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ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ ԵՒ ՄՍ ՚ՀՐԴԱԺՈՂՈՎՆԵՐ 
Յուլիսին Եւ ՄԵպտեմբերին սյ 

մասնակցողներ պիտի ըլլան՛ Գրա 
ունին։ Օր մը համատեղ ժողով կը 

=էսւյ ւՅսսմուլԸ ա|Դեւելսյհսյյ Լ ; 
Եւ Մշակ, Գրիգոր Զօհրապ ել Ս•: 
բազմաթիւ ուրիշներու։ Գրակւ 
տնտեսութեան եւ քաղաք ակս;։. 

Գրականութիւն եւ մամա– կլւ 
•եւ 

1 ուՕենւսն ժողովներ։ Ավւիւ̂ քէէ» 
տւ |ը հասարակաց խնդիրներ 

ւք ՝ ննելու համար։ 
թ .սն տնկարանը եղած Է Ռաֆֆի 
ոարամուէր անոնց խօցքը...։ Նաեւ 
•՚ ցեալի հզօր կապը նուազած է, 

ԼՍսնքով։ 
որս կարելի է յաղթահարել բարի կամեցռղութեամբ եւ Անգայի ^ հ |Ան(.ը անցաւով֊ Երկուքի 

պարագային ալ ընթերցողի ցւ,։; ^ ինչ որ հայ գրողը կը զրկէ իր 
գրիչով ապրելու հնարւստրրլք ,,. ։ յ ^ մ բ լՈյԱ կը տեսնէ կողմի 
մր պատկանելով կամ հովաք է,ւ ազատութիւնը կը սահմանա– 
փակուի, գրաքննութեամբ կան ին 

Այս հարցերը, պետական . րլ, յիլնՕԵրու մակարդակին, հա-
մապարփակ քննութեան առարկ ւ կարգախօսային ել հոգեպարար 
ելոյթներէ հեռու, մեծապէս օգտս ւմարւ լի։ 

Հայաստանի Հանրապետոլ ք կրնար ըսել որ ան միաժամանակ 
նուաճւսծ Լ ինքնութեան եւ լ. սԼ Ա, անց երկրորդին, քաղաքական 
յարաբերական անկախութիւնը կը նուաղի տնտեսութեան ոլորտին մէջ։ Այս գերխնդիրը կը 
քննե ՛նք առանց նախսսպայմաններու ւ\ յյլա կատարուած իրողութիւնե-
րու։ Պատմական փաստ է, որ մամուլը, մեր գոյգ աշխարհաբարներդ կազմաւորման քու-
րան հանդիսացաւ, իսկ այսօր ան լեզու ի տեղատուութեան եւ աղճատման բեմ է, Հայաս-
տան եւ Սփիւռք։ 

Զոյգ ժողովները կը քննե՛՛ն լեզուի զւո . .. սուր Ւար^ը անկախաբար ուղղագրութեան 
վերականգնումէն։ է որ լեզուն քայ| կը պահէ ժամանակին հետ, բայց գրոգները, 
լեզուաբանները եւ ակադեմիա;...րը կը հսկէ ԱմԷն տարի, պաշտօնապէս, ֆրանսերէնի 
բառարան կը մտնեն նոր բաոեր. րայց մսսգէ անցած կ՚ըլլան՛ Լ1րմատ բառերու վրայ կը 
դարբնուին նորեր, որոնցմէ յատկանշականը, օրինակ, օօ|ստտ1–ն է, որ փոխարինեց 
ընդհանրացած 6–տցւ1–ը։ Ի ՚նչ կը բանինք մենք։ 

Այլյ գոյգ ժողովները կ՚որոշէ (ւ հայերէնի մէյ տուն-ւոեղ Եղած անտեղի օտար բառերէն ու 
Օտարաք անութիլններէն հրաժարիլ, հայացնել մամուլի լեզուն. Հայաստան՜ ռուսական֊ 
կայսերական եւ այժմ նոյնքան ամե ր ի կեան-կ այ սերական անդուռ կա պկամն եր է զայն ազա-
տագրելով. Սփիւռքի մամուլը՛ բազմագոյն օտւսրւսբւսնութիւններէ, շարահիւսակւսն եւ քե-
րականական տգիտութիւնը ամէն օր լաթի սյէս փոեյէ։ 

Ի՛նչ կը բանին Լեզուի Պետական Վարչութիւնը ել Ակադեմիան։ Լեզուամշակու թային 
քաղաքականութիւն ունի՚նք, ինչպէս հրեաները՝ արմատներ վերա հաստ ատելով։ 

«Մէկ ազգ մէկ մշակոյթ– կարգախօսը հնյեդ է։ Անոր անշրքանցելի հասարակ յայ-
տարարներէն մին, բազմադարեան ժառանգութեան եւ դերի բերումով՝ մեր ինքնութիւնը 
ստեղծած հայերէնն է, իւրայատուկ լեզուամտածոգութեաՕբ, որպէսգի չըլլանք սոսկ ծագու-
մով հայեր։ Սղճատուոած եւ այլասերոդ լեզուով կը յանգինբ այլասէրած մտածողութեան. 
Յիշեցնենք որ մամուլը զանգուածի դպրոցն է. 

Ինչո՛ւ, ղոյգ կողովներու նախօրեակին, քննելի հարցերը հրապարակային վիճարկումի 
նիւթ չենք դարձներ, որււյէսզի ժողովուրդը գիտնայ, արտայայտուի, մասնակցի, քանի որ 
անոնք կը վերաբերին նաեւ իրեն եւ առանց իրեն կը մնան փակ շրջանակի մէշ, շեյտելոկ 
անտարբերաթիւնը։ 

Օսւղկսսձհրը գեղատեսիլ վայր է ժողովի համար։ Հայաստան այցելել միշտ առինքնող է։ 
Բայց, զ բ օ սանաթ ե ն է . տեսախցիկէ եւ թուային լուսանկարէ տարբեր է ազգի համար 
հեռանկար ունե՛նալ, ըսւո այնմ քարացած սովորութիւներու դէմ ապագայակերտ եւ 
ազգաշէն որոշում կայացնել ու զործեւ առանց հաճոյ ախօսութեան յանծնառուբեամբ, 
որպէսզի մէկ առաւել մէկը ըլլայ իրաւ մէկ եւ չըլլայ... նուազուրդ։ 

Բ. 
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Մդօթքը ւսնծայր 
Երկինքը լա>ն է 

եզերքը նեղցած 
Մարմինը լոյս Է 

Միտքը մթագնած 
Հոգին անմահ է 

Ոգին պարտո լած 

Ամէն կոգմ դարձեալ ամայութիւն Է 
Երբ էթերային են գիշերներս ահեդ 
Մնացեալը լոկ սրտի բաղձան ք է 
Ո"վ Է այս երգը ինծի նուիրեի 

Կապկամը ընդմիշտ վ նասակար Է 
Ե՛րբ եմ դաոնալու տէրը իմ խօսքիլյ 
Շքեղէն անդին շքեղութիւնն է 
Գաղափար մը լոկ որ մարմին չունի 

Աստղ եր ը բոլոր վաղնջական են 
ներկաս ինչո՜ւ է այսքան խա ւարած 
Մարմինիս համար լոկ պ ա տ ա ն ք է պէտք 
Հոգիս ո ՛ ւր պահեմ որ ցուրտը յ գգա յ 

Ցորենի հասկը միշտ բերք կը ղառնայ 
Բայց նօթի մարդիկ հաց անգամ յունին 
Անարդարութիւնն այս ո^ւր պիտի կասի 
երբ անաւարտ է փառամոլութիւնն եսին 

Աղօթքը անծայր 
երկինքը լայն է 

Եզերքը նեղցած 
Մարմինը լոյս է 

Միտքը մ թագնած 
Հոգին անմահ է 

Ոգին պարաո ւած 

«Լիցքաթափում գսսրնփն մէջ՚. 
Վահան ՌումԷլեան 

.̂8.̂ .8. ք'/8* ԱՀ 



ԱՆԺԴ 
Մութ էր ա շխար հ ը 
Մութ էին մարդիկ 

Միսւյն մեն ք Էինք 
Որ լոյւէերու մէշ թսւթխա 
Անկիւն առ անկիւն 
Մեր հոգիներուն կրակը խ 

Մաթ էր ա շխարհը 
Մութ Էին մարդիկ 

Միայն մենք Էինք 
Որ սիրոյ լապտերին թէ..ե. 
Ովկիան առ ովկիան 
Մեր գիշերները ա ռա ւ օտ ըր 

Մուր Էր ա շխար հ ը 
Մութ էին մարդիկ 

Միայն մեն ք էինք 
Որ քամիներո ւն արեւ բաշխեցինք 
Եզերք աո Եգերք 
Գորշութեան ընդդէմ սաւառնելու պէս 

ԱիայԼ մեն ք էինք 
ժաւՅանակէն դուրս-Ետին-առաշ 

֊ Անժամանակ գո յաթիւննե ր -

Զի խ ա ւ ա ր էին ա շխարհ եւ մարդիկ 

Մ, Դ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

Յանիս 2007 
Մոնթրէալ 



Ա Ն Ա Ռ Ա Կ Ո Ր Դ Ի Ն 

Իբրեւ անառակ որդի. 
Սպառած գրիչս վերստին 
Կը փարի իր հօր քղանցքին 
Գրիչս, որ օր մը անիծեալ, 
Շառաչուն ա պ տ ա կ ո վ մը 
Հեռացաւ ինձմէ, 
Այսօր կու գայ դարձեալ 
Ամփոփուելու մատներուս ներքեւ՝ 
Կարօտ ան«նց գգուանքներուն։ 
Ո վ էր, որ գիշերով խաբուսիկ 
Թրյեց այդ մելանը, 
Որու քոսոտած շիթերը 
Տարիներո՜վ ռանգերս նեղեցին 
Դո ւն ես այդ, 
Տարօրինակ սէր, 
Որ հոգիս թէեւ կ օրրես, 
Բայց ընդերքն անոր 
Խորասուզուած ես. 
Այդ գունն ես դո ւն, ,<երէկ գիշերուպյ մզջսււանշ», Վահան ՌամէլԵան 
Տարօրինակ սէր։ 

ԽՆԿԱՕՈՒՄ 
Այսօր քեզ անհաս կ՚որակեն, 
Չհասնելու համար քեզի երբեք։ 
Այնքան գոռոզ ու ծեքծեքող 
Դարծոլցեր են քեզ, 
Որ մնաս հո՛ն, 
Բարձունքի վրայ. 
Ու չերգես երգդ խոնարհ 
Անոնց բուք ականթներուն։ 
Ես, փոշոտած երդիքէն 
Վար կը բերեմ քեզ, 
Ապրելո ւ քեզմով, 
Խոնարհելու քեզի հետ 
Եւ միասնաբւսր հասնելու 
Այն անէացման. 
Ուր սէ՛ր, 
Կայ խ ն կ ա ց ո ւ % 
Բիւրեղացումը իրականութեան։ 



Պ ԱՏ 
Ներբաններս գամուած են 
Շուրթս՛ պատրան ք , 
Հունը դ ա տ ա ր կ դիւթական սափորներ, 
Հոգիներ չարչրկած 
Ֆիզիքսւկանի կապանքին տակ. 
Համակարգչա յին չսւփանիշերով 
Սնւսծ ապիկարութիւն 
Եղկելի ւէիճւսէ; 
Սին յոյսերով տոգորո 
Կը սուրայ սւմբոխը շաա յ 
30շոտելու| զիրար. 
Պղծելով մաքրամաքո ւր 
Արմատները երկրին, 
Որոնք չծլած արդէն մահացաք 
Կը սուրան անոնք 
Հասնելու հոն, 
Ուրկէ նախաքա յ լ ն էին առած. 
Ի՜նչ հեւք ու ցնորք մոլորակներ նուաճելու, 
Անտեսելով իսկական նուաճումը 
«Եււ»ի պեղումը։ 
Ներբաններս հոդին վրայ կ՚այրին դեռ 
Գոլէն տգիտո ւթեան խարոյկին 
Ու քստմնելի հոտը մոխրին 
Խորշակին էւելո տարուբերելով 
Կը յիշեցնէ էութիւնը մեռեալ. 
Որու պատո ւանդանին վրայ, 
Ինքն իր արձանը կը բարձրացնէ 
Մարդկութիւնը այսօր։ 
Քանդի հիները կը տենչային 
Աստուածային հոգիներ դառնալ, 
մինչ նորերը. 
Անասնակերպ մարդ դառնալով, 
Կը բւսււսրարուին 

Ներբաններս դեռ գամուած Են հռղին– 

ճւցատտճ Ե̂  .̂8.̂ .8.. 



Բ Ա Ն Ա Լ Ի Ն 
Ամէն տուն իր դուռը ունի, 
Ամէն դուռ՝ իր բանալին. 
Աս էն բանալի իր տէրը ունի, 
Այսինքն՝ տանտէրը՜ 
«Մեր տան բանալին այլուր է», 
Կ՚ըսեն մեր իմաստուն տանտէրերը ։ 
Ու կը հաւաքուին բոլորը 
Բախտագո ւ շակ , ա ստղագէտ , 
Իմաստասէր, գ իտնական , 
Կրօնական, ք ա ղ ա ք ա գ է տ , 
եւ տակաւին ուրիշներ։ 
«Բանալին, Ազատութեան Արձանին 
շահին մէքն է», կ՚ըսէ մէկը։ 
«Ո չ, ա ր ա բ ա կ ա ն ա ն ա պ ա տ ի մը 
աւագներուն մէք», կը պ ա տ ա ս խ ա ն է միւսը։ 
«Կը սխա լ ի ք , Ուրանիումի հանքերուն 
սոսկը պահո ւած է», կը պնդէ այլ մը։ 
«Դուք չէ բ հասկնար, դրացիները գողցեր են», 
Կլյ հ ա ս տ ա տ է արիշ մը։ 
Եւ այսպէս՝ 
Կը ճգնին, կը տքնին , 
Կը դնեն, կը վերցնեն, 
Րւ կը հասնին «շինիչ» 
Եզրակացո ւթեան մը 
«Բանալին ,, անհետացեր է»; 
Այս խ ե ղ կ ա տ ա կ դ ե ր ա կ ա տ ա ր ո ւ թ յ ա ն 
Հանդիսատեսը ՛ ժողովուրդը 
կը մտածէ. 
«Տանտէրերը ցնորած են, 
Տան դուռը փ ա կ է, 
Ո՛ւր երթանք , ի՛նչ ընենք, 
Ինչպէ"ս ներս մտնենք» ։ 
Ու անոն ք ալ հասնելով 
«Շինիչ» եզրակացո ւթեան մը, կ՚ըսեն 
«Եկէք, Օենք ալ մեր ուղեղի 
Բանալին ա ն հ ե տ ա ց ա ծ ձեւացնենք»։ 

Ոչ ոք գիտէ այս խաղ ի ն աւարտը. , . 

ՏԱՂ ՆԱՅ^Ւ 
Պէյրութ 



ա >, էդ. Բերդեսւն 

... Շւսււ է ււոով ձեր լեզոփ մէշ ամփոփուած 
կանչը հասւա ինձ. հայեր; 

ՏՈԼԻՆՕ ԳՈՒէՐԱ 

Այդ իմ լեզուն է, 
Որոկ կարող եմ 

աչքի սեւերից. 
Այլեւ դեւերից 
Այն լյրտակործան, 
Որոնք օրն ի բուն կրծում Էն կուրծքը 
Նոյն այդ աչքերից 

զարկուած սւյրերի. 

Այդ իմ լեզուն է. 
Որով կարող եմ 

Հոռոմ Հոծերից, 
Թարգմանը դառնալ նրանց երկերի 
Դիւցազներգերի՝ 
Հանճարեր գրչոկ. 



ք 
Պետ/ւարկ հայացնել 
հ ա ր ա զ ա տ ոճով, 
Աոնարտոքի, մեծ Ռաֆսւյէլի եւ Սնճելոյի 
Գոյները կոչել իրենց ճիշդ անոսսմբ , 
Դանթէն թարգմանել 
Պահած էւսմբ ու յանգ 
Ու նէապոլիւոէն քո երգիչների 
քսօսքը սւոուերել բառով մոգական ։ 

Այդ իմ լեզուն է, 
Որով կարոդ Եմ 
6իշդ նկարագրել ԿոլիզէուՕզ լայն, 
Ֆլորենցիայի բարձունքը փարթամ , 
Քագաքամայրիդ շ քեղանքը պերճ. 
Երաժշտական 
Տոն ու ելեւէջ, 
Վեզուվիդ Ժայթքը խօլ , վ ո ւ լ կանական 
Ու կարմիր գինուդ - հինաւուրց գինուդ 
Կ ա խ ա ր դ ա ն ք ը թարմ։ 

Սակայն . լաւ լսիր, 
Իմ մեծ բարեկամ, 
Որքան Էլ լինի սրտիդ խ օ ս ք ը ջերմ, 
Գովեստդ արժան . 
Դրուաւոանքղ թանկ՝ 
Միշտ Յաւի լեզուն աւել է ուժգին, 
Մտրակը լլկոգ 
Եւ մ խ ա ն ք ը ժանտ. 
Ուստի՝ հարցնում եմ 
Ոգով տիրական , 
Հարցնում Եմ ողբով ; աղերսով անկամ , 
Հարցնում եմ հոգով մի վերջին անգամ , 
՚ Ձեր ամե նատես աչքերի առաջ, 
Արձակելով ճիչ, վայնասուն, շաոաչ, 
Քանի" ա ն գամ են կարել այդ լեզուն 
Հանճարեղ լեզուն 
Իմ արմէնական.. . 

9 Նոյեմբեր 2007 
Թեհրան 

8 

/Գ.8./Գ.8. 



Ա Ւ հ Տ 1 4 Ր Ա \ , ^ Ս Տ . . . 

Բ Ա Ն Ա Ս Տ Ե Ղ Ծ Ի 

... Եւ Մարգարէի մէկ աշակերտը չդաւեց նրան, 
Եւ Մարգարէի Աէկ աշակերտն էր լոկ հաւատարիմ , 
Միւս տասնՕէկ աշակերտները 
Դարձան դաւաճան, 
Դարձան յաւակնոտ, դարձան յերիւրող, 

այլեւ՛ ոխերիմ։ 

0, նրանք առաք խիստ սիրով էին, 
հաշտ ու մտերիմ. 

0. նրանք առաք պարծենում էին իրենց 
հան Սարով. 

Սակայն երբ եկաւ 
«Բազում են կոչեալբ. սակաւ֊ ընարեալք» 
Պատգամը վերին՝ 
Բարկացան նրանք, դառնացան նրանք, 

մնացին խռով 

Մէկը բամբասեց 
Թէ՛ €(հր խօսքերը դնում են ճեռին», 
Մէկր թէ տգէտ, անբանի մէկն է, ուսումն է թերի». 
Մէկն ստախօս ե ց թէ՝ «Վարդապետը Է՛լ 

քաղաքո ւմ չի», 
Մէկը յ ոխորտաց թէ՛ «շուկայիկ է, փերեզակ, չարչի», 
Մէկն աղաղակեց թէ՝ «վւոխաոածը՝ կորզում է չնչին», 
Մէկը նոյնիսկ թէ «Նա տղամարդ չէ, աղիճ է աղջիկ», 
Մէկը նենգութեամբ «թուղթեր» մոգոնեց 

գ րպանտանբով սին 
Ու յղեց հեռո՜ւ մտածողներին, անունով Փրկչի 
Մէկը թէ «միայն արժանի է Նա քառաթեւ խաչին 
Մէկը ւթէ՝ «միայն արժանի է Նա սեււսսեւ դահիճին», 
Մէկը թէ՝ «գի ՛ ժ է» , 

միւսը՝ «բի՛ր է» 
Եւ որոշեցին՝ 
Քերթութեան փ ո խ ա ն քերթել Փրկիչի 

Վարդագոյն կաշին... 



ք ս Փ 

Ու միայն մէկը, 
0, միայն մէկը 
Կառչեց իր խղճին, 
երկայնքով, խորքով 
Մօտեցաւ բորբոք 

այդ խաժամուժին . 
- Ձեզանից մէկը. 
Ով չի ունեցել այդ ալ 

բծեքից 
Թոդ որ նա նետի Փրկիչի վրայ 
Քարն այււ առաջին... 

... Երեսունի մօտ, 
Թուխ ու գանգրահեր 
Մի ջահել էր նա, 
Սոհասարակ լուռ խոկացող Էր մի, 
Զուսպ Էր, սուսուփուս... 
Կայծուել էր այդ օր, 
Բացուել էր այդ օր 
Կանթեդի նման. 
Նրա անունն էր 9ու... 

0 , ո՛չ՝ Յիսո՜ւս,.. 

6 Դեկտեմբեր 2007, ԹեհրաՕ 

ԽԱՐԱԶԱՆՈՒՄ 
3. ՊալեսւԾին 

Իմ զեդի Լ1րեան գիրքը դեո բաց Է, 
Բաց Է,,, վէրքի պէււ. 

Դա չի դարմանուի կապով ու կարով, թմրսւնիւթով 
մութ. 

Դա բաց ե րախ է վիշապի, որից բոցեր հրակէզ 
Կրակ Են թափում մեր համեստ ու հեգ 

կենցաղին՝ անգութ։ 

Հազար մէկ վանքում ծէսեր ենք Երգում 
հա ւատով անսուտ. 

Կաբինետներում «փոխըմբռնո ւմ» Ենք ստորագրում 
անբե՜կ, 



օիծեոնակնէրի բերդում Երդլում ենք, 
հ ե ռանամ անփոյթ. 

Յուշարձաններէ դիմաց կանգնում Ենք, 
լռում տարին մէկ։ 

Ապա յ ղփացած մտնում ենք կաֆէ. 
գինետուն, «սրահ» , 

Սակայն «Արմինկան» իրեն է վատնում 
էմիրէթներում. 

Մենք սակարկում Ենք ոսկա գների՝ 
բորսայի վրայ, 

Գիշերը գինով, նաեւ երգելով,* 
վերադառնում տուն։ 

... Պահե նք այս քիչը, հ ա պ ա ուրի՛շը, միւսը 
Քիչէ... 

Թմրո ւմ ենք, ա պ ա մե զ խարազանեն ք , 
կեռ մտրակի ււյէս. 

Պոէ՚տ. սա երգ չէ, փետուրի հեւք չէ, 
խաւարում ՛ ճի՛չ է, 

Զի ցեղիս Արեան գիրքը դեռ բաց է, 
բաց է... վէրքի՜ պէս; 
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Ա Ն Մ Ա Հ է ԳՐՈՒԱԾ.–* 
Հեռացողներին 

Մենք բարձրացել Ենք 
Մարդու պատմո ւթեան վաղ արշալոյսին, 
Մենք մեզ օծել ենք 
Շիգրիս-Եփրաւոի աւազանում լուրթ, 
հողագունդը դեռ Երկիր չէր դաոել 

ծ խ ա մ քաոսի՝ 
Մենք երկիր էինք. 
Վահագն - Տիր էինք, 

ա զ գ ու ժողովուրդ։ 
Յառնել են մեզ հետ 
Ս ր արա տ լերան գագաթները զոյգ, 
Մեզ հետ կանգնել են 
Մասուն աշխարհիս լեռները բազում, 
Համբառնել մեգ հետ Թանդուրէք, Խ ո ւ ս տ ա փ 

Նեմրուբ, Արագած, 

ճւցւէւտ©ճ Ե̂  .̂8.̂ .8. 



Եւ Սիփան սարից 
Երկինք է նետուել 

ճ ա ո ա գ ո ղ մի կայծ։ 
Կայծն այդ իմ Վանը 
Դարձրել է հայելի, որի ՏրԵրուՕ 
Սենք տեսել ենք մեզ 
Ու յետոյ միայն նայել ե ն ք հեռուն. . 
Եւ այնուհետ, երբ 
Զարկուել ենք, զրկւսել. գատուե լ մեր հողից՝ 
Ամէն եզերքում փնտռել ենք գոյն մի 

Արաքսի ցօղից։ 

Օտար ափերում 
Փնտռել ենք մասունք 

մեր սուրբ հա ւատքից . 
Ականթները մեր 
Որոնել երգի բեկոր հարազատ , 
ԹԷկազ եւ կակազ , լեզուն տքնել Է 

բառով սրտակից , 
Աշխարհին պւսրզել 

Մեր ցաւը դաւը, կորուստներն հազա՜ր։ 

Ու աչքերը մեր, 
0, աչքերը մեր սեւասո ւն. պա յ ծա ռ, 
Տեսել են որքան՝ 
Սեւ նախճիր , զո լ ո ւ մ , արհաւիրք ու քէն, 
Սակայն երբ մի օր 
Տեսել Են դրօշ, յաղթանակ , պարծանք , 
Ոխը մոռացած 
ժպտացե լ են ջինք, 
Շողացե՜լ նորէն։ 

Հասել ենք արդէն 
Մարդու պատմո ւթեան նոր այս դարերին, 
Սեր կէսը ցրուած, 

քարտէսը կերուած, 
Լեռը դեռ գերուած 

Պատառ չդառնանք գորշ գայլերի ու 
Սութ դիմակների սադրանք-դաւերին. 
Զի արմէն ցեղիս ճակատի ւ|րայ՝ 

«Անմահ» է գրուած։ 

24 Յունիս 2007, ԹեհրաՕ ՎԱՐԱՆԴ 



6 Ո Ւ Շ Ե Ր 
Հին թ ա խ ի ծ կար աչքերիս խորքում, 
որ թաղել էի անհ ետ ու անդարձ։ 

Սակա յ ն իմ հոգին հանգիստ չէր բնաւ, 
վ ի շտս ես տեսա յ մեռած, բայց ա նթաղ 
տ ե սա յ ինքս ինձ, 

բայց այն ճանաչել չկարողացայ , 
մշուշոտ ծսւծք էր իմ գուրշը պատել, 

ինքս ինձ հ ա մ ա ր անհասկանալի , խորթ էի դարձել։ 
Եւ որոշեցի սիրտս փորփրել, 
վ ա զ ե ց ի դէպի սրտիս խորքերը տանող նեգ ճամբով։ 
Քո դէմ բացեցի գաղտնի ք ն երն իմ 

փոշոտ, հՕացած, 
գոլցէ մ ո ո ա ց ա ա ծ ։ 

Սի պ ա հ լռեցի, 
ինքս իմ ներսում քայլել փորձեցի, 
յ իչողութեանս վերականգնելու առիթ տուեցի, 
յուշերս մէկ-մէկ դէմս կանգնեցին. 

ոչ թէ փոշոտուած , 
այլեւ.,, պճնո ւած ։ 

Ու ես քեզ տեսա յ յուշերիս կողքին, 
ամէն տ ե ղ կայիր, 
հին ու նոր էիր, 

ալեկոծ ծ ովի ժ պ ի տ ն էիր լուռ, 
վերջին հ ա ն դ ի պ մ ա ն մոմն էիր մարած, 
որից մինչ այժմ ճերմակ ծուխն է 
մեղմիկ վեր Ելնում։ 

Ու ես տխրեց ի ։ 
Տուշերիս միջին ինձ մենակ տեսայ, 
դու կող քիս չէիր, 
ու ես փո շ ոտո ւած յ ա ; էի, 

եւ ո՛չ 
պճն ո ւած պ ա տ կ ե ր , 
այլ կ ո ր ա ծ ստուեր։ 
Խ ա ղ ա ղ , լուռ ծովի ց ա մ ա ք ա ծ դէմքին 
ք ր ք ի շ էի սեւ, 

իսկ դ ա վառ արեւ, 
իսկ դ ա խ ե ն թ անձրեւ... 

Ու ես յոլգուեցքւ, 
ել կորայ մ րա ն նեղ կաղապարո ւ մ , 

դ ա ր ձ ա յ ուրուական, 
ինչպէս ծո ւխը մեր վերքին հանդիպման , 

Երբ հանգ ե ց մոմը մեր շնչից իսկ տաք... 



Ս Ի Ր Ո Ւ Ս ՝ ԵՍ՝ ՔԵԶ. . . 
Գիտեմ, այն ինչ պիտի ասեմ, 
կրկնութիւն պիտի թուպյ, 
բայց դու գինուիր հսւմբԵրութեամբ 
գէթ մէկ անգամ , 
թո ղ դա լինի վերքին անգամ 
(ինյպէս կ՛ուզես)։ 
Քեզ սիրում եմ, 
ոչ թէ երազ դար ձած սիրուս 

իրական յոյսով պատելու , 
այլ թեւ առած երազներիս 

լոյււըն ու յոյսը ցոյց տալու; 
Ոչ թէ մենակ թափառելու սովոր ոյթից խուսափելու , 

այլ քեզ մենակ չթողնելու։ 
Ոչ թէ ինձ հաճոյանալու , 

այլեւ կեանքիս հաճոյքները քեզ բաշխելու, 
ու ոչ էլ քեզ հիացնելու, 

այլ իմ սրտի ալիքներին 
գէթ մէկ անգամ դէպի խ ա դ ա դ հորիզոններ ուղեկցելու։ 

Ոչ թէ դառնութիւն կիսելու, 
այլ ք ե զանից դաոն ու չարն ընդմիշտ պոկելա։ 

Ոչ էլ ինձ բաղցըր թոլլպու, 
այլ մէկ ընդմիշտ 
կեանքիս քա դ ց ը ր պահն ու րոպէն 
ք ո սլացող վայրկեաններին շաղկապելու ։ 

Եւ եթէ դու խոյս ես տալիս 
իմ գ ր կաբաց ժպիտներից , 

թո ղ դա լինի վերջին ա ն գ ա մ (ինչպէս կ ուզես), 
որ քեզ կ ասեմ (ինչպէս կ ուզեմ) 
ՍԻՐՈՒՄ ԵՍ ՔԵԶ։ 

Քեզ կը պատմեմ սրտիս խորքերում 
թաքնոլած սիրուց, 
ու Կ՛արբեմ իմ հոգու մէք հնչող 
քաղցր մեղհդուց, 
քեզ կը փսւրուեմ, 



Կ՚օրօբոէեմ շոյող ամպէրի գրկւ 
կը գրկեմ ցօղը , 
կը պ ա ր ե մ սւրեփ շողերից (1ռ( 
կ՚պմբուրեմ բռյրդ, 
կը վազեմ ովկիւսնի վրայով յաւ 
կը ն մանակեմ ձեան փ ա թի լք 
անհամ ե ստ ճերմակ, 
կը նստեմ շնչիդ առանց հարց;.։ 
թէ՞ ա ր դ ե օ ք ա յ նտեղ 
ս պ ա ս ո ւ ա ծ հիւր եմ, 
թէ քո տ ա ք շնչից 
պ ի տ հալուեմ, չքոլեմ... 

Շ Ի Ր Ի Մ Ի Դ ԱՈ-ԶԵՒ Ե Մ ^ Ա Ն Գ Ն Ա Ծ ծ ձ 
Ինչո՛ւ հեռացար , 
երբ ինձ երջանիկ էի կարծում լիարժէք, 
երբ թւում էր թէ վերջապէս ես էլ 

ո ւնակ եմ սիրել այնպէս լիարժէք, 
որ դ ա ցնծայիր սրւոիղ խորքերում 
եւ զգայիր քեզ նոյնքան երջանիկ, 
նո յնչափ լիարժէք։ 

Ախ. իմ մի հատիկ , 



հողի տակ անցար աչքերիս առջեւ, 
եւ այնպէս հեռու սլացար, որ 
տե՛ս, ապշած եմ կանգնած 

շիրիմիդ աոջեւ; 
Ու գիտե ՛ս , սէր իմ, երբ դու հեռացար, 
դժբախտութիւնս դարձաւ լիարժէք։ 

Ա-ին 

Կ՚ոլզէի ես ք եզ վստահել 
սրտիս կողբոդ մեծ բանալին, 
"Ր թռչէիր դու հոգուս հետ 
դէպի հեոա հորիզոններ 
ու եւո գայիր նոյն այդ սրտում լուռ հանգչելու։ 

Քեգ փնտռելով չկորցնէի ես գլուխս, 
յտանջաէի երեկոյեան լսացաղին լուռ նայելով, 
ք ե զանից լուր սպասելով ։ 

Քեզ կը տա յի ամբողջ սէրս, 
սակայն ի ցաւ իմ սրտի մի հատիկ սրտին 
ես պիտ հեռու թռչեմ քեզնից։ 
Չեմ ցանկանայ տխուր տեսնել 

ինձ այնքան թանկ ք ո աչքերը, 
եւ աւելին, կոտրել ինծ իսկ սիրող սիրտը։ 

Կ՛ուզեմ մնաս իմ յոթերում, 
որ քեզ յիշեմ, ինչպէս որ կպԱւ 

անկեղծ, բարի ու ... ինձ սիրող։ 
Դու մոռացիր, 
իսկ ես, կը վերցնեմ վշտերդ։ 

Եթէ ինձ հարցնեն ի՛նչ է անունս, 
կը պ ա տ ա ս խ ա ն ե մ ան յապաղ , 
առանց րոպէ կորցնելու, 
աոանց մտածելու թէ ինչո՞ւ կը հարցնեն 

Եթէ ինձ հարցնեն ո ւմ եմ ես սիրում, 
բարձըր կր գոռամ ես քո անունը, 
սրտիս զարկերը լուռ կ ՚արագանան 
ու ժպիտն իմ դէմքը չի լքի 
գռնէ հինգ վայրկեան,.. 

Եթէ ինձ հարցնեն որտե ՛ղ եմ ապրում 
ես կը նայեմ բարակ փողոցի վերքում՛ գտնուող 



խարխո ւ լ շինութեան հինգերորդ յարկին, 
եւ կ ՛ասեմ այնտեղ, ուր ես եմ նայում, 
ուր Ել շատ սւնցոտր մսւրդիկ են նայում 
ամէն առաւօտ, 

եւ խղճահարութեամյ ։ մեկնում այդտեղից, 
կարծես թէ գիտեն տունս կը փլի 

ծանըր հպյեացքից.,. 
Եթէ ինձ հարցնեն ի^Օչն եմ Ես ատամ , 
կը նայեմ շուրջս, 
ու չգտնելով ոչ մի ատելի շնչաւոր^յսնշանք, 
կը պ ա տ ա ս խ ա ն ե մ . «Ձեր հարցն եմ ատում»։ 

Եթէ հարցնէին Ե՛րբ Եմ ես ծնուեյ, 
կ՚ասէի վաղը, 
Երբ ա ր ե գակ ի առաջին շողը 
կ ՛իջնի կոպերիս, 

ու կը շոյի ինձ ինչպէս իմ մայրը։ 
Եթէ հարցնէին ու՞ր եմ ես գնում 
կ՚ասէի այնտեղ, 
ուր արհաւիրքիդ մազապուրծ պրծած 
մարդիկ են ապրում, 

ու ճ ա կ ա տ ա գ ր ի դառըն հեգնանքին 
մինչ օ րս ժպտում ՛ 
Եթէ ինձ հարցնեն ինչպէ^ս եմ ապրում, 
կ ՛ասեմ ա յնքան լաւ. 
որ վ ա տ ի ն ա ն գ ա մ լաւը դարծնելա 

վարձեր Եմ անում։ 
Եթէ հարցնէին ի^նչ Եմ Ես Երգում, 
կը պ ա տ ա ս խ ա ն է ի խնդութիւն ու վիշտ, 
երկուսը խ ա ռ ն ա ծ կեանքս եմ երգում։ 

Եթէ ինձ հարցնեն ի նչ է իմ գոյնը, 
ես կ ՛ասեմ. «Նայէ՛ր մեր շէնքամ ապրող 
համեստ նկարչի ներկապնակին , 

խսանէ ք գոյնԵրը ֊այնտեղ ինծ տեսէք»։ 
Եթէ ինձ հարցնեն քանի ՝ անգամ Եմ 
ս րտանց խնդացել , 

ես կ ՛ասեմ «երբեք», 
ու իմ միամիտ, պ ա ր զ պ ա տ ա ս խ ա ն ի ց 

կը խ ն դ ա մ սրտանց , 
ինչպէս կը խ ն դամ հարցն այս լսելիս 

ես ամէն անգամ ։ 
Եթէ ինձ հարցնեն ո՞ւմ կը հա ւատամ , 
մի պ ա հ կր փակեմ ես իմ աչքերը, 
կը լռեմ այնքան, 
մինչեւ ն րան ք ինձ ք ն ա ծ կարծելով 



Ռ ա դ ի ն 

դանդաղ հեռանան֊*. 
Դուք էլ հեռացէ՛ք, 
ինձ ժամանակ է պէտք յիշեւ անունս, 
ինձ վաղուց արդէն ոչ ոք չի կանչել։ 

Պիտի յիշեմ թէ ում եմ ես սիրել, 
բայց սէրն իմ, աւաղ, երբեք չծնաեց։ 
Նրան չծնուած արդէն թաղել են 
ու գերեզմանին փորագրել են 
«Սէրը չի մեռնում 

Չեմ փշում անգամ ո°ւր, ե րբ եմ ծնուել 
եւ ո՞ւր եմ գնում, 

թէեւ ամէն օր նոյն տան դուռն եմ 
բացում ու փակում։ 

Իսկ թէ ինչպէ՚ս եմ ես կեանքս ապրում, 
ւսյդ էլ չգիտեմ, 
ինչպէս չգիտեմ թէ որն է լաւը, 
Եւ որը վատը, 

նրանք շատ վաղուց միմեանց հետ են 
անկողին մտնում։ 

Չգիտեմ անգամ ինչ է իմ գոյնը. 
ինչպէս արդէն վաղուց չեմ տեսել 
մեր շէնքում ապրող համեստ նկարչի 

ներկապնակի, 
ում դուստրն այժմ ս գամ է մահը։ 

Անգամ չեմ յիշամ թէ Երբ եմ 
վերքին անգամ խնդացել, 

արդէն շատ վ ա ղ ա ց աշխարհն է խնդում 
իմ միամիտ ու պարզ պատասխանին , թէ՝ 
«Կեանքամ երբեք ես չեմ խնդացել»... 

Ու դեռ չգիտեմ ում եմ հաւատամ , 
բայց հ ա ս տ ա տ կ ասեմ ում չեմ հա ւատամ ։ 
Ես չեմ հաւատում նրան, ում բեղին 

դեռ քսուած է նւսշի ժամանակ կերած մածունը, 
մինչ նա բարեկիրթ մարդու խօսելու ձեւեր է թափում։ 
Ով չգիտէ մանուկներին պէտք է հաւատալ , 

ոչ թէ պատժել, խաղա լ թոյլ չտալ։ 
Դուք էլ հեռացէք, 
ինձ ժամանակ է պէտք յիշել անունս... 

