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ձԱՆԴԷՍ ՄՏԱԾՄ՛ԱՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏԻ 

Բ. ՏԱՐԻ, ԹԻՒ I ՆՈՐ ՇՐՋԱՆ ՄԱՅԻՍ - ՅՈՒՆԻՍ 1930 

" Ա տ Ի Տ ՚ ՚ Ի ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ Տ Ա Ր Ի Ն 

Այս թիւով «ԱքւաՀիա» կր մունէ իր 

քար շրջա՛նի եր1չրււրւէ աարսւաքւ մ է ^ յ 

Ջե՜րմ՛ ր1ււէունելոլթիլ1ւր զււր այս ՝Հ/""– 

աարակութիւէւր գա ալ մ՛եր Հասարակու

թեան բոլոր շրՀաքւա1լ1ւերւււ1ւ մ՚է^ աշիւար– 

Հիս ամէքւ կողմ՚ր, "՛ուաւ որ ան ւէո– 

Հ սոլում կուսւար կարեւոր սլէո՚վՀի մ՚ր եւ 

մեր ւէրակաքւութեան ւլարւէաւյմ՝սւն Համ՛ար 

կուգալւ կասւարել ՛էհ/՛ ՚1՝ԷԼ բեղմնաւոր ու 

մ՛եր ժողովրւէի՚ն ՛ներկայ սլայմ՚աքՈւերու1ւ ու 

Հոգեկ աքւ սլաՀսւ1ւՀքւելաւն Համ՚ասլաաաս– 

էյաե։ 

^քւսրՀակալութեաքւ սլարավչ ւ/՚ր սւքւիմ 

կասւարեէսւ Հաքւգէսլ իմ՝ րսլոր ա շ խաաա. 

կ իլլներուս որ իրեքւլյ սիրալ իր ւէււրճ՜ակւյու– 

թեամբ /՛է սւն\լաւէիքւ օժա՚նւէակութ՝ իւ1ւ մ՝ր 

բերիքI իրա՚րւաա։ր1՝ււՈհւ այքւ &րսււէրիքւ ՛Է՛՛Ր 

գ&՜ած՜ էի ա յս Հւսէւգէսիքւ կամ՛ար, իք ւ Տոլէս 

եւ իմ՝ ն՜ա՚նօթ եւ սւքւՏ՜աքւօիե բարեկամնե

րուս ււր քւուիրասււութիւնքւերով, բաժա՚նոլսէ֊ 

՚ներու թ՜իւն աւելցուելու Համ՛ար իրեքւց կա– 

աարաճ ^սա^լչերով թեթեւցսւցիքւ Նաքւր 

լլեռր ւլոր յաքւձքւ ասի ձեոքւարկելով ս ՚ յ ս 

Հաքււէէսիքւ Հրաաարակւււթեաքւ։ 

Հքրաւէիրր ււլաւհ ՚//""յ Հիմնուած է այս 

Հա՚նւէէսր՝ մ՝սւ1ւրամ՝աււնօրէքւ բաքւաձեւահ՜ 

եմ առածիք ւ տարուան թիլէ՛ն առաՀ Հա

սարակութեա՛ն ոււլւլուաճ շրջաբերակա՛նով 

մ՚ր եւ այւէ աւլածի՛ն թիւիք՛ րւմ՚րագրակա– 

քւսվր։ ԱռաՀ^իքւ սւարուաքւ ՚թ՚ւյ իՒիւերսւէւ 

մ՚էշ^, ա յւէ հ՜րաւէրի՛ն՝ որ լլ1ււէսւրձակ է ու 

բազմ՛աձեւ էակա՛ն կէաերէքւ շաաերր գ ՚ ՚ ր – 

Նաւէրսւեցաքւ այքւ չափով վոր իմ ՚^ի^՚՚քք՛ 

քւերս եւ թերթիքւ ոաՀմ՛ա՛ն ալիակ Հէաւալր 

թ ո յ լ ա ււ լի՛ն։ ՛Ներկայ ւոարեշրշ^աքւիքւ ու 

յ՚ոՀ^որ՚է ւււարիՂւերու րքվմացքիքւ կր յուսամ 
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ԱՆԱՀԻՏ 

ՀեազՀետէ աւելի լիակատար կերս/ով կա

րե՛նալ գորՏ՜ագրել զայն։ 

Հարկ չ/լայ Հոս Պարէ՛ն սլարղեէ ու մ՚եկ– 

Պւարա՚նել այգ ծրագիրր, որուն ուղդու– 

թիւՊ,՚ն ու ալ ի՛ւ ւ արգէՊւ որոշ տեսՊւուեցաՊւ 

աււաՓիՊւ տարուաՊյ իժիւերուքւ մ՚էշ^ ւՐարւէնա– 

ցա&՜։ ՛թանի ւ/՚ր րառով ամ՛ փարելով՛ այգ 

Տ՜րագրի՚ն Էուիժիւէւր, կրնամ՝ մ՛իայն յիշհ– 

ցՊւել որ ա՛ն կր ձգտի ՜ճոխացՊւել մ՛եր Պար 

գրակաՊաւթ-իւՊւր Տնայուն գործ՜երով, #/ւ«ա5~– 

մաՊւ լւաժիՊյր զօրաց՛նել այգ գրակսւէւու֊ 

քժեաՊւ մ՚Էշ^ ուր զգացում՚ր րնգՀա՚նրաււլէս 

աւելի աիրակաՊւ ՀաՊւգիսացաՕ՜ է, զարկ 

տալ գիւոակաՊւ ու իմ՛աստասիրակա՛ն ար 

տագրս ւիՒեաՊւց որ այՊւքաՊւ քիձ տեւլ թ֊ըյւ՜ 

Պւահ– եՊւ ւՐեր գպրուիժեա՚նց մ՚էշ^, Տ^աՊւօթա– 

ցՊւել արտասահմ՛ա՛նի ՀայուիՒեա՚ն /Ա. Հա– 

յաստաՊյի ԺԷՀ^ կատարուող գրակաՊւ ու գե– 

ղարու եստակա՚ն գոր8՜ու1ւէութ՜իւՊւր, ւ/՚ատՊւա– 

Պւիշ Աւ՛ել Հայութ-եսքն Ն՜ոցէ՚ն րզխահ՜ տա– 

ղաՊւգի ՊարաՊար ու Պւ շաՊւակալից յայսւնու– 

ԷՒիւէաերր արուեստի, գիտութ՜եաՊւ, գրակա

՛նութ՜եա՛ն մ՛արզերուն մ՚էթ, ՀաւՐաշխար՚Հա. 

յիՊւ ւ/՚ատե՚նազ րւս։.ի1 հան գերագո յՊւ Հրաշա– 

կերուներէՊձ ո մ՛սաց խ՚նամ՚եալ Հժարգմ՚աՊտւ– 

յժեաւՐլւ ՀարստացՊւել ու զօրաց՛նել ժեր 

գրակաՊաւթիւնր, մ՛եր Պւախ՚նեաց սլատւՐա– 

կաՊյ ւէերր, գրակաՊաւթիւնՊւ եւ արա I, սալ։ 

ուսուՏնասիրել եւ ցոյց տալ ի՛նչ որ աՊւոՊւց 

մ՚էշ^ կր կազւՐԷ իրակա՛ն ու աեւակաՊւ ար

ժէք, խրախուսել եւ լ " յ " ի "°ԷՀ ՚էեե՜լ 

խոսսւՁնալից գրակաՊւ I, րիտասարզ ուժ երր 

ււր կր յայտՊաւիՊւ եւ որոնք մ՛եր աղգայիՊւ 

մ՝շակոյթիՊւ վաղուսւն զարգացմ՚աՊւՊւ ու յա. 

ռաշ^ացւՐաՊյր գլխաւոր ազգակՊւերն րլ լալ 

սաՀւՐաՊաւահ– ե՛ն։ 
Ա. Չ. 

Փարիզ, 14 Մայիս 1930 

8. «ԱնաՀիտ»ի բաժանորդներէն պիտի 

ի։նդրեւ1 աւելի փութկոա Հանդիսանալ դհթ ՛Աքս 

երկրորդ տարուան ընթացքին՝ իրենց րաձնեդինր^ 

վճարելու։ Շնորհակալ եՏ անոնց որ ազդսլէս րրին 

աււաշին րոսլկէն : Բա քց կան որ դեռ. չեն վճարահ 

աւլածին տարուան իրենց րամնեդինր։ Կր լուսաՏ 

որ անոնք դաչն երկրորդ տարուան 
րաձնեդինին 

Հետ ւՏիասին սլէտէ ղրկեն " ՚ յ ս թէւն ստանալնէն 

անՏէՀասլԷս չետոչ: 1՚ոկ անոնք որ փութկոտ եղան 

աւլածին տարէն՝ անշուշտ նոչն ձեւուէ սլէտէ ՚(՚"ք՛-

ուին նաեւ աչս երկրորդ տարուան .Տէչ. Բաձնե– 

դէններու վճարՏան անորոշ (/աւ)անակով չետա^գուճր 

անտանելի րան Տրե հ; թերթ Հրատարակողէ՛)/ Հա. 

Տար։ ԿաՆ որ ((ԱնաՀէտ)՝)ի Տասէն գնաՀատտկան 

շերՏ նաՏա1լ1։եր գրահ են ինհի եւ սակառէ իրենց 

րտէէնեղէհր դեռ չեն վ՛ճար ահ ։ էանդկսի Տո Հյ ա 1յ – 

՚էէոլ րարեկաճութեան տՏենէն դրական ձեւո՝ րա<\ 

ն եղէն ր ձաե՝ ան ա կէն վճա րելե է, որակէս ղէ Հրա տ ա -

րս՚կէչր որոշ գի տնա չ թկ քանի՞ լուրՀ րաձտնորդ 

ունի թերթր եւ րոտ աչնՏ ՜ճշղէ տսլագրելի օրի. 

նա1լԼ»երու թէւրյ 
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ԱՆԱՀԻՏ 3 

" տ Ր Է Լ ՚ Ա Ր Ո Ի Բ Ո Ւ Ր Ա Ս Տ Ա Ն Ը 

Այն տետրին մէ^ զոր Արամ Ան ւոոն եան 

ինծ ի յ անձն եք եւ ուր ՛հագի կ Տէվէճեան <( Հ ԷՆ 

ւոադարաՆ »է մր (որուն թ ո լականր չէ Նշա– 

Նակուած) օր ի ն ա կա ծ է բ ա դմա թ իւ. մի^Ն ա– 

դա ր ե ա՚ե բանաս տեղծ ութի ւՆՆ եր ։ Հ աճոյքն ու՛ 

Նեցայ երկու, շարք գանել ՛Բուէ ակեան աա • 

ղիկՆերու^ որո՛նց ^ Է լ \ կան որ տակաւին ան– 

ծ անօթ էի՛ս եւ կա՛ս ալ որ արդէն ի էք կամ այ

լոց ձեռքով ա սլուած՚Ա եր ու շա Հ եկան ա ա ր բե֊ 

րութիւններ Ներկայ ացն ող փոփոխակները կը 

կա գմեՆ ։ <( Ա՛Ս ա Հի ա ))ի այս յ ա Հ որ ղ թ ի լ ի ն 

մէ^ կր Հրատարակ ե մ այղ Նոր շարքեր ր , ար

դի ա շիւ ա ր Հ ա բ ա ր ի վեր ահ ում՛ով մր։ 

Ա յ սսլէս ք ՀետգՀ ե ւո է կր սա ուա ր աՆ այ մեր 

Հ ի ն բաՆասաեղհ ուէ) եաՆ նէՀ ա քՆքաՆ բարձր 

ու ի ն քն այ ա ա ո ւկ տեղ մր բոն ող այդ աաղե– 

րու գանձր։ Հ . ԱկիՆեաՆ ք *>ո ԼԼԱ ր ԹՆ Ոք| ամսա

գրի թիւ 6իՆ մէՀ^ իր Հրա ա արա կ ած յօդուա

ծով , Մանուկ ԱբեղեաՆ Խ, ՀայասաաՆի Պետ» 

Հա մա լ ս ար աՆ ի « Ղ՝իա ա կաՆ Տ ե ղե կա ղր ի» թ՝ ի ւ 

2 — 3 եւ 4 Հատորներուն մէ^ իր ընդարձակ 

ուս ///-//// ա ս ի ր ո ւքժ ե ա մր, կր յ ի շաւոակեՆ մէկէ 

աւելի ձե ոագիրՆեր ք ք^^միածին , ԵրեւաՆ ու 

ՎիեՆՆա գաՆուող ք որ ՆոյՆպէս կը պարուն ա– 

կեՆ ՝1՝ո ւ չ ա կ ե աՆ աա ղեր ։ Այգ ոսկեՀանքր խոր 

է ուրեմն եւ մեծապէս Հարուստ։ ԱմբողՀ ցեղի 

մը սրաիՆ ամեն էն Ներքին ու Նուրբ ղղա– 

ցումները իրեՆց ամեն ԷՆ ներոյժ, ղեղեցիկ ու 

իսկատիպ ձեւով արա այ այ ա ուա ծ եՆ աՆոՆց 

մէԼ։ Այդ տաղերը, խորապէս "իրելի դարձած 

Հա/ ժողովրդին, ՀայասաաՆի շ ա ա մը կողմերը 

տարածուած, բապմաթիւ աաղարաՆՆերու */Հ 

մաս աո մաս ամվավաւած են ւ Կարելի Է յ ո ւ 

սալ որ անոնցմէ դեռ ա֊րիշ 2աՐՔ^ր ալ երե

ւան պիտի ելլեն նոր ղան ո ւած կամ դեռ չու

սումնասիրուած ձե ոադ իրն եր ու ՝մէ^։ Ի ն չ որ 

արդէն իսկ ինծի ծ անօթ է^ կրնայ կաղմել 

Հասար մր երկու կամ երեք անղամ աւելի 

սա ո ւար քան ((Նա Հ ասլեա ՛Բուէ ա կի Գիւ ան ր » 

դոր Հ ր ա ա ա ր ա կ եցի 4902իՆ։ 

Հ ի ն ձեոագիրը որմէ քաղած է ՏէվէճեաՆ 

իր օրինակած կտորները^ ագէա գրչի մը գործ 

պ է ա ք է եղած ըլլայ. Հոն կան բաւական թի

լով աղաւաղեալ տողեր ք պա կա ս ա ւո ր ա ա ղեր 

Լուր մէկ կամ երկու աող մոռցուած են^ կան 

աա ղ ի կի կտորներ որ ուրիշ ա ա ղ ի կի մը միա* 

ցած են ք տա ղ ի կի մը մէկ մասը ՝ շ արքին 

սկի ղբՆ երր եւ մնացեալ մասը *1^Րլ\ ^ ր ը, ու

րիշ տաղերու խ առն ուած։ Ներ կայ մասնական 

Հր ա տար ա կութ ե ան Հա մար^ ես ղատեցի այն 

տաղիկները որ ամբող^ են ու քիէ կամ բնաւ 

աղաւաղուածդ պա կա ս ա ւո բներ ր մէկդի դնելով 

աո այժմ։ 

Այս ձեոաղրին մէ^է եւս երկու տ աղա շար

քերը չ են պ արունա կեր Հեղինակի անուն ք 

ինչպէս ցարդ ւ1՚ե ղ ի ծ անօթ Բ"/ ՈՐ ձեոագիր– 

ներու մէ^ գտնուած շաՐքերը* Երկուքն ալ 

ունին (($աղ սիրոյ)) տիտղոսը։ Երկրորդ շար

քը կը բաղ կան այ երեք ք ա ռ ե ա կ է մի այն դ որ 

արդէն ծանօթ էին ( «ՆաՀապետ ՛Քուչա կի ՛հի֊ 

լան)) ի ն ս*է^\ Հրատարակուած քան ի մը բառի 

տարբեր ո ւթեա մբ^գ երրորդ քառեակին Լ « Ես 

՛որ ղ ա ք ու դուն տըղայդ սիրուելու ատենն է 

Հիմայո^ չորրորդ տողը կր պակսի եւ անոր 

տեղ դրուած է (.(Ես ձ ա գ ծիծեռնիկ պիտի)) 

տաղիկին աոաջին երկու տողը։ / * այ ց աոա

ջին շարքը շատ աւելի երկար է եւ կը պ ա– 

րունակէ տաղիկներ որ ամենամեծ մասամբ 

դեռ ան ծ անօթ էին մե ղի։ 

((Այս փ սքր ի կ տաղերու շ արքերը, կը 

գրէի չ™ Րս տարի աոա^ ((Հատընտիր էլ\~*ր 

՚ԲուչակեաՆ տաղաշարքէն)) Հատորիկիս յ ա -

ռ ա^աբ ան ի ն մէ^^ մերթ մէ կ քանի ձեոա գիր– 

ներու մէ^ կր գտնենք կրկնուած, բայց երրռք 

ն ո յ ն ձեւով ոչ ալ ն ո յ ն կարգովդ իՆչ որ կ ԷՀ 

պա տա Հ ի ծանօթ "՚՜ր/՚Հ բան ա ո տ ե ղ ծն ե ր ո ւ 

Հ ա մա ր որ ոն ք գի ա ուն Հ ե ղ ի ն ա 1լ՝ւ ե ր էին ե լ 

ԳՐէ|՛^՛ սւաղերր է ՛ք՛ուչ ա կ ե ա Ն շար

քեր ր ղ ան ա ղան օր ի ն ակն եր ու մէ ^ կ ր ներ– 

կ այ ան ան մեծ տարբերութ իւնն երով, կան ձե– 
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ԱՆԱՀԻՏ 

ոագիրներ որ նոյն շարքը կը պարունակեն 

ո լրէ շ կարգով եւ նորանոր ք ա ոեա կն ե ր ո վ 

իւառնք կա՛ս Լարքեր որ մէկ ձեռագրի մէ^ 

մ՛իայն կր գանուին ք շաա մր քառեակներու 

այս կամ այն տողը ա արբ եր ձեոագիրներու 

մէ^ այ լ ա գ ան ձեւերով կր ներկայանայ, ին չ 

որ ենթադրել ւգէաք է տայ թէ օրինակիչնե

րը գտնուած ուրիշ օրինակէ մր չեն քագահ 
այԴ ՀաՐՔ^*ՐԼՀ> ա յ / ՒՐ^*^՚9 բերնուց գիտցածը 

կամ լսածը գ ր ի առած են։ Ա յ դ ա ա գերը ա֊ 

մենքն ալ երգուել ո Լ Հ ա մար յօրինուած ենգ 

աւան գութ ե ամբ պա Հ պան ուա ծ են մին չ ել որ 

այս կա մ ա քն օրին ակիչը գանհնք գրի ա– 

ռած է ինչպէս ի"Ք լսած է իր գիւղին 

կամ գաւառին։ մէ^ ))։ Ներ կայ երկու շարքերն 

աչ այս վար կա ծս կր Հա սա ա ա են ։ Տակաւին 

չենք ունեք ած երկու ձեոագիր որոնք մէ ^ 

միեւնոյն շարքը ծ այ րէ ծայր մի ելն ոքն տա

ղիկներով եւ միեւնոյն կարգով կրկնուած ըլ

լաք, շաա քի չ ան գա մ 1 երկու ձեոագր ի մ ԷԼ 

կը գ անենք մի ե ւն ոյն քառեակներու խ ումբը դ 

Լարքի մր մէկ մասին մէ^ միայն՝ նոյն կար

գով դասաւորուած 9 բայք աող եր ո ւն մէԼ որոշ 

տ ար բեր ո ւ.թ իւնն ե ր ո վ. եւ իւրաքանչիւր շար֊ 

քը այգ խումբէն աոա^ կամ յեաոյ ունենալով 

ուրիշ աաղիկներ։ Նոքն եզրակացութեան կր 

յանգի նաեւ Մանուկ Աբեղեան այն ընդար

ձակ ու մեծ արժէք ո ւսունԴւ աս ի ր ո ւթ ե ան մ է ^ 

զոր վերեւ յիշատակեցի. « Են թ ա գրել թէ այս 

բազմազան փ ո վւ ո խ ութ ի ւնն ե ր ը որ յատուկ են 

ժողովրդական երգին^ ձեռագրական ծագում 

ունին, այ սին քն ար աա գրողն եր ի ձեռքով են 

յաոա^ եկելք այդ րնդունելի չի կարող լինել։ 

Ոչ մի անՀաաական գրական երկք որ յօրին– 

ւել է գրւել ով ել պաՀւեչ է գրաւ որ կերպով, 

նոյն իսկ մեր Հին յ այ ան ի բանաստեղծների 

աա ղերը որոնք մի ժամանակ սիրւած եւ եր– 

գւած են ե՛ղել, ուրեմն եւ մասամբ բերանացի 

աւան դւած ք այդպիսի եւ այդքան փ ով։ ո իւ ու֊ 

թիւններ չեն ունեցել ձեռագիրների մէՀ։,.. 

((Հա/րէն))ների այս բ ոչ ո ր յ ա տ կութ ի ւնն ե բը 

մեգ բերում են այն Հետեւութեան որ դրանք 

բերանացի աւանդուա ծ ա աղ եր են եղ ե չ։)) Ա– 

րեղ եան 1լ աւելցնէ՝ ((Այդ տաղերը մէկ ժա

ման ակի եւ մէկ անՀատի սաեգծ ագործութ ի ւն 

չեն, այլ րնդՀակառակն ղրանց վրայ աշխա– 

աեչ են բազմաթիւ սերունդներ, եւ դրանք 

փովաիւութիւն, վերամշակութիւն եւ զարգա

ցում կրեչ են բնականաբար, երգիչների բե– 

րանին9 երգելու ժամանակ, այն էլ դարերի 

ընթաց քում։ Ո*ւր ի շ խօսքով, այղ փոքրիկ 

տաղերն ապրել են ժողովրդական երգերի 

կեա՛նքով եւ իբրեւ, ժողովրդական երգեր գրի 

են առնուած զանագան մարդոց ձեռքով ուս

տի եւ մէկմէկուց տարրեր ա աղա շարքէ, րով ու 

ո աո մա զան վարիանթներով, ճիշտ ինչպէս 

մեր ժամանակի ժողովրդական երգերի ժողո

վածուներն են»։ 

Ուրե՚ժե. ասոնք Հաւաքական ստեղծազոր– 

հութեան մր արդի՞ւնք են։ Ո՛ չ եւ ա/ո՛։ Ո՛չ, 

որովհետեւ, ինչպէս նկատել տուած եմ սՆա– 

Հապետ ՚Բուչակի Գիւան))ի յառաջաբանին 

մէչ\, այղ գերազանցապէս ինքնատիպ ու 

խորազգաց տաղերուն գրեթէ ամրողԼու– 

թեանր մէչ\՝ լեզուակ ան ինչ ինչ տարբերու

թիւներով ել շատ մր տաղերու եւ տողերու 

աւելի կամ նուազ Համարժէք տարբերակնե– 

րու անՀուն այլազանո լթեան մր մէէէն՝ ոճը, 

ներշնչման ոգին ու արտայայտման եղանա– 

կ ր , տ ա ղա չա փ ութ ի ւն ր, տ ո ղեր ուն յատուկ ե– 

րաժշտութիլնն ու դո լնա գեղութ ի ւն ր ՚ նոյնն 

են։ Սկզբնական միակ երգիչ մր, որ Հիս%եր 

է այղ բանաստեղծութիւնը իր բոլոր էական 

տարրերով, անհրաժեշտ է ենթադրել։ Արդէն 

նոյն իսկ ամենէն մի ա մի տ անանուն ժողո

վրդական երդը որոշ ատենի մը որոշ տեղ 

մը որոշ Հեղինակ մը ունեցած է, որուն ա– 

նունր մոռցուած է, բայց որուն բերանացի 

յօրինած երգը ժողովուրդէն սիրուելով բերնէ 

բերան պաՀպանուած է, ժամանակներու ըն

թացքին ուրիշ աշուղներէ եւ նոյն իսկ ժողո

վուրդէն երդուելով զանազան գաւառներու 

"՞ԷԼ՝ լեզուական և այլ փոփոխութիլններ կրած 

է, Հաւաքական արտայայտութիւն դարձած 

է ։ Քուչակի անունով մեր մէէ\ այժմ Հանրա

ծանօթ այս տաղերուն Համար աւելի եւս ան– 

Հրաժեշտ է ենթադրել սկզբնական միակ Հե

ղինակ մը որ այղ քերթողական բանաձեւն 

ստեղծեր է, անով արտադրեր է ամբողշ՝ շարք 

մը տաղեր եւ այգ տաղերը յետոյ տեղէ տեղ 

դարէ գար փոփոխութ ե անց, յաւելմանց, ընդ– 

I այն ման ց ել կրճատմանց ենթարկուեր են 

շատերու ձեռքով, ու նոյն իսկ ուրիշ աշուղ

ներ՝ նոյն ոճով, տեղին ու ժամանակին Հա

մեմատ՝ լեզուի տա ր բեր ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ, նախ

նական տաղաշարքր ճոխա ցուց եր են բոլորո

վին նոր տաղերով։ 

Ա.1Դ տաղերը Հաւաքական, ժողովրգական 
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Ձ Ո Ր Ո Ւ Մ 
Նկար Ծ՚ԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱնԻ 

բնոյթ ունին ն ա Լ ւ , անով որ անոնց ^է^\ ան

ձաւաւ ի մը սոսկական գա դա վւ ա րն ե ր ը , զգա

ցումները , գի աեչ իքսերը % աշխարհ այ ե ացքը 

<լէ որ կր թարգմանողին անձն ա կան գիտակից 

չա ր ա դր ո Լ թ ե ա մ ր էք ր ք
 ա յ Է սկզբնական Հեղինակն 

ինքն Ի ս կ ա շուղ մը եղահ Է է ժ ո դո վր դա կան 

եր գի Է ^(Լյ բնադդական արուեստ ագկ ա մր որ 

ժոդովր դի Հո գերան ութե ան ու մա այ ն ո ւ թ ե ան 

ա լ։ ա այ այ էո ի չն Է ( որ գրքե րէ չէ ն եր շն Հո ւեր 

այլ ժողովրդի՛ս ապրելու^ խ"ր Հելուդ երգեչու 9  

խօսելու եդանա կը խտացա ցեր է իր երգին 

մէ^ ք որ օգտագործեր է իր՛՛է աո ա^ գոյու

թիւն ունեցած ժոդովր դ ա կան երդերէ տար

րեր է աոահն եր ք աւան դոլթ ի ւնն եր ք Հ Էք ե աթ -

ն եր ( ասութիւններ ^ պ ա տկերն եր , բայց որ 

օժտուած 1 ՚ 1 1 Ա յ է ո վ արտակարգ տադանղով մը՝ 

այդ բ ո լ որ ր Հալեցուց եր է այնպիսի բան ա ս– 

տ ե դ ծ ո լթ ե ան մը մէ^ որ ք իր ստեղծ ման ի ս կ 

րոպէին Հաւաքական կագ մ ունենալով Հան

դեր ձ , ինքնատիպ ք ան ձն ագրո շ «/*, Հգօր կնի՚ք 

մը կը կրէ, Հ ***յ Ժոդովր դա կան բոլոր Հին ու 

նոր երդերուն մէ^ էն գայն գան ա գա% ո ղ ո լ 

զա քն անոնց գ եր ա գոյ՛է ւ ար տ այ այ տ ութ ի լնը 

կացուցանոդ։ Այս կարծիքին՝ գոր ((ԼաՀապետ 

՛Քուչակի ՚հիւ ան 11 ի յ ա ո ա Հ ա ր ան ի ն մէ^ բ ան ա 

ձեւած էի արդէն՝՝ էական գհերուն Աբեդեան ևս 
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6 ԱՆԱՀԻՏ 

իր ոլսոււ/նասիրութե ան *^Է^ Հ ա մա մի տ կը 

թու ի։ 

Ո"վ է այգ սկդբԱական երգիչը, ե՞րր ապ

րած է ա՚Այ Հայ աստ ան ի ո ր մասին //Հ 9 ։ Այո 

Հ ար՝ ցը դե ո կր //հ այ անլոյծ։ 

Հ, Ն– (Լկի՛ս ե ա"ե է որ ((Զուարթնոց» ա էք սա

դր ի () — / թիլ ին մէ^ Հրատարակած Է վեց 

՛Քուչ ակ ե ս.՝ն քառեակ, հԼիեննայի Ս ատենա– 

դարանի թիւ 6/4 ձե ո ա գր ԷՆ քաղուած % եւ ո– 

րոն ք գրեթէ ամենքն ալ պարգ ա ա ր բե ր ա կ– 

ներ են ար գէն ապուա ծ տաղի կն եր ու, ն ոյն 

թ իւին մէ^ ունի նաեւ յ օ գ ուա ծ մր ք ուր՝ այս 

աադերու ՀաՐ4*Ր մեր ՚^՚է ^ ժոդովր դա կանա– 

ւք ո ելու Հ ա մա ր իմ կատարած խանքերս գնա՛ 

Հատ ել ով Հ անդերձ կր ւէ ե դա գր Է ին ծ ի թ Է 

Արիստ է վրգ , Տ Էվ կսւնց ի ս Հայերգի)) յ ա սաֆա

րան ի Ն մէՀ այ դ տաղ երուն Խ արա կոն իսեցի 

Նավապետ ՛Քուչա կին վերագրումը իւրացու

ցեր եմ եւ թէ ((կապեր ե՜մ ույդ աննւքան քառ

եակն երուն Հետ մի պ արդուկ աշուղ ՛ք՛ուՀակի 

անունը^ առանց վարանելոԼ թէ ասով քառ՛ 

ե ակները կը տ ուժ են իր ենց Հնա թ ի ւն ը »/ Հ. 

Ակին ե ան 1լ ա ւելցն էփ ((՛Քուչ ակ Ժ՚է, դար ու ա֊ 

ռա^ին քառորդէն Հայ տ ա դա սաց մըն է 1/աա -

նեցի կոչուած , թէեւ ծագէք ամբ Խ ա ր ա կոն ի ս 

գիլգէն կ՛ ըսուի։ Նա Հեղինակ է քանի մը 

պարդ ժողովրդական տաղերու եւ իբրեւ ա– 

շուղ երգող Հին ժոդովրդական երդերու։ /* 

Հարկէ երգի մը ա ը տ ա ս ան ո լ թ ե ա մբ ^էր կա

րոդ երգիչը երդին աչ Հե դինա կը նկատ ո լիր » 

Հ. Ակին ե ան մոռցած է որ երկու. ՛Քուչա կ մե

գի ծ անօթ է անունովդ մին՝ այն որուն կ ակ

նարկէ / ւ որ ((թոռ ՛Քուչակն)) էք ապրած ար

դարեւ Ժ՚Լ՝* դարու առածին քառորդին, միւսը՝ 

այղ աշոլգ ՛Քուչ ա կին մեծ պապը ք Նա Հապ ետ 

վարպետը, որ Ժ*Ե, գարու վերջերը կամ Ժ՚ՏՀ.ի 

սկիղՀլները ապրած ըլլալու էէ ((Այս ծովական 

գիշերն ի բուն)) երգը ( շ ա յհր գ ^ մէԼ Հրատա

րակուած ՛Ք ո ւչա կե ան ըն դար ձա կ տաղաշարքը)^ 

կը գրէ $ է 11Կա**՚9 վարդապետ. Նա Հ ա պ ե տ 

վարպետ ՛Քուչակինն էփ որ օրինա կուած է 

ՌԼԱ (1385) ի Սեր աստի ա, եւ նոյն օրինակէն 

տա>/ա» Հ կրկի՛ս ՌՃ՚ԼԷ թուին (1746) Պետրոս 

երէցր))ւ Տէվկանց կր ./իլ՛է նաեւ ձեոագիր ա– 

ւ ե /// ա ր ան ի մր մէկ յիշատակարանր ուր կայ 

սա տողը՝ «Գարձեալ յիշեցէք ղ՚Բուչակ եւ 

գմեծ Պապն Ի՛Ր ՆաՀաէդեա վարպետն որ մա

կանուն աշրղ ՛Բուսակ ասի))։ ար ա կոնիս , 

կ՝աւելցնէ Տէվկանց վարդապետ, բազմանայ 

գիւղ մի է ի Տոսպ գաւառն Հաս պ ուր ա կան ի, 

ԱրԼակայ լճակին արեւելեան եզրր, եւ Քու

չակ աշըգին եւ իւր պապ Նա Հապ ետ վարպետ 

աշուղին սեպՀական գիւղն է, որք թոռն ել 

պապիկով միասին Հոն թաղուած են, ել դե– 

րեգմաննին իբրեւ ուխտատեղի Համարուած է 

տհղացւոցմէ))։ ՆաՀապետր ուրեւա, որուն վե

րապրած է Տէվկանց այղ տաղաշարքր եւ ո– 

րուն անուն ր ես ալ՝ իմ աոաջին Հրատարա

կութեանս մէէ՝ կցեցի այղ տաղաշարքին, 

այնքան ալ նոր ժամանակի բանաստեղծ մր 

չէ քանի որ Ժէ. գարու վերջերն է ապրեր, ե 

անշուք աշուղ չէ, քանի որ «վարպետ), յոր– 

Լոր2 ուած է այղ Հին օրերէն իսկ, ՚Լսւսպալ՛ա

կանի մէԼ մեծաՀոչակ աշուղի անուն մր ձգած 

է որ ցարդ ժողովուրդին մէշ՝ կր յեդյեղ– 

ուի, եւ գերեղմանն իսկ ուխտատեղ ի դարձած 

է, ինչ որ ցոյց կոլտայ ո՛րքան Հադուաղէպ 

ժողովրդականութիւն վայելած է այդ վարպետ 

աշոլղր։ 

Ուրեմն ալս աննման քաոեակներր չէին 

տուժեր այսպիսի արտակարգ մեծարանքի մր 

արժանացած աշուղի մր վեր ա գ ր ո ւ ե լո վ ։ Ու

րիշ Հարց թէ այդ այդ տ ա դե ր ր իրապէս Խ ա ֊ 

րակոնիս ծնած ՆաՀապետի մր գո րծն են, ել 

թէ անոնք Վանայ շրջանին մէ"^ յօրինուած 

երգեր են։ Այդ Հարցր նոյն իսկ ււՆաՀապետ 

՝Բուչակի Գիլանր)) գրքիս յառաջաբանին մէշ^ 

դրած եմ ես, Տէվկանց վարդապետի անորոշ 

Հաւաստումր անբաւական գտնելով այղ Հար

ցին լուծումր տալու։ 

Գիտել տուած եմ Հոն նաեւ որ ձեռագիր– 

ներու մէշ^ ՛Այդ տ ա դա շար քեր ր ո ել է Հեղի

նակի անուն չեն կրեր, թէ լեզուն ու ոճր ել 

տաղաչափութիլնր Վանայ ժոդովրդական եր. 

գերուն Հետ նմանութիւն չունին այլ Ակն այ 

ժողովրդական երդերուն, ան տ ո ւն ին ե ր ուն 

Հետ է որ յայտնի խնամութիւն ցոյց կա տան, 

եւ ենթադրած էի որ թերեւս այդ ՆաՀապետ 

•Բուչակր որուն կր վերադրէր Տէվկանց այղ 

տաղաշարքր, Ակնէն բղխած բանաստեղծ մր 

րլլար որ թավւաոելով Հայաստանի այլ հ ա/լ 

կողմերր՝ իր կեանքին վեր1ին մասր եկած ըլ

լայ Վանայ մէէ անցրնել և 1)1 արա կոնիս թաղ

ուած է։ 

ԱյԴ մէ Լ՞ն՛է՛» ՚քեպի ծանօթ էր միայն մէկ 

տաղ, սԳօգալ մ՝ես երէկ տեսա, ի քաղաքն ի 

յԱնկո, րիա որուն Աեբ1ր յիշուա ծ է ֊Բուչակի 

անոլնր, ֊ ո ւ ետքէն ես ինքս նկատեցի եւ 
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գրեցի ԱնաՀիա »ի մէ^ (4907) թէ ա ա ի կա աիկա Խա ր ա կոն իսեո ի ՚ԲոՎակի մր ղոր9ն է– 

գործն էր Սարկաւագ Բեր դակացիին, եւ այն ա պ ա Հ ո վ ա սլէ ս . եւ ուրեմն կրօնական ա յ դ 

ա շոլղր որ ւոաղին Վռրէ,Ա Ւ*1* 4* դՒ^՚ՔՌ կ՛ան– աեսակ բան ա ս ա ե ղծ ո ւ թ ի ւնն ե ր գթելով Վս-ն այ • 

ուանէ «Ես ՛Բո ւչաքս եմ Վանեցի ի գեղէն մէ^ Հա մրա ւ շաՀած այգ աշուղն է թերեւս որ 

Խ արա կոնիս այ)՝> օրինակիչն է այգ երգին ^ եւ կր Հանգչի Խ արա կոնիս եւ աաոր Համար իր 

էր ո՛քդ քանի մր ոա անաւոր աաղերով յ (՚ Հս/– գերեղման ր ո ւ խ աա ւո ե ղ ի է եղածէ 

տակարանն ալ բանաստեղծական ո եւ Է ար– ն կ ա տ ա ծ Էի սակայն որ ՏԷվկանցի յիշած 

ժէք չունեցող բան մըն է. աաիկա ա ր գէն ա % Ո լ % % էր Ա % ա 1 լ ա պ ե տ Քուչակ)) եւ այս տա֊ 

յայտնապէս ժէ. գարուս ապրող է<թոո» Բու– ^ յ Է լ ̂  գ տ % է ի % ք դ ա յ % ք 0 չ է կ կամՔէօ– 

չակը կրնար ըլլալ, եւ ոչ ՆաՀապետ վար– ԱբեղեսյՆ զԱ յիչաս–ակէ թէ Աշխարրեկ 

պեար(1 . փա լան թ ար 7.9/7 թուի Հնաղիաական ա ր շա -

ԱԱնաՀիտ))ի 1907ի Նոյս թուին մէչ գա– լ ա % ք ի Ն ի լ թ ե ր է Ն Հաղորդելով Գիտութեանց 

ա արա կուած էր նաեւ ուր իդ աա ո մր ո որ , /» , . է , ր / Հ I * * ՚ ւ ւ Հ. Լ Դ ւ էէ. Արուեստից Րն ս ա ի ա ո ւ ա ի սլաասակաս– 

Փարիզի Ազգային Մ ա ա են ա գա ր ան ի Աէկ ձե– Հ ա ս ա ր ա կա զ ա Ն բսյէ/հի Հերթական ն ի ս ա ե ր Էն 

ոագրին մԷ1 ղտած էի ել որ Քուչակ անունը յ-է կոլՆ ը լ 1 եբ է թ է ին ք տ ե ս ած ե լուսանկարած 

կր պարունակէր Քօչէկ ե. Քէօչէկ ձեւով, է Խ ա ր ա կ ո Ն ի Ա ի Ա թէՈգորոս եկեղեցւոյ Հան– 

«Այս աշրիյ Քօչէկս որ կ՛ասեն ի Վան... Տրւէք գ ս տ ա ր ա % ի Ն մ է լ ղս-֊սուող աշուղ Քուչակի 

ղող որ մին ք ասէք գՀայ ր մեղան 2.Ը ե՛ դեր եղ ման աք ար ր ( որ ունի Հ ե աեւե ալ ար ձա– 

•Բէօչէկին Հոգւոյն միարանէ. Ասաուածած֊ Ն ա դ ր ոԼթի ^ը . (1 Աա ա ր ե – Քուչակ, թիւ ՌԽԱ 

նայ գովք Ա՞րն է (Աղբիւր կենդանի, բղխում շ ^ՀայսՀնք՚ե 1Տ92), նաՀապեա անունը Հոտ 

զանագան, Ս՛ ե ղ այ քեզ մեղայ, կոյս անապա֊ ա լ չ ^ ա յ ա յ լ մ ի ա յ Ն Քուչակ, չկա, նաելյի. 

//ա՚/յ ) դրառա/սաոն միջնադարեան ոամեա՜ ւ ո ւ *. 11 լ րլ ւ *. • *. Դ • • • / » * * « Լ / * ֊ է ւ Դ շա ա ա ղո լթ ի ԼԱ լժ ո ո է*ւ ա շուղ ս ր ա ս րս > ոս 

կան Հայերէնով գրուած, Տ—Ց տաղաչափու֊ Հ ս ւ ն գ չ ե / Ո լ ՛ ինչպէս կ՚ըսէր Տէվկանց. Ա՛էկ 

թեամո, ուր ո ան ի մր սորուն աա ակ ե րն ե ր ո, , • « ւ ւ , <. րլ *. ւ ւ Լ է > I ՝է– I ւ I I Դ 1 ւ ւ ՚Իուչակի որ գերեղԱանաքարր Աիայս աէ՚սեր 

կան, բայց որ միԼակԷն Հազիւ քիչ ս֊ը վեր է Աշխարրեկ Քալանթաը։ Աբեղեան կր Հար– 

արտադրութիւն մըն է, ել ինչպէս դիաել ցընէ թէ արդեօք սա արելր սխալ րնթեր– 

աուած եմ ||նս<1)իտ/– այղ յօդուածին մէԼ՝ ո հ է ց ո լ մ չէ« շ Ա յ ա տ ( 1 լ 7 լ կ ա յ– % ա |յ Ա 1 Ա | հ Ա , չէ բ ո լ ն 

կապ չունի մեգ Հետաքրքբող Հոյակապ աա. բ ա ռ ք լ գ ժ ո լ ա ր է Ասա արեցին մէլ նաք)աս։ետ 

ղաշաըքին Հեա, Այն ատեն գրած էի որ ա– տ ե ս ն ե լ , Առեդծուած մըն ալ աա, /Րրտեղէն 

լսեր է Տէվկ ա–՛ 3 վար դա սլե ա ր (տՆաձս՛ պե ա 

(* , Ո ւլ՚իշ ք ո ւ ճ ա կ ս"ըն ալ <1|. ^աւսաարդ վ ա ր պ ե տ Քուչակի» անունը, եւ ի՛՛նչ Հիմքի 

էաւնի «Հ այ ֆ,պ, ՀԷքհտւ^Լհր-ու Ա. դ ( 1 | )ին մ՚Էշ վ ր ա յ ա Ղ ւ ո ր վերագրեր է իր Հ ր ա Ա 7 ա ը ա կ ա ծ 

կը գ տ ն ենք ։ ԼՈ՛Ս հրատարակուած I, ա | զու տ զմայլելի աաղաշաբքը, Հանելուկ որ անլոյծ 

ժոդոփւ գ ա վ ան եր գի բնոյԹ ո ւնհցւղ , անար– տ . ա լ ո լ թ ե ր ե լ ս դատապարտուած է, 

ու(ւ.ւտ .1|ւաւ)իտ ս 1 ա դ ս՞ը, ;,()անաւյօր եւ քաւո– թ է ի ն չ ռ * Լ սակայՆ ա ռ ս յ լ ի ն Հըատարա– 

րի (Լովասանքը.) վերնագրա|, որ կր (|երջա֊ կՈԼթեանս մէլ, այղ տաղաշարքը Նահապետ 

ն ա յ սա տողերով՛ «Վաքեր ք ո ւ յ ակ .1եո,քն ա քՈԼչակի մը վերագրելու լ ո ւ Ր լ Հիմքեր 

(ասեր, Սւսնայէր ք աւորն ա գովսսյեր, եւՆ.։ պս1կսիր. ղ գ ա ց ա ) ) ըլլալով Հանդերձ՝ զայն 

Աս այ ուրիշ աշուո, մըն է, քուչ ակ անունով, ա յ ղ Հեղի%ազի–ս Շունով մէլտեՎ նետած 

.Լանցի, (Վալնին, ինլ պ է ս Աբեղեան գրտե, է ի Ա < , 1 ա | ; ր ա / > ա յ ղ յօդուածին մէլ որո֊ 

կուտայ. Վան լի, Թրքերէն՛ ՎաԱցի րաււրն ա– շ ա ա է ս խոստովանած եմ. « ... Իմ միակ 

դաւա^ՈւՕՆ է) եւ որ ասՆնա()ե,ւաւՈր կապ իսկ % պ ա Ա 1 ա կ ս ըԱալով այդ Հրաշալի բանասաեղ 

ճ ո ւ ն ի մ՛եգ գբաղհցնո., տ աղաշարքին 1)Ւ,ա։ ծութիւնը երեւան ()անե| եւ անցեալին մէլ 

(2) 8– Ս՚ տ գ էոսեան տս|ԼՍՕ~ է ն ո յ ն տաղը սիրոյ մե& երգիյ^ մր ունեցած ըլլալնիս շեշտել, 

է շմ ո ա ծն այ ւ/էկ ս ե ռ ա գ ր էն առնեյո վ , ուր (յե– չէի ուզեր այգ պաՀուն երգչին անձին աոեղ– 

ղինակին անունը գրուած՜ կ փո^ակ («գովա– ծուածով չավ,աղանց զբաղիլ. անՀրաժեշտը, 

սանք լ). Աստուած՜ածնին ի Վանեցի ք.օյ ակէ ստիպողականը, ւքարգ ս՞ր, Քուչակ մը, մեծ 

ասացեալ», «ես նըւաս տ –թօչակ Որ կ՛ասեն ի աղուոր դէմք մր ցոյց տալն էր ազգին...))։ 

էէան»)» «Հատընտիր էլեր Քուչա կե ան տ ա դա շար– 
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քէն)) Հատորիկիս յառաջաբանին մէ ^ ^ԼԼ1ԱԷԷ 

նոյն բա նը 9 ա լ ել ի էք ան րա էք ասն կ եր պ ո վէ 

Հ<Ոէ ոք գիաէ ով եղած է այղ սկզբնական 

Հեղինակը եւ. ո ր ղարուն ապրած է։ Ասլա Հ ո • 

վապէս՝ Սելճուքե ան թուրք Հեղեղին Հայաս

տանի եւ. բովան գա կ Փոքր Ա ս ի ոյ է ^ տա

րած ո լ ե լ էն ո Լ աիր ել էն յ ե տ ոյ է որ անոնք 

երկն ուա ծ են գ որովՀետեւ թուրք եր էն բա ո ե ՚ 

րով Լինչպէս ե թուրքերէնի մէ9 տարածուած 

արաբ եր էն ու պարսկերէն բառ եր ով) լ եք ուն 

են այգ երգերը. ոլ– ակներ եւ է նաեւ որ ա– 

նոնք ծնած են Հայաստանի այն շրջանին մէ^ 

որ վաղուց բ ի ւգան դա կան տիրապետութեան 

տակ կը գտնուէր ( վասն գի Հելլէն շունչ մը 9 

ատտիկեան նուրբ ո ղ ի մը, Հին յունական 

Հեթանոս քնարին չավ/ասէր ներդաշնակ ո ֊ 

գի էն ցոլք մը կը գդացուի Հոն։ ԱնՀնար է որ 

ատոնց Հեդինա կն բլ լայ Վանցի ՝/՚//ւ չ ա կը ք 

ինչ՚ղէս կր յայտարարէ Արիստակէս Վ։ Տ էվ֊ 

կանց էԱնք գիտեր ի նչ ւիաստի վրա/ Հիմ՛ 

նուելով։ Այդ Վսյ^/^/ի ՛Քուչակին մէկ բանաս

տեղծութիւնը (Աստուած ածն այ վրայ տաղ 

մը) ատենով փա ր ի գի ձ եռա գի բներ ուն ս՝ է ^ 

գտած ո լ Հրատարակած եմ (ԼՆա 1)ի ւոի "՞էէ\. 

Հեղինակը այ դ տ ա դ ին վռ բ ^ երր ի^յք Ա 

որոշապէս կ՚անուանէ կաշուդ ՝/՝օչէկս որ կ՛ա

սեն ի Վան)) ք բայց իր երդը նիւթովդ լ եղուով, 

ոճով ո Լ ա ադա Լա փութ եա ւ/՚բ շատ տարբեր Է 

մեգ զբաղեցնող տա դա շա ր քէն։ Երբ 1002ին 

Հրատարակեցի «ՆաՀապետ ՛Քուչակի ՚հիւանըՀ)^ 

արդէն իսկ ալն զգացումէ։ ունէի որ այգ տա– 

գերուն Խ ար ա կոնի սեց ի ՆաՀասլետ ՛Քուչակ 

աշուղին վհրադրումր ապացուցուած բանի մը 

ձ ելը չունէր ք եւ թէ ան ոն ք աւելի ժ ո դո վբ ղա– 

կան երդերու բնոյթն ունին9 Ակնայ երդերուն 

շատ մօտ ի կ, յ առաք ա բանին //՛Հ V զ այդ նկա

տել տուած էի երկու տողով, բ այ ց նոր յայտ– 

նուող այ գքան թ ան կա գին բան ա ս տ ե դծ ա կ ան 

գան ձ մը ^լաւագոյն էր անունով մը մէ^աեդ 

նետել, ք/ոդովրդական անանուն երգեր շատ 

ունինք^ որոնց մէ^ գոՀարներ կան, բայց որ 

ըն գՀ անրապէս ֆ օլքլօր ա դէ ան ե ր է , բան ասէր֊ 

ներէ եւ քանի մը իրագեկ ու մասնաւորաբար 

շաՀ ա գրգռուող բան ա ս տ ե դ ծներ է կը կարդաց

ուին ու կ՝ուսումնասիրուին, գէթ ա յ ս ԼաՐՔՐ 

որուն գեղեցկութիւնը կր գերագանցէր մեր 

բոլոր ա յ է *ւա ս՝ կա կան տ ա ղե ր ո ւն ը . պէտ ք էր 

գր ասէր Հ ա ս ա ր ա կութ ե ան բո չ ո ր խաւերուն 

մէ^ տ ար ած ուէրդ եւ ատոր Համար անուն մը 

Հ Ի Տ 

պէտք էր. ւսՀա ինչու •Բուչակի ա՛նունը պա֊ 

Հեցի, եւ այղ անունը այլ եւս՝ թէ՛ Հալոց ել. 

թէ թարղմանութ իւններով (/) օաարներոլ 

մօտ՝ այգ տաղաշարքին կապուած Անաց, եւ 

լալ է որ ։//։ ա ց ա/ղպէս, զանազանելու, ան֊ 

չատելու Համար այղ շարքը մեր ըազմաթիւ 

ժողովրդական երդերէն որոնցմէ իրապէս ալ 

կ՝ անէ՝ ատուի իր ներշնչման, իր գեղեցկագի

տութեան, իր արուեստին ինքնայատուկ եւ 

շատ նուրր արժէքով։ Օսսիանի ղիւցազներգ– 

ներոլն Հեղինակր Մ՛ա քվւերսընն է, այսօր՛ 

զայգ ամէն ոք գիտէ, րայց Օսսիանի անունը 

ընդ մի՛շտ կապուած կը Ահ այ այղ բանաստեղ– 

ծոլթեանց. Հոմերի ~\ րա շա կե ր տներ ո ւն ըուն Հե

ղին ա կր ո՛վ է, ոչ ոք գիտէ որոշ, րայց Հոմերի 

անունը պիտի ւքե այ միշտ Իլիականէն ու Ո֊ 

դիսականէն անրաժան. ՝/• ո ւ < ա կ անունն ալ, 

որ այս տաղաշարքին Հետ ճանչցուեցաւ ու 

սիրուեցաւ ամէն տեղ, թ եր եւս (՛՛՛Դ միշտ 

պիտի մնայ անոր կապուած, գէթ մինչեւ որ 

այղ Հանելուկր լուծուի ել րոլն Հեղինակին 

անունը երեւան գայ։)) 

՚ք-ոլչակր այլ ելս՝ ինծի Համար՝ տեսակ 

մր գրական ստանունր դարձած է այ դ բա

նաստեղծութիւնն ստեղծող Հին անծանօթ ա֊ 

շուղին։ Եւ իրրեւ այդ ան պա ս։ ե Հ ո ւթ ի ւն մը 

չեմ տեսներ զայն պաՀպանել, Հիմայ մանա

ւանդ որ մեր ամբողչ՝ ժողովուրդը կը սիրէ 

այդ Հեռաւոր խորՀրղալոր քերթ ողը՝ ՚Բոլչակ 

անունով, երր այդ անունով ան թարգման

ուած է եւրոպական մէկէ աւելի լեդուներու 

եւ օտար քննադատներ այղ անունով Հայ 

բանաստեղծը սերդ երգոցոի Սողոմոնին ել 

լինթերմեցց 0))ի Հայնէին բաղդատած են։ 

Ա՚Բէօչէկ)) թոլրքերէն բառով ստոլղաբա– 

նութիւնն այղ անունին, զոր «ՆաՀ. փուչ, ՛հի

ւանդի գրքիս յառաջաբանին ւ1՝էչ\ առաջար

կած էի, եւ որ քննաղաաուեցալ, այժմ ինծի 

(•/) ք ո ւ յ ակեան ասպերէն բաւական մեծ՜ 
Թիւով Թարգմանուած՜ կան ֆր անսերէն ՛ իմ՛ 
Լ©տ Րւօւ^6ւ6 տ տւաւճւսքոտ գ րքիս եւ լ » ^ 0 – 
ՏՏՈԱ6 Ժ ՚ ճ ո ո շ ո ա գործ՜իս երկրորդ. ()ատորին 
ս"էշ. անոնցմէ ոմ՛անք Թարգմանուած՜ են ն ա ե ւ 
ան գլիերէն, իտալերէն, յ ո ւն ար էն , ռ ուս եր էն, 
գերմ՛ան բանաս տեղծ մ՛ր, ^անս ՊէԹկէ, անդ
եայ աարի առանձին 1;աւոորու| ()րաաարակեց 
անոնց 1)արիւր 1)ատին գերմ՛աներէն սւսւււա– 
տ ա ւ ի ե ա լ Թարգ մ՛ան ո ւ Թ ի ւն ր: 
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ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓԷ-ՅԶԱԺ-Ը 
՛՛կար ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱնԻ 

աչ իւ որթ կր թուի։ ճշ մա ր տ ան ման չ եմ կրր՜ զ այ չ իա կատար Հրատարակուիք ե ան մը մէԼ^ 

նար նկատել նաեւ &ա թ՚ադէոսեանի մեկն ո լ՛ զատուած ու զտուած տաղիկներու շարքէն 

թիւնը Աքիէ-էիւ֊ք» ԼկարճաՀասւսկ^ թ ուր ք բա - յետոյ գնելն է, եր կրորգ մասին մէ^ դ ո է 

ռով։ Կարելի չէ արղեօք որ Հ>Ո$^(գաղթ, երթ ^ 

չու՚յ բառին կապենք զայն , քուչա կ քո^ւոր, 

մշտագաղթա այդպէս չէր արդար եւ մեր ա– 

շուղներուն կեանքը։ Սիրուն չէ՜ որ ս ի ր ոյ 

չափ ուժեղ շեշտերով պան ղխաութ իւնն ալ 

երգող այդ մ՛եծ աշուղը ք ո չ Լ Ո ր» Թափ 1ԱՈ. Ա1-

կաՆ* վ աչկա տուն անուանէ ինքզինքը։ 

Աբեղեան իր ուսումնասիրութեան մէ^ 

այդ տաղերը կը յոր^որ^է «Հին գուսանական 

ժողովրդական երգեր . ծանր ու տարտամ 

անուանակոչութիւն։ Լաւաղոյն է ր ս ա իս ան– 

ուանեչ այդ տաղիկներու Հաւաքածուն ((Հ այ ֊ 

րէններու Բուրաստանը)) եւ իբր ենթաաիտ– 

ղոս՝ «ՆաՀապե տ Քուչակի վերագրուա ծ աա֊ 

ղեր» կամ (Հ՚Բուչա կե ան տաղեր))։ է՛ն չ որ պէտք 

է նաեւ ընել ՝Բուչակեան Հայրէններու ապա– 

միայն ա ար բեր ա կն ե ր ր , այլ եւ՝ յաւելուածի 

մը մէ^ ՝ բանաստեղծներու ուսումնասիրու

թեան Համար՝ Բ^ագիրները այնպէս ինչպէս 

գանո՝1էք կը գտնենք ձեռագրին մԷԼ։ 

Գանք այդ (յայ Ո ԷՆ բա ոին, որու մասին 

Հ . Ակին ե ան ի տուած ///, կնութեան Համամիտ 

չեմ։ «Հայր էն)) կաւՐ «Հայերէն)) այն բառն է 

զոր ձեոագիրներ էն շատեր իբր տիտղոս 

կուտան այդ տ ա ղ ա շարքերս ւն (Տաղ ^այօ՝– 

ր է՛ն վասն ո ւ ր ա իւ ո ւթ ե ան 9 «Հայր էն ի կար

գաւ)), <(Գարձե ա չ ք)ա յերէՆ», « Հ այեր էն », ((Հայ– 

րէնի)))։ Աբեղեան կը յիշատա կէ էԼմիածնայ 

թիւ 479 ձեռագրին մէԼ գտնուող տաղաշար

քի մր տիտղոսը որ սապէս է՝ ^Զկլ^Դայ^՛ ի 

ձեռդ առ եւ (||)այէւ րէնն ասա՝)), այսինքն՝ գի

նիին կթղան ձեռքդ առ եւ այս ԱՀայրէնոները 
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երգէ՚է Այգ բառլւ մերթ կ՝ ե ր ե ւ այ տաղերուն 

մէք^ ի**կ՛ *< Ա՝ոԱե ալ դէմ § ա յ Ր է^՛ ասաց))» 

«Հանչանք ես (յայրէն ասի)). ղԱնչավ։ (յայ֊ 

ր էնի ասի)), «Կր խրմէ ու. վ այրէն կ՚ասէ», «Կ՛ա

սեմ թէ (չայ եր էն ասա)), օ Գիաեմք որ շ աս։ 

վ այրէն գիտեսք լուկ րնտրէ Լեւ ոչ թէ «լաւ 

Հնարէ)) ինչպէս կր գրէ Աբեղեան՝) մէկիկ մի 

ասա)). « 2 ա յ ր էն մի կամիմ ասել որ լրսեն 

քարերն անդնդոց))։ Նոյն բաոը Ակնայ ան տու– 

նիներուն մէԸ եւս կր գտնենք, ((Պլպուչն ի– 

2^ եր մեր պ աղչային պար էն ք բերան մի լ ա ց 

կ ՛ր ո է է բ եր ան մր ք) ա (I էն)) ՚ Նոքնր կր դ անենք 

իբր որոշ երդի սովորական անուն մր ՝ Խար֊ 

բերդի բարբառին մէ^ , քՅ՚լկատինցին կր գրէ՝ 

(.(Կր սպասէ որ իր սիրած աղուն ք) այր էն/» կա֊ 

լերուն դիէն գայ մէյ մըն ալ լսէ ֊"Գ^ԻՀը^* 

Շէրէնցի ւ\ ան այ սաղին Ա, Հասարին մէչ\ ալ 

կայ քառեակ մը՝ գոր կը յիշաաակէ Աբեղեան 

եւ ուր կը գանենք նոյն բաոը (Վան եցւոց 

արա ասանութեամբ \)֊ն \ս–ի փ ոխ ո ւա ծ ) (< /՛ր եք 

խ այ հրէն ասաց, Ա՛էկ վարդին ք եր կաս կա֊ 

րիբին))։ 

Կ ո ս տ ան ե անց իր <( Ս՝ի ք ն ա դար ե ան Հ այ 

Ժող. Երգերում պրակներէն մէ կուն մէ^ գրած 

էր՝ «/օ-ե ր եւս « Հայր էն ))ի եր գերն էլ այն է 

ն շան ա կում որ յեաին ժամանակի ա շուղն ե ր ր 

մի մի այն կր կնում էին, յար մարեցնել ով ժա

մանակի պ ա Հան^ն երին , այն ինչ որ աւան

դութեամբ պաՀուած էր Հայ եր էն, այլ ոչ ©-

ա ա ր լե դուն եր ով ա ինչպէս սովոր էին երգել 

քեաոյ))։ ((ՆաՀապետ ՛Քուչակի ՛հիւանդի յառա

ջաբանին մէՀ^ ես գրած էի, « ... Ա եր աշուղ

ները որ շաա աւելի պարսկերէն ու թրքերէն 

լեդուով կր քերթէին (ԺԳ., ԺԵ,. ԺԶ. Ժէ. դա֊ 

բերունի,ս ր ա ի պարաք մր կը դդային սա

կայն իրենց Աայրենի լեդուով ալ արտայայ– 

ւո ել ո Լ իրենց Հոգւոյն մեծ յուգմ/։ւնք% երըք ել 

այդ պարագային կր էանային անշուշտ..* 

Հայկական աւանդութիւնը շարունակել իւ օս– 

ք երուն ու եղ ան ա կին մէ^,,. ՛Քուչ ակի ս Հայե

րէն ասա »ն ԷՀսել կ ուդէ թէ այԴ երգերը 

յղացուած էին Հայկական ոճով եւ Հայկական 

երաժշտութեամբ)) ։ 

Նոյն Հա ա՛ո րի ծ ան օթ ա դր ու թ ե ան ց մէ ^ 

կ՛ աւելցնէի* «Ա ենք կը կար ծ ենք ^Կ ոստ ան֊ 

եանցէն տարբերելով՝) թէ ((Հայերէն ասելը)՝։ 

կր նշանակէ ոչ թէ արդէն գոյութիւն ունեցող 

Հ այ ե ր էն երդեր երգել , ինչո՞ւ են թ ա դր ե լ որ 

բոլոր եր դե ր ը Հին ատ են ը յօրինուած էին եւ 

վերէի-Ա ժամանակներու աշուղները « $ Հ » 

կրկնէին» միայն–, այլ երգեր յօրինել «Հայ– 

կական երաժշտութեամբ ու ոճով», «Հա,րէնի 

կարգաւ», որ րսել է կերպով մր ՏԱՐ Խ 1ՈՕձշ 

Յ Ո Ո 6 Ո 1 6 Ո , ի-լպԿ– Յոյներն ունէին ա օ ճ© 

ժ օ ո շ ո , աօձշ կձ\շո, եւն , 

Հ. Ակինեան կր գրէ. « վ այրէն կր ղր"^Ի 

նաեւ 1)այրՒ.ն, ծագումը թերեւս հայրենի բա

ռին մէ1 փնտռուի, իբր հայրենի կարօտի եր

գեր, Հառաչանքներ, որովՀետեւ քառեակնե

րուն նիւթն է աոՀասարակ անձուկր, սէրը 

դէպ ի կինը, եարր, Արաբերէն հայր ան իբրեւ 

Հիացմունք մօտ է հայրեն/– իմաստին, բայց 

կը թողում լեղուա գէտներուն որոշել թէ բա

ռը Հայերէնի մէչ կարո՞ղ է այսպիսի ձեւա

փոխութիւն մր կրել))։ Լեզուագէտ րլլալու 

պէաք չկայ ըստ իս նկատելու Համար թէ 

վայրէն/» ոչ հայրենի (Հայրենիք, Հայրենա

կան) բառին, ոչ ալ արար հայրան^ծ Հետ կապ 

ունի, ք ) այ ե ր էն բառն է պարզապէս, Հայու 

լեգուով, Հայու ոճով, Հայ էվար. եւ եթէ մերթ 

ձեռագրաց մէշ\ հայրէե/ւ հայրեն գրուած կը 

գտնենք, գրչութեան սխալ է ատ։ Հ. Ակին

եան կը գարմացնէ գիս երր կ՚աւելցն է՝ <տՈ– 

մանք միտեցան հայրէն/ք մէջ տեսնել հայե

րէն, 4այ ժողովուրդի յատուկ երգախումբ, 

նմանութեամբ րայաԹի, Թիւրքի կոչուած եր

դերու, բայց այս ենթա ղրոլթ ի ւն ր Հիմք չունի 

ըստ իր ձեռաղիրներոլ մէջ»։ Այս ֆրագով 

ակնարկուած ոմ՚անք/ւ Աբեղեան ր ու ես ենք։ 

Աբեղեան, իր վերջին ուսումնասիրութեան 

մէջ յիշատակելով «ՆաՀապետ ՚Բուչակի "հի

ւանդին մէջ (յ այր էն^ մաաին գրածս, կ՚րսէ՝ 

«Այգ ենթադրոլթիլնր ան Հ ա լան ա կ ան չէ. 

