


ՆԱ Հ յ ձ յ Նմ < Լ յք* ՜ձձ 

յ հ * » 
ծ Ա է յ » Ճ Ա յ յ ւ յ ) 

ր * ւ ս տ։ 

օ * 4. քսւշ*ա>յւ*է4 

Ր Ա Դ հ Ո ւ 

ԱՄՍԱԳԻՐ 
դ ւ ՚ ւ ւ ւ ւ ւ ^ ո հ ^ է / Ա ն 

1)1» 11>1՝Ո1*ԵՍ81* 

«ԼԱՐԻՅ ԽՄԲԱԳԻՐ 
Կ– ԱԱԱՈԻ^Ի 

Ի՛ ՄՐԱԳԻՐ 

Պ– Ա\.Ա«»նԱն 

Ի»ՄԲԱԳՐՈհ8–եԱՆ 
ԱՆ Դ ԱՄՆ ե Ր 
8– ԳԷ՚ԼԱՐԳ 

8– Ո1|ԿՈՒնի 

ՓԱՓԱԶԵԱէւ 

V ՊԱՐԹԷԻՆԱն 

ԱԹԹԱՐԵԱՆ 

ՀԻՄՆԱԴԻՐ ԱՆԴԱՄՆ ԿՐԷՆ 
է է՚Դ– 408ԱՃԷԱ% 

Խմբագրութեան եսացէ 

Օ. Տ ձ Տ Տ 0 1 ա 

1Հս« Տշ1աւ ՏօստԱւս, 
Տտյո՚օսէհ-Լւհ&Ծ 

Գ Ր Ո Ի Թ հ հ Ն Ն հ Ր Ո Տ Ն Ի Ն 

1Ի ՍԱՀԱԿԵԱ՚Ն 

Ա– ԵՐԿԱԹ 

ԵԴ.ԻԱ8ԵԱՆ 

Հ– Ա. ԹԱԼԱԹԻ1,Ե1Ո, 

՛և– ՉԱՐԽՈՒՏԵԱ՚ն 

փ– ՃԵՐԱՆԵԱՈ, 

V աՏԻԿԵԱՆ 

Ռ՛ ԳԱՌՕ՚եԷ 

3– ՕՇԱԿԱ՚ն 

Լ– ՄԿՐՏՉԵԱ՚ն 

Ա. ՕՐԱԳԵԱ՚Ն 

3– ՄԱՐԳԱՐԵԱ՚ն 

3– գ . 

*0ՇՄԱՐ*1ւԵՐ 

Մ Շ Ս . Կ Ո Ի Թ Ա Յ Ի ՚ Ն Լ Ո Ւ Ր Ե Ր 

Հեռաձայնի թիլ 296898 



ս ա Գ Ի Ր « ս ^ ս ա ւ ա ւ և ս ր ո ^ է ս տ հ 

I». «Ա.Ո», Թ Ի Ի 5 Մ Ս . 6 1 » 0 | « « » ^ « ա Ւ ւ » 

Ս Ա Ր Գ Ի Ս Ս 1 Ա Է 1 \ » Ե Ա Ն 

Ն Ա Մ Ա Կ Ե Ր Կ Ի Ն Ի Ն 

Երկնից Արքայութիւն, 4 Յա֊նուար 1960 

8 արգո յ Խմբագրութիւն ՀէԲագի Տ>» ամսագրի, Պէյր»ւթ 

Մէկէ աւելի բարեկամ հ ո գ ի ն ե ր , ծանօթանալէ ետք իմ վեչաասանամ– 

եայ (ոչ՝ վեցաասնամեայ) երկնառաք նամակներուս, զորս բարի եղած էիք 

վերՀրատարակելու ձեր անցեալ աարուան վերջին Հատորովդ ել Հընգօրխ– 

նակող%ին. կողմ է անոնց կցուած նախաբանին, քովս եկան, ու% ընդ միմ– 

եամբք ելանելով, Համոզեցին ղիս– 

Աքւաշին՝ թէ այգ գրութեանց ոճին մասին զանոնք 4ընդօրինակողին* 

Բ. թ՝. (այլ անուամր Մ– Մ •) բարեկամին կարծիքը մէկ անգամի Համար 

բացառաբար , բայց բացարձակապէս թ ի ^ Ր է ե ն թ ե ր ի • • • 

Երկրորդ թ է , Հեաեւաբար, ես իրաւունք էունիմ աւելի երկար 

տեն քէն պահելու եւ իրենց՝ այգ ափերոմ. վրայ մնացող Հարազատներն 

ու Հիացողները նոյնքան երկար աաեն ղրկելու այժմ երկնաքաղաքացի ի՛-

րենց նախկին բարեկամներուն մասին պարբերաբար լուրեր ստանալու եր– 

Հան կութեն էն ։ 

Ու»աի% քիչ մը չեմ ու չեմ ընելէ ետք, Համակերպելով էձայն բաղ– 

մաց»ին (ինչպէս յամեցած Հեղինակներ ատենին - գուցէ եւ այժմ - €բա– 

րեկամաց ստիպման աՎեւ տեղի տալով» ի յետին պաՀու կենաց ի լոյ» 

Չընծայէին իրենց աունմնայ անտիպները) կը փորձեմ վերսկսիլ ընգՀատ֊ 

ւած թղթակցութիւնս, յուսալովք որ, գէթ տյս անգամ, էպատճէնալոբել* 
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փութացող, այսի՜նքն զիս Ջղայնացնող չի գ տնուիր • թէ մերթ ընգ մերթ 

այստեղ կը պատահին՝ ձեր ընթերցողները շահագրգռելու, բնոյթ ունեցող 

դէպքեր եւ, վերջապէս, թէ ազնի՜ լ «ընդօրինակողս» ատեն մը եւս ձեր 

կողմերը կը մ ն ա յ . ՛ . ես մեր յարաբերութիւները միանգամ ընդ միշտ չեն 

իւղուիր է 

Արդ 

Երբ Երեւանի ձայնասփիւռը հաղորդեց, թէ լոյս է ընծ՜այուած– Լե– 

ւոն Հան թի զԸնտիր Երկեր%ոս միհատորեակ մը, լուր, որ գոհունակու-

թեամբ ող^ունուեցաւ երկնահայութեան գրական շրջանակներում կողմ է 

գրեթէ միահամուռ., մտած՛եցի հաճելի անակնկալ մը ընել «Բագին»ի ըն-

թերցողներուն , - որոնք, գիտեմ, թէ մէկէ աւելի պատճառներովդ հիա-

ցիկ զգացումներ միայն ունենալու են հեղինակին անձին թէ գործին հան– 

դէպ ) — էնթէրվի***– ^ Ը յ ներողութիւն , հարցազրոյց մը ունենալով այս 

վեր2նոյն հետ, որպէս հանդէսիդ անդրանքէրպետեան աշխատակից ւ 

թայց զինքը անձամբ չէի ճանչցած է Հասցէն ալ չունէի ւ 

- Հարկաւ մէկն ու մէկը գիտէ եւ ինծ՛ի կը բացատրէ , ըսի , ու. փո– 

ղոց իշայ. 

Առածին ծ՛անօթը, որուն հանգիպեցայ Գլաձոր ծաոոլղիի մոլաքին, 

Վահան Բ՝էքէեանն էր ւ 

- Բարե՚ւ է վարպե՛տ , ըսի յարգանքով յ Շանթը կը փնտռեմ յ Գի– 

" է * թ է ո ՚ ֊ ը Կա բեակի տ 

- Ջե՛մ գիտեր, ըսաւ, չոր, հակառակ իր ծանօթ բարեկրթութեան, 

ու շարունակեց ճամբան առանց կանգ առնելու՛ •• 

» մարդկայի՛ն է , ըսի ես ինծի, առանց վշտանալու՛ ՚ . Ա՝արդ– 

կային է , որ Վարպետը այստեղ անգիտանա յ հասցէն մէկու մը, ռ^ւ ա ն դ ի ի 

կողմը, իր գոյութիւնն իսկ անգիտացաւ մինչեւ վերՀ • . . Ի՛նչ ընենք, «/ւ 

սիրելի բանաստեղծը հարիւր տոկոսով հրեշտակացած՛ չէ տակաւին • • • 

թո՛ղ, ատիկա որոշ կերպով կը հասկցուէր արդէն իր կռնակին երկու 

կողմերը բոսսած, աւելի՛՝ զետեղուած՛ պիսակաւոր թեւիկներէն է 

ի գէպ, պէաք է գիտնաք յ «ր այստեղ մեզի շնորհուած թեւերը խոր– 

հըրդանշական իմաստ միայն ունին ֊ ձեր կողմի զինուորականներուն ու– 

սադիրներուն պէս բան մըն են։ Անոնց (թեւերուն) փետուրները նախ թխո– 

ՐաԿ Կ՝ՇԱան* աՊա ԿԸ գորշանան, կը պիսակաւորոլին եւ, շատ ժամանակ 

ետք, երբ բոլորովին հրեշտականանք, կը գառնան ձիւնասպիտակ . . . բայց 

ել այնպէս, դարձեալ որոշ չափէ մը աւելի երբեք չեն երկննար եւ թռչե-

լու չեն կրնար ծառայելէ Այգ տեսակ դասական, երկու մեթրանոց թեւեր 

ի ծՕԷ հրեշտակները միայն ունին \ Մերիններով հազ/,լ կրնանք երբեմն ամ-

պէ ամպ պզտիկ ոստում մը կատարել, ինշպէս գիւղաքաղաքի մը նեղլիկ 

փողոցներուն վրայէն հալերը՝ տանիքէ տանիք, դրացի աքաղաղին ուշա-

դրութեան ի խնդիր ՚ . • 

Փիչ ե™ք, Տաթել պողոտայի անկիւնադարձին, դիմացս ելաւ բանաս-

տեղծ Ար շամ Տատրեանը, որուն հետ բարեկամացա* ենք շոլրչ աասնամ– 

եակէ մը ի վեր, այսինքն իր ժամանման առածին օրէն ւ Բացատրեցի իրեն 

ծրագիրս, Համաձայն գտնուեցաւ, բայց ինքն ալ չէր գիաեր Հան թի հաս-

ցէն* 

Պահ մը անխօս քալեցինք կողք կողքի՛. Ա՝այիսեան 1է1վ առաւօտ մըն 

էր X Մեր վերեւ ոսկետերեւ սօսիներձլ մեղմ խարշափն էր ու անամպ եր-
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կէնք մը, մինչ ոսկե պաս, մայթերը ներդաշնակ կը Հնչէին՝ թե թեւ. մեր 
քայլերուն տակ • • > 

- Հիմա կը Հասկնա՞ս, Արշա՚մ, բացագանչեցի, թէ որքա՜ն ճշմա-

րիտ են եղեր անգիի աշխար Հի Հ ա յ բողոքական մեր եղբայրներուն Հ ոգե-

ւոր երգերուն խօսքերը • 

«Ալր-ոնն սօզազլարտա կէգէ՜Ցէքլէ ՚ ՚ր • 
Սէ՞ն միիիիի՛ . . . 
Պէ՞ն միիիիի՜ . . . » 

Բարեկամս սակայն, Համբակ Հրեշտակցոլ, իր լոլո, քմծիծաղով պաղ 

թափեց խանդավաո֊ութեանս վրա յ , ա՛նպիտանը • • • 

8անկարծ մեր աջակողմը շէնութիւնները անՀետացան ու մենք գմեղ 

գտանք Դրախտի արեւելեան ամբարտակին կուշտէն, ուրկէ անդին, վարը ւ 

Հեո.ոլն, շա՜տ ՀԼռուն կ*ընդնշմարուէր երկիրը ^ կարծես ան^րպետանաւի 

մը յուսամուտէն • •« 

Ամբարտակի միւս ծայրէն դէպի մեր կողմը կու գար մէկը, որուն 

կերպարանքը ծանօթ կը թուէր, Րայ$ առածէն ակնարկով կաՐ^էի չեղաւ 

որոշել իր ինքնութիւնը, թիկունքէն լուսաւորուած՝ եւ գէմքը ստուերի 

մէՀ մնացած ըլլալուն պատճաոյսւէ 

Անցորդին շապիկին օձիքը բաց Էր , կոտրած գաւյսզան մը Հրացանի 

պէս զարկած էր ուսին, իսկ գլխուն ունէր գառան մորթէ գլխանոց մը% 

որուն երկու կողմերը ագուցուած էին նորընծայ Հրեշտակի իր թեւիկները, 

իսկ ոսկեգոյն լուսապսակը զետեղուած էր անոնց (թեւիկներուն) արմատ-

ներով վրայ, վար չսահելու Համար՛՚՚ 

Տարօրէնակ անցորդը, որ կարծես ուշադրութեամբ չորս կողմը կը 

խուզարկէր, երբ բաւական մը մօտեցաւ, ճանչցանք զէնքը՚ Շչականն էր է 

- կարծես բա՛ն մը կը փնտռէ կոր, ըսէ* 

- Ան պա յման* կնիկ ՚ • • մռլտաց $ատրեան ւ 

" Հէ*՛՝՝ 
- էրե՛ք Հատ ՚ • • 
֊ Հարէ*մ՛*. 

- 9է՛ , եղբա՛յր, ինշո*ւ ատանկ գէշ բաներ կ՝անցընես մտքէգ. ար-

գիլուած է՛ այստեղը միւսներուն խոստացուած «ճէննէ՞թ֊Տշ կարծեցիր։ 

- Հապա ի՛նչ ընելու Համար՛*՛ 

- Շ ա ՛ տ պ ա ր զ է , յարկ Տատրեան, յօնքերը վեր-վեր նետած ու 

դէմքին կեղծ խորՀրգաւոր արտայայտութիւն մը տալով ւ 
- Ո չ . . . 

- Սա քովի ամբարտակէն վար , գէպէ երկիր, իր Հայրենակից Հո-

վիւներուն՝ Այանին, Ալոյին եւ Գոլոյին պիտի նետէ, որպէսղէ վեր1 տան 

ե ր կ ի ն ք է ն ի յ ն ա լ ի ք մէկ Հատիկ կ ն կ ա ն տիրանալու Համար իրենց մէԼեւ 

գուցէ վերսկսած տուրուդմբոցին ՚ ՚ • 

խնդացինք ։ 

Երբ Հասանք Ալեւոր Գրագէտին՝ 
- Բաբե՝ւ, պարոն Օշական, բարի լո՛ւր• տարօսը՝ քեղի՚ ըսէնք մէա֊ 

- Բաբե ւ , չորպաճէներ• ի՛նչ է եղեր, նայինք, ձեր բաբի լուրը՛" 
- Հայաստանի մէԼ Շանթի ընտիր երկերը Հրատարակեր ե ն ՛ ՛ . 
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- Շանթը ո՞վ է , ընգմէչեց Օշական է ւ 

- ճանըմ, սա՝ <ւՀէն Աս տուածն երսուն հեղինակը ։ , . 

- Սեղրոսեան չըսէ*ք սըւոր , որ ամէն մարգ հասկնայ • * • 

- քառասուն հազար տպաքանա • < • , 

- ՛քառսո՛ւն կտոր • • • դարձեալ ընդմիշեց «Սնացորգաց^ի հեղինա-

կը | մե՜ծ բան, քառասուն ըութ տարի սպասցնելէ ետք. • « այս ընթացքով, 

շարունակեց սրտմտած, յիսուն տարի մը Ա1Ա1հա պիտի մենք սպասենք, որ 

մտածեն Օշական հրատարակելու մասին՛»• 

Խե՜ղճ Ալեւոր Գրագէտ, յայտնի է ր , որ քաՈ.Ա1Աա.(ւ տ ա ր ի ե տ ք հ ա ս – 

կ ը ց ա - ե լ ո ս իր հաւատքը նահանգի մէՀ է ր ՛ " 

- ի գէպ , ըսի , Վարպե՛տ , գիտէ՞ք, ^^ ւ»"է/« կրնանք գտնել 

ը՛ը Ա եղբոսեանը I 4 

Տ^// գիտեր է 

Հրաժեշտ առինք իրմէ ^ բայց հազիւ հինգ տասը քայլ հեռացած էինք , 

երր 

- ինծի՛ նայեցէք, Զորպաճինե՚ր, կանչեց մեր ետեւէն, Ալպօյաճեա– 

նին գացէք• անպայման կը գիտնայ• ա1* ամէն բան գիտէ.*. Վզերին 

Ակիւտար կը բնակի, Աբրահամ Այվազեանի հետ գէմ գիմաց ւ , , 

Երբ մեր ճամբան շեղեցինք գէպի Վերին Օսկեքաղաք (Ակիւտար) 

- Տարօրինա՜կ , - խորհրդածեց Տատրեան, - անդիի կողմը բանաս– 

տեղծներո՛լ բնակավայր էր Ակիւտարը, ^ թուի թէ բանասէրնե՛րը տիրա-

ցած են այստեղինին... ( 1 

Պահ մը անխօս քալեցինք կողք կողքիդ բայց երբ անցանք Հ.Ն"յեան 

Տապանդ էն (1) եւ պողոտան երկճիղուեցաւ, յանկարծ կանգ առաւ բարե-

կամս | ու 4 

- կը ցաւիմ, որ քեղ առանձին պիտի թողում, ըսաւ : Ես պէտք է 

հանգիպիմ Վերին Արմաշ, Շաւարշ Նարգունի բարեկամիս բաբի գալուս-

սյի այցելութիւն մը տալու համար յ Վերին Ոսկեքաղաքը, գիտես ի հարկէ, 

կը սկսի ձախիդ, քանի մը հարիւր քայլ անգին..՛ 

- Բայց ես ի՚նչպէս պիտի գտնեմ Ալպօյաճեանը, մտածեցի՝ կիսա-

ձա յն ՚ . . 

- կը ճանչնաոս զինքը, հարցուց Տատրեան ։ 

- Այո՛ է Տեսած եմ զինքը անգամ մը։ Ներկայ եղած եմ իր մէկ դա-

սախօսութեան է Ազգային Սահմանադրութիւնը երկինք փոխագրելու., այ-

սինքն երկնահայութիւնը ազգային սահմանադրութեան ենթարկելու ստի– 

(1) «նոյեան $\սպան>ը մեր այստեղի գօպարկն Է, սա տարբերությամբ երկրա-
յին կհնդանարանակսւն պարտէզներէն, որ մերինը ցանկապատ, գւաւտզեղ կամ վանդակներ 
չունի։ Այստեղ «զայլք եւ գաւփնք ի միասին կը ճարակին. «նոյեան Տապսւն>ի մնա՜ 
յուն բնակիչներն են, ի միյի այլոց, այն երախտագէտ սււփւծը, որ կրկէսին մէյ մերժեց 
նաշսւկել զԱնտրոկլէս. այն բարեյիշատակ դայլը, որ, Միքին Գարուն, եկեղեցւոյ .սուրբ 
հայրերէն մէկուն քարոզներուն անսալով, ապաշխարեց, հրաժարեցաւ զսսւներ յօշոտելէ 
եւ քրիստոնէավայ ել խոնարԱույ-եամր ամէն օր կու գար իր բաժնեչափ սնունդը ստանալ 
թաղիՕ–.. մսավաճառէն: Այնտեղ են, նոյնպէս, Մազեր բայ ի ձին, Վարուժանի իեդսւսը, 
Համաստեղի Ջալօն, իադաամի էշը, կապիսալի սազերը, Մեթ-եււփնկի կապոյտ թհչունր, 
Հայոց «կոունկ միթեւսւնի»ն, վերյապէս, նոյեան աղաւնին եւ, բնական է, բազում գրսփ– 
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ւղողականութեան մասին յոյժ շահեկան եւ շինի՛շ բանախօսութիւն մըն 

է ր ՛ – 
- Ուրեմն լսահ– ես իր ձայնքլւ 

- Ի Հարկէ՛. 

- Այն ատեն, շ ա տ պ ա ր զ է , յարեց Տաարեան լ Երբ արուարձանի ա– 

ռաՀին տուներուն մօտենաս, ո չ ոքի Հարցնելու պէտք շունէս. միայն քիչ 

մը ականՀներգ կը լարես. «զաՀ անպայման աԼէն կամ ձախ էն, «#ե– 

կէւնէ մը լսելի էլ ըլլայ ԱլպօյաճեանԷ ձայնը* կ՝ընթանաս այդ ձայնին, 

կամ, 1լ ուզես , աղմուկին ուզղութեամբ ել պահ մը ետք անվրէպ ինք-

զինքդ կը գտնես առածին յարկի իր պատշգամէն տակ • . . 

Այգպէս ալ ըրէ՛. Այգպէս ալ եղաւ՝. կանօթ ձա յնէն ականթներուս 

ռ ա տ ա ր ի ցանցէն մէթ ինկած՜ կէաէն շուրԼ չորս մղոն անդէն ծ՛երունազարդ 

բանասէրէն պատշգամէն րա& պատուհանէն տակ երբ կանգ աո.է, վեր 

բարձրանալէ առաՀ շունչս տեղը բերելու Համար, գլխուս վերել տեղէ ու-

նեցող տաք վէճաբանոլթենէն յա յան ի եղաւ, որ կեսարէոյ Մ ունճ ուս ուն 

զիւղի Հայրենակցական մ էութեան ներկա յացուցէ շները կը պահանջէ էն, որ 

իրենց գէւղէ պատմութեան (Պատմութիւն Հայ Մունճուսունէ) ՀՈԲՐՈՐԳ 

հատորը բովանգակէ էրենց անխաէր բոլոր համագէւղացէներուն կենսա– 

գրականնե րն ու լուսանկարները, մինչ Ալպօ յաճեան կը պնգէր , թէ մ էկ Հա-

տորը չի բաւեր այգ ամէնուն ու կ՝առաքարկէր ք-ՈղՈՆլ զ կ ա ն ա յ ս եւ. (քման– 

կ ը ա ի եւ գոհանա լ միայն աղամարգոց լուսանկարներով եւ կենսագրական-

ներով - «•« յ 

Վէճը բաւական երկարեցալ թկեւ, բայց երբ Հայրենակցականները 

վեր լ է վ ե ր ի յ տեղի տուէն ու մեկնեցան, էմ կարգէս վեր բարձրացայ ւ 

- Բարե՚ւ, պարոն Ալպօյաճեան, ըսէ* Օշակա՚նը ղրկեց զիս։ Շան-

թի Հասցէն կը փնտռեմ. դուք կ՚ունենաք եղեր ւ 

- Նստէ նայէնք ՚ ա լ լ ա է լ է մ պէաէ ունենսամ, ըսաւ ընտանեբար. քա-

շեց իր համբաւաւոր գզրոցներէն մին ու սկսա՚լ արագ թերթատել ֆիշերը: 

- Նէրակացէ.... Շնորհալի • . . Շահազիղ. - Շամաանճեան՛ - Շ է ր ֊ 

վանզաաէ... Շուշանեան–. չկա՛ յ , չունէ՛ մ , բացագանչեց սրտնեղածէ 

- Ախպա՛ր, յարեց, այդ ձեր Օշականը, երբ ա ն դ ի ն Էինք, կնիկի 

պէս իր տարի՛քը կը պահէր. այս մէկէն ալ այստեղ ինքզի՛՛նքը պահած է , 

ի՛նչ է , չե՛մ հասկնար ֊ . • 

Ե՛ս ալ չէի հասկնար . . . 

Երբ, աւելի ժամավաճառ, չընելու համար անխո1վ ծերունին, զինք 

առանձին թողուցի Հայ Մ«ւնճուսունի իր պատմութեան հետ ** յուսախաբ 

մեկնկայ քովէն, մռայլ մտքեր սկսան պա լարել գի,«... երեւակայութեանս 

աՎեւ ցցուեցաւ յանկարծ կ ե ա ն ք ի գ ե ւ ը հրաշէկ եռաժանի մը ճանկած," 

Արդեօք, մտածեցի, էբրեւ հ ի ն ւ ւԷԺխքի Համոզուած 1աաագով– . բայց ո ՛ չ , 

կ՚ըսէր բանականութէւնս, մեր Տէրը անոխակալ է , գթած եւ բազում ողորմ % 

ինչպէս կը յեղյեղէին մեր տէրտէրները–. Ջ է կրնար ըլլալ, որ այղ աս-

տիճան դաժան վարուած ըլլայ Շանթի նման մէկու մը հետ, երբ դեռ վեր-

լերս , կէս գէշերէն ետք, կողմնակէ դուռնէ մը գաղտագողի ներս առնուե-

ցաւ ախրահռշակ Ենովք Արմէնն էսկ, նոյնէնքն մեծահոգէ Մեծարենցի 

արհամարհոտ յօժարութեան շնոբհէւX Եւ էնչո"ւ, ան, մեր Տէրը խասպփ 

իշխանին հացէն էւղ քսէր՝ մէկ Հատէկ ընգդէմադէրէ մը ներկայութեան 

<հանդուրժելով էր պետութեան սահմաններուն մէ1" . 

- Բայց ո՞ւր է այ» մարդը, կը կրկնէէ ես էնծէ, Վերին Ոսկեքաղա֊ 



քէ վերադարձի ճամբուս վրա յ , մինչ իրաւ. Ոսկե քաղաքի ոսկի մայթերը 

ներդաշնակ կը Հնչէին թե թեւ. քայլերուս աո ակ. . . 

- Վերին Ակիւաար . . . Ակիւտար. . . Ակիւաարի սոխակ • • . Գոլրեան ՚ • • 

Պետրո՛ս Գուրեան •՚ . Պետրո՛ս . . . Պետրո՜ս . . . \քօ՛, կեցէ՛ք , Պետրոս Առաք-

եա՜լ, աղաղակեցի յանկարծ խելագարի պէս՚՛՛ Լի՜նչ Հրաշալիւ քած ք »ա 

գաղափարներու զուգորդութիւն ըսուածը) է 

• •» ՊաՀ մը ետք շնչասպառ տնկուեցայ պատուակալ դռնապան—ար– 

խիլիստ Պետրոս աղրօր դիմաց տ 

Հյալո՚մ, Պետրո՚ս եղբայր , ըս(՛ * ^ ներես՝ եթէ մրափդ խանգա-

րեցի I Հայրենակից մը կը փնտռեմ ՚ առտուընէ ի վեր մարդ է ներողութիւն, 

արդար չմնաց , օր չՀարցաքննեմ . անկարելի եղաւ Հետքը գտնել՛»» 

- Անորէն , ըսաւ կտրուկ լ 

- Շանթէ 

- ՏՀրազո^ւմ ։ 

- թ՛ատերագիր ւ 

Պետրոս առաքեալ բացաւ աստղափոչեծածուկ մայր աոմարներէն 

մին յ պաՀ մը թղթատեց , կանգ առաւ էֆէ մը վրայ ու ցուցամատը սաՀե– 

ցուց վեր էն վար1 

- Շէյքսփիր ւ Հ* I՛ աԷ Ր1 » Շիրվանղատէ . •• Յանկարծ գեփ—գեղին 

կարեցաւ ծերուկ Պետրոս աղբարը, դողաՀար ցուցամատը Վ^՚Ր^Ի^1 անունին 

վ ր ա յ ՚ . . 

- յ^օյ Ի ՚ ^ ՚ չ ^ կերեր , բացագանչեց , Հիմա իՈնչ պատասխան 

պիտի տամ Ա՝եծաւոբէն . • « 

- ի՛նչ է պատաՀեր , Պետրո՛ս եղբայր , ԱսԻ ԻԲԲ^՛*՜ կարեկցու– 

թեամբ է 

- Զե՚*ս Հասկնար • տաճի՜կ եմ ներս թ ո ղ ե ր « ա Շիրվանզատէ՚ն • ՚ • 

- Բայց, Պետրո՛ս եղբայր է Շիրվանզաաէն Հա՛յ է , ըսի * 

- Տաճկըցա°ծ Հա յ • • • 

- օ ղ լ ո ն Հայ... անո՛ւնը միայն տաճկըցուցած Է՛՛՛ 

- Ա ՚ շ ք օ լ ս ո ւ ն ճաշակ–.. ( 2 | պայթեցաւ Պետրոս ախպարը, գայթակ-

ղած այլ ուրախ, ու ցուցամատը շարունակեց սաՀեցնել Է$ն ի վար՛ 

- Հթա՚նթ՝ կանգ առաւ դարձեալ • 

- Աա այծի մօրուքով, քթակնոցներով ծերուկը չէ® փնտռածդ, Հար– 

ցուց քմծիծաղ : 

- Նո՚յնինքն, Պետրո՛ս եղբայր ւ 

- Հիմա՛ կը Հասկնամ, ^ ^ փնտռեր ես զէնքը, ըսաւ, 

ՀնդկաՀաւի ձայներ Հանելով, ո/ք Հրէաբար խնդալու իր ձեւն էր, աղ-

մուկով գոցեց տոմարը, »լ շարունակեց. 

- մ"*ՐՂՐ. ^ մամանեց տասն ել. եօթը երկրային տարիներ 

առալ, անկարելի եղաւ զինքը Համոզել ռբ թակի Շէյքսփիրի , Շիչլէրի եւ 

իրսէնի Հետ միեւնոյն եօթներորդ յարկի վրայ, իսկ միւս՝ առա Հէն վեց 

յարկերուն խօսքն անգամ լսել չէր ուզեր յ 

Մեծաւորը պահ մը խորՀեցաւ դինքը սատանին ղրկեր Ասիկա ֆրան-

սաբանութիւն ՅԱ Ժ1ԹԵ16) չէ։ Ս՛ազ մնաց՝ իրապէս սատանին 

(2) « հ ո ր ա առաքեալ մեզի՛ հայերուս հետ Պպաց հայհվարով կը ի,օսի, որով– 

եհսւեւ այստեղ արեւմտահայերը աւա՛դ, մհծամասնույփւն կը կազմեճ՛՛ • : 



ք 

զրկուէր։ Բարեբախաարար սակայն, Մեծաւորը միանգամայն զուարճալի 

գտաւ, մարդկային այգ ՀիւլԷին Հիւլէական յաւակնոլթիլնն ու յամառու-

թիւնը . . . ե ւ . . . մանաւանդ որ ստեղծագործութեան եօթներորդ օրէն ի վեր 

յոգնա՛ծ էր Հանգստանալէ Ոլ տաղտկացած՝ Հայասաանեայց եկեղեցիին 

անվերէ փառաբանութիւներն ունկնդրելէդ իր սուրբ թեւերը սոթտեց ու, 

մէկ օրուան մ է չ , ութերորդ երկինք մը ստեղծեց միայն ու միայն ձեր բա-

րեկամին բնակութեան Համար • (3) 

- ինչե՛ր կ՝ըսէք, Պետրո՛ս եղբայր, րսի, Հիմա միշտ Հո*% է , ի՛՛նչ 

կ ՚ Ժ Է ։ 

- ՚Բիմիկոսի աշխատանոց մը ունի է 

- Փիլիսոփայական քա՞ր... 

- Ատոր պէս բան մը. աւելի դժուար. . . 

- ԱրեւմտաՀայերէնը , արեւելաՀայերէնը , սովետաՀայերէնը ել Լ հ – 

ր ա ն Ա ղ ջ կ ա ն Հայերէնը ի մի ձուլելու աշխատանքին լծուած է։ 

-. Ամէն պարագայի, շարունակեց Պետրոս աղբարը, շփորձուիս ի 

%ղուբ մինչել ութերորդ երկինք բարձրանալ - կը տեսնեմ, որ թեւիկներդ 

փոքր են տակաւին - ձեր Հայրենակիցը չհուզեր որ քինքը խանգարեն, այ– 

ցելութիւններ բացարձակապէս շՀ ընդունիր . . • 

ԱՀաւասիկ, սիրելի խմբագրութիւն ձԲագինֆի, կը ցաւիմ, որ ան-

կարելի եղաւ իրականացնել ծրագրածս Հարցազրոյցը, բայց , կը յուսամ 

կողմնակի բաւական մը տեղեկութիլններ կրցայ Հաղորդել ձեր ընթերցող– 

ներուն՝ Երկնից Արքայութեան եւ երկնաՀայութեան այժմու կացութեան 

մասին ւ 

Երկնառաք ող^ոյններով, 

Կ • Ա • Ոսկեան 

Վասն Հարազատ ընդօրինակութեան 

Ա. Ս– 

Տ . գ Կը խնդրեմ , որ քաղաքիդ մ ԷՀ լոյս տեսնող հԱ •» շաբաթա-

թերթի աշխատակիցներէն Տ – Վ ՚ է " ՚ չ ք է ն Հեռու պաՀէք սոյն նամակս , որ-

պէս ղի այգ բարի տղան Հպատճէնաւորելով» մեղանչելու փորձութեան 

չդիմանալով, Հեռաւոր օր մը մեր Պետրոս Աղբօր Հետ խնդիր չունենա յ է 

Ն08Ն 

(3) էյսւքԷՏ, կողմնակի ազքիւրէ իմացայ, թ-է ^ախախԹամալը, իոբեհլով որ յա– 
ոա(իկտյին նմտն գժա-սւբա-թիւննէր կրնան յ ա յ ա ց ^ լ նահւ կո«ս,ա8 ԶաբհաՏի կոզմէ, 
•ւցէ որերորդ յարկին վրայ բաժին մը վհբապահա* է հլե* անոր. բտյց «յս վեբէինը, 
ինչպԱ գիտէք, տաբրհ՚բ արքայովն ըՕաբած րլլալով վհբյէբս, ութերորդ երկի&քք 
ամբօզյոնթհամբ կբ մնայ Շանթի տբտմագբւււթ֊հան տակտ 



8 է Ա Գ է՝ % 

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ 

Ես գոհացած Էի հսւցէն իմ սեղանիս վըրսւյ դըրուսւծ, 
կուժ մը ջուրէն՝ որ լեցուած էր իմ հայրենի աղբ երակէս , 
Կը նսաէի տիրոջս քով լուռ եւ իա Սար հ գերիի պէս, 
()ր հնձած էր ցորենն ատոք եւ կուժին ջուրը լեցուցած: 

վառած էր լոյսը ճըրսւգին՝ որ անցորդին ըլլայ վըկայ, 
Եւ հոգեկից մտերմութիւն մը վայելենք եղբայր օրէն, 
Եւ նստած հոն, ստուերին մէջ , գորշ, մամռապատ քարին վրրսւյ , 
Կը սպասէր որ տէրը ելլէր եայրենարոյր մեր սեղանէն: 

կեանքը, այսպէս, յսւջորդութիւն մ ՚ է ր օրերու գմայլաեար, 
Երջանիկ էր գերին տիրոջ բարութիւնով, կարծես աշխարհ 
Աոաջին օրն իսկ ստեղծուած էր անայլայլ այս օրէնքով։ 

Այսօր հացն իսկ ա՛լ չեմ գտներ իմ սեղանիս վըրայ դըրուած , 
կուժը կոտրած, եւ քաղցրաշող ճըրսւգին իւղն է սպառած, 
Եւ արդ գերի տարուած եմ ես նոր խստամբեր տիրոջ մը քով: 

ԱՆՋՐԵՍ 

Անձրեւ, անձրեւ, դեռ ի՞նչ կ՛ուզես, վաղուց է որ 
Հոգիս միայն հեծեծանքներն իր կ ՚ունկնդրէ. 
Ա՛լ չեն հասնիր ձայնիդ լարերը մեղմօրօր 
Սրտիս՝ որ խոնջ է տրտմօրէն երագելէ։ 

Անձրեւ, անձրեւ, ես ծաղիկները չեմ տեսներ, 
Երր դուն կ՛իջնես արցունքի պէս ամպերէն վար, 
Այլ մաւցըւսւծ յիշատակով գերեզմաններ, 
Լքուած թումբեր1 որոնք հողին են հաւասար։ 

Երբոր ե՛ս ալ փակեմ աչքհրըս արեւին, 
Պիտի ցօղե՞ս ցուրտ հողն՝ ուր հս աքփւնացեալ՛ 
Ո՛չ իսկ այլեւս պիտ՛ ունենամ փոշեթսււալ 

Պատանք մ՛որուն բզկտըւած է ծիրանին։ 
0*ղր հս, անձրեւ, թ է միայն խօսք մը հրաժեշտի, 
Երր արիւն է՝ որ ձեոք իս վրայ կը կաթկթի • . • 

ԱՐՍԷ1* ԵՐԿԱԹ 



Բ Ի Ւ Տ Ա Ն Դ Ե Ղ Ի Ա Յ Ե Ա Ն 

Ա Ր Ա Ր Յ Ա Կ Ո Ր Ը 

Մեր ինքնաշարժը կը սուրար մ ղլաա՛– 

ցող Հեւքով մը անասլաաական տարած ու– 

թե անց մ 2» , ուղղագիծ ճամրուն վրայ , 

սանձը գլխուն արձակուած արաբական 

ազնուացեղ ձիու, մը նման : Կ՝օրօրԷր մեղ 

միօրինակ ելելէչներ ով կարաւաններու 

երդերուն նման : Ա՝ եր շուբ^ ամէն ինչ ու– 

րիշ րանի էր նման , լեռ չկար , ձոր չկար • 

մեր եաին ու առՀեւ, մեր ա^ին ու ձախին է 

Հողը վերածուած Էր անծայրածիր րանի 

մ ը , ունայնութեան նման, որուն մէիոե– 

ղէն՝ ուղիղ քանակով ճեղքուած սաՀմ«/-

նի նման՝ ճամբան անշեղ սլացքով կը 

մրցէր զոլղաՀեռ Հոսող մեր ինքնաշար-

ժին Հեա յ 

Երբեմն՚ ճամ բու փոշոա եղերքէն 

յանկարծ կը յայտնուէր իր էչուկէ՚ե վ բ ա յ 

կծկտած ղէւղացիի մը ստուերը, որ ա– 

կը1՛թարթի մը մէ1 մեզ կը խաչաձեւէր, 

երկրորդ ակնթա րթին կորսուելու Համար 

մեր ետին , թողլով միայն յամեցող մտա–՛ 

ծումը, թէ խելօքիկ իշուկը առանց գան– 

դատի Ավիա ի շարունակէր տոտիկ-տոտիկ 

չափել նոյն մեր երկար ճամբան, վստաՀ՝ 

թէ ինքն ալ պիտի Հասնէր մեր Հասնելիք 

Հանգրուանին : 

Ամէնէն ակնազուարճ տեսարանը 

կ՝ըլլար՚ Հանդիպում ը ճամ բու երկարու-

թիւնը չափող ուղտերու կարաւանէն տ 

Ս՛եր վէշապ—մեքենայէ մօտենալուն՝ ուղ– 

աերը կը սկսէէն ցատկռտել անճոոնէ , 

էոլաբուն շարժումներով, մեծ—մեծ քայ•» 

լերով ասդին—անգին ապաստան կը փըն– 

տըռէին՝ իրարու կուշտին զարնուելով է 

կը խանգարուէր կարաւանէ ուղիղ գիծը, 

մեր Հեռանալէն ետքը միայն վերստին 

ղտնելոլ Համար իր Հանդարա գնացքով 

եսւլէյլձած չարքը ւ 

Լուռ է թ ՚ ք մենք* ես եւ քովս նստած 

մարդը : Գամտսկոսէն ի վեր Հետն էի է 

Նախապէս իրարու անծանօթ ճամ բու. 

բախտով միացեր Էինք, ու Համաձայնա– 

բար ինքնաշարժին ետելի նստարանին 

վարձքը կիսած, երեքի տեղ երկու Հոգի 

լայն—լայն նստած Էինքւ Մեր երկուքին 

մ ի թ ւ այգ լայն միջոցը լռելեայն պայ-

մանադրութիւն մըն էր իմ կողմ էս, թէ 

մենք զիրար պիտի չխանգարէինք՛. Առի– 

լի նստարանին , շարժավարէն քովը ս ե զ ֊ 

մուած կայէն երկու ճամբորդներ, մէն 

փաթթոցաւոր ֆ է ^ ՞ Հ , ^Ի՚–սԸ էկԻւ՞Հ. «/» 

երբեմն մռլտիւնով կը ձայնակցէր շար-

ժավարի երգինւ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Անապատական մեր ճամրու միօրինա-

կութեան կը ներղաշնակուէին այգ երկու, 

րաները միայն, մեզ իր գիրկն առած մե-

քենայի տեւական Հոնգիւնը եւ նոյն մ իօ– 

րինակութեամ ր երկարող երգը մեր շար-

ժավարին : 

- Ամէն ժողովուրդի երգ, - դիտել 

տուաւ, քովէս ուղեկիցս , - Համապատաս-

խան է իր երկրի աշխարհագրութեան 

նկարագրին ւ ԱնՀորիզոն այս անապատ-

ներուն ՛էրս՛ յ Հոսող կարաւանները պիտի 

չկարենային ուրիշ երգեր յօրինել, քան 

իրենց օրօրուն գնացքին մէՀ ուղտերու 

զանգակներու ղօղանջին նմանող այս եր-

կարաձիգ է ա լ է յ լ – ^ ^ •»• 

Ան կը խօսէր ֆրանսերէնովյ իմ 

լոլո, ժպիաս Հաւանութիւն ընդունելով՝ 

յարեց. 

- Հիմա սա երջանիկ մարդուն երգը 

նոյն տափակոլթեամր , առանց ելեւէջի՝ 

կրնայ շարունակոլիլ մինշել մեզ Հասցնէ 

Հոմս••* 

- ճիչդ է , - ձայնակցեցայ ես , - ամէն 

Հող իր նկարագի՛րը կոլ տայ իրմէ սնա– 

նող ժողովոլրգին ։ 

Չէի ուզեր Հետը բոն Ուի լ խօսակցու– 

թեան մը , որ կրնար երկարիլ մինչել . . . 

Հոմս։ Մենք ճամբայ ինկեր էինք գէպի 

Հալէպ. բայց կ՚երթայինք ո ՛ չ թէ Լիրա-

նանեան զուարթ Պէքաայի պողոտայով, 

այլ բռներ էինք Գամասկոսի Հիւսիսէն 

դարձող Աիլրիական ճամբան, անցեր 

էէնք բլրային ոլորումները, շունչ մը «#–. 

ռեր Նեպէքի մէշ , ու Հիմա մեր Տ^/» ար-

ձակեր էինք Հոմս-Համա երկարող ողորկ 

ճամբուն, իրեն ընտանի անապատի մէՀ 

թռչող ճեյրանի նման ։ 

Բայց խօսակիցօ չարունակեց . 

՜ Լեռնային ալիքներով երկիր ունե– 

ցող Ժողովուրդներու երգերն ու արուես-

տը, ու մտածո՛ւմն ալ, Համապատասխան 

են իրենց աշխարհագրութեան բերած այ-

լաղանոլթեանց , գոյներուն ու պայքար-

ներոլն : Տափարակ այս անապատներուն 

մ է հ սակայն, ամէն ինչ տափակցե՛ր 

- Չմոռնանք^ - առարկել Ուզեցի ես, 

- որ Աեմական այս լայնատափակ աչ– 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 

խարՀէն է որ ծագում առած է ել աճած 

մարդկային պատմութեան առածին Հաս-

տատուն քաղաքակրթութիւնը Ա ում եր -

Ակկատեանէն , Բաբելականէն , Եգիպտա-

կանէն , Ասորականէն մէնչել ՜Բաղդէս** 

կանն ու Ե րրա յա կան ը յ 

- Ի՞նչ է մնացեր այգ բոլորէն, -

դատեց ան իր ձայնը բարձրացնելով, -

I) եմ ական կոչուած այգ քաղաքակրթու-

թիւնդ, մէ1ը Հաշուելով նաեւ Փիւնիկ.-

եանն ու Եբրայականը, սոլզոլե՛ ր է 

պատմութեան յատակին , ենթախալին , 

թողոլցեր միայն քարերու անկենդան ա– 

լերակ : ^ամաշխարՀային արդի քաղա-

քակրթութիւնը կանգուն կը մնայ՝ այգ 

Ա եմ ականը միանգամ—ընդմիշտ կործանած 

Արիական , Հնդեւրոպական , Տունա-

Հռովմէական ժողովուրդներու կողմ է 

կառոլցուած վեբնախաւին վ ր ա յ , քրիս– 

տոնէական եւրոպական նկարագրով, որ 

այսօր իր գիտական տիրակալութիւնը 

տարածած է մինչել Ատ լան աե ան ու քսա– 

ղաղական ովկիանոսները յ իսկ մենք այս-

տեղ դեռ Հին եալԷյլձձրոՀ կ՝օրօրոլինք, 

կարօտ՝ այգ արեւմտեաններու ստեղծա-

գործ մ ի աքի փշրանքներուն . . . Հաշուէ՛ • 

մենք սա ինքնաշարժով յ սա Հագուստնե-

րով, ձեռքիս սա օրաթերթի թուղթով ու 

ապա մեքենա յով , իմ սա ակնոցներով, 

մեր առօրեայ կեանքի անհրաժեշտ դեռ 

ամէն բանով ( ժամացոյցէն մինչեւ գըն– 

դասեղ, մենք դեռ կախեալ ենք արեւմըտ– 

եան այգ քաղաքակրթութենէն . . . շէնք 

մը չենք կրնար շինել առանց անոնց եր-

կաթին, խողովակին , կազմածներուն .մեր 

րնա կարաններու միայն աւագն ու քարը 

մեզմէ են, անոնք ալ փոխադրելու Հա-

մար՝ դարձեալ անոնց մեքենաներս՛ լն 

պէտք ունինք . . . 

- Մենք ալ խե՛լք ընենք ու դիանանք 

օգտոլիլ այդ մեծակառոյց քաղաքակր-

թութեան բարիքներէն, ել զայն կա ռո լա-

ցողներու Հովանիին տակ մեծնալ, զօրա-

նալ, շինել մե՛րը, - բաբեմտոլթեամբ 

ուզեցի եղրափակել ես մեր խօսակցու.֊ 

թիւնը՛. 

՜ Օգտուելէն օգուտ չկա՛յ մեզի,– ըմ-

բոստացաւ ան, - օգտոլիլը ի վերի յ կը 
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տանի օգտագո բծուելու ել ենթարկուե-

լու յ Հա՛րկ Է որ մենք ցնցուինք Հոգիով, 

վտարենք այս բոլորը մեզմէ, որպէսզի 

ստիպուինք Հիմ էն վերստին կառուցանել 

մե՛րը է Մենք Համարձակ Հռչակելու ենք 

մեր անկախութիւնը այս Հոգաաար Իշ– 

խանութենէն % 

- Բայց անկախութիւնը Հրովարտակ 

ու երգ ու դրօչա՚՚կ է միայն, - ըսի ես, -

ոեւէ ժողովուրդի Համար չկայ քաղաքա-

կան անկախութիւն է առանց ասոր նախա– 

պայման տնտեսական անկախութեան, 

ընկերային կազմակերպման, գիտական թէ լռած՜ էր նաեւ մեր ինքնաշարժին 

ստեղծաղ ործ՜ միտքի , չաՀագրելի դրա-

մագլուխի եւ Հզօրներոլ ապաՀով Հովա-

նաւորութեան ։ 

յ Է՛Հ , տեսա՜նք այգ ապաՀով Հո-

վանաւորութիւնը մեր գլխուն վերեւ, -

դատեց ան, - տարի մը կ*ընէ աՀա անոնք 

մեր ձեռքէն խլեցին մեր Աանճագը ու 

տոլէն մեր Հարեւանին« կիսեցին մեր ծագոյն դասը 

ու զայն խոստա– 

ՈրովՀետեւ դար–, 

թէ՛ միւսին, բոլորին գէմ կը կանգնինք, 

ւ^յց տնտեսական, գիտական ու ռազ-

մական բոլոր մարզերուն մէէ առկախեալ 

ենք անոնցմէ % Փոխանակ ղօրաւորներու 

Հովանիին ներքեւ ապաՀով մեծնալու, 

մենք կ՝ոԼ զենք որ շուտով վե՛ րՀ գտնէ 

ա յգ Հովանին յ իսկ անոնք, փոխադարձ 

վստաՀութեան գօտիին քիչ—քիչ թուլա-

ցումը նկատելով, մեզմէ երես* կը գար– 

ձընեն ել իրենց կապերը կ՝ամրացնեն մեղ 

շր^ապատող ուրիշներո՛ւ Հետ է 

Լռած Էր խօսակիցս : ինծի կուդար , 

Պաղեսաինի քարտէսը , 

ցան անիրաւ ներուն ՚ 

ձեալ տենդի բռնուած են նոր պատերազ– 

մի մը պատրաստութեամբ ՚ նորէն վառօ-

դի Հոտ կայ կուտակուող ամպերոլ մէ^՛ • • 

- Խնդիրը, - ըսի ես, ձայնս խորացու-

ցած , - փոխադարձ վստաՀութեան Հարց 

մըն է յ Մեր կրած Հարուածը մասամբ 

ձայնը ել շարժավարին եալէյլք : Աոֆեւի 

նստարանէն փաթթոցաւոր ճամբորդը դէ– 

պի ետ մեզի դարձաւ, ել անսխալ ֆրան– 

սերէնով ղարմացոլց մեզ՚ 

- Փոքր ժողովուրդներու մեծնալու 

կերպը շատ տարբեր չէ փոքր մանուկնե-

րու մեծնալու կերպէն, - ըսաւ ան, - մե– 

զոր պէտք է սորվին փոքր 

է > թէ փ"ՔՐ ազդեր կրնան 

չ թէ ընդդիմանալով մեծ ազ–. 