ԱԼԵՆՈՒՇ ԱՅՎԱԶԵԱՆ 
Թեհրան 



ԲԱԳԻՆԻ այս համարով լոյս կ՚ընծայենք Վահէ֊Վահեանէն (Աարգիս Ապտա 
եպնքչորս անտիպ բանաստեղծութիւներ։ ՇնաՇ Էր 1907ին, Կիտին։ Իր սե-
րունդի տղոց պէս, հազիւ կեանքին բացուած, կը տեսնէ ցարդ, կ՚ապրի 
սարսափը կոտորածին։ Ապա կը սկսի թափառումը, Այնթապ, Հալէպ, կ՛ու-
սանի Պէյրութի Ամերիկեան համալսարանը, կը դառնա) ուսուցիչ անգլիա-
կան վարժարանի մը մէջ, ապա Կիփկիոյ կաթողիկոսութեան Դպրեվանքը 
ուր կ ուսուցանէ հայերէն Եւ գրականութիւն, այնտեղէն կ՛անցնի Կիպրոսի 
Մելգոնեան վարժարանը։ Աշխատակցած է բազմաթիւ գրական հանդէսնե-
րու, եւ իր կարգին չոյս կ ՛ընծայէ ԱՆԻ գրական ամսագիրը, որուն մասին 
ԲԱԳԻՆ հրատարակեց Հաւէպի Հա/ագիտականէն Հարի Քէհեայեանի աւար-
տաճառը (տես 2005, թիլ 3, էջ 42)։ Յիշենք նաեւ իր քերթողագիրքերը ԱՐԵՒ– 
ԱՆՁՐԵՒ (1933), ՈՍԿԻ ԿԱՄՈՒՐՋ, ՅԱՐԱԼԷԶՆԵՐՈՒ ՀԱՇՏՈՒԹԻՒՆԸ ԱԱՏԵԱՆ 
ՍԻՐՈՅ ԵՒ ՄՈՐՄՈՔԻ, ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ՎԱՀՐԱՄԻՍ, ԲԵՐՔԱՀԱՒԱՔ։ Տաղանդաւոր 
բանաստեղծ մը։ Ինչպէս սփիւռքի բազմաթիւ շնորհալի գրողները, ան եւս 
շատ բան զոհեց մեր ժողովուրդի այդ ժամանակաշրջանի 
հակասութիւներուն։ Վահէ՚Վահեանի անտիպները Բագինի տրամադրեց 
Արամ ՍեփեթՇեան 

ՄՈԳ-Ի Հ Է Տ Ս ՝ ՀԵՐ 
Մարդ որոնելու իմ ճ ա մ բ ա ս վ րան 
Դիմացս ելաւ Վահան ԹէբէԵան. 
Ո ւրախութի ւնս իմ կարճ տեւեց սակայն, 
Քանզի տ ե ս ա ծ ս էր ստուերը միայն։ 

«Քերթողը գնաց , բայց տեղերը կւս՚ն»,– 
Փորձեց սփոփե լ ձայն մը սիրելի։ 
Տաղերն են իր հին ցաւերու դարման , 
Իսկ մեզ նոր ցաւեր կ՚այրեն աւելի։ 

Ուղիղ ճ ա ն ա պ ա ր հ ցոյց տուողին հետ 
օո ւ ռին ծո ւռ ըսող մարդու սով կայ, աւ վ,., 
Երբ բ ա ց ա կ ա յ ի հովիւ փորձագէտ , 
Հ օ տ ն ինչպէս գտնէ Փ ա ր ա խ ա պ ա հ ո վ ։ 

Հայն է ա յսօրո ւան ՝ նաւ մ՚ուգեկորոյս... 
ԹումանԵւսն չունի՚նք, չկա յ Թէքէեան, 
Որ յ ո րձանքին դէմ դաոնա յ ի ն փար ո ս 
Ու մութէն լոյսի ցոյց տւսյին ճամբան ։ 

Բայց կը հ ա ւ ա տ ա մ յոյսով ան վ կանդ , 
Թէ մոգերու մայր հայրենիքը մեր 
Կու տ ա յ նոր ծնունդ ծոցէն հնաւանդ , 
Ու մոգերու հետ կ ա գ ա ն Մհերներ։ 

28 Մայիս 1990 



Ա Ղ Ե Ր Ս Գ Ա Ր Ո Ւ Ն Ի ՝ Ն 
Գարո ւէւ, սիրտիս սառոյցէն այլեւս ոչինչ կը հալի, 
Երբ ճառագա յթն ա ր ե փ դ համբոյրներովն իր հպի։ 
Ձիւնն ալ կատարս իՕ ծածկող կը մնայ մ խ ա ձիւնը նոյն 
Բայց կը ցանկամ հոգեփն, որ դառնաս ե տ մեգի դուն 

Եթէ մեկնած իսկ ըլլամ, իմ թոռնիկնե րս են այստեղ, 
ԹոռնիկնԵրոլ հետ ուրիշ՛ Օէէան թէԵւ այլացեղ 
Եկո՜ւր ու բեր բոլորին երգ ու ծաղիկ, հաց ու յուր 
Ու թող սերմերն ընդհողեայ դառնան պտուղ քաղցրաբո յ ր 

Պարգեւներէդ հրճուաքԵր չեմ սպասեր ես բաժինն . 
Ինչ որ ղուն տալ կրնայիր՛ չեմ Ես առած ւստէնին. 
Ու մեղաւորն է լոկ ա՛յն զոր կը կոչենք մենք երկիր, 
Ուր կը տիրեն բաշխումի դեռ օրէնքներ անյարիր։ 

Բայց եկուր ղուն, եկո՛ւր դուն, հա գած շղարշ արեփ . 
Խօսէ սրտին ամէնուն՝ բառերով ջերմ բ ա ր ե փ 
Թող մութ խորշերդ բոլոր լեցուին լոյսով վերստին, 
Ու նորոգոփ ։ նորռգռփ՜ օրէնքն այս հին աշխարհին ։ 

Գարո՛ւն, գոյն ես դուն ու բո յր, ու դեռ կրնամ ապրիլ 
Լեցուիլ նորոգ երգերով ու կաթոգին ու հրկէզ 
Յսւնծնել զանոն ք գալիքին, յոյսով մ անոյշ թէ ա ւ օ ւո 
Կրնաս բաշխել թարմութիւն ու տեսիլքնե՜ր լուսաւոր։ 

10 Մայիս 1990 

ԽԱՂԱՑԷ՜-Ք, ՏՂԱ-Ք 
էսաղացէ ք, տղաք , խ ա ղ ս իմ կէս մնաց, 
Երբ ձեր տարիքին չէի դեռ հասած , 
Քար տուին ինծի, երբ խնդրեցի հաց, 
Խաղի փոխարէն՝ բաժինս Եղաւ լաց. 

Տղա բ, աշխարհի ո ր ծագ ն ալ ըլլաք, 
Հողին բերք տուող մեր արեւին տակ, 
Գրկէր ծեգ հոգիս համբոյրներով տաք , 
ԵրԷկս իմ իբրեւ առած նորոգ կեանք։ 



Մանոլկնե ր, խ ա ղ ի կար օտն ինծի հետ, 
Երբ այլեւս ՐԱամ մեկնած առյաւէտ, 
Գիտցէք թէ հոգիս, ձեզի ակնդէտ, 
Կ ա պ ր ի նորէն հին հրճուանքն արփաւէտ 

Խ ա դ ա ց է ք, տ ղ ա ք, զեփիւռի նմսւն 
Եղեռնին խ լած խաղերռ ւս փ ոխան 
Թող Տեր խաղերո ւ ն ձեռք տալ չկրնան 
Դ ա ր ա ն ա կ ա լ ա ծ դեւերը վաղո ւան 
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Ե Ր Գ Ե Ր Ս ԻՍ՝ Ը Ս Տ Գ Ի Ւ Տ 
Յանցանքներ շա՜տ՝ երդերուն մէշ ինձմէ բխած.. . 
Ձայն Են ոմանք, որ չեն կ ա զ մ ա ծ դեռ Եղանակ, 
ԿԸ փա յփա յ ե ն ունկդ թէեւ կոհաԼլ֊կոհակ։ 
Կան ուրիշներ որ նման են կանթեղներու 
Բուքերուն դէմ քամիներու լ ո ւ սահատած 
Չկա՞ն նաեւ սկիզբ ա ռ ա ծ իբրեւ աղբիւր կարկաչաձայն , 
Եւ այժմ հազի՜ւ կը գլգլան։ 

Թոյլն ու թերին րլլան անոնց որքան ա յ շա՜տ, 
Մասնիկներ են էութենէն իմ հարազատ ։ 
Հեւք են Եւ հո ւխ տեսանելի մոյն զգեցած , 
Ու կը խ օ ս ի ն լ ե զաով մը զոր տուաւ Աստուած։ 

Ձեւովն ա ն գ ա մ իրենց տժգո յն եւ ա ն կ ա տ ա ր 
Երգերս իմ վ ա ղ չմարէին, չմնքէին, չանհետէի՜ն. 
Այլ բաշխէին լոյս, ումպ ու բան հոգեպարար ՛ 
Անարեւի՜ն, ծարաւի՜ն , մոլորեալին, 
Իր ծիրին մէջ մեր այս կեանքին փայլակնային՝ 
Չշատնային չարն ու տգեղն ու վանելին. 
Րւ մ խ ա ց ո ղ վիշտը չայրէ՜ր մարդոց հոգին։ 

Թոդ նոր Եկոլորն ւսնլաց, ա ն վա խ մտնէր աշխարհ , 
ԿարօտւսԼւէզ պ ա ն դ ո ւ խ տ միբրեւ արտահալած , 
Իր ուսԵրէն օտարո ւ թ եան փոշին թօթուած. 
Զինք սպասո ղ հայրենի տո ՛ւնն իր կը դառնար 

29 Յանիս 1990 
Պկբաթ 

ՎԱՀէ-ՎԱՀԵԱՆ 



Ն Ա Ւ Ա Բ Ե Կ Ե Ա Լ Ն ՈՒ Ծ Ո Վ Ա Ն Ո Ւ Շ Ը 
կան/քնած էր հաքափին ա. կր ղիտէր վրայ ընկղմող նաւր, իր նաւ ր 

իրհՆ կր թուէր, թէ անկէ աակէւյւին մաււ մր իււրէն դար։։ մնացած Էր, օգնութիւն 
աւյհր էյ էէ էյ ձ եէէ յաի ո ւ մինչ նա է ր արգէն ւաւէՀուհր , ի^եր Էր 2հւէֆոէ.ն յաէոակր, Ւ՚՚Կ /V 
տեեաձքչ աիբի խսւրկանք Էբ, գժրաքւաքու թԼան իրւքղ/է, թիւ նն էէ լ ւէւարոէքէձւ թիւնր 
էք ժա ար րհէքէէւ Նււ// մարէք ու 1է/էՀ.քեւ սքարէքոաւյ կրկներեւ ոյթ, միրա մ ՛. 

(՝\ւկդմահ կէաին շարէ՝ տյյ կայ շր^ււ/ՆէսկՆհր էք յյյաէյահ Էին, որւէՆք այիրուհյուք էէ է 
գիրար Հրէ,րոի մեհէյաձ , մ Լ հքյէււձ, մեծցած, իրեն ՚ՀաՏՆյ& Էին քո. էքիՆյւ քայահ այիքնԼ 
րու Հուրֆպւսրի մր մէք, ՈԼր Իք^Է ւքաւո մարգ չկար Հյ ոքր ււրյ ւրր կր նմ՚՚էնէք նաիւա֊ 
մարէրէլ ձիէքակաաարւււիքեան մհռհաքին շուր^։ 

Նաւր րնկւրէահ Էր։ Փք՚կհքու ք՚էւրւր էքարձհրր ապարղիէ ն էքնացած Էին։ 
Լաւ նաւս/վար չէ ր քւղած– Ո՛չ, րնդ Հակաււ ակր իրհն աասէուա^, իր իււկ սահ 1/ծած 

նալր ձքէէքէէէն րաւյԼրԷ ն յաֆողքյլթհամր աարած Էր նաւ աՀանէք իէւաէ նաւաՀան/ք իււսք– 
*պՈ*(ին գէմ պարգաձ աո ագ ասանհրր չէր ծ աք ահ րհսէւ\ 

Օգնական նաւաէխրին Հհա, միչտ միասին, երրհէքէէ փիին ի ւիււխ խութ ու. Խարակ– 
ներ Հրքանցերէէք, ա/իյ, ու փոթէէրիկ յաղթաՀարերվ, այնպիսի ^Խէէէդութեամբ կր յա֊ 



բանակէին այ,, ճամբռրդսէթիլնը իբէնշ ճամբորդներով, որ հատ,,,եր Ազդակի 
կր նո,խանձէին՛– 

Ու պատահեց,,,ւ ղ4րս,խտոէ.թի.լնը (քկ, փոթորիկբ էաաաաւետ նաէ.ր ծաոացած 
սնիքները չծեծ՛եցին անոր մարմինը, խօլ քամփՆ ֆրէքէքփււեէյ ււ/Նոքւ ա էտ ա էֆ ււ/ ս սւ ֆ/ եր ր ՚. \յա՛՝ 
ւր ըձկ դմեցալ, որովՀ եաե> օգնական նաւավարը յանկարծ քքեց նաւը. .. ոչ ոք դիացաւ 
ա֊փնչու... 

Այ.,,,քիսի նա, եր կաբելի մէկ Նաւավարով աոաքնորդեք, որքան աէ Հմուտ բ/քայ 
ան–, Հարցշ Հմտութիւնը չէէ նա, ավարը որրան աք վարպեա րքքայ, է,րր սէրն էէ է֊ Հա՜ 
մարաչխ մթնոքորտր կը պակսին նաւ ու.ն վըայէն, նաւ ր կ՚անդամարւ ծիլի ԻԼ օր մ քէն 
"՛է հ՚է՚նկ՚քմի՜ 

(հ նաւը րնկդմեցա, . 
Նաւաըեկեաքի մը պէս կե,ր,,ծ կը դիտէր ծովոէն ըաէյերյ,Լ իսկ ծէէվու բաքքեբւաֆ ճա-

յերու նման թեւածող պարոդ աղջիկներ կին ,,ւ տղաքւ 
Տեկիյքքէ կամաց-կամաց սկսաէ փարատիք, պատրանրր չքացաւ, քարացած քո.ա-

թիւնր կենդանացա լ. երդի ու երա<է շտա թԼան ձայները քեքյոէ ցին 1/իիւՀքր կէէէՈւթսէ՜ 
Լ՚՚ր էդարՆ ՛էէ. ծ՜ափերը սթափեցուցին ւյինյյ է, ր կար ատեն ^ոէ րի է/էակ մնաք ԷՆ ետք, մէ-
կէն քքուրււ նեէՈՈւէւդի պէո, խորունկ չունչ մը քաշեց ու դիտեց չուրեր–, 

աւ աք բազմութիւն Էր– *Մէկ ""պ՚ք ւ մէկ մչակռյթէ ,ի,աւաաՀ>նի պարային 
եքոյթներն Էին թամս՚նեանի արձանին ետեւ . էվէաէքաւււ7>ի սսարդա/1։ 

*Եոր յէր այո վիճ ակը– արղէն քանի մր տարուան անւքեաք ունէք* ՚. քք ւ ը աք երթար, 
ինչ վիճակի մէ^ աք դտնւոէբ, յանկարծ կ անպատուէր իրակւսնութ ենէն ու կ իյնաքէ 
րնկդմող նա,.ո, խարկապատկերին ղիրկր– ել այդ անկումին Հետ ՀԼինէու ձներ՛" ասւ– 
ըափը կր սկսէր Հարուած եք ուդե դը՛ կչէլաքարերոէ պՀ" կը վ՚աթթուէին ո,ո– 
քերռւն Ո՛ դք՚նք կր ՛ի՛՛ր– վար* մինչեւ որ թափ ատը ո աքերուն, շաբժքր թեւե-
րը, Աքանար ծովուն յատակէն վեր "՚ ՛է/՛՛՛ի՛ք՛ $՚"–ըէ^՛ դ՚՚ւը" Հանեք ո վ, ամբողֆ մարմ-
նով նեըծծէր մաքուր Օդր Ոք նոր միայն ուչքի դար; 

Աակայն, ա չքի գ ալով չէր վեբիււնար, չէր փակի լեր տեսարանին վարադոյրր– Տի՜ 
շոդա թեան վերացսւըթնէII մն ոէ զինչուՖներու. կսւբկոէ տը իրենց ետին աէւսւնց դոՀ մր 
ձգելոՆ շէին Հեռանար, եւ այդ ղոՀր կ՝իք յար իր արամադրութիւնր։ իՆք մեծ Հաւատք 
ունկը, որ իը տարեկան արձակուրդէ Հայաստանի մկք անցնեքր սպեղանիի պկս պի֊ 
Աէի ըա ձկբ իր այդ վիճակը Հ 

Բարի կեցած բսպմաՀաղար Հանդիսատեսներուն մկՀԷն ձեււքեր լարժֆցան դէպի 
իր կոդմ, կկոցեց աչքերը Ո, կարծես ճանէցաւ ակումբի պաբաիտւմրի ամիկներն 
էին• արձանագրեց մպիաով Ու ձեռքի շարժումով֊. Հեսան* կազմութիւնը ճեղքելով 
յա,ւաքա3ան դէպի իր կոդ մ ու երբ Հասան, փաթթուեցան վիղին 17-18 տարեկան 
պճքիկ աղջիկներ էին կը ճանչնային դինը Հալէպէն, ոմանք իր աչակեբ Հիները 
եդած էին ու Երեւանի մէք իրեն Հանդիպիքր կարծես յատու կ երեւոյթ մբն էր։ կաբռ– 
աով ո,,քադոպ,,,էե,յան. կարծես տարիներէ ի վեր ղիրաը չէին աեսաՀ. "՚յդպկ" Կ՝Ո՜ 
ք,սյ օտարութեան մէք, նոյնիսկ՝ Հայրենիքի–, Քանի մըխսսք փոխանակեցին ու վադե֊ 
ցին րեմաՀաբթակին մօա, պաարտսաուեչոԼ Համար եքոյթինւ 

քիրախացա՛ , որ ծա նօթ դ է մք եր տեսաւ, մասնաւոըարար որ քերմութեամը ոդքա– 
գսլրեւքին դինը. Եոյոլած Ղգայ% "իրար ողողուեցաւ Հտճեքի ղդա,յումով մբւ 



Ջք՚՚՚՚յ֊ էէր 1"լրէւ՛ ղե" ,։մանք կր նայէին իրեն– ինք ա յ նայեցաւ ան 11%էյ, կարծ իր 
դդաք/աե րաւարարութԼնԷն րամին կ՚ռւդէր Հանձ/ չարք իններու ն ար 

Բ"է"Բ կք՚՚ւխներր հա դարձան դէպի բեմաՀարթակ, բացի կ՚՚դքի ՚քիկնոի 
ժպիա մրիր վարդանման չբթներուն ծայրր, դեո կր չարունակէր նայիյ իրեն. 

Այնքան աս,են ֆլպէ*Հ չէր նկաաած զայն; Ով դիակ երբ էն ի վեր Հռղքին կ, 
նած է, խէկ ինք, իր մաածոլ.քներուն խորր թադուած, չէ ի,,կ նկաաած այղ չնաչի 
ԳԿ կ՚՚՚կր՝ Մագնիսացած կր ՚քիակր դինք, Մի ՛է ու ոսկո ր իքէ մէ,,րմւ,յյէակերսէ րք՝ 
Ա11&1 

կաս,.սրէ յա դոյն Էակ. Հասակ, մարմին, դէմք, մադեր, աչքեր, չրթնեք,., , իսկ 
իսկ վերածնունդի վարպհա նկարիչներու Հանճարկ ստեդծ ադ ործ ութի,ն. չես 
•"Կ՛ կաաւէն դար,, եր»*,, կր չարժի, կր նայի Ու քքոնայիդայի Հանկո, կ,,, 1, 
մպխոով այ աչք ու Հոդի կր ՚քերէ : 

ինքնամոո ադ կր չարոլնակէր գամուած ,ռ,սյ անոր դ էմքին։ ինչ է, ,իոթորկ> -
յոյդ, կորէ, տարեր մէկ ովկիանռսէն Հադիւ դու. յա (,յած, նոր ովկիանոսի մ լ, մ է "ֆ պ 
աի իյնար, ուրկէ յա գանուեցաւ այս ծովանու չր\ 

Կինր, դեռ ժպիտր դ էմքին, կարապի նազանքով վիդր դարձաւ) դէպի ր եմ՛. 
& եսադ աչ աի Հարիլրաւ որ ,/ է յէքեր ու ֆ,, նին .(ր այ կն,,$ կի,,ադ Է մքր դ ծ ա դրո, կա, 

Պա ակ երր աչքերէն ան$ալ ներս ո. Հանդ չկա, արձան գնդիկներուն մէք «է անոն. 
Հես, շրջան րրա, մարմնի ամրոդք աարածքի ն՝ դյխա մազերէն մինչեւ ռոքի մա անէ, 
րը. 

Գեղեցիկներ ու. դ կե,յկ,,լթիլններ չ,,,ա աեսած Էր հւ ար ո լ Լ,, աադ Է աի Հոդի է,,նե– 
նայռն, մխա այ խորապէս ապ,,,լորոէ ած Հր իր աեսածովր, միչա այ աննկարԱէդրԼ– 
Փ իոոյաանք մր ապրած Էր Հոդին թօթափած յտրամադրութեան վրայ յաճախ 
նստող վաչին: 

Սակայն այս անդ,,,մ ու րիչ Էր ։ 
Տեսա Նն Էր ,,լրիչ , թէ՛ իր Հոդին արդէն Տարրեր էր Հիմա, աարրձր վիճակի մէէ 
Յաճախ երր մարդ հարաւ կր դդայ, կր խմէ ի , րք, Հաճեյի արբեցում մր կու 

աայ սակայն երր երկար ժամանակ մարդ գրկուած րյյայ իւրՀն իմէ, խմակ 
այնպէս կ՚ողողէ ամր,,դք է Ո1 թի,նր, ի ն չ պ է ս եր^աէն պապակ ու ճաքկ,,,ծ Հոդր, երր 
յանկարծ անձյ,ք,ւ ա կ այ •. 

Հոդր ծծեց անձրեւաիլրր ո, վերակենդանացաւ, ի,,կ, անձրե\ր. . անձրեւր ունԼ-
ցա , նման դդացոլմ, ներկուած յդյալու ինքնսպ ոՀու թիլն 

Տօնական մթնոյորէոն ո, վայրր ինքնաբերաբար առիթ կ՝րնծայէին կոդմնակի ի*– 
"«՚կշ՚՚՚թխններու, նոյնի,,կ յրի. անօթներ ո է միի լ, ա,,ան,յ նաւարանի, կաք 
էսաոոյցր կոարեյոլ* յաա,,է.կ միի զի մասին մ,,,ած եր, լ; 

Բարձրաձայն Հիացման արս,այայ,,,է>լթխններ ռնեւյաւ պարախոէ մքի Հասցէին 
Կինր անխո, դյիւ,,Լ չարժո^երով Հ,Ո, ան,,, թիէ ն կր յայանէր. միչա 4պխպ, դ է մքի%. 
կարծես, այդպէս այ է ր . Տ4պիար դ էմքին»։ 

Փորձկ աւեյի չեչս.,,, 4ան»թ,ոն,պէ,ւ փափաքր։ Երբ աեսաւ կնոք ձհՈքԷն բռնած 
կր Դժ արանար րեմր աե,,նեի վերդոլց. աո.աւ գիրկը, 

Կինրնկաակ, ժպիար եՓյայնէյա,. կն,,րՀակար,,.թի, ն» մր,ՈէՀադ իլ ,,< նայե• 
•յ">՝– "լչի "է-չ՚էվ Հեո,,Լն,,խո,,դադիս,կին–. I 
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(քարդը բաւաբաբա ած էր, որ րրածր աննկատ չանցաւ ։ 
՚հիթ՚րր կիաէւեքա վրայ Էր՛ փա։։ ատօնր էք Է,լ կր լարունակուկր– Երկուստեք յոգ-

նածաթեէէւն նչաններ ցոյց կւււ տային, նսաերւլ տեդ կր փնտռէին ու շկ"1ք– Կինր Հա-
մացոյցին նայեցաւ ա պա՚որտսէոուեցաէ մեկներ,, • մարդը աոաքարկեց ընկերակցիք, 
Կինր դէմ շեդաւ ւ 

Տեդ , ճամրեէքքէին ՚ք եէքեցիկ սրճարան մքւ կար, աո առարկեց նսաիք ոէ գովա՜ 
ցուցիչ մր աոներ. Կինր չՀ,ակ էմ/քլա կեցաւ, Նստեցան սեգանին երկու կոդմերր7 եքէեխան 
աք իրենց մկրտելը. 

Ինք աք չհաւատաց, թէ ինչպէկ ՚յ)յոքան գիլրին, այսքան ՀեգասաՀ հգաւ ամէՆ ինչ 
րնկ եք էակցիք չմերժեքյւ, հրաւ էրքէ րնդոէ-նիքր. . Հարկ Էր շարունակեք Հմաէքնիա՚էկո/ն 
էքաչտի՚Տ։ մէք պահեք կինր, քանի դեո\ ձ ա՚նձր է՛ յթի նչաննեքէ ց՚՚յց շկր էէւ՚է/ր, քանի էք ե։< 
չէր մերժեր իր աո աՓարկՆերր՝. 

Ւ ^ րսեք, ինչի մասին խ&սիՀ որ տագակա քի չգ ահ նայ ա կինր շսւրու նակէ նայիք 
իրեն իր նշաձեւ աչքերով ՈՃ նշենիէն ծսււյկեփւէէն՚ֆի Աք Էս կաիյու ած ժպիտ՛է լի 

Աանձր քաշեց– խօսեցաւ. Հանգիստ, Հասան ադամարդ ա պէս, առանց շատախ&սե՜ 
յա , աո անց մանրանա քո է : ՀՀէքաց որ քէքւմով կր տպաւորէ կինր, որ կքէ շսէք/ունակկբ ու՜ 
չաւքիքէ հետեւ իք իր խօսքերէէէ Ն։ Հոյակապ ունկնւք րոգ կր; 

ի/օսակցա թեան բնդՀանւէւր նիւթէն անցաւ, մսանս/լորին, ժ ա՛ք՛՛էն՛ "կ՝>՛ Էր է՛ր 
ՀաճււյաիաււԷր։ Ըսաւ թէ գինր նկաաեքու աւլածին իսկ վայրկեանէն յքացած ^ անոր 
Հրեշտակային գեգեցկ ութ համր ու այդ գեղեցկութեան ետին թաքնա ած քր$ա. թեսւմր 
ե\ խոհականա թեամր՝. 

Ակներեւ էր կնոՀ դ ոՀունակւէւթիւնր, էէր իր կարգին չ՚՚յեց մարդուն ինքնասիրու-
թիւնր, երր րսաէ որ գինք ւոպաւոբէսծ են իք՛ խո բա նկ , ք՛արի աչքերր. ադա մ արդր այն-
քան րւ/է. գգաց– կեանքին մկՀ դեէւ էէչ ոք այսպիսի Հա՜ձո յաիսէսութիւն րրած Էր իքէ են •-
Կինք ալեքցէ՚է յ նաեւ, որ ադԲւակնեք՚ոլն մօտենաքն ա. վիգին վէէոթթ՚-ւիքր, իր կիր-
քէ լած ք՚քքաքու գրաւականն Էր– Մաք՚դր արախութե նէն պիսէի ճչար, տեգ Էն վեր ցատ՛-
կէր ու րարձրաձայն պոռար, (՛այց պէտք է դուսպ պտՀէր ինքդինք, շյվւանար՝. Զ՚քտ– 
ցու,քներր գանգի մր վձրած'11 եցան ա տեգաւորուեըան կուրծքին մէք . Ջ՛) "՛էյ որ 
չնշաԱէէլթխ նր ծանրացաւ– Որքան պիտի փափաքէր աո անձնանաք ամայի, մութ թա-
գի մր մէք ա ամրոդՀ ձայնով պոո աք– «քս երքտնի՚կ եմ».–. 

Գէորեքո՚րի րամ ակր պարպեց ու ճիգ րրաւ սրտին կշոոյթր վերադ արձՆեյւէւ իր 
րնական վիճակին՛. 

Հեռաձայնի թիլեր փոխանակեցին, ու երր կր պատրաստուկին դէէԼքէԿ գայ սրճա-
րանէն, Հարցաց կնոք րնսէկարանին տեգր, որպէսգի այդ կոդմ ա դդուին–. 

֊ Ջեր բնակած տան բակում,– քաաւ կինր Ո» քայնցուց ժպիտը, երր տեսաւ տգան 
ապ շ աՀար էք է մբր՜. 

• Մի երկհւ անգամ նկատեք եմ ձեգ մեր բակով անցնեքխք. 
- ք)ւ մինչեւ Հիմա բան չրսի՚ք՝. 

Ջ՚՚՚րմանքին ոլ Հարցումին պատասխանեց մոնաքիգայական իր Հանեքուկային 
ժ Աք իա ուի, 

ւքարդր շՀէ՚էկկցա– : Քանի մր ժամկ ի վեր ծանօթացած ք այս կնո$, որպկս լրիւ ան-
ծանոթի ու յանկարծ մէիեղ կ եյյկ, որ այդքան աք անծանօթ չէ եդեր. կինր դինք աե– 
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սաձ է - սակայն իՆչո՝ւ րան շրէէաւ աէւաքին էքաչրկեանէն . . . 
Հարգո ւ մր մ՛աքին մէ$ ճէքաեսութիէ է» րսաւ ու րամ\յա ետք ան– ինք դ նաւյ աֆէ իր չ (1– 

կած աան կողմր՛ կինր Ո * ւրրո եւյւսւ դէպի դիմացի չէնքրւ 
Հսէէքիէ քանի մր քայլ աո. ած Դ կեցաւ ու. Լա դարձա լ^ ոպ առհցէ որ կիՆրԷաՆՀեէ– 

էյ ած, անկամ մրն աք շր^ուի ու. իրեն նայիէ րայքչք չդարձէէէԼՀ 
Հոդ չէ՛ րաւարարէէւած Էր աո.աքին օրուան « ար կ ա ե աինդ ր ո լթ&ն ք Տհ , մ աս նա ք 

բարաք *, է *ր կախման կէաի պէս իարՀրդ աւ որ ր ան մրն աք մնաց անպաաասխան Հւ .<-
աո է մ մրք որ դինք աան^եքու փոխարէն է կրնար դրդրեք ցնոր Հանդիպումէ 

1Լ*ւա^իՆր այւ*քան յաֆող րնքմաւյք ունենալէ եաքէ պէաք Լ անպայման ճամրահ ՀՈ 
թէ յախրգին Համար՛. 

/> ա.ւ ակ ա Ն արիէո*. Ն մն աց, մին է եւ. որ կ ուդհր ր հանրացան ւ Հ Լշ ա ա գ ին Հ&մր ո ւյ&ի * 
մր էր վրան– շ ^ ա ք ճ \ ո դ ր անձրԼւին Հետ դ րկաիւաո ն/էէ եքՈէ դինարրա^ ւ 
կ ապրէր դեք* : 

էԼյսքաՆ դինովնաք աակաւ.ին պարդ էքր էէ յցի ււաՀմաՆներր Հ ան/քսյ ծ .. , Հյյ/պս՛ք Լթ 
րաիւար ունհնայ քիչ մր աւեքի աո.աք երթալու. Արդէն սկոահ էր պատկերացնեք կի 
նր իր գիրկին մՀջ 

Կամտ ց-կամա ց տճապարերււ չէ– խրտչեցնելու չէ– թող նախերգ անրր երկար սյե 
ւ^– չէ I Րայ1ք իք" ՚1 յա$"ք"է Հանգյաէանր րքքայ քիւսր՚քէք, ամրանա կան: 

Մի յա գգուշանաքով աւեքորդ անհանգ սսաւ թիէն պաա&աոե/Է , յաորգ օր Էգան 
գաՀարեց ՚՚ չլւէեէյի յ ̂  / ^ * ,, գանդաՀարեց Օր մր ետք ու պայմանաւ որո է եցան միաււի\ 
րնթրեյ ռփերայի շր^ապաաի ճաշարաններէն մէկուն մէք. 

Հանղիպեցան արդէն ծանօթներու, պէ" կինր իր ամրոցէ վայեԱզէ-թեամբ , ամաո 
նային կիսաթա էիանւյիկ շ)՚Հ՛էէ կդե՛՛տ մր ամփոփած Էր գեգակերտ իրանր• ր,,յնեգր 
յարգէ դյխար կր յալ եյեայ ա գնա ական շա֊ք մր կ"ւ ՛ասր գ էմքին, ուր մայրամաս 
չունեցայ մպիտր, է ի ք ե ր ո ւ ն ու յօնքերուն արտակարգ գեղեցկութեան Հհ ա Տ աս ւա 
իարՀէէւրգ, ՀԳաւ ագրոէթխնձ մր կր պատրաստէին, որեւէ տգամարգ ճանճի նման 
իրենց ոսաայնին մէ2 րանտեյա.՝. 

Ագիակին ձեւ, քէն րէւնած մօտեցաւ իրեն՛. Ա՚եծ փափաք մր Ունեցաւ ոգ^ագ ուրու ե 
չոլ. կնոք Հե՛ռ, կամ գ՚՚նէ այար, կամ ձեէւքր Համրուրեյոէ , ք՚այց գեէւ կանուխ գտաւ 
"՚յ՚ք ք՚"/"1՚1՚ րաւարարուեցաւ միայն րարեւերոի ապա Համր ու րեց Ոքէ/քնակ/, Ո՛ 
գրպանի չոքո/այի էէափկր դրաւ, անոր փափքիկ թաթիկներուն մԱ ւ ինշպէ՚ս նախորդ 
Հանգիպմկ,նք ագքնէ/ւկր գ ոՀոլնակէքլթեան արա այս։յա ա թիէ. ն, կամ ժպիտ շգուցագ– 
րեց. տարիքին Հեա խոտոր Համեմատող )յւք։>լթիւն մր կար գ Էմքին փրայ, որ այդքան 
այ անրնթե էՆ^ւեքի ^Էր– ՚՝՝ ̂ /՚ մի՝ ր ա/քակ այուիքեան աիձքէա ^իւնքէ Հանդիէքա 
նէ/՚ոաձ Էր անոր դէմքին ու նաեւ , անկասկած. Հոգիին մկք– 

ք-աՆի մր սովորական խօսքերով մթնոքորար քերմացնեյ աշխատելէ ետք, անցաւ իր 
<էգրամաղէախի յաՀագործէքաէէֆ ու նխ թր այնպէս գարղացա ց, բերաւ, ո, Հասցուց 
իր Հոգեվիճակին։ Ն՚ս՚արեկեաշր իր ամյ՚ոգք պա՛ոմութեամր աայանցեց կնո$ 
ւէն ՆտւարեկեայրՀիմա ծովափին կանգնած, ոչ թէ րնկդմող նաւ ան կր նայէր, այք 
Հ՚՚՚/Րէ՛ կանգնող ծովանուչին| որուն մէք կ՛Որոնէր իրեն օգնութեան փութացող մր, 
ոչթէ նէկլր կրկին դուրս րերեքա , այլ դ՛՛նէ /աււաանաւա. մր մէ^ աեդաւորուեյու եւ 
ու գեւորու թիլնր չարւ,լնակեր,լ–. 



երր դադար Աքի Լա լ. իր «.պերճախօս,,, թեան* ու ծ սյբաւր թրքէց բամակ մր սաոնո– 
բակ դարեքուրով, կինր ամենայն Հանդ արա,։։թեամքյ, Հոգեբանի մր ծ անբախոՀու -
թեամբ քանի մր նախագասութիէններ,,,/ ւ,լ խաացա ած միտքերով այնպէ Ա աարրա֊ 
քուծեց /յյլ մեկնաբանեց մարդուն Հոդեւ/իճակր ու մա ար ,/րաւ իսկական վէրքին 
վրայ, որ ինք նոյնիսկ ամչցաւ քիչ աո աքս, ան իր բրած չագւսկրսւաութեան Համար–. 
Հք՚է աէւաք ,,ր կր կարծէր է թէ պաՀ,,լ տիրական դէմքր ինք է ու կինք ունկնդրողին 
վ(""1 ՚®* ապաI ,,ր,։լթիւն կր գործէ, Հիմս, սխալ գործած աշակերտի պէս նսաած , ոլ– 
սոլցչո լՀիին դիտոդաթիլննէրր կր /սէր՛ 

* ՛հու)) Հիմա ուրախ պխքդյտս Հ որ ադաաեցար ինքնաի/աբէութենէ ր բ&ս/ւ. կինր 
չատ Հանդարտ,- քու նորմադ կեանքդ Հիմա պիտի սկսի՝, Բնաւ իրաւունք յանիս 
"՛խրեր,լ , րնդ Հակաոակր, պէտք Է ուրախանաս, քանի որ սիւտք րսւնի մր վերք գրուե-
ցաւ եւ. դան Հիմա կրնա է, նոր կեանք մր սկսիք եւ ապրիք քիարժէք՛. 

՜ Ղ՛ուն դինք չես սիրեր, չես կրնար շարունակեք սիրեք մէկր, որ չէր վ/ոխադ արձեր 
քու դդացումներդ, շէր սիրեր քեդ–. Դուն է,ւրիյ մր սիրած հո, երեւակայութեանդ մէէ 
ւււնիկ Ուրիչ կին մր նւ այդ երե, ակայած կինդ գրսւծ ես իր մէք ,/ւ կարծած քա, Իքէ 
գինք կր սիրես՛. էԻ ամանակն Է , ,,ր անքատես դայն անոր մարմինէն ա դան էս եր է, ա-
կայս,ծ կինդ– այն սա,են կերջանկանաս, կր վերադ անես կոբսուած երքանկու՝ 
թխ նգ 

ճիչգ Էր րնորոչումր– ինք իր մէք դիտէր այգ , բայց ինքնախաբ է ո ւ թեա Լ չդարշով 
մր պա,,,ուած կ ,,ւդէր պաՀեք ւքաււՆ իք,ակ,,,նու թի* նր. .. 

Բայց կխ՚ր ինէ պէ ս Հասկցաւ այս բոր՚րր– երկու Հանդիպում, եւ. արդէն ամէն ինչ 
բացայայտ, դարձած էր– . իքէ "Բ"չ ք՛անեք, ղիս։ էր նախօրօք.. . րայց ուրկէ՛, րայցինչ– 
պՀ ՛՛ -

կրկին խորՀրգաւոր րան մր կախուեցս,ւ միք,,ցին մէք– 
ք/չ միայն կաաարեաք սւրաաքին, այլ անդ,,ւ դ ական միտք ա տրամարանա թիլն 

ոէնեցող կին Էր–. Գքխապաոյտ դդար,, չավ։ տարուեցաւ իր,քով... Աստուած իմ, այս 
ի՛նչ պարգեւ Էր որ յանկարծ ինկաւ ափերուն մէք՛. 

ԱվէԼրուն մէ ք. • • դ եո կանուխ չէ այդպիսի եր՚սդներ ՀովաՀարեքու... րայց, երեւ ի 
անպաուդ ՛Աք չի մնար այս ձդրոՀր՚ֆւ 

Զթաքցաց դդ ացոււՌէրր, յայտնեց իր Հիացումր. մի քանի քայք աէւաք անցաւ, 
աւեքի Համարձակ խօսեցաւ, կէս քողարկուած, կէս բացայայտ սիրոյ խօսքեր աք 
ըրաւ–– 

Լաէ Էր– երկրորդ Հանգ իպման Համար այսքանր արդէն աւեքի քան դոՀացուցիչ (ր; 
Տաք որդ Հանդիպման արդէն մէքտեդ կր դնէ ունեցած բոր,ր դէնքերբ ե, կր դ ր ա ֊ 

%է բերդքէ... 
Բայց, բայց դ մուար եդաւ յա քորդ Հանդիպման Համար ժամադրութիւն ա/ւներ Կի-

նր դա նագան պայ մանա՛ որս, ածութիլններա պաաճաււաւ կր դժոլարանսւր խոս-
տում տար Մարդուն մէք բարաքիկ կասկած մր սկսաւ սոգսսկքդ, երբ կրկնուեցան 
պաարուակներր–, իսկապէ՚ս զբաղումներ ունի, թէ պատճաո աբանութիւններ կր յօ-
րինէ աեսակցութի՛ I մերժե/ո՛ I 

Բայց ինչո՛ւ.* ամէն ինչ քա, էր անցեալ Հանդիպման, նոյնիսկ՝ չտ՛ա քաւ • այ ինչ ո , 
պիտի խուսա,իի իբմէ չէ՛, կասկածբ անտեղիէ– գարձեա, կր փորձէ, անպայման ձեւ 



մր կր գանէ նոր ժամադրութիւն սքռնկքո, • նուէր մըն աք պատրաստած ^ , պիաի 
անոր՛ նոէ էրներր մոգական ադդեցաւթիւն ունին կանանց վրայ... 

Վերջապէս իա սա ում աուաւ • 
Որ**շս* ած վաչրրք հրր Հեււաէն նկաաԼլք դայն, սիր ար էէկսաւ արադ տրաք 

Գլխարկն ու հագ ուս ար աարրեր գոյնի էին այս անդամ, բայց կրկին ներդաշն յ 
ք^Նչ ճաշակի ակր կին ^՜ .. . իսկական անթերիդ կաաարեաբ 

Սիրալիր րարեւետյ ՚ ադամարդր ա Ն ւքիֆա ՛դ Է */ աւլաւ ա՚ե/յր ձԼ»4աՐ* 1քլ *"աքք 

շրթունքին– յէյյ/յ^վ։ Հեա այսպէս պէաք Հ վարուիք, ասպ հա ի պէս... 
ԼԼր *քՀն իր էլՆամե&արութեան ու կ ե Ն։ք ա դ ււք քիքքր քտ լթ ե քքք 5> կն։վ վրա յ Հդա& էլրակ. 

ապաւոլաւթիւ նր դ օաեպՆդ ա ծ Էր էքիՆք, որ շարունակէ իք* ասպեաական վարքէ է Լ . 
կերպր՛– 

0 ատրու. անին մօտ, սրճարանի րոքորաճեէ ւ/եղանին Հադիւ նսաա^7 կինր նայեւյէ՝ 
թեւի ժամաէյո Հէքին էէ լ յայանձայ, որ միայն կէս Ժամ կրնայ մնա ի երեխան աեղ մր ձգա 
Հ՛ Ա սաիպուաձ է երթաք եւ. աո Ն եր. 

