Ջօլօն , Մ օ– 

բուք կարապետը երբեք չէ է տեսած 

այգ վէճակէն մ ԷԼ: Ո՛չ յոգնութէւն կար, 

ոչ գագար, ուղղակէ կը խուժէ էն թչնա– 

մ էէն վրայ է ՏայտնԷ էր որ բոլորն ալ 

լա ւա պէս ըմբռնած էէն, թէ է ՚ ն չ ճակա-

տագրական եւ կարեւոր գործ մը վստաՀ– 

ւած էր էրենց յ 

(հուրէն փա յրկեանը վայրկեանէն կը 

Հետեւէր գործողութէւններուն ու կը 

չտապէր ժողովուրդը տեղաւորել գրաւ 

ւած վայրերուն մէԼւ Հաղէւ թշնամ էն 

գէւղէ մը դուրս եկած, մէկ ծայրը տա-

կաւին գէլղին մ ԷԼ , մ եր ժողովուրդը , 

Հազարներով, կը խուժէր Ներս ու տուն– 

տեղ կըլլար է 

ԽՄԲԱՊԵՏ ՄՈՒՇԵ% 
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3. ՕՇԱԿԱՆ 

քՕէՕ «քայխւ « 9 

Հա՛յ ժողովուրդ, 
Ամբողջ քսան դար, քու պատմիչ-

ներդ ու քու սրբազան մատենագիրներդ 
անփառունակ բախտը ունեցած՛ են քու 
պաբտուր-իւննեբդ, քու յուսաբեկումդ 
պատմելու, որը քնարերգ օրէն, որը լըր– 
ջութեսւմբ, որն ալ անմխիթար հաւատ-
քով մը երկինք նետուելով։ 

Ամբողջ քսան դար, առասպելական 
փառքերու միամիտ պահապանը եղար 
դուն, ու քու զօրութիւնդ վարձերուն ա– 
մէնէն վտանգաւորը դիմաւորեց, երբ քու 
մայր հայրենիքէդ դուրս ինկած, լեռնե– 
րու եւ ձորերու նոր երկրի մը մէջ, հա– 
զար զրկանքով ու հազար քաջութիւննե– 
րով դուն ոտքդ տուիր սարերուն ու ծո՜ -
վը տեսար, ծո՜վը: 

Բայց այդ ճիգիդ համապատասխան 
երգիչը չեկաւ: Մեր վերջին հսւրստու– 
թենէն, անոր բոլոր արքունիքէն ու պա-
տերազմներէն գերի սուր մը եւ հալածա-
կան տապանաքարը կը մնան: Մեր գրա-
կանութիւնը քրոնիկներ միայն յսւտկա– 
ցուց քու այդ հսկայ ոգորումիդ իբր յի– 
շաասւկ: 

Բայց ի՜նչ մռայլ Օգնութիւնով մը 
մեր ճակատագիրը այս անգամ ալ կը 
կրկնէ ինքզինքը։ 

Այսօր ալ , մեր ժողովուրդը անպատ-
մելի ճիգերով, հերոսութեամբ մը , որ իր 

լքումովն իսկ սրտառուչ կը դսւռնայ , կը 
վերագտնէ իր հարստութիւններէն մէկը, 
դարձեալ մորթուած հայրենիքի մը վը– 
րայ , արիւն ու մոխիրին մէջտեղէն, երր 
զինքը գերեզմանի անգամ արժանի չէին 
սեպած: 

Հա՛յ ժողովուրդ, 
Գուն մարդկութեան տարեգբութեանց 

յանձնեցիր Ոճիր մ ը , որուն համար բո-
լոր ազգերու բառերը, չեմ կարծեր, ո ւ -
նենան արդար որակում մը» դուն ապ-
րեցար անա՛նկ դժոխք մ ը , որուն քով 
բանաստեղծներուն երեւակայութիւնը 
կ՚աղօաի մեռնող լուսնկայի մը նման • 
դուն մտար անա՛նկ գերեզման մը , ուր 
բոլոր տարրերը կանչեց թշնամին քու 
տարբաղադրութիւնդ անգամ արտաքին 
աշխարհէն ծածկելու համար: 

Այսօ՜ր.–. 
Այսօր կա՛ս դուն նորէն: Կա՛ս դուն 

նորէն թերեւս ամէնէն աւելի անո՛նց հո-
գիին մէջ , որոնք աւագներու ովկէան մը 
լողալով կտրելու հրաշքը գործեցին, ո– 
րոնք գերեզմաններու կափարիչը իրենց 
մեռելութիւնով խորտակեցին: 

Կա՛ս դուն ։ Փա՜ռք քեզի ու բոլոր 
ապրողներուն: 

Փա՜ռք քեզի, վասնզի անո՛նք 1ւր քու 
շղթայումդ բզկտեցին, անո՛նք որ պատե-
հապաշտ քարոզներուն եղանակէն, տար-
բեր բանով մը , արիւնով ու մաճով քու 
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վերջին խորասուզումդ կասեցուցին, էս– 
նոնք այսօր կը տօնեն իրենց յաղթանա-
կը, այնքան սո՜ւդ, այնքան սո՜ւդ, բայց 
ատոր համար իսկ անհունապէս Ոգեւո-
րիչ , ատոր համար կուռքէ մը աւելի հը– 
զօր՝ մեր սերունդներուն հիացումին առ-
ջեւ ։ 

* * • 

Ո՜վ պիտի երդէ աստռւածային ար-
ժանիքը , իսկական մեծութիւնը քու յաղ-
թանակներուդ, ո ՜ վ ։ 

Պսւրտութիւնճերուդ ամէն մէկին 
կ՚ընկերանայ գրեթէ միշտ քաղցր յաղ-
թանակ մը , զոր չեն տեսած քու պատ-
մողներդ : 

Ամէն դար, որ քեզմէ կերաւ քու հսւ– 
րըստութիւնդ եւ մատաղ որդիներուդ 
կուսութիւնն ու գեղեցկութիւնը , աւել-
ցուցած է , այս անզամ խորհրդաւոր 
ճամբայով , առաքելութիւն մը քու հո-
գիիդ սրբարանէն ներս: 

Ո՛՛ւր է մեծ տեսանողը, դարերուն 
սիրտը իր նայուածքովը լուսաւորող, 
հասկցող ու վերարտադրող երկնային 
աչքը։ 

Ո՞ւր է մեր բանաստեղծը, որ կարե-
նար մեզի բացատրել Քուչակին հրաշքը, 
երբ զայն կանխող ու անոր հետեւող դա-
րերուն մէջ մեր ժողովուրդը իր գլուխին 
համար որջերն անգամ գրաւուած կը 
գտնէ: 

Ո*ւր է խորհողը, որ կարենար անճա-
ռելի անուշութիւնն ըմբռնել նոր օրերու 
մեր արուեստին, որ մեծ խենթեցող մը 
քաղեց գիւղացիին շրթներէն, երբ ասի-
կա դաշտերէն շարունակ դիակներ կրեց 
ու իր ցորենը տուաւ ամբարիշտ ձեռքե– 
լ ա ւ ։ 

Ո՞ւր է դիւցազներգուն, որ վայել 
լբջութեամբ, համապատասխան կրակով 
մը մօտենար նոր օրերու ուրիշ մէկ հը– 
րաշքին, մեր ազատութեանը յազթեր– 
գանքին: 

Հ* 
էւ սակայն պէ՛տք է քեզի այդ մ ե ծ , 

այդ սրտապնդող օրհներգութիւնը: 

Պէտք է քեզի մեծ արուեստով մը 
երկրորդուած հպարտութեան հսկայ տա-
ղը , որ մինակը դիմաւորէր դարերուն 
մեռելերգութիւնը ել վկայարանութեանց 
երկնաքարշ ոգին, որ քեզի պոռար ան-
լուր փառերգութեան մը մէջ իսկական 
գեղեցկութիւնը, որ քու արժանիքդ շի-
նեց վերջին գօտեմարտութեան մէջ , քու 
ամէնէն ահաւոր ոսոխիդ հեա: 

փեզի թող ըսեն, անոնք, որ սրբա-
զան կրակն ու անոր շնորհը ունին, քեզի 
թո՛ղ ըսեն քու յաղթանակներուդ փառա-
բանութիւնը , քու մարտնչումիդ եղերա-
կան մեծ վայելչութիւնը, վասնզի՝ 

Նոր օրեր կը սկսին: 
Վասնզի* 

Պատմուր եան նոր դուռ մը կը բա-
նան քեզի: 

Ու նորէքւ երկրին մ է ջ , ո՛վ մեր Ժո-
ղովուրդը , դուն պիտի մտնես բոյոր ծան-
րութիւնովը քու փառքերուդ քնարերգու-
թեան։ Դուն պիտի թողուս դարերուն 
կտակը կազմող կորաքամակ կամ երկ նա– 
պիշ գնացքը գեբութիւններուդ : 

•Բու կողերէդ սուրը կ՛ուզենք որ 
կախուի, կախուի ոլ չքակուի: 

Մեղաւոր են բոլոր անոնք, որոնք 
մեր պատմութիւնը սողացող եւ մեր նոր 
հարստութիւնը բախտաշնորհ կը դաւա– 
նին։ 

Մեղաւոր են բոլոր անոնք, որոնք քու 
զաւակներուդ մէկ պզտիկ մասին վբայ * 
ընդհանրացումներու (լը տարուին եւ ոս-
կիով վարակուած սիրտերուն վրայ մեր 
մարտիկներուն պողպատէ սիրտերը կը 
բեմադրեն: 

Մեղաւոր են բոլոր անոնք, որոնք 
մեր բազուկներուն իրագործած յաղթա-
նակը ստուերել կը ջանան։ 

Ի՛նչ որ ունեցաւ մեր ցեղը ամէնէն 
բարձր ձեւով մը ինքնածին, անիկա իր 
բանակն է : 

Ու մեր ժողովուրդը պէտք է արժա-
նի ըլլայ բոլոր այդ տղոց, որոնք, ամէն 
պայմաններու հալածականներ, գիտցան 
իրենց առնութիւնը, պէտք եղած ատեն 
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Վերը՝ Հանրապետութեան բանակը, Երեւանի մէջ , զօրահանդէսէն աոսւշ 

Վարը՝ Հանրապետութեան բանակը, ոազմախադէ մը ետք, հանգիստի պահուն 
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իրենց մա՛հը դրօշել թշնամիին դ է մ ։ 
Անիկա խորհուրդն է մեր յաղթանա-

կին։ 

»** 

Տօ ՚նը մեր րոլոր յաղթանակներուն։ 
՛Բեղի համար քիչ են ողջերուն բ ե -

րաննե՛րը , ու քեղի համար օաաբ պէտք 
չէ դան բոլոր այն բերանները, որոնք 
դարերու գերեզմանումէն կը քակուին 
այսօր ու մենք ստուերներու լուո եւ հըս– 
կայ երգին մէջ քեգ կը տօնենք, ո՛վ մեր 
պատմութեան ամէնէն շքեղ օրը, յաղ-
թութեանդ կարմիր օրը; 

Թող մեր աչքերը ըլլան այնքան ամ– 
վափ ու իարսւհայեաց, որ կարենան աես– 
նե| մեր ամէնուս ներսէն փրթող մեր հին 
հերոսները, իրենց ուժին ու բարութեան 
աղեղին նման կոր ու գեղեցիկ, մեր թ ա -
գաւորները իրենց դեռ ծ՛խացող վրէժին 
ու նախատուած թագերուն ատելավառ 
կարմրռւթեամբը ծիրանաւոր, մեր թ ա -
գուհիները , իրենց գեղեցկութեան սրբսւ– 
պղծուած բաժանումովը, դեռ պահելով 
գարշանքը , որով գերեգման ինկան: 

Ու ըլլանք մենք երկիւղած, տեսնե-
լու համար կարաւանը մեր բոլոր սուր-
բերուն , որոնք տարագեղ ծաղիկներու 
նման մեր երկիրը շուշանեցին բոլոր գոյ– 
ներով ու բոլոր կոկոնումներովը, առաս-
պելական հեռաւորութենէ մը շարունակ– 
ւոզ ու մշտաթարմ պսակի մը վերածելով 
այն հողը, ուր ճակատագիրը մոլեգնու-
թիւնը պահեց մահասփիւռ խորշակնե-
րուն : 

Յաղթանակի օ՛ր, 
Արժանի ըրէ մեր ցեղին րոլոր գա-

ւակները քու ճերմակ հաղորդութեանդ: 
Բոլոր գրկուածները, որոնք դեռ ա– 

ճապատին մէջ իրենց հայութիւնովը կը 
խաշին ու անձկութեամբ ու դողով մեր 
սարերուն ձիւնին վրայ իրենց երագները 

Բոլոր գերիները , որոնք թշնամիին 
ախոռը կամ աւելի պիղծ անկողինը կը 
հիւսեն, աւանդական սիրոյ մը դէպի 
գրգանքը տարուած իրենց յուշքերով: 

Բոլոր որբերը, որոնք տարիներով 
քարերուն բարութիւնը սորվեցան ու ի– 
րենց քունին մէջ եաթաղաններէ հալսւծ– 
ւեցան: 

Բոլոր այրիները, որոնք իրենց աչ-
քին տակ մորթուած մարդերուն պտտող 
գերեզմանները կը մնան: 

Բոլոր երջանիկները, որոնք նահա-
տակութեան տարիներուն քեզ ուրացան 
ու քեզի համար ամչցան։ 

Բոլոր ամբարիշտները, որոնք մինչեւ 
այսօր քու ծոցէդ սնած՝ անխիղճ կը գըտ– 
նըւին քու վէրքերուդ թիլին առջեւ ու 
կը հեգնեն քու հսկայ երկունքդ։ 

Բոլոր մեր մեռելները, որոնք յոգ– 
նեցան երազի ճամբուն վրայ եւ ծիածան-
ներով անէութեանը մտան: 

Բոլո՜րը, բոլո՜րը մեր Անահիտին 
անսպառ մայրութեամբը օրհնէ, մխիթա-
րէ , զինէ ու խանդավսւռէ: 

Վասնզի քուկդ եճ օրերը, որ պիտի 
գան ու քու շնորհդ է , որ պիտի ապացու-
ցանէ աշխարհին մեր արժանաւորութիւնն 
ու մեր զոհաբերումի մեծութիւնը: 

Օրհնութեան եւ յաղթութեան օ՛ր, 
թափէ մանաւանդ մեր բանակին վրայ 
տարափը մեր թագաւորներուն ընտանի 
ոսկիին, տարափն ու որան կրկնապատ– 
կըւած, քառապատկուած, բիւրապատ– 
կըւած վրէժի նետերուն, որպէսզի ամէն 
բազուկ կարող ըլլայ ամբողջ սերունդնե-
րուն խաղաղութեանը հասնելու՛, ու ա– 
մէն զինուոր համառօտութիւնը դաո ֊նայ 
մեր երկար պատմութեան երկար շառսւՀ 
ւիդնեբուճ: , 

Ամէն կռուող իր կուրծքին տակ ա– 
ւերուած քաղաք մը թող ազատէ ու հանգ-
չի՜ն, հանգչին մեր անհաշիւ, մեր զրկը– 
ւած, մեր տառապող մեռելները: 

8– 0– 
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ՏԵՂԻ՛Ս ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 
• •• Հա յ Հանրապետութեան պաշտօնապէս ճանաչումին աւետի– 

"Ը 1 9 2 0 $ո։նուարի վեր1ը, երր Ատանա Հա սալ, քաղաքը գրօչագարգը– 

ւեցալ իսկոյն, ել ես տեսայ, - ո՛վ Հրաշալիք, - ծածանումէ մեր / / -

ռագոյնին՝ Հայուն ու թուրքին գլխոլձ վերել. թուրք ու ֆելլահ խա– 

նոլթպաններ իրենց կրպակներուն ճակսէին պարղած Էին զայն, մեր 

կ։ամանորներուն ներկայոլթենէն զարհուրած I 

1 9 2 0 Փետրուարի սկիզյէն Է։ Նոր նախճիրներու բօթը Մ արա– 

շէն Հասած է արդէն, ել 2 բիւր անմեղ Հայոց կոտորածի գուժկանը 

խոսված* վրիժատենչ սիրտերէ թարոյալքո* լ մ , երբե՛ք, ամէն ոք կը 

չտապէր սրբազան պարտականութեան կատարումին: Աֆապատի Հալա-

ծանքներէ կմախացած կամաւորներ կը վերածոլէին անպարտելի գի՛՜ 

ցաղն րանակներու։ Օրը պատմական է բ , Համն օրհասական, կարդա-

խօսն ալ ընդհանուր• ՀՄերն է կիլիկէան , կը մեռնինք՝ չե՛նք աար ո։– 

բիլին...*է 

Մարտի սկիզբն Էէ թ՛ուրք Հրոսախումբեր գարնան ձիւնՀալին 

Հետ սկսած են անցնիլ Տալրոսն ու Ամ անոսը I Հաճըն պա շարուած Է, 

ԶԷյթուն իր ճակատագրին թողլիք, իսկ կարս-Հաղարի մողովուրդը՝ 

Սիս ապաստանածէ Ծեր կամաւո բները բռնած են կիրճեր ու ւփապոլ– 

զիներ, 

Ատս/նայի մԷՀ, Զինուորական Ատեանի յան ձն ուած քանի մը 

Հասան—Պէյլիցի ազգեց իկ Հայ պետեր գիշեր մը Հբամեչտի կու գան 

ինծի՝ Գաղչէի երիտասարդ քահանային Հետ միասին է Կը պատուիրեմ 

Հեոատեսութեամբ ԼաՐ^՜ՒԼ ՚ ԷբՐ պատասխան սակայն՝ յանկարծ կը 

Հանեն Հայ Հանրապետութեան Եռագոյնը, վրան գրուած. <Կեցցէ* 

Միացեալ եւ Ամբողջական Հայաստանըէ 

Ամանոսի այգ աո.իւծ լեռնականները գէմս կեցած՝ կ՝ըսեն. 

- Հ ա յ բ օ ո ՚ ւ բ բ , այս գիչեր իսկ կը դաոնանք մեր սարերը, 

ժողովուրդը մեզի՛ կը սպասէ. օրՀնէ՛ այս դրօշը... տ Գնա՛, ըսէ* Ե ւ ֊ 

րոպայի մեր եղբայրներուն, թէ մենք Հայութեան փրկութեան Համար 

պիտի տանք ինչ որ ունինք դեո., վերջի՛ն կաթիլը մեր երակներուն 

մէ^ մնացած արիւնին ւ իրենք ալ մեր մարտիրոսութեան գինը եղող, 

եւ պատերազմի միջոցին ու զինադադարէն ետք իբր բարեկամ ու Դաշ-

նակից ազգ նկատուելով՝ ըրած չաՀեբուն մէկ տասերորդը թ " ՚ ղ ս»ան, 

աւելին չենք ուզեր մենք I 

. . . Խ ե լ օ ք ն ե ր ն ըսին «Անխոհեմութիւն է » , Խ ե & թ ե ր լ պատաս-

խանեցին • *Եթէ ձեզի մնար, մնացեալ Հա յ ութի՛ ւնն ալ ձեր ղգոլչա– 

լորոլթեան քարոզներով կոտորել պիտի տայիք թ՛ուրքին, թ՛աթարին, 

•Բիլրտին ու ՛թեմա լականի&» ւ 

իսկ վերջին տարիներու դէպքերը, որոնք Հայ Հանրապետու-

թիւնը թերին՝ նո՛յն Խենթ-հրան չնորՀիլ էին միայն... ւ 

Տեղին քառասուն դարոլ ոգին դարձեալ կը խօսէր անոնց մի-

ջոցաւէ 

. ԳՐԻԳՈՐԻՍ «ԼՐԳ. ՊԱԼԱՓեԱ՚կ . 
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1918-ին ստեղծուեցաւ Հայաստանի Հանրապետութիւնը, որ 
հիմնովին փոխեց հայ ժողովուրդի քաղաքական մտածելակերպը: 

Հայաստանը, իբրեւ միջազգային, քաղաքական եւ իրաւա-
կան միաւոր, կը ներկայացնէր մեր ա՜մբողջ ժողովուրդի բաղձան-
քը - անկախ ըլլալ : 

Թէեւ հայ պետական վարչաձեւը փոխուեցաւ, բայց Հայաս-
տանի պետականութեան գաղափարը, անկախութեան ձգտումը եւ 
Հայաստանը մնացին: 

Այսօր, Հայաստանը, թէեւ Խորհրդային Ս՚իութեսւն մէկ 
մասը կը կագմէ, բայց Հայկական Դատը կը բնորոշուի Հայաստա-
նի պետական գոյութեամբ: Նախկին բոլոր միջագգային յանձնա– 
ոութիւնները , 61-րդ յօդուածը, բարենորոգումները, եւայլն, գո-
յութիւն չունին այլեւս, բոլորն ալ իրրեւ աւելորդ սւքթեր մէկ 
կողմ նետուեցան, մէջտեղ մնալով Հայաստանի Հանրապետութիւնը 
իբր քաղաքական ագդակ, հայ ժողովուրդի նպատակները ամվւոփող 
մէկ գործօն։ 

Եւ ասիկա դեււ չէ գիտակցուած այնպէս, ինչպէս որ պէտք է : 
Աոանց հասկնալու պետականութեան արժէքը, աւելի արժէք 

կու տան վարչաձեւին, քան պետականութեան գոյութեան փաս– 
տ ի ն : Վաբչաձեւերը չեն, որ կը բնորոչեն ազդեր ու. գոյութիւնը. 

ասոնք կառավարելու եղանակներ են, որոնք կը փոխուին, իսկ ազ-
գը եւ երկիրը գոյութիւն ունին, կը մնան։ Հայաստանի Հանրա-
պետութեան ստեղծումը հայ ժողովուրդին տուած է ազգային պե-
տականութեան իրաւունք : Վարչաձեւերը կը փոխուին, կ ՛անցնին, 
բայց Հայաստանի պետութիւնը կր մնայ ել այս խոշոր երեւոյթ 
մըն է ք հայոց պատմութեան կարեւորագոյն մէկ ապացոյցը։ 

Հայաստանի շահերը, Հայաստանի բարգաւանումը, պետա-
կան, ազգային, մշակութային բոլոր խնդիրները պէտք է գերա-
դասուին մնացեալ բոլոր հարցերէն, մինչեւ Անկախ եւ Ազատ Հա– 
յաստանի վերջնական իրագործումը։ 

Ս– ՎՐԱ» ԵԱՆ 
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Գալիս էր Թուրքը եւ գալիս էր հայութեան վրայ : Հային 
էր վիճսւկւում պաշտպսւնել կովկասի ճակատը: Թաթարը մատը 
մատին չէր զարկում։ Վրացին վէն ու վրէժ չունէր Թուրքի գէմ՛ 
եւ Թաթարին դաշնակից՝ իր գործերը կարգադրում էր դիւանա– 
կան ճանապարհով։ Միայն Հայն է ր , որ պէտք էր ե՛ւ պետութիւն 
կսւււուցէր իր կիսաւեր հայրենիքում, ե՛ւ սովահար բազմութիւն– 
ներ կերակրէր, ե՛լ ժողովուրդ ու հայրենիք պաշտպանէր Թուրքի 
դ է մ , որ գալիս էր հարաւից եւ Թաթարի դ է մ , որ խլրտում էր 
երկրի մէք եւ թիկունքում։ 

Գ՛ալիքն սւհաւոր էր եւ գործն ամեհի, պէտք էր նիգերի 
գերմարդկային լարում: Նման պայմանների մէջ պատմական հա– 
յութիւնը լքած էր իր հայրենիքը եւ րււնած գաղթի ճամբան: Նոյնը 
փորձեց եւ նոր հայութեան ապահով դասը, բռնելով Ռազմավի– 
բական խճուղին, որ միակ ելքն էր խուսափումի եւ տանում էր 
Ռուսաստան։ Բայց Դաշնակցութիւնը եւ նրան ապաւինած ժողո-
վուրդը վճոեցին մնալ, ճակատ յարդարել եւ կռիւ ընդունել մեր 
դարաւոր ոսոխի դ է մ , որ Հայաստան աշխարհի մեծ մասը մաքրած 
էր հայ տարրից եւ գալիս էր միւս մասը մաքրելու: 

Սա մի գերագոյն վճիռ է ր , մի հերոսական կեցուածք, մի 
անօրինակ վճււականութիւն եւ նրա փառքը պատկանում Է Հ * 8 * 
Դաշնակցութեան եւ հայ ժողովուրդի խոնարհ խաւերին, որ տէր 
կանգնեցին հայ հայրենիքին, կազմակերպեցին նրա պաշտպանու-
թիւնը եւ դրին անկախ Հայաստանի պետութեան հիմքերը: 

Հետագայ դարերի հայ մարդը պիտի զարմանայ այն սե-
րունդի վրայ , որ օրհասի տարիներին հերոսական վճոսւկանու– 
թեամբ տէր կանգնեց իր անտէր հայրենիքին եւ իր անվարժ ու 
թոյլ ձեռքով, բայց եւ անվեհեր հոգով կարողացաւ աւերակների եւ 
սովի միջից ճոր Հայաստան ստեղծել: 

Այս բախտորոշ եւ գերագոյն վճււականութեան տօնն է 
Մայիս 28-ր ։ 

V ԱՂ^ԱԼԵԱՆ 
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Յարութեան շունչն Է ահա, ջարդակոտոր ա ՚զգըգ իմ, 
Հորիզոնէն ծայր տուած՝ որ կը փըչէ մարմնոյդ վրայ • • ՚ 
Ամայութի՜ւն, լըոութի՜ւն, օրօրոց չէ՝ այլ շիրիմ 
Երկի՛րն ամբողջ՝ ուր երէկ դուն զոհուեցար սւնխընայ • • • 

հայց յարութեան շունչն է այս, ու զայն զգաս պիաի գուն 
Գերեզմանիդ ալ իարէն կուրծքիդ վըրայ ջախջէսիաւած 
Ու շրթներուդ մըսաթափ, եւ աչուըներդ ի քուն 
Մարա՜ծ աչքերդ արթննա՜ն պիաի լոյսին նորաբաց • • • 

՛Բոլ արիւնէդ բողբոջած իաաը քեզի քսուելով* 
Պիաի տայ քեզ նոր կեանքի գըթոտ գգուանքն աոաջին, 
Մինչ, կառչելով դուն անոր, յամըր սակայն ապահով 
Շսւրժմամր մ՚աոքի պիտ՛ ելլես՝ թափած պատանքը հողին • • • 

Մեղմիւ, մեղմի՜ւ՝ վախնալով տալ քեզ յուզում մը սաստիկ, 
Պիտի անցնին գարնանային ծիծեռնակներն երկինքէն, 
Մեղմի՜ւ կըոունկը իջնէ պիտի ձեռքիդ քու մօտիկ 
էլ սոխակները հեռուն պիտի մեղմի՜ւ դայլայլեն–. . 

Բայց գուն արդէն մօտեցած ես առուակի մը ահա 
Ու խընամքով քու վէրքերդ իր ջուրին մէջ կը լըւաս, 
Զայն կը խմես, ու հակած իբր հայելւոյ մը վըրայ՝ 
Ով խըռովիչ տեսարան, քիչ մ՚արդուզարդ ալ կու տաս՛ . . 

Փըլատակներդ ահա՛ կը հարթըւին քիչ առ քիչ, 
Մոխիրներուդ ներքեւէն փոքր ածուներ կը յառնեն, 
Ամենուրեք կը շարժին արօր ու բահ ու բրիչ 
Ու դաշտերուդ սա կանանչ քօղը ցորեն է արդէն։ 

Եւ զօրացած, աղուորցած1 հունձքի գիշեր մը երբոր 
Գուն գորովով կը հսկես զաւակներուդ վր ա յ կայտառ 
Որ արտին մէջ կը նիրհեն, - ահա՛ աստդեբը բոլոր, 
Ո՛վ Յաբուցեալ, կը հիւսեն գլխուդ պըսակ մը պայծառ. . . 
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Հա Հան թ֊կէեան մեր կեանքին նա-

յեցաւ ճշմարիտին Հեաամ ուա ճշմարիւո 

ամէն բանաստեղծի պէս, եւ 1915-1918 

^օէԼշ րն որոշեց բանաստեղծական 

ճշգրիտ պատկերով մը՝ «Կէօ գիշեր էն 

մինչեւ արշալոյս» ։ 

(ք եր կէս գի շերն եր էն եւ արշալո յսի 

Հվէււրդահեզեղ) պաՀերԷն կազմուած 

քերթուածներու. յիշեալ Հասս քած ոն 

թէքէեանի բանաստեղծական երկրորդ 

պսակն է եւ Հայկական քնարերգութեան 

յաղթական նուաճումներէն մէկը։ Տա-

սէ աւելի են Հոն զետեղուած կտորնե-

րը, որոնք իրենց իտոլթեամբ, ու^՜գ— 

Հութեամբ ել արուեստով անգերազան-

ցելի կը մնան է 

քՒԷքԷեան բանաստեղծին շատ 

են, բա յց այսօր իէՕտքԼլ մ Հ կուՆ մ ասին 

է միայն, ազգային լարին, ու ազգային 

լարը վքԼմբ ոստութիւն սրբազան) է, 

սրբազան ըմբոստոլթեամբ առնուած 

վթարութեան շոլնչֆ, յետոյ ծփացող 

€%աՀ> | 1ւալուն վրայ ՀԱ^ւկաիւութիւն 

Հայկականնալուն մէՀ՝ Հկենգանու-

թին Հայրենի>« 

իբականութեան ճիչդ նայելու եւ ճիչդ 

տեսնուածը Հի՚շԳ Հաղորդելու ^ա^ա– 

թեամբ կը կազմուին Հ ալանա բար մար– 

գարէոլթիլնները, իմաստութեան կտա.-

կարաններըէ թ՚ԷքԷեանի Հետագայ քեր– 

թ շլածին ընթերցումէն ետք՝ անխու-

սափելի է այս եզրակացութիւնը I <Ն"»– 

չկայ Հիմա, բայց անՀերքեչի է 

բանաստեղծին վկայութիւնը, կա՛յ նա– 

լուն բովանդակութիւնը «Իմ եոգւոյս, 

հագար ներա. հռգւո յ ն մ է ք » . մեր ժողո-

վուրդը, այսօ՛ր, ամէն տեղ, կը չնչէ 

նաւուն Հքք տեսնուած Հկենդանու– 

թեամրֆ, կ՛՚աշխատի վերականգնել 1«– 

ւը, ա՛ յն նաւը՝ որ քաղաքական դէպ-

քերու բնորոշումով «թոլշեւիկեաքԼ 

մուրճին ու թրքական սալին» ^Իէեւ 

ճզմուեցաւ, իսկ բանաստեղծին րաոե– 

բով՝ 

Ընդհարեցաւ խարակներու, 

կամ նաւերու մէջ ե ր կ ո ւ : 

ԿԵՆԴԱՆՈՒԹԻՒՆ 
ՀԱՅՐԵՆԻ 

կծնդսւնութի՚ւն հայրենի, 
Ո՜վ դուն, մարմին եւ հոդի, 
Աւիշ անվերջ , հուր անշէջ • 
Ո՜վ մեր Երէկն ադուալոյս 
էյւ ո ՜ վ , պահուած անոր մէջ , 
Գեղեցկագո՛յն Վաղուան յ ո յ ս ՛ . . 
Ըգմեգ օտարը խոցեց, 
Խոցեցի՛նք մենք ալ գմեգ, 
Պարպուեցար երակներէն դուն մերին, 
Մարմինն հիւծած, միտքն ոգեվար՝ 
Գուն թողուցիր ու հեռացար, 
Կենդանութիւն հայրենի • ՚ • 

իննըսունեւեինգ–իննըսունեւվեց: 
Փայլակի նման՝ 
Հրդեհներ անցան 
Հայ ծեր հոգիէն • 

Ու հոգին շողաց, ու հոգին հեծեց՛ 
Ցետոյ հանգ չե ցաւ, ցաւին հետ նորէն՝ 
8ո՜ յս մ՛ալ օրրհլէն ՛ . ՛ 
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Ինն հսւրիւր եւ ութ–: Մութէն դուրս ոստում: 
է՛րդ, ճսսւ, արտասուք • 
Դրօշակ, ծաղիկ , ծափեր անհատնում • 
Մըխիթարուած սուդ՝ 
Ցամաքի, ծովու մեոելոց Վըրայ • 
«ԿեցցԷ՛» եւ «անկցի՜» . . . 
«Թոնապետութիւնն անիծեա՛լ ըւլայ»՛ 
«ԱմԷնքս օսմանցի» • 
Մինչեւ որ, աակաւ, 
Հոգին հսւնգչեցաւ 
Յոյսին հետ նորէն 
Ցաւ մ՛ալ օրրելէն* .– ։ 

Ինն ամիս յետոյ : Երկունք եւ ծընունդ: 
Արիւններու մէշ րան մը կը շարժի 
Ու կ ՚ի յնայ անդունդ։ 
Վիժում հաւատքի: 
Օրթներու վրայ՝ 
Կը մնայ աաւսւծ րաււ մը, Ատանա • • • : 

Վեց տարի յեսայ - . • 
Ըսէ՛ք, յետոյ ի ՞նչ , յեսայ ի՞նչ սակայն՛–. 
Ամայի ու ծանր ու լոսւ երեկոյ* 
Հայ հողին, հոգւոյՕ , կեանքի՛ն վրայ համայն– 
Փոթորիկ մ ՚ահեզ 
Անցեր ա. քշեր է իր աււջեւէն 
Ամէ՛ն րան, ամէ՛ն• • . 

Չըկան ո՛չ արել , ո՛չ Հայեր այնաեդ. . . 
Րայց հեււուն, հեոուն, ահա– կը 6ըչեն 
է»ու ք եր մ ահա ցող • 
Հեւա՜ւն, հեռացող 
Զանգուածները հոծ՝ 
Տսւկաւ կը հալին՛ 
Հեոուն* ծուխ ու րոց 
Հեոուն՝ անդունդներ յառած երկընքին 
Եւ հեոուն, ո՜վ Տէր , 
Գեււ յոյսի կայծեր։ 
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Եւ օր մ՛ալ յանկարծ1 

Շեվարը գաւսւց, 
Ու կըմսւխք սիրտեր, կըմսւխք մարմիններ, 
Ըստուեր սսւ ըսսաւեր • 
Հաւաքուած, եկած միատեղ նորէն* 
Կեանքին, արհւին, ա չ ք , ձե՜ռք կ ՚երկարեն. . . 

. . . Ու նաւ մ՚ւսեա կը ծըփայ, 
Կր ծըփծփայ ծովուն վրայ , 
Կ՚երթ՛այ հեռու, կու գայ մօտ, 
Առագաստովն սւրեսւտ • 
մ ե ր թ կր մեծնայ հորիզոնն 
Ամրողջ աչք է ծածկելով, 
Կը պահուըտի մերթ ալ հոն՛ 
II ւ կ ՚ ե լ լ է դուրս նազանքով • 
Կը կարդացուի նաւուն վրան՝ 
«Անկախութիւն Հայկական»: 

. . . ՜Սակայն, չըկսւ՜յ նաւը ալ»»* 
Ընդհարեցաւ խարակներու 
1յամ նաւերու մէջ երկու 
(Երէկ օրհնեալ, այժմ անիծեալ) 
՚ճգմուեցաւ, փշրեցա՜ւ՛ ՛ * 
Անկախութիւն հայկական* 
Երագն էր ան՝ սուգուեցաւ, 
Թալլով րեկո՜ր մը մ ի ա յ ն ՛ ՛ ՛ ։ 

Կենդանութի՛ւն հայրենի, 
Ո՜վ դուն, մարմին ու ոգի, 
Աւիշ անվերջ, հուր անշէջ, 
Դուն հո՛ն էիր, նաւուն մէջ , 
Եւ դուն ՛ . » թըռա՜ր անկէ դուրս, 
է լ դուն հիմա իմ եոգւոյս, 
Հազարներո՚ւ հոգւոյն մէջ , 
- Հոգւո՛ յն , մտքի՛ն, մարմինի՛ն 
ձեծեծագիՕւ, հրճուագին՝ 
Աշխատելով գաղտնօրէն, 
գիշեր-ցերեկ, լաստ առ լաստ 
կը շինես նաւը նորէն, 
կ ՚ընես Վաղուան զայն պատրաստ՛* * : 

Հ . ԹԷ*ԷԵԱ*ե 
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ԷԸԼՏԸձ ՔԷՕ&ԿԷՆ եՐեԻԱՈւ 
Երբոր Մեծ Մակեդոնացին կը պատրաստուէր 

ճամբայ ելլել գէպի Ասիա, որուն նուաճումը իր ա– 
նունը պիտի անմահացնէր, չորս կողմն հաւաքեց իր 
բարեկամները եւ անոնց բաժնեց իր բոլոր ստացուած-
քը։ Բարեկամներէն մին դարձաւ Ալեքսանդրին եւ 
հար ցուց • 

- Բոլոր ունեցածդ մեգի բաժնեցիր։ *եգի՞ ի՛նչ 
մնաց: 

- 6ոյսը, - պատասխանեց Ալեքսանդր։ 

ձ 

Ի՛նչքան տարիներ ապրեցանք մենք Յոյսով այն 
տաժանելի ճամրուն մէջ , որ մեր բաժինը եղաւ մա– 
նաւանդ այս վերջին կէս դալալ ընբ-ացքին, սկսեալ 
Պերլինի Վեհաժողովէն, Աասունի Տանձնսւժողովէն, 
Մայիս 16-ի Բարենորոգմանց ծրագրէն մին չեւ հա– 
մաշիւարհային պատերազմը: իւրաքանչիւր հանգրուա-
նին գետին կ՚ընկնէինք արիւնլուայ , ոտքի կ ՚ելլէինք 
նոր բ-ափով, ու ճամբան կը շարունակէինք, սւչուը– 
նիս յառած հեռուէն պլպլացող յուսատու հոյլին, որ 
մեգի կը ժպտէբ ու մեգ իրեն կը քաշէր անդիմադրելի 
ձգողութ-եամբ: 

Ես այս Ցոբին լիուլի ուժը, ամբողջական զօ-
րութիւնը երբեք այնքան խորին կերպով չեմ զգացեր, 
որքան Եըլտըզ Քէօշկին. մէջ: 

Ասիկա պատահեցաւ 1909-ին։ Տասնըչորս տար– 
ւան բսւցակայութենէ մը ետքը* Կ՛ Պոլիս եկեր էի մէկ 
քանի օր անցընելու։ Մեծ Մարդասպանը Աելանիկ աք-
սորեր էին, եւ Եըլտըզ փէօշկը հետաքրքիրներուն առ-
ջեւ բացուեր էր , մուտքի մը փոխարէն, որ չեմ յի– 
շեր ի՛նչ սուտ բարեգործական նպատակի մըն էր յատ-
կացուած: Առիթէն օգտուեցայ այցելելու գազանին 
որջը: Անտարբեր անցայ սրահներէ ու սենեակներէ, 
ամէնքն ալ կահաւորուած այն յոռի ու վարնոց ճա-
շակով, որ Թուրքերուն յսաաւկ է ։ Մէկ քանի զմայ-
լելի Լուլերու եւ Զիբենտէլներու քով, որոնք այդտեղ 
մոլորած ըլլալու զարմանքը կը կրէին կարծես իրենց 
՝1Րայ> Կը տեսնէի Վիհն նայ ի գործարաններու տուգի– 
նայով պատրաստած գռեհիկ կահերու շարքը։ Լուի 
•քէնզ սխրալի դահլիճի մը մէջ, հայհոյութեան մը 
պէս կը տնկուէր որեւէ Շիշլիի սասալ ձագոբծարսւ նէ 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 
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ելած անշնորհք պահարան մ ը ։ Ֆրանսսւյի երկրորդա-
կան պուրժուայի մը տունը աւելի ճաշակով եւ հաս– 
կսւցողութեամբ կահաւորուած Է : 

Բայց պալատին ամէնէն հետաքրքրական մասն 
էր Համիտի աշխատութեան սենեակը, ուր հասայ 
վերջապէս: Անբէռ. գրասեղան մը եւ ոսկեզօծ հաստա-
բեստ թիկնաթոռ, մը , մետաքսեայ լարով մը շրջա-
պատուած , սենեակին կէսը կը լեցնէին: Թուրք պա-
հապան մը կը հսկէր այնտեղ։ 

կանգ ստի այդ թիկնաթոռին առջեւ, որուն մէջ 
կատաղած1 կարմիր Սուլթանը տարիներով որոճա-
ցեր ու հրամայեր էր իր ոճիրները: Ու մէկէն խենթ 
գաղափար մը ունեցայ : Սենեակին մէջ ինէ զատ ա յ -
ցելու չկար: Պահապանին մօտեցայ, ձեռքին մէջ ոս-
կի մը սահեցուցի* զոր ան գրպանեց՝ ամէն բան ծա– 
խելու վսւրժուած իր ցեղին անտարրերութեամբը, 
լարը վեր առի եւ թիկնաթոռին մէջ զետեղուեցայ : 
Ուրախութիւն մ ը , մանկական խօլ ուրախութիւն մը 
սիրտս կը լեցնէր ու վայելքի ցնծութիւն մը երակնե-
րուս մէջ կը հոսէր կարծես ի ՚նչպէս այս բանը, որ 
դեռ երէկ աշխարհիս ամէնէն անհաւատալի, ամէնէն 
անիրականանալի ցնորքը պիտի համարուէր, հիմակ 
այդտեղ կարելի եղած էր ահա, ու այսքան պարզ, 
այսքան հասարակ կերպով մ ը : Ու մինչդեռ պահա-
պանը , որ քիչ–քիչ կը թուէր ըմբռնել իր թոյլ տուած 
գործին պատասխանատուութիւնը, դրան կողմը կը 
հսկէր անձկագին նայուածքներով, իմ մտածումս* 
Յոյսին թեւերուն վրայ1 կը սլանար դէպի ամէն կա– 
րելիութիւնները, ամէն իրականացումները Հայու-
թեան ամէնէն աւելի փայփայած երազներուն եւ բաղ-
ձանքներուն : 

Ասիկա յիշեցի այս տարի երեւան, գարնան ի– 
րիկուն մ ը , երբոր հայկական ամբողջ գունդ մ ը , հայ 
դրօշակները պարզած, կ ՚անցնէր գլխաւոր հրապարա-
կէն ու կը փութար դէպի մօտակայ զօրանոցները: 
Պատերազմի դաշտէն յաղթական դարձող զինուորներ 
էին ասոնք, քրտնաթոր, փոշիով ծածկուած, կռուի 
ամբողջ սարոյքովը, երաժշտական պղինձներուն մար-
տագոռ երգին ընկերակցութեամբը, - մե՛ր զինուոր-
ները , Անկախ ՀայաստԱւնի զինուորները, որ հրով եւ 
սլավ ստեղծելու վրայ էին մեր Հայրենիքը, որ իրա-
կանացնելու վրայ էին Հայութեան Յոյսերը իրենց 
լրութեամբը: 

ԼԵՒՈՆ ԲԱՇԱԼԵԱ՚ե 
կ . Պոլիս, 18 Հոկտ– 1920 

ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 
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Գ Ո Հ Ա Բ Ա Ն Ա Կ Ա Ն Մ Ա Ղ Թ Ա Ն Ք 

ՎԱՍՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՏ 

Եգիպտահայ թեմի առաջնորդ Թորգոմ Արք– ԳուշակեսւՕ, 1920-ին. 