"՛ԺԴ երգերր կարոդ էին ունենալ իրենց յա

տուկ եւ բնիկ Հայ կական եղանակր և դրա Հա

մար կոչուիլ (յայերէն, այսինքն Հայկական,» 

«Անշուշտ, կը գրէ դարձեալ Աբեղեան, այս 

բազմազան բովանդակութեամբ սիրու, գինու, 

Հարսանեկան, պանդխտութեան ել խրատա

կան երգերն ունեցել են մի աոանձնայատուկ 

Հայկական բան, այդպէս կոչուելու Համար, 

Դրա Համանման կոչում ազգի անունով՝ դըտ– 

նում ենք թուրքերի մէջ. «ՍիրաՀարական 

երդերէն անոնք որ ի Պոլիս յօրինուած են, 

շարքի կ՚ըսուին, ե անոնք որ տեղական են և 

կամ Խարբերղէն կամ Տի դր ան ա կ եր տէն կամ 

այլ քաղաքներէն կոլգան՝ Թիւրքի կ՚ըսուին, 

թէեւ ոմանք անխտիր շ արքի կամ Թիւրքի 
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կ՝ըսե%)) (ՀԱ՛ Է1 45ձի։ Ինչպէս թուրքերէն յօ

րինուած երգեր Թի Լ ր|»|ւ են ասւումՀ նոյնը ե֊ 

գեշ է եւ մեր մէԸ Հայրէնների նկատմ՛ամբ))։ 

Բայց Աբեղեան սա կարծիքն ես կը յայանէ թէ 

ւ)այէւ|>էՆ՛ երաժշտական որոշ եղանակ կաս" ոճ 

չի նշան ա կեր , ույ լ ոտանաւոր ի տեսակ մր ք 

տաղաչա՚իական ձեւ մը ՝ Հայոց յ ա տուկ , եւ 

թէ ((Հայրէնի կարգաւ» կր նշանակէ «Հա/կա

կան տաղաչաւիութիւն))։ Ես կը կարծեմ՛ թէ 

I) այր էն/» թէ՝ Հայկական ինքնուրոյն երաժըշ– 

աական ոճ եւ թէ ատոր Հետ կապուած որոշ 

Հայկական տ ա ղա չա վ։ ութ ի ւն կր նշանակէ» 

(( Եր աժ չտա կան ոճ)) ր սելով չենք ըմբոն եր որ 

բոլոր () այր ԷՆ ներր, որոնք միշտ նոյն նիւթին 

վրայ չեն յօրինուած, միշտ միեւնոյն եղա

նակն ունեցած ըլլանք այ չ թէ "՚նոնց եղա

նակը՝ իւրաքանչիւր նիւթի Համեմատ որոշ 

այ լա գան ո ւմե ե ր ո վ՝ յ օրին ուա ծ էր նոյն բնի< կ 

Հայկական որոշ երաժշտական ոճին, ՛կարգին 

( ա օ Ժ շ ) Համեմատ։ Հ այ ր կՆներու եղանակ

ներ ր դեռ չ են ո ւս ո ւմե ա սիրո ւա ծ ։ Տարւոք 

Ակնցիներ գեռ կան անշուշտ որ կը յ ի շեն Ակ֊ 

նայ մէ^ երդուած 1)այ ր կՆներու եղանակներ։ 

կոմիտաս վարդապետ լսած ու ձայնագրած կր 

անոնց մ է մին, թան կ ա գին կ տոր մը, ^ք՚րղի, 

Հ արըստի որդի, ծիլ ոսկի, ծառ արմաւենի» 

տողով սկսող, որ *Բուչակեան շարքին մէ ^ կը 

գտնուի եւ զոր քիչ ա ա ր բեր ութ ե ա մբ ճանիկ– 

եան ալ գրած է իր ՀնՈւԹիւՆք Ակն ԼԱ յ գրքին 

անտուն ին եր ուն շարքին մէչԼ իբր գեռ մինչ եւ 

իր ատենը ժողովուրդին մէ ^ երդուող երգ, 

բայց Կ ո մի տաս վարղապետ չէ Հրատարակած 

գժբադդաբար այդ երգին ձայնադրութիւնը։ 

3 ան կա ւ է։ է որ մեր այժ մեան երաժշտագէտ– 

ները Ակն ց ին եր ո ւ երգել տ ալով Ակն այ Հ ին 

1)այ (I \Հհներ Լկամ անաունիներ որ նոյն տա֊ 

ղաչալիութեամբ յօրինուած են^, այ գ շաՀե– 

կան ու անՀրաժեշտ ո ւսո ւէԱւ ա ս ի ր ու թ ի ւն ը կա

տարեն, Է֊՚չ ոՐ թէ ա յ դ Հին ու զուտ Հայկ, 

երաժշտական ոճը երեւան Հանելու եւ թէ 

այգ |) այր ԷՆ ներա տաղաչ ավւութեան վրայ ա • 

՚-ելի յստակ լոյս սվաելու պիաի ծառայէ։ թ՛է 

քյայ րէՆ բառով գլխաւորապէս երաժշտական 

ոճը կը Հասկցուի, ատիկա կ ապա ցուց ու ի 

ճանի կե ան ի սա տողերով. (< Երբ վ։ ե ս այ ին 

կոդմ՚ի խնամի կանայք աղջկան կողմը կեր՛ 

թան, ձեռաց թմբուկով տաճկերէն 4 Ց §ա– 

(|ԷՆ կ՝երգեն, յետոյ կր սկսին գովասանական 

երգերը որ ււովորաբար տաճկերէն են եւ ո– 

րոնց շե՜ր կ՚րսեն (Հ)* յ Ուրեմն վայրէն/» է՛ն ա֊ 

ոաԼ Հայոց յատուկ եղանակ է, քանի որ վեր

ջին ժամանակն/,բուն մէ^ այդպէս կոչուած են 

նոյն իսկ երգեր որոնց խօսքերր թուրքերէն են, 

այդ ե ղան ա կը՝ ան շուշտ առա $ կը յօրինուէր 

միմիայն Հայերէն խօսքերու վրայ որ որոշ տա

ղաչափութեամբ մր կազմուած էին։ Այգ աա՛ 

դա չ ա ւի ա թ եան կազմր ծանօթ Է մեզի,— թէեւ 

անոր կանոններուն ճշ դո ւմե ալ դեռ վէճ ի ա– 

ռարկայ է ։ Աբեղեան անով բաւական եր

կար օր էն դրա ղա ծ է իր ուս ո ւմե ա սիր ութ ե ան 

"՞էէ՛ ԷնչպԷո եւ ես ինքս ոՆսւ1)խո^ 4907 տար

ուան յօդուածաշարքիս մ՛է ք ։ 

Մենք երկու ((Հայկական)) չավ։ ունինքք 

մին միւսէն աւելի դեղեցիկ ու ճկուն, լայն ու 

ալեծուփ։ Ս ին այն է գոր Հ, Արսէն Բագրա

տունի շ արականներուս մէՓ գ աաւ եւ որով 

Գթեց իր Հոմերի, Վերգիլի, Սոփոկլի թարգ

ման ո ւթ ի ւնն ե րն ու իր ^ այ կր, լ\ՈՐ*՛ Հատա

ծով տողը (1, 2գ 3, 4, 4 — 5 կամ 4—4, 4—4, ն — 4 

կամ 4 4)։ 

՚Նորաքհ՚ւսշ արսակաւոր եւ զօրւսգւ ուիւդ առա

քինեաց» 

Վ առեցար զին ու (ագւոյն արիաբար րնդդեւք 

մանու, 

Վարդա՚ն, քաջ նաքաւտակ, ու* փոնեցեր րզթր 0 " 
նաւէին... 

Այս չաւիը՝ աւելի կամ նուազ կանոնաւոր 

կե րպով գործածուած Է մեր Հին ե կե գե ց ա կան 

երդերուն, շարականներուն մէչԼ միայն, Հ. 

Արսէն Ւ ա դրա տուն ի էն վե ր Հն ա կ ան ձեւ ստա

նա լէ եւ դիւցազներգական ու ո.ղ բեր գա կան 

քերթուածներու մէ ^ կիրարկուելէ առաք։ 

Ա՚իւսն այն է որ ՝Բ ու էա կ ե ա ն տաղերուն ու 

Ակն այ ան տուն իներ ուն մէ^ կը գան ենք։ Ա– 

տոր առածին օրինակը կը տեսնենք Նարե

կացի ի ա ա ղեր էն ո ման ց մէշ^, 

Գոնսւր վաուրն վառ առեւպ ի վենից վարսիցն 

աոիենից։ 

Նոյն չ աւիը գործած ած են նաեւ ՛հր ի կ, 

&ովՀ անն էս Պլուզ, Խա չատուր կե չառեցի, 

( 0 Ա յ ս ԺՐ ր առն ալ շարական բ ա ռին ա– 

ռա^ին վանկին 0եսւ կապ ս՛՛ունի Թերեւս։ 
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<^՝Րեգ"1՛ Ագթամարցի, քթաքարի ա Գնունցի, եւ այղ տաղաչափութեամբ գրուած քեր– 

Ցովասավ։ Ս եբասաացի իրենց աշխարհարար թ ուածներուս տողերու մէկ մասին մէչ\ ել 

եւ գրաբար քերթուածներէն ոմանց մէ ք. նոյն ոչ ամբողԼին, 7 5—5 չա։ին է մշտական 

չափով գրուած են « Աղե քսան ղր ու Վարքոին կանոնը, բոլոր տողերուն մէջ անխախտ (սա֊ 

կաֆաները մեծ մասամբ։ Այղ չավ,ն է 7 8, կալաթի։ թաց աոո լ թ ի ւնն եր է դատ որ յայտ– 

կամ աւելի ճիշտ՝ 7 3 ձ՛, Կոստանեանց •/•ու֊ նապէս արղիւնք են օրինակութեան սխալնե– 

չ ակեան տաղերը տպած է իւրաքանչիւր տո– րու)։ Այդ տաղերուն մեծ մասը այդքան 

ղը երկու տողի վերածելով (մինչ նոյն չավ՛ով տարբեր չափերով կարդալու կա ր ե լի ո ւ թ ի ւն ը 

գրուած Ֆրիկի, Աղթամարցիի. Կեչաոեցիի յաոաԼ կուգայ անոնց մէԼ կարճ բաոերու ղրե– 

տա ղեր ուն տասնեւՀինղ ոտքով տողերը Հրա– թէ տարամերժ տիր ա պետութ են էն. ընդՀան– 

տարակած է ա մրող չ մէկ գծի վրայ՝)։ ճիշտ րապէս մէկ, երկու, երեք վանկով են բաոե– 

չէր ատ. երկու Հատածներ/, . 7 ե 8 (երկրոր– բը, քիչ անգամ չորս, երբեք Հինգ, կարճ բա

գը՝ միշտ 3 — Տի բաժնուածի մէկ տող կը կաղ– ոեր նախ ընտրելու այղ Հակամիտութիւնն 

մեն, յանգը այղ երկՀատած տողին ծայրն է ալ, այղ ՚Բուչակեան տաղերուն եւ անս։ ո լ ն ի ֊ 

"Ր հը. զանենք։ ՚Բիչ անգամ յանդր կը տես– ներոլն նուրբ ու ճապուկ ե ր աժ շ տ ա կանո ւ– 

նոլի նաեւ առածին Հատածին վերշ\ր, բայց թեան, թեթեւ շնորՀալի գնացքին կր նպաս– 

ատիկա Աներքին յանգ» է եւ բացառիկ երե֊ տէ մեծապէս։ 

ւոյթ կը կազմէ, Արդէն, երկու Հատածները Այ գ 1 ո աղաչափ ութիւնն ել անոր րնկերա– 
միշտ սերտ կապուած են իրարու. հնՏաէս Ա– . , ,, , 

* * ՚ ւ ւ > ւ ւ ւ– ՑՈՂ, Դայն պատձառւորող ու ձեւաղերպող ռ– 
բեղեան ինքն ալ դիտել կա տա/. տոոր Ա՛լդ , ռ , , ւ ւ լ « լ , ւ< 

- ֊ւ ՝ ւ ւ ՚՛ • 1Լ֊ «/ / բաժ շտութ իլն ը ապահովապէս շատ Հին ե ն ։ 
տասնեակ վանկին մէ9 միաձո/ւ է եւ որո՜ հ– յ ,, - , , 

1 * «* – ւ ւ •։լ •> 1 լ լ –յ. դարէն առաշ ալ, ուր անոր աոաչին օրի֊ 
մաստ մը կը լրացնէ, իմաստով ինչպէս ներ– . . . - 1 լ։ լլ լ. ւ< 

.*..՝* ՚ 1 ՚ նակը կր գտնենք Նարեկացիի տաղերէն ո֊ 
դաշնակութեամբ՝ այղ երկու Հատահնե րն ր , . ., . , ռ լ 

•՚ • ւ ւ 1 Ժանց ժէչ, այդ չավւր թերեւս գոյութիւն ու֊ 
անբաժանելի են ել միասին է որ տողր կր , , -֊. , • , < . < . լ , րլ , լ ռ -

՚ * ՚ ՚՚ ՚լ նէր։ թերեւս ան նոյն իսկ մեր Հեթանոսա– 
կագմեն, Հ . Ակին ե ան կ՚առաչարկէ 2 – 5֊ 5 – 5 ե ֊ ձ ն ,֊. 9 ե - ֊. - •< » - • 
չորս Հատածի բաժնուած տեսնել այդ տողերը. 

կան շրԼանի դուսաններէն յօրինուած է եւ 

քր իստոնէա կան շրջանի երգիչներէն պաՀ– 

պանուած. ան ապաՀովապէս նախ յօրինուած 

Գիշեւ-Ա ֊ ե ս ի քուՕ է՛ի—իւք ա-տիս–ականջն եր է երգելով ու երդուելու Համար, ու յետոյ 

ի թաց. Հմուտ եկեղեցական Հեղինակներ եւս զայն 

գործ ածած են քերթողական ղրաւոր՝ խրա

տական, միսաիքական կամ վիպական՝ ար֊ 
Ա,դ տաղաչափութեամբ յօրինուած տա– 

՚ ՚ տաղրութեանց ժ էջ՛ Ւայց ժողովրդական ա -
ղերուն մէկ մեծ մասը արդարեւ կրնայ նաեւ /..».« 
՚ •* * շոււլներէն մաս Աը գալն շարունակած են 
այդպէս չորս Հատածի բաժնուիլ, ր այց ոչ . . • ; . .... 

* * * •֊ պաՀպանել (ս ասն ա լոր ա պէս Ակնայ շրջանին լ։ աո ո ո իսկ ա/ս կամ ա/ն ր ա ո ր երկուքի 
Բ"Լ"Րռ– V Ղ յ Ղ մ է 9 ) եւ անտռւնիներէն շատերը այդ չափով բաժՆել եւ շեշտռւած վանկը նախորդ միա֊ . 

(եւ ա/դ ե ր աժ շտո ւխ ե ա Ա թ) /օրինուած են. ա/դ վանկ բառին միացնել՝ աոաջին երկավանկ <• / Հ ք \ Բ Բ)Հ Ր Բ 4 Դ 

, չափով ես սառ ւ. \ո*– ապահովապէս ս ոյս ե ր ա– Հաաածը սաանալու Համար; — ինչպէս կ ընէ . 

ժր շ ա ուքժ ի ԼԱՍ ուս էիս) ՛ք՛ո։ ) ա կ ե ան ռո/որ Հ. Ակինեան, բռնազբօսիկէ եւ տողերուն « < ՛ 1 լ ձ « , ւ ւ 
. . , (( Տ ա ։ ո էս Հւսե՜րր որ իսՏաէս արդէն ս կ ա ս։ ե ո ի բնական ներդաշնակութիւնը կ՛ա.րէ, Կարելի 1 լ՛ ՚ ^ . . 

« / ա ւ աս ա ա Լս ե ո դուե։ո մ /օրինուած ու ռերա– է նաեւ, ինչպէս աաենով հո ինքս \\Նակ\\տի յ ՚՛ * 

,, , , ն առի ա ւան դո ւթ ե ա մս աաՀ աանուե ւ է ։եաու մէջ դիտել տուած էի, 5—0-5 չափը գտնել "լ ռ լ \ լ - ֊ լ – 
յ ի շ ո դ ո ւլժ ե ա ս բ գրի ա ոն ուա ծ են։ 

անոնք մէՀ. 

իժ ո ւար է որոշել ճիշա թուականը ուր 

սաեղծուած է ՚Բուչակեան Հայրէններու սկըզր– 
Գի Շ ե ո Ա հօ ի ք ո ւ ն ֊ հի, իմ ս ո տիս ֊ ա կ անջն եո ա ա ր ր Ա > Հ Ա լ ի ն ե ս յ – , կ ը ղ ր է թ է ժ գ 

1՛ ք Ա 1 9 * դարէն աւելի Հին են, առանց փաստ մը տա

լու (թերեւս տեսած է ԺԳ. գարու ձեոագիր 

Բայց այդ ձեւն ալ կը ներկայանայ մը որու մէջ արդէն գտած է այդ Հայրէննե– 

•Բուչակեան տաղիկներուն, ան տ ո ւն ին ե ր ո ւն բ է ն յ ։ Կրնան ատոնք ԺԳ., ԺԲ., ԺԱ. գարէն իսկ 

Fonds A.R.A.M
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Ը֊ԼԼաԼյ ս"^էս պարագայի մէ^՝ Սելճուքեանց ար֊ 

շաւանքէն յեաոյ 9 որովՀետեւ՝ ինչպէս րսած եժ 

«Հատրնտիր է^եր ՚Բուէա կեան ա ա գա շա ր քէն)) 

Հատորիս յառաջաբանին մէԼ^ թուրքերէն բա

ռեր եւ թուրքերէնի միջոցով մեր մէ^ տա

րատուած պարսկերէն ու ար ա բեր էն բառեր 

բաւական բագմաթիւ են ատոնք մէ^ մինչ Ժ՝, 

գարուն եւ անկիս առաԼ մեր նախնեաց գրա՛

բար ո տան աւոր ու արձակ արտադրութեանց 

մէ^ արաբ ու պարսիկ բառեր Լբաց ի Արշա

կունեաց շրջանին Հայերէնի մէջ մտած ու 

Հայացած պաՀլաւիկ բառերէն) չեն տեսնուիր։ 

ինծի կր թուի որ այղ Քու) ա կեան տաղեր ր 

առածին ան գա մ ձեւակերպուած են Ակն այ 

շրջանին մէջ, Անիէն ու Վա սպուր ա կան էն Հոն 

գաղթող Հայերու մէ^էն ծագած մեծատաղանդ 

գուսանի մր Հանճարով, ա՝ յ՝ դ ա ա դա չա փ ո լ– 

թիւն Ա, ա յ Դ եր աժ շտութ իւն ր, այղ տ աղերուն 

բաղկացուցիչ Հիմն ա կ ան տա բրեր էն ոմանք՝ 

անոնք բերած են ապաՀովապէս Անիէն ու 

Վասպուրականէն, բայց ՛է*ո ւ Հ ա կ ե ան տ ա ղի կին 

ներքին ինքնայատուկ դեղեց կա ղի տա թ իւնր. 

ա՛յնքան տարբեր Նա ր եկաց իի Հ Մ աղիստրոսի. 

Վարդան Անեցիի, Շ ա ր ա կանն ե ր ո ւ9 նոյն իսկ 

Ֆրիկի– Կ ոս տ ան դին Երղնկացիի բանաստեղ

ծութեանց գեղ եց կա գի տ ութ են Էն ք պէտք է 

վերջնական կա զմութ ի ւնն ստացած ր/չայ ա -

րեւմտեան Հայաստանին մէ^ որ բիւ ղան դա կան 

տիրապետութեան տակ էր - ու թ էաէ տ յ ոյ ն 

Ալեղուի)) ո և է ագդեցութիւն Հոն չի տեսնուիրդ 

կր գգացուի յոյն ճաշակր֊ նրբութեան ու Հա

կի րճութեան ա տ տ ի կեան ձգտումր ք ժողովրդա

կան ու գուտ Հ այ կա կան մտ այնութե ան մր ք 

զգայնութեան մր եւ ա ր տ ա ք այ տ ութ ե ան ձեւե– 

բուն աւելի փափուկդ աւելի կատարեալ կնիք 

մը տուող։ Հոն կան նաեւ պարսիկ ու թուրք 

բանաստեղծ ո ւթեն էն փոխառիկ տարրեր ք 

իքՒրքաց տիրապետու թ ե ան տակ գտնուող ա– 

րեւելեան Հայաստանէն բերուած, բայց կր 

բաւէ բաղդատել ալդ տաղիկն երր պարսի կ ու 

թուրք դա ս ա կան կամ ժողովրդական Հին բա

նաստեղծներէն ո եւ է մէկուն արտադրու

թեանց Հետ՝ ղռալու Համար խոր տարրերու՛ 

թիւ֊՚՚ւր այղ Հայ բանա ս տ ե ղ ծ ո ւթ ե ան ք որ ն ի ւ– 

թական դարդեր ք պատկերներ^ ասութիւններ 

առած է միայն դրացի Հեթանոս կամ մաՀմե– 

տ ա կան ցեղերէն^ բայց խորքին մէջ մեացած 

է Հայ, քրիստոնեայ, ու նոյն իսկ ռՐԲ Հեթա

նոսական Հին աշխ ար Հէն Հոն արձագանգներ 

կր լսենք՝ այղ արձագանղներր «Հայ)) Հեթա

նոսութեան ոլորտէն է որ կուգան Հոն ու կր 

ներ դա շնա կուին քրիստոնեայ Հայ ութ ե ան 

մտ այն ո ւթ ե ան Հետ։ 

Հայրէններու եւ անտունիներու բանաս֊ 

աե ղծ ական գանձին վրա/ անսպառ ուսումնա

սիրութիւն կայ Ընելիք* Անոնք քննութեան 

նիւթ կր Հ այ թայ թ են մէկէ աւելի տեսակէտ

ներով։ Աբեղեան իր վեր Փին րնդարձակ յօդ

ուածներուն մէջ արդէն իսկ շատ կարեւոր ու 

Հետաքրքրական դիտողութիւնն եր րրած է9 

մասնաւորապէս այդ տաղիկներու դարէ դար 

ո Լ գաւառէ գաւառ բեր ան ա ց ի փ ո խ ա դրուելով 

կրած լեղուական ու նոյն իսկ շարադրական 

վւ ո փ ո խ ո ւթ ե ան ց մա ս ին ։ Ես Հոս, Հ ա կիրճ րնդ– 

Հ ան ո ւր տ եսութիւն մր միայն աղեցի տալ 

այդ մեծ ու բարդ նիւթին վրս/յ՝ ՚ք՚աչակեան 

քանի մր ան տ ի պ տաղերու Հրատարակման 

աոթիւ։ Ան ա ()ի Ա.ի րնթերցողներր Հրճուանքով 

պիտի Հոտոտեն ան շուշտ այս նոր գտնուած 

ծ աղիկն երր Հ այրէններո ւ ք՝ ո լ ր ա ս տ ան ին ^ որ 

մեր Հին բան ա ս տ ե ղ ծութ եան րնդՀանրապէս 

մռայլ կամ ծ ան ր ա խ ո Հ ա մբող ջութ եան մէջ 

կր ներկայացնէ գարնանագեղ կենսալից 

Հ մայի չ դրախտ մր Հ այ սրտին ու Հայ Հան

ճարին ամեն էն ներքին ա լքեր էն բղխած։ 

Ա. ՋՕՊԱնԵԱն 
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ԱՆՍ, ՀԻ Տ 

ք Ո Ի - Զ Ա Կ հ Ա ՚ հ Տ ՛ Ա ՛ Լ Ե Ր 

Խիկար առեր է (/) րզր։ոՀ՚1ւ ու վարւէիէւ աակրհ կւււ Հը/՛է՛ 

Պլպուլն սիսրււ ղ լարձ կ՚սւնէ՝ «Զքո աղէ1խ Աստուած՜ վրճարէ))։ 

էպրէՀքւ (2) քաշեր յլզկացիէւ^ւ, րզվարւէթ։ տակրէւ կու կտրէ, 

Պլպուլ1ւ ի վարգիՊւ սիրուե ւլէր վիղիկ^՛ յասաՀ կու բերէ, 

«Զարկէք պլպուլթ՛ շլՊւիՊւ, թող իր վարգրէ։ ցաւ (3) չի քաշէ»։ 

1''էկարր լւաՀ ե է աւլեր ու վարդին արճատր կր ՀՐ^" 

Պլսլուլէւ անցուդարձ կ րնէ ու կ՚րսէ՝ ԱԲտրրըդ 1՝>ստուահ Հատուցանէ)՝)։ 

էսլրեՀՀր կացէնր քաշեր վարդէն ար ւ) ա ար կր կարէ, 

^1աւՈԼ1Է\ վարդէն սէրովն էր վդրկն աոաՕ կր րերէ, 

«.Պլսլուլէն շլէնքր զարկէք, թող էր վարղր ցաւ չքաշէ))։ 

* * * 
Այսօր ի յիս ւք՚ի՛ ի՚օսիք, /""// ունիս՛՝ որ ի՛նձ հե՜րիք է, 

ԼԱոցած՜ եմ՝ (4) չարխիՊւ յետոյ որ սրլա՚քրն կէս քաւկի է. 

Առած՜ ու ՀՀեքիւՐ տարած՜, 1։ա ասաց՝ «Ասլրելոլ չէ (5). 

կարեր է սրտի՚՚1ւ երակՊւ, ա չերու1ւ տրիւ՚Ո կու կաթ՜է»։ 

Աչսօր էնհէ Տի՛ էւսսէս, էս՛ս ո՚ունիՏ որ կր րալէ էնհէ, 

Իոռ ու.ահ եՏ աչն աղեղէն որուն սլա քո կէս ունկիի <ւ"փ &անր է. 

Զի" առին բժիշկի տարին, ան լլսաւ « 1\սիկա ապրիր, 

Սրաին երակլլ կարեր է, աչքերէն արիւն կշ կաթի;» 

Աժ"– ՚է՚՚Գցէդ՜ (Պ Ւ 4աժ1՛ Կոլգի^ զէ-չ ՚"եսայ բշրուա մ՛ի բաէւի, 

կալիկ՛ն այլ ի ձեռքն առեր կու ստեւլծ՜էր սուրա թ ւՐի քա՛նի. 

կաւիկՊւ ի չլլլրուսա ( 7 ) ասաց՝ «Մի՛ դ ւաոար ողորւՐ ու Լալի, 

ՎաղԳւ ու ւՐէկալ օրն ասեմ՝ քու սուրաթՊւ ի յիս ՚նրւՐա՚նի։ 

Շյււ փողոցէն վար կուգաչէ, երր տեսաչ րրուտ Տր որ կր րանէր, 

Գաւն ալ ձեէլըե Էր առեր ու քանէ Տր^ ղէՏք կր ստեղհէր. 

Կաւո րրուտէն րսաւ «Ա է՛ ղատէր ողորս՛ ու լալէ. 

Վաղր կաՏ Տէկալ1§ օր քու դէՏքդ ալ էնհէ սլէւոէ նձանէ։)) 
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ԱՆԱՀԻ Տ 15 

ձ Ա Յ Ո Ւ ձ Ի Մ Ը 
նկար ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱն7> 

* * * 
Աոսւսւ ։ոհ ի վերէւ ի վրկայ որ ղքեղ ՚ք՚էկ Արուով կւււ սիրի. 

Յահկս։ր& որ երկուք չ իքւէր, Պ։ա ՀՀաւքէւր զւՐԷկի1լն ու ւ)՛՛որթ՜ի, 

ՏարեէւԷ1ւ շիշաէւ սու՛նի թւււղթ Գ1Լրի Է Ք^՚Գ "՚-ղսւրկի, 

«Ա՛ռ. կարգա՛, կօւլէ՛Է, ու ուե՚ս ԷՒԷ ւիըրաւէ էքէւչեր կսւ քաշի։ 

է1ւււ/ււււա<՝1 վերէն ՚/՚/՚"( է որ ք>եղ Տէկ սրտով կր սիրէի. 

Եթէ բսնկարհ ՚^էկր ^1՚Դ՚։լ–^ Լ՚/ք աՐ ( ^ ) ՛ հ\Լ Հասնէի ու ա^դ Տիւս ս՚էկր կր մորթէի, 

ԱրիւԳւր շրշր կ առ՛նէի, ա1ւով նաՏակ գրելով քեղի կր դրկէի, 

« Ո ՚ ւ ւ , աղուո ր, կարդա ո ւ աե ո թէ Ք°դի ՀաՏար ինչե՜ր կր քաշես՛)); 

* • • 
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ԱՆԱՀԻՏ 

Հոգիս ի մ՚արւ/նոյս ելաւ, ՛նա նստայ առՀեւ1ւ ու լացի, 

«Ա՛ժ հո1էԻ՛ Գ"լ " լՐ կ՚երթաս, երբ քե՛նով եւՐ ես կենգանի. 

Հոգիս ի ւ1 արս՛նոյս ասաց (9) « ծ « րզքեզ /սիսա կարգ֊ու գիտի, 

Երք սաւնՊւ ի քակել աոՊւու, տէրրՊ։ Պւերէհւ այլ ի ՛է՛ չ ^ " ^ ՚ ուէփ։ 

Հոգիս ՏարՏինէս ելաւ, նստաչ առնելն ու լացի, 

«Ա՛յ Հոգի, գուն ո՞ւր կ՚երթաս, երր ես քեզՏով Տիայն կենդանի եՏ»։ 

Հոգիս ՏարՏինիս րսալ. «Ես քեղ աՏրաշէն կր կարհէի. 

Երբ տունր կր սկսի քակուիլ. տէրն ա յ յ եւս Հոն ինչ րան ուսի»։ 

7է 

Զաշխարհս ես ի ժուռ եկի, քան զսէրն սՈւուշ ի՜նչ ուտելու, 

Հրաքար ու Պւասլաթ կ՛ասեն՝ մօտ ի սէրլ՚հ դասն ու թ՜րթու. 

Ով (10) սիրու տէր չէ եղեր, ԷՒոզ ուտէ րզՀամ՚լհւ առ՛նու, 

Եկեր ւրււր ի ԱՀ ւՐր առեր Հոզթաւտլ թ՜աւալ կու տաէւիէ 

ԱշիէարՀս աՏրսգը Ջան եկաչ, սէրէն անուշ ուտելիք չգտալ, 

Շաքարն ու վանաՏիրգր սիրոչ քով դառն են ու թթու. 

Ով որ սիրոլ տէր չէ եգեր, թալ ուտէ ու Հա՚ւՈւ աււնէ. 

՚Լարիսլ Տր եկեր ՜ճաշակեր է ու Հոգուն վրաք թալալ թաւալ կոլգալ։ 

* • • 
Հեա Հոգուս ի վեր թրռայ քււնելու եւ արգիլելու. 

Զերգոււ/՚գ ի քերաՊւգ առիր՝ «Երթալու եմ՝ չեմ՝ կենալու՝». 

Երթ՜ա՛ս ի ղարիսլ աշխարհ ի յօաար երկիր ի Հեռու, 

Լա՛յ սրւոիկգ ու զիս ուղէ, չի կտրի՛ աչերգ ի լալու։ 

Հոգեա կս, վէ՛ր է1ս1ւոՀ1ո1ւ1՛ րո֊նելու որ չերթաս. 

ԵրգուՏր րերանգ առիր՛ էձՊիտի երթա ււ, չպիտի 1լհնսւ,՝)». 

9"1ւա ուրեւա գարիսլ աշիւարՀ, գնա Հեռու օտար հրկիր, 

Թոդ յ ա յ Հոն սրտիկգ ու գիս ուղէ, թող արցունքն աչքերէդ չկտրի։ 

Գիշերս ես ի գոլրս ելայ, գալն ի ձեււն երթ՜այի գի՛նու, 

իմ՛ եալհւ է լ ի գէմ՝ ելաւ, զիո ի յիր տունըՂւ կու տա՛նի։ 

•Բու սէր՛ն իմ՝ սրտիս մ՚ԷՀլլն կու այրի զէտ Հում՝ ՜ճքրագու, 

Արտասուս յերեսս ի վար կու թավւի զքքէւչ գետ ու առու։ 

Այս գիշեր ես դուրս ելաչ, ձեռքս գինիի կում Տր րռնահ կ՚երթայի. 

Ս՛իրականս ալ գէՏս ելաւ ու գիս իր տոլնր կր տանի ։ 

՛Հու սէրգ լ>՚5 սրտիս "՚էըււ Ղ՚՚՚՚ՏԲէ Ի՚^ձ՚Ղ^" Հոլս՝ ճարսլ, 

Ար^ունքր երեսս ի վար կր թավւի զերգ գետ ու առու։ 
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ԱՆԱՀԻՏ 1 7 

Ա՛յ է֊ք Հաւաաի1չ Ասսւոււո<Ւ, չր ձրգես ի ձեռը1ւ սիրսւ, 

քիէ ձչլւէեււ է ձեււլՈւ ււիրւււ, ւՐի՛ ձրգեր ի խաէքսի (11) լեզու, 

քՒԷ իւ ու լ իւ ի լեզու ձրւէեււ, իւՐ ւՐաՀու օրր ւՐօտեցու (12), 

ԳրլոՎսրս ւրրնեւՐ ւ1՝եււ1ւիւ1՝ որ Տլլգայ երեսս աւՐօէէՒու։ 

է)՛վ ըՏ Հաււոաոահ \\աոու.ահս, զէ" " ր / ՚ " | ֊–եռքը ձի ձղելէ, 

Եթէ սէլաչ –էեռքլլ ձգես, ձր՛ ձղեր ղբ" աՏե՚նուհ ո.եոա՚եո. 

Եթէ ղի" աՏե՚նուե բեոաՆո ճղես, Տարուանս օրը մօտեցուր, 

9՝ռ*1յէ երեսս անօթով չսլաւոահ՝ ղլոլրյս ւրնեճ ու ՏեռՆրՏ։ 

(Մնացեալը յաջորդով) 

ձԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՐԵՐԸ 
նկար՝ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱնԻ 

( 1 ) Ձեռագիր՝ առեւ՛ ղրանն։ 

( 2 ) Լ-պրենր, սակադրուրեամր իմաստուն Խիկարին, ժողովրդական դարձած չար մար

դու ւքր անունն ըլլալու ե։ 

(3) Ձեռագրին մեջ «ցաւ–» կր ււլակսի; 

( 4 ) Ձեռ. խոց աձեմ։ 

(5) Հոս վանկ ւքր կր պակսի։ 

( 6 ) Ձեռ. Փողնեդ։ 

(7) Ձեռ. Ի բորոտն։ 
(8) Այսինքն՝ եթե սրտիս ւ1եկ ւքասր ուրիշով գրաւուեր։ 

( 9 ) Ձեռ. Ի մարմնոյս երու։ Օրինակա թեան սիւայ մր րւյայու ե (աս։ Այստեղ Տոգին ե 

ՈՐ պատասխան կուտայ մարմնոյն, րառն «ասաց» ըլ|ւս|ու ե։ 

( 1 0 ) Ձեռ. Ով ՈՐ սիրուն տեր; 
( 1 1 ) Ձեռ. Մի ձգեր խալխի։ 

( 1 2 ) Ձեռ. Մօտեցուր։ 
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ԱՆԱՀԻՏ 1 9 

Ի . տ ւ ւ Ս Տ ւ ւ ն Ի Ն Կ Ա Ր Ի Չ Ն ե Ր Ը 

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ, Ե՚ԼԻՆկ ԹԱԴկՈՍԵԱՆ, ՍՏԵՓԱՆ Ա՚ԼԱՋԱՆԵԱՆ, 

ՎԱՀԱՆ ԳԱՅՖԷՋԵԱՆ, ԳԱԲՐԻկԼ ԳԻԻՐՋԵԱՆ, ՍԵԳՐԱ֊Բ ԱՌԱԲԵԼԵԱՆ, 

ՅԱԿՈԲ ԿՈԳՈԵԱՆ, ՏԱՐԱԳՐՈՍ, ԱՆՈհձ ՍԱԳԻՆԵԱՆ, Վ. ԱԽԻԿԵԱՆ 

Հա յաստաՊփ Պւկար ի չՂւ ե-

րու կեՊււէանագիրներսւն այս 

խմ՚լւաւորոււՐր մ՝եղի ղրկած՜ 

է մ՛եր աշխատակից Պ– Ա֊ 

րամ՝ Երեմ՛եա՛ւ։։ Այղ֊ ՚է՚կա֊ 

րիչՂւերէՂւ ոմ՛ա՛նք հա1ւրածա– 

քւօթ եՂւ արւէէէւ՝ գէթ սւ1ւու-

՚ն ով՝ ամկւողշ^ Հտյութեսհւ, 

այլք ղ֊եոՀ քիչ ճանօթ ար

տասահմ՛ա՛նի մ՚է^։ Պ– Երեմ՛֊ 

հա՛ն ղրկած՜ է մ՛եղի ՛նաեւ 

այս ՂւկարիչՊւերէ՚ն իլրաքսւն– 

չիլրի– վրայ Հ՚-՚Ա՚ր– ԿեՊ։– 
սագրակա՚ն ծ՜անօթաւէրու– 

թիւ՚ն՚ներ եւ անւքէւց կարեւո

րացս յՂւ գործ՜երէՊւ աՐանց 

Լուսա՛ն կ արՂւերր։ 

Այ" թ՜իւով կր հրաաա– 

րակեէւք խ մ՚րաՂ։ կարր. Մ տր– 

աիրոս Սարեսհւի մ՛ասի՛ն ծտ– 

Պւօթագրուի)՝ իւՂւր եւ այւէ 

մ՛եծ՜ արուեստաղ-հտի՚ււ ղ֊սր -

Ներէ՛ն ոմ՛ա՛նց վերարտագրու– 

թիւնր։ ՅսյՀոր/է թիւերու1ւ 

մ է^ պիտի ՀՀրտտարակե՚նք 

հետղհեաէ մ՛իւս Պւ կտրիչնե

րու կեէւսաւէրակա՚ււ ր եւ ա. 

՚նոՊւց լէսրծերէ՚ն Պւ շան տ կու

լից ՚նւՐուշներու վևրտրտտ– 

ղ֊րսւթիւ1ւր ։ 

Ծ Ա Ղ Ի Կ Ն Ե Ր 
( II տադաւա՝ւ Փարիզի ւ1եօ ) 

՚՛ կար՝ ՄՈՐՏՐՐՈՕ ՍԱՐԵԱ՚ԵԻ 
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Պ– ԵրեւՐեան քա՛նի ւ/՚չլ ուա րի առաՀ 

3Ոէ1 ՀաքհնԷս Պօզոսե սաի Հրատարակած Արա– 

գած երկշաբաթաթերթին զրկահ՜ Էր արգէք։ 

10. Հայաստաքփ ՛նկարի չներուԳ։ եւ արձտ ֊ 

քյագործ՜քւերուս վրայ շարք մ՛ր յօգուտհքւեր 

պատկե՜րներով զարդարուած՜. այգ յօղ— 

ուահ՜քւերր յեւոոյ Հատորի //*ր մ՝ ԷՀ ամ՚փուի– 

ուան՜ է ո յ ս տեսան Արադած^յ խմ՚րագրսւ. 

թեան իւնամքով Պ՚֊ւա կերք։ երր զոր մ՚ե– 

զի ղրկած՜ Է Երեմ՛եան, ամ՝ենամ՝հն՜ ։Րա– 

( 1 ) Հ այ ՛Նկարիչների Ալւքանաիւո, (ապսպրեց 

Արաս՞ է»րեւ1եան, պատկերազարդ քւրատարակու– 

թիւն. 1 9 2 6 , Փարիդ։ Գին՛ Ֆրանսա եւ դ՚ալուք> 

ներ՝ 4 0 Ֆրանք, արտասանման՛ երկու տո|սււ՛։ 

Դիւ1ել՛ Օ. 8օ§հօտտւՅՈ, 2 8 , 1 Ա̂6 Տշւթտոէտ, 

Ր&ոտ. 

սամ՚լւ չեն երեւցան \Նադ\ւ\հիք։ մ՝ԷՀ ոչ ալ 

ւււ-րիշ ւ։ եւ է Հան գէսի ւՐԷՀ, մ՚իայք։ ւՐէկ 

քանին \Նոպահի Հրաաարակութեքւէն վախ 

առի սո։ 

՛Ներկա յ խմբանկարին մ՚ԷՀ Հաւաք, 

ուած՜ եքւ Հայաստանի տազսքնգաւոր ք/կա

րի չքւերէն շաաերր, բայց ոչ ում՛եք։քր։ Հո՛ն 

կր սլակսին օրի՛նակի Համար ֆաէտս Թէր֊ 

լէւքէղեաք։ որ երկու աարիէ ի վեր Երեւա՛նի 

՚1՝ԷՀ կ՚աշխատի եւ 1լ արտագրէ, Գրիգոր 

ՆարբաբՀեան որ թ՚իֆլիս կր մնայ եւ Հայ 

նկարիչքւերու խում՚բիք։ ւՐԷՀ իր յատուկ 

տեփ։ ունի. <կ. Երեմ՛եան մ՛եզի խոստացան՜ 

է այ" խմբանկտրիք։ մ՚ԷՀ պակսող արուես

տագէտներուն ալ կենսագրական ր եւ գոր. 

ձ՜երէն նմ՛ուշներ զրկել Անանխին։ 

տ ա ս ն ի ՆԿՍԼՐԻԶՂւԵՐԸ 

I - ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐեԱՆ 

Հայ նկարչութ՜եա՛ն նոր Հոսանք ի ինք -

քւատիպ քւկարիչք։ է Ա՝՚. Աարեանր, որ իր 

վրձինով յայսւնի է ոչ ւՐիայք։ քհուսաստա– 

նոււՐ, այլ եւ կլրոոլա յոււՐ։ 

1)1Ո իր ար։ ե ււասվ իսկական Արեւելքի 

նկարիչն։ է, եւրոպական նորագոյն տեխնի

կայի օ գտա գոր հ՜ում՛ով։ 

Երեսուն տարիներիս ի վեր հ՜ասայում՛ 

է քւա այգ արւեոտին։ Այգ երեսուէ։ երկար 

տարիների րք/թացքում՛ ք։ա Հա յ քւկար չու֊ 

թեան ասպարիզում՝ կարեւոր նւա^ուէքներ 

Է արել։ Ա՚եղաքւում՝ քոս աոաՀիք։ քւկարիչք։ 

Է, որ առանձէւապէս ուս ուսն ս։ սիր ել է Հա. 

յաս ա ան ի ու Արեւելքի գո յէւերն ու ձեւերր 

եւ նրանցից կերտել է իր ինքնուրոյք։ ար. 

ւեստր։ 

%րա արւեստի աստի՜ճա1ւական զարգաց

մ՛ան պատմ՚ութիւ1։ր կարելի է բաժաքւել 

Հինգ գլխաւոր շրջան՛ների։ 

ԱււաՀին շրՀանն րքոլգրկում՝ է 1900– 

1904 /</•• Այ՚է ժամ՚աքւակաւՐիՀսցշ քւրա 

գպրոցակաքւ աղգեցութ իւնքւերի եւ մ՝իաժա– 

մ՚ա՚ււակ նկար չակաք։ կազմ՝ ակերսլութեաքւ 

շրթան՛է։ Է, որ աոաքւձնասլէս տրաւս յա յ– 

տւսւմ՛ է Ա՚ոսկւայի Գեզարւեստակաքւ ՚հրպ– 

րոցում՝ ։ 

իրկրոբգ շրՀանք։ սկսւում՝ Է 1903 

ի/ լից։ Աարեանր Ա՚ոսկւայից աՊւցնում՝ Է Ե՜ 

րեւաք։։ Հա յաստաքւի բքւութ՝իւէւր, արեւլլ, 

աօթր, Հարթ տաքփքքւերբ, Հասարակական 

եռուզեռր գերազաքյցօրէք։ ազգում՝ եք։ նրա 

վրայ։ Նոր ասլաւորուէժիւէհւերի ազգեցու 

թե ան Պւերքսյ բեկում՝ է առաՀ գալիս ՛Արտ 

մ՝ ԷՀ* Ռէալ ի սաա կան տեսարաններէ։ այլևս 

չեք։ գոՀացնում՛ նրաէւ եւ ք։ա րէմլնոււՐ Է ո– 

լսւնումհերի եւ ձեւակերպումներու քար աշ– 

խարՀր։ Ակսւում՝ Է նրա Համար ռոմ՚աքւաի– 

քակաէւ, ֆանտասաիքական տրամ՛աղ րու -

թիւ1։ների մ՛ի քար շրՀան։ 
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ԿԵՆԴԱՆԱԳԻՐ Ա. 9.Ի (ՓԱՐՒԶ, 3 927) 
1>կաչ>՝ ՍԱՐՏԻ՞ՈԼ– ՍՈՐԾԱնԻ 

1911 թ՜ւէ՚Ա IIուր1։ ամս աւել ի կաժար– 

ձա1լ թռէչքՊւեր է գործում՛։ Արւեսսփ կ րա– 

կով ււհււիաւ ։/՝ է (;ղ իսրւաււ եւ ւււսուեՂւասէ -

րուժ էսկակւււ՚1ւ Արեւելքի կուլա ուրոյն 

եւ ոճր։ 

1013 թւէ՚-ւ ՛նա ուղեւորւուժ Է գէպ է 

Պարսկասաա՚ն։ ՇրՀում՝ է էք*"1էլ17> Ռուշսւ, 

՚ԼազւէՊւ, քՒԷՀլւսւ1ւ, Բաււֆռուշ ել ՚հկարւււ ւՐ 

։լ/ իււա որապկ ս պարսկական կեսՈւքէ յաա– 

կսհ։շական հՀեր1ւ ու աէսլերրյ 

1914 թ՜՛ Աարեւսէւլլ հ՜րագրուժ է սքհց– 

՚ոէլ Հ՛1"/ կասւաւքն աւելէ գէաակսհւօր1^1ւ ու– 

ւււււ Տնասէրէ/ ա Համար Արեւելքէ կ Լ ա՛հ / ր: 

Աակա յ1ւ ՀաժաշէսարՀա յէ՚ն սլաաերւսւլմր 

էյորսւաԼ ում՛ է ՛նրա յոյսերրյ 

191Ց—21 թ լակա՛ն լէ ՛նրա անկւՐա1ւ շրր– 

2յւՈւ1ւ է։ Այ՛լ ձ՚՚ւ՚Ր՚՚Ր՚Ւ Հ ր Հ ֊ ֊ ՛ ֊ – ո լմ՝ ՛նկար ուժ 

կ էւս։ ոլաաակակսւՂւ կերպով։ Այգսլէս եէւ 

ոաէպուժ Պւրա քաղաքակա՛ն կւս՚նւչ ամ՛անք– 

Ղարրյ 

Գալէս է 1921 թ ւակա՚/ւր։ Հոկաեժրելփ 

ժաժաէււսկա շր^յյքէքէւ Է գա։ Այգ շրՀա՚1ւուժ 

քաւ Նոր ՆաԷսէշեւսւնԷւյ ոյէւցէւսւժ է Էքրեւա1ւ։ 

1923 թ– ժաււքւակւյուժ է Նէւ Եորքէ «Ռուս 

Նկարէչէւերէ Ցու՚յաՀա՚նգէսէ՚ււ», 1924 թւէ՚ն՝ 

Երեւանէ «ԱււսւՀ՝ Լա Գարէւսւնայի՚ն Պաւոկե– 
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րաՀանգէսի՚ն)), 1926 թ ւին՝ Ա Հայ ասա ա՛ն է 

կերպարւեաոից արիաւաաւ ււրհերի րՊւկ.)) ա– 

ռաՀ^ին գրաֆիկա կռա սլա սւկերաՀսւնւիէ սի՛ն։ 

\ԼյնուՀետեւ անցքաււԲ է ֆարիդ, ուր մնոււՐ 

ւք՝ի աարի, ցուցաՀոք1ւգէ ս է սարքում՝ եւ 

գյնաՀաւուոււՐ էիբոհ։ւ։ակա՚1ւ ւՐամ՚ուէից, իսկ 

այժւՐ ՛նա կրեւաՊւ է ։ 

Այսօր Աարեաքւր սերուօրէն կապւաՏ՜ է 

ՀայաստսՈւի Հող ի եւ Հայ ժողովրղ֊ի Հեա։ 

Նա ձգաոււՐ է ւէոյքւի վերաճ՜ել ոաեղՆա 

գ-որն՜ող այւէ ժսղսվրւէի նոր կեա՚էւքի եւ ո– 

ւէու Հիմնական ւՐօմ՚հԳւսաերը։ «ՏաՊ/կանում՝ 

եմ՝ աւելի իարաւիւել եւ Հիմնաւորել աշ– 

խաաւսհյ՚1ւ1,լա, —ասում՝ էր նա մ՛եզ,— ամ՝-

քսղՀ^ասչէս կասլւաՀր լի1ւելսվ ժողովրւէի եւ 

կեանքի Հեա))։ 
Այո սազերր շաա չ աւ բնորոշում՝ ե՛ն 

I)՝ արեաՂւիՊւ։ 

ԹիՖլիս 

ԱՐԱՄ ԵՐԵՄԵԱՆ 

8 Ր Ո Փ Ո Ւ I I ՛ ՚1ւ Ե Ր 

ձ Ի Ն Գ Ի Շ Ե Ր Ս Ը 

Շատ անգամ յոյս մը պզտիկ՝ Հոգիիս մէջ կը բանար 

Ուրախութեան ծառ մը մեծ...։ Հեզ մանկուՀւոյ մը խոնարՀ 

Աչքը սուզուած աչքիս մէջ, ձեռքը ձեռքիս մէջ թողուած, 

Կը վազցընէր ՀեւիՀել սանձաբեկ սիրտըս յանկարծ...։ 

Բայց խենդ սրտին ետեւէն կը Հասնէր միտքը խելօք, 

Միտքը խելօք, խելացի՜... եւ ինչպէս Ջեւսն ատե՚Աօք 

Պըրոմեթէն ապստամբ, զայն կը զարնէր շղթայի 

Ու կը կապէր զայն մինակ՝ իր ժայռերուն ամայի...։ 

... Կը յիշե՞ս ձեռքդ այն գիշեր, քաղաք դարձին այգիէն, 

Մէջքիղ վըրայ, ձեռքիս տակ, վարդի մը պէս դողացող... 

ԵԼ կը յիշե՞ս խաւարին մէջ շիթ առ շիթ, լուսաշող 

Ինկող քու ձայնըդ թրթռուն, ու Հառա՛չդ ալ տարօրէն...։ 

Այդ փափուկ պաՀն իմ կեանքիս մէջ կը մընայ տակաւին, 

Մեռած կեանքիս մէջ մեռած աղաւնիի մը նըման՝ 

Որ կը մ՛նջէ, ընղմէջէն իր կիսաբաց կըտուցին, 

Իր բացակայ ընկերոչ շատ անուշ բան մը, ի՞նչ բան...։ 
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Ե Ր Է Կ Գ Ի Շ Ե Ր 

Երէկ գիշեր —չեմ գիտեր երէ՞կ էր ան՝ թէ երազ— 

Սիրոյ մօտէն ես անցայ, եղայ ա՛յնքան մօտ, ա՛յնքան՝ 

Որ, ա՛՛յ, դըպա՜յ իսկ անոր ու ան փախաւ Հազիւ Հազ 

Ու դեռ մաաներըս ծարրած՝ գլէսու պըտոյտ կ՚ունենան,..։ 

Երէկ գիշեր, անսահման սիրոյ մաշին ի Հաշիւ՝ 

Ես ժողվեցի իրական, անմահակա՛ն փշրանքներ, 

Որոնց վըրայ աչուըներս ու շրթունքներս ալ Հեշտիւ 

Մընացին պաՀ մը առկախ, շահերու պէս տարուբեր...։ 

Երէկ գիշեր, երջանի՛կ եղայ միայն այդքանով. 

Երաղհ ու կեանքը մութին մէջտեղ եկան քովէ քով. 

