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Ա. Ա Ր Փ հ Ն Է 

Չ Ա Ր Ի Ք Է Ն Ի Ա Ր Ի * 

Երբ փոթորիկը կորսնցոյց իր թափը մեր արդէն իսկ կարճ արձա-

կուրդէն օր մը եւս չկորսնցնելու. Համար մտանք կառք ։ 

Անձրեւը դադրահ– էր ժամեր աոաք, երբ Հասանք եւ միապաղաղ 

մութը արդէն գրկաձ֊ էր դաչա ու. անաաո., լեռ ու. ձոր » Հիւրանոցին աո.– 

ջես փռուաե մարդը թաց էր % ու. Հողը կակուղ մեր ոաքերուն տակ ։ 

Գիտեցինք մեր Լ–ւր1ը^ ոչ միայն չկար պանդոկներու, սովորա-

կան եռուզեռը չկար նոյնիսկ բնակութիւն մատնող չչուկ մը։ խաղաղու-

թիւն ու մեռելային լռութիւն ամէն կողմ * 

թիկունքը Հսկայ կաղնիին ել իր պարթեւ Հասակով ինքն ալ կաղնի 

մը յիլեցնող մարդ մը յանկարծ մեր կողմը դարձաւ ու. ելեկտրական լամ-

բարին լոյսը դէմքին ինկաւ։ Կարծես օրուան փոթորիկէն ու դիչերուան 

մռայլէն բան մըն էր նստած ալքերուն մ էշ ։ Շարժում մը ըրաւ մօտենա-

լու,, երբ Հիւրանոցի պաչտօնեաներէն մին վաղելով եկաւ վեր ցուց մեր պա-

յուսակները ու մեղ առաջնորդեց վեր՝ մեր սենեակները, 

- Հիլրերը վարը, ճաշասրահն են, - ըսաւ% պատասխանելով մեր 

Հարցումին , - շարժանկար կը դիաեն , եթէ կ՝ուղէք • . . 
0 ՚ չ է Հանգստանալ խուզէինք, կանուխ էն ողիւնելու Համար առա– 
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Ու առաւօտը բախուեցաւ, հրաշագեղ բնութեան վրայ իր բարիքնե-

րով , իր խոստումներով է 

Արեւը ճիգ կ՛՚ընէր պատոելոլ* զինք սլարուրող քուչերը , ու չեււներուն 

իքած մչուշը տակաւ կը նօսրանար « 

Երբ իֆանք վար՝ շէնքին աոքեւ տսւրածուող մարգագեանիՆ վրայ 

ծաոերուն տակ տարեց այրեր ու կիներ նստած՛ էին ալէգէն ու երեխաներ 

կը վազվզէին ներս ու գուբս է 

Պատշգամին շրջանը ըրինք եւ նստանք; 

- ԲաՐէ Լո յ" ւ ԲարԷ Լ" յս » ~ թեւերը բաց ահ մեզի մ օտեցաւ Պրն • 

Մկրտիչը, Հին ծանօթ մը, որուն չբթներէն կատակը միշտ անպակաս է ր , -

բարո՛վ էք եկեր, Հազա՛ր բարով, աղուոր տեղ շէ՞ , Հչլ" , ըսէք նայիմդ 

աղուոր տեղ էէ՛" է Նայեցէք սա լեոներուն սիրտերնիգ բացուի յ Հոս, մենք 

մէկ ընտանիքի պէս ենք, ամէն տարի կու գանք, բո լորս իրար կը ճան շ՛-

նանք, գուք ալ եկաք ել քիշ մը աւեչխ չէնցանք, արեւը անգամ ձեզի աե– 

սաւ ու պայծառա ցաւ • • • 

Կչյ խօսի աչքերով ու թեւերով • 

- Երէկ առտու կնիկս գնաց ; Ծունկը կը ցաւէր, թոռները կարօտ ցած 

էր, երբոր անձրեւը սկսաւ՝ ալացողներ կային, անոնց Հետ գնաց է ինծ՛ի 

Հրաման տուաւ քի քիշ մը տա Հա կենամ... Աա լեռն եր Էն կրնա՞ս բաժնուիլ 

պ է ՚ " ՜Նայեցէ՛ք մեր Լեւոնին, ատ ծաո.ին կպած՝ գիշեր ցերեկ լեռներ ը կը 

գիտէ, կարծեմ, միտքով երկիր կը թռչի, մանկութեան օրերուն կարօտը 

կ՝ապրի : 

Իրապէս, Հոն էր նախորգ գիշեր մեր ուշադրութիւնը գրաւող թիկ-

նեղ մարգը նոյն կաղնիին կռթնած ու Հայեացքը լեոներուն ։ 

- Ֆետայիի զաւակ է . . . Ուսը զարնուած է ատ ծառին. աչքերը զար-

նըւած են ատ գէմի չեոներուն, ֊ ու ձայնը ցածցնելով, գրեթէ փսփսուքի 

վերածելով եւ իր խեղկատակի դիմախաղերով աւելցուց, - ՛սիրտն աչ 

աղուորի մ ը . . . 

Նոյն պա Հուն, պատշգամին վրայ երելս, ց երիտասարդ մը. 

֊ Ծ օ ՚ , Տիրան, տաՀա նոոր ես ելեր պէ՛, - գոչեց անոր մօտենա-

լով, - ծօ ատիկա քնանալ չ է , քանին Համը Հանել է . . . 

Նախաճաշէն ետք, քալեցինք դէպի մօտակայ լիճը տանող ճամբէն ։ 

Վարէն, ձորակէն առուն քրքջալով կը վազէր յ Նախորգ օրուան անձրեւէ 

առատ իլրերէն զուարթացած՝ քաբերուն վրայէն ոստոստելով ու երգե-

լով կը վազէր ։ կամրիսկի մը տակ՝ իր իւրերր յանկարծ կը խորանային, 

կը Հանդարտէին, խենթութիւններէ այլեւս Հրաժարած Հասուն մարդու մը 

նման ւ 

Նեղ ու երկայն լիճը արեւին ճառագա յթներուն տակ կը փալփլար, 

երր Հասանք Տ ՛Բանի մը նաւակներ կը Հանգչէին իր ափին ու բագերու, ամ– 

ԲՈՂ$ երամ մը իր լուրերուն կենդանութիւն կու տային » 

Արեւը իր շողերը տարածեր էր նախորգ օրուան փոթորիկէն աւեր– 

ւած բուսականութեան վրայ, թուփերուն ու մարգերուն վրայ, խոովայոյզ 

Հոգիներուն խաղա ղութի ւն բերող օրՀնութեան մը պէս է Ամէն ինչ մաքրը– 

ւած, լուացուած, թարմացած կը փայլէր, կը մպտէր, կը պսպղար ։ 

Զեմ գիտեր որքան մնացինք Հոն. քեոայբս կառքով եկաւ, մեզ տա-

նելու : 

- Աա բլուրէն – անգին աոոիւյլ^մր էլա յ . - ըսաւ, - ամանները բերի 
որ լեցնենք՛. ^ |4Ա>լյ 



I՝ Ա Գ Ի Ն 3 

Սառնորակ Հուրը կը վաղէ բ բազուկի Հասսւութեամր ու անոր շուր^ 

քանի մը այրեր կեցած կը խօսէին է Մին* Պրն • Մկրտիչն Էր, որ մեղ նշմա– 

ր ելուն , թեւերը բարձրացուցած ք Գոձ^ց% 

- եկէ՛՛ք) եկէ՛ք, ձեղի ծանօթացնեմ իմ պատուական բարեկամնե-

րուս • ա՛ս ւ ֆետայիի զաւակ մեր Լեւոնն է • ոսկի սիրտ ունի, բայց ձայնը 

շատ չէք 1Աեր ՚ * * 
Պարթեւ Հասակով Պրն՛ Լեւոնը, որուն մասին բաւական ծանօթու<-

թիւն տուած Էր արգէն նոյն աո.տուն՚ ժպտեցաւ, ալքերուն մԷՀ թէ՛ ամպ 

կար , թէ արեւ. տ 

- Ասիկա ալ մեր Սարերու Ասլանին անուանակից Պրն. Գէորգն է , -

շարունակեց Պրն • Մ կբաիէ > ձեռքը ճերմակ բաշերով ծերունիին ուսին զար– 

նելով, - մեր ամէնուն սիրելի փափը, մինակ իրեն ծանօթանալու Համար 

կարժէր որ գայիք : 

- Բարով էք եկեր յ Հազա՛ր բարի, լաւ տեղ է , լաւ տեղ. էս քուր լէ 

մեր երկրի լուս աղբուրներոլ նման ի քիչ մ ի ՛ » . Տուէ՛ք ^ տուէ՛ք ձեր աման-

ները լեցնեմ • Հուրը վերՀ չունի. մեր երկիր՝ Հյուրին պէս երկար օրեր ու-

նենաս՛^ 1լ ըսէինք ) մեր օրՀնութիւն Հուրի վերա յ կ՝ էն էինք : 

Հոգիս խայտաց յ Իր տաքուկ ժպիտով մեղի խօսող է իր բարի, պճըլ– 

տուն աչքերով մեղ գիտող սա ծերունին* մեր Հայրենի աղրիւրներուհ 

Հուրն էր ըմպած, մեր լեռներուն օղն էր ծծած , պիտի կարենայի՝8 մօտե– 

նալ իրեն••• 

կարծածէս շատ աւելի գիւրին եղաւ այգ սա կա յն, չնորՀիլ իր քրոՀ 

Եղի– մայրիկին, որուն ծանօթացանք նոյն օրն իսկ ՝՝ 

Այրերը աո-Հասարակ կը Հաւաքուէին նարտի սեղանին չուրՀ, ԻսԿ կի~՝ 

ները աոանձին չրՀանակ կը կազմէին, կը խօսէին, կը Հիւսէինք կը սլաա– 

մ էին՛. Պաշտօնա կ ա նութիւն չկար այս պանգոկին մ ԷՀ, Ր"Լ"ՐԸ. կը ճան չնա-

յին զիրար, ազգականական կապեր ալ ունէին արգէն է 

Հ . 

Պատշգամը նստած՝ կը գիաէի մարգին վրայ խաղացող երեխաները։ 

՛Նոր ներգաղթած ռումանաՀայերոլ զաւակներն ու թոռներն էին է 

կար Հազիւ երկու տարեկան փոքրիկ Սօսին. գունաուլիկ , սիրունիկ 

աղՀնակ մըՏ որ գիտէր իր կամքը պարտագրել յ Երբ ձեռքէն բռնել ուզէին՝ 

կը մերժէր. «Սօսին մինակը երթայ, մինա՛կը երթայ»* Ամէն ինչ Սօսին 

մինակը պէաք է ընէր ՚ մինակը ուտէր, մինակը քալէր, օժանդակութեան 

պէտք չունէր.** կար Արամիկը՛ քիչ մը խոշոր գլխով լ"ԼբՀ ու խեԼատԻ աէ~ 

քերով ու լեցուն մարմինով Արամիկը, որ Եղիս մայրիկին թոռնիկն էր։ 

- Ախ սիրե՛մ, սիրե՛մ յ - կ՝ըսէ քիչ անգին նստած կին մը, որ նոր 

է Ժամանած է - ա՚խ% սա Հայերէն ճռուողող ձագուկներուն նայեցէք, սի-

րե՛մ , սիրե՛մ... 
- Նորեկներու է նոր ներգաղթածներու զաւակներ են, - կ՚ըսէ քո վինս : 

- ՛Բա նոր ներգաղթածները Հայաստան էն չեն իգար կոր եա, անոնք 

ալ օտար Հողի վրայ են ծնած ^ քա անոնք ինաո՚ր Հայ մնացեր են, Հայե-

րէն սորվեր ու իրենց զաւակներուն ալ սորվըցոլցեր» Ասաեղինները ինչոու 

չեն յա ի ղի ր , խելքս չի Հասնիր I 
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- երԿբԻն պայմանները > մեծութիւնը, ցրուածութի՛՛ւնը։ Գ+ուար Է% 

չա՚ա գժ՜ուաոր ՚ » • 

- Ամէ՚ն բան դմռւար է > եթէ կամք չընես, եթէ ճար մը չմտածես, 

գմոա.ար Հ , դժուար է ըսելով իր վիճակին ձգես » ՛Բա՛ աա Հայ մայրերուն 

մ ԷՀ Հայու արիւնը ցամքե՞ր է , ինչ է , քա՛ մայրեր կան քի խուպար-խու*֊ 

պար կու գան զաւակնին ազուոր ան գլեր էն կը խօսի աէյի•«• ՝Բա մ եղա՛յ, 

Հէլպէ՚թ պիաի խօսինք աա ալ Հպարտանալիք բա՞ն է , թող Հպարտանան, 

երբոր Հայերէն սորվին ու խօսին ։ 

Հայ Հոգիներու մէՀ մխացող լույլ ցաւ մըէ Հայ Հոգիներու մէՀ սեւ 

օձի մը նման գալարուող Հարց մը է 

Ոտքի ելայ. շբՀանը ըրի դաշտավայրին ու երկա՛ր դիտեցի լեռները յ 

Անտառապատ լեռներ, կարծես չոէ^ս^ա^ շարուած, իրարու ձեռք 

տուած ու անոնց ուսերուն վրա յ էն՝ կապոյտ քօղերու մ ԷՀ պարուրուած 

լեոներոլ երկրորդ շարքեր : Երեկոյեան, բնութիւնը առանձին գրաւԼոէ*-

թիէն մը կը զգենուր: Երբ արեւը դէպի լեռները Հակէր՝ ամպերը ՀրդեՀ 

կ՝առնէին ու անտառները երանգ կը փոխէին ։ 

Մ ար գին վրայ է մինչ այրերը անկիւն մը Հաւաքուած՝ աղքէային ու 

քաղաքական Հրատապ Հարցեր կը լուծէին՝ նկատեցի որ, կիներու շրՀա– 

նա կը աւելի լայնցած եւ իրենց խօսակցութիէնը սովորական ծանծաղ Հ ո ւ – 

նէն ելած՝ սկսեր էր դաոնալ տեսակ մը անլուծելի, լուրՀ ու խոբՀրդաւոր 

թուող նիւթի չուբՀ ւ 

Համակ ուշադրութիւնդ Համակ կեգրոնացում կը մատնէին դէմքերը։ 

Կային աչքեր, որոնց մ ԷՀ կարծես սարսափ էր ն կարո լած, ուրիշներ՝ երազ-

կոտ կը թուէին, բոլոր նայուածքները յառած էին խօսող աիկնոՀ, որ երբ 

մօտեցայ՝ իր պատմութիւնը արդէն վերՀացուցած, կ՝եզրափակէր. 

- Կ՝ո*–զէք Հաւատացէք, կ՝ոլզէք մի Հաւատաք. ասիկա իրապէս պա֊ 

տաՀած է: 

- ՛Բա մ եղա՛յ, ինչո՞ւ պիտի չհաւտանք մ ԷՀ մտաւ տարեց կին մը 

ես ինչե ր լսած եմ, Հա՚րկաւ կը Հաւտանք։ 

Ես այն ատեն միայն զգացին թէ ինչի մասին էր խօսակցութիւնը> 

երբ խոՀուն աչքերով, թարմ ու անուչ դէմքով Աշխ էն ը, որ այրի էր ու 

աասէն֊տասնըեբկու տարեկան մանչոլկ մը ունէր* պատմեց Հետեւեալը. 

- Մ այրս, մահ էն օր մը առաՀ գիտակցութիւնը բոլորովին կորսըն-

ցուցած էր ։ Այլեւս ո՛չ կը ճանչնար մեզ եւ ոչ ալ կը լսէր ։ ՇրՀա պատած 

էինք զինք ու չէինք Հեռանար իր քովէն : Այնպէ՚ս խաղաղ էր դէմքը. տա-

ռապանքի կամ ցաւի ոչ մէկ կծկում. ընգՀակառակն, երանութեան մէՀ ըչ– 

լալ կը թէւէր, ինչ որ մեր խոր յուղումին մ ԷՀ մեղի խոր զարմանք կը 

պա աճառէր: Ա՝ ի աո. մի կու տար իր մաՀացած սիրելիներուն անունները, 

կարծես անոնք Հոն ըլլայինք կարծես անոնցմով չրՀա պա տուած ըԱար 

ինք... Ամուսինս ալ, մահ էն աոաՀ՛.. 

ճիչդ նոյն րոպէին, խումբին մօտեցաւ Պրն. Ծկրաիչը թեւը իր բա-

րեկամ Լելոնին ուսին ու սկսաւ իր կատակներուն է 

- Ամա՛ն էլիզ% սա շափխադ փ է ՚ ք Հաւնեցայ... Աչքս քէօոնայ , իրաւ 

կ*ըսեմ կոր, խըյա՚խ բան է . նայէ՛, աչքիս վրայ երդում ըրի 

Բոլորին ուշադրութիւնը կը դառնա յ աիկնոՀ խոշոր եզերքով ծ ոպա– 

ւոր գլխարկին, որ լալ մը կը պաշտպանէ դէմքը արեւէն ։ 

- ԱդԸ՚կ Հ արգուհի, մաղերդ կտրեր ես, - խօսքը կ՚ուղղէ ուրիշի 
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՚ ք Ը * - ««"՜է Հասկցայ, Հասկցայ, միաքգ փոխեր ես Հր՞ – ՚ Շիտակը վայ-

լեր է , փ է ՚ ք աղուոր կ՚երեւաս կոր . , . 

Համակ ժպիտ են բոլորը. Պրն. Ծկրա ԷՀ թեւը մ է լա ընկերոՀյլ ու՜ 

սին, ել կարծես զայն քիչ մը աւելի էրեն քալելով՝՝ 

- Աշխէ՛տէ գիտեմ | կը նախանձիս կոր, - Կ՝շսԷ թարմաս» ի այրիին 

դաոնալով, - աճա սլա ինծի ի՛նչ քոմփլիման պիաի ընէ էլ ըսես կոր ներս Էգ 

ներս Էգ, ամա , բան մ ըն ալ պիտի չըսեմ, ճաթէ՛ իշտէ . . . 

Աչխէն քաղցրօրէն կը ժպտի ու կը շիկնի։ իսկոյն կը նայիմ Լեւո– 

նին՝ որուն աչքերը աեսակ մը յուղումով յառած են Ալի էն էն, ու կը Հաս-

կրնամ, ^ Հասկնամ, ^^ ով է իր սիրտին սիրածը ու ինչ դեր կը Հանայ 

կատարել իր ու մեր բարեկամը տ 

Օրերը կ*անցնէին ՀեզասաՀ առուի մը Հուրերուն Հանղարա վազքովր 

ու անոր երգին քազցրութեամբ տ 

Գիշերները Հ երբ արթննայի՝ պատուՀանէս կը գիտէի դուրսը, պա– 

տըշգամին առՀեւ տաբածուող ընդարձակ տարածութիւնը, ուր թուփերն 

ռւ ծառերը կարծես սպիտակ շղարշներու մ ԷՀ պարուրուած ուրուականներ 

էին լուսնի լո յսին տակ • տատանող, օրօրուող ուրուականներ տ Ու անգամ 

մը, անոնց մ ԷՀ կարծեցի տեսնել պարթեւ Հասակը Պրն. Լեւոնին ։ կարծեմ 

կը տառապէր այգ մարդը ու բո լոր սրտովդ կը բաղձայիր, որ ան Հասնէր 

իր նպատակին, տիրանար իր սիրածին * 

Սյւտուն, երբ գուբս ելայ 

արեւը բաւական մը բարձրացած էր ար-

դէն է Անամպ երկինք, Հետզհետէ Հալող թե թեւ մշուշ մը լեոներուն վրայ տ 

Պատշգամին չրՀանը ըրի. տեսայ՝ թէ Աչխէն առանձնացած, կը կարդայ՛. 

Ջ խանգարեց ի զէնք։ Գացէ մարգէն վրայ ու նստայ Եղիս մայրիկին քով։ 

- էսօր լաւ օգ պիտի էն է , բոլորը կ՝ եր թան լիճը լոգնալու է 

- Գո՞ւք, - Հարցուցի է 

- Ջ ^ ՛ , օղուլ, չ է , ձւ» «է Գէորգ միշտ Հոս ինք, ճււէյշ չ^եք երթար I 

Հրճուեցայ յ Ի ՚ ն շ լաւ առիթ էր մօտենալու, խօսելու, խօսեցնելու՝ 

ինծի Համար այնքա՛ն թանկագին մեր այս բեկորները^ մ ան աւանդ որ մեր 

վերջին օրն էր , առիթը՛ • • 

- ծ» ^ յ ՝ երթար, - - մերինները Հաւանաբաբ երթան, ես 

Հուրը չեմ մտներ, ^ նախընտրեմ Հոս մնալէ 

Րոպէ մը ետք, Գէորգն ալ եկաւ նստաւ Եղի» մայրիկին քով ու 

իրեն Հետ եկան նաեւ մեր բարեկամն ու Պրն. Լեւոնը։ 

Ար ամիկ՝ իր խաղընկերներէն բաժնուելովդ վազեց մեր մ օտ եւ գրե-

թէ Հեւասպաո.՝ գոչեց • - տոքթոր եմ , տոքթո՛ր * • • 

(Հայրիկը ձեռքը իսկոյն տարաւ կուլտիս • 

- Ա ՛ յ , ւ ս ՜ յ , ^ ցաւայ է էնպէ՚ս կը ցաւայ, էնպէ՛ս կը 

ցաւայ է - Հ</Ա/Լ– գէմքը ճմռթկելով ու կուշտը սեղմելով, - էսաեղ, 

ճէշգ էստեղ • • • Ար ամիկ քրքՀաց՛ խնդացինք նաեւ մենք։ 

- Փորդ Հո՛ս է , - րսս՚Լ) գիր"լկ ձեռքը զարնելով գուբս ցցած 

փորին» 
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- Արամի՚կ, մանչս, երբ մեծնաս ըսել է տոքթոր պիտի ԸԱաս > 

հարցուց Պրն. կրւոիչ, «զ/ձ բարձրացնելով տղեկը : 

- ժեներալ պիտի ըլլամ, երբ մեծնամ՝ ես արմիին Ժեներալ պի-

տի րլլամ • • • 

- Հ«ս՛ «էաքօ, Հա՛, - «/ ՚^ մտաւ. Պրն՚ Գէորգ, - ^օլ կ՝ եղնիս զօրա-

վար Հ. էսոնք ճեներաչ շատ ունին, քոլ կ՝եղնիս Հա՛յ զօրավար ։ քուռկիկ 

Զա լա լին Հեծած, թուր կեծակին ձեռքդէ ծով ու լեո. կ՝ անցնիս՝ մեր տուշ-

ման մեր սուրբ Հողերէն դուրս կ՝էնիս ոլ կ՝ եզնիս Հայաստանի Հերոս զօ-

րավար , , էնպէս չէ" իմ առիւծ ձագս . . . 

Ար ամիկ լուրՀ ու խելացի աչքերով կը Նայի ու գլուխը վեր էն վար 

հաստատական շարժելով կը կրկթւէ. 

- է)ս Հայաստանի ժեներալ պիտի ըլլամ, Հայաստանի ժեներալու 

ցատկռտելով կը մօտենայ խաղացող տղոց Հ 

- Փա՛փ, - էլ ըսէ Պրն • Մկրաիչ, - գուն իրապէս կը Հաւատա"ս որ 

օր մը նորէն մեր Հողերուն տէր կ՚ըլլանք * • • 

- Մ կրաիչ, ախրէբս, էտ ինչ խօսք ի էլ էն ի ս. մեր Հողեր մերն ին, 

մեր Հողեր մեր Հոգու մ ԷՀ ին, մեր սուրբ նաՀատա կների ոգիներ լէ էնտեղ, 

մեր Տողերի վերայ Հաւաքուած ին ու կը սպասեն, կը սպասեն էն օրուան»*՛ 

Ս՛եր չէն գեղեր աւերուած ին, աւերակ ին, մեր արտեր ու այգիներ չոր-

ցած ին, մեր տուչման գիտի որ էդ Հողեր մեր նաՀաաակներոլ սուրբ արիւ-

նով ներկուած ին՝ թէ որ Հերկի, մչակի՝ էդ բերք թոյն կ՝եղնի, Հարամ 

կ՝եղնի, որ էդ Հող իր տէրերէն մինակ Հաց կի տայ, էնոնցմով մինակ կը 

չէննայ ։ Մեր գատ սուրբ ի, ախբէ՚րս, մեր գատ սուրբ ի, օր մի չէ օր մի 

նորէն մեր Հողեր մեր ոտքերի տակ կ՝եղնին ՚ Հաւատք ի պէտք, կամք ի 

պէտք, սէր միդւթին ի պէտք։ Մեր ժողովուրդ պէտք ի մէկ Հոգու պէս 

կանգնի, մէկ Հոգու պէս խօսի, մէկ Հոգու պէս գործի, ու ամէն բանէ է– 

ռաԼ զիրար սիրի • • ՚ Ես պի տեսնեմ էգ օր, ես իմ աչքեր չիմ փակի էն օր– 
լԸ^Է ես իմ աչքեր մեր լեոնեբոլ վերայ մինակ պի փա կիմ • . . 

- «Սասնայ ծույլ է հայ սպ<յն ինքը, 
Իր Սասնայ ծ այլ Դսութի նման 
Նա կ ՛ազատէ հայրենիքը 
Եաթսպանից թուրք բռնութեան: 
Շիրսւգն ասաց՛ Մասիսն է սիւնն Հայաստանի, 
Րաւ է հայեր ցրուած մնաք՛ մատ ներիս պէս, 
թււունցքափլն է յաւերժութիւնն Հայաստանի– • 

Ակնարկս զարմանքով բարձրացաւ արտասանողին, Պրն՛ Լեւոնին, 

որուն ալքերուն մ ԷՀ այժմ կարծես մեր լեոներուն վեՀութենէն բան մը 

կար ւ ԱռաՀին անգամ էր որ կը լսէի իր ձա յնը ՚ զսպուած յուղում, Հա յ-

րենասիրական անշէՀ Հուր մաանող իր թաւ ձայնը, որ վստահ եմ այգ րո-

պէին պիտի ուզէր ամպերու գոռոցի մը նման բարձրացնել ու բովանդակ 

հայութեան՝ մեր սիրելի բանաստեղծին պատգամը աւետել ։ 

- Ապրի՛ս, Լեւոն Հան, չա՚տ ապրիս է շա՛տ-շատ ապրիս , երկա՛ր 

ապրիս, - գոչեց Պրն. Մկրտիչ ոգ եւորուս,ծ, - ծօ՝ գուն բեմ ելլելու ես, 

բեմ , բեմ . . . . . . ա պ ա իսկոյն ալելցոլց , - «խնդրեցէք Ու պիտի արուի , 

փնառեցէք ու պիաի գանէք, զարկկք ու պիտի բացուի» , կ՝ըսէ Աւետարա-

նը, Աստուած օր մը չէ օր մը մեզի ալ կը ժպաի, մեր ձայնն ալ կը լսէ, ՚ > 
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- Ասա/յւա՚ծ, - կը յարէ Պրն. Գէորգ դառնութեամբ, - Աստուա՛՛ծ • ՚ ՚ 

Ո՛ւր էր ան, երր մեր անմեղ ժողովուրդ կը կոտորուէր , երբ մեր շէն գիւ՜-

ղեր կ՝աւերուէր... Մեր Աստուածը մեր կամք, մեր սլայքաբի ոգի, մեր 

գատ շահելու հաւատք, մեր բազկի ուժ ի, ի՛նչ Աստուած... 

՚ " Էգ՚ղԷ" ՛էի խօսար , Գ է ո ՚ ր գ , մ եղա՛յ ՏիրոՀը, մ եղա՛յ, էգպէս մի իւօ– 

սար, 4այու Աստուած մեծ ի, Հայու Աստուած համբերող ի , Հ»– 

Ղէո$ք.Գ կուզենաս՝ Աստուած կի տայ, մեր ժողովուրդ լէ մէկ հոգու պէս 

ուզենա յ , սրտով ուզենայ, իրար սիրելով ուզենա յՀ Աստուած կի տայ, կի 

տայ..« աուշման տեսաւ որ իր չարիքէն հայուն բարիք կը ծնի. 

զարն ի հա յր կը կանգնի, Հ ՚ " յ ը կը կոտորի, ^ ա յ ը հայրենիք կը 

ստեղծի, ի^ք ետ կ՚երթայ՝ Հ ՚ ս յ ը էռաՀ՛ . . 

Նոյն պահուն , պատշգամին վրայ երեւցաւ Աչխէնը։ Նկատեցի որ 

մտահոգ դէմք մը ունէր ու չորս կողմը կը դիտէր է 

- ԱչխԷն տէրտլու կ՝երեւնայ, - դիտել տուաւ Եղիս մայրիկը ։ 

- Ճորճը կը փնտռէ , - յարեց Պրն ՚ Մկըաիէ » " ԳԻ՛՜ՐԻ՞^ է առանց 

Հօր մանչ մեծցնելը.« • 

Եղէ՛ս մա յ ր / ՚ կ ը ի" Կ"յ1՛ դարձաւ Լեւոնին՛ 

֊ Գոլ իմ խօսք լաւ միտ պահիր, Լեւո՚ն Հ ա ն ը ս ա ւ ^ չ որ հո-

գիովդ կ՛ուզենաս՝ Աստուած կի տայ, լաւ միտ պահիր, - ու մայրական 

գուրգուրանքով արտասանուած իր այս իւօսքերուն հետ խորհրդաւոր ժպիտ 

մը ծազկեցաւ խորշոմած դէմքին։ 

Բոլորին նայուածքը ուղղուած էր Աշխէնին, որ գրեթէ վազելով ի-

սանդուխներէն ու մտաւ դաշտավայրը, ուր տզաք գնդակ կը խաղային : 

֊ Աշխէն խորոտ ի, խորոտ ի, հատիկ ի••• գածՀ , 

- յարեց Գէորգ, ձայնին մէՀ համակ բարութիւն։ 

կարծես ամպերը պա աո. ել Հանացոզ չոզեբ ինկան Լեւոնի աչքերուն 

մէՀ՛ իսկոյն ծռեցաւ ու իր քովէն վազող երե խաներէն մին գրկեց ու թեւե-

րուն ամբողՀ երկարութեամրը բարձբացուց զայն օդին մ ԷՀ ու ինք ալ խ առ-

նուեցաւ մանուկներու խումբին ։ 

- Վառուող կրակին վերայ եղ չին լեցնի ր , Գէո՛րգ,– ըսաւ Եղի» մայ-

րիկը , Լեւոնին ետեւէն նայելով ։ 

- Լաւ ի, լաւ., - աւելցուց եղբայրը գոհունակ ժպիտով։ 

Հ* 
Եռուզեռ կար մարզին վրայ՛. Բոլորը կը պատրաստուէին կկս ժամ 

հեռուն գտնուող լիճը երթալու յ կողովներ կը լեցուէինք աղաքը կ՚աղմկէին է 

կառքերը իրարու ետեւէ ճամբայ կ՝ելլէին ու վերՀապէս, կը խաղաղէր ու 

կ՛ամայանար ամէն կողմ : Գացին նաեւ երկու բարեկամները, Լեւոնն՛ ու 

Մկրտիչը, նոյնպէս՝ մերինները՛. Որոշումիս վրայ ես Հաստատ՝ ղիս Հե– 

տաքրքրող ծերունիներուն մօտ նստած, դիտեցի մեկնողները տ 

Անձրեւէն ետք, ցրտած օդը տաքցեր էր այլեւս * Արեւր կը շողար . 

երկինքի ՀինՀ կա պոյա էն բամպակ ամպերոլ կարաւաններ կլ անցնէին ու ի– 

րենց ստուերը գոյնի զանազանութիւն կը նետէր լեռներուն վրայ% 

Հսկայ կաղնիին Հովանիին տակ նստած էինք։ Եգիս մայրիկը կը 

Հիւսէր, Պրն. Գէորգը չէր կրնար Հասկնալ, թէ ես ինչո՞ւ չէի գա ցած ։ Եր-

կուքին ալ կոպերը ծանրա ցեր էին՛ կը զգայի սխալս՛ անոնց Հես, առան-

ձին մնալով չէր որ պիաի յաիղէի նիւթ կորզել է կամ զիրենք խօսեցներ 

Գիրք մը առնելու պատրուակով գացի ներս. ժամանակ մը մնացի 
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Հոն՛ երբ գուբս եկայ՝ ծերունիները կը մրափէին արգէն ։ ՛և ՛՛Ա*այ ծ աո.ի մը 

շուքին ու սկսայ կարգս» լ , աւելի ճիչդ՝ փորձեցի կարդալ; Մ ի Լա գիբք"վ 

մը կու գայի այս վայրերը, բայց աո.անց նոյնիսկ թղթատելու, կը աանէի 

եա ւ 

Տիրող ամայութիւնն ու խաղաղութիւնը կը յիչեցնէր ինծի մեր 

մանած երեկոն , երբ բոլորը քաշուեր էին ներս անձրեւին ու փոթորիկին 

պատճառաւ• մինչդեռ, այսօր է պայծառ ու տաք արեւը մղեր էր զիրենք էի՜՛ 

ճերու պաղուկ Հուրերուն ու կազդուրող զովութեան է 

Ոչ իսկ շունի մը ՀաՀոցը կը պատռէբ լռութիւնը է քք՝պտեցայ, յիշե– 

լով նախորգ օրուան աղմուկն ու եռուզեռը, ու անվերՀ կատակող Պրն՛ 

Ա՝ կրտի չին խօսքերը • 

- Աս ի"նշ խալապալըխ է պէ, աս ի՜նչ բաթըրթը է՛՛՝ ՚հուք տուն 

տեղ չունիռք.՛. ելէք գ ա ց է ՚ ք , գլուխնիս քիչ մը Հանգչի պէ՛ • • • 

Տ անկարծ, կառքի մը աղմուկը ե կաւ կտրեց Համատարած լռութիւ՛-

նը ։ էքերոլկները արթնցան : Կառքէն գոլրս ելաւ Աշխէնը ։ Ոտքի ցատկեցի 

տեսնելով իր յուղումըւ 

- Ա՛խ ճորճը, Ճորճը առտուընէ ի վեր մէՀաեղ չկայ, ամէն կողմ 

կը փնտռեմ, չեմ կրնար գտնել, շեմ գիտեր ո՞ւր երթամ , ի՛նչ ընեմ • • • 

կարծեցի որ մէկուն կառքովը լիճն է գա ցած, բայց Հոն ալ չէր՛ » • Տ իրա-

նը բարի եղաւ ու ղիս բերաւ ետ : 

Աչքերը կարմրած էին ու շբթները յուղում էն կը գողային է 

Եղիս մայրիկը իրար անցաւ՛ Պրն՛ Գէորգը Հանգս տա ցուց զիրենք ւ 

- Վախնալիք րան չկայ, Աչի է՛ն Հան, էգ տարիքին էտանկ րաներ կը 

պա տա Հին , անպատճառ, վբէն բարկացար , էն ի ալ ուզեց քեղ պատմել է 

Գիւրին չի առանց Հօր մանչ զաւակ մեծցնելյշ* • • 

իսկոյն մօտեցաւ Տ իրանին, որ կառքին մ ԷՀ կը սպասէր. սրեցի ա– 

կանՀներս, մինչ Եղիս մայրիկը կը խրախուսէր Աշխէնը ; 

- Տիրան Հան, կ՚երթաս լիճը, կը գանիս մեր Լեւոնը, կ՝ըսիս իրեն՝ 

Ճորճ կորսոլիր ի, Գէորգ ասաց երթաս գանիս ։ 

Երբ կառքը ճամբայ կ՝ ելլէր՝ Աշխէն վազեց ե տեւէն • 

- Երթամ մեր միւս Հայկական Հիւրանոցները. ընկերներ ունի անոնց 

մ ԷՀ, թերեւս անոնցմէ մէկուն Հետ է ՛ ՛ , 

- Խե՛ղճ Աշխէն, - ըսի, երբ կառքը ան/լիւնը կը դաոնար , - ամ ու-

սինը ե՛՛՛րբ մեռաւ, ինչպէ՞ս մեռաւ... 

- Երեք տարի կ՝էնի • աղուոր, շա՛տ աղուոր մարգ իր՛ խմանի մի 

կառք զարկաւ % օր մի ետք մեռաւ % 

- Խե՛ղճ Աշխէն, - կրկնեցի ես նորէն, - այնպէ՚ս յո լզուած է ր , 
այնպէ՚ս ինքզինքէն ելած է ր . . . 

- ԳՈԼ լսե՞՛ր իս իմաստուն ծերունու պատմութիւնը, - յաբեց Պրն • 

Գէորգ ինծի նայելով, ու իր պզտիկ ալքերուն մ ԷՀ կարծես լո յս մը շողաց ։ 

- Ջեմ կարծեր , - ըսի , 
- Բ"՚49 Հաճոյքով մտիկ կ՚ընեմ, եթէ պատ-

մելու ըլյաք տ 

- կս լէ մոռցեր ի մ . . . Զգիտիմ, աչխրՀքի էն որ կողմ, ծերուկ մ ի , 

իր մէկ Հատիկ զաւկի Հետ, բլուրի մի վերայ քաշուած մինակուկ կ՝ապ~ 

ՐԷՐ՚ Մէկ օր, վայրի ձիեր կ՝ երելն ան էն կողմ, ասես՝ երկնից էն որ դրան 

էռաՀք ինկած ձիեր ւ Գեղացիները կի վազին կի գան ծեբունուն ա չքալող 

սանքի, էնոր բախտ շնորՀալորանքի«ինչէ՞ն գիտիք որ լաւ բախտ ի է 

կ՝ըսի ծերունին՛, ժամանակ կ՝էնցնի ( օր մ ՚ է լ ծերունու աղէն ձիէն վար 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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կ՝էյնի ու ոտք կի կոտրի , Գեղացիք Նորկն կի վաղին կի գան , էս էնգէմ 

ցաւակից հղնԼլու էնոնց չար բախտին ։ լինչէ՛՛ն գէտէք որ չար բախտ ի * , 

կ՛ըսի իմաստուն ծերուկը զարմացնելով եկողները։ Պատերազմ կ՝եղնի, 

գեղէ տղերքը, է,1էնքն ալ, կի Հաւաքէն, կէ ղբկէն կրակէ գէմ. մենակ ծ ե ֊ 

րունու աղէն կէ մնայ Հօր մօտ՝ էր կոտրած ոտի Հէմար... 

՛՛էրն՛ Գէորգ կանգ առաւ. գրպանէն Հանեց կարմիր թաշկինակը, 

սրբեց ճակատն ու գէմքը եւ աւելցուց. 

- Հիմի Հասկացա՝՝ր ք - ժպտեցաւ խորհրդաւոր ժպիտով մը ու ոտ-

քի ելաւ ։ 

ճիչգն ըսելով, այգ վայրկեանին շկրցի ըմբռնելէ թէ Էք այԳ իմաս-

տալից պատմութիւնը ինչ աոընչոլթիւն ունէր Աշխ էն ի յուղում էն, մտաՀո– 

գութիւններուն ու վախերուն Հետ. է*նչ էր, ո՞ւր էր կապակցութիւնը է 

Կառքերը իրարու ետեւէ սկսան վերագաոնալ ։ Երր մերինները Հա-

սան վազեցի ու պատմեցի պատահածը: 

- Ս ենք տեսանք, — ըսաւ քո յրս խնգալով, - մ եր չիչ^րը լեցնելու 

Համ ալ) աղբիւրին ճաւէ բէն եկանք, ճորճը Պրն• Լեւոնին Հետ բլուրին «/ ր~– 

բայ էր ։ 

- Հա յր ու ղաւկի պէս խոտերուն վ յ ՚ ա յ երկնցեր, կը խօսէին, — ա– 

ւելցուց մայրս ւ 

Հ» 
Տա շորդլ առտու, նախաճաշէն ետք, պատրաստուեցանք մեկնելու։ 

կառքին շուրՀ Հաւաքուեր էէն պանգոկէ հէւրերը : Կրկին զիրար տեսնելու, 

կրկին իրարու Հանդիպելու մաղթանքներ , կատակներ է 

Երբ կը սեղմէի Աշխ էն էն ձեռքը նկատեց է որ նախորդ օրուան յ ուղ-

ղումէն ոչ մէկ Հետք կար դէմ քէն վրայ, արեւոտ աչքերով երՀանկօրէն կը 

ժպտէր I 

Որոշած էինք այգ վեր Հին օրը անցընել բարեկամէ մը մօտակայ ա– 

դարակին մ ԷԼ յ Ու Հաճելի ժամերը անցան արագ ւ Երեկո յեան, երբ կառք 

կը մտնէինք՝ լուսավառ ամպերը իրենց Հրդեհէն ոսկի ցոլքեր կը նետէ էն 

լեոնա լան Հերուն ։ Ամ՚րոզՀ բնութիւնը մայրամուտի պերճանքով զարգար-

ւած՝ կը ժպտէր ու ՀետղՀետէ խորՀրգաւոր երանգներով կը մարմրէր ՝. 

Լուսինը տժգոյն դէմ քով երեւցաւ լերան կատարէն ու մենք, ուզեցինք ան-

գամ մը եւս անցնիլ մեղի ծանօթ լիճէն եզերքէն ւ 

Անհետացող արելէն պզտիկ բոցեր եղեր էին անոր կապոյտ Հուրերը 

ու երեկո յեան զեփիւռէն թեթեւ սարսուռներ ։ կառքը գրեթէ կանգ էր ա– 

ռած, որպէսզի գէթ քանի մը րոպէ կարենայինք ըմբոշխնել տեսարանը, 

երբ, յանկարծ, Հոն, վերը է ԲԼուրէն վրայ նչմարեցի զոյգ մը ու սիրտս 

կարծես Հրճուանքէն կանգ առաւ պաՀ մը։ 

կասկած չկար, անոնք էին... Լեւոնին թեւը Աշխ էն ի մէՀքին՝ Աշխէ– 

նէն գլուխը Լեւռնի ուսին է 

Կառքը շարժեցաւ ու սուրաց։ Այն ատեն% յէէ^՚ցէ մեր ծերունի բա-

րեկամէն , Պրն• Գէորղին պատմութիւնը ու իր խորՀրգաւոր ժպիտին մ իա-

ցող Հարցումը• 

- Հիմի Հասկացա՞ր•»• 

Այո՛ , իմաստուն բարեկամդ իմաստուն ծերունի, ըսի մտովի, այո՛ ք 

Հիմա Հասկցայ , Հիմա Հասկցայ > * • 

Ա՛ Ա՛ 
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ԵՐԿՈՒՍԻԴ ԵՄ ԿԱՐՕՏԵԼ 

Շանազրիւրի ափին նստած, 
էլի կաւից սասՏ շինես, 
Ու գլուխս կրծքիգ յե&ած, 
քու&ս տանի, օրօրես: 

Սեւադարի հովերը զա 6, 
Ս՛ազերիդ հետ խադ անեն– 
Հի8 աշխարհում մեր մանկական -
Հովերը զան՝ հովուերզեն: 

Զենքս բռնած տաՕեօ կածան, 
՝Լս>յրի շուշաններ քաղեմ, 
Յեաոյ տանես հանգստարան 
Մօրս շիրիմն համբուրեմ։ 

Ա՜խ, Էն րլրի լա&շին քնած 
Մայրիկիս եմ կարօտել, 
Ու մէկ էլ քեզ, իմ քոյր անցած, 
Մէկ էլ քեզ եմ կարօտել։ 

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ 
իմ երկրից եեւա՜ւ, իմ բախտից հեօու, 
կարօտներ հազար ու. բազմաչար չար, 
Ոզշակիզլում են ու չեն մււխր աՏում -
կարօտներ րազում* անբիծ ու դայծաո.։ 

Որքան հեռացաւ, այնքան սրբացաւ– 
Իր իսկ մաքրուք-եամյւ, մաքրութ-իւն դարձաւ՛ 
ինչպէս ալմասի շողարձակումը -
կեանքս զարդարեց ու յսււերժացաւ յ 

ձ 
Ասացին՛ զուր է, էսնվերադարձ Է՛ 
Խորշակների դէմ անզօր շուշան Է– 
Ասացին* ցնորք ու խենթ-ութ-իւն է -
Շա՜տ բաներ ասին, զուր րա&սարկեցին: 

ՀԱ8Կ 8հՎԱԷՓԵԱ*0 
թ-եՀբան 
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Հ Ա Տ Ւ Հ Ա Մ Ա Ր 

- Մենք ամէն օր խանութներու եւ 

արհեստանոցներու մէՀ կը մեռնինք, 

պարզապէս ապրելու Համար , - ըսաւ. ու. 