՚ յ Լ անոնց Հետ փոխադարձ գոր– 

ազգեր 

մեծնալ 

գերու, 

հակցութեամր, օգտոլելով անոնց ընծա-

յած առաւելութիւներէն՛. ՈրովՀետեւ, 

աշխարհի Հսկայ տարածութեան վրայ 

ամէն Հարստութեան ազբիլր ու գիտա-

կան թեքնիք ու ռազմական ուժ ու դրա– 

մէկ Հետեւանքն է մեր վարած նեղ քա- մա գլուի անոնց ձեռքն է։ Մեր երկիր– 

ղաքականոլթեան յ Եթէ մենք սկիզբէն ի– 

րատես իմ աստութեամբ շարոլնակէինք 

Մեծ Պատերազմէն սկսած մեր վստաՀելի 

գործակցութիւնը Արեւմտեաններու Հետ 

- ինչպէս որ անոնց կը պարտինք մեր ա– 

ղատադրումը Աոլլթանեան բռնակալու-

թեան լուծէն - ո՛չ Աանճագը կ՚երթար 

մ եր ձեռքէն , ո՛չ ալ Պ աղե ստին կամ այ-

լուր մեր շաՀերը կը վտանգուէին I 0— 

րովՀետել այդ մեծերէն թէ՛ մէկուն, թէ՛ 

միւսին, թէ՛ մերձ աւո րին , թէ՛ Հ եռաւո-

լւ ագո յնին շաՀերը կը զոլգադիպին մե՛ր 

չաՀերուն Հետ. ուստի շաՀերու այս բնիկ 

զուգադիպութեամբ , անոնք երբեք պիտի 

չթոյլատրէին , որ մեզի Հետ իրենց մեծա-

գոյն շաՀերը զոՀուէին ուրիշներու Հետ 

իրենց փոքրազոյն շաՀերուն ՚. Մինչդեռ, 

ի՞նչ է մեր ըրածը այսօր՚ թէ՛ մէկուն, 

ներու բնական Հարստութեան քարիւղն 

իսկ Հոսեցնելու Համար կարօտ ենք ա– 

նոնց գիտութեան, մեքենային ու դրա-

մագլուխին ւ Իրարու միշեւ մեր ըրած 

եղբայրական պատերազմներու Համար 

իսկ մենք պէտք ոլնինք անոնց զէնքին եւ 

օգնութեան : Մ եր աւերակներու գեղեց-

կութեան Հիացող թուրիսթ մարզիկն իսկ 

մեղի դուրս էն պէտք է տան՛. Եթէ * մ է ՚ – 

կը» մերժենք, ստիպոլած ենք տեղ տալ 

«միւսի՛ն» , եւ թերեւս աւելի ագահ Հու-

րի շի» մը։ Ուստի, մենք պէտք է սորվինք 

օգտուիլ Հղօրազոյնի բարեկամ ութ են էն , 

ել անոր առաՀնորգութեամբ մե՛նք եւս 

մեծնանք–. Զզրաղի՚նք մեր թշնամիներով՛ 

ապահովենք միայն լաւագոյններու բա-

րեկամութիւնը ։ Եւ ո՛րքան շուտ վերա-

դառնանք մեր մեծ բարեկամութեանց 

ժւցւէւտ6ժ Ե 7 ծ . ^ . ^ 
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ապահով Տամբուն, ա՛յնքան աւելի զօ– 

րալոբ կ՝ըԱ"՚նք մ Լ նք • • • 

Շեյփսւյ/ւ վճիռէ մը պէս Ի քաւ փաթ-
թոցաւորին խօսքը ու լռեցոլց մեր թ11Լ– 

րիստակսւն գոնֆերանս^ տ Ե– գիտեցի 
ասֆաչթապատ մեր ճամրու սեւ սլաքին 

ցոյց տուած՜ հեռաւոր հորիզոնըտ Երե-

կոյեան արեւը ծանրացեր—կախոլեր էր 

կարմիր տոպրակի մը նման, պատրաստ 

մօտեցող առածին բլրակին հանգչելու։ 

Ու մեր ինքնաշարժը արշաւի մ էթ էր իթ– 

նոզ այգ օդապարիկին հետ : կ՝ուղէր 

դեռ արեւը հողին շղպած ինք հասնի լ 

Հոմս յ Նշմարեցի շարժավարի ուս էն , որ 

արագանիշ սլաքը կը ճօճուէր 100–110–^ 

սահմանին միթել՛ կարճ պահիկ մը կաո.–. 

էեէով 110–^ դիծին՝ վար կը սահէր , Հա– 

կա ռակ շարժավարի ճիգին ղա յն ա յգ 

բարձր աստիճանին պահելու յ 

Այգ պահուն էր որ պատահ եցալ մ ե– 

ղի ինչ որ միայն սինեմաներոլ մէթ կը 

պատահի ։ 

Հորիզոնէն սեւ կէա մը պայթեցաւէ 

ու ճամբոլ ժապաւէնով դէպի մեր կողմը 

խոյանալով, խոշորնալով խուժեց մեր 

ճէյրանին վրայ ՚. կարծեցի, թէ ան փլաւ 

մեր գլխուն Հ ճզմեց մեզ, բայց ողՀ թո-

ղուց եւ անցաւ՛.. Երկվայրկեանի մէկ 

կոտորակին մէթ՝ մուրճի հարուածի 

նման՝ սուր ձայն մը միայն, ել մեր խո– 

շոր Տռճք վիրաւոր արծ իլի մը պէս աթ– 

ձախ տատանեցաւ, յիսուն քայլի չափ 

ոստոստելով ճամրու եզերքի քարերը 

ճանկռտեց ու կանգ առաւ՝ ռունգերէն 

շոգի հեւալով ; 

Վար ցատկեց շարժավարը արագա-

թռիչ հայհոյանքներ արձակելով սուրա-

ցող քամիոն^Տ» ետելէն, որ առանց անդ-

րադառնալու իր ետին գործած աւերին՝ 

դեռ յաղթական թափով կը դարձնէր իր 

սինեմայի ժապաւէնը է 

Ես վարձեցի , բայց չկրցայ բանալ 

իմ կողմիս գուռը՛. Աթ կոզմէն սողալով 

վար իթայ։ Ամէնքս հիմա կանգնած էինք 

ճամրու եզերքին ել ապշած կր դիտէինք 

հեռացող հերոսը, թէ արդեօք ե՛՛րբ կանգ 

պիտի առնէր, 

ճ1ց1է1տ6ճ Եգ 

Ա՝ եր շարժավարը , սա կա յն , թեւատ 

ինքնաշարժին չՈէ֊րթը դարձեր, գտեր Էր 

թէ ի՛նչ էր պատահած մեր ճակատագրին % 

- Եկէք տեսէ՛ք, նայեցէ՜ք, - կը գո-

չէր ան՝ հայհոյանքով թրթ^լով իր այ-

րած չրթները է 

իրաւ՝ ի"նչ էր պատահած • հսկայ 

բեռնատար քսւմ՚քանք մեր ինքնաշարժին 

ձախ կողը քերեր անցեր էր , իմ դրանս 

բռնիչը թռցուցեր , եաեւի բաց երկաթ– 

եայ լաստակը խորտակեր , չուանները 

փրցուցեր , ու մեր Րոէոէ՛ պայուսակները 

խլեր , ճամբէն հեռու դաչտերուն ցա-

ներ . . . 

իմ պայուսակս սահմանէն 5 0 մեթր 

զուրս քաբքարուտներոլ մէթէն կը փայ-

լեցնէր իր ճմռթկուած կղպանքը արեւու 

վեր թին շողերու տակ տ 

Վէճի ընկերս շարունակ ձեռքը 

կուրծքին կը խաչակնքէր . »• 

- Փառք քեզ, Տ է ՛ ր , փառք քեզ՛. 

- Եթէ երկու սանթիմ եւս մօտէն 

զարնէր ամբոզթ ինքնաշարժը ռումբի 

պէս կրնար պայթեցնել, չրթել, թաւալ -

գլոՐ նետել խրամատին միւս կողմը , — 

ըսաւ շարժավարը ինքն—իր թիզերուն 

հանդարտ լարը գտած ու վերահասու ե– 

ղած; թէ ի՚նշ մեծ արկած էր անցած մեր 

գլխոլ քովէն : 

Ծեր ետեւէն հասալ կանգ առաւ ու– 

րէչ ճամբորգատաբ մը։ 

- Ես կը ճան շնամ այգ յիմարը, - ը– 

սաւ նորահաս շարժավարը, - Ապու—Ա– 

Ա-Այնինշը . ես անոր թի՛լն ալ դիտեմ : 

Առանց բեռի , իրեն չար առնուած արա– 

գոլթեամբ՝ կր սուրար անգլուխը՛.. Ե" 

կո՛ւր հետս, - ըսաւ մեր շարժավարին, 

- առա թին պահակատունէն հեռաձայն ը– 

նել կոլ տանք, ու դեռ Նեպէք կամ Գա– 

մասկոս չհասած՝ Ժանտ արմ ան եր կը 

բռնեն սանձէն ու կը ձերբակալեն զայն ։ 

- Կեցի՛ր , մէկ մը փորձեմ, - ըսաւ 

մեր շարժավարը, և նստալ իր հեւասպաո 

մեքենային՛. Բայց ի՛նչքան ալ փորձեց՝ 

չյաթոզեցալ զս,յն վերստին չուն չի բերել, 

խեղդուկ ողբի ձայներ կոլ գային մեքե՛-

նայի ցնցուած կուրծքէն՛, 

- Երթա՛մ, - որոշեց , - Հոմս էն ձեզի 
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«լքի՛Լ ԻնքնաչաՐ* մԸ ԿԸ. ղբկեմ» - սփո-

փեց ան զմեզ, որ որբացած մանուկներու 

պէօ իրարու, մօտ կծկուած ել. ինք 

նստաւ. իր բարեկամ շարժավարին քովի– 

կը* 

Աո-ՈղԸ ինքնաշարժը փռնգտաց , ցատ-

կեց X 

Ա՝ ենք մնացինք ամայի ճամ բուն , 

մթնցոզ գաչտերու եզերքին տ 

Ուղտերու շարան մը եկաւ. Հասաւ 

մեր ճամ բու. ե տեւէն , կարաւանապետը 

իր իշուկին վրայ երկու ոտքերը ճօճելէն , 

օրօրեց իր գլուխը, բայց կանգ չառաւ,ու 

կարաւանը առանց իր չարքը խանդա րե– 

լու շարունակեց իր ճամ բան, անցաւ 

մեղ է 

Մինչ այգ արգէն մօտակայ գաշաե֊ 

բէն երիտասարդներ Հաւաքուած էին մեր 

շուրնլ : Հո՛փ ըրին, թո՛փ ըրին, արտե-

րու մէՀէն Հաւաքեցին մեր արկածեալ 

պայուսակները, գրին ինքնաշարժին մէՀ 

լման Համրանքով է 

իմ պայուսակս շալակին բերած ե– 

րիտասարգը դիտեցի : կայտառ, արագա-

շարժ , բարեկազմ, կարմիր ու խոշոր ե– 

րեսներով Հերոս մ ըն էր , որուն աչքերը 

ժպտեցան , երբ իր ձեռքին սաՀեցուցի 

լիբանանեան մէ՛կ ոսկի I 

Մեր բախտակիցներէն մին , ան՝ որ 

գլխուն մետաքսեայ ճերմակ Էկիլ ունէր, 

ըսաւ Հանդարտասիրտ » 

- ԱնՀամրեր մի՛ ըԱաք , խաւաճաներ . 

ես այս վայրերը լաւ կը ճանչնամ. եր-

թա՛նք սա Հ/էյխ Համ իա ի Հիւղաւանը 

Հանգչինք, մինչեւ Հասնի նոր ինքնա– 

չարժը : 

Ան Եէյխի մը պէս Հրամայեց , որ ե– 

րիտասարդներէն մին սպասէ մեր վիրա– 

ւոր ինքնաչարժին մօտ, պաՀակ՝ մեր 

պայուսակներուն ւ Ու մենք միւս երկու 

երիտասարդներուն Հետեւելով^ բռնեցինք 

մթնցող արաՀետը, որ մեզ տարաւ իրենց 

Հիւղաւանը ւ 

- Ի՜նչ Հիւղաւան. ՚ . Դ՛աշտի մերկ 

կուրծքին մագլցող բացութեան մը վրայ 

նստած քանի մը վրանաձեւ աղիւսաչէն 
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կոներ , մէկ կողմ ին մ իա յն դռնակով , 

ներսն ու դուրսը Հ ո զա շաղախ ծեփուած , 

գետինը նո յնպէս յարդախառն Հողով 

կարծրացուած է 

Այդ Հիւղերու խումրին մ ԷՀ միայն 

զոյգ մը կանգներ էին իրարու կող 

տուած, Հաւանաբար միզանցքով մը* 

Երկու երիտասարդներէն ա՛ն՝ որ իմ 

պայուսակս էր փրկած՝ վազեց Հոն, Ու 

նչան ըրաւ Հիւրասիրոլթեան բարելով: 

- Շէյխին տունն է , - բացատրեց 

միւս երիտասարդը ւ 

Եւ աղէտեալներոլ մեր փոՔրԻԿ 

խումբը առաջնորդուեցաւ Հոն։ 

- Ահա՛ չէնք մը, - կատակեցի ես վէ– 

ճի ընկերոջս Հետ, - որուն բոլոր նիւթե– 

րը տեղակա՛ն ապրանք են : 

• ՛Բանի որ դեռ կատակելու սիրտ 

ունիք՝ Հո՛ն նայեցէք, - դիտել տուաւ 

վիճասէր ընկերս յ . . . Եւրոպական վար-

սը լէն^ սպիտակ կոնք մ ըն էր, ծ ե փա շէն 

պատին փակցուած, վերելը ծորակով 

չուրի թիթեղ մը՛՛՛ 

- Փա՜ռք Մարգարէին, ԱԱաՀը ձեզ 

աղատեր է • դուք մեր Հիւրն է ք , տեղ ու-

նիք մեր գլխուն վրայ ՚ կը մնաք Հոս , կը 

գիշերէք՛ տունս ձե՛րն ըԱայ Սնման 

ազնիւ խօսքերով դիմաւորեց մեզ Հիւղա֊ 

լյսնին Շէյխը– Ու մենք գետն ի մի1ւաէբ– 

ներուն նստանք, զիրար ծանօթացու-

ցինք։ 

Փաթթոցաւոր մեր ճամբորդը ըսաւԳ 

թէ ԻԿ ՇՀյՒն է՝ Ա–ճամԻե Ի ^ ռ – ՎԻ-

ճասէր ընկերս ըսաւ, թէ ինք փաստաբան 

ճ-ճ-ն է , որ Հալէպ իր մէկ դատին կ՝եր-

թայ։ Երբ ԿաԲԳԲ Ին*Ի ձԿաւ Ո է ֊ հայտնե-

ցի , թէ Պէյրութէն կուգամ , Հայոց կա-

թողի կո սա րանէն , Հիւղատէբ Շէ/խը 

կա յկլտացող աչքերով Հաբ ցուց . 

֊ էր*է**է Գ ո լ ն էբմէ՚"է>–– Ես 

մօտակայ Նեպէքէն ե մ . . . Հոն ալ էրմէն֊ 

նեբ կային, ու կան տակաւին՝. Ե- Ֆէք– 

սալ թ՛ագաւորի զին ոլոր եղած մարգ եմ յ 

Երբ թագաւորը, Մեծ Պատերազմի վախ-

ճանին, Գամասկոս եկաւ, անոր բարե-

գալուստի եկաւ Աեր կաթողիկոսը ի ս ե ա կ 

եւ ողջագուրուեցաւ Ֆէյսալի Հետ, թէ 
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«.Այսօր Գո՚ւք ալ ուրախ Էք, Մ ե՛նք 

ար I ֆէյոալ թագաւոր Հրովարտակ Հա-

նեց , թէ կրմէնները մ եր զաւակներն են , 

եւ ամէն խնամք ու պաշտպանութիւն պի՜~ 

սյի ընծայենք անոնց ։ 

- ի՛նչ բարի Հան գի պո ւմ Զեզի Հետ , 

- ըսի ես, - Ջեր ճանչցած մեր այգ կա-

թոզիկոսը " ՚ ղ թ է տակաւին , Լիբանանի 

մէթ, Հիմա ճիշգ 9 0 տարեկան օրՀնեալ ու 

երթան ի կ ծերունի մը, իր ժողովուրդը 

եղբայրացած արաբ ժողովուրդին Հետ : 

- Փո՛՛՛ւք Մարգարէին , - գոչեց Նէ յ– 

խը, - Սա՚Աի Ան-ՆԷ ՚պի.. . 

- Փա՛ռք Մարգարէին , - կրկնեցին 

միւսները : 

Ես ել իմ վէճի ընկերս իրարու նա-

յեցանք Հ 

Անմիթապէս բերին սուրճ, Հատիկ ու 

չոր թուզ ։ Արաբական Հիլրասիրութեան 

ամէն շռայլանքով կ՛ուզէ ին սփոփել մեղ, 

մոռցնել տալ մեր դժբախտ պաՀը։ 

Հետզհետէ շատցան հիւղակ մտնող 

ու մեկնող այցելուները, ել հիլրերու ու 

Հիւրընկալներու խօսակցութիւնները ու-

ռեցան , մեծցան իմ գլոլխէս դուրս նիլ– 

թերսվ՛. Ես կը թանայի Հետելիլ միայն 

լուռ, երբեմն ժպիտով մասնակցիլ փոր-

ձելով , միտքս սակայն միշտ գէպի Հա– 

լէպ թռչտելով։ 

Երկար ժամանակ չէր անցած, երբ 

Հիւղակէն ներս սաՀեցաւ տարեց արաբ 

մը , ու Հարցոլ ց . 

- Ո՛՛Վ է էրմէնը ձեր մ է ի 

՜ Հ ր ՚ ՚ ՚ մ մ ե ց է ՚ ք , - ըսի , - է՛ս եմ յ 

Մարգը ծունկի եկաւ Նէյխին մօտ, 

բաներ մը մռլտաց ։ Ու Շէյխը ինծի գառ– 

նալով ըսաւ* 

՜ Ա՚Ղ^-կյուպ-ԱալաՀբ Զե՚զ տեսնել 

կը փափաքի եղեր : Հի լան դ բարի ծերու-

նի մըն է , Գացէ՚ք իր մօա • ի է յ ր կ՚ըլլայ : 

Ամէն մարդ միւսին երեսը նայեցաւ , 

Հոն գծուած գաղտնիք մը գուշակելու Հ ե ֊ 

աաքրքրոլթեամբ ։ 

- Հետս կոլ գա՛՛ս ք - հարցուցի փաս֊ 

տարան ընկերոթս ։ 

~ Գ ա ՜ մ . ՜ Ո»աւ , - թերելս կերպով 

մը ինք,լինք ալ մասնակից ընելու յոյսով 

ք* Ա Գ՛ Ի է, 

նորութեան մը, թերելս ալ քիչ մը հե-

ռանալու՝ այլեւս պաղիլ սկսած այս Հիլ 

ղի մթնոլորտէն ։ 

Մենք խարխափելով պատգամաբե-

րին ետեւէն՝ Հասանք ցածլիկ Հիւղակ մը, 

Հազիւ լուսաւորուած &էթի լամբովը, 

մինչդեռ Հքէյխէն Հիւղը պայծառացած էր 

քարիւղի լամբով ւ Գետնի խշտեակին մէկ 

անկիւնը՝ իր անկոզինին նստած՝ մեզի 

կը սպաս էր Ապու—կյոլպ ծերունին։ 

Ապոլ—կյուպ փորձ մը ըրաւ իր տե-

ղէն վեր կանգնելու մեզ դիմաւորելոլ 

Համար՛ բայց ես աւելի արադ շարժե-

ցայ, բռնեցի ձեռքէն ու Հանգչեցուցի 

զինք, ուղտ մը ծնկեցնելու հաստատ ճրն–՛ 

շումով : 

- Ալլահը ղրկեց քեզ ինծի, - սկսաւ 

ծերունին առանց այլելայլի , - իրաւ էր՜՜ 

մ էն ի" ես դուն ՚ • » 

- Այո՛ , պապա . Հ րամմ ե՛ր ես ։ 

- Գուն թրքերէն ալ կը խօսի՞ս, -

հարցոլց աեմիթապէս ՚ 

- Ա յ ո ՛ , մանկոլթենէս գիտեմ ւ 

- Աւելի մօ՚տ նստէ ուրեմն, - ըսաւ 

ընտանի շարժում ով մը, - ես, քեղի պատ-

մելիք Ունիմ յ 

Ու շատ սահուն թրքերէնով մը՝ 

աւելցոլց . 

- Կ՛ուզեմ որ մ ահէս առաթ իմ այս 

որդիս լսէ՛ իմ խոստովանանքս ՚ • • 

Ես դարձայ գիտեցի իր մատին ցոյց 

տուած երիտասարդը, որ մեր ետին 

կանգներ էր , որուն մինչ այդ չէի անդ-

րադարձած ւ Զէթի մխոտ լոյսին տակ 

նշմարեցի . ՚. նո՛յն այն երիտասարդն էր , 

որ ժամ մը առաթ իմ պայուսակս փրկած 

էր ու մեզի ընկերակցած մինշել Շէյխին 

Հիւղը . . . 

" &արի՛ ըլլայ պատմելիքդ, Պապա՛, 

- վստահ ե ցուց ի չ ձայնով խօսեցայ ես՛ -

մտիկ կ՚ընեմ, բայց չյողնի՛ս, հանդա՛րտ 

խօսէ ։ 

Եւ ծերունին պատմեց այսպէս, ելե– 
ԼԷ1Ո1 ԻՐ կո*–ըծքէն բառեր Հաւաքելով: 

«Գուզա-մ, - սկսաւ ան իր պատմու-

թեան, - ես թո՛ւրք եմ ծնունդով, եւ օս-

մանի է ց ի . ՚ ՚ թէեւ Հիմա արա բա ցած է 
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հԱ՝ եծ Պատերազմ է ա յգ դժոխքին , 

ես ձեր ժողովուրդի նահատակութեան 

ճամբան քալեցի, Հալէպէ ն մինչել Մ ե ս ֊ 

քէնէ, մէկ պոյ, երկու պ ո յ . . . Ժանաւոր– 

մա էէ, ժաճաարմա-ՉավոՆշը, ել հրա-
հանգ տրուած՛ էր ինծի՝ Հալէսլ հաւաք* 

լած՝ հայ գաղթականներԸ խումբ—խումբ 

մեր հսկողութեան տակ քչելով տանիլ 

մինչել մահուան այգ սարսափելի գու-

ռը՛*՛ Բայց հազիւ դիմացայ երկու ան-

գամ կատարելու իմ այդ սատանայի 

գործ՜ս՚ * « 

4(Վյալիի հրամանովդ օր մ ը , իմ ժան– 

տարմ աներ ու. թոկատս է ր , որ ձեր կսւ– 

թողիկոսր , իր եկեղեցականներու խում -

բով, հինգ կառքերով Հալէպ էն իտլիպ 

տարինք, բայց յա թորդ օրը նոյն հրամա-

նով ետ Հալէպ բերինք՛. Չհասկցայ՝ ի՛նչ 

էր պատճառը այգ վերադարձին է Ըսին 

այն ատեն, թէ ճէմալ փաշային մէկ 

շնորՀքն է ր ։ Այոանայէն գիտէի, թէ փա– 

չան բարեկամն էր եղած կաթողիկոսին 8 

- Ես ալ մանկոլթենէս գիտեմ Աւոա– 

նան , - ընգմիթեցի ես ։ 

- Ուրեմն հէմչէրի կ՛ըլլանք, - հաս-

տատեց ան, - Օսմանիէն մօտ է Ատ տնա-

յին ։ Այդ Իտլիպ աքսոր տանելու ու ետ 

բերելու ատենն Էր, որ ես ո՛րքան մօտէն 

գիտեցի պատկառելի ա յգ սուրբ մար-

դուն փաոամօրուս դէմքը եւ խոր նայ– 

ւածքը ու ա յնքան փոթորկեցայ հոգւոյս 

մէթ։ Ի՛նչ էր այս բարի մարգոց դէմ մեր 

պետերուն ծուղակած չարութիւնը ՚ ՚ ՚ 

* 0 ւ յաթոբդ ճա֊մաա-էրթէսիՏ՛ • երբ 

իմ խումբս դարձեալ գաղթական կրմէ– 

նիներու նոր կարաւան մը Հալէպէն ճամ-

բայ Հանեց գէպի անապատ, ծեր, կին, 

մանուկ , փափուկ ազբիկներ ՚ • • սիրաս 

կ ՚ ո ւ ռ է ր ու կը թփրտաբ՚. . Աա անզէն 

ժո ղովուրգը մեզի ի՞նչ վնաս Հասցուցած 

է , որ մենք վայրենացած տխմարութեամբ 

մը զանոնք դէպի մաՀուան Հեղեղատը կը 

ք շ ե ն ք ՛ ՛ , մինչդեռ երէկ տակաւին անոնց 

ձեռքէն էր որ կը ստանայինք մեր երկրին 

պէրէքէթշ ։ 

Հներսս այգ փոթորիկովմենք Հա-

սանք էֆրաթ գետի եզերքին, ուր սկսաւ 

դարձեալ աչքերուս առթել վառիլ դժոխ– 

քէն կրակը յ Ահշէր^-աճշէր^ օր էր՛" 
Մ եր սպա յին գիտութեամ ր՝ դարանակալ 

Հաւաքուած Չէչէն գայլ-գազանները 

յարձակեցան խեղճ ժողովուրդին ւէրայ. 

նախ կողոպտեցին , մօրէ—մերկ ձգեցին ա– 

մէնքը, յետոյ զարկին սպաննեցին, որ-

քան որ մարգ արարածի ձեռքերը կրնա– 

յէն դիմանալ մարդու ոսկոր Հարդե լու տ 

«Այգ ա լ ա ն - թ ա լ ա ն դ պահուն է ր , որ 

յանկարծ տեսայ՝ ձիուս սմբակին տակ, 

առթեւս ինկաւ կին մը արիւնասպառ՛ էր 

մէկ ձեռքը երկարեց ձէուս թամբէն , որ 

բոնէբ , բայց չյաթողեցալ , ու սահեցաւ 

գետէն, էր մ էւս թեւէն սեղմ ած դեռ ոզթ 

իր մանուկը խեղդելով կուրծքին ծան-

րութեան տակ. »• 

<Տ.Ա՚լ պայթելու չափ ուռեր էր աչքս 

արիւն տեսնելէ ։ 

ճՎաբ ցատկեցի ձիէս , փրկեցի մա-

նուկը մօրը պրկուած թեւէն՛ ու Հոգս 

չէր, թէ ան ի՛նչքան կը ճչար , կոլ լար , 

վե՛ր թռայ ձիուս քամակին, քչեցէ ուղ– 

ղակէ մեծ սպայէս մօտ եւ յայտարարե– 

ցի Համարձակ • 

- կս շեմ կրնար այլեւս շարունակել 

ոճիրի այս ճամբան՛ աՀա ես ե՛տ Հալէպ 

կ՚երթամ ւ 

- ՝Բեզ կռնակէդ գնգակաՀաբ կը սատ-

կեցնեմ ձեռքո՛վս , - սպաոնաց սպան ՚ 

- Զա՛րկ եթէ հավուզ ես. ի՛մ ալ 
ձեռքս զէնք կայ աՀա, - գոռացի ես գէ– 

մը կանգնած... 

«փէօր^-շէյ ՀայՀոյելով՝ ան 

զսպեց իր ձիուն սանձը ձեռքը կողքի 

ատրճանակին... Ե" իմ ձիս գարձուցի 

ետ դէպի Հալէպ՛ 

ղՀասայ տուն, կնոթս գիրկը հանգ֊ 

շեցուցի փրկուած մանուկը՛ 

- Ա՛ռ, աՀա ասիկա՛ է մեր զաւակը՛ 

Հկինս Հալէպի մօտիկ Աիլլէյմանիէ 

գիւղէն էնծէ Հանդէպած քաղցր ա բա-

բո ւհ ի մըն է ր , որ սակայն անղալյսկ էր 

մնացեր է Ան իր լացը միացուց մանոլկի 

լացին, ու մենք այնտեղ այդ սրտակաթ 

լացով որդեգրեցինք մանուկը է 

€0ւրէչ ոչ ոք գիտցաւ հ 
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«.Երկ"*՛ տարեկան թ-ՕԱա ֊ն մանչուկ 

մըն էր մեր զաւակը, "՚ձՔ^ՐՇ էրկինքի 

աստղե լաւն պէս մորթը մանանայի 

պէս մաքուր, ել այտերը թարմ—թարմ 

սալորներ ։ 

Հ.Երկու օր չանցած, սակայն , խելքս 

գլի ուս ետ կաթեցաւ, թէ ի՛նչ աՀաւոր 

սխալ մը գործեր էի ես՛ դաւաճանե՜ր էի 

պետութեանս գէմ, ու դասալիք մը գար–, 

ձեր ժ անտարմայոլթենէս > • • Եւ անշուշտ 

պիտի չուշանար իմ պատիժ՜ս ՚ պիտի 

փնտռուէի, ձերբակալուէի, գնգակա– 

Հարոլէի • տունս պիաի կործանէր ՚ • • 

^•Որոշեցի անյայտանալ: Լուր իսկ 

պէտք չէինք տալ կնո^ս տնեցիներուն ւ 

Լսեր էի ք թէ Հքամի չր^տնը խաղաղ ե ա– 

պաՀով էր արաբական այս դրախտ երկ– 

րին մ էջ ։ $ոլ.ն , տեղ , պաշտօն , ամէ՛ն ինչ 

մէկ օրուան մէջ ձգեցի , միայն կինս, 

մանուկը եւ ձիս առի, գաղտնի թռայ ե– 

կայ Համա, Հու/ւ/, ձ*. ա<ա ա յս 

գաչաերուն 

Նոր արկածէ մը պրծածի պէս չըն– 

չահեղձ կանգ առաւ ծերունին, իր փոք– 

րիկ բարձին կռթնեցաւ յ Կուրծքը կ՝ու– 
ոէր–կ՝իջնէր, ու Հելքը կրճատ-կրճատ 

կը խտանար «Ա՛խ, ա՛խ» Հնչոլմներու։ 

՜ Ւ՞՚նչ է պատմածը, - կը Հետա– 

ՔԸՐՔՐռլէբ Քո*էէս փաստաբանը յ 

- Կեցի՛ր ւ թ"ղ լրացնէ, - ըսի , - դեռ 

գաղտնիք մը ունի, - պատմէ՛ , պապա, 

քա՚քճ է 
- ՚ԼուրպաԴ ըլլամ Է ա ր ա տ ա ն ս ւ , -

գոՀացաւ ան՝ վերսկսելով իր պատմու-

թիւնը , - Հոմս ի գաչաերուն, բոէ"Ր այն 

գիւղերը, ուր կայան դրինք* ընգոլնուե– 

ցանք խաղաղութեամբ յ ՐէնչպէրՈՆթփւԹ 

ըրինք, աշխատեցանք՝ ես ու կինս, մեր 

միակ երջանկութիւնը տեսնելով մեր 

քովն ի վեր մեծցող մեր զաւակին ուրա-

խութեան մէջ : Մեր կեանքի չորցած կոճ-

ղը այլեւս իր գալար ընձիւղը արձակեր 

էր է Այդ մանուկը մեր Հասակին բարձ-

րացնել, զայն դաչտի-մայի տէր դարձը, 

նել, եւ իր զով շուքին տակ մեր ծերու-

թեան Հովանին գտներ 

*Քւ դարձեալ փառք Ստեղծողին, ա– 

Հա քսան եւ աւելի տարիներ անցեր են , 

մեր զաւակը մեծցած է , մեր ծերութեան 

յենակ եղած ՚ ժիր բազուկով, կայտառ 

դէմքով , ա յս դաշտերում քաֆն է ան ՚ ոչ 

մէկ արկած կրնայ վախցնել իր աչքըւ Ու 

տէր ենք մենք ալ փոքըիկ արտի մը, որ 

մեր Հացը կոլտայ մեզի է 

«Բայց ինքը է այս երիտասարդը չի 

դիտեր, թէ ո՛վ է ինք... 

ՀԵրբ երկու տարի առա ջ կինս մ ե– 

ռաւ , երդում առաւ ինձմէ , թէ պիտի 

չպաՀեմ գաղտնիքը : Տղ"ւս ալ ըսի > թէ 

օր մը գաղտնիք մը պիտի յայտնեմ : Բայց 

լեզուս կղպուած մնաց, սիրտս ուժ չու-

նեցաւ իրեն բառ մը ըսելույ Այսօր, սա-

կայն, երբ լսեցի, թէ Հիլր կբմէնի մը 

եկեր է , ըսի ես ինծի՚ - ԱԱաՀը ի՛նք 

ղրկեց զայն քեղի՛ Հիմա՛ է առիթը խոս-. 

տովանելու Տ 

</.Ու սիրտիս ամբողջ մաքրոլթեամբը 

կը վկայեմ աՀա, թէ քովդ կանգնած այս 
երիտասարդը՝ իմ որդեգիրս՝ Հա՛յ մըն 
է–––»; 

Այս բառերը արտասանելէ ետք, ծե-

րունին պաՀ մը ընկզմեցաւ իր կուրծքին 

իջած խոր լռութեան մ է ջ , ու յետո յ 

պրկուած գէմքը վեր առնելով՝ կմախա– 

ցած իր ձեռքերը երկարեց երիտասարդին 

եւ ըսաւ արաբերէնով ՚ 

- է յ ո ՚ ւ պ , տղա՛ս , ա յս բարի Հիւրը 

Հայ է , դո՛ւն ալ Հայ ես ՚. . Ե" չէի ուզեր 

մաՀոլանս Հետ թաղուէր քոլ գաղտնիքդ՝. 

ԱՀա իր Հետը եկած այս խալաճան ալ 

ՎԿայ ԸԱԱ՚յ* գո՛ւն Հայ ո՛ւ արիւն ես՛ 

Փառք Ստեղծողին, որ գուն մեծցար մեր 

թեւերովն մէջ եւ սփոփեցիր ալ մեր ծե-

րութիւնը՝ մօրդ ել իմ՛ բայց գուն այ-

լեւս ազա՛տ ես վերադառնալու քոլ ժո-

ղովուրդիդ.. . Ա լ ա հ - Թ ա ա լ ա ն թող օրՀ– 

նէ քեղ. մօտեցի՛ր ել Համբուրէ՛ էրմէնի 

եղբօրդ ձեռքը>•. 

Շանթահար եղանք , ջլատեցանք ա– 

մէնքս ալ՛. Փոքրիկ ձէթի կանթեղին լոյ– 

սը կը 

ԳոՂԳԳաՐ մեր գէմքերուն վրայ, 

ստուերներու ետին կը պաՀէր գոն է՛ իմ 

արցունքներս ւ Ծերունիին ձեռքը օգին 

երկարած մնաց՝ Հին կտակարանեան Նա՛* 
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հապետի մը վերթին օրհնութիւնը տալու 

դիրքով՛ Ե« հակեցայ, ձեռքեբոլս ՚սեղ– 

մեցի իր չորցած մատները. 

- Աստուած քու վարձքդ հատուցանէ, 

պապա՛, - ը ս ի , - ԱԱ«հ էմէքլէրիԱի էօ– 

տէսին։ 
Այդքան միայն կրցայ խօսիլ՛. Ուսիս 

ծանրացած էր արաբի տզան, որ՝ իր 

կարգին՝ սիրտին փոթորիկը բարձրա-

ձայն լացով մը դուրս կը պարպէր ՚. 

- Եղբա՛յր ի մ , ա խ ո ՜ ւ յ ի , - կ՚ըսէր 

վիզիս ինկած, կարծես չատ հին քարայր– 

ներու մէթէն ետ կեանքի եկած, - ես քեզ 

չեմ ձգեր • • • 

(0 ավաճա փաստաբանս տեսարանին 

չէր կրցած դիմանալ, կամ թերեւս հա-

ւատալ, հիւղակէն դուրս էր սահեր, ե՛-

րեկո յեան մաքուր օդին ւ 

Բայց թէ ի՚նչպէս յաթողեցայ բ ա ժ ֊ 

նըւիլ այդ հիւղակէն, որո էն ձէթի ճեն-

ճերը կարծես խունկ դարձած է ր , չեմ 

կրնար վերյէչել հիմաւ 

- Ես քու հետդ կ ՚ ե ր թ ա մ , - կ՝ը»էր 

տղան՝ գլխուն խռնուող յանկարծակու– 

տակ մտածումներու ճնշումին տակ՛. 

- Ո ՛ չ , - ըսի ես , - դուն հոս ծերու-

նի հայրիկ մը ունիս • սպանդի օրէն ի վեր 

կեանքդ անոր ես պարտական. հարկ է 

հիմա անոր ծերութեան զոհես քու երի-

տասարդի փափաքներդ է 

Ու «եղբայր» մը գտած ըԱալու ու-

րախութեան տեղ սգաւոր սրտով ես 4է– 

ոացայ այդ հիւղէն 1 այգ հիւղաւանէն , 

այդ երեկոյէն, ուրիշ ոչինչ կարենալով 

ընել՝ բայց միայն հիւանգի բարձին տակ 

սահեցնելով թղթադրամի նիհար տրձակ 

մը ւ 

իմ գիշերս երկարեցաւ խորացաւ 

մինչեւ Հալէպէն անգին՝ իտլիպ ու Մ եմ– 

պիճ , Աեսքէնէ ու Տ է ր ֊ Զ օ ր , բայց սիրս՛» 

մնաց Հոմսի դաշտային հիւղին մ է ի ՐԼ 

երբ առաւօտեան լոյսով մենք Հալէպ հա– 

սանք, վեց ժամ ուշացած - Հոմսի ոս-

տիկանատան մէթ վար դրուած եւ արկա-

ծի մասին մեր իֆատԷ&ծրՔ տուած - ես 

գեռ խաւարին մէթն էի Հայոց Աքսորան– 

քին։ 

Կը կարծէի՝ պիտի կարենայի ամէն 

ինշ մոռնալ, բայց երբեք Ապու—էյուպի 

մղձաւանջով պրկուած դէմքը% 

Սակայն ես մոռցայ ւ 

I/՛ ոռնալէ աւելի՝ նախ համ ողեցի 

ինքզինքս, մտքիս ճնշող հարցը Հբնա– 

կանացուցի՚ֆ : է՛՜հ » Հ ա յ Ժողովուրդը 

ինչքա՛ն, ի՚նշքան իր տաք երակներէն 

արիէն Էր տուած ուրիշ ժողովուրդնե-

րուն՝ գարերու արկածներով յ Ո՜րքան 

Հայոլ զաւակներ որգեգրոլեր Էին, ա– 

պա՝ հայացուեր, ձուլուեր , կորսուեր 

օտար գռներոլ ետին ։ Իրենց սպիտակա-

մորթ մարմինը մնացեր Էր ու տեւեր որ– 

գեգրոզ ազգերոլ մէթ, բայց լեզուն, հո-

գին , նկարագիրը այլափոխուեր էր ու 

Հայոլթեան օտարացեր, երբեմն նոյնիսկ 

թշնամի՛ դարձեր Մ այր Ցեղին ։ Հայ ա– 

րիւնը օտար դաշտեր պարարտացնող ա– 

րիւն է եղած՛. ՛Բանի՛ քանի երկիրներու 

մէ1 կան Յոյներ, Լեհեր, Պուլկարներ, 

Րումէններ, իտալացիներ , ֆրանսացի-

ներ , Ռուսեր, Արաբներ , թ ՚ ի ւ ր ք ե ր , որոնք 

«ծագումով Հ ա յ » են միայն՛. Ի՞նչպէ» 

կորսուող այս առուակները իրարու բե-

րել ու կազմել վերստին մեծ Գետը Հա– 

յութեան, ո՛՛ւր, ո*ր հողին վրայ, ի՛՛նչ 

դաչտ ոռոգելու է 

* • ք | 

Կէսօրէ ետք, թ է յ ի փոքրիկ սեղանիս 

մօտեցաւ պանդոկատէրս » 

- Ո՛՛ւր էիր մնացեր, գիշերը անցնե-

լէն ե՛տքը միայն պանդոկ մտեր ես. նա-

խաճաշի, ճաշի ալ չես իթած » 

- նախաճաշս հիմա կ՚ընեմ ահա, ու 

դեռ ճաշի իրաւունքս ալ պիտի պա հ ան-

թեմ, - կատակեցի ես է Ցետոյ՝ պատմեմ 

ցի, թէ ինԺ՜Ր պատահեր էին մեզի, Ու 

երբ մուխ ու մուր հիւղին տեսարանը 

բազ Ի է ան ըսաւ՛ 

- կարեւորութիւն մի՛ տար՛ շաբաթ 

չ՝անցնիր, որ մեր պանդոկին ալ մ է կ - ե ր ֊ 

կու այդպիսի երիտասարդ չդիմէ, ^ թէ 

ինք *Հայու զաւակ» քէ Սձ»նք թ կ աչ 
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ընես՝ խ է յ ր չկայէ Փիչեր միայն, որոնք 

մանկոսթենէ վեր1, պատանութեան գի-

տակից տարիքին որգեդրուեբ էին, կը 

վերագտնեն իրենց Հայութիւնըէ Միւս-

ները ր"չոր մեղմէ օտարացան– են, մա-

նաւանգ նկարագրով ու. Հոգիով ։ Հազ– 

ւագի՚ւտ է՝ եթէ թէք-յյփւք անոնցմէ 

մէկը փրկուի է 

Եզրակացութիւնը միշտ նոյնն Էր , -

ամէն Հող ի՛ր նկարագիրը կու տայ վրան 

ապրող արարածին է ^"՚-՚ՂԱ յուղումի 

մէկ պա հուն՝ լացաւ թէ Հ տ ՚ յ է ինք, 

բայց պիտի զգտ"յ միշտ «Հայը» իր մէչ 

ու վերստին պատուաստուի իր Հոգին , 

իր նկարագիրը Հայ Հոգիին, Հայ նկա– 

րագրին1 

Այգպէս բանականացուցի ես իմ Հոգ-

ւոյս իէո֊ովքը : 

0ետոյ եկան նոր մարգիկ, նոր Հար-

ցերով, խորՀրգակցութիէններովէ 8ա– 

2րրգ երեկոյեան՝ ազգայիննե րոլ ճաշկե– 

բոյթ մը կազմակերպած Էին բոլոր «կող– 

մերոլֆ Հրալիրեալներով» ու ես Հարկ Էր 

Հոն ներկայացնէի իմ թէղս * 

Միակ ու պարզ էր իմ թէղս է - Մ ենք 

Հիմա Լիբանանի ծովեզերքին նորահաս 

տատ ունէինք Հայոլ Հոգիի Տունը» Սա– 

Հակ ու Բաբգէն Աթոռակիցներու Հանքով 

վերականգներ էր կաթողիկոսութիւնը 

իր Դպրեվանքով, Մատենադարանով, 

Տպարանով, Գանձատունով ել այլ յա-

ՐաԿից Հասաատոլթիլններով է կազմա-

կերպուեր Էին թեմերը իրենց սաՀմա-

նագրական ժոզովներով, դպրոցներով, 

ընկերային ու բարեսիրական Հիմնարկ-

ներով ւ Անթիլիասի կալուածը երկու 

տարիէ ի վեր գնուած էր Գայըգճեան 

նուիրատուութեամբ յ էնգՀ . Փոխանորդ 

Սարաճեան սրբազան, որուն անունով 

ԿեՐ ԷԻ չբԱս Վսեր էր շինոլթիւնը 
Մայր Տաճարի, Վեհարանի, Նոր Դպրե-

վանքի, Հիմա ժամանա՛կն էր, որ մեր 

«Գաղթական* ժողովուրդին մէջ արթըն– 

նար Հայրենատէ՚ր ժողովուրդի ինքնա-

վստահ գիտակցութիւն մը, թէ՝ կիւիկիոյ 

Կաթողիկոսութիւնը ազգին կեդրոնական 

ամրագոյն Հաստատութիւնն էր, որուն 

չուրՀ Հարկ էին շառաւիղ առ շառաւիղ 

մշտաՀազորգ գործակցութեան մէջ կապ– 

լիլ բոլոր կրթական, մշակութային, 

ընկերային կազմակերպութիւնները ան-

խտիր , թէ՝ Հայց ՚ Եկեղեցին միայն 

խունկի ու մոմի խորան չէր, Հարկ էր 

ըմբռնուէր նաեւ Սփիւռքի մ ԷՀ իբրեւ 

կեդրոն ազգային գոյոլթեան եւ ամրոլ– 

թե ան՝ ամէն տեղ կիբարկելի իր նոյնա-

ձեւ սահմանադրական վարչակազմով, իր 

միջազգային վարկով ել իչխանութեանց 

մօտ իր Համայնքային ներկայացուցչա-

կան օրինական Հանգամանքով։ Ամէն 

տեղ, Հայ Եկեղեցւոյ 1 0 0 X 1 5 0 , կամ 

5 0 X 1 0 0 , կամ 2 5 X 0 0 ու նոյնիսկ փոքրա-

գոյն գետինը՝ Ափիւռքի մ ԷՀ Հայոլ ա– 

զատութեան ու միութեան ապաՀովագոյն 

խարիսխն էր ՚ «չկորսոլածներըյչ անկո-

րուստ պահ ե լու. միակ ցանկապատըէ Ա~ 

նոր չուր ջ սքէաք էր կազմակերպուէին 

բոլորը ( 

Այս էր իմ թէղս • բայց ատիկա իմ 

թէղս չէր, Հայութեա՚ն թէզն էր՛. 

Ու երբ ես, Անթիլիաս վերադարձայ, 

տեսայ որ կաթողիկոսական ԸնգՀ • 

խանորգ Ա րրազանը անսպառ խանդով կը 

չարոլնակէր ազգին վերաշինո լթեան 

գործը, Հակառակ շաբաթ մը աօա| աշ-

խարհատարած ամպերէն պայթած Երկ՜" 

րորդ Մեծ Պ ատեբաղմին ւ 

Ծատ չանցած, ալեփառ ԱաՀակ կա-

թողիկոս՝ խաղաղ ծովով իր մայրամու– 

տին իջնող արելի նման՝ կը փակէր իր 

կեանքին 9 0 տարիներու փոթորկալից 

պատմութիւնը մարմարեայ շիրիմի մը 

տակ, եւ ազգին աչքը ամէն կողմէ կը 

զառնաբ գէպի արժանաւորագոյնը ար-

ժանաւորներուն մէջ - Սարաճեան Պետ-

րոս սրբազանին է 

Ծիածանուող - մչոլշուող յոյսերու. 
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այգ օրերուն էր ք ձմրան կէսօբ մը, Հե-

ռաձայն Հնչեց Պէյրութէն, պատուական 

րարեկամ վաճառականէ մը, 

. Արաբախօս երիտասարդ մը եկեր 

է , Կ՝ըԱէ> թէ Հ ա յ * ե է ֊ Հ«՚թ"ՂՒ– 

կոսարան պյսլ ձեզ մօա տ 

- Խնդրեմ, պարոն Հասկցուցէ՛ք 

էրեն, թէ կաթողիկոսարան գալու պէաք 

չունի՛ զրկեցէք զէնք Առաջնորդարան. 

Հաւանարար օգնութեան խնդրանքով ե ֊ 

կած մոլորեալ մըն է՛ նպաստ մը կը յանձ-

նեն, կը ճամբեն ւ 

ա. Ո՛չ յ — ըսաւ Հեռախօսը, - առաւօ-

ակն իվեը կեցեր է մեր մօտ, չի Հեռա–> 

նար՛ կ՛ուզէ միայն ու միայն կաթողիկո-

սարան գալ է 

Աանճագի գաղթականաց տեղաւոր– 

ման Հարցը ամէն աեղ մեր ժողովուրդէն 

ուժերը լարած էր Հաւաքական ճէգերու* 

ո՛՛վ պիտի զբաղէր այդպիսի անՀատ դի-

մումով ւ (էւստի մերժեցինք ու մերժե– 

ցինք, մինչեւ Հեռաձայնի միւս ծայրի 

ձա յնը յողնեցաւ բարեխօսելէ յ 

Իոնչ օգուտ սակայն . նո յն օրը է կէ– 

սօրէ ետքը, կաթողիկոսարանի բակին 

մէթ մեզ կը գտնէր արաբ երիտասարդը, 

որ՝ Հաղի լ զիս տեսած՝ վազեց վիզի» • • * 

« Ա խ ո ւ յ յ ի . . . Ախույ յի» , գոչելով։ 
Հիւղակի գիչերուան արցունքով 

մկրտուած մեր «Հայ եղբայրն» էր։ 

Պետրոս սրբազան Հետաքրքրուեցալ. 

