
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 2010, ԽՐ. ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 

ա 
ՅԱԻԵՐԺՈԻԹԻԻՆ 

ԶՈԻԳԱՆՈԻԱԳ 

• ԳՐԱԿԱՆՈԻԹԻԻՆ • ԱՐՈԻԵՍՏ • ԻՄԱՑԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ 



Վ Ա Ր Ի Չ Խ Մ Բ Ա Գ Ի Ր 

ՑԱԿՈԲ Պ ս լ ս ս ս 

Փ Ո Խ Խ Մ Բ Ա Գ Ի Ր 

ՍԵԴԱ ԳՈԻԳՈՈԱԱԱ 

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն Կ Ա Զ Մ 
ԱՆՈՒՇ Թ-ՐՈՒԱՍՑ (ԼԻԲԱՆԱՆ) 

ՍԱՐԳԻԱ Կ Ի Ր Ա Կ Ո Ա » Ա Ս (ԼԻԲԱՍԱՍ) 

ՄՈՎԱԷԱ Հ » Ո Կ » լ » Ա ս (ԼԻԲԱՆԱՆ) 

ՇՈՒՇԻԿ Տ Ա Ա Ա Ա ^ » Տ » Ա Ս (ԼԻԲԱՆԱՆ) 

Հ Ր Ա Ա Դ ՄԱՐԳԱՐՆԱՍ 

( Մ ի Ա օ » Ա լ Ն Ա Հ Ա Ս Գ Ս Ն Ր ) 

Ա Ւ » Տ Ի Ա Հ Ա Ճ » Ա Ս ( Ն Ի Ւ Ե Ո Ր Ք ) 

Ա ր ք յ » ս Ի Կ ՆԻԿՈՈՈԱՆԱՍ 

(ՀԱյԱստԱս) 

ՑԱՐՈՒԹԻՒՍ Պ Է Ր ^ Է Ր Ն Ա Ս (ԳԱԱԱՏԱ) 

ՑԱԿՈԲ Տ Է Ր ՂՈՒԿԱԱ»ԱՍ (ԼԻԲԱՆԱՆ) 

ԶԱՔԱՐ 0 Է Շ Ի Շ » Ա Ս (ԼԻԲԱՆԱՆ) 

Գ»ՈԱՐՈՒ»ԱՏԱԿԱՍ ՍԿԱՐՍ»ՐՈՒ 

ՈՍՏՐՈՒԹԻՒՍ՝ ՄՈՎԱԷԱ Ծ Ի Ր Ա Ն Ի 

ԷԶԱԴՐՈՒՄ՝ 

ԱՍԻ Փ է Հ լ Ի Վ Ա Ա » Ա Ա ֊ Ս Ա Ր Գ Ի Ա » Ա Ա 

Հ Ա Ս Ց Է ՝ 

Պ Ո Ւ Ր Ճ Հ Ա Ա Ո Ւ Տ 

ՇԱՈՕՈյ»ԱԱ Կ Ե Դ Ր Ո Ս 

Բ . յԱՐԿ 
Տ – ա ա 1 ։ 
Հ » ռ . 0 0 9 6 1 - 1 - 2 4 1 0 7 2 

Տ Պ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Ի Ւ Ս ՝ 

ՀԱմԱՁԳԱյԻԱԻ 
« Վ Ա Հ Է Ս Է Թ Ե Ա Ս » 

Տ Պ Ա Ր Ա Ն Ի 

Ց Ր Ո Ւ Ո Ւ Մ Ի Կ Ե Դ Ր Ո Ս ՝ 

ՀԱմԱՁԳԱյԻԱԻ 
Գ Ո Ա Տ Ա Ր Ա Ծ , 

Շ ս ո օ ո յ ս ս ս Կ Ե Դ Ր Ո Ս , 

Պ Ո Ւ Ր Ճ Հ Ա Մ Ո Ւ Տ 

Հ » ռ . ( 0 1 ) 2 4 1 2 6 3 / 4 
Ֆ ս ք ս ՝ 
( 0 1 ) 2 6 0 3 2 9 
Փ Ո Ա Տ Ա Ր Կ Ո ՝ 

8 0 - 1 0 9 6 Պ . Հ Ա Մ Ո Ւ Տ 

Տ – ա ա 1 ։ 
ւ ա բ հ » ա » շ @ 1 ո օ օ . օ օ ա . 1 հ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 2010, ԽՍ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ 4 

• ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ • ԱՐՈՒԵՍՏ • ԻՄԱՑԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ 

ԲԱԳԻՆ 

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ, 
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ, 2010 
ԽՐ. ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 4 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 
ԼՍԵԼ՝ ԵՐԲ ԲԱՌԵՐԸ ԿՐ ՊԱՏՄԵՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔ ԵՒ ԱՆՑԱԾ ՈՒՂԻ Ր. -1 

• ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ 
ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ - ԿԱՐՕ ԱՐՄԼՆԵԱՆ - 3 
ՀԱՄՅՔԻ ՏՂԱՅ - Ս.Դ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ -10 
ԿՂԼՈՊԱՏՐԱՅԻՆ - Յ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ -13 

•ԱՐ9ԱԿ 
ՄԵՆԱԿԵԱՑԸ ԵՒ... - ԶՕՀՐԱՊ ԳԻՐԼԶԵԱՆ -15 
ՍԱԼԱ՜Մ, ՉԻՆԿԻ՚Զ - ԼԱԼԱ ՄԻՍԿԱՐԵԱՆ-ՄԻՆԱՍԵԱՆ - 29 
ԵՒԱ -ԿՈԼԵԱ ՏԼՐ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ -38 

•ՄՇԱԿՈՅԹ 
ՏԵՂԱԲՆԻ՞Կ Լ ԱՐԴԵՕՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԶԸ... 
«ՂԱՐԱՐԱՂ» ԱՆՈՒԱՆ ՇՈՒՐԶ - ԱՐԹՈՒՐ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ - 45 
ՀԱՅԵՐԼՆԸ՝ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆՈՒՄ -

ՄԵՐԻ ՀԵՐՈՒՆԻ-ՍԱՐԳՍԵԱՆ - 53 

•ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ 

«ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ֊ ՍՓԻՒՌՔ» -ՇՈՒՇԻԿ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ - 62 

•ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՌԼՅՆԸՐ ՄԱՐԻԱ ՌԻԼՔԼ - ՀԱՅԱՑՈՒՑ՝ ՅԱԿՈՐ ՊԱԼԵԱՆ - 64 
ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԵՐԱԺՇՏԱԳԼՏԸ ԵՒ ՀԱՅ ՊԱՐՈՒՀԻՆ - ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԼՈՍԵԱՆ (ԱՄՆ) 

ԱՐԾՈՒԻ ՐԱԽ9ԻՆԵԱՆ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) - 68 
•ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 2010 - 71 

•ԱՐՈՒԵՍՏ 
ՀԵՏԵՒԻԼ ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾ ԵՒ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՉ 
ԱՂԱՍԻԻ ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ - ԲԱԳԻՆ -73 

•ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 2010 ՏԱՐԵՇՐԶԱՆԻ 1, 2, 3, 4 ԹԻՒԵՐՈՒ - 78 

•ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ - 80 

Հրատարակութիւն՝ 
Համազգայինի 

Կեդրոնական Վարչութեան 

Կ ո ղ ք ի ն կ ա ր ն ե ր ը եւ ք ա ն դ ա կ ն ե ր ր ՝ Ա ղ ա ս ի ի 



Ա^ՑԱԾ ՈԻՂԻ 

Բառերը ինքնատիպ գոյութիւններ են, կը ճամ– 
րորդեն, կը փոխուին, կը յիշեն, սոսկ հաղորդակ-
ցական նշաններ չեն, կ՛ընկերանան այն ժողովուր-
դին որուն ւեզուին մէջ կը գտնուին։ Անոնք մարդե– 
ղութեան յատկանիշ են։ Յաճախ մտածած եմ 
ֆրանսացի իմաստասէր Լէոն Պրէօնշվիկի հետեւ– 
եաւ քանի մը րառերով րանաձեւուած գաղափարի 
մասին, որ կ՚ըսէ. «Բառերու ժառանգութիւն, գա– 
ղափարներու ժառանգութիւն» ( Տ մ ո է ս տ շ մ շ տօէտ, 
հ մ ո է ս ց ջ մ ՚ է մ մ շ տ ) , որոնցմով կը կազմուի տարրեր ժո-
ղովուրդներու իւրաշատուկ ինքնութիւնը, զորս հո– 
գեվերթւծող Քարւ Կիւսդաւ Եունկ կը սահմանէ որ-
պէս ս բ շ հ մ է ջ բ Ց , նախատիպար, որ կը մնայ ուղեղի 
րջիջներուն մէջ։ Երր անհատ եւ հա^աքականո^-
թիւն չեն ժառանգեր րառերով ինչ որ հասած է, կը 
սկսի ինքնութեան այ–ասերումը, ձե–աւորեթվ նոր 
ինքնութիւն։ 

ԲԱԳԻՆի այս համարով Արթուր Նաւասարդեան 
(էջ 45) եւ Մերի Հերունի Սարգսեան (էջ 53) կը խօ– 
սեցնեն րառերը եւ անոնք կը պատմեն «հրաշուրթ 
վէպ» մը, պիտի ըսէր Կոստան Զարեան։ Այդ րառե-
րը աշխարհագրութեան եւ երկրարանութեան դա– 
սեր են, հողի պատմութիւն՝ րնիկ ժողովուրդի էեգ– 
ւով, երր Արթուր Նաւ ասարդեան կը խօսի Հրազ – 
դան գետի մասին, կամ Արցախ-Ղարարաղի։ Բնիկ 
ժողովուրդն է որ իր րառերով մկրտած է զանոնք, 
երր տակաւին անգիր էր պատմութիւնը։ Անոնք ան-
նիւթական կոթողներ են։ Բառերը կը պատմեն նա-
եւ ժողովուրդներու աներեւակա–եւի յարարերո^-
թիւններու մասին։ 0երի Հերունի, րառերու րաղդա– 

շ 
է1 

1 



տ 
1 

տութեամր, ցոյց կու տայ որ մեր նախնիները հան– 
դիսացած են քաղաքակրթական հզօր ազդակ, հե-
ռաւոր աշխարհներ տանեչով գիտութիւն եւ ար-
հեստներ, աստղադիտարաններ եւ ձու^ագործու-
թիւն, մինչեւ Եւրոպա–ի ծայրամասերը եւ Կեդրոնա-
կան Ամերիկա, չեն սպասած Քրիստափոր Գո–ո^ 
պոսը։ 

Կեդրոնական Ամերիկա... Հա–երէն րառարմատ-
ներու եւ այմարներու չեզուին րաղդատութիւնը 
երեւակա–ական գիտութեան վէպի (տօԽռօշ Ոօճօռ) 
կը նմանի... Եթէ խորացուին ուսումնասիրութիւն-
ները, թերեւս կը կրկնուի ժիւչ Վեռնի Նոթիչիւսի 
պատմութիւնը, գիտական երազանքը իրականու-
թիւն դարձնեչով։ 

Արթուր Նա–ասարդեանի եւ Մերի Հերունիի էջե-
րու ընթերցումը կը թե–ադրէ այն յստակ իմացու-
թիւնը որ մարդը կը կազմուի իր չեզուով, որ ենթա-
գիտակիցը կը դրոշմէ նախնիներու պատմու– 
թեամր, որ ինքնութիւն կը կերտէ։ Այսինքն, ազգա-
յին չեզուն եւ անով ստեղծուող մշակոյթը էական 
նշանակութիւն ունին ազգի գո–ացման, կազմաւոր-
ման եւ շարունակման համար։ 

Հետեւարար, ինչպէս անցեաչին, այսօր աւեչի 
քան երրեք, մեր գպապայքարի առանցքին կը 
գտնուին չեզուն, գրականութիւնը եւ մշակոյթը։ Երր 
կը կորսուի չեզուն, հայը կը դառնայ ծագումով հայ, 
եւ Վիգէն Խեչումեանի րառերով կը դադրի նախկի-
նի շարունակութիւն ըւչաչէ։ 

§Բ. » 
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ԿԱՐՕ ԱՐՄԷՆԵԱՆ 

0 Ր Հ Ա Ս Ա Կ Ա Ն 
Ծաւաչներն են 
որ նստեր են 
վրան կեանքին 
ու բնաջինջ ըրեր 
վկան 
տիեզերքին 

ծաւաչներն են 
որ կը սոնքան 
տպաւորուած 
իրենց չափով 

ծաւաչներն են որ կը խնդան 
անասնական 
հրճուանքով 

ծաւաչներն են որ զարմանքով 
կը հիանան 
ծաւաչներու ճակատագրով 

ծաւաչներն են 
որ 

կը չքանան 
առանց հետքի 

յանկարծուստ 

ու նոր ծխեր կը բողբոջին 
սիւներն ի վեր 
գոռոզութեան 
ու բաղեղներ կը պԱուին 
խորանն ի վեր 
հին կրօնին 
ու գիտութեան 

ու նոր կեանքեր 
անփութութեամբ 

զինաթափող 

«ՄՏԱՏԱՆՋՈՒԹԻՒՆ» 
Գործ՝ ՊԱՅԾԱՌ ԿԱՆԹԵՂի 

կ՚եչչեն ոտքի 

ա 

3 



ք - Ա Ո Ի Ղ , ԲԱՆԱՄՑԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

ու եռանդով 
ժիր քոթոթի 

կը ժպրհին 
կը բզըքտեն 
կը կոխկռտեն 

անհպեփն 

ու կեանքն է որ 

վերջին պահուն եկած խեչքի 

կ՚արհամարհէ 
ծաւաչապաշտ 
նենգութիւնը 
իր անցեաչին 

Բայց նոյն պահուն 
ու նոյն պորտէն 

ծաւաչներն են 
որ կը ծնին 

նոյն աւիւնով ահարկու 

ու կը կանգնին 
վրէժխնդիր 

բրտօրէն 

անէութիւնն իրենց կ՚ըԱայ բանտ 1ռին 

եւ Լռութիւնն իրենց 

մարմին խաւարի 

ծաւաչներն են 
որ չեն զգար 
ու մայր չունին 

որ կը տենչան 
ու մահ չունին 

կ՚ապրին կեանքով 
անարի 
մանրախնդիր 
թուաբան 
ու բնազդով 

անթերի 
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ՀԱՆԱՍՑԾՂՏՈէԹՒւ՚Ն ք - ւ ւ ք ւ Ի Ղ ^ 

կ՚ապրին կէս քուն կէս արթուն 
դռնփակ 
ու անանուն 

ծաւաչներն են 
որ մէկէն 
գիշերուան մէջ 
վեր կը նետուին 

սարսափով 

ու կը նային իրարու 

ծաւաչներն են 
որ կը յիշեն 

նողկանքով 

մռութն իրենց 

որ ոխով 

կը ջարդոտեն հայեփն 

եւ կը ճգնին 

մարմինն իրենց 

ազատեւ 

մէկզմէկու անցեաչէն 

Ու ծաւաէներ որոնք զիրար կը փնտռեն 

որոնց արեան գռիհներէն 

կոյր ու բեղուն 

կ՚երթեւեկեն մանրէները 

զրկանքին 

փոխակերպուած ծիներու 
այչանդակ 

ու անմեկին 
կ՚երթեւեկեն կատաղութեամբ շուներու 
կառչած այսպէս 
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ԲԱՆԱՄՑԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

մէկզմէկու 
որկորին 

դատապարտուած 
իրարու 

Ու ծաւաէներ որոնք այսպէս տմարդ ու սին 

հեծած ուսին 
սամարացի 

նոյն մարդուն 
«ԲՆԱՆ1 

Գործ՝ ՅՈՎ1 
ԱՐ - ԱՅՆՃԱՐ» 
ԷՓ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆի 

նստած այսպէս քաշով էկտի 
աչք տնկկով իր կեցոյթին 

իր դարաւոր տունն 
ու այգին 

յափշտակած 

թուղթն այս շինծու 
բռնած քթին 
իր ապշահար 

կը պահանջեն 
վերջին ծուէնն իր տիրոյթին 

վերջին հիւչէն յիշողութեանն 

իր կամակոր 

վերջին փշրանքն 
այս նշխարին 

ամէն առտու 
ծայրը ծպրին 

կը ճշդուի 
կը հերքուի 
մեր չարչարուած 
ինքնութիւնը 

Ու ծաւաէներ 

որոնք այսպէս պիտի ապրին մեր հաշուոյն 

որոնք պիտի կիրակիէ կիրակի 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , 

մտնեն մատուռ 
երկրպագեն 
կանգնին ոտքի 
խաչակնքեն 

խոստովանին 
պարտքերն իրենց 
բայց ւրբ°րէն 

քաչեն դուրս 

օր ցերեկով 
խղճով հանգիստ 

մաս-մաքուր 

Ներքին հեղեղ որ կը հոսի գիշեր ու զօր 
որ կը լեցուի անդունդն այս խոր 
որ կը մաքրէ մարմինն այս մերկ իր դողերէն 
որ կը 11կէ վերջին հիւչէն 

ներքին խմոր որ կը տաղուի մութ բոցերով 
կը հրկիզուի խոհերով շէկ 
շիւ շողերով աներեւոյթ 

ներքին արեւ որ կը ժայթքէ 
հուրն իր խռով 
բորբոքեէով 
կիրքեր մեծղի 
տենչեր կիզող 
ու անօթի 
ներքին ամպրոպ 
որ կը յառնէ 
կոյր վիհերէն 
որ կը շաչէ 
ահագնօրէն 
որ կը ջնջէ 
ցեղերն ամէն 
որ կը խառնէ 
հետքերն արեան 
գծուած հողիդ 
թոռնէ ի թոռ 

ծաւաչներն են 
որ կը սպառնան 

այս 
վայրկեանին 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , ՀԱՆԱՍՑԵՊՏՌէԹՒէՆ 

օրհասական 

որ կը սեղմեն շղթան վզիդ 

քեզ կը հրեն 
պատերէն ներս 
Վերջին բերդիդ 
քու հայրական 
անցքերէն ներս 

անվերջ Լռող 

Կոռիկոսիդ 

տապանն այս հին կը տատանի ու չի հասնիր 
իր ափին 

ափդ ինծի մօտեցուր 
ու ոտքդ դիր հեռուէ հեռու 
այս հողին 

գտիր հետքերն 

արիւնիդ 

Ու վերջապէս 

հին քաղաքին տագնապահար բեկորներէն 
կանուխ կամ ուշ 
պիտի ծնի 
1ոյսի նոպան 
անոնց տարտամ խաժամուժէն 
պիտի նորէն ծիածանուի չեղեաչ ու բեկ առաւօտը 
մարմիններէն իր ազազուն 
պիտի պոկուի ճիչն այս մանկան 
պիտի նորէն կանգնի խրոխտ մերկութիւնը 

այս Մհերին 

ծաւաչներու կարծր քարին պիտի նորէն 

փշրէ գանկն իր վայրաբարոյ 
ու ապստամբ 

խենթութիւնը 

պիտի նորէն գոյներ պոռոտ 
յանդգնօրէն 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , 

խաչաձեւուին 
սկայորդիք 
դուրս գան նորէն 
այս կիզանուտ 
ջրվէժներէն 
դուրս գան ցասկոտ 
ու պահանջկոտ 
դուրս գան անգութ 
ու կորովի 

դուրս գան հզօր 

շրջեն ուղին 

ջարդուփշուր պիտի ընեն 
ձեր փայփայած յախճապակին 

Եւ վերջապէս 
հօրմէ որդի 

ու թոռնորդի 

կանգնած հողին 
այս ամրակուռ 

շպրտեէով 
պատուանդանէն 
ու քարշ տաէով 
դռնէ ի դուռ 

պիտի տօնենք 
ծաւաչներուն 
շռընդագին 
որոտընդոստ 
ու վերջնական 

Առաջ Աստուած 

ւիահատոյց 

պարտութիւնը 

Ապրիլ 2010 
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ւ՜նքաւ՛ 
աՆԱԱՑԵՂՀՈՒԹՒՒՆ 

Ս.Դ. ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ 

ՀՄԱՅՔԴ՜ ՏՂԱՅ 
ՊԵՏՐՈՍ ՀԵՐԿԵԼԵԱՆԻՆ 

Ոչ ոք ըսաւ հէգ տղայ արդեօք ինչո՞ւ կը մխայ... 

ՊԵՏՐՈՍ ԴՈԻՐԵԱՆ 

Գործ՝ ՓՕԼ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆի 

Մխացիր դուն անուանակցիդ նման 
Չարաշուք օր մը 
Օր մը անոպայ 

- Հմայքի՜ տղայ -
Բանաստեղծի քղամիդը 
Տակաւին նո՜ր հանգչեցուցած 
Կեանքի 
Մարդու 
Հայրենազուրկ մեր գոյութեան 
Բազում հոգով ծանրաբեռն 
Հայու դաթւկ ուսերուդ վրայ... 
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ւ՜նքաւ՛ 

* * * 

Բարակ մաղուող անձրեւ մը 
ԱՏգթօրէՏ քեզ վերացուց մեր աշխարհէն 

- Հմայքի՜ տղայ -
Մինչ ապրոլմճ»րդ հ ա մ ա յ ն ա կ ա ն 

Զերթ մանանայ դուն ցօղեցիր 
Ողբի 
Կոծի 
Մեւ սարսափի 
Անհրապոյր մեր առօրեան ափերուդ մէջ կծիկեյէն 
Ու հոգւոյդ մէջ տրտմաթախիծ 
Նոր երկինքներ արարեյէն 
Մյացար դուն 

- Այնքան արագ ու խեչավազ -
Դառն ժպիտիդ միաձույած 
Ասք ու փառքի առեղծուա՜ծն... 

* * * 
Հմայքի՜ տղայ 

- Մուսա չերան ըմբոստներու համակ ոգի-
Դուրս խոյացար դուն անվհատ 
Լիբանանի գեհենական պատմուճանէն 
Դէպի նորոգ հայեյացումն արտագնայ 
Քու պապերուդ կիրճերէն 
մինչեւ Ռարթառ եւ Ասկերան 
Ու անթափանց մառախուղին մէջ տուայտող 
Մտրկամիտ մեր օրերուն 
Դուն ներքնայանջ Լապտերներդ վառեցիր 
Արցախեան յորդ մրրիկներու 
Մաղմնաւորուող թաւայքին հետ 

- Այնքան իրաւ ու բերկրայի՜ -

Որ ամրացար իբրեւ եզերք ու տիեզերք 
Այնճարի հայ այգիներու տերեւանման գարունքին մէջ 
Ու առկայծող Հայ Պայքարի Բագինին 
Լիզպոնի հինգ «խենթ»երուն 
ԱռասպեԼը բորբոքեցիր 
Մխանքիդ մէջ հեւասպառ... 

* * * 

Այսօր արդեօք 
Մկիւտարն իր «Մոխակ»ին դեռ կը հայի՞ 

- Հմայքի՜ տղայ -
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Պւհա. 

Իբրեւ քերթողն անանցեայ 
Բոյոր օրերու 

- դարերովն բոյոր -
Ու հայ հոգիներ 

- Բանի՜ն անսուաղ -
Կ՚աւաղե՞ն մահը 
ամենադժբախտ ա յ ն վաղաժամին 

Որմէ անուն ու ճակատագիր 
Զարմանայի տենդով մը հասեր են քեզի 
Կարծես ըւյային քնքուշ մէկ ապտակն Մե՜ծ Անծանօթին... 

... Մինչ Նազովրեցի մեծ սուրբին պէս 
Աւարտած բոյոր տեսակի 

Դաշինք 
Ուխտ 

Խաչեյութեան մայրամուտեր 

- Նոյնատաբի՜ք հասակի մէջ -

Յարեայ կեանքով նոր ու անմահ 
Կը սաւառնիս դուն բարձրերէն մարդերուն 

- Հմայքի՜ տղայ -

ՎերեւներոՂն կը հանգչիս.. 

27 Հոկտեմբեր, 2010 

^ԱՆԱՄՏէՂՏՈ^ԹԻ^Ն 
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0 0 

Ծ 

յ ս 

ՅԱԿՈԲ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 

Օր մը ըսին, թէ բիթը բու՝ 
Եթէբիչ մը ԸԱար կարճ, 
Ըււար փոբր ու նրբագեղ, 
Ողջ հոթվոյթը պատմութեան՝ 
Տարբեր ընթացբ պիտի առնէր... 

Բայց ես կը զգամ, կը հաւատամ, 
Ռէ բիթը բու եթէ երբեբ ըււար գողտրիկ, 
Ոչինչ, ոչինչ պիտի փոխուէր 
ճակատագրէն աշխարհի. 
Եւ թէ նոյնիսկ սադրանբներով սպառազէն 
Պատահար մը աննշան 
Ըււար որբան աչ մահաբեր, 
Պիտի երբեբ չկրնար 
Լոկ բու բիթիդ պատճառաւ 
Դրդապատճառը դառնաք 
Բախումներու աշխարհաւեր... 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , ԲԱՆԱՄՑԵՂՏՈՒԹԻՒՆ 

Նեղոս գետը պիտի դարձեաւ ոռոգէր 
Արեւախանձ դաշտերն համակ եգիպտական՝ 
Լուսակարկաչ նոյն ջուրերով կենարար։ 
Արմաւենեաց ստուերին տակ զովասուն, 
Ուղտապաններն ամրան շոգէն ընդարմացած՝ 
Պիտի խանդով երգէին 
Սրնգահեծ մեղեդիներ հովուական... 

Եւ տարփատենչ զօրավարներն Հռովմի, 
Կայսերական իրենց շբեղ վեհաթեամբ, 
Պիտի դարձեաչ դարպասէին, 
Ծնրադրէին բու առջեւ՝ 
Խենթ սիրահարի անզուսպ ոգեւորութեամբ, 
Նոյն տենդերով սիրազեղ, 
Նոյն տենդայոյզ ջերմաթեամբ... 

Պիտի դարձեաւ ապրէիր 
Շիրմախորհուրդ մտերմութեան մէջ բուրգերու, 
Որոնց բարէ շուրթերէն 
Կը բաղէիր դուն յաճախ 
Երազանբներ անվերծան՝ 
Սիրոյ մասին ու մահուան։ 

Սէրը դարձեաչ պիտի դառնար 
Ուղեցոյցը բու սրտիդ, 
Որուն խոհուն թեէադրանբին հետեւէիր՝ 
Հաւատաւոր յանձնառութեամբ... 

Բայց բու բիթը, Կղէոպատրա, 
Պիտի մնայ բեզի հետ, 
Քու էութեան իբրեւ մէկ տարրն անբաժան, 
Որ արծուային իր հմայբով 
Եւ իր տեսբով առինբնող 
Յաւերժագեղ կախարդանբ մը ընձեռէբեզ՝ 
Տարուէ տարի մակընթացող վայկչութեամբ... 

4 Հոկտեմբեր 2010 
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ԶՕՀՐԱՊ ԳՒՐԷՋԵԱՆ 

ՄԵՆԱԿԵԱՑԸ ԵԻ... 

Հարթակին վրայ թեթեւ-թեթեւ Հպումներէ ու ցնցումներէ ետք օդանաւր 

կանդ առաւ օդակայանին մէ^։ Սամիի քովր նստող տարեց կինր խաչակնքեց։ 

Լայն շունչ մր առաւ։ Հանդարտած էր։ Հակառակ որ, շատ ՀեզասաՀ է2ք մր 

կատարած էր օդաչուն։ Ապա կինր ձեռքի պայուսակր բացաւ։ Պդտիկ Հայելի մր 

Հանեց։ Ստուգեց դէմքին շեշտուաե շպարր։ կրկին ներկեց, արդէն ներկուած 

շրթունքներր։ Ջ եռքի թեթեւ Հպումներով շտկռտեց ոսկեգոյն ներկուած մազե– 

րր։ Աակայն չկրցաւ եաեկել դէմքր ակօսող կնճիռներր։ Տարիներր դրոշմաե 

էին իրենց կնիքր։ կարգես կր մերժէր րնդունիլ։ Ապրելու ախորժակ ունէր տա-

կաւին։ Սակայն Սամիին արգելք կ՝րլլայ դուրս ելլելու։ Սամի ^ղայնութեան 

նշաններ ցոյց կու տար։ §Օթէս»ր նշմարեց։ Ազդարարեց կնո^, որ աճապարէ։ 

կինր անուշաՀոտի սրուակր չկրցաւ գորե^աե^ել։ Ծուռ-ե^ուռ նայեցաւ 

§Օթէս՝»ին, Սամիին։ 

Օդակայանի մաքսատան ձեւակերպութիւններր երկար տեւեցին։ Երեսուն 

տարուան րնթացքին ոչինչ փոխուաձ էր։ Միայն շէնքր րնդարձակաձ եւ կաՀա– 

ւորաե էին։ 0իշտ արտաքին երեւոյթի արժէք կու տային։ Սամի վերադարձող– 

ներր չէր սիրեր։ Ընկրկումի, պարտութեան լեղիի Համ մր կու տային իր պարա-

գային։ Երեսուն տարի առա^ լաւ յիշատա կներով չէր մեկնած։ Ջե ւով մր ինք– 

զինք աքսորած էր այս քաղաքէն, իր ծննդավայրէն։ 

Սեկնաե էր ցրիւ, առատ սեւ մազերով։ Երիտասարդի յատուկ խանդավա– 

ռութեամբ եւ ակնկալութեամբ։ կր վերադառնար յիսունր անց, պատրանա-

թափ, սպիտակ, ցանցառ մի քանի թելեր գլխուն վրայ։ 

՚^ուրսր զինք սպասող չկար։ Ոչ իսկ շուր^ր նայեցաւ։ ինքնաշարժ մր կեցուց։ 

Երբ պանդոկին Հասցէն տուաւ, վարիչր փոխեց իր կոշտ վարմունքր։ Հարցուց 

ուրկէ կու գար։ Որքան պիտի մնար։ Յաջորդ օրր եթէ ինքնաշարժի պէտք ու-

նէր։ Հետաքրքրուեցաւ, թէ ո"ւր սորված էր արաբերէնր։ Երբ Սամի Հասկցուց, 

թէ քաղաքին զաւակն էր, վարիչէն շատախօսութիւնր պակսեցաւ։ 

Սամի կր դիտէր շուր^ր։ Տակաւին որոշ տեղեր եղբայրասպան կռիւներու 

Հետքեր կր գտնուէին։ կիսաքանդ տուներ, շէնքեր։ Սակայն մեե մասամբ նո-

րոգուաէ* էին։ Երկնասլաց շէնքերր բազմացաե էին։ Պ ուրճի Հր ապար ակր 

կորսնցուցաձ էր Մի^ին Արեւելքի յատուկ, նախկին երանգաւորումր։ ՛նորակա-

ռոյց շէնքերով կր նմանէր որեւէ մէկ քաղաքի Հրապարակին։ Սամի կր նա-

խրնտրէր նախկին խայտաբղէտ Պուրճր իր կանանչութիւններու, ձկնավա-

ճառներու, ոսկերիչ՛ներու շուկաներով։ Աւելի մարդկային էր, կենսունակ։ 

կեանք մր կ՝եռեւեփէր։ 

ֆենիսիա պանդոկին մէ^ գիշեր ելր Սամիին երիտասարդութեան երազներէն 
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մին եղաձ էր։ Սակայն այդ շր^ա նին իր նիւթ ական վիճակր չէր ներեր։ ՚ոյնիսկ 

քաղաքէն չմեկնած, գիշեր մր մասնաւոր եկա& էր եւ դիտաձ այդ գեղեցիկ ի2եե-

ւանր, որ լոյսերու մէ^ կր լողար։ Գուցէ տղայական ապուշ քմայք մրն էր, զոր 

պիտի իր ա կան ա ցն էր ։ 

ԾովաՀայեաց պատշգամով սենեակ մր տրամադրած էին իրեն։ Լոգանքէն 

ետք չուզեց ճաշարան ի^նել։ Սպասեակին Հեռաձայնեց։ Երբ ներկայացաւ, 

անոր §Հալլում՝» ճերմակ պանիր ապսպրեց։ Պնակ մր §Ֆուլ», աման մր §Լեպ-

նի», ձիթապտուղ, գաւաթ մր օղի եւ §սաճ»ի Հաց։ Սպասեակր շուարած իրեն կր 

նայէր։ Ըսաւ թէ ֆրանսական րնտիր, Համեղ պանիրներ, գինիներ ունէին եւ 

թարմ §պակէթ»ներ։ 

- Երեսուն տարիէ ի վեր Ֆրանսա կ՝ ապրէի,- րսաւ Սամի ժպտելով։ - կլկլա-

կի մրն ալ ախորժակ ու նիմ, բայց չեմ յանդգնիր ապսպրել։ 

Այս պանդոկին մէ^ վարժ չէին կարեես պարզութեան։ §Սնոպութիւն»ր միշտ 

տիրական էր։ Սպասեակր ապսպրանքներր պատշգամի սեղանիկին վրայ տե-

ղաւորելէ ետք մեկնեցաւ։ Միշտ շուարաե վիճակ մր ունէր։ 

Գարնանային աստղազարդ գիշեր մրն էր։ Ախտ անուշ երազանքներու մթնո-

լորտ մր կր տիր էր։ կ արօտներու, մեղ ադրանքներու, արդարացումներու առիթ 

կու տար։ Օղիին առածին ումպէն ամբող^ անցեալ մր պատկերացաւ աչքերուն։ 

-1-

Միշտ ալ սիրաձ էր ե^ովր։ ճակատագրական կապ մր կարիես Հաստատուած 

էր իր եւ &ովուն մի^եւ։ ՚ոյնիսկ փոքր տարիքին չէր մասնակցեր թաղեցի տղոց 

խաղերուն։ ճպէյլի մէիրենց տունէն քանի մր քայլ անդին կր գտնուէր ^ովա-

փր։ ժամերով կր նստէր աւազին վրայ եւ կր դիտէր եովր։ 

Ալիքներուն խաղերր։ Անոնց փյրուիլր ժայռերու կողքին։ Անաղարտ բնու-

թեան վայրի գեղեցկո ւթիւնր կր բնորոշէր ե^ովր։ կ ար ելի չէ երեւակայել կուրին 

երանգաւորումներր, տարուան եղանակներուն Համեմատ։ Ամպերու խաղերր 

ու անոնց շուքերուն ցոլացումր թուրերուն մէԱնոնք կր բեկբեկուէին ալիք-

ներուն մէապա կր վերամիանային։ Պատանեկան օրերու եովր օրօրաե էր իր 

եր ա զներ ր։ իսկ երիտասարդութեան, իրեն մտաեել տուաե էր, կեանքի այլա-

զան երեւոյթներու մասին։ 

Ֆրանսացի Յիսուսեան Հայրերու Համալսարանր յա^ող ձեւով աւարտած էր։ 

գնաՀատաե էին իր պատրաստած թեզր։ իբրեւ վարձատրութիւն Սամին որո-

շաե էին Փ արիզ ղրկել։ Ան թէ իրենց Հաստատութեան մէ^ պիտի դասաւանդէր 

եւ թէ ազատ ժամերուն Սորպոնի մէ^ իր դոկտորականր պիտի պատրաստէր։ 

Առանց վարանելու Սամի ընդունաե էր։ 

Սամի միշտ ալ Փարիզր անմատչելի երազ մր նկատաե էր իրեն Համար։ Լոյ-

սի այդ քաղաքր։ Արուեստի տիտաններու այդ եննդավայրր։ Փիլիսոփայու-

թիւններու օրրանր։ Յեղափոխութիւններու, գաղափարականներու Հնոցր։ Ամ-

բող^ էութիւնր, տարիներէ ի վեր, անոնց ոգիով թրձուաձ էր։ Միթէ կարելի էր 

մերժել։ 

Մինչեւ այդ թուականր յիշատակելիք դէպք մր չէր պատաՀաե իր կեանքին 

մ է Ե ր բ Հօրր իմացուցած էր, փոթորիկ մր փրթաձ էր տան մ է Հ ա յ ր ր խստա-

16 



ԱՐՁԱԿ ք - Ա Ո Ի Ղ , 

պաՀանջ մարդ մրն էր։ կ՝՝ ուզէին որ իրեն Հնազանդէին, ձեւով մր տան բռնա-

տէրն էր։ 

0իշտ ալ ծիծաղած էր Սա միին ընտրած մասնագիտութեան վրայ։ Երիտա-

սարդական անցողակի քմայք մր նկատած էր։ Հայրր փիլիսոփայութիւնր մտքի 

ապուշ մարզանք մր կր սեպէր։ Ուրիշ ոչինչ։ Վաճառականութիւնր իրենց գեր-

դաստանին ժառանգական ասպարէզր եղած էր։ Տարիներէ ի վեր Հօրմէն զա^ 

կին կր փոխանցուէր։ Սամի պիտի խախտէր այդ անգիր օրէնքր։ Հօրր Համար 

դաւաճանութեան Հա մա զօր էր։ Սամի չէր ուզած վաճառական րլլալ։ Ամառ-

նային արձակուրդներուն Հօրր օգնելու կ՝երթար։ Ձէր Հաշտուած ոչ վաճառա-

կանական մտայնու թեան, ոչ ալ միջավայրին։ Այդտեղ մարդր մարդ խաբել կր 

սորվէր։ ՀետզՀետէ Հօրր դիտողութիւններր անՀանդո ւրժելի դարձած էին։ 

- Այս րնթացքով, մարդ չես րլլար, - կրսէր Հայրր։ Սամիին Համար մարդ րր 

լա լր տարբեր նշանակութիւն ունէր։ Տ արբեր խմոր կ ենթադրէր։ Հա մա լս ա րա-

նի տնօրէնու թեան կ ողմէ այդ առա^արկր Սամիին փրկու թեան լաստ մր եղած 

էր։ 0սանՀինգ տարեկանին, յանդգնութիւնր ունեցած էր իր պատմական ոչր 

րսելու պաՀանջկոտ Հօրր։ Հայրր շշմած դիտած էր զինքր։ 

- Ուրեմ՜ն՛՛՛ ուրեմն §ապունա» պիտի րցաս, - րսած էր՛՛՛։ 

Հօրր դէմքր կարմրած էր։ Ամբողջ մարմինր կր դողար։ Սամի չէր ուզած 

պատասխանել։ ինչ Հիման վրայ Հայրր այդպիսի բան մր կ եզրակացնէր։ Չէր 

երկարած վէճր։ ՛Նայած էր մօրր։ Ան Հլու-Հնազանդ կին մր եղած էր իր ամուս-

նոյն։ 0տաՀոգ ձեռքերր իրարու կր շփէր խեղճ կինր։ 

Սամի լռելեայն իր սենեակր անցած էր։ Մեկնումի օրր ծնողքր տունէն բացա-

կայած էին։ 

Փարիզի բանո ւկ փողոցի մր մէկ ծայրամասին մ էջ կր գտնո ւէր Յիսո ւս եան 

Հայրերու այդ Հաստատութիւնր։ Ընկուզենիի փայտէ, ամրակուռ, մեծղի դուռ 

մր ունէր։ Յարգանք եւ լրբութիւն պարտադրող խուլ աղմուկով մր կր բացուէր 

ու կր գոցուէր։ ՚ ե ր ս ր սակայն Հակապատկերն էր դուրս ի ժխորին։ §0իստիք» 