քալեց ւ 

•** 

Վարպետ ատաղձագործ էր Արչակ է 

ծերացած՝ դեռ չափահաս տարիքին: 

կեանքը տառապանք եզած էր էրեն Հա-

մար ՚. Ի՞՛նչ էր շահեր աշխարհ էն , ոչինչ, 

բայց կ՚ապրէր։ 

Կ՚ապրէր ապրեցնելու Համար բազ-

մանգամ ընտանիք մը, որ կեցած էր ե– 

տին ու բերանը լա յն բացած իրեն կը 

սպասէ ր : Ապրիլ պէաք էր 1 կեանք պէտք 

էր՝ 

Որբանոցէն ելած էր ու արաբ վար-

պետի մը մօա սկսած էր ատաղձագոր-

ծութեան : Անկէ ետք» տարիներով, ա– 

ռանց արձակուրդի , առանց օր մը գագար 

առնելու., հել ի Հեւ աշխատած էր, առ.– 

տուընէ մին չես. ուչ գիչեր, լապտերի 

լոյսին տակ ։ 

- Գործս շուտով կ՛ուզեմ, կը յիչե– 

9ընէր յաճախորդը։ 

֊- Այո, շուտով, բայց դրսքմը։ 

- Գործը վերջացուր՝ յ ե տ ո ՚ յ ։ 

Գործը կը վեր Հան ա յ ; Ատաղձագոր-

ծը գրամը կ՛ուզէ է 

- Ջ կա՛յ ւ 

կտրուկ ու չոր պատասխանը , շիկա-

ցած երկաթի նման կը խրի ատաղձագոր-

ծի սրտին , բայց կը լռէ ։ Շաբաթներ յե-

տոյ դարձեալ կը ներկայանայ եւ կը պա– 

ՀանՀԷ իր իրաւունքը ։ 

- Երկու շաբաթ ետք եկուր ։ 

- Ամսագլխուն եկուր ։ 

Հիմա քովս չկայ, ուրիշ օր եկուր ։ 

Ամէն Հանդիպելուն՝ այս մերժողա-

կան պատասխանները կը լսէ ու տուն կը 

վերադառնայ մտմտալով • 

4. Հաց ի Համար մարդիկ ամէն օր կը 

մեռնինֆ։ 

Օր մը, բախտը ժպտեցաւ Արշակին ։ 

Խոշոր գործ մը առաւ: Բազմայարկ շէն– 

քի մը դոներն ու պատուհանները պիտի 

շինէր—զետեղէր է 

Արաբ գործարանատէրը, գործարա-

նին մէկ անկիւնը սեղան մը տրամադրեց 

իրեն եւ ինք եռանդով փարեցաւ գործին ։ 

Բախտը ինշպէ՚ս ժպտած էր իրեն է՝ Հինգ 

ամիսէն պիտի վերՀանար գործը, Հակա-

ռակ պարագա յին , ըստ կնքուած պա յ– 

մանագրութեան , օրական Հարիւր ոսկիի 

տուգանքի մը պիտի ենթարկուէր է Հոգը 

չէր սա կա յն տուգանքը է Մ ինչեւ որոշեալ 

օրը անշուշտ կը վերՀանար գործը ^ կ՚աշ-

խատէր գիշեր ցերեկ է 

կանխավճարը մեծ խանդավառում 

թի*ն ստեղծած Էր Արչս*կի սրտին ւ կեան-

քին մԷՀ այդպիսի գումար երբեք անցած 

շէր ձեռքը ։ Երիտասարդացած էր ։ Երե-

կոյեան մտալ խանութ մը , գնեց աղան-

դերներ , պտուղ եւ տոլփեղէն ու ՝ տուն 

եկաւ լեցուն պայուսակով։ Կինը Հեռուէն 

նչմարեց ամուսինին արտասովոր քաչ– 

ւածքը։ Նոր փայլ մը ստացած էր գէմ– 

ՔԸ։ 

Ուրախ էր ատաղձագործը, ուրախ 

էր կինը , ուրախ էին զաւակները : Ալ պի-

տի շամչնար մարգոց երեսին չիտակ նա-

յելու : Աւքօթով պիտի չանցնէր ալ փռա-

պանին ու նպարավաճառին խանութնե-

րուն առՀեւէն է 

Ակսաւ գործը։ ԱռաՀին եւ երկրորդ 

յարկերը շուտով վեր Հա ցան ։ կ՚աշխատէր 

թափով ու յաճախ կը կրկնէր• 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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• Աշխատող բազուկին զործ չէ գի՝– 

մ ան ար է 

Երրորղ , չորրորդ յարկերուն, սա– 

կայն, արտունձներ սկսան ԼԱ ու֊ի լ , Տ քր-

տունքները ծաւալեց ան , Հեղձուցիչ գար– 

ձուցին մթնոլորտը։ 

Շէնքին երկրաչափը շա Հա րամ՛ին ու-

զեց ատաղձագործէն, ատաղձագործը 

մ եր մ՛եց, երկրաչափը կրկնեց իր առա– 

Հարկը եւ կրկին ատաղձագործին մեր-

ժում ին բախելով սկսաւ գանգատիլ, 

չՀաւնիչ գործը, Համ Հոտ չձգել անոր 

մ է ի 

Արշակ Համրերութեամր ընդունեց 

աոարկութիւնները, նորով փոխարինեց 

չՀ ալն ուած դոներն ու սլատուՀ անները , 

բայց երկրաչափին Հակառակութիւնը 

չմեղմացաւ , շարունակ գրգեց Հէնքին 

տէրը ել գանգատը, գժգոՀութիւնները 

անպակաս եղան տ 

Դ՛արձեալ մութ ամպեր սկսան բարձ-

րանալ վարպետ Արշակի ընտանիքին վր– 

բայ է 

•*« 

Արշակ կեցաւ շէնքին ստորոտը ։ Վե-

րը »ւրիչ գործաւորներ կ՚աշխատէին տ 

Ատաղձագործը , Հալածուածի պէս , 

բարձրացաւ վեր յ Ոտքերը կը դողային ։ 

Արագ—արագ կը շնչէր ։ Մտաւ շէնքին 

տիրոՀ սենեակը ։ 

- քնարել ձեզ է 

Հէնքին տէրը լուռ, էր ու ցասկոտ ե– 

րեւոյթ մը ունէր է Անոր քով, աղուէսի 

նման գունատ, քսու—քսու կանգնած էր 

երկրաչափը է 

Բարեւին ի պա տա ս խան , գործատէ– 

րը սկսաւ պոռալ։ Ատաղձագործը պաշտ֊ 

"քանեց ինքզինք ։ Վէճը երկար տեւեց » 

Գլուխները չատ տաքցան է 

- Այո պաաուՀանը տես, . մէՀ մը– 

տալ երկրաչափը, - սոսնձուած չէ է ա– 

ոաՀին անձրելին իսկ չի դիմանար % 

Երկրաչափին առարկոլթիւններէն 

ետք, կարծես ամպերը որոտացին, կայ-

ծակ եղաւ, փոթորկեց ալ ատաղձագոր-

ծը։ 

- Առ քեղի պատուՀան, ա՛ռ Ք^գԻ 
սոսինձ , աա. քեղի •«• 

Ու աՀագին թափով մը ցնցեց պա– 

տուՀանին փեղկը, Հանեց տեղէն ( մէկ, 

երկում ու զարկաւ գետին I Մեծ աղմուկ 

ելաւ ւ Փողոցէն անցնող մարգերը քարա-

ցած ականատեսները եղան ատաղձագոր-

ծի զայրոյթին ։ Մէկ, երկու փեղկը շա-

ռաչով վար նետեց պատուՀանէն է Փեղկը 

երկուքի կիսուեցաւ ։ Լռութիւն տիրեց ։ 

Յաղթողի յուդայական տարտամ մը– 

պիտ մը պաՀոլըաելով անցաւ երկրա-

չափին այտերուն վրայէն ւ Ատաղձա-

գործը նչմարեց անոր ժպիտը ։ Այգպէ*« X 

Վերցուց գետին ինկած ատաղձի Հաստ 

կտոր մը եւ աՀագին թափով մը իՀեցուց 

երկրաչափին գլխուն ւ Արիւնը ցայտեց1 

երաշտ լեռն է մը յանկարծ բխող աղբիւս 

րի մը նման ու տարածուեցաւ մարմնին 

չորս կողմը։ 

- Տես | Աստուծոյ շինածն անգամ 

այսքան Հաստատուն չէ , տե՛ս ըսաւ ու 

կռթնեցաւ պատին է 

Երկրաչափին արիւնաթաթախ մար-

մինը մորթուած Հաւու պէս կը թփրտար 

գետնին վրայ, բայց ոչ ոք կը Համար-

ձակէր մօտենալ անոր ւ 

Ատաղձագործը՝ փեղկին արիւնոտ 

կտորը ձեռքին բռնած* կանգնած էր գա– 

Հիճի մը նման ու պա տուՀանին մ է Հէն կը 

գիաէբ Հեռու Հորիզոնները \ 

Փիչ ետք, վերագարձաւ ինքն էրեն, 

գիտեց չորս կողմը է Մ արդ—մ արգասանք 

չէր մնացած մօտը, միայն արիւնի կա-

թիլներ տեսաւ, որոնք սառած էին պաղ 

գետնին վրայ է 

Ուզեց քալել , չկրցաւ , մ արմինը 

սանձուած էր կարծես % 

Աստիճաններուն վբայ ոտնաձայներ 

չսուեցան է Փիչ ետք, երկու ոստիկաններ , 

շէնքին տիբոՀ առաՀնորգութեամբ մտան 

ներս ու ձերբակալեցին զինք ։ 

Հետաքրքիր մարգիկ խուզարկող 

նայուածքներով Հետեւեցան տեսարանին » 

Ատաղձագործը գլուխը Հեղ մը ետեւ 

գարձուց ել բարձրաձայն պոռաց ՚ 

- Հացի Համար մարդիկ ամէն օր կը 

մեռնինէ Հացի* Համար**» 

ճւցւէւ Տ 6 ճ Եգ 
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ՀՈՎՈԻԵՐԳՈԻԹԻՒՆ ԼՈՒՍՆԱՅԻՆ 

Աշխարհն համակ հոգւոյս մէջ նարնջենի՜ կը թուրէ 
Սիրսւհամբոյր հ եշ աութ եամթ Ապրիլի զով գիշերին՛ 
Պատշգամէս մինչ յուշիկ սօնադ մը զիս կ ՚օրօրէ 
Զեղումներովն հոգեզմայլ ջութակներու լալագին։ 
Ո՜հ, ինչ քաղցր է , հեւսսնոյշ, լուսնի հայեացքը ժպտուն, 
Օր կը բ՛որի այտերուս միսանի պէ՜ս վարդանամ, 
Ցոլքերն անոր մեզրաթոյր ինչ մեղմ գգուանք են սիրուն, 
Որ կը ծաղկին շրթներուս համբոյրի պէս մայրական։ 
Աչքերս անթարթ լուս. տեսքին հայրենիքիդ լուսեղէն* 
Ո՜վ հեռաւոր սիրուհիս կը մտածեմ այն օրուան, 
Թէ լուսնային նոյն քԼամբուն, հրաշքին տակ նոյն գարնան, 
էրր հանդիպիմ օր մը քեգ ա. զիս թովես տարօրէն՝ 
Ի՛՛նչ րաոերով ողջունեմ պիտի աչքերդ կախարդ 
Եւ կոչեմ ի՛՛նչ անունով գեղեցկութիւնդ անաղարտ, 
Լուսապարի՚կ անանուն։ 

Պիտի ինչպէ՞ս հովուեր գեմ, ես՝ անծանօթ սիրահար, 
Սիրոյ հանդէպ քեզ օտար ըմթոնումովս երկրաւոր, 
Գուցէ ծիծաղ սաթէ քեզ գարնան գիշեր մը պայծսսւ 
Պատուհանէդ երբ մեղմիւ հիւսեմ հմայքդ աղուոր։ 
Մենք, մեր երկրի տարածքին ունինք սէրեր այլազան, 
Խորհրդաւոր, ջինջ սէրեր անեղօրէն հոգեկան, 
8աւերԺութի՚ւնն է վսաած անոնց կանթեղը եոգսւյն, 
Զոր չի կրնար մթագնել ոչ մէկ յայրատ զգացում։ 
Ու մեղաւոր ցանկութեամբ ունինք կիրքեր անհատնում, 
Որոնք անվերջ կը շիկնին ու կը սպաււին ամէն օր 
Կապելայի մը ներքեւ կամ լոյսերուն տակ րաար 
ՍթեՐիՈյ\ւ մ ը ցնծուն–՛– տ 

Դալար հովտին մէջ լուսնի երբոր բազմինք կողք-կողքի 
էս ի՞նչ սիրով Փայփայեմ պիտի հոգիդ նազելի. . . տ 
Մենք, մեր սրտերը տոչոր ու երազներն տխրաւեր 
Կենդանութեամբ վարարող ունինք բազում նուագներ. 
Րափսոտիներ տարփահունչ՝ հունգարական պերճանքով, 
Թաքուն տենչն իսկ թունդ հանող եւ ցիկաններ հոգեթով. 
Մեզ խենդա-թեամթ համակող ունինք երգեր արտաոոց, 
ՀիփփիներՈՆ ծտղկապաշտ պարն ու նուագն հողմակոծ, 
Մրրկայոյզ որպէս ծով՝ ծագերու ճիչն սւհաւոր։ 
Գեււ, որպէս հունչ աղրխ-րի ունինք վալսեր մհզմօրօր, 
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Մեղեդիներ աշնային ու սօնադներ կարկաչուն, 
կոհսւոլներէն քաղցրօրէն արտաբերուող ցայգերգներ՝ 
Մեղկութեան մէջ աստղազօծ վենետիկեան ջուրերուն։ 
Սենեակիս մէջ իրար մօւո երր երազենք մեկուսի 
Ի՞նչ նուագով օրօրեմ պիտի սէրդ վարդենի • • • : 
Հոս, երկրային ափերուն սիրով շա՛՛տ եմ տառապած, 
կրած վէրքեր վշտարորր, թափած արցունք դառնութեան, 
Զո՛հն եմ դարձած կարեվէր խոստումներու դրժուած, 
Գարունիս մէջ կենսախայտ՝ երգած թախիծը աշնան • 
էլ անիծած կեանք ու րախտ, երկրի շնո՛րհքն իսկ ծիծղուն: 
Հաւսոոաւոր, կուռ կամքով մարդիկ որ արդ վերջապէս 
Գտան օտար ափունքներ ներքեւ երկրին ձեր փաղփուն, 
Որոնց տենչին տենդահուր, ցնծութեան հետ օր մը ես 
Գրկեմ երր հո՛ղը ձեր լոյս, կերտեմ օճախ մը սիրուն՝ 
Պիտի տեսնե՞մ հոն արդեօք գուարթ ծաղկումը սիրոյս, 
Փթթող ժպիտը բախտիս, վարար բերկրանքը հոգւոյս՛ 
Սփոփանքի յ ո յ ժ կարօտ եւ յուսատենչ իմ հոգին 
Շունչիդ, ձայնիդ մէջ աղու պիտի հասնի՞ համբոյրին 
Երանութեան լուսաշուրթ • • • : 

Ո՜հ, սիրաղբիւրն հրճուանքիս կը պղտորի այլ յանկարծ 
Կը մտածեմ երբ սրտիս անոք վշտին ունկ տուած 
Թէ խոստումէ սրտառուչ ու գրգանքէ ետք բագում 
Սիրոյ մեր ուխտը անեղծ գուցէ դո՛ւն ալ ուրանաս, 
Որպէս անցեալ տրտմութիւն եւ չարաշուք պատուհաս: 
Տառապանքիս մէջ բոցէ քու անդարձ սէրդ եթէ 
Պիտի ընդմիշտ որոնեմ խոր հեծութեամբ աշնային 
Եւ ողբերգեմ աստղերուն ցաւն ու անէծքը դժնէ 
Սիրոյ ահեղ պատրանքին 
Եւ ոգորիմ սրտիդ դ է մ , տիեզերքին ու կեանքին՝ 
Ի՛՛նչ հարկ կտրել մղոններ հրթիռային թեւերով, 
Տանձն առնելով տանջահեղձ հագար ամպրոպ կամովին 
Լոկ սիրոյդ դէմ խաբուսիկ ու նայուածքիդ հոգեխռով 
Բարդելու վէ՛րք մը կրկին վէրքերուս վրայ երկրային–». ։ 
Թող առաւել խորութեամբ կոտտան վէրքերս րիւրաւոր՛ 
Անցնին օրերս տոչորուն րորբ կարօտով հեշտութեան, 
Իա՚ւ է միայն որ շնչեմ բոյրը երկրիս դարաւոր 
Որուն համակ էութեան ես մասնիկն եմ անբաժան • » • : 
Երկիրն իմա՛ստն է կեանքիս, ապրումներուս հոգեկան, 
Որուն ծովերն յորձանուտ, մռայլ վիհերն իսկ մթին 
Ես չեմ ֆոխեր ոչ մէկ ջինջ դրախտի հետ լուսնային։ 
Թող որ լուսնակն աչքերուս դառնայ խորհուրդ մը պայծառ 
նայուածք ի պէս մեղրաչուի, յաւերժօրէն անվթար 
Ու սիրաբաղձ հոգւոյս դէմ գեղեցկութիւնդ դիւթական 
Մնայ երագ մը միայն • • • : 

6ԱԿՈԻ Մ1Ո.ՈԻԿԵ1Ա 
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Լուսնի ժպտուն շողերուն տակ մեղրային 
Ման կու զայի մտամորմոք ու խոհուն, 
էրր Թրեւի շատրուսւնի ջինջ ափին, 
Սիրտս կեանքի հեւք ու յոյզով պատարուն՝ 
«Խելա՛ռ տղայ», հծծեց ձայն մը մեղմանոյշ՛ 
Դարձայ եսւիս ու ջուրերու մէջ ծփուն՛ 
Հոլամսւրմին տեսայ աղջիկ մը քնքոյշ, 
Որուն շքեղ հասակին դէմ օրօրուն՝ 
Սս ակնապիշ զմայլանքով մնացի՛ ՛ ՛ ։ 
Յիշեցի՛ զայն, ջրսմա՚՜յշն իմ կաթ՜նային, 
ՀաԱդիպեցայ որուն գիշեր մը գարնան 
Շողսւծիծաղ նոյն այս զուլալ ջրափին, 
Ուր յայտնեցի թախանձանքով վշտայոյզ 
Պատանեկան սիրսյ տենչանքը հոզւոյս; 
Հրսւշազօր սւյլ ցուպովն իր մոգական 
Գեււ չբացած երազներուս մութ ճամբան 
Երջանկութեան արշալոյսին ասմազուն՛ 
ք1՜հ, աղջիկն այդ դարձաւ անհետ, ջրսւմոյն 
Ու լուսնի տակ երեք լումայ ափերուս 
Ի զուր լացի սպասումով անձկայոյզ • • • : 

«Րա՛խան եմ կեանքի», յարեց ժպտով մը ինծի՛ 
«Ա՛ո. ափիդ մէջ էրեք լումայ ու յան ձնէ 
Զով ջուրեյաւս արծաթէ, 
Ակնթարթի մէջ շնորհեմ պիտի քեզ 
Բոլոր իղձերդ սրտակէզ։ 
Կ՛ուզե՛ս զրկել օրերն անդարձ մանկութեան, 
Դաոնալ անփո՛յթ վերստին, 
էս կը շրջեմ թաւալքն ամբողջ ու ոզին 
ժ՛ամանակի անվախճան։ 
Հարսնարանի հեշտ զրկին մէջ տարփավսա. 
Հուր մեղկռւթեա՞մր արրհնալ, 
Կ՚երկնեմ չքնաղ նոր վհնիւսներ քեզ համար 
Գեղեցկութեամբ արփափայլ։ 
Յաւհրժութեան խորհրդանիշն եմ շողուն 
էլ ցայտաղբիւրն օրհնութեան՛ 
էս կը բաշխեմ հէք ու անբախտ Արտերուն 
Երջանկութիւնս անթառամ»: 

Ու հհշտածոր շողերուն տակ լուսնակի 
էրեք լումայ ափերուս մէջ հրր աւփ՝ 
«Րսւխսփ՛ աղջիկ», ըսի ցաւոտ ու տրտում, 
Աչքերս փակ՛ իր նայուածքին դէմ զարուն– 
«էս չեմ ուզեր ոչ մանկութիւն եւ ոչ սէր, 
Ոսկե նարօտ ոչ իսկ պսակ համրաւի, 
փտնի մա՛հ կայ ու քունիս մէջ շիրմսւստուեր՝ 
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Ես չըմբոշխնեմ պիտի գանձերն այս կեանքի։ 
Ազատութեան կ՛ուզեմ խորհուրդը միայն, 
Որ ճաճանչէ արեւի պէս լուսագէս 
Հայրենիքիս լանջերն ի վար յաւիտեան, 
Ուր սագորուին երջանկութեամր ծաղկատես 
Իմ հեոաւոր հայ եղբայրներս սիրական։ 
Արարատի լոյս կատարէն երկնաճեմ 
Ո ՚ հ , դէպի մեզ, տես, կը սգան թսւխծօրէն 
Հողերը դեււ նախնիքներուն մեր անդին 
Տանիքներուն տակ թուրքին» 
Վանսւյ Ծովու սիրտն է խ ո ֊ ո վ , տե՛ս, կ՛այրի 
՝ք*ոյր Սեւանի լոկ կարօտով տանջալի՛ 
Ու սեւարախտ Անին ինչպէ ՚ս կ՛երազէ 
էջ մ՛ իա ծնի սուրբ խորանները լուսէ • • • : 
ք*սւ՚ւ է որքան ժողովուրդն իմ նայիրեան 
Արիւնագիր իր էջերուն անցեալի 
Զուր հաւատաց խոստումներու սիրալիր, 
Տեսաւ, օտար ոստաններու մէջ մտքի 
Ապաշնորհ Վեհաժողով ՊերլիՕի 
ԷԼ անտեսուած Աեւրի փոշոտ դաշնագիր՛ ՛ * ։ 
Խիղճն օտարին քա՛ր է դարձած, քա՛ր է դ ե ռ , 
Րսւխտի՛ աղջիկ վերադարձո՜ւբ մեգ յաւէտ 
Հայրենական հողերը մեր սրբաւէտ 
Ու չմնայ շողերուն տակ լուսնակի 
էրեք լումայ ափերուս, 
Ջմորմոքի անբախտ կեանքս, զերթ ուռի, 
Իղձերուս հետ մենայոյգ • • • : 
Կ՚օրճնեմ օրն այն ու կը բաղձամ սրտագին, 
Որ Հայաստանն ըլլայ հայո ՚ ւն վերջապէս 
էլ ծածանի Արարատի սուրբ ձեււքին 
էթերածուփ Եռագոյնն իմ գեղատես: 
Դամբաններէն մեր հնաշող պատմութեան 
Յառնե՛ն կրկին ոգիներն իմ հայրերուն 
Ու երկիրն իմ դառնայ խանդով բաբախուն 
Զրահանդէս տօնական* 
Երեւանի կրծքին վըրայ կոթողուած* 
վանդակներու նայուածքն ի վար գեղապանծ 
Դիւցազնատիպ հերոսներուն մեր բազում* 
Ռոսսամնեյաւ եւ Մանուկեան Արամի, 
Թող տողանցեն մեր յաղթ զօրքերն հայրենի, 
Շեփորելով հողմի շուրթով ռազմաձայն 
Պայքարն անյաղթ մեր անկաշկանդ գոյութեան։ 
Էլ հայ սրտեր երգեն զուարթ ու կայթեն 
Կենսախորհուրդ լոյս յարութեամբ Մայիսեան, 
Հանդ ու գետեր ու երդիքներ համօրէն 
Ազատութեան թող որ բոյրով բերկրանան • « « » : 

ՑԱԿՈք՝ ՄԱնՈԻԿԵԱՈւ 
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Ոբ քա՛՛ն գէմքեր եմ տեսած՝ խոժոռ 

կամ ժպտուն՝ ու. մ ոռցա՛ծ . . . 

Որքան աչքեր եմ տեսած՝ ուրախ 

կամ տխուր՝ ու մ ոռցած • • • 

Որքա՛ն ձայներ եմ լսած՝ աղիողորմ 

կամ ղուարթ՝ ու մ ոռցա՛ծ »• • 

Բայց այղ գէմքը. այգ աչքերը, այգ 

ձայնը երրեք, երբե՛ք պիտի չմոռնամ ։ 

Տասնըմէկ տարեկան փոքրիկ ա ք 

շիկ մըն էր Ամա լ , երբ Հօրը ձ եռքէն 

բռնած մտաւ Հ ս կայ աշխատանոց էն 

ներս ւ 

Սեւ աչքերը խոշոր բացած գիտեց 

շուրջը։ Հսկայ մեքենաները կ՝աղմկէին 

ու գործաւորները կ՚աշխատէին սւնընգ– 

Հատ ւ 

Գիտէր՝ թէ Հայրը ինչու ղինք բե-

րած էր Հոնէ նայեցաւ Հօրը աչքերոէն, 

զգաց անոնց տխրութիւնը • • • * Արտին 

մԷՀ առանձնութեան զգացումն ու անո-

րոշութիւնը գրկեցին իրար ու տկար 

ձայնով մը ըսաւ • 

- Հ ա յ ր ի ՚ կ % երանի չգայինք <»» 1 

Հայրը չպատասխանեց ւ 

Ամալ գուբս նայեցաւ աշխատանոցի 

գոնէն ։ Անձրեւը սաստկացած Էր ու կը 

Հարուածէր լճացած Հուրերը ։ Գիտեց 

անձրեւի կաթիլներուն խաղը, աչքերն 

ու միտքը կեգրոնացան Հոն ու այլեւս 

չլսեց աշխատանոցի աղմուկը ւ 

Տ անկարծ խիստ ձայն մը ցնցեց իր 

գողացող մտածումները՛, 

- ԱպասոլՀին բերի՛՝ր տ 

- Այո , բերի ) - պատասխանեց Հայ-

րըէ 

Ա՝արգը կասկածանքով նայեցաւ Ա— 

մալին է 

- Հյատ փոքր Է» - ըսաւ, - չի կըր– 

նար աշխատիլ է 

- Բայց ճարպիկ աղՀիկ Է, - ըսաւ 

Հայրը) - փորձէ ու պիաի Համողուիս ։ 

(քարդը մօտեցաւ Ամա լին , ձեռքը 

գրաւ անոր ուսին, նայեցաւ աչքերուն 

ոլ ըսաւ • 

- Ամի" մը փորձենք։ Եթէ Տիկինը 

Հաւնի՝ կը պա Հենք յ 

Հայրը չնայեցալ աղջկան աչքերուն ւ 

Նայոլյսծքը կեգրոնացոլց գրան առՀեւ 

լճացած ջուրերուն՝ ուր անձրեւի կա– 

թի լներ կ՚իջնէին անընդհատ ։ Գիտեց , ու 

մնա, ՚ 9 4" 
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Ամալ մ Օէթեցաւ Հօրը, քաշեց անոր 

ձեռքէն • 

- Հայրի՛կ, կ՛ուզեմ Հետդ երթալ՛՛՛ 

մ/,ր գիւղը երթալւ 

Հայրը ծռեցաւ, գրկեց իր փոքրիկ 

Ամալը, սեղմեց կուրծքին ու ըսաւ՛ 

- Պարոնին Հետ պիտի երթաս, աղ– 

Հի՚կս։ Հոն աւելի լաւ պիտի ըլլաս, մի 

վախնար ։ 

Ամալ չպատասխանեց ւ Բայց , զգաց 

իր այտերուն վրայ Հօրը թաց թարթէի 

ներուն շոյանքը է 

Անձրեւի կաթիլները սաստկացած 

Էին դուրսը ՛՛՛է 

ձ 

Ամալ նստած ինքնաշարժի ետեւի 

նստարանին վրայ ու թեւերուն մ ԷՀ սեղ-

մած իր փոքրիկ կապոցը ք կը գիտէր 

գուրսը է Երբեք չէր տեսած Հսկա յ շէնքեր 

ոլ պերճագեղ ինքնաշարժն եր է Ամէն ինչ 

նոր էր իրեն Համար, կասկածելի ու Օ– 

տար <••: 

Հասան մեծ տան մը առՀեւ ու ի Հան 

ինքնաշարժէն յ 

Տիկինը զարմանքով գիմալորեց նոր 

սպասուհին « 

- Այս երեխպՐն պիտի տեսնէ գոր-

ծերս , - ճչաց սրտնեղած ։ 

- Հէնգ Հարիլրէ վարձեցի, մեծերը 

Հազարէն վեր են, - բարկացաւ Պարոնը՛. 

Տիկինը մօտեցաւ Ամա լին, բռնեց 

ոլսերէն, գարձոլց աՀ ու ձախ. 

- Լուացք ընել գիտե՞ս, - Հարցուց 

՛Արհամարհանքով ։ 

- Այո, Տիկին, գետիններն ալ կը 
սրբեմ է 

- Տեսնե՛նք է Եթէ գործերդ լաւ 

չկատարես , տունէն դուրս կը դնեմ քեզ I 

Պղտիկներուն սենեակը պիտի պառկիս 

"ւ գիչեբները պիտի Հսկես անոնց վրայ ւ 

Առաւօտ կանուխ. . . 

Տիկինը երկար խօսեցաւ տան գոր-

գերուն մասին է Բայց Ամա լի միտքը 

տակաւին կեգրոնացած Էր աշխատանո-

ցի դրան աոՀեւ լճացած Հուրերուն ՛՛՛է 

աՏ 

ՍիԼՎԻան ոլ քհոպէրը վերադարձանք) 

դպրոցէն 5 

- Հիմա ^ - ըսաւ Տիկինը, - էհոպէրի 

Հետ պիտի մնաս ննՀասենեակ ու խաղ– 

ցընես երեխաս է 

քիոպէր մահճակալին տակէն Հանեց 

խաղալիքները ու պարպեց դետին է Ա— 

մալ չկրցաւ զսպել զարմանքը ւ Հտպտե-

ցաւ • Հէ եռքերը մ օտեցուց բրդոտ ար Հու– 

Կի մը Ու չոյեց ։ Այո է միայն չոյեց ու 

չհամարձակեցաւ գրկել արՀոլկը\ 

Սիլվիայի դասի ձայնը Հին երգի 

մը յիչատակներով՝ ներս կը մտնէր նըն– 

Հա սենեակի բաց գոն էն ։ Հին երգի մը 

պէս՝ կը բերէր գի*–ղի ընկերներուն ու-

րախ ճիչերը, զանգերոլ տկար ձայները, 

գունաւոր նկարներով դասագիրքը, ու 

տակաւին շատ ու չատ բանե՛ր՛*» է 

Ամալ նստած խոՀանոցի աթոռին 

•1րայէ կը սպաս Էր ընթրիքի վերՀանա–* 

լուն, երբ պայթեցաւ Տիկինին ճիչը՛ 

- Ամա՛լ,.. 

Ամալ 

սաբսափաՀար վազեց ճաշա-

սրաՀ է 

- Առանց աղամանի սեղան կը չըտ– 

կըլթ՛. Այս ի՛նչ անհոգութիւն Է ։ 

- Ա եղանը դուք չակեցիք, Տիկին, -

կակազեց Ա^/ալէ 

- ի"նչ , պատասխանե*լ ալ գիտես է 

Անգամ մըն ալ եթէ պատասխանես* ոտ-

քեր ուս տակ կ՚առնեմ քեզ է ՀթՈ՚ւա, ա– 

ղամանը բեր I 

Ամալ բերաւ աղամանը ոլ վերա-

դարձաւ խոՀանոց։ 

Մոռցաւ ստամոքս ի պարապութիւ-

նը։ Ա՚տածեց մօրը մասին է Այո՛ է չատ 

բարի էր մայրիկը, երբեք բարձր ձայնով 

չէր խօսեր ան։ Յաճախ կը շոյէր իր 

մաղերը, կը Համբուրէր թուշերէն է 

Բայց • ինչո՞ւ մայրիկը ձգեց որ Հոս բե-

րեն զինք ։ - Ամա՛լ՛*. Ամա՛լ... 
Տիկինն Էր։ Վ եր Հացած Էր ընթրի– 

ՔԱ՝ 
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Ամալ Հաւաքեց սեղանը ու լուաց 

ամանները է 

Ցիչեց հայրը։ ի՛նչ լալ է ր , երբ գի-

շերը Հայրը կը վառէր ծխամորճը, ու 

հուխ կը բարձրանար վ ) * ՚ Ր ։ վ ե ՛ ր . . ՛ ։ 

կատարեց Տիկինին վերքին Հրաման-

ները, մարեց լոյսերը ՈՀ. մտաւ անկո-

զինէ 

Զկրցաւ քնանալ է 

իրեն այնպէս թուեցաւ, թէ շատոնց 

չէ տեսած Հայրիկը, մայրիկն ու փոքր 

եղբայրը՛՛.։ «Որչափ շատ դէպքեր պա-

տաՀեցան այսօր, - մտածեց, - ինչե՛ր 

տեսայ։ Ամէն ինչ գեղեցիկ է ր , ամէն 

ինչ գուձսէլո՛ր է Փափուկ Էին արՀին 

բուրգերը, Համով Էր միսի փոքրիկ կը– 

աորը է Տաքուկ Էր տունը , անկողինը : 

Բայց Տիկինին նայուա՛ծքը, Հապա 

բարկութի՛ւնը.՛՛է քք չ , ո ՛ չ , աւելի լաւ 

Էր իրենց խոնաւ տունը, իր Հին ու պաղ 

անկողինը • » •> » 

Յոգնութիւնը չձգեց որ երկար մը– 

տածէ * ՛քնաթաթախ կոպերը իքան Ամաչի 

մանկական մտածումներուն վ ր ա յ ՛ . ՛ ։ 

- Ամա՛լ . . . Ամա՛լ... 

Ամա լ ընգոոտ ցատկեց է Տիկինը կե-

ցած էր գէխուն վերեւ ։ 

" Այս է ՚ ^ ՚ Լ խայտառակութիւն Է : 

Էրե խաներուս վրան բացուած Է ու գո ւն 

կը խռկաս։ Մինչեւ այս Ժամը ինչպէ"ս 

կը քնանաս , անՀո՚գ աղՀիկ ։ 

Տիկինին ճիչերէն Սիլվիա եւ Ռ - ֊ 

պէր արթնցան ւ 

Սիլվիա փաթթուեցալ մօրը ՎղՒ^՛ ՚ 

Համբուրեց երեսներէն ու քմայքոտ չեչ-

տով մը ըսաւ՛ 

- Գիտե՞ս, տարեդարձս է այսօր ։ 

ինչե՛՛ր խոստացեր էիր ինծի է կարմիր 

ժապաւէններով այն Հագուստը է Տետոյ 

կապոյտ ու ճերմակ վարգերով գլխարկը 

չմոռնաս ւ մայրի՛կ X Տետոյ , պատ կերն ե– 

բով լեցուն պատմութեան դիրքերը * 

- ԱնՀոգ եղիր , աղջի՛կս % 

Ամա լ կեցած էր քհոպէրի անկողնին 

մօտ ու մտիկ կ՛՚ընէր յ Նոր Հագուստ, 

նոր գլխարկ, նկարներով լեցուն գիր՜ 

քեր ։ Հետաքրքրական պէտք է ըլլային 

այգ ԲՈ1ՈՐՇ ՚ 

- Ւ^նչ կեցեր այգպէս մտիկ կընես , 

-> բարկացաւ Տ ի կ ի ն ը խ ո Հանոցին գոր– 

ծերը քեղի կը սպասեն , աճապարէ՛.. • ։ 

Ամա լ վազեց խոՀանոց է Բոպիկ ոտ-

քերը Հպեցան խոՀանոցի մերկ գետնին 

ու նոր անդրադարձաւ, թէ մոռցած էր 

Հագնելու կօշիկները։ Բայց, չՀամար– 

ձակեցաւ վերադառնալ ննջասենեակ է 

Չէր գիտեր ինչպէս սկսիլ աշխա-

տանքին ։ Ա՝տքին մէՀն էին տակաւին 

կարմիր Ժապաւէններով Հագուստն ու 

ճերմակ վարգերով դլի՚արկը ։ Տիկինը 

ոչինչ ըսած էր գոբծերուն մասին ու ինք 

չկրցաւ որոշում մը տալ ւ Աստուա՛ծ իմ, 

կարծէք կը մօտենային Տիկինին ոտնա-

ձայները.՛՛։ Արդեօք մաքրէ"ր դարակ-

ները ։ Ա՜Հ , սիրտը կ*ոլռէր կուրծքին 

տակ , վարդերով գլխա՛րկը . ՚ . Տիկինին 

ոտնաձայնե՚րը , ձայնե՚րը • • • է 

8անկարծ սեղմուեցաւ ԿՈԿՈՐԴՐ » 

լեցուեցան աչքերը • • • | 

ԽոՀանոցի դրան ետին, ի զուր փոր-

ձեց խեղդել իր լացը։ Հակառակ իր 

կամքին, Հեկեկանքները կը սպառնային 

պոռթկալ ու վերածուիլ բողոքի կանչի ։ 

Բայց իրաւունք ունէ՛՛ր արդեօք ինք*՚*% 

Ո՛չ ք ո ՛ չ , լաւ էր լուռ, լար ու չբարձրա– 

ցընէր ձայնը է 

- Մայրի՛կ, չմոռնաս կարմիր Ժա-

պաւէններով Հագուստը % 

Սիլվիայի ձայնն էր հ որ կու գար 

ննջասենեակէն է 

Ամալ չկրցաւ զսպել ինքզինք ու 

Հեկեկանքները փախան շրթներէն է Ր՛ չ , 

այլեւս անկարելի էր զսպել ԲռԳոքէ 

ձայնը ։ 

Տիկինը վազեց խոՀանոց ։ 

- իՈնչ ք , բան մը կոտրեցիր, ին-

չո՛՛ւ կուլաս, ըսէ՛» Անպայման յանցանք 

մը գործած ես ։ 

^ Հոս չեմ ուզեր մնալ, զիս աո՛ էն 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ . 8 . ^ . 8 . ® 
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տարէք, մայրիկիս քո՛վ, - Հեկեկաց « -

մալ ւ 

Աղմուկը Հաս ալ. Պարոնին ննՀա սեն-

եակը ւ 

- Զեն ձգեր մարգ Հանգիստ քնա-

նա յ , - բարկացաւ Պարոնը, - այս ի*նէ 

իրարանցում է X 

- Սպասուհին տուն կ՝ոպէ երթար 

- Տուն երթա՛՛լէ - ճչաց Պարոնը, -

Այգպէս բան չկայ ։ Ես պէ*"Ք 

շած֊ դրամը վճարած եմ, ստիպուած ես 

մէկ ու կէս ամիս աչիատիլ Հոս։ Ամիս 

մը ետք, Հայրգ գայ՝ կը խօսիմ 

Հետը է կը Հասկցնեմ իրեն, ^ 

պէս խաղի բերելը ինչ կը նշանակէ, ա– 

ւազա՛ կը է I 

- Աւելի լաւ կ՚ընես, ^ ^ սկսիս 

աշխատանքիդ է - ըսաւ Տիկէն ը է — Ք^Հ 

մը խնդացինք ե՜րեսիդ, սկսաբ չվոսնալ։ 

- Գան ալ խիստ վարուէ հետը, -

միջամտեց Պարոնը, - Ապտակը խելքը 

գլուխը կը բերէ : Ասոնք միա յն ծեծէ ն 

կը Հասկնան ։ 

կէսօրէ ետք է Սիլվիայի տարեդարձն 

Էր՛ 

Ուրախ կանչերը, ծիծաղն ու երգը 

խառնուած Էին Հիւրասենեակի գունա-

ւոր լոյսերուն ու թուղթերուն է %ուագի 

•գիլ ձայներոլ մԷՀԷն, յանկարծ կը պայ-

թէր մանուկներուն անՀոգ խնդոլքր # լ 

կը Հասնէր խոհանոց . . . յ 

Ամալ Հոն էր, աղտոտ ամաններու 

դիմաց, ու ատելութիւն մը կը խմորուէր 

սրտին ՚ • • տ 

Անցան մամեր , օրեր , շաբաթնե՛ր * * • է 

Եկաւ Հայրիկը, գնաց նորէն ւ 

Անցան մամեր , օրեր , ամ իսնե՛ ր ՚ • • 

Չեկաւ Հայրիկը, չեկա՛ւ* * * ։ 

Ու ամիսները, օրերը, Ժամերը ճըն– 

չեցին Ամա լի Հոգլոյն վրայ։ Անքնու-

թիւն լ ծեծ | ար համ արՀանք • • > անցան 

օրերը։ Հայելիի մտերմութեան մ ԷՀ, Ա ֊ 

մալ նշմարեց , թէ իր աչքերուն խորքը 

այլեւս չկար Հին ժպիտը։ Բայց , անցան 

ամիսները...I Իր ակար ուսերը կքեցան 

աշխատանքի ծանրութեան տակ, ու ան-

ցան երկու դաժան տարիները, ան-

ցա՛ն* 

ձ 

Ձմեռնային կարճ օրերը վերկացած 

էին ու գարունը ժպիտ էր բերած բնու-

թեան : իրեխաներու զուարթ ճիչերը կը 

թո. չըտ էին պարտէզներուն ու մարգե-

րուն վրա յ ։ Երջանիկ ծնողները ժպտան 

աչքերով կը դիտէին իրենց զաւակնե-

րուն մանկական անհոգութիւնը է Մ ա՛-

միկներն ու պապիկները՝ նստած պատու-

հաններու եւ դռներոլ մօտ՝ կը Հետե– 

ւէին թոռնիկներուն ուրախ խազերուն 

ու իրենց ծեր Արտերուն մ ԷՀ կը զգային 

գարնան Հեր մ ութիւնը է 

(հպիտ կար աչքերուն մ ԷՀ, ծիծաղ 

շրթներոլ վրայ է երՀանկութիւն՝ "ԱՐ՜ 

տեբոլ անհունին * * , յ 

- Ամա՛լ՛՛՛է 

Բաց պատոլՀանԷն, զ ո յ գ ^ը աչքեր 

կը նայէին վար։ Զ ո յ գ մը սեւ աչքեր՝ 

որոնք տակաւին երկու ձմեռ առաՀ դար-

նան շողեր ունէին իրենց բիբերուն։ 

- Ամա՛լ...» 

Ամալ չցնցոլեցաւ։ Ան Հին աղՀիկը 

չէր այլեւս է 

Երկու երկար տարիներ անցած Էին 

այն օրէն, երբ ինքը եկաւ այդ տունը։ 

Հիմա գիտէր է թէ Հայրիկը պիտի գաբ 

մ իա յն տարեգլխուն , գանձելու. Համար 

ԻՐ աշխատավարձքը է ինչո՞՛ւ այլեւս 

սպասէ ր , ինչո՞ւ յուսար . • . ։ 

Ա՛լ տասնըերեք տարեկան Էր եղած 

ոլ փոխուած Էին մարմնին գիժերը ւ Տ ի– 

կինը արգիլած Էր իրեն խօսիլ նպարա-

վաճառի 4ողուն Հետ ու իր Հին Հա-

գուստները յարմար ցուցած Ամա լի վրայ։ 

Այս բոլորը զրաղցոլցեր Էին Ամա լի 

միքսքը ու չէր դիտեր ինչո՞ւ կ՝ուղէր եր-

կար մնալ ՛նպարավաճառին խանութը, 

ժւցւէւտ6ժ 



գաղտագողի նայիլ աղուն աչքերուն, 

խօսիլ անոր Հետ է 

ԱՀ ա, նպարավաճառի աղան ծրար-

ներով բեռնաւորուած անցաւ փողոցէն ։ 

Նայեցաւ բաց պատուհանին՝ ու ժպիտ մը 

գծուեցաւ շրթներուն ։ թրթռաց Ամուլի 

ծանրացած սիրտը, ու ժպիտին պատաս-

խանեց ժպիտով » 

- Ա մ ա ՚ չ Ա մ ա ՚ չ . . > % 

Ամ ալ չպատասխանեց։ քծ՚ող սպասէ 

Տիկինը։ Թող հեռանայ նպարավաճառին 

տղան ։ Փ՛ողոցի անկիւնագար*Հէն թերեւս 

վեր Հին նայուածք մըն ալ նետէ պատու-

հանին, վերՀին ժպիտ մը Ամ՛ա չին, թե-

րեւս «• • ւ 

Տղան դարձաւ անկիւնադարձը: 

Ամա լ Հանգարտութեամր գոցեց պա-

տուհանը ու գնաց Տիկինին մօտ։ 

» կոկորդս պատռեցաւ պոռալէն: 

Խո՞ււ ես.., է 

- Տ լսեց ի) Տիկի՛ն, - պատասխանեց 

Ամա լ հանգարտութեամր, - մահճա– 

կալներուն տակը կը մաքրէի։ 

- ՚իուն ղիս Հղային պիտի դարձը֊ 

նես ։ Շո՛ւտ , ճա մ բոր դա կան պայուսակ-

ները վար իՀեցուր ու մաքրէ ։ Երկու 

չարաթով գիւղ պիտի երթանք հանգիս-

տի է 

Ամաչի համար նորութիւն էր ։ Գիւղ 

երթա0լ ։ Արդեօք իրե՞նց գիւղը « Արդեօք 

պիտի տեսնէ՞ր մայրիկը, եղբայրը* Ո՛վ 

գիտէ, որչա՛փ մեծցած էր եղբայրը ։ 

ատո՛նց, շատոնց չէր տեսած պայն ։ 

իՀեցուց փոշոտած պայուսակները * 

Անոնց տեսքը իր մ ԷՀ արթցուց երթա-

լու Հ փախչելու զգացում մըլ Այո՛ է լաւ 

է որ ձգէ այգ հարուստ տունը՛»» է 

Մաքրեց պայուսակները։ Ի՛նչ լաւ 

է ճամբորգութիւնը, տեսնել նոր « ո ւ ֊ 

ն ե ՚ ր , նոր ճամբանե՛՛ր . . . I Մ ոռնալ անց-

եալը, չլսել Տիկինին ճիչերը, չտեսնել 

Պարոնին խիստ նայուածքը, չենթար– 

կըւիլ Սիլվիայի ՈԼ էիոպէրի քմայքնե-

րում ւ 

- Տիկին, մաքրեցի պայուսակները։ 

- Լա՛ւ» Պատրաստէ նաեւ կապոցդ, 

գուն ալ պիտի գաս մեզի հետ ։ 

- ք)Որ գիւղը պիտի երթանք, Տի-

կի՛ն, - համարձակեցաւ հարցնել Այէալ, 

- արդեօք մօ՞տ է մեր գիւղին։ 

- ՝ք՝եզի չհետաքրքրող նիւթերու 

շուրՀ չհամարձակիս հարցումներ ընել 

ինծի, հասկցա՞ր, - ճչաց Տիկինըք - ո վ 

քեղի իրաւունք տուաւ • • • յ 

Ամալ առանց վրդովելու ( Հանդարտ 

քայլերով Հեռացաւ ու մտաւ խոՀանոց ։ 

ձ 

կէսօբին եկաւ Պարոնը ։ 

- Երկու Ժամէն պիտի մեկնինք 

սաւ սրբելով ճակտի քրտինքը ( - երկու 

սենեակով յարկաբաժին մը գտայ գիւղի 

պանդոկին մէՀ: Բաւական սակարկու-

թենէ ետք, անձ գլուխ քսան ոսկիի Հա-

մաձայնեցայ պանդոկատիրոՀ Հետ տ Զորս 

Հոգի, օրական ութսուն ոսկի, շատ ^ալ 

սուղ չէ կարծեմ ։ ՏասնըՀինգ օրուայ 

Համար պիտի վճարեմ Հազար երկու 

Հարիւր ոսկի ։ 

- Հապա Ամա՞լը, — Հարցուց Տիկի՜~ 

նը։ 

Պարոնը ձախ ձեռքը տարաւ ծնօ-

տին : կնճռոտեցաւ ճակատը: 

- Ամա՞/լւ ։ ՝Բսան անգամ տասնըՀինգ 

երեք Հարիւր ՚ • . ւ Ամա լի կէս տարոսս յ 

աշխատավարձքն է ։ Մոռցեր է ի , այդ-

քան գրա՛մ ՚ • • է 

Նսաան թիկնաթոռներուն մ ԷՀ ու 

սկսան մտածել։ Յանկարծ փայլեցան 

Տիկինին աչքերը. 

- Գտա՛յ, - ըսաւ, - Այէալի Հօր 

Հասցէն ունի՞ս ։ 

- Հասցէ՞ն։ 

Պարոնը նա յեցալ. ՏիկնռՀ ւ Հտպտե-

ցաւ ։ Զախ ձեռքը Հեռացուց ծնօտէն ։ 

ՋնՀուեցան կնճիռները է 

Ապրի՛ս , սիրելիս , լալ լուծում 

է ՛ 
Տիկինը դարձաւ դէպի խոՀանոց ու 

իր Հէն շեշտով պոռաց • 

- Ամա՛լ՛.» Ամա՛լ.. . , 
Ամալ մտաւ հիւրասենեակ * 

- Ինծի՞ կանչեցիք * 
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- Հապա որո՛ւ.ն։ Տասը Հատ Ամալ 

չկա յ մեր տան մ ԷՀ ։ 

Պարոնը մօտեցաւ ՏիկնոՀ ու փսփը– 

սաց ականՀին է Տիկինը փսփսուքներով 

պատասխանեց ամուսնոյն խօսքերոլն ։ 

Յանկարծ փսխուեցաւ ՏիկնոՀ գէ՚^քէ 

արտայայտութիւնը՛ հայեցաւ Ամա լի ու 

անուշ ժպիտով մը ըսաւ՛ 

- ԱղՀիկս , ա յ գ Հագուստդ կարծեմ 

քիչ մը պզտիկ է վրադ։ էրր վերադաս– 

նանք գիւղէն, ինծի յիչեցուր, մի քանի 

Հատ նոր Հագուստ առնենք քեզի: 

- Զ ո յ գ մըն ալ կօշիկ , - շարունա-

կեց Պարոնը, - Է ՛ Հ , այլեւս մեծ օրիորդ 

եղար է 

Ամ ալ կարծեց , թէ Աիլվիան կեցած 

է իր ետին ։ Ո՛չ, խօսքերը իրեն էին 

ուղղուած I 

- ի ն ծ ի ՞ * . ՛ ։ 

- Անչուչտ, աղՀի՚կս, - ըսաւ Պա-

րոնը, - այլեւս նախկին պզտիկ Ամա Ալ 

չես ։ Հա՛, քեզի լալ լուր մըն ալ ունի մ 

տալիք, վստաՀ եմ չատ պիտի ուրախա-

նաս ։ 

- Երեւակայէ , աղՀի՚կս, - շարու-

նակեց Տիկինը քնքշութեամբ, - քեզ 

գիւղ պիտի տանինք երկու շաբթուայ 

Համար , մայրիկիդ ու Հայրիկիդ քօտ, 

տասնըՀինգ օր արձակո՛ւրդ. . . յ 

- Գի՛ւղ՛..–. Մե՞ր գիւղը...՛ 

- Այո, աղՀի՚կս, պիտի երթաս ձեր 

գիւղըէ իսկ մենք՝ ուրիշ գիւղ։ 

Լեցուեցան Ամա լի աչքերը. Զգաց՝ 

թէ արցունքները կը քակէին սրտին սեզ–. 