Հայրական յուղումով մը, երբ պատ մեցի, 

թէ այս երիտասարդը փրկած մարդը նոյն 

այն ժանտարմա—չավուշե է ր , որ ԱահաՎ 

Կաթողիկոսը ել ձեզ իտլիպ տարած ու 

ետ բերած էր։ Այս անգամ սրբազանը 

Ի սք սկսաւ խանդով պատմել, թէ ի՛նչ էր 

եղած իրենց Հալէպ վերագարձուելուն 

գաղտնիքը ։ 

- «Երբ մեր ձիակառքէրը իալիպ մօ-

տեցան, - պատմեց սրբազանը» - յան-

կարծ ԱաՀակ Վեհափառի նստած կառքը 

քարի մը վրա յ ոստում մը ըրաւ եւ մէկ 

անիւը կքեցաւ գետին ու փլաւէ Բարե-

բախտաբար, քովկն գա ցող այդ ժան– 

տաբման անմիթապէս ցատկեց հասաւ, 

ու Վեհը վար չինկաւ՛ 

- «.Չարաշուք նշան է ասիկա, - ըսաւ 

կաթողիկոսը, երբ զէնքը իմ նստած 

կառքս առի, - տարաբախտ մեբ ժողո-

վուրդին փշրուած բախտի անիւն է այս է 

- Ո՛չ ւ Վեհափառ, սփոփեցի ես զին– 

քը՛ ասիկա նշան մըն Է, թէ Չ,եր իտլիպ 

աքսորուիլը սխա՛լ քայլ մըն էր , եւ ՚ ի ո լ ք 

պիտի ետ կանչոլիք է 

ձԻտլիպ, Հալէպէն դէպի Հարաւ -

Տէր—Զօրէ Հակառակ ուղղութեան վրայ -

Տո յն—օրթոտոքս քրէստոնեաներով րը~ 

նակոլած գէւղալան մըն էր ։ Երբ Վալին 

ծանուցեր էր կաթողիկոսէն, թէ Հրա-

հանգ եկաւ որ Հալէպէն Հեռացուիք, \)ա– 

Հակ կաթողիկոս փափաք յայտնած էր 

իտչիպ ղրկՈէ–էէ 1 որովհետեւ ծանօթացած 

էր այս աւանի եպիսկոպոսին է Եւ արդա-

րեւ, Իտլիպցիք մեծ պատիւներով ըն-

դունեցին մեզ, բացին իրենց Եկեղեցին, 

Առաջնորդարանը եւ Վանքը։ Տասնեակ 

մը եկեղեցականներ էինք աքսորեալներս, 

որոնց մէ1 նաեւ կարո յեան սրբազան, 

Գէորգ 8՝ Վ՝ Ասլանեան՝ յետոյ Պատ-

րիարք Պոլսոյ, Խագ ու Եփրեմ Ծ* վար–՛ 

գապետներ, ու մեր չրթա խումբը ։ Հան-

գիստ մը տեզալորուեցանք ։ 

«6աշորգ օրը, սակայն, մեր բախտը 

իր դարձը գտեր էր այսպէս . ճեմալ փա-

շան , որ ԸնդՀ. Հրամանատարն էր արա-

բական ճակատին, եւ նախապէս՝ Ատա– 

նայի Վա լիութեան օրէն՝ լաւ ծանօթ 

Աահակ կաթողիկոսին, Հալէպ ան սպա– 

սեչէ այցէ կու գայ ։ Բարէգալուստի փու-

թացողներուն մէշ, Հալէպի Ազգ• Աոա^– 

նորգարանի փոխանորդ Արս էն քահանան 

կ՚ըսէ փաշային. 

- «ԱաՀակ կաթողիկոս Հալէպէն Հե-

ռացած ըսալով՝ իր անունով ե՛ս բարի-

գալուստի եկայ Ջերդ Վսեմութեան։ 

- «ինչո՛՛ւ, ո՞ւր գնաց որ կաթողի-

կոս էֆէնտին, - կը Հարցնէ փաշան. 

- «Վալի պէյի Հրամանով իտլիպ 

գնաց, - կը պատասխանէ քահանան։ 

«Ու փաշան անմիլապէս վալէէն 

դառնալով կ՝ը»է՚~ Ա~սնց իմ Հրամանիս 
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որեւէ տեղ պէտք չէիր ղբկեր կաթողի-

կոսը ։ Իսկ վաչին կը բացատրէ , թէ այն-

քան չաա գանգատներ բբալ ԱաՀակ կա-տ 

թողիկոս եւ ուղղակի Հեռագիր քաշեց 

Բ. Դրան, իր ժողովուրդի վիճակը ող-

բալով , որ Պոլսէն հրահանգ ստացայ ան-

յ իրապէս ղինք Հեռացնելու։ 

- «Ատիկա նախ ինծի՛ իմացնելու 

էիր, - կը սաստէ ճեմ ալ փաշան, -

շո՛ւտէ Հիմա՛ իսկ մարգ ղրկէ, ե՛տ բերել 

տուր կաթողիկոս էֆէնտին • « • 

«$ետոյ ալ, յաֆորգ °ՐԸ\ անձամբ 

Վեհափառի Հետ տեսակցութեան , յ$եմալ 

խոբՀուրգ տուաւ • 

- «Զեդի Համար ապաՀով չէ այստե– 

ղերը կենաշ • ես կարգադրեմ, Դուն ա՛ո 

քու եկեղեցականներու խումբդ ու Երու– 

սաղէմ Հայոց մանաստըրը գնա՛ ՚ Հոն ա– 

պահով կը մնաս մինչել պատերազմի 

վերկանալը , եւ ազօթէ՛ որ չուտ դա յ այգ 

վերԽ– 

- «Ուրեմն մեզ Իտլիպ տանող—բերող 

ժանտարմա շավո՚լշն է եղած֊ այս տզուն 

փրկարարը, Հ ը » , - եզրակացուց Պետ-

րոս սրբազան ։ էւ քսանըշորս տարիներու 

էր յիշատակները ղինք անձնական զգա–, 

ցումի կապով մը կարծես ընտանեցուցին 
այԳ տրաբ դէմքին. 

- Պապադ ո՞ւր է , - Հարցոլց տղուն 

քազցրութեամբ է 

- Մեռա՛ւ, - պատասխանեց տղան, 

աաւանց շարժումի : 

~ Կ՚սլուահ^-արա չունի"ռ գոլն։ 

- Ունի՛ մ . Հօրս ձգած արտն է . ել 

ցանքը ըրած եմ արդէն յ 

- Լա՛ւ, կ՚երթաս ել ահա այդ Հողը 

կը պաՀես , - խորՀոլրգ տուաւ սրրազա-

- Դրա՛մ պէտք է , - ը ս ա լ պատրաս 

աարանօրէն երիտասարդը, - գ բ ա մ 

ւաքեմ, որ երթամ գործիք գնեմ, եղներ 

առնեմ , ուրիշ արտեր ալ Հերկեմ . . . 

- Նե՛րս աոէք սա տղան, թող մեզ 

մօտ մնայ, - Հրամայեց սրբազանը, -

այսքան շինոլթեան գործեր ոլնինք, աշ-

խատաւորի պ Հ ա ք ո ւ ն ի ն ք , ե թ կ ո լ չ ի մ է 

ու ձեռքը գործի վարժոլի, Հա յ մը եւս 

փրկած կ՝ըլլա^ք • • • 

- ՛Բոլ անունդ ի"նչ է , - դարձաւ 

տղուն նորէն • 

- ԷՑՈՒՊ• 

- կյո*լպը ինչ է• թող 6ԱԿՈԲ ըլլայ, 

վճռեց Սրբազանը ։ 

Բայց որովՀետեւ արաբախօս էր $ա– 

կոբ՝ անթիլիասցիներ զինք կոչեցին հԱ~ 

ՐԱԲ֊ՑԱԿՈԲ» է 

Եւ Արար—Տակոբ սենեակ ստացաւ , 

նոր Հագուստներ ստացաւ , Էկիէի ծած–, 

կոյթէն գուբս ելաւ իր Հայապայծառ 

գէմքը, Հանգստաւէտ անկողին ու սնըն– 

դառար կերակուր ստացաւ , գուրգուրան– 

քով չրքապատուեցաւ, բայց իր ձեռքերը 

ոչ մէկ գործի կրցան վարժոլի լ։ ի՞՛նչ 

պիտի կարենար ընել ամրողՀ կեանքը 

Հոդի վրայ անցուցած , քաղաքի գործիք-

ներուն ու կենցաղին անվարժ պէտէվի 

մըւ Աղիւս ու քար կրել դժուարին կու 

գար ։ Հազիւ Համակերպեցաւ շինոլթիլն– 

ներէն քակուած տախտակները տեղափո 

խելոլ , դիզելու , երբեմն ուրագով—աք^ 

ցանով անոնց գամերը քաշելով յ 

- Շէնքերու վրայ դիշերապա՚Հ գրէք 

ղինք, - Հրամայեց սրբազանըյ 

Կարգադրեցինք նաեւ, որ Դպրեվան՜ 

քի ուսանող մը Հայերէն գաս տայ Արաբ– 

(քակորին տ Եւ ուսուցիչ—ուսանողը երկու 

շաբաթներ ետքը տեղեկացոլց , թէ ան-

պիտանին միտքը բաց է ր , բայց Հար-

ցումները միշտ Հասարակ նիլթերոլ ու 

գրամի մասին էին։ իր կծիկ խելքովը կը 

փնտռէր , թէ մարդիկ թնչպէս կը Հարըս-

տան ան » կԸ Հարցնէր, թէ գործաւորնե-

րու վճարելու այգ դրամը ո՛՛ւրկէ կը բե– 

րէր Հայր-սուրբը տրձակ-տրձակ. 

՜ Նկարագի՛ր է . դի%ք սեղմած կա-

ղապարէն դուրս չի կրնար ելլել, - գի-

տել կու տար Փառէն Հայր-սուրբթփլ– 

յ ը Ո՛րքան փոխես՝ խ ո լ յ ը տա՛կն է ։ 

- Այս տղուն թ ի ՚ ւ յ ն ալ պիտի փո– 

խէք, խո՚ւյն ալ, - վճո.եց սրբազանը։ 

- ծ ՚ օ , շո՛ւտ սորվէ Հայերէնդ, որ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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քեղ մկրտենք,– կր ծիծաղէին ուսանող-

ները • ՚ • 

֊ . Հայր—սուրբ, ասոր մկրաու-

թքւնր ի՚նչպէս Կ՚ըլլայ. 

. կը բաւէ միա յն ձեռքերն ու երեսը 

մխրճենք, - կը խնդար Փառէն Հայր 

սուրբըտ 

Միշտ բաց էր սակայն Արաբ–6ակո-

րի Հետաքրքրութիւնը Եկեղեցիի մէթ տե-

սած գոյնգգ"յն բաներու Հանդէպ։ Աչքե-

րը կը փալփլային զարմանքով, երբ կը 

դիտէր Ա ՚ Խորանի սպասները, խաչն ու 

բուրվառը , կա խո լա ծ ՀաՀերը ։ Ու երբ 

իր Հարցումներուն ի պատասխան լսէր, 

թէ ասոնք բոլոր արծաթ ու ոսկի էին, 

ձեռքերուն շարժումը Հաւատքի ու պաչ-

տումի կը վեր ածուէին : Մ իթէ այսքան 

շատ Հարստութի՛՛ւն ունին եղեր իր ՀՀայ 

եղբայրները» ։ 

Եւ ապշանքի Հասաւ Արաբ-Յակոբի 

չլացքը, երբ Ա. Լուսաւոր չի աօնին, տե-

սաւ ոսկի եւ արծաթ ո՛չ միայն խաչեր, 

աւետարաններ , այլ եւ խոշոբաձոյլ Ա . 

Աթեր եւ անոնց արծաթապատ արկղերը Տ 

- Ամբողթ ոսկի19 է ասիկա Հարցու-

ցեր էր ան շարժավար Ա՝արտիկին% դիտե-

լով Լուսաւոր շի Ա . Աթը ։ 

- Է՛Հ է դեռ ինշքա՚ն բաներ կան այդ 

Գանձատան մէթ պաՀուած , - իր Հաւատ-

քը բուրվառեր էր Մ արտիկ ։ 

Ոսկիներու, արծաթներու, մետաքս 

շուրջառներու ցուցահանդէսի մը մէթ էր 

Արաբ–8ակոբ այն օրը, որու վախճանին 

տօնավաճառի մանուկի մը զմայլանքով 

դիտած էր այդ րոլոր թանկագին նշխար-

ները յ 

- ի՚նշ թաքուն յուղում, որ Հոգւոյն 

խորը անթեղուած ցեղային Հաւատքը 

կ՝արծարծէ , - կըսէին Դպրեվանքի սա-

ները ։ 

Բ. Ե– 
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ԱՆԻԷՆ ԿՈԻ ԳԱՄ 

Ա(փն տեսայ հեւաւէն, սէգ թագուհին Շիրակի, 
Հին յ ուշերով տխրեցսւյ , սուգի արցունք թափեցի– 
Բայց երր մօաէն դիտեցի աշտարակներն երկնասլաց, 
Մոռցայ ջարդեր ու թալան, հոգիս մեծցաւ ու խայտաց։ 

ի՜նչ մեծ ազգ ենք, խորհեցայ, որ քարերով կանգնեցինք, 
Գեղարուեստի այս կոթողն՝ հանգարին մեր երաշխիք • 
Րսւյց չկային մեծ դոներն, ոսոխի դէմ պաշտպաններ, 
Անոնց վւոխան կու լային, ինկած քարերն տ. խաչհր: 

Հազիւ կոխած մուտք էն ներս, նշմարեցի զարմանքով 
Կաթողիկէն Անիի՝ իր զարդերով հոգեթով. 
Ափսո՜ս սակայն, հազա՜ր ափսոս, անոր գմրէթը չկար, 
Հայոց գահին ու հաւատքին որպէս վսեմ յայտարար։ 

Յանկարծ վարէն լսեցի Ախուրեանի հառաչանք, 
Զիս կը կանչէր պատմելու տեսած օրերն ու տանջանք: 
Անդին երկու վիրաւոր, րայց սիրունիկ տաճարներ, 
Դեռ կ՚ապրէին տքալով, գմրէթներով կիսաւեր։ 

Դարձայ դէպի արեւելք, տեսայ սահմանն հայկական, 
Երազանք է արթնցաւ կարծես հոգիս արամեան՛ 
Աւերակներն Անիի յանկարծ շէնցան, շողացին, 
Տարածուեցան, միացան Երեւանին, Մասիսին՛ 

իագրասաւնի արքաներ եւ հերոսներ քաջարի, 
Ծիրանիով ու ձիով իջան ազնիւ գուպարի՛ 
Ու տիրեցին ծովէ ծով, Կասպից ջուրէն Կիլիկիա, 
ԵԼ յաղթութիւն երգեցին զանգակները Վարագայ • • • յ 

Ննջէ՜ Անի, դուն ննջէ, ազգըդ կ՚ապրի տակաւին, 
Օր պիտի գայ , որ մենք քեզ պիտ՛ պսակենք թ ա գ ո ւ հ ի . . . 
Պիտ՛ խոնարհին քու աոջեւդ թշնամիներդ յարգանքով, 
Ու մարտնչին որդիներդ որ դու իշխես դարերով: 

Հ– ԱԻԵՏԻ* ԹԱԼԱԹԻՆԵԱ1 
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ԱՂԱՂԱԿՆԵՐ ԱՆԴՈհՆԴԷՆ 

Գ Լ Ո Ւ Խ Գ – 

Բակին գ"լռԸ բացուեցաւ, ոտնաձայն 

մը լսուեցալ : Արշակն էր։ Սիմոն գլա-

նիկը վառեց կայծքարով ել ոտքի ելաւ. > 

դիմավորելու. Համար իր անդրանիկ զա-

ւակը ։ 8 ահ՜ ձա յնով խօսեցան ր ակին Հե-

ռաւոր մէկ անկիւնը ու միասին դուրս 

ելան ։ 

Մարթա կազիրեան եկաւ ու Հաւա-

քեց ամանները եւ սփռոցը տ կարճաՀասակ 

կին մըն էր, անորոշ տարիքով։ Դէմքը 

ունէր արձանային անշարժութիւն մը, 

տեսակ մը անտարրերութիւն կեանքի ա– 

նակնկալներուն Հանդէպ ։ Բայց իւրա-

քանչիւր կնճիռը, իւրաքանչիւր պրկու-

մը , արտայայտութիւնն Էր կրած տառա-

պանքներուն ել զդացահ յուսախաբուէ 

թիւններոլնէ 

Նայուածքը ուղղեց Վահանին վրայ, 

"ՐպԷսզի յարաբերութեան մ ԷԼ մտնէ ա– 

նոր պարսպուահ՚ Հոգիին Հետ, որպէսզի 

լսէ անոր ձա յնը» բա յց տղան, աչքերը 

յա ռահ առաստաղին, կը խուսափէր մ Օ– 

րը նայուածքէն ւ Վահան կը խորՀէբ իր 

ընկերներուն մասին յ Արդեօք ո՛ւր էին 

անոնք Հիմա, Միքայէլը, որ անհետա– 

3ահ Էր ԷլրոպայԷն վերադարձին, թոր-

գոմը՝ Տէր Գէորգին որդին ել եղբայրը 

Շուշան ի կին, որ ձերբակալուած էր է՛լի՜ 

ճայի մէջ եւ ղրկուած ճակատ , ԱաՀակը , 

որ քաշքշած էին փողոցէ փողոց , վիզին 

չուան մը անցուցած, որովհետեւ տան 

մէչ գտած էին ժանգոտած որսի դանակ 

մը։ Եւ քանի ուրիշներ՝ մտրակելով բաժ-

նած էին մայրերու եւ քոյրերու բազուկ-

ներէն եւ փողոցներու մէթ քարկոծած էին 

իբր դաւաճան, որովհետեւ Հայերէն Հին 

գրքեր գտած էին անոնց դարակներուն 

մէջ% Դատարան նոյնիսկ չէին տարած 

զանոնք, նոյնիսկ չէին բանտարկած։ 

Պատերազմի սկիզբէն ի վեր , քաղա-

քի մեծ Հրապարակին վրայ բարձրացու-

ցած էին Հսկայ կախաղան մը, ուր կա-

բելի էր մէկ անգամ էն կախել քսան– երե– 

սուն Հոգի % Ամէն առտու վար կ՚առնէին 

դիակները եւ աղբակառքերու մ ԷՀ դիզե-

լով՝ կը նետէին ձորի մը մ է ի քազաքէն 

Հեռու եւ տեղերը կը բարձրացնէին նոր 

զոհեր , տուներէն հաւաքուած , զնդաննե-

րէն դուրս հան ուած : Եւ թՈԼՐՔ ամբոխը, 

խուռներամ կը Հաւաքուէր Հրապարակին 

Վրայ• կիներ իրենց երե խաներուն ձ եռ-

քէն բռնած, ծերեր, որոնք Հազիւ ուժ 

ունէին քալելու կարգեր %որռնք կը ձդէին 

խանութ ու գործ։ Հսկայ եւ անմարդկա-

յին քհրմէս մըն էր, մուտքը ձրի, զոր 
թո՛ւրք կառավարութիւնը կը Հրամցնէր 

իր ժողովուրդին ։ 
Օր ՎաՀան գտնուած էր Հոն, 
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ամբոխէն մ է ի Գլոլխներու ծովուն վրա– 

յէն, " ՚ ֊ ր կ է ԿՐ բարձրանային քրքէքնեբ , 

ւոլտա նքներ ել. անէծքներ՝ գանգաղօրէն 

կը ճօճուէէն երեսունէ չափ գէակներ : 

Վահան, քայլ աո. քայլ մօտեցաւ. հրա-

պարակին կեդրոնը եւ ճանչցալ Վար դա-

նը, որ իր դպրոցի ընկերն է ր , ճանչցաւ 

Գրիգորը, որ իր խաղընկերն է ր , ճանչ-

ցաւ Վիգէնը, որ իրենց թաղեցին է ր ՛ " 

բարի եւ քաՀ աղաք, որոնց միակ ոճիրը 

հայ ըլլալն էր : 

էլ. այս անչարժ ու լուռ դէմքեբուն 

աո^եւ , Վահան քարացած մնաց, մինչ իր 

ներսիդին կը բարձրանար բողոքի կար– 

մ իր բոցը, այս հազարաւոր մարգ—անա– 

սուններուն գէմ ՚ ՚ ՚ 

Զէնքը սակայն բանտ չէէն նետած, 

ճակատ չէին ղրկած, չէին քաչքչած փո-

ղոցներու մէջ պարան մը վիզէն X Ւնք ա– 

ռանձնաշնորհեալ մըն էր է էր եղբօրը 

պէս, էր հօրը պէս եւ այդ բոլոր հարուս-

տէ զաւակներուն պէս | որոնց կեանքը 

գնուած էր ոսկէով յ 

Բայց էնք հայ ԸԱալով հանդերձ, 

է ն չ ո * ՚ լ զերծ կը մնար իր ազդին ճակա– 

տագրէն ։ Վահան նուաստացում մը կը 

զգար ա յս անարդար կացութենէն : կ՝ար–, 

համարհէր ինքզինքը, որովհետեւ չէր 

բաժնած իր սիրելի ու քաՀ ընկերներուն 

ճակատագիրը։ Եւ կը նախանձէր այն 

բոլոր անծանօթներուն, որոնք իրենց 

կեանքով կը վճարէին հայ ըլլալու իրենց 

աղիտաբեր պարտքը, ի "նչպէս կարելի 

էր հանգիստ քոլն քնանալ, երբ իր խեղճ 

ազգը անարգուած, բղկտոլած ու ա ֊ 

ճոլրգի հան ուած էր մահոլան շուկային 

վրայ, երբ անոր դաոն ճակատագիրը կը 

գծագրուէր էր ա չքերուն առ^ել նոր 

Գողգոթայի մը լերկ ու մթամած բար-

ձոլնքէն պէս,։ 

Մայրը զբաղած էր ամանները վրայ 

վրայի շարելով, Վահան նայուածքը վար 

առաւ առաստաղէն եւ բիբերուն մետաղ֊ 

եայ լոյսը ուղղեց մօրը կողմը ։ իյեգճ կի-

նը , սակայն, չպատասխանեց զաւկին 

նայուածքին եւ ամանները վերցնելով 

մտաւ խոհանոց՛. 

Վահան կը սպասէր իրեն , արծի լի 

մը պէս ւ որ որոչած է սուրալ որսին 

վրայ ։ Ոլչ կամ կանուխ, խոհանոցը 

կարգի դնելէ ետք, մայրը կրկին պիտի 

անցնէր սենեակին գուռը է 

Այս անգամ, ան չկրցաւ խուսափի լ 

տղուն մահացու նայոլտծքէն, որ ուղ– 

ղըլած էր իր դէմ սպառնացող հրացանի 

մը փողին պէս է 

- Լեւոնիկին ծնողքէն Լ"*–ո– մը ա– 

սի՛՛՛ր, - պոռաց յանկարծ Վահան։ 

- ՛կորութիւն մը չկա յ , տղա՛ս, բայց 

լսածիս համեմատ վիճակը բարելաւուե-

լու վրայ է եղեր, - կմկմաց մայրը։ 

- Ի ն չ պ է ՚ ՚ ՚ ս գիտես որ բարելաւուելու 

վրայ է » որմէ" քաղեցիր այգ սխալ տե-

ղեկութիւնը ։ 

- Մեր դրացի տիկին Զարգաբեանը 

ըսաւ: Երէկ կէսօրէն ետք մեզի եկաւ, 

քիչ մը նստալ ու խօսեցանք $ 

- Տիկին ՏՀարգարեան ա յս տունը 

ոտք չի կոխեր ամիսներէ ի վեր։ Ո՛չ մէկ 

Հայ, ո ՛ չ մէկ մարգ, որ ինքզինքը կը 

ճանչնայ չի՛ զէֆէր այս սեմէն ներս անց– 

նիլ։ 

հյեղճ կինը աւելի կծկուեցաւ , աւելի 

մանրացաւ՝ իր զաւկին ամբա սա ան ու– 

թիւններէն խուսափելու համար 5 

- Ո՛չ , Լեւոնիկին վիճակը լաւ չէ , 

" ՛ յ գ շատ լաւ գիտես է Հ/աա լալ գիտես 

որ Լեւոնիկը մեռաւ երէկ իրիկուն եւ 

գուն չես համարձակիր այցելել որբ եւ 

այրի մօրը եւ անոր յայտնել ցաւակ– 

ցոլթիւններգ ։ Չե՛ս համարձակիր նոյ– 

նիսկ նայիլ անոր ա չքերուն մ ԷՀ։ կ՝ա– 

մըչնաս ոեւէ հայու երեսին նայելէ, հօրս 

պատճառաւ յ Հիմա Պարթեւեաններոլն 

տունը աւերակի վերա ծուած է , օճախը 

մարած։ Երկու սեւակիր կիներ մնացին, 

մայրը եւ ազբիկը լալու ու ողբալու 

համար իրենց կորուստը յ Հայրը մեռած 

ԸԱալոլ է աքսորի մ է Հ , Մէքայէլբ կ ո ր ֊ 

սըւած ըԱալոլ է ընդմիշտ, Լեւոնիկը 

սպաննուեցաւ փողոցին մ է է , ցերեկով, 

մեր տունէն քանի մը քայլ անգին, թուրք 

լակոտներու քարերովհ 

- Զաւա՜կս, - ըսաւ մայրը լալկան 

ճ1ց1է1Տ6ճ Ե՛վ 
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ձայնով մ ը , - Ժամանակները այնքան 

գէշ են, որ ոչ ոք կը Համարձակի միքա– 

մըաել նոյնիսկ իր եղբայրը պաշտպանե– 

լու. Համարէ Մեր ամբողԼ ազգը մաՀուան 

դատապարտուած՜ Է • ՚ • 

Եթէ մեր ամբողԼ ազգը մաՀուան 

դատապարտուած է , ուրեմն մենք ի՞նշ 

կընենք Հոս է կ՛՛ուտենք, կը խմենք ոլ 

կ՝ապրինք Հանգիստ , կարծես Հայ չըլլա-

յինք է ինչո՛ւ չենք բաժներ մեր արենա-

կիցներուն ճակատագիրը յ Մ ենք ոչ մէ-

կէն աւելի լալ կամ աւելի վատ ենք տ 

- Մ ենք ոչ ոքէ աւելի լալ կամ աւե-

լի վատ չենքւ Հայ ենք Հոգւով ու մար-

մինով. միայն թէ՝ միւսներէն քիչ մը ա– 

ւելի բախտաւոր ենք եւ կ՝օգտոլինք այգ 

րախտէնֆ Ո՞վ ինքզինքը կամովին կրա-

կին մէ1 կը նետէ յ Երբ փոթ"ըէկ.ը. սպաո.– 

նա յ , մ արդ ինքզինքը դուրս չի նետեր, 

այլ կը պատս պա ր ուի տան անկիւնը : 

- Ես չատ լաւ կը ճանչնամ բոլոր ա– 

նոնք, որ պատսպարուած են այս փոթո-

րիկէն ւ Լեցուն քսակներ ունին ել ոսկիով 

կը գնեն իրենց սիրելիներուն ապահովու–֊ 

թիլնը յ Բա յց մենք ո ՛ չ արծաթ ունինք 

պա Հ ուած ել ոչ ալ ոսկի եւ սակայն Հե– 

սոլ կը մնանք փոթորիկէն $ 

- Դիտես որ Հայրդ չատ ազդու բա-

րեկամներ ունի Սերային մ է ի խամա-

նա կին մեծ ծառայութիլններ ըրած է 

կառավարութեան ել շահած է վաչի էն 

վստահութիւնը . այգպիսով, յաջողած է 

ժամանակի մը Համար մութին մէ1 ձգել 

քու ել եղբօրդ գոյութիւնը • • • 

- Ի՞նչ տեսակ ծառայութիւններ կըՐ~ 

նայ ըրած ըլլալ Հայրս կառավարու-

թեան յ Ո՞վ է ինքը։ Ան երբեք Համազ-

գեստ չէ կրած, երբեք պաչտօնեայ չէ ե– 

զած Աերայի գրասենեակներուն մ է ի 

Տոքթոր Մոլրատեանին տունէն վռ\Կտուե-

լէ ետք իբր անվստահելի անձ, դէչեր 

ցերեկ կլլ թափառի սրճարանէ սրճարան ։ 

Արդեօք թափառումներու մ ի է ՚ ց ի ն պահ– 

ւած գա՞նձ մը գտած է , կամ մեծ գու– 

մ արն ե ՞ ր վերցուցած է բժիշկին տու-

նէն... 

- Մենք պահուած գանձ չունինք, 

զաւա՛կս , Հա յրգ մեր ապրուստը կը ճա-

րէ իր կարելիոլթիւններուն սահմանին 

յ ԷԼ : կառավարութեան կը ծառայէ ա– 

նուղղակի կերպով, առանց պաշտօնեայ 

ԸԱալու : կարծեմ մեր թաղի մուխթարին 

սղնա կանն է : 

- Ա ու խթարի օգնականն : Դուն կը 

հաւատա՞ս ըսածներուդյ Ինչո՞ւ կը 

պաշտպանէս զինք անհաւատալի սուտեր 

բով յ Դիտեմ որ շատ բարի ես , բա յց • • ՚ 

- Վահա՛ն գ ես զինք շեմ պաշտպա– 

ներ Հ այլ քեզ։ Չեմ ուզեր որ ազարտի 

վեհանձն հոգիդ։ 

- Բայց մ ա ՛ յ ր , կարելի* է միշտ ապ-

րիք կեղծիքի վարագոյրի մը ետեւը։ Ե՛* 

զաւակդ եմ, մի՛ վախնար, ըսէ՛ ինծի 

ճշմարտութիւնը՛ ի"՚նչ է Հօրս բուն ար– 

հես 
"Ը՚՛ 
- Ըսի արդէն, զաւա՛կս, մոլխթա-» 

րին օգնականն է է 

- Մուխթարին կ՝օգնէ ի՛՛նչ բանի 

յ է ի 

Մ ա յրը նախընտրեց լո.ե լ ու գլուխը 

խոնարհել յանցապարտի մը պէս է 

. Ան պա յման , - շարունակեց Վա–ւ 

հան, - կը մատնանշէ կուսակցականնե-

րուն տուները, ցանկը կը պատրաստէ 

բոլոր անոնց , որ հայերէն թերթեր կը 

կարդան, կամ Հայոց Պատմութեան գիրք 

կը պահեն իրենց տունը, բ-լոր անոնց, 

որ կը Հաւատան, թէ Հայը մեծ ազգի մը 

զաւակն է եւ իրաւունք ունի ապրելու ա– 

զատ եւ անկախ իր հայրենի հողին վրայ, 

բոլոր անոնց, որ մերժած են թուրքին ել 

քուրդին ստրուկը ըԱալ եւ թոյլ չտալ որ 

բռնաբարուին մեր քոյրերը իրենց Հայ-

րերուն աչքին աոԼեւ է 

կինը գլուխը բարձբացուց բան մը 

ըսելու Համար, սուտ մը անկասկած, 

բայց շրթունքները կիսաբաց մնացին, 

որովհետեւ զաւկին աշքերուն մ ԷԼ, ա ր ֊ 

եան գիրերով գրուած էր բառ մ ը , որմէ 

ամօթ պիտի զգար նոյնիսկ ոճրագործ 

մը, - դաւաճան։ 
Տղան ոտքի ելաւ, ձեռքով կոկորդը 

կր շփէր՛ այս եր դիքին տակ կը տիրէր 

թունաւոր եւ Հեղձոլցիշ մթնոլորտ մը։ 

- Օ ՞ ՚ ֊ ր կ՚երթաս, ՎաՀա՚ն։ Այս օրե-

րուն ամէնէն ապահով տեղը նոբէն այս 
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տունն Է \ Գիտես որ թշնամի աչքեր գի-

շեր ու ցերեկ կը Հսկեն մեր ւ՛էր ան վրայ \ 

Փողոցը միչտ վտանգաւոր ^; 

- Փողոցը կրնա յ վտանգաւոր ԸԼԷա Է է 

բա յց գոն է գոլրսի օղը ա սլա կան ահ՜ չէ * 

Արգէն շատ Հեռուները երթալու, նպապ 

տակ չունիմ յ Եթէ առտուան ժամերգու-

թիւնը տակաւին կը չարունակոլի, կը 

մտնեմ եկեղեցի , իյաչ մը կը Հանեմ եւ 

«Հայր Մեր» մը կ՚ընեմ» 
— Գնա՛, աղօթէ՛ մեղի Համար ալ $ 

՛Քրիստոս մեր միակ ասլաւէնն Էհ />այց 

ՂԳո՜յչ յ միշտ ամայի փողոցներէն քալէ ւ 

ՎաՀան քալեց ամայի փողոցին մէՀ։ 

Օ՛ր քան տունէն Հ եռան ար , ա՛յնքան կը 

նուաղէր մղձաւանջը։ Տ անկարծ՛ կանգ 

առաւ ու քաշուեցաւ պատի մը ետեւը: 

Դ՛իմացի կողմը, իրմէ բաւական Հեռու, 

Պարթեւեաններոլ բակին գուռը բաց էր 

եւ սեւ Հագուած կիներ կը մտնէին ու 

Տ Լեւոնիկին թարմ գիակը, բաց 

Վէրքի մը պէս պէտք ունէր արցունքներ 

բոլ եւ աղօթքներու յ Որքա՜ն կը փափա-

քէ ր ներս, մտնել եւ մասնակցիլ եղերա-

մայրերու ողբերուն՛ բայց չէր Համար-

ձակեր , կ՚ամչնար, կարծես ինք ալ մաս-

նակցած ԸԱար անմեղ տղուն սպաննոլ– 

թեան։ 

Երկար մնաց անչարժ, եւ տեսնելով 

որ գուռը միշտ բաց կը մնար , նաՀանՀեց 

ել կողմնակի ճամբէն դառնալով՚՝ Հասաւ 

այն քառուղին, ուր քարկոծեր էին Լե-

ւոնիկը, փիչ մը անդին պղտիկ ոճրա-

գործները կը շարունակէին իրենց առօր– 

եայ խաղերը։ Տեսաւ արիւնլուայ ձեռ-

քեր, որ գնդիկ կը բոնէին։ ՎաՀան զայ-

րացաւ , Խենթ փափաք մը արթնցաւ մէ– 

1ը, վազելու անոնց վրայ, բռնելու այն 

մէկը, որ քարի Հարուածով մը գետին 

տապալած էր Լեւոնիկը, զ ա յ ն ծեծելու, 

գետին զարնելու մին չես որ ա՛ն աչ դիա-

կի մը վերածուի , Բայց ի՞նչ օգուտ։ Ա– 

տիկա ընելով պիաի կարենա՛՛ր փրկեչ 

մաՀէն միւս բոլոր անպաշտպան Հայոր– 

դիները, որոնք, արդէն բռնած էին սպան– 

դանոցի ճամբան ։ 

Եկեղեցի մտնելէ աոալ% Հ ա ն գ ^ ^ 

դպրոցի խարխուլ ղ ր ա ն ա է լ շ ե լ է Լ ա յ ն 

ճեղքէ մը գիտեց բակը, ուր խաղցեր էր 

ասէենին, երբ տակաւին աշակերտ էր։ 

Մենաւոր ծառերը, որոնք չէին Հաս կր-

նար ա յս ամա յութեան պատճառը, յու– 

սաՀատ ծնողներու պէս զիրար կը գի-

տէին։ փարէ սանդուխը, ուրկէ կը բարձ-

րանա յին վերի դասարանները ծածկուած 

էր խոտով։ ՎաՀան յի^եց իր մ անկուռ 

թիւնը, իր անկեղծ ու անմեղ ուրախու– 

թիւնները ք իր ընկերները յ իր ուսուցիչ-

ները։ Ո՞ւր էին Հիմա, ոռր անկիւնը կոր– 

սըւած, ո՞ր Հողին մէջ թաղուած էին 

Միքայէլը , թորգոմը, ԱաՀակը . . • 

Եկեղեցիին գուռը փակ էր ; Հրեց ու 

ներս մտաւ տ էյ որանին առջեւ քաՀանան 

«ՏԷ՜Ր Ոզորմեսւ՛» կ՛եր գէր , եւ Հաւա-

տացեալները, անկիւն մը խմբուած, ան– 

Հովիւ ոչխարներու պէս, կը կրկնէին շա-

րականին բառերը։ Տէր Գէորգին ձայնը 

կոտրտուած էր եւ չունէր իր երբեմնի 

ծաւալը ել եռանդը է 

ՎաՀան խաչակնքեց ու քանի մը 

քայլ առաւ դէպի աՀ, այն կողմը, որ այ– 

րերուն վեր ապա Հո լած էր ։ Առանձին էր 

Հոնէ Զախ կողմը, քսանի չափ կիներ, 

սալա յատակին վրա յ ծնրադրած լ լուռ 

կ՝աղօթԷին։ ՎաՀան նչմարեց քուշանի– 

^քւ Տէր Հօր աղքիկր ։ Սիրտը սկսաւ 

տրոփել՛. Այսպէս կ՚ր/քաբ ամէն անդամ 

որ տեսնէր Շոլշանիկը։ կը ճանչնար զայն 

պզտիկուց , մանկապարտէգի սեղաննե-

րէն , բայց ամէն անգամ որ իրարու Հան– 

Գի"(^ին է ՎաՀան տակնուվրայութիւն մը 

կը զգար։ Շուշանի կը անմեղ ծաղիկ մըն 

էր իր փշոտ կեանքին մ ԷՀ, քաղցր լոյս 

մը, որ տանելի կը դարձնէր իր խաւարը: 

Երկար մնաց ինքզինքը մոռցած՛ 

այնքան խաղաղ ոլ քաղցր էր մթնոլոր֊ 

աը, այնքան սփոփիչ% Երբ գոլրս ելաւ, 

մղձաւանջը մեղմացած էր։ փիչ մնաց որ 

երախտագիտութեան զգացում մը ծնէր 

Հօրը Հանդէպ, զինք ո ղ չ ու առողՀ պա– 

Հած ըլլալուն Համար այս. քաղաքին մ է ի 

ուր կ՚ապրէր իր Շուշան ի կը , ինք՝ որ 

միտք ունէր անվախօրէն ՚ թափառելու 

քաղաքին Հրապարակներուն վրայ, յիշեց 

մօրը պատուէրները ել խո՜Հեմ գտնուե-

ցաւ։ Անմիլապէս բռնեց տան ճամբան ։ 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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Սիմոն կա զիրե ան առանձին վերա-

դարձաւ. աուն, Վահանին մեկնումէն ր «ւ–, 

ւական եաք ։ Նստաւ իր սովորական բազ-

մոցին վրայ եւ. գրպանէն Հանեց գեղին 

սաթէ Համրիչը, որուն Հատիկները շատ 

երկար կը մնային մատներուն մ ԷԼ, մատ-

նելով մտածումներուն շփոթութիւնը: 

Ատեն մը եաք կինը կանչեց խոՀանոցէն > 

- ՈՈւր է Վահանը ։ 

- Վահանը եկեղեցի գնաց աղօթելու յ 

Ըսի որ դուրս չեԱէ, բայց մտիկ չըրաւ՛, 

•թու մասիդ Հարցումներ ըրաւ, ուզեց 

Հասկնալ թէ ի՞՛նչ գործով կը ղրաղիս 

ներկայիս ։ Ջանացի զինք հանգարտեցը– 

նել, բայց չուզեց Համոզուիլ յ 

- Համոզուի՛ լ , ի՞նչ բանի Համ ոզ– 

ւիլ 5 Ի՞՛նչ կ՛ուզէ տակաւին * Շատեր կը 

նախանձին իր ներկայ վիճակէն. կ՝ոլտէ 

կը խմէ, ել գիչերները Հանդարտ կը 

քնանա յ՝ ապահով երդիքի մը տակ, մ ինչ 

իր ընկերներէն ամէնէն բախտաւորը Հա-

զիւ պատռտուած վրան մը ունի իր գՐ/~ 

խուն վեբեւը ել շան կեանք կը վարէ 8 

Ո՞՛ր Հայրը պիտի ընէր ա՛յն՝ որ ես ըրած 

եմ զաւակներուս Համար ։ 

- Կ՛ուզէ Հասկնալ, թէ ինչպէս կը 

ճարես մ եր ապրուստը եւ ի՛՛նչ միԼոցնե– 

բով յաԼողած ես զանոնք զերծ պահել 

միւս Հայ երիտասարդներուն ճակատա– 

գրէն ։ Բանէ մը կը կասկածի, պէաք Հ 

խօսիս իրեն , բացատրե՛ս, Համոզե՛ս , ե–. 

թէ ոչ կրնայ խենթութիւններ ընել։ 

Բակին դուռը բացուեցաւ ճռինչով ւ 

Մարթա անմիԼապէս անցաւ խոհանոց է 

Վահան ներս մտաւ եւ նայեցաւ հօրը ե՜-

րեսին . աչքերուն մէԼ նուաղ ատելու-

թիւն կար ։ Դանդաղ քայլերով մօտեցաւ 

անկիւն մը, ել աեղ առաւ ցած տիւանին 

վ ր ա յ ւ 

- Վահա՛ն, - ըսաւ Հայրը, - ինչո ւ 

այս ժամուն կը թափառիս տունէն դուրս \ 

Մայրդ ըսաւ որ եկեղեցի գացեր ես։ 

Գիտցի՛ր որ Հայու մը Համար այս օրե-

րուն եկեղեցի երթալը ամէնէն վտանգա-

ւոր արարքն է է 

- Բայց աշխարհի ամէնէն վատ բանն 

ալ տունին անկիւնը կծկուիլն է։ ինչոՈւ 

պիտի չկարենամ քալել փողոցներու մ ԷԼ: 

- Մ օրդ Հետ վէճ ունեցած ես« ուղ-

ղած ես լուսաբանուիլ իմ զբաղումներուս 

եւ մչակած յարաբերոլթիւններուս մա-

սին ։ Իրաւունք ունիս գիտնալու, թէ ինչ 

գործով կը զբաղի Հայրդ, որովհետեւ 

այլեւս երեխայ չես։ Աբչակը, որ քեզմէ 

քանի մը տարոլ աւելի մեծ է , գիտէ ա> 

մ էն բան ել Հետս կ՚աշխատի ։ 

- Արշակ Հե՛՛տդ կաշխատի ւ Բայց 

Արշակ ոչ մէկ արհեստ սորված էէ 

- ֆրեւոյթներէն մի՛ խաբուիր , ան 

ինծի շատ օգտակար է ( ել առանց իր Օ– 

յ անդակութեան մեր բոլոր Լանքերը ա– 

պարգիլն պիտի մնային « • • 

- Օ՞ր Լանքերը, ի՞նչ արդիւնք.»• 

- Ջեմ գիտեր ի՞նչ կենթադրես • ին-

չո՛ւ կը կասկածիս է Այսօր էսկ պիաի 

հասկնաս մեր գաղտնապահութեան պատ-

ճառը ( Հյատ կարեւոր գործ մը ունիմ 

կարգադրելիք• մեր ազգը շատ օգուտ 

պիտի քաղէ անկէ է Մտագրեցի այդ գոր-

ծին քեզ ալ մասնակից ընել, Արչակչ» 

յարմար չգտայ, որովհետեւ խորքին մ ԷԼ 

քու վրադ աւելի վստահութիւն ունի մ , 

քան իր ։ 

Տիրեց ծանր լռութիւն մը։ խոՀանո-

ցէն կու գար դգալներու եւ պղինձէ ա– 

մաններու ձայնը։ Մարթա միչտ կը 

լուար, կը ցօղուէր, կը մաքրէր , այս էր 

իր ճակատագիրը։ ԵրԼանկութիւն բառը 

լսած էր ուրիշներուն բեբնէն եւ իրեն կը 

թոլէր ըԱալ պտուղ մը, որ կը բուսնի 

Հեքիաթային ծ առերուն վրայ» Կեանքը 

միօրինակ ու երկար ճամբայ մըն է ր , ո– 

րուն երկայնքին բուսնող ծառերը կը 

կոչուէին նուաստացում, զոհաբերոլ– 

թիւն եւ տառապանք։ 

Վահան չունչը կը բոնէր լսելու Հա-

մար հօրը ըտեչիքները* Սիմոն, արագ -

արագ կը քաչէր Համրիչին Հատիկները » 

Մտքին մէԼ կը պատրաստէր նախադա-

սութիւները X Երբ մատներուն շարժումը 

դանդաղեցաւ, ոտքի ելաւ ու եկաւ բազ-

միլ տիւանին վրայ, գաւ կին քովյըւ 

- Ա1՚ՐեԺ՛ "՛ղաս, շատ լաւ գիտես, 

թէ ինչ ողբերգական օրեր կ՛ապրի մեր 

ազգը, այնքան մութ օրեր, որոնց քով 
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մեր անցեալի Բ"ԷՈՐ դժբախտութիւնները 

Հետագային մեզի պիաի թոսին երանու-

թեան շրջաններ։ Մենք մինակ ենք մեր 

աՀոելի ճակատագրին Հետ ։ Մեր թշնա-

միները որոշած– են մեզ քնֆե լ պատերազ-

մի վեր^աւորութենէն առսՎ ։ Այգ ընելու. 

Համար՝ կը Հետե լին տարիներ առաէ 

պատրաստուած ծրագրի մը, որ ամԷն 

րան նախատեսած Է : Գործադրութիւնը 

կ՚ըլլայ Հանգրուաններով, որպէսզի յան-

կարծ չգտնուին անակնկալի մը առջեւ, 

այսինքն՝ Հայերու զանզոլածային դի-

մադրութեան մը։ Ս կէգրը ամէն բան 

կ՚ըՀէեն օրէնքի պիտակին տակ , որպէսզի 
ո՛ չ ոք իրաւունք ունենա յ բողոքելու ։ 

Զօրակոչ | զինուորագրութիւն , տեղա-

Հանութիւն սաՀմանամերձ շրջաններէն ւ 

Սակայն անոնք որ կը զինուորագրուին , 

նախ կը ղրկուին ամէնէն վտանգաւոր 

ճակատները, առածէն գիծերու վրա յ , 

յետոյ կը զինաթափուին՝ կազմելու Հա-

մար ԱմելԷ Թ ապա. լաւէ , այսինքն 
ստրուկներու անզէն բանակ մը, յատ-

կացուած ճամբաներու, կամոլրՀներոլ, 

զօրանոցներու շինութեան ։ Ասոնք կ՚աշ-

խատին ա՛յնպիսի պայմաններու տակ, որ 

ամէն օր Հազարներ շնչասպառ. կ՚իյնան 

ճամբաներու վրայ, իսկ վերապրողները 

կը տարուին ամայի ձորերոլ մ ԷՀ ել Հոն 

կը գնգակա Հարուին ու կը թաղուին ։ Ա– 

նոնք որ զանազան պատճառներով կը 

ձերբակալուին ոլ կը բանտարկուին, Ո— 

Ր"Հ պատրուակներով արդէն մաՀուան 

դատապարտուած են։ Անոնց երեք քա– 

՚ւորդը արդէն կը մեռնին անօթութենէ, 

Հիւանգութենէ ել ծեծէ, կամ կախաղան 

կը Հանոլին Հրապարակներու վրայ» 

Մնացեալները՝ այր մարգիկը կ աքսոր-

լին Հեռաւոր անապատներ եւ կը Հար– 

գըւին ճամ բու ընթացքին՝ իրենց գըտ– 

նըւած վայրերու ժողովուրդներէն է Ան-

գին իԴչ կը մնայ իբր Հայ. ծերեր , կի-

ներ, մանուկներ. անտէր ու անպաշտ-

պան ոչխարներու Հօտ մը, որ պիտի կո-

տորակուիլ պիտի բաժնուի, պիտի վա-

ճառուի սպանդանոցներու աՎել ւ է լ 

այսպէսով Հայ անունը պիաի Ր ի լ ի ալ– 

խարՀիս երեսէն։ Նոյնիսկ յղի կիներուն 

եւ ծծկեր մանուկներուն պիտի չխնայ– 

ւի ։ Ինչ որ գոյութիւն ունի երկրի վրայ , 

կ՛ուզէ մեր մաՀը ՚ նոյնիսկ ծառերը կ՛ու-

զեն մեր մաՀը, նոյնիսկ քարերը, նոյն-

իսկ լեռնեբը, նոյնիսկ գետերը։ Շատ 

քիչեր տեղեակ են այս ճչմարտութեան ւ 

Արդարեւ, եթէ բո լորս ալ տեղեակ ըԱա– 

յինք այս ճչմարտութեան, ի՞նչ պիտի 

կարենայինք ընել՛. Ի՞նչ կրնայ ընեչ ոչ-

խարներու Հօտը, զոր սպանդանոց կ՛ա-

ոաթարգեն : Տեսա"ծ ես գառնուկ մը, որ 

յաջողած է խուսափի լ իր ճակատագրէն» 

ճանչցա՞ծ ես մսագործ մը, որ գթալով 

խնա յած է ա յն խեղճ գառնուկին , որ ան– 

մ ե զօր էն վիզը երկարած է սուր ։՛էանա– 

կին.՛՛ 

Սիմոն կանգ առաւ, վայելելու Հա-

մար իր խօսքերուն ազգեցութիլնը զաւ– 

կին վրա յ յ ՎաՀան լար ուած մ աիկ կ (+-

ն է ր ւ 

- Այս պայմաններու տակ ի նչ կըր– 

նայ ըլլալ քաջութիւնը, ի՞՛նչ կրնայ լնել 

առանձին Հայ մը, որպէսզի կարենայ 

փրկել իր կեանքը ։ ընդունիր որ 

այդ նպատակին Հասնելու Համար բոլ"ր 

միջոցները լալ են՛ ՚ • չ՛արժեիր որ մարգ 

խաբէ թշնամին, ստէ՛ ու կեղծէ՝ մորթը 

ազատելու Համար ։ 

ՎաՀան աչքերը չէր Հեռացներ Հօրը 

շրթունքներէն ։ ինշ որ կը լսէր սարսա-

փ՛ելի էր, բայց իրական ու ճշմարիտ։ 

- Ներկայի՛ս շարունակեց Հայրը,– 

փրկութեան միակ լաստը ոսկին է ։ Առ՛* 

ժամեայ լաստ մը, որ պէտք չէ չարաչար 

գործածել: Կար նաեւ երկրորդ միջոց մը, 

որմէ այլեւս չենք կրնար օգտ ուի լ՛ պէտք 

էր ամէն գնով պաՀէինք մեր զէնքերը եւ 

կռուէինք յ Բայց անոնք մեզմէ ճարպիկ 

գտնուեցան , մեզ քնացուցին, լոլոզեցին 

եւ Հաւաքեցին Հրացան, ատրճանակ, 

սուր ու գաչոյն ։ ՛Բանի մը զէնք եւ քիչ 

մը յանդգնութիւն եւ ոչխարը կը դառնա յ 

Է՛՛՛Յ 1 Հը դառնա յ ց«ւլ, կը դառնա յ ա– 

ռիւծ ։ 

- Ա յ ո ՛ , եթէ ունենայինք զէնքեր , ո ՛ չ 
ոք կը Համարձակէր դպչիլ մեր ւքաղե-

րուն .. . Բայց ուրկէ՛* ճարել զանոնք, 

ինչպէ՞ս վճարել անոնց գինը X 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 
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- իսկ անոնք որ մեզի պէս ոչ ոսկի 

ունին եւ. ոչ ալ զէնք , կլլ փորձեն ոլրիլ 

միջոցներ, կը գործածեն իրենց խելքը եւ 

ճարպիկա-թիմ՚ը . • . 