լռութիւն մր կր տիրէր։ 0աղաքէն մեկուսացած երեւոյթ մր կր պարզէր։ Հին, 

սեւցած քարերով, Հնամեայ, րն դարձա կ կառոյց մրն էր։ ՇրՀապատող բարձր 

պատերուն մ էջ պարփակուած էին նորրնծայարանր, դասարաններր, մատուռր 

եւ կրօնաւորներու բնակու թեան սենեակներր։ 0ասնաւորապէս տպաւորիչ էր 

խնամուած, կանաչազարդ, րնդարձակ պարտէզր։ Հարիւրամեայ Հաստ կոճղե-

րով ծառերր իրենց շուքեր ր կր տարածէին։ Հոգեկան անդորրութիւն փնտռող-

ներու կատարեալ միջավայր մ ր։ Խ ո կա լու, ներքին վեր լուծումներու առիթ 

տուող ապաստանարան մր։ 

Սամիին խ ուցի նմանող սենեակ մր տրամադրած էին։ Յաջորդ օրն իսկ, 

յանձն առած էր պաշտօնր։ 

՚որրնծաներուն փիլիսոփայութիւն պիտի դասաւանդէր։ իսկ ազատ ժամե-

րուն Սորպոն պիտի յաճախէր։ Բարեբախտաբար, Համա լսարան ր Հեռու չէր 

վանքէն։ 

Յաճախ վարձած էր ծնողքին Հեռաձայնել։ Հազիւ լսէին իր ձայնր կր գոցէ-

ին գիծր։ Տակաւին քէն կր պաՀէին։ Ապտոյին միջոցաւ տեղեակ կրլլար ծնող-

քին իրավիճակին։ Ապտօ թէ իր Հա մա լսարանի դասրնկերն էր ու բարեկամր, 

թէ Հօրր փաստաբանր։ Վերջին անգամ Ապտոյէն իմացած էր, թէ Հայրր թե-
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թեւցնել կ ուզէր գործր։ Խ անո ւթին մէկր ծա խած էր արդէն։ 

- Գործր շարունակող չկայ,- րսած էր Ապտոյին։ Փա ս տա բան ր մօրն ալ այցե-
լ ի է ր ։ 

- Սամիին Համար միշտ կաղօթեմ,- րսած էր մայրր։ 

- Ամէն կ իրակի եկեղեցի կ երթամ, մոմ կր վառեմ 0արիամ Աստուածածնայ, 

որ ողջ առողջ պաՀէ Սամին։ 

Ապա Ապտօ աւելցուցած էր, թէ քաղաքին ներքին վիճակր մտաՀոդիչ էր։ Զի-

նար շաւ մր տեղի կ ունենար։ Համայնքներր գէշ ձեւով իրարու դէմ լարուած 

էին։ 

Ատելութեան Հով մր կր փչէր։ Միջնադարեան մտայնութիւն մր կր տիրէր 

քաղաքին մէջ։ 

Սորպոնի դասրնթացքներր Սամիին առջեւ անծայրածիր Հորիզոններու 

դուռ բացած էին։ Սամի որոշ ժամանակ մր տատամսումներու շրջան մր ապ-

րած էր։ Յստակ չէր գիտեր, թէ ի՛նչ կ՚ուզէր, ի՛նչ կր փնտռէր։ 0ենակեաց 

կեանք մր կ ապրէր ինքն իր մէջ կծկուած։ ինչուներու շարան մր կր խռովէր 

զինք։ Երբեմն այդպէս կր դիտէր կուսակրօն Հայրերր։ Աղօթադիրքր իրենց 

ձեռքր, ինքնամփոփէ այդպէս կր ճեմէինէ մթ աստուեր կամարապատ նրբանցք-

ներուն մէջ։ կամ մատրան մէջ, ծնրադիրէ վերացած կաղօթէին։ Արդեօք 

գտա՛ծ էին այդ ներքին անդորրր, զոր կր փնռէր Սամի։ 

Մեծաւոր Հօր անունր ինիաս էր։ ԳոՀ էր իրմէ։ Գէթ այդպէս տպաւորուած 

էր Սամի։ Սեծաւորր շուտով անդրադարձած էր Սամիի մենակեցութեան Հա-

կումին, յարմար թեկնածու մր կր նկատէր իրենց միաբանութեան։ ՛ախ ուղ-

ղակի, ապա անուղղակի ձեւով զգացուցած էր Սամիի։ ինչու մեղքր ծածկէր, 

Սամի ալ մտածած էր այդ մասին՛ սակայն պէտք եղած ոչ Հաւատքր ունէր, ոչ 

ալ կոչումր։ 

Առանց վարանելու, Սամի Մեծաւորին յստակօրէն եւ անկեղծօրէն Հասկցու-

ցած էր։ Փեր ինիաս երկար չէր Հանդուրժած Սամիին մերժողական կեցո ւած-

քր։ Առանց այլեւայլի գործէն արձակած էր զայն։ Լուրջ եղած էր Սամիին յու-

սախաբութիւն ր։ Աւելի լայնախոՀ ու դիտակից կր կարծէր այդ կրօնաւորր։ 

0եկնելու ժամանակ Սեծաւորր Հարցուցած էր, թէ ինչո՞ւ վերջերս եկեղեցի չէր 

յաճախեր։ Սամի չէր կրցած զսպել իր ներքին դառնութիւնր՛ 

- ԱնՀաւատ մր չեմ,- րսած էր,- եթէ պէտք զգամ Ամենակալին Հետ Հաղոր-

դակցելու, միջնորդի կարիք չունիմ։ 

Փեր ինիաս շշմած իրեն նայած էր։ Սամի թաքուն յոյսով մ ր, Արեւելքէն 

Արեւմուտք եկած էր, ոչ թէ արքայութիւն փնտռելու, այլ տանելի միջավայրի 

մր մէջ ապրել ու։ Սակ այն քաւարանի մր Հանդիպած էր, ուր մարդիկ կարծես 

իրենց մեղքերր կր քաւէին։ 

Որոշ չափով Սամի րնտելացած էր քաղաքին, ապրելակերպին ու մտայնու-

թեան։ Որոշ ծանօթութիւններ ալ մշակած էր։ ՛դժուարութիւն չունեցաւ լայիք 

Հաստատութեան մր մէջ դասախօսի պաշտօն մր գտնելու։ Այդ շրջանին Լիբա-

նանի քաղաքացիական, եղբայրասպան կռիւր սկսած էր։ Թերթերէ դուրս, եր-

բեմն-երբեմն Ապտո յէն Հատուկտոր տեղեկութիւնն եր կր ստանար ծնողքին 

մասին։ 0արթիէ Լաթէնի մէջ սթիւտիօ մր վարձած էր։ Երբեմն, մանաւանդ կի-

րակի եւ տօնական օրերր, երբ ֆրանսացիներուն §0աֆար» րսուածր իջ՛նէր 
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վրան, երբ ամէն ինչ սեւ երեւէր աչքերուն, դիմացի կաս թօնի §Պիսթրո»ն կ՚եր-

թար։ 0եկուսի սեղան մրն կար մեկուսի մթաստուեր անկիւնի մր մէջ։ Ընդ-

Հանրապէս դատարկ կրցար։ կարծես իրեն վերապաՀուած էր այդ անկիւնր։ 

Այդպէս դինի խմելով, ժամերով կր դիտէր մարդիկր։ Երբեմն դէմքերր այնքան 

արտայայտիչ էին, որ կարելի էր կռաՀել անոնց ներաշխարՀր։ Երբ §Պիսթրո»ն 

կամայանար, կ աս թոն կ րնկերակցէր իրեն։ կր շա ղա կր ա տ էին։ Անոր րնտանի-

քր Պորտօ կ ապրէր։ ժամանակի րնթացքին անզգալաբար մտերմութիւն մր 

ստեղծուած էր իրենց միջեւ։ Սամի պատմած էր անոր իր տատամսումներր, իր 

յուսախաբութիւնր։ կ աս թոն շատ յաճախ խրատած էր զինք՛ 

- Եթէ « փ ա տ ր է » պիտի չրլլաս, աղյիկ մր գտնելու ես, Հետր ապրելու Հալ 

մար՛՛՛, միայն աղօթքր չէ, գինին ալ կր դիւրացնէ կեանքր,- կ աւելցնէր կաս– 

թոն բաժակր պարպելով։ 

Այդ օր, ուշ ժամուն, Սամի գլխու ցաւով վերադարձած էր դասատուներու 

ժողովէն։ &էնքի մո ւտքին 0ա տ ա մ Գաթրին, շէնքին տիրոջր կինր, Հեռագիր մր 

յանձնած էր իրեն։ Փաստաբանէն էր։ Երկու շաբթուան թուականր կր կրէր։ 

Սամիին կ իմացնէր, թէ Հայրն ու մայրր ռմբակոծումի մր րնթացքին սպանն^ 

ւած էին։ Հապճեպով կատարած էր թաղու մրկռի ւներուն պատճառաւ։ իր ցա-

ւակցութիւնն երր կր յայտնէր։ 

Սամի դժուար բարձրացած էր իր սենեակր։ 

ինքզինք անկողնին վրայ նետած էր։ Մինակութեան զգացումր կարծես աւե-

լի շեշտուած էր իր մէջ։ Յստակ չէր գիտեր, թէ քանի տարիէ ի վեր չէր տեսած 

ծնողքր։ Հաւանաբար երկար շրջան մր եղած էր։ քաղաքացիական այդ աղտոտ 

կռիւն ալ իր դերր ունեցած էր։ Մեղադրանքներու, զղջումներու ալիք մր ողո-

ղած էր իր ներաշխարՀր։ Փորձած էր Ապտոյին Հեռաձայնել։ Գիծերր խանգար-

ւած էին։ Գուցէ իր կեանքին ամէնէն սեւ գիշերր լուսցուցած էր, այդպէս մի-

նակ, մութ առաստաղր սեւեռելով։ Մինակութեան եւ օտարութեան ապրում-

ներու ստեղծած թնճուկէն ձերբազատելու Համար յաջորդ օրն իսկ ֆրանսա-

կան Հպատակութիւն ստանալու դիմում րրած էր։ Ոչ մէկ բան զինք կր կապէր 

իր ծննդավայրին։ 

Մինչ այդ Սամի ստացած էր իր դոկտորականր։ 

Համալսարանր Հրատարակած էր իր թեզր փոքր տպաքանակով, գրքոյկի 

ձեւով, աշակերտներու Համար։ « Հ ա ւ ա տ ք ը ՝ փ ի լ ի ս ո փ ա յ ո ւ թ ե ա ն մ է ջ » խորագրով։ 

Փոյթր չէր եթէ Փեր ինիաս դժգոՀ րլլար։ 

Թեր ու դէմ կարծիքներու, սուր վէճերու առիթ տուած էր։ Լսարանին մէջ 

Հանդիպում մր կազմակերպած էին։ Այդտեղ Մա կա լին իր ուշադրութիւնր 

գրաւած էր։ Պատմագիտութիւն կր դասաւանդէր։ Բուռն ձեւով իր տեսակէտ-

ներուն Հակառակած էր։ Աւարտին ճաշի Հրաւիրած էր։ Հետաքրքրական աղջ-

կայ մր տպաւորութիւնր ձգած էր իր վրայ։ Միեւնոյն ժամանակ գրաւիչ էր։ 

Սլացիկ, ծիծղուն մարմին մր ունէր։ Մակալիին մօտ մերժողական կեցուածք մր 

չէր նկատած իր մօտիկութեան։ ԸնդՀակառակր, քաջալերանք մր նշմար ած էր։ 

Երկար չէին տնտնացած։ Երեխաներ չէին։ Սկսած էին կենակցիլ Սամիի սթիւտ-

իոյին մէջ։ կասթոնին քով կր ճաշէին։ Ան յաճախ կր կատակէր Մակալիին Հետ։ 

- « Փ ա տ ր է » պիտի րլլար, թոյլ չտուի,- կ՚րսէր։ 

- Երբեք այդ խմորր իր մէջ չեմ նկատած,- կ առարկէր Մակա լի,- րնդՀա կա-
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ռակր՛՛՛ 

Երեքր մէկ կուշտ ու կուռ կր խնդային։ Սամիին Համար կարծես կեանքր իր 

Հունին մէջ մտած էր։ Ֆրանսական Հպատակութիւնն ալ ստացած էր։ Չէր զա-

նազանուեր իսկական ֆրանսացիէ մր։ Չէր գիտեր որքան տեւած էր իրենց կե-

նակցութիւնր։ ՚ոյնիսկ Սամի կր մտանէր յարաբերութիւնր պաշտօնականաց-

նել ամուսնութեամբ։ 

Այդ օր Սամիի տրամադրութիւնր տեղն էր։ Պետական քննութեան արդիւնք-

ներր յայտարարած էին։ իր աշակերտներր փայլուն միջիններով յաջողած էին։ 

Սթիւտիօ վերադարձած էր Մա կա լիին Հաղորդելու Համար։ Մա կա լին գտած էր 

անկողնին մէջ, իր աշակերտներէն մէկուն Հետ։ կր ճանչնար այդ գեղադէմ 

տղան։ ՚ոյնիսկ գիտէր անունր։ Վիքթո ր էր։ Մակա լիին զաւակր կրնար րլլա լ։ 

Մի քանի անգամ Հանդիպած էր անոնց Համա լսարանի §0անթին»ին մէջ։ Միշտ 

ալ խորՀած էր, թէ ուսուցչուՀիի եւ աշակերտի պարզ տեսակցութիւն մրն էր։ 

՛ման անհաւատարմութիւն մր երբեք չէր ակնկալեր Մակա լիէն։ Անոնք նկա-

տած էին Սամիի ներկայութիւնր։ Փորձած էին ծածկուիլ։ իրենց արարքէն աւե-

լի, կարծես իրենց մ եր կու թենէն կ՝ մչ ն ային։ Սամի լռելեայն Հեռացած էր։ 

ժամերով թափառած էր Փարիզի մութ փողոցներուն մէջ։ ՚ստարանի մր 

վրայ դիտած էր Սէն գետի սեւ ջուր երր։ Անզգալաբար թա ւալած էին տա 

րինե֊ 

րր։ 

Անծանօթ §Պիսթրո»յի մր մէջ յստակ չէր գիտեր, թէ քանի գա ւա թ խմած 

էր։ կասթոնին քով Հասած էր գրեթէ Հարբած։ կասթոն առանց շաքարի սուրճ 

պատրաստած էր։ Ապա րսած էր, թէ Մա կա լին զինքր կր փնտ ռէր։ Մոնփելիէ 

կ երթար ծնողքին մօտ։ Ամառնային արձակուրդի մէջ կր գտնո ւէ ին։ կ աս թոն 

Հետաքրքրուեցաւ, թէ ի՛նչ պատաՀած էր իրենց։ 

- Ո չ ի ն չ ՚ ՚ ՚ , - րսած էր Սամի,- պարզ յուսախաբութիւն մր, ուրիշ ոչինչ՛՛՛։ 

կամաց-կամաց, մտածկոտ բարձրացած էր տան աստիճաններր։ խմիչքին 

պատճառած թմրութիւնր փարատած էր։ Մակա լիին նամակր նշմար ած էր սե-

ղանին վրայ։ Չէր կարդացած։ Պ ատռած եւ նետած էր։ Մակա լի արդարանալու 

պէտք չունէր։ Ազատ էր իր ապրելակերպր տնօրինելու։ Սամի մասնաւոր ձեւով 

չէր տառապած։ Ռոմէոյի եւ ժիւլիէթի սէրր տարբեր րլլա լու էր։ Առանց 

ամուսնանալու ամուսնալուծուած էին։ ճիշդ այդպէս, առանց աղմուկի։ 

Վերամուտին, Մակա լի, սովորակա 

նին պէ ս, գործի վերադարձած էր։ Ջեռ~ 

քր թօթո ւած էր Սամիին Հետ ու Համբուրուած, ինչպէս ս ո վո ր ո ւթիւն էր։ 

Սամիի արեւելքցի մտայնութիւնր դժուար Հանդուրժած էր այդ վարմունքր։ 
Եթէ ճպէյ լի մէջ պատաՀած րլ լ ար նման դէպք մր, Հա ւանաբար արիւն կր Հո-
ս է ր ։ 

Ջմեռնային գիշեր մր Սամի սթիւտիօ կր վերադառնար։ &էնքի մուտքին, 

մայթի վրայ պարմանուՀիի մր Հանդիպած էր։ Աղաչական ձեւով իրեն կր նա-

յէր։ կա րծես օգնութիւն կ աղերսէր։ &րթներուն վրայ, չորցած արեան Հետքեր 

ունէր։ Զգալի էր։ Ծեծած էին։ Մայթերուն վրայ աշխատող պոռնիկ մր րլլալու 

էր։ Չես գիտեր ինչո՞ւ Սամի Հետր սթիւտիօ Հանած էր։ 

- կ՛ուզե՛ս ճաշել, - Հարցուցած էր Սամի։ 

- Ո ^ րսած էր։ - 0ուն՛՛՛ քուն ունիմ՛՛՛։ 

Փորձած էր մերկանալ։ Սամի թոյլ չէր տուած։ Ապա աղջիկր աւելցուցած էր, 
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թէ այդ գիշեր աշխատիլ չէր ուզած։ ինքզինք անզանգիս տ կր զգար։ Հանրա-

տան տղոցմէ մին ծեծած էր զինք։ Ապա մայթին վրայ Հրած էր։ Ադ^իկր ա մէն 

վտանգ աչք առնելով խոյս տուած էր։ ՚հժուար չէր երեւակայել անոր ապրած 

ողբերգութիւնր։ Այդպէս կիսամերկ, այդ ցուրտ օդին։ 0անա ւանդ այդ տարի-

քին։ Տիւանին վրայ երկնցած էր եւ վայրկենական քնացած։ Սամի ծածկած էր 

ցուրտէն փշաքաղուած անոր մարմինր։ կիրակի գիշերներր Սամի միշտ այս-

պէս քուն չէր ունենար։ Անորոշ թուլ ո ւթիւն մ ր, յուսալքում մր կր Համակէր 

զինք։ Արդէն պատանեկան օրերէն ի վեր Սամի կ իրակի օրերր չէր սիրեր։ Ան-

վերջանալի կր թուէին։ 0արդիկ աւելի կր ձանձրանային, աւելի կր յօրանջէին։ 

Սամի Լիլին կր դիտէր։ Աղջկան անունն էր։ կտրուկ-կտրուկ կր Հազար։ Եր-

բեմն-երբեմն կր ցնցուէր։ 0ու նին մէջ ի կ մղձ աւանջ կ ապրէր։ Մարդկային 

կատարեալ խլեակ մր։ ° ւ րսել, թէ մարդկային ջերմութիւն փնտռելու եկած էր։ 

Ամէն տեղ կեանքր նոյնն էր, ոչ աւելի, ոչ պակաս։ Հրամցուածր լեղի պատառ 

մրն էր։ Սակայն Հարկ էր ճաշակել, այսպէս կամ այդպէս։ 

Յաջորդ առտու Սամի նախաճաշր կր պատրաստէր, երբ Լիլի արթնցած էր։ 

Շուարած շուրլր նայած էր։ Ջեռքերր պտտցուցած էր Հագուստին վրայ։ կր 

զարմանար, թէ մերկ չէր։ Շուարած Սամիին նայած էր։ Պատրաստուած էր 

մերկանալու, Սամի կրկին թոյլ չէր տուած։ 

- ինչո՞ւ . . . « Փ ա տ ր է ՞ » ես,- Հարցուցած էր Լիլի։ 

- Ոչ^ րսած էր Սամի խնդալով,- ուսուցիչ եմ։ 

- ի՞նչ կր սորվեցնես։ 

- Փիլիսոփայութիւն։ 

Լիլի աչքերի պռստած էր։ կարծես բան մր յիշել կր փորձէր։ 

- Եթէ րսեմ, Աստ ուած չկա յ... ինչո՞ւ աշխարՀ եկած եմ... կեանքր ապուշ բան 

է... մարդիկր չար են... փիլիսոփայութիւն րրած կրլլամ։ 

Սամի ժպիտ մր ունեցած էր։ 

- Եկուր... նախաճաշր պատրաստ է,-րսած էր Սամի։ Եթէ կուզես Հոս մնալ 

ազատ զգայ, ապա թէ ոչ վարր 0ատամ Գա 

թրինին յանձնէ բանալին։ 

Լիլի աչքերր մեծ-մեծ բացած էր։ 

- ինծի 

բանալի՞ կր վստաՀիս,- րսած էր խեղդուկ ձայնով։ Ապա կախած էր 

գլուխր։ - Մարդիկ չար... չար են... դուն ինյո՞ւ այսքան բարի ես... այսքան 

լաւ... ։ 

Աղջ՛նակի մր երեւոյթր ունէր։ Չծաղկած չորցած կոկոնի մր կր նմանէր։ Այդ 

օր քաղաքր արձակուրդի մէջ էր։ Ամենայն Սրբոց տօնն էր։ Այս քաղաքին մէջ 

տակաւին սուրբերու կր Հաւատային, սակայն չէին Հետեւեր անոնց օրինակին։ 

վերադարձին 0ատամ Գաթրին Սամիին բանա լին յանձնած էր։ Լիլի 

սթիւտիոն մաքրած էր։ Տախտակամածր սրբած էր։ Ամէն ինչ տեղաւորած էր։ 

՚ոյնիսկ գա ւա թի մր մէջ կարմիր վարդերու փունջ մր նշմարած էր։ Սամի միշտ 

անտարբեր էր ծաղիկներու նկատմամբ։ Չէր գիտեր ինչո՛ւ խնամած էր այդ 

վարդերր։ Փոխած էր ջուրր։ կարելի եղա 

ծին չափ երկարած էր անոնց կեանքր։ 

Անօգուտ։ կեանքր խստապաՀանջ էր։ Ունէր իր անգիր օրէնքները։ Այն ինչ որ 

ծաղկէր, դատապարտուած էր չորնալու, ապա փոշիանալու։ 

Մի քանի շաբաթ Լիլի չէր տեսնուած։ Մերթ կր Հանդիպէր լաւ տրամադրր-

ւած։ կր ճաշէր։ կ՛երգէր։ թռչունի նման կր ճռուողէր։ Որոշ կենդանութիւն մր 
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կր ստեղծէր սթիւտիոյին մէջ։ Երբեմն ալ վատ վիճակի մէջ կ՝րլ լ ար։ Հազիւ կր 

բարեւէր։ ինքզինք տիւանին վրայ կր նետէր։ ժամերով կր քնանար։ 

Գիշեր մր րնկճուած վիճակ մր ունէր։ 

- ի՞նչ ունիս,- Հարցուցած էր Սամի։ 

- §0աֆար՝ֆ...։ - ինծի փիլիսոփայութիւն ս ո րվեցո ւր, գուցէ կեանքս աւելի 

տանելի կրլլայ։ 

- կամ ալ աւելի դժուար,- եզրակացուցած էր Սամի։ 

Ամիսներ տեւած էր այս կացութիւնր։ Լիլիին Հատ ու կտոր խօսակցութիւն-

ներէն, որոշ չափով տ եղ եկա ցած էր անոր կեանքին ելեւէջներուն։ Գիւղէն եկած 

անփորձ աղջկան մր սովորական պատմութիւնն էր։ վերջին այցելութեան ար-

տակարգ վիճակ մր ունէր։ Չ ափ ազանցած էր շպա ր ր։ 

- ՚ատ-շա՛տ անօթի եմ,- րսած էր։ 

ճաշած էր։ Առաջին անգամ րլլ ալ ով գաւաթ մր գինի խմած էր։ Սիկար է թ 

մրն ալ վառած էր։ Երկար դիտած էր դիմացի պատին վրայ կախուած խաչա-

փայտ ր։ Ապա րնդոստ ոտքի ելած էր։ Սամիին փաթթուած էր եւ Համբուրած։ 

Աչքերր թրջուած էին։ 

- 0արդիկր չար՛՛՛ չար են՛՛՛ Աստուած չկայ՛՛՛ չկայ...,- կակազած էր եւ լա-

ցակումած, Հապճեպով մեկնած էր։ 

Մի քանի օր վերջ անոր մարմինր գտած էին Սէն գետի սեւ ջուրերուն մէջ։ 

Սամիին Համար կեանքր կր շարունակուէր։ Օրերր, ամիսներր կր թաւալէին 

տափակ, միօրինակ կշռոյթով։ Անցողակի սիրային արկածախնդրութիւններ 

կ ունենար կիներու, ա ղջի կն եր ո ւ Հետ, որոնց անունր անգամ յաջորդ օրր չէր 

յիշեր։ 

Երբ Հանգստեան կոչուած էր, Ֆրանսայի զանազան շրջաններու մէջ շրջապր՛ 

տոյտ մր կատարած էր։ Նորմանտին սիրած էր։ իր ծննդավայրր կր յիշեցնէր։ 

Տուներու կղմինտրածածկ երդիքներր կանաչութիւնն եր ու մէջ կորսուած էին։ 

0երթ տարտամ կարօտ մր կունենար իր ծննդավայրին նկատմամբ։ Հարազա-

տութեան պակաս մր կր զգար։ Օտարութիւնր կարծես այլ եւս կր կշռէր ուսե-

րուն։ կր փնտռէր կապոյտ երկինքր։ Յորդառատ արեւր, մանաւանդ ու մանա-

ւանդ իր ծովր... աննման ծովր...։ Արդեօք Ապու Սէլիմր ո՞ղջ էր։ Անոր կրպա-

կր կանգո՞ւն էր։ Անոր մօտ, մօրմէն գաղտնի, պաղպաղակ կ՚ուտէր։ Անզուսպ 

փափաք մր կունենար երբեմն, այդպէս, ո տա բոպիկ, ոսկեգոյն աւազին վրայ 

քալելու։ Զգալու այդ ջերմութիւնր, որ ամբողջ մարմնիդ մէջ կր տարածուէր։ 

կր փնտռէր ձկնորսներուն անտաշ եւ անկեղծ բարեկամութիւնր։ Հայրր կր 

մտաՀոգուէր որ ձկնորս րլլայ Հօրր պէս։ Յաճախ մեծ Հօր Հետ ձկնորսու թեան 

կ երթար։ Ան իրեն կ՚րսէր, թէ պէտք չունէր Համալսարան երթա լո ւ, փիլիսոփայ 

դառնալու Համար։ 

- Գիտէ ծովր,- կ աւելցնէր, ձեռքր երկարելով դէպի ծովուն անսաՀմանո^ 

թիւնր՛՛՛ Գէպի մշուշներուն մէջ կորսուած անծանօթ Հորիզոններր 

- Գիտէ... քեզի մտածել կու տան կեանքի մասին... փիլիսոփա յ կր դարձ– 

նեն... ։ 

թէ Հայրր, թէ մեծ Հայրր յուսախաբ մեկնած էին աշխարՀէն։ 

Երկար նամակ մր ստացած էր փաստաբանէն։ Սամի բոլորովին մոռցած էր 

այդ Հարցր։ ճպէյլի, ծնողքին տունր եւ քովի Հողաշերտր իրեն ժառանգ մնա-
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ցած էին։ ինչպէս նաեւ որոշ գումար մր դրամատան մէջ։ Ապտօ իր ներկայու-

թիւնր անՀրա ժեշ տ կր նկատ էր՝ որոշում մր տալու Համար։ Ապա կր տեղեկաց-

նէր, թէ կռիւր մի քանի տարիէ ի վեր դադրած էր։ 0աղաքր վերստին սկսած էր 

շնչել։ կրնար ժամանել։ Ոչ մէկ պատճառ այլեւս Սամին կր կապէր Ֆրանսայի։ 

կասթոնին Հետ բաժանումր յուզիչ եղած էր։ 

- Գիտեմ ինչ րսել է տան կարօտր, - աւելցուցած էր կասթոն խռպոտ շեշտով 

մր։ 

Սամի ուզած էր Լի լիի դա մ բան ր այցելել։ քաղաքապետարանին մօտ Հե-

տաքրքրուած էր։ Սակայն անոր մարմինր Հաւաքական փոսի մր մէջ նետած 

էին։ 0արդկութիւնր երբեմն իրապէս սրտխառնուք կր պատճառէր։ Լիլիին բե-

րած այդ կարմիր վար դեր ր մարդկային միակ վերա բեր ումր եղած էին իրեն 

նկատմամբ։ 

-3-

վեց ամիսէ ի վեր Սամի ճպէյլէ իրենց տան մէջ կր բնակէր։ Ապտոյին միջո-

ցաւ ծա խած էր Հողաշերտր։ 0իայարկանի իրենց տունր լքուած վիճակ մր ու-

նէր։ 0օտաւորապէս տարի մր տեւած էր նորոգութիւնր։ Յար կա բա ժին մր 

վարձած էր Հսկելու Համար գործաւորներն ու աշխատանքր։ Բնակիչներուն 

ապրելակերպին մէջ մեծ բան չէր փոխուած։ Տակաւին ամէն թաղումի օդր կր 

կրակէին։ Ամէն մեռնող Հերոս կր նկատուէր։ Հարսանիքի պարագային ալ 

նոյնն էր պատմութիւնր։ խառնուածքի Հարց րլլա լու էր։ Յ ագեցած չէին կար-

ծես կռիւներու պայթումներէն։ կր սիրէին աղմուկր եւ աղմկելր։ իսկ կիրակի-

ներր պաշտօնական իրենց զգեստ ր կր կրէին։ իրենց մէկ շաբթուան մօրուքր, 

դէմքի մորթր քերթելու աստիճան կ ածիլէին եւ եկեղեցի կր յաճախէին։ 

Սամիին առաջին քայլր եղած էր ցանկապատով անջատել պարտէզր։ Գրացի-

ներր թէպէտ չէին գանգատած, սա կայն դժգոՀ կր թուէին։ Տարիներու րնթաց-

քին, իրենց երեխաներուն խաղավայրր դարձած էր։ Ընդարձակ սենեակ մր 

տրամադրած էր գրադարանի եւ դրա սենեակի։ Այդ սենեակր իր նախաս իր ած 

վայրն էր։ Ջեւով մր իր ապաստանարանր։ ՚ ո ւ ն մրն ալ գնած էր։ ճամպօ էր 

անունր։ Գաս տիար ակ ուած շուն մրն էր։ Շան Հետ Հաղորդակցելու Համար 

Սամիին ալ որոշ բացատրո ւթիւններ եւ ցուցմունքներ տուած էին։ ՛ուտով 

մտերմացած էր ճամպոյին Հետ։ կր Հասկնային զիրար։ կր Հնազանդէր իրեն։ 

Ապու Սելիմ ողջ էր։ Հակառակ յառաջացած տարիքին, ան կայտառ էր տակա-

ւին։ ՊաՀած էր նաւաՀանգիստի նմանող այդ պզտիկ անկիւնր։ կրպակր րնլ 

դարձակած էր։ Սամի նաւա կ մրն ալ գնած էր։ ձկնորսներուն նաւակներու 

շարքին խարսխած էր։ Ապու Սելիմին մօտ։ 

ճպէյլ անցեալին փիւնիկեցիներուն նշանաւոր նաւաՀանգիստր եղած էր։ 

0ինչեւ այսօր տեղացիներր տարբեր Հակում մր ունէին ծովուն նկատմամբ։ 

Զբօսաշրջիկներու տեսարժան վայրր դարձած էր իր անցեալի Հռոմէական կի-

սաքանդ դղեակներով ու սիւներով։ 

Սամի Հին օրերու նման կր սիրէր դեգերիլ քարերով սալայատակուած կա-

մարապատ նեղ ճամբաներուն մէջ։ կր դիտէր անցեալր յիշեցնող, յիշատա կ ներ 

ծախող մթաստուեր կրպակներր։ Երեւակայութիւնր սաՀման չունէր ցուցադրր-
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ւած գորգերուն մէջ։ ՚ ատ եր ուղղակի արուեստի սաՀմանր կր Հասնէին։ Անց-

եալն ու ներկան ներդաշնակուած էին ճպէյլի մէջ։ 

Այդ առտու Սամի ճամպոյին Հաջոցներէն արթնցաւ։ կրկին դրացիին կա-

տուն րլլ ալ ու էր պատճառր։ Այդ սեւ կատուն առիթր չէր փախցներ ճամպոն 

ջղայնացնելու։ ՊարտիզպանրՀանդարտեցուց ճամպոն։ Ապու էլիասրշաբաթր 

երկու անգամ կու դար պարտէզր խնամելու։ Սամի երբ դուրս ելաւ, պարտիզ՛ 

պանր մեկնելու վրայ էր։ Ըսաւ, թէ սալորենին այլ եւս լաւ վիճակի մէջ կր 

գտնուէր։ իրապէս ալ ծառր ծլարձակելու վրայ էր։ ճամպօ Սամիին շուրջր կր 

դառնար։ Ոտքերուն կր քսկռտուէր։ 0ինչեւ որ Սամի չշոյէր անոր վզին տակ 

կախուած մորթր, չէր Հեռանար։ 0իրիամր ներս մտաւ շուկայի մեծ պայուսա-

կր ձեռքին։ Գնումներ կատարած էր։ Միջին տարիքով, այրի, պարկեշտ կին մրն 

էր։ 

- ինչպէս է Միշոն , - Հարցուց Սամի։ 

- Աւելի լաւ է՛՛՛ տաքութիւն չունի այլեւս։ 

0իշոն այդ կնոջ տասներկու տարեկան մանչուկն էր։ Մօրր աչքին լոյսր։ 

0իր իա մ ա մէն առտու կու գար տան մաքրութիւնր կր կատարէր, ճաշր կր 

պատրաստէր ու յետմիջօրէին կր մեկնէր։ 

ճամպօ վիզր եր կար եց։ Սամի կաշեկապր անցուց։ Առտուան իրենց սովորա-

կան պտոյտի ժամն էր։ ճամպօ սիրուած էր թաղեցիներէն։ 0անա ւանդ երեխա-

ներէն։ Երբեմն Սամի ազատ կր ձգէր ճամպոն, որպէսզի անոնց Հետ վազվզէր, 

զուարճանար։ վերադարձին Սամի իր գրասենեակր կ առանձնանար, կր կար-

դար, կամ ալ թո ւղթեր կր մրոտէր։ ճամպոն ո տքերուն քով կամ կր մրափէր, 

կամ ալ այդպէս բարի-բարի իրեն կր նալէր։ կարգես րսել կ՚ուզէր, թէ ինչո՞ւ 

այսքան կր մտանէր ու կր մտանէր...։ 

Սամիին տրամադրութիւնր երբ վատ րլլար, առտու կամ գիշեր, նաւակր 

կ առնէր։ Անզո ւս պ տենդէ մր մղուած, յափշտակուած անծանօթ Հորիզոննե-

րու կանչէն, կր թիավարէր ծովուն բացերր։ Ուժասպառ կր վերադառնար եւ 

քուրջի մր նման անկողին կ իյնար։ 

Հաճելի ամառնային յետմիջօրէ մրն էր։ Սամի պարտէզ նստած կր մրափէր 

խոտերուն մէջ։ 0իրիա մին տղեկր, 0իշոն, ներս մտաւ։ ճամպոյին խաղրնկերն 

էր։ Շունր տեղէն ցատկեց։ Պոչր շարժելով 0իշոն դիմաւորեց։ Տղեկր գրկեց շո^ 

նր։ ՚աբաթէ մր ի վեր չէին տեսնուած։ Ապա սկսան ցատկռտել, վազվզել կար-

միր գնդակին ետեւէն։ Սամի ներս անցաւ, իր գրասենեակր։ 

0թնելու վրայ էր։ 0իշօ Հեւասպառ ներս մտաւ, ճամպոն ալ ետեւէն։ ՛ունր 

կարծես խաղր շարունակել կ՚ուզէր։ Սակայն տղեկր յոգնած կ երեւէր։ 0իշօ 

վայր կեան մր դիտեց գրաս եղանի վրայ գտնո ւո ղ թո ւղթեր ր։ 

- ի՞նչ կր գրես, - Հարցուց 0իշօ։ 

- Երբ մեծնաս, եւ եթէ տպուի, կր կարդաս։ կեանքի մէջ ամէն բան Հաճելի 

չէ, տխուր բաներ ալ կան։ 

- Գիտեմ, - րսաւ 0իշօ գլուխր կախ։ 

Անոր Հայրր գիշեր մր ձկնորսու թեան գացած էր եւ չէր վերադարձած։ 

Այդ տղեկր կարծես Սամիին որդեգիր զաւակր եղած րլլար։ 0իշտ կր Հ»– 

տաքրքրուէր անոր դասերով։ Ուշիմ մանչուկ մրն էր։ Գպրոցին մէջ ալ յառա-

ջադէմ, ինչպէս կրլլան նեղութեան մէջ աճող տղաքր։ Այդ տարիքին անոր ուղ՜ 
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ղա& Հարցումներր ցոյց կու տային անոր Հասունութիւնր։ 

Սամի անոր դպրոցական թոշակր ապաՀովաե էր, բարերարի մր պիտակին 

տակ։ 

- Երբ մեենաս, ի՞նչ կ՝ուզես րլլալ, - Հարցուց Սամի։ 

- Չեմ ուզեր Հօրս նման ձկնորս րլլալ։ Հայրր յիշեց։ 0ատներովր սրբեց այ-

տին վրայ փայլող արցունքն երր։ 

- Չրսիր ի՛նչ կ ուզես րլլալ... 