«Ցեկեղեցիս կաւոսւրե|ի» գոհաբանական մաղթ-ուՕք մը պատրաստեց՛ 

«Վասն Հանրապետութիւն Ազդիս Հ ա յ ո ց » ։ Սաղմոսէն, շարականէն, Ա– 

ւետսւրանէն ու օրհնութիւներէն առնուած, ու Հանրապետութեան հետ 

ներդաշնակուող րճորոշ հատուածները ճարտար օրէն իրարու ձուլող՝ 

ծիսական գեղեցիկ համադրութիւն մըն է Թորգոմ Սրբազանի մաղթան-

քը : Անկէ քաղուած ինքնատիպ մասերուն հետ՛ կու տանք նաեւ բարձ-

րաստիճան նոյն եկեղեցականին կողմէ էոազոյ&ին նուիրուած քերթ-ը– 

ւածին աոաջին տունը, երկու խորհուրդի միաժամանակ հաղորդակից 

դարձնելու համար ընթերցողը՛ • • 

ՀՆՏ - Եզբարք սիրեցեալք, սուրբ սրաիւ եւ Հաստատուն Հա– 

ւաաով կաց ցոլք միաբան յաղօթս , եւ փառաւորես ցուք ղամենակալն 

Աս աո ւած , զՀա յր Տեաոն մերոյ Ցիսուսի քրիստոսի ^ գոհանալով 

գնման Է որ այց արար ողորմ ութեամբ իւրովի Ազգիս Հայոց ել 

սրրոյ եկեղեցւոյս Հայասաանեայց , փրկելով զնոսա յամենայն նե– 

ղութեանց , յորս մաանեցան յերեսաց անօրէն թշնամեացն , եւ. վե– 

րըսաին շնորՀելով մեզ զմաոյսնգութիւն Հայրենեաց մերոց , դարձ-

եալ Հասաաաեալ ի նմին զԱթոո. իշխանութեան Հա յասաանեացս . 

Արդ է աղաչեսցուք գնա բոլորով սրաիւ, 

Զի պաՀպանեսցԷ զ Հանրապետութիւն Ազգիս մերոյ, եւ պա յ– 

ծաււացուսցէ զէկեղեցի իւր Սուրբ. 

Զի աացէ օգնականութիւն ամենայն զօրավարաց մերոց եւ 

զօրաց ել զինուորեալ մանկանց , որք եգին ղանձինս իլրեանց պատա-

րագ կամաւոր ի սեղան փրկութեան ազդի մերոյ, լինել ընդդիմա-

կաց Հակաոյսկամարտիցն ի պատերազմի. 

ԵՊՍ Փառք քեզ, Հայր Ամենակալ, որ պարգեւեցեր մեզ 

զօրս զա յս տեսանել բարեաւ, եւ խփսզաղութեամբ : 

Դ-Պ - ՕրՀնեա՜լ Է Աստուած։ 

ԵՊՍ՛– ԳոՀութիւն զքէն, Միածին Որդի , որ զշա բչա բակիցդ 

քո զԱգգ մ եր եւ զԵկեղեցի ի մաՀաՀանգո յն տաոապանացն ազատ– 

եալ , Հաղորդակիցս արարեր փաոօսց յաղթութեան քո I 

ԳՊ – 0րՀնեա՚լ Է Աստուած ւ 

ԵՊՍ– Տէր Աստուած մեր, յիչեա ողորմութեամբ քով զՀո– 

ղիս բազմերամ նաՀաաակաց մերոց, որք եղին ղանձինս իւբեանց 

ի սեղան վւբկոլթեան Ազգ ին, ել լուսեղէն եւ երկնային անթառամ 

պ սա կացն զնոսա արմանիս արա՛ » 



0՝Պ - Ցէշեա՛ , Տէր եւ. ողոբմեա՛ ւ 

ԵՊՍ «– Աստուած մեր, պաՀեա՛ զՀանրապետոլթԷւն Աղ– 

ւ//՛ս ՀայոՏ ^"՜ օզնեա՛ ամենայն նաէէարարաց ւքերոց ել. զօրափարաց , 

^է. զօր՛ս ց եւ ւլէնւււորեա լ մ ան կան Ա , պահելով Է խաղաղութեան ; 
Ամէն՛. 

Եւ արդ, Տ է ր , </՝ ձ ք ամենեքեան եառայք քո եւ որգէք եառա– 

յ / ՚ ց ն քոց , որք է սկղրանէ Հաճո յ եղեն քեղ, ժողովեալք» ասա է՛հ 

յսււուր ցնծութեան եւ յիշսւտակ ազատութեան Ազգիս Հայոց եւ 
հաստատութեան Աթոււոյ Հանրապետութեան Հայաստանեայց, 
ելէկրպազեմք առաքէ կամաց Քո31 գոՀանսէմք ղքէն եւ օրհնեմ ք ղա-

նուն պարեանացգ, ղէ ոչ մոոյսցար ղմեղ է սպառ, ա յ Է ղթացեալ /՚ 

մեղ է շնորհս բազմապատէկ նաՀատակացն ՈՐՔ գորՆեցան 

յաչխարհէ մերում է ձեոս արանց պատուականէց* Ա՛յց արարեր մեղ 

եւ փրկեցեր ղմեղ է ձեոյսց թշնամեաց մերոց * 

Որպէս ղՏրգաաայն եւ զՎռամշապՀոյն , ղԱմրաաայն եւ 

զԱշոաէն, ղթորոսեանցն , ղՀեթումեանցն ել զԼեւոնեանցն, որ յա– 

մենայն ժամանակէ , որպէս եւ այմմ ի մերումս է յարոլցեր է մէնք 

արս ընտէրս որք ղեոյսնգն Հաւաաոցս ընգ "էրոյ Հայրենեացն մէա– 

ւորեալ անքակաե լէ , առա քէն ե ցան է մարա պատերազմէ ընգգէմ 

հակառակութեան անօրէն թշնամեացն, է՛1 ՛՜Ր ձայնէ աղա չանա ց քՒա֊– 

ոայէցս քոց, եւ ղվերականգնեալս ի մեզ շնորհ է լ ողորմութեան քո 

զԱթոռ էշխանութեան Հայաստանեայցս , ղՀանրապետութէւն Ազգ է" 

անսասան պահեա Տ 

Օրհնեա՛ Տէր եւ գրօշս զայս , զէ որպէս է նա խնումն աղեղաւ 

եօթներփեան երղեալ յամպս է վերա յ լերէնն Արարատա յ , յեա 

9ոլրցն Հեղեղէց , եղել նշանակ ուխտէ քո յաւէաենական ընգ մար– 

գէկ | նո յն եւ սա ք յեա ա յնքանո յ հեղեղէց արեան մ երո յ ( ե՚լէցէ 

նշանակ անեզեանելէ ուխտէն մերոյ ընգ քեզ • զէ որպէս գուգ հա-

ւատա ր էմ եղեր բանէց քոց , եւ կաաարեցեր զերգումնն զոր երգուար 

Հարցն մերոց՝ փրկելով զկեանս մեր է փորձութենէ եւ պարգեւելով 

մեզ զմառանգութէւն փառաց Հարցն մերոց, նոյնպէս եւ մ եք կաց-

ցուք Հաւատարիմ, առնելով կատարումն ամենայն պարտուց մերոց 

առ քեզ որ եսգ լրումն ամենայն բարեաց է 

ԴՐՕՏ ԵՌԱԳՈՅՆ 

Դրօ՛շ , դժբախտ, կարմիր-կապո յ ա եւ դեղին 
Որուն՝ մեր խոց յոյսը պահ ւՐյաոեցաւ, 
ՄԷջըդ պսւրուրէ, մեր հաւատքն եւ ցաւ՛ 
Մե՛րն ես, մեզի պէտք է օր մը նորէն 
Դսւրձընես զանոնք, երբ Ազգն համօրէն 
Պահանջէ քեզի յանձնածն ա յ դ աւանդ, 
Գանձն իր կեանքին, իր եոզւոյն մանաւանդ։ 

ՒՈՐԳՕՄ ԵՊՍ. 
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ՌՈհՐԷՆ ՈՐԲԵՐեԱՆ 

«ԻաւոքԷ |>ոժ6ուտծ էոաւհա|ած հայաթհաՕ զա* 
ւսւկ(Տ եւ»|1|1 ւք|ւ*ցն1»| իւ ՚աաւ ու. կասյ1ւ| Ս՚աոհաց |ւաքձու6> 
քին վրայ էաւա|ո^| ծփացող ւքհւ» է/ււազօյճ էւուփաւկա6 
1|ւ>օօիՕ#Տ 

Ա՝նԱՊԱՏՒ ՎեՐձՒէւ ՕՐԷՐ 

0տւք6 ճ© - Դուրսը նստած են Մաթիկ Գէորգոփ եւ 8ովհա(Ա 
րւէս Ասատուրեան, ներսի կողմն ալ 14-15 հայ պատանիներ ու երիտասարդ-
ներ, ոմանք՛ տեղացի, ուրիշներ՛ Եթովպիայէն իջած։ էրկու ջոջերը իրարու 
հետ տաք խօսակցութեսւն մը բռնուած են: Գէորգոֆ լուրջ, պաղարիւն եւ 
հազիւ լսուելու չափ ցած ձայնով, մինչ Ասատուրեան մշտապէս դաւացող, 
շարժուն եւ ամբողջ էութիւնը ելեկտրական ցնցումով լարուած: էրկուքԱ 
ալ տարբեր նկաբսւգիրներ, այլ մինչ առաջինը սկիզբէն մինչեւ վերջ տրա-
մաբանական ուժգնութեսւմբ մը հետապնդած է յաջողութեան ու փսաքի 
ճամբան, երկրորդը անհանդարտ ու կրքոտ յարձակող մը եղած է բախտին 
վրայ , ու թէեւ մէկ-երկու անդամ դրեթէ զգետնուած, կրցեր է խիզախ 
թափով մը վերականգնիլ ու որոտալ • 

- «ԹէՇ&ւտաւ՚ւ կեցցէ՛ Հայաստանը» • • • : 

- Ես կր նռւիրեմ, պայմանով որ դուն ալ նուիրես մէկ հատ, - կ ՚ ը ս է 
Գէորգոֆ: 

- Ընդունեցի, - կը գոռայ Ասատուրեան։ 

Կը հասնիմ ստուերի պէս քովերնին ու երկուքին ձեռքերը կը միսւ– 
ցընեմ իրարու, կնքելով վերջնական դաշինքը։ Հայաստանի Հանրապետու-
թեան մէյ մէկ սաւառնակ կը նուիրէին երկու հայերը, իւրաքանչիւրը յ ի -
սուն հազար ֆրանք արժէքով: 

Գէորգոֆի սաւառնակին անունը ե՛ս դրի - «Մարտիրոս» - իր հօրը 
անունով: 

- Իմս «Փայլուն» թող կոչեն, սիրական կնոջս անունով, - կ ՚ ըսէ Ա– 
սատուրեան, ու մատներով՛ սովորականին պէս խոնաւ թարթիչէն կախ– 
ւած կաթիլ մը կը սրբէ, կ ՚անհետացնէ։ Վայրկեան մը յեսայ ներսի երի-
տասարդութիւնը դուրս կը խուժէ, կը բոլորուի շոլրջերնիս, շանփանէի 
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գաւաթները շրշան կ՚ընեն ու կը խմենք հայրենասէր նուիրատուներու եւ 
Մայր Հայաստանի կեանքին։ 

ճիպութիի վերջին երանութիւնս եղաւ այգ դէպքը: Մեր շուրջ բո– 
յորուսւծ պատանիներու, երիտասարդներու աչքերը ասսաւածային շողով 
մը կը փայլէին։ Նուիրական օրինակը մագնիսացուցած՛ էր գիրենք - չըսին 
թ է ե ւ , բայց կրցայ կարդալ անոնց ամէնուն մէջ անսասան կա՛մքը, Հայու 
անհուն կորովին ցոլացո՛ւմը, որպէսգի օրին մէկը իրենք ալ կարենային 
իրենց կարգին սուրալ, թռչիլ ի Հայաստան, շքեղ ու լիաբուռն (աւերնե-
րով ծանրաբեռն: 

Յաջորդ օրը, հիանալի զուգադիպութիւն, - թղթատարը բերաւ այն 
պաշտօնագիրը, որով Մաթիկ Գէորգոֆը կ՚անուանէր Հայաստանի դիւսւ– 
նագիտական առաջին ներկայացուցիչ եթովպիական արքունեսւց մօտ։ 

Մնաք բարո՛վ, Հայուն Աստուածը ամէնուդ հետ, իմ սիրակա՛ն գա-
ւակներս ու եղբայրներս՛ • • : 

կազմակերպել ամուր հիմերու վրայ համագաղութային հզօր եղբայ-
րակցութիւն մ ը , ցնցել ու բոցավառել ազգայնական զգացումները, թ մ ր ա ծ , 
այլասերած հոգիներուն մէջ , եւ ովկիանի անդունդներով իրարմէ բաժնը– 
ւած տարահալած հայութեան զաւակները միացնել իրարու ու կապել Մաս– 
հաց բարձունքին վրայ ծաւալող, ծփացող մեր Եռագոյն նուիրական դրօ– 
շին։ 

Եթովպիական արծաթապատ գոյ գ վահաններ պիտի տանիմ հետս 
Փարիզ, իբր նուէր ու մանաւանդ իբր ազդարարութիւն։ Մին պիտի յսւնձ– 
նեմ Պօղոս փաշա Նուպարի ու միւսը՛ Պ • Աւետիս Ահարոնեանի: Առաջի-
նը՝ ալեզարդ նահապետ, ազնիւ ու ազնուական, վշտահար կաթողիկոսին 
ու բազմաչարչար հայութեան ներկայացուցիչ Հայ «Սիմէոն Ծերունի», 
որ տարիներէ ի վեր Մեսիային գալստեան կը սպասէ, իր դողդոջուն բա-
զուկները ընդառաջ երկարած, ու երկրորդը Հայաստանի մանուկ Հանրա-
պետութեան պատգամաւոր, Աբովեաններու սերունդէն1 հայրենեաց ցաւե-
րով այրած ու մոխի՛ր դարձած։ Պիտի յանձնեմ վահանները իրենց ու ծըն– 
րւսդիր պիտի գոչեմ ՚ 

- Արտաքին թշնամեաց դ է մ , հայրենեաց կուրծքին ուղղուած նի-
զակներուն ու տէգերուն դ է մ , մէկ ճակատ պաշտպանեցէ՚ք Հայաստանը Ու 
քաղաքականութեան մանուածապատ լաբիւրինթոսներուն մէջ ձեզի հետ եւ 
ամէնուս առաջնո՛րդ առէք Ակնայ ազնուական զաւակը՝ Գաբրիէլ Նորա– 
տունկեան, մեծագոյն հայ դիւանագէտը, որուն ուղղուած են բովանդակ 
Հայութեան նայուածքները։ 

Չմոռնալ երբեք մեր մեծ իտէալը ու հայ ցեղին հզօր անհատակա-
նութիւնը ուղղել անյողդողդ ու անսայթաք դէպխ անոր իրագործումը, 
Մասիսէն Տաւրոս, կեանքը հին դրախտին, ամէ ՚ նքը , ամէ ՚նքը մեր Եռա-
գոյնին նուիրական ծալքերուն տ ա կ ՛ ՛ ՛ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



80 Ի Ա * 

ձ 

Փարիզի Հայկական Հ ամա գոս քար ր իր նիստերը փակած չ է տակա-
ւին։ Պիտի կրնամ հասնիլ ժամանակին ու մասնակցիլ իբր Եթովպիահայ 
կրտսերսւգոյն գաղութին պատգամաւոր։ Առիթը պիտի ունենամ ել կամ 
ինծի իրաւունք պիտի տամ պարգելու եւ ընդլայնելու ծրագիրս, անապատ-
ներէն հասած ուխտաւոր, միութեան եւ համերաշխութեան աղաղակը պի-
տի բարձրացնեմ, անհատական շահերէ եւ կուսակցական նկատումներէ 
աւելի վեր՝ պիտի ստիպեմ որ նայուածքները մեր մէկ միլիոն նահատակ-
ներու ստուերներուն մշուշին մէջ էն դաոնան դէպի յաւերժական, ագատ 
ւււ յաղթապանծ Մասիսը: Ու վերջին օրը պիտի առաջարկեմ, որ Համա-
գումարի անդամները ցրուելէ առաջ գան Փիէր-Լաշէգ, Մեծ Վտարանդիին՝ 
Գրիգոր Օտեանի գերեզմանին առջեւ Եոագոյն խաչապսակով մը , ու մտա-
բերելով ու մոռնալով «ունայնութիւնն սւստեաց», կրկնեն ուխտր սիրոյ եւ 
Միութեան, հոն պիտի լինեն Գաաը գիւղի անմոռանալի անցեալիս եղբայ-
րակից «՚էարիպ տէրտէրը», Վռամշապուհ Քիպսւրեան, հոն՝ ծերունազարդ 
ու անընկճելի կուպարը, հոն՝ հայ Հանրապետութեան ցաւատանջ այլ մըշ– 
տսւռոյգ Ահարոնեանը, հո՛ն՝ բովանդակ եայութիւնը։ 

էլ անոնց ել մեծ Աքսորականին ստուերին պիտի գոռամ Հայուն նոր 
հանգանակը, զոր սորվեցայ տասնըեօթը տարիներու ընթացքին, լքումի 
գիշերաստուեր մենութեան մէջ • 

^Հաւատամք ի մի Ասաոոլած ել ի Միացեալ ես անբաժանելի 

սուրբ Հա յասաան • 

«Հաւատամք յՈբդին Միածին եւ ի նուիրական վրէժն դարաւոր 

մեր մարտիրոսութեան • 

€Հաւատամք եւ ի մի Աուբբ Հոդի եւ ի Միութիւն եւ Համերաշխութիւն 

Հանոլրց Հա յասաանեա յց • « : 

Ռ– Ո– 

ձիպութի, 2 Ապրիլ 1920 
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Գ Ա ք <0 8 
Մանկութեան տարիներու ս հոցիս ալեկոծող կարօա մըն Էր 

տեսնել հայ դրօշին ծածսւնիլը կապոյտ երկնակամարին \ոակ, 
արեգակի ճաճանչներով ողողուած, իրրեւ թ-եւսւրաց երագ մը 
դիւթ՛ական։ 

՝Բանի՜–քանի՜ անդամ կեցած եմ օտար դրօշակներու սա– 
յեւ ՝ տրտոլմ, դլխահակ, սրտարեկ, զուր փնտռելով մեր հ ա յ -
րենիքին փաււքը մարգոց աչքերուն աււջեւ տարածող հարազատ 
դոյներ։ 

Ինչո՞ւ մենք դրօշակ չունէինք, երր տօնահանդէսներուԱ 
րաղմադոյն եւ բազմատեսակ դրօշներ ալիք–ալիք կը ծածանէին 
բարձր ձողերու կատարէն, շէնքերու. ճակատին կամ տողանցող 
վաշտերու աււջեւ։ Ե թ է ունէինք՝ ի՞նչ էին անոր դոյ ները, ո՞ւր 
կրնայինք դտնել եւ տեսնել զայն։ 

Օր մը, տարեկից ընկերներէս մէկը պատկերազարդ եւ 
խոշոր դիրք մը ցոյց տուաւ ինծի եւ խորհրդաւոր շեշտով մը 
աւել ցուց» 

- Ասոր մէջ րոլոր ազդերու դրօշակները կան, անպայման 
հայկականն ալ ըլլալու է ։ 
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Անսահման հետաքրքրութեամբ եւ յուղումով հակեցանք 
միասին այղ գրքի դրօշազարդ էջերուն վրայ, քննեցինք մի աո 
մի հոն ներկայացուած բոլոր դրօշակները1 ֆրանսականէն մին-
չեւ. սւմերիկեանը, ճափոնսւկանէն մինչեւ թրքականը– Աւա՜ղ, 
հայկական դրօշակը չկար ու չկար՛ • • 

- Անպայման մոռցած ըլլալու են, - ըսաւ ընկերս եւ ա– 
ւ ել ցուց, - ես դիտեմ անոր դոյ ները, կարմիր, կապոյտ, նսւրըն– 
ջսւգոյն։ 

Կասկածներս փարատելու համար տղան չվախցաւ նոյնիսկ 
երղում րնելէ։ Ի՞նչպէս կրնար սխալ ըլ լալ , քանի որ հայրը 
տուած էր այդ րացատրութ-իւնը: 

Այնուհետեւ մեր սիրած զբաղումներէն մէկն էր գունաւոր 
մատիտներ գտնել եւ մեր ձեււքը անցած թ ո ւ ղ թ ի էջերուն վրայ , 
տետրակներու կողքին, դասագրքերու ճակատին նկարել հայ 
դրօշը - կարմիր, կապոյտ, նարնջագոյն։ 

Հայ դրօշակին կարօտը սակայն մնաց նոյնքան այրող, 
նոյնքան անյագ, որքան ւաւսւջ: 

Խեղճ բան մրն էր իմ նկարածս՝ գրքերուս եւ տետրակնե– 
րուս կողքին վրայ : Խեղճ եւ մեււսւծ բան մը : Հոգիս կը տոչորէր 
ծածան–ծածան դրօշակի կարօտով։ Դրօշակ ըսածդ պէտք է 
փա)փողի բաց օդին մէջ, պէտք է ալեկոծի, թ ր թ ռ ա յ , փ ա յ լ ա -
տակէ։ Հովերը պէտք է ծեծեն զայն եւ անոր գունագեղ թեւերը 
երկնային շքեղ երագի մը պէս պէտք է փոուին կեանքին վ ր ա յ ։ 

Ո՞ւր էր հայոց կենդանի եւ սաւառնաթեւ դրօշը։ Ինչո՞ւ 
տէր պարզեր իր յաղթական թ-ւփչքը։ 

Տարիները անցան եւ ես այս աշխարհի հանդիսադիր դը– 
րօշներու շարքին մէջ չգտայ դարձեալ մեր դրօշակը։ Մանկու-
թեանս շրջանի ներքին խուլ բողոքը, սուր ցաւն ու դառնութիւ-
նը ապրեցայ միշտ, ամէն անգամ որ ներկայ եղայ այլազան 
դրօշակներու ալեկոծությամբ զարդարուած տօ նահանգէս ներու 
եւ տողանցքներու։ Հին օրերու թախիծով աչքերս փնտռեցին 
հայոց դրօշին բացակայ գոյները - կարմիր, կապոյտ, նսւրնջա– 
գոյն։ 

Ծածանող հայ դրօշին կարօտը հետզհետէ միացաւ հեռա-
ւոր եւ հեքիաթային Մասիսի կարօտին, երբ երգերու եւ ք ա յ լ ե ր գ -
ներու ընդմէջէն, մեր դրօշակը առասպելական թ-ոչունի մը պէո 
գնաց իր թեւերը փռելու հայոց հեռազոյն լեռներու կատարին։ 

Տեսայ ես զայն գտայ, թեւածալ ու տրտում, ակումբնե-
րու որմերուն վրայ, հերոսներու նկարներուն վերեւ կախ ինկած, 
իբրեւ լուսապսակ նահատակաց։ կարօտաբաղձ աչքերս յաճախ 
յառած մնացին անոր եռագոյն քաղցրութեան, բայց զգացի միշտ 
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որ հայ դրօշը հայուն պէս տարագիր է ր եւ հայրենազուրկ: ՏԵդ 
չունէր սւգգերու հսւմասաեղութ-եան շարքին, աեդ չունէր բաց 
երկինքին տակ, բարձր ձողերու գագսւթ-ին։ Անցեալի յարերուն 
ծանրութ-եան տակ կախ էին կարծես անոր թ-եԱյրը եւ. գալիքին 
խորհուրդով վայրահակ էր անոր ճակատը։ 

Աւերներու, եւ արիւններու մէջ էն կեանք աււսւծ հայուն 
դրօշր, ա յ ժ մ ծուարած օտար շէնքերու աո. աս տաղին տակ, դերի 
արծիւներու անհուն տրտմութ-իւնը ունէր կարծես իր վ ր ա յ : 
Ո՞ւր էր հողմակոծ դրօշներու եթ-երային թ-եթ-եւութփւնը օդի 
հոսանքներուն մէջ ՚ • • Մեր էոսւգոյնը, հակաււակ իր դուսւրթ– 
գոյներուն, թեմերու Պակտին խաչեցեսւլ, որմերու վրայ անշար-
ժացած՛, նման է ր որբացած մեր հոգիներուն։ 

Ու կարօտը, հայ դրօշին կարօտը, բարձր եւ հպարտ ծա– 
ծանոդ դրօշին կարօտը, որ ծնունդ աււաւ իմ մէջ մանկութ՜եանս 
տսաապակոծ տարիներուն, նոյն թ-ափով կը շարունակէ բ ո ր բ ո -
քիլ իմ մ է ջ : էս մանուկ եմ դեււ եւ մանկական անստուեր հաւատ-
քով կր շարունակեմ նայիլ վեր՝ կապոյտ երկինքին խաււնուած 
տեսնե|ու մեր դրօշին կախարդական գոյները - կարմիր, կա– 
պոյտ, նարնջագոյն։ Ամէն անգամ որ դրօշներ կր տողանցեն 
հանդիսաւոր շարքերով, ամէն անգամ որ միջագգսւյին արժէքով 
հաստատութ՛եան մը սւււջեւ տեսակ–տեսակ դրօշակներ կը թ-եւսւ– 
բախեն եղբայրական միասնութ-եամր, իմ աչքերս անդիմադրելի 
կարօտով մինչեւ այսօր կը փնտոեն մե՛ր դրօշակը։ 

Գիտեմ թ-է պիտի չգտնեմ գսւյն անոնց շարքին, գիտեմ 
թ-է անոր ադատ ծածանումը արգիլելու համար ի՜նչ դաւեր 
նիւթ-ուհցան, բ ա յ ց այս կարօտը անմար կրակն է հոգիիս ։ 

Այս կարօտը անմար երագն է ամէն հ ա յ ո ւ ։ Ա յ դ երագը, 
մեր ժողովուրդի եւ պատմութ՛եան ոգին, դարէ դար ապրեցու-
ցած է մեգ իբրեւ սւդգ, դրօշ ունեցող եւ դրօշի ձգտող ագգ, որ 
այսօր իր հոգիին մէջ կը պահէ իր կորսնցուցած նուիրական 
հարստութ-իւնը, վաղը կրկին պարդելու համար աշխարհին սւււ-
ջեւ, բաց երկինքին տակ։ 

Մ– ԻՇԽԱ ՚ե 
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2 ՆՇԱՆ ՊԷՇհԿԹ֊ԱՇԼեՍՆ 

ք ՝ Ա Գ Ի Ն 

Ո11՝ԽԷ «քաւ>պ իք գաւկիՏ կուոակցակա՞Օ |1||ո|ու8 աքե– 
դարձք կր «օնէ, թէ կբ «օնէ «արեդարձր անոր 60տւ.6ւ)ի0յ>* 

Յ Ւ Ս է Ա Մ Ե Ա Կ Հ Ա Յ Կ Ա Կ Ա Ն Հ Ր Ա ծ Ք Ւ 

- «Հայրենիքի ա զա ա ութ իլն աեսնեմ ու մեռնիմ • • : 

Այս հոգեբուխ աղաղակը, երդ ըլլալէ շատ սասւջ, աւաղ տենչը 
եղած է հայրենաբաղձ հայերուն, ցրուած ի սփիւռս աշխարհի։ 

- Տեսնել ու մեոնիլ . • • 

Չոր ու ցամաք արձանագրութիւն ները քառասուն հատորներու մէք 
իսկ չսւմվափուող անլուր չարչարանքներէ, անպատմելի պայքարներէ, ծ ո -
վածաւալ դժբախտութիւններէ, կոտորակումներէ, կոտորածներէ, հալա-
ծանքներէ, ստրկութեհէ ու գաղթերէ ետքը, նաեւ ետքը անհնարին հերո-
սամարտերէ, մէկ իղձ, մէկ տենչ, մէկ փափաք ու գերագոյն իտէալ եղած 
էր հայութեան համար, հայրենիքի ազատութիւնը «տեսնել ու մեռնիլ • • : 

Դառնալ տեսակ մը Սիմէոն Ծերունի: 

Եւ աննախընթաց ցեղասպանութենէ մը յ ե տ ո յ , ծաղկե ցաւ հրաշ– 
ք ը , գի ծնաւ Հանրապետութիւնը Հայաստանի: > 

Մեռած էր կէսը ագգին, մեռած էր մարտիրոսացեալ, միւս կէսը 
տեսաւ ազատութիւնը հայրենիքի։ Տեսան տեսնելով մանսււանգ վերապ-
րողները կոտորածներէ ու կռիւներէ։ 

Անհուն սուգերու մէջ , յայտնուած էր Յիսուս Մանուկը Հայոց , 
փաթթուած եռագոյն խանձարուրով։ 

Եւ֊ երբ դաւադիր դեւ դրացիներ՝ իր սկզբնական քայլերուն մէջ 
խեղդեցին Յիսուս Մանուկը Հայոց, հայրենիքի ազատութիւնը տեսնողնե-
րէն խումբ մը հայեր, որոնք մեռած չէին մարմնապէս, այլ մահացած էին 
հոգեպէս, մեռան րարոյապէս, ուրանալով Հանրապետութիւնը Հայաս-
տանի : 

• Ի՜նչ հոգեկան նեխումով, ի՜նչ մտային ցածութեամբ, ի՜նչ քոսոտ 
քինախնդրութիւնով անոնք ջանացին յօշոտել ու պղծել յիշատակը Հան-
րապետութեան Հայաստանի։ 

Եւ այդ լպիրշ լրբութենէն ետքը, ժպրհեցան կոչուիլ «հայրե– 
նասէր», փոխանակ անուանուելու հայուկ կամ չհայ : 

Ռուսական համայնավարութիւնը չարամտօրէն չընդունեց պատ-
մական արարքը, ծնունդը Հանրապետութեան Հայաստանի։ 

Եւ ստրկամիտներու խումբեր հետեւեցան ուրացումին։ 
Միթէ կարելի՞ է խեղաթիւրել պատմութիւնը մօտաւոր անցեալին։ 
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Միթէ կարելի" է ազատութեան տօնը փոխարինել տօ նով գիտու-
թեան • • • 

Ամէն ինչ կարելի կարծեցին կարմիրները՝ իրենց տիրապետութեան 
տակ: 

ձ 

Աւելի քան տասնեակ մը տարի առաջ, հեւսսւոր երկրի մը մայրա-
քաղաքէն , ուր րաւական հայեր հաստատուած էին, հայրենակից մը եկած 
էր Փարիզ, զրօսսւպտոյտի : 

Օր մը , իր իջ ելանած պանդոկին սրահին մէջ երբ կը խօսսւկցէինք, 
յանկարծ ըսաւ* 

- Մեր քաղաքին մէջ, ամէն տարի, խնդիր մը կայ անլուծելի: Այդ 
պատճառով մեր հայրենակիցները բաժնուած են երկուքի։ (ծ՛եր ու դէմ կը 
խօսին, կը վիճին։ Հարցը հետեւեալն է — Տօնակատարել Հայաստանի հան-
րապետութեան ծնո՛՞ւնդը՝ թ է համայնավարացումը Հայաստանի։ Այս իսկ 
է հարցը: Ու վէճը վէն է եւ շարունակելի: Հիմա, ձենէ կը խնդրեմ որ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը ուրացողներուն դէմ կարճ ու կուռ փաս-
տական բացատրութիւն մը ըսէք ինծի, իբրեւ բանական զէնք: 

Պատասխանեցի • 
- Խնդիրը շատ պարզ է : Արդէն ըսած եմ , կ ՚ըսեմ նաեւ ձեզի: Մի– 

թ է մարդ իր զաւկին կուսակցակա՞ն ըլլալուն տարեդարձը կը տօնէ, թ է կը 
տօնէ տարեդարձը անոր ծնունդին։ Լսուա՞ծ բան է որ մարդ իր զաւկին 
կուսակցական ըլլալուն տարեդարձը տօնէ, մանաւանդ որ կուսակցական 
եղած է բռնի։ Այդ անհեթեթ տօնակատարութիւնը կատարողները որոշ քի-
նախնդրությամբ լեցուած յամսւռներ են, ու տրամաբանական ոչ մէկ խօսք 
է ընդունելի անոնց կողմէ։ Գիտցէք որ ամէն մէկ ժողովուրդ խառնուրդ 
մըն է ջուրի ու դիրտի, զինիի ու մրուրի, լոյսի ու ցեխի։ Ցամառները կը 
պատկանին մրուրին, որ հիմակ ելած է ըմպելիին երեսը ու եղած է ի 
պատուի: Ժամանակը այնքան վատթարացած է , «յաոաջդիմակսւն»ներու 
յետադիմութեամբ, ո՜ր բռնութեան հսւզցուցած են շապիկ յեղափոխականի 
եւ ստրուկները արժանացած են ազատագրուածի վկայականի։ 

Բարեկամս, խանդավսաութեամբ յայտարարեց < 
- Բայց ձեր ըսածը հարուած մըն է լախտի։ Պիտի գործածեմ այդ 

լախտը, առաջին սւռթիւ։ 

Աշխարհի բոլոր դրամանենգները, թուականանենգները ու դաւա-
դիրները եթէ միանան, չեն կրնար նենգափոխել թուականը Հայաստանի 
Հանրապետութեան հիմնադրութեան, անոր տեղ պսւրտադբելով ո՝–1փ2 
թուական մը , որ կարկաոուն է իբրեւ կարկտան։ 

Հրաշագործութեան սրբազան թուականը դրոշմուած է լուսատառ, 
եւ է անշիջելի, անջնջելի։ 

Մաղթենք որ այդ լուսատու հրաշքը վերածնի, վերերեւի, վերա-
ծաղկի, եւ ըլլայ համայն Հայութեան տօնը տէրունի։ 

՝ • , ֊ - V 
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1 9 3 0 թուականներուն չ ո * ֊ ր ք սլիաի 

ԼԱաՐ • Լ ա լ ֊ չեմ յիլեր, արգէն մեհ կա-

րեւորութիւն ալ չունի ։ 

նորահաս սլա ա ան ի էի ։ 

Այգ օրերուն, մենք՝ յունահայեր , ե– 

գիպաահսւյեր, ֆրանսահայեր, ամերի-

կահայեր, սովեաահայեր չէինք տակա-

ւին ։ 

Ո՛չ ալ, Հիմակուան պէս, Հայկա-

կան հ՛ագում ունեցող յոյներ , ֆրանսա-

ցիներ , գերմանացիներ , արարներ ՚ - . 

ԱյԳ օրերուն աակա լին պարզապէ՛ս 

Հայեր էինք։ 

Մեգ հսւյ էին ասո՛ւմ։ Բայցյ ս / յ 
րանասաեղխգ– վստա՛Հ եղիր, Հպարտա-

նալու պատճառ չէինք գաներ֊ աաոր 

Հայե՛ր։ Խե՛ղճ Հայեր։ 

Տեղացիէն . տրՀամարՀուահ, հաղ– . 