Աումներըէ 

- Գիչերները Հո՞ն պիտի պա ո. կիմ յ 

- Այո՛։ 

- ՇնորՀակալոլթիւն, Տիկի՛ն՛. 

- Այգ Հին կապոցդ այլեւս կրնաս 

նետել։ ՝Բեզի ճա մ բոր դա կան փոքրիկ 

պայուսակ մը պիտի տամ, անոր մ ԷՀ կր 

գնես գոյքերգ , Հասկցա՞ր ։ 

- Այո, Տիկին, 
- Ապրի՛ս է ադՀիկս յ Հիմա գնա՛ Հ 

Ամալ վազեց ննՀասենեակ, պա Հա– 

բանին տակէն Հանեց Հին Հագուստները, 

ուզեց խնամքով ծաԱել, բայց կլլ դո-

զա յին ձեռքերը։ Vիրաը կ՝օրօրուէր ան-

ծանօթ զգացումներու միՀեւ ՛՛՛է Բոլոր 

բարիքները միատեղ, Աստուա՛ծ իմ, 4 – 

րա՞զ Էր արդեօք ։ Տիկինին բարի ժպի-

տը | խանդաղատանքով լի նայոլածքր է 

Պարոնին խօսքե՛րը, խոստումները ու 

մ ան ալանդ գի՛ւղը , իրենց գ ի ՚ ւ ղ ր » « » իր 

Հի՛ն ճամբաները, ծառե՛րը, ու մայրի-

կը, մայրիկին տխուր դէմքը.%՛։ 

Յանկարծ ձեռք մը ԳԳաՏ գչիաւն 

վրայ, կարծեց մայրիկին ձեռքն էր ք որ 

կը չոյէր մազերը, այնպէս մեղմ ու 

Հանդարտ« • • է 

Վերցուց աչքերը։ Տիկինն էր , 

- Ա՛ռ պայուսակը է անուշիկ Ամալ։ 

Ու մաաներոլ մեղմ Հարուած մը 

տալով Ամաչի աՀ թուշին՝ Հեռացաւ։ 

Ամալ մօտեցոլց մատներ ր իր թու-

շին ։ Ա ՛ յ , Տիկինը գգուեց զինք. . . ճիշդ 

ա՚յնպէս, ինչպէս կ՚ընէր Սիէվիայի, ու-

րեմն • • • տ 

Սկսալ շարել դոյքերը : Մոռցուած 

երգ մը ծաթեցաւ մտքին մ ԷՀ յ Հին, ք^ւ– 

ղական զուարթ երդ մը՝ զոր կ՝ եր գէր 

յաճախ , երբ կը վերադառնար դպրոց էն է 

Ժպտեցաւ, նոր էն պիտի տեսնէր դպրո– 

ցի <ին չէնքը I 

Յանկարծ երգը դուրս փախաւ բեր– 

նէն ։ Ամ ալ չփորձեց զսպել բառերը ։ 

Յիշեց ՚ թէ շատոնց, շատոնց չէր 

երգած է 

- Ամալ, աղՀիկս, - ըսաւ Տիկինը 

մտնելով սենեակը, - գնա՛ նպարավա-

ճառին մօտ ու Հոս 2յ չանա կո լած ապ-

րանքները բեր , Հետդ գի՚՜Ղ. տանելու 

Համար ։ Պարապ ձեռքով պէտք չէ տուն 

երթաս է 

Ամալ՝ ժպիտը շրթներոլն՝ առաւ 

ապրանքներու ցանկը ու վազեց դուրս ։ 

- Այս զզոլելի Ամա լին Հետ ալ դի– 

ւանագիաութեամբ վարուիլը իսկապէս 

անտանելի է , - պոռթկաց Տիկինը ։ 

" ե՜Հ է Ր ՚ չ ընենք, պէտք է ճարպիկ 

ԸԱանք, - ըսաւ Պարոնը, - եթէ երթայ 

ու չվերադառնա յ , այն ատեն ի՚*նչ պի-

աի ընես է Արդէն բոլոր դերասանու-

թիւներդ մ ի քանի ժամ ուայ Համար 
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են։ Այս վճարումով սպասուհի գանելը 

անկարելի Է յ Եթէ ձեռք էգ փախցնես , 

Հազար ոսկիի չեմ կրնար նորը գանել է 

- Երկու, շաբաթ ետք, երբ վերա-

գառնայ, այնպէս մը պիաի ոլորեմ ա– 

կանշները, որ մէկ մամ ուա յ մ ԷՀ Հին Ա– 

մալյլ գաոնայ, - ըսաւ. Տիկինը ։ 

Երկու, ժամ ետք, ինքնաշարժը կը 

սուրար քաղաքէն գոլրս հ 

՛Ծովեզերեայ ճամբան միօրինակում– 

թիլնը , Ամա լի մաքին մ ԷԼ արթնցոլց 

Հին ու ախոՀր յիշատակներ : Ցիշեց այն 

անձրեւոտ օրը, երբ Հայբիկին Հետ 

մ իա սին, փոխագրական մեծ ինքնաշար-

ժին վերՀին նստարանին վրայ նսաած 

եկան քաղաք: Տիշեց Հօրը տխուր գէմ– 

քը • • » յ Հիմա կը Հասկնար , թէ ինչո՞ւ 

Հայրիկը չէր ուզեր խօսիլ Հետը, չէր 

ուղեր նա յիլ իր աչքերուն ՛՛՛է 

Հապա իր երկու տարուայ կետ՞ն– 

քը, միօրինակ՝ ճիշգ այս ծովեզերեայ 

ճամբուն պէս է Է ՛ Հ , մինչեւ ե ՞ ր բ , մի1ւ– 

չեւ ե՞րբ պիտի չարունակուի այս ճամ-

բան , մինչեւ. ե՞րբ, այս կեանքը։ 

ինքնաշարժը թեքեցալ աՀ ու բար– 

ձըրացալ գէպի կանաչ լեռներ ր: Ամալ 

այն ատեն միայն զգաց, թէ կը մօտե-

նային իրենց գիւղին է ԱՀա խիտ շարքե-

րը ծառերու, մարգերը, փրփրաՀոս գե-

տակը* % ԱՀա փլատակ Հին խաղացքը՝ 

ուր կու գային պտոյտի : Նա յեցալ ետ • 

ծովը ինկած Էր փոսը, ու ծովեզերեայ 

երկար ճամբան՝ պարանի մը Հաստու-

թեամբ՝ կը Հանգչէր աւագներուն 

մօտ. • • ւ Փիչ մըն ալ, ու. այլեւս պիտի 

չտեսնուի այգ միօրինակ ճամբան, պի– 

տի չ յ ի չ ո ւ ի " լ մոռցուի քաղաքի միօրի-

նակ կեանքը • • • I 

- Տե՛ս, Ամալ, ձեր գիւղի ասւնե-

Գիւղի տունե՛րը, տունե՛րը, տու-

նե՛րը »»• է 

Բառերը զարնուեցան Ամա լի սրտի 

պատերուն ու արձագանգեցին ։ Տունե՛-

րը՛ ՛՛տ Հասան Ամաչի մտքի թելերուն 

ու գրաւեցին էութիւնը է 

Ու գիլդի անշուք տուները բացին 

իրենց զուարթ թեւերը Ամա լի X Մեղմօ-

րէն սաՀեցաւ ինքնաշարժը գիւղական 

նեղլիկ ճամ բաներ է ։ իւրաքանչիւր քար 

պատմութիւն մը պատմեց, իւրաքանչիւր 

թուփ ժպիտ մը գծեց Ամա լի շրթներուն 

Վրայ, կամ արցունք ւ/շ՝ աչքերուն 

մ է չ . . . է 

- Հասա՛նք, Ամա լ է 

Ա յ ո ՛ , իրենց տունն Էր ։ Այն փոքրիկ 

տոէնը ուր պարփակուած Էր իր ամ-

րռղՀ աշխարՀը, ա՛յն աշխարՀը, որ խը– 

լեցին իրմէ • » • յ 

ՊաՀ մը անշարժացա լ ինքնաշարժին 

մ է ի Բայց աչքերն ու սիրտը Հասած 

էին տան ցածլիկ գրան մօտ ոլ կը վւըն– 

տըռէին մօր տաքուկ գգուանքները: 

Պարոնը Հնչեցուց ինքնաշարժին ճը– 

չակը։ 

Հքանր ճռինչով բացուեցաւ տան 

գուռը ու սեւ լաչակը գլխուն՝ կին մը 

ելաւ գուբս է 

Մայրիկն է ՛ ր , Ամա լի մայրի՛կը. ՚ ՛ % 

Աեղմուեցաւ Ամա լի կոկորգը։ / / « -

քերը չէին ուզեր Հնազանգի լ իրեն X Մ ինչ 

սիրտը կը վազէր ինքնաշարժի բաց պա-

տուհանէն գուբս ու կը գրկէր մայրի-

կին կարօտած նայուածքը՛ •• է 

- Ամա՚շ, ավջյ,կս, Ամա՛լ՛*. է 

Ի՛նչ տխուր, ինչ Հաճելի էր այգ 

կարօտի կանչը աաքութեամբ ու գըգ" 

ւանքով լեցուն ՚ • • I 

Ալ չսպասեց Ամալ։ Վազեց գուբս 

ինքնաշարժէն, փաթթուեցաւ մօրը, 

՚էլուխը Հանգչեցուց անոր կուրծքին, 

լացա՛ւ • • »է 

–Մի՛ լար , աղՀի՚կս ...» 

Ամալ վերցուց աչքերը ոլ նայեցաւ 

մօրը աչքերուն ։ Մ ա յրիկն ալ կու 

չար՛" է 

Պարոնն ու Տիկինը ինքնաշարժին 

, կեղծ Ժպիտներով ու սառած 

նայուածքներով^ կը ՀետեւԷին այս տե-

սարանին է 

^ Մայրի՛կ, շատ կարօտցած եմ քե-

ղի է Ո՞ւր է եղբայրս , Հայրիկս . . . յ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 ծ . 8 . ^ . 8 . ® 



2 4 Ո 

- Գաչտը կ՝աշխատին , աղՀիկս , շու-

տով կը վերադառնան է 

- է՜հ , Ամալ, չւ/՚».«է«ւ#» ինքնաշարժ 

ժէն Ի Հեցնելու, նովրներգ, - /»«««• 9*»– 

- վստահ եմ հայրիկդ չաա գոհ 

պիտի մնայ . ՛ ՛ է 

- Գիւղին մ ԷՀ դմուար է գանել այս 

ապրանքներէն, - Տիկինը, -

այ, տա կար ըլլա լու համ ար բերինք քսւ– 

ղաքէն է 

- Հյաա շնորհակալ ենք, - ըսաւ Ա— 

մալին մայրը, - Հձշ^ յոգնութիւն պատ– 

ճառեցինք է 

֊ Յոգնութի՞ւն ։ ^ ՞ & չ է 

ըսաւ Պարոնը կեղծ սրտնեղո ւթեամբ, -

Ամալր մեր աղջիկն Է այլեւս տ 

- ՎերՀերս մէկ անգամ էն մեծցաւ. 

Ամալր, - շարունակեց Տիկինը է - Գի-

տէք այս տարիքի աղՀիկները ինչպես 

շուտ կը մեծնան է Այգ պատճաո֊աւ չկը1՚~– 

ցանք նոր հագուստներ պատրաստել ի– 

րեն համար ւ Երբ վերադառնանք քաղաք, 

անպայման նորերը պիտի կաբել տանք է 

- Տասնըհինգ օր քովդ պիտի մնամ , 

մայրի՛կ , - ճչաց Ամալ : 

- Ա յ ո ՛ , ուզեցինք որ Ամ ալը երկու 

շաբաթ մնայ ձեր մօտ ու կարօտը աո.– 

նէ , - ըսաւ Տիկինը, - Անշուշտ ինծի 

համար մեծ զոհոզոլթիւն է աոանձին 

մնալ ու կատարել տան աշխատանքնե-

րը I Բայց այս բոլորը կ՝ընեմ , որովհե-

տեւ շատ կը սիրեմ Այէ՚ալը յ 

- Վերադարձիս անպայման կ՚ոէզեմ 

տեսնել ամուսինդ, - ըսաւ Պարոնըէ — 

Է րեն մի քանի Հարիւր ոսկի պիտի 

տամ է 

- Շնորհակալութիւն, Պարո՛ն է 

Մ այր ու աղՀիկ իրար գրկած մը՛-

տան տոլն է 

Ամալ պահ մը անշարմացալ֊. սեն-

եակին մԷՀտեղէ Նայեցաւ, պատերուն է 

նկարներուն , փոքրիկ լուսամուտին1 ուր-

կէ երկնքի կապոյտը մ իա յն կ,երե– 

լար՛՛՛է Նայեցաւ, կարասիներուն, Հօրը 

.. ^ ^ - Ա Գ Ւ ն 

հինցած Հողաթափներուն, սեւցած կաթ-

սային . . • յ Վազեց , բացաւ. պաաուՀ-անըէ 

Գիտեց դուրսը։ Գի*–ղի դաշտերը ծ ա ծ ֊ 

կըւած Էին կանաչութեամբ, իսկ Հե– 

ոուն՝ բլուրի կողէն կը վազէր Հին 

ւակը , մեղմ երգ մը շրթներուն . . • | 

Ամալ լիաթոք չնչեց լեռնային թարմ 

օդը ու նոր ծաղկած ծառերոլն բոյրերը 

որոնք յիչատակներ կ՝արթնցնէին իր 

մԷԻ 
- Մայրիկդ մեր տունը աշխարհի ա– 

մենալալ տունն է , Հաւատա՛, մայ-

րիկ՛ . . . 

Մայրիկը չպատասխանեց է Նսռաւ 

աթոռի մը վրայ ու ձեռագործ մը Առ-

նելով՝ սկսաւ աշխատիլ ւ 

^ - ի՞նչ կ՚աշխատիս, մայրիկ է Եղբօ*՜՜ 

րըս Համար Է է 

- Ուրիշներու Համար, ազՀի՚կսէ 

Հօրդ գործերը լալ չեն * 

Ու շարունակեց գործը է 

Ամալ լուռ, ալ մտածկոտ՝ նստաԼ– 

դիմացի աթոռին վրայ ու սկսաւ. թըզ~~ 

թատել եղբօրը դասագիրքը է Գաղտագո-

ղի կը դիտէր մօր աշխատանքը % կը գի" 

տէր անոր յողնած ձեռքերը է կնճռոտած 

ճակատը« Հյատ էր փոխուած մայրիկը* 

Երկար ատեն մայր ու ազՀիկ էխ"՜ 

սեցան յ Բայց իրենց մտածումները այն~ 

քա՛ն մօտ էին իրարու* իրենց անզօր 

ընդվզումները այնքան նման իրարու »- • • տ 

Ամալ աչքերը յառած մօրը մատ– 

նեբուն՝ կը դիտէր ճախարակի արագ 

վազքը է Նայեցաւ մօրը մ ա գերուն , ճեր-

մակ ակօսներ Էին բացուած անոնց սեւ 

փայլունութեանը վրայ է 

Մայրիկը վերցուց աչքերը I Նայ– 

ւածքները Հանդիպեցան իրարու % 

- Այսպէս ֊է մեր կեանքըհ Ամա՛չէ 

Մ ի զարմանար հ 

Գուբս Էն լսուեցաւ անիւներու սուր 

ձայնըւ Ամալ յիչեց այդ Հին ձայնը• 

Հայրիկը իր սայլով մտած Էր 

տէղ4 

Վազեց պատուՀանին մօտ ւ ՀՐՇ 

կը քակէբ ի չուն կապերը, իսկ փոքրիկ 

եղբ ա յրը Հողագործական գործիքները 
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կԴՀեցնէր սայլկնէ Լոլո. էէն երկ՚սքն ալ 

ու յոգնած՝ ։ Ժպիտ չկար արեւէն ու յ– 

լ։՛ած անոնց գէմքերուն վրայ։ 

Ամալ ԳԷ՚ղԷ պարտեղ, 

չկանչեց անոնց սէրելէ անունները տ 

Չաճապարեց ու. սպասեց ։ 

Բացուեցալ աան գուռը ։ Գունասոր 

թաչկէնակով մը ճակաէն քրաէնքը ււրր– 

րելով* եղբայրը մաալ ներս ւ ՏՀարմա;յ– 

կռա նայուածք մը նեաեց անծանօթ աղ– 

Հըկան ու Հարցական նայեցաւ մօրը։ 

- Չճանչցա՞ր , ճեմ ի լ , ք»յրէկն է . 

ըսաւ մայրը։ 

- Փոյբէ՞կը.՛՝–* 

Բոյբ ու եղբայր պաՀ մը նայեցան 

իրարու. ( ճեմ իլի միաքը վերադարձաւ 

ետ՝ Հին օրերուն ։ Ուզեց գտնել կ^,ո~– 

սըւած կապը , մտերմիկ տաքութիւնը 

որ մեկնած էր ինքնաշարժի մը աղմու-

կով ։ Ուզեց յիչել փ"ՔՐէԿ ո լ ֊ մպ՚ոուն 

Ամաչը է որ ամպամած օր մը բաժնուե-

ցաւ տունէն •« «է 

Բայց , չատ էր տառապած ԱմաԱ. 

սիրտը։ Չսպասեց, վազեց եզր օրը մօտ, 

գրկեց ու կուրծքին սեղմեց անոր գան– 

գըրաՀեր գԼո՚–է*Ը.1 

- ճեմ է լ , էն չո՞ւ մոռցար զիս է Ալ 

չմոռնաս քոյրիկգ. • • * 

ճեմ ի լ վերցուց զարմացկոտ աչքե՛-

րը : Նայեցայ Ամա լի աչքերուն, վերա– 

գտաւ Հին տաքութիւնը, Հին ժպիտը»** ւ 

Ուզեց արտայայտուիլ, յայտնեչ էր 

զարմանքը , դժգոհանքը , Հասկնալ քրոՀը 

բացակայութեան պատճառները է 

- ինչո՞ւ մեկնեցար, քոյրէ՛ կ։ Այ-

լեւս մնա՛ մեր մօտ, - փսփսաց տկար 

ձայնով ։ 

Ամալ չկրցաւ պատասխանել եղբօրը 

Հարցումէն։ Նայեցաւ մօրը։ Ս՛այրը 

թախծոտ աչքերը կեդրոնացուց»սծ էր 

տան ճեղքուած պատին է 

- Ա մ ա ՚ չ . . . I 

Հայրէկն էր * 

Ամալ ոչինչ զգաց հ°ՐԸ Համբոյր-

ներէն ։ Ուզեց Հեռանալ անոր սեղմ ող 

բազուկներէն ։ @էչեց աշխատանոցին 

դրան առ-Հեւ լճացած Հուրերը ( անձրեւի 

կաթիլներս էն ուժգին Հարուածները, ու 

ճեմ ի լի Հարցումը արձագանգեց մտքին 

ձին չո՞ւ մեկնեցար , քոյրիկ • » * 

Ինքզինք ազատեց Հօրը թեւերէն յ 

Արեւոտ ու պայծառ օր մըն էր։ 

Բայց Ամալ անձրեւի կաթիլներու տը– 

խուբ ձայներ լսեց նորէն ւ 

Վազեց դուրս տ Ուզեց մոռնալ տը– 

խուր կաթիլները անձրեւի ։ Վերա դառ-

նա լ մանկութեան ուրախ օրերուն։ հյենթ 

ու անՀոգ թիթեռնիկի մը պէս՝ վազեց 

պարտէզի Հին արահետներէն, կախոՍտ– 

ցաւ ծառի մը Հասա ճիւղէն, ու օրօր-

ուեցաւ՛• Համբուրեց նաշխուն ու ա– 

ռոյգ կովը՛ Վազէ/՛ց, վազեց դուրս 

պարտէզէն՝ գէպի դ է ՚ ֊ դ է "՛նուշ ու կւս– 

րօտած դաշտե՛րը, դէ"(է կարկաչահոս 

ազբէւրը•••I 

Ամալ չկրցաւ բաժնուէլ իր նոր 

դէմքէն... տ Երկու շաբաթ յետոյ վեր– 

քացան գեղեցիկ օրերը, վերՀացան գէւղէ 

տուներըյ Ջքացաւ փլատակ Հին Հա– 

ղացքը, փրփրաՀոս գետակը ու սկսաւ 

ծովեզերեայ միօրինակ ճամրան։ 

Ամալ կը վերադառնար քաղաք: 

- Ամա՛լ, կօշիկնե՛րս՛՛ ՚ ։ 

Այո, չաա բաներ եմ մոռցած կեան-

քիս մէՀ ։ Տեսած եմ աչքեր անխօս ու 

լալկան, ու. չբթներ կարմիր՝ կարօտի 

խօսքով.. • է Լսած եմ բառե՛ր , ճառե՛ր, 

կռիւնե՛ր^ ու մոռցա՛ծ՛՛» մոո.ցս/ծ»»»։ 

- Ամա՛լ... է 

Պիտի չմոռնամ այգ դէմ քը է 

Ա• Ա՛ 
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ՉԱՐԱՏԱԾՆԵՐԸ 

Ինծի կը թուի՛ թ է ժամանակին, 
ժայռերը բոլոր, եւլած են մարդիկ, 
Սերած են ագնիւ սերունդէ մը եին 
Ու ապրած դարեր, անվիշտ, երջանիկ։ 

Գրկած են անփոյթ աշխարհը րիւրեդ, 
Արեւ են ըմպած ու լուսինն երգած, 
Համբուրած սէրը լոյ սի պէս անեղ, 
Ու պաշտած են գսւյն սրտով երկիւզած։ 

Վայելքն այդ անխսսւն շատ քիչ է տեւած* 
Թշնամին դաժան նախանձով դեղին, 
Թոյն է սրսկած, ու մսւհը յանկարծ 
Անէծքի պէս սեւ խեղդած բոլորին։ 

Մին1 քարացած է ժպիտը շուրթին, 
Միւսըն ալ սառած, անաւարտ սիրով, 
Խումբ մըն ալ կարծես շուրջ–պարի պահին 
Անշնչացած է խմբական մահով: 

Ու ամէն անգամ երբ ես սարսափած 
Անցնիմ լեռներու նսւմրէն ամայի, 
Ինծի կը թուի1 թ է ժայռ–մարդերն ա յ ս , 
Կր սպասեն յո յսով, օրուան հրաշքի: 

Բայց այդ ո՛՛ր օրն է ր , երր սիրտս ցնծուն, 
Հարուածէ մը բիրտ ու այնքան դաժան, 
Սարսըռաց յանկարծ , ու վիշտով անհուն, 
«ք-արացաւ երկար, ՜նիշդ ժայռի նման • • • 

ՇԱՀԱ1>ԴՈԻԽՏ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ՀՐԱԻԷՐ 

Հոգիիս մէջ այս գիշեր 
Ցնծութիւն մը կենսալի, 
կը հրդեհէ նոր իղձեր, 
Կը տանի գիս խնջոյքի։ 

Սիրտս սարքած է սեղան 
Համեմներով տարփանքի, 
Ու տենչերս կ՛արբենան, 
Բորբ բաղձանք մը կը րոնկի։ ԱՆԾԱՆՕԹ ՅՈՒՇԱՐԱՐԸ 

Ւ՛* 

Բայց ինչո՞ւ այսպէս 
Կը տագնապիմ ես 

Խորհուրդին հետ գիշերոսսն Սա ուշ գիշերին, 

Հրաւէրներ հեշտանքի, էրր ամէն մարդ քուն, 

Հեււուներէն քեգ հասնի։ Իսկ իմ քունն արր-ուն, 
կը հիւսէ յոյսեր 

Թափ տուր հեւքիդ ՈՆ հասիր Սրտին իմ աւեր։ 
Հանդէսին այս տօնական, 
Դեո. չմարած Լուսընկան • • • Իայց ո՛՛վ կը յուշէ , 

- Ժամն արդէն ուշ է , 
Ցանկերգը այս հին, 
Շեշտով խաբկանքին, 
կշւայթովն իր կեղծ, 
%սեուն սա անեղծ։ 

ինչո՞ւ խւավքն այս 

Իշսւծ է կրկին 
իմ հէք հոգիին– 
էրանի լուսնար 

Ու շուտ վերջանար 
Պահը սա դաժան, 
կատակով անհամ: 

Շ Ա Հ 1 Ո , Գ Ո Ի Խ Տ 
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Պ ե Տ Ր Ո Ս Գ Ա Լ Ո հ Ս Տ Ե Ա Ն 

ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 
Հ 1 Ո 1 3 Ո Ի Ն Կ Ա Ն Զ Ը 

Տասնըերկու—տասնըերեք աարեկքսն 

մատղաշ Հասակին, նաիէակրթարանի 

թիթեոնաձեւ կարմիր եւ կապոյտ մա– 

սլա ւ Էն ով ոլորուն վկայականը գեո. ձեռ-

քին՝ Պարթեւեան ներր իրենց միակ զա-

ւակը կը նեաեն կեանքի գորշ ու. պղտոր 

Հոսանքին • կոլ տան արՀեստի՝ Հակա^ 

ռակ ուսման տենչով այրող եւ դաշն 

ձայներոլ աշխարհ մը ապրող նորահաս 

պատանիին ահագթէ ընդդիմութեան եւ 

անոր աղիողորմ լացուկոծին ։ Գլուխ կը 

խոնարհեցնէ տղան, ի վերքոյ. կը դառ– 

նայ երկաթագործի Հչրախֆ . . . , Հքքր 

քանի մը տ արիէն լալ վարպետ դառ-

նա յ . . . որ չատ դրամ չաՀի... ի՛նչ ար-

ժէք ունի ուսում ըսածդ . . . ԱչխարՀ , 

այսօր , գրամով կը շարժի > ք •> : 

Արա, մանկոլց գ ներդաշնակ ձայնե-

րոլ Հանդէպ մեծ սէր մը կը յայտնաբե-

րէ* Վա՛յ որ փոքր նուագ մը, ձայն 

հանող բան մը նկատէր իր ընկերներէն 

մէկուն մօտ. Արան Հիացումով կը նա-

յէր ատոր ւ կամ՝ երաժշտութեան պա– 

Հուն, դասատուն իր Հետ նոր նուագա-

րան մը բերէր. Զատիկ էր այդ օր Արա-

յին Համարէ Սակայն, չէր Համարձակեր 

նուագարանէն մօտենալ է Հեռու, կը մը– 

*եար * Ո՛ւր մնաց՝ անոր դպչիլ յ Ո՛ւր 

մնացճ մ ան աւա՛նդ անոր կուրծքէն 

ձայն մը թրթռացնել ւ Աեւեռակն կը նա-

յէր նուագարանին տ Անոր կարօտովը կը 

մնար միչտւ Նուագարան մը ունենալու 

երազովը կ՚ապրէր շարունակ » • • : 

Երրորդ դասարանի աշակերտ էր Ա– 

բան է երբ՝ օր մը, խոշոր պանանի մը 

մեծոլթեամբ եւ անոր ձեւը ունեցող 

<ւմիւզիքա% մը Հետը Գ"1ՐՈ& բերաւ ւ 

Իր խնայած մանրուքներով կրցած էր 

տիրանալ անոր ։ Անչափ ուրախ էր Ա— 

բան, Հիմաւ Ամէն գագարի, գրպանէն 

կը Հանէբ ել անոր արծաթափայլ կողե– 

րը կը չոյէր ու կը փայլեցնէր շարու-

նակ , ինչպէս սիրայորդ մայր մը իր առ– 

Հին եկ երեխային անուշիկ թուշերը պի-

տի չոյէր ոլ Համբուրէր՝ մչտաժպիտ 

աչքերով է 

Արանէ անկիւն մը քաչուած, յա– 

փըչտակուած՝ մեղմ ձայներ կը ՀանԷր, 

մեղմ ու ներդաշն ձայներ՝ փայլուն 

4միլղիքա*յին կուրծքէն« կամ՝ կը 

նուագէ ր՝ ա յգ չարթոլան ուսուցչին 

սորվեցուցած նոր եղանակը . . . » Եւ , Հի-

մա, երաժշտութեան դասերով տարուած, 

անՀամբեր, չաա անհամբեր կը սպասէր՝ 

նոր եղանակ մը սորվելու եւ, ետքէն, 
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զայն իր «միլզիքա^յին վրայ նուազելու 

Համար է 

Եւ 1 օր մը, երբ դասատուն նոր ե՛-

դանա կ մ ը կը սորվեցնէր աշակերտնե-

րուն , տարրեր այլ ձայն մը կը լսէ, 

յանկարծակի ւ Ուշադիր կը նայի՛. Բան 

չի նկատեր , սա կա յն ։ կը շարունակէ 

ղասը ւ Բանի մը վայրկեան եւ նորէն 

նո՛յն ձայնը կը լսոլի տ կ՚ընգՀատոլէ 

դասը։ Արան <է.կը մատնուիլ է Ուսուցի– 

չը՝ ժպտերես * կաս կար մ իր կտրած ա-

մօթաՀար աշակերտը իր մօտ կը կանչէ ւ 

Արան՝ իր սիրասուն Հմէւզիքա%ն քիչիկ 

գողացող ձեռքերուն մէջ պաՀել Լանա– 

լով, շփոթ վիճակով ել գչիէկոր, կը 

մօտենա յ ամ պիոնին է Ուրախ գէմքով 

ուսուցչին քաջալերիչ խօսքին եւ կրրկ-

նակի պեղումին վրայ, Հյանցաւոր» Ա՜-

րան կամացուկ մը թեթեւակի դոդէ ^ 

րռնուած շրթունքներուն կը տանի փոքր, 

արծաթափայլ է պանանաձեւ նուագարա-

նը ւ Նոր եղանակը ա՛յնքան Հարազատօ– 

րէն դուրս կոլ գա յ , որ դասարանին 

մէՀ ասեղ նետոլէր՝ կը լսուէր ։ Ուսու– 

ցիչը չափազանց ուրախ է։ Արան՝ յայտ-

նութիւն մը է 

Տա Հորդ երեք տարիներուն, վար– 

մա րանի Ր" լոՐ ատ ենամա ր զա նքներ ուն 

անզուգական ղարգը կը գաոնայ Արան ; 

իսկ , վերՀին տարին, աւարտական կար-

գին՝ արղէն ՎութակաՀար է դարձեր»: 

Գպրոցէ Հոլթակով կը մասնակցէր գըպ֊ 

րոցական ամէն Հանդէսի՝ միչտ արժա-

նանալով աշակերտութեան եւ ոլյւուց– 

կան կազմին երկարատեւ ^ խրախուսիչ 

ծափաՀարութիւններուն : Եւ տարեվերջի 

Հանդէսին՝ Հրապարակային իր անդրա-

նիկ ելոյ թով, Արան ներկաներ էն եր-

կա՛ր ծափաՀարութիւններ կը խլէ է Ո— 

մանք՝ նոյնիսկ՝ Հպիս—պիսՖով կը գի-

մալորեն զէնքւ *Ն"րէն, նորէն» կ՝ըսեն՛. 

Տարիներ կ՛անցն էն : Աակայն , սալն 

ու մուրճը չեն րաւարարեր Արան Հ Ջինք 

չեն գոհացներ յ Աեն Հանգստացներ X Ոչ 

ալ վարպետին ժպտուն գէմքը ։ Իր շս– 

տացած Համեմատարար առատ շաբա-

թականները եւս անզօր կը մնան Արան 

ամբողջապէս շուկային կապելույ Զէնք 

խանութէն մէջ բանտելուտ ՀաՀելու՝. 

Արան կ՚աշխատի X Տրտնջալ չունի 

բնաւ է Միւս ՀչրախհներԷն ինք՝ վարպե-

տի աչքին՝ տարբեր է բոլորովին է Բան 

մը շոլտ . ըմբռնող յ Շուտ կատարող : 

ԳործԷն բնաւ չուշացող տ 

Պարապոյ պաՀերուն միայն, երբ 

չկա յ սա լին ոլ մուրճին ուժգին աղմոլ– 

կը, երբ չկա յ խոշոր փքոցին անտանելփ 

փոլֆ—փուֆը, եբր չկայ *"Լ"ցԷն կամ 

խարտոցին Հոգի կրծող ձայնը, երբ 

չկայ վարպետը ման աւանդ, Արան խա-

նութը չէր կարծես գ այլ ուրիշ աշխարհ 

մր փոխագրուած է Հրաշազան աշխարհ 

մը ներդաշնակ, նոլյսգուն ձայներով 

լի : Անոր աչքերը, անոր խոշոր ու սեւ 

աչքերը երազով զեղուն կ՚ըլլային։ 

Գրաւուած, գեբ—գրաւուած վիճակ մը՝ 

Արան • • • * 

Արդարեւ, Հսկայ չսլկան, մանա– 

ւանդ երկաթագործներս ւն խիստ աղմը– 

կոտ շուկան. Էր բազմապիսի տհաճելի 

պոռչտուքներովդ ի վիճակի չեն Արան 

խանգարելու ։ Ներամփոփ եւ տոկսւն նը– 

կարագրով Արան է 

Ջութակ ունի, Հիմա, ջութա՛կ* Իր 

վաստկած գրամով գնած միջակ արժէ-

քով ջութակ մը ւ Եւ կէսօրները է տուն 

դարձին, պատառ, մը հաց էն ետք ^ Արան 

կ՚անցնէր իր առանձնասենեակը• ձեռք 

կ՚առնէր լարաւոր սրճագոյն նուագարա-

նը» ճերմակ մասնաւոր էս թով մը կը 

մաքրէր զայն, կը խաղար անոր ականջ֊ 

ներուն եւ լարերուն Հետ$ Կը շքոկրտէր ւ 

կը լարէր X Կը պատրաստէր : Ետքը, 

մատներով կը դպչէր լարերուն, մէկ– 

երկու անգամ է Ականջներ ուն կը տանէր է 

կ՛՚ուրախանար X կը ժպտէր է &է + աղեղը 

Հռգածութեամբ լա է։ մը մեղրամոմ ելէ 

ետք, կը սկսէր եղանակ մը ն ուա գել ւ 

Գուրսէն լսած եղանակ մը^ Նոր եղանակ 

մը > ՈզՀ մարմնով ինք եւս կը թրթռար 

նուագարանին պէս> նուագարանին 

Հետ՛՛՛ Մինչ վարորդ Աբրահամը (Ա– 

րային Հայրը) , երբ կէսօրին, տուն ԸԱաՐ 
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եւ լսէր Հո լ թավին ձայնը , կը սրտմ տէր , 

կը բարկանար: Հթատ կծու, տեսակէն կը 

բարկանար* 

- Կնի՛կ է - կ՝ըսէր մեքենավար Ար– 

րաՀամը - , գնա՛ շոլտ, ագ իշուն ըսէ , 

որ գործի երթայ շոլսւովւ ԱնմիՀապէս յ 

Գործի ատե ն է ։ Հազիւ կը Հասնի ։ Ամ էն 

մարգ Հացը կերեր՝ գացեր է , Հիմաւ 

Ի՛նչ Կ՚ԷաԷ այգ ձայն եր էն. •. «Ջալ/լը– 

պիտի ըյչա յ ՚ ՚ • Չեք/եմ , Հա՛ • • • 

ետքը, ինքը գիտէ . . . յ 

Տիկին Լուսիան, իսկոյն , կ՝ են թալւ– 

կուէբ իր մեքենավար ամուսնոյն արձա-

կած չոր ու. պայթուցիկ Հրամանին : 

Կ՚երթար1 Արային սենեակին գուռը մ ե ղ ֊ 

մակի կը բանար եւ մեղմ ու քաղցր ե՛-

զանա կով մը ճամրոլ կը գնէր Հո ւթ ակին 

սիրահար Արան. 

- Տղա՛ս, Արա, - կ՚ըսէր մայրը 

իրիկունը, խանութը փակելէ ետք, ե՛-

կուր որքան կ՛ուզես նուագէ ։ Հօրգ բե-

րանը բանալ մի՛ տար վրադ: Յետոյ, կը 

բոձէ՝ Հոլթակդ Հարդոլփշուր կ՚ընէ է 

Խելացի աղայ ես , Արա, սիրելի Արաս տ 

Մեղք ես , աք աս • •. : Գիտես Հօրդ 

«թէրս» բնաւորութիւնը.... 

Ա/աձ, պաՀիկ մը, մեղրածո-

րան նայուածքով կը դիտէր մօր բարի 

ԳէմՔԸ. ՚ Նաասլով Հութակը թաւշապատ 

արկղին մ ԷՀ կը զետեղէր եւ վար կ՝իՀ– 

նէր, իսկոյն։ Արան կը զգար, որ իր 

մայրը իրեն Հետ է ամրողէ Հոգիով • Ի– 

րեն նեցուկ կը դաոնա յ , գաղտով կեր-

պով , Զինք կը քա Հա լեր է , 

Ուչիմ եւ Հանասէր Արային մկան-

ները ել մատներ ը գործի են, անդուլ՛. 

Գոլրսը՝ վարպետին խանութը, անոր 

տռկուն դնդերներ պա հան Հող գ ո ր ծ ի ք ֊ 

ները ղինք բնաւ չեն յոգնեցներ : Տոլնր , 

մաաները ել ձեռքերը, օրերուն Հետ , 

աւելի դիւրաշարժ կը 

դաոնան ։ Արան մուրճ զարնող է եւ Հայ– 

թակ նուագողյ Նաեւ, շարունակ, ^ 

կարդայ նշանաւոր երաժիշտներու, 

նաււսնղ՝ անուանի, տիեզերահռչակ Հ ո ւ ֊ 

թակաՀարներոլ կենսագրականները ել 

երկրէ երկիր կատարած անոնց ճամբոր– 

դութիլններուն ու նուագահանդէսներուն 

մասին • •• ւ Կը խան դա վառուի՝ անոնց 

յա Հո ղութի լներ ով եւ նորանոր 21 ուա*, 

ճոլմներով ւ 

- Հայրս թող բարկանայ, - Կ՝Շսէր 

պատանութեան տարիքը, Հազիւ ե– 

աին ձգած Արան, իւրովի - , որքան 

կ՛՛ուզէ թող բարկանայ ՚ « . Ես Հութակէն 

վազ անցնողը չեմ, - կը շարունակէ ր - , 

որովհետեւ, Հութակը իմ կեանքս է։ իմ 

Հոգիս ։ Առանց անոր, ես օր մը չեմ 

կրնար ապրիլ։ Հայրս, - կը խորհրդա-

ծէր Արան - , իՈնչ կը Հասկնայ Հութա-

կէն՝,\ Ի՛նչ կը Հասկնայ երաժշտութենէն ։ 

Հայրս, ամրողՀ օրը, ինքնաշարժի ղե-

կին առՀել նստելէ եւ սրճարանը ժամե-

րով Հեարտ* եւ Հփինեքիլ^ խազալէ զատ, 

Ի՞նչ գիաէ արգէն I Բայց , մեղքը իրը 

չէ ։ Մեղքը այգ Հզալըմ» թուրքինն է , 

որ պատճառ դարձաւ, որ Հա յրս ել ու-

րիշ Հայրեր, ուրիշ շա՛տ Հայեր մանր, 

թե թեւ Հաճոյքներով բալաբաբոլին մի-

այն տ ԳոՀացում գտնեն մ իա յն ։ Հարկաւ,, 

օղի ալ պիտի խմեն անոնք**» Հարկաւ 

ուրիշ մութ, գէչ բաներ ալ պիտի ընեն 

անոնք ՚ . . Հապա , ի՞նչպէս մոռնան 

կեանքէն իրենց վիճակուած դառն ու– 

թիւնները • « • տ 

/ 

* 

՚Բսանըչորս—քսանըՀինգ տարեկան 

Արան վարպետ դարձած է , արդէն է Լաւ 

վարպետ մը ։ Ունի իր սեփական խանու-

թը ։ Գործը լալ է է Յաճախորդները իր– 

մէ գոՀ են..* % 

Ջութակը տարբեր բան Է ւ Բոլորո-

ւէին այլ բան մը։ Զինք Հրապուրողը, 

տելաբար է Զէնք Հոգելին գրաւողը, շա-

րունակ ։ Երկրորդ եւ մ ի Հակէն վեր ար– 

ժոզութեամբ Հութակ մը անի Հիմա է 

կէսօրները, Հայրը ա՛լ չի բարկանար « 

Տիկին Լուսիան անհանգիստ չ՚ըներ ։ ի– 

րաւոլնք ալ չունի ։ Վասնզի , Արան իր 

չաՀած դրամը աւելորդ—աւելորդ չի 

մսխեր իրեն պէս է Արային մօր դէմքին 

վրայ, Հիմա, մշտական Ուրախութիւն 

մը կայ։ Չէ" որ տան խեղդիչ մթնոլոր-

տը մեկներ է , անվերադարձ կերպով։ 
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Իսկ՝ Արա՛՛ն ՚ • • է կը լսէ նորայայտ 

Հայ ՀութակաՀարներոլ անուններ ւ Ա՜-

նոնց մասին կը կարգայ Հայերէն թեր– 

թեբուն մէՀ՛– Վաչէ Բարսեղեան, այս 

տարի, մայրաքաղաքի երաժշտանոցը 

նոր աւարտեց՛ •• Վաթսունհինգ Հոգիի 

մ ԷՀ ա աս Հին մրցանակին տիրացաւ՛ ՚ ՛ 

Գեո. երկու—երեք տարի եւս բարձրագոյն 

կրթութիւն պիտի ստանա յ՝ եւրոպական 

նշանաւոր երաժշտանոցի մը մ է Հ ՚ ՚ ՚ ւ 

Եւ Արան նախանձով կը լեցուի տ 

Բարի , աղուոր նախանձով մը է 

Արան , սա կայն է Հայերէն գիտէ 

միայն ւ ՛Բանի մը բառ ալ ֆրանսերէն՛. 

Հապա, ի" նէպ էս երաժշտանոց պիտի 

մտնէ էնքէ Ջ Է՛* որ օտար լեզու մը գիտ-

նալ նախապայման Է՛՛՛է 

Բայց, կեանքի թոհուբոհին մ ԷՀ, 

կեանքի ահա լոր քուրային մԷՀ՝ Արան 

թրծուած, գարձած է Համարձակէ Եւ իր 

Հո ւթ ակով միասին , օր մը, Արան կը 

ներկայանայ երաժշտանոցի անօրէնու-

թեան • • • ւ Արային քիչ մը կոշտ արտա-

քինը երաժիշտ—ուսուցչին Հքէֆէին կու 

գայ ։ Կը ժպտի է Ե*- Հութակը , կամաց 

մը, էլաոնէ Արա յ ի ձեռքէն ; ՛Բանի մը 

ձայներ կը Հանէ ։ Ջութակը Արային կը 

յանձնէ ։ Վեր Հինը ա՛յնքան հարազատ ու– 

թեամր կը Հանէ նո՛յն ձայները, որ ու-

սուցիչը վայրկենաբար կը Հասկնայ ե ֊ 

րիաասարգին ընդունակ, շատ ընդոէնակ 

ըլյալը 1 կը ժպտի նորէն\ Արան իր յաղ-

թանակը կը կարգայ ուսուցչին գեղեցիկ 

ժպիտին մ ԷՀ է 

Հիմա , քսանըեօթի սաՀմանէն ներս 

մտած Արան, Հութակին Համար Հոգի 

տուող Արան կը ղաոնայ երաժշտանոցի 

ուսանող յ Ա՝ուրճն ու սալը, խարտոցն ու 

սղոցը, այլեւս, անոր Համար, մեոյսծ 

են ընդմիշտ. Չէ* »ր իր մԻակ եւ 

գերագոյն բաղձանքը Հութակահար ըլ-

լալ էր՛ լաւ, մրցանակ շահող եւ իր 

մասին խօսիլ տուող Հայ Հութակահար 
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մը է Արան ունի ընդունակութիւն տ Օ՛՛նի 

պողպատ կամք յ Ունի ժամանակ է Ոլնի՝ 

մանաւա՚նդ՝ իր ուսուցչին դէմքին ամէ– 

նօրեայ խօսուն Ժպիտը իր Հետ ւ 

Եւ Արան, գեո. երաժշտանոցի ա– 

ւարտականի ուսանող, կը մասնակցի 

Եւրոպայէն եկած անուանի խմբավարի 

մը նուագահանդէսին յ Արան իր մենա– 

կատարութեամբ ունկնդիր Հասարա-

կութեան մատ խածնել կու տայ՛ կը խէէ 

չատ բուոն ծափաՀարոլթիւններ է Բա՛, 

ղաքի մամուլը, Հայ թէ օտար, էԱրա 

Պարթեւեան՝ Օրուան յայտնութիւնըյ> 

վերտաո-ութեամր արձագանգ կը Հան-

դիսանա յ% Արայի Հրապարակային այս 

առա Հին յա Հող ելո յթին տ 

Արայի Հայրը , մե քեն ավար Աբրա-

համը, Հնարտ* եւ ափինեքիրի ել ուրիշ 

բաներու Համար իր աբեւը դաշունահա-

րող ԱրրաՀամը, կէսօրին, ուասծ—ոււ– 

ռած տուն կու գայ է Եւ օրուան Լրագիրը 

ժաքէթի ներքին գրպանէն Հանելով՝՝ 

կ՛՚երկարէ իր աիէլնոՀ, խնդումերես ւ 

- Կնի՛կ | - կ՚ըսէ մեքենավարը - , 

ա՛ու՝ կարդա՛ ւ Տե՛ս է Մեր Արան մեծ 

յաՀողութիւն մը տարեր Է՛, իմ չՀաւնած 

Արան մեր Պարթեւեան գերդաստանին 

վաղեմի նշանաւոր անունին մասին խօ-

սիլ տՈլալ նոր Էն * Լալ կը յիշեմ Հիմա, 

որ Հայրս մեր Էրզրումի Հայ եւ օտար 

կարգ մը երեւելի ընաանիքներու զա-

ւակներուն երաժշտութեան դասեր կու 

տարէ Ամէն մարդու շրթունքի վրա յ էր 

Մ եսրոպ Պա ր թեւեա ն անունը ։ Հայրս իր 

ուսումը Մթանպուլի մէկ բարձր դպրո-

ցին մէՀ առեր էբւ Կնի՛կ, Հչէօֆէր* ը՜-

սածդ ի"նչ է որ . . . պարզապէս իշա-

պան մը է Հիմա , կ՛անդրադառնամ , թէ 

էշը ես եմ, եւ ոչ թէ իմ Հարսլան՚ֆ Ա~ 

րան«« • է 

Պ՛ 9՛. 
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ՄԻԱՅՆ * Ե Զ ՁԱՄԱՐ 

Էս հեռանում եմ , մտքիս մէջ պահած 
Քո դէմքը լուսեղ, 
Վայրկեաններ եզան, որ կենդանութեան 
՛Սոր շունչ տուին ինձ, 
Վայրկեաններ նոյնպէո, որ ինձ մզեցին 
Քեզ երզեր հիւսեմ։ 

Ես հեռանում եմ՛ մտքիս մէջ պահած 
Քո կերպարանքը ե*րր կ՚աղօտանայ, 
Ես ի՞նչպէս պիտի յւաժանուեմ քեզնից 
Ես այդ չզիտեմ • 
Միայն լաւ զիտեմ, որ հեռուներում 
Պիտի որոնեմ, պիտ* եեծեմ ու լամ 
Կորցրածիս համար: 

Ես հեռանում եմ ու հեւաւներից 
նոր կեանք ուղարկում, նորից քեզ համար 
Ես մտածում եմ , դարձեալ յուզւում եմ 
Ես աղօթում եմ , միայն քեզ համար։ 

ՀԱ8ԵԼՈԻ ԽՈՐ*ՈԻՄ 

0 ՜ , դուք փշրեցիք իմ մանուկ սիրտը 
Որ հայելու պէս րսւց արի ձեր դ է մ , 
Ու ես հասկացայ որ սարսափում էք 
Ձեր իսկ պատկերից 
Որ դուք տեսնում էք իմ պարզ սրտի մէջ : 

Իսկ թ է միացնե՛մ փշրանքը նրա, 
Ո՛՛վ իմ սիրելիք, 
Ու նորից տեսնէք դուք ձեզ նոյնութեամր 
Ապակում նրա, 
Այն ժամ ասացէք 
Յանցանքը Ի՞մն է , ձե՛՛րը թ է նրա, 
Որ ցոյց է տալիս մաքուր ու ՜ճշգրիտ 
Ինչ սահում է իր ապակու վրայ : 

ՌԻՄԱ ԳԱՌ ՕՆԷ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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- Այա Աոֆիան տեսա՞ծ ես ։ 

- Տեսած եմ, - պատասխանեց Եդ–~ 

ւարգ ւ 

- Աշխարհի Հրաշալիքներէն մին կը 

սեպեն պայն թուրքերը• անոր Համար 

թրքուհիս «Այա Աոֆիա» մըն է , որուն 

Հեա կհուզեմ որ ծանօթանաս է 

Տարօրինակ թուեցաւ Էգուարգին 

Տորգանանցի ուսանող ընկերոՀ բա-

ցատրութիւնը . այգ ոսկեզօծ ՚^գկի^՚ին 

եւ իր թրքուՀիին միՀեւ Հաստատած 

Հանգիտութիւնը է Աակայն կոաՀեց ան-

միՀապԷս որ աղջիկը, որուն Հետ պիտի 

ծանօթանայք գեղեցկուհի մը ըԱալու է ։ 

Արգէն իր տեսած թրքուՀիները իրապէս 

վայելուչ եւ գրաւիչ են, տեսակ մը ա– 

րեւմուտքի եւ արեւելքի խառնուրդ ծը~ 

նունգներ. տեսակ մը վայրենի գեղեց-

կութիւներ , արդի քաղաքակիրթ ար-

տաքինով է 

Եգուարգ քանի մը օրէ ի վեր կը 

գտնուի արաբ ուսանողներու չրՀան ակի 

մ ԷՀ ւ ինք եւս ուսանող է . կու գայ Եվ-

րոպա յէն ինքնաշարժով, եւ Տամբուն 

վրայ Թուրքիան նա խավեր Հին երկիրը 

Կ՚ԸԱայ ՚՛ Ունեցած Հասցէն կառաՀնորգէ 

ղին ք արաբ ուսանողներու բնակավայ-

րը, եւ աոաՀին իսկ ժամուն՝ կը մ տեր– 

մ անա յ Համա ի անունով Տ ո ր գան անց ի 

ուսանողին Հետ, որոաՅւ անունը կը յի– 

շէր Լոնտոնէն է 

Ուսանողներու մտերմութիւնը ընդ– 

ՀանրապԷս կը սկսի արկածախնդիր Հե-

քիաթներով ( որոնց շղթան երկար է , եւ 

աղջիկներու չ**ւրՀ կը գաոնայ։ Անոր 

Համար Համտի իր թրքուՀիին մասին 

կ աւելցնէ . 