Կեանքն երազով յորդեցաւ, ինչպէս երազն ալ կեանքով...։ 

ԵԼ այսօր բեռ մը կարծես Հոգիիս մէջ կը տանիմ, 

Հոգիիս մէջ ու մարմնիս բե՛ռ մը գաղտնի, մըտերիմ, 

Որուն տակ մերթ կը Հեծեմ եւ մերթ, անով, կը թըռի՚մ...։ 
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Իմ թուխ Հրեշտա՚կըս Հիմա —իմ ըսպիտակ լուսափայլ 

Հրեշտակներէս վերջ այնքան—, զերդ ջաՀ մը սեւ յասպի սէ 

Գուն կը շողաս եւ դիմացդ ես կը մընամ Հոգեզմայլ, 

Գիշերագնաց ղերդ ճամբորդ մ՛որ շուրջն յանկարծ կը տեսնէ.. .։ 

Ա՛յդքան անուշ ջերմութիւն նայուածքիդ մէջ ու ժպտիդ, 

Ու Հասակիդ մէջ ա՛յդքան լեցուն, ճըկուն ճոխութիւն, 

Մարմնոյդ բոյրին Հետ մըթին, ձայնիդ ժայթքին Հետ վըՏիտ՝ 

֊Ղիս կը խեղդե՛ն Հեշտութեան աւագներու տակ ծըփուն...։ 

Շաքարեղէգ մը ինչպէս գետեզեր քէն կտրըւած՝ 

–Բեզ կը տանիմ, դալարա՛ծ, դաշնաւորուա՛ծ ալ քեզմով, 

՚Բե՚զ, քաղցր անոր պէս ետքէն, անոր պէս կա՚րծըր ու զով,..։ 

Ու կը խորՀիմ. —թերեւս Հին աստուածուՀի եւ աստուած՝ 

ճապուկ եղնիկ մը ճերմակ, սեւուլիկ ցուլ մը ուժեղ, 

Միացած են ու եղած նախածընո՛՚ղքըղ այստեղ, 

Զի անասնոյ մը պէս սուրբ՝ քեզ կը սիրե՛մ երկիւղած..., 
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Ժ Է Լ Ի Ի " Պ Ր Ո Մ ե Թ ե Ւ Ս Ա ա Կ Ո Ի Թ ՚ ՚ Օ 

Նէլիի բանաստեղծ ական հոհւէճարին 

լ իա էլա տար չափր «Պրոմ՝ եթ եւս Արձակ– 

ուած՜))ի մ՚ԷՀ է "ր կր գտ՛նե՛նք։ իր ՚»,/» 

քնարակա՛ն թատրերգութ՜եամ՝բ, ան՝ ւՐե՚ր 

ժաւՐ տնակներուն։ ւՐէշ^՝ հր՛1– Յւ՚ւնտստսէնր 

յ՛եհ՜ ողբերգակներու հրաշք՛ն Է՜ րր կ րկնսւծ՜ 

Է գերազանց ՜ճոխութիւէւով մ՛ր, որ ար֊ 

գիւնքն է՝ որքա՛ն իր արտակարգ յա տ կու– 

թիւններոլէւ, նոյնքան ալ Ատտիկեան ու՚կե– 

գարէն ի վեր անցած^ աւելի քսւն երկու հա

զար տարիներուն բերաձ՜ քաւլաքակրթ ական 

անհաշուելի նպաստին։ 

Տեսլապաշտ մ՚րն էր Նէլի, ւ1՝արգկային 

ընկերութիւնր բարեկարգելու բուռն տեն

դով, եւ բացարձակ անիշիւանտկսւն ւ/՚ր րլ– 

լալու չափ՝ կատարեալ աղատ ութ՚ ես/ն սի

րահար։, ֆրանսական Յե/լաւիոխութ եան 

սկզբուՊւքներով եւ Պզատսնի ւիիլ իսովւայւ։ւ– 

թեաւՐբ սնած՜, ան՝ իար ու անկեղծ՜ հաւՐո֊ 

զոււՌւվ՝ մ՛էկ կողմ՚է կր ժխտէր ու քտՊւգել 

կ՚ուռէր բոլոր րնւկերային հիմնարկութիւն ֊ 

ներբ իբրեւ կաշկանգիչ ուժեր, ու ւ/՚իւս 

կողմ՛ է, իր թրթյւու5ւ գաղավւարտսլաշտու֊ 

թեւմէւ բովանգակ հրայրքովր, կր բաղձար 

նոր իրաւակարգի ւ1՝ր հաստատժտն, սրա՛ն 

օրէնք ր օրէնքի բացակա յութ իւնր սլիսւի 

րլլար...: •Բրիստոնէութ եսւն գէս" իր բսնած՜ 

անհաշտ գիրքր •— ղոր ոմ՚սհւք իբրեւ հի– 

ւանգագին ս"տասեւեռում՝ մ՛ր ւ1՝եկնած՜ են, 

նկատի ունենալով տ յլասլէս իր տսնիւ, 

զգայուն, ւՐարգասէր եւ էապէս քրիստո

նէական ոգին, — Յիոոլսի ս՜նձին եւ սկրղ– 

բունքներուՊւ գէմ՝ հակառակութենէ չէ որ 

կր բղխէր, ինւչպէս կր տեսնեն^ք ՜Պր՚՚մե– 

թ՜եւս Ա,րձակուած՜»ի առաՀին արարին ւ/՚էշ^ 

իր րրած՜ ակնարկութենէն, այլ իմ՚տստասի– 

րակտն տարակոյսներէ, եւ մ՝անտւանգ այն 

խորշանքէն ու ցասոււՐէն, զոր ան՝ իբր 

հանրապետական, հաւՐայնավար ու անիշ, 

իււսհակւււ՚ե կր զգար եկեղեցւոյ վարիչնե

րու՛ն գէւ/՛, որոնք վախանակ ժողովուրւլին 

ազատագրութեան նսւիրուելու, մ՛իացած 

էին ազնուականներուն, իրենց առանձնա

շնորհները ապահով ելու։ ((իյթանին գէս" 

աքացելու)) իր յսք1ւգգ1աւթիւ1ւր ուրեմն, 

որքան իր ա՚ւաանձ բնաւորուիժ եսհ։ եւ իր 

իմ՛ացական կտղւՐաւորուէժեան շ րոտնին 
կրած ազսւտւսկան ազգեցսւթիւ1ւներոմ։ ար

գի ւնք, Պայ1ւքան^ ալ ււրսշտւ՚Իակա՛հ ՚Բրիստո– 

նէութեսւն առթած՜ գայթակզութեան հե

տե ւսք՜նքՊւ էր։ էւ ինքր ժ՚իակր չէր մ՛իտքի 

այգ վիճակին ւ1՝է^յ ՛Բրիստ ս՛նէ ակտ՛ն աւան– 

գութեան^ց մ՚ԷՀ ւՐեծցած՜ լաւագսյ1։ հոգի

ներէն^ շատեր ա յգ յսւսախաբութեռհւ եւ 

սւծ տցւՐսհւ աւլածն՜ ոբգ ուած՜ էին, ի տես ե– 

կեղեցւո յն վ տատս ե րւ/՚ա՚հ . բրած՜ո յա ցած՜ 

կե սհւքիՊւ եւ խաւիտնտրար գերին։ Բայց 

Նէ լի իր /ստնգտբսրբ իւաոնա տծքին բե -

ր ում՛ով՝ ծայրայեղութեան գիմ՚եց, ու սաս

տիկ եղաւ ւիոթ սրիկ ր զոր ան իր անձին գէմ՛ 

յար ոյց, իր աւան գա պաշտ ու պահպանող ա–. 

կան հայրենիքին մ՚է^, այն օրէն սկսեալ 

–՜ՐԲ՜ գե՚լ հազիւ պատանի՝ գրքոյկով մ՛ր 

անասաուտծ՜ութեան պէաքր ապացուցանե

լու ձեոնւարկեց ու վտարուեցաւ գսլրոցէն.,.։ 

«Պբոմ՚եթեւս Արձակսւած»ի թատերա

կան ու բանաստեղծական քօղին տակ 

ծ՜ած՜կուած իւՐաստր րմ՚բռնւելոլ համ՛ար, 

պ է ՚ ՚ ՚ Ք չէ մ՛ոռնալ Նէ լիի այս րմ՚բոստ 

գին, անսանձ ազատութեան տենչր, մ՚արգ– 

կութեան հանգէպ իր ունեցած֊ խանգավառ 

սէրր, եւ իր բարենորոգչական կրքոտ ե– 
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ռանգր։ Բանաստեղծ՜ մ՛ը չլէ լալէ ասաՀ՝ ա֊ 

ււաքեալ ւՐլլ կ լւ զ աւանէր ան ի՛ւ՛քս ի՛ւ՛ք ԷՀ, և 

այգ ուզզութ՜եամ՚ք սկսած՝ էր գործ՜ել ՚էքպ– 

Ր",ոի օրերէն։ 

Պէ՚՚՚ք Տէ սակայն խորՀիլ թէ էէլ ի իր 

զքական Հսւնճարր ի սպաս գրաւ իր ւՐար֊ 

գարէական կսչում՝ին, իր աեսոլթիլ^ւնելտ 

ու ՀաւՐ/ւզոլմներր տարածել ու կաւ/՝ ապա

ցուցանելու մ՚ոանաւ ւ։ր գի ու ու մ՛ով։ ինք որ 

((զուտ քանաստեզծութեան՝» գերագոյն 

ներկայացուցիչն է. կր խորշէր ձզ աա Ահա

ւոր գրականութենէ, ղ ասաւ ա՚հւլ ական կաւ/՛ 

զ՛ ար գա պետ ակա՛ն քանաստեզծ սւթենէ, ի՛ն Տ– 

սլէ" ի՛նք իոկ քսած՜ է ։ իր քերթոզութ՜իւ1ւք 

ոչ թ՜է քարոզչութ՜իւ1ւ՝ այլ քո՛ւր ու ինք1ւա– 

քուզ իւ արաս։յայաութիւ1ւ1ւ էր իր է/ււէժ ի ւ ֊ 

՜Ա գ լ ՚ ա ւ " ՚ լ " լ յ՚՚՚ ֊Գ՚՚՚ է ՚"յ1՚ Ր արձրազ ոյն 

խորՀուրւէներու1ւ որ ւ՛նր ւՐարգկա յին ճակա

տագրին շ՚՚ւրՀ^ կր գա։լՂ։ան։ Ան կ՚երգէր 

այգ նիւթին շուրՀ, էտչսլէս ուրիշ մ՚ք կ՚եր– 

գէ իր սիրած կինր, լւնութիւէւր կամ՝ Հայ– 

րենիքր։ է/էլիի խս"սզ֊/,յն սէրր ւՐարգկու֊ 

թ–իւ1ւն էր, եւ ((ՊրաՐեթ եւս Արձակուած»ր, 

էապէս, տառապակոծ մաբգկութեան յոյսի 

եւ ւիրկութեսւն տրամ՝ երգութ իւ5։ն է ։ 

Լոյս ով ու գոյնս վ կայծկլսաւէ։ " ՛ յ ս 

երկր սա կա յն՝ զերծ՜ չէ մ՝թսւթիւ1աերէ : 

Շատեր՝ ՜ճշգրիտ կաււսլցուածքով եւ յրս– 

տակ ու արաւ/՚ար ա՚1ւական զար գաց ո լմ՚ով 

գործողութիւն։ մ՝ր չգտնելով անոր ՚^՚ԷՀ^՛ 

կր կուրգան զայն անոր զւ/՚տյլելի պատ

կերներուն եւ երաժշտական սազ ելաւ՛/։ Հա– 

//*ար ւ/՚իայն։ Մեր սովորական րմ՝քււ1ւոլմ՝ ով 

գրուած թատերախաղ ւՐր չէ այս արտ֊ 

ւՐերգուքժիւ1ւր, ոչ ալ այլաքանութ իւ1։ ւ/՚ր, 

որուն ՚/՚ԷՀ՝ գործող անձերք, թէեւ ւ/՚արմ՝-

նաւորուած՝ քայց իրականին մ՚ԷՀ վերացա– 

կանսւթիլ1ւներ են, ասաքինութ իւնւներ, մ՚ո֊ 

լութ իւ/հւեր, կամ՝ սկզքու/ւքներ, ՛որոնք 

ւՐիայն ւՐեր ներքթւ աշխարՀին ՚/՚ԷՀ գոյու

թիւն։ ունին, րա յց որոնց՝ թանձրացեալ 

կետնք կու ա այ Հեղինակ ր արտաքին աշ– 

խարՀի ,/'էչ, Գիցավէսլ ,Րլն է «Պրոժեթեւս 

Արձակուած)>ր, թատերական ձեւսվ ներկա

յացուած, ուր զ ործալ անձերր աստուած-

ներ են, լաւութեան ուժեր են, ոգիներ են, 

պարիկներ են կա։/՝ ՜ճիլաւլներ, որոնք կ՚ապ

րին անծ՜անօթ տեղեր, երբեմն լեռէւերու 

կատարներ ր, ե՜ր բեմն երկինքի ժ՝է^ կամ՝ 

ծ՜ովերու իւորր, երբեմն օգառկախ, եւ ո֊ 

ր՚՚ււք Նէ լիի երեւակայութ՜եաւՐբ ու տեսա

նողի ներզգաց մ՛ամ՛բ կետնք կ՛առնեն՝ ւՐերթ՜ 

լուսաւոր, ւՐերթ ւՐռայլ ուժգնոլթեաժբ, ե 

մ՛երթ աղօտ ու Հազիւ նշւՐարելի աննիւ– 

թ՜ութ՜եամ՚բ, խօսելով լեզու ւ/լլ սլալ/։ բա– 

ռերր թէեւ մ՚արգկային, քա յց ւզաբսւ/ւա– 

կութ՜եաւՐք այնքան նօսր ու եթերային, որ 

Հեռաւոր իւ/՛աստի ւՐր արձագանգք կամ՝ 

գգուսհւքր կր քերեն ւՐիայն յա՜ճախ, ու 

մ՛ի՛շտ կախարգանքի մ՛ր տպաւորութ՛իւնք։ 

Շ է է իի նպատակ ր չէ եւլած^ կսքիլէսի 

կորսուտծ ((Պրո՚ժ՚եթեւս Արձակուած՜նր վեր֊ 

ստեղծել։ ինչպէս յա յունի է, Պրւ"ք՝եթ՜եւս՝ 

յունական գիցաքանութ եան Համ՛եմ՛ ատ՝ իր 

աղատութիւէւր ձեռք կր քերէ գաղտնիքի 

մ՛ր շնորՀիւ։ Արամ՚ազգ սլէտք չէ որ ամ՛ուս

նանա յ (Ժ՚էտիսի Հետ, որովՀետեւ այգ 

մ՚իութեամ ք / աւակ ւ/՚ր պիտի ւււէւենայ որ 

իր կործանմ՛ան պատ՜ճառ պիտի ք լ լ ա յ ։ Ա– 

լա։ մ՛ա զգի ւսնծսհւօթ է ա յս պարագան, 

քայց ան գիտէ թ՜է իրեն ւոզաոնազալ վք– 

աանգ մ՛ր կայ սրուէ։ մ՚իայն Պր՚՚ժեթեւս 

տեղեակ Է. եւ ուռաք այգ գաղտնիքին 

յայոաութեան ւիսխարէն, ան կր Հաւանի 

Պրոմ՚եթեւսր արձակեր Այո է նիւթք (յս– 

քիլէսի ((Պրոմ՚եթեւս Արձակուածոին, որ 

գժբտխւսաբալ։ մ՛եզի չէ Հասած։ Նէ լի սա

կայն, յսհւգուգ/։ ՜ճարտարութեամ՚ք մ՛ր, 

վախած՜ է այգ րՊւկալեալ ձեւր եւ զայն 

յարժարցուցած իր անձնական Համ՚ոզում՝– 

ներու1։ սլստմչերաց մ՛ան։ Ան չէ ուզած՜ որ 

Պրոմ՚եթեւս, վեՀւսնձն, մարգասէր ու անձ

նս։ զո Հ Տի՚՚՚տնր, զիՀանի սակարկս լիեե ամ՝ք 

մ՛ր իր աղաասւթ՚իւնք ձեռք քերել, այլ ու

զած է որ՝ Հակառակ աւՐէն աս։սսողանքի՝ 

ան մնա յ րյՐբոսս։ ու ան յոզգոզգ, եւ իր 

վւրկութիւնր գա յ ոչ թէ իր կողմ՝ է եղած՜ 

ւլիՀւււմ՚ով մ՛ր, "՛յէ ղ֊էսլքերու անխուսա– 

վ՚ելի քերոււՐով։ Ըստ Ե"քիէէ"ի կամ՝ յ ո ւ 

նական առասոլելին, ԱրաւՐազգ իր իշխա– 
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նութէւնը կր սլա լափ Պրոժ եթ՜ե լսէ. այս 

որ անոր տուած է իր գահն ու 

զօրութ՜էճւը։ Նէլէ իւրացուցած է "՛յ՛է տե

սակէտը եւ ա՛ւար աակ ծածկած է իր է՚ռր 

հաժ ալուճներէն ժէկը։ Պրոժեթեւո՝ րսա 

Նէլէէ՝ աաււասլեալ ժարգկութէւնն է. իսկ 

Արաժաղգ՝ ոչ չարիքի վերացական գաղա

փարք/ է, ոչ ալ քրէսաոնէական րժբււնա֊ 

ւՐով՝ սէր եւ հոգի Աստուածր, որուն անձ

նաւորութ՜եան չէր հաւաաար Շ է էի՛ էր 

կրօնքը ԱԷԼալով աեսակ ւՐր հաժաստուա– 

ծութ՜էւէւ, նէւթ՜ասլաշաութենէ եւ ամ՛է՛ն 

կապէ ղերձ՜՝ բնութեան պաշտաժունք ւՐր 

որուճւ առանցքր բացարձակ սէրն էր։ 

Բռնակալ ԱրաւՐաղգր որունւ գէմ՛ Նէ լի 

անէյնայ պայքար մ՛ղել կա աս։յ Պրոժ ե– 

թ՜եւսէ — կամ՝ °"արգկութեան —, ժարեՂւա– 

ցուս՛ն է այն ըռլ որ օրէնքներուն, բարքե

րուն, կրօնայէն, քաղաքական կամ՝ լլնկե– 

րայէն հէւտարկութէւններուն, զորս մ՛արզ իկ 

իրե՛նց իսկ ձեո քով ստեղծած ու զ ահ 

բարձրացուցած են եւ կր պաշտեն, բայց 

որոնք, ժաժսհւակէ հոլովում՛ով իրե՛նց ՜ճկա ֊ 

նութիւէհւ ու կենսսւ՚ււակսէ թէւ՚էւր կորսնցնե– 

լով, կր գաււէահւ յառտՀգԷժութեսք1ւ թրշ՜ 

՛նամ՛ի եւ ազատութ՜եան արգելք։ 

ՆԷ լիի հալածա՛նք ր մ՛ար գոց մ՝ Է ստեղ

ծուած եւ մ՚արգիկր կեղեքող այգ ասաուա– 

ծին գէմ՝ էր, եւ իր արտժ երգութեան ԺԷՀ 

չէ ուզած որ ա՛ն ազաաի անկոււ/՚է իր զո

հի՛ս ակարութեաւ/՚բր կամ՝ վեհանձնու– 

թ՜եամ՚րր, այլ ուզած է որ փլչի իր ծան– 

րութեաժբ, կործա՛նի իր գաւկի՛ն ձեււքով, 

ինչ որ Ծէլիի մ՛էկ ուրիշ է՛՛՛ր հաւՐողունն 

էր, այսինքն թէ Հարի ըր ՛է"""՛ապա՛ր՛ա՛ո՚ւած 

է փ՜ճա՛նալ իր իսկ սասակութեան սլսսո ձա

ռաւ, իր իսկ աուած պասւղով։ 

Դորո արարէ կր բաղկա՛նա յ այս թաա– 

րերգութիւէւր։ ԱռաՀինր Պրռժեթ՜եւսի ահ֊ 

ոելի տառապանքը եւ ունսասան հաւաաքր 

կր ՛ներկայաց՛նէ։ Երր գործողութ՜իլնր կր 

սկսի, երեք հազար աարիէ ի վեր Պրոմ՚ե– 

թ՜եւս՝ Արամ՝ ազգի հրամ՛անով՝ ար գէ՛ն կախ– 

ուած է ժայռէն ու տառասլած, կրակի 

գործածուէԳիւ1ւր ւՐարգոց սորվեցուցած րլ– 

լալուն համ՛ար։ Իր ոաքելաւն քովն ե՛ն եր. 

կու ովկէա՚նագուսարեր, Պտնթէա եւ իօնէ, 

որո՛նք իր ցաւն ու Ժենութէւնլ կր մ՛եզ, 

մ՛ե՛ն։ իրե՛նց մ՛եծ քոյրը սակայ՛ն, Ասիա, 

Պլամ՚եթեւսի սիրականը, հեսաւոր վայրի 

ժ ը ԺԷՀ վիշուով ու կարօտով կր աուայաի։ 

Պրոմ՚եթեւսի հոգին ատելութիւն չունի այլ 

եւս. աաոապւսնքր իմ՛աստուն ու րարի ը– 

րած է զէնքը, առանց սակայն անոր կամ֊ 

քր ցնցելու։ Վսեմ՝ մ՛ենախօսութեան մ՛ր 

ԺԷՀ ան փափաք կր յա յանէ անգամ՝ ւՐր 

եւս լսելու այն զարհուրելէ անէծքը զոր 

էնք կարգացած էր Ար ամ՛ա զգի վրայ, երբ 

ա յս վերջինը զ ինքը յաւիտենական տան

ջանքի գաաապարաած էր։ իր կոչը կո֊՜ղգէ 

լեււներուն, Հուրերուն, օգին ու հովերուէւ, 

բայց ասոնցմ՛է ոչ ժէկր կը համ՛արձակի 

զայն կրէլնել։ Միայն ոգիներր կրնան զայն 

անպատիժ վերարաագրել, բա յց որովհետեւ 

Պրոժեթելս՝ իր անհուն բարութեամ՛բ՝ 

չ ի փափաքիր որ այգ ատելավառ խօսքերը 

իրեն նժանող ո եւ է ժէկոլ մ՛ը շրթու1ւքէն 

վերստին անցնին, իր հրաժանով՝ Արաւ/՚ազ– 

գի ուրուականն է որ անգո ւն գէն կուգայ 

եւ կ՚արտասանէ ա յգ անէծքը անգաւ/՛ 

ժրէւ ալ։ 

ԱրաւՐաղգ լսած ր լ լալով Պրոժեթեւսի 

ներոզաւՐիա արա մ՛ա գրութիւն ր, իր որսա֊ 

գաժաւսրր ՀերժԷսր կր զրկէ ո լալէս զի 

Պրոժեթեւսէն կորզէ այն գազանիքը որ 

այնքան կարեւոր է իրեն համար։ կրբ 

ժարգկութեան ախոյեանը աժէն նոր տան– 

Հանքի սպառնալիք արհամարհելով՝ աե– 

՚Ւ1լ1"Ւ"լԿ1՛ ԿՌ ՚աայ, ճիւաղներու լեգէոն

ներ զուգան եւ անոր վրայ կը թափեն հո

գեկան աժէն կարելի տանՀանք։ Բայց ան՝ 

ժահ ո լ չափ տառապելով հանգերձ՝ տի 

յայաներ գազանիքր ե չի կորսնցներ բնաւ 

ԻՐ մ"մ"1ւ։ ճի֊֊աղները կը մ՛եկնէն շփոթա֊ 

հար, ժէնչ սէրուն ոգիներ՝ Տէտանէն քով 

կր փութան զէնքր սփոփելու։ Ուժասպառ 

է Պրոմ՚եթեւս, բայց հոգւով խաղաղ։ Ար

շալոյսը ծագէլ կը սկսէ էր անցուցած օր

հասէ ժամ՛երէն վերՀ, ժէնչ ան՝ կարօտը 

ԿՐ մամա1ևէ Էր սէրուհւսյն համար, ու կր 
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կլմլէւէ ՛նաեւ իր բաղձաք։քր ՝ թէ սլիաի ո լզէր 

«տառապեալ ւ1՝արզ կա Է1 եոհւ զօրութիլքհւ 

ՓւՊՍՀւԼ Ռ1Լ՚"1՛ կ""/՛ աք,Հ ետանալ իրեր 
սկզբքւակաք, վիՀիք։ մ՚ԷՀո։ 

Երկրորգ արարր կարելի է կոչել Ա– 

սիա յի ինքնաճանաչումն ու ՜ճամ՚բորգոլ– 

թիլեր։ Տեսարանր կր սկսի գեղեցիկ Հովի– 

աի ւ/՚ր ԺԷՀյ ՚ բոլորովին տարբեր Պր՚՚ժե– 

թեւսի գուժաք։ ու սււք՚այի ժայոէն։ Ասիա 

սակայն՝ Հակառակ ՚ւի^՚ՔՐ շրՀապաաող 

Հրաշալի լլքաւթեաք։, սվսուր է. ա՛ն կր 

սպասէ ու կ՛երազէ սիրաՀալ։ Արշալոյս է. 

րակտն երգ ւՐլլ կ՝ ո լղզէ իրե՛ն, եւ ի՛նք ալ 

կր պատասխանէ նոյնքաէ։ գեղեցիկ ու իա. 

րիւ/՛ասս։ երգով ։/՝ր որ կր սկսի. «Հոգիս ՛նաւ 

՛ք՛ Է գիւթակսքն...» բառերով։ 

՚հեմ՚սգորգոն՝ որ Նէլիի պաաժուտծ՜բին 

մ՚ԷՀ Արաժազգի այք։ զտւ ակք, է որ սաՀ– 

մ՛անուած^ է իր Հայրր տապալելու, կր ՛ներ

կա յացնէ ՜ճակաաագիրբ, գէպքերու արա– 

ս առա սո լ թիւնբ, սւնա1։անու, թիլքդ։։ 
Պէս՚ք է ՛նկատել թէ Շէլի զայք, գուբս կր 

Հանէ իր առաքււ1ք։ացոլ։Րէք, ու գործի կր 

՚քղէ, Ասիայի Հես, տես՛նուիլ տալէ վերՀ, 

տակ Պանթէա՝ Հաւատքի ո գ թ որ մ՚իՀնսրգն է պատկերացնելով գիցավէպին կեղեւի՛ն 

•Րարգկութեաք, եւ իր իտէալիք, ժէվեւ՝ Պրո– ուրիշ ճշմ՛արտութիւն ,/՝ր, թք֊ գ ա դ ս պ , 

մ՚եթեւսի քովէք, կսւգտյ լուր բերելու Ա֊ կեաք,քի ո՞ ԷՀ ս՞աս կառք,է, գոթօն ,,ւ ,/՚ղիչ 

սիայիք,։ Երկու– խորՀրգտւոր երազ կր պատ֊ ուժ մ՛ր կր լ լայ, զգացուէի Հետ շփում՝ 

մ՝է որոք,ք Հրաւէր մ՚ըք, եք, Ասիայի՝ սիրոյ ունենալէ եւ անոր Հերմ՚ութիլքղ 
ոգիիքւ՝ որպէս զ ի գործ՜ի լծ՜ուի եւ Պր՚՚մ՝ե– 

թեւսր ազատէ։ Ասիա կր տեսքւէ "՛յգ ե– 

րազքւերր Պ՚՚՚նթ էտյի ա չքերոլքւ մ՚ԷՀ, ու 

տակաւ իր քւերքիք։ ատրատւՐ գրգումներուք, 

իժ աստր կր յայտք,ա ի իր ժիտքին ու կ՚բմ֊ 

բռնէ թէ իր կոչումն է ոչ մ՝իայք։ Համ՛բե

րել ու տաոասլիլ, "՚յլ գործ՜ել ու փրկել։ 

ճաւՐբայ կ՛ելլե՛ն ուրեմն երկու քւ՚յրեբր, 

սէր ու Հաւատք, եւ կ ուն ց՛նի՛ն վարձառու֊ 

թեաքւց պուրակներէ ու կր Հաււքփք, քարայ– 

րր զարՀ ուր ել ի ՛հեմ՛ոգորգո՛նին՝ ա՛նտեսս։ 

նելի ճակատագրիք։ որ խաւարի ԺԷՀ կ՚ասլ– 

բի քօզարկեալ։ Ասիա կր տեսնէ սակայն 

զայ՛ն տնրօւլ, ու գոյութեան եւ ձա1,1՚՚1֊է 

ծ^տգմ՚ան շ՚՚֊֊րՀ Հարցումներ ուղղելէ վերՀ 

աքար, կ՛ուզէ գիսՏնտլ թէ ե՛րբ պիտի Հք՚չէ 

Պրոմ՚եթեւսի ազատութեան ժաժր։ իբրեւ 

պատասխան, խօսքի տեղ, գէպքեբ է որ 

տեղի կ՚ուք/ենան։ ժամ՛երու կառքերն եք, 

որ իրենց սազաքւցքր կր կատարեն։ 

Գեմ՚սգորգոք։ (ս/ութ կառք»ի մ՛ր Ժ՚ԷՀ, 

իսկ Ասիա ե՛ւ Պ"՚1ւթէա բոցավառ կառք մ՛ր 

ւՐսաելով, կր տարուին խորՀրգտւոր լեռ մ՛ր, 

ուր Ասիա կ՛այլտփոխուի եւ այնքան Հրա

շ՛" լ ի շողիւք ՛ով մ՛ր կր ՛ի՛"յէ Ի "Ր իք՛ բուք՛ 

էութիլնբ կր ծ՜ածկուի եւ Հաղ իւ կ՚լլ1։գ– 

ն շմ՛ա լա լի իր լոյսէ զգեստին ւՐԷՀԷն։ Զայն 

մ՛ր որ Պր'1'ք'եթեւսինն է, սլտշտոււՐի քք,ա. 

ստասաւ 
վերՀյ Այսպէ" > Ար աժ ազգի գաՀրքւկէցու– 

թիւնբ տեղի կ՚ուքւենայ ուրեմն բաքւակա. 

նութեան ու սիրո յ զ ործ ակցսւթ ետւ/՚բ . 

բա յց մ՛տ նաւ ան զ սիրոյ գրգում՚ով, զոր 

Նէլի> «կեանքի կեանքր)) կր կոչէ ու կր 

վւասաբանէ սհաաՀմ՚ան պաշտում՛ով մ՛ր։ 

Այս արարր, /"որՀոլՐ՚էի հւ արուեստի 

տեսակէտով, գործ՜ին աժեքւէն գեղեցիկ 

մ՛ասն է եւ անգլ իական գրականութեան 

անկորնչելի ւիտոքերէն մ՚էկբ։ 

Երրորգ արարին մ՝ ԷՀ տեղի կ՛ունենա յ 

Արամ՚ազզ ի ան կում՛բ եւ Պրսժեթեւսի տր

ձակս։ մ՛ր։ Արամ՚ազգ, ամ՛ա ս՚նանալ ով (Ւէ– 

տիսի Հետ, անգիաակցօրէքւ իր կործանոււՐբ 

ոլաարասատծ է. ա յգ մ՚իսւթ եամ՚բ ծքւտծ՜ 

զաւակ ր կբ տեսնենք որ տիեզերքի գաՀա. 

կալ իշխանին կր ներկայանա յ ել անոր 

գաՀրնկէցութիւքւր կր յայտարարէ։ Արա– 

,/'ազգ անզօր է ճակատագրին գէմ՝: Պրո– 

էՐեթեւսի անէծքբ իր աղգեցութիլքւբ գոր

ծ՜ած՜ է, եւ բււնակալբ կ իյնայ կործանմ՛ան 

անգսւքւգր։ Հերտկլէս կ՛արձակէ Պրո՚Րե– 

թեւոբ, որ Ասիայի մ՛իանալով, կբ թեւակո

խէ անոաՀւՐան ազատութեան ու երանու

թեան շրՀան մ՚բ։ 

Ղորրորգ արարբ ցնծ՜ութեսա է՛րգ մ՚րք, 

Է Հ աք/գիսաւոր։ Երկի՛նքի եւ երկրի բոլոր 

զօրութիւքւներր^զւ/՚այլելի երգակցութեաւՐբ՝ 
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թի ,Րը հետ խաղալու կը նմա՛նի։ Գափա– 

ղանց խուսափուկ բանաստեղծ ւՐրէւ Է ան, 

իսկապէս ձձշճշ, երգիչ ոգի մը, "Ր բ՛լ՛՛՛ել 

կարծած վայրկեանիգ խոյս կուաայ ձես– 

քէգ, խորհուրգի մ՛ր պատրանքը կամ՝ ի/ե– 

լագրանքր ձգելով։ Իր տողերր, իմ՝ասուի 

պարունակութեամ՛բ երբեմն այնքան նօսր 

են ու աննիւթական որ երաժշտու թիւն 

թարգմ՛անելու անկարելի գործին կբ վե– 

րածուի շատ անւգամ՛ աշխատութիւնը։ «Ե– 

թերային», «այերային», <քգոլսրշաւոր», ևն.» 

անշօշափելի ու օգային որակականներ յա

՜ճախ կուգան իր գրչի՛ն տո՛կ։ Իր մ՚թու– 

թիւններբ, ոչ թէ ուղեղային ճիգով, «սւղ– 

ուածո, արուեստական խորութիւսներ են, 

այլ իր տեսանողի իւառնաւածքինւ բերմ՚ուն– 

քր։ իսկական ալուտ բանաստեղծն)) է ։ 

Բաղգատաբտր շատ աւելի գիւրին։ է թարգ

մ՛անել ւ/ ասական Հեղինակ մ՛ը, որուն՜ իտր– 

հսւրւէներն։ ու ոճր յստակ են՜, քան սլա֊ 

րիկներու լեղուով խօսող քնարերգակ ւ/՝ր։ 

Տողերուն։ երաժշտակս-նաւթիւնւր թարգմ՚ա– 

նաւթեաւՐբ տալ, խնգրէ գուրս է անւշուշտ. 

եւ ափսո՜ս որ տյգսլէս է, որովհետեւ գոր֊ 

ծին։ մ՚եծագոյն հրապոյրներէն։ մ՛էկը անւոր 

նուագայինւ գեղեցկութիւնն է ։ 

Միօրինակ չափով մ՛ը չէ որ Նէ լ ի գրած 

է Ա՛յս թատրերգութիւնր։ Անոլլիակտն ան– 

յանւղ. բայց աաղաչափետլ սովորական ոտա– 

նւաւոր տուր։ է որ գործածած է, առ հասա

րակ, նւկարագրական ու ղլտլցատրական մ՝ա– 

սերուն։ մ՝էչ\ բայց պարագաներու, անւձերու 

եւ տեղին առթած նւերշնչում՚ինւ հաւՐեմ՚աս։, 

այլաղան։ չափեր ու կշռոյթնւեր գործածած 

է ղ։Ր այ լելի պատշաճութեամ՛բ, երբեմն 

յանւգաւոր փոքրիկ երգեր ալ գն՜ելով պ ա ֊ 

րիկ՛ներու բերանը։ 

Ներկայ տաղաչափեալ թարգմ՚անու֊ 

թիւնը գրեթէ բառացի ել տող առ սաղ 

հայացումն է բնագրին, բաց ի անշուշ 

այն պարագաներէն, երբ քերական։ական 

տաղաչափական պահանջքով՝ շրջումներ 

հարկը ծագած է ։ Պէտք չկար մ՛էկ տեսակ 

չափի մ՛ը կտպուելու, ինչ որ թէ՛ մ՚իօրինա– 

Նէլի թարգմ՛անել՝ գեղեցիկ օգերեւոյ– կութիւն, պիտի ստեղծէր, Լմէ՛ բնագրին 

յաղթանակը կը ւիաււաւ սրե՛ն։ Պատկերն։ ե֊ 

բու գեղեցկութեամ՛բ եւ իւա՚նղ ավաո հբր– 

՜ճուանւքի ղեղունւ արտայայտութեան սւե -

սակէ տուի ա յս էջն։ ալ նմ՚անր չունի բա

նա։ սա եղծ ութ եսա մ՛էջ։ 

Հակառակ այն բոլոր մ՚թութիլննւերոլն 

որւքէւց կբ հանւռ֊իպինք ւՐանւրաւՐասնութիւն– 

նւերու մ՛էջ, կր սմւո՚նենւք թէ "՚յո երկը, 

գեղեցիկ բայց կցկտուր քնարական կտոր

ներու, աւելի կամ՛ նւուաղ ւլիլրաբեկ թելե

րով ու բռնաղբօսիկ կերպով իրարու կար֊ 

կրտուած, խառնակ ամ՛բողջութիւն։ մ՝ր չէ։ 

Ընւգհակառակն։, գիցավէպի մ՛ր պատեանին 

տակ, խղ՜ճմտօրէն։ ուսումնասիրուած ու 

կառուցուած գործ մ՚րն։ է իմ՛աստի նւերքինւ 

մ՛իութեամ՛բ, որու՛ն իւսրհրղա՛նշակտն։ մ՚թու– 

թիւն֊ներուն, մ՚էջէն կարելի է տեսնել հե– 

ղինւակին։ ծրագրին։ արարէ արար ղարգա֊ 

ցում՚ր։ 

Իր բանւաստեղծական արժէքէն ղաա, 

ինչ որ –՜Պրոմ՚եթեւս Արձակուած»ի հւՐայ– 

քբ կբ կաղմ՚է մ՛եղի համ՛ար այսօր, ոչ թէ 

անւոր պարունակած իմ՝ասաասիրականւ, կրօ– 

նւսմլան։ կամ՝ ընւկերա յին տեսութիւնաերն 

են։, որոնք թէեւ ինւքնւին։ շահեկան՝ բայց 

իրենւց ժամ՚անւակին։ գրոշմ՚բ կր կրեն։ ու վի

՜ճելի են եւ յաճախ անւրնգունւելի, տյլ ա– 

նւոր յալիս։ են։ ա պէս թարմ՝ ու ա՛ն ա՛ն ւ/ ոգին, 

որ տառապագին։ ու անւսահմ՚ան։ սէր մ՝ընւ է 

ւ/՚արւլ. կս։ թ եան։ հանւէէսլ եւ անգրգուելի 

հաւատք մբ թէ չարիքբ վերջապէս պիտի 

պարսաւի բան։ ական ութ եան ու սիրո յ մ՛իաց

եալ ումով։ Աւբստատեն։չ ւՐարգասիրութիւնն։ 

է որ անոր ւ/՚էջ մ՛եղի կբներկայանայ ար

ուեստի բարձրագոյն տարաղով, ր անաւս֊ 

տեղծներու աւՐ են։ էն բան։ աստ եղ ծաէչանւին 

կախարգական։ լեղուով։ 

1820ինւ էր որ Նէլի հրատարակեց իր 

այս հրաշակերտը երբ գ ե ռ քսանեւութբ 

տարեկան էր, իր եղերական մ՚ահէնւ գրեթէ 

երկու տարի առաջ։ 

* 
* * 

տ 

՛է ու 

ու 
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ձեւին սլիաի չսլատշաճէր, եւ թէ՝ աւելորգ 

լուծ՝ մ՛ր սլիաի պարտագրէր։ ԸնգՀակա– 

ռակն քէ՚ագիրր չգիմ՚ածսելու Համ՛ար, \վա– 

րսհւեւյտյ նոյն իսկ մ՚իեւէայնւ Հատուած՜ին 

ըէվժտցքին տարբեր չափել գործածել, պէտք 

եղած՜ տեղերր շեշտեր ւգնելով որպէս ղի 

ընթերցողը մ՛էկ չափէ՛ն մ՛իւսը ա՛նց՛նելու 

պաՀուն՝ ^շ՛ի՛՛թ՜ի, թէեւ ոտանաւոր կար– 

գալու վարժ "՚՚էկը ատոր ալ պէտք պիտի 

չուն՛ենար։ Լափերու այս առաձգականու֊ 

քժիւնը ոչ մ՛իայն ւմնՀրաժե՛ շտ եղա՛նակը 

թ՜ուեցաւ ի՛նձ բ՛նագրի՛ն Հար ազատ ութ1 իւնը 

կտրել ի եւլսւծ^ն չափ պաՀպանել ու Հաւք ար, 

լս յլ նաեւ յարմ՛ար ագո յսը Նէէիի թեւա^ 

լոր, քմ՚ա յքոտ ու վտփոխական ՛ներ շն չու. 

մ՝ին եւ անոր ծնունգ ա յլ ազան կշռոյթ– 

ներուէւ։ 

թ՚արգմ՚անութիւէւ մ՛ը —ւ/՚անաւսւնզ տա– 

ղաչափեալ— ամ՚ենէն նպաստաւոր սլայ– 

ւք՚աններու ՚ԻԷՀ^ իսկ։ տեսակ մ՛ը լարախա

ղացութիւն/ է ։ Աինչ Հեղինակը՝ իր ստեղ

ծ՜ագործ– ներքին մ՛զում՛ին Համ՛եմ՛ատ՝ ազա

տօրէն կը թ՜եւածէ, թարգմ՛անի չ ր՝ իւՐաս– 

տին Հաւատարիմ՝ մնալու իր Հիմնական 

պարտաւորութեամ՛բ, ստիսլուած է Հետեւիլ 

սաՀմ՚անուած գնացքով, խորքի եւ ձեւի 

սեղւՐումներու Հակտււակ իր Հաւասարա– 

կըշռութիւնը սլաՀելու նտխաՀսգսւթ՚ իւնով։ 

Անոնք որ վարձով գիտեն ա յս ընգՀանսւր 

գժուարութիւնր եւ ծանօթ են մ՚ասնաւո– 

րասլէս Եէլիի գործ՜ին, կրնան րմ՚բոնւել թէ 

որքան վարանոււՐով է որ ձնոնարկհցի ա յս 

աշխատութեան։ ինչ թերութիւն որ կայ 

անոր մ՝է2յ անշուշտ իժս է. բայց ի՛նչ ար

ժանիք որ ան կրնայ ներկայացնել, սլիաի 

ոււլէի զայն ձօնել , գորովանքի զգացումնե

րովս, Փրօֆ. ԱրրաՀամ՝ Տէր Յտկոբեանի, 

ի յիշատակ անգլիերէնի առաՀ^ին զ ասիս, 

ու նաեւ Պ– Աք՚շակ Աօսլանեանի, առանց ո– 

րուէւ առաջարկ քքէ։ ու սիրող իր ոաիսլմ՛ան, 

սւո/1ււՀսվուրուր սլիաի չլծուէի այս թարգ– 

մ՝ա՛հա թ I, ան գործին, որ ՛լի" երկար ատեն 

«արտսյէոոին րէւկերութեան մ՚ԷՀ^ ոլաՀեց, 

՜ճիգի Հեա այնքա՛ն Հրճուանք ռլատճա. 

ռելով ինծի։ 

ՅԱԿՈԲ ԱՆՏՈՆԵԱՆ 

՚ ե ի ւ Սորք 
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Պ Ր Ո Մ ե Թ ե Ի Ս Ա Ր Ձ Ա Կ Ո Ւ Ա Ծ ՝ 

ԹԱՏԵՐԱՔԵՐԹՈԻԱ& 2 Ո Ր Ս Ա Ր Ա. Ր Ո Կ. 

Ա Ր Ա Ր Ա • Անբաղձալի դաՀոչքէդ, դո՛ւն, ո՜վ Աստուահ մեհազօր, 

Եթէ ղիչահ ըԱաչի մասնակցելու բռնակալ 

- - - Իշխանութեանդ աՏօթին, ամենազօ՛ր կ՚րէոի, է՛ս 

աէ> "ճ ^ ՞ " ԿաԻ""֊ա^> 
Տեասրանբ կր ներկայացնե Հնդկաց Կովկասի գաձուահ՝ պատին այս լերան, արհիւներո՜ւն իսկ 

սառնապատ ժայռերուն ւ1եջ խորխորատ ւքր 

ՊրոԱ՚եթեւս ժայռի մր կապուած կր տեսնուի 

իր ոտքերուն քով նստած են Պանթեա եւ Իօնե 

անմերձ, 

Սեւ, ցուրտ, մեռեալ եւ անչափ, ուլ։ ոչ մէկ ք յ " 

իսկ չշկաչ, 

Գիշեր ե։ Գործողութեան ընթացքին յոյսը Ոչ մէկ ձիչաա, անասուն, կեանքի ոչ մէկ ձեւ, կա5 

տակաւ կր (ւեղքուի։ ձաչն. 

Վա՜ք ինձ, աւա՜ղ, վա՜չ ինձ, ցա՛ւ, 1 ) ա ՚ ւ ընդմիշտ, 

ՊՐՈԱ.— Ո՜վ Միապետ Աստուահնհրու եւ ՚Ւեւե– «՚"՛ Լ Տ ա ւ Ի տ ե ա % ՝ 
րուդ նաեւ Է–ոլոր Ողններու, 

Բացի Մէկէն, որ կր Անուն աշխարհներն աքն լ ո ւ ֊ ր,չ ^փ , , /™ ^ , ո՛չ Հանդիս,,,, ո՛չ չոչս, սակաչն կը 

,,ավա,ւ ու թալալուն, տոկաՏ . 

Զոր ղուն ու ես միաչն՝ ապրող ղոչակնե,Էն, ^ ՀձքՀք&եձ Լ Ա Երկրին՝ իր լեռները չզղացի՞ն. 

Անքուն աչքով կր ղիաենք..., Տես երկիրն այ.,. ^ Հար-շնեՏ Երկրնքին՝ աՏենաաես արեւն արդեօք 

Գերիներովըղ բազմամբոխ, զորոնք ղո՛ւն չշաեսաւ. 

Կը վարձատրես՛ հնրադրութեան, աղօթքներու, օրՀ– 1ովոէ%է անղորր ել կաՏ փոթորկաս, 

՛էտեր դո ւ թե սա Երէլ֊ւիս լա ա ու հրե բսրափուիոիւ՝՝ ասա փրռուահ––~ 

Եւ աշքնութեան ու չախչախուահ րիւր սիրտերու խ ո լ լ ա / Լ ք ^ է ր 1 ( օ ո Հ ա ս ս արղեօռ Ալսեցի՞ն I 

փոխարէն, 

Երկիւղով ու ինքևատեսձաՏր և. անպլչտուղ չոբւերով. 

Մինչդեռ ինձ որ ոսոխդ եՏ, աՏօ՜թ քեզ որ թոԱ Սառնակոչաե՛ րը սողուն կը խոցեն ղիս անլնղՀատ, 
տ11ԼԻր Երենց լուսնի սառնութեամբ բիւրեղներուն տէդերով. 

Ատելութեամբքդ կուրցահ, որ իշխե՛մ ես ու չաղթե՚Տ կթ֊-ներըս փալփրլուն, իրենց կիզիչ պաղոլթեաՏբ. 

Թշուառութեանս եւ ընդունաչն վրէժիդ։ ոսկորները,, կը կրհեն , 

Երեք Հազար տարիներ, անշուն անցահ Համերով, Թեւաւոր շունն երկրնքին. շրթունքներէդ պղհելով 

Եւ վաչրկեաններ՝ միշտ սուր ցաւով բաժնըւահ, ԻՐ ԿնտուՅԸ. ՒՏնոՎ Կ> "Ր ՐՐԸ Կը. ք Ա ք - է 
Մինչեւ որ ա՛լ տարի կը թուին,– առանձնութիւն ^իրտըս. չետոչ՝ ոդիներ, անձեւ, կուղան թափառիլ, 

ու տանչանք, –Երազներու աշխարՀէն բըեակիչներ մաՀատիպ֊ 

ՈրՀաձարՀանք, վշՀատութիւն, - ասո՛նք են իմ & " " 1 ք ե ՚ " զէ" ՚ Երկրաշարժի դելերն Հրա&ան կը 

կա չորութիւնս, ստանան, 

Շա՜տ աւելի փառաւոր լ>ան աչն դոր դուն կը դիտես Պրկել դամերն վէրքերուս մէՀ կոտտացող 
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Երբ մայռեբշ կր ճեղքովն ու կբ ղոցոլին Հ ֊ - ֊ ր " ֊ ան չար մ կախուեցաք այղ անդունդին վե– 

վևրրստրն, ւ՚հլ ւոլ։լ> 
Մինչ իրենց գոռ անդունղներէն ոռնալով դուրս կշ ^րնչ աՀեղ չանթ Տր, ձերինէն ալ չառաչուն, եր. 

խուձեն կրաղունտր օրօրես. 

Ոգիներր ձրրրիկլրն, II ա II ա կացն ելով թաթառ ին ԱրԴ՝ ֊՛թե խ օ ս ք ս ՝ իր ումն ունէր այն ատեն,  

Կատաղութիւնն ու ղիս սո՛ւր կարկուտ ի Տր կ՛են, Թկպխտ ա՛ր, քան փոխուահ եՏ, որ աՏԷ՚ն Տ է կ չար 

թարկեն։ բաղձանք 

Եւ սակայն Տի՚չտ կր սիրեՏ թէ՛ ցերեկր թէ՛ ղիչերն, Մեռահ է Տէչ,,, եւ յո՚ւչն իսկ ատելութեան չեՏ 

Ի՜նչ փոյթ թէ սին Հալեցնէ առաւօտեան եղեաՏլ, պաՀահ  

Եւ թէ Տիւսն ալ, աստղալից, Տութ ու դանդաղ @՚ող այսօ՛ր ալ ունենաք , 

բարձրանայ Ի՞նչ էր անէհօս, աՏենքդ ալ էր՛՛եցիք երր խօսեցար 

Կա սլա լ։ ա ւյ 11 (ն արեւելքէն. ղի այն աաե ն է որ ա՜ 

նոնք կր բերեն ԱՌԱՋԻՆ ԶԱՅՆ (Լեււնեւ-էՏ) 

Լ*(1ւ թեւաղուրկ, սողուն մաճերն որոնց ծին, 

1'նչսլէո Տրռայլ քարանան ղ յւ ւ1կ ա Տա կո ղ զ՚՚Հր ^՚րիցս երեք՝ Հարիւր Հազար տարիներ, 

յառաչՀ կր վ֊ըչէ Երկրաչարմր իբրեւ ՏաՀի՜ճ ունեցանք. 

Պիտի ոտիսլէ քեզ, ո՜վ անզութ վեՀտսլետ, որ ա– II աճա իւ, որսլէս՝ Տարղեր աՀո վ դալարուն, 

րիւնր Համբուրես Կր սարսէին– աՏենքս ալ Տեր բազՏութեաՏբ։ 

ԻՏ այս ամզոյն ոտքերուս, որոնք յայնմս՚Տ կրնային 
քեղ կոխոաել, ԵՐԿՐՈՐԳ ԶԱՅՆ (Աոյփււ-սերեն) 

Եթէ երբեք արՀաՏարՀանք մզզային այղսլէս ի ն ֊ , , 
Սեր չուրերր փայլակներէն պասքեցան, 

կահ, րոտրուկ սէկու Տր Հանդէպ, . 
, Սւ դառս արեաս աոատսեր մեհք ուսեդասք ւ 

ԱբՀաՏարՀա նք... ոչ, կր խշղճա ձ քու վրրադ : .• . 
Կոտորածի ծ իչերու ւ>է$> վաղեցրն ք Աեեք անբարբառ, 

հ ն< եոոհանոլՏ պետ ՚ Հ ա ւ ահէ ռե ս, անպաոտ. ո ք < ւ ւ Հ , * ւ ՚ I ւ տ ^ I <- ւ I " » ք՛՝ ՚ ~ ՚ * •• ւ՛ ՚ ւ֊ Անցնելով չատ քաղաքներ, նաեւ վայրեր անբրնաղ, 

պա՛նդ, երկինքին Տէչ անսաՀՏան. ... 

Հողիդ ի՚նչպէս, սոսկումով, իր խորքին Տէչ *եղ. ԵՐՐՈՐԳ ԶԱՅՆ (Օդեն) 
քրւահ, 

Գրմսխքի Տր պէս կրլափն իր պիտի քու Տէչշգ & ա ^ ^ ^ ֊ 1 Երկիրին, 

^ յ • * * * — ^ ՚ ր ք ս՚ս &ը^՚ալ–— դուս^տ՚ւ։ ոէէ ոո ձ-֊-ՅւԷէ՚ե. 
Ցաւոէք ե՚ոսեՏ. ո < Հո՜ճուա՚ե ռոմ* ո/ւ <եւ– ս՛տեր ես . ււ /• ֊, /- <. ո I V Լ I * Լ ՚ է– ՚ ՛ Փ Ղ7 լէ Հ֊ I վհկասդորր Հ–ա1ւգս տուէք իւս ս ալ յաձարւ 

աչլեւս– Վրդովուեցաւ. Հհհէւ֊ւներով փեռեկտէչ։ 
հնչսէկս հլգեւՈւ, ֊՛լ՛ լ՛ տառասլանք1է իմաստուն էհր 

« " ք ք " ՛ ԳՈՐՐՈՐԳ ԶԱՅՆ (Թ աթ ա ռն երն) 
ւ ւ ս է ծ ք յ ւ ւյսր ք ւ ւ ւ ՚ / լ ՚ ք ՚ ՚ ՚ ք ՚ / ա ք " ք ա

ք ° ( ՛ > " " ՚ 1 է կոչես, 

Գո՚ւք, ո՜վ լեռներ, որււնո գո՛ռ արձազանգր բաղ– Հաներուն ՏԷչ գարերով անղագրաՏ 

Տաձայև, Ա֊լացահ ենս. սակայն ոչ ՏԷկ որոաուՏ, 

Ջրվէմնեբու փրփուրի՛ն Տէչէն անէհք,ս Հնշեցուց, Ոչ սա Հեռով, Հրաբուխին ադրիւրներր բոցեղէն, 

Գո՛ւռ, ո՜վ գետեր սառնապատ, ցուրտին չունչէն Ոչ ա լ ո լ յ ,կ, երկնային ու երկրային 

խորչո՚,Ո,երով լրճացահ, ՏԼարՏանքէ ՀաՏր ըրահ չէր Տեղ բ բնաւին , 

Որ թրթռացիք իՏ ձայնէս, յետոյ ղողով սողացիք 

Հնդկաստանի Տէկ հա յրէն Տիւսն. ու ղուն, ո՜վ օ՜ղ Ա Ռ Ա Ջ Ի Ն ԶԱՅՆ 

Տա քրափայլ. 

Որուն Տէչէն կ՛անցնի արեւն՝ անճաոադայթ այ– Ու Տենք երբեք չէինք Հա կահ Տեր կատարներն ա– 

րուՏով, լև֊՚՚ր, 

Գո՛լք, ո՜վ արադ թաթառներ, որ կչռաւոր թեւերով, Ինչպէս (ւ լու(ւ քու խ ր ՚ ֊ ՚ ՚ վ ք ի գ ձայներուն։ 
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Ե Ր Կ Ր Ո Ր Դ Ձ Ա Յ Ն Ինչպէս »հդլ> կշ ,-ւհէ ՚"Տէոլն լ"ԼԿ& Հ–֊զ*֊Վ»Ր 

Ջէ՞ք ճանչնար ղիս, Տիտա՛նն եՏ, որ օրՀսան ի՛ր 

պդսլհս Հ 9 լ % չ որ, Տինչ աչդ աաեն. Տե՛սք երրեք ՒլԿ Կ ՚ » ն Դ Ա 9 

ՋԷինք տարահ ալիքներուն Հնդկական, Տեր աչլապէս աՏենաչաղթ թշնաՏւոչն դէՏ •• 

Նաւուղիղ Տր, որ կր նիրՀէլ, նհվուն վրրաչ րարձ– է-ուք, ո՛վ Տարղհր ձեռուա կուրհքով, դո՛ւք ո՛վ 

րագոռ, ղիաեր, ձիւնով ,,րնահ, 

Ընդոստ ցատկեց վհրնաչարկՀն, օրՀասաչին անձ. »/• կ՚երեւիմ շոգիներու Տէչէն ,,առահ, վարր. Հե. 

կութեաՏր, «֊–Հ., խորն Հովտին, 

Լոսեց, չեթպ աղաղակես. ((Եղո՛ւկ ինձ...». "ր^ն թաւուտ հառեբուն ձկ ՛՛ր շ1վհի աաենօք, 

Եւ ալեաց պէս խելագարահ. ան Տեռաւ։ Ոսիաչին Հեա Տէկւոեղ. անոր սիրուահ աչքերէն 
կեա՛նք րՏպելով. 

Ե Ր Ր Ո Ր Դ ԶԱՅՆ 2 ե զ Հ ա Տ ա Լ ո Ղ ոդ1՚ն 1։1^"՞լ Հ–»րՀ~ՏաՐ^ Հ–ղ"ոէւ 
Ինձ Հեա, ես որ՝ առանձինր\ւ կեսուրի 

1'նչպԷս ՏԷ1լ1ւ որ ղեւերու կառապան Տր կր 
Երկրէ; երկինս բարձրացող նր&ան աՀհղ խօսքերով կեղրնէ, -

Անդ 
որոուՕիւէւն ԱՏ Սա ւււ ոուէ*1եան <եր փեււեՍաուահ ո , . « , , , ք ւ ՚* ւ \ ՛ւ I է Լ. 1 1 1 1 1 ( I ~ I < ւ*1 * ՚ Ուժն ու կեղծի քե անոր որ ձիակեՇաԱ կր տիրէ. 

ղեւՆ "(եք՛ իլ ո ո Հիլձեալ րստրուէՀեերո. ողրերով 
Ե1Գ ԻՐ ՎԿԱ՝. զո,յուե,,աւ, խաւարն Հս,նգո–նար\,ւնի՝ ^ < | ^ | $( Հլֆ չ^Հ, ,,լ ձել, ֆ ^ Հ ա ն ա . 
Լորին վշրաչ կր կենար...–. պաաներե, 

հնչողէ֊ ղեո. Հէք պատասխաներ, Եղրայրնե ր * 

Ձ Ո Ր Ր Ո Ր Դ ԶԱՅՆ 
ԵՐԿԻՐԸ.–, Հեն չանդգնիր... 

