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Հ . 8 ՛ Դաշնակցութիւնը մեծ կորուստ մը կ ՛արձանագրէ Ռուք է® 
Դարբինեանի մահով: 

Բեղմնաւոր եւ վաւերական մտասւրակա&Ը է , որ կը բաժնուի մհգ– 
մ է , անդարմանելի բսւց մը ձգելով իմացսւկաՏ–գբակա11 կալուածին մ է ջ ։ 

Անդարմանելի թառը թերեւս ոմանց շատ շեշտաած թ ո ւ ի , սա-
կայն այն սերունդը, որ Դաբբինեսւնը կը ներկայացնէր, զարգացած բազ-
մակողմանի սերունդն է ր ։ Դսւրբինեանը այգ ընտիրներէն մէկն է ր , որ ի– 
բաւարանակսւն. է ընկերաբանական եւ դրական հիմնական կրթութիւն ստա-
ցաւ հւ իր անընդհատ ուսումնասիրութիւներով՝ բազմահմուտ գրական 
դէմքը դարձաւ մեր իմացական իրակսւնութեան մ է յ ։ 

Ռ– ԴարրիԱեան (Արտաշէս ՋիլինկիրեաՕ) , ուսանող հղած շրջա-
նին, մասնակից եղաւ 1905-ի Դաշնակցական երիտասարդական շարժումին, 
որ կը պահանջ էր ընկերվարական ամբողջական ծրագրի մը գործադրու-
թիւնը կովկսւսի մէջ, իսկ թրքահայ ազատագրական շարժումի ղեկավար 
յաւթիւնը թողու; Արեւմտահայ կազմակերպութեան։ 
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Ռ. Դարրինեան, իրրեւ իրապաշտ ընկերաբան, համամիտ չէր այն 
ծայրայեղներուն, որոնք չգոհացան կուսակցութեան աւսժտմեայ ծրագրէն, որ 
վաւերացուեցաւ 1907-ին կայացած Հ– 8– Դաշնակցութեան 4-րդ Ընդհ– 
ժոդովին կոզմէ։ Այգ երիտասարդական շարժումի ընթացքին՝ խմբակ մր 
բաժնուեցաւ Հ– 3– Գաշնակցութենէն եւ միացաւ Սոցիալ Տեղափոխ ական 
կուսակցութեան։ Այս արարքը կոչուէ ցաւ «Անհատական լարՀոէ-մ» եւ սահ-
մանափակում ցաւ այդ խմբակով: 

Ռուբէն Դարրինեան մնաց կուսակցական եւ շարունակեց իր աշ-
խատանքները Հ– 8– Դաշնակցութեան ուսանողական միութեաՕ շարքերուն 

1908-էն սկսեալ ռուսական յեղափոխութիւնը տեղի տուած էր ար-
դէն եւ ցարական բռնակալութիւնը հալածանքի սկսած էր յեղավախական 
կազմակերպութիւններու. դ է մ , աւելի շեշտուած ձեւով՝ Հ • 8 • Դաշնակցու-
թեան դ է մ : 1909-ին կը սկսէր Դաշնակցութեան գէմ բացուած պատմական 
դատը եւ հարիւրաւոր գործիչներ բանտերը կը լեցուէին։ Ռ • Դարրինեան 
1909-ի Աշնան կ՚անցնէր Պոլիս եւ այդ միջավայրին մէջն է ր , որ աչքսւռու 
դեբ մը կը ստանձնէր: 

Ռ • Դարրինեան 1909-ի Աշունէն սկսեալ կը մտնէր <Ազաս,ամարս,»\ւ 
խմբագրական կագմին մէջ եւ շրջանակ կ՚ունենար Հ . 8 * Դաշնակցութեան 
նորակազմ ուսանողական միութիւնը: 

էԱզաաամարա*ը հրապարակագրական եւ գրական մեծ երեւոյթ 
մըն էր այգ թուականներուն։ Թերթին շուրջ համախմբուած էր գրական ու 
մտաւորական նոր ընտրանին, որ արտասահմանէն կը վերադաոնար Պոլիս, 
օգսաւելով սահմանադրական ազաաութենէն: 

Խանդավառ այգ օրերուն՝ մթնոլորտը յագեցած էր բազմաթիւ 
հռետորներով, գրական անուանի դէմքերով, հրապարակագրական ելո յթ– 
Տեբով, նոր լոյս տեսնող թերթերով։ Ու այգ մթնոլորտին մէջ0 էր որ Ռ– 
Դարրինեան նկատի առնուելիք իր առաջին քայլերը պիտի առնէր։ 

Այգ օրերուն, իր առաջին ելոյթը ունեցաւ Սապահ-Կիւլեանի դ է մ , 
անոր ըրած հրապարակային մէկ դասախօսութեան ա ռ թ ի ւ ։ %իւթն է ր , -
փիփսոփայ * ա ն թ ի Վ ա ՐՀզօ% փիլր է լա րէզՀէն Ա յ դ օ ր ե ր ո ւ ն , 
այդպիսի նիլթ մը մարսելու ժողովուրդ չունէր Աապսւհ-Կիւլեան իբրեւ 
ունկնդիր: 

Ռ– Դարրինեանի երկու յօդուածները ցնցող տպաւորութիւն թո– 
զուցին։ Ան եերքեց Աապահ-Կիւլեանի սխալ ըմբռնողութիւնները եւ իր 
հիմնաւոր բացտտրութիւնները տուաւ։ Այդ թուականներէն սկսեալ 0 " 
Դարրինեան դաշնակցական ուսանողութեան աչքին դարձաւ ներհուն մտտ– 
ւորականը, որմէ կաբելի էր օգտուիլ ինքնազարգացման համար։ 

Ըսենք նաեւ, թ է Ռ– Դարրինեան ոչ միայն ռուսական իրաւաբա-
նական համալսարանը աւարտած է ր , այլեւ հետեւած էր Դերմանիոյ ընկե-
րաբանական եւ փիլիսոփայական դասընթացքներուն եւ կը աիրապետէր 
գերմաներէն եւ ռուսերէն լեզուներուն։ 

Իր աչքառու ելոյթները շարունակում ցան էԱղաաամարտֆի էջերէն 
ընգդէմ Մուշեղ Եպիսկոպոսին, 8– Ուսհրիկհանին եւ Մ– Վարանդեանին* 
ուշագրաւ յօդուածաշարքերով, որոնց ընթացքին ոչ միայն գիտական եւ 
ընկերաբանական ա ն & շ դ ո լ թ է ւ Օ ^ ^ յ ^ ^ մատնանշէր, այլեւ այգ առիթներով 
իր գիտական եւ իրապաշտպկտւնւ ՚քւեե^աէքէանհրր կ ո սւաոօասանհւ • 

մէջ ։ 
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1910-1911–ին, Ռ • Դարրինեսւն ընկերայւան-գիանականի հմայքը 
ունէր եւ իր հրապարակագրական յօդուածներով ուշագրաւ գէմք մը դար-
ձած է ր ։ 

ք)>. Դարրինեան գերագսւնցապէս ընկերաբանի հւ. քաղաքական մտա-
ծողութեան իրապաշտ ըմբո.նման ներկայ ացա֊ցիչը հանդիսացաւ մեր կա.– 
ասկցական ընտրսւնիին մէշ : էթ-է անոր կը պակսէր հայոց հին ու. նոր պատ–՛ 
մութհան հմտութիւնը, սակայն անոր հոգեկան աշխարհը թաց էր հայ գրա-
կանութեան հորիզոնին վրայ : Գիտէր արժե արել գրական աոեզծագււրծու– 
թիւն մ ը ։ Այդ օրերուն գրական ուշագրաւ քննադատական յօդուածներ 
ււսարագրեց վԱզաաամարաթ էջերուն մ է յ : 

Հրապարակագրական տեւական իր ելոյր-ները, վերջին 46 տսւրինե– 
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բուն ընթացքին, թխեցան ամէնօրհայ պաբտակսւՕութիւններէն են կազմեցին 
հրապսւրակագբի մեծ անուն մ ը ։ է թ է Դարբինեանը մնար իր հունին մ է յ , 
ան հայ իմացական գրականութեան պիտի տար շատ ուշագրաւ ուսումնա– 
սիրութիւններ եւ գեղարուեստի պատմութեան մէջ պիտի ըԱար աչքառու 
գրական քննադատ մը ։ 

Իր մահու ան առթիւ գրի առնուող այս քանի մը նշմարները նպա-
տակ չունին իր ամբողջ վաստակը կշիւփ զարնելու, այլ շեշտելու, թ է Ռ • 
Դարբինեանը երիտասարդութեան շրջանէն մինչեւ իր մահը եղաւ մտաւո– 
րական գործիչ մը, ստեղծագործեց իմացական, ընկերաբանական եւ հրա-
պարակագրական կալուածին մ է յ , միշտ գործօն, միշտ պաշարով լեցուն 
եւ միշտ գրիչին նուիրուած։ 

Ո" Դարբինեանը՝ մտաւորական գործիչի այնքան գնահտտուած իր 
անունը շահեցաւ միայն գրչի եւ մտքի ուժով։ Հ ՚ 8 • Դաշնակցութեան բ ե -
մին վրայ ան ապաւինեցաւ իր գրչին։ Վերին մարմիններուն կամ կ . կոմի– 
տէներուն անդամ չեղաւ, գործիչ չդարձաւ շրջանէ-շրջան ել այդ դիրքե– 
րուն շնորհիւ հմայք մը չունեցաւ գինքը պարտադրող։ Այլ մնաց գրիչի 
մարդը, քաղաքական, ընկերաբանական եւ ազգային կեանքը վերլուծող 
մսաւսւրականը: Ու այո հանգամանք Թերը գինքը դարձուցին այն աչքսաու 
դէմքը, որ 1909-էն մինչեւ իր վախճանը բարձունքէ բարձունք անցաւ, ա– 
ոանց ընկրկելու, սսւանց այլազան դեգերումներ ճանչնալուտ 

Ու Հ ՛ 8 ՛ Դաշնակցութիւնը լրիւ գնահատեց իր այդ նուիրեալ 
գործիչը եւ զայն նկատեց անպաշտօն անդամը վերին մարմիններուն եւ ա– 
նոր կարծիքը միշտ նկատի առնուեցաւ։ 

էԱզասւամարա»ի խմբագրութեան պատասխանատու անդամի հան-
գամանքէն զատ, խմբագրեց ^Ազատամարտ* շաբաթաթերթը։ Պեբլինի 
մէջ՝ ՀՄեսրոպ* պարբերականը։ Րագուի մէջ՝ <9>"/»*> ամսագիրը։ Ու ա– 
մէնէն ետքը, 1922-ին, անցաւ Ամերիկա, ու հոն խմբագրեց < Հ ա յ Ր ե ն ի ք > 

ամսագիրը եւ «Հայրենիք* օրաթերթը։ 
Այո արագ տողանցումը՝ վաթսուն տարուան անընդմէջ մտաւո– 

րակսւն աշխատանքի մը բեղուն պատկերն է ։ 
Հ Հայրենիք* ամսագիրը միայն բաւ է պատմական մտաւորական 

դէմքի մը փառահեղ արձանը դառնալու։ 
Ու (V՚ Դարրինեան այգ փառքին արժանի մեծ մտաւորակաՕն է ր ։ 

կ . 1). 

Պ 



V. 

Ս Ո հ Ր Է Ն Ս Ա Ն հ Ն ե Ա Ն 

շ տ ռ ց ւ ա 

Անշուշտ, դուք ամէնքգ գէաէք, թէ 

ինչ է մի չէք I հօսքը այն չէքի մաս էն 

է , որ տալիս են կառավարութիւները է 

դրամատները ե. այն մասնաւոր անձինքէ 

որոնք դրամատանը գրամ ունեն մի էէք 

ստորադրեք*»». Համ ար է Պարզ Է , որ իմ 

ա յգ ծանօթութիւներն աւելորդ են , ո– 

րովՀետեւ դուք գիտէք, թէ ինչ է մի 

չէք» ե ս ԷԻ* որ լգԻտԷԻ ե լ Հենտ ա յ գ 

պատճառով էլէ մի՝օր ինձ Հետ այնպիսի 

դէպքեր պատաՀեցին Տ որ կարծես այՂ 

ամէնը ես նախապէս շարժանկարում էի 

խաղացել եւ այժմ կանչել իմ խաղն էի 

գիտում % 

Լսեցէք պատմեմ I 

Ամէն ինչի պատճառը չէքի Հանդէպ 

իմ ունեցած անՀեթեթ Հիացումն էր« 

կանխիկ գրամի Հանգէպ Հիացում չու-

նէի է բայց չէքի Հանգէպ ունէի։ Այգէ 

թերեւս ւ այն պատճառով, որ գրամի 

վրայ տիրոՀ անունը չկար, իսկ չէքի վը– 

րայ կար։ Գրամն ընգՀանուբ Էր, իսկ 

չէքը մասնաւոր ։ Տետոյ Էլ, ես , երբեմն , 

գրամ ուձեցել էէ) իսկ ձ.էք ամենեւին չէի 

ՈէՅւեցել է 

Այգ էլ ասեմ, որ ես ելեւմտական 

գիտութիւնից կորեկի չափ անգամ բան 

չՀասկանալովէ ինքս ինձ այդ ասպարէղի 

մեծ մասնագէտ էի Համարում ։ իմ Հգէ– 

տականք կարծիքով մի չէք աւելի շատ 

բան էր պարուձակում է քան նո յն գու-

մարի կանխիկ գրամը է Ես գրամը միայն 

գրամ էի Համարում, իսկ չէքը ե՛ւ դրամ 

ե՛ւ Հեղինակութիւն է Հենց ա յգ պատ–՛ 

ճառով էլէ ես կարծում էի % որ ամերիկ– 

եան դրամատները խիստ մրցման մ ԷՀ են 

միմեանց Հետ շատ չէք ամբարելու Հա-

մար։ Տար այգ դրամատներից մէկէն 

Հարիւբ տոլար յանձնիր, Հէչ մի բան է 

քո արածը է բայց աար տաս տոլաբի մի 

չէք յանձնիր, ա յգ արգէն գործ է եւ 

պատիւ այգ դրամատան Համար։ 

Տիմարութիւն « 

ելեւմտական իմ «գիտական» այգ 

Հ յիմարականդ օրերին է ր , որ ես ունե-

ցայ իմ աոաջին չէքը քսանըչոբս տո-

լար եւ քառասունըերեք սենթ մի գումա-
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րով: Այգ գորհազյթկութեան իմ առա9ին 

նպաստն էր է 

Ջէքը կառավարական էր ել կանաչ– 

կա պա սւ ւուն գոյն ունէր ւ Նրա վրայ պարզ 

տառերով գրուահ՛ էր իմ անունն եւ ազ-

գանունը եւ ստորագրուահ էր մի ի ն չ ֊ ՚ ո ր 

նախարարի կողմից : 

Նախարարի այգ ստորագրութիւնը 

մեհ Համակրանք ստեղծեց իմ մ է^ նրա 

Հանգէպ : 

«- Բա՜հ , ի՜նչ վստահութիւն իմ 

Հանգէպ, - Հպարաութեամբ մտահեցի 

ես, - այգ բարի մարգը կարող էր կար-

գագրել, որ ինձ կանխիկ գրամ վճար է էն , 

բայց տե՛ս, Վ^ՐՅՐ^՚Լ եւ Հէք է ուղար– 

կել>։ 

Ջէքը բազմաթիւ հակոտիներ ունէր, 

որոնք քառանկիւն էին ել երկարաւուն յ 

քշուեր կային, որոնք թւում է ր , թէ չըր– 

քրւահ էին գրուահ–, ել դրանց արանքնե-

րում Հաւասարութեան, բաժ՜անման եւ 

անվեբթութեան նշաններ կային գրուահ ւ 

Բառեր էլ կային, որոնք կիսատ էին 

գրուահ։ էւ այգ բոլորը, իրենց անհաս֊ 

կանելիութեամբ, էլ աւելի էին մեհա– 

ցընում այգ չէքը իմ աչքին յ Է լ իմ Հգի– 

տական ելեւմտականֆ Հասկացողութեամբ 

ինձ տանում կապում էին այս եր կրի մի-

լիոնատէրերէն յ Զէ որ իմ անունը կար 

ա յ գ չէքԻ վրայ։ 

- »©Աօ՚. ^ՏէԱ Տէրքշէ 1 
խնդրում եմ չհիհաղել ինձ վրայ, 

ա յ լ փորձել Հասկանալ ինձ ։ 

2– 

Ջէքս ստանալու երկրորդ երբ 

տանտիրուհին սենեակիս չաբաթականը 

պաՀանշեց, ես տարայ այն յանձնելու 

քաղաքի Հարիւրաւոր դրամատներից այն 

մէկին, որին մտքումս աւելի շատ էի 

վստահում , Անչուչա, ես չէի կարող իմ 

չէքը ամէն մի պատահ ահ՜ դրամատան 

վսաաՀել է 

Գրամաաուձը, որ ես սիրել է է , 

ղտնւում էր քաղաքի կենտրոնական փո-

ղոցներէդ մէկէ վրայ եւ բռնում էր նո– 

բակառոյց ու բազմայարկ մ է շէնքի վա-

րի յարկը ։ Գրամաաան կենտրոնական 

փողոցի վրայի պատը, Համարեա՛ թէ , 

միաձոյլ ու թէյագոյն մի ապակուց էր* 

Այն սկսւում էր մայթից մօա մէկ մեթր 

բարձր ութիւնից եւ ձգւում էր այգ պա-

տի մէկ անկիւնից միւսը է Երբ ես կանգ– * 

նում Էի մայթի վբայ եւ այգ ապակու 

միֆով ներսն Էի նայում, ապակու գոյ– 

նից ամբող^ ներսը ոսկեգոյն Էր երե-

ւում է Այգ մի Հսկայական սբաՀ Էր, ուր ՚ 

աշխատում Էին Հարիւրից աւելի երիտա-

սարդ ու գեղեցիկ աղջիկներ եւ աղամար– 

գէկ * ՍրաՀը սեւ ու ցահր ցանկա պատե-

րով Հձեւի Համար միայն) բա ժ ան ուա հ 1 

երեք մասի, կենտրոնում, ամբողՀ դաՀ– 

լիճի երկայնքով, ստեղհելով երկար ու 

ազատ տարահութիւն : Այդտեղ յաճա-

խորդներէ Համար բազմաթէլ բազմոց-

ներ էէն գրուահ, որոնց առնելում գըր" 

ւահ հանր սեղանները բեռնաւորուահ էէն 

լինում հաղիկներով, Հրամաններով, հը– 

խախոտէ տուփերով (հխիր էնչքան որ 

կ՝ուզես) եւ Հրուշակով լեցուն պնակնե– 

րովյ 

Ամառնային մի տաք օր էր I Հանրա-

կառքի քսան սենթը խնայելու Համար, 

ես վճռեցի քայլելով գնալ էմ սէրահ \ 

դրամատանը: 

Փայլում էի եւ երեւակայում, թէ 

ինչպէս Հիմա դրամատանը զով է ։ Ես 

ներս կը մտնեմ, թէ չ է , մէկն ընդառա^ 

կը գայ եւ կը Հարցնի • 

€- Ի՛՛նչով կարող եմ օգնել պարո-

նին» է 

Հ— Ես ուզում եմ պարոն կառավա-

րիչին տեսնել* , - կ՛ասեմ ես ւ 

է– կառավարիչի՛՛ն ։ ՀամեցԷ՚քֆ ։ * 

Ե» ներս կը մտնեմ եւ կ՛ասեմ» 

«- Պարոն կառավարիչ, մեր այս 

Հսկայ քաղաքի Հարիւրաւոր դրամատնե-

րից ես ձերն ընտրեցի իմ չէքը յանձնե– * 

լու Համար % Եվստահեցնում եմ ձեզ, 

որ այսուհետեւ անգործութեան նպաս-

տի իմ բոլոր չէքերը ձեզ եմ յանձնելու . 

Հեր դրամատան Հիմնադրամի մեհու– 



թիւնը, ձեր դրամատան մաքուր անունը , 

ձեր մէֆսւզգային գործառնութիւնները , 

իա չոր գրաւական են ինձ վստաՀելու , 

որ ես մի ԼուրՀ «<• պատուաւոր Հաստա-

տութեան Հետ գործ ունեմՖ է 

€- Ոտքի վրայ մի կեցէք, եթէ չէք 

չտա սլում , Համեցէք նստեցէք*, - ձեռքի 

քաղաքավար շարժումով կառավարիչը 

ինձ պիտի ցո յց տար արդիական մ է Հան– 

գըստաւէտ գաՀաւորակ է երեւակայում 

էի ես է 

Երր ես նստէի, կառավարիչը սեղա-

նի վրայից պիտի վերցնէր սեւ փայտից 

պատրաստուած մի տուփ ( ել մօտենալով 

ինձ յ պիտի րացէր կափարիչը * 

€- Սիգա՞ր* » 

էս թէել սիգար չեմ ծխում , բայօ 

քաղաքավարութեան Համար մէկը պիտի 

վերցնէի. 

Շնորհակալութիւն» ։ 

Հ— թ՝երեւս եւ մի գաւաթ սո՛՛ւրճդ ։ 

Հ— Գուք ինձ երես էք տալիս, պա-

րոն կառավարիչդ , - պիտի ասէի ես , ո– 

րը Հաւասար էր Համաձայնութեան հ 

3* 

Ա | 
իմ ենթադրութիւնը ճիշգ էր է Գբա– 

մատանը Հաճելի զով էր ։ Երբ ներս մը– 

տայ , այգ ղովյը ցանկալիօրէն պա բուրեց 

ինձ եւ վստաՀութիէձ ներշնչեցյ 

վՀՏտապելու կարիք չկայ է ժամանակ 

շատ կայ ։ Նստեմ այդ բազմոցներից մէկի 

վրա յ , պաղ Հուր խմեմ, մի գլանակ ծը– 

խեմ եւ յետոյ գնամ կառավարիչին տես-

նելու* , - մտածեցի ես եւ քայլեցի գէ– 

պի մի բազմոց է 
- Հ * ՛ / » « ՞ ՚ ք ե ս գ*"*^, - քԿԻ մԻ 

կոպիտ ձայնէ 

Ես թէեւ չգիաէի, որ խօսքը ինձ է 

վերաբերում , բայց բնազդաբար կանգ-

նեցի ել գէպի ձախ նայեցի ^ որտեղից 

սեղանների արանքով, գէպի է ն ձ էր 

ռաՀանում Հսկայ մէկը է Նա մութ գոր– 

շագոյն եւ ոս կեզօծ կոճակներով, զին– 

ւորական տարազի Հագուստ Էր կրումդ 

որի թելնոցների եզրերին, բաճկոնի փէ– 

շերին ու տաբատի կողքերին սպիտակ 

երիզներ էին կարուած Տ Նրա Գէխարկը 

նորից զինուորական տարազի էր եւ երի– 

զաւոր ։ Այգ ք*ոԼռրի Վրայ նա իր ուսերին 

կրում էր շերեփանման ու ճոխ ծոփաւոր 

սպիտակ ուսադիրներ, ճիշգ որոնց նմա– 

նը կրում են թագաւորները եւ մարա-

ջախտները է 

Սակայն սոսկալին նրա գէմքն էր։ 

Նախամարդկային ։ կարճ ու լայն * $ցուն 

այտերով, կարճ ու լայն ծնօտովէ Նրա 

աչքերը փոքր Էին եւ այնքան խոր ըն-

կած , որ թւում Էր, թէ կպել էին նրա 

գանկի յեաեւի պատին ։ Մ ինչ ա յգ ե՛ւ 

չգիաէի, որ մ եր դարում դեռ այդպիսի 

մարդիկ կան ։ Ե*– եթէ կան է լ , նրանք 

կարող են Հնչիւններից բառ կազմել եւ 

խօսեչ ։ 

Նա բոլորեց ինձ եւ կանգնեց առ– 

ջեւս է 

- Ի*նչ էք անում այստեղէ - Հար– 

ցըրեց նա , քամաՀարանքով ժպտալով : 

- Տեսնում է ք , դրամատուն եմ ե՛-

կել | - վարից վեր նայելով պատասխա-

նեցի ես է 

Նա ոտից ցգլոէ–խ չափեց ինձ եւ Հար– 

ցըրեց Հ եգնանքով • 

- ԾիթԷ"–*– 

Հաստատ , *– պատասխանեցի : 

- ինչո՛՛ւ Համար է - շարունակեց նա 

ծազրել ինձ է 

«• Գրամատան իմ գործերով, - ա– 

սացի է 

- 1քՕԱ ճ օ ո է ՏՅ .^1 , ֊ նորից ծաղրեց 

նա ինձ։ 

- Ո՜Հ , պարոն, գուք ինձ ձանձրա– 

ցընում Էք, - ասացի եւ ուզեցի անցնել 

նրա կողքով է 

- ՀԷ* յ , - կանչեց նա եւ նոյն վայր– 

կեանին զգացի, թէ ինչպէս ուսիս ոս-

կորները ճրճռացին նրա մատներ ի տակ : 

- (Խողէք ինձ է - ասացի ։ 

տ. Ո՛՛ւր էք գնում | » ուսս թողնելով, 

նորից Հարցրեց նա ։ 

» կառավարիչի մօտ ։ 

Հեգնական Ժպիտը նրա գէմքից ան-

յայտացաւ եւ նա ձեռքի երեսով սրբեց 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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իր ծանր ծնօտէ մէկ մասը ւ 6ետոյ նա 

շրՀուեց եւ ձեռքով յ յ « / յ տուեց սրահ Է 

վեր Հին աՀ անկիւն ում նստած մէ աղքը– 

Կամ՚ 
- Գնացէք նրա մօտ է 

«թագաւորի Հագուստով այգ վայ-

րենին , երեւի ընտանիք ունի եւ երեխա-

ներ ւ Եթէ ես կառավարիչին գանգատուեմ 

նրա վրա յ , գործից գուրս կ՛՛անի, երե-

խաները սոված կը մնանէ մեղք են••• 

Պէտք չէ», - վճռեցի ես, քայլելով գէ-

պի անկիւնի օրիորգը է 

Օրիորգը | որ ա յգ ժաման սւկ ինչ որ 

բան էր մեքենագրոլմ, ինձ տեսնելով 

թողեց այն • 

- ի՞նչ կարող եմ անել ձեղ Համար է 

պարոն < • • 

- է" ուղում եմ պարոն կառավարի-

չին տեսնել, - ասացի ւ 

- կարո՛ղ եմ գիտնալ, թէ ինչու Հա-

մար է 

- Գրամատան իմ գործերի , - ասա– 

9 Ի* 

- կառավարիչն այժմ ղբաղուած է , 

բայց մէկ վսւյրկեան, - ասաց եւ Հ ձ ^ ր 

րեց Հեռախօսի լսափողը ։ 

«- Հալօ՛ է - մի տեղից, չիմացայ 

որտեղից լսուեց մի պաղ ել. չոր ձայն ։ 

- Պարոն Հաբթնըբ Հ այստեղ մէկը 

ձեպ է ուղում տեսնել •« • 

<- Ինչո՛՞ւ. Համար» հ– խստացաւ ձայ-

նը է՛ 

- Ասում Է գրամատան իր գործերի 

ասաց աղջիկը ես ինձ Նայեց է 

<- Ուղարկեցէք. . յ 

- Գնացէ՛ք։ Պարոն կառավարիչն 

այժմ ձեզ է սպասում, - ասաց օրիորգը, 

Ժպտաց ել ցոյց տուեց գուռը ։ 

Սենեակը, ուր ես մտայ, Հէն Լ մ ա ք ֊ 

րութիւն ունէր , Հերի, գիմացի անկի լ-

նում, երկու պատերի արանքում գրուած 

էր մի մեծ սեղան, որի վրայ ոստոստում 

էին լուսամտից ներս Հսկած արեւէ ճա-

ոյսգայթները։ 7՛բանը կէց պատէ տակ, 

սեղանէն մօտէկ գրուած մ է քանէ արգէ 

ոճի Հանգստաւէտ գահաւորակներ ից մէ– 

կի վրայ նստած էր մէկը, իսկ սեղանէ 

առթելում մէ ուրիշըէ որը կառավարէչն 

էբ* 

ճէշգն ասած է եթէ ես գիտենայի , որ 

այս գրամատան կառավարիչն այգպիսի 

մէկն է ր , ես ուրիշ գրամ տտուն կը գնա-

յ ի յ Նրա գէմքը մի ցլաչան գէմքի կա– 

տարեալ պատճէնն էր < քաշերն ՈԼ *Լարէ 

շրթունքը կախ ։ Աչքերն անգոյն ու չար ։ 

ինքն էլ թւում է ր , չէր նստել իր բազ-

կաթոռին , այլ Հպել էր նրան։ Նոտել ու 

բարկացել ու զայրացել աչխաբՀի վրայ։ 

Ծինչեւ այսօր էլ ես մտքով փորձում 

եմ արգաբացնել նրան, նրա այգ անքա-

ղաքավար վարմունքի Համար, որ Նա 

ցուցաբերեց իմ նկատմամբ է 

հՍ՝արգ է , - ասում եմ ինքս ինձ, -

կարող է պաաաՀել այգ օրերին նա իր 

կնոքր բռնել էր դռնապանի Հետ, կարող 

է պատահել, որ նրա ազբիկը (եթէ աղ– 

2իկ ունէր, անշուշտ) փախել էր վար որ֊՛ 

գի Հետ, կամ էլ նրա ՀոմանուՀիներից 

մ է կը պատճառաւոր էր գաբձել եւ խա յ– 

տառակոլթիւձ էր սպասում նրան ։ կարող 

է պաաաՀել , չէ" է Անշուշտ , կարող է» 

փորձում եմ արգաբացնել նրան ես ։ 

ինչ որ է , երբ պարոն կառավարիչի 

գրասենեակի գոնից ներս մտայ ^ թ ո ՚ Լ 

չմանէի երբեք) | շատ քաղաքավար բա– 

րեւեցի% 

- Բարեւ ձեզ, պարոնայք, - ասացի յ 

Ես այգ ասում եմ, որպէսզի ցոյց 

աամ, որ գուք չկարծէք, թէ Հետագա լ 

անախորժութիւնների մեղքը իմս է եղել ւ 

Ոչ ։ Հազար անգամ, ոԼ % 

Բայց նա, այգ կոպիտ ու անպիտա՛ն 

մարգը, փոխանակ բարեւս առնելու, բա-

րելիս րարեւով պատասխանելու, ինձ 

նայեց ու մ է բան մրթմրթաց քթէ տակ» 

Սակայն, ես ենթադրելով, որ նրանք 

ղբաղուած լինելով էրենց խօսակցու*. 

թեամբ, բարեւս չլսեցին, նորից շատ 

քաղաքավար ու յարգալից բարեւեցի, 

֊ Բարեւ ձեզ , ճէնթըլմէններ . . . 

- ^ հ & է ճ օ Յ^ՕԱ • ^ տ յ ւ է ք , – վրաս յ ա ր ֊ 

ձակուել ու եւ խածնելու պատրաստ ար– 

տայայտութեամբ, երեսիս նայելով, 

փնչաց կառավարիչը ։ 



է Հիմ ա | քո այգ կոպտութիւնը սի– 

րալիրոլթեան կը փոխուի , երբ գու իմ 

չէքը տեսնես*, - մտահ՛եցի ես ել քայ-

լեցի գէպի նրա սեղանը ։ 

- Պարոն կառավարիչ, - ասացի եւ 

գրպանիցս Հանելով չէքս նրան պարղեցի 

շատ Հանդիսաւոր, - այս իմ առածէն 

էէքն է , որ բերել եմ ձեզ յանձնելու է 0*֊~ 

զում եմ վսաաՀեցնել ձեզ, որ սրան Հե– 

տեւելու են նաեւ ուրիշները ւ Ես ինձ 

շատ կապուահ եմ զգում ձեր այգ ան– 

սանի Հաստատութեանը ւ 

Ափերն իրար միացրահ , ինչպէս ա– 

նում են եպիսկոպոսներն աղօթքի ժամա-

նակ , նագ երեւի զարմանքից կաշկանդը– 

ւահ, ինձ լսեց Համբերութեամբ եւ յե– 

աո յ ձեռքը պա բզեց ու վերցրեց Հէքը5 

Վերցրեց նայեց վյրան եւ ան մ ի Փա պէս նե-

տեց սեղանին ւ 8 եաոյ ափերով հ՚ահկեց 

գէմքը ել այնպիսի ձայներ Հանեց , որ ես 

չիմացայ, հիհաղոում էր թէ Հեկեկում է 

- Օ ե , ՈՕ| Օ հ , Ո01– . . , - մի քանի 
անգամ ասաց նա , գլուխն օրօրելով է 

Հ.Տեսա*լ1, - մտահեցի ես, - ես այդ– 

պԿս Էլ գիաէի, Որ իմ չէքը նրա վրայ 

զգայացունց տպաւորութիւն է թողնե-

լու ։Գէ՚Հ , Հիմա պղ$այ քո կոպտութեահ 

Համար, անպիտան մարգ։ Զղք.այ եւ ինձ-

նից Ներողութիւն խնդրիր * Ասենք, ես 

արդէն ներում եմ քեզ ։ Մ արդ ես , սխալ-

ւեցիբ է ՄաՐԳԸ սխալական է> է 

Ա՝ինչ կառավարիչը դեռ շարունա-

կում էր գէմքը ափերով հահկուահ պա-

Հել եւ մատներ ի արանքից « Օ հ , ՈՕI Օ ե 1 

ՈՕI» ասել, միւս մարդը ելաւ տեղից, 

վերցրեց չէք*»% նայեց եւ սկսեց հիհա– 

Ղ.Կ՝ 

կառավարիչը ձեռքերը Հեռացրել 

գէմքից եւ կորհանուահ Հայեացքով բա-

րեկամին նայելով, Հազիւ֊-Հազ կարողա-

ցաւ Հարցնել » 

$եսա*ր • • • 

Երկրորդ պարոնը շարունակելով հի– 

հաղել, չէքս նետեց սեղանին եւ ասաց 

կառավարիչին • 

- Սամ, քիչ աոաՀ դու դրամատան 

գէշ գորհերի եւ բաժնեթղթերի գների 

անկման մասին էիր խօսում ու գանգատ– 

ւում է Հիմա ցնհայ, ոբովՀետեւ օգնու-

թիւնը Հասալ. • ՚ • 

Հինչո՚*լ ինձ չեն առաջարկում նստել։ 

Ո՞ւբ է սիգարը, որ ես չեմ հ՚խում, բայց 

միայն քաղաքավաբոլթիւնից ելնելով է , 

որ պիտի վերցնեմ է ք)*ւր Է այն սիրո էն 

աղջկայ ձեռքով մատուցուող մի գաւաթ 

սուբճըֆւ 

- Եկաւ Հասաւ՚ք , - ասաց կառա-

վարիչը եւ ինձ թոլաց , որ նրա ձա յնը մ ի 

Հաստ պատի յետեւից լսուեց է 

Հ,Այգ շատ յուզուելուց Է * , - մտա-

հեցի ես ել ասացի • 

Պարոն կառավարիչ, մէկ շաբաթ 

յետոյ, երկրորդ չէք* կը բերեմ է 

կառավարիչի կարճ ու լա յն հնօտը 

սկսեց ցնցուել է Նա բերանը բացեց մի 

բան ասելու Համար , բայց չկարողացաւ ւ 

Երկրորդ պարոնը թողեց հի հաղը եւ 

լբֆացաւ է ^ա սեղանի վրայից վերցրեց 

չէքս ք ինձ տուեց եւ անորոշ Ժպիտով ա– 

սաց • 

- Գնացէք այստեղից՛** 

- ք*նչո*լ | - զարմացայ ես ւ 

- 0 « է ՕԱէ օ ք յանկաբհ վա-

ռօդի տակառի պէս պայթեց կաոավա– 

րիչյլ՝ 

- Բայց , պարոն կառավարիչ • • •» -

ուզեցի բացատրութիւն պաՀանֆել ես, 

երբ նա մի չար շարժումով ձեռքը տա-

րաւ սեղանի տակը, եւ ես լռեցի է 

Անմիքապէս լսուեց զանգի մ ի չոր , 

սուր անախորժ ձայն է Մ ինչ այգ ես Էգէ՜ 

տէի, որ զանգերն էլ Հար ձա յն անեն * 

Մինչ այգ ես լսել էի դպրոցական զանգի 

ձայնը, երեխայի հիհաղի պէս ուրախ է 

Լսել Էի եկեղեցու զանգի ձայն, միստիք 

ու բարի է Լսել Էի , սեղանատան , գորհա– 

բանային , Հեռախօսային զանգերի ձայ-

ները, ամէնքն էլ Հրաւիրող ու մի բան 

խոստացող։ Այս մէկը ուրիչ էր է Վանող 

Էր է Գագար չկար է Մ իա լար Էր, եւ ըզ– 

գացէ֊ում Էր, որ այն սաեղհւ֊ում Էբ ո ՛ չ 

թէ մարդու ձեռքի շարժումից , այլ գա-

լիս էր ինչ որ ան Հոգի մեքենայի բերա-

նից% & ւ չէր Հրաւիրում, ինչպէս միւս-

ները , ա յ լ ճչում էբ չարագուչակ եւ կո-

պիտ միջնորդութիւն պա Հանվում \ 
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Երկրորդ պարոնն ինձ Հր նայում 

կարեկցութեամբ, երբ սենեակի գուռը 

բացուեց թափով եւ շեմքին երեւացին 

երկու Հոգի ատրճանակները ձեոքներին 

եւ մէկ էլ թագաւորի Հագուստով Հսկան % 

Զանգի ձայնը կտրուեց 5 

֊ Պարոն Հ ա ր թ ն ը ՚ ր ••« , » աղաղա-

կեցին նրանք միաբերան եւ նրա Հրամա-

նով աշխարհի բոլոր մարդկանց սպաննե-

լու պատրաստակամ ութ իէն ցուցաբերե– 

ցինէ 

կառավարիչը անմիՀապԷս Հրաման 

շւոուեց : 1ա ձեռքը պա բզեց , սեղանի 

վրայ գրուած՛ սեւ փայտից պատրաստր– 

ւած մի տուփից մի երկար սիգար Հանձց 

(ես ճիշդ էի երեւակայել) եւ փոխանակ 

ինձ առաջարկելու, ինքը վառեց, ծուխը 

փչեց օգի մ ԷՀ, պալան-պալան, ել. ինձ 

Վրայ ցոյց տալով, Հենց այնպէս, ասաց՛ 

- Օւ*&ե©ր, էհւ ՚ օ^ հ ա օսէ1 

Գրաբրրը թագաւորի Հագուստով 

Հսկան էր է ճիշգն ասած, ա յգ Հսկայ 

մարդուն այդ կարճ անունն այնքան Էլ 

չէր բոնում է Եթէ նա անուն պիտի ունե-

նար , աւելի սազական կը լին էր, եթէ նա 

կոչուէր* կուկում ումունունուրուրոլ եւ 

կամ նման մի բան–, Սակայն նրա անունը 

Գրաբըր էր եւ. ես փոխել չէի կարող, 

- "5^63 , տ1ր1 . . . գ ո ր ի լ ա կապիկի 

նման մ ռնչաց թագաւորի Հագուստով 

Հսկան, ել ես տեսայ, թէ ինչքէս ինձ 

դուրս նետելու Հաճոյքից թուքը վազեց 

նրա բերանից եւ. նա ձեռքերը իրար ք ս կ , 

ինչպէս անում են գինեմոլները, ահա֊ 

աՀա խմելու բաւականութիւնից եր Հա-

նիկ։ 

- Ես ինքս կը գնամ, ֊ ասացի եւ. 

ուզեցի շարժուել դէպի գուռը։ 

- ^Օ, ՏԱ"»...,– ծիծաղեց թագաւո-

րի Հագուստով հսկան , որի անունը պէսաք 

է ր , որ Կոլկումումունունոլրուբոլ լին էր 

եւ յաոաՀացալ գէպի ի%ձ յ 

Ես կողքի քաչուեցի խուսափելու Հա-

մար նրանից , բայ& նա %ոյ1պՀԱ ղ ^ 

քաչուեց, թեւերը բացեց ել ծնկերը ծա-

լեց, որպէսզի ես չկարողանամ անցնել 

նրա թեւերի տա կից յ 

թ՛ագաւորի նրա Հագուստը, նրա 

ծոփաւոր ուսադիրները, նրա կիսաբաց 

մեծ բերանը (որից Հոսում էր թուքը) , 

նրա ինձ վիրաւորելու անասնական ժպի-

տը , ղղուելի էր ու վիրաւորական» Ե" 

չէի ուզում, որ նա դիպ չէր ի^՚ձ է Ենթա– 

գրելովք որ կառավարիչը մարդկային 

գոնէ մէկ տոկոսանոց Հոգի ունի, ես 

շրՀուեցի դէպի նրան, խնդրելու Համար, 

որ նա յետ վերցնի ինձ բոնի դուրս ա ֊ 

նելու Հրամանը, եւ սխալուելով մէՀքս 

Հսկայի կողմը դարձրի է Ասում եմ ( « ր 

խալուեցի, որովհետեւ դեռ բերանս չբա-

ցած , Հսկան խլեց ձեռքերս, ոլորեց 

մԷՀքիս վրայ եւ ինձ այնպէս դարձրեց 

գէպի գուռը, ինչպէս փոքրիկ մի ազՀիկ 

դարձնում է իբ տիկնիկը * 

Երբ նա ինձ գէպի գուռն էր Հրում, 

լսեցի, թէ ինչպէս երկրորդ պարոնն ա– 

սաց կառավարիչին • 

- Աամ, գոլ. ճիշգ չվարուեցիր այգ 

տղայի Հետ, նա պարզամիտ մէկն էր է 

- Ես ատում եմ պարզամիտներին, -

լսուեց կառավարիչի ձայնը եւ գուռը 

ծածկուեց մեր յետելից % 

4* 

Սրահում ամէն մարգ ոտքի էր եւ 

ամէնքն էլ լար ուած ու տագնապալից 

Հայեացքներով կառավարիչի սենեակի 

գուռն էին գիտում մի բան տեսնելու Հ ա ֊ 

մար, երբ ինձ այնտեղից գուբս բերեցին։ 

Իմ ելքը Հանդիսաւոր էր , իմ աՀ եւ ձախ 

կողքերից քայլում էին երկու աւորճա– 

նակաւորնեբը, իսկ թագաւորի Հագուս-

տով Հսկան իմ նիՀար ձեռքերը միացրել 

ԷՐ մՀէքէս վրայ եւ իր ծանր թաթերով 

այնպէս սեղմեչ, որ ցաւից քիչ էր մնում 

ճչա յի է 

Ինձ տեսնելով, ամբոխը քամուց բըո– 

նըլած անտառի նման օրօրուեց տեղում 

եւ խշխշաց. 

- 0&ո§տէ6Դ. . . ծ օ ե հ օ ՜ ր . . . 