Կէ՚ս ժամ.. . կէս Ժամու, ան մէք ի նչ կարելի է րնձլ • այսպիսի ժամա կ ր ոլթիլ հ ն ձրո 
աաեն քքայրկեաննհրր այնպէս աննկաա կր թո^յին ,., 

.քոՀանք ցոյց շաուաւ.– աննչաՆ նախաբանէ ւէր ետք անցաւ իր նախապատրոա 
աած խօ՚էքերուն– րսաւ թէ միայն իր մաքին կքէ մտտծկ՛ դիչերր ամրոցէ ինք եւ՛քած ւ 
քունր փախցնողր։ Գովեքք կնոք արտասովոր դեղեցկու թիւնր՝. Ըսաւ,– երանի... քլ 
քո եց– պիաի յակ ր «երանի ինք աասր աարիով աւեքի երիտասարդ րյյար, կամ՝ կին է 
աէե/ի մեծ )),՝ սակայն անմիքապկս կղա քով րսեքիքին անհեթեթութիւնը, վախեց մտա 
քւ ածն ու շարունակեց,՝ երանի մէկ երկու շաբաթ աւեքի ւքնաքու առիթ ունենայի 
րայց, ա՚իսոս՛ 

Կինր յա ղ մաիկ կ՚բնկր–, Նախկին ժպիտէն քիչ բան ,Ռ,ս,ցած կր։ 
Ժամր թււաւ , անցաւ •. կինր ոտքի ե/ա ւ ՚ աղամարդ ր յա սախ՚սրութեան ա աւի 

ս ոսանքի նշաններ ց՚՚յէյ ՚ոուաւ, ք՛այց կինր անղրղուեքի ւՈւաց– ինք շտապեց ձե,ւյ>։ 
պա յա սակէն Հանեք նուկրն 

ա աաք կնոֆ–, կինր անկեղծ շնորՀ,,,կ,,ւքոլթեամբ վերցա 
նուէրբ ու աո անց նայեք,,լ ծրարին մէ քինին, դրա, իր ձեոքի պայուսակին մէՀ ու եր 
կարեց ձեոքր–. Մ՚սրղր դաբձեաք Համբուրեց երկարած ձե,ւքր ու բաժնա եցան՛– 

Գամուած ւքնաց սեղանին եաեւ ու երկար նայեցաւ կնոֆ եկքեւէն, որ եթերային 
պարիկի մր նման, ոաքերր աո անց դեաթ ղպցնեյոլ կր ՕաՀէր ու քիշ ծաք կր խա,ւն 
ու էր ու կր չուծա էր դարպասին մօտ խձողուած րացմութեան։ 

8 "՛դրդող օրերուն չկրցաւ կապ պա Հեք անոր Հեա. Հեռախոսին պատասխանող 
չկար։ Տք՚ամադ րաթեան քերմւսսաիճանր սկսաւ վայրէՀյւ կատարեք ւ 

Օրերր կ՝ 
անցնէին– Հա/էպ վերադ աո նաքու թւ՚ւակւսնր կր մօտենար ու ի նք աՀաւոր 

կր տաոապէր. ք/,,նէ մէկ անդամ աք, վերքին անդամ աեսնէ–. 
Վերքապէս յաիքքհցաւ Հեար խէ,,,խ վերադառնալու ճիշղ օրր. րսալ որ կ ուղէ ղինք 

անպայման ահոներ կինր պատասխանեց, որ անհնար է –քանի մր անդամ կրկնե՚յ 
խնղրանքր, դրեթէ աղաչեց, րայւյ շյաիղեցա, Համողեյ յոլոաՀատ, խնդրեց որ Ա նա-
մակ ի հասցէն տայ, ,,ոնէ <ւի մէյ/աի նամակցին– տեղի աո Հե,ւախօսով փոխան-
ցեց հաւ/ցէնւ Ձեդաւ. ինշպկ ,ւ ձեռնունայն պիաի վերադ աո նայ– Կրնա՛յ յաքորդ ամա էլ չարու֊ 



նակէ։/ կիսաա մնացաեըէ Բ՝երեւս նամակները յս,քողին կանդո,՝" պաՀել կաո.ուց> ք 
է, կ սւ, քք կ ա մա րքր՛ 

ՀսէչԷպ վերադ սանս,/ան պէս դրեց երկար ու զգացումներէ,վ զեղուն նամակ 
պւաոէէախան չաասցաւ . Գրեց երկրորդ նամակ մր– կրկին պաւ՚ոսսխան չսէէէէսցաւ 

&աա ափսոսաց, օրեր ամրսդք կնոք նկարր դէմր կր նայէր "՚ կր վերյիէէր ք 
լանեան Լրանեքի Օրհրք անոր ՝,եա անցա դա • <էամԼրր իբէնց .^ւ՛ լցներ 

Չ Հասկցաւ թէ ինչո լ կինր կարեց կաւդր. Չէ որ քաւ Հթպաւորաե կր դինք իք՛ կ նա 
մեձարէէւթեամր,– իր ասպեաականութեամբ • րաներ, որոնք,֊ րսա կնոք.– Հազուա 
դիւսէ Էին Հայ՛,/՛է՛,՛անցի տդ ա մարդ ո ց ՛էդ՛" • 

ԲէԱքլր ճիշդ դաաւ՝ էԱսպետականիլթխ ն*.. Այո՝, անմնացորդ– ասպեա Էր ոեւէ 
կնիք եր ադա ծ ասպետր..– սակայն, անպաաասխան մնացին իր Հաբցո լւքներր– ճին– 
չու՚ֆներր շարունակեցին թւսկե/ փակ դու/էք ՚ տրամաբանութեան; 

Ասպետականութեան գաք՚ր անցած էր երե՛ի մաքէն իսկ չանցաւ., որ ասպե՚որ 
Աքէ ար է իիէր իր ձիէն, երեւի կնոք ուդածր արիշ բան էր՝ ^սովորական» ադամարդ– 
խ,կ ինք կր շարա նակէր ձիուն ն՛՛ա ած աԱԱքեա ականէ, ւթքո ն իա,քաք-

ին շո է կարծեց, որ միայն իր մօա Է երաշաբ եւ ուրիշր պիաի ԻՈոդԷ իր անքրդի 
դաշս,երր ... դիմացին/, պապակ Հոդին մասին չմաածեց. Զիուն նսաած, անցա, մռ– 
աէն, ցուցադրեց ինքդինք. խօսեցաւ չաա քաներ ու մասին, բայց ձիէն վար չիք ալ, 
Հրա, էրի կք՛ "՛դասէ ք • • -

Լոդր ե րբ Հրաւէր կարդացեր է անձրեւին. 
Աաենմբեաքիրականութխնրաեդի աոէաւ երեւակայութեան ԱկսսՈ կասկածի,, 

իրա՛ւ պաաաՀած Էր այդ Հանդիպումը– իրաւ «եսաե կր այդ եթերային ծովանո՚շր 
թէ\., Այնքան գեղեցիկ Էին յուչերր, որ իրական ր/քա/Է Հեոու կր թո, էին Հիմա 
Բայց, նկարր.., ահա դէ՚էր– իր ամենայն յքեդութեամք ու Հմայքով. 

ինչու այդքան քաւ սկսաւ ու այդքան ախուք ա, արս, ունեցաւ, ինչո ւ այդքան 
քերմ մխեցաւ ու յանկարծ անՀեաացաւ ինշպէ» ծովանաչր, որ ովկիանոօի Հուրե-
րուն մԷ1 կր սուզուի, վերքին անդամ փարթամ պոչովը Հարուածեքով քուրք Խ աՀա– 

,քին ս,քիքներ բաքձրացնեքով չ*ւբ$Ր 

Ալիքներ, որոնք Հիմա ոդոդած կին իր սիրար֊– 

քէ՛։/ Հասկցած է կՐ՚ր– 

ՅԱԿՈԲ ՄԻՔԱՏէԼԵԱՆ 

Հալէպ-ԵրԵէսւն 
Օգոստոս 2007 
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յ 7 խ ն ա Հ ՛ ^ ՛ ՛ ՛ Հ ՛ Ի Խ էէ՛. <* »ա թ. գմՆո.եէ Էր 
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Հ ^ ս ձ Ն Գ Ւ ) փ , մա, տ^ակի կ Փ ձ ո ր ն ե ի ի կ » ղ մ Խ ճ ա մ . 



ք ո 

Այս պար,,պան Հեաաքրքբութխ նս շարժեց. Ո՛գում էի իմանալ, թկ ովքեր են եղել 
այղ հայերր եւ թէ ինչ պաաճաոով են բերոլեք Գախաու. Այղ նպատակով այցելեցի 
Մխնխէնում բնակ,,լող Լ Մկրաչեանին, ,,րր մի ժամանակ, պ իբբեէ կալանաւոր, 
ԿԿ էր Աուշվիցի < ա մա կենար ոն ացման ճամբարում. %ա քաջատեղեակ էր այղ 
յրի՚նի իր ա ղ արձ ո ւթիւ ններին, միամա մանակ լլնգ Հա նո. ,, գխռ ելիքներ ով ոմ,ո ուած 
մի րացաոիկ անձնաւոբա թիլն էր : 

Ակրաչեանի յ ս ս ե ր վ ՝ գերմանական ճամբարներում կայանալուս,ծ սակաւ աթի, 
Հայերն րնղ Հանբապկ ,, եղել են ււագմագ երիներ , որոնց Հակաֆ աշխ, տակաՆ գ ործ ո-
նէ ո, թիւնր ք՚աւյայայտուեք էր–. Այդուհանդերձ Դախաուի ճամբարում կարսնաւոր– 
աած Հայերից մէկը դեյ,մանածի գրոդ Օտաօ ՌաՀնի (10041933) արչաւախմրի ,,,ն– 
՚1 ա՛ռերից է եղեյ, բայց թէ ո րն էր Նրա մեղքը յա յանի չէ. 

Սկսեցի պրպաեի Նիւթեր Հայթայթել ()աագ ք)՝աՀՆի եէ նրա արշ աւախմր ի մ աս ինձ 
Արդիւնքը երեI ան Հանեց չա տեբի կողմից մոո ացութեան մատնուած Հին պատամ– 
ների մի չքնաղ աշխարհ–, 

Նացիսաական Գերմանիայի պետական անվաանդ ութ է, ան եւ աւաիկանութեան 
պեար՝ տխրահոշակ Հայնրիխ Հիմք Էրը (1900 1945), ՖխրԷրի Հետ խորհրդակցելուդ 
յետոյ, յանձնարարում է գրող ել Հողեւոր տեղեկադրութեան մասնադէա Օաւաա 
ՌաՀնին ՀեաաղռաութիւՆնեբ կատարել իլ դանել մողական վիթխարի գօբութեամլ՛ 
"՛ք՛՛՛ուած այն Ա– ԲաԺտկր, որն օդ տաղ ործ,,լել կր Յիսու սի կողմից Հերքին Ընթրիքի 
Ժամանակ Ա– Հաղորդութեան խորհուրդ ր Հաստատելիս. Հիտքէրր, ներչնչուած կել-
տական ա, անդ ապսոոում),երից ել թ– Վաղնէրի էՊ՚սրսիֆաք, օպերայից, Համոգ֊ 
ուած էր, թկ նա, է,վ կր կարողանայ ղ անել եւ իրար մդտ քերեք (ք • Բաժակն (1 Ս,– (յքճ1, 
Տէ. ք ււ՜ւտւհ ա (/• Գեղարդ ր, որով հո-ոմէացի դինա որր խոցեք կր խաչուած (քիսա սի կք%– 
՚1Ր՝ ^՚" է/ ք՛ վիճակի կր լինի գրաւ ել ամրողք աշխարՀր եւ իր Հաղարաւէեայ աի– 
րապեաոլթիւնր Հաստատել նրա վրայ–. 

Օտտօ քք-աՀնր, դքխաւորեքով արշաւախումրր, ճամբորդ ա մ Է դ Է՛դի Ֆրանսիայի 
եւ Ապանիայի միք ել րնկած սաՀմաՆամերձ չրքաններր, այցեքա մ ( յաակապկէւ Պի՜ 
րէնեան քե՚ւնաչդթայի սալ,րոտում դտՆուող էիանքերբ՝. $ ա յանի շէ . թէ նա ինշ 
ան,ս1քնկւսլի է հանդիպում, որ կիսաէո կ թողնում իր սկսած ^ետագօտա թի՛ նր՝. Աա– 
կայն կաէէկ ս,ծ չկսւյ, որ մի արտսւո.ոց լ* ան Է տեղի ունեցեք, քանի որ Հ. ՀիմքԷրլ, քլլայ -
՝*՚1՝ց յե՚ոոյ սկսում կ Հետապնդել արչտւախմբի անդամներին, իսկ ՕտտԾ քքտհնն էլ 
ինքնասպանութիւն է դ ործում–, Այնուհետեւ Հայնրիխ Հիմլկրր, • Հոկտեմբերի 

՝2*ձին ւ անձամբ յտյտնւու մ կ Մսնտսկրրաթի սյբբայութիւնում եւ վանաՀայր Անդրէո 
Ռիպոքիէյ պ՚սՀանքում կ բոյոր փասաաթղթԼրր, որ կարոդ են կապ ունենա) Ա Բաժա-
կի Հեա, բայց էւչինշ չի ստանում– Հեո.աաես վանականներ Նախօըօք թաքցրել Էին կա-
բել,, ք, ա,,ւետլ րէքվս,նդ սւկոդ յիաստաթ ,լթ եյւր; 

ՊաՀպանուեք են քրիաոոնկ ական մի չարք աւանգութխններ, որոնք մեկն մենԱ 
Ս՛կի խորՀուրդր– Գր անցից մէկի Համաձայնք Յովսէվ՛ Արիմաթիացին, խաշից 

իջեցնելով Յիսուսի մարմինը, պաէոում Է այն մաքուր կտաւով եւ խորին պատկա՛ 
,ւ ան քո վ թաղում վիմաէիոր ՛ լ եքէեղման՚՚ւ մ–. Մինչ նա կաաաբու մ Էր Տ իր՛՛ք մարմնի 
քու ացումր նրա խոցուած կողից մի քանի կաթիլ արիյ է Է ղալիս. ԴովսկփՆ անմիքսւ՜ 
պկս Հալ աքում Է այն իր Հեա բերած փոքրիկ անոթներից մէկի մէք, որն սաանում կ 
Հրաշագործ գօրութիւն–. Մի այ) աւ անդութիւ ն էք պաամա մ է հետեւեաքր. Տիսուսի 
յաբու թիւ նից յետոյ, երր հրեաները թափուր են դանում Նրա ղերեգմանր, մեղադ-
րում եՆ Ոովսէփ Արիմ՚կթիացան նրա մարմինր գոգանալու մկք, որի Համար էլ 
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ք,ան՛ոարկռւմ են նրանէ Բ՚"նսէ,,է մ Հքկք,քէ յսէյան, ամ Է նրան ել. լա^ւձն/էւմ Ա• Բաժս՚կքէ^ 
որի մէք մի քանի կաթիլ իր կենտրսյքէ արիւնիդ կար՝, ԱմԷն <>ր սպիտակ աղաւնին մի 
նչխար Հր րերամ եւ դնում այդ Հբոէչադ ործ Ա– Բաժակի մէք. ոբպէոէքի ք$,։վ էէ Հ փ ր 
էք րէէէՆւրւվ սէէխլխ Բանաիէ/ ազաաա ելուց յետոյ նա քրոք ու եղբօր Հե,,, փախչում Է Պա՝ 
դեսսէ ինից, թա՚իաոամ բադ մաթ ի, երկիրներու մ, մինչեւ որ վեքէքնականապէէ, Հա/է՝ 
աափուոէ մ կ Անդլիայում, ուր կառուցում Լ մի եկեղեցի, որաեդ պէաք կ պ՚՚/Հսլան– 
ո։ Էր Ա– Բ՚՚՚ժակր՛. 

ԶովսԷվէ Արիմաթիաց," մաՀից չեա՚էչ ա՚է՚էքեաների մի խումր յանձն կ աոնո, ՛է Ա 
Բաժակի պաՀպանութիւնր, որր "րոչ ժամանակ յես՚ոյ, խորՀրդաւոր պայմւսններա մ 
անՀետանո, մ Հաւ անարար տար,.ում Է Ֆրանսիա կամ Ապանիա՜– 

Արթուր թադաւ որր. 6րէք դարի աո. աքին կկսին, Անդ ք իա յա մ կազմում կ մի դ ադա՝ 
նի մի ՛է*, թիլն ՛ո՛,,,,ներկա րնաիր աււ պ եաների՚յ րա դկացսէծ , որոնք թադալորի Հեէո 
յաճախ Հաւ աք, ա մ կին մի կր,ր սեղանի չարի Այդ Հաւաքներր նուիրուած Էին 
սրբազան Բաժակի պաշտամունքին, իսկ իրենց դ/խաւ ,,ր նպատակն կր գտնել այն ու 
յետ բերեք Անդ քի"> կանխեքու Համար իրենզ թաղ \ւ։ւ որո։ թեան քայքայամք,•. 

Մի անդամ, երր րնտրուած ասպեաներր դարձհսւք թադաւ որի Հե՚Ի Հա։ աք,,ւ ել կին 
Կր՚ր Աեդանի չուրքր, չու ա մ Է որոտի ուժեղ մի ձայն–. ԱյնուՀեաեէ մի մեծ ճաոաղ այթ 
( րնկնում Սեղանին, որի մէք յայանւում կ Ա Բաժակը ծածկուած ոսկեթել նուրր 
քողով. Ներկաներր Հմայւում Լն տեսարանով, որր, սակայն, չՈւաով ,,։նՀե,,,ս,ն,,լմ կ ; 
Գրանից յեաոյ ասպետներից երեքր ուխա են անում փնա,,եր,լ այն ու անմիքապէ,, 
ճամրայ են րնէլնոլմ– 

Այդ երեր ասպետներին մկկ անդ աւք քփԼփյ երեէ-աց։ //• ք՝։տքժաքյր շուր^բոքքքրր պաՀա՜ 
պան Հրեչաակների մի րաղմոլթիւն, երր Նրանք ընթրում Էին Պէքէո թ ադ ա, որի պա֊ 
է աս, ում Տեսիլքն աշարաս լեր, ց յետոյ ասպես,ների,յ միայն մէկին չ՛՛՛քող ու.եց վերա՝ 
դաոնալ, սակայն՝ դատարկաձեռն. է՛ս եկաւ թադաւ որի մօտ, որն դդում Է իր իչխա՝ 
նոլթեան մօաարւտ վախճանը, քանի որ Ա Բաժ ակր որոնող ուրիչ մէկն այլեւս 
չկար. ինչպէս նկաա,,լմ ենք, այ,, աւանդ ո, թեան մէք Ս, Բաժ ակր Հանդ էս < ղալիս եւ 
նիւթական առումով, ել խորՀրդանչական արժկքով, իսկ ,քր ուա է* ա էէԳէ ընկ էււ*ւ աս 
կ իրրեէ յ՚սէ իաեՆակէսն ձդ,1էէ,,.մ դէպի յ յ ր ր ա թ ի ւ ն , քաք,/, թիլն ել ւսնմաՀոլթիլն. 
Այդ ամէնին ձղաողներր՝ ինչպկս ^՚" իր ե ա ք ա էէ էէյ եա ները, ա)արս յ //՝ա պ կ յէէ ք կ լիՆեՆ 
արժանաւոր պարկեչա, ժուժկալ ե՛ յարա՛սել պայքար պէաք Է մղեն րնդդկմ մեդքխ 

Հոդելռր իմա սառ,ք Ա Բաժ ակր դերրնական րյ,,ի չտեմարան է, որ անմահական 
սնունդ կ աալ/ո, սրրերին, բուժո, մ մ,,,Հտմերձներին, մխիթարում վչաացեալների, 
յաղթանակ կ ապաՀովամ մաՀուան ա մեղքի դ կ մ մարտնչողների Համար 

Ս. Բաժակի վեր ար եբեաք իմ ,դրպ,ոու,Ռերր դե,ւ չէի ա, արտել, երր մի անակնկաք 
ՀԼոախօոադանդ ստացայ ոմն Հնրման ֆոն Ակերսաից. %,,, խնդրո, մ կբ ինձ ղ եր՚քա֊ 
ներէնի թարգմանել իր ձեոքն անցած մի քանի Հայերէն տեքոաեբ, ի մեծ դարմանս 
ինձ նա կ էր ու սա մնասիրո, մ Ա– Բաժակի մասին դոյսւթխն անեցոդ ,ս,անդապա– 
աումներըեւ աո այդ պս՚արասսռա մ կր դ դիրր Հրաաարակել Այստեղ, սակայն, 
Հետաքրքրական* այն էրէ որ նա բազմաթիւ Հեաազօտա թի, ններից յեաոյ այն եդր,,,– 
կացաթեան Էր յ,Անդեք, թկ 0 Բաժ ակր Հանդ բու անել կ Հայաոաանա մ Ըստ նրա 
այդ նպատակով Էր կառա ցոլել Հ (,թնայի աաճարր, որի րոլորաձե, յա՚ոակադի– 
ծր յիչեցնռլմ կ Արթո, ր թադ ,ս, ,,/փ կլոք, ԱեղաՆ(,ք ^ կ ի % ^ յ. Ա ^ 
ժակի խորհրդին Հաղորդ ակի,, ասս՚եանեա՛ Հրգիե Հաղորդակի,ք ասպեաներր. 

Այդ յայանաթիլնն ինձ Համար որքան որ անակնկալ Էր, նոյնքան ել՝ ղդայ%, 



ցունց, եւ իսկաոլկս կ գա շաս, Հաւանական Էր թւաւէ, քանդի բ^ցի բոլորաձեւ կա 
,ւո լցուածք անենալաց, այն կոչւոլմ Է նաեէ Զուարթն.,ց ^այսինքն ս,,, րր Հրկ ռակ-
ներին ն,,, իրս լած), չնայած որ նա իրոլտծ կր Ա Գրիդ որ Լուսաւ «րշին . Մենք « ձ ֊ 
էէանք, թէ երր Կր,ր Սեղանի երեք ասպետներին կ երեւում Ա Բաժակի շբիսպաա 
աած Է լինում հրեչակներով Ուրեմն Հրեշտակներն են նրա իսկական պահապան-
ներրտ 

Հա յա,,,սանում կայ եւս մի եկեղեցի, »րր ժամանակին կպա ել Է Այրի վանք, իսկ 
Արդ դարից սկսած Գեղարդ այ վանք Ա– Գեղարդի պաաուին, ,,րր մի ժաւէան ակ 
պահպանուել կ այնէէ,ե,ր Հեաեւարար, այն գոյդ մասունքների Ա Բաժակն ո, Ա. Գե-
ղարդը, որոնք գանելու Համար Հանք շեն խնայել միքնադ արեան ասպետներն ո, դեր– 
մ անաղի նա,յիսաներր, շաա վաղուց են րերոլեք Հայաստան Ուրեմն հալ ժողովրդի 
րնարեալ դաէ ակներն էն այն ղիլցադուն ասպեաներր, որոնք պահապաննեք,ն էւն ան-
մահութեան նեկաարր պարա նակոդ Տիրոք է) Բաժակի եւ չարահալած Ա Գեղարդի–. 
Դրա համար Էյ հոդ ելոր վիթի,արի դօբութեամլւ օժա,,, ած այս ժոդովու րդր ենթարկ– 
ւեյ կ խաւ արածին ուժերի անդ ութ հալածանքին 

Զ՚" արթնոցի պաճարը շի աոկացքդ բնութեան եւ պաւոմա թեան ՚լն՚լո։ մներին, սա– 
կայն դուարթուններր չաբանակոլմ են մնալ իրենց տեղում եյ ճանապարհ աուլ 
իրենց հսդին քրիստոնկական քինք Հաէ աս,ով լուսաւորած այն ՀւսյււրդինԼրին, որէւնք 
ձղ աո լ մ են րմպել ան մահ ո է թե ան Ս Բաժակից, 

Հերոյիշեայ մտած ումներն ու մտոբամներր ալեկոծում կին ալք կա թիւնս։ Ւսկ. 
երբ վերքին անդամ Հայաստան այցելեցի, իմ քաւ բարեկամ Հայր ՀքէորեՀին խնդրեցի, 
թկկուղ այ,լ 1քլԼ ժամին, ինձ աա նե, 5 ու ալէթնույ աաՀխարի աէ եքէսքկներր է*ւհ *է Նելու.; 

(ԼրդԷն մթնել Է ր ՜< Լուսնի հ ոդքն րնկել Էր ա յդ Հոյակերտ յա չարձանի վիթխարի 
սիլ,Ների դ\ամրիւդաձեւ մոյթ երի եւ. վե Հա շուք մնաէյորղ ալք վրայ։ Վաչրի րնարա ա 

թիւ.նր պաաաՀական ՀլԷր՝ րիրյխական (Լրարաաի եւ քաոաէլադաթ (Լրաւլ ածի միֆեւ 
րնկ/սծ մի աարաեք Էր այն իսկական Հաղորդ ակ էշութեան կէաէ նախաէլուո դէպի 
երկնքի անսաՀ մա նո ւ թիւ, նն աո աֆՆսր էլ էէ քլ ֊ 

Տաճարի կենտրոնում Հ յասյակին, մկր ա ո ւթեան կլԻր աւազան ( կաէւուցքէւանէ 
Իքայ այնաեդ եւ դէպի երկինք նայելով վարձեցի ադգթեր. էրրեք չէի ։լդա։յել վԼՀա֊ 
ա ես ի լ երկինքն այդքան խոնարհած ոլ միաւյած երկրին՛. Ասա էլ եր ի Հո չքերի, փաչրս 
աակաք աս ո է ոլներփէ լոանի կ ախարդ ական դալկու թեան, մթ Ո 1 թեան ի, որ Հրղաւ ււր 
շղարշի դդլխիշ Համայնապատկերի խորքից յսւու մ կր մի ախորժար,, ր Համ անէ։ ւ սւդ , 
դղացւամ կր սրբութեամբ յաղեցած մթնոլորտի միւէւոնաբոյր Հրապոյրր–– Հոդիս 
կարօտ կր այդ ամկնին. Հոդիս ծարաւ կր սրբութեան ինշպկււ անքրդի Հողր կենսա՜ 
յորդ ու դրի։ բի դովաշունշ ղդ ա անքին։ իսկ յա րքրոյորս ՀՀ՛" արթնոցի ղամբիէ էյաձեւ 
մոյթերով թսւղադրուած խոյակներն կին լու, • կանդնած , որոնցից իւ բա յւաՆ շիւ ր ի յե– 
ւոեւից կարծես ուր որ Է/է ահա դուրս կին ղտյու լու սաղ •/ ե Աք՛ դա արթաններբ Ա 
թ աժ ակր բարձր բ<՛լնած՛– Ե" լսում կի նրանց Նաղերոճեմ ք՚ոյլքի ոաՆաձայնր– 

Հո ղի,ւ ա դում կր րմպեյ Ա– իաժակից, ոշ թկ անմահանալս, սնապարծ աենշան– 
քով, այլ իմ ցաւատանք վէրքեր ից բուժ ուեր,ւ եւ մեր Փրկէին մերձենալու քսւդցրա -
թիւնր րմրոշխներււ վհՀադոյն տկնկալութԱամբ–. 

ՅԱԿՈԲ ԱՐԲ. ԳԼՆ6ԵԱՆ 
Ուրու կա էյ 
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Ե Ր Ե Ւ Ա Ն Ի Ե Ր Կ Ո Ւ Ս Ե Ւ ՇէՆՔԵՐԸ . . . 
Հ Ո Ն Ո Ւ Ր Կ Ա Ց Ա Ն Ի Հ Ի Ւ Ր Ա Ն Ո Ց Ր 

է;ր էէ ան Անի Հիւրանոցւ Ամերիկան՝ Հայ աատանի Հողին վրայ, ղ,,յն. պերճանր, քաք մուկ ւ 
Հ անէ/ ՛է ՛ո ՚" • Է ս • սէնեակնԼրր էդ ած Ան /՛Ալ քնանա/,,, Համա/։, րայց այղ մէկ ՚քիյերր, Հոն, այ։/ 

Հխրանոցին մէք, լաւ չքնացայ– խեր՛"/",/՛ ՛քիչ էր մր՛. ձՀրօսաչրքիկի կւ^ա նկ,,է թհնէն գրկուեցայ։ 
քէւէէյ է, ժաո անգու թիւններ արթնցան–. 

Շղթաներու աղմուկ, ՚ք/րգ՚՚ց է՛ Հաս աչս՚նքնէ/ւ կր լսուէին ս/աաերԷՆ 
Եք՚ք՛ է,,ն*յե",քր /՛իր՛" կէրո/էքվ կր ի՛՛՛՛մէ Հոգիի կամ,,,րնե/,ուն աակ, ա.ր է,է,էնձ.որձ,,,կ յիչողու– 

էժիւնր կ իշխէ ՚էւ՚վսրութիէննեբր, կր խանղ արուին, երեւակայութիւն/։ կր դրաւէ անմիջականի 
էէէԼգր Ֆրան՚էէււցիներր էրեւ ակայոլթիլնր կր կոչեն ՚ոան խենթ՛,։ կր– ՝ • Բաժակ մր կոնեակն ան* 
դամ յալն չրերաւ աչքերուս՜ երանի անոնք/ ռրոնր չեն դիտէր, ՚Բրխքէոոսի րարոդած սւղյէսէ՚ո 
ներուն պէս, որոնր պի՚ոի ՚^առք՚էնգէՆ երկՆի աբքայէյլթիւնբ> ինչ՛ք/Է» Օրուան յռդնութենէն 
Լէւէր 1.րր լայն /"Աէ/ոդ րունր՛– 

իէ քաԱ աո*, ւ ննԼր /.է դ ։ւրՀէ Նապ աչ Աէն էր կր սեն ոքէ Ժ..գէ\վէ,լ րգնեք, , ագ՚քէր Հլ անՀաէոներ ,,/ԷէՈք 
( Հաշտա ին իրենց անցեալին ել պաամոէ թեան Հեա–. 1ք՚է,էնա/, ներե/ ել ձգտի/ րարսրութք՛ան՛. 
Ի վերքոյ, կ րււ։։ւ ի, մէկ անդամ պիաի ապրինք՛. Բայց էէչ ոք կ՜ր՛՛է թէ ինչ՛՛/է ՛ւ կարե/ի է նոյ-
նիսկ մէկ անգամ ապրի/, երր տրոր՛՛է ած միսէբ էէ. Հոդիներ յաճախանր կր ՚Ռռսն^ արամարա՛ 
նէէէթեկէն վճիռներուն չեն ենթարկուիք^ կր մերժեն բնկդմիք մա, աւ/ո՛ թեան մէք՛– Ներկան ան՜ 
Հ անէ/ էէէրժԼ/ի կ ր//այ եթէ ւ՚/րկուինր մոռնա քու աստա ած ատոլր չնյւրՀէն։ Բայց ինչպէ ՚,, մոռ-
նալ ամէն րան։ Մէ/ւ *,...նգչ..էծ սէրեր/,, կոբք,ւսսւներբ, յէէէ սախա/՚էէէ թիէ ններր, ատրխքերու 
էքր՚սյ ՚ոարածա.ած, եթէ պա–^.սծ լայ/ան իրենց առոտքին ժամերու էէ օրերէէէ աաէ. ապէցն,,,/ այրո՚լ 
յէէէ է/ու ՚քներր, կեանքր կր գաոնայ մնս ՚յէ՚ւն ոդրերգութխն, Բայց ինչպէ ՛ս մա, նա/ ամէն քան, 
ամէն րան Հինցած դո։ /պայ չէ. Աիրած սպէկան ձայնր եւ պաակերր կր մոոցո, ի ն միթէ, թէ 
մչոէ չի մէք կր է էլ է էյկանան, իպա մի կամ կոր ա ստի ,յաւր կր դ ագրի կոսււսա/Էւ 

Սայիսի այ,/ տաք գիշ երը չրնացայ. Աչյշեբս մերժեցին ՚իակուի/՜ •քէադաքր /ռած էր–. 
Հիւրանոցի աղմկալի ււրաՀին մէք, ս,յղ սւաք յեամիք օրէին, բաժակ մր սուրճ կր վայե/էինք, 

էրէց սերունդէն րարԼկամի մր Հետ, որ եկած էր ղրսւ ցելու ՚. ինչե՛ր Ունէինք րսէ/իք, երէկի, այ– 
սօրու ան եւ վադուսւն մասին–, կր խ(,սէ ինք Հայաս ս՛անր եւ Հայր յա դոդ անՀւսանում հարցեր,,, 
՚/ւսսին, Հո" էէ Հ է էլս,լոր երկինքն էրու տակ ւ Հ՚սյ գբռսաչրքիկնէր. էրկար պարէդ օտ Հագած 
արաբական իշխանսւպետսւթխններէն եկած թխա,/էմ ՛քարդ մր, երիտասարդներու աղմկէ,ս, 
Նէրկայոլթիլնր. յարաչարժ խորքի պաոաաոն Էին մեր գրոյցին– Այս սրաՀր, իր բնակիչներով, 
տարրէր ա;խարՀ մրն Էր բաղդատած կողքի վ,սղոցներուն մէք թաւալող միօրինակ էւ քիչ մրՆ 
ալ թախծոտ, կեանքին յ երբ բարեկամս կր խօսէր երկրի Հակասութի։ ններոէն մասին, յանկարծ 
կանդ առս, է, նայե,րսւ պս՚աերուն, ,/իաեքյ սրաՀի էրթե, էկր> ել ՀեռոէներԷն եկողի չեչտով, 
ըսաւ– 

՜ Արային երկո, սեւ չկնքեր կային այ., Հիլրանոցին տեդր, հրկա ,՚ե, չէնրեր, «Երեւանի 
րանտձր–. Հիմա այլ։ պերճ եւ /ուսալոր Հի, րանռյր զանոնք վ,ոխ.,,րինած է. Ո վ կր քիչէ, նոր ե 
րր արդէն չէն դիտէր, կթէ ր,,ոդ չր/քայ ինչպէ ,, պխոի դիանան •. 

$Լ,,.ռյ ինչե՛ր րսալ , չյսեցի, չեմ յիչեր, Բանիմաց եւ տեղ էակ անձ Էի Այղ խայտարղէս, աա– 
րագնեբոՏչ, իրԼՆց վիգէն հրաժչաական սարքեր կախած, զուարթ եւ դաար&աքիղ տղաքն ու 
.ա/քիկներր Հա, անօրէն երբեք չեն/սած «.երեւանի րանտ՚Տէի մասին՛ Ե,ւաղռյն վդնոց ել դ/ի""րկ 
ո՚նէին, րայց անգարէն կերդ էին. Գրեթէ գար անցած է այդ սել չէնրերոէն մէք սել 
պաս,մ,,,.թենէն, որուն Հեր.,,էներր ոչ քակ անուն են իրենց Համար , իրենք որ ժառանգորդներ 
են, ինչպէ Ա խանգարէ/ ան,՛ւկեանքր եւ պ,ր, յիչեցնե/ով որ զգռյչ քաչֆն, ,/վ .,խոԷ իրեՆց 
քայխրռն աակ գէէ. կան ո,,,ու երներր կացինաՀար Հեյլած Համաղասպի, քարդէ մագապուրծ 
Ա՚գաաած բարձրաճակատ կմ/ոլ Ագրա/եանի, Հայ բանաոաեդծութխնր երկ/,աչ արժի էնթար– 



՚ Հ հ ; Ւ ր հ Հ ՛ ՛ ՛ ՛ հ Հ ^ Կ Ւ – կ ^ ր է ն ^ պ ի ս է ի ո վ ե Ն ։ մ 

ի կ կրոկ այս մամանակավրէպ ^ մր ալկչ ար խււկա% հայրենաԱիրռլթխ ն ԼԼ.– 
՚Ա՚ է է ՚"՚ա Ղ Ր"ր4՝""*ա՝ & մէ> ենք, Հետաքրքրական Հրյյայ.. Հ ե ն հ է ք Ղհ՝ա՚7 Հ* կարդաք Էի ձր^նի բան^ի 

Խ"քի՛ Գ՚^՚՚՚յ ամրացած ձոդերովլձ ամուԼ^ր, և– 
էա^ւմմիինցքներէարՀՀաեդմրախտներ, ւ, պատմութեանդ մշակոյթի "բդէմ– 
ք Ր ՚՚՚՚՚՚ն/Հր՛ դթթխՏ»Ր* են մեր ինքնութեան, երբ ձն վարձ,,. էէ տրԼաէ։ ծաԼնով 
Հայ ^րՀաեներոգխքասա կներշնչեն ներկռի, որոնք ցաւի եւ աա,. ապանքի աարրԼ լ ՛ , 
նակներովկլեցնթ էէկերս, «րահներր, 1տր խորային երկաթէ կափարիչ դր",Ն 
Է1էաձ7Ք Ր ւ Հբ–յ–– Ոչ մէկ Հասարակաց դիծ Հխբանոցի որա^ն ՀՀր ,քար. 

ԿձՆ»֊Ի"«։»՛ երիտասարդներդ ն եւ անցեալին կր խպՀԱ, պ, (էբեւանի բանար ,քնա-
ցած կր աեդ մր. Զկայ քաղաք որ շո, նենայ իր բանար . Չէի մաածած այդ բանս.,, տեսնելու մա-
սին, իկպէւյա&աի կ՚երթանք աեսներւ ե. նկարեալ յ», շո,կոթող մր, Փրելանի բանա>ր ,յ,,,– 
չակոթող, մրն կր, Հոգիիս ծագերուն մկ1 դրուած մեր Հերոսական ել փայլատակող միս,,ի 
պատմութեան, ինքնատիպ, անկրկնելի, խաացեալ վկայաբանելու կր Ակնթարթ մր մեր 
անշահ ՛ ՛ լ ղիի վրայ կանդ առած պաակեր\ 

Զրուցակից.՛. տեսներ,,ք րւութխնս, քաղաքավար Հրամկա մր աար,վ Հեււացա, , Երբեք 
չհասկցայ թկ ինչ մաաեգ անքաղաքավարութեանս մասին, Հ,,,սկցա յ թկ ոչ թէ յանկարծ 
այյ աեդ փոխադրուած էի. վայր մր ,.լր երբեմն կիքեւանինք առանց րնկեբակիցի Աոանձին 
մնացի վեբց ղ վարագոյրի ետին րացուող բեմին ա՛լք ել Չկային մարդ իկր, բայց կար անոնց 
վաո յիշաաակր, որ հայկական վարժարան գացած աղու գրքունակ յիչոդու թԼնէո դուրս կր 
վազէր. Այս գեղազարդ սբաՀին տեգ եղած կ ուրիշ սրահ, ասոր ս.ակ ե,,,լ,ծ կ նկուղ, արգելա– 
փակուած մարզիկ յոաոապած են հոս, իրենց գործած ել մանաւանգ չգործած յանցանքներուն 
համար, րնգունուած եւ ապսպրուած մտածումներէն աարբեր րյչալու մեղր գործած են. Ձկան 
մաբգիկբ, չկայ չէնքբ, բայց փակուած կո 

պել՛ աս եւոե յ էն կր վերածնին անոնք, ողբերգ ո,,թիլ), 
մր, յունական թատրոնի գենուոգ այծերուն բեմադրոլթեամր, բայց այս անգամ ղաՀի&նեբր 
Հայրենասկբներ կր կացինահարեն, յանուն ատելավաո գաղափարներու,, բանաստեղծ կր 
մեոցնեն դ՛ենդ ազդրէն, բայց կր մեոցնեն, իմ, մեր ,գատմու,թիՕ,ր կր կարդամ, փակ աչքեր ուս 
չայն պասաաոին վրայ Համաձայնած են Որ Հետապնդումներ ել Հալածանքներ պիաի չր;յան, 
իյխանութխ ն վ.ոխանցուս,ծ կ։ Չյարգուած խոստումներ, ել Հայ բանակի սպաներ քչուաե են, 
իրենց ծերունաղարղ Սպարապետին հեա, դէպի Սիպերիս, ԱնՀե.ո կորածներ. Գեո չէինք, 
ծնած, այդ գար մր առաք էր, բայց դիս,ցան յ, ա ապրեցանք բաժներ,վ, կիսելով, այդ ոռրերդու -
թիւ ններր: 

Անի Հխրանոցի նեղլիկ սենեակիս վարւ.պ,,յրր րսւցի, որ լոյս գայ, գիշերային լոյս գս,յ, յե– 
ւոոյ միացուցի հքեկսւրական Հոսանքր, Աէեէ՚Կէկ մր վախի գգացումս յա/լթս/Հ,սրելու համար, 
"ր՚՚վհեո՚ել անհանգիստ ոգիներ խոնա եցան ենթագիտակցական գաղանարւ.՚ններուս մէք, 
ինշպէ ո կարելի էր անցեալի ծանլաւ թխնր շալկել մութին մկՀ, մութր գումարել մութին վրա/ 
Կր խորհէի որ եթէ պաաա հանէն դուրս նայէի պխոի տեսնէի երկար շարքր աքսոր մեկնող 
՛՛պաներու, հայ բանակի սպաներու, մենք որ հարիւրամեակներէ ի վեր բանակ չէինք ունեցած, 
քաւելու, համար հայրենիք եւ սիրած րլլալոլ իրենց մեգքր– Չգրուած պաս/մա թիւնր այգ 
սպաներու , որոնք կո ու ած էին, Հերոսացած կին ագգակերտ յաղթանակներու մէ(, որոնք 
աւ անղ ական խրախճանքի երգ են, Հպարւոութեամր աիրած կին իրենց ճակատագիրին, որոնք 
իրենց եաին կր ձգէին մս,յր, կինէ գաւակ, օիրած ո,ղքիկ՝՝. Ինչո ւ այդ չտրիքր, ինշո յ այգ չա-
րս յ թիւնր, ինշպկ ; գ՛որգերէ եւ կորուստկ ճոգոպրաե "՚գգի ՚քնագորէքացի դաւ ւսկներլյ կացին 
վերցուց.աե Էխ, ք՚սրգ ելու ՝ւ,սմէսր ւոնր "րոնք կարգուելու գկմրււունցք եղած կին. ԱնՀեթեթ 
ճոէկատւսդիբր ժոդովուլոլի մր որ գե,ւ կր չարուն,սկկ *,,ն՝>եթեթութիւ նր դրութիւն դարձներ 

Սեւ եւ 
վառ քիչ ատակը ոէրեւանի րան*ո%՝$ձւ–. 