Ետ քաշուեցան յ » , կրհկրւահ, դի ևրաղեեր կորհանէՏան Պ(*ՈՄ. ան Էհքշ ես ղարձեա լ ւլչ-՚^ք կ՚ուզևՏ. 

Մեղ փախաւ ււ ա ի Տատն ելով դ Լ պ ի ււաո ահ ք>ա– <\եդ ՏԷ ո Կ 

րաչրներ, Կր չանգգնի : 11՚Հ, ի՚՚ոՀ 2.Ը2."Լ^ Տ՚արՀալրալի վեր 

Լրռեցուցին Տեղ այսպէս... եւ աչսպէս... կ՚ելլէ, 

Մեղի ՀաՏւսր թէպեաեւ լրռսլթիւնր ղքւմոիւք է ։ Հազիւ ձաչնի նրՏան է. Հիշոցին Տէ^ կր թնղաչ. 
Ինչպէս կաչհա1լ1ւ ։,։լ կր թնգաչ ու կր չահի չլսլար– 

կահ : 
ԵՐԿԻՐ. Եւ քարայրներն անրարրառ, բրլուբնե– 

րուն մաչռաւոր, 1՝՚""հ՛. "զի՛, անգորհարան քու ձաչնէղ 

((Թշուառութի՛ւն» գոչեցին, Կ Լ ՚ ^ " " ՚ ՚ / Ը 1 " ՛ " 5 ե" Դ ՚ " 1 ն ՝ ք է կ՝Տօս,ենաս դուն ինհի, 
\ է § ւ ւ ւ ՚ ՛ա 11ւ֊ եր սհււեՏ : Ի ն<աէս ես ււ ա ,ն ան\էհեսե : 

" ինչ արձագանգ կոււոար երկի սքր պարապ, ււ I < ւ I I •> I </1 

((Թշուառութի՛ւն՝)՝)։ ՈվկԷանին ալիքներն ալ հիրանի, Ե1՚ԿԻՐԸ. Ինչպէ՞ս կրնաս ղաձւ լրսել, 

էԴաՏաըն ի վեր Տագրլցելով, իւարաղանող Հովհրուէւ Դուն որ լեզուն Տեռեալևերուն չես գիտեր։ 

դէՏ գոռացին, ՊրՈՍ\– Բաչց կենգանի՛ ոգի Տ՛ես. իրր աչն դուն 

Եւ ազգերլգալկաՀար, ((թշուառութի՜ւն» (րսեցին..., ^ խՀ>% 

ՊՐ1Ա1՝. Ես լր"եցի ձաաներո՚ւ Հունչ Տ ր, րայց ո՛չ ԵՐԿԻՐԸ. ԶեՏ յանդրգնիր կեանքի նրՏան քեզ 

ձաչնր զոր խօսիլ, 

Արձակեցի ես ինքրս։ Մա՚լր, գո՛ւն եւ քու զա– Վախնալով որ երկնից արքան անոգորՏ 

ւ ակներդ, Կր լրսէ եւ զիս կր կապէ անիւի Տր տանջանքի, 

Կ՚արՀաՏարՀէք ան որուն կաՏքն աննրկուն թէ Շատ աւելի տամանելի, քան աչն որով կր թաւտլիՏ 

ձԸԱա1՛ ես ՀիՏա ւ 

ԱրաՏաղդին կատաղի, տՏենտղօր ուժին դէՏ. ՆրրաՏիա ես ու բարի, եւ աչս ձաչնր թէպէտեւ 

Գուն եւ անոնք, բոլորդ ալ, վաղուց կորահ կ՚րլ– 1\ստուահներր չեն լրսեր, բաչց ԱստուհՏԷ Տեհ ես 

ւաձք> Ղոլն՛ 
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Զի աւլէւիւ ՛ւ իէէաստուն, արդ ուէէկընդրէ՛ 11՚^ոլ՜ ԶՈՀ հ՛ 11ԼԼա-՝ եւ՜ ծառերն ու րորւերն ալ սեւ. 

թե ա ե՛ր ւ ախտին : 

ՊՐՈՄ. Ուղեղիս Տկչ, աղօսէօրէն, ըստուերնհրոլ Ցորեններու, Տարդերու, այգիներու ՏԷչ այնքան 

պէս տար տա,՝). Անքան,,ե,ի, թունաւոր, վաԱվ, խոտեր աճեցան, 

Զարհուրելի ՏըտահուՈէ,եր, արագ ու Հոհ, թեւ ՈՐ Կա»հա>֊ ՚"ճ՝ուՅնին, զի ցաձքահ հր իՏ արկար 

կ՛առնեն • Կուրծքս իր վիշտէն I Եւ նօսր օղն ալ, ,,ր շունչս է, 

Կր նլւաղիՏ, ինչպէս Տէկր ..իրոյ զիրկր Հեշտարար, Աաականահ էր ախտովն ատելութեան Տօր կ որ 

Սակաւն Հաճոյք չեՏ ֊զզար • ԶաՐ՛ փրճ ՛ " * է իր գաւկին կործանչին վրայ, Լրսեցի 

Անէծքդ, աչո . աչն զոր դուն՝ եթէ երրեր չես ^իշերէ 

Ե(*Կ1 (Լ. I– չգ է(էս1՚ոԴ չ ֊ ս Դ"1–" ԼԼ\ս^*Լ* որովՀնտեւ իձ ձ,ւվերլլս անՀաՏար ու դետերրս րիւ րաւոր, 

՝֊֊֊ ե ք*նչսլէս լեռներս ու էսչրհրս, եւ Հովերն ու օդն 

Եւ աբւ լեզուն ձիս՚ի սւ՚յ1ւ հ՝ ածկանաս ուա ս հանօթ Է ւ անբուն 
^1*1119՝. Նսկ դո՚ւնք ո՞վ ^""» Եւ րազՏութիւնն ՀաւէօրԼ^ն ւ.եռեալներուն անրարրառք 

2ա՚Ր» Հեչս/նուշ։ Կը պաՀեն դեռ խրԴւաձովք որսլէս լռութք ճրթան* 

սագոն ։ 
ԵՐԿԻՐԸ.– Երկիրն եՏ ես, Տայրրզ որուն Ա / / ք , 

1*ձԴ ա կաւ.որ րա ուեր ուս վրրա յ դա դա եր ՛կր ձուանքով 
Երակներուն ՏԷչ քարուտ, 

II ինչեւ յետին ծիղյէ ծառիս երկնաբերձ, 

րելոլ ։ 
Որուն րարակ տերեւներր սառ օղին ՏԷչ զողացին  
Հրճուանքն էր որ Հոսեցաւ,՛ արիւնի պէս ՏարՅնի ՊՐՈՄ. ~ Յարգեչի Մտ՛յր. աՏէն ինչ որ՝ ինձՏԷ 

Տշ ՏԷչ կենզանի, Ղ""" 

Երր ղուն ելար իր կուրծքէն, աՏպի Տր պէս փա. Կենդանի է ու կ՚տառապի, քեզՏԷ սփոփանք Տըկը 
• 1111111̂11(11 1 աո աս աւ > 

ռւսշողէ ւ Հ լ պ լ > ւ ՛ Հ Ծաղիկներն ու աոաուդներն. ինչսլէս ձաչներն Հեչ. 
Ոգի Տո խոս գնհութեան. Եւ զաւակներն իր Հիւձ֊ Ա Ղ I "1Լ I I > I <1֊1 

՚1 լ 1 լ օ ւ էոալուր. 

Ի լուր ձայնիդ վերցուցին ճակաաներնին ղետնա֊ »*|* ալ ֊թէեւ փախր.,տեայ֊ արգիլո.ած են ինձ 
Հաս՛ար 

քարշ 1 » 

Պիղծ փոշիէն, եւ աՀե՚ղ րրռն...կա,ր, սոսկուՏով, Բ ա Ա 4 ՚ " " 1 ա ճ Ա ՛ Գ՚-թ խօսքերս՝ ինծի դուն Տի՛ 

Տժգունեցաւ Տինչեւ որ իր շանթն Հ։ս։ քեզ զշլանալ։ . 

շղթայեց։ ԵՐԿԻՐԸ.– Պիտի ըսուին, Մինչ Րաբելոն դեռ 

Տե՛ս Տեր շուրջի լուսավառ րիւր աշխարՀներն թա– քարուքանդ չէր եդահ, 

լալուն. Զըրադաշտ Տողն՝ իՏ զաւակրս վախ՜ճանեալ, 

(•բնակիչներն անոնց տեսան թէ ի՛ նչսլէս Հանդիպեցաւ պարտէզի՛ն ՏԷչ իր շրչ,,ղ պատկերին: 

Լոյսն իՏ դունովս, նըւաղեցաւ անսաՀՏան Միայն ինքն էր Տ արգոց ՏԷչ՝ որ այդ տեսիլքն ու 

Երկինքին ՏԷչ, ու հողն ալ՝ անօրինակ Տրրիկով՝ նեցաւ. 

Վեր կանդնեցաւ. եւ ձիւնափայլ լեռներէ, Վասն ղի պէ՚աք է դիանաս ղուն՝ թէ կեանքի ել 
Երկրաշարժէ պատառուն, ՏաՀուան 

Նոր Հուր Տ՛իր րաշն Հրէշային Երկո՛ւ աշխարՀ կայ, Տին այն՝ որ կյլ տեսնես, իսկ 

Անցեց երկնից ՏԷչ բարկաճայթ, եւ կայծակ ու ո– Տիւոն ալ, 
՚հուՏրաններուն ներքեւ ուր կ՚ապրին սաուերնե՛րը 

ղող, 
սն ոնց 

Աւերեցին արս, ու դաշս,. կապոյտ վսււշեր հաղ– 
կեցան Որ չեն Տհռած տակաւին, ու կը սպասեն Տինչեւ որ 

•ք-ադաքներու ՏԷչ, յեաոյ, րիւր դօդօշներ անսըւադ, ՄաՀուաՏր իրար Տիանան ՛ւ ալ չըղատուին իրար Հէ, 

Սողոսկացին Հեւտլով ղաՀլիճներու Տէ9 շըքեզ, Հոն են Տարդոց երաղներն ու քըՏահին անս, րչնհրն, 

Մինչ ժանտախտին ու սովին՝ Տարդ, անասուն, ճը– ԱՏէն ինչ որ Հաւատքի՛ն րոտեղհ,,, ՏՈ, է, աՏէն ինչ 

ճիներ, Որուէ, Սէրը կը ցանկայ, ձեւեր աՀեղ, տարօրէն, 
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34 ԱՆԱՀԻՏ 

ՎշսեՏ եւ կաՏ գեղեցիկ, Իսկ ղուն կախուա՚հ ես Զարհուրելէ է ^չեէն չափ, Սե՛ւն ալ, էր գոց Դ ֊ 
րանէ 

աչդտեղ, լ 

— ֊ Ըսաուեր Տր սոսկ, դալարուն թաթառարնակ Աստեղահէւս րղդեստով։ 

լերանց ձկչ. Մական Տ՛ունէ րաց ոսկեգո֊ն՝ 

Լոն են (–"Լոր աստուահներն, ու ՀաՏօրէն էշ֊ Իր երակոտ ձեո֊քէն ՏէՀ, 

քսաններն Որ կ՚աՏրացնկ դանդաղասահ աՏպին վրա֊ 

արՀներու.1ւ անանուէւ ք ււ*ականաւոր, անաղին հր Քաձէէ*"է\ սիդտ՜էքեճ՛։ 

Ուրուականներ, դիւցադներ֊, անասուններ ու ձարդիկ, Գաօ*ան Է դկՏքն, աչլ զօրաւոր ու Հանդարտ, 

ԳեՏոդորդոնն՝ աՀռևլի՜ ււ շռայլութիւն՝ եւ յետոի Նշճան ձկկու ձ՛՛որ չարութիւն կշ դորհէ 

Ա՛՛ն՝ դերադո^ն րշռնակա՛՜ լ1ւ՝ իր դաՀուն Հրաչ ոս. Եւ \*նք անոր չ՚ենթարկու իր: 

կեւէս ռ. 

ԱսոնցՏԷ Տէն, ո՜վ Որդէ՛, պի֊ոի անէհքրդ կրկնէ ԱՐԱՄԱԶԴԻ ՈԻՐՈԻԱԿԱՆ.— Ինչո՞ւ ղադանէ զօ– 

Զոր աՏենքն ալ կր յէշեն, Կանչէ՛ ո՛վ որ ղուն րութիւններն աչս տարօրէն աշխալՀին 

կ՛ուզես, Հոս րերէն զէս տրկար, դատարկ ուրուական  

•Բո՛ւ ոգէղ կաՏ՝ թէ կաՏէս՝ Արաձազդէ՚ն էսկ ոդէն, Մրրրէկներով ապռելէ, Ի՛նչ ՀնչուՅներ անսովոր, 

Հաղէսր կաՏ Տէփոնր, կաՏ Տեհաղոչն ասւոուահներ Շրթներուս վրա֊ կլլ ֊ահէն, ա֊նքա՜ն տարրեր աչն 

Որ անկուՏէդ վեր^ հրեան, րազՏարեղուն Ջարէքէ ձա՜նէն 

Ծոցէն եւ որ ղէտասլաստ կր կոէատեն զաւակներս, Որով Տեր ցեղն անարիւն, էր ՏաՀատիպ րարրառով, 

Հարցո՛ւր, անոնք՝ րստէսլեալ՝ քեզ պատասխան խաւարէն Տէչ կր խօսի։ Ո՞վ ես, Հրպարս 7 սւ աա» 

ռասլո դ : 
պիաի տան : 

Գերագո ֊նէն վրէմն այդպէ ՛ս սլիտի անցնէ չաղ. զ ր ղ յ յ . ^ Պ ա ա կ լ < ր Հ Հ ֊ Հ , ,ձ%չ^ա ՀՀ կ.կէՀ,ֆ 

թական 

Ըսաուերներու ՏԷՀԷ սին, ինհպէս ռաՏին անձրեւոտ ո . ՚, % > օւ ՚ Հ*. ւ ր 
լ 1 ՚ – 1 ւ «֊. ւ *է՝ ւ ւ Լսաուերշ^ դուն կ ա րւոաւրդաս ւ օիտա նս ես) 

Կ՚անցնԷ լրքուահ դրան ՏԷչԷն պալատէ Տր կոր– ^ թ շ ն ա Տ է % ։ Ըսւ՛ իօսքկք, ո ր ո կ լ շ ս ե 

ն որուն 

հանահ ։ 
ել կ՛ 

զեձ՛ ես, 

ՊՐՈՄ.— Ս ա յ ր , թող ոչէ նչ որ չար է Թէպէտ ոչ Տէկ ՏրտահուՏ կ՚ոզեւորէ ձաչնրդ ,,ի%, 
Անցնէ կրկէն շրթունքէս, 

ԿաՏ շրթունքէն ո եւ է Տէկու Տր որ նրՏանս է. ԵՐԿԻՐԸ.– Մրաէկ լրէ՛ ք - թէեւ պէաք է ձեր 

Արաձադդի ուրուակա՛նդ ելի՛ր եւ ինձ երեւէ ։ արձադանդշ լուռ Տընայ 

Գո՚ւք–, դորշ լեռնե յւ, Հի՛*՛ անտառնե՛ր^ ոդհրրնակ 

ի 0 Ն է աղրէւրներ, 

՚^՝ո՝ւք, քարայրներ Տարղարէից, դուք, կդդիներ 

Թեւերուս տակ հահկշւահ են ականներս, շրՀասլատոդ դետաէլնե՛ր, 

Ու թեւերուս տակ սլաՀուահ են աչքերս ալ. Ցընհաւյկ ք որ սլիաի Լր"Կք ի՛նչ որ կարոդ չէք 

Աակայն անոնց թեէաաաուերէն արհաթեայ շււել։ 

ներուն րնղՏէչէն. ՈԻՐՈԻԱԿԱ1,.–Ոգէ Տր զէս կր դրալէ եւ ԷՏ Տէչ)րս 

Կր աեսնեՏ Զե՛լ Տ՚սւ կր լրսեՏ Հ"ֆ ձաչներ, կր խօսէ ա 

նրանէ՛ թէ քեղէ չարէք չրՀասնէ, Ա% կշ պատռէ զէս էնչպէս Հարն աՏպրոպր կր 

Ո՜վ վէրալո ր րազՏախոց, պաաււէ. 

Որուն քով Տենք, աչսպէս արթուն, շարունակ, ՊԱՆԹԷ-Ա. Տեսէ՛ք ինչպէս իր Հրզօ՜ր նաչուահօր 

Մեր քաղցրՀոդի քրրո9 սէրս ի, կլլ Հսկենք, , ( Է ՚ պ վէր կ՚Ոլդդէ, 

Ու հրկէնքր կր սեւէւաչ ւ 

Պ Ա Ն Թ է Ա ԻՕՆկ.֊ Կր խօսէ, ո՜Հ, պահեցէ՛ք զէս, 

Ըստորերկրեաչ թաթառներու ձալնն է աչդ, ՊՐՈՍ . Եււ անէհքրս կր տեսնեՏ, դրուսւհ րԱ՚՚ւր 

Շ՜արժ՛է, Հուրէ եւ պատառուն լեււներու : ան կարհես 
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Անոր չարձՏանց Տէչ Հրսլարտ.յանդուգն, Հաստատ ՊատՏոլճան Տր թունաւորեալ օրՀաոի– 

նայուածքին, Եւ Զօրութիւնդ ա&ենայաղթ՝ ցաւի պրսակ Տ՚որ 

Ատելութեան Տէչ Հանդարտ, վրՀատութեան Տէչ կառչի 

ւէսլտան Տարրալուծուող ուղեդիդ, նրՏան այրող ոսկիի։ 

Որ ինքղինքր կր Հեգնէ։ 1»օսէ սակայն. Ա՜Հ, իւօսէ՛։ 

Հոգւոյդ վրլւայ կուտակէ՛, այս անէծքին չբնորՀիւ, 

Ո ե Ո Ո հ Ա Կ ԱՆ ( / ) Զար արար քնե՜ր. եւ յետոյ, յաւէրմօրէն տանչրլէ 

րարութիլնր տեսնելով, 

Գե՚ւ, ասպարէ՜զ կր կարղաՏ քեզ. Հանդարտ Տիտ– Որոնց երկուքն ալ անՀո՚ւն են, ինչպէս եւ տև

քով եւ Հ Հուն են 

Ինչ չարիք) որ կրնաս գործել, կր ՀրաՏայեՏ որ րնես ։ –՝1՚եզերքր, գուն եւ քո՛ւ Տենա թիւնրդ ինքնաաանչ ։ 

՛Լա՛ ա բրռնակալ ասաուահներու եւ Տարղոց, Թէեւ Հի Տա, գաՀուգ վրայ, 

Մէկ էակ Տր կայ Տիայն՝ որուն կարող չես յաղթել. Հանդարտ ամի պատկեր Տ՛ես ղուն աՀաւոր, 

Օ՜ն, տեղացո՛ւր պատուՀտսներղ Հոս վրրաս, Պիտի Հրնչէ ժաՏր սակայն, որ ատեն՝ 

ւդ՚տ ՏաՀաչոլնչ, ցրնորական սոսկուՅներ, ՚ 9 / " " ՚ երեւաս այն ինչ որ ես ներքնապէս, 

Թող ցուրան ու տա֊ զիս կրծատեն փոխնիփոխ, րազուՏ վատ ոճիրներէ վերչ ունայն, 

Եւ թող ցասուՏգ րլլայ փայլակն, Հատու կարկուտն, ՝^"լ 1՚"–կ"Ղ անկուՏիղ պիտի աՏօթն Հետեւի 

ու անթիւ ԺաՏանակին ու Տիչոցին Տէչ անեզր : 

Լեգէոններն ճիւաղներուն, որ կ՚արչաւեն աՏպրոպ– ՊՐՈՄ. Ասո՞նք էին իՏ բառերս, ո՛վ հրնո՚ղիՏ։ 

ներով աւերիչ։ ԵՐԿԻՐ.– Ասոնօ էին արդարեւ։ 

ՊՐՈՄ.— Օ՜Հ կր զդչաՏ, խ օսքն արադ է 1ւ ունակն. 

Այո՛, կրցած չարիքդ բրէ՛, աՏէն րանի կարող ես. ^1՝"– ա ա Հ , Կ Կ"11՛ Կ՚ԸԱ՛"։՛ աքէՓ։ ն ա ե լ Կ 

Բաց ի անձէդ եւ կաՏօէս՝ բոլոր Դոէիք1 ՚1Ը.1""Տ Ք^՚Ղ ^ ՚^" "՚՛ 
ւ ւ ճ ա < • *<5 ք ւ ւ Հ ՋեՏ ուռեր որ ո ել է ՚սպրոո էաե տառաաե ւ 
Իշխանութիւն տըլի. օ ն, աշտարակէդ օղ՛ս էին Ղ I ւ ™ ^1 1 ՜» 1 ^1 

Թող գան արադ չարիքներդ Տարղոց ցեղր կործանել, 

Եւ քու Հոգիդ չարակաՏ՝ խաւարին ՏԷչ թող շար՛էի 

Անոնց վրայ որ կր սիրեՏ. ափսո՛ս, վա՛յ Է ինձ, 

Ատելութեանդ ծ այր ա գ ոյն Որ վեհապէս պիտի յաղթէ ԱրաՏազդ, 

Տանչանքներր կր կոչեՏ, իՏիններուս վրայ եւ իՏ, 8 ա Տ ա ՚ ք ո լ հ ո վ ողբացէ՛ք, բարձրաղաղակ Հեհ– 

Անքուն ցաւի Տատնելով իՏ դրլուխրս անխոնարՀ, քերով 

Որքան ատեն որ իշխես, ղո՛ւն, երկրնքի բար– ս(ա1ոա,լու՚ս ձեզ պատասխան պիտի 

ձտնւ, Տէ9՛ 

՚՛ ւ֊ 1/1 այ ւ 

Ողբացէ՛ք, ո՛վ ոգիներ կենդանեաց եւ Տեռելոց, 

Րայց դուն որ Տէր եւ Աստուած ես, Զ,եր ապաստանն ու ձեր պատնէշն ինկան է եւ 

Որուն Հոգին այս վիշտերու աշխարՀն ՀաՏայն կբ յադթրւահ . 
յընու , 

Որս՛ն առչեւ կր խոնարՀին, երկիւղով ու պաչ– 

ԱՌԱՋԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆԳ 
՚""լՏ"Վ> Ինկած ե եւ յաղթուած... 

Երկինքի եւ Երկիրի արարածներն աՏենայն, 

Կ՚անիհեՏ քեզ, ո՜վ յաղթակաԴ, թչնաՏի՛. ԵՐԿ Ր Ո ՐԳ ԱՐ ԶԱԳ ԱՆԳ 

Տառապողի Տ՚անէծ֊ր թոդ քեզ փարի, լ ^  

Իր տ անշողի՛ն ինչպէս խի՚1֊՝ի 1»ատթ ՛՛՛աՀեղ, 

Մինչեւ որ քու ԱնՀո։նութիւնրդ րլլայ Ի 0 Ն է 

(1) ՊրՈԱ՚եթեւսի անեծքր կ՚ւսքտսւասնե։ Մի վախնա֊, սոսկ տագնապ ՏրՂ։ է վաղանցուկ. 

ԵՐԿԻՐ 
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36 ԱՆԱՀԻՏ 

(I չ, Տէտտնր սլարտրւահ չէ տակաւէն ւ 

Տեսէ՛ս սակայն սա ձէւ՚1ւապաւո. երկժ՚անէ 

Լեր ան վէՀէ՛ն և լւկնււպո ւ՚1ւ, 

11 էկր կաղա ( այս սլանաս. 

Շեղ Հովերր. բարձանց ՏէՀ, կո խոտելով էր ոսկէ 

Մ ո ւճա 1լներ ովն *»<» լ>ե ր ո *–ն. 

^1* հ\Լ փաՏԼէ" &էբա՚"է փետուրներու տակ. է^՚չսէհ" 

Փրղոսկրր Տր որ ներկուա՚հ է վարդագոյն արէւնով։ 

ձեււքով վեր է րււնահ 

*հաւաղան Տր ոձասլաա : 

ՊԱՆԹԷ-Ա.— Հէրճէսն է ան, Ն\ր ա Տ ա ղ՚ւէ 

Պ ատդաՏաւորն աշէէարՀա՜ճեՏ ՚. 

Ի ՕՆ կ 

ԵԼ ո՞վ են աա Հէդրաներու վարսերով 

Ու երկաթեաչ թեւերով 

էակները. Հովերն է վեր Տ ադրլցող֊ 

Զորոնը Աստուահ. էւոմոււ. ղէՏքով. կր ղսսլէ. 

Գոլորշէներ կարհես րԱ"՛^՛ բարձրացող*, 

1^ղ^ըկալէ– ան Հաշուելէ՛՛ րազՏութէւն,.. : 

Պ ԱՆ Թ է Ա 

Արամազդի ւիոթորկավաղ շուներն են. 

Զորս արիւնով ու Հեհքերով կքչ կերակրէ շռայլօրէն, 

Երր ան նրստահ՝ իր աճւղեղէն կաոքին վրրաչ հր– 

կձրեաչ, 

Գուրս կր խուժէ սապաններէն երկինքին։ 

Ի ՕՆ է 

Զանոնք ՀԷՏա Տեռեալ1ւերէն ազազուն 

Նո՞ր ցաւերու կր տանէ որ ճարակէն; 

Պ ԱՆ Թ է Ա 

Տէտանն Հաստատ կ՚երեւաչ֊ էնչպէս Տէշտ^ Բաչց՝ 

ո չ Հրսլարտ : 

(1. ՃԻԻԱՎ.— ՕՀօ–, կեանքի Հոտ կ՚առնես, 

Բ. ՃԻԻԱ՚Լ. Նտվ/Ճ անգ աճ ձ՛աչքե՛րուն... : 

Գ. ՃԻԻԱԴ..— Պատերսսլճէն վերչ թրռչունին գի֊ 

շակեր 

Գէա1լ1ւերու կ"ՀԱ1 Տր էն չ բ՚ւչր որ ունէ, 

Ն՚ւյ1ւ« է դէ՚նքբ տանջելու յ ո ՛յսս էնձ ՀաՏար: 

Ա. ՃԻԻԱՆ— Պասպաճաւո՚ր, կր չանգգնի",, չա. 

Տես ալ. 

Ուրախացէ՛ք, դռ՚ւք ո՜վ չուներ դրժոխրի. 

Կրևաչ ըլԼալ որ Տեգ՝ Որդին Մաչաչի 

Կեր ու գրօսանք տայ շուաով. երկար աաեն ո"վ 

կրնաչ Հա-ճոչ րԱԱ՚լ Աստուհհչ, 

ՀԷՐՄԷԱ.-Վերադարձէք աշաարակնիգ երկաթեաչ, 

Կրճրրաեցէ՚ք Հ"կվ՚, " ՚ / ք / ՛ դեաեըուն քով ձեր ակ– 

ռաներն անսրնունդ, 

Գերիսն, ե՛լ, եւ դո՛ւն, Կ-ոլպո՚ն, 

Գուն՝ ֊Րիճերա՛, եւ դուն րՍփի՚նքո, նրսաճիտր գե

լերու^/. 

Գուն որ տրւիր Թէրէին երկնից գինին թունաւոր, 

Անրրնական սէրն, ինչսլէս Ատելութիւնն, աւելի՛ ան– 

րրնական քան ճիւսր , 

ճեր գորհն անոնք սլիաի տեսնեն: 

Ա. ՃԻԻԱՎ.— Օ՜Հ դրթութի՜ւն, գրթութի՚ւն. ճի՛, 

ճի ղուն 1,ա գրկեր ճեդ. 

Կր Տեռնինք ճեր փափաքով։ 

ՀԵՐԹԷՍ.–– Ուր՚սճրՆ լուռ կձկաեցէ՛ք : 

Ո՛վ ,ոառասլո գ էսՀաւ որ, 

՚ք^եգի կոլգ՚սճ. ակաճաչ, բոլորովին ակաճաչ, 

Ա րգուահ վրսեճ Հօր կաճքէն, 

Նոր վրրէժի վրճիռ ճի գորհ ղրնելւււ։ 

Աւա՛գ, վրրագ կր խրւլճա՚ճ ել ինքրզինքւ, ալ 

կ III աեճ 

Որ չեճ կրնար աւելին > •իեղ տեսնելէ վել,չ երրոր 

Ետ կր դառնաճ, աաՀ ճր ինձ Երկինք դրժոխք 

կ ՚երեւաչ, 

Եւ քու ճաշահ դէճքրդ զի՛ս կշ Հալահէ, ցաչգ 

ու տիւ, 

Մեղադրանքի ժրսլիաով, ԻՏաստոլն ես, Հաստա. 

տաճիս, ււլ րարի, 

Բաչց գուն իզո՜ւր կր հառտնաս աոանձին 

Պայքարելու Տիր,,չ դԷՏ, ինչ,ղէս ճեղի կ՚աւանդեն 

֊Նաեւ երկար մաճանա՚կ տակաւին պիտ՛աւանդեն  

Աա լաճրարներն անաղօտ՝ որ կր չտփեն, կր բաժնեն 

Տարիներու վազքր խոնչ, ,,րճէ փախուստ չշկաչ 

ր1ւալ ւ 

Աչս սլա Հուս իսկ, ճիաըէ չանցահ ցաւերու 

Տարօրինակ ղօրոլթեաճր, Տանշարարլգ կր ղինէ իշ. 

խաններր Գրժոխքին 

Որ կր նիւթեն չաճրաչարչար տաժանքներ։ 
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ԱՆԱՀԻՏ ճ> 

Ել ԷՏ պաշտ օնս է զանոնք աչս տեղ լւհլւել, ինչ– Իր էհս ղին վրա՜՛ Ու հորե՛ք ես ք ՛ » / " պէտէ 

պէս եւ չրյւս-ու^ւեՏ ։ 

Ուրիշ ղեւեր ալ էւարդաէւ, խորամանկ ու կատաղի, Թող ուրիշներ շողոՏե՚ն Ոճէրն, երր ան ղւսՀակտլ 

Որ անղունղէն Տէչ կ՚ապրին, ել թոյլ տալ որ քեզ Մ՛է կարճատեւ զօբո։ թեաՏր I ԱպաՀով ալ են ա֊ 

տանթեն : նււնք, 

Սակայն այդպէս թող չրլլա՛ չ ։ Գաղտնիք Տ ր կայ ՈրովՀետեւ երր յաղթէ Արդարութիւնն, իր ղորձաձ 

քեղ ձսոՀւօթ, Զարիքներոլն վրրայ զո՜ւթ, 

Մէա՚յն քեղի ր՚՚լ՚՚լ՛ ապրող էակներէն, IVչ թէ պաս,ի,է, պէտէ թտվւէ արւլսւնքով. 

Որ կտրող է փոխանկե՜լ Տ ականն ւսնՀուն Երկինքէն, ՄեղանչուրՆերն՝ էր ւէրրէ՚ժ՚ն արդէն լուձաձ պէտ՚րլլան ։ 

Եւ Պ՚երւսղո \\ւ\։ ատոր Հախով շոփոթահ է ՚-ւերկայիս ւ Լ աւՏ^երութե ա Հր կ-չ^ աւրաւք, ւ) վա րձաՀաա ոյ ղ ա$՚ 

ք*աււեր Հաղթու ր գաղտնիքիւի եւ թոյլ սա ւր ոլւ էր մաճին ք 

պա Հուն Որ աւելի Տօա ԼՀ ա յ</ււ՛՝ •: ան երր իւօսիլ րսկրոանք է 

Փարի իրրեւ քհզ միջնորդ. իւոնարՀեէլո՛ւր ղուն ^ ա յ # ՚էւ\^ոէ"ք1՛ շուներուն Հանսւհ մ րիւ ո ՛Հ՛ր լլաէ՛, 

Հոդիղ մասլաղուՏկ վաիււյի ր ղուն. աե ս հրկինր ր կր ւ^ահ– 

Պւսղաաան քուԼ, իրրեւ թկ ա էլերս ար կա ս ՚ԸԱ՚՚՚ձիր նա յ Հօրրղ իւ ո մոռ երես լՀհ : 

տ ա՜ճ՛ա րի ււր ս՚Է^ լԼլՀՔ^Ղ» ՀԵէ*Ս 1^(1. Երանի՛՛ թէյ երէք ու ք ս ւ։՚լ Լ ս սլաա» 

Ու քու ււ իր տի ղ ււ* է;^ դոէւող, թ ո ղ քու կա ււք լլղ օ*ելԷէ ղո ւէւ ւյ ա լ կ  

հրնրաղրկ, ՚Խրնայուկի՛^ նք ։ 1\նղւա. ( , ՚ ա ք սլւաաա՛ի։ան սւուր 

Ո րովՀե տեւ շաՀերու եւ Հեղու թե ան շ\^ո՝ րՀ\՝Լ * ղուն ինհէ , 

՚/ րեաանենան ւաւենէ ն կատաղիներն, Հրղօրներն,, .: Արա ս՝ աւր լ ի սլեւոոլթեան վա իւ՜ձ ա^ւ ր ե՛րր կ, սւե ս : 
ՊՈՈ\1 . 11 ա ո1ւէ։։1–ւ) «/ւ աէէո ր Է ո ա ւ : 

ՊՐՈՄ.— Զար Տիտքերր՝ րարիքն իւ,կ Էրեն,, րնու– Ղ1 ՚ 1 փ ՚ յ 

թե ան կր փսխեն. ՀԵՐ էդԱ - Աւա՜ղ, կարող չե՞ւ. Հաշուել 

Ինչ որ ունէ, ե՛ս տրւէ. եւ փոխարէն՝ զիս կապե՜ս, Տարիներլ քու ապագայ տականքիդ 

Տարիներով, գարերով, սերեկ, գիշեր, ւէոյթ չէ թէ ՊՐՈՄ. Պէտէ տեւեն Արա Տ տղղէն է շէ ան ու թե ան 

II որթրս կ՚այրէ արեւէն, կաւ) լու սնւսվւայլ գէշերով ^ Հաւասար. 

Զէւէւր Տաղէս կր կւււռչէ՝ էր րէւրեղեւոյ Է1ելերով, Ո՛չ աւելէն, ո՛չ պակւսսր կր վւափւսվւէՏ. չե՛ Տ 

Մինչ ԷՏ ւյեղրս սէրական կոխան կ րԱտյ ոտքերոլ վւսէւնար : 

Իր էւորՀրրդուլ դորհւսգէր պաշտօնէէդ Տէչհիաւ։ ՀԵՐՍ ԷՍ. Կանգ ա՛ռ սակա^ւ ու սուզուէ 

է^րււնակտլին ւորլաձ վարձու աՀ ա̂ աչս է, Արդար է Յաւերժ՝ութե ան խորն, ուրտեղ օ*աՏանս>կր ա լ՝ ր 

Ան որ չար է, Րարէքէ ձս՚Ր°Ր. անշուշտ չէ ղէտեր. Տեղ ձւււնօթ է էր պատՏութետՏր, 

Եթէ աշէւարՀ Տ՚էսկ էրեն նրւէրուէ կաՏ րսրեկա՚Տ Ինչպէս նաեւ ա ն զոր Տե՚1ւք Տիաքէ թո /՚<ք"՛/ 

Տ՚ուէւենայ զոր կորւ՚նլյնէ, կ ՚րՏրրււնենք, 

Ատելութիւն ու երկիւ՛ղ կրնա չ լ"/Գ ա/. կաՏ աՏօթ, Գ՜ար դալալ վրա չ, կէ՜ս։ Տ՚են սոսկ, եւ ուր Տիտքր 

րայւլ ոչ երրե՚ք ելււսէււոէք ։ ւսնյօժ՝ար՝ 

Իր էսկ ղորձաձ՝ չարէ քէ՛ն Հասար ան ղէս կր Հեւոեւելէ կր յողնէ անոր վազքին անվտխ՜ճսն, 

պատօ՚է. Ս էնչեւ կ իյնւսյ ւլրՂւորաձ, կսղւ, կորսլ լ ահ, ան֊ 

Բարութիւնը, էր աչքին, Տեղադրանք ս՛է սայրասուր, պաշտպան։ 

Որ փուշերով կ՚րնդՏէջէ թեթեւ քունր վրրէծէն> Թերեւս ան դեււ չէ ՀւսՏրսւձ աարէներր ծանրաքայլ, 

Հր սլաս, ակի՛ լ. րայց ղէտե՚ս թէ փորձել էսկ չեՏ Որոնք պէսւք է անցընես լուսն ջ ան րի ՏԷՀ. ան

կարող, ներեալ։ 
՛Քանի որ ՏԷ՚կ րան Տր կայ, զոր ան ինձՏԷ կր ՊՐՈՄ. Թերեւս ոչ Տէկ Տիտք կրնայ զանոնք 

""(«•••է» Հաշուել, րայր կ՛անոնի՛ն է 

Եւ ես կրնաՏ Էրեն տալ այն զտղտնիքր կենսական ՀԵՐՄԷՍ. Ր՚ույւլ եթէ դուն կրնայիր աստուահնե– 

Որ Տարղկտյին գերութեան դատակնի՛քն է ՏաՀացու, նհրուե Հետ՝ րնդՏիշա 

Եւ Սիկիլեան սուրին պէս, Տ աղէ կաէւ ուահ, կր դողայ Բրնակէլ Հեշտ ձուլէն ՏէՀր Հրճուանքէ։ 
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ՊՐՈՄ.— Երբեք պի,,,ի չշիվուձ Ա. ՃԻՒԱՂ..– Պաշա օն հանե՜րէ ենք եքկիւղե ու 

Սյօ խորխորատն անրրէւակ եւ տա^անքէւերն էս ^ ^ ՚ 

անզ1,Ղչ, Յուսավրրէպ երազներու, ատելութեան, կասկածի 

ՀԵՐ1Դ11.֊ կը ոոանչտնաՏ քու վըրաղ, աւա՛ղ, Ու Տրևաչուն Ոճիրի։ Եւ ինչպէս որ բարակներն՝ 

բայց եւ կր խղճաՏ , անղունղէե րէն, լիճերէ*, 

ՊՐՈՄ.— ՛հուն Երկինքին ինքնատես,,, ղերինե– Կր Հալածեն որսն Հհհեհուն, վիրաւոր, 

րո՚ւն վրա չ խղճա՛, Մենս ալ նոյնպէ՛ս կ՚Հետապնղենք աՏԷն ինչ 

Եւ ոչ թե; իՏ, ղի Տիտքիս՝ ՏԷչ րազՏահ Է անայլայլ Որ կ՚արտասուէ, կ՚արիւնի եւ կր շնչէ, 

1« աղա ղութի՛ ւնն, ինչպէս որ՝ լ Ո յ ս ն արեւուն Տէչ Երր Տեհ Արբան ղայն Տեր կաՏքին կր Տաանէ, 

Կ ԻշԻ՚է՛ ՊՐՈՄ.- Ո՚Հ, բի՛ւր աՀեղ բնութիւններ, Տէկ ան– 
Րբքա՜ն խօսիլն է ունայն. կանչէ ղեւերն, օ՛ն, ^ ծահկլլաք,, 

այստեղ։ ^ ճանչնաՏ ձեզ. այս լիճերն լ՝արձաղանղներն ալ 
ԻՈՆՆ;.֊– Ո՚Հ քո՛յր իՏ, տե՛ս, րսպիտա՚կ Հուր Տր գիտեն 

Տինչեւ արՏատներն Ա ^ Տոթոլթլ,լնն ո լ շբկաՀիւնէ. 
ճեոբահ է սա Հաստառե ո<5 Տաւրքէն ւ\ հանուք հահ– , , « . <: <յ ւ ւ ՚; 51 

լ* 1 ՚ 1 311 I 1. Ինչու, սակայն ձեր սլժզալէ անձերԷՆ 
կշւա , ^ ա լ ^ փ խորշելի լեգէոններ կւսղՏելով– վեր կու– 

Եւ անդԱն աւ սաստեուԹեաՏռ. եր ուա ա ւ դանքՅն * գ յ տ 
ւ ւ ւ ւ էէ. ւ յ ւ. ւ դ ա ք զուք ասզուսզկս ։ 

ԷՀստու որ ^ ՃԻԻԱ%. Մեզ այո հանօթ չէր. քոՀրե՚ր։ ու– 
ՀԵՐՄԷՍ.– Աւա՛ղ պէտբ է ՀնազանղիՏ, իր ինչ– րախացէ՛ք, ցնհացէ՚ք, 

սլէս եւ քու խօսքիղ. 
ռ ւ ւ է ւ « Լ տւ. Լ ՚ ռ I Լ Տ . 1 ֊ Տ . ՚ Տ ՊՐՈՄ. Կարելի՞ է որ Տէկն ի՛ր տրձեւութեաՏբն 
Ւայց սիրտիս սէչ խղո ի խտ յթր կախուաՇ կ ծ ա1ւ– 1 " 1 – V ւ 

րօրէն, ա ւ ^ Ո Լ 1 ՝ ։ 

ՊԱՆԹԷ-Ա.— Տե՛ս, Երկինքի զաւակն ի՚նչսլէս իր Բ ՃԻԻԱ՚Է.– Գեղեցկութիւնն Հեշտանքի. սիրա– 

թեւաւոր ոտքերով Հարներն Հրճուանքով 

Արշալոյսին շեղ լոյսն ի վար կր սուրայ. Կշ սֆ«– երբ իրարո՛ւ կր նային, նո՝յնսլէս և Տենք, 

ԻՕՆՆ.– –Բո՛յր սիրելի, աշսւրներդ փետուրներովրղ Մ ֊ ՝ % ֊ ՛ք" ԼԿա ՚,֊" Ր Ք^«–Հին կր հնբաղբէ որ վարզեր 

հ եկէ՛ Հէսլաքէ էէ1 ֊՚-օնակա՚ն սլսակին Հաձար հազկաՀՀԷէ ս ։ 

Զի տեսնելով Տի՛ ղուցէ Տեռնիս. կոպան, ս՜ Հ, ^աՐԳԲ Բ"""Ր1՛ եթերեան՝ կարՏիլ, կուտայ այ. 
I *ւ աերուն. զուզաս. 1 

Կր Տրթագնեն հրնունղն օրուան իրենց անթիւ " I ՚ ^ ՛ Ղ"ՀեՍ"՛* ^֊.կատաղիր օրՀ ին 
թեւերով, Ծո՛ւթ է որ Տեղ ձեւ կուտայ ել Տեր շուրչր կր 

1°որ սն ան Հ ատակ. ճաՀու ան պէս : Հատէ. 
Ապա թէ ո< Գիշերուան՝ ձեր Տօրր պէս, ձեւ. 

Ա. ՃԻԻԱ1.— ՊոոՏեթե՚ւս. 1 \ 1 
1 1 Հունին բ, 

Բ. ՃԻՒԱՂ..– Տիտա՛ն անՏաՀ : ձ ՚ * 

9–. ՃԻՒԱՂ,.֊֊ Ո՜վ Երկին քի ղերինեբուն ախոյեա՛ն , Պ Ր Ո Մ ՜ ՛՛Ը է * * » * *«ր ուսին վրայ, ինչսլէս ոլ– 

ՊՐՈՄ.— Այն զոր ձայն Տր զարՀսւրելի կր կոչէ, Գ ^ ՚ " 1 "՚ ՛ "Ր ձեՂ –"Բ""Կ ուղարկեց, 

ՊրոՏեթեւսր, այստեղ է, շղթայակապ Տիաա՚նր։ VարՀաՏարՀեՏ խորտպէ.,։ Օ՛ն, թափեցէ՛ք ւաւե. 

Ւ՞նչ եւ. ո՞վ էք֊ զոլք ո ՚ վ &եւհր ղաղրԼ^ւ. *ա1՜ ^"/ք"՚^***՛՚"՛^* ^"՚^սւկշ։ 

11բլքան տլչգեդ ուրուականներ չէէն ելահ զեռ երրեք 

Ա. ՃԻԻԱ՚Լ.– Գուն կր կարհես թէ սեզ ոսկոր ա | լ 

Գրմււխքէն ուր կր վրխաան Հրէշներն աՏե նքն ալ ոսկոր 

հրնունղ Ու չիղ առ չիղ սլիւո՛յօչոտե՞նօ՝ կրրակի սլէս լափ– 

ԱրաՏազղի Տշտաձախող րսւոեղհազորհ ուղեղին...։ ԼՍՂ^Լ՚՚՚Լ Ք^*Ղ ներսէն։ 

Ա՚ինչ կր ղիտեՏ այսպիսի կերպարաններ զարշելի, ՊՐՈՄ. 11ս։ւն իՏ տարրս է, ատելութիւնն՝ ինչ– 

Ինձ կր թր-ի թէ տակաւ ես ալ անոնց պէս կ՚րլլաՏ, ^է,, քուկղ. 

Ու կր խնղաՏ, կրնայիՏ, ՀաՏակրութեաՏբ Տ ատելի ։ ԱնՏիչապէս պատառեցէ՛ք ղիս, ի՛նչ վւութ. 
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Բ. ՃԻՒԱ՚Լ.- \*՚նչ, այդ անկոպ աչքերուդ ՏԷչ ԿաՏ թէ Տիւոքիդ ՏԷչ խոՀե"ր ւդիաի րլլանք սար

՛նա լելով, սափի, 

Կր կարհես վրադ պիտի 5 ի այն խնդա՞նք Տենք ւ Եւ ապշաՀար սիրտիդ շուրչ՝ $"՚՝–ի րաղձա՞նք, կտՏ 

ՊՐՈՄ. նս ո՛չ թէ ձեր արարքն Է որ կր կշոեՏ, է"րթ1՛^՛ 
Այլ ձեր տաժանքն, ինչու որ դուք չարեր Է ք ։ Երւս1լներուդ ՏԷչ արի՞ւնէ, օրՀասի Ալէս սոդոսկուն I 

Անգութ Էր այ1ւ գօրութիւևն, որ ձեղ՝ կտՏ ձեդ նր– ՊԲՈ11՝. Բայս դուք ատոնք Է՛ք արդէն։ 

Տանոդ թշուառներու կեանք արլաւ։ Եւ սակայն ես կր ՏրնաՏ տէրն իՏ անձիս ու 

Գ. ՃԻԻԱՎ.— Կր կարհես թէ Տենք քու ՏԷ՞չ կ՚իշխեՏ 

պիտի ապրինք Տի առ Տի, Զիս չարչարոդ այս ներքին րնդդիՏաՏարա ուժերուն, 

Կենդանական կեանքի պէս, եւ թէ՝ թէեւ կարոդ Ենչպէս որ երր կ՚ապսաաՏրի դրժոի-քր՝ ԶԺՀ ւս կ ի շ՛

չենք խէ ձեզ : 

Իաւարեսնել Հոդիդ ո՛ր կր վառի ներսդ, այլ սակայն, ^ ^ ^ 

Պիտի րնակինք անոր քո՞վ, ինչպէս խուժան ց ( յ ( յ ^ Ա ն տ 0 ն է ( յ Ն 

Տ՛ ադՏրկոտ, 

Վրդովելով աՏենէ՚ն իՏասաունին Հանգիստն իսկ, (Շարունակելի) 

ա 

Հ հ ր Ե ւ, ք 

Լեռան վրա յ էր՛եք։ 

Հսկայ կայմ՛ի մ՛ր գագաթր բարձրա

ցած ւ/՝անու1լ1ւերու ՛նմ՛ան։ Գօրֆու կղզին 

ցռկանալ։ 

Լեռր — Բանթօքրաթօր թ՛իս Այ ՏԷ– 

քառ — ՚էէ՚ռ ժենէ վեր գոց էր, իր գա

գաթով։ 

Հարթ՜ զ.հանի մ՛ր վրայ էինք մ՛ենք։ 

Ս՛ աաուռ մ՝ր կար կիսափուլ, լքուած ան յի

շատակ Ժամ՝անա1լ1ւերէ ի վեր գուցէ։ Մ ՛՛՛

՛՛ւ/// ՚՛ մ՝ր, մ՝անիշա/լ1ւերու մ՚է^յ Վախկոտ 

հեաաքրքրութ՜իւէավ ուխտավայրէն ներս։ 

Ո՛ չ ոք։ Գտանք քանի մ՛ր արեւու ՜ճառա

գայթներ, բււնա ած հիւծախտէ։ կարծես 

առաստաղէն կախուած Աէէային տրտմ՛ու

թ՜եան քօղեր։ ՛Բանի մ՛ր քայլ։ կր շարուինք 

սլա ահ լաւ՛ն տակ երկիւղած ութ՜իւէավ։ Ո՛ չ 

ոք կր խօսի։ Միտքր աչքին հետ կր բանի 

լռութեան ւՐԷՀ եւ հոգին կիՐԷ՜, կ՚իիէ 

մ՛ինչեւ լեռան խորքլլ, մ՚ԷՀր, յաաակր, 

յանուն գերագոյն թ՜ռիչքի։ կարծես ր լ– 

լանք ստորերկրեայ, հին եկեղեցիի մր մ՚էշ^։ 

Փոքրիկ խորան ւՐր, որ հիւրրՊւկալած է ատ

որ սուրբերու հատած իւղագէմքերր։ 

Ս՚ենք աւելի քան առար տարագիր րՊւ– 

կերներ ենք։ Հյէնշող խանգավառութ՜իւնավ 

բարձրացած ենք լեռլէ մ՛եր ետեւ ձգելով 

երւիներանգ ակօսներ սիրո յ խօսքերու, սի

ր ո յ երգերու եւ գեււ ա յն քան ծիծաւլ1ւե– 

րու։ Ու հիմ՝ա ախուր ենք եւ լուս։ Վսւյր– 

կեաններ։ Ամ՚ենուս սրտին բաժակ ին մ՚ԷՀ 

ինկած է ւՐէյմ՚էկ հրաշալի լուսակաթ իլ։ 

կր նայինք իրարու խռովուած աչ

քերով։ 

Ու ՛Բէկէ՜ն՝ 

— Ո՜րպիսի հոգեկան եղբա յրութ իւէւ, 

ո՛րպիսի մ՛տքի րՊւկերա\լցութիւ1ւ եւ ո՛րպիսի 

փափաք խւՐբական — 

կր սկսինք երզ.ել, ւզոոթ՜կալ, գաշնա– 

զազակել. 
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— «Սո՛ւրբ Ասաուած՜...»։ 

Աոնական ու թաւ, թա՛ւ։ Յուղում՛ի 

ալ իլշնել։ էլլլ գարն ենք եղանակին։ թ՜աւ^ու– 

թա՚լայքւն կուրծքեր, երգէոնական ձայներ, 

սրքազան զօրաց շկաՀիւնւներ, գրօշներու 

քար ձրաց ուս՛՝, բազկատարածում՝ մ՛ինչեւ 

ամ՚սլերսւ ւՐԷՀ^... 

— «Սո՜ւրք Աստուած, սուրք եւ Հզօր, 

սուրք եւ անմ՚տՀ...»: 

կր Հրաշափոխուինք։ կր Հրաշափսխուի 

եւ խեղ՜ճ մ՝ասւուււր։ կր բարձրանանք։ Նոյ

եան աասլան։ թուրերը կը Հոսին լեռն 

ի վար։ ԱւՐսլերէ կ՚անցնինք, սպիտակափառ 

ամ՚սլերէ։ Երկին՛քը մ՛եր ներքեւ է, խաղաղ 

ովկէանի մ՛ը նմ՛ան։ ԱնգրՀորիզոն կը վերա

նանք։ կ՛այրին զմ՛ուռսներ աստղերու վրայ։ 

Հրեշտակապար անՀուէւին ովասիսներուե 

մ՚ԷՀ։ Սպիռւակ Հայրասլետներ։ Պարտէզէ/եր։ 

կը փակենք աչքերնիս։ 

Եւ իրական ութ եան Հեռաւոր ազզ ֊ու կան 

տեսիլ։ Ու կարծես, Հայրենի լե/ւան մ՛ը 

բարձունւքին վրա յ ենք. Հա յրենի մ՛ատուռի 

մ՛ր մ՚ԷՀ^ ենք, ու կարծես երկար ու զ աժան 

տարիներ Հա յ եկեզեցւո յ սհոիոխարիքսելի 

մ՛խիթարութ՜ենէն զրկուած ղարիւփւեր եՂւք, 

քսւղմ՚աաան^ ղարիսլքւեբ, տ յնքան տառա

պած՜ կարօտախտէ , այնքսՈ։ յուէն ած՜ Հայ– 

րենաքաղձութենէ, Հիմ՛ակ Հասած ւՐեր 

տունն ու աեղր, մ՛եր եկեղեցին, եւ ՚1՝եր 

ւՐեծանոյշ, մ՛եր աստուածարժան ժեղեգի. 

ներր կ՛երգենք, երջանկութեան արցուէւք– 

ներով։ Մեր ժեզեգիներբ... «Սո՛ւրք և Հզօր, 

սուրք եւ անւՐաՀ»։ 

Ու երկ ինք ր կը քացուի մ՛եր վրայ.,. 

ԱՀա լուսասիւն ծաղկես անգո ւխը ուր

կէ սակառ սակառ ու սաւիոր սափոր կը 

տեղան ձիթենիներ, աղաւնիներ եւ նըշ– 

խաբնեբ։ 

— «Տէր Ողոբմ՚եա՚ո, կը վավաայ ւՐեր 

ընկերներէն մ՛ին... 

Ու ծերուէ՚իներու յուղում՛ով եւ մ՝ա– 

նու1լ1։երու խանգավառութեաժք կ՛երգենք 

ա յս խնգրեբզ-ր։ 

կարծ՜եմ՝ խորանին աոշՊւ ծու/ւկ ի եմ՝ ու 

ներքին մ՛ենախօսութիւնով ՚Րք կը գողաժ։ 

— Տ ւ՛՛ւր, տո՛ւր աշխարհիս խաղաղու

թիւն։ Ձիթենիներ ծաղկեցո՛ւր, Տէ՛ր, հ՚՚գէ– 

ներու աաաաոկին ՚ԻԷՀ^ ու շուշանի սլար, 

տէզներ բա՝ց ամ՛ենուրեք, ամ՛ենուրե՛ք։ 

Փոթ ։։րի1լ1ւերուն սիրասանձեր եւ ՀողւՐե– 

րուն ծիրանի կամ՛արներ։ Գրկէ ս " ք Բ ՚ ՚ ՚ Լ Հ 

աշխարՀը և Համ՛բուրէ՛ ու թող շրթներէգ 

իւաղազոլթ ես։ն նեկտար Հ"սի եւ տմ՚ԷՊւ 

Հիլէէ երՀանկութ՜եաւ/՚բ Հանգարտի։ Մրրիկ

ները մ՛եղ շատ զարկին, պարզ ու սլայծառ 

^ւ՚^ւէ^՚Ք ՚1՝1Լ ԲԱ Ա ժեզի Համ՛ար, մ՝արգոց 

Համար։ Բոլորր գժբախա են։ Գթութի՜ւն։։ 

ԱՀա, տե՛ռ, լսէ՛, ւ/՚անուկներր որ կուլան, 

մ՛այրերը որ կր Հեծկլտան, ծերունիները 

որ կ՚իյնան ու երի աա ասր զն երբ որ անձ

նասպան կ՚ըլլան։ Փրկութ՜ի՛ւն՛։ Տե՛ս, կոյ– 

սեր ալ կան որ փոթորիկ ին մ՚ԷՀ մ՛երկա

ցած՜ կր գառնան։ Օգնութ՜ի՛ւն։ Գթա՝, 

փրկէ՛, օգնէ՛ տմ՚ենուն խազազութ՜իւնավ։ 

Մեղուէւեր կր բղղան մ՛եր Հոգիին մ՚էչ։ 

կր բտբձրանանք։ •Բաղզոութիւն, Հտնգտր– 

տութիւն։ Կը թեւածենք։ Ե՛֊ որքան կը 

թ՜եւածենք, այնքան կք թ՜եէժեւէւանք։ Մեր 

բոլոր բեււներք վար կ՚իյնան,— կիրք, ատե

լութիւն՛, խեռ, վրէժ... 

Եօթանասուն։ աղաւնփներոլ վրայ պառ

կած կր վերանամ՝... 

0՛ > մ՛խիթարութեան մ՚սհւանսհւ, տեղա֊ 

տարավ։ մ՛անանան որ կ ՚ ի ^ ՚ է Հոգիիս ԺԷՀ^ 

ու ափերուս վրայ... 

— ԱՏէր Ող՚՚ր՚քեա՛...»: 

— «Տ՚"–ր Հիւանգաց քժշկութ իւն»։ 

Ամ՚ենքս ալ Հիւանգ ենք։ Բարակ ցաւ 

ու1։ինք։ Բոնուած ենք Հ^լախւոէ ու կարօ, 

տախտէ։ Մեր Հոգին բորոտած է։ Ներքին 

զուլոււՐը աՀաւոր է, եղբայր չենք ւՐենք 

կարծես... 

— «Աժենասուրք Երր"րգ՚"–թիւ1ւ, 

Աղգիս Հայոց սէր, մ՛իութիւն։...)) 

((Տ՛՛ ՚֊ր աշխարՀիս խաղաղութիւն...» 