Եւ 0&ՈՏՏէ61*–ք եւ Ոօհէ)6Ր–շ ես էի , 

Ահարկու մի մարգ, թէել ես այգպի– 
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սի մէկը չէի, նորից չաւո ամաչեցի, որ 

այգպիսի մէկի աեղ են ընդանում ինձ յ 

Նայեցի քարտուղարուհու կողմը է 

որն ինձ թո յ լ աուեց կառավարիչի մօա 

գնալ ես այնպէս անուշ ժպտաց ինձ \ %րա 

գէմքը գունատ էր այժմ ել ծնօտը ցնցը– 

լ ում էր է 

էԽեղճ ազքիկ 4 - մտահեցի , • նրան 

պիտի կչտամրեն կամ Էլ աշխատանքից 

պիտի Հանեն, իր սխալի Համար* է 

Սակայն միւս աղջիկներն Հիացման– 

քով Էին նայում ինձ ւ Նրանք շատ են սի-

րում ջօւոջտէ&ներին եւ %Ց,ռ%աՅյւներին 

Նրանցից ամէն մէկի երազանքն է մի 

որեւէ ՀաջտԽէի սիր ուՀի դառնալէ Ե ս յ 

նոյնիսկ , լսեցի , թէ ինչպէս այգ աղջիկ-

ներից մէկը իր կողքին կանգնած՛ մէկ ու-

րիշին ասաց * 

- Լ օ օ հ , Լօատ6, էեւտ տ&ո§տէ6Ր ւտ 
&տ հօոճտօա© ատ & Ճշ\դ1 \ 

- "3^681 ետ Աէ– Հաստատեց երկրորդ 

աղջիկը մտածելուն է 

Այգ աղջիկների Համար բոլոր ^ՕՈ^– 

ԱԼՏաները գրաւիչ են անխտիր, որոնց 

շարքում եւ ես • • • 

կուկումումոէնունուբուբուն ԼԱե§ 

աղջիկների խօսակցութիւնը եւ կատա– 

ղութիւնից այնպէս սեղմեց ձեռքերս , որ 

դաստակներիս ոսկորները ճրճռացին: Ե" 

չէի կարող նրան Հարուածել է Ե" նրան 

ոչինչ չէի կարող անել ։ Եւ թէեւ ես նրա 

գէմքը չէի տեսնում , բա յց զգում է ի , 

թէ ինչպիսի Հպարտութեամբ է նա իմ 

ձեռքերը բռնել եւ քայլում իմ յետելից : 

Գեռ դաՀլիճի կէսը չհասած, մեղ 

ընդառաջ եկաւ, մի ծերունի մարդ , գա– 

ւաղանը Հրացանի պէս ուսին դրած է Ես 

չէի կարծում, որ նա ուզում է ինձ Հար-

լած ել, բայց գ աւազանը բարձրացրեց 

գլխիս իջեցնելու Համար է Ե" արագ կող-

քի քաշուեցի է Ծերունու գա ւաղանը ա– 

ոանց ցաւ պաաճառելու իքաւ ձախ ուսիս 

եւ միեւնոյն ժամանակ տիրոջ ձեռքից 

դուրս պրծնելով թրխկաց յատակին հ 

Ա՝ ոռանալով, որ ձեռքերս բոն ուած են , 

ես թեքուեցի, որ ծերունու գաւազանը 

վերցնեմ, որ Էլ չՀարուածի, բայց Հըս– 

կան ինձ առաջ Հրեց եւ ես ընկայ ծնկե-

րիս է ԱմԷնքն ինձ էին նայում, երբ ծե-

րունին սկսեց աղաղակել • 

- Օ ե Ես %&Ա%&Ն&էին Հար ուա-

ծ ե ց ք Տ . . . Հօ տեսա՞ք, որ ես ջ&ՈքտէՔւ՚/ձ 

ա յնպէս Հարուածեցի, որ նա վար ք&– 

կաւ • • » 

- 6 ք ^ 0 1 - բացագանչեց մէկը, 

նաՀաաելով ծերունու քաջութիւնը » 

- Տ ե ս է ս բ I է - լսուեց մի տիրական 

ձայն եւ գահ շիճ ում լռութիւն տիրեց է 

5– 

Գրամաաան մուտքի առջեւ մի մեծ 

բազմութիւն Էր ինձ սպասում է Ւ&կ մար-

դիկ գեռ գալիս Էին ու գալիս ։ Ոստիկան-

ների սուլոց Էր, աղմուկ ու իրարանցում : 

Գեռ դրան շեմքից Հսկան ձեռքերս բաց 

թողեց եւ ինձ Հրեց ւ Նրա Հրելու թափից 

ես վազեցի , բայց մի ոստիկան ինձ բըռ– 

նեց. 

- ք)Ուր ես փախչում է 

Ե* սպասում Էի, որ թագաւորի Հա-

գուստով Հսկան կը բացատրի իրողու-

թիւնը | բա յց նա արագ ներս զնաց եւ 

Հարցը բար գա ցաւ է 

- Ես » » • Ե" •>•( •• ցասում ից շնչաս-

պառ ուզեցի բացատրութիւն տալ ինքս, 

բայց այգ ժամանակ մի բան ծյնգաց եւ 

իմ աջ դաստակս շղթայուած տեսայ մի 

այլ ոստիկանի ձախ դաստակին ւ Այգ մի 

ակնթարթում կաաարուեց եւ ոստիկանը 

տեսնելով իմ զարմանքը, ծիծաղեց է 

Տան կար ծ խաղաղութիւն իջաւ վը– 

բաս ւ Անտարբերութիւն եւ միեւնոյն Ժա-

մանակ Հետաքրքրութիւն, թէ ինչ է լի-

նելու ինձ Հետ ւ Այժմ ամբոխից աւելի 

շատ, ես ինքս Էի Հետաքրքրուած ինձ-

մով է 

Ոստիկանների թիլը գնալով շատա-

նում Էր է Ամբոխը մեծանում Էր ու մե-

ծանում է Մարգիէ. ինձ Էին նայում եւ ես 

նրանց է 

Եկաւ մի աւագ ոստիկան եւ ինձ ի– 

բեն շղթայած ոստիկանին Հարցրեց. 

- իք ուղարկե՞՛լ Էք ։ 

֊ / > չ ։ 



12 * 1 1 * Ւ V 

- խուզարկեցէք եւ այստեղ պահէք 

մէնչեւ իմ վերադարձը ։ Այ՛ր ոխին Հեռու 

պաՀէք է 

Ա՝ի ոստիկան սկսեց նայել գրպան-

ներս , իսկ միւսները սկսեցին ինձնից Հե-

ռու Հրել ամրոիւին ։ 

~ Ատրճանակ էկայ, » ասաց ի/ու-

ղարկողը | 

- էրեւի նետել է , - բացատրեց ինձ 

իրեն շղթայողը, եւ սկսեց ոտքերիս աա– 

կը նա յել ւ 

թերթերի մի քանի թղթակիցներ ամ– 

բոխը ճեղքեցին եկան եւ սկսեցին ոստի-

կաններին իմ մասին Հարցուփորձ անելէ 

Ոստիկաններն ասացին, որ նրանք պէաք 

է իրենց պետին գիմեն, որն այժմ դրա– 

մատնումն է գանւում տ թղթակիցները 

վազեցին այնտեղ, իսկ լուսանկարիչները 

սկսեցին ինձ նկարելւ 

Ես շատ էի ուզում Ա՛յգ նկարներից 

ունենալ, տեսնելու Համար, թէ ինչպէս 

եմ գուբս եկել է 

~ &՝ողԷ՚Ք» ՐողԷ՚Քւ ես ասելիք ու*– 

նեմ, - ամբոխի մ էջից լսուեց մի պառաւ 

կնոՀ ձայն, մինչ Համաղգեսաաւոր մի 

մեքենավար նրա Համար ՃանապարՀ էր 

բացում տ 

Այգ եեր կինն այնքան զարդարանք 

ունէր իր վրայ, ինչքան որ չէր կշռի նը– 

բա նիհար մարմինը։ Ապար ան ինն եր , 

մանեակներ, ոսկեայ ծանր շղթաներ, 

մատանիներ ու ականի ղեր տ Սակայն ա ֊ 

մէնից ուշագրաւը ծղօտէ գործուած նրա 

լայնեզր գլխարկն էր X Այգ գլխարկի վյլ– 

րայ արեւագարձային պտուղներից մէկ– 

մէկ օրինակ կար տ Անանաս, պանան, խա– 

ղող, գեղձ, նար ինչ, վարունգ եւ ոլրիչ 

այլ բաներ ։ Այգ բոլորի վրայ նստել է ր , 

գլուխը թեւի տակ գրել ու յաւերժական 

քնով քնել լորամարգի չափ, պէս–պէս 

փետուրներով մի թռչուն։ 

վինչ դժնդակ ճակատագիր այգ թրռ– 

չունի Համար , - մտածեցի, - ա յ գ ա%աա 

մեղ կենդանու դիակով այգ կինը ց ա ն ֊ 

կացել է գեղեցկացնել իր զառամեալ գը– 

լուխր/% % 

Սակայն, ես անմիԼապէս մոռացա յ 

թռչունը, ոբովՀեաել ոսկիով, ագաման֊ 

գով, մրգերով եւ մեռած թռչունով զար-

դարուն այգ պառաւը Հենց որ Հրապա-

րակ մտաւ | ռազմաշունչ դարձաւ, եւ մեծ-

կակ քարով զարդարուած իր ցուցամատը 

գէպի ինձ պարզեց եւ ոստիկաններին 

Հ րամա յեց • 

- ճա Ճեո1 . . . Ի՜նչ էք կանգնել, 

ես ձեզ ասում եմ &Ա1 1Աա1 

Ոստիկաններն իրար նայեցին եւ ծի-

ծաղեցին ։ Այդ ծիծաղը կատաղեցրեց 

պառաւին։ Նրա կարմիր ներկուած նի– 

Հաբ այտերը սկսեցին ցնցուել, իսկ սեւ 

ներկուած աչքերից կայծակներ թռան• 

- Ես ձեզ ասում եմ, ՃԱ1 հԱՈ.՛ 

- Տիկին, մենք իրաւունք չունենք 

սպաննելու դրան, - ասաց ոստիկաննե֊ 

րից մէկը X 

- Ո՞Վ իրաւունք ունի, - անհամբեր 

Հարցրեց պառաւը է 

- Դ՛ատարանը է 

- Ա՛Հ յ– զայրացաւ պառաւըմին– 

չեւ դատարանը դրան սպաննէ, մէկ տա-

րի կը տեւի է 

- Ւերեւս է - ուսերը վեր Հանեց ոս-

տիկանը, - բայց անմիԼապԷս սպաննել 

չենք կարող է 

- կարող Էք. . . Ես պատասխանատու 

եմ. . . Իմ Հանգոլցեալ ամուսնու եղբօր 

տղան նահանգապետ Էէ Ես նրա անունից 

պահանջում եմ, որ սպաննէք դրան, -

*Հեզինակութիւններֆ մէէտեղ քաշեց ա– 

բիւնռուշտ պառաւը է 

Այն ժամանակ, պարզ գէմքով մի ե– 

րիտասարգ, որ պառաւից մի քիչ Հեռու, 

էր կանգնել, Հարցրեց նրան* 

- Տիկին, ինչո՛՛ւ էք այդպիսի յա– 

մառութեամբ պաՀանԼում Տ որ այգ աղա-

յին սպաննեն է 

- հնշո*լ, - զարմացալ պառաւը , -

շատ պարզ, երիտասարդ, շատ պարզ։ 

Ես այգ դրամատանը տաս միլիոն տոլար 

անեմ եւ նա ուզեցել է յափշտակել իմ 

ինչքը % 

- Տաս միլիոն տոլա՜ր . , . , « Հառա-

չեց ամբոխը եւ ես տեսայ, որ ե՛ւ ամ-

բոխը ե՛ւ ոստիկանները շատ ազգուեցին 

նրա Հարստութիւնից յ 
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ԱակայՆ, երիտասարդը աեղի էաը– 

ւեց է 

- Տիկին, - ասաց նա շատ քաղաքա-

վար, - ես չեմ կասկածում, որ գուք այդ 

դրամատանը տաս միլիոն տոլար ունէք, 

բայց այդ պարոնը Լխօսքն իմ մասին էր) 

չէր կարող ձեր դրամները կողոպտել, 

քանի որ այդ դրամատանը մէկ սենթ ան-

դամ չկա յ է Այգ դրամատուն չէ, այլ գը– 

րամատների մի մեծ ցանցի գլխաւոր գը– 

րասենեակ միա յն • . • էւ դուք գիտէք 

այդ է 

- Ի՛՛նչ • • • , - ակամայ բացագանչեցի 

ես–. 

ԱմԷնքն ինձ Նայեցին : 

- Օ հ ե Օ յ | ասաց ինձ իրեն շղթա-

յած ոստիկանը, - ես տեսնում եմ դու 

սխալ տեղ ես մտել է 

- Այո է - ասացի ես : 

- Նա խոստովանեմց, նա խոստովա-

նեց է ՍպաննեցԷ՚ք դրան • • • Ապաննեցէ^ք 

դրան , - աղաղակեց պառաւը յ 

Այգ ժամանակ էբ % որ ամբոխի մ ի– 

ջից մի գեղեցկադէմ երիտասարդ դուրս 

եկաւ, Համարեա՛ մի պատանի , եւ գրկե– 

լով պառաւին ասաց » 

- Լ ւ 6 է ՚ Տ §0, եՕՈ67, V© &Ր6 \3ւէշ\ 

Պատանուն տեսնելով, ծեր կնոՀ գէմ-

քը եբանելիութեամբ ողողուեց • 

- Լ ձ է ՚ Տ Տ Օ » - պատանուն 

նայելով սիրատոչոր, ասաց պառաւը, 

բայց ոստիկաններին դաոնալով վերջին 

անգամ պատուիբեց, - գէ՛^ 1 ես երկար 

չեմ կաբող մնալ, պիտի գնամ, բայց 

գուք սպաննեցէ՛ք դրան յ Տեսէ՛ք, չմոռ-

նաք սպաննելու դրան, - եւ ապա ծանր 

մատանիով իր ցուցամ ատը չարժելով 

վրաս , սպաոնաց , - ես քեզ ցոյց կը տամ , 

թէ իԴչ է ն չանա կում դրամատուն մըտ– 

նել իմ տաս միլիոն տոլարները յափշտա-

կելու Համար»»* 

- էբ այգ պատանին, որ այգ 

զառամեալին <մեղրսֆ անուանեց, - ինձ 

իրեն շղթայած ոստիկանին Հարցրեց մի 

ա յ լ ոստիկան է 

- Ամուսինը, - անտարբեր պատաս-

խանեց շղթայակիցս է 

- ի՛՛նչ» • • Այգ զառամեալը եւ այգ 

պատանի՛՛ն՛»» Յիսուն տարուայ տարբե-

րութիւն կա յ ա յգ զոյգի միֆեւ • • . 

- Տաս միլիոն տոլարը զերօ Է գար– 

ձընում ա յգ յիսուն տարին, - նորից 

անխռով բացատրեց շղթայակիցս է 

- Բայց նորից , Է>0^ I « • . , - ուզեց «ւ»– 

ռարկել երիտասարդ ոստիկանը : 

- ի՞նչ Էէ Այգ տաս միլիոնի Համար 

դու է Է ի ՚ ՚ ր ամուսնանա յ , - բարկացաւ 

չղթայակիցս, - ասա՛, էէի՚*Ր ամուսնա-

նայ»• • 

Երիտասարդ ոստիկանը յանկարծակի 

գալով մտածմունքի մէջ ընկաւ է Նա սկըս– 

ւեց օրօբուել տեղում եւ աՀ ձեռքում 

բռնած փայտով ձախ ափը Հարուածել յ 

Ես նայեցի նրան եւ Հասկացա յ , որ 

նա կ՛ամ ուսն ան ար տ Ա՛ արդը ա յգպէս է : 

Նա մի ուրիշին դատապարտում է մի ա– 

բարքի Համար, որը ինքը էլանէբ յ 

Ամբոխը գնալով մեծանում էր, երբ 

աւագ ոստիկանը եկաւ եւ առանց ինձ 

վրա յ նայելու, ինձ իրեն շղթայա ծ ոս-

տիկանին ասաց * 

» Բաց թող, թոզ գնա յ 8 

Սինչ ոստիկանը ձեռքից Հանում էր 

շղթան, աւագ ոստիկանը ձեռքը գրեց 

ուսիս եւ ասաց շատ բարկացած» 

- ինձ նայի՛ր ։ Սրանից յետոյ գիտ-

ցիր ուր ես մանում եւ ում Հետ խօսում տ 

- Այո՛, պարոն , - ասացի է 

- ԳԷ՚Հ գնա՛, - ուսս թողնելով Հրա-

մայեց նա եւ դաոնալով գէպի ամբոխը , 

թափաՀաբեց ձեռքերը, -

1հ© տհօա շտ 

6 ՝ 

Ամբոխը յ բացի ա յն երիտասարդից, 

որ միլիոնատէր պառաւի Հետ վէճի մ ԷԼ 

մտաւ, յուսախաբ եղաւ, որ ինձ ազատե-

ցին է թ՛երթերի թղթակիցներն Էլ յուսա-

խաբ եղան եւ գլուխներն օրօրելով Հե-

ռացան : ԱմԷնից շատ դժգոհեցին թեր-

թերի լուսանկարիչները եւ ես Հասկա-

ցայ, որ երբեք էպիաի տեսնեմ իմ նկա-

րը ոստիկանի Հետ շղթայոԼած է 
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Երթ ոստիկանները փողոցն ու մայ-

թը մաքրում էին Հանդիսականներից, 

նոր միայն վրայ Հասան Հեռուստատեսի 

մարդիկ իրենց ղարմանաՀրաչ գործիքնե-

րով ։ Ես շատ ուզեցի , որ նրանք ինձ նը– 

կարեն է բա յց ոստիկանների տուած բա~՛ 

ցատրութիւններից յետոյ , նրանք առանց 

ինձ վրայ ուշադրութիւն դարձնելու, 

նստեցին իրենց ինքնաշաբժները եւ սլա-

ցան մի այլ տեղ ւ 

Տանկարծ ես էլ յուսախաբութիւն 

զգացի ։ Այգ նման էր այն յուսախաբու– 

թեանը, որը զգացւում է , երբ մի աղ^իկ 

Հանդիպում է խոստանում, բայց չի գա-

լիս տեսակցութեանը \ 

Ես կանգնել էի դրամատան դրան 

առֆել եւ մտածում է ի , թէ այդ ինչ յու-

սախաբութիւն է իմ մ էէ յ Ե լ յիչեցի չէք» : 

Վեբշին կէս ժամ ուա յ մէՀ ինձ Հետ պա– 

տաՀած անսովոր դէպքերը նրան ետ էին 

Հրել եւ մոռացնել տուել է Զէքի մասին 

վերյիշումը ցնծութեամբ ողողեց էու-

թիւնս 1 Այգ վրէ^ի՚նգիր լինելու, ատեք ի 

մի բան ոչնչացնելու վայրագ մի ուրա-

խութիւն էր ւ Ել ես գրպանիցս Հանեցի 

չ է ք * « Այն չէքը է որը որպէսզի չփոշոտ– 

ւէր է չծալուէր, ես երկու օր պաՀել էի 

անգլերէնի քերականութեան իմ դասա-

գրքի էջերի արանքում, ծոցիս գրպա-

նում է Հանեցի չէքը% որ այնքան սիրել 

էի | որի վրայ իմ անունը կար եւ 0աո– 

րագբուել էր ինչ որ նախարարի կողմից ւ 

Ծեծ Հոգատարութեամբ ծալեցի այն 

երկտակ, յետոյ չորստակ ու ապա խենթ 

մի բաւականութձամբ մանր, շատ մանր 

կտորների վերածեցի, ցրեցի օգի մ է չ եւ 

քայլեցի • - • 

Ս. Ս– 

1 
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Ա. ԱՄՈՒՐԵԱՆ 

Իրան Թուրան կռւում էին 
Թշնամութեամբ դարաւոր, 

Բազուկները յոգնել էին 
կռիւներում ահաւոր: 

- Եկէ՛ք զծհնք մենք մի սահման, 
Միարերան ասացին, -

Յարզենք խոստումն արքայական • 
Ու խորհուրդի նստեցին։ 

Ս՛երթ– (ծուրսւնն էր հզօ բանում՝ 
Տալիս հարուած տմարդի, 

Մերթ– Իրանը առաջ վարում՝ 
Հզօր զարկով Ռոսաամի յ 

Ծուխ էր ելնում աւաններից, 
Ե՛ւ հրդեհ է ր , ե՛ւ աւեր, 

Վահանների բախումներից 
Դոզում էր հոդն աներեր • • • 

Եւ հոսում էր արիւնն առատ 
Մարտիկների բիւրաւոր, 

2էր մնացել գէթ– անարատ 
Մի գիւ ֊դ > աւան բախտաւոր: 

- Կռիւն հզօր կը դադարի 
Ուր զօրքերն են մեր կեցած, 

Սահմանն է այդ իմ երկըրի, -
Թուրք Աֆրասիաբն ասաց: 

Բայց գուպարի մէջ այս վերջին 
՛նա արել էր նուաճում, 

Իրանի եօթ հովիտներին 
Թուրանի զօրքն էր տիրում։ 

Մանուչհհրը, Շահն Իրանի, 
Արաւ մի Օոր առաջարկ, 

Աֆբասիաբը թոդ ընդունի՝ 
Արդարութեան նշանակ: 

- Լեռն այն հսկայ ու սլացիկ 
Որ կեցած է սահմանում, 

Թոդ բարձրանայ մի նետաձիգ 
Անուանի՝ իմ աշխարհում, 

Տեսան աւերն արքաները 
Իրանի եւ Թուրանի, 

Ու խորհեցին սահման դնել 
Դոո. մարտերին ու մահին։ 

Ու արձակի նետը ուժգին 
Դէպի հողը նուաճուած, 

Որքան տարածք նետը թ ռ չ ի ՝ 
Իրանինն է անկասկած Հ 
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Աֆրասիաբը խնդաց մէկին* 
- Հասողութ-եամրը նետի՛ • • • 

Թալ այն հողը քեզ պատկանի, 
Ո՜ւ) Շահնշահ Իրանի։ 

Ու արձակեց մունետիկներ 
Մանուչեհրը Իրանի* 

- Հրամանն է Շահնշահի՜, 
Ո՜վ կտրիճներ Իրանի. 

Այն պատանին վեհ, կարշնեղ, 
Որ րիծ չունի իր մարմնին, 

Հոգով արի է ու զօրեղ, 
՛Նետաձիգ է անուանի* 
Հեռաձիգ ու հեռահաս, 

Պէ՚տք է այսօր հայրենիքին, 
Թող ինձ մօտ գայ Հսաուէեաս • 

Այսպէս ասաց, սակայն մէկին 
՛երան տեսիլք երեւաց • * • 

էսֆանդարմոզդ՝ Հողի Ոգին, 
Հրաշագործն Աստուած։ 

- Օժտում եմ քեզ, - ասաց, - Արէշ, 
Հզօրութեամրս անշէջ, 

Այժմ գնա՛ արքայի մօտ 
ներկայացիր քո ուժով, 

Ու կատարիր հրամանը 
Վեհապետիդ՝ անխռով: 

Ուշքի եկաւ Արէշն օծուած, 
Նայեց կարշնեղ իր մարմնին, 

Դնդերներն էին ուռած, 
Հըզօր ուժով անմեկին։ 

Եւ շտապեց արքայի մօտ 
Մինչեւ գետին խոնարհուեց, 

Իր շապիկը հանեց, նետեց, 
Մկանները ցուցադրեց: 

••• 

Մունետիկներ շատ շրջեցին 
՚Բաղաք ու գիւղ եւ աւան, 

Չէին գտնում յարմար մէկին 
Որ պատուիրել էր արքան։ 

Վերջապէս մի լեռնավայրում 
Դտան մի սէգ պատանի, 

Որի նետը չէր վրիպում, 
Զօրեղ էր ու անուանի։ 

Երր յայտնեցին Շահնշահի 
Հրամանը ի վերուստ, 

Որ Իրանին իր հայրենի 
Սպառնում էր մեծ կորուստ, 

Համեստ էր նա, անփաոասէր, 
Կարմրեց, շիկնեց ամօթխած• 

- Ինձնից յայտնի ու անրասիր 
Նետաձիգներ կան, - ասաց, -

Արժանի չեմ այդ կոչումին 
Վկայ է խիղճս ու Ա ս տ ո ւ ա ծ " ֊ 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 

Չունէր մարմինն ոչ մի արատ, 
Նոյնպէս հոգին իր* րիւրեղ, 

Կ՚ուզէր Իրանն ապրէր ազատ, 
Նետաձիգ էր շատ գօրեղ: 

- Գիտցի՛ր, արքայդ արքաների, 
Իմ պաշտելի Իրանի, 

Երր արձակեմ նետս միակ 
Իմ ուժերովս համակ, 

Պիտի կորցնեմ ուժ ու կեանք, 
Պիտի սուզուիմ հողի տակ. * • 

Րայց Իրանը պիտի ապրի՜, 
Ապրի յաւէտ՛ իր հողով, 

Հողածին ե մ , հողի զաւակ, 
Հող կը դառնամ ես համակ * • • 

Ասաց, ուսեց աղեղ ու նետ, 
Այն պարմանին անձնուրաց, 

Ու սլացաւ լեռը յաւէտ* 
Այծեամի պէս դիւրընթաց։ 

Լարեց աղեղը լայնալիճ, 
Կանգնեց որպէս սէգ կտրիճ, 

Ու րազուկով յաղթ ու հ ո ւ ժ կ ո ւ . . . ՝՛ ր 

Արձակեց նետն ահարկու • >. 
•V 
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Թռա՛ւ, նետը, սուրաց անցաւ 
կօթը լ ե ռ , եօթը հովի՜տ, 

Թեւ էր տալիս Հոդի Օգին 
Որպէս շանթ ու վաթորիկ, 

Գիսաւորի պէս էր սուրում, 
կայծ՛ ու րոցեր արձակում– • • 

Գիտում էր զօրքը Թութանի, 
Աֆրասիարը շուարած, 

Իսկ Շահնշահը իրանի 
Մնացել էր հիացած • ՚ ՚ 

Ու վերջապէս իջաւ նետը 
Եօթ լեռ–հովիտներից դէն , 

Միւուեց ընկուզենու կողը, 
Երթ յաղթական էր արդէն: 

Ապա ենչեց ռազմի շեփոր, 
Թուրան զօրքը նահանջեց, 

՛Նետի ընկած տեղում այնօր 
Սահմանագիծ հաստատուեց։ 

ձ 

Մեռա՜ւ Արէշն, այն պատանին, 
Անմահութեան պսակով, 

Օր մայր հողին, հայրենիքին 
Նուիրուել էր իր կեանքով։ 

Իր մարմինը սուզուեց հողում, 
Րսւրձր լերան կատարին, 

Ուր արծիւն է րոյնը հիւսում 
Երկնասլաց ժայռերին: 

Անցան դարեր, րայց իրանցին 
Ջմոռացաւ Արէշին, 

Որ իր կեանքը զոհ էր թերել 
Մայր հողին ու Իրանին: 

Ու հաստատուեց տօԱ սրրազան 
Թիրգան ( * ) տնուամր մշտավառ, 

Ամէն տարի տօնում են այն , 
Ցիշում քաջին նետավար։ 

իսկ պարմանիները Ֆարսի 
Երազում են մեկուսի, 

Զոհուել մի օր հայրենիքին 
Արէշի պէս անձկագին։ 

Ա. Ա– 

Ֆրեղնօ, 1 9 6 8 թ՝ 

ք 
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*հՐհ Գ Ո Տ Ն Տ Ա Ք Ճ ե և ն ^ ՊԱՏՄԱԾԸ 

8 
Հեռաձայնը զիլ Հնչեց Ննջասենեա-

կի» խաւարին ու խաղաղութեան մ է ջ է 

Վերմակս մէկգի Հրեցի, ցատկեցի ոտքի 

եւ ընկալուչը գրի ականջիս ; 

- Հելօ" • • • 

- Հերի, պատրաստուէ եւ շուտով 

եկուր օգակայան : թուրքիոյ մէջ երկրա-

շարժ պատաՀեցաւ Հիմա, Վարգօ գիւզր 

աւերակ գարձաւ: Հ/»2> պիտի երթաս ի ս ֊ 

կոյն ։ 

Բժիշկներուն չափ Սովորական են, 

գիշեր թէ ցերեկ ք նման Հանակնկալ՚ֆ Հե– 

ոաձայնները, որոնք գործի կը կանչեն 

Տեղեկատուութեան Գործակալութեանց 

մէջ պաշտօնավարող ինն՜ի նման լուսա֊ 

ծձաք^Հ-րիփււրթ-ըբձձրք յ Անբաժան ըն-
կերներս լուսանկարի մեքենաներս, 

կ՝ անց ընեմ վզէս, ու կը փութամ օգա-

կայան յ Շատ չանցած թռիչք կ՚առնէ €Ւ– 

գանաւը գէպի Պոլիս տ 

Վարգօ գիւղէն ճիշգ ուր ըլլալը չեմ 

գիտեր , ու ատոր Համար ալ տեղեկատու 

լուսանկարիչի բնական զգացումներով 

կը կտրեմ անջրպետը ։ Բայց ոտքս Պոլիս 

գնելուս երբ կ՚ըսեն ինծի թէ մեր յաջորդ 

Հանգրուանը էրղբում պիսւի րքլայ՝ մար-

մինս կը փչաքաղուի յանկարծ, - աոա-

ջին անգամն է որ պիտի տեսնեմ Հայկա-

կան Հին քաղաք մը։ Ու կը խռովի Հո-

գիս արդեօ՛՛ք Հայեր են երկրաշարժին 

զոՀերը է 

Պոլսոյ մեր ընկերութեան պաշտօն֊ 

հաներէն ԱՀմէտ Պալան ընկերակից կու 

տան ինծի իբրել լրագրող է կը բարձրա-

նանք օդանաւ եւ կը Հասնինք էրղրում* 

յամին տեառն 1966 Օգոստոս 21-ի երե-

կոյեան ժամը 6 ՚ 3 0 – ^ տ Մ այ րամ ուտի 

յոգնած ու շիջող արեւը կը յամենայ էր– 

գրումի Հնամենի երդիկներուն ու փողոց-

ներս էն վրայէ ճամբաները կտրուած են 

երկրաշարժին Հետեւանքով* Բայց Ժա-

մանակ կորսնցնելու իրաւունք չունինք է 

Պանդոկ կը ձգենք մեր պայուսակները։ 

կը նստինք ինքնաշարժ եւ առաուան 

ժամը չորսին (Օգոստոս 2 2 ) կը Հասնինք 

Վարգօ , հրբ արեւը , կարմի՛ր է նոր կը 

բարձրանայ երկինքէ Բլուրներ կը 

պատեն գի*–ղր ։ 0*–րիշ թղթակիցներ Հա-

սած են մեզմէ առաջ։ Կը ցատկեմ վար 

ինքնաշար ժ էն ՝ լուսանկարի մ ե քեն ան 

ձեռքիս մէջ պատրաստ * 

Տեսարան առաջին՝ երեք փոՔրէհ.~ 

ներ, երկու մանչ մէկ աղքիկ, ծունկի 

եկած՚ ձեռքերով կը փորեն Հողը, եւ ի՜-

րենց մայրը, տան փլատակներան վրայ 

Նստած՝ գիւղական տխուր , միա լար երգ 

մը կ՝երգէ ՚ Հոգեւարքի երգ մըէ 

Կը սկսինք լուսանկարել, ամէն մէկս 

տարբեր անկիւնէ մը ։ Արեւուն ճառա-

գայթները կը Հասնին Հիմա փլատակ 

տան բեկորներոան տ 

Կէս ժամ չանցած փոքրիկներուն 

փորած տեղէն՝ մանկական ձեռք մը դուրս 

կ՚ելլէ Հողին տակէն 5 կը շարունակեն փո-

րել աւելի արագ՝ բոլորը միասին, մ ի օ ֊ 

րինակ լալով ։ ՚Բառորդ ժամ ետք, ութ 

տարեկան աղջնակ մը, իրենց քոյրը, կը 

Հանեն Հողին տակէն: Ա՛եռած սբտաՀա-

տորը կուրծքին կը սեղմէ մայրը անՀուն 

վշտով մը։ 

Ջեմ գիմանար յ իս՝ որ պաշտօնիս 

բերումով, Ներկայ եղած եմ պատերազ֊ 
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մական ահռելի տեսարաններու., տասնեակ 

Հազարաւոր կեանքեր խլող երկրաշարժի 

այլ աւերներու. Հ ինչպէս Ակատ իր ինը, 

Ս՝ ար ոք, որուն զոՀ գացին տասը Հազար 

Հոգի) Կը յուզուիմ յանկարծ է Ջեմ կրնար 

զսսլել արցունքս է 

- ի"նչ Է, մեռել չե՛՛ս տեսած, - կը 

Հարցնէ ֆրանսացի թղթակից մ ը , մըչ– 

տելով զիս է 

- Այս մէկը ուրիշ է , - կ՝ըսեմ ք– ես 

ալ զաւակներ ունի մ է կ*ըմբոնեմ անմեղ 

աղքնակը կորսնցնող մ օր սրտին գաոն 

կսկիծը։ 

Բայց յուղումս* սլաՀ մը միայն ւ (Հե-

տո յ մ եռելները սովորական կը դաոնան 

դարձեալ է Մեր շյրֆասլտոյտը կը շարու 

նակենք Հաշուելով երեք Հարիւր անշըն– 

չացած դիակներ * է/ատ տուներ փուլ ե– 

կած են , մեծաւ մասամբ Հողէ շինուած 

ըլյալնուն սլատճառաւ է 

Կէսօրէ ետք կը պատրաստուինք վե-

րադառնալ էրզրում , երբ ս տա լին ե ան 

պեխերով յաղթանդամ մէկը կ*ելլէ դէմս 

եւ կը կեցնէ զիս է 

•» Ջըսեոս Հա յ ես է 

Լուսանկարչական ութ մեքենայ կա-

խած Է վզէն ւ Փոշիներէն ճերմկած է ու 

յոգնած երեւոյթ մը ունի ։ Պոլսոյ նշա-

նաւոր Հայ լուսանկարիչ Արա կիւլէրն 

էր« 

կը սեղմեմ ձեռքը է Երկու Հայ՝ Ա— 

նատոլոլի խորերը, աւերակ գիւղի մը 

փլատակներուն առֆեւ • • • 

խաոնենք ինքնաշարժը եւ կը շտա-

պենք Էբղբում՝ Վարգոյի աղէտի առա-

ջին լուսանկարները Հասցնելու Համար 

Համայն աշխարՀի թերթերուն ։ 

Ել երեք օր շարունակ* ա՛յս կ ՝ըլլայ 

կեանքս է էրզրում - Վարգդ — Վարդ^էր– 

գրում տ Լուսանկարները ճամբել , եւ 

կրկին ճամ բա յ իյնալ նորերու Համ ար ւ 

Հարգոյի մ է շ , թղթակիցներուն օգ–^ 

նելու Համար, կառավարութիւնը պատ-ք 

բաստած է վրան մ ը , ուր թուրք գինոլոր– 

ներոլ օժանգակոլթեամբ՝ Հեռաձայնը | 

կապուած կը մնայ էրզրումիէ Ւսկ Էր՜ 

գրում ՀրաՀանգ ստացած Է որ իսկոյն 

ընթացք արուի՝ Անգարայի , իսթամպույ– 

լի, Լոնտոնի եւ այլ քաղաքներու Հետ 

կապուիլ ուզող ոեւէ թղթակից է՛ պա~ 

Հան չքին ։ 

Հինգշաբթի օր, կէսօրէ ետք, երբ 

Պոլսոյ Հետ կը խօսիմ՝ մեր գործակա-

լութեան մեծաւորուՀին, յոյն կին մ ը , 

կ՝ըսէ ինծի, թէ ՀՇշուկներ կը շրՀին Հո» 

որ Վարգօ բնակող է ո ր ս Հայ ընտանիք-

նեբ կան, որոնք զոՀ գա ցած են երկրա-

շարժ ին՚ֆ է ք*սկոյն փնտռտուքի կը սկսիմ է 

Աակայն ոչ մէկ Հետք չեմ գաներ անոնց-

մէ ւ Տետո յ կը կարդամ որ ^ • Պոլսո յ մ եր 

Պատրիարքարանը տուած է անոնց ան– 

ւանացանկը, թուով տասնըչորս Հոգի է 

կը վերադառնանք 1*րղբում է Երեկոյ– 

եան ժամը ութին ռատիոկայանի պետը 

կ՝իմացնէ ինծի որ Լոնտոնի մեր կեդրո-

նը խօսիլ կ*ուզէ ինծի Հետ ւ Միեւնոյն 

ժամանակ 6 • Ք> 0 . կը խօսի պաշտօ– 

նակցիս եւ բարեկամիս՝ ՓիթըՐ Ֆլինի 

Հետ ։ 

Լոնտոն կ,ուզէ ականատեսի վկայու 

թիւնս Վարգո յի սոսկալի ողբերգութեան 

մասին է Կը բացատրեմ, թէ ասկէ առաջ 

ներկա յ եղած եմ աւելի սարսափազդու 

տեսաբաններու , յեղափոխական պատե-

րազմներու իբր ականատես—թղթակից , 

ինչպէս նաեւ ա յ լ եր կրաշարժներու, բա յց 

այս մէկը այլապէս ազդած է վրաս է 

- Հայ մը ըլչալով կը զգացուի՛՛ս 

զանգուած օր էն այսքան թուրք մեռել 

տեսնելով, - կը շարունակէ Հարց տալ 

ինծի Լոնտոն * 

- Այո՛ , - կ ՚ ը ս ե մ , — նոյնիսկ Լացի 

թուրք անմեղ աղջնակի մը մա Հը տեսնե– 

լ»վ՛՝՝ 

Ըսել կ՚ուզէի որ չարիքին առ^եւ Հա-

յը լռած էր պաՀ մը մէֆս եւ Մարգը, 

մարդկայինը, որ միշտ ներկայ է Հայուն 

մէջ՝ անցած էր առաջ, անտեսելով յ ի -

սուն տարի առաջուան Հայկական ջար-

դը , երբ օսմանեան կառավարութիւնը, 

անմարդկային արարքով մ ը , ցեղասպա-

նութեան դիմելով, փորձած էր աշխար-

հի երեսէն ջնջել ամբողջ ազգ մը ւ Միեւ~ 

նո յն ատեն կ^ուզէի Հասկցնել Լոնտոնի, 

որ Հաւատարիմ կը մնայի պաշտօնիս 
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սկզբունքներուն, որ կը թելադրէ, ամէն 

բանէ առաջ, անկողմնակալութիւնն ու 

չէզոք կեցուածքը թղթակցի մը իր 

պատրաստած աեղեկագրութեանց մէ^ւ 

Ս՝ էհմ էտ Պէյ, կրզրումի ռատիոկա– 

յանի մեծաւորը, անշուշա տեղեակ Լոն– 

տոնի մեր ըրած Հաղորդումնեբուն , 

րալիրեց մեզ Փիթըրը եւ զիս, ոյ* ար– 

տա յա յտոլինք Վարդո յի աղէտէն կրած 

մեր տպաւորութիւններուն մասին՝ ^^ւ– 

զբումի ռատիոկայանէն ե Աձւգարայի ա ճ – 

թէ՚ն^-Տ/ աշիւարՀասփռելու Համարէ 0 Օ -

ժարեցանք՝ Լոն տոն ի Հաւանութիւնը առ-

նելէ ետք հ Բայց այս անդամ , երբ պիտի 

նկարադրէի փղձկումս թուրք մեռելնե-

րու Հանդէպ՝ կարծես լեզուս քարի զար– 

նըւեցաւ. չխօսեցայ այլեւս անհատական 

զգացումներուս մասին, այլ կատարեցի 

միա յն տեղեկատուի պաշտօնս • . . 

Փիթըրին Հետ Հազիւ էինք վերա-

դարձեր պանդոկ, երբ Լոնտոնէն Հեռա-

խօս ե ցին ինծի , որ Ուրբաթ օրը Հանգիստ 

ընեմ, Շաբաթ երթամ իսթամպուլ, Կի– 

բակի Պէյրութ վերադառնալու Համար է 

Է՛Հ , Հայ եղիր ու եթէ կրնաս փոր-

ձութեան դիմացիր Հ Այնքան մօտը ԸԱԱԼ 

Արարատին եւ անգամ մը չտեսնե՛՛լ մեր 

սրբազան լեռը է 

Զեւ մը պէտք էր գանելէ Բացի քար– 

տէսը եւ սկսայ փնտռել Արարատին տե– 

ՂԸ. > ճչԳեԼ Հեռաւորութիւնը ։ Փիթըրն ալ 

խանգավառոլեցալ, ուգեց գալ Հետս։ 

Լոնտոնի իր Հայ բարեկամները յաճախ 

խօսած էին իրեն Արարատի մասին, կա-

րօտո՛վ ։ կ՝ուզէր ալքերովը աեսնել անոնց 

պաշտած աստուածը ։ 

Կանչեցինք մեր շարժավարը, էֆրեմ 

էր անունը (Ե փրե՞մ արդեօք...) ։ Հաճո– 

յակատարութեամբ ընդունեց մեր առա– 

Հարկը։ Բաւական երկար ճամբայ պիտի 

կտրէինք, շուրչ 240 քիլոմեթր ւ Ուիսքիի 

չիչերը առինք, մտանք ինքնաշարժ եւ 

ծածկոցներու մ է լ փաթթուած՝ առա-

ւօտեան ժամը Հ^ին քշեցինք գէպի Արա– 

րատ % 

Հեց ժամ ուան ընթացքին անցանք 

փլաաակներէ, եկեղեցիի նմանող բեկոր-

ներու մօտէն, Արաղի վրայ նետուած 

Հռոմէական Հին ոճով կամուրԼԷ մը, եւ 

ժամը \Գ–ի մօտ երբ Հասանք բլուրի մը 

գագաթը՝ մեր աՀ կողմը տեսանք գեղին 

ցուցատախտակ մը, որուն վրայ գրուած 

էր* ձՈւչագրութի՚ւն, Հրասայլերու, ճամ-

բայ Հ» (ԹաՕք եօլլարը ւոըր) « Հոս է որ 
Լ՚ֆրեմ կեցոլց ինքնաշարժը եւ ձախ ձեռ^ 

քը արեւելք ուղղելով ըսաւ» ք Ակա՛ , Աղ-

բը Տաղը» ւ 

Ընգփոյթ արթնցուցի Փիթըրը, ցատ-

կեցինք վար ինքնաշարժէն եւ նայեցանք 

արեւելեան կողմն մեր աչխարՀի . » . 

Տեսի*լք, կրկներեւույթ... ՉՀի Հա– 

ւատար աչքերուս ։ Աստուծոյ պէս վեՀա– 

տեսիլ կանգնած էր մեր դիմաց Արա-

րատը, ձիւնէ գագաթը մխրճած երկին-

քի գոց կապոյտին մ է 9 , խրոխտ ու մը– 

ռ ա յ լ . . . 

ինծի չափ առնուազն՝ յափշտակուած 

էր Փիթըրն ալ Արարատի գեղեցկութե– 

նէն ։ Աչքերը չէր Հեռացներ անկէ, կըրկ– 

նելով անընգՀատ . «Տսէ 1է Ա5 ^0Ոճ6Րքս1, 

1է 18 ե6ձԱէ1ք Ա1> ՚ 
Լուռ էի ես, անյագ կարօտիս ու 

ծարաւիս մ է 9 քարացած էին շրթներս ։ 

Փիթըր չնաշխարհիկ գեղեցկութենէ մը 

Հմայուած է ր , իսկ ե*ս... գեղեցկութե-

նէն անգին պատմական ի՞նչ ոլորտներու 

մէջ չէր թեւաբախեբ Հոգիս*». 

Տանկ արծ Փիթըր բռնեց ձեռքս, ու 

աչքերուս մ էջ խորունկ նա յելով^ ըսաւ 

ինծի, բառերը Հատիկ—Հատիկ կբկնե– 

լով. 