րրւահ–, կար կանո ւա հ Հագուստներով 

դպրոց գա ցող Հայ աղաք ։ Երբեմն 

կուշտ , շատ անգամ անօթի տ 

է՚ԲԲ ԳպՐ"3 կ՚ըսեմ , անշուշտ , 1լ ե– 

րեւակայէք հառեր ք թերեւս պարտէզ 

մ Ր , չէնք մր ( գրատախտակ, ամ պիոն , 

ա՛ո. նուաղն դասարաններ • • . 

/ / ՛ Հ , ասոնցմէ ո ՛ չ մէկը I 

Աթէնքի մօտ , Ֆիքս-Տ ուրդու յ>փ ի 
գաղթակայանի եկեղեցին՝ չաբթուան 

վեց օրերուն «դպրոց» ^ , Կիրակի օրերն 

ալ պաշտամունքի վայր ։ 

ԱրաՀը դասարաններու չէր բաժ– 

նըւահ ։ Խում լլ մը ա չակերտներ կը նրո-

տէին անկիւն մը, խումբ մը՝ " ՚ ՚ ր ի չ ան-

կիւն , իւրաքանչիւրը ուսուցչի մը Հըս– 

կոզութեան աակ յ Զիրար չխանգարելու 

Համար դասաւանգութիւնները ցահ ձայ-

նով կ ՚ ը յ յ ա յ ի ն է 

Հայութիւնը , մեզի Համար , մոմ-

լա թո ւէ հահկոլահ՛ այդ եկեղեցի—գըպ– 

րոցն է ր , թիթեղաշէն Հիւղերն էին, ցե-

խոտ անցքերը. Հասարակաց գարչաՀոտ 

ճ ե մ ի շ ն ե ր ը , ամէնօրեա յ կռիւները, թըր– 

քերէն ՀայՀոյանքներն ու շ ա ր ք ի ն ե ր ը , 

ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 
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Արամ—կայծակի խորհրդաւոր սրճարա-

նը, «նոր Օր»Հ>» Տ^ր Յարութիւնը... 

Տարին Հաղիս անգամ մը կը կարէինք 

քաղաքը Հիւղալանէն բաժնող քանի մը 

քէԼոմեթրը, իյնալու Համար առասպե– 

լական աշխարՀ մը։ 

Հոն չայն ես Լոր մայթերով փողոց-

ներ կային, ուր գիշերները լո՛ յս կը 

ւէաո Հ ր է "Բարաշխն բաղմա յարկ աո լներ , 

պարտէզներ , արձաններ է Եւ մ ան աւա՛ն գ 

խանութներ, որոնց ցուցափեղկերուն 

առԼեւ կրնա յիր ուզածիդ Լափ մնալ 

- արգիլուած չէր - եւ երեւակայել, թէ 

ա յգ տարօրինակ առարկաները ի՞նչ բանի 

կը գործածուէին տ էքս աակաւին ինքնա– 

չարաներ , հանրակառք . . . 

Հայութիւնը, մեղի համար, նաե՛ւ 

պաամութեան դասագիրքն էր • 

Աւա՛ղ ւ 

Ա՝–աանութիւն , պարտութիւն , կո– 

աորած , ^աՐԳ » փախուսա , հալածանք , 

սով , Համաճարակ , գերութիւն , պա– 

աանգ , աուրք , Հարկ , աւեր , ՀրդեՀ , ա– 

րիւն , բռնակալ, եղեռն • • • 

Այս բառերը եւ աակաւին ուրիշներ 

սորվեցանք Հայոց Պատմութեան ՀԼե– 

րէն Ւ ամօթէն կարմրած այտերով ։ 

- Հայութենէ «հրաժարի՞բ ։ Հյատ փա– 

փաքեցանք, շատ երագեցինք, բայց ո՞վ 

էր մեզ ընդունողը. » • 

ի՛՛նչ ուբախութեամբ , կուրծք ու-

ռեցնող ի՛նչ Հպարտոլթեամբ, ի՛նչ ար-

ցունքոտ աչքերով կա բղացած էինք նա ես 

Նահապետ Հայկի քաԼագործոլթիւնը, 

Աամիկոնեաններու Հերոսական մար-

տերը , ես առօրեայ գասերը կանխելով 

Հասած Հայկական պետութեան Հիմն ու– 

մին, 1 9 1 8 Մայիս 2%-ինէ 

Ուրեմն մե՛նք ալ, մե՛նք ալ, սա 

գաղթական, սա տրորուած, սա խե՛ղճ 

Հայերս, մե՛նք ալ պետութիւն մը Հիմ-

նած Էինք5 

իրակա՛ն պետութիւն մը, Հայկա-

կա՛ն պետութիւն մը, Հայկական բանա-

կով,. Հայ ոստիկաններով, Հայ նախա-

րարներով է 

Երկիր մը, ուր « ա ղ տ ո տ ճ ա յ , 

տ ո ՛ ւ ն դ գ ն ա » էԿին ըոեր փողոցներուն 

, ուր քեզ չէին ծաղրեր Հայերէն 

խօսելուգ Համար - ընդհակառակն , ուր 

օտարներն անգամ Հայերէն կը խօսէին ւ 

Երկիր մը, որ Արշակոլնիներոս , 

Բագրատունիներու , (հոլբինեաններոլ 

Հա յաս տանին պէս չէր չքացած պատ-

մութեան ԷԼերուն մ ԷԼ–. Երկիր մը որ 

կա՛ր տակաւին, ծովերէն անդին, Հեռոս 

տե ղ մը , բա յց կա՛ բ , ա յսօ՛ ր ալ կա յ ա յգ 

երկիրը... 

Մ ե՛ ր երկիրը ։ 

Մ ե՛ ր երկիրը ուր օր մը պիտի եր-

թա յին ք անշուշտ : 

Հրաշալի՛ բալասան ոտնակոխ Հը~ 

պարաութեանս Համար I Անկա՛խ Հա-

յաստան - թրքական բանակը պար տուած 

Աարգարապաաի պատերազմին - Հայ 

ժողովոլ րգը ոտքի , մ եծ ով—պզտ ի կով, 

զէնքը ձեռին է Արամ Մանոլկեան յ Եւ 

նորէ՛ն կայծակի պէս լուսաւոր թուա-

կանը, 2 8 Մայիս 1 9 1 8 ։ ՛Բանի՛ անգամ 

կարդացի դասագիրքիս ա յգ փառաւոր 

ԷԼը, ա՛ յնքան սեւ ԷԼեբէ ետք: 

Մ ա յիսեան առաւօտ մը, ծնողքիս 

Հետ ինքնաշարժով Աթէնք գացինք, ուր 

պիտի տօնուէր անկախութեան տարե-

դարձը է 

Վ^արձուած սրահ ին առԼեւ Հսկայ 

բազմութիւն կար, կը վիճէին, կ՛՛ազմը– 

կէին, կը սպառնայինւ Ասաիկաններ ե ֊ 

կան, քիչ մը իրարանցում եղաււ 

- ինչո՛՛ւ սրաՀ չէք մտներ ,- Հարցուց 

Հայրս : 

- Ոստիկանները չեն ձգեր որ մըտ–. 

նենք է ՜ 

- ի ն չ ո ՞ ւ . . . 

- կառավարութիւնը արգիլած է ՝ 

- Ինչպէ"՚ս, չէ՛* որ արտօնութիւն 

առնուած էր է 
- Այո՛ , բա յց դեսպանը մ իԼտմ տած 

ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 
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Գլխիկոր, անխօս, գաղթակայան 

ղերադարճանք ւ 

^օրս չ՚>աըցոլցի, թէ ա»վ էր այգ 

դեսպանը, թո՝ լրք ^ ռո՛ւս , պարս Է կ I 

^Հարցուցի նաեւ թէ ինշո *• աՐ՚էէԺԼ 

տուած կր Հանգիսութիւնը ւ 

Գիտէի արգկ ն ։ 

՚իեսպանն աչ կը ճանչնայի , նո՛յն-

իսկ աեսակ մը մ տծրիմներ Էինք, ա%է Է՛՛ս 

օր իրարու Հանդիպելով: 

՚իասերս սորվելէ ետք, դէԺ՚ՐԱէ ^ ՐՐ 

քանի ւէ ը Հք կը կարդայի «^այոց պատ– 

մ ութենկն , անխուսափելիօրէն Հոն էր 

դեսպանը, ղան աղան անուններու աակ 

ծ ածկուած յ 

ծեղ մը Յաղկերա էր, ուրիշ աեղ մը 

ճենկիղ խան, իոլյլա ո սա ի կան , Սուլ-

թան Համիսւ , թալաաթ Փաշա , (/՝Ոլս– 

թաֆա ՝իէմալ. . • Հիմա ա՛լ դեսպանէ 

Ս՚իչա ա՛ն Էր, հ ա յ ո ւ ն թ շ ն ա մ ի ն ։ Ուրիշ 

՚՛ ՛Լ Ղիաի Ո4–դԷր աՐգԻԺլ մեր անկա-

խութեան տարեդարձին տօնախմբու– 

թիւնը I 

կ ՜ , թո՛ղ արգիլէ , Օրը կոլ գայ, կը 

ձղմենք զայն, կ՝ո չնչացնե՚նք յ 

Այգ ԳԻԺՐ է աչքերս գոց, րայց ար-
թուն ք երկա՛ր կռուեցայ դեսպանին 

Գէմ։ 

Սկիզրը, ան Բէլն էր է Հայաստան 

արշաւեց ել աոաջին յաղթանակը աա-

նելէ ետք, մայրաքաղաքին մօտեցաւ։ 

Դասընկերներէս Ար շալի րը եւ &ակոբը 

աքէն, երկու Մկրտիչները ձախ էն, ան-

պարտելի չ ո լ ա խ ՑովՀաննէսն ալ ետեւէն 

պա շարեցին թշնամին՛, իսկ ես ու զղա/լի՛ 

ճակատէն յարձակեցայ ել տաք կ,ւյ,ւի 

ընթացքին սրտէն նետաՀարեցի Իէլը։ 

Ինկաւ, եւ իրենց պետին մաՀը խուճապ 

աո. աքացուց զինոլորներոլն մ է ի Փաոա-

է որ յաղթանակ մը տարինք ել Հայերէնի 

ուսուցիչը՝ բանաստեղծ– Մանուկ Աա– 

նոլկեան երկա՜ր քերթուած մը գրեց, 

իր աշակերտներուն յաքողոլթիւնը 

վաբանելով է 

Ի՛նչ օգուտէ ՛թանի մը վայրկեան 

ետք, թուրքերը Հայաստանը գրաւեցին է 

Վերք/ն դասարանին տղաքը (մեզմէ ա– 

ւելի ուժեղ) եւ ես ֆետա յա կան խում բեր 

կազմեցինք: Անխնայ Հարուածեցինք 

թշնասին եւ չքացանք Մ Հերի քարայրին 

մկք։ Զինակիցներէս բաժնուելաԼ Պոլիս 

՛լացի եւ Աուլթան Համ էտի անցած տեգր 

լարեցի դժոխային մեքենան ւ Այս ան-

գամ քանացի որ &ի՚ շգ ժամանակին սլա յ– 

թի • • • կտոր—կտոր եղաւ գեսպան—Ա ուլ– 

թանը, վստաՀ եմ« 

Հաւլիլ աղատուած էինք «Էքեծ Ա՝աբ– 

Դ ասպաստն», երբ կրակապաշտ պարսիկ-

ներու բանակը ( Ժամանակագրական »» 

րէնքներոլ վրայ թքնելով, վրանները 

լարեց ՚ և է ո ս ՚ հ ո զ ս ո ս ի գետակին միւս ա– 

՚ ի ը ։ Հեռադիտակով յստակօրէն կը ասս– 

նէի անհամար խարոյկներոլ շուրք տաք– 

ցող զինոլորներոլն սարսափելի դէմ– 

քերըէ ՝Իիչ մը Հ եռուն՝ պատերազմական 

փիղերուն մութ զանգուածը է Ար շալս յ– 

սին «փրփրաթէյյ կոհ ակները» հ.տրելով 
պիտի յարձակէին գաղթակայանին վը– 

րայ ։ Մայիսին ամբողիվին չորցած 
11՝ԸԱ"*Ր գետակը, բ ա յ ց ա յ գ օր(լ^ հըաշ– 

Քով ւ բնական պատուար մը դարձած է ր , 

կարծես ձմեռնային Հեղեղ։ 

Ի ՛նչ պիաի ըլլար մեր վիճակը. . . 

՝ք*էրյփճէ(*) պատերով Հիւղերը ինչ-

պէ՞ս պիտի դիմանային կատղած փիղե-

րու Հարուածներուն յ Իսկ մայրս աա-

կա լին նոր ծեփած էր մեր տունը, Հաա– 

կըւայ առիթով ։ Անկասկած դպրոցին 

մոմլաթէ առաստաղը պիտի պաաուոլէր 

ել յետոյ անձրելէն պիտի թրքուէինք։ 

Տէր Ցարութիւն քաՀանան գերի պիտի 

երթար, զիս ա լ թերեւյ, պատանդ տա-

նկին։ կարծես չէր բաւեր յունարէնը, 

ֆրանսերէնը, անգչերէնը ել Հայերէնը, 

պիտի ստիպուէի ասկէ ետք պարսկերէն 

ալ սորվիլ։ Աղէ՜տ։ 

Անմիքաէս մեծ ժողով մը գումարե-

ցինք եկեղեցիին բակը։ ԼԱիքանկեալ ը– 

սեմ, մարդաբանական ել պատմական 

Հետաղօտութիւննեբովս Հասած եմ ա՛յն 

(*) - Յարդի հս ցեխի խաււ11ու.յւդսվ, 
աբեւի աակ չորցած աղիս է 
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եւլլւա կացութեան , ոլւ Հմողով էլում ար ե– 

լուֆ սովորուիք Էւեը հայկական ե աղում 

ուսիէ Ս*ր՚էԷն ւ1 եր մօտ սովորութիւն ^ յ 

բսաղգ է) I 

րոլոր ուսուցիչները ներկայ էի՛ս է 

տնօրէն սլարոն Ա՚անգակ Ապաււեանը ք 

սովորականիս պէս էլը ւլողգղար ( րա յց 

ա յգ օր կարծեմ վախէն էր I *կարոն Հա– 

քարեաՆը, Աանոլկ Ա՚անոլկեանը, Եփրեմ 

Հէվոճան՝» ել Հպատոլելիֆ Ա սրեանը 

(թունգ լուսաւորչական • սլա աո լելի կյչ 

կո չէի&ք պատուական մարգ ըլլալուն 

Տամար)է 

՚իարձեալ ներկա յ Էին ս կա ո լաա պետ 

Լեւոնը, ֆութպոլիսէո Արամը, ղօրավար 

խ՛որ գոմը , Արամ–կայծա կը , իո) րա գրա-

պետ Լաղեանը, ուրիչ չասւ մը նշանաւոր 

սարդիկ, Հայրս եւ ես է 

իրակարգի աոաջին ել գլխաւոր 

Հարցը ո՛՛վ պիտի գլխաւորէ Հայկական 

րանակը ։ Բուոն վիճարանութիւններ ե– 

ղան ւ Հյատեր եւ մանաւանգ երիտա-

սարդները կ՝ոլզէին որ ե՛ս բցամ սպա-

րապետ է Ո՚-րիչներ, որոնցմէ էր նաե՛ւ 

Հա յրս , դմբա խտաբար , ղօրավար թոր-

գոմին թեկնածութիւնը առա Լ կը քչէինւ 

Որպէս թէ Հայոց վերԼին թագաւորը, 

սերած Թ"րգ"մ ե ան տոՀմէն։ Ա՝ ինչ,լեռ, 

ստուգած է ի , պատմութեան գիրքիո մ էէ 

իր մասին յիչատակութիւն չկար ։ Եր-

բեմն մեզի այցելութեան կոլ գար յոյն 

սպայի Համազգեստով։ Ընկերներս ինծի 

ի նպաստ բաւական աղմուկ Հանեցին ւ 

Ակաուտապետ Լեւոնը շեշտեց որ ղօրա-

վար թորգոմը ինձմէ աւելի մեծ զինուո-

րական Հմտութիւն չունէր է Տեսայ որ 

վէճը պիտի երկարի - դիԺրԱ Կ^րճ էր 

ել տակաւին օրակարգի վրայ լուծելի 

ուրիչ Հարցեր ալ կային - տեղս վեհանձ-

նօրէն զիշեցայ սասունցի խմբապետ 

Մուշեղ Աւետիսեանին X ԱռաԼարկս ծա-

փերով ընգունոլեցաւէ Երկու Հոգի ան– 

միԼապԷս գացին Հայոց սպարապետը 

արթնցնելու , Գաղթակայանին մօտ կը 

բնակէր , եւ նոր փեսայ ըԱալուն մ ո զովի 

շէր եկած I 

Առաւօտուն մեծ պատերաւյմ Եղաւ է 

էԱօսքս չերկարես , քաեի արդիւնքը բո– 

լորր՚է յայտսի է ; ՛վարսէ 1լեերը չարգոլյւ-

ցաԱ յ անոնց զօրաւԼար—դեսպանը փա-

խաւ, եւ Ֆիքսի գաղթակայանը չքան– 

գուեցաւ ; 

Ա իևչել Հիմա ալ կանւլուն է է 

ձարրները անցան տ 

քարագրութեան ալիքը զիս քանի մը 

երկիրներ քաշքշե լէ ետք Հասցուց մին– 

չեւ Աոլրիա է յետոյ Լի բանան: Աո. 

այժմ է 

/ / ՚ չ դեսպանը զինաթափ եղաւ, " ՝ չ 

ալ լք ենք։ Տեղ մը Հայկական դպրոցները 

փակել տուաւ յ ՈլրիԼ տեղ մը ւլբպար– 

տեց , Վատնեց, Հայեր ձերբակալուե-

ցան , բանտերու մ ԷԼ չարչարուեցան, 

Ս եո֊ան տ Նռբ մամանակներոլ սրբատիպ 

կաթողիկոսին դէմ ցեխ արձակեց ւ ՀյՈ– 

րՀ ե է1 ի Լաւէ տեց եւ Ա՚այիս ՚ՀՃ—ի Հանգի-

սութիւնը կարգ մը տեղեր արգիլել տը– 

ւաւ է 

Ա՝ենք ալ ձեռնածալ չնստանք, պայ– 

քարե ցա՛նք ւ Ք՝Էել պատանեկութեան ղե-

կավարի դիրքս շատոնց ուրիչ երիտա-

սարդներու անցաւէ Հիմա ո ՛ չ թէ ղօրա-

վար , ա յ լ պարզ գին ո ւոր եմ , քիէ ^ը 

յոգնած, քիչ մը ծերացած լ Գա սա լքում ի 

գաղափարը յաճախ կը փորձէ զիս է 

Բա յց է՛՝*՛Լ կարեւորութիւն ունի 

անձս, քանի զաւակներս մեծցած են ար– 

դէ** 

Երկարօրէն խօսած եմ անոնց դես-

պանին ել իր սադայէլական սադրանք-

ներուն մասին ։ Սորվեցուցած եմ ճանէ-

նա լ զա յն ք ո՛րքան ալ կատարեալ ըլլա յ 

հ պտումը, ո՛րքան ալ խաբուսիկ Ր/1այ 

դիմակը ։ 

Զաւակներս գաղթականներ չեն է 

Այս առաւօտ Հպա՚րտօրԷն գացին Ա ա– 

յիս 28–^ յիսուներրորգ տարեդարձը 

աօնելոււ Հպա՚բտօրէն եւ այն անՀո՚ւն 

վստաՀութեամբճ որ մօտ ատենէն Հա-

յաստանի մ ԷԼ ալ դեսպանին աՐգեէՔԸ 

պիտի վերնա յ »• • 

V Պ՛ 
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Վերը՝ Հայաստանի դահլիճի շէնքը, 
վարը՝ ժողովրդային թափօրը, Երեւանի մ է յ , Հայաստանի 

անկախութեան յայտարարութեան աււթփւ, 1919 Մաւհս 28-ին։ 
ժ1ցւէւտ6ժ Ե / 



ՆՈՒՊԱՐ ՋԱՐխՈՒՏԵԱՆ 

(Հասա Նա ծ՝ «ԱՆԴՈԻՆԴՓՆ ԱՂԱՂԱԿՆԵՐԸ» վէպէն) 

Արարաաեան դաշտը կը տաբածուէբ մեր աււյեւ խորհրդաւոր ու 
միապաղաղ: էրգբումէն կարս տանող խճուղին կտրատուած աղիքի մը պէս 
կը գալարուէր անտարբեր հողին վրայ: Երկաթուղին՝ մահուան ձեռքով 
գծուած՝ ծուռ ու մուռ գիծի մը կը նմանէր։ Բլուրներու կողերուն վրայ, 
որթատունկերը տակաւին չէին կանաչցած, հակառակ որ Մայիսը բաւա-
կան յառաջացած էր ; 

Հասած էինք բարձունքի մը վրայ: Իգապէլ հրացանը ուսին գիս 
կ՚առաջնորդէր դէպի արեւելք, դէպի բարձրացող արեւը: Յանկարծ լռու-
թիւնը պատռուեցաւ հսկայ սաւանի մը պէս՛ 

- Մերիններն են, - ըսաւ Իգապէլ, առաջ վագելով, - անպայման 
կռուի բռնուած են թշնամի գինուորնեբուն հետ: 

Որթատունկերը կը փաթթուէին մեր ոտքերուն: Մենք միշտ կը 
բարձրանայինք, կը վագէինք դէպի այն կողմը, ուրկէ կու գային հրացան-
ներու որոտը: Հոս ու հոն ցրուած գաճաճ ծառեր, տատասկներ, մացառ-
ներ; Հասած էինք գագաթը։ Պատսպարուեցանք ժայռի մը ետհւը։՜ Նայե-
ցայ դէպի վար, ձախ կողմը։ Տասնեակ մը վրաններու շուրջ, դիրք բո,նած 

ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 
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հողէ թումբերու ետեւ, թուրք զինուորներ կը կրակէին դէպի մեր աքը, 
ուրկէ երբեմն կը լսուէր հրացանի մը պայ թիւնը: 

- Մերինները նահանջի մէջ են, - ըսաւ Իգապէլ, - տասը զէնք՛ 
յիսունի դ է մ ։ Ի՛՛նչ կրնան ընել, մսւնաւանդ որ զինամթերքն ալ սպառած 
ըլլալու է ։ 

Սպայ մը, մերկ սուրը վեր բարձրացուց եւ զինուորները ոտքի 
կանգնած պատրաստուեցան գրոհ տալու։ 

- Պէտք է միջամտել, - ըսաւ Իգապէլ, - գոնէ անոնց նահանջը 
դիւրացնելու համար: 

Մեր փամփուշտներով լեցուն պայուսակները դրինք գետին։ Եւ 
դիրք բռնելով ժայռերուն ետեւ՝ մեր հրացանները ուղղեցինք դէպի թ՜ըշ– 
նամին, որ լքած իր դիրքերը կը պատրաստուէր յառաջ նեսաւելու։ 

Աոաջին կրակողը եղաւ Իգապէլ: Թա րք զինուոբ մը գետին գլո-
րեցաւ : Երկրորդ մը ինկաւ իմ հարուածիս տակ: Մեր եղած տեղէն կ ՚ ի շ -
խէինք թշնամիին վրայ եւ մեր իւրաքանչիւր հարուածը չէր վրիպեր իր 
նպատակակէտէն: Աջ կողմէն կրկին մերինները սկսան կրակել: Թուրք 
զինուորները անակնկալի եկած՝ ապաստան մը կը փնտռէին ու կը վերա-
դառնային իրենց թումբերուն ետեւը: Իգապէլ տապալեց իր հինգերորդ 
զինուոբը։ Մերինները առիթէն օգսաւելով, վախած են իրենց դիրքերը եւ 
հիմա կը շրջապատ էին վրանները երեք կողմէ եւ իրենց խնայած փամ– 
վաւշտները կը տեղացնէին թշնամիին վրայ : Սպան սուրը միշտ վեր բըւս– 
նած՝ կը հրամայէր, կը հրահրէր, կը սպսւռնար; Ծռեցայ պայուսակէն փամ-
փուշտներ առնելու։ Իգապէլ հրացանը ուղղած էր դէպի վրանները։ Դ է մ -
քին վրայ կար լարուածութիւն մ ը , անձկութիւն մ ը , րայց աչքերը ան-
թարթ էին։ Ել յանկարծ բոց մը տեսաւ իր հրացանին ծայրը* սպան գետին 
գլորուեցաւ: Հանդարտօրէն Իգապէլ ծււեցաւ եւ պայուսակէն փամվաւշտ– 
ներ առաւ։ Աչքերը ինծի դարձուցած էր* հրճուանք մը կար անոնց մէջ , 
բայց ոչ հպարտութիւն։ 

Զինուորները տեսնելով իրենց սպային մահը, լքեցին վրանները եւ 
սկսան վազել դէպի դաշտ, հեոու մեր մահացու հարուածներէն։ Մերին-
ները, ատեն մը հալածեցին զանոնք, յետոյ դարձան վրաններուն քով ։ Ի– 
զապէլ ու ես վազելով զառիվարին վրայ միացանք անոնց։ 8ա&կաբծ ա՜-
նոնցմէ մէկը, որ պետը ըւլսդ կը թ ո ւ է ր , իմ անունս կանչեց: Աահակն է ր , 
էրզրումցի դասընկերս: Ողջագուրուեցանք: 

- Առանց ձեզի մենք վերջացած էինք: Մեր փամփուշտները վեր-
ջանալու վրայ էին՛ ճիշդ ատենին հասաք։ Նայինք ինչ ձգած են մեզի։ 

վԿւսւնի չափ զինուորներ փռուած էին գետին։ Անոնցմէ քանի մը 
հատը տակաւին կը շնչէին։ Ֆետսւյիներէն մէկը մօտեցաւ վիրաւորներէն 
մէկուն եւ հրացանին փողը դրաւ անոր բերնին մէջ : 

- Ո՛չ, - ըսաւ Սահակ, - ո ՛ չ : Նախ խնայէ փամփուշտդ եւ յետոյ 
մի մոռնար որ հայ ես, այսինքն աւելի բարձր եւ աւելի մարդ, քան այս 
բորենին։ Հայը միշտ եղած է վեհանձն եւ չէ ճզմած իրմէ տկարը։ 

- ք*սւյց միթէ® վատութիւն է վրէժ լուծե լ , - ըսաւ ֆետային։ 
Միթէ* շատ է իմ խողխողուած կնոջս եւ դեռատի զաւակներուս դահիճը 
սպաննել: 

- Վրէժը պէտք չէ ըլլայ մեր նպատակը, այլ միջոց մը մեր բա-
զուկները ամրապնդելու, որպէսզի կարենանք իրագործել մեր գերագոյն 
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նպատակը, կառուցանել ազատ ու անկախ հայրենիք մը, եւ հոն ապրիլ 
իբրեւ հայ մարդ եւ կեր չդաոնալ տեւարար անկուշտ ^ագաններուն: 

Ֆետային պահ մը խորհհցաւ, յեսայ հրացանը ետ դրաւ ուսին։ 
- Ի՞նչ պիտի ըլլայ ուրեմն այս վիրաւորներուն վիճակը, - հար– 

ցուց մէկը։ 
- Ատիկա թուլ իրենք խորեին։ ՛քիչ յետոյ , երթ հոսկէ մեկնինք, 

թոդ իրենց ընկերները դան ու խնամեն զիրենք: Հիմա ինչ որ մեզ աւելի 
կը հետաքրքրէ, - շարունակեց Ասւեակ, աչք մը պտտցնելով իր շուրջը, -
մեզի ձգուած նուէրն է : 

1/ուէրը արհամարհելի չէր : Շուրջ քսան հրացան, չորս սնտուկ 
ռազմամթերք եւ սնտուկ մըն ալ ձեռնառումբ: 

- Ձեզմէ իւրաքանչիւրը թալ փոխէ իր հրացանը, ասոնք աւելի 
արդիական են, եւ հարիւր հատ փամփուշտ: Մնացեալը կը բաժնեմ միւս-
ներուն : 

Ութ երիտասարդներ էին, սեւ մազերով ու սեւ մօրուքով, անոնց 
(նայուածքը միանգամայն քաղցր էր ու անողոք: Անոնք պաշտպան հանդի-

սացած էին իրենց եղբայրներու որբերուն եւ այրիներուն։ Խաղաղասէր 
մարդիկ էին, ճակատագիրը նետած էր զանոնք դժոխքի մը մէջ ։ Կը սպան-
նէին, որովհետեւ չէին ուզեր մեռնիլ, կը սպաննէին, որովհետեւ այգ էր 
մարդկօրէն ապրելու միակ միջոցը։ 

Իւրաքանչիւրը ընտրեց հրացան մը եւ կանգնեցաւ մէկ կողմ: Աա– 
հակ դարձաւ դէպի բարձունքը ել կանչեց։ էւ մացառներու ետեւէն, ժայ-
ռերու կողերէն, ծառերու տակէն, մարդիկ սկսան դէպի վար խոյանալ։ 
Հարիւրի չափ կային անոնք, զինուած բիբերով, երկժանիներով, բահերով 
ոլ բրիչներով։ Եւ մարդկային այս հեղեղը կանգ առաւ մեր շուրջ։ 

- Ձեզմէ ո՛՛վ գիտէ հրացան գործածել, - հարցուց Աահակ։ 
- Ե՜ս, ե՜ս, ե՜ս, - պոռացին ամէն կողմէ, նոյնի՚սկ անոնք, որ 

տակաւին հրացանի մը ձեռք չէին դպցուցած: 
- Շա՛տ լաւ։ Սակայն խնդիրը հոն է որ դուք հարիւր է ք , եւ մի-

այն քսան հրացան ունինք տրամադրելի։ Պէտք է ուրեմն վիճակ ձգենք։ 
Խումբին մէջ կային տասի չափ կիներ։ Ֆետայիներէն մէկը ուզեց 

զանոնք գրկել վիճակին մասնակցելու իրաւունքէն։ 
- Մեր քոյրերը, - միջամտեց Սաեակ, - մեզմէ աւելի տանջուե– 

ցան եւ յաճախ տոկացին այնպիսի՛ չարչարանքներու, որոնց առջեւ տղա-
մարդն իսկ պիտի ընկրկէր: Միշտ քաջ եղած են ու անվախ: Անոնք արժա-
նի քոյրերն են մեր ֆետայիներուն եւ հաւասար իրաւունք պէտք է վայելեն : 

Քսան հրացանները անցան իրենց նոր տէրերուն ձեռքը, որոնցմէ 
երեքը կիներ էին։ 

- Հիմա, - ըսաւ Սաեակ, - վերադառնանք մեր բանակատեղին, 
որովհետեւ թշնամին քանի մը ժամէն հոս պիտի ղրկէ շատ մեծ ուժեր, եւ 
մենք պատրաստ չենք զանոնք դիմագրաւելու։ 

Աահակ, Իզապէլ ու ես քալեցինք միասին։ 
- Այս շրջանը, - բացատրեց Աահակ, - որ կը տարած ուի էրզրռւ– 

մէն մինչեւ ռուսական Սահմանը, գբեթէ ամայի է ։ ճիշդ է , որ հոս ալ 
յարդեր տեղի ունեցան, բայց շատեր կրցան իրենց կեանքը փրկել կա՛մ 
սահմանը անցնելով, կամ ալ ապաստանելով անտառներու, քարայրներու 
եւ փլատակներու մէջ ։ կառավարութիւնն ալ պարպեց թուրք ու քիւրտ 
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բնակիչները, որպէսզի բանակը շարժի ազատօրէն։ Հոս թուրքերը ներկա-
յիս բռնած են պաշտպանողական դիրք մը, որովհետեւ կը ջանան ամուր 
պահել Պալքսւնեան եւ Սինայիի իրենց ճակատները, ուր դաշնակից բանակ-
ները զիրենք շատ կր նեւլեն: Հոս ամէն գնով կը ջանան ազատ պահել էր– 
զըրումէն կարս տանող ճամբան: Մնացած կողմերը երբեմն կը ղրկեն շըր– 
ջուն պահակագունդեր, որոնց դէմ կարելի է կոուիլ եւ յաղթ՛ական ե լ լե յ , 
ինչպէս այսօր։ կսւրսի հարաւային կողմը կայ Եշիլ ՛քալէ բերդաքաղաքը* 
եթէ բաւական ուժ ունենանք այդ վայրը գրաւելու, այն ատեն կարսը կը 
վտանգուի եւ մենք մեր արեւելեան գօրագունդեբու օգնութեամբ կրնանք 
գրաւել այդ կարեւոր դիրքը, որ մեր աոջեւ պիտի բանայ էրզրումի ճամ-
բան : 

ժամեր քալեցինք բլուրներու վրայ, դաշտերը ձգելով մեր աջ 
կողմը: Հոն Աբարատեան դաշտի արեւելքը, հայկական բանակներ կը պատ-
րաստուէին իրենց գերագոյն պարտականութիւնը կատարելու։ Տասնեակ 
մը հազար հայ կամաւորներ սկսած էին հարուածել իրենց դարաւոր ոսո-
խը: Գաւիթը Գողիաթին դ է մ ։ Մենք ալ այս կողմերէն կը ջանայինք դիւ-
րացնել անոնց ահաւոր գործը՝ կը ջանայինք թշնամին հարուածել կռնա-
կէն, որպէսզի այս Մայիսեան գեղեցիկ երկինքը հովանաւորէ մեր հազա– 
րամեայ եւ արդար երազին իրականացումը: 

- Ահաւասիկ մեր բանակատեղին, - ըսաւ Սսւհակ ձեռքը երկարե-
լով բլուրէն դէպի վար տարա ծուող դաշտագետինը։ 

Հոն կար քաղաք մը պարիսպներով շրջապատուած, փլած աշտա-
րակներով , հսկայ շէնքերով, եկեղեցիի աւերակներով: 

- Մեր թագաւորներուն մայրաքաղաքներէն մէկն է , այս աւերակ 
քաղաքը, - ըսաւ Սսւհակ, - Անիէն աւելի հին– Արծինն է ։ 

Տախտակէ խարխուլ կամուրջի մը վրայ էն անցանք գետակը եւ 
ուղղուեցանք դէպի քաղաքին դուռը։ Եւ, յանկարծ, աւերակները սկսան 
ապրիլ, կիներու եւ երեխաներու բազմութիւն մը կը ծնէր քարերու մէջէն 
եւ կը վազէր դէպի մեր կողմը։ 

Քաղաքը շինուած էր հսկայ տարածութեան մը վրայ : Մեր պապե-
րուն շինած պատեյաւն փլատակները կը պատսպարեն հիմա մեր կոտո-
րակուած ժողովուրդին բեկորները։ Ի՛՛նչ կը յուսային այս թշուառական-
ները, որոնց քոյրերուն եւ եղբայրներուն դիակները տակաւին կ ՚ողբային 
հոն, հարաւի անապատներուն աւագին վրայ: Հոս անպայման ըլլալու էր 
գերեզմանատուն մը, ուր մեռնողները կը յուսային հանգիստ քնանալ խսւ– 
չի մը շուքին տակ։ 

* 

Աչքերս հազիւ գոցած է ի , երբ մէկը արթնցուց զիս, հետեւեցայ 
անոր։ Սսւհակ ինծի կը սպասէր, սիւնի մը կռթնած։ 

- Իմացանք որ այս գիշեր իսկ, ուտհստհզէնով եւ զինամթերքով 
բեռնաւորուած քսան կառքեր պիաի անցնին այս կողմերէն, պարենաւորե-
լու համար Եշիլ ՛ք ալէն: Այդ կառախումբը մեր միակ յոյսն է , գրաւելու 
համար Եշիլ Քալէն։ Որքան կրցայ հասկնալ1 տասնըհինգ կառքեր կը փո-
խադրեն զէնք ու զինամթերք, գնդացիր եւ նոյնիսկ պզտիկ թնդանօթներ։ 
Հիմա իսկ պէտք է ճամբայ ելլենք; 
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Արդէն մարդիկ պատրաստ էին մեկնելու: Մօա հարիւր հոդի՛ ե– 
րեսունը զինուած հրացաններով, մնացեալը բիրերով, րսւհերով եւ բրիչ-
ներով։ Լուսին չկար, բայց մութ– չէր գիշերը, որովհետեւ աստդերը իրենց 
լոյսը կը մաղէին երկնակամարն ի վար։ էլ մենք կը քալէինք լուռ ու մունչ, 
էրգրումէն Եշիլ ՛քալէ տանող ճսւմբէն։ 

Աահակ պէտք եղած հրահանգները տուած էր խմբապետներուն: 
էէ երթ արշալոյսը սկսաւ մոխրագոյն լոյս մը ցանել գիշերուան փէշերուն, 
յսուեցաւ կառքերու անիւներուն ձայնը: Կառքերուն թիւր ք սանէն աւելի 
է ր ։ Երեսուն ձիաւորներ եւ հարիւբեակ մը հետիոտն գինուորներ կ ՚ընկե-
րանային անոնց : Ցերեկով մեր արկածախնդրութիւնը աղիտալի հետեւանք-
ներ պիտի ունենար՛ սակայն այդ պահուն ունէինք երկու գօրաւոր դաշնա-
կիցներ՝ խաւարը եւ անակնկալը: 

8առաշապսւհ ձիսսորները անցան մեր սւռջեւէն խօսակցելով : կառ-
քերուն երկու կողմերը զինուորները յոգնած քայլերով կ՛ընթանային, ո– 
մանք ւուռ, ոմանք տխուր երգեր շշնջալով; 

Խաւարին մէջ բարձրացաւ Սսւհակին ձայնը։ Եւ երեսուն հրացան-
ները կրակ ժայթքեցուցին: Ձիաւորներ վար ինկան, ձիեր խրխնջալով վա-
զեցին դէպի հեռուները։ Երկրորդ անգամ որոտացին մեր հրացանները, բայց 
անպատասխան չմնացին։ Թշնամին արդէն դիրք բռնած՝ ինքզինքը կը 
պաշտպանէր ել սակայն իր հարուածները ապարդիւն էին: Կռիւը տեւեց 
քառորդ ժամ, եւ լոյսը չբսւցուած արդէն կառքերը մեզի էին։ միաւոր եւ 
զինուոր անհետացան մութին մէջ: 

՛քանի մը մոմեր կը լուսաւորէին հսկայ սրահին մէկ անկիւնը, ուր 
տասը հոգի նստած ժողով մը կը գումարէինք։ 

- Թագաւորին ընդունելութեան դահլիճին մէջ կը գտնուինք, - ը– 
սաւ Սահակ, - հոն՝ ուր կ՚առնուէին կարեւոր որոշումները։ Ներկայիս 
մեր տրամադրութեան տակ ունինք երեք հարիւր հրացան, վեց գնդացիր 
եւ երկռլ պզտիկ թնդանօթ, տասը սնտուկ ձեռնառումբ եւ անսպառ 
ոսւզմանիւթ: Պէտք է այսօր իսկ պաշարենք Եշիլ ՛ք ալէն, որովհետեւ վադր # 

հոն օգնական ուժեր պիտի հասնին– այն ատեն մեր դէմ պիտի ունենանք 
ամբողջ բանակ մը ։ Ներկայիս բերդը պաշտպանողներով դիրքը հազարը 
չ՛անցնիր : Անմիջապէս որ բերդը մեր ձեռքը անցնի, թշնամին, իր թիկուն-
քը վտանգուած տեսնելով, պիտի ստիպուի պարպել կաբսը։ Գիտեմ որ 
բերդին դիրքը անառիկ է , բայց մենք պիտի հաստատուինք քաղաքի տու-
ներուն մէջ, եւ մօտենանք ա՛յնքան, որ իրենց թնդանօթները պիտի չկա-
րենան մեզի վնասել: Մնացեալը կը ձգենք Աստուծոյ: է թ է վաղը իրիկուն 
իսկ բերդին չկարենանք տիրանալ, կը կազմենք փոքրիկ խումբեր եւ կը 
շարունակենք մեր պայքարը։ 