- Բժիշկ։ 

- ինչո՞ւ,- Հարց տուաւ Սամի։ 

- 0եր դրացին, Ապու 0րատր Հիւանդ է՛՛՛ ցաւեր ունի՛՛՛ դրամ չունի որ բժիշ-

կի երթայ... մեղք է... բայց մայրս կրսէ, թէ բժիշկ րլլ ալ ու Համար շատ դրամ 

պէտք է ։ 

Սամի տղուն մազերր խառնշտկեց։ Տխրանուշ ժպիտ մր ունեցաւ։ 

- ՛Նայէ, 0իշօ, դուն դասերդ սորվէ, լաւ նիշեր բեր, դուցէ բարերար մր 

գտնուի։ 

- ՛Ներկայիս արդէն բարերար մր դպրոցական թոշակս ապաՀովա& է՛.. բա-

րի մարդ մր րլլ ալ ու է... պիտի ուզէի շնորՀակա լո ւթիւն յայտնել... բայց չեմ 

ճանչնա ր։ 

վա յրկեան մր տղեկր տատամսում մր ունեցաւ։ վարի շրթունքն երր կր խաե-

նէր։ 
- թաղեցիներրքեզ ինչո ւ մենակեաց կր կոչեն,- Հարցուց 0իշօ մէկ շունչով։ 

Սամի անակնկալի չեկաւ։ ժպտեցաւ։ ՚ոյնիսկ 0իշօ իր այդ Հետաքրքիր 

բնաւորութեամբ ուշացաե էր այդ Հարցումր ուղղելու։ 

- Աս մին ակ չեմ,- վրայ բերաւ Սամի,- դուն կաս... ճամպոն կայ... ձովր... կր 

տեսնես մինա կ չեմ...։ 

- ՛ ա ւա կր մոռցար , - աւելցուց տղեկր ժպտելով։ 

Ապա 0իշօ գրկեց ճամպոն։ Բաներ մր փսփսաց անոր ականջին։ ՚ ո յ ե ց անոր 

դլուխր ու մեկնեցաւ։ 0ութր իջաե էր։ 

0են ակեաց,- մռմռաց Սամի ինքնիրեն։ 

- Սիկարէթ մր վառեց։ թոքր եուխով լեցուց։ Գիտեց մրոտաե թուղթթերր։ 

Արդեօք լուծո՛ւմ մրն էին անոնք։ վերլերս յաճախ այս մասին կր մտանէր։ 

Զգաց որ կրկին §0աֆար՝ֆ ունէր։ Այդ ճնշիչ նեղութիւնր։ Ոչ մէկ բան արժէք 

կունենար աչքերուդ։ Յ աճա խա կի դարձած էր այս Հոգեվիճակր։ Արդեօք ձա-

խողած կեանքի տարակուսա՞նքն էր պատճառր։ 

Չուզեց տուն մնալ։ Ծովափ գնաց ճաշելու։ Ապու Սելիմին կրպակր միեւնոյն 

ժամանակ ձկնորսներուն իբրեւ ճաշարան կր գորե^աե^ուէր։ Ծերու նիին սուր 

աչքերէն չվրիպեցաւ Սամիին մտազբաղ վիճակր։ Սամիին սովորական մէկ գա-

ւաթ օղին շուտով երեք, չորս գաւաթի վերաեուեցաւ։ Ապու Սելիմին Համար 

Սամի միշտ կր մնար այդ Համակրելիե վառվռուն լակոտր, որ կրպակին ան-

կիւնր պաՀուրտաձ, մօրմէն գաղտնի պաղպաղակ կ ուտէր։ Ս ա միին դիմացր 

նստեցաւ։ Առանց այլեւայլի Հարցուց, թէ ինչո՞ւ կեանքի րնկեր մր չէր առ ներ։ 

՚նորՀքով ա ղջիկներ չէին պակսեր շուրջր։ 

- Գեղեցիկ տուն ունիս, նիւթական վիճակդ կր ներէ,- աւելցուց Ապու Սելիմ,-

ով տէր պիտի րլլայ այս բոլորին։ 
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Ապու Սելիմին ոտքերր միշտ դետին եղած էին։ Սամի նայեցաւ անոր կնճռո-

տած դէմքին։ Այդ օր անոր պեխր դէպի վեր ոլորուեր էր։ 

- Տարիքս այլեւս չի ներեր,- րսաւ Սամի:- կեանքիս մէջ ես իմ բաժինս առած 

եմ կիներէն։ 

Ապու Սելիմ աջ ու ձախ օրօրեց գլուխր։ Համաձայն չէր։ Ապա վերցուց օղի-

ին շիշր։ 

- Այս գիշեր բաւական խմեցիր, կր բաւէ,- րսաւ։ 

- Սամի յուզուեցաւ Ապու Սելիմին այդ Հոգածութենէն։ 0արմրող աչքերով 

Հետեւեցաւ անոր տատամսոտ, յոգնած քայլերուն։ Այդպէս պարզ եւ անտաշ, 

տանելի րլլա լու էր կեանք րսուածր։ 

՚ ա բա թ մր ամբողջ Սամի ոչ կրցաւ գրել, ոչ ալ կարդալ։ 0տազբաղ վիճակ 

մր ունէր։ ՚ոյնիսկ օր մր մոռցաւ ճամպոյին ճաշ տալ։ Սակայն շունր քէն չպա-

Հեց։ 0իշտ շարունակեց այդպէս բարի-բարի իրեն նայիլ։ 

Այդ առտու Սամի Ապտոյին գրասենեակր կր գտնուէր։ Եկած էր իր կատա-

րած կտակներուն պետականօրէն վաւերացուած, Ապտոյին պատրաստած 

թուղթերր ստորագրելու։ 0իշոյին կրթաթոշակր կ՚ապաՀովէր մինչեւ Համալ-

սարանի աւարտր։ Եթէ շարունակել ուզէր մինչեւ մասնագիտութիւն։ Հրա-

տարակչատան Հետ իր վէպին Հրատարակութիւնր։ Ջրի պիտի բաժնուէր յար-

մար անձեր ու եւ Հաստատաութիւններու, իր կամ Ապտոյին Հսկողութեան 

տակ։ իսկ տունր դժուար որոշեց։ վերջապէս յարմար տեսաւ կտակել որբանո-

ցին, որ ձեռային աշխատանք կր սորվեցնէր որբ մանուկներուն եւ Հետագային 

անոնց գործ կապաՀովէր։ 

- ճամպոյին Հարցր առկախ մնաց,- րսաւ Ապտօ կատակելով։ 

- Ան իմ կեանքիս միակ մխիթարութիւնն է իր Հաւատարմութեամբ ... թող 

ազատ րլլայ... ։ 

Ապա Ապտօ Հետաքրքրուեցաւ, թէ ինչ էր վէպին նիւթր։ 

- 0սանամեայ բարի աղջիկ մր, որ Աստուած կր փնտռէր չար մարդոց՛՛՛ չար 

աշխարՀի մէջ։ 

- ° ւ չի դտներ,- եզրակացուց Ապտօ։ 

Փաստաբանր կռաՀած էր արդէն։ Լաւ կր ճանչնար իր բա ր եկա մր։ 

- ինչո՞ւ պարզ ձեւով չես առներ կեանքր ինչպէս որ է...։ 

- Չեմ գիտեր,- րսաւ Սամի,- գուցէ խառնուածքի Հարց է։ Երբեմ՛ն ես ալ այս 

Հարցումր կ՚ուղղեմ ինծի։ 

Երբ դուրս ելաւ դրա սենեակէն, ներքին անդորրութիւն մր Սամին Համակած 

էր։ 0իչ անգամ զգացած էր այդպիսի գոՀունակութիւն մ ր։ Գիտեց փողոցին 

մէջ աճապարող մարդիկր։ ժամանակին ծիծաղելի կր գտնէր այդ վազքր։ 'Ներ-

կալիս թէեւ մասամբ կ՚րմբռնէր, սակայն իրեն Համար միշտ Հարցական կր 

մնար այդ վազքին վերջ՛նական Հանգրուանր։ 

Յ ետ միջօր էին տուն Հասաւ։ ճամպօ ծառին տակ կր մրափէր։ Աչքերր Հազիւ 

թարթեց։ 0իայն այդքան։ Տրամադրութիւնր տեղր չէր։ Սկսած էր տիրոջր նմա-
նիլ։ 

Սամի գրասենեակ մտաւ։ վերջացնելու վրայ էր այլեւս այդ վէպր։ վերջին 

գլուխր Հասած էր։ Օրերէ ի վեր արդէն բառերր մտքին մէջ դասաւորած էր։ 

վերյիշեց Լիլին։ 0այթին վրայ, այդպէս մինակ, անձրեւին տակ, ցուրտ 
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օդին։ Արեան Հետքերր շրթներուն ծայրր։ խեղճ աղջիկր այդ վիճակին մէջ իսկ 

կր փորձէր մերկանալ։ Այդ տեսարանր կարծես Սամին կր Հալածէր։ ինչպէս 

յանդգնած էին այդ բարի աղջնակր խոշտանգել։ վերյիշեց վերջին այցելո^ 

թիւնր։ Աստուած չկայ կակազելով, արցունքներր սրբելով մեկնած էր։ Այդ օր 

արտակարգօրէն շպարուած էր։ Գեղեցկացած ուզած էր Հրաժեշտ տալ կեան-

քին։ Սամի չէր կրնար մոռնալ այդ կարմիր վարդերր։ Անփորձ աղջկան մր ան-

մեղութիւնր կրխորՀրդանշէին։ 0արդիկ չէին վարանած օգտագործելու եւ փո-

ղոց նետելու զինք։ 

Սամի վերցուց դրիչր։ Առտուան առաջին շողերուն դադրեցաւ գրելէ եւ վեր-

ջակէտր դրաւ։ Գատարկուած վիճակ մր ունէր։ Ծաղիկ սիրող այդ աղջնակին 

կեանքր մարդկային անտարբեր չարութեան մէջ կր վերջանար։ 

կիսամութին մէջ վայրկեան մր դիտեց մրոտած թուղթերր։ Գէմքր շփեց։ կո-

պերր ծանրացած էին։ Ննջասենեակ իսկ չանցաւ։ ինքզինք տիւանին վրայ նե-

տեց։ ՚ոյնիսկ մոռցաւ քնաբեր դեղաՀատր կլլել։ 

Աշնան տխուր գիշեր մրն էր։ վէպին սրբագրութեան վերջաբանին Հասած 

էր։ կր մտածէր բարեփոխել վերջին էջերուն մէջ կեանքին նկատմամբ արտա-

յայտուած դառնութիւնր։ Ջեւով մր մեղմացնել մարդկային այդ չարութիւնր։ 

կ ա րելի էր արդեօք։ Օրերէ ի վեր կր տատամսէր։ Գաւաճանր պիտի չրլլա՞ ր 

Լի լիի յիշատակին։ Եթէ Հասարակ պոռնիկ մր եղած րլլ ար, վերջին այդ քայլր 

առած պիտի չրլլար։ իսկ Սամի եթէ սովորական մարդոց նման սովորական 

կեանք մր ապրած րլլար, գուցէ նկատած պիտի չրլլար Լիլիին ողբերգութիւնր։ 

Սամի միշտ ալ ուզած էր բնական կեանք մր ապրիլ, իր րմբռնած ձեւով։ Ան-

կեղծ եղած էր, ինքն իր նկատմամբ։ Սակայն ինչ յանցանք ունէր, եթէ կեանքր 

զինք նետած էր ինչուներու կրկէսին մէջ։ Փոխանակ կեանքին լայն, դիւրին պո-

ղոտաներէն քալ ել ու, ուր ամէն ինչ Հեշտ էր, շլացուցիչ, սակայն կեղծ եւ խա-

բուսիկ, նախրնտրած էր, այդ փողոցին զուգաՀեռ, արգելակուած կեանքի նեղ 

արաՀետր, ուր կեանքր անդրդուելի էր իր քմայքներո առեղծուածներով ։ 

ճամպօ ոտքերուն քով բազմած էր։ Զինք կր դիտէր։ Սթափեցուց ճամպոն։ 

- Եկուր ծովափ երթանք, րսաւ,- կր բաւէ ինծի այդպէս բարի-բարի նայիս։ 

Այո , կր յանդիմանես զիս... քանի օրէ ի վեր չեմ գացած... եկուր... գուցէ ծո-

վր կր լուսաբանէ մեզ...։ 

0իասին դուրս ելան։ 0ութ էր։ ՚էնքերէն ծորող տարտամ լոյսերր Հազիւ կր 

ստուերէին ճամբան։ կիսամութին մէջ անոնց քալուածքր նոյնանման էր։ Հար-

ցական ինչ մր ունէր։ Ապու Սելիմին կրպակր գոց էր այդ ժամուն։ Սամի աւա-

զին վրայ նստեցաւ։ Գրկեց ճամպոն։ Երկու ափերուն մէջ առաւ անոր գլուխր։ 

ճամպօ իր բարի նայուածքով կր դիտէր իր տէրր։ 

- Տ արիներ Հետս ապրելէ ետք դուն ալ ինծի նմանեցար... միշտ մին ակ... 

միշտ օտար... ։ 

Տարօրինակ փափաք մր ունեցաւ թիավարելու։ Պէտք եղած ուժր ունէր տա-

կաւին։ Աշնան վերջաւորութիւնն էր։ Տարուան այդ եղանակին ծովր տակաւին 

Հանդարտ էր։ Հարսի նազանք ունէր։ 0իայն թեթեւ Հով մր կր փչէր։ ճամպօ կր 

Հաջէր։ կարծե ս կր Հակառակէր տիրոջ մեկն ու մին։ 

- ՛ուտ կր վերադառնամ,- րսաւ Սամի,- զիս Հոս սպասէ։ 

՚աւակր Հրեց ծովուն մէջ։ Սկսաւ թիավարել ծովուն բացերր։ կախարդուած 
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վիճակի մր մէջ կր գտնուէր։ Չես գիտեր ինչ փնտռելու կ երթար։ 

Այդ գիշեր անսպասելի այդ փոթորիկր խանգարած էր Ապու Սելիմին տո^ 

նր։ Առտուան դէմ շան մր կաղկանձներէն արթնցաւ։ Փոթորիկրթեթեւցած էր։ 

Ապու Սելիմ կրպակին դուռր բացաւ։ Ապա շուրջր դիտեց, վնասներր ստուդե-

լու Համար։ Ծովափր շուք մր նշմարեց։ 0օտեցաւ։ ճամպոն էր։ Ալիքներուն ծո-

վափ բերած նաւակի մր բեկորներր կր Հոտուրտար եւ կր կաղկանձէր։ Ապու 

Սելիմ կռաՀեց պատաՀածր։ Սամիին նաւակր միւս նաւակներուն շարքին մէջ 

չէր գտնուեր։ Այնքան ալ զգուշացուցած էր Սամին, որ այդ եղանակին ծովուն 

չվստաՀի։ Լուրր շուտով տարածուեցաւ։ Փրկարարներր Հասան։ 0իշօ վազելով 

եկած էր։ Ուզեց փնտռտուքին մասնակցիլ։ թոյլ չտուին։ Գժուար զսպեցին։ 

ճամպոյին փաթթուեցաւ եւ սկսաւ Հեծկլտալ։ 

0թնելու վրայ էր, երբ փրկարարներր ձեռնունայն վերադարձան։ Ծովր ալե-

կոծուելու վրայ էր։ 0իշօ փորձեց ճամպոն իրենց տանիլ։ ՚ ո ւ ն ր գամուած տե-

ղր մնաց։ ճարաՀատ, 0իշօ լալով մեկնեցաւ։ 

ճամպօ կրկին Հոտուրտած նաւակին բեկորներր։ ՚ ո ւ ր ջ ր Հաւաքուած մար-

դոց նայեցաւ տխրօրէն։ կիսամութին մէջ, աղեխարշ, երկարաձգուող կաղ-

կանձ մր եւս արձակեց։ Ապա, գլո ւխր կախ, ականջներր գետին քսելով, լռել լ 

եայն, միշտ օտար ու մինակ, տիրոջր նման մեկնեցաւ չես գիտեր ո ւր...։ 
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ԼԱԼԱ 0ԻՍԿԱՐԵԱՆ- 0իՆԱՍԵԱՆ 

ՍԱԼԱՄ, Չի^կի ՚Զ 

Սեն ե ակր Հակադրութիւն էր շէնքի ներքին մաշածութեան։ Հին կար գեր էն 

մնացած կոթողային կառոյցր արտաքնապէս տակաւին կր պարտադրէր ինք-

զինք, բայց ներս էն արդէն կր զգացուէր նորոգութեան կարիքր։ 0ինչդեռ այս 

ս ենեա կր աւելի քան նորոգուած էր շքեղ վարագոյրներ, ո ս կեզօծ բազկաթոռ-

ներ, տարաշխարՀիկ բոյսեր ու նոյնիսկ պատերուն կտաւներէ §Արուեստից է լ 

է բան Հասկանումանցաւ Արամի միտքէն, մինչ պաշտօնեան կր Հրաւիրէր 

նստիլ։ 

- Լսում եմ, քաղաքապետր ներկայ չէ, չի կարող րնդունել. ի՛նչ Հարցով էք 

եկել։ 

Հայցուորներր իրարու նայեցան. իրենց ժամադրութիւնր քաղաքապետին 

Հետ էր։ 

- 0եր բակում անօրէն շինարարութիւն են սկսում, մենք բակի մարդկանց 

կողմից ենք եկել, - սկսաւ Աշոտր։ 

- Գա ո՞ր փողոցում է, ի՞նչ բակ է, տեղր նշեցէք։ 

Աշոտր բացատրեց, իսկ Աշխէնր չՀամբերելով առաջ նետուեցաւ. 

- ի՞նչ իրաւունքով են բակի մէջտեղր շէնք շինում, լոյսներս, արեւներս 

կտրում, արդէն բակր փոքր է, երեխաներին էլ խաղալու տեղ չմնաց... 

Պաշտօնեան, պարարտ որովայնին արգելքր յաղթաՀարել փորձելով, քաղա-

քի յա տա կա գծին վրայ եռած թաղր կր փնտռէր, կարեես Լոնտոնի յատակա-

գիծն էր առջեւր. կր նայէր, առանց գլուխր վերցնելու ու րսաւ. 

- Տիկի՛՛ն, Հանգի՛ստ, իրաւունքր մենք ենք որոշում։ Ոչ մի անօրէն բան էլ 

չկայ։ 

- ինչպէ՞ս անօրէն բան չկայ, ո՞վ է տեսել բակի մէջ շէնք շինեն, շարժուելու 

տեղ չկայ, ի՛նչ է որ սովետր չկայ մենք անտէր ենք, իրենց ուզաեր պիտի 

անե՞ն... 

- Տիկի՛՛ն, ես ձեզ ասում եմ անօրէն բան չկայ, էդ մարդիկ փաստաթղթեր ո^ 

նեն։ 

- իսկ ինչպէ ս ունեն փաստաթուղթ, երբ անօրէն գործ են անում,- րսաւ 

Արամր։ 

- Գա արդէն ձեր սաՀմանների մէջ չի մտնում, քաղաքային իշխա նութիւնն է 

որոշում՝ ուր ինչ կարելի է կառուցելդ շտկուած, ս եփ ական փորէն գոՀ մարդու 

իշխող ձայնով րսաւ պաշտօնեան։ 

- Ուրեմն ձուկր գլխից է Հոտում. քաղաքային իշխանութիւնն է օրէնք խախ-

տում,- յարձակումի անցաւ Արամր, մինչ Աշոտր, կացութիւնրՀասկցած անոր 
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նշաններ կ՚րնէր լռելու։ 

- Լաւ կանես, Հասակիցդ վեր չբարձրանաս, գլուխդ առաստաղին կր խփես. 

զգոյշ, կարեր է,- նետեց պաշտօնեան, արՀամարՀական երանգ տալով ձայնին։ 

- ° ս էս բանր էս պէս չեմ թողնի, Երեւան կր գնամ, ախպերս նախարարու-

թիւնումէ աշխատում,- թափ առաւ Աշխէնր, բայց պաշտօնեան նոյն քմեիեա-

ղով անոր դարձաւ. 

- Տիկի՛՛ն, դուք մոռացէք ձեր սովետի ժամանակներր. չէք ուզում գնացէք 

ուզաե տեղ՛երդ բողոքեցէք. Հիմա Հողր ոսկու գին ունի, ամէն ինչ փող արժի, 

մենք Համայնքի կար իքն երր պիտի Հոգանք... 

- Պարզ է, թէ ինչպէս էք Հոգում,- նետեց Արամր ու դարձաւ րնկերներուն. 

- Եկէք, գնացի՛՛նք, մէկի պոչր միւսի տակ է։ 

- ՍաՀմանդ ճանաչիր, երիտասա րդ, չզղջաս, - ձայնր բարձրացուց պաշտօն-

եան, բայց Արամր ետեւէն դուռր զարկաւ։ 

- Ուրեմն §գլուխդ առաստաղին մի՛ խփի, կարեր է ՝ . չփորձեց էլ գոնէ խոս-

տում՛ներով խաբել՛ լկտիաբար սպառնաց,- րսաւ Արամր, երբ արդէն փողոցն 

էին։ 

- 0ենք էլ յոյս՛երս էս Հանդիպումին էինք կապել՛՛՛ չէ, սա երկիր չի ,- ար-

ձագանգեց Աշոտր։ 

Արամր անսպասելիօրէն պոռաց. 

- 0իայն էդ խօսքր մի՛ ասի։ 0եր երկիր սա՛ է, ուրիշ չու նենք։ 

- Որ չունենք, ինչո՛ւ չեն թո ղնում որ մարդ ապրի, ով Հասնի խեղդում է։ 

Երէկ էլ գորեարանում ասում եմ §Առաստաղր եակեր ունի, անձրեւր ներս է 

լցւում, Հովանոցով ենք քայլում. Հովանոց բռնե՛նք, թէ աշխատենք. ամսա-

կաններն էլ չորս ամիս է չէք տուել՝։ Գիտես ինչ պատասխանեց §տէրր՝, §չես 

Հաւանում մի աշխատի, ուզող շատ կայ՝։ բա սա 

երկի՞ր է, մարդր մեզ ստրուկ 

է դարձրել, իսկ ո՞վ պիտ ի Հետեւի մեր իր աւունքներին։ Հետաքրքիր է ես 

զզուեցի-Հեռացայ, դու Հեռացար, երկրում մարդ չի մնում, իրենք ո ւմ վրա յ են 

իշխան լինելու։ 

- Գիզաե փողերի,- միջամտեց Աշխէնր, - երբ Հասցրին էսքան ունենալ... 

Պ ո լ տ ո զ ե ր ր բակին մէջ կր փորէր, Հակառակ քանի մր կիներու ճւճւոցին։ 

Գրացիներէն բաժնուեցաւ զայրոյթի ու նողկանքի զգացումներով։ ԱնՀովիւ 

Հօտ. գայլին Հոգաեութեան յանձնուաե։ 0ենք փողոցր ինկաե կոճակին ետին 

ալ մարդուն կր խորՀինք։ կ՝ուզէր վանել եղաեին պատկերր ու չէր յաջողեր։ 

թուլութիւն կր զգար, խղճաՀարութիւն ու քամաՀրանք իրեն ու բոլորին Հան-

դէպ։ 
* * * 

Գուռին առջեւ ենողներու պոռոցին ձայներր առաւ։ կեցաւ։ Հայրր Ռուսաս-

տանէն տասՀինգ օր չեղաւ վերադարձաե է ու արդէն վէճ։ 0այրր լալագին կր 

խօսէր. 

- ի՞նչս ա պակաս, որ ինձ չես ուզում։ Տարին տաս ամիս կուսաստան քէֆ 

ես քաշում։ Գոնէ բերաե փողդ էլ մի բան լինէր։ ° ս էլ ճաՀէլ կին եմ, բա մե՛ղք 
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չեմ, ամբողջ օրր շան պէս աշխատում եմ տանն ու դուրսր՛՛՛ վրաս էլ չես նա-

յում՛– 

Աստիճաններէն իջ աւ մեհ ոստիւններով, գրեթէ բախուելով երկրորդ յարկի 

Խեր դրացուհիին, որ կաթի շիշ մր ու կէս Հաց աոաԽ խանութէն կր դաոնար, 

իր Հինգ Հազար թոշակի շքեղութիւնր վայելելուտ 

Բակին մէջ պ ո լ տ ո զ ե ր ր կր շարունակէր փորել՛ փոքր Խաոեր արմատաՀան 

ինկաե էին՛ Արամր ակոաներր սեղման դիտեց իր մանկութեան բարտիին տա– 

պալիլրտ Երբ մեքենան անոր տակր փորուաե փոսր խորացուց ու սկսաւ զարնել 

բու նին, Խաոր նախ տարօրինակօրէն սրսփաց, օրօրուեցաւ, ապա ճոնչալով, 

ամբողջ Հասակով տապալեցաւ, իր տակ ձգելով մանուկներու օրօրոցր - միակ 

խաղավայրրտ ճիւղեր ր վայրէջքէն ետքն ալ ցնցուեցան պաՀ մր, տերեւն երր 

սրսփացին վերջին անգամ, ապա լոեցին վարի ցեխր ճանչցաԽտ 

0անի՚՛ անգամ գրկաե էր Խաոին Հզօր բունր, քանի անգամ գլուխր անոր յե– 

նաԽ աչքերր ամուր գոցաԽ ու մանկական զիլ ձայնով մինչեւ տաս Համրած էր, 

րնկերներու Հետ պաՀմտոցի խաղալու ատեն՛՛՛ Հեոուներէն ան իր բակին տեղր 

կր յայտնէր՛՛՛ ԱիրաՀար տղաք իրենց ու սիրաե աղջիկներու անուններ փորագ– 

րաե էին վրան, նաեւ նետաՀարուաե սիրտեր՛՛՛ 0անի՚՛ տարուան Խաո էր՛՛՛ 

Բակային կեանքի աոօրեայի անդամ էր, յիշո ղո ւթիւններ ունէր՛՛՛ ինչպէ՞ ս 

ձեոքր կ երթա յ՛՛՛ Արամ գիտէր, որ անոր տապալումին սաՀմոկեցնող կորագի– 

Խր պիտի չմոոնայ՛ տապալում մրն ալ իր մէջ էրտ 

0անի մր կիներ, որ աոակի փիղին վրայ Հաջող շ՛նիկներու պէս, կր ցատրո– 

տէին Հզօր մեքենային շուրջր ու Խաոին Համար կր պայքար էին, անոր սպանու-

թեան պաՀ մր սաոեր-լոեր էին, ապա սթափելով շարունակեցին ճւճւալ ու 

անիծել՛ անոնք ալ լուացքի պարան կր կապէին Խաոի բունէն –՛ ձայնր կր 

խեղդուէր աղմուկին մէջ աոանց Հասցէատիրոջ Հասնելուտ Երկաթէ մեքենան 

անխոցելի էրտ 

Զաոիվարէն կր քալէր ց ա տ կոտ ելո վ, Հալածուողի պէս, թէեւ աՀոելիօրէն 

խորտուբորտ ճամբան մոոցաԽ էր երբեւէ կուպրապատ եղաԽ րլլալրտ Յաճա– 

խակի յորդ անձրեւներր Հեղեղներ կր քշէին անոր ակօսուած ու քանդուած մա– 

կերե սէն, սաՀանքներ կր գոյացնէին, ուր կր լողային ժամանակակից աղբի 

գոյնզգոյն նմոյշներ, քիչ մր կր յամենալին դուրս ցցո ւաԽ քարերուն քով ու 

կ՚երթային տեղ մր անՀետիլ Հանրային պարտէզին մէջտ 

Ոտքերր կր դնէր ուր պատաՀէր, աոանց սաՀելէ ու ջրափոսերէ զգուշանա– 

լուտ ճամբեզերքր աոատօրէն ու անկարգ աճաԽ խոտերր կր քսուէին, կր թրջէ-

ին տաբատր, ա ս դին-անդին երկրաշարժէն յիշատակ մնացած թիթեղէ կամ 

փայտէ տնակներր, խոտերու մէջ թաղուաԽ րնդՀանուր խեղճութեան, լքուա-

Խութեան զգացում կարթնցնէին, որ միշտ կր վիրաւորէր Հոգին, իսկ այսօր կր 

զայրացնէրտ Բնութեան ինչպիսի՛՛ պարգեւ ու մարդու ինչպիսի՛՛ ապիկարու-

թիւնտ 

Պարտէզներով աոանձնատուներու լաբիւրինթոսէն ելաւ ու Հասաւ սարին 

դագաթր իր ներշնչարանրտ Արեւր ելաե ամպերու պաշարո ւ մէն, նձրեւէն 

ետքի շաղ ու շողի կախարդական պատկեր պարզաԽ Հրաւէր էր փոուիլ խո-

տերուն, Խաղիկներու բոյրերուն մէջ մոոնալ թշուաոութիւնրքաղաքին, Խնող-

ներուն, թշուաոութիւնր իր տագնապաՀար Հոգիինտ 
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փ փ փ 

Վարր եննդավայր քաղաքն էր վեՀ ու տխուր վերջալոյսի մէջ։ Երբեմ՛նի Հան-

րապետութեան երրորդր իր կարեւորութեամբ, այսօր լքուած, անխնամո^ 

թեան, անտէրու թեան ու թշուաոութեան խարանր վրան՛ Հանդիպակաց լեո 

նապարերու միջեւ ձգուող նեղ Հովիտին մէջ չբաւելով սարերր մագլցածէ Սա-

րերր աստուաձային քմայքով, մէկ կողմէ ձաոազուրկ աոատ, թարմ խոտի ու 

բազում եաղիկներու Հմայքով, իսկ միւս կողմի սարերր՛՛՛ ոչ, անոնք ալ ^աոա-

զուրկ են արդէն՛ ասդին-անդին մնացած ձաոերր երբեմնի շքեղ անտաոի 

կորստեան ողբր ու երկրաշարժի սաՀմոկեցուցիչ յիշատակներն են րնդամէնր։ 

իսկ սա րա լանջերուն սեւին տուող կտրուաե եաոաբուն երր Հեոուէն նայողին 

տպաւորութիւն կու տան, թէ քաղաքէն աւելի մեե է սարերուն փոուաձ դերեգ՜ 

մանոցր՛՛՛ Հասարակա րգի մր երկրաշարժին զոՀ գացաձ ձաոերուն։ 

Այսօր ալ քաղաքր կանաչ է՛ ինչ-ինչ, բայց բնութիւնր շոայլ է, միայն խնամ-

քոտ Հոգիի պակասր կր զգացուի։ իրենց կամքին ձգուաձ խոտերու ու թու փե-

րու յորդիլր ամէնուր, մայթերուն բացուած ճեղքերուն ու մանաւանդ նախ-

կին Հասարակաց կաոոյցներու լքուած կտուրներուն այրեցեալ գօտիի ան-

տառներու ամենակուլ պատ կեր ր կր յիշեցնեն։ կ ո ր ս ո ւո ղ քաղաքակրթութիւնէ 

Փոխարէն ասդին-անդին կր փայլփլին, ուշադրութիւն կր Հրաւիրեն նոր իշ-

խաններու դղեակներ ցանկապատելով իրենց վերջէն տեսածի անչափելի ըն-

չաքաղցութեան ա ր գա ս իքր։ Հովերու դիզաձ Հարստութիւններ։ ԳարշաՀոտ Հո-

վերու։ իսկ Հովին դիզաեր այլ տեղեր ամբողջութեամբ մաքրաե, աւլաձ ու մեր -

կացո ւցաե րլլալ կ ենթադրէ՛ փաստր քաղաքին կատարեա լ լքո ւաե^ո ւթիւնն է 

մարմնաւոր ու Հոգեւոր աոուձախի ենթակայ։ Գնչուէն իշխան կելլեր, կրսէ 

աոաեր։ 

Արամր նստեցաւ քարի մր վրայ։ Համայնապատկերր Հեոաւոր, երկնա ս լաց 

գագաթներու Հորիզոններով կամբողջանար ու լայն շնչաոութիւն կու տար։ 

0այրամուտի ՀրդեՀին մէջ անոնց խաղաղ վեՀութիւնր անմեկնելի կարօտ կր 

ենէր ու միտքր կր Հրաւիրէր դէպի աոեղձուաձային խորքերր յաւերժի՛ մինչ 

Արամին միտքին ստորոտներու քաոսր կ իշխէ ր։ Գիտէր, որ ձնողներր սիրով չէ-

ին, բայց այսչափր անսպասելիօրէն խոցող էր։ Հայրր արտագնա յ աշխատանքի 

կ երթար եկամուտի Համար, բայց ձեւով մր տունէն կր փախչէր։ 0այրր, օրն ի 

բուն լոիկ աշխատող՝ միշտ գուրգուրանքով էր Հօր նկատմամբ ու Հլու անոր 

կամքին։ Հայրր կարճ, կոշտ, անՀրաժեշտ խօսքեր միայն կրսէր։ Այդ մէկր սո-

վորական էր, քանի որ աոնականութեան չափանիշր իր քաղաքին, գէթ ե^անօթ 

շրջանակներու մէջ, այս ձեւով սաՀմանուաե էր։ 

Ծիե^եոնակներր սուր ճիչերով երկինքր կր թրատէին՛ ի՛նչ է անոնց թոիչքնե-

րուն նպատակր՛ սնո՛ւնդ Հայթայթել, խաղա"լ, ազատութեան Հրճուա՚նքր ապ-

րիլ, թէ՞ սիրաՀետել՛՛՛ անոնց թոիչքի մէջ նազանք ու սիրոյ քմայքոտ խաղեր 

կային՛ Արամր Հայեացքով կր Հետեւէր, մինչ եիեեոնակի թեւեր չունէր Հասնե-

լու իր ալ երազին ետեւէն։ Ոչ միայն երազին՛ գէթ այս անշարժութենէն ազա-

տէր։ Ով է ինք Հոս, Հասուն երիտասարդ ինչ ունի ս եփ ական, որով ապագայէ 

Հիմք մր ունենալ կարձէ։ Գեղանկարիչ է՛ որո՛ւ ի նչ՛ այս փոքրիկ երկրի ա մէն 
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մէկ փողոցի մէջ քանի երգող, պարող ու գծող կր գտնես՛ տաղանդի պակաս 