- Հիմա կը Հասկնամ, թէ ինչոթլ 

Հպարտ ազգ մըն էք» 

Ա կսանք աճապարել աւելի մօտը 

երթալու բնութեան ա յգ յաղթական կո-

թողին է 

Կէս ժամ անգին աղբիւբ մը կար. ե– 

րեսնիս լոԼացինք անոր պաղուկ ջուբով, 

ապա ուղղուեցանք Արարատի Հարաւ 

ստորոտը գտնուող Աղբը Տաղ գիւղը։ 

Երբ Հասանք գիւղ ՀանդիպեցաՆք 

ոստիկանատուն ։ Սքանչելի պատրուակ 

մըն ալ ունէինք այգ կողմերը այցելելու, 

ել մանաւանգ Արարատով Հետաքրքըր– 

ւելոււ ՛Բանի մը շաբաթ առաջ, անգլիա-

կան արշաւախումբ մը բարձրացաձ֊ էր 
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Արարատի գագաթը, բա յց անգամներ էն 

մէկը անհետացած էր փոթորիկին մէՀ։ 

Գտա՞՛ծ էին կոբուսեալը, յոյս մը կա՛՛ր 

տակաւին է 

Ոստիկանապետը Հաւաստեց որ Ա— 

րարատի վրայ կոբսուողը կը կորսուի 

առյալէտ է Ապա սկսան բացատրել, թէ 

ինչպէ՞՚ս կը բարձրանան այգ ամեհի լե– 

բան գագաթը | 

Միչա երկու Հանգրուանով յ Աո֊ա^ին 

օրը ( շատ կանուխ է կը մագլցին մին-

չեւ մամը 1 1 ՛ Հոն կը մնան, վրաննե-

րու տակ յ մինչեւ յաջորդ առաւօտ ւ կա– 

նուխէն՝ կը վերսկսին նորէն մագլցիլէ 

Գագաթ հասն իլը եւ վերադառնա/ր Ա• 

Հանգրուան՝ պէտք է տեւէ ամենաուշ 

մինչեւ կէսօր է Անկէ յետոյ վտանգաւոր 

է ։ Անգլիական արշաւախումբը բնութեան 

ա յս ան յեղլի °րէնքը յարգած չըլլալուն 

Համար ղոՀ էբ տուած իր մէկ անգամըւ 

Արդէն տարուան մէջ քանի մը ամիս 

մ իա յն արտօնուած է բարձրանալ լեառն 

Արարատ է Այգ ժ՜ամանակը վերջ գտած 

նբ արգէնէ ՛Բանի մը օր առաջ, շուէտա– 

ցի օդաչու մը, ուղղաթիռով ԼՀելիքոփ– 

թէր) փորձած էր վերէն Հասնիլ Արա-

րատի գագաթին, բայց ղօրաւոբ ^ովը 

թո յլ չէր տուածէ 

Ոստիկանապետը կը շարունակէ բա-

ցատրել, որ մերձակայքի գիւղացիները, 

Հաշիւները չեն Համարձակիր Արարատի 

քառորդ բարձրութենէն աւելի վեր ել-

լելէ Վախազդու ոգի մը կարծես իր թե-

ւերը կը թափաՀարԷ Հոն ւ Աանձաբեկ 

փոթորիկը միչտ կ^ արշաւէ Հոն ու տիրա-

պետութեանդ տակ կը պահ է անոր լան– 

ջերը ։ էյ՝ ծ ումբի անցքեր բաց կը պահեն 

իրենց բերանը անոր ծերպեր ան մ է ջ , 

ուրկէ կը ծաւալին տարաշխարհիկ եւ 

կծու Հոտեր ւ 

Այս տեղեկութիւնները առնելէ ետք, 

ուզեցինք քիչ մը եւս մօտենալ Արարատի 

փէշեբուն է Հասանք քրտական գ է ՚ ֊ ղ մը, 

ուր կովեր ու ձիեր կ՚արածէին ։ ճամ-

բան տեսանք, տեղ-տեղ, մ երկ ծառերոլ 

վրայ, արագիլի բոյներ է 

Բիւբտ գիւղացիներն ալ, թուրք ոս-

տիկանապետին վկայութիւնները տուին 

Արարատի մասին է իրենք ալ, անպար-

տելի քերան ահէն երկիւզած մարդիկ էին Հ 

Փոքրիկ առուակ մը կարէ Նստեցանք 

անոր քով, Արարատի դիմաց, ուիսքիի 

շի^երը ձեռքերնիսւ 

Երեք ժամ անընդհատ գիտեցինք 

այգ Հրաշալիքը է Ջ կար վայրկեան, որ 

կուտակուած ամպեբու խաղը չփոխուէր 

Արարատի ձիւնոտ կատարին : Անհան-

դարտ , խռովակոծ վիճակ մը կը տիրէր 

Հոն ։ Լուսանկարչական մեր մեքենաները 

կը բանեցնէինք անընդՀատ I Այգպէս է , 

որ ի վերջոյ յաջողեցայ նկարել այդ լոյս 

գագաթը առանց ամպի, ինչ որ Հազ– 

լա դէպ կերպով կը պատահի է 

Ժամանակը անցած է ր , պէտք էր 

վերադառնալ է 

Փորձեցի ափ մը Հող առնել Արա– 

րատեան գաչտէն, ափ մը կարմիր Հող 

Հետս բերելու Համարէ Անկարելի եղաւ« 

կենդանիներու աղբը այնքան թանձր խաւ 

մը կապած Էր անոր երեսին ւ 

ՀԾոռցիր այգ մէկը, վաղ անցիր», 

ըսաւ Փիթըր է 

Զ յամառեցա յ : 

Ոտքի՝՝ պահ մը եւս գիտեցի կարօտիս 

յուչարձանըէ Որքան նայեցայ, այնքա՛ն 

աւելի Համոզուեցայ, որ Արարատը գերի 

ինկած, բայց ընկճուած չէ երբեք է Աար– 

սափ ու Հ իա ց ում կը սփռէ 1ո,՜Րքը եւ 

խրոխտ կը նայի Հեռաւոր, բարձր կէտի 

մը % 

Այգ վայրկեանին տեսայ արքայական 

արծիւ մը, որ Հանդարտ կը սաւառնէր 

Արարատի փէշերուն ։ 

— Ոսկի Արծիւ էլ ըսեն այս տեսակին, 

Հազուագիւտ Էէ՛՜ ըսաւ Փիթըր * 

Հանդարտ ու վեհափառ. ք^ո-իչքով 

ա յդ արծի՜ւը • • • Ո՞՛ր արքա յին , ո՞՛ր դիւ-

ցազնին ոգին Էր արդեօք, որ չէր բաժ– 

նըլեբ , չէր Հեռանար Արարատէն • • « 

Ա՝եկնումի ժամը Հասած էր* Վերջին 

ա կնա ր կ մ ըն ալ, #»*–՝ 

- IԳ տեսութիւն Արարատ » 

0 . ԳԵՂԱՐԳ 
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ՁԱՅՆԸ 

Հ է ՚ յ , հ է ՚ յ , մենք ձա՛յնն ենք վաղուան՝ որ կու գ ա յ , 
Վաղուան, որ դրան առջեւը ահա՛ 
Մեր երկաթ– գարուն դուռը կը թակէ 
Հրթիռ կռուփով ոն ռումբով հիւ լէ ։ 
Լսեցէ ՚ք : ձա՛յնն ենք վաղուան, որ եսկայ 
Նսււու պէս կու գ ա յ , դանդաղ՝ այլ վստահ, 
Մութերու ծովէն, մէզերու մէջէն, 
Լոյ սի եւ յոյսի միրգեր բեււցած շէն: 

Հ է ՜ յ , ՜հէ՜յ , ձա՛յնն ունինք սփիսւք մը թոքի, 
Անտսա. մը հովու, դար մը տրոփի: 
Հազար ծագերու մենք ձա՛յնն ենք հազար, 
Որ կը հեղեղէ մարգ ու ձոր ու սար՝ 
Դէպի հայրենի ծովերը հեռու, 
Մեր կարկաչն անոնց շաչին, խառնելու։ 
Մեր սիրտ ու շուրթին* շեվա՚րն անցեալի, 
Մենք ձա՛յնն ենք վաղուան՝ որ կ՚սւրշալուսուի: 

Մենք ձա՛յնն ենք ռումբի պէս բըռունցքներուն, 
Եւ կրակներու ձա՛յնը ճարճատուն հ 
ձա՛յնն ենք ծսւռերուն, որ կը ծիծաղին՝ 
Հազար ծաղիկներ իրենց շրթունքին։ 
ձա՛յնն ենք հովերուն՝ որ կ՛առագաստեն, 
ձա՛յնը ծովերուն՝ ծեծուող մրրիկէ՛ն։ 
Վսւղուան յոյսերուն ձա՛յնն ենք մենք րեղուն|, 
ձա՛յնն երէկուան բիւր հայ երազներուն։ 

պերկայի սալին վըրայ դարբնըւող 
Երկաթէ վաղուան ձա՛յնն ենք հրադոդ, 
Մռնչի՛ւնն ենք հայ կարօտի ծովին, 
Որ կ՛ուզէ սէրով ծածկել Շայիրին։ 
Զարթնող Անիի հազար գանգերու 
Փոթորկին բոմբի՛ւնն ենք բորբ ու հատո՛ւ. 
Յառնող Տէր-Զօրի շո՛ւնչն ենք մայիսեան, 
Որ կը կարկաչէ սուգերուն վըրան։ 

Մենք ճի՛չն ենք՝ հողի նինջին տակ յուոթփ 
ճարճատող, ճայթող հունտ ու խոստումի• 
Ե՛րգն ենք արեւկայ ցորեններուն մէջ 
Հասունցող յոյսին, յորդող յոյգին պերճ– 
Ծա՛փ ու դա՛փ ձայնն ենք պանդուխտ բոյներէ 
Դարձող կըռունկի, որ կը ղօղանջէ 
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Մեծ վերադարձի զանգը ցնծեղէն՝ 
Ամուլ երագի խարխուլ ափերէն: 

Մենք Հայկի տէգին ամպրո՛պն ենք անսանձ, 
Ձա՛յնն ենք հաւատքի գրո՛հին Վարդանանց։ 
Մեսրոպի սրինգին սլացիկ սռի՛նչն ենք 
Եւ Արովեանի վէրքին ճի՛չը ս է գ ։ 
կոմիտաս երգին խոխո՛ջը գինի, 
Լեռնացունց կո՛չն ենք Տէնով Օհսւնի։ 
ձա՛յնն ենք Մասիսի հալող ձիւներուն, 
Դոփի՛ւնն Եփրատի ձիերուն անքուն: 

իսւ՚մր ու րո ՚մր ձայնն ենք փլչող բերդերուն, 
Թռչող գետերու թո՛ւնդը փրփըրուն: 
Թաց ու բոց դրօշի ծա՛փն ենք ծածանող, 
Փշրող շղթայի շըոի՚նչը շէնշող։ 
Կանաչ ծաղկե՚րգն ենք գարնան ապագայ, 
Դինով գրիչներու գլգլո՛ւքն անմահ • 
Շինարար մուրճի քրքի՛ջն ենք կովաւն 
Ու ճեղքող խոփի ճռի՛նչը ճռուալուն։ 

Դաւ ոտնաձայնն ենք նայիրեան վաղուան, 
Որ, ձեռքին կայծա՛կ ու բերնին բորա՛ն, 
Կու գայ , կ ՚որոտայ • - կենդանի՜ եմ դ ե ռ : 
Կենդանի՜ ենք դեռ––– Մենք աւետաբեր 
Ձա՛յնն ե&ք Գալիքի քայլերուն կայտառ, 
Որ մասիսենի ժայռին վըրայ վառ* 
Ռազմերգի պէս ռումբ առ ռումբ կը խնդսւն.՛ 
Զատկական զանգա՛կն ենք Ազատութեան • • • 

Մեր սրտին՝ մայի՛ս, աչքին՝ առաւօ՛տ, 
Մենք՝ աշխա՜րհ մը թ ո ք , սփի՜ւռք մը կարօտ, 
Մենք ռմբեղ ձա՛յնն ենք վաղուան հայրենի, 
Մհերսլքսւյլ ձա՛յնն արձակ Մհեբի, 
Որ դէմն ա՛լ չունի պարիսպ, դաւ կամ հեռ՛ 
Հ է ՜ յ , հ է ՜ յ , ջահաւոր Հայկի ձեռքին տակ, 
Մենք՝ աստղի՛ գումար ու դա՛ր մը քայլեր, 
Մենք՝ հազար դրօշի մեծսւշա՚չ կոհակ, 

Յաղթանակի ձա՛յնն ենք քառասմբակ՛ • • 

ԺԱԳ Ա– ՅԱԿՈԲԵտ, 
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Ա Ր Ա Ս Ձ Ա Յ Կ Ա Ջ 

Ս ՜ հ Ղ ւ Ա Կ Ս Ա Ս Ո Ի ն Յ հ Գ Ա Ւ Ի Թ Ը Ղ է 

Ո Ր Փ Ո Փ Ո Ի ՚ Ա Կ 1 ե Ր Ո Ի ն հ . . . 

Կարծեմ Հազիւ, տասը տարոլ կայի, ԳՐ^Լ կարդալ նոր էի սորվեր, 

երբ օր մը մայրս ըսաւ, որ երթամ ու. մեր դրացի Լուսանոյչը կանչեմ ւ Ինչ– 

պէս ըսի, Լուսանոյչը մեզի ԴՐացի էր մօրս խորհրդականը X &՝Էեւ մայրս 

ինքնատիպ ու անկախ , թերելս քիչ մըն ալ միապետական Հակումներով 

կին էր ք բայց չես դիտեր ինչո՛ւ , երբեմն իր վճիռներն ու որոշումները Լու– 

սանոյչի վաւեբացման կ*ենթարկէր տ Լուսանոյչը այրի էր• երեք զաւակնե-

րու* մէկ աղջկան ու երկու մանչու տէր է Զանոնք դէչ աղէկ կ^ապրեցնէր՝ 

տեղական կտաւագործի մը Համար կտաւ կամ մանիսա գործելով % Երբ ը ֊ 

"Ւ իր***՛ յ թէ մայրիկս կ՛ուզէ որ մեր տունը գայ, Հարցուց՝ թէ լուր ու-

նի՞ մ , գիտե՞՛մ՝ թէ ինչու կը կանչուի ք ի ՞ ն չ նոր բան պաաաՀեցաւ մեր 

տունը ւ 

- Ջեմ գիտեր, բան մը չպատաՀեցաւ, - ը,սի ք 

- Հաճի Հանըմէն զատ մարդ կա"յ ձեր տունը | 

- Չ է ՛ , չկայ, մայրիկս մինակ է տունը է 

Լուսանոյչը մագոգը արդէն գործուած կտաւին վրայ գրաւ, գուբս 

ելաւ Հորի փոսէն. Հանեց գոգնոցը ու ինծի դաոնալով, ըսաւ. 

- Երթանք X 

Երբ մայրս զայն տեսաւ, ըսաւ• 

- Լուսանսյչ , եկա՛ր է 

֊ Եկայ, Հաճի խաթուն, խե՞ր Է ։ 

~ խեր Է, բան չկայ է ՚ԱստԷ՛, Հետդ խօսելիք ունիմ % 

Լուսանոյշ նստեցաւ ու ձեռքերը գոգը դրած սպասեց % 

- Կարծիքդ առնելու Համար կանչեցի քեղ, - ըսաւ մայրս անոր աչ– 

քերուն մ էշ նայելով, - Լուսանո՛յշ, ի՞նչ կը խորՀիս , մեր Գարե գինը կար֊ 

՚ ք ե ՚ ՚ ն ք , վախտը չէ՝* եկած... 

- Իրաւունք ունիս, Հաճի խաթուն, եկած է վախտը, ոտքը կապենք 

"Ր աւքը դուրսերը չըլլայ | 

- էս ալ ատանկ խորՀեցայ, - ըսաւ մայրս X 

֊ Միտքդ մէկը ունի՛*ս , - Հարցուց Լուսանոյշ ւ 

- Միտքս գանուող բոլոր աղջիկները եթէ ուզելու ըլչանք, տղաս 

Հարէմ կ՚ունենայ, - ըսաւ մայրս, - ահա ատոր Համար կանչեցի քեզ որ 

ընտրութիւն մը ընենք X 

- Կ՚ընենք։ Ո՞վ ունիս միտքդ ։ 

- Առիւկենց թոռը* Պարկեշտը կայ յարմար, խանճոնց Վար գան Ա– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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զային ազբիկը՝ Աարիամը կայ, թ՚օփալ Պէռօսենց Աիրանոյշը կայ յարմար , 

էրտէվիւլենց ՀամեստուՀին կայ յարմար, Ավգցոնց էլմոնէն ադքիկր՝ Փա-

յիկը կայ յարմար * * * 

Այսպէս, փ ոխն ի փոխ մտածելով ու. խօսելով, թուեցին տասնեակ 

մը ազԳիկ : Յետոյ սկսան մաղել յ Աէկուն Հօրեղբայրը գինով է ր , միւսին՝ 

մօրեղբայրը խ ա յ ը ր ս ը գ էր, ուրիշի մը ո ի է հ փ լ է յ ի ն (գերդաստան) մ ԷԼ խեն-

թութիւն կա՜ր • • . ի վերԼոյ անթերի Համարուած երեք աղՀիկ մնացին ։ 

Հոգ ալ կեցան։ Զեւով մը չկրցին որոշել, թէ անոնցմէ ո*բ մէկն էր նա-

խընտրելին : Բոլորն ալ պատուաւոր ընտանիքի զաւակ, սիրուն եւ ընգու-

նելի էին։ Ես՝ որ անկիւն մը քաշուած գրավարժ՜ութեան գասս օրինակելու 

վրայ էի, ականթիս մէկը իրենց տուած մտիկ կ՚ընէի այս րոլորը ոլ– * քէ 2. 

մնաց որ, փոխանակ էլկատուն պիտի ուտէր մուկըֆ գրելու, գրէի թէ Հկա– 

տուն պիտի ուտէր Մ ար իա մք» ւ 

Ըսեմ անմիՀապէս, թէ արթուն մանէ մ ըն էի ու այգ պա Հուն միտքս 

գրի որ, երբ տեսնեմ եղբայրս, սակարկութեան մտնեմ Հետը, ու եթէ ին-

ծի արծաթ զուրուշնոց մը տայ, պատմեմ իրեն, թէ ինչպէ"ս մայրիկն ու 

։էեր գրացի Լուսանոյշը զինքը կարգելու մասին խորՀրգակցեցան ու, ու-

րիշ ղուրուշի մը փոխարէն ալ, ըսեմ՝ թէ ովքե՛՛ր ունեցան նկատի է 

Վերջապէս նորէն մա յրս էր, որ գտաւ լուծումը • 

- Արա մ , մա՛նչս, տետրակէգ թուղթ մը պատոյէ ու մատիտդ ալ ա– 

ռած էկէ ֆէս ւ — ըսաւ ինծի ։ 

Հնազանգեցա յ ։ 

- Տուր թուղթը ինծի է 

Տուի։ Զայն երեք Հաւասար մասի բաժնեց ու անոնցմէ մէկը ինծի 

տալով, ըսաւ» 

»– Վրան Մարիամ գրէ է 

Գրեցի։ 

թ՛ուղթի յաջորդ կտորին վրայ Պարկեշտ՝ ու երրորդին վրայ Աիրա-

նո յշ գրել տալէ ետք, առաւ զանոնք, չորսի ծալեց, գրաւ իր գոգնոցին 

մ է ջ , իրար խաոնեց՝ ու ինծի դաոնալով, ըսաւ. 

- Մ անչս, աչքերդ խփէ ու զըւոնցմ է մ է կը քաշէ ։ 

ք՛աշեցի * 

- Տո՛ւր ինծի« 

I 
- կարդա՛ % 

հԱ՛ արէամ յ կարդացի ւ 

- Հիմա ուրիշ մը քաշէ* 

՚Բաշեցի , բացի՝ ու ՀԱիրանոյշ» , կարդացի է 

- Տիրոջը կամքը թող օրՀնեալ ըԱայ, - ըսաւ մայրս, - այն ատեն, 

պ՝ երթանք ամէնէն աոաջ Ա՝ արիամ ն ուզենք, եթէ չի տան՝ Աիրանո յշին 

Համար խնամի պիտ՝ երթանք, ան ալ չտալու պարագային՝ ՚Բիպարեաննե– 

րուն գուռը պիտի զարնենք» (Արդուկենք Հիպաբեան անունով ալ կը ճանչ-

ցուէին ու Փարիզի առաջնորդ ՎռամչապուՀ արքեպիսկոպոսը կը ստորա– 

գրէբ «ի տունէ Արջուկենց») » 

- Հոգ մ՛՚ըներ, Հաճի՛ հա թո էն, Խանճոնք կու տան աղ1իկնին եւ 

միւսներուն դուռը զարնելու պէտք չենք ունենար, - ըսաւ Լուսանոյշ է 

- Տիրոջը կամքը. ո՛րը որ 

- Ամէ՛ն - թող ըԱայ, - ըսաւ Լուսանոյշ ու վերադարձաւ իր գործին V 



^ ^ ^ ^ ^ ^ - - - - - Ի Ա Գ Ի Ն 

Բանի մը օր ետք, Շաբաթ գիշեր մը, մայրս ու. Հայրս, ու ես՝ որ– 

պէս լապտերակիր, խնամութեան գացինք խանճեաններու տունը, եւ Ս ա-

րիամը, «Տիրոջը Հրամանաւ՝», կնութեան ուզեցինք աւագ եղբօրս Համարէ 

իյանճեանները, ծնողքս կարգին յարգել պատուելէ ետք ( խոստացան 

ութ օրէն պատասխան տալ է Այգ ութ օրը պայմանագրական է ր , եթէ նոյն– 

իսկ այգ պաՀուն որոշած էին ընգունիլ մեր առա ֆար կը է 

Երբ տուն գալու Համար ճամբայ ելանք, մայրս տրամաբանական 

գտաւ այգ ութ օրուայ Ժամանակամիջոցը է 

- իրաւունք ունին, թոզ Հարցնեն—փնտռեն, իմ շաքարիս Հուր չէ 

գպած, - ըսաւ Հայրս Հպարտութեամբ յ իմ տզայէս աղէ" կը պիտի գտնեն, 

ղործ, պատիւ, երիտասարդութիւն, ամէն բան ունի, չի խմեր, իաւմար 

չի խազար , ալ ի՞նչ 1լ ուզեն » • • 

Բարեբախտաբար խանճոնք ալ Հօրս նման խորՀեցան, եւ ութ օրը 

լրանալուն պէս, պատասխանեցին, թէ թոզ Տիրոջը կամքը ր / / ա յ , ազ$ի կ– 

նին կու տան է 

Ուրախացանք է 

խնամութիւն ընել սկսանք ։ Ընտանեկան սեղմ շրջանակի մը մէջ նը– 

շանը տուինք* լաւ, օղիով թրջուած ուրախութիւնով մը I 

Դարաշրջան մը բացուեցաւ իմ աո.ջհւ յ Ամէն տօն տաղաւարի ( մեր 

խնամիներուն ու Հարսնցուին նուէրներ ու ծրարներ տանիլ պէտք էր % ու. 

ա յգ գործը ինկած էր իմ ուսերոլնէ Անոնք իրենց թամզարայի այգիէն կե– 

բաս, շաքարի պէս անուշ ու մելանի պէս սեւ կերաս ու կարմիր խնձոր 

կը ղրկէին, մենք ալ, տա կը չմնալու. Համար, ԵԼրոպա յէն ներա ծուած զա-

նազան տեսակ բուրումնաւէտ ու գունաւոր շաքարներ ես այլ քաղյցրաւէ– 

նիք խօսքը չընելու Համար գաթաներու եւ բոկեղներու, գէզերուն « 

Ինչպէս ըսի, այս բոլորը տանելու, պարտականութիւնը ինկած էր իմ 

ուսերուն, քանի որ մ եր կողմի կրտսերագոյնն էի ես է 

Անգամ մը, պաՀոց օրուայ մէջ ինկող տօնական օրուայ մը աոիթով, 

մայրս, իր խնամիներուն ղրկելու Համար՝ զամբիւղ մը պատրաստեց, եւ 

որովՀեաել շատ ծանր էր, զայն կրելը իմ ուժերէս վեր, կանշեցին Կէօլ– 

պաչոնց Նշանը, որ բեռնակրութիւն կ՝ընէր ու. տուին անոր կռնակը. 

- Մինչեւ մեր խնամ ոնց գուռը տար, գուռը զարկ ու. փախիր, -

պատուի րեց մայրս անոր, - քրւլա՚յ որ անտեզուանքը սլքտաս% պախչիչ 

առնելու Համար, ամօթ է , ես քեզ աՀա առատօրէն կը վարձատրեմ, - ը– 

սաւ մայրս անոր ափին մէջ արծաթ գրամ մը դնելով է 

- Ա յ ո ՛ , Հաճի քուր, ըսածիդ պէս կ*ընեմ, Հաճի քուր է 

Ր լ ելանք ճամբա յ ՚. ճամբան չիւօսեցանք է Ես առջեւէն կը քալէի , 

ան ետեւէս. միայն, երբ իքանճեաններու տան մօտեցանք, ուղեկիցս Հար– 

ցուց, թէ տեսած ե՞մ մ եր Հաբսնցուն, սիրողէն Է է 

- Շատ սիրուն Է, իմ ճանչցած աղջիկներուս մէջ ամէնէն սիրունն 

է , - ըսի խոր , անկեղծ Համոզումով է 

Հասանք տեղ. Անոնց գուոը գոց էր ու մարգ-մարգասանք չկար չորս 

կողմը, Նշանը բեռը գրաւ վար, զարկաւ ուռնակը ու փախաւ, առանց ե– 

տին նայելու յ իմ ալ սիրտը արագ զարնել սկսաւ , Օր մը առաջ, մայրս զիս 

սափրիչին ղրկելով մազերս խուզել էր տուած. 

- Հոռմի տ էրայի կը նմանիս... Գնա՛ Գալոլկ էմիին՝ մաղերդ թող 

կարգի գ ն է . ըսէ՚ որ երբ Հայրիկդ ածիլուելու երթայ, թող անորմէ գան-

ձէ գրամը։ Հագցուցած էր նաեւ ամէնէն ներկայանայ. Հագուստներս• 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ղիս տաչտ խխելով, եփ չուրով, երեք րերան սա պօն եր էր օր մը առաի 

Կարծես թէ գացած տեղս խնամիներու տունլլ չըԱար, այլ Ա . Հաղորդութիւն 

առնելու։ Տունէն ճամբայ ելած պաՀուս ալ, չեմ գիտեր քանիերորդ ան-

գամ ըլլալով, խրատեր է բ . 

- Բարեկիրթ եղիր, էվէլ պակաս մի խօբաթեր, չգիտցած բաներուգ 

մասին կարծիք մի յայտն եր, մ եր տան գաղտնիքները դուրս մի տար, - ես 

լէի գիտեր է թէ մեր տան մէչ գաղտնիքներ կան - երբ սեղան գնեն, աչք– 

ծակութիւն չընես • մինչեւ երեք անգամ չՀրամցնեն՝ բերանդ բան չգնես • 

պատառներդ ալ պզտիկ առ ու կեր բերանդ գոց, առանց չփըռտացնելու տ 

Մեր Հարսնցուին փոքր քոյրը, Արաքսին, ինքն ալ գեղուՀի մը, բա-

ցաւ գուռը ոլ զիս Հոն տեսնելով ուրախացաւ• 

- Արաքսի՛ , ո°վ է , - Հարցուց ձայն մը ներսէն է 

- Խնամիենց Արամն Է։ 

- ՚քյերս Հբամցուր ւ 

- Հրամցուցի՜ է 

Բարեբախտաբար վրայ Հասան Ոլ օգնեցին որ նուէրներոլ զամբիւղը 

առնեմ ներս ։ 

- Աս ծանր բանը ինչպէ՞ս բերիր մինչեւ Հոս . . . 

- Ի շ ա է բերի, - ըսի Հպարտութեամբւ 

Նեբսը Հարցումներ տեղացին վրաս՝ որոնց, կրցածիս չափ, առանց 

մեր Հընտանիքին գաղտնիքները^ դուրս տալու, պատասխանեցի է 

ՎերչապԷս սեղան դրին ու ղիս Հրաւիրեցին որ Հ.բերանս բան մը 

գնեմ»տ 

- Հրամէ՛, Հրամէ՛, բերանդ բան մը գիր > 

- Անօթի չեմ, - ըսի։ 

- Գիտենք որ անօթի չես, բայց ուրիշին տունը կերուած Հացը Հա-

մով կ՝ԸԱայ, չե՞ս գիտեր ։ 

ի՜նչ պիտի գիտնա յ ի . • . Հօրաքո յրնեբուս տունէն զատ ուբիչ տեղ 

կերակուր չէի կերած ու Հօրաքոյ բներս Հուբիչ» չէին Համարուեր յ Զիս ի– 

րենց զաւկին պէս կը սիրէին ու. միչա, կա՛մ Վպօյիս գուրպան» Կ՚Րք/ային 

եւ կամ Հղատաս կ՝առնէինք : 

ՎերչապԷս նստեցանք պղնձեայ կլոր սեղանին շո՚-րԼ» Ու ի՛նչ սե-

ղան • * • Ւ՜նչ չկար վրան որ ••• Մ ինակ ութ տեսակ անուշեղէն է Զողալի 

անոլչ, ֆիշնէի անուշ, ծիրանի անուշ, դդումի անուշ, սալորի անուշ, րէ– 

չէլ, թաՀին Հէլվա , ձէթով շինուած գաթա, ձիթապտուղ, նուշ, ընկոյզ, 

կաղին, թ" վ՛իկ ՚ • • միակ այս վերինը չէի սիրերէ 

Աչք մը պտտցնելով այս բոլորին վրայ, Համոզուեցայ՝ թէ ամուս-

նանալու տարիքին մ է չ գտնուող եղբայր ունենալը բախտաւորութիւն է 8 

• կ՛ , Հրամեցէք, - ըսաւ էլմոն Հանըմ, խօսքը ինծի ուղղելով ։ 

Ա եղանին վրայ տարածուած սպիտակ սփռոցին տակ գտնուող ձեռ-

քեր ուս աչով բռնեցի ձախին ճկոյթը, ու մտքէս Հմէ՜կ» ըսելով պառկե-

ցուցի ափիս մ է չ I 

- Աս սեղանը վրան նայելու Համար չգրուեցաւ, - ըսաւ իր մեծ աղ– 

չիկը՝ Աղաւնին, որ Հիւբաբար մօրը տունը կը գտնուէր % 

- Երկո՜ւք, - ըսի ճկոյթիս քովի մատն ալ պառկեցնելով ափիս մ է չ 

ու մ աքով արագ թուաբանութիւն մը ըրի 3—2=1։ Եթէ անգամ մըն ալ ը ֊ 

սեն երեք կ՝ըԱայ՝ ու ես, ըստ մօրս պատուէրին, իրաւունք կ՚ունենամ, 

Հմանր պատառներով,ֆ ու առանց «բերանս չփըռտացնելոԼՖ, ուտելէ Բայց 
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չար րա քսակս, երրորդ Հրաւէրի փոխարէն, Մ ա րիամը , լաւաշի խոշոր կը– 

ա որի մը վրայ խոշոր կաոր մը թոփիկ դրան, երկարեց ինծի յ Առի ւ Ի՛՛նչ 

կրնայի ըսել... * Ջ է ՛ , թոփիկ չե՞մ սիրեր»... Ի՜նչ անկիրթ բան պիտի ըլ-

լար նման արարք մ ը . . . կամաց-կամաց, ծայր էն պոչէն կրծելով, ձեւով 

մը վերջացուցի է ԵաեւԷն ուրիշ մը Հասաւ ։ Բիչ մնաց լայի.. . Ա եղանը լե-

ցուն էր քաղցրաւէնիքով ու ինծի թոփիկ կը Հրամցնէին անդադար... 

ԽորՀեցայ որ ինք շատ սիրած ըլլալու էր թոփ ի կը % ու. այդ բանին 

մեղքը ես էի, որ կը քաշէի է 
* 

Եղբայրս սկսաւ, Հօրմէս ու մօրմէս գաղտնի, գլուխը աջ ու ձախ 

զարնել որ իր ապագայ կինը տեսնելու պատեՀութիւն մը գտնէ է ՈղՀ ՐԱան 

իր ընկերները, յաջողցուցինէ Անոնցմէ մէկը չափահաս ^ ո յ ր ունէր, կար-

գադրեց որ Շաբաթ կէսօրէ ետք մը Աարիամը իրենց տունը Հրաւիրէ պա– 

տըրուակով մը, ու կանխօբօք մառանը պաՀուած եղբայրս զայն տեսնէ 

Հեռուէնտ 

Տեսաւ ու սիրեց է 

Իրաւ ալ սիրուելու արմ՜անի էակ էր ան է իրաւ էր, թէ թոփիկին ո– 

խը կար դեռ սրտիս մէջ, բայց այգ բանը իրեն չգիտնալուն վերագրելով, 

ներեցի: կարմրաթուշ, սպիտակ մորթով, շագանակագոյնդ պայծառ աչքհ– 

րով ու բարակ Հասակ ազՀիկ մըն էր» նայուածքէն մեղբ կը Հոսէր ու ժպի-

տը վարակիչ էր : Տարիքը տասնեւոլթ չկար դեռ է 

Երբ իմ ացուցին մ եղի, թէ կսլ տան զա յն մ եղի, կարծես թէ մ եր 

տունը շէնցաւ իր ներկայութիւնով, երբ դեռ ոտք իսկ չէր կոխած Հոն է 

Օր մը, մայրս իր խնամին ու Հարսնցոէն բաղնիք Հրաւիրեց է Իրիկու՛-

նը , երբ տուն եկաւ, աշխարհի ամէնէն երջանիկ կինն էր է Բաղնիքի կ է օ – 

պ է կ թ ա շ ի ի ն վրայ լոգցուցեր Էր իր Հարսը, Հարսնցուն ըսել կուզեմ, ու 

զայն գտեր Էր, խելքով թէ մարմնապէս, անթերի. 

- Լոխումի կը նմանի, ուտելդ կու գայ, - կ՚ըսէր մեր Լուսանոյշին ։ 

Վերջապէս Հարսնիքի Համար նշանակուած թուականը մօտեցաւ ու 

մենք սկսանք տենդագին պատրաստութեան« Ոսկետառ Հբաւիրադիրներ 

գրուեցան ւ Ի)նգրկան վարձուեցաւ կարգ մը Հրաւէրներ անձնապէս տանե-

լու Համար ու մառանը լեցուցինք բարիքներով, որ Հարսանիքի ճաշը ըլլա յ 

առատ ու տեսակարար է 

կիրակի օր մըն ալ տեղի ունեցաւ պսակը ու Հարսը տուն բերինք, 

վառուած մոմերով, «թ՛է Հայրենեացով» ՈԼ Էն վերջն ալ «Մենք անկեղծ 
դ ի ն ո ւ ո ր ե ն ք » » Հ տ Գրան առջեւ գառնուկ մը մորթուեցաւ ու մայրս երջան– 

կութենէն լացաւ է 

Այգ օրերուն, Օսմանեան Սահմանադրութիւնը վեց ամսոլ մը ր/լալու 

Էր. որովհետեւ մեր տան Հիւրանոցի բաժինը զինարանի կը նմանէր. պա– 

տէն երկու երկարփող մաուզէրներ էին կա խո ւած՝ ու բազմաթիւք բազմա-

թիւ ֆ ետայիներ ո ւ նկարներ, խանը, Գէորգ Զավուշ, Աերոբը իր կորիւն-

ներով, Անդրանիկ, եւ շատ մը ուրիշներէ Կը յիշեմ նաեւ Արմ են ակ Գարա– 

Կէօզեանի շատ մեծ մէկ նկարը, ու անոր տակ, Աիամանթոյի մէկ ընդար-

ձակ բանաստեղծութիւնը • 

«Լսեցէք, ստրկութեան դէմ վատօրէն ծււած, կամ րոնութեան դէմ 

րււունցք շարժող ժողովուրդներ, 
Լսեցէք, ես այսօր ձեզ կրանիթէ կամք մը պիտի երգեմ ու տիտանեան 

անուն մը աւետեմ, 
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Դարերուն մուրը մաքրող, պատմութեանց ոսկին նորոգող ճայ որդին 
պիտի երգեմ» • • • 

Այս աննման Հերոսին անունը չլսողներովն Համար ըսեմ նաեւ., թէ 

ան ՀՏապին ԳարաՀիսարի ծանօթ ընա ան իքն եր էն էր ։ Սահմանադրութեան 

Հո. Հակում էն մէկ—երկու, ամիս աոյսջ ձերբակալուելովն նետ ուած էր բանաէ 

ուր ենթարկուած էր աՀաւոբ չարչարանքներու ։ « Օ ր ե ր ո վ խ ո ս տ ո վ ա ն ք գ ո -

ռ ա ց ի ն , — կը ղրէ Աիամանթօ վերը յի չուած իր չքե՛լ բանաստեղծութեան 

մ էշ. 

Ես լուռ էի եւ ձեււքերէս բոլոր եղունգներս քաշեցին: Անարցունք 
մնացի եւ անբարբառ: 

Խոստովանէ՛ գոռացին, երբ հուր-արիւնս, իմ տասը մատնեբէս, շղթ՛աներս 
ի վար, ոտքերուս աոջհւն հոսեցսււ» • • • 

Պարունակութիւնը յայանի է • ի վերջոյ, այս կարիճը, իր խուցի 

լամբարին քարիւղով օծեց իր մարմինը ու. աոլաւ կրակի է 

կամքի ի՛նչ շքեղ ում, Աստուած իմ I 

Փիչ վերը ըսի արդէն, թէ Հարսնեւորները, մեր տունի կէս ճամբան, 

լքեցին «Թէ Հայրենեաց»^ ու սկսան «Մենք անկեղծ գինա֊որ ենք»ք երդեր 
Այդ օրերուն ամէն մարդ «Մենք անկեղծ գինուոր ենք» կ՝ եր գէր... «Միայն 
գ է ն ք ո վ կ ա յ հ ա յ ո ց փ ր կ ո ւ թ ի ւ ն » կը պոռար ու աջէն յարձակող Վար դանն 

ու ձախէն խիզախող Իշխանը կը գովէր է 

Այդ օրերուն Էր որ, մեր խնամիները թամզարայի մ Էշ իրենց ունե-

ցած շբազացը ծա խեցին. ծա խեցին նաեւ աղօնի ցորենը քազաքէն ջրաղաց 

փոխադրող ձիերը ու վերջնականապէս Հաստատուեցան քաղաքին մէջ է 

Մեր թաղի լակոտներուն ուչագրութենէն վրիպած ըլլալու չէր այս 

պարագան ( որո վհետեւ., գարնան իրիկուն մը, երբ մեր տան վերնայարկը 

նստած ամէնքով կը ճաշէինք, մեր պատին տակ երգ մը սկսաւ ։ Եղանակը 

«Մենք անկեղծ գինոսւր ենք»^Տ/ն էր, բայց բառերը չաբափոխուած էին. 
Աջից Վար գանը, կ՝ԸԱար - եանճոնց Վար դանը 

Ջախից Իշխանը, կ՝ր//ար - Ծաիեց ձիանը, 

Գրաւենք Աղյսսկը - Կարգեց Մ արիամ-ի կը վեր ածուէր, ու, 

Տարածենք սարսափը - Մնաց ՛Նշանը–ի ։ 

Նշանը մեր Հարսին եղբայրն էբ ւ 

Լսելով այս երգին մեր պատին տակ , յատկապէ՛ս մեգի Համար երգը– 

ւիլը, թէ՛ բարկացանք, թէ խնդացինք X Մեծ էն պզտիկ եղբայրս ոաքի ելաւ 

որ երգիչներու, գլխին պաղ ջուր թափէ, բայց Հայրս արգիլեց. 

- Կրակին վրայ իւղ թափած կ՚ըլլաս, տղա՛ս, անտեսեցէք մէկ֊եր– 

կու. օր, ու անոնք տեսնելով որ չեն կրնար մեզ ջղայնացնել, կը լռեն ւ 

Այգպէս ալ եղաւ ւ Անոնք լռեցին, բայց ամէն անդամ որ ես կը լսեմ 

այդ երգը, մտքով յիսուն տաբի ետ կ՝երթամ. կը յիչեմ Հօրենական տունս , 

ու սեղանը՝ որուն շուրջ այգ օրը, ու ամէն օր, Հաւաքուած մեր բազման-

գամ ընտանիքը կը ճաշէր խաղաղութեամբ. . . 

Մարիամը մեզի լոյսի պէս երկու, զաւակներ տուաւ է 

Անոնք կորսուեցան անապատին կամ Էփբատին մէջ է 

Ահա յիսուն տաբի Է ինչ սիրտս կը մղկտա յ անոնց Համար։ 

Թուրքը ստեղծելուդ Համար չե՞ս ամչնար, Աստուա՛ծ... 