— «Տէր Ողոր՚Րեա՚, Տէր Ողսր՚քեա՛...»։ 

կ՚ուռին մ՛եր կուրծ՜քերր։ Բան մ՛ը, /՛՛որ 

Fonds A.R.A.M



ԱՆ Ա 

ու խռով ռւլիք մ՛ր կարծես, մ՛եր կոկոր գէն 

վեր կ՚արշաւէ, կր խեղգէ, կր խենթեցնէ 

մ՛եզ։ ԱլէքԱ զւլ հ ուռնի մ՛եր աչքելաւն մ՚ԷՀ 

ու կր ոլայթի։ Արցունքներու Հր/հեզեզէ 

Ս՛եր ուչքերր Նոյեան աապսւններ, ւՐեր հո– 

գ֊իներր սւէւեցող իրենց մ՚Է^...։ թռչուն մր 

ու ձիթենի...։ կր քաշուին Հուրերր։ Անոյշ 

հանգարաութ իւն։ Հոզ.ենորսգ հրաշք։ Վե֊ 

րապահսւած ի՛նչ վերելք մ՛եր վերելքին 

մ՚էչ, լեռն ի վեր։ 

— «՚Բրիսսւոս սլաաարաւէեալ բաշխի 

ի մ՚իյ^ի մ՛երում՝. ալէլուեա՛՝: 

« Ս՚արմ՝էս՛։ իւր աայ ւՐեզ կերակուր և սուրբ 

զարիւ1ւ իւր բաշխէ ի մ՛եզ, ալէլուեա՛:» 

Ու ւՐ անկութեան յիշատակ մ՛ր յարու

թիւն։ կ՚առէւէ մ՛աքիս ւ1՝է2յ մ՛եռած թռչնի– 

կ ի մ՛ր նմ՚սւն։ 

կասլոյա աղեկ ւՐրնէ ի։ Հ\՝Բրիսաոս սլա, 

տարագ.եալ՝>՝)ին ուրախ, քանզի հուսկերզՅւ 

էր արարողութեան ու մ՛աս կր բաժնէին։ 

Ա՚ասր պահպանած աուէւ կր վազէի։ Ա՛ այ

րիկիս կուաայի։ ՚Բիչ վերՀ^ սեղան կր նրս– 

աէինք։ կիրակնօրեայ աւանգական ասլուրր 

իր գոլորշիներով ու գեռ այնքան աւան– 

գտհամ՝ բաներ... 

Մատուռէն գուբս 1լ՛ելլենք ու կր ՜ճա

շենք գեդՀուկներու պէս։ 
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* * * 
՚Բիչ վևրՀ ար գէն թառած ենք լեռան 

քարքարուա գագաթին վրայ, նւք՚ան արծիւ– 

ներու։ 

Երկնքի այնքան մ՛օտ։ Ամ՛պերր կ՚անցա

նէին մ՛եր մ՚ազերուն վրա յէն։ Հովերու մ՚ԷՀ 

ու բացութեան... 

Ահա ծովապարտէզ կղզին որ նա յետ– 

գակերպ կբ լողայ ու կր ծփայ չուրին 

հազար համ՝բոյրներէԳւ սարսռալով... 

Ահա Վիրօ, Բէլէքա, •Բասթէլլանիէ 

կազթուրի, ՚Բինօքիաստէս ու Բալէօքաս– 

տրիձա, գիւղեր ր կղզիին... 

Ահա մ՛եր գիւՐաց էպիրոսր, Չեկա լեռ. 

ներրյ Ահա եւ Գօրֆուի աղշ^նակր, Բագսօ 

կղզեակ ր։ քյւ ահա, արեւմ՛ուտքի ւՐշուշնե– 

րուն ւ/՚ԷՀ, Իտալիա՛ն... 

Գլխարկներր կր ՜ճօ՜ճենք ու կր պո

ռանք. 

— Պօն ճիօրնօ, պէլլա իթալիա...։ 

Վերելք ր կատարուած էր։ Սակայն ե– 

կեղեցւոյ ւՐէշ^ տեղի ուէւեցած վերելքին 

հետ բաղգատելով կատարեալ վայրէ^ մ՚րն 

էր աս։ 

ՆՆԱՆ ՊԷՆԻԿԹԱՆԼնԱՆ 

Փարիզ 

8 
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ԱՑԼՈԻՐՆԵՐՈՒ'1. ԿԱՐՕՏՈՎ 

ՄՒՍԱՔ ՄԵԾԱՐԵՆՑԻ ձՈԳԻԻՆ 

Պատուհանիս դէմ, նաւաբեկ, նստած եմ։ 

Գունչս ափիս մէջ, արմուկս ալ յեց՝ գիրքերուս, 

—Զոր փակեցի ձեռքով մ՝ ան յոյս եւ անյոյզ,— 

Կը մենանամ բազմոցին վրայ։ Կը մտածե՛մ...։ 

Յիշատակի գոյնով, գալու կ ու նրբին, 

Սեպաեմբերեան քանի մը վարդ, յամրաբար, 

Ծաղկամանին մէջ կ՚աղուորնան գլխիվայր...։ 

Ջրւող ամրան վերջին Հրաժեշտն է արփին...։ 

Առեւանգած կապոյտին հարսն ոսկեթել, 

Պիտի վիշապը վաղ1ւ ամպէ, ու ոռնա՚յ...։ 

Պատուհանէս ներս լոր տերեւ մը կ՚իյնայ...։ 

Արեւն –ասպար եթէ ըլլա՛ր, շողն ալ՝ տէգ...։ 

Հեզ եղկութիւնն է լոկ րոպէն փողփողէջ...։ 

Լա՛յն բանալ փեղկդ ու տալ ճակատըղ արփւոյն... 

Գեղին, դալար, լուսաշունչէն երփներփուն, 

Գեռ տերեւները կը խայտա՛ն, պարի մէջ։ 

Առտըւան պէս չի մշշանար շունչդ օդին։ 

Ռունգդ է թրթռուն թարմութենէն գարնասիւք... 

Երկնազեղման ընդունարան երկրազոյգ, 

Ներսըդ կ՚օծոլի գոլորշիովս հեշտ հոտին։ 

Կը պահես զայն՝ զերթ սրուակի մէջ անխից... 

(Չանօսրանա՛ր... ա՛հ, չցնդէ՛ր, բոյր առ բոյր, 

Մինչ ունենալ զայն կարծէիր թաքթաքուր...«) 

էիաշնչե՛լ զայն անկորուստ... անկսկի՚ծ..,: 

Անդո՛րրն է արդ, ըսփոփի չափ մելանուշ...։ 

Կը նըմանի սիրելիի մ ՚ որ անդարձ 

Պիտի մեկնի, եւ ափն ափիդ մէջ լըքած, 

Լալու պասւրասսւ աչքիդ ժպտուն՝ կր ԷԽայ ուշ...։ 
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Ո՛վ այս անդորրը... Ննջող լի՛ճ ոսկեղէն, 

Ուր, մի առ մի, խիճերու պէս խորասոյզ, 

Աշտարակէն թափած կ՚իյնան թրթռայոյզ՝ 

Ծանըր ժամերն որ ալիքներ կ՚աղեղեն։ 

Ասպնջական լըճին Համբո՛յր ըսպիտակ, 

Անուրջներու յոյլ կարապներն Հըպանցիկ, 

Կիսաքընար՝ կը տարագրին սըլացիկ... 

Կամ կը ցնորի՜ն՝ կըաուցն իրենց թեւին տակ...։ 

Յանկարծ խայտիտ մը կը մտնէ, լիայոյս, 

Սաղարթին մէջ որ լուսամուտս է գորգեր. 

Կը ժիպակի՝ Հոն փնտռելով թառ ու կեր, 

Նայուածքիս իսկ փայփայանքէն տալով խոյս։ 

Վեհանձնութիւնն աքասիային կ՛անձրեւէ, 

Լայնափեռեկ գանձանակին մէջ ձորին, 

Մանրատերեւ իր ոսկիները դեղին, 

Զոր Հովը, մերթ, Համբուն վըրայ կը ցրուէ. 

ճամբո՛ւն՝ ուրկէ, տարափին տակ անօգուտ, 

Ծեր մուրիկին կ՛անցնի ե՛րգը գլխաՀակ... 

Ո՛ղջ թէ մեռել՝ ամէնուն բի՜ւր րխր մաղթանք... 

Ո՞րն ընդունիլ իբրեւ բաժի՛նը Հոգւոյդ,..։ 

Կարծես իԳԷ նէյ մ՛է տէրվիշեան թախիծի՝ 

Ինքնամոռաց կանչն աքլորի մը, Հեռուն..., 

Հովի՛ւ անՀօտ, պարմանին շէրն է խոՀուն, 

Երկարաձի՜գ՝ ուղին պէս ուր կը սուզի։ 

Բարձած իշուն՝ Հիւղեր խըոիւ ու կոտոր. 

Պառաւ մ՚աՀա կ՚ընծայէ քիչ մը անտառ. 

Տըղեկ մ՛ալ յոյն՝ կը վաճառէ, միալար, 

ք՛իպ, ձոր ու լեռ.—((Կըաա՜ւ, աննո՜ւխ ու ծոթո՛ր..,»։ 

Շաղփաղվւ շեմեր շըռընդաձայն կը ցնծան, 

Օդածածան մունջ եղերգին անտարբեր. 

Մինչ մանուկները քեզ կը զգան, սեպտեմբե՛ր, 

Եւ ա՛լ չունին իրենց աւաչն ամառուան, 

Օ՚Հ, այս բոլոր տի՜ւը խոնարՀ՝ ասդէնի, 

Որ գեբերկրի մը քաղցրութեամբն է օծուն.... 

Միջոցին մէջ՝ յագուրղի տօն մ՛ասմազուն, 

Միջոցին մէջ՝ ուղեՀրաւէր մը գաղտնի..., 
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Ու կը լըսեմ թեւաբախում մը խորին՝ 

ԱնՀընարին, այլուրներուն կարօտով...։ 

Կը բանտէ ինք իր մ էշ կըտուց մը վրդով՝ 

Երգ մ՛որ չանցնի՜ պիտի սրտէն եթերին...։ 

... Ըսէ՛, սակայն. —սա մեծ գըզուՄս արփաւէտ՝ 

Գբզումը չէ" Ոսկեգեղմին, ո՛վ հոգիս...։ 

ԵԼ դուն ինչո՞ւ անոր հեղմամբ չըյագիս՝ 

Կրկներեւոյթ տարաշխարհի մ՝ակընդէտ.. .։ 

Պատուհանիդ մօտ, խե՛ղճ մարդ, զո՛ւր կը մտածես...։ 

Միգակորո՛յս, առագաստով պատառուն, 

Նաւակդ ինչո՛ւ արկածագրել խութերուն...։ 

՚հէթ պա՛հն ըմպէ, թէ իսկ նաւե՛լ ուխտած ես...։ 

ՎԱՀՐԱՄ ԹԱԹՈՒԼ 

Լ է I I Է Ս Ք է & Ի Ց Ը 

լւուռ կուշտ կոչերով սրախոց տէգէն ու նի

զակէն, գունտերէն ու ՀրագՂ։գա1լներէն 

քարխոց, փեթ ռկուած ու ճեղքււսաւած 

բնութենէն ալ ու վտրստահ՜, եւ այս ամ՛ե

նով ը գ ե ռ ան սարս՝ կը որսամ՛՛են ու պիտի 

պատմ՛են աւլատու ի/ ենէն ու ազաաորգինե– 

րէ^ւ՛ Այ" աւՐեՀութիւններու քունը եւ Հու

նը ^րաւազաններու, որոնք գիլ գ֊իէ՛ եր. 

քեմն զիլ ու ՛լիէ, շառաչ ու Հառաչ՝ խոր 

խոռոչներէ, կրանիթ– կուրծ՜քերէ Հոսուն ու 

յսրգունւ քանի՛ հ արաւննբ յագեցուցած–, 

ո։յրած՜ ու պապակած որչա՜փ շրթնւեր զո

վացուցած Հարազատաց ու աղատաց, եւ 

երբեմն ալ վայրենի ու քորենի շրթնե– 

րու արիւն փսխու1։քով աղտեղած ու ժե. 

խած։ Հսկայ այս տեսարանները, որոնք սւՀ 

ու սարսավւ աղգտծ են գիտողին ու գրկի– 

Հսկայ, մ՛եծաշուք ժեռուտ ու չեչոտ 

լեււներու վիթխարի վեՀասլար փռուածքր, 

եւ իրենց ա յգ տիտան կոթ՜ող ցցու1ւքՊւերու 

Հոյակապ աշտարակս։ շար ։։արուած՜ք1։ ու 

կեցուած՜քը, յաւիտենական արձաններն 

այո՝ ք1ւութ՜եան տա ճարաց վսեմ՝ կերտուած^֊ 

քին, ուր կարելի է կարգալ գարերու սլատ*. 

ժութիւնը ա՛յնքան Հետաքրքրաշարժ ու 

որչա՛փ յարա շարժ շերաակի ու շեշտակի 

շրշումներովն ու յեզա շրշումներովն. որոնք 

քստմնելի, յիշատակելի անցնող ՛էէ Ալքե

րով, գէմ՚քերով, ցարգ, խոՀերու ու խոր. 

Հուլոէներու առանցքք կազմ՛ած՜ են ու ՚ղի– 

տի կազմ՛են։ Այ" անխօս, անգօո, այլ ռա

կայն կուռ պատռուածքները կողերու ու 

կողմ՝ելաւ արձանագրերէն անգիր ու քար. 

գիր, եւ յարուշալ։ վ։եռեկտու1։ կուռ ու 
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ցին, Հ՚՚կող պաՀապանր եղած են Հիւրրն– կթած կաթր քարած որ, ազատաՀոո։ Այո 

կալ պողպատ ծոցերովբ ազատաշունչ ապ– լեււնական ժեռուտ լանշ^երէն ու սօսինե։ 

բիլ "՚՚Ր՚Ւ՚լԻ՛" " լ տենչացողին։ Հսկայ կու֊ րէն գիեցիկ ու քողաձիգ խարատօնլու 

լուլ ր իր աւ/՚եՀի առքենի քաւ/՚ակր տուա ծ Հ՚սորգիքբ Բունկային (Բենկայի), Նոր Բին– 
կեսհւի Հիժ՚ր կր գնեն, ւՐշտնշ^ենի Բողոքր 

բռնապետութեան ու գերութեսւ1ւ գէմ՛։ 

Ա՛լ լեռնագոգ ալիք կաշկտնգ ու մ՛իշտ 

ասա ու ւււնղ մ՚էկգի կր թուլ1ւեն ամ՛էն Հաչ 

ու ր՚ւ՚չք, կ՝աշտանակեն որսական, մ՛արզա

կան, լեւԼՊւական քտրորգի կեսւնքր, մ՜իա՛կ 

նպաաակր, ուխար, գաւսւնանքր իրենց ու

ղտս, կեանքին՝ ազատ սարերու/ ու քարերով– 

՝հ ՝հ ՝հ 

Հինւ Բինկեանբ աժեՀի ու Հնամ՛ենի էյփ– 

ր ա ասկ՛ե անմ՚աՀ ու անաՀ՝ բաժնուած է կրա– 

նիթետյ կսլլուլէն. ՄիՀնաբնին կեգրոնն է 

աւսւնին (Հողէ ւՐիշ^նաբեր/գ). աւանբ շատ 

Հինէն Հայաստան աշխարհին մ՛աս կազմ՝ած

ել ՅաՅւաՀռովժէակաԴւ սւիրաոլեասւթ ե ան 

օրերուն ա՚ւաւտնի եղած՜ իր Հարսաութ՚ ի լ – 

նուէր, իր շքեղ բնակարանն/,րււվհ ու բէւակ– 

չութիլ/ավբ, իր մնացորգ աւերա/լներսվր, 

որ ւլեռ վկաներ էին մ՛ինչ մ՛եր օրեր։ Լեււնա– 

գսգ ւլաշատկբ Ա՚ի^Ղէաբնիով Արեւելքէն՝ 

կու/ ուլի շարովն ու շարքովն ամ՚բարտա– 

կած ւ/՚ինչեւ էք/լեղեաց գաւառ. Արեւմ՛ուտք 

աանքի ու /լուտանքի, և սակայն քանի՛ Հեղ քով՝ Կէօլ Տաղիի գոռող օղակաւսրսւմնե– 

ու ո՛րչա՛փ անգաւՐ ենթարկուած՜ քրտանց ր՚՚վր ի գէ՚դ ի Հիւսիս Արեւմտուաք՝ 1Աա– 

ու վաստակաց աւաքողներուն ու բուէւկալի րապէլով Աեւ Հողեր. Հարաւով ՜Բէշիշ 

կապուտ կողոպուտին արշաւաթերուն, ու Տիւզի֊–– Խարս։ Աբրգ, Աարր Գիչէք, Խօզ 

մ՚ղձկուն ու փզձ/լսւէ։ աւաղած ու արատս– էքբէք, Նարվա ր Տ՚սշբ (Նարվերու քար, կո– 

ւծ՜ են օրերնին ու արեւքփն անիծ՜ելով։ թտլէւերր իւիրաար կոխկռտող) եւ ի/օթ տրի 

Աալերսւն, Ընկուզիկին, Գուսնաւինիին, ու 

մ՛ինչեւ տիտան Տ՚՚ւժիկի Մնձուրին, անոր 

պողպատ սրուէէքին, ալեփառ գլխուէւ սլտա– 

կասոտ ու ձնծաղկով պսակաւոր։ 

ԱՀին ձեռք երկարած՜ Արեւու Մազ

րայի, կարմ՛իր կողիկի, կոծ՜ս զկի ու Բօշա, 

յիկի Ր՜Էրո՚Յւ որոնց սլաբա շարն ու լարն ևս 

կ՛երկարի Համ՛բուրելու ա^Պ։ ու աչքր ան– 

ժաասյց Հսկային Մն՛ձուրի։ Զ"յի՛ /֊"՚Գ՚՚ւկբ 

նետած՜ Հող ՛հարու քար բակին, Տբլ՚՚խին 

ու Ելոաին, Աբճաղին, եւ ՚հից աա ճարնե– 

րու Աօսիքին, յւ/տշւՐիշու աՀաժերձ տի– 

տանորգույւ, քաՀ^ որ գին եր ու գիեցնսղին եւ 

չաստուածներու Հովանաւորողին։ 

Կրբեմնի այնչավւ Համ՝բալեալ Հարուստ 

անաաւլքւերով ու պաաժուած՜քներով գեղա– 

զարգ այո շարքերբ, ինչքա՚ն քանգուած՝ 

բրգուած՜ ու որքա՛ն կոի/կռտուտծ գարերու 

եւ տարիներու անակնկալ տրորումներու եւ 

ծ՜անրութիւններու տակ, անաշխատ ու ան– 

ուղղտյ գաստա/լէւերէ։ Հոս ու Հոն բնակած 

ու բունած՜ լեռէարգիներ Հօտերով Հօ տա

ղած՜, ու գաշտորգիներ գաշաակներու շ 

ու շինական, նուիրուած՜ խաղաղ աշխ 

էն 

նամ՚երձ սօս սօսիներովն ու կադնիներովր բո լոր ուած՜ կարմ՛իր ֆար ախի սաբր է գ է 

ա յնչավւ խորՀրգտւոր վեՀափառութիւ1ւ մ՛ր քարով. Բեկլոբի կէաիկսվ, Սազ լ բխի լերկ 

զգեցած՝ ւՐինչեւ աՀաւորութեան ա իրացա ծ ցցունքով, եւ Ա. Ա եր գիսի մ՛ատրան բլրազ

ու բերգացած–, ել աՀա այս զանգուածա– ներովբ։ Աւանբ էւիրատի ափերէն, Աազլբ– 

յին պատկառել իութենէն ծնուէւգ ու շուէւչ խի ցցուէւքին բուէւած վաք՛ ի վանքէն ՄիՀ– 

առած՜, շուէւչ ու Հուէդ տուած Է բուռ մ՛ր նաբնին ղրկած, .բար ծարէն //. Յակոբին 

|սարատօ(կունեւ–ուն, որոնք իր ւՐարւՐար կուրծ– գոգած ու մ՛ինչեւ Տանձռւփոս՝ Վագեր եր– 

քերէն ու ժայռ ծիծերէն ծծած են ու կար ահ ուրկէց կ՛անցնի կամ՝ ախէն եկող 
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համ՛բաւաւոր Պ""/"""՛" ճաատէսին (ճաւՐ– շէն ճոխ օրերով ու֊ աւաններով եւ գիւղե– 

բան) հարուստ սալսւրկոււՐով, եւ ոտ– րով> պա տժ՛ա կան ու պտսաւակսք1ւ գրոշմով 

քերր հանգչեցուցած Գբիրին։ Հարուստ ա– եւ կեղ ի իսկական տիպով այնչափ յէշ1"՜ 

ւանին անւՐիՀական գրացի՚ււերն եղան– Զի– տաքլներ են կոթոզած, որ ցեղին ու Աւրիւ

ս՛՛ ասան, որ մ՛իեւնոյն ժաւՐանաէլներուն շէն նին, ւՐտքին ու ՜ճակտին անթառամ՝ սրյակն 

ու գեղագարգ աւան ւՐր մ՛եծ թ՜իւ րնակ– են յօրիներ տյնչափ մ՛արգարտաշար։ ՚Է/ուր– 

չութիւնով, հարուստ իր վանքերով, եւ մ՛ա– Հերր կրկին Բինկեանին Արական (Նարեկ) 

տու՚ւներով պռատ բուսականսւթ-իւնով շատ Ապրանքր Լա պար ան), Նարվերր (նաւերը, 

աւելի ^ոխ քան ւլԲենկեան, պտուղներով էւիրատի նաւ ակտյանր) Արակավանքր (Նա– 

համ՚եղ, օգով ու Հրով ղովարար ու սննգա֊ Ը^կի վանքր՝, որ իր ծոցթւ ունի այնչափ 

րար եւ այն չավ։ համրաւեալ, եղած է նաեւ իյնկելի ու սխրալի Նարեկացւոյն նարեկ– 

հայրենիքր նշանաւոր Պատկանեաններու, ոսկեկ ոսկերոտիքը վեր առնուած Վս՚սսլու– 

Տակոչւ Աստուածաբան Նալեսւն Պատրիար– բակսէ1ւ երկրէն Արծրսւնի տան արծուենի 

քին։ Զիմ՝առայի շարքին Հինն ԱենեքերիւՐը թ՜եւերովը ու թ ՚լէձՔ"4ւ՚. թառեցուցտծ 

իր որսամ՛ ակա՛ն րերգով՚ր, որ հ ս , յ մ՛աքին Ա՛անկտոարի մ՛էկ բլրակողին։ էյւ գեռ բա զ֊ 

ու ցեղին ՜ճարաարասլեստւթեանր կսթոզ ւքր մ՚ահոյլ ի՛նչ գիւղեր, ի՛նչ շէներ, ի՛նչ ա « 

կարելի է համ՚արիլ, այլ աւա՛ղ որ անգի– լա՛ւէն եր իշխանաց ու որ բոց անունով ւՐկրր– 

սւակ մ՛աքերու, անաշխատ ու աւերող ձեռ– տուած, կաանտկ, Հանրվեր, /սելմ՚րկայ, Նոր 

ներու վանաալական թաթն ու թ աւիր շատ Տուէ՛։ Ս՚իՀինք, Ագարակ, Ք,1լնակ, Ա. /Ժ՚ո– 

բան էիճացուցեր եւ ինչե՛ր չէ կործաներ։ րոսի անունով շատ մը տեղեր, Հաբեզա– 

Բինկեանր շրՀբոլորոզներու շարքին մ՚ԷՀ՝ նաց, Վարգենիք, որոնք չորս կողմ՛երով աՀ 

կււիլմ՛ան ալ, որ շէն գիւղ ւք՛ր եղած է, ու բազուկ են երկարած։ Այս հոյլերր հոր– 

նոյն իսկ աւան մ՝ր եւ համ՛բաւաւոր՝ սլտտ. ՛է՛՛՛է ու քսուժ՚ւզ անհաշիւ, անսլատասխա– 

մ՚ական իր հարսաութիւէւովր Բագրաաուն– նատսւ եւ ւք՚իշտ սքևխիզ՜ճ, բոլորովին ան

եաց, աքէմ՛իգական մ՛ոտիկ գրտցին Է Բազ ~ գէս՛ " ւ ինչքա՛ն տգէս։ եւ քայքայում՚ի 

րատունիի վանքին աւերակ ր, որ ուխաաաե– ու աւերում՛ի ծարաւի հորգաներէն աւե

՛լին է աւանին։ Պ՚՚ւտմ՚ականօրէն այս ամ՚ե– րակներու բակեր են գարձած, եւ շարու– 

նուն իրականութ՜իւնը հաստատուած ու նակական կսխոաու մներով ցրիւ ցրիւ եղած, 

ճշգուած է Հանըվերի գիւղէն գանուած ւէնացեալք ալ հաւտա ուրացած։ ՜Էյարունա. 

մ՝ ագազաթեայ գրքէ մ՛ր զոր պատահաբար կՈղ չարաղէտ ա յս րՊւթացք մ՛ոռցնել տուած 

ձեռք անցուցած էր բանասէր ուսուցիչ ւՐը. է ցեւլն ալ արիւէւն ալ, եւ աւելի մ՛զուած 

նաեւ երկար տարիներ խօսուած տրուես– մ՛ոլ ենտխտնձ կիրքի, ՛՛ւ մ՚սլեռանգի խան

տական բլուրներու մ՛ասին, որոնք Բագրա֊ ձով եր բենն աւելի բուսն ել աւելի ան– 

աունիքի հանգպկաց կողմը բլրտծ էին, խնայ գտնուած են սերունգին հանգէպ։ 

•սյս մ՛ագաղաթեայ գրք՚՚վը ճիշտ ու ճիշտ Բի՚նկեսԽցին այս կոխոտուսներու, աւերևե– 

ամ՛էն բան գարձեալ թտգնուտծ մ՛նաց ու նուիրում՚սվր, որոնք /// ա րատօնլ ս ւ անունով 

կը սնայ անշուշտ մ՛ոռացութեան տրուելով ,րկր1Ոուած՝ հովանաւորած են ու առաջ

ու փճանալու գատապարտուելով։ Ղյսրգած բնտկչութիւնր ամ՛էն արշաւանք– 

Յիշատակել ի գարերու այգ հարստու– ներու գէմ՝, ի հարկին ուն՛ենալով լեռնա– 

թիւսներէ՚է։ ու բնակչռւթիւններէն մ՛ինչեւ գոգի քաջարիներէն ալ՝ գիմ՚տգրելու. 

այս լեւլէւատավւաստաններուն ու գոգերոճ։ պաշտսչանելու ու պահպանելու տզտտու– 

ժառանւգ բնակչութիւնները հաստատու1ւ ու խէիւէ՚ր, քլէ, անք՛ն ու հտւատր շէն տւունին։ 
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Արշաւաէ/քք/եր, աւ արքւեր աւելի բու/լն ու 

ա՚նրք/գՀատ երբ կր շարունակե՛ն ու. ԲիՊւկ֊ 

եաք/ցիք։ երր. կր տե/հ/է իր ՀոլրՀբ պար

պուտն՜ բքւակչուիէիւք/՛ներէ ու աւՐայացան՜ 

ու աւերս/ն՜ շաա Հ^էքւեր ու աեղեր . ու ի^՚Ք 

կր մնայ ղերն՜ ա յգ ա/ՐենԷք։ ու ւՐիա յք/ակբ 

ադողշդքն յ՚էչ կ աք/գուն, եւ աչքի րք/1լնո– 

ղր, աք/վեՀերբ, թ՜շնա/ՐուիԳիւ1քէ/եր/։ւ, գբժ– 

ուարութիճքներու գիմ՛ս/կա լողր, /Րաք/աւանգ 

կս/մ՝բաւեալ իր Հարստութիլք/ր, շքեղ գիր– 

քբ, արՀամ՚արՀոտ րք/թացքր, արի աւլտմ՚տր– 

գու կեցքր, ք/ախա՚նձքւեր աւել ի կր սրի՛ն, 

թշք/ամ՚ութիլնք/եր աւելի կր ւ1 աիււսն, վան– 

տալակաքւու իք իւն կր ւՐիյայ, Հուր, սուր, 

բոց Հք՚էեՀ հ՛նացեալ ողՀ^ Բ իք/կե ա՛ն՛ն ալ 

կ՛ուղէ լափել ու խռհ/ձարկել , այլ եւս կր 

քւախրէ/տրե՚ն աք/ցք/իլ (յփրաաի ւք՚իւո եղեր– 

քի՚ն կուլուլի սոք/ք գրկերուն ու ոտքերուէ/ 

ապա լիք/իլ։ 

իք/կԲեւսՂւցիիք։ աշխատա՚նքբ եղած՜ է 

մ՛իշտ աղասաւիք ե ա՛ն. ՛նորսւթ՚ եա՛ն ու յա -

ռաշ^յբի/Րութեաքյ քալել ու ւՐիշա Հաք/ա– 

ցան՜ է առաՀք/ութիւն ունեք/ալ ու սաա. 

՛նալ ամ՝ էք/ ւՐաբզի ու ՛Հրապարակ ի վրայ, 

գլխաւորաբար <//< ւրո՚/ււււ։ սրա իք հ ս/ք/ Հետե– 

ւան՜ է, ՛նաեւ վու ճաււակոհւսւի1հ ան, աեղ իք/ 

սլա։ււ ձու ՛աս քիչ ղբաղան՜ երկրագործու

թիւնով, խաշնաբուն՜ութիլք/, մ՚եղուաբու– 

ն՜ութիլք։ լաւագո յէ։ յա^յ։ղութիլւճ։երով, 

որսորգութիւն, զի՚նավարմութիւ1։, լուղոր– 

գութիւն՝ իր սիրակս/ք/ արՀեամ1ւI,րր: Պ)ոլսոյ 

և կտիրք/էի ւՐԷՀ^ սեղանաւորներու խւք՚բակր 

վարան՜ ե՛ն, (Իիժես/Օներ, այլ ւՐակաէւուաւՐբ 

էյեմ՝տի՝ներ, իրե՛նց աք/վեՀեր բքւաււ/րսւթ՜եան 

ու քաչ^ագորճութես/նց աոթիւ, ոլտլտտտ– 

կաք/ Հույիեայթ՜իչ ու սեղաք/ալոր եղան՜, 

իք/չպէս քյքիւզնալ լեաք/՛ներ դ ույ լ ւՐա1լա1ւու– 

ք/ով Փերհոքն, սեղանաւորապետ, եւ գարուն 

մ՝իլիոք/ատէրբ. վա՜ճառակա՛ն ո լթեաք, ւՐԷՀ 

(ք աւրէս ր աք/ունով վա՜ճառական ւք՚ր մ՛իք/չեւ 

Հք/գկաս/ոան ապրաք/ք կ՚արտան^է ու կբք/ե– 

բան՜է. Հքատուրբ, Ա՚են՜ատուրես/ն՚ներու Ղ,ա– 

Հապե ար, որ կր վախ՜ճանի Հքւգկաստս/ք/, 

թ՜ողլով արագի՛ն Հարստութիւն։, որուն ւ/՝ի. 

լ իոք/ներուէ/ Համ՛ար իր ժառաք/գորւբքւերբ 

բաւակս/ք/ աշխատ աք/ք ուէւեցան և սլրպաե • 

ցի՛ն ու ն տիււմ, ցի՛ն եւ սակայ՛ն որոշ ար– 

գիւնք ւՐր չունեցաք։. Հարստութ՜իւնբ վեց 

՚^էւէ՞^է հԼ\ Լուսց՛նէի՛ն։ Ամ՚իրաքւեր Գայե՚նց, 

ժիժո՚նց, ՀօԳչէկիւլեԳց, Ղօըքնց, Նորսե՚նց։ 

ԲԴւակչութ՜իւՏւբ կազւՐուան՜ է բքւի1լ1։երէք։ 

եւ ՊուրսկասսւանէՊ։ գաղթողէ։երէ՛ն ի՚նչպէս 

Հ/Ա/Հ Պարոք։եք։ք, յետոյ Ա՚ելսյե՚սք, ՚Լարա. 

բաղու մ՝ելիքութեաք/ց ցրւում՝ ԷՂ։՝ Բո– 

լուա յ աւռէնէք/ Արսլս/ք/ ւմհւււ ՛Սով ու ։/՚տ– 

կսքէաւէավ րէւտաՊւիվէ ւՐր, Ար սլա՛ն ես։ք/ք։ եր. 

Ա՚արասլայեաքւքւեր Տ ՚ ՚ ւ ժ ի կ ի ։Րելիքութիւ1/7  

՛ներէ՛ն, իւ ։սրի։։լ1, սիւ՛նէ, ր (քով՚տց ԲերգակԷՊւ, 

Ոսկեանք/եր, եւ գ ե ռ շատեր, որււնց րնտա– 

Ղւիքր գարերու րնէՒացքի՚ն սքէւՀետացան։ 

ՀիՊ, Բթ,կեա՛նի՛ն Միջնաբքփի, Ա. Յա– 

կոբի եւ Վարի Վա՛նքի աւերա/խերբ և գ ե ռ 

վաԱքիՊւ քարէ բլուրի կողի՛ն ւքնացան՜ աւե– 

րաքլէւերբ շաս։ լւսքն կր խօսէի՛ն, իք։չսլէս կր 

խօսէիք։ այգ բակերքք։ կասոԼան՝ խոշոր 

ՀաբստուիԳեան ։Րր ւ1՝ւուվւ1ւ։ Աւելի ՜ճոխ շիքւ– 

ուանՂէերու կոյար ՝^Լարի Վա՛նքի ճաւ/՚բուէ/ 

ւՐԷՀ գս1նուանՂ։երե ե՛ն եղան, ՀաւՐակկրա– 

ղ իւսէ եւ թրն՜ուն աղիւս՛ներէ կամարակապ 

շիքւուան-քՊւերու ւաացորգքր ա՛նաղարտ, 

վաէւքի եկեւլեցիէՊ։ ղատ մայր եկեղեցիք/ է 

եղան՜ Ա. Տակոբբ, որ այժմ՛ուս աեղր Ա. 

Յակոբի ուխտատեղ ի՚ն է ։ Հոս ու Հոն որ

մ՛երու ։1՝Է2^ արձա՛նագիր քարեր կաք։ ի՚է՚Տ– 

պէս պարտէղքւերու քար որւՐերուքւ մ՚էշ^ 

լատիքյակաքւ տառերով յիշատակագրեր գրլ– 

խաւոր աք/ձից ու գէպքերու. 60 սանթի֊ 

մ՝էիՒր երկարութիւնով ու 40 սաքւէԳիմ՚էիՒր 

լայ1ւուիԳիւնով քարի մ՝բ վրա յ Հռովմ՚ա յեց^ 

ւոց բա՛նակի՛ն 4 — 5 օր Բի՚նկեաքւի ՚Րէշ^ 

մնալր ու ժողովուրգէքյ մ՛են՜ րք։գուք։ելու– 

թեա՚ն արժսւնաէւալ ր կբ1՛յիշատակս լէր։ Այս 

բա՛նակբ որ Հաւանակա՛նաբար գէսլ ի կա

րիք/ կր քալէր, ունէր ՛նաեւ ՛նախապէս ալ 

գում՝արտա1լք։եր իր տիրասլետան՜ երկիր բ և 

իր ՀսՐնքերր սլա շս։ պա՛ն ելու։ Նշա՛նաւոր է 

եղան՜ Ա. իրեւմ՚աք/ վաքւքի՚ն ու Լիճքի մ՚ԷՀ 

գսւ՚նուան– Հաք/քր, որ ր ալտ կո՛ն ճոէսացու. 

ցեր է բք/ակ չութ ի լք։բ. Ա. իրեւմ՚աք/ վա՛նքի 

շիք/ութիւնք/ ալ Հարիւրապետ Ապլատիկոսի 
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(Հռովմ՚այեցի) Հրաշատեսութեան ծնունգ։ 

Այլ Հնութիւէ։ մ՛ր մ՛եր մ՛եծ սլարտէզ ի մ՛եծ 

գրտն Հիմն ու ղարգր կազմ՛ող մ՛էկ մ՛էթ՜ր 

երկարութիւնով 70 սանթ իժէթր լայնքով 

քանգակուէ։ քարն Էր. երեք ոլւլաեր վրան 

քանգակուած (կային անշուշա շարքեր, զի 

քարին երկարութիւներ կոտրտուած էր՝) եւ 

ուղաասլաններ, որոնք նոյն աիպք եւ նոյն 

զգեստն երք կր կրեն, ինչ որ Ա՝ելիտինէի 

Արսլան Թէ՚իէի արուեստական քլուրէն 

գտնուածները, որոնք երեք քւսնւէակեալ 

քարեր էին Հիթիթներու սւիպովն ու Հա– 

գուսսւներովը, մ՛եծ՜ արժէք ունեցոզ Հնու– 

թիւէւներ, որոնք տարիներով սլալատի քակք 

մնացին։ է,սւա կր ցաւիմ՝ որ ա յն ատեն 

չուէւէի այն Հետաքրքրութիւէւը գէպ ի Հնու– 

թիւնւներր, որոնք մ՝ է յ մ՛էկ սքէ։ ո տգիւս։ գան– 

ձեր են, անցեալի փառաւոր յիշատակնե ~ 

րէն ու Հարստութիւնն երէն մնացած, ո– 

լտնցմ՚է ինչե՛ր չեն կորսսւած անՀետ։ 

Բինկեանցին ա յգ Հխէւ օրերունւ եւս 

մ՝տաւորական մ՛արզին մ՝ ԷՀ յետամնաց չէ 

եղած երքեք, եւ մ՛իշտ ուսուժին ու կըր– 

թ՜ութեան մ՚իաքր ւՐօտիկ է եղած, Հաս. 

ցնելով ոչ մ՛իայն ամ՛իրաներ, վա՜ճառա

կաններ, ա յլ եւ ուսուցիչներ, քաՀանաներ։ 

կրթութիւն/, զդաստիարակութիւն։, չէ՛ որ չա

ւիանիշն են քազաքակրթութեան ու ա յգ 

ա ռլր ե լա կե ր սլին եւ֊ վայելուչ կենցաղագի– 

տութեան արաա յայտս ւ թ՜իլեր, զարգացմ՛ան 

ապացո յցր, ազատութիւն, ազնուութիւն, 

Հաւատք եւ յոյս ուՅւենտլու եւ ոլաՀպանե– 

էու զօրաւոր կաժք1։ ու աննկուն կորովր. 

ղոՀտլութեան ոգիի, մ՛աքի այգ քտրձունւ– 

քին մ՝ե Հենատտ՜ճարին մ՚ԷՀ ուսած, սեր– 

տած ու սերած, աՀա գուրս կուգայ ուխ

տաւոր աշակերտներու խմ՚քակր, եւ անոնց 

ցայտունր լեռեորգի քարորգի Լէվէնտ 

•Բէշիշր։ 

7^ ՜^՛ 7^ 

Նոր Բինկետնր իքրեւ նոր աւան, նոր 

ոյժով ու ե։ւսւ1ւգով նախկինր գլելու ա՚ևց– 

նելու Հաստատ ուիատվ ու կաեխաՀոգու– 

թիւնով քայլեր կ՚առնէ գէպ ի քաղաքա

կրթութիւն ու յառաՀգխՐ ութիւն, ազ

նուական ու ազատական շունչով ու Հուր

քով գերզօր, ու անւՐիՀական յարաբերու

թիւնը Գղսի եւ էտիրնէի եւ աւելի Հեռու 

երկիրներու Հետ, ու անոնցմ՛է Հարուստ 

ժաււանգ ստացած ու մ՛շակած ազգեցռւ– 

թիւ1ւներն աւելի շեշտած ու շերաաւո. 

րտծ. ամ՛էն մ՛էկ ւՐ արզի մ՝ ԷՀ առաՀնու– 

թիւնր խլելու պատուոյն կ՚արժանանայ, 

մ՛իշտ օւէնական ո ւ1։ են ալով բնական ուշի

մ՛ութիւնը, ՜ճկոճաւթիւնը եւ Համ՛արձակ 

աներկիւղութիւնը։ Ա՚ինչեւ երէկ գեռ մ՛եր 

օրերուն կր խօսէին մ՛եզ յայսւնօր էն եւ կր 

տսլտւորէին տնՀինՀ ա յն մնացսրւէներր ի. 

րենց Հո յակասլ կե ր տ ո ւածքո վ ր, Հարուստ 

բնակարաններ ճոխ կաՀերով ու կարասի

ներով չինական ու Հնգկական, շինուածքր 

Ս՛այր էկեղեցիին այնչափ Հո յակասլ՝ իննը– 

սունւ օրետյ ծնունւգ... Հապա իր աննմ՛ան 

գսւնձերր մագաղաթ՜եայ գրենից ու մ՛ե

ծարժէք զգեստներուն։, ձոյլ ոսկի, արծաթ, 

կիտուածուն։ ււր բո։ զան անօթներուն գե– 

ղւսքոՖգակ՝ որոնք գուրս կր բերէին գա

րուն ոգին այնչափ բարեպաշտ, եւ ար

ուեստը որչա՛փ ծաղկեալ եւ ՜ճաշակ ր ին Տ– 

քա՚ն նրքացած. Հապա ա յգ գարուն գըպ– 

րսաաւն ու վսւրժասլես։ ունենալու եւ կրր– 

թութիւնւ տալու աւլնիլ եւ խելացի Հոգա

տարս ւթի՚ւն/ը՝ չանտեսելով երկու սեոն ալ, 

ամ՛էն ճոխութենէ եւ փարթամ՝ կենցաղէ 

շատ աւելի բարձր ու գնւաՀատելի, իմաս

տուն նախնեաց նախատեսող ։Րտքի գսրծր, 

որոնց անմ՛եռ յիշատակ ին պատկառա՛նք։ 

Ասոնք բնական արգիւհւքն էին իրենց մ՛շա

կած յարաքերութեանն ու կրթութ ետնր, 

երբ՝ մ՛իւս կողւՐէն ալ աՀարկսւ աւարնե

րու, տրշաւէւերու խուժգուժ շարունւակու– 

թիւնր իր սաստիկ տապէն ու թավւէն եւ 

անօրինակ վտզքէն պարտասած թէ յագե

ցած, սլարաուած թէ սեղմ՚սւտծ օրէնքի 

ձայնէն ու երեւում՛էն՝ թէեւ ո՛ չ ա յն չավ։ 

ուժեղ եւ ո՛չ ալ Հնչեղ, գործագրոլթհան 

մ՚ԷՀ թ ո յ լ ու անկանոն տակաւին անգէտ 

զործ աղ րի չներսվը : 
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Օրէնքը սակայն, անզօր իր ձայնովր, 

անՀիզ իր կանոններովը, հոս ու հոն ակար 

ու նիհար ծիլ, ծղօտ ու բողբոջ արձակած 

էր, բայց իր ծլելուն ու սլտկունրին շատ 

անգամ՛ ոսւնաաակ ու բուսաքաղ եղած, ել 

ւՐանաւանգ անոր համ՛ար որ տիրասլեաողի 

ու տիրասլետուողի վաղնջուց գաղավւարը 

ու կարգախօսը իր վժարւՐ օրերու)։ ու պատ

գամներուն այն չավ։ ուժգին ու գոռ տարա– 

ծութեանը ու տպաւորութեանը, կեցուած

քին ամ՚լւարտակ՝ ն ո յ ն ինքն Աստուածպե

տական, շատ խոր արւՐաա ձգած էր ել 

՜ճիւղաւորած բոլորով, որով խոտոր կը հա

մ՛եմ՝ ատէր եւ անմ՛արս կր թ՜ո լէ ր արգար 

պահանջներով, հաւասարութ՜եան րղձան– 

քով ժնաացոզ ժոզովրգին, եւ այգ ոգւով 

՜ճամ՚րայ առնուլին եւ իրաւունք պահանջո

ղին։ Այսպէս խուլ ու գուլ կր սնար օ ֊ 

րէնքներուէ։ հատուածական ու տառական 

գործագրութիւնր։ իրկրին անմ՚իՀական կա

րօտութիւն ր, մ՛իակ ազգաէլն էր գէպ ի յտ– 

ռաջգիմ՚ութիլ1ւ, զարգացում՛, հարստու

թիւն ու խաղա/լութ իւ1ւ ոստնելու եւ հաս

նելու, լւայց այգ ՜ճիգը կր կտզար, կ՚ուշա

նար, կր հիւծէր, փտախտի 1լ ենթ՜արկուէր 

գործագրիչ պաշտօնեաներու անգիտութե– 

նէն, յոյլ ու յօրանՀ գան գա զութ են էն։ 

Այո օրերուն կ՚ապրէր Լէվէնտ ՚Բէշիշր, 

հաւ անարար Տէր Ա ահ ակր, որով թէ՛ Լէ– 

վէնաետն ել թէ՛ Տէր Աահակեսւն կր կոչ

ուէր այս րնաս՚նիքր, որ հին ընտանիք ւՐը ե֊ 

զած է, րնտկչութեան մ՚ԷՀ աչքառու ՛լիր

քով։ Լէվէնտ Քէշի շ լուսնկայ գէմ՚քով, ա 

նակօս ռլոծառ ՜ճակտով, պարթեւ հասակ 

նո՜ճիի չափ, կայտառ տյ՛՛՛եր անծալ ու 

կարւՐիր ծրար, արծուեռունգէւ, լմ՛ան հայ

կական տիպով առաքինի տզամ՚արգր. վւա֊ 

ռայեղ ՜ճակատր երկու թառ սիներու վրայ 

յեցած կամ՛արակապ, որոնց ծոցին բունած 

ու թառած թռվռուն ու վառվռում՛ հ՚՚ւր ՛՛ւ 

բոց աչեր շանթերէ ծնած "եւ սաթ՜երու 

ղնկիկովր սլահպանուած, վւառաւոր ալիք 

մ՝օրսւս ու Հայր Աբրտհամ՚էն փոխ առած՝ 

Նահապետ ;(ակււ/՚ի ժառանգ մնացած, թիկ

նեղ բերգքաժ՚ակ քա^սրգին էր, քարերոլ 

որգին։ Գարուէ։ ուսեալը եւ լեզուագէտը– 

հմ՛՛ուտը տիրող կառավարութեան, կենցտ, 

զտգէտ ու ազնիւ յատկութիւՕներով օժ– 

տեալ, բնակչութեան յարգելին ու սի

րելին՝ Հարեւաններուն ալ ՚ յարգելին ու 

սլաակառելին էր եզած։ Որսն ու որսոր– 

գութիւնր, նժոյգէ։ ու նիզակր սիրող, աչքն 

ու աՀր անգին ու անգաստանին, սիրտն ու 

հոգին շէն ու շինականին, ժողովուրգին. 

իյաչր ձեռքին՝ հեղ ու խոնարհ ծառան 

մ՛ատուռին ու տա՜ճարին, սուրը ձեռքին՝ 

ահն ու սարսափը տնարգարին։ Աղքատին, 

անոքին բարի հա յրն էր, ժեծատուէւին 

մ՚իջնորգր՝ բարերարելու գործերուն։ Նա. 

հասլես՛ մ՛րէ՛ Էր Տակոբի գրմ՚ուն սեղսՈ՚ովը, 

անոր ոչխարներու երամ՝ովը. եւ տէր էր 

սքւ՚թիւ ւՐեղուափեթա1լներու, քիմ՛քերու 

խորիսխ, սեղաններու մ՚ուՐիկ հասցնելով։ 

Նահապետ մ՛րն էր լ մ՛ան ՝ զաւա/լներու եւ 

թո՚Տւերու բազմ՛ութիւնով, քահսւնայ էր իր 

որգին Տէր Նիկռ ՛լո՛ւը ու թուճ։ ալ Տէր Ա ս՛

հակ ր եւ գասատուն է եղած իր աղուն եւ 

Տէր Ս՚ոեւիանի, որ իր մ՛ է վերՀ երկար գա– 

սախօոած է, եւ ասոր յաջորդներն տ< Լէ-

վէնտի ոգլովր անձնաւորութիւ1ւներ ե, 

զած են։ 

Ընգհանուրէն Լէվէնս։ ՔԷՀԻՀ ճանչ

ցուած ու հռչակս ւա ծը, Հին Բինկեանի Ա. 

Յտկոբի եկեղեցիին քահանոքււ Է եղած, ծա

նօթ իր արիասիրտ եւ կենցաղագէտ բնա– 

ւորութիւնավը եւ աւՐէնր իրեն ծանօթ, իր 

ազն ո ւ ակա՛՛ն կենցաղ ր եւ անօրինակ հիւրտ– 

սիրութիւ1։ը, ւ/՚անաւանգ անբասիր ու ան– 

բիծ կեանքի ու պաշտօնի տէր եւ հաւա

տարիմ՝ իր ուխտաւոր ու հաւատաւոր ծա, 

ռայութիւ1՚ր սրբութիւՕներու խոր հմ՛այք 

։Րը սվաած են իր Հուլ^ը, եւ իմ՝աստու1ւ 

վարելակերռլը պատկառանքի ու յարգանքի 

բուռն ազգեցութիւն ւՐր բոլորած իր ան

ուտն շուրջր։ Համ՚բաւեալ իր սրբութիւնքն 

ու քաջութիւնւը, մ՛աքուր ու պարկեշսւ ե– 

կեղեցականի իր օծութ իւնւր եւ բարի հայ– 

րութիւնը իր ժողովուրգին եւ շատ հաւա

տարիմ՝ ու խղճամ՛իտ սոլաոաւորութ իւէւը 

Տաճարին, իր շ՚՚ւլ՚ջը պաշտանքի մ՛ը հետ. 

քել՛ն եւ ուղ ին գծած ու թողուցս՚ծ է ։ 
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• * * ԻՐ*>9 փափաքած կամ՝ 
.Ր/֊չ կ՛իջեւանին ու մ՛իեւնոյն ՛ստեն իրէ,\ր 

Բինկեանի կամ՚ոպվլ անմ՛ահն կփըատի : . ^ ^ զաթԷն այղ ՛՛՛՛՛՛՛Ար ո, 
վրայ Հոյակապ թասած նշանաւոր եղած Է ^ ^ ^ ա յ գ տ ս ք ս յ՚ԷՀ, ,,,ն. 
եւ գեռ էր քազժաթիւ կռիւներու, գիմա– • շնչաւսրր...։ 
ււոու1ժ1;ււհ։երու մ 1ւա՚1ւ ու ե՚հթ ական ո ւ ւ ա– , . 

/ /•1 5 Գ Հ՝ ր ւ ոա Ա՛Ո՛» ՚Դկ գփ՚-ղի "Ր ԿԸ. >>»">»՛՝""»– I– 
քով, մսւՆտւաոււ իր չասաւս րաւ/ ակ ոի/ժ/սա– "՚ ֊• =» « ՚ լ « -• ։։. ւ 

I ՛ Տ / ֊ / Հ՝ . * / / ֊ Պ Ա Խ * րենոմ՚է ,Րէկր իրր պեա Հանգպողին կր 

րի զռՈերովը. Հապա իր կողերուն կերած I ,1 - ~1 / ՚ , I 9ւ–. ...ն I,՝,,. 

ու կպած գնգակներու թսւաշարքր... Որ. պատգաժէ «Գ՚՚նագ իռտէրխր (իջեւան կ ու.֊ 

չա՜վւժիմեաններուՊալաաան Հայթայթիչ Գ^Ք)՝ "՛մ" ԳքԼ-թէճլ եւ սանձարձակ այս 

եղած ժամանակին ԱուլթանուՀիէ մ՛ր կա– վարուելակերպր կր ձանձրացնէ եւ կր 

ռուցուած։ կտս՞ոպՀ շ Հաղորգակցութեան սարսափեցնէ խաղաղ քնակչ՚՚ւթիւնր, պատ– 

մ՛եծ գիւրութիւն կրնձեռէ, ժթչգեռ նա֊ ՚՚ւախնգիր ընտանիքները, Հապա՛ որչափ "՚֊ 

խապէս ,Րաղէ կամու^ր յաաուկ եղած է լ ե Ժ ազատասէր աղատ ապրող քնակչս, -

մ՛իայն Խարաաօնլուներուն, որոնք Սաղերի թԻ^Լ" Բթկեանր կա,Րուր1ին պատճաոտւը 

Ս՚ազիկէն (ապառաժ քար մ՚ք) Հասա սեպեր "՛՛Լ ""֊ԿԻ կ՝ենթարկուի այո անՀամ՚ու– 

Հաստաատծ քարի կողերուն ու այգ սեսլե– թեանց, իր քարորգի քնաւորսւթհանր, 

րէն ժտ զէ չուաններ երկարած են ժիւս եզ– քաղքենի կենցաղին երքէք չյարմ՛արող։ 

րին քարի կուշտերուն Հաստատուած սե– Ահա խոըՀբգակցութենէ մ՛ր յետոյ Տէր 

պերուն, ու չուանր քռնելով երթուգարձ ՀամՐ1Լ ԿէԼ կազմ՛է խուժք մ՛ր Լէվէնտներու 

կքնեն եղեր։ Նոր էլամ՚ուլ,չր անշուշտ մ՛եծ եւ ինք ր պետ, գէտեր կր սաՀմ՚անեն ինչ 

գիւրսւթիւններ կ՚րՀւծայէ եւ ձանասլարՀի Ի^ձ կէաերու վրայ եւ երք Լէվէնտներու 

փոփոխութիւներ կր լինին այսսլէսով, ո֊ խում՚քերր կուգան, Լէվէնտ –թէշիշ իր խում՛֊ 

րով այլ կարգ մ՚ք անպատեՀութիւններ ու ԿԸ Բ»Լ«րՀ աժէն սպասով ու կազմ՛ած. 

անՀամ՚ութիւններ ալ կր ծնին։ Բինկեանր Հ՛երով եւ ճաժքուն եզրին կալերք գոգ կք 

Փշատի ՆաՀիյէսիին ենթարկուած ու սա Բ՛՛Լ՛՛ՐԻ• երք Լէվէնտներ կուգան, աՀա պետն 

ալ ենթարկուած է կիւժիւշ Մատէնիի Միւ֊ ՍՐեՊ՚Ս ԿէԼ ձամ>՚է «Գ՚՚՚սագ իստէրիղ». Լէվէնտ 

տիւրութեան. այս տարիներուն կիւմ՚իւշ հ՛ հ»Կամ խ՛անով ու յաղթ կեցուածքով 

Մատէնր շատ Հռչակեալ ու ծաղկեալ վի– Կ՛Ր՛՛Է՝ «Գոնագ իլստիւՕե գոնադ օլւքսպ» ու ֊ճամ– 

ճակ մ՛ր կունենա յ իր արծաթի Հանքին ՐսԽ ,'/''մՏք կ ու՛՛՛ա յ այնպիսի խրոխ,,, ձայ– 

շնորՀիւր, ուր քազմ՚աթիւ աշխատաւորներ, ՛՛՛՛՛՛է ՚1՝Ր՛ որ Լէվէնտներ կամ՛ուրջ ի ճամ՛բան 

աշխատած են եւ աշխատաւորներու քաղ– ձեռք կ՚առնեն։ Լէվէնտ ՚Բէշիշի արարք ր 

ժութեանր Համ՛ար Հոծ քնակչսվժիւն ու ՚՚՚թ՚չեւ Աաաէն արձագանգ կք գտնէ, 

առեւտուր, ինչ որ վերթրս երք գտեր էինք փսփսուքը, արմ՛անք ղարմ՚անքր, ո լ , լ ա յ – 

Հսկայ շէնքերու կմ՛ախքները քարեղէն ու 1""֊9ՔՐ Կր Վր՚է՚՚վէ Լէվէնաները ու աւ֊ել ի 

սիւնեղէն, անցեալին փառաւոր օրերր կր անոնց վարսզներք։ ի)ում՛ք մ՛ը եւս ճտմրայ 

յիչէի՛նք լէ՚՚Վր՚ս– Հապա՛ Հայոց Եկեղեցիին Կ՚ելլէ բայց որոշ մտագրոլթիՀտվ ս լ 

ճոխ շինուածքք եւ իր ոսկեզօծ քանգա. կանխամ՛տածութիւնով այգ թքնած թ ու 

կուն փառազարգ խաչկալները անցեալ Հա– ին՛քնեկ Լէվէնտներուն գաս մ՛ր տալու յա– 

րըսաութենէն վկայող։ Աշխատաւորները "՚ոլԿ ծրագրով։ 

կր կոչուին եղեր Լէվէնտ, որոնք օրավար– Գէտեր լուր կսլտա% Լէվէք,,,, փէշէչթ, 

ձով ղինուորներ Հանքին կ՚աշխատին ու կը ան իր խում՚քով պարտակտնսլթեան գոլ. 