Վահանին աչքերը կրկին մ թագն ե– 

ցան • կասկածները խիա մչուշներոլ պէս 

սկսան բարձրանալ խաղաղած Հոգիին 

մէԼ՛" 

- Բայց ամէն բան կորսուած չ է , -

շարունակեց հայրը, - Վանի մ ԷԼ ժողո-

վու֊րգը կրցած է մ ահ էն ազատի լ գի– 

մագրելով թշնամիին եւ շհաւաաալով 

անոր խոստումներուն ։ Հերոսական 

կռիւներ մղուած են ՀՀէյթոլնի, Սաս ու-

նի , Մուսա—Տազի ել Շապին Գարահի– 

սարի մէԼ։ Նոյնը կրնանք ընել այստեղ, 

ել ոլրթՀ տեղեր , պայմանաւ որ կարե-

նանք զէնք հայթայթել մեր վերապրող 

երիտասարդներուն : կրնանք բազմացնել 

ֆետայական խում բերը եւ պաշտպանել 

մեր գիւղերը ւ թաղերը, մեր անպաշտ-

պան կիներն ու մանուկները։ Այն ատեն 

Լարգարարները անպատիժ պիտի չմնան 

եւ պիտի դագրեցնեն իրենց սխրագործուս 

թիւնները եւ մեր խեղճ ժողովուրդը 

շ"ւնչ մը պիտի քաչէ % 

- Բայց ո՛՛՛ր մէկ թուրքը պիտի ույլէ 

մ եղի զէնք ծախել՛ իսկ եթէ գտնենք այգ 

հազուագիւտ թռչունը, ինչպէ՞ս պիտի 

վճարենք զէնքերու գինըՀ Մ եզի տոպ-

րակներով Հնչուն ոսկի պէտք է յ 

Սիմոն կազիրեան չպատասխանեց 

զալկին : Երկար կորոճար ըսելիքները, 

կը կչո-էր բառերը, կը չափ էր նախադա-

սութիւները ։ 

- Շատ դժուար գործ է , բայց ոչ 

անկարելի–. Երբ բաժնուեցայ Տոքթոր 

Մ՚ււրատեանէն, անգործ չմնալու Համար 

Լփման մէԼ մտայ կառավարական շրԼա՛ 

նակներոլ Հետ : Եւ ինչու յանցանքս պա-

հեմ , անոնց տեղեկութիւննեբ կ ՚ ՚ ւ տայի 
մեր հայկական կեանքին մասին, մեր ե– 

րեւելի Հայրենակիցներոլն գործոլնէու֊ 

թեան մասին, էանալով միչտ մեղմացնել 

դէպքերուն տարողութիւնը, այնպէս որ, 

անուղղակի կերպով կը ծառայէի մեր 

ազգին ել կը շահէի թուրք կառավարու-

թեան վստահութիւնը ։ Այդ վստահու-

թիւնը միշտ կը տիրէ, կը շարունակեմ 

մանր-մունր ծառայութիլններ ընել զին– 

լոր ական իշխանութիւններուն ։ Բա յց կը 

վախնամ որ , օր մը , Հասկնան իրենց 

գչխուն խաղ ցած խաղերս եւ մեզ բո լորս 

ձերբակալեն... Շփման մ ԷԼ մտայ մեր 

քաղաքի Հարուստ ընտանիներուն Հետ, 

որոնք սիրայօժար պիտի բանան իրենց 

քսակը Զ է ն ք ի փ ո ն տ մը հիմնելու Համար: 

Ս՚իւս կողմ էն՝ կրցայ զինապահեստի պա-

տասխանատու սպային հետ յարաբերու-

թեան մէԼ մտնել, որ խոստացաւ այսօր 

իսկ երկու սնտուկ զէնք յանձնել մեզի, 

պա յմանաւ որ ափին մ ԷԼ կանխիկ Համ-

րենք Հարիւր գեղին ոսկի : Առտու Հան-

դիպում մը ունեցայ սպային Հետ եւ գու-

մարը յանձնեցի իրեն՛.. Հիմա մեղի կը 

մնայ սպասել յ Ան միԼապէս որ սնտուկ-

ները հասնին, զանոնք կը պահենք Հոս , 

բակին մէկ անկիւնը, յետոյ կը փոխագ-

րենք ապահով տեղ մը» 

- Բայց ո՛՛՛վ պիտի գործածէ այս զէն-

քերը եւ ի՞նչ միԼոցաւ պիտի անցնի մեր 

քաԼերուն ձեռքը ։ 

՜ գորեին պատասխանատուն է 

Տէր Գէորգը։ Այս գիշեր, երբ փողոցնե-

րը ամայանան, սնտուկները կը փոխագ-

րենք եկեղեցի եւ մնացածը կը ձգենք 

քահանային՛ ան արդէն շփման մէԼ 

մտած է մօտակայ լեռները ապաստանած 

խոլմբերու Հետ, որոնք անհամբեր կը 

սպասեն այս զէնքերուն, քսանի չափ ե– 

րիտասաբգ ֆետայիներ զինելու Համար։ 

Վահան լար ուա ծ՝ կը խմէր Հօրը 

խօսքերը : Կը ղզԼար իր սնուցած չիլ կաս-

կածներուն Համար այս մարդուն Հան–, 

դէպ , որ կեանքը կը վտանգէր եւ ինքն 

իրեն կը Հագցնէր դաւաճանի եւ լրտեսի 

սեւ պատմուճանը իր ազդին աւելի լաւ 

ծառայելու մտքով ւ ՝Բիչ մնաց որ ծունկի 

գար անոր առԼեւ եւ ներողութիւն խընգ֊ 

րէր իր ան բա րտ աւան դատումներուն հա-

մար •. Բայց իր վերապահ բնութիւնը ար-

գիլեց, որ թատերական ձեւով արտա-

յայտէ իր զգացումները* 

- Բայց , հայրի՛կ , ինչս՛՝*, այ» բա-

ները ժամանակին չբացատրեցիր մեր 
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մեծերուն, մեր քաղաքական եւ. եկեղե-

ցական ղեկավարներուն է 

- Ո՞վ ըսաւ, որ չբացատրեցի ։ Ամէն 

տեղ, առտոլընէ իրիկուն , քեզի ըսած-

ներս կը կրկնէի՝. Գիտէի ինչ փոթորիկ-

ներ կը պ ատրաստուէին մեր ազգին գըէ՛ 

խուն • չատ բաներու տեղեակ էի , բայց 

Ո՛չ ոք մտիկ կ՝ընէր զիս ։ Կը կասկած էին 

անկեղծութեանս վրայ՛ թշնամիին գոր-

ծակիցը կը կարծէին ղի"՛ կը վոնտէին 

ակումբներէն , ժողովներէն ։ Զզուանքի 

առարկա յ դարձած էէ՛՛՝ եւ դաոնացած 

ամէնքէն , որոշեցի վրէժս լուծել յ էւ յա– 

Լողեցայ ։ Վրէժս լուծեցի Հարիւրապա-

տիկ • • • բայց իմ գիտցած ձեւովս ։ 

Այս խօսքերը արտասանելու ատեն, 

Սիմոն կազիրեան անճանաչելի դարձած 

էր : ՛Քիչ առա Լուսէն զուսպ եւ խոՀեմ 

մարդըէ յանկարծ ինքզինք մոռցած, 

դուրս կու տար իր ներքին զայրոյթը եւ 

ատելութիւնը է 

Զ֊իերոլ ոտնաձայներ լսոլեցան գուբ– 

սէնէ 

- կարծեմ մեր մարդիէլն են, - ըսաւ 

Սիմոն ոտքի ելլելով, - երթամ ղէրենք 

դիմալորեմ. դուն ներսը կեցիր ել ոչ 

մէկ պարագայի իրենց մի երեւնար • 

կրնան կասկածիլ, որովՀետել քեղ չեն 

ճանդար ւ 

Սիմոն արագ քայլերով դուրս ելաւ 

եւ լայն բացաւ բակին գուռը ւ ՎաՀան 

պատուՀանին վարագոյրը քիչ մը վեր 

առաւյ Աէկիկ—մէկիկ ներս կ՚անցնէին 

ձիաւորներ , որոնք զինուորական Հին Հա-

մազգեստներ Հագած էին ւ ՎերԼին մտնո-

ղը ետեւէն կը քալէր Լորի մը, որուն 

թամբին վրայ Հաստ չուաններով կապ– 

ւած էին երկու սնտուկներ է միաւորնե-

րէն այն մէկը, որ իրենց պետը ըլյալու 

է ր , իԼաւ ձիէն եւ երթալով անկիւն մը, 

Սիմոնը քովը կանչեց եւ սկսան ցած ձայ–, 

նով խօսակցիլ է Տետոյ գրպանէն Հանեց 

պզտիկ քսակ մը ել զայն գրաւ Սիմոնի 

ափին մ ԷԼ է Միւսները իրենց ձիերէն վար 

իԼած՝ կ՚աշխատէին սնտուկները վար 

առնել: Այնքան ծանր էին, որ երկու Հո-

գի Հազիւ կրնար տեղա փոխել զանոնք* 

՛Բով քովխ զետեղուեցան, անկիւն մը, 

խոՀանոցին մօտ » Սիմոն ձիաւորներուն 

ընկերացաւ մինչեւ փողոցը ել անոնց 

մեկնումէն ետք՝ բակին գուռը գոցեց . 

Երբ ներս մտաւ սենեակէն, դէմքին վրայ 

գոՀունակութեան ժպիտ մը կը ճառա-

գայթէր ) 

- Ամէն ինչ պէտք եղածին պէս կ՛ըն-

թանա յ , - ըսաւ, ձեռքերը իրարու չփե– 

լով է 

- Անկեղծ ըլլալու Համար ըսեմ, որ 

այս մարգիկը վրաս չատ լաւ տպաւորոլ֊. 

թիւն չձգեցին, - միԼամտեց Վահան, -

նաեւ գործողութեան արագութիւնը եւ 

դիւրութիւնը զիս չափազանց զարմացոլ– 

ցինէ 

- Երեւոյթներէն երբեք մի՛ խաբ֊ 

ւիր, տղա՛ս է Գործին դժուար մասը 

երկրորդ Հանգրուանն Է• այսինքն՝ զէն-

քերը Հասցնել իրենց նպատակին ւ Գալով 

այս մարգոց , զանոնք տարիներէ ի վեր 

կը ճանչնամ է Ասոնք արհեստով մաքսա-

նենգներ են եւ գործակատարները զինա– 

պաՀեստի պատասխանատուին յ Ասոնց 

Համար մէկ րան գոյութիւն ունի միայն՝ 

դրամը ւ 

- Բայց ինչո՞ւ զինուորական Համա-

զգեստներ կը կրէին է 

- Այդ ձեւով կրնան երթեւեկել ար-

գիլուած գօտիներուն մ ԷԼ եւ դիւր ու– 

թեամր փոխադրել փախստական ապ-

րանքներ $ 

Բացատրութիւները գոհացուցիչ կը 

թոլէին | բայց տակաւին կար կէտ մը, որ 

կը չարչարէր Վահանին ուղեղը տ 

- Վարագոյրին ետեւէն կը գիտէի 

բակը ոլչի Ուշով• տեսայ ձիաւորներուն 

պետը, որ ափիդ մ ԷԼ բան մը կը դնէր 

զգուշութեամր եւ կը խօսէր ցած ձայ-

նով • • • ՜ 

- ինծի յանձնեց սնտուկներուն բա-

նա լին ել խոստացալ մօտ օրէն ուրիշ 

զէնքեր Հայթայթել մեզի ւ Հիմա երթամ 

աչք մը պտտցնեմ եկեղեցիին կողմը * Ա– 

մէն տեղ լրտեսներ կը վխտան, մանա– 

ւանդ մեր թաղերը է Գուն տունէն գուբս 

չելլես , եւ ոչ ոքի առԼել դուռը չբանաս » 

Նոյնիսկ այն մարգիկը, որոնց վրայ կոյր 

վստահութիւն ունինք, պէտք չէ այս 
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սնտուկները տեսնեն է Եթէ կառավարու-

թիւնը ամէնէն պզաիկ կասկած՛ը ունենա յ , 

որ մենք զէնք կը պահենք մեր տան մէ^, 

ամբողջ թաղը կրնա յ պատասխանատու 

ատել եւ խիստ պատիժներու ենթաբ** 

կեր 

Սէմոն մօտեցաւ սնտուկներուն , աչք 

մը նետեց անոնց վրայ ել մ օտ են ալով 

Վշահանին | անոր ա կանչէն փսփսաց • 

- Ա՝ոռցայ ըսելու որ սնտուկներէն 

մէկը կը պարունակէ ձեռնառումբեր ւ 

Ա՝է՛ փորձեր բանալ, ո ՛ չ ալ տեղափոխել 

զանոնք• կրնայ գ է չ աղէտ մը պատահ է լ , 

ցնցումէն ռումբերէն մէկը կրնայ պայ-

թէ լ եւ ամբողՀ տունը օդը հանել ։ 

Սէմոն արագ քայլերով ելաւ փողոց 

ել բակէն գուռը գոցել տալէ ետք երկա-

թէ նէգով, ուղղուեցաւ գէպէ եկեղեցի : 

փննեց չր2ակ ա յքը , քան է մը անգամ գնաց 

ոլ եկաւ չրջափակի պատին երկայնքին ւ 

կատու մը իսկ էկար աղօթարանին մօտե– 

րը Տ Անմիրապէս բարձրացաւ քարէ երեք 

աստիճանները, որ կը տանէին նախագա-

ւիթ ել Հրեց գուռը է ԸնգՀանրապէս գի-

չեր ցերեկ եկեղեցիին գուռը չէին կղպեր » 

/•ա յց ա յս անգամ դուռը Լրացուեցաւ X 

Կրկին Հ ր ե ց . . . 

- Ահա՛ գ է չ անակնկալ մը, - մրմրաց 

Սիմոն, այս բանին չէի սպասեր է 

Սկսաւ աննպատակ թափառիլ փո-

ղոցներուն մէջ ՚ ուղեղը լարեց աղուէսի 

մը պէս, որ կը ջանայ թակարդէ մը դուրս 

դալ ՚ յանկարծ բացագանչեց « 

- ի ՜ ն չ ապոլչ եմ եզեր ՚ ի"նչպէս ա– 

ռաջ չխորՀեցայ այգ մասին է 

ՓաՀանային տունը եկեղեցիէն շատ 

Հեռու չէր յ $էր Գէորգ նոր վերադար-

ձած էր այցելութենէ մը, զոր տուած էր 

յաջորդ օրը կա խո ւելիք խումբ մը Հայ 

րանտարկեալներոլ է 

- Տէր Հայր, - ըսաւ Սիմոն քաՀա– 

նային աջը Համբուրելէ ետք, - իմացայ 

որ նոր խոլզարկութիւններ պիտի ընեն 

ոստիկանները Հայ տաձերէ ներս ւ Պէաք 

եղած նախազգուշութիւները առա՛ծ է ք ։ 

- Նախազգուշութիւներ առնելու 

(Շար– 3) 

պէաք չունիմ, որովՀետեւ ոչինչ ունի մ 

պաՀելիք։ 

- Գիտե՛մ , Դ"ԼՔ "էինչ ունիք պաՀե-

լիք , բայց մ տածա՛՛ծ էք ուրիշներու մ ա– 

սին, իմ մասին» 

- Գո՛ւն ի՞նչ կրնաս ունենալ պաՀե-

լիք Տ Տունդ ապաՀով է , եւ կը վայելես 

կառավարութեան վստաՀութիլնը ։ 

- կառավարութիւնը կը կասկածի 

բոլոր անոնցմէ, որոնք կը կրեն Հա յ ա– 

նուն, Հաւատարիմ ըլլան անոնք կամ ոչ \ 

Պէտք է ըսեմ որ պաՀելիք առարկաներս 

ինծի չեն պատկանիր ։ Շատ թանկագին 

բաներ են, աւելի թանկագին, քան ոսկին 

եւ ադամ անդը ։ Եւ իբր Հայ ու քր ի Ատոն-

ք՛ այ յ որո ՞ւն կրնայի դիմել, եթէ ոչ եկե-

ղեցականի մրէ 

- Այս օրերուն ո ՛ չ ոսկին արժէք ու-

նէ ել ոչ ալ ադամանդը՛ միայն կեանքը 

եւ Հաւատքը թանկագին են է 

- Երէկ գի ձեր անծանօթ մարդիկ ին-

ծի յանձնեցէն երկու ծանր սնտուկներ ։ 

իմ առնելս բացին զանոնք ՚ կը պարունա-

կէ էն թանկագին դիրքեր ել Հազուագիւտ 

ձեռագիրներ ։ Համբարձման վանքին ա– 

լերակներուն մէ^էն գտած են է Կը վախ-

նամ զանոնք տունս պաՀելու է 

- Համբարձման վանքին ձեռա գի բնե-

րը մեր ազգին գանձերն են է Պէտք է զա-

նոնք փրկել ամէն գնով։ 

- Ա տածեցի որ այգ սուրբ մ ատեան-

ները եւ Հինաւուրց նշխարները պաՀելու 

ամէնէն յարմար տեղը ձեր եկեղեցին է է 

- իրաւունք ունիս • եթէ այգ գիրքե– 

րը եւ ձեռագիրները վանքէ մը կոլ գան, 

պէտք է անպայման պաՀուին եկեղեցիէ 

մը մ է ջ ։ Լաւ ըրեր էք որ էնծէ էք գէմ եր » 

Ե՞րբ պիաի բերէք սնտուկները է 

- Պէտք է այս գի չեր իսկ սնտուկնե-

րը փոխադրուին ապաՀով թագստոց մը։ 

խուզաբկութիւնները կրնան սկսիլ լու-

սաբացին իսկ * 

- Շա՜տ լաւ, մինչեւ կէս գի չեր ես 

եկեղեցիին մէջ կը սպասեմ ել կը բանամ 

գուռը անմ իջա պէս ոբ ինքնութիւննիդ 

յայտն է ք ։ 

Ն* Ձ• 
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ՏԵՂ, ՄԸ ՀԵՌՈԻՆ 

Երբ բքաշունչ քամիներն հովիտին մէջ ալ լււեն • 
Ու դաշտերէն ծանրածոց ծով ծաղիկներ ծիծաղին • • • 
Գիտեմ թ է տեզ մը հեւա՜լն, պիաի դարձեալ քեզ գտնեմ, 
Շուշանափայլ ափերուդ փունջ մը ծաղիկ փրփրագին: 

Մինչ կակաչներ ալեփաււ պիտի յանկարծ հրդեհուին, 
Արեւսւծոր այտերուդ րո ՚ցն ըմպելու ըղձանքէն՛ • • 
Լո՜ւրթ աչքերուդ մէջ պահուած լւաւթեամբդ հոգեգրաւ, 
Պիտի ըսես ա՛յն՝ ինչ որ շրթներդ երկա՜ր մերժեցին՛ . ՛ ։ 

Ու այն ատեն, պահ մը գ է թ , ես մանկօրէն յուզավաո., 
Համբոյրներուս հրայրքով պիաի սիրեմ քեզ այնքա՜ն, 
Որ թիթեո. մը ձիւնաթոյր, ծաղկէ ծաղիկ ոստոստուն՝ 
Պիտի հծծէ թ է ինքն ալ կ՛այրի սէրէ մը թ ա ք ո ւ ն . . . : 

ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ 

Թախծոտ աչքերուդ մո՛ւթ հայեացքներէն, 
Աշնան շըշուկով ծաււե՜ր կը խշշան՛ 
Ո՞ւր է երբեմնի քրքիջդ անսահմա՜ն, 
Թախծոտ աչքերուդ մո՛ւթ հայեացքներէն՛ • ՚ : 
Յուշ մըն է կարծես սէրդ անցեալէն, 
Երբ հիմա ցնորքն հեււո՜ւ է այնքան– –՛ 
Թախծոտ աչքերուդ մո՛ւթ հայեացքներէն, 
Աշնան շըշուկով ծաո.ե՜ր կը խշշան: 

Կ՚ԸՍԷ Թ է 

Կ՚ըսէ թ է շուտով լուսին կը հասնին 
Ու կը տիրանան անոր ծիծաղին • ՚ ՚ 
Դարերու խորհուրդն յանկարծ կը դսսւնայ 
Մո՛ւթ գիշերէն վերջ արշալո՜յս մ՚հսկսւյ ՚ . . 
քԿսյց քեզ ի՜նչ ըսեմ, օ՜ , ծեր գիտնական, 
Աշխարհի վրայ երր դեււ աչքե՛ր կան, 
Աչքե՜ր լսւլադին, 

Որ լուսնին համար պէաք է որ հակի՛ն պաաեյաւ ետին 
Ու յետոյ կաթիլ-կաթիլ արիւնին––՛։ 

փ ւ ա ս ճէւ՝ւա>ս% 
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ՆԱՆՈՐ ՆԱՏհԿԵԱՆ 

Ընդոստ անկողինէս կը ցատկեմ։ ժամը ութ է արդէն, դաս ունիմ 
եւ հազիւ քսւոասուն վսւյրկեանը կը րաւէ տունէն համալսարան հասնելու: 

Օթոպիւսի կայանը: Կ՚անձրեւէ: Հաճելի տեսարան.. • : կարծէք 
անձրեւը կեանքի պայքարը կը պատկերացնէ, երր քաղաքը կը կծկուի իր 
տարափին տակ եւ մարդիկ խոյս կու տան • ՚ ՚ : 

Օթոպիւսը կը հասնի: Այր մարդիկ ի՜նչ անքաղաքավար են: Այս 
հրմշտուկին մէջ ինքզինքս կը զտնեմ անձրեւէն պատսպարուած եւ մեծ 
դժուսւրութեամր կը տեղաւորուիմ պատուհանին քովը, մացսւոուտ անտա-
ռէ մը սւ զատուած ի պէս: Կը տարուիմ դիտելով անձրեւին գորշ-սւրծաթեայ 
թելերը, քրտնաթոր ինքնաշսւրժներն ու հովանոց կրող մարդերը, որոնք 
մեծ-մեծ քայլերով կ՛ուզեն մրցիլ այդ պզտիկ մեքենաներուն հետ։ Միթէ 
կեանքի մէջ ալ այդպէս չ է ՛ ։ Քանի՜-քանի մարդիկ՝ երերուն լաստի մը 
ապաւինած՝ իրենք զիրենք կը յանձնեն փոթորկած ովկիանոոի սոված ա– 
լիք ներուն: 

Բազմութեան մէջէն աղջիկ մը կը յաոաջանայ անհոդ։ Հազած է շատ 
«սփսր» հւ գեղեցիկ վերարկու մը եւ «պօթ» մը։ Կ՛որոշեմ գնել յար եւ 
նմանը անոնց: 

Կը մօտենանք հրապարակ։ Եռուզեռ։ կաղանդի առթիւ բոլոր վաճա-
ռատուներուն ցուցափեղկերն ու սրահները զարդարուած են նոր տարազով։ 
Ցուցադրուած առարկաները տարրեր հմայք ստացած են։ Զարմանալի է 
սակայն: Այս մելամաղձոտ օդին՛ ամէն երեւոյթ պայծառ ու գեղեցիկ կը 
թուի ինծի եւ խորհուրդ մը կը պատմէ։ 

կը յիշեմ դպրոցը ու կը թանամ դասագիրքերէս մէկը, թայց չեմ 
կրնար կհդրոնանալ: Հազիւ էջ մը կարդացած՝ դարձեալ կը դիտեմ դույսփ 
անցուդարձը: 

Շեվրոլէ մը կը հալածէ դեռատի աղջիկ մը ։ Ցանկարծ տրա^ 
մադրութիւնս կը փոխուի: Կը մտաբերեմ, թ է երեք օր է նոյն այդ ինքնա-
շարժը կը հալածէ նաեւ զիս, օթոպիւսի վերջին կայանէն մինչհւ դպրոց։ 

Կը մօտենամ ամերիկեան հիւանդանոց: Ուսանող-ուտսնողուհիներ կը 
շտապեն դասի, ոմանք խոժոռ, ոմանք ժպտուն, ուրիշներ՝ գեղեցիկ կամ 
տգեղ դէմքով։ իւրաքանչիւր դէմքին ետեւ պահուած է ամբողջ մարդկա– 
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յին աշխարհ մը, հսկայածսււալ, մեծ մասամր անընթեռնելի գիրք մ ը ։ Հա-
զիւ դուրս նետուսւծ ապականած օդէն՝ նախահաշիւս կը շոգիանսւյ : 

Մարմինս կը ցնցուի, հրր կը տեսնեմ նոյն երիտասարդը, որ կը 
սպասէ անկիւնադար ձի ն վրայ: Մօտէն կ ՛անցնիմ՝ բարկութիւնս ծածկած 
անաարբերութեսւն քօղով: 

- Օրիո՛րդ, կարելի" է երկու խօսք: 
կը զարմանամ, կը ջղայնանամ այդ յանդգնութեան համար եւ ա– 

ււանց իր կողմը դառնալու, կը շարունակեմ ճամբաս։ Հետզհետէ մէջս 
հետաքրքրութիւն մը կը ծնի սակայն իրեն հանդէպ, կ՛ուզեմ նանչնսւլ ինք-
նութիւնը, շրշանակը, ու նոր խււովքով մը բեռնաւոր՝ կը մտնեմ առօր– 
եայիս մէջ: 

Ամբողջ երեկոն եւ յաջորդ առսաւ ջղային վիճակ կ՛ունենամ։ նախ 
բարկացած դիրք կը բռնեմ անծանօթին հանդէպ, ապա կը մեղմանամ, կը 
ծանօթանանք։ Վե՞րջը* * ՛ ։ 

Երբեք չէի կրնար երեւակայել, թ է այս սովորական դէպքը հետա– 
քըրքրութիւն պիտի արթնցնէ մէջս։ Դաժան հարցումներ մէյ-մէկ մուրճ 
դարձած՛ օ՛րն ի բուն կը հարուածեն ուղեղս։ Ի՛՛նչ է կեանքը՛ . . ; ի՛՛նչու 
կ՚ապրիմ ես • ՚ . : Ի՛՛նչու տղու մը հետ դուրս չելլելու այս խիստ սկզբունքը: 

Մինչեւ հիմա ինծի համար աշխարհը դիրք մըն էր , պատմութեան 
մէջ մեծ անուն մը, դպրոցս եւ ծնողքս էր ; 

Հիմա" 

Յաջորդ առտու, փոխանակ ինքնաշարժով հետեւելու, յանկարծ կը 
ցցուի դիմացս եւ յամրաքայլ կը մօտենայ ինծի։ Առանց ինքզինքս մատնե-
լու՝ կը շարունակեմ քալել: 

- Իարի լոյս, օրիո՛րդ, - ապշանքով իր կողմը կը դառնամ, առանց 
պատասխանելու; կը սարսռամ թաքուն հրճուանքով; ինքզինքս կը նկատեմ 
վէպի մը հերոսուհին: 

- Անունս Րսւֆֆի է եւ կը փափաքիմ ծանօթանալ ձեզի հետ։ 
- Կը ցաւի՛մ, - կը պատասխանեմ չոր: 

֊ Րայց այգ ոճը ձեր արտաքինին չի համապատասխաներ: 
- օ ՜հ , կը ցաւիմ, որ յոգնած էք երկար ուսումնասիրութիւներ կա-

տարելով : 
Անցնող ինքնաշարժէն խոյս տալու պատրուակով՝ կը զարնուի ինծի, 

գիրքերս գետին կ ՚ ի յնան։ Կը ծռիմ հաւաքելու, կ ՚օգնէ ինծի, խոր ցաւ 
յսւյ անելով: Մեր գլուխները կը զարնուին իրարու՛.– ։ Կը դիտեմ զինք ։ Ամ– 
րողյ գիշեր մը արթուն մնացողի երեւոյթը ունի։ Շագանակագոյն խոշոր 
աչքերը երկար թարթիչներու մէջ կը փայէին գրաւիչ թախիծով մ ը ։ Գե– 
ղեցիկ գլուխը վայելչօրէն կը հանգչի բարեձեւ հասակին վրայ ։ Սիրտ ս կ ը 

դողայ ։ Վայրկեանօրէն ծնած այս զգացումը կը ծածկեմ կեղծ զաւրութոՕ • 
- Դո՛ւք ուրիշ զբաղում չունի՞ք: Ո 

- Հայրս առեւտրական կեդրոն մը ունի, բաւական մեծ եկամուտով։ 
Օրը քանի մը ժամ կ ՚երթամ գրասենեակ։ 

Կը մօտենանք դպրոցին: 

- Կը ցաւիմ որ ձեզ յուսախաբ ըրի, . կ ՚ըսեմ ու կ ը մանեմ դ ա ս ֊ 
րոց ։ կը պահուըտիմ դրան ետեւ ու գազանօրէն զինք կը դ ի տ հ մ ։ 
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պսւնծ հասակ, առնական թիկունք եւ քալուածք։ Կը մօտեՕայ ինքնաշար-
ժին։ Վայրկհսւն մը կը դսւռնայ մայր պողոտան։ Անծանօթ զգացումներով 
կը պարուրուի հոգիս։ Լալու րոսւն փափաք կ՚ունենամ։ Հազիւ ինքզինքս 
կը զսպեմ եւ դասարան կը մտնեմ: Ամբողջ օրը մտսւցրիւ կը մնամ: կը հե– 
տեւիմ դասախօսութիւներուն, աոանց մեծ րան իւրացնելու յ • « • Արդեօք 
պիտի վերադառնաք • » • : 

էրկինքը իր մռայլ դէմքը տարածած է քաղաքին վրայ, բայց ուրախ 
են մարդիկ: Կը զուարճանան *. Պողոտաներուն վրայ թեւանցուկ կամ ինք նա– 
շարժներու մէջ սեղմ նստած զոյզհր կը թափառին, մինչ ես միայնակ կ՝անց– 
նիմ իրենց քովէն: Ոչ մէկ ընկերութեան կը պատկանիմ։ Կ՚ապրիմ բոլորովին 
առանձին: Ո՛չ մէկ տղու հետաքրքրութեան արժանացած եմ: Թերեւս ան-
շնորհք եմ կամ տգեղ՛« • : Թերեւս ո՛չ մէկ տղու աչքերուն ժպտած եմ մեղմ, 
քաղցր եւ հրապուրիչ ձեւով: Սակայն մէջս սիրոյ լաւայ մը սկսած է եռալ։ 
Ոչ ոք ծանօթ է տագնապիս։ Ապստամբ արցունքներ կը կուտակուին աչ– 
քերուս մէջ ։ ճիշդ քովէս իրարու ձուլուած զոյգ մը կ՛անցնի։ Կը նայիմ 
անտեսուածի արտայայտութեամբ: Նախանձը կ ՚այրէ զիս, երբ տղան կը 
խօսի • 

- Ւ1օ, հօՈ6^, բ16ձՏ6։ 
Ոչ մէկ տղայ ըսած է ինծի՝ «ոչ հոգիս, հաճիս», ո՛չ մէկ, կ ՚ըսեմ ես 

ինծի, ակռաներս սեղմելով։ 
Անձրեւը կը տեղայ։ Թրջուած եմ, հոգ չեմ ըներ։ Գլխիկոր կը յա-

ռաջանամ , հս ինծի դէմ զայրացած: «Ձախաւե՛ր, հրաւէր մը ընդունիլ ան-
գամ չես գիտեր, ներկայ վիճակիդ ստեղծիչը դո՛ւն ե ս ՛ . , ա՜խ, Րաֆֆի», 
կը հառաչեմ ու գաղտնի ոստիկանի մը դերին մէջ՝ կը քննեմ բոլոր ինքնա– 
շարժները • • • : 

Ամբողջ շաբաթ մը նոյն խորհրդածութիւները, նոյն զգացումնե-
ր ը . . . ։ Եւ ահա յանկարծ կրկին կը յայտնուի Րաֆֆին։ Խումր մը ինքնա– 
շարժներու հետ՝ կը սպասէ լոյսի նշանին: Կը վազեմ ամբոխին մէջ, այ ու 
ձախ զարնուելով։ կ՚աճապարեմ։ Կ՛ուզեմ որ տեսնէ զիս, խօսի հետս, 
դարձեալ զարնուի ինծի։ Կ՚անցնիմ ինքնաշարժին քւաւելով: Ակնթարթի մը 
մէջ լոյոերը կը փոխուին։ ինքնաշարժին ճչակին ձայնը եւ աղաղակս իրա-
րու կը խառնուին: Ջախ կողմս վիրաւոյաւած է եւ ոտքս տեղ-տեղ քերթը– 
ւած՛ կ՛արիւնի: Ապշած զիս կը դիտէ։ 

- կ՛աղաչեմ, ներեցէք • • • 

կը ժպտիմ։ Կը բարեւեմ։ կ՚առաջարկէ զիս տուն հասցնել։ Կեղծ 
երկընտրանք է մը ետք՝ կը գրաւեմ «տեղս»։ 

- Ջեմ գիտեր ինչպէս պատահեցաւ այս արկածը, - կ ՚ըսէ սիկա– 
րէթ մը վառելով։ 

Մինչ հս ոտքիս արիւնը կը սրբեմ, Րաֆֆի ձայնապնակներ կը զե-
տեղէ «փի քափին» մէջ։ Ի՜նչ գեղեցիկ երգեր, որոնք, յաճախ, վերացումով 
մտիկ կ ՚ընեմ։ Գաղտագողի զինք կը դիտեմ, միշտ զգուշանալով շեշտակի 
Օայուածքներէ: Կը վախնա՜մ։ Գուցէ մատնեմ խւավքս։ Քաղցր ու անծա– 
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նօթ– վախ մը կը համակէ զիս։ Ցասումէս շառագունած՝ կը դիտեմ բազուկ-
ները « • « : 

- Շատ տարուած ես։ ՚Աուադը յիշսւտակնե՞ր կ՚սւրթնցնէ հոգիիդ, -
հարց կու տայ: 

Կը սթափիմ, նայուածքս ոսլզած ձայնապնակին՝ կը պատասխանեմ 
շփոթած • 

- Ո՛չ։ 8 իշատակներով ապրելու սովորութիւն չունիմ: 
- Անո՞ւնդ: 
- Ցասմիկ։ 
- Իրապէս Ցսւսմիկի տեսք ունիս։ Որքան հաճելի է քու ընկերակ-

ցութիւնը։ 
Ինքզինքս աւելի ազատ կը զգամ ու շոյուած: Աոաջին գովասանքն է , 

որ կը լսեմ տղու մը շրթներէն։ 
- Կը հաւատա՞ս որ ուրիշ ոեւէ աղջիկ այսքան չէ հետաքրքրած զիս,– 

կ ՚ըսէ յուզումով: 
քԿաւ չեմ գտներ արտասանելու • • • 
կանգնած ենք հրապարակին մէջ ու նորէն կը սպասենք լոյսի ազդա-

նշանին : 
- Ցասմի՛կ։ 
Գլուխս կը թեքեմ իր կողմ։ Ծուխի քուլայ մը՝ շղարշի նման՝ կը 

ծփայ մեր դէմքերուն միջեւ։ Դիւթիչ երազ մը կը դիտէ զիս։ Աչքերուն 
փայլին տակ կը դաոնամ շնչաւոր արձան։ Խորհրդաւոր ժպիտ մը կ ՚ուր– 
ւադծուի դէմքին վրայ : 

- Շա՞տ կը սիրես գիրք երդ։ 
- Բնական է ։ 
- Տակաւին շա՜տ մանուկ ես։ Մարդ միայն մէկ սորվելիք դաս ո ւ ն ի – 

ապրի՛լ: 
Լոյսի նշանը կը փոխուի: 
- Կը զարմանամ, - կը շարունակէ Րսւֆֆի, - մարդիկ ի՞նչ անի-

մաստ հարցեր կը քննեն, կը վերլուծեն, կը սորվին։ Պատմութիւն, գիսաւ– 
թիւն, հոգեբանութիւն . . . Ինծի ի՛նչ, թ է երէկ ո՞վ կ՚ապրէր հոս, կամ 
վաղը ո՞վ պիտի ապրի։ կարեւորը ա՛յն է՝ որ այսօր ե՛ս կ ՚ապրիմ։ Ո՞վ, 
ի՞նչ իբաւասութեամբ ինծի ապրելու որոշ ձեւ եւ օրէնքներ կրնայ պար-
տագրել։ կեանքս կը վարեմ ա՚յնպէս՝ ինչպէս կը կարծեմ երջանկութիւն 
կը պատձսւռէ ինծի: 

Պահ մը կը լււենք: 
- Կ՛ուզեմ քեզ համբուրել, - կ ՚ըսէ յանկարծ Րաֆֆի, - բայց կը 

վախնամ որ ինքնաշարժս ուրիշ ինքնաշարժի րախի։ 
- Փողոցի՞ մէջ ։ 

՜ մ ա ն ո լ Կ հ ս ։ Գիաե՞ս՝ թ է այս բոլոր մարդիկը քանի՜ ա դ ջիկ 
համբուրած են: 

֊ ^այց ոչ վաղոցին մէջ : 
- Ի՞նչ է տարբերութիւնը։ Հիմա երբ քեզ եւ զիս քով-քովի կը տ հ ս ֊ 

նեն, իրականութիւնը մանրամասնութեամր կրնան գիանալ: իրենց աչքին 
առջեւ համբուրեմ կամ ոչ՛ գիտե՛ն, կրնան գիտնալ։ 

– Ի ն ծ ի համար անհասկնալի է այս փիլիսոփայութիւնը։ 
- Չեմ զարմանար, շատ բնական է , բայց մօտ ապագային պիտի 

անդրադառնաս որ ամէնէն մեծ ուսուցիչդ եղած եմ ե՛ս։ . . . Հ ա ՜ . . . հ ա ՜ – 
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հա . . . խենթե՜ր, լուսին ելլելու փորձեր կ ՚ընեն։ Երկրի վրայ ի՞նչ ըրին, 
որ երկինք կը սուրան։ Մարդկութեան սկիզբէն ի վեր ի՞նչ փսխուած է 
կեանքէն։ կը ծնինք երկու ոտքով, գլուխռվ մ ը . . . կը մեոնինք նոյն կազ-
մով։ Կը սիրենք, կ՛ատենք, կու լանք, կը խնդանք, կը պայքարինք, յե– 
տո*յ . . . 

- Բայց գիտութեան բարիքները կ՚անտեսէք: 
- Բարիքները չեմ՛ անտեսեր, այլ չարիքները մաւցայ թուելու։ Լու-

սին ելլեն ի՞նչ պիտի ընեն, որպէսզի քաղաքագէտներ ապահով թաքստո՛ց 
ունենան, մարգոց գլխուն տեղացնելիք ոումբի տաբափէն զերծ մնալու; 

Տուն կը հասնինք : 
- Վաղը ժամը վեցին կը սպասեմ սինեմա «Համ՛րայ>–ի մօտ։ 
Կը փորձեմ առարկել։ Մատը շրթունքին, լռութիւն սաստելով՝ կը 

մեկնի արագ: 
Ամբողջ գիշերը անկողինիս շուրջ կը տատանի ծուխի ամպին մէջէն 

ժպտացող խորաթափանց հայեացքը ու գէմքս կ՛այրի անծանօթ ու անա՛-
նուն զգացումով • . . : 

Առանց վարանումի ու հաշիւներու՝ կը հասնիմ ժամադրավայր; 
Այնքան երջանիկ եմ ու հպարտ։ Երիտասարդի մը կողքի՜ն պիտի քալեմ։ 

. . . Պաստառը կը բացուի: Ամերիկեան երկսեռ խումբ մը, սանձար-
ձակ կը գործէ։ Վաւաշոտ շրթունքներ, քծնող նայուածքներ, տարփալի 
զեղումներ • • • : Կը նեղուիմ: Դժուսւր կը շնչեմ: Կը ցնցուիմ: Կ՛ուզեմ փախ– 
չի՜ լ , ո՞ւր ։ 

- ՛քեզի տունս ցոյց տամ, թերեւս օր մը ուզես այցելել,– կ ՚ըսէ ու թհ– 
թեւ մը կը խոնարհի, զիս ինքնաշարժ հրաւիրելով։ ճամբու ամբողջ տեւո-
ղութեան՝ պատուհանը պաստառի վերածուած, վրան կը տողանցեն շարժա-
նկարի տեսարաններ։ Դերասանները կրկին կ ՚երեւին, իրար կը խաչաձեւեն, 
լաբիւրինթոս մը կը սաեզծուի։ Ցստակ ոչինչ կը տեսնուի։ Կալմէն փեղկը 
վար կ՚առնեմ ու ագահօրէն կը շնչեմ սառն օդը: Այրող բիբս ու դէմքս կը 
զովանան։ Րւսֆֆին կը խօսի, կը փիլիսոփայէ։ Միայն բզզիւն մը կը հասնի 
ականջիս: 

- Ահաւասիկ տունս: Չորրորդ յարկ, թիւ տասը: 
Ուշագրութեամբ կը քննեմ չորս կողմս, ստուգելու համար, թ է ի– 

րեն կից ո՞ր հանրածանօթ վայրը կը գտնուի։ 
Կը շարժինք։ Ջղաձիգ շարժումով կ՚առնեմ ինծի երկարած սիկարէ– 

թը ու սառած նայուածքով կ՚երագեմ– • • կ ՚երագե՜մ։ 
Մեր թաղն ենք, ամայի է , կ ՚անձրեւէ։ Կ՚իջնեմ, կը դառնամ «գիշեր 

բարի» ըսելու, մինչ Րաֆֆի ետիս կայնած՝ լուռ կը նայի։ Առանց խօսքի, 
միասին կը մտնենք շէնքի մուտք էն: Աստիճաններուն մօտ, աղօտ լոյսին 
մէջ , կը րոնէ ուսերէս ու կը կատարուի իր բաղձանքը, կը սարսռամ բա-
զուկներուն մէջ, հոգիս կը խայտայ։ Գաղջ գեփիւււ մը կը ծփայ դէմքիս։ 
Կը ժպտի, երեխայի մը պէս եղանակաւոր «պա՜յ» կ ՚ըսէ ու մութին մէջ 
ստուերը կը ւհսւ|ի: Կ՛ուզեմ վազել ետեւէն, փարիլ իրեն պինդ ու լալ, 
դաչել որ զիս հետը տանի: Տկա՜յ : 
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Մինչեւ առաւօտ անծանօթ– մղձաւանջ մը կը կըծէ ղիս, քունը ար-
մատախիլ ընելով աչք էս ։ Կ՚երեւակայեմ: կ՚արտասուեմ։ 

Մութը իր հետ կը տանի մղձաւանջը։ 
Լոյսը իր հետ կը բերէ դատողութիւն ու նոր միտքեր։ Պզտիկ գնու-

մի մը ճամար դուրս կ ՚ ե լ լեմ ։ Երբեք այսքան ուշադրութեամբ չեմ քննած 
աղջիկները, ցուցափեղկերը: 

Եղանակ մը մրթմրթալով կը վերադառնամ: 
Կը բանամ պահարանը եւ րոլոր հագուստները դէմքիս բռնած՝ կ՛ո-

րոշեմ, թէ իւրաքանչիւրը ի՞նչ աստիճանի կը վայեէէ ինծի։ Դէմքս կ ՚ օծա-
նեմ : Շրթներս կը ներկեմ: Ամբողջ կոպս կապոյա շուքով թեթեւ կը^ ծած-
կեմ ու թարթիչներուս շուրջ սեւ շրջանակ մը կը գծեմ ճի ՚շդ այնպէս՝ ինչ-
պէս դերասանուհիին աչքերը։ Կը կախեմ նաեւ նոր օղերս ու մանեակս։ 
Մաղերս կը ցլաւեմ կռնակիս ու դէմքիս մէկ մասին վրայ : Ամբողջ հասակս 
կը դիտեմ հայելիին մէջ՝ դանդաղ դառնալով։ Կը ժպտիմ, շարժումներով 
կը խօսիմ, բարձրաձայն կը ծիծսւղիմ, ապա կը նստիմ ոտքս ոտքիս վրայ 
դրած ու սիկարէթ ծխելու փորձեր կ ՚ընեմ։ Կ՚ընեմ այնպէս՝ ինչպէս երէկ 
դերասանուհին ըրաւ: Կը սքանչանամ բազմապիսի շնորհներուս վրայ: 
Խոր ապրումով կ՛երգեմ։ Կը պարեմ։ ՛ներքին խլրտումը դարձած էր ան-
ծանօթ մղձաւանջ, իսկ անծանօթ մղձաւանջը այսօր կը դաոնսւյ յստակ 
ինքնաճանաչում: 

ձայնասփիւռէն յաջորդարար կը յորդին մեղմ, թովիչ եղանակներ։ 
Անոնց նօթերուն մէջ պարփակուելով՝ կը փոխադրուիմ Րաֆֆիին քով։ Կը 
դիտեմ սենեակին ներդաշնակ կահաւորումը։ Անկիւնի երկար լամբը թե– 
թեւօրէն կը լուսաւորէ սենեակը։ փիչ անդին, ձայնապնակ մը մելամաղ-
ձիկ կը նուագէ: Ինք կը նստի լոյսի կողքին, որուն ստուերը կը խաղայ 
դէմքին մէկ մասին վրայ, անոր տալով անդիմադրելի դրաւչութիւն մը : 
կը ծ խ է • ՚ • Կը մօտենամ: Կը սթափի ու ապշած* բացագանչութեան ճիչ մը 
կը խեղդէ բաց բերնին մէջ : Զիս կը կլանէ նայուածքով: Ոտքի կ ՚ ե լ լ է եւ ա– 
մուր, շա՛տ ամուր կը գրկէ զիս ու համբոյրի տարափ մը կը տեղայ դէմ-
քիս ու գլխուս վրայ : Արցունքները կոպերուս կ ՚իջնեն: Գլուխս ուսին դը– 
րած՝ աչքերս խուփ, կը պարեմ թեւերուն մէջ: Կ՚արբենամ: ՛Նիւթական 
աշխարհը կը ցնդի երկվայրկեանի մը մէջ: Եթերային տարածութեան մէջ 
կը մնանք միայն ինքը եւ ես։ Մեր Արտերուն տրոփները կը ձուլուին իրարու։ 
Ամբողջ տիեզերքը կը փոխադրուի պզտիկ սենեակին, ապա՝ բազուկներուն 
մէջ։ Ինքզինքս այնքա՜ն ապահով ու երջանիկ կը զգամ։ Յանկարծ ձայնաս-
փիւռի մեղմ եղանակներու շարքը կը վեր ջանայ , ապա՝ կը սկսի ափրիկեան 
երաժշտութեան մէկ յորձանքը: Կը սրտնեղիմ, բռունցքի թեթեւ հարուած 
մը կու տամ գործիքին։ Հայելիին մէջ դարձեալ կը դիտեմ ինքզինքս։ Ամ-
բողջ դէմքիս վրայ օձաձեւ, խոնաւ, սեւ ալիք մը կ՛երկարի: 

Մինչեւ երեկոյ իր բազուկին պատրանքը մէջ քիս շուրջ կը զգամ: 

Երեք օրէ ի վեր զուր կ՛որոնեմ Րաֆֆին ճամբուս վրայ , զուր կը 
սպասեմ իրեն դպրոցին դուռը: 

Գասախօսութիւններէն բան չեմ հասկնար ու գիշերները քունս չի 
տանիր։ Գէշ երազներ կը տեսնեմ։ կը տանջուիմ: թա՞ն մը պատահած է 
իրեն արդեօք։ Մտատանջութիւնը քայքայիչ աստիճանի կը հասնի՛.• 

Կ՛որոշեմ սաւնը երթալ: 
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Երեկոյեսւն՝ ամէնէն շատ ինծի վայելող հագուստը կը հագնիմ։ Կը 
շպարուիմ։ Կը զարդարուիմ։ Մազերս շաա թոյլ կը հաւաքեմ վեր, ծայ– 
րերը ձգելով ցիրուցան, որպէսզի թեթեւ ցնցումով ամբողջութեամր տա– 
րածուի ուսերուս եւ կոնակիս վրան: 

Վայրկեաններուն հետ, որոնք զիս կը մօտեցնեն դրան, շնչառութիւնս 
արագ ընթացք կը ստանայ : Ջիղերս կը պրկուին: Ամրողյ մարմինս լար– 
ւած՝ կը գոդայ : Դէմքս կ՛այրի յուղումով, երջանիկ պատկերի մը հեռա-
նկարով արբշիռ: Մինչ իրենց տան աստիճաններէն կը բարձրանամ, ծուն-
կերս կը կթոտին, սրտիս տրոփը կը հասնի մինչել ականջս: Ս՜ասա զսպա-
նակի նման կը հանգչի զանգի կոճակին վրայ : Հապճեպով մազս կը յար՛ 
դարեմ ու ժպիտը դէմքիս՝ կը սպասեմ: 

Զուարնախօսութիւն մը կը լսուի, որուն վերջին բառերը կը խեղդը– 
ւին ընդհանուր ծիծաղի մը մէջ: Կը սկսիմ մտահոգուիլ: Բացարձակապէս 
չէի ուզեր Րսւֆֆիէն զատ ուրիշ անձերու հանդիպիլ տան մէջ: Մերթ ընդ 
մերթ կճոջ մը ձայնը կ ՚առնեմ։ Ո*վ է արդեօք, մա՞յրը, քո՞յրը։ Վախ մը 
կը սողոսկի սրտիս մէջ, բայց ետ դառնալու մասին չեմ մտածեր։ Կրկին 
կը զարնեմ զանգը։ Ձայները կը դադրին այս անգամ եւ կնոջ ոտնաձայն 
մը կը մօտենայ իմ կողմս: Կը բացուի դուռը, եւ • - . Աստուած իմ, ա՜ն է , 
Րաֆֆիի հետապնդած միւս աղջիկը: 

կարծես աշխարհը փուլ կու գայ վրաս: 
Րոպէ մը ետք Րւսֆֆին կը հասնի։ 
- 0 , Ցասմիկ, ինչպէ՞ս ես, այս ի՜նչ անակնկալ այցելութիւն, ներս 

անցիր, ծանօթացէք, Գսւրօլին, Ցասմիկ։ Գարօլինը ազգականս է , այսօր 
եկաւ Հալէպէն, երեք տարի է չէի տեսած,- կ ՚ըսէ Րաֆֆի առանց կենալու: 

Գարօլինի դէմքին կը կռահեմ մեղսակից ժպիտ մը ել ջղայնութիւնս 
աւելի կը զօրանայ : ներքին խռովքս կը կաշկանդէ խօսելու եւ շարժելու 
ազատութիւնս: Ետ կը դառնամ սեմէն եւ ջղագրգիռ կը խուժեմ վար: Րաֆ-
ֆի կը հետեւի ինծի, աստիճաններուն վրայ ուժով կը բռնէ թեւէս եւ ցըն– 
ցելով իր կողմ կը դարձնէ։ Մազերուս մէկ մասը կը քանդուի։ Արցունքով 
ողողուած1 կը նայիմ աչքերուն։ Յայտնութիւն ընողի մը կերպարանքով 
կը դիտէ զիս այնքան խոր, որ կարծես անյայտ հորիզոններ կ ՚որոնէ։ 

- Զգէ զիս ու գնա՛, գնա՛ ազգականիդ քով, - կը պոռամ վայրագօրէն։ 
Րաֆֆիի ձեռքերը կը թուլնան եւ ճիշդ այդ պահուն, դժոխային քըր– 

քիջ մը կը պայթի օդին մէջ։ Գարօփն, դրան սեմին, սիկարէթը մատնե-
րուն մէջ՝ յաղթական կեցուածքով լիահագագ կը ծիծաղի. 