Ա" ։Հ* 
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Բ Ա Ռ Ե Ր Ը 

Բառերը գոյն եւ երանգ ունին հոգւոյ ն սւրեւով • 

Բառերը լոկ չեն հնչեր, այլ մտքին մէջ տարօրէն 

Մետաղային ցոլքերով արձագանգներ կ ՚երկարեն, 

Էլ կը տանին մեգ րոցի մը հեղեղէն անցնելով: 

Նըսոգարան մ՛են անոնք աստեղային, րագմալար, 

Մատներուն տակ լըռութեան՝ որ երաժ՛իշտ մ՛է ինքնին, 

Խորհուրդի լոյսն ոսկեծիր անոնց անհուն երկինքին 

կախարդանքով կը շողայ ներաշխարհին մէջ խաւար: 

Սրտին գարկերն են անոնք, արիւնին գետը հոսուն 

Երակներէն* որոնց մէջ վարդերը կան կրակներուն» 

Մեր շրթունքին համբոյրն են՝ տրուած սիրոյ երդման հետ։ 

Մեր անմրմունջ աղօթքին աղերսակոծ արցունքն են, 

Ի առերը սուրբ որ եկան յաւերժագեղ դարերէն 

է լ հիմա մեր աճիւնն են՛ յիշատակով խնկաւէտ։ 

ԱՐՄԷՆ ԵՐԿԱԹ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



Բ Ա Գ Ի Ն – տւ 

Պ Ա Տ Մ Ա Կ Ա Ն Ա . Ր Ա Ն Ա Ե Ա Ն Ի 

» 1 Ո ւ Գ Ա Լ Ւ 8 Գ Ւ Ր Ք Ը 

ԳՐե8՛ Ա Ր Ա Մ Տ հ Գ Ր Ա Ն Ե Ա Ն 

Ա՛եծ Հեւաս քրքրութիւն ստեղծեց վ ե ր ֊ 

շերս Երեւանում լո յս տեսած Ղ՚ոցենգ Ա • 

Բանա եան ի «Նայսաո1ո–ոլււՆցլա1ւ Հայաս-
տանում» աշխատութիւնը է 

Ս՛ի գաղափար տալու Համար էս 

գրքի բերած նորութիւնների մասին , ըս– 

տորեւ ընթերցողէն կը ներկայացնենք 

նրանցից մի շարք էական գծեր է 

. . . ՍնՀատի պաշտամունքի երկար 

շրջանում, սովետ պատմաբանը միշտ Էլ 

շէ կարողացել օպեկտիւ Հայեացքով մօ-

տենալ պատմական գէպքերին , մարքս-

լենին եան տիալէկտիկայով վերլուծել ԱՈ– 

ցիալ նշանակութիւն ունեցող քաղաքա-

կան ակտերին ։ Իր ուշագրութիւնից եր-

բեմն վրիպել են իրագարձութիւնների 

տրամաբանական կապակցութիւնը եւ 

նրանց պատմական ռէալ արժէքը I Աւե– 

լի՛ն , սովետաՀայ պատմաբանը, Հասկնա-

լէ պատճառներով, շատ անգամ գիտա՛կ– 

ցօրէն զեղչել է թապու իրողութիւններ 

եւ վկայութիւններ է 

Ս՝ օտեցմ ան ա յս կերպը , մ ասնաւո– 

բարաբ նա խառելս լուց իոն Հայաստանի 

դէպքեր ի առընչութեամբ, ստեղծել է մի 

քաոս , մի մեծ անտիրութիւն , որոնցմէ 

լայնօրէն օգտուել են Հայ ժողովրդի 

ուխտեալ թշնամի նացիոնալիստ 

նակները է Նրանք առանց խզճաՀարոլ-

թեան իւրացրել են Հայ կոմունիստների 

աշխատանքով եւ արիւնով շաՀուած ժո-

ղովրդական յաղթ՛անակներին % 

Գոցենդ Ա. Բանաեանչ» լուրջ վերա– 

տեսութեան է ենթարկել 1 9 1 5 - 1 9 2 1 – / – 

փո թոր կա չի տարիների իրագա բնութիւն-

ները նախառեւոլուցիոն Հա յա ստանում , 

եւ վերարժեւորել Հայ կոմունիստների 

բախտորոշ գերը ազատագրական պայ-

քարում ւ Նրա մեծարժէք աշխատութիւ-

նը միանգամ լէնգմիշտ գուբս է շպրտում 

դաշնակ տխրաՀռչակ մաւզեբիստներին, 

պատմութեան էջերից է 

Գրքի առաքին մասը յատկացուած է 

1 9 1 5 թուականի ջարդերին, թ՝բքաՀայաս– 

տանում: 

Օսմանեան իմպերիալիզմի եւ ռէակ– 

ցիա յի մ ութ ուժերը է սարսափած Հա յ 

կոմունիստների շարժումից , լի կվի տա– 

ցիայի ենթարկում են նրանց ղեկավար 

ընկերներին է ջարդում են պարտիա յի 

պատասխանատուներին ել մաաւորական-

ներին տ Տետոյ, անգլուխ պրոլետարիատը 

քշում են ւէրաբիո յ անապատները, ուր 

փճանում են աւելէ քան մէկ միլիոն Հա– 

յեր* 
Գոցենգ Ա. Բանաեանը պատմական 
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անժխտելի փաստերով ապացուցանում է 

ֆրանսա—անգլիա—գերմանա—ամերիկ . իմ-

պերիալիզմ ի մեղսակցութիւնը օսմանեան 

ֆէոտալիզմի Հետ, եւ մերկացնում է 

նրանց ակէնգ դաշնակների խազացած 

անարգ գերը * Հանգիստ բաղմած Պոլսոյ 

Հարէմներուձ եւ սուլթանական պալատ-

ներում, դաշնակները անյագ դիակա-

պուտների նման ի լրացնում են նահա-

տակ կոմ ոլնիստ մ տա ւոր ականն երին :՝ 

«Դաշնակ» են մ կրտում պրոկրեսիւ բա-

նաստեղծ Ս ի ա մ ա ն թ ո յ ի ն , ճնշուած աչ—յ 

խատա ւոր ի դասակարգային պայքարը 

շեփորող Դանիէլ Վարուժանին, ռէակ– 
ցիայի գէմ դրօշ պար զա ծ Ռ ո ւ թ է ն Զ ա ր -

դարելս նին , Սեւակին եւ ուրիշներին ։ 
Որսկան շների նման մ տնում են տնէ—տուն 

եւ ԻթթիՀատական բորենիներուն մատ-

նում պրոկրեսիւ Հայերին, չխնայելով 

անգամ ժողովրդական անմաՀ երաժըշ– 

տագէտ Կոմիտաս Վարդապետին • • • 

Բայց միֆազէէա յին իմ պերիա էէզմի 

յարձակումը բազմաթիւ վայրերում բա-

խում է Հայ պրոլետարիատի զինեալ ընդ– 

գիմ ութեանը ւ Հեղին ակր Հանգամանօրէն 

խօսում է Հայ կոմունիստների գլխաւո– 

րած ոեւյւլուցիոն շարժումներին մասին , 

Ուրֆա յում , Հաճ ընում , Հքապին—Գարա– 

Հիսաբում, ճեպէ լ– Մուսայում յ Օսման-

եան ֆէոաալիզմի եւ ռէակցիայի դաշ-

նակից ֆրանսիական իմպերիալիստական 

ուժերը Ճեպէլ—Մուսայի ապստամբ աշ– 

խատաւորութիւնը բոնութեամբ փոխա-

գրում են Եգիպտոս ել շէզո քացն ում յ 

Հերոսամարտը աւելի յաջող ելք է ունե-

նում Վան քաղաքում, ուր Հայ կոմու-

նիստները , շնորՀիլ ռուս մեծ ժողովրդի 

Օզնութեանը, փշրում են իմպերիալիստ 

բանա կքներ ի պաշարման օղակը ։ Նրանց 

ղեկավարը, Արամ Մանուկեան, ժողո– 
վուրդը փոխադրում է Հիւսիս, ազատե-

լով բնաջնջուելու վտանգից ւ 

Գրքի երկրորդ եւ շատ աւելի կարե– 

ւոր մասը յատկացուել է 191&–ի Աայիս– 

եան դէպքերի վերարմեւորմանէ 

Մի թիէ-ր կարծիք, երբեմն ընգուն– 

ւած մե՛ր իսկ կողմանից - ա՛յն Է՝ որ 

Յեղափոխական Ռուսաստանը Հ եղբայ-

րականդ ձեռք Է երկարել թուրք ագրէ– 

սորներին ւ Պատմաբան Ա • Բանաեանը 

սպառիչ վկայութիւններով Հաստատել է , 

որ գա մի անհեթեթ եւ խոշոր սուտ է , 

Հնարուած կեղծարար դաշնակների կող-

մից է Ա յ ո ՛ , ճիշգ Է, Լեն ինը եղբայրու-

թեան կոչ Էր ուղղում աշխարՀի բոլոր 

պրոլետարներին է Ա յ ո ՛ , եւ ինչո*ւ չէ , 

Լեն ինը եղբայրութեան կոչ է ուղղել նա-

ե՛ւ թուրք աչխատաւոբներին է Ա՛խր , 

ինչպէ՞ս կարելի է շփոթել թուրք ազնիւ 

պրոլետարիատը թուրք գիշատիչ ասկեա– 

րի հետ..՛ 

Օգտուելով ռուսական Մեծ Յեղա-

փոխութիւն ի ց յետոյ ստեղծուած կացու– 

թիւնից է թուրք ագրէսոբների բանակը , 

առաքնոբգութեամբ դաշնակ վալատների 

եւ աւազակախմբերի է ներխուժել էր Հա-

յաստան է Գա բացայայտ պատմական 

ճշմարտութիւն Է ; 

Բայց Հայ կոմունիստները կազմա-

կերպում են ժողովրդական դիմադրու-

թիւնը ։ Անաստաս Միկոյեանի, Արամ 
Մանուկեանի, զօրավար Սիլիկեանի եւ 
Դրատոամատ Կանայեսւնի ղեկավար ու– 
թեամլւ, տասնեակ Հազարաւոր կոմ ու-

նիստ մարտիկներ եւ աշխատաւորներ 

պարզում են յեղափոխութեան ԴՐ°չԸ. է 

զէնք են վերցնում եւ գնում ռազմաճա-

կատ ։ Րաշ-Արարանի, Ղ,արաքի|իսայի ե. 
Ս ա ր դ ա ր ա պ ա տ ի բախտորոշ ճակատա– 

մարաներում պարտ ւում է թշնամին եւ 

գլխիկոր եա քաշւում ։ ի սպառ բնա 

ւում են նաեւ Հա յ ժողովրդի ոխերիմ 

թշնամի նացիոնալիստ դաշնակ պան տ ի տ– 

ները տ ժողովրդական յաղթանակի ցն-

ծութեան մէջ Հռչակւում է Հայաստանի 

անկախութիւնը, 1918 Մայիս 2%-ին | 

Վե՛րջապէս իրականանում էբ Հայ 

ժողովրդի դարաւոր երազը - աղատուել 

օտար լծից եւ սեփական Հայրենիքի մէք 

կերտել լուսաւոր ապագա յ % Հինգ Հա– 

բիւր տար ուա յ ընդմիջումից յետոյ* վե-

րականգնում էր Հայ պետականութիւնը է 

Իրականանում Էր նաեւ ազգերի ինքնո– 

րոչման Լենին ի տեսութիւնըյ 28 Մայի-

սի դեմոկրասին Հանդիսանում Էր աոա-

ջին Էտապը ։ Չէր ուշանալու, եւ երկրորդ 
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կտապը, սոցիալիստական կարգերի Հաս-

տատումը է 

իսկապէս՝ Հազիւ երկռւքուկէս տա-

րի էր անցել, 1 9 2 0 Նոյեմբերի Հ Զ ֊ ի ն Հա-

յաստանի Հանրապետութիւնը վերտծուեց 

սովետական սոցիալիստական ռեսպուբ-

լիկա յի եւ այգ օրից մաս է կազմում 

խորՀբգային մեծ (քիութեանը յ 

ԱյՐերիկեան տոլարներով վերակեն-

դանացած դաշնակ սապոտէօրները ամէ՛ն 

միջոցի դիմեցին արգիլելու Համար երկ-

բորդ էտապի իրականացման պբոցէսը յ 

Նրանց յա թողուեց կարճ ժամանակի Հա-

մար իշխանութիւնը զաւթել եւ իրանց 

եօլգաշ թրքերէն Հայաստան Հրաւիրել՛, 

ՃանապարՀ ը բաց անելու Համար ագրէ– 

սորների առաՀ նրանք վատօրէն սպասն– 

նեցին Հերոս գնդապետ Մ ա գ մ ա ն հ ա ն ի ն , 

կազմալուծեցին Հայ բանակը, թշնամոլն 

յանձնեցին կաբսը է 

/ • ա յց Հա յ կոմ ունիս աները, ռուս մ եծ 

ժողովրդի օգնութեամբ՝ մի անգամ եւս 

բարձրացուցին գա սա կար գա յին պա յ քա-

րի դրօշը 1 9 2 0 – / Մ ա յիսին եւ մի անդամ 

եւս բնաջնջեցին Հայ ժողովրդի թշնամի 

պուրժուա—նացիոնալիստ դաշնակներին ւ 

Ա, Բանաեանը իրաւ֊ամբ երկար ծան-

րանում է 2 8 Մայիսի պատմական ակտի 

վրայ եւ Հա^էՀա^չ փաստերով ապացու-

ցում , որ տխրաՀռչակ Բ հ ր ի ա յ ի արգել-

ք ո վ Հ ա յ կոմունիստները չեն կարողա-

ցել նշել ժողովրդական ա յգ փառաւոր 

յաղթանակը է Լման քառասունըՀինգ տա-

րի մենք էմոոացել» ենք Սարդարապատի 

Հերոսամարտը եւ Մայիսի 2Տ—/ պատ-

մական ակտը է Անհատի պաշտամունքի 

շրջանում եթէ պատաՀմամբ նշուել են 

դրանք, մեզանում այգ Համարուել է՛՛՝ 

նացիոնալիստական աւանտուբա է Ադ-ի– 

թից օգտուելով , դաշնակները , արտա-

սահմանում , ամէ՛ն տարի շքեղ Հանդի– 

սութիւններ են կազմակերպել, իրենք—ի– 

րենց փառաբանել, Հ&իսնամեակ% տօնել, 

ուր ի շի փետուրներով զարգարուել • • • 

իսկ Հայ ռամկավարներն ու հնչակեան-

ները մի վանհասկանալի* թեթելամտու– 

թեամբ՝ Հայաստանի Անկախութեան պա-

տիւը րախ շիշ են արել դաշնակներին ւ 

Լռել ենք լման քառասունըՀինգ տարի եւ 

դրա Հետեւանք՝ այսօր հքորՀրգային Հա-

յաստանում՝ անգա՛մ կոմունիստներ, 

1 9 1 8 — 1 9 2 0 – / Հա յաստանի Հանրապետու-

թիւնը ՚ • * դաշնակ են անուանում ւ Ա • 

Բանաեանը մտքրտ^րում է պատմութիւ-

նը եւ մերկացնում դաշնակ նենգափոխ-

ներին է 

Գրքի երրորդ եւ վերջին մասը վե-

րաբերում Է 1 9 2 1 – / դէպքերէն ւ 

հքորՀրդյսյին Հայաստանի ընթեր-

ցողին գրեթէ անծանօթ են 1 9 2 1 – / Փե– 

տըբուաբեան խռովութիւննեբը, որոնց 

շուրջ, ԱրտասաՀմանում ստեղծուել է 

մի խոշոր միտոլոգիա է Իբր թէ եր կրի 

սւէվետա կանա ց ո ւմի ց ան մի Հապ էս յետ ո յ 

Հբռնութիւններ՝» են տեղէ ունեցել • . • 

թէ՝ մի քանի տասնեակ դաշնակներ կա– 

ցինաՀարուել են Երեւանի բանտում •» « 

թէ՝ ժողովուրդը ապստամբել է եւ երկ– 

բից վտարել Հայ կոմունիստներին • • « թէ՚ 

կարճ ժամանակի Համար իշխանութիւնը 

անցել է դաշնակ աւագակների արիւնոտ 

ձեռքերին * • • թէ՝ Հայ կոմ ունիս տները 

ռուս մեծ ժողովրդի օգնութեամ բ վերա– 

գրաւել են հքորՀրգային Հայաստանը եւ 

ի սպառ բնա^ն^ել ժողովրդի թշնամի 

դաշնակներին • թէ՝ մի քանի աւան-

տուրիստների յաջողուել է փախչել Պարս-

կաստան եւ իրանց Հետ տանել պետական 

տրխիւները • . • 

իբականութիւն է եւ պատմաբան Ա՛ 

Բանա եան լւ սառնա ր իէնութ եամէւ փա ս– 

տում Է, որ սովետական կարգերի Հաս-

տատումից յետոյ, Հա յաստւսնում ա՛ լ 

տեղ չկար պուրժուա—նացիոնալիսաների 

Համար, բացի Երեւանի բանտից է կարող 

Է լինել որ մի քանի ոճրագործ, փոխա-

նակ գնգակաՀաբուելու՝ կացինաՀարուած 

լինեն է Գա անշուշտ չնչին մանրամաս-

նութիւն Է է 

իբականութիւն Է նաեւ, որ 1 9 2 1 – / 

Փետրուարին կարգ մը խռովութիէններ 

են տեղի ունեցել եւ առիթից օգտուելով 

իմպերիալիզմի վարձկան դաշնակներ 

յարձակուել պետական Հաստատութիւն– 

ների վրայ, գողացել մի քիչ փող եւ կա-

ռավարական արխիւնեբ է Պարզ քրէական 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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արարք, ինչպիսին պատաՀում է ամէ՛ն 

օր Շիկագոյում եւ Ֆար Վէստում ։ Բայց 

ա յգ արխիւներն ու թղթերը Օգտագոր-

ծելով եւ նենգափոիւելով է որ կանկստէբ– 

ների պարագլուխ կարօ ՍաԱՈէ-նին եւ ա– 
մերիկեան գործակալ Սիմոն էԼրացեանը 

անՀաշիւ յուշեր , ապրումներ , ուսում-

նասիրութիւնն եր , յօդուածներ յ պան– 

ֆլէթներ , գրքեր , պարբերաթերթեր եւ 

վէպեր են Հրատարակել ԱրտասաՀմա– 

նում | եւ յզփացել պարարտ Հոնորարնե-

րով • • • Լեռնակուտակ մի գրականու-

թիւն , ո բ ի նպատակն է եղել անշուշտ 

փող վաստկել ել յետոյ իւրացնել Ա՛ա– 

յիսի 2Տ–ի Հայաստանի Անկախութեան 

քաղաքական մեծ ակտ/ււ 

Պէտք է ընդունել որ յա թողուել են 

տարիներով մտքերը մոլորեցնել, օգտր– 

ւելով այն իրողութիւնից, որ ստորեր– 

Կըրեայ պայքարների ընթացքում փճա-

ցել են բազմաթիւ Հայ կոմունիստների 

պարտիական անգամատետրերը : Եղել են 

նաեւ պարագաներ, երբ Հայ կոմունիս-

տը ռէակցիայի ճանկից գուբս գալու Հա– 

մ ար ինքզինքը դաշնակ է ձեւացրել , դաշ-

նակ ճառ. է խօսել, դաշնակ յօդուած է 

գրել, դաշնակ ժողովների է մասնակցել, 

դաշնակ աւազակախմբերի մաս կազմել: 

Արանից կարելի է յիշել յեղափոխական 

Մինաս Տէր Մինասհսւնը ( » ) , մանկա-
վարժ Լհւոն Սհզրոսհանը ( • * ) , բանա– 
սէր Նիկոլ Աղրալեանը: Օգտուել են նաեւ 
Հայ զզուելէ պուրժուա ռամկավարների 

ել «սոցիալիստ» Հնէակեանների մեղսակ– 

ցութիւնից . սրանք էլ լման յիսուն տաբի 

(*) ՄիՅաս Տէր Մի6աոէա& «սայա&ի ա. 
0ու66 Է Ռա.բԷ& Տէր Մի&ոոծա8ի&։ 

(*•) Աքսւն Ահզբաւեա&ը՝ Լեւո& Շա&թ& Էյ 

իբր թէ պայքարել են դաշնակների դ է մ . 

խորքում եղել են դաշնակ ակէնտնեբ եւ 

մոլորեցրել են միամիտներին է Ա» Բա– 

նաեանը կատարում Է լայն մԷՀրծրում-

ներ նրանց մամուլից եւ փաստում , որ 

լ մ ա ն կ է ս դ ա ր նրանց գլխաւոր դերն է 

եղել Հայ կոմունիստների ժողովրդական 

յաղթանակները դաշնակներին վերագրել ։ 

Տակաւին այսօր էլ մութ ռէակցիա յ ի եւ 

պուրժուական Հլերիկայի էգ թափթը– 

փուքները իրանց բարեկամ են ձեւացնում 

կոմ ոլնիսա պարտիա յին ։ ՀյնորՀակալ պի-

տի լինենք Ա• Բանաեանին, որ սթափե– 

ց ընում է մեզ եւ անխնայ մերկացնում 

դաւադիր թշնամիներին ւ 

Ե լ ինչպէս արդէն ասացինք, գաչ– 

նակները օգտուել են մե՛ր իսկ թ ո յ լ կեց– 

ւ֊ածքից, երբ անՀատի պաշտամունքի 

շրջանում տխրաՀռէակ Բեր իա յ ի պատ-

ճառաւ Հենք կարողացել պատմական 

ճշմաբտութիւնը վեբաՀաստատել * Ահա 

ա՛յգ է արել Ա. Բանաեանը իր 4լ\,ախա– 

ռեւոլուցիոն Հայաստանում» գրքում, 

մեծ Հմտութեամբ եւ գիտնականի լր^ու– 

թեամբ ւ 

Անհամբեր սպասում ենք Հեղինակի 

խոստացած երկրորդ աշխատութեանը, 

նուիրուած Հայ մեծ մարքսիստ | )>ՈՈՍա– 

մ ի ն : Դաշնակների Համար քիոսաոմը նը– 

րանց «կուսակցութեանդ» Հիմնադիր 

միստիկ երրորդութեանը մաս է կազ-

մում ւ Բայց դուրս է գալիս, որ քհոստո– 

մը իրականութեան մէջ կոմունիստ գոր– 

&Իչ է եղել իր լման կեանքի ընթաց-

քում . . . Ա՛արդը պէտք է դատել իր գոր– 

ծից եւ ո ՛ չ թէ արտաքին խաբուսիկ երե– 

ւոյթնեբից ւ 
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Գ Ր . Թ Ո Ր Ո Ս Ե Ա Ն 

Ո Ի Ր Ի Շ Ի Ն Ա Մ Ո Ի Ս Ի ն Ը 

( Վ Է Պ ) 

ք*. 

Աուրէն բացատրութեան պէտք չունէր ւ Այդ ծաղիկներն ու ար-

ձակուած աղաւնիները անձերու նուիրուած չէին, ա՛յլ ամբողջութեան մը, 

մասնաւորաբաբ չքերթի մասնակցողներուն է Երիտասարդութիւնը ունի, 

սա կա յն , իր քմա յքները • • » 

Պաաերոլ աակ սեղմ ուած ժողովուրդը տարած ուած էր արգէն 

ճամ բու լա յնքին ու յորձանք կու տար Հեռացողներու ետեւէն, երգ ու բա– 

ցագանչութիւններով է 

Գրան սեմէն վար չիՀած, Աուրէն անգամ մըն ալ նայեցաւ վեր՝ 

պատուհանի աղջկան, որ կը ժպտէր % սակայն այգ ժպիտը երիտասարդի 

սրտին դաշոյնի Հարուած մը տուաւ. Հոն իրեն Հանգէպ արհամարհանք եւ 

քմծիծաղ գտաւ է 

կողովուրդի Հոսանքին Հակառակ ուղղութիւնը առաւ, աճապա-

րանքէն Հրելով, Հրմշտկելով, ճեղքելով խուժող ամբոխը վայրկեան մը 

առաջ Հեռանալու Համար այգ վայրէն ւ 

Աուրէն անկողին մտած չէր այգ գիչեր » 

Այգ գիչեր մանուկներն ի՛սկ անկողին չէին մտածէ 

Հայութիւնը իր Հինգ տարուայ սուգէն կ՝ելլէր է Մեռած ազգ մը 

յարութիւն կ՚առնէր է Հայոց զատիկն Էր է 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



36 Բ Ա Գ Ի Ն 

Ամէն դրան աոշեւ. ոչխար էր մորթուած I Ամէն բակի, նոյնի՛սկ 

փողոցներուն մէշ խարոյկներ էին վառածէ Ամէն խարոյկի շուրշ Հարսնիք 

էր տ թ֊մրկահար եւ. նուագածուներ կային ։ Օղին իւրի պէս կը Հոսէր յ Ո՛-

մանք միսի կա ո բներ կը շամփուրէ էն , ուրիշներ՝ աճապարանքի մ էշ էին 

խորոված Հասցնելու խմող բազմութեան է 

Միայն թուրքերուն ձայնը չելաւ այգ գիշեր է Միայն թուրքը չ խ ը ֊ 

մեց Մայիս 28–/ յիշաաակին, չերգեց, չպարեց է 

Արեւածագին բոլոր եկեղեցիներու զանգերը սկսան ղօղան^ել յ 

կողովուրդն Է՝ աուներէն գուբս խուժեց է 

Բոլոր եկեղեցիներուն մէշ պատարագ մատուցուեցաւ Մայիս 28-ք 

կերտող Հերոսամարտներու մէշ ինկած Հայ զինուորնեբոլ յիշաաակին է 

Ոմանք սայլերու, կառքերու կամ կենդանիներու վրայ բեռցած ու-

տելիք եւ. այլեւայլ գոյքեր կը փոխագրէին գէպի Փարոս։ Պատարագէն 

ետք, ժողովուրդը Հոն պիտի Հաւաքուէր, կէսօրուայ ճաշը առնելու եւ 

մինշել իրիկուն զուարճանալու է 

ՓարՈԱ, քաղաքի արեւմտեան ծովեզյւին՝ գետափնեայ զբօսավայր 

մրն Է։ Հայեր թէ յոյներ սովորութիւն ունէին, Բարեկենդանի կամ այլ 

տ օներու առթիւ, Հոն Հաւաքուելու ու նարին շի, նորա շխարՀ ի եւ ծիրանի 

ծառերուն տակ խրախճանքներ սարքելու է 

Աուրէն այգ գիշեր իր մէկ այնթապցի Հայրենակիցին Հիւբն է ր , 

քանի մը ուրիշ այնթապցի եւ մաբաշցիներուն Հետ է Պարոն Յարութիւն 

Տէմիրճեան իբրեւ ամէնէն տարեցը, իր մօտ Հրաւիրած էր Այնթապի Հայ 

ներկայացուցիչները է 

կէսօրը կը մօտենար արգէն է Աուրէն զգաց՝ թէ յոգնած է եւ ան-

տրամադիրէ Հակառակ պարոն Աարութիւնի պնդումներուն եւ իր տուած 

խոստումին՝ վճռեց Փ ա ր ո ս չերթալ՛. Կ՝ուզԷր տուն երթալ ու քնանալ, 

Հանգչիլ է 

Իր Հտուն^ը փայտաշէն ու թիթեղեայ տանիքով չորս պատ մրն 

էր է Ինք ԳամասկոսԷն անցած էր Պէ/րութ եւ եկած ծովոլ ճամ բովէ Հազիւ 

քսան օր էլ ընէր Հայրենիք վերադարձը է Կիլիկեան քազաքներու մ է շ , այգ 

օրերուն, մեծագոյն խնդիրներէն մէկն ա՛լ վերադարձողներուն բնակարան 

Հայթայթելու խնդիրն էր տ 

Վերապրող Հայոլթիւնը Հազարաւոր քիլոմեթր եբկաբութեամբ ճամ-

բան կտրելով՝ տուն կու գաբ յ կոլ գար ծովու ճամ բով \ կու գար չո– 

դեկառքերու մէշ թխմուած յ կու գար սայլերով, կենդանիներու կռնակին 

թէ ցուպ ի ձեռին. կու գար արցունքոտ աչքերով, ու երգելով մեռնող-

ներուն սուգն ու Հա յ բեն իքի կարօտը է 

Ամէն օր նորանոր խումբեր կը Հասնէին է Անոնք Հա՛ց կ,ուզէին, 

իրենց մարմնի մերկութիւնը ծածկելիք լա՛թ խուզէին, բնակարա՛ն կ՝ուզէին, 

բժշկութիւն կ՝ոլղէին . . . 

Այգ բոլոր գժուարութեանց կարգադրութեան Համար դրամի պէտք 

կարէ Գրամ չկար է կազմակերպուած աշխատանքի պէտք կարէ 

Մ արդ չկար է 

Մտաւորական երիտասարդութեան սով կար է Հատուկտոր դպրոց 

եւ դպրութիւն տեսած, որոշ գիտակցութիւն ունեցողներն ալ, ընգՀան-

րապէ», գաղթականութեան զրկանքներու ազգեցութիւնը ունէին տակաւին 

իրենց վըայ՛. Ուղեղները բթացած էին կարծես է Անօթի–ծարալ մարգը ա– 
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նապատի կրակին մ ԷՀ լքուած՝ չէ՛ր կրնար ազն ի լ զգացումները անիէաթար 

պահել ու այգ զգացումներով վերադառնալ յ Ամէն մէկուն մէշ կենդանի 

մը կար խօսուն իր կենդանական բնազդովը, որ իր ստամոքսովը միայն 

կ՝ասլրի է 

Հարիլր հազարներով, մարախներու նման, ալիք առ ալիք, գաղ-

թականներ կը թափէին քաղաքներոլ վրայ։ Ուտելիք կ՚ուզէին ։ 

Աուրէն բախտաւորներէն էր այգ բոլորին մէշ^ գոն է՛ գրպանին 

մէշ դրամ ունէր է 

« Մ ա ծ ա ն ի շ ո ւ կ ա ն » հասաւ •. Ծովեզերք իշաւ ւ Աւաղուտքին կանգ 

էսււաւ ու գիտեց անսահման կապոյտը շուրերուն է 

Հովը հանդարտած Էր: Օդը տաք Էր ու արեւը կիզիչ տ 

Այնթապցի Մ կրտի չ աղա Աանուկեանի կրտսեր զաւակն Էր Աու-

րէն , ծնած, մեծցած, կրթութիւն առած եւ. ամուսնացած էր այդ քաղս*– 

*ի*> մ է շ , 

Տեղւոյն Ամեր իկեան Գոլէճին մէշ տնտեսագիտութիւն եւ վաճա-

ռականութիւն էր ուսած, սա կա յն գիր ու գրականութեան կապուած ըլլա-

լով էր որ ազգային շրշանակներու մէշ նկատի կ՚առնուէր է 

Աանկութեանը այնքան գեղեցիկ էր եղած, որ զինք «ՑիսՈԼԱ մտ– 

նուկ» կը կոչէին եւ ընտանիքին սիրելին էր յ Դպրոցին «.բանաստեղծէն էր. 

ուսումը աւարտելէն ետք, հօրը հաշիւներուն պատասխանատուութիւնը 

ստ ան ձնեց ւ 

Մկրտիչ աղայի ծնողքը մեծ հարստութեան տէր մարդիկ չէին, 

սակայն այգի մը է պարտէզ մը եւ ընդարձակ բակով տուն մը ժառանգ ու-

նեցաւ ւ Վյարպետ պղնձագործ էր եւ չարքաշ, անխոնշ աշխատող * 

^Պղնձագործի հազար հարուածը մէկ դահեկան չ՝արժերՀ, էլ ըսեն է 

ԳուցԷ ճիշգ այս ճշմարտութեամբ՝ այս արհեստին ծառայողները, արե-

ւածագին կը սկսին եւ մինչեւ իրիկուայ մթննալը պղինձ կը մրճահարեն , օրա-

պահիկ մը շահելու համար։ Սակայն, Մկրտիչ աղա հինգ մանչ զաւակներ 

հասցուցած էր ու իր երկու աղջիկներն ալ ամուսնացուցած լաւ արհեստա-

ւոր տղոց հետ՛ ութ հոգի ձեռք-ձեռքի տուած կ՚աշխատէին ու մէկ տան 

մ էշ ալ կ՚ապրէին« 

Աստուծոյ օրհնութիւնը կար այդ օրերուն է 

Մկրաիչ աղայի գործերը արագօրէն բարդաւաճեցան է Ունեցաւ ու-

րիշ աղրիւրներ ու վարպետներ՝ իրեն օժանդակող յ Արհեստին Հետ կիրար– 

կեց վաճառականութիւնը՛. Զբաղեցաւ Հում նիւթերոլ եւ գործուած ապ-

րանքներու առուտուրով։ Հալէպէն պղինձ կը ներած է ր , ներքին գաւառ-

ներուն պղնձեղէն եւ այլ ապրանքներ կը ծախէբ % Ունեցաւ իր սեփական 

սա յլերն ու շորիները է 

Ըստ նահապետական սովորութեանց, Մկրաիչ աղա եւ կինը՝ Լու֊ 

սիա յ ՀամախորՀուրգ, Աիրանոյշ անունով աղՀիկ մը գտան ԱուրԷնին, որ 

Հազիւ քսանըՀինգ տարեկան էր այն ատեն, մինչ Աիրանոյչ տասնըվեց 
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բու թխադէմ աղ1իկ մըն էր։ Սեւ. Հաստ յօնքերը լայնաղեզ կը բացուէիէ 

նոյնքան սեւ խոշոր աչքերուն վրայ է 

Ա ուր էն եւ Աիրանո յշ երջանիկ էէն էրարմ ով ւ Նոր Հարսը այգ տան 

մ է չ Հէնգերորգ օաար աղՀէկը ԸԱալով Հանդերձ, էր ամուսնէն Հ անդէպ 

ցոյց տրուած՜ բացառէկ գուրգուրանքէն նման՝ ազնէլ զգացումներու, ես 

Հոգածութեանց առարկա յ կ՝րԱար տնեցէներուն կողմ է % 

Երիտասարդը ոչինչ կ՝ուզէր խնայել իր կինը երջանկացնելու 

մար \ Աիրանոյշ մանկական ուրախութեամր կը Հրճուէր ու էր սէրան ու 

սէրը ծաղիկ—ծաղիկ կը րանար երիտասարդ ամուսնէն I 

Շատ չանցած1 տնեցիները ստացան աւետիսը« Ուրախացան բո– 

լորն ալէ ՍուրԷն գերերջանիկ օրեր կ՚ապրէր է Օրերը մէկզմէկ կը Համրը» 

ւէին է Հքնելիք զաւկին Համար ամէն օր գնում մը կ ՚ ը ն է ր , նոր բան մը կը 

բերէր։ 

Սէրանոյշ յղէ է ր , 

Սուր է ն էր անդրանիկ զաւկին կը սպասէբ ւ Գիտէ՛ր է Առաջէն դա-

լակը աղայ մը պիտի ըլլար է Գիշերները երկու երիտասարդ ամոլներ յ ան~ 

կողնի մէջ երկարօբէն այդ մասին կը խօսէ էն» "Բունը մէշտ կը խուսափէր 

էբենցմէ տ Եբէտասաբգ կինը ամուսն է թեւերուն մ էջ Հանդարտ ու լուռ, 

անոր խօսքերը մտիկ կ՝ընէր, շոյանքներթվյա կ՚ապրէր հ Անոր շրթնեբուն 

մէջ իր շրթներն ու մարմնի միսերը կը Հալէ էնէ Տզուն շոյանքներուն Հետ* 

կը Հեւար կէնն ալ սէրա յո յզ ։ 

- Ս ուր է՛ն, ա՛խ, Ա ուր էն, որքա՜ն կը սէրեմ քեզ, գուն որքա՜ն 

բաբէ ես է 

Եւ ամուսնէն գլուխը կը սեղմէր կուրծքին վրայ ։ 

&՝ոՎԻչ փափկութիւնը ստինքներուն կը ճզմուէր Աուրէնէ գլխուն 

տակ։ Տասը փափկասուն մատներ էբենց ջերմ Հպումներովը կը գալար– 

ւէէն տղոլ մազե բուն, այտերուն , շրթնեբուն վրա յ է 

- Սէրանո՜յշ « 

- Հոգէ՚ս | 

- Կը սիրե՞ս զէս յ 

- Հյա՛ տ % 

- Որքա՜ն շատ ք 

- Աշխարհին չափ, եւ, չարութիւներու գ չափ, եւ, աւելէ, աւե-
լէ՛ ՚ • • իսկ գո՛ւն ւ 

- ես այնքա՜ն կը սիրեմ քեզ, որ ես ինծի չեմ պատ կան իր . . . 
Երջանիկ էին է 

Կը խայտար նոյնի՛սկ չծնած մանուկը է 

ձ 

Ընդհանուր պատերա՜զմ է 

Գաղթականութիւն է 

Մկրտիչ ազան մօտ երեսուն Հոգի Հաչուող ընտանիքին գլուխը 

անցած* ձգեց Այնթապը, ՈԼ ^ Աքճագօյունէ ճամբով Հա չէ պէ ճամբան 

բռնեց է Աէրանոյչ ութ ամսոլ յղէ էր։ 
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Թեթել իրեղէններ, զզես ա՛ն եր, ծածկոցներ, Հ.ՈԼՐ ել ուաեստեզէն 

լեցուցին չորս երկար սայլերու մ ԷՀ, կիներն ու մանուկներն ալ Հեծան, 

իսկ այրերը ութ կորիներու կռնակին սկսան Հխաչելութեան ճամբան* ւ 

Առածին օրը Հեշտ անցաւէ Տուն ու աեղ կը ձգէին, սակայն, ի՛նչ 

փոյթ, ամ էն ինչ իր վեբքր ունէր յ ՛կորէ՛ն կը վերադառնայինք ։ ՛Նոր է՛ն կը 

սկսէր բնական կեանքը յ 

Աուրէն ուշադիր կը Հետեւէր կնոֆր, այս վերջինը կը Հանար Հան– 

դըսաացնել ամուսինը, թէ Հանգիստ է , նոյնի՛սկ ուրախ է 

Սայլերու մ ԷՀ կը վխտային մանուկները, մ է յ մը սայլապանին 

մօտ խմբուելով, մ է յ մը ցրուելով։ Բարձբութիւններէ ՎաՐ գէ՚Ղէ 

դաշտագետինները, պարտէզներուն ու արօտավայրերուն տեսքը անհա-

ճո յ չէին բնաւ է Հարիւրաւոր մարգոց կարաւանը, յաճա՛խ, Հետաքրքրա-

շարժ– պատկերներ կը պարզէր այդ անմեղ, անգիտակից մանուկներուն 

Համարէ Աիրանոյշ այգ մանուկներէն շատ մեծ տարբերութիւն մը չունէր, 

խորքին մԷՀ։ 

Այնթապցին ուրախ տբամադբութեանց տէր է եղած Հին էն է վեր« 

կատակասէր , Հաճոյասէր, կերուխումին Հոգի ւոոլողէ 

Լաւ արհեստաւորներ են եղած, նաեւ վաճառականներ, Հալէպի 

եւ ներքին գաւառներու միֆեւ ւ Ունէին խնամ ուած պարտէզներ ել այգի-

ներ է թ՚Էել ընգհանրապէս թրքախօս, սակայն ուսումի մեծ սէր ց ո յ ց են 

տուածէ Բանաստեղծներ չեն տուած, սակայն ունեցած են փիլիսոփաներ 

ու մեծ դաստիարակներ է 

Եթէ երկու—երեք Հարիւբ Հոգիով կ՚երթային գէպի անորոշութիւն, 

կը յուսային, թէ մնացեալները գոնէ աղատած կ՝ըԱան Հաւանական վտան-

գէն , իսկ իրենք կը ֆանա յին , ժամ առաՀ Հալէպ Հասն ի լ է 

Այդ գիշեր, մօտ երկու Հարիւբ Հոգի բացօթեայ պառկեց ան է 

Տաֆորգ օր, լոյսը չծագած, կարաւանը ճամբայ կ՚իյնար է Սեպ-

տեմբեր եան տաք օրեր Էին, կէսօրէն ետք գժուար էր ճամրորգութիւնը ։ 

Օրը չտաքցած*՝ Հալէպ Հասնելու էին է 

Հազիւ երկու ժամ ճամբա յ կտրած Էին, երբ ձիաւոր աղաղակնե-

րու խումբ մը կտրեց իրենց ճամբան է 

Բանի մը զէնք պարպեցին է Գաղթականներուն Հրամայեցին հա-

մախմբուիլ 1 Հրամայեցին սայլերէն Ոլ կենդանիներէն վար առնել ամէն 

ինչ։ Բանի մը Հոգի մտրակեցին է 

Ժամ մը յետոյ, կենդանիներն ու սայլերը Հետե բնին վերցուցած 

կը Հեռանա յին է 

Տաիրդ կարաւանները փոխադրական միջոցներու պէտք պիտի 

ունենայինւ Ամէն Հարց լաւագոյնս լուծած կառավարութիւնը, նախապէս 

կազմակերպած էր նաեւ փոխադրական միիցներ Հայթայթելու կերպը։ 

Հայէն յափշտակելով՝ Հայուն ծախեր՛, շարունակաբար է 

Բացօթեայ գաշտերու մ ԷՀ մնալ չէր ըլլար * 

Ամէն մէկը կապոց մը, տոպրակ մը նետեց կռնակին ւ ճամբայ 

ինկաւ է 

Աուրէն ուսին նետեց երկու կապոց, թեւը տուաւ Աիրանոյշինէ 

Բա լեց ին ամբողՀ օրը է 

Հո՛ս, զգացին, թէ այս գաղթականութիւնը լոկ տուն-տեղ ձգելով 

Հեռանալ չէր է ԱյնթասլԷն վար՝ գէպի Հարաւ տարածուող գաչտավայրե– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



^ ^ * Ա Գ Ի Ն 

րը Հետզհետէ կը չորնային, Հուրը կը ցամքէր, արեւը աւելի ու աւելի կի-

զի չ կր դաոնար ։ 
Զրկանքներէ, յոդնութենէ, նոյնի՛ սկ անօթութենէ գժուար բան 

մը կար < 

Ծարա՛ւը է 

Երեկոյեան Հալէպ Հասան յ 

Անյագօրէն Հուր խմեցին է 

Անօթի, յո գնա բեկ՝ ինկան է ՛Բուն մտանէ 

Հ» 

Գարերով գաղթականութեան ց , թալանի ել կոտորածներու, վար– 

ժըւած Հայը՝ սորված Էր կեանքի Համար Էական նիլթը լաւագոյնս ծած-

կել, սլաՀել իր զգեստներուն զանազան անկիւնը, ոբսլէսզի սեւ օրերուն 

ճերմակ ստակն ու ոսկին մէկ—մէկ գուբս Հանելով ծաի/սէէ 

Հասնող ժողովուրդը ( յաՀո րգ օրն իսկ % սլա Հ ուա ծ գրամները սկլի– 

սաւ Հատ—Հատ մէչտեղ Հանել է Գնումներ ընել»., երբ յանկարծ մունետիկ 

մր երեւցաւ տ 

Ա ինչեւ վաթսուն տարեկան, ՐոԷոր Հայ այր մարդիկ պիտի Հա-

մաիմբուէին, իբրել արՀեսաաւոր կամ իբբեւ բանուորէ 

Մկրտիչ աղայի Հինգ զաւակներն ալ գացին է Գացին նաեւ երկու 

փեսաները ւ 

Ջ Է" որ բանակի մը մ ԷՀ արհեստաւորներու միշտ պէտք կայ% Գոն Է 

բանակի օգտին՝ պիտի ուզէին խնայել իրենց • . • 

Սուր էն Հօրը արՀեստը չէր կիրարկած, սակայն €վարպետի զաւակ 

մը ա չկերա չ ՚ ը լ լ ա ր կ ՚ ը ս ե ն ւ Ծածկեց իր ուսումնական ԸԱալը, որ շատ 

վտանգաւոր կը թուէր այգ օրերուն, ոլ, ներկայացալ որպէս պղնձագործ ։ 

Բաժանումը, յամենայնդէպս, սեւ նախազգացումներով Համակած 

էր բոլորը է 

Իր դեռատի կինը թեւերուն մ է չ սեղմած՝ երիտասարդը զայն խը– 

րատել քանաց , որ չյուսաՀատի, քաՀ ԸԱայ եւ իր վերադարձին սպասէ ւ 

Ապա, զայն իր մօրը խնամքին յան ձնեցք խնդրելով՝՝ որ ուչադիբ ԸԱայ եւ 

անփորձ Հարսը անօգնական չձգէ ւ 

Երբ Հօրը մօտեցաւ, Հայր եւ որդի, դէմ դիմաց, մէկզմէկու աչ-

քերուն մէշ սո լզուեցան յ Հայրական բնազդը Մ կրաիչ աղա յին կը զգացնէր 

բաներ, որոնց մ ասին մ տածելու ու խօսելու կը զգուչանար ւ Մնաց լուռ, է 

իշխեց կամքին, որպէսզի իր վեՀութեամբը վստաՀութիան եւ քաջութիւն 

ներշնչել կարենայ իր անփորձ զաւկին , որ տակաւին Հայրական ուժ ել Հո-

գածութիւն 1լ ակնկալէր իրմէ ։ 

Հայրը Հարուած մը տուաւ աղուն թեւին է Արհեստաւորի իր զօ-

ր՛" լոր ափերուն մ է չ սեղմեց անոր ուսերը։ Համբուրեց ճ ակտ էն ։ 

ք*այց էկրտալ խօսիլ* 
Տղան խոնարՀեցաւ, Հօրը ձեռքը առաւ ու Համբուրեց % 

Մկրտիչ աղա զգաց զաւկին արցունքի տաք կաթիլները ձեռքին 

վրայ, Բարձբացուց զայն ու կուրծքին սեղմեց։ Խոր շունչ մը առաւ ։ Փոր-

ձեց խօսիլ ։ Զկրցաւ ։ 
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- Հա՛յր, - խզեց ի վերջոյ լռութիւնը որդին աղաչանքով, - զաւա-

կիս ակրը դո՛ւն պիաի ըլլաս , անունը Մանուկ կոչեցէք, եթէ մանչ ըլլայ, 

Ա՝անուշակ՝ եթէ աղՀիկ ըլլայ է 

Հայրը դարձեալ չկրցաւ պատասխանել յ Մատներու Նայրով թ ը ֊ 

փըրտացուց միայն անոր կռնակին, որպէս թէ Հին օրերու մանուկ Աուրէ-

նը ըԱար։ 

Տղան չխօսեցաւ այլեւս է իր ակնարկը զդուշութեամր պաՀեց բո– 

լորէն է խոշոր, ծ՛անր տոպրակ մը նետեց ուսին ւ 

Հեռացաւ է 

Բսան քայլ մը չէր առած, կեցաւ, ետին նայեցաւ ւ 

Սիրանոյշ, որ մինչ այդ լուռ, արցունքները կուլ կու տար, ա-

մ ուսն ի ն ետեւէն կը վազէր, կանչելով• 

- Աուրէ՛ն, Աուրէ՛նւ 

Տղան իր թեւերուն մէՀ առաւ Հեկեկացող Հարսը, Համբուրեց ա– 

նոր մաւլեր էն : Բռնեց մանր , փափուկ ձեռքը , չր թներուն տարաւ ՚ Համբու՛-

րեց , Համբուրեց • • • 

- Աուրէ՛ն, Հոդի՛ս, խօսք տուր ինծի որ պիտի չմոռնաս մեզ, որ 

ուշադրութիւն պիտի ընես ինքզինքիդ եւ շատ չտանթես Հոդիդ է Եմ մա-

սիս բնաւ մի՛ մտածեր եւ ոչ ա՛լ պէպէքի մասին է Ես պիտի խնամեմ զայն 

ու վրան պիտի ւէուբդուբամ թէ՛ իմ կողմ էս եւ թէ քոլ % Ա ուր Էն, միայն 

թէ՝ յաճախ լուր ղրկէ մեզխւ Զաւակդ պիտի սպասէ դարձիդ՛ • • Ձ,այն կըն– 

քել պիտի չտամ մինչեւ որ դուն • • • 

Տիկին Լուս իա մօտեցաւ անոնցէ Հարսը առաւ իր թեւերուն մ ԷՀ յ 

- Գնա՛, զաւակս է Իմ աղօթքս քեղի օգնական պիտի ըլլա յ ամ Էն 

տեղ՛. Աստուած երեւելի եւ աներեւոյթ փորձութիւններէ Հեռու պաՀԷ քեզւ 

« 
Հաւաքուած ՀարՀեստաւորները» խումրերու բաժնուեցան է Հ֊ՕբԷնքՖը 

կ՝արգիլէր նոյն ընտանի քէն երկու Հոգիի մէկ խումբի մ ԷՀ ԸԱալ* Աուրէն 

մնաց մինակը իր խում լէին մէ^է 

ՀալԷպի Հարաւային կողմը, դաշտավայրի մը մ ԷՀ գիշերեցին է 

Աեպտ եմբերեան տաք օրուան՝ զով գԻձ^ր մը յաֆորգեց է Ջին^, 

կապոյտ երկինքի աստղերը ադամանդի նման կը պսպղային յ 

Լուսինը երկու օրուայ ըլլալու Էր է Բարակ աղեղ մը՝ որ Աիրանոյչի 

յօնքին կը նմանէր է Իրենց ամուսնութենէն ետք, այս առածին նոր լուսինն 

էր որ կը տեսնէր մինակը՛. Սովորութիւն ունէին Սիրանոյչին Հետ միատեղ 

գիտելու նոր լուսինը, ապա իրարու դառնալով ժպտի լ , Համբուրուիլ՛ 

Տղան ժպտեցաւ։ Աչքերը փակեց, ժպտեցաւ։ 

Անպայման Աիրանոյշն ալ այս վայրկեանին լուսնին կը նայի ու 

կը ժպտի, մտածեց ու կախեց գլուխը է 

Կէս գիշերը անց՝ թմբուկի ձայնով արթնցան ընդոստ է 

խում բերը պատրաստ Էին է Ամէն մէկը ուղղութիւն մը առաւ, մութ 

.չի շերով Հեռացան քաղաքէն, դէպի ընդարձակ դաշտագետինները, գէպի 

անծայրածիբ անապատը ։ 

Սուր էն ի խումբը գէպի Հարաւ, Համայի ուղղութիւնը առաւ։ Բա– 
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լեց ԷՆ օրն ի բուն։ Տաիրգ օրը փոխեցին ճամբան, դարձան արեւելքէ Մը– 

ւոան անապատի աւազուտքը ւ 

Շաբաթ մը յետոյ, Հիւծած Էին բոլորն ալէ 

Յոգնութիւնն ու անօթութիւնը դեռ. ոչինչ, աւաղուաքի չՀաանոզ 

ծովուն մԷ1՝ լո՛ւր, չո՛ւր, չո՛ւր կը փնտռէին ամէն կողմ էն, չո՛ւր կ՝երա– 

ղէինէ 

Գիշերը աստուածային պարգեւ մըն է ր , սակայն ամէն գիշեր "Կը՜՜ 

սած էր մաՀասփիւո. օր մը բանալ մարդկային այգ խլեակներուն Համարէ 

կէսօրուայ մօտ, աւաղը կրակ կը կտրէր է 

Անշուք տարած ութեանը մէչ անապատին, չես գիտեր Հ ոՎը ""/՚ 

ուղղութեամբ կը փչէր է Տաք փուռի գոնէն գուբս եկող Հոսանքի նման 

կ՚այրէր մարգոց գէմքը % իր ընթացքին Հետ ամպ—ամպ դէպի երկինք կը 

բարձրացնէր աւաղըյ կը խաղար միչոցին մ ԷՀ տ ^ա^, աւաղախառն մրրիկին 

Հետ շնշելն իսկ անկարելի կը դաոնար է ՀեւիՀեւ ու Հաղիւ—Հաղ կը յառաչա-

նա յին | 

Անսանձ Հովը տեղ—տեղ այնքա՛ն արագօրէն պարուրաձեւ կը գառ 

նար, որ գետնի աւաղը կը ծծ՜էր : կը բարձրանար վեր՝ մինչեւ երկինք է 

ԳոՐշ » Վիթի՚արի "իլն մը կ՝ԸԱար, կը խումէր Հորիզոնի մէկ ծայրէն միւսը է 

Վա՜յ որ իրենց վրա յէն անցնէր ա յգ սարսափելին է 

Բանակին աչակցելու խաբկանքով, ճամբայ ելած այդ Հայերը ար-

դէն Հասկցած էին, թէ իրենց ճակատագիրը վճռուած է է Առաւօտուն ճամ– 

բայ ելլողը այլեւս վստահ չէր մինչեւ իրիկուն ապրիլ կարենալուն է Այլեւս 

մ ոռցուած Էր անցեալը : Ոչ ոք կը յանգգնէբ մտաբերել Հօր են ական տունն 

ու սիրելիները ։ 

ե անձող աբեւին տակ՝ օրերով չորցած, կմախք դարձած մարդիկ 

մէկ տենչանք ունէին յ 

ՄաՀը որ կրնար զիրենք իր անգորրութեանը մ է չ առնել« 

- Մ ա ՛ յ ր . . . մ ա ՛ յ ր . . . , ֊ կանչեց Ա ուր էն, երբ գետինը փռուած էր 

երեսի վրայ, ծարաւէն չորցած ու Հովը լա սա կը թափէր վրանէ - Մ ա ՜ յ ր , 

մոռցա՞ր զիս • • • 

Երկար մնաց պառկած է Լքած Էր ինքզինքը այլեւս, վրան ում֊ չէր 

մնացած, որ ճիգ ընէր ոտքի ելնելու։ 

Ժամեր անցանէ ՄաՀը չեկած ճիգ մըն ալ ըրաւ է 

Աւագով ծածկուած Էր՛. Թօթուեց ինքզինք ։ Զորս դին նայեցաւ է 

Մինակ մնացած Էր է «ԱրՀեսաաւո րներ»ր զինք լքած-Հեռացած Էին, ինչպէս 

որ սովոր էին ընել, երբ ինքն ալ մաս կը կազմէր չմեռածներուն, Հեռա-

ցողներուն է 

Ծարաւ էր է 

Ջո՛ւր... Ջո՛ւր... Զ ո ՛ ւ ր . . . 