փոփոխուին մ՛իեւնոյն ատեն։ Երբ այն ա– խին ու աՀա «Գոնագ իստէրխր^ ա ւ հ I, 

տեն այժմ՝ուս նմ՛ան իջեւաններ չեն եղած շեշտ ձայնով ու փոխագարձաքտր (|11(|»1(– 

եւ կամ՛ շատ քիչ, այս Լէվէնաները իրենց ի, ստիլնհ գոնագ օ^տղը, ո լ փոխտգարձ ,ե, -

անցուգարձթ շէներու ու գիւղերու մ՚ԷՀ ուավէճը, որ կր յանգի կ,11ոի ւ։լ քսՀի իջԼ 
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լան ւԸ֊ելու վարձի։ Լէվէնա ՛Բէշիշ օրէնքի 

գիտակ՝ օրինական ճտւՐրով իրենց ապօրինի 

րնւթացքբ կր սլախարակէ, սակայ1ւ անօ

գուտ– Ղուխաաարբ անգրգուելի կր մնայ 

եւ իրեններոմւ Հրաման կ ր՛է՛ է որ չւսնի 

ւՐանեն ր՚նակարանկ՚ն ներս. ո\ ոք աեղի 

պիտի տար այս բռնութեան Հանգէսլ 

եւ աՀա ա\խթարթի մ՚ԷՀ տուէւէն գուբս 

կ՛ արտաքսուին՝ Դուխատարն ալ գետին 

վւռուած. մնացեալք ի վւախուստ մ՛ինչեւ 

Աատէն կր Հտմնին ու կլլ պատմ՛են յա

ւելեալ ու ՜ճոխացեալ։ Ա՚ատէնէն կառավա

րութեան ռլաշտ(>1ւեայք ու ւլինուորներ կր 

փութան Բինկեան ու իատիւ կր սլաՀսւնՀեն 

Աուխատարբ ւ1՝ եռցնող ր : ՏառաՀ կ՛ ոքն ցնի Լէ֊ 

վէնա ՚ԲէշիԻՀԲ եւ կ՚բսէ. «էս մ՛եռցուցի ու 

պատրաստ եմ՝ աւՐէն վճիռի եթէ Հաստատուի 

ապօրինութիւ1։բ»։ Պքա շաօնեաՊւ Հրաւ/՛ան 

կ՚րնէ որ անմ՚իՀասլէս ձերբակալեն եւ 

շղ թա յ ե ն Լէ վէնա ր. նա Հաւ/՛արձակ կ՚րսէ 

«Ես յանցաւոր մ՛ր չեմ՝ ու գոլք ղիս Հ/Լ՚է– 

թայելու իրտւուէւքր չուէփք. Հաստատուե

լէն։ վերՀ^ր՝ (,քւէնքր իրաւուէւք սւ1ւի ինծի 

ամ՛էն բան բաւելու, գսւք գ ե ռ Ա՝ տա էն չՀա– 

սած ես Հոն եմ՛», կ՛ր՛՛է ո լ ֊ գուբս կ՚ելլէ, ե 

որովՀետեւ ուրիշ բան մ՛ր տէին կրնար բ– 

նել՝ կբ մ՛եկնին։ Լէ վէնա ֊Բէշիշ իրենցմ՛է 

առաՀ կբ Հասնի ու Հիւր կր լինի մ՛եծ ա -

ւորի մ՚բ. երբ կ՚իւք՚անայ պաշտօնեսա եր ու 

ժամ՚անոււՐր, կ՚երթայ կբ ներկայանայ կա

ռավարութեան եւ եղելութիւնբ կբ պատ

մ՛է։ ՛Իաւաա սրր բանտէն բերել կուտայ Լէ-

վէնա ՛Բէշիշ բ– անոր ալեփառ ծերութիւ1։բ 

կայա առ երիտասարգութիւնով օծուն, մ՚տ– 

նաւանգ ինքնովին։ գալ յտնձնուիլր, ու իր 

ներկա յութ եսւնբ ա յն չավ։ անայլայլ ու 

Համ՛արձակ խօսուածքր եւ երբեք երկիւղ 

ու շուարսււՐ չցուցնել բ,իր ժ՚ԷՀբ երկսւսւ 

թիւն ։Րբ կր ծնցնէ «յանցաւոր է թէ 

չէ»խ 

Դատախաղ Լէվէնտներ գործ ու գրգի

ռի վրա յ կր լինին, խում տնավտրք եւս կբ 

պոռան թէ՝ «Ի՛նչ յանգւլ1։ութիւէ։, գօնագ 

չտալ եւ իրենց քմ՚աՀ՚ա՜ճսյից չծառայել, ու 

անպատիժ թողուլ այնպիսինե՚ր...» եւ աՀա 

այո տմ՚էնր կ բ ծանրանան գատաւսրի Հսա– 

գամ՚անքին ու պատասխանատւութ եսւ1։ր, 

սլէտք էր գաս։ել, վճռել մ՚աՀն անոր որ 

յանգւլքւած էր ձեռք վերցնել։ 

Լէվէնսւ ՛Բէշիշ սակա յք։ անխռով ու 

աներկիւղ բանտի՛ւ։՛ մ՝ԷՀ Հանգարս։ կբ 

ււ 11/Ա111 էր գալիք վ՜ճռոյն. իր աներկիւղ ու 

Համ՛արձակ բէւթացքբ բանտակիցներբ ապ

շեցուցած էր. եւ փոխան իւէթիլ նայելու 

ել էսեթկելու, յարգանօք կր վերաբեր 

ուին ալեփառ ՜ք^եշիշ^/ Հանգէպ։ ՛հա -

տավարս։ թ հ ա՛ն լլնթացքին ալ Համարձակ 

իր պատաոի/անւնեբր եւ սաՀուն լեզուով 

պաշասլանողակտննւերբ ղարւ/՚ացուցած էին 

ուն1լ1։գիրներր եւ տարբեր աղգեցութիւն 

ու ։ռսլաւորութիւ1։ բրած էին գաաարանին 

վրայ։ էլ սակայն Լէվէնտներ իրենց ձայնբ 

եւ աղւ/՚ուկբ աւելի ուժգին կբ բարձրա

ցնեն եւ յանուն կրօնի ալ կր ոլաՀանՀեն 

մ՚աՀտփճիռբ։ Գտտարանբ կր Հաղորգէ իր 

վճիռր ղ ատտսրսրտե ալ ի՚1ւ թէ՝ ՄաՀտոլարս։ 

ես։ Լէվէնսւ ՛Բէշիշ վերՀին իր սլաշտպտնո– 

ղ ակա՛հ բ կ՚րնէ այսպէս, Ատեանգ ինծի չէ 

որ մ՚տՀուտն գատապարտհց, այլ Աստուածն 

ու Աուլթսւնր, որոնց (աււքուԱՀ/ պաշտպանե– 

ցի, ււր ււ տիւ բ աղարտողին։ պատիժ բ տալով»։ 

Ամ՚էնր մ՚էկանց՝ «քա՛ւ, քա՛լ լիցի որ մ՛ենք 

յանգգէւինք Աստուածն ու Ասւլթանբ գա– 

տապարտելու», Լէվէնսւ ՛Բէշիշ կբ ՎԼ՚փ՚է 

"Տէ՛ր ՛հատաւոր, հսսւքուա/ք Աուլթանինն է 

չբսիք. ես Աուլթանն է որ սլաշապս/նեցի։ 

է;։։ սիրով ու վ։ առքով մ՛տ Հո լան կբ սպա

սեմ՝ , Հրամ՚մ՚եցէք)): 

՚) ատարանր կր խռովի, գատաւորբ կ՚այ– 

լ ա յլ ի ու այլ եւս բառ մ՚բ չարտասանել ով 

կր մ՚ե/լնի. Լէվէնսւ ՚Բէշիշն ալ բանա կ՚ա– 

ռաՀնորգուի կրկին անիւս ով ու աներկի֊֊գ 

սովորական օրերու սլէս ղուարթ, իր ՜ճաշն 

ու աղօթքբ կ՝բ1ւէ ու ժ ուշ ւՐ ուշ կր քնա

նա յ։ Անգին գատաւորբ իւղ ճաՀար ու սար– 

սավւտՀար Աստուծոյ ու Սուլթանին Հա

մ՛ար իր տալ իք վճռոյ1ւ անքուէւ ժամ՛եր 

կ՚անցրնէ, կուղէ երթալ անձամբ բանտ 

ու րսել թէ՝ «Ել ՛՛ւ֊ գնա, ո՜վ Աստուծոյ 

մ՚արգր», բայւյ Լէվէնտներ ու աղմ՚կե՚լբՀա– 
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պա. եւ աՀա ար շալ ոյս է ու լւա՚նտասլակր 

կուգսւյ վ՜ճռի՛ն ՀրաւՐա՚նր աւլուելու, ու կր 

պատմ՛է ՚ՒԷՀԻՀԻ ա՛նխռով վի՜ճակ ր, Հան ֊ 

գարս։ ու մ՚ուշ քնա՚նալր, և «Վալլանա ազիզ 

ատամ՝ տրր» կ՚րսէ։ «.կտա՛ րսէ թ՛ող երթայ եւ 

Սուլթանին։ Համ՝ ար աղօթէ ա յգ կարիճ 

ւՐարգր». ա յս կր էի^փ գաաաւորիՊւ վերշ^իՊւ 

վ֊ճէռշէ-1), 

ԳԷՈՐԳ ԱՐ-ԲԵՊՍ. ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ 

Կ. Պոլիս 

( 1 ) Լեվենտ ՝ք*եշիշր տպրած ե էՒԸ. դարու 

վերջին կիսուն։ 

Թ Ա Ք Ո Ւ Ն Ս Է Ր 

բանաս՛ յոյսին օ՜ալքերր բոլոր 

Սրտիս, այս գիշեր, կբ բանաս՞ լոյսին 

Իղձերրս թաքուն, տրտում, մեդմօրօր, 

Ու կ՚բմպեմ, կ ՚ րմ պ եմ սարսուռներ նբրբին...։ 

Ապրումներու գաղջ ծրւեններ, շողեր, 

Անյայտ քսորերե եկե՛ք արբենալ... 

Աստղերու տակ լուռ.՛, իմ՛ սի՜րտս ե ծաղկեր, 

Եկե՛ք լիանալ... ու մեկնիլ դարձեալ...։ 

Կ՚ուգեւք բ ո ՚ յ ր ն լղլալ զզու ող զեփիւռին, 

Ու մեղմ՝ ծաւալիլ օդին մեջ այնտեղ, 

Ուր կր շնչես դուն, ուր կբ փրրփրրին 

Թեւերբ բոցե կարօտիդ զօրեղ...։ 

Կ ՛ուզեմ երազին դ ուռներբ բանալ, 

Ու դրծել ուղին կեանքիդ դեմ ժպտող. 

Կ՛ուզեմ ես րլլալ ն ամբո՚յրը զուլալ 

Լ ո ւ ռ բաղձանքներուն նոզիիգ շենշող...։ 

Պոլիս, 1 9 3 0 ԹՈՐՈՍ ԱԶԱՏեԱ՚ե 
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Պ Ե Տ Ր Ո Ս Ա Դ Ս ա ւ ն Ի Մ Է Կ Ն Կ Ա Ր Ը 

էրուոաղէւՐէէւ Պ– ԱրաւՐ իյ ա չասաւ ր– 

եսհւ մ՛եզի զրկած՜ է լուսաքւկար ւՐր Պեա– 

րոս Ագամ՚եաՊւի ՚/՚էկ նաթիլր-ւքօրթ^ն, որ 

ւրսրզ աննանօթ հՂւացան՜ էր մ՛եր Հասարա– 

կութեաՊւ։ 

իՊւչպէս յայա՛նի է, Հա՛ն՜ճարեղ գերա– 

սսւնր Պւկար չի ւոաղանգ ալ ունէր եւ իր 

ՊւկարԱերէՊւ մ՛էկ ար։ս1ւի՚ն ՀաւՐախւՐլւուան՜ ե՛ն 

արգէՊւ՝ ր արեր աւր/ ար ար իրւՐԷ մնացան՜ 

գերասանակսւե զգեսսաերու եւ այլ յիշա– 

Աւսւկ՝հ1ւրւս Հետ՝ Երե ւ ւմնի Պետակա՛ն Ա՝՛ու

սէււևիՊւ մ՝ էի Այս ՛նկար ր կր թուի րլլալ 

աւ/՚ե՚նէ՚ււ շաՀեկաՊւ գորգերէ՛ն ւՐիէւ զոր ար

ու սոլ րան է ։ 

Նկսւրր իւղաներկ է, կր գրէ ւՐեզի Պ– 

ԱրաւՐ իւ տ չասաւ րհ ան, 1Դ Ի^՚ձէգ մ՛են՜ու

թ՜իւն ա՛նի։ Ա՝էշ%ոեղ ր կր տեսնուի ւէէաիի 

շիշ ւՐր> եւ ոհւոր ւ/՚օաիկ՝ զ-ի՚նիի բաժակ ւՐր։ 

Հյիշքէ շրՀասլասաւան՜ է պսւոււլներով։ 

Հ/իշիքւ ցուցա՛նիշի՛ն վերի ւՐասիՊւ վրայ 

գն՜ագրուան՜ է ստաւս նան՝ օձի կերպարան

քով, որ Տ՜առի ւՐր ւիաթթ ուաՆ է, եւ Ղւեր– 

քեւր գրուան՜ է՝ 

ԲձՀձՕւՏ 

ձՕձԻ1 ճ ՇԽ. 

(Արբոլքփ եւա — Դրախտ ֊ Ադամ՛ եւ Ր.նկ.) 

Նկարր իարՀրղսւն շսհւակսւն կուլւՐ մ՛ր 

ուէւի. ՛Իրովս ա՛ր "կդ ր՚նակուն գրոլագր Հւհւ 

պաւոկերացուան՝ է. իՐնձորր Պւաիսամ՚արգոց 

ա՚1ւՀՊւազաՊւգուիժիւ1ւր ցոյց կոււոայ, թուզր 

ւՐեզքր, (թուզր որու աերեւէւերր նառա– 

յեցի՚ն ԱգաւՐայ եւ Ելայի ւՐելմլութ իւէւր 

ն՜ան՜կելու), ու գի՚նիէւ՝ կր ՊւերկայացՊւԷ ա– 

րիլքւր ՛Քրիստոսի որ մ՚արգիկ վւրկեց իրե՛նց 

մ՛եղքերէն։ Ագամ՝ եւ Ըէմլի՚ն մ՚ԷՀ կա յ ոչ 

մ՚իայէւ ՚նաիւաւք՚արզ Ագամ՚ր, ա յլ եւ ՚Հւկարի՚ն 

Հեզ ի՚Նակ Ագամ՝եա1ւր։ 

Ագտմ՝եան տ յս Պւկարր Պա լիրան՜ էր, Աւ

լ ե լ ի քսա յիոուէ։ տարի ասաՀ, Ա՚իսաք Ա– 

մ՚իրայի գերգասսւաէւԷՂւ անձնաւորութեան 

՚Րբ, Տիրոհ։ էք՝իսաքեա1։իՂւ, որ տարի՛ներով 

Փարիզ գեւլարուեսա ասէ ր ու կե՛նցաղասէր 

մ՝ արգու կեսւէւք մ՛ր ասլրան Պւրրաճաշակ 

Ա1լնցի մ՝րՊւ էր, եւ "նկարէքն եաեւ գրան՜ է 

իր ձեռքով՝ 

«Օւժւմ ձ տօ ո էէտտ օհ^ օոս 

Ի1օոտէճւս Օ ւ ա ո 1\/ւտտէւԼ՚». 

բ. յ. ձՕձԻւ. 1876 

(Ձօնուած իւք շատ սիրե|ի բարեկամիս 

Պ. Տիրան Միսաքեանին, 

Պ. Հ. ԱԴԱՍ* 1876) 

Այս էւկար՚ն արժա՛նի Է Էյրեւսհւի Ս՚սւ– 

սէւաի՚ն ւՐԷՀ^ ԱգաւՐեա՛ն ի մ՛իւս գորն՜երուն 

քով իր աեղր գրաւելու։ 
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6 Ո 1 Լ Ս ե Փ Մ Ա Ր Կ Ո Ի Ա Ր Տ 

1 9 1 0 Յու՛նիսէն 1̂ (11 «/(քււՏ էր «Հանդէս ԱՏսօր*. 

եար) սալով սրաի թէ վախ՜ձանահ է Հաչերէնադէտ 

Յովսէւի էք արկուարտ ։ Բաչց, ինչպէս եոՀէւ ուսուՏ*. 

նաթերթր $՚ս ^՛՛Է՛՛է աՏսոչե կր չա չտնէր, սիւսւլ տեգե*. 

կութիւեներու վրաչ Հիէ1ւ$ուահ Էր աչս Է՛՛՛՜ՐԸ՛՛ Փրոֆ՛ 

*ւ՝. Խալաթ և ան էքն Էր րօթարերր, որ ի տես 3. Մար : 

կա ա լաւի Հանգուցեալ կեոՀ ս՛ անազդին՝ ՀաՏարահ Է 

Ուսուցչապետ շ ՏաՀացահ : Թիւրիս՛ ասութիւնս վաւ– 

թացահ Էր ուղղել ինք1/ին //ւս ա ւյ չս> ււլհ ա ր, ի սլա. 

տասի։ ան Հանդէսի իւ Տրա գրութեան աււ Տիկին 

Ս ար կա.արա սլգղահ թղթին, ււրով ((Հանդս լ ցե ալ» 

քանքարաշատ Հաչա դէտ ին Տասին կենսագրական 

տեւլե1լութիլեներ կր իւն դրուէր : ԲարեկաՏ ր ՏսւՀ– 

ուընէ չետոչ չաչանի կ՝ րէէա Հէ կ՚րսեն ւ Նւ ղգաց 

Մարկուարտ (( Հանդէս»ի իւՏ րագրութեան անկեդհ 

սա դե րէ 1ւ, թէ որ քան կր դնաՀատէր Հ11՛ ( ։՝էէ""11 

իր Տեհ արմանիքր Հաչադիսաւթեան Հաճար : 

Ոչ սի ա յ հ լո ւս ա ր աէւ եց թ ի ւր ի Տ աւյ ո ւ թի է֊նր ք ա չ լ ե ւ 

իւ ո ս ա ա ց ա ւ ան *\ ա Տր սլ ա տ ո ւել « Հ ան ւլ Է ս )) ի իւ Տ ր ա -

գրութիւն շ ։ *1ւո չ1ւ տարւոչէւ 1/եպտեՏրերԷն ա չցելեց 

՛Լի եննա. եւ ստորագրեալս ուէւեց ալ ա ո ս։ ջին ան

դաս՝ պաաեՀութիւ1ւրյ ւսէւձաՏր ողՀունելու Տեհ ի– 

րանագէտ ~Հ աչադէտ ր ։ Աուարթացան անոր "՚չք^՚րր * 

ե՛րր Հետ ա քր քրուեց աչ Հարցնել, թ է ունի Ո ւսուց– 

շոալեար նոր աշիւատութիւններ Հա չաս աս նի Պ ատ՛ 

ձսւթեաՆ վերարերեալ։ <(11եղանիս վր՚՚՚յ շատ աշխա. 

սղութիւնն ել։ /("ւ՛՛ւ. որոնք կր կարօտին տպագրու

թեան)), եղաւ պատասխանը։ Եւ առաջարկիս վրայք  

թէ «Հանղէս \\Տսօրեայ))ն սիրով պիտի Հիւրընկալէ 

ղանոնք, խոստակաւ ուրախութեաՏր տրաՏաղրել 

գանոնօ խՏրաղրութեան: 1 9 1 1 ^ 1 » սկսաւ «ՀանգէսՈր 

Տաս աււ Տաս Հրատարակել ինչ ինչ այղ անտիպ 

երկասիրութիւններէն: Երկար տարիներ վայելեցինք 

այնուՀետեւ Հայասէր գիտնականը > ՛Քսան տարի 

յետոյ Հնքես ՏիւսանղաՏ րօթարեր ձայնը, այս 

անղաՏ Հաղորդուած րւսաիոյի Տիչոցաւ, և որուն 

գմրախւո սաուղութիւ1ւր յաջորդ առաւօտ արձաղան– 

ղեցթ, լրաղիրները : 

՝հ 7է ւէ 

օարւոչս Փետլ աւար Յի գ/՚շ^Րլ1» կա դա չին օդէ 

Հեդ&աՏաՀ վաիյ~2քանեցաւ ի Բեր լին, տեղւոչն Հա֊ 

Տ ալս ար ան ին իր ան ադիտ ութ եան ՝՝՝եւ Հ աչ ագի տ ու՛ 

թե ահ ուս ոկ^չ ա պե ա ր Յո վ ււ է վէ Մա րկւս ա ր տ (յօտ©ք 

դաց արեւելադիտութիւնր ի լուր 

դմրաիւա ար կահիս, որովՀետեւ թանկագին էր կո

րուստը, ո դրաց Հա չագի ա ութ իլէ։ ր, վասն ղի անվւո*. 

խարինելի էր ղրկանքր։ 

3. Մա րկոլարա ծնած է 9 ԳեկտեՏրեր 1 8 6 4 , 

Վիւրաէնրերղի Ո՚աչնաիւ գիւղին Տէ^, իրրեւ ղաւակ 

կաթողիկէ րէւտանիքի։ Բարձրագոչէ* ուս Տանց Հա~ 

Տար դհՏահ Է ՏիւրինգԷնի ՀաՏալսարանր, ուր կլլ 

գասաիտօսէին Ագոլֆ ֆոն ԳուաշՏիդ՝ Արեւելքի 

սլաաՏու թեաէւ Հոչակասլ ուսուցչապեւոր ( եւ Պա ուլ 

Ֆէ ա ա էր Հա չերէնագէար։ 1* սկգրան Հեսւա Տուտ ե– 

դահ էր արկուարտ աստուահարանական գիտու -

թեանք րաչց սալա լլչահ գաչն՝ նուիրուեց ալ արեւե– 

լագի տա թե ան, րնտրելով իրեն ւՏս. սն ադիտ ութ իւն 

Ս*րեւելլ>ի Հին մողովուլսլներու^ Տաս հաւ. որսալէս /*-

րանիք սլատՏութիւէւր։ ճոիւասլէս կր ՀՏտանաչ Հրէ՛– 

դեւրոսլական, սեՏ ական եւ ւո ուրան ական լեղունե֊ 

րսւէւ ք որոնց թուին ՏԷջ նաեւ Հայերէնի՝ Հա չերէ– 

նագէա Պ. Ֆէաաէրի ա ււ ւււՀհ որ ղ.սւթեան սա։ կ : 

Տի ւրի ն գ էն ի Հ ւս Տ ա լ ս ա ր ան ր կ ր լ լ ա չ ա սլ ա ի ւր 

գրական ուսուցչական գորհուէւէութեան սւո֊ա^ին 

աո սլար 

Է , ւ ը , 1897—1900 տար ին երուն կ1 ա ւ ան դ է 

Հոս իրրեւ պրիւատ. դոցէնտ Հիս <հւղովուրղներու 

սլաաՏու թիւէւր ։ Հա Տա լսարան ի վսքրչ՚էլ թիւ֊նր սակաչե 

չի գէւաՀասւեր երի ասա ար ղին « անչավւ ա շիւ աս։ ասի– 

րութիւնն եւ ապշեցուցիչ Հ Տա ու .թիւնր )) , կր Դէյհ 

ք ՚ Ր. 11օաաք1, «անրՏրռնելի կերպով, թոչլ 

Fonds A.R.A.M



5 0 ԱՆԱՀԻՏ 

կուտայ որ նա Հրաձեշտ տայ ՀաՏալսարանին եւ դրութեան ուսուՁնասիրութիւններով։ Անոնս չաչ^որ– 

ղոյղն օրւսպւսՀիկին ի կարօտ փնտռէ իրեն ուրիշ դեցին Իրանի ՊաւոՏութեան նուիրան Հեաաղօտու– 

ասսլտրէղ, էայղրնի (Լււլանասւ Պետական Ազդա– թիւններր։ Իրանի Հետ անձուկ կապուտն էին Հիւ– 

դրական Թանգարանր կլլ բանայ իր դռներր երի– սիսային Կովկասի աղդերր, որոնք ինչսլէս Իրանի, 

տասարդ իրանադէտի առս,շ. այնտեղ 10 տարի նոյնպէս աՏբողշ յառաշտկողՏեան, նաեւ Հեռաւոր 

կր ւղաշտօնավարէ Մարկա արա իբրեւ թանգարանի Ասիայի Տէշ խաղացին գերակշիռ ղեր, ^՚ոքն իսկ 

վարիչի օգնական , Բայց այս սլաշտօնր ՀաՏտձայն Եւրոպայի վրայ րերին փոփոխութիւներ , Իրանշ 

չէր իրանաղէտին սրտին ձգտուսՂւերուն: Գր Կ-էօյէ, Տիւս կողՏտնէ ո^նէր իրեն սաՀՏտնակից Հւսյաս. 

որ տնձաՏբ ծանօթ էր Մւսրկուարւոին նոյն քաղա֊ տանր, սրան րախտր շատ յա՜ճախ կր ՚ / / ՚ է ( ՛ ելեւէշ֊ 

քին Տէչ, կր յայտնէր ցաւ, թէ ականաւոր Հետա– ներ իր ան Տ իշական ազզեցութեան տակ։ Հայաստա– 

խոյղր չի կրնար այս պաշտօնին Հետե, ութետՏր նր իր աշխարՀաղրական ՚էիրք՚՚վր նկատուան էր 

ինռղինքր բոլորանուէր իր Տասնաղիս,,,, թեան ՏիասաՏանակ՝ ճանաւղարՀ Հիւսիսէն իշնող ազղե– 

նուիրել։ րու։ Այո սլա աճ՛ առաւ ալ Մարկուարտ Իրանի 

կ 1Հ Տ ՚, ^ Լ– ւ՚ւ I I պատՏուՁեւեո ուսոււաասեոեւու ՀաՏաո անՀոաօեո– 
հս, այժո կւսստծ է՜լ, արղգս րր դործերուէ Ղ ւ լ Լ I I Լ ւ ւ ,ւ <֊ 

րնղՀանուր Հռչակ։ 1910իֆ, երր վախճանեցալ " " » ք « ՚ ք "ւՒԻ դարձնէր ուշադրութիւն նաեւ այս 

ՀՀւս (/< րէ֊՚-ւ ադԼա եւ. լեղուաւՀան հէ 1լո ղա յաւ Ֆինկ, կող՜երուն, 

Բերլինի ՀաՏալսարանր Հրաւիրեց Հռչակուած ի– Թէեւ իր րնդարձակ ՀՏաութիւնր^ Տասնաւոր 

րանագէտր ստանձնելու իրտնաղիտութեան կա֊ սաՀՏան չէր ճանչնար, բովանդակ Արեւելքր իր 

թեղրր։ Այստեղ Հիւէհեց Մարկուարտ կից իրանա– զննութեան առարկան էր, բայց իր գրուածներէն 

կանին Հայագիտութեան յատուկ աՏբիոն Տր, եւ բացայայտ կր տեսնուի թէ կանգնած է ան Հա յաս֊ 

Հպարտ էր, որ Հայերէն լեզուն աւ,,սչ՝ին անդաՏ տանի բարձրավանդակի վրայ եւ անկէ կր զննէ 

իր նախաձեռնս, թեաՏբ ունեցաւ ՀաՏալսարանին Տէշ ազղերու շարձուսՂւերր եւ անոնց նախաւոր բնւսկա– 

(ւււււււււ կ ս։Տրիոն ; վայրերր։ Հայաստան ոչ Տիայն եղան էր Հասարս,– 

Մարկուարտ ձեռ֊ բերած էր անՀաՏեՏստ Կ՝"11 ~՝ան.սսլ,,,րՀ, այլ եւ ցոյց կուտւսր անցնող ձո. 

ՀՏտութիւն յառաշ,ւ,կո,լՏեան Ասիայի աշխարՀա– «ովուրդներոս Հետքերը իր յուշարձաններու եւ 

գրութեան, պաւոՏութեան եւ Հղուաղիաութեան: գրականութեան Տէշ, Հազուադէպ է Մարկուարտի 

«Մարկուարտի լեզուագիտական Լ պատ Տ ական ՀրՏ– Հետազօտութիւներու Տէշ գրուանք, ուր Հտյ աշ– 

աութիւնր գերիվերսյ է սովորական սաՀՏանէն, կր Ի"»րՀն ե ֊ Հայ գրականութիւն ր զննութեան նիւթ 

դրէր Թ. Նէօլղէկէ, դիտէ լատիներէն, յունարէն, դարձան չրԱան . 

Հայերէն, տրաՏերէն, արաբերէն, իրաներէն եւ Գձբախտաբար իր Հետազօտութիւներու Տեն 

թուրքերէն, նաեւ Հնդկերէն, եւ կրնայ ազատօրէն Տաս– / յ ը գտնուի տակաւին անտիպ, 1՚ր աբձանիքր 

֊զտուիլ այս լեզուներով գրուան աղբիւրն երէն, արեւելագիտութեան եւ յատկապէս իրանադիտու– 

կրնայ նոյն իսկ չինական աղբիւրներր շաՀաղորնել թեան եւ Հայաղիտութեան ՀաՏար կարող ենք 

իր նպատակին ՀաՏար։ Ունի սրւսՏիտ Տիտք, ան– բնորոշել րստ արժանւոյն Տիայն այն ւէաՏանակ, երբ 

Տրցելի է իր Տասնադիաութեան Տէշ,» Կ՚աւելցնէ ունենանք ապաղրո, թեաՏբ անոր Տաքի բոլոր ար

այս տողերուն վրայ ՀոՏՏԷլ. «Ոչ Տիայն բազՏալեղու աաղրութիւններր; նա չռաշալերուեցալ ի կեն դա. 

(թօ1^1օէէ€) Տրհ է, ինչպէս Մեցցոֆանտի, ել նութեան. խլեց անթիւ դրուատիք, նավսսՀտրուե– 

բազՏավէպ (թօ1 > ՚ ե ւ Տ է Օ ւ ) . ինչպէս թերեւս քի. ցաւ իր անչափ ՀՏասլթիլնշ, բայ,; չզանուեցաւ 

չերն են, այլ եւ աէլ, է նախանձելի յատկութիւննե– Մեկենաս օժանդակելու պատրաստ երկերու Հրա֊ 

րու, ունի թափանցող Տիտք Տր, որով կր տիրանայ տարւսկութեան : Անշուշտ ինքնին Հեղինակր ունի 

աՀա ւոր նիւթին եւ պատՏական-բանասիրական Տե– յանցանքի րամին Տշ այս կէաի Տէշ, իր տ,,,ր0րի 

թոաին, նակ աշխւստաձելը, որով ՏիտնդտՏ ապարան յանձ– 

Հաղիւ աւարաան Տիւբինղէնի ՀաՏալսարանր՝ նուան աշխատութիւն Տր կ՚ենթարկէր անվերշ ւիո 

ելաւ Հրապարակ ասորա-բաբելոնական եւ եգիպ– փոխութիւններու, եւ անդադար յաւելուահնե ով կր 

տական պաւոՏութեան աղբիւ րներու եւ ձաՏանակա– նանրաբեռնէր նախատեսնուան Հաշիլր Հր, , 
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կիչներուն։ Իր րազ ՏաՀՏոլա Տիտքը կշ գորհէր 

միշտ եւ կըւ գանէր նորոլթիւննել։ րսելոլ. առանս 

տարակուսի թանկագին Էին իր ՏԷն Տի տոզերր, 

րայգ ոչ ցանկալի Հրատարակիչներուն, որսն ք գոր– 

հին արագ տպագրութեան գէտակն են : Փորձառու

թիւնն ունեցաւ ((Հանդէս ԱՏսօրեայոի իյՏրագրու– 

թիլնրէ որ քաջալերելու կա Տար Տեհ Հա յհ րէնագէար, 

յանձն առաւ Հրատարակել ինչ ինչ իր կարեւոր 

գորհերէն : Անոնք լոյս տեսան երեքպատիկ եւ 

եօթնապատիկ ընդարձակուած։ 

Եթէ աչք Տր նետենք Ս արկուարտի երկասի– 

րութիւններու վրայ, պիաի նկատենք Հոն Արեւելքր 

իր րնգարձակութեաՏրն ու լտյնութեաՏրր ւ Ա.սիայի 

Հնագոյն պատՏոլթիլնր քննութեան նիւթ ունին 

Հետեւեալ գրուահքներր, նուրրուահ յատկապէս ա– 

սորա֊րարհլական պատմութեան աղրիւ րներուն եւ 

օ՚աՏտնակէսգրոլթեան. ((Կտեսիտսի Ասուրական քրս 

( ճ տ Տ յ ՚ Ո Յ Շ Յ է 16 Տ Ր%է6Տ1ՏՏ, 1895), ((Իսրայէլական 

և Հրէական պատմութեան ՀիՏերր» (Ր՝ԱՈԼւՅա6Ոէ© 

ւտք&շ1ւէւտշհ6ւ՛ ս ոժ յ՚սւ1ւտշհտր Օշտշհւօհէշ, 
1897), ((Ժտ Տան ակ «՚ գրական Հետազօտ ու թիւններ ՝» 

(Ըհւ"օոօ1օշ*ւտշհ6 Սոէտրտսշհսո^շո. 1900) • 

Կովկաււեան մոզուիէ։ լսլհհլւա , ՏասնաւորասլԷս 

թուրք զեզին Հնագոյն շրջանին կր ւիՆրւորերին Հե

տեւեալ աշիւտտութիւններր. 

((Հին թուրքերէն արձանագրութրւններու մա– 

Տանակագրութիւնր» (Լ)ւ6 Շ ե էՕՈօ1օ§ 1 6 ճշ\՛ 

31էէԱ1՚1սՏ0հ6Ո ւ Ո Տ օհ ոք էՇ Ո , 1898), ((ՊաաՏական 
լուսարանութիլններ Հին թուրվ երէն տրձանագրու. 

թիւններուն վերարերեալ (քքւ Տ էՕՈ ՏՇ եք 01օՏՏ6Ո 

շս ԼԽՐ Յւէէսւ-ւստօհշո 1ոտշհուէ6ո, 1899), 
«Արեւելեան թուրքերէն րարրառներու ոլսոլՅհասի– 

րութէւնք» (ՕտէէսՈէւտշհշ 0աւք1<էտէսււ16ո, 

1914), ((Էայդր1։ի Պետական Ս զգագրական-Թտնգա– 

րանի Բենին.օ՚ողովահոյքր, նկարտգրուահ Հաէւղերձ 

ընդարձակ ներտհութետՏր ի նպաստ սլատՏութեան 

Հիւսիսային Ափրիկէի վաճառականական ճանա– 

պարՀներու եւ ազգերու շարՕ՛ ուՏՈւերոլ» (1)ւ6 

1Խուո–Տօաա1սո§ էԽտ Ւ1€ւօհտաստ6սատ (Խ 
Vօ11<^^1աո^^^ ա Լշւճշո, 1913), արդիւնք իր 

աասնաՏեայ պաշտօնավարութեան Ազգագրական 

Թանգարանին Տէչ, եւայլե ։ 

Ս՛եզի ՀաՏար ՏասնաւորասլԷս Հետաքրքրական 

են այն աշիւատութիւններր, որոնք նուիրուահ են 

Իրանի եւ Հայաստանի աշիւտրՀադրութեան եւ 

պատմութեան ։ լ ՚ ( ս մասնագիտութեան մէ^ յատկա֊ 

պէս անմտՀացուց Մարկուարտ իր անունր։ Պիտի 

ար(քէր երկար լտՏել ալս գրուահներու քով. ր՚"<(՛/ 

անձուկ վայրս երկիւգ կր պատճառէ անցնիլ սաՀ– 

Տանէն. պիտի դոՀանտՏ Հարեւանցիկ ակնարկով։ 

«Իրանի պատՏութեան վերարերեալ Հետազօ

տութիւները» (Սո է6ք Տ ԱՇհսՈ§€Ո 2ԱՐ 0 6 Տ -

շհւշհէշ VՕո Ւձւտւո, 1896—1905) կր զրադին 

8ՈՎՍԷՓ ՄIII՛ Կ (11՝ III՛ Տ 

լուս ա րան ել կ ար ւլ ս լւ մ ա ճան ակադրական ք լյադաքա– 

էլրլւթաէրււհ եւ դրակա՛ն իւն ւլի րհ Լ լւ, որոնց թուին մ է ջ 

նկաաի ւսոնաաՏ են նաեւ Հայկական աւլրիւրներր։ 

Մարկուարա աուահ է Հոս կարեւոր նկաւոողու՜ 

թիւններ Փա։ սաղս քՀիւղանղի. Ս արարաս - V . 

Խորենացւոյ Պաս։ է) ու թե ան, ((Հազա րասլեա)) Է աււ ի 1ւ 

Հ ա յ Արշակունեաց Հնաղոթէ սլաաՏութեան Տասին։ 

((1 ՛րան ի սլաա )ութեան եւ դրո Հաներու վերարերեալ 

էինութիւններր» ( 8 € 1 Տ 1 ՚Ձ^6 2Ա1* ՕշՏՇեւշեէ© 
ԱՈՃ ՏՁ<>€ Հ Օ Ո ՔՐ^Ո, 18&5՛) կր շոշափեն ի ՏԷչ 
այլոց նաեւ Ս . /"որեն աւր » յ արքաչացանկր ։ է՝աչց 

Ս արկուարաի դլուիւ դորհոցր նկաաուէ՜՚ցաւ ((Նրան– 

շաՀր Սաոյէւ՛– էէ ովսի սի I" որ հնամւոյ Լ\շի։ա րՀաղրու– 

թ ե ան Հ ա ււ* ա <\ ա 

§ աթհւ€ ճշտ Բ՚տ. 1\1օտ6տ ճ ե օ ր ք ո Յ ք ւ , 1 9 0 1 ) , 

ար կր ՀրաաարակԷր Լ\շիէւսրՀսպրութեան Ւրանի 

ւէերարերեււ՚ւ Տասր րսա կրկին իւՏրագրա թե ան եւ 

կր լու սարան Էր իւր ա քան չի ւր անուն աշիսարՀա– 

ւլլւօրհ՚է՛ է,։ սլաաս՚ականօրէն ։ (էաւ ե լու ահ ական ւ)ա֊ 
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սեբու Տէչ կուտալ, ի Տէչ այլոց չուրչ ուսուքաասի– ԱռաՉին անգաՏ ՏոՏաչեկ Տերձեշահ էր աչս ան֊ 

ր ա Է1 է ւ ՛հ Ս՛Ա Հա յ ք^դեշէւներու. Տաււէն ԼՀՏՏտ֊ Հա– Տաւոո^ւյ կողՏելյուե. Մ տրկուարտին յաչողաձ է ա– 

յերէն թարդՏանութեաՏբ Հ. Թ. Կէաիկեանի, Հայ ւելի խորերր Տխիլ, I 9 11/ծ չանձնահ էր աչիա– 

Բղեաշխք. Վիե՚ննա, 1903). ժաՏանակէՆ չաչանի տութեանս ձեռագիրր «Հ ա է ււյԱ ԱՏսօրեաթէ խՏբա– 

արեէ-ելադէ ա՛ն երը^ ա ւղ շեւյ ո ւց Հեղինակին անսաՀՏան սրութեան, եօթնապատիկ րնդարձակուահ լոյս պի– 

ՀՏտոլթիլնր, որ կր ցուցադրուէր այստեղ՛ Քճ– տի տեսնէ, աՏբողչլլ Տօաաւոր ձաՏանակներս ՛Լիէն՛ 

Օե^ՅՈՈՇ Տ որակեց ղալն ԱՈ ա օ ճշԽ ՃՇ 1Յ1՝§6 ՚ " ՛ " ^ Մխիթարեան տպարանէն, գեր Տ աներկն բնա– 

Շէ քօՐէՔ 61–Աւ1ւէաՈ, ուրիշ Տր, Յ. ՃՇ Օօշխ Գրով։ Հեղինակր, որ տեսած Հր րնաղրին աՏբոգ֊ 

անուանեց ((գործ Հոյակապ Հետախոյզի». Թ. չական տսլադրութիւնր, չարժանացաւ վայելել ու֊ 

ՆԷօլդեկԷ ի տես գրուածքիս սարսափ զգաց եւ րախութիւնր տեսնելու իր բաղուՏ քրաաՏբ Տարձ. 

չուզեց վայրկեան Տր Համարձակիլ քննադատել^ նացահ Տ անկան հնունգր Հրապարակի վրայ։ 

զայն, որովՀետեւ «րաց ի Հեղինակէն չկայ տրղա. Հայաստանի Իրանր շօշափող սաՀՏաններու 

րեւ ուրիշ Տր, որ կարենայ այժՏէն դատաստան ուսուՅնասիրութեան շարքին կր պա ականէին նաեւ 

կտրել աՏրողչին վրայ իրրեւ Տասնադէտ» : ՀաՏՏԷլ ((ՊարսկաՀա յքր» եւ ((Նոր. Շիրականր » ւ Հեղինակր 

կր զրեր– ((Մարկուարա լուսարանահ է Մ. Իորե– պատրաստած էր այս Տասերու Հետազօտութիւնն 

նացլոյ աշխարՀագրութիւ հր այնպիսի շքեղ յ 1 " ^ " ֊ ալ. կր ւԱւտն անոնք տակաւին անտիպ։ Հնարաւոր 

ղաթեաՏր, որ անկէ աւելին չէր կրնար աէլէւկալել չէր եղած իրեն Հե < ազօաել Տիայն «Աղուանքս» իր 

գաղափարական պաՀանՀքր։ Շատ ժաՏտնակ աՏբողշութեան Տէչ. առ այս անբաւական տեսած 

չանցաւ այս աշխատութեան վրայ եւ աՀա լոյս Էր իր ձեռքին Տէչ ՀոլՏ նիւթր. պարսկական կ ա -

տեսաւ նոր րնդարձակահալալ գորհ Տր՝ ((Արեւել րեւոր ադրիւրներր, որոնք գոյութիւն ունին, Հրա– 

եան-եւրոպական եւ Արեւելեան-ասիական Հետաղօ– պարակի վրայ չեն գրուահ ցայսօր։ Հեռուէն Տիայն 

տոլթիւննեբ» ( Օ տ է 6 Ա ա թ Տ 1 Տ շ հ 6 Աոճ ՕՏէՅՏ1ք1– կր շռշափհն այ,, գ՝;ծր Հեղինակին «Ակնարկներր 

է ւ Տ Օհշ Տէ1"6ւք2–Ա$6, 1903), ուր Հիւսիսային ժո Կովկասի պա ա Տա կան տեղագրութեան ել անցեալի 

ղովուլոլներոլ չսւռաչխաղացութիւնր դէպ ի Եւրոպա Տասին Արքու1ւի պողոտան Արտտշատէն դէպ ի 

եւ Ա՚՚իա նկատի կ՚առնուէր, եւ ՛ճան ապա րՀի դհե. ԱրՏաստիկա ՀռովՏէական աշխարՀաս արտէս ին 

րր։ Կարեւոր լուսաբանութիւներ կան Հոն նաեւ վրայ» (Տ1է1226Ո 7.ԱՀ հւտէՕՈ Տշե տՈ 7օՈՕ<>;1՜3– 

ի նպաստ Հայոց ՊատՏութեան, թանի որ այդ աղ– թ հ ա ԱՈէ1 Օշ Տ օ է սշհէ Տ VՕՈ 1^3սէ&Տ16Ո, 1927, 

դերէն շաաերր անցան Հայաստանի սաՀՏաններր^ է"$ս տեսած ((Հանդէս ԱՏսօրեայ»ի քաո աւնաւՏեսւկի 

քերելով, նաեւ ձգելով Հոն իրենց վերչապաՀներր։ ((Յիշատակարանոին Տէ$)։ (էիշենք Հո,, աշխարՀա– 

Մասնաւոր դրուագ Տր նոլիրուահ է Հոն Հայ եւ գրական-պաաՏական ոււ՛ ոււաա =.իրո, թիլններա կիղ 

Վոական Բսէգրաաունիներու հագՏան։ Այ » Տասր // արկոլարտի երկու Տանր գրութիւններր. ((Պաա. 

յետոյ Հեդինակին նոր յաւելուածէ/երո^ր ճոխացած Տակտն թուականներ ի նպաստ ձայնական օրէնք– 

լոյս տեսաւ նաեւ Հայերէն, ((Բագրաւոու1ւես՚ց ծա– ներոլ ժաՏանաէլաղրութեան». ((Տաւելուահներ Ն– 

գուՏր», թարդՏ. Լ. Մ. Լապոզեան, Վիեննա, 1915։ րանշաՀրի վերաբերեալ» ( յ \ ք ա Շ Ո 1 Տ Շ հ է Տ է 1՚է ;ւքէՈ 

Աչս աշխարՀաղրականպաաՏական Հետաղօ. ^ 8– Տ էՕՈ Տ 0 ե6 Օ&էՅ XXIV ԸհրՕՈօ1օ§16 

ա /ո թէէ Ննեչւոէ շա լ։ քէհ կքԼ պատկանի (( Հա լ։աւա չ^Ն 

ՀայասաաՆ եւ Տիգրիսի աղբերակունքր յոՀ, եւ ա– | 9 Ո ՛ ՐՏ" »–™աձ Հիեննայի Մխիթարեանց (<«,,լ– 

յադ՛ ա ս աշխ արՀաղիրներու ՀաՏաձայն» (ՏսձՏԼՀ֊ ք" I՛ձսյն»Ին ՚ 5 ^ ) = 

աՇաՇՈ ԱՈճ Ճ1Շ ՚Րւ§ՈՏգԱ6116Ո Ո Տ շ հ §Ո6– Բաց ի այս աշխարՀսպրական պստ&ական եր. 

օ հ ւ Տ Օ ե շ Ո ԱՈԺ Ձ ք & ե ւ Տ շ հ շ Ո ՕշՕՀ*աըեշՈ, կասիրոլթիլններէն ունի Մարկուարա նաեւ ղուս, 

1930), ուր բաղՏաՀՏուա Հեղինակր յոյն, արար, Տաւոենագրական պաաՏական ,,, սոլԱՂւասիրոլթիլն. 

ասորի եւ Հայկական ալիւրներու վրայ յեցահ ներ։ Իրանի եւ յատկապէս Հայոց պատ&ոլթեան 

խոր՚սՏուխ կ՚րւլայ Հարաւային Հայաստանի Տա– ՀաՏար Հնագոյն եւ րնտրելադոյն աղրիլրներ վեր 

ռտխլապաւո լե,,ներէն ներս, դուրս կորզելու ՀաՏար Հանելով Մարկուարա Փալս,,,,,,. 1'-իլդանդի եւ Կո– 

աշխարՀագրական արաՀեաներն եւ պաաՏոլթիւնր։ րիւնի ձէչ, ձեոնարկահ է թարղՏանել ղանոնք 
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գհրՏաներէնի անաիսլ)։ Այս թ ա րգՏւսն ութիւննե րշ 

գրգիռ եղած են իրեն ղրաղելոլ Գ. եւ Ե. ղարու 

«Հայ Արշակունիներու ՊաաՏութեաՏբ», նկատի 

առնելով Հայաստանի է առհասարակ քաղաքական 

եւ եկեղեցական ւղարաղաներր : Պատմութիւնէ*, ո. 

րու1ւ Հեղինակր Տեհ կարեւորութիւն կուաար, չկա

րողացաւ առ կենղանոլթեաՏբ լոյս Հանել, չկարե

նալով ղտնել Մեկենաս, Կորիւնի քննութիւնր ա. 

ռիթ րնհայեց իրեն գրելու Մաշտոցի վարքն եւ 

Հայ նշանագիրներու հւսդուՏր ( «Պատմութիւն Հա

յերէն նշանագիրներու ել Վարուց Մաշտոցի». 

թարգՏ. Հ. Ա. Վարղանեան, ֊Լիեննա, 191,3. գեր

մաներէն բնադրով եւ Հայերէն թարգՏանոլթեաՏր 

նախ լոյս տեսած «Հանդէս ԱՏսօրետյոի Տէչ, 1911 

1 9 1 2 ) ։ Անշուշտ ամէն կէաի Տէչ բեղուն ելի չէ 

Ա ւսրկոււսրտի տեսոլթիւնր. յատկասլէս նշանաղիր– 

ներոլ յառաչաղայոլթեան եւ ղիււոի թուականի Տա

սին, բայց ղեղեցիկ է իր բացատրութիւնը Ե. գա

րու Հայ քաղաքակրթական ղարթնուՏին եւ անոր 

ղրղւսսլաւո՜ճառներուն : 

1/ ովսէս 1"որեն,սցի, իէրեւ աղլ՚իւր Հնաղոյն 

Հայոց սլաւոՏութեան, չվայելեց Ս արկուարաի փայ. 

փայանքր, Ա. ֆոն Պ՚ուաշՏիղի աշակերար իր ա֊ 

ռաչին քայլերոլն իսկ սկսաւ Հարուածել այս Հե

ղին ա կր. վերագոյն յիշատակուած երկասիրո, թիւԳւ. 

ներու Տէչ ստէսլ ստէւգ ա1լեարկութիւններ կ ր1ւէ իր 

Տէկ աշխւսէոութեան Տասին՝ նուիրուա հ Մար Ա բա

սին եւ IIւաւ Հև Մովսիսի ն՚որենաւյւոց: Օյււ գրուա 

թի ւն ը սլ Էտ ք է փն տ ււել ի ր ա ն տի սլ աշխատու– 

թիւններու ՏԷչ՛ Իբրեւ Հ^րՀի" աշխատութիւն 

\ք արկուարաի րեդՅեաւոբ գրչին՝ կրնանք չիշատակել 

Ա հանի ա Շիրակացւոչ վերազրուահ մամանակագլւ ու– 

թեան քնն ո ւթի ւնր, ար ընդարձակ խոս ահ է ն ա ե ւ 

Շիրակաւր ւ։ ( դրական Յնանորդներուն վլ՚ս՚չ Լ((~–իպ֊ 

պոդիտեաչ Ժամանակագրութիւն. Լ՚սձսԱւիկ* 1 9 2 9) : 

((Հանդէս Ամսօրեաչ»ի ՏԷչ Ա. Աբեղեան աուահ 

Է ւ; անկ ս՛ ը Ս՛ա րկ ուարաի աչն ան աի պ աշխ ատ ու֊ 

թիւններուն, որոնք կը Հաչին Հայաստանի եւ «Հս-ն 

դէս»ի խմբագրութիւնը^ չոչս կը չաչպսԼբ ձեոք բե

րելու զանոնք եւ իր խնամքի տակ Հրատարակելու։ 

Անշուշտ արմանի է աչս նախաՀոգուի՛ իւն ը ամէն 

քաջալեր ան քի ւ հս Հաւս։ տա էյ ահ եմ֊ թէ երր չա 

չ՚-ւլի ((Հանդէս Ամսօրեաչ \)ի խմբագրութեան ձեո ք 

բերել աչդ ձեռագիոները, պիտի մասնակցի նաեւ 

Հաչ Հասարակութիւնը^ անոնց ամ բո դրական եւ ա– 

բագ Հրատարակութեան դորհին ։ II արկուարաի հո– 

վահաւալ Հմտութիւնը արեւելեան իըաւյ կբ՚ննրշնչէ 

չոչս կարդալու անոր տոդերուն մէչ նորութիւններ 

Հա չա ս տ ան ի սլա ա մութեան եւ աշխարՀադրութեան 

մասին ։ 

II ար կա. արտ եթէ իբրեւ բանասէր զբաղեցաւ 

՜Արեւելքի սլատ մ ու թե ա մբ9 բ աչց սիրեց Հա չագի տ ու

թիւն ը իբրեւ բա րի կա մ եւ Համակիր Հ ա չ մոզովըրզ– 

եան ։ Իր գրուահքէւերուն մէչ ա ո , \ Ր^՚Ղ կը 

զգ աց ուի իր Հաչաս էր "իր՛՛՛ը* որ ա ՚-^էի խօսո ւն 

լեզու սա. ահ է « Հաչ ազգի հագումը եւ վեր ական գա 

նումը)) (Օւ6 ՔոէտէշհսՈ^ ԱՈճ ^1՜6էԽւ*հ^Տ– 

է©11սո§ տաւշատշհշո Ի1ծէւօո, 1919; (1) 
դորհին մէչ, կարդացուահ Քերլինի Ղ՚երմանաՀաչ 

Ընկերութեան մէջ, ուր բանասիրօրէն լուսաբանելէ 

չետոչ Հաչ ազգի հագումը եւ Հաչաստան Հաստատ՛ 

ու՜էԼԼ\. ՚ բանասէր - սլատ մարանը չանկարհ Հա չաս էր 

եւ քաղաքագէտ կը կտրի, եւ կը քննադատէ Հա

մարձակ դեր ման ք ա դաք ա կ ան ո ւ թե ան եւ առ Հա

սարակ եւրոպակա՜ն դիւանագիտութեան կաաարահ 

աղիտաբեր դերը Հա մ ա շխ ա րՀա չին պ աս՝ երադմի եւ 

չհա-սլաա եր ա ղմե ան շ լ.չ ան ին Հ ան դէպ Հա& աւք7է՛™ * 

*1քոչքւ զդա ցու սեւերը կը խօսին նաեւ, ((Հո՛ րաւ աչին 

Հա չա ս տ ան հ ի նախաշաւղին ւ\ւ Է 0 : Թէպէտ ա չ ս ար– 

տա չա չտութիւնները ինչպէս կը գրէր ինձ I 920^ւ1ւ 

շատ բար եկա Աներ թօթափեցին իրմէէ բաչց եւ աչ1ւ֊– 

պէս Հպարտ էր ինքը իր Համարձակ տողերուն 

վրա չ ւ Լա մ ոգու ահ էր խոր տպէս - թէ Հա Հ մ ալո

վս ւր դը ք ան ի ւի ար ահ է երկր ին ե լ ան ձնաւոու ր է 

մշակել ^՚բկիբբ իբ քբսէինքով– պիտի կանգնի միւ ս, 

անգամ իր չարաչար անկումէն ։ Պատմութիւնն ունի 

իր ելեւէչճւերը. չու սանք թէ մեհ պատմագէտին 

գուշակութիւնը պիտի գ անէ մի օր իր Հաւսատիա՛ 

ցումը։ 

*Հ, II արկուարւՈք կա մ անոր Հա չաձեւ ան ուա– 

( I ) Աշխատութիւնս լոյս տեսաւ նաեւ Ֆրան

սերեն թասպ մահութեամբ, նախ ք՝, մասր եւ ա. 

պա աււսւջիհր. նմմտ յ . ւ\1^քգւաքէ, Լ ՚ Օ ո յ ՚ ւ ո © 

Խ ւ՚շօօոտէւէսէւօո 1Ձ ւաէաո յ ս ՚ ա շ – 

ււավյաո. ք>^̂ տ̂, 1919. եւ |^6\՚Ա6 յ©տ Քէսժքտ 

ՃՐէո6ու<ՏՈՈ՚6Տ» 1928. 
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նակոչո։ թիլ՛է։ լ։ «ՏովսԷփ Բգեշիյական», ինչպէս ււււ– գրոշՏահ ոսկի տաււերով, երաիւտագէտ գգահուՅԼերշ 

վոր Էր ստորագրել հրրեսԴ։ իր նաՏակներուն տակ սլիտի պայծառացնեն ոսկւոյն ՚իս՚յլշ– եւ Հայասէրն 

Հալերէն գրերով, եթէ առՀասարակ արեւելագի– Հալ Արտերու ՏԷչ պիտի ապրի անուշակ երտ1ալ~ 

տութեան ՏԷչ պիտի սԴւայ անՏաՀ, րայս ես կր սի– թիւնր։ 

րեՏ յուսալ թէ Հայ սրւոերր պ իաի պաՀեն զայն Վիեքւնա Հ. V «ԿԻն&քՏՆ 

ԱՐՏԻ ՍւՅՅԵԼՈԻք&ԻԻն 

Ելի՛ր, որդեակ, երթանք դիտել անդաստանը կանչըցած 

Օրհնեալ չաղբուխ Ապրիլի՛ 

Հողը մայր է, այցելենք զայն, զի ան կուտայ ոսկի հազ՝ 

Հոտեւան ու խնկելի։ 

Տես, ծըլեր են հերուան հունտերն այնտեղ ցանուած հաւատքով 

Տեռքերովը հայրիկիդ. 

Գուրէճ՚ն ու ծիտն եւ արտոյտը բոյն դըրեր են անոնց քով 

Եւ ածեր են զոյգ հաւկիթ։ 

Վաղը ծիլէն պիտի ելլեն հասկեր ատոք ել քիստեր 

Պիտի պատեն կաթ եղին, 

ԵԼ երբ ուտես մուրկն աղընձած, մի՝ մոռնար ձէթ օրհնաբեր 

Լեցնել մամի կանթեղին։ 

2ուէն ելած մանրիկ ծիտեր՝ արշալոյսին դէմ շաղոտ՝ 

Պիտի երգեն մեղեղի. 

Անոնց օրհնէնքն ու հացի բոյր պիտի բռնեն մթնոլորտ, 

Պիտի լեցնեն ամէն դի։ 

ԵլԻ՚Րւ որդեա՛կ, երթանք շբջիլ արտերը մեր կանչրցած 

Օրհնեալ զազրովս Ապրիլի. 

Հողը մայր է, այցելենք զայն զի ան կուտայ ոսկի հազ՝ 

Հոտեւան ու խնկելի։ 
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Ցորե՛ն, 

Արտեր կնտրուկ կը բուրեն, 

Եւ արեւէն Ցունիսի 

Հնձոլորներու վրրայ ճաճանչ կը հոսի։ 

Ծանծեր 

Արեւի տակ են խանծեր. 

ԵԼ մանգաղներ կը շարժին 

Մէջը ոսկի ցորեններու խիտ կարժին։ 

Կ՚իյնան 

Հաս։ հատ հասկերը բուրեան. 

Եւ քիստերը ազազուն 

Խաղ կը դաոնան արտը հարող հովերուն։ 

Մ ըշակ 

Եւ հնձուորներ գլխահակ, 

՛Բաժակն իրենց կորած վար, 

Մանգաղներու կէսլուսինը կ՚ուղղեն յար 

Ցանքին. 

Մինչ կահոյրներ կը ցամքին 

Շրթ՜անց վըրայ ծարաւի 

Հօրըս որ բաց կուրծքն է տըւեր հարաւի։ 

Գա դա՛ ր. 

Եւ արեւը կ՚իջնէ վար 

Հերան ետեւ մար մտնել, 

Լնձուորներու երգը կուգայ. հօոօվե՚լ։ 

Կուգան 

Անոնք շարան ու շարան 

Արահետէն նեղ ու նոր՝ 
Զոր գըծեր է կառքը հունձքով բեռնաւոր։ 

Հիմայ, 

Տընակին մէջ ոգեհմայ, 

Շապիկներր կը փոխուին 

— Աքլած քերաով՝ թորած Տիգէ մ՛ոգելին։ 
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Յետոյ 

Կ՚ընթրեն գրեթէ ափ յաւրոյ, 

Ու հասակնին երկարած, 

Շուտ կ՚ըլլան քուն՝ ուր ոչ հոգ կայ ոչ երազ. 

* 
Դ ՍԼ Ր Ա ք Ո Ի Ղ 11 

( Ս ե Ւ Ց Ո Ւ Լ ) 

Գարունի զով գիշեր մը, դաշտերու մէջ զայն ծընաւ 

Մայրիկն անոր քաղըրթեղ. 

Արտի գուղձերն եղան րարձ, այծտերեւին մորչ հալաւ, 

Խանձարուրը՝ ճակընղեղ. 

Ցուլի աստղերն լուսաւոր՝ հակած էին հարաւին 

Երր զայն գըաանք մօրը քով. 

Ոտքի կենալ չէր կրնար, կը դողդըղար տակաւին, 

Զինք տուն բերինք խընամքով։ 

<ւՂ.արա Բուղա» է, ըսաւ հայրիկս իբրեւ կնքահայր. 

Անունը այս հորթուկին». 

Այսպէս մընաց մինչեւ ետք երբ հորթուկն այս եղաւ այր 

Եւ նախրի ցուլն անմեկին։ 

Կով մը չըկա՚յ նախրին մէջ՝ անոր կրքոտ գրգանքին 

Եղած չըլլայ առարկայ. 