- ի՞նչ պիտի ըլլան կիները եւ մանուկները, - հարցուց մէկը։ 
- Թող անոնք ալ միանան մեզի։ ք ոլորը պէտք է ծառայեն ու գոե– 

ւին: ժամանակն է պոռալու. - Մեռելնե՜ր, ոտքի՛։ Եւ վստահ եմ որ մ ե -
ռելները պիտի լսեն անդունդէն եկող մեր աղաղակները եւ պիտի պատաս-
խանեն մեր կոչին եւ միանան մեզի՝ գրոհի անցնելու համար դէպի գազան– 
նեյաւն որջը։ Եւ աշխարհ պիտի վկայ ըլլայ այդ մեծ հրաշքին եւ պիտի 
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հասկնայ որ մենք զոհուեցանք յանուն մեր անկեղծութեան հւ պասաւին 
եւ թ է ՝ մենք զիտենք կռուիլ եւ յսւղթել: 

Միշտ կարճ կը թուի մսւհուան եւ ազատութեան տանող ճամբան: 
Ամբողջ գիշերը քալեցինք լւաւթեամր; վատերը կՏսդօթէին, որպէսզի 
Աստուած ուժ տայ մեր բազուկներուն։ 

Կառքերը թողուցինք քանի մը զինեալ կիներու հսկողութեան տակ 
եւ քալեցինք դէպի քաղաք, որուն բերդը կը մխուէր իր սեւ զանգուածով 
աստղազարդ գիշերուան վարագոյրին մէջ : 

Եշիլ Քալէի տուները ամայի էին, որովհետեւ ր&ակչութիւնը վա– 
խադրուած էր էրզրում։ Պատերը հաստ էին ու քարաշէն։ Մեզի մեկնակէտ 
պիտի ծաւսսյէին յարձակումներու ատեն, եւ ապաստան՝ նահանջի միջոցին։ 

նեղ եւ մութ փողոցներէն բարձրացանք դէպի բերդը եւ դիրք րըււ– 
նեցինք առաջին գիծի տուներուն վրայ: Մեր եւ բերդի պարիսպներուն մի– 
ջեւ երկու հարիւր մեթր պարապութիւն մը կար, բայց ցից ու խորտուբորտ։ 

Յարձակողներու առաջին ալիքը անմիջապէս գործի անցաւ։ ՛Շուրջ 
եարիւր մարդեր, սողալով կը մագլցէին զառիվերը ՝ միւսները պատսպար– 
ւած տանիքներու վրայ՝ կրակ պիտի բանային թշնամիին վ բ ա յ , յարձա-
կողները պաշտպանելու համար: 

Հասած էինք զառիվարի կխալն, եւ հինգ վայրկեանէն պիտի հաս– 
նէինք բերդին դուռը: Յանկարծ մեր ոտքերուն տակ քար մը գլորուեցաւ եւ 
անմիջապէս թշնամին կրակ բացաւ մեր վրայ : Պարիսպին կատարը կը զար-
դարուէր կրակէ լեզուներով։ Տանիքներուն վրայ՝ նո՛յն տեսարանը։ Մենք 
սակայն լուռ կը յառաջանայինք խաւարին մէջ : Յանկարծ զգացին մեր 
ներկայութիւնը եւ կրակը ուղղեցին մեր կողմը: Փամփուշտ մը սուլելով 
շոյեց մազերս– նետուեցայ ձախ կողմը։ Աուր ցաւ մը կը զգայի ուսիս։ 
Պսակեցայ փորիս վրայ ։ Փամվաւշտները կը սուլէին գլխուս վ ե ր ե լ : Պա– 
տըսպարուեցայ պզտիկ վասի մը մէջ– առի հրացանս կրակելու համար, 
սակայն անկարելի էր վերցնել զայն։ կապարները զիս կը շրջապատէին մ ե -
տաղէ ուռկանի մը պէս։ Պէտք է հեռանայի այս մահացու դիրքէն։ Սողա-
ցի Փոսէն դուրս: Փամփուշտ մը հերկեց զիստս: Գլորեցայ մինչեւ վար, 
տուներու պատին քով: կը գտնուէի փողոցի մը մէջ : Սրունքիս վէրքը շատ 
ծանր չէր . ոտքի կանգնեցայ եւ պատերուն քսուելով՝ հեռացայ դժոխքէն։ 
Կը պոռայի, բայց ոչ ոք կը լսէր զիս ։ Պէտք է հասնէի կառքերուն։ Ուսիս 
վէրքը կ՚արթննար կարիճի մը պէս ու կը խայթէր զիս։ Հագուստներս ծան-
րացած էին արիւնով: Անոնց ծանր խոնաւութիւնը զիս հողին կ ՚ուզէր փակ– 
ցընել։ Գիշերը բաւական զով էր եւ արեւ չկար զիս տաքցնելու համար, 
չկար նաեւ կապոյտ երկինք՝ ինծի յո յս ներշնչելու համար։ Գայթեցայ 
քարի մը վրայ ու փռուեցայ դետին։ Ծփացի ժամանակի ալիքներուն վը– 
րայ ։ Փորձեցի կանգնիլ, բայց հողը ինծի կառչած էր սիրահարի մը պ է ս ։ 
ԷԼ կոշմարներով լեցուն ծանր քուն մը ընկլուզեց զիս։ 

Զգացի վերջապէս լուսաբացին ճերմակ փայփայանքը։ Բացի ա չ -
քերս։ Ո»լր էի արդեօք։ ճիշդ մօտս բարձունք մը կար։ Մագլցեցայ ու 
հասայ գագաթը։ Կը գտնուէի Եշիլ ՝Բալէի մօտը։ Կը տեսնէի թաղերը, 
տուները, փողոցները։ Տարօրինակ լռութիւն մը կը տիրէր երկինքի եւ 
երկրի վրայ , մինչ արեւը կը բարձրանար հորիզոնէն: Երբեք չէի տեսած 
այսքան կարմիր արեւ մ ը ։ Ան կ ՚աբիւնէր կարծես այն բոլոր արիւնով, որ 
թափած էր մարդոց վէրքերէն։ Ամէն ինչ քարացած էր շուրջս։ Միակ ա– 

ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 



ք Ա Գ Ի Ն 1)7 

րեւն էր , որ կր ւոսասւպէր: կը տառապէր մարգոց թշուառութիւննհրուն, 
բրտութիւններուն ել անարդարութիւններռւն համար։ Կը թրթռար բիւրե-
ղէ հսկայ գունդի մը պէս: էլ կարծես յանկարծ պիտի ճաթէր ել փոշիա-
նար : 

Անծանօթ ձեռք մը հսկայ մուրճի հարուած մը տուաւ անոր կար-
միր սկաւառակին: Թրթռացումները սաստկացան • • • եւ հրացանները ո– 
րոտա ցին: 

Հսկայ տարածութեան վրայ մարդիկ կը վագէին դէպի էշԻւ ՛քա-
ւէն։ ճայթիւններու աղմուկը եւ վառօդին հոտը ոտքի հանած էին մեռել-
ները : ք ոլոր հերոսները, սաղաւարտը գլուխ նին եւ գրահը կուրծ քերնին կր 
վագէին դարերու րնդերքէն՛ օգնելու համար իրենց քաջ եղբայրներուն: 
Մարդիկ կ ՚իյնային, բայց անոնց տեղը նորեր կու գային եւ կը խոյանային 
դէպի բերդը։ Անոնք կոլ գային հորիգոնին չորս ծագերէն, քարայբներէն, 
աւագներէն, ուր թաղուած էին իբր անշարժ դիակներ, եւ բոլորը միասին 
կ ՛աղաղակէին* «Վրէ՜ժ, վրէ ՛ժ» ։ Կիներ եւ այրեր, երեխաներ եւ ծերեր։ 
Արդէն հասած էին բերդին պարիսպներուն ստորոտը եւ նեբսը ձեռնառում-
բեր կր տեղացնէին։ Ո՛չ եղբայր կար եւ ոչ քոյր, ո՛չ հայր կար ու ոչ մայր։ 
Կալանաւորներու ամբոխ մըն էր , որոնք կոտրած իրենց շղթաները, կը 
ջանային քանդել այդ պատնէշները, որոնք իրենց առջեւ կը գոցէին ազա-
տութեան ճամբան: 

Էլ աստղեոը կը խայտային, կ՚ուրախանային, աւելի կը փայլէին, 
որովհետեւ արդարութիւն պիտի ըլլար, եւ կ՚ըսէին– 

- Ո՛չ մէկ ուժ կրնայ ոչնչացնել ժողովուրդ մը , որ չ՛ագեր մեո– 
նիլ։ Այն ժողովուրդները որոնք կը մեռնին, իրենք են որ ուգած են անձնաս-
պան ըլլալ։ Անոնք որ չեճ դիգած գոհողութիւննեբ եւ տառապանքներ յա-
ւիտենականութեան դրամատան մէջ։ 

էլ կը տեսնէի այդ ամբոխին մէջ իմ մեռած սիրելիներս, ՛որոնք 
մէկական դրօշակ բռնած՝ կը բարձրանային դէպի յաղթանակ– «Վրէ՜ժ, 
վրէ՜ժ , ազատութի՛՛ւն», պոռալով։ 

էլ Մայիսի ոսկեգոյն աբեւը կ ՚իշխէր կապոյտ երկինքին մէջ , 
մինյ վարը կը հոսէր յաղթականներու կարմիր արիւնը։ 

V 3– 
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ԺԱԳ ՅԱԿՌԲեԱՆ 

Մ Ե Ն * . . . 

Մհ6ք ՚Րտանեւութ Մայիսի՛ աւ-ևւ. 
6. 

Մե՛նք • • • - Մենք բո՛ւռ մը հող աշխարհի վըրան՝ 
Ժայււի պէս հաստա՛տ, դաշտի պէս յուռթի՜ ՚ 
Մենք դարաւոր թ ի ՚ ւ բազկի արութեան, 
Մենք սրտի անդո՛ւնդ եւ բարձո՛ւնք ՜մաքի • 
Մենք մասիսաձիզ Հայկի ս է ՚ դ ճակատ 
Եւ անխախտ կամքի անյա՛ղթ Արարատ • • • 

Մենք դի՜ւտ Մեսրոպի. . . Մենք քնա՜ր լեզու՝ 
Ուր կը վիպերզէ Հոդի՛ն Հայկական՛ 
Սայաթ-Նովայի մենք սա՛զ սիրածու, 
Մենք խորախորհուրդ "կարեկի՛ խորան • 
Դարերէն հոսող մենք երդի՛ Արաքս՝ 
Ո«֊ր կը դւզլայ զինին Կոմիտսւս • • -

Մենք վարդանայսւ՚ղթ Աւարայրամարտ, 
Մեր ձեււքին մէջ զէ՛նք, եւ խա ՚ չ ՝ մեր հոգսւյն– 
Մենք էջմիսւծնի հաւա՛տք ժայռարմատ* 
Ուր փուլ կը փշրի ծովը դարերուն՛ 
Մենք աշխարհասփիւռ Ա՛ստդ Լուսաւոր չի՝ 
Որուն դէմ խաւարն ի զո՜ւր կը բախի: 

Մենք սրախողխող Ա պ ր ի լ քսանչո՛րս, 
Մենք միլիո՜ն շիրիմ, հողմացրի՜ւ տերեւ՛ 
Ապրիլեան սուդին եւ մոխրին վրայ դօս՛ 
Մենք Քսանեւութ Մայիսի՜ արեւ՛ 
Մենք պանդուխտի՛ թ ո ւ ղ թ , մենք անբո՜յն կռունկ, 
Մենք հայրենապիշ կարօտի՜ արցունք • • • 

Այս ամբո՜ղջն ենք մենք - • • Ու դե՜ռ՛ հերոսի 
Եւ մարտիրոսի անմա՛շ Պատմութիւն, 
Շուշա՜ն Սրբութիւն, Մշակո՛յթ ոսկի, 
Որոնց էջերն են փորուած ժայռերուն 
Եւ արեա՚մբ դրուած • • . Մենք լոյսի՛ ժառանդ 
Եւ մութ դարերուն յոյսի՛ հրիտակ՛՛ ՛ 
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0 ՚ , մենք ոսոխի աչքին փո՛ւշ երկաթ–– • • 
0 ՜ յ մենք աշխարհի անարդար ու խուլ 
Խիղճը խարանող արդարութեա՛ն խայթ– 
կեղծ դաշինքներու թաւիշ ու խարխուլ 
Սեղանը ոումբի պէս սարսող, թակող 
Արդար պահանջի րըոո ՚ւնցք վրիժադող: 

Եւ մենք, վա՛ղը, մենք յաղթութեա՛ն րոմրիւն, 
Ցաղթ ու րսւմյւ կոփի՛ւն կուո հողին վրայ մեր՝ 
Մենք Նսււասարդի աոաւօ ՚տ ծիծղուն՛ 
Մենք ոմրեղ հեոով հըրարխա՚ծ Մեեր 
էյւ շղթայազերծ ծարա՜ւ Արտաւաղդ՛ 
Մենք պատեանէն դուրս սրածո՛ղ էփրատ. 

Մենք աշխարհակալ անկա՛խ Արարատ* • • 

ժ ՛ 8– 
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Սեւրի Դաշնագրի ստորագրութիւնն ու կնիքը՝ 
Հ - Հանրապետութեան անունով, եւ գրիչը 
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Ա Ր Ի Ւ Ն Ե Ւ Ա Ր Ե Ի 

ԼեոներԷն հայոց կը ժ ա յ թ ք էր կըրսւկ, 
Դաշտը կը շնչէր տաք վաոօդի ծո՛ւխ, 
ք^ո՚ց կը նարակէր ամէն մէկ քաղաք, 
Պատած էր, չորս դին, մահուան մաււախուդ։ 

«կոփ՛ լ , կեանք կամ մա՛հ», կարգախօսն օրուան \ 
Երդն էր հըրեղէն ամէն մէկ հայու, | 
Թնդանօթն անդուլ կ ՚արձակէր պատգամ* յ 
«Արի՛ւնն է կեանքի գինին կենսատու»։ | 

Ու ա յ դ թունդ գինին՝ շառաչուն հեղեղ՝ \ 
* ը շ է ՚ ր , կը տանէր մոխրացած աստդեր, | 
Հողը կը դողար երկունքէն ահեղ, յ 
Արե՞ւ թ-է խաւար, օրն ի՞նչ կը ծընէր՛ • • / 

* 

Սեւանն աստղամերձ՝ կապոյտ հըբարուխ՝ | 
Սրտաթ՜ունդ՝ ժամուան կը սպասէր վերջին, $ 
Արաքսն՝ հըրելով ափունքները թ-ուխ $ 
Կը վտդէր կայտաո.՝ անմա՛հ Երագին։ 

. . . Ամպրոպը տարաւ ամպերը յանկարծ, 
Բացաւ արշալոյսն աչքերը վը՜նիտ. 
Ու տեսաւ լանջին Մասիսի թսւոած՝ 
Տապան մ՛ար նա ծոր՝ շերտ մը հո՛ղ վըտիտ։ 

Հայր կսւրկսւււեց րագուկն յաղթական, 
Մաւցաւ, պա՛հ մը գէթ1 իր անցեալը մ ո ւ թ , 
Գըրե ՚ց նորածագ արեւին վըրայ՝ 
«Անկա՛խ եմ այսօր, Մայիս քսանութ»։ 

Ց– ԳԵՂԱՐԴ 

Պ է յ ր ո ւ թ , 1 9 6 8 
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ԺԻՐԱՅՐ ԱԹ0ԱՐԵԱՆ 

Բ Ա Գ Ի Կ 

ՓՇՈՏ ՃԱՄՐԱՆ... ՆԵՂ ՃԱՄԲԱՆ 

ք1նցեալ դարնան սկիզբները , երբ 

ճամրորգութեան մ ԷԼ է ի , ճամբու. ընկեր-

ներէս մէկը՝ Հրայր, ծեր Հօրեղյւօր մը 

այցելելու պատրուակով, առաԼարկեց որ 

դէպի Լօզան պզաիկ թեքում մը կատա-

րենք է 

- Շոգեկառքով Հաղի ւ երկու մ՜ամ 

կ՝աոնէ , - կը պնդէր Հրայր , մեղի Հա-

մոզելու Համար, — այստեգեեբը օր մը 

պարապ մսիւելոլ փոիւարէն նոր քաղաք 

մը տեսած կ՝ԸԱա^Ք ոլ– նոյն ատեն խեղճ 

ծերուկի մը ուրախութիւն պա աճառած : 

- Ես այդ Լօզան ըսուած տեղը չեմ 

երթար, - պոռթկաց յանկարծ մեր միւս 

ընկերը ես ա յգ քաղաքին մ ա յրը • « • այգ 

անիծեալ դաչնագրին քաղաքը չէ** ատի– 

կա 

- Բայց քաղաքէն իՈնչ էլ ուզես , քա– 

զաՔԸ ք ՚ ն չ յանցանք ունի . . • ու մանա– 

ւանգ խեղճ Հօրեղբայրս, եթէ գիտնա-

յիք ինչքա՛ն պիաի ուրախանա յ , - աշ-

խատեցաւ. միչա Համոզել Հրայր, - մեղ– 

քըցէք ծերուկին, անգամ մըն ալ ով գի– 

աէ ե բբ պաաեՀութիւն կ*ունենամ է 

Խօսեցան , վիճեցան, մ ի Լամ տեց ի ես 

ալ ու վերԼապէս ծեր Հօրեղբայրը դատը 

շաՀեցաւ յ 

Եւ այսպէս, թուխ ու անձրեւոտ օր 

• ՚ / » ) Հբա յրին Հա Լաստ իա ցուցած ժամե-

րէն բաւական աւելի երկար շոգեկառքի 

ճամբորգութենէ մը ետք, ոտք դրինք 

Լօզան է 

- Կը տեսնէ՛՛ ք, — ըսաւ մ եր միւս րն– 

կերը, որ ամբոզԼ ճամբան ոչ իսկ մէկ 

բաո արտասանած է ր , - կը տեսնէ՛՛ք Հի-

մա , ահաւասիկ ձեզի Լօզան , ողԼ գար-

նան մ ԷԼ ձմ եռ , ու ցուրտ , ու զն տան ւ 

Պ*ացէք Հիմա զուարճացէք, իՈնչ կրնայիք 

սպասել ա յս անիծեալ քաղաքէն ՚, 

Ս՛եր ընկեբոԼ Հակակրանքը ոչինչով 

չմեղմացաւ, կայարան Հասնելնուս ա– 

ռաԼին վայրկեանէն մին չեւ վերադարձի 

ժամը: Զզուելի, կպչուն ու անպատ-

կառ անձրեւը եւ քաղաքին կերտուածքը 

ի՛նքը, չէին օգներ որ մարդ քիչ մը Հ ը՜ 

րապուրուի, քիչով մը ներչնչուի լ 

— ԱՀա՛, — ըսաւ մեր ընկերը, - այս 

էր անշուշտ ձեր ուզածը, ահաւասիկ 

ձեզի Լօզան, - ու ա՛լ լռեց , ալ բառ մը 

իսկ չարտասանեց, մին չեւ, շատ երկար 

ատեն Տ 

Արդարեւ, ա յգ իՈնչ անՀարթ, ան-

հաւասար , սապատաւոր քաղաք մըն էր ւ 

Տաժանելի զառիվերներ ( անկարելի զա– 

ռիվարներ ու փողոցներ , փողոց անունը 

կրող այծի ճամբաներ , որոնք խղճաՀա– 

րութեան կը մղեն քեզ, Հոն ապրելու 

դատապարտուած արարածներուն Հաշ– 

լոյն ։ 

Զառիվերներէն մէկուն կողին, Հա-

ւասարակշռութեան ճարտար խաղով մը 

թառած կեցած էր մեր ընկերոԼ Հօրեղ– 

ր օր խանութը % Եւրոպական չափանի-

չով, Հսկայ խանութ մը, որ Հիացում կր 

պատ ճառէ ր առա Լին իսկ տեսնողին ւ Հիա-

ցում ու Հպարտութիւն1 մեր պարագա– 

յին: 

Պատկառազդու ծերուկ մըն էր մեր 

ընկերոԼ Հօրեղբա յրը է ձերմակ , վա յե– 

լուչ մօրուքով իրական առաքեալի տպա-

ւորիչ կերպարանք մը, որ սարսուռի 

մատնուեցաւ, ալեկոծուեցաւ անմիԼա– 

պէս որ մեզ տեսաւ է 

Եզբօրորգւոյն ժամանումը ուրախու-

թեան Հեղեղ մը բերաւ կարծես ու ծե-

րուկին օրը տ օնի վերածեց տ Այլ՛ս յլեցաւ , 

իրար անցաւ ծերուկը, ղրկեց երիտա– 

սարգր, ողջագուրուեցաւ մեղի Հետ ալ 
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ու այլեւս երբեք չնստալ իր աՀարկու 

սեղանին եաին է 

- Լիբանանէ՞ն է ք , հա՞յ է ք , ամէ"ն– 

քըդ ալ, - սկսաւ կրկնել ծերունին, -

ի՛նչ աղուոր • • * աղուոր բան • • • ։ 

ԵՀազիւ քանի մը իւօսք փոխանա-

կած • 

- Ելէք | - ըսաւ, - սատանան տանի 

գործը, քանի միայն օր մը կը մնաք այս-

տեղ| տանիմ սլտտցնեմ ձեզ տ Պատմական 

յուշարձաններ կան , տես արմ ան վա յրեր 

կան , ելէք տեսնեմ , ելէք երթանք ։ 

Այգ սլա Հուն մեր միւս ընկերը քթին 

տակէն ինչ-որ գողտրիկ ածականներ կը 

մրմալար այգ պատմական ու տեսարժան 

վա յրեր ու Հասցէին ։ 

- Ա՝եր ընկերը այս քաղաքէն չ՚ա-

խորժիր , - ստիպուեցաւ գիտել տալ 

Հրայր , - այգ Լօզանի ժողովիէ> Հա– 

մար՛՛՛ գիտե՞ս, Հօրեղբա՛յր, այգ մեր 

իրաւունքները որ ոտնակոխ եզան 

- Օ՚Հ , կր յիչեմ, կը Հասկնամ , -

անմիքապէս բացագանչեց պատկառելէ 

ծերունին, » ես Հոս էի, կ՛ուսանէ ի , 

տակաւին շատ երիտասարգ ՚ • • Ա՛Հ , այգ 

անիրաւները • • • բա յց ի՞նչ ընես , ի*նչ 

կրնանք ընել Հիմ ա • •. ելէ՛ք կ՚ըսեմ, ե– 

լէ՛ք երթանք, շատ բաներ կան աեսնե– 

Ժ Ք ։ 

նեխած , պղտոր օ" զն էր աբգեօք , 

տաղտկալի է միօրինակ անձրե^ւը, թէ 

մեր միւս բարեկամին անհաչտ ու խոժոռ 

տրամադրութիւնը, որ մեղ ալ տեսակ 

մը խուլ, տեսակ մը խոր անտարբերու– 

թեամբ կը վաբակէին ա յս քաղաքին վե-

րաբերմամբ, պիտէ չկրնամ ճշդել։ Գի-

տեմ մ իա յն, որ չոլքի պէս ու անհաղորդ 

կ՝ անցնէինք մեղէ ցոյց տ բույս ծ վայրե-

րէն , եւ, տեսարժան ըսուած վա յրե– 

բուն մէք, տեսնելու արժանի ոչէնչ կը 

նչմաբէինք, իսկ պատմական ըսուածնե-

րուն* տեսակ մը ոխով, արՀամաբՀանքով 

կը մօտենա յինք ։ 

Խեղճ ծերունին կը մսխուէր, կը 

վատնուէր, կը քայքայուէր անհաշիւ, 

կերպով, մեղէ Հաճոյք պաաճառելոլ մը– 

տաՀոգութեամբ ու այգ ամէնուն վ ր ո ՚ յ 

ինքզէնք յանցաւոր կը զգար , երբ էլան– 

. . . , . ո . ա 

գրա դաոնար որ չէր յա քո ղեր մեղէ Հա-

ճո յք պաբգեւել է 

- ի՛նչ ընենք, տզա՛ք, - կ ՚ ը ս է ր մե-

ղի ճարահատ ու կարծես ինքզինք արդա-

րացնելու Համ ար - ի՞նչ կրնանք ընել, 

ա յս անիծեա լ երկիրները ա յսպէս են , 

Հոս ձմեռ է , Հոս անձրեւ է անըեգՀատ, 

արեւ չկա յ , գարուն չկա յ • • • Ասոնց գա-

րուն ըսածը մեղէ ձմեռ է՛՛՛ եւ տակա-

ւին ասոր կ՝ըսեն ժօլի մուա աը ՄԷ • • • 
ղացէք Հա"Կտէք5 

Եւ այսպէս, գարուն ըսուած ձմեռ 

օր մը, առաքեալէ նմանող ծերուկի մը 

առաքնո րդութեամբ , դեգերեցանք , դե-

գերեցանք, մագլցեցանք, թաւալեցանք 

ու վերքապէս գացինք ինկանք Հսկայ լի-

ճի մը ափին : 

Լօզանի Հռչակաւոր լիճն էր, որ մեր 

աո.քեւ կը տա ր ածուէ ր , անխուսափելիէ 

կերպով : Եւ որովՀետեւ անձրեւը նոր ու 

անպատկառ թափ մը առած Էր, ստիպ– 

ւեցանք ապաստան փնտռել լէճը եզերող 

սրճարաններէն ամէնէն մօտին մէքւ 

- Աւա՛ղ, - ըսաւ ծերունին, տըխ– 

բած, դաոնացած, - բախտ չունիք եղեր , 

օդը քիչ մը լաւ ըլլար , տեսնէիք որքա՛ն 

գոՀ կը մնա յիք | նաւակ կ՚առնէ ինք, լէ– 

ճը ամրողք կը չրքէինք, բայց իրապէս 

որ բախտ չունիք ։ 

ք*այց այլեւս ելք չկար, այս անձրե– 

ւը դիւրին—դիւրին տեդէ տուողներէն 

չէր5 Պէտք էր այլեւս խարիսխ նետել, 

պէտք էր այլեւս մնալ, Հաչտուիլ։ 

Եւ քանի որ ուրիչ ընելիք չկար ա յ լ՜-

ելս , ճաշելու ձեռնարկեցինք, կերանք ու 

խմեցինք, խմեցի՛նք մ ան աւանդ ել մեր 

բախտին պակասը գինիներու առատու-

թեամբ ամբողքա ցուց ինք : 

Գուբս ը անձրեւը իր զզուելի յա մ ա– 

ռութեամբ մաղուեցաւ, իսկ մենք ներսը 

զբաղեցանք գինիներու տեսակներն ու 

գոյները մաղելով։ Այնքա՛ն մաղեցինք, 

որ այլեւս ո՛չ Լօզանը , ո՛չ Լօղանին անձ-

րեւը ել ոչ ալ դժոխք ըսուածը կարենա-

յին մ եր վրա յ դո յզն չափով ազդեցու– 

թիւն ունենալ։ Եւ այսպէս, մինչեւ Լօ-

զանի ափը , ինչ-որ արկածախնդբութեան 

ելած երեք Հայ աղայ ու մէկ Հատ ալ ծեր 
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առաքեալ սեղանի մը չուրԼ որ նստանք, 

երկըորգ գաւաթին յատակը աակաւին 

չտեսած՝ մենք մեր մ ԷԼ մաղուեցանք, 

մենք մեր մ ԷԼ սուղուեցանք ու Լօզան ի 

լիճի ափին դարձեալ մեր Հաճութիւնը 

գաանք յ 

- Հո"ս էի ըսիքէ ՜ պաՀ մը իւօսքը 

ծ՜երուկին ուղղեց մ եր միւս ընկերը , այս– 

տե՛՛ղ կը գանուէիք այգ՛՛՛ մողովի օրե– 

րուե : 

- (ք՚ողո™ վ • . . մոզո"վ • • • Օ՚Հ , ա յո՚ 

սկսաւ ծերունին, - դեռ. շաա երիտա-

սարդ էի | կային ինձմէ մեծերը, քանի 

մը հայ ուսանող, ՀեւիՀել Հեաեւեցանք, 

աագնասլեցանք , ընգվզեցանք՛ • • 

Ու վայրկեան մը լռելէ եաք՛ 

- Անգամ մը նոյնիսկ Ա՛եծ Հայը տե-

սանք է - շարունակեց ան, ֊ նստած էր 

այնտեղ , եթէ չեմ սխալիր , ^ի՛ շգ սա 

նստարանին վրայ, լիճի եզերքին։ Հեռ– 

ւէն տեսանք զինք, պզտիկ մօրուք մը 

ունէր, նստած էր միս—մինակ եւ տես– 

նէ իք ինչքա՛ն ախոլր էր . . . Ա՝ եծ Հա յը 

կ՝ըսէին, յետոյ գիտցայ, ԱՀարոնեանն 

- ԱՀարոնեանն՛իրապէ՞ս , . ու-

ղեւորուեցաւ մեր միւս ընկերը, - տե-

սա՛՛ք զինքը, խօսեցա՞ք Հետը՛՛. 

- Տ ե ս ա յ , այո՛, բայց Հեռուէն, ես 

այն ատեն տակաւին շատ երիտասարդ 

էի , ես այն ատեն չէի կրնար Համարձա-

կիլ, մեծերը, սակայն, կ՛՚երթային, կը 

խօսէին Հետը ու կու գային, կը պատ-

մէինկ՚ըսէին՝ որ շատ տխուր է ր , ընկ– 

ճըւած էր Ա՝եծ Հայը՛ • ՚ 

Եւ այլեւս խօսեցանք ։ ԱՀարոնեանէն 

սկսանք, ֆետայիներուն դարձանք, գա-

ցինք մինչեւ Լուսաւորիչ, Հասանք մին-

չեւ . . . Հայկ \աՀապեա յ Անիծեցինք , 

հայհոյեցինք բոլո՛ր, բոլո՛ր Բէլերուն ու 

Լօզանի մոզովին մասնակցած Բէլի ձա-

գեր ուե՜< . . յ 

~՚՝Ծօ՛, այլեւս բաւական է , - ընդ–՛ 

միԼեց պահ մը Հրայր, - բաւակա՛ն է 

հայ, Հայութիւն, եկած ենք այստեղ... 

ուտելու նայեցէք, խմելո՛ւ նայեցէք, սա 

ազուոր—աղուոր էակներուն նայեցէք։ 

Այգ միԼոցին, խումբ մը երիտասարդ 

աղաք ու աղԼիկներ եկան ու խնդալով, 

խօսելով մեր ապաստանած սրճարանը 

մտանւ Երկա՛ր—երկա՛ր մազերով ու մա– 

զեբու յարդարանքով մտազբաղ երիտա-

սարդ տզաք կային խումբին մԷԼէ / / ւ 

աղԼիկներ՝ որոնք կարծես չփոթի տեղի 

չտալու Համար, Հագուած ու ս արքալոր– 

լած Էին ճիչդ ու ճիչդ աղու պէս > • • 

- Ահա՛, տեսէ՛ք, –ըսաւ Հրայր պահ 

մը խումբը դիտելէ ետք, - ի նչ Հոգ ու– 

նին սա լաճերը, երանի իրենց , կը նա– 

խանձիմ շիտակը ՚ ՚ ՚ 

- Նախանձի"լ, - ա յլայլեցաւ յան-

կարծ ծեր Հօրեղբայրը, — բայց ինչո՛՛ւ, 

լողա՛ս, այն ալ սա ստահակներո՛՛ւն • • • 

Բա յց ի°նչ ունին նա խանձելիք յ 

- Բայց Հօրեղբա՛յր, - պոռթկաց իր 

կարգին Հրայր, - ինչպէ՚՚ս թէ չնախան-

ձիմ | այգ ստաՀակնեբը որ կ՚ըսես, այգ 

լակոտները երկիր ունին, Հող ունին է 

լա՛ յն , աարածո՚ւն Հա յրենիք մը, ու պե-

տութիւն , կառավարութիւն, որ կը խոր-

հի իրենց մասին, իրենց պա չտպան կը 

կենա յ . . . ա յս լակոտները մ եծ—մ եծ կա– 

րելիութիւններ ունին, ազատ կ՚ապրին, 

լա՛յն կ՝ապրին 

- ճիչդ այգ կ՚ըսէի ես ալ, - ընդ– 

մի Լեց ծերունին, - պետութիւն, Հայ-

րենիք ո՛վ ըսաւ որ մենք չունինք, չենք 

ունեցած , ել ազա՛տ , եւ անկա՛խ • • • I 

Լսեցէք, տզա՛ք, ոչ ոքի նա խանձելու 

պէ*ոք չուն իք դուք, ոչ ոքի առԼեւ պըզ– 
աԷԿ զգալու կարիք չունիք դուք, ոչ մէկ 

բանով ասոնցմէ վար չ է ք , ընգՀակա– 

ռակն . • • յ 

- Գիտենք, Հօրեղբա՛յր, այգ ամէնը 

գիտենք մենք, - ուզեց ընգմիԼել Հրայր 

քիչ մը կոպտաբար, ֊ ա յ դ ձեւի քարոզ-

ներ մ ենք շաա լսեր ենք ու ծափաՀարեր , 

եւ տակաւին շատ ուրիշներ, զարմանալի 

էէ ՚ ՈԲ դուն այստեղ ա յգ ամ էնը չես 

մոռցեր՛. :՝ փաստը այն է , որ մենք Հի-

մա• • • 

- Մոռցե՞ր , .մոռցե՞՛ր , ՚ Գ զայրացաւ 

յանկարծ ծեր Հօրեղբայրը, - ի՞նչը մոռ– 

9եՐ .Կէ ինչո՛՛ւ մոռցեր Էք, քաԼ Վար֊։ 

գա՛՛նն ալ մոռցեր Էք, Անդրանիկ Փա– 

չաԴ ալ, մեր սուրբի պէս ֆետայինե"րն 
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ալ, եւ յետոյ • • < յետոյ Հիմակուայ Հա-

յաստանի գիտուննե՛* րն ալ . . • ինչո՛՛ւ, 

մոռցեր է ք , ինչպէ՞ս մոռցեր է ք ՛ ՛ ՛ ։ 

Ո՛– պաՀ մը լռութենէ ետք, ու. ինք– 

գինքը զս պ ելո վ • 

- Կը Հասկնամշարունակեց պատ-

կառելի ծ՛երուկը, - կը Հասկնամ, Հիմա 

քիչ մը դժուարութեան մէք ենք մենք, 

Հիմա քիչ մը նեղն է մեր Հայրենիքը, 

բայց չէ՚"ք գիտեր որ նեղ ճամբան միշտ 

գէ*գի Լայն պողոտաները կը Հանէ , Աւե-

տարան չէ ք կարդացած, զՓշոա ճամ-

բան րնտրեցէք, նեղ ճամբան առէք 

կ՝ըսէ Աւետարանը • • • 

Ե*– բառերը մէկիկ-մէկիկ կշռելով. 