- Հքարաթը անգամ մը կու գայ զիս 

այցելելու • նոյն օրը , նո յն ժամ ո»ն յ 

նո՛ր ագաՀութեամբ մը։ Կը պաաաՀի՝ 

որ անժամանակ դուռս զարնէ, յանկար-

ծակիի բերելով զիս յ Թէեւ սկիզրները 

կը Հարցնէի իրեն, թէ ի՞նչ պատա-

հած է , կամ ինչո՞ւ անտրամադիր է ւ 

Հետզհետէ , սակայն, սկսա յ այլեւս ըն-

տելանալ իր տարօրինակութիւններուն ։ 

Հիւրընկալները, գժուաբանալով ար-

տասանէ լ Եգուարգին անունը է սկսան 

զինք էգի անուանելէ ինք՝ որ միչա 

բծախնդիր եղած Է, չառարկեց • այլ 

ներքին գոհունակութեամբ մը լռելեայն 

անցաւ վբայէն եւ ընդունեց իր նոր 
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կնքուած կրճատ անունը։ Կարծէք թէ 

խոհեմութիւնը՝ կնունքը• չք "ք ^«է/ւ– 

մէշ կը գտնուէր, ինք՝ պրկուած 

թզերով Հայ մը, " ր Թուրքիա 

դրած աոաջին իսկ օրէն՝ արիւնը ա– 

նընգՀատ եռացեր էր, Հ»*^՝ փոթոր-

կեր, աչքերուն ճերմակ պաստառը կար– 

մըրագոյնի վերածուեր։ Անոր Համար 

մտածեց, »/» անճանաչելի ինքնութիւն 

մը որդեգրելը նպաստ մը ըԱալոլ է ի– 

րեն Համար է 

համանման չորրորգ օրը, Համտի 

րացոլեցաւ Եգուարգին • 

- է գ ի ՛ , այսօր երեկոյեան, քաձ/՛ Հ/» 

դասընկերներով երեկոյթ մը կազմակեր-

պած ենք• քու^ ալ ներկայ կ՝րլ/աս. «էէ– 

յա ԱոֆիաՀս ալ ներկայ ըլլալու է ։ 

Գուն՝ որ անգչիոլՀիներէն քանի մը 

պատմութիւն պատմած ես , թրքոլՀիս 

տեսնելէ ետք միայն պիտի կրնաս կա-

նացի աչխարՀի մասին նոր խօսք մը 

ըսել։ Տունը եղիր, որպէսզի միա-

սին երթանք. ուսանող բարեկամիս բնա-

կարանն է վայրը , մամը Օ—ին , չմոռնաս յ 

էՏգուարգ ուրախոլթեամր ընդունեց 

Հրաւէրը ։ Արդէն քանի մը օրերու ըն-

թացքին , ձ / ՚ / ւ իսթանպուլէն—Անգարա է 

անցած , այ» նորաշէն մ ա յրա քաղաքին 

լայն մայթերուն վբայէն քալած է ան– 

վերջ, մի՛շտ մտածկոտ՛ մի՛շտ խենթ 

բաներով ակռաները սեղմած • բռունցքը 

սեղմած ՚ յաճախ յուղումը կոկորդին 

մ ԷՀ խեղդած, կուրծքին Հեւքը բազմա-

պատկած ։ Շատ անգամներ կեցած է 

զբօսայգիի մը մէկ անկիւնը եւ լուռ ար-

տասուած ։ Բանի՛—քանի անգամներ ա յգ 

փոթորկա յո յզ ապրումներու մ էջ եղած 

ատեն, գեղանի թրքոլՀիներ անցած են 

գիմացէն, եւ մտքէն անցուցած է աւելի՛ 

խենթ բաներ. վբէմի ձայնը մինչեւ ու-

ղեղը Հասած է • ել ՀԳեղեցիկ չ է ՛ ք , փո– 

զոցի բաներ է ք * , արտասանած ւ Նոր եւ 

ուրախ մթնոլորտի մը կարօտը ունէր, 

ոլ ճիշգ ատոր Համար ընդառաջեց Հբա– 

լ էրին : Համտի ի թրքուՀիին Հետ ծանօ-

թանալու բաղձանքը ա՛ լ աւելի ան Համ բեր 

գարձոլց զյինք է 

2* 
Երեկո յեան մամը վեցին, Համա ի ի 

Հետ միասին զա ցին երեկոյթի։ Ներկա-

ները բոլորն ալ ուսանողներ էին, բայց 

իրենց պատրաստած սեղանը առատ էր 

թէ՛ ուտելիքներով եւ թէ խմիչքով։ իւ-

րաքանչիւրը թրքուՀի մը ունէր իր կող-

քին նստած։ Համտիին «Այա Աոֆիան» 

ալ Հոն էրւ 

Ե դուար գ ծանօթացաւ ներկաներուն 

Հետ ։ Արաբական յարկը միչտ սրտրաց 

ել մտերիմ կ՚ըլչայ ընգՀանրապէս« 

էգի սկսաւ զրուցել բոլորին Հետ եւ 

Հերթը Հասաւ Համտիի թրքուՀիին ։ Ի ֊ 

բա պէս իւրա յատուկ գրաւչութիւն մը 

ունէր Համտիին աղջիկը։ ԼՈէ–րՀ 

ւածք մը– Հեշտալիր մպիտ մը դէմ– 

քին • իսկ աչքերուն մէջ՝ թախիծ մը, որ 

կորս ուած կը թոլէբ իր գեղեցկութեան 

եւ երկար մազերոձ* Ի*ՈՐ4Ը* Ներկայու-

թիւն մըն էր Համտիին ացքիկր, եզակի՝ 

•բոլորին մէջ ։ Երբ անոր ձեռքը սեղ-

մեց , գոՀունակութեամբ արտայայտուե-

ցաւ. 

- ինչ որ Համտին ըսած էր ինծի 

ձեր մասին, դեռ քիչ է . կարելի է մի– 

ա յն բանաստեղծութեամբ նկարագրել 

ձեզ ։ 

• Չափազանց զգացուած եմ, - պա– 

տասխանեց աղՀիկը, եւ սեղանին շուրջը 

նստեցան է 

կերուխումի Հետ միասին՝ թրքա-

կան ուրախ եւ թախծոտ երգեր սկսան 

երգել է 

Եգուարգ՝ որ վարմ թրքերէն կը 

խօսէր, արդէն Համտիին ձեռքէն խլած 

էր «Այա Աոֆիան» , եւ ընղհանուր էր 

ուրախութիւնը ։ 

Այգ գԻէեՐ ւ Եգուարգին եւ Համտիի 

աղջկան միջել տարօրինակ մտերմու՞-

թիւն մը կնքուեցաւ եւ երկուքը մամ ա– 

գըրուեցան ։ իսկ բաժանման ատեն, պա-

տեհ առիթը սա եղծուեցաւ եւ երկուքին 

չրթները Հպեցան իրարու ։ 

ԹրքուՀիին Համբոյրը Հեշտալի 

տաքութիւն մը փոխանցեց Եգուարդի 

էութեան ել Հոգին Համակեց անՀուն 

սիրով ւ 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 



Բ Ա Գ Ի Ն 3 5 

3– 

Ո՚-չ գէ շեր էն տ Համտի եւ. Եգռւարգ 

վերադարձան տուն, ել. անկողին մրա– 

նելէ առաՀ ( Համտի ըսաւ. ՚ 

- էգէ՛) էն ծ է Համար մ էայն ուրա-

խութիւն կրնայ պատճառել քու. մտեր-

մութիւնդ թրքուհիէս Հետ ։ Գուն գէտես 

որ ուսանողներս ազնուական րնաւոբու-

թէ ւն ունէնք, ել ա յս օտար երկիրներ 

բուն մ ԷՀ , ուսման շրՀանին ստեղծած 

մեր շփումներն ու կապերը աղջիկներուն 

հետ , երբեք լուրՀ րնոյթ շեն կրնար 

կրելէ Ատոր Համար, չկարծես թէ հոգե-

պէս վիրաւորած կրնաս ր//ալ ղիս I 1*մ 

հ ետս եղողն էել աղուորէկ բան մըն էր, 

այդպէս չէ% 

Գլիոլ շար մ ում ով ի դուարդ Հաս-

տատեց Համտէէն ըսածը ել. աւելցոլց՚ 

- իքոստովանիմ որ տարօրինակօրէն 

կապուած կը զգամ ինքզինքս այս պա-

հո ւս թ ր ք ՞ ՚ ֊ Հ ի ի գ » Ղ"Ր *Այա Աոֆիա* 

կնքած ես ։ Աղջիկներուն Հետ ունե-

ցած առա Հին Հանդիպումներս երբեք 

այսքան ցնցիչ չեն եղած է Բ՝լ՚քուՀիիդ 

մ ԷՀ Հրաբուխ մը կայ, ու եթէ եր-

կար մնամ ա յստեզ՚ • • չէ՛ , չեմ ուզեր 

խորանալ, աղՀկան մ ԷՀ իւրա յատուկ բան 

մը կայ, որ կը խօսի Հոգիիս է 

Համտի, որ զուարթ բնաւորութիւն 

մը ունէր, անմիՀապէս պատասխանեց ՚ 

- Բոլոր ազՀիկներն ալ իւրա յատուկ 

բան մը ունի ն իրենց մ ԷՀ՛ շատ մի փոր-

ձեր խորանալէ ՛Բու մօտեցումովդ ԸԱել 

կհուզես կարծես, որ այլեւս թրքուՀԷնե– 

բուն Հետ դուրս չեԱենք. քէֆի չնըս– 

տինք * չմտերմանանք է 

Էդուարգի դէմքին Ժպիտ մը ծաղ– 

կեցաւ ւ Ապա* սենեակը անցաւ քնանալու* 

Անշուշտ յայտնեց Համտիին որ երկու 

օր ետք ժամադրութիւն մը ունի թքԼՐ՜՝ 

քուՀիին Հետ ։ Համտի բաւականացաւ 

զուարթօբէն ըսելով ՚ 

- Սրիկա՛յ քեզի, այլեւս իմս չէ 

այդ աղ՚Հիկը, այլ քուկդ է՛ քուկդ է 

թրքուհինէ մինչել մեկնումիդ օրը ւ 

Ե դուարդ, ան կռզնին մ ԷՀ անհան-

գիստ էր : ՛Բունը* փախած է Գերագո յն 

ճիգով մը փորձեց աչքերը փակել, բայց՝ 

թրքուհիին ձայնըէ ժպիտըէ աչքերուն 

թախիծը, Համբոյրը, նոր ժամագրում 

թիւնը մարմնին մ ԷՀ աշխուժութիւն մը 

մտցուցած Է Էն է կարելի չէր քնանալ, 

որոշեց Հետը բերած Հայերէն գիբքը. 

կարդալ յ Լոյսը վառեց է Բացաւ գիրքը « 

ել պահ մը զգաց որ Հայերէն տառերը 

խոժոռ, կը նայէն իրեն է 

- Հայերէն տառերը •• . ինչո*ւ պի-

տի Հալածեն գէս, • սկսաւ մենախօսել,– 

ո ՚ Հ , ինչ մեծ տխմար մըն եմ ։ Այս կաս-

կածը ուրկէ* ծագեցաւ մէՀս։ Հայե-

րէն տառերը նոյնն են՛ էՏԼԼԼա ձ թէ 

եմ որ Հարազատի աչքով չեմ կրնար նս-

յիլ Հայերէն դիրքի է Հերուն ։ ՋըԱա՝յ 

թէ թրքուհիին Հետ ստեղծած մտերմու-

թիւնս սկսած է խղճիս վրա յ ծանրանալ տ 

Թ՛րքուհի մը սիրելը անպայմանօրէն 

մեղք է Հայոլ մը Համար» Ջարդարար 

ցեղի մը ծնունդին ել անոր կողմ է նա– 

Հատակուած բարի ազգի մը զաւակին 

միՀեւ կապեր ստեղծելը ի՛նչ աՀաւոր 

մ եղք մըն է է 

Գիրքը գոցեց ու մէկ կողմ նետեց յ 

Պէտք էր ձեւով մը ձերբազատ ի լ հայե-

րէն Այբոլբենէն, որպէսզի կարողանար 

հանդարտիլ է Որոշեց դուրս ելյել տ Ար-

դէն առաւօտեան ժամը Հինգն էր % \քխս*– 

խոտ մը վառեց եւ դուրս նետոլեցաւ ՚– 

իր բնակած տան մօտիկ, Հսկայ 

Հրապարակ մը կար է Մ ոլսթաֆա ՛Բեմ ալ 

Աթաթիւրքի մեծ արձանն ալ կը Հսկէր 

բարձրէն յ է դուարդ կեցաւ պահ ՝քը ար-

ձանին դիմաց եւ սկսաւ հ ետաքրքր ո է– 

թեամբ դիտել այն դէմքը, որուն վրայ 

քանդակագործը բարութեան գիծեր էր 

փորձած քանդակել »՚ ՚ Պահ մը մտքէն 

անցոլց չճակատագրին պարագան ՚ 

«Գառն է եղած մեր ճակատագիրը», 

արտասանեց ՚ «Ան բա իւտ ենք եղած 

մենք , մ իա յն անբա՛խտ եւ ոլրիչ ո– 

չինչ՚ձ I Ւր ձայնը էնք էոեց միայն» իսկ 

երկինքը լսեոց է ք^երաՀաւատ նայեցալ 

երկինքին, ու գլուխը կախ՝ չարունակեց 

զբօսնուլ ընդարձակ Հրապարակին շուր-

Հը, իր բոէոր մտածումներուն եւ ապ– 
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րումներուն վրայ իբրել գերիշի՚ող աւր– 

գակ ունենալով միշտ թրքուհին է 

Երկու, ժամեր սահեր էին արգէն, երր 

առաւօտեան եօթին տուն վերադարձաւ : 

Լսեց ընկերոՀ ղուարթ սուլոցը բաղնի-

քէն յ Առաւօտը ողՀունեց ժպիտով մըէ 

թէեւ ղժուաբացալ ծածկելու իր քնա-

թաթախ աչքերուն տեսարանը: 

Համտի լրՀացաւ եւ մտաՀող հար-

ՅուՁ՝ 

- Արգեօ ք անհանգիստ ես է 

- 0 ՛ չ ք — պատասխանեց Եգուարգ յ 

- Երեսգ թթուած կը գտնեմ ( աչ– 

քերգ կարմրած ՚ ինչ է , անքո՞ւն ես ւ 

- Ոչի՛նչ՛ քունս չեկաւ ել գուբս ե՛-

լա յ պտոյտի ւ Երկինքը զարմանա լիօրէն 

պարզ էր ու լուսաւոր, ճամբաները ա– 

մայի, ել մեծ Աթաթիւրքին արձանն ալ 

րարձրէն կը հսկէր ամբողջ Անգարս յ ի 

վրայ է 

- Այղ ի՞նչ խենթութիւն Է ըրածղ յ 

ճ՛իչերը արգէն ոլչ անկողին մտանք. 

խմած էինք, քիչ մը գինովցած։ Խենթ ու-

թի՛՜ն կը սեպեմ քու այս անժամանակ 

պտոյտգ ։ 

- Խենթութիւնն ու խենթ րաներոլ 

ետեւէ իյնալս , էութեանս մէՀ ի ծնէ 

գոյութիւն ունեցած են. ատոր վրա յ , 

եթէ աւելցնես ուսանող ըլլալուս պարա-

գան ալ, եւ մ անա լան գ թ՚ոլրքիռ յ ՛իման 

երկրի մը մէշ գտնուիլս, այն ատեն 

պիտի կրնաս ըմբռնել խենթոլթիւննե– 

բուս թաքուն իմաստը ։ 

՜ Շատ լաւ կ՝ըմբռնեմք թէ ինչպի-

սի՛ հրաբուխ մը կայ մէՀղ. ղուն առա– 

ջին հայը չես, որուն Հետ դարձած եմ 

սրտակից • Միայն թէ՝ Եդուա՚րդ, փորձէ 
աւելի զուսպ ը Ա ա լ ե լ խենթութիւններղ 

սանձել, ոբպէսզի այս կարճ ժամանա– 

կամի Հոց ին թ՝ուրքիոյ մէՀ անտեղի պա-

տահարներէ Հեռու մնաս ։ 

- Ինչպիսի՞ պատաՀարներու է ակ-
նարկդ է 

Համտի զարմացկոտ նայեցաւ Եգ– 

ւարգի երեսին եւ յիչեցուց իրեն • 

- Մոռացկոա կը թուիս ըԱալ I Այ– 

ցեքութեանգ առա Հին օրն իսկ , անտեղի 

չէ՞ր Աթաթիւրքի արձանին մօտ կենալդ 

ել թրքերէն՝ «ոճրագործ» պոռալդ ։ Ա– 

զօթէ՝ որ այդ պաՀուն մօտղ էի եւ 

կրցայ զսպել խենթութիւնդ։ Ւ»կ անց-

եալ երեկո յ , թուրք ուսանող ընկերնե-

րուս ներկայութեան , անտեղի չէ՛՝ր քոլ 

այն փաստերու յիչաաակոլմգ ՂԲՈ յտՒ 

ատեն, թէ՝ թուրքերը պատմութեան 

մէշ սեւ ԷՀեր ձգած են։ 

- Ա ա կայն ընդունեցին որ ճիչղ եմ, 

այնպէս չէ՞ ( - ալելցոլց անմիՀապէս 

Եգուարգ ւ 

- Այո՛ , ընդունեցին գ որովՀետեւ այղ 

քանի մը ուսանողները թուրք Նոր ու 

գիտակից սերունդը կը ներկայացնեն։ 

Փոքրամասնութիւն են դժբախտաբար I 

Չընդունին՝ որ եկած է ժամանակը Հը 

րապարակալ դատապարտելու, իրենց Հին 

ղեկավարները , անցեալի սխալները , եւ 

իրենց ճակտին քսուած սել մուրր այղ 

ձեւով մաքրել։ Մի զարմանար, եթէ ա– 
լե լցնեմ, որ թուրք նոր սերունդի այս 

ուսեալ տարրերը, կլընղունին որ իրենց 

նախորդները Հար գա ծ են Արաբներ , 

Տոյներ, Հայեր . . . լ Այս գիտակցութիւ-

նը, օրին մէկը ձեւ Կը ստանայէ սրր-վ– 

Հետեւ աչխարՀի աչքին ի բրել ցեզաս– 

պաններ չեն ուզեր ներկայանալ % 

Միասին նախաճաշեցին ։ Համտի 

դիրքերը վերցնելով չտապեց դէպի Հա-

մալսարան։ Եդուարղ ազատ ժամերը 

օգտագործեց քանի մը նամակներ գրելով 

ընկերներուն , ծնողքին ։ Մ տած կոտ էր 

ել յաճախ աչքերուն կը պատկերացնէր 

թրքուհիին հետ ունեցած յաՀորւշ. օր– 

ւան ժամադրութիւնը ւ 

Մերթ ընդ մերթ փոփոխակի մտքեր 

կունենար • անորոշութեան մը դիմաց 

կեցած տղայ մըն էր. հարցական կին իր 

բոլոր մտքերը տ 

Յարգե՞լ ժամադրութիւնը, թէ ոչ։ 

Տեսնուի՞լ թրքուհիին Հետ, թէ 

մ ոռնալ ա յղ աղՀիկը է 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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Սակայն Հարցը պարզ աղջկայ մը 

Հետ տեսնուելու մասին չէր է 

Հա յ տզոլ եւ թուրք աղՀկա յ կնճը– 

ռոտ Հարցն Էր, որ կը մտատանՀԷր էգ– 

ւարգը ։ Պայքարի մը կանչն Էր, որ ետ 

կը մղէր զինք » Ջ է" որ թուրքերուն բար-

բարոսութիւնը խոցած էր Հայսէն արժա-

նապատուութիւնը է ք*նչպէ ս կրնար ինք~ 

ղինք յանձնել թրքուՀիի մը գեղեցկու-

թեան է 

Բայց յ Եդուարդ սիրած Էր աղջիկը ՚ 

աՀՀ , ա յն քա՛՛ն արագ սկսած Էր տրոփել 

սիրտը, աղՀկան ձեռքը սեղմելու ատեն, 

մանաւանգ Համբուրելու պաՀուն յ ԶԷ" 

որ սէրը մաքՀէկային է ել կաշկանդում -

նեբ չի՛ ճան շնար : Զէ* որ Եդուարդ 

մարդ էակ մըն էր, աչիւարՀի բոլոր 

մարգերուն նմանող ։ Հարկա՛ւ թէ կըր– 

նար տեսնուիլ թրքուՀիին Հետ ( "իրել 

զա յն , եւ թերե՚ԼԱ « • • I 

էդուարդի միտքը երկու Հիմնական 

Հարցերով կը զբաղի, ել չի կրնար յը»– 

տակ որոշում մը տալէ Հայուն խիզճը 

կը տանջէ, իսկ սիրտը անՀունօրկ ն կր 

տենչա յ աղՀիկը, որ դիպուածով թըբ– 

քոլՀի մըն է եղած ։ 

5* 
Տա Հորդ օր, Եդուարդ կը Հաստա-

տէ՝ որ իր այս Հանդիպումը այնքան 

ալ ճակատագրական փոփոխութեան մը 

պիտի չենթարկէ իր կեանքը։ Պարզ ժա-

մադրութիւն մը յարգելը վնաս մը չուա-

նի . պահ մը կարելի է ենթադրել որ 

աղԸկը թ ր ք " ՚ ֊ < ի մը չ է ՛ , այլ իրեն ծա-

նօթ անգլիուՀի մը է 

Որ"չեց յաՐԳեԼ Ժամադրութիւնը, 

թէեւ ներքնապէս կը գիաակցէր որ ինք-

նախաբութեան զոՀը ԸԱալու քայլ մըն 

է առածը է 

ճիչդ ատեն էն , է դուարդ եւ թրքու-

հին՝ *Այա Աոֆիաֆն Հանդիպեցան իրա-

րու, փոխանակեցին քանի մը խօսքեր եւ 

ուրախ տրամադրոլթեամբ մտան մշ-

տակայ սրճարան մը։ Նստեցան կողք՛ 

կողքի , առանձնացած անկիւն մը ։ 

Թրքուհին կը յա ան է որ այս քաւֆէճ 

յատուկ է զոյգեբու միայն, այնպէս որ՝ 

աղատ կրնան զգալէ Ընդհանուր զրոյցէ 

մը ետք, Է դո ւարդ կը սեղմէ «Այա Աո– 

Ս"ֆիա»յին ձեռքը, կը զգայ անոր ջեր-

մութիւնը եւ մերթ ընդ մերթ կը մօտե-

նա յ շրթնեբուն է Մտերմիկ զրոյցը եր-

կուքի մտքերոլն մԷՀ նոյն Հաբցսւմը 

արթնցուց , աւելի մօտէն ճանչնալ իրար է 

Նախայարձակը եղաւ Եդուարդ • 

- ԲՈԼ մասիդ պատմէ ինծի, կ՛ու-

զեմ աւելի մօտէն ծանօթանալ Հետդ % 

- Իմ մասիս պատմելիք մը չուն է մ , 

՚. կենսագրութիւնս ալ մոռցած եմ, 

աւելի շիտակը յստակ չեմ գիտեր ամէն 

ինչէ Եւ յետոյ, ի նչ պէտք ունիս տըխ– 

րեցնելոլ Հոգիդ, որ այնքան չատ սէր 

ունի, եւ զոր այնքան շա՛տ կը սիրեմ 

ես է 

- Գիտցածդ պատմէ, խնդրեմ. 
տեսներ Հետաքրքրութիւնս ։ 

Պահ մը լռութիւն տիրեց տ 

քաւ, կը պատմեմծ, ըսաւ պարզդրէն Ճ.Ա— 

յա Աոֆիաֆն, եւ սկսաւ պատմել գիտ-

ցածը արագ , անհանգիստ , չուզելով կար– 

ծէք իր կեանքին էջերը օտարի մը դի-

մաց թերթատել ։ 

- \քնած եմ Անատոլիա % Հայրս 

թուրք ԷՀ իսկ ա յր» ) ա յդ անուշ եւ 

քաղցր Հոգիով կինը՝ Հայ մը։ Գիւղի 

մը մէՀ մեծցած եմ, եւ օգնած Հօրս իր 

գործին մ ԷՀ ։ Այո՛ , Հողագործի ա^րկ 

եմ ես » ել Հողագործոլթեամր կը զբսւ– 

ղէինք ընտանեօք: Գիտելս, էդի՛, Վ ՚ ՚ ՚ Ք Ր 

տարիքէս երկու լեզուներ խօսած եմ՝ 

թրքերէն եւ Հայերէն ։ Հօրս Հետ թրքե-

րէն կը խօսէի • անոր բացակայութեան 

մօրս Հետ Հայերէն։ Հայրս պաշտամուն-

քի աստիճան կը սիր էր մ այրս ։ 

Նոր սուրճ մը պատուիրեց Եգ– 

ւարդ, եւ խնդրեց որ ազՀիկը շարու-

նակէ ։ 

- Երբ տասնըչորս տարեկան եղայ , 

ամերիկացի ղինոլորներ եկան մեր կող-

մերը. լաւ կը յիշեմ, ըսին մեզի՝ որ ե՛-

կած են պաշտպանելոլ մեր երկիրը թըշ– 

նամիներոլ դէմ է Այգ օրերուն մայրս 
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ծանբօրէն Հիւանդացաւ X Բ*էլկ էԿաՐ ՚ 

ո ՚ չ ալ գեղ՛ նախնական գեղերով լկըր՛ 

ցան բմշկել ղինք՛ առաւօտ մըն ալ, 

այգ իմ Հսկայ կազմով Հայրս, տեսանք 

կու լար բարձրաձայն՛ առածին անգամ 

էր որ կը աեսնէի Հօրս լալը՛. Վազեցինք 

իրենց ննջասենեակը, եւ մեր դիմաց 

պարղուեցաւ մօրս անկենդան պատկե-
րը՛ 

Նոր սիկառէթ մը վառեց աղՀիկը ես 

շարունակեց ՚ 

- Գիտե՞՛ս, է գ ի ՛ , «ր մայրս մ ի լա 

մտածկոտ եւ թախծոտ կին մը եղած է ։ 

իր անկենդան վիճակին մէԼ ալ, այն-

քա՛ն յստակ տեսա յ իր գէմքին վրայ 

այգ նոյն թախիծը, որ մինչեւ վեր1 

անբացատրելի մնաց ինծի Համար* Ջեմ 

գիտեր ինչո՛ւ Հայերը տխուր մարդիկ են ՚. 

Գիւղին մէՀ րոլ»րը այսպէս ճանշցած 

եմ՛. 

Եգուարգ անհամբեր, բայց ընկ– 

ճըւած, խնդրեց որ չար ունակէ ։ 

- Ետքը, էդի՛ է ատեն մը Հօրս Հետ 

ապրեցանք: Տնտեսական ծանր պայման-

ներ վրա յ Հասան՛. Հողը, որուն բերքով 

շէն էր մեր կեանքը, այս նո՛յն Հողյլ 

դարձաւ անբնակելի ՚. Երկրաշարժ պա– 

տաՀեցաւ ։ իրարու յա Հոր գող փոթորիկ-

ներ ։ Անձրեւը գագրեցաւ տեղալէ. ե– 

րաշտ եղաւ։ ՀՈԴՐ դարձաւ անբերրի՛. 

Անասունները Հիւանդացան։ Մարդիկ ե– 

ղան որ անասուններէ աոաՀ մեռան։ 

Անտանելի է ր , ել պաբտաւորուեցանք 

լքել մեր տունը, մեր Հողը, որ սկսած 

էր անիծել մեզ, եւ ճամբորգել գէ՚-դէ 

մ ա յրաքազաք ։ 

«Այա Աոֆիաֆյին Հելքը աւելցաւ, 

յետոյ շարունակեց• 

- իսթանպոլլի մէՀ սպասուՀի գար-

ձայ։ Հայրս՝ որ Հողագործ է ր , բեռնա-

կիր գարձաւ ։ Բիէ կը աեսնէի զք՚նք » 

կարծես թէ քաղաք Հաստատուելէ ետք, 

անոր աչքին օտարական մը դարձած էի է 

Հյարաթ մըն ալ չերեւցաւ այլեւս՛ Եր՜-

կար սպասեցի , չեկաւ ։ Փնտռեցի գինք , 

Հարցուցի ամէն կալմ, ո ՛ չ ոք լուր ու-

նէր իր մասին ։ Այլեւս ՃարաՀատ ըն-

դունեցի որ Հայրս ալ կորսնցուցած 

եմ՚ ու մնացի որբ աղ2իկ մը, քաղաքի 

դաժան կեանքին մէՀ։ կեանքիս մնաց-

եալ էլերը կրնաս կռաՀեչ է գ ի ՛ . բայց 

գիտցած եղիր, որ չարքաշ կեանք մը 

ապրած եմ, կ՚ապրիմ մինչեւ օրս։ Գեռ 

եւս նո յն տան մ ԷՀ սպասուՀի եմ ։ իսկ 

Համտին՝ ծանօթս է՛ մտերիմներ ենք, 

այսքա՚ն է 

Երկրորդ սուրճը չատոնց խմեր Էին 

արդէն ։ Եգուարգ Հեռուները գազած ք 

մտածկոտ էր։ Իր լսածները դառնացած 

Հոգիի մը դառն խօսքերն էին։ Կէս ծը– 

նունգով Հայ աղՀիկ մըն էր դիմացի նը։ 

Մեղադրէ՛՛րւ Բայց ինչո՛՛ւ։ Այս անմեղ 

աղշկան նման բազմաթիւներ կան այսօր 

Թուրքիոյ տարածքին վրայ, որոնք Ա— 

նատոլիո յ ծնունդներն են։ կորսուա՚ծ 

Հայեր։ Աիրտը սկսաւ մղկտալ: Իր ան-

հանգիստ շարժումներն ու լռութիւնը 

ձգեցին էԱյա Աոֆիա»ն, որ տարօրինակ 

զգա յ եւ խղէ լռութիւնը ՚ 

- Եգուա՛րգ, Հիմա գուն խօսէ քո՛ւ 

մասիդ, կը սիրեմ լսել ։ 

- Ո՛չ Հիմա» յետոյ, վաղյլ երբ 

կրկին Հանգիպինք կը խօսիմ I Երթանք, 

ուշ է ։ Համտին ինծի կը սպասէ ։ 

Բաժանման պաՀուն Համբուրուե– 

ցան , ել աղջկան աչքերուն մ ԷՀ, Եգ– 

լարդ նչմարեց նոյն Հայ մօր թախիծը, 

որան մասին լսած էր իրենց ՂՐոյցի 

պաՀուն ւ 

- Վաղր , նոյն ժամ ուն ք այս նոյն 

ք ա ֆ է ի ն մէջ կը տեսնուինք, էդի՛՛ չ ը ֊ 

մոռնաս ։ Ես կանուխ կու գամ, դուն ալ 

փորձէ շուտ գալ. չմոռնաս, էդի , ան-

համբեր եմ քու մասիդ լսելու։ 

Խոստումով մը բաժնուեցան իրար– 

մէւ 

Եգուարգ տոլն վերադարձին, Հա– 

դուս տները զետեղեց պա յուսակին մ էջ 

եւ Համտիին յայտնեց որ վաղը, առա-

ւօտեան կանուխ, ընկերներուն Հետ ինք-

նաշարժով շարունակելու են իրենց ճամ-

բորգութիէնը է 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



- ինչո՞ւ այսքան Հապճեպ, - Հաբ–՛ 

9Ոէ՜9 Հա^աԷ զարմացկոտէ 

- վԱյա Աոֆիա»յԷն բաժնուելէս 

ետք, ընկերներուս Հանդէպեցա յ եւ 

յայտնեցին վաղուան մեր ճամրորգու~ 

թեան մաս էն ւ 

Եդուարդ էնք կարգադրած էր, որ 

վս/ղն էսկ պէտք է Հեռանային Թուր– 

քէայէն ։ 

- Հապա թրքուՀի" դ , <&Այա Աո-

ֆիա՞Հն , մոռցա՛ր ւ 

- Է՛Հ | - Հառաչեց Եգռւարգ, - մ է՛ 

յ է լեցներ, Հարցումներուդ ալ պէաէ 

չպատասխանեմ ։ Աիայն, լալ պւսՀԷ <(.Ա– 

յա Սոֆէա»ն* լաւ ազՀիկ է ՚ լա՛ւ սէրտ 

ունէ ւ իրեն էմացուր կամքէ անկախ իմ 

յանկարծակի ճամ բորդութեանս մասին* 

Թէել, վաղը երեկոյեան ժամադրոււսծ 

ենք կրկին «ԿԷՃէղիք Փարք»ի այդ ո-ո– 
մանթիկ քաֆէին մօտէ (Հուսախաբ պիտի 

ըԱա յ ։ Պիաի աառապի չատ. իր տա-

ռապանքին վրա յ , իմ բաժինս ալ աւել-

ցուցի : Գառն ճակատագրի մը ծնունդն 

Է < իր մեզքը չէ՛ ՚ տառապանքի այս 

ճամ բուն վրան ալ կը կորսոլի օր մ ը ՛ ՛ * ։ 

- ^Լյս ի՞՛նչ տարօրինակ խորՀրգա– 

ծոլթէւններ է որ կ՚ընես ։ <ւԱյա Ա ո– 

ֆիա»ն Հեշտալից ազՀիկ մըն է , որուն 

իրապէս կը Համակրիմ ։ Կը խոստանամ 

զինք լաւ պաՀել, եւ գրել իր մասին քե– 

զի * 
Այդ գիչեր երկուքն ալ լաւ մը խմե՛-

ցին , եւ երկուքն ալ քիչ խօսեցան ։ Ան-

բացատրելի կացութիւնը Համտիին Հա-

մար մնաց Հարցական*** 

7* 

Աոտու կանուխ, եւ որոշուած ժա-

մուն, ինքնաշարժ մը կեցաւ էգուար– 

դի բնակած տան դիմաց։ ճամբորդները 

ուսանող ընկերներն էին, /ւրոնք զուարթ 

տրամադրութեամբ ու աղմուկով ղի-

մաւորեցին զինք է 

Եդուարդ պայուսակը ձեռքին՝ պաՀ 

մը դրան մուտքին կեցած մնաց ։ Համտի 

ել երկու այլ արաբ ուսանողներ շրՀա– 

պատած էին զինք։ Ամէն մէկը խօսք մը 

ունէր ըսելու ։ իսկ Հա մ տ էն , ՀԱյա Սո– 

ֆիա՝»ն տեսնելու ել գուրգուրոտ վերա–՛ 

բերմունք ցոյց տալու իր խոստոլյքը 

Հաստատեց անգամ մը եւս է Բոլորը 

ղրկախառնուեցան ։ Համտիի ել Եգ~՜ 

Լար գի աչքերուն մ ԷՀ արցունքի էէթեր 

կուտակուած էին1 Ուսանողներու 

զուարթ մթնոլորտին մէՀ, յուղումը 

միշտ իր բաժինը ունի, եւ ո՛չ մէկ ու-

սանող անմասն չէ մնացած յուզոլմնա– 

լից այգ պաՀերէն, որոնք ժամանակին 

Հետ կը պաՀեն իրենց թարմութիւնը յ 

Երբ ինքնաչարժը ճամ բա յ ելաւ, ըն՛է՜ 

Հանուր աղմուկի մ է Հէն յստակ լսուե– 

ցաւ Եգոլաբդին խօսքը * 

- Համտիէ «Այա Աոֆիա՚ֆյի մասին 

չմոռնաս գրել ։ Ըսէ իրեն, որ ինք աղ– 

ւոր Հոգիով աղՀիկ մըն է է չմոռնա՛ս՛՛*։ 

8– 

Ամիսները յաՀոբդեցին իրարու Տ 

Եդուարդ իր ուսանող ընկերներուն Հետ 

վերադարձած էր արդէն Լոնտոն ։ Ան՛՜ 

ձըրեւռտ օր մըն էր՛ ամպամած եւ մշու-

շոտ տ Եդուարդ յ ըստ իր սովորութեան, 

ան կողն էն եԱելուն պէս վար իՀալ ու 

պրպտեց փոստարկղը ։ 

Վ^երՀապէս եկաւ նամակ մը։ Երկար 

լո-ութենէ մը ետք, աՀա Համտիին ձայ– 

նը կրկին ական Հին կը Հնչէ՛ 

- Սիրելի էգի, ներէ որ ուշացած 

կը գրեմ, որովՀետել անտրամադիր էի 

Ու Չգրեցի տ Ջեմ ուզեր տխրեցնել Հո– 

գիդ է բայց չէ՛8 որ խոստացա յ գրել քեզի 

ամէն ինչ, որ ՀլԱյա Աոֆիա*յին կը վե-

րաբերի ։ ՛Բոլ Ժամադրութիւնդ յարգեցի 

ու ներկայացայ։ 4.Այա Աոֆիաֆն ճիչդ 

ժամուն Հոն է ր , կը սպաս էր ։ Երբ զիս 

տեսաւ, կարծես նախազգացած Ր11ար , 

ան մ ի Հա պէս Հարցուց • 

" Ո՞ւր է էգին, չօսա՞յ թէ զիս 

լքելով մեկնեցաւ » 

-• Ա յ ո ՛ , իր կամքէն անկախ պատ-

ճառներով մեկնեցաւ Թ՛ուրքիայէն ։ 

- Բայց ինչո՞ւ, Համտի՛* ինչո՞ւ 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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այսպէս յանկարծակի , — ըսաւ. եւ. թրքեց 

իր աղուոր աչքերը > 

Եղելութիւնը սիրտս բզկտեց ։ Ես 

ալ կուզէ ի Հեկեկալ, ճիչդ իրեն պէս » 

ր այց զսպեցի ինքզինքս։ &՝եւը անցայ, 

եւ զացինք ձեր առա թին ժամադրավայրը 

Հանդիսացող ք ա ֆ է ն I Հոն , անկիւն մը , 

գէմ—գիմաց նստեցանք, սուրճ իէմեցինք, 

բայց միշտ լուռ. էինք երկուքս ալ ։ Ան-

դամ մը միայն խօսեցաւ Հ.Այա Աո-

ֆիա»ն* , | 

— Համտի՛, կը տեսնելս , չ է * , որ 

դժբախտ ճակատագրի մը ծնունդն եմ ։ 

Ինծի Համար էգին նոր կեանքի մը խոս֊ 

տումը բերաւ, եւ այնքան ուրախ էի է 

այնքա ն , իմ դժբախտութիւնս պաՀ մը 

մոռացութեան մատնուեցաւ յ 

<(.Այա Ա ոֆիա^ն , շեշտակի ա չքեր ուս 

նայելով ք ըսաւ < 

- Համտի՛, ըսէ ինծի - Է գ ի ն ե ա յ Է , 

չ է – – : 
9՝լխոլ նշանով մը Հաստատեցի եւ 

ա յսքան , ա՛լ չխօսեցաւ ։ 

Ժամը սաՀեցաւ։ Աւելի երկար չէինք 

կրնար նստիլ այդպէս լուռ; ՛հուրս ե– 

լանք ։ Առաջարկեցի՝ որ տուն երթանք : 

Մ երժեց : Երկրորդ օրը տեսնելու մասին 

միտքը շօշափեցի, կրկին մ երժեց։ Ար-

տածեցի քանի մը օր աոանձին ձգել 

զինք որ Հաշտուի, մոռնայ ամէն ինչ տ 

Սակայն , օրերը յա Հորդեցին իրարու, ել 

«Այա Առֆիաչն չերեւցաւ ։ Փնտռտուքի 

ելայ, բայց ապարգիւն ։ Ո՛չ ոք գիտէր 

իր Հետքը, արգէն պայուսակ մը ունէր, 

առած եւ անյայտացած է տունէն> : 

Եգուարգ նամակին ընթերցումը 

չկրցաւ ամբողջացնել ։ Անձրեւանոցը 

քաչեց վրան ել դուրս նետուեցաւ 1 

Անձրելը կը տեղար սաստիկ ։ Եգ– 

ւարգ մոռցած էր իր Հովանոցը վերցը– 

նել է ՛Բա լեց այգպէս անձրեւին տակէն 

երկար ։ Տեղացող անձրեւի կաթիլներուն 

խառնուող յորդ արցունքը ոչ մէկ ան֊ 

ցորդ կրնար նկատել ։ Այս երկար ճամ-

բուն վրայ Հ Եգուարգ խորասուզուած 

էր իր մտածումներուն մ ԷՀ. 

- &ԸԱա*յ Հայոլ պա աո լա խնդրո լ– 

թի՛նը կեանքի անորոչոլթեան դէրԿէԼ 

նետեց *Այա Աոֆիաֆն տ Անմեղ աղՀիկ 

մը աՀա կը դառնար զոՀը գառն ճակա-

տագրի մը է 

Անատոլիոյ ճամբաներուն Վրայ » 

որքան շատ էԱյա Աոֆիաֆներ անյայ-

տացած են, ել անոնք որոնք կ՚ապրին 

այսօր, արդեօք օրին մէկը դիպուածով 

պիտի Հանդիպի"ն անցորդ Հայու մը, 

որուն աչքերուն պաստառին վյրայ կար-

դան իրենց դառն ճակատագիրը բեկա-

նող վճիռը••• 

Անատոլիո յ ճամբաներուն վյԲայ , 

թ ր ք ո ւ հ ի ի մ ը հ ա մ բ ո յ ր ը Կրնայ տարօ-
րինակ դիպուածով մը Հայ ժողովուրդի 

զաւակներէն մէկուն սիրտը բզկտել, ո– 

բովՀետել այգ Համբոյրին մ ԷՀ կայ Հա-

յոլ մը կրակը, որ պիտի երկար Հրկիզէր 

երիտասարդ Եդռւաբգի սիրտը ։ 

Այգ օր անվերՀ թափառեցաւ. Եգ– 

ւարգ, իսկ ՀԱյա Աոֆիաֆյի ձայնը, 

Հարցումը այգ ճակատագրական, կը 

յառնէր իր ական Հին, ել արձագանգը կը 

լսէր անձրեւի տարափին Հետ՝ 

- Համտի՛, ըսէ ինծի. էդին Հայ 

ԷՏ չէ0 " ՛ 

%՝ ժ> 
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ՀՈԳԻՍ ԱՄԷՆՈՒՆ 

Մի ուշանաք, եկէք շուտ, 
Բառեր, գոյներ 
Օգնեցէք ինծի* յաւերժացնելու 
Ու մարդուն տալու 
Արշալոյսն այս բորբ 
Որ րացուեցաւ նոր, 
իրրեւ նոր դրօշ 
Մեր գալիք երթին՛ • • 

Հին ճանապարհին՝ 
էս տեսայ միայն միացող դաւեր» 
Կեղծիքը խոցեց իմ պարման հոդին: 

Հալածեալներուն միացած հիմա, 
կ՛որոնեմ լոյ սեր, զոյներ հրավառ, 
Բոցսւվսաելու հոգիները մուր–, 
Որոնք կը հիւծին թաթերուն տակ րիրտ։ 
Աչքերուս մէջ րորր 
Վառած, բորբոքած 
Դժոխային տենդ 
Կ՛ընթանամ հիմա, 
կռուով աննահանջ 
Ամրապնդելու տաճարները նոր օրհնեալ ցասումին: 

Կրակ, կրա՛կ տուէք ինձ, 
Ո՜վ անցեալի անկրկնելի հսկաներ, 
Վառեցէ՜ք, վառեցէք ձեր աչքերով հրաբոց, 
Ո՜վ վահագներ 
էութիւնն իմ համակ՝ 
Աչքերուս մէջ , քայլերուս մէջ, թառերուս մէջ այս անսանձ, 
էյս կ՛ուզեմ վառել, յաւերժացնել 
Հորիզոնին վրայ բարձրացող այս արեւը նոր, 
Պոռթկումով մը վերջին, 
Որպէս տեսիլք սրրախորհուրդ 
Հոգիներուն ծարաւի • ՚ • 

Անոր լայնածիր էջերուն արդէն 
կնքած եմ վաղուց 
Պայքարի, երգի, 
Անբեկանելի 
Դաշինքը վերջին, 
Տեսիլքը հոգւոյս, հոգիս՝ ամէնուն՛ • • 

ՆԱԶԱՐԷԹ ՊԷՐՊԷՐաՈ. 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



4ձ 

Յ Ա Կ Ո թ Փ Ա Փ Ա Ջ ծ Ա Ն 

Պ Է Տ * է ՓՐԿԵԼ ԱՐԱՐԱՏԸ 

Փոքր ու Ա՝եծ Մասիսները ղօրաւոր 

փշաթելերով Էին շրջապատուած, ու 

աեղ տեղ կային բարձր գիաարաններ ։ 

Արարաաեան դաշտին մ Է ՀԷՆ կը յառա-

ջանայի դէպի կեդրոնական գուռը, երբ 

տեսայ թուրք պահակ մը ւ Գոլնատե֊ 

ցայ։ Պահ մը մտածեցի փախչիլ՛. Գիտեցի 

պահակը՛, Աեոր իաքի հագուստները 

կարմիր երեւցան ինծի ։ Պատրաստուե-

ցայ ետ փախչելու, բայց կեցայ, ինք-

զինքս մեղսագրեցի՝ թէ որչափ վախկոտ 

եմ յ Զգացած նուաստոլթ իւնս ում տը– 

ւալ ինծի, բռունցքս սեղմելով ոլ վ յ ը ճ ֊ 

աս կան քայլերով ուղղուեցայ պահակին 

կողմը։ Սիրտս կը տրոփէրտ Կ՛ուզէ ի 

անմիՀապէս մօտենալ անոր ու տեսնել, 

թէ քնչ գուբս պիտի գար մեր հանդի-

պումէն ։ Հասայ։ ժպտուն գէմք մը դ ի ֊ 

մաւորեց զիս։ Թուրքի ժպիտ է ք ըսի 

ես ինծի, բայց անակնկալի եկայ։ 

- Բարել, ախպէ՚ր, - ըսաւ պա հաս֊ 

կը է 

Թուրքի խաղ Է, ըսիէ ու բռունցքս 

պատրաստելով՝՝ ղօրաւոր հարուած մը 

էէեցոլցի , որ զսպուեցալ պահակին կող֊ 

մէ։ կը սեղմէր ձեռքս՝ ճզմելու աստի-

ճան՛ Զայրոյթը կը խեղգէր զիս, կԸ 

գալարուէի ցաւէն։ Զննեցի պահակին 

հագուստներն ու փամփշտակաքները. 