չկայ, ոչ ալ ձգտումի, բայց ինքդ րլլալու Համար այս քաղաքր շատ սեղմուած 

է սարերու միջեւ՛ սարերէն անդին չես երեւիր ու չես տեսներ։ Ու դեո գլուխդ 

աոաս տաղին զարնել ու վտանգր կայ՛՛՛ կ ա րինէ՚ն՛՛՛ երեք ամիս է ոչ մէկ նա լ 

մակ անկէ՛՛՛ 

՛ատ որոշակի միտք մր փայլեցաւ, կարինէի չվերադառնալու լուրր 

ստանալու պաՀուն ծնած, բայց կր մնար անորոշ բաղձանք միայն՛ Հիմա յստակ 

ու շօշափելի կեցաւ աոջեւր, Հեոանալ այս քաղաքէն, այս երկրէն՛ ա նմիջ 

աոանց երկմտանքի, աոանց միջոցներու խտրութեան։ Ազատիլ այս դան դա՛ ղ, 

մաշեցնող, ջլատ ութենէն, անշարժութենէն։ կարինէն դուրսր անմի-

ջապէս նկատեցին՛ ինք մնաց Հոս՛ կր մեղադրէր ալ, որ ան ձգեց Հայրենի քա-

ղաքր։ ինք կր կարծէր, թէ պիտի տոկար ու երկրին վերականգնումր տեսնէր, 

եփ ական ձեոքերով օգնէր անոր՛ բայց ո վ տեղ կու տայ քեզի, նոյնիսկ եթէ 

ինքնամոոաց բանելու պատրաստ ես։ ինք կ՛արՀամարՀէր գացողներր ու ցա-

ւով կ անցնէր Հերթական պարպուած տունի քովէն։ Աարդոցմէ սպասել, որ 

անգորի, անեկամուտ նստին ու վերէն քարոզուող վերացական Հայրենասիրո^ 

թեամբ չՀեոանան երկրէն, երբ աչքի աոջեւ բացայայտ աոուծախ կ՚րնթանայ 

վերին §լաւ՝ֆ տղոց միջեւ՛ անգո րծ տ ղա մ ա ր դո ւ նուաստացումր կրելով անվերջ, 

գլուխր օրական քիչ մր աւելի Հակելով ու 

կիներ ու օրէցօր աւելի բարձրացող 

ձայներու տակ կքելով՛՛՛ ինք ալ անգորի կր թափաոի՛ բեո է ծնողքին, քաղա-

քին, երկրին՛՛՛ մինչ կա 

րինէն Հոն ո ւր կր Հասնի։ իրեն միշտ թուացեր էր, որ 

իրենք անբաժան են՛ մ ան կու թենէն մի ասին էին գծագրութեան դասերուն ու 

դպրոցր՛ միշտ միասին՛ ու այդ բնական էր։ Անոր չվերադաոնալր դանակի 

Հարուածի պէս զարկած էր՛ պաՀ մր խորՀած էր ինք ալ երթալ ու մասին, նոյ-

նիսկ Հետաքրքրուած էր միջոցներով՛՛՛ Ելաւ տեղէն՛ արդէն գիտէր, որ ծննդավայրր պիտի լքէ՛ մինչ ծաղիկներու 
բոյրր կախարդական էր, իսկ գոյներր՛՛՛ 

* * * 

Տուն դաոնալր կր ձգձգէր, բայց ո՛ւր երթալ՛ քաղաք, ուր ոչ մէկ զբաղում 

կրնաս գտնել։ Ուսուցիչին տունր ուղղուեցաւ։ Ցածրիկ ցանկապատէն ներս 

քանի մր պտղատու ծաոեր, բայց մանաւանդ ա նձրեւէն լոգցած, ցօղապատ ծա-

ղիկներ ու վարդենիներ կր բո ւր էին։ Փոքրիկ աոանձնատունին դուոր միշտ 

բաց էր։ ճերմկած մազ ու մօրուքի մէջ կորսուած տղամարդր վրձինր ձեոքն 

էր։ Բնանկար մրն էր գծածր արեւով ողողուած պայծաո գոյներով։ ՚ ո ւ ր ջ ր 

ասդին անդին պատերուն ու գետինր նկարներ էին րնդՀանուր պայծաո տրա-

մադրութեամբ։ 

- Հր, ի՛նչ ես ծոել երեսդ^ նետեց Հիւրին։ 

- ի՞նչր շիտակ է, որ երեսս շիտակ լինի, - թոնթորաց Արամր։ 

- Այ տղա յ, աշխարՀր երբեք էլ ինքր իրեն շիտակ չի եղել՛ շտկողներ են պէտք։ 

- Վարպե՛տ, երանի քո Հաւատին՛ ո՛ր մէկր շտկես, ինչպէս, ի՛նչ կարողո^ 

թիւն կայ ձեոքիդ։ Արանք ամէն ինչ իրենց ձեոքն են վերցրել՛ գլուխդ մի քիչ 

բարձրացնես աոաստաղին կր դիպչի, որ կարծր է,-րսաւ ու նստեցաւ գունա-
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գեղ զա ր դան ա խշ կա ր պետ ո վ ծածկուած թա խտ ին։ 

- Ամէն ինչ միանդամից չի լինի, դու քո նեղ շրջանակից սկսիր, շրջապատիդ 

մարդկանց յոյս տուր։ 

- Ես յոյս ունե մ, որ ուրիշին տամ։ 

- Տղա՛յ, ի՞նչ եղաւ քեզ։ 

- Վարպետ, դու քո պարտէզում նստել, ծաղիկ ես նկարում՛ դու էս մարդ-

կանց Հետ չես շփւում, սրանց լկտիութեան ու ագաՀութեան մասին գաղափար 

չունես։ 

- 0ո կարծիքո վ ես աչք չունե՞մ՛ ես էս քաղաքում չե՞մ ապրում, շուրջս չե՞մ 

դիտում, է ս Համատարած խեղճութիւնից չե՞մ ճզմւում։ 

Արամ լուո մնաց։ Ան շարունակեց՛ 

- Բայց նստելով ու լալով կամ ՀայՀոյելով ի՛նչ կր փոխուի։ 

- Բայց ի՛նչ անենք, ձեոքներիցս ի՛նչ է գալիս։ 

- ԱՀա , նկարի՛ր, վերջին անգամ երբ ես ձեոքդ աոել վրձինր։ 

- էս խաւարի մէջ ինչպէ՞ ս լոյս նկարեմ,- անոր գծածներր ցոյց տալով րսաւ 

Արամր։ 

- 0ո մէջի լոյսր տուր, դա է քո աոաքելութիւնր խաւարի մէջ լոյս տայր՛ վե-

րամբարձ է , բայց այդ է ։ 

- Վարպետ, Հիմա լոյսին նայող չկայ, ո՛վ պիտի նայի մեր նկարներին, ո՛ւմ 

են պէտք, ո՛վ պիտի աոնի։ 0եր ժողովուրդր մի քանի տարուայ մէջ գերիրա-

պաշտ դարձաւ նիւթ ու միայն նիւթ։ 

- Լոյսր միշտ ու բոլորին էլ պէտք է, դա րմբոնեն թէ ոչ՛ դու քո գործր արա, 

նրան լոյս տուր, նա ի վերջոյ պիտի զգայ տարբերութիւնր։ Մի օր պիտի զգան 

բանաստեղծի ասած §ոգու սովբ%։ 

- ° ս չեմ կարող սպասել, ուզում եմ նիւթի այս գիշատիչ տ իր ապետո ւթիւնից 

ու ստրկութիւնից դուրս գալ, աւելի բարձր ու գեղեցիկ ոլորտներ մտնել։ 

- Աւելի գեղեցիկ քան վիրաւորին ու զրկեալին ամոքելր՛՛՛ երբ դու երգում 

ես եկեղեցում շատ աւելի մեծ գործ ես անում, քան այդ §բարձր՝ֆ ոլորտներում 
լինէիր։ ՝ 

- Բայց նախ ինքս ինձ պէտք է գտնեմ, Հաստատեմ, որ կարենամ ուրիշին 

տալու աստիճա նին բարձրանալ՛ ուզում եմ այլ մտածողութեան մարդկանց, 

նոր գաղափարների, նոր ձեւերի շփուել՛՛՛ 

- Հա՛, դասալիք լինել՛ ամենաՀե շտր, Հիմա Հասկացա յ խօսքդ ուր ես տա-

նում։ Գու էլ թող ու գնա ՛ դու էլ գնալուց աոաջ ասա §էս ապրելու երկիր չի՚՝Խ՛ 

գնա , դրա խտ փն տո իր։ Բո լորդ եւրոպ ացի դարձէք, բոլորդ ջանացէք նրա՛նց 

նմանուել, նոյնիսկ նրանց ա ղբանոցին ՛ մեզ երբ պիտի նմանուենք, թէ՞ ար-

ժանի բան չկայ՛՛՛ 

Արամր կր նայէր ուսուցիչի խամրած, մաշած Հագուստներուն ու սիրտր կր 

ցաւէր՛ այս անշուք շրջապատր որքա՛ն Հարազատ էր իրեն՛ իսկ ուսուցիչր՛՛՛ 

վերջիններէն մին, զոր նիւթր չէ կրցած ճզմել։ Բայց շարունակեց՛ 

- Լա ւ, մեզ խաբենք թէ երկի՞ ր է։ Եթէ երկիր է, ինչո՞ւ է զաւակներր դուրս 

մղում։ ԱՀա, դո ւ՛ րնտանիքդ Եւրոպա, նստել ես էստեղ, ի՛նչ ես փոխում, գնա-

յիր, դու էլ մի բանի կր Հասնէիր։ 

- ° ս իմ Հասնելիքիս Հասել եմ՛ իմ գործր էստեղ մնալն է, ձայնր բարձրացուց 
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ուսուցիչր,- էս սարերին պաՀակ է պէտք՛ ես պաՀա կն եմ, պաՀա կր։ 

- Վարպետ, բայց, կր ներես, պաՀակր երիտասարդ պէտք է լինի, քանի գայ-

լերր սարր պատել են, իսկ ո՛ ւր են մեր երիտասարդ պաՀակներր՛ քաղաքր, եր-

կիրր ծերանոց է դարձել, արիւն ենք տալիս աշխարՀին։ 

- Արամ, էս Հողում իմ պապերն են թաղուել՛ աՀա, էն գերեզմանոցից պապս 

մատր վրաս թափ է տալիս՛ ես էլ էս Հողր պիտի պարարտացնեմ։ 0ի օր դա կր 

Հասկանաս, գնացողներն էլ կր Հասկանան՛՛՛ , - ձայնր ներքին ու խուլ էր։ Վրձի-

նր բարձր բոնած, աչքերուն մէջ Հեոու ակերէ բխող փայլք՛ մարգարէ մր, մո-

լեոանդ մր, գաղափարի ժամանակավրէպ զինուոր մր կր թուէր Արա մին, ու 

սիրտր կր ցաւէր։ Զգաց, որ ուսուցիչր, այսինքն արուեստագէտի ազատ Հո-

գին, կրնայ Հաշտ ուի լ իր մեկնո ւմին, մինչդեո դիմադրողր Հայն է, որ իր ալ 

տաղանդր խեղդեր է իր սարերու սիրոյն։ Անխօս ելաւ։ 

* * * 

Հանրային պարտէզին մէկ անկիւնր նստեցաւ։ Բացակայ Հայեացքով կր դի-

տէր։ 0իչ անց ծաոուղիին Հակադիր կողմէն երկու երիտասարդներ յայտնուե-

ցան՝ ս եւ տաբատ, ճէփ-ճերմակ վերնաշապիկով։ Հոս տղաքր այսպէս չեն Հագ-

ուիր։ Մէկ Հայեացքր բաւական էր ճանչնալու աղանդաւորներ են, անոնք կր 

վխտան քաղաքր։ կր մօտենային, ճամբու վրայ երբեմն ոմանց Հետ կենալով ու 

ինչ որ գրքոյկներ տալ ով։ Զօրաւոր դիտելու եւ գնաՀատելու կարողո ւթիւնր 

ունին, կր մօտենան միայն ակն եր ու, լքուածներու, անգործներու՛՛՛ իսկ Հոս 

քանի Հոգի այդ խումբերու մէջ չէ՛՛՛ §Որսր աոատ է՝, խորՀեցաւ ու ներսր բան 

մր քմուեցաւ։ կ՚ուզէր աոաջին մարդուն վրայ բնազդով վրայ յարձակիլ ու ծե-

ծել։ Անկախութեան աոաջին օրերէն սկսեալ ինք եկեղեցւոյ դպիր է՛ Հայոց եկե-

ղեցւոյ մասին գիտցածր վարդապետ մր չի գիտեր՛ բայց ի՛նչ կր փոխուի ատկէ՛ 

քաղաքին կէսր ա ղան դա ւո ր դարձուցին՛ տէրերր խնճո յքի են, շուն երր շղթա յ-

ուած, գայլերու աոջեւ փարախր բաց՛՛՛ 

§ԱՀա փրկութիւնր - կայծակեց միտքին մէջ,- սրանց միացիր, շուտով ու-

զածդ երկիրր կարող ես գնալ ու գործ ունենալ՝։ Երեսր ծոմոեց։ Անոնք կր մօ-

տենային՛ անծանօթ զոյգ էր՛ քաղաքր շատ պզտիկ է, աւելի պզտիկցած Հիմա, 

ու ամէնքր զիրար գէթ տեսած են՛ ասոնք նոր զոյգ են ու անշուշտ, մէկր շի-

կաՀեր, աղջնակի մորթով, կապուտաչ, երկնային ժպիտ ր ճերմակ-վարդագոյն 

դէմքին սկանտինաւցի, միւսր թուխ, ճղճիմ, նոր Հագուստի մէջ կորսուած, իր 

երկնաոաք բախտին դեո չՀալատացող Հայ փրկուա՛ծ մր։ 0նաց գլխաՀակ։ 

Անոնք քովր դանդաղեցան։ 

- Բարեւ ձեզ,- Հայերէնի շատ կոկիկ Հնչու մով ու ժպիտով րսաւ Հիւսիսի զա-

ւակր՛ քովի Հայր անորոշութեան կր ժպտէր։ ինք չպատասխանեց՛ սա իր պայ-

քարի դաշտն է աՀա քանի տարի՛ քաղաքի մէջ յայտնի է Հայ եկեղեցւոյ պաշտ-

պանի իր ծայրայեղութեամբ՛ ասոնք կ երեւի թէ նոր որսորդներ են մեոնո ղի 

գլխուն վրայ կեցած ու Հոգիին ելլելր ս պա ս ո ղ խիստ Հոգատար ու բարեկիրթ 

ագոաւներ՛՛՛ Բայց որքանո՛վ ճիշդ է ամբողջ մեղքր ասոնց վրայ բարդել։ Ամ-

րոցր ներ սէն կաոնուի։ Գէթ մեր ամրոցներր այդպէս աոնուած են։ Եթէ քեզի 

կաթին Հետ այլ արժէքներ ծծել կու տան, եթէ մեծ բաոերու Հեղեղին տակ 
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մոոցնել կր ջանան քու բուն էութիւնդ, կաղաւաղեն, կր մանրեն, եթէ դուն ալ 

ջանք չես բներ անցեալիդ նալելու, քանի շա՛՛տ յաոաջադէմ ես, ուրեմն՛՛՛ ուլ 

րեմն խ ոպան մ՛նացած դաշտր այլ Հերկողներ կր յայտնուին ու իրենց ուզածր կր 

ցանեն։ իսկ դուն ազատ մարդ կր խաղաս մանուկի մր կարճատեսութեամբ։ 

Ազատութեան քու սաՀմանդ այս է՛ ինքնաոչ՛նչացում։ 

Ուրիշ ատեն անոնց օձիքր կր բոնէր՛ Հիմա ա մէն ինչ այլ է՛ ինք եւս որոշած 

է միանալ §դասալիքներուն»՛ բայց ո՛չ այս ճամբով, այս մէկր ո՛չ։ 

Անոնք զգացին բան մր ու Հեոացան։ §Ուժեղ Հոտարութիւն ու նին, վարժեց-

ուած շներ՛ Հարցնող լինի, թէ քո շէն ու Հարուստ երկիրր թողած ի՛նչ անելու 

ես եկել, շէկ աղուէ ս՛ նոր-նոր մեզ քրիստոնեա՛յ պիտի դարձնես, թէ՞ աղբերդ 

թափել ու տեղ ես փնտ ոո ւմ ։ Հ ա ս կ ան ո՛ ւմ են արածներր, թէ խաբուածներ են։ 

ի՛նչ շաՀեր պիտի ունենան, որ դեո Հայերէն էլ են սովորում։ իսկ Հա՞յր խղճա-

լի՛, մուրացկա՛ն, ծախուա՛ծ Հոգի՛ սպիտակ շապիկ է Հագնում՛՛՛՝։ 

Արտխաոուք կր զգար այս բո լորէն ու դիմադրելր այլ եւս աւելորդ՛ ջուրն 

իր ճամբան պիտի գտնէ, քանի պարտիզպանր քնացած է։ Ջուկին գլո՛ւխր Հո-

տած է, իսկ ինք ու իր նմաններր րնդամէնր անապատի մէջ կանչողներ անար-

ձագանգ։ Որոշումր աւելի ու աւելի յստակ էր Հեոանալ երկիրէ մր, որու զա-

ւակներր իրենց շուրջ կր նային, թէ դեո ինչ մնաց որ կրնան ծախել։ 

* * * 

Երեւան րնկերր խորՀուրդ տուաւ մէկէն դեսպանատուն չդիմել, քանի որ 

անգամ մր մերժուելէ ետք դժուար կ՛ րլլա յ վիզա ստանա լր։ 0իջնորդր խո ս տ ա-

ցաւ, §խաթրի Համար» չորս Հազար եուրոյով գործր գլուխ բերել։ 0իջնորդ եւ-

րոպական §օրինաւո ր» դեսպանատուներու Հետ՛՛՛։ Արամր չունէր այդ դրամր։ 

0արդր բարի եղաւ ու խորՀուրդ տուաւ թուրքիոյ վրայէն փախստականի 

կարգավիճակով մտնել °ւրոպա։ ճամբաներ ցոյց տուաւ։ 

Պոլիս Հասած էր, բայց °ւրոպա մտնելր կր դժուարանար։ Ապա անցաւ կղզի 

մր։ Ծանօթին ծանօթ յոյնր կր խոստանար, բայց կր քաշքշէր, թէեւ դրամին մէկ 

մասր աոած էր։ Ծովափին կր գիշերէր։ Ցերեկր Հոս-Հոն գործեր կ՚րնէր, բեո-

ներ կր շալկէր։ 

Օր մրն ալ, երբ այցելեց յոյնին, ան յայտնեց, թէ Հայու անձնադիրով գործր 

չի քալեր, պէտք է որպէս թուրք երթայ։ 0ինչ այդ չէր նկատած պատերուն անշ-

քութիւնր, թափած ներկր, աթոոներուն մաշածութիւնր, նստածներուն աժան 

գլանիկներուն Հանած գարշաՀոտ ծուխր։ թուրք, քիւրտ, արաբ, ասորի արե-

ւելքի զաւակներէն քանի՛՛ Հոգի եկած է Հոս դուրս փախչելու երազով, որ յետոյ 

ալ §վաթան»ի կարօտէն մխայ։ 

Արամ նստած էր անոնց շարքին, կր դիտէր ու կր յիշէր ուսուցիչին Հետ իր 

վերջին Հանդիպումր։ Այս արեւելքցի երիտասարդներր Հացի կամ ինչ-ինչ երազ-

ներու ետեւէ կր ձգտին °ւրոպա։ Հոն, եթէ անտէր շնիկի պէս իրենց վիզէն 

բոնած դուրս չ՛նետեն, օր երր կր յղկեն անոնց արեւելքցիի արտաքին կոշտուլ 

թիւնր, տանելով նաեւ անոնց յախուոն անմիջա կանո ւթիւնր ու բաներ, որոնք 

այլապէս արժէքներ էին՛՛՛ 

0իտքերր րնդՀատուեցան բարձր խօսակցութենէն։ Յոյնր տղու մր նոյն նա-
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խադասութիւնր կր կրկնէր, ինչ որ րսաւ իրեն թուրքէ անձնադիրով կրնաս 

մանել °ւրոպա։ 0ինչ պատանին չուրեր կր նայէր, կա րեես յոյնին րսաձր բա-

ցատրողի կամ կարգիք տուողի պէտք ունէր։ 

Արամր աղուն մէՀ Հարաղատ բան մր ղդաց։ ՚ստողներր, որ սպասումէ յոդ– 

ներ էին, Հետեւելու արժանի բան մր դտաե եղան։ Տղան րսուաեր դեռ չՀասկր– 

ցա& ղարմացաձ նայեցաւ յոյնին ու անգլերէն րսաւ© 

- ի՛ ի՛նչ, թուրքի անունո՛ վ, ասիկա ուրկէ ելաւ։ 

- Տղաս,– թրքերէն կր խօսէր յոյնր,– կարելիս աս է, եթէ կ՛ ուղես երթալ, աս 

է։ 
- Ես Հայ մրն եմ, դուն ալ յոյն, ինձի կ րսես թո՛ւրք դարձիր©©© 

- Տղա ս, անձնադիրին մէՀ դրուելով դուն թո՛ւրք դարձար^ ան իր առնելիք 

դրամի մասին կր խորՀէր։ 

- Ջեղի ալ, ձեր °ւրոպային ալ©©©,- Հայերէն ՀայՀոյեց, ապա նետեց անգլե-

րէն,- ես թուրքի անուն չեմ առներ վրաս, աւելի լաւ է Հալէպ Համալ րլլամ, քան 

թէ թուրքի անուն առնեմ վրաս©©© 

Արա մ յան կարէ* Հասկցաւ եղաեր© կարմրեցաւ© ինք թուրքի անունին տակ 

մտնելր առաձ էր թէեւ տՀաճութեամբ, բայց կարգես նպատակի մղու մին 

մեքենաբար© միայն գորե^ր յաջողէր© Հիմա անդրադարձաւ© այդ պատանին ժա-

մանակի պէտք չունեցաւ անդրադառնալու Համար։ 

- ^ո՚ւն գիտես, դորեիս արգելք մի՛ րլլար, անցի՛ր,- պաղարիւնութեամբ կր 

խօսէր յոյնր, մինչդեռ երիտասարդր կատղեր էր© սեղանէն առաւ իր փաստա-

թուղթերր ու ՀայՀոյելով ելաւ։ ՛Նստողներր պաՀ մր միայն նայեցան անոր ետե-

ւէն ու մոռցան։ 

կ՛ուղէր ետեւէն երթալ, խօսիլ, անոր րրաեր րնել, բայց չունէր այդ կիրքր։ 

Մէ1ր կարեւոր բան մր փչրուաե էր։ Ինք Հայրենիքէն կր փախչի, ան, րնդամէ-

նր եննդավայրէն, բայց չրնդունեցաւ այս մի^ոցր։ իր անունր դեռ բան մր 

կրսէ անոր։ Պատանին չեչտուաձ աղգային դիմագիծ, խո չոր ու մտացի աչքեր, 

կրակոտ չարժումներ ունէր© նման արտաքինով տղաքր ինք մտքին մէ^ միչտ 

Հիթիթ, նայիրցի, ուրարտացի ու մանաւանդ Արտաչէ՛ս կր կոչէր© Հիմա ալ 

անոր մէ^ Հեռաւոր նախնիներու արիւնր ղդաց ու րնկճուեցաւ։ իր Արամ անու-

նր պիտի փոխարինէ թուրքի անունով©©© որքա՛ն ժամանակով© թերեւս ալ րնդ-

միչտ©©© արդեօք անունր աղդեցութիւն ունի՛ մարդուս էութեան վրայ©©© 

Ուրկէ ուր պարղորոչ յիչեց մանկութեան բարտիին արմատներր փորող մե-

քենան ու ձառին ճռնչոցով տապալիլր©©© 

°րեկոն կ՚իջնէր, երբ առաւ նոր անձնագիրր։ ՛կարէն իրեն նայողր րսաւ© 
- Աալա մ , Ձինկի՚ղ©©© 

վանաձոր 
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կՈԼԵԱ ՏԷՐ ՅՈՎՀԱՆՆիՍԵԱՆ 

ԵՒԱ 
Ձորս տարուայ բացակայութիւնից յետոյ տան շեմքից ներս անցնելիս °ւան 

չզգաց սովորական խանդավաոութիւնր։ իր գալու աոթիւ մայրն աշխատել էր 

կարգի բերել տունր, նոյնիսկ եաղիկներ էր դրել միջանցքի սեղանին, բայց տեղ-

տեղ զգացւում էին մօր կենցաղային մանրուքների Հանդէպ անուշադրով 

թեան ու ա ն փ ութութեան Հետքերր։ 

- Հանուի՛ր,- գրկից բաց թողնել ով °ւալին ասաց մայրն ու մատի եայրով 

մաքրեց շպարուաե աչքերի անկիւնն երր։ 

Աղլիկր կոաՀում էր, որ մայրր յատուկ իր Համար չի պատրաստուել ու 

սպասում է Հիւրի՛ նրան վաղուց յայտնի էր, որ մայրր կապուած է մի տղամար-

դու Հետ։ Այնուամենայնիւ չկարողանալով զսպել իրեն Հարցրեց սովորական 

թոնով, Հենց այնպէս՛ 

- 0ա՛րդ է գալու։ 

- ինչի՛ց եզ ր ա կ ացր իր,- չարաճճի ժպտա լո վ Հարցին Հարցով պատախանեց 

նա։ 

- 0ո գեղեցիկ արտաքինից, Հագնուաեքից՛ ասես նոյնիսկ ամուսնացաե չես 

եղել։ 

°ւան անթաքոյց Հիացմունքով նայում էր մօր կանացի, անթերի կազմուած-

քին ու գեղեցիկ դէմքին։ 

- Գու էլ շատ ես փ ոխուել, Հրաշալի տեսք ունես։ 

- Հա՛, շա՛տ, մանաւանդ էս վիճակով, ճանապարՀից յոգնած՛՛՛ 

- էս դա նկատի չունեմ, իսկապէս գեղեցկացել ես, լցուել։ 

°ւան մօր օգնութեամբ պա յուսա կն երր տարաւ իր սենեակր եւ կարօտով 

նայեց չորս կողմր։ Գրասեղանի վրայից վերցրեց զոՀուաե Հօր չրջանակուաե 

նկարն ու շուրթերր Հպեց սաոն ապակուն։ Աչքերից ցա<* գլորուեցին արցունքի 

տաք կաթիլներ։ 

- Աովաե չես^ Հարցրեց մայրր գորովանք ով,- Համեղ բաներ եմ պատրաս-

տել։ 

- Ձէ, րնթրել եմ օդանաւի մէջ։ Գուցէ մի քիչ պաոկեմ։ 

- Գէ լաւ, պաոկիր, Հանգստացիր։ 

°ւան ուրախութեան երանգ որսաց մօր ձայնի մէջ։ §°րեւի չի ուզում երկու 

անգամ րնթրիք գցել ու Հաւաքել, - անցաւ մտքով։ իսկ գուցէ միջանցքի եաղիկ-

ներն էլ նրա Համար են՛՛՛»։ 

- Լոյսն անջատե՛մ, - Հարցրեց մայրր դրան կիսաբացուաձքից։ 
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- Հա, անջատիր,- խնդրեց նա ու փոուեց մաՀճակա լին։ §ԱշխարՀի ամենա-

Հանգիստ անկողինր»,- մտանեց նա մ թու թեան մէջ ու փակեց կոպեր ր։ 0արմի-

նր նւում էր յոգնաձութիւնից, բայց նրան աւելի շատ տանջում էր տղամարդու 

ներկայութիւնր մօր եւ՛՛՛ ուզէր-չուզէր իր կեանքում։ Երբ օտարո ւթեան մէջ 

Հայրենիքից նոր ժամանած րնկերուՀուց աոաջին անգամ լսեց այդ մասին, ճիշդ 

է, յանկարծակիի եկաւ, բայց այնքան էլ չանՀանգստացաւ, սրտի խորքում 

միշտ սպասել էր մօր կեանքում նման մի իրադարձութեան։ Ասենք, դա շատ 

սովորական երեւոյթ էր Համարւում Ամերիկայում, Հենց իր գործատեղիում 

կային երկուսր, մէկր ամերիկուՀի, միւսր Հայ, որ իրենց ամուսիններից բա-

ժանուելուց յետոյ սիրեկաններ էին պաՀում ու շատ էլ երջանիկ էին՛՛՛։ 0այրր 

ջաՀել է, գեղեցիկ, կանացի ու բնաւորութեամբ... այդպիսին։ §ինչպիսի"ն»՛ 

°ւան մի պաՀ խղճի խայթ զգաց։ Ոչ, ինքր, Հարկաւ, դա վատ մտքով չի ասում՛ 

աւելի շուտ մայրր սիրում էր միշտ լինել ուշադրութեան կենտրոնում, լսել իր 

Հասցէին շոայլուաե Հաճոյախօսութիւններ՛ Հօր մաՀից յետոյ երբեմն նոյնիսկ 

իր ներկայութեամբ սեթեւեթում էր օտար տղամարդկանց աոջեւ։ Այո, մայրն 

§այդպիսին» էր, բայց պետական բարձր պաշտօնի բերումով միշտ մնում էր իր 

կոչման ու Հասարակական դիրքի բարձրութեան վրայ։ Հիմա ինքն էլ չգիտէր, 

թէ ինչու այդքան մեե կարեւորութիւն է տալիս մօր եւ իրեն անծանօթ այդ 

տղամարդու յա րաբեր ո ւթեան ր։ ի Հարկէ, ինքր Հաւատացել էր րնկերուՀու 

պատմածին, սակայն, ասես, ոչ ամբողջութեամբ՛ իրականութիւնր չէր տեղա-

ւորուել ուղեղում, չէր րնկալել խնդրի ողջ լրջութիւնր։ Գուցէ Հեուում դա այն-

քան էլ աոարկայական ու շօշափելի չէր, ինչքան այստեղ Հարազատ տանր, ուր 

իւրաքանչիւր իր կամ անկիւն իր մէջ պաՀաե ունէր անցեալի ան մ ո ոան ա լ ի մի 

յուշ։ Նա ակամայ բարձրացրեց գլուխն ու փորձեց նայել Հօր նկարին, սակայն 

պատուՀանից ներս թափանցած ու ապակու մէջ արտ ացո լո ւա& լոյս ի բեկորր 

խանգարում էր տեսնել Հօր դիմագձերր՛ մթութեան միջից Հայրն իրեն էր նա-

յում ասես լուսէ շղարշի ետեւից՛՛՛։ Վերջին տարիների միայնակ կեանքր, տի-

րող օտար բարքերր °ւային մասամբ դարձրել էին անզգացմունքային՛ վաղուց 

չէր արտասուել։ իսկ Հիմա տան մթնոլորտի ջերմութիւնր, կենարար աւիշի 

պէս կա թիլ-կա թի լ լցո ւելո վ իր էո ւթեան խորքր, Հա լեցնո ւմ էր քարացած զգաց-

մունքներր՛՛՛ Նա, դարձեալ Հօր նկարի կողմր նայելով ու յիշելով նրան, զգաց, 

որ կոկորդր սեղմւում է։ 

°ւան արթնացաւ դրան զանգի ձայնից ու լարուեց ողջ մարմնով։ Լսեց դրան 

բացուելու եւ փակուելու ձայնր, ապա մօր շշուկր՛ 

- Աղջիկս է եկել։ 

°ւան զսպանակի պէս վեր թոաւ անկողնուց ու ոտքերի թաթերի վրայ մօ-

տենալով դրանր կիսաբաց փեղկի արանքից տեսաւ մօրր երկու աոնացի բա-

զուկներ փաթաթուած մէջքին՛՛՛։ 0այրր շուո եկաւ ու նայեց իր սենեակի կող-

մր, բայց կասկածելի բան չնկատելով շրջուեց ու Համբուրուեց յաղթանդամ, 

բարձրաՀասակ տղամարդու Հետ։ °ւան ցնցուեց, այսպիսի տեսարան մէկ էլ 
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տեսել էր կինոյում՛՛՛ Ձէր ուզում Հաւատալ, որ Համբուրուողր իր Հարազատ 

մայրն է՛՛՛ 

- Աչքդ լոյս^ ասաց տղամարդր Հաճելի պասով դրկից բաց թողնելով նրան։ 

0այրր ժպտաց։ 

- Գնամ, նայեմ, եթէ °ւան քնաե չէ, կա նչեմ գայ, րնթրենք–. 