Նկատեց որ քիչ անգին Հուրը ալիք առ ալիք գէպի երես կոլ գաբէ 

Տեսիլքդ կը կրկնովր . \ յ ո վ Ո լ ալիքներ կը Հեւային իրենց յոգնութիւնը 

ու աւազուտքին կիյնային ուժասպառէ 
ԱնՀուն ու անպարփակ ծովը կ՝երգէբ խորախորՀոլրդ, 

– Զ ի ի ի թ օ օ օ Արմենիս^. . . 
֊ Մե՛րն է . . . մե՜րն է . . . 

Խումբ մը աբաբախօս մանուկներ գաւազաններոլ վրայ լաթի կտոր 
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մը կամ թուղթի կա որ մը կապած՝ աւագին մ է Հէն կը քալէին զինուորական 

քայլերով է Մ է կը Հին թիթեղի աոլփ մը ձեռքին՝ կը թմբկահարէր ։ 

Ա ուր էն անգամ մըն ալ նա յեցաւ չորս գին, աւաղ էր ։ ՛Ծովն էր է 

Սակայն իր գէմ՝ հովը կրկներեւոյթ մը չէր։ Զուր էր» ծով մը քուր էր 

տարածուած • • • 

Հյօշափհց ակնոցները է Նայեցաւ արծաթէ գլխով գաւաղանին է 

Սուրիոյ անապատին մ ԷՀ չէր գտնուեր յ 

էյկեղեցիներու զանգերը գագար չունէին է Մանուկներուն ձայնը 

կը լսէր տակաւին է Գէպի տուն քալեց յ 

Զ ո յ գ մը ձիերու լծուած կառք մը կը մօտենար է ՍուրԷն բնազդա-

րար մ էկ կողմ քաչուեցաւ, աղատ ճամբա յ տալու մ օտեցող կառքին : 

- ՝պարո ն Մուրէն... Պարո՛ն Աուրէն. • . 

կանչեց մ է կը մէՀէն ու չսպասելով կառապանին, կառքէն վաՐ 

նետուեցաւ ու Աուըէնին մօտ վազեց % 

- Ո՞ւր այսպէս , - Հաբցոլց ; 

Աուրէն անակնկալի եկաւ է Հայրենակիցը Յարութիւն ՏԷմիրճեանն 

էր է Որոշած Էին միատեղ ըլլալ կէսօրուայ ճաշին է 

Յարութիւն լսել չուզեց Աուրէն ի առարկութիւնը, թեւէն բռնած՝ 

տարաւ, կառքէն ներս բաբձրացուց է 

- Ա՞յո իկ Է։ 

« Գառնուկ Էէ Ջե*ս տեսներ • . . մա՛րգէ Այոօր մարգ կը յողնի՛ 

տուն կ ՚ ե ր թ ա ՚ * յ ։ \ ք օ ՚ , արաբներն ու յոյնե՛րն իսկ մեզի Հետ Մայիս 28""/ ՛ զա– 

տիկը կը տօնեն... ծօ՛, գուն թո՛ւրք ես է 

Աուրէն կ՝ուզէր խօսիլ, սակայն բարեկամը թոյլ չտուաւ է Ինքը 

շարունակեց ՚ 

- Նայէ՛, չորս տարի առաՀ Հայութիւն մը կար ու մեռաւ է Մեռ-

ցուցի՛ն է Այսօր ծնած Է ուրիշ Հա յութիւն մը։ Բո լորս ալ մեռանք, սակայն 

ոմանք բախտաւոր եղան, յարութիւն առին, կը Հասկնա՛՛ս ։ Հիմա մենք 

նոր ազգ ենք է 

Աարութիւնին այնպէս թոլեցալ, թէ շատ բան խօսեցաւ, սակայն 

ինքզինքը չկրցաւ բացատրելէ Աուրէն՝ ի՛նքը գոլչակելոլ էր անոր մ տա-

ծումը է 

Բ աղա քէն գուբս կու գային է Աուրէն, որ ակնարկը Հեռուն, ական– 

ջ,,վ միայն կը լսէր բարեկամին խօսքերը, ոտքի ելաւ։ հ) օսա կիցը իրեն 

Հետեւեցաւ 1 

Հարիւբ Հազարաւոր մարգիկ ծովեզրի աւագին վրայ տարածուած՝ 

գէպի Փարոս կը քալէին երգելով յ 

Մարգկային անտառ մը գոյնզգոյն զգեստներով է Այս որքա՛՛ն Հո-

վանոց յ Այս որքա՛ն թաշկինակ՝ օգին մ է ի Դրօշակներ ու գա ւա ղանն եր: 

- էքօ, ես մեռեր եմ, այսքան Հա յութիւն չեմ տեսած կեանքիս մ ԷԼ։ 

Յարութիւն Հարուած մը տուաւ Աուր էն ի ուսին, ապա կառապա-

նին դառնալով Հրահանգեց. 

- կառապան, Հո՛ս կեցիր ։ Պիտի իջնենք եւ ոտքով երթանք է 

. Գառնո՛՛ւկը Հապա, - հարցուց Աուրէն % 

- Գառնուկը ուսս կ՚առնեմ, ուխտի կ՚երթանք, տզա՛յ % 

Մինչ գառնուկը կառքէն վար կ՚առնէր, ինքնիրեն խօսելու պէս 

աւելցոկլ • 
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- \)ա մեր կնկան խօսիմ, քեղի աղՀիկ մը գանէ % Պէաք է ամուս-

նանաս ա յլեւս է 

կառապանը դո Հ ունակ՝ քաղաք վերադարձաւ | 

Յարութիւն մէկ շարժումով գառնուկը ուսին նետեց տ \)ուրէնին 

նայեցաւ ու խնդաց է 

- Նայէ՛, այսօր պիաի խմ ենք, ուա ենք, երգենք ու պարենք, մին-

չեւ որ սատկինք՛. Հասկցա՞ր, Այնթապի Հոլր խմած ըլլալն ի ս ցոյց պիաի 

տանք յ Հասկցա՞ր է 

Սուր Էն այգ բանը Հասկցած Էր արգէն նա խորգ գի շեր ույս յ տե-

սածներէն : ժպտաց ու քալեցին ւ 

ձամրէն վար ի Հան ու ժողովուրդի մ ԷՀ խառնուեց ան ւ Յարութիւն 

ընկերացաւ երգող ժողովուրդի ձայնին, սակայն նկատեց Սոլրէնի ցրուած, 

երաղկոտ վիճակը յ Արմուկը խփեց անոր կուշտին է 

- Ս ուր Է՛ն , ձայնիս եկուր, - պոռաց ւ 

Սուր Էն շկրցալ ղսպել խնդուքը ։ Հին դպրոցական ՀՐ Հանի կատակ 

մըն Էր յ թրքերէնով կ՚ըսէին իրարու՝ խնդալու Համար, որ իր պատ մ ու– 

թիւնն ալ ունէր է 

Յարութիւն արմուկի Հարուած մըն ալ կը պատրաստէր* երբ Ս ու– 

րէն ձայնը ձգեց միւսներուն Հետ»»» 

Երբ որ ծիծառն իր րոյն դաոնայ 
Երբ ո ր . . . 

( ®ար. 2 ) 
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Մ. ծ է Օ Լ հ Օ Լ ե Ա Ն 

Մ Ո Ւ Տ ՛ * 
քյ 11 * 

Հիմ ունենալով ՀալԷպի «8արէ8 ձփէիէ ճեմարանին մէշ հայ 

գրականութեան դասախօսի իր Տօթերը, Մինաս ԹէօլէօլեաՅ Գէյրույ»– 

եատոատոՆելէ (1956) ետք, լծուեցաւ լրացա-ցիչ աշխատանքի մ յ եւ 

կաբելի բպււբ ազյիւրՕհրը օգտագործելով՛ 1958-ի8 աւարտեց €ՄիՀ– 

Նա դար եան բանաստեղծութիւն) (ԺԳ--ԺԵ- դար) ա8ա& իր աշխատու-

թիւնը։ 

300 մեքենագիր է յերէ թաղկացած ա յ գ գործիչ լ ո յ » չտետու 

սակայն: Այդ օրերու լիրանանեան ծանօթ– տագնապին մ է յ (Այսւոա> 

յյած» մեր ստահակները խուժ՜եցին նաեւ. Թէ&լէօլեանի կաստայի բնա-

կարանը եւ նամակներու, զիրքերու եւ թ-անկարժէք այլ աոարկաներու 

կարգին՛ թ-ալաՏհցին նաեւ յիշեալ գործին ձեռագիր նօթ՛երէ ու մեքե-

նագիր օրինակը > որոնց համար (յուր եղաւ տարուած ամէն աշիոսաՕք։ 

Հակաււակ նման գործերու համար Միացեալ 1ւահա1^01ւյսււ 

ծայ ած աւելի ժլատ մխոցներուն՝ կէո մնացած կիրք մը յագեցնելու 

տենդով, էքիՕաա Թէօլէօլեան վերստին աշխատանքի ձեռնարկեց ա. 

երկարատեւ €իգէ մը ետք աւարտեց իր երազը* ՀՄիք%ադաքեա՝և թա-

ն ա ա ս ո ր պիտի տեսնէ աոանձին Լասարով։ 

Ստորեւ այդ գործին մուտքը։ 

ԺԱ - . գարերու. Հա յ մատենա-

գրական վաստակը - յատկապէս՝ 

«միջնադարեան* վերագիրով յայտնի 

ր ա ն ա ս տ հ զ ծ ո ւ թ - ի ւ ն ը - անկիւնադարձ 

մը կը կազմէ մեր գրական պատ մ ւււ– 

թեան մ է շ , նախորդող գարերու կ ր օ ն տ – 

յսւ (1 չ եւ խորՀրդազգահ– սեւեռումներէն 

. գէպի ա շ խ ա ր հ ի կ ապրում աստիճանա-

կան շրշափոխութեամր մը* 

Արդարեւ, Ե ՚—Ժ՚Ա • գարերու բոլոր 

սեռերուն մէշ - պատմագրութիւն, 

գաւանաբանական խնդիրներ ^ իմաստա-

սիրական յահ՜ումներ , Հ^այաբանու-

թիւն, մեկնութիւն եւ Հոգելոր երգեր 

տիրական է կ ր օ ն ա – ե կ ե ղ ե ց ա կ ա ն . , ա – 

պաշխարհիկ եւ ՛ճգնական կեանքի ըմ– 
բըււնու\քը : Մեր մտաւորականութիւնը , 

որ Հոգեւորականութիլնն իսկ է , ամէն 
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ինշ կը պայմանալորէ քրիստոնեական 

կրօնի Հոգերարո յական աշխարՀաՀայ* 

եացքով ։ Նախաքրիսաոնէական դարա– 

շրջաններէ երկարաձգուող բարքերու., 

ըմբռնումներոլ ( կեն ց աղային ոճերոլ եւ 

նոյնիսկ գրական—մշակութային Հատու-

կոտոր վկայութիւններու. գէմ ցուրտ եւ 

անՀաղորգ կեցուածք մը , - » չըսելու 

Համար թշնամական վերաբերումով մը ւ 

Մ աքգը մ եղսաթա թաւ այն էակն է , որ 

պիտի մաքրուի աստուածայինի ճամ– 

բով, - իբրել ստորակայ արարած՝ որ , 

խստամբեր կեանքի մը, զրկանքի , ցաւի 

եւ ինքնոլբացութեան գծով, կ՝արհա– 

մարՀԷ մարմնականը եւ. նիւթեզէնը, ու. 

կը գաւանի Հոգեղէնին եւ. Հոգեկանին : 

Անհատական ինքնութեան մը գիտակցու*– 

թիւնը՝ մեղանչում է Աստուծոյ գաղա-

փարին գէմ է Բնութեան բոլոր տարրե-

րուն ( մարզերուն, շօշափելի իրականոլ– 

թիւններուն վրայ՝ խորՀուրգի վարա-

գոյր մը կայ - մ շտապէս անհպելի, 

անթափանցելի է Բոլոր Հետաքրքրու-

թիւնն երր , մարդկային մտքի ել Հոգիի 

բոլոր Հարցականները կը սահմանափակ– 

ուին Աստուծոյ, ՝Բրիստոսի, Աստուա-

ծամօր, սուրբերու, կրօնարարոյական 

եւ գա լան ական իմացոլմներու ծ իրի մը 

մէջ՝ 

ՈԼրԿԷ անգին մեղանչումի ճամ բա– 

ները կը բա ցոլին ; \Հակատագրապաշ– 

տոլթիւնը մարդուն գերագոյն ապաւէնն 

է , - աստ ուա ծա յին կամքն է , որ կր 

վարէ մեզ, մեբ Հաւաքական ու. անհա-

տական կեանքին մ է չ . չարիքը, պատոլ– 

Հասը, մեզի նմաններէն Հասնող զոլլոս֊ 

մը եւ բիրտ ուժին զարհուրանքն ան-

գամ՝ Հի վերո՚ւսա» են տնօրինուած , 

Հետեւարար՝ Հարկ է Համակերպիդ են-

թարկուիլ , ապաշխարել ։ 

ԸնդՀ անուր այա Հաստատումները 

ընելով Հանդերձ ^ չենք ժխտեր մեր ժո– 

զովոլրգի կեանքին, կենցաղային մար-

զերուն, բարքերուն ոլ. լեզոլին մէջ՝ եր-

կարաձգումը ա շ խ ա ր հ ի կ Հակումներու է 

Հայ քննական միտքը եւ բա՝Նասիրութիլ– 

նը յանզած են գրեթէ բացարձակ այն 

Համոզումին, որ ( - զոլգաՀեո.աբա ր 

բարեպաշտիկ ել ապաշխարՀիկ ա իրա-

կան ուղղութեան , որուն յաոյսՀապաՀ— 

ներն էին Հոգեւորականութիւնը ել եկե-

ղեցական մատենագիրներէ) մեր ժո -

զովոլրդի ոամիկ խաւերուն մ ԷՀ, բ^՚բնէ 

բերան, սերունդէ սերունդ ու դարէ զար 

իրենց ան Հատ ընթացքը բոլորած են 

բարբառները, Հեթանոսական գարերու 

որոշ ըմբռնումները, քրիստոնէական 

զաւանանքին Հակադրուած՛ Հակումներ 

կամ տբամագրոլթիւններ, ել վերջա-

պէս* անգիր բանահիւսութեան պատա-

ռիկներ ։ Հ,ոյնինքն մատենագրական մեր 

վաստակը՝ յաճախ տարտամ ու երբեմն 

յստակ վկայութիւննեբ կը բերէ մեղի , 

ա յս տեսակէտով է 

Կրօնական գաղափարաբանութեամբ, 

սակայն աշխարհիկ նիւթով մը իր ժա– 

մանակակիցնեբէն շեշտօրէն անջատուող 

առաջին քերթողը կը յիշատակուի եօթ-

ներորդ գարու պատմիչներէն Մովսէս 

կաղանկատուացիի կողմ է , որուն գործը 

Հրատարակուած է 1860-/Ճ, Փարիզի 

մէջ, Կ• վբգ՛ ՇաՀնազաբեանի կողմ է , 

«Պատմութիւն Ազուանից արարհալ Մով– 
սիսի Կաղաճկատուացւոյ» անունին տակ է 
- Գաւթակ փերթող, որուն « Ո ղ ր ք ի 

մահն ՋհւանշԷրի մեծի իշխանին» խո– 

րագբեալ քերթուածը, իր օրերու ընդ-

հանրական ուղիէն շեղումով մը, կը 

պատմականացնէ դաւագրաբար սպանու-

թիւնը Աղուանից Ջեւանշէր կամ ճիվան– 

չիր իշխանին ( իր բարերարեալներէն մէ-

կուն ձեռքով է Գաւթակ կ՚ողբայ կորուս-

տը առաքինի մարդուն, նզովելով չարա-

գործը եւ աւաղելով^ ցոյց տրուած վա-

տութեան մասին ւ ՀաւանօրԷն շ՚՚՚Հեկա– 

նութենէ զուրկ չըլլայ մէջբերում մը, 

այս մասին. Մանուկ Աբեղեանի «Հայոց 

հին գրականութեան պատմութիւն» երկ– 
Հատոբ գործի առաջին Հատորէն, էջ՝ 

3 6 9 - 3 7 0 , ուր յատկապէս կը կարդանք-

«Դաւթակի ողրը արժանի է աոանձին 
ուշադրութեան։ ՛հա մի ապացոյց է , որ 
կարելի չէ ասել1 թ է մեր րոլոր հին քեր-
թողներն իրենց արուեստը ի գործ դրած 
լինին միմիայն կրօնական րովանդակու– 
թեամր ոտանաւոր ներ - հոդեւոր երդեր 
յօրինելու։ Արդարեւ, եկեղեցական խըն– 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 



Բ Ա Գ Ի Ն 47 

դիրներն առաջ նակսւրգ կսւբեւոյաւթիւն 
են ունեցել նրանց համար, բայց կենդա-
նի մարդիկ չէին կարոդ անտարբեր մը– 
նալ դէպի կեանքի այլ կողմերը ու դէպ-
քերը : Գաւթակի ողբը միակ այդպիսի 
հնսւգոյն չափածոյ բանաստեղծոլթիլնն 
է , որ հասել է մեղ, - մի կողմ թողած՝ 
ժողովրդական աւանդական վէպի մնա-
ցորդները : • • • Գաւթսւկի ողբը, իբրեւ, 
բանաստեղծութիւն, ազդում է իր խոր 
ու անկեղծ գգսւցմունքով, իր մտքի գիւ-
տերով եւ քնարական տխուր, անէծքի 
մէջ բուռն զեղումով։ Ինչպէս ժամանա-
կի ոդին պահանջում էր , ճարտասան 
քերթողը աշխարհիկ նիւթի մասին եր-
գել է քրիստոնէական հայեացքով, կրօ-
նական իդէոլոգիայով: Բայց, ինչպէս էլ 

լինի, ԴԱ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԵՐԳ Ջէ» « ( Գ լ ի – ֊ 
գրումը մենք կատարեցինք, Մ • Թ ՚) է 

թէ եօթներորդ գարէն առաջ եւս 

Վենգանի մարգիկ չէի՛ն կարող ան-

տարբեր մնալ գէպի կեանքի այլ կողմե-

րը եւ երեւոյթները*, - կասկած չենք 

կրնար ունենալ նաեւ ա՛յս մասին ւ 

Աշխարհիկ ոգիի աստիճանական 

զարգացումը բացորոշ կը գաոնայ՝ սա-

կայն, յատկապէս ԺԱ • գարու երկրորգ 

կէսէն սկսեալ ( * ) , երբ Հայ ժողովուր-

դը է մէկուկէս գարու բարգաւաճ կեանք 

մը ապրելէ ետք, Բագբատունեաց Հարըս– 

տութեան Հովա նիին տակ ( 886—1045) » 

( * ) քարացած սահմաններ չկան մտքի ե ւ 

մշակոյթի պատմութեան մ է յ ՛ ութ <հին>ը եւ 

«նոր»ը տուրք կու տան իրարու, - իրենց մա-

հով եւ ծնունդով։ Իր զենիթին կամ հասունու-

թ յ ա ն հասած պատմական եւ իմացական ամէ& 

շրշան, իր ՀԱԽՃԱ\ւՈՀ իսկ՝ ՍԿԻԳԻ Կ»ւ « տ 3 

«նոր»ին։ - ճգնակեսւց եւ րարեպաշտիկ կեանքի 

ըմրոնումը, որ տիրական էր մինչեւ ԺԱ. դտ^ 

րու կէսերը, կ՛երկարաձգուի մինչեւ ժ է ՛ գաբ, 

աստիճանական նուաղումով, իսկ աշխարհիկ եւ 

բնապաշտ կեանքի հակումները, որոնք շեշտօրէն 

ի յայտ եկան Ժ՛Ա– գարու կէսէն ետք, իրենք 

սկզբնական արտայսւյտութիւններով կ՚երեւի® 

850-1020։ 

ընկերային նոր վերելք կ^արձանագրէ , 

եւ յ Հակառակ յա թորգող գարերու նոր 

վերիվայրումներուն ( 1 0 8 0 - 1 3 7 5 Ռ * " ֊ 

բինեանց իշխանութիւն, ապա՝ նոր փո-

թորիկ , տարտղնում եւ իւաւար) , աստի-

ճանական ա շ խ ա ր հ ա կ ա ն ա ց ո ւ մ ո վ մը, 

յատկապէս ժ*հ ՚—ԺԷ ՚ գարերուն կ1 իրա-

գործէ %անտակ գանձեր*ոլ մեծակշիռ, 

քերթողական վաստակը է 

Ա՝ենք առանձնապէս պիտի խօսինք 

այս մասին, Հետագայ է Հերու մ ԷՀ։ 

ինչպէ*ս ԺԱ՛ գարու իր անկիւնա– 

ղաբձը ստեղծեց ու գէպի աշխարՀիկ ո– 

գի ճամբայ Հարթեց Հայ գրականութիւ-

նը ՚ ենթակայական ել յարաբերական 

ի՞նչ ազդակներ գեր ունեցան նոր աչ– 

խարՀաՀա յեացքի մը խմորումին մ ԷՀ՛ 

իՈնչ թեւերով զարգացաւ մտքի մեր վաս-

տակը գաբէ գաբ ւ Ի"նչ զանազանութիւն 

ի յայտ կը բերէ մօտաւորապէս վեց դա-

րերու Հունձքը մինչեւ ԺԿ՛ գարու մեր 

մատենագրութեան է - Հարցումներ ո– 

րոնք իրենց պատասխանը պիտի գտնեն 

սեղմ օր Էն , կարելի խտութեամբ , այս 

աշխատասիրութեան մ ԷՀ է 

կ՝ուզենք ընդգծել, մինչ այգ, որ 

մեր Հիմնական նպատակն Է ծԱւնօթԱ1– 

ցընել՝ եւ ոչ թէ մասնագիտացնել։ Մեր 
նպատակն 

է ներկայացնել՝ եւ ոչ թէ Հա-
մապարփակ քննութեան տակ առնել գա– 

րաշրջանները, - մտքի մեր լիագումար 

վաստակի որակն ու տարողութիւնը կըշ~ 

ռելու Համարէ 

Հեր1ին քսան տարիներու ընթաց-

քին՝ մասնագիտական բնոյթով բազմա-

թիւ աշխատասիրութիւնն եր Հրատա-

րակուեցան Հայաստանի մ ԷՀ, յատկա-

պէս ՄիՀնագարեան մեր պատմութեան 

մատենագրական Հեղինակոլթիւններու, 

յ֊ամանակագբութեանց, գրական սեռե-

րու եւ մշակութային ժառանգութեանց 

մասին է Անոնցմէ ոմանք՝ աւելի՛ են, քան 

պարզ պատմագրութիւնը, ու մեր դրա– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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կան պատմութեան կը բերեն Հարուստ 

նախանիւթեր։ կ՚ուսումնասիրեն, կը 

վերծանեն, կը տարածուին ու կը խորա-

նան: Տարբե՜ր է մեր մեկնակէտը, մեր 

այս սեղմ աշխատասիրութեան մէՀ։ 

- Նկատի ունինք Հեւասպառ կեանքի մը 

անձնատուր մեր Ժողովուրդը, ուսում-

նական Գրագիրներու տակ կորացած մեր 

երիտասարդութիւնը, կեդրոնացումի եւ 

ծաւալումի ընդունակ՝ այլ ժամանակի 

անձկութենէ տառապող մեր գրասէր Հա-

սարակութիւնը, որ Հպանցիկ ծանօթու– 

թիւններու գումարով մը գոՀանալու 

Հարկին տակ է է 

Մենք չենք Հաւատար, թէ Արտա-

սահմանը էխնդրանք* ունի լայն ծաւա-

լով ու տարողութեամբ գրական պատ-

մութիւներու՛ ունեցողներն ալ շատ 

աւելի Հեշտիւ կը գտնեն իրենց ուզածը, 

գիմ ելով Հ լուսաղբիւր> — Երեւան , կամ 

արտասաՀմանեան բոլոր այն կեդրոննե-

րը ուր Հայրենական բերքի շուկաներ 

Հաստատուած են է Ջ ենք Հաւատար նաեւ, 

որ մասնագիտական Համապարփակ ուտ– 

սումնասիրութիւններ, գիտական եւ 

պատմագրական առումով ծաւալուն գոր-

ծեր պատրաստելու եւ Հրատարակելու 

Հնաբաւոբութիւնները ըլլան ԱրտասաՀ– 

մանի մէջ՛ Հետեւաբաբ, նաե՛ւ Հմատու 

ցում՝»ի տեսակէտովէ սահմանափակ են 

կաբելիութիւնները։ Սփիւռքի մ ԷՀ ՚ ՚ ՚ 

Հան կարելիութիւն* մըն է պատմագիր 

ըլչալը է Ել վերջապէս, կեանքի ու ա– 

ռօրեայի այն պայմաններուն մէջ՝ ուր 

կ՚ապրինք , կրթական–ըե կերային—գրա– 

կան—մշակութային այն մթնոլորտին 

մ ԷՀ ուր կը շնչենք, խտացած, սեղմ ու 

արագ Հաստատումներ շատ աւելի ներ-

գո բծական ուժ կը ստանան՝ քան բանա-

սիրական ախորժով մշակուած աշխա-

տասիրութիւներ I կարեւորը ա՛յն է , որ 

ցայտուն դաոնան գարա շրջաններու 

պատմական դիմագիծը, մեր ժողովուր-

դի ընկերային վիճակը, մտաւոր ու մը– 

չա կութ ա յին կեանքի ենթակա յական– 

յտրաբերական պայմանները, ու, ասոնց-

մով պայմանաւոր, գրական իրագոր-

ծումները է 

Ըսինք արդէն, մեր առա Հին իսկ տո-

ղով, թէ ճամբայ ինկած ենք յ ա տ կ ա պ է ս 

ներկայացնելու Համար վմիջնագարեան» 

վերադիրով ծանօթ մեր բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո ւ -

թիւնը : 
Կ՛ուզենք՝ որ մեր այս Հատորը դառ-

նա յ Լրացուցիչ մէկ մասը ա՛յն երկու 

միւսներուն, զորս լոյս ընծայեցինք 

ա Տ ֊ ի ն եւ 3 9 5 6 - / 5 ՛ ( * ) » 

Նո յն տարողութիւնը պիտի ունենա յ 

նաեւ մեր այս երրորդ Հատորը, մաս-

նագիտականէն խուսափումով մը, ու 

միջին մտաւորականութեան Համար առ-

ձեռն աղրիւր մը կարենալ ըլլալու ծա-

ւալով ու որակով է 

Մինչեւ տասը տարի առաՀ, երբ օգ-

տագործելի քանի մը ժողովածու եւ ցա-

նուցիր նշմարներ միայն առնէինք մեր 

տրամադրութեան տակ, ճեմարանական 

ուսանողութեան ընդհանուր գաղափար 

( * ) «ԴԱՐ ՄԸ ԳՐԱԿԱէՈԻԹԻԻ՚ե» (1850– 

1950) ւ երկու աոանձին հասարներով. աււաշինը՝ 

1935-ին ( երկրորդը ՝ 1956-ին, Գսւհիրէ, ապարան 

«Տուսարեր», - օփիսւքեան եւ իարհրդահայ 

րսւժանումներով։ էյրկուք ն ալ սպառած, - զար-

մանալի՛՛ երեւոյթ–* հայ կեանքի մէք • • • 

Ըսած ենք այդ երկու հատորներու ալ 

մուտքի բաժիններուն մէշ , ու եարկ կը տես-

նենք ընդգծելու նաեւ այստեղ, թ է զանոնք մա-

մուլին էինք յանձնած ոչ այնքան «հեղինակու-

թեան» մը նկարագրով եւ տարողութետմր՛ որ-

քան հպանցիկ ու արադ ակնարկի մը բ ն ո յ թ ո վ : 

Այսօր, ւոասնէ աւելի տարիներ ետք, անոնց աղ-

քատութիւնը կը տեսնենք շեշսաւած կերպով, -

յատկապէս՛ իյոբհրդաճայ գրականութեան պատ-

մութեան կից մենագրոլթիւններո՚լ բաժինը, որ 

թերի եւ իւոցելի է իորապէս։ Անոնք որ 1930-ա– 

կան եւ 1940-ական թուականներուն ապրած են 

տաոապանքը՝ հայրենական հրատարակութիւննե– 

րէ հատորներ, հատընտիրներ կամ ժողովածու*» 

ներ ձեոք բհրելու, վոտահօրէն կարենան ըմ– 

րըոնել թ է ինչո՛ւ այդքան վտիտ ու սւնբովան– 

դակ եղան իորհրդահայ գրականութեան յատ-

կացուած բաժնի կենսագրական եւ վերլուծական 

ճ1ց1է1Տ6ճ Ե՛վ 
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մը տալու Համար Հայոց գրականութեան 

ա յգ Հանաակ գանձեր՚ֆուն մասին, ՄԷՀ— 

նագարեան բանաստեղծութեան նո յնիսկ 

Հպանցիկ ներկայացում մը ապերախա 

աշխատանք կարելի էր նկատել ։ Այսօր, 

տասնէ աւելի տարիներ ետք, Հայրենի– 

քը նաեւ ա՛յգ գարաշբՀանի մասին պատ-

կառելի Հունձք մը ունի — իրրեւ մէկտե– 

ղում եւ րնաղրային րաղգատութիէն 

Հազարաւոր տաղերու , իրրեւ պատմա-

գրական վաստակ եւ բանասիրական պըբ՜ 

պըտում Հ Ե րտնութի՜ ւն մըն Է կորսուիլ 

անոնց մ ԷՀ, ճամբայ բանալու Համար 

ամփոփ այլ յսաակ Համայնապատկերի 

մ ը , ԺԱ * մինշեւ ԺԷ ՝ գարերու ստեղծա-

գործս ւթեանց է 

Բայց նախ, երկտող քանի մը Հաս-

տատումներ՝ մասնաւորապէս ԺՂ՝ ՚—ԺԷ • 

մասերը: Սովետահայ գրականութեան պաաւհւ– 
թ-ետճ հւ. ի/որհրդահայ գբռդճերու գործիՑ ու 
կծանքին Տուիբուած ռչ մէկ լա-թյ գործ* մի&չեւ 
այդ թ-ուակաՕՕերը– եղածնե՛՛րն ալ՛ Արտասահ-
ման չէին հասներ։ Երկրորդ Աշխարհամարտի 
օրերուն, ու. ատկէ ալ ետք, ււրոշ ատեն, հայ-
րենական հրատարակող ր-իւ&ճերր աււանձնաշը– 
նո՜րեն էին Հհայասսւանասիրութեան» փերեզակ-
ներու– անոնց՝ որոնք գիտէին սողոսկիլ, քծնիլ 
կամ կրպակային սիրոյ արտսւյայտա-թիւ&ներով 
վստահութիւնը շահիլ հայրենիքի կռւսակցտկած 
իշխանութիւներուն։ Մենք՝ ամէնէն անտաղանդ– 
նեբէն եղանք այս տեսակէտով, ա., ի6չ որ կըբ– 
ցանք տալ մեր հատորին մէյ իրրեւ մենագրա-
կան բաժին* տոաւելագոյԶն էր, զոր կրցած Էի6ք 
ի մի բերել տարիներու պբպսաւմով, հետապըն– 
դումով, հետեւողականութեամր: Այսօր, տասնէ 
աւելի տարիներ ետք, հանելի ժամանցի մը չափ 
հե՛շտ է, անշուշտ, դարմանել հրէկուան թե-
րին։ - Կու գայ օրը, կը յուսանք, երբ կը մը– 
տածենք մեր գործի երկրորգ տպագրութեան մա-
սին, - նուագ ր-եբի, հւ* ոաաւել րաւակա&ու– 
թիւճ ընծայող տարոզութեամր: 

գաբերու գրական եւ մշակութային իրա-

գործումներու Հասարակաց նկարագրի 

մ ասին տ 

Ա շ խ ա ր հ ա կ ա ն ա ց մ ա ն աստիճանական 

բնաշրջումը, որուն կ ակնարկէինք մեր 

ա ուս Հին ի"կ տողերով, մասնակի եւ 

անուղղակի կերպով ի յայտ կու գա յ ԺԱ՛ 

գարու երկրորգ կէսէն սկսեալ, 1 0 5 0 " ՛ ՛ ՛ " 

կան թուականներէն մինշեւ 1 3 0 0 – ա կ ա ն 

ա արի՛ներ | ապա՝ ցայտուն ու ծաւալուն 

ձեւով՚* յա Հոր գոզ գարերուն , ընգՀան– 

րապէս գրական բոլոր սեռերուն ու յատ-

կապէս բանաստեղծութեան մ էջ է 

կեանքի մ աբգկա յին ըմբոնումը 

ղէպի բնութիւն մղած է մեր մատենա– 

ղի բներն ու քերթողները, որոնք 

- իրենց խ ն ք ( ա ւ յ > – ե ա ն փնտռտուքը 

ունին , 

- Հոգեկանի կողքին* մարմնաւորն 

ու մարմնականը կը զգան • 

- լայն Հորիզոնի Վրա յ կը սեւեռին 

մարգկային իրա կանութեան • 

- Բագրատոանեաց Հարստութեան 

Հարիւր յիսունէ աւելի տարիներու ( 8 8 6 ~ 

1 0 4 5 ) բարեբաստիկ շրջանին՝ զարգա-

ցած է քաղաքներու կեանքը, ու՝ այգ 

զարգացման զուգընթաց՝ շեշտ ուած են 

յարաբերական կեանքի, շփում ի, ընկե-

րային եւ մշակութային Հաղորգութեան 

պահանջները։ Այս բոլորին Հետեւանք, 

ի յայտ եկած են փոխազգեցութիւններ եւ 

պատուասաում է 

- Բագբատունեաց ^ « յ ք ո վ ծայր 

տուող նոր տարտղնումները, անկայուն 

եւ անստոյգ ընկերային վիճակը շի կա-

րօտ իր բացատրութեան, գրական եւ մը– 

շակութային մեր կեանքին վրայ իր ան-

խուսափելի անգրագարձներով: Այսու– 

Հանգերձ, մեր մողովուբգը նաե՛ւ զըր– 

կանքին ու տառապանքին Հետ եղբայրա-

ցած է , ցնցուելով ու սպառելով, սակայն 

պահելով իր ստեղծագործ կենս ունակու-

թիւնը տ 1 0 8 0 - 1 3 7 5 , Ռուբինեանց հարս-

տութիւնը, աշխարՀաքաղաքական ու 

ընկերային նոր ազգակներու ալ ներգոր– 

ծութեամր, տարբե՜ր կամար մ ը կը պըբ-

կէ մտաւոր կեանքի մեր Հորիզոնին Վր– 
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րայ յ Յետոյ, նոր ու. շատ աւելէ ծանր 

ճգնաժ՜ամ եր, արիւն ու աւեր, - ազգա-

յին մեր գոյոլթեան դաժանօրէն տխուր 

եւ. անճանաչելիօրէն վարկաբեկ դարա– 

շրջանը, որուն պատմիչը պիտի ը Աար, 

ուրիշներու կարգին , ՚իաւրիժեցին X (/՝եր 

գրականութիւնը , սա կա յն , կ՝ընձիւղի՛ 

նաեւ մոխիրներուն տակ, - աբծուեբոյ-

ներու մէջ ծ ո լար ահ՜ վանական մեր բե-

կորները կ աո. Հա ծ՜ կը մնան գրի , մշա-

կոյթի , Հաւատքի ւ ժամանակակից պատ-

միչներու վկայութիւնը ա պաս երումի , 

քսսրոյական անկումի, Հոգեւորականու– 

թեան անպատմելի խաթարումին եւ 

ընգՀանբական այլայլումի մասին, փաս-

տական Հաստատում մըն է անշուշտ • 

սակայն գարերու խաւարը ճեղքող փայ-

լատակումներ ըլլալէ շեն գա գրիր քեր-

թողական այն թանկագին ստեղծումնե– 

րը , որոնք Ա՝ իՀնա գար եան մեր բանաս-

տեղծութեան պարունակէն կ՚անցնին մե՛ր 

ալ ժամանակին, իբրեւ սրտագրաւ, իրա-

գործումները ճակատագրօրէն ԲԳԿաԼք– 

ւած, որբացած, նախատ ուած ու եղե-

րաբախտ սերունգի մը, - սերունդնե-

րո՛ւ . 

- տրտմութիւն , ուրախութիւն, սէր, 

ՎԻչ՛" > կարօտ, Հայրենասիրական զգա– 

ցում, քաՀութեան պաշտամունք, ընգ– 

վըգում՝ անիրաւութեան եւ անարդա-

րութեան գէմ, բողոք Աստուծոյ եւ էֆա– 

լակ»ին, - ցայտուն կը դաոնան ստեղ– 

ծագործութեանց մէջ. 

- գիտութեան ծարաւը կը յայտնուի 

ւքաքերու մէջ« դիտական աո. ում ով՝ ըս– 

կըղբնական այլ մեծակշիռ. զործեր կը 

պատրաստուին • 

- գրականութիւնը կը ժողովրդակա-
նէս ն ա յ իբրեւ նիւթ թէ իբրեւ ձել, Հայ 

լեզուն պատմական իր շրջադարձը կ՚ապ-

րի՝ գրաբարէն գէպի ռամկօրէն ու աշ-

խարհարար . 

- գրականութիւնը կը դա գրի ա– 

ռւսնձնաշնորՀը ԸԼԼաէէ եկեղեցականու-

թեան. 

- կը յայտնուին մտքի, Հոգիի, ա– 

ռօրեա յ ապրումներու. է ան Հատական ես 

Հաւաքական կեանքի, գիտութեան բոլոր 

մարզերուն մէջ անկաշկանդ թեւածումի 

ընդունակ մշակներ , 

- մարդը պայքար Հռչակած է ճա-

կատագրին գէմ• կրաւորականութիւնը 

թօթափելու ներքին, բնազդական մղու*– 

մը կը զգայ. կը պոռայ իր դժգոՀանքը, 

ցասումը, եւ կ՝ըմբոստանա յ իր բախտին 

Դէմ։ 

Այս Հատորը պիտի ըլյայ փորձ մը 

ճանաչումի, –բայց ո՛չ դրական պատ-
մութիւն մըX 

Ծ. Թ՛ 
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Լ. Ս՚ԿՐՏՏԵԱՆ 

Հ Ա Յ Ո Ց Ա Ր Ե Ի Ե Լ Ի Ց Կ Ո Ղ Մ Ա Ն * 

Ասատուր Անացականեանի մ ե– 

նա գրութեան բուն միծուկը (է^ 

8 7 - 2 4 9 ) վերնա գրուած է ա յսպէս . 