- Հա՛, հա՜, հա՛, հա՜ ՛ ՛ ՛ 

Ամբողջ ճամբուն վրայ Գարօլինին քրքիջը կը գոոայ ականջիս– հա՛, 

հա՜, հա՛, հա՜: 
կո հասնիմ տուն։ Կ՚անցնիմ հայելիին առջեւ եւ չեմ գիտեր ինչո՛ւ, 

ճիշդ Գարօլինին պէս ք ր ք ջ ա ք ֆափաք մը կը ծնի մէջս ու կը քրքջամ ճիշդ 
անոր պ է ս – հա՛, հա՜, հա՛, հա՜––– 

V V 
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Ս» Գ Ի Ն 

ՀԱՅՈՑ ԵՐԳԵՐ 

Դուք բխում էք ժողովրդիս խորունկ սրտից, 
Հանճարների մսւքից ելած վառման վարդեր, 
Դուք յոյսը մեր, մեր մշտավառ, ջահը լուսեղ, 
Խնդութիւն ու սէր աւետող՛ հայո՛ց երգեր։ 

Աղրիւր զուլալ դուք կարկսւջուն ամէն սրտից, 
Վէրքեր րուժող, ու բաց անող րագում վէրքեր, 
Դուք ցնծութեան, ուրախութեան աւետաբեր, 
Գուժողը դուք բիւր ցսււերի՝ հայո՛ց երգեր։ 

Դուք վեհութիւն անասելի ու սրբութիւն, 
Դուք գուսանի անմեղ մտքից ծնոսւզ լոյսհր, 
Դուք ոսկէ գանգ, փթթեցընող բաղում յոյղեր, 
Փարատողը դուք տրտմութեան՝ հայո՛ց երգեր։ 

Ոչ լեռ էք դուք եւ ոչ լճեր անշարժացած, 
Դուք փրփրաբաշ ու աղմկող հսկայ ջրվէժ, 
Լցրէ՚ք հայոց սրտերի մէջ կորով ու սէր, 
Յաւերժական ու չմարող՝ հայո՛ց երգեր։ 

ԱՆՎԵՐՆԱԳԻՐ 

Թռի՛ր թիթեռ, թռի՛ր դէպի գիրկը լոյսի, 
Խլրտա՛ դու ողջ գիշերը շուրջը նրա, 
Ու թող յուգուի ու արտասուի մոմը սիրուցդ 
Արցունքների շիթերը թող կաթեն վրադ։ 

0 " , պտտուի՚ր, շրջի՛ր բոլոր շուրջը նրա, 
Հառաչանքի կանչով նրա, մաշի՛ր հոգիդ, 
Ափսոսանքի հառաչներով նրա՝ տրտում, 
Մի ջահ վառի՛ր անշէջ, անմար դու քո սրտում: 

Թռի՛ր թիթեռ, դէ՛ պտտուիր շուրջը մոմի 
Խելագարուած սիրածի պէս 
Մէկէն նեսաւիր գիրկը նրա, 
Մոխրացի՛ր դու , վերջին շունչդ փչիր այնտեղ, 
Լացեցըրու դու քո մահով անվերջ նրան, 
Ու տե՛ս, ինչպէ՜ս նա էլ լքած աշխարհը մեր 
Կը գայ դէպ՛ քեզ, 
Կը մահանաք իրար գրկում 
Երկու ջահել սիրածի պէս: 

ՌԻՄԱ ԳԱՌՕէէ 
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Ի ՚ Ղ Տ Ւ Պ Ա Ր Տ Ք Ո . . . 

ԱրեւմտաՀայ գրականութեան պատմիչներուն 

մԷՀ բացաո.իկ գէմքը եղաւ Տ՛ Չէանան ես <Հ(Ո– 

լ ք ւ ս պ ա տ կ ե ր > – ը մնաց չգերազանցուած ձեռնարկ 

մը՝ իր էՈ^Ւր սգութեսւմր ու լայնքովէ 

էյսւ րքէն Հինգ Հասարները էոյս տեսան նա խորգ 

աասնամեակին՛ առա Հին լւ* Հեղինակին ողՀոլք11> 

1945—^1» 1 Հինգերորդը՝ 1952–^, ի»կ միւսները՝ 

յաի,րգար,,,ր 1 9 5 3 , 1 9 5 4 ել 1 9 5 6 թուականնե-

րուն > 

ԱՀաչոլած գրականութեան երկրորդական 

գործիչներուն նոլիրուած աոանձին էքերը, այգ 

Հինգ Հատորներու. 2 Հազար մենագիր էքերոմւ 

վրայ՝ 8• 0 լական երեք սերունդէն կարկառած 

է ե րեսուն դէմքէ 

Ու ասիկա գործին ճիչդ կէսն Է գեո.% Միւ– 

Կէսը Եղիշէ Եպս՛ Գուրեանէն մինչել 8 . Շչա-

կան եկող արուեստագէտ սերունդին նուիրոլած 

բաժինն է , որ նոյնքան ծաւալ ունի ել կը Հաչ– 

ւէ նո յնքան անուններ I 

Ձորս սերունդ, չորս Հազար է չ , վաթաուձ 

գ է ՚ է ք ։ Ասպարէզին մէչ իրապէ՛ս անգերազանցելի 

կը մնայ 0լական, ու տիրական՝ բանակ մը մե– 

նագրոզներոլ գործը մինա՛կը յաղթահարած ըլ-

լալու իր չոզարձակ փառքովը է 

Ու Հիմա ուրախալի նոր լուր մը՝ - շուտով, 

Համազգայինի տպարանէն, լոյս կը տեսնէ «Հա^ 

մա պատ կեր»–յձ Հ. Հատորը ։ 

Ու վեցերորդին պիտի յս՚է-րղէ եօթներորդը: 

Ու եօթներորդին Հետ տխուր չուր մը« 

Ըստ Հեղինակին գասաւորման՝ եօթերորգ 

Հատորին մէջ պիտի մտնէր նաեւ ՎաՀան Թէ– 

քէեանի մասին դրուած մենագրութի^նը, որուն 

լրիւ օրինակը կը պակսի Հարազատներով* 6իչ– 

եալ մենագրութեան ամբոզիկան օրինակը, ինէ– 

> I , 

.գէս դիտեն Շչականի գրականութեան մօտէն Հե– 

տեւած անձերը, պսակուած էր « Դ ո ս բ հ ա Զ ւ / ր ց ա – 

նսւկ»– . .Հ ել Կը գտնուէր « Դ ո ւ ր է ս ^ Մ ա տ է ^ ՝ " – 

դաբանծ–/^ մէշ, այլ Հիմա, գրագէտին պարա-

գաներէն կ՝ իմանանք, որ Հանուա* է մատենա-

դարանէն ու չէ վերագարձուած, Հոն չ է , բայց 

անպայման մէկուն քովն է, ու այդ մէկէն կը 

խնդրուի, որ բարի ըչչայ եւ Հարազատներում 

կամ Համազգայինի Հասցէին ղրկէ զայն է 

Մեր պաշտօնակիցներէն, գրագէտ ու ընթեր-

ցող բարեկամներէն, ամէնքէ՚ն սւ Հաւասա՛ր 

չափով կը խնդրենք, որ Հետամուտ րքլան այս 

Հարցին, արձագանգեն ոէ-ուրախ այս լուրին, 

կորս ուած Հարազատ մը փնտոելոլ տենդով 

փնտռեն մեծ բանաստեղծին մասին մեծ քննա-

դատին գրած այգ թանկար+էք գործը։ Անձնիւր 

պարտք մը ունի Հոս, պէ՛տք է գանով այս ձե-

ոագիրը եւ խնայուի մեզի նոր խղճա խայթ մը 

կրելու տառապանքը... 
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3. ՕՇԱԿԱՆ 

Հ Ա Կ Ա Պ Ա Տ Կ Ե Ր Ա Ր է հ 1 ք Տ Ա Հ Ա Յ Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ի Թ ե Ա Ո ւ 

ՎԱձԱՆ 0ԷՔԷԵԱՆ 

(ՀԱ8ՈԻԱԾ) 

«ՀՐԱՇԱԼԻ ՅԱՐՈԻԹԻԻՆԸ* 

Այս հատորով ՎաՀան թէքէեան լիու՛-

թիւնը կը գտնէ իր տաղանգին է 

Անիկա կը պարունակէ քերթուած-

ները , որոնք գրուեցան 1 9 0 1 — 1 9 1 4 տա-

րիներուն : Ո՛– ա յգ թուականներուն ցուց-

մունքովդ, կը պարունակէ գարձեալ մէ-

կը անոր կեանքին խռով ու ալեծուփ չըր– 

Հաններէն, - ծաւի երիտասարդութիւն ու 

աոաջին ալիքները • (բառը գործածելով 

դասական ըմբռնումէ) իմաստութեան ու 

մ ո խիրին է 

Անշուշտ Հատորին մԷջ տեղ ունին 

կարեւոր թիւով մը քերթուածներ , ո– 

րոնք, պարագայական իրենց նկարագրո– 

վը, ընթերցողը այսօր անտարբեր կը 

ձգեն1 Բայց ինծի կու գայ, թէ մեղի 

Համար քիչ կամ բնաւ բան չըսող այգ 

բանա ւ1 ա եղծ ո ւթի ւնն եր ը սիրե լագոյնները 

կը մնան իրենց Հեղինակին։ Ատ ոնս բա-

ցառիկ անձնականութիւնը թերեւս պատ-

ճառ ալ է անոնց անՀաղորդութեան ։ կը 

Հաւատամ, թէ Համակրալից ու անկեղծ 

պատրաստոլթենէ մը ետքը, ընթերցո– 

ղին կողմէ , այդ թոյլ, մութ, անհաղորդ 

ՈԼ հ © ա 1 6 է ւ զ ս 6 նկատ Ուած կտորները պի-

տի պաբղուէին, խորանային ու լուսալիր 

դառնային , աղատելով կամաւոր ու ե– 

ղեր ական մչուչէն զիրենք այգպէս մեՀե– 

նագրոչմող սիրտը : Ատիկա ըրած են ու– 

ր ի շներ, քի էն պոյի, Աալարմէի, Հ է ր է է ֊ 

նի կարգ մը քերթուածներուն վրայ* Ո՛– 

մեկնաբանուած այդ խորՀուրդները , այդ 

աչիւաաանքին գինովը տուած են սըխ– 

րալի գեղեցկութիւնը վարագուրոլած 

ցաւերոմւ կամ մեղքերուն ։ Ջշփոթել այդ 

մչուչոտ քերթուածները բառերով լաս-

տակերտ ուա ծ սէնպոլիզմին Հետ, որ 

փորձուեցաւ աւելի յետոյ մեծ լարախա-

ղացներու կողմէէ 

Դիրքին վերջաբանին մ ԷՀ Հեղինակը 

կը յայտարարէ . ՀԱնոնք որ կը փնտռեն 

պիտի չգտնեն այստեղ ոգիի ել նիւթի 

միութիւն* յ Բայց չի կրնար չաւելցնել 

քանի մը տող աւելի վար, թէ՝ ՀՀազիւ 

կրցաւ անոնցմէ (քերթուածներէն) երկու 

խմբում ընել, - կը խոստովանի որ քիչ 

մը կամայական եղան ասոնք. առաջինը 

աւելի անձնական. երկրորդը աւելի 

ընգՀանրական նիւթերու, որոնք այս-

պէս կազմեցին իր Հոգիին երկոլ երես– 
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ները՛՛՛ որպէսզի, թերեւս, երբ մէկ ե– 

րեոին զարնեն, միւսը կարենայ դարձը– 

ներ • • • : 

թանկագին ա յս վկա յութիւնը լո յս 

մըն է մեզի Լափ իրեն ալ, որպէսզի փոր– 

ձըւինք, իր աողերուն աակ տեսնել ինչ որ 

ինք խուսափած Է ըսելէ ։ Ո ՚ ֊ ր ի չ նոյնքան 

հ€Ո116է1գԱ6 քերթուածի մը համար, «իմ 

մէկ-հատիկս», տպուած՝ «Զուարթնոց» 
հանդէսին մ է ջ , ես ըսի իմ գիտցածը։ Ու 

այսօր, այս միակ լոյսով այգ քերթուա-

ծը գտած է անմահ գլուխ—գործոցի մը 

իր իսկական իրաւունքը ։ Ո՚-րիչ քերթը– 

ւածներ կը խորհիմ, թէ պիտի շահէին 

նո յն լուսաւորում ով, եթէ դրուէին զի-

րենք թելադրող ազդակներու ճառա-

գայթման մէշ ։ Կ՚ըսեմ այսպէս, վասնզի 

ոչ ոքի ւ/օ«ո բանաստեղծութիւնը հոգե-

կան պահի մը հարազատ փաստագիրն է , 

որքան իրեն մօտ ւ Զէ գրած տող մը, ոչ 

թէ քերթուած մըէ ուրկէ պակսէր ինքը։ 

Անհաղորդ նկատուած այգ քերթը^ 

լածներէն դուրս, գիրքին հաղորդական, 

մեր լեզուով ամէնուն մատչելի ու խօսող 

մասը մնայուն ու անխորտակելի արժէք 

մըն է մեր քերթողութեան համար։ 

Հակառակ իր ծաւալին փոքրութեան, 

այգ հատորին մեզի բերած յաւելումնե– 

րը այնքան ընդարձակ են, որ պարտա-

ւոր եմ դարձեալ արճե ԱՍ1Ա1 զիտսւկաԹ բա-
ժանումներ գործադրել անոր մարմինին 

վրայ, ծանրանալու համար քանի մը 

կարկառուն յատկութիւններու ։ 

Ահա մէկ քանիները անոնցմէ ւ 

՚եԻՒԹԵՐՈՒ ՆՈՐՈԻԹԻԻ1 

Մեր բանաստեղծութեան մէչ ընթա-

ցիկ պարտէզները, ածուները, նոյնիսկ 

մեծատաղանդ ռահվիրաներու յար դարած 

պողոտաները կը յանձնեմ ձեր նկատառո^ 

մ ին ու կ՚անցնիմ : Հետաքրքրութեան հա-

մար հաւաքեցէք Ալի չան ի , Պէչիկթ">Աես– 

նի, Գուրեանի տաղարաններէն հիմնական 

նիւթերը : Այն ատեն միայն դժուարու-

թիւն պիտի չունենաք համոզուելու աչ– 

խարհի, ոգիի, աչքի, զգայնութեան այն 

անհուն զանազանութեան, որուն յայտա-

րարները կը մնան էջերը այգ հատորին է 

Ի վերջոյ, կարելի Է տրտմօրէն հան-

դուրժել լուսիններն ու զեփիւռները, 

լճակներն ու քնարները, արչալոյսներն 

ոլ վերջալոյսները։ ()ւ, աւելի լայն միտ-

քով մը, ընդոէնիլ վարկածը, որուն հա– 

մեստ մեր քերթողները իրար կ՚արձա– 

դանգեն կամ 1լ երկարաձգեն, եթէ չեն 

ընդօրինակեր ։ թէրզեանին ու Ալէ շան ին , 

Գուրեանին ու Պէշիկթաշլեանին ռոման-

թիզմները, Սիպի լին ու Ջօպանեանէն է– 

րապաշտութէւնը վերածելի են իրարու ւ 

Ասոնցմէ դուրս շեղողները 

- Անշո՛ւշտ ւ Մ եծաբենց , Զրաքեան , 

թէքէեան ։ Ու ազգայնական նոր երանգ 

քերթողները Վարուժանն ու Աիաման– 

թօն։ կարծեմ տուած եղայ մեծագոյն 

անունները մեր քերթողութեան ։ 

Այնպէս որ Հրաշալի Յարութիւնը 
մեղի կու տայ ափերով այն նիւթեր էն , 

որոնք րնաւ չեն փորձուած մեր մ էջ՛. 

Գայըգը, Կ՚անձրեւէ սսլաս, Առիթները, 
Կարապները Հսւմպուրկի լիճին մէշ, 
Խամսին, Պաթիւլլէսի մահը, Տաղ աո. 
Վէրլէն, Տաղ աո. Պաոլէր, Մահսւքայլերգ 
Շ օ փ է ն ի , - վերնադիրները չեն միայն 

մեզի համար տարեր կրեայ թելադրանք-

ներով, այլեւ հոգեկան քձՇՇ\.\&~ներ, ո– 

րոնց վրայ օտարութեան մեծ այգ ուխ-

տաւորը սեւեռած է անկորնչելի մաս մը 

իրմով իր ժողովուրդէն։ Ո*– նաեւ այն 

միւսները, որոնք փորձուած են մեր քնա-

րերգութեան մէջ. ինչպէս Թ ա խ ի ծ , Խ ա -

ւարի պահեր, Ալէմ-Տաղի անաաււը, 
Ապրիլ, Գեղջկական ու տակաւին քսան-
ներ, յիսուններ, անոր խառնուածքին 

մ է շէն մեզի կը հասնին այնքան այլա– 

ցած, նորոգուած ու նորցած։ կարդա-

ցէք հատորէն Հայրենի զրոյցներ վերնա– 
գրուած բաժէնը ու դուք պիաի հա-

մոզուիք, թէ ինչ ծփուն, խուսափուկ, 

բայց նոյն ատեն ամրաքանգակ արուես-

տով մը, մեր պատմութեան ամէնէն սո-

վորական, ընթացիկ ասումնեբն ու յե– 

ղումները կը բարձրանան ամէնէն ինքնա– 

տիպ, շլացիկ պատկերներու։ կաՈ յ , չեմ 

գիտեր, մեր քնարերգութեան մէջ քեր– 

ժւցւէւտ6ժ Եգ 



14 

թքոած մը, որ տար մեր ցեղին ճակա– 

աաղիրը, խո րՀ ուրդը, անմահ սպասումը 

այնքան ցայտուն ու անկորուստ կարկա-

ռով, որքան Գեղօն Աօսեաց անտառին;.։ 
Րւ ասիկա պարղուկ զրոյցէ մր։ Կա՛՛յ ա– 

Ալի տպաւորիչ պատկեր մը, քան «Լս1– 

նսւյ տառեխին ան կախ ե թի գինիին նը– 
ւիրուած միւս պատ կերը, ուր 2 0 - 3 0 աո– 

ղի մէլ ամրող1 երկիր մը, ամրողէ պատ-

մութիւն մը, ամրողշ ողբերգութիւն ու 

ոսկեդար մը կը մնան ընգմիչտ բեւեռ– 

լած է 

Նոյնիսկ ամէնէն մալած նիւթը, 

պատկերը, բառը, անոր հպումովը, կը 

հագնին անսպասելի շնորհ , նորոգում ու 

կարկառ է ՛Բանի մը յատկանշական օրի-

նակներ աւելորդ պիտի չգային ւ Այսպէս, 

մեկնելով ամէնէն սովորականներէն . 

ա) ԻնութենԷն։ Զոր ծիծաղելի ը– 
րինք լճակներով, զեփիւռներով , սոխակ-

ներով ու լուսնակներով ; Զոր աւելի 

վերԼը, հեւասպառ տեսիլներու անգայ– 

տապարի մը վերածեցին բառերու ծփծը– 

փոլմներով ու յանգերու մեղեդիով օրօր– 

ւողէ Զոր կարճ ըլլալու համար, ի Լեցու-

ցին ք ա ժ՜եմին ու շաժեմին համարումին 

կամ տարփողումին յ Վ • քՒԷքԷեան զայն 

չի հասկնար իբր պատկերներու շտե-

մարան մը, որմէ մեր բանաստեղծները, 

նոյնիսկ անառարկե լիօրէն օժտուածնե-

րը I իրենց սովոր ոսպնեակներով կը հա-

նեն երբեմն տպաւորիչ, ծիածանուած, 

խայտանկար գեղեցկութիւներ երեք 

թեքնիքնեբով ալ (ռոմանթ-իք, պառնաս– 
եան, սէնպոլիսթ), Գուրեանի Թրքուհին, 
Սիպի լի Դարավերջիկ հիւսւնդը, Մեծա-
րենցի Ջ ր ս ա լ ք ը , յիչելոլ համար հան-

րածանօթ կտորներ, կը մնան նմոյշները 

այդ ձել առնուած ու տրուած արտաքին 

աշխարհի մ րւ Վահան Ւ է քէեանի համար 

այգ բնութիւնը աւելի յաճախ հոգեկան 

դաշտանկար մըն է ու իբր այդ շատ սեր– 

տօրէն կապուած , գրեթէ նոյնացած զայն 

զգացող հոգիին գոյնինէ 

իրարու մէջ՛ բարձրաբերձ 

ու թափանցիկ որմերով, 

Սրահներ են ընդարձակ, 
կանանչ մթին սրահնե՛ր, 

Պալատի մը որ հողէն յամրօրէն 
վեր է ծ լ ե ր . . . : 

ւէըրաՐւ ու շուրջը ծով է , արեգակի, 
օդի ծո՛վ, 

Որոնց երկար ալիքներն անվերջօրէն 
կը րախին 

(|ւ կը սփռեն հոն իրենց ցոլքն ու 
շշո՛ւկը խորին • • • : 

Աեղունը բա՛րձր, ամպածրար 
արհեստանոց մը անհուն՝ 

Ուր ժրաջան պարիկներ ծաղիկ, 
տերեւ կը հիւսեն 

Ու կը թափին գետնին վրայ , 
յուշիկ, ծըւէն աո. ծըւէն • • • : 

Ս՛երթ խորերէն այդ րարձանց, 
նըւագածու մը անտես, 

Լըռութհնէն ներշնչեալ ել 
Ստուերէն հմայուած 

նորաստեղծել կը սկսի եղանակ մը 
երկիւղած • • • : 

( *ԱլԷմ–Տաղի անտառը) ) 

Այս հատուածները կը փորձուիմ 

բաղդատել ուրիշներու, վերցուած նշա-

նաւոր ուրիշ քերթուածէ մը ( Ա ւ ւ զ ե -

փիւռն Ալէմ-Տաղի) ոչ անշուշտ գրագի-
տ ա կ ա ն (տուէք այս բառին դասական իր 

իմաստը) արդիւնքներու ուշադիր , այլ 

ցոյց տալու համար տարբերութիւնը 

կեցուածքին յ Մկրաիչ Պէշիկթաշլեան կը 

նկարագ րէ դասական անտառը փ ա փ կ ի կ 

սուրհանդակին թեւերով. 

Սլացիր փափկիկ դու սուրհանդակ, 
Լուր տար հովտին ու ծործորին 
Եւ անտաոաց բարձրադիտակ 
Ուր երամով սոխակք թառին։ 

Հոս ճեմէին երեկոյ հան 
Ի գով ստուեր պար մի կուսից, 
Մազերն հովուն րազմաբուրեան 
Սիրտք ընծայուած հեշտ վայ ե լից , 
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Շող լոսւնեկին, կոյսն ա. ծաղիկ 
Զիրար շոյեն սիրատարփիկ. . . 

Երկու, քերթուածներն ալ կը խօսին 

պատմական ան տ աո. էն յ / | է ա յգ խօսքին 

տարբերութիւնը տարբերութիւնն է մեր 

քնարերգութեան, երկու սերունգի բա– 

րեշրԼումովը իրացած ։ Ռոմանթիք ու 

Հիւանգ քերթողին Համար տ յգ անտառը 

Ծառանց շուք է եւ Փրփուր հեղ առուա-
կ ի , ուր լուսակարկաչ սւղրիւրներ Հովին 
գգուանքին տակ Ո ր դ ե ս է ր մ օ ր (բնու-

թիւնը) գ ի ր կ ի ն փառաբանութիւնը կ ՚ ը -

նեն Տ Վիճակին անկեղծութիւնը, գոյնե– 

բուն տրտմութիւնը, մաՀուան պապակը 

զիրար կը լրացնեն։ 1860-/& մեր բա-

նաստեղծները ա յգ զգա յութիւնները ար-

տայայտելու ատեն իրենց ամ բո զտու-

թիւնը կը յանձնէին իրենց տողերուն յ 

կէս գաբ յետոյ, ուրիշ բանաստեղծ մը, 

այգ ծառերուն մ ԷԼ թափառած ատեն 

լռութիւնն եր կը լսէ , որ Ա տուեր ին 

կ՚ունկնդրեն ։ Ու կը տեսնէ տերեւները 

որոնք «շունչ չեն առներ, լսելու համար 
այդ երգն հ ե շ տ ո լ ո ր . . . » : 

Այս մերձեցումը կը պարզէ տեսա-

կէտը , որ կը ճշդէ ՎաՀան թէքէեանի 

դիրքը տ յգ բնութեան Հանդէպ է է/ատ 

կանուխէն Պոտլէրը ճան շցող այգ բա-

նաստեղծը պիտի պտտի Հողերուն եւ 

խոտերուն մէԼէն, բայց ա յցուած անոնց 

միեբես պատկերէն աւելի անոնց աոըն– 

չութիւններէն : Խորհուրդը ձրի բառ մը 

չէւ երբ կը գործածուի այդ կարգի Հո-

գեկան աղերսներ ճշդելու դուրսէն գէ՜ 

պի մ արդը ; 

Անշուշտ Հրաշալի Յարութիւնը կը 
պարունակէ գեղեր, պարտէզներ, կա– 

մուբԼներ , տեսարաններ , խո րՀ ուրդէ ա– 

ւելի, գոյն ի ու գծի կառոյց ւ Բայց ա– 

ռաԼին ակնարկը պիտի բաւէ զան ա զա– 

նելոլ ա յ լա պէս բարդ անոնց 

Հոգեկա-

նութիւնը, մեր միւս տաղանդաւոր քեր-

թողներուն դիւրին անիրականութենէն: 

Մենք կը դժուարինք Հիմա Պետրոս 

Գուբեանին Հետ Հարցնելու երբեք չտես– 

նըւած լճակի մը • 

Ինչո՞ւ ապշած են, լընակ 
Ու չեն խայտար քո ալեակք 
Միթէ հալւոյդ մէջ անձկաւ 
Գեղուհի՛8 մը ն ա յ ե ց ա ւ . . . ։ 

Նշանաւոր քերթուածին (Լճակ) այս 

մէկ Հատիկ տունը կը բացատրէ երանգը 

իմ մ տածումին ւ 

ՎաՀան թ՚էքէեան չի գիմեր բնու-

թեան , անկէ քերթուած ձեւելու Հա-

մար տ 

Ու, շարունակելով վերլուծումը կը 

կենամ երկրորդ կարեւոր թեմային առ– 

Լեւ, որ կ ի ն ն Է քնարերգութեան մէԼ՛. 

Անիկա մեր ռոմանթիքներուն մօտ կոյսն 

է՛ տարտամ որքան ողբերգական, ամե-

նազեղ որքան անգութէ Որմէ Համբոյր 

կ՚առնենք երբ «կարմիր շողք կը մարին 
հ ո ր ի գ ո ն ի ն վ ե ր ե ւ ի » : Հարկ չկայ ար– 

տագ րել Տ ոս եղերերգները Մ« Պէչիկ– 

թաշլեանին, որպէսզի Համոզուինք այդ 

պատկերին կամաւոր կամ աննուաճ տըժ– 

գունութեան ւ Հրաշալի Յարութիւն–/–*. 
մԷԼ կինը խմոր մը չէ ընթացիկ յուզում-

նէ, րու , կամ քնար մը քիչ մը շատ միա-

միտ, չըսելու Համար անիրական ողբե-

րու է այնքան յատկանշական թախծու– 

թեամբ մեր մեծ տաղանդաւոր ռոման-

թիքներուն ։ 

նուրբ , ինչպէս ձող մը սաթի եւ ինչպէս 
մուշկը՝ րուրեան, 

Մարմինն ամբողջ հոգի էր եւ 
աչուըներն՝ ամբողջ շունչ, 

կը տեսնէիր իր տարիքը գերթ 
թռչուն մը , ուսին վրան 

Միաոնագօծ դեռ այտեր եւ սրբոզորկ 
ունէր դունչ • • • : 

(«Տարիքը*) 

իւ կամ սա միւսը 

«քու պատկերդ աչքիս մէջ եւ քու 
ձայնըդ ականջիս, 

կը թ ը ր թ ը ռ ա ն ա յ ս <յԻ2եՐ՛ երակներուս 
մէջ կարծես 

քաղցրահոտ շունչդ է |եցուած որ 
կը գգլխէ , Կ ՚օրբէ ՀԻ®) 
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Մինչ երեսէս ալ կ՚անցնին կարծեօ 
մսւտներդ անտես • • • : 

Լ «Հո ւ յիչատակգ այս գիշեր») 

Էլ կամ սա միւսը, զոր չեմ կրնար չար-

տագրել ամբողիւթեամբ. 

Միակըտուր սհւ ֊անփայլ մետաքսն 
սւմրողյ զինք ծածկած 

Է Լ քայլերուն մետաքսէ խոր 
շրշիւնովը թեթեւ , 

Որ սւզդրերուն քնարին կարծես 
նըւազն ըլլար ցած, 

կ ՚երթայ Հանըմն՝ յուղելով մուշկի 
ալիք մ ՚իր ետեւ : 

ժանեկայորդ թեւէն դուրս կը թխի 
ձեռքը պզտիկ, 

Զոր նախանձոտ սեւ ձեռնոց մը 
կը պահէ կիսովին, 

Մինչ ուղղանկիւն ճակատէն ինկած 
քօղն ալ լուսանցիկ 

Ծանրածարիր աչքերուն կ՛անթեղէ 
հուրքը խորին • • • : 

կսւմուրջին վրայ , յորդազեղ 
վերջալոյսի մը ներքեւ, 

Կ՚երթայ Հանըմը այսպէս, 
հորիզոնէ հորիզոն, 

Մըթնցնելով Ոսկեղջիւրն ու դիւթելով 
երեկոն•• • : 

Կ՚երթայ Հանըմն՝ անմատոյց, 
քօղածածուկ, հոյաձեւ, 

Կին կամ ողի, պահ մ ՚ելած 
պալատներէն Պոլիսի, 

Պոլսոյ ողի՛ն, խուսափուկ, անք ննեփ՜, 
սխրալի՜ . . . : 

ԼէՀանըմը») 

Բանաստեղծութիւն մը սա րԱ^էԱ*– 

է6–» վ ու թելագրականոլթեամր վեր 
Է բացատրական եղանակներու Հասողոլ– 

թենէնէ Այս տողերով սելեռուած տեսի-

Ալ անչոլչա կ ո յ ս ը չէ Հէներուն, ոչ ալ 

աղճատուած, սլզծուած ք ո յ ր ը նորե– 

րուն։ Լայնութեան ոլ յոյզի Հ զ օ ր խաո^ 

նուրգ մը պատկերն ու Հայելէն իրարու 

Կը Համախառնէ , այնքան սերտ ու սեոն, 

որ կը փորձուէմ զայն (կինը) անուանել 

երկրորգ գէմքը բանաստեղծին ւ Այս-

պէս տար աղուած, ա յ գ զգացումը կը 

չաՀի տարօրէն ընգարձակո լելով ու չՀ 

փոքրանար րաշխուելով իսկ երկրի խեղ. 
ճերուն : Շատ մը քերթուածներու, մ ԷԼ 
ա յս միաձուլումը ա՛ յն քան կատարեալ 

է 1 "Ր Ժ^՚Ք փնտռեր այլեւս զանազանու-

թիւնը յ 

Այս գծագրութեամբ ու այս մարմի-

նով կինը նորութէւն էր մեր քնարերգու-

թեան մ է ի 

Ալ նորութէւն է դարձեալ անոր կեց– 

ւածքը Հանգէպ ցեղային մղձաւանջին, 
ուրկէ սրսփուն պատկերներ, Հռետորա-

կան չատ Հնչեղ թ ե մ ա ն ե ր կը Հանեն մեր 

քերթողները յ փոխաբերութեան ել ուժ-

գին ՀաՀերով լուսաւորուածէ 

Նպատակ չուն ի մ ա յգ բանաստեղծներուն 

փ ա թ է թ ի ք ու գղբգող Հաղորդականու-

թիւնը արժեզրկելու: Անչուչտ « Հ ա յ հ ո -

յանքին» ( գ . Վարուժան) ու «Հիմի էլ 
լռենք%—ին Հռետորութեանցը մէֆտեղ կայ 

արժէքի Հսկայ անջրպետ։ Ալ այս ան– 

^ըրպետը արուեստով մ իա յն կը կամըր– 

Հըւի ։ ինչ որ պիտի ուզէի յանձնել ըն-

թերցողին նկատառումին , ան ալ, ա յգ 

նիւթերուն գէմ կեցուածքի ոչ թէ տար-

բերութիւնը պիտի ըլլար , ա յ լ զանոնք 

այլապէս զգալու , ապրելու տրամ ա գրու-

թիւն մը ։ Այսպէս, « Հ ա յ ա ս տ ա ն ի ն » մա– 

կա գրուած քերթուածը կը պարզէ ինչ 
ՈՐ հԸ. զատուէ Հոգեկան այլութիւնով 

մը. 

Սիրեցինք քեզ նախ՝ Դրօշակի մը պէ®–՛– 
Մեզ ըսեր էին, երր փոքր էինք դ ե ռ , 
Թէ լերանց կատարն էիր պանծացեր, 
Թէ ծալլեր, նետեր էին հիմա քեզ, 
ք^ոյց ք-է պիտի դար այն օրն, ա.ր նորէն 
Պիտի ծեծուէիր դուն լայն հովերէն 
Ու լուսաւորէր պիտի ցոլքդ մեղ––– 
Սիրեցինք քեզ նախ՝ Դրօշակի մը պէս– • • : 

1 * 1 I ՚ 111 I յ 

իրրեւ Ուռենի՜ մը քեզ սիրեցինք" . 
Հերարձակ զլոլխդ կ ՚օրրէիր մեղմիւ 
նայելով կոտրած ճիւղերուդ անթիւ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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կ՚անցնէին քովէդ ժսւնտադէմ անձինք՛ 
Հաստատուն կոճղիդ զարնելով կացին– •« 
Ա՜հ, քեզ մեր աչքերը ծով-ծով լացին 
Երր այլք ոստերէդ շինեցին սրինդ––– 
իրրեւ Ուոենի՜ մը քեզ սիրեցինք - - - : 

( «Հա յաս տանինք) 

Այս խորութեամր ու. Հանգարտոս– 

թեամբ, Հայոց պատմութիւնը կը խոր-

Հըրգանչուի այսքան քիչ տողերուն մ ԷՀ 

ու սակայն անգրագարձով մը մեր մըտ– 

քէն ներս, որուն ուժգնութիւնն ու թա-

խիծը Հաւասար կու գան Հատորով եղե– 

րերզներու տպաւորութեան է Իր ազգը 

ողբալու ձեւը, «ա պարզութեամբ ու 

երկարաձգումով, Հիմնովին կը տարրե-

րի կանխող սերունգին Հռետորական ո֊ո– 

մանթիզմէն, ինչպէս ժամանակակից մե-

ծերում լայն ու բազմաղաղակ թեքնիքէն տ 

Հարկ պիտի ԸԱար քիչ մը չատ եր-

կարել սա խտացումները, մէՀբերումնե-

րու աւելի առատ լոյսով պար զելի, մօ-

տենալ կրնալու Համար նիւթերու կմախ-

քին է Կ՛անցնի մ , ծանրանալով միակ յա-

ւելում ի մը, անոր որ ինքն Է բերած մեր 

քնարերգութեան : Ո՛– ասիկա , գարձեալ 

պարզ եղանակով մը, ինքը, այսինքն՝ 

կտոր մը միս սիրտը, գրուած տաքին ու 

պաղին, լոյսին ու մութին, փողոցին ու 

քարանձաւին՛. Սիրտ մը նետուած մայ-

թերու տառապանքին, առօրեայ ողբեր-

գութեան ընկալում ին , երբ մեր ռո ման-

թի քներ ր իրենց անձին իբր տաղաւար 

վարգաչատ ու նոճելա&եմ բուրաստան-

ներ կը Հանդերձեն ու մեր իրապաչտնե– 

րը այգ անձին Համար տափակ իրակա– 

նութիւնը կամ սնոտազարդ ու չինծու 

ածուներ կը յօրինեն է ԱՀեոր յաւելումն Է 

մեր մէջ բազմաճիղ այգ թափառականը, 

եր կրէ երկիր ու մշակոյթէ մշակո յ թ , որ 

պիաի դոզա յ անցնող ամ էն շշունջէ , 

քսուող ու սեւցող ձիանէն, մեծ ոստան-

ներու ծուխէն այդպէս սուգով Հղարյբ– 

ւած, կամ մայթերն ու Հասարակաց 

պարտէզները նայուածքի ու ձգողութեան 

անսպառ ճօճանակի մը վերածող բազ– 

մա բուրեան ձեւերէն ։ 0ուզուող բոյրեր , 

պատուհանն ի վեր Հեւացող ճաճանչներ 

պիտի կոծեն ափ մը անդունդը այգ սըր– 

տին ։ Ու քալուածք մը, որուն կը Հետե– 

լին մուշկին սխրալի ու ճնշող ժապաւէ– 

նը, զայն պիտի դողացնէ սիւնազարդ 

կամարներէն, վասնզի սուտ չէ բացա– 

տըրութիւնը, որ կիներուն ոտքերը ար-

շաւի կը Հանէ մեր սրտի քառուղիներուն ։ 

Այս լայնքով բռնոլած պատկերացում մը 

էջերով չի կրնար սպառել ստորոգելինե-

րը անոր նոր անձնաւորութեան՛. Կը փա-

կեմ այս փարակրաֆը, ծանրանալով այգ 

սրտի մէկ խորանին, դարաւոր ատրու՜ 

շան՝ ուրկէ քուլայ-քուլայ կը քակուի մեր 

ցեղին Հոգին, խաւարին վբայ իր լոյսը 

ծաղիկի պէս բանալովէ Մեր ստուերա– 

կոծ ու դժբախտ Հոգիներուն Համար՝ 

նոր ե՛րգը յոյսին , Առանց ասոր, իմաս-

տի պիտի չելլէր մեր աննուաճ կարօտը 

դէպի երջանկութիւն, ազատութիւն, մե-

ծութիւն ու գեղեցկութիւն, որոնք բառ 

ըչլալէ առաջ մեր սիրական մեռելներն են 

մեր ներսը թաղուած, սպասելով ձայ-

նին, որոնք զիրենք պիտի արձակէր ի-

րենց պատանքներէն է ԱյսպԷս՞Վ է «Ր 

ողբն ու յոյսին վստաՀ լոյսը իրարու կը 

խառնուին ու կու տան մեղի նոր մեր 

տաղերը * 

6 ՛ 0– 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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Լ. ՄԿՐՏՑԵԱՆ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՐԱԻԱԳԻՏԱԿՑՈԻԹէԱՆ 

ՅէյԻԱԻհՐՈԻՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Բեգիյեանի աշխատութիւնը աւելի 

ընդարձակ ծաւալ ունի, չօչափած ն ի ւ ֊ 

թերն աւելի բազմաթիւ են, բովանդա-

կութիւնը անհամեմատ խիտ Է եւ նպա-

տակասլաց , քան նախորդները: Բայց նա 

եւս տառապում Է այն ընդհանուր հիւան– 

ղութեամբ, որը յատուկ Է խորհրդային 

շատ հեղինակների յ Գիրքը բաղկացած Է 

չորս գլխից ւ "Րէց առաԼինը ն ուիր ուած 

Է ընդհանուր պատմական ու տեսական 

հարցերի , միայն երկրորդն Է նաեւ ան– 

ւանապէս վերաբերում հանրապետական 

ժամանակաշրջանին, Իսկ փաստօրէն 

գրքի մեծ մասը յականէ—յանուանէ հան-

րապետութեան կեանքից է պատ մ ում $ 

Այնպէս որ, նախախորհրդային Հայաս-

տանի մասին խօսելու շատ առիթներ են 

ներկայանում ։ Բայց ին չպէ" ս է արտա– 

յա յալում Բեգի յեանը ա յգ Հա յաստանի 

ոլ նրա գործերի մասին յ Բաւական ան-

պատասխանատու լիզոլով ու ոճով է թ՝է~ 

եւ դիրքը տպուել է 6 2 թուին, իրակա-

նում կրում է աւելի վազ տարիների ընդ– 

հանուր նիհիլիստական կնիքը։ Մենք 

յատկապէս հանրապետական չրԼանն ենք 

առաԼ քաշում նրա համար, որ այդ շըր– 

Լանը միշտ էլ մի տեսակ բարոյական 

փորձաքար է ել նրա նկատմամբ գործա-

ծած լեզուով ԷՀ Որ իւրաքանչիւր հեզի–, 

նակ անմիԼապէս ցոյց է տալիս իր գոյ– 

նը : Բեգիյեանի գրքի երկրորդ գլուխը 

կոչւում է՝ «Դաշնակցական Հայաստանը 
եւ նրա այսպէս կոչուած «անկախութիւ-
ն ը » : Նոյն գլխի երկրորդ ենթադլխի 

վերնադիրն է՝ «Դաշնակցական պետու-
թեան «դեմոկրատիզմը» , «(հոլովրդայ– 
նութիւնը» եւ դասակարգային էութիւ-
ն ը » ։ Եւ այսպէս շարունակ , - անտեղի 

չակերտներ, անհիմն պիտակներ , հայհո-

յական արտայայտութիւնէէեր , որոնք 

տարբեր պաբբերականութեամբ վխտում 

են գրքի սկզբից մինչել վերՀը : Արդ , ո՞ւմ 

են պէաք դրանք, որքանն է լինելու 

դրանց կեանքի տեւողութիւնը եւ մի՛՛թէ 

հարց է ծագում, Բեգիյեանը գիտնական 

է դարձել պարզապէս ամէն տեսակ էժա-

նագին լուտանքներ շարադրելու համար՛. 