Աղջիկն իրեն գցեց անկողնու վրայ եւ աչքերր փակեց։ Աոայժմ իր մէջ ուժ եւ 

Համարձակութիւն չէր գտնում անցանկալի Հանդիպման ու ծանօթութեան Հա-

մար։ Նա սիրում էր մօրր եւ վախենում էր իր ակամայ աննրբանկատութեամբ, 

ինչին յաճախ րնդունակ էր, վշտացնել նրան։ 0այրն անձայն բացեց դուոր, նա-

յեց աղջկան ու Հեոացաւ։ ինչո՛ւ այրի կամ բաժանուաձ կանայք միշտ ձգտում 

են նոր կողակից գտնել՛ ամուսնական կենակցումի կորսուած Հաճո՛յքն է 

նրանց մղում այդ քայլին, արու մէկին նեցուկ ունենալու ս ո վո ր ո ւթեան ո՛ ւժր։ 

ինչքա՛՛ն միայնակ աղջիկներ կան, որ ապրում են աոանձին կեանքով ու չեն կա-

րեւորում տղամարդու րն կերա կցո ւթիւնր։ Գուցէ եւ կարեւորում են, բայց չեն 

յանդգնում գնալ ՛՛՛ այն քայլին ու յաճախ սպասում են յոյսով, որ մի օր կր 

յայտնուի իրենց երազների արքայազնր։ Այս երկրում թապուներր սաՀման-

ւաե են միայն աղջիկների Համար, Հասարակութիւնն անտարբերութեամբ կամ 

մա տներ ի արանքով է նայում ամուրի կանանց մտերիմ խնդիրներին։ 0իայն 

Հոչակի Հասաե աստղերն ու նշանաւոր դէմքերն են յայտնւում լրագրողների 

թիրախում զա ր դա ր ելո վ որոշ Հանդէսներ ի էջերր։ 0արդիկ կարդում են 

դրդուած քաղքենիական Հետաքրքրութիւնից, երբեմն նոյնիսկ Հաճոյքով, կար-

դում են, պատմում սրան, նրան ու մոոանում։ Գուցէ մօր մասին էլ գրեն՛՛՛։ 

Ոչ, դա աՀաւոր է՛՛՛։ Ձի դիմանայ, թէեւ ինքր ոչ մեղադրում ու ո՛չ էլ արդա-

րացնում է մօրր։ Աակայն ինչո՛ւ չի կարողանում րնդունել երրորդ ա ն ձի ներ -

կայութիւնր իրենց տան մէջ։ 

°ւան նստեց անկողնում ու գրկեց ենկներր։ Ձկար Հայրր, բայց կար Հօր 

նկարր, որ նայում էր իրեն լուսէ շղարշի ետեւից։ Հայրն ա մէն ուրեք կար, ան-

գամ տան օդի մէջ՛՛՛ Աշխատեց պատկերացնել Հէրր, բայց ինչպէս միշտ, այս 

անգամ էլ մտապատկերում միայն յաոնեցին նրա անկենդան, խաղաղ դէմքր, 

ծաղիկներով ու շքանշաններով զա ր դա ր ո ւա& կուրեքր, սրճագո յն, փա յլուն 

դագաղր։ ի՛՛նչ շուքով թաղեցին Հօրր Հերոս Հրամանատարին՛՛՛։ Նա ձեոքի 

շարժումով ասես իրենից վանեց այդ տեսարանր։ Հիմա կողքի սենեակում 

նստաե է մի անեանօթ տղամարդ, որր ՛՛՛ փոխարինում է Հօրր՛՛՛։ 0այրն ինչ-

պէ՛ս է գնացել այդ քայլին՛՛՛։ °ւան զգում էր, որ աստիճանաբար նսեմանում 

են մօրն արդարացնող իր բոլոր վարկածն երր, թէեւ Հոգու խորքում դարձեալ 

ճգնում էր արդարացուցիչ նոր տարբերակներ մոգոնել։ Նա ցաւով զգում էր, 

որ լարւում է մօր դէմ, եւ սրտի խորքում բոնկւում ու աՀագնանում է չարու-

թեան բոցր, որր նրան մղում էր ձեոնարկել դրութիւնր փրկող ինչ-որ բան՛՛՛ 

Յանկարծ նա ցաե իջաւ անկողնուց ու ճամբորդական պայուսակի միջից 

մաՀճա կալին թափեց Հագուստն երր։ Պ ա յուսակի խորքում երեւում էր կանացի 
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ը՛նտէր ձեռքի ժամացոյցէ մուգ կապոյտ տուփը© համացոյցը մօր Համար էր 

գնել, սակայն դեռ. չէր յանձնել նրան։ °ւան մէ պաՀ կարկամեց© էնչ սէրով ու 

ցանկութեամր էր գնել դա ու էր ձեռքով տուփը կապել խաչաձեւ փայլուն ոս– 

կեգոյն ժապաւէնով ու կենտրոնում ամրացրել ոսկեգոյն փոքրիկ վարդ։ Չէ" որ 

այն ժամանակ էլ գիտէր մօր ու նրա կապէ մասին©©© ի՞նչն է փոխուել, այս է ՚ ն չ 

է պատրաստւում անել Հէմա©©© ինչո՛ ւ©©© 

°ւան վՀատութեամր փլուեց մաՀճակալէ եզրէն ու գլուխն առնելով ափերէ 

մէջ նորէց խորասուզուեց մտքերէ յորձանուտը ճաշասենեակէց լսւում էէն 

գէնու բաժակներէ էրար զարկուելու, ս պասքէ, մօր եւ տղամարդու ձէձաղէ 

խուլ ձայները։ Աւելէ քան կէս ժամ նա մնաց նոյն դէրքով© յետոյ ընդոստ վեր 

կացաւ տեղէց, նայեց մաՀճակալէ վրայ թափուած Հագուստներէ կոյտէն ու 

դրանց մէջէց ընտրեց սեւ գոյնէ սաթէնէ շրջազգեստը լանջաբաց ու կարճ 

քկներէց շատ վեր։ Մթութեան մեջ Հագն ուեց ալարկոտ շարժումներով ու յե-

տոյ մէացրեց լոյսը© անՀետացել էր Հօր նկարը պարուրակ լուսէ շղարշը։ Հայ-

րը Հէմա նայում էր նրան էր բարէ, խրախուսէչ ժպէտով©–։ °ւան Հաւաքեց ու-

սեր էն թափուած երկար սեւ մազերն ու ամրացրեց սեւ ականակուռ Հերակա-

լով է ցո յց դնելով երկար պարանոցը, թեթեւ շպար ուեց ու թանկագէն օ^անե-

լէքով ցօղեց պարանոցն ու դա ս տ ա կն երը Հանդարտ դուրս եկաւ էր ս ենեա կէց 

ու մէջանցքէ Հայելու մէջ գոՀունակութեամբ նայելով էրեն բացեց ճաշասեն-

եակէ դուռը։ 

թէ՛ մայրը եւ թէ՛ տղամարդը, ընդՀատելով էրենց զրոյցը, արագ շուռ եկան։ 

°ւան մօր դէմքէն նշմարեց զարմանքէ արտայայտութէւն, որը, պարզ չէր, վե-

րաբերում էր էր յանկարձակէ ներխուժմա՛նը, թէ տեսքէն։ 

- Բարեւ ձեզ,- սէրալէր ասաց նա ու ձեռքը նազանքով պարզեց Հէւրէն։ ՛Նա 

ս էր ա յ էր ու թեթեւ խոնարՀումով սեղմեց աղջկայ ձեռքը, որը °ւան տղամար-

դու ափէ մէջ թողեց ընդունուաձ պաՀէց աւելէ երկար©©© 

- ՚ ս տ է ՚ ր , նստէր,- ասաց մայրը դեռեւս °ւալէ շրջազգեստը տնտղելով,-

է՞նչ կը կամենաս։ 

°ւան չՀրաժարուեց քաղաքէ լաւագոյն սրճարանէց բերուաե խորովաեէց ու 

մօր պատրաստած խորտէկներէց։ Տղամարդը բարձրացաւ տեղէց, սովոր շար-

ժումով բացեց պաՀարանէ ա պա կեպա տ դուռը եւ բերելով մէ յախճապակէ բա-

ժակ վարժ շարժումով կարմէր գէնէ լցրեց Եւայէ գաւաթը։ 

- խմէք, Հէանալէ գէնէ է,- ասաց նա էր Հաճելէ թաւ ձայնով։ 

- Շն որՀակալ եմ, սէրովդ ասաց °ւան ու նայելով տղամարդու աչքերէ խոր-

քը ժպտաց պչրանքով։ ՛ա զգաց, որ էր ժպէտը չվրէպեց մօր Հայեացքէց։ 

խօսակցութէւնը պտտւում էր Եւայէ կեանքէ շուրջ։ °ւան խօսում էր էր ապ-

րա& երկրէ ազատ ու անկաշկանդ կենցաղէ, յատկապէս կանանց տրուած ազա-

տութեան եւ այլ առաւելութէւններէ մասէն։ 0այրը դա Համարում էր արեւմտ-

եան սանձարձակութէւն։ Գէնու երկրորդ բաժակէց յետոյ նա սկսեց պատմել էր 

տղաներէ Հետ ունեցաե որոշ եէեաղելէ արկաեներէ մասէն՛՛՛։ 0այրը երբեմն խո-
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ժոռում էր դէմքը եւ աշխատում փոխել խօսակցութեան թեման, բայց °ւան շա -

րունակում էր ասես ոգեւորուած տղամարդու քաՀ-քաՀ ձէձաղէց©©© 

Ընթրէքէց յետոյ նրանք անցան Հէւրասենեակ ու ընկողմանեցէն բազկաթոռ-

ներէն© անփութօրէն նստաձ աղջկայ կարճ շրջազգեստէ տակէց երեւան եկան 

նրա բարեձեւ սրունքները։ °ւան զարմանքով նայում էր շուրջր։ 0այրը սենեա -

կը կաՀաւորել էր նորագոյն ոճով։ Ընդարձակ Հէւրասենեակը լուսաւորւում էր 

մէայն անկէւնն երում դրուաե լուսամփոփներէ դեղէն լոյս ով։ Պատերէց կախ-

ուաե վեր ացա կան գեղեցէկ կտաւները, յա տ ա կէն փռուած բաց գո յնէ գորգերն ու 

նորագոյն մեղմօրէն դեղէն, թեթեւ կաՀոյքն առէնքնող էէն եւ ախորժելէ մթնո-

լորտ էէն ստեղեում։ °ւան ցուցադրաբար շրջուեց բազկաթոռէ մէջ ու երկար դէ-

տում էր խորՀրդաւոր, կէսամերկ մէ կնոջ պատկերող ը՛նտէր կտաւը, որ կախլ 

ուա<* էր էր ետեւէ պատէց։ Տղամարդու Հայեացքը երբեմն Հպանցէկ կանգ էր առ -

նում էւայէ շրջուելու Հետեւանքով աւելէ բացուաե ազդրերէ վրայ։ °ւան մէ 

պաՀ արագ շրջուեց ու նա լեց մօրը© նա այդ պաՀէն ակնկալում էր տեսնել մօր 

նեարդայնացաձ, յանդէմանական դէմքը։ Աակայն բացէ զարմանքէց, որըչէր էջ-

նում մօր դէմքէց էր յայտնուելու պաՀէց է վեր, նրա ոչէնչ չասող Հայեացքն ու 

Հաստատ էնքնավստաՀո ւթէւնը Հունէց Հանում էէն աղջկան։ 

0այրը գնաց խոՀանոց սուրճ պատրաստելու։ °ւան գնաՀատողՀա յեացքով 

վերէց վար չափեց տղամարդուն ու նորէց ժպտաց էնքն էլ զարմանալով էր ան-

պատկառութեան վրայ։ §ինչ էլ բարետես է, մայրս զուր տեղը չէ ընտրել Հենց 

սրան©©©՝։ ՛ա ամէն կերպ ա շխատում էր տղամարդու ուշադրո ւթէւնը Հրաւէ֊ 

րել էր մարմնական բարեմասնութէւններէ վրայ, եւ թւում էր, թէ դա մասամբ 

էրեն յաջողւում է, բայց, այնուամենայնէւ, տեսնելով նրա բարակ շրթերէ վրայ 

դեադրուաե բար է ժպէտը նեարդայնանում էր։ Ե ւա յէն Հանգէստ չէր թողնում 

նաեւ այն մէտքը, որ տղամարդը Հասկացել է էր թաքուն մտադրու թէւնն ու 

խուս ան ալում է։ §Չ գէտես, կարգէ՚ն, լա՛ւ մարդ է, թէ՞ փորձ- ւա& արկա– 

եախնդէր...՝։ 

- Ւուք է՞նչ մասնագէտութէւն ունէք, - Հարցրեց °ւան։ 

- ճարտարապետ եմ,- ալարկոտ պատասխանեց տղամարդը։ 

- իսկ էնչպէս Հանդէպեցէք մօրս։ 

Տղամարդը լուռ էր։ Նա մէ պաՀ ակնդէտ նայեց °ւայէ աչքերէ մէջ, որէց աղ՜ 

ջէկը սարսուռ զգաց, եւ արտաբերեց© 

- Ւա շա տ է Հետաքրքում։ 

°ւան գլխով արեց։ 

- 0ենք ուսանողութեան տարէներէց ճանաչել ենք էրար։ Նա սովորում էր 

երկրորդ, էսկ ես վերջէն քուրսում, երբ առաջէն անգամ Հանդէպեցէնք,- կարճ 

դադարէց յետոյ պատասխանեց տղամարդը։ 

- Ուրեմն վաղուց սէրաՀարուաե էք եղել©©© 

Տ ղամա րդըքմեէեա ղեց© նա ակնյայտօրէն նեղւում էր խօսակցութեան նման 

ընթացքէց, բայց չէր կորցնում էնքնատէրապետումը։ Աղջկայ Հարցը մնաց 
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օդում կախուաձ©©© 

- Ամուսնացել։ 

- Ամուսնացել եմ,- ասաց նա ու չսպասելով աղջկայ յաջորդ Հարցէն աւելաց-

րեց,- ու բաժանուել։ Ւա՛ էէր ուզում էմանալ, - մէանգամէց §դու»է անցնելով 

Հարցրեց նոյն քմեէեաղով։ 

- Հա։ իսկ էնչո՞ւ բաժանուեցէք©©© 

Տղամարդը եէեաղեց։ 

- Չստացուեց,- կարճ ասաց նա,- ես սէրում եմ ձեր մօրը©©© 

0արտաՀրաւէր յէշեցնող, Հատ-Հատ ասուակ բառերը շամփրեցէն Եւայէն ու 

կնէքէ շրխկոցով դաջուեցէն նրա գէտ ա կցո ւթեան պա ս տ ա ռէն։ Նա բացուխուփ 

արեց բերանը, ուզեց մէ բան ասել, բայց ոչէնչ դուրս չեկաւ©©© °ւան զգում էր էր 

անզօրութէւնն ու պարտութեան դառը Համը, բայց չէր ցանկանում տեղէ տալ©©© 

0այրը, սկուտեղը ձեռքէն, ներս մտաւ։ Աենեակում տարաեուեց սուրճէ ու 

կոնեակէ Հաճելէ բուրմունք։ °ւան բարձրացաւ տեղէէց ու օգնեց մօրը, ընդ 

որում սուրճէ գաւաթը տղամարդու առջեւ դնելէս կռացաւ ցուցադրելով 

կրեքէ բացուածքն ու էր արաձէ արդէւնքն էմանա լո ւ աշակերտա կան Հե -

տաքրքրութեամբ նայեց տղամարդու դէմքէն© այնտեղ տեսաւ մէաժամանակ 

նախատէնք ու ներողամտութէւն թաքցուաե բարէ կէսաժպէտէ տակ։ 0այրը 

լցնում էր կոնեակէ բաժակները ու ^նկատեց կամ չնկատելու տուեց աղջկայ 

շարժումը։ 

խօսակցութէւնը չէր ստացւում։ 

Հակառակ մօր ընդդէմութեանը °ւան էր Համար լցրեց կոնեակէ նաեւ եր-

րորդ բա ժա կը։ 

- Չգէտե ս էնչքան եմ կարօտել մեր գէնէներէն ու կոնեակէն,- թեթեւ օրօր-

ւելով ասաց նա© 

- կը Հարբես, գէնէ էլ շատ խմեցէր,- զգուշացրեց մայրը։ 

- Չեմ Հարբէ, չէ©©©,- ասաց, մէ կում անելով կոնեակէց ձամաձռելով երեսն 

ու զգաց, որ գլուխը սկսուեց պտտուել,- չոր©© չորս տարէ էնձ չես ասել էս 

արա, էն մէ արա©©©։ թող©©© 

- °ւա ©©© 

Անուշադէր մօր սաստող կանչէն °ւան մէ կերպ բարձրացաւ տեղէց ու մէ-

ացրեց նոր ձայնարկէչը։ Հնչեց §կարապէ լճէց» մէ Հատուած։ °ւան, նախ դան-

դաղ, բայց յետոյ Հազէւ ոտքերէ վրայ էրեն պաՀելով, սկսեց պարալէն շար-

ժում՛ներ անել։ 3 ո գնաձո ւթէւնը խմէչքէ ազդեց ու թէւնն ու առաջէն օրուայ 

ապրումները էրենց դրոշմն էէն դրել աղջկայ շարժումներէ վրայ։ 0այրը մօտե-

ցաւ ու փորձեց նրան տանել էր սենեակը։ Նա Հրեց մօր ձեռքն ու շարունակեց 

պարել։ Պարէն Համընթաց նա բացեց Հերակալը© մազեր է խէտ խո ւրձը թափ-

ւեց մերկ ուսերէն։ ի զարմանս էրեն ու մօր աստէճանաբար նրա շարժումնե-

րը դառնում էէն աւելէ սաՀուն© յետոյ սկսեց պտոյտներ գործել ու այլեւս չկա-

րողանալով պաՀել Հաւասարակշռութէւնը անսպասելէօրէն էրեն գցեց տղա-
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մարդու գէրկը, քկները Հաւաքեց փորէ մէջ, արմունկներով օղակեց տղամար-

դու առնական վէգը ու դէմքը Հպեց նրա սափրուաե ողորկ այտէն։ Տղամար-

դուց գալէս էր օեանելէքէ ու ծխախոտէ Հաճելէ Հօտ։ 

- Հայրէկ, էմ սէրելէ՛, նո՛ր Հայրէկ^ բացայայտ Հեգնանքով, ջղագար ձայ-

նով կրկնում էր նա աւելէ ամուր սեղմուելով տղամարդուն։ 

0այրը շշմաե ու լուռ նայում էր© ասես չէր ճանաչում էր Հարազատ դստերը©©© 

Տղամարդը զգուշօրէն Հեռ ացրեց աղջկայ ձեռքերն էր պարանոցէց ու գրկէց 

էջեցնելով նստեցրեց բազկաթոռէն։ 

- Հայրէ՜կ©©©, էմ նո՛ր Հայրէկ,-մրմնջում էր նա ջղագրգէռ©©© 

- Ես գնամ, բարէ գէշեր^ ասաց տղամարդը։ 

- Բարէ դէշեր,- ասաց կէնը եւ նրան ուղեկցեց մէնչեւ դուռը։ 

°ւան մէ պաՀ ցաւով զգաց էր ներկայացման անՀեթեթութէւնն ու լրբուլ 

թէւնը։ Նա, այլեւս չկարողանալով զսպել էրեն, սկսեց լացել։ §°ս սէրում եմ քո 

մօրը»,- սենեակում տարաեուաե երաժշտութեան կշռոյթէ Հետ անդադար 

կրկնում էր այս բառերը եւ շարունակում էր Հեկեկա լ®։ Արցունքէ էւրաքան-

չէւր կաթէլէ Հետ մեղմանում էր լարուաեութէւնը© °ւան սկսում էր Հանդարտ-

ւել ու վերագտնել էրեն։ 0այրը մօտեցաւ ու նստելով բազկաթոռէ թէկնակէն 

սկսեց գորովալէց շոյել նրա երկար վարսերը։ 

- ° ւ ա ՛ , սէրելէ ս©©© 

- 0ա , ախ, մա , ներէ՚ր էնձ©©©,- ասաց °ւան ու փաթաթուեց մօրը։ 

0օրէց առաւ տղամարդու եխախոտէ ու օեանելէքէ Հաճելէ բոյրը©©© 

Հոկտեմբեր, 2010 

էսլէնգէն, Գերմանէա 
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ԱՐԹՈՒՐ ՆԱՒԱՍԱՐԳԵԱՆ 

ՏԵՂԱԲՆԻ՞Կ է, ԱՐՒԵՕ0, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՋԸ, 
§էԹՆՈՍ»Ը, ԿԱՄ ԲԱՌ ԿԱՅ 

ՈՐ ԱՇԽԱՐՀ ԱՐԺէ 

Հա սկանալէ է, որ 14©5 Հազարամեակ առաջ դետը Հրազդան անուանած լե-

զուն Հայերէնն է, էսկ այդ լեզուն կրողը Հայ ժո ղո վո ւր դը։ 3ետպատերազմեան 

երկրաբանական ճշգրէտ տուեալներէ Հէման վրայ, կառուցուաձ այս փաս-

տարկը Հայերէս ձագումնաբանութէւնը տանում է անյէշելէ ժամանակներ© 

բառ կայ, որ աշխարՀ արժէ։ 

Կարճառօտ այս յօդուաեում չէ վէճարկուում, առաւել եւս քննութեան չէ 

առնուում Հայ ազգէ, §էթնոս»է, տեղաբնէկ լէնելու Հարցը։ Յօդուաեում փաս-

տարկուում է, որ Հայկական §էթնոս»ը դեռեւս անյէշելէ ժամանակներում տե-

ղաբնէկ էր Հայկական ԼեռնաշխարՀէ Հէւսէս-արեւելքում, ապա եւ ողջ Հայկա-

կան Լե ռնաշխա րՀո ւմ։ Արդէն էսկ վար կակայէն սոյն դրուագներէ բացայայտ-

ման բանալէն է Սեւանայ լճէ երկրաբանական փոփոխութեան պարզաբանու-

մը, էնչպէս նաեւ Հրազդան գետանունը։ 

ինչպէս յայտնէ է, Սեւանա յ լէճն առաջացել է Հրաբխայէն ա ր տ ա վէժո ւմն ե-

րէ եւ լաւայէն պատուարէ գոյացման Հետեւանքով։ Նրան շրջափակող Արեգո^ 

նէ, Սեւանէ, վարդենէսէ, Գեղամայ եւ Փամբակէ լեռնաշղթաներն աստէճանա-

բար բարձրացել են եւ ստացել ժամանակակէց պատկերը։ Երկրաբաններն այս 

Հնագոյն լէճն ու նրանէց սկէզբ առնող Հրազդան դետը պայմանականօրէն 

անուանում են նաեւ պ ա լ է ո ս ե ւ ա ն եւ պ ա լ է ո հ ր ա զ դ ա ն , քանզէ, ըստ էութեան, 

Հենց նրանց տարածքում են առաջացել §նոր լէճ» ու §նոր գետ»։ 

0էնչեւ Արարատեան դաշտավայր Հասնելը Հրազդանը Հոսել եւ Հոսում է 

§տեկտոնական» (էՇՕհէՕագԱՇ) ճեղքուածքով, տեղ-տեղ 100 եւ աւելէ մեթր խո-

րութեան Հասնող կէրճով։ 

ինչպէս նշուեց, Ս եւանա յ լէճը պարփակուաե է Հէնդ Հոե լեռնաշղթաներով, 

որոնց պարադեում եւ ողջ ջրաւազանում երկրաբանական Չորրորդական 

շրջանէց է վեր ամենացաեր գո գա ւորո ւթէւնը բաժէն է ընկնում Փ ամբակէ եւ 

Գեղամայ լեռնաշղթա ներէ մէջ անկ եալ Հատ ուա եէն։ վերջէն ս ձաձկուել է 

Հրաբխայէն նորագոյն ժայթքումներ է ու լա ւայէն գոյացումներ է զանգո ւա^ա-

յէն շեր տ ո վ մօտաւորապէս 14©5 Հազարամեակ առաջ։ Գոգաւորութեան բարձ-

րացման Հետեւանքով, բնականաբար, բարձրացել է լճէ մակարդակը, եւ նոյն 

Հատուաձէց սկէզբ առնող գետը վերստէն Հոսել է Հէն §պալէոՀունով», քանէ որ 

գոգաւորութէւնը բարձրացումէց յետոյ էլ մնացել է լճէ աւազանէ ամենացածր 

Հատուածը։ 

Հենց այս ժամանակ սկսւում է այն էրողութէւնը, որէն պէտք է կառչէ Հա-

յա գէտ ո ւթէւ նը։ 
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ինչպէս յայտնէ է, դետն ունեցել է մէ քանէ անուանումներ, որոնցէց առա-

ջէնն ու վերականգնուաձ վերջէնը Հրազդանն է։ 

Կարեւոր ու խէստ Հետաքրքրական է սոյն ջրանուան ստուգաբանութէւնը, 

որէ երեք բաղադրէչները պատ մա երկրաբան ական պատկերը ներկայացնում են 

ամբողջութեամբ։ Ստորեւ ներկայացուող այդ բաղադրէչները մէանգամայն 

մեկնելէ են ու Հասկանալէ Հայերէնով եւ Հնդեւրոպական լեզուներով։ 

Եւ այսպէս Հ ր ա զ դ ա ն ® 

Հուր - ըստ Աճառեանէ, բնէկ Հալերէն բառ է, որ եադել է Հնդեւրոպական 

նախալեզուէ Պուրօ-կրակ ձեւէց։ 3եղակէց բառերն են յունարէն Պիո , լատէնե-

րէն՝ Ուռ, Հէն պարսկերէն՝ Հուռ, գերմաներէն՝ ֆեուեր, Հէն ֆրանսերէն՝ ֆեուր, 

քրդերէն Ուր-կրակ նշանակութեամբ, եւ բոլորն էլ, Հայերէնէ Հետ Համեմա-

տած, առաւել ուշ շրջանէ կազմութէւններ են։ 

Ազ (Ազն) - ազդ, սերունդ, ցեղ, եադում նշանակութամբ, օրէնակ, թադաո-

րազն, արքայազն, էշխանազն, դէւցազն, եր կա զն, Հայկազն եւ Հայկազն 

Հնդեւրոպական Զան-ծնել արմատէց, որէ ցեղակէց բառերն են էրան© Զանա, 

յուն© Գնոս, լատ© Գնս, Գնոեինոս - քունդ, եադում նշանակութեամբ, դրանէց 

էլ վրաց© փոխառութեամբ Ազնաւուրի թամարա թագուՀու արքունէքում ազն-

ւական եադումով հայ ա զ ա տ ա ն ի կամ ա զ ն ո ւ ա կ ա ն նշանակութեամբ։ 

Դ ա ն - ըստ գերմանացէ նշանաւոր լեզո ւա բան 0աքս Ֆասմերէ, Հնդեւրոպա-

կան նախալեզուում, վ ե դ օ կամ դոն-գետ, ջուր, որէց էլ Դ ո ն դետանունը, նոյնէ 

յունարէնը Տ ա ն ա յ ի ս Հերոդոտոսէ եւ Ստրաբոնէ երկերում, զենդ Ավես տ այէ 

դանու-գետ, որէց՝ Դանուբ , Դունայ գետանունները Հնդեւրոպական լեզունե-

րում, օ սեր էն ում դոն , դ ա ն (վերջէնը Հէ ւսէսայէն բարբառով) -գետ, սանսկրէտ 

Ո ւ դ ա - ^ ե տ եւ այլն։ 

Ստացւում է, որ Հ ր ա զ դ ա ն ՝ Հ ո ւ ր - ա զ ^ - դ ա ն ջրանունը - Հէդրոնէմը - նշանա-

կում է Հրէց, էմա՝ Հրաբխէց եադաե ջուր կամ դետ։ Անուանումը մէանգամայն 

Համապատասխանում է երկրաֆէզէքական անցեալ էրադարձու թէւններէն։ 

Նման անուանումը կարող էր տալ մէայն այն ժողովուրդը, որն ականատեսն 

էր եղել 14©5 Հազարամեակ առաջ տեղէ ունեցաե Հրաբխէ ժայթքումէն, էսկ այ-

նուՀետեւ այդ նոյն փակուղուց գետէ նոր ելքէն։ 

Անշուշտ, երեւոյթն ունեցել է նաեւ աղէտաբեր Հետեւանքներ, որէ պատճա-

ռով այն դաջուել է տ եղա բնէկ ժողովրդէ յէշողո ւթեան մէջ, ջրանուան մէջոցով 

փոխանցուելով սերունդէ սերունդ։ 
Հասկանալի է, որ 14.5 հազարամեակ առաջ գետր Հրազդան անուանած լեզուն 

հայերէնն է, իսկ այդ լեզուն կրողր՝ հայ ժողովուրդր։ 
Հայ ժողովրդէ տեղաբնէկութեան մասէն վաղուց է վեր որեւէ կա ս կա& գո-

յութէւն չունէ, քանզէ ապացուցուած էրողութէւն է, սակայն յետպատերազմ-

եան երկրաբանական ճշգրէտ տուեալներէ Հէման վրայ կառուցուաձ սոյն 

փաստարկը Հայերէս &ա գո ւմնաբանո ւթէւնը տանում է անյէշելէ ժամանակ-

ներ։ 

Բառ կայ, որ աշխարՀ արժէ։ 

Երեւան 

46 



0ՇԱԿՈՅԹ 

«<ՂԱՐԱԲԱՂ» ԱՆՈՒԱՆ ՇՈՒՐՋ 

Աոյն յօդուածր դրուել է դեռեւս 1997^. եւ արժանացել Հայ մեծ լեզուաբան 

ակադ. ^էորգ ՋաՀուկեանի դրուատանքին։ 

՛Նոյն 1997թ. Երեւանում Հրաւիրուել էր արմանի՝)՝) Համահայկական ուսա-

նողական երկրորդ վեՀաժողովր, որի մասնակից մեր երիտասարդների նախա– 

ձեռնո ւթեամբ յօդո ւածր տարածուել էր Հա յկա կան գաղթօջախներում եւ 

տպագրուել սփիւռքաՀայ բա զմա թիւ թերթերում ու Հանդէսն եր ում։ 

Հայրենիքում, սակայն, այն տպագրուեց աւելի ուշ՝ 1999թ. Երեւանի §°րկիր՝ 

օրաթերթում, իսկ 2004թ. Ատեփանակերտի §Լուսարար՝ շաբաթաթերթում: 

կարգում ենք յօդո ւածի լրացուած ու նորացուած տարբերակի վերաՀրա– 

պարակումր ներկայումս կարեւոր է ու տեղին, քանզի Հայրենական պետական 

դէմքերր, ինչպէս նաեւ սփիւռքաՀա յ շաՀագրգիռ կազմա կեր պո ւթի ւնն երր, որ 

մինչ օրս ուշադրութեան չէին արժանացրել պատմական այս իրողութեանր 

օտարին ներկայացնելու սոյն Հնարաւորութիւնր, յուսանք որ այն, րստ պատ-

շաճի, կ օգտ ագո րծո ւի։ 

Հարկ է արժանին Հատուցել եւ րստ պատշաճի օգտագործել թշնամուն դի-

մակայելու ցանկացած միջոց ու Հնարաւորութիւն։ 

Հոկտեմբերեան մեծ յեղափոխութիւնից յետոյ Լենինի եւ թուրքական կա– 

ռա վարութեան (1918թ.), այնուՀետեւ 0ուսթաֆա 0եմալի (1920թ.) փ ոխՀա– 

մաձայնութեամբ ստեղծուեց արՀեստական մի պետութիւն, Հետեւաբար ազգ, 

որոնց պայմանականօրէն անուանեցին Ադրբէ^ան (Ատր պա տա կանի արաբե-

րէն արտաբերմամբ) եւ ադրբեջանցի։ 

Ադրբե^անր խորՀրդային տիպի, այսինքն §սոցիալիստ՝ական §մինի՝ կայս-

րութիւն էր։ Ադրբեջանր, պարսկերէն Ատրպատականր իրանի ծայրադա-

ւառներից մէկի սոսկ վարչական անուանումն է, Հետեւաբար, ներկայիս §Ադրր-

բեջան՝ անուանումն ակնյայտօրէն շինծու է։ 

ԸնդՀանրապէս, ադրբեջանցի կոչուած ժողովուրդ, ազգագրական (§էթ-

նիկ՝ական) իմաստով, երկրագնդի վրայ գոյութիւն չունի եւ չի էլ ունեցել։ Ան-

գամ եթէ նկատի ունենանք զուտ պարսկական Հանգամանքր, յունական այդ 

եզրր կապուում է Ալեքսանդր Մակեդոնացու զօրավար Ատրոպետոսի անուան 

Հետ, որն այնուՀետեւ դառնալով Ալեքսանդրի կայսրութեան այդ Հատուածի 

տիրակալր, իր անուամբ կոչեց այն։ իսկ ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետու-

թեան տարածքում դեգերող ցեղախումբր կամ ժողովուրդր դարասկզբին կոչ֊ 

ւել է անդրկովկասեան թուրք կամ անդրկովկասեան թաթար չշփոթելու Հա-

մար թուրքերի կամ թաթարների Հետ։ 

Այսպիսով, այդ ցեղր կամ ժողովուրդն ունի երեք զուգաՀեռ անուանում, 

որոնցից եւ ոչ մէկն իրեն չի պատկանում ոչ թուրք, ոչ թաթար, ոչ, առաւել 

եւս ադրբեջանցի։ 
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Սոյն ժողովուրդը տարածաշրջան մուտք է դորեել վերջէն Հարէւրամեակնե-

րէն եւ, տեղէ Հետ ոչ մէ կապ ու առընչութէւն չունենալով, ջանում է տեղաբ-

նէկ ժողովուրդներէ ազգագրակապ (§էթնէկ»ական), Հոգեւոր ու նէւթական 

մշակոյթը, տարածքը էւրացնել կեղձէքներէ եւ պատմական փաստերէ աղաղա-

կող աղաւաղումներէ մէջոցով։ Չէ՞ որ ներկայէս Ադրբեջանէ Հանրապետու-

թեան տարածքէ զգալէ մասը պատկանել է Կովկասեան Ալրանէայէն (Աղ՜ 

ուանք)։ վերջէնէս կազմէ մէջ մտնող մօտ երկու տասնեակ մե& ու փոքր ժողո-

վուրդներէ բեկորները (մէ մասը ՌՒ-է Ւաղստանէ էնքնավար Հանրապետու-

թեան տարածքում) ներկայումս գոյատեւում են որպէս §լեռնայէն» կամ §ոչ 

լեռնայէն» ադրբեջանցէ։ Նրանց պապենական տարածքն ու մշակոյթը բռնա-

բար ուաե է ու անարգուած §ադրբեջանցէներէ» կողմէց։ 

Նոյն եղանակով արդէն 90 տարէ շարունակ Ադրբեջանէ Հանրապետու թեան 

գէտն ակ աններն աճպարարութեան են ենթարկում Ղա ր ա բա ղէ ու նրա տեղաբ-

նէկ Հայ բնակչութեան Հնադարեան մշակոյթը, կատարում §յայտնագոր^ու-

թէւններ» ՝ ապաւէնելով արեւմտեան բարեացակամութեանը։ 

Աւելորդ չէ յէշել, որ այդ ժողովրդէ, աւելէ ճէշդ անանուն ժողովրդէ, լեզ՜ 

ւով գրաւոր առաջէն յուշարձանը պատկանում է 17-րդ դարավերջէն եւ 18-րդ 

դա ր ա ս կզբէն, էսկ սեփական գրեր ստեղեել են սոսկ 20-րդ դարէ առաջէն քա-

ռորդում։ 

Արդէն 20-րդ դարասկզբէն Ղարաբաղ տեղանունը դարձա ւ քաղաքական 

շա Հար կու մներէ առարկայ, քանէ որ այն պատաՀականօրէն նմանւում էր 

թուրքերէն սեւ (կարա, ղ ա ր ա ) եւ այգէ ( բ ա ղ ) բառերէն։ 

Պատմագէտական եւ աղբէւրագէտական բազմաթէւ նէւթեր վկայում են, որ 

Ղարաբաղէ տարաեքն ունեցել է Հայերէն երկու զուգաՀեռ անուանումներ, 

վ ա ր չա տ ա ր ա<քքա յէն Արցախ եւ ազգագրական (§էթնէկ»ական) Ղարաբաղ։ 

Անուանումներէ նման զուգորդումը մէանգամայն բնական ու սովորական է 

ՀամաշխարՀա յէն սովորութէւններում, եւ կարեւորը ազգագրական Ղարաբաղ 

անուանումն է, որը Համեմատական լեզուաբանութեան Հէման վրայ ուսողա-

կան ճշդութեամբ մատնացոյց է անում տարածաշրջան է տէրոջը տեղա բնէկ 

ժողովրդէն։ 

Այդ առումով §ադրբեջանցէ» ժողովրդէն կը դէմէէ այսպէս© §Ով անանուն 

մեր Հարեւան, ասա անունդ, եւ ես կ ասեմ, թէ որտեղ է քո Հայրենէքը, կամ 

ասա, թէ ո՞րն է Հայրենէքդ կասեմ կամ կը յօրէնեմ անունդ»։ 

Ղարաբաղ տեղանուան տարրերը առկայ են ու բացայայտ Հնդեւրոպական 

լեզուներում եւ յատկապէս Հայերէնում, որէց էնքնըստէնքեան, Հետեւում է, 

որ տարաե^աշրջանէ տեղաբնէկ տարրը պէտք է Հանդէսանայ Հնդեւրոպական 

եւ ոչ թէ թուրքական ազգագրական մէաւոր։ 

Ղարաբաղ տեղանունն առաջէն անգամ յէշատակուել է արաբ պատմէչէ 

կողմէց 1319 թուականէն© նրան Հետեւել է Հայ պատմէչ թովմա 0եեոփեցէն 

նոյն դա ր ա վերջէն, էսկ 15րդ դարասկզբէն պարսէկ պատմէչ Ղազուէնը։ Եւրո-

պացէներէ կողմէց առաջէն յէշատակութէւնը պատկանում է 19րդ դարէ ռուս 

(ազգութեամբ ֆրանսէացէ) ճանապարհորդ Շո փէնէն։ 
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իսկ ի՛նչ անուանում է ունեցել վերոյիշեալ տարաեաշրջանր մինչեւ 14րդ 

դարր, այսինքն արաբական առաջին յիշատակութիւնր։ ինչպէս կր տեսնենք, 

Հազարամեակների ընթացքում անուանափոխութիւն տեղի չի ունեցել։ Պար-

զապէս Լարաբաղ տեղանունր Հայոց լեզուի Հետ միաժամանակ կրել է զար-

գացման անկասելի ու միանգամայն բնականոն փոփոխութեան Հազարամեակ-

ների կնիքր։ Բայց եւ պէտք է րնդդեել, որ լեզուաբանութեանր յայտնի են նմա-

նատիպ բազմաթիւ փաստեր, երբ միմեանց Հետ ոչ մի առրնչութիւն չունեցող, 

տ ա ր բ ե ր լ ե զ ո ւ ա ր ն տ ա ն ի ք ն ե ր ի ն պ ա տ կ ա ն ո ղ լեզուների աոանձին րաոեր ե ր բ ե մ ն 

ունենում են ա ր տ ա ք ի ն պ ա տ ա հ ա կ ա ն նմանութիւն, թէեւ ի մ ա ս տ ա յ ի ն կ ա պ գոյու-