Նախկին ցուլերն զառամած՝ իրմէ հեռու կը փախչին 

Երբ ան ուժգին կը գոռայ։ 

Տեսնե՛լ է պէտք թէ ինչպէս փոշին ոտքով կը քեցէ 

Ջրհորին քով, գուռին մօտ, 

Երբ նախրին մէջ մակաղած, փինչով հեռու տեղերէ 

Օտար ցուլի մ՚առնէ հոտ...։ 

Ալեքսանտրեթ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ 
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Ս. Ն Ա Պ II. 8 Ո Ի Ս՛ 
( Պ Ա Տ Կ Ե Ր ) 

Աւաւլների անհուն, ա՛նձ այր, անվերի 

օվկիանոս։ 

Արեւի կիզիչ ճառագայթներր շիկա

ւք լ՛է՛ է են օգր եւ նա երերսւ1ւ, հազիւ հազ 

նկատելի հոսանքներով լցւել է աժ՚ըողՀ 

տարածութիւնր։ 

՚իժուար է շուէ։ չ քաշել անգամ՛։ 

Աւազներից բարձրանում՝ է նօսր գո– 

էոՐՀրն եւ իսկս յն չքանում՛ անշարժ, Տ՜ան, 

րտցահ օգում՝ : 

՛հեզին, սլսսլզուն աւազի աակից տեզ 

տեղ երեւում՝ են սասւկած կենգանիների 

կմախքների սպիտակին աւող ոսկորներր եւ 

գանկեր ր։ 

— Զընգ... զր՚նգ... վընգ, աարած– 

ւում՝ է անապատի սուսունքի մ՝էչ% 

էլ զառիվերից իՀնում՛ է Աս՚ծ կ՛" -

րաւանր։ 

Ուղտերի երկար շարքը նեղ իՒելով 

գծագրւում՛ է հեռւում՝։ 

ՀՀանգերի տխուր, մ՚ելաւՐաղձոտ ղօ. 

զանՀիւԳւր մ՛ի քանի ժամ՛անակ ից գառէաւմ՝ 

է աւել ի պարզ արճճի նմ՛աւ՛ ծանր օգում՝ ։ 

Աոաջին ուղտր, կարաւանի գլուխը, 

մ՚օտենսւմ՝ է ովասիսին, սրի մ՛օտ կարծես 

վախով կսւաակուել են մ՛ի քանի վտիտ ար

մաւենիներ եւ փոշիուս ձարխոտեր։ 

Ուղտը հեւալով չոքեց։ 

Նրա օրինակին հետեւեց ամ՚ըոզՀ կա– 

րաւանր։ 

Սեւամ՛որթ ֆալլահներր սկսեցին վայր 

բերել չւեոները, կանգնեցրին վրտններր, 

ամ՚րացոլցին եռոտանիները, կախ տուի՛ւ։ 

սեւացած կաթսաները եւ վառեցին խա– 

րոյկներր։ 

Արեւր արգէն թեքւում՛ էր գէպ ի ա– 

րեւմ՚ուտք. նրա երվՖերանգ ճառագայթ– 

ներր ոսկեզօծեցին անապատը։ 

Ա՛ութը րՊւկաւ գետին։ 

իսկոյն եւ եթ, ինչպէս լինում՛ է այգ 

հարաւում՝, հասաւ եւ ՚ԷՐՀ^՚Ր1Լ> ^Թ^ՐՔէ 

անհուն տարածութեան ՚1՝ԷՀ ցոլացին խո

շոր, վառվռուն ասաղերը, եր1լնային այգ 

գարեւոր, մ՝ շատ կան կանթեղներր։ 

կարաւանր կամ՛աց կամ՛աց մ՝տաւ քուն։ 

էյրըեեն լսւում՛ էր յոգնւած ֆալլահի 

քնաթաթախ հառա չանքր, շարժւող ուղ

տերի զան գա էխեր ի մ՛եղմ՝ հնչիլնր։ իւ 

գայլաշների երկար, սիրս։ ւՐաշոզ ոռնոցր։ 

* * * 
Վրաններից մ՝Էկում՝ գեռ վառւոլմ՝ էր 

լապտերը։ 

Նրա աղօտ լոյոր, թաւիանցելով վրանի 

ծածկոցից, շարժուն ցոլքով խաղոււՐ էր 

աւազի հաաի1լների վրա յ։ 

Վրանի անկիւնուժ՝ գոյնզգոյն փալաս

ների վրա յ նստած էր մ՛ի Հ՛՛՛հ իլ կին եւ 

սեւեռած խոշոր, տխուր աչքերր, պատած 

սիւրմ՚է յով, լապտերի կրակ ին, լուռ տրո. 

րում՝ էր իւր մ՛ի քիչ գուրս ցցուած, արե–. 

լառ ճակատը։ 

Նրա ոսկեայ գրամներից հիւսած մ՛ան

եակ ր եւ նրա ձեռքերի եւ ոտքերի ապա

րան Հուններ ր նրա շարժ ումների ւՐիՀոցիՊւ 

մ՛եղմ՝ զրէւգղրնգուժ՝ Էին եւ կ՛որում՝ Էին 

վրանի սուսոււ՚քր։ 
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Նրանից մ՛ի քիչ Հեռու հ ալսւսլաւււի/չ 

նստած՜ էր մ՛ի ծ՜երուէւի և ծ՜խոււՐ էր. ՛նրա 

երկար չիբուխի ծ՜ ո լիւր օղակաձեւ բարձ– 

բանում՛ էր վերեւ։ 

(քերունին ժաժ՚անակ առ ժաժանակ 

ձգում՝ էր չորացած՜ Հա յեացքր Հ^աՀիլ 

կնս/ը, նր ա երեսի՛ն, գեղեցիկ պարանոցին 

եւ կիսամ՛երկ ուսին։ 

— Ի՞՛նչ ես յօՊւքերգ կիտ ել։ 

կինր ոչինչ չսլատասխանեց։ 

— ինչո՞ւ չես պառկում՝: 

— ՛Բուն չոլնեժ՛։ 

— Լուսաբացի՛ն կ տ րաւ ան ր րե1չ1ւուժ՝ է 

՜ճան ա սլարՀ։ 

կինր շարժեց ուսերով։ 

Հքերու1։ին շտկեց բարձերր, յօրանՀեց 

եւ կրկին գարձաւ կնոՀբ։ 

— Խելքգ գլուիւգ Հա լաքիր, 3>աթիմ՚, 

ես թ ո յ լ չեւ/՝ տալ քեզ գլխիս օյիններ 

էսաղալ. տես Հա, մ՛տրակ իս Հարուած՜ների 

տակ շան սատակ կ՚անեւ/՝ եւ կամ՛ կ՛ու՛ 

զարկեմ՝ քեղ Հօրգ մ՝օտ եւ ամ՚օթբ, էսայ– 

տառակութիւնը ցւՐաՀ կր ծ՜ած՜կէ քեզ։ 

— Ի՛նչ է մ՛եղքս։ 

— Ա՚՚եզքգ... գոլ վւուչ ես, փուչ ոտ

քից գլուխ, այգ անիծած^ ֆռէն1լ1ւերի ու -

սումնարանբ ԳաՀիրէյում՝ փչացրեց քեզ։ 

— Այնտեղ սովորում՝ էին եւ ուրիշ

ները։ 

— Դու րէւգգէմ՝ մ՛եր կրօնին... գոլ 

գարձել ես ֆրէնկ... այո՛... լի՛րբ՛՛ անա

մ՛օ՛թ, անիծ՜ուէր այն օրր, երբ քեղ ԱԳւու– 

թեան ասի։ 

— քՓսղ չասնէիր... ինչու Հարիւր ոչ. 

խար աւիր Հօրս ու առիր ինձ։ 

— Լաւ է գժոխք գնայի, լաւ է ար

ժանի չլի՛նէի Ս՚աՀմ՚էաի գրախտին... քեզ 

Հետ ես կեանք չուէւեմ՝՚, խաւարել է օրս, 

արեւս։ 

— Աւելի շուտ ի մ՛ր, աաա մների մ՛իջով 

շշնչաց կինր։ 

— Դու կորցրել ես նաժուսգ. խօսում՝ 

ես օաար տզաժտրգկանց Հետ, լրբօրէՊւ ծ ի. 

ծ՜աղոււՐ եււ, ժպտում՛... բենաժուս... 

Վրանուժ տիրեց լռութիւնբ եւ ա յգ 

ծանր լռութեան ԺԷՀ Հսհւգիպսւմ՝ էթ ի– 

րար մ՛արգ ու կնո^ Հայեացքնեբբ, լի ա– 

ւո ելութեամ՛բ, զզուա՛նքով եւ թշնաժ ու– 

թ՜եամ՚բ։ 

Ծերունին երկար Հազաց, տնքաց եւ 

պառկեց, քաշելով գլխին բրգեայ վեր

մ՛ակ ր։ 

իսկ կի՚նբ անշարժ նստած՜ էր, յառտծ՜ 

տխուր աչքերր լապտերի լոյսին։ 

ի՞նչ Էր մ՛տած՜ում՝ ՛նա։ 

Անցեալի ո՞ր պատկերները անցնում 

Էին նրա յիշողութեան ԺԷֆ։ 

Հայրական տուէւբ, մ՚այրր, փոքրիկ քոյ– 

րբ, ԳաՀիրէի գպրոցր, ր1։կերուՀիներբ, եւ 

վերջապէս բարի Հայրբ, որ ծ՜առայում՝ էր 

ֆրանսիական գեսպանսւթ՜եան մ՚էշ^, իբրեւ 

թարգւ/՚ան։ 

0՛> սքանչելի, երջանիկ օրեր։ 

Տեսայ ւՐօլլան, մ՛ի ծ՜երուկ, նրա Հետ 

երկար վափսաց, երթեւեկութ՜իւէ։, խնշ^ոյք– 

ներ, եւ այգ զզուելի ծ՜երուէւին, ցաւոտ, 

ժիշտ արատուող աչքերով, վերՀ^ ի վերՀ^ոյ 

գարձաւ նրա ամ՛ուսինը։ 

Ել նա, որ խելացնոր սիրում՝ Էր կարի՜ճ 

Օսժ անին, նա ակամ՛ա յ, ծնողների յորգո– 

րանքների. տզա \ունքն1։րի եւ ՜ճնշժան տզ– 

գեցուիժեան տակ, տւեց իր Հաժաձայնու– 

թիւնբ եւ այժմ՝ թափառում՝ Է անասլա– 

աում՛ կտրաւ ա՛նի Հետ։ 

3 երեկ ր նա տեսաւ Օսմ՛անին կարաւա– 

նում՛ եւ նրա Հատուկտիր խօսքերից իժա

ցաւ, որ նա ուղտերով մ՛իացել Է կարաւա

նին եւ վճռել Է փախցնել նրան, 3)"՛. 

(ժիժին։ 

— Այ" 1էիշեր> երբ ծ՜երուկ ր քնէ, գուրս 

եկ վրանից, շշնչաց ՕսւՐււ)հր–. 

նլ այժժ՝ կինր սրտատրոփ ժտած՜ում՝ 

է այգ ժսւսին։ 

Անապատից Հասնում՝ էին խուլ ձայ

ներ, Հազիւ Հազ լսելի, անորոշ Հնչիւմներ։ 

Ս-մ՚Ւ "վասիսից Հեռու, Հեռու լաց էին 

լինում՝ բորենիներր, մ՛ռնչում՛ էին քաղցած 

՚ի՚՚՚Գրերր եւ առիւծ՜ներր։ 

կինր ցնւյւեց, վեր կտցաւ եւ գիմ՚եց 

վրանի մ՛ուտքին։ 
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Նա Բարձրամրեց կոշտ, բրգեայ վարա

գոյրը եւ նայեց գսւրս։ 

Աս աղերը վաղուց մարել էին երկնքոււՐ 

եւ խաւարը կլա՛ն ել էր ամ՛էն ինչ։ 

Կինր վերագարձաւ իր տեղը, Հանգ, 

ցրեց լա սլւոերը եւ շորերով մտաւ ան. 

կողին։ 

Վրանի ոուսուէւքր գարձալ աւելի ծանր 

ու խեղգիչ։ 

Ա՚իտ յն ծերուհու խուՐվտցը խան գա. 

րոււՐ Էր ՚ ս յ գ – սուսունւքր։ 

* գ։ * 

Անցաւ մ՛ի երկու ժամ՝: 

Վրանի ծածկոցի ւիալասր, որի ւՐօտ 

սլաււկած Էր անքուն կինր, շարժւեց։ 

Գրսից մ՚Էկր զգոյշ շարժոււՐ էր վւա. 

լա որ։ 

կինը նստաւ գօշսւկ ի վրայ եւ սկսեց 

մ՛տիկ տալ։ 

Վրանի մ՝օտ ժէկը ծան^ր շնչում՝ էր։ 

Կինր ոտքի կանգնեց, կռացաւ խււփա– 

ցնող ամուսնունւ եւ, Համ՚ոզուելսվ որ նա 

Հանգիստ քնած է, ստքերի ւՐատների վը– 

րայ գուրս եկաւ վրանից եւ կորալ գիշեր, 

ուայ խաւարի ՛Ի ԷՀ։ 

— Ֆաթի՚մ՛, իւք՛ լո՛յս արեւս... 

— Վերջապէ՛ս, Օսմ՛ան, սիրելիս... 

Եւ կնոՀ մ՛երկ ձեււքերր փաթաթուե. 

ցին վրանի մ՛օտ կանւէնած երիտասարգի 

վզով։ 

Լսուեցան խեղգուած շշու1խեր, փաղա

քշանքներ, ՀաւՐլւո յրներ։ 

— Այսօր կէսօրին կը ւ/՚օտենանք Գա– 

հիրէի՚ն եւ ես կը փախցնեմ՝ քեզ, 3)ս>թիժ։ 

— Լա՝ւ, լաւ... իսկ այժւՐ թոզ, գնաժ. 

ժաւՐանակ է. գարշելին կարող է զարթել։ 

— Մի րոպէ եւս... 

— Ե" վախոււՐ եմ՛... 

իսկ վրանում՝, գօշակի վրայ, լայն քա

ցած աչքերով նստած էր ամ՛ուսինը։ 

Նա, որի ականՀը սովոր էր ըմ՛բռնել 

անապատի Հազիւ Հազ լսելի Հնչիւէհւերր, 

լսեց վրանի մ՛օտ կսքէւգնուլների խօսքերը, 

ՀՀո֊-կը, եւ նրա շրթէւերր ծռւՐռոլհցին 

Հրէշային ժպիտով: 

Նա զգոյշ վեր կացալ> Հանեց քարձի 

տակից ւՐի տուփ, քո՛ց արեց եւ վրանի ա. 

րանքից գուրս թողեց երկու փոքրիկ օձ 

եւ կրկին ւղառկեց։ 

* * * 
Լուսաբացին կարաւանը ւլարթեց։ 

՛հեղին աւազի վրայ րնկտծ էին երկու 

գիակ։ Նրանց կ րծքերի Հ ա զ իւ Պւկատել ի 

վէրքերից Հոսած արիւնւը մ՛ի քանի. կար

մ՛իր կաթիլ է/՛ սրսկել սւնտսրսաի ցոլուն 

աւազի Հիւլէների վրայ։ 

ԳԷՈՐԳ ՉՈԻԲԱՐ 

՛ՆՈՐ ՜Նսփփջեւան 

9 
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Հ Ա Ն ՐԻ 8Ը Կ Ր ՈԻ 
• 

Ե հ 

ԱՑԿԱԿԱՆ Տ1ՄԱԴՐՈԻԹԵԱՆՑ ԱՐՀԱՒԻՐՔԸ 

՛Բա՛նի ւՐր ամ՛իս առաՀ, Ա՚արսէ յլի մ՝ԷՀ, 

ուր կ ապրէր վերՀին տարիներս, վախճա– 

նեցաւ սլելժ ւՐեծ նկարիչը՝ Հանրի աը 

կրու։ 

Հանճարեղ արուեստագէտ ւՐր1ւ էր ան, , 

որ արտագրած է ստուար, հզօր, ինքնա

տիպ ու ա յ լա զ Ա՛հ գործ մ՛ր (իւղանկար, 

փասթել, գծագրութիւն, փորագրութիւնէ, 

արձան) եւ որ սակայն կենգանութեսւնր 

^՚եշյ՚Տէ՛" Ք-էձք՚Ր^՛ հասկցուած Է իր բոլոր 

արժէքով։ Օքթ՜ավ Աիրսլօ, որ ուրիշ մ՛եծ 

սլելժ ստեղծագործի մ՛ր քերթողաշռւէւչ 

էւորաէսորհուրգ թատերագիր Ա՛ ե թ ե ր լինք ի՝ 

տաղանգին պեր՜ճտէսօս փողարն եղաւ իր 

Ա՛՛էկ նշանաւոր յօգոլածով, ար կրուին ալ 

յա յտնագործող1ւ հ ան գիս ա ց ա ւ անոր 1ւա– 

խատակոծ Քրիստոսը հո յակասլ նկարին 

նուիրուած ԷՀով ՛քր։ (՛՛՛ւյց մ՛ինչ Ա՝եթեր– 

էինր, ա յգ խրախուսիչ ժեսթ՜էն օգտուե– 

լով բարո յական ու նիւթական մ՛եծ ագո յն 

յաՀոզութեանց կրցաւ հասնիլ, աը կրու, 

ւք՚անկական նկարագիր, տերվիշ մ՛արգ, գոր– 

ծերր վարելու անկարող, իր արուեստի ե֊ 

բազին արբեցութեան մ՝ԷՀ մ՚շտապէս ըՊւ֊ 

կրղւՐած, պոՀձտճի կեանք մ՝ր ապրեցաւ, 

յա՜ճախ նիւթական նեղութեանց ենթար

կուած։ Մ ահր եկեր է, — շատ կանուխ, 

քանի որ վաթսուներկու տարեկան էր գեռ. 

ու իր սւաղանգին եւ ուժերուն լրութեանր 

մ՝ ԷՀ— ՂԷ՚^՚Ք զգետնել ՜ճիշգ ա յն ւՐիՀոցին 

երբ գնահատող նկարավա ճտո տան մ՛ր 

հետ համ՛աձայնութեամ՛բ մ՛ր մ՛շտական ո– 

րոշ ամ՛ս ակ ա՚Ո մ՛ր ապահոված էր ինքզին– 

քին եւ երբ Մարսէյլի քազաքասլեաութե– 

նէն սկսած էր կարեւոր ասլսպրանքՊւեր 

ստանալ։ 

•Բիչ օր առաՀ սւ՚Ալինեան նկարավա. 

ճառաաունը (83, 1^116 ձշ 1տ 13օ6է1©) տը 

կրուի գործերու ցուցահանգէս մ՛ր սարքած 

էր, որ ունեցաւ աւելի ւՐեծ յաՀողութիւե 

քան ինչ որ ունեցած էին ողՀ եղած ատե. 

նր իր իսկ կազմ՛ակերսլած ցուցահանգէս– 

ներր։ Հոն հաւաքած էին 5ՑՑ գործեր, եւ 

այգ ստուար ու հզօր հաւաքածս լին մ՚է– 

Հէն՝ հանգուցեալ նկարիչ ր կր կանգն էր իր 

արտակարգ արուեստագէաի ամ՚բողՀ մ՛ե

ծութեամ՛բ որ վերՀասլէս տեսանելի կր 

զ աս՚Ոար աւՐենուն։ 

՝0՝անօթ քն՛ի ա զ աա Արսեն Ալեքստնար, 

ցուցակի յառաՀաբանին մ՛ԷՀ, կ՚ըսէր. 

«Տ՚Ալինեան նոր կա լ ըրին կր բաց ուի 

ւՐեծ ու յ ո ւ զ ի չ ցուցագրութեամ՝բ ժը ար

ուեստի, որ մ՚իանգամ՚այն սկզբնաւորու

թիւնը պիտի ըլլայ փառաւորմ՚ան մ՛ր զոր 

շատ երկար ատեն զլացան ւՐէկու մ՛ը որ 

հզօրագոյն երեւակայոա արուեստագէտ

ներէն էր որոնք մ՛արգոց, հերոսներու եւ 

աստուածներու պատկերացում՛ով՝ տեսլաւոր 

(V^Տ^Օ^IՈՅ^^^) հոգիի մ՛ը սրտազեղումները, 

տարփանքներր, անձկութիւնները, ատելու

թիւներն ու յոյսերն արտայայտած ը լ 

լան։ 

«Մեր խօսքը Հանրի ար կրուի մ՛ասին 
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է, որ այս աարի ժեռալ, վազաժաւՐօրէն՝ 

քանի որ վաթսունւերկու տարեկան էր եւ 

գեռ լիովին տէր իր Հան՜ճարին եւ արտա– 

յայսսՐան ժիՀոցներուն, բայց որ Գ՜էլ"՝՜ Կը 

թ՜ողու անստՀւք՚ան գործ ւ1՝ր, մ՝ասամ՚բ աշ– 

խարՀիս ամ՛էն կուլւՐր ցրուած, ա յլ եւ մ՛ա 

սա մ՛ր ՀաւՐախւՐբուած այստեղ, բաւական 

լւաղմ՚աթիւ ու գեղաշուք որսլէս ղի կարելի 

Բէէայ ատոր մ՛իջոցով գաղափար մ՛ր կազ

մ՛ել Հանգուցելոյն կանգնած յուշարձա

նին խորութ՜եանն ու վեՀավ։առութեանը,ինչ– 

պէս եւ անոր արժանավայել գնաՀատմ՛ան 

յապաղում՛ին վրայ։ 

« ... Նկարչական ստեղծագործումն է 

ամ՚բողՀ աշխարՀի մ՝ր որ երեւակայուած 

է գոյներու, ձեւերու եւ ժէսթ՜երու այլա– 

զանութեան մ՝ԷՀ, բայց որ կը Համ՛ապա

տասխանէ բովանգակ ւիարգկութիւնր յու

ղող զգացւք՚անց իրւսկանսւթ հ ան։ Բոլոր մ՛եծ 

տռամները, ուժր, իտէալը, կամ՛ ՜ճակատա

գրականութիւնւբ ներկայացնող բոլոր անձ

նաւորուիմ ի ւնն երր ա յգ Հրա յրքոտ երեւա

կայութ իւնր ներշնչած են ել ցնորատեսու

թիւն յառաՀ բերող ԷՀերու մԷՀ թարգ

մ՛ան ու ա ծ են։ 

«... Հանրի տբ կրուի տեղբ գպրոցնե– 

րէն գուրս է. այնքան Հեռու է Պարաձեւու– 

թիւններէն որ արգիականութ՜եան մ՝ԷՀ կր 

ձգտին գէպի ինչ որ կայ ամ՚ենէն աւելի 

վաղանցուկ, որքան աւանգութի ւններէն որ 

անցեալին վրայ յենյուլ կր յաւակնին 

զայն անսլասալելով։ ինքզինքէւիս պիտի 

գատասլարտէինք ա յգ ժարգը չՀաս1լնալուէ  

եթ՜է այս երկու նախապաշարումներէն^ կամ՛ 

սովորութիւններէն ւՐէկուն կառչէինք, և ե– 

թ՜է չո լզէ ինք ահ ո հհ լ թէ ան ամ՛էն ինչ 

ինք իրժէ քաղած է, իր քերթողական ար

տակարգ Հրաշալի զգացոզութենէն, ամ՛է՛ն 

ինչ, իր յւլացոււք՚ր ինչպէս իր բարբառը։ 

<(Ան կք մ՛եկնի մ՛եծ գ է պ ք է մ՚ք. մ՛եծ 

քերթուածէ մ՚ք, կամ՝ մ՛եծ քանասսւե՜ղծէ 

մ՛ր, եւ անժիՀասլէս որ՛ անոնք իրեն երեւ– 

ցած են եւ իր մ՚էոքին տիրած, կր խուժէ 

իր կտաւին վրա յ՝ ինչպէս որսի մ՛ր, զա յն 

կր շերտաւորէ, կք ցայտքաւորէ, կր ձաղ

կէ գունաւոր գծերով, ծաւալումներով, 

՜ճմ՛լումներով, որոնց խառնաշվտթութենէն 

կք յառնեն լոյսր կամ՛ խտւարր, կռիւներն 

ու շեփորումներր, պայծառ կամ՝ անձկա

գին պատկերները մ՛եծ բանաստեղծներու, 

մ՛եծ արուեստագէտներու, մ՛եծ պետերու 

կամ՝ մ՛եծ ւՐարտիրոսներու։ 

((Հանրի տր Կրու ՀրաՀալ լավայով կր 

նկարէ, իր ստեղծելու եւ յարասելու ե– 

ղանակր Հրաբխային է ։ 

«Ան իր սկզբնաւորութիւնն բրաւ բո

լոր աղատ ու Հրավառ ւՐտքերուն Աւշա

գրութիւնը գրաւելով իր ((Նախատակոծ 

•Բրիստոսը» Համբաւաւոր նկարով որուն/ Հա

ւք ՚սւր ո մ՛անք զ ինքը մ՛եծ նկարիչ մ՛ը Հռչա

կեցին, իսկ երկչուոներր զինքն իր կարգին 

նախատակոծ ըրին։ 

«Չպիտի խօսիմ՛ այսօր վի՜ճակափոխու– 

թեանցր վրա յ իր կեանքին որ շարունակա

կան յաՀորգութիւն մ՛ր եղաւ պայքարէւե-

րու, սլայքարներ որ կր շուարեցնէին ա– 

նոնք որ չէին Կրնար գազավւար կազմ՛ել 

ա յն պայմ՚աններուն վրայ ուր ւ/՚արգ մ՛ը 

կրնայ թէ՛ էնքզինքը կանգուն սլաՀել եւ 

թէ՛ արտագրել։ Արտագրել մ՚անաւանգ։ 

թ՛ող գէթ մ՛իայն չափեն թէ ինչքան նիւ

թեր ան ձեռք առած եւ արտտյայտած է 

որոշ ((ոիքլոերով, որոնց իւրաքանչիւրը մ՛է

կէ աւել ի բնաբան (էՈ61Ո6) եւ բազմ՛աթիւ 

փովտխակներ կը ռլարունակէին։ ԱՀա Աս

տուածային Կատակերգութիւնս, ուր, Տանթէի 

եւ Վիրգ՜ի էի նուիրագործուած տիպարներր 

ոգելով Հանգերձ, անոնց կուտայ իր սե

փական սարսուռին անձնական շեշար։ Յե

տոյ Վաէլնէրի «թեթրալօժի»ն է եւ Սիկ– 

ֆրիտի աՀաբեկ ի չ սխրագործութիւնները։ 

Յետոյ, գերազանց գիւցազներգութիւնն է, 

պասսՐութիւնր «ճակատագրի Ա՚արգունո, 

ինչպէս Պէրնըրտ ծ օ կ՚անուանէ Նափօլ էոնր։ 

ՒՒՐ ՚քիՀնարարներ (յո էՇՈ ՈՇ էԽ տ ) անթիւ 

մ՚արգկային մ՚իՀագէպեր, Հալածանքներ 

կամ՝ մ՛եծարանքներ։ Պեթովէնր, Վակն էրը, 

Պոտլէռր, Վերլէնր, Թօլսթօյր, –թլօտ Տբ– 

պիւսին ներկայացնող իր կենգանաղիրները 

բարոյական –ճշմարտութեան, խոկմ՛ան կամ՛ 
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ժարգկային ու գերմ՝ տրգկտ յին ու1։վեՀե– Հրաատրակու թ ե ան Ժ՛ԷՀ որ պիտի երեւայ 

րութեան նկարագիր ւՐր ոլէւիՊ։։ ... 1)ատե– ւք՚օաիկ ապագային, եւ որ սլիաի սլարու– 

րաւլւ/ր եկաւ, ու ան յտռտՀ րերաւ իր զոր– նակէ վերարաագրութիւ1ւբ ար կրուի կարե– 

ծին ժեծագսյն սա/աոււՏւերէն մ՛ին։ Հոն ւորագոյն գսրծերու1ւ, իրեն նուիրուած բն– 

կր տեսնուին ա յգ շ/ւՀանէն ներ շն չուած զ ուր ձուկ ուսումնասիրութեաժ՚բ ո՛՛ր։ Այգ 

իր վսեմ՝ ԷՀ երէն մ՛էկ քանին...»։ վեց գործերր, որոնց՝ ա՚Ալինեան տան ար֊ 

Յուշագրուած գործերուն ԺԷՀ կային "՚օնութետժբ՝ երեքին վերարտագրութիւնր 

վեց կտա, որ Հայոց Համար մասնաւորս,– կ շ Հրատարակեմ՝ «ԱնաՀիա»իներկայ թիլին 

պէս շաՀեկան են ու թանկագին։ Ատոնք ՚Դ^)– ԿՌ ներկայացնեն Ա. Տ արագիլներու 

մ՛աս կր կազմ՛են մ՛եծ պատերազմ՛ի արՀա– կարաւտնր, մ՛երկացուած կիներով որ Հրա– 

ւիրքներուն նուիրուտծ իր Հոյակապ շար– Վ""լ արեւուն ներքել կր քալեն՝ ոստիկան– 

քին եւ անոր Հայկական բաժինն են։ <կա– ^/",լ մ՛տրակին տակ. Բ. փիւրտ գաաարա– 

աերազմ՚ի ժիՀոցին, տր կրուին Հետ, որ իժ V ՛ քԻլՐ՚" դեղապետներ որ իրենց մ՚արգոց– 

գրացիս էր, մտերմական բարեկամութեամբ ՚Ր"Վ շրՀապաաուած՝ կր պատրաստուին 

ժբ կասլուեցայ. ու տեսնելով պաաերաղ. «գատել» իրենց ձեռքն ինկած Հայեր. Գ. 

ժէն ներշնչուած իր գործերբ զոր ժտագիր Ցիցի ժբ կապուած Հայ մ՛ր, որ երկար տա. 

էր քիչ յետոյ ցուցագրել, խնդրեցի իրմ՚է հանելի Հոգեվարքէ մ՝ր յետոյ մ՛եռած է 

Հայկական, տարագրութեանց սարսափներէն "՚րգէն. եւ կբ տեսնուի անկենգան գլուխբ 

ալ քանի ժբ ԷՀ արտայայտել իր սքանչելի ՎաՐ կախուած՝ ՀրգեՀուած գիւղերու խոր– 

վրձինով. տուի իրեն այգ աՀաւոր գէպքե. քԻ "Ը. Վրամ– Գ՛ Հաժ ԿԻ մ՝էԼ "Ր հ՛ դաւ֊ակ– 

րուն վերաբերեալ աոքիւմաններ, եւ տր ՚եերոմհ Հետ կ ր փախչի Հրոյ Հարակ եղած 

կրու Հայ ողբերգութեան աժենէն քբսա– ԻՐ գի֊-՚էէ^՛՛ Ե– Նքեղ գեղեցկութեաժ՝բ Հայ 

մնելի այգ շրՀսաէն ներ շն չուելով արտա. "՚ՂՀԻԿ ,Ր1Լ< "1՚թ՚"֊ած, յետոյ գաշունաՀար 

գրեց խում՛բ ժբ գործեր որ իր աժենէն գե– "պանն ո լած եւ որ գ ե ռ Պար անշնչացած իր 

ղեցիկներէն եւ սւժեղներէն են։ Ատոնք ե֊ ՚1՝արԼա,,յն ամ՚բողՀ պեր֊ճութեանբ ԺԷՀ 

րեւցան այն մ՛եծ ցուցտՀանգէսին ԺԷՀ զոր փ՚֊ա֊ած է գետինբ (նկարին ԺԷՀ ժէկ ծի– 

ան կազմ՛ակերպեց պատերտզժին վեբՀերր. ա ա Կ ՎԷՐՔՍ՛" Կ^ԸԴԲԱ Կր աեսնուի եւ 

գժբաղգաբար՝ սեւէ Հայ արուեստասէր Գ՚Ղ՛ լո֊-սանկարշ չի տար). Զ՛ Երեք որբուկ– 

չգտնուեցաւ որ անոնց արժէքր գնաՀաաե– ՛՛՛Կ անապատներուն ԺԷՀ մ՛ինակ մնա

լով անոնցմ՛է գէթ ժէկ երկսւքր գնէր։ Յ Ա Ճ ։ Ամ" պատկերներուն լուսանկարբ կբ 

, ր է . ւ է < պարտիմ՝ Բ հ տ 1 ) Ա Տ գեղարուեսաական ւու– Այս անգաս , օտա/Ուեր, զգալով ասոսց «- լ լ 

ր Լ. ւ. I ռւ « Լ ւ ւ սանկարչատտն վարիչ Պ. Յակոբ Աեժէր– ւ/ռայլ գեղեցկսւթիւէւր եւ գեղարուեստա. \ 
, «- V ,, , ,, , , , € : ֊ . , ՜ճեանի ազնիւ աշխտտակոու/ժեան։ 
կան բարձր արժէքր, փութացեր էին գնել 1 « « Հ՛ ^ ՝֊ 

֊. է ու ու, 1 ւ֊. * ֊. ւ <: ւ Այգ նկա/Ուերէւ, ,,,1սՈւք օր մ ո եւրո– սւնւ,/,զո է ս էկ քասրն ։ Հ^ա Ագուցեալ նկտ– • . *~ լ ՚ լ 

ւ I I « ւ ւ ւ պակտն մուսէոններսլ ԺԷՀ պիտի երթան րիչր ա յգ գործ երուՈւ ներքեւ ո եւ է արա– լ *֊ ււ ւ ււ 
^ V Հ , / • • , / ֊ / ա ե ՚ լ 1 լ գրաւել, եւ այն պիտի ր / / ան ղոս գրած՜ Հրքէալով, ցուցակասգէսր կազ– ս ււ ւ ւււ 

ուլ զ լ՜ է ՚ , , է է Հայ մ՛արտիրոսութեան Համ՛ար ին Տ որ Տր֊ II ակերսլողներր ւաււսհւ/ արազոսր զանոնք լ լ ՚ ւ ւ Հ I ՝–լ 
V , յ է /էտ - Լ ս֊ ս ԼաՔՐ"՚–ամ1՛ նշանաւ լոր նկարներ/, ես ան ա. ցուցագրած՜ Էրււ (րոչսլէս արգէս բր շատ ՚ - ւ ււ֊ լ 

Ր տ֊ք տ է լ է ր է Ր աենով յոյն ժարտիրոսութեան Հաժ՚ար։ հ– մբ ուրիշ գործ՜երն ալ, սեր շն չս աս սշաա– ւ ւ ւ լ 7 Հ " 
/ ւտ, ս, րւօ X֊ ՚, Ր"՚՚՚՚1՛ Ր՜է ՚էէթ հայ արուեստասէր ժ՚ր ա– ղ աււ տեււգրն ս էշ արտագրուած՜ ու սա– լ , լ 1 ՚֊ 
/ ք է ՀԱ Տ ւ ՛ կ է ք րլ * նոնցւՐԷ ժ՚ին գնէր ու նուիրէ/, Երեւանի կիւ֊ս որ ձգուած՜ առանց սրւլժր ռշգող ւ ւ ւ ՚ ՚ ՚ ՚ է 

ւ ւ ււ օ ֊ լ կ \ I, /՝ ր Թանգտ/աաին։ ո եւ է վերսւառուլժեան) ։Ըս պարտք կառա– լ 

րեցայ այգ վեց նկարներում, տիտղոս/, տալ ^* 

վաճառատան տիրոՀ, ււ/ւ խոստացա, .զանոնք ( 1 ) Միսս երեքին վերարտադրութիւնը պիտի 

այգ տիտղոսներով նշանակել այն շքեղ երեւայ «11նա(լիտ»ի յաջորդ |փւին ս՚հջ։ 
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ԵՍ ՋԵՄ Կ֊ԱխՆԱՐ ԴԺՈԻՔԷՆ 
Ես չեմ վախնար դըժոխքէն, 

Կեանքրս դըժոիւք է արդէն. 

Զինուորի պէս կըոուելով, 

ՄւսՀէն օրերս կր խըլեմ։ 

Սատաններէն չեմ սոսկար. 

Կիներն՝ անոնց նենգութեան, 

Այրերն՝ անոնց դաւերուն 

Զիս կը պա Հեն միշտ տեղեակ 

Չեմ սարսափիր սլակասէն 

Եղբայրութեան ու սիրոյ. 

՛Բարեկամներ, սիրուՀի 

Զիս շատ անգամ լըքեր են։ 

Սէրերուս մէջ կըրակին 

Ըզգացած եմ այրուցքներն, 

Գիտցայ թէ ի՛նչ է ծարաւն 

Անաւղատին մէջ կեանքիս։ 

Երազներուն սըտութեան 

Զ ըՀ աւատ ալս է տանջանք, 

ժամերէն թո՛յն իւըմել է 

Առանց յոյսի րսպասհլս։ 

Կայ աւելի մեծ պատիժ 

՛Բան թէ ըզգալ, մըտածել 

Որ ըսպառումս է րստոյգ 

Եւ ընգվրզումս անօգուտ։ 

Ձանձրոյթիս մէջ ո՜ր չարիքն 

Ինծի մընաց անծանօթ. 

Տառապելէ վերջ այսքան 

Տառապելէ դեռ վախնա"մ։ 

Հ * * 

Լ Ո Ւ Ս Ն Ի Ն 
Սիրւսկարօտ գիշերներուս, ո՛վ լուսին, 

Մենութենէ խելայե՛ղ 

Հոգիս քեզի կ՝ապաւինի, կը Հանգչի 

Լուսափըթիթ ծոցիդ մէջ, 

Ու կը սիրէ քանի մը մամ խօլօրէն 

Հոգին կընոջ մ ՛անծանօթ 

Որ ինծի պէս, մենութենէ խելայեղ, 

Ապաստանած է քեզի։ 
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Ն Կ Ա Ր 

Ի՛նչ յուսահատ մըաածումով պարտասուն 

Գրլուխրգ գիրգ քիչ մը մէկ կողմ է հակեր. 

Ի՛նչ սալ գաղտնի կ՛ուզես պահել ներսիդիդ 

Որ դալկահար դէմքըդ՝ հեգնոտ կը մըպտի։ 

Երկրիս վըրայ ի՛նչ չարութիւն են տեսեր 

Աչքերդ ազու որ երկինքն յար կը գիտեն, 

յ՚՚նչ անպատում տառապանքէ կը բըիւի 

Աղաչական նայուածքներուդ տըրտմութիւնն։ 

Ի՛նչ յոյգերով լյընգըւեգար, որ ա՛յդպէս 

Ուսերդ ի վար մազըդ ամբողջ քակուեր է. 

Արզեօք սըբտիդ խորտակուելէ՞ն կը վախնաս 

Որ ձեռքերով կուրծքրղ՝ ամուր սեղմեր ես։ 

Խորհուրզն ի՛նչ է շըրթունքներուղ անբարբառ, 

Սիրե՞լ կ՛ուզես թէ ոչ ղաղրիլ սիրելէ. 

Մա՞հը կ՛ուզես թէ յոյսերուդ յարութիւնն, 

Ըսէ՛, հէ՛ք կին, անունն ի՛նչ է թախիծիդ։ 

ճ & ճ 

Տ Ա Պ Ա Ն Ա Գ Ի Ր 

Ուռիին տակ հողակոյտիս մենաւոր 

Պահ մը հանգչէ՛, ո՛վ անծանօթ այլ/ելու. 

Մի՛ վըրդովիր, մեռելներուն չէ տըրուած 

Գերեզմանին գաղտնիքն յայանել ողջերուն։ 

Ո՛չ արտասուք կ՛ուզեմ քեզմէ, ո՛չ ծաղիկ, 

Ո՛չ խոտոտ սՂւեր վըրաս դամբան կանգնելու, 

Եւ հակառակ ոսկորներուս մ երկութեան 

Չեմ ուզեր գութ ինծի մուրաս երկինքէն։ 

՚Բեզի՛ ըլլան գխփ, պերճանք, հեշտութիւն, 

•Բեզի՛ ըլլան առոզջ, զըւարթ ապրելու 

Եւ տիտղոսներ ունենալու վայելքներն։ 

Սէրը միայն երգէ՛ ինծի ողջերուն, դ  

Սէրը որով տառապեցայ կեանքիս մէջ, 

Սէրը որուն կը տառապիմ կարօտուխ։ 

ԼկՂտ ՅՈՎՍԷՓ ՇԱՀԷՆ 
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ւ ւ Ր Ե Ի ե Լ Ք Ի Տ Ե Ս Ի Լ Ս . 

Միտքլւդ բեր, ւփտքր-դ բեր, ՍեՅփզ, գիշերն այն անողորմ՛ 

հր ամբողջ ցեղին նամւսր եղաւ գիշեր յաւերժական... 

(ՌԱՍԻՆ, 11՚ՆՏՐՈՄՍ.–թ) 

1896ին էր։ Ամ՛առուան տաք օրուան 

ժբ իրի1լնաժուտին, Արաժ ԼԼնու1ւի եւ ՚Բօնս– 

իժ ան իժէն Լողոթէգ ԿԻ^՚էի^՛ ՚" օ^յ օձա– 

սլաոյա ղառիթաւիէն որ էաիրնէի գ։ւ1ւէն 

կր ուա հր Ոսկեղջիւրի բարձունքները։ Մէն, 

թխաՀեր, ծանրագէժ, Հագուածքն տն– 

(սնաւ/՝, ւՐիլսր խարտեաշ, նրբամ՝արժին ու 

ւԼայելչտզգեսա։ կանգ սարն պարապ գեա– 

նին վրայ որ մ՛անուածապատ ծովախորշին 

կբ յանգէր։ «ի՛նչ բանաստեղծ ութիւն 

1լ արտա շն չուի այս երկրէն, րսաւ երիաա– 

սարգ Տոյնր քարի ՚1՝բ Վրայ նստելով, ու 

հր Հասկն։։։։/՛ ա յն կախարգի չ ա ղգեց ու

թի ւէւբ ղոր ան կր գործէ օտարականներուն 

վրա յ։ Նա յէ՛ Ոսկեղջիւրին խորբ սա առ,–, 

ուակր որ Հողերուն։ ծոցին մ՛էջ կ՚երթ՜այ 

կորսուիլ իր քւսյրքներուն։ անրնգՀատակսքն 

շարանով։ քՒրքուՀիներէն որ անւհ՜ւց ժէջ 

կր նաղին՝ քօղերնուն ՜ճերժակութիւնւր 

ւՐիտյէ։ կբ նշմ՚արուի։ Գրկեր ա յգ խորՀբր– 

գաւոր ստուերները որ ալիքներուն։ վրայ 

կր սաՀին, կորզել եր աղբ ղոր աՊանք իրենց 

ժէջ կր կրեն, աՀա ինչ որ ղիս պիտի Հրա

պուրէր... ա՜Հ, խեղ՜ճ երբ, շասւ պիտի զար– 

ժտնային իժանալով որ այս ժենաւոր բար

ձունքին վրայ իրենց կեանքին խաղաղսւ -

թիւ1։ը յեղաշրջելու մ՚իջոցբ կր վւնտռեժ՛։ 

Արա՝ժ, բարեկտժ՚ս, իրաւունւք ուն։ի՝՚1։ք բլ– 

լալու ինչ որ ենք։ ^կոլիս գաւճւալէս ի վեր,՛ 

այն ծրագիրն երբ ղոր ՚Բարթիէ Լաթ՜էնր՝ 

սիկսւրէթներու ժուխին ժէջ կր լաստակեր– 

տէինք, ժինչգեռ ժեր ընկերները կբ զուար

՜ճանային, ինծի շատ ցնորական կը թուին։ 

ինչո՛ւ կեանքերնիս վտանգել քսանբՀինգ 

տարեկանին, երբ կան այսքան կիներ զոր 

կրնայինք սիրել եւ սա աեսածնուս պէս ե– 

րազագեղ բնանկարներ։ 

— ՚ձԱյղ– խօսքերգ աժբա րի շս։ են, սլա– 

տաս/սանեց Հայբ գտժտն շեշտով ժը։ էւ 

Հոս աւելի՛ քան աշխարՀիս ո եւ է ժէկ 

աեղր։ Ա՚իտքգ բեր պա ո յար զոր քԻձլ ՚^՚Բ 

առաջ ԲՐԻ՛՛՛Ք* Ձ՛իարձակարանի Հրապարա

կէն ժինչեւ այս տեղբ, իւրաքանչիւր քար, 

իւրաքանչիւր գիրք քու նաիւաՀտյրերուգ 

սխրագործութեանց վրա յ կբ խօսի։ ԴրսՐն 

առջեւ, որ/Րէ անցանք, ինկաւ ՚է^րջին 

քրիստոնեայ Բասիլէոսր։ –թու կայսրերուգ 

Պանթէոնը, Աուրբ Առաքելոց նախկին եկե

ղեցին, բարբարոս աշխարՀակալին անունը 

կր կրէ՛ Բ լաքերն եանց պալատին տեղ ո– 

րունւ պեր՜ճանքը խաչակիրներուն անտաշ 

երեւակա յութիւնբ տա1լնուվրայ ր րաւ եւ 

որ կբ գտնուէր Հոս ժեր ոտքին տակ. Հի 

ժայ կբ տեսնենք Հրէական կեղտոտ թաղ 

ժ՛բ. սա կիսափուլ վեՀաշուք ճակաատ– 

մ՚ասր Բել իսարիոսի պալատին ժ՚իակ մնա– 

Օ՛՛Ր՛Ի՛՛ է՛ ԱՀա թէ Ի՛նչ եղաւ Բիւղանգիոնր 

Տաճկին ձեռքն անցնելով։ Միակ նշոյլբ 

այս աւերժանց պատկերին ժէջ, սա սեւ 

տանիքներու կոյտն է, որ կ՚երեւայ ժ՛եր 

ձախ կսղժբ, Ֆանարի գիլղր, Ո լ ր ձեր 

Պատրիտրքբ. յաջորդ Աուրբ Յ՚՚վՀան Աս– 
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կեբերանի, ազաաւ/՚ան ժաժ՚ուէ։ կր սպասէ...։ 

իս Յոյս չեմ՝> շարունակեց Արաս", ի՛նծի 

համ՛ար Պոլիսր օաար քաղաք մ՚րյն Է ուր 

իմ՝ ցեղիս մ՚արգիկր կատարած ե՛ն լրացու

ցիչ ՚էե՚ր մ՛ր մ՛իայ՛ն, թ՜էպէտ փառաւոր, 

բ-այց երբեք չպիտի կ րնամ՝ վարժուիլ այն 

գաղափարին թէ Բիւզանգիոնր, ՜ճաշակի 

այս մ՛ա յրաքաղաքր, ժառանգորգ Ատտի– 

կէի եւ Հռոմ՛ի, կարենայ յաւիտենապէս 

Տա՜ճկի լուծին տակ մնալ։ ՚Ըագըքներր, 

ճերւՐ ակ մ՚ինարէներր, Ալլահր կանչող 

մ՚ուէզզիններր, արեւելեան մ՚եզեգիներր, 

նարկիլէներր, փողոցներու շուներր, Աբա– 

զար»ի ապրանքէ։ եր են ղոր կր ձգեմ՝ ա յն 

կեղծ ղգայնաւք ոլներուն որ էյլրոպա յի 

քթին կր իւն գան։ Յիսուն տարեկանին չէ 

որ ւՐարգ իր կեանք ր վտանգի մ՛ ԷՀ կր 

գնէ> այլ մ՝ եր տարիքին։ կր հանգչիս՝ 

գործգ կատարելէ յետոյ, երբ վստահ ես 

թ՜է զաւակներուգ աղատ հայրենիք ւՐր կր 

թ՜ողուս... 

«Սէրր աստուածս։յին է իսկութեամ՛բ, 

շարուէ։ ակեց մ՛ելամ՛աղձօրէն, բայց սէրէ\ 

։/՝իա՛ կ 1խոՀ մ՛ր, անոր ղոր րէսորած ես ամ՚– 

բողՀ սրտովգ ու բանականո ւթեւսմ՝բգ։ 1՚ն. 

ծի համ՛ար արժէք չունի սէրր մ՛իւսներուն, 

մ՚ասնաւորապէս ա յգ մ՛եղկ արարածներում։ 

որ քեղ կր վրգովեն եւ որ իրենց կեանքր 

անուշեղէններ ուտելով կ՚անցրնեն, սպա

սելով արուին որ զիրենք պիտի ոտրկացնէ։ 

Աղ ի առ։ էն երր վէպերու մ՝ ԷՀ մ՛իայն գոյու

թիւն ունին։ 

— Արա։/՛, ներէ՛ ինծի։ Սխալեցայ։ 

Բայց որո" ւնն է յանցանք ր։ ինչո՞ւ զիս 

լքեցիր մ՛եր Պոլիս վերագարձէն ի վեր։ 

Առանց քու առաքեալ ի բոցիգ, առանց քու 

համ՛ոզ ի չ խօոքերուգ, ես բանի մ՛ր չեմ՝ 

ծ առայեր։ Ու սլէսւք է իաստսվաՊվւս թէ 

այն կեանք ր զոր հոս կ՚անցլչ1ւեմ\ են ո զքիս 

քով որ վրաս կր գուրգուրան, բնաւ նպաս

տաւոր տէ հայրենասիրական խանգավառ– 

մ՚տն։ Բայց պիտի տեսէւես, հաւատք ունւե– 

ցիր վրաս։ իյօսքս պիտի կտտարեւՐ։ ծ " ալ 

իմ՛ յււյն շնկերներս ոտքի պիտի հանեմ՝ 

այն րեժիւՐին գէմ՛ որ մ՛եզ կր կեղեքէ։ 

— Անօգուտ է, րսաւ Արամ՛։ մ՛ենք 

մ՚իեւնայն լեզուն չենք խօսիր այլեւս։ Փա

րիզ։ մ՛ենք երկու արմ՛ատախիլ եղած ու

սանողներ էինք, քու հարստութ-իւնգ եւ 

իմ՛ աղքաաութ-իւնս արգելք մր չէին մ՛եր 

բա ր ե կա մ՛ութե ան ր, մ՛եր համ՛ոզումն ելս։ ւ1ւ։ 

Հոս, տարբեր է ։ Պերճանքր, հարստութիւ– 

նր մ՛արտիրոսութեան տրաժ՚ագրութիւն չեն 

ստեղծեր։ կր հասկնամ՝ եւ ատոր համ՛ար 

չեմ՛ նեղանար քեղի։ թ՛երեւս օր ։Րր, ա յն 

սերմ՚երր զոր ցանեցինք պիտի ծլին, եւ 

Այա-Աոֆիան քրիստոնէութեան պատկա

ռել ի սրբավայրր պիտի գառն այ նորէն... 

Ա՝ին չեւ տյն ատեն, գուն գնա խաղաղ 

ապրէ։ 

Ատենր ուշ էր։ Ոտքի ելան ի/որայի 

հին վանքին աո Հեւ որ հիմ՝ տյ ՛Բահ լփէ 

ձւսմ՚իսի եղած է, կառք մ՛ր կանչեցին որ 

զիրենք կալա թայ ի կամ՚ուրՀր տարաւ։ 

շքաւՐբան, Արամ՝ լուռ մնաց հակառակ Հան

քերուն։ իր բարեկամ՛ին որ, վտանգ ։Րբ 

նտիւազզ ալով, կ՚ուզէր զա յն խօսեցնել։ Ան. 

կից բաժնուած ատեն, սրտազեղ յուզմ՚ուն– 

քով մ՝ր անոր ձեռքերր սեղմ՛եց եւ սա լա. 

կոէւական խօսքն րսաւ անոր՝ օՎաղր տու– 

նէգ գուրս մ՛ի՛ ելլեր»։ Արամ՛ ԱթաւՐպուլի 

նեղ փոզոցներուճ։ մ՚ԷՀ կորսա I,ցաւ , մ՛ինչ, 

գեռ ՚Բօնոթանթէն գէսլ ի Բերայի եւրոսլա– 

կւււի թազր կ՚ուղղուէր։ 

՛Բանի մ՛ր ժաժ՛ յետ ոյ։ Ա՚ալսՐարայի ե– 

զերքր գտնուող գիւղի մր Աամ՚աթիայի ա. 

մ՛ա յի թում՛բին վրայ. ազՀիկ մ՛ր փարած 

էր Արամ՚ին։ կր զգացուէր որ բուռն յուզ– 

մ՝ու1ւքի մ՛ր ենթարկուած էր ան, անոր շար– 

ժուած.րներր Հղուա էին, խօսքերր հեծկրլ– 

տանքներով լճւգհատուած։ 

— Մ է՛ էդՀացներ զիս քու մ՝է9ւէ կին 

մ՛ր, Հայուհի ։Րր տեսած րլլալուս Համ՛ար։ 

Յիշէ մ՛եր երկրին երգերէն ւՐէկր. 

Ամենայն տեղ ւքաՏր ւ1|ւ ե, 

Մարդ ւ1|ւ անդաս կր մեռնի, 

քոսյց երանի ՈՐ իւր աղղփ 

Աղատուրեան կր ղո(ւուի։ 
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«Դուք Պոլսեցէներգ չէք կրնար Հասկնալ 

էն չ որ ժերինները Հոն կր աաո տոլին։ Տաս– 

նըչորս ւոարի է որ ելած ես" Հայաստանէն, 

աասնբվեց տարեկան էի այն ատեն։ Անոր 

յիշատակր անեղծ հնացած է ւՐաքիս մ՝ԷՀ։ 

Աչքիս առՀեւն են ւՐիշտ անոր րարձր լեռ 

ներր, վճիտ լիճեր ր, բերրի արտերբ զոր 

Հուժկու, բազուկներ կր սերժ՚անեն։ Անոր 

բնանկարներր չունւին թերեւս Վոսփորի կամ՛ նաւ/լոյն պարբերական ասպատակումներ ուն՝ 

րով կալորաներր լեցուած են, երբ նաէսիրր 

կբ բազժանայ եւ այգիները ծանրաբեռ

նուած են ոսկեզօծ խաղողներով։ •Բիւրտե– 

րբ. Թուրքերէն եւ իրենց թ՜ալանի ոգիէն 

ժղուսւծ, անոնց վրայ կք խուժեն, այր 

ւ/՚արգիկք կր սպաննուին, ագարակներ ր կր 

կողոպտուին, աժ՚ենէն աղուոր աղՀիկներր 

կ՛առեւանգուին, այս է Հաշուեկշիռր թ՜րշ– 

Ա՝արւՐարայի բանասաեզծութ՜իւնր, երբ լու– 

ռինր, ինչպէս այս իրիկուն, զանոնք իր պայ– 

ծառութեաժբ կ՚ողողէ, քա յց անոնք ունին 

այն խստութիւնը որ ուժեղ ցեղի ժ՚ր կբ 

պատշաճի։ Ու ժեր ցեղր ուժեղ է, գեղե

ցիկ է, պարզասիրտ է ։ Անոն լ> որ Պոլս ո յ 

չարչիներուն վրայէն կր գատեն զայն, ոճ

րագործներ են։ Ու մ՛եր աղՀէէլներր քու 

շնորՀգ ունին, քայց Փարիզի նորաձեւու

թեանց անծանօթ՜ են. անոնք ՚պաՀսլանած 

են ազգային զգեստք, Ք°ոերր որ էր^նց 

այգ գիւղերուն մ՝ԷՀ մ՝րՀէւէւներու, որ նաեւ 

ճպուռներ են։ Այգ սոսկուժ՚ր ես ապրած 

եժ ու երքեք չեւՐ կրնար ւՐոոնւալ, աՀա 

ինչու երգուրնցաՆ եժ՛ ժերիններուն աղա– 

տագրժանր նուիրուիլ։ 

— ք՛ու յց ես Հակառակ չեմ՝ որ քաղ– 

ձ աււ փրկութիլնւը Հայրենիք ին զոր յարգել 

սորվեցուցիր ինծի, րսաւ աղՀիկք։ ՛Բեղի 

կր ւՐեղագրեմ՝ ժիայն որ կք մ՛ասնակցիս 

գաւագրութեան մ՛ր որ չի կրնար յաՀողիլ։ 

17°ւր են ձեր զօրագունւգերք, ո՞ւր են ձեր 

գէմ՚քր կբ ծածկեն եւ զանոնք աւելի խոր– թնգանօթներր։ Ավւ մ՛ր երիտասարգներ 

Հբրգաւոր կր գարձնեն, արծաթէ ծանր կրնա՛ն թրքական զօրութիւնր գղրգել։ 

Գեռ անցեալ տարի քեղի պէս կուսակցա

կաններ Բարձրագոյն Գրան գէմ՝ ցոյց ժշ 

վարձեցին։ Ի՞նչ եղաւ արգիւնքը։ Հարիւ. 

մ՝տննակներլ որ անոնց քալած ատեն կբ 

Հնչեն։ իւ Հակառակ Տաճկին Հարեւանոլ– 

թեան, անոնք նորէն ցնծութիւն ունին ի– 

րենց կեանքին ԺԷՀ։ Առօրեայ կենցաղի իլ. րաւոր անժ՚եւլներ անոնց խօլ յանգգնու 

րաքանչիւր գէսլք իր մ՛ասնաւոր հր զն ոլնւի։ 

Աղբիւրին առՀել, Հուրին ժաքլտւթիւնր կ ր 

փառաբանեն արտերուէ։ ԺԷՀ կ՝երգեն գա

րունը, վարգերը, սոխակը, ուղեւոր ծիծեռ 

նա1լը որուն կբ նա/սանձին, սննգարաշխ 

Հողը, կաւլնիներն ու շոճիներր որոնց շու

քին տակ, տօնի օր երր շնորՀալիօրէն եւ 

ամ՚օթխածաքար կր սրորեն։ է լ իրիկաճւբ, 

ընտսւնիքի պետին Հ"լրՀ Համ՛ախմ՛բուած, 

ժ՚տիկ կրՊւեն աւետարանի Հատուածներ, ա– 

շոււլներու երգեր Ու ոլաաժսւթիւնն իրենց 

Հայրենիքին երք ան թագաւորներ ել ի շ 

խսաուՀիներ ունէր։ Ու կան վերՀապէո տօ֊ 

նակտն օրերք, Հարսնիքները։ Ատոնք ւ1՝եծ 

գէսլքեր են այգ սլարզ մ՛արգոց Համ՛ար։ 

կ՛երգեն Հարսը Հագուեցնելու ատեն, կ՛եր

գեն եկեղեցի երթալէ առաՀ ու վերազար–. 