Բեգիյեանի գրքի առթիւ, տեղին է 

ընգգծել մի ընդհանուր հակասութիւն, 

որը նկատելի է նաեւ խորհրգահայ շատ 

ուրիշ հեղինակների աշխատութիւննե– 

րում ։ Կան հեղինակներ , որոնք հայոց 

հայրենիքի եւ հայ ժողովրդի ազւլային 

շահերի ու իրաւունքների մասին վերա-

ցականօրէն ճառելիս՝ ուղղակի բառ չեն 

խնայում պանծացնելու հայրենական ու 

ազգային արժէքներըյ իսկ երբ հերթը 

հասնում է իրենց այդ սկզբունքների ան– 

միզական տեղադրմանը պատմական ո– 

բոչակի իրականոլթեան մ ԷԼ, նրանք ան-

սպաս ե լի օր էն երեւում են ճիչդ հակա-

ռակ կ ՚ ՚ ղ մ ի ց , այսինքն ամ են աբուռն խօս– 

քերով վատաբանում են հենց հայրենա-

կան գործի վաւերական ւէշակներին ու 

յետին հաշոլով պանծացնում նրա բա-

ցայայտ հակառակորդներին է Արդ , այդ 

երկու տրամագծօրէն հակառակ սկըԳ~՜ 

րունքները չեն կարող գոյակցել միեւ– 
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նոյն անձի մէԼ եւ ուստի ներելի է են-

թաղրել, որ դրանցից մէկն ու. մէկը ան-

պայման կեղծ է• կամ Հայրենասիրա-

կան զեղումներն են կեղծ, կամ էլ ան-

պատասխանատու. Հայհոյանքները։ էր– 

րորղ բացատրութիւն գժուար է գտնել։ 

Այստեղ խօսքլ* չի վերարերոլմ , ան չուշտ, 

այս կամ այն երեւոյթի հանղէպ ինքն ու-

րո յն , քննական վերաբերմունք ցուցաբե-

րելուն , եթէ նոյնիսկ գա լինի խիստ կամ 

մասամբ չափազանցուած յ այլ ուղղակի՝՝ 

գրոյթների ու բնութագրումների անհա^ 

մատեղելի Հակասական ոգուն։ Բեգիյեա 

նի ներկայացուող աչխատոլթիւնն էլ աշ– 

քի է ընկնում այգ կողմով։ Բայց Բեգիյ-

եանը՚, - խորՀրգային Հեղինակ պէտք է 

լինել ա յս բանը անտեսելու եւ արհա-

մարհելու Համար, - իր գրքում միայն 

անիմաստ լուծանքներ չի շարադրել. նա 

ներկայացրել է պատմական ահագին նիւթ 

եւ կաո֊ոլցել ծաւալուն մասնագիտական 

աշխատութիւն, որն ունի եւ պիտանի է– 

9եր ։ Պէտք է բացայայտել եւ այգ գրա-

կան բաժինը է 

Բեգիյեանը եւս իր աշխատութեան 

ծնունդը արդարացնում է վերին իշխա-

նութիւներ ի ընթացիկ որոշումներով ։ 

Այսպէս , կուսակցութեան 21-բգ Համա-

գումարը թելադրել է , որ «մեր գիտու-
թեան կենսական խնդիրներից մէկն է 
հանդիսանում, ոչ միայն կենտրոնում, 
այլեւ յատկապէս միութենական հանրա– 
պհտութիւններում, խորհրդային սոցիա-
լիստական ազդերի պետականութեան 
զարգացման ու սումնասիրութիւնը»: Էլ 
Բեգիյեանը գօտեպնդոլելով այդ վերին 

թոյլտուութեամբ եռանդով անցնում է 

իր ընտրած գործին՛. Նա տեղեակ լինե-

լով, որ «մի շարք գերիշխան ազգային 
խորհրդային պետութիւնների կսպմա– 
ւորման ու զարգացման հարցը այս կամ 
այն չափով լուսաբանուել է» խորհրդա-
յին իրաւագիտական գրականութեան 

մէԼ, արձանագրում է նաեւ, թէ «ԳեՐԻ2՜ 

խան Խորհրդային Հայկական պետու-
թեան նկատմամբ ա յ գ հարցը դեո չի ե – 
ւլել յատուկ հետազօտութեան աոարկայ • 
մինչդեռ նման մի աշխատանք մեծ նշա-

նակութիւն ունի ո՛չ միայն Խորհրդային 
Հայաստանի աշխատաւորների, այլեւ 
հարիւր հազարաւոր սփիւռքահայերի 
հա Սար, որոնք Հայաստանը իրաւամբ ի~ 
րենց մսւյր-հայրենիքն են համարում» » 
Իրերի կացութիւնը աւելի յսաակօրէն 

պատկերացնելու համար, աւելորդ շէ 

մէջրերել Բեգի յեան ի գրքի աո֊աԼա բանի 

նաեւ հետեւեալ տողերը. « Ա զ գ ա յ ի ն ա ն -

կախութեան եւ պետական գերիշխանու-
թեան հարցը ներկայումս պետականսւգի– 
ւոութեան արմատական հարցերից մէկն 
է : Ազգային անկախութեան ու գերիշ-
խանութեան գաղափարը հարազատ է 
իլրաք արնչիւր խաղաղասէր ժողովրդի : 
Հայ ժողովրդին այդ գաղափարը առանձ-
նապէս հարազատ եւ թանկ է , որովհե-
տեւ նրան վինակուել է դարերի ընթաց-
ք՛ ում մշտապէս անհաւասար պայ քար 
Աղել յանուն իր ազգային ազատագրման՝ 
թրքական, պարսկական եւ այլ ճնշողնե-
րից։ Բոլորովին չի արդարացւում այն , 
որ խորհրդային իշխանութեան տարինե-ւ 
րին չի գրուել ոչ մի պատմա-իրաւսւգի֊ 
ասւկան մենագրութիւն, ոչ մի քիչ թ է 
շատ նշանակալից գիտական յօդուած, 
որը յատկապէս նուիրուած լինի գերիշ-
խան Խորհրդային Հայկական պետու-
թեան ստեղծման ու զարգացման հարցի 
հեասպօամանը։ Մինչդեռ երկրի պետա-
կան արխ իւնե րում հարուստ նիւթ կայ , 
տարբեր ժամանակ հրատարակուիլ են 
փաստաթղթերի Ժողովածուներ: Հարցի 
առանձին կսղմեր լուսաբանուել են վեթ– 
ջին տարիների պատմական հետազօտուէ 
թ ի ւ ն ն ե ր ո ւ մ » ։ Ահաւասիկ, կրկին, այս 

կիսաանապատային պայմաններում է , 

որ երեւան եկաւ Բեգիյեանի աշխատող 

թի՛նը, բացեց իր ակօսը՝ Համայնական 

տարածութեան իր անկիւնում X 

Բեգիյեանի աշխատութեան ամէնից 

ինքնուրոյն եւ մնայուն մասը, մեր կար-

ծիքով, նրա աոաջին գլուխն է , որտեղ 

ներկայացւում է նախախորհրդային Ռու-

սաստանի բաղկացուցիչ ազգութիւնների 

կացութիւնը եւ ընգսմին շարագրւում 

ազգային հարցի լուծման մանալանգ լ ե ֊ 

նինեան դրոյթերը։ Լենինեան գբոյթնե– 
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րի մասին չէինք յիչատակի, եթէ չլիզէր 

մի էական պարագայ . Ամէն մարգ գիաէ , 

որ հորՀրգային Միութի*ապաբան-

ները գիլեր՚ցերեկ ամէնից չաա Հենց Լե– 

նինի Հատորներն ու Լենինի մասին գըր– 

լած այլեւայլ գրքեր են տպում , Բայց 

գա չի նչանակում, թէ Լենինի, իսկ ա– 

ռալել եւս Մարքսի, նրա գործակիցների 

ու մնացեալ Հետեւակ մարքսիստների եր– 

կերյլ տպւում եւ ոլսոլմնասիրւում են 

պատչաճ բարեխղճութեամբ է Մարքսի »«-

Լենինի անունով՝ իրականում իւրաքան-

չիւրն իր փորացաւն է օրակարգի նիւթ 

դարձնում, իր մտածումներն ու ակնկա– 

լութիւնները ձեւակերպում ։ Այնպէս որ , 

կարեւոր չէ , թէ Լենինն ի՛նչ է ասել, 

այլ կարեւորն այն է , նորօրեայ Հե-

ղինակներից Ո՛վ ինչի վրայ է շեշտը 

գնումէ Եւ այգ տեսակէտից, բոլոր Հա֊ 

կասութիւնները իր գրկում տեղաւորելու 

ու արդարացնելու Համար, Լենինի ուս-

մունքը իսկապէս գրեթէ անսպառ, շտե-

մարան է։ Բեգիյեանն էլ, Լենինի ուս-

մունքը չարագրելիս, ինքնաբերաբար 

րացայայտում է կողմնակի ու յաւելեալ 

ի րո ղութի լեներ , որոշ թարմութիւն մըա– 

ցընելով է 

Բայց նա առանձնապէս լաւ է ու-

սումնասիրել ցարական Ո՚ուսաստանի 

պայմանները եւ գրքում գա երելում է\ 

ԸնդՀանրապէս սովորութիւն է ասելէ 

թէ ցարական (հուսաստանոլմ սոցիալա-

կան ել ազգային ճնչում կար, սակայն 

մինչել Հիմ ա աս ո լածը գերազանցապէս 

սաՀմանափակւում էր կարճ ու Հարեւան– 

Տէ կրկնուող յայաարարոլթիլններով յ 

Բեդիյեանը չեչտը դնում է փաստական 

վկայակոչումների վրայ, դրանք վերցնե-

լով ժամանակի երկերից ու փաստաթըղ– 

Բերի& » Տոյց տալով, թէ յատկապէս ին-

չում ն էր ար տա յայտւում ռուսական կայ-

սերական պետութեան խտրական ոգին, 

1 8 9 7 թուին կայսրութեան բնակչութեան 

4 3 , 3 տոկոսը կազմող վելիկոռուսները 

ինչո՛վ էին զատւում մնացեալ 5 6 , 7 տո-

կոսը կազմող ոչ-վելիկոռուսներից, ինչ* 

պիսի՛ յոխորտ լեզու էին գործածում մե-

ծապետական Հեղինակները, եւ այլն, ել 

ա ^ ^ - - Ր Ա Գ Ի ՚ ե 

այլն։ Գիտական աշխատութեան Համար, 

անտարակոյս , անփոխարինելի ատաղձ են 

կազմում այգ կարգի փաստական տըլ– 

եալները։ Եթէ Բեգիյեանը այգ գլուխն 

ընդարձակէր , դրանից մի ըստ ամենայ-

նի ինքնատիպ ու ինքնոլրոյն աշխատու-

թիւն կը ստացոլէր տ իսկ եթէ ուսումնա-

սիրէր նաեւ ժամանակի Հայկական Հա-

ւաստի աղբիւրները, կարող էր ստեղծել 

եւս մի նոր ինքնատիպ, անփոխարինելի 

աշխատութիւն, ազգային Հարցի վերա-

բերէհալ: 

ԱյնուՀետեւ. Բեգիյեանը իր աշխա-

տութեան մէջ բաւական մանրամասնօրէն 

անդրադառնում է այս ամէնին, ինչ տե-

ղի է ունեցել Հայաստանում կամ ինչ 

կապուած է Հա յաս տան ի գոյութեան 

Հետ՝ 1 9 1 7 թուից մինչել 2 2 թուականը ։ 

Այսինքն՝ դեմոկրատական /կուսաստանի 

ժամանակաշր^ան , յետՀոկտեմբերեան 

Անդրկովկասի երերուն վիճակ, Հայաս-

տանի Հանրապետութեան կեանք, երկրի 

խորհրդայնացում եւ նոր իշխանութեան 

դո յութիւնը մինչել ԽորՀրգային Հա-

յաստանի նոր ԱաՀմանագրութիւնը ։ 

թարմանալէն այն է , որ գրքում այնքան 

մեծ տեղ տալով Հանրապետական ժամա-

նակաշրջանին, Հեղինակը բոլորովին չի 

օգտագործել Համապատասխան սկզբնաղ– 

բիւրնեբ , ա յլ օգտուել է բաց առա պէս 

խորհրդային ուրիչ Հեղինակների ասած-

ներից կամ էլ Հասարակ մաՀկանացունե– 

րին անմատչելի արխիւների անանուն ու 

անոբոչ ((.ֆոնդերից՛» ։ Աւրեմն, գիրՔԸ. 

գբոլել է այն Ժամանակ, երբ Հայաստա-

նի Հարխիւների դոները լայնօրէն) չէին 

բա ցոլել պատմաբանների առջեւ է Եթէ 

այդ գիրքը այսօր գրուէր , ապա կար-

ծում ենք, որ գոնէ սկզբնաղբիւրների 

պատկերը տարբեր կը լինէբ ւ 

Բնականաբար, մենք նպատակ չու-

նենք թուարկել Բեգի յեանի շօ շափած 

նիւթերը, նոյնիսկ Հեռաւոր չափով բա-

նա վէճ մղել կամ առարկութիւն.ւներ անելէ 

Գա ֆիզիքապէս ուղղակի անՀնարին եւ 

բոլորովին անիմաստ կը լինէբ ։ ՝Բանզի 

գրքում Հենց յատկապէս վիճելի կէտերն 

են առատ եւ այլ կերպ չէր կարող էինել > 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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Հեղինակն իր միԼավայբի եւ իր ժամա-

նակի ծնունգ Է , իրականոլթեանը կա-

մայ—ակամայ նայում Է միայն սահման 

լած գ»յնի ակնոցներով ։ Բայց նրա 

տուեալ աշխատութիւնը անպայման պի– 

տի յիչուէր այստեղ, որովհետեւ գա 

Հանդիսանում Է պետականա գիտութեան 

ասպարէզում Հա յա ստանում կատարուող 

աշխատանքների մի աչքի ընկնող օղակը, 

իր փայլուն ու անփայլ կողմերով՛. Հեղի-

նակն իր ասպարէզի մարգն է եւ դեռ ըստ 

երեւոյթին կտրելիք ճանապարհ ունի » 

իսկ գիտական ճանապարհն էլ իր Հեր-

թին աո֊հա սարակ բնաշրջման պահանջ-

ներին է ենթակա յ է 

Շահէն Պետրոսեանի աշխատութիւն– 

ների Համեմատութեամբ, Արմենակ Բե-

գիյեանի աշիՈստութիւնը նկատելի որա-

կական յաուաԼաքայլ չի Հանդիսանում, 

քանզի շարա դրուած է երբեմնի փաստօ-

րէն նիՀիլիստական դիրքերից։ Բայց ել 

այնպէս , այդ աշխատութիւնը զգալի չա-

փով լրացնում է պետականա գիտութեան 

տուեալ փուլի սկզբնական ձեռքբերում-

ները, նոյն մակարդակի վրայ Նաւալա-

յին ընդարձակում Հանդիսանալով, իսկ 

առանձին բնա գա լառն ե րում էլ խորա-

ցումներ փորձելով X Ցամենայնդէպս , 

Հրապարակի վրայ է մի նոր Հեղինակ, 

գիտական ձեւաւորուող դէմք, որի գրի՜՝ 

չին ունի արտա յա յաման ուժ եւ թափ, 

իսկ միտքը ընդգրկումների կարողու– 

թիւն ։ Մնում է սպասել նրա գիտական 

բարեխղճոլթեան, պատասխանատըւու– 

թեան գրսելորումնեբին, քանի որ մին-

չել Հիմա նրա կողմից շարադրածը, ինչ– 

պէս որ կայ, չի կարող Հանդիսանալ 

մնայուն գիտական վաստակի երաշխիք։ 

Եղածը, լաւագոյն դէպքով» կարող է 

Համաբուել Հեղինակին անյայտութիւնից 

ասպարէզ գուբս բերող անցողիկ եւ վար-

ձու, այլեւ անխուսափելի կամուրջ, բայց 

ոչ աւելին տ 
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Նախորդ բոլոր պետականագիաական 

աշխատութիւնների Համեմատութեամբ, 

մի քանի աստիճան բարձր Է կանգնած Ա.— 

ղասի Է) սա յեան ի 1967 թոլին տպուած՝ 

«Հայաստանի միջազգային - իրաւական 
դրութիւնը • 1920-22» վեբնագրով դիր-
քը։ ՛հա նկատելի յառաԼաքայլ Է , գրեթէ 

նոր որակ ել մակարդակ յ Ւէեւ լիովին 

խանդավառուե լու ոչ մի պատճառ չկա յ , 

այնուՀանգերձ Ե սայեանի աշխատութիւ-

նը առանց վարանելու կարելի է Համարել 

Հա յաստանեան պետականա գիտական գը~ 

րականութեան այժմեան երկրորդ փուլի 

շեշտոլած արտայայտութիւնէ Եսայեանը 

բոլորովին նոր դէմք չէ։ Նա իր գիտա-

կան գործոլնէութիւնը սկսել է դեռեւս 

նախապատերաղմեան տարիներին , բայց 

մինչեւ վերջին Հնգամեակը Համարեա՛ 

անծանօթ էր լայն Հասարակութեանը։ 

1 9 0 5 թուին լոյս տեսաւ նրա « ՛ Հ ա յ կ ա -

կան հարցը հւ միջազգային դիւանագի-
տ ո ւ թ ի ւ ն ը » ու այգ Ժամանակից ի վեր 

Հեղինակը Հրապարակի վրայ է եւ տե-

սանելի ւ Եսայեանի ուսումնասիրութիւն– 

ների բնոյթը ցոյց է տալիս , որ նա մաս-

նագիտացած է միջազգային իրաւունքի 

ասպարէզում է 

Եսայեանի «Հայաստանի միջսւզգա– 
յ ին-իրաէական գրութիւնը» գիրքը աչքի 
է ընկնում նախ իր ծաւալով ( 4 3 0 Է Լ ) եւ 

ընդգրկած նիւթերի Համախառն կշռով։ 

Լոյս է տեսել 1 0 Հազար տպաքանակով, 

ինչ որ նշանակում է , թէ Հրատարակիչ-

ները նկատի են ունեցել նաեւ Հասարա-

կական պահանջարկն ու գիրքը լաւա-

գոյնս սպառելու հնարաւորութիւնը է Ար-

դէն իսկ այդ գիրքը չէ Կ»>ԲեԺ - * « « 

Հետազօտութիւն կամ մասնակի ուսում-

նասիրութիւն Համարել, քանի որ իրա-

կանում դա ուղղուած է ընթերցողների 

անհամեմատ աւելի լայն շրջանների ւ Հե-

ղինակը իր կողմի9 յա յանում է , թէ « Ը & ֊ 

թերցողին առաջարկուող աշխատութիւնը 
գրուել Է գհրազանցապէս արիփւտյին 
նիւթերի եւ պատմական վաւհրագրերի 
հիման վրայ» : Հայտնում է, թէ իր ա1– 
խատանքի ընթացքում Հանդիպել է «ԳԸԺ– 

ւսւրութիւնների նախ եւ աոաջ սիստե– 
մաւորոսած արխիվին նիւթի րացակս*– 
աւթհան պատնաոով», եւ թէ ինքը Ը"~ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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ք՝ Ա Գ Ի ) , 

տիպուած է եղել աբասիներում աշխա-

տել տարիներ շարունակ։ Եթէ Հե,լինա– 

կը այգ բանը նոյնիսկ չխոստովանէր, 

գարձեալ երեւում է , որ երկար աշխա-

տանքի արդիւնք է աշխատութիւնը։ Իսկ 

թէ իր ձեռքն ընկած արխիվային նիւթե– 

րի ո՛ր մասը եւ ինչպէս է օգտագործել 

Եսայեանը դա տարբեր Հարց է ։ 

Եսայեանի դիրքը ճարտարապետօրէն 

քստակ կառո լցուածք ունի ։ Կայ չափա-

ւոր ներածական տ Բուն աշխատութիւնը 

կաղմուած է երկու բաժնից՝ Հանրապե-

տական եւ խորՀրգային ժամանակաչըր– 

ջան ։ Վերջում՝ եզրափակում եւ ցանկեր ։ 

Ներածականում, բնականաբար , Հեղի-

նակը դանդատւում է արտասահմանում 

«յօրինուող զբպարսաւթիւններից» եւ 
ընդսմին բացատրում, որ իր աշխատու-

թիւնը նուիրուած է « Հ ա յ ա ս տ ա ն ի մ ի -

ջազգային–իրաւական դրութեան եւ մի-
ջազգային իրաւական պրակտիկայի տե-
սական ընդհանրացմանը, ինչպէս նաեւ 
նախասովետական Հայաստանի միջսւզ– 
զսւյին-ի բաւական դրութեսւնը» տ Ապա 
ընդունում է, որ «կան բազմաթիւ աշ– 
խատութիւննեբ, որոնցում ուղղակի կամ 
անուղղակի շօշսւփւում են մեր ուսում-
նասիրութեան շրջանակի մէջ մտնող 
հարցերը– սակայն Հայաստանի միջսւզ– 
գային-իրսււական դրութեան վերաբեր– 
եալ հրապարակուած մենսւգրութիւններ 
մինչել օրս չկան»։ ԱյնոլՀետեւ Ե»տյ– 

եանը Համաոօտաբար պատմում է , թէ 

իրենից առաջ ինչ են արել խոբՀրգաՀայ 

կամ խորՀրգային միւս գիտնականները 

տուեալ ասպարէզում, թեթեւակի բնու-

թագրում նրանց աչխատանքը ւ 

Եսա յեանը նաեւ քննադատում է ո– 

րոչ Հեղինակների մի չարք դրոյթներ։ 

Մէջբերենք մի Հատուած • 

«2ի կարելի համաձայնուել գ . Ա. 
Դերորինի մօտեցմանը Թուրքիայի ու 
Հայաստանի փոխ-յարաբերութիւնների 
հարցում։ ՛Նա չի մերկացնում Հայաս-
տանի նկատմամբ թուրքական քաղաքա-
կանութեան սւգրեսիւ բնոյթը եւ չգտնե-
լով դաշնակցութեան եակա–յհղաֆոխա– 
կան էութիւնը մերկացնելու ուրիշ ուղի, 

աններելիօբէն Հայաստանը վերցնում է 
չակերտների մէջ» ։ 

ինչպէս երեւում է այս տողերից, 

Եսա յեանը ջեբմութեամբ չի արտայայ-

տել ում Հանրապետական Հայաստանի 

ղեկավարութեան Հանգէպ , բայց եւ այն-

պէս բողոքում է Հայաստանը, անկախ 

նրա իշխանութեան բնոյթից, չակերտ-

ների մէջ առնողների գէմ ։ Ե՛– արդէն Ե-

սայեանի գրքի աչքի ընկնող նուաճոլմ– 

ներից մէկը անՀեթեթ չակերտներից 

Հիմնականում Հրաժարուելն է» այդպի– 

սիք գրքում գտնելու Համար պէտք է 

բաւական փնտռել է 

Ս՝ Է ֆրեր ուած Հատուածին յաջորգում 

Է Հետեւեալը. «Այստեղ պէտք է ըԱդգը– 
ծ ե լ յ - ասում Է Եսա յեանը, - ո ր ք ա -

ղաքական կրքերը, հակակրանքն ու հա-
մակրանքը չ է , ոբ կարոդ են աղբիւր հան-
դիսանալ այս կամ այն երկրի հետ կապ– 
ւած հարցերը արժէքաւորելիս: Ազգերի 
ինք նորոշման, իրաւահաւասարութեան 
միջազգային-իրաւական ճանաչում ստա-
ցած սկզբունքներն են, որ կարող են ու 
պէտք է չափանիշ հանդիսանան ար ծար– 
ծըւող հարցերին նիշդ գնահատական 
տալու համար» : Տ իրաւի , արդար ու գե-
ղեցիկ սկզբունք: Եսա յեանը ինքը ( ի 

Հարկէ, մինչեւ վերջ չի կարողացել Հա-

ւատարիմ մնալ իր իսկ Հռչակած այգ 

սկզբունքին յ Բայց եւ բոլորովին չի Հա-

կասում իրեն, քանի որ աուել է նաեւ 

բազմաթիւ դրական ապացոյցներ * Եսայ-

եանի չաբադրանքի լեզուն ու ոճը եւս 

պէտք է Համարել նրա մինչա յժմեան 

նուաճումներ ից մ է կը ։ Ասելիքն ասւում 

է առանց յաւելեալ աղմուկի եւ փրփու-

րի ։ Աա չի նշանակում, թէ Եսա յեանը 

ամէն ինչ ճիչդ է տեսնում ու գնա Հա-

տում 5 թէ՝ նա ճչմարտութեան ու ար-

դարութեան Հաւատարիմ թիկնապաՀն է ՚– 

Բնա՚ւ։ Բայց նա իր նոյնիսկ սխալ ու 

խոցելի դրոյթները շարադրում է որոշ 

մակարդակով, որոշ Հեռաւորութիւնից , 

ջանալով մնալ անկիրք կամ այգպէս ցոյց 

տալ ։ Այսինքն, ձգտում է արժեցնել իր 

գիտնականի կոչումը։ Իսկ^ երբ կայ այդ-

պիսի մի ձգտում՝ անկարելի է չտեսնել 
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ու հաշուի չառնել ւ Անշուշտ , ա յդ կար-

գի խառնարժէք գրքերը անփորձ ընթեր– 

ցողէ Համար նոյնքան վնասակար են, 

որքան բացայայտ ՀայՀոյաբանութիւն– 

ները, բայց իրականա.մ գրանք անփորձ 

լնթերցողի ձեռք չեն ընկնում եւ չեն 

կարգացւում նրանց կողմից, Հետելա– 

պէս կբքեր էեն ՀրաՀրում է 

Ս՛ հնագրութեան առածին բաժինը 

վերնաղրուած է այսպէս . «Հայաստանի 

բուրժուական հանրապետութիւնը»: Ա– 
ւելորգ է ասել, թէ իրազեկ ընթերցողը 

ինչ զարմանքի կարող է մատնուել այգ 

վերնաղի րը կարդալիս ։ Բուրժուա կան 

Հանրապետութի՞ւն , ի՛՛նչ բուրժուազիա-

յի մասին է խօսքը • • . Բա յց թող զարմ ա– 

նալի չթուայ, եթէ ասենք, որ Հայաս-

տանի ՀանրԽ պետութիւնը այժմ ա յգ ձե– 

լով պիտակաւորելը յեղափոխութեան 

Համազօր յառաԼադիմութիւն է։ Մի պահ 

յ ի չենք, թէ մինչեւ Հիմա Հայաստանում 

եւ դրսում ինչպիսի՚ գոյնզգոյն ցեխե-

րով են ծեփել Հայաստանի Հանրապե-

տութեան բնական ու առողՀ, յստակ ու 

կուռ, առանց չպարի ել զարդի, պայ-

ծառ ու գեղեցիկ գէմքն ու անունը ։ Այն 

ժամանակ կը Համոզուենք, որ ^բուր-

ժուա կան» պիտակը ոչինչ չասող անմեղ 

կատակ է՝ ոչ գովասանք է , ոչ էլ Հայ– 

Հոյանք ՝. Ըստ երեւոյթին այժմ, բոլոր Ի 

սկզբանէ խարխուլ Հանգրուաններից անց-

նելուց յետոյ , որոշուած է , ցնոր տնօրի-

նութիւն, կանգ առնել Հբուրժ ուա կանի* 

վրայ–. «Հայ Ժողովրդի պատմութիւն» 
8 – Հ ա տ ո ր ե ա կ ի ՝ նոյնպէս 6 7 թուին լոյս 

տեսած 1-րդ Հատորում եւս ընգունուած 

է այդ ձեւակերպումը ՛. Ուրեմն, մի առ-

ժամանակ օդի մէշ դեռ այգ ցուցանակը 

պիտի տեսնենք ; 

իսկ ինչ վերաբերում է էսայեանին, 

ապա պէտք է նշել, որ նա ինքն իր գէմ 

է ե քնում , ճչգենք ; Գրքի մի այլ բաժ-

նում, մի այլ առիթով, Եսայեանը գը– 

բում է • 

«Ամէն մի հետազօտութեան, ու վեր-
լուծութեան եւ մասնաւորապէս իրաւա-
բանական հետազօտութեան ու վերլուծու-

թեան օթիէկտ պէտք է անուանուի նիշդ 
այնպէս, ինչպէս այն գոյութիւն ունի 
բնութեան Աէջ։ իրաւաբանական հետա-
զօտութեան օբիէկտը չի կարոդ «կնքուել» 
կամայսւկանօրէն. այն պէտք է կոչել, 
անուանել այնպէս, իԱչպէս նանաչուած, 
հռչակուած է օրէնքով, պետականօրէն: 
Մինչդեռ առանձին հեղինակներ փոխա-
նակ օզտազործելու ուսումնասիրութեան 
օբիէկտի սահմանադրական անուանումը, 
օգտագործում են անդէմ անուններ։ Այդ 
հանգամանքը խառնաշփոթութիւն է 
մտցնում հետազօտութեան մէշ եւ յան– 
գեցնում է իրաւաբանական ու քաղաքա-
կան ոչ նիշդ հետեւութիւնների եւ եզրա– 
կւսցութիւնների»: 

Արդ , ո՞վ չգէաի , որ ((.բնութեան 

մ ԷԼ գոյութիւն չի ունեցել» Հայաստա-

նի Բուրժուական Հանրապետութիւն Տ Եւ 
ո 4. ԼԳետէ • "Ր "խալ անունը անտեղեակ 

մարգկանց վրայ սխալ տպաւորութիւն է 

թողնում , բաբո յական խառնաշփոթու-

թիւն ստեղծում եւ իրաւաբանական ու 

քաղաքական սխալ եզրակացութիւնների 

մղում՛ յ Ուրեմն , միշտ էլ միակ լաւագոյն 

ելքը գոնէ ճիշգ անունը գործածելն է տ 

Եսայեանի գրքի առածին բաժնում 

խօսւում է նախախորհրդային Հայաս-

տանի ներքին կացութեան, մանաւանգ 

20 թուականի վերքի մ ի Լա զգայ ին-ի բա-

ւական կացութեան , ինշպէս եւ Հ ա յ ֊ 

թրքական, Հայ-գերմանական, Հայ֊վը– 

րացական ու Հայ-ադրբէքանական, Հ ա յ ֊ 

անգլիական, հայ-ֆրանսիական, հայ-ի– 

տա լական, Հա յ֊ամ՝երիկեան , հայ-ռու– 

սական (սպիտակ եւ խորՀրդային) յա-

րաբերութիւնների մասին ւ Ի տարբերու-

թիւն մինչայժմեան խորՀրգային նոյնա– 

բնոյթ հրատարակութիւնների, էսայեա-

նի գիրքը իսկապէս որ յագեցած է ահա-

գին փաստական նիւթով եւ նկատելիօ– 

րէն բեռնաթափուած ընդհանուր գատո-

ղութիկներից > Բնական է , որ գրքում 

շատ բան է ասուած եւ այդ աս ուած ի 

մասին էլ ուրիշ շատ բաներ կարելի է 

ասել, գրական թէ բացասական, Հաս– 

տատող կամ Հերքող, յաւելեալ կամ վի-

ճաբանական : Մեր ծրագրից ու նպատա– 
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էլից, սակայն, զուրս Է գիրքն Ը.սսէ Էս-

թետն քննութեան առնելը % 

Բայց արժէ յիշատակել որոշ պար– 

բ երութէւններ, ցոյց տալու Համար, թէ 

Եսա յեանն ինչպէս է պատկերացնում է– 

րերի վիճակը՛. Նա գրում է՛ 

«Հայաստանի Հանրապետութեան մի– 
ջազգսւյ ին–իրսււական դրութիւնը 1920 
թուի վերջին կարելի է բնութագրել այս-
պէս • այն որպէս «ինքնուրոյն» ու «ան-
կախ» պետութիւն ապրում էր իր ձեւսւ– 
ւորման պրոցէսը եւ միջագգայ ին-իրա-
ւական տեսակէտ ի ց օժտուած էր միջազ-
գային իրաւունակութեամր ու գործու– 
նակութեամր եւ հանդէս էր գալիս որ– 
պէս միջազգային իրաւունքի սուրիէկտ։ 
Որպէս այդպիսին նա միջազգային-իրա-
ւական ճանաչում ստացաւ ինչպէս մի 
շարք րուրժուական պետութիւԱների, 
այնպէս էլ Սովետական Ռուսաստանի 
կողմից»: 

ինչպէս այսպիսի ուրիչ գէպքերում , 

Հեղինակը, սակայն, չի կարող չաւելա– 

Տընել իր Հբայց»ով կամ առանց Հբայցֆի 

վերապաՀումները ւ Ուստի Նա անմ իրա-

պէս «ճչգում» է ք թէ՝ 

«Իրերի փաստական վիճակի տեսա– 
կէտից Հայաստանի Հանրապետութեան 
դրութիւնն այլ էր. նրա սուվերէնու– 
թիւնր վաղանցիկ էր» ։ 

Միաժամանակ չի զլանում մի ան-

գամ եւս մերկացնել բուրժուա կան պե-

տռ ւթիւններ ի կեղծաւորութիւնն ու շա-

հախնդրութիւնը ել պանծացնել «միա յն 

Սովետական քհուսատանի» Հրե չտա կա– 

յիԴ բարեացակամ ութ իւնն ու անչաՀա– 

խնդիր վերաբերմունքը : 

Գրքի երկրորդ բաժինը կոչլում է 

«Հայաստանի Սովետական Աոցիալիստա– 
կան Հանրապետութիւնը» - Ատիպուած 
ենք նշել, որ այդ անունը եւս Հբնու– 

թեան մ էշ գոյութիւն չունեցած» անուն֊ 

ներից է՛. Գա յանի է , Որ երկրի խորՀըր– 

գայնացումից յետոյ պետութիւնը կոչ– 

ւում էր «Հայաստանի Սոցիալիստական 
Խորհրդային Հանրապետութիւն», որը 
1 7 տարի անց՝ նոր ՍաՀմանագրոլթիլն 

ընգունուելոլց յետոյ, դարձաւ « Հ ա յ կ ա – 

^ ^ Ա Գ Ի % 

կան Խորհրդային .Սոցիալիստական Հան-
ր ա պ ե տ ո ւ թ ի ւ ն » , չՀ աչուած Հետագայ 

լեզուական խոշտանգումները է Եսայեանն 

այգ բաժնի Հենց "ԿղւԻյ բաւական աը– 

պաւորիչ տողեր Է գրում Հաղգերի ինք– 

նորոշման իրաւունքի» մասին, ասելով, 

ԲԷ՝ 

«Սուվերէնութիւնը ամէն ազգի ան-
կապտելի իրաւունքն է ։ Ազգը սուվերէն 
է՝ կազմակերպելու իր անկախ ինքնու– 
րոյն պետութիւնը, նա միաժամանակ 
ազատ է սեփական հայեցողութեամր լու-
ծելու տուեալ պետութեան շրջանակնե-
րում մնալու կամ մի այլ պետութեան 
կազմի մէջ մտնելու հարցը»: 

Հաստատում Է նաեւ, որ իր ժամա-

նակ «Հայ Ժողովրդի ազատագրական շար-
ժումը կազմում էր կեղեքուած ժալո– 
վուրդների ազգային - ազատագրական 
պայքարի օղակներից մէկը», ինչպէս եւ՝ 
«19–րդ գարի վերջին եւ 20-րդ գարի 
սկզրին Արեւմտեան Հայաստանը Թուր-
քիայի լծից ազատագրելու գաղափարը 
կազմում էր ամրողջ հայ ժողովրդի սւզ– 
գային-ազատագրական պայքարի բովան-
դակութիւնը», կամ՝ «Անկախութիւնը, 
որպէս ազատութեան ատրիբուտ, իւրա– 
յասաւկ է ամէն մի բանական էակի, էլ 
ուր մնաց, որ մի ամրողջ ժողովուրդ, 
մեծ թ է վաքր, ապրի աւսոնց այգ ան-
կապտելի գաղափարի»։ 

Սրանք միայն կարճ, անձեռն նմ ո յ շ՛-

ներն են է Այսպիսի խտացուած ու ծան– 

րակշիռ մտքեր շատ կարելի է մէՀրերել։ 

Որպէս սկզբունքէ Բայց պատմական ի– 

րողութիւնները ներկայացնելիս ու գնա-

հատելիս , Եսա յեանն աՀա թէ ինչ եզ-

րակացութեան է գալիս . 

«Աշխարհում գոյութիւն ունեցող բո-
լոր պետութիւնների մէջ աււաջին անգամ 
Սովետական Ռուսաստանը՝ բանուորնե– 
րի ու գիւղացիների պետութիւնը հան-
դէս եկաւ ժողովուրդների ինքնորոշման 
սկզբունքը, որպէս ամէն մի ժողովրդի 
անկապտելի իրաւունք, հետեւողականօ– 
րէն կեանքում իրականացնելու օգտին»։ 

Մ ի թ է ՞ ։ ինչոռլ Հենց Ռուսաստանը, 

այն էլ առաջինը ւ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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Iք ասն ասոր Հետաքրքրութիւն է ներ-

կա յացնում էսա յեան ի գրքի « Ս ո վ ե տ ա -

կան Հայաստանը՝ միջազգային իրաւուն-
ք ի Ա Ո Լ բ ի է կ տ » գլխի աոաԼին ենթա գլու-

խը ք որտեղ արհ՜արհւում են տեսական 

Հարցեր ։ Բանն այն Է , որ վէճեր կան, 

թէ որեւէ կաղմակերպուած պետութեան 

ներսում «սոցիալական յեղափոխութիւն) 

լինելու, դէպքում պէ տք է արգեօք Հին 

պետութիւնը իրաւականօրէն վերա ցոլե-

լու եւ նորը ստեղծուելոլ խնգիր առաԼ 

քաշել, այսինքն՝ գնել Հիրաւասուրեկ– 

տութեան եւ իրաւա յաԼորգոլթեանֆ 

Հարց, թէ ընգունել Հնի գոյութիւնը, 

շարունակութիւնը ։ Վէճի էութիւնը ա– 

ւելի մատչելէ գարձնելու Համար4 դի– 

մենք Հայաստանի օրինակին է Թէեւ Հա-

յաստանում իսկական իմաստով «սոցիա-

լական յեղավախութիւնֆ եւ ոչ էլ 

քաղաքական յեղափոխութիւն փաստօ-

րէն չի եղել, րայց են թա գրենք, թէ ե– 

ղել է , ինչպէս պնգում են կոմունիստ-

ները ւ Տամենայնգէպս, իշխանութեան 

արմատական փոփոխութիւն իսկապէս 

տեղի է ունեցել յ Արգ ւ այսօրուայ Հայ-

կական պետութեան իրաւական "կիգրՇ 

պէտք է Համարել 1 9 1 8 թ"Վ Մայիսի 

շ՚ծ-ը , թէ խորՀրգայնացման թուականը 

1 9 2 0 թուի Գեկտեմրերի 2-ը, կամ Նո-

յեմբերի 2^-ը, ինչ որ տուեալ գէպքում 

էական նշանակութիւն չունի $ Այգ ընդ– 

Հանոլր—տեսական խնգրի վերաբեբեալ 

խորՀրգային իրաւագէտները "կզրԻտ ^՜ 

ւեթ երկու խմբի են բամանուահւ Ոմանք 

գտնում են, թէ սոցիալական յեղափո-

խութեամբ ինքնաբերաբար նոր պետու-

թիւն չի ստեղեւում, իսկ միւսները պըն֊ 

գում են, թէ ստեգիլում է։ Գմուար չէ 

բացաարել, անշուշտ, թէ ո՛վ ինչ ասե– 

լով ի՛նչ է Հետապնդում եւ թէ այդ գ ը ֊ 

րոյթներից մէկն ու մէկի ընդունումը 

ի՛նչ գործնական Հետեւանքներ կարող է 

ունենալ այս կամ այն ազդէ Համար* Եւ 

Եսայեանը Հան գամ անօրէն քննութեան է 

առնում արտա յա յտուած տեսակէտները , 

ինքը կանգնելով նրանց կողմը, ովքեր 

Հինը շաբունակուելու դրոյթն են պաշտ-

պան ում է Լաւ Է մԷԼրերել նրա եզրակա-

ցութիւնը յ 

«Ամփոփելով մեր ասելիքը սւրծար՜ 
ծըւած պրոբլեմի շուրջը, - ասում է Ե– 
ոայեանը, - կարելի Է հաւաստել, որ սո-
ցիալական յեղափոխութեան յաղթանակի 
ուժով միջազգային իրաւունքի նոր սու-
բիէկտ ինքնին չի ծնւում, այլ անընդմի– 
ջելիօրէն պահպանւում է նախկինը, որը 
նոր պայմաններում մարմնաւորում է 
պետական իշխանութիւնը իր ձեււքը վեր– 
ցըրած նոր եասարակական դասակարգի 
շահերը: «Ազգային պետականութիւն» եւ 
«պետութիւն» հասկացողութիւները 
քննարկելով փոխադարձ կապի մէջ եւ 
միջազգային-իրաւական պրոբլէմի լոյսի 
տակ, կարելի է ասել, որ միջազգային 
իրաւասուբեկտութեան աղբիւրը տուեալ 
ժողովրդի պետականութիւնն է յ Տուեալ 
սուվերէն պետութիւնը միջազգային ի– 
րաւունքի սուբիէկտ է ոչ թ է նրա հա-
մար , որ նրանում քաղաքական իշխա-
նութիւնը գտնւում է այս կամ այն հա-
սարակական դասակարգի ձեււքում, այլ 
որ սւււկայ է հասարակութեան քաղա-
քական կայուն կազմակերպութիւն է 

Տուեալ ժողովրդի պետականու-
թեան, այսինքն կայուն քաղաքական 
կազմակերպութեան անընդմիջելիու– 

թեան փաստից բխում Է ա յ գ պետու-
թեան միջազգային իրաւասուբեկտու– 
թեան անընդմիջ ե լիութեան սկզբունքը : 
Դա իր հերթին նշանակում Է , որ տուեալ 
սուվերէն պետութիւնը միջազգային ի– 
րաւունք ի սուբիէկտ է հանդիսանում ան– ֊• 
կախ նրա սոցիալական եւ քաղաքական 

կսսաւցուածք ից» ՚ 

Այս է Եսայեանի տեսակէտը տուեալ 

Հարցում: 

Դրանից էլ բխում Էտ օրինակ, Ե– 

սա յետնի Հետեւեալ Հաստատումը, թէ՝ 

«Հայաստանի պետական անկախու-
թիւնը Սովետական Ռուսաստանը ճանա-
չել է դեոեւս 1920 թուի Օգոստոսի 10-ի 
ոուս-հայ կական համաձայնագրով» , իսկ 
«Սովետական Ռուսաստանի կողմից սո-
ցիալիստական Հայաստանի ու նրա կա-
ռավարութեան նանաչման թուականը 
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պէտք է համարել 11)20 թուի Դեկտեմ-
բերի 2-ը» յ 

Այս գրոյթից ելնելով է , որ Ե՛՛այ– 

եանր եզրակացնում է , թէ 

«Հայաստանի նախկին բուրժուա կսւ Ա 
հանրապետութեան կառավարութեան 
կնքած քաղաքական բնոյթի բոլոր պայ-
մանագրերը, որպէս ժողովրդի շահերին 
չհամապատասխանող, չեղեալ յայտա– 
րսւրուեցին Սովետական Հայաստանի 
կողմից: Ջեղեալ յայտարարուեցին ստըր– 
կացուցիչ փոխառութիւններն ու պարտ-
քերը։ Դրա հետ մէկտեղ Սովետական 
Հայաստանը ուժի մէջ պահեց նախկին 
իշխանութեան կողմից կնքուած տնտե-
սական ու վարչական բնոյթի մի շարք 
պայմանագրեր: Սովետական Հայաստա-
նի միջազգային–իրաւական պրակտիկան 
ցոյց է տալիս, որ նա յախուռն կերպով 
չմերժեց նախկին Հայաստանի Հանրա-
պետութեան միջագգային-պայմանա գրա-
յին իրաւունքներն ու պարտակսւնութիւն– 
ները : • • • Այսպիսով, սովետական իշ-
խանութիւնը ո՛չ միայն պսւհպանեց Հա-
յաստանի իրաւասուրեկտութիւնը, այլեւ 
նրան դարձրեց իմպերիալիստական աշ-
խարհից միանգամայն անկախ սոցիա-
լիստական պետութիւն»: 

Մէ^բերումներն անում ենք առանց 

մեկնաբանութեան, քանզի ինքնին արգէն 

պարզ կերպով արաա յա յա ում են Հեղի-

նակի տեսակէտները է 

Եսա յեանն իր գրքի երկրորդ բաժնի 

չորս գլուխների մ էջ յա Հո ր գա բա ր կանգ 

է առնում ո՛չ միա յն (մորՀ րգա յին Հա-

յաստանի կազմաւորման ընթացքի, մի– 

ջ՛ազգային իրաւունքի սուբիէկտ մնալու 

Հարցերի վրայ, այլեւ չարա գրում է 

խորՀրգայնացումից յետոյ եր կրի ունե-

ցած միջազգային պայմանագրային կա– 

պերի բնոյթն ու ձեւերը , արտաքին յա-

րա բե ր ութի ւններ ի գծով պետական մար-

մինների կազմն ու գործոլնէոլթիւնը եւ 
ա յ յ ն % միշտ ելնելով եզրափակման մէջ 

ձեւակերպած այն միանգամայն վիճելի 

ԴՐ՞յթԻտ» թէ «սովետական իշխանու-
թիւնը Հայաստանում հայ ժողովրդի 
ազգային իշխանութիւնն Է։ Այն, - իբր 

թէ, - հաստատուել Է հայ ժողովրդի 
կամքով, հայ ժողովրդի կողմից, հայ 
ժողովրդի բարօրութեան համար» : թող 
լինի՝ եթէ Հնարաւոր է , խանգարող չը– 

կայ՛, Աիայն թէ՝ իսկապէ՛ս լինի–. Սակայն 

գիտենք յ որ մինչա յժմ եան պատ մ ու– 

թիւնն ոլրիչ բան է ասում է Այգ դէպ– 

քու մ | ինչի՛՛ն Հաւատալ, գառն իրակա– 

նութեա՚նը , թէ գեղեցիկ յայտաբարու-

թի ւններ ին ֊. Միթէո «սովետական իշխա-
նութեան յաղթանակով Հայաստանը 
դարձաւ իսկապէս անկախ , ինքնուրոյն 
պ ե տ ո ւ թ ի ւ ն » , - ինչպէս պնդում է Ե– 

սա յեանը է 

Եսա յեանը եզրափակման մէջ անդրա-

դառնալով առաջին աշխար Համ արտի կոր-

ծանարար Հետեւանքներին՝ Հա յ ժողո– 

վըրդի Համար, մեր Հողային անչափ կո-

րուստներին, ազգային ու պետական Հե-

տագայ մասնակի վերածննգին , իր խօս– 

քը աւարտում է լաւատեսօրէն, գրելով, 

թէ՝ 

«Հայ ժողովուրդը պատմական ա– 
նարդաբութիւնների միակ զոհը չ է : 
Տարբեր ժամանակներում զօրեղները յօ– 
շոտել, թալանել են իրենց զոհերին1 թոյ լ 
ու անզօր ժողովուրդներին ու նրանց պե– 
տութիւնները։ Սակայն սրա հետ մէկ-
տեղ նոյ ն պատմութիւնը աւելի կամ 
պակաս չափով, վաղ թ է ուշ անսւրդա– 
րութիւնները վերացնելու պատմական 
օրինակներ է ցոյց տուել»: 

Այստեղ լիովին միանալով Հեղինա-

կի տեսակէտին ու գրքում արտայայտո-

ւած Հայաբնոյթ արդար ցանկութիւննե– 

րին փակենք նաեւ մեր խօսքը է 

1 9 5 8 թուականից սկսած է Հայաս-

տանում պետականագիտութեան Գ^՜ոէԼ 

լոյս են տեսել բաւական թուով Հայե-

րէն ու ռուսերէն աչխատութիւններ եւ 

յօդուածներ յ թէել նրանց բո վան դակու– 

թիւնն ու գաղափարական մակարդակը 

տակաւին շատ է Հեռու ղոՀացուցիչ լի-

նելուց, այնուամենայնիլ անժխտելի է , 

որ իրականում կայ աստիճանական յա– 
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էւաֆաղէմութէւն , ծաւալում եւ խորա-

ցում , ճչմարտութեանը այս կամ այն 

ձեւով մօաենալոլ ճիգ, Լոէ՜Ր$. Հարցա-

դրումն/, ր առա ջ քաշելու եւ պատշաճ 

պատասխան ձեւա կերպ ելո լ քաղաքա ց Էա-

կան վերարևրմ ունք է ԲացԷ ա յգ , պետա– 

կանադիտոլթեանը առընչուող Հարցեր 

են արծարծւում նաեւ ոչ—մասնադիտա– 

կան է ս ՚ յ լ բնոյթէ Հրատարակութիւնե-

րէ, նոյնիսկ արուեսաէ ու գեղարուես-

տս* կան գրականութեան մ է ի կայ աւե-

լին • Ժողովրդի կեանքի առօրեայ ար-

աա յայաութիւնների ոլորտում զգացւոււէ 

են անընդՀատ խմորումներ , որոնք ցոյց 

են տալիս , թէ մարդկանց Համար ի նշ 

կշիռ է ձեռք բերում պետական կազմա– 

կերպուածութեան սկղբունքը, Հրապու-

րում ու գործի մզում տ Գրանք թարմ ա– 

ց բնում են Փա ւաքա կ ան մթնոլորտը, ա– 

ռաւել լիցքաւորում կենսունակ ուժերէն 

եւ Հորիզոն բացում > 

Այգ բոլոր տեսանելի ու անտեսանե-

լի իրողութիւններշ, ձեւակերպուած ու 

անձեւակերպ տրամադրութիւները ներ-

շնչում են Հաւատալ, որ գործ ունենք 

պետական իրաւաղիտակցութեան ձեւա– 

ւոր մ ան , նրա Հաւաքական գործօն դառ-

նալու երեւո յ թ ի Հետ։ Այգ ճան ապար Հը 

ինքնին երկար է , կեռմաններով լի եւ 

ճիւղաւորուածէ Մենք ցանկացանք պար-

զապէս ուրուագծել այգ ճանապարհի 

մանրանկար պատկերը ։ Եւ քանի որ ամ-

բողջ ճանապարՀի պատկերը տալու մեր 

փորձը ընդամէնը մի յօդուած է , թռու-

ցիկ ակնարկ, չունենք նաեւ Հարցն իր 

լայնութեամբ ու խորութեամբ ներկա-

յացրած լինելու որեւէ զգացում։ 

Մինչդեռ Հայաստանում նկաաուոզ 

էրաւաղէտական աշխուժացումը չէ կա-

րող Հայութեան ճակատագրով ապրող-

ներէն արդար գոՀունակութէւն չպատ– 

ճառել։ Իրաւագէտութէւնը մչակոյթ է . 