թիւն չունի։ 

՛Լարաբաղ տեղանունր Հեշտութեամբ ստուդաբանուում է Հայերէնո 

Հնդեւրոպական մի շարք լեզուներով կապ չունենալով թուրքական լեզո ւա ըն-

տանիքի որեւէ լեզու 

Եզրի (§տ եր մին՝ ի) բաղկացուցիչ մասերն են ղ ա ր ա եւ բ ա ղ արմատներր։ 

Ակսենք բաղ-ից։ 

Յիշեցնենք, որ Հայոց լեզուի Լ ՀնչոյթրՀամապա տաս խանում է Հնդեւրոպա-

կան Լ Հնչոյթին, թէեւ յայտնի է նաեւ, որ մինչմաշտոցեան շրջանում մեր լեզ-

ւում այդ Լ-ն րնդՀանրապէս բացակայել է։ 

Հայ ժողովուրդր, ինչպէս եւ ցանկացած ժողովուրդ, բա ղկացաձ է ազգագ-

րական տարրերից, մեր պարագայում Հա յա սա ցին երից, արմէններից եւ այլն։ 

Հայկական ազգագրական կարեւոր այդ տարրերից բացի, մէկն էլ բ ա լ ա յ ի (բա– 

լայ , բ ա ղ ա յ ) ցեղախումբն է։ վերջինիս ցեղանունր պատմական Հայաստանի 

Հայքի տարածքի գրեթէ բոլոր 15 աշխարՀներում (նաՀան գներ ում) թողել 

է Հարիւրաւոր տեղանուանական Հետքեր։ թուարկենք դրանցից մի քանիսր 

Բալու, Բ ա լ ա հ ո վ ի տ , Բաղէշ, Բ ա ղ ա ց Տուն, Բ ա լ ա լ է ո ն , Բ ա լ ա ց (նաեւ Բ ա ղ ա ց ) սար, 

Բալուլ , Բալուկ, Բալաքոյրուկ եւ այլն։ Ղ ա ր ա բ ա ղ ր կոչուել է նաեւ Բ ա ղ ք , որպէս 15 

աշխարՀներից մէկի զուգաՀեռ անուանումր։ Այստեղ 0 մասնիկր ցոյց է տալիս 

որեւէ ցեղախմբի կամ ժողովրդի Հաւաքականութիւն, ինչպէս նաեւ նրա զբա-

ղեցրած տարաձքր (օրինակ վիրք նշանակում է վրացիներ, իսկ Վիրք Վրաս– 

տան եւ նոյն ձեւով աղուանք ու Աղուանք, ափխազք ու Ափխազք եւ այլն), իսկ 

գրաբարեան ս եռա կան Հոլովով Բաղաց աշխարՀ (Համապատասխանաբար 

Վիրաց կամ Վրաց երկիր, Աղուանից երկիր եւ այլն) արմատական նոյն եզրով։ 

3իշարժան է, որ Բալու քաղաքի եւ Բալա ցեղանուան միջեւ ընդՀանրու-

թիւնն առաջին անգամ նկատեց Ջոն (կարստոնր) դեռեւս 1923 թուականին, իսկ 

1947թ. Գրիգոր Լ ափանցեանն իր §Հայասան Հայերի բնօրրան՝ աշխատու-

թեան մէջ Հարեւանցիօրէն է անդրադառնում նոյն խնդրին։ Ցաւօք, Հայագի-

տութիւնն այլեւս չանդրադարձաւ դրան։ Գեռ աւելին՝ որոշ հայ գ ի տ ն ա կ ա ն ն ե ր 

գտնում են, որ իրականութիւնից պ է տ ք է ջնջել օ տ ա ր ա ծ ի ն Ղ ա ր ա բ ա ղ ր եւ ոգեկո-

չել ու որդեգրել միայն Արցախր։ 

Հայերէնում բալ եւ բաղ արմատներով ա զգա գրակազմ ական (էթնո կազմա-

կան) Հազարաւոր բառեր են պաՀպանո ւել, որոնք այգի Հա ս կացո ւթեան Հետ 

չունեն որեւէ առրնչակցութիւն։ 
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իսկ Ղարաբաղ տեղանուան մէւս §ղարա» (կարա) մասնէկը, որպէս արմա-

տական բառ, պաՀպանո ւել է Հնդեւրոպական մ է շարք ալբան եր էն, պարսկե-

րէն, լատէշերէն, լէտուերէն, լատէներէն ու, վերջէնէս մէջոցով, ռոմանական 

որոշ լեզուներում։ 

Հէն յունարէնում ունեցել է գլուխ, գլխաւոր, ղեկավար էմաստը, որը եւ 

տարածուել է սլաւոնական որոշ լեզուներում, օր էն ակ բուլղար եր էն ում, սլո-

վեներէնում (դա ակն յայտ է անգամ սլովենական վաղ ֆէոդալական կարա-

տանէա կոչուած պետ ո ւթեան անուան մէջ 7-11-րդ դդ© սկէզբ, երբ թուրքերը 

դեռեւս մուտք չէ էն գործել տարածաշրջան)։ Կ արատանէա-է մէջ կարա-ն 

յստակօրէն ցեղախումբ եւ ժողովուրդ էմաստն ունէ, էսկ տան(էա)~ն Հնդեւրո-

պական վեդօ , դոն, որէց յուն© տանայիս՝ գետ, ջուր էմաստով է (նաեւ՝ Գոն գե-

տէ Հնագոյն անուանումը)։ Այսէնքն Կարատանէա-ն գետերէ ժողովուրդ կամ 

գետերէ եր կրէ ժողովուրդ էմաս տն ունէ, որէց էլ Հետեւում է նրանց էնքնան-

ւանումը կարատանէացէներ կամ կարատանցէներ։ 

Այդ առումով կարա-ն յատկապէս կարեւոր է Հէն Հայերէնում գրաբարում, 

Հէն ա լբան եր էն ո ւմ, Հէն պարսկերէնում, որ սլովեն եր էն էն ՀամաՀունչ նշանա-

կում է զօրք, զօրախումբ, բանակ, ցեղ, ցեղախումբ, ժողովուրդ կամ մարդկա-

յէն որեւէ Հաւաքականութէւն տարբեր բառակապակցութէւններում։ 

Հայերենում այն բազմէցս Հանդէս է գալէս 5րդ դարէ առաջէն էսկ գրաւոր 

աղբէւրներում, օրէնակ Աւետարանէ առաջէն թարգմանութեան մէջ, որտեղ 

ՅովՀաննէս 0կրտչէ մասէն կայ Հետեւեալ արտայայտութէւնը© §Ով զօրաւոր 

սուրբ Կարապետ®»։ Կարապետ ա յս տ եղ նշանակում է ցեղապետ, էսկ կրօնա-

կան էմաստով Հովուապետ։ Բազմաթէւ օրէնա կներ կ արելէ է բերել բառա-

բարդութեամբ, օրէնակ նա խա կարա պետ, կարապետել եւ այլն։ իսկ կարապե-

տել, նշանակում է ղեկա վա ր ել Հօտը, ցեղը, ժո ղո վո ւր դը կամ զօրքը։ 

Հետեւաբար, Ղարաբաղ նշանակում է© ղարա(կարա) - ցեղ կամ ժողովուրդ, 

էսկ բ ա ղ < բ ա լ > - այէ Հայկական §էթնոս»էն պատկանող մէաւոր, այսէնքն բա-

լա յէներէ ցեղ կամ ժողովուրդ։ Ապա Հետեւում է առաւել Հակէրճ բառակազ-

մական ձեւը՝ Բաղք-Բաղերի «Բալ-այի-ների» երկէր կամ նրանցով զբաղեցրած 

տարածք։ 

վերոյէշեալ բառարմատներով կազմուած բառակապակցութէւնը, որ դար-

ձել է տեղանուն, նոր չէ եւ աշխարՀագրական սոյն մէջավայրում Հանդէս է 

եկել Հազարամեակներ առաջ, երբ գոյութէւն չունէր ոչ թուրք, ոչ թաթար։ 

§էթնո» կազմ ական գործընթացով պայմանա ւո րո ւած վերոնշեա լ բացա յա յ-

տու մներն ակնյայտօրէն ցուցադրում են նաեւ ղարաբաղցէներէ շրջանում լայ-

նօրէն տարած ուած ազգանունները՝ Բալայան, Բալեան (նաեւ Բաղեան), Կարա-

բ ա լ ե ա ն (նաեւ Կարաբաղեան) , Ղ ա ր ա բ ա ղ ց ե ա ն , Կարայան, Կարեան եւ այլն։ 

Անանէա Շէրակացէն 7րդ դարում շարադրած §ԱշխարՀացոյցէ» (§Աշխար-

Հագրութեան») մէջ Ղարաբաղի տարածքր յիշատակում է որպէս Բաղք, Բաղասա-
կան, Բալասական, Բաղաց աշխարհ։ Մէնչ այդ նոյն տեղանուանական եզրերն 

օգտագործել է 5րդ դարէ պատմէչ 0ովսէս Խորենացէն էր ատմութէւն Հա-

յոց»ում։ Աւելէ վաղ 2րդ դարէ յունաՀռոմէական աշխարՀագրագէտ Կլաւդէ-
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ոս Պտղոմէոսն իր §ԱչխարՀա գրութեան՝ 5րդ գրքում ՚Լարաբաղն անուանել է 

Կարաբալլատ §Ադրրեջանցիներր՝ սոյն յիչատակումներից առնուազն մէկ կամ 

մէկուկէս Հազարամեակ յետոյ պէտք է յայտնուէին։ 

՚Լարաբաղ-Արցախր, ինչպէս նչուեց, Հանդիսացել է Մեծ Հայքի ծայրագա– 

ւառր ծուարած բարձր լեռն եր ում ու յարակից Հովիտներում։ իր գո յո ւթեան 

ողջ րնթացքում դեռեւս ոչ ոքի չի յա^ողո ւել ծնկի բեր ել ղարաբաղցիներին եւ 

կոտրել նրանց ա զա տ ա ս իր ա կան ոգին։ Մչտա պէս զէնքր ձեռքին նրանք 

պաչտպանել են իրենց կեանքն ու արժանապատուութիւնը։ 

Օտար նուաճողները, Հաչտուելով սեփական պարտութեան Հետ, Ղ,արաբա~ 

ղին չնորՀել են անկա խ կամ կիս ան կախ կարգավիճակ Հարկ Հաւաքելու, դրամ 

Հատելու, զէնք կրելու եւ զօրք ունենալու արտօնութեամբ, որից զրկուած էին 

Հայաստանի գրեթէ միւս բոլոր աչխա րՀներն ու գաւառներր։ 

Մինչեւ 19րդ դարասկիզբր ՛Լարաբաղում պաՀպանուել էին Հայկական 5 իչ– 

խանութիւններր Գիւլիստանում, խաչէնում, Ջրաբերդում, Վերանդայում եւ 

Գիզակում, որոնք միասնաբար կոչւում էին Խ ա մ ս ա յ ի Մելիքութիւններ ( ա ր ա բ ե -

րէն բառացի Հինգ իշխանութիւն)։ 

՚Լարաբաղր Հնուց ի վեր եղել է Հայ ազատագրական չարժման միջնաբերդր։ 

Այդ չարժումներր գաղափարախօսական եւ ռազմավարական առումով 

սկսուել են Հենց ՚Լարաբաղից։ 

Մէկ անգամ եւս բռնակցելու մարմաշով Համակուած մեր ժողովրդի ((.ին-

տերնացիոնալիստ բարեկամներր՝ ն պա տա կա ուղղուած են գործել չէզոքաց-

նելու ղարաբաղցիների եւ ողջ Հա յ ժողովրդի ազատասիրական ոգին, զէնքով 

կռուելու եւ պայքարելու կորովր։ 

կարգախօս չէ, թէեւ կրկնում ենք, որ ղարաբաղցուն ոչ ոք չի յաղթթել, ան– 

գամ 1920֊1921թթ© մինչեւ ատամներր զինուած 11րդ կարմիր բանակի զօրամա– 

սերր, մուսաւաթական ա ւա զ ա կա խմբեր ի Հետ Համատեղ, որոնց թուակազմր 

՚Լարաբաղի այն ժամանակո ւա յ բնակչութեան Համեմատ զգալի թիւն էր կազ-

մում, չյաղթեցին։ Այն ծանր կացութեան մէջ ղարաբաղցիներր զէնքր վայր 

դրեցին աւելորդ արիւնաՀեղութիւնից խուսափելու Համար միայն։ 

՚Լարաբաղի բնակչու թեան 95-97 տոկոսր մչտապէս կազմել են Հայերր, իսկ 

նրա վարչական կենտրոն Շուշին մինչեւ Առաջին Աշխարհամարտը հանդիսացել է 

Անդրկովկասի միատարր հայաբնակ ամենախոշոր քաղաքը։ 
՚Լարաբաղի տարածքում պաՀպանո ւել են մի քանի Հազար պատմամչակու-

թային յուշարձաններ, այնինչ §ա դրբեջան ա կան՝ յուչարձաններր րնդամէնր 

մի քանի միաւոր են կազմում եւ պատկանում են վերջին 100-150 տարիներին։ 

0աջարի ղարաբաղցիներր տուել են Համամարդկային րնդգրկման բազմա-

թիւ մեծութիւններ գիտնականներ, արուեստագէտներ։ Աակայն նրանց չար-

քում մեծ թիւ են կա զմո ւմ զինուոր ականն երր եւ ռազմական գործիչն երր։ 

Տայտնի է, որ Նափոլէոնի մերձաւոր ու քաջարի ՀամՀարզ Մամլուկ Ռոստանր 

(Ռոստոմ) եւ ֆելդմարչալ Մուրատր ղարաբաղցի Հայեր են։ 

՚Լարաբաղր տուել է նաեւ խորՀրդային երեք մար չալ ՏովՀա ն նէ (իւան) 

Ըաղրամեան, Արմենակ խ ո ւդեա կո վ-խ անփ երեանց, Համազասպ Ըաբաջան-
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եան, մի քանի տասնեակ զօրավարներ ու Հերոսներ, մօտ 45 Հազար զինուոր, 

որոնք ֆաշիզմի դէմ մղուած Համամարդկային պայքարում պատկառելի 

ներդրում ունեցան: 

՛Ներկայիս §ադրբե^անցի» կոչո ւած ժողովուրդր երբեւէ պետականութիւն չի 

ունեցել եւ ծնունդն է ու Հետեւանքր §Չարեաց կայսրութեան» ^որՀրդային 

Միութեան։ 

3աղթողի իրաւունքով եւ պատմական արդարութեան դրօշի ներքոյ, ՚Լարա– 

բաղր վաղուց ի վեր ինքնիշխան է: ինչո՛ւ նա պէտք է Հանդէս դայ Հայցողի դե-

րում։ Անցեալում մէկ անդամ արդէն մօտ 100 տարի առաջ, ռազմի դաշտում 

յաղթելով, պարտուել ենք դիւանագիտօրէն եւ տարածքներ զի^ել պարտուա– 

ծին։ 0եր պատմութեան աննախադէպ սոյն դրուագր չպէտք է կրկնուի: Մի՚թէ 

130-ամեայ վաղեմութեան բեռլինեան վեՀաժողովից դաս չենք առել: 

ՀամաշխարՀային Հ ան ր ո ւթեան ր ճշմարտութիւնր, եւ այն էլ մեր ճշմարտու– 

թիւնր, ներկայացնելյր սարսափելի դժուար խնդիր է ի դէմս շաՀագրգիռ կեղ-

ծիքի։ Աակայն Հզօրադոյն կեղծիքների դեմ կռուելր, այն էլ գաւառական գե-

րան դին եր ո վ, մեղմ ասաց, անլուրէ զբաղմունք է։ 

վերջապէս օգտագործենք եւ վերոնշեալ ճշմարտութիւնր, եւ յաղթանակի 

գերՀզօր գործօնր։ 

0ենք յաղթել ենք անՀամար զոՀերի ար եան գնով, եւ մե՛նք պէտք է թելադ-

րենք պարտ ուածին©©© 

Երեւան 

ՄՇԱԿՈՅԹ 
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ՄԵՐԻ ՀԵՐՈՒՆԻ-ՍԱՐԳՍԵԱՆ 

ՀԱՅԵՐԷՆԸ՛ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ 
ՅԻՇՈՂՈԻԹԵԱՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆՈՒՄ 

Հին լեզուն եր ր փոշոտ Հայելիների նման արտացոլու մեն վաղնջական ժամա-

նակների մարդկային կապերի ու առրնչութիւնների աղօտ ուրուագծերր։ Հա-

զարամեակների ընթացքում պետութիւններ են գոյանում ու կործանուում, 

սերունդներ են փոխուում, իսկ լեզուներումրնթացող փոփոխութիւններր շատ 

աւե-ի պահպանողական են ու դանդաղ։ 0ենք չենք զգում լեզուում կատա-

րուող փոփոխութիւններր, լեզուն, Հիմնականում, օգտագործում ենք ինքնա-

բերաբար, այնպէս, ինչպէս օդն ենք շնչում, ինչպէս ջուրն ենք խմում։ իսկ լե-

զուներն ապրում են իրենց կեանքով։ Նրանք կենդա նի չեն, բանական չեն, բայց 

զարգացնում են մեր բանականութիւնն ու յիշողութիւնր, ձեւաւորում մեր 

մտքերր։ Մարդկանց յաջողուած ամենաբարդ գիւտերր կարող են կայանալ 

միայն յենուելով նախորդ լեզուական ձեւակերպումների վրայ։ ՛Նրանք մասնա-

գիտական նախանկարներն են, որ գումարուելով մարդկանց յիշողութեանն ու 

Հանճարին, թոյլ են տալիս ձեւակերպել ու իրար Հաղորդել մարդկային ուղեղի 

նորանոր նուաճումներր։ 

Լեզուներր §յիշողութիւն» ունեն։ Երբեմ՛ն մարդիկ իրենց առօրեայից Հա-

նում ու դուրս են նետում որոշ գաղափարներ, բայց դրանց անուանումներր 

մնում են լեզուների մէջ որպէս ժամանակաւորապէս չօգտագործուող, յետոյ, 

մէկ էլ տեսար, նորից վերադառնում են ու գործածելի դառնում։ Օրինակ, 

ս տիպո ղա կան անաստուածութեան տ ա րին երին §Հոգի» բառրբնդունուած չէր 

օգտագործել իր ուղիղ իմաստով։ Տ արածուած դարձուածքն եր ում (Հոգիս 

դուրս եկաւ, Հոգիս Հանեցին, Հոգատուն, ՀոգեՀանգիստ, ՀոգեՀաց եւայլն) այս 

բառի իմաստն րնկալուում էր խորՀրդանշական։ Ուղղակի լեզուն յիշում էր 

դարձուածքն եր ր, նրանք ունէին որոշակի ճշդուած նշանակութիւն, այդ պատ-

ճառով էլ օգտագործուում էին, չնայած տիրող գաղափարախօսութիւնր Հեր-

քում էր Հոգ ու առկայութիւնր։ Բայց լեզուն մի բան §գիտէր», մի բան §յիշում» 

էր, քանի որ մի ինչ-որ ժամանակ այդ բառր մարդիկ անՀրաժեշտաբար ստեղ-

ծել էին։ 0արդիկ էլ օգտագործում էին այդ դարձուածքներր որպէս թեւաւոր 

խօսք, ոչ ոք ուշ չէր դարձնում այն բա նին, որ սրանից գոյացած Հոգատար, Հո-

գեզմայլ, յոգնութիւն, (բնագրին մէջ գրուած է հ տառով, ուղղագրո ւթեան 

փոփոխման Հետեւանքով շեշտելով շփոթներր - Բ© ) Հոգեակ եւ շատ այլ բառեր 

այս արմատով §թոյլատրելի» էին ու վնաս չէին տալիս գաղափարախօսութեա-

նր։ 

Լեզուի յիշողութիւնր շատ Հետաքրքիր գիտական առարկայ է, որովՀետեւ 
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կարող է պարունակել այնպիսի իրադարձութիւնների վկայութիւններ, որոնց 

մասին պատմութիւնր չի գրել։ 

Հին ժամանակների գաղտնիքներր բացայայտող բազմաթիւ նիւթերում 

Հանդիպում են անուանումներ, որոնք անսպասելի կերպով ուղղակի Հայերէն 

են Հնչում, նրանց ար մատն երր ստուգաբանուում են Հայերէն։ Երբ փորձում 

ենք այդ բառերր ստուգաբանել այն երկրի լեզուով, ուր գտնուում են այդ յու-

չարձաններր, պարզուում է, որ անուանումներն այդ երկրի լեզուի Հետ կապ 

չունեն եւ իրենց լեզուով թարգմանելէ չեն։ Օրինակ, կասպից ծովի Հին անուա-

նում ր կարդացի մի Հին քարտէզի վրայ։ Այնտեղ ռուսերէն գրուած էր 

ռուսերէնով, ոչ էլ մի որեւէ այլ լեզուով այս 

բառր չի ստուգաբանուում, այնինչ եթէ Հայերէն ասենք Գրկանայ ծով, ա ն մի -

ջապէս կր Հասկանանք, որ խօսքր գնում է մի Հսկայ լճի մասին, որն իր մեծո^ 

թեամբ ծով է, բայց ելք չունի դէպի ովկիանոս, որովՀետեւ գրկուած է ցամա-

քոՎ։ 

Մեր լեզուն պարունակում է պատմութեան գրքերից դուրս մ՛նացած տեղե-

կու 

թիւններ, անՀերքելի վկայութիւններ Հազարամեակների րնթացքում ա^ 

խարՀի տարբեր ծայրերում Հայերի ներկայութեան ու վճռորոչ դերի մասին 

մարդկութեան զարգացման ա կո ւնքն եր ին։ 

խօսքր վերաբերում է այնպիսի բառերի, բառարմատների մասին, որոնք 

վաղուց ի վեր գոյութիւն ունեն բազում լեզուներում, այդ լեզուների կրողնե-

րր վաղուց րնտելացել են դրանց, դարեր չար ունակ օգտագործում են, բայց ոչ 

իրենց լեզուով են կարողանում ստուգաբանել, ոչ էլ յիչում են, թէ երբ եւ որ 

լեզուից են դրանք փոխառուած։ Հայոց լեզուի Հարստութեան 

ո ւ Հ նո ւ թեա ն 

մասին է վկայում նրա բուն ս եփ ական արմատների աՀռելի թիւր 10 Հազարից 

աւելի, որովՀետեւ Հայերր առա ջինն են եղել, առաջին ար իա ցին երր եւ ստիպ-

ւած են եղել առաջին անգամ անուանել չրջակայ իր երր, ստեղծել նորերր ու 

դրանք էլ անո ւանել։ Հետագայում ծագած ցեղերն ու ազգեր ր, յատկապէս չատ 

երիտասարդ ազգերր, արդէն կա ր ո ղա ցել են իրենց լեզուներր զարգացնել փո-

խառումների Հաչուին, Հին լեզուների օրինակով կառուցել իրենց լեզուների 

քերա կանո ւթիւնր։ 

Ո ւսումնա սիրո ւթիւնր ցոյց է տալիս, որ Հայերէնի բառարմատներր կարե-

լի է գտնել վաղբնջական, արդէն մոռացուած ժամանակներում մարդկանց կա-

տարած գործերի Հետ կապուած անո ւանո ւմներ ում։ Հնում էլ մարդիկ ձգտել 

են իմանա լ բնութեան գաղտնիքներր, չափագրել Երկրագունդր, ստեղծել օրա-

ցոյց, թափանցել աստղերի ու մոլորակների չարժման գաղտնիքների մէջ, եւ 

այդ նրանց յաջողուել է։ Ոչ ոք այսօր չի յիչում, թէ ովքեր են կառուցել երկ-

րագնդի տարբեր մասերում գտնուող խորՀրդաւոր Հսկայ կառոյցներր, որոնք 
այսօրուայ գիտնականներր Համարում են աստղադիտարաններ։ Նրանք իմա-
ցել են> որ ° ր կ ի ր ր կլոր է ։ 

Այժմ փորձենք կատարել տարբեր լեզուներից վերցուած եօթ Հետեւեալ բա-

ռերի Համեմատական ստո ւգաբան ո ւթիւնր© 0ԱՐԱՀՈՒՆՋ, ՍԹՈՈՒՆՀԵՆՋ, 

0ԱԼԵՆԻՇ, 0ԱՐՆԱԿ, ԿԱԼԱԿՈՉԱ, ՎԻՐԱԿՈՁԱ, ԿԱԼԱՍԱՍԱՏԱ։ 
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ւ՜նքաւ՛ 

ՔԱՐԱՀՈԻՆԶ 

Ականա ւո ր գիտնա կան - ռադիոֆիզիկոս, ակադեմիկոս Պ© Հերունու առա-

ջարկով Հայաստանի Սիսիան քաղաքի մօտակայքում գտնուող Հինաւուրց յու-

չարձանն անուանուել է 0արաՀունջ։ Տուչարձանր բաղկացած է մեծ չրջան ու 

երկար թեւեր կազմող կանգնած քարերից, որոնցից չատերի վրայ անցքեր կան։ 

Ակադեմիկոսր յայտնաբերել է, որ յուչարձանր կառուցուել է 7500 տարի 

առաջ, 

եղել է մեծ ու Հզօր աստղադիտարան։ 

0արաՀունջ անունր Հնուց կրում են Հայաստանի եւ Արցախի երեք գիւղեր։ 

0արաՀունջր բարդ բառ է, կազմուած է ք ա ր եւ հունջ արմատներից։ Հայե-

րէն ում ք ա ր արմատր չատ տ արածուած ու օգտագործելի է բա զմա թիւ բառե-

րում, Հայերէնից անցել է աչխարՀի բոլոր լեզուն երր եւ կա ս կած չկայ, որ բուն 

Հայկական արմատ է։ Հունջ բառր նոյնպէսբուն Հայկական է, ինչպէս էլ որ 

ուզենանք այն վերծանել։ (Տայտնի է, որ Հայոց այբուբենր Հարուստ է Հնչե-

րանգներով։ Եթէ չատ լեզուներում Հնչիւնն ունի մէկ կամ երկու տառ, որոնց 

միջոցով արտաբերուում են Հնչերանգներր, ապա Հա յերէնրչռա յլօրէն երեք եւ 

աւել տառ է մատուցում։ Օրինակ, բ, պ, փ; դ, տ, թ; գ, կ, ք; ջ, ճ, չ եւ այլն։ Վեր-

ջին եռեակին նման են նաեւ ծ-ն եւ ց-ն)։ Հազարամեակներ ի բնթացքո ւմ ջ-չ 

Հնարաւոր Հնչիւնափոխութեամբ այդ բառր կարող էր հնչիւն, կանչ, կոչ նչանա-

կել, ինչպէս Հիմա է նչանակում հունչ ձեւով։ Եթէ արմատն րնդունենք հուն, 

ապա անդրադառնալով Հ© Աճառեանի «Արմատական բառարանին՝, կարդում 

ենք ելք, Հնարք, ճամբայ, անցք, բացուածք։ իսկ անՀո՚ւն անվերջի իմաստով... 

Ունջ արմատն րստ Հ© Աճա ռեանի խորք է նչանակում։ Այս պիս ո վ, ծագում՛նա-

բանական իմաստով կասկած չի մնում, որ հունջր նոյնպէս Հայերէն բառ է։ 

Քերուած այս բոլոր իմա ս տներ ր չատ բանաստեղծականօրէն գալիս ու միա-

ձո ւլո ւո ւմ են Ք ա ր ա հ ո ւ ն ջ անուան մէջ որպէս Հազարամեակների խորքից 

Հնչող, խօսող, կանչող քարեր, ելք դէպի անՀունր մարդկային Հնարքով, կոչ 

դէպի նոր Հնարքների ճամբան։ Մտածելու բան է։ 

ՍԹՈՈԻՆՀԵՆԶ 

Այսպէս է կո չուում Անգլիայում գտնուող Հանրայայտ յուչարձանր ԷՅ^ որր 

րստ անգլիացի գիտնականների, 4000 տարեկան է, սակայն նրանք ասում են, որ 

իրենց յայտնի չի, թէ ովքեր են այն կառուցել, քանի որ, իրենց ասելով, դա բեր-

ուած կու լտուրա է, բայց իրենց յայտնի չի, թէ ում կողմից է բերուած։ կառոյցր 

Հսկայ քարերից է, բայց քարերն անցքեր չունեն։ Ակներեւ է, որ Անգլիայում 

գտնուող յուչարձանի անուանումր նոյնն է ինչ որ է - վերցնել Համազօր մեր 

Քարահունջին։ Սթոուն նչանակում է քար, իսկ հենջ 
բառ անգլերէնում չկա յ։ 

Սակայն այս Հենջ-ր չատ նման է հունջ-ին։ Հենջ-հունջ-հունչ - նոյն բառն է, որր 

կարող է Հազարամեակների րնթացքում մի քիչ փոփոխուել։ Այսպիսով, Սթո– 

ունհենջր նոյն Ք ա ր ա հ ո ւ ն ջ բառն է։ 

ՄՇԱԿՈՅԹ 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , 

Ք Ա Լ Ե Ն Ի Շ 

Շոտլանդիայի (Սկովտիոյ) Հիւսիս-արեւմուտքում, Հեբրիդեան կղզիներից 

մէկի վրայ, 0արաՀունջր յիշեցնող յուշարձան կայ, բայց աւե-ի փոքր է, կոչ՜ 

ւում է Ք ա լ ե ն ի շ ։ Ն որից դիմենք Հնչիւնաբանութեանր։ Յայտնի է, որ լ, ղ, ր, ռ 

Հնչիւններր նոյնն են Համարւում։ Այսպիսով, 0ա լենիշ բառի առաջին արմատր 

նոյն քար-ն է, եթէ նշենք, որ գ, կ, ք տառերն էլ միեւնոյն Հնչիւնն են արտա-

յայտում, իսկ նիշ արմատր, կամբառր նոյնպէս Հայերէն է- նիշ նշան։ Այսինքն 

Ք ա լ ե ն ի շ ր կարող ենք կարդալ 0արենիշ, որն, րստ ամենայնի, նոյնն է ինչ որ է 

Քարահունջր , որովհետեւ կառոյցներն են նման։ 

Ք Ա Ր Ն Ա Կ 

Ֆրանսիայի Հիւսիս-արեւմուտքում, Բրետ ան ում նոյնպէս կան շատ կանգ-

նած քարեր, (թուագրուու մ են մ©թ ©ա© 1876 թ©), որոնք, ինչպէս եւ մօտակայ-

քում գտնուող քաղաքր, կոչուում են 0արնակ։ Բրետոներէն Ք ա ր ն ա կ ր Ք ա ր ֊ 

նիխ է, ինչր վերր վերծանուած Ք ա ր ե ն ի շ ն է, կամ 0արնիշր։ Նոյն անունն է 

կրում Եգիպտոսում գտնուող Ամոն՜ Ր ա -ի Հսկայ տաճարր եւ Եգիպտոս ի Հնա-

գոյն աստղադիտարանր այժմեան Ասուան քաղաքի մօտ։ 

ԿԱԼԱԿՈ9Ա 

կենտրոնական Ամերիկայի Անդերում, Տիտիկակա լճի աւազանում մի Հի-

նաւուրց յուշարձան կայ, որր բաղկացած է շրջան կազմող մեծ քարերից։ Են-

թադրում են, որ այն եղել է կրօնական եւ աստղագիտական կենտրոն։ Ամերիկ-

եան Հնդկացիների ա յ մ ա ր ա լեզուով այն կոչուում է կա–ակոչա։ Այս անուա-

նումն էլ է Հայերէն կարդացուում։ Կալ-քալ-ն, ինչպէս ասուեց, քար-ն է, կոչա-ն 

-կոչէ այսինքն, կալակոչան եւս մի ք ա ր ա հ ո ւ ն ջ է։ 

ՎԻՐԱԿՈ9Ա 

Նոյն Տիտիկակա լճի աւազանում է գտնուում ծովով Անդեր եկած Վիրակո– 

չ ա աստծուն նուիրուած մեծ Համալիր-յուշարձանր։ Ցանկալէ կր լինէր իմա-

նալ, թէ Անդեր անուանումր ո՛ր լեզուով է եւ ի՛նչ է նշանակում։ Գուցէ էլի 

Հայերն են անուանել այդ սարերր© ա՞նդ, անդի՞ն, ա՞նդր, ասել է թէ Երկրագնդի 

Հակառակ կողմում գտնուող տե՛ղ։ 

Հազարամեակներ առաջ (րստ Հանրայայտ ամերիկեան Հնագէտ Հենքոքի 15 

Հազար տարի առաջ (Օւ՜ծհօա ա ո օ օ օ ե «Ոոջշւբոոէտ օք էհշ Օօճտ© ^ս6տէ քօր էհշ 
եշ§աոաջ օոձ էհշ Տոճ») կենտրոնական Ամերիկ 

այի Անդերում գտնուող Տիտի-

կակա լճի աւազանում ապրում էին տարբեր ժողովուրդներ, որոնք նախքան 

ինկերի եւ ա ս տ ե կ ն ե ր ի գերիշխանութիւնր ունեցել են իրենց լեզո ւն եր ր, ստեղծել 

են առասպելներ իրենց անցեալի մասին։ Այդ ժողովուրդն եր ի առասպելներր 

ՄՇԱԿՈՅԹ 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , 

Համրնկնում են բովանդակութեամբ։ Առասպելներում պատմուում է, որ չատ 

վաղուց իրենց երկիր ծովով եկան սպիտակամորթ մարդիկ։ Ծովով երթեւեկելն 

արդէն Հրաչք էր բնիկների Համար։ Ըայց բուն Հրաչքն այն էր, որ եկողներր սո-

վորեցրին բնիկներին ձուլագործութիւն, չինարարութիւն եւ այլ արՀեստներ, 

պատուիրեցին Հաւատալ Արդար Արեգակին, չզոՀաբերել աստուա ծներին 

մարդկային կեանքր, ապրել մի բնտանիքով եւ այլն։ Այդ մարդիկ չիկաՀեր էին, 

կապտաչեայ, ունէին ալիքաւոր րնչացք ու մօրուք, այսինքն արտաքինով տար-

բերուում էին բնիկներից։ Տ արիներ յետոյ նրանք Հեռացան (էլի ծովով), ու 

դրանից յետոյ Հնդկացիներր սպասում են իրենց ուսուցիչների վերադարձին։ 

իսկ եկողների ղեկավարին, որին Վ ի ր ա կ ո չ ա էին անուանում, պաչտում էին 

որպէս աստուած։ Վ ի ր ա կ ո չ ա յ ի արձանր ես տեսել եմ Հեռուստատեսութեամբ 

ու Համաձայն եմ ռուս ժուռնալիստ Պ© Լիւբիմցեւի Հետ, որն ասաց© «Ուչադ-

րութիւն դարձրէք Վ ի ր ա կ ո չ ա յ ի ալիքաւոր րնչացք ու մօրուքին, եւ այն Հանգա-

մանքին, որ նրա աչքեր ր բո լո րո վին չեղ չեն։ Տ ատ կանիչներ, որոնք բնորոչ են 

արմենոյիդ ցեղին։ կ ար ելի է ենթադր ել, որ եկո ւորն երր բացի գիտելիքներից ու 

Հմտութիւններից տեղաբնակների լեզուներում էլ ինչ-որ Հետք են թողել։ 

Եթէ փորձենք Վ ի ր ա կ ո չ ա անունր Հայերէն կարդալ, կր ս տացուի Ի Վերուստ 

Կոչուած։ 
Տ արբեր ժո ղո վո ւր դն եր ի առասպելներում Վ ի ր ա կ ո չ ա յ ի ն անուանում էին 
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ԿԱԼԱՍԱՍԱՅԱ 

Վիրակոչայի արձանր կանգնեցուած է մի մեծ Հրապարակում, որի չափերն 

են 150ճ150սմ։ Հրապարակր կոչւում է Կալասասայա։ Այմարա Հնդկացիների լեզ֊ 

ւով այս բառր նչանակում է կանգնած քարեր\3\։ Գարձեա լ ունենք կալ-քալ 

եւ սասայ ա արմատր, որն այմարերէն նչանակում է կանգնած։ Հայերէնում 

կան Սասուն, անսասան բառերր։ Տիչենք «Սասունցի Գաւիթ՝ դիւցազնավէ-

պում Ս ան ա ս ա րն ու Ք ա ղդա ս ա ր ր խնդրում են դաչտում աշխատող ծեր Հողա-

գործին անուն տա լ իրենց նորակառոյց բերդաքաղաքին, տանր, որն իրենք կա-

ռուցել էին աՀռելի մեծ քարերով։ Երբ ծերունուն գրկած պտտեցնու ա-

ռոյցի ցանկապատի չուրջր, նա Հիացած ու զարմացած ասում է, որ սա Սասունն 

է։ Անկասկած, Սասուն նչանակում է կանգուն կառոյց մեծքարերից։ Այլ կերպ 

ասած, Կ ա լ ա ս ա ս ա յ ա ։ Ուրեմն սասայ ա արմատն էլ է Հա յերէն ս տ ո ւգաբանւո ւմ ։ 