որոնք ինծի յիչեցուցին մեր Հայդուկ– 

ները։ կը կասկած է ի : Ցիշեցի Հա յգուկին 

Հայերէն բարեւելը ոլ ձեւով մը Համոզո-

ւեցայ որ ան կրնար Հայ րլլալ ու ըսի* 

- Ախպէբ Հայ եմ է 

Ջգեց ձեռքս ու տարաւ ղիս մուտքի 

գրասԼՀԼակլլ յ Հոն նստած Էր ուրիշ 

Հայդուկ մը ։ Այս վերջինին դէմքը շատ 

տեսած էի յեղափոխական ալպոմներոլ 

մ է ի 

- Աղբիւր Աերոբ, - ըսի I 

(ծպտեցաւ է 

Հայդուկը ըսաւ* թէ դիմադրութիւն 

ցոյց տուած էի ։ Աղբիւր Աերոբ կը զըն– 

նէր ղիս, դէմքս, Հագուածքս, կեց– 

ւածքս: Անոր սուր նայուածքը կարծես 

կը թափանցէր Հոգիէս ներս տ Ու խոժո-

ռացած դէմքը կը վախցնէր ղիս է Գլուխս 

կախ կը սպասէի տ 

- Էրիտասա՚րդ, գոլն Պուրճ Համ ոււ– 

տէն կու գաս, - ըսաւ Ազրի՚-բ Աերոբ 

վստաՀութեամբ է 

Զարմացայ։ կը սպասէի որ Պուրճ 

Համուտ անունը • մեր կարդ մը քաղա-

քացիներուն պէս արՀամաբՀանքով ար-

տասանէր , բայց սէր եւ գուրգուրանք 

կար իր ձայնին մ ԷՀ։ Ուրախոլթեամբ 
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- Ա յ ո ՚ , Պուրճ Համ ուա էն կու գամ , 

Աղբի՛ւր Աեբոբ է 

Հարցուցի, թէ ի՞նչ գաղափար ու-

նէր մեր շրՀանին մասին է 

- Պուրճ Համ ուա փոքր Հա յաս աան 

մըն Է , երիտասա՚րգ, ուրկէ պիաի Հա-

ւաքէինք մեր մտաւորականներն ու ու– 

««լցիչները, գործիչները ։ ԱնմիՀապէս 

պատրաստակամութիւն յայանեցի կազմ ե– 

/ոլ անոնց անուանացանկը է 

- Լալ, - ըսաւ, - ինչո՛՛ւ եկած ես ւ 

Ըսի՝ թէ կուզեմ պաոյա մը կա-

տարել Փոքր ու Ա՚եծ Մ ամիսներուն վր– 

րայ: Աղբիւբ Աերոբ լուրՀ գէմք մը ա– 

ւալ, աչքերի չՀեռացնելով ինձ մ է , ու 

ըսաւ • 

- Գիտե՛՛ս թէ բոլոր Հայ մ տալորա– 

կանութիլնը կապրի այս լեոներուն 

մ է ի 

- Ո՛չ ւ - ըսի զարմացած, - բայց 

կուզեմ տեսնել ամէնքը է 

- Պիտի չարտօնենք քեզէ է 

Աղաչեցի , պաղատեցայ որ արտօնէ , 

բայց ան Հաստատ մնաց իր որոշումին 

մ է ի 

Նոյն մ ի ի ցին Աղբիւր Աերոբ ձգեց 

զիս ոլ բարեւի կեցաւ ներս մտնող Հաստ 

պեխերով յաղթանդամ զօրավար ի մը յ 

- Անդրանիկ Փաչա՛ն , - բացագան-

չեցի ծունկի գալով ու գլուխս խոնար-

հելով | 

- Ո՞վ է այս , ուրկէ* կու գայ , ի*նչ 

կ՛ուզէ , - ըսաւ Փաշան ։ 

- կու գա յ Պուրճ Համ ուտ էն , կուզէ 

պտոյտ մը կատարել այս լեոներուն վը* 

բա յ , բա յց չարտօնեցի , - պատասխանեց 

Աղբիւբ Աերոբէ 

- Բանի որ Պուրճ Համ ուա էն կու 

՛ լ ա յ , թող արտօնուի իրեն։ Պուրճ Հա– 

մուտցին բացառութիւն է , - ըսաւ Փա-

շան ու գուբս ելաւ, թերեւս շարունա-

կելու իր քննութիւնը փշաթելերու եր-

կայնքին տ Ոտքիւ ելայ տ Աղբիւբ Ա երոբ 

Հարցոլց, թէ Հայ մտաւոբականներէն 

որո՞նք կուղէի տեսնելէ Ըսի՝ թէ Հայ 

մտաւորականութեան Հայրը , Մեսբոպ 

Մաշտոցը է իսկ իր աշակերտներէն Նշան 

Պէշիկթաշլեանն ու Հ/էրազյլ, որովհետեւ 

երգիծանքը եւ ազգային բանաստեղծս լ– 

թի՛նը շատ կը սիրեմ ։ Աղբիւր Աերոբ 

իր քովի Հայդուկին ըսաւ• 

- Տա՛ր այս երիտասարդը նախ Փոքր 

Մ ասիս ք ապա Մ եծ Մ ասիս է 

ՀյնորՀակալոլթիէն յա յտնելով ե– 

լանք գոլրս է 

ԱռաՀնորդ Հայդուկին Հետ կը բար– 

ձըրանայինք Մաս Էսն ի վեր է Ելքը գըմ– 

ւար Էր , կը յողնէի , իսկ Հայդուկը, 

Հայդո՛ւկը յ Որչափ մեծ էին անոր քայ– 

լերը յ ի՛նչ արագ կը յաոյսՀանար, կար-

ծես տափակ ճամբա յ ըլլար ւ Աճապա-

րելով կը Հետեւէի իրեն( բայց նորէն ետ 

կը մնայի՛. Բարձր ու տափակ ժայռէ մը 

վրայ տեսայ սեղան մըէ որուն ԼոլՐ$. 

նստած էին երկու մարգիկ, առաջնորդը 

ըսաւ, թէ Հոն են Պէշիկթաշլեանն ու 

Շիրազը եւ ազատ ձգեց զիս 5 Շարու-

նակեցի բարձրանալ, աչքս չՀեռացնելով 

վերի սեղանէն : Մօտեցայ ւ Հյ էրազն ու 

Պէշիկթաչլեանը կը ճնկէին , մերթ կը լը– 

ռէէն, ապա տաք վիճաբանութեան կը 

բոնոլէին եւ լիաթոք կը խնդայինտ 

Գժկամակոլթեամբ ինծի նա յեցան : ՊԷ— 

շիկթաշլեանը Հարցուց է 

- Ուրկէ՞ կու գաս է 

- Պուրճ Համ ուտ Էն Հ - ըս ի » 

- 0" է բարով, մե՛ր տղայ է Հրամէ՛ , 

նստիր է 

Նստեցայ Հթիրաղին մօտէ 

Հեգնական ժպիտը շրթներուն՝ ՊԷ— 

շիկթաշլեան Հարցուց • 

- կ ՝ ըսուէ՝ թէ Պուրճ Համ ոլտի մէՀ 

երիտասարդութեան երեք չորրորգէն ա– 

ւելին աղջիկներ են յ 

- Ո՛չ, - ըսի , - թէեւ յստակ վիճա-

կագրութիւն մը չուն ի մ , բայց բարե-

բախտաբար աղջիկները այդչափ համ ե– 

մ ատութին չեն կազմ եր է 

- Տ ղ ա ՚ յ , իմ խօսքս աղՀկացած աը– 

ղոց մասին Էէ 

- իրաւունք ունէք , թէեւ ամբոզի– 

Վէն չեն ազՀկացած, բա յց աղՀկանալու 

գործողութեան մ ԷԼ են է 

- ԵրԷաասա րգ, վտանգը կը սպառ– 

նայ Պուրճ Համուտէն, որովհետեւ աղ– 

Հըկացած եբէտասարդները պիտի կնա– 
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նան ու կնանալով սլիաէ աւելնան Պուրճ 

Համ ուա է ընտրանի կիներուն վրա4 ու 

միասին պիտի գայլայլեն ւ 

Տ ի լեց ի մեր թազի գայլա յէոգ սո– 

քսակները եւ սարսափով մտաբերեցի 

նամարգոց աւելնալը անոնց վրայ • • • 

- Ա՛խ այս նորարարութիւնը, » շա-

րունակեց Պէշիկթաշյեան, - Արուեստա-

գէտներու գարուն մ ԷՀ կ ապրինք, ըն-

կեր Հէիրազ ւ (Հիսուն ոսկինոց կիթաո. մը 

գնելով, մազեր , սլեիւ ու մօրուք ե ր կա–֊ 

րելով եւ տափատներ լայնցնելով բեմ 

կ՚ելլէք եւ կը սլատուոլիք իրրեւ երգիչ է 

Կամ ԷՀ մը անկապ նախադասութիւններ 

եւ բառեր միացնելս»Լ՝ կ՝ըԱաք ԳՐոզ։ 

Պուրճ Համ ուտի երիտասարդութիւնն ալ 

զերծ՛ շէ այս նորաձեւութիւններէն, մե-

քենաբար կ ՛արտագրէ արուեստագէտներ 

ել . . . ինչե՛ր . . . 

- Ընկե՛ր Հան, առի մենք էլ լինենք 

այդ երիտասարդներից, քանի էնքան ա– 

ման է արուեստագէտ լին ե ԱԼ, - ըսաւ 

Շի բազ , խօ սքը ուղղելով Պ է շի կթաշլեա– 

նին , որ կը ծիծաղէր է 

Հթիրաղ շարունակեց . 

- Նշա՛ն, դու եղե՞լ ես Պուրճ Հա– 

մուտ ւ 

- Ընկեր Հյիրազ, թէեւ շատ չեմ ե– 

ղած Հոն, բայց քանի մը խօսքով սաՀ– 

մանեմ ձեզյի Պուրճ Հա մ ուտը : Պուրճ 

լամուտը թազային անկախ Հանրապե-

տութիւն մըն է կ բանանէ մ ԷՀ, որուն 

սահմանադրութիւնը իր աւանդութիւն– 

ներն են ։ Անոր խո րՀ բղա բանին մ ԷՀ չկան 

ձախակողմեաններ ել աՀակողմեաններ, 

այլ կան Պուրճ Համուտականներ մ իա յն տ 

Մինչ ոստիկանը ուրիշ Հանրապետու-

թիւներու մէՀ կլլ կոչուի Հփոլիս*, 

Պուրճ Համ ոլ.տի մ ԷՀ կը կոչուի Հզա– 

յիմ»։ Պաշտօնական լեզուն կարգ մը 

շրՀաններոլ մէՀ կիսաՀայերէն է , իսկ 
ՈԼՐԻ1 չրՀաններոլ մ ԷՀ՝ թրքերէնէ Լը– 

րագրական գործակալութիւներու փայ-

փայած նիւթը կիներն են, որոնց ճ ը շ ֊ 

գըրտ ութիւնն ոլ արագութիւնը սքան-

չացումի առարկայ Է միայն ։ Աոյն Հան-

րապետութեան մԷՀ շատ յեղափոխու-

թիւնն եր չեն պատահած, բայց անհրա-

ժեշտ է ռեւոլոլցիոն մը է (իեւոլոլցիոն՝ 

նոր երիտասարդութեան մը կողմ Է , հ ր 

նացած գլուխները փոխարինելու Համար 

նորերով։ Բայց ճչդում *քը\ խօսքս կար-

ճամազ ռեւոլուցիոն երիտասարդութեան 

մասին Է ւ 

- Ընկեր ՊէշԷկթաշչեան, - ըսի, -

Պուրճ Համ ուտը սաՀմանելով պէտք չէ 

մոռնալ Շիրազըէ Ան անբաժան մասն Է 

անորւ Այնտեղի Հայութիւնը շատ կը 

սիրէ զինքը է — եւ խանդավառոլթեամբ 

ու ձայնիս ամրողՀ ուժգնութեամբ սկսայ 

արտասանել Հատուած մը ^Ամենայ Ը. 

Սրտով »Հ–1». 

Լոկ ցանկանալով հարցեր չեն լուծւում, 
Այս Է մեզ ասում կեանքը այժմեսւն։ 
Պէտք է պայքարել, պէտք է պայքարել 
Եւ պէտք է սոսկալ մահից սեփական 
Ս՝ահուան գնով էլ պարտաւոր ենք մենք 
Միացեալ տեսնել հողը հայկական: 

Շիրազին դէմքը կնճռոտեցաւ, շեշ-

տակի նայեցաւ ինծի Տ էթփոթեցայ է Հէի– 

բազ գաւաթ մը ճնկեց եւ ըսաւ» 

- Ես չեմ ուզում իմ բանաստեղծում 

թիէններէն գոց անէք, ես ցանկանում եմ 

որ էէուք զանոնք գործադրէք է 

- Մենք արդէն է ս կ կա շխատէնք 

զանոնք գործադրել, ընկեր %թէրաղ է 

- Զեզ նման երէաասարդներէ՚ն »• • 

Ղ՚ուք աշխատում էք էոկ ձեր մազերը 

երկարացնել• • • է 

- Եւ խելքները կարճցնել,– մ ԷՀ բե-

րաւ Պէշէկթաշյեան է 

Հթփոթեցայ տ կ՛ուզէ Է խօսքէն ըն-

թացքը փոխել, կը փափաքէէ խօսէլ ՇԷ— 

բաղի բանա ս տ ե ղծ ո ւթ է ւնն ե ր ո ւն մա-

սին ւ ՊաՀ մը լռութենէ ետք» 

- Ընկեր Շիրազ, կը նեըէք, բայց 

շատ Արարատ կ ՚ ե ր գ է ք , քիէ ձեր 

նիւթերը փոխեցէք եւ ընգլայնեցէք է 

- Տ ղ ա ՚ յ , մտիկ արա % իմ գրի Հը, 

մելանը, թուղթը, թեման Արարատն ա, 

ուստի իմ քննադատն է լ , էլի՛ Արարատն 

ա է Եթէ նա ղիս կը Հաւանի, թքեր եմ 

բոլոր քննադատների՛ն է լ , գրականում 

թեա՚ն է լ , Հասկանո՞ւմ ես է 

- Մեր տղայ, - ըսաւ Պէշիկթաշ– 
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լեան | - խօսքը աոաւելաբար Հա յաս– 

տանեան քննադատներու մ աս Էն Է է 

Գէնէէ հոտը կը թուրէր, գաւաթ մը 

լեցուցի եւ բարձրացնելով Ը"է՛ 

- խմենք Պուրճ Համ ուտէ եւ հայ 

մտալորականոլթեան կենացը ւ 

՜ ԷԺ ըմպենք, - ըսաւ Շիրազ, ել. 

երեքով գաւաթները շխչխկացոլցինք յ 

Որչափ ինքզինքս մտերմացած կը զգայի 

Հ/էրազին եւ Պէչիկթաչլեանէն ւ 

Գոհունակութեամբ Հ.օ՛ խ% մը քաշե-

ցի : Գաւաթը սեղանին վրայ կը դնէի, 

~երբ տեսայ* թէ Պէշիկթաշլեանն ու Շի– 

բազը չկա յին ու հա յդուկը կեցած էր 

առՀեւս ։ 

- Ո՛՛ւր են, - հարցուցի զարմացածէ 

- Գործի դացին, - ըսաւ հայդուկը : 

- Ի՞՛նչ գործի , ո՛՛ւր . . . 

- կը տեսնես է - ըսաւ հայգուկը ու 

ճամբայ ելանք դէպի մեծ Մասիս՛. 

Ընթացքը կը դժուարանար, յոգնած 

կ ի ( րա յց Ա՝աշտոցը տեսնելու ձգտումս 

ում կու տար ոտքեր ուս, եւ գրեթէ հայ-

դուկին հետ հաւասար կընթանայինք ։ 

Մասիսի աՀին տեսայ մարգագետին մը լ 

Հարցուցի հայդուկին , թէ ի՞՛նչ էր այզ , 

ըսաւ՝ թէ թունգ ազգայնականներն ալ 

ունին իրենց տեղը Մեծ Մասիսէ մ ԷՀ ու 

հոն կ՝ապրէն ։ Փափաքեցայ այցելել ։ 

Հասանք • ազգասէր մարդէկը չրՀանակ 

կազմած էէն եւ ինչ-որ նէւթէ մը մա– 

սին կը վիճէին ւ Զարմացայ ւ Բոլոր Ա՛-

նոնք՝ որոնք թունգ ազգայնականներ կը 

կարծէի, հոն չէին՛. Աոաւելաբար բան-

ւորներ էին եւ ընգհանրապէս Պուրճ Հա֊ 

մուտցիներ, ֊ մեր դրացի Համբարը , 

Գեւոն ու Աւետիսն ալ հոն էէն ; Նշան ը– 

րէ : Զպատասխանեցին յ Բոլոր խումբը 

անհետացած էր ։ 

- Ո՞՛ւր գացին, - հարցուցի հայ-

դուկին ւ 
- Գործի՛ է 

- Բայց ո՛՛ւր ՚ ՚ * 

- կը տեսնես, - ըսաւ հայդուկը ու 

չարունակեցինք բարձրանալ ։ Սիւնի 

հաստ խաւը կը ծածկէր ամէն կողմ ։ 

փետուեցայ ձիւնին մէՀ «ւ տապլտկե-

ցայ ։ Ջիւնը ափերով կը թափէի գլիա»՝ 

ապա բերնիս մէշ գնելով՚՛ կը յագեց լք-

նէի անկուշա ծարաւս ։ Հայդուկին հար-

ցուցի , թէ շատ պիտի բարձրանա՛ նք , 

ձեոքով Մ եծ Մ աս ի սին գագսւթը ցո յց 

տուաւ ւ 

Աեոքերս բարձրացնելու կը վախ-

նայի Տ կը վախնայի որ անոնք երկնքին 

կը դպչէին ։ Շ ուր շի բլուրները ծնկաչոք 

երկրպագութիւն կ՚ընէին Մեծ Մասի-

սին ( 

Բարձր բերդի մը դրան առՀել կե-

ցանք ։ Հայգուկին ըսի, թէ կը վախնա-

յի ներս մտնելու, որովհետեւ գրաբար 

չէի զիտեր Հայր Մաշտոցին հետ կարե-

նալ խօսելու համար է Հայդուկը անա– 

կընկալի եկա ւ է 

- Տղա՛յ, Հայր Մաշտոցը հմուտ Է 

արդի բոլոր լեզուներ ուն, ի՞նչպէս կու-

զես որ աշխարհարար չգիտնա յ , անհտ– 

ւա՚տ, - ըսաւ ոլ հնչեցուց բերդին ղան– 

գակը ։ 

- Աստուած օգնական, Հա՛յր Աոլրր : 

- Աստուած օգնէ, զաւակնե՛րս ։ 

Հայդո՚ւկ, տեսակցութիւնը թող երկար 

չտեւէ ։ 

Անցանք ընդարձակ մատենադարանէ 

մը՛. Տեսայ՝ թէ բոլոր գբքերուն վբայ 

Մաչտոցի անունը գրուած էր ։ հարցու-

ցի հայդուկին, թէ է*նչ նէւթերու մա-

սին գրած էին : 

- Այս մատենադարը, որ կը տես-

նես , կը պարունակէ Մ աչտոցի լեզուա-

գիտական բոլոր ուսումնասիրութ իւննե– 

րը։ Բայց Մաչտոց աշխարհաբար չի գի– 

տեր , չէ՞ , ան հ աւա՛տ Հ 

Մ ատ են ա դա ր ան էն անցանք մեծ ժո-

ղովասրահ մը ու հայդուկը ըսաւ, թէ 

ամէն գիչեր ք Մ աչտոց ժողով կը գու-

մարէ հայ բոլոր մտաւոբականներուն 

հետ է Ապա մ տանք երկար սրահ մը, ո– 

բուն կողմ ե բուն ճերմկած մազերսվ մար– 

դիկ կը գրէին, Կը կարգային։ Ու– 

>ագրութեամբ զննեցի անոնց դէմքերը, 

յէչեցէ որ գրականութեան գրքէն մ է* 

տեսած էէ անոնցմէ չատեր ուն պատ-

կերները, Աբովեանը, Զօհբապը, Վա-

րուժանը, Օշականը՛ հոն էին վախճա-

նած բոլոր գրողներըէ Ա բահին դիմացը 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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նստած էր Մեսրոսլ Մաշտոց, իր քովը 

Հրաչեայ Աճառեանը։ Մեր մօտենալը 

տեսնելով՝ ձգեցին իրենց գործերը X 

Մաշտոցին գէմքը որքա՛ն պատկառանք 

կ՝ազդէր • Շուարեցայ. զգացած երջան-

կութիւնս անգամալուծեց զիս, անշարժ 

կը կենայի՝. Հայդուկը սթափեցուց զիս, 

ըսելով ՚ 

- Մօտեցիր ել աՀը համբուրէ։ 

Աճապարանքով աո.ի Մաչտոցի աՀը 

երկու ձեռքով եւ երկար համբուրեցի, 

արտասանելով այբուբենըտ 

- Երիաասա՛րդ, - ըսալ Մաշտոցը , 

Պուրճ Համ ուտի մ ԷՀ պաշտօնական լե-

զուն կարգ մը շրջաններու մէՀ կիսահա-

յեր էն է , իսկ ուրիշ շրջաններու մէջ՝ 

թրքերէն։ 

Ամչցայ, գլուիս ծռած՝ քարացած 

մնացի ։ Ի՞նչպէս լսած էր Պէշիկթաշ– 

լեանին խօսքերը։ Ուրեմն Մաշտոց ամէն 

տեղ էր յ Տուզումս փոիուեցաւ զայրոյ-

թի։ ինչպէ՞ս չէինք կրցած վերջ տալ 

թրքախօսութեան։ Այդ աղտո՜տ թրքա– 

խօսները ։ Ակռաներս կը կճռա է ի Հ Ու-

րախ էի Մաչտոցին հանդիպելուս, միա-

ժամանակ տխուր ։ Այնքա՛ն կը սպա-

սէի զինք տեսնել, եւ հիմա, ամօթա-

հա՛ր՝ չէի կրնար նոյնիսկ իրեն նայիլ Տ 

Միշտ ալ հպարտ եղած էի Պուրճ Հա– 

մոլտցի ըլլալուս, բայց Մաշտոցին առ-

ջեւ կ՚ամչնայի։ Հայդուկը սթափեցուց 

ղիս. 

- Երիտասա՛րդ, Հա յր Մ աչտոցին 

Ժամանակը սուղ է ։ 

- Հ • • . Հ • . . Հայր Մաչտոց •». մ . . . 

մ . . . մենք միշտ ալ աշխատած ենք, 

բայց շատ չենք յաջողած թբքախօսոս– 

թիւնը վերցնել։ 

- Որովհետեւ դրական եւ գործնա-

կան մի Հոցներ չէք գործադրեր ։ Գուք 

ա յդպէս էք ձեր բոլոր գործերուն մ էջ ։ 

Պէտք ունիք վերա կազմուելու։ 

Աջը համբուրելով ելանք դուրս։ ($ի– 

շեցի՝ թէ կրնայի Արեւելահայ ել Արել– 

մըտահայ լեզուներոլ մասին խօսիլ Մաշ-

տոցին , իր կարծիքը Հարցնել, ր այց 

ի"նչպէս կրնայի, երբ կիսաՀայեբէնը եւ 

թբքախօսութիւնը կային է 

Գժկամակութեամբ կ՝ի$նէի Մ ասի– 

սէն։ Հասանք ստորոտը, կը կարծէի, 

թէ Հայդուկը պիտի տանէր ղիս կեդրո-

նական գուռը, բայց շարունակեց իՀնել. 

Հետեւեցայ ։ կ՚անցնէինք խոր վէՀերէ, 

նեղ արահետներէ ւ կԴրեւակայէի, որ ե– 

թէ գլորուէի, ի՛՛նչ պիտի ԸԱայի եւ վա-

խէս ղօրաւոր մը կը բռնէի Հայդուկին 

ձեռք էն, որ անտարբեր կը քալէր։ Յան-

կարծ ժայռերու գլորուելուն զօր ասոր 

արձագանգը լսեցի ու փաթթուեցայ 

Հայդուկին։ թերեւս Արտաւազդը զայ-

րոյթէն կուզէ ր քանդել իր շղթաներն ու 

շուրջի ժայռերը ազատ աշխարՀ գալու 

Համար: Հասանք ջաՀերով լուսաւոր– 

ւած Հանքի նմանող ընդարձակ տեղ 

մը։ Բանուորները իրենց վրայի փոշինե-

րը թօթուելով կը Հեռանային եւ Սոր 

խումբ մը կու գաբ, անոնց մէքն էին 

Պէչիկթաչէեանն ոլ Շիրազը, որոնք բան-

ւորի Հագուստներ Հագած բահերը ի– 

րենց ուսերոլն ազգասէրներու խումբին 

Հետ ներս մտան է 

Աւագը անդադար էլիքնէր առաստա-

ղէն, ու բանուորներ այդ մասերը կը 

ծեփէին ու Հսկայ ժայռեր գլորելով կը 

տեղաւորէին վրայէ վրայ։ Մինչ Մ ես–՛ 

րոպ Մ աչտոց բանուորի Հագուստներ 

Հագած իւրաքանչիւր բանուորի գործը 

Կ որո շէր եւ խում բեր կ՝ ուղարկէր Հան– 

քանման զանազան արահետներ, բան-

ւորներու ուրիշ խումբ մը եկաւ։ Անոնք 

Մաշտոցի մօտ իմ տեսած մտաւորական– 

ներն էին ։ Հայդուկին Հարցուցի , թէ ի՞նչ 

կընեն։ 

- Արարատը կը կքի ՚ ՚ ՚ Պէտք է փըր– 

կել Արարատը •« • 

6անկարծ տաք Հով մը ներս խոս– 

ժեց ու բանուորները անցան իրենց ա– 

պաստանները յ 

Փոքր ու Մեծ Մասիսները ան Հե-

տացան | 

Իքաւաքարդի մը իյնալու ձայնը լսե-

ցի : Բովի պատուհանս բաց էր ու գինիի 

գաւաթը դիմացս է 

6՛ Փ• 
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ՀԱՅ ԷՐՀՏԱՍԱՐԴՈԻԹԵԱՆ ՎԵՐԵԼՔԸ 

Պէտք է Հրճուանքով Հաստատել որ 

Ապր էէեան 8 էս նամեակը անկի լ.նա դարձ– 

ԷւորՀրգանԷշ մը եղաւ Հայութեան Հա-

մար ւ Առանց աւելորգ լաւատեսութեան. 

րայց եւ այնպէս* իրատես Հաստատումէ 

րի/ած ինքնավստաՀոլթեամր : 

Մինչեւ 1 9 6 5 , իրերայաչ»րդ մակըն-

թացութիւններոլ ել աեղատոլութիւննե– 

լալ մ ԷՀ տարուբերող Հայութիւնը՝ ընդ– 

Հանրապէս, իսկ Հայ երիտասարդութիւ-

նը* մասնաւորապէս, անցնող երեք տա-

րիներուն ընթացքին կարծէք թէ որո-

ճաց ՏիԱնամեակի ՀամաՀայկական ցըն– 

ցումը : 

Համազգային այս ցնցումը տեղի ու-

նեցաւ ամէ՛ն տեղ ուր Հա յ կար է Ար-

ատ Հա յաստանէ իւրաքանչիւր կարեւոր 

ել նուազ—կարեւոբ կեդրոնին մ ԷՀ գոյու-

թիւն ունեցաւ ան. հոն ուր կային՝ ղե-

կավար տարրերու գիտակից առաՀնոր– 

գութեամբ« Հոն ուր ղեկավարները կը 

պակսէին՝ ժողովրդական առոզՀ բնազ-

դին որպէս Հետեւանք. բայց միչտ՝ շը֊՛ 

նորՀիլ Ժողովրդական զանգուածներու 

անվերապաՀ , անիւաիւտ եւ վճռակամ 

մասնակցոլթեան » 

Ակիզբը "Բ"Լ չափով «երկչոտ» այս 

շարժումը Հետզհետէ ամրապնդուեցաւ, 

ել ինքնավստահութեան գագաթնակէ-

տին Հասալ երբ Հաստատեց , թէ Հա-

յաստանի մ ԷՀ ալ սիրտերը կը զարնեն 

միեւնոյն կչռոյթով։ Երեւանէ մ ԷՀ Տէս– 

նամեակէ Հանգի սա Լո ր նշումը, «Մեր 

Հողե՛րը, մեր Հողե րը& պաՀանՀող երի-

տասարդական եւ էնքնարուէւ պոո֊թկու– 

մը, Ապրէլեան (Հուշարձան կանգնելու 

որոշումն ու այդ որոշման շուտով էրսւ– 

գործումը, անկասկած դարձան այն 

մակարդը, որուն շնորՀէլ Տէսնամեակը 

դարձաւ գրեթէ շօշափելի անկէւձա– 

դարձ է Այնպէս՝ էնչպէս Եղեռնը եղած 

էր սարսափելի անկէւձադարձ տ 

Ս կիզրը ՝ Հայոլթէւնը կարծէք թէ 

գէնովցաւ մինչ այգ դժուար էրագոր-

ծ ե լի նկատ ուած այս միասնակամութե– 

նէն է Մեր պատմութեան մԷՀ մատի վը– 

բայ կը Համ բուին այն պաՀերը, որոնք 

կրցած են ստեղծել այս ձելի հոգեկան 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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կ արտասաՀմանեան կուսակցական պայ-

քարը, երբ անգին անյեաաձգելի Հայ-

կական Գաս, մը կայ, որ բնա՛ւ, չի կըր֊ 

նար լուծուիլ այնքան աաեն որ Հայ ե– 

րիաասարգութեան ամբողջական ու լար-

ւած ճիգերը կեգրոնացած ՀրԱան այգ 

Գաաին վրայ I 

ֆրանսայի մ ԷՀ, Մ արա-Ապրիլ ա– 

միսներուն Հ . 6• Գ՛ Նոր Աերոէնդի 

կողմէ կազմակերպուած «Հայկական չա-

րա թաները , որոնց իրենց մասնակցու-

թիւնը բերին ոչ-կոլսակցական երիտա-

սարդներ, եւ որոնց ներկայ եզան բո-

լո՛ր Հայերը, նախափորձ մը կարելի է 

նկաաել ա՛լ աւելէ մեծ իրագործումներ 

բու » 

Գարձեալ Ֆրան սա յի մ ԷՀ ծնունդ ա– 

ոած եւ ՀետզՀետէ տարա ծուող իւրո– 

պա յի Հայ Ուսանողներու Միութեան 

Հիմնական նպատակն ու գործելակերպն 

ալ Պէյրութի ուսանողներուն բրածէն 

նման է է 

Հիւս. Ամերիկայի մ ԷՀ՝ ճիգեր կը 

կատարուին այս ուղզոլթեամբէ Ան Հատ 

րԸՀներ կան Նիւ Եորքի, Գալիէէորնիոյ 

մէՀ եւ այլուր Հ Պէտք է կազմակերպուին 

զատ—զատ եւ ապա իրարու միանան է 

Գանատայի մէջ՝ դարձեալ ճիգեր կը 

կատարուին տ 

Հարաւ• Ամերիկայի մէք^ արդէն 

մեծ չափով իրականացած է ասիկա (ա– 

ռաՀին օրինակը այնտեղի երիտասարդ-

ները տուին ) տ 

փան ի մը տարիներ անՀրաժեչտ են, 

որ շրջանային այս միախմբումները ի– 

րագործուին , արմատ նետեն , զօրանան 

ել դաոնան անկորնչելի իրականացում-

ներէ 

Ամէն գնով պէտք է արգիլել, մինչ 
ա/ԳI "՛է մԷԿ ձեւով պէտք չէ թոյլ 

տալ, որ արտաքին ուժեր ու նաեւ հա-
կահայկական ծպտեալ ուժեր չխաոնըչ– 
տըկեն դէպքերու այս առողջ ընթացքը ։ 

Պէտք է գիտնալ որ այգ ձեւի ուժեր 
կան, գոյութիւն ունին մեր իրակսւնոս– 
թ ե ն է ն ն ե ր ս ել պիտի գործեն իրենց 

քանդիչ նպատակներու իրականացման 

ուղղոլթեամբ : Բայց եթէ ասոնց սլաշ– 

^ ^ ^ . . ^ ^ - - * Ա Գ Ի Ն 

տ օ ն ն է այդ ձեւով քանդիչ աշխատանք 

տանիլը% մեր ալ պարտականութիւնը 
պէտք է ըլլայ աչալուրջ Հսկել, ոբպէսզի 

անոնք չյաջողին է 

Ուրեմն, ատեն մը ետք կարելի 

պիտի ըլլայ նաեւ ստեղծել Հայկա-

կան Ու-անողական կամ Երիտասար-

դական եւ կամ Մշակութային էՄիՀաղ– 

գայնականֆը է Տեղական ուժերն ու 

տարբերը կա՛ն յ Գրեթէ կայսերական 

չափանիշներով ՀամաչխարՀային Է մ փ լ 1 – 

լ ա ն թ ա ս ի ո ն - Հ » կա>յ ՚ Հայաստանի մշա-

կութային վերելքին ներշնչող եւ անգին 

դրամագլուխը կա՛յէ Գէպքերոլ եւ մը– 

տայնութիւններու բռնած բնական , ան– 

դառնալի եւ խրախուսական ընթացքը 

կայէ Հայկական արտասաՀմանը, շնոր– 

Հիլ այս բոլորին , ՀետզՀետէ պիտի 

ղադրի անձեւ խառնուրդ մը ԸԱալէ. 

պիտի դաոնայ, առանց աշխարՀա գրա-

կան սաՀմաններ ու, տեսակ մը Հոգեկան 

Հա յ րեն իք* իր գորտոն օմպիլիգալ–ով 
կապուած* Հա յաս տանին , պիտի ունե-

նա յ իր դիմագիծը եւ պիտի դառնա յ 

զԱփիւռքիա* ՚. Այս բառը, որ արդէն 

սկսած է գործածուիլ Երեւանի մ է ջ , 

պիտի նշանակէ դրական իրողութիւն մը » 

որուն մեծ մտաՀոգութիաններէն մին 

պիտի ըԱայ մշակութային ծանօթացման 

շնոր Հիլ նախ ինքը Հայ մնալ ու ապա 

դիւրացնել Հայ ՛հատի Հետապնդման 

աշխատանքները է 

ԱշխարՀի բոլոր երկիրներու ուսա-

նողները այս միջոցէս կ՝ապրին տագնա-

պի շրջան մը. տագնապ՝ որ արդիւնք է 

իրենց ուղին ու նպատակը ճշդելու 

փնտռտուքէն է 

Մեր Հայ ուսանողութիւնը, գոնէ 

ա՛յս անգամ, քայլ մը առաՀ է միւս աղ– 

գերու էր ընկերներէն է Հայ ժողովուրդի 

5 3 տարուան խարխափումներէն ետք, 

մեր Հա յ ուսանողութիւնը ա յ-օր կար-

ծէք թէ գտած է իր ուղին. վերելքի ու-

ղին, որ զէնք կրնայ առաջնորդել 

մ իա յն* դէպի բարձունքներ , դէպի Հա-

յոլթեան իղձերուն իրականացումը է 

1 Մայիս 1968, Մ^թՐ^ԱԱ 
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Լռեց հեղինսւկաւոր եւ ուժեղ ձայն 
մըն ալ՝ հայ մշակոյթի անդաստանին 
մէջ : ինկաւ գրիչը ձեռքին՛ յետպատե– 
րագմհան սերունդի փայլուն դէմքերէն 
մէկը եւս՝ Շաւարշ վարգունի: 

Ահա գրագէտ մը, որուն համար ան-
ցարան կարելի է գործածել «բազմակող-
մանի» որակումը: Բանաստեղծ էր , ար-
ձակագիր, հրապարակախօս, բանասէր, 
քննադատ, խմբագիր, բժիշկ, ուսումնա-
սիրող : Մէկ խօսքով՝ արուեստագէտ հո-
գի մը եւ գիտութեան անյագ ծարաւով 
օժտուած պրպտող միտք: 

Ամէն րանէ առաջ Հյ • "Նարդունի գր– 
րագէտ էր անշուշտ, բանաստեղծի խաո– 
նըւածքով եւ արուեստագէտի հարուստ 
զգայութեամբ : Իր հիմնական գործերը 
պիտի մնան միշտ հեք իսւթներու եւ պատ– 
մըւածքներու այն քանի մը հատորները, 
որոնք կը կոչուին «Մեղեգիներ, մ եղե-
գիներ՛» , վԵրուսաղէմ, էրոէ.սաղէմ% , 

«Բաներ , բաներ , ի՛ն է բանեչւ», ե ւ ա յ լ ն ։ 

՚Օարդունի հեղինակած է տակաւին տասն-
եակ մը ուրիշ հատորներ, բայց գրա-
գէտի իր բուն դէմքը ի յայտ կու գայ 
ստեղծագործական ներշնչումով գրուած 
յիշեալ էջերուն մէջ : 

նարդունի իր ներշնչումները քաղած Համաստեղ եւ ուրիշներ իրապաշտ գոյ– 
է ծննդավայր գիւղէն՝ Արմաշէն։ Երի– ներով ել գիծերով կը վերակենդանացը– 
տասարդ տարիքին Փարիզ ինկող այս՛ նէին իրենց գիւղին կեանքն ու անձերը, 
գիւղացին, Համադեղին պէս ամբողջI ՚Աարդունի իր գիւղն ու մանկութիւնը 
կեանքը չկրցաւ հաշտուիլ անցեալի կո– վերածեց ոսկի հեքիաթի: Անցեալի վար– 
րուստին հետ եւ հոգիին բովանդակ խան– դագոյն մշուշներուն ընդմէջէն Նարգու– 
դաղատանքովը ոգեկոչեց զայն։ Միայն կ նիի կարօտարաղձ աչքերը յսսւեցան կա-
թ է հիմնական տարրերութեամբ մը • մինչ, խարդական տեսիլքներու եւ չքնաղ ե– 
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րազներու: Աճա թ է ինչու Արմաշը դար-
ձան հեքիաթ, եւ հին օրերու կեանքը՝ 
գեր իրական խորհուրդ։ 

է» • ՚օարդունիի գրականութիւնը փա-
խուստ մը եղաւ իրակսւնութենէն, լոյ® 
քաղաքի րոլոր շլացուցիչ ճրապոյրնե– 
րէն, երթալ ապաստանելու համար հե-
քիաթացած անցեալի մը խորհրդապաշ-
տութեան մէջ: 

Գիւղը կանչել, գիւղի րնութեան հը– 
րաշալիքները ոգեկոչել՝ կեանքին իմաս-
տը փնտռել կը նշանակէր Նարդունիին 
համար։ Գիւղ մը, որուն ոսկեգօծ խոր-
հուրդին մէջ միաձուլուած են մարդիկ, 
կենդանիներ, սարեր ու ձորեր, ծսւոեր 
ու ծաղիկներ։ Սակայն կեանքի նկարիչը 
չեղաւ երրեք նսւրդունի, այլ կեանքը 
հրաշափոխող, իրականութիւնը երագի 
վերածող զգայապաշտ մը, որ յաճախ 
ինկաւ թանձր զգայախարութեան գիրկը, 
այն աստիճան հաւատաց իր երեւակա-
յութեան տեսիլքներուն: 

Նարդունիի պատկերները գունավառ 
են, տաք եւ յաճախ շլացնող, առանց ար-
տառոց ըլլալու։ կարդացէք իր հեքիաթ– 
ները եւ պիտի տեսնէք թ է Նարդունիի 
ստեղծագործած պատկերները ոչ միայն 
գունագեղ են, այլ ունին նաեւ ինքնայա– 
տուկ րոյր եւ համ։ Զարմացնելու տեղ 
կը գրաւեն եւ խորհրդածութեան մղելու 
փոխարէն ապրումի կը վերածուին։ Ել 
այս յատկութիւնն է արդէն որ հ ո ր դ ո ւ -

նին կը զատէ հեքիաթ պատմողներու սո-
վորական րազմութենէն եւ կը դարձնէ 
վաւերական գրագէտ մը , որ ունի ար-
տակարգ զգայնութիւն եւ գերազանց ըն– 
կալչութեամր թրթռացող զգայարանք-
ներ։ 

Ամէնքս ալ դեղձ կ ՚ուտենք։ թայց 
թող պատմէ Նարդունի թ է ի՞նչպէս դհղձ 
կ ՚ուտէ ինք եւ դուք պիտի տեսնէք թ է 
այդ ճաշակումին մէջ աշխարհ մը գինո-
վութիւն կայ, հայրենի կորսուած մըր– 
գաստաններու այրող կարօտը կայ , կեան-
քի քաղցրութիւններուն խենթեցնող վա-
յելքը կայ։ Չափազանցութի՛՛ւն, ո՛չ ա– 
պսւեո վարար, որովհետեւ Նարդունի գի-
տէ մեզ համոզել, մեզ վարակել եւ հա-

ղորդակից դարձնել իր զգայ արանքնե-
րու հեշտավառ ալեկոծութեան: 

Նարդունի ոճի եւ լեզուի տէր գրա-
գէտ մըն է ր ։ Գրական իր առաջին նախա-
փորձերէն երեւան րերաւ ըսելու ինքնու– 
րոյն ձեւ մը , որ անհաշտ պայքար մղեց 
խօսքի տափակութեան դ է մ ։ Չեղաւ ա– 
նոնցմէ, որոնք խորքը կը զոհեն ձեւին, 
կամ աւելի ճիշդ՝ իրենց չունեցած խոր-
քը կ՚աշխատին ծածկել ոճային րռնազբօ– 
սիկ մարզանքներով, րայց եւ այնպէս 
երրեք չներկայացաւ հանրութեան պա-
տառոտուն զգեստաւորումով: կայտառ, 
արու ոճ մը ստեղծեց եւ հայ լեզուի գան-
ձարանը գիտցաւ օգտագործել արքայա-
կան վայելչութեամր: Մեր մէջ քիչեր 
Նարդունիի շքեղ եւ շողարձակ լեզուն ո ւ -
նեցան : Հայերէնն ալ իր զգայարաննե-
րուն կ ՚ընծայէր այն գինովութիւնը, ինչ 
որ դեղձին ճաշակը: Եւ տարօրինակը հոն 
է , որ բարդ ու բազմակնճիռ հոգիի խը– 
ոովքներով ապրող այս գրագէտը յաջո– 
ղեցաւ լեզուի ազնուական պերճութեան 
հագցնել հայ շինականի տոհմային ջեր-
մութիւնը եւ պարզունակութիւնը: 

Շատեր մեղադրեցին Հյ ՚ ՛Նարդունին, 
որ հակսսւակ իր բազմաշնորհ տաղան-
դին , ստեղծագործական գետնի վրայ 
դուրս չելաւ հեքիաթներու նեղ շր ջ ունա-
կէն եւ չփորձեց կեանքը ընդգրկել եւ սե– 
ւեռել իրապաշտ գործերով: Նարդունի 
հաւատարիմ մնաց իր խառնուածքին եւ 
իր ներքին ձայնին։ Ու այդ ձայնը « մ ե -
ղեդի» մըն էթ՝ հիմնական մէկ եղանակի 
վրայ հիւսուած - կարօտն ու կանչը հե-
քիաթ դարձած իր գիւղին։ 

Փարիզի տղոց յսւռաջապահներէն, 
ճսւհնուրի, Շուշանեանի, Սարա ֆեան ի 
եւ այլ հաւատաւոր գրագէտներու հետ 
ճամբայ ե լած, Նարդունի ծանր պայման-
ներու տակ մօտ կէս դար գրագէտի եւ 
հրապարակախօսի իր ձայնը լսելի դար– 
ձուց կրքով, հաւատքով եւ պատուով: 
Իր գիւղին եզներուն յամառութեամբ 
մինչեւ մահ քաշեց այն լուծը , զոր հայ 
գիրն ու դպրութիւնը դրած էին ուսե– 
րուն, քանի մը ակօս աւելի բանալու հա» 
մար իր մշակոյթի անդաստանին մ է ջ : 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



է ՍւԳ հ Ն 

Նարդունիի վաստակը արժէք սււոր է ։ 
ժամանակը հովուն պիտի տայ ան-

շուշտ իր վաստակին խառնուած անխու-
սափելի յարգի րաժին մը, բայց մնացած 
ոսկի ցորեանը, կը խորհիմ, րաւարար 
պիտի ըլլայ պատուաւոր տեղ մը ապա-
հովելու իր անունին՝ մեր գրականու-
թեան ընթացքին մէջ : 

Արուեստագէտ գրոգին հետ կողք-
կողքի ապրեցաւ միշտ պայքարող երա– 
պարակագիրը , որ գլխաւորաբար «Յա-
ռաջէի էջերէն տարիներ շարունակ իր 
խօսքը ըսաւ հայ կեանքն ու հոգին հե– 
տաքրքրոդ եարցերու մասին: էւ ըսաւ 
ինչպիսի՜ կրքով, համոզումով, յսւրձա– 
կապաշտ ոգիով: ճիշդ ատոր համար ալ 
«կռուազանշի անուն հանեց: Զարմանա-
լի այլափոխութեամր մը , կեանքի մէջ 
հեգ, հանդարտաբարոյ եւ շատ ընկերա-
կան այս գրագէտը, հրապարակագրա-
կան պայքարի ճակատներուն վրայ կը 
դաոնար մււնչող ձայն, անողոք մարտիկ 
եւ անխնայ հարուածող: Չյագեցած ծա-
րաւներ կ՚արթննային կարծես իր հոգիին 
ընդերքներէն: ՝0՝արաւը ճշմարտութիւն– 
ներու, որոնց ինք կը հաւատար եւ որոնց 
յաղթանակին համար արժէր պայքարիլ։ 