Հոգեկան աճէ եւս մէ արտայայտութիւն, 

նուաճում: Բայց միաժամանակ նաեւ 

զէնք, Հանրայէն սեփականութիւն եւ 

Հարստութէւն է Այդ զէնքը չի կարող կեր– 

աըւել ու գործածուել, եթէ Ժողովրդի 

իրաւազգացման ու իրաւագիտակցու– 

թեան դաչտը անմշակ է կամ որոշ ժա-

մանակով բարձիթողի մատնուածէ Յի-

րաւի , ի"նշ կարող են անել անՀաա, թէ– 

կուզ եւ խորաՀմոլա ու ճարտար էրա– 

ւագէտ մտածողները, ի՞նչ կարող են ա-

նևլ թէկուղ եւ ամենակորովի ու ամենա– 

եռանդուն Հանրա յէն գործէչները, երբ 

իրենց թիկունքում չեն զգում խլրտացող 

ու գիտակից բաղմութիւնների ուժն ու 

ապաՀով չնշառութիւնը ։ Հանրագումարի 

բերել տուեալ Հաւաքականութեան ըն-

դերքում խմորուող տրամագրութէւն– 

ները, ձեւակերպել եւ ապա պատրաստի 

ընդհանրացումների կերպարանքով ներ-

կա յացնել նոյն Հաւաքականոլթեանը , 

լուսաւորել նրա Հաւաքական միտքն ու 

ճանասլարՀը, - ահա՛, մեր կարծիքով, 

ճշմարիտ իրաւագիտութեան կոչումը։ 

Հայ իրականութեան մէջ, կեանքի փոր-

ձից դատելով, երբեք ապարգէւն չեն 

անցնէ աղգայէն պետականագէտութեան 

կենսական հարցերի արծարծումները տ 

Ընդհակառակն, քանի որ արդէն է պաշ-

տօնէ էրաւագէտներէ աշխատանքներից 

առա^ ու նրանց զուգընթաց , գոյութիւն 

ունեն Համազգային տարերային խմո-

րումները է Պետականագիտութիւնը, Հա-

մապատասխան տեսական ու գործնական 

կարիքների գոհացում տալուց բացի , 

թերեւս կարող Է նաեւ առաւել ամրա-

պնդել ու զրահաւորել ազգային միտքը, 

միշտ լռելեայն յիշեցնելով, ոբ պետու-

թիւն ունենալն ու պահելը միայն բաբի 

ցսւնկու թեան ու ձգտման արդիւնք չէ » 

այլ ուղղակի բազմաճակատ պայքարի 

տեխնիկա, ամէնօրեայ աչառութիւն, 

առաջին Հերթին սեփական անելիքն ա– 

նելու անսասան դէտակցութէւն յ թերեւս 

կարող է կրկին անգամ յիչեցնել, ոբ ոչ 

ոք այս աշխարհում ուրիշի Համար սովո-

րաբար պետութիւն չի ստեղծում ու 

պաշտպանում , ոշ մեծը, ոչ էլ փոքրը , 

ոչ մերձաւորը, ոչ էլ Հեռաւորը, եթէ 

մէքաեղը փոխադարձ շաՀակցութեան 

բարոյական կամ նիւթական կռուան 

չկայւ 

Լ. Մ • 
(Շար. 2 հւ վհրյ) 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • 

ԱՐՏԱՇԷՍ 0ՐԱ9-ԵԱՆ 

Ա Կ Ն Ա Ր Կ 

ՀԱՅ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ 

«ԺՐ. ֊ ԺԹ. ԴԱՐԵՐՈՒ ՀԱՑ ԿԱԿԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ» 

կ . Լ . ՑովհաննէւսեաՈ 

Այս գլուխը սա ի պոզա բա ր շատ մը կրկնութիւնն եր կքէ պարունակէ 

բաղդատած նախորդներուն ւ Հեղինակը չէր կրնար խօսիլ Ժէ՝ —ԺԳ • դարե-

րու շինութիւններու մասին աո.անց նախապէս արդէն գոյութիւն ունեցող 

շինութիւններուն ակնարկելուտ Հայաստանի կառուցողական արուեստը 

Հետեւողական է եւ ինքնուրոյն ։ Եթէ դարերու ընթացքին շատ բնական 

կերպով իր սահմանակիցներէն աղդեցութիւններ կրած է , սակայն երբեք 

չէ կորսնցուցած իր աւանդական ինքնուրոյն ձեւերը է 

ՀԱկնարկ Հայ ճարտարապետական պատմութեան^ը եթէ մէկ Հե-

ղինակի ղրիչէն ելած ԸէէաՐ ՝ բոլորովին տարբեր պիտի ԸԷԼաԲ 1 Այնուամե– 

նայնիւ, ՀովՀաննիսեան , իր այս բաժինով, լիէ է ւլի էլամ բ ողջացնէ նախորդ 

դլուխներուն պակասը տ Անիկա շատ գեղեցիկ կերպով մեղի կը ներկայացնէ 

Հայաստանի քաղաքաշինութեան մէկ պատկերը, աշխարհիկ շէնքեր , տու-

ներ յ Հիւրանոցներ ( թրմուղներ , քարաւանատուներ յ արդիական չէնքեր , 

խանութներ , եւա յ յն ք ա յսինքն ա յնպիսի կառուցուածքներ , որոնք տնտե-

սապէս չաՀաբեր կրնային ԱԼԼաէ5 Ջէ մոռցած ակնարկել ճանապարհներու 

ցանցին, ինչպէս եւ այն բազմաթիւ եւ այլազան կամուրջները, որոնք ա յգ 

ճամբաները իրար կը կապէին տ 

Հայաստանի պէս վաճառաշահ երկրի մը Համար, շատ կարեւոր է ր , 

լաւ քարաւանատուներ ունենալէ Անոնցմէ մեզի Հասած են (ծ՝ա լի շի , ներքին 

Թ՝ ալին ի , Ետ յ լի ի եւ Ա էլիմ ի քարաւանատուները կա ռո լցուած սրբատաշ քա-

րերով ։ Ասոնց յատակագիծը շատ պարզ է , քառանկիւն աղեղներով միա-

ցած, մոյթերու երկու շարքով բաժնուած երեք մասի կամ նաւի ւ Մ իքին 

մասը ընգՀանրապէս աւելի լայն էէ ՀՀատ աղօտ կերպով լուսաւորուածէ 

ճամբորդներու Հանգիստին Համար ալ կը պարփակէին մէկ քանի սենեակ տ 

Գտնուած են շատ աւելի մեծ քարաւանատուներ, որոնք, Հանգիստի սեն-

եակներէն գուբս , ունէին սպասման սրաՀ , արՀեստանոց յ խանութ, ճաշա-

րան , եւայլն ։ Եւ որպէսզի այս քարաւանատուներու մէԼ մեծ քանակու– 

թեամր ամբարուած ապրանքը կարելի ըԱար պաշտ պան ել արտաքին յար-

ձակումներէ, շատ ամրակուռ կերպով կը շինուէին անոնք, շատերը ու-

նէին նոյնիսկ իրենց պաշտպանողական ամրոցները, կիսակլոր, Հզօր աշ-

տարակներով օժտուած ։ Անիի մ ԷԼ գտնուած են նաեւ միմիայն ճամբորդ– ՚ 

ներու յատուկ կառուցումներ, մինչել 3 9 սենեակներով, որոնք կը կոչուէին 

Փնտոլկ , ռր արաբերէն զՖունաուք»ն է ։ «Պանգոկ»ին աղաւաղեալ մէկ ձեւը ( 

ԱչխարՀիկ շինութիւններու կարգին, ՑովՀաննիսեան շատ կարեւոր 



^ Ա Գ Ի V 

նորութիւններ կու տայ մեզի՝ կամուրքներուն առընշոլթեամբ յ թ՝էպէտեւ, 

իբրեւ Հետեւանք պատերազմներու, շատերը բոլորովին անհետացած են, 

մնացածներն ալ ի սպառ, կործանած վիճակի մ ԷԼ, այսուհանդերձ, ա– 

մ ԷԼ մինշեւ այսօր աչքի կը զարնեն վարպետ կառուցողներու գործե-

րը։ (Անի , Ա անահին. Աշտարակ, ԷղԷգնաձոր , Գառնի, եւայլն) ։ Ասոնցմէ 

ամենամեծը Ախոլրեան գետի վրայ ձգուած Ջըրփըլըի կամուրջն է , » / » 3 0 

մեթր տրամագիծով աղեղ ունի, ^ւ/^ ամբողջ երկարութիւնը 125 մեթր է ։ 

Շատ հետաքրքրական է իր մէԼէն անցնող խողովակներուն ցանցը, «ր ք»*./» 

կը փոխագրէ մէկ ափէն միւսը; 

Շատ հետաքրքրական է ԺԲ. /լարուն շինուած Վան են ի թագուհիին 

կամուրջը, շինուած Գեբէդ գետի վրտյ ։ Անիկա ունի 1 7 , 5 0 մեթր տրամա-

գիծով աղեղ մը, որ մինշեւ այսօր գոյութիւն ունի։ Տարութիւնեան կը 

վկա յէ , որ տակաւին այսօր 8 թոննոց ծանր կառքեր անոր վրա յէն էլ անց-

նին X 

կան նաեւ բազմաթիւ դղեակներ, անառիկ բարձունքներու վյ/այ կա-

ռուցուած եւ աշտարակաւոր հզօբ պարիսպներով ամբացուած է 

Օրինակի համար, Ամ՝բերդը, Լոռին, Տիգնիսը, ԲԼնին, եւայլն, ա– 

ռանց հաշուելու կիլիկեան Հայաստանի ստուարաթիւ դղեակները, որոնք 

տակաւի9 շեն ուսումնասիրուած, կ՝ԸսԷ Տարութիւնեան ։ 

Հեղինակը մանրամասնօրէն կու տայ վերոյիշեալ դղեակներէն՝ Վահ-

րամ իշխանի կողմէ կա ռուցուած Ամրերդի նկարագրականը։ Բաղնիքը իր 

կաթսա յատունով եւ լողարանով, որոնք կաւէ խողովակներով Արա գաճ էն 

քուր կը ստանային ։ 

զԱմբերդը, - կ ՚ Ը ս է Ցովհաննիսեան, - հայ ճարտարապետութեան 

աշխարհի լաւագոյն անսամ բ/ներից մէկն է ) ։ 

ՀՐ • գարուս վերքերը եւ ԺԱ • գարու սկիզբն երր Հայաստանի դղեակ-

ներու հետ զուգահեռ կը տեսնենք բազմաթիւ վանքեր։ Իրաւ է , թէ անոնց-

մէ շատերը հիմնուած են թ՝. գարուն, սակայն ժամանակի ընթացքին, զար-

գանալով , ժ(՝ • եւ ԺԳ • գաբերուն արդէն կատարեալ ճարտարապետական 

անսամբլներ կազմած են։ Այս կարգի վանքերուն մ ԷԼ մասնաւորապէս աչքի 

կը զարնեն Աանահինը , Հաղբատը , Գեղարդը , կեչառիսը , Հաղարծինը , 

Գոչավանքը, Մ արմաշէնը , եւայլն : 

Այս վանքերուն մէԼ ամենաաչքառու մասը գաւիթներն ու ժամա-

տուներն են է Ասոնք ընգՀանրապէս վանական ամբողիւթեան (00ա,բ1^6) 

ամենագլխաւոր եկեղեցիին արեւմտեան պատին կցուած սրահներ են, կեգ– 

բռնական չորս կամ երկու սիւներով, կամ առանց սիւնի, խաչաձեւ կա-

մարներով (որ ես Լքանա կամար կ՝ անուանեմ, Ա. 0 •) ։ Օւրէչ սրահներ ալ 

կան, որոնք ծածկուած են ճիշդ ու ճիշդ բնակելի տուներու նմանոլթեամբ, 

այսինքն՝ Հազ արա շէնով է 

Զանգակատուներուն կը Հետեւին ազբիւրները, որոնք յաճախ շատ 

գեղեցիկ ճակտոններով օժտուած կ՝ըԱային ։ ՎերԼապԷս, կան նաեւ բազ-

մաթիւ յուշարձաններ եւ խաչքարեր, մինը միւսէն գեղեցիկ։ 

Տ Ա Թ Ե Ի 

Տաթեւ՝ Հաւանօրէն Ե՛ գարուն շինուած է՝ Գոբիսի շբԼանի Համա-

նուն գիւղին մ է ի նիւ նիքի թագաւորութեան 4 8 վանքերէն ամենագլխաւո-

րը եղած էէ Ժ– գարուն Հոն ապրած են բազմաթիւ վանականներէ Սելճուք՜ 
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եան չրչանին մեծ վնասներ կրելով Հանդերձ , ԺԳ ՚ գարուն կլլ սկսի վերջ-

նականապէս ձեւաւորոլիլ: ԺԳ • գարու, կէսին արդէն իր Համալսարանով 

եւ. անոր կից մանրանկարչական դպրոցով շատ ծանօթ մչակու.թային կեղ– 

րոն մ ր եղած է է 

Տաթեւի վանքի ամենագլխաւոր եկեղեցին եղած է ըսա բաւականի 

Պօղոս-Պեարոս եկեղեցին՝ կա ոո լցո լած 896 թ՛ ՑովՀաննէս վանահօր 

կողմէ : կան նաեւ ԺԳ՛ գարուն չինոլած՝ աւեԱ, Համեսա չափերով՝ Լոս֊ 

սաւորիչը , Աստուածածինը , եւայչն . . . 

Այս վանքին նչանաւոր կոթողներէն մին ճօճուող սիւնն է՛. Տա թեւի 

վանքը, ամբողջովին պաբսպապաա ԸԱաէ"Վ <, ներքնապէս կա ռո լցուած են 

բնակելի չէնքեր , խանութներ , բաղնիք , եւայլն I 

Ս Ա ՛ե Ա Հ Ի *ն 

Այս եւս, ինչպէս Տա թելը, նախապէս յղացուած յա տա կա գծի մը 

վրայ չէ շինուած, այլ դարերու Հոլովումի մէկ արդիւնքն էւ Այս ամբող-

ջութեան Հնագոյն յուշարձանը , Ասաոլածածնայ եկեղեցին, կա ռո լցուած է 

Ժ ՚ գարու առաջին կէսին, Արաս Բաէլրաաունիի շրջանին ։ 1&ոսրո– 

վանոյշ թաղուՀին կը կանղնէ Ամենափրկիչը։ Այս երկու յուչաբձանները 

րնդՀանուր ամբողջութեան ղլյսաւոր կոթողները կը կաղմեն ։ Այս յուշար-

ձանն ե ր ո ւն միջեւ գանուող տարածութեան մէջ է , որ, Հետագային , ԺԱ՛ 

գարու անուանի ղիանական Գրիգոր Մագիստրոսի ճեմարանը Հիմնուած էէ 

ԺԲ • գարուն աւելցուած են Ս • Գրիգորի եկեղեցին եւ գրատունը Տ 

Գրատունը ունի քառակուսի յատակագիծ ել ծածկուած Է կեդրոնական 

ղմբէթով մը պաաերու միջին մասերուն կանգնած խիստ գեղեցիկ աէ՜կո– 

ր ա թ փ ֆ եռասիւներոլ վրայ, խաչաձեւող ջլանակամարներու վրայ յեցած ։ 

1181–/ ՛Տ ՛ , Ս անահին ի երկու եկեղեցիներուն արեւմտեան կողմը կը 

բարձրանան երկու գաւիթներ , որոնք ծածկուած են նոյնպէս գմբէթով եւ 

հԱ լա-ոաւո բուին գմբէթներու գագաթին վրայ բացուած բոլորակ լուսա– 

մ ուտով ; 

1%11-ին կը բարձրանայ աւելի մեծ գաւիթ մը , որ կը կ ո չուի նախա-

գաւիթ Ասաուածածնայ եկեղեցլոյ ։ Սա բոլորովին կը աարբերի միւսնե-

րէն տ էոանաւ է , երկու շարք ցածլիկ սիւներէ կազմուած ։ կը լուսաւորուի 

արեւմտեան կողքին վրայ գտնուած կամարակապ մեծ բացուածներէ է 

Շատ Հետաքրքրական ել բացառաբար գեղեցիկ Է զանգակատունը 

կառուցուած ԺԳ * գարուն ։ 

V ան ահին ի ճարտարապետութեան շատ մօտ Է Հազբատը, որ անկէ 

մօտաւորապէս 7 քիլոմեթր Հեռու կը գտնուի յ 

Հ Ա Ղ ք* Ա Տ 

Հաղբատի ընգՀանուր կազմը ութ չէնքեր է կը բաղկանա յ . ի միջի 
այլո9՝ զանգակատունը ( 1 2 4 5 ) Հիւսիսային պատին կից՚ վանքին սեղանա-

տունը, գաւիթը ( 1 2 7 5 ) եւ բնակելի տուներ. ինչպէս նաեւ՝ մեծ գաւիթը 

( 1 1 8 5 ) ։ Գլխաւոր եկեղեցին է Ա. կան, Հիմնուած՝ Խոսբովանոյշ թագու– 

Հիի կողմէ ՛. Միւս եկեղեցիներն են՝ Ա. Աստուածածին եւ Ս՛ Գրիգոր է կան 

նաեւ զանգակատունը, գրատունը, մառանը ել սեղանատունը։ 

Ս՛ Նշան եկեղեցիին կից կ ա յ ժամատուն գաւիթը ( 1 1 8 5 ) ։ Բոլոր 
ծածքերը ջլանա կամա րա յին են ւ 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 



ք ՝ Ա Գ Ի 1 » 61 

Ա. Նշանի արեւելեան պատի ճակտոնի տակ գանուող քառանկիւն 

խորշին մ է լ կը գանուին Գուրգէն եւ Սմբատ թագաւորներու բարձրաքան-

դակները , չէնքի մաքէթը ձեռքերնին ւ 

Հաղբատի գլուխին մԷՀ, Հեղինակը շափազանց ժլատ եղած է թուա-

կաններ տալու։ Ութէն աւելի շինութիլններու Համար կու տայ միմիայն 

երեք թուական ։ 

Գալով Ա՛ Աստոլածածնայ եւ Ա. Գրիգորի, երկուքն ալ ԺԲ ՚ գարուն 
շինուած են է 

Համաղասպը ( 1 2 5 7 ) , մառանը եւ սեղանատունը ԺԱ ՚ գարունէ 

Գ Ե Ղ Ա Ր Դ 

Գեղարդ կամ Այրիվանք Հայաստանի ամենանշանաւոր վիմափոր 

կառոլցուածքն Էէ Անիկա կը գտնուի Երեւանէն 3 8 քիլոմեթր գէսլի արե-

ւելք, ապառաժ լեոներու կողքին, Հիմնուած՝ մօաաւորապէս Գ • գարունէ 

Բայց այգ շրջանէն գրեթէ ոչինչ մնացած է։ 1215—/»& Հիմնուած է կաթո-

՛ԼԻԿէն չրֆակայ ժայռերու ներդաշնակութեան՛բ կաոոլցուած պազալթ քարէ ։ 

Գեղարդի գլխաւոր եկեղեցին եւ վիմափոր կառուցուածքները իրարու 

կապոլաէԹ են է Հիւսիս արեւմտեան կողմը, Պռօշեան իշխանն եր ու տոՀմա– 

կան դամբարանը կը գտնուի ( որուն Հիւսիս արեւելեան մուտքը գէպի Աստ– 

ւածածնայ եկեղեցին կը տանի ։ 

Երկրորդ յարկի վրայ կը գտնուի Պռօչ իշխանի որդիճ Պապակի եւ 

անոր կնոՀ՝ Ո՚ուզուքանի դամբարանը (1288) , որ ունի չորս սիւն՚ գաւի-

թի ձեւով, կեդրոնական գմբէթային մասով։ 

Այր ի վանքի մ ԷՀ կան նաեւ զանազան չափերով չին ուած վիմափոր 

խուցեր, որոնցմէ մէկուն մէջ բնակած է նչանաւոր պատմաբան Ախիթար, 

որ կոչուած է Այրիվանեցի ։ 

ՏովՀաննիսեան այս գլուխի վերջաւորութեան կ՛՚ըսէ, որ Հայաստա-

նի մ էշ ուրիչ չատ մը վանքեր կան, որոնք աչքառու են իրենց պէսպիսու– 

թեամբ եւ մասնաւորապէս ճարտարապետական ձեւերու Հարստոլթեամբ, 

բայց ոչ մէկ անուն կու տայ Անշուշտ լաւ պիտի ըլլար, որ գոնէ անցո-

ղակի կերպով յիչէր մէկ քանի անուններ տ 

1080–»4««^ թուականներուն կը ստեղծուի Կիլիկի»յ Գուբինեանց իշ-

խանութիւնը , որ ԺԲ– գարուն վերջերը կը վերածուի թագաւորութեան; 

Այգ շրջանի խոշոր քաղաքն եր էն ծանօթ են՝ մայրաքաղաք Սիսը, ինչպէս 

նաեւ Տարսոնը, Ատանան, Անարզաբան, իսկ նչանաւոր նաւահանգիստներ՝ 

կոռիկոս ել Այաս ։ Այս քաղաքները իրար միացնող ճանապարհներուն վրայ 

շինուած են մեծ թիւով բերդեր՝ ինչպէս Լամրբոնը, Գագրակը, կապանը, 

ե ւ ա յ լ ն է 

Կիլիկիոյ ամենամեծ քաղաքը Սիսն էր։ Ըստ Կ՛ Լ– &ովՀաննիսեանի, 

կիլիկեան քաղաքները բուն Հայաստանի քաղաքաշինարարական սկզբունք-

ներով չինուած են, - որն է՝ լերան մը գագաթը տեղաւորուած միջնաբեր-

դը , պա չտպան ուած Հզօր պարիսպներով ։ 

կիլիկիա լեռնային երկիր մը ըլլալով, Հոն եւս բուն Հայասաանի 

նմանութեամբ գոյութիւն ունեցած են բազմաթիւ վիմափոր կաո.ոլցուածք-

ներ է 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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Այասի պարիսպները կը յիլեցնեն Անին ւ Անլու.լա. Հայ ժողովուր-

դը ԿիլՀկիոյ մէլ եւս կը շարունակէ եկեղեցիներ շինել, որոնք ընգՀանրա-

պէս պաղի չիքա կան եղած են % Այսինքն՝ երկայնական , Հեաեւելով , Հաւա– 

նօրէն, եւրոպական սովորութեանց ։ Գանուած են նաեւ գմրէթաւոր պա֊ 

ղի լի քներ, ինչպէս Աիս քաղաքի Ա՛ Աոֆիան ։ 

1275-ին, կիլիկի ան կը կորսնցնէ իր Հայկական թադաւո րութիւնը ւ 

(ԻԱ. դարէն մինշեւ. ժԳ. դարը, Հայաստանը, ոտնակոխ ղան աղան բարբա-

րոս ժողովուրդներէ, տնտեսապէս բոլորովին կը քայքայուի ՚. <իոզովուր֊ 

գը, բոլորովին յուսահատ, կը սկսի գաղթել ղէպի արաասաՀմանեան Հե-

ռաւոր երկիրներ, ի խնդիր ապահովութեան 1 Կը Հիմնէ նոր քաղաքներ 

Խրիմ ի մէԼ, Հասարակական բազմաթիւ էէն քերով՝ որոնցմէ մաս մը ԺԳ • 

եւ ԺԶ • դարերէն մինշեւ այսօր պահ պան ուա ծ են՛. Հին Խրիմ ի Ա. Խաշ 

վանքը, Հայաստանի վանքերու նմանոլթեամբ ունի սեղանատուն, բազմա-

թիւ բնակելի չէնքեր , աղրիւր , եւայլն ։ 

Երբ Ժէ ՚ գարու երկրորդ կէսին Հայաստան կը սկսի յարա բեր արար 

խաղաղ չբԼան մը ունենալ, Հակառակ օտար դաժան լուծին, կը վերսկսի 

ճարտարապետական ա շքառու կառուցումներու : հ) որ վիրապը ւ Գն դե վան-

քի Աստուածածինը , Մուղնին , Երեւանի Տէօրաւորը , էքմիածնայ Շողակա-

թը , Լենինականի Աստուածածինը, $աթեւի Անապատը, եւայլն ։ Այս եկե-

ղեցիներէն մէկ քանին օժտուած են զանգակատուներով ։ 

<ԻԷ ՚ գարուն, Հայաստանի ամենաաչքառու քաղաքը Երեւանը եղած 

էէ Հոս Է որ ամենամեծ քարաւանատուները շինուած են, ինչպէս Կիւրճին , 

Ջուղան , Ձ.ռաբը ք եւա յլն : 

Միւս կ ո ղ ՚ ք է , ԺԹ ՚ գարէն սկսեալ, արաասաՀմանեան գաղութները 

օրըստօրէ զարգանալով^ կը սկսին Հիմնել մեծ թիւով եկեղեցիներ, գրեթէ 

միչտ Հայաստանեան ոճով, ինչպէս Անթիլիաս, Լոնտոն, ԳաՀիրէ, Աղեք– 

սանդրիա , Ա ին կա փուր , եւայլն ։ 

Մասնաւորաբար նկատելի են Հայաստանի բնակելի չէնքերը, որոնք 

գլխաւորաբար երկու մասի կը բաժնուին, լեռնայինները եւ դաշտայիննե-

րը։ Լեռնայինները, ընգՀանրապէս, կազմուած են գլխատուն կոչուած 

ներքին կեդրոնական սենեակէ մը, շրջապատուած զանազան սենեակներով, 

մինչդեռ դաչտայիննեբը փռուած են կեդրոնական բացօթեայ տարածու-

թեան շուրջր ւ 

Լեռնային տուներու գլխատուն կոչուած մասը, կը ներկայացնէ բա-

ւական ընդարձակ քառակուսի տարածք մը, ծածկուած հագա րա շէնով, որ 

ընգՀանրապէս կը յենի չորս կամ երկռւ փայաեայ սիւներու վրայ է 

Մեզի Հասած գլխատուները, կ՚ըսէ՝ ՀովՀաննիսեան, մեծ մասամբ 

ԺԸ• եւ ԺԹ՛ դարերու գործեր են, իրենց ճարտարապետական ձեւերով 

սեբտօրէն կապուած դարերու խորքերէն եկած աւանդութիւներու Հետ: 

Այդ կը Հաստատեն յատկապէս Հսենոֆոնի նկարագրած Ե՛ գարու (Մ՛ Բ՛-

Ա՛) Հայկ ական բնակելի տուները է 

Իսկ գալով Հարթավայրերու բնակելի չէնքեբուն՝ անոնք ալ կապ– 

ւած են ուրարտական բնակելի չէնքերոլ Հետ, ինչպէս Արագած, կարմիր 

Բլուր , եւայլն ։ 

«Սրանով կ րոլորւում Է, դասական հայ ճարտարապետութեան 
զարգացման հինաւուրց դարերի խորքից եկող պատմութեան ուղին։ Այն 
տուե լ Է ինչպէս աշխարհիկ, այնպէս էլ պաշտամունքային կաոուցվածք-
ների հարուստ եւ կատարեալ ձեւեր, մտայղացման խորութիւն, ծարտա– 
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րապհտական կուււ աւանդներ եւ անուանի վարպետներ», - կ՚եզրակացնէ 
(ՀովՀաննիսեան է 

ԳԼՈՒԽ է . 

« Ս Ո Վ Ե Տ Ա Կ Ա Ն Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ի Ճ Ա Ր Տ Ա Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ը » 

Լ. Ա՝ • Րաբսւեան 

Աւելորգ է ըսել, որ մօտաւորապէս յիսուն տսւրի առաք Հայկական 

նորաՀաստաա կառավարութիւնը անցեալէն ոչինչ ժառանգեց, ի րաց տու-

եալ Հարիւրաւոր կիսակործան յուշարձաններէ, վկայ՝ Հին փառքերու, ո՛-

րոնք կարծես կ՛ողբա յէն օրուան թշուառութեան վրա յ : 

Ուրեմն, Հա յկական կառավարութեան առածին գործերէն մ ին կ՚ըլ-

լայ անմիքապէս զարկ տալ կառուցողական աշխատանքներու է Ականաւոր 

ճարտարապետ1 Ալեքսանդր քՒամանեանի կը յանձնուի պատրաստել նոր 

քաղաքներու յատակագիծերը յ 1924–/՛̂ ՝ Երեւանի, 1925–/^՛ Լենինականի , 

1928-^5»* կԼմիածինի, ինչպէս նաեւ 1Գ20–ին՝ Ախտայի, %որ Բայազիտի եւ 

Արարկիրէ յատակագծեբը ՀետզՀետէ կը վեր Լան ան յ 

Երեւանը, ըստ թամանե անի յատակագծին, բաժնուած է զանազան 

շրջաններու , - մշակութային֊.լուսաւորական Հիմնարկներ , բարձրագոյն 

դպրոցներ է առողջապահական , առեւտրական Հիմնարկներ , արգիւնաբե– 

րական ձեռնարկութիւններ , եւայլն X 

Ս՛ա յրա քաղաքի կեդրոնական մ ասկն ետք կու գան բարձրագոյն ո լե-

սումն ական Հաստատութիւնները եւ մշակոյթի թաղամասերը, ժողովրդա-

կան տունը , Գեղարուեստական Ուսումնարանը ք Երաժշտանոցը , եւայլն ։ 

Աակայն, կարճ ժամանակի ընթացքին , Երեւանի բնակչութիւնը այն-

պիսի Հսկայական չափով կ՛աճի, որ 1 9 3 9 եւ 1 9 5 1 - / 1 » , թ՚ամանեանի յատա-

կագիծը զանազան փոփոխութիւններու կ՚ենթարկուի տ 

թ՝ամանեանի ստեղծագործութեան գլուխ—գործոցը կառավարու թեան 

Տունն է , որմէ ետք կու գայ Օփերայի եւ Պալէթի Հսկայական շէնքը ։ 

թամանեան՝ Հրաշալի գաղափարը ունեցած է , Հասարակական բո-

լոր շէնքերը աւանդական Հայկական ճարտարապետութեամբ օժտելու, ինչ 

որ Երեւանին ինքնայատուկ երեւոյթ կու տայ » ԳիւրաՀասկնալի է որ ժա-

մանակին երիտասարդ յառաջդիմականներ, խստօրէն Հակառակած են օ՛ս-

մանեանի այդ գաղափարին՝ «արխայիկ* (ՀնագարեաՆ) որակելով զայն, 

բայց, ի վերջոյ, ^ տաբած է վերջնական յաղթանակը է 

Երեւանի աչքառու շէնքերըէ ի բաց առեալ վերեւ յ ի շո լածներ էն , 

Հետեւեալներն են, - Աթատիոնը, Մատենադարանը, Գիտութիւններու Ա ֊ 

կադեմիան, Կ ոնեակի գործարանը, Երկաթուղային կայարանը, էԱրմենիա» 

Հիլրանոցը, քաղաքային ծածկուած շուկան, Մ ոսկուա կինօ-թատրոնը, 

Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, Շահումեան Հրապարակը, եւայլն, եւ ա՛-

սոնց կողքին՝ անհամար բնակելի շէնքեր, որոնք, ընգՀանրապէս, ըստ գա-

րուս պաՀանջներուն, նոր ճարտարապետութեամբ շինուած են % 

Ե Զ Ր Ա Կ Ա 8 Ո Ւ Թ Ւ Ւ Ն 

«Ակնարկ Հայկական ճարտարապետութեան» գրքի ամենախոցելի 

կէաը լեզուն է I Ամբողջ գիրքը այնպիսի օտար բառակոյս,ի մը խորը թաղ֊ 
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ւած է , որ կը խոր Հիմ, թէ պ1"»Ի Ղ " ՚ յ °Ր մԸ՝ "V ^ մ ա " ն ա գ է ^ ե ր , որ-
պէսզի գ / ՚ ր ք թ Հայկական դիմագիծը մէիեղ Հանեն, խորունկ, 

րունկ պեղումներ պիաի ընեն է 

Երր ամէն կերպով կը ճղնինք ապացուցանել, «ր 9" գարէն սկսեալ 

մինչեւ ԺԳ՛ գար ինքնուրոյն, բարձրորակ ճարտարապետութիւն մը ունե-

ցած ենք, ^ ընգունինք նաեւ որ Հայ ժողովուրդը Համապատասխան, 

ինքնայատուկ Հայերէն բառեր ալ կերտած ըԱայ։ 

Օրինակ՝ Հազարաշէնք, Հա զար ալէն, ^ա</՛ սողոմաքաչ, ^ նշանակկ 

Հազարաւոր փայտէ գերաններով կամ ձողերով շինուած գմբէթ մը, որ 

յ ՚ ձ շ / ^ու. գ*»/ Հազարաւոր տարիներու խո բերէն ։ կասկած շկայ որ ասոր 

նման ուրիշ բառեր ալ կան, պէաք է փնտռել մեր այնքան Հարուստ 

մատենագրութեան կամ Հասարակ ժողովուրդի բառապաշարին մ ԷՀ։ 

Շատ լաւ (լ ըսէ Ս ՚ Վարգանեան իր Հայկաբան ժողովրդական բը– 

նակելի տուներու ճարտարապետութեան Հատորին մ է շ , թէ լրբօրէն կարող 

է Հարստանալ մեր ճարտարապետական բառապաշարը, եթէ օգտագործենք 

•ոյն բառերը, որոնք ժամանակին գործածուած են եւ սակայն այժմ մոռա-

ցութեան են մատնուած է 

Գիտական (է60հ111(յԱ6) օտար բառեր գործածելու Հարցը ինշքա՚ն 

կը կնճռոտի, երբ վայրկեան մը երեւակայենք, թէ ի՛նչ պիտի պատաՀէր , 

եթէ արտասաՀմանեան Հայ Հեղինակները, որոնք Եւրոպայի ել երկու Ա— 

մերիկաներու մէ^ ուսանած են, արտայայտուին ֆրանսերէն, իտալերէն, 

գերմաներէն , ան գլեր էն, սպաներէն դիտական բառերով ( այնպէս՝ ինչպէս 

կընեն մեր արեւելաՀայ եղբայրները, գործածելով ռուսերէնը, որ, վեր^ ի 

վերջոյ, դրեթէ միչտ աղաւաղեալ ֆրանսերէն է։ կատարեալ ք՝աբելոն տ 

Ջեմ գիտեր, թէ որքան Համոզիշ կ՚ըլլանք, երբ աւելորդ օտար բա-

ռերով կհուզենք Համոզել մեր Հայ ընթերցողները , սվւռուած աշխարՀի չորս 

ծագերուն, թէ՝ մեր նախնիքներու արուեստը, դարերու ընթացքին ի ս կա-

պէ" ինքնուրոյն եղած է ։ Աւելի տուած ենք, քան առած ։ 

Ս՛ Խ՛ Մնացականեան (էշ՝ 144) Մասաարայի մասին խօսելով կ՛՚ըսէ՛ 

«Ներքին տարածութեան վրայ ( 1 Ս ՛ . 1 2 – 0 0 ) գերիշխում է հսկա յա ծա-

ւալ լայնանիստ գմբէթը». դմբէթին տրամագիծը չի տար, բայց անիկա 

առ առաւելն 5 - 6 մեթր կրնայ միայն ըլլալ, Հապա* Ա՛ Աոֆիայի կամ Հռո– 

մի Ա. Պետրոսի գմբէթներուն Համա՜՛ր ինչ ածական պէտք է գործածել, 

որոնց տրամագիծը 3 4 - 6 0 եւ 4 2 մեթր է մօաաւորապէս՛. Սա գիտութիւն է , 

"է թէ Վէպ * 

Վեր շերս , երբ ս ՚ Հռիփսիմէի ներքին ծեփերը վար կ ու տան, Ա՝նա– 

ցականեան կ՝ըսէ որ, քարագործ վարպետներու նչանագրերը ի յայտ կու– 

գան ւ Միթէ այդքան գժուա"ր գործ էր նշանագրելու նմոյշները արտագրել, 

ինչպէս որ Թորամանձան ըրած է Զվարթնոցի պարագային , է ր բ , պատ-

մութիւնը մեզի կ՝աւանդէ, Որ կ. գարուն " ՚ մ բ ո ղ շ մերձաւոր արեւելքը Հայ 

ճարտարապետներով եւ քարակոփներով ողողուած է ր , որոնք անկասկած 

մեծ թիւով եկեղեցիներ, պալատներ եւ ամրոցներ կանգնած են, այսօր 

մեղի Համար չատ գժուար է գտնել, թէ որո՛նք են այգ չինութիւնները ՚. 

Միակ «.ստորագրութիւնը֊» , եթէ այգպէս կաբելի է ըսել, այգ նշա-

նագրերն են, որոնցմով կրնանք զանազանել, եթէ նոյնիսկ ոճական ուրիշ 

յատկանիշներ ալ չկան է 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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Ի գէպ, Ո՞՛ւր են Հռիփսիմէի լափերը։ 

Զուարթնոցի նուիրուած էքերը, իսկապէս լաս, գեղեցիկ են ւ Մնա-

ցական եան շաա անգամ բանաստեղծական չատ յուզիչ էքեր կու տայ, որ 

իսկապէս չատ Հաճելի են, բ ՚ ս յ ց թեքն իք տեսակէտով բաւական տկար կկ-

տեր կը պարունակեն ։ 

Արգեօք Մնաց ական եան չի° կարծեր, որ է . գարու սկիղբնեբոլ չի– 

նութի ւնն եր ո լ մէջ ամէն տեղ եռա յարկ ծաւա լային կառոյցներ տեսնելով 

շատ բոնազբօսէկ կ ՝՝ըլէայ * 

Զուարթնոց էր այնքան բարդ յատակագիծով, իրականին մ է ք , չատ 

պարզ երկրաչափական տարազի մը արդիւնքն է (է^՝ 1 6 4 — 1 6 6 ) » բայց ին-

չո՛՛ւ գոն է անգամ մը ցոյց չի տար այդ հրաշագործ տարազը։ 

Ո՛՛ւր են Զո*֊արթնոցի չափերը ւ 

ինչոու չի յիչեբ իսկ» ներքին խոյակներուն վրայ գտնուած չատ 

յատկանշական յունարէն տառերը է 

Տայտնի իրականութիւն մըն է , որ մինչեւ այսօր Զ>ուարթնոցի երկ-

րորդ յարկը տանող սանդուխէն ոչ մէկ Հետք գտնուած էւ Մաղմանեան 

նկատի առնելով Արթիկի կիսաքանդ պատերը, որուն յատակագիծը չատ կը 

նմանի Զուարթնոց ի ներքին քառակոնք մասին, ցոյց կու տայ անոր արել– 

մըտեան խորշին պատի Հաստութեան մ ԷԼ գտնուած սանդուխը–- ձՀաւա֊ 

նօրէն, - կ՚ըսէ Մ աղմանեան, - ՀՀուարթնոցն ալ նման մի սանդուխ ունէր, 

որը երկրորդ յարկ կը տանէր» ։ Եւ սակայն Ագարակի յատակագիծը շատ 

աւելէ մօտ է Զուարթնոցի յա տա կա գծին (միշտ ներքին մասին է խօսքս) , 

նաման աւանդ երբ Հոնկէ վերցնենք արեւելեան խցիկը։ Գիտեինք թէ ուր է 

անոր սանդուխը տ 

ԱաՀինեան (Գլուխ Գ ՚ , ԷՀ՝ 1 1 4 ) մեղի կը ներկայացնէ միաւորնե-

րով կազմուած տաճարներու յարաբերական շափերը, բայց չեմ Հասկնար, 

թէ աւելի Համոզիչ ԸԱալու Համար, ինչո՞ւ միաւորներով կազմուած գոնէ՛ 

մէկ տաճար իբր օրինակ չի բերեր ։ 

Գարձեալ, ԱաՀինեանն է , որ ( ք ք ՛ 1 2 3 ) աւատապետական շյբ1անը կը 

ներկայացնէ, չատ գեղեցիկ ցուցատախտակով մը, ցոյց տալու Համար ե– 

ռանաւ պաղիլիքներով կազմաւորման ընթացքը, բայց այգ տախտակը 

կարդալու Համար կատարեալ վՀուկ մը պէտք է ըլլալ։ Եւ ըսել, թէ դասա-

է որման այդ ձեւը չատ Հ անգամ անօրէն եղած լաւ աշխատանք մըն էէ Բայց 

ո*ւր են թուականները է 

Օձունի կոթողի քանդակները (ԷՀ՝ 9 3 ) լաւ պիտի ըԱար, եթէ աւե-

լի մեծ աստիճանաչափով ցուցադրուէին, որպէսզի մեր աչքերով կարենա-

յինք տեսնել Հարաւային կոթողի վրայ ցոյց տրուած Ա. Հռիփսիմէէ աւան-

դավէպը եւ անոր նուիրուած վկայարանի ուրուագիծը է 

Նկատելի Է, որ ԱաՀինեան իր չատ մը նորակերտ բառերով, ասաց-

ւացքներով եւ ոճով՝ ճարտարապետութեան գրականութեան մասնայատուկ 

լեզու մը կը ստեզծէ ։ Իսկապէս , ան ունի այնպիսի՛ է թ ր , որ մեծ Հաճոյք 

է կարդա ա,, բ ա յ ց , չեն պակսիր այնպիսի կքեր ալ, ուր աւելորդ օտարա– 

բանութեանց մ է չ կը խեզդուի։ 

ՈբովՀետեւ գիրքը մէկ Հեղինակի գործ չ է , աւելորդ կրկնութիւններ 

չեն պակսիր ւ 

Մնացականեան ստէպ կը կրկնէ, թ է ՛ " *կառուցուածքների ընդհա-

նուր չափերը թելադրւում են գմրէթի շառաւիղով, եւ Հնարաւոր չէր քիչ 

թէ շատ մեծածաւալ տաճարներ կառուցանել, առանց զգա լի օր էն աւելցնե– 



է * - * Ա Գ Ի Ն 

լու գմբէթի տրամագիծը՛ ՚ ՚ » ւ Մօւոաւորապէս նոյնը կ՚ըսէ ԱաՀինեան (Գը– 

Գ ՚ > էէ 1 Ա ) * 

Տա թեւի վանքը (էք՝ 1 8 6 ) խիստ ն չանա կա լի յուշարձան մըն է , որ 

սակայն ոչ մէկ լուրք պատկերի կ՚արժանանայ ւ Ո՛չ արտաքին եւ ոչ ալ 

ներքին նկար։ Ք՛իւ 8&–ը Հազիւ թէ անճարակ զբօսաչր1իւկի մը ալսլոմին 

պիտի վայելէր։ Մ ի"՛ թէ Հեղինակին Համար այդքան ղժուար էր պատկերա-

հան մը ղրկել Տաթեւի վանքը եւ տեղւոյն վրայ պատչաճ լուսանկարներ 

Հանել։ Նոյնիսկ կրնար չատ դիւրաւ Ա արի չիկովսկիի գործէն արտատպել 

•ատ գեղեցիկ եւ յստակ լուսանկարներ (էք՝ 6 9 4 - 6 9 5 ) Է 

Ազթամարը, որ Երեւանէն այնքան Հեռու է եւ գժուարամատ *ելի , 

այսուՀանգերձ շատ աւելի մ ան րամ ասնեա լ կերպով է ներկայացուած է Բա-

ցայայտ է , որ Հեղինակը կամ գիրքը կազմող խմբագրական մարմինր ան– 

Հոգ գտնուած է է 

Մնացականէ ան չափազանց քիչ տեղ կու տայ Անիի Մայր Տաճարին : 

Նոյնը կարելի է ըսել Առաքէ լոցի մասին։ Մ ոռցուած են Առաքելոցի , ինչպէս 

նաեւ Տիգրան Հոնենցի , Մարմաշէնի , Ամակուի եւ (հիսասի յատակագիծերը ։ 

Ուրիչ կարեւոր կէտ մը եւս, - Աղթամարի Ա . հ)աչի գմբէթին փլչելուն եւ 

անոր վերանորոգումի պարագան մոռցուած է , ըստ այն ա ր ձ ան ա գրու-

թեան ց , որ կը գտնուի Հարաւային պատին , Աաւոլղի եւ Գաւիթի բարձրա-

քանդակներուն վրայ ւ (Տե՛ս, Ս՛ Տէր Ներսէսեանի Հ<Աղթամար»ը , անգլե– 

Րէն, էշ՝ 8 8 ) . 

կարեւոր մոռացում մըն է նաեւ անուանացանկին քով յուչարձան– 

ներու ցանկը։ 8իչենք ուրիչ թերութիւն մը եւս, որ ընգՀանրապէս, Հա-

յաստան տպուած գիրքերուն ամենամեծն է ։ Անոնց կազմը յ Գի տական երկ 

մը վէպ չէ յ որ երբ անգամ մը կարդանք , վերֆացաւ։ Գիտականը միչտ 

թղթատուելու ենթակա յ է , որուն պատճառաւ եւրոպական Համանման 

դիրքեր չատ դիմացկուն կազմ կ՛ունենան ՚. Հեմ խօսիր թուղթին եւ տպա-

գրութեան մասինէ 

Եզրակացնելով, պէտք է ընդունի լ , որ «Ակնարկ Հայ ճարտարապե-

տական պատմութեան» երկը անկասկած աւելի լաւ պիտի ըլլար, եթէ 

միակ Հեղինակի մը գրիչէն ելլէր։ Ատ առաքին փորձն է ։ 8 այտն ի է , որ 

Հապճեպով պատրաստուած գործ մըն է ։ ԱյսուՀանգերձ, բոլոր իր թերու– 

թիւններով միասին , խիստ արժէքաւոր ուսումնասիրութիւն մը ըլլալէ չի 

դադրիր ։ 

Այժմ մեզի կը մնայ անվերապաՀօրէն չնորՀակալ ըլլալ պատուար-

ժան Հեղինակներուն եւ խմբագրական մարմնին՝ այսպիսի Հո յակ ապ եւ 

աննախընթաց աչխատասիրութիւն մը մեզի տուած ըԱալնուն Համար ։ 

Ա • 0– 

(ճար • 4 ե՝. վերջ) 
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9. Ի՛– ՄԱՐԳԱՐեԱՆ 

ՏՐՏՄԵՐԳՈՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ 

«կեանքը՝ լայնատարած վէրք մը» 
համարող ու իր «ալեւոյթի սառնամանի-
քին մէջ ապրող» Արսէն Երկաթ հայ բա-
նաստեղծը՝ կէս դարէ աւելի ժամանա-
կին մէջ , իր դրական վաստակով, երկ-
նած է հայերէն եւ ֆրանսերէն հատոր-
ներու շարք մը, որոնք կը պարփակեն 
աղ գայ ին ու մարդկային իր մորմոքներն 
ու մտորումները: 

Կեանքին լայն պաստառը՝ պայծառ 
երանգներ չ*ւնի իրեն համար, ժամա-
նակի հոլովոյթին այլաղան երեւոյթ– 
Սերը գինքը չեն խանդավառեր։ «Ե– 
գիպտականք»ի հեղինակը՛ երագարաղձ 
ակնարկով կը նայի անցեալին, որ ծած– 
կըւած է տրտմութեան մշուշով։ Եթէ 
նիշդ է որ գրող մը - սւռաւելարար բա-
նաստեղծը - պարտաւոր է անկեղծ գըտ– 
նըւիլ իր եսին հետ, ու թուղթին յսւնձ– 
նել միայն ա՛յն՝ որ հարագսւտ ցոլացումն 
է իր իսկական խոր ապրումին, Արսէն 
Երկաթի պարադային, պէտք է ընդու– 
նիլ, որ ան ամբողջովին հարագատ մը– 
նացած է իր եսէն բխած զգացական հւ 
իմացական զեղումներուն։ 

Իր եսին հաւատարիմ մնացած բա-
նաստեղծը՝ ապրած է իր «սերունդի 
տարաբախտ աղոց հետ, որոնք արիւն 
տեսան ամէն հորիզոնի տակ», ու՝ իր 
զգայուն սիրտը* արիւնեցսււ ի տես այն 
համահայկական քայքայումին, պաւն 
աւերները տարածուեցան մինչեւ մեր 
իմացութեան կալուածին որմերուն 
տակ < • • 

Մեր ազգային կեանքին վրայ, մը– 
թընշաղը պատած էր աւելի թանձր խա-
ւով1 քան Տէրեանի ՀՄթ ՚ լաղի մրմունչ ֊ 
ներ»ու մշուշը • • • 

Մենասէր, - ինքնամփոփ բանաս-
տեղծը՝ իր ազգին որբ բեկորներուն 
հետ՝ տարաբնակ դարձաւ ու լռութեան 

ս էջ ապրեցաւ անոնց հոգեկան դառ-
նութիւնը : 

Առաւելաբար՝ զինք աւելի նիշդ 
կը հասկնան իր տարեկիցները, որոնք 
երազային պատրանքը կ՚ապրին բանաս-
տեղծին աղօթամրմունջ տողերուն հետ: 

Արսէն Երկաթ իրերուն, մարգոց, 
բնութեան լուռ մտերմութեան մէջ կը 
մենախօսէ ծերացած իմաստունի մը նը– 
ման, որուն անցեալ կեանքը ապառնի 
դարձած է արդէն, ու իր մարմռուն 
նայուածքը սեւեռած է մեծ անծանօթի 
գալուստին, որուն ոտնաձայնը կը լսէ 
ուշացած հեռուէն: 

Ահարոնեանի «Աշուղը» ի զուր տե-
ղ ը չ է ե ր գ ա ծ - էս չգիտեմ ի՛նչ ասել է 

պայե՜աո. օր է 

Հայ հոգիին մէջ տրտմութիւնը ար-
մատացած է անհող, անհայրենիք դրու-
թեան պատճառով, ու անտարակոյս, 
Արսէն Երկաթ՝ եթէ պայծառ, օր ունե-
նար , անոր բանաստեղծութեան մէջ 
քիչ մը աւելի լսելի պիտի դառնար խին-
դի թրթռացումը: 

Ան, իր կէս դարու մշակած գրա-
կանութեան մէջ՝ որոնեց ու չգտաւ այգ 
պայծառ օրը, ահա թ է ինչո՛ւ իր «ալե-
ւոյթի սառնամանիքին մէջ ապրող» բա՞-
նաստեղծը իր անընդատ «ընդհատ էջե-
րուն» մէջ անգամ կը շարունակէ իր ո՛-
րոնումը պայծառ օր մը գտնելու եւ իր 
հոգին ջերմացնելու համար։ 

Գանատայի մէջ, ուր հաստատուած է 
ան, մթնոլորտը ցուրտ է ու այնտեղ 
տ եկաւորուած հայութեան բոցը կը 
պակսի իր մարմինն ու հոգին տաքցնե-
լու համար, որովհետեւ հայութեան վի– 
նակուած ձ օ ն ե ր ը ՝ լուսաւոր օրերու 
խոստումը չեն տար մեզի • • • 

6 * Խ* Մ– 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 



Ա Գ Ի * 

Ւ ՚ ե Ք ՚ ե է Ր Գ Ո Ւ Թ Ւ Ւ ՚ ն ՛ 

ճեԴ-հնԱԿ՝ ԼԵՒՈՆ Վ.ԱՐԴԱՆ 

Ար գի ընկերութեան եւ որոչ խառնուածքի 

• լ աշխարհ իմացութեան աէր բանաստեղծներու 

միՀեւ կապի քաղումի վարկածը Հաստատող վր– 

կայութիւն մըն է ութսուն ԷՀնոց այս քերթո-

ղագիրքը, լոյս տեսած վերջեր*՝ էԱեւան) Հրա-

տարակչատան կողմէ ւ 

քաաւ/ ութիլնն է՝ <Ս՝արդհբւււ6 դէմ սիր-
տ ը փ ա կ ) | մարգոցմէ ցաւ եւ յուսախաբութիւն 

կրած աղու մը, որ սենեակին պաաերը պարիսպ 

ըրած Լար ու բարի, բա յց ամէնքն աչ նեղ օրե-

րուն զէնք մոռցած մարգոց դէմ՝ կը փորձէ Հա-

ղորդակցութեան մանել վերագոյն ներկայու-

թեան հետ, առանց խորհ ր գա զգաց մ ան Հմիսթի– 

սիզմ), առանց ժխտելու նաեւ կեանքի գեղեց-

կութեան իրականութիւնը, որ ստեղծագործու-

թիւնն իսկ է Արարիչին, Կ՛ա պա լինի իր երգին, 

իր –բառերու ու Հին, անոնց մ ԷՀ գտնելով իր եր-

ջանկութիւնը ել կեանքի մ է չ տանելիք յաղթա-

նակին ապահովութիւնը։ Լոկ բաււ ու երգի Հա– 

րըստութիւնը ունենալու գինովութիւնը չի տա-

նիր զինք նարկիղականութեան ւ Աւելի՚ ինքնա– 

գոհութի՛ւն, այլ ոչ՝ ինքնագովո լթիւձ, Գոհ ք, 

համեստօրէն, իրեն բա+ին ինկած փոքրիկ կեան-

քէն , արելի շողէն, պատուհանը Համբուրող եր– 

Հ&ՔՒ կապոյտ էն ւ որքան ալ գառնացած՝ յոյս 

մը ունի տակաւին, բան մը փոխելու մտադրում 

մը, աոնոլազն (քՈրծ մը իրականացնելու սրաա– 

պնգում մը, որ իր Հհելքը> չկորսոլի յալէտ ։ 

Արաայայաութեան ձելը՝ նՏչհակը ընտրած 

է Լեւոն Հարդ. ՚ ն , դատական կաղապարներու1> 

ամէնէն նեղը, դամ՛անք> ու խստապաՀանէը < Սեղ-

մած, բանտարկած է հոգին՝ ամէն անգամ 14 

տողերու եր կաթորմի ետին։ կարծես՝ ուզած է 

բանաստեղծական արուեստի ճշգրիտ կաղապարը 

պատշաճեցնել իր Հոգեկան անձկութեան% 

Բայց Հնչեակը, Տիւպլէէն ասդին, եղած է 

փորձաքարը բաղմաթիլ բանաստեղծներու, եւ ե– 

թէ Հերետիայի մօտ Հասած է , ըսենք կատարե-

լութեան՝ անկէ աո.աէ ու անկէ ետք ձախողուս 

թե ան դատապարտած է այլապէս յաջողած ^աք– 

մաթիլ տաղերգուներ | Մեր մէէ, քերթողական 

այս կաղապարին վարպետը կը Հանդիսանայ Վ՛ 

թ՚էքէեան, որու գդրոցէն Հետեւորդ մըն է Լե-

ւոն Վարդան, անոր մէկ ճ իւղին՝ ն երանձնա– 

կան բանաստեղծութեան ճամ բ էն քալելովն թ ր 

Հորիզոնը որոնող մը է 

Իր ներկայացուցած 7 5 Հնչեակներէն եւ 

ոԼ մէկը կ ՝իրականացնէ Գոլալոյի քանդակած 

ՀկանոնապաՀ՚ֆ Հնչեակը ւ Սակայն, Հո լա լոյէն 

ասդին յանգաւորման աղատութիւձներ ձեռք րե– 

քելով Հանդերձ՝ բանաստեղծները ստիպողաբար 

յարգած են կաոոյ ցի դասական պահանջը, 

շատ—շատ 15–յ>ք եւ վերջին տող մը աւելցնելով, 

ուր բանաստեղծ ին մտածումը կամ Հոգեկան 

պոռթկումը Հասնի իր բարձրակէտին է Ս՝նաց որ 

ձախորդ բառ մ՝իսկ կը խորտակէ, իրը ամբող-

ջութիւն , ՛այլ տողերով շաՀոլած քերթուածին 

շքեղութիւնը ւ Մինչդեռ, ա յ լ կաղապարներէս, 

պարադային, 1աԼ"՚Լ աոզ մը, երբեմնէ կրնայ 

փրկել ամբողՀ քերթուածը ւ 

Լեւոն Վար դան ի զգացումներու եւ մտա-

ծումներու անկեղծութիւնը, ինքն իր 

Հաւատարմութիւնը, գրելու արուեստի Իրա՚Ժ~ 

կութիւնը եւ տողակերտոլմի դիւրութիւնը ան– 

բաւարար, անզօր կը մնան տանելու իր Հնչեակ– 

ները խորքի ու ձելի ներդաշնակ, ԷՐ ի*– յաէ"~ 

ղութեան է 

Տասն է աւելի Հնչեակներու մ ԷԼ ( 2 , 1 6 . 