1 Մ տիկ ըրէք * կ՚ըսեմ ձեզիպատ-

գամի պէս արտասանեց ծերունին, - բո-

լոր լաւ եւ փայլուն բաները գժուարու— 

թեն էն, նեղութենէն ծնունդ կ՚առնեն։ 

Ըսէք տեսնեմ , փաքն Վար դանը նեղու-

թիւնը չընտրե՛՛՛ց միթէ ։ Եթէ փչոա Աւա– 

բա յրը ընտրած $ Ր ԱաՐ \ եթէ նաՀատակ– 

ւիլը աչք առած շրյլար , մենք Հիմա ի՞նչ 

կ՚ըլլայինք՛ յետո յ , Գրիգոր Լուսաւորիչ 

մ ութ ղնտանները չմտա՞ ւ , խոր վիրապ-

ները չի քա՛՛ւ, որպէսզի յաւիտեան լո յս 

ըլյայ, որ Հայութիւնը լոյս աշխարՀ ել– 

- ք՝այց Հօրեղբայր , - փորձեց Հան-

դարտեցնել Հրայր, - մի բարկանար Հ մի 

նեղուիբ•••Տ 

- Ջեմ բարկացած, չեմ նեղուած, -

շարունակեց ծերունին, - բայց ԸԱելիք 

ունիմ դեռ • • • ւ 

Եւ բառերուն ծանրութիւն մը, վե– 

Հութիւն մը տալով դարձեալ՛ 

- Նեղ ճամբան, այո՛, նե՛ղ ճամբան, 

այդպէս չէ՛՛ր մ ի թ է , որ ունեցանք ազա-

տութիւն , անկախութիւն , որ ունեցանք 

մեր իսկական Հայրենիքը տ Ը"էք» խըն– 

դըրեմ, եթէ մեռնիլը, եթէ զոՀուիլը 

յանձն չառնէին մեր քաքերըեթէ ամ– 

բոզք ժողովուրդը գէպի փշոտ , արիւնոտ 

ճամբան է կռիւի՛ ճամբան առաջնորդող 

մարդիկ շր/լային, Մայիս 28 կ՛ունենա-

յի՞նք մ ենք Հ իմա , Հայա սա ան կ՛ունենա– 

յի՞նք՛ ՚ ՚ Ե*- այլեւս ո<*վ կրնայ քնքել, 

ո՞ր թաթարը , ո՛"ր թուրքը կամ ո՛*ր մոն– 

կոլը ա յգ նեղ ճամբէն ծնունդ առած 

մեր Հայրենիքը՛ • • Հա", ըսէք տեսնեմ: 

Ըսելիք բան չունէինք, պապանձած 

կեցած էինք, ու շշմած, շլմորած մեր 

ծերուկը կը դիտէինք : Հեռաւոր Լօզանի 

այս խոնաւ , ա յս կորսուած անկիւնէն 

մ է ք , կեանքը յղկած , մ աշեցուցած ա յս 

մարգը, որ տակաւին կարծես նոր ծը– 

նած, թարմ ու անժանգ Հայութիւն մը 

պաՀ ած էր օտարութեան ու Հնութեան 

ծանր ու ճնշող իր բեոներուն տակ, ա յս 

ծերունին մեղէ զարմանք կը պա աճա-

ռէ բ , մեր աչքերուն արցունք կու տար ւ 

Մեր միւս ընկերը մ ան աւանդ, կար-

ծես հալիւսինասխւն^ մը զոՀ գա ցած ըլ-
լար տ ք՝ռնած էր ծերուկին ձեռքերը ու 

առանց բառ մը իսկ կարենալ արտասա-

նելու , անդադար զէնք կը դիտէր տարե-

րային ու անակնկալ երեւոյթի մը Հան-

դիպողի աչքերով: 

Օրը մթնի լ սկսած էր ու մեր մեկ-

նումի ժամը մօտեցած տ Անձրեւը դեռ, չէր 

Հրաժարած իր անզգամ յամառութենէն, 

բայց է ՚ ն չ փոյթ Հիմա յ Հրայրին ծերուկ 

Հօրեզրայրը ինքնաշարժ մը կանչել տը– 

ւաւ ու ինք ալ ընկերացաւ մ եզէ , մինչեւ 

կա յարան : 

Քգքագուբուեցանք մեր Հիւրընկալին 

Հետ եւ երբ չոգեկառքը պիտի բարձրա-

նայինք, մեր միւս ընկերը յանկարծ ծը– 

ռեցաւ, ակնածանքով ծերունիին ձեռքը 

Համբուրեց ( եւ՝ 

- ՎստաՀ եղէք դուք, - ըսաւ, -

դուք Հաստատ մնացէք, մենք փչոա ճամ-

բան կ՛ընտրենք, մենք նեղ ճամ բէն կը 

քալենք • • » է 

Ա– 
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ԵՐԲ ԴԱՌՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿՈԻԳԱ8 

ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆԻ ՄԱ ԵՐԱԶԱ 

Հրաշքներն աճա կը ծնին, 
Երբ դառնութիւնն օրերուն զիս քայքայել կը սկսի։ 
կը թ-աւալին, կը ծաղկին հայելիներ, շատրուաններ աստղերու, 
Որոնց վրայէն, լուսիններով բեռնաւոր՝ 
*1 աւ եր հաՕդարտ կը սահին։ 
Գոս եր դե յա վ կը թնդան, զիշերին մէջ , բոլոր ծովերն աշիւարհի: 
Փողոսկրափայլ անհաշուելի ստեղներ: 

Կամուրջներու վրայէն շոգեկառք եր կ ՛անցնին, 
Վառ ամպեբուն զարնելով մետաղահունչ թեւերն իրենց փիւնիկի, 
Մինչ յարութեան փողերու պէս կայծկլտուն՝ 
Շուքերն իրենց կ՚երկսւրին հորիզոնէ հորիզոն։ 
Փարոսները կը լարեն լուսէ հսկայ դիտակներ։ 
Ու քաղաքներ իրենց քունէն արթնցած1 

Զարմացումով կը նային բարձր լերան մ ՚հեռաւոր: 
Կայարանները բոլոր ու ծովափները ահա միշտ կ՚ողողուին անոնցմով, 
Որոնք տասը այլազան լեզուներով կ՛աղաղակեն, կը խօսին: 
Ու տօն, խնջոյք է կարծէք եւ արբեցում եւ եռանդ– 
ճամբաները շամփուրներու անցուած եզներու պէս ար նա ծոր՝ 
Կը խորովուին նոյն ուղղութեամբ արշաւող լոյսերուն տակ։ 
Դրօշներու ձայնն հովին մէջ , ձայնն է պայթող շիշերու։ 

Դարերն ինչպէ՜ս են վւոխուած ջարդի, քաղցի, աքսորի, 
Հերոսական մարտնչումի, 
Գաղթականի քէմբերու խեղնութենէն ի վեր մեր ։ 
Վակոնները բլուրներ են արշաւող, 
Տեղափոխուող արջառներն՛ եղջիւրներու անտառներ։ 
Օտարացման այլասեր շրջանն անցած է ահա, 
Իրբ տունի տէր դարձողն իր հայրենիքը կ ՚ուրանար, 
Իսկ թշուառը կր մեռնէր կամուրջին տակ՝ 
Անկարող բաժնուելու ոստաններէն լուսաւոր։ 
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Շրջանն անցած է ահա միջազգային միամիտ երազներուն։ 
Ու ամէն ո ք , գինով* կ ՚ երգէ հայրենաբաղձ երգ մը նոր։ 
Ու ամէն ոք, յուսաբեկ* պատրանքներէն մարդկային, 
Լքած պաշտօն, փառք, վայելք* 
Կը տանի հուր մը ցասկոտ աչքերուն մէջ պողպատէ: 
- ճզմել , տիրել • • • բարձրանալ • « • 

Հեւաւն, հեոուն, կռունկներու պէս թեւածող 
էլեկտրական տաոերն ահա մեսրոպեան, 
Հարուստ, եզօբ Հայաստանի երկինքն ի վեր։ 
Սաւառնակներ կ՛որոտան դւսշտերուն վրայ անսահման :• 
Ծովերէ ծով կ ՚երթեւեկեն զրահապատ նաւերը մեր: 
Ու ռասաները, հսկայ շատրուաններ կայծերու* 
նոր յոյսերու սերմնացան* կը ցցուին վեր լայնածաւալ ոստաններէն, 
քարի գալուստ մաղթելով • • • 
Ծովերէ ծով երկարող մեր երկրին մէջ ապահով* 
փիւրտ, թուրք, չէրքէզ ժողովուրդները բոլոր 
Կ՛օրհնեն արդար, ստեղծագործ հանճարն անմահ մեր ցեղին։ 
Խաղաղութիւն, ճոխութիւն, առատութիւն է չորս դ ի : 
Հեռուն, հեոուն՛ նոր ոստաններ՛ 
- Ռոսաոմ, Ռուբէն, Անդրանիկ, Արամ, Րսւֆֆի եւ Վարուժան՛ . . 
Ու արձաններ, թանգարաններ • • • 

Շրջանն անցած է ահա երբ մայր երկիրն իր գաղութները բոլոր 
Կ՚արհամարհէր, կ ՚ուրանար: 
Եւ մեր տաղերը ահա - 0 ՜ քաջութիւն գաղթաշխարհի քերթողներ, 
Կը կարդացուին, կը հասկցուին վերջապէս ողջ աշխարհէն 
Ու կը մտնեն սրբազան մատեաններու շարքին մէջ : 
Նոր քերթողներ կու գան առնել մեր աճիւնները 
Կապոյտ սափորներու մէջ որոնք պիտի դառնան 
իմաստութիւն , յաւերժութիւն արձագանգող ժժմակներ • • • 

Դարերն ինչպէ՜ս են փոխուած: 
քժիշկ, գիտուն, փաստաբան, մասնագէտներ զանազան, 
Երաժիշտներ, նկարիչներ, բեմադիրներ ու բանուորներ յաղթիրան, 
Շքեղ կիներ , պատանիներ խանդավառ ՚ ՚ ՚ 
Ու րոլոբը կը գրկեն ահա զիրար • • • 

Հրաշքներն ահա կը ծնին, 
Ել դառնութիւնն օրերուն զիս քայքայել կը սկսի։ 

Եւ յոյսն այսպէս կը բարձրանայ, 
Սահանքներու ետին աճող ջուրին նման՛՛* 

V ՍԱՐԱՖԵԱՆ 
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ԵԴ. ՊՕՅԱՃեԱՆ 

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ 
• 

Թուականներ կան ազգեբու կեանքին մէջ, որոնք ժամանսւկէն ներս 
կ՚աճին իրենց նշանակությամբ ու խորհուրդի անբացատրելի ուժով ՛մը։ 
նման սքանչելի թուական մըն է հայ ժողովուրդին համար Մայիս 28-ը ։ 

Այս բարի թուականը նուանեց մեղի համար հող, նուանեց աղատ եր-
կինք մը , ջուրեր ու աշխատանք– տուաւ մեղի մեր աշխարհագրութիւնը, 
կերտելով անոր մէջ հայութեան համար նոր եւ աւելի ամուր դիմագիծ : 
Աւելին: Մայիս 28-ը նռւաճեց մեր հոգին, արիւնը, անկախ գոյութեան մեր 
բովանդակ գիտակցութիւնը: Այդ խորունկ օրը մայրական բնոյթ մը ունի 
Սեր ապագային նկատմամբ– կը ծնի ու պիտի ծնի ան բացաոիկ զգացում-
ներ, - հաւատք, ո ւ ժ , կամք, կենսունակութիւն– ազգովին անկախ ապրե-
լու գերակշիռ զգացում մը՛ վերածուած ամէնէն լուսաւոր գիտակցութեան: 

Մայիս 28-ը իր նշանակութեամր, իր ըււայ սեղմ , ըլլայ անսահման ա– 
ո ումով, կրնանք հաւասարեցնել հայ բախտի սսայգ փրկագործութեան մ ը ։ 
Ասով՝ ան անցեալի մեծ թուական մը ըլլալէ աւելի, ապագայի ընդարձակ 
ստուգութիւն մըն է մանաւանդ, հայ ճակատագրի բարեվախճան իրաւու-
թիւն մը՛ անկախ կեանքի մէջ : 

Մայիս 28-ը կայ՝ հայուն անկախութիւն բերածի իր ամէնէն լրիւ ի– 
մաստին մէջ ։ Պիտի աճի որով իր հմայքը, պիտի աւաւտսւնայ իր գերազանց 
սպդեցութեան կախարդանքը։ Նման ուրիշ թուականի, արուեստական չ է 
բնաւ իր մեծութիւնը, փառքը, հարազատ է անիկա իր ծաւալին ու խոր-
քին մէջ, հա՛յ թուական մըն է* հայ թուականի մը բովանդակ զօրութեամր: 

Նոր, յեղավախական ժամանակնեբու ա յ դ գերագոյն օրը մեռնելու, 
ճակատագիր մը չունի, այլ բախտաւոր է տեւական վերանորոգումներու 
իր հզօր ընդունակութեամբ: Մայիս 28-ը չի մաշիր, կ ՚ամրանայ , չի նուա-
ղիր , կ՛աճի՛: Որով՝ 

Անկախութեան լուսեղէն այգաբացի խորհուրդը պիտի տարածուի 
ու գահակալէ օր մը այս ժողովուրդին բոլոր զաւակներուն մէջ , առանց 
որեւէ խտրութեան: 

Անոնք, որ Մայիս 28-ին մէջ ապրեցան, կրեցին զայն ոլ շնչեցին ա– 
նոր նախաերաշ մսւք յաւթիւնը, չկրցան պէտք եղած չափով ներզգալ բ ո -
վանդակ խորհուրդը սակայն կատարուած գործին: Դիտողնօր չէին, այլ 
րնդհանրապէս գործող անձեր • նահատակներ ել հերոսներ էին : Հետեւա– 
բար Մեհ֊ թ՛ուականը, իր շքեղութեան մէջ այսօր աւելի տեսանելի է , քան 
եղած էր երէկ ։ Վաղը ան բոլորովին պիտի պայծառանայ ու պիտի պայ– 
ծաոանսւյ բոլորի՛ն համար • • -

Ե– Պ– 
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ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԿՐՏՅԵԱՆ 

ԱՆՅԱՅՏ ՇԻՐԻՄԻՆ 

Նախորդ է յին վյւայ տրուած ու երկու աասնամեակի կեանք ունեցող մեր 

ողբացեալ ընկհրոչ յաւասւհս խորհրդածութիւններէն անւքիշապէս յ հ տ ո յ , ահա-

ւասիկ Հայաստանի գրողներէն ստորսւգրուած ու մեր լաւատեսութիւնը հաստա-

տող քանի մը է յ ե ր , որոնք երկնուհցան ծանօթ– «ձիւ&հալէն» ե տ ք ։ Ու ամէնէն 

սա ա յ , Յարութիւն Ս՚կրսւչեանի ՀԱֆյայա Շիրիմը* վէպէն հատուած մըւ 

Աոաջին անգամ <Սսվհաական Գրականութիւն» ամսաթերթին (1962) մ է յ 

երեւցաւ վԱձյայսէ Շիրիմը>, որ, հեղինակին վկայութեամր՝ կաոոլցուած է 

Սարդարապատի հերոսամարտին մսանակցած զինուորի մը յուշատեարին վրայ ; 

Հեղինակի մը հեղինակային իրաւասու թիւններէն անկախ* Չարութիւն Մկրտչեաճ, 

հիմնուելով, ի հարկէ՛ , «աբխիւային որոնումների» վ ր ա յ , տեղ–՛տեղ դզողի 

(մաքրաջրումներ» կատարած է , հերոսամարտին փաո-քը իւրայիններուն կամ է»– 

ճորոշ մարդոց վերադրելու բացայայտ նիգով: իայց կարեւորը այդ չ է , կա– 

րեւորը ա՛յն է աո ա յ ժ մ , որ Հայաստանի մէք Սարդարապատի շուրշ վէպ կը 

հիւսուի եւ քփշգ կը մեկնաբանուի հայութեան եւ դարաւոր, ոսոխին փ»խ–յարսւ– 

րհրութիւններուն ոդշ էութ՜իւնը։ 

ի դէպ, իր «արխիւային որոնումների» ընթացքին, կը թ ո ւ ի , թ է Յարու-

թիւն Մկրտչեան րաւակաճ րան գտած է Ահարոնեանի ընդարձակ դրութեան մ է յ * 

- համեմասաւթիւն&եր, պատկերներ, «կուտակուած քէներ», ոխեր։ ԱմէքԼ պա-

րագայի, հետաքրքրական է ՀԱնյայա Շ ի ր ի մ ը * : Հետաքրքրական հատուած մ ը ՛ – 

• 

թրքական զօրքերը, որ Էրզրումից սկսած լուբք դիմադրութեան 

զրեթէ շեն Հանդիպել, ԼՐԲ՚^Տ^՚Լ ^ եւ. կարծում են, թէ նորից կենտրոնացա– 

ւած Հարուածով կը ճեղքեն ճակաաը, կը գրաւեն Սարդարապատ կայա-

րանը եւ կ* արշաւեն մայրաքաղաքի վրայ։ նրանք այգպէս էլ ենթադրեցին, 

երբ մեր ումեղացուած մարտական պաշտպանութիւնը կո֊ուի բոնուեց եւ 

նաՀանքեց կեղծ գծից ։ թրքական յարձակող զօրաշղթան Հետապնդելով ա– 

ոաքապաՀներին, մօտենում է մեր պաշտպանութեան բնագծին։ Առաքին 

պաՀ երի շփոթութիւնն ոլ յուզմ ունքը անցել են արդէն։ Մեզ Համակել է 

սոսկալի մի ատելութիւն։ Արդէն պարզ տեսնում ենք մօտեցող ասկեաբ՛-

ներին ։ ՚ 

- կրա՛կ թշնամու շղթային, - լսւում է Հրամանը ։ 

Մեր գնդացիրները կտկտում են ։ Համազարկ ենք տալէս ։ Հսկա-

յական կորագիծը, որ տարած ւ ում է տասնեակ քիլոմեթրերի վրայ, յ ա ն ֊ ՚ 

կաբծ, մի անզամից կենդանանում է , կրակ է մաղում ու մաՀ է սփռում 

իր առքեւ ։ թուրքերը մեր պաշտպանութեան կեղծ գիծն իսկականի տեղ 

էին ընդունել, այդպիսի կազմակերպուած դիմադրութիւն • –չէին սպասում 

եւ անակնկալէ եկան։ Մենք տեսնում ենք, թէ ինչպէս թուրք ասկեարները 
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մի րոպէ կարծես պարում են եւ ընկնում տ Գոռոզաբար յարձակող թրքա-

կան զօրաշղթան պառկում է ւ Բայց խրամատաւորուելոլ հնարաւորութիւն 

*ունի ։ Մենք խփում ենք սրանց հենց պառկած տեղում ւ Մրանք արագու– 

թեամբ խրամատներ են փորում հենց կրակի ւոակ , բայց մենք չենք թող-

նում եւ փորողներն ընկնում են հենց իրենց փորած փոսերի մէԼ։ թուր-

քերը մի քանի անգամ փորձում են կուտակուել թռիչքի եւ գրոհի Համար, 

բայց մեր թեւերի մրրկային կրակը, յատկապէս գնդացիրները, նրանց 

ղետնին են գամում եւ խմբերը նորից քայքայւում են է Ահա թէ ինչ էր 

նշանակում աղեղը յ Վիրաւորներին ետ տանելու Հնարաւորութիւն էլ չու-

նեն : Մ ենք տեսնում ենք, թէ ինչպէս նրանց վիրաւորները ետ են սողում 

եւ բաւական տեղ գնալուց յետոյ անշարժանում Հ 

- Աւազա կն ե ՛ ր , սովորել էք անպաշտպան կանանց ու երեխաներին 

կոտորել, գ է ՛ , Հիմի կեբէք, ձեր Հե՛րն ու մերը՛՛՛ — ՀայՀոյում է կարճա-

հասակ մի զին ո ւոր, որ ամէն անգամ յա Լող կրակե լիս , սրտանց մի օ՛խ 

է անում : 

թրքական Հրետանին, նեղն ընկած իր զօրքերին օգնելու նպատա-

կով, կրակը մօտեցնում Է մեզ, բայց անմիԼապԷս մեր բնագծին չի խփում, 

վախենալով վնասել իր ալօրա շղթաներին է թուրքերը նոր ուժեր են մօտե– 

ցընում է Մեր փոքրաթիւ Հրետանին չի կարողանում խանգարել նրանց տե-

ղաշարժերին տ Նրանց երկրորդ պահեստ ը օգնութեան Է գալիս ։ Իր զնդա– 

ցիրների ուժեղ կրակի պաշտպանոլթեամբ, թշնամին աոաԼ Է շարժւում 

եւ փորձում Է կուաակուել գրոհ ի Համար տ 

Ես նայում եմ Արշակին, որ կարաբինը ձեռքին այժմ կրակում Է 

ինչ-որ յատուկ նպատակներով • 

- Ինչո՛՛ւ ես այսպէս կրակում յ 

- Օֆիցերներին եմ խփում՛. Գրանք, մէկ—մէկ, ասկեարների թի-

կունքից գլուխները բարձրացնում են եւ Հրամաններ են տալիս ։ Ես էլ նը– 

շան բոնում եւ սպասում եմ, - պատասխանում է Արշակը, շարունակելով 

Հպաոկեցնել% օֆիցերներին ։ 

Պորուչիկը, որ մեզնից այնքան էլ Հեռու չի ել Հեռադիտակով ա– 

ւելի լաւ է տեսնում այգ, կապաւորի միԼոցով Հարցնում է , թէ ո՛՛վ է որ-

սորդը՛. կարգադրում է չարունակել եւ Հեռադիտակ է ուղարկում ։ Արչակը 

վերցնում է Հեռադիտակը, նայում ել խփում է աւելի կարեւոբ որսի, 

բարձրաստիճան սպաներին ւ Գրանց խփելը կազմալուծում է թրքական զօ– 

ր ա շղթաները : 

Բայց նորից ուժեղանում է ճնշումը եւ նորանոր ուժեր են մ օտե– 

նում յ Նրանց կրակը այլեւս շի թողԳաւմ, որ մենք գլուխներս յաճախակի 

Հանենք եւ կրակենք ուղիղ նշանառոլթեամր յ Մ եզնից արդէն բաւական 

սպաննուածներ ել վիրաւորներ կան է Մ եր սանիտարները խրամուղիներով 

տանում են սպաննուածն երին եւ վիրաւորներին : Անզէն կամ աւո բներն իս– 

կոյն վերցնում են նրանց զէնքերը եւ չարք են մտնում ։ «Անվարտիքների» 

խումբը, որ մեզ մօտ է , կրակում է արդէն տ Գրանք տասնըվեց տարեկան 

պատանիներ են, չատեր ի վերին շրթունքը դեռ նոր է սեւանում ւ Պատա-

նեկան յանդուգն խիզախոլթեամբ, սրանք երբեմն դուրս են ցցւում խրա-

մատից եւ խփում ուղիղ նշանառութեամր % 

- Ե ր ե խ է ՚ ք , Հանգիստ կացէք, էստեղ ղնդակ խաղալու տեղ չի , -

ասում է Արչակը ւ 

Արանից մէկն իր անօրինակ յանդգնութեան զոՀն է դառնում I Երբ 
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սա Համարեա՛ թէ կիսով չափ բարձրանում է խրամատից , գնգակչւ դիպ– 

չում է կոկորդին ել. պատանին Հնձած Հասկի պէս ընկնում է խրամատի 

յատակին ։ Ընկերներր մօտ են վազում : 

- Խաչի՞կ . . . Խաչիկ չա՛ն . . . 

Խաչիկը մեր քոկի աո.աքին զոՀն էէ Մենք մաՀը տեսնում ենք մեր 

կողքին1 

- Տ զ ե ՚ ր ք , խփեցէք Խաչիկի Համար, — ասում է ԱրԼակը եւ այ– 

նուՀեաեւ Հաչւում է մէկ • ՚ • երկու՛ • • 

թուրքերը, որ եռապատիկ աւելի են մեզնից , ՀետզՀետէ ուժեղս»– 

ցընում են ճնչումը , յատկապէս մեր երկրորդ վաշտի եւ ժողովրդական 

կամաւորների գծի վրայ Տ 

- Արա կ , կրա՛կ , — լսւում է Հրամանը ։ 

Աւելէ ուժեղացնում ենք կրակը է Մեզնից ձախ, մի քիչ գէ՛զի ա~ 

ռաք, բլրակի լան քէն, գործում է Հասաոցաւոր ՀՄ աքս իմ գնդացիրը, որ 

թե Լա յին կրակ է թափում ու չէ թողնում թուրքերին գբոՀելու երկրորդ 

փսչտի դիրքերը ։ թ՛րքական մարտկոցը, զարմանալէ ճչդութեամբ , իր զոր՛-

քերի գլխի վրա յով խփում է բլրակին ւ է*լուրը կորչում է փոշու ամպի 

մէք : Գնդացիրը լռում էէ Մ ենք լսում ենք գրոՀոզ թ՛ուրքերէ դո չիւններն 

ու ՀայՀոյանքներըէ թնդացրի անձնակազմը երեւի կա՛մ ոչնչացաւ, կամ 

նաՀանքեց տ ք+լրակն իշխող գիրք ունի մեր բնագծում, եւ, գրաւուելու դէպ– 

քում, ծանր դրութիւն կը ստեղծուի մեզ Համար , թշնամին կարող է ճեղ-

քել ճակատը : թիկունքից բլրակի կողմն են վաղում երկու Հոգի, որոնցից 

մ է կը կագում է ։ 

- Տ ղ ե ՚ ր ք , պապա չան է , պապա չա՛ն ( վազում է գէպի Գնդացիրը 

ասում է Ար շակր , որ Հեռադիտակով նայում էէ 

ճակատագրական այգ պա Հին մի ձիաւոր , երեւի կա պա Լոր , ար– 

չալում Է ձորակով : \յա կանգ Է առնում եւ ցած Է թռչում ձիուց : Զիա– 

լորն ինչ-՛որ մի շարժում Է անում եւ ձին իսկոյն պառկում Է ձորակում : 

Անծանօթ զէնուորը փորսող Հասնում է բլրակի ստորոտին է Մենք մեր 

շունչերը սլա Հ ահ , Հետեւում ենք այդ զինուորին՛. Չանցած մի քանի րոպէ, 

<(,Մ աքս իմ »ր նորից կրակ է մաղում թուրքերի վրայ է Եւ այգ անում Է մէկ 

Հոգի, որ փոխարինում է ամրողք անձնակազմին է Պա պա շան եւ նրա ուղե– 

կիցր, որ երեւի ՀամՀարզն Է, կուզէ կուզ ետ են դաոնում: 

Զարմանալի մի մենամարտ է տեղի ունենում տ թրքական մ արտ– 

կոցը խփում է բլրակին։ Փոշու ամպը ծածկում է բարձունքը։ Գնդացիրը 

մի պաՀ լռում էտ թշնամու գումարտակը բարձրանում է գրոՀի, բայց 

«Մաքսիմ՝»ը կարծես նորից յարութիւն է առնում : Անծանօթ զինուորը շա-

րունակում է իր աՀեզ Հունձը ել թուրքերը նորից դետնին են կպչում : (քւ 

թրքական մարտկոցի , գրոՀող գումարտակի ու անձ անօթ զինուորի ան Հա– 

ւասաբ մենամարտը շարունակւում է ։ ինչպէս երեւում է , մ եր Հրետանին 

չօշափոլմ է թշնամու այդ մարտկոցը եւ իր կրակը կենտրոնացնում է նրա 

գէմ ։ Ե*– թրքական մարտկոցը լռում է ։ 

- Աոֆուլէսն է , - ասում է Երուանդը։ - Գա մեր Հրետանու Հրա-

մանատարն է | ռուսական բանակի մի յոյն սպայ, Հիանալի Հ ր ետանա Լոր Հ 

ՀՄաքսիմգը շարունակում է իր Հունձը ։ Վերքապէս օգնութիւն է 

գալիս։ Մ ենք տեսնում ենք, թէ ինչպէս բաւական ստուար մի զօրախումբ 

խրամ ատաւորւում է բլրակում յ Գա երեւի պաՀեստի վաշտն է ։ 
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թ՛շնամի գումարտակը, զրկուէլով իր մարտկոցի պաշտպանութիւ– 

նից եւ մեծ կորուստներ տալով, ետ Է շսլրտւում է Ա ոֆուլիսն ի Լնում Է 

բարձունքից՛. Պա պա չան , որ ձ որա կումն Է, գրկում, Համբուրում Է նրան՛. 

Տոյն սպայի ձին շարունակում Է պառկած մնալ: կարծես սատկել 

Է ։ Հենց որ տէրը մօտենում եւ ձեռքով նշան է անում, ձին վեր է կենում, 

թափ է տալիս իրեն եւ վրնԼալով ընգառաԼ է գնում տիբոԼը ։ Սա ձին նըս– 

տում եւ ձորով սլանում է թիկունք է 

ձ 

թշնամին նաՀանԼում է ծանր կորուստներով, մարտի գաղտում 

թոզնելով իր սպաննուածն երին ու վիրաւորներին : Գիշեր է ։ Հրետանա յին 

կրակը շարունակւում է։ Մենք տեսնում ենք, թէ ինչպէս մեր գլխի վբա-

յով , Հեքիաթային թեւաւոր վիշապների պէս Հուր ժայթքելով ու աՀաւոր 

ֆձձո9ոՎ թ՛ռչում են կրակէ գնգերը յ թշնամ ին խփում է կա յաբանին , մե-

րոնք պատասխանում են փակ դիրքերից։ Մեզ յա յանում են, որ պապա չա-

յի Հրամանով, գծում, ղին ոլորներ ի առԼեւ գնդակաՀարուե լ են %-րդ վաշ-

տի Հրամանատարն ու երեք գնգացրորգներ, որոնք խուճապ էին առաԼա-

ցըրելւ Վաշտը միանում է ժոզովրգական կամալոբներին եւ Հրամանատա-

րութիւնն անցնում է Տէր ՚Լուկասովի ծերունի զինուորին ։ 

Բաւական ուշ, Հրետանային կրակը գրեթէ գագարում է . տեղ-տեղ 

միայն անկանոն կրակոցներ են լսւում ։ Պառկում ենք Հրացանները գրկած է 

Յոգնած ենք եւ քունը յաղթում Է տ / / ւ յանկարծ* 

- թուրքերը , թուրքէ/րը . . . - գոչում Է Խէչօն յ 

Մենք վեր ենք թռչում ել իսկոյն ձեռքը տանում կրակելու պատ-

րաստ Հրացաններին է 

- Մենք ենք, մե՛նք, - գոչում են Պողոսն ու Պետրոսը։ 

Լուսանում Է ։ Աչքերն ի ս չենք Հաւատում ՚. թրքական սպաների 

Համազդեստով մեր առԼեւ կանգնած են մեր «խուժանները» Հ Արանք խօս– 

քը միմեանց բերնից խլելով պատմում են, որ մեր քնելուց յետոյ սողալով 

անցնում են մարտական պաշտպանութեան մ օտով, ի Լնում են մարտի դաշտ 

եւ «խուզարկումդ սպաննուած թուրք սպաներին յ Զէնքեր են բերել է Երկու 

թրքական կարաբին է երկու պարաբելլում ատրճանակ ել գբանցից մէկը 

նուիրում են Արշակին , միւսը պա Հում են պորուչիկի Համար ւ Ինչպէս երե-

ւում է է փող էլ են գտել է 

–Մէկ էլ ինքնագլուխ էգպիսի բան չանէք, ե ր ե խ է ՚ ք , թէ չէ Հենց 

մերոնք թչնամու տեղ կը գնեն եւ կը խփեն ձեզ, - ասում է Արշակըէ 

- Ներող եղիր, զէնքի Համար գնացինք, Լո կա պե՛տ, - ասում է 

Պօղոսը , շոյելով իր կարաբինը տ 

Հրետանային կրակն սկսւում է վաղ առաւօտեան ւ Մենք իսկոյն 

գրաւում ենք մեր տեղերը։ թուրքերը գիշերով խրամատաւորուել են ու 

յարձակման յենակէ տեր ունեն։ Ն՚րՀսնց Հրետանին խփում է արդէն մեր 

խրամատներին է Մեր մարտկոցները պատասխան—կրակ են բաց անում նը– 

բանց դիրքերի վրայ, սակայն ուժերն անՀաւասաբ են ւ Հրետանու ուժեղ 

կրակից մենք բաւական կորուստներ ենք ունենում ։ Տեղ-տեղ քարուքանդ 

են լինում մեր խրամուղիները է Փոշու եւ ծխի ամպը պատում Է մեր պաշտ– 
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պանութեան բնագիծը: Գաշտը գրեթէ չենք տեսնում տ Թշնամին «կուրա– 

ց ընում՛» է մեղ եւ ծ խածած կո յթ է սաեղծում իր զօրքեր ի յարձակումը քո-

ղարկելու Համար ։ 

Գրեթէ ոչինչ չենք տեսնում այգ Ա ոդոմ—Գոմ որում եւ պարզապէս 

«(.սանրում՝ֆ ենք գաչտը։ թշնամու զօրաշղթաներր կրակելով մօտենում են % 

թրքական Հրետանին կրակը տեղափոխում է թիկունք ։ Փոշու ամպը ցըր– 

ւ ում է , վերջապէս մօտ ի կից տեսնում ենք թ՛ուրքերին եւ մրրկային կրակ 

բաց անում։ Արանք կառշում են իրենց յենակէտերին յ Արշակը 4 եռա դի-

տակով նայում է է 

- ք*արձր Հրամանատարութիւն է երեւում Հեռւում, - ասում է նա 

եւ նշան բոնում ։ - Ա՝ է՛ կ . . . ա՛խ , երանի թէ շուն Հյեւքի փաշան լին էր. . • 

Մեր ձախ թեւի բլրակը, որ երէկ քիչ մնաց թուրքերի ձեռքն անց-

նէր , ա յսօր անառիկ ամ բոց է դարձել եւ գետնին է գամ ում թշնամ ու զօ– 

բա շղթաներին ։ 

- Կրա՛կ, կրա՛կ, - ամենուրեք լուում է Հրամանը եւ ամրոէլՀ գի– 

ծը կրակ Է մաղում ։ թուրքերը, որ այսօր աւելի խոշոր ում եր ունեն ե՛. 

մօտ են մեզ, կուտակւում են մեր դիմաց, վճռական գրոՀի Համար : Բիքոն 

կորել Է քրտինքի մէք եւ իր գնդացբով մաՀ է սփռում։ Պօղոոն ու Պետ-

բոսը կրակում են մեր կողքին եւ երեխաների պէս ուրախանում են իրենց 

կրակոցների վրայ. կարծես խազ են անում. նոյնիսկ երգում են։ 

Գաշտում ամենուրեք դիակներ են ընկած եւ Հարիւրաւոր վիրա– 

ւորներ սողում են դէպի ետ, իրենց խրամատները է Օնայած իր մեծ կո-

րուստներին, թշնամին շարունակում Է յարձակումը։ 

- Ա լ լ ա ՛ ՛ հ , Ա լ լ ա ՜ հ , - կանչում են թուրքերը եւ գրոՀի են նետւում : 

- Ես ձեզ Էնպիսի՛ մի ԱլլաՀ ցոյց տամ , որ Հուր յաւիտեան չմո-

ռանաք։ նռնակներով, տղե՚րք, նռնակներով, ես դրանց՛՛» - որոտում է 

Արշակը ։ 

Մենք, ամրողԼ քո կով, Հ լեմոններդ ենք շպրտում գբոՀողների մէք։ 

Մ եզ Հետեւում են միւս քո կերն ու Հարեւան վաշտերը ։ Տարձակոզներից 

շատերն ընկնում են : Միւսները գէս ու գէն են ցրւում ։ թուրք սպաները 

ի զուր են գոռգոռում, ՀայՀոյում եւ փորձում են առաք Քձ^Լ իրենց զին– 

ւո բներին։ նրանց լսող չկա յ արդէն։ թշնամին շփոթութեան մէք է։ Պա-

պա շան տեսնում է այգ, զինուորի իմաստութեամբ որսում է ճակատա-

մարտում առաքացած բեկումը եւ մենք ՀակագրոՀի Հրաման ենք ստանում տ 

- Իմ ետեւից , տղերք, մա՛Հ թշնամուն , ուռռա՛ • « . - անսովոր 

ձայնով գոռում է Արշակը եւ սուինն առաք պա բզած առա քէնը դուրս է 

թռչում խրամատից։ Մեր ուռռան խլում են միւսները։ Խրամատներից 

դուրս են գալիս կարօն, Համ օն իրենց քո կերով, ապա ամրողԼ վաշտն ու 

ժողովրդական կամաւորները։ Պապա շան Հրամայում է զարգացնել մեր 

յաքողութիւնը եւ ամբողք գունդը ՀակագրոՀի է նետւում՛. Հսկայական 

տարածութեան վրայ թնդացող ուռռան, կրակոցները, կռուողներ ի աղա-

ղակներն ու ՀայՀոյանքը եւ ընկնողների ճիչերը ականք են խլացնում ։ Մեր 

մէք յա յան ւ ում է պորուչիկը, մի ձեռքում ատրճանակը– եւ մ իւս ում մերկ 

սուրը ։ Բա յց մարտը փաստօրէն վարում է Արշակը ։ 

թուրքերը, որ ՀակագրոՀ չէին սպասում, թոյլ դիմադրութիւն 

են ցոյց տալիս եւ թիկունք են դարձնում։ Ոչ սպաների ՀայՀոյանքնեըը, 

ո չ էլ կրակոցները չեն ազդում։ Ով որ եղել է կռուի դաշտում, նա գիտէ 

թէ ինչ բան ք խուճապը։ Մէկ մամ առաք կազմակերպուած, յարձակող, 
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ուժեղ զօրքը դարձել է դաշտով մէկ փախչող ոչխարէ հօա եւ. անխնայ կո– 

տորւում է։ Անձնատուր եղող եւ. գերի վերցնող չկայ ւ Մենք փոխադար-

ձաբար կոտորում ենք իրար յ կուտակուած՛ ատելութիւնը պոռթկում է սոս~ 

կա (ի ուժով՝. Գնգի առԼեւից , սուինն առաԼ պա բղա ծ , աբեան ու փոշու մէԼ 

կորած–, աԼ ու ձախ մաՀ սփռելով վազում է յաղթանդամ մի զինուորէ Գա 

Արչակն Է : ^ա խառն ւում Է փախչող թուրք ասկեա բներին, սուինաՀարում 

ու գնդակաՀարում ։ Ե-, Խէչօն, Երուանգը, Պօղոսն ու Պետրոսը վազում 

ենք նրա ետեւից եւ կրակում ենք, խփում՝ պաշտպանելով մեր ընկերոջը, 

որ այդ պահին ամբողԼ ճակատի իսկական Հրամանատարն էէ Ոչինչ չենք 

տեսնում , բացի թշնամ ուց է 

Մեզ Հետ յարձակող ժողովրդական կամաւոբները գցում են իրենց 

գերանգիներն ու եղանները, խլում ընկած թուրքերի զէնքերը եւ մոլեգ-

նած առաԼ են խոյանում: Ուռռաների Հեռաւոր խուլ աղաղակներից Հաս-

կանում ենք, որ մերոնք Հակայաբձակման են անցել ամբողԼ ճակատով՛, 

է լ Աարգարապաաի ահագին դաշտում, Արա քսի ափերից մինչեւ Արա գա-

ծի դարեւանդները, Հազարաւոր մարդիկ, զին ուոբ յ գիւղացի, աբՀեստա– 

ւորյ մտաւորական, ծեր ու երիտասարդ, զէն ի ձեռին, առա Լ են վազում, 

գոչում են, կրակում, անիծում, Հայհոյում • թւում է , թէ մի ամբողԼ Ժո-

ղովուրդ զէնք է վերցրել եւ սուինն առա Լ պաբզած, ոխը սրտում ել կր ըն-

կա կոխ Հետապնդում է իր ոխերիմ թշնամուն յ Գա իսկական ժողովրդա-

կան պատերազմ է , որ չի ընդունում ոչ մի կարգ ու կանոնէ 

թուրք զին ո ւորների մի մեծ խումբ ճանապարՀը չեղում եւ մըտ– 

նում Է Արաքսի շամբուտները է կռւում ենք շամբուտի մ ԷԼ ; Վայրի խոզե-

րի մի երամակ, որոնցմով չիքն են Արաքսի շամբուտները, կռնչիւնով 

խաոնւում Է կռուողներին : Վարազը յարձակում Է կարո յի վրա յ եւ գնդա– 

կահաբւում Էւ Վարազների պէս միմեանց վրայ են խոյանում Հայ եւ թուրք 

զինուորները։ Աա կռիւ չ է , այլ ինչ-որ աւելի ահաւոր ու յուսահատական 

բան ։ Ոչ մէկ , ոչ էլ միւս կողմից գթութիւն չկայ ու մարդիկ գազանացած 

յօչոտում են միմեանց է Մնացած ասկեա բները գետն են թափլում է Ոմանք 

գնգակահարլոլմ են Հենց Լրի մ ԷԼ, մ իւսներին կուլ Է տալիս կատաղած 

Արաքսը։ Եւ ահա մենք Արաքսի ափին ենք՛. ՄէԼքն ուռցրած, պղտոր, 

հսկայական վիչապի պէս երախը բաց, ոլոր—մոլոր գա շարուելով, ափերից 

գուբս գալով եւ յորձանք տալով, վիչապաձայն գալիւս է Արաքսը, սպառ– 

նալով կլանել իր ճանապարհին ամէն ինչէ կատաղած գետն Արարատեան 

դաշտի ամբող՛Լ ե րկա րութեամ բ Լրի անանցանելի պատնէշ է ստեղծել թըշ– 

նամ ու առԼեւ ւ Նրա տեսքն անգամ սարսափ է ազդում լ 

թուրքերը, որ գրաւել են Իգդիրն ու Հասել Աբաքսին, ոչնչով չեն 

կարողանում օգնել իրենց նաՀանԼող զօրքերին, որոնք կոաորւում են գրե՜-

թէ նրանց աչքի առԼեւ ւ թւում է , թէ Հա յրենի գետն ա յգ ճակատագրական 

օրը ոգի է առել , մօր պէս ծառացել է թշնամ ու գՀմ, կտրել նրա ճանա-

պարհը եւ Հզօր թեւերով ծածկում է իր զաւակն երին, որոնք պաշտպանում 

են Հայրենի Հողըտ 

Մենք ետ ենք դաոնում եւ շարունակում յարձակումը > Զինուոր-

ները խմբերով առա Լ են վազում, կրակում են, ընկնում, ոմանք էլի վեր 

են կենում, իսկ ոմանք էլ ընկնում են յաւիտենապէս յ կոտորածը շարոլ-
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նակւում է ։ Հազարաւոր ասկեա բների դիակներ են ընկած, մերոնցից էլ 

քիչ չեն դաշտում յ Վիրաւո բները սողում են կամ օգնութիւն ու գթութիւն 

են աղերսում ։ իսկ գութը մեոել է մարդկանց սրտում եւ ուշադրութիւն 

դարձնող չկայ։ Ա ուինաՀարւում են նաեւ վիրաւորները: Ա՝ի թուրք սպայ, 

ընկած տեղից մաուզէրով կրակում է Ար Լակի վրայ է Ես մօտն եմ թուշում, 

սպան կրակում Է եւ ինձ Էլ վիրաւորում ոտքից ։ կատաղութեամր սուի-

նաՀարում եմ նրան ւ Բրշակը մեծ ճիգով առաք Է ցատկում եւ ընկնում 

ծնկների վրա յ տ Երոէ–անդն ու Բիքոն օգնութեան են Հասնում տ 

թուրքերի մի իւումր երեւում Է բլրակին մօտիկ է 

— Բիքօ՛) գնդացիրն ինձ տուր, դնգացի՛ րը, — ասում Է Ար Լակը, 

խլում Է զէնքը եւ դէմքը կծկելով ու ատամները ցաւից սեղմելով պա ո. կում 

ու կրակ է տեղում սրանց վրայ ։ Ասկեարներից մի քանիսն ընկնում են եւ 

միւսները կրակելով, իրենց գցում են ձորը է Արշակի ձեռքերն էլ կարծես 

թուլանում են ու. նա ընկնում է Հենց դնգացրի մօտ : 

Մերոնք կապում են իմ եւ նրա վէրքերը։ ԱրԼակը բաւական արիւն 

Էր կորցրելէ Երուանգն ու կարոյի քոկի զէնուո րներից մէկը իրենց Հրա-

ցաններով պատգարակ են պատրաստում ։ Արշակին գնում են վրան, ուսե-

րին վերցնում, բա յց Հազիւ են քա յլում : Մեր սանիտարներն օգնութեան 

են Հասնում ։ 

Փայլում եմ Հրացանիս յ են ուա ծ : Ջ, ախ ոտքս կարծես թէ իմս չէ 

այլեւս՛, կռուի թոՀուբոՀին մէք մենք չենք նկատում, որ երեկոյ է ար-

դէն ։ Աբեւը, որն այդ օրը կարծես ուղեկցում է մեզ, ՀետզՀետէ թեքւում 

է դէպի Հայկական Պարի կատարները։ Մեր վերցրած թրքական Հրետա-

նին դեռ խփում է իր նաՀանքող զօրքեր ին՛. կրակոցների ձայները ՀետզՀե-

տէ Հեռանում են։ Անցնում ենք դաշտում փռուած դիակների մ իքով։ Աա– 

նիտարներն ասում են, որ թուրքերը տուել են տասնից տասնըմէկ Հազար 

Հոգի սպաննուած ու վխրաւոր եւ թրքական երեք դիվիզիաներն էլ քախ– 

քախուել են։ Ամբողք Հրետանին, Հարիւրաւոր գնդացիրներ, թրքական 

զօրքեր ի գումակը (զինուորական իրեր փոխադրող սայլերը) եւ ուրիշ ա– 

Հագին ռազմական նիւթեր ընկել են մերոնց ձեռքը։ թրքական զօրքերն 

այդպիսի քարդ չեն տեսել ։ 

Մենք Հասնում ենք գնդի վիրակապման կայանը, որ Հեռու չէ։ Մի 

մեծ վրանի տակ, քրտինքի մէք կորած, բարձրահասակ , ծերունի վիրա-

բոյժը, սպիտակ խալաթը Հագին, բերանը մասլայով (շատ նուրբ Հիւսուած 

լաթով) կապած, թեւերը սոթտած, վիրահատում է մի գիւղացի կամ ա– 

ւոբի ։ Նրա չո*–րքը վազվզում են երիտասարդ գթութեան քոյրերը, որոնք 

նոյնպէս կամաւորներ են։ 

Այս բոլորն ինձ յիշեցնում են Վարդանանց պատերազմը, որ պատ-

մում է նրա մասնակից անմահ Եղի շէն եւ որի պատմութիւնը ես կարդա-

ցել եմ ճեմարանում ։ Մեր յարգելի ուսուցիչը բերանացի գիտէր այգ գըր– 

քից ամբողք գլուխներ եւ ոգեշնչուած ասում էր Եզիքէի իմաստուն խօս– 

քերը.– «Մահ ոչ իմսւցհալ՝ մահ Է , մահ իմսւցեալ՝ անմահութիւն»: Այդ– 

աէս է մտածում եւ այս պարզ գի։ .ղացին , որ ատամները սեղմած լռում է , 

երբ ծերունի վիրաբոյժը մաքրում է նրա քախքախուած ոտքի վէրքերը եւ 

մսի ու ոսկորների արիւնոտ կտորները Հանում ու դէն է նետում յ 

Եւ ինչո՛՛՛վ նման չէ Աարգարապատի ճակատամարտը Աւարայրին . « . 