Փղոսկրէ աշտարակին մէջ մեկուսա-
ցած գրողը չեղաւ Նարդունի, թէեւ իր 
բնակարանը աշտարակի պէս բան մըն էր 
եւ իր կեանքը՝ աշտարակաբնակ ճգնա-
ւորի կենցաղ: Մինակ մարդու իր միօրի-
նակ եւ լոսւ օրերուն մէջ վւոթորիկներ 
կային, գսպուած փոթորիկներ, որոնք 
երբեմն-երբեմն պայթեցան եւ շանթեր 
արձակեցին: Նարդունիի բարկութիւնը, 
նման ողիմպական սա տուածներու բար-
կութեան, հարուածեց բոլոր անոնք, որ 
իր կարծիքով հայ արժէքներու տաճարը 
կը սրբապղծէին։ Հայութենէ եւ հայկսւ– 
կանութենէ գատ ուրիշ հաւատամք, ու-
րիշ տառապանք եւ երջանկութիւն չճանչ– 
ցաւ ՚Աարդունի: էւ այս մարգին մ է յ մը– 
նաց արի եւ անսակարկելի հոգի մ ը : Իր 
համոզումները պաշտպանեց կորովով, 
երբեմն գուցէ չափազանցուած կիրքով, 
յախուռն եւ յանձնապաստան ոճով, բայց 
միշտ անշեղ եւ անկեղծ հաւատքով։ 

Մեր գրողներու խումրին մէջ բարո-
յական ուժ մըն էր նարդունի. եւ ասի-
կա պզտիկ արժանիք մը չ է ։ Ոչ ոք կրնայ 
ըսել թ է առած է քայլ մը, ստորագրած 
է տող մը, որ իր խղճմտանքին ձայնը 

չ ը ս ա յ = 
Ինքն է հեղինակը հետեւեալ տողե-

ր ո ւ ն ՛ վԱմԷն անգամ որ գպչին հայոս– 

թեանս , քնացած առիւծը կ՚արթննայ 

մէՀս ։ Եթէ լո-եմ հրաժարած պէտք է ըլ-

լամ իմ բուն կոչումէս, հայ գրագէտի 

կոչումէս՚ֆ է 

Նարդունի երբեք չհրաժարեցաւ իր 
բուն կոչումէն։ Գրիչը ձեռքերուն մէջ 
որքան արուեստի գործիք մըն էր, նոյն-
քան եւ աւելի պայքարի զէնք մը դար-
ձաւ, ի պաշտպանութիւն հայ հոգիի 
գանձերուն, հայ լեզուի անաղարտ պահ-
պանման եւ հայութեան ազգային իտէա– 
լին: Տարիներու ընթացքին, Նարդունիի 
հոգեկան աշխարհին մէջ բանաստեղծը 
հետզհետէ զիջում կատարեց, իր տեղը 
տալով քաղաքացիին՛ մեր ինքնապաշտ– 
պանութեան եւ գոյապայքարի ճամբուն 
վրայ ։ 

Իմացական պայքարներով տուայտող 
իսկական մտաւորական մըն էր ՚ևարդու– 
նի, որ ապրեցաւ գրքեբու մտերմութեան 
մէջ, գրքերով շրջապատուած եւ մեծար-
ժէք գրադարանի վերածելով նաեւ իր 
ամբողջ բնակարանը: Անխոնջ աշխատող՝ 
աչքերուն լոյսը վատնեց լայ նա ծաւալ ու– 
սումնասիրութիւններու ծրագիրներով, 
որոնց մէկ փշրանքը հազիւ կրցաւ իրա-
գործել։ Հմտութեան լայն պաշարը, ո– 
րուն տիրացած էր յարատեւ պրպտում– 
ներով, զինք մղեց երկու ձեռքերուն մէջ 
գրկելու քիչ մը ամէն բան - գրական, 
պատմական, լեզուաբանական, բնախօ– 
սական, հոգեբանական բազմաթիւ նիւ-
թեր : Բոլորին ալ իր ՛մօտեցումը գրեթէ 
միշտ եղաւ րժշկա-հոգերանական տե– 
սանկիւնէն։ հնախօս բժիշկը միջամտեց 
գրագէտի գործերուն, գրագէտը՛ բժիշ-
կի ։ «Հայ–իոյժ»ի հաւաքածոները այս 
իրողութեան լաւագոյն եւ կենդանի օրի-
նակները կը կազմեն: Տամենայնդէպս 
Նարդունիի վերլուծական վարձերը, ա– 
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մէհ անգամ որ կատարուեցան լայն պաս-
տառի վրայ, մնացին հետաքրքրական եւ 
նոր դիսազութիւննեյաւ հորիզոն մը րա– 
ցին հայ մտքին առջեւ։ 

Յանդուգն ծրագիրնհրու մարդն էր 
ան՛ ոչ մէկ ատեն, նոյնիսկ եօթանասու– 
նի սեմին, անցեալ մը չեղաւ նարդունի, 
այլ միշտ մնաց ապագայ՝ ի՛ր Գրագիր-
ներով եւ ստեղ ծա գործելիք երկերով: 
կարծէք իր ամրողջ կեանքը նախապատ-
րաստութիւն մըն էր* մեծ գալիքին հա-
մար : Իր րուն գործը այն չէր ինչ որ 
տուած էր մեր մշակոյթին, այլ ա՛յն* 
ինչ որ դեռ նոր պիտի գար: Այս ըմրըռ– 
նումով ալ ապրեցաւ եւ կազմեց իր տի– 
տանեան ծրագիրները, որոնց իրակա-
նացման համար մարդու մը կեանքը բա– 
ւարար չէր , աւա՜ղ • • • ք*սւցէք իր տըպ– 
ւած հատորներէն մին եւ անոր վերջա-
ւորութեան պիտի գտնէք վաթսունէ ա– 
ւելի կարեւոր երկերու մատենացոյցը՝ 
գրական, ուսումնասիրական, փիլիսո-
փայական եւ բժշկագիտական բովանդա– 
կութեամբ: Ասոնցմէ մեծ մասը նախա-
գիծն էր անկասկած Նարդունիի հոգիին 
մէջ եռացող գաղափարներուն: 

Անսովոր խառնուածքի տէր այս ան-
խոնջ մշակը ո՛չ մէկ կասկած որ մեծ 
հայրենասէր մըն է ր ։ Նարդունիի հայ-
րենասիրութիւնը կու գար խորունկէն, 

իր էութեան ծալքերէն, այն մեծ սէրէն, 
որով կապուած էր հայեցի արժէքնե-
րուն : Կը հաւատար որ1 «մեծ է հայ ժո-
ղովուրդը եւ վաւերական տաղանդով 
օժտեալ» » կը հաւատար որ՛ «անմահ եւ 
հրաշալի է հայ մշակոյթը»։ Այս իսկ 
պատճառով հայոց ոսկեբաշ առիւծը կը 
քնանար իր կուրծքին տակ: Հպարտ էր 
հայու արդար հպարտութեամր: 

Կը ճանչնսւր հայ անցեալն ու ներ-
կան ոչ թ է մակերեսային ծանօթութիւն– 
ներով, այլ նարդունիական իւրայատուկ 
խորացումով մ ը ։ &ւ ճսւնչնալը սիրել կը 
նշանակէ արդէն: էւրոպայի գիտութեան 
շռայլ լոյսը գինովցուց զինք, բայց չկըր– 
ցաւ մարել հայրենի ճրագին պլպլացող 
ճաճանչը: կլ Նարդունի լաւ ըմբռնեց թ է 
ոեւէ անհատ իր ժողովուրդով է մեծ եւ 
անկէ ժառանգած տաղանդը միայն կ՛ար– 
ժեւորէ: 

Աշխարհական տարազով* հոգեւոր 
միաբանն էր հայ մշակոյթի մենաստա-
նին։ Ո՛չ կին, ո՛չ զաւակ։ իր աշխարհը՝ 
գրքերոլ աշխարհն էր եւ իր հարստու-
թիւնը՛ իր մատենադարանը: Հայ գրին 
ու մագաղաթին քաղցով ապրեցաւ ամ-
բողջ կեանքը եւ այդ քաղցով ալ մեռաւ ։ 

Նարդունիի տիպարով նուիրեալ մը– 
շակներ ուրիշ ազգերու մէջ ալ շատ չեն 
ծնիր։ 

Ս՝– Ի – 

I 
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ԵՐԿՈՒ ՄԵԾ ԽՄԲԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԿՈՐՈՒՍՏԸ 

Ռ. Դ11ՐԲՒՆԵԱՆ ԵՒ ՈՒԱՐԴՈՒՆՒ 

. . . կը քալե&ք, կյ» թ-ափաոի&ք անսւաոփն մ է յ դա չկա հար, 

Ու կ ՛հրազենք թանկագին ննջեցեալներն անճամաբ։ 

Վ,Ի*ԹնՐ ՀԻՒԿՕ 

էյ ր կու. աստղե ր , գրեթէ մ իաժամ ա-

նակ | մոխրացան ի սպառ, ինկան ասու– 

պահար Հայ մշակոյթի երկնակամարն 

ի Վար, Լուսաշաւիղ մը ձգելով մեր դըԱԼ՜ 

րոլթեան Հորիզոնին վրայ է 

Գաղափարի եւ. գրչի երկու Հզօր զի-

նակիցներ , կարծ՜ես իւօսք մէկ ըրած, 

ձեռք-ձեռքի Հեռացան մեզմէ ընդմիշտ, 

թափուր ձգելով մտա լոր ական ի, գրա-

գէտի , գաղափարախօսի ք Հրապարակա– 

գրի ա յ լ մ անաւանգ խ մրա գրի ա յն զո յգ 

գա Հերը , որոնք իրենց ճ առա գա յթող ան-

ձով, անձին վաստակարաշխ Հմայքով 

նուիրականացած, լուսազարդուած խոր–՝ 

Հոլրգներ էին, եւ որոնց մերձենալն իսկ 

սրբապղծութիւն պիտի ըլլա յ , դեռ եր-

կար մամանակ ւ 

Առա Հինը քիուրէն ԳարբինծաՕ., ալե-
ւոյթի ձիւնեզէն սաՀմանը անցած էր 

արգէն, եւ եթէ կապարճը լրիւ չէր պար-

պած տակաւին* այլ գոն է նուաճած էր 

իր նպատակակէտը, - յաՀողութեամբ 

պսակած էր ^Հայրենիքներու առաքե-

լութիւնըւ Եթէ չէր տեսած իր երազին 

իրականացումը, գէթ ինք ամբողջական 

Հրայրքով արտասանած էր գաղափարա-

կան իր խօսքը եւ վճռական օր էն մատ-

նանշած այգ երազին Հասնելու լուսեղէն 

ճանապարհը ։ հ) որա պէս Հաւատացած էր 

իր խօսքին եւ իր Հաւատքը, տասնամ-

եակներ շարոէձակ, կրցած Էր Հաւա-

տամքի վերածել իր Հետեւորդներու սըր– 

տին մ ԷՀ % Յաղթանակ մ ը եղաւ իր կեան-

քը, ատոր Համար ալ իր մ ահ ը խաղաղօ-

րէն տխրեցուց, սուգով պատեց մեր Հո-

գիները , անխուսափելիին առՀեւ ճարա-

հատի Համակերպութեամբ է 

Երկրորդը Շաւարշ նսւրդՈՆնիձ, 
«Փարիզի Տղոց» դրօշակակիրը, ծերու-

թեան սպիտակ սեմին դեռ ոտքը նոր 

դրած , իր կարելիութիւններուՖ եւ ծ բա-

գի բներ ուն փթթումը տակաւին չտեսած 

յեղակարծօրէն փակեց աչքերը, պատնէ-

շի վրայ: Աեկնեցաւ այս աշխար հէն, 

տանելով իրեն Հետ դեռ չիրագործուած 

գանձերու ոսկի բանալին ւ Հակառակ բո-

վանդակ կեանքի իր զոՀողութեան, ան-

գո ւլ աշխատասիրութեան* գնա՜ց ընդ-

միշտ , փշրանքներ ձգելով մեզի իր մտքի 

եւ Հոգիի անսպառ Հարստութենէն, որ 

Հպարտացնող դրամագլուխն էր ժամա-

նակակից մեր դպրութեան : Ատոր հա-

մար ալ %Հայ–(՝ոյժ՝&ի աննման խմբա գրին 

մահը դառն վիշտ մը բերաւ մեր Հոգի-

ներուն , ափսոսանքին Հետ ընդվզում մը 

ճակատագրին դէմ, որ ահա անգամ մը 

եւս անողոք կքրքչար Ա • Մ եսրոպի շառա-

ւիղներէն արժանաւորի մը Հանդէպ ւ 

Բայց երկու պարագաներուն ալ ցա-

ւը Հաւասար խորութեամբ ի Հա լ մեր 

սրտեբուն յատակը, որովհետեւ մէկ ան-

գամ էն կորսնցուցինք երկու մ ե ծ խ մ բ ա -
գ ի ր ն ե ր ՝ բառին Հարազատ ու պայծառ 

իմաստով I 
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թ՛երթ Հրատարակել, պարբերականի 

մը գ լ ո ՚ ֊ է ՚ ք Լ կենալ չի նշանակեր տակաւին 

ի/մ բա գիր եղած ըլլալ ։ 

խմբագրութիւնը կոշում Է , նախ եւ 

առաՀ։ Այսինքն՝ գպրութեան եւ ընթեր– 

Հասարակութեան լաւագոյն կերպով 

եւ առաւելագոյն չափով ծառայելու մըշ– 

տանորոգ կիրք մը։ Հրատարակած թեր-

թը Էութիւնն իսկ Է ճշմարիտ խմբագրին, 

գիչերը անոր քունը փախցնող բեղմնա-

ւոր ներկայութիւնը , ցերեկը Հանգիս-

տը խռովող արգասաւոր մտասեւեռումը 

վասն խղճի Հանդարտութեան եւ գերա-

գո յն Հաճոյքի յ թ՛երթը կը խլէ իր կեան-

քը խմբագրի կեանքէն, կ՝աճի I կ ո ւռ– 

ճանայ անոր արիւնով։ 

Ապա գիտութիւն է ել բաղմերես 

Հմտութիւն՝ խմբագրութիւնը : խմբագրի 

Հաստատանիչն է լայն ու խորունկ զար-

գացումը եւ Հետեւողական կերպով իր 

իմացական Հորիղոնը ընդլայնելու անըս-

պառ ճիգը յ Տաղանդը , արուեստագէտի 

զգայարանքը այլ Հարցեր են է Աակայն 

պաՀանՀք Է , որ խմբագրի մտքի մակար– 

գակլւ վար չմնայ երբեք իր աշխատակցի 

մտքի մակարդակէն եւ Հրատարակած 

նիւթեր ը չիյնան իր Հասողութեան ծ իրէն 

դուրս։ 

Եւ վերջապէս՝ խմբագիր ըլլալ կը 

նչանակէ նաեւ աշխատակիցներու Հետ 

յաբաբերութիւննեբը եւ այլ թերթեբու 

Հետ կապերը պաՀելու արուեստն իմա-

նալ, ինշ որ կ՝ենթադրէ լայն աշխար-

Հայեացք , անաչառութիւն , գուրգուրոտ 

եւ յարգալից վերաբերում նորածիլ ու-

ժ՜երու եւ վաստակաւոր արուեստագէտ-

ներու Հանգէպ, ինչպէս նաեւ որոմը ցո-

րենէն զանազանելու ճաչակ եւ խիզա-

խութիւն ։ 

Տակաւին՝ լեզուագիտութիւնը եթէ 

բարենիշ մըն է՝ մայրենի լեզուին մ ԷՀ 

Հմտութիւնը սակայն անՀրամեշտութիւն 

է , խմբագրին Համար յ 

Ռ • Գարբինեան՝ « Հ ա յ ր ե ն ի ք » ն ե ր ո ւ 

խմբագիրը, եւ Հ . վարգունի՝ վՀայ– 

Բ»յմ»ի խմբագիրը, իւրաքանչիւրը իր 

ուրոյն դիմագիծով, կիրագործէին վե-

րը բնոլթագրուած Հանդամանաւոր խըմ– 

բ ագրի տիպարը ։ 

Ո՝ • Գարբինեան ի ձգտումն էր առա-

ւելագո յն բերքը քաղել արդէն Համբաւ 

ու գիրք շինած գրագէտներէ , յուշագիր– 

ներէ , բանաստեղծներէ , բանասէրներէ , 

փրկել մօտաւոր անցեալի մասունքները, 

եւ միաժամանակ ճամբայ բանալ խոս-

տըմնալից նորերու է ինք՝ բ անիւ՝ մշտա-

կան ներկայութիւն մը շէր իր խմբա-

գրած Հանդէսին մ ԷՀ, սակայն անդուլ 

կը գործէր վարագոյրի ետին, - կանո-

նաւոր թղթակցութիւն կը պաՀէր աշ-

խատակիցներուն Հետ , բաբոյապէս եւ 

նիւթապէս կը քաջալերէր անոնց գնա– 

Հա տելի գործերը, չՀրատարակուած 

գործերոլ Համար կու տար բացատրու-

թիւնն եր , խղճմտօրէն աչքէ կ՝անցընէր 

Բ"Լ"Ր գրուածքները ։ Ե ե թ է ներողա-

միտ վերաբերում Յ ՚ ՚ յ ց կու տար ընդ– 

Հանրապէս նորափթիթներու Հանդէպ՝ 

այլ գիտէր սակայն մասնաւոբ Հոգածու՜ 

թեան առարկայ դարձնել անոնցմէ ա– 

մէնէն տաղանդաւորները։ Այսպէս է որ 

«գտաւ» եւ լոյսի բերաւ Համաստեզր ւ 

Առանց քհ ՚ Գարբինեան ի սրատես աչքին 

մենք պիտի չունենայինք այսօրուան 

Համաստեղը՝ նրբարուեստ գիւղագրին 

իսկ խոստովանութեամր ։ Եւ մեր Նորա-

գոյն գրականութեան ամէնէն պայծառ 

անուններէն մէկը Համասաեղյլ յայտ-

նագործելու պատիւն իսկ երախաարման 

գէմք մը կը դարձնէ Հեղինակաւոբ խըմ– 

բադիրը քհ • Գարբինեան , բրգացած « Հ ա յ – 

բենի ք՛էներու անխոնՀ կերտի քր : ( * ) 

( • ) Մ խ ա ք Ս՝ծծւսրծ60ք (մաեուան 0 0 - ա մ . 

Էակին աււր-իւ կ՛արժէ վերյիշէլ այս իրողու-

թիւնը) իր առա չին գործին մէքն իսկ «յնահա–. 

ահ լուն համար համակրելի անկիւն մը սրձանա~ 

գրուած մնաց Արամ Անսանհանի անունը մհքկ 

գրականութեան պատմության մէշ , միճչգեո. ա՛-

նոր նման այլ «յրիչնհթ (էնովք Արմէն, Փ ա յ . 

լակ) , որոնք «րան» մըն էին այդ օբերու&լ 

ի սպաո խորտակուէ ցան եւ մոռացութեան մատ– 

Օքւեցան՛ հեգնէ լնուն համար հայ րանաոսւէւլ– 

ծութէսւն «Արհւ հրգոզ եիւաՏդ, հանճարեղ պա» 

տանին»« (8 ՚ Գ՛) 
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Այլ հ^՚ՍՊ ԿԸ. *Նար գույ-

նի իր րազմ արժէք ՀՀայ–Բոյժ՝&ը% իր 

նպաաա կն էր որչափ Հայ սերունդներու, 

ֆիզիքական փրկութիւնը, անոնց մտա-

յին Հորիզոնի պայծառացումը, պայքա-

րը խաւարի դէմ նո յնքան մըն աչ Հա յ 

լեզուի մաքրակերտումը, դիտական նոր 

բառերով եւ ասոյթներով Հարստացու– 

մը է Իր շքեղ եւ մաքրափայլ լեզուին 

դրոշմը կը դնէր իւրաքանչիւր է Հի վը– 

րայ , մասամբ ինք կը լեցնէր իր Հան-

դէսը զանազան դրչանուններովէ Վկայ– 

եալ բժիչկ եւ քաՀաՀմուտ բժշկական 

արուեստի կիրարկման եւ ժողովրդակա-

նացման՝ ղդոյչ էր որ տեղեկութիւն մը, 

դարմանում մը սխալ չՀասկցուին եւ շե-

ղելով իրենց նպատակէն չվնասեն ըն-

թերցողին : Ատոր Համար ալ զանց կ առ-

նէր նման յօդուածներ , եթէ նոյն իսկ լաւ 

շարադբուած էին եւ կը կրէին յայտնի 

ստորագրութիւն մը յ Բայց չայն կը բա-

նար է Հերը նոր գիւտերու աւետման առ-

ջեւ, եթէ անոնք ճշմարտապէս կը յուսա-

դրէին իր ապագայով մտաՀոգ Հիւանդ 

մարդկութիւնը է 

Ի)որաաարած ու Հարուստ Հանք մըն 

է այսօր Հ.Հայրենիք%ներու Հաւաքածոն ՚. 

Աբբատաշ քարերոլ թանկագին ման-

եակ մըն է «Հայ–Բոյժ»ի շարքը, արդի 

Հայ դպրութեան վզին զարդը է 

Այո՛, կան խմբագիրներ, որոնք եր– 

նունդ կու տան գրագէտներու, կը բա-

նան նոր ակօսներ մշակոյթի անդաստա-

նի եր կա յնքին , կը լուսաւորեն իրենց 

ժամանակաշրջանը : 

հյմբագ իրն եր ալ կան, որոնք կը 

սպաննեն գրագէտը, աշխատակիցը, ա– 

նա պատ ի կը վերածեն մշակելու ձեռնար-

կած իրենց Հողը, իրենց տխրայած ըստ– 

է֊երը կը ձգեն օրերու եւ տարիներու վր– 

բայէ 

ԱռաՀիններուն վեհագոյն ներկայա-

ցուցիչներէն էին երկու անմահ դէմքեբը 

/ / • . Գարբինեան եւ Շ ՚ Նարդունի յ 

Զկան իրենք այսօր, բայց կը մնայ 

իրենց գործը անխորտակ , իրենց վա– 

ռած լո յսը շողարձակ, իրենց շունչը 

կենարար է 

Ու մնացողները, գործը շարունա-

կողները , երբ կը քալեն, կը թափառին 

Հա յ դպրութեան անտառին մ ԷՀ* կ երա-

գեն զիրենք, կը փնտռեն իրենց նման մեծ 

դէմքերոլ թանկագին ներկայութիւնը, 

ոգեղինացած այլեւս, ու կը լսեն յարա-

ժամ անոնց ձայնը, մշտաՀունչ պատգա-

մը շշնչացող Հովերէն ու սօսափող տե-

րեւներէն. «Անսասան Հաւա՛տք, յարա-

տեւ ճի՛գ, անսակարկ ղոՀողութի՚ւն, 

վասն Հայ դպրութեան, Հայութեան յա– 

ւերժացման% է 

0. ԳԵՀԱՐ՚Ի 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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Ս՚աքսիմ Կ&ր՚իի ծճնդեան 100–ամհակի& 

սաիթով, այո տարի, այ® ամիսներուն մա&ա– 

ւանդ, Հայաստանի թերթերը կը յոլշա– 

գրութ իւններով ու գնահատական կաթ» կամ ծա-

ւալուն «յրութիւննէրով յ 

Աղատ աշխարհը, իր կարգին, անդրադար-

ձաւ կորքիի 100-ամեակին, կիրարկելով, ան-

շուշտ, քիչ մը տարրեր արժեչափեր ու անտես– 

ւած վկայ ութիւններու լոյ սով Փորձեց աւելի 

պայծառ ընծայել մեծահռչակ գրագէտին դէմքը։ 

Այգ վկայութիւններէն մէկը, հետագայ է– 

շերուն վրայ հայ սւցուած գրութիւնն է , առնը– 

ւած «Ֆիկարօ» գրականի անցեալ տարուայ Դեկ– 

տեմրերի մէկ թիւէՏ: Ըստ թերթին տուած ծա– 

նօթա գրութե ան, այս գրութիւնը ՓԲաՏս1»Բէ&ով 

լոյս կը տեսնէ առսւշին անգամ հւ ցարդ օտար 

որեւէ լեզուի չէ թարգմանուած։ Անոր անծանօթ 

կը մնայ մինչեւ անգամ ռուս ընթերցող գանգը– 

.ւածին մեծագոյն տոկոսը։ 

Փեթրոկրատի հՆ«1> կեանքֆ թերթին մէշ 

ստորագրուած այս եւ յեղավաիւութեսւն ստեղ-

ծած ահարեկչական մթնոլորտը պատկերացնող 

իր շարք մը այլ գրութիւններուն շատ սուղ վը– 

նարեց կորքի։ Սկսաւ հալածանք մը իրեն դէմ» 

ենթարկուեցաւ ուղղակի սպառնալիքներու եւ 

այդ պատճառով՛ ինքզինք դուրս նետեց (1921) 

իր հայրենիքին սահմաններէն եւ Գերմանիոյ եւ 

Ւտալիոյ մէշ քաշքշեց տարագիրի կեանք մը ։ 

լք. կորքի Մաւկսւա վերադարձաւ միայն 

1925-ին, սովետ կառավարութեան րուոն րաղ– 

ձանքին ընդառաշելով եւ մեռաւ 1936-ի», Մ»®– 

կուայի մեծ դատավարութեանց օրերուն, իար»– 

հըրդաւոր պայմաններու մէշ ։ Ատալինհան քա-

րոզչութիւնը «մերժեց» հաւատալ գրագէտին րնա– 

կանոն մաեուան եւ Փութաց սպաննուած ըլլա-

լու լուր մը տարածել, մեղքը րարդելով «Թրոց– 

քի-Պուիարին հրոսակաի>ումր»ին վրայ ։ 

6եղաՓ&իօւթեան առաշին օրերու արիւնա– 

հեղութիւնները րնութագրող այս ուժեղ վաւե-

րաթուղթին աոշեւ, Սսւալինի դաժան ոճին ու 

ոճիրներուն շարքը մտարերող անձերը իրենց 

կասկածը կը կեդրոնսւցնեն հոս յայտնուած յան-

դուգն մտածումներուն վրայ եւ կը կարծեն, թ է 

կորքի գոհ գացած է ստալինեան սադրանքի մը» 

երկու թշնամի նոյն ատեն եւ մէկ հարուածով 

սպաննելու անոր մաքիավէլութեաձ: 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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Պատմութեան անկողմնակալ ձայնը 

օր մը պիտի խօսի աշխարՀԷւն եւ ցոյց 

սլիաէ աայ, թէ ինչքան մեծ, Հերոսական 

եւ արդիւնաւէտ եղած են մտաւորական 

աչխատաւո րութեան ճիգերն ու. տաւյնա– 

սլը 90–ական թուականներէն մինչեւ պա– 

տերաղմին սկզբնաւորութիւնը: 

Տասնեակ Հազարներով որակաւոր 

բանուորներ ղոՀ գացին անիծեալ պատե-

րազմին ւ Անոնք փոխարինուեցան մար– 

դոցմով , որոնք, զինուորական ծաոա– 

յութենէն խոյս տալու նպատակով, մ ե– 

քենաներուն աոՀեւ անցան ^աշխատելու 

Հայրենիքի պաշտպանութեան Համար»։ 

Օտար՝ աշխատաւոբութեան Հոգեբանու-

թեան , տՀաս՝ քաղաքականօրէն, անգի-

տակից եւ զուրկ՝ բանուորներուն յա-

տուկ այնքան բնական նոր մշակոյթ 

կերտելու կարողոլթենէն, այս նոր մար-

գոց գերագո յն փափաքն է , ամէն գնով 

եւ կարճ ժամանակի մը ընթացքին տի-

րանալ նիւթական բարեկեցութեան։ Աք 

նոնք ատակ չեն ընդունելու եւ կեանքի 

վերածելու ընկերվարութիւնը : 

Այսպէս , ընտրեալ աշխատաւորու-

թեան մնացորդացը, որ կրցաւ վերապբիլ 

պատերազմի արհաւիրքէն եւ ներքին 

պայքարներու աւերէն, ինքզինք ողող– 

ւած կը գտնէ մարդկային զանգուածի 

մը կոզմէ, որուն Հեա Հոգեկան ոչ մէկ 

կապ ունի ւ Այս նոր մ արդի կը կը խօսին 

բանուորներու լեզուով , սա կա յն անՀա– 

ղորդ են անոնց ապրումներուն ։ Անոնց 

միակ նպատակն է ոչնչացնել բանուորա-

կան դասակարգի ամէնէն որակաւոր 

խաւը : 

Անտաշ ու պարզմիտ ա յս զանգուա-

ծի մոլեգնած բնազդները ունեցան նաեւ 

իրենց տեսաբաններն ու խօսնակները, 

որոնք անասնական անի շխանութեամր 

մ ը , ինչպէս կը տեսնենք, կուզեն գործի 

վերածել Փրուտոնի մը խեղճ գաղափար-

ները եւ կը մոոնան Ա՝արքսը տ Ըմբոստա-

ցած մանր պոլրժուազիայի այս առաջ-

նորդները փոխան ընկերվարութեան կ՛ու-

զեն գործադրել Փուկաչէվինան եւ ա– 

ռանց միջոցներուն միջեւ խտիր դնելու 

ընդՀանրական Հաւասարութիւն մը կը 

պարտագրեն, բաբոյական եւ նիւթական 

մարզերուն մԷՀ։ 
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8ասով ել հարկադրաբար կը խօսինք 

այս բոլորի մասին, որովհեաեւ գիտա-

կից աչխատաւորութիւնն Է, որ պիաի 

գիմագրէ օաար ուժերու, կողմ է մեր մ ԷՀ 

ներմուծուած մեղքերուն եւ սարսափնե-

րուն յ 

ՎստաՀ եմ որ գիաա կից ոեւէ բան-

ւոր Համաձայն չի կրնար գանուիլ Աօֆի 

Փանիայի ձերբակալման ։ Լէկ"վքայէ 

մօա, իր Հիմնած «ժողովրդային աան» 

մէ9, ան Հնարաւորութիւն տուաւ չաա 

մը բանուորներու որ մտածել եւ դատել 

սորվին։ Այս լուսամիտ կնոՀ ամբոզՀ 

կեանքը նուիրուած եղաւ բանուորական 

միջավայրերու մ ԷՀ՝ մչակոյթի տարած-

ման ։ Եւ ահաւասիկ, այսօր բանան է ան ։ 

թուրկենէվ արդէն գրած է որ երախտա-

գիտութիւնը երբեք կապ չունի լաւ ա– 

րարքի մը Հետ եւ այս պարագային խօս– 

քըս չի վերաբերիր երախտագիտութեան ։ 

ինչքա՛ն նահանՀած է մեր մ ԷՀ, գեղե-

ցիկ գործ մը արժեւորելու մարդկային 

տարրական արժանիքը ։ 

Գիտակից աչխատաւոբութիւնը , սա-

կայն % պէտք է պաՀԷ այգ արժանիքը։ 

Նախկին նախարար՝ Բօնօվալով, պար-

կեշտ մարգ մը, իր Վիչուկայի գործա-

տան մօտ չինել տուաւ Հժողովրդային 

տուն* մը, զոր իբրեւ տիպար կարելի է 

ցոյց տալ։ Բ օն օվալով բանտն է Հիմա։ 

Այս անտեղի ձերրակալութեանց պատաս-

խանատուութիւնը Հ ետագային պիտի 

ծանրանա յ բանուոր դասակարգի խըղճ– 

մըտանքին վրայ ։ 

կարգ մը միջավայրերու մ ԷՀ, որոնք 

իբրեւ թէ €յեղափոխական աչխատաւո– 

րութեան կամք/դ կը ներկայացնեն , ներ– 

մ ո լծուած են մեծ թիւով մարդիկ , որոնք 

բարոյական դիմագիծ չունին, արկա-

ծախնդիրներ են կամ Օրխանայի գործա-

կալներ ւ Ա՛ Պ • Լունաչարսկի, իբրեւ 

դաստիարակ բանուորներուն պարտա-

գրած է բոլորովին կասկածելի կարո– 

ղութիւննեբով բանաստեղծ մը Եասսի– 

նըսկի։ Ասիկա ցոյց կու տայ որ Հետըղ– 

Հետ է կը գունաթափին բանուոր դասա-

կարգի դրօշները, կ^ա յ լասերի աչխատա-

ւոբութիւնը է 
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Ներկայիս մեծ ճիգ կայ խորՀրգա֊ 

րանէն դուրս ձգելու Սահմանադրական 

եուսա կցութեան կողմնակիցները ։ Ա— 

ոանց նկատի ունենալու որ ժողովուրդի 

կարեւոր մէկ մասին Հարազատ ներկա-

յացուցիչներն են անոնք, մեզի Համար 

էական է ընդգծել որ անոնց Հեռացումը 

Հարիւր Հազարաւոր քաղաքացիներու 

կամքին կոպիտ բռնաբարումն է Տ Հարկ 

է նաեւ աւելցնել որ սաՀմանադրական– 

ները իրենց չարքերուն մ ԷՀ ունին մեր 

երկբի ամէնէն զարգացած, ինչպէս նաեւ 

մչակոյթի բոլոր մարզերուն ամէնէն ո-

բակաւոր դէմքերը ։ 

Գիտակից աչխատաւոբութիւնը պէտք 

չէ . • . մոռնա յ որ ա յսօրուան բոլոր կա-

տարուածները իր անունով են ։ իր իմ աս-

տութենէն եւ խղճմտանքէն կախում ու-

նի պատմութեան անողոք վճիռը ։ քա-

ղաքականութիւնը ամէն բան չէ։ Պէտք 

է պաՀ պանել կտոր մը խիղճ եւ մաբգ– 

կային այլ զղացումներ ։ 

7 Գեկահմրեր 1917 

(1՚4»ա|ու|ւ)1.ւ*գ|ւ կօւք|աա«»6հ*ր կը 
փ6աց6եճ եւ կօա«1ւա6 կք> (քատ6հ6 
«.ուս |ւա(ւուոք դասականը.))։ 

Բանուորութիւնը նոր մչակոյթի մը 

կերտիչն է» * Այս թառերուն ետին կը 

պաՀուի գեղեցիկ երազը արդարութեան 

յաղթանակին, տրամաբանութեան , գե-

ղեցկութեան, երազը՝ անասունին եւ ա– 

նասնակա նին նո ւաճ մ ան ւ Հազարաւոր 

մարդիկ, ԲոլոԲ գասակարգերէն մեռան 

այս երազի իրականացման Համար է 

Բանուորութիւնը իշխանութեան վը– 

րայ Է եւ բոլոր Հնարաւորութիւնները ու~ 

նի ստեղծագործէ լու ազատութեան մ ԷՀ։ 

Ժ՛ամանակն է եւ տեղին՝ տալու Հարցու-

մը - ինչո՛՛վ կարտայայտուի այդ ստեղ-

ծագործութիւնը։ ժողովրդական կոմի-

սարներու կառավարութեան» Հրամանա-

գրերը լրագրային թերթօններ են, ուբիչ 

ոչինչ է Զուրին վբայ երկժանիով գըք– 
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լածք) գրականութեան կը նմանէն եւ. Հա՛-

կառակ որ կարգ մը արժէքաւոր գաղա-

փարներ կան անոնց մ ԷՀ, կեանքէ ա յժ– 

մ ու. պայմանները Հնար ասոր չեն գար֊ 

ձընեբ անոնց իրագործումը : 

Աեղափոխութենէն ասղէն տասը Հա-

գար կը նկատուի թէ՚-ը լինչէ են թարկը– 

լածներուն ։ ԱՀա թէ էնչպէս Հանրապե– 

աութէւնը կը գատէ էրեն գէմ մ եղան~ 

չողներըւ Ալեքսանտրովսկէ չուկայէն 

մ օտ գող մ ը կը ձերբակալուէ յ Զա յն լաւ 

մը խոչտանգելէ ետք , ամբոխը կը կազ-

մակերպէ քու էարկութէւն մ ը Ի ՞ ն չ տե-

սակ մահով պատմել գողը, խեղդամաոՀ 

թէ գնգակաՀարւձէթէւն ։ Ի վերՀոյ գողր 

կը նետեն սառցայէն Հուրէ մը մէՀ։ Բայց 

խեղճը կը յա Հո ղի գուրս գալ եւ կառչէլ 

եղերքէն ։ Այն ատեն, ամբոխէն մէկը կը 

յ առա Հան ա յ ել գնգակով մը կը սպաննէ 

զայն ։ 

Ա՝ եր պատմ ութեան մ ԷՀ, մ ԷՀնադարը 

յայտնէ է էր վայրագութեամբ , րայց 

նոյնէսկ այգ մթէն գարերուն, երբ մա– 

Հապարտ մը լաւ կախ ուած չըլլալուն 

պատճառով կ՝էյնար կախաղանէն, կը 

խնայէէն անոր կեանքը՛. Ի՛՛նչ ազգեցոլ-

թէւն կը գործեն նոր սերունգէն վրայ, 

խուժանէն կողմ է գործուած նման ոճէր– 

ները ւ 

կարճ ժամանակ մը առաՀ կ՝ամբաս– 

տ անէ էն ղիս էբրեւ ^գերմանացիներուն 

ծա խո լած» եւ ձԴ՚ուսէոյ դաւաճանէ յ Հէ– 

մա կ՛ամբաստանեն ղիս էբրեւ ՀսաՀմա– 

նագրականներուն ծախ ուած մարդ՝» եւ 

^բանուորական դասակարգէ դատ էն դա-

լա ճան ֆ է 

Այս ամբաստանութէւնները անձնա-

պէս չեն յուղեր զէս , սակայն անոնք 

մէՀս կը ծնցնեն տխուր եւ Հէասթափ 

մտածումներ ամբաս տանողներու բարո-

յական Հասկացողութեան եւ Հանրային 

խղճմտանքէ մ աս էն ւ 

Այսպէս է թե թեւ.օրէն, երբ կ՝ամբաս– 

տանէք նաեւ զէրար էբրեւ դաւաճան, 

վարձկան եւ կեղծաւոր, բացայայտ է 

թէ այդ ձեւով» դուք ամբողԼ (հուս է ան 

կը ներկայացնէք , առանց բացառութեան , 

էբրեւ անպատէւ եւ անպարկեշտ մար-

գոց մ ով բնակուած, առանց անդրադառ-

նա լու որ դուք եւս ռուսեր էք: 

Ինչպէս կը տեսնէք, շատ զուարճա-

լի է , աւելին նաեւ շատ վտանգաւոր, 

որովՀետեւ անոնք որ այս աղտոտ խաղը 

կը խաղան է անզգալիօրէն կրնան էնք– 

զէնքն էն Համոզել որ ամբովՀ (հուս է ան 

անպատէւ ել ապականած մարգոց երկէր 

մըն է ; էս կը սէրեմ աշխատաւոր մար-

գը , աբեան կապով ինքզինքս կապուած 

Կը զգամ անոր, սէրոյ եւ յարգանքէ ըզ– 

գացում մը ունէ մ անոր անչափելի գոր– 

ծէն Հանգէպ ։ ՎերՀապէս , ես կը սէրեմ 

(հուսէան ։ 

Այո՛ , տարակոյս չկա յ որ ժողովուր-

դէ կոմէսա բները կը Ժպտէն արՀամար– 

Հանքով X Բայց ատ է կա զիս չի մեռցներ ւ 

Ա յ ո ՛ , ես կը սէրեմ (հուսէան տագնապով 

ել տառապանքով յ կը սէրեմ ռուս Ժողո-

վուրդը ։ 

Ասկէ է որ կը սկսէ էմ վճռական եւ 

անտեղիտալի բաժանումը ժողովուրդէ 

կոմ էսարնեբու խելառ գործունէութե– 

նէն : կը կարծեմ որ տեսաբանական ծայ– 

րայեզականութէւնը (Մաքսիմալիզմ) չա-

փազանց օգտակար է ռուսերու ազատա-

գրուած Հոգիին Համար յ Ան պէտք է մղէ 

զայն դէպի մեծ եւ դժուարին պրպտում– 

ներու, Հրաւիրէ զայն անՀրաժեչտ գործ-

նական ութեան , զարգացնէ այս անփոյթ 

Հոգիին մէՀ նախաձեռնութեան ոգին եւ 

ընդՀանրապէս տայ անոր ձեոնՀաս պաշ-

տօն էութիւն մը եւ զարթօնք մը։ 

Աակայն, Ամօլնիի անիշխանական 

Համայնավարներու ել պատեհապաշտնե-

րու գործադրած ծայրայեղականութիւնը 

վնասակար է Ռուսիս յ եւ ամէնէն առաՀ 

ռուս բանուորական դասակարգին Հա-

մար է 

Ժողովուրդի կոմիսարները (հուսիան 

կը նկատեն Հում նիւթ փորձարկութեան 

Համար է Ռուս ժողովուրդը իրենց Համար 

ա յն ձեւն Է, որուն գիտնականները թի– 

ֆուսի մանրէն կը ներարկեն, որպէս դի 

անոր աբեան մ ԷՀ, Հակաթէֆուս պատ– 

լաստի շիճուկը պատրաստուի * ճիչդ 

միեւնոյն անգութ եւ ի յառաՀագունէ 

ձախողութեան դատապարտուած փոր՛– 
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ձար կզութիւնն է , որ կոմիսարները կը 

գործադրեն ռուս ժողովուրդին վրայ I 

Ամօլնիի բարենորոգիչները (իուսիա֊֊ 

յով երբեք մտահոգ չեն։ Այլ ամենայն 

պաղարիւնութեամր զայն կը նկատեն 

զոհ մը համաչի/արհա յին կամ համ եւրո-

պական յեղափոխութեան իրենց երազին 

համար է 

/ի ուս կեանքի նեյ՛ կա յ պայմաններուն 

մ ԷՀ ընկերա յին յեղափոխութիւնը տեղ 

չունի, որովհետեւ անկարելի է գրեթէ 

ոչինչէն մեկնելով, ընկերվարացնել եր– 

կըրի գիւղացիութեան 85 տոկոսը , որուն 

մ ԷՀ կը գտնուի նաեւ քանի մը տասնեակ 

միլիոն հաշուող թափառաշրՀիկ փոքրա-

մասնութիւն մը ։ 

Այս անմիտ փորձարկութենէն առա– 

Հին տուժողը պիտի ըլլայ բանուոր դա-

սակարգը | որովհետեւ ա՛ն է յեղափո-

խութեան առա Հա մ արտ ի կը : 

Եւ ասոր համար է որ խօսքս կուղ-

ղեմ այն բանուորներուն , որոնք , երկրին 

մ ԷՀ, իրենց դաստիարակչական դերը 

կըմբռնեն։ քաղաքական գիտակցութեան 

տէր ա շխատաւո բութի ւնը պէտք է խո– 

բապէս վերաքննութեան ենթարկէ իր 

գիրքը հանդէպ ժողովոլրգի կոմիսար-

ներու կառավարութեան ։ Ան պէտք է 

նաեւ մեն– զգուշութիւն ցոլցաբերէ այդ 

կառավարութեան ընկերա յին գոր հ՜ու-

նէ ութ եան հանդէպ ։ 

Ինչ կը վերաբերի ինծի, իմ կարՆիքս 

հետեւեալն է - մ՛ողովուրգի կոմիսար-

ները կը փճացնեն եւ կորստեան կը մատ-

նեն ռուս բանուոր դասակարգը ։ Անոնք 

ձախաւերութեամր կը վտանգեն բանուո-

րական շարժումը, զայն աոաՀնո բդելով 

անհեթեթութենէն ալ անդին ։ Անոնք 

հայրայեղօրէն դժնդակ պա յմ՛աններ կը 

ստեղծեն ա շխատաւո րութեան ապագայ 

աշխատանքին եւ երկրին յառաՀգիմու– 

թեան համար ։ 

Ես բոլորովին անտարբեր կը մնամ, 

երբ փորձարկուներու եւ պատեհապաշտ-

ներու ^կառավարութեանդ մասին իմ ու՜ 

նեցած կարծիքիս պատճառով, ինծի այս 

կամ այն պիտակը կոլ տան % Բա յ ց , ռուս 

բանուոր դասակարգին ճակատագիրը ղիս 

անտարբեր չի կրնար թողուլ է 

Եւ այնքան ատեն որ հնարաւոր ըլ-

լա յ , պիտի չգադրիմ ռուս ա շխատաւո– 

րութեան կրկնելէ - Բեղ կուղարկեն դէ– 

պի կորուստ, կը գործածեն քեղ ան– 

մարդկային փորձարկութեան մը իբրեւ 

հում նիւթ, քու ղեկավարներուդ աչքին 

դուն տակաւին մարգ արարած չես % 
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*Ի6յ որ աւքԷՏԷՏ աւհ||ւ զիս կը 
վախցնէ, ա"յ6 է՝ որ յեղափոխու-
թիւնը իր ւքէշ չի կրեր ւքաոյկայիճ 
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Տեղափոխութիւնը կ՚արմատանայ • • • 

սանձարձակ ռամ կավարութիւնը մար– 

գոց, որոնք յեղափոխութիւնը 4-կը խո-

րացնենք , սկսած է տալ յայտնապէս ա– 

ղի տա լի իր պտուղները, ամէնէն բարձ-

րորակ եւ գիտակից բանուոր դասակար-

գի ընկերային չահերոլ տեսակէտէն։ 

Գործարաններու եւ ա չխա տատ եղիներ ու 

մ ԷՀ արդէն կը սկսի անգութ պայքարը 

որակաւոր բանուորներուն եւ լարախա-

ղացներուն միՀեւ։ Այս վե ր Հինն ե րը ս կբ~ 

սած են պնդել որ վարպետներն ու ո բա– 

կաւոր բանուորները պուբժուանեբ են | 

Տեղափոխութիւնը կը շարունակէ արմա-

տանալ փառքին համար այն մարգոց, ո– 

րոնք փորձեր կը կատարեն աշխատաւոր 

ժողովուրդի ապրող միսերուն ւէբայ է 

Եւ բանուորները, ըմբռնելով պա-

հո ւն ողբերգական բնո յ թ ը , խորունկ 

տագնապ մր կ՝ապրին յեղափոխութեան 

ճակատագրին հանդէպ ։ 

Հ^ը վախնամկը գրէ ան ոնց մ է մ է– 

կ ը ո ր օրը մօտեցած ըլլա յ է երբ զան– 

գըւածները այլեւս պիտի չրաւարարուին 

համայնավարութեամբ , ամբողՀովին պի-

տի կորսնցնեն իրենց հաւատքը ընկեր-

վարութեան հանդէպ եւ իրենց հայեաց– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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ՔԸ պիտի ուղղեն դէպի անցեալը, դէպի 

մթին միապետութիւնը։ Այն ատեն, ժո-

ղովուրդներու ազատագրման դա ար , 

Հարիւրաւոր աարիներոլ ժամանակով մը 

կորսուած պիաի ըԱայ է Կը Հաւատամ, որ 

ատիկա պիտի պատաՀի, որովՀետեւ 

րոլշեւիղմը պիտի չիրագործէ կիսագրա– 

գէտ զանգուածներուն ր ոլոր ակնկալու^– 

թիւնները յ Էլ աՀաւասիկ ես չեմ գիտեր , 

թէ ինչ պէտք է ընենք... մ ենք, որ կը 

գտնուինք ա յս զանգուած՛ներուն մ ԷՀ, 

որպէսղի ընկերվարութեան ել ա յս եր կրի 

վյրայ լաւագոյն կեանքի մը Հաւատքը 

չմարի» ։ 

Հ՚Աո յնիսկ շատ քիչ զարգացման տէր 

բանուորի մը կացութիւնը, անբան զան– 

գըւածի մը մ ԷՀ, կը սկսի նմանիլ մէկու 

մը յ որ ինքղինք օտար կը զգայ իր Հա-

րազատներու ն մ ԷՀ», կը գրէ ինծի ոլրիչ 

բանուոր մը է 

Այս գանգատները ՀետզՀետէ աւելի 

յաճախակի կը լսեմ ։ Անոնք կը ցուցնեն 

Հաւանականոլթիւնը բանուոր դասակար-

գին մ ԷՀ իւորունկ ճեղքի մը։ Ո ՚ ֊ ր ի չ բան-

ւորներ , այսպէս կը գրեն ինծի ՚ 

- Ընկե՛ր, պէտք է ուրախանաս ։ Աշ-

խատաւոր ութի ւնը յաղթական է՛՛՛է 

(հիզիքական ճնշումներու. միՀոցով 

գաղափարները յաղթանակ չեն տանիր : 