2 3 , 2 7 , 2 9 , 3 7 , 3 9 , 4 1 , 4 2 , 5 3 , 5 8 , եւայլն) 

բանաստեղծութիւն ըմբոշխնելու առիթ կը ստեղ– 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 
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ծէ երիտասարդ քերթողագիրշ , Ընթերցողին ու 

քերթողէն միՀեւ մտերմութիւն Հաստատող տո-

ղէր, աո ւ–ն ե՛ր Հազուագիւտ չեն Հատորին մԷԼւ 

Այսպէս՝ 

«.Անցնող ամէն պաճի հետ կ՛անցնի 
մասնիկ մը ինձմէ, 

|յւ կ՛անհետի անցեալին մէյ 
քաղցրացող լռութ համ բ, 

Ամէն վսւյրկհան, ամէն օր կ՚ըԱայ 
փշրանք մը լուսէ, 

ք)ր հազիւ-հազ հզած )սիՕդ՝ կ՚ըԱաց խաւար, 
կ՚ըլլայ ամպ»։ (թ՛իլ 23) 

«ես արցունքիս ըՕդմէյէն կը ժպտէի ամէնուն»։ 
(<•*«. 44) 

«ք|ւ տարիներն իմ անցան հեւքի մը պէս 
եեռաւօր, 

Ջ օր Կը ւսծս եսւզիւ թէ ու կը մոո.նաս 
ապա զայն 

էյրր պէտք էր որ ան ըլլար սիրտիդ մէյ 
էրգ ամէճ օր» •• ԼՒիւ 60> 

Սակայն բանաստեղծական անխաթար գ ի 

նին ըմպելու յոյսը կը մնայ յոյս՝ աո.աչին Հընչ– 

եակէն մինչեւ. վերԼինշ • 

Տեղ մը՝ լեղուական շարադասութիւնն է 

խոցելի, 

«Զննել ՜հիւլէ սա հիւլէ, «անչնալ անոր 
թէ րարին 

ԷԼ թէ այ չարն, ես ապա՛ գիտնալէ ետք 
զայն լման». (Թիլ 42) 

«ծ«– աչքերուո մէյ պահեմ կեանքին 
հրաշքն ալ պիտի»։ 47) 

«կրնա՞® պիտի ելլել վեր սւ կե8«1 
գէմն արուին»։ (թ-իւ 60) 

Այլ տեղ՝ յաՀողութեամբ տալէ ետք իր 

ապրումը Հնչեակին աոաջին երեք տուներուն 

մէՀ՛ ալ կ՚աւարտի Ը." ելէք (լ 1 ել վարէին տու-

նը աւելորդ բեռ մը կ՝ըլլ–յ հնչեակին վրայ («-

րինակ՝ թիւ 6 7 ) . 

ԸնգՀանրապէս կը պակսի իր արուեստին 

ընդՀանրական այԼ կշո.ոյթր| որ կը քակուի բա-

նաստեղծի մը էութենէն, շղթայազերծ կը վազէ 

փերթուածի առաէին բառ էն մինչեւ վերջինը, ա– 

ոանց ընկրկումի կամ սխալ նոթի, թրթռացնեմ 

լով միաժամանակ ընթերցողին միտքն ու –ԷՐ" 

թ՛երելս անոր Համար՝ որ Լեւոն Հարդան 

հետամուտ չէ թոիչքի, բաոերու կախարդանքի, 

զգացումներու յորձանքի, նորագիւտ պատկեր-

ներու կամ գոյներոլ շռայլանքի» Երգող բա-

նաստեղծ չէ, այլ խորհո՛ղ, մտածելով զգ™$–զ 

ձւ զգացածը մտածելով փորագրող րաոերոլ 

պարզ ու "ղորկ մարմարին, զոր կը աաքցնէ 

մերթ ընդ մերթ՝ հ ելքին ու չ»ւնչին չերմու– 

թեամթ ւ 

Լրիւ Լեւոն Հար գան շ չկայ այս Հատորին 

մ է չ , Հերթողագրին կեանքի հ անդէպ մէկ կեց-

վածքին Հաատատում% է այս երկը, որուն մԷԼ 

կա՛ն սակայն սաղմերը այլ ուղղութիւներով 

ուռճանալիք, տարածուելիք անոր ձգտումնե-

րում ւ 

կշ սպասէ ինք Լեւոն Հարգանէն բանաս-

տեղծական Հատոր մը։ Այս մէկը՝ առաչիէը՝ ե– 

թէ յաղթանակ մը չ է , յուսախաբութիւն մըն ալ 

չէ բնաւ է 1քանաւանգ ներկայ խորագրին աակ 

ամփոփուածը մէկ մասն է միայն Հոս ու <ոն 

լոյս տեսած անոր քերթուածներուն, որոնցմէ 

կազմուելիք մէկէ աւելէ Հատորները աւելէ –մ– 

բողչական ու լուսաւոր կրնան դարձնել իք դէմ– 
« ՚ 

8՛ Գ՛ 
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ՄԵՐ ՎԻԵԹՆԱՄՑԻՆԵՐԸ ԵԻ 

Գիմացի է շի ն վրայ արտագրուած 

«Հայերէնով այդ թ ե ր թ ը . . . » ըն-
թացիկ ամսոյն «Ազդակ»–/ մ ԷՀ երեւցան֊ գրութիւններէն մէկն է , որ , հա-

կառակ իր փոքր ծաւալին, կլլ ցոլացնէ Վիեթնամի մ էշ ինկած հայ զին– 

լորին հայու ճշմարիտ էութիւնը եւ նոյն ատեն ճշմարտապէս կը պատկե-

րացնէ հա յութեան հոծ զանգուածներուն մ ԷԼ վիեթնամցիի պէս ապրող 

այլասերածներուն ընդարձակ թեթեւութիւնը է 

կորսնցնելէ առա2՝ եղածը արժանաւորութեամր արժեւորելու իմաս-

տութիւն մը կը թելագրէ իրական փորձառութեան մը վյբայ կառուցուած 

այս էքր է լռելեայն կը յիշեցնէ Զօհրտպի « կ ո տ ր ե լ է ն ե տ ք » անոան կտորին 

լուռ պատգամը ( ծառանալով մեր կոտրող—թափողներուն գէմ • • > 

Մենք, ի հարկէ, շենք բաժներ գրութեան հերոսին առածին ախտա– 

ճանաչումը, ըստ որում «Դուք կը նմանիք հարստութեան մէջ հարսսաւ– 
թենէն շլացած մարդուն, որ չի դիտեր ի՛նչ ընէ» : 

Գէպի ողբերգութիւն գահավիժող մեր մտայնութիւնը, ընդհակա-

ռակն | հարստութիւնը չկարենալ զգալու ու ըմբռնելու իրողութենէն կու– 

գայւ 

Պատմութեան , քաղաքակրթութեան, արուեստի ու գրականութեան 

Ժ՝Է2 մեր կուտակած հարստութեան ծանօթանալու համ ար, ըսա՛ծ ենք ու-

րիչ անգամ, մարդկօրէն հաշուած՝ հազի՛ւ կեանք մը կը բաւէ ենթակային , 

մինչդեռ մենք, փոխանակ խոնարհաբար խոնարհելու այգ բազմաճիւղ հա– 

րըստութեան վրայ, փոխանակ անոր մ էշ ամբարուած հ ի ՚ ֊ թ ե ր ը վերբերե-

լու ու տարածելու ցաւագին ճիգին՝ կ՛ընտրենք դիւրին ճամբան , կը սկսինք 

օտարը դարպասել, այլոց լեզուն , գրականութիւնը , արուեստը ի յառա– 

շագունէ գերիվեր համարելով^ վեր էն նայիլ ցեղային գանձին է 

Մչակուած մարդու արագ տպաւորութիւնն եր ձգելու մարմա2յը վըճ– 

ռական ազդակներէն մէկն է այդ կեցուածքին, խորհրդաւորութիւներով 

զինուելու միւս տկարութիւնը գեր ունի հոդ ու չտեսութիւնը անմասն չէ 

զաւեշտական այգ հանդէսները յար գարե լու ախտագին մզումէն ։ կրկնու՛-

թեան գնով աւելցնենք, թէ օտարով ու անծանօթով շլանալու, զար-

դարուելու փոլթկոտութիւնը ամբողջական ծանօթութիւներու ու բաղդա-

տական կշիռներու արդիւնք չ է , շատ անգամ ու չաաերո՚ւ մօտ տգիտու՛-

թիւն մ ը հանդերձելու ստիպողական վիճակ է , ա յլապէս, մեր հարստու– 

թիւնը զգացող մարդը փոխանակ քայլ մը հեռանալու անկէ, վստահաբար 

պիտի փորձէր աստիճան մը աւելի խորանալ անոր ալքերուն, անգամ մը 

ծանօթին կարօտը պիտի ալեկոծէր իր շիղերը, ինչպէս կը պատահի ատի-

կա իրաւ ղգայարանքներու տէր ընտիրներուն մօտ : 

Հարեւանցի նայուածքն է , որ չուտ կը յոգնի , ծանօթութիւներու 

թեթեւութիւնն է , որ թեթեւցուցած է մեզ, ա՛յն աստիճան, որ խոստմնա-

յից ուժերն անգամ կ՚իյնան օտարամոլութեան եւ ամուլ տրտունջներու 

պղտոր 2րապտոյտին մ էէ, ափսո՛ս. .. 
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- Դո՛՛ւք. դուք կը նմանիք հարստութեան մէջ հարստութենէն շլա-
ցած մարդուն., որ չի գիտեր ի՛նչ ընէ։ Հա՞յ : Կը կասկածիմ որ զտարիւնն 
էք՛ ձեր ամէնէն ղապաաայիԳ. բան մը կորսնցուցած է իր իսկութենէն։ 

«Պաշտամո՞ւնք հայերէնի կամ հսւյութենէն եկող որեւէ ինչի հան-
դէպ: Ո՞ւր է ։ 

«Տղա՛ս, արժէքը գիտնալու համար ձեր ունեցածին, մի՛ սպասէք որ 
զայն կորսնցնէք: 

«Ուրիշ ի՞նչ ըրած ունիք այս օրերուն, եթէ ոչ տռտռոց, եթէ ոչ 
չհաւնիլ, պահանջել աւելին, մի՛շտ աւելին, ամուլ բաղդատականներ ընել 
ու րանբասանք : Ու այսպէ՚ս : 

«Քիչ մըն ալ շատ ունենալէն կու գան այս բաները: Չե՞ս հաւատար: 
«4*իչ կը մնայ որ մաղթեմ՛ որ մեր ժողովուրդը շատ չունենայ, 

կամ, ատեն-ատեն կորսնցնէ՛ ունեցածէն, որ իւելքը պահէ գլուխը»: 
Յարանուն եռանդով, փաստարկելու համար իր հաստատումները, 

կը շարունակէ, ձայնը բացառապէս մեղմացնելով* 
- է ա ՚ ւ , հիմա մտի՛կ ըրէ՛ դուն ոբ կը կարծես գրոց-բրոց ես, ± ՚եզի 

բա՛ն պատմեմ։ Գաղափար ունի՞ս ԼԵԺՓՈէւ ԷԹՐԱՆԺԵՐի մասին։ Աղէ ՚կ: 
Ֆրանսական բանակին մէջ գինուռր էի: Ա՛յդ գումարտակին մէջ: Մեզ 
Վիեթնամ աա րին : Ո ՚ ֊ թ աարի մնացի Հոն յ Ութ աարի, որպէս ընկեր ունեցայ 

ֆրանսացիներ, ալնեբիացիներ, իտալացիներ, ինչե՜ր ու ինչեր, սակայն 
անմիջական մօտիկս՝ ոչ իսկ մէկ հատիկ հայ : 

«Այս բոլորը պարապ թաներ են։ Գամ հիմնականին։ 
«Այգ օր, ծօ՛ ի՜նչ օր, ի՜նչ օր, միայն գիտնաս, նահնսւյին շրջանէ 

մը կ՚անցնէինք։ Յանկարծ, Տէ՛ր Աստուած, գետնին վրայ, տղմաթաթախ 
հայերէն թերթի կտոր մը տեսայ։ Վա՛յ օղուլ՛ միայն կարենաս երեւակա-
յել յուղումս, կարօ՛տս– յափշտակեցի՛ այդ թերթի աղտոտ կտորը։ Շուա-
րած աջ ու ձախ նայեցայ։ Այս այստեղ ինչպէ^ս ինկած է ր ։ Ո՞վ հոս բե-
րած էր հայերէն գիր ու թերթ ։ Զուր էր ամէն փնտռտուք։ Այդ թերթի 
կտորը տարի, լուացի մեծ ուշադրութեամք, արդուկեցի եւ գրի ծոցս։ 
Դրամապանակի՛ս մէջ։ Դրամապանակի ա՛յն անկիւնը, ուր երիտասարդներ 
իրենց նշանածին նկարը կը դնեն։ 

«Այդ մաքրուած թերթի կտորը տարիներով մնաց ծոցս, կարծէք 
իրրեւ, ծօ, ի՛նչ ըսեմ, մե՛ղք չըլլայ : Այգ հայերէն թերթի կտորը դարձաւ 
բարեկամ, դարձաւ մխիթարանք։ 

«Սրբութիւն էր ինծի համար ան։ Մինչեւ, մինչեւ հասանք հոս»։ 
Յոգնած, հայերէնի ամրողջ սէրը, հաւատամքը աչքերուն մէջ շող 

դարձուցած, անգամ մըն ալ ինծի նայեցաւ հին լեժիոնականը– 
–Դո՞ւք– միայն հաւնիլ-չհաւնիլ կը խաղաք։ Հարցը չաղտոտելն է՛ 

աոտոտածո՝ մաքրե՛լ, պահե՛լ: Ես ասո՛ր կը հաւատամ: 
ՊՀյրութ 
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Աղաս ի Այվսւղհան Ո֊ուբէն Ցովսհփհան 

ՀԱ6ԱՍՏԱՆՑԻ 

Ռաֆայէլ Արամեան ւԼարդգէս Պեսւրռսեսւճ 

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ 

ՀրաՕդ Մաթեասեսւն Գրիգոր ^հշիշեան 

ԱՐՁԱԿԱԳԻՐՆԵՐ 
1սէք բս><|ոււ թհաւք|» 

ԹՈՐՈԱ 
Թ Ո Ր է Ա հ է Ա Ի 

ՊԷՅՐՈհԹ 19(19 

ՑււվհտննԷս Մհքոնեան ու ՄծլէոՕծաՈ Մուշեղ Մանուկհան 



ա ւ գ ի 1 - ֊ ո 

«...ԱՅՍ ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՏՈՐՈՒՄ» 

Աղա սի Այվազեան , քիաֆայէլ Արամեան, Հրանա Մ աթէւոսեան , 

ՑովՀ՛ Մելքոնեան , քէոլբէն ԱովսՀփեան, Վազգէն Պեարոսեան , Գւ՚Իգոք 

՚Բէշիշեան , Ա՝ուշեղ (ք՝անուկեան յ 

Ասոնք են ((.Հայաստանցի ութ երիտասարդ արձակագիրներովը, որոնց 

վաստակէն՝ թորոս թորանեանի (Հայաստան) խմբագրոլթեամբ՝ լ ո յ ս տե– 

սաւ երեք Հարիւր էջը անցնող միջին ծաւալով Հատոր մը (տպարան է(/ե-

լան») ւ 

հմրագիրը կարճ յառաջաբան մը գրած է Հատորին եւ աւելի քան 

կարճ կենսագրականներով ներկայացուցած է իւրաքանչիւր գէմք ւ 

Տ առաջաբանին մէջ կ՚ըսուի ՚ 

«Հայրենական Ս՜ի ջին եւ նոր սերունդի գրողներէն ութ հոդի ներկա-
յացնելով սփիւռքահսւյ ընթերցողներուն, երբեք յայտնսւծ չենք ըլլար, թ է 
Հայաստանի մէջ ստեղծագործող մեր արձակագիրներուն մէջ ուրիշ շնոր-
հալիներ չկան: 

Կան։ 
՛Այգ արձակագիրներէն անմիջապէս կարելի է յիշել Խաչիկ Հբաչեա– 

նը, Վսւլթէր Արամեանը, Վիգէն Խեչումեանը, Կարպիս Սուրէնեանը, քՀօ– 
րայր Խալափեանը եւ այնքան ուրիշներ* երեք սերունդէ»։ 

8 ա Հոր գա կան Հատորներու մասին խօսք չկա յ յառաջաբանին մէջ եւ 

Հանմիջապէս կարելի» անուններուն թւումը վերջացած է Հոս ։ 

Տրուածը, անշուշտ, թերի է ու վիրաւորական , եւ առաջին Հերթին՝ 

Հայնքան ուրիշներֆու Հաշւոյն ; 

Երեւանի «Գրական Թերթ»–ը, որ իր 7 Մարտի թիւով տուաւ Հա-

ւաքածոյին լուրը, մէջբերած է խմբագրին յառաջաբանէն մեր արտագրած 

վերի առաջին Հատուածը, պաՀ մը կանգ առած է «ուրիշ շնորՀալինեբֆոլն 

մօտ եւ առանց Հ ի մ ք ի , բայց անպայման փափկանկատ ըԱալոլ ստիպումէ 

մը մղուած՝ աւելցուցած է , թէ՝ 

«՛երանք կը ներկայացուեն այս գրքի երկրորդ հատորում»: 

Հայաստանի միջին եւ նոր սերունգի արձակագիրներուն մասին ամ-

բողջական գաղափար մը տալու Համար՝ իրապէ՛ս անՀրաժեշտ է կազմել 

ա յգ երկրորգ Հատորը յ 

Ալ երկրորգ Հատորին կազմութիւնը առաջինին չափ գիւրին ու ձրի 

գործի մը տպաւորութիւնը պէտք չէ ձգէ ։ 

Զի՛ բաւեր ըսել, թէ նոր գրողներ Հրապարակ եկած են՛ նորը ներ-

կայացնելու կոչուած ձեռնարկի մը մէջ Հարկ է ընդգծել նաեւ նորերուն 

բերած նորութիւնը՝ առանձին առանձին կամ Հաւաքաբար » 

Հայաստանի երիտասարդ արձակագիրներուն վաստակը Հայ գրա-

կանութեան ուչագրաւ նուաճումներէն մէկը եղաւ վերջին տասնամեակին 

ու Հոսեցոլց աՀագին մելանյ Աուրէն Աղա բաբե ան, Աեւակ Ար զումանեան, 

Վազգէն Մնացական հան եւ ուրիշ քննադատներ այգ մասին ընդարձակ յօդո-

ւածներով Հրապարակ եկան, մանրակրկիտ քննութեան ենթարկելով իւրա-

քանչիւրին բերքը, վեր առնելով ամէն մէկուն առանձնայատկութիւնը, 

նիւթը ընտրելու եւ մշակելու կերպերը, լեզու ական ու ոճական բարեմաս-

նութիւները է 
Մօաաւորապէս նման աշխատանքի մը կը կարօաէր նաեւ. Հ Հա յաս-
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տանցի ութ արձակագիրներ» անուն Հաւաքածոն, որ, ցաւօք սրտի, 

պրպտում ի , բաղդատութեան ու զտումի արդիւնք զործ մը չ է , եւ խմբա-

գրին անստոյգ մեկնակէտին եւ աւելի քան անստոյգ չափանիշին Հետեւան-

քով գմուար է Հասկնալ, թէ ինշո°ւ նախապատուութիւն տրուած է այս 

գէմքերուն եւ Հշատ ուրիշներ» ըսուած անորոշ կարաւանին մէՀ ձգուած են 

4(,շատ ուրիշներ» : 

Ներկայա ց ուած ու յիշատակուաՆ նոր սերունդի անուններուն մ ԷԼ, 

զարմանալի կը թոէ–ի , օրինակ , Գէորգ Արշակեանն ու %որայր Աւ՛շալե ան ը 

բոլորովին անտեսելու փաստը, երբ ա յգ երկուքը ընթերցողին յիշողու– 

թեան կը ներկայանան ութ անուն Հաշուելէ շա՛տ աոա^։ ԱրտասաՀմանին 

անեանօթ շեն առաԼինին «Թրաշուշաններ» եւ «Սեւ ու Սպիտակ կարապ-
ներ» անուն գործերը եւ երկրորդին՝ « էտ մի նայիր», «Շոգ ամսա» եւ «Ա– 
րազածի ձիւներ» խորագրուած պատմուածքներն ու վիպակները, որոնցմէ 

աոնուած Հատընտիր ԷԼերը վստաՀաբար պիտի ծանրացնէին Հայաստանի 

երիտասարդներուն արձակը ներկայացնելու սաՀմանուած Հատորին որակը ։ 

Տիշեալ երկու երիտասարդներուն վայելած վարկին մասին յաւելեալ 

ապացոյցներ Հաղորդելու Համար՚ կպարտագրենք վերջին ամ իսներուն սյը– 

ւած ^Գրական ք^՝երթ»–ի Հետեւեալ լո՛՛րերը • -

«Ուրախալի է , որ «Հայաստան» հրատսւրակչութիւնը թարգմանում 
եւ ռուսերէն լոյս է ընծայում եայ գրողների գործերը: 

Այս անգամ հրատարակութիւնը ււուս ընթերցողներին է ներկայսւ– 
ցըրել Գէորգ Արշակեանի «Սեւ ու սպիտակ կարապներ» գիրքը՝ Աշոտ Սար– 
հատեանի թարգմանութեամր ; 

Գրքում տեղ են գտել «Թրաշուշաններ» եւ «Սեւ ու սպիտակ կարապ-
ներ» վիպակները։ 

Ժ՛ողովածուում զետեղուած գործերի նկարազարդումները խնամքով է 
կատարել Ալրերտ Եարալեանը : 

«Սեւ ու սպիտակ կարապներ» գրքի տպաքանակն է 100 հագար»։ 
(«Գրական Թ ե ր թ » , 22 "Նոյեմբեր 1968) 

«Հայաստան հրատարակութիւնը ոուսհրէն լոյս է ընծայել Նորսւյր 
Ադալեանի «Շոգ ամառ» ընդհանուր խորագրով ժողովածուն ։ Գրքում տեղ 
են գտել «Շոգ ամառ» եւ մի քանի պատմուած քներ՝ էմմա կանսւնովայի 
թարգմանութեամր: 

Նկարիչ Ռաֆայէլ Ադալեանը գիրքը ձեւաւորել է նաշակով, հարա-
զատ՝ գոյների ոնին: 

Գիրքը լոյս է տեսել 60 հագար տպաքանակով»: 

(«Գրական Թ ե ր թ » , 21 Մարտ 1969) 

Ա՛յ" է Հայաստանի մտաւորականութեան վերաբերումը Արշակեանի 

ել Ադալեանի Հանդէպ տ էւ այս երկուքը ոչ իսկ յիչատակոլթեան արժա-

նացած են Հայաստանի երիտասարդ արձակագիրները ներկայացնելու մըտ– 

քով կազմուած Հաւաքածոյին մէԼ : Աեզի կը մնայ կրկնել «Գրական Թերթ»–ի 

լուո. դիտողութիւնը եւ յուսալ, որ «Նրանք կը ներկայացուեն այս գրքի 
երկրորդ հատորում»: 

Մինչ այդ, իւրաքանչիւրէն կը ներկայացնենք երկուական ԷՀ, մէ-

կուն տարբաղադրելու ինքնատիպ եղանակին եւ միւսին ոճական յատկա-

նիշներուն մասին գաղափար մը տալու Համար ընթերցողին է 
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Տղան նրան չէր լսում։ Առաջ էր վազել, պսսւկել մամոոա քարերի 
յետեւում, ձորից գտած մասրենու ճիւղը հրացանի նման րոնել, սպասում 
է ր , որ հայրը կը հասնի իրեն: Այդպէս էլ նրանք իրար չհասան: Տղան չո-
րացած մասրենու ճիւղ&վ սպաննեց նրան մի քանի ամիս յետոյ , երր հի-
ւանդացաւ եւ բժիշկը ասաց • «Արիւնը սպիտակ է » : 

Նա այս բառի մէջ դրեց այնպիսի մի դաժան ճշմարտութիւն, որ 
Գարե գինը փշաք աղուեց: Յետոյ բժիշկն ուղիղ նայեց նրա աչքերին– «Դարն 
ահեղ է , մարդ հանգչում է մոմի նման»: 

- 8ոյս չկա՞յ : 
- Յո՛՛յս, - ասաց բժիշկը զարմացած։ - ինչու չկայ: Ցոյսից շատ 

ինչ կայ աշխարհում։ Այստեղ յոյսն այնքան է աղօտ, որքան երկիրը՝ մայ– 
րամուտից յ ե տ ո յ : Մնում է լապտերներով լուսաւորել: Դա մենք կ՛անենք 
աստիճանաբար, կը փոխենք երեխայի արիւնը, րայց դրանով մենք չենք 
կարող փոխել այս ճառագայթումը, որը մթեցնում է աշխարհը: Դուք ֆի– 
գիքոս էք եւ երիտասարդ: Մեր դարում երիտասարդ չկայ, նա է երիտա-
սարդը, ով դեո դպրոց չի յաճախել։ Բոլորն էլ հասունացած մարդիկ են։ 
Պէտք է հասկանաք, որ խաղաղութեան համար պայքարելն ու խաղաղու-
թիւնը պաշտպանելը տարբեր հասկացողութիւններ են • այդ երկուսի մի-
ջել էլ ժամանակակից քաղաքականութիւնը տրոհում է ատոմը՝ աւելի ու-
ժեղ զէնք ստանալու համար։ Ես գտնում եմ , որ մեր ողբերգութիւնը այդ 
երկու հասկացողութիւնների տարբերութեան մէջ է ։ Իայց մեծ յոյս կ ա յ ։ 
Դա է մեգ պահում, թ է չէ մենք կը խաոնենք այդ երկու տարբերութիւնէ 
ներն ու կեանքը կը վհրջանայ մեգ համար։ 

- Փրոֆեսէօր, հս չեմ մտածել այդ մասին, - ասաց Գարեգինը, 
նստելով նրա դիմաց, բսւզկաթոոին։ 

- Մի նստէք, - ասաց փրոֆեսէօրը, - գնացէք: էս ցանկացայ ձեզ 
հետ անկեղծ լինել, մի մարդու հետ, որը մեծ ողբերգութիւն է ապրելու։ 

- Մեծ ողբերգութիւն, - շշնջաց Գարեգինը։ - է ւ դա անխուսա-

փելի» է ։ 
- Չգիտեմ, - պատասխանեց փրոֆեսէօրը, դէմքը շրջելով։ - ք*այց 

հաստատ համոզուած եմ , որ դուք ծպտում չէք հանի այդ հարուածի ա– 
ււաջ։ Սա իմ ամենամեծ յայտնութիւնն է , որ արել եմ կեանքիս ընթաց-
քում։ ժամանակակից մարդը, որքան քնքուշ է , այնքան էլ կոապաշտ։ Նա 
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կարողացել է իր հոգում կողք-կողքի տեղսււորել դրանք : Եւ աշխարհին է 
պարզում դրանցից որեւէ մէկը, որն անհրաժեշտ է ։ Այդ իսկ պատճառով, 
որքան հեշտ է , նոյնքան էլ դժուար է մարդուն հաւատալը։ Դրանք պէաք 
է զատել մէկը միւսից: Այն ժամանակ կեանք ում ողբերգութիւն չի լինի։ 

- Մ ի թէ՞ այդ ամէնը կախուած է մեր հոգեբանութիւնից: 
- Այ» : Եւ մտսւծողութիւնից: Մենք ձգտում ենք շարունակ մարդ 

դսսւնալ, աւերում ենք ու կառուցում մեր հոգիները՝ իսկական մարդ դառ-
նալու համար: Քանդելու ու շինելու միջեւ էլ մեզանից ոչ ոք ծնկի չի դա-
լիս , ընդհակառակն, ժպտում ենք կամ ծիծաղում: - Փրոֆեսէօրը ճերմա-
կած հայեացքը խիստ յօնքերի տակից բարձրացրեց Գսւրեգինի դէմ'1'ին։ 
- Ապա ժպտացէք, - ասաց նա: 

Գարե գինը շփոթուեց: Փրոֆեսէօրի աչքերի փայլից Գարե գինի 
դէԱ՚քը գունաթափուեց: հերքին ալեկոծութիւնը, վշտաբեկ ալիքներով, 
լիզում էր հոգու երկու հակադիր ափերը: Հատիկ-հատիկ աւագ էր ընկնում 
ներսում գոյացած անդունդը, տաք ու սառն ասեղների բիւրաւոր ծակոց-
ներով՝ մանր սարսուռ քսելով ողնաշարին վերից վար։ 

- 2 է , ոչ մի վատ բան չկայ, ժպտացէք։ 
- Փրոֆեսէօր, դա կա՞պ ո ւ ն ի ՛ ՛ ՛ , - հարցրեց նա։ Եւ այդ հարցը 

խլուած էր հոգու պղտոր ալիքներից։ Ծղօտի չափ փրկութիւն է , երկու 
հատիկ արցունք, որպէս թեթեւութիւն: 

- ժպիտը կապ ունի ամէն ինչի հետ, - ասաց փրոֆեսէօրը։ 
- Եւ փրկութեա՛՛ն, - տարակուսանքով գռչեց Գարեգինը : 
- Այո, փրկութեան, ժպտացէք։ 
Այգ մարդը Գարեգինի վրայ կախարդի տպաւորութիւն գործեց: 

Մինչեւ նրա մօտ գնալը լսել էր , որ փրոֆեսէօրը չափազանց հետաքրքիր 
խառնուածքի տէր անձնաւորութիւն է ։ Մասնակցել է համաշխարհային 
շատ գիտական խորհրդակցութիւնների, հանդէս է եկել զեկուցումներով, 
եւ քաղաքակիրթ աշխարհը ճանաչում է նրա տասնեակ աշխասաւթիւնները: 
Պտոյտը գիտական աշխարհում, որ կատարել է փրոֆեսէօրը, յոյս էր ներ– 
շընչում, թէ նա սխալական չի լինի։ Սխալական չլինելու հաւատը ամենա– 
ղօբեղ դեղամիջոցն էր, ոբ այժմ առաջարկուած էր իրեն, եւ նա, որպէս 
դրա վաւերացում, պարտաւոր էր ժպտալ։ կարմրելով փրոֆեսէօրի բարի 
հայեացքի ներքոյ, նա ժպտաց: 

Փրոֆեսէօրը բարձր ծիծաղեց • 
- Սիրելիս, այդքան բան էի ուզում: Մատերիալիստական ուս-

մունքը հրաշքի նման բան է ։ ՛Սա ծնուել է մինչ այդ եղած մարդկութեան 
կրած ողբերգութիւնից՝ որպէս ժպիտ ու ծիծաղ։ Մենք այսօր պարտաւոր 
ենք գնալ դէպի հոգեբանական երջանկութիւնը՝ շաղախուած ժպիտից, ոզ– 
բերգութիւնից ու ծիծաղից, գնալ մեծ զոհոդութհամբ: Շուտով կէս դար 
կը լինի, որ մարդը դրուած է էվոլիւցիայի այդպիսի հոգեբանական չափ 
ու ձեւի մէջ, եւ դա թոյլ է տալիս անհատին ու ողջ հասարակութեանը, 
փոքր ու մեծ ժողովուրդներին հաւասարապէս՝ գնալ դէպի կատարեալ եր-
ջանկութիւն։ Աստիճանաբար արցունքն աւելի քիչ է լինում, քան ծիծաղը։ 
Այժմ, եթէ կարողանայիք ծիծաղել, աւելի լաւ կը լինէր: թսւյց այդքանն 
էլ բաւական է ։ Գնացէք։ 

Դռներից դուրս գալիս, փրոֆեսէօրը րղաւեց յետեւից. 
- Երթ դաժան է դարը, ծիծաղը դրօշի նման պէտք է պարզել նրա 

Գ– Ա– 
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«Լ Ր Ա Գ Ա Ծ Ի 

2 Ի Ի Ն Ե Ր Ը 

( ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ) 
# 

Ես եղաւ պատերազմ) եւ եղան ծանր օրեր, եւ երկիր Նայ իրին 
աներեւակայելի չափերի հասաւ, դարձաւ հարաւ եւ հիւսիս, արեւելք եւ 
արեւմուտք, եւ եղաւ այնպէս, որ գիւդում ուժեղ տղամարդ չմնաց՛ • • 

Գիւղում չմնաց եւ տղան։ Ամէն ինչ վհրջացաւ, ինչ մանկութիւն 
է ր , պատանեկութիւն է ր ։ Քանի որ պատերազմ է ր , եւ միլիոնաւոր մարդ-
կանց, նրանց ամենատարբեր անունների կողքին, կոիւների թոհ ու րոհի 
մէջ արդէն կար մի զինուոր՝ Աշոտ Սարոյեան անունով, որն ինչ-որ տեղ 
թողել մոոացել էր հրէկաայ օրը։ Գնաց գիւղից, հասաւ Պերլին: 

Յետոյ կրկին տարիներ անցան՛ եօթը տարի։ Ես նա ետ վերադար-
ձաւ։ ճանապարհ ընկաւ դէպի տուն, դէպի երէկուայ մանկութիւնը, պա-
տանեկութիւնը, այն ամէնը, ինչն արդէն չկար, ու հիմա չդիտէր՛ լինե-
լո՞ւ էր կրկին։ 

« 
. . Մտազբաղ վերադառնալիս, Աշոտը գտնաւմ էր երկու աշխարհի 

սահմանագծում: Նա անհաւատալի ուժով լարեց ուղեղը, որպէսզի հեո֊ա– 
ս»ր տարիների մթնում բոցավառուի մի ծիրանի ծառ եւ մի աղջիկ, սա-
կայն դրանք արագ յանգան, ինչպէս եթէ գանկում արեան շիթեր ցայտէին։ 

Իահը դանդաղ մխրճուեց աոուի տիղմին մէջ • • • Վերջում նրանք 
հազար երկու հարիւր էին՛ ինքը, հօր ուրուականը եւ էլի հազար հարիւր 
իննսունութ մարդ։ Պատերազմը վաղուց վերջացել է ր , բայց ոչ ոք զին– 
ւորական համազգեստը չէր հանում, որովհետեւ, ինչպէս բացատրում էր 
բարի եւ մտսփոհ գնդապետը, աշխարհում դեո մոլի կռուարարներ կային։ 
է լ կար սսւհման, որ ձգւոսք էր ովկիանոսով, ճահճուտներով, լեոՕերով, 
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դաշտերով, անտառներով։ Եւ կարող էր այդ սահմանը գոյութիւն չունե-
նալ : ԷԼ կը լինէր սէր, բարեկամութիւն, ուրախութիւն, երդ։ Եւ րոլորը 
ւհսմանակին կը վերադառնային տուն, կը փարուէին իրենց հողին, կը 
սուզուէին ջրերի մէջ, կ՚արտասուէին հովերի տակ, կ ՚առնէին պատերազ-
մի ճանապարհներին առնացած իրենց կարօտը: 

Րահը դանդաղ խրուեց առուի տիղմի մէջ : Մէջտեղում նրանք հա-
զար-հազար էին՝ ինքը, հայրը եւ էլի հազար-հազար մարդ: Մէկը գրեթէ 
ամէն օր քթի տակ երգում էր– «Հոլ արա, եզօ ջա՜ն, ախպէր ջա՜ն––՛», 
միւսն արտասանում էր ինչ-որ բանաստեղծից, երրորդը մտովին շրջում էր 
ծանօթ արահետներով։ Յիշում էին շուրթերին դրոշմուած մի համբոյր, 
դէմքին իջած մի անուշ ժպիտ, մի ծաղկած ծառ, աղմկոտ մի խաչմերուկ, 
կիսատ մնացած մի տուն, մի սպիտակ ձի, մի թանկագին շիրիմ, մի օտար 
հարազատ, մի խոնարհ աղջիկ, մի ծլվլան երեխայ , մի ուրախութիւն, մի 
թիւրատեսութիւն, մի ծիծաղ, մի վիշտ, մի յաջողութիւն, մի քաղցր ե– 
րազ, մի տրամաբանութեան օրէնք, մի փիլիսոփայական ձեւակերպում, 
մի դասագիրք, մի դազգահի մաս, մի կապոյտ երկինք, մի ինքնամոռացու– 
թիւն, մի առատ սեղան, մի կանաչ արտ - • • Եւ պատերազմը թւում էր ան-
վտանգ: Րսւյց մարդկանց հետ մեռնում, չքանում էին նաեւ այդ արթուն 
երազները, ընդհանուր վշտի, յոգնութեան, ճակատագրի անորոշութեան 
մէջ բեկբեկում, կամաց-կամաց մարում էին մեծ կեանքի ճառագայթները 
եւ պատերազմը ամէն կողմից աննկատելի յ առնում էր անձեռակերտ դամ-
բարանի նման: Եւ անթիւ անհամար անյայտ շիրիմների մէջ , որոնք մի օր 
փառքով ու ծաղիկներով պէտք է պսակուէին, նրանք շարունակեցին կռուել 
մահուան դէմ եւ մեռնել գեղեցիկ աշխարհի համար: 

- է յ , քնա՞ծ ե ս ՛ – 
թսւյց Աշոտը քնած չէր ։ էրա միտքը, հայեացքը, զգացումները, 

լեզուն, նեարդները այդ ուշ ժամին տենդագին փնտռում էին Նայ իրի աշ-
խարհը, որը եւ արդէն մօտ էր, եւ արդէն հեռու, եւ արդէն նոր է ր , հւ 
արդէն հին, եւ արդէն հարազատ էր, եւ արդէն օտար, եւ արդէն հասա-
նելի էր, եւ արդէն անհաս, եւ արդէն յայտնի էր, եւ արդէն անյայտ: Ան-
յայտ, անորոշ, եթերային, հրապուրիչ, ինչպէս ամենագեղեցիկ կնոջ շուր– 
թերի ժպիտը: ՛Նա տան ջ ահ ար մտածեց, որ գուցէ ՛Նայ իրի աշխարհը երկին-
քի պէս անպարփակ սիրոյ մէջ է , անդունդի պէս խորը հիասթափութիւն– 
ների մէջ, անիրագործելի երազանքների մէջ, կամ այնպիսի մի բանի մէջ , 
որը ժայթքում է անսպասելի ուժով եւ ահռելիութեամբ: Գուցէ եւ արդէն 
գոյութիւն չունի *\,սւյիրի աշխարհը, ջնջուել, անհետացել է քարտէսներից, 
գրքերից, այս տիեզերքից, դարձել է բանաւոր առակ^ հանելուկ, բանաս-
տեղծութիւն , երգ, կատակերգութիւն, լեգանդ, որ հմայիչ ձայնով գայ-
թակղում է սրտերը • • • 

V Ա* 
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10, 11, 12 13 Ապրիլին «Ցակոր Տէր Մելքոնեան Թսւտրոն»ին եւ 
18, 19 հւ 20 Ապրիլին «Կիւլպէնկեսւն» սրահին մէջ՝ Համազգայինի «էեւոն 
Շանթ» թատերախումբը, Վարուժան Խտըշեանի բեմադբութեամր յաջոր– 
դաբար եօթն անգամ ներկայսւցուց Հհնրիք Իբսէնի «Մեծ վարպետ՛ Սօլ– 
նէսը» անուն գործը։ 

Թատերախաղին տեքորը յար դարած էր քանդակագործ Ցաւէն Խտըշ– 
եան, որ գործին ոգին ցոլացնող վայելքի իրական ազրիւր մը եղաւ։ 

Հակառակ աւագ դերակատարներուն մօտ նշմարուած կարգ մը տը– 
կարութիւններուն, «Մեծ վարպետ՝ Աոլնէս»–ի բեմադրութիւնը արժանա-
ցաւ հանդիսութիւններուն միահամուռ գնահատանքին։ 

Դեո. երեք անգամ պիտի ներկայացուի «Աոլնէս»–ը: 

Յաջորդով՝ մեր քրոնիկը։ 

Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 
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Աււէե^ԼքւայիԱ 
ՀԼքէէք 

ՀԱ6ՐԵ՚և1> ԳՐՈ՚ԼնէՐ ՓԱՐԻԶԻ Մ * * 

16 Դեկտեմբեր 1968-իՓարիզ հատոն եւ 
սւնմիչապէո գաւառ մեկՕհցսւն հայրենի գրոգ-
ներ՛ Պարոյր Սեւակ, Ս արմէն, Ստեփան Ալու-
չայ հան, «Գարուն» ամսաթերթի ի մրագիր 
Վարդգէս Պետրոսեսւն, Մկրտիչ Աարգսհտն, տի-
կիններ Աղաւնի եւ Անահիտ Աաեինեան, Խաժակ 
Գիւլնաղարեան, Լեւոն Միրինսւնեան եւ Մամուլի 
կոմիտէի նախագահ՛ Հ* Ութմազեան։ 

ՓՐՈՖ• ՆՈՒՊԱՐ ԱՐՓԻԱՐԵԱՆ 

Փարիզի Համա չսարանա էլան Ա՝ ի Լա զգային 

Ոստանի պատմութեան մԷԼ աոաԼին անգամ շլ– 

լալով՝ Հայ մը, Փրոֆ. Ն"ւպար Արփիարեան 

ընտրուած է վարչական Կեգր. Խորհուրդի ան– 

Փրոֆ. Նուպար Արփիարեան կը դասախօ-

սէ Փարիզի Գիտութեանդ Ֆաքիլլթէին մ ԷԼ եւ 

ծանօթ ք միչաղգային գիտական չր1անակներոմւ՝ 

լիւմինիսանսի մասին իր աշխատութիւներով: 

Հեց տարիէ ի վեր կը վարէ նաեւ Փարիզի Հա-

մալսարանական Մ Ի Լա զգա յին Ոստանի Հայ Ու-

սանողական Տան $նօրէնութիւ1ը, 

Համալսարանական Ծիչազգային Ոստանի 

Վարչական Խորհուրդը ունի 25 անդամ: 

Փրոֆ• Արփիարեան ընտրուած է իր րեւ 

Ոստանի ամթոզչ տնօրէններուն ներկայացուցի-

չը* Այս ընտրութիւնը ո՛չ միայն ապացոյց մըն 

է Փրոֆ. Արփիարեանի վարչական կարողու– 

թիւններուն, այլ նաեւ այն վստահութեան, զոր 

Ո» տ ան ի 36 տուներու տնօրէնները ունին իրեն 

հանդէպ ւ 

ՏԱՍԸ ՛ՆՈՐ ԱնԳԱՄնէՐ ՄԻԱ8Ա* Են 
ՀԱ6 ԿՐԹ. ՀԻՄնԱՐԿՈԻԹԷԱն 

Միացեալ նահանգներս 

ժւցւէւ 

Հիմնարկութիւնը, Լսս Աննելըսի «Էմպհսատոր» 
պանդոկին մէյ սարքած Է հաւաքոյթ մը: ներ– 
կայ եդած են 65 հոգի՛ ՀիմնսւրկոլթեաՕ ան-
դամներ եւ բարեկամներ՝ իրենց տիկիններով: 

նախագահած է ՀիմՕսւրկոլթեան նախա-
գահ Պր ՝ Տովսէփ ՓիրօւմեաՕ: 

Խօսած է Հիմնարկութեան վարիչ-քարսաւ– 
դար Բիւգանդ կռսւնեան: Խօսք աււած են նաեւ 
Պր. ճան կոգեան եւ այլ ներկաներ; 

պերկայ հիւրերէն 10 հոգի ինքնսւրուխ 
կերպով ներկայացուցած են իրենց թեկնածու-
թիւնը անդամակցութեան, աււ ի գնահատութիւն 
Հիմնարկութեան գործունէոլթեան: 

նոր անդամներն են– Պարոններ՝ 8ակոր 
Շիրվանեան, Սիմոն Գաոպսւրօֆ, ՚քէէյ Ֆերմսւնեան, 
Պատի Հալայեսւն, Ռսւլֆ Թիւֆէնկնհսւն, ճէյմս 
Աբէլետն, Հսւհան Մէ^լի, ճան Մկրտիչեան, 
Տոքթ– Հարը լա Իիթըրգ եւ. Պապ 1իոպաճեան ; 

Հիմնսւրկութ-եան անգամատուրքն է* տա-
րեկան 500 տոլար: 

ՀԱՑՐԵնԻ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏնէՐԸ 
ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ 

Յունուար 16-ին, Փարիզի «Սալ տը Հիմի» 
սրահին մէյ, տպաւորիչ երեկոյթ– մը տեգի ու-
նեցած է, մասնակցութհամր հայրենի վաստա՜-
կաւոր արուեստագէտներու: 

Փարիզահայ հոծ րագմութիւն մը, ինչպէս 
նաեւ օտար հանդիսատեսներ ծայրէ ծայր լեցու-
ցած են սրահը։ 

Ե լոյ թ ներ ունեցած են Արնօ իարայանեան, 
Տիկին Հ՛ ճինանեան, Անահիտ Յիցիկեան, էլէօ– 
նորա ՈօկանեաՕ, Սուրէն փոչարեան, 6* 
դալեան, Գոհարիկ ԳաոպարեաՏ եւ Գէորգ էմին։ 

Խօսք աո.ած են Երեւանի գլխաւոր (ոյւոո» 
րապեւո Պարոն Պապեան եւ Փրոֆ– Վարադգատ 
8արոլթիւնեա8; 



•ՐԱԳԻնՓ ՖՈՆՏԻն 

, Աւետիս Չալըք հան (Աան-Փաւլօ) 100 լ • ոսկի կը նուիրէ «թագին»ի ֆոնտին 

«ՐԱԳԻՆ. ԿԸ ՆՈԻԻՐհ 

Յովսէւի Ալահայտոյհան (Պէյրութ) մէկ աարուայ «թագին» կը նուիրէ* 

Պետրոս Ալահսւյտոյ եանին (Քալիֆորնիա) 

Ստեփան Քէօշկէրեսւնին (Քալիֆորնխս) 

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈԻԹեԱՍ՚ք* ՍՏԱՑԱՆՔ 

ԳԱՐՆԱ՛Ն ՁԻԻՆ ՏԵՂԱՑ (բանաստեղծութիւն), Շահանդռւիյտ, Պէյրութ, 1969 

ՈՒՍԱՆՈՂ, թԻ»–՝ 2 , Փարիգ, 1969 

ՄԵՀԵԱՆ, թի լ ՝ 1 , պարբերաթերթ Պուրձ Հսւմուտի «Զաւարեան» Ուսանո-
ղական Միութեան, Պէյրութ, 1969 

ժւցւէւտ6ժ Եվ 



ՏԱՐԵԿԱՆ ԲԱԺ՛ՆԵԳԻՆ 

ԼԻ^անան շշ Լ՛ ո®1"1, 

ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆ 8 ՏՈԼԱՐ 

ՀԱՏԱՎԱՃԱՌ 2 Լ* ՈՍԿԻ 

ւԼաթչու–թ–եա& եատք է -

6 . Տ * 8 Տ Օ Ս 1 Տ 1 . 

Ա ս © Տ ձ Ա ա Տ օ ս տ Ա ա , 

6«^>սէհ–ԱԵաւ 
Ժ1ց1է1տ6ճ Եվ 