8– Մ• 
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Հ ԱՄԵՆԱՅՆ ՍՐՏՈՎ 
Ամենայն սրտով բողոքում եմ ես մարդու անարդար վճիռի համար, 
Անիծում եմ ես մարդուն նենգաւոր, որ նա ընտրել է պգծուած ճանապարհ. 
Ատում եմ եոգւով օրէնքներ շատ-շատ, որ ծանրացել են մարդկանց ուսերին 
Եւ ստիպում են կեղծել, քծնուել, գովել անարժան, տգէտ բարքերին։ 

էս բողոքում եմ , իրաւունք ունեմ գանգատ գրելու ամբողջ աշխարհին, 
Որ Հայոց հողը ետ վերա դարձ ու ի եւ տրուի պանդուխտ տաոապող Հային, 
Ես ցանկանում եմ մէկ անգամ տեսնել քարտէգը Հայոց անծայր երկրրի, 
Դրանից յետոյ եթէ մեոնեմ է լ , իմ հոգին ուրախ եւ յաւերժ կ՛ապրի։ 

ինչո՛՛ւ է Հայը պանդուխտի ցուպով այսօր թափառում ամբողջ աշխարհում, 
Օտարի հողում կեղծուած ու տան ջ ուա ծ , հեռու հիւսիսում կամ անապատում, 
Ի՞նչ է նա կորցրել Սուտանում կիզիչ, կամ Հնդկաստանում հեռու հեռաւոր, 
Ինչո՛՛՛ւ է հայը բեկորներ դարձել, նա չունի հանգիստ, նա չունի անդորր: 

Խեղճ պանդուխտ Հային հող է հարկաւոր, ոչ օտար երկրռւմ, 
այլ իր սեփական 

Եւ ծրբ ունենայ նա հողը նորից, դէն կը շպրտի ցուպն օտարութեան, 
Աձհուն բերկրանքով կը շտապի հեռուից դէպի Դ,աՐԱ > Իգդիր, 

Վան կամ Արտահան, 
նորից կը լսուի հորովելը հին, նորից կը ծխայ ծուխը հայկական: 

Օտարի ձեռքից հինդ հարիւր տարուայ հողերը այսօր ետ են գրաւում, 
Օրէնք է մենք էլ ասում ենք որ հողն սեփական տիրոջն է լոկ պատկանում, 
քԿոյց ինչո՛՛ւ խօսել ուրիշի մասին եւ միշտ մոռանալ ցաւը սեփական, 
Ինչո՛՛ւ վաստակել, որ ուրիշն ուտի, մոռանալ քաղցը հարագատ մանկան: 

Ո՛չ, բաւական է , չպէտք է լռե լ , երագել քիչ է , պէտք է պայքարել, 
Քառսուն տարին ղեո նոր է անցել, Հայոց հողերը պէտք է պահանջել, 
•թսւրտէգի վրայ դեռ շատ անուններ մինչեւ օրըս էլ հինն են մնացել, 
Նոյնն են մնացել քաղաքներ, գիւղեր, լիճեր ու գետեր եւ հին ամրոցներ։ 

Սահմանին թիկնած Արարատն է ս է գ , իրեն լանջերով գմրուխտ կուսական, 
Եւ Արարա՛տն է Սիմպոլը Հայոց, միշտ թովչանքով լի քաղցր, մայրական, 
Իսկ այն կողմ, հեռւում, Րինգէօլն է լքուած, սգուորի նման 

սեւ ամպերի մ է ջ , 
Վանայ եւ Նագիկ լճերն են նիրհում, Ախթամարն է մեր արտասւում անվերջ: 

Այս բոլոր ր դուք տեսնում է ք , Հայե՛ր, եւ այն թողել էք 

բախտի պատմութեան, -
Լոկ ցանկանալով հարցեր չեն լուծւում, այս է մեգ ասում 

մեր կեանքը այժմեան, 
Պէտք է պայքարել, պէտք է պայքարել եւ պէտք է սոսկալ մահից սեփական, 
Մահուան դնով էլ պարտաւոր ենք մենք միացեալ տեսնել հողը հայկական։ 

6ՈՎ.Հ- էՏԻՐԱԶ, 
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Երջանիկ ենք մենք, 
Որ ընկերական հաւաքոյթ-ներում 
Աւելի շսււո ենք 
Հի՛՛ն, հայրենական երգերը երգում։ 

Զուլ ուա ծ գոյ ների վերաթ՛արմացման 
՛Նո՛ր դար է եկել ։ 

Անհնարին է մի գոյ նով ապրել՛ • • 

ինչպէս բազմիցս նչուած է , ՚Ս՚բԼին երկում—երե ք տարիներուն, մեր 

Հայրենիքին մէԼ Հոգեկան զգալի վե րափոիւ ում մ ր աեզի ունեցաւ.։ Ամէն 

ինչ կարմիր աեսնոզ եւ ուրիչ բան չտեսնելու էԼաբգապեաութեան ծառայող 

կարմի՛ր մտայնութիւնը իր տեղը, գոն Է՛ մասամբ, զի Լած կը թուի աւելի 

մարդկային , բնական բխումներոլ, Հակումներու է 

Գիմացի Է Լին վրայ՝ Հ/ ի բազի բանաստեղծութեան վեր Լին տողը 

Մահուան գնով էլ պարտաւոր ենք մենք միացեալ տեսնել հողը հայկական: 
Ու "այգ Էքին վյրայ՝ այս պզտիկ բանաստեղծութիւնը Հ 

Հայրենական Հողին ընգերքներէն բխած ամէն յուղում, Հայրենի 

Հողը երաիւտապարա ձգող մարգոց ներքին վեՀութիւնը բացայայտող ամէն 

րաո., ցեղա յին բոլոր երանգները ի պատուի են ա յսօր մ եր եբկրի ժողո-

վուրդին ու մտաւորականոլթեան մօտէ Ու անբնական չէ այս վերադարձը է 

Անբնականը ժողովուրդները իրենց րնական Հունէն դուրս բերելու միտող 

դաժան առաքեալներու արիւնոտ յաւակնութիւնն էր, որ ( թէեւ ուշ, սկսած 

է սակայն անցնիլ պատմութեան մոա յ լ ԷԼերուն մ ԷԼ, աւելորդ անգամ մը 

եւս Հաստատելով, որ անՀնար է երկար ատեն կապանքի տակ պաՀել մար-

դու ոգին է 

Վերի տողերը ստորագրած Է Հայաստանի երիտասարդ բանաս-

տեղծներէն մէկը, Ար ամայիս ԱաՀակեան, եւ ԱաՀակեան աոանձին չէ ոգիի 

ա յս վերա թարմացման մ ԷԼ ։ 

Նորէն կարդացէք բանաստեղծութիւնը, քիչ մը տաբածուելով այս 

անգամ, քիչ մը ետ նայելով, քիչ մը դանդաղելով ներկայ օրերուն մէԼ եւ 

այն ատեն աւելի պարզ կը դաոնա յ , թէ ինչո՛ւ «երԼանիկ ենք մենք» եւ ին-

չո՛ւ երԼանիկ չէին «Հին, Հայրենական երգերը» Հարկադրաբար անտեսած 

ու Հարկադբաբաբ Հմի գոյնով» ապրած միլիոնները։ 

Հայաստանի մ ԷԼ, Եղեռնի Տիսնամեակին, Հարիւր Հազար Հաշուող 

բազմութիւններոլ ներկայութեան՝ զոՀերու յիշաաակին յուշարձան կանգ– 

նեցաւ ։ էւ յուշարձանը լալ յոյսեր ներշնչեց Հայ մարդուն է 

Հայաստանի մԷԼ, Աարգարապաաի յիսնամ եակին, Հարիւր Հազար 

Հաշուող բազմութիւննեբոլ ներկայութեան՝ կոթող բարձրացաւ Հայաստան 

ստեղծած յաղթապանծ կտրիճներուն ի պատիւ։ էւ կոթողյլ Հպարտութեամբ 

լեցուց Հայ մարդուն սիրտըէ 

Բարձրացան նաեւ ուրիշ յուշարձաններ, ուրիշ կոթողներ՝ գրաւոր, 

ձայնաւոր, գունաւոր՚. Վերաթարմացման չրԼան Է իրապէս՛. Մարդիկ սկը– 

սած են Համեմատաբար ազատ չնչել, երգել , գրել, լաւապէս ըմբռնելով, 

թէ «ԱնՀնարին է մի գոյնով ապրեր ՚ . . 
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ՎազգՀն Ա • ի այցը Ազգային Հերոս Ա՝իսաք թորլաքեանին 

ՍԻՐԵԼԻ ՀԱԻԱՏԱՑԵԱԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ– 
Մոնթէպելյօ , 1 8 Մայիս 1 9 6 8 

1915 թուականին, այդ սեւ օրերուն, ամբողջ երկիր մը բնաջինջ 
եղաւ, քարուքանդ եղան մեր եկեղեցիները եւ վանքերը, եւ ամբողջ ժողո-
վուրդ մը մաեուան անդունդը գլորուեցաւ անասելի տառապանքներու մէջ : 
Աակայն, սիրելի հայեր, Աստուած մեղ բոլորովին չ լքեց, եւ ինչպէս Քրիս-
տոս երրորդ օրը մեռելներէն յարութիւն առաւ, այնպէս ալ հայ ժողովուր– 
դ ր , հրեք տաբի ետք յարութիւն առաւ եւ կոչուեցաւ նոր կեանքի, գրեթէ 
հրաշքի համագօր պայմաններու մէջ : 1915-ի Ապրիլին յաջորդեց 1918-ի 
Մայիսը։ Եւ այնպիսի մէկ պահու, երբ երկրորդ եղեոն մը կը սպւԱռնար մեր 
վերապրող ժողովուրդին , Արեւելահայաստանին , արիւնաքամ ժողովուրդի 
մեր գաւակները մէկտեղուեցան, բռունցքի մը վերածուեցան անխորտակելի 
եւ ստեղծեցին, կոթողեցին հայոց պատմութեան երկրորդ Աւարսւյբը՛ 

– Աարգարապատի ճակատամարտը։ Հայ ժողովուրդը փրկուեցաւ ստոյգ մա– 
հէ «իւր քաջ որդւոց սուրբ արիւնով»» Գիտէք, այ սպի սով հռչակուեցաւ 
Հայաստանի Հանրապետութիւնը Մայիս 28-ին։ 

Հայոց. պատմութեսւճ անիւը վերջապէս շբջուեցաւ եւ հայ ժողո-
վուրդի սւռջեԼ բացուեցաւ, Սարդարապատի յաղթանակով, կեաճքի նոր 
ճանապարհ։ 

> . ՎԱՏԳԷՆ Ա– ԿԱԹՈ՚ԷԻԿաք 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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Տեր բոլորին դէմ ես մինակ եմ հիմա ֊ 
Գաւաթ– մը լոկ իրր ընկեր, 
Երակներուս չորցած արիւնն արդ կ ՚եոսւյ 
Ու ցնծութեան կը ղօզսւնջեն րիւր դանգեր։ 

Ծարաւն հոդին կ ՚ընէ լեոներ տեղահան, 
Մոլորեալին կու տայ դեկ, 
կարօտատրոփ քայլերուն տակ հեո. ՜նամրան 
Կը դաո ֊նայ ի՛նք յոդնսւրեկ։ 

Այդերսւրրաո. մեր Տր&սաին Արարատ 
Խաոնարանէն երբ հասնի 
Արահետ մը լսււայի, ողկոյզներու րոցսւխայտ, 
Ու դաւաթս արիւնի՝ 

էս կը խմեմ մաււաններուդ կարկաչեղ, 
Հոդեխււով հիր դինին, 
Որ գարերու գինարբուքի սրտաղեդ 
Ե՛րդն է դարձած Զանդուին։ 

Հոդիիս մունջ կարասին մէջ այս դի շեր 
Գինիդ ինչպէ՜ս կր հոսի 
Ու իր րոցով կը նետէ լո յս , մթաստուեր 
Խոռոչներուն կարօտի։ 

կարմիր դինին, որուն հուրին մէջ այսօր 
կ՛այրի դեո խունկն աղօթքին 
Ու աշուղի սւրեւախանձ, վիրաւոր 
Սիրոյ թախծոտ մեղեդին։ 

Թունդ ա յ դ դինին, որ սսիերուն Տղմուտի, 
Հերոսներուդ խաչավաււ 
Զարկաւ շեփոր ու երդերով հաւատքի1 

Թամրեց յաղթի երիվար։ 

Ա– ՛Ս. 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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ԱՐԱՄ ձԱՅԿԱՋ 

ՄԱ8ԻՍ ԱՄԻՍԸ 

վերջին այդ օրերուն էր, որ վարժ՜արանի անօրէնութիւնը մեր դա-
սացուցակին վրայ Գրականութեան դաս ալ աւելցուց: Յակոբ Օշտկսւն ա– 
նունով մարդ մըն էր , որ օր մը ներս մտաւ դասարանէն, ե լ , խօսքը ոտքի 
ելած աշակերտներուն ուղղելով, ըսաւ որ նստինք։ նստանք։ 

- Ցեղմէ ո՛վ ինչ ունի դրած, թոդ ել լէ կարդայ , ըսաւ: 
Մարդ ոտքի չելաւ: 
- Աղէկ , հասկցանք : 
Իր հասկցածը ի՛՛նչ էր* չեմ դիտեր։ Րսւյց մեր հասկցածը այն է ր , 

որ աններող քննադատ մըն էր եւ անուն ունեցող գրագէտներն իսկ չէին 
աղատեր իր հատու իւօսք էն: Մենք ո՛՛վ էինք, որ ելլէինք, րան կարդալու 
իր առջեւ • • • 

Հագիւ իրմէ վեց դաս էինք սաած , երր Ամերիկա երթալուս համար 
ամէն րան կարգադրուեցաւ։ 

Օրերս ա՛լ համրուած էին։ «Մնաք բսւրով» ըսելու այցելութեան 
գացի Պոլիս գանուող կարգ մը հայրենակիցներու; Այդ աււթիւ է ր , որ գի-
շեր մըն ալ քնացայ Գում Գսւփու գտնուող անոնցմէ մէկուն տունը։ Իրի-
կունը, հիւրընկալիս պատշգամէն, խարակներուն վրայ փշրուող ալիքներու 
շաոաչին ունկնդրելով, ծովը դիտեցի։ Կէս գիշերէն առաջ րսւրձրացաւ 
նաեւ լուսինը եւ լողալու համար մտաւ չուրը։ Չեմ գիտեր՛ ի՞նչ պատա– 
հեցաւ, որ փշրուած, հագա՛ր կտոր եղած, ելաւ մակերես, աննկարագրելի 
ու անմոռանալի պատկեր մը կագմելով: ք|ւ ե՛ս, որ թ է ե ւ մինչեւ 20 տա-
րեկանս ծով տեսած չ է ի , խենթի պէս սիրեցի աղի քուրի այդ անսահման 
տարածութիւնը եւ չ յագեցայ , չյագեցա՜յ գայն դիտելէն–. • 

Կը յուսամ, որ եթէ մեռնիմ, ժառանգորդներս, մարմինս այրել տա-
լով , մոխիրս կը նետեն ծովր, որպէսգի ալիքներու ձայնով օրօրուի յաւի– 
տենական քունս: 

Կը հաւատամ, որ Մայիս ամիսը բախտաւոր ամիս է ինծի ու հայու-
թեան համար,։ Դարաւոր գերութենէ ետք, Մայիս ամսուն էր որ մեր ան-
կախութեան հիմնաքարը անգամ մը եւս գրուեցաւ։ Մայիս ամսուն էր որ 
•քփւրտիստանը ձգելով, ցեղիս գիրկը վերադարձայ եւ ահա կրկին Մայիս 
ամսուն է , որ ունեցած քանի մը գոյքերս կապած - ընդամէնը կէս ծրար -
Պոլսէն նաւ բարձրացայ , Ամերիկա երթալու համար: 

Ա Ր Ա Մ ՀԱ6ԿԱԶ 

ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 
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Հայաստա՛նի առաիօտ 

Հայաստանի վարդահեղեղ Առաւօտ, 
Ծառերը հարս լոյս ու ծաղիկ են հագեր, 
Հորերռւն մէջ կ՛երգեն արծաթ աղբիւրներ, 
Փարին, հողին հայրենաբաղձ եմ կարօտ* 
Հայաստանի վարդահեղեղ Առաւօտ: 

Տուներուն մէջ ամէն ճրագի շողին տակ 
Օրօրոց կայ , ամէն ձեռքի մէջ՛ մատեան՝ 
Որ Անցեալի փառքը կ ՚ երգէ յաղթական– 
Ուխտատեղի՝ ամէն կարկառ սպիտակ, 
Հայաստանն է վարդերուն մէջ մայիսեան: 

Հայաստանի շուշանազարդ Առաւօտ– 
Աավար գինւոյ , րիւրեղ բաժակ ամբրոսի • 
Լեռներն ի վար արեւակաթ կը հոսի ֊ 
Ծառերը հարս բեղմնաւոր են, խնկահոտ, 
Աշուններու խոստումներով սխրալի– 
Հայաստանի յաւերժսւցող Առաւօտ: 

Աայսւթ Նովան եւ Քուչակն են դուրս եկեր 
իրենց մարմար շիրիմներէն անմոռաց, 
Հայաստանի Առաւօտն է լուսարբած ք 

Լուսամարմին չքնաղ աղջիկ՝ վերածնած 
Աճիւններէն Մայիսի օր մ ՚արհւոա, 

Վարդահեղեղ եւ յաղթապանծ Առաւօտ • ֊ -

ԱՐՍԷ՚ն ԵՐԿԱԹ 
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ԳԱԼԻՔ ՍԵՐՈԻՆԳԻՆ 
Ս՞ւգի եւ Ուրախութեան այո մ է* օրերուն, 

միաքս գէպի ձեզ կը թ ո ֊ չ ի , մեր սիրողն որբո՛ւկ-

ներ, գոլք որ ականատես վկաներն ոլ դոՀերն 

ե զաք մեր պատմութեան ամենամեկ ողբերգու-

թեան , 

Գ ՛ " * ձԿ ՎՐՏ ՂԴ~Յիքէ թէ 

Ի՛նչքան թանկ նոակ մէզ մեր ազաաո. թխնր 

ԱչխարՀիս երէ*ին ոչ ո ք վճարեց այդքան արխն 

իր աղաա ապրելու իրաւունքը ձեՈք բերելդ 
համար, 

Եւ քանի որ գ Ո լ ք կ քինեչու անմիջական 

" է ր այգ թանկագին ժաոանդոլթեան , երկսլ 

րան ունիմ ձեզմէ խ^բեչիք, աոաքին՝ շմոոձաք 

ձեր աչքերով աոաչ կաաաբաաա* դէպքերռն 

արժէքն ու նշանակութիւնը է , ղանոնք 

աարմռթեամր փոիանքյէք ձեզ յաիրդող 

րունղներոձ, եւ Լրկրորգ՝ արմանի յաիրդնե– 

ԲՇ Ա-^է այն մեձ սերունդին, որ ձեզ Համար 

պաարա»տե9 աչիարՀի. բարիքներէն ամենա-

թանկագինը՝ Ազաս, Հայրենիք մը, 

ԱՐՄԷՆ ԳԱՐՕ 
ԱՐՄքՍ ԳԱՐՕ 

(Ոսււշինկթընի Դեսպան) 
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ԳԵ՚ԼՕՆ ԳԵՐԱԳՈՅՆ՛ 
Հ Ա Յ Ա Ն Կ Ա Խ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն 

Ալեւորէ մշ կաակ-ն ու է ր 

յետպաւոե րաղմ եա11 Հայ սերունդներուն 

Երա՜զ էիր դուն • • • 

Գարերէն եկող, 
Բաււերէն եկող, 
կարերէն եկող, 
Երա՜զ էիր գուն • • • 

Երդերուն շնչած, 
Վէրքերուն փնջած , 
կիրքերուն կանչած 
Երա՜զն էիր դուն • • • 

Ու Մայբ-Արաքսի խււովքէն փրթած, 
Կեանք Արազածի Կանթեղէն կաթած, 
Կամք Արարատի հռւրքերէն փթթած՝ 

Հայ հոգիներուն 
Երա՜զն էիր դուն 

. Ու թիւր դարերու հեւքին ունկնդիր՝ 
Հայ ոգին լսեց, թրթիո. աււ թ ր թ ի ո , 
Զայնը Երազիդ - սրբազան պատգամ* 
«Արժանի ես ինձ, ու ես պիտի դամ: 
Ես կա՛մ ու կոլ– դամ երկիրդ 1քրսւզի, 
կու դամ աշխարհը փրփրուն Արագի, 
Վեհ Արարատի, պերճ Արադածի. 
Տե՛ս, անոնք որքա՜ն նման են ինծի»: 

Ո՜վ ազատութիւն., բարի՛ք ամեհի, 
Ու բարիքներու բաշխի՛չ դիցուհի, 

Պատգամիդ հլու՝ 
.Եկան կերտելու 
Սուրբ երրորդութեան 
Ծնունդ –սրբազան 
Արամներն արի ՝ 
Հայոց Աշխարհի - . 
Եկան բիւրերով , ՝ *ք 
Եկան, հուրերով: 
Պատգամիդ հլու՝ 
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ա 
Վերակերտելու 

նո՛ր անկախութիւն, եայ ազատութեան 
Շէնքը դժուարին, տաճարը կործան։ 

Եօթն անդամ քաււեակ տարիներուն դուն 
Կր կերտուէիր յա՜մր, տաժանքով անհուն, 
Արի՚ւն-շաղախով, մարմին-քարերով -
Հայոց լեււնհրոլ սւզնիւ մարմարով: 
կը կերտուէիր կո՛ւրծք տալով վաթորկին, 
Ա՚ււայլ պահերու դիւային նենդին։ 

Ո> մութ բանտերու, 
կորած հանդերու 
Մեր մարտիկներուն ^ 
Երա՜զն էիր դուն ։ 

կռուի պատնէշին, 
Ցուրտ ու մշուշին՝ 
Մեր ընտիրներուն 
Երա՜զն եղար դուն ։ 

Շիջող աչքերու, 
Կաապ կուրծքերու 
ժպտուն զուարթուն 
էրա՜զն եղար դուն ։ 

Վասնզի • • • 
Մենք աււանց քեզի 
Խելագա՛ր կ ՚ըլլանք կամ թշուառակա՛ն։ 
Զազիր սողուններ , դիրտը մարդկութեան: 

Ո՜վ Անկախութիւն, 
Մեր երազն ես դուն, 
Մեր մուրազն ես դուն , 
Իայց պիտի գա՛ս դուն, 
Պիտի ըլլա՛ս դուն ։ 

Բարոյիկ մարդու պայման առաջին* 
Աննահանջ պէտք ես ամէն մի կեանքին։ 
Թէ անկարելին եղար դուն արդէն, 
՝ք*եզ հեռացուցին ընդմիշտ հայ մարդէն, 
Մենք ալ մոլեգին ճանկ ու ճիրան ենք, 
Այդ անկարելին ճզմող կռան ենք, 
Ատամ ենք ու ռումր ու սառ գիտութիւն 
Աշխարհ քանդելու՝ որ դա՛ս, ըլլա՛ս դուն ։ 

Ո՜վ անկախութիւն, 
Պիտի գա՛ս նորէն, ա՜խ, պիտի գա՛ս դուն, 
Հայ հոգիներու կեանք պիտի տաս դուն 
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Օր մ՛ալ ընտրուսւծ՝ անթիւ օրերէն, 
\ ո ր Աւարայրի օրը հրեղէն, 

Մարմին աւփր դուն, 
Ո՜վ Անկախութիւն, 
էրաղ չէիր դուն։ 

Ու թացիր պողպատ դոսւը տաճարին 
Ու բագմութիւններն Հայոց Աշխարհին 
Մոլեգին մահուան ու սովի մէջէն 
Ու թշուառութեան թունդ ծովի մէջէն 
Վագեցին եեւքով ըմպելու անյագ 
Սուրբ Ազատութեան նեկտարն անապակ: 

Զի ա՛լ կայիր դուն, 
Ո՜վ Անկախութիւն, 
Երագ չէիր դուն ։ 

ք*այց ճոյեմբերեան օր մըն էր մռայ լ , 
Հով մըն է Փչեց՝ խոստումով շռայլ՛ 
Թաթար-մոսկովեան դժոխքէն փրթած 
Փոթորիկ մըն էր համայնատարած՛ 
Ու բուռըն, վայրա՛գ՝ ՛սրբեց ու տարաւ 
Անցքին սւռջեւէն ամէն վատ ու լ ա ւ ՛ ՛ -

ո՜վ Անկախութիւն, 
Ա ՚ւ չկայիր դուն, 
Երա՜գ էիր դուն • • • 

Զոյգ մը գարուններ հագիւ տեսար դուն 
Ու նորէն երա՜գ, երա՜գ եղար դուն։ 

Այժմ Ս փ ի ւ ռ ի ՛ մէջ թ է Ս ի պ ի ր ի , 
կամ յամառ կառչած հողին Շայիրի՝ 
Հայ թագմութիւններն երկրին Հայաստան 
ի քե ՚գ կը յուսան, քեգի՛ կը հաւտան։ 

Ալ երագն ես դուն, 
Ով Անկախութիւն, 
իայց մուրագն ես դուն • ՚ ՚ 
Ու պիտի գա՛ս դուն, 
Պիտի ըլլա՛ս դուն ՚ • • 

ՎասՕգի, 
Ըսիր՛ 

«Արժանի էք ինձ, ու ես պիտի դամ»Տ 

Եւ տուիր ըմպել հեկտարն երկնահամ: 
Ագատութիւնով 
Ըրիր մեգ գինով։ 

կ . ԷԻԼԻԻՊԷՑԵԱ՚Ն 
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ԳՐ. ԹՈՐՈՍեԱՆ 

Ո Ւ Ր Ի Շ Ի Ն Ա Մ Ո Ւ Ս Ի Ն Ը 

(Վ է Պ) 

ս . 

- Զիթօ՛ Արմենիա • « • 

- Կեցցէ՛ Հա յաս աան • • > 

- Կիլիկիան մերն է . . . Մե՛րն է Կ իլիկի ան . . . 

տ ս ՚ յ | յո յն, արաբախօս քրիսաոնեաներ կը պոռան , կը բացա գան– 

չենէ 

Թրքութիւնը Հեռացած սմքած, որսացած է քաղաքի իր թազամա– 

սերուն մ ԷԼ ; 

Եկեղեցիներու, զանգերը, արեւածագին սկսած* գուլ յ%լ գագար 

չունին տ Ամէն թաղէ, ամէն զանգակատուն է չընգՀ ատուող ղօղանԼը ժողո-

վուրդը ոաքի Հանած է Հ 

Մ արդկային Հեղեղ: քաղաքը կը ցնծա յ մեծով ու պզաիկով է ՛Բա– 

ԴաՔԸ Կ՝երգէ , կը պարէ ճամբաներու երկայնքին է 

Երիաասարգ ազբիկներ եւ կիներ պաաու֊Հաններու առԼեւ թէ պա– 

աըչգամնեբու վրայ՝ սպիտակ թաշկինակներ , Եռագոյն դրօշակներ կը շար-

ժեն յ Երկարաշունչ , զիլ ճիչերով կը մասնակցին ընդհանուր խրախճանքին , 

աւելի ու աւելի ՀրաՀրելով անցնողներու խանդը է 
- Զիթօ Արմհնիա՜ . . . : 

Մերսին ՚. 

Մայիս 2 8 , 1 9 1 9 ։ 

Անապատներու մաՀաստանԷն ճողոպրած, տակաւի՛ն ցնցոտիներու 

մ ԷԼ, տակաւի՛ն տուն—տեղ չեղած, նիւթապէս թէ ֆիզիքապէս խորտակ– 

լած Հայութիւնը իր անկախութեան առա Լին տարեդարձը կը տօնէ ։ 

Ս ուր էն Աանուկեան իր ձեռնափայտին արծաթէ գլուխը օդին մէԼ 
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չարժելով՝ Հոսանքին Հեա կ՚երթայ՛. Նոյն խօսքերու կրկնութիւնը։ Նոյն 

եղանակները ։ թեւանցուկ, կամ ձեռքէն բոն ած, մ օաը գանուող պա տա– 

Հական մարգոց Հեա կը պարէ։ Պար չ է ՛ , բերկրանքը արաայա յաելու, ինք-

զինքը սպառելու Համար խոյանք մը , վեր-վեր նեաուելով ու սալայատա-

կին Հարուածելով ։ 

- Աչքգ լոյս , եղբա՛յր • • . տ Աչքդ լոյս, կ ա մ ա ւ ո ՚ ր . . . : Աչքդ լոյս , 

Հօրեզրա՛յր • • « յ Աչքերնիս լոյս , զաւա՛կս • • • : 

էքանօթ, անծանօթ է մեծ ու պզտիկ իրարու Հետ կը Համբուբուին ; 

Գերեզմ անէն յարութիւն առած Հա յութեան աւետիսը տալու, եզբա յրական, 

Հարազատի զգացումները փոխանակելու: 

Աերսինի փողոցները նեղ կու գային խուժող ամբոխին, որ աւելէ 

ու աւելէ կ՚եռար է կը գինովնար , կը խելագարէր , պայթիլ կ՝ուզէր ։ 

Աօտեցոզ նուագախումբի շեփորներուն եւ թմբուկին ձայնը, ճամ– 

բու երկայնքին, ակօս մը կը բանայ՛. Մարգիկ զիրար Հրմշտկելով աք ու 

ձախ, պատերու տակ կը սեղմ ուին ։ 

Աուրէն Հազիւ մէկ ոտքը կը զետեղէ գրան մը սեմին ։ կը մնայ ան-

շարժ ՚. Շունչ մը կ՚առնէ ։ ճակտի քրտինքը կը սրբէ ՚՛ Ոսկեզօծ ակնոցները 

կը շտկէ , Համրացնէ քթին վրայ։ 

Արեւը կիզիչ էէ սակայն ծովէն փչող Հովը կը զովացնէ այտերն 

ու ճակատը ։ 

- Զ ի ՚ ի ՚ ի ՚ թ օ ՚ օ ՚ օ ՚ օ ՛ Ա ր - մ ե ն - հ ա ՜ ա ՜ ա ՜ ա ՛ ՛ • • • 

(իոզովուրգը ցնորած է արգէն ։ 

ԾափաՀարութիւն ։ թաշկինակներու պար : 

Շաքարի, ծազիկներու, ծաղկե քուր ի տեղատարափ մը կլիքնէ ճամ– 

բուն վրայ։ Միլիոն ու միլիոնաւոր թիթեռներու նման ծաղիկները պար 

կու գան օգին մէք, մարգոց գլխուն վերեւ յ 

Ա պիտակ Հագած երիտասարդներու խումբ մը կը մօտենա յ Հսկայ 

Եռագոյն դրօշակներ պարզած, ուրախ, խրոխտ, լուսաշող ճակատները 

բարձր բռնած՝ կը մրճահարեն սալայատակի քարերը կրունկի Հարուած-

ներով • •« 

"Նսւյիր նրան, երեք զոյնով 
նուիրական մեր նշան • • • 

Հովը գինովի քմայքներով կը խաղայ Հարիւրաւոր դրօշակներու 

մեծածաւալ ծփանքներուն Հետ, դրօշակները ծիածան առ ծիածան կը բաց-

եին արեւի ճառագայթներուն առքեւ։ 

ժողովուրդը կորսնցուցած է ամէն զզտյաբանք ։ Զեն լսեր : Զեն 

տեսներ։ Ո աքերուն տակ Հողը ու ամբոՎ աշխարհ գոյութիւն ունենալէ 

դադրած է։ Մ Ի՛՞ՔԸ սրբու^ծ է ուղեղներուն մէք: Բառերը կորսնցուցած՝ 

իրենց իմաստը։ 

Հազարաւոր մարդիկ սիրտ ու թոք կը բզկտեն, իրենց ձայնը առա-

ւելագոյն աստ իճանի մը բարձրացնելու զուարթ խելագարութեամր X Մէկ լափի վրայ ԿԸ. Կան։ 

- Խենթանալիք բան է . . • Աստուա՛ծ ի մ ՛ . , խենթանալի՛ք բան է՛ ՛ 

խենթանալի՛ք • • • խենթանալի՛ք • • • 

Աուրէն չկրցաւ զսպել ինքզինք։ Յորդահոս արցունքներով պոռթ-

կաց բարձրաձայն, քզաձգօրէն լալ սկսաւ։ 
- Մի՛ լար, եղբա՛յրս... կը բավ՛ որքան լացինք ։ -

խօսեցաւ մէկը քովէն, ուսին չոյող Հարուածներ տալով է Աուրէնի 
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արցունքները տակաւին կը վազէին, երբ գլուխը գարձուց, նայեցաւ, քովի 

անծանօթ հայուն. մօա երեսնամեայ % իրեն գրեթէ տարեկից, բարակ պե-

խերով ու ծնօտին վրայ պզտիկ մօրուքով երիտասարդ մըն է ր , որ թէեւ 

ՀԱ՝ ի լար... մի լար», ^ կրկնէր , սակայն յուղում էն իր ծնօտն ալ կը դո-

քար է 
Երկու երիտասարդները զիրար Հազիւ գտած՝ սիրելիներու նման 

փաթթուեցան իրարու է 

- Ջե՛մ լար՛ • » պիտի չլամ. . . ա՚Հ պիտի չլանք՛ • • 

ֆք խոստանար Ս ուրէն, սա կա յն , իրարու աչքերուն նայեցան , 

երկուքն ալ նկաաեցին, ^ անկարող էին իրենց արցունքները զսպելու | 

Անծանօթը երկու ափերուն մ ԷԼ աո֊ած Ա ուրէնին գլուխը՝ սկսաւ 

համբուրել անոր ճակատն ու այտերը է 

Հա^ կամաւոբներոլ զօրասիւնը կ՛՚անցնէր, նուագախումբի առաԼ– 

նորգութեամբ է 

Պղինձէ շեփորներ կը փայլփլէին» Շեփորներուն սուր ձայնը կը 

պա սյո. էր միԼոցը : թմբկահարը վզէն կա խո ւած Հսկայ թմբուկի կաշին 

պատ.դ.ել կը Լանար կարծես իր Հարուածներուն ուժգնութեամբը տ 

Հերէն ծաղիկ եւ շաքար կը տեղար, ծաղիկն ու շաքարը սպա-

* * ՚ ՚ Ժ Ք չունէին տ Աուրէն շուարած վիճակ մը ունէր ։ ԱԼ ու ձախ նայեցաւ: 

Փոթորկայոյզ ծովոլ նման, սպիտակ թաշկինակներ օգին մ ԷԼ շարժող ժո-

ղովուրդը կը փրփրէր ու վեր-վեր կը նետուէր խլացուցիչ աղմուկով ։ 

- Հաւատայիք բա՛՛ն է այս, - Հարցուց Աուրէն անծանօթ երիտա-

սարդին, սակայն՝ ընգՀանուր աղմուկին մէԼ ձայնը կը լուծուէր, 

Զանգակներու ձայները խշացած էին արդէն, չՀ/Ն լսուեր » 

ձեռնափայտին գլուխը օգին մէԼ չարժելով՝ ինքն ալ փորձեց 

ձա յնը ձգել ւ Ջ կրցաւ ք 

Օսլայուած բարձր օձիքը գէշ կերպով կը սեղմէր վիզը I Տաք ու 

փոշի, սեղմուած պատինէ մէկ ոտքի վրայ, յոգնած եւ յուղումէն ուժաս-

պառ , ուղեղին մ ԷԼ դարձող անիւ մը ունէր։ 

Գլուխը ետին* պատին կռթնեցալ \ Եթէ ամէն կողմէ սեղմ ուած 

էԸԱար, անպայման վար պիտի սահէր, իյնար ւ Ծովէն փչող խոնաւ ու զով 

Հովը Հաճելի է ր , սակայն իրեն այնպէս եկաւ, թէ արեւի լոյսը դանդաղօ– 

րէն կը մոխրանար է 

Փակեց աչքերը ւ 

Նուագախումբը, նաեւ կամալորնեբոլ խումբր՝ իրենց պողպատ– 

եայ կրունկներով՝ եկան ու անցան յ 

Մարգոց աղմուկը աստիճանաբար կ՝իԼնէր է 

Զանգակներու ձայնը լսելի կը դառնար« 

ճակաին քրտինքը կը պաղէր % Անգամ մըն ալ Հանեց թաչկինակը է 

Ջորցուց ճակատը, այտերն ու վիզը է Բացաւ աչքերը։ 

ՃԷէԴ Ւր գ է ՚ ք Ը. ւ պատուհանի մը առԼեւ , յաղթանդամ , առոյգ ծե-

րունի մը աեսաւ տ Ապիաակ, թաւ պեխերով, երկար մօրուքով, ճաղատ , 

խոշոր գլուխ ով, քթին վրայ սեղմ ուած զ" յգ մը ակնոցներու ետին՝ զննող 

կլոր աչքեր ։ Օսլայուած բարձր օձիք եւ մոխրագոյն զգեստ յ Բաճկոնի մէկ 

գրպանէն միւսը ժամացոյցի Հաստ ոսկի շղթայ մը կԳրկարէր է 

Ծերունիին քովը երիտասարդ կին մը կար, ^ աղքիկբ, անպայ-

ման է Հօրը նման սպիտակ, փայլուն մորթով, տրեւին տակ կարմիր-

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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կարմիր կը փայլէր ւ Նուրբ, բարակ գէմք մը ել նլաձել աչքեր ունէր է Սեւ 

սաթէ մազերը Հիւսկ-Հիւսկ կը կա խո վին ուս եր էն վար՛. 