Ամփոփելով այս 7 բառերի լեզուաբան ական վերլուծութիւնր, մենք Հաստա-

տում ենք ակադեմիկոս Պ© Հերունու յօդուածներում արտայայտուած այն 

միտքր, որ Հայերն անյիչելի ժամանակներից չրջել են աչխարՀր ցամաքով ու ծո֊ 

վով, տարածել են իրենց գիտելիքներն ու Հմտութիւններր, ազնիւ մղումներր, ի 

բնէ լինելով չինարար, գիտնա կան, ո ւս ո ւցիչ, նուիրող։ Ոչինչ չեն քանդել, չեն 

տիրապետ ել, որ իչխեն, այլ կա ռո ւցել են աստղադիտա րաններ, Արեւի տաճար-

ներ, փառաբանելով ու իրենց աղօթքն ուղղելով Արդար Արեգակին ^^ ի դէպ, 

մեր քրիստոնէական տաճարներն էլ կառուցուած են այնպիսի ճարտարապե-

0ՇԱԿՈՅԹ 
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տական Հնարանքով, որ Արեւի շողքր օրադիշերաՀաւասարին կամ արեւադար-

ձի Հաշուարկուած օրերին րնկնում է ուղիղ բեմի ս եղանին տեղաւոր ուած ոս-

կուց կամ արծաթից պատրաստուած ճաճանչազարդ ու ճաճանչափայլ Արեւր 

պատկերող սկաւառակն երին, իմաց անելով օրացոյցի կարգր։ ճիշդ այնպէս, 

ինչպէս Հազարամեակներ ի վեր արել են արիացի Հայերր։ 

Այսպիսով, եթէ մի կողմ դնենք որոշ Հնչիւնափոխութիւններ, այս անո ւա-

նումների նմանութիւնն, րստ ամենայնի, պատաՀական չի, որովՀետեւ կառոյց-

ներն էլ, րստ գիտնականների գրածի, նման են իրար ու ծառայել են միեւնոյն 

նպա տա կին։ 

ինչպէս վերր ասուեց, րստ Հենքոքի, այդ առասպելր ունեն անդեան շատ ժո-

ղովուրդներ։ 

Այմարան այդ ժողովուրդն երից մէկն է։ Այժմ էլ այմարներն ապրում են 

Անդեան բարձրաւանդակի կենտրոնական մասում գտնո ւո ղ պետ ու թիւննե֊ 

րում© Բոլիվիայում, Պերուում եւ Ջիլիում։ Այսօր այմարների թիւր 1 միլիոն 

600 Հազար է։ Բոլիվիայում եւ Պ երուում այմարերէնր իս պաներ էն ի կողքին 

Հռչակուած է պետական լեզու։ Ցաւօք, այսօր ոչ բո լոր այմարներն են կարողա-

նում խօսել իրենց մայրենիով, բայց պնդում են, որ շարունակում են իրենց այ-

մարներ Համարել։ 

Որոշ գիտնականներ գտնում են, որ այմարերէնն աշխարՀի ա մ են ա Հին լե-

զուն է։ 

Հետաքրքրութիւնր աստղադիտարանների անուանումներր Հայերէն վեր-

ծանելու նկատմամբ ստիպեց մեզ դիմել Հայերէնի եւ այմարերէնի Համեմա-

տական ո ւս ո ւմնա ս իրո ւթեանր։ 

Պրպտելով անգլերէն-այմարերէն րնդամէնր 600 բառանոց բառարանր 

մենք գտանք մի ամբողջ շարք այմարերէն բառեր, որոնց արմատների Համե-

մատական ուսումնասիրութիւնր Համապատասխան Հայ բառարմատների Հետ 

բացայայտեց նրանց Հնչիւն ական եւ իմաստային նմանո ւթիւնր։ 

Նման պնդումր լիիրաւ դարձնելու Համար, անշուշտ, անՀրաժեշտ է այմա-

րերէնն ուսումնասիրել լեզուաբանա կան ա ռո ւմո վ, ձեռք բերել եւ մանրա-

մասն զննել շաղկապուած գրութիւններում լեզուի շարաՀիւսութեան կանոն-

ներր, ինչպէս Պ© Ֆլորենսկին է ասում, գտնել բառերն իրար կապակցող ձգո-

ղական ուժերր։ 0տադիր ենք օգնութիւն խնդրել այմարերէնին տիրապետող 

գիտնականներից պարզաբանելու Համար, թէ մեր րնտրած բառերից ծագում-

նաբանական առումով որ բառերն են ստոյգ բուն այմարերէն եւ որոնք կարող 

են լինել ենթադրեալ փոխառութիւններր։ Այս յօդուածում մենք առայժմ բե-

րում ենք այն բառային Համրնկնումներր Հայերէնի Հետ, որոնք նման են իրար 

եւ Հնչիւն ական կարգով, եւ իմաստի նմանո ւթիւնն եր ով։ 

Պարզ է, որ այս կարգի ուսումնասիրութեան նպատակր զուտ լեզուաբանա-

կան չի։ Եթէ մեզ յաջողուի ապացուցել, որ այմարերէնում կան շատ Հին ժամա-

նակներից (15 Հազար տարի առաջ) պաՀպանո ւած գոն է մէկ-երկու-երեք տասն-

եակ Հայարմատ բառեր, ուրեմն կարելի կր լինի խօսել այն մասին, որ դեռ այդ 

ժամանակներում Հայերր ծովով ու ցամաքով գնացել են աշխարՀի տարբեր 
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ծայրերր, այդ թուում կենտրոնական Ամերիկա, կապեր են ստեղծել, թողել են 

իրենցից յետոյ բարի յիչատակ ու չռայլօրէն տարածել են իրենց պատկանող 

ձուլագործութեան, չինարարութեան եւ այլ Հմտութիւնների գաղտնիքներր։ 

Այսպիսով, րնթերցողի դատին ենք յանձնում մեր դատողութիւններր իւրա-

քանչիւր առանձին զոյգ բառի մասին։ 

Սկսենք աչխարՀի ամենակարեւոր բառից։ ՏւքՅ. այմարերէն բառրթարգման-

ւում է սէր, ինչպէս Հայերէնում է։ 

Անցնենք բնութեանն ու աստուա ծներին։ 

^ատաաօ. այմարերէն նչ անակում է աստղ։ Հնչողութեամբ նման է մեր վ ա ռ 

բառին, իսկ իմաստն այն է, որ աստղերն իրօք վառ են։ 

նչանակում է ք ա ր ։ Այս Հայերէն բառր «ժամանակակից Հայոց լեզուի 

բացատրական բառարանում՝ իր դո յացո ւմներ ով գրաւում է 7 էջ։ Պէտք է 

ասել, որ նա աչխարՀն էլ է գրաւել, այդ պատճառով այմարերէնումն էլ է նոյ-

նր։ 

^ ^ ^ ^ ^ նչ անակում է ժայռ, թարգմանո ւթեան իմաստով գալիս է ապացուցե-

լու նախորդ պնդումր։ 

Ս ա & - ջուր է նչանակում։ Հայերէնն ունի ումպ, կում եւ խում արմատներր։ 

Երկու լեզուն եր ումն էլ ակներեւ է ում արմատր։ 

ԼւՕձօԱՕւ նչանակում է Հո յ ա կապ։ 

աս ՏԼ նչանակում է երկրպագութեան վայր ։ Այնտեղ Հաստատ վ ա խ կայ ։ 

Ուտելիքին վերաբերող բառեր։ 

Շ հ Մ ծ նչ անակում է սերմ։ Պատկերացնենք Հետեւեալ տրամաբանական չար-

քր© պ տ ո ւ ղ - չիր - սերմ։ Արդեօ՞ք օրինաչափ չէ։ 

Չւէծ նչանակում է սերմաջուր, այսինքն «սպերմա՝։ Այմարերէնր բացար-

ձակ նոյնն է, Համազօր է Հայերէնին, այսինքն կիթ բառին (Հայերէնում ՈՎ 

նենք ձկնկիթ, Հաւկիթ) ։ 

<աա, ճիչդ է, այմարերէնում ձու է նչանակում, բայց նման է մեր Հա-

ւին, եթէ արմատր Օ ^ Ո ֊ ն է ։ 

ՏհսէԱՈծ նչ 
անակում է աղանձ, իսկ բառի արմատր Համրնկնում է Հայերէն 

կուտ բառի Հետ։ Աղանձն էլ կուտից այսինքն Հատիկից են պատրաստում։ 

Կենդանիներ։ 

Րհւտւ -
նչանակում է կատու, կարծում ենք, մեկնաբանութեան կարիք չկայ։ 

Շ հ ւ ^ օ հ ւ նչանակում է Հաւի ճուտ, իսկ Հայերէն ասում ենք հաւ ու ճիւ։ Ակ-

ներեւ է, որ այս բառր գոյացել է միջարկութիւնից։ Հայերէն ասում ենք, որ 

ճուտիկներր ճիւ-ճիւ են անում։ Տհսօհւ նչ 
անակում է խոզ։ Հայերենում ու նենք գ ո ջ ի բառր։ կարծում ենք, 

որ այս դէպքում էլ մեկնաբանութեան կարիքրչկայ։ 
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Հ ա մ ե մ ա տ ե ն ք մ ի ք ա ն ի այլ բ ա ռ ե ր 

^^բ^ նշանակում է բուն ։ Հայերէնում ունենք տապան բառր, որր նշանա-

կում է© արկղաձեւ մեծ կամ փոքր շինուածք, կառոյց՛, Նոյի տապան, դագաղ, 

շիրիմ (տապանաքար), կայ նաեւ տափել բայր, որր նշանակում է մի յարմար 

տեղում պատսպարուել։ 

1 ս ո ս նշանակում է ծառի բուն։ 

Ն&Գ& նշանակում է Հող, փոշի, իսկ Հայերէնում ունենք նոյն Հնչողութեամբ 

լ ա ք ա բառր, որր նշանակում է որեւէ բանի կամ նաեւ փոշու Հետք շորի կամ 

որեւէ իրի վրայ։ 

^ՋգՏւ նշանակում է երկու ու շատ նման է փայ բառին, օրինակ, եղածր բա-

ժանել երկուսի միջեւ։ 

ճ ճ նշ անակում է սուր, որից ակամա կապ է ծագում Հայերէնի արի ածա-

կա նի Հետ։ 

Ձ,ճ նշանակում է սուտ։ Սուտր չարիք է կամ չար -իցն է (կ-չ Հնչէւնափո-

խութեամբ)։ 

^ ՚ ս ա ս 

այմարերէն նշանակում է կամար։ Աճառեանի բառարանում կայ 

կումբ, որր նշանակում է վաՀանի մէջտեղի ուռած մասր, այստեղից կմբեթայ , 

կմբաւոր ու նշուած է, որ Պ© Գ© Լագարդի, «ՕշՏ^աաշ1է6 ճեհծոճԽոջՇո» աշխա-

տու 

թեան մէջ, Նճբճց, 1866 կայ նաեւ կ ամար նշանակութիւնր։ Եթէ այս վեր՜ 

ջինր չասէինք էլ, կարծում ենք, գմբէթն էլ կամարաձեւ է։ ^ ս ա 1 1 այմարերէն 

նշանակում է ծիածան։ իսկ ո՞վ գիտէ, ի՛նչ է նշանակում մեր Գիւմրի-կումայ-

րին։ կարելի է դատողութիւններն սկսել նրանից, որ Գիւմրին գտնւում է գմբէ-

թաձեւ բարձրաւանդակի վրայ, ասել է թէ կամարին։ իսկ եթե բառր փորձենք 

տրոՀել, կր ստացուեն կում եւ այր-ար արմատներր։ Այս ինք Արեւի կամա՛ ր, -

այն է ծիածան։ Ուրեմն ինչի Հասանք։ Հասանք այն մտքին, որ այմարերէնի յի-

շողութիւնն օգտագործելով կարողացանք վերծանել այս վերջին երկու Հայե-

րէն բառերի մոռացուած նշանակութիւններր։ Կում արմատր Հայերէնում տու-

եալ իմաստով որոշակիօրէն կամ-ի է վերածուել (կամար), իսկ կումայրի -

Գիւմրի Հնագոյն Հայկական քաղաքի անուանման վերծանումն այսօր չկայ ոչ 

մի բառարանում։ ° ւ ի՛նչ պայծառ անուն է, ծիածանափայլ։ 

- քնել։ Արմատներն են© ճ ճ ո - ե ո - քն։ Րհստ^ոծ - փչել ։ Արմատն է բհսՏ - փրչ չ-ս Հնչիւնափոխութեամբ, գոյացել է 

ձայնար կո ւթիւնից։ 

Որոշ բ ա յ եր 

ճօհսոծ նշ 

անակում է Հասունանալ։ Հայերենում ու նենք աշուն, ժա մա նակ, 

երբ Հասունանում են պտուղներր եւ Հասուն© եւ Հնչում է միանման, եւ ար-

մատն է րնդՀանուր, եւ իմաստն է նոյնր։ 

Խճ&ռ&նշանա կո ւմ է Հետեւել։ Հայերէն արկանել նետել, ձգել, դնել, մտցնել, 

տարածել, փռել, սփռել, Հանել, զրկել եւ այլն։ Անշուշտ, ա ր կ ա ն - օղապարան 
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0ՇԱԿՈՅԹ ք - Ա Ո Ի Ղ , 

բառը, որն այսօր միջազգային բառ է, ենթադրում է օղապարանով որսին կամ 

թշնամուն Հետեւել, Հետապնդելու նաեւ բանտարկելու իմաստը։ Այս բայը 

նոյնպէս շատ գոյայո ւմներ ունի ու ծաւալուն տեղ է գրաւում Աճառեանի ար-

մատական բառարանում։ 

ճտգՅւՌՅւ - մեր ձեռքի տակ եղած բառարանում այս բառը թարգմանուում է 

տեղավւոխուել իսկ Հենքոքի §Աս տուածներ ի Հետքը» գրքում բերուած է այդ 

նոյն բառի վատ տեղ իմաստը։ Անում է Հայերէն աւելայնել ապականուած 

տեղ, ինչին նման է բերուած այմարերէն բառը։ 

\ա&Ո& նշ անակում է թաքնուել։ Այստեղ այմարերէնում պաՀպանուել է Հա-

յերէնի տրամաբանական շարքի վերջին օղակը։ ^աքնուել-փնտ ռել-տ եղն իմա-

նալ։ Այս ենթադրութիւնըՀաստատուում է յաջորդ բառի թարգմանութեամբ, 

ուր ինչպէս եւ այստեղ, տեղի է ունեյել տրամաբանական շարքի խախտում։ 

յհօգ&ՈՏ նշանակում է փնտռել։ Հայերէնում թաքնուել բառն է նման բեր-

ուած այմարերէն բառին իր Հնչեյմամբ, իսկ իմաստը տրամաբանական շար-

քում մի քայլ առաջ է նախ Հարկաւոր է թաքնուել, որ յետոյ փնտռեն։ 

ճաէծՈծ նշանակում է յիշել։ Հայերէն մտ-միտ արմատն է, այստեղիյ՝ 

մտքում պաՀել, յիշել խտայումը։ 

Այո , այմարերէնը իր յիշողութեան մէջ պաՀել է երբեմնի ներմուծուած Հայ-

կական տարրը։ Չի գրուել ու մեզ չի Հասել վաղնջական ժամանակներին վերա-

բերող մեր պատմութիւնը, սակայն վկայութիւնները մնայել են Հեռաւոր երկ-

րի աշխարՀի ամենաՀին ժողովուրդներիյ մէկի լեզուի յիշողութեան մէջ։ Այ-

մարա լեզուի յիշողութիւնն է, որը կարող է պատմական փաստեր վերծանել, 

օգնել փնտռելու Հայկական Հետքը կենտրոնական Ամերիկայի ժողովուրդների 

պատմութեան մէջ որպէս վկայութիւն Հին Հայերի տեղափոխումների առաքե-

լութեան, նրանյ գիտելիքների ու առաքելութեան մասին կենտրոնական Ամե-

րիկայում ու ամբողջ աշխարՀում։ 

Այս առումով անչափ Հետաքրքիր կը լինէր պետականօրէն խրախուսուող 

երկարատեւ, մանրամասն ուսումնասիրութիւն կատարել, Համեմատելով Տի-

տիկակա լճի աւազանում ապրող այմարների լեզուն Հայերէնի Հետ։ 

Բանասիրական Գիտութխնների թեկնածու 
ք. Երեւան, 2004 թ. /կրճատումներով/ 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ 

ԵՈՒԵԻԿ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 

«ԱՐԴՒ Հ Ա Յ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ -
ՍՓՒՒՌՔ» 

Միշտ ալ Հաճելի է տեսնել սփիւռքաՀայ ժամանակակիյ բանաստեղծները ի 

մի բերուած, բեմադրուած աչքերուդ դիմայՀ Նման փորձ մըն է վերջերս Երե-

ւանի մէջ Հրատարակուած ժողովածուն §Արդի Հայ քնարերգութիւն -

Սփիւռք» խորագրով (Հրատ. ՀՄ, 2010 , կազմող Արեւշատ Աւագեան, խմբայ 

գիր Լեւոն Անանեան). Թէեւ, ըստ իս, §քնարերգութիւն» բառը Հոս ճիշդ չէՀ 

ՍովետաՀայ գր ա կան ա գիտութեան կողմէ չարչրկուած այս բառը կարելի էր 

պարզապէս փոխարինել §բանաստեղծութիւն»ով, այսինքն ոչ թէ §Արդի Հայ 

քնարերգութիւն», այլեւ §Արդի սփիւռքաՀա յ բանաստեղծութիւն»Հ 

Հատորը ունի յաւուր պատշաճի եւ բաւականին քլիշէ յառաջաբան մըՀ 

Ըայյ, խնդրեմ ինչո՛ւ §քնարերգու» եւ ոչ §բանաստեղծ». Լաւ է, որ Ա. Աւագ-

եան ինքզինք կը սրբագրէ երբեմն ու կը գրէ §բանաստեղծ». Նուա՛ զ լաւ է արդ-

եօք...Հ Օրինակ §ՍփիւռքաՀայ բանաստեղծները դարձան...» կամ §Չմոռնանք 

որ արտերկրում ապրող մեր բանա ստեղծներ ի յ շատերը.. .»Հ 

° ւ այսպէս, սփիւռքի բանաստեղծները §ներկայայնում են իրենյ անձնա-

կան ու անանձնական խօսքը, ներկա յա յնում են գրական Հայերէնով, դասա-

կան ուղղագրութեամբ ...». Այս բոլորը լաւ, սակայն ա նմիջ ապէս կը Հետեւի 

արդէն գլուխ-գործոյըՀ կը մէջբերենք. 

§Ցաւով պիտի նկատենք նաեւ, որ երբեմն տարբեր երկրներիյ, տարբեր լե-

զուներիյ ու բարբառներիյ փոխառած բառամթերքը գործածւում է շարաՀիվ 

սական, ուղղագրական ու կէտադրական ոչ մի կանոնի չենթարկուող արտա-

յայտչաձեւերով. Ըայյ ինչպէս ասում են լոյսն առանյ ստուերի չի լինում»Հ 

Ի՛նչ օտար լեզուի մասին է խօսքըՀ Ի՛նչ բարբառի. ինչ բառամթերքիՀ 

րաՀիւսական, ուղղագրական թէ կէտադրական ո՛ր կանոններն են որ չեն 

յարգուիր եղերՀ Հին սովետական մտայնութեան Հզօր վերադարձն է ու տիրա-

պետութիւնը. Օրէնքները չեն յարգուիր եղեր... իս կ մենք՝ արդի սփիւռքաՀա֊ 

յերս կը կարծէինք թէ այս Հարյերը լուծուած են վաղույ. Գոնէ ՀամաշխարՀա-

յին մշակոյթին Համար այդ Հարյերը լուծուած են նուազագոյնը դարէ մը ի 

վերՀ Մենք դեռ կը կասկածինք.. .Հ իսկապէս կարելի է այսօր գրել առանյ կէ-

տադրո ւթեան, առանյ քերականական շարաՀիւսութեանՀ Ուր կ՛երթաս, Օ 

բանա ս տեղծո ւթիւն. Ամօթ է, յարգարժան Պրն. Աւագեան, 21րդ դարը կապ-

րինք բո լորս ...Հ 

Ն մանօ ր ին ա կ քանի մը ժամանակավրէպ խո Հեր կը խանգարեն յառաջաբանի 

ընդՀանուր մթնոլորտը, որ կը փափաքէր ( չ ե մ կասկածիր) ըլլալ դրական. Անյ-

նի՚նքՀ 

Երբ առիթով մը Հրանդ Մաթեւոսեանի Հետ կը քննարկէինք §Նոր Գար» 
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գրական Հանդէսի մէկ Համարր, Հր անդր յանկա րծ բացա գանչեց §տոպրակ է, 

տոպրակ՝։ Երբեք չեմ մոռնար այդ պաՀր։ Այս ժողովածուն եւս կր նմանի 

§տոպրակ՝ի մր, ուր ժո ղո վր դա կան րս ելաձեւո վ թացն ու չորր խառնո ւեր են 

իրարու։ Լոս Անճելոսեան փաղանդր կամ պարսկաՀայ մեծաթիւ ներկայու– 

թիւնր կր նեղեն տեղ մր րնթերցողր։ Ալ ամէն տաղաչափի գրող կամ բանաս-

տեղծ անո" ւնր պիտի տանք։ կ ար ելի չէ՞ ր աւելի րնտրովի մօտենա լ Հեղինակնե-

րուն եւ անոնց թեքսթերուն։ ինչո՞ւ չբաւարարուիլ որոչ անուններով որոնց 

գծով 00ՈՏ6ՈՏԱՏ մր կայ արդէն։ ինչո՛ւ Հատորր խճողել տասնեակներու տաղա– 

չափութեամբ։ ՛դժբախտաբար միչտ չէ որ Հայաստանեան ժողովածուներր կր 

փայլին իրենց ճաշակով։ 

Այլ դիտողութիւն մր որ կրկին անգամ կապուած է կազմողի եւ խմբագրո-

ղի գեղագիտական ճաշակին Հետ։ Անուններ չեմ տար, միայն անանուն օրինակ 

մր։ Յայտնի բանաստեղծ մր կր գրաւէ երեք էջեր, մինչ բոլորովին անյայտ մր 

նստած է Հինգ-վեց էգերու վրայ։ Պիտի րսուի թէ ամէն մէկ բանաստեղծէ 

տպուած է այն ինչ ղրկած է։ &ա՚տ լաւ։ Բայց միթէ կա զմողի (եւ խմբագրողի) 

պարտականութիւնր չէ ա րժե ւորել գրողներր եւ անոնց ներկայութեան չափե– 

րր Հատորի երկայնքին։ Համաչափութեան պակաս մր ակներեւ է։ 

Յետոյ ի՛նչ րսել վրիպա կներ ու եւ թէքնիք սխալներու գծով։ Նա մ ան աւանդ 

արեւմտաՀայերէն գրողներու պարագային։ ԱրեւմտաՀայերէնր դեռ կր մնայ 

արեւելաՀայերէնի խորթ եղբայրր։ Հայաստանցիին Համար քիչ մր անՀասկնա– 

լի լեզու ական տարբերակ եւ որ կարելի է երբեմն շփոթել գաւառաբարբառի մր 

Հետ (տես յառաջաբանի մէ^յբերուած տողերր)։ Տխուր է սա Հաստատումր։ Տա-

կաւին շատ թուրեր պէտք է Հոսին մինչեւ որ արեւմտաՀայերէնր Հայաստանի 

մէջ գտնէ իր իսկական, արդար տեղրր։ 

Անձն ապէս գոՀ եմ որ լիբանանաՀայ գաղութր իր ներկայացուցչական կազ-

մով ներգր աւուած է այս Հատորին մէջ։ 

Վերջ ի վերջոյ այս ժողովածուն կրնանք Համարել մեր սփիւռքաՀայ բանաս-

տեղծու թեան բաւական Հարազատ մէկ Հայելին, իր լաւով ու իր գէշով, իր զօ-

րութեամբ թէ երբեմն թուլութեամբ։ Ամէն պարագայի, Հաճելի րնթերցում կր 

մաղթեմ բոլորին։ 

ԵՈՒԵԻԿ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 

23 Հոկտեմբեր, 2010 

Պէյրութ 
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3.ՊԱԼԵԱՆ 

ՌԷՑՆԸՐ ՄԱՐԻԱ 
ՌԻԼՔԷ 

Բ Օ Խ Ճ Տ ձ Խ ոսէէ, 2 0 0 8 , Տ ժ է է Խ ո տ 

Ռէյնըբ Մաբիա Ռիւքէ ծնած է 1875ին, Փբակա եւ մե-
ռած է 1926ին, Զուիցեբիա։ Գբած է գեբմաՏեբԷՏ եւ կեան-
քի վեբջաւոբութեան՝ ֆբանսեբէն։ Ծնողքը ուզած էին ոբ զինուոբական ըւ–այ։ Կը սիբահաբի, 
եբբ քսանեբկու տարեկան է, Լու Անտբէաս-Սալոմէի ոբ եբեսունվեց տարեկան էբ։ Բուռն սէբ մը 
ոբ կը վեբածուի փոխադաբձ բաբեկամութեան։ Լու Սա–ոմէի եւ անոբ ամուսնին հետ կը ճամ– 
բոբդէ Իտալիա եւ Ռուսիա, ուբ կը հանդիպի Լէոն Ռոլսթպի։ Լբագբող է եւ կը գբէիբ առաջին 
եբկեբը։ Կը ծանօթանայ քանդակագոբծ Օկիւսթ Ռոտէնի, Փաբիզ, կ՚ըլ–այ անոբ քաբտուղաբը, 
կը Գբէ անոբ մասին։ Կ՚ամուսնանայ Ռոտէնի բնոբդնեբէն Քլաբա Վեսթհոֆի հետ, ոբմէ կը 
խզուի։ Կը ճամբոբդէ Հիւսիսա–ին Ափբիկէ, Եգիպտոս, Պեբ–ին, Վենետիկ, էքս-ան-Փբովանս, 
Աբլ, Ավինեոն։ Կը դադբի աբձակ գբելէ եւ կը նուիբուի բանաստեղծութեան, ոբ, ըստ իբեն, աւե-
լի հակուած է հետեւելու հոգիի ոլոբուն գիծեբուն։ Կը ծանօթանայ իշխանուհիի մը ոբ իբ պաշտ-
պանը եւ բաբեբաբը պիտի ըլ–այ, ոբուն համաբ պիտի գբէ իբ բանաստեղծական գլխա–ոբ եբ– 
կը Տուինո–ի Եղեբեբգնեբը։ Առաջին Աշխաբհամաբտինբանակ կը կանչուի, բայց շուտով կը վե-
բադառնայ։ ԶԶուիցեբիա կը հաստատուի 1919ին եւ կը գբէ ֆբանսեբէն բանաստեղծութիւննեբ։ 
Վեց տաբի կը կենակցի ուբիշ կնոջ մը հետ։ 1921ին հաբուստ գեբմանացի մը իբեն համաբ կը 
գնէ առանձնացած աշտաբակ մը, Վէյբասի մէջ, ոբ կը դառնայ իբ բնակաբանը։ 

Բօշտքտ « Խ ոաէբանաստեղծութիւննեբուն նեբկա–ացման համաբ ինքնատիպ եբեք էջեբ գբած 
է մեծ գբող Մաբկըբիթ Եուբսընաբ։ Այնքան յուզիչ են Մաբկըբիթ Եուբսընաբի տողեբը, իբենց 
կաբգին բանաստեղծութիւն, ոբ անոնք լաւագոյն դռնեբն են հաղոբդուելու համաբ մեծ բանաս-
տեղծի մը աշխաբհով։ 

«Եթէ այս բանաստեղծը, վաբժ հբեշտակա–ին այցեբու ուզեց ըլ–ալ աննիւթական, համեստ, 
թափանցիկ ըլլալու չափ մեբկ, գիտէբ ոբ ծնած էբ փոխանցելու, լսելու, թաբգմանելու, իբ կեան-
քին գնով, այն գաղտնի պատգամնեբը զոբս իբ հանճաբի ալեհաւաքնեբը թոյլ կու տա–ին ոբ 
բռնէբ։ Փակուած իբ մաբմնին մէջ ինչպէս մաբդ մը ունկնդիբ խոբտակուող նա–ու մը, ան պա– 
հեց այս կապը հաղոբդման այդ դիբքին հետ՝ ոբ կը գտնուէբ իբ եբազնեբու կեդբոնը» (Մաբկը-
բիթ Եուբսընաբ)։ 

Բանաստեղծութիւն «թաբգմանել» կամ «վեբծանել» միշտ դժուաբ է, ապեբախտ աշխա-
տանք, հաբազատութիւնը եբբեք ամբողջական պիտի չըլլայ, քանի ոբ բանաստեղծի աշխաբհը 
կը կառուցուի նաեւ բառեբու թովչանքով, ոբոնք մէկ լեզուէն միւսը չունին նոյն լաբա–ին ձայնե-
բը եւ իմաստի եբանգնեբը։ 

Ռիլքէի «Տաղ Գիշեբին»էն փբցուած պատառիկնեբը կաբդալ այս համեստութեամբ։ 

Բ. 

0ՒՁԱՋԳԱՅԻՆ 
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ՏԱՂ ԳԻՇԵՐԻՆ 
Ո% ինչպէս, ի՜նչ հծծիւնով 
Զիրար շոյեցինք, ուսեր եւ կոպեր։ 
Եւ գիշերր սենեակներու մէջ կր կծկուէր 
Զերթ անասուն մր զոր ցաւով խոցած րԱայինք։ 

Դուն րնտրեա՞էն էիր բպորէն՝ ինծի համար, 
Բաւարար չէ՞ր քոյրր րԱաչ։ 
Գոյութիւնդ ինծի համար հովիտ մրն էր հեշտայի, 
Եւ այժմ, ան կր թեքի երկնի ցռուկին 

Որպէս յայտնութիւն մր անսպառ 
Եւ կր տարածէ տիրակաթւթիւնն իր։ Ո՞ւր երթաչ։ 
Աւա՜ղ, ափսոսանքի դիրքով 
Կր հակիս դէպի ինձ, դուն որ չես մխիթարեր։ 

Երբ քու դէմքդ զիս այսպէս կր հիւծէ, 
Ինչպէս արցունք մր՝ արտասուողր, 
Որ ճակատս ու բերանս կր բազմապատկեմ 
Գիծերու շուրջ որոնք քուկդ են գիտեմ, 

Գիշեր մր ձեռքերուս մէջ առի 
Դէմքդ։ Լուսինր զայն կր պայծառացնէր, 
ՕՀ իրերու ամենէն անբռնեին յորդող արտասուքի տակ։ 

Ան գրեթէ իր մրն էր կու, պարզապէս հոն, 
Ինչպէս առարկայ մր ափի մէջ, հանդարտ։ 
Բայց եւ այնպէս, ցուրտ գիշերին, չկար 
Այ1 էակ մր ինձմէ անհունօրէն հեռացող։ 

ՕՀ ասոնք այն վայրերն են ուր կր փութանք, 
Կր մղենք դէպի մակերեսր նեղ 
Բոթր աէիքներր մեր սրտին, 
Տենչ եւ տկարութիւն, 
Եւ վերջապէս, որո՞ւ կր ձօնենք։ 

Աւաղ, օտարականին որ մեզ թիւր րմբռնեց, 
Միւսին, աւաղ, զոր մենք երբեք չգտանք, 
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Այս սպասաւորներուն որոնք մեզ կապեցին, 
Գարնան հովերուն՝ որոնք այդպէս աի փախան, 
Եւ չռութեան, այդ պարտեափն։ 

Դէմքէ դէմք, 
Օ՜վերացումն այս։ 
Մեղանչողներէ, կր ժայթքեն 
Հրաժարումներ եւ ներում։ 

Ցուրտ չէ՞, շունչր շքեղօրէն 
Հեռաւոր գիշերներու 
Որոնք կ՚անցնին դարերով։ 
Բաձրացուր կար սրտիդ։ 
Հրկտակներն յանկարծ 
Բերքր կր տեսնեն։ 

Տես, հրեշտակներր կր տարածեն տարածքի րնդմէջէն 
Դադար չունեցող զգացումներն իրենց։ 
Մեր հուրր շէկ ցուրտ է իրենց համար։ 
Նայիր, հրեշտակներր կր բոսորին տարածքի րնդմէջէն։ 

Նոյն ատեն մեզի, որ այդ մասին ուրիշ ոչինչ գիտենք, 
Երբեմն բան մր կր զչացուի, երբեմն ի զուր կր տրուի, 
Անոնք կր քաչեն, խանդավառ անով զոր կ՛ուզեն իրագործեի 
Իրենց կաչուածին մէջ Լիովին ամբողջացած։ 

Նման շունչ չէի՞ գտած մակրնթացութեան մէջ կէսգիշերային 
Քու սիրոյդ համար, որպէսզի վերջապէս գաս 
Օր մր։ 
Որովհետեւ կր ցանկայի անեղծ ուժի 
Շռայթւթիւններով դէմքդ խաղաղեցնեի, 
Անգամ մր որ անհունութեան մէջ զոր կենթադրեմ 
Ան պիտի հանգչի իմ դէմքիս դիմաց։ 
Անաղմուկ, տարածքէն կր հասնէր իմ գիծերուս, 
Որպէսզի բաւէ քեզմէ բարձրացող մեծ հայեացքին, 
Արիւնս կր ցոԼար եւ կր խորանար։ 

Երբ ձիթենիի տժգոյն բաժանման րնդմէջէն 
Գիշերր կ՚իշխէր աւեէի ուժգին, իր ամբողջ աստղերով, 
Կր կանգնէի, ոտքի կր կենայի եւ 
Ինքզինքս ետ կր նետէի, եւ կր ստանայի այն 
Զոր հետագային երբեք չհասկցայ որ կու գար քեզմէ։ 
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Օ՜ինչ ուժեղ խօսք իմ մէջս սեբմանուեցաւ 
Ոբպէսզի եթէ եբբեք ժպիտ գաբ, 
Նայուածքովս վբադ փոխանցեմ տաբածքն աշխաբհի։ 
Բայց դուն չես գաբ, կամ կու գաս շատ ուշ։ 
Նետուեցէք, հբեշտակնեբ, այս վուշի դաշտին վբայ 
Կապոյտ։ Հբեշտակնեբ, հբեշտակնեբ, հնձեցէք։ 

Այսպէս ուբեմն, հբեշտակն պէտք էբ 
Ոբ ըմպէբ դանդաղօբէն իմ գիծեբէս 
Գինին այժմ աւելի վճիտ դէմքեբուն։ 
Ծաբաւի, ո՞վ քեզ կանչեց ոբ գաս։ 

Ոբ դուն ծաբաւ ըլլաս։ Դուն ոբուն հեղեղն աստուածա–ին 
Կը յոբդի իւբաքանչիւբ եբակի մէջ։ Ոբ 
Դուն, դեռ ծաբաւ ըլլաս։ Յանձնուիբ 
Ծաբաւին։ (Ինչպէ՜ս կը հասկնաս զիս)։ 

Ինծի համաբ ոբ իմ մէջ կը հոսիմ, կը զգամ թէ ոբքա՜ն 
Նայուածքդ չոբ է, եւ կը կը հակիմ դէպի աբիւնդ այնքան 
Ոբ թաբթիչնեբդ կը ծածկեմ, 
Անոնց բիւբեղ կամաբը, ամբողջութեամբ։ 

էջ 13էն 25 

Հատուածնեբ՝ ՏԱՂԵՐ ԳԻՇԵՐԻՆ, Ռէյնըբ Մաբիա Ռիլքէ 
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ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ 

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏԸ 
ԵԻ ա Տ Պ Ա Ր Ո Ի ^ Ն 

2007 թուականին Երեւանի մէջ Լոյս տեսաւ 
մեր համատեղ հեղինակած «Շամախեցի պա -
րուհին. Արմէն Օհանեանի կեանքը եւ գործը» 
հատորը, նուիրուած հայ մեծահամբաւ պարուհի 
եւ գրող Արմէն Օհանեանին (1887-1976)։ Ներկա-
յիս կր շարունակենք մեր պրպտումներր այդ 
արտակեդրոն տիկնոջ կենսագրութեան յաւկ– 
եաի հետաքրքրական մանրամասներ եւ անոր 
շուրջ տարբեր Լեզուներով ստեղծուած հա-
րուստ գրականութիւնր վեըհանկու համար։ Ի 
շարս այԼ նիւթերու, գտած ենք նաեւ ֆրանսացի 
ճանչցուած երաժշտագէտ Լուի ԼաԼուայէն շա-
հեկան գրութիւն մր Օհանեանի մասին։ Ստորեւ 
կր ներկայացնենք անոր թարգմանութիւնր, կա-
տարուած՝ Վ. Մատթէոսեանի կողմէ։ 