(Հաղթականները սովորաբար մեծՀոգի 

են •» թեբեւս յոգնած ըյյալու պատճա– 

՛էլով ։ Աշխատաւոր ու թիւնը մեծՀոգի չէ ։ 

Ատոր փաստը տեսանք Փանինայի, Պօ լ– 

տիրէվի , ՚Բօնօվալովի , Պերնատսկիի , 

՚Բարթաչէվի, Տօլկօրուկովի եւ այլոց 

Հարցերուն մ ԷՀ, որոնք անծանօթ պատ-

ճառներով բանտարկուեցան ։ 

Թուած անուններէս զատ, Հազարնե-

րով | այո՛, Հազարներով բանուորներ եւ 

անօթի ղինուորներ կը գտնուին բանտե– 

բու մԷՀ* 

Ո՛չ, աչխատաւորութիւնը մեծՀոգի 

չէ։ էւ սակայն պէտք էր որ յեղափոխու-

թիւնը կարելի արդարութիւն մը Հաստա-

տէր եբկբին մ ԷՀ։ Աչխատաւորութիւնը 

յաղթական չէ, եղբայրասպան կռիւը կը 

տիրէ ամբողՀ երկրին մ ԷՀ, Հարի լինե-

րով ել Հազարներով մարդիկ զիրար կը 

սպաննեն։ Հ.Փ րաւտա» յի մ ԷՀ խելագարներ 

կը պոռան - Հ&՝ա յօ՛դ , թայօ՛դ , սպան-

նեցէ՚ք պուրժուաները, սպաննեցէ՚ք Բա– 

լէտինի կողմնակիցները» ։ Աակայն պուր– 

ժուաներն ու ՛Բա լէտինի կողմնակիցներն 

ալ մուժիկ—զինուորներ են, բանուոր– 

ղինուորներ են ։ Զանոնք է որ կը սպան-

նեն , անոնք է որ կը սպաննեն կարմիր 

պահակները ։ կարծես թէ եզրայբասպան 

այս պայքարը տեղի կ՝ունենայ միայՏ ա– 

նոր Համար որ Լենինը կառչած մնայ 

մանր քաղքենի Լք իլի ուկովի մազերուն եւ 

Ա՝իէիուկովը Լենինի յորդ խոպոպներուն Տ 

«կը խնդրեմ, իշխաններ, կռուե-

ցէ՛ք՛՛՛»* ք՝այց իշխանները չեն որ կը 

կռուին , ծառանե՛րն են, եւ ոչ մէկ պատ-

ճառ կայ մտածելու որ կռի*֊ը չուտով 

վերՀ կը գտնէ է 

կարելի չէ ուրախանալ ի տես երկրի 

ւէոբծօն ուժեբոլ փոխադարձ սպանդին է 

ինքզինքնին Հեգնելու Համար կարծես , 

Հազարաւորներ կը տողանցեն փողոցնե-

րէն հ.Կեցցէ՛ խաղաղութիւնը» պոռալով: 

ինչ որ ամ էն էն աւելի զիս կը զար-

մացնէ, ինչ որ ամէնէն աւելի ղիս կը 

վախցնէ , ա՛յն է ՝ որ յեղափոխութիւնը իր 

մէՀ չի կրեր մարդկային Հոգեկան վե-

րածնութեան մը նախանշանները, մար– 

դի կը աւելի անկեղծ, աւելի պարկեշտ 

չ՚ըներ, չի բարձրացներ իրենց Համա-

րումը իրենց մասին, չի բարձրացներ ի– 

րենց աշխատանքին բարոյական արժէքը։ 

կան անշուշտ մարդիկ , որոնք սիրա-

մարգերու պէս կը պատին եւ կը նմանին 

կրկէսի ըմբշամարտիկներու, որոնք յա– 

Հողած են իրենց Հակառակորդին կռնա-

կը գետին բերել, բայց կարժեր այս 

մարգոց մասին խօսիլ։ Մինչդեռ, ընդ-

Հանրապէս , զանգուածին մ ԷՀ, կաբելի 

չէ նկատել յեղափոխութեան կենարար 

ազդեցութիւնը Հանրային զգացողակա-

նս լթեան վրայ ։ Ա՚արդը նոյնքան աժան 

կը գնաՀատուի , ինչքան անցեալին է Անց-

եալի բարքերն ու սովորութիւնները չեն 

անՀ ետացած տ \թերկայի իշխանութիւն– 

ները նոյնքա՛ն կոպիտ են, ինչքան Հինե-

րը եւ նոյնիսկ արտաքնապէս նուաղ դաս-

տիարակուած է Այսօր ուան ոստիկանա– 
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տուներուն մ ԷՀ ալ անցեալին պէս էլը պո-

ռան և ոտքերնին գետէն կը զարնեն ։ կա-

շառք կ՝ընգունին ա՛ յն պէս , էնշպէս կ՝րն– 

գունէ էն Հէն դիւանա կա լներ ը ։ Ղ՝արձեալ 

ոչխարներու. Հօաէ նման մարգէկ կը 

Հրուէն բանտերէն ներս է Ինչ որ նեխած 

Է եւ վտանգաւոր չէ անհետացած տա-

կաւին է Աս է կա գէչ նախանշան մըն է , 

որ ցոյց կու տայ, թէ մէայն ֆէզիքական 

րէբտ ուժ՜ն է , որ տեղափոխուած է է Այս 

փոփոխոլթէւնը երբեք չէ փութացուցած 

Հոգեկան ուժ՜երուն աճը $ 

Աակայն, կեանքին իմաստը, այս 

բոլոր աղտեղութեանց արդարացումը, 

կը կայանայ մէայն մեր Հոգեկան եւ բա-

րոյական կարողութեանց զարգացման 

մ է ի 

Այո ԲոԼորէ մասին խօսի/ր կանխա-

հաս է տակաւինէ Նախ մենք պէտք է 

տիրանանք իշխանութեան է 

իշխանութեան նման ստորին թոյն 

գոյութիւն չունի ։ Պէտք չէ մոռնանք ա– 

սիկա, որպէսղի իշխանութիւնը մեզ ալ 

չթունաւորէ, վերածելով մեզ աւելի 

նողկալի մարդակերներու , քան անոնք* 

որոնց դէմ պայքարած ենք մեր ամբովՀ 

կեանքի ընթացքին ։ 

• « » Կրնան ձերբակալել Իրաքլի \ք եր– 

թէլին » նուիրեալ եւ պարկեշտ քաղաքա-

գէտ մը է 

Մ իապետութեան գէմ պա յ քար ած 

ըլլալուն Համար, բանուոր դասակարգին 

շահերը պաշտ պան ած ըլլալուն Համար , 

Հին կ աոյսվարութիւնը վարձատրած է 

Ծ երթէ լին արգելարանով եւ թոքախտով I 

Այսօր, նոր կառավարութիւնը, յա-

նուն , այսպէս ասած, ա շխատաւո բու՜ 

թեան կամքին, կ՛ուղէ վարձատրել Ծեր֊ 

թէլին բանտով է ինչո՛՛ւ է Ջեմ Հասկնար է 

Տեղեակ եմ որ Ծ երթէ լին վտանգա-

ւոր կերպով Հիւանդ է , բայց չեմ Հա-

մարձակիր անարգել այդ քաջասիրտ 

մարդը, իրեն Համար գթութիւն Հայցե-

լով։ Մնաց որ, որո՛ւն պիտի ներկա յա– 

ցընէի պաչտպանոզականս ։ էուրՀ, տրա-

մաբանող եւ իրենց գլուխները չկորսըն– 

ցուցած մարգիկը, այսօր ինքզինքնին կը 

կարծեն դժ՜բախտաբար անբնակ Հանա– 

պատիֆ մը մ է ի Անոնք զինաթափ եղած 

են ախտագին կիրքերու փոթորիկին դի-

մաց ։ կեանքը կառավարուած է մարգոց 

կողմէ | որոնք գրգռութեան եւ յուսա– 

Հատութեան մնա յուն վիճակի մը մ է 9 

են է Այս վիճակը ճանչցուած է օրէնքին 

կողմէ իբրեւ պատճառներէն մէկը, ո– 

րոնք իրաւունք կու աան ոճրագործին 

օգաուելու մեղմացուցիչ դէպք յանցա– 

նացէն, բայց, ամէն պարագայի, ասիկա 

Հպատասխանատուութենէֆ զերծ վիճակ 

մը չէ։ 

Հքաղաքացիական պատերազմըծ, այ-

սինքն՝ փոխադարձ ոչնչացումը ընկեր– 

վա րութեան , ի մեծ ուրախութիւն իր 

թշնամիներուն, երեւակայածին է ել կը 

յենու այդ մարգոց վրայ։ Նոյնն է նաեւ 

ա շխատաւո րութեան Համար է Յստակ Է 

Հիմա, որ այս մարգիկը բանուոր դասա-

կարգի գործնական շաՀերով չեն առաջ-

նորդուած , այլ ի մտի ունէն սենտիքա-

յական անիշխանական գաղափարներու 

տեսական յաղթանակը միա յն է 

24 Դեկտեմբեր 1917 

$Է ւ ք ո ո . Տ ո | ո ր • • • . • > 

պանքլւ 1ո. հ ս կ ա յ ա կ ա ն փ օ ^ ձ ո ւ – 
թհանց 6աւ1բով է, ՈՐ ւ1Լ6ք կ՚քւՕբւ»» 
6անք պէպի մաոյուՕ վերածնում– 
ԴԾ»։ 

Մենք, ռուսերս, կասկած չկայ որ 

Հասած ենք այնպիսի մամ անա կա շբՀան 

մը, երբ Հոգիներուն մ ԷՀ խորապէս գրր– 

դըռուած մեր բոլոր մարգիկը պէաք է 

ինքզինքնին մաքրեն, պէտք է արտաքսեն 

իրենց մ ԷՀ դարերով կուտակուած կեն-

ցաղային աղտեղութիւննեբը, պէտք է 

վերագնաՀատոլթեան ենթարկեն իրենց 

ապրելակերպն ու մարգոց գաղափարնե-

րը ։ Պէտք է մ եր բոլոր ուժ՜երն ու կարո– 

զոլթիւնները զօրաշարժի ենթարկենք, 

մասնակցելու մեր մոլորակի կազմա-

կերպման Համար տարուած Հանուր 

մարդկութեան աշխատանքին է Նոր, չար– 
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քաչ եւ նուիրեալ բանուորներ սլկաք է 

ըլլանք է 

Ա յ ո ՛ , մ եր կացութիւնը խորապէս ե՛-

զերական կ, թայց մարգը ողբերգու-

թեան մ Էշ մ իա յն մեծ կ ւ 

Այո | դմուար կ ապրի ԱԼ , շաա աղ-

տեր կեանքին մակերեսը ելած են եւ էկայ 

սրբազան զայրոյթ մը տափակութեան 

ղկմ, որ զայն վերջնական կերպով փը– 

ճացնէ % 

Սակայն, ինչպէս Փթօլյըմայիսի ե– 

պիսկոպոսը Աինէսիուսը, ըսած է՛ հԵ– 

մասաասկրը Հոգիի խաղաղութեան պէաք 

ունի է փորձառու նաւավար մը փոթո-

րիկներու մէՀ կը զարգանայ» * 

Հաւատա՛նք ուրեմն որ, անոնք որ 

պիտի չխրին ստորնացումի քաոսին 

մԷՀ, աւելի պիտի զօրանան եւ թոյլ պի-

տի տան որ իրենց մէջ մեծնայ, կեանքի 

Հին եւ անասնական սկզբունքներուն գէմ, 

ան յաղթաՀարելի գիմա գրական ում մը է 

Այսօր, ՝Բրիստոսի \քննգեան օրն Է, 

մէկը այն երկու մեծագոյն խորՀրգսւնը– 

չաններէն, Որոնք ստեղծուած են մար-

գուն ունեցած ձգտումէն* գԿպի արդա-

րութիւնն ու գեղեցկութիւնը է 

Հթատերուն Համար սպառնալիքներով 

լեցուն ա յս օրերուն, ըմբո ստացումի , 

աբեան եւ ատելութեան օրեր, պկտք էէ 

մոռնալ որ տառապանքի եւ Հսկայական 

փորձութեանց ճամբով կ որ մ ենք կ*ըն~՜ 

թանանք գէպի մարգո էն վերածնունդը է 

Պէտք չէ մոռնալ որ մենք կը կատարենք 

աչխարՀին գործը, ազատագրելու Համար 

կեանքը անցեալի ծանր եւ ժանգոտ յրղ– 

թաներէն է 

Հաւատանք մենք մեզի, աշխատինք 

մոլե^օրէն է Ամէն բան մեր կամքէն կա-

խում ունի, տիեզերքին մ էջ չկայ ուրիչ 

օրէնսգիր մը, բացի մեր բանաւոր կամ– 

Քէն։ 

Ամ էն անոնց, որոնք դէպքերու փո– 

թորիկին մէջ ինքզինքնին առանձին կը 

զգան, ամէն անոնց, որոնց սիրտը տա-

րակուսանքով պա չտրուած կ, ամ էն ա՛-

նոնց , որոնց Հ ոգին ծանր տխրութեան 

մը տակ ճնշուած կ, կուղարկեմ իմ սի-

րո յ ողՀոյննեբս ։ 

է լ սիրոյ ող քո յն նաեւ այն բոլոր 

անմեղներուն, որոնք մութ բանտերու 

մ էջ արգելափակս ւած են է 

ՄԱ0ՍԻԾ ԿՈՐՀԻ 
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Լ. ՄԿՐՏՋեԱՆ 

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

Գիտական անբարեխղճութիւնը մ եր– 

կացնելը մնայուն անՀրամեշտութիւն Է, 

քանի որ Լենք կարող ասել, թէ երբ մ Է— 

կը մերկացւում Է, ապա այլեւԱ ուրիշ-

ները երեւան շեն գա յ ։ Աերարեիւիգ&նե-

րը , շատերից աւելի նախայարձակ յան– 

գըգնութեամր, աոանց Հրաւէրի խառն լի– 

ւում են գիտութեան գործերին, պղծում , 

աղճատում նրա նուաճումները եւ նո յն– 

իսկ առաՀին կարգի վարչական Հեղինա-

կութիւն դաոնում ու իրենց խօսքն ու 

կամքը թելադրում Հասարակ մաՀկա– 

նա զուներին ւ Մեղ արգէն քա քած ան օթ 

Բունիաթովը, օրինակ, զանազան Հրա– 

տարա կութիւններ ում եւ որոշ Հեղինակ-

ների կողմից վկա յակոչւո ւմ է որպէս 

գիտնական ։ Մ աչտոցի գո յութիւնն ու 

գործը առասպել Համարող մոսկովեան 

Հեղինակ Կլիմովը յ են ւում է նրա վՀե– 

տազօտութիւնների* վրայ։ Այ մ մ ձեռքիս 

տակ գտնուող ՀԱգրրէՀանական փիլի սո– 

փայութեան պատմութեան ակնարկներ» 

գրքում նրա որոչ, ճիչգ է աննշան գը– 

րոյթներ Հալած իւղի տեղ են դրւում ։ 

Բայց օտարն օտար, իսկ Հայե՛՛րը... 

Զարմանքով տեսանք, որ Փարիզի € Հա-

յագիտական Հ անգէս ում» զետեղուած է 

Բուն իա թովի ՀՀետազօտութիւններից» 

մէկը։ Եւ այլն։ Բարեխիղճ գիտնական-

ներն, անշուշտ, չեն կարող վերջակէտ 

դնել անբարեխիղճների գոյութեան Հը– 

րայ յ բայց դոնէ Հասարակայնութեանը 

կ՛օգնեն արթուն եւ աչալուրջ մնալու է 

Այնպէս որ Ա• Անացականեանի աշ– 

խատութիւնից գոՀ մնալու պատճառներ 

ունեն աոաջին Հերթին նրանք Հ ովքեր 

գիտութեան վարկն ու շաՀերը անՀատա– 

կան նկատառումներից վեր են դասում է 

անկեղծօրէն չա Հա գրգռուած են կովկա– 

սագիտութեան ու Հայագիտութեան վք*~ 

բելքով ։ Ա՝անաւանգ եթէ աչքի առՀեւ 

բերենք Մնացականեանի միւս յօդուած-

ները Հայագիտութեան ու կովկա սա գի-

տութեան զարգացման Հարցերի չուրջ։ 

Այսպէս, Երեւանի ՀԼրաբեր Հասա-

րակական գիտութիւնների* ամսագրի 

1 9 6 6 թ ո է ֊ ի նոյեմբերեան Համարում զե-

տեղուած է Ա• Ա՚նացականեանի գրախօ-

սականը Պարոյր Մ ուբադեանի հՀԱ6– 

Վ Ր Ա Ց Ա Կ Ա Ն Մ Ա Տ Ե Ն Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Փ Ո Խ – 

6 Ա Ր Ա Բ Ե Ր Ո Ւ Ւ Ի Ւ Ն Ն Ե Ր Ը 1 8 - Ր Գ Գ Ա – 

ՐՈՒՄ> ռուսերէն աշխատութեան վերա– 

բերեալ ։ 9*բքի երեւալը ողՀունելուց եւ 

նրա աոաւելութիւններն ու թե բութ իւն-

ներ ը նշելուց յեաոյ , գրախօսը անդրա-

դառնում է €պատմական դէպքեբի բե-

րումովյ անցեալ մամ տնակներում Վը– 

բաստանին անցած Հայկական ընդար-

ձակ տարածութիւնն երիդ բնակիչների 

Հետագայ ճակատագրի Հարցին եւ ան– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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Հրաժեշտ գտնում , որ մասնագէտները 

եւ ամէնից առաՀ Հայագէտները զբաղ–֊ 

լեն զՀայ ժողովբգի դառն ճակատագրով 

պայմանա լոր ուած» պատմական այլեւայլ 

երեւոյթներէ ուսումնաս իրութեամքՀ : 

Արդ ) այդ առաջարկութեան ն Լան ա կու֊ 

թիւնը Լիովին Հասկանալու Համար պէտք 

է նկատի առնել մի էական պարագայ ։ 

ԸնգՀուպ մինչել վեր Հին տարիներս Հայ 

գիտնականները Արեւմտեան Հայաստանի 

մ ան աւանդ վերՀին Հարիւրամեակներ ի 

պատմութեամր գրագուելու Հնարաւո-

րութիւն կամ իրաւասութիւն չունէին, 

որովհետեւ այն Հլտնւում է Թուրքիայի 

տիրապետութեան տակ է Նոյն նկատա-

ռում ով չէին զրաղւում Արցախ—Ուտիք– 

ՆախիՀեւան երկրամասերի պատմ ու– 

թեամր, որովհետեւ նրանք Հայաստա-

նից իւլուել եւ մտցուել են 4Տ,ԱգրբէՀանա– 

կան Ս Ս Հ » ֊ ի մ ԷՀ։ Իսկ Ջաւախքի եւ յա-

րակից չրՀանների պատմութիւն չէր մը– 

չակւում Տ որովՀետեւ նրանք ԷԼ Վրաս– 

տանին են էլցուել ։ Ա՝ի կողմ ենք դնում 

դեռ այդ երկրներում ցրուած եւ մոռա-

ցութեան տրուած բազմաթիւ Հայ Հա– 

մ ա յնքների ճակատագիրը ։ Նրանք մին– 

չեւ Հիմա Էլ առՀասարակ գոյութիւն 

չունեն ոբպէս ուսումնասիրութեան ա– 

ռաբկայ ։ իսկ Հայկական յիչեալ գաւառ– 

ների պատմութեան ու Հայկական Հոծ 

զանգուածներ ի կեանքի անտեսումը եր-

բեք նպաստաւոր գործ օն չի կարող Հա– 

մաբուել Հայագիտութեան ու կովկասա– 

գիտութեան զարգացման Համարւ Հա-

յագիտութեան ու կովկասագիտութեան 

աս պար է ղում արմատական բարելաւում 

տեսնելու Հերմ նախանձախնգրութեամբ 

են տոգորուած Մնացականեանի նաեւ 

ուրիչ յօդուածներ է որոնք զետեղուել են 

«ԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹՈՒՄ» ԼՀեախատօնական 
մտորումներ Հա յագիտութեան զարգաց-

ման վերաբերեալ», 28—7—67 թ ՚ » 

ՆՈՒՆ ԱՌՈՂՋ ԵԻ ՃՇՄԱՐԻՏ ԱՀՈԻԱ– 
ՆԱԳԻՏՈՒԹԵԱՆ», 1 - 9 - 6 7 թ.)է 

Հայ Ազոլանքի պատմութեան Էական 

կողմերը վաւերական Լոյսի տակ ներ-

կայացնելով իր աշխատութեան մ ԷՀ՝ 

Անացականեանը ոչ միայն խո չոր ներ– 

գըյրում մտցրեց Հայագիտու թեան ու 

կովկասագիտութեան ասպարէղում, ոչ 

միայն կոթողային անկիւնաքար գրեց 

կովկասեան Հա յաս տան ի անտեսուած ո– 

րոչ գաւառներ ի ու նրանց Հայ բնակչու-

թեան պատմութեան ու կեանքի իսկա-

կան ուսումնասիրութեան գործի Հիմ-

քում , այլ եւ զգաստութեան կոչ ուղղեց 

Հայ եւ օտար գիտնականներին ։ Այժմ, 

նրա աշխատութիւնը կարդալուց յետոյ, 

զարմանք է պատճառում ոչ այնքան 

Մնացականեանի մ ԷՀբերած փաստերի 

առատութիւնը, դրոյթները Հիմնաւորե-

լու տրամաբանուած յստակութիւնը եւ 

խճճուած Հանգոյցներ բացելու կարո– 

ղութիւնը, որքան որ Հայ միւս գիտ-

նականների մինչեւ ա յժմ ցուցաբերած 

անփութութիւնը, անհոգութիւնը եւ 

փաստերի ու սկզրնաղբիւրների կողքից 

Հանգիստ անցնելու սովորութիւնը ։ Մ ենք 

այսօբ չենք կարող խստօրէն կշտամրել 

50—60 տարի առաՀ ապրած ու գործած 

Հայ Հեղինակներին ԼԼէօ ել ուրիշներ 

ւ։ րոնք թերի կամ սխալ պատկերա-

ցումներ են ունեցեԼ Հայ Աղուանքի 

պատմութեան չուրՀ։ Բանի որ նրանք 

մ տածել են ժամանակի Հոգեւոր բաբե– 

մըտութեան ընձեռնած անմեղ չափանիշ-

ներով , առկայ աւանդական տուեալների 

մակերեսային ու Հապճեպ քննութեան 

մակարդակի Հիման վբայ եւ յաճախ էլ 

ի միՀի այլոց։ Բայց այսօր, պատմագի-

տութեան այս կամ այն ճիւզում չմաս-

նագիտացած», նոյնիսկ անուանի գիտ-

նականներ տակաւին մեղանչում են շատ 

Հարցերի նկատմամբէ Այստեղ բոլոր 

անուանիներին ու ոչ—անուանիներին եւ 

ոչ Էլ նրանց մեղանչումները յֆչելոլ 

պէտք չկայ։ Բաւաբարուենք մի օրինա-

կով ։ Այս պա Հին մեր առՀեւն է Թադե– 

լոս Տակոբեանի «ՈՒՐՈՒԱԳԾԵՐ ՀԱ-
ՑԱԱՏԱՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒ-
ԹԵԱՆ» գիրքը * Այնտեղ, օրինակ , Ու– 
տիքի եւ Արցախի, ինչպէս եւ պատմ ա– 

կան Հայաստանի ուրիչ ծայրագաւառ– 

ների բնակչութեան ազգային կազմի մա-

սին այնպիսի վճռական յա յտա րար ու-

թի ւնն եր են Հրամցւոլմ, որ ուղղակի 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 



68 * Ա Գ Ի Ն 

ապա կողմնորոշիչ են ( իրական Հիմք չու-

նեն եւ. պարզապէս մի ականքով լսածի 

ու մի աչքով կարդացածի անքննադատ 

վերաշարադրումներ են : Մինչդեռ Տա– 

կորեանը առհասարակ բեղուն եւ կանո-

նաւոր Հեղինակներից է ( ի չարս այլոց՝ 

դրել է եոաՀաաոր Հէրեւանի պատմու-

թիւնը^ , «Սիւնիքի թագաւորութիւնըֆ) 

ու ման աւանդ Հայասաանի պաամական 

ա շիւա ր Հա գրութեան մասնագէտ ։ Այդ 

գէպքում էլ իՈնչ կարող ենք սպասել 

Հետեւակ ու չարքային Հեղինակներից յ 

Աս • Անացականեանի• աշխատու-

թեան Հանրային ու գործնական նշանա-

կութեան մասին խօսելուց առսւՀ, չենք 

կարող չ յ ի չատակել այսօր ամրողք Հա– 

յութեանը շահագրգռող Հայաս տանից 

իւչուած եւ Հարեւան Հանրապետութիւն– 

ներին յան ձն ուած Հայկական գաւառնե– 

րի Հարցը ։ Բո լորիս յիշողութեան մ ԷՀ 

թարմ է Լեռնային ՛Հաբաբա ղի Հայու– 

թեան% ՀՀայաստանի Ժողովրդին, կա-

ռավար ութ եան ը , կուսակցութեան կենտ-

կոմին ել Հասարակական կաղմակեր– 

պոլթիէններին՝% ուղղուած սրտաճմլիկ 

եւ յուզիչ նամակը։ Նամակից իմանում 

ենք նաեւ, որ «ադրրէվանական շովի-

նիստներիդ մտքում էԼեոնային ՚Լարա– 

բաղը եղել է , կայ ու պիտի մնայ Ա– 

ԴԸՐբէՀանի անբաժանելի մասըդ է իմա-

նում ենք, որ Հայերի կողմից Հարիւ-

րաւոր նամակներ են յղւում Աոսկուա 

եւ այլուր՝ արդարութիւն պահանջելով ։ 

Սակայն այդ նամակները ոչ միա յն ա– 

պա բդի ւն են մնում, այլեւ յարո լցում 

են Հալածանք ու ճնշամիջոցներ ։ Այս 

առթիւ մենք յիշում ենք եւ 6 3 թուին 

Խրռլչչովին յղուած Համապատասխան 

դիմումը։ Ուրեմն, Հայ ժողովբգի 

մար կայ մի կենսական ել ցաւոտ Հարց, 

որը, սակայն, ոչ միայն Հրապարակա-

յին քննութեան չի ենթա րկւոլմ Հա յաս– 

տանում, այլեւ նոյնիսկ չի ակնարկ, 

ւում։ է լ դա այնքան բնորոչ է խորՀըր– 

գային կեանքի Համար։ ԽորՀրդային 

Միութիւնը այն երկիրն որտեղ 

կենտրոնից կոճակ սեղմելով՛ կարելի է 

ամբողջ ժողովոլրդների ստիպել, որ– 

պէսզի նրանք աղմկալի միտինգներ 

կազմակերպեն եւ յիմարական վայնա-

սուն բարձրացնեն Հեռաւոր ոլ անծանօթ 

ժողովոլրդների եւ անձանց Վօգտինֆ, 

ցոյց տալու Համար թէ1 Հտեսէ՛ք, աե–*ւ 

սէք, մենք այնքա՛ն աղատ »ւ երջանիկ 

ենք, որ նոյնիսկ ի վիճակի ենք ձայն, 

սւ բռունցք բարձրացնել յանուն Հեռա-

ւոր եղբայրների ազատութեան ու եր-

ջանկութեանֆ ։ Ա՝ ինչդեռ նո յն մողո–* 

վուրգները բացարձակապէս իրաւունք 

չունեն իրենցով, իրենց արիւնակից Հա—է 

բա զա տներ ի ճակատագրով ղբաղուելոլ ։ 

Ե լ եթէ այսօր նոյնիսկ ԱգրբէՀանն իր 

ագրբէՀանութեամբ ի վիճակի է իր ձեոյ– 

քում պաՀելու կո վկաս եան Հայաստանի 

կէսըէ եթէ նա ի վիճակի է Հայ բնակ– 

չոլթիւնը նօսրացնել, նրան ճնչել ու 

Հալածել , իսկ Հա յաս աան ի ժողովուրդը 

ել ղեկավարութիւնը միՀամտելոլ կամ 

ձա յն Հանելու իրալունքից զրկուած են՝ 

ղա րացատրւում է ոչ միայն մ ոսկով– 

եան ազգային ամօթալի քաղաքականում 

թեամբ, այլեւ Հայաստանի զարմանալի 

թոլլութեամբ 1 Մ ինչդեռ կովկա սի Հայ-

կական բոլոր ուժերը միասին վերցրած՝ 

իրականում չաա աւելի ազդու գործօն 

պիտի լին էին, քան արտաՀա յ կա կան ու-

ժերը ։ Իսկ քանի որ Համապատասխան 

արխիւային նիլթերն ու փաստաթղթերը 

փականքի տակ են պա Հ ւում, մենք մին-

չեւ Հիմա նոյնիսկ ճչգրտօբէն չգիտենք 

հա յ կա կան գաւառները Ագրբէ Հանին 

նուիբելու խայտառակ գործարքի ներ-

քին մ ան րամասնութիւնները , չգիտենք, 

թէ իր ժամանակին Հայ կամ օտար ղե-

կավար դէմքեբից ով ինչ դեր է խաղա-

ցել այդ պատմութեան մ է ջ ։ ՈբովՀետել 

20–ական թուականներէն, երբ Հ,Հայաս– 

տանը, - Գաւիթ Անանունի պատկերս*-

լոր արտայայտութեամբ, - չոֆերներն 

էին կառավարում*, նոյնպէս Հրապարա-

կային քննութեան չի դրուել Հայ ժողո– 

վըբդի ճակատագիրը շօշափող այդպիսի 

մի կենսական Հարց։ Ամէն ինչ տրուել 

ու վճռուել է անդրկուլիսային խօսակ– 

ցութիւնների ուժով։ Ե*– մինչեւ Հիմա էլ 

ԽորՀրդային Հայաստանը ի վիճակի չէ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



բեմ Հանելու. մի Հայկական Չաուշէս– 

կու, "ՐԸ. Հրապարակային գիրք ճշդելու. 

Ա՚նէբ երբեմնի այն Հայ կոմունիստների 

արարքների Հանդէպ, եթէ եղել են այղ– 

պիսիք, ովքեր նպաստել են Հայրենի 

Հողերը սրան—նրան նուիրելոլ յանգա-

ւոր գործարքին ։ իսկ եթէ այսօր Հա-

յաստանի ղեկավարութիւնը կաշկան-

դուած եւ անզօր է| դա էլ իր Հերթին 

ցոյց է տալիս , որ ըստ երեւոյթին ազ– 

գային աո.ոլմով Համաիւմբուած չէ եւ 

Հայաստանի ու առՀասարակ խորՀրդա– 

Հայ մտաւոբականոլթիւնը, եւ ժողո– 

վըրդական միլիոնաւոր ղանդ ուածները 

կենտրոնաձիգ գործերի անմասնակից, 

շփոթաՀար վիճակումն են գտնւում, 

այսինքն նրանց ուժը Հաշուի չի առնը– 

ւում եւ Հունալորւում ։ Ու մինչդեռ 

Հայաստանը Հմե ծա Հո գա բար» լռում է , 

ԱգրբէՀանի Հօտային կարգապաՀու 

թեամբ ղօղուած ղեկավարութիւնը քայլ 

աո. քայլէ Հ ետ ե լո ղա կանօ ր էն մչակում 

եւ վարում է ՀակաՀայկական քաղաքա-

կանութիւն ( Տպագիր Հրատարակուէ 

թիւնների Հրետանային նախապատրաս-

տութեան ը զուզա Հեռ եւ սնամ ԷՀ Հ.եւյ– 

բա յրութիւն» քարոզելու ասպարէզում 

ուշադրութիւն չեղող առօրեայ աղմոլկի 

տակ՝ արմատաւորլում են գաղութային 

ճնշման բոլոր ձեւերը, - քաղաքական, 

տնտեսական, մշակութային , գաղափա-

րախօս ական ; (Հանաղան ընթացիկ մի-

ջոցառումների ուժով ձեռք է բեր ւում 

բուն Հայկական գաւառներ ի բնակչու^* 

թեան նուազեց ում ել Հայկական տարրի 

յարաբերական նօսրացում է Ո՚-չագրաւ է , 

որ , օրինակ , Լեռնային ՛Լար արա դի բը– 

նակչութիւնը 1 9 3 9 թ«վց մինչեւ 1 9 5 9 

թուականը Լ ըստ մարգաՀամարների) 

փոխանակ աճելու եւ 1 5 0 * 8 3 8 մարդուց 

Հասնելու, ասենք, գէթ 2 0 0 Հազարի , 

նուազել է ու դարձել 1 3 0 - 4 0 6 < Անդըր– 

կո վկաս ում ոչ մի ինքնավար մ իաւոր 

այդ տխոլբ ճակատագրին չի ենթար– 

կուել, Հարաւային—0 ս եթիա յի ինքնա-

վար մարզից բացի I Իսկ Հայ բնակչոլ– 

թիւնը ըստ կարելւոյն ջլատելու ել ան-

կարեւոր Համրանք դարձնելու քաղաքա-

կանութիւնը աւելի շօշափելի արդիւնք-

ներ է տալիս Հայկական միւս շրջաննե-

րում եւ ՝(յախիջեւան ում, քանի որ վար-

չական բաժանումներն այեպէս են սար– 

քըւում, որ Հա յա բնակ շրջանները խառ-

նուեն ադրրէ Հանա բնակ շրջաններին ել 

Հա յ Հաւաքականութիւնները չունենան 

ամբողջական դիմագիծ ու իրենց գէթ 

տեղական Հայ ղեկավարներ: Հայաբնակ 

շրջաններում ստեղծուող պետական խա-

ռը սովխոզների, այլեւայլ Հիմնարկ– 

ձեռնարկների ղեկավարութեան Համար 

նախապատուութիւն է տրւում ադրրէ– 

Հան ական անձնակազմին ։ Հա յկական 

քաղաքները արՀեստականօրէն բնակեց– 

ւում են եկուոր ադրբէջանցիներով ։ Ա՝ը– 

շակոլթա յին քաղաքականութիւնը ա յն 

ձելով է տար ւում, որ Հայոց լեզուն ու 

մշակոյթը աստիճանաբար իջնեն իրենց 

պա տո լան գանից Հայ բնակչութեան աչ-

քում ։ Ալելորդ չէ յիշել, որ ըստ 1 9 5 9 

թուի մարդաՀամարի՝ Ագրբէջանոլմ 

ապրող 4 4 2 - 0 8 9 Հայերից ռուսաց լեզուն 

մայրենի լեզու են յայտարարել 6 3 * 4 3 7 

Հռգի, ագբբէջաներէնը 1 –159 Հ"գէ ՚՛ 

ճիչդ է , այս զանգուածային այլասե-

րումը ծաւալուած է դլխաւորապէս ք՝ա— 

քոլում ԼմՕտ 53> Հազար) եւ այլեւայլ 

բուն Հայաբնա կ գաւառներ ից դուրս 

գտնուող քաղաքատիպ վայրերում , 

բայց եւ այնպէս բնորոշ երեւոյթ է , 

մասամբ տարերային, մասամբ էլ որո-

շակի քաղաքականութեան Հետեւանքով։ 

Եւ այս գաղութային ու նուաճռղական 

քաղաքականութեան զոՀ Հանդիսացող 

Հայ զանգուածներ ի ճակատագիրը Հա-

յաստանի կողմից անտեսելը նշանակում 

է ոչ միայն չքել ու բախտի քմաՀաճոյ-

քին թոզնել նո յն ազգա յին Հ աւաքա կա-

նո լթեան մի անբաժանելի մասը, ան-

վայել վերաբերմունք ցուցաբերել աղէ-

տի մատնուած Հարազատ արիւնակիցնե– 

րի նկատմամբ( այլեւ ուղղակի վտանգի 

տակ գնել Հենց հյորՀրդային Հայաստա-

նի , նրա նուաճումներ ի ոլ Հայութեան 

դոյութիւնը է 

Լ• Մ • 
(Շար • 6 1ո– վհրջը յաջորդ թիւով) 

ժ ւ ց ւ է ւ տ 6 ժ Ե7 



7 0 * Ա * հ է, 

ԳՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐԷՆ ԵՏՔ/ 

ԳԻՐԳԵՐԷՆ ԱՌԱՋ 

Այս էջին հսւսնելէ առաջ, ընթերցողը նկատեց եարկսււ որ «ք*ագին»ի 
ներկայ թիւր քիչ մը տարրեր է միւսներէն; Գրութիւնները, արձակ թ է 
բանաստեղծութիւն, բոլո՛րն ալ , ստորա գրուած են նոր անուններով ու գը– 
րախօսուսւծ դիրքերը կը ներկայանան առաջին դիրքի հանգամանքով։ 

Բացառելով Ա՛ Արփինէն եւ Հայկ Յովսէփեանը, որոնք, ի դէպ» ա– 
ռաւելաբար այս թերթին միջոցով ճանաչում գտան ընթերցող լայն խաւին 
մօտ, այս թիւին մէշ ստորագրութիւն ունեցող միւս բոլոր անունները, գը– 
րեթէ առանց բացառութեան, հրապարակ եկան այս թերթին հետ, այո 
թերթին ակօսով։ 

՛կորերուն «մէյտսւն տալու» հարցը առաջնահերթ խնդիր էր մեգի 
համար ու ատիկա բոլորովին պատահական բաղձանքի մը եգրակացութիւ– 
նը չ է ր ։ 

«իսւգին»ի հիմնադրութեան օրերուն, հիներուն շարքերը նօսրացած 
էին, միջին սերունդը տեղքայլի մէջ է ր , մեր դպրոցները գրականութեան 
հաշւոյն յուսատու փարոսներ չէին այլեւս ու շուրջի ամայութեան ի տես 
արձակուած բուի վայոցներուն անկարելի էր վստահիլ ամայութիւնը բու-
րաստանի վերածելու գործօն գեր մը ։ Անհրաժեշտ էր մզում տալ, կայծ 
տալ. գուրգուրալ, շարժի՛լ, վերակառուցել հինը նորին կապող խորտսւկ– 
ւած կամուրջը, նոր վարկ բանալ վսւրկագրկուած գրականութեան։ 

Ու դիւրին չեղաւ այս գործը, դիւրին չէ եւ հիմա։ Պաարաստ դիր-
քեր վերահրատարակելու թերթօնային ձրի հակումներէն հեռու մնացող, եւ 
հոս կամ հոն անգամ մը լոյսին եկած յօդուածները ճարպկօրէն շուկայ հա-
նելու դիւրութիւն ներէն կամովին հրաժարած մարդոց համար, տարբեր ի– 
մսւստ եւ առաքելութիւններ ունէր թ-երթը, անհատական գոյութեան ու 
փառասիրութեան ամրոց չէր , «ճիգի, տանջանքի, անջինջ հնոց» է ր , եւ 
եղաւ այդպէս, եւ մնաց այդպէս, իբրեւ հետապնդումի միջոց, հրահրող 
առիթ, երկունքի կանչող գանգ: 

Շնորհիւ այս կեցուածքին, ունինք այսօր շարք մը նորեր։ 8այտ– 
նութիւններ ըրած ըլլալու րաւարարութենէն հեռու ենք անշուշտ, բայց 
ապարդիւն չէ անցած մեր ճիգը, մնաց որ, այս թերխաշ եւ շատ յաճախ 
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խոցելի գրութիւնները ստորագրող երիտասարդ աղոց երիտասարդ եռանդը 
աւելի րան մը կ՛արժէ, քան մոգական գաւագանով յ այ տնա գործուած այս 
կամ այն զատկական մոմիան, եւ անոնց ջանքերը շա՛տ աւելի յուսատու են, 
քան միջակութ՛եան անփայլ աստիճանին հասնելու համար երկրորդ ծնուն-
դի մը պէտք ունեցող յիսնամեայ թշուառներուն սեւամաղձ կարծիքները։ 

Ընթերցողներուն եւ մասնաւորարար քննադատներուն, գրական դի-
մագծի ու վարկի տէր, ու այրող մտահոգութեան մը վստահութիւնը տը– 
ւա ՚ ծ քննադատներուն կարծիքը անկշիռ չէ մեգի համար։ Այդ մակարդակին 
վրայ գտնուող լրջախոհ մարդոց խօսքին ակնարկելով՛ պիտի ըսենք, որ ե– 
րիտասարդի մը համար գրելու արարքը եւ գիրք հրատարակելու պարա-
գան սքանչելի առիթներ են1 սեփական հունի մը մէջ փութով մտնելու, 
տաշուելու, պայծառանալու կամ ամրանալու տեսակէտով։ քննադատու-
թիւնը իմա՛ստ ունի եւ օրհնութիւն է խղճամիտ ամէն վերլուծում, խստու-
թեան ամէն) փորձ : Ատոր փոխարէն, ցաւալի է հաստատել, որ յաճախ կը 
հանդիպինք դժուար ծնունդ առած եւ մեր մամուլին մէջ պարրերարար 
սպրդող պարբերական տզրուկներու տգրուկային գործունէութեան: 

Թող ոեւէ պարոն կամ ոեւէ պարոնի որեւէ շուք մեգի դժուարաեա– 
ճութեան քարողներ կարդալու յոգնութիւնը չկրէ: դժուարահաճութեան 
պայմաններուն եւ բարիքներուն անծանօթ չենք: Բայց ամէն տեղ ու ամէ-
նուն առիթով կարելի չէ նոյն յանկերգը յեղյեղել ։ Սխալ է ծլարձակ նոր 
ոստէն հասուն պտուղներ սպասել, սխալ է անմիջապէս անընդունակութիւն 
վերագրել անոր ու սպառ նալ իր գոյութեան։ Հարկ է նախ խնամք տանիլ 
անոր, բերքը սպասել յետոյ , խոստանալ ապա՛։ Հրաշիւք իմն տաղանդ-
ներ չեն բուսնիր այսօր, մեր գրականութեան ապագան նոր հրամայական-
ներ դրած է մեր առջեւ: Մեր թերթերուն ու հասուն գրագէտներուն պարտ-
քը աւելի մեծ է հիմա, քան պահանջելու իրաւունքը: Կ՚ուգէինք ըսել, որ 
ձեռնածալ նստելով եւ մեր ժամանակին հետ չառընչուող իտէալ տեսու-
թիւն ներու քօղի մը տակ կեղծ վրդովումներ ջնարակելով կարելի չէ յար-
գանքի արժանի գործ մը ըրած ըլլալու հին պատրանքներով օրօրուիլ։ Ա– 
տիկա անփայլ կամ կիսափայլ անուններու մօտ գոյութիւն զգացնելու 
հասկնալի ռազմավարութիւն է եւ ուրիշ րան չ է ։ ՛Նման շահատակութիւ-
ներով հերոսանալու երազային տասնամեակներուն վրայ վարագոյրը իջած 
է շատոնց։ ճիգ ու մասնակցութիւն պէտք է հիմա, գործին մէջ մասնակ-
ցութիւն չունեցող հանգամանքներէն առաջացած քէները բաւարար չեն։ 
կշիռ չեն կրնար ունենալ նաեւ նոյն շարժառիթներով շարադրուած ման-
րուքներուն խծբծանքները։ Անանցեալ իրենց գրիչով անապագայ սաղեր 
թսւփթվաղ նման տիպարներ կրնան, գուցէ՛, ժամանակաւոր ծափոզջոյն– 
ներու համը ճաշակած եւ առժամեայ համբաւներու մոխիրին առջեւ խոր-
տակուած մարդոց հաճոյք պատճառել, բայց գրականութիւնը չի կրնար 
լուսաւոր րան ակնկալել անկարութեան տուայտանքներով աջ ու ձախ նի-
զակ ճօճող անհեռանկար արարած ներու անշահ ներկայ ութե նէն: 

փորերուն առիթ տալը նուիրական գործ է ու ատիկա, շեշտենք ան-
գամ մը եւս, դիւրահաճութեամր ու դիւրութեամբ չ է , որ տեղի կ ՚ունենայ, 
ինչպէս կը ճգնին ցոյց տալ դիւրին գործելու վարժ ու բառերը դիւրու-
թեամբ արտասանող մարդերը։ Չարչարելով ու չարչարուելով առաջ կը 
տարուի այգ աշխատանքը։ փորերէ սսարագրուած գրութիւնները երբեմն 
կէսի կ ՚իջնեն, վերամշակման թելադրանքներով յաճախ ետ կը ճամբուին, 
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աւելի յաճախ կը բզկտուին։ Ցեսայ՝ ունինք մեր անյեղլի օրէնքը, սկսնակ 
մը եիւրընկալուելէ առաջ՝ պարտաւոր է ներկայացնել հինգ գրութիւն եւ 
գրութիւնները աոճուագն պէտք է գրական արժանիքով մը օժտուած ըԱան, 
մատնեն կարելիութիւն մը։ Թերթը ժամանակաւոր սէրերու ցուցադրավայր 
չդարձնելու համար քուէարկուած այս օրէնքին դիմանալու անընդունակ-
ները՛ կը մեկնին անվերադարձ, կը մնան միւսները, յ ամառները, անոնք՛ 
որոնք րան մը ընելու, ըլլալու ներքին ուժի մը զգացողութիւնը ունին։ Այս 
գնով էր միայն, որ քանի մը հատը դարձան գգալի ներկայութիւններ: 

Ուրախութիւն է կարենալ արձանագրել հոս, որ հայ գրականութեան 
աւանդութիւններով խանդավսա. սերունդ մը առաջ րերելու հետեւողական 
մեր այս նիգին մէջ առանձին չենք, կան եւ ուրիշներ։ Մենք հետաքրքրու– 
թեամր կը հետեւինք, օրինակ, նոյն երագով տարուած «Ափիսւք»ին, որուն 
մասնաւոր կամ ընթացիկ թիլերուն մէջ սկսած են արդէն կերպարանք 
ստանալ մէկէ աւելի երիտասարդներ, Վեհսւնոյշ Թէքեան, Ցակոր Ջո-
լսւք հան եւ ուրիշներ։ 

Հոս, հոն եւ այլուր իրապէս րան մը տեղի կ ՚ունենայ, հակառակ ի– 
րենց անձուկ շրջանակէն դուրս րան չտեսնելու կուրութեամր տառապող 
մարգոց ախտագին ու տառապագին գալարումներուն; 