Հիւ րանոձյի փոքրիկ սենեակիս պաաա.Հա\ւէն գիաե^ի ամա յ հա ա ա ծ փք> դոզրւ սրճարաններն 
ալ փակ էին–. Փողողի րսպաԼրներր միայն կր ե էյն էին որ քաղաքր րնակուաե էր՝. Հ^/յԼւ կր քա~ 



աքսորէ մեկնող սպանհրբէ Հին (յրհւանի դիշԼրոան րւէէւթհան մք ՚ Ր սկ ե*ք ա պ ւ ս ս սաՐեաՀք 
եմ կէ Լ ա ի րաՆ էո ՝>:• ի պաչ ապանոայձ Լ ւ ապաՀով սենեակը* Տխկի թՀ իՆ^պԼ էէ այղ օրեր// ք 
\.բաաարակա.էւդ Հ$քոէէուՆԷսաՖ թերթը դրան Հր որ յԼքյաւիոի/ութիւնր ամրոդֆակաՆ էկր կբՆաբ 
բքքԱէք եթՀ չՀտւսկր <ք.Հայ րուբժու֊այ&ի արիւ. Նր • - ԼԼ\յդ ինչպկ էք ւր/( ահ ս ̂  այ ք**** յ*մէէէ. ա հր 
ւ>–ս 1,ր*էՀ ւէ*ձ ափ մր Հողֆ վրա յ, ռբ կր աքար քքհէրւէսպաՆէէ ւթԼ ՆՀ ճո դււււվրահ իէքհակՆԼբ ււլ & ա ն րոտ -
թԼոյն սոսկ, ա մ^ ն որ կոտորակու ող գաղթականներ֊–– ՏիչողոււթիւՆր կ արձսւձ Էր պա/ւան– 
ւյանք––– Համատարած գաղթակայան դ ար է$ ած էտրկրին էէէֆա էխէխանակ էիԷրրԼր *քարմաներէ*% 

. (Տրեւ աՆի ֆ՚սէնա՚ձր ղրկա Էր թուրք մւ*ա*ի*էաւաո մր, որպկսւ^ի Հայ րաՆաարկեաք ֆարդէ՛ 
Երկրին մկք ՀրամաՆՆկբ չՀթ բիհբ ոչ ս,,,./թանէն ոչ մեծ վեդիրէն, այ/ Հա յ իչխանէս, որէն, 
որուն անունն ալ սորված Էինք––. Էրեւանի մէք փաք այ կար իր անունը կք,,,դ = 

Գի^ՐԸ կր յաո աքանար–, Հին էրել անի կսւրեւոր ել ծանօթ շէնքերկն հղած էր <ք,Լյրեււսնի 
րո,ն.,,։.ր. Չկային այսօր,,լան րադմայարկ շէնրերր ել եկեղեցիներու գանդ ի ձայնր կր լռուէր 
մինչԼլ Հեռ ուներ; Բանաի ք արկին աղմիլկր, քարդ ուոդներո, ճիչեր/, կր տարած ու կին փոքրիկ 
քաղաքի Հեռաւոր թաղերր, կր /սա էին, եւ անոնց սւրձադ անդ ր փորրիկ սենեակս կր քեցնէր, նո • 
ք""/՛" ՚"1 քոչարին մէք Հին մղձալանք, վարի յարկերէն բարձրացող մաՀասփխռ ադմուկր 
ինչսքկ ս կրնար չՀառնիք սենեակէւ։ 

Անկուչնի հայրր նստած կր դիակի ,ուռ փոդոցբ, ուր մաղուող ղորչ սպիտակութիւն մր 
ՀեադՀեսՎ կր ս,արածուէր; իրենց երերուն քայրո ած քով մեկնած կին Հայ սպաներր, որոնց 
դ/ացուած Էր պաանկչին ՛քրայ մեռնելու ուբախու թխնր–. Գ-ացած են անվերադարձ; Ով՛* ՚.ր 
"մ""Ի արձանագրէ անոնց անուններ/., ռրպէսդի ամրոդքովին մեռած չրլլա ն֊– Բայց այղ ինչ է, 
սպաներու մեկնումի Հակառակ ուղդոլթեամբ կա դան ուրիշներ, քեոնականի տարաղով մար-
դիկ, կ,"ք՚քրդայ շէնքր, կր /սուին խորտակուող դոներ,,, թնդիւնները. Հայեր եկած են իրենց 
մսՀովմաՀր արդի/եր,, Բռնկու դաՀի&ի ձեռքը, Առ աքին յարկի րանաարկեա/ներբ փռուած 
են գետին, .Արիւնլուայ. Յարութիւն առած սպաներն են ասոնք, ոչ անոնք որոնք քիչ ախաք 
մեկնած էին, եկած եւ փրկած են «սեւ շէնքերձու դոՀերբ։ 

Աո աւօաեան խադադո,թխնր մտաւ լաց պատուՀանկ,. Փ՚՚դոցէն արդէն կ՚անցնէին ինրնա֊ 
չարմնհր, անցորդներ/, չէին տեսներ «Երկու ,,եւ չկնքեր»/,, իրենց աոօրեայ մտաՀոդաթեան 
առարկայ չէին անոնք, ժամանակի փոշին ծածկած էր յէնք ո. սեւ, միլ,, սենեակներէն կր 
լսուէին զա դարաններու Հոսող իլրերուն կրկնուող խժա/ոլր եդանակներր. Քունէ արթնցո-
ղի պէ*, մեքենական չարժա մէ,երով, լու ացոլեցայ, րանաէ փախչողի պէս դուրս եկայ սենեա-
կէ, Ար, Տամա ն միակ վայրր ոլր կարե/ի էր մարդոց Հանդիպի/, Հխ րանոցի ճաշարանն էր. 
Բաժակ մր թէյ՛. 

Հասուն տարիքի ոպասեակր, պնակի մր մէք պաուդ լ՚երաւ, նայեցաւ ղէմքիս ել Հարցուց-
էք՛/ վերադարձար, ձեր աշքերր կարմրած են, րսւ ՛քիշեր մը անցուցի ք... 

ինչպէս րացաարէի ,,ր րանաի վերի յարկի քնակիշր /ալ .քիչեր կրնար անցներ.. Բայց 
"Ճ ՚՚՚Ք է ղխոն՚պ որ Հոն էօԽ. չէնքեր» կան որոնք սեւցած էին ոճիրով. 

Ակեա/ին Հետ Հաչաոլե/ու Համար մոռացում,, ուղիդ ճանապարՀր չէ. Հխրանոցի փողոցի 
անկխնր ար դեդատեոի, սրճարաններ եւ վաճառատու ներ կան, կարե/ի չէ յուշակոթոդ մր 
բարձրացնեք ե, անոր վրայ արձանագրել աքսորուած սպաներուն եւ թուրք մսավաճառին 
կոդմէ քարդուած դոՀերուն անուններր... Ընղանուած լիշողռ, թէամր կր Հաշ ,՚,,,լինյ> անոեա֊ 
քիՆ Հհա; 

Հխրանոցի սրաՀր իր/՚նական վիձակր դ տած Էր . վէա/իֆորնիական կովարածի աարաաներ 
մերկապարանոց դ արմաաի ացքիկներ Այխ, ս Հոն պիաի չ,ռ,,,յի եւ ա կ ուրու ականներու 
ղ իշ երր պիաի դ իմա Ա,րԷր ղխ,, րնո, թեան ծ ոցր Հայր ենի էյ,,, դկաձորխ 

3. ՊԱԼԵԱՆ 
Յուլիս 2007 



ԳԻՇԵՐԱՏ» ե ՆԱՄԱԿ 
1111՛ է վի. էս. Նէյփպի «Գիշերայիձ 

է ՚ՄԻԼԱ Պ&եէևկի <ււկացւԼւցէւ)ղ>լ>» պատմսււէւծքւիև 

ը Հոկտեմբերի, 2:30-ին: 
I ւէն ինչ կւպպին է։ 
, ալարում րնւսծ են բոլոր զբօսաշրջիկէ յ ն ն ե ր ( 3 յ խանութների 

ւււ փեղկ երից Սպաացող մանիկենները, թաւորոննկտ. գրախանութները, Բո|որ 
( ւնապար1ւնն|տ, պանը ւոէւյԱաւ1հ են 
՝ յրդում եմ Ձեր «Գիշերային պահ ւկ 
՚ իշերային արտասովոր ոչինչ ։կ ւ ս 
- սւռւսկէւնս) մեքենաներ են անց նա ւ 
•: սւղպքի մէկ աչքր բաց Է, այն ևս եմ 
ք ՚նգյտւմ եմ, պրն. ՆԷյփոլ, զգոլշացխ լ>. ո ո կւսնգՕել է։ աղիէ) 1:48-49 յւոպէնեյփ 
ւ էջածում։ Դ ա ինձ անպաշար»ն I։ ներ ; ւԼյանւ : մ էք։ Բոլորը քնւսձ են։ Իսկ ես 
I սկում եմ բոլորին։ Նոյնիսկ նրանց երազները։ Զարմանալու ոչինչ չկւսյ։ Սենբ ապրում ևնր 
1-րդ դարում։ Արդի գիտութեան նուաճումները բււյլ են տափս ներթափանցել արիշների 
րազների մէւյ)։ էյւ գե(1 աւելին, կառա։. , ւե ս . ււնաւսրել կամ հսւկառակր... Բայց ես 
ա չէ, որ ւսնամ եմ. ինձ հետարրլտում լպւ ես կա մ նրանւյ ե րագ ն ե ր ո ւ ն էւիշղ է 
սսա ա ծ, ււր ա ս տ ւրսզա ր ւլ երկնաւ ում միմեանց ււծո տղ ամպ ե ր ն իրենց հեզ ւստսհ 
Վատ կեր ների լէզուռվ մանրամասն աԼ ւ ւււթիւ ւեր են հաղորդում 
ա . . 
֊Ր1 ղէպրում ի ւն; դեր անեմ եւէ. կամ ււեւ> ւալ գիշերա ։ի(ւ պահակ։ 
՚ււկ սատղերին, երկնքին ոեւէ ււլսւհակ հարկաւոր չէ ՚ 
՝ն;ո՝լ էր ժւցսաւմ... 

–7–լւ Հււկտեմբերի, 1:30-ի®; 
Նստած եմ րւուրեւսն դիմակ հազած քաղաքի մենաթեաճ առջեւ։ 
Պատշգամբիս գոտը կիսռվ ;ափ բաց Է։ 
ճօճտԱՏ է պսպ րամւս ւււնսւարբկւարխնխւ։ 
՚̂ ի ձ օձ Լու մ; 
Հաշտւմ եմ րորւ ր ժամանակների գիշԵրօւյին պահւսկԹերյւ անբուն ժամերը։ 
ժամացոյցը, որը արդէն վերանորոգել ևն. պատմում Լ րոպէ^բի կեանքը։ 
էյս վաղուց կււրցրև) ևւ* յամացււյցի հանդէպ իմ վստահութիւնը։ 
ԱրգԷն շատ աշ է։ 
Որսում եմ արեւագալի շունչը։ 
Ի՛նչ... 
(1չ, ես խենթ չեմ։ 
Եթէ ուշսպիր նայէր ձախ . որտեղից ձեգ է նայա մ ՍերկՏրին, ապւս կը ահսնէր որ վաղը 
արելը ծազԼւլտ Է. 2 րոպէ աւելյւ աշ բան այսօր։ 
երթ այս ամէնին նայա մ եււ տ արին երի հէաւփց, թտւմէ դեճ Սոյն կէտւսմ ես Լրււնդնւսծ։ 



Ռ ա դ ի ն 

ա ա ց ե լ ե ս անցեալի այյաւմսւմբ՝ սւպագսւյխւ ն ե ր կա յ ո | 
Իււկ Մերկերին խ լ | է մհ|ն|ւց Փ ե գ ա | § ջերմութիւնը ուղիղ 2 րւսւլէոփ 
Ոբաե՚ղ Լ(1|>։ 
Եւ կա՚Ալւ արդեօք. -
Նպն կէտում եՕր։ Նււյն կհոամ է| կր մնաԱր. երէ նոյնիսկ վաղն ատաօսւեան ւպւրնւսնանր 
ՍԴւ|ւԼւա|ւ|փ Յոայ։ 
Բարի՜ գիշեր։ 

17-լւ Յւսճաարա 0։12՝ին։ 
Ներող եղէք, պալան, որ ւսյււքան յ ա մա Սակ լա» Լի։ 
Ւփձ րաւմ եր, |>է մի քանի օր Ւ. անցել ւ|երտիՕ նամւսկիգ. պ®րղլամ Է անցել Է գրեթե 2 աւփս։ 
Տեսնամ էր ի՚՝ն4՝ է սւնճւմ մեգ հետ Ս ամանակր 
երՒկ մեր չէնքամ ուրախութիւն Էր։ 
7-րւլ յարկած ապրող կինն ու |պամարդը 5-րդ աղջիկն են ունեցել։ Ասում են երկար 
սպսաուած երեխայ Է։Նրան$ տանը հիմա հինգ կին է ապրում,չհաշուած րրղաո ձյևււիին, 
դա նրանց շունն | պ ա ր ա Չեմ հասկանում արախանալա ի՞ն; կայ... 

22՝|1 Տանոււսյվւ, 2:47-ին։ 
•Դատկերացնււ՜ւմ էբ, գիտնականները ւաՏւմ են, որ Սաքու ր Սի վրայ ովկխսնւա են 
ւ այ ւո նաբերել: I ո ու ր ա խ անում են եր կ ւս ՜ ր տար ի նեյ ւ վ տ րճա լւկու մնե լւ |ւ արդ ի ւ ն քա մ իրե ն ք) 
ստացած գխսփ վրս| | Սինչդեռ վաղուց պարզ է| որ միւէ բոլոր մպ որակ ների վրայ նոյնպէս 
կեանք կայ։ Դա հասկանալու համար րնղամէնը մէկ ակնթարթ է հարկաւոր Լւ կամ ամբո՜ղջ 
մի յաւիտենութիւն։ 
Բարի լո յս գիտնականներ։ 
Ցասով եմ, որ այգ վւաստլւ խթան չի՛ հասոխււսնայ հիմսւ է| ՍսւթՈւրնի ովկխսնււսի 
յատակում ւինւաւկ գւսլիրի անցեալը,., 

8-ը Փետրուարէ 4։17–ին։ 
Անձրէճնեո են գաւիււ։ 
Դարնանսպալ Է։ Սակայն ՛ոչ ոք ա ր ա խ յ(Է։ Բորտի ուղԼւ|ներւււմ ւյեո ււասնւււմխոք ճւԱա է։ 
Ր-ււ՜ւր է։ 
ժամանակը լռամ է. երբ խօաււմ են գրողները։ 
Բարի՜ գիշեր։ 

17-լւ Փեարուստի. 1:15-ին։ 
Հայելին որսում է աւլամարղու ծխամորճի թուլաները;։ 
Իսկ մոխրամանւււմ ապրող մւփւիյտ, ծխում է մսաւնե|ւխւ յիշողըլթիւնը։ 
Նա խլել է ինձնից |Աւմ հասներււ իմ լւնբացբր; 
Իսկ նրան հասԱեյա իմ յամանաՂյը... 
Որտե՞ղ է... 
Ո՞Տնէ. . . 

21-ը Փետրուարի. 2:20-ին։ 
Գիշերային արտասովոր "՝;ինչ չկայ։ Դ ա նշանակում է, որ ամէն ա Արտասովոր է։ 
Կեանքս գիշերային թաարսմւաթիւն է; 



| ւ ՛ւ մ ասադերին. պարոն: 
Հ ւացւպ մարդիկ նման ե(ւ մարալ հեյփււտէւերյ 
< ւղը ւսրեէի կը ծ ա գ | 2 յտպՒ, աւելի ուշ րան Երէկ: 

2 –ը Փետրուարի, 3։1$փն։ 
՚ կո պագիր չի գըուել; 

Սւսլւ ա ի. 3։ 1Ոփն։ 
Ապացոյցը կանգնե| է։ 

լ ւրել Են բոլոր ^սւսշրշիկնելղւ , շներ ր, ոսււփկ^ւ ս ս էտ ւ րԼւ Երի ցուց ավւ եղկերից 
. ւ|ւոացա\ մաէւիկեններր, թատրոններդ գյւաքսաՍէ ւերլ 

ւրւր ճանապարհները դարձեալ տանում հ(ւ Հռոմ 
սւամ եմ| պարոն , որ Ձեր գիշերային պ հսսկիՕ ազատել ւ բ աշխատանրից, ւրան 
ււրձեւսլ աշխատանքի ժամին, ճոճաթոռին բնած գտնաււ պսաւճստով։ Պայտ ն, ես այդ 
ւճսւրոոը փ ո խ ա ր ի ա ւ եմ տատով 
,իշղ I ծառերը կանգնած են մահանում Սակայքք մարդիկ կանգնած չեն քնում։ 
ուտող Էր հանգխ | լ յ ւ (ինել։ 
1մԷն ինչ առատում Լ։ 
էտում եմ այդ «սաջէււներր»։ 
ւեաամ աւելի ապահով է։ 
Ապւձեալ նոյն կէսւում եմ։ 
./երկուրին արագ Ւ. պսաււամ։ 
Լսում եմ սրտիս զարկերը։ 
Պարոն. Տեր գիշերային պահակ Չարլզ էըելբկտ Հիլեւսրդն իր զեկուցագրում գրել է.. «Ոարը 
;Ի յտւսցաեւ։ 7;00փն յանձնել եմ ււաււնարանր 2 րանալի ֊ հ ա մ ա ր 1,3,6, 10 Ւ.ւ Ս սենեակնհրի 
բանալիները, 32 տուփ գարեջուր եւ գրպանի մէկ էսւպտեր»։ 
Չեմ հասկանամ, գրպանի ընդամէնը մէկ լ ա դ ե ր ո վ ո՛ւմ եւ Ի՜նչ պիսւի փնառի։ 

11-ը Մարտի, 4:35-ին; 
Լսու եւյ հեոաիոաագանգ։ 
Եււ սւանր չեմ։ 
Խօսակցութխ նը չկայւ»ցաւ| 
Զեկուցելու ոչինչ չկայ։ Կամիլա։ 



Ռ Ա Դ ւ ՚ Ն 

«Պ ԱՏՄ11 ՒԹԻՒՆ1 Պ Ի Ղ Ծ Թ Ո Ւ Թ Ո Ւ Ն Ի » 
Այսօր քաղաքակիրթ աշխ աքէ Հր արդարացի պայքար կր մղէ ծխերյւ ղէմ այն Հա– 

մարերւվ մէկր գարի Հարիքներ էն, որան ամէն վաչրկհան ղոՀ կ երթան Հազարաւոր 
մարդիկ.. . Պայքարքլ կ րնթանայ աո֊ող^ապաՀական եւ. հասարակական ՀՈարրեր րնա՜ 
դ ա ւ սւ ւ։. ներ ու մէջ, ռտկայն դրեթէ չիթափանցեր արուես՚ո–– 

Արոէ եստի լ՚Նաւլ աւ աոր թերեւ.ս այն եդակիներէն Է, որ աէլամայ կր քարոդէ ծիւհ՛ 
լր։ (Լմէ ն օր . արժանկարներու պւււոաաււ)քերէն1 Հեււատեսիլէ V, կր տեսնենք ծխախո՜ 
ւ Իր իրենց ձեոքր դերասաններ ե, դերա։ւանոլՀիներէ իսկ ր՚սդմաթիւ արուեստագէտ-
ներ ալ կեանքի մէջ իրենց իԳւքհաէի*տա^.ա.թիւ նր կր վերաՀաստաաեն յ յ ի կ ս է ր է թ ի ն *ֆի– 
քոցաւ, կեդե պատրանք ունենալով, թէ այդ ծխախոտն Է , որ արթուն էլր պաՀՀ իրենց 
ստեդծադ ործական ոդին կամ կ՚օդնէ մեդմելա աա/ւ ապետլ Հոգիներու ցաւ ր։ 

Նոյն պատկերն է նաեւ դ ովադդի աչխարՀին մէի եթէ աչխւճբէաՀո.չակ <՚.Մարրդ։ւ՝ 
/յ՜օտ րնկերութիւնր վարձէր աւելի իրատես րլլալ, իրրեւ դ ով"՚դդ ային /լ էմք կ՛րնարէր 
ոչ թէ աոոդթ ու մարդական տեսքով կյ/վրոյին, այլ ծուխէն դալկացած, աանիսՀար 
երեսով, թթու ուծնի չիչր ուսին եւ չիչկն դարս եկող խւ՚ււովակներր քիթին մէք մարդ 
մր։ ք/ակայն ամրս&ք այխսւրՀն այսօր լի է Հակ ասա թիւ ններով, եւ մեր խօսքն ալ այո 
պաՀուն ոչ թ է ժամանակակից աշխարհի մասին է, այ/ ույ միջնադարեան իր ակտ -
սու թեանւ 

Ուշ միջնադարի Հայոց կենցաղին մէք աարադէն, երդ֊երաժ չտա թենէն, ճսւնա֊ 
պ ար ֊. որ ւյակ ,,–,1, պ,ադրո ւթխ նն եր է ն եւ այլ ուչւսդ րւա իր՛՛դ Ո ւթխ ններ ( ն դ ա տ կարե -
/ի ք Հանդիպի/ քանի մր աաղ֊րտնաստեդծոլթիլններու, որոնք ծխելու դէմ պայքա-
րի իւրայատոլկ օրինակ են Լ,, անակնկալի կր րերեն րնթերցոդր. Այս ուսումՀոսսի՛ 



)> ութ իլ նյլ կ ատաբահ է Լա յաս տանի Գի ., ններ,,, Ազգային Ա կ աղ ե միայի Պ աա– 
մութ հան ինսաիա,,լ,ռի գիաաչիաաոդ Էյի՛։ ՚ էէթ Թաքիրեանր, ՓաստորԷՆ Հայ 
ստեղծաղ ործողներ/է միքնագ արան Լն ծխե/ո՛ "՚րաս՚աէ որ ր/յա– 
1ք՚ ե՛ իրէոկք ստեղծ աղործա թխ նն) ր ո , րնղ րիչներ ու աք կոչ րրած են Հրամ"՛– 
րե/ա այ՚ք ՞ ; օգտակար սովորս,թէ 

Այսս/Էս, րստ Է/իգաս/Էթ Թաքիրեանր ո. լ ւ^ ւ "Իք" Ի՝հան, 11-րգ գարու կէ,,ե– 
րքք՚ն ոմն Ակոր Ասեցի գրած կ տագ մր ՛Լ,.– • • «կելոյօրինազԱ՚նցիցն^, ույս 
ի թիլս այչ Հակահասարակական Հա ւ ՚էարքներու, կր խսսուի նաե՛ 
թմ/ւամո/ք՚ւթեամր Լւ ծխամս/ա / /եամր աո՛՛՛ ..••• րու ՛քո՛սին եւ այն մասին, թկ 
որրան ս/սւիտարակե/ի Է անոնց ղրաղա մչ 

&Ա՝իիոն կյնուն, թութուն խմե՚Կ 
էքւ գա՛յ ու Հացն ապականեն 

Է/իգաս/Էթ քձ՜աքիրեանի ուսա <Ի>ս,"իք< ա Լ/արար կեգրոնս՛ցած է նոյն 
ժամսւնսւկս՚շրքանի մկկ այ/ Հեգին" \ 1՚ք . • • V.– •. ,՚, յյ Թո– թունքիի *որր նաեւ յա յանի 
կր իրրեւ Կ– Պ"1"ի պատրիարք եւ Ախթամո • •/ կաք. ո՚քիկոո) ՚Վասն թութոէ ն ի տա-
ղին ւքրայ 

«թ՝է Հարցանեմք ի սու րր գրոյն, 
Գարչ եւ գսպիր ասէ գթ ութո՛ ն, 
քքրպէս մեղան փախչի ծ խոյն, 
Նոյնպէս Հրեշտակն յայն պի՚/ձ ՝ւ" աոյն » 

Հեղինակը Համողռւած կ, որ թո ւթո ւ նին վարժուած անձնաւորութիւն,, Հա,իով եւ 
մարմինով Հիւանղ է եւ իր իսկ ձեռք,,վ կ աւրկ իր տունր ԱԶեռսքն ա, եր առնէ ղխր 
ա,՚լն»հ 8. թռւթռնքին աաղին մէք Կր խօսի այս Հրէչաւպ վորոյթէն մա/պոց 
կախուածռւթհան մասին՝ անգրաղ առնա/ով այն Հանգամանքին, որ ծխողներէն 
ոմանք, սեփական տանը ունենա,ով ոչինչ, ս/աարաստ են պարտքով թութոլն ղներ 

սՓող մր չունին, որ տան Հո գոյն, 
էրթան պարտիք գնեն ղթութուն., ւհ = 

Կ րսէ, որ չատեր նոյնիսկ իրենց ունեցա ածքր կր վաճառեն– 

ղԶապր,սնքն կեր կու աայ ՀրԻյն 
Գողնայ ի աանէն եւ գնէ թութուն»՛ 

իսկ աՀաւասիկ այս աոգն ա, մոյի ծխողներու մասին է 

<ւՐ/,պէս րղորգ անքուն, 
Ջտիւ եւ զդիլեր՝ առաւօտուն, 



Ոչ դադարին, խմեն գթու թուն՚Տք– 

գաաապարակով անոնց գործունէո ւթիւնր Համեմատելով զայն ամէնէն ծանր 
յանցագործութեան Հեա, միջնադարեան Հայ Հեղինակր Համոզած է>թէ ծխելր ,,ա– 
աանայավայե/ արարր մրն կ • 

ձՀքուխ կը Հանեն ի քթեր Ո՛ ն, 
Րրպկս սեւ օ–<1 ի րերանուն. 
Վա՛յ է Հագար նոցա Հոգան, 
Որ կատարեն գկ ամքն գիւու 1ք»ւ 

Հետաքրքրական է, որ անգ ամ ագղագ աւութիլն կր նկաակ 3 ֊ թա թունքին ծխեքն 
ա թմրամոլութխնր, որ յարիր չէ րրիսաոնեային՛. 

՛Յօժար խմեն Հետ թա րքերուն, 
Բերնով յնան Հետ այլագգ ուն;՝>; 

Ր,ստ Հեղինակին, ան ով չկ ձերրագսոոուած այգ գագրելի սովորոյթէն, երրեք չի 
կրնար ակնկալել Աստուծ ոյ թոգութիւնն III երկնային արքայութիւնը 

Վ Քան գի լ՛ երանն այն գպրչութեան 
ք)ր ի՛մէ գթա թանն պղծութեան. 
Նա չէ արժանի Հագորղութեանձ– 

Յով՝* ՚սննէս /Ժ՝ա թուն ք իքյ վերոնչեալ տաւլր, որ րւալկալյած կ քսան քաոաաոգկ , կր 
գամողէ ծիքոգր իր արարքի ունայնա.թեա\՛ ել անրարւ,յականա.թեան իւոր– 
Հո, րգ տալով անոր ծխախոաի Համար ծախսած գրամր րաչխել որբերուն, գոէցէ 
Արարիչին Հայեաւլքր առաւել րարեՀամրոյր րլլայ իրեն Հանէլկպ–– (քիքնա էլ արե՛ոն Հե– 
գինաէլր Հանւլկս կքէւ գո՛յ ոչ միայէյ իրրեւ սաեգծագ ործալ, այլեէ իրրեէ րարեոէր - ան 
կոչ կ՚րնէ, կր Համոզէ > ՚էՐ Ւ^՚՚ւրՀ ծխողներէն՝ ձգեք ծխելր եւ ա րիյներան ալ չվարա-
կել Ա՛յգ պիդծ սովորա թեամր–, 

<ք,Այ յեղկելի մէսրւլ երերա ն, 
Մի Հուր վտււեր անմեղ Հողոյն, 
քիոլ մի գրկեր յանճաո. լա սոյն. 
Լամ լ՛երկ , մի խմիր թութու ն%՚. 

ԷլիգապԷթ թո^իրեան իր ոլւէ,,լ,է)ոսսիրա թեան րնթա,լքին ոյտրղած կ , որ ք7ով֊ 
ՀաննԷո թ ութանքիի այս ւոաղր մեծ ագգհ՛յութիլն ունեցած է ժամանակի սսէեղծա՜ 
գործոգներոլն վրայ– յաաեր Օգաուած են այգ տաղէն կ ործ ած ելով նոյնատիպ տ ր ֊ 
տայայաութխններ ել պատկերներ>, Նորկն ամէնէն խխէտ կերպ աք գ աաապարաեքով 
ծխելն ա այղ անմարդկային սովորոյթին գերի գարձածներր, Է թաքիրեան ասում՛ 



ք ՚ ք ք ՚ Հ է^էԴ ՚ք"՛՛–՛ ա։լ «աղ, որ *ա,,րագրՈԼաե ք ՀԱնան,,լն Հ ե ի ն ա է 

V Կ-՚^Ի <$ատմրթիէ % պիղծթաթունին Հհինսէկէչ աաղին , ^ թ Հ թ ր լ . 
նի ծոպ ման արմաաներր անգրադաոձէս ^ Ադամի եւ կլա չի՝ դ ր ա խ տ Է ն Հ1՝ . 

Ան Համող յ է, թ կ պան,,կ խ ա ր ո ղ ռ ձ ը թ ձ լ ա յ 4 ել 

Արարիշք, անկծքկն եր,, անոր թեւերր թափոէ ած են . դլ^քք Նք ^ հ Ա 
Հողին մկք տնկելով ր ա ղմացուցած են– 

9 Աս են աաք ղեղ կորսաես/ն 
Ա՛՛ր՛՛կ Ունիշ մարդ կան Հող 4 ոյն., 
Յսէն ես յա մրես էլրաիւ՚ո կ՝ ասեն 
Անդ տնկեցին, եղել թութուն 
Սերմանեցին կշար սերմն աշխարՀի, 
Ակն ուա ե դե ց մարդ կան Հոգ է ոյն՝ձՀ 

Ան ա նա ն Հ եդինակն իր պ ար սա յ ա նքի քսօ էեչ, ու ն Ժկ $ ա նմտս ն շի ձղ եր նաե, ծիո,ղ 
Հոդ ե, սրականներր՝ ամօթսւնք տալով անոձ,ց որ վսւա օրինակ կր ծառայեն Հա, ա– 
աալլեալներան այդ լ՛իր,,, սովոր •• 

՚ձԱշիւարՀակա նքն դալն տես../ 
Համարձակե՚սլ յարին ի նոյն. 
Ասեն երկւյն կարդ "՛ցող , 
1/ենք եմք անդ կա, նա կ դիաուն. 
Ն՛" Է Հո,/իլ, մեր եմր ոշխար. 
\էէէէ որ շաոկ, թկ մեղք կ սա, 
Ս եղ յքւ1քէ փոյթ Հ է1յյ՚է րս՚ներէէէ ՝հ 

... Հաճելի ղալ,մանք կ ՚՚ւսլրինք. երր կ սւ՝1ւդր։ււդ աո նսւնյ։ այն Հանգամանքին, որ 
այս լարք խնդիրք, Հանգիստ յ՛ ձգած Հ<"յ իր՛"կան,է, թիէ նր անդամ Հեէւաւոր ւ՜րդ 
դարան. Վյևրոնշեալ օրինակներր Լքիղապկթ թ՚աքիրեան յայանարերս՚ծ ք Երեւանի 
Աաաենադ արանի դիւաններու ն մկք է՛ կր Հասաատկ , որ նման շաա արժՀքաւոր 
թքէւդթեր կր սլաՀուին նաեւ Երհւսաղէմի. վենետիկի, վյ,եննայի եւ վյսս՚իկանի պա– 
Հոցներու մէՕւ X Այսօր քիշ աղդ եր կան. որոնք կարող են Հպարտանալ իրենց ղրաւ որ 
մշակոյթի մկք արծարծուած նման ի՚նղիրներով։ իսկ աՀաւասիկ, մերոնք դա-
րսւ էյ արդկ՚ն անդ ք՛՛ող արձած են &՝,ականիկոս,ինային պայքարին1ք,– կ եդրտկացնկ իքի՜ 
դասլէթ թաքիրհան՝. Ե՛ իքք՚ե՛ վհրքարան ե՛ս մկկ ւ՚Հականիկոաինայինիտ, քաս աաո/ր 

<է.է քրիստոնեայք է,/կանք արկքէ 

Տեսկք, թկ ինշ պիղծ է թո՛թոլն. 
Դրամ կա տան, ձղեն ի կրակն 
Վն'1,1, ,,,/ւ.նեն իլ ր ե անց Հող ոյն։–– 

Պւստրւատեց ԱՆՈՒՇ ԹՐՈԱ1Ն8 
ՊԷյրութ 



Ռ Ա Դ Ի Ն 

Հւսմազգայինի Սիմոն Վրացեանի արխիւէն 

ձ 

ՏՅՈէ–ՏՅբհց61,26 Փեւոր. 196Տ 2 ՝՝ 
Սիրելի Ս֊ Վրացեան, 

Անկեղծ շնորհակալութիւն ԿԸ յայսոնեմ ձեր թանկագին զիրքերուն 
համար, որոնք զիրար կամբոդջացունիմ բարեդէպ գուգորդոլթեամբ 
մը Այն ճշմարիտ շահեկանութիւնը որ կը յատկանշէր Գ– հատորը 
ս Կեանքի ուղիներուն», այդ շահեկանութիւնը կը յայտնուի հո՛ս եււ իր 
ամբողջական ուժգնությամբ, ինչ որ ալ Ըլլայ ծեր մշակած սեռր, յու-
շագրութիւն, կենսագրութիւն թէ քրօնիկ Եթէ հոգեկան որոշ վիճակ մը, 
ուրկէ բացակայ չէ նազանքը, դուք ձեզ «Հայ վարժապետ» կպել 
կոււոայ, ծեր գիրը ոչ ինչ ունի վարժապետական, այլ շատ բան՝ փորձառու եւ հիւթեղ հ| պսւ. 
րակագիրի Ութսուն տարեկան գրիյ մը (լաւ եւս է ըյել լորս անգամ 20 տարեկան գրիչ լ՛ որ֊ 
ցան ալ ոը փորձէ մնալ անանձնական, սւրուած վկայութիւնը պիտի անպայման տագնաւ ցու– 
նէ եւ ահաբեկէ ընթերցողը, քանի որ ան կընդգրկէ ռուսանայութեան ամէնէն ճգնաժււ լ. յ ի Լ 
շրջանը, զալն բերել֊հասցունեւու համար մինչեւ նեղ դուռը այն փրկութեան, որ կը կոչուի պիս 
2 Տ ։ 

Յով– ՔսյքազնուՕի չի սխալիր երբ Տայը կը սահմանէ իբրեւ մէկը որ է «տգէտ, կեղտոտ ած– 
կամիտ, եսամոլ եւ շահադէտ»։ Ասոնք յատկանշական գիծերն են, կարելի է ըսել, լքեալ մ նու-
կի մը։ 

Արդարեւ, զոյգ մը լքեալ մանուկներ էին Թրքահայն ու Ռուսահայը, որ գացին ղէպի նոյ ;րկ՛ 
նպկւսռկաո բարծանբը. ի խնդիր կապոյլո ծաղիկի մը. եւ որ իրենք զիրենք գտան քարդ ած՛ 
պարսպանման քարաժայռին ստորոտը։ Եթէ երբեք յանկարծակի փոթորիկը անմաս չէ լեոն կա-
տարներէն դեռատի մարմիններէ անպակաս չէ նաեւ վերանորոգիչ ուժը։ Այսպէս է որ երկո ար-
կածեալներէն մէկը բժշկուեցաւ եւ կը զօրանայ տակաւ մինչ միւսը մնաց կենդանի այլ հա; ւսՕ– 
դամ։ Զարմանալի չէ որ Երկու եղբայրներուն փոխադարծ սէրը ըլլայ ա նխարդախ , այլ եւ ւ՛ ար-
բեր գունաւորածով– 

Նոյն Քաքւււգնունի ււապէս կը տնօրինէ - "Թող Հայաթեան կէսը. ցրուած աշխարհի չորլ ո$ 
մը, օտարանայ ու կորչի» Գրչի սայթւսքո ւմ։ Անկասկա ծ։ Այլ նաեւ, խ օ ստաանինբ , մարդկւ յյին 
ինտնապւաշտպանութիւն։ Զաքսւրիայ Մարգարէն կըսէ մօտաւոր բան մը - «Թող մեռնի այն որ 
կուզէ մեոնիլ, թող անհետանա յ այն որ կուգէ անհետանալ, եւ իւրաքանչիւր ոք որ կը վերապրի, 
թոդ յօշօսոէ իր հարազատը»։ Ձեր Երկու դիրքերը գրաւականն են մայուն մերապոեյու ցանկա– 
թեան։ Հայը կը մերժէ մեոնիլ։ 

Կը մնայ Յունիս 17-ի համբաւաւոր նամակը Նոր չէ որ պիտի բաժնեմ անոր միտք բանին 1ԼԱ-
Փ ճ ե Ո տ ^ ո ւ տ ն Դատողոլթեամբ Ել ներկայ իրականոլթեան դէմ-յանղիմա ն Դժուար 

է ինծի համար հաւատալ, որ գո ւտ անձնական բարեկամութիւն մր ըլլայ բաւական հրապարակ 
հանելու համար միտքեր որոնք կը շարունակեն նկատաիլ անհեթեթ Եւ աօգաԱնաս հոենգ սւմ– 
բոդջութեանը մէջ. 