Երկնային, բաց կա պո յսա շրքա զգեստ մը Հազած էր , բարակ մ է ք ֊ 

քին սեղմ ուած, գերազանցապէս զգալի գար ձնելով կուրծքին ամբողք Հա– 

րըստութիւնը, ստինքներու կլոր քանդակումով։ Սպիտակ չղարչէ օձիքը 

՚Լդէն չՈԼրք ծալք-ծալք կը դաոնար է ՐւսերԷն մինչեւ արմուկը, չրքազզես-

տի թեւերը ուոած էին, արմոլկէն վար դաստակին փակածէ 

Օչ մէ՛կ ոսկեղէն զարդ, ո՛չ իսկ օղերէ 

Ս ուր Էն մէկ ակնարկով նկատի առաւ ազէաւական տեսքն ու շար-

ժումները պաաուՀանի զոյգին է 

Ծերունին՝ Հանդարտ ու խոՀուն* Հայրաբար կը մպտէր բոլորին 

ու ձեռքի պզտիկ շարժումներով կը պատասխանէր վարէն, փողոցէն իրեն 

ուղղուած յարգանքի նշաններուն է Աղքիկբ խոշոր կողովի մը մ Է քէն՝ արագ, 

ճկուն, Հմայիչ շարժումներով՝ ափ—ափ ծաղիկ կը թափէր անցնողներու 

վբայ է 

Գերագոյն վա յրկեաննե րոէն՝ գերագոյն , ան Հաւատա լի Հրաշքներ 

կը կատարուին մարդուս ներաշխարհին : ՊատուՀանի ազքկան զեղեց կու– 

թիւնը, իր պարզութեամբ, խայտանքովն ու Հրապոյրովը՝ յանկարծ օր Էն 

եւ ուժզնօբէն կլանեց երիտասարդին սիրտը է 

- Աղուոր Է , - մ տածեց , - աղուոր Է եւ գեղեցիկ : 

Դալուկ, նիհար դէմքերով, տկար, կմախացած ու Հազիւ—Հազ 

պա աս պար ուած մարմիններով որբ ու որրուՀիներու չարքը կը մօտենարէ 

Հաբիլր-Հարիւրաւոր մանուկներ, պատանիներ, իրենց ուսուցիչ եւ ՈՆ– 

սուցշուՀիներու առա քնոր գութ եամբ կ՚անցնէին երգելով՛. 

ժ՛ողովուրդի աղմուկն ու ծափաՀարութիւնները կանգ առին : Օգին 

մէք ծածանող թաշկինակներ վար իքան, գլուխներ կախուեցան՝ տխուր 

յիշատակներով տ խաղիկներու տեղատարափը կեցաւ է 

ՊաաուՀանի ազքիկը թաշկինակ մը ունէր ալքերուն աոքեւ է Ամէ-

նուն աչքին արցունք կար է 

Աուրէն որքա՛ն պիտի ուզէր այդ վտյրկեանին վերը ըլլալ ա այդ 

ազքկան արցունքները սրբել իր թաշկինակովը, սակայն այգ Հմայքը տե– 

IIԻ լքի նման անմերձենալի բան մըն էր։ 

- Ծաղիկ ցանեցէք մեր որբերու ոտքերուն տակ, - պոռաց յան-

կարծ , ֊ մենք բո լորս ալ որբեր ենք > ԱմրողԼ Հայ ազգը որբ է: Մեր որ-

բերով նոր ազգ պիտի կերտենք, մեր Հայրենիքը պիտի շէնցնենք, ապրի՛ն 

որբերը, Կեցցէ՛ Հայաստան, Զ ի ՚ ի ՚ ի ՚ ր օ ՚ օ ՚ օ ՜ Ա ր - մ ե ն - ե ա ՚ ա ՚ ա ՜ ա ՛ . . . Ա պ -

րի՛ն որթերը– 
Ամէն մարգ Աուրէնին կը նայէրX Ամէն կողմ էն սկսան ծափաՀա֊ 

րել եւ իր բացագանչութիւններուն արձագանգելէ 

Պատուհանի ծերունին գլխու քա քալեր ական շարժումներով ու ժ ը ֊ 

պիտով սկսաւ ծափաՀաբել։ Ազքիկը վայըկեան մը նայեցաւ Աուրէնին, 

ապա Հօրը դառնալով ինչ-որ յանձնաբարութիւն մը ըրաւ, որ ներս մտաւ 

եւ ինք վերսկսաւ ծաղիկ թափեր 

Որբերը անցան ու գացին» 

Գպրոցական աշակերտները եկան ու անցանէ 

քահանաներ պատարագի զգես տա լորում ով ու դպիրներ շարական 

երգելով անցան է 
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Աուրէն այլեւս իր ուլաղրութենէն չէր Հեռացներ պատուհանի 

բնակիչներու չարխումները է 

Գորգերով ու ծաղիկներով ծածկուած տախտակամած մը, վրան՚ 

թագուհիի նման հ աղուած ավԼիկ մը « Մ ա յ ր Հ ա յ ա ս տ ա ն » / » կը ներկա-

յացնէր ; Շուրթը Հրե չտա կի թեւերով աւելի փ»քր ազբիկներ եւ այգ ամ-

բողԼ կառո լցուածքը իր ծանրութեամբ՝ իրենց ուսերուն առած մօտեցան 

քաղաքի ամենայայտնի անձնաւորութիւները, բոլորն ալ պաչտօնական % 

սեւ Հագած, սեւ գլխարկներով եւ սպիտակ ձեռնոցներով է ( 

Ծերունին պատուՀանին աո.Լել երեւցաւ լայն, ցած սակառ, մը 

ձեռքին։ ԱդՀիկը վրայէն ծածկոց մը վերցուց ու պարունակութիւնը գէպի 

փողոց նետեց է 

Երկ վեցեակ մը սպիտակ աղաւնիներ իրենց թեւերը լայնօրէն բա– 

ցին մ ի ի ցին մ ԷԼ։ 

Երկրորգ սակառ, մըն ալ բացուեցաւ, երրոբգ մը, ձոԲԲ"ԲԴ ՚ ^ Բ ։ 

Հարիւր ի մօտ աղաւնիներ սկսան թո֊չկոտիլ մարգոց վերեւ ։ Շա-

տեր ի Լան թառիլ «Մայր Հայաստան»^ չոլբ1ը* ուրիչներ տանիքներու քի-

ւին։ Ոմանք վերստին կը դաոնային դէպի պատուՀան ։ ԱղԼիկր գժուարու– 

թիւն չէր կրեր զանոնք բռնելու ու դարձեալ վար նետելու % 

Ա ուրէնին այնպէս թուեցաւ, թէ աչխարՀի մ ԷԼ չկայ աւելի ք ք ^ Հ 

պատկեր, քան պատուՀան ի աղԼկան նկարը, երբ զո յգ մը աղաւնիներ ա– 

փերուն մ ԷԼ բռնած կը մօտեցնէ իր զգայայոյզ կուրծքին եւ զանոնք քեղի 

կը նետէ: Մինչ աղաւնիները իրենց անկումին Հետ թեւեր կ՚առնեն, աղԼր– 

կան դէմքին վրայ գոՀունակութիւնն ու բերկրանքը ծաղիկ—ծաղիկ կը 

բացուինՏ 

Մուրէն չէկ մազեր ունէր եւ բարձր Հասակէ Գրան սեմին, իր 

բարձր դիրքով դիւրաւ նկատելի Էր տ Իր Հիացիկ նայուածքը աղԼկան ու– 

չագրութիւնը գրաւելու Էր է Անգամ մը իրեն այդպէս թուեցալ, ուրիչ ան-

գամ մըն ալ բռնեց աղԼկան ակնարկըյ 

ՊատաՀեցաւ նաեւ անսպասելին է 

Աղ Լի կը աղաւնիները կուրծքին տանելու վրա յ Էր, երբ տղան ակ-

նարկին Հանդիպեցաւ, որ իրեն կը ժպտէր ։ Երկու երիտասարդներու աչ-

քերը մէկզմէկու գամուած մնացին է Ազբիկը ուշացաւ աղաւնիները գուբս 

նետելու ու սեղմեց զանոնք կուրծքին վրա յ է 

Տղան պիտի ուզէր որ ազԼիկը իր այդ դիրքովր մնար յաւիտեան, 

որպէս նկար կամ որպէս արձան ։ Զես գիտեր ինչո՞ւ խոստումները աւելի 

երԼանկութիւն կը պա աճառեն մարդուս, քան նուէրը՝ ստացուելէն ետքէ 

Աուրէն կը կարծէր որ աղաւնին իր կողմը պիտի նետուէր այնքան ա– 

տեն, որ ազԼիկը իր դիրքին մէԼն էր ու այգ սպասումին Հետ երԼանիկ, 

չես գիաեբ ինչպէս, երիտասարդը բնազդաբար աչքերոլ եւ գլխու չարժոլ– 

մով նշան ըրաւ աղ Լ կան որ արձակէ աղաւնիները է 

ԱղԼկան ժպիտը ս բրուեցաւ գանդաղօրէն, ու աղուն երկրորդ նշա-

նին վրայ աղաւնիները ուժղնօրէն նետեց գէպի Հեռացող «Մայր Հայաս-

տան» կենդանի պատկերը է 

Գ. Թ՛ 
(Հար– 1) 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 



131 

ԱՐԱ ԱՐԾՐՈՒՆհ 

ԵՕ ԻՄ ՀԱՅՐԵՆԻ ՄԱՅԻՍԱ Կ՚ՈԻԶԵՄ 

Յիսուն մսւյիսնհր օսւաչ՝ Մ ե ծ Մայիսին* հսկտյ լերան լանջերում, րարձրադիր լճի 

ափին, քայ լամոլոր գետին մօտ* տարրեր լււյս մը ծագեցաւ , Հ ա յ կին խորհուրդը թ՛ա-

փանցեց մեր Արտերուն ո ւ տնակներուն մ է ք ։ Նսկիրեաք հալի շրթները վ ե ց հարիւր տար– 

ւայ կարօաով համբուրեցին վերադարձած Ազասաւթիւնը : 

Ահա, Մայիս է դ ա ր ձ ե ա լ ։ Ազատութիւն մը իր թ ե ւ ե ր ը տարածած՜ է երկնքի կւս– 

պոյսփն վ ր ա յ , ազատօրէն կ՛ընթ՛անամ գարճաՏարսյր ու հիւրընկալ ճամրաներէն, ր ա յ ց 

պակաս րսւն մը կայ մթնոլորտին մ է շ , ծարաւ մը կը զգամ ա յ ո ազատ երկնակամարին 

տակ՝ - ես իմ աշխարհի ազատութիւնը կ ՛ ո ւ զ ե մ ։ 

Մայիս է դարձեալ» • • 

ֆսւդկախարդուած է մօտակայ լ ե ո ը ։ Էն անոր ս է գ կատարին, ձիւնէ յաւիտենա– 

կան պատմուճանին վրայ արեւազօծ տմպեր կը նստին, վ ե հ ո ւ թ ի ւ ն մը կը զգենու լեո.ը: 

՛Նայուածքս գամուած է անոր անհասանելի կատարին ե ւ միտքս կը ս ո ւ ր ա յ ; Արիւնս կը 

պ ա ւ թ կ ա յ ՝ - ես իմ Մասիս սարը կ ՛ ո ւ զ ե մ ։ 

Մայիս է դարձեալ՛ • • 

Լերսւճ հպարտ նայուածքին տակ՝ գետ մը կը թ-աւալի, կը փրփրի ե ւ հին դ ա ր ե -

րու անեունէԱ եկած երգ մը կը թ ր թ ո ֊ ա ց ն է շրթներուս վ ր ա յ , դարաւոր ե ր գ մ ը * - ես ի մ 

կամրչըճկէց գետը կնո .գեմ ։ 

Մայիս է դարձեալ . • • 

Մինչեւ հորիզոն տարածուալ ծ ո վ ը , անալիք Միջերկրականի անվրդով կապոյտը 

կը տանի մտածումներս ե ե ւ ւ ո ՚ ՚ ւ ն , հ ե ո ո ՛ ւ ն , ո ւ յանկարծ կը փոթորկի արիւնս, րողոքի տ– 

փքներ կր բարձրանան հ ո գ ի է ս , կանչեր կը լսեմ* - ես ի մ աշխարհի Աեւանը կ ՛ ո ւ զ ե մ ։ 

Մայիս է դարձեալ, աշխարհը ծաղիկ, հրաշսւփսա. յ ա ր ո ւ թ ի ւ ն ։ , Հայրենի հալէն, 

եկած մայիսեան ձայն մ ը տուն կը կանչէ զ ի ս ։ Ուրիշ Մայիս մը կը րացուի մտքիս Սոն-

քել ե ւ ամէն ինչ կ ՚ ա յ լ ա կ ե ր պ ո ւ ի ։ Լեռը կը րարձրանայ, գետը զուարթ օրէն կը կարկաչէ» 

լիճը պայ ծա». հ ա յ ե լ ի մը կը դսսւնայ, ծաղիկները չեն վախնար մարգոց գարշապարներէն, 

մարդիկ կը գինովնան երշանկութեամր ե ւ յաղթական դրօշներ կը ծփան մ ա ք ո ւ ր օդին 

մ է , . . . 

Հ ե ո ա ւ ո ՚ ր հ ո ղ , մայիսեա՜ն կարօտ։ 

է)ս ի մ հայրենի Մայիսը կ ո ւ զ ե մ » * * 

Ա– Ա– 
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ՆԵՐՍեՍ ՎհՐԱՊԵԱՆ 

ԿՈՅՐԻ ՄԸ ՏԵՕՈԻԹԻԻՆԸ 

Մայիս ՝2Տ–ի օր մըե էր եւ տօնակա– 

տարութի ւնը աեզի կ՝ ունենա բ (&.էգր—ՆաՀ– 

րի «գերմանիկ» սրահին մ Էի 

Ձորս կոյրեր , նստարանի մը վբայ 

շարուած՝ մտիկ կ՚ընէին յ 

Տայտագիրը լաւ պատրաստուած էր տ 

Բանաիւօս մր իբրեւ Հրաշք ներկա– 

յա ցուց պատահածը : 

Երկրորդ բանախօսը ըսաւ* թէ Մա– 

յիսեան ճակաաամարաներուն մասնակ– 

ցող Հերոսներուն անունները ոսկի տա-

ռերով պէտք է գրուին Հայոց պատմու-

թեան էշերուն։ 

կողովուրդը կը ծափահարէր , կոյ– 

բերն ալ է 

Իրենց Համար , անշուշտ , կարեւորը 

լսելն էր, եւ բանախօսներուն, երգողնե– 

բուն, արտասանողներուն ելոյթները լաւ 

կ՛անդրադառնային անոնց դէմքերուն վը– 

րայ, ա յսուՀանգերձ խնգալս կու գար, 

երբ ակնարկս իրենց վրայ կանգ առնէր % 

Ջ որսն ալ ծեր, կոյր կիներ էին է Ու 

մ Է կը ծանօթ Էր մեղի, յաճախ կու գաբ 

մեր աունը եւ նիւթը միշտ Ա • *հիրքը 

Կ՝ՐԱաՐ • Հեղինակաւոր կոյր մըն Էր է Ե– 

րեւի գլուխը Հաւաքեր Է իր բախտակից-

ները եւ եկեր յ անցուցի մաքէս է 

Տօնակատարութիւնը վեբէ գտաւ տ 

քոյրերը , մէկու մը առաիորգութեամբ , 

թեւ—թեւի մտած՝ գացին ։ 

՛Բանի մը օր ետք, նորէն մեր տունը 

եկաւ մեղի ծանօթ կոյրըւ Նստած էինք 

պատշգամ ։ Հարցուցի . 

- Ինչպէոս գա աք Ա՛ ա յիս 28—ի տօ-

նակատարութիւնը , օրիորգ Աաթենիկ ։ 

- Գո" էն ալ ներկայ Էիր է 

- Անշո՛ւշտ , այո՛ ւ 

- Շատ լալ Էր, - ըսաւ է 

- Կը նշանակէ Ա՛ ա յիս 2 8 – ա լ կը 

հեաաքրքրուիք, էէ ի գիտեր է 

- ինչո*ւ պիտի չՀ եաաքրքրուիմ , մ եր 

երեսը փայլեցնող միակ թուականը այդ 

չէ" » Մայիս 2 8 – ը աղգա յին տօն չէ" է 

էքս լռեցի, միւսներն ալ Հարցում չը-

րին , ինք միայն խօսեցաւ, աւելի ճիշգը, 

սիրտը պարպեց է կարծես Հարցումիս կը 

սպասէ բ ւ Զարմացած իրեն կը նայէի ւ 

Մ ինչ ա յգ , իր բ երանէն միա յն Ա • Գիրքի 

մասին լսած էի, մինչդեռ. Հիմա թունգ 

աղգա յնականի մը տպաւորութիւնը կը 

ձգէր վրաս, կարծես իր գրամի մէկ ե– 

րեսին վրայ Ա • *հիրքը գրուած էր եւ 

միւս երեսին* Հայոց պատմութիւնը է 

- Այգ զէնքերը, - չաբունակեց կոյր 

Աաթենիկ, — մենք վեց Հարիւր տարի ա– 

ոաէ պէտք է պարպէինք թուրքին դէմ ։ 

Մեր պարտութեան մեծագոյն պատ-

ճառը մեր տարտղնումին կը վերադրէր * 

Տրուած էինք Պաքուէն մին չեւ Պոլիս, 

աւելի Հեռուները լ ի*նչ գործ ունէինք 

մ ենք քիուսիո յ խորերը , Պա լքանեան եր-

կիրներու մ է ի 3) րան սա , Ամերիկա է կր 

զարմանար , որ մեր մտաւորականները, 

իսրայէլ Օրիէն մին չեւ Խրիմ եան Հա յ– 

րիկ\ Նալբանգեանէն մ ին չեւ ^օՀ րապ 

այս կէտը նկատի չէին առածէ 

- Ւ*նչ պէտք ունէր իսրայէլ Օրի 

այստեղ-այնտեղ թափառելու, թող Հա– 

յութի էն ը Համախմբելո ւ աչխա տանքին 

լծուէր I դ՛աշնակցական մտաւորականնե– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Ե7 
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րը միայն ճիչգ մ տ աճեցին է Գուն Ակն ուռ-

նին կը ճանշնա՚*ս , կարդացած—լսա՛՛ծ ես 

անոր «Գէպի Երկիր» գրութիւնները յ 

Ցեաոյ Աիամանթօն , Ս իամ ան թո յ ի «Հայ 

դաշահրոՆ պաղատանքը»: 

Ամէն բարիք եւ մարդկային չարիքներու. 
ամէն դարման, 

Մեր խորհուրդէն, մեր խաւերէն, 
մեր օրէնքէն պէտք է յուսալ • •« 

(Է սա էէ՜ խօսքերուն եւ ր երած վկայու-

թիւններուն կ ուզէի Համամաութիւնս 

յայանել , րայց առիթ չէր տար , ի՛նքը կը 

խօսէր• 

Փ Այս խորՀուրգը գործի վերածեցին 

մեր յեղափոխականները, ըսին որ «Օ– 

աարներէն չկայ յոյսծ, այգպէս ըրաւ 

Արամ Ա՝անուկեանն ալ, չձգեց որ ժողո-

վուրդը ցրուի , Հեռանայ երկրէն , Համա-

խըմրեց բոլորը ու յաղթեցինք, անկա-

խութեան աիրացանք: 

Աուբճ Հրամցուեցաւ։ Աոլրճը ընդ– 

Հաաեց իր խօսքը ։ ի)որՀեցայ, թէ ըսե-

լիքը վեր քացուց ւ ՚Բառոր գ մամ եաք , 

կանչեց ղիս մ օաը ւ 

Գիանական մ ը , - սկսաւ նորէն 

օրիորգ Աաթենիկ, - Հաղուագիւա ծա-

ղիկ մը գանելու Համար եբկրէ—երկիր 

կը թափառի եւ, ի վերջոյ, գի^֊զի մը 

ծայրը, բարձր մա յռի մը սաոբոաը կը 

- - - - - ա 

աեսնէ իր փնաոած ծաղիկը, որուն ան-

կարելի կ՝ըլլայ Հասնի լտ Ա՝օաը սլղաիկ 

աղայ մը կը նշմարէ • 

- Տղաս | - կ՛՛ըսէ գիանականը , ե– 

թէ մէքքգ պարան մը կապեմ ու վար ի– 

քեցն եմ քեզ, կրնա՞ս այգ ծաղիկը ինծի 

բերել տ 

- կրնամ, - կ՝ ըսէ աղան , - պայմ ա– 

նաւ որ Հա յրս բոն է պարանին ծա յրը Տ 

Հնաբանին ծա՛յրը՛» , Հաոաչեց կոյրը , 

եւ անմիքապէս իր պաա մ ած օրինակով 

պա բզեց միտքը՛ 

- Ա՝ ենք մի լա մ եր պարանին ծա յրը 

օաարներուև յան ձնած ենք եւ այգ պատ-

ճառով միշա ալ աղէաներու Հանդիպած ։ 

Միայն 1 9 1 8 Մայիսին, մեր պարանին 

ծա յրը Արամ Մ անուկեանին յանձնեցինք 

եւ արդիւնքը վայելեցինք, անկախու-

թեան տիրացանք , փրկուեցանք • • • տ 

Սիրեցի կոյբին գաղափարներըէ Աֆ 

մեզմէ լաւ պեղած էր պատմութիւնը եւ 

բաց աչքերով կոյրեբէն շատ աւելի լաւ 

կշոած դէպքերը % 

ՀՀ ինք կուբանոց առաջնորդող կինը 

եկաւ ու երբ մեկնելու վրայ է ր , կանչեց 

զիս մօտը ու ըսաւ • 

- Մայիս 2&-Հ» յաղթանակի օր ըյչա– 

լէ զատ, նաեւ գաս առնելու օր է , պէտք 

է գաս առնենք, գա՛ս,– եզրակացուց ու 

մեկնեցաւ I 

Ն– 

ճ1ց1է1Տ6ճ Ե՛վ 



134 
Ր Ա Գ Ի * 

/ 

Ս ա յւդարապսւտի 8ու֊շար.ձա1ւ–զանգակաառւ1ւը 



է Ա + Ի \ . 135 

Պ. Ս Ն Ա Պ ե Ա Ն 

ԱՂՔԱՏՆԵՐՈՒՆ ԱԻԱՆԳՈՒԹԻԻՆԸ 

Երկրորդ աշխարհամարտէ վախճանր 

աւետող Լուրերը Հազիւ Հաստատուած 

մարգէ/լ, մեծն ու փոՔՐԸ ւ ոտքի ելան եւ 

Երուսաղէ մ է մեծ ու փոքր զանգակները 

*/էէ ուած պոռթ էլում ով լեցուցին մթնո– 

լորտը է 

Ա՝ Էւս բոլոր ժողովուրդներուն վեր էն 

նայող ցեղակրօն Գերմանացին ծունէլի ե– 

կած Էր, ու խնդութիւն Էր ամ Էն կողմ, 

տարածասփիւռ. , սլա յթուցիկ խան դավա– 

ռութիւն * 

Ղ՛ասերը ընգՀատուեցան ան մ իքա– 

պէս է Փոխ տեսուչը կարգի դրաւ մեզ եւ 

ուղղուեցանք գէպի մայր տաճար : ՏԼան– 

գակներուն աւետաբեր ղօղանջին ի լուր, 

մողովուրգը արդէն խռնուած էր Հոն \ 

թափօրի մը գլուխը անցած՝ դաՀ– 

լիճէն վար ի քաւ նաեւ պատրիարքը ւ 

Շուտով ստ եղծուեցաւ տօնական 

մթնոլորտ մը է Բուրվառները չարժեցան : 

Առաջացանք Հ Հրաշափառին կչո֊ոյթով տ 

Պատրիարքը Գլխադիրին առքեւ խաչա-

կնքեց , ծնրադրեց տ Ա կսանք ուրիշ շարա-

կան մը. «Այսօր երկնայինքն ուրախա-

ցան ընդ երկրաւորացս նորոգման» է Պատ-

րիարքը աւագ խորանին առքեւ եւս աղօ– 

թեց , ապա, դառնալով ժողովուրդին* 

«Խաղաղութիւն թողում ձեզ, զխա– 

ղաղութիւն զիմ տամ ձեզ» • • » 

- ԱշխարՀի բոլոր ժողովուրդները 

խաղաղութիւն կը շՆ շեն այս պաՀ ուն, » 

սկսաւ պատրիարքը, - ամէն մարդ 

ծութեան մէք է , պատմական օր է այս 

օրը, տառապելոց մխիթարութիւն բերող 

օրՀնեալ օր » 

կողովուրդը շարուած ուշագրոլ– 

թեամբ կը ՀետեւԷր քարոզին է ԱՀեձկոլ– 

թեամր սպասած Էր ա յդ օրուան, յոգ-

նած Էր, ոլէտք ունէր խաղաղութեան 

€Խաղաղութիւն թողում ձեզ, զխա– 

ղաղութիւն զիմ տամ ձեզ& • • • 

իր խօսքը աւարտելէ ետք, քարոզէ– 

չ ր է նոյն Հանդիսաւո րութեամր , օրՀնեց 

թշնամին Հարուածող բանակները ( ոգե-

կոչեց զոՀերուն յիչատակը ու ղօ ղան քող 

զանգակներուն Հետ, ու տաճարին մէք 

խռնուած բազմութեան մ ասնակցու– 

թեամբ՝ 

Տէր Ոզորմեսւ, Տէր Ողորմեսւ, 
Տուր աշխարհիս խաղաղութիւն 

Աղօթքը Լէինք աւարտած տակաւին է 

երբ անդրադարձա յ , թէ Մ ա յիս էր ամԷ— 

սը ու յիչեցի ուրիշ Աայիս մը , մե՛ր Մա– 

յիս ը , Ա՚այիս ամսու մը միաՀամուո. թա-

փով ղօղանքող մ եր զանգակները յիչեցի , 

վեց Հարիւր տարիներու ընթացքին առա-

քին անգամ զուարթօրէն լեզու ելած մեր 

վեց Հազար զանգակներուն Հրաշալուր 

ղօզանքը, ղօղանքին Հետ մեր յաղթա– 

ժւցւէւտ6ժ Ե՝վ 
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պանծ կտրիճներուն տողանցքը, ժողո– 

վքլր ղա կան թափօրներն ու. ալեծածան 

դրօշները՛. Բանաստեղծի մը Էգերուն մ ԷԼ 

Հանդիպած Էի անոնց, եւ բանաստեղ-

ծին ձայնագրած ղօղանջներուն Հետ ես 

այն ատեն լսած Էի արիւնախանձ մեր Հո-

ղերուն արթնցող չչունԼը \ տողանցող 

բ տնակներուն Հետ տեսած՚ մեռելներուն 

ժպիտը , ծփացող դրօշներուն ներքեւ 

աւերակներէն բխած լոյսը* 

էյ՛ն րա գիր Տէր Ողորմեա երգած պա– 
Հուս՝ նոյն ձայները արձագանգեցին Հո-

գիիս ւ նո յն պատկերները կրկնուեցան , 

րա յց մ եր ղանգակներուն պարգեւած Հր– 

պարտութեան փոխարէն՝ ա յս զանգակ-

ները տխրութեամբ Համակեցին զիս, 

ընգՀանուր ուրախութեան մասնակցելու 

թափս կոարեցաւ մէկէն, փոխանակ ա– 

զօթելու, ՀայՀոյելոլ արամագրութիւն 

մը թափ առաւ սրտիս ու սրբազան տա-

ճարին մ ԷԼ սկսայ ՀայՀոյանքներ մռըլ– 

տալ, ՏայՀոյեցի այս յաղթանակը այն-

քան բուխ սրաով տօնող պատրիարքին 

ու վարդապետներու գասուն։ Ասոնք 

պղտորած էին ներքին Հուրերս, մեր Ա ա– 

յիսին ու մայիսեան մեր կտրիճներուն 

Հանգէպ իրենց տածած ատելութեամբ , 

ապերախտութեամբ % ասո՛նք՝ որ ուրի-

շին յաղթանակը կը փառերգեն Հիմա, 

ուրիշին նաՀատակները կ՝ոգեկոչեն , ա– 

սո՛նք՝ Տէր Ողորմեա, ասո՛նց՝ Տէր Ո ֊ 

ղորմեա ՚ . . 

Տարբեր, տարրե՛ր մա բղիկ էին ասոնք 

եւ մեր մ ի Լել Հասարակաց գիհեր ի բա– 

պէս չկային է 

էքս ծնած Էի ուրիչ մթնոլորտի մ ԷԼ, 

մեծքած ուրիչ աղօթքով, լեցուած՝ ու-

րիչ աստ ուածներ ու Հմա յքով յ Բա Լա յաղթ 

մարգոց Հանգէպ յորգ սիրտ մը կը կրէի 

ու յորգեցայ այս տան սեմին ոտք գրած 

վայրկեանիս , յորգեցայ ու նոյն պաՀոլն 

բան մը խորտակուեցաւ Հոգիիս ։ Ի՛նչ 

գիտնայի, թէ մեր Հերոսներուն յիչա– 

տակութիւնը Հերետիկոսութիւն կը ն ը ֊ 

կատուէբ Հոս։ ի՛նչ դիանայի, թէ Դաշ-

նակցութիւնը աւազակներու ու դաւա-

ճաններու կազմակերպութիւն Համարող 

մարգեր կան աշխարՀի մէԼ՛. ինծի Հա-

մար տարբեր խորք, խորՀուրդ ունէին 

անոնք, ամ էն բան է վեր դասուած ու 

պաշտամունքի առարկա յ սուրբեր էին, 

սրբութիւնէւեբ . գիտակցութեանս ամ-

բողԼ շրԼանին, սիրտս անոնց Հաշ– 

ւոյն տրոփած էր յ անոնց փառքը եր-

գած կամ պոռացած էի ամէն օր, ա– 

մ էն օր ցնծութիւն, Պանք Օթօման 

գրաւուած է , մի ժամ ու. ան մ ԷԼ Ա ազբիկ 

ցեզը ԼնԼուեցաւ, ի զէն ի վրէժ՝ ամէ՛ն 

օր : Գիտէի՝ որ բռնաւորներ, սուլթան-

ներ, թալաաթներ եղած են մեր կեանքին 

մէԼ, գիտէի որ անոնց դէմ Հսկաներ 

ծառացած են, առիւծասիրտ Հազար ա– 

ռիւծ, երկունքի բռնուած էր ամբողԼ 

Հայութիւնը, Գաշնակցութեան ցանած 

սերմերը օրՀնոլթեան պէս ծլարձակած 

էին սբտերուն, ձայն մը Հնշած էր ու 

սրտերը թունգ—թունգ ելած էին, ուրիշ 

ձայն մը ով որ քաԼ է , ի՛նչ կը սպասէ 

Հարցուցած էր , ու քաԼերը չէին սպա-

սած , ելած էին ոտքի , ոտքի ելլողներուն 

կռուեցէք տղերք ըսուած է ր , ու տղերքը 

կռուած էին, ու աղերքը ծունկի բերած 

էին թշնամ ին , կեցցէ՛ Հայաստան , ա– 

մէն օր կեցցէ Հայաստան։ 

Այս ապրումները, ամբոզ Լ վեց ա– 

միս, ստիպողական լռութեան մը դատա-

պարտելէ ետք, խաղաղարար այս զան-

գակներուն ի լուր, ել ի աես մարգոց 

զուարթ երեւոյթին՝ անիրաւուած, կո-

ղոպտուած պատանիի դառնութիւնս ա– 

ւելի սաակացաւ եւ Տ է ր Ո զ ո ր մ ե ա Լ սա– 

ռեցաւ չրթներուս I 

Վերադարձանք դպրոց, միտքս չվե-

րադարձաւ սակայն ինծի, գնաց Հ եռուն ։ 

Յէլեցի նախակրթարանի պատմութեան 

ուսուցիչս , որ անցեալ տարի , Մ ա յիս 

ամ սուն, իր բոլոր պաՀերը յատկացուց 

մեր անկախութիւնը կերտող կտրիճնե-

րուն ու Հերոսամարտներուն ։ Տիչեցի իր 

յուղումը, յորդումը, դէպքերէն, գէմ– 

քեբու անօրինակ սխրագործոլթիւններէն 

բխած իր վարակիչ ոգեւորութիւնը, ար-

ցունքները երբեմն » Առանց Հացի, Հա-

գուստի , եր դիքի՝ ժողովուրդ, առանց 

զէնքի , փամփուչտի՝ բանակ , Հ Ա յ ր ե ն ի – 
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քի ապրումով զինուած ահարկու ամ-

բողջութիւն , խոՀի, իօսքի, բազկի մե-

ծեր՝ Արամ , Նազարրէկեան , Անդրանիկ , 

Ա իլիկեան , Գրօ , Փ իրում եան , ուր ի Լ մե– 

ծազործներ , թշնամիին մաՀասփիւռ դժն-

դակներուն էէրայ խոյացող մեր Հրեղէն 

այրուձի՚ն ։ 

Ուսուցիչը կր պատ մ էր , աոանձին 

անձերու կապուած աոանձին դրուագներ 

կր թուէր, ^ու տար անկրկնելի մանրա– 

մասնութիւններ եւ իր խօսած ատեն ե՛ւ 

նստած չէի կրնար մնալ, ամբողք մար-

մինս կ՛՛եռար , ոտքի կ՚ելլէի , վազելու , 

ասցուելու տենդ մը կը մտրակէր զիս , 

պոռալ 1լ ո լզէ ր սիրտս , երգել , սլանալ , 

Հււանիլ Արարատի չոլքին, Համբուրել 

արնաթաթախ Հողը, քաքերուն Հետքե-

րը , նշխարները : ԱյնքաԴ կը սիրէի Հե-

րոսները, Հերոսները ի պատուի էին մեր 

ամբողք գիւղին մ է ք , «/ձր գ ի ՚ ֊ ղ ի ն մէք 

Հերոսները աւազակ, Հ ա յ ր ե ն ա դ ա ւ , ար-

կածախնդիր անուանող մարգեր չկային ՚ 

Հոն տարբեր էր կեանքը , սրտաբուխ , 

արդար, Աասնոյ գլխին ամէն օր ազա-

տութեան դրօչակ կը փայլէր մեր գիւղին 

մ է ք , Հերոսը կը մռնչէր եւ Աուլթանը կը 

գողդողար , մօսինը իւր նպատակին կ՛՚ուղ-

ղուէր եւ ոռնալով վար կ՝իյնար ՝Բէօսէ 

Պինպաչին. ամէն գիշեր մենք մեր մէք 

կունենայինք արնաՀեղ Գէորգը, Անդրա-

նիկ Փաշան, Աերաստացի ընկեր Ս՛ուրա– 

աը, չորրորդ գնգի Հրամանատար քաք 

՛քեռին, վիթխարի պէս կտրիճ ԱեպուՀը, 

պանծալի Համազասպը, ամէ՚նքը, կուրծ-

քէն չորս գնդակ ստացած ու կրկին 

րացան պարպող կարնեցի Գարե գինը, 

վէրքերով լի Հազար Ֆետայի, Հայաս-

տանի փառք ու պարծանք Հազար արի » 

ի՜նչ աղուոր էին մեր օրերը, մեր 

գիչեբները ։ 

Զինադադարէն ետք, իմ ժառանգու-

թեանս Հակադրուած մտայնութիւնը ա ֊ 

ւելի թունաւորեց կեանքս ։ Մօտեցող Ա՝ա֊ 

յիս 2%-ին Հետ՝ վիրաւորանքը աստիճան 

մը աւելի զգացի, նախօրեակին՝ աշխար-

հը ամբողքովին մթնցաււ Այգ Հրաշա-

փառ. օրը սովորական օր պիտի ըլլար, 

դպրոցը թա՛ց* 

Երեկո յեան ամ Էն մարդ, ամ Էն ինչ 

անՀանդուլւմելի թոլեցալ ինծի ։ ք՝ակի ա– 

րեւելեան անկիւնը, ծառի մը կէւթնած 

կը մտածէի ելքի մը մասին , երբ Հեռուն 

նշմարեցի աւարտական դասարանի ամ Է— 

նէն լռակեաց , մռայլագէմ ու դաման 

տղան՝ Վարազգատը։ Եկաւ, կանգնեցաւ 

քանի մը քայլ անդին, Հեղ մը խուզար-

կեց շուրքը եւ շտապ քայլերով դիմեց 

դէպի խաղավայր ։ Վյսյրկեան մը չան-

ցած նորէն երեւցաւ, նորէն խուզարկեց 

ՀՐ ք ապատը ել ուղղուեցաւ իմ կողմս տ 

Տեսաւ զիս։ Կանգ առաւ դիմացսէ Զա– 

խորմեցայ իր ներկայութենէն \ կռուելու 

տրամադրութիւն մը խմորուեցաւ մ էքս 

յանկարծ յ Հսկայ ում մը կուտակուեցաւ 

սրտիս : 