Լուրջ դիտողութիւնները ընդունելու քաջութեան հեա, իանգար– 
ւած տրամադրութեամր շրջող խանգարիչներու կարծիքներէն չտարուելու 
իմաստութիւնը էակա՛ն է գրականութեան նորընծայ երիտասարդներուն 
համար ու կարեւորագոյնը՝ գրիչը անժանգ պահելու կամքը։ Իարհրախտա– 
րար մթնոլորտին մէջ մնալու անդարձ որոշումներ տուած տասի չափ տը– 
ղաք ունինք այսօր։ Գրական կանոնաւոր կրթութիւն, վարպետի շունչ կամ 
նպաստաւոր շրջանակներու առաւելութիւներ ի տղայ տիոց չառած, 
չվայելած երիտասարդներ են ամէնքն ալ , որոնք, սակայն, ունին անհրա-
ժեշտը, արտայայտուելու, ըլլալու մղում մ ը ։ * ի չ մը կը նմանին մեր որ-
բերուն, անօթի, րոպիկ, մերկ, մեր դասական որբերուն։ ծ ն ո ղ ա կ ա ն գ ո ւ ր -
գուրանքէ զուրկ մնացած ըլլալու անոնց հանգամանքը եւ յարակից դըժ– 
բախտութիւնները պատճառ չեղան սակայն որ մեռնի անոնց մէջ ուժերէն 
ամէնէն անդիմադրելին՛ ապրելու, տեւելու տենդը։ Աարդերն ալ մարդ– 
կօրէն վարուեցան որբերուն հետ, որբութիւնը մեղք համարելով զանոնք 
ոչնչացնելու չձեռնարկեցին, այլ գուրգուրանքով մօտեցան անոնց, չհաշ– 
ւած անշուշտ թուրքերը եւ . . . հոգեպէս թրքացածները. . . 
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< Կ Ա Ն « Ւ Կ Ա Տ Ա Կ ե Ր Գ Ո Ի Թ հ հ ն Օ ՛ 

(1ԷՂՒՆԱԿ" Ա . Ա Ր Փ Ի Ն ե ) 

Պ Է 8 Ր Ո Ի Թ , 1 9 6 8 

Հ.Կ եանքի կատակերգութիւնըֆ կոչուած այ-

Հատընա իր Հաւաքածոն կը սլար ունակէ քսանե ր– 

կու պ աա ք ուած քներ, մին քան ղմէւսը սբտա– 

գրաւ, աիրելի I 

՚ք^անղէ գրուած է սլարղոլթեամր, արուես-

տագէտի շէրմութեամբ, քրոԼական քաղցրու-

թիւնով եւ Հարազատ ու յորգուն Հա յու֊թեամբ 

եւ ւոազանգով մը Հիանալի է 

Ա• Արփին Է իրապաշաօրէն վերարտադրած 

Է կեանքէն քաղած գէմքերն ու դէ՚ՂՔ^՛ ՐԸ. ւ աա– 

կայն, չոր իրապաշտութիւն մը չէ իրը, այլ 

Հարկ եղած աաեն ընգելոլղ ուած է զուսպ քնա– 

րերգութեամբ, որ աւելի բաբախուն կը դարձնէ 

կտորը, ղայն երբեմն վերածելով իրական վի-

պական քերթուածի I 

իւրաքանչիւր պատմոլածքի մէԼ զգալի է 

որ պատմողը պարիկ մըն Հ , որ կը մատուցանէ 

Հեքիաթ մը, որ կու. գայ կեանքէն ւ կը զգանք 

որ պաամոզը քոյր Հ-գի մըն է , արաց ալ Հայու– 

Հի մր, որ կը պատմէ ջերմագին –իրով, ել. ու-

նի ներգաշնակոլած միտք ու սիրտէ ԱՀա թէ 

ի՛նչու յար յ-ւզիչ է եւ Հաղորդական ւ Այնքան 

Հոգեբուխ են իր պատմուածները, որ կը դրոշ– 

մըւին մեր յիլողութեան մէՀ, ու կը մնան ան– 

Բ՚Հելի ւ իր սլաամե լու վարպետութիւնը ինքնա-

բուխս ք, իր արուեստը ինքնատիպ է , խաոնուած^– 

քով ալ ինքնամփոփ էւ Ընթանալով պատմուած– 

քէ պաամուածք, միչտ կը Հանդիպինք անակըն– 

կ—լիւ Ո՛չ մէկ անՀաւասարութիւն, ՛ո՛չ մէկ 

սայթաքում, ոչ մէկ մաս կամ կտոր թեթեւսո-

լիկ, որ, ներկայիս, մեր մէՀ կը չփոթուի եիւ– 

մ շ ր / ծ Հեա, ել ոչ մէկ անՀեթեթ նորութիւն ւ 

Ինքն իր մէշ թարմ է , նոր է , մշտագալար, 

լսւրէ, լ*ւաաւ*քէ 

Ուր որ գանուած Է, Հոլիս, \,իլ Ե–րքէ 

ամերիկեան վայրեր արձակուրդի, իր ՀրԼագի– 

ծին, իր չնշած Համայնապատկերին մԷՀ գանուող 

անմերուձ եւ անցքերուն մ է Հէն գիտցած Հ որսալ 

սրտագրաւ նիւթ մը, զայն վերածելով պատմը– 

ւածքի, որ տեսակ մը պատմագրութիւնն է իր 

ժամանակակիցներուն, 

Այգ պատմուածներով ընթերցողը կը պա– 

րոլրուի յուղումով, մերթ Հրճուանքով ալ, կը 

զգայ չոլնքր այգ էակներուձ, որոնք ողք են, 

ունենալով միս ու ոսկոր, եւ արիւն ու Հոգիէ 

Անոնք կը մօտիկնան, կը մտերմանան, կը մըտ– 

նեն մեր մ Էշ, ըլլան ալեւորներ, մանուկներ, 

մայրեր, կիներ, կոյսեր, նոյնիսկ մեռեալներէ 

Ընթերցողին տրամադրութիւնը կը վէրէ– 

լտկէէ ՎայեԼ4"Վ մը. գեզարուեստական I Այգ վա– 

յելքը կ՚աւելնայ, շնորհիւ լեզուի մը մաքրեն ի > 

իր գործող անձերը ընգՀանրապէս Հայեր 

են, ղարնուած ղուլում էն, կարօտախտէն, սէրէն է 

մաՀէնէ էքասնալորապէս մեծ մայրիկներ, մենակ– 

Լացներ, մոլորածներէ էքւ Հայէր* Հայոլթեամբ 

նօթի ու ծարաւի, թեթեւամիտներ, սիրոյ սլաք-

ներով նետաՀարուածներ , թիլրիմացութեան զո– 

Հեր, վերջապէս, կեանքի ողբերգութիւնը, որ 

կատակերգութեան վերած ուած է մարգոց կող-

մ է , կաաակերգութի՚ւն՝ որոաձ ի՛՛րքին մ է չ խ ը ֊ 

"•"ՎՔ Կայ* "ՀՐ Կայ 1 տառապանք կայ, է լ ս– 

բուն վախճանին մԷՀ կայ մաՀը անխուսափելի է 

Որով կատակերգութիւն, մասունքներով ողբեր-

գութեան ւ 

Հաւոմուածքն երու կարաւանը կ՝ան)նի մեր 

մէէէն, ալեկոծելով մեր Հոգին, քանզի կատա-

կերգութիւնը թէեւ մարդկային, թ–յ$ առաւե-

լապէս Հայկական (I 
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Ա. Արփինէ մասնաւոր ոէբ ունի բարձունք-

ներուն Համարէ Հասած Է ինք ալ իր գիր քով 

գրական գագաթ մը է 

կը մնայ յալէէո շնորհ աւորելի է 

Հատորին աոա^ն պատմուածէն Է «Մինչ 

ձ ի ւ ն ը կ ը տ ե ղ ա յ > Լ I Երազ մը երգեցիկ, տրոփող 

տռամ մը, իրականոլթիւն Հեքիաթ է է Հավա 

բացակայ Հեր ^Հին Հքեչաակ մըն է եբկբա– 

յին, Հոգւով ու մարմնով, որ ա իր ահ՛ է ալ ոիբ– 

.ած, սակայն, զոհ դժբախտութեան եւ թ ի - ֊ ր Ւ 

մացութեան, հիւծած է , մահացած– ոմանք Հա-

մար առա Լին ոէրը վերնական է ու վախճա-

նական % խորարմատ աէրը կը ոպանն է , ձախոր– 

գութ եան պարագային ւ Ապրոլած այգ է բագը 

խռովիչ Է ու յ ի Լա ա ակր Համակ յուղում Է I 

Եբկբ-բգ պատմուածքը, «կնայեմ ււր օ«յ– 

ւոագտրծհԱ», աոաջինին լրացուցիչն Է, լուսա-

բանելով վախճան մը եղերական • 

Ո՛ր մէկը յիլաաակել– • . «Հայ ք-Է 

«Հա՛ յ եմ «Մաննի ՚կք», «էյբկա. 

Փոյքե՚յպ** ՚էէկշ. միլս Էն որաայոյղ կատակեր-

գութիւնն եր կեանքի ւ 

«Հա&գիպումզ» Հիանալի Է, յուղումի եւ 

յոյոի ելեւէջներով, որով անակնկալներով լի ւ 

Ուժեղ կտորներ են <Օս>ա|ւ հալի վքտյ>, 

«Ապրե(օւ, Տեւելու Կամք», «Հարցռււք նւ պա-

տ ա ս խ ա ն » պատմուածքները, նաեւ «կորԱԼած՛ 

Փաւլււվա&»: 

Զգայացունց է «կեանքի կա1ՈՈկեքք&1ք ի ս 

®&>ւ "Ր կր*"»բ վերածուիլ վէպի* քա 

ամո լայքով 

խտացուած է քոանըՀինգ ԷՀերու մ է ի Ըսուած 

է , թէ կատակերգութիւները կը վերքանան Հար-

սանիքով, իսկ ողբերգութիւները՝ մաՀովէ Բայց 

կեանքի կատակերգութիւներն ալ կը վերկանան 

միշտ մահով, ոբովՀետեւ մարդուն կատակեր-

գական կաբողոլթիէձշ կը կասի աււյալէտ, երբ 

Կը Գ^դրի ւԿ*ւէ՝ Մեոձողին չուր չիններն են, 

որոնք կրնան չաբունակել կատակերգութիւնը, 

բացի մորմէ մը, քրոշմէ մը կամ անձէ մը, որ 

խորապէո սիրած էր Հանգոլցեալը եւ ունի կըս– 

կիծ կրակէ է 

Բայց այո պաամոսսծքին մԷՀ մեռած Աա– 

մոլյւեանը մահ էն ետքն ալ կը չար ունակէ կա-

տակերգութիւնը ք իր գեղեցիկ գէմքը այլափ*– 

խելով, տգեղցնելով ու նմանցնելով իր դալկին, 

որուն Հարազատութեան մա աին տիրական աա– 

բա կոյս մը ունէր, չգանելով իբ ու աղու* մ էէ 

ոչ մէկ նմանութիւն, մ ան ա լյան գ մարմնականէ 

Շանթահարող Է տեսաբանը, երբ եբիաա– 

աարգ որդին, հօրը բաց դագաղին վարի կողմը 

կեցած, խոբապէո կը նայի Հորը ղէՏքին ու 

Կ՝Շ՚Է– 

- կարծես դագաղին մ ԷՀ պառկողը ոչ թէ 

Հայրո է , այլ ե « . . . 

Մահը մ է ի , եղ Հանած էր հանգիտութիւնը 

Հօրը եւ զաւկին գէմքերո»ն> • • 

քքեոած Մամոլյւեանը Հակառակ որ ինք ե– 

ղալ լուսաբանողը, չունեցաւ տեղե-

կութիւն, որոճ, այնքան կարօտ էր ամէն քէն ա ֊ 

ոաէ ծ^՚Քէ փարատելու Համար օտար սւ գեղե-

ցիկ իր կնոէ Հ անդէպ ունեցած կասկածը I 

Չենք գիտեր, թէ ինչ»* լ այո պատմուած– 

ՔԸ, որուն խորագիրը տրուած է Հատորին, չէ 

գրաւած առաէին տեղը պատմ ուածքներոմէ > 

ՀԼրԼին պատմուածքն ալ չ է , այլ վերիններուն 

Հ . 

Գաբձեալ երթալով ընղհանուրին, ըսենք 

-Բ գի րքին սկիզբէն մին չես վախճանը, լռօրէն 

կը լոենք Հանճարեղ յօրինողներուն երա+չտ ու-

թի էձներշ, մտքի աչքերով կը տեսնենք նչանտ– 

ւոբ նկարիչներով գլուխ-գսբծոցները, կը Հան– 

դէ"էինք հռչակուած իմաստասէրներու ել ար– 

ւեոտագէտնեբուէ Գիրքն ալ ունի ի՛ ր եբաժշաու– 

ԲԻ^Շ* Ի՛Բ նկարները, ի՛ր խոհերը, ի՛բ պարար– 

ւեոտը եւ գրական լեցուն արժանիքներ անուրա-

նալի | 

Հեղինակը կաբկառուն Է, իբբեւ աիրող 

արուեստներու, կապուած Հայութեան, իբբեւ 

հարուստ Հոգի, աիպար հոգի | 

Ամէն ոք ^աքկ է ա4* Հատորը կար գայ, 

մանաւանդ նորանոլէբ գրիչները, մասնաւորող 

պէս երիտասարդութիւնը, վերանորոգելով, պեր-

ճացնելով իրենց ներաչխարՀը լ 

Այս արժանիքներով օժտուած գիրք ՚ է ը 

ճախ չէ որ լոյս կը տեսնէ է 

Մեբ տասն անգամ տխուր օրերուն, այս 

գիբքը յայտնութեան Հը մխիթարութիւնն է I 

Այս գիբքը եթէ չղ»ւգ"՚գիպէր Հայկական ան– 

ժւցւէւտ6ժ Ե7 
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տարբերութեան այս չ ր Լ ՚ ՚ ՚ ն ի ն , ՀեղինակոլՀին կը 

դաոնար ամէնուն ծանօթ ու. սիրելի ւ 

Հատմուածքներոլ այս փուն էշ ( 3 7 6 

քսանըՀինգ տարուան ստեղծագործութիւն է I 

Պիտի ըսուի թէ քիչ է։ Բայց աս քիչը առատ է , 

քանի որ բարձր է որակը ։ թէեւ. մենք վսաաՀ 

ենք որ այս պատմուածքներէն ղասւ, Հեղինակը 

արտագրած է ուրիշ գրական գործեր ալ է 

՚Բսանըերկու պաամ ոլածքները կարդալով^ 

ընթերցողը Հեղինակին Հեա կ՝ունենայ մասնա– 

լոր մտերմութիւն մը, մնայուն մտերմութիւն 

մը, որ տեւական է , տպաւորիչ, տիրական ըլ-

լալուն ւ 

ՆՇԱՆ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆ 

* 

« Հ Ա Ր Ս Ի Կ Ո Ն Դ Ը » 
(1եԱէԱԿ՛ ա Յ Կ ՅՈՎՍԷՓԵՍ.Ն) 

Պ Է 8 Ր Ո Ւ Թ , 1 9 6 8 

Ժամանակին ծանուցուեր, որ Մարտիկի 

(Հայկ Տովսէփեան) « Հ ա ր ս ի Կ11 Օ դ ը » պոեման 

արժանացել է Ա՝ելիաինեցիի Ա. մրցանակին է 

հյնգիրլլ մ իա յն տեղական բ նո յ թ եւ արժէք չու-

նէր, այլ ՀամասփիլււքաՀայ նշանակութիւն՝ 

գրականութեան ճակատի վրայ է Ու"տի աստ ու 

անդ նշումներ եղան, վաղամեռ. Հետաքրքրու*– 

թիւններ արթնացան, ու գէմ կարծիքներ 

Հրայրք ապրեցին մի պաՀ եւ ապա աււօրեայ նոր 

անցքեր եկան իրենց լրագրական Հ ետաքրքրու– 

թեամր մոռացնել տալու « Հ ա ր ս ի կ ո & դ ը » յ # է լ , 

Հ եղինակն էլ ւ 

Ու յետայնու, ոչ ոք փորձ արեց Հասկա-

նալու , թէ ինչու սփիւռքի ողՀ տարածքէն, օրն 

ի բուն չափածոյ խօսքեր յօրինող տասնեակ 

րանաււա եղծն երի րաղմաՀարիլր սա եղծագո ր– 

ծութիւնների միշից « Հ ա ր ս ի Կ ո ն դ ը » տիրացաւ 

Մեչիաինեցիի մրցանակինX 

* * • 

իրաւ բանաստեղծները դարերի 

են... 

Այս լսյսի տակ ուրեմն, սչ « Հ ա ր ո ի կ ո ( Ա 

Դ Ը > եւ ոչ էլ Մելիաինեցիի մրցանակը դար ար-

ժող երեւոյթներ չեն, եւ սակայն նախանշաններն 

են Հայ ժողովբգի պատմական նոր մի գարաչյլր– 

Լան ի ծագմանըI 

19-րւք դարի երկրորգ կէսից ծայր առած 

պատմական մակընթացութիւնը Հայ ժողովրդի, 

Հայաստանի Հանրապետութեան անկումով, տե-

ղատուութեան փո խարկուեց ել կէս դար լման 

Հայ ժողովուրդը լռելեայն ապրեց տեղատուու-

թիւն եւ սպասեց տ Կէս գար ամբողԼ Հայ ժողո-

վուրդն իր բանաստեղծներով եւ գրողներով յուԼ 

ու ողբ երգեց, մինչեւ որ Եղեռնի Տիսնամեակը 

եկաւ նոր մէկ մակընթացութեան աւետիսը բե-

րելու * 

Ու թունգ ելան սրտերն սւ Հոգիները եւ 

սկսելու վրայ է արգէն մի նոր գարաշրԼան եւ 

նոր մակընթացութիւնէ ԱՀա այս նոր գարաշըր– 

Լանն Է, որ պէտք է իր բանաստեղծն Ոէնենա յ , 

իր վիպասանն ունենա յ ել այլ մեծ դէմքերը 

կերտի է 

Արուեստները, գրականութիւնը եւ բանաս– 

տեղծութիւնը Հասարակական կենդանի գոյացք– 

ներ են է Նոքա ծնւում են, ապրում եւ մա Հա-

նում են է Իրաւ գրականութիւնը եւ բանաստեղ-

ծութիւնը ա՛յն Է, որ կը ծառայի ժողովուրդ– 

ների եւ աղգերի ազատագրմանն ու եբԼանկոլ– 

թեանը ւ իսկ անազատ պայմաններում, գրողներն 

ու բանաստեղծները ստանձնում են առա Լա պա Հի 

գեր, պեղում են գալիքը, նախատեսում եւ եր-

գում են գալիք յաղթանակները եւ գծում են 

ա՛յն ուղիները, որոնք տանում են գէպի իտէա– 

լական ապագան է ինչպէս 1 9 " ~ ք ք ԳաԲԻ վերԼերին 

մեծութիւններ երկնեց Հայ ժողովուրդը, 2 0 " ք ՚ յ 

գարու երկրորդ կէսին էլ ծնանելու է նոր մե-

ծութիւններ է 

& 
Այժմ ուրեմն պարզ է , թէ ինչ ղիտան– 

կիւնից ենք նայում « Հ ա ր ս ի կ ո & դ ը » / է վրայ եւ 

ինչու արժէքաւորոլմ ենք այն I 

Հ ա յկ Տովսէփեաէւը, իր բանաստեղծի նա-

խազգացում ով, սկսել 

կ զգալ եւ ապրել աք յն 

վիթխարի մակընթացութիւնը, որ Հայ ժողո-

վուրդը ե քնում է իր ետին թողնելու* ^ ա « Հ ա ր -

ս ի կ ո & գ ը » ո Հ գուպարի եւ տաժանելի մաքա– 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եգ 
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ռումների է Հրաւիրում Հայ ընթերցողին* Ն– 

մերժում է ստրկական կեանքը, նա յեա է մղում 

Համակերպուողի պարաուողական Հոգեբանուս 

թիւնը եւ պայքարի ոլ անՀալաոար կո֊ուի տա-

տասկոտ ճամբան է դնում նրա աո.Հել I 

Հայկ (քովս էփեանը աշխարհագրականօրէն 

գան ւ ում է իրանում եւ գաչիո ( Հ արա լից ք <4– 

տեւարար նրա գործը ունի կնիքը իր ապրած մի-

ջավայրի « կարող են ոմանք ոգեւորուել այգ 

աեզացիական արտեբելոյթով, իսկ ոմահք էլ մի– 

այն արՀամարՀանք արաայայաել ԳՐա նկատ– 

մամր ւ Աակայն ճիչդ չեն այդ մոտեցումներից եւ 

ոչ մէկը, Հայկ Տովոէփեանը նախ մարդ է , ա– 

պա Հայ. ու նոյնն են եւ այն Հերոսները, որոնք 

իրապէո ապրել են այդ ոգիոականը անց հալ ում 

ել ապրում են Հիմա* գրական անդաստանում է 

«Հարոի կոնդը» ընթերցող ամէն Հայ, 

պիտի տեսնի որ իր ն ախաՀայբերը իրենց նա-

մուսը,, ազատութիւնը ել ազգային արժանա-

պատուութիւնը միչտ ձեռք են րերել կո.ուով ել 

կեանքեր զոՀաբերելով ու երր ի մտի է ունե— 

նում ներկայի օրերը, մեքենայօրէն Հետեւեցը– 

նում է , որ այժմ էլ Հայերն ամէն ուր պիտի 

միանան իրար, սուպն ու ողբը չքեն ել միաճտ– 

կատ ներկայանան մերօրեայ մարդաշխարհին • • . 

**• 

« Հ ա բ սի կոնդը» , բիւրեղացած չէ իբ լեզոլա– 

կանով ւ Նա ունի ոբոչ անՀարթութիւննեբ, որոնց 

Համար, Հեղինակը յանցաւոր չէ բնաւ, մեբ Հա-

մոզումով։ Երբ ազգովին մեղ յաչողուեց լուծել 

մեր լեղուական դժուարութիւնն երր, այն ժամա-

նակ մեր քերթողներն էլ պիտի կարողանան բիւ-

րեղացնել իրենց լեզոէնւ 

Ոճի տեոակէտից, նորոյթ չ է , Մեր դասա-

կան գրականութեան մ ԷԼ ցցուն օրինակներ կան 

այդ ոճից է նոյնն Է պարագան նաեւ պոեմի կա– 

*»յտԻէ թեքնիքի «ւ ֆորմի տեոակէտից է Ծեր 

Համոզումով դարի ծնունդ քերթողներն են, որ 

կարողանում են գիւտեր անել նաեւ ֆորմի, 

թեզնիքի, ոճի եւ երկ—կաււոյց ի մ է ի 

Այսուամենայնիւ, միանգամայն յանձնա– 

ՐաՐեԺ Կ «Հսւրսի կոնդը»^ ընթերցումը։ Ցոյա 

ունենք, որ Հեղինակը պիտի չբալարարուի 

« Հ ա բ ո ի կ ո 8 գ ը > » Հ ել պիտի ճգնի կատարելա-

գործուած երկեր երկնել գալիքում» 

ՀՐԱՅՐ եԱԼԱԳԵԱՆ 

<1ՈՏ՝Ն ԹԱՂՀ ՄԱՈՒԿ» 

(2ե1ՒնԱԿ՛ ՆԷՐՍԷՍ ՎԻՐԱՊԵԱՆ) 
ՊԷՅՐՈԻԹ, 1968 

<ԲԱԳԻՆ>Ի առաջին թիլերէն՝ Հետաքրքրուտ– 

թետմբ Հետելեցտնք սկսնակի մը քայլերուն, Ո— 

բոնք շուտով տուին այն տպաւորութիւնը, թէ 

կ ՝ առնուէին բնատուր կիրքերով օժտուած, բայց 

տակաւին իր իսկական արժէքին գիաակցոլթիլ– 

նը չունեցող երիտասարդէ մը» 

Կը կոչուի Ներսէա Վիրապեան ու այգ ա– 

նունին ա ակ ապահովաբար ծածկուած կը մնայ 

ուրիշ մը, որ չենք դիտեր ինչ պատճառներով, 

կ՛ուղէ անծանօթ մնալ անձնապէս, ճանչցուիլ 

միայն իբ գործով ել այգ գործին բերելիք ըո– 

տեզծագո բծական արժէքով է 

Այդ գսբ*ը եկաւ ԱԼ իր խոստումը յարգեց։ 

՛Բանի մը ամիս աոաէ Հրատարակուեցաւ \եբսէո 

Վիրապեան ի աոաջին գիրքը, «Նոյ 6 թաղի մաբ– 
տասնըեօթը պատմոլածքներէ բաղկացած 

1 5 0 էջնոց Հատորիկ մը, զոր կը նկատենք վեր-

ջին տարիներու ընթացքին մեր գրականութեան 

ընծայուած լաւագոյն նպաստներէն մէկը է 

Տարիները անչուչտ չտա բան պիտի տան այո 

տղուն, որ Հէյբսւթի գրական չյրէանակներուն 

անծանօթ մնալու չափ Համեստ Է, չյուղեր երել– 

նալ, կրնայ իբ պատճառները ունենալ ու մենք 

պարտաւոր ենք յարգել այգ պատճառներըէ Բայց 

այս Հարկադրանքը երբեք չ՚արգիլեբ մեղ, որ 

իր աոաջին Հատորին աււիթսվ, խանդավառս լ– 

թեամբ արձանագրենք մեբ տպաւորս ւթիւնները, 

որոնք, կը յուսանք, Հետագային Հ ա ստատուն 

կարծիքի պիտի փսխուին ու նաեւ Համարումի։ 

իբ պատմուածքներոէն մէջէն Վիրապեան 

ինքնատիպ գրողի մը վկայութիւնը կու տայ | իր 

տիպարները անոնք են, դսբս Է^՚Ք ճանչցած է լա-

լա պէս , երբեմն յաջողած է մանել անոնց Հո-

գիին մէջ, երբեմն գոՀացած է արձանագրելով 

միայն, Րա49 միչտ ալ անկեղծ եղած է անոնց 

Հանգէպ ալ անկեղծութիւնը գաբձուցած է իր 

պատմուածքներուն տիրապետող գիծը* 

իրապաշտ է Վիրապեան ։ Բաքերը ամուր 

կոխած է գետին ու կը դիակ մարգիկը Հետա– 

քըրքիր աղու Ա՛չքերով է Իր տեսածները ընդՀան– 

բապէս խոնաբՀնեբու դասակարգին կը պատկա-

նին ու Հեղինակը անոնց մէջ կը գանէ ՜Հոգեկան 
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Հարուստ աշխար Հով մարդիկ, աա ր օր Էն ակ ան– 

է եր, որոնք Հա չտուած՛ են կեանքի իրականա՛յ– 

թիւններուն Հետ, ւ» ւնին իրենց առանձնայատուկ 

փիլիսոփայութիւնը, նաեւ երազները, որոնց 

Հանդէպ նախանձոտ բծախնդրութիւն մը ց ո յց 

կու տան, իւրաքանչիւրը իրեն Համար աչիարՀ 

մը ստեղծելով։ 

Այսպէս է Վիրապ եան ի Սեսիան, այսպէս է 

Տիսիփչինը, այդ երկուքին կը մօտենայ Մրաիչը, 

որուն կեանքին ամբողԼ պատմութիւնը Վիրապ– 

եան խտացուցած է երկու տողի մ ԷԼ՛ «Մրսփչ 

էֆէ&տին ծնած է Այ Ցթապ, ապրած է Գամաս– 
կոս, եւ պիտի մեռնի «|էյրութի մէշ»< Ու վեր-
Լացաւ, կեանք մը ւգնցաւ ւ ԷԼպրուա՚ծ 1 Վիրապ– 

եան չի >1 ի Լա մ տեր, բայց այն տպաւորութիւնը 

կու տայ, թէ այգ իրաւ մարգը կը Հաւատայ 

ինչ-որ բանի մը, ղոր Այնթապ ձգած էէ 

^արմանալի Հաււոլնութիւն մը ունի Վիրապ– 

եան, երբ ընտանեկան խնդիրներ կը ՀՕչափԷ է Ի— 

բաւ զգացումներու վաղաՀաս փորձառութիւն մը 

կ փոխանցէ ընթերցողին, երբ Հ$ի»իփչին>ի մէԼ 

%եղ մը Կը գրէ. «Այդ գիշեր այր ա. կին անկալ– 
|ին մէշ երկար զրուցեցին։ Ազշկան ու փեսային 
օիրուքտուքը, որ այնքան ւյայրացոլցած էր 
զինք, միսլքը եկաւ կրկին ու հեշտանքի պէս րան 
մը արր-նցուց մարմնին մէյ>« 

Պատմուածքներէն այնպէս կ՝երելայ, թէ 

խստակրօն մ ի Լա վայր ի մը մէԼ մեծցած է Վի-

րա պեան եւ իր պատմուած քները ոըֆուլըման^ 

որոշ գիծ եր կը բերեն։ Հոգեկան այգ վիճակը, 

սակայն, ախտագին բնոյթ չանի երբեք։ Ընդհա-

կառակն իր մէԼ զարգացուցած է որոշ որամաու^– 

թիւն մը, որ բոլոր պատմուած քներուձ մ ԷԼ ներ-

կս՛յ է • դիտողի իր արժանիքներուն վրայ մեծ 

բան աւելցնելս վ, Եթէ երբեմն թուղթին յան ձ՛-

նած է գայթակղա լի տողեր, գուցէ պատճառը 

այն է, որ իր առօրեա յին մ ԷԼ չէ կրցած արտա-

յայտուիլ անոնց մասին, իր ստացած գա աո իա֊ 

րա կութ եան կամ երկչոտ ութ եան պատճառով, ար 

առաԼինին Հետեւանքն է անկասկած է Իր աիրտբ 

պարպած Է գիրի ճամ բով, բայց երբեք չէ կ*ր– 

սընցուցած իր ներքին Հաւասարակշռութիւնը, 

ղոր յաճախ կը տեսնենք նորերու մօտ, որոնք 

արուեստական արտառոցութեան մը տուրք կու 

տան ընգՀանրապԷս « 

Դրախտին մէԼ քարոնեանին եւ Օտետնին Հեա 

իր հանդիպումը առիթ կու տայ իր միէավայրի 

մասին ըսելու բաներ, որոնք կարծէք վրէ^ կը 

լուծեն կեղծ աստուածավախներէն տ 

- Այո տիկինը կը նանչնա՚ս, հարցուց (Հա– 
րոնեան) կիճ մը մատնանշելով* 

- Այո,– ըսի,– մեր դրացին է ր ։ Փոքր ւոա– 
րիքէն ապաշխարած էր ու ինքզինք Աոտ&ւծոյ 
Տուիրած: 

Խնդաց։ 

- Ւնքզինքնին կը իւարեն, - ըսաւ։ 
Վիրա պեան իր տիպարներուն Հետ է , անոնց 

կեանքին կը խաոնուի, անոնց Հետ կ՝ապրի, 

բայց երբեք չի փորձեր իր կարծիքները պար-

տագրել անոնց ւ իւրաքանչիւր մարգու անձնա-

կան աչխարՀաՀայեացքը նուիրական է իր են 

Համար, ինքն ալ սկսած է ունենալ իրը ու վըս– 

տաՀ ենք, պիտի խորացնէ զայն, երբ կեանքը 

նոր փորձառութիւն.ւներ պարտադրէ իրեն ւ 

Վեր Լա պէս, ուշադրութեան արժանի աղայ 

մը, որ անպայման նոր նուաճումներ պիտի ար-

ձանագրէ, պայմանաւ որ Հաւատարիմ մնայ իր 

սկզբնական գիծին, անկեղծութեան, որ իրաւ գե-

րողին առա Լին արժանիքը կը մնա յ նաեւ այոօր տ 

5– ՈՕԿՈՒՆԻ 

« Օ Ր Ա Ւ Ո Ր 

Է Դ Է ֊ Ե Ռ ՚ Ե Ա Կ Ը ՛ 

(1եԴ.ՒՆԱԿ՝ ԱՐՍ. ԱՐԾՐՈԻՆհ) 
«1Է8ՐՈՒԹ, 1968 

ՎերԼերս Պէյրութույէ լոյս ընծայոլեց մի 

անծանօթ Հեղինակի՚ Արա Արծրունու. գեղար– 

ւեսաական երկերի առաԼին ժողովածուն է <Վի– 

րաւոր ^իծեոնակը» վե բնագրով լ Այդ վերնադիրն 
է կրում եւ ժողովածուի երկերից մ է կը է Հեղի-

նակի մասին կենսագրական շատ տեղեկութիւն– 

ներ չունենք է ՊԷյրո՚-թի « ի ա դ ի ն > գրական ամ-

սագրից ենք իմանում միայն, որ չուր Լ երկու 

տարի առա Լ Արծրունին, Արա Աե ւում եան ծած– 

կանունսվ, ( աշխատակցել այգ ամսագրին է 
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է լ յիրաւի, «քԿսգին»ո<.«ք ժամանակին Սելում֊ 

եանի օսւորագրոլթ եամբ երեւցած երկերը այժմ 

մանում են ներկայացուող ժողովածուի ԺԷ1* 

/Աստի մենք հիմա պիտի խօսենք գրքի, այլ ոչ 

թէ հեղինակի մասին է 

Ծեծ չէ ժողովածուն՝ Հազիւ 1 8 0 է ի Բ"է~ 

մաթիլ չեն եւ զետեղուած երկերը։ Գրական նա– 

իւարանի տեղ անցնող «Ջքօյքք թ-ՈԼ^թի կօաքֆ էքք 

եեւո» աշխոյժ մեն ախօսութիւնից յետոյ, 

մացոյցիս զարկերը» բաժնում զետեղուած են 
«՚հպրոցիս փոքրիկ ճամրան», «Վտիտ ե& մանի» 
շակ&երս», «Տէոքհբ.–. ժպիւո&եր– • • » , «կամա՛-
ցս յյյիս զարկերը» եւ «Գինովը» պատմուածնե-
րը կամ, փաստոբէն, առաւելապէս արձակ բա-

նաստեղծութիւները, քանի Որ ուրիչ յարմաբ 

անուն գժսւար է գտնեչ նրանց Համար ւ Ապա 

յա խորդում են «ժ֊պտեցան գաճաճները» եւ «Վի–~ 
րալոր Ծիծեռնակը» Համեմատաբար աւելի ծա-
ւալուն գործերը է 

Թէել Հեղինակը, ըստ երեւոյթին, ստեղ-

ծագործական մեծ փորձառութիւն եւ վաստակ 

չունի, այնուամենայնիվ ցուցաբերում է «քտած-

ման Հեռաստանները Հասնելու եւ իր մտածում-

ները սահուն ու տիրական եղանակով ընթերցո-

ղին Հասցնելու ակն յայա ընդունակութիւն Տ Ամէն 

ինչի մասին գրում է մի տեսակ արձակ բանաս-

տեղծութեան ձեւով ւ իսկ գա ունի իր առաւե-

լութիւնն երր եւ անպատեհութիւները 1 Երբ Հե-

ղինակը փորձում Է արտայայտել իր ենթակայա-

կան զգացումներն ու խոհերը բանաստեղծական 

ոճը անմիԼապԷս կպչում, պա ա լաճ ում է ։ Բայց 

ձՐԲ ղիմ"ւմ է կեանքի իրական պատկերներ ԳՀ~ 

ծ ելուն՝ եբկուութիւնն ու ճեղքը յաճախ խտխ-

տում են միասնութիւնը։ 

Անտարակոյս, սա Հիմնական ել ան յաղ-

թահարել պայման չ է , որովհետեւ նոյն Հեղի-

նակը կարողացել է որոշ գործերի մ ԷԼ կաաաբ– 

եալ յաջողութեան Հ ասն ել՝ պահելով պատումի 

բանաստեղծութիւնը ել. տալով կեանքի պատ-

կերներ, Ծ ենք նկատի ունենք « Դ պ ր ո ց ի ս փ ո ք ր ի կ 

ճւսէքթսւն» իրապէս գողտրիկ ոլ տպաւորիչ կտո-

րը* Եթէ որեւէ պատճառ, ով ստիպոլած շինէինք 

գործածել Հգլուխ-գոբծոց* բառը, ապա անվա-

րան կ՝ասէի նք, սր ժողովածուի ամենայաէող 

կասրն Հ գա՝ Հգլուխ-գործոցըդ, Ծօաաւոբապէս 

նոյն բնոյթի է «ձեռքեր... ժպիտներ.. .> կտո-

րը» Որոշ առումով մօտենոլմ է « Գ ի Թ ո վ ը » , իսկ 

«էԼտիտ ե& մանիշակներս» ու «համացոյցիս զար. 
կերը» ներքին անշրջագիծ ինքնախօսութիւնն եր են 

փաստօրէն, աղատ զեղումներ ւ 

Արծրսձնին ունի Հիմնականը՝ գրելու կա– 

րիքն ու "էրր ՚ է ՛ գա, կարծում ենք, երաշխիք 

է Հետագայ աճի Ու նոլաճոլմների Համար« Գրքի 

սկզբում իսկ | գրուելու պատրաստ թղթին դի-

մելով, Հեղինակը մի տեղ ասում է . «կը \ոեւ1– 
նես, սիրելի յ^զթիկ, դժուար Է կեանք ո ։ կեղ-
ծիք, հեւք, կիրք* զայ րոյ թ–, տառապանք • • • 
ճիշդ այս րոլորիճ պատճսա սււ, երրծմճ կ՛ուզեմ 
առանձնանալ քեզի հետ, ու իօօիլ, իւօււիլ • • • , 
Ժպտի լ ու լալ, երգել կեանքս ազատօրէն, սրտիս 
ուզածին պէս, սաանց ընկերաթ-եան կաշկանդող 
մի;ամսաւթեա8– • • : Ո ՚ե , րարի ես դան, չես 
խանգարեր թոիչքճերս։ Կը թողուս գիս առանձին 
մտածումներուս հետ, ու. չես բռնանար արտա– 
յայտութփւններուս...»։ Երր կայ այս ներքին 

մղումը՝ գրական յաոաԼագիմոլթիլնր ժամանակի 

ու պատեհութեան Հարց է , նպաստաւոր միջա-

վայրի եւ խթանի Հարց, 

«ծպտեցան գաճաճները» եռամաս ինքնա-
տիպ ստեղծագործութեան մէջ Արա Արծրոէնին 

ինքզինք Իր ստեղծագործական տարերքում Է ըղ– 

գում, ազատօրէն թռիչք տալով իբ երեւակայուէ 

թեանն ու գրչին։ Այնտեղ Հեղինակը ջանում է դե– 

ղաբոլեստօրէն արտայայտել իբ պատկերացումը 

մարդու գոյութեան ու յարակից կենսական առեղ– 

ծըւածների, զգացումների ու կրքերի, բանակա-

նութեան ու մտքերի վերաբերեալ, նրանց ծագ-

ման ու գբսեւսբման, փոխադարձ կապակցուէ 

թ իւնների ոլորտում, այլաբանական արտա յա յ– 

տութիւննեբով ու բնութագրումներով I Գա, ան– 

չուչտ, սովորական երկ չ է , այլ ինքնաբուխ ե– 

բազի ու կուտակուող խոՀեբի Համադրութեան 

իւրա յատուկ պատկերաւոր աբաայայաութիէն է 

Արա Արծրունու գրքում լաւագոյն ստեղ-

ծագործութիւնը լինելու բոլոր նախադրեալներն 

Է ունեցել, հալանաբաբ, «Վիրասոր ֆիծեոնա– 

կ ը » , սակայն վերջին Հաչուով, մեր կարծիքով, 

անկատար Է մնացել, վրիպելու վտանգին ենթար– 

կըւելովէ Երկի գաղափարական յ դ , " ՚ Տ ո լ մ ը , կեն-

սական շրջանակը ել դէպքեր ի ընթացքը միան-

գամայն Հետաքրքիր են։ Հայրենի աչխարՀից 

բոնոլթեամբ Հեռացուած Հայ բեկորների առօր– 

եան ու ապրումներն են նկարագրւոլմ, արաբա-

կան Հողում կայան Հաստատած սովորական Հայ 
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մարդկանց յո յս երն ու մտահոգ ութիւնները, էն չ– 

պէս եւ նորատեսակ արտագաղթի յարուցած 

վտանգներն են ի յայտ րերլոլմ ւ է լ այլն է Կսւղք– 

կողքի ց ՚ ՚ յ ց են տրւում մ է քանի սերունդներ 

իրենց յատկանշական կողմեր ով I 

Այդպիսի յղացում ու ծրագիր ունեցող 

Հեղինակը , բնականաբար , ըստ գեղարուեստ ական 

ստեղծագործութեան Հիմնական օրինաչափ***՛ 

թիւնների, պիտի գոՀանար պատշաճ նկարագրում 

թիւններով ու կենդանի պատկերներ կերտելով, 

պահելով գործող անձանց անխախտ բնա կան ու-

թի ւնը՝ կենցաղի է վարքի "ւ արտայայտութեան 

Հար աղատ ձեւերով։ Գրողը, բնականաբար, այգ 

•գէպքոլմ պիտի խուսափէր Հեղինակային ես ի 

անհարկի միԼամտութիւ՚Լներից, գրքային բանա-

ձեւոլմներից , այլաբանական խճողումներից եւ 

գործող անձանց* Հեղինակի խօսափողը դարձնե-

լու. մտադրութիւնից է Աբծրունին որոշ բաներ ի– 

րապէս ներկայացրել, ""՛ելիքը Հնարաւոր յաԼո– 

ղութեամբ տեղ է Հասցրել է Բայց չգիտես ինչու 

մինչեւ վեր Լ հետ ե լողա կան ո լթիէն չի ցուցաբե-

րել ու չի Համբերել, խախտել Է սահմանը իր 

Հեղինակային մտածումների եւ ներկայացուող 

իրականութեան մի Լել է Ուստի եւ արդիւնքը չի 

խօսսւմ երկի լիարժէք գեղարուեստ ական օգտին ։ 

Այնույսմենայնիւ, գա մի գործ է , որը կռաՀել 

է տալիս Հեղինակի որոչ ներքին Հակումների ու 

ձիրքերի մասին է 

«Վիրաւոր Ծիծեռնակը) ժողովածուի բոլոր 

երկերը անչուչտ Համարժէք չեն կարող Համար– 

լել։ Բայց մեր աո. Լել անպայման ունենք նոր 

Հրապարակ եկող մի Հեղինակ, որն արդէն աի– 

բացել է Հնիւթի յաղթաՀարման* գրական տր~ 

լ ե ստին, ունի ներքին մղում, որոշակի նպատակ 

ու ձգտում ։ Նրան ընտելացել է արդէն խոհերի 

ու երագների Բեգասը եւ թերեւո կարող է Հաս– 

ցընել աչքից Հեռու բարձունքներ տ Հայ գրակա-

նութեան Համար, սակայն, աւելի մեծ նպաստ 

կը ւինէրէ եթէ Աբծրունին գերաղանցապէս պե– 

ղէր իր անմիջական միԼավայրլլ ու գրական ներ-

դաշնակ երկեր ստեղծէր՝ նաեւ այգ մ ի Լա վայրի 

ընձեռած կենսական Հումքի Հիման վրայ % 

Լ. ՄԿՐՏԶԵԱՆ 

ք 
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Երգչուհի ՎարդոլՀի-Արփինէ Տիրատոլր– 

եան, բեմակա՛ն անունով Լին Տ&ԼքեոՏ, ներկա-

յիս կը գանուի Հա բալա յին Ամերիկա , 

Ննած է Ֆրանսայի երկրորդ մեծ քաղաք* 

Լինի մէշ, Հայրը՝ բնիկ Բա լուցի կարապետ 

Տիր—աուրեան, մայրը՝ կեսարացի ԵրԼանիկ 

Ւոլխպարեան, Մեցց^-սոփրանօ գեղեցիկ ձայն 

ունենալով, կը Հետե լի երգի, եւ շուտով կը 

գրաւէ թատերասէր Հասարակութեան ուշադրու-

թիւնը , ֆրանսական ղան աղան քազաքներու մէշ 

Համերգներ կը կազմակերպէ, ել իր ձեռք բերած 

յաշողութիւնները ղինք կը Հասցնեն մինչեւ Փա– 

(՚ԻՂէ ս՚էիարՀաՀո-չակ օւիեբան, որուն առաջնա– 

ժւց^էւտք^ Ե գ 

*">ԲԳ *ք*Ի1Ն*րէն ք այլեւս, Այժմ, իր ընտանի-

քով միասին, կը բնակի Փարիզ, 

իր Համբաւը տարածուելով Ֆրանսայի 

սահմաններէն գուբս, կը Հրաւիրուի երգելսլ 

Լոնաոնի լ Ծիւնիիի, Շթուակարաի, Նավ, ո լի ի եւ 

եւրոպական այլ քաղաք&երոլ օ փերաներոլ մէԼ է 

Աբգէն պայմանագրութիւներ ստորագրած է 

մեկնելու Միացեալ Նահանգներ ել Միլանա՝ եր-

գելու նշանաւոր < 1 ) ք ա լ ա > թատրոնին մէշւ Հը– 

րալէր ստացած է նաեւ Հայաստանէն՛ համէրգ– 

ներ տալու եւ ներկայ գտնուելու Երեւանի Հիմ-

նադրութեան ՂՂՀձ-բդ տարեդարձի Հանդ քսու-

թեան ց , որոնք տեղի պիտի ունենան այս աաթ* 

լան Հոկտեմբերին է 

Օր՛ Լին Տուր եան ՊոլԷնոս Այրէ, գացած 

է Հ՚Բոլոնն օւիերայի անօրէնութեան Հրաւէրով* 

Պայմանագրութիւնը ստորագրած է մէկու/չէս 

տաբի աոյ-շ, ԱրուեոԱւի աչիարՀին մէԼ այդպէս 

է օրէնքը՛ Համբաւաւոր արուեստագէտի մը ներ-

կայութիւնը ապահովելու Համար, անՀրամեչտ է 

մէկ-երկու տաբի առաԼ տօնել անոր Համաձա^ 

նսլթիլնը, քԲոլոնծ-ի մէշ պիտի մասնակցի Ռու-

սէ լի <Փսսմոաթֆ> օփեբա—պալէի բեմագրոլւ– 

թեան, որուն Հեղինակն Է ֆրանսացի Լուիս 

Լաւս* խաղալով Փատմալաթ թագուհիին գերը* 

Այդ դերին մէԼ բեմ պիտի բարձրանայ Հինգ 

անգամ է 

Լին Տուր եան Համեստութեան եւ պարզու-

թեան մարմնացումն Է, որ Հայ կնոԼ Հիմնական 

առաքինութիւներն են, Նոյնիսկ, կարծէք թէ, 

իր փառքը կը նեղէ ղինքը եւ խոյս կու աայ իր 

յաշողութ Իններու մասին խասելէ, Հակասակ 

օտար բեմերուն վբայ չահտծ Համբաւին, 

Տուր եան իր ողԼ էութեամբ մնացած է <»/ * թ* 

լեղուով ու նկարագրով, եւ թէ իր զգացումնե-

րով ու մտածումներով, Հայկական երգերսւ ^"Ւ 

յայտագիր մը ունի եւ բարեսիրական նպատա-

կով բազմաթիւ անգամներ երգած է <ո,յկական 

ձեոնարկներու մ ԷԼ լ 



ՍՏԱ811ԻԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԵՐ 

ԼԵՌՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՎԵՐՋԱԼՈՅՍԸ (պաամա-ածքԱհր) , Ա– Սիմոնեան, 
1968, ՊԷյրոլթ 

«ՎԱ՚ԼՆՋԵԱՆ ՆՈՒԱԳՆԵՐ ԵԻ ՆԵՐԳԱՂԹԸ» (քերթուածներ), Ափս 
Բ՛որեան, 1968, ՊԷյրութ 

Տպարան ԱՏԼԱՍ — Նամակատուփ 2745 — Պէյրուր–, Լիբանան 
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ՏԱՐԵԿԱՆ ԻԱԺՆԷԳԻ՚ն 

Լ Ի Ր ս ա ՚ ե շշ ^ ՈԱԿԻ 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 8 ՏՈ1 ՚ԱՐ 

հատավաճառ 5 Լ– ՈՍԿԻ 

Վարչութեան հ ա ս ց է -

էն տ ^ տ տ օ ւ ա 

11ս6 Տ61ւա ՔօստԱա. 
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