Սիրեցի նաեւ Քաջսպնունիի պատմելու եղանակը։ Գրագէտ մը կայ իր մէօ 
Ս 2 Ր ® Ա խ , ե լ Ի Վ ր ւ ս 9 ե ա ն ՝ ի մ լաւագոյն զգացումներուս եւ ընդունեցէք իմ մաղբանք– ներս, ի խնդիր առողջութեան եւ բար որ ու թեան։ 

ՇԱՀ ԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐ 



Լ տելի Ս. Վրացեան, 

վէմի անդրշիրիմեան ձայնը չէր կրնար խռովիչ շեշս մը չունենալ որքան ալ որ ինծի ծա– 
I ւթ ըլլային այն համակրական զգացումները, զոր կը տածէք ինծի հանդէպ 

Վսւոահ եղէք, որ այդ համակրութիւնը փ ոխադարձ ւ, եւ թէ՝ ան կուգայ հեռուէն։ 6շդիւ ա յն 
< >էն, երբ ինձմէ Երկտողով մը կուղէիք կենսագրական տեղեկութխններ, ի խնդիր զեկոլցու– 
ւ ւ մը։ ժ ա մ ա ն ա կ ա շ ր ջ ա ն ի մը. Երբ իմ բոլոր զրախօսներս կը գոհանային վերամբարձ ճաոե– 
I ււ| Եւ մերձաւոր ճշմարտութեւսմբ, այսինքն ^օւււսնեանականութեամբ, դուք ե ղա ք այն մի– 
ւ ւկ անձը որ հոգածութիւնը կը ստանձնէ դիմելու բուն աղբիւրին, ի սէր այն ամէն ինչին որ 
ւ եկին է եւ որոշ։ 

Այդ թուականէն ի վեր կը հեաեւիմ ձեր շահեկան յօդուածներուն, որքան որ կը թոյլատրեն 
մ պայմաններս ։ Շնորհիւ Արփիկ Միսաքեանի, յաշողեցայ ձեոք անցընել Կեանքի Ուղիներո– 
ը, ուր լաւագո յն կը յայտնուի ձեր պայծառ ոճը, հեշտահոս պատումը եւ նուրբ սրախօսու -

թիւնը։ Այլեւս չեմ յիշԵր հատորին համարաթիւը (գրասէրներ ծեռքէն յափշտակեցին զայն) 
այց դուք պ ի տ ի գուշակէք թէ ո ր հատորին կւսկնարկեմ, երբ ըսեմ որ հոն տեղ գ տ ա ծ էին 

Աուխ մը՝ Լակաշինի վրայ։ =Աստ մ ալ Վ. Շուշանեանի յատկացեալ (այս վերշին գլոլխին 
»ետ պ ի տ ի չըլււսմ համակարծիք , այսուհանդերձ, ես շա տ սիրուն գտա յ հոն ներմուծուած 
լ ա ա ր թ ա մ ի տ ոտանաւորը , զոր դուք համեստօրէն կը նմանցունէք բօշհսքտի մը։ 

Պէւոք Եղաւ որ հասնիմ այս տարիքիս (63) որպեսզի առիթն ունենամ ողջունելու ո ո ա ա հ ա յ 
^րչի մշակներ; Երեւանէն եկան անոնք, անցեալ ամառ, եղ Թօփչեանի առայնորդոլթԵամբ , 
•լ մինչ ինծի հրաւէր կըլլար երթալու Հայաստան, իբրեւ այցելու. Ես ինծի կը խօսստւանէի 
ւր սասանութի ւնը ինծի չիյնար, այլ ուրիշներու Իբրեւ մէկը այդ ուրիշներէն, զձեզ ունէի ի 

Ի րա ւակարգ ի բարեշրջումը որ կը կատարո ւի ռուսական աշխարհին մէջ, իծի՜ւ թէ ան 
ստանա յ աւելի ժիր ընթացք մը, Եւ ժամ առաք բացուին ձեր առքեւ նուիրական դառները 
Նախ ձե ՛ր աոքեւ Պիտի երկբւպիմ հա ւատք ընծայելու, երբ ըսուի թէ այդ բանը ձեր գ երա 
գոյն ըղձանքներէն մէկը չէ , 

Ընդունեցէ ք, սիրելի Վրւսցեան. իմ անկեղծ շնորհակւպութխններս, որոնց կը միացունեմ 
մաղթանքներ , Նոր Տարուոյ առթիւ։ 

Ձերդ 
Շահան Շահնուր 
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Ու 
՛ ՛ լ 

Օ ք Հ ՚ Ն Է Ր Գ Ռ Ւ Թ Ե Ա Մ Բ ՝ 
Մ Ե Ծ Ա ^ Ք տ Ս Չ Ի Ն 

Ե՛ եթէ ին լ>ր սիր ահարա ած չլինկր Մե ծ ասքանչին չէր մտ< ,ս,. 
նա լ կագմել՜խմրադ րե, ար/ սքանչելի Հաաորրւ եւ եթէ ինքր չ ։կ, 
ւ/րչի ա յն մարդ ր է որ սիրում, ,ոաո "լու մ , յուսա,քւում էէ յ Հ 
աո։ մ Է այս (քեծասքանչի գրհնոI թհամր , նրա Ոսկետառ իկ Ա 
թեն ֊ով չէ՛ր դգայ եւ գիտակցի նման հատոր Ո,ոեղծե,ու Հայ 
•–.ր ,սմա յականր՜ւ 

Ան՛թիլիասի ,,պրեվ,սնքի դասախօս, լ՛ ան ս, ստեղծ Սարդ իս Լ .,-յ -
կոսեանի կսյգմած ել խմբագրած խնգրոյ աո ար/յա յ Հատ որբ, ն1.՝, 
յիս ժամանակի պահանքձւ ( ու մեր Օրերի Հրահանդ,,–. ^Օրհնել ,լ– 
թիւն Ա՚ք՚ծտսքանչինքւ այսւգէււ կ անուանել նա իր կազմած Հա ։՛,– 
փսր ժողովածուն, ո/ ւն ներկայացնում է իրենից Հայոց լեգ ին 

նա իրո։ ած բանաստեղծա թխնների^ արձակ կքերի եւ վկայութիւ նների Հարու,։ եւ 
պերձախօս հաւաքտծոն; 

Գրքի ներ ած ակա նում Ս ար գ քա Կիր ակոսե սւնբ գրամ է– «Հայ Ժոդո միլ րգիին^ ,լ– 
թեան աղբիլրր. Հայ մշակոյթի աոանցքր, Հայիլ Հաւատքին պաՀապանր, Հայ . գի 
գոյութեան երաչիփքր, մէկ խոսքով՝ Հայ ժողովուրդի ա Ն ւ/սւ Հա. թհաՆ մչ աւււկա աՀ 
ե, կենսայորդ յալերժական ագրիլր է, եւ ո՛չ միայն Հաղորդակցութեան պարզ ,ր– 
ծ իք մրն Հ»; 

Լայ գ իրերու գիւտին 1աամեակին ա,ւիթով թուականր ՀռՀակուԽյ է * յ 
դպրոցի տաբի, ա՛դա 2007րՆ Ս 0 Տ Տ Արամ Ա. վեՀափա,, Հայրապետի յատուկ ՛ի-
րով յայաարարաեց .վայ լեղաի աարի– (Հարգի,, Կիրակոոեանի յիչեայ Հատ ք,բ 
ար,,, մար տնական ամ,.,,ղի,ց,,լմն է ազգանպաստ այո դործրնթացի, որի երթր ա֊ 
կա՚ին պիտի շարունակաի ի փառս մեր Մեծասքանչին, 

Գրքում զետեղուած կ Արամ Ա կաթողիկոսի Հայրապետական կոնդ ակր, որն ՛՛ր 
կո՚թեան մէջ սրտի ե, բանականութեան պարտադրանքով դրա ած, արգկն ինք. –՚,ե 
մի ր ա նա՛* տեդծ ա թիլ ), ^: 

«Հայ լեզուն դարձաւ Հայրենիք անհայրենիք հայուն. Հայ լեղան դարձաւ տո՛ է՝ 
նա ու ն Հայուն Հայ յեղուն դ արձաւ լոյսի յաս,բա ան՝ աչխարՀի խաւարին մէջ մնա֊ 

յ՛՛։ ռալքո։ մի ճամբաներա ն մէջ ցած հայուն–. Հայ լեգ է /1 Ն դ ար ա տ յսի փ ար ո 
տա այտա, հայա ն,՛ ձօնում Է վեՀափաո Հայրապետ,, ե, յիչեցնոլմ րնթերցոդին մեր 
մեծերի իասքբ, թկ Հ ա յ յեգուն «տունն Է հայա ն աչխարհի չորս ծագերա ն» \Մ 
իան), «խարիսխն Է նաւս,., կնիքն ք ինքնութեան* իմին) եւ Հլոյս յաւերժափայլ, 

որ օտար Հողմերից երրեք չհանդեցա, . Հգօր դէնք։ որք, ոէմպիաի դաոնային անգՕր 
նեա ուեաթագան» Աեւակ), իր Հայրապետական համոգա մով վեՀաւիա՚ւր դրա մ 
կ– <1600 տարիներ յետոյ նո՚յնր կր մնայ հայ քեգոլն մեգի համար• Հետե, արար, սովո-
րական հասկացոդութեամր պէտք չէ մօտենա, Հայ լեգաին. Խաչատուր Ալ՚ովհտն 
Գւդ կ՚՚ր^վրնորոչած է Հայ լեգաին վՏււական ,,երր ըսե,ով. «Ա՛խ, ,1պոլՆ, .,պա ն 
լեզուն որ չրլի, մարդ ինչի նման կրՀ Մէկ պ^ողր, ^ « ^ ^ 
ղան ա ա տաւատր. Լեզուդ փոխի՛ր, Հ ուր,,,ցի՛ր, է, րնչո՞վ կարաս ասել, թէ 
Ո ր ագգիցն ես,–. «Սակայն Հանուրի,.,ոռերով֊ <կը >,ս,Հան*կ՛ ,եգա ն, կր նա֊ 

* է <"<յէ՚ապետր եւ Հայրական սիրով դիմա մ Է յ,.,ա֊ 



I 
I | 
I 

կապէ նոր «էՏԳ +"Ղովբգի զաւակներ մանաւանգ Հա՚յէ&ն ապրելու 
յա\ձնաո*ւթիԿ% կաաարաե մեր երիտասարդներուն, անմաՀանուն Խաքաաուր 
Արովեահիբ եբ՞վրսձֆչ. եմ ս լմ Ա՛ղ Հայոց նորաՀաս երիաւ րդներ, 
ձեր անա՛լին մեռնիմ ձեր արԽին ուրրռձ աա«ը քեդոլ խ ր ե ց է ՛ ք , րայց ձեր լե– 

| դուն, ձեր Հաւատր ղայիմ պահեց էր 
| Աարդի,, կիրակոսեանի կողմից հասարի սկդրռւմ պաաեՀօրկն զետեղուած Արամ 

Ա– կաթողիկոսի կոնդակ-պաաղամին յաիրդում է գրքի բազմահարուստ բովան,լ ա– 
կութի, նր. Առածին մասում ամփոփուած են արեւմաահայերէն բանաստեղծութիւն– 
ներ ձոն ա. ած Հայ քԼղու ին 

Ն Մեգպուբ եանի «իք վ մեեախրանչ ո, ռ վքիշ սկսեալ մեր ս, ,Վեւ րացւ ո ւ մ 
Հ րովՀֆակ մի Համապատկեր որի Նշիլր նասաեղծոլթիւնր՝ մի մարդս,-
րիաէ րնծայ է մայրենի քեզուին I.. թ քՀեան, Աիամանթօ, 3 աէլ որ 0> ա -
կան, Մուշեղ իշխան Զաբեհ Խք-ք՛՛՛՛ /սյյյյ քժ՝ է՛րոս քժռբանեան, Աեորոպ Ա 
քհնյ– թ-աշճեան, Պեւղո Աիմոնեա 

Սոյն րամնո, մ աեղ դա ած իքւ յ, ,,ն մէէ Աարղխ։ կիրակոսեանր ղ րո։ մ 
Է. էի սկղրանկ Էր ք՛անն եւ քչձւՈ՚ն^կ, , ուկ– ի սկղրանկ Հր բանն ել ք՛անն Էր 
րոց֊մերսն։ Ւ սկղրանկ Էշ. • .ւ ՛– I. . .. •. * Րնդ գծո, մնեբբ մերն են)–. 

երից" ճշմարտացի կ այս տողերի Հեդինակբ։ Է։ րնալ սրոտաՀականութիւն չկ, որ 
մեր Աե 4 ասր անչ ո, մ դ ո յւ՛ ։ թիլ է ։։ է նի / լա էյ • ւ • ւ յ /• ՛քո էյ վււե մրա ռր: 

Դրքի յիչեալ աո աքին մաս/՛ աեղի ՝, ՛՛՛աքիս •• • ԼլսւՀայ րանասաեղծո, թեանր, 
որից իւրաքա նշիէ րր շիներ, վ ներ դ ո ։ թքէւ ն )ւ ե ւ ՛դ ՚՚։ • ՚՝պ՚Է ն եւ Հա մաՀո ւՆչ ճ ուր, ու մ-
միսւՀխսէո՚մ կ նախորդին. Ա՚իքայԷլ Նալրսէնդհանի 8՛՚վՀաննէ Ա Թումանեանից, 
Վ" ՛՛ա ան Տէբեանից, Աէ Լտիյւ ի\ձ ւ.՛.՛–, ակԼ ՚յ՚նից է)*քի՝ ՋարենցդլԷ, Նայիրի իԼարեան,*վ, 

յյյ մօ Ա ատեանով, $ւ>՝.ի,ս՚՝էւ ս քՀիրաղով, Հրաշէ՚ւ/յ 3 ո՛ք՛ -< ՚՚՚ննիսեանով, ՛քարաղն լ 

թեանով, ^կարոյր Աե՛ ակով I ել դեո այլ ու այլ) խար՛՛տացած գրքի այս մասր ինքնօ-
րինակ շ՛ռեմ արան Է Մեծասքանչին ձօնուած -

Չափածոյ քերթուածն)Հրի Համայնապաակերր ղալիս Է քրսւցնեքու ղրքի արձակ 
րամինր–. ԱրելմսւաՀալ եւ արեւէլաՀալ Հեղինակների դ եղար ուեսւոսւկտն Է ք երր, մտո– 
բուէքկերբ, Հոդա նաիրական թրթիռով եւ սրտի երախտաշաղախ Հիացումով, ասես 
Հայ լք պո լին վերրնւէիւղած կէէթոդ՚յուշարձան լի նեն՚. Ի շարս շաա եւ շասւ Հեղինակ-
ների՝ այէսրեդ են նաե ւ Գրիդ որ Ջ°հբապր եւ Արշակ Չ^պանեանր, ՇաՀան ՇաՀնուրր 
եւ Մուշեղ իշխանր, Խաչատար Ալ– ո՛ք ե՛՛՛նք, եւ Ա, եէոիք իստՀտկեանր, վարդդՀս 
Պե տրոսեա նր ե։ Ա՝ու շ եղ Գալշոյե անր– - • 

Չափազանց գնաՀաաեքի կ, որ Սարդիս կիրակոսեանր իր կագմած խմբագրած Ժո-
ղովածուում դեաեղեք Է նաե, այ/ազդի գրողների, Հա յադ Հաների ասոյթներբ մեր Մե-
ծասքանչի մասին: Լոր ա Պայրրնի, Հ/՚քթոբ Հիւկոյի մեղ քաքածանօթ իասքԼրին մի-
անում Է Անաթոլ Ֆրանսի խոսաովանութիւնր զՀայերԷնր դարնան վարդի պկս ղե– 
ղեցիկ ( եւ Հրապուրիչ կր սիրեմ Հայերէնդ Սարդիս կիրակոսեանի ստեղծած ել 
«Գկորղ Մելիտինեւյի դրական մրցանակի կողմից լոյէ ընծայուած այս Հաապ՚ր մեծ 
խորՀուրղ ե, պատգամէ պարունակում։ Որ լեզուի մասին կ այս դիրքր••• Արել մ– 
տաՀայերքնի.. Արե՛ ելաՀայերկԴի.. . Հա՝ յ քեղուի մասին կ այս դիրքր– Աէկ ու միակ 
մեր Մեծասքանչի մասին. Այն քեդուխ որին պկտք է սիրեք դարնանք, փթթուն ու 
աերճարոյո ծաղկած վարդի նման– 
՚՚ % ԹԱԱԱՐ ՏՈՎՀԱՆՆԻԱեԱՆ 

Արու ես տա ղ իտու թե ան ղ ոկ աոր 

\ ^ 

ճւցւէւտ©ճ ԵV 
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ՇՉՈՐԱ ԴԱԻԹԵԱՆ 

Բանասիրական գիտութխնների թեկնածու (1931 ք, լրագրող, բանաւ 
տեղծ, պատմաբան, պետական-հասարակական գործիչ, «Համօ ՍաԻ– 
ե ան գիտամշակութային կենտրոն» հասարակական կազմ ակեր 
պութեաՕ նախագահ: Հեղինակ է մօտ քսան գրականագիտական, 
պատմագիտական, եկեղեցական եւ աՈ գրքերի, այդ թւում՝ « Շուշի -
ողբերգական ճակատագրի քաղաքը»՝ (1997 • ռուսերէն, 1999 - անգ– 
լերէն), « Սիսիանի բնակավայրերի պատմութխ նը »՝ (1997), « Համօ Սա-
հեան բանաստեղծի հաւատամքը» 2004, «մարզպան Վասւսկը պատ-
միչների Եւ ոչ միայն նրանց դատաստանի աոջեւ»՝ 2004 «Աշնան 
արահետ» բանաստեղծութիւներ 2000։ Խմբագրեի կազմել Եւ Իր ա– 
տ ^ կ է Լ ւ Հ Համ° ՍաիեԱյէքԻ Բացակայ չդնէք» բանաստեղծն 
թխնՕերի ժողովածուն 1999, 2003, 2005, «Համօ Սահեան. բանաստեղ-
ծը, մտածողը, մարդը» 2001, «Համօ Սահեան. Դաղձի Շաղիկ» ժողո-
վածուն 2006, «Համօ Սահեան. Արցունքով լուացուած սէր եր» 2007, 
Դանիկ Վարուժանի «Հարճը»՝2007։ Եայլն։ 



ԱէլԴր (/տեփ նա,0րքձժան պ ա ։ ք ։ մ հ ի ժ գ ո 

է է ք ՚Տէ 7 ՚ ՛ Յ կէ1 *–ք–է. ՛՛ո՛ ձ ա 
րամեէսյ պատմութիւն եանրակշի. փասաաթղթերէլյ Է, 

, ժ է Լ Գ Ն ՚ ՞ ^ Գ մի քանի ա^Խձկ բնակավայրի մՀկն Է , Ար 

մ ա " Ի ն * * * * կ ^ թ հ կ վերաբերում Է 

ա թվականին; Ա». Օրբելծան պատմխր իր նչանա, որ .Պատմութխ,, ֊ ձ ժիԼկան» 

՛քրքում հրապարակել կ Ախնեաց եպիկոպո, (թեմակալ աււաքնոբղ) Տկր֊Գաւթի կաց– 

է Հ - ՚ ք " " ^ ^ կ™Կէ>< ՚^եդից թանա մ ենք որ Տ աթե է ի վանքի կալա Լծներլ. 
րնղլայնելա խնդրանքով ա^նորդր դիմել կ Ախնեաց ՓիլիպպԷ Ա դահերի իլխանիէ 
՚;Լ Նք,ան^ ք ե ե Տ<"թե,ինյաբալ Աբծխ դիլղր՝ ամրոդք տարածքով. Միաժամանակ Ախ ն 
եաց ակր Փխիպպկն կալուածներ Է նուիրել վանքին այղ թլ,,լմ ե, Տաթել դխոոլ Ա.,. 
կաակ-վ, աթուզթր, ոբր Փխիպպկից եւ Տկ՚ Դաւթիցրացի ստորադրել են հողե.,.,, Լ 
"՚ւխաբտիկ մի լարք ակրեր, որոյհլ կ նաեւ. Տաթեւի վանքի աիրոյթների նոր սահմաննե-
րդ որոնց արեւմտեան սահմանր հասնում կ միկել ԼՈբ ղխղի անունր կրող Լոբաջրի 
սկիդրր 

Տաթելի .րքակայ ,,ահմաննէ,րր որպոդ յաիրդ վաւեբադիրր կաղմուել կ ա թ , երբ 
ա, արա,,, ել կ Տաթեւի վանային համալիրի մայր՝ Պօ՚րա-Պեարա, ,,,աճարի շինարար,., -
թիւնր. Այղ աււիթով Ախնեաց հոդելոր աթաւր նոր դ իւղեր եւ կա,ուածներ կ ստացեր 
Փասաաթղթի աակ, մի խումբ հողեւոր եւ այխաբհիկ ակրերի հեա. ստորադրել են ոլ 
միայն Սիլնեաց ակր Փխիպպկի յաիբղ Աչոտր ել նրա որդիներ ր, այլ նաեւ Հայոց թա 
դո,լոր Ամրատ Բադբաաունին, որ եկե, կր Հաճարի նաւակատիքին Այստեղ ն-յնսլկս 
Տաթեւի արեւմտեան սահմանր համարլում կ Լորաձորի սկիդրր՝. 

Այս փաստաթղթեր,,, սակայն, Լորի վաղեմոլթխնն ապացուցող դ բալ որ ադբխրներն 
են միայն, ւատկան թոլականներին ականաւոր պատմաբան-հնադ կա Աորոլս Հաս– 
րաթեանը Լ որա մ պեղումներ կաաաբ(.լիս յայանարեբե, ^ հեթանոս ծկսով թադա ած 
երեխայի ղ ամբարան՛ Այ,, փոքրիկի Լհաւ անարար իշխանական րնաանիքի ղալ ակ) բերա-
նում դրել կին մետաղադրամ, որբ կտրուե, ք Պարսից կապուհ արքայի Օրէք (383– 
ձՀՏէթթ). Ատ ապացուցում կ, որ ղեոեւ ս հայոցթ ադա, սրութեան շրջանում Լորր գոյու-
թիւն կ ունեցել, ղուլլկ եյ որ,գշիչ դեր կատարել ամրոդք ենթադ աւտոու մ՛ Զկ Որ նրա 
անունով կր կոլլում Լուրք 1Տ դիւղ ներաոնոդ այդ ղեաահովիտր֊, 

Լորր ենթաղա, ա՛լում իր դերակյխ, դիրքբ ՀԱղուերծ֊Դ աբրաս ի հետ) 
պահպանել կ նաեւ միջնադարում՛. Աա– Օբրելեանի զՊաամոլթեանր՝» կցուած՝ Աիւնիքի 12 
դաւաոների 7 ղիւդեբի ցուցակի համաձայն, վհրոյիչեալ երկու ղ իւղ երի շռւ^ր հա-
մախմբուած կին Ա՜րա ց, (քարդակայք, Տա սոսն, էք՜աղաղնի, ԼծԷն, Որոտն. Ոպնի, Երեմք, 
Մար, <–յք. Մչկաձոր, Աապաաաձոր ղխ ղերր–, ք)ւՀ միքն 

աղ ար ու մ այսաեդ կա ւքմաւ որա Լյ 
են մինչձէ. Օրս ղ ոյաաեւող Ե ԷՆաթաղ եւ ԳԼաաթաէք դիէ դ երրէ 

Տեաագայ դարերում Լորի բարձրացումը կապվում ք Աիւնիքում Օրրեչեանների իչ– 
րէաՆու.իֆ1աաՆ ՀասաաամաՆ եւ \գօրաքքմաՆ Հեա՛. (Էսա էքբում, եիքէ իէիյաՆուիֆեաՆ աՆ/յ>)յ Լ ֊ 
քքՕ–էյ՝ յեաոՀ (յ րր հք ԼտււՆՆերր (քիւՆիքի եՆիքււոք աւ աււՆերա մ կաււ աւ^ար^չՆԼր կամկոլ&ակար ներ կին նչան 

ակում իրենքք իշի/աՆակաՆ աաՆ ներկայածդ լքյիշՆերին^ ապա Լ որում Նրանք 
դաչն կնքեցին ահ էյի ՔրքքտչաՀ անդլանոէոդ իշխանանա ն աոՀմի Հեա \ Աչ՛ք մասին պւքքլո– 
մո ւիֆիձ Նր ճէքա\յյքաՆեք ^ Լրկա հանրակշիէլ ւքկաՀՈԼ^իւԼ։ Աոաջինբ լ որ դ իլ ղում 1՝՝111թ– կա,ւուցուած եւ մինչեւ պ,1ւ անվթար պահպանուտծ 



Խաչարձա^աաուոն Է ՏեղացքձերչI այն անա անում էն Սպիտակ կամ Լորիկի խաչ 
Աինչղեռ այն կա՞»՛ցել Է ՀԷնց տռՀմանո, ան կր՚՚ղբ ենթակա, ա,,ի իշխան ք)րոաշ.սՀր 
որպէս գամբարան-մաս՚ուռ իր ծնողների գերեզմանի վրայ; Ապիաակ կրաքարից կերա– 
ուած այգ ինքնատիպ յուշարձանի մէք ագուցած են երկո, քանդ ակ,սղար,, խաշքարեր, 
որոն-յ վրայ իքնոգ կամարի աակ փորագրուած է. ՈբՈայաՀ, Գրիգոր "է Լորիկ 
կանէքնկար յ/սաչ* Հաւր իմ Հայրապեաի ե, մուր (մայր - ԷԳ) իմ ով կ՚պ,1ք էռյք յիչ կֆք 
ի Հի Ի ԹՎ ՉԻ՛ 

Ախս գրաւոր վկայութիւնր պաՀպանւում ( Տաթե,/, վանքի Պ^՚լՈԱ֊Պեարոս ա աճարի 
Հարաւայգէն էւԼա հ վրայ փորագրուած \՝11\թ–՛ Այգ ր\I,յարձակ արձանագրութիւնը վա֊ 
։ երացնռւ մ Է Ախնիյ՚ի քքրոաան ենթագաւ՚՚՚ռի կուսակալ Տարսայիճ Օրրեքեանի կողմից 
Տաթե, ի վանքին ն՚՚ր կար՛՛ ածներ եւ գխ գեր նաիք՚ե/ո։. կամ վերահաստատելու վւասս՚ր 
Որպէս այղ խոշոր եկեղեցաշէն առաքելութեան վկայ, արձանագրութեան մէք նշ՛ում է 
ն։սեէ / սրիկ յ,շխանի թոո իքրոտչա՚^ի անէ՚էնր՝. 

Լոյ։ ղի՛ ղի տնտեսական ու մշակութային վերեքքր շարունակ։ ա մ ^ նաեւ յեաաղայ 
ա՚՚ւսնամեակներո։ յ՛. լորեցի ս,Հս։ ՚գե աի որգիներ Աարղիսր ե։ Ամիր Հո, սանր 
գիլղամերեւոէմ կաո.իւց,*ւէէ են Ա• ՀԼստուածածնի ա^էունո'1 մի մ,ստ,,ւո.–եկԼ,յեցի. ո,,ին 
իրհնը պապենական Գողերն են ն", իրո* մ ինշպէ,՛ կ,՛՛ո ու ցողներն, այնպէս էյ նրանց Գա-
ւիթ եւ Ա իՀրան եղբայրներր՛ Այգ ,,ք՚ք՝ա՚ոԱ,լին ՚քիւգացինհրն անուանում են Աարղսի խա-
շեր կառուցողներից գ լխաւորի անունով՛ 

(Լյնա Հետե, , Աիւնիքի շատ ղիւղերի նման. Լորր նոյնպէս ենթարկոլամ է թաթար– 
մոնկոյական արշաւանքների աւերած,։, թխ ններին, սակայն, դիմանալով, 1էրդ ղարի 
կէսերին անղամ ունենա մ է վերեյյւի մի յ՚՚սնի ասւսնամեակնեբ– Գողթան ղ էս՛ ա 
"Ի ղ էխ՛" ՚"Ր քաղաք Ագո ւյխէի րնւսկիչ մաՀտեսի Պետրոսի որ գի Խ՚՚քա Պ«ղ I՛ է,բ, ի 
յիշաաակ իյ, որդիների, կառուցում Է քյ՚րի Ա• Գէոր՚ք թագակապ ղրան ք՚արաւորի վրայ; 
իսկ ւՏՏէէ^ք– գիլղամերձ ծառի պաշտս,մ,՛՛ նյ՚րխորՀրղանշող սրրավայրոլմ կաէլոէցւ ա մ 
( Ա՛՛՛ռու Ա՛ ՅովՀաննԷս եկեղեցին–. 

Պէար Է ի նկատի ունենալ, ,,ր Լորում ե՛ նրա շրքակայքում կառացո, ած կոթոդներր 
միայն պաշտամունքային նշտնակութխ ն չունէին՛. Երեւանի Աաաենադտրանում պաՀ-
պանւում են \ՀԿՕական թուակսւններին Լորում արտագրուած մի շարք արձէքաւոր ձե– 
ռաղրեր ւ Գրանցից երկ,, լոր վերաբերում են 1Տ1Տ թուականին, որոնցից մէկր քիս, մա գիրք 
է ծաղկաահ ՛քակոր գրչի կողմից Սեռ– 587), ի՚,կ միւսը (իռղռվածու է Անգրէաս գրչի 
կաաարմամր (ձեո.. Այս Անգրէասր \^2թ. Տաթե, ում այ,տաղ ր,,լած մի Աւետարա-
նի յիչաաակարանում իրեն քորեցի է անուանում։ Բաւական ճոխ ծաղկուած մի Աւ եաա֊ 
րան է, արաագրուկ է Լորում 1(350̂– վ,,թանէս գրչի կողմից Աեռ .1029Տ)։ Ուշաղրա– 
թխ ն է գրաւում յաս,կապէ,, ժամանակի ականաւոր ՚իիլք փայ, արամարան, քերական 
հ՛ Հասարակական գործիչ Աիմէոն Հուղայէցու էԳիրք տրամաբանութեան* աշխատա -
թիւնր, որր Լորում արաս,գրեք Է գրիչ ԱրրտՀամր Սաթ–, այսինքն՝ Հեղինակի մտՀից 
էրեր տարի յես՚ոյ (ւէէ#լ .3382)։ 

Այս Հանդամանքներր մեգ յուշամեն. որ Տաթե, ի Աեծ Անապատի ղրշութեան դպրո-
ցի ագղկաթխնր կրռ, մ Էին նաե, նրա շբի, պաս՛ի գիւղ երր, այգ թլ,,, մ ալելի շատ՝ Լո-
րր, </ի կարեյի կասկածեք, որ ՀԷնց Լ,,րի ել Հարեւան Գետաթադ ու Դար,՛աո ղիւղերի 
գրշաթեան գ ՛գրոցների ,,,ղղեց.,լթես,մր Էլ Հիմք Է գրուե, այդ տարածքում դսլբո,՛ 
թես՚նն րնղՀանրապկս, Յատկանշական Է նաեւ, որ այղ .սարիներին արտ,ող, ծ ձե-
ոագիր մտահանների յիշ կտրաններից կարե,ի Է անդնաՀաաելի տուեալներ քաղեք 
ժամանակի մի ամրողք իրք գրիչների, մանրանկարիչների, կազմողների կարադործ 
վարպետների), վար,գես,–ճարտարապետների, ինչպես նաեւ կրօնական ղործիչների, մե-
կենասների ու բարեգործների, իշխանազուն այրերի ե, ագնա աչնորՀ տիկնանց մ ի ն ֊ 



ժ»դ»&գագբակ»,1 իմաստով ն,,,),.,..ք,, լռռո ռ ք , ք (է 

/քրոալաՀերի Հ Հ * ե՚– Հ"***** 

մէք 10բդ աեդր ^ * ^ ^ ^ ձպվ.».* ^ ^ 

^ սԱև/, / ճ ձ ^ ւ ՚ ՚ ք ք 
էաէ^յք* / , , * ՚ ՚ ՚սը ամայանում ու անաաա՛ 

7 ք « " " " է ՛ — « ^ ^ Ի Ր ր Յ Ղ ի ր ք ը ե ենդադին Կ ։ , Ր պ ո վ թ ո ւ ր ^ է . ն ա կ ե ց Հ ո լ յ ա մ լ Էի 

կոչ.ւա* «կամեբար ց ո լ ց ա կ ա ղ ր , , է յ ա պ ա Ա Ւ հ , Ն ո լ մ ա ի ե լ Ա, 
գ ա ղ թ ա կ ա ն ի Հետ) մնացել կ , բնգամէկ 3207 <ա,( ի կ Լ ո ր ի , , Ն ա կ ^ թ խ կ Լ Լ " 
Էր մ*ա տասն անէլ ամ՚. Այսինքն գխգռւմ մնա,,Լք Էր ր կ ամԷ կ Հ ո գ ի 

Ցեաագայ տարիներին, ունենալով ֆիզիկական գոյութեան երաշխիք, Աիսիանի Հա. 
բնակչութիլնբ սկսում Կ Համամասնին աճել ել Լոբի բնակչո, թիլնբ « Տ . Հասն.,։ մ կ 
««է, ւաթ. ՜Ախ 

1922 - (30(3 - Հ24 
10Տ1 * ւ ա - ՏՏ4 
1941 - 580 ւ տ ա 380 
19Տ1 - 531 . 

• Հ°ՐԳ 1'է՚րասկպրին Լոբի բնակչո,թեան ,,տո, աբացումբ ե, կբթամչակութային 
աւանդներ/, դեոեւս պաՀպանուած պատառիկներ,. թեյադրամ են, որպէսպի այսաեդ 
Բ՛Ա ցո՛փ ծխական դպրոց, թկեւ մին* այ,լ գիւղը ժամանակ աո. Ժամանակ ուսուցիչներ կ 
«*.նհելէ Աղղ 

ադրադկա Օրուան՛/ Լ՛որ՛,յե ան ր 18Ս8^. Հրատարակած «.Աւլդ ադբական 
ՀանդԷկոլմ» Լորի մասին դրում կ– Տ&ոզովուրդո մաաւորապէս բաւական յառաջացած 
Հ= Թէեւ ոչ մի մ ամանակ կանոնաւոր ուսումնարան չէ ա նեց&չ, սակայն ք/քդամարգկանջ 
թոլի եք,ք)Ոլ ^/՚/"՚/՚7 մո՛՛՛ր քրադՀտ ք– Նր ւքֆֆ Տ 4/ՀՀ̂ ՃՃ//ԱՃՍրչյյ̂ Հ/ՏՀ. ւճ/րա, ̂ քք/ 0̂՝ Հռդի ա, արաձյ Հքյ միջնակարգ դպբօքքեեր, Նոյնիս/ք գիւղի Լրկ/Ո քաՀանաներից մ է կր աւար&էեչ Է Գէ/,րգ& 

ան ^ճեմարանի գպրռէյս/քրսն մասր% 1(3.0։ 
Հասկանալի է– "ք աք" պարարա Հ՛է՛քի ՚ / ր ա յ Էլ պիաի "Կ՚՚կր ղործեյ եւ աարեցտարի 

Համբաւ ՚իէԿռոակել 1 - հիմնուած ,լպրոցբ, ՛էրի կւսէւուցման ե։ միւս ծաի,..երր Հ,յ– 
՚է՚" ՚^ էք՛ ք՝աք։.ւէւմ բնակուռլ չոր ե ցիներ ի Հայրենակցական մ/ալ թիւնր՝ Յ՚՚՚/ՀաննԷս 
Մո՛րդ արեանի նախադաՀո՛ թեամր –, 

ե՛–, իրօք, Լորի դպրոցի պ՚սամութիւնբ մեծ Հես.աքրքբ,,լթի,կ, կ ա,,ա– 
իսցնում ոչ միայն այն պասւճաոա/, որ այսաեդ "՚ սաներւլ էին քաքիս 1/իսիանի չաս։ դ ի լ ֊ 
՛թ՛րից1 այյ նաե։ այն իմաստով, որ Լոր ուսուցչո ւթետն էր դա քիս ժամանակի կրթա ած 
"է ադա.,,ամի,ո երիտասարդութեան րնտբանին–. Հետաքրքիր է, որ ՚ոասնՀինդ ամեայ 



այգ ժամանակաընթացքում էէրիւմ եՆ ^քաղաքական աաբբեր^ իմնորո– 
յ ունե՛ր", մարդիկ, որոնք կան յեգտփոխաթխնների հ՛ ժամանակի քաղաքս,– 

Ա ^ձութիլններբ կրկ են տարրեր տէաանկխնն*բ& 1*06-1*» ւմնական տա– 
րում ա սսւցխ է եղել բանաստեղծ Գառնիկ Քարոշեանր, էքմիածնեցի այդ «աղանդա^բ 
ւԼիաաւարդրընդգծէ ած գաշնակցական կ^մնոբոչո, մ ունէր, Նրան յաջորդ ած Արամ 
վաբժապեաը&դհանիապէէքաղաքականաթեամբ չէր Հետտքրք," ա մ Փ՚՚քձա ած ման-
կավարժ, ճեմարան,ա արա Հովհաննկս Աւչեանբ, որ ծնու ե, էր Ա/աիանի Ախ,աթեան գիլ -
դում, աշխատելով մինչեւ 1 0 1 ^ , կթում էր ամէն ինչում Հաւասաբակչէւ*էւթխ.ն պահ-
պաներ Լ916-19» ուա,ւմնական տարում Լոր ուսուցիչ եկած Ակսել թականցբ ինքնա-
տիպ կեցուածք ունէր ել բնղվգոդ բնաւորութիւ ն իսկ 191$–&թթ– ուսուցիչ աչի ծ 
զարաքիլ/ակի տ/աիան) Պատուական Ղագաբեանբ անմնացորդ բոչչեւիկ կր ա կրքոտ 
յեդաւիոիոոկան–. 

Մինչդեռ. 1916^֊ Գկորղեան ճեմարանի ւՇամեայ ուսանող Ալեքսանդրր Լոր էր եկել 
ուսուցչութիւն աներ՛՛ ոչ միայն նրա համար, որ այդ գիւղի ԴպՐ՞ցՐ հռչակուած էր, այ/ 
հանդա մանքների թելադրանքով. Հ.1916-16 ու»»ւմեական տարում, ձւ իր Հտմաոոտ կեն-
սագրութեան մէք դրում է Ա– թակու կր, ֊ գաղթի պաաճաո ով փակոէ կ էր ճեմարանի, 
>,, ձւ՛ այդ տարին ասացիք Հ Հրաէիրոլ Տանգ եղա (՛ի Լոր գք՚՚դր 

Այ,, ամաո ձւ՛ ֆկիեաոն էի տպել կարծեմ սոշիայ֊գձմոկրատական մի թերթում մեր 
քազաքադւիի ե, գաւառական ադմինիստրացիայի դՀմ։ ինձ րանաարկկին, հէք ալ «.փո-
թորիկէ եւ ձս բանտարկութեան Արդ որը ու դարկ ու &ցի որպէսգի ուսուցիչ գնամ այն 
Հձէւա, որ դիւ ք/ր Լ՚՚րձ ՝• 

Իր՛՛ք, Ա– Րակունցր Եուչիի –.՚.Փա յ,ակ» թերթի աձթ Ց–"էի"Ի մ «թեղ դ ն,Ա֊ 
ցոդ կ եղծ անու ամր ֆեքիետո ն Է տպ ագրՈւմ, քՆնաղ ատ եր,վ Գորիսի քաղաքա դ,Ուի՛ Ա ա -
թե,ա,–բէկ Տէր-Գրիգորետնին. Հերքին* Աիսիանի Դարբաս դիւղի մե,իքական ծ աղում 
ունեցայ րէկեբի շաոաւիդն կր, աւարտ ե, էր Լադարեան ճեմարանը, Բաքւում կաս։ արել 
Հասարակական, րարեղ ործ ական աչխա էոա նքներ , այնուհետեւ եկել Էր դա։ աո ակտն 
կենտրոն՝ Գորիս, նչանակ՚՚ւեյ բաՆաապետ–, Մասնակցելով 1Տ)Լ1̂ – բնտրութիւններին, 
դարձել Էր քաղաքագլուխ՛. Արտայայտելով Գորիսի, այսպէս կոչուած, ազատամիտ երի-
տասարդութեան ցաեկու թխ նր, Ա– Բակունցբ ֆելիհտոնր ապագրել Էր ՀԷնց 1911)̂ – րնտ– 
րութիւնների նախաշեմին՝ մեծապէս վտանգելով քադաքտգ լխի քադտյ,ակա\ւ, հասարա-
կական ու բարոյական վարկբ– Եւ հկնց է փ ոթոբիկ ն 1 էլ այդ իմաստով էր եդել, որովհե֊ 
՚ոէ.՛ քՅտ՚,,րյւք՚" գ լոլխր ոչ միայն խիստ գայրացել կր ֆելիետոնի ոճից, այ, նւ՚էել այն պատ-
ճառով, որ մ տմտնւսկին նպաստել Էր, որպէսգի Գորիս քադաքի 1~1՚Հ ագղեցիկ դ էմքեր 
միջնորդէին՛ պատանի Ակսելին ընդունելու Գ Լ որ ՛ք է, ՛ո Ն ճեմարան–– Գորիսա մ նախրնտ֊ 
րւսկա՚Ն յյլ՚սյքարՆ այնքան սասս,կացած Էր եդել, որ այն ւլ ուրձել կր նաեւ ք՝ աքուի թերթ ե • 
րի քննարկու,Ռմ՚րի նիւթ– <է.Այս պատմական օրերին, - ԱճԵթ– Օգոստոսի ՚ձ\ի Համարում 
դրում Էր ք՝աքւ.ում րւյւ, տեսնոդ \Արէ՚ւ թերթը, ՜ Օ֊որիսրրաժանա եյ Հ երկու կոլստկ– 
ցա թեան //ւ շարյ,, Նակա մ Է էպայքաբե/^է (քրիաասարդ ,է, թի,նր քադաքաւյ լիյի րՆարոլ– 
թեան Նախօր/էակին քաո, ամենայնի գՀմ Լ նւսի/կիՆ քո/դաքադյխի ւթրրնտրութեան– $ա– 
դաքագշօւիէՆ ունի էգաչւոպււյն)էԼր ել րնդդիմաիաոներ յ հայքարն աո այ ժմ գո/ւու մ՝–դ ո -
Հումներով Հ աւ.արաւ.աէք$՝. 