ԴՊՐՈՒԹԻՒՆ ՀԱՑՈ8 ԱՐԵՒԵԼԻ8 ԿՈ%– 

ՄԱՆՑ Լ*ԱԴ.ՈՒԱՆԻ8 ԱՇԽԱՐՀԻ*) , 

5-1Տ-ՐԳ ԳԱՐԵՐ* I Բաղկացած է Հինգ 

գր ուա գներից , ժամ ան ա կա գրական կար-

գով , ու ՚էԱմփոփում եւ եզրակացութիւն– 

ներդից է 

Առածին՝ էԵրկու գիր, երկու 

դպրութիւնդ գր ուա գույք վերստին , րայց 

ըստ Էութեան եւ աւելի մ անրամ ասն ու– 

թեամբ, արծ արծ ւում Է Աղուանքում գո-

յութիւն ունեցած երկու գրի ու դպրու– 

թեան Հարցը է Այգ գրուագից մ Է Հր եր ենք 

մի քանի եզրափակիչ քաղուածքներ • 

ՀԱյմմ Հիմք կայ ասելուգրում Է 

Մնացականեանը, - որ աղուաներէն գիրն 

ու գրականութիւնը երկար չի գո յաաե– 

ւել ւ Բացի գրանից, այն չի ունեցել պե-

տական , եկեղեցական ն չանա կա լից գեր է 

ուստի եւ նրանցից այնքան աննչան փըը– 

րանքներ են միա յն պաՀպանուել է Այլա-

պէս ինչոով բացատրել Ազուանից աչ– 

իւարՀով մէկ ս փռուած Հա յերէն արձա– 

նագրութիւնների առատութիւնը չիր՜՛ 

մա քարեր ի , սրբավայրերի , կաՀ—կարա– 

սիքի ել այլ կառոյցների ու առարկա-

ների վրայ, եւ աղուաներէն ի Համարեա1 

ի սպառ բացակայութիւնը* «•» Պիտի 

ընգունել | որ Աւ՛չուան ի ց աշիւարՀի պե-

տական—պա չտօնա կան , Հիմնական գիրն 

ու գրականութիւնը եղել է Հայերէնը : 

• • • Այգ գրականութեան մի զգալի մա-

սը պաՀպանուել ու Հասել է մեզւ Հիմ-

նականում այգ գրականութեան ուսում– 

նասիրութեամր է , որ կարող ենք գա-

ղափար կազմել Աղուանից երկրի անց-

եալի պատմութեան մասինդւ 

գաբերին նո ւիր ուած Երկ-

րորգ գրուագը սկսւում Է Կիրակոս Գան– 

ձակեցոլ «Պատմութիւն Հայոց% երկի 

այն ուչագրաւ վկայութեամբ, թէ Աղ– 

ւանքի բնակիչները մեր Հա զգա կիցն ելէն 

ու Հաւատակիցներն» Էին, նրանց աոյսՀ– 

նորղներն ու թագաւորները ՀՀայա լե-

զու եւ Հայեր Էնա իւօս՚ֆ ։ ՀԳա ինքնին ցոյց 

Է տալիս , - ընդգծում Է Հեղինակը է -

որ նոր Ազուանքի առաջնորդները 3 8 7 

թուականից յետոյ (եթէ ոչ նաեւ դրա-

նից առա$) ստիպուած էին իմանալ Հա-

յերէն , ոբպէսղի կարողանա յին ղեկա– 
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վարել իրենց երկրի նաեւ նոր կէ«ն ոԼ 

նրա րնակչո ւթիւնր։ Պարզւում է , որ 

իրօք, գա Հենց այգպէս էլ եղել է ։ Հա-

մապատասխան Հարուստ փաստեր են 

պահպանուել, օրինակ, Եսուաղէն կամ 

Արսուաղէն թագաւորի, ինչպէս նաեւ 

նրա յաչորգներ՝ Հաչագան Երկրորդի 

եւ Հաչագան Երրորդի կապակցող 

թեամր* Հ 

ԱյնուՀետեւ յսվորդարար ներկա– 

յացւում, վերլուծւում եւ բնութագրւում 

են զանազան փաստեր (Երուսա զկմի Հետ 

կապուած գրագրութիւններ , Անաս տաս 

վարդապետի կազմած Հայկական եւ աղ– 

ւանական վանքերի ցանկը, Պան գա վան-

քի փլատակներից Հանուած խճանկար 

յուշարձանն իր արձանագրոլթեամր, 

Ազուանքում ծաւալուած քաղկեդոնական 

շարժման ներշնչարանները, եւ այքն 

բոլորն էլ Հայերէն) ։ «Փաստերի այս 

փուն Հը է - եզրակացնում է Հեղինակը, -

Ազուանից աչխարՀի գրականութեան Հին 

ու Հաւաստի այն Հատուածն է , որ լիո-

վին Համոզում է մեզ, թէ այգ եր կրի 

գրականութիւնը, չնայած Հենց "կգբիքք 

պիտի զարգանար երկու լեզուով, բայց 

զարգացել է փաստօրէն մէկով, Հայերէ-

նով : • • • Ազուանից երկրի անդրանիկ 

գիրքն էլ Աստուածաշնչի Հայերէն թարգ– 

մանութիւնն էրՖ է 

Ասատուբ Անացականեանը մաս– 

նաւորապէս անդրադառնում է Ազուա-

նից թագաւոր Հաչէ (Հա չագան) Երկ-

րորդին ուղղուած Հայոց Գիւտ Ա ՚ կա-

թողիկոսի բանաստեղծական շնչով թա-

թաւուն երկու Հայերէն նամակներին է 

Հ՚հրանք նաեւ Հայրենասիրական ոգով 

գրուած թղթեր են, - նշում Է նա, - ո ֊ 

րոնց մ ԷՀ, քրիստոնէական գաղափարնե-

րի թանձր կեղեւի տակ , բաբախում է 

Հայ - աղուանա կան բարեկամութեան 

Լերմ ոգին» : Այդ նամակներից երեւում 

է» թէ ինչպիսի Հայաշունչ մթնոլորտի 

մէշ էր աճել ու գործել Հաշէ Երկրոր-

գը։ 

Մնացականեանը շատ աւելի է կանգ 

առնում Հաչագան Երրորդի կեանքի ու 

գործունէութեան վրայէ քանզի նրա ան– 

Ա Գ Ի Ն 

լան Հետ են կապուած զանազան գաւ Առ-

նական բնոյթի գրագրութիւններ , մա– 

նաւանգ նրա օրօք եւ նախաձեռնութեամբ 

կազմուած կանոնները1 «Հաչագան թա-

գաւորի կանոնների» ստեղծման եւ Հաս-

տատման Համար, - նկարագրում է Հե-

ղինակը, - արքունի ամարանոցն են 

խմբւում Ազուանից երկրի բոլոր գա-

ւառներ ի անուանի ներկայացուցիչները I 

Ամէն ինչ Հայկական էր՛ ե՛ւ գիրը, ե՛ւ 

լեզուն , ե՛ւ անունների մեծ մասը , ե՛ւ 

V՛ Գ՛ՐՔԻՑ կատարուած մէՀրերումները, 

ե՛ւ նոյնիսկ յիշատակուած ամսանունը։ 

կը նշանակի , Համախմբուածները խօ– 

սում եւ գրում էին մի ընդՀանուր լեզ– 

ւովՏ Հայերէնով: Գուցէ այնտեղ կային 

նաեւ աղուանա կան բարբառներով խօսող 

բնւս կչութեան ներկայացուցիչներ, բայց 

դա չի արտայայտուել կանոնադրութեան 

Հեշտւում է Հաչագան Երրորդի 

ծաւալած եկ եզեցաչինութեան , քրիստո-

նէութեան եւ դպրութեան Հզօբացման 

նպատակասլաց գործունէութիւնը ։ Եւ* 

ՀՀա յա շունչ այդ միջավայրում ամրա-

նում էր ոչ միայն քրիստոնէական Հա-

ւատքը , այլ ազգաբնա կչութեան Հայ 

մնալու բնական ու սրբազան կամքը։ 

Հաչագան Երրորդի Հայերէն կանոննե-

րը Համերկրային կանոններ էին, որոնք 

միաժամանակ վկայում են Հոգեւորա-

կան ութ եան պատկառելի քանակն այն Օ– 

բերին». 

- «.Ահա Ազուանից աշխարհի Հայ 

գրականութեան մօտաւոր պատկերը եւ 

Հայկական ոգու Հզօրացումը Հաչագան 

Երրորդի օրերին, - եզրափակում է Մը– 

նացականեանը , - Պարսկական բոն ա պե-

տութիւնը , սակայն, քնած չէր ։ Ուստի 

շուտով այս ընթացքը պիտի խոքրնգոտ– 

լ է ր , վերացոլէր Ազուանից Արշակունի 

թագաւորութիւնը եւ փորձ արուէբ այն՝ 

նոր կառավարողներով փոխարինելու% ։ 

ՀԵօթերորգ դարի սկզբին բոնկուած ե– 

կեղեցական վէճերը թողել են մի շարք 

ուշագրաւ թղթեր* կապուած Հա յ– վրա-

ցական եւ Հայ ազուանական եկեղեցինե-

րի տարաձայնութիւնների վրայ% , - այս– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 
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պէս է սկսւում 7—^—րգ դարերին նուիր– 

լ ահ՜ Երրորդ դրուագը է 

Այսաեղ եւս Ա ՚ Անացականեանը 

գրաւոր փասաերը ներկա յացնելուց յե– 

տոյ գրում է , թէ Հուշագիր նայելով 

բոլոր թ ՚ լ թ ե ր ը է տեսնում ենք է ոբ գա– 

ւանա բանա կան նո յն վէճը Վրաստանում 

բախլում է երկու Հարցի . ա ) դաւանան-

քի , ր) լեղուի, մինշգեո. Աղուանքում 

լոկ մէկ Հարցի՚ դաւանանքիդ : Եւ գա 

ինքնին Հասկանալի է Համ ա ր ւում , քանի 

որ աոյսնց այն էլ զԱղուանից աշխար– 

Հի եկեղեցու պաշտօնական լեզոէն եղել 

Է Հայերէնըդ է 

՚ՀԼնգրսյգառնա լով Ա՝ ինգե էաուրի 

պեղումների մամ ան ակ յայտնաբեր– 

լած քրիստոնէական տաճարի Հա-

յերէն եւ նրան զուգահեռ. աղուաներէն՚ 

առա յժմ շվերծանուած արձանագրու-

թեան փաստին , Հեղինակը գրում է . 

ՀԱյս փաստը միաժամանակ ցոյց է տա-

լիս , թէ որքան սերտ օրէն էին միմեանց 

Հետ կապուած նոր Աղուանքի Հայ եւ 

աղուան բնակիչները , որ միեւնոյն տա-

ճարի արձանագրութիւնները փորագըր– 

ւում էին երկու Հատուած՜ներ ի մայրենի 

գրերով*է 

Ա« Անա ցա կանեանն այնուՀ ետեւ 

կանգ է առնում Աղուան ի ց պատմ ութեան 

գրական կոթողի* կ ա ղան կա տ ուա ցոլ եր-

կի վրա յ , բացատրելով , թէ ինչո Լ յատ-

կապէս Ջիւանչիբ իշխանի օրօք իրագոր– 

ծըւեց ամբողջական պատմութիւն շա-

րադրելու * * ՚ յ գ յղացումը՛. « 4 ֊ 6 ֊ / " է դա-

րերը , ըստ երեւոյթին, ներքին խոշոր 

տեղաշարժերի , ընդհանուր լեզու գըտ– 

նելու , ներքին Համ ախմրո լած ութեան 

նորորակ երեւոյթների գարեր էին, -

գրում է Հեղինակը, - որոնք 7–րդ դա-

րում արդէն պայմանաւորում էին առա-

ւել մեծ առա Հա գիմ ութեան, պետական 

Համախմբուածութեան երեւան գալյը է Ե— 

թէ պարսկական բռնակալութիւնը սկըզ– 

բում ուժեղ էր , ապա այն , ա յդ գաբում, 

զգալիօբէն թուլացաւ եւ ի վեբՀոյ գուբս 

մղուեց ։ ՄիՀրանեան տոՀմը, եթէ Աղ– 

լանք էր մտել որպէս պարսկական տոՀմ 

իր կրօնով ու լեզուով, քաղաքական յա-

տուկ ծրագրով է ապա աստիճանաբար 

տեղի աուեց ե ՛ լ էթնիկական ք ե՛ւ կրօ-

նական , ինչպէս նաեւ պարսկական քա-

ղաքականութիւն վարելու առումով* X 

Ա՝ իւս ցեղախմբերն էլ սկսեցին 

Համա խմբուել Հայկական ուժեղ եւ միա-

կուռ տարրի ձուրՀ > քանի ոբ անՀրա– 

ժեշտ էբ «Աղոլանք» Հասկացողութեան 

գո յատեւումը, այլապէս նա պիտի քայ– 

քա յուէբ , ք /ատուէր , միանար շրջապատի 

պետութիւններին : Զիւանշիր մեծագործ 

եւ մ ե ծ անուն իշխանը աւե լի առաՀ տա-

րաւ Աղուանից Արշակունի վերջին թա– 

գաւորների Հա յ կա կան ոգին ամ րապըն— 

գելու աշխատանքը, որն ընգՀատուել էր 

իր նախորդների մ իՀրանեան տոՀմի 

միւս իշխանների օրօք ւ <ձ(ք՝ամանա կի ըն-

թացքում կուտակուած եւ շուրջ մէկ գաբ 

զոպուած ազատասիրական տրամ ա գր ու-

թի ւննե րը | ասում է Անացականեանը 

աւելի քան յախուռն տեսք էին ստացել տ 

Ջիւանշիրը մերուել էբ Հայերին, ել նրա 

Հզօրութիւնը վերջիններիս զարթօնքն ու 

Հզօրութիւնն էրԴ է 

Ապա գրքում խօսւում Է Աղ– 

ւանից աշխարՀում Ա՚աշտոցեան գաղա-

փարների վերարծարծման , ի սրա յ է լ կը– 

բօնաւորի երկու տեսիլների յարուցած 

Համաժողովրդական ցնծութեան, Հ Ի*՜~ 

սիսային ցեղերի , մ ան աւանդ Հոների մ ԷՀ 

Հայ Հոգեւորականներ ի ծաւալած քրիս՜ 

աոնէական քարոզշութեան Հանգրուան-

ների ել այլնի մասին է Այգ առթիւ եզ– 

րակացւռւմ Է • 

ՀԱյս փաստերը միաժամա-

նակ ցոյց են տալիս , թէ Հայ եկեղե՛-

ցին ու դպրութիւնն այնքան էին ուժե-

ղացել Աղուանքում առհասարակ, որ 

7—րգ դարում | երկրի Հիւսիսա յին սահ– 

մանները վտանգազերծելու նպատակով ( 

լուսաւորչական աշխատանքների նոր նա-

խաձեռնումներով էին Հանդէս գալիս 

Հոնաց աշխարհումդ է Եւ ա յդ միջավայ-

րի ծնունդն Է Հենց կաղանկատուացու 

դարակազմիկ երկը, ինչպէս ել Ջիւան– 

շիր իշխանի կարկառուն գէմքը ւ Աակայն 

այս անգամ էլ միջամտեց բիւզանգական 

հ եռա Հաս թաթը, սպաննուեց Ջ ի Լան շի– 
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րը, սկսուեցին Հալածանքներ եւ երկրի 

ու ժողովրդի Համար ստեղծուեցին նո-

րանոր գժուարութիւններ: Անացական– 

եանը եր կար օր էն կանգ է առնում եւ այգ 

ժամանակաշրջանի քաղաքական, կրօնա-

կան ու մշակութային իրագարձութիւն– 

ների վրայ, այնուհետեւ շեշաելով մա– 

նաւանգ, որ Հ&֊րգ գարն Ազուանից աշ– 

իւսյրհ ում ս կսւում էր քաղաքական լար– 

ւած իրագրութիւններում՝ առիթ Հան-

դիսանալով յատկապէս կանոնական գը– 

րականութեան զարգացման* ւ Բոլորն էլ 

Հայերէն ւ 

Գրքի այս մասում Ա. Մնացա-

կան եանը վերստին անդրադառնում է 

Բուն իա թովին եւ Հերքում նրա անհեթեթ 

գրոյթների մի մասը, վերլուծելով Գաւ– 

թակ Բերթողի՝ ձՀիւանշիրի յիշաաակին 

Հիւսած Հռչակաւոր Աղբը եւ այն բնու-

թագրելով : ներկայացնում է նաեւ. &ով– 

սէփ Արցախեցու յիշատակարանը, Ատե– 

փանոս Աիւնեցու գործունէութիւնը, 

Պարտաւի Հանրայայտ կանոնները ( 7 6 8 

թ ՛ ) , դարձեալ կ ա ղան կա տ ուա ցոլ երկը 

եւ այլն է 

9 – 1 0 – բ դ դարերին ն ուիր ուած Չոր-

րորդ դրուագը ս կսւում է այսպէս • 4է1*ն– 

նից—տասերորգ դարերում Արեւելից աչ– 

խարՀի գրականութիւնը մտնում է զար-

գացման մի նոր փուլէ Գա պայմաւոբ– 

ւած Էր մի կողմից արաբական րռնապե– 

տութիւնից ազատագրուելու է ԷսԿ միւս 

կողմից* երկրի թագաւորական իշխանու-

թիւնը նրա իսկական տէրերի՝ Հայերի 

ձեռքն անցնելու պատմական մեծ ի բա– 

գարձոլթեամբ ։ Այս նոր շրջանի ինչպէս 

քաղաքական , այնպէս էլ գրական կեան-

քի պատմութիւնը սերտօբէն կապուած 

է Համամ Բագրատունոլ կամ Արեւելցու 

անուան Հետ* ւ 

Ասատուր Մնացականեանն, ան-

շուշտ , յիշաաա կում է եւ Համամ Արե– 

*–ելցոլց անմիՀապէս առաՀ գոյութիւն 

ունեցած գրական յուշարձանների բե-

կորները (Եսայի Աբու Մ ուսէի խիզախ– 

ազատաշունչ նամակ—պատասխանը ա– 

բաբ ոստիկան Բուղային, Մուշեղ Բագ– 

րատունոլ բանաստեղծութիւնը), բա յց 

ա ^ ^ ^ ^ . - - ^ Ա Գ Ի Ն 

ներկայացնում է գլխաւորապէս Համ ամի 

Հեղակի գէմքը*՝ որպէս Ազուանից Հայ 

մեծանուն թագաւորի, նաեւ Հոգեւորա-

կանի , մատենագրի , բանաստեղծի , քե-

րականագէտի, մանկավարժի եւ այլնի, 

ընդգծելով, որ 

հԻ գէմս այս բազմաշնորհ , 

հայրենասէր, ու զգայուն անձնա-

ւորութեան, Ազուանից աշխարհն ունեցել 

է մի մեծ առաջնորդ եւս, որի ռազմա-

կան Հանճարով երկրի զգալի մասը փըր– 

կըւել է արաբական րռնապե տութիւնից, 

իսկ մատենագրական Հանճարով^ ա յ դ 

երկրի բնակչութիւնն ստացել է Հոգեւոր 

մշակոյթի մի աննախընթաց գանձարան* է 

Ապա ներկա յացւում են Համամ ի եղբայր 

ՓիպԷի ու որդի ԱտրներսեՀի ուսում– 

նասիրութիւնների բնո յթը գա ւանա բա-

նական գրականութեան աս պար է զում , 

Հայոց կաթողիկոս Անանիա Մ ոկացու 

թղթերի տուեալները Աղուանքի կացու-

թեան վերաբեբեալ, ԱաՀակ Աեւադա 

Հայազն տոհմ ի մշակութանպաստ գոր-

ծերի յիշաաա կութիւնը, Աովսէս Գաս– 

խ ուր ան ցու երեւան գալը եւ այլն է 

Հինգերորգ դրուագն ընդգրկում Է 

1 1 – 1 3 – / " ք դարերը է Մնաց ական եանը Հաս-

տատում Է Հետեւեալը . Հ0 ատ կապէս 

Համամ Արեւե լցու. ժամանակներից եւ 

մտսնաւորապէս նրա ստեղծած գբակա– 

նոլթեամբ Ազուանից աշխարՀի Հայ մա-

տենագրութիւնը, մնալով Հանդերձ ա– 

ռաջին Հերթին որպէս տուեալ երկրի 

ղրաւսր դպրութիւն , միաժամանակ դուրս 

է գալիս այգ սաՀմաններից եւ ներկայա-

նում նաեւ որպէս համ ահա յ կա կան մա-

տենագրութեան մի անբաժանելի մաս է 

. . . Հենց սկզբից Էլ Ազուանից աշխարհը 

պիտի իր դրական պահանջները բաւա– 

րտրէր ոչ միայն տեղի, այլեւ ԱՌՀԱՍԱ-

ՐԱԿ ՀԱՏԿԱԿԱՆ ՄԱՏԵՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 

ՇՆՈՐՀԻՒ* 

*Այլ կերպ ասած, Հա յ գրա-

կանութիւնը նաեւ Ազուանից աշխարհի 

գրականութիւնն Էր ւ . . . Այն բնական 

կամ ուրՓր, որ նետ ուած Է եղել Հա յաս– 

տանի եւ նրա Արեւ.ելեան կողմերի Հայ 

րնակչութեան միջել մատենագրութեան 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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առում ով, գնալով ա յնքան Է լա յնացել ու. 

տարահուել, ոբ Հետագայում այլեւս ոչ 

ոքէ մտքով չէ անցել խօսք բացել նրանց 

աշխաբՀադբական սաՀմաններէ մասէնէ 

ՀՀայկական Ա՝ ատենագրութիւնդ դարձը– 

լ ահ՜ քը եղել է մ է այնսլէսէ ՀամաՀաւա– 

սար Հասկացողութիւն, որէ տակ նո յնէ– 

մաստ են Հնչել ե՛լ Աղուանքէ, ե՛ւ Ս ի ւ– 

նէքէ, ե՛լ Այրարաաէ, ե՛լ Վասպուրա-

կան է , ե՛ւ Հայկական մէւս երկրամասե– 

րէ գրական–մչակութայէն բոլոր երկունք-

ները է 

Հ Հայոց ԱրեւելԷց կողմ անց Հա^ 

յութիւնը, 3 8 7 թուականէց յեաո յ , ապ-

րելով գսրդէն Աղուանք կոչուող էբ Հայ– 

րենիքում, որգեգրուելով Աղուանից ե– 

կեղեցուն, միչա էլ սլաՀսլանեց իր աղ– 

գային դիմագծ՜երը, զարգացրեց իր Հայ-

կական մ չակո յթը , իրեն Հաւասարապէս 

կոփելով ե՛ւ Հաղուանեցիդ , ե՛ւ ՀՀայդ , 

ե՛լ Հա գուանդ , ե՛լ վՀայազն ա գուանդ՝ 

ընգՀուպ մինչեւ. %0—րգ գարի սկիզբը Հ 

Հ$ասնըմ էկից—տասնըերեքերորգ ւչ ա– 

բերի Համ ար ա յս երեւո յթն է՛ լ աւելի 

րնդարձակ աեսք ունի է ՚քյոյնիսկ Հարկ չի 

զգաց Լ ում փաստարկելու., թէ մեզ Հե– 

աաքրքրող աչխարՀագրական վայրերի 

ա յն մամ անակուա յ գրականութիւնը Հա– 

մաՀայկական ժառանգութիւն էէ Այստեղ 

նկատի ունենք Փառիսոսը, պատմական 

Ուտիքի Գանձակ քաղաքը եւ նրա մեր– 

ձա կայքը, որտեղից, 1 1 ֊ / * ք գարից «կը՜ 

սահ՝) Հրապարակ եկան այնպիսի խո չոր 

գէմքեր , ինչպիսիք են $ովՀաննէս Սար-

կաւագը , Գաւիթ Ալաւկաորգին, Մ խի-

թար Գոչը, ՏովՀաննէս Վանականը, 

Վար գան Աեհը կամ Արեւելցին, կիրա– 

կոս Գանձակեցին եւ ուրիշներ՝ Համա-

պատասխան գպրոցնեբով ; Մատենա– 

գիրների ա յս բո յլը եւ նրանց կրթական 

օթախները կազմում են այն ժամանակ– 

ւայ Հայ գպբոլթեան փառքըէ • Գըպ– 

բութեան ա յգ Հատուած՜ ը պերճախօս 

Հանրագումարն է Հայոց Արեւելից կող– 

մանքի Հոգեւոբ ժառանգութեան ւ Աւե-

լին , այն, ժամանակի կի լիկիաՀայու– 

թեան վերընթաց դպրութեան Հաւասա-

րազօր երկուորեակն էր՝ Հայրենի բնաչ– 

ի/արՀում ։ Եւ, ամէնից աոաՀ, հենց այգ 

երկու խո չոր միջավայրերն էին, որ 

պատմական իրագարձութիւնների շնոր– 

Հիլէ գլխաւորում էին Հայ ժողովյրդի 

մտաւոր առաջընթացըէ նչուահ դարե-

րումդ տ 

Ա • Անացականեանն այնոլՀետեւ 

յատկապէս ներկայացնում է Ա խիթար 

Գոչի գործունէութ իւնը , միաժամանակ 

Հերքելով ոմանց կողմից մասնաւոր նը– 

պատակով նրան աղուան Համարելու, ա– 

ռասպելը է 

Փաստական Հարոււսա նիւթեր ի 

եւ խորաթափանց վերլուՆութիւնների 

չնորՀիւ՝ Հայոց Արեւելեան կողմերի 

1 1 – 1 3 – բ գ դարերի քաղաքական ու մա-

նաւանգ մչակութա յին պատկերը ուր– 

ւագծ՜ելուց եւ բնութագրելուց յետոյ , 

Անացականեանը չեչաում Է 4:13—14""/"^ 

դարերիցդ առաջանա լ սկսուող մեհ տե-

ղա չարժերն ու փոփոխութիւննեբը 

պէս ողջ Հա յաստանի, ա յնպէս էլ Աղ– 

ւանքի կեանքում է Սակայն՝ Հնոր պայ– 

մաններում եւս Աղուանքի Հա յ զանգը– 

լած՜ները Հակառակ բնաջնջող, տեզաՀա– 

նող եւ այլասեբող բոլոր խորչակներին, 

կարողացան պաՀպանել իրենց գոյու-

թիւնը , լեզուն | կրօնը եւ ազգային Հնա-

մենի աւանղները է Նրանք առանձնապէս 

լաւ դիմացան Լեոնա յին ՛Լա րա բաղի 

անանց բարձունքներում եւ կիրճերումդ է 

Ապա Անացականեանը վերստին ամ-

փոփելով իր գրքում չարա գրուած՛ Հիմ-

նական դրոյթները, թուարկում է Հայ-

կական Աղուանքի Հնամենի դպրութեան 

յուչարձանները՝ անգիր եւ գրաւոր Հատ– 

լածներով \ Գրաւոր դպրութիւնը ներ-

կա յա ց ւում է արձանագրութիւնն եր ով եւ 

մատենագրութեամբ (/լաւանաբանական , 

իրաւաբանական գրականութիւն , պատ-

մագրութիւն եւ ժամանակագրութիւն, 

գեղարուեսաական զբականութիւն , քե-

րականական մեկնութիւններ ել այլն) է 

հԱ։յուանից աչխարՀի գրականու-

թեան Հարցերի չուրջըԴ մ ենա գրութեան 

վերջում կան նաեւ երկու յաւելուահա– 

կան նիւթեր : «Աւտիք եւ ուտիներդ յա-

ւելուած՜ ում ամփոփւում են ուաիների 
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ծագման եւ աշխարհա գրական տարած-

ման հարցերի վերարերեալ գոյութիւն 

ունեցող գիտական վարկածները ւ երքը– 

ւում է այն կարծիքը, թէ իբր ուտիները 

աղուանա կան ցեղերից էին եւ ուստի Ո՛–՜ 

աո իքն էլ բնակեցուած էր աղույսն—ոԼտի– 

ներովէ 

Ուտիները իրականույք նախա– 

ուրարտական եւ ուրարտական ժամա-

նակների հԷՏԻՈՒՆՒ* բաղմացեղ եւ բա-

ւական հղօր ժողովբգի ժառանգներն են ։ 

Էտիունիները բնակւում Էին Աեւանի ա– 

լագանից մինչեւ Ալա չկերտի չրՀաններր 

տարածուող վայրերում ։ Նրանք գեոեւս 

1—րգ գաբից մ . թ ՚ տ . ներգրաւուեցին 

հայ ժողովբգի կաղմաւորման ընթացքի 

մ ԷՀ եւ հաստատուեցին Աւյոիքում ։ Այժմ 

կովկաօեան Լեռնաշղթա յի հարաւային 

փէշերի տակ ծուարած փոքրաթիւ՝ մօ– 

տաւորապէս 3 , 5 0 0 ուտիները, ըստ երե-

ւոյթին , նախապէս մայր ղանգուածից 

անպատուած եւ պատմութեան իւբայա-

տուկ ճանապարհ անցած Հէտիունի* ցե-

ղերի մնացորգ—ժաոանգորղներն են է ՆԸ– 

րանք պահել են իրենց աղգային անունն 

ու սեփական լեզուն, բայց գործնական 

կեանքում կրօնով, գպրոցով, մշակոյ-

թով կապուած են Հայերին է Աւտիներ 

էին յեղափոխական Աարգիս կուկուն եա-

նը , բանասէր Աբգար Պայազատը, ղօրա– 

վար Աիլիկեանը է 

Այստեղ աւելորդ չէ նշել է որ 

էտիունինեբի մասին բաւական նիւ– 

թեր կան եւ Ն՛ Ագոնցի ԺԱՏՈՒԱՐ 

Տ ՝ԱՐԾԵՆԻ» ֆրանսերէն երկում է Այգ 

նիւթերից երեւում Է, որ Էտիունիները 

հաշտ աչքով չէին նայում Տուչպայից 

(Հանից) Հիւսիս ծաւալուող ուրարտա-

ցիների արարքներին ել. յամառօրէն պայ-

քարում էին նրանց գէմ։ Բայց վերէ ի 

Վեր1"յ Հս՚րկագրուեցին տեղի աալ եւ 

մտնել Ուրարտական պետութեան կազմի 

մէՀ։ Նախնական բնակավայրերից թա-

փանցեցին մերձակայ կուրի աՀափնեայ 

տարած ութ իւններ եւ Ուտիքը դարձրին 

Հայ ազգի կազմաւորման օրրաններից 

մէկը ։ 

Մխյ/ յաւելում ը Հ,Հայասաանի Հիլ^. 

սիո—արեւելեան գաւաոների յիշատակու,-

մը Ատրաբոնի մօտ*, Հանդիսանում է 

Ատրաբոնի Համապատասխան վկա յ ու– 

թիւնների խոր—մասնագիտական մանրա-

մասն վերծանում, պատչաճ եզրակա-

ցութիւներով եւ դիտողութիւններով ։ 

Ե– 

Այսպիսսվ, Ա• Անացականեանի մե– 

նագրութիւնը, որտեղ փայլուն կերպով 

ներկա յացւում է պատմական Ուտիք եւ 

Արցախ, ինչպէս եւ յարակից Հայկական 

երկրամասերի 5 – դ ա ր ե ր ի ժամ ա– 

նա կա չբ Հանն ընդգրկող դպրութիւնը , որ-

տեղ ճշմարիտ Հունի մ ԷՀ է գրւում այգ 

երկրամասերի պատ մա—աշխար հա գրական 

եւ աղգա բանական դիմագիծը գիտակա– 

նօրէն որոշելու գործը, եւ որտեղ ս ԿըՂ~ 

րունքա յին դիրքերից քննադատութեան 

են ենթարկւում Հրապարակի վրայ գո-

յութիւն ունեցող եւ Հա յաս տան ի գիտա-

կան Հասաբակայնութեան կամ այ—ա կա-

մայ պարտազանցութեան Հետեւանքով 

տասնամեակների ընթացքում կուտակ– 

ւած, իսկ վեր Հին 1 0 - 1 5 տարում ա յ լան-

դակ բնոյթ ստացած թիւր տեսակէտ-

ներն ու դրոյթները, - միաժամանակ գի-

տական եւ Հանբային երելոյթ է » Գիտա-

կան է , քանզի Հեղինակն ամենայն խի– 

ղախութեամր պաշտպանում է ճշմարիտ 

գիտութեան գոյութեան իրաւունքն ու 

պատիւը եւ ընդսմին նոր ՃանապարՀ 

Հարթում նրա որոշ բնագաւառի անկաշ-

կանդ ու բեղմնաւոր զարգացման Համար։ 

Հանրային է , որովհետեւ, շօշափած նիւ-

թի բերում ով, զուտ ակագեմական—բա-

նասիրական բնոյթ չի կրում, այլ սեր-

տօրէն առընչւում է Հարազատ եւ կենդա-

նի Հաւաքականութեան կեանքին ՈԼ շա-

հերին , նրա պատմական տեղն ու գերը 

ճշդելու Հրամայական կարիքներին է 

Նախ գիտութեան մասին է Հայոց 

պատմութեան ընթացքն ու դրուագները 

ճշմարտօբէն ներկայացնելու Համար 

պարտադիր չէ անպայման Հայ լինել։ 

Դ՛բա Համար առա Հին պայմանն է օր գ ա ֊ 
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նա կան բա րե խղճութիւն ը է Ն"յն աԿըՂ~ 

բունքը վերաբերում Է եւ միւս ԲՈԼՈՐ 

ժողովուրդներէ պատմութեանը տ Ուստի 

ղէաոլթեան նո լիր ուած ոեւէ անձ պար-

տաւոր է երբեք Հշեղուեչ փաստերէ եւ 

ուղղամտութեան ճանապարհից, քանէ 

որ նրա մ էակ նպատակը ճշմաբաութեա– 

նը Հասնեին է , էրա կանութեան ճշմա-

րիտ պատկերը վերականդնելը է էքԼ. այդ 

ասպարէզում որեւէ կանխակալ եւ շա-

հադիտական չեչտուած խտրականութիւն 

պարզապէս սրբապղծութիւն է , ուստի 

սրբապիղծը պէտք է հրապարակօբէն 

նշաւակուի ու նոյնիսկ դուրս քշուի գի-

տութեան տաճարից ։ Աա , անշուշտ , 

հարցի ճշմարիտ ել իտէալական պատ-

կերացումն է ։ Գրականութիւնը, սա– 

կա յն , աւելի բարգ է եւ պա յմ անաւոր– 

ւած բազմատեսակ գործօններովէ ինչ– 

պէս որ կեանքում կան ապնիւ եւ անազ-

նիւ , լայնախոՀ ել նեղմիտ մարդիկ, 

այնպէս էլ գիտութեան անդաստանում 

գործող անձանց շարքերում կան իսկա-

կան գիտնականներ եւ շահախնդիր պա-

տեհապաշտներ՝ գերի զանազան նախա-

պաշարումների | կապերի , շահերի եւ 

նկատառումների յ Եթէ այսպէս Հլինէր՝ 

գիտնականների միՀեւ էլ առօրեայ գըժ– 

տութիւն չէր ծագէ, նրանցից անհաշտ 

բանակներ չէ էն կազմուէ, եղծումներ 

ու հարկադրական վերծանումներ ԼԷԷ՝^* 

պատահի Հ այլ կ՚իշխէր արհեստակցական 

համերաշխութիւնը եւ բոլորի ուժերը 

կը տրամ ա գրուէին միայն եւ միայն գի-

տութիւնը Հարստացնելու գործին, փո-

խադարձաբար սահմանափակուելով սոսկ 

ստեղծագործական ու սկզբունքային օգ-

տակար ու արգասաբեր վէճեբով % 

Արդ, մեր աչքերի աոՀեւ կեղծ ւում 

է Հայոց պատ մ ութեան ա յս կամ այն 

դրուագը է Եւ շատ լաւ գիտենք, որ կեղ-

ծողնե՛րն էլ իրենց գիտնական են համ ա– 

բում ու գիտութեան անունից են ճա-

ռում , բայց իրականում Հեռաւոր կապ 

անգամ շուն են գիտութեան Հետ , նրա 

տարրական սկզբունքների ու կանոնների 

Հետ : Գիտենք, որ ա յգ կեղծումները 

յաճախ պարզ անճարակութեան, թիլ–՛ 

րատես ութեան կամ տհասութեան ար-

դիւնք շեն , ա յլ նաեւ միտումնաւոր ( 

զրպարտչական տրամադրութեան շար-

ժիչ ուժ X Գիտենք, որ այգ կեղծումները 

խաղի Համար օգ նետուող ու օդում ցըն~ 

դող պղպջակներ շեն, ա յ լ շօշափելի 

Հետքեր թողնող նիւթական կուտակում-

ներ է որոնք մեքենայօրէն ընդօրինակե-

լում են Հեզինակից՚-Հեղինակ, ցուցա-

դրութեան դրւում պատկառելի բեմ երի 

վրայ է մտնում Հանրագիտարաններ ( դա-

սագրքեր է պաշտօնական դիւաններ, յա– 

բո լցում շշուկներ, ՀրաՀրում գժտու– 

թիւններ, սրում որոշակի տրամադրում 

թիւններ եւա յլն տ ք*սկ ա յգ բոլորից ան– 

պա յման տուժում է Հայաստանը , տայ– 

ժում է ամբողՀ Հայութիւնը կամ նրա 

ոեւէ Հատուածը ։ Ե ւ ոէմէնից առաՀ 

տուժում է ճշմարտութիւնն ինքը, պատ-

մական գիտութիւնը, վարկաբեկւում ու 

դաոնութեամբ լցնում գիտութեան նլ^– 

ւիրուած իւրաքանչիւր ճշմարիտ գիտ-

նականի սիրտ է զա յրացնում , ըմբոստա– 

ցընում I Բանգի ոեւէ իսկական եւ բա-

րեխիղճ գիտնական չի կարող Հանդուր-

ժել կանխակալ սուտը ու նրա դէմ չծա-

ռանա լ Հ Այսօր փաստ է , որ Հայոց Արե-

ւե լից կոզմանքի նկատմամբ շրՀանառու-

թեան մէՀ գրուած աչքառու ստերի գէմ 

ըմբոստացողը եղաւ Ա• Անացականեանը 

իր գբքռՎ* ա յ լ ոէ Բէ մԷԿ. "՚-բԻւռ հ ա յ 

կամ օտար ։ Եւ նրա խիզախութիւնը ա– 

ռաշին Հերթին գիտնականին վայել գի-

տական խիզախութիւն եղաւէ 

(Շար. 6) 
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Պէյրութի կիւլպէնկեան թատերա-

սրահին մ ԷՀ, Մայիս 14-էն 22, Համազ-

գա յին ի «Լեւոն Շանթ» թաաեբախումրր, 
ղեկավարութեամր ու խաղաբկութեամլւ 

Վարուժան քՕտըշեանի , Հայ բեմերու վր– 

րայ աոաչին անգամ ըլլալով ներկայա– 

ցուց, ամերիկացի ծանօթ թատերագիր 

Արթիլբ Միլըբի «Սալեմի Վեւււկնհբը» 
թատերախազը յ 

Հայ Հասարակութեան Համար եթէ 

նոր ու ամբողջովին անծանօթ էր թատե– 

րագիրը» նոր ու անծանօթ մը չէր Վա-

րուժան հ) աըչեան : Համազգայինի «Տ՝Ա1Ա– 

պ ա ր Ի փ Է կ ե ա ն » խումրին մէչ երեւան ե– 

կած շնորհալի սիրող–դերասանը, վեր– 

չին տարիներուն, Լոնտոնի մէչ իր ձեռք 

բերած թատերական ուսումովն ու փոր– 

ձաո-ութեամր, դարձած է բեմական ար-

ւեստի աւելի խոր ըմբռնոզութեամբ, ա– 

ւելի լայն տեսլականով արուեստագէտ 

մը ւ 

Ընտրուած թատերախաղը արժէքա– 

ԸԱալոՎ Հանդերձ, կը պարունակէ 

անխուսափելի տկարութիւնը բոլոր այն 

թատերակներում, ինչպէս իբսէնի «(^Ո– 

զովուրդի Թշնամին» , Փիրանաէլչոյի 
«Այււպէս կամ ա յ ն պ է ս » ^ , Որոնք գրուած 
են ընկերութեան Հանդէպ զգացուած 

անձնական զայրոյթին իբրեւ. Հետեւանք։ 

Արուեստի գործերը այն ատեն աւելի 

խոր ու ազդու են, եւ աւելի տեւական, 

երբ արդիւնք են ո՛չ թէ անՀ ատական 

զայրոյթի, այլ մարդկային ընդվզումի» 

Վարուժան Խտըշեան 

Մ աք ՚Բարթիզմի ժամանակ Միլըբի կ ը ֊ 

րած Հալածանքը, կամ Մ աք փարթիզ– 

մը ինքը, Հայ կեանքին եւ Հայ մարդուն 

ուղղակի ծանօթ երեւո յթներ շեն, ա յգ 

իսկ պատճառով, Հայ Հասարակութիւնը 

անխուսափե լիօրէն միայն պատմութեան 

ազդեցութեան տակ պիտի իյնայ, որ 

ինքնին բաւական չափով նիլթ պար ու– 

նակելով Հանդերձ, շի կրնար առաՀնոր– 

գել այն խաւերուն, որոնց իՀնալ պիտի 

ուզէբ Հաւանաբար ՄՒ/ՐՐ * 

Ջղագար երիտասարդուհիներու Հի-

ւանդագին երեւակայութեան ազդեց ույ– 

թեան տակ, վհուկներու, ու կախարդ-

ներու գերբնական միՀամտութեանց մա– 
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սին սարսափ մը կը տեզաւորուի Սալեմ 

՛լիւղէ բնակչութեան, մինչեւ. անգամ 

պատուելիներուն եւ. պետական պաչաօ-

նատա րնե բուն եւ. դատաւորներուն ուղե-

ղին մէԼ է Արու. Հետեւանքով, Հաւատա-

քննական ատեաններ կը Հաստատուին, 

եւ տասնեակներով անմեղներ կախաղա-

նի կը գատապարտուին ։ Անզօր կ՝անցնին 

պայծառատես ճոն Փրոքթըրի բոլոր 

փորձերը է ապացուցանելու կատարուա-

ծին Հիւանդագին բյյլալր . երեւութական 

ել անճիչգ յաբակցութիւններով կը դա-

տապարտուին իր բոլոր բարեկամներուն 

կիները, իր կինը մ ինչեւ անգամ, եւ 

վերջապէս ինք։ Իր կեանքին խնայելու 

Համար, կը պաՀանՀուի իրմէ, որ խոս-

տովանի , թէ ինք սատանան տեսած է , 

սատանային Համար գործ ահ է յ Այգ Վր– 

կայոլթիւնը ձեռք բերելով , ՀետզՀետէ 

աճող ժողովրդական զայրոյթէն վախցող 

դատարանը պիտի յաջողէ Հաստատել 

աչխարՀէն, թէ էնք անմեղներ չէ որ կա-

խաղանի դատապարտած է ( քանի ոբ ( 

աՀա՛, մէկ Հոգի գ է թ . Հաստատեց, թէ 

իրա կան ութ իլն էին կատարուած ամբաս– 

տանութիւնները, եւ սատանան երեւցած 

ու գործած էր Աալեմի մէջ, ժողովուր-

դէն ընտրելով իր գործակիցները » ճոն 

Փբոքթըբ, րոպէի մը, մարդկային տը– 

կաբացումի մը պա Հուն, 1լ ընդունի սուտ 

խօսիլ, ու յա յտաբարելէ ետք, թէ էնք 

գործակցած է սատանային, կը մերժէ 

իր գրաւոր ստորագրութիւնը թողուլ դա-

տաւորներուն ձեռքը, գիտնալով որ ա– 

նոնք պիտի չաՀագործեն իր անունը, 

ինքզինքն ին փրկելու, եւ անմեղներու ա– 

րիւնը մոռցնել տալու Համարէ Հանդար-

տած , կը գիմէ կախաղան, ուժ տալով 

իրմ է ակարներուն, որպէսզի մնան ան-

խարդախ . իրրեւ մ արդ, ու իրրեւ անուն 

անբասիր է 

թ՛ատերախաղը, իր ներկայացուած 

ձեւին տակ բազմանդամ թատերախաղ 

ս ոս է , յ>սա նըմէկ Հոգի, որոնցմէ յա-

ճախ 7 - 8 Հոգին միատեղ ներկայ են բե-

մին վբայ, եւ ներկայ են ո՛չ որպէս տ է -

ք ո ր , ա յ լ մասնակից գերակատար թաւա-

լող դէպքերուն է Ամէնէն գժուար մասե– 

բէն մ է կը բեմ ագբութեան մը, ա յգ մեծ 

թիւով դերակատարներու խազէն , կեց-

վածքին , գլի ու ու նայուածքնեբու դար– 

ձըւածքին եւ ուղղութեանց Համադրումն 

է , այնպիսի՛ ձեւով, ոբ չառաջանա յ միօ-

րինակութեան ու տափակութեան զգա յ– 

նութիւնը, ել կեանքի այլազանոլթեան 

բնականութիւնը ճառա գա յթէ գէպի սը– 

բաՀ ։ Այս խոչընդոտէն յաղթական գուբս 

եկաւ Վարուժան Խտըշեան. Հաճոյք էր 

գիտել | եւ դիտել զննող մօտեցումով , 

խմբա կան գասաւորումներէն էւրաքան– 

չիւրը ^ իր այլազանութեան եւ բնակա– 

նութեան մէջ. ել այս արդիւնքը մեծ 

մասով նորեկ սիրողներով ձեռք բեր– 

լած • . • է 

%ոյնը պէտք է ըսել բեմ ա յար դա բու– 

մին եւ տարազներու մեծ մասին Համար , 

զուսպ ու տպաւորիչ, միաժամանակ ներ-

քին իմաստին Հետ կապուած բեմ մը, 

ու յոյսերու Համապատասխան բաշխում 

մը ։ Երաժշտութեան որոշ ընկերակցու-

թիւնը չխանգարեց անչուչտ, կարելի է 

ըսել սա կայն , որ մ եծ նպաստ մը չբեբաւ , 

առանց անոր ալ Համապատասխան մըթ– 

նո լորտը կաբելի եղած էր ձեռք բերելէ 

Խաղարկութիւնը , էբ կարգին , սկըս– 

նակներու Հետ կապուած ան խուսափելէ 

տկաբութեանց կողքին, կը բերէր աոնլ 

ւազՀւ առաւելութիւն մը, գերակատար-

ներու մեծ մասին խաղարկութեան մէջ 

սեփական խաղարկութեան մը բնակա– 

նութեան կնիքը, փոխան սովրովէ խա-

ղարկութեան ( որ կրնա յ տեղ—տեղ աւելէ 

տպա ւոր ող արդէւնքէ Հասն ի լ , սակայն 

ընգՀանուր առումով կը վնասէ բնակա՛ 

նութեան է 

ճոն Փբոքթըբի գլխաւոր գեր Էն 

դուրս, միւս դերակատարներուն մէկ 

մասին Համար կարելէ է ըսել, թէ սե-

փական խաղարկութեան մը Հասնելու ճի-

գը , եւ Հաւատքը իր խաղցածին Հանդէպ 

զգալի ու գնահատելի էր , ինչպէս օրի-

նակ, Միսաք Ապաճեան՝ Վերապատուե-

լի Հէյլի գեբով, Գանիէլ Աածունեան՝ 

Պաագլինի եւ Վար գան Բաբախեան 

(ճայլզ Գարի եւ Ֆրանսիս Նըրս) * 

Օր. Սիրտն 8 . Մածունեան, Ռէպէ– 
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Սալեմի վհուկները, դաասւխագնհրը եւ գոհերը» կեդրոնը՝ Վարուժան Խաըշեսւն 

քա Նըրսէ ղերէն կը բերէր ձայնէ ու շեշ-

տի շատ յաՀող բաժին մը. նոյնը չէ կա– 

րելի ը-ել մարմնական խաղարկութեան 

Համար, շատ երէտասարգը, երբ շատ 

աարիքոա կնոՀ գեր պիտի խաղայ, ան-

կարելիութեանդ առի ւ կը գանուէ ։ Շատ 

վարժ, շատ փորձառու. դերասանուհի 

մը, բեմական թէքնիքին աիրապետած 

մէկը միայն թերեւս կարենայ էր երէ– 

աասարգութէւնը ծածկել եւ փոխարինել 

լաա յառաջացած տարիքի աէր կնոՀ մը 

ֆիզէքականն ու շարժումները։ կուղը, 

կքած քալուածքը չի բաւեր» Այս առթիւ 

ընդգծենք, թէ աարիքոանեբու գեր չս-

տանձնողները, մօտ երեք Հոգի, աեւա– 

բար չափազանցուած կուղով ըլլալու մը– 

ղումին մէշ էին, անախորժ ու անբնա-

կան է ատիկա ։ 

Էլ/ւզասլԷթ ֆր 

"քԻ^ԸրԻ գերը բաւա-

կան ծանր էր կլօ Աւետիս եան ի նորեկ ու-

սերում Համար յ Կամեցողութիւնը չպակ-

սեցաւ, ոչ ալ ճիգը։ Պէտք է շարունակէ, 

ինչպէս պէտք է շարունակեն խումրէ բ ո ֊ 

լոր անդամները. բեմական արուեստը 

դժուարին, երկարատեւ աշխատանքնե– 

բու ու տառապանքի ճամ բով յաՀողոււ– 

թեան գացող արուեստ մըն է ւ 

Վարուժան քՕտըշեանէ բեմագբու– 

թիւնԸ ւ եւ գերուսոյցի կարողութէւնը 

գնահատելէ ետք, երկու խօսք էր խա-

ղարկութեան Համ ար: Հաճո յք էր տես-

նել , թէ փսխուած էր ան, նախկին միօ– 

րինակ, քիչ մը ծեքծեքուն խաղարկու-

թիւնը տեղի տուած էր աւելի ղոսւպ, 

աւելի ըմբոն ուած խաղի մը , ինչ որ լա-

ւագոյն ճամբան է , ման աւա՛նդ՝ ՚ երբ դե– 

րերը իրենց մէշ կը պաբունակեն ւ1ելՈ– 

աււամաթիք խութեր ք Այդ խութերէն 

պէտք է խուսափ ի լ , մասնաւորապէս վեր– 

Հին տեսարանին, պէտք էր խուսափէ լ 

ԸԱա՚յ լացէ, ըլլայ շեշտերու չափազան-

ցում էն է 

Հայ բեմը սպասումներ ունէ այս 

նոր ուժերէն, եւ Վ • էՕտըշեանէն ։ 

Բ՛ փ . 
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< ՈՐ՛Ս է * 5 Մ Ա Ր Ւ Տ Ը -

ժպւժ Սարգիսհան 

Գիրքերու, ցուցահանդէսներու է երա– 

ժրշտա կան ձեոնարկներու թոՀուբոՀԷն 

Հետ, զգտչի Է նոյնպէս թատերական մեր 

արուեստէն յառ-ա^խաղացքը է 

ԱոաՀ, Համարեա քսան տարէ անընդ– 

մ ԷՀ, Համազգա յէնէ թատերասէրներու. 