- Հը՜ , - սկսաւ գլուխը երերցնԼլէն I 

հԿեցցէ՛ Հայաստան՝» , ըսի մտքէս տ 

- Այս ի՛նչ բանաստեղծական մեկու-

սացում է 

Հ-ԿեցցԷ՛ Մայիս 2 8 - Հ » » , ըսի նորէն 

իւրովի ւ 

- ինչո՛՛ւ լուռ, ես % 

*Կեցցէ՛ Դաշնակցութիւնը,» , ըսի 

դարձեալ լռելեայն, այս անգամ ուղղա-

կի աչքին նայելով։ 

Վաղուան ղասերդ պատրաստա՛՛ծ 

ես է 

» Ո՛չ» 

- ինչո՛ւ։ 

- Ջեմ գիտեր , անա՛նկ ։ 

- Ես գիտեմ է 

"" Ւ՞նչր , - Հարցուցի խուճապի մատ– 

նըւած է 

- Պատճառը, տխրութեանդ պատ-

ճառը , առանձնութեանդ պատճառը ւ 

Չխօսեցայ ։ կասկածելի իր յայտնու-

թիւնը աւելի խորացուց կասկածներս » 

Մէկը զի" Հետապնդելու պաշտօ՛ն տուած 

էր իրեն արդեօք։ կարծեցի, թէ թակար-

դի մէք բռնուած եմ։ Աիրտս թունդ ե– 

լաւ: Արգէն չէի սիրեր այս տղան ու Հա-

ւատա քննիչի իր դերին մէք ուղղակի 

խո բչանք կ՚ազդէր վրաս * 

- ինչոոլ մէկէն լռեցիր ։ 

- Աստուած սիրես , Հանգի՛ստ ձգէ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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զիս , - ըսի զայրոյթ մատնող էեչտով 

մը ։ 

- Տ իմա ՛ ր դաշնակ է 

- Կեցցէ՛ Դաշնակցութիւնը, կեցցէ՛ 

Ա՚ա յիս 28–Հ»ւ ՀեցցԷ՛ Հայաստան, • ֊ մը– 

ոընչեցի կատաղութեամր, » վաղր ես 

կը մեկնիմ, կեցցե՛ն , >- կրկնեցի ու պատ– 

րաստուեցա յ դիմագրաւել Հաւանական 

ամէն Հակազգեցութիւն է 

- կեցցե՛ն, - արձագանգեց յանկարծ 

Վարաղգատ, - կեցցե՛ն, - գոռաց ու 

սկսաւ որոտընդոստ ծափահարել է Հրա– 

մայեց որ ծափահարեմ նաեւ ես ։ Հետե-

ւեցայ Էրեն 1 

- ՜Աւե լի՛ ումով , Հազարներու , ւ/ 

լիաններո՛ւ փոխարէն, ամրողՀ սրտով, 

աւք^ո՚^Հ սրտով կեցցեն է 

Ապշեցայ մնացի՛, Ո*վ Էր այս տղան, 

ո*ւր Էր մ Էն չեւ հիմա, Հիմա ի՞՛նչ ըսել 

կ ուղէր ։ Աո.եղծուածի մը սւռԼեւ զգացի 

մԷկԷն ինքզինքս, կարծես երազի մէԼ էի ։ 

- փետելէ ինծի, - ըսաւ է 

ի Լանք խաղավա յր ու կանգ առինք 

ծա յրամասին ։ 

- Վաղը Մ այիս 28 Է, - վեր սկսաւ 

Վարաղգատ է 

- Այո » վազը Ծ այիս 28 Է, - ըսի 

գաոնոլթեամր է 

֊ Ամէն տարի , Մայիս 28-ին , ես 

Հիւանդ կ՝ըլլամ ։ 

- Ինչո՛՛ւ ։ 

- Սովորութիւն Է է 

- Հիւանդութի՛՛ւնը ։ 

- Հիւանդութի՛ւնը։ 

- Զարմանալի Էէ 

- Զարմանալի չէ՛ ՚ Անկախ ութեան 

տօնին մասնակցելու ուրիշ միԼոց չկար է 

- Վաղը դարձեա՛՛լ պիաի Հիւանդա-

նաս, - Հարցուցի նորոգուած տրամա– 

դրութեամր ։ 

- Ո՛չէ Վաղը պիտի Հռչակեմ սեփա-

կան անկախութիւնս ։ Այլեւս ոչ ոք կըր– 

նայ բռնանալ վրաս է 

- ինչպէոս I 

- Մէկ ամիսէն կը մեկնիմ : 

- Վարգապեա պիաի չըԱա" ս ։ 

֊ Վարդապե՛՛տ։ Գետի՛նն անցնին 

բոլոր վարդապետներն ու վարդապետուս 

թիւնները, որոնք Հայրենիքին Համար 

Հեղեղշրէն թափուած արեան Հանդէպ 

երկիւզած պաչտամունք չունին, չեն Ու-

սուցաներ է Եո կը մերմեմ անոր ոչ սուր-

բեր մեծարող ուխտերու մաս կազմելէ 

Ուրիչ սուրբեր կը կանչեն ինծի, մ եր 

Հրասիրտ, Հ բա չուի քաԼերը ւ Անոնց ըն-

ծա յած պատարագս լուռ պատարագ Էր 

ցարդ, բարձրաձայն պատարագի մը կա-

րօտը կը տանԼԷ զիս Հիմա է 

Վերքին բառը արտասանած պահուն, 

Մայիսի բովանդակ քաղցրութիւնը Հա– 

զորդոզ Հով մը մեղեգիացաւ ծառերուն 
մ Է է ։ կապեց զիս է Զգացի՝ 

որ վերը երկինք մը կար ու երկինքին 

վրայ ամպ չկար, լոյս կար, լո յս կու 

դար վեբէն, լոյս՚ Հեռուներէն լ Երկար 

չտեւեց սա կայն այս լուսողող երանու-

թիւնը ։ Ջեմ գիտեր ինչպէ՚ս , Վաբաղ-

դատի Հիւանդանալու պատմութենէն ա– 

ռած առա Լին տպաւորութիւնս մ թագնե– 

ցաւ իսկոյն։ Կրաւորական ա յս ոճը իմ 

ոճս չ է ր ։ ՁՀ ամբերեցի • 

- Հէնդ աարի առաԼ նոյն կարօտը 

չունէի"ր ։ 

- ինչպէս թէ չունէի, ունէի՛. 

- ինչո՛ւ ա յն ատեն չմեկնեցար յ 

- ինձմէ առաԼ մեկնած բարեկամ մը 

արգելք եղաւ ։ Մեկնէլը լուծում մը չէ 

ըսաւ բարեկամս ու թելադրեց որ մնամ, 

շարունա կեմ աւանդութիւնը յ 

- Հիւանդութեա՛ն աւանգութէւնը ւ 

- Աղքատներուն , ծարաւներուն ա– 

ւանդոլթիւնը։ Ծերունի վանական մը 

տուած էր իրեն Հիւանդանալու խորՀուր– 

գը եւ էնք, չորս տարէ շարունակ, Մա-

յիս 2 8 - ք տօնած էր անկողնէ մէԼ ։ Այդ– 

պէս ըրի նաեւ ես։ Եկած եմ Հիմա նոյնը 

քեղի թելադրելու է 

Աչքերս Հեռացուցի իրմԷ յ ԷբկուոՆ– 

թիւն մը սկսաւ խռովել զիս % 

- Այս պարիսպներուն մ ԷԼ, - վեր– 

սկսաւ Վարաղգատ, - դեռ կարելի Է Հե-

րոսներուն խունկ ծխել, բայց գոլրսը 

գմուար Է ուսուցիչ ունենալ մեծադղորդ 

մեհենականը, Հա յասաանեա յց այդ շռըն– 

գաչէց քուրմը՛ յետոյ մատենա դարանը 

կայ, լայն մամ ան ակ, կարդա՛, բաց Լի– 
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ղերգ Հ ընդարձակէ Հորիզոնդ եւ յետոյ 

մտած՛է մեկնումէ մասին % Այս Համբե-

րութեան Համար, ա պաՀ ով եղիր , Հե-

րոսները կը ներեն քեզի , մնա՛ ։ Վաղը 

որեւէ Հիւանդութիւն սարքէ ու վերջա-

ցուր ւ Ես գացի ։ 

ԱնմիքապԷս աո.ի որոչումս : 

՚ Բ ի չ անց, զարնուեցաւ յաջորդ օր-

լան Հաշւոյն սերտողութեան Հրաւիրող 

զանգը է Ա/ւանց շա Հա գրգռութեան ա չքէ 

անցուցի դասագրքերս ու միւսներէն կէս 

մամ առաք, գլիու սաստիկ ցաւ մը 4|»– 

նարեքով՝ բարձրացայ ննքարտն : Արագ 

մը բացի անկողինս ու նոր անակնկալ մը 

ցնցեց էութիւնս I 

ֆիրքեր զետեղուած էին վերմակին 

աակ , ալպոմ մը, էռագոյն կողքով եր-

գաբան մը եւ Հայաստանի Հանրապե-

տութեան մէկ տարեդարձին նուիրուած 

պզտիկ Հատոր մը I 

Ալպոմ ի կողքին գնդասեղով կցուած 

կարմիր ձեռագիր մը զարկաւ աչքիս » 

կարդացի. - Հետեւ ֊Է աղքատներուն ա– 
ւանդուր-եան ոն պիտի հարստանաս: Վա– 
րաղդատ»: 

ինքն էր ուրեմն, նորէ՛ն ինքը I 

Աէկ-մէկ թերթատեցի բոլոր ընծա-

ները։ Աստուա՛ծ իմ, ամէնքը Հոն էին, 

բոլոր քաքերը, փափախաւոր, զինաւոր , 

ձիաւոր բոլոր պաշտելիները, նաՀատակ-

ները , բանաստեղծները է Որքա՛ն կարօտ՛ 

ցած էի իրենց ։ 

Տղաքը եկան ։ ՊաՀեցի դիրքերս ։ 

Առտու եկեղեցի գացին * Բացի գանձերս ։ 

Տտփշաակութեամբ սուղուեցայ անոնց 

մ է շ , ընդՀ ատուեցայ քիշ անգամ, բազ– 

դատութիւններ ընելու փորձութեան 

վայրկեաններուն միայն ։ Երբեմն, նը– 

մարներէն մէկուն մէք կը դնէի շարա-

կաններուն փառաբանած սուրբերը եւ 

միւսին մէք՝ մեր երդերուն ոգեկոչած 

տղամարդերը, այլ այս սրբապղծութեան 

Համար ինքս կ՝ընդվզէի ինծի դէմ է Ի՛նչ 

նզովք որ կա յ՝ բոլո՛րը ինծի, ի՛նչ կրակ 

որ կա յ բոլո՛րը իմ գլխուն, ինչ փո յ թ , 

արիւնս աւելի ոբոտման մեր որդիներուն 

Հաշւոյն կը խայտար ւ քարկոծուած է 

րիէնած , խաչուած վկաներուն Համար՝ 

գեռ տեղ կար սրտիս մէք, անոնց յայտ– 

նաբերած մարդկային գիծերը մերթ կը 

յոլյլէին զիս , բա յց ուղղակի՛ կ՚ատէի 

ճգնաւոր կոչուածները, անապատական-

ները , սիէնակեացները ։ ինչպէ՞ս սիրտ 

կ՚ընէին մարդիկ ազօթել այս ախտաւոր-

ներուն յիչատակին եւ չէին ըմբոներ 

սրբութիւնը այն միւսներուն , մե՛ր ըն-

տիր ներուն , 4լՈբք յաղթեցին անօրէն բըո– 

նաւորաց Հեղմամբ արեան իւրեանց՚ֆ ։ 

Աէտքս չէր ըմբոներ կատարուածը ։ 

կը բորբոքէի, յետոյ նորէն կը վերա-

դառնա յի նկարներուն, երդերուն. 

Ս/խ, Ֆեաայիներ, շա՛ն Ֆետայիներ, 
Տեր մայրերը ձեղ ղուրպան• 

Ամբոզք օրը՝ այսպէ՚ս։ Գիտեցի, 

կարդացի , երգեր մրմնքեցի ու լիացայ ։ 

Երեկոյեան երեւցաւ Վարազգատ ։ 

- Տօնակատարութիւնը լաւ անցա՞ւ,– 

Հարցուց զուարթ տրամագրութեամբ է 

- ՇնոբՀակալ ե մ ը ս ի շ ն ո ր Հ ա – 

կա լ եմ տուած խորՀուբդիդ Համ ար, նը– 

ւիբած գիրքերուգ Համար, շնորՀակա՚լ 

եմ։ 

- ՇնորՀա կա լութ եան պէտք չկայ է 

միայն թէ՝ չմոռնաս շարունակել աւան-

դութիւնը է 

Ջմոռցայ ։ Շարունակեցի յ իմ կար-

գիս , չորս տաբի, ամ էն Մայիս 2&–ին, 

ՀՀիւանդ* պառկեցայ, իսկ Հինգերորդ 

տարին արգէն բոլորովի՛ն բումուած էի է 

Հինգերորդ տարին, Անգր—ՆաՀրի Մ ես– 

րոպեան վարժարանի ընդարձակ բակին 

մէք, Եոագոյն դրօշներու ծփանքներուն 

տակ փոթորկող Հսկայ բազմութեան մը 

Հետ , ազատութեան տօնին , ի՛նքս ալ ա-

զատօրէն փոթորկեցայ•»» 

է . Ս– 
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է 

Լ, ՄԿՐՏ9ԵՍ.Ն 

Ս՝ԱՑԻՍեԱ\ւ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈԳԻՆ 

Երբեմն, Հանդիսաւոր առիթներով կամ խան– 

գավւօՀ պահերի, կարելի Է լսել մօտաւորապէս. 

թէ Հ Հայաստանը (ել հայ ութի ւնը) մէկ է ու 

յալիտենական* յ է լ մենք կռահում ենք, թէ ին-

չի մասին է խօսքը, երբ գա արտայայտւում < 

բանաս տ եղծա կ ան կամ ճարտասանական աո֊օլմ ով : 

Այղ դէպքոլմ թերեւս նպաստաւոր ու ծանրս՛– 

Կշիռ– ասելիքներ ունեն այ նաեւ Հոգեբանութիւ-

նը I Բայց սովորաբար Հետախոյզ մ ի աքը չի գո– 

Հանում դրանով, երբ աչքի աՎել է բերում 

պա ա մութե ան ու աոօրեա յ կեանքի Հասարակա-

կան ել քաղաքական տուեալները, իրական ա շ ֊ 

իարՀի աարաբնոյթ դրսեւորոլմները ֊ . Ուստի, 

թւում է , Հ Հայաստանը Հեւ Հայութիւնր) մէկ 

է ու յաւիտենական* գաղափարակերտ արտա-

յայտութիւնը ճշմարտութեան մէկ կողմն է Հա-

կայում միայն է 

Տիրս,, ի, Հայաստանը Հայութեամբ Է Հա-

յաստան ել առանց նրան Հիմնողն անըմբռնելի՛. 

Հայութիւնն Է, որ աչխարՀագրական Հոսէ ու 

ինքնամատոյց տարածութիւնը իրապէս եւ մտո-

վին օժտում է Հայրենական բարեմասնութիւն– 

ներով, իր չնչով ապաՀովում նրա կենդանի ներ-

կայութիւնը եւ իր դրոշմով վաւերացնում պայ֊ 

մանականօրէն փոխադարձ Հաւատարմութիւնը տ 

Ուստի ամբողչական հայութեան Հաւաքական 

չափանիշներով է որ էշգւսւմ է Հայրենական ի ֊ 

րականութեան ինչ եւ ինչպէա լինելը, Այ-տեղ 

Հասնում ենք այն հանրածանօթ ձեւակերպման, 

թէ Հայրենիքները ( ե ւ ժողովուրդները) յաւի– 

տենական են, իսկ վարՀաձեւերը անցողիկ* X Գա 

այդպէս է , երբ Հայրենիքին Հարազատ գոյ* տր– 

խող ազգային ^ ք ՚ փ ե չ ի Հաւաքականոլթիլնը տե-

լում է իր Հիմնականում անխախտ դիմագծով 

եւ ամբողջական Հնարալոր ներգաչնակութեամբ, 

երբ տեղի ունեցող Հանրային փոփոխութիւնե-

րը Հանդիսանում են պարզապէս ներքին՚ պէսՀ– 

պանողական, չափաւոր կամ, ասենք, արմատա-

կան կենդանի ուժերի ժամանակաւոր գերակըշ– 

ո.ութեան արտայայտութիէններ, անխուսափելի 

փոխանցումներ կամ Էլ ընթացիկ տարուբերում-

ներ, այլ ոչ թէ Հայրենամերժ ուժերի Աէիրա– 

պետոլթեամբ պայմանաւորուած խորտակիչ մա– 

Հակոչեր, 

Բայց երբ պատմական այլեւայլ իրադար– 

ձութիւնների Հետեւանքով ազգային Հա լաքա կա– 

նոլթիւնր ճեղքւոլմ Է մարմնով ու մ տա յնու– 

թեամբ, երբ ներքին ու արտաքին գործոնների 

միՀեւ վերանում են բաժանող սահմանները, այլ– 

եւս գրեթէ անկարելի է դ ա ո ն ո ւ մ ճչղորոշել ա զ -

գ ա յ ի ն գոյութեան պայքարի բազմաճակատն ու 

թիկունքը, ապա Հովել գործողութիւևների միաս-

նութիւնը , - երեւան են գալի» Հայրենական ի– 

րականութեան տարբեր, երբեմն էլ անհաշտ ըմ– 

բըոնումներ եւ ընգսմին Հմիակ ու մնայուն Հայ-

րենիքի» իրարամերժ պատկերացումներ \ Ու-

րեմն, անժխտելի է Հայրենական իրականոլթեան 

Հակասական պատկերացումների գոյութիւնը: 

է լ Հենց այդ առումով 4՝, որ չենք վարանում 

խօսել *1քայիսեան Հայաստանի» ու նրա բնորոշ 

կողմերի մասին, ի տարբերութիւն, եւ, ինչո՛ւ 

չէ, ի Հակադրութիւն, եթէ կարելի է ասեի 

«միւս Հայաստանների) (ներաոեալ նաեւ թաղա-

յին ու սրճարանային , մատ ուռա յին ու խնամիա-

կան *Հայասաաններըֆ) ւ 

(քայիօեան Հայաստանը Հանրածանօթ իք–– 
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ղութի է ել ան Հնչելի գրերով փաստագրուած 

պատմութեան կողմից՝ իք վաւերական գոյու– 

թեամր ու թո գահ բազմակողմանի ժառան գոլ– 

թեամր5 Ուստի այգ Հայաստանի մասին իոօե– 

լիս՝ խրթին Հանեչոլկներ լուծելու կամ Հնա-

դար եան աեպագրեր վերծանելու չի զգաց֊ 

ւում ւ Ամէն ինչ ըստ ամենայնի յաաակ ( եւ 

պայծառ, Ձեւով ու իմաստով, 1918 թուի Մա-

յիսին, մակընթացութիւներով ու տեզաաուու– 

թիւններով Հարուստ պատմութիւն ունեցող մի 

աղգ, ասենք ու կրկնենք, Հայ ազգը, որ գւա 

բերից ի վեր ղրկուած– էր սեփական պետակա– 

նոլթիւնից, իր կոտորակուած Հայրենիքի նման 

Հարկագրռել էր աարբեր գրօչների աակ ակա-

մայ խոնարՀսւելոլ գառնութի ւնր ճաշակել, կը~ 

րել էր զրկանքներ ել աո լել զոհեր, ապրել յ ո յ -

սի ու յուսահատութեան անըն գմէշ ժամանակ-

ներ, ենթարկուել 15 թալի աՀալոր ցեղասպա-

նութեան մահացու Հարուածներին, - գանւոլմ 

Էր իր գոյութեան Հերթական խաչմերուկում, 

օրհասական երկընտրանքի ավել՛. Գիտենք, որ 

Հայութեան Համար այն մ՜ա մ ան ակ ստեղծուած 

պայմանները աւելի քան ծանր Էին ել ազգովին 

բնարԼուելու վտանգը ուղղակի՛ ապաոձալից ։ 

Գիտենք նաեւ, որ եղան ճակատամարաներ ու մի 

թուռ Հայութիւնը օրերի կացութեան չափանի-

շով փասաօրէն յաղթական գուբս եկաւ ու կեր– 

առւԿ Հայաստանի Հանրապետութիւն/, կամ փո-

խաբերաբար ասած* Մայիոեան Հայաս տանը , 

ի՛նչ էր ներկայացնում այգ Հայաստանն ի ֊ 

քենից, որը հայութեան էախՀախիչ մեծամաս– 

նոլթեան կողմից պա չալում Էր եւ մինչեւ Հի– 

մա Էլ շարունակում Է, անտարակոյս, աոնուաղն 

մտովին պաշաուեչ, թէեւ ոմանց կողմից տա-

կաւին ենթակա յ է խծբծանքի, ատեչոլթեան կամ 

ուրացման, Այլ կերպ ատած, Մա յիս եան Հա յաս– 

աանն ունեցել է ել ունի կողմնակիցներ ու հակա– 

ոակորղձեր, ել իր տեսակի 1րբաժան գիծ է 

Հանդիսանում՝ Հանրային Հոսանքների որակն սլ 

ուղղութիւնը որոշեյու, դրաեւորուող մտայնոս– 

թիւնները կշեռքի գնելու եւ անհատ մարդկանց 

արեան բաղադրութիւնը մօտալորապէս կռահելու 

Համար« ՛Բանգի ամէն մի անմիջական վերաբեր-

մունք, ինքնին հասկանալի է , ներքին որոշ իրա-

կան ութ եան հաւատարիմ ար տա յա յա ութ ի ւնն է , 

Ծայիսեան Հայաստանը ամբողք Հայ ազգի 

պետութիւնն էր, առանց վերապահութեան եւ 

«ՊՀմանափակումների, Հարկ կա՛յ արգելք ասե-

լու, էր չկար դասակարգային էլաս,Իէ բաժա-

նումների կամ պետական խտրականութեան V » յ ն – 

իսկ Հեռաւոր արամադրոլթիւն է Այն հայրենա-

կան պետութիւն Էր եւ սկզբունքով Հովանա լո-

րում Էր նո յն հայրենիքին պատկանող ու հրա 

անհրաժեշտութիւնն ընդունող րոլոր ղա լ ակնե-

րին ւ Իսկ առհասարակ որեւէ հայրենիքի ամ քա-

ցած սեւէ Հաւաքականս լթիւն չի կաք ող կազմը– 

լած լինել միայն կատար ելապ էս Համազօր ու 

Համախոհ անհատներից, առանք բնական ԱԼ հա-

սարակական շերտաւոր ման եւ մտածելակերպի 

բազմազանութեան է Ուստի շեր տա լոր մ ան անխու-

սափելիս ւթի ւնն աւ Հոգեւոր դրսեւորոլմների 

բազմազանութեան անհրաժեշտութիւնը ազգովին 

գիտակցելն Էլ Հայաստանում հանդիսացաւ ան– 

խըտրական սկզբունքի Հիմքը, քանի որ այլապէս 

ամէն մի խտրականութիւն իր հերթին կարող էր 

ծնել ուրիշ յարակից խտրութիւնն եր ել անունդ 

տալ մեծ ու փոքր յաջորդական անարդարութիւն– 

Հ՛եքի՛՛ քկ-^ի—՚վ, ազգային ամբողջութեան սկըղ– 

բունքային անձեռն մխելիութեան հաւատամքը 

թայիսեան Հայաստանի անկ իլնա քարերից մէկն 

Ծ ա յիս եան Հայաստանը արտայայտութիւնը 

եղաւ հաւաքական այն գիտակցութեան, որ իւ~ 

րաքանչիլր ժողովուրդ ի՛նքը պէաք է տնօրինի 

իր ճակատագիրը, առաջին հերթին յենուի իր 

իսկ ուժերի վրայ ել ազատօրէն գրսեւորի իր 

ընդունակութիւները ։ ինչպէս միշտ, առաւել 

եւս այն ժամանակ, մանալանդ Հայաստանի պա-

րագայում , չէր կարող խօաք լինել մեծամիտ մե-

կուսացման ել ինքնագոհ լճացման օգտին է Հա-

յաստանը, բնականաբար, թէ՛ իր շուրջը եւ թէ 

Հեռուձերոլ մ , որոնում Էր նպաստաւոր կապեր 

ոլ բարեկամներ < Հայց երկրի քաղաքականու-

թիւնէ սկզբունքօրէն բխում էր ինքն ուրոյն եւ 

ինքնավար գոյութեան հրամայական շահերից, 

առանց արտաքին որեւէ կենտրոնից անպայման 

հրահանգ կամ խորհուրդ սպասելու եւ ըստ 

այն մ էլ Հնազանդէր էն կողմնորո չուելու ւ էթէ 

ուրիշների կամքը անառարկելի օրէնք Համար՛ 

ւելոլ լինէր հայութեան համար, ապա ո*Լ Հան-

րապետութիւն կը ստեղծուէր, ո ՛ չ երկրի սահ-

մանները կ՚ընդարձակուէին ու աստիճանաբար 

կը մոտենային բնական եզրերին, ո ՛ չ ներքին ազ-

գային զտման ու բիւրեղացման շարժում կը 

ձեռնարկուէր, ոչ էլ առհասարակ որեւէ թէկուղ 

համեստ /առաջխաղացում կը լինէր I Միեչդեո 

ժւցւէւտշժ Եվ 
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Հայութիւնը իր թոյլ ուժերով, առանց հղօր ու 

մնայուն Հովանաւորներէ է Համեմատաբար կարք. 

ժամանակում ոտքի կանչեց ու. որո Լ տեղ գրա-

ւեց արէւի տակ ։ ինքնավստահութիւն դրսեւորե– 

լու եւ 2այնպիսի արժանիքներ դաստիարակելու 

Համ Աւր Մ այիսեան Հայաստանը անպայման Հա-

ւաքական կեանքի դպրոց Հանդիսացաւ է 

Հայաստանը Հայկական պետութիւն Էր, րա յց 

քազսւքակ րթու թե ան պահ անքների Համաձայն՝ 

պէաք Է րալարար գոհացում տար նաեւ եր կրի 

այլազգի քաղաքացիներին ւ Էլ հաստատուած դե-

մոկրատական վարչակարգը դրա լաւագոյն երաչ– 

ի՛իքն Էր։ Նոյն իսկ եթէ Հայաստանում բաց առա– 

պէս Հայեր ապրելու լին էին, դարձեալ դեմոկրա-

տական վարչակարգը առանց այլեւայլո ւթեան եւ 

կեն սա կան օր էն անհրաժեշտ էր տ ՛Բանգի իւրաքան-

չիւր ժողովրդի Համար իր ֆիղէքական գոյու-

թիւնը ապահովելը սոսկ առա Լին ք - ՚ յ լ ն է եւ 

լի արժէք Հաւաքական կեանքով ապրելու Համար 

գա ակնյայտօրէն բաւական չէ: Առանց քաղաքա-

ցիական Հիմնական աղատոլթիւնների հետե լողա-

կան ապահովման՝ Հնարալոր չէ ակնկալել ստեղ-

ծագործական ուժերի արդիւնաւէտ դրաեւորոլմ 

ու ծաղկում, լայն շառաւիղի ընդհանուր րարե— 

կա րգութիւն ու բ արգյսլաճում; իսկ Հիմնական 

ու ընթացիկ ազատութի ւնները երաշխալորելու 

ամ է/Նանպաաակայարմար միջոցը մեր մոլորակի 

վրայ աոյսյժմ ու թերեսւ ընդմիշտ դեմոկրատա-

կան վարչակարգն Է յ Էլ Հաւաքական իմաատա– 

լից Հասունութեան այգ վկայականը տուեց Մ ա– 

յիսեան Հայաստանը I 

քաղաքացիական ազատութի լնն երի հռչակու-

մով, անշուշտ, չի սպաւււում Հասարակութեան 

ամբողԼ անելիքը։ Այգ Հիման վրայ Հասարակու-

թիւնը ուղիներ Է որոնում նորանար Համակարգը֊ 

ւած իրականացումների համար՝ տնտեսական, 

մշակութային, կենցաղային, Հ ոգեւոր եւ այլ ա1– 

պարէղներոլմ։ Այստեղ է որ իրականում դրսե– 

ւոր ւու մ են տուեալ հաւաքականս ւթեան ներուժ 

կարողութիւնները, փորձւսւմ նրա յաւակնու– 

թիլնների վաւերականութիւնը, ձգտումների ար-

ժանաւորութիւնը , տեսակարար յաակութիւնները ։ 

(քայիսեան Հայաստանը տակաւին –կէզր ( ք ^ւ 

լհր Կա(""Լ Հրաշագործ միԼոցներով իրագործել 

ա՛յն, ինչ որ տասնամեակների ու նոյնիսկ աւելի 

երկար ժամանակների աստիճանական կուաա կ– 

ման արդիւնք կարող է լինել* Բայց առանց այ– 

լեւայլութեան եւ անվերապահ օրէն կարելի է 

պնդել| որ Հաւաքական յառաՀդիմոլթեան ճանա– 

պարհը լիովին բաց էր եւ Հայութիւնը անպայ-

ման Համաքայլ պիտի ընթանար առակաւոր մարդ-

կութեան Հետ, որովՀետեւ ա՛յդ էր գերիշխող 

Հիմնական ձգտումը։ 

Այս համառօտ ձեւակերպումներից իսկ երե-

ւում է , թէ ո՛րն էր Մայիսեան Հայաստանի դի-

մագիծն ու ճանապարհը։ Բայց իրերի բերմամբ 

խորհրդայնացուած Հայաստանի անունով ժամա-

նակին առա^ քաշուեց նաեւ ՀՆ" յեմբերեան Հա-

յաստանիդ նորաթուխ նշանախօսքըտ ՀՆՈ յեմ բեր-

եան Հայաստանն> ուրիշ նիւթ է ել այստեղ նրա-

նով զբ աղուէ լու Հարկ չկայ։ Բաւական Է յիչել 

միայն, սր Հսկայ կուսաստանի թաթի տակ 

գտնուող եւ կոմունիստական աղատամերժ ու 

աղգամերժ գաղափարախօսութեան դրօշի ներքոյ՝ 

Հայաստանի ղեկավարութիւնը, ինչ անձերից Էլ 

որ կազմույսծ լինէր, ուրիչ բան չէր կարող Հըռ– 

չա կ ել, քան <Մ այիսեան Հայաստանին> Հակա– 

դըրուող իբր Հ^ոյեմ բերեան Հայաստանը) է է լ 

եթէ վերէինս իսկապէս լիովին լինէր այն, ինչ 

որ ցանկանոլյք էին կրեմլեան գաղութարարներն 

ու ^համաշխարհային կոմունիզմի> ինքնակոչ 

լիազօրները կամ նրանց Հայազգի* ներսի ԱԼ ԴՐսՒ 

մանկլաւիկները, այն ժամանակ ոչ Հայաստան 

կը մնար, ոչ էլ այգ մասին երբեւէ խօսելու 

որեւէ պատեհութիւն կը լինէր, ինչպէս էլ որ 

այն կոչուելու լինէր։ Սակայն Հայաստանում 

ժողովուրդն է , գ ե րաղանցա պէս մարդիկ են ապ-

րում եւ Հայեր, ուստի նրանք չէին եւ չեն կա-

րող որեւէ գնով դուրս գալ Հայրենական հարա-

զատ չալղից, ուրանալ մնայուն Հայաստանի 

Հրամայականը ել թեթելամտօրէն Հակադրուել 

Հայկական բաղում սերունդների պայքարի գնով 

ձեռք րերուած Հաւաքական նուաճումներէն է 

Մենք բնաւ կարիք չէինք ունեն այ Հ.Ս այիս-

եան Հայաստան> արտայայտութիւնը երբեւէ 

գործածելու, եթէ տասնամեակներից ի վեր Հրա-

պարակի վրայ գոյութիւն չունենար Հ.Նո յեմ– 

բերեանը՚ֆւ Բայց գէթ պարզապէս Համեմատու-

թեան Համար անհրաժեշտ էր այս պայմանական 

անջատումը, ցոյց տալու Համար, թէ ինչ կար 

արդէն Մայիսին, երբ միւսը նոյեմբերը, յա– 

Լորդեց նրան։ Մենք քաջատեղեակ ենք Հ\,ոյեմ– 

բերի) անցած ճանապարհին, խո րտուբորաու– 

թէւններէն ոլ Հակասութիլններին, այաօրոլայ 

Հանգրուանին է Էլ գիտենք, որ օրացուցային 

շանակում նոյեմբերը չի կարող Մայի» դաոնալ 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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ու նրան փոխարինել, Րայց կեանքի Ը*>թաՅՔՇ 

ղու», «րայուցային սկզբունքներով չի որոշւում 

եւ արժեքների հանրապետութեան մէջ նախորդ 

ու յսվորդ, հին ու նոր չկայ I Միշտ էլ հնարա– 

ւոր են այգ արժէքների ինչպէս անջատումներ, 

այնպէս էլ վերադարձ ու վերամիաւորումներ, 

քանի որ ժամանակը բաժանելու կարողութիլնից 

րացի ունի նաեւ անպայման միացնելու կարողու– 

թիւն ւ Եւ ահա այստեղ ք, որ վերոաին մեր աչ-

քի ավեւ թաց ւում է Ա այիսեան Հայաաաանի 

վս հագնեան պատկերը ու մղում խորհրդածու– 

թ (ւնն եր ի՝ նրա ժառանգութիւնը սերունդներին 

փ։.խանցող ոգու մասին I 

ձՈգի) թաո.ը շատերն են գործածում այլա-

զան նշանակութեամր , մեծ մ ասա մր պարոլրե– 

էով թնազանցական ու հանելուկային խորհրդա-

ւորութեան շղարշով ւ քա եւս, անշուշտ, աւելի 

քան <1՛արա լոր է ։ Բայց տուեալ գէպքում մեր 

պատկերացումը անհամեմատ մատչելի եւ, եթէ 

կարելի է ասել, Հօգտապաշտական^ է ւ Ծ ենք 

նկատի ունենք ընդհանուր յայտարարի բերուած 

հաւաքական կենսափորձը, դրօշ դարձած կամքն 

ու իմաս տ ութ ի ւնը , ժամանակի սլ տարածութեան 

ոլորտներում լուծուած մշտագոյ ներկան է Այն 

ամէնը, ինչ որ կենսական մղումների շնորհիւ 

կս՚թիլ-կաթիլ կուտակուելովն դաոնում է ծո-

վածաւալ ու ալեծածան ամրոդՀութիւն, ապա 

Հասարակայնօրէն շոգիանում եւ վերստին թաշ– 

խըւում աննիւթական առաաութեամբ, իր ա– 

րարչական շնչսվ օծելով անձնաւորուած գոյու-

թիւնները–. Ըստ երեւոյթին ոգի՛ն էլ աւնի իր 

տեսակներն ու մակարդակները, ձգողական ու 

վանողական յատկութիւները, գործողութեան 

շառաւիղները, այլապէս բոլորովին անբացատրե-

լի կը մնային անհատական եւ հաւաքական քաք– 

մակի շեշտերն ու ներհակոլթիլնները « 

Այս առումով է , որ յի շատ ակում ենք &ա– 

յիսեան Հայաստանի Ոգիէ՛։ Այն ոգին, որի հա-

մար հայ սերունդները երագել, պայքարել ու ա– 

պա մի օր Էլ մարմնաւորել են, ժառանգութիւն 

թողնելով մեղ ու մեզնից յետոյ եկողներին է 

Գիտենք, որ դա ամէնքին մատչելի մտայնու-

թիւն, սեփականութիւն չէ եւ երեւի չի էլ կա-

րող լինել* Բայց ք՚նգգքկելսվ Հ—յոց . պատմու-

թեան ու սրբումների ընթացքում ադգայնօրէն 

արարչագործուած մեծագոյնն ՈԼ լաւագոյնը՝ 

փասաօրէն ամէնից վաւերական, համազգային, 

մնայուն արժէքն է , ընդունելի թո լոր նրանց հա-

մար, ովքեր իրենց իսկութեամբ գտնւում են 

հայկական 1քէագծից ներս, գիտակցաբար թէ 

թնաղդարար ւ Աջից գէպի ձախ շարժուելոլ լինեն 

Բէ՝ " I ՝ գ » <այրենիքի 

ըստ կտրելւոյն անձեռնմխելի ինքնութեան եւ 

հայ ազգի ինքնիշխան գոյութեան սկզբունքն է , 

ի հակադրութիւն եւ ի տարբերութիւն ամէն տե-

սակի ներքին կամազրկութեան, մուրաց ոլթիլն– 

հերի, իէչպէ* ել ինքնակոչ ու իբր փրկարար 

արտաքին թելադրանքների I 

Մա յիսեան Հայաստանի ոգին ենթակա յ չէ 

արժէքների հնութեան ու նոր ութ եան անցողիկ 

օրէնքներին։ Ընդհակառակն, նա ինքն է , որ ո– 

քոշ ոլորտում ընթացք է տալիս նրանց, քանի որ 

հարցը ներկայանում է ո ՛ չ թէ Հնի ու նորի, այլ 

հա ք ազատութեան եւ անհարազատութեան կեք– 

պարանքով, եւ քանի որ մարդկային ու ազգային 

ազատութեան հաւատամքը չի կարող սահմանա– 

փակուել սոսկ այս կամ այն ժամ ան ակի, երկրա-

մասի կամ սերնդի շրջանակում, այլ հենց այղ 

Ազատութեան մէջ է որ ձեւ ու կշիռ, են ձեռք 

բերում այլեւայլ օժանդակ կամ ստորադաս նկա-

տառումները : Այս պայմաններում յաղթութեան 

ու պաբտոլթեան հարց էլ չի կարող ծագել | ծ– 

թէ Մայիսեան Հայաստանով մարմնաւորուած ու 

օրինականացուած գաղափարը ա յսքան վառ. ու 

կենդանի է հայ մեծազանգուած բաղմութիւնների 

մօտ է նրանց ապրեցնում, ներշնչում եւ մ ղում է 

նորանոր ^»ւո1ւ կամ խաղաղ նուիրական մա-

քառումների եւ ապա աննահանջ եռանդով ու սի-

քով կտակւում նորաբաց ու նորահաս սերունգ– 

ներին, դա նշանակում է , որ նա դիմացել է ժա-

մանակի այրող փորձութիւնն երին ու յարաբերա-

կան անմահութիւն ապահովել % 

Ն Մ– 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 



ՏԱՐԵԿԱՆ ԻԱԺՆԵԳԻ՚ն 

ԼԻԲԱՆԱՆ 22 Լ՛ ՈՍԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 8 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 5 Լ– ՈՍԿԻ 

Վարչութեան հասցէ -

օ . տ ճ տ տ օ ս ա 

11ս© Տ6Աա Տօստէօա. 
Ք6>՚րօսէհ–ԼւեՁ.ո 
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