ինչեւիցէ , քաղաքագլուխը չի րնտրւում, իսկ Ա– Բակունցն էլ սկսում ու 
ա՛ ՛որս՛," մ է իր Ուսո ւցչ ս,կ,սն կենաս գ րա թ եան այդ մենաւոր ՚ԻԱէրի՚Ա։ 

Ա • Բակունցի լորեան չբ^անի մասին ցրե/ են նրա կեանքն ու դործր Հեաագսասդ («՜ 
մտրես, րո,ոբ գ րակսւՆադ Էանեբն ու ւգսւտմաբաններր (Ա– ԱղաբաբեաՆ, /)•• իշխանեան, 
Ուբիչներ), սակայն աէ ելի րտն մտերմիկ մի յա յ Է թողե, նաեւ Լոբի դպրոցի սան, յետա– 
7 ս՚յում մեծ ահա մրա ւ դի,ոնական–հնէ,սրան Մ՛՛րաս Հաորաթեանր՝. գթակու նցր ուչ աչ-



հանքէ եկաւ Աիսիանի Լ որաձորի պադաաու ծ ասերի մ/– է կորած ՛ի"՚քրիկ Հ՛՛Ր ՚Ժւ1ք՚՜ 
աշակերտ չեղայ նրան ոյ թէ Նրա Համ՛ար, օր նա ինձնից ընդամէնը մի քանի տարաք Էր 
մեծք այք որովհետեւ եէէ աւարտեք Էի այդ էիք, լ՛րիկ. աննման գիւղի վուքրիկ ծխական 
ղպր»9ք՛ (Խ՚էնարՀ տղքկ՚ոյ Հհ»,); 

Հ.&յոՆ"՚բՀ աէքիկայ պատմուտծքի @Հան ապօր Դրախաային այգու մՀ^ւ ՃԷթուած ՜ 
թդթամած լուսամուտներով ս՛ահ երկրորդ յարկի սենեակի մինչ այղ իմ ղրաղեք/րաֆ 
անկինր րամիհ րհկա։ ք՚ակունցին, իսկ Լս գնացի Բարու եւ է"թ տարի չտեսայ նրանւ 
ձ՚աս աարի անց, երր ե» պաշտօնական գործով ղան։ ում Էի ՏՀս՚նքքԼգուր՛՛։ մ, խռսք եղաւ 
մեր Լորի մասին– հարցումներ արս/ւ. առանձին սիրովչքիշեց Լորը, այգիները, Սպի-
տակ իւաշր, մէկ գա սա սենեակ ,.։ նկսդ եւ կարմիր թիթեղձայ աահիքով դպրոցը, որի մէ/ 
ծ ու՛՛՛ր՛։։ մ էր երեք դասարան– 

(Լ՛ենք Համակարծիք եդակ՛, որ յետագայ տարիների ընթացքում ո՛չ փոքրիկ Լորի 
նման դրախտային դխղ տեսանք, ո՛չ դպրոցի նման կարգ Ու կանոն ել րարեկիրթ աչա֊ 
կ,կրանձր– Ակսեքրյիչեց եւ իր պատանեկան գգացՈ՛ մնձրի գարթօնրքսք մ՛ի դֆպք ԼՀարցնե 
ր,վ աշակերտուհի խոնարհի մասին)՛ Դրանից յետոյ կ; ՛ ՛ ր գ ք՛ոլեց նրա Հիանայի պո/ամ– 
ուՈէծրնձրից մէկր՝ ֊(/էքոնարՀ աղջիկը ւ 

Լորի դպրոցի եւ Ակ»կ Բակունցի ուսուցչութեան պաամ",թիւնր Համ* Աահեանի 
րութիւնների եւ դիպի մարդ կանց յիք՚դութիւնների մէք ՚Ռացե, է որպէս "րրա 

դ ործ ւ, ւ ած աո ասպեր Ու թէեւ Լոր դի՛ դի եւ նրա փոքրիկ դպրոց/՛ պաամութխնր, թւ ա մ 

կ, ուդղակի կապ չունեն Համէ Աահեանի կենսագրութեան Հեա, սակայն իրականում 

դրանք Հոդեկան-իմացական Հսկայական կուտակումներ են, որոնք ահո-եչի ՛ոպալ որու 

թիւն են թոդեյրանաստեդծիաչխարՀտճանաչմաՆ վրայ, մանաւանդ որ դրանք զայիս են 

ամենաստոյգ. ամենս,անմեգ ու ամենավստահելի տգրիւրից՝ մանկութխ նից, այն ԷԼ 

րնութեան մեջ թաթախուած գ էակական գ ունակս քՈքիտայխ՛ մանկութխնից, որր 

սպունգի նման ներծծում Է աչխարհր րնորոչոդ ամէն մի նորութխ՝՛ 

Համս Սահեանր յետագայո, մ դրում էր. ւԱւանէ» վարժապետէ Գաո-նիկ վարժապ^ո, 
Ալեքսանդր վարժապխռւ Երկ ուսուիլ էր ունեցել մեր գպրոցր՛ Երկն էյ դիպում թո– 
«Խ են րարի Համբաւ, րարի յքիչատակ ու անմոռաց յուչեր՛ 

- Սւձքսանդր վարժապետը ուրիշ Հր Նա էքմիաենխ եկտե քահեյ սո՛րը էր աշխարհ 
«ակն էյ գի»էր> դլութ՛ կ– ֊ Վան6"աԿ ՀԽծ յ ^՜ 
ոաձ/, սայ քարին եւյիչ^մ անցա» գնացած Օրերր; 

֊Աւեոսանգր վարժապետը, ֊ շարունակում Էր նա,– լուսնի պէս շ՛պաց մեր դիպերի 
վրայ Լ մայր մտաւ : քայյ, որտեդ կ որքինի, մի օր արեւի պէս կր բարձրանայ սարից եւ 
յոյս կր տայ այս մթին ձորին– ֊ V–– 

Եւ. իրէ*, աւթ. աւարտելով խարկովի գիպ՛ս անտեսակ ան ինստիտուտ,, Ա– 
իակուն ր նչտնակւում Է Տ ա ն գ հ ի ^ ^ ^ ^ ^ . 

ԼնաԼձ անց նորխյ դայի" է–",՛ է ՚ ^ Է յ Հմայեակ՚ՀԱ՚մՀ Հ Հ ^ ք 
վարձտպետի պկի մասին իր պատկերացումներ կ ^ ՛ 
դուրս Լալիս դի՛ դամէջւ « * տձ-այ իմ կա,՚քա> մարուն Այեքոանդր ՚ / ՚ ՞ ՚ ^ Հ ՛ 

1 մ 1ում Խ Հ . ՍաՀձտնր։ եւ Հիմա ես չեմ կարոդ վերարտադրեք իմ այգ օր՛ 

Լ , ք 7 թ ք ինչու" ունի Աքեքսանդր վ ա ր ն ե տ ք , որ նրա աո*/ 
ՀՀձԲձթւ այյրնդհակա^կը. սիք՛ով * 
ԳՐ (քէկնկ 4՚Կ» * ^Ւ՚՚^Խ ^յթումեւ 

Ոնց ա ր կ պի բարձրացաւ մեր սարից եւ քոյս տո՚եց ձորերին,՛ 



\ V 1< >1 ւ \ յ 

Եէ1 ահասյ Աքեքասնգր վարժապետին, որ այնքան մեծ յարգանք եւ Հեղինակութիւն 
քէ՛նէբ մեր գիլգոլմ; էյ լ Հիմա Էհ տ ասնամեակների միքով աեսՆու մ եմ նրան կանգնած 
մարգերի ամենաբարձր բյաբի վբ,,,յ, ձկոլրդանիՀ մօա, ւէեռքր գէպի Գաէ աբոյնէ/լ է/րա– 
աեէՀերր պարգ՚սծ– լէ Հ>սնում՝ եմ նրան –– քյւ յա չերիս մէէ նրա ասպձաակտն կերպարի 
առաք իրենց ճերմակ գքուիյձ են ի՚ոնարՀում իմ ծննդավայրի երախտապարա քեռ ներր1,՜ •. 

Այս փաստի մասին յիչերւվ, Համս ԱաՀեէսնր նկաաի ունէք, նաեւ Հայրենի Լոք, ք,ւ Հա– 
րե,անՇէ նաթաղ ղիւղերի միքե, մի քանի սաՀմանամեբձ Հողա կտորների պսէսւկանեքռւ՛ 
թեան վիճաբանս, թեան Հանգամանքը, որր մօ,ս երկէ,լ Հարիւր տարի ղաբձե/ Էո երկու 
ղիւղերի միքեւ թչնտմութեան ո, աբՀկէմէորՀանքի պատճառ : Ա– թասկունցր րնղ ամէնը մի 
այցհքութեան րնթաէյքո,.մ Հ արթեք կ։ այդ դարաէ որ վէճր–, Յետադայոլմ նա այղ Համայ-
նապատկերի վրայ ասքպնաղործեյ է իր «Ծիրանի տափբ» սքանչե/ի պաամաածքր; 

Այդպէս Ակսեյ Բակոէնցր Լորաձորի մարդկանց Համար ընդմիջէ* ՚Ո՚ացեյ Էր Որպէս 
իրենց ցաւերր Հասկացող. անեք անելի վիճակից մարղ կանց դուրս րերոդ պետական դոր՜ 
եիչ եւ իրենց կողքին ապրող գիլղացիների ու րնութեան ղեղաբուՆս,ոակս,ն պաակերնե– 
րր վերարտադրող արուեստագէտ՛. Մեծ գրողի Հէնց այղ ա քյւ այ՚յ^ ̂ Հք լ^քք եա\ւ ^ն աիւ սք ք^ ա ̂ յ 
րնդՀանրացոէ մներից Է ծնու եք Հ. ԱաՀեանք, րանասաեղծո, 
Ա. Բակոլնքքի երկրորդ յայտնութեան օրերին 

Լացոէշրեչ Հ ինձ քո վանգունց Բադին. 
խոնարհ ս/գ^իկր ինձ գձբեյ Է մանկուշ, 
Վրնիւ մ Է դեռ սպիաակ րո ձին 
Իմյյ.լ. երի մէջ, ով Սկսեք բ,,,կո1նՏւ 

Արձագանգն էիր գու մեր ձորերի՝ 
ԱնաառներՆ ի վեր վւռուսյծ սարերին– • • 
Եւ չառաքի Հեա այս մեծ օրերի 
ՄիբՀաւի կանչն ես տանում դ արերին; 

ՄիրՀաւի կանչբ դարերին աանոդ դրողր մինչեւ վերք կ ,/նաց քարափների երդր դա-
րերին աանռդ րանասաձղծ Համօ ԱաՀեանի պաչաամանքր եւ նրան Աիւնեաց աչխաբ– 
հում մչ տապէս ուղեկցող յուսոյ աս աղը; 

Լորի կրթամչակո,թային պատմութեան մեր վեըոյիչեայ (–նօթագրութիւնը Հնարա-
վոր կր չինի ամբոդքացնե,, եթէ կարողանանք բնութագրի նաե, Լորաձոբբ որպէս 
բնութեան աո եղծուած ; Մեր Համողմամբ Հէնց պատմութիւնն ու բնութի, Տ», են ձե, ա, ո֊ 
րե, Համօ ԱաՀեանի աչիոսբՀայեացքբ, իսկ յեաաղայոլմ է , մյաապէս մ>,ացե, որպէս նրա 
ներշնչակի Ո, աչխարՀա&անաչման չցամաքող ակունքներ; (՝սա Որում, այս պարագա-
յում ե, րնղՀանրապէո Համօ ԱաՀեանի ստեղծագործութեան մէք բնութիւնը չի ներկա-
յանում որպէս Հբաչաքիք կամ դեղագիտական արմէքճդեդեցկո,թեանխորՀրդանիչ կամ 
րնապաակեբների ամրոգքականութխն Համօ ԱաՀեանբ որպէս գեդադ էս, երրեք բնո, -
թեանգովեբդիչ չի եղեք, առաւե, եւս չի եղեք բնութեան նկարիչ, ոչ էշ բնապատկերի 
վարպեա, Նա ստեղծեք է րնապաչտութծան բան եղծական իր ինքնատիպ Համակար– 
ղբ, որր կառոլցուած է անձնաւորուած, չնչ,ոլորուած բնութեան ե• բնական մարգ,,, 
փոխյարարեբութեան ո, փոխհարստացման Հիմքի վրայ, ե, եթէ նա կե...նքռ, մ իա -

7ամ 1 ե Հ Ր , Հ Ր - <՚Ն"։թք""ն ^""""՚՚՚ք՛ ՚" Լրաբերէ,ւթես1 ր,,չորիս 
Համար աեոանեիկռղմեբբ, ապա բանաստեղծին աչխարՀ,, մ փնձ ե ո, գտեք / Լ ե ֊ 
քիչաա այէէփ ոխյար արեր ո լթե,,քն ^ ^ ^ ^^ Համար ^ ս ե Լ Հ ի ք Հ ք ^ 

ե, քանի որ Հէնց այդ կապերի վերյո, ծութեանն է նուիրոլե, ա չ ի Լ Լ թ ^ 



ղ լիէ՛՛՛՛ է՛ր յէասր, ու.,յս,ի այսւոեղ կր րաւարսքրու ենք* անղներէվ այն մ",մանուկներով ա 
աբահեաներՈ ՛ք I երբ Համօ Աահեանր վարձս՛ մ Էլ։ ճանաչել բնութիւնը նրա ր՚Կ՚ո ան իքի 
մէջ մտնող առանձին երեւոյթներից տստիճան՚որար անգներ՚վ խ՚՚լոբ րնղ հանրացա մնե 
րի– կւ րնական ոբ Նրա համար որպէս ճանաչողութեան աոաջին "՝ Հիմնական ագ-
րի՛ ր պիաի Համարուէր ծննդավսւյրբ եւ նրան յրքապաաալ լ՚նաչխարհր\ Մի ՚սոիթով, 
երր բանաստեղծին Հարցրել էին, թէ նա իր ստեդծ ադ ործութեան ականքնձրր ինչի՛ մ կ 
ա էանում, պատասխանեք Էր. էւԵթՀ նկաաի ունկ, պատմական (քիձիքր, ապա նա միակ 
եէ Հիմն ական ակունքն կ ինձ Համար աչի ար Հհ ու տիձգձրքր տեսնեք ու ամենաբարձր ու 
յուսայի դիտակէ ար ՝. նաեւ այն յաւելեալ իրականա թինը, որ պահպանել Լ իմ ինքնու֊ 
թիւ նր այո իյաոն ու խրթին աշիէարՀոււէւ ւ 

հիրաւի, պատմական Աիւնիքր ել նբէե նաՀապեսւական Լորաձորր, պաամամչակոէ֊ 
թային խո չոր արմէ քների ու պաշտամունքային Հեթանոս ու քրիստոնք՚սւյ կոթողների 
կողքին պահպանեք է նաեւ բնութեան անհետացող արժէքներ ու անձեռակերտ կոթող-
ներ– Ձ-՚՚իտղանց հետաքրքիր ու գաբմանաՀրայ այդպիսի լա չարձաննեբ պահպանու ե, 
են հէն,, Լոր գիլ ղում ու Նրա չրքակայքսւ մ, որոնք մինչեւ էլի* Նոյն/ակ չեն կոբւլբ ե, իրեն,յ 
նչանակութիւնբ եւ ենթագիտակցաբար պաշտւում են բովանդակ Ոխ նիքի բնակչու֊ 
թեան կողմից՛. 

Լորի մինչեւ այժմ Էլ կանգուն ու անվթարԱ Գէորգ եկեղեցու գաւիթր կարգաւորէ 
լու ժամանակ բացուել են ցամաքած ագբիւրի նովեր. Ջ՚՚՚րր բեբաել էր հեոուից. Սա 
թոյլ է տալիս եգրակացնելո ւէ որ այգ տեգում Հրի պաչաամա նքի Հեթանոսական սրբա-
վայր է եղել, որի վրայ էլ յեաագարո մ կառուցել են եկեղեցին, իսկ մօտ Հազալ ՛րի խ– 

յ այն վերակառուցեր– Աք,տաքին կաոուցուածքով բագիլիկ, զանգակատնով այդ կա 
,ւոյցը ներքին այնպ/աի յօրինուածք ունի Ալէպի թե, երբ ձգկ ած խաչաձեւ աւանդ .ոտնե-
րով), որ թռչում է մարդու երեւակայութեան պորտից– 

ինչպէս նչեցինք, Լոբի պատմաճարտարապետական լՈ՛ չարձաններխյ * նաեւ 1> ա 
Ս. ՅովՀաննէ խս եղին Այդ սրրավայրր ի սկգքանկ եղել է սրրադան ծառի ել ջրի 
պաշւոամանքրխոբհբդանյող մեծ համբաւ ունեցող հեթանոսական մեհեան Քբիստոնէ 
ութեանրնդա նամից յետոյ այդ տարածքոլմ ձեւա՛ որու ե, է Մտլ^ ակայր Հկամ Մ՚՚րդ տ ֊ 
կայք) իոքբիկ դիւղբ<Սա Օ ր ր ա ն ի յ.,, ցա,,»լմ<5Հարկանիով էոբ< ̂  էր ուդիվ 
մ ե Տ ճ ^ Լ ձրդ գարում կաոացե, են Ա ,,'վհաննէս եկեղեցին պահպանեք^ սա-
կայն ԾԱՌՈՒ հեթանոսական նյան-՚կութխնն ^ Պճնելով 
Լղբխրի մոտ ծերացած ուռենա կողքին տնկեք են նորր, որբ ապրել է մ*ա ® 
Աթմ էլ այգ ,քու ած եկեդեցու բակում երեւում են մահացած սա րք ծառի Հ ^ մէջ 4ա 
ւուող արմատների հեփքերր՛ < ,,,, մե– 

Պէ՛ է նկատել, որ Ծաոու Ա Տովհաննէսր ծառի պաչտամունքր խորշրդտնր մի 
ակ րրավտլբր չէ (.ոլորում, Լորից մի քանի կիլոմետր ) Հ Հ "է 

ԱնաԼաար. որի Մ Ատեփ՚սնա, ^ ք ^ Հ Է ՚ « Հ 
իրա .փաթաթուած վիթխարի եղեւ նիների բնի ^ Եւ եթ է մի&ադ աբ ե«ն ՚այդ &« 
%1ԱԼսրեատ1իամովին թաղու ել է հոդի տակ, 
քիայդ րբծաոերր իրենց մերկացած արմատներով ու բդկ * սաղարթներով ,սպ 

Սի 12ին ինչպէս նաեւ գարնանային եւ աչնանտյին դիչեր ^ ՚ 



րա՚քէա Եր՛" անդ Լաքայետնր անցեալ ղ արա վերքին ո, սա մնասիրեքով Աիւնիրի բնակիչ-
ների սովորոյթներր, րնտանեկան րարքերր, Հնութխ ննձրն ա սրրավայրերր, պաչաա֊ 
մո, նք՚՚՚յին էԱ՚ւանձնայատկքիւթիւնները, իր Հրատարակած ճԱղղ աղ րական ՀանդԷսէնե– 
րում /՚"՚1 մաթի օրինակներ Է ք՛երում, ռրոնյ՛ աոնչւ ու մ կամ վհրտրերում են ոչ միայն 
Հեթանո՛ւակ՛՛՛ն պաչաամա նքի րեւեռաըումԳ՚երին, աչք նաեւ վայրի մի չարք կենղ անի– 
Ների "I թռչունների, Հսկայքարաժայռերի, քարայրների, ա՚չրի՛ րների, ՛ք աչաերի ա. ան-
տառների է.րկրպա,քո\.թԼանր–. Ծիծեռնակի պա չտամունքն Էր խորՀրդ անչում, Օրինակ, 
՜Յրդ դարում Հեթանոսական մԼՀեանի վրայ Լչաա Հետաքրքիր ներքին յօրինուած ք ա նե– 
ց՚՚քք) կ՛՛ա ա՚յուած Ծիծեռնավանքր (/ի։ նիքի ԱւյաՀԷքք (այժմԼան –Հաչաթաղ) գա լա՛-
ռում ՀՀ Նա թռչունի անուն կր՛՛էք Ադաւնռյ դես՛ի ափին։ Այէքաեղ ^ նաեւ էքեէչացիների 
կոդմ՝իէյ է ո՛չ տ ո Լ ող էԼ՚ք ռ ա ւ ո/խաչ ր- (ք ինչե ւ. Լ ՜ՕԱթթ • Հայ –թ ո ւրր՚՚էկ՚ոն րնդ Հարումն եր ր, 
ս՚մէն տարի Հսէմրարձման Լէ Խաչվերացի \.1քուրր էԱաչ) տօներին այստեղ Հաւաք՛ ու.մ 
Էին մի րտնի տասնեակ Հաէքտր աիոոաւ որներ, ել րստ ե– իարսյեանի, այդ օրերին մոր-
թում 120էՒ"1400 ոչխար որպէս մատաղ՝. 

Եւ եթէ այս ամէնին աւ եքացնենք Լորաձորի յ՛ադ մադ է մ րնապատկերր դէպի Տաթե– 
ւի մենաստանր տանող, կակաչներից ՀրաչեՀուաե քեռնապարով, րտղմերանղ ծաղիկների 
քոդր ղ/խին Գեաղրկք սարով, յաա՚"կք՚ չհրեւացոդ Տատնայ ձորով եւ արծոլաղէմ Օրինի 
րաք\սվ, ժւսյ՚ա ածեքէպեչւիւյ ՚քքխիվայր կախուած ան՚ոաոներով ու ձ՚՚քքարսնքերիՆ մեղուի 
փ հէքէս կների նմանուող անակներով, կ ունենանք նախաչխարՀեան քառսխյ ծնու ած մի 
փոքրիկ Հայաո՚ռան աչխարՀ–, 

ՇՉՈՐԱ ԴԱՒԹԵԱՆ 
/- ա ն էռւէիրա կ ա5/ գ ո ւթխննԼրի թեկնածու 

1 Աւոեփանքա Օրբելեան. «Նիւնիրի պատմութիւնը։–. Եր 1386թ. էշ 195 ԵԼ 21 շ 
2 Տես նաեւ Շ.Դաւթեսյն, «Լփւնեաց ազնաաշնռրհ տիկնայք,. Եք,. 1996թ. եւ <. Ականաւոր 

սիլ է ե ցիէ եր՚Սիս ի ան եր֊, 1998թ.։ 
3 ՏԵէւ՛ Տաբեւի վսւէքի «ՔԷօթուկ–. կոչուած յիշւայւակԱյրսւն–ւ1աւոեանէ) մատենադարան 

ձեՈ 6271 
4 Արի դււյրոցր, Ոք1 ընդամէնը երկու քլասասննեակ ունէր, կառուցուել էր գիւղի <յ(յքւ|̂ ւ1ա 

նւսւոսւնը։ Համօ Սահեանը մի աոիթոկ խօււելով Հայ ասա ան ում հոդի նկատմամբ անխնայ վե-
րաբերմունքի վւասւոերի մասին, բերում է ւււՏԼաԼ1ււՒւոք Լոքէի օրինակը. որովհետեւ գիւղացինե-
րը թէեւ անվերապահդ էն քւնդւււէւել Էին դիմում դպրոց կառուղու որսումը, սակայն ո; ոք 
;Էր եամածայնեք մի բանի ^աաււկասի մեւոր հոդ յատկացնել երկու դասսյսենեակ կառուցելու 
համար։ Ոյ ււլոի կառացուել Էո ընդհանուրի սեփականութիւն հանդիսացող գե^մանո– 
ցռւմ։ 

5 Բնագիր ր պւսհւոլմ լ Գորիսքւ Ս. Բակունցի տոլն-բսսնգարանւսմ։ 
5 Ս. Հսյււըաթեան. «Յօդուածն Երի ժողովածու», Եր 1995 թ., Էշ 33։ 
7 <՚Գքւսւկաէյ թԵր^.. ,՚Արէւր բադՏրանում Է սսւրիցՀ 1959թ. հ,43։ 
Ց նոյն լՈեդՈ41̂ ։ 
9 օւՈրււլոան̂  թերթ. 1971թ. 47։ 



ր 

ա ա ա ա ա ա 
ՈՒ ԱՐՑԱԽեւՈ; ՀԻՍՆԱՀԱՐՑԸ ՈՐ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ Աք ՓՈՒԼ 
Հայկական Հարցն ունի քաղաքական, պատմական իրաւ ական Հիմքեր, Միքաց գա-

յին յարարԽռւթիԽներշ %ձիղ ցարի ՀՕււ,կան թուականներից զարգանու մ Էին այն 
Ուգղռւթեամը, որ պատմական անցեալը մղլոէմ Էր քրտցէէւցիչ փաստարկների փա-
թեթ, աոաքնութիւնը վերապաՀերվ յ՚ագաքական պատմութեան/է, որի միի Հով Է/ 
՛ի որ «1 Էր ար Ո,. մ յր ացն էլ ք րնղռւ նևլ կամ մԼըժել աղ գ ամիքե ա ն յարաբ երո , թիլ ննե– 
րում ծագած այն երեւոյթները, էէբոնք առընչւոԼէք Էին տարածքային խնդիրներին–. 



/՜՛ նղ ու նէ. քով տար սւ^յււսյի՚է, ամրոդքո ,.թե։ւ,ն ս, ա Հպա\քո յ թԼ ա 1; տէեքւս կ Է ։որ, ւյ րա ն.է վ 
փորձ կր աքէ։ ք,լ մ պահպանեք նաեւ աէւէք այ վիճակը, որովհետեւ սքէստմսւկաՆ անցեա– 
քի ան<յիոոեքի փաէքէոարկներր Հրամայաբար պահանքում կին ա լքէք երի ինքնորոչման 
իրաւունքի ճանսլչում՛ մի հասկացուիժի,ն, որր խարխյեքու Էր այնպիսի պե տո՛կ ան 
կառոյցներ, որււնք ստեղծ ուեք Էին հէնց այղ իրաւունքի կոպիտ իաւխտոլ մալերով–. 
Այ սա եղից Է ք, ս,,,,ր աեքները պաՀպ անեք ու խնդ իրր ըն գ ու Լ ւ ում կր որ Աք Էս առ աքն ա յին 
կարգավիճակ, Հակառակ ղէպքու մ վտանգի աս,կ կր ւքրուեքո։ ւ՚ք՚Ոչ երկրներ ի ներ-
կան, նաեւ էսպադ ան։ 

Աւեքին ՄԱԿի դյխաւ որ Ասամրչիայի 1ՈՏթ. ընդ ո, Տյսքծ Հէքարղոլ իրաւ էէ ւ ֆքներխ 
հ։11 Հակադրում, 1038̂ . ՄԱԿ ի « Տ ն տ ե ս ա կ ա ն , սոցիայական եւ մշակութային իրա-
ւունքների մտ։։ին%, քաղաքացիական ու քաղաքական իրաւ ո, նքների մասին ՛, ձրի– 
շումներսւմ (պակտերում, Ուխտերում) տարածքային ամբողջականս, թեան մասին 
շկայ որեւէ յիշ ատակում, մինչդեռ ամրադրուած կ աղդ երի ինքնոր ո չմ՚ոն իրաւ ու ն ֊ 
քբ որպքս առաքնահերթ, ՀխՈւաբաբ կարգավիճակ. Էեքսինկիռւմ ԽՍՀՄի 
յար ար եր ո ւթի, ններլ, կար ղաւորեքրլ խոս ւռու մէէերի է, լ գիի լ մների Հ ա մ ատեք» էՈո լ մ , 
թէեւ. րնղունռեց ա՚սրածքային ամբոդքականոլթեան րանաձեւր, բայց այն թկ՝ րն-
դո, նման պահին, թկ այսօր, որպէս ,Ո,այու.ն աւանդական Iդահանք չի ներկա յանու մ, 
որ ո վՀեած լ 1 - 2 0 0 4 թթ աչխարՀո լ մ իրակ ա նացո լե, են միիցաո Ու,Տներ, Հ անր ա ֊ 
քովներ, ոբաեդ գերակայութիւնր վերապաՀեչով մարդու իրաւունքնեբին, լուծ ու եյ 
են 10-ից ա1 եք ս,արածքային վկճեր, հա կամարաութիո ններ. 

Հայկական Հարցի պատմական հիմքերր անվիճեյի են. Աշխարհի շաա ժողովուրդ-
ներ ճանաչեր,վ այն ցուցաբերում են իրենց յարդանքր հայ ժողովրդի պ,սա մական 
արմ է քներ ի նկատմամբ; Արժէքներ, որոնք անհնար է ծառայեցնեք քաղաքական այս 
կամ այն ղրսեւորոլմներին, որովհետեւ դարերի պատմութիւն ունեցող հա յո, թեան 
կենսադրոլթիլնր, նրա ղերխնղրի գոյութիւնը մնայու ն են միքադդային յարաբերու֊ 
թիւնների Համակարգ ու մ՝. 

Հայկական Հարցի նկաամամբ ժխտողական մօտև,յեռերն ունեն չռլրք 200 տար-
Ուայ վաղեմու թիլն եւ այն կապուած է քիոլսաստանի հետ, ժխտեք ով Հայկական Հար-
ցի լու ծման ցանկացած տարբերակ, միիպգային այդ ռմերն Իրենց ւԱսլաՀովոպրու ,է 
Ան էի նի, Մերձաւոր ռլ է/իքին Արեւե/քում, նեղուցներում ներկայ,,, թիլնից. 

Այդ առթխ պատկերաւոր մեկնաբանութիւն Է տաքիս Ն Աղոնցր, ձ>իա<էս, մանուկ 
պ ար ղ ար անեք,, վ Անդ (խոյի հակահայկական քաղաքս,կանո, թեաՆ արմա,ոներր– <Հաք 
յայտնի կ, որ հայեբր միշտ ձղտել են դկպի Ռ ո լ կ յռւսացեք, որ նա կ\գնի 
իրենց ադաաուեքո, թուրքական քծից ու բռնակս.ր,լթի,նից; Հայերի ա յ ս քլէ,, ստոի– 
րտկան միտումը, որն աճեյ ու ղաբդացեք Էր դարերի րնթացքու մ. Անդ քիային անհա– 
մատեդեքի Էր թլռ, մ Ասիայ,,լմ ունեցած իր շահ,,,դրդ ,, Ութի,ննեբի հես,, Ա,ն մ ա մ ա ֊ 
նակից երբ Անդ,իա ն եկալ Համոդմտն, որ հայերի ռուսական կ,,ղ,քնորոշո, մր ան,,ու-
սանեք ի կ նա իր աջակցութիւնն ու Համակրանքբ տուեց քբաերին, Հակ ,, ^ 
րի ի ղէմս որոնց ն,Ա տեսնում Էր Ն/, գաշնտկիցներին ու գ ործրնկեբնե-
րին Անդրկովկասից վերցնի քխաղացման ճանապարհին, (ի,,ւ Ոտանի դէմ 
պատնէշ ստեղծելու նպատակով Ք,,լրտիսա,,,նբ քաղաքական 0րգանիգմ դ տ բ Հ ռ ւ 
•է^ղավւարը բերեր,վ չրքանառութեան մէք տ>;լ ՚ 



էլ կա տարա հ8 Հայերի Համար անսպասելին. Ռա սաստանր փոխանակ պայքարե– 
1ռէ " ՛ յ ՛ / «"–է»Փ եոանդուն քրտասիրոլթիլն ցուցաբերեց, «փոխանակ 
ամրապնդեր,ւ իր ղ իրքերբ այդ երկ բու մ» ՀՀայտ անում - 3 Զ՛) ՜՛ 

Դժբախտաբար 200 աարի Ոտնա Հարելով Հայ ժողովրդի իր պատմական Հայրենի– 
քա մ ապրեր,լ իրաւ անքր, աչխարհաքադաքական յաբաբեբութխ ններ ուղորդողնե– 
րր, սակայն չեն մ՛,,լան,,ւ մ, երբեէՌ յիչեցնում են, որ պատմական ճչմարաութխ ն 

"՛ատելով, վերականգնելով Հայ ժողովրդի իրաւ ունքներր, հարուածների, փլ,>յ դ– 
ման վտանդի աակ էն թողներ,, մի պետութեան, որը ,ոարածաԷրի,նում չունենալով 
պատմական արմատներ, իր գոյութիւ նր պահպանս, էէ գերաէրութիլնների Հակա– 
մար աո լ թիլն ների Հ աչ ո յ ին \ 

Ժամանակներր ւիոխե/ով աչի,արՀ,,,քաղաքական յարաբերութիւները, մոտեց-
նում են այնպիսի հասկացա թխ նների, պատմական իրսւղւսրձու թխնների ճանաչ-
ման պաՀր, որոնցից ^ նաեւ Հայոց (քեծ էգեոնրI Այղ գոբծրնթացր քրկ պատմական 
ճշ մար ՚,"11 թե ան ճանաչման, Հայասիրոէթհէսն դրսեւորու մ չէ, այլ մի ամբՈդք Ժո-
ղ՛,վրդ ի իրաւունքի ճանաչ,էէ մ՝. 

Այս Ոէ ղէլու թեաւկ. ցանկացած քայլ, միքոցաո ո։ մ, որոշում իր դրական լիցքն կ 
Հա դ,,րդ ո ւ մ Հիմէւախնւլ բի արդիականւոցմանր, ^ւոնրաՀէլչակմ/քւնր՜ 

Միքաղդային որ ոչ կագմակերպո, թիւններ ,ո,ւաք$,ային րնղունելով պատմական 
ՀւչմարէԻՈւթիւնն ու իրադ արձութիւններր արդարացի գնահատելու. Հրամայականր, 
անգրադ արձ են կատարու մ մարդկութեան պատմութեան այն ղրսեւ որա մների նկատ-
մամբ, որոնց արժանի որակՈւմներից, ղ նաՀաաա էՏներխլ, դատապարտս, մից Է կախ 
ուած ՀամաչխարՀային Հանրութետնր արիւնալի իրավիճակներից ապաՀովաղրա մր՛. 

Հայկական Հարցի, Հայոց Աեծ եղեռնի ճանաչման գործում կարէ-լոր ներդրում կր 
ՄԱԿին բրիտանացի մասնս/ղկտ թեն քամին վիթ աքերի ել միքագ գային իրաւունքի 
խոյ որ մաււնադ Էտ քիաֆայկ լ Լեմկինի կողմից Հայոց ողբերդութիւնր ՈրպԷս ցե-
ղասպանութիւն ճանաչեյա եդրակացութիւնլչ–– Այն էՁ^)^– Օղոստոսին րնղունուհց 
ՄԱԿ ի «Մարդկային իրաւունքներ» ենթակոմիտէի կողմիցւ կոմխոկի անդամ 13 
երկրներից միայն ԽԱՀՄ ներկա յացւէւցիչր, Հասկանայի պատճառներով, դկմ քուկ-
ար կ ե ւյ բանա ձեւին– 

Ենթակոմիակից առո՛ւ, 1Տ83թ– Օղոստոսին Կանաղայում գումարուած եկեղեցինե-
րի ՀամաչխարՀ ային խոր Հ ա րդբ թու րքերի իրականացրած կոաորածներր որա-
կեց ցեղ գտնաթիւն եւ դիմեց ՄԱԿթ՝ ճանաչելու այղ պատմական ճչմար՚ռ-թխ նրւ 

1%8ձթ. Ապրի/ի ւՅ-16/1 ֆարիգհւմ Աորպոնի Համալսարանի դահլիճում գումար-
ուած ժողովուրդներէ, Մշտական Գտա ական Ատեանը, առանձին նսաաչրէան Հրաւի-
րելով հայոց ցեղասպանութեան աոիթով, րնդունեց որոչում, որտեղ Հիմք րնդ ունե-
լով միք աղդ ա յին իրաւունքները, ՄԱԿ Ի &&& Դեկտեմբերի 9ի կոնվենցիան, աբձա– 
նաղրրլմ Էր– 

«Երիտթուրքերի կառավարութիւնը մեղաւոր Է այո ւյեդասպտնութեան համար, 
նկատի ունենալով \ՏՈ^խյ \Գ\.7թթ, րնթացքում կատարուտծր. 

4 Հայերի ցեղասպանութիւնը նաե, «մ/Հաղգ ային յանցադպւեու թիլն Է», որի հա-
մար պկւոք կ պատասխանատուութիւն կրի թուրքական պետութիւնը, առանց 



պտտրուաէքեքու այն ^ ա ն դ ա մա նյ>ր, թկ նախկին ու Ներկայ պետութխՆՆերի ւքիքե, 
յաքոր էյ ա կա Ն» ւթիւ ^ * էյ ա յ ւօ սւաաս իոս Ն ա ա էէ է ութիլ հ ից իա է սավւեքու. Համար ՝. 

5. Այդ պաԱէա՚/խանաաՈւՈւթիւնբ աո.աքին Հերթին պաՀանքում Է պայաօնապէս 
Տա նաչեք ցԼղասպ յյյ հ՚1 լթհան իր՛՛՛ք Ո լ թ / ՚ լ նր Հայ Ժող ո վր ղ ի կր ած Համապ աւոասխտն 
էյ որո է ստներք,՛. 

ն ՛ Ա՞իա։ որուած Աղղերի կապ մակեբպութիւՆբ ել. նրա իլ րաքանյխ ր յ է/նղամր իրա– 
՚ ՚,ւ. նր ունի ւղա Հանք Լ քու այս ճ՚սնաչոլմբ ել էյ բանով ւսքակցե/ա Հս՚յ ժ,,,ր,վբգ ին$՝ 1 

Սիք ">ւյ դ ային ղ աաարանի մեկնար անո ւթիւ ն *րնդ ո 1.1աղ Հաստատ,, Լ մր մկկ ա նղ ա՛ք 
եւս ամրագրկ դե,ւեւս Հեյւ/ք՚նկիի Խաղաղութեան միք աղդ ա յին կոնղրե՚էի 
յ՚անաձելբ, ,,րր Հայոց Մեծ եղեո նր դնաՀատում կր որպէս Վաղդ ա յին Հարւյր մի ամ– 
րողք ժողովրդի բնաքնքման ուղիով ք Ոէծ եք ու՛» Հրկչաւոր ծրագիր, 

ա ձ թ . Արղենաին ,ւ,ն էյ, Ուրու դա այր –աէսյոց ցեդաոպան,,, թի,ւնր ղ ատաւղաքաէոոդ 

որոշումներ րնղ ոլնեցին– 
ւ^յ^ք–, երերաարեայ քննարկու մներից յետոյ, անտես եր,վ թ,,ւ րքիայի յամա,լ դի-

մադրութիւնն ոլ ոպաէւնւսքիքներքյ, խարդ աւանքներբ, վարձու Ժամու չի կողմից 
սկսած ՀակաՀայկական քաբոդչութխ նր, իրաղարձութիլնների խեղաթիւր,,է մ),երր. 
Եւրոպական պաոքամենսւր Յունիսի Հայկական Հարցի ր,լծման րանաձեւ րն– 
գա. նհէք– 

զԳ. ՚քյկաաի ունենա/ով, որ թուրքական պեւոու թիւնր մերժում կ ցեղասպանու-
թեան մեղադրանքր որպէս անՀիւքն– 

ծ ՛ Հասաւսւոեքով, որ թուրքական կա, լավս,րութիւնր, ,ՌրԺեյով մինչեւ Օրս ճանա-
չեք 19ն֊յթ– ցեգաԱպանո՛թիւնր, շարունակում կ այղպիոով ղրկեք Հայ ժողովրդին իր 
ս եվ, ական պաամութեան իր ալ ունքից 

Ջ Նկատի ունենա քով, որ պատմականօրկն ապացուցուած Հայկական ցեղասպա-
նութիւնը մինչեւ այժմ ոչ ենթտրկուեք է քաղաքական դատապարտման եւ ոչէքսաա– 
ցեք Համապատասխան Հատուցում• 

է Նկ՚սաի ունենա քով, որ Թուրքիայի կողմից Հայկական ցեղասպանութեան ճա-
նաչում՛ր այսուՀետեւ կր ղիս,,,լի որպէս Հայերի նկատմամբ բարոյական իրաւունքի 
վերականգնման խորապէս մարդկային ակտ, միայն պաախ կարոդ կ բերեք թուրքա֊ 
կան կաո ավարութեանբ– 

Ը Խորապկո ափսոսանք յայ՚ոնեյով ել դտտտպարաեքով ԱՈՀ-ից 19«քյ թուական– 
ների բնթտցքոլմ Հայկական խմբաւորո, մների անիմաստ աՀարեկչութխ նր, ինչպէս 
նաեւ բադմաթիլ մաՀափորձերր, 1։րոնց Հետեւանքով դոՀուեցին կամ վիրաւորած– 
ցին րաղմաթխ անմեղ մարդիկ, ինչր դաաապարտոլեց Հայ ժողովրդի ճկող մեծս,– 
մասնոլթեան կողմից-

Թ Նկատի ունենաք ով, Ոբ բո,որ իրաւտյաիրդ թուրքական կաո ավ,սրութիւն ն ե ֊ 
րի անՀայւո դիրքււրոչումր Հայկական Հարցի նկատմամբ ոչ մի կերպ չի նպաստեք 
քարուածութեան թոլյացմանր֊ 

1 Այն կարծիքն է յայտնոլմ, որ Հայկական Հարցր, ինչպէլ, նահլ թուրքիայոլմ 
ադդային փոքրամասն,,լթխ նների Հարցր պէաք է քննարկ ո, են Թուրքիայի ե, եւրո-
պական տնտեսական Համագործակցութեան միքեւ գոյութիւն ունեցոդ յարարերու֊ 
թիւնների յրք տնակում, րնղ գծում է, Որ դեմոկրատիան կարող կ արմատապկ,, Հտս֊ 



աապզւել մի երկրռւմ այն պարանով միայն, եթէ այդ երկիրը ճանաչի ն Հարսս,աց– 
նի իր պաս,մ,՛ւթի, նրիր Էթնիկական ե, մշակութային այլազանքէթեամբ. 