«Գասպար ԻփԷկհան»^ ասպարէզէն մէա– 

հեծան տէրն էր է Վաթսունական թուա-

կաններուն, սակայն, Պերճ ՖազլեանԷ 

ղեկավարոլթեամր գործող «Վահրամ 

Փ ա փ ա զ ե ս ւ ճ » խումբը է ՚ ն ք եւս զգալուց 

էր ներկայութէւնը, իսկ այս տարէ Վա-

րուժան Խտըչեանի ղեկավարութեամբ 

«Լեւոն Շանթ» անունով նկատաոելի եր-

րորգ ում– մը իՀաւ Հրապարակ եւ ող– 

քունուեցաւ թատերասէր Հասարակու-

թեան կողմէ է 

Երեւոյթը գեղեցիկ Է ու յուսագրիչ ։ 

Վիճակագրութիւն կազմողները Հա-

րիւբ Հազարի կը բարձրացնեն մեր թի*–ը 

Պէ յրութի մ ԷՀ, ու Հարիւբ Հազարի Հաս-

նող բազմութեան , մանաւա՚նգ այսօր– 

լան կրթուած , գրական ու բեմական 

Հասկացողութիւն ունեցող ընտրանիին 

Հազիւ կրնան ժամանակ գտնել ու բաւա– 

բարութիւն տալ սիրողներէ կազմ ուած 

եւ մեր պայմաններուն մ ԷՀ գործող երեք 

խումբեր: 

Նոր խում բերան նոր իրագործում-

նեբբ Հաշուի առնելով Հանդերձ , ար/լար 

է շեշտել, որ <ք՝որժ Սարգիսեանի ղեկտ– 

վարած խումբը կը պաՀԷ իր տիրական 

Հանգամանքը է Բայ լ մը ետ շ՝ եր թա ր ա– 

մ Էն տարի, իր ցուցաբերած կոկիկու-

թեան , բծախնդրութեան ու յա յտնա բե-

րած նոր նրբերանգներով ամէն տարէ 

նոր թափով ծափաՀարութիւննեբ կը խլէ 

սրահը եօթ—ութ անգամ բեբնէ—բերան 

լեցնող տարբեր խաւի Հանգի սա կաննե– 

րէնէ 

Հինը իր նուաճած բարձունքին վրայ 

տեսնելու ապաՀովութենԷն ետք, կենսու-

նակ նորերու երեւումը ուրախալի է ու 

վստահելի գրաւական մը ասպարէզին 

Հարստացման տեսակէտով է 

Գիտելի է , որ յիշեալ երեք խում բերն 

ալ օտար հեղինակներու փիէսները բեմա– 

գրեցին թատերական այս եղանակինտ 

«Գասպար ՒփԷկհան» ու «Վահրամ Փա– 
փա(|եան» խում բերը անցեալ տարի ու 

աո. շի տարիներուն ալ նախապատուու-

թիւնը տուած էին օտար թատերագիր-

ներուն հ Ասիկա անբնական չէ որովհե-

տեւ դերասանի մը նախասիրութիւնը 

պա յմանական չէ : Ասպարէզին մ ԷՀ 

որքան խեղճ սլիտի ըլլար մեր վաս-

տակը , եթէ օժտուածները սահմ ա– 

նափակուէին մեր ածուին մէՀ՝. Որովհե-

տեւ, գաղտնիք չ է , կարելի է միայն ու 

նախապատուութեան կարգով յանձնա-

րարել է ան թի «Կայսրը», «Հին Ատո– 
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ւածներծք, մկրաաման խիստ պայմանով 

դուցէ նաեւ. «Ինկած բերդի իշխանուհին* 
ո լ «Շւլթ-այ ո ւ ա ծ ը » , յետոյ միս ու. ոսկոր 

ունեցող եւ ոելէ դերասանի արժան իքն 

րր թեւաւորելու ղօրութեամր օժտուած 

Օշականի « Մ ի ն չ ե ւ Ո ՞ ւ ր » / » , բարքերու 

ցուցադրութեան Համար՝ շատ-՛շատ Վ,ըր~ 

թանէս ֆափաղեանի «ԺայՈ֊ը» , մեծ զի-

ջումներով կրնանք կրկնապատկել տըր– 

ւած թիւր« բա յց տասէն անդին շենք 

կրնար անցնիլ ; Մ եր կարծիքով, օրի– 

նակ, զուտ մսխում էր Րաֆֆիի այլապէս 

արմէքալոր «Ոսկի աք ազազած Համար 

Ժ՚ոբժ Ստբգիսեանի թափած թատերա-

կան ջանքը ու բոլորովին անկարելի՝ 

Շիրվանզադէի անարիւն իրապաշտու– 

թեամբ կա ոռ լցուած «"ք^սասծ^Լ բեմ առ-

դրութիւնը յ 

Ուրախալի է , որ ներկայիս թատե-

րական մ եր խումբերը Հա յկական նիւթեր 

Հ րամցնե լու սա Հ մանափա կ մտայնու– 

թեամբ շեն նայիր իրենց արուեստին ու 

բաւ Համարելով նախկին զիջումները՝ կը 

փորձեն անձնաւորել մեծարժէք թատե՛-

բադի րնե բու կերտած մեծ անձնաւոր ույ– 

թիւնները է 

Ընտանեկան գաղտնիքի մը թափան-

ցելու Հիւանդագին Հետաքրքրութեան մը 

Հիման վրայ կա ռո լցո ւած թատերախաղ 

է «Ո՞րն Է ճշմարիտը*։ Երկրաշարժի մը 
Հետեւանքով^ քաղաքապետարանի խոր– 

Հըրդական մը Փոնծա, իր անյայտ կի-

նը եւ զոքանչ մայրը տիկին Ֆլորա կու. 

գան ու կը Հաստատուին ուրիշ քաղաք 

մը, ուր ֆոնծա ել կինը կ՚ապրին առան– 

ձին, իսկ զոքանչը տարբեր թաղամասի 

մը տարբեր յար կա բաժնին մէջ ։ Փոնծա 

Ի՛նք կը Հոգայ զոքանչին ապրուստը ք 

(""յց խստիւ արգիլած է անոր աղջկան 

Հետ Հանդիպումներ ունենալ ։ Մայր ու. 

Հաղջիկձ զիրար կը տեսնեն Հեռուէ Հե– 

ռու միայն, փողոցէն պատուհան երկա-

րող անջրպետով մը, իրարու Հետ Հա-

ղորդակցութեան մէջ կը մտնեն նամակ-

ներով ու նամակները կը փոխանակուին 

վերէն իջած կողովի մը միջոցով, Մ Օր 

ու աղջկան միջել Հաստատուած փոխ– 

յարաբերութեան այս անբնական ու 

խիստ արտառոց ձեւը կը շաժէ տիկին 

Ֆլորայի դրացիներուն Հ ե տա քրքրութիւ՞-

նը եւ կը դաոնա յ օրակարգի Հրատապ 

Հարց։ Երեւոյթին թաքուն պատճառը 

Հասկնալու Համ ար կը կազմ ուին խորա-

մանկ Հանդիպումներ ։ Փոնծա կը Հաս-

տատէ , թէ իր առաջին կինը տիկին Ֆբ– 

լորայի աղջիկը մեռած է , բա յց տիկին 

Ֆլորա խենթ ըլլալով՝ կ ՝անգիտանա յ իբ 

աղՀկան մաՀը եւ կը շարունակէ Հաւա-

տալ , թէ երկրորդ կինը իր աղջիկն է . 

իսկ տիկին Ֆլորա կը պնդէ, թէ փեսա՛ն 

իր Հաւասարակշռութիւնը կորսնցուցած 

մէկ պաՀուն՝ կարծած է , թէ իր առա-

ջին կինը մեռած է եւ ինք ամուսնացած 

է երկրորդ անգամ ։ Ենչ կը վերաբերի 

անջատ ապրելու, իրողութեան* Փ ոնծան 

արուեստական այգ խ ո չըն գոտ ը ստեղ-

ծած է որպէսզի տիկին Ֆլորան ի բա կա– 

նութեան չբախի ու չարոլնակէ ապրիլ իր 

պատրանքով, իսկ տիկին Ֆլորան փե-

սա յին նոր տագնապ մ ը չպատճառելու 

մտաՀոգութեամբ կը կատարէ աղջիկէն 

Հեռու ապրելու անոր կամքը է իւրաքան-

չիւրը ունի իր Համոզումը, կ՚ապրի ի՛ր 

ճչմարտոլթիւնը ու գոՀ է , գոՀ չեն մի-

այն միւսները, գուրսէն գիտող Հետա– 

քըրքիրները, որոնց Համար օր մը փե-

սան է խենթը, օր մը զոքանչը, օր մը 

մէկուն կողմն է ճշմարտութիւնը, ուրիշ 

օր մը մ իւսին , ել ա յսպէս մ ինչեւ. վերջ, 

ու վաբագո յրը կ՚իջնէ , բա յց առե գծուա-

ծը կը մնայ անլոյծ, ու Հարցումը աո-

կախ՝ «Ո՞րն Է ճշմարիտը»։ 

Առանց վերապահութեան ըսենք, որ 

Ժորժ Աարգիսեանի ղեկավարած խումբը 

Հաւաքաբար կրցաւ, այս առեղծուածա– 

յին , հետաքրքրաշարժ, խո րապէս կեն-

դանի թատերախաղին մթնոլորտը փո-

խանցել Հանդիսատեսին է Տասէ աւելի 

դերակատարներէն Հազիւ, երկու—երեքին 

մ օտ նուաղումներ կռաՀուեցան է ՛հոր ըն-

ծան եր էն երկուքը %ուարգ Վարդա– 

պետեան ( Ա ո ր ե լ լ ի ) եւ Լիլի Աթթարեան 

( Չ ի ն ի ) յայտնապէս զգացուցին իրենց 

բեմական կաբողոլթիւնները, մանաւանգ 

առաջէնը, որ իր շարժուձելերուն բնա-

կան ութ համ բէ ձայնական շնորՀներով ու 
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ՎերՀին տեսարան ՚ կեդրոնը Տիկին Փ ոնծա -

տիկին Ֆլորային աղջիկն եմ , եւ պարոն Փոնծայի երկրորդ կինը> 

համ արձակութեամլւ ն կա տառե լի ուժի մը 

տպաւորութիւնը գործեց է Միւսները 

ՎաբգգԷս Վարգապեաեան (Սորելլի) ( 

Արշալոյս Պօյաճեան ( Ա մ ե լ ի ) , Արփի 

էՕաչատուրեան (Տիկ* Փոնծա) և 8արու-
թիւն ԳարրիԷլեան (քաղաքապետ) , բե-

մական կեանքի իրենց փորձառութիւն-

ներով լաւապէս նպաստեցին ընգՀանոԼր 

գործին է Ժորժ Աարգիսեան (Փոնծէո) , 

Հակառակ իր կարճ գերին, ժորժ Սար– 

գիսեանն էր նորէն, իր ներկայութեան 

բեմը լեցնող ծանօթ ուժը է Ա՝այրական 

զգացումներէն եւ զաւկէն Հեռու ապրե-

լու ստիպումէն բխած Հակասական ապ-

րումները փոխանցելու պատասխանատու 

գեր մը վստաՀուած էր Զ^փիէ֊ռ Շանթին* 

ի գէմս Տիկ՛ Ֆլորային է Զեփիւռ Շանթ 

ցարգ այսքան ծանր գերի Հէը մ ԷՀ չէր ե– 

րեւցած * Տիկին Ֆլորայի կերպարին անձ-

նաւորումը եղաւ տարիներու իր փորձա-

ռութեան պսակը ւ 

Իրենց սեփական ճչմարտութիւնները 

ապրող վերջին այս երկու տիպարներուն 

ել ուրիշներու ճշմարտութիւնը երեւան 

Հանելու յիմար Հետաքրքբութեամբ տը– 

ւայտողներուն միՀեւ՝ Փիրանտէլլօ ստեղ-

ծած է բոլորովին տարբեր անձնաւորուէ 

թիւն մը, մարգոց Հոգիներուն թափան-

ցելու անկարե լիութիւնը յիշիցնող եւ 

նոյն ատեն ունայնամիտ յաւ֊ա կնութիւն– 

ներու ւԼրայ քրքչացող տիպար մը Լո– 

տիզի ՀԳալուստ ճանսըզեան) , որ կը 

ներկայացնէր կարելի միակ ճշմարտուք 

թիւնը, Փիրանտէլեան աշխարՀը բարգ, 

առեղծուածային , իմաստութեամբ յագե-

ցած , սխրալի Տ Լոտիզի—ճանսըզեան ըս– 

կիզրէն մինչեւ վերքէ բեմի վրայ մնաց եւ 

իր անկեղծութեամբ, մարգոց դիմակ-

ները վար առնելու յանգգնութեամբ, 

քրքիջներով եւ խօսուն լռութեամբ գրե– 

թէ անընգմէՀ իր վրայ կեգրոնացած 

պահեց Հանդիսատեսին ուշադրութիւնը ւ 

Ատացական բացագանչութիւններէն ու 

շեշտեբու միապաղաղութենէն ձեր բա– 

զատուելովն Գալուստ ձանսըզեան կրնայ 

առաւել չափով մը պարտագրել իր ինք-

նութիւնը է 

իր ամբոդիւթեան մէք «Ո՞րն Է 
ճ շ մ ա ր ի տ ը » Համազգայինի « 9 ՝ ա ս պ ա բ Ի– 

փէկեան* խումբին լաւագոյն բեմագրու– 

թիլններէն մէկն էր, աւելի մ՛եծ փիէսներ 

ներկայացնելու յոյսը ներշնչող վստաՀե– 

լի նոր փաստ մը է 

է . 
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: 

«ԳԷՈՐԳ ՄԵԼԻՏԻՆԵ8Ի» 

Յատկապէս Մեծ էղեռնի Յիսնամ– 
եակէն ետք, հայ գրականութեան ներ-
կան ու ապագան մտսւհոգութեան ու 
գուրգուրանքի մասնաւոր առարկայ դար-
ձան լ | փ ի ւ ո ք ի մէջ եւ գրագէտները աշ-
խուժացնելու եւ անոնց վաստակը ծաւա-
լելու գործնական քայլեր առնուեցան։ 
Ընթերցողները, սերունդ առ սերունդ, 
պիտի տեսնեն ու րնաւ պիտի չմոռնան 
անունները երոր Առաքէլեանի, Ցակոր 
Աշձեանի, Գէորգ Երեւանեսւնի, էյրուանդ 
Պարսումեանի, Ա • Տէրեանի ու իր տաս– 
նըմէկ ընկերներուն, որոնք իրենց ծախ-
քերով յաջորդարսւր հրատարակութեան 
տուին Ս* Վրացեսւնի, Եդ • Պօյանեանի, 
Զ • Որրունիի , Ս • Փանոսեանի ել կ • Փօ– 
լատեանի վերջին հատորները։ Րւ մտա-
ծել տակաւին, որ մեր կագմած վերի 
ցանկը այս նոր երեւոյթին ամրողջ պատ-
կերը չի ներկայացներ: 

Անհատ մեկենասներու յայտնարե– 
րած այս ագնուական ժեսթէն գատ, նո– 
րէն Ցիսնամեակի օրերուն, հիմը դրուե– 
ցաւ գրական մնայուն մրցանակներու, 
որոնց արդիւնքին ընթերցողը սկսաւ ար-
դէն հաղորդակից դառնալ, ինչպէս կը 
վկայեն այս եւ դիմացի էջին տրուած 
գիրքերու լուսանկարչական պատճէննե-
ր դ 

Հաստատուած գրական մնայուն մըր– 
ցանակներուն մէջ1 իրենց տարողութեամր 
ամէնէ՛ն ուշագրաւները կր հանդիսանան 
«Գ - Մելիտինեցի» մրցանակը եւ «Հ • Աէ– 
րէնկիւլեան» մրցանակը : Ասոնցմէ ան– 
միջապէս ետք, պէ՛տք է յիշել նաեւ 
«Հայկաշէն Ուգունեան» մրցանակը, որ 
առաջին երկուքին պէս ամուր հիմերու 
վրայ դրուած ըլլալ չի թուիր թ է ե ւ , րայց 
կա՛յ ու ամէն տարի գգալի նպաստով մը 
կը վար ձա ար է երկու–հրեք գրչի մարդ։ 
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«ՀԱ8Կ ՍԷՐԷՆԿԻԻԼԵԱՆ» 

Անհատ մեկենասները եւ մեկենսւսու– 
թեւսն վերոյ իշեսւլ մնայուն աղբիւրները 
մ՛իասին լաւագոյնս կը ցոլացնեն մեր վա-
ղեմի ժողովուրդի իմացա պա շա նկարա-
գրին քանի մը գիծերը : Հարուստներու 
դասուն մէջ որքան ալ «հոգիով աղքատ-
ներուն» տոկոսը ճնշիչ ըլլայ , պիտի ըն– 
գունինք որ մեր ժողովուրդը իր հոգե-
լոր , կրթական ու իմացական կալուած-
ներ ւււն կապակցութեամբ՝ բազում պատ-
ճառներ ունեցած է յաջողած մարդոց ե– 
րսւխտապարտ ըլլալու: Հարիւրաւոր եկե-
ղեցիներ կաււուցուած են, հարիւրաւոր 
դպրոցներ ու լոյսին հանուած են հարիւ-
րաւո՛ր գիրքեր ընդ եովանեաւ իշխան-
ներու , ամիրաներու կամ ունեւորներու: 

Ներքին վատասերումներէ զերծ մը– 
նացած հայ մարդը , կը թուի , թէ չի կըր– 
նար անձնուիրաբար, մինակը վայելել 
իր աշխատանքին ու յաջողութեանց պը– 
տուղը, վայելքի պահուն անպայման կը 
փնտռէ ուրիշը , իրեն ծնունդ տուած հա– 
ւաքականութիւնը յաճախ ու անոր հետ 
կը կիսէ իր շահը, երբեմն կ՚ընծայաբերէ 
շահուն ամբողջութիւնը: V Մելիտինե– 
ցին կամ ողբացեալ Հայկ Սէրէնկխ֊լեա– 
նի պարագաները հայ իրականութեան 
հռչակուած մեծահարուստները չեն, նիւ-
թական հարստութիւնը չէ որ ներշնչած է 
իրենց այս կտակներուն կազմութիւնը , 
այդ կտակները արդիւնք են անխաթար 
մնացած ներքին հարստութիւննեբու մը– 
ղումին, գեղեցիկ գործի մը ծառայելու 
անդիմադրելի տենչի մը : 

Հեղինակները երկնեցին, մրցանակ-
ները պսակեցին , կը մնայ որ ընթերցողը 
բերէ ի՛ր մասնակցութիւնը, կարդայ եւ 
տարածէ կարդացածը, տարածէ գրող-
ներուն գործերը ու գրողներուն գործերը 
լոյսին հանող անձնաւորութիւններուն 
զոհաբերող ոգին: 
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« Տ Ա Ռ Ա Պ Ա Ն Ք » 

(ճեՂՒՆԱԿ՝ Մ. Ի Շ Ի ՚ Ա Ն 1 

ՊԷՅՐՈԻԹ - 1968 

Այնքան ատհն ոբ աչքեբ՝ կը յտլփ* 
ցբնհճ զիրենք գիսազ աչքերը, այ 8քաճ 
ատեն ոբ շրթունք մը եաոաչա&քով կը 
պատասխանէ շրթունքի Հը, այնքան ա» 
ահն ոբ երկու հոգիներ կբ&ան ընգհլուգ– 
ւիլ համբոյրի մը մէյ– • • գոյութ-իւծ 
կ ՛ունէ նայ բ ա &աստե զծու թիւնը: 

Կ– 

Երկու. ք " ր աո ա^ փտար գրականութեան 

մը մաաեաՆին մ է չ արձանագրուած վերի ճըչ– 

մարտոլթեան նո՛ր մէկ Հաստատումը կը Հան-

դիսանա յ V . իշխանի քերթուածներու վեր Ան 

Հասարը՝ - Տէասոպանքք տ 

Արդարեւ՚ արցունքոտ ալքերէ թր ալքե-

րուն Հասնող տրտմալոյս Լողերով, ուրիշներու. 

Հառաչող չրթներուձ արձագանգ աուող ի՛ր աըր– 

տին Հառաչանքով, եւ վեր չապէա՝ տառապող 

մարդկութեան հոգիին ել. բանաստեղծի կարե– 

յոյղ ել ղգայնոա ի՛ր հոգիին Համբոյրէն ծնունդ 

առած քերթուածներու լարք մըն է թ . իշխանի 

հ Տաոապանք ֆը ւ 

Կարօտներու երկնագոյն պաաոլՀանին ար– 

մրկած, կամ՝ կեանքն իր երազ մը, իսկ կազն 

իրեն կեանք ըրած ՀՏուներու Երգ*ի, էԿեանք ու 

Երաղֆի քաղցրալուր քնարակիր Ա. իշխանը, յե– 

ղակարծ դիմաշրչումով մը ել նախավերջին հա-

աորովը (էՈզչո՚յն քեղ կեանք*) դարձած էր բա-

դ՛՛՛՛եան բանաստեղծ Հ որ՝ բաժակն ի ձեո֊ին՝ 

Կ ՚ ՚ ՚ Ր Գ է ր կեանքի «ւրախոլթի լնըլ, լաւաաեոոլյ– 

թեան պատասխան մը ձեւակերպելով Ապոլ 

Մահարիի յոռետես ութեան, 

քանի մը տարի Հազիւ անց՝ V՛ Իշխան ԿէԷ 

խոնարհի կարծես Ապոլ Լալա Մահարիի իմաա~ 

տոլթեան աէւէեւ, ու Հ$աոյսպանք%ի առաքին Է– 

2ին վրայ կ^ արձանագրէ արար մեծ րանաաա եղ՛-

ծին դալւսնած ճշմարտութիւնը* 

Մ հ 6 ք կ ը տ ա ռ ա պ ի ն ք 

Է լ ա ո ի կ ա մ ի ա կ բ ա ն ն Է 

Զ ո ր վ ս տ ա հ գ ի տ ե ն ք 5 

Ասկէ անդին՝ գմուար ք՝րւքար . Իշխա-

նի համար պատկերազարդել կեանքը լեցնող 

տառապանքը ւ 

Հոս՝ մայր մըն է որդւոյն շիր մին վրայ 

ողթակոծ օրօր երգողը, Հոն՝ աշխար Հէն մոռցո-

ւած մամիկ մըն է խուցին մէջ առանձին աուա 

սւողը, երրորդ տեղ մը բանտի մը անկիւնը 

ծեծի տակ գալարուող մըն է Հառաչողը* • . կլ 

այսպէս՝ շարունակ, տխուր պատկերներու չար– 
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Մ • Իշխան անձնականի պարունակէն 

ելած, ինքզինք մ ոռց ած կ՛ապրի անանձնական 

ապրումներով ել զգացումներով, այսինքն՝ Ու-

րիշ ներով, սւաո֊ապող մարդկոլթեամբ ։ 

«իՕչպէ ՚ս կրնաս փակել փեղկերը սրտիդ 

Հեծկլտանքին դէմ մարդկային արցունքին): 

Աշխար Հի ^աւով այնքան Հիւանգ Է բա-

նաստեղծի Հոգին, որ դժոլաբ կը ծամէ իր Ա՛ք– 

գար պատառը Հացի**» 

Չափազանցութիւն մը ըլլալէ Հեոյէւ կը 

թուի ՛է եղէ բանաստեղծական այս գերզգա յնու>– 

թիւնը, երբ գիտենք, թէ ան կը փրթի -Բ-Է մշ՝ 

որ տեսած է կաշի ու ոսկոր մնացած ու անա-

պատներէ ազատած Հայ բեկորները, որոնց ս ՚ ֊ ր ՜ 

լականները յաճախ անքն են տակաւին իր ՚°ձքե– 

րուն, եւ անոնց քաղցն ու պապակը գեո. ելա կը 

ւոանէեն իր Հոգին է 

Տառապող մարդկութեան վյրայ ակնարկին 

ծիրշ ընդլայնելովդ Մ • Իշխանի երեւակայու-

թիւնը մերթ կը Հեռանայ իր անմիԼական շրջա-

պատէն եւ կ՛՚երթայ մինչեւ Աիպերիոյ ձիւնա– 

ծածկ տափաստանները ել անոնց սառնամանիքին 

՛՛Ո ԺՒԳ 

Աւելի արաագրալ ել յաԷոՂ. ^ Քեր-

թուածները սակայն, որոնք բանաստեղծի ղգԱՒ– 

յս/րանքներուձ ան մ ի Լա կան սահմաններէն կու 

գան, չեն մնար լոկ մորթի ղգայնութիէձ, այլ կը 

սոլզուին մինչեւ սիրտը եւ կանգ կ՝առնեն խոր-

հուրդի մը դէմ յանդիման (*Մ–Հը կայ*, էԱլե– 

լոր Պանդուխտը*» ՀԳուն միացար մեր Հողին*, 

ելայլն) է 

ՄաՀուան ներկա յութենէն թելաբեկ՝ ընկ– 

ճըւած Հոգեվիճակ մը կը տիրէ Հատորին մ էէ։ 

Բանա աո եզեր կը կսկծայ, ցալ կը ղգս՚յ՝ տառա-

պող, կեանքի էւղբերգութեան զոՀ գտցող 

ներ տեսնելով ւ կ՝ախտաճանաչէ ցաւը, ք՚ձԴ *" * 

դարմանի մասին չի խօսիր, այսինքն* ընդվզում 

չենք գաներ իր մօտ, այլ կրաւորական, պտբ– 

պոլողական սրտայոյղ կարեկցութիւն մը։ Մ աՀն 

է գերագոյն դարմանը, ել Աստուած՝ միակ 

Փրկարարն ոլ Փրկութիւնը Հրալիս խարէն*, 

*Եթէ էԸԱա՚>) » 

Մ թնոլորտը բոլորովին կը փոխոլի, երբ 

\ք • իչխան կը բարձրացնէ ԳէՈԼխը տապանաքա– 

րերէն վեր եւ աչքերը կը մխրճէ անհուն կա– 

պոյտին, տիեզերքի անծիր աարածութեանց գո-

գը։ թափ կ՛՛առնեն թեւերը, կը լայննա յ թռիչ-

քը, եւ Աստդանաւորդին ոգեւորիչ երդը շրթուն-

քին՝ կը թեւածէ գէպի Տ ի ե զ ե ր ք ի ի ր դ ա ս ա կ ի ց ը ։ 

Նոր Հորիզոն մը կը նուաճէ քերթողութիւնը I 

իսկ Հատորի վեբՀին մասը, ՀՈւխտաղձա– 

ցութիւն*ը, իր ոգիով եւ յաԼող մասերով կը 

վկայէ, թէ տոՀմիկ բանաստեղծը Հաւատարիմ 

կը մնայ միշտ իր շունչին ու արուեստին Տ 

Մ • իշխանի քերթողական արուեստի չըր– 

Հագծէն ներս յաւելում մը կը բերէ էԱո-ալփա* 

քերթուածը իր գնացքով եւ յղացումովւ 

Տարդ՝ կեանքի սեւ ու սպիաակ եզրերուն 

միչեւ երթեւեկ մը եղած էր Մ՛ Իշխանի Հոգին, 

նախորդ երկերուն մէշ քալած էր ան՝ մութի եւ 

լոյսի կածաններէն փոխն ի փոխ, միշտ Հետտ– 

խուզած երջանկութեան գանձեր եւ գինովցած 

թախծոտ արցունքներու Հեշտանքով, ամէն յու*– 

սախաբութենէ ետք գոհութիւն զգալով սակայն, 

որ Ծիչերկրականի խաղաղ ափունքին կը պարէր 

ինք տաքուկ արեւին տակ (^Գոհութիւն* - Սակի 

Աշուն, Է1՝ 2 0 3 ) 1 

էՏ–ոս՚պանք*ը ժամադրավայրն է աւելի՝ 

կեանքի ցաւին եւ մաՀուան տրտում ստուերին, 

որոնց դիմաց՝ կեանքէն չբաժնուելու կարօտով 

կ՝արիէնի բանաստեղծին սիրտը I 

Գ՛ Ծելիտինեցի գրական մրցանակին ար-

ժանացած եւ յոռետեսութեամբ թաթաւուն այս 

Հատորէն ծնող լաւատեսութիանը ա՛յն է սակայն, 

որ Մ* Իշխան կը պաՀԷ ինքզինք վաւերական 

բանաստեղծի գիրքերուն վրայ < Ու կը ներշնչէ 

այն Հաւատքը, թէ էՈակի Աշոան*էն եաք, բախ-

տաւոր օր մը, երջանկութիւնը պիտի ունենանք 

ողիէնելոլ իր ՀԲիւրեղեայ Յմեււը*։ 

3՛ Գ– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 



.ք՝ Ա Գ Ի Ն 

« Պ Ա Ն Դ Ո Կ » 
(ՒԵՂՒՆԱԿ՝ Ս.ՐԱՄ 1Ա8ԿՍ.Ջ ) 

ՊԷ8ՐՈԻԹ - 1968 

Մինչ ուրիշ գրողներ յիսունի սեմին դան-

դաղութիւն մը կը սկսին մատնել կամ քէն ընե– 

չով կը քաշուին հրապարակէն, Արամ Հայկազ, 

ընդհակառակնէ " ՛ յ գ աարիքին ակաալ. աւելի աշ-

խուժացնել ստեղծագործական իր թափըւ 3 ի ՛ու– 

հական թուականներուն, յիսունէն մէկ պակաս 

աարիքին (1949)1 խմբագրեց <8եղի& ձայՕը» 

անուն իր աոաջին հատորը, հինգ աւարի 

լոյս ընծայեց « Տ ե ղ ի ն ճ ա յ երկրորգ հատո-

րը ( 1 9 5 4 ) I Պ"՚տմուածքներոլ այտ երկու հա-

տորներուն հորդեց գրագէտի գրչով գրուած 

ու ճաշակով խմրագրուած Հէապի էէ–Գտրաճիսաբ ն 

ու իր հերոսամարտը» (1957) * Հնգամեակ մը 

անց՝ «Չորս աշիաբե» (1962) խորագրուած 

պատմուածներու, նոր հատոր մը, իսկ 1967*^ 

կարգ մը գրուածքներու վերամշակումով, վեր-

ջին տարիներուն մարմին առած պատմուածնե-

րով ու յոլշերով կազմեց իր «0)անդոկ»ք | 

Անուններով ու թուականներով կազմուած 

այո պատկերը պերճախօս է ինքնին< Մարտիրո-

սաբար գիրք հրատարակելու վկայութիւն մը կր 

բերէ անիկա, իր էջերուն մ էէ սիրո, գրած ու 

"*յլ"3 սրտին հասնելուբաշխուելո՛ւ. տենդով 

տրոփող մարդու մը իրաւութիւնը կը թելադրէ 

պատկերը, որուն մէջ խորանալու աշխատանքը 

վստահինք ընթերցողին ու ըսենք անմիջապէս, 

որ՝ 

Իր գործերը հատորներու մէչ ամփոփելու 

ձեոնարկէն շատ աոաէ, կրնանք ըսել գրակա-

նութեան սեմին ոտք գրած օրէն* Արամ Հայկազ 

համարուեցաւ Սփիւռքի գրականութեան սակաւ 

ընտրեալներէն մին, փնտռուած աշխատակիցը 

բազմաթիւ, թերթերոլ եւ տասնամեայ փորձ մը 

չունէր իր ետին, երբ մարդիկ դասագրքերոլ եւ 

գրականութեան պատմութեան մէչ նուիրագոր– 

ծեցին իր անունը է 

Որովհետեւ, Արամ Հայկազ իրեն հետ բե– 

րած Էր Էականը, դիտելու, ընտրելու, արաաս– 

ւելոլ, խնդալու, ներկայացնելու ուրոյն կերպ 

մը, ո՛ճ մը, հեռուներէն ժառանգուած արեան մը 

մոգական կարկաչը տակաւին, մխացող վէրք մը 

ու վէրքին վ յ ՚ ա յ ծիածանուող սփոփարար ժպիտ, 

պարզ հոգի մը ու պարզութիւն, լեռներուն չէա-

նային հարստութիւները Էջերուն վրայ վերա– 

կենդանացնող աչք ու դաշտերս ւն երկունքն ա 

բարութիւնը Ընթերցողին մէջ ծաւալելու, ընդու-

նակութիւն, 

Ընդգծուած այո ստորոգելիներուն շնորհիւ՝ 

ցեղին բոլոր խաւերը ունկնդրեցին Արամ Հայկա– 

զի երգած «Ցեղին ձայնը», հեաեւեցան իր «Ջոբփ 

Աշխարհ»–^ չորս տարբեր տիպարներուն ել տա-

րակոյս չկայ, թէ նոյն վատահսւթեամբ մաան 

նաեւ. « Պ ա ն դ ո կ ներս։ 

«<1)անդոկ>–^ մէչ եւս նոյն «ձայները» լե-

ցուցած է Արամ Հայկազ եւ հոն տեղ գաած 

մարգերը « Տ ո ր ո Ա շ խ ա ր հ » ^ մարգերէն ընտրուած 

տիպարներ են նորէն, իր ծննդավայրի ան մ ի– 

Լական շբ Լան ակին ու Պոլսոյ մէէ ճանչցած հա-

յերն են նախ, Գարահիսարի մ ԷԼ ու աքսորի 

ճամբաներ ուն վրայ իր կերպարանքը դաժան»– 

րէն ցցած թուրքն է յետոյ, ապա* « Ք ի ւ ր տ ի ս – 

տանի լեոներուն լքէ՜ք > բաւականի՛ն քիւրաու^– 

թիւններ ըրած քիւրտը, իսկ չորրորդը Նոր Աշ-

խարհի մէչ նոր ղգայնութի ւններ երեւան բերող 

հայն է եւ բոլորովին տարբեր աշխարհահայեացք-

ներու տէր օտարը ( 

ինչպէս միւա հատորներուն, նաե՛ւ <Գա&– 

դ ո կ » / & մէէ, Արամ Հայ կազի յայտնաբերած տի-

րական յատկանիշը « Տ ե ղ ի ն ձ ա յ Տ » – ^ Լ հաղորդած 

որակն է , որ մեր պաամ ութեան վերիվայրում– 

ներուն հետ ունի յարաբերական ելեւէՀ մը, 

խաղաղ, շինարար, արդար մարդու մեղեդի է 

մերթ անիկա, անիրաւուած, աքսորուած, Հայ»– 

գըւած բաղմոլթիւններոլ ողբ, իր ապրելու, ի– 

րալունքը կեանքին պարտագրած, յաղթանակած, 

դրօշա՛կ պարղած հրաշագործներու որոտընդոստ 

աղաղակ I 

Ընդհանրապէս այն կարծիքը կը տիրէ, թէ 

Արս՛ մ Հայկազ առաւեչարար ինքզինք կը դնէ 

էգերուն մէչ եւ աոանձին ու ինքեաբալ հերոս– 

ճ1ց1է1Տ6ճ Ե՛վ 



ներ հանդերձելու մ ա օն ա լոր ճիգեր ի գործ չի 

գներ է Այս տպաւորութիւնը ճիչգ ՐԱալ"վ Հան-

դերձ՝ բացարձակ չէ ւ Աշխատանքը, սէրը, ղո– 

Հարերութիւնը, սպասումն ու կարօտը, ան Հա-

տական ա՛ յ լ տագնապներ ո ւ Հաւաքական ապ-

րումներ անձնաւորող տիպարներ կան «Պաճ– 

մէշ, որոնք իրենց սեփական դիմագծով 

անպայմա՛ն կը տեւեն ընթերցողի մտքին մէԼւ 

Բարի ու սրտառուչ վախճանով ժ՜ամկոչ Աղա– 

Հանը, ձուկի մաքսանենգ կուծինը, իր անաււա– 

կութիւններով Հռչակուած Համակրելի Լոշիթան ու 

ողբերգութեամբ պսակուած անմոռանալի Լին ան 

անձնաւոր ութ ի ւններ են, որսնք իրենց կեանքը 

կ՚ապրին Արամ Հայ կա ղի ԷԼերուն մ վ է առանց 

Ա. Հա յ կա ղի մասնակի միԼամտոլթիէններոան է 

տ՛երեւս առանձնապէս պէտք է շեշտ ել 

տարրեր փորձառութիւներով ու մթնոլորտներու 

մէէ Արամ Հ ՚ ս յ կ - ՚ ղ ի սեւեոած մօր կերպարը < 

Ուղղակի « Ս ՛ ա յ ր մ ը » խորագրուած է անոնցմէ 

քրտուՀի մըն է միւսը՚ այրի, թշուառ, իր 

մերկոլթիլնը ծածկող յետին կտաւէն իսկ Գ"լրկ 

կին մը| որ իր գաւակներուն Հոգեպահուստը 

գողցած էոագրոշ դէմ բողոքելու Համար « մ ե ր կ , 

ր ո լ ո ր ո վ ի Օ ւ մ ե ր կ , մ օ ր Է մ ե ր կ * կ ը նետոլի դուրս, 

ու իր մերկութիւնը մոռցած* զաւակներուն Հա-

մար օգնութիւն կը պաղատի մ ի ւ տ ի ր է ն , միւս-

ներէն, բայց շբՀապատը, Հանըմներն ու Հանըմ– 

ներս ան գլխաւորած կիները մանաւա՚նգ, չեն ու-

զեր անդրադառնալ անոր կսկիծին, ողբերգու-

թեան, տարբեր գոյն մը կու տան երեւոյթին, 

կը տեսնեն անոր արտաքին երեսը միայն սւ 

տարբեր շարժառիթ մը կը վերադրեն անոր աագ– 

նապին, ու ծնունդ կ՚աոնէ Հակադրութիւնը չս-

տեղծող բամբասանքը՝ « ր ո ՚ զ ը , ք ա ՛ ծ ը , ա ն ա մ օ ՛ – 

ԱոաԼինէն եւ քրտուՀիէն բոլորովին տար-

բեր է եւ Ա՛ւելի արտայոյզ տարագիր ու որդեգիր 

միւս աղչկան պարագան, քիւրտի ասանը 

Հարսնացած ու մայրացած Եւգինէի տռամը« 

«փիւրսփստանի լեոներուն մ է յ » են նորէն, Հա-

յաստանի Հռչակած անկախութեան թա-

փանցած է Հոն եւս, քիւրտերուն խնայած բե–ք 

կ» բները փախչելու եւ ազգին գիրկը վերադառ-

նալու 

երազ մը կը փայփայեն, մինչ Եւգիձէ*՛՝ 

« է ս չեմ կրնար աս տունէն, աս տեզէ& 

բաժնուիլ. երեի այ ունի մ» • • Հետս տանիմ՛ 

Թուրքին, Քիւրտին փիճնյւդ հետը րերաւ պիտի 

ըսեն, հոս ձգեմ՝ չե՛մ կրնար– • • իմ արիւնէս, 

իմ մարմինէ ՚ս են ծնած– • . փորիս մէշ են մ ե ծ -

ցած ու կա՛՛թս ծ ծ ա ծ * . , կը սիրեմ զիրենք, կը 

հասկնա՞ս, կը սիրե՛՛մ զիրենք* • • » : 

Գրականութեան եւ արիւնին միԼեւ մղուած 

այս պայքս/ րը, երկու ճշմաբտութիւններոլ այս 

բախո՛ լմը, ու քանի մը բառերով պատկերի ՈԼ 

արձանի վերածոլած մօր կերպարը դարձեալ, որ 

միւսներուն պէս անդիմադրելի է ու « 4 ) ա ն զ ո կ » / » > 

մէշ Հիւրընկալուած ամէնէն ինքնատիպ էակը է 

Արամ Հայկազ Հայր, մայր, եղբայր, ժո-

ղովուրդ, Հայրենիք կորսնցոլցած սերունդին կը 

պատկանի եւ գրողներու այն դասուն, որոնք կը 

խորշին թանձր գիծերէն, ռոմանթիկ զեղումնե-

րէն ոլ կը սիրեն ղ"Լ–պը, ժուժկալը, ժպիտով 

օծուն բաները, ա յսոլհանդերձ իրենց ստորա-

դրած էչերոան մ է շ , մէկ ծայրէն միւսը, կարմիր 

թելի պէս կ՛անցնի մեր ողբերգութիւնը, երբեմն 

բաոի մը թելադրանքով, պատկերով մը կամ աս– 

ո անձ էն դրուագներով : «Յո յսի էամրուն վրայ» , 

«Տուկերը մունտար են», «Աստուած կը լսէ՛ • • 

երրհմն» եւ «Հրաւէրի մը պատմութիւնը» անուն 

կտորները ուշագրաւ ստեղծումն եր են այդ ուղ– 

ղութեամբ, յոյսով, արցունքով, Հեգնանքով ու 

լալատեսութեամբ թաթաւուն լա՛ւ է Լեր է 

Վերը յիշատակուած կտորներուն չարքին 

առանձին Համարումով մը աւելցնենք Համա-

մարդկային խորքի մը վրայ կառուցուած եւ 

« Ծ ո վ ո ւ ն ո ւ կ ն ո շ վ ս տ ա հ ի լ չ ՚ ը լ լ ա ր » անոան պաա– 

մըւածքը, զոր, միւս կտորներէն մեծ մասին Հետ 

կարելի է վերածել որեւէ օտար լեզուի եւ 

նենալ լաւ ընդո ւնելո ւթե ան արդար ակնկալու-

թիւնն եր լ 

Տարրեր աշխարհներ Է առնուած տարբեր 

տպաւորութիւներ, գոյնեբ, տարբեր բարքեր, 

անհատական թէ Հաւաքական տռամներ, կենցա– 

զա յին մանրուքներու ուշագրաւ դիծեր, աշխար– 

Հի բաներուն առէեւ ՔՐքՀալոլ Հակում, սէրեր, 

պատրանքներ, կարօտ ոլ արցունք։ Այս տարրե-

րով ու պարզութեան, անկեղծութեան եւ հիւ– 

մըրին Համագումար զօբութեամբ կազմած է Ա– 

րամ Հայկաղ իր « 4 | ա ն գ ո կ » ք եւ իբ սրտին պէս 

լայն բացած դռները ընթերցողին առէեւ ։ 

ք. Ա. 
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•ԶԱՐԵԱՆԸ ՕՐԻՆԱԿԵԼԸ ԴԺՈԻԱՐ ՐԱ.Ն ՄԸ Ջէ> 

հԱո վետական Հայասաանի օրաթերթի Մայիս Ո ֊ ի թիլին մԷ^, իր-

րեւ փրկագին ինքզինք ողբալիօրկն մաքրագրած Հայասաանի թիւ մէկ ող-

բալին , կոսաան Զարեան, ձԱվւիւռքաՀայութիւնը ել մենքՀ խորագրով գը՜ 

րութեամր մը վարձկանի իր արՀեսաական կաաաղութիւնը այս անգամ 

խմբագրած է Ա• Հա յ կա զի «33 Հազար» անուն գրութեան ընթերցում ով I 

«33 Հաղարջը Ս թեթլըրի Հա յութեան կողմ է Դաշնակցութեան մէկ միլիոնի 

Հանգանակութեան նուիրաբերուած աո լարի գումարն էէ Ա• Հայկազ նկա-

րագրած Է սոյն Հանգանակութեան մթնոլորաը եւ աիրող անվերապաՀ 

խանդավառութենէն ներշն չուած՝ նոյն գրութեան մէ^ Դաշնակցութեան 

մասին արձանագրած է կարգ մը անվերապաՀ խորՀրգածութիւններ I 

Աննշան քաղաքի մը մէՀ ապրողներուն մասնակցութեան այգ Լափը, 

ի Հա՛րկ է , խոր Համակրանքի մը յայաարար նշանն է , Դաշնակցութեան 

մասին ժողովուրդին ունեցած վսաաՀութեան նոր մէկ Հաստատումը, որ, 

կասկած շկայ, աՀարեկած է Կ ՚ ՀՀարեանի ակրերը, եւ տէրերը, աւանդու-

թեան Համաձայն՝ յօգուած գրել տուած են Համայնավար նոր տիրացուին, 

Հին րաոհրու ել յիսնամեայ յանկերգներու մոայլ բեռան մը տակ կրկԻ^1 

ցուցադրելով արդէն իսկ ծամածուռ, անոր գէմքը է 

կ . ՏԼարեան կը գրէ . 