Ֆրանսացի երաժշտագէտ եւ երաժշտական 
քննադատ Լուի ԼաԼուայի (1874-1944) անունր 
երաժշտագիտութեան պատմութեան մէջ ծանօթ 
է մասնաւորապէս իբրեւ հռչակաւոր երաժիշտ 
Գիոտ Տէպիւսիի առաջին կենսագիր։ Ան նաեւ 
երաժշտագիտութեան առաջին տոքթորներէն է 
պատմութեան մէջ։ Մօտէն հետաքրքրուած րյ 
ԼաԼով նաեւ հայ երաժշտութեամբ (ան ամուսնա-
ցած էր հայ դաշնակահարուհի Շուշիկ Բաբայեանի հետ) եւ անձամբ 
ծանօթ րԼԼաիով Կոմիտաս վարդապետին, ԼաԼուա մեծապէս գնահա-
տած է նաեւ հայ երաժ^շտութ^իւնր։ Իր անունր հայ երաժշտական 
շրջանակներուն մէջ յայտնի է, մասնաւորապէս, 1906 թուականին 
Փարիզի մէջ Կոմիտաս Վարդապետի համերգին առիթով գրուած 
յօդուածով, ուր հայ երաժշտու^իւ^նր կր բնորոշէ որպէս՝ «իսկապէս ոչ 
եւրոպական եւ ոչ արեւկեան, այԼ ունի նկարագիր մր, աշխարհի մէջ 
մէկ հատիկ, խորաթափանց յուզումի, շնորհաիի քաղցրութեան եւ ազ-
նիւ գորովի։ Եղանակներ՝ փափուկ եւ սակայն որոշ թաւաԼումներով, 
ճկուն ու կենդանի կշռոյթներ, երաժշտութիւն մր՝ որ ամբողջովին 
սրտէն կր բխի եւ կր հոսի ինչպէս զով՝ թափանցիկ եւ պայծառ գետ 
մր։ Արեւ կայ այդ երգերուն մէջ, բայց ոչ Արաբիոյ Լափող եւ Պարս յ 
կաստանի անապատներու արեյր, այԼ ոսկեզօծ Լոյս մր համակ երկյ 
նային, որուն ջերմութիւնր փայփայանք մրն է սարերու ճերմկութեան 
Խ. կարկաչող առուակներու ցոլքերուն» (մէջբերումն րստ էջմիածին 
հանդէսի, 1969, թիւ ԺԲ, էջ 21)։ 

68 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 



0ԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ք - ւ ւ ք ւ Ի Ղ ^ 

ԱՍԻԱԿԱՆ ՊԱՐԵՐ 

ԼՈԻԻ ԼԱԼՈԻԱ 
&ատ տարիներէ ի վեր, մեզի կր թո լի, որ մեր դասական թատերապարր (Եյ1՜ 

Խէ), Հակառակ շնորՀքի ու թեթեւութեան էր արժանիքներուն, սոսկ անբովան-

դակ Հռետորութիւն մրն է, եւ անձկալից Հետաքրքրութեամբ կր Հետեւէնք բո-

լոր ճիգերուն, որոնք կր փորձեն դարմանել այս թերացումրէ 0եր յոյսր դրուած 

է, միաժամանակ, թէ Այզատորա Տունքա նի Հելլենի ստական պատշաճեցում-

ներ ուն եւ թէ այն նկա րչա գեղ տարրերուն վրա յ, ո րոնցմով ռուսերր կր յար– 

դարեն անթրաշաներր, ինչ որ չէինք տեսած Վեսթրիսէն ի վերէ Բայց առաւելա– 

բար ողջոյն մր կակնկալենք Ասիայէն© մենք գիտենք, թէ ի՛՛նչ իմաստութիւն 

թաքնուած է այս 0ւ՚6ս1ին մէջ եւ թէ ինչպէս 

ան, մեզմէ պա կաս բանական, աւելի յա^ո– 

ղութեամբ կր կռաՀէ գոյութեան գաղտ– 

նիքներրէ Պարսկական մանր ան կարն երր, 

ճափոնական պատկերներր, չինական գե– 

ղանկարներր մեր ա ր ո ւես տ ա գէ տներ ո ւն 

ուսուցանած են աւելի կենդանի գոյներ, 

աւելի ա մփ ոփ գծեր, միաժամանակ աւելի 

յստակ ու ճոխ յօրինու մ մրէ Զին ական բա-

նաստեղծութիւններր, որոնց այլապէս կա-

մայական թարգմանութիւններու միջոցով 

կր սկսինք ծանօթանա լ, մեզի կր պարգեւեն 

լիո ւթեան բնորդն երր, որոնց դեռ Հետա-

մուտ են մեր լաւագոյն գրողներրէ ճ ա ւա -

յական եւ 0ամպոճիոյ թագաւոր ՝© Վ© Սի-

սովաթի պարուՀիներր մեզի ցոյց տուած 

են 

ոչ թէ կապակից շարժումներ, որոնց 

զարգացումր շարժուձեւեր կր գծէ, այլ 

կերպարանքներ աչքերով լսուած մեղեդիի 

մր նմանէ 

՝երկայիս, մուսուլմանական Արեւելքր, իր կարգին, կր ներկայացնէ ար-

ւեստ մր եւ պար մր, որոնք Հաւասար են անոր բանաստեղծներուն ամենա-

նուրբ ներշնչումներունէ Անակնկալ մրն է մեզի Համար, քանի որ ցարդ մենք 

միայն ծանօթ էինք միջերկրականեան Արեւելքին եւ իր գալարումներուն, 

որոնք կր զուարճացնեն բեռնակիրներր ԳաՀիրէի կամ ^ունուզի խցիկներուն 

մէի Արմէն ՕՀանեանր, որ զանոնք մեզի կր բերէ, ծնած է երկու աշխարՀներու 

սաՀմանագծինէ Ցեղով Հայ, կրթութեամբ ռուս, ան լիովին ծանօթ է այն բո-

լորին, ինչ որ եւրոպական քաղաքակրթութեան կրնայ առաջարկելէ Բայց Մեր-

ձաւոր Արեւելքր մօտիկ էր անոր երազին եւ ուրախու թեամբ ա0ին ան րն դու-

նած է ԹեՀրան երթա լու Հրաւէրր վերածնող Պարսկաստանին կանոնաւոր 
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թատրոնի քանի մր օրինակներ տալու, որոնք փոխարինեն Հին խորՀուրդներրէ 

խանդավառ րնդունելութենէ ետք, ան մղուած է իր կեցո ւթիւնր երկարաձգե-

լուէ Արքայական րնտանիքէ իշխանուՀի մր Հիւրրնկալած է զայն© բազմաթիւ 

ամիսներու ընթացքին, Հարեմի մտերմական շուքին տակ, եւ խանդակաթ սի-

րով փայփայուած իր արգելափակեալ քոյրերէն, ան ուսումնասիրած է կա-

խարդական կշռոյթներր, զորս Օ փմփիայի շատ գեղարուեստասէր ղեկավա-

րութիւնր մեզի կր թոյլատրէ դիտել այսօրէ 

Օտալիսկր կր պարէ քնոտ տիրոջ Հաճոյքին Համար իր փխրուն մարմինր երկ-

չոտ ո ւթեա մբ կ արձակուի, ապա կր զարթնիէ Շրջան առ շրջան փախստական 

կամ ենթ ակայ, կամ ինքն իր վրայ պրկած գրգռիչ խոնջէնքով, ան կր ժպտի իր 

երիտասարդութեան եւ զայն կր մատուցէ անոր, որ միայն պէտք ունի ձեռքր 

բարձրացնելու բռնելու Համարէ 

Սէրր սեփականացուցած է զայն, սէր մր արգիլեալ, աՀարկու եւ ոչ-զդայա-

կան, քանի որ Արեւելքի մէջ Հաճոյքր զգայական է, ոչ թէ սէրր© մտածումի սե-

ւեռում մր, յափշտակութիւն մր զոր ան կր վայելէ աչքերր կիսափակ, խոր կա-

տաղութիւն մր որ կր ցնցէ ողջ մարմինր, երջանկագոյն երազ զոր ան ոյժ չու-

նի մերժելու եւ որմէ կ արթննա յ տառապանքի եւ զուր րմբոստութեան Հա-

մարէ Ան կալանաւոր մրն է, որուն սիրեցեալր երբեք պիտի չՀանգչի անոր կող 
քինէ 

ի վերջոյ, ան նորէն կր պարէ տիրոջ Համարէ Հպարտօրէն մերժելով իր քօղե-

րր, ան զայն վկայ կր դարձնէ իր կիրքէն կլանուած գեղեցկութեան, ապա 

կանիծէ ու կաղաչէ, եւ ի վերջոյ, յուսաՀատ, կր գլտորի անոր ոտքերուն տակ, 

պաղատելով ազատարար մաՀուան գալուստրէ 

Անոր ճաշակաւոր շարժումն երր կանգ կառնեն ճիշդ այն կէտին վրայ, ուր 

ողբերգական յուզումր պիտի դառնար բռնի կամ կեղծէ Անոր նուրբ գիծերր կր 

վկայակոչեն միաժամանակ եգիպտացի թագուՀիներուն ուժեղ նրբութիւնր եւ 

պարսիկ իշխխանո ւՀիներո ւն զգաստ նուաղումրէ Բայց ա մէն 

մնայ ինքն իրեն Հաւատարիմէ 0ոգական պարուՀի, Արեւելքի երկիր մր անոր 

մատուցած է իր կախարդանքի բանաձեւերր թոյլ տալով յայտնաբերել ու ար-

տայայտել անոր Հրապոյրրէ իւրաքանչիւր կեցուածք դաշնաւորում մրն է, որ 

այլ դաշնաւորումներու Հետ կր լուծուի մեր երաժիշտներուն յատուկ ներդաշ-

նակութեան չափ ճիշդէ Այս ներդաշնակութիւնր զուր խաղ մր պիտի րլլար, մեր 

երաժշտութեան պարագային պէս, եթէ անծանօթ ուղիներով զգացումր չար-

տայայտուէր՛. 0իայն մեր աչքին տեսանելի դառնալու Համար է, որ Հոգին զգե-

ցած է այս ջինջ ձեւր, որուն դիւրաշարժութիւնր գերբնական ծագումր կր վկա-
յէէ 

ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ (ԱՄՆ) 
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽԶԻՆԵԱՆ (Հայաստան) 
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Հայերէն գիբքր միայն ցուցափեղկի 

համար չէ։ Ան իմաստ կ՚ունենայ իբ րն-

թեբցողնեբով, որոնք միայն կրաւորա-

կան չրԱան։ ԲԱԳԻՆի րնթերցման 

հանդիպումներր շարունակուեցան այս 

տարեշրջանին եւս, թիւով տասն, նոյն– 
քան հեղինակ« նոյնքան ներկա–ացնող– 

ներ եւ հետեւող ու մանաւանդ մասնակ-

ցող գրասէրներու խումբ մր։ Դժբախտա-

բար ուսանող երիտասարդութիւնր կա– 

բեչի չեղաւ նեբգբաւեէ։ Այս րնեթւ հա-

մար ակնկաթւթիւննեբ ունինք հայ ուսու-

ցիչներէն, որպէսզի ցոյց տան նորերուն 

որ հայ գրականութիւնր սոսկ անցեաէ չէ, 

այւ ապրող իրականութիւն, Հայաստանի 

Հանրապետութիւն եւ Սփիւռք։ Այդ ձեՈ-

նարկներուն անդրադարձաւ, օրր օրին, 

ԱԶԴԱԿ օրաթերթր։ 

Այս հանդիպումներր ակադեմական 

ամպիոնէ տրուած դասախօսութիւններ 

չեն, այւ առիթներ գրականութեան ծանօ-

թանաթւ եւ տպաւորութիւններ բաժնե-

չու։ Կր յուսանք որ գրասէրներու շբջանա-
կր կ ՚ ր ն ա ա յ ն ի եւ այդ կ՚րււայ նպաստ հայ 
գրողին եւ գրականութեան տարածման։ 
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2010 ՏԱՐՈՒԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ 

10 Փետրուար «Կ ոստան Զ արեան»« ներկա յա-

ցուց էւ° Հերկէլեան 

10 Մարտ Գոկտ© Երուանղ 0ասու նի ներկ ա -

յացուց իր «Հայկական ս իւնա կ... անՀաճոյ 

րլլալու երանութիւնր...» գիրքր։ 

14 Ապրիլ Լ ոս Անճելրսէն Պ. ԱլաՀայտոյեան 

«Բագին» ի գրասէր շրջանակին ներկա յացուց 

«Ազգագրական եր գեր ո ւ Հ ետ ա զ°տ ա կ ա ն եւ 

Հա ւաքագրման աչխատանքր. խոչը՛նդոտներ եւ 

դժուարութիւններ» նիւթր։ 

12 Մայիս Ատ© Ալա^ա^անի «3որձ անուտ»ր 

ներկա յացուց 3© Պ ալեան։ 

9 Յունիս, Աեդա Գրիդորեան ներկա յացուց 

«Ծ աղկաքաղ արեւմտաՀայ գրականութեան» 

(խմբագիր Պ°ղոս Անապեան) եւ «Ծաղկաքաղ 

սփիւռքաՀա յ գրականութեան» (խմբագիր 

Յարութիւն 0 իւրքճեան) զոյգ Հատորներր։ 

11 ՕգՈԱտՈԱ 3© Պ ա լեանի «Անանուններու 

կեանքի Շերտր», ներկա յացուց Արա մ Աէփէթճ– 

եան։ 

8 Սեպտեմբեր Արմէն Յարութիւնեանի «Նա-

մակներ Պ է յր ութէն» գիրքր։ 

13 Հոկտեմբեր ՇաՀանդուխտի «Մեռան Լե-

զուն &°սեցաւ» գիրքէն րնթերցումներ կատարեց 

Արմէն Ապտա լեան։ 

10 Նոյեմբեր «Հայ Արդի Քնարերգութիւն – 

Ափիւռք» Հաւաքանոն քննարկեց փուչիկ Տասնա-

պետ եան։ 

15 Դեկտեմբեր Յակոբ Նալպանտի «Անմաչ 

փրփուրներ» քեր թողա գիրքր ներկա յացուց 3Փ 

Պալեան։ 
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ԱՂԱՍիի 
ՃԱ^ԱՊԱՐ^Ի^ 

իր տարիքի եւ տաղանդի լիութեան 

մէջ գտնուող ստեղծագործող մրն է 

Աղա սի (Պօղոս Թասլաքեան), Ափիւռ– 

ՔԻ իր անցեա լով Հպարտ Հայկա կան 

գիւղի մր ծնունդ (1964), ուր ապրած է 

իր մանկութիւնր եւ պատանութիւնր, 

տարիք մր^ երբ կր կ ազմուին Հարա-

զատութիւն եւ խորքտ Առա—ին տպա-

ւոր ութեամբ իսկ կր զգացուի ար– 

ւես տ աղէտներու Համար այնքա ն 
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բնորոչ «աչխարՀաքաղաքացիական» 

կամ «ՀամաչխարՀայնացման» ան-

խուսափելի դրոչմր որ իր պարագա-

յին ինքնատիպ ազգային ենթաՀողի 

վրայ կր գտնուիտ Հաւան°րէն նաեւ 

ժառանգականութիւն մր, նիներո 

տեսադաշտով, քանի որ մեն Հայր եւ 

Հայր փորագրան են փայտի վրայտ 

ՀետզՀետէ րնդՀանրապէս բարեկե-

ցիկ դարձան կեանքր առիթ րննայան 

է որ °ժտուան տղան իր տաղանդի 

իրականացման Համար բացուի աչ՜ 

խարՀի վրայ, արՀեստի նմանող փո-

րագրութենէն բխի արուեստ քան դա-

կա գորնո ւթիւնրտ 

Տասնրմէկ տարեկան է արդէն երբ 

կր սկսի նկարել եւ քանդակել: 

Զրո յցր ան զգա լա բա ր Հուն 

կր փոխէտ կր խ°սի մարմարի, 

մարմարներու իւրայատկու-

թիւններու մասինտ Անոնք գոյն 

եւ Հմայք կու տան քանդակին, 

անոր իմաստր կր փո խեն րստ 

իրենց գո յնին, եր անդն եր 

կ՛ ա ւելցնեն, գորնանուան մար-

մարի տեսակր կ ՛ ազդէ, աւելի 

Հարազատութիւն կու տայ 

ս տ եղնա գորնո ւթեանտ 

Ուրիչներու պարագային ալ, 

կինր աւելի ներչնչման աղբիւր 

է քանդա կա գո րնին Համարտ 

Այդպէս չէր յ ո յ ն ե ր ո ւ պարա-

գային, անոնք աւելի ներդաշ-

նակ կր գտնէին տղամարդու 

մարմինր, իր Հա մա չափ ութի ւն-

ներովտ Իսկ Աղասի կ րսէ, որ 

կնոջ մարմինր «րսելիք ունի»տ 

Այս երբ կրսէ, կ՛ անդրադառ-

նամ որ քանդա կո ւան են կինե-

րու մարմիներ են միայն, 

առանց գլուխիտ Իրեն Համար 

այս րնտրանք մրն է, որ ունի իր բա-

ցատրութիւնր, իմաստր, քանի որ այլ 

բաներով պէտք չէ ո ւչադրո ւթիւնր 

վրիպեցնել «րսելիք ունեցող» մարմի-

նէնտ Իսկ այդ մարմնի րնթերցումր կր 

կատարէ ա ր ո ւես տ ա ս է ր ր, նիւթ որ 

սառան չէ, կր վերաննի իւրաքանչիւրի 

Հայեացքով տ 

Աղասի կնոջ մարմինր որպէս նիւթ 

չի վերաներ մարդակազմական 

ուսումնասիրութեան, չի մանրամաս-

ներ, մկաններու գնագրո ւթիւն չի 

փորձերտ 0իաժամանակ այդ մարմինր 

Հոն է որպէս այդպիսին, վերացական 

չէ, եթերայինի մէջ չի ձուլուիր, որպէս 

մեկ ն ակէտ կոչ կ րնէ երեւակ այո Լ-
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թեանտ Կինր՝ Հր աւէր կեանքի եւ երա– 

զՒ 

ի Հարկէ, կնոջ մարմինէն տ արա-

ծուող րսելիքր, պատգամր, ստեղծա– 

գո րծո ղր ինք կր տեսնէ եւ կր լսէ իր 

զգա յարանքներո վ, իր տրամադր ու – 

թեամբ, կ՛ապրի զանոնք վերծանելու 

ճիգր, իսկ արուեստասէրր կր տեսնէ 

եւ կր զգայ ի՛ր զգա-արանքներով, չի 

կրկներ գեղանկարիչի ներչնչանքր, 

ապրումներրտ Արուեստասէրի րմբրէՆ– 

նումր արուեստագէտի րմբռնումին 

պատճէնր չէտ 

Հայ արուեստագէտին Համար ան-

խուսափելի եւ բնական է ազգային 

§նիւթ՝ր, ինչպէս Աասունցի Գաւիթր 

կամ կարդան 0ամիկոնեանրտ ի Հար-

կէ, նման նիւթեր եթէ ընտրուին, գոր-

ծի ազգային բնոյթր կր չեչտուի, նոյ-

նիսկ երբ քանդակր արուեստի կոթող 

րլլայտ Այլ պարագաներու, ստեղծա-

գործ ողի ազգային եւ մչակութային 

ենթաՀողր ուղղակի կամ անուղղակի 

կերպով կր դրսեւորուի իր գործերուն 

մէջ, առաւել կամ նուազ չեչտուածու-

թեամբտ 

Ատեղծագործութիւնր, 

աւարտելէ ետք, կր Հետեւի իր 

ուղիին, անկախ է դեղանկարի-

չէն, կրողն է իր պատգամին որ 

սառած չէ, իր ուրոյն կեանքր կր 

չարունակէտ Լուսանկարր 

կրկնութիւնն է մեր բոլ որի տե-

սածինտ 0եկնա բանո ւթիւն չի 

պաՀանջերտ Տ արբեր բաներ չենք 

տեսներտ Գեղանկարր եւ քան-

դակր իրականութեան վերար-

տադրութիւնր չեն անպայման, 

անոնց ուժգնութիւնր կր բխի 

իրենց թաքո ւն թելա դր ա կան 

Հմայքէն, որուն Համար կրնանք 

րսել որ ա ր ո ւես տ ա գէ տ ին ներաչ՜ 

խարՀն էտ 

Աղա սի կ՛ րսէ թէ ինք արուեստասէ-

րին ուղղակի թելադրութիւն չ՛ըներ, 

ան պիտի տեսնէ եւ պիտի զգայտ Ար– 

ւեստի գո րծին կցո ւած անուն կամ 

ստորագրութիւն կարեւոր չեն, այլ 

գործն է կարեւոր, թէեւ մարդիկ եր-

բեմն գործեր կր գնեն... ստորագրու-

թեան Համարտ 

Երբ Հարց կր ծագի իր սէրերուն եւ 

րնտրանքի մասին, Աղա սի անվարան 

կր յիչէ մեծ քանդակագործ Օկիւսթ 

Ռոտէնրտ Բայց կր խօսինք նաեւ Միքէլ 

Անճելոյի §Մովսէս՝ին եւ 0ոչարի 

§Աասունցի Գաւ իթ՝ի մասին։ 

Աղա սիի նկարներ ր իւրա յատուկ 

են։ Կիներ, որոնց այրող կամ այրած 

բոսոր մարմիններր կր պատմեն անօ-

րինակ Հզօրո ւթեան մր մասին, որ 

երկխօսութեան մէջ է իրենց րնկերա-

ցող ձիերու կերպարներուն Հետ, ձին 

գեղեցիկ, ուժ, խոյանքի Հրաւէրտ 

Անոնք խօսող մարմիններ են, ուժի 

բնազանցական պատկերներովտ 
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Աղասիկրխ°սիՀայաստանիեւՎե- Աղասի իր արմատներէն եկող պատ-

նետիկի իր ուսանողու թեան տարինե- դամներր լսէտ Ան նաեւ խաչքար ստեղ՜ 

րուն մասին, որոնք որպէս երկու լրա- ծող արուեստագէտ էտ Ոչ փորագրող, 

ցուցիչ թեւեր նպաստած են իր կազ– այլ ժանեակ Հիւսողտ Տեսակ մր վկա– 

մաւորմանտ յո ւթիւն որ յիչո ղո ւթիւն պաՀած եւ 

ժամանակակից արուեստի իրակա- ջարդուած խաչքարերր կր վերա ծնին, 

նացումներր արգելք չեն եղած որ առՀաւական ճիգրչարունակելու, չա-
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րունակուելու եւ վերականգնելու, 

մայր երկրի մէջ րլլ այ թէ Հոն ուր 

Հայ կայտ 

ի Հարկէ Աղասի դեռ սկիզբն է 

իր արարման ճամբուն վրայտ Ազ-

գայինի եւ Համամարդկայինի 

իմաստուն Համադրութեամբ, ան 

ունի բոլոր տուեալներր մեծ րյյա -

լուտ 

Տ ուցաՀանդէ ս ներ ո ւնեցած է 

բազմաթիւ քաղաքն եր ու մէջ, Պէյ-

րութ, Երեւան, Նիւ ° ո ր ք , Ֆիլա-

տելֆիա, Սան Տիէկօ, իր գործերր 

մնայուն կերպով կր ցուցադրուին 

կարդ մր ցուցասրաՀներու մէջ, Պե-

վրբլի Հիլզ, Փրովիտենս, Ձելսի—տ 

Ձ սպա ս ել ցո ւցաՀանդէս մր Հա-

ղո ր դո ւելո ւ Համար բազմաչերտ ար-

ւեստագէտին Հետտ 

ինչ կր վերաբերի ցո ւցաՀանդէսնե-

րու, ստորեւ կր գտնէք ցանկ մր, որ 

խօսուն է տ 
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ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՈՒՄ -

«ԱՇՈՒՂ ՋԻՒԱՆԻ© ԱՆՅԱՅՏ ԵՐԳԵՐ ©» 
ԶԱՊԷԼԵԱԱՅԵԱՆԻ«ՆԱՄԱԿՆԵՐ»Ը 

ԷՋ 
32 

42 
12 

25 

27 
17 

19 
25 
30 
31 
33 
3 

10 
13 

3 
1 
22 
8 

12 
17 

42 
47 
15 
29 
38 

44 

46 

1 

4 1 

2 

3 

1 

2 
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ք - Ա Ո Ի Ղ , 

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ 

ԳՐԱԽռտւԿՈՆ 
ՍԻՐՎԱՐԳ Տ• ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ 
ՇՈՒՇԻԿ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՄԻՀՐԱՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 
ՄՈՒՍԹԱՖԱ ԼՈՒԹՖԻ 

ԱԼ ՄԱՆՖԱԼՈՒԹԻ 
ՀԱՅԱՑՈՒՑ Յ• Պ 

Ս• ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 

ԹԱՐԳՄ՝ Մ• ԵՐԱՄԵԱՆ 
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՁԻՆԵԱՆ 
ՀԱՅԱՑՈՒՑ՝ Յ• ՊԱԼԵԱՆ 
ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ (ԱՄՆ) 
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՁԻՆԵԱՆ (ՀԱՅԱՍՏԱՆ) 

ՄՇԱԿՈՅԹ 
Ա ՏԱԳԷՍԵԱՆ 
ԱՐԹՈՒՐ ԱՒԱՆԵՍՈՎ 
ԱՐԹՈՒՐ ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ 

ՄԵՐԻ ՀԵՐՈՒՆԻ-ՍԱՐԳՍԵԱՆ 

«ՀԱՅ ԿՆՈՋ ՏԱՐԻ* 
ՌՈՒԲԻՆԱ ՓԻՐՈՒՄԵԱՆ 

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ 

ՈԳԵԿՈՁՈԻ1Բ 
Յ•ՊԱԼԵԱՆ 
ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ 
ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆ 

ԱՐՈԻեԱՏ 
ԲԱԳԻՆ 

Յ•ՊԱԼԵԱՆ 

ԳՈԿՏ• ՄՈՎՍԷՍ ԾԻՐԱՆԻ 
ԲԱԳԻՆ 

ււՐԽԻԻԱՔԻՆ ՆԻԻԹհՐ 
Յ•ՊԱԼԵԱՆ 
ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ 
ՆԱՄԱԿԱՆԻ-ԱՐՁԱԳԱՆԳ 
Բ• 
Ռ• ՀԱՏՏԷՃԵԱՆ 

ՅԱԿՈԲ ԽԱՁԻԿԵԱՆԻ «ԼՈՒՍԱՍԻՒՆԻ ՕՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ» 
ԿԱՄ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

«ԵՒ ԵՐԿԻՐ ՊԱԳԱՆԵՄ» (ՀԵՂԻՆԱԿ՝ Պ• ՀԵՐԿԵԼԵԱՆ) 3 
«ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹԻՒՆ - ՍՓԻՒՌ0» 4 

ՄՈՒՍԹԱՖԱ ԼՈՒԹՖԻ ԱԼՄԱՆՖԱԼՈՒԹԻՆ • • 1 

ԲԱՐԲԱՐՈՍՈՒԹԻՒՆ ՁԿԱՅ ԻՍԼԱՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ 1 
ՀԱՅԻԹԻՑԻ ԳՐՈՂԸ ՏԱՆԻ ԼԱՖԱՐԻԷՐ՝ 
ԻՐ ԵՐԿՐԻ ԱՐՁԱՆԸ ԵՒ ՀԱՅԵԼԻՆ 1 
ՈՒՆՍԻ ԷԼ-ՀԱԺ 2 
ՈՒՆՍԻ ԷԼ-ՀԱԺ ԿԱՄ ՍԻՐԵՐԳՈՒԹԵԱՆ ԱՐՇԱԼՈՅՍԸ 2 
ՈՒՆՍԻ ԷԼ-ՀԱԺԷՆ ԵՐԵ0 ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆ 
- ՀԱՅԱՑՈՒՑ՝ Ս• ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ 2 
ՀՈՐՀԷ ԼՈՒԻ ՊՈՐԿԷՍ - «ԲԱԲԵԼՈՆԻ ՄԱՏԵՆԱԴՐԱՆԸ» - 2 
ՎԵՐԱ ՓԱՒԼՈՎԱ - ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ 3 
ՌԷՅՆԸՐ ՄԱՐԻԱ ՌԻԼ0Է 4 

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏԸ ԵՒ ՀԱՅ ՊԱՐՈՒՀԻՆ 4 

ՏԵՒԱԲԱՐ ՎԿԱՅՈՂ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԸ Գ• ՆՈՐԻԿԵԱՆ 1 
ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՅՕՐԻՆՈՂՆԵՐԸ 1 
ՏԵՂԱԲՆԻ՛Կ Է ԱՐԴԵՕ0 ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
ԱԶԸ« «ԷԹՆՈՍ»Ը••• , 
«ՂԱՐԱԲԱՂ ԱՆՈՒԱՆ ՇՈՒՐՋ 4 
ՀԱՅԵՐԷՆԸ՝ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՅԻՇՈՂՈՒԹԵԱՆ ԳԱՆՁԱՐԱՆՈՒՄ 4 

ՄԻ ՄՈՌԱՑՈՒԱԾ ԵՐԵՍԱԿԸ 
ՀԱՅ ԿՆՈՋ ՀԱՒԱ0ԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԸ 
ՀԱՅ ԿԻՆԸ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԻ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ 

ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԻ ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ՏԱՐԵԼԻՑ 
ՏԱՍԸ ՏԱՐԻ ԱՌԱՆՑ ՎԱՀԷ ՕՇԱԿԱՆԻ 
ՎԵՐՋԻՆ ԲԵՌՆԱԿԻՐԸ 

ՄԵՐ ԿԵԱՆ0ԻՆ ՄԱՐԴԿԱՅՆՈՒԹԻՒՆ ԱՒԵԼՆՈՂ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ 
ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԻՁԸ՝ ԳԱԼՈՒՍՏ ՊԱՊԵԱՆ 1 
ԵՈՒՐՈԶ՝ (ԵՈՒՐԻ ԳԷՈՐԳԵԱՆ) ՑԱՒ ՈՒ ԵՐԱԶ 
ԴԱՋՈՂ ՄԵԾ ՆԿԱՐԻՁԸ 2 
ԵՈՒՐՈԶԻ ԽՈՐԻՄԱՍՏ ԽՈՐՀՐԴԱՆՇԱՆՆԵՐԸ 2 
ՄԱՐԳԱՐ ԹՈՒՄԱՅԵԱՆԻ ՈՍՊՆԵԱԿՈՎ ՀԱՅԱ0ԱՂԱ0Ի ՄԸ 
ԵՒ ՀԱՄԱՅՆ0Ի ՄԸ ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ 3 
ՀԵՏԵՒԻԼ 0ԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾ ԵՒ ԳԵՂԱՆԿԱՐԻՁ 
ԱՂԱՍԻԻ ԲԱԶՄԱՇԵՐՏ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻՆ 4 

ԻՆՁԵ՛Ր Կ՚ԸՍԵՆ ԱՒԵՏԻ0 ԻՍԱՀԱԿԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ 
ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆԷՆ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ՊԵՏՐՈՍ ԶԱՐՈՅԵԱՆԻՆ 

ՆԱՄԱԿԻ ՄԸ ԱՐԾԱՐԾԱԾ ԽՆԴԻՐԸ 
ՆԱՄԱԿ՝ ՆԱՄԱԿԱԳՐԻՆ 

Բ• ԲԱԳԻՆԻ ԸՆԹԵՐՑՄԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐԸ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ 2010 ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻ 1«2«3«4 ԹԻԵՐՈՒ 

ԲՆ.»հՐաաՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ 2010 

ԳԻՐ0ԵՐՈՒ ՀԵՏ 1 էջ 96, 2 էջ 80,3 էջ 80,4 էջ 80 
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ՄՈՒՍԱ ԼԵՐԱՆ 
ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՕՐԸ (ՎԷՊ) 

ՀԵՂԻՆԱԿ՝ ՖՐԱՆՑ ՎԵՐՖԷԼ 
Թարգմն.՝ 

ՊԱՐՈՅՐ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» 

տպարան 
Պէյրութ, 2010 

Ճ յօս^ԱՄ^ ՕՐ 
ք ճ ւ ա , աօրտ 

Հեղինակ՝ 
ԱՐԱՄ Ա. 

ԱՆԹԻԼԻԱՍ֊ 2010 Մ ո ւ ս ա Լեււաէ 
Ք ս ւ ո ա ս ա ն Օրօ 

(՝Հ1ււ|) 

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՍՈՒԷՏԱՀԱՅԵՐՈՒ 
Հեղինակ՝ ՍԵՐՈԲ ՇԵՐՊԵԹՃԵԱՆ 

(Խմբագիր՝ Եսայի Հաւաթեան) 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարան 

Պէյրութ, 2010 

ԱՂԲԱՐԻԴ, ԱՓԻԿ ՄԸ ԶՈՒՐ 
(Ցկեանս նահատակութիւն-2) 

Հեղինակ՝ ԳԷՈՐԳ ճ. ԱԲԷԼԵԱՆ 
Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» տպարան 

Այնճար, 2010 

ւատ շ օ ս ա տ շ ճ ւ ւ օ ս ՕՐ 
ճ & ^ տ ա ճ ս ր&օրտ&ւատ 

էհշ 7ա՜է1տհ ՕօV^^ոա^ոէ 
տ&ւճ էօ եշ &ե&ոճօոշճ 

Հեղինակ՝ ԳԷՈՐԳ Գ. ՊԱՂՃԵԱՆ 
Անթիլիաս, 2010 

««ԱՄԱՌԱՆ ԵՒ 9ՄԵՌԱՆ» 
ՀԱՏՈՐՆԵՐԷՆ ՔԱՂՈՒԱԾ 

ԱՍՏՈՒԱԾԱՄՕՐ ՔԱՐՈԶՆԵՐԸ 
Թարգմանեց՝ ԹԱՄԱՐ ՏԱՍՆԱՊԵՏԵԱՆ 

Անթիլիաս, 2010 
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՀԱՅԵՐԸ. 
Անցեալի Իշխանուհիներ ու 

գաղթականներ եւ 
Ժ ա մ ա ն ա կ ա կ ի ց Հ ա մ պ ն ք 

Խմբագիր՝ 
ԱՅՏԱ ՊՈԻՃԻՔԱՆԵԱՆ 

Եռալեզու հրատարակութիւն՝ 
Հայկազեան Համալսարանի 

եւ 1ե6 ճւաօատո ՏօոէՅցօ Րւ՚օտտի 
Պէյրութ, 2010 

\ յւ -—«ՃՏ^Տյլօսծ1 

-՝. օնլստւ ՚քոյւ յ * * ՝ ; 

1§Տ 

ՄՏՈՐՈԻՄՆԵՐ 
ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ 

Հեղինակ՝ 
ՊԵՐՃ ՖԱԶԼԵԱՆ 

Պէյրութ, 2010 

ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ 

ԿԱՐՕՏ 
ՈՒ 

ՄՈՐՄՈՔ 

«ԿԱՐՕՏ ՈԻ ՄՈՐՄՈՔ» 
(Բանաստեղծութիւններ) 

Հեղինակ՝ ՀԱՄԲԻԿ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ 
Պէյրութ, 2010 

ԺԽՈՐԻՆ ՄԷԶ 
ԱՌԱՆ9ՆՈԻԹԵԱՆ 
(Բանաստեղծութիւններ) 

Հեղինակ՝ ԶԱՐԵՀ ՄԵԼՔՈՆԵԱՆ 
Ֆրիմոնթ, 2009 

ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ 
ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐ 

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ, ՅՈԻՇԵՐ ԵԻ ԱՅԼ ԷԶԵՐ 
Հեղինակ՝ ՄԱՆՈԻԷԼ Ս. ՔԱՍՈԻՆԻ 

(Խմբագիր՝ Երուանդ Հ. Քասունի) 
Պէյրութ, 2010 

ԽՈԿԱՄ 
Հեղինակ՝ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՎՐԴ. ԿՌԱՆԵԱՆ 

Պէյրութ, 2010 

Ասդրսսիկ ՎՐԴ. Կէաէասս 

ԽՈԿԱՄ 



ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ԵՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 