2 Գան,՛, մ ք, որ ողբ երդ ական իրադարձ,.լթիլններբ, որ տեգի անկան Լ&15-1917 
թ ո լականն հրին Օսմանեան կայսրութեան աարածքայք Հայերի նկատմամբ , Հանդի-
սանում են ցեղտսպանո, թ ի , ն, Համաձայն ՚. Տեղաս պանս՛ թեան յանցադ ործ ութի, նբ 
կանխելու եւ դրա Համար ս/ատժե/ա. մասին.., կոնվենցիայի, րն էյ ունուած ՄԱԿ ի 

զլխտւոր Ա ս տ մ լ ՚ լ ի տ յ ի կոդմխյ IՏ-1-4Գ թուականի Գեկ աեմբերի ճթի 
Նշում Է միամ ամանակ, սր ժամանակակից /&՝.., ր րիան պատասխանատու շի կա-

րոդ Համարուեք Օսմանեան կայսրութեան Հայ բնակ –. ,, թեան ողբերդ ու թեան Համար 
ե։ ամենայն Հաստատակամ,,, թեամբ. րնդդծում Է , որ պատմական այդ իրադարձու՜ 
թիւննեբի ճանսսքումր որպէս Յ^Ղ ա սպանու. թԼ ան ա ռ. իթ չի կարոդ Հանգ քա աՆսէք քա ՜ 
ղ աքա կան Հ իր աւ ական կ ա մ նիւ թական որեւէ պաՀա նֆի ա չսօրա այ թ՛ու րքիա չի 
ն1րայյմա ժք*: 

3– Պ ա "V ւյյ նքում ք էէ ր ոպա կան Խ**րՀք*ղ ի*յ ճնշում գործադրել ներկայիս 
թա րյչական կառ ավարու թեան *Հրայ1, որպէէւդի ւք երկինս ճանաչի 1915–19՚1 ւ թա ական-
ների բայերի \ ա Նքք է պ կագմակերսրււ ա^ ւքեղասպանւտձ թիւՆր հձ աքղպիսոէք նսյաւ/տի 
րաէրէէյ*ակ ահ երկխօսա թեան Հասաաամանր Թ ուրքիայի ե, Հայերի լիազօր պատուի-
րակներ/՛ միքե, : 

1– է՚լնոլմ Է նրանից, որ Հայ ժողովրդի դէմ ՚սնցեալում Լրիաթոէբքական կաոս՛ 
վար,՚1 թեան կողմից գործ աղբած ցեղասպանութեան մերժա մր ներկայիս թուր բա՝ 
կան կաս ավարա թեան կոդմից, Յունտստանի Հետ դ ո յա թիլն ունեցող վիճեք ի Հար-
ցերում միքադդային իրաւական նորմեր/՛ կիրառումից Հրա մարու մր կիպրոս ու մ, 
թուրքական օկապացիոն դօբքերի պաՀպանումր, ինչպէս նաեւ քբաական իբադաբ՝ 
ձութ իլ նների ժխտամր այդ եբկրում Հթա րքիայում) իսկական պառլամենտտր դե-
մոկրատիայի բ՚սցակայութիւնր, անհատական, Հասարակական ու յտտկապէս կրօ-
նական ադաէՈէէւթի,նների ոնտահաբու մր՝ այս ամէնը հանդիսանում են անյադթա-
Հաըհլվէ արգելքներ Է. բոպտկան Տնտեսական Համագործակցութեան կաղմի մկք 
Թուրքիայի հնար ա՛ որ րնդունման հարցի քննարկման Հտմաբ–– 

5– Նկ ատի ունենա չո վ տ եղի Ոէ նեցած Հայ ժողս վրղի ողբ երդ ո ւթիւնբ, միա նա մ Է 
ազդ այ/էն ինքնաաիպութիւնր զարգացնելու նրա ցան կութեա նբ, եըտչխա, որե,ո լ իր 
իրաւունքները պէպէս փոքրամասնութիւն ե, անարգել օդտռւելու մարդու եւ քաղա-
քացիների իբաւունքներից. ինշպէս որ դրանք սահմանա ած են Աարդու իրավունքնե-
րի խբոսլական կոնվենցիայի դրոյթներու մ ու նրա Համապատասխան արձանաղ– 
ր ա թիւ ններո ւ մ», 

Այնուհետեւ Եւ(՚"պ –ս՚ւլամենտի որոշումը խոսում Լ թուրքիայում ադ ղ ային փ ո ք ֊ 
րամասնա թի, նների իր ալ է, լ նքների ոտնահարման փաստերի նրանց մշակութային 
արժէքներ/, նկատմամբ ռոնձդ ութի՛ ննել՚ի, յուլաըձաննեբի, ճարտարապետական 
ժառանգութեան սլաՀպանմտն, խորհրդային Միռւթխնռւմ Հա յա թեան ազատու-
թիւներ/. խախաամների մասին, դատապարտում դրանք ե, Հայ ե, թուրք ժող,,– 
ւ / ո ւ ր դ ն ե բ ի ն կռչում հաշ,/էութեան, ապա յա, ե լագ բում– 

<11:1– կոչ Է անում եւրոպական անտեսական համագործակցութեան անդամ 
երկրներին՝ Հռչակելու» 2<ձ–րղ գարում գործադրուած ցեղասպանութիւներ/, եւ 



մարդկութեան դէմ ոճբադՈրծութիւնների յիչաւոտկի օրէ, մասնաւ որապկս դոհ 
դնացած Հայերի Լւ Հրեաներիդ՝-

Եւրոպաո րսմենտի օրոչումր պէտք կ փոխանցուէր իկպէ" կազմակերպութեան 
անդամ երկրներին, այնպէս Է, Թուրքիայի, Իրանի, ԽԱՀՄ կաոավարութխ ններին, 
(ՀԱԿք՛ դ քխաւէւբ քարտուդաբին՝. 

Եւրոպտււքամենտի որո չի* մր աո աքին րւրք ներդրուէՌ, կր Հայկական Հարցի ճա-
նաչման ու քուեման ճան,.ոպար Հին՛ Սակայն այն Հե,, ու կր ր աւար ար քինեյո, ասւոի– 
ճանից, այն աէւումով, որ որոչումը ա,ւ առարկութիւն կր ցեդասպսէնա թիէն կաաա֊ 
ի ահ յյ̂  Լ աո ւթեան իրաւ ս՚յաք որդ կա,լաւ/արա թեանր եէ Հաւ ասաու մ կր, որ ցեդաո֊ 
պանո 1 թիէ նր ճանաչեք ու դէսքքում անդամ, Թուրքիայի ներկայիս կաո ավարա թիւնր 

պարտաւորութիւն չի ստանձնէքու աչխարՀասւիիւ ո Հայութեան ա՛՛ք եւ , ան-
դամ չէր ր/ւ ծսւե/ու նրա պատմական Հայրենիքի նկաւոմամր իրաւ ունքների Հարցը 

Չնայաե այս կարեւոր ր ացթո ղու մնեբէն\ որո չու մր դսպաչապիկ էր դաս նում Եւ՜ 
րոխհրՀուրգ թու բքիայի մուտքի առ/էւմով, այնքան ժամանակ, քանի դեդ. նրա կա– 
ո-ավարութիւնր չկքէ ճանաչեք գործադրուած քւճրադ ործ ու թի, նր– Բարեբախտաբար, 
աո այսօր կք որ/էչ՚էւմր պատնէչ կ դարձեք Թուրքիայի այդ ձդտումԳւերի դկմ; 

ԱյՆու ամենայնիւ է՝ւրոիէ՚՚րՀր դ արանի որոչումր աո անձն՛,/յատա կ դերակատա-
րում ունեցաւ Հայկական Հարցի միքաղդայնացման ճանապարՀին, աչխարՀի ժսդո– 
վա ր դ ներր Հ եդինակ աւոր այդ կո՛դ մա կ երպդ է թեան վճիո ր դ նա Հ ատեցին իր իսկ Էու– 
թեամր ե։ տեդստշարժ մւոցուեց Հայկական Հարցի նկաամամբ դիրքորոչու ւՈէերում՜, 

Ապրիքի 14 ՚ին, քեուսասաանիՊետդ ուման դատապարտեց Հա յէէց ցեդասպա– 
նոէ թիւնր եւ (Լպրիչի ՚ՀՀ-ր Համարեց յիչ ատակի &ր\ 

Ա/ւ ՚սյոօր Հայոց ցեդասպանււլթիլնր պետականօրէն ճանաչեք են ^ երկիր, այդ 
թւ ում, Արդ ենաինա ն -. Ո ւրու դու ա յր -. Ռ" ւ սաս տ ս,նր 191)։ >թ •, կիպրո -
որ՝ Յունտստտնր 1ք>ք)ք>^–, Լիբանանը ա7թ.,.։ Աւստբափան՝ 1 ա"թ–, բեյդի– 
ան՝ 1998թ., Շուեդիան՝ 2000թ.,"/, ա աքէ1չ աՆր 200^թ -, Հհ ր ան սի ան ՝ աւթ., Իաաքիսէն 
2001թ., Կանադան 2002թ>, Հո/անդիան՝ 2004թ., Ալովակիան՝ 2004թ., Շահդիան՝ 
2004թ., Շուեյցարիան 20040–, Հոքանդիան՝ 200ձթ–, վենեդու եքան 2ա>թ., Ա, ստրխ 
ան 200նթ–, Աւաուիան՝ 2 0 0 ^ Լեհաստանի ՚ՀՕՕ^թ., ԱԱ\, 40 նահանգներ, նւրոխոր– 
հուրդ բ, իւր ոխո բ հրդ ի անդ ամ 11 եբկք՚յ,, էքկե դ եցին երի Հա մաչ իւարՀ ա յին կա դ մակ եր -
պոլ թիւնր, ժ՚՚դովոլրդնեբի էք Աէ,ոարանր\ 

19Ճ0 • 1Ա8Հ>ական թուականնեբի ադդտյին գսւրթսնքր, Հայրենիքում ե՛ սւիիւո քու մ 
իրականացա ած միիւցւսո-ուէՐներր, Հայկական Հարցի բարձրացման նոր մարսէավա– 
րութիւնր մոռացութեան դրկից պոկեց հայ ժոգ/,վք,ղի ադդային դէ՚րխնդիրր եւ այն 
աեդափոի/եց քննարկոււՌերի ասպարէդք որաեդ աէւաքնային կր համարէ ում հայու-
թեան իրաւունքների վերականգնում,է պատմական Հայրենիքի նկատմամբ, ինչր 
սարսափի օլ յ, ու էլն դիմադրութեան, պետական մակարդակի րն՚ք դ իմ,,ւթիէ.ն Էր 
ս տ եդծո վ.մ Թո ւքւքիայու մլ 

Նոր մարտավարութեան, ապա նաեւ ո ագմտվարոլթետն մչակումբ դաոնում կր 
անհրաժեշտութիւն։ Այս խնդիրների յւ,է ծման ամենամեծ աբդեյքր յարա դու մ կր 
Խորհրդային վաբչակարդբ, ,,րր որդ եդ րերէվ՝ «.բաժանիր, որ աիրես% ւ լկղբանքր, 
19ճ6թ՛ ասա յին է/ան սահմանադրութեան դոդ մաներ/յ, նախւսպատրաոսսււմ Էր Ժէէղո՛ 



վէ՚է ("ք ների ինքնէէքաչ ման իրաւունքն ո։ ս՚ղաաո, թեան ձգտումները խեէյդ ե/ա մի 

՛Սէ՛ր ժ ,, ,լռվ ածուի էոոե դ ծումքէ, ,,րէոեղ ),ախէսս,ես՛ էէ է մ Էր է՚ւդդայի՚է, \"էնրա,ղես,ա.– 

թխ ննեըին պարտագրել նաեւ, քեղս՛ ի մոռ ացութես,ն Լ է ,է,,, սաց քեղան պ հա ական 

ք Լ լք է* է ճանաչելու խնդիրների յռւծումր; 

Բքւեժնեւ եան էւահմսւնէողրւււթեան նման Հտկու,Ո,երր րողոքի ու դիմադրութեան 
Հէք ոյ, չարխման սկիղր Հանդ իոադաւ ագդԱւյին հանրապ ետ/է էթի՛ններում-. 
քէ/որՀրդային Հայաստանի ^աւորականութիւնր, ՛Ազգայնական ՚էէմերր իրենց ձայ– 
նքէ միացրին Ուկրաինայի ու. Մեր ձր ա քթիկ՛" յի մոգ/էվա րղ ների Հեա աւլ ՛քերի ւէ է, լքման 
իւրէէ,յաւոու կ այ՛լ փորձարկումր էոեդի աա եւլ ա ագ.–,– "յ/՚ն հանրապետութիէ ննեքւա մ 
սլ ե ա ակ՛՛՛ն լեգո ւ ճա նաչ 11Լ եքյ "՛կ՛լային /եղա է. Այ" է տրեյաքող աւարտր խո չոր ներդ-
րում Էր Հայկական Հարցի ա սլա՛լ այի աո թիւ Հայկական Հ՚էէք՚՚յր ագատուեց եւս մէկ 
ար Հեէէ՚/՚ակ ա ն ար գ եքրի՚ք. 

Գնաք աք Հասունանա մ Էր լ՚ոլչեւիկեան կայսրութեան ձգնա՚քամր•• ՚^Օ՚ւ՚կա՚էւ թուա-
կաններէ՛ այն արէքէն անժխտելի իրողութիւն Հր֊, իք որՀրդային նիք՛ 
ղ եկտվաըաթխնր եբկիրր փրկելու նոր ու,չի քնարե,յ՛. Ասպարէդ րերա եց գորրաչով– 
եան վերակա,, ու,յու,էր, էէրր խոստանում Էր ւ՚չ միայն անէքեսական վերեքրի ո՚պաՀո՛ 
՚քում, այքե՛ քաղաքական ու աղ դային աղատաթխ ններ֊ վերքին Հտյե՚յակԷտերը ը ն ֊ 
դ ու Նեքով ք՚րպէ" աղղա յին խնդիրների ր՛՛ ծման րարեն պասս, իրավիճակներ. Խորհր-
դային կայսրութեան ք1լնադ ատուած մողովուրդներր բարձրացրին իրենց ադդային 
խնդիրները– Այղ Կողովուրդների աո աքին չարքերում էր Հայ ժողովուրդը. Ակսւում 
էր Հայկական Հարցի ,/,լծման ադդային ազատագրական պայքարի նոր փուլը– 

Ա դ ր ր ե ի է ն ի «եղըայրական» Հանրապետութեան պանթուրքիոաակտն ծրագրերի 
իրաղ ործ մանր ք ՛ ո , փ ր ո ւ ա ծ ղեկավար,էւթխնր, 70 տաբի չարոլնակ իրականացնում 
Էր ՀակաՀայկական քաղաքականութիւն, որի արդխ նքում Հայութիլնից ի սպա՛, 
ղա՚ոարկուեց %ախիքհլանի ինքնավար յորքորքաոդ Հանրապեաա թիւնը– Ն՚յն 
վաանղն Էր սպաոնումնաեւ Արցախի Հայութեանր; վերակառուցման մարդասիրա-
կան նկրտումները գնահատելով կոմանիստական գեկավարութետն իր,,,դրութիւնը 
ճիչդ աըժեւոըեքՈ, ձգտումներ, Արցախի հայաթխնր առաք իններից մէկր րարձք՚աց 

րեդ պատմական ճշմարտութիւնը վերականգնելու պաՀանքր֊– Սկսուած ցոյ՚Հըի ու 
միտինգների վերքնակէտր Հանդիսացաւ Փետրուարի 20–/, Լեռնային Ղարա֊ 
րագի ինքնավար մարգի խորհրդի գումարման 
Ա դ ր ր ե ք ա ն / ձ Լ Ի ՚ ^ Պ ^ զ ի ^ ո շ հ ^ է ֊ 
ին վեըամի բ ո ւ ե ր . Համար, Գիմումր ոչ մի Հակասութիւն չա նէր դ ործաք սա,մ 

նւսղրո, թեան նկատմամը, այն արաայայտում էր Ադրրեքանական կայսրու թեան լծի 

տակ տռչպւուող հայութեան արդար պահանքր– 
Լցախեան իրաղարձութխններր քէ՚՚յն արձագանգ ստացան Հայաստան*՛ մ. Մէկ 

0 ը % Փ ե տ ։ ։ ա Հ ի ՈՓ*. ^ անի Աղատութեան Հ ^ ^ 
Հ լ մաըաեդ աոաքթ Հանրահտլաքը "(՚ր դեկաՀարոէ մ էին խ Մ ո ւ ր ա ^ . Ա ^ 



իեբոսմ երկրի ղեկավարութեան նկարներդ վանկտրկ՚՚՚մ էԼենին^ էՊարաիա* 

*Գ,,րրաչ«վ> բառեր,., Հաւաաի աոադտսԱ՚ներր այրուցք՛՝" Փեարա արի ՝2\–ի ՚ ՚ ր պ ա 

մեցյեապ, երր աբցախաՀայութիւնր որակոէ եց ճեայրայեղական» եւ կենար,նր ,,կ.,ե;յ 

չայն համագործակցութիւն հտսաատե, ադրբեջանական ղեկավարութեան Հեա, ամէն 
կերպ Քանդակե,ով, ապա ՀրաՀրեյով Հակահայկական քաղաքականութիւնդ Հ ա ն ֊ 
րաՀաւ տքներ ռ մ թկ ել արծարծում կին կենտրոնի բա,յա յա յա Հակահայկական ղոր՜ 
*ե,ակերպի դէմ քայլեր ձեռնարկելու խնդիրներ, սակայն Հայ ժողովուրղր րմբ,ւնու– 
մով վերաբեբուեց Փետրուարի %/ք Գոբբաչովի դ՛, ասա,,ւթեան կոչող եր,յթին, գա -
դ արեցրեց հանբահաւ աքն երր, նորից յոլսար՚վ, որ վերքապէս կենար,,նր յենու ե,ով 
պատմական ճշմարտութեան վրայ. Հարցին կր մոտենա յ քրքոլթեամբ։ 

Արց ախեահ շ ար ժմա ն աո աքին փ ոպա մ Հ անր ապ Լաութեա ն կ ո մու նի, ա ական ղե -
կավ արութիւն,, չցուցաբերեց չրքաՀայեցու թիլն ե, կամովին ղիրք՚՚րր ղի քեց արդէն 
մեծ վստահութիւն ձեոք բերած չ արմ ման կադմկոմիտկին՛– ֆսւստՕրէն եր կրում 
սաեդծ" յ եց եր կիչխանութիւն, ^արաբադ* կոմխոէն իր բազմաթիւ ենթակաոոյցնե– 
րով վերած ուել էր վւաոաական իշխանութեան, որն է, պայմանաւ որեց նրա Համադ– 
ղային կարգավիճակը՛ Նոյնիսկ այս պայմաններում, հակա/լակ ադրբեջանական իչ • 
խանութիւննեբի, որոնք միաձոէ ր՚ւե, կին ՀակաՀայկական չարմմանր. Հանրապե-
տութեան ղեկավարութիւնր հեոո, մնաց շարժումից, ինքն իրեն դրեց սա արի կաբ– 
ղ ավիճ ակու մ եւ հեղ ին ակաղր կա եց: կենտրոնր ղ՛, ալով չ արժմ ա ն համադղ ա յին բն ոյ– 
թխյ ր խոդ հետեւանքները, որպկսղի սկգբնաւորման չբ է ա՛հ Ում խեդղկբ չաբժոլմր, 
նախապատրաստեց ԻԼ թոյ/ատրեց Փետրուարի ՚2&–ԳՏ–ր Աումգ Ոէյիթա մ իրականաց-
նելու կոտորած, որբ այն կոծկերււ, Համաշխարհային Հասաբակոլթիւնից գոհերի 
քանակը թ աքցնե,ա նպա ասւկով յա յտար՚՚՚բեց, թէ սումդ այիթեան Հան կ ար ղ ո ւթիւ ն " 
ներին» կոհ են գնացեք Ղ՜ Հայեր, նա ել ադրբեջանցիներ֊ Մինչդեո Ագատութե՚՚ւն 
հրապարակում հնչած վկայութիլններբ հալ աստում կին Հարիւրաւոր գոհերի մա-
սինյ էարժումր ՚.՛.ադրբեջանական դ ործռնով» խեղդ եր,ւ սադրանքներ,՛ նոր թավ։ էին 
ստանում–, Ա մբ ո ղք Հանրապետու թիէ նա մ դրանցւ ում կին թունաւոր՛" մների բազ-
մաթիւ ղկպքեր, հանրապետութեան ադրբեջանցի բնակչութե՚սն «ծանր» վիճակի 
մասին Հաղորդագրու թիւննեբր սփուում կին կենտրոնական Հեէւուսաատեսութեան 
եւ մամա ,ի Էջերու մ։ աճ&թ՛ Տունիսի ճն՜ին հայ 4ողովուրղր տոնեց իր աոաջին յաղ-
թանակըւ Նրա կամքով դ ումաբուեց ՀԽԱՀ Գերադոյն խորհրդի արտահերթ նստաչր– 
ջ,սՆ. որբ որոչեց Համաձայնութիւն տայ ԷՂՒՄի մէսրղկոմի մայր հայրենիյ.էին վերա՛ 
մխսւորուե,ու որոչմանր ել դիմեց կենտրոնական Գեբագոյն խորհրդին Հաստատե-
լս, ժոդովրդի կամքի արտայայտութիւ ն որոչոլւիւերր•• Դ-ժբախաաբսւր նւսխապատ– 
րաււաական այս քրքսւն,, էււննկէււէո էքնաց արդաիէետն շարժ՛է,՛էն կաղմկաքիս,Էի ուչաղ– 
րութխնից, ոբովՀետեէ Հայեացքներ,։ բեէ եոու եղին $ քէԼլիսին (ք՚՚սկուայա մ գա. մար– 
Ուեքիք ԽՍՀՍ վերագոյն իւ,։բՀյ։ղի նախագահութեան նիստին՛. Հայ ժողովրդի ներ-
կայացուցիչներ ՛Լ– Համրարձումեանր, է/. Համրարձա մեանր, ՎՊետրոսԼանր ԼՊ.ՒՄ/՛ 
մարգկոմի յսսրւոուդար Ց ՚Պսդոսեանր թէեւ. ջանացին գ որրսւչովեւսն բիրս։ մտածո– 
ղութեանր հասու գայ,ձնե, Արցախեան խնդիրր, սակայն նիստն ալ տրտու եց ԳորրԱէ– 
ձ՚՚ՎԻ կուղմտծ սցենարով–. Գլխաւոր դերակատարի ցանկա թեամր ու թելադրանք,"/ 
մերժուեց արցախահա յա թեան արդարացի պահանջր, այն որա կա եց սոցիաք-տնս՚ե– 



է է Վ Հ ր ՞ ք Ւ Կ դէկՀԽւթէ,^ Ր ն , ; , , ւ ն հ կոմունիստական վ 

" ; ՚ ^ ք ՀԽԱՀ Գերագոյն խորհրդի Հ -

հերթ նոտաչրքտնր, որր մերելով խԱՀԱ ԱաՀմանադ լ,,, լթխ նէ,լմ փ / ւ փ ո խ ^ ձ ն ե ո 
մտցնելու րնտրաթիլնների նոր կարգ սաՀմանելո, Հրամանագրերդ ռրոշեց, Լ, 
հանրապետութիւնով կեանքի կր կոչուեն կենտրոնի րնղունած այն սրումներ,, 
ժիայն, որոնք չ&ն հակասի հանրապետութեան շահերին: 

ա * թ . իրադարձ,,ւթխններից ծանրագոյնր 200.(#0 բոնագաղքհւլաեների ներ-
գաղթն Էր հանրապետութիւն; Հայ նի ղեկավարութիւն,, թէեւ միիցաոումներ 
մշակեց խնդիրք, յո, ծերւ, րոնաղաղթոլաձների համար տարրական կեն պայման 
ներ ստեղծելու ու ղղութեամր, սակայն ամբալք ծանրութիւն,, իրենց վրայ վերց-
րին ՚,Ղարարս,ղ» կոմիս, Էն ու նրա մասնաճիւդեբր կենտրոնր անտարբեբու թխն 
դրսեւորեքով հայութեան զանգուածլոյին տեղահանութեան նկաամամր, նախա-
պատրաստում Էր ն,,ր հարուածէ 

Արցտխեան չարժումր հայութեան 1Ծամեայ պարտադրուած ,ո.ութեան արտայայ-
տութիւնն Էր, Շարժման սկիդրր դեքւեւս շէր կանխորոշեք նրա քուն էութիւնդ Հ ա ն ֊ 
րաՀտւաքնեբի մասնակիցներր չէին է, կարող մտածեր որ պայքարեքով Արցախի վե– 
րամիաւորման համար, փորձ է արւու մ կոտրել բո,չեւ.իկհան կայսրութեան ժողո-
վուրդների րո.նադ ատման մեքենան, որ պայքարե/ով Արցախի համար, օրա կարդ է 
րերւում կոմունիստական վարչակարգի մերժուած սկզբունքի ժողովուրդ ների ինք– 
նորոչման իրաւունք,,, որ արցտխեան խնդրի րարձրացումր հէնց ինքշ Հ 

այկական 
Հարցն է, տարիներ չարս, ն ակ խեղդուած մի խնդիր, որ քմահաճօրէն ոդաադործու ե, 
ք խորհրդային դիւ տնադիաութեան կ ոդմիէ^է ԼԼիւէք է հհ ի* Լ ւս ն շարժ ոէ.մր ^ այ յյ–/ ա Հ^ւսր– 
ցի յոլծման նպատակակէտի վերածուեց 1Տ8Տթ Նոյեմբերի ՚22֊ին, երբ Ժողովրդի 
պարտադրանքով ՀԽԱՀ Գերաղոյն խորհ,,ւրդր Օրէնք րնդունեց <մ)»մանեան Թուրք– 
իայում Հայերի 1015 թուականի ցեղ 

տսպանութեան դատապարտման մասին՝&\ Միա-
ժամանակ առաջարկութիւն էս/աւեց դատապարտելու 15)1 .̂ հայերիցեղասպանու– 
թիւնր–, ^ԽԼ/հ, Գեբագոյն խորհրդի որոչմամբ Ապրիլի ՝1Հ–բ այդոլյես, դառնալու էր 
ս/նմեդ դոՀերի յիչատակի օր–. Առաւ ե, գնահատելի էր Գերագոյն խորհրդի որոչո, մր 
՝>սյկաՀ,էէյկակւսն բո,որ, յատկապէս \\քձ\թ– Ա արտի 16–^ Լք ւ,սկա այի ել Հոկտեմբերի 
1ձ–ի կարս ի պսւյմւսնադ րերր ապօրինի ճանաչելու «11.^1 յ՚սնձնաժոդով ստեդծեյու 
մասին՛. 

Այսպիսով, (Լրցախեան չարժումր որդեգրում էր Հայկական Հարցր լուծելու դա– 
դափ ար ախօսո ւ թի*, նրւ կենտր,,նր, բնական է, որ իր է*սԿ մեէլքույ չարժումր 
ՏԱւսունացման վ,է,լ, մդե,ւ*ւն սլէաք է ^*այէր թչնամանքով ել Հայութեան ագգային 
ղ աղ ա վ՛ար աիւՀւս ութ իլ. նր դ իաարկելու էր ծ այրայեդական ու աղդ այնամո,ական՛. 

Շարժման, ասեք է՝ Հայկական Հարցի րււծման վերրնթաց ու դին խաթալւո\եց, 
կանգ սա աւ Դեկտեմբերի "՜ի աղէտալի երկբաչարժի հետեւ անքով՛. 27000 դոհ, քւՅՕՕՕՕ անօթեւան, 17% բնակֆոնդի աւերում, 170 աբղիւնարերական ձե՚ւնար– 



՛ասր 
աքաւ– 

ա– 
• աՆ էււ\է՜ 

, ա ս ա 1 2 0 0 յ ա * . * * – * * " I 1 . ՝ " ՛ » ՛ " * ^ Հ – ՛ ՛ " 1 ^ 

. . Հ Հ , – ) ^ ւ ւ ւ ՚ ւ ձ ձ ,;< *թ<՚ռ 

I4; ^ * ՛ – – ՛ է 

, / հ , , Հ Հ – * ^ – է ՞ ^ ՚ ք * ^ է ձ ; 1 է ; 
/ , ՚ ՚. Լ * յ ր դ ի տդգայթ ագատ^քբական պայքար,, Աագրանքներր յաիը 

է 1 ք ձ յ ք ։ հ ի ^ թ խ նները ք ա ղ ա ք ա ց ի է 
՚ Լ Հ ա Հ ք , Հ ա մ ա շ խ ա ր հ ա յ ի ն կարծիքը Յ է է 

Լ ք – ^ * կնքածների ա արտաքսման գործողութիւնը։ 

Գակենաբոնի եւ աղվանական ազգ^յնամո^թեան եբագլ քաղաքականդ 
թինն Էր. Եթէ Աումգայիթում րանակն երեք մամով, ապա Բաքւ»լմ 

փԼ»է"րԷնկենարռնր սատար կանգնելով ա ղ վ ա ն ա կ ա ն ոճրագործներին Հ , Հ 
ըապեաութեան երկու քաղաքներում կ ա զ մ ա կ ե ր պ ի ցեղասպանութիւն, իսկ բ ո * 

Հայկական տարածքներից սկային արտաք,,ե, ընիկնեըին, որոնց տեգը հ ա պ ճ ե պ ի 

ղբ աղկնում Էին քոչ ու որ ցեղի ներկայացուցիչ ներր, , Ա լ ւ՝ 

գարնանը Հայ քաղաքակֆ կեանք մուաք գործեց նոր կուսակցութիւն 

Հայոց Համազգային Հ ա լ ո ւ մ ( Հ Հ Փ ) ւ Աըգկն րանտերից ե ^ ա ր ա բ ա դ » 

կոմիաէի ըոշոը անգամները ներղրա, ուեցին նռրաոաեղձ կուսակցռ թեան վ ա ր Հ ո ւ ֊ 

թէ"էայկ1կան Հարցի զարգացման խոշոր իրաղ տրձութիւնր աեղի ունեցա, • 

Դեկտեմբերի 1-ին Հ Է Ս Հ Գերագոյն խորհրղի եւ Արցախի Ազգային խ ո ր հ , " / ի 

աեգ նիստը ՀՀ եւ է Խլնային Հարարաղր յայաարարեցին միաւորուած, կենտրոնը 

ցոււյարերեյով Հայկական Հարցի նկատմամբ իր թշնամական վ ե ր ա բ ե ր մ ո ւ ն ք ը , 

\ ա թ ֊ Ցունո, արին չ ե ղ Ա լ յայս,արարեց այգ որոշումը, ոըը սակայն արգեքիչ ազգե– 
ց ո ւ թ խ ն չունեցա, իրաղարձութխննեըի յետագայ զարգացման վ բ ա յ . Աւե/ին, ժո-

ղովրդական /այն շրջանները եկան այն եղ,,,,,կացութեան, ս ր ի ր մայրամուտին մսաե 

ցող խորհ,,գային կայսրութեան փլատակների աակ շմնա,ու. համար անհրաժեշտ Է 



ք 

7 Ն " Ր Ղ է Է ՚ - ՚ ՚ ՚ Հ հ ՚ ր Գ ՚ ժ նախագահ րնտրոլեց լ. Տկ, ա ք . ս-ին Հ ն ի ա 1 յ / . Լ ա Ն 

իԽակ^թեան 9 4 < % արտայայաոլկ անկախութեան ,պ,ոին ա 1 թ . Հոկաեմրերին 
հանրապե Հեան նախագահ րնարոլեց Լ. Տկր Պեարոոեանդ Գեկաեմրե– 
(փն փլուզակ ԽԱԼՄք. եւ նրան փոխարինել կր Անկախ Պե,,,ութի՛ նների <ամա\ 
ղ ործ,սկցա թիւնր (ԱՊՀ), ,,րք, կեանքի կոչակ Գեկաեձրերի ՚^-ին Աքմա-Աթայու մ, 11 
անկախ պե,,,,,լթխննհրի ստորագրած համաձայնաղ րո,( 

Հայկական պետականութեան վերականգներ խո չոր իրադարձո, թիլ ն կր; Այն 
Հայկական Հարգի ր,լծման նոր փա Հ ՚»մրագր,,լ,/ն Էր, ժողովրդի կամքի արտայայ-
տութիւնդ 71 աարի անց հայ ժոդովոլրդր հտսաւ իր ք՚ագձայի նպաաակի իրագործ– 
մանր եւ ոեփական պետութեան գոյութեան պայմաններում ձեոնս,մուխ եղա, Ար– 
ցախեան հարցի ,ուծմանր, այն դարձնեքով անկախ պետականութեան ամրապնդման 
Հայկական Հարցի ր,լծման դրալականր։ 

Հայկական Հարցի ագգային ազատագրական փուքի կ արել որ իրագ արձութխ ննե– 
րր եա ւալւում Էին Արցախում Արցախեան շարժումր, որ անցեք Էր հասունացման 
փուք, համայն հայութեանր րերեց այն կարծիքին, որ Արցախում կ չուծոլեքՈւ Հայ– 
կական Հարցի մի հատուածք,, կենտրոնի ել ադրրեՀանական ագգ այնամոր,ւթեան 
սադրանքներին ի պատասխան, 1991թ. Աեպտեմրերի 2-ին (քտեփանակերտո, մ գու-
մար,, է եց մարգային եւ Շս/հումեանի չրքանային խորհուրդների համատեղ նուոայր– 
իսն. որանդ րնդա նա եց Վեէւնային Հարարադի հանրտպետա թե ան հռչակման մա– 
սինշ հռչակագիր: Այն, միջազգային դիտորդների ներկայութեամր, հաստատուեր 
՚հեկ աեմրերի \§–ի հանրաքուկով, որտեղ Արցախի հայութիւնր միաձայն րնկէրեց ան-
կախութեան ուղին՚. Յունուարի ՛ձին հոչակուկ Արցախի անկախա թիլնր ել 
րնարու եց Գերագո յն խորհա րղ Արթիւ ր Ակրւոչեանի նախագ ահութեամր : 1(302՜ 
աձթթ Արցախի հարցր միքագգայնացու եց. \Գձ2թ. Արցախե 

ան \իէՈտ*ւ,՝\արցր չոլծե՜ 
քու նպատակով ստեգծու եց Աինսկի խա մրր, որր ինքնին նշանակում կ , որ եւ րոխոր– 
հուրէչր Արցախեան գերխնգիրր առանձնացնում ք յեախորհրգ ային չրքանի միւս 
խնդիրներից, հիմք ունենալով հիւէԳււսհարցի պատմական, իրաւ ական արմաէոներր; 

Ա գրրեքա նի ղեկավար,։, թիւնր թիկու նքու մ ու նենաչով թա րքիայի պաշւոպանոլ– 
թիւնր, վարձ՛է ւմ Էր խնգիրր /Ո1 ծել ,ւ ւսգմական ճանապարհով՛. Ակ սա եց աղ րրեք տնա-
կան րանակի չայնւսծաւաք յարձակումր՝– երկրամասու մ կա,ւ ավարաթեան լի– 
աղսրոլթիլններն սաանձնեց Պաշտպանութեան Պետական կոմիտկն Դ • ՝$ոչարեանի 
գքխա լ ,,ր ութեամր: Համայն հայութիւնր ՛՛ւ ժերր կենտրոնացրեց Արցախի պաչտպա– 
նո,.թեան համար ւ Արցախ կին շտապում նորանոր քոկտաներ, հայ ագաաամարտիկ– 
ներրցո, ցարերու մ էին հերոսութեան եդակի օրինակներ՛. 1992թ. ձմեռային հգԱր յ՚՚՚ք՜ 
ձակմւոն չնորհի, , Փետրա արին ոչնչացա եց քէ/ոքաքուի ռազմական յենակ էտր, Մայի-
սի Գ-ին ագաաադրոէ եց կուչին՛. Պաաասխանեքով \.ա՝6թ. ագրրեքանական րանակի 
քայնածալայ յարձակմ՚՚՚նր, հայ սւղաաամարտիկներր ազատագրեցին Ա՚արաակերաի 



չրինի մեծ մասը, աֆլանափոխուած Հայկական տարածքներ Հեքքաքտրր, ԼաչյէՆր, 
Ոէնչ ացո ւ եցին Ա՛Ո ամԻ– Ֆ/պ՚՚ւքիի >Կ"՛ է՝աԸէ" ՚ Ի ՝ ^է՛՛՛"V*^ ՚՛՛"*™^ ^ " " ՚ ՛ ՚ 
րր, որոնց Հսկողութիւնը անցաւ Հայկական ուժերի ձե,ւքր, Ադ րրեք տնական ր տնակի 
խայտ աո ակ պարտութիւնր անկարող կր փրկել փորձ,,, ած խորամանկ Հ. Ալիե, ր, 
որին ւաթձ ընտրեցին Աղրրհքանի նախագահ* Աղալով, որ ոագմական ճանա՚դար֊ 
Հռվ ՀնարաւՈք, $ իրականացնել ծրագրերը, դդա շանա/ով, որ Հայկական ուժերը 
^ազատագրեն րռնագաւթուած նորանոր տարածքներ, ւաթ– Մայիսի 1%-ին, Ռա– 
ս ա աո անի մ իքն որ դ ութեամը, Համաձայն,,, եւք դինադ տղ արի ա ո աքար կին է ԱկէՈ ւ եց 
Արտրսխեան Հարցի լուծման դիլանաղ իտտկան փոլԱՈ 

Արցախեան Հերոսամարտ/, Հայկական Հարցի աղաաադըակ"էն պայքարի նոր 
փաղին րերեց նշանակաշի նուաճումներ. Աշխարհի աո. աք աղ Է մ Հաււարակութիւնր 
րն գ ունեք ով հայ ժողովրդի արղար պայքարը, անկարող Էր դուրս գաք միքաղղային 
կաղապարներից էէ Արցախեան խնղիրր տանելով ք ՚ ա ն ա կ ց ո ւ թ ի ւ ն ն ե ր ի ՛ի ուլ, փոր-
ձում Է ք, համողե/ տարածքային ամրողքականութեան միքաղղային նորմերր թմրկ՚Ա֊ 
Հարող ադրըեքտնական քարողշաթեանր, որ Արցախում միքաղղային յարարերու-
թի, ններր հանդիպեք են ա՚ՀԱ՚նձնայատուկ իրավիճակի, որտեղ Ժողովրդի ար է. ան 
ղնով ձեււք ր եր,՛լած անկախութիւնը ժող՚՚վ՚՚ւ րդների ինքնէէրոչման իրաւունքի նոր 
դր,էեւորո, մ կ, իրաւունք, որն Համարժէք կ ս ա Հ մ անների ա նձ ե,ւ ն մխե լիութեան դոգ-
մային եւ. Հաշուի պէաք կ նստել Ժողովրդի կամքի Հետէ 

Ադատադրական անձնադոհ պայքարի դնով. Համայն հա յա թեան քաքտրի պայքա-
րի շնորհիւ Հայկական Հարցի Արցախեան հաաուածր թէեւ ոշ վեըքնական, րս՚յւյ քու– 
ծ,., մ ստացաւ եւ Հայութեան Հայրենիքի մի Հատուած ր փրկի լեց պտնթու րքիղմի 
երախից, ստանարէվ ադա ա ո, անկախ ապրելու իրաւունք՛ 

Հա յկական Հարցի ա զ ա տ ա գ ր ա կ ա ն լի ալը թէեւ չի ս ոարտո ւե լ , չի 
գըանցուել նրա վերջնական յա ղթանակը , սակա յ ն ակն յա յտ է, որ հա յ ժո-
ղովուրդն իր բ ա զ մ ա դ ա ր ե ա յ պ ա տ մ ո ւ թ ե ա ն ը ն թաց ք ո ւ մ հեւոեւԵլով 1918թ. 
մայիսեան հ ե ր ո սամարտերի օրինակին , կերտեց իր ա զ գ ա յ ի ն գ ե ր խ ն դ ր ի 
լուծման հ երոսական ճ ա ն ա պ ա ր հ ը եւ կազմա ւ ո ը ե ց հ ա յ կ ա կ ա ն երկրորդ 
ա ն կ ա խ պետութիւնը ։ 

Յ Ո Վ Հ Ա Ն Ն Է Ս Յ Ա Տ Ի Կ Ե Ա Ն 
Պատմական Գիտաթիւնների թեկնածու, Երեւան 

1 Աղոնդ Ն–, Հայկական հարցի լուծման շարք. Երե, ւսէյ, 1989., էք 93*94 ւ 
2 Նոյն տեդըւ 
3 Խուրշուդեան Լ., Հայկական հարցը, Երեւան, 1995, էք 05– 
4 Խ ուր շուղ ես՚ն, նշա աած դիրքը, կք 65-^0; 
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ՎԱՀԷ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆԻ 
«ՊԱՐՈՆ ԿԱՐՊԻՍ» ԹԱՏԵՐԱԿԸ 

վիպական ու թատերական իր գործերով, ՎաՒւէ Պէրպէրեան ժամանակակից մեր 
գրականութեան մէշ ծանօթ անուն Է աւելի ցան երկու լոսւսնամեակէ ի վեր. Անոր 
անունը արձանագրուած Է գեղանկարիչներդ լուսատախտակին վրսւյ եւց (՚) 

ԹԷեւ Վահփն անմիջական | |րշանակը$ աւելի բան 30 տարի է ի վեր Լոս Անճե– 
լըսՕ է, հարաւային Քալիֆորնիան, սակաքն անոր գրական ու բեմական արտայւսյք 
տոլթիւննեըը չեն «բանտարկուած» աշխարհագրական այս տարածքին մէշ, այլ 
տարած ք գտաՕ Են հայկական այլ գաղութներու մէջ, որոնցմէ Լիբանանը. ՎահԷ– 
ին ծննդավայրի ու ա գ ա տ ն ե ր ո ւ ծլաըծակման հողի հանգամանքներով, բնական 
կարգով իւրայսւտուկ տեղ ունի թէ իր կեանքին Եւ թէ գրականութեան ճէք. 