«Ձեռքիս տակ եղած թերթերից ուշադրութիւնս գրաւեց նաեւ Պէյ– 
րութում հրատարակուող մի Դաշնակցական թ ե ր թ , որի մէջ գետեղուած 
էր «33 հագար» մակագիրը կրող մի յօդուած, Արամ Հայկագնի սսարա– 
գրութեամր: 

Գրուածքի այդ հին, մեր կեանքին չհամապատասխանող ոճը, նրա 
մեռած պապերին անատամ կմկմած յատուկ ասելու ձեւով, նրա աղքատ 
մտքի դեղնած փոշին եւ նրա աջ ու ձախ թափառող եւ կմախքը կենդանի 
ձեւացնող բռնազբօսիկ ձգտումը միանգամայն ճնշող եւ անբնական տպա-
ւորութիւն թողեցին ինձ վրայ»: 

Արամ Հայ կազի «33 Հաղարջը վէպ մը չէ , պաամուածք մը չ է , գրա-

կան փաոասիրոլթեամր երկնուած որեւէ կա որ չ է , առօրեայէն առնուած 

արագ տպաւորութիւն մըն է , աւելի շուտ կուսակցութեան մը գործունէու*– 

թեան մէկ ամփոփ արձանագրութիւնը: Ըսել կ՛ուզենք, նման գրութիւն– 

ներուն գրական արժեչափերով չեն մօտենար մարդիկ, բայց այգպէս չէ 

վարուած կ. Զարեան, բծախնգբօրէն խստացած է ան ու իր խստութիւնը 

առողչ չէ նոր էն , Ոլ իր 1ղա գար ութեան միւս պատճառը դիմացի էլին վը– 

րայ արտագրուած է յ Հոն, « Ս ա ր ս ա ա կ ա յ Ո ւ մ » գծուած իր պատկերին մըղ– 

ձաւանչային անդրադարձը կը թուի, թէ գեռ չէ անցած ու մոռցուած է 

ՀԶարեանը օրինակելը գմուար բան մը չէ», ըսած կ Արամ Հայ կա զի Հե-

րոսներէն մէկը, ուրիչ մը օրինակած է Հարևանը եւ չաՀած գրաւը, կը 

նչանակէ , թէ Արամ Հայկազի մտքին մ է չ անկրկնելի գրոգ մը չէ Զարեան , 
ՈԱ ճէ1Գ Հ ո ՚ Գ է *»ն"Ր մեղքը, ու. ճիչդ ատկէ՛ կը բխի մաքբաՀրուածին ան-

մաքուր զայրոյթը... 
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ՕՐԱԳԻՐ ՍԱՐԱՏՈԿԱՅՈՒՄ 
( ՀԱՏՈՒԱԾ ) 

. . . Գովեցի՜ն մէկ–երկու հատը։ Խա՚չը հանեցին միւսները։ 8խ– 
շեցին ոչ միայն ողջ ու մեոսւծ բազմաթիւ հեղինակներ, այլեւ* պարբերա-
կաններ ու անոնց կարգին «Հայրենիք» ամսագիրը։ Մէկը հետը բերած էր 
անոր վերջին թիւը • իր ընթերցումը հասցուցած Կ– Զարեանին։ 

- Այնքան մեծ գրագէտ է , որ, - ըսաւ ան խանդավաոութեամբ, -
իր ողջութեան իսկ գինքը կապկոզներ ունի: 

- Իրա՛՛ւ, - զարմացաւ ուրիշ մը: 
Միւսը պնդեց իր ըսածին վրայ եւ անուններ ալ տուաւ։ 
- Ատոնք ո՛՛վ, Զարեանին հասնողները ո՜վ • • • 
- Զարեանը օրինակելը դժուար բան մը չ է , - ըսաւ երրորդ մը, 

հանդարտ թոնով, - բայց Զարեսւն ըլլալը՝ դժուար է ՝ անկարելի։ 
- Անկարելի բան չկայ աշխարհի վրայ , ինծի քսանըչորս ժամ ժա-

մանակ տուէք, ու վաղը, այս ժամուս, ես ձեզի կարդամ գրութիւն մը , 
նիշդ այնպէս, ինչպէս որ պիտի գրէր Զարեանը, եթէ ինքը հոս* այս հիւ– 
րանոցին մէջ ըԱար, - ըսաւ մէկը: 

Զարմացած իրեն նայեցանք: 
Դեո աւելին, շարունակեց ան • 
• Ինծի միայն երկու ժամ տուէք ու խոստացած գրութիւնս կու 

տամ՛ միայն թ է բանիմաց մարդոցմէ կազմուած դատական մարմին մը 
պէտք է կազմել, եթէ ես շահիմ, դուք ձմերուկ մը կը գնէք ու կ՛ուտենք 
միասին, եթէ կորսնցնեմ* ձմերուկը ե՛ս կը գնեմ: 

Համաձայնեցանք 24 ժամուան պայմանաժամին ու ան, մատիտն 
ոն տրցակ մը թուղթ աոած, առանձնացաւ։ 

6 աջ որդ օրը, նոյն ժամուն, բոլորս ալ , քննադատի ու դատաւորի 
ծիրանի հագած, հոն էինք , պատշգամը։ Մեզի միացած էին նոյնիսկ թաս– 
չուի եւ փին աք լի նուիրեալները, որոնք, կարծեմ, Զարեանի անունն իսկ 
չէին լսած մինչեւ այդ օրը։ 

«Օրագիր Սարատոկսւյում» է խորագիրը, կարդաց Զարեանի մըր– 
ցակիցը, եւ աչքերը պտտցուց մեր վրայ։ Ցետոյ՝ վստահ ու հպարտ ձայ-
նով մը աւել ցուց • «Գրեց* կոստանենց Տղան» : 

ծպտեցանք ու աթոոներուն խորը քիչ մը եւս տեդաւորուեցանք: 
«Սպասել են որ ամսսւ գայ , - սկսաւ ան, - որ արձակուրդ ունե-

նան։ Ու եկել են Սսւրատոկա։ 
«Սարատոկան Ամերիկայի պատմութեան էջերից մէկն։ Հոն զօրա– 

վարներ պատերազմներ են մղել ու Ազատութեան համար իրար բախող սու-
րերի կայծով պատմութիւն գրել։ Մի կարմիր եւ արեւոտ պատմութիւնէ 
Սարասակա նաեւ նշանակում Է հանքային ջուր, բաղնիք, ծծումբի բու-
րում, ձիարշաւ, Աղա խան, ԿայզԷր, Գօգա, Հէթհօրն, րօմանտիզմ, հի– 
ւանդներ: 

«Հանքային ջրերը փոխարինել են սուրբերի պատկերներն ու ուխ– 

տատե ւ հ նհ որ» : 1 Ա. ՀԱ8ԿԱԶ 

(էԶորս Աշխարհ*) 
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«ԸՆԿԵՐ ՄՈՒՐԱՏԻՆ 
էհ ՒՐ ՏԼՒՈՒ՚Ս ԿՍՅռՍԿ՚նՍՎՍձ» 

Այս սւարէ Աեբաստացի Մ ուր ատին մաՀուան յիսնամեակն էր եւ. 1/4– 

բաստա ցիներու նախաձեռնոլթեամբ կազմուած յատուկ Հանգիսութիւննե– 

րով, մեր ժողովուրդը, Հոս եւ այլուր, պանծացուց մեծ Հայուն յիչատա-

կը եւ վերապրեցաւ անոր մե ծազործութիւններէն բխած խռովիչ յուղում– 

նեոը տ 

Վերջին Հարիւրամեակին, Հայ ժողովուրդին վէրքերէն ծնած կըտ– 

րիճներուն մէջ, մատի վրայ Համրուոզ բացառիկներէն էր Աուրատ, որ 

եզական արութեան մը Հետ՝ իր անձին մէջ կը մարմնացնէր Հանրային 

մարդու քանի մը չեչտուած առաքինութիւններ յ Հեղինակը՝ դպրոցն եր ու 

ցանցի մը, բարեկամը՝ քաղաքական ու մտաւորական բազմաթիւ դէմքե– 

րոււ Բարձրադիր լեռներոլ վրայ զէն ի ձեռին շրջագայող աՀաբկու մարդն 

էր մերթ, ու մերթ բարձրագոյն ժողովնեբու մէջ քաղաքական խօսք ար-

տասանող ձեռնՀաս անձը, անձնաւորութիւնը : 

Ո՞վ ձի գիտեր, կամ ո՛՛վ կրնայ մոռնալ մանաւանդ դժոխային պայ-

մաններու մէջ Հրապարակ նետած « Մ է ՛ կ հ ա յ մ է կ Ո ս կ ի » անոր կարգախօսը, 

այգ կարգախօսով անոր ծաւալած փրկագործ աշխատանքը ։ ՊաՀը ըմբռնել 

գիտէր Ա ուրատ, ստեղծուած նոր կացութեան մ էջ իր ժողովուրդին Հա-

մար առաւելագոյն շաՀը կռահել ու ապաՀովել գիտէր Հ Ուժեղ էր բազկով 

ու մտքով: 

Այգ բացառիկ արժանիքներուն շնորՀիւ՝ Ա՝ուրատ ի կենդանութեան 

կը վայելէբ նաեւ բանաստեղծներուն ու գրագէտներուն խոր Համարումը է 

Ամ էնուն ծանօթ է Գ • Վարուժանի կ ոզմէ Ա՛ ուրատ ին եւ անոր կայծակնավազ 

ձիուն նո սիր ուած քերթուածը եւ մեր գրականութեան ընգՀանուր Համա-

պատկերին ծանօթ անձերուն անծանօթ չէ Տիկին Զապէլ Եսա յեանի կողմ է 

զրի առնուած Ծ ուրատ ի ոդիսականը տ 

Ինշ կը վերաբերի Հայաստանին, ծանօթ «.ՋիւնհաբԷն ետք, Հոն եւս 

մեղմացած կը թուի այս կտրիճին Հանդէպ որգեզրուած Հին կեցուածքին 

կարծրութիւնը՛. ԸնգՀանուր երեւոյթէն մեկնած ընգՀանուր խօսք մը չէ որ 

կ՝արձանագրենք ՚. Ա՝ասնաւոր փաստեր կան ։ կան՝ երկու դիրքեր, Գ ՚ Վա-

րուժանէն Հրատարակուած Հատոր մը եւ Վարուժանի կապուած Առաքել 

Պատրիկի յոլշերուն Հատորը ։ Առաջինը լոյս տեսաւ 1955-/Ճ եւ մարդիկ , 

տեղ տալով Հանգերձ նշանաւոր ՀԲեգաս»ին, յա պա ւե ցին Հեթանոս քուրմին 

ղրչով քանդակուած «Ընկեր Մուրատին հւ իր ձիուն կայծակնավազ» սըր– 
տարուխ ձօնը, իսկ անկէ ուղիզ տասը տարի ետք ( 1 9 1 5 ) է լոյս տեսաւ Առա-

քել Պատրիկի յուշերը, ուր՝ նոյն այգ կայծակնավազ ձիուն եւ կայծակ-

նավազին կայծակնացայտ ձիաւորին վերաբերող Հիասքանչ մասեր կան, 

«Իբր թ-Է նա իր տիրոջ այնքան վարժ ու հաւաաարիմ է եղել, որ շատ ան-
գամ կռուի ժամանակ փրկել է նրա կեանքը», այսպէ՚ս, եւ այլն, եւ Մուրա-
տին ու Վարուժանին եղբայրութիւնը անփոխարինելի մանրամասնոլթեամր 

մը Հաստատող ուրիչ տողեր, որոնց կ՛՛արժէ որ ընթերցողը ծանօթանայ, 

նախ՝ իրրեւ աոանձին գեղեցկութիւն, եւ երկրորգ նման երեւոյթներու 

Հանգէպ Հայրենիքի մէջ նոր սկսած թոյլաուութիւնը ողիւնելոլ Համար. . . 
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ԱՌԱՔԵԼ ՊԱՏՐԻԿ 

ՎԱՐՈՒԺԱԿԸ ԵՒ ԱՍՏՂԻԿԸ՛ 

ԱեբաատաՀայերի աղայական ղասը, - տրտնջէք բաղկացած էք ժողովականներէ մեծ 

մասը, - եւ. մաաւորական ներկայացուցիչներն այն օրը մեծ եռաւզեո֊ի մէշ էին, որէէվհե– 

•"եւ. թեմական առաջնորդը* թորգոմ աբրա ղան, ԷԼմիածնից վերադառնալով, նայն օրը ժա-

մանելու, Էբ | 

Ոմանք կառքով, ոմանք էլ ձիաւոր, ճանապարհ էին ընկել նրան դիմալորելու 

Համար գէթ մինչեւ. ՀքաՀնագմբէթ, որը քաղաքից մի կէս ժամ Հեռաւորութեան վրա յ 

փոքր֊ինչ բարձրագիր մի աեղ էր, վրան ինչ-որ գմբէթաւոբ չէ^քէ աւերակով* 

Հաաարակ ժողովուրդը, սակայն, Հալաքոլել էբ քաղաքի այն ծայրամասում , ար 

կոչւում Էր Հ՚Ւայսերի ՚իուոֆ ել որի կողքով անցնում Էր ՀքաՀնագմբԷթ տանող խճուղինւ 

Բազմութեան մի կողմում չարու ել էին դպրոցի ուսանողներից մի մաոը, աբբազանէ Ժա– 

մանումի պաՀին բարի գալուատի երգը երգելու« Ծեր աւարտական դաաարանն Էլ այն-

տեղ Էբ. աակայն մեր ՀԳրական խմբակֆի երրորդութիւնը առանձնացել Էբ մի կողմ ալ 

դիտալմ Էբ անցնող ձիալորներին, երբ յանկարծ Տիք ան բացագանչեց. 

- Տ ղ ա ՚ ք , Վարուժա՛նը՛ • . 

- Վ ա ՚ Հ . . . - բացագանչեց նաեւ Հիգրանը, աչքերը լայնաբաց, - ինչ անխոՀե– 

մ ո ւ թ ի ւ ն . ՛ . վար չգլորուի՛.. 

- ԳԷ՛ , ամէն բանաստեղծ անճարակ չէ քեղի պէս, - խայթեց Տ իրանը ծիծաղե-

լով ալ աւելացրեց, - գէտե"ս ատ ինչ ձի է , էԱստղիկն* է , զԱսազի՚կը* է 

- ի՛նչ Աստղիկ, ա՛յ տղայ, - Հարցրի զարմացածւ 

- « ա ՚ Հ , չգիտե՚ա. Մուրատի նշանաւոր ձին... եա տեսեր եմ վանքի անտառը 

անով ճերիտ խաղալաւ պաՀին ւ 

Մտաբերեցի, ար եա էլ լաել էի ինչ-որ բան այգ ձիու մասին, իբր թէ նտ իր 

տիրաշ այնքան վարժ ալ Հաւատարիմ է եղել, ար շատ անդամ կ^աւի ժամանակ փրկել է 

նրա կեանքը. թէ՝ Մուրատ նոյնիսկ նրա վաղած ժամանակ ճարպկօրէն սողոսկելիս է եղել 

կագն ի վար, կամ՝ մինչեւ իսկ փ-բի աակ թակուած, չաբանակելով կրակել թչնամու 

վրայ, կամ երբ ձիու քամակից վար ի Լած, դիրք էբ գբաւաւ*, ուշիմ կենդանին ղնում 

տափականում, պառկում էր տիրՎ կողքին եւ այլն« 

Ուրեմն Վարուժանը այգ նշանաւոր ձիոմ, էր Հեծել* ձին մերթ ծառս էբ լինում, 

քմայքներ անում, մերթ ընթանում էբ այնպիսի քայլոլտծքով, ար ճանապարհի եզրերին 

Հաւաքուած բազմութիւնը կեցեչ, Հետաքրքրութեամբ դիտում էր. Հիանում ւ 
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քէաք է աոել սա/լայն, որ Վարուժանը հազիւ-հազ կարողանում էր աիրապեաել 

ձիուն, Նա միչա ոանձապիրկ էր պահում նրան, ո աները ասպանդակի վրայ, թէեւ հաս– 

աաա, սակայն վախից կողերին պինդ սեղմուած քնելով, յա յան ի է ր , ոք ջղայնացնում 

էր խեղճ կենդանս էն ու հենց դրանով մաանում Էր իր անվարժութիւնը ասպետական այգ 

գործում՛.. Ու՛տի ձին կարծէք ըմբոստանում էր մերթ իր օտար եւ անվարժ աիրոէ դէմ, 

մերթ նոյնիակ փորձում էր անակնկալ մի քմայքով վար նեաել քամակից իր ասպետը, 

իսկ մենք սրտատրոփ հետեւում էինք այդ երկուսի մ ի Լել տեղի ունեցող լուռ, րայց աո ա 

մաթիկ պայքարին, 

Եք>/ւ Վարուժանի ձիաւոր ընկերները բաւականին առա 9ացան, Աստղիկ այլեւս 

վեր^ տալով երիվարական իր Հմայքին ու նազանքներին, յանկարծ մեծագոոյթ ոկսեց ա– 

ռաՀանալ, սուրաց քամու պէ» Ալ շուտով անցաւ մրցակիցներից է Մենք այլեւա չէինք 

տեսնում նրանց, փոշու ամպերի մ է չ անհեաացած լինելով. 

Ջեմ յիլում այժմ քանի շաբաթներ էին անցել այգ օրից, երթ «ոլտից ստացանք 

ՀԱզդակ> գրական շաբաթաթերթի հերթական մի համարը, Կէսօրուայ հանգստի պահն է ր . 

Գրական խմբակի երեք ընկերներս քաչոլեցինք բակի մի անկիչը՝ մի ծառի ստուերի աակ 

ու բաց արինք այն, 

իԴչ մեծ անակնկալ... 

Վարուժանի <Բեգա՚Ա>ք ահա... 

Արտասովոր՝ իր կառուցուածքով, իր անօրինակ թափով, երելակայ ութեան եւ 

մաածման մի իսկական սաւառնում է 

Ա>յաԳ°բէ՚ե կարգում էինք այն նորից ու նորից, իւրաքանչիւր անգամ է լ հիա֊ 

նալով մի նոր աեոանկիւնից, մ ան ալանդ, ըստ մեր ենթադրութեան, ծանօթ լինելով այգ 

հոյակապ ստեղծագործութեան շարժառիթ հանդիսացող ամենահաոարակ մի դրուագին I 

ԶգիաԷինք, արդեօք տաղաչափական նորահնար կառոյցին վք-^յ հիանալ, ուր ե– 

Հպերճասոսորդ* զձացքի կամ Հփայլակնաթափ դր–յթ>ի երաժշտական ոիթմն էր 

կարծէք հարաղաաօրէն նսթագրել, թէ» նրա լեզու ի ադամանդեայ կառոյցին, նրա երե– 

ւակայսլթեան արծ ուա յին թելերին, որոնցով ստւաոնել էր նրա ^թ-քը մինչեւ անկոխ 

բարձունքները, 

- ալբիլ բանաստեղծներ ալ հասեր են այդպիսի բարձունքներու, - ասաց 

Տ իրանը հիացած, - սակայն, կարծեմ գեռ ոչ մէկի միտքը չէր ճարակեր, ինչպէս անորը, 

Հլուոածաղիկ էաըչվայոներն երազին*... 

- Սակայն, աղո/ք, - ասացի վերիւմ, - այո մարդու մօա զարմանալին այն է , 

որ կարծէք ինք չէ այդպիսի հոյակապ էչեր ստեղծողը, Արտաքնապէս պարզ, հասարակ, 

մատչելի, իսկ իր մասին միչա վերապահ է , նոյն իսկ երբ ճանապարհին մերթ իրեն կըն-

կերանամ ու (աօսակցելու ազատ առիթ կ ՝ունենամ է 

ԱՌԱ+ԵԼ ՊԱՏՐԻԿ 
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Ռ Ե Գ Ա Ս 

Հ ն կ . Ա ՝ օ ւ ւ ՚ ա » ի 6 հւ իք ձ ի օ ւ Տ կ ա յ ծ ա կ ն ա վ ա զ 

իե ՚գսա, հրեղէն ձիս, 
էրկնամուի) լեոն արեւուն մ է յ կը շողայ 
Զերթ շափիւղայ • 
Իր կատարին աստղապսակ՝ պիտի ղիս 
Տանիս: 
Զետեղեցի քամակիդ աւասիկ թամրըդ՛ ծեփուած 
Ադամանդով, 
Էլ դըրի սանձըդ՝ հիւսուած 
Շ ա ն թ ո վ • 

ԷՆ նուսիդ վրայ ղերթ մրրիկ 
էս նետուեցայ աւասիկ։ 
Դ է ՚ ե , թոդ մտրակըս՝ յաւէտ լոյսերու մ է յ թաթաղուն՛ 
կողերուդ շուրջը սուլէ օձի նըման դալարուն* 
ԷՆ դուն 
Անդունդներուն վըրայէն եւ վըրայէն ձիւներուն 
Տար ղիո 
Արեւո՛ւն: 

Հ ե ՜ ր , վե՜ր , իե ՚գաս • * • 
Րայց, հեոուն, ի՛՛նչ սպիտակ տարածութիւն լուսափառ 
ճառագայթեց աչքերուդ մէշ ամեհի» 
Ցուրտ սլաքներով դըժպըհի 
Լուսնակին պէս կ՛արիւնին ահա րիրերըս փարփառ • -
0 ՜ , ի ե ՚ գ ա ս , 
Կատարներուն ձիւնն է այս* 
Զըմեււ ներու մ է յ րիւրաւոր՝ րիւր աստղե ր 
Իրենց ծոցէն սաոնաշիթ 
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Հո՛ն են, եո ՚ն են տեղացեր 
Ձիւնն այս վնիտ։ 
Րե ՚գաս, 
Այգ ծովուն մէ յ բիւրեղէ 
Նեսաւէ՝ 
Դըլբնի լանջքով յորդէ ուղիդ երկնսւեաո: 
Լողա՛՛, լողա՜ • • • 
Անապատի աւաղին մըրրիկներուն վախարէն՝ 
Փորիդ ներքեւ կը փըրփրին 
Մըբրիկներն այդ լուսեղէն 
Զիւնին։ 
Նա՛ւը եղիր կենդանի՝ 
Որ զիս առած կը տանի 
Աստեղազարդ նաւահանգիստն եեռակայ 
Երկնի։ 
Լողա՛, իե ՚գաս, լողա՛* • • 
Մեր կրաղին ճեղքէ՛ ակօսը հըսկայ: 
թացած փոսերը պայտերուդ լուսագին, 
Հետքիդ վրայ, շուշանի պէս թոդ ծաղկին։ 
Ի՛նչ փոյթ թ է ձիւնն իր տակ ծածկած է յաւէտ 
Նենգութիւներն անդունդին, 
էլ մենք կըրնանք ըլլալ յանկարծ գահավէժ, 
Միշտ Աստղերո՜վ թաթախուած պիտի իջնենք խորն ալքին 
Զերթ ջրվէժ: 
թե՛ գաս, թե ՚գաս, կաղնիացո՜ւր վիգդ վէս • -
Ահաւասիկ ձիւնահատ մհոսսաւածաբնակ գագաթէն 
Մըրրկելով ճամբուն վրայ փրփրուն փոշի մ ՚համօրէճ 
Կու գայ մեգ։ 
Ո՛վ, ի՛նչ պայքար, իե ՚գաս* -
Անոր վրայ պերճասոսորդ կը խոյաս* 
Աոջի ոտքերդ լուսադըրոշմ պայտերով 
Աշխուժով 
Արդէն ահա փըխրուն ծոցին մէջ անոր 
Կը մխըրճին ահաւոր • • > 
Ո՜վ Ձիս-Ասսաւած, 
Այն հիւսն արդէն պորտիդ նեբքեւ է լայնշի 
էղած 
Փոշի՛ յ 

Լողա՛, թե՛ գաս, լողա՛ • • • 
Զգեցեր ենք պատմուճանն կոյս տարրին փողփողուն, 
թուքը կ ՛հալի լանջքիդ տակ, ռունգերուդ մէջ բաբախուն։ 
Դ է ՚ հ , խոյանք մ՛ալ, ոստում մ՛ալ, 
Զի բարձունքները շողալ 
Կը սկսին, 
Հորիզոնները ծաւալ 
Կը բացուին։ 
Դ է ՚ հ , խոյանք մ՛ալ, ոստում մ՛ալ* -
Նպատակի կատարին ադամանդները անհալ 
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Շ ո ղ ա ց ի ն • 

Եւ իմ ձին 
Փայ լակելով Գաղափարն աչքերուն մէշ ռօշնսւկան՝ 
կոթողուեցաւ - պինչերը բա՛՛ց արեւուն -
Լերան 
Գըլխո ՚ւն: 

թե՛ գաս, ահա՛ վար կ՛իջնեմ թամբիդ վրայ էն վերստին, 
թաշերուդ հետ կը յանձնեմ անտառներն իմ մաղերուն 
Հովերո՛ւն • 
Եւ կը թողում որ Մրրիկն իր պատմուճանը ծըվաւն 
Հագցնէ յաղթ մարմինիս, 
Ես լոգցընէ Արեգակն իր շողերով ոսկեզօծ 
Աստուած ացսւծ միսըս րոց 
Են հոգիս։ 
Տե՛ս, աշխարհիս զառամած քամակին վրայ կռթալուն՛ 
Իր հերկերուն մէշ թափուր՛ 
Սիրտս, ուր հաննսւրըս կ՛ապրի, կը սերմանեմ լիաբոսւ» 
Ի՛նչ որ Արեւն ինձ կու տայ՝ գայն կու տայ Միտքս Մարդուն* 
Տե՛ս, աստղերու ժըպիտներ եւ հուր վարդեր անթառամ 
Կը աեղամ 
Որդիներուն մէշ կաւի • 
Կը տարածեմ Երկրիս վրայ արշալոյսի ծիրանին– 
Մինչդեռ դիւրաւ կրնայի 
Տարածել շուքն հասակիս՝ Երկրագունդին վրայ փանաք 
Ու խաւարե՛՛լ գայն համակ։ 

թե գա՛՛ս, թե գա՜ս, սւյժըմ երր ե՛ս կը պարգեմ 
Առագաստները Մըտքիս լոյսին վըրայ ծովացած 
Եւ քընարիս լարերով1 քու րաշերովըդ հիւսուած՝ 
Կ՛երգեմ 
Արեգդէմ 
Ազատութիւնը Մարդուն, եւ գերութիւնն Ասսաւծով, 
թեգա՚սդ իմ հաճոյ, 
Դուն իմ քովիկս կանգուն 
թաշերդ ու պոչդ յանձնելով ցըրտասարսուո քամիին՝ 
ւէիզըդ ծըռէ սիրասուն, 
Ծըռէ՛, - եւ քու սսւշի ոտքովըդ նըրրին 
Փորէ՛, ընդթափ կոյս ձիւնը կոյս բարձունքին* 
Փորէ՛, թե՜ գաս, վարէ՛, մինչեւ որ գտնես, 
Լուսածաղիկ էտըլվայսները անտես, 
Եւ ճարակիս - նօթի Մըաքիս հետ միասին -
էտըլվայսներն Երազին։ 
Հ ո ս , ձիւներուն ու լոյսին 
Մէշ թաթախուած՝ խաղաղօրէն կը ծաղկին 
էտըլվայսներն Երազին: 

Գ– ՎԱՐՈՒԺԱՆ 
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էԱՍ՜ԷՈւԱԿԱՐԷՒՈՐԸ Ւ1ՏԼ ՀԱՄԱՐ» 

Վերջերս, Վաղար չակ Նորենցի Հետ ունեցած &՝ոբոս թ՝ որան եան ի մէկ 

զրոյցը երեւցաւ մամուլին մ ԷԼ, որ մէկէ աւելի ուշագրաւ երեսներ ունի։ 

Ի պաաաս իւան իրեն եղած Հարցումներուն , ՛Լք որ են ց կ՛ ըսէ • 

«Ծնած եմ Սասունի Շէնիկ գիսլում, քահանայի ընտանիքում։ Սաս– 
նայ Շէնիկ գիւղը ծանօթ– է իր ֆետայիներով, ըմբոստ նկարագրի տէր 
մարդկանցով: 

Այսօրուան պէս յիշում եմ մեր լեռնականների հերոսական կռիւները, 
որոնք տեւեցին երեք ամիս» տ 

Պարզ արամարանութեամր, Նորենցի այսօրուան պէո յիշած Հերո-

սական կռիւները պէտք է 1 9 1 5 – ի Մ արաին սկսած ինքնապաշտ պան ութ եան 

կռիւները եղած ըլլան, երբ բանաստեղծը 12 տարեկան պատանի մըն էրէ 

Այգ պատանին Է, որ կը խօսի Հիմա, ա՛յն պատանին, որ մեծ սպանգին 

սարսափները ապրելէ աոաՀ ու ետք՝ Հաղորդուեցաւ մեր ժողովուրդին 

կատարած մեծ արարքներուն , աոանձին կամ Հաւաքական սխրագործու-

թեան ց անօրինակ խորՀուրդին յ 

Այն օրերու մթնոլորտէն եկած ու Հետագային Արարատ եան աշխար-

Հի մէՀ Հասակ նետած մեր երիտասաբգներուն Համար Հանգամանքները 

թոյլատու չեղան, որ իրենց փայփայած Վամենակարեւորըֆ բառի ու պատ-

կերի վերածեն, ընդհակառակն, յաճախ Ժողովուրդէն եկածը արգիլուեցաւ 

եւ ժողովներու մ ԷԼ բանաձեւուածը պա րտա գրուեցաւ իրենցէ 

Ի՛նչ բախտ, որ նոյն շրջանին մէշ չենք գտնուիր Հիմա, անցաւոր 

բաներէն շատերը անցած կը թուին Հիմա , հետզհետէ իրենց տեղը դիելով 

անանցին, մշտագոյ, մշտանորոգ եղելութեանց կրկներեւոյթին ։ Անպայ-

ման այս բարեշրջումն է , որ Համարձակութիւն կ ու տայ Նորենցին Հպար-

տանալու իր ծննդավայր Շէնիկ գիւղով, Շէնիկի ֆետայիներով, ըմբոստ 

նկարագրի տէր մարդկանցով եւ Հմեր լեռնականների Հերոսական կռիւ– 

ներհուն անաղօտ յիշատակներով ւ 

- Վերջերս, - կը Հարցնէ զրուցակիցը, - շատ չէք երեւնար մամու-
լին մէջ, արդեօք նոր գո՛՛րծ մը կը պատրաստէք։ 

- Այո: Ունեմ կիսատ գործեր, որոնց վրայ աշխատում եմ • դրանց 
մէջ ամենակարեւորը ինձ համար իմ ծննդավայրի վերջին մաքառումներն 
են. աշխատում եմ վէպի ձեւով տալ այդ բոլորը: 

Մինչեւ Հոս լաւ է ամէն ինչ, մինչեւ իսկ ամէն ինչ դիւրին է մին-

Հոսէ Բայց Հիմա՝ որ ընգՀանուր սէրերը պիտի մասնաւորուին, ու 

ՀվերՀին մաքառումներում գերակատարները Հերոսները, ֆետա յիները 

գէմք պիտի ստանան, %որենց պիտի կարենա՛՛յ արդեօք յաղթահարել հա-

ւանական գժուարութիւնները, թէ՝ ուրիշներու պէս ի ՚ ն ք եւս փոխանակ 

Իր Հոգին Iզեղելու՝ պիտի խրի ինչ-որ Հար խիլային որոնումների> մէշ եւ 

ընթացիկ սրբապղծութիւներով պիտի խաթարէ իր անարատ պատանու-

թեան օրօք ստացած անարատ տպաւորութիւնները։ Մեր ետին ունինք յի– 
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սուն տար ուա յ փորձառութիւն մը եւ այս անձկութիւննեբն ու անձկալի 

Հարցումը ծնունդ են այգ փորձառութեան է 

ՈրովՀետեւ, պատմութիւնը պրպտելու Հարկ չկա յ Նորենցի ծննգա-

վայր Հյէնիկ գիւղին Հետ ան մ իրապէս յիչելու Համար Նորենցի յիշողութեան 

զարթնումէն առաջ նաՀատակուած առասպելական Հսկան՝ Շէնիկի Ման ույ– 

կը | յետոյ իր պատանութեան շրջանին յայտնուած ու Հերոսական կռիւնե-

րուն որակ Հա զոր գահ՛ միլս դիւցազ ունները , էն ի կի Ջօլօն , Հյէնիկի ՛Լա-

զարը ք Հքէնիկի Պ օղոս ը, յետոյ Աասնոյ լեոնաշխարՀի Հվերքին մաքառում– 

ներու՚ֆ ընգՀանուր ղեկավարը, ոգին, ուղեզր, կամքը (հուրէ՚նը տ 

Հքէնիկի մէջ ու Ջօլոյի տան մէջ էր որ /հուրէն կազմեց Աասնոյ ընգ-

Հանուր պաշտպանութեան ծրագիրը, Հյէնիկի եւ Աեմալի վերագրաւման 

ատեն թշնամէին վրայ առաջին խոյացողը ի՛նքն էր դարձեալ, թնդանօթ-

ներ գրաւող ու թրքական պաՀակագունդերը զինաթափելով իր տղաքը զի-

նող Հանճարեղ ռազմագէտը, տասնեակ Հազարաւոր ժողովուրդին զինական 

ու Գէզարենաւորման ամրողջ պատասխանատուութիւնը իր ուսերուն առած 

անպարփակ կարոզութիւնը, մ ի ՚ շ տ (հուրէնը, ու իր կողքին ու անպայմա՛ն 

Նորենցի պատանեկութիւնը խո րապէս տպաւորած միւս քաջերը, կռուած 

ու նաՀատակոլածներ նախ՝ աննման կորիւնը, Աըճօն, Հքէնիկի ՛Հազարն ու 

Պօղոսը նորէն, յետոյ Մ ուշեղը, դարձեա՛լ Ջօլօն, Փեթարայ Մանուկը, Մօ-

րուք կարապետը, Ախօն, որոնք շարունակեցին կռիւը, ապա՝ առաջնորդե-

ցին մնացորդացը գէպի Արարատեան աշխարՀ , ապա՝ Հայաստան ստեղծե-

ցին, ապա՝ գարձուցին Հայաստանը է 

Արգ | այս գէմքերը, ընդգէմ մաՀու արիացեալ Աասնոյ առաքինա-

զարդ այս ընտիրները, Աասունն ու բովանդակ Հայութեան սրտերը լեցնող 

ու Հարիւբ վէպ սնուցանելու չափ Հարուստ ա յս տիպարները, ըսելու պէտք 

չկա յ , ծնան, զինուեցան, արիացան, Հսկայացան Դաշնակցութեան մթնո-

լորտին մէջ, Դաշնակցութեան ոգիով, շունչով, միջոցներով։ ք\ւ նորէն 

անձկալի նոյն Հարցումը։ Նորենց պիտի յաջողի՛1 Հաւատարիմ մնալ անոնց 

էութեան, թէ աջ եւ աՀեակ խոտորելով պիտի այլասերէ ու վիրաւորէ յի-

սուն տարիներ շարունակ փայփայած իր բարոյական գանձը է 

Անցեալէն դառն փորձեր ունինք եւ դառնալի շարքին վերջինը Հան-

դիսացող «Այրուող Այգեսաաններֆուն ձգած տպաւորութիւնը գեռ. դառնօ– 

րէն թարմ է ։ Նորենց ՄաՀարիին լղրճելու լղրճուկ պատճառներ չունէ, 

Հեռուներէն բերած Մ աՀարէէ Հիւանդագին բար դո յթներով չի տառապիր 

եւ պապէն աւելի պապական ըլլալու միւսին պատճառները շատ Հիմնաւոր 

պատճառներ չեն այսօր է Այսօր նոյնիսկ պատմաբանները չեն քաշուիր 

պատմական արարքներոլ գերակատարներուն կուսակցական պատ կան ե– 

լիութիւնը աննախապաշար ոգիով մը յիշել։ Մնաց որ, ատիկա պաՀանջոզ 

չկայ Նորենց Էն ւ Էականը, ըսինք արդէն, ապրող, տրոփող գէմքերը < ա – 

բազատօրէն բեմ Հանելու պարկեշտութիւնն է , անոնց փոխաբէն անորոշ 

մոմիաներ Հանդիսադբելու դասական խորամանկութեան տուրք չտալու 

ամրութիւնը։ Արքա՛ն պիտի շաՀէր ինքը Նորենց եւ իրեն Հետ մեր գրա-

կանութիւնը, եթէ այս ոգիով մօտենար իր գիւղի ֆետայիներուն, ըմբոստ 

նկարագրի տէր մարգոց, վերջին մաքառումները թեւաւորած մաքառող-

ներուն, անոնց՝ որոնց մեր մայրերը զուրպան եղան երէկ եւ մեր որդինե-

րը ջերմեռանդօրէն խունկ կը ծխեն այսօր, ազգային լինելութեան դաման 

ճամրուն վրայ « 
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ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ նԿԱՐԶԻ 8ՈԻ8ԱՀԱՆԴԷՍԸ 

Նիւեորքաբնակ մեր բարեկամներէն մէկը, ա աղան դա լար նկարի է 

Մինաս Մինաաեան, զբօսաշրջիկներու թումբի մը Հետ այ» գարնան 

Հայաստան այցելեց \ Հոն, Հնարաւորութիւն ընծայուեցաւ իք են իք 

գործերէն նմոյչներ ցուցադրելուորոնք, ինչպէա կը վկայեն « Ս ո վ ե -

տ ա կ ա ն Հ ա յ ա ս տ ա ն » ^ ( 8 Տուձիս) մէԼ լոյ– ընծայուած Հեաագայ տո– 

ղերը, առարկայ դարձած են վառ. Հետաքրքրութեան I 

ԱՓիւռքի գրաոէր Հասարակութիւնը, յատկապէս ամ երիկաՀայ 

մեր զանգուածը լաւապէո ծանօթ է տպագրական մեր արուեստին մ ԷԼ 

մուծած Մինա, Մ ի^ասետնի փայլով ճաշակին, որ իբ լրումին Հասաւ 

Համաստեղին ն ուիր ուած «6ու.շամատեւոն»ք պատկերազարդելու ել ձե– 

ւաւորելու ատեն կիրարկած իր ինքնատիպ յղացումներով, բծաինդրսլ*– 

թեամբ^ սրտառուչ Լան քով« 

Հետաքրքրական են Հայաստանի թղթակիցին Հետագայ տո-

ղերը. -

Հաճելի դիմագծեր ռւնէր, թուի աչքեր, միջահասակ է ր , մազե-
րին.՛ ձիւն մաղած: էսում էր ուշադիր ու բարեհամբոյր ժպտում: 

Ծ (աւել է Պպսում V Դեռ մանուկ հասակից սիրել է նկարչութիւնը: 
Գեղարուեստական կրթութիւնն ստացել է ՚էփւ-Եորքում ու աստիճանաբար 
կատարելագործուիլ արուեստի մ է շ : 

Այսօր, աոաջին անգամ, մեր հիւրն է նա, սփիսւքահայ կերպար– 
ւեստի նրբագեղ վարպետը՛ Մինաս Մինասեանը: Հայաստանի ճարտարա-
պետների տանը բացսւեց նրա գրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդէ-
սը; Ընդամէնը 40 աշխատանք էր ներկայացուած, բայց նայելով դրանց 
գգում ես, որ գործ ունես ստեղծագործական ուժեղ խառնուածքի տէր մի 
մարդու հետ, գաղափար ես կազմում նրա արուեստի ինքնատպութեան մա-
սին։ ՛Նա հայրենի արուեստի աւանդներին միահիւսել է այն նորը, որն տո-
կայ է միջազգային գրաֆիկայում։ ՄինասեաԱը չի եղել Հայաստանում, 
բայց իր ստեղծագործութիւնը սնուցել Է հայրենի արուեստի ակունքներից։ 

- Ուրախալի Է, որ ապրելով Արեւմուտքի արուեստի մթնոլոր-
տում, - իր բացման խօսքում ասաց գրող Վահագն Գաւթեսւնը, – ո ւ ր զա-
նազան մոդաներն ու իզմերն արագօրէն իրար են յաջորդում, Մինաս Մի-
նասեանը ճշմարիտ արուեստագէտներին յատուկ հաստատակամութեամր 
կարողացել է պահպանել սկզբունք այ նութիւն: Ցսւնձին նրա, սփիսւքահայ 
կերպարուեստն ունի մի մարդ, որն իր արուեստն ի սպաս է դրել հայրե-
նասիրական մեծ գաղափարների։ ՛եկար չին ողջունեց նաեւ ԱՍՀՄ գեղարո-
ւեստի ակադեմիայի թղթւսկից-անդամ Գրիգոր Խանջեանը: "եկարչի մատ– 
եանում յուշագրեր թողեցին արուեստագիտութեան տոքթ ՚ փրոֆեսէօր Ռ • 
Զարեանը, ժողովրդական նկարիչ Ա՛ իեքարեանը, ճարտարապետ Վ ՛ 8ա– 
րութիւնեանը, գրող Մ՛ Մարգարեանը։ 

Մինաս Մինասեանի շնորհակալական ջերմ ու յուզիչ խօսքերից 
յետոյ այցելուները դիտեցին^ցռշ^ահանդէսր; 

՛աուլ՝ 
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