Վերջին 10-15 տարիներուն. գրող Վահէն մեր գրադարաններուն աւելցուց վի– 
պակսւն գործեր, թէել անոր «առաջին ււէր»ը թատրոնն է, որան հրապպրը ցինթ 
ներգրւասւծ է պա տանու թեան աշակերտական օրերէն։ Յիշատակուած մօտիկ 
անցեալի® ան հանդէս Եկաւ նաեւ կատակերցական-կւստակաբանական քանի 
մը Օհնախօսութիւննետվ, որոնցմէ գոնէ առաջինը ունի գրական արժէք ու արժա-
նից <մենախօսութիւները հասարով շեն հրատարակուած, այլ մատոլցուպճ են 
տեսաերիգներով)։ 

Եւ ահա. ՁՕՕՑի սկիգբը. Վահէն վերադարձաւ իր«ւսռաքին սիրոյն» թատրոնին 
ու Լոս Անճելըսի շրջանին մէք բեմ հւսնեց «Պարոն Կարպիս» թատերախաղը որ 
ներկայացուեցաւ աւելի քան Երեց ամիս (հազուադէպ երեւոյթ ու ուրախալի նուա-
զում նոր Ժամանակներում Սպասեփ է, որ «Պարոն Կարպիս,,ո այցեւէ նաեւ աս 
գաղութներ։ 

•՛Պարոն Կարպիս«ը երեք կերպարներ բեմ հանող թատերական գործ է (կը յ ա ֊ 
ստնբ. որ անիկա լոյս տեսնէ առանձնատիպ); Անիկս, ներկայացուեցաւ երկու 
խումբով, այսինքն, ներկայացման տարբեր օրերու ի | ա ք ա 1 ի ւ ր կերպաըր 
մարմնաւորեցին երկուքական դերակատա՛րներ, ինչ որ իւրայատուկ պարագայ է 

Տերանգ ն ե ր պ Ւ Ո 1 թ Ե ա ն ՈԼ Գ Ո Ո ծ Ի ն մ ե Կ ն ս ^ ա ն ո լ 0 ե ա ն ^ւուաւ տարբեր 

ւ Ւ ո Տ ւ Տ Տ Տ ^ 0 ե ր ա ա յ կեդրոնանւպ թատերակի 
ՆԵՐԿԱՅցՏՈՒՍԻՆ վրայ, այլ պիտի աշխատինք լուսապակի տակ աոնեւ թատե-
րակը իբրեւ գրական արտայայտութիւն, այն համոգումով, որ «Պարոն Կաո֊ 
պիս»ը նախընթաց գործերէն տարրեր ու գխՏեր շարունակելու կողքին Վահէին 
գրականութիւնը քանի մը ցւպլ յառաջ կր տանի։ | Ղ 

օ հ ^ Տ Զ է որ մեր գրականութեան մէք, յատկապէս սւիիլ«. 
ԱԻե1 , է 1 Ո Լ Մ ւ ս ն ^Ի Կոայ. մեր գրողներուն նախասիրութիւնը 
Թ Տ Տ Եւայլն) ե ւ բ ա ն ա ս տ ե ղ ծ ո վ ն ^ ա փ ա Հ 

^ Ե ր ա կ կը գրէ, արդէն յանդուգն գործ կա-
տարած խ ^ ա որովհետեւ ան պէտը է բեմական գործի յղւսցքը ուզենա, ապա 
±ԱՔ ( յ Ա է , Ո Ր / ե մ ա Ո Ո հ ք Ի մ Ը գ ր ո ւ թ ի ւ ն ը գրաւէ, յ ե տ ո յ & կարենայ թա– 

Բ <՝ <<ապահ^վեր, գործը ներկայացնելու համար– Ա ւ ե Հ դ Հ ք ա ր 
ա ն հ Ա ՛ է " ^ Գ * մ ա Ր դ Ա խ ո ւ մ ո վ բ ա ւ ա ր արու ի .այլ 
Տ ր ո ւ հ ^ ո ո ն Է Է Հ ՝ Հ " Գ Ի զ և յ ր Լ ա ւ ի Փործաքաըին ու ըստ այնՏ ար ՛ 
մ տ ա Տ պարագային, Վահէն միայն նուացագան յւսփոկ 
տահոգուած Էր ա յ դ հարցերով, որովհետեւ թատերակը հիմնուած Է երե, 1 ո Տ 

I X ® է Տ ^ ը ի ^ ը . . . նոյնին,Լ հեոինակն Էր։ (Այս նշումներո >ենօ 
գնահատական, ^ Ա է ^ 



ւոերակին գործողութիւները։ Թատերակը, սակայն, կը տարածուի բեմէն անդին 
Եւս, որովհետեւ կան նաեւ բացակայ տիպարներ օրինակ կան երկրորդ զաւակը 
Շանթն ու անոր զաւակները, կան Պարոն Կարպիսին ընկերները, բարեկամները, 
տունէն արտաքսո ւած Եւ ուրացուած դուստրը Շովիկը, իր հոգատարութիւնը 
յանծն առած կին մը Հերմինէ, մինչեւ անգամ ութ տարի առաջ մահացած կինը 
եւայլն։ Անոնք ընթերցողին-հանղիսատեսին կը ներկայացուին յիշեալ երեքին մի– 
քեւ խօսակցութխններուն , բախումներուն ա անոնց կատարած պատումներուն 
ճամբով, եւ նոյնքան կենսական ղեր ունին գործողութեան զարգացման մէջ. 

Առաջին պատկերներէն իսկ, հանդիսատես-ընթե՚ւցողը կր ներգրաաւի յիշեալ 
երեք սերունդներու բացայաւաօրէն արտասովոր յարյւսբերութիւններուն րւ բա-
խումներուն մթնոլորտին մէբ. ծերունի Պարոն Կւսրպիսը էապէս Լիբանանի հայ-
կական կեանքի որոշ մէկ ժամանակաշրջանի արտադրութիւնն է. սակայն ներկա-
յացուցիչը չէ ամբողջ սերունդի մը, այլ այդ սերունդէն որոշ «դասու» մր իր շրջա-
պատին մէջ ազդու հեղինակութիւն է Եղած (զոնէ ինց այնպէս կը է|ւսրծէւ նկարսւ– 
ԳԻՐԸ կերտուած Է որոշ ժամանակաշրջանի մը գործօններուն ագզեցութեամբ յԵ– 
տոյ ինկած է Նորթ Հոլիվուտ, ուր կ՛ապրի եոր Աշխարհին արտսաոցոլբեանց առ-
թած (ոչ միայն մշակոյթի ու մտածողութեան տարբերութեան հետեւանք ՛ բազմա– 
յ ար կանի տագնապները ։ Լիբանան ծնած ժիրայրը կազմաւորուած է ամերիկեան 
միջավայրի րլ ազդԵցոլթեան մէշ, դարձած է համ սպաս րանաւ արտ արհեստա-
վարժ. որուն համար, հօր ««նախկին կեանք»ին չափանիշները ընդունելն չեն. 
ծաղրանքի իսկ առարկայ կրնան ղառնաւ Երրորդ սերունդի ներկայացուցիչը կը 
ղիտուի իբրեւ ա նպատասխանատո ւ ընթացը՛. 

Հոս արձանագրենք , որ ճիշղ պիտի չըլլայ «Պարոն Կարպիս»ի կերպարներն ու 
արծարծած նիւթերը դիտել լոկ Լիբանան-Միացեալ Նահանգներ գիծին վրայ, 
նման տիպարներ եղած են ու կան նաեւ Սոլրիոյ. Պարսկաստանի, Եգիւկւոոսի, 
Պռլսոյ մէք, իսկ Հայաստանի մէջ վստահաբար կան անոր հարագատ տարբերակ-
ները...։. Վահէին ..Պարոն Կարպիսին ու անոր 0ւսռւսնգորգները Լիբանանէն ճամ-
բայ ելած են բնականաբար, որովհետեւ, ինչպէս նշեցինք արդէն, Լիբանանը Վւս– 
հէին ծննդավայրն է ու աշխարհին բացուելու աոաջին միջավայրը– 

Արդ, առաջին ակնարկով, թատերակին զարգացումը կը բխի երեք տիպարնե-
րուն միջեւ բախումներէն, հակւսղրաթիւններէն ու գիրւսր հասկնալոլ-չհասկնալու 
կացութիւներէ։ Իւրաըսսնչիւր հայր իր ժառանգորդին նկատմամբ ունի զայրոյթի, 
ւսնբւսւարարութեան ու դժգոհութեան հոգեվիճակ, որ մղում կ՚առնէ տարբեր իրո-
ղութիւներէ, Ենթահողէ եւ կացութիւներէ։ Միւս կողմէ, սակայն, մեծ հօր ու թոռ-
նիկին յարաբերութիւները ռւնին որոշ ներդաշնակութիւն. քսանամեւսյ Խաժակը 
աւելի հասկացող է զառամելու սեմին դեգերող մեծ հօր վարմունքին նկատմամբ, 
նաեւ ա ւ եփ մարդկային վարմունք ունի անոր հանղէպ, քան ժիրայրը, ան պատ-
րաստ է Պսսրոն Կարպիսին հետ գարեջուր մր կիսելու, անոր համար սուրճ պատ-
րաստելու, մինչեւ անգամ տան պարտէգին մէշ մեծ փոս մը փորելու, որովհետեւ... 
Պարոն Կարպիսին հանգուցեալ կինը անոր երեւցած է ու ըսած որ պարտէզին մէջ 
թաղուած ոսկի կայ։ Իրապաշտ ու գործնապաշտ ժիրայրին համար, նման մտա-
ծում անտրամաբանական Է, Խ ա ժ ա կ եւս հաւատքով չէ փարած փորելու գործին, 
սակայն պ ա տ ր ա ս տ Է մեծ հօր այղ ցնորածին քմահաճոյքին հետ քալելու, 
որպէսզի Պարոն Կարպիսը ի կերջոյ տեսնէ, որ պահուած ոսկի չկւսյ, չմնաց կնոջ 



տեսիլքէն բխսւծ Երագին պատանդը եւ ընդմիշտ չափսոսայ, որ պեղումը չկատա-
րեց : Այլ գիծի մը վրայ, հայկակւսնութեւսմբ տոգորաած Օհծ հայրիկ Պարոն Կար-
պիսին ագդեցութխնը բոոնիկ Խաժակին վրայ, աւելի ուժեղ է, ք ա ն որդի 
ժիրայրին վրայ, որ դժգոհ է Խաժակը հայկականութեամբ տոգորելու մեծ հօր ըն-
չացքէն ու գայն կը գիտէ իբրեւ կեանքի իրակաՕուբիւններէն, իրապաշստւթենէ 
մոլորում (կարելի է օրինակները երկարել); 

Յատկապէս Պարոն Կարպիսին ա իբրեւ անոր գաւակը ներկայացող ժիրայրին 
միջեւ բախումներու երկրորդ ու աւելի խոր. տեսակ մը ֆրէօտեան մակարդակը կը 
պարզոփ բաւական ուշ, թատերակի երկրորո արարի գրեթէ կէսերուն. երբ յան-
կարծ ուժգին թափով մը գլուխ կը ցցէ ընտանեկան գաղտնի ողբերգութիւն մը; Ի 
յայտ կա գայ, որ ժիրայրը Պարոն Կարպիսի զաւակը չէ, այլ անոր –.անուղղայ» 
աղջկան Շովիկին գաւակը, պատանի Օովիկը. ծնողքին կամքին հակառակ, ապ-
րած է սիրւսրկած մը, սակայն փբանանեան ծանօթ պայմաններուն մէջ, ընտանի-
քին պատիւն ու արժան ապա լու ու թի ւնը փրկելու Փորձով մը. Պարոն Կարպիսն ու 
կինը իրականութիւնները ծածկած Են ա շրջապատին առջեւ դերասանութիւն ընե-
լով ժիրայրին մայրութիւնը վերագրած են Ծովիկին մօր։ Այնուհետեւ, Ծովիկը ըն-
տանիք կազմած է արաբ երիտասարդի մը հետ Եւ հօրենական յարկէն արտաքս -
ուած, մերժուսսծ գա ցած է Ֆրանսա; ժիրայրին համար, մինչեւ ճակատագրական 
բացայայտոլմի պահը ան կը մնայ իբրեւ իր բոյրը; Պարոն Կարպիսին կողմէ քւս– 
նի մը վայրկեանի մէջ կատարուած քողազերծումը բնականաբար տակն ա վրայ 
պիտի ընէ յատկապէս ժիրայրին ամբողջ կեանքը, անոր համար դժոււսր պիտի ըլ-
լայ հաշտուիլ այն իրականութեան, որ իբրեւ քոյր ճւսնչցած Շովիկը խորբին մէջ 
իր մւպրն Է եղած, սակայն ան պիտի չհրաժարի անցեալին հետ հաշտութիւն կնքե-
լու հօր ուղղուած իր թախանծանքներէն. պիտի յաջողի ի վերջոյ գայն համոզել, 
որ իր տան յարկին տակ ընդունի արտաքսեալ Օոկիկը, սակայն այդ քայլին իրա-
կանացումը տեղի պիտի չունենայ այլ ողբերգութեան մը հետեւանքով, որ կ իջեց– 
նէ վերջին վարագոյրը.. 

Ինչպէս նշեցինբ, թատերակին զարգացումը մեծ մասամբ հիմնուած է յխեալ 
երեը տիպարներուն միջեւ բախումներու վրայ, որոնք ըստ Էութեան նոյնինքն հե-
ղինակին ներաշխ ար հին մէջ տեղի ունեցող բախումներու ւսրտայայտութիւն են 
ամէն բանէ առաջ։ Թատերակին բովանդակած պատմութիւնը Պարոն Կարպիսի 
կեանքին վերջին շաբաթներէն քաղուած մանրապատումներ, անոնց ծալքերուն 
ճամբով ի յայտ Եկող անցեալի դրուագներ ու կեանքի, մտածելակերպի տարա– 
գումներ, իրականութեան մէջ, կը կազմեն գործին յառաջամւսսի վարագոյրը 
միայն, մինչդեռ, թատերակին իւրաքանչիւր էջը կամ հատուածը արձագանգն է 
շատ աւելի խորը ինկող հարցերու, հոգեվիճակներու եւ ընդհանրական տագ-
նապներու. Ել, կրկնենք, այդ տագնապներն ու հոգեվիճակները հեղիՕակինն են 
անպայման, որ այս գործին ճամբով կը ներկայացնէ անհատ կերպարներու թէ ամ-
բողջ սերունդներու կենցաղէն ա մտածելակերպէն, այդ մ տած Ելակ եր պ Եր աՕ խա– 
չաձե ւումներէն յառաջ եկոդ կւսցութիւններ, հսւնգոյցնէւր 

"Պարոն Կարպիս,ը եթէ առաջին ակնարկով կը ներկայացնէ որո; ընտանիքի 
մըե ւ որոշ կերպարներու կեանլփ դրուագները, ապրած ողբերգակւսն վիճակնե– 



ոը. երկրորդ մակարդակի մը վրայ, անիկա կը բովանդակէ ժամանակակից շարք 
մը հստցերու, սփիւռքացած հայութեան կարգ մը հարցերին արձագանգները Եւ 
հոս Է ա հ ա ՎահԷ Պէրպէըեան գրողին գլխաւոր արժանիքներէն մէկը, հանդիսա-
տես –ընթերցողին համար, պարգ կը դառնայ, որ Վահէն ընդհանրական մեր կեան-
քին հետ քայլ պահոդ, հասարակական հարցերով տագնապող ու անոնց արձա-
գանգը թուղթին յւսնձնող գրող է։ Անոր «պատումը» խոր վերլուծումներու չի Օղեր 
զինք, ոչ ալ հարցերու լուծումներու հետամուտ Է, կամ կացոլթիւններ դատող-դա– 
տապարտոդ-գնահատող-քարոգող ; Պատմողի իր դիրքը ունի որոշ «կրաւորակա-
նութիւն», որ սակայն չի շփոթուիր անտարբերության հետ. բանաստեղծի պէս 
մատնացոյց ընող է ու թելադրող, մնացեալը կը ձգէ հանղ|աատեսին–ընթերցողին 

Թատերակին - նաեւ հեղինակին - ամէնէն ուշագրաւ յատկանիշներ ն մէկն ալ 
իր անսպառ ու վարակիչ հխմըրն է, որ կը համեմէ ամբողջ գործը, սկսելով առա-
ջին պատկերէն Եւ գործողութեան կ՚ընկերանայ գրեթէ իւրաքանչիւր ^ա ւսփոխի 
Այս ընելու համար, ան երբեմն կը ղիմէ ֆոլքլորիք տարրերու ու ժողովրդային ռա-
միկ (ոչ գռեհիկ) արտայայտութեւսնց օգտագործման. (Քանի մը առիթով, զայրոյ-
թի պահ ան արձակուած հայհոյախառն արտայայտութիւները կրնան գայթակ-
ղեցնել նման բառեր չակնկալող հանդիսատեսներ, սակայն անիկա չի կատար– 
Ուիր ժամանակակից Ժապաւէններու կամ թատերակներու մէք շաղ տրուած առա– 
տոլթեամր. այլ կեանքի իրականութեւսնց հետ քայլ պահած ըլլալու, որոշ իրա– 
ւկաշտութեան մը ղրուածքով); Վահէն ծիծաղ բաշխող է. երբեմն երգիծող սակայն 
ոչ չարամիտ հեգնող։ Այլ խօսքով, «Պարոն |արաիս ՝փն յաջողութեան մէկ գաղտ-
նիքը տխուր ու ողբերգական դրուագները գուարթախոհութեամբ ոլ մանր կա-
տակներով հանդիսականին փոխանցելուն մէջ է, գուարթախոհութիւն մը որ այլա-
պէս կեանքի դժուարին պաԻեր ապրած ու յաղթահարած, զանոնք արհամարհելու 
բարձրութեան հասած Վահէին մէկ հիմնական ւսրժանիբն է րլ արտայայտութիւն 
գտած անոր այլ գործերուն մէջ եւս։ 

Լեզո՛ւն, ըստ բաւականին վճիտ ու բեմական հայերէն մը, որ բաւական տուրք 
կա տայ ոչ-ուղղափառ խօսակցականին (չի մնարկոր, չեն ծգերկոր, խելքիս չի 
ււյառկիրկոր, պիտի ուտեսնէ տար, հէմէն-հէմէն քիթիս բերնիս վրայ կ՚երթայիէյոր 
եււսյլն։ Ի դէպ, նման գրելածեւեր կան նաեւ Վահէի նախորդ հատորներուն մէջ 
եւս)։ Կերպարներէն իւրաքանչիւրը ունի գինք բնորոշող լեզու, սակայն անոնց ար– 
տայայտչաձեւերը հագուադէպօրէն նաեւ կը հեռանան բեմական լեգուէ ու կր 
գտնեն գրական արտայ այտ չաճել. որ հագիւ թէ նշմարելի կը ղառնայ եւ. յամե– 
նւսյնդէպս, վնաս չի բերեր գործին։ 

Ս. ՄևՀԱէՐէ6ԵԱՆ. Լոս Ան6ելըս 

(*) Բագին իր Դեկտեմբեր 2005ի թիլին Էջերը բացած Էր ՎահԷ ՊԷրպէրեանի 
նկարչական արուեստին առջեւ։ 



է հ * Լ57 ԲՕւ^ւէՍ 

«օստ յաօոտ հււ 13 աՏաք ա 
ա ձռոհ էհտ տաշ աէ® 

ԱՈ քՒ1ա (16 / յ ա էյ/ 
Տ շ պ շ ա ՚ ա 

լյո ճձօա տս* տօս«տտ 

ՍԵՐԺ֊ Տ Տ Ա ՝ 
ՇԱՐԺԱՆԿԱՐ, 
ԹԱՏՐՈՆ, 
ԱՐՄԱՏՆԵՐ 
ԵՒ ԻՆՔՆՈՒԹԻէՆ 

ՏասնամեակներԷ ի Վ ե Ր 
Սերժ Աւետիքեան բեմի եւ 
պաստառի վրայ է; Իր վերքին 
նկարահանումը ուշագրաւ էր, 
գոր խորագրած Էր «Նոյն ջուրն 
ենք խմել Ամենայն պարգու– 
բեամբ՛ հայ բեմադրիչի մը վե-
րադարձի պատմութիւնն է... 
վերադարձ՛ իր նախահայրերու 
հողն ու գիւղը։ Առանց պոռոտ 
գոյներու ել զգայականու-
թեան, իմանալու եւ իմացուե-
լու ձգտում մըն Է այս ժապաւէ-
նը, որ հարց ականներու վրայ 
կը բացոլի։ Աւելի պարզ, ոչ– 

քարոգչական, այլ հոգեբանա-
կան, ընկերային, պատմական 
Ել մարդկային հաղորդակցու-
թեան փորձ մը, աշխարհի մը 
մէշ ուր չարիքներ մւսրղոց եւ 
ժողովուրդներու միշեւ ան ՛ 
ղունդներ փորած են, կեղծիքի 
վրայ բարձրացուցած են ան ՛ 
հանդուժողութեւսն պատ։ 

ներգաղթած ընտանիքի մէջ 
ծնած է ՍերՅ Աւետիքեան եւ 
տասնըհինգ տարեկանին վե-
րադարձած Է ՖրանեԼս։ Հայաս-
տանի մէք աշակերտած է 
ֆրանսական թեքումով վար-

ժարան, իր ուսումը շարունս– 
կած I Ֆրանսա. աւարտած 
երկրորդական վարժարան, հե 
տեւած Է ւսրհԵստագիտոտ 
թեան, ապա ստացած Է ֆրան 
սական երկրորդական ուսմաէ 
գրական վկայական։ Աշակեր 
տած է Աէօտոն քաղաք ի 13ա 
տերական արուեււտւսնոցը 
Աանուկ տարիքէՕ սիրած 
բաւորոնը, Հայաստան ըրած 
իր նախ աք այլերը։ 

Կ՚ըսէ յտէ եղած Է ամչկուո 
Երթ հարց կը տրուի 0է, եթ 
այդպէս Էր, ինյպԷ՚ս կրնար բեւ 



ս ո ակ 

ելլել։ Կը բացատրէ որ «Երբ 
համարձակ էս. բեմ կրնաս ել-
լել, ա;ղ մէկ բան է, սակայն 
զգալով այդ ընել արդէն այլ 
բան Ի>։ Այդ զգալով ընելու ճի-
գը կը յւստկանշէ Սերժ Աւեւոիք– 
եանի կենսափորձը; Եւ այս ձե– 
ւով սկսած Է արուեստի աշ-
խարհին մէջ իր ընչացքը, 
թատրոն, շարժանկար, բեմագ– 
րութիւն, հեռատեսիլ, բացուե– 
լով տիրական կերպով ֆրան-
սական միջավայրի վրայ... 
Ինքնատիպ ճեւով կը մերոփ 
իր բնակած երկրի կեանքին. 
«Կիտնւսլ պահել Տիշղ հեռաւո-
րութիւնը սեփական մշակոյթի 
Եւ բնակած երկրի մշակոյթին 
միջեւ, ո՜՛րն Է այն կամուրջը որ 
կը թոյլատրէ անցնիլ մէկէն միւ-
սին. կամ. ինչպէ՞ս մէկը անցնել 
միւսին մէջ, ինչպԼ ս հանղիպիլ 
մեր պատմութեան, եւ զայն 
գտնել»։ 

Այն հարցին թէ ինչպես կա-
րելի է չկտրուիլ սեփական 
մշակոյթէն, մերուելու ընթացքը 
չհասցնել ձուլման, ՍԵրժ Աւե՛ 
տ ի ք եա ն կը պատասխանէ . 
«Դժուարութիւնը կը կայանայ 
հոն թէ հայ մը ինչպէ*ս կը տես-
նէ իր ինքնութիւնը, իր պատ– 
կանելիութիւնը։ Գիտենք որ. 
տուեալ երկրի մը մէջ, օտար-
ները իրենք իրենց մէշ. կ ՛ապ ՛ 
րին, իրար մ ով, համայնք ըլլա-
լու վիճակ մը. յաճախել հայ-
կական վարժարան, հետեւիլ 
սեփական կրօնքին; Համայնքը 
կը դառնա) կեանքի կեդրոն։ 
Տայը իր բնակած Երկրի պե-
տութեան օժանդակո ւթեան 
կրնայ դիմել իր ինքնութիւնը 
պահելու համար, որովհետեւ 
այդ ինքնութիւնը պահելով ինք 
յաւելեալ արժէք մը կը բերէ այդ 
Երկրին, եւ կը ստանայ փոխա-

դարձաբար»։ 
Այդ կէտին վրայ, պէտք Էր որ 

արտայայտուէր լեզուի եւ մշա-
կոյթի յարաբերութեան մասին՛ 
Այս մասին կը խօսի իր ունե-
ցած ըմբռնումով եւ փորձի 
ընդմէջէն։ «Ֆրանսայի մէջ 
նշուեցաւ Հայաստանի տարին։ 
Ֆրանսայի Մշակոյթ հաստա-
տութեան, կապուած արտա-
քին գործոց նախարարու -
թեան, դիմում ըրի Հայաստանի 
մէջ բեմադրելու համար ֆրան-
սական թատերական երկ մը, 
եւ յետպ այդ խաղը բերել 
Ֆրանսա։ Հայաստան կը ներ-
կայացնեն մոլիէր, Պոմարշէ 
ե լ այլն, բայց երբեք չեն ներկա-
յացուցած ԱլֆրԷսւ տը Միւսէ, 
օրինակ Աարիանի քմայքնե-
րը, Լօտ ճտ ԱէտոՅՈոօ, 
Լորենծաձիօ. ԼօքտոշՅնօՏօ։ Հա-
յաստան թատերական խաղա-
ցանկը չէ նորոգուած։ Նպա-
տակս Էր բե մայրութիւնը կա-
տարել երիտասարդներով։ Եր-
կը կար ռուսերէնով, բայց հա-
յերէնի չէր թարգմանուած։ Ներ-
կայացման համար ընտրեցի 
ՀԱԱԱԶԳԱՅԻՆի թատրոնը, որ 
համեստ էր։ Երիտասարդներ 
կ՚աւարտէին թատերական 
դպրոցը։ Կուգէի նաեւ ցոյց 
տալ որ սերնդափոխոլթիւնը 
կարելի էր, եթէ այլ բան առա-
ջարկուէր նորերուն։ Փորձի 
հրաւիրեցի քառասուն դերա-
սաններ, խաղի, յանպատրաս– 
տից խաղի։ Ապա ընտրեցի ինն 
հոգի։ Ֆրանսան վճարեց ճամ– 
բորգութիւններս եւ մէկ ամիս 
կեցութիւնս։ Բեմադրեցի այն-
պէս ինչպէս Կ՛ուգէի. եւ այգ 
հրաշալի էր։ Ֆրանսայի Մշա-
կոյթի նախարարը ներկայ 
եղաւ վարձերուն, ինչպէս նա-
եւ՝ Քոմէտի Ֆրան սէզի դերա– 



սւսնները։ ՆերկայսյցոււՅլւ տե-
ղի ունեցաւ առսւնց բԵմայար– 
դւսրումի, հանդիսատեսը կը 
մոոնար թէ ո ր ժամանակաշր-
ջանին տեղի կ՛ունենային դէպ-
քերը. քսւնի որ նիւբը արդիա ՛ 
կան էր. սւցատոլթիւններ, կա-
նանց իրաւունք, եւայլն։ Երեք 
անգամ վեց հարիւր յիսուն հո-
գի ներկայ Եգան, ել ներկայա-
ցումը լաւ ընդունելութիւն 
գտաւ։ Խօսեցայ հեռատեսի– 
լէն, տոլի մամլոյ ասուլիս։ 
Շանթ հեռատեսիլի կայանի 
լրագրողը ուզեց ւսնհանգըս– 
տացնել հարցնելով թէ ինչո՜՛ւ 
զիս ընտրած էին այս բեմսսդ– 
րոլթեան համար։ Պատասխա-
նեցի որ «զիս չընտրեցին, այլ 
ես առաջարկեցի, քանի որ 
կ՚ուգէի այս գործը ընել, եւ 
Ֆրանսան վէՏարեց, դերասան-
ներն ալ վճարաեցան , շատ 
աւելի քան ինչ որ կը սաանան 
տեդւոլն վրայ, ինչ որ ոմանց 
Օօտ դժգոհութխն յա ռ աքա-
ցուց։ Այս ներկայացումը կը 
մնայ խաղացանկի վրայ»; 

Առիթ էր նաեւ հարցնելու թէ 
ի նչ էր Հայաստանի թատրոնի 
ներկայ վիճակը։ Սերժ Աւետիք-
եան ըսաւ. «Հայաստանի թատ-
րոնը անցելապսսշտ է եւ շա-
տեր իրենց տեգը չեն ուզեր 

տալ։ ԱմԷն բւսն կ՛ուզեն պահհ| 
ինչպէս որ էր։ Կ՚երեւակայէք. 
տասը պետական թատրոններ 
կ ուզեն պահել առանց գրամի։ 
Դերասանները խեղճուկ ռո-
ճիկներ կը ստանան, ութսունէն 
հարիւր տոլար։ 

Լ1յս զրոյցը օ գ տ ա կ ա ր էր 
ճանչալու Սերժ ԱւետիքԵանը։ 
Բայց հարկ էր խօսիլ իր վաւե-
րագրական բնոյթով ժապաւէ-
նի մասին - 01օօւււՈտո1ՁւքԹ։ Կը 
խօսի. <,1987ի ամրան Պոլիս 
հրաւիրուած էի թատրոնի փա– 
ոատօնի։ Չդիմացայ փորձու-
թեան, եւ Սարմւսրան անցնե-
լով գացի հայրերուս գիւղը, 
ՍԷօլԷօզ։ Հզօր տպաւորութիւն։ 
Քսան տարի ետք վերադար-
ձայ, այս անգամ նպատակ ու-
նենալով հայերու եւ թուրքերու 
թապուները ջնջել, առանց մոռ-
նալու անցեալը, բայց նայելու 
համար դէպի ապագան։ Յա-
զում, անկասկած, կարօտնե-
րէն անդին՜ հաւաքական են ՛ 
թազիտակցութիւն։ Երթալ եւ 
տեսնել։ Ֆրանսացի հանդիսա-
տեսը, որ անպայման ծանօթ չԷ 
հայոց պատմութեան, կը 
ցնցոլէր։ ժապաւէնը ցուցա-
դրուեցաւ Լա ՈոշԷլ Ել Ալէս քա -
ղաքներ ոս փասատօն ե րան ։ 
Գեղեցիկ պատմական յոլգռւմ 

կը զգային։ Եւ իրենք զիրւ 
կը գտնէին հարցականնԼ 
առյեւ։ Պատմութիւն կ 
թուրքերը փառասիրութիւն՛ 
ունէին, այգ պէս էր Եռապել։ 
թիւնը։ Ոմանք նոյնիսկ ըս 
ցեղասպանութիւնը ժխտ ՛ 
ՕԵր, բէ ի՛՛նչ իրաւունքով 
դէպքերու այս ձեւ լ|երծանո։ 
կ՚ընէի, իսկ Ես կ՚ըսէի թէ 
դերս էր պատմել, Ես թոյլ կ 
տամ որ թարքերը խօսին։ Այ 
պէււ էր ժապաւէնը, քանի 
Սէօլէօգի մէջ հայեր չկան։ Ք( 
ղ ա ք ա կ ա ն վերաբերումի մք 
տում, որ պատասխանն է ցէ 
ղասպանոլթեան ճանաչմս. 
մերժումին, ցոյց տալ իրակա– 
նութիւնները, զգացնել 
հասկցնել 

Քանի որ այս ժապաւէնը 
ցուցադրուած էր Օաեւ Թուրք-
իա, հետաքրքրական էր գիտ-
նալ թու րքե ր ու հա կազղեց ո* -
քփւնը։ Սերժ Աւետիքեան կը 
պատմէ, «Պոլիս, Պիլկի ոչ-պե֊ 
տակսւն համալսարանին մէտ>. 
Ազատութիւն եւ արտայայտու-
թիւն - 1̂ 96(30111 ՏՈԺ 6)(բք0ՏՏ1ՕՈ 
- հանդիպումներու Ժիրէն ներս, 
ցուցադրուեցաւ Ժապաւէնը՛ 
ն՛երկայ էին մտւսւորականներ 
եւ Ժողովրդավարներ։ Թուրք 
երիտասարդները հասկացո– 



ղուբեամբ, հիացումով Եւ յա ՛ 
ղումով դիտեցին, ինչ որ հան-
դուրժող ո ւթեան եւ երկխօսու– 
թեան կարելիութիւնը ցոյց կու 
տայ; Ժապաւէնը գնահատուած 
Է հոգեբաններու, հոգեբոյժնե– 
րու. պատմաբաններու կողմէ, 
այն իմաստով որ կարելի է 
հարցադրում ընել։ Իսկ Հայաս-
տան վերապահ Էին։ Թապու– 
ներէն անգին՛ արդիական մօ-
տեցում է. ինչ որ պէտք է ընեն 
երիտասարդները։ Բուժիչ յատ-
կութիւն. ըանի որ սրահէն ելլե-
լով հանդիսատեսը ինքնիրեն 
կ՚ուղղէ հարցումներ»՛։ 

Այս ժապաւէնը պիտի ներ-
կայացուի Պոլիս եւ Տրամա 
ուրկէ եկած են ՍէօլԷօզի այժմ– 
եան բնակիչները։ Սէօլէօգի 
մէք, կան հետքերը հայ բնակ– 
չութեան, տապանաքարեր , 
որոնք աստիճան դարձած են, 
կամ որպէս մամլիչ կը գործած-
ուին ձիթհաններոլ համար։ 

Արդիականութեան եւ ար-
ուեստի ճամբով հայն ու քուր-
քը կը լսեն պատմութիւնը։ 

Ժապաւէնի խտասալիկի շա-
պիկին վրայ կայ Հրանդ Տինքի 
վկայութիւնը - կը թարգմանեմ 
ֆրանսերէնէ֊ «Խիստ անհա՝ 
տական եւ միաժամանակ տիե– 
գերական բացառիկ իր տեսա-
կին մէշ. խռովիչ իր մօտեցու-
մով։ Սերժ կը վկայէ, օրինակե-
լի կերպով, հասկացողութեան 
Եւ երկիւօսոլթեան մեր մօտեց– 
նան մասին, մարդկային չա-
փանիշով. հայերու Եւ թուրքե՛ 
րու միցեւ, որոնք հասարակւսց 
անցեալ մը անին»։ 

Ինչ որ հատորներ չեն 
կրնար փոխանցել. Սերժ Աւե– 
տիքեանի նկարները, նկսսրա՛ 
հանումը, կը բերեն մեգի, տա ՝ 
պանաքարերու հայերէն խօս– 



Ռ ա դ ի ն 

քերը, ել յիշեցումը, որ հայ 
գրականութեան մեծերէն Յա– 
կոբ Օշական կու գար այդ գիւ-
ղէն. դրոշմուած սւնոր աւան– 
դութիւններով Եւ Ժառանգու-
թ ե ա ն 

Սերժ Աւետիքեանի վաւե-
րագրական ժապաւէնը չի 
պատմոփր , քանի որ իւրա-
քանչիւր կացութիւն տարբեր 
մթնոլորտ կը ստեղծէ. տեսակ 
մր տարբեր մտածում կը փո-
խանցէ։ Թուրքերու կողմէ 
ստեղծուած տասնամեակնե– 
րու լռութեան պատին վրայ 
ճեղք մր կը բանայ այս Ժապա-
ւէնը, որ վստահօրէն կը յուգէ 
հայը, բայց Ժամանակակից 
մարդուն մէյ. ով որ ալ ըլայ, 
ո՛ւր ւսլ գտնուի, կ սւրթնցնէ 
հարցումներ, ինչո՛՛ւ, ինչպէ՚՚ս.,, 
Ինը կը հաւատայ որ լուսա-
բանուած հանրութիւնը, նաեւ 
թուրք հանրութիւնը, իշխանու-
թեան ժխտ ող ական ու թեան դէմ 
պիտի կանցնի։ 

ԲԱԳԻՆ 
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«ԴԻՄԱԿ ԵՒ ՀԱՅԵԼԻ» 
Պոէմներ • բանաստեղծութիւներ 
Վարանդ 
« Ն այիրի » հրա տարակչ ատու ն 
Թեհրան, 2007 

«ԱՐՏԱՇԷՍ ՏԷՐ ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆ - ՄԱՐԴԸ ԵՒ ԳՈՐ5Ը» 
Խմբագիր Կարօ ՅովհաննէսԵան 
Համազգայինի «ՎահԷ ՍԷթեան» տպարան 
Պէյրութ, 2008 

«ԳՐԱՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ԵՐԿԵՐ» 
ՕՕնիկ Սարգիսեան 
Խմբագիր՝ Արօւմ Սեփեթճեան 
Պէյրութ, 2007 

« ԵՐԿՈՒ ՍՊԱՆԴ» 
Պօղոս Սնապեան 
Համազգայինի «ՎահԷ Օէթեան» տպարան 
Պէյրութ, 2008 
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«ՀԱՐՑԱՐԱՆ» 
Ձարեհ Խրախտ նի 
Իսթամպոզ, 2007 

«ԱԱՏՈՒԱօԱօԻՆ - Նոր յ օ դ ո ւած ն ե ր ո ւ ժ ո ղ ո ված ո ւ 
Թամար ՏսւսնապետեաՕ 
Անթիլիաս, 2008 

« ԹՐՔԱԿԱՆ ԳԻՇԵՐ» 
Ֆիլիփ Վիտըլիէ 
Թարգմանուիլն՝ Ալեքսանդր Թոփճեանի 
Խմբագիր Վարուժան Արք. Հերկելեան 
Պէյրութ, 2008 

«ԲԱՐԵՒ ՀԱԱՊւ> 
Գէորգ ՊԵտիկեան 
Հաչէ պ, 2007 