ձին, Հարսանեկան ճաշկերոյթի ժիՀսցին, 

կ՛երգեն մ՛իշտ, երք առատ սերմնցունե. 

թեանը Հաժար զոՀուեցան։ իժ Հայրս ալ 

լաւ Հա յ ժ՚րՂւ է ։ Գիւղին եկեղեցւոյն ու 

ՀիւանգանոցիՂւ գործերը կր վարէ։ Բայց 

անկարելի քաներ չի պաՀանՀեր։ Գիտէ որ 

թ՚ուրքերր զօրեղ են։ եւ իր կարծիքն է թէ 

անոնց Հետ պէտք է զգուշութեաժ՚ք վար

ուիլ։ ինչս՝ ւ անոր ժ՚տածելու եղանակ թ։ 

չես յարիր, քու հր աղա յին աեոութիւնւներգ 

ժ՛եր երՀանկութիւ1։ր սլիաի քանգեն։ Գիտես 

որ Հայրս ժ՛եր աժ՚ուսնութեան պայմ՚ան կը 

ւլնէ որ գուն իր գործին ԺԷՀ մ՛տնես։ 

•Բիթգ քերանգ մ՛ի՛ թթուեցներ։ Գիտեմ՛ որ 

Հիւսուածք1ւերու վաճաոականութիւնր քե

ղի արժանի ղքաղուժ ժ՚ր չէ, քա յց իժ՝ սէրս 

զոՀսղութիւն ժ՚ը չ՛արժեր։ Այգ արՀեսաը 

կլանիչ քան ժ՚ը չէ. ժամ՛անակ պիտի ու1։ե– 

նաւ։ զարգաոում՚գ յառաՀտցնելու եւ ղիս 

ալ մ՛ինչեւ քեղի քարձրացնելու։ 

— Հո՛ւէ՛ս՛ է մ՝ փաււասիրութ իւնս աւելէ 
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բարձր Է։ Եթէ ժեր գաւտգրութիւնւր յա– վարչական րարհՂւււրսւլ մ՛սաց ծրագիրբ։ Կ՚րն– 

Հ՚՚՚ԼՒ՛ 1՚՚՚՚ձս1է" Համոզուած– եմ՝ թէ պիաի գունիժ որ մ՛եր այսօր րնւելիք ցոյցբ կրր֊ 

յաՀոզր, երկուքս ւ/՚էկսւեւլ ւղիտի երթանք նար ժ զ ե լ բրիտանական։ նաւաաորւՐր որ 

մ՛եր Հա յրենիքր որ վերջապէս էր խաղա– Տարտանէլէն ոչ Հես ու կեգրսնացած է՝ 

ղութիւէւր գսւած ւղիտի Րէէայ ու ժեր ժիՀաժաելու, բայց նաւաաորւՐր Հրւսմ՛ան է 

Հ^անքերր երէսւսաարգութեսհւ մ՛տաւորական։ ասացեր Հեռանալու։ Պաարիարքարս։՚1ւին 

վերականգնժանր պիաի նուիյւենք։ իմ՛ սի– Ժ՚ԷՀ, այս ժեկնուժ՚բ կ ր վերագրեն քիուսիոյ 

րոյս վւ՚՚՚՚յ երբեք տարակոյս մ՛ի՛ ունենար. ժ՚իիւժաութեան. այս կերսլով քէուսիա 

անիկա այնքսՈւ զօրեզ է որքան այն "էրբ Ա ան-Աթէֆանոյի իր վրէմր կր լուծէ, կ՚ե– 

զոր կ ր զգամ՝ Հայրենիքին Հու մ՛ար, բայց րեւա յ թէ Լոպանոֆ Լռնաւք։ Հեոտգրեր է 

սլէտք ունիմ՝ իմ՝ ամ՚բոզ ^ կորովիս եւ քո Լ իժէ բրիտանական նաւատորւՐին Տարտսաէլ 

բաբոյական օւէնութ՚ եանգ։ ԱստնցւՐԷ ժ՚ի՝ ժ՚ուտքբ իր կաս ավարա թ հ ս՚ն կողժ՚է պիտի 

զրկեր զի՚,։ (1լ վսաաՀու թ իւ ՛Ո ւււնեցիր։ նկա աոլի իբր պատերաղժ՚ի յայտտրարու– 

Վաղր, իւ/՝ սհաւնււ Հռչակաւոր ւղիտի գառ– թիւնւ։ ի՞նչ րԴւելու է Հիժայ։ 

նայ եւ գուն։ իժ՝ վւաոքէո բաժին ւղիտի ու– «Երթալ ժ՛եր սլեաին Հետ խորՀրգակ֊ 

նենաս։ Բայց աՀա կէս գիշեր է ար գէն, ցի "լ. շա՛տ ուշ է ։ ժ՛աժէ ժբ անիկա և մ՛իւս 

գուն։ աոս։՚1։ձի՚1։ ս։ս։ն գարձիր, ւղէս՚ք չէ որ գիւղերու իր րնկերներբ արգէն ճ։։։մ՝րայ 

ժեղ ժ՚իասին տեսնեմ։, քո։ ասլաՀովութիւէւգ ելած սլիտի բ լ լան գէսլ ի կալաթա։ Ու 

ատիկա կբ պաՀանՀԷ։ ժեր կոզժէ աժ՚ենայիժար անխոՀեժ՚ու– 

Եւ ազԲլան առիւ որ կսւլտր, ծունկի թ ի ^ ՚ ՚ Բ "1Ի"՚Ի ՌԼԼաՐ երթալ զանոնք վատբ– 

կաւ եւ բսաւ. «ՕրՀնէ՛ զիս. օրՀնէ՝ ժեր ռԿ ՚ Ր ե Ր ՚ւո^՚բերբ թեւերնուս տակ։ 

եսնտրկբ եւ արտասանէ՛ ա յն աղօթքբ Արաժ՝ վ՛ո։ ր ան մ՛ա՛հ րոպէ ժ՚ր ունեցաւ. 

ժիաքր եկան իր նշանածին իւօսքերր։ «ինչ 

կ՛ուզէ թող ( ՚ է է ա յ , րսաւ, թոզ Աէպլիացի– 

ներբ չժիշ^աւՐտեն։ Աուլթանբ ծեր վախ֊ 

կաս ժբե է եւ օտարականները ւՐեծ շաՀեր 

ունին Օսմ՛անեան պանքս։ յին ժէշ^յ Երբ 

տէր գառևանք տ յգ Հաստատութեան, պի– 

եկ 

ձե 

զոր մ՛այրս ինծի սորվեցուցած էր երբ մ՛ա

նուկ էի եւ զոր մ՚ոսցած եժ. ռՈ։ կր սկսի 

սապէս՝ «•Բրիսաոս որգի Աստուծոյ...»։ 

Գի շերս ւ ան լռուիժեան ԺԷՀ շու1։երուն 

ալնոցր կբ լսուէր ու պհքհֆին ցսւպբ որ 

ւաւլսւքարերուն։ վրայ կր Հնչէր։ 

րիտասարգ ժբ եկաւ բաՂւալ։ 

բարձրացան տանիքին տակ սենեակ ժբ։ 

«Վերի,պէս եկար, չբլլալիք բան ժբն է 

որ ժաժր չորսէն ի վեր ժ՚էի,եղբչկաս երբ կէս օր։ •Բաղաքբ իրարանցուժ՚ի ժէշ^ 

րիարքարան գտցած էր։ Անգլիոյ գեսպանբ ֊Բօնսթանթէնի Հայըբ տուն ղառնալով։ 

երբեք խոստումներ չէ բրած Պատրիարքին։ Ոբգին անոր խօսքերուն շարունակու– 

Պաոսաաէս անոր րսած է թէ իր կառավա– թիմնն առանց այլ եւս լսել ուզելու, փողոց 
՚ ւ ւ ւ* ՚ լ ... . ^ ւ , ։ ։ <. ու ւ 1ՐԼՀ֊ .1.–––՝–1• 

ր,,լ 

Ի հ 

թիւնր Համակիր է ՛Բեր ղատին եւ թէ կր նեաուի իսկոյն։ Բերայի Մեծ ֆողոցր 

՝արկին պիտի պաշտպանէ Հայաստանի եղերական երեւոյթ ժ՝ր ունի։ Սարսափած 
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անցորւլներ տուներուն տակէ՛ն կը սահին։ 

Հյուէւերը կ՚ոռնան։ իյ անութէ։ երուն ծանր 

երկաթափեղկերը մ՚ե հ տշառաչ կր գոցեն։ 

Ժանտատեսիլ մարգիկ, որ գեռ երէկ հան– 

գարաիկ բանջարավա՜ճառներ էի՛ն, իրե՛նց 

կողովներր ձգելով՝ գաշոյնր մէՀքերնուն 

կր հա՛նե՛ն ու խելագարներոլ պէս կր վա. 

զեն։ Վերջապէս Ալլահին ժամը հնչած 

էր։ Ուզածնուէ։ պէո պիտի սպաննեն, կո

ղոպտեն, բււետբարեն այգ շուն քրիստոն– 

եաներր։ Հրսսք՚անր եկած է էրլտրղէն, ա յն 

որՀԷՂ։ ուր կծկտած է Սուլթ՜ան Ասլտիւլ 

ՀաւՐիտր իր գրանի1լներու1ւ ու լ րաեսներուն 

մէիւեզ։ 

Գօնսթանթէն սոսկումով կր գիտէ զա

նոնք, ոտքերր կր գանգազին, ճակաէն պաղ 

քրտինք կր հոսի։ Անոնցմէ մէկր նայ. 

ուածքն իր վրա յ սեւեռած է. ու պիտի 

զգետնէր զինքր եթ՜է րնկերներէն մէկը 

չպոռար՝ «Չես տեսներ, Հայ չէ, անիկա 

Ֆրէնկ մրն էգ։ Փողոցի մ՝ր անկիլքյը, գի– 

տասլաստ ինկած է անկենգան մարմինր 

Հա յ ր I։ ււ1սսկ րի մ՛ր զոր կր ՜ճանչնար։ ՚Բիչ 

մը սքէւգին, քսան ւՐտրզ ասւզւս1՚1։հր մանկա. 

ս արգ ազՀկան մո վրայ կր խուժեն։ Ան 

օգնոլթիւէ։ կր հայցէ։ Ոչ ոք կր հաժ՚ար– 

ձակի մ՛օտենալ։ Գօնսթանթէն կր վազէ՝ 

զա յն աղատելու. ուժեղ կռոււիի հարուած 

մ՛ր կր ստանայ կուրծքէն ու գետին կ՛իյ– 

նայ։ Աաքի կ՚ելլէ՝ «կր տեսնէք գուք» պո

ռալով։ ՛Բթին կր խ1ւգ.սհւ։ Ալքերը գրեթէ 

գոց ահ , որսլէո զի կատարուած հրէշոլ– 

թիւՕներր չտեււնէ, Գօնսթանթէն կ՚երթայ 

X գեսպանաաու1ւր։ ԱռաՀին քարտուղարր 

իր քուղինին հետ նշանուած է ։ Անկից 

ճշմ՝արաութիւէւր պիտի իմ՛անայ, ան թ ե– 

րեւո իրեն սլիտի օգնէ որ Արամ՚ր գանէ։ 

սին Տո՚ւ գուրս ելեր էք, կ՚րսէ իրեն 

գիւտնագէտր իր ւ(ո(\ոկր շտկելով, կրնար 

րլլալ որ ձեղ Հայ կարծէին։ Չէք գիտեր 

թէ ինչ կ՛անցնի։ խումբ ։Րր խենթեր, որ 

Հայ տերրորիսաական կուսակցութեան կր 

սլատկանին, զ ր աւեր հէ։ Օսմ՛անեան Պտն

քան և տնօրէնը ստիպեր են երթալ Պալատ 

եւ իրենց կոզմ՚է Հալաստանի բարենորոգ– 

մ՚անց գործագրութիւնր պահանջել։ Ոստի, 

կանսւթիւնր չի համ՛արձակիր միիոՐաել։ 

Յեղավտխականներր ռումբեր կը տեղացնեն 

անոնց վրայ որ շէնքին մօտենալ կր յան– 

գրգնին։ Դեսպաններր հիմ՛այ Պալատն են։ 

Մերինն ալ հոն է ։ Բայց Սուլթանը որ 

Հա յերր կ՚ատէ, այս աւի մ՛ը յիմարներուՂ։ 

րէւծա յած անտ/լնկալ առիթէն կ՚օգտուի 

Հայերր Բ՚Հելով հայկական հարցը ՀնՀե. 

լու իր ս ի ււ աե մ՛ր յառաՀ տանելու համ՛ ար»։ 

Գօնսթ անթէն յանկարծ կր հասէլնայ։ 

Արաժ՚ը այգ խենէժերուէւ Ժ՚ԷՀԳ։ է ։ Ան որ 

այնքան ծանրախոհ է, ինչպէս կրցեր է 

այսպիսի վտանգաւոր ձեոն/արկ ի ւՐր մ՝աս– 

%աԿքէլ* 

«Բայց ինչ կը սպասէք ւՐիՀաժ՚աելսւ 

համ՛ար, կը հարցնէ գիւանագէտին։ Դես

պանները, փոխանակ ՜ճառաէսօսելու՝ լաւ ու

էք ււյն Էր որ իրենց պահականաւերուն։ նտ– 

ւափւերը ցամ՛աք հանել որոշէին՝ կոտորածր 

գագրեցնելու համ՛ար։ Չէք կրնար երեւա. 

կայել ա յն խժգժութիւնները որոնց ա– 

կաժ՚այ հանգիսատես եղայ։ Դուք Պատժ՚ռւ– 

թեան առՀեւ Ասլտիւլ Համիտի ոճիրին 

մ՛եղսակից եղած սլիտի Րէէաք»։ 

Դիւանագէտը կը սլատաոխանէ սասլէս 

ֆրազներով. «Ս՛եր կառավարութեանց հրա

հանգուեր ուն։ պարտաւոր ենք սպասել։ 

Չենք կրնար այսպիսի ներքին վէճերու 

միՀամտել։ Ատկից զատ, Հայ քօմիթէ– 

ները տարօրինակ անխոհեմ՛ութեամբ, վար

ուեցան։ կարծեցին թէ Անգլիա իրենց պի

տի օգնէր։ Բայց կար քիուսիան որուն խոր՛ 

հուրգ հարցնել զանց րրած էին»։ 

Զայրոյթէն մ՛ոլեգնած, «Դուք Պիղտ. 

տոսներ էք» գոչեց Գօնսթանթէն։ 

Ս-ժ" ՚^ւ՚ճ՚՚ՑՐ^՛ ՛սերս մ՛տաւ ղեսպտհ 

տան թարգմանը որ Պալատէն կր գ 

նար. « ծ ա ւ » ծանր է կացութիւնը, ըսաւ, 

պէտք է որ այո խտզքոլթիլԳ,ր վերՀ գտնէ։ 

կարելի չէ Պտնքան այգ գիւահարներու1ւ 

ձեռքր ձգել։ կարող են գրտմարկզները օգը 

հանել»։ — «Հապա Հարգե՚րր» հարցուց 

Գօնսթանթէն։֊ էԽնգէրը ատոր վրայ չէ, 

պատասխանեց թտրզժ՚տնը։ Ատով ետքը 

։տ– 

տռ– 
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կ ր զ բագինք։ Պ Է՛՛՛ք Է Օ՚՚ժանեան Պ անքան 

ա լաւռել»։ Այ՛՛պի " ի շնականութես^ւ ւ/՚բ 

ՀանգԷսլ, ՝Բ օնս թ՜ան իժ էն պիաի չվարանէր 

իր իւօսակզէն երեսին իր աբՀաժ՚արՀանքր 

թվլէւել եէՒԷ այգ վերՀէնբ րսաձ չ ր լ լ ար 

էյ է քիչ յետսյ իքր քանազնւաց Պ անքան 

տի երթ՜ար։ «կր պագտսւէժ՝՝, րսաւ անոր, 

Հանացէք էժանալ թէ Արաժ Անունւէ քա. 

րեկաժս յեղափորսականներու Ժ՚ԷՀ կր ղրսւ– 

նսւ է ՚։ » 

՛քասքնէ ժր ժաժ՝ սպասեց։ քՒարգժանբ 

վերագարձաւ։ «.Այո՛, քսաւ, ձեր քարեկաժր 

անոնց 
ՏԷՀ է– Աս՞ենէն քռնկածն է ։ 

յԱօսք ժտէկ րնել չուզեր։ Ա՚էրապոյէ քա. 

ււաժիժերքէն կազժուած ֆրազՊւերով պա

տասխանեց էնծէ։ իր րնկերներր, քարե քաղ֊ 

գաբար, աւելէ էժ՚ասաունւ են։ Անոնք կր 

Հասկնան թ՜է խազք կորսսւած է ։ կր Հա. 

լսւ1յէն Պանքայէն գուրս ելլել սլայւՐանով 
որ իրենց գսլչող չ բ լ լ ա յ ։ 

•իօնսթանթէն տուն։ գարձաւ ժ՚ութբ 

կոխելու ԺԷՀոցէն, գեսսլանատան քավասին 

րնկերակցութեաժք։ ֆողոցներուէւ ԺԷՀ, 

տեսարան ժ՚ր աւելի զազիր քան յեաժէՀօ– 

րէին։ •Բիլրտեր, ղէնուորներ, նաւաստիներ, 

ուսանողներ, ա չքերեին նախճիրով արքշիռ, 

զոՀերուն։ գէժ կք ժոլեգնին։ Ծեր Հօճա– 

ներ իրենց գողգոՀուն ձեսքերք արիւնին 

ԺԷՀ կբ թաթխեն իրենց ծիսական աղօթք

ներն րնելէ առաՀ։ Մայթերուն վրայ խառն 

ի խուռն գիտապաստ ինկած են կիներ 

ՀԻ Տ 79 

կտրած ծիծերով, գլխատուած երեխաներ 

յօշոտուած ծերունիներ։ Ու խճուղ իին 

վրայ՝ սայլակնւեր զ իակնելավ րեււեաւոր– 

ուած, որոնց անշարժացած սրունւք1ւելք1ւ ու 

քԱւզուկներր ՛կ• ր նշԺ՚արուին, ժ՚աՀազանգի 

ազժ՚ուկով ժ՚ր գէսլի Հասարակաց գերեղժա– 

նափոսերբ թաւալող։ 

Անկարեկիր լուսինր կր լուսաւորէ այս 

չարա շուք տեսիլր։ 

Դ >ք 

Դեռ երկու օր տյսսլէս չկարգեցին։ Տ՛"– 

սր Հազար Հայեր կորան կ. Պ"էսոյ ֊ԻԷՀ* 

Տեղափոխականներր ժ՚ւոցուցէն ֆրանսական 

շոգենաւ ժր որ գէպ է Ս՚աՐ"էյէ ՂէԼ ՛մեկ

նէր։ Անոնցժ՚է ժ ՚ է կ քանէն կր սլակսէէն։ 

Աաոնցժէ էէն էրենց պետք որ՝ վարէն ծան– 

րասլէս վէրաւորուած՝ ժէնչեւ ժ՚աՀր Հայրե– 

նասէրական երգեր էր երգեր էր ժարգոցր 

քաՀասրտութէւնւք կանգուն սլաՀելու Հա– 

ժար եւ Արաժ որ սրտէն գնգակ ժ՝ր քաշեր 

էք էլ՛ բնկերներբ Պ՚ոլաաէն ռլայժան– 

ներն րէւգուներ Էէն։ 

ԼԵԻՈՆ ԿԻԻՄԻԻԵԿԷՐՏԱՆ 

Ֆրանսերեն անտիպ բնադրեն 

Թարդււ. Ա. Չ. 

Փարիգ, 1929 Յունիս , 

պէ 
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ֆ Ր ե Տ ե ՐԻՔ ՄԻՍԹՐ ԱԼԻ 
Ծ ՛հ ՛Ն Դ Ե II. ՚ 1 . ձ II. Ր Ի I» Ր Ա Ս՝ Ե II. Կ Ը 

Վերչերս ՛Բանի ձէչ՝ շքեղ Հանդիս ութիւննե֊ 

լավ, որոնց մասնակցեցան ֆրանսական կառավա

րութեան ու մտաւորականութեան նե րկա չացուցի չ ֊ 

ներըէ տօնուեցաւ Փրովանսի մեհ բանասաեղհին 

Ֆրեաերիք Միսթրաչի հննդեան Հարիւրամեակս ։ 

Ս իսթրալ ւիրովանսական լեզուի .ու բանաստեղ– 

հու թ ե ան վե ր ա կ են զ ան աց մա ն շարձու մին Հոչակ ա սլ 

սլալէադլուիէ ր եղաւ , ան ՝ էի ո իւ անա կ իր րն ա հ ին 

Հան՛ձ ար ր իր մ եհ Հայրենիքին՝ Ֆրանսածին էնզ՜ 

ուովը զար զա էլն ելու եւ ամրոզ չ Ֆրան սա չի ու 

էիր ան ււադԼա րոլոր Հասա ր ա կ ու թե ան էլ մա աչ ելի 

գորհեր արտագրելու֊ ն ուիրեց զա$՛ /՛ք՛ (է փո#1՚ԻԿ 

Հ ՚" չ րեն ի ք)) ին - իր հննդտվաչր Փրովա՚1ւսին– զրական 

լեզուին վերականզման եւ \1 իգիհ ՛հարու ՏԷչ ՛՛էդ– 

րո՚հական Ֆրանսա ւի բանաստեղհութենէն իսկ առա^ 

աչն քան սիրուն ւիա զ՚՚վ ՚ ՝ Ը շողացահ բա՚էւասաեզհ ու՛ 

թեան վեր ահ ա դ կ ման . Եր եւ ինչպէս եւ ի ր շուրՀ 

Համախմրուահ Ֆե^սղրներոէն ձգտումը քաղաքա

կան անդատման լ՚նոլթ եր^եր չէ ունեցահ. Րաձ$ 

ինքն եւ իր ընկերները ուղահ են կենդանի սլաՀել 

իրենւյ ցեղին ու հննդտվաչր նաՀանդին րարքն՜րը* 

աւանդս ւթիլնները. չի շա տ ա 1լեե ր ր եւ ման աւանդ լե

զուն ու զրականութիւնը։ V իսթրալ Հասաւ իր 

ն սլա տա կին, իր դ՚-րՀը֊, "ը ԺԹ. դար ու ամ են Էն 

մեհ ու կատարեալ քերթողական արտաղրութիւննե֊ 

րէն մին էք զինք ւլարձաց աիեդերաՀոչակ բանաս֊ 

տեղհ մը : Ակաչ ֆրանսացի զրազէտ մը կամ գրս.*, 

Հմուա մը որ կարդաց ահ չըԱաչ անոր Հրաշակերտ֊ 

ներր՝ րնտդրին կամ վ>րան սերէն թարգմանութեան 

մէչ, եւ նոչէւն է նա հլ ուրիշ եւրոպական ազգերու 

Տէշ. 

Արսթրալի1ւ ես րէոլարձակ ուսուէԱւասիրութիւն 

Տր նուիրան եՏ ատենով Թիֆլիսի | , ՈԼւքսւյ Հանդէ

սին Տէչ ( 1 9 0 5 , Օդոստոսք Սեսլտ., Հոկտ., 1 9 0 8 

Յունուար Աարիլհ Հո–՝ –>կսահ էի նաեւ քնտոչ 

Հրատարակել Միսթրալի աՏենէն ՀՏաչիչ ու աՏե– 

1հ I՝ I; Տ I; I՛ Ի Մ |< II Թ I՛ II. I, 

նէն աւելի ձողովր։լականացահ դորհին՝ 11 |»ր1.|0 

քերթուահին թարզ&անութիւնը֊ զոր \կրւ–այ աւար

տել։ Աչ՛է դորհին ամբողջութիւնը օր մը պիտի ե՜ 

րեւաչ Ա՚ւաճիտքւ մէշ ։ Նաիւորղ շրջանի 1Ասսքւ|ւտ|ւ1՛ 

1909ք ծունկս Գուլիսի թիլին մէչ Հրսաւա ր ակահ 
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եՏ գարձեալ չօգուահ Տր II՝ էսթրալէ ՚ / / " " I՛ Միրեյօքւ 

^էսնաՏեակէն առթէ։ որ "՛յ՛/– տարէն արտակարգ 

ՀանգէսաւորութեաՏ ր տօնուեւլա լ լէ ր ո վան ս ա կ ան 

Տեհ քաղաքէ՛ն Հ*ոէէ "՚եչ. ^՚1– ա1՚\ Հօդու ահէն Հետ 

աուահ եՏ նաեւ, թարգՏանութէւնր Միրեյօքւ աՏենէն 

սէ լաւն կտորներէն ձէկւ.լն (Մսւկս*|իի \էԲգէն^ եւ 

Րաժակր, Ապաշխարութեան Սաուքոս, Կարօտ, 

Գեղօն աո. Լատին Յեւլո քնարերգական սքանչելէ 

էշեր ուն : 

Անանիտքւ ներկադ թէւէն Տէշ կր Հրատարա

կեմ Ալֆօնս Տօտէէ Հ"(։ է^՚°^՛ ա է Փրովանսսէ էր, 

րաչռ ֆրանսական գրականութեան նուէրուահ ե֊ էր 

գորհերէն ոՏանո ՏէՀ ֆրանսերէնով էր Փրովա՚նսսէէ 

Հո գէն աՀ1ւքան գողտրէկ կամ սրաՏէտ էլերսլսվ ար֊ 

աա^ա^աահ) Ս էսթրալէ Տասէն գս՝ աւլելէ Հօգուա– 

հէն թ ա րգՏ ան ո ւթ է ւն ր. աՏւէուէուՏ Տր « ՚ յՆ Տա գէս– 

արական ՜ճառէն գոր / ֊ է " ՛ ՛ »Տ՚օաէ; արտասանել քանէ 

Տր ա/)էււ .առա չ Ս էսթրալէ հննգեան Հա րէ ւ րա է) ե ա -֊ 

կէն առթէւ Փա րէ զէ Տէչ կամաւք ահ Տեհ Հաւա քՏան 

Տր, եւ է1 Էսթրալէ նշանաւոր էչերհքէւ ս Տան ս տա– 

ղաչաւէեալ Հա ^ակուՏր ։ 

Ա. Ջ. 

ա ա ւ բ ս ւ տ ս տ ԵՂ&օ 

Անչ^ Լ– աչ Կ իրակի առաու. ան կողն Էն եչահ 

միջոցիս, կւսրհեցի թէ Ֆօպուռ Մօնմարթր 

Վ՛ոՂոտէ մ էէ Է "Ր աՀ՚թ"նամ։ Կ՚անձրեւԷրք 

^է՚^Լէ^՚ՔԱ Գ"ՐՀ ԷՐ, նաՂառ4*Լ\ ախուր։ Վախ

ցայ ա յ դ անձրեւի ցոլրա <>րԱ ւոանս մէ9– ան– 

91Լ"եչ. եւ Էսկ ոյ*** ՛ի ա փ ա Ք ՂԳա9ե ^*Ր$ "՛Լ 

քիէ մր տաքնալ Ֆրետէրիք Միսթ րա չին 

մգա. այդ մ եհ բանասաեւչհին որ իմ շոճինե

րէս երեք ւի ա ր ււ ա իւ Հեռու֊՝ Ս այ եան ի իր վաք֊ 

րիկ զէ՛ գի՛ն >1Է1 կ՛ապրի։ 

Ս ա ահում՛ս իսկոյ*1ւ գործադրեցի, ւէրտենիի 

վւ այտ է ր իր մր ^ Ս՛ ոն ի7 են եր ս. ծածկ ոյի1 ւէ՚ր . ու 

ճա մր այ ելայ։ I)չ ոք արտերուն մէ^ ,., մեր 

գ ե ղ եց իկ կա ի7 ոչ ի կ Փր ո վ ա նոր կր ձգէ որ Հուլր 

կիրակի օրր Հանգչի, տուներու մէ^ շուներր 

միայն. ագարակներր ւիակ.. Հեռուէ Հեռու 

ււ այլ ա կ ւ1՚ր ի ր ւի այ չ ու ն ծ ա ձ կ ոց ուի պ ա ո ա ւ մր 

իր չ որսա հ սւ երեւի գոյնա/ կրկնոցին մէք 

ւի ա թ թ ու ա հ ք Հ որին եր ա Ժն ա գ ղ ես ա . — կա պ ոյ ա 

ու ճերմակ կեմեղէնէ տապճակդ կարմիր բրր– 

գակ. աոհաթէ րո(/ Ոէ/ներ։ — որ յա մրա սէրով։ 

կր աանին պաաարագի գաք ող ագարակի 

մա րղ ույ ա մթ ո ղ ք "՚ււյլ ՚" հ է1ր . յետոյ, Հ ե ռու ն, 

֊կուշին մԷ9Էն. նաւակ ՛է՛ր «ոուսլին»ին վրայ 

եւ ձկնորս մր կանգուն որ իր ուոկանր կր 

Հ՚եւոԷ... 

Այգ °րր, ճամրուն վրայ, Հնար չկար կար– 

գ ալ ու։ Ան ձ ր եւր Հեղեդօր էն կր աեղար եւ Հիւ

սի ս ա Հ ո ղմր ղայն դոյչերով երեսիդ կր նետ էր,,, 

մէկ շունչով րրի ա մրող^ ճա մրան> ու վերջա

պէս. երեք ժամ քալելէ եաքր. դիմացս նշմա– 

րեցի փոքրիկ նոճեստանները որոնց մէ՚էտեղ 

Ս՛ այ եան ի գի՚֊գր՝ V՛" / էն վա խ ուն՝ ապաստա

նած է։ 

Կ ա ա ւո մր իոկ չկար գիւղին վւոդոցներուն 

մէչ. ամենքր պատարագին գացաՆ էին։ երր 

եկեղեցւոյն աո^եւէն անցայ, օձաձեւ նուագա֊ 

րանր կր խորդար. եւ տեսայ կերոններուն 

շո ղշո ղումր պատուհաններու րաղմ երանգ ա– 

պակիներուն մէԼէն։ 

ք՛ան աստ եղ հին րնակարանր գիւղին հայր^ւ 

է. վերնէն աո ւնն է՝ ձախ կողւ/\ Սէն-Ռեմիի 

ճա մրուէ, վրայ. մէկ յարկով տնակ մր ա/ւ– 

չ եւր պար տէգ ով մր.., Կ ա մա ց մր ներս կր 

մտնեմ.,, ււչ ոք։ Սալոնխւ գուռը Գ՚՚ց Է* Րա,քՔ 

ետին կր լսեմ մէկր ււր կր քալէ ու րարձրա– 

ձայն կր խօսի,,, այգ քալուածքն ու այդ ձ այ

նր քա 9 աֆան օ/ժ են ին հի,,, վայրկ եան մր 

կան^գ կ առնեմ կրաներկ փով*ր/յԿ նրրանցքին 

մէչ • ձ եռքս դրան կոճա կին վրայ, շատ յուգ– 

ուահ։ Սիրտս կր տրոփէ։ — Հո՛ն է ան։ Կ ՚ ա շ -

խ ատի,., Պէ՚աք է սպա սել որ իր ստեղծ ել ո ւ 

վրայ եղա ծ րանաստեղհուչքժիւնր ՚/եր$ ացնէ, էա 

ինչ կ ուգէ րչչայ, մտնե նք։ 

* 

11 
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Ա՜Հ, Փ՚սրիգցխ՚ե՝ ր, երբ Մ այ եան ի ր ա՛ո աս– " ՚ ^ ե չ ի ՀնչուՖ յա՚եդ մը զոր կ՚"լզէ վա%ել.;\ 

էեղհր ձեր մոա եկաւ ՓարիղՆ իր Միրէյօի՚ն Միսթրալ թէեւ փրովանսեր է՛սով կը գրէ, իր 

ոտանաւորներուն վրայ երկար բարակ կը 

խաղայ որպէս թէ վստաՀ Րէէայ "Ր ամենքը 

զանոնք իր լեզուի՛ս մ ԷԼ պիաի կարդա՛ս եւ 

իր լաւ գործաւորի ճիգեր/։ նկատողութեան 

պիաի առնեն... Օ՚Հ, արի՝ բանաստեղծը, եւ 

ճիշտ այս Միսթրալն է որուն Համար 1/ օն. 

թեներ կրնայ րսահ րլլալ. «Յէշեցէք այն 

որ, երբ կը Հարցնէին թէ ինչո՛՛ւ այդքան 

նեղութիւն կր քաշէր արուեստի ւ1՚ը մ էէ որ 

շատ քիչերու ծանօթ պիաի զառնաբ, ՚՚.բիՀր 

ինձի բաւական է, պատասխանեց, մէկ Հողին 

ալ բաւական է, մէկ Հողի ։1՚բն ալ չզանուի՝ 

նոր էն բաւական է»։ 

Քալէնտալ/ք աեարակր ձեոքերուս մէէ 

բռնած էի, յուզմունքով կր թզթաաէի զայն... 

յանկարծ զլակներու եւ թ մբկիկնե բու նուա

գածութիւն մբ պայթեցաւ ւիողոցին ։1*էէ՝ պա– 

ւքւ ա ՝» անին ասէ եւ, եւ աՀա 1/ իւ/թրալս որ ս/ա– 

Հարան կր վազէ, անկից գաւաթներ, Հ Է ^ ՚ Ր 

կը Հանէ, սեղանը սալոնին մ էէս։ եզր կբ վ՛շէ, 

եւ դուսը կը բանայ նուազած ունե բուն, 

Մի՝ խնղաբ, ըսելով ինձի, եկած են 

ինծի այգերգ մը երգելու,քաղաքապետական 

խոր Հր դա կան եմ ես։ 

Փոքրիկ սենեակը բազմութեամբ կբ լեց

ուի։ ((հմբկիկները աթոռներուն վրայ կր գնեն, 

Հին նշանադրռշը՝ անկիւն ։1՚ը, ու եվւած զինին 

ամենքին կը բաշխուի։ Յետոյ, երբ .բանի մը 

շիշ պարպած են Պ. Ֆրետերիքին կենաց/։ եւ 

օրուան Հանդէսին վրայ հանրախոՀաբար խօ

սած են՝ թէ ֆառանտօլբ անցեալ տարուան 

չավ։ աղուոր պիտի ըլլա՞յ, թէ ցուլերր լաւ 

վերաբերմունք պիաի ունենա՞ն, նու ա զ ահ ու

ներ ր կը մեկնին ու զ երթան իրենց այգերգով 

միւս խորՀրգականներբ մեծարելու։ Այո մի– 

ցոյց տալու եւ երբ գուք ձեր սալոններուն 

մէէ զայն տեսաք, այղ Շաքթասբ՝ այցելու

թեան Հագուստով, շիտակ օձիքով եւ մեծ 

գլխարկով մը որ զինքն այնքան կբ նեզէր 

որքան իր վւառքր, կարծեցիք թէ ատ էր 

Մ իսթրալբ... Ո՛չ, ան չէր՛ ԱշխարՀիս վրայ 

մէկ Սիսթրալ մր կայ, այն զոր յանկարծակի 

գտայ անցեալ Կիրակի իր գիւղին մէէ, թա

ղիքէ փակեղը գլուխը դրած քովԱտի, ասանց 

բաճկոնի, ժաքէթով, իր քաթալան կարմիր 

գօտին մէէքր փաթթած, աչքը Հրավառ, ներ– 

շընչման կրակն այտերուն վրայ, շքեղ՝ բարի 

ժպիտով մբ, վայելչագեղ ինչպէս յոյն Հօտաղ 

մը եւ որ՝ ձեռքերբ գրպաններուն մէէ՝ մեծա

քայլ կը քալէր ոտանաւոբներ շինելով... 

— Ի՛նչ, դո՞ւն ես, պոռաց Միսթրա լ–. վիզս 

ցատկելով, ինչ լաւ մտածեր ես Հոս գալու... 

ճիշտ այսօր՝ Ս այեանի տօնն է։ Ավինեօնի 

նուագախումբր ունինք, ցլամարտր, թավւօբր, 

ւք Հիառանտօլ»ր. Հոյակապ բան պիտի Րէէայ. 

Ա այրիկս ՚ԲԻՀ յ ՚ ՚ ա ո , 1 պատարագէն պիտի 

դառնայ, կը նախաճաշենք, ու յետոյ, <լււ Լ ք 

կ՚երթանք աղուոր աղջիկներուն պարելը դի

ս՛ ել... 

Ասոնք ինծի ըսած միջոցին կը դիտէի 

այգ ւիոքբիկ սալոնբ բաց գոյն օթոցներով 

զոր այնքան երկար ատենէ ի վեր չէի տեսած 

եւ ուր այնվյան գեղեցիկ ժամեր անցուցած եմ 

արղէն։ Ոչինչ փսխուած էր։ Միշտ նոյն քա– 

նափէն՝ զեղին քառակուսիներով, յարգէ եր

կու թիկնաթոռները, անբազուկ Վէնիւսը եւ 

Արէի Վէնիւսը՝ շրմինէին վրայ, բանաստեղծին 

կէ.նդանագիրբ էպէռի ձեռքով նկարուած, իր 

լուսանկար/։ զոր Հանած է էթիէն ՚/Հաոքա, եւ 

անկիւն մբ, պատուՀանին մօտ, գրասեղանը, 

աւրքերու արձանագրութեան պաշտօնեայի էոցին Միսթրալի մայրբ ներս կբ մտնէ։ Շուտ 

խեզճ պզաիկ զրասեղան մբ, Հին գիրքերով 

ու բառարաններով ծ ան բա բե՜ոնու ած ։ Ղ՚րասէ.֊ 

ղանին մէէ աեղր, խոշոր բաց տետրակ մը 

նշմարեցի... –թսւլէնտալ^/ էր, Ֆրետէ՚րիք 1/'իս– 

թրալի նոր քեբթուածր, որ այս տարուան 

վերէր, Ծնունդի օրր, լոյս պիտի տեսնէ։ //՛ի։։֊ 

թրալ այղ .բերթուածին կ աշխատի եօթբ տա– 

րիէ ի վէ՛՜ր, " Լ մօտ վեց ամիս կայ որ անոր 

վերէին աոզբ գրած Է. եւ սակայն չի Համար

ձակիր դեո անկից զատուիլ։ Կբ Հասկնամ, 

մբ սեղանը կբ շսւկուի, ագո։ որ ճեբմաէլ /աթ 

մբ ու երկու սպաս։ Տանր սովոր։։։ թ իւննեբն 

ինծի ծանօթ են. գիտեմ որ երբ Ա՚իսթ/""/ 

Հի֊Ր կունենայ, մայր/։ սեղան/։ չի նստիր;., 

խեղճ պառաւն իր վ։ բովանսե բկն ր միայն գի

տէ եւ պիտի նեղ։։։ էր եթկ ստիպուէր Ֆրան

սացիներու Հետ խօսակցիլ... արղէն, իաՀանո– 

ցին մէէ իրեն պէտք կայ։ 

Ի՛նչ սիրուն ճաշ մրն էր որ բրի այղ ա՛՛

տոլ, ֊կտոր ,կ, խորոված "՚/իկ, /երան ո/՛՛՛

միշտ կայ տուն մը զոր մարդ կ՛ուղէ յղկեէ, նիր, մռմոուկի անուշեղէն, թ,,, զ ,,, մշկա/""՛֊ 
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զ՛՛՛է՛ Այս ամբող^ր Պապերու այն Համեղ ՚ շա– 

թօնէօֆ» գինիով ոռոգուած, որ գաւաթներուն 

մէ^ այնքան աւլուոր վարդ գոյն մր ունիէ։է ա– 

ղանդերին, կ երթ՜ամ քերթուածին սւեւորակր 

վւնաոելու եւ զայն կր բերեմ ու սեղանին վր– 

րայ Միսթրալին առ^եւ կր դնեմ։ 

ք՝այց մենք րսաձ էէնվյ որ դուրս պիտի 

ելլէինք, կ րսէ բանասսւեղծր ժպտելով։ 

Ո է, ո Հ... ՚Ւալէնաա՛լ դ ՚Ւալէնաա՛ լ։ 

Մ ի սթր ալ կր Հա մա կ եր պ ի եւ իր եր աժ ր շ ֊ 

աական ու անուշ ձայնովՀ ձեռքովս ոաանաւո– 

ր ին չ աւիր բ " ն ել ո վ^ ա դա ^ ին երգր կր սկսի՝ 

«Հի մայ որ սիրով էս են թեց ած աղջկան մր  

Տի* ՚՚՚֊ր պա ա ա Հ ա ր ր պաա մ եց ի, — Պ ի աի եր– 

գ եմ 9 եթէ Ասա ուա ծ կամ են այ, ոՐդի ՚^Ր ՝/՝՚ս– 

սիսի՝- Խեղճ պգաիկ ձ՛կնորս մր անձրուկի,,,»։ 

՚հուրսր ք ղանղակներր երեկոյ եան ժամեր

գութիւն ր կր ծ ան ո ւ լլան էին ք ճայթ ոէկներր 

Հրապարակ ին վր այ կր պայթ էին, գլ ա կն երր 

վւ սղոցներուն մԷ^Էն կ՚անցնէին ու կր դաոնա

յին թ մրկի,կն երուն Հեա։ ՚Ւա ւ/ա րկի 9ոէ–է երր յ 

զոր կր աանէին մրցաբշաւի "^ր, կր բաոա– 

չէի,, 
Ես, ա ր մուկն եր ս ս վւ ոոց ին վր այ ք աչքերս 

լեցուած, Փրովանսլլի ՚իոքրիկ ձկնորսին պաա– 

մութիւնր մսւիկ կ՚րնէի։ 

՚Ւալ էն ա ալ պարզ ձ կն որ ս մր ն էր. սէրր 

զայն Հերոս մր դարձուց,,, իր սիրականին — 

զեղ ելյ ի կ Հ՛ սթ ե ո ել ի ն "էրՍ՚Ր Հ / , Հ / սակ ել ու Հա

մար 9 ան զարմանասքանչ բաներ կր ձեռնար

կէ , եւ Հ երակլ է սի ա ասն երկու քա Հ ագոբծու– 

թիւններր ոչինչ են իրենն երուն քով։ 

//.նգաւ/՛ մրք ՚1՛Ի "՚-Ր֊Ր գրած ր՚էէաւլո՛վ Հարրս– 

աանալք ձկնորսութեան ՚/էթէ""է՚է գործիքներ 

կր Հնար է ո ւ ծովուն ա մր ող^ ձուկր նա ւա Հան

գի սար կր բերէ։ Ո՝՚/՚ԷՀ անգամ ւ/՚րք ^էէոէ–(Ի 

կիրճերուն աՀաւոր մէկ յելուգակրք կոմս ՍԼ-

վեր ան ր և՝ երթայ մինչեւ իր որ Հ ի ն մէ^ կր 

բռնէ իր մարդասպաններուն ու Հարճերուն 

Հեա.,. ի՛նչ Հուժկու տղամարդ, այգ "1Աէ"ԻՀ 

՚ՒալԷնաալր։ Օր մր^ Սէնթ-Պ օմի աօնին, կր 

Հանդիպի երկու ար Հեսաա կցական Հակընդդէմ 

խու մբերու որ կուգան կ՛՛՛րկիս՛է կա աա ղի Հար

ուածներով իրենց վէճր մաքրել վարսչեա Ժ՝ա– 

ղի գերեզմանին վրայ, ՚"է/Գ $ին Փրովանսցիին 

որուն Համար ոմանք կր կարծեն թէ Ս ողո– 

մոնի աաճարին ա աա ղձր շինած է։ ՚Բալէնտալ 

այդ արիւնոուշա ծեծկւուքէն մէ^ կր նեաուի 

եւ միմիայն իր խոսքերով այղ կա ա դա ծ մար– 

գէկր կր Հանդա րաեցնէ ,ա, 

Ղ՛եր մա րդկայ ի՛ն ձեռն արկն եր... Հոն Վերը Հ 

Լիւռի ժայռերուն մէ^, անմաաչելի մայրինե

րու անաաո մր կար ուր ո եւ է փայաաՀար 

երբեք չէր Հա մա րձակած բ ար ձրան ալ ։ ՝1՝ա ք Էն -

աալ Էնքր կելլէ մինչեւ Հոն։ Երեսուն օր 

մի այն ա կ այն աեղ կր Հա սա աա ուի։ Եր եսո ւն 

օր շարունակ կր լսուի ձայնն իր աապարին 

որ ծ առերու բունին մ է^ մխուելով կր Հնչէ։ 

Անաառր կր պոռայ, մէկր միւսին ետեւէն, ա– 

լեւոր Հսկայ ծառերր կ իյնան ու կր թաւալին 

անգո ւն դն երուն իւ ո րր ք եւ երբ ՛Բալ էն ա ալ վար 

կ Ի2Ա՚Է, լեր ան վրայ ա լ մէկ մայրի չէ մնա

ցած ... 

՛Հ եր խաւղէս, ի վարձաարութ ի ւն այ ոք ա ն 

ս էս ր ա գո րծ ութ ե ա*1ւ ց, անձրուկի ձկնորսր յէսթե– 

ռ ել ի ս իր ՛՛յ*1* կր "՛իր "՚՛1՛ ա
Գք յ եւ ՛Ւա սի սի ր>ւ ա -

կիչներր զայն Հիւպատոս կ՚անուանեն։ ԱՀա 

՛Ւա լ էն ա ալէ պ ա ա մութ իւնր... բայց ինչ վւ ՛՛յթ 

՚Ւալէնտալր։ Են չ որ է՚^ւ ա ււ ա Փ կայ ՚ս
❁քԴ փեր

թուածին մէ^, Փրովանսն է, — ծովուն Փրո֊ 

վանսր, լերան Փրովանսր^— իր պատմութե՜ամ– 

բր դ իր ւիառքերովր ք իր աւան դա վէպեր ո վր, իր 

բնսւնկարներովր, ամբող՚Լ ժողովուրդ մր միա– 

միա ու֊ ազաա որ մեռնելէ առա^ իր ւէ՚եծ բա

նաստեղծ ր գտեր 4... "՚– Հ է ՚ , ա յ , երկաթուղի

ներ գծ ելլէք է Հեռագրական ձողեր ան կեցէք, 

էի լա վանս եր Էնր ղ պր ոցն եր էն վ ա ա ր եց էք Փրո– 

վանսր յաւերժ օրէն պիաի ապրի ||*ի ր կ,\օէն եւ 

քսղկ՚\ւտա\էն մէԼ։ 

# 

* * 

— // / բ ա ն ասա եղծ ո Լ թ ի ւնր բ աւակ ան է , 

րսաւ // իսթրալ տեսւրւսկլւ գոց ելով։ Պ էաք է 

ե րթ ալ Հ ա նգէ սր ա ե ս ն ել ։ 

՛հո ւրս ել ա ն ,ր. ա մբ ող ՛Լ գի՛– ՚ / / ՛ ՛Ի " Ղ "Ս ն երուն 

մէ^ն էր, ուժգին Հ իւս ի սա Հողմր երկինքն աւ

լած էր, եւ երկինքր դուարթօրէն կր ՛է ա յ էէ է՛ 

ան ձ ր եւ ո վ թ ր ^ ած /չ ա ք՛ք՛՛է ր ա ան էքն երուն վր -

բ այ ։ ճ ի շսւ ժ ա մա ն ա կի՛ւ է Հ ա ս ա նք որպ Էս գի 

թ ա էի օրին եա դա ռնալշւ ա ե սնէ ինք ։ Ժ՚ա մ մր 

շարու^ւակ՝ անվերի առղանցք է/՚րն Էր մեր առ֊ 

^եւ ԷԳւ կնգղաւոր ((ապաշ խ արող>>ներու, ճ եր

մէս կ ա պ ա շ Էէ ա լւ ո դն եր, կ ա ւղ ոյ ա ա պ ա շ Էս ա ր հո

ներ , // ՚՚ՐՀ ապա շիւ ար ո դներ, ք օ ղարկեալ /լ ոյ– 

Fonds A.R.A.M



84 ԱՆ Ա 

սեր ո ւ. միաբանութիւնն եր, վարգագոյն խաչ

վառներ ոսկի *)՛ա գի կն երո վ 9 ոսկին թաւի ահ՝ 

փայւոէ մ եհ սուրբեր՝ ԷոՐս ո ֊֊սի վրայ կրուած ք 

կուռքերու, սլէս գունաւոր ուա հ յախճապակիէ 

սրբուՀիներ՝ ձեռքերն ին խոշոր փունջեր բ ր ււ– 

նահ, շուրջառներէ օսԹս/սսուաո&եր. կանանչ 

թ աւիշէ ա մսչ Հ ո վա նին եր դ սպիսւակ մետաքսի 

մ ԷԼ շ ր չծանակուած խ ա չ ել ո ւթ իւններ, ա յ դ ք՛ ո՜ 

լ որր կ եր ոնն եր ու եւ ա ր եւուն լ ոյ ս ին աակ՝ Հո֊ 

վ էն ալ եհուփ % սա ղմոս եր դութե ա նց 9 լ իթ ա նիւս֊ 

ներ ուն եւ Հա մա Հուն $ թ՜նդացող զանգակ

ներուն մէԼաեգր։ 

Երբ թ ա փ օրր վեր Լացաւ ու սուրբ երր մա -

ա ո ւ. ոներ ո ւն մ ԷԼ ն ո ր էն ի ր ենց աեղր գրուե

ցան ւ գացինք աեսնել ցուլեր ր , յետոյ իյաղերր 

կալին մէԼ^ երեք ոսսւումր , կատուախեղգրք 

տկճորի խաւլր դ ու փ ր ո վան ս ի ա օն եր ու ա մ– 

բոգԼ ս իր ուն գբօսա նքն երր.,. մո ւթ ր կ ոիւ ել ո ւ 

վր այ էր եր բ Ս այ եան դարձանք։ Հրապարա

կին վրայ 9
 ա յ ն ՓՈՔՐ՚ՒԿ սրճարանին աո. Լեւ 

ուր Ս ի ււ իք ր ա լ իրիկուններր կ ՚ երթ այ իր Զէ՜ 

տոր բա ր ե կա մ ին Հետ թուղթ խա գա լու դ մ ե֊ 

հա բոց ցն հա կրակ մր վաոահ էին,,, ֆաււան– 

աօլր կր կազմուէր։ Եարաուահ թուղթով լսւպ– 

աերն երր կր վւսոէ ին ա մ են ուր եք ս ւււ ու եր ին 

մ ԷԼ– երիսւասարգութիւնր իր ւոեղր կր գրա

ւէր, ու քիչ յետոյ, թմբկիկներու կոչի մր վր֊ 

ր այ դ բոցին ՀՈԼՐ^ Լ՛՝ սկսաւ իւ ել այ եղ. մեհա֊ 

շոինդ շ՚–՝*֊բԼպար մր, որ ամբ ուլ Լ գՒ2.^*Ր11 ՊՒ՜ 

աի ւււեւէր։ 

Ընթրիքէն յեաոյ ք շաա յոգնահ ՝ որսլէււ գի 

նորէն սլար ա ելու երթայինք ք Ս իսթրալի սեն– 

եակր ելանք։ Գիւղացիի Համեստ սենեակ մրն 

է եր կւււ ւէ՛ եհ ա նկոդինով։ Պ ա ա եր ո ւն վր այ 

թոււլթ չկայ. աոասսւաւլին Հեհաննելւր կ երե– 

ւան,,. էէ՚՚Ր" "1'Հ'րի էւյ" ա լ , ^՜՛՜ՐԷ՛ Ակա՛դեմի ան ե~ 

ր եք Հագա ր ֆրանքի մրց ան ա կր սւուաւ Ս՛ |ւ -

իէյօ/ք Հեղինակին, Ս իսթրալի ^այրր գա գա

ւի ա ր մր ուն եց ա ւ. ։ 

— ե՛կո՛ւր սա սենեակիդ ւգասւերուն թուղթ 

գնենք ու ձեգունր շինենք • րսաւիր աղուն։ 

— Ո չ. ո Հ , պատասխանեց Միսթրալ,,, 

ասիկա բանասաեւլհներուն գրաւա Է, կարելի 

չէ անոր դպչիր 

Ու սենեակր ւ/եաց մերկ, բայց որքան ա– 

IIII,՛ո որ բանասսւեղհներուն գրսւմր տեւեց– ա– 

ՀԻ Տ 

՛սո՛սք որ Մ իսթրալի դուռը զարկին՝ ա՛սոր 

քսակր միշտ բաց գտան... 

ք.տլ<ԷԱաալի տետրակը սենեակր տարած 

էի Հետս եւ ուզեցի որ քնանալէս առաք ա՛ս

կից կտոր մըն ալ ինծի կարդար։ Միսթրալ 

յախճապակիներուն Հատուածը ընտրեց։ ԱՀա՛ 

երկու բառով անոր ամփոփումը։ 

Չեմ գիտեր ուր՝ մեծ ճաշկերոյթ մր տեղի 

կ՚ունենայ։ Ս ե ղա՛սին վրայ կը բերե՛ս կը դնե՛ս 

Մութիէի յախճապակիով Հոյակապ սպաս մը։ 

Իւրաքանչիւր պնակի խորը. կիտուածի մ էչ\ 

կա պոյտ ով գծագրուած՝ փրովա ՚1։ տււկա՚ււ ՚ոիւթ 

մը կայ երկրին ամբողԼ պատմութիւնը Հոտ 

սղմեցուցած հՂւ։ Ուստի եւ պէտք է տեսնել 

ի՜նչ գուրգուրանքով նկա բա գրուած են այգ 

գեղեցիկ պնակները. իւրաքանչիւր պնակի 

Համար մէկ տուն, ամէն մէկ տունը՝ միամիտ 

ու Հմուտ աշխատութեամբ մը յօրինուած տա

ղիկ մը, (ւիէոկրիդի նկարիկի մր պէս կատարե– 

լաձեւ։ 

Մինչդեռ Միսթրալ իր ոտանաւորներն 

ինծի կ՚արտասանէր երեք քառորդով լատին 

կազմ ունեցող փրովանսական այգ գեղեցիկ 

լեզուով, զոր այսօր մեր Հովիւները է/՚իայն կը 

Հ՛ասկնան, ներսիդիէս այդ մարդուն վրայ կը 

սքանչանայ ի է ու միտքս բերելով այն աւերա

կի վիճակը ուր ան գտած Էր իր մայրենի լե

զուն ել թէ ինչպէս վերանորոգած էր զայն, 

կ՛երեւակայէի Պօի իշխաններուն Հին պալատ

ներէն մէկը՝ ինչպէս կը տեսնենք ւիոքբ Ալպ– 

ետններուն մէՀ. տանիք չէ ՚ւՈւացած, ոչ ալ 

մուտքի մարմարէ սանդուխին՝ խաղխաԱհեր. ոչ 

ալ պատուՀաններուն՝ երփներանգ ապակիներ, 

փչաններուն երեքնուկը կոտրած, գռնեբուն 

զինանշանը մամուռով կրծուած, Հալեր պատ

ուոյ բակին մէչ\ կեր կը փնտռեն, խոզեր ճե

մելիքներու նուրբ սիւնս՛ շարքերուն տակ ըն

կողմանած են, էշը կը ճարակի մատուռին 

՚–՝Է1 ուր խոտ չլուսած է, աղաւնիներ կաղան 

ծաբաւնին անցընել օրՀնեալ Հուրի մեծ ա– 

նօթներուն մէջ որ անձրեւի Հուրով լեցուած 

են, ու վերջապէս, այղ ւիլատակնեբուն մէԼ– 

աեղը, գիւղացիներու երկու երեք ընտանիք 

որ Հին պալատին կողերուն վրայ իրենց Հա

մար Հիւ ղակներ շինած են։ 

Եւ տՀա օր մը, այդ գիւղացիներէն մէ

կուն որդին այգ ,/իՀ աւերակներուն կը սիլւա– 

Հարուի եւ զանոնք այդպէս պղծուած տեսնե

լուն կը զայրանայ, շուտ, շ,,,,,, ար Հասը գարս 
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կր վռնաէ պա ա ուոյ բակէն, ՛ե, պարիկներու ալ 

իրԼ՚ո օգնութեան գալով, ինքը ժ՚իսմինակ մ եհ 

սանդուխ ր կր Վերաշինէ, սլաաերր աախս/ս/–֊ 

կա մահով կր պասդ է, պաս/ուՀանն եր ուն եր/ի– 

ն եր անդ ապակ իներ կր դնէ , աշ /// արակներր 

կր վերականգնէ, գա Հա սրա Հր նոր էն կ ոսկե– 

զօհէ, ու կր վերակենդանացնէ երբե էէե ի րն

դարձակ պ ալ ա ար ար Պ ա պ եր ու կ այ սրու Հի

ներ բնակեց ան։ 

Այդ վերանոր ո դու ահ սլա լա ար , ւիրովան– 

սական լեզուն Է։ 

Այդ գիւղացիի որդին, Ս՝իսթրալն Է։ 

ԱԼՖՕՆՍ ՏՕՏԷ 

(նամ՛ակներ իմ* խաղացքէս) 

7է 7^ 

ՖՐԵՏԵՐԻՔ ՄԻՍԹՐԱԼԻ ԳՈՐ&Ը 
(ՃԱՌ ԼԷՈՆ ՏՕՏԷ-Ի) 

(1 եհագոյն բանասաեդհներր ժամանակր 

կը բռնեն ու կր քՀէԼեն, որպէս թէ արեւ ր կե– 

ց ընէին։ Անոնք նշանաՀուր մր կր վառեն, 

« 11 աներ ա շա ա ր ա կին ճակաս/ր ՝ սրբադան 

նշանր շողաց»։ Բայց անոնց վառած բոցր 

մի շա նո ր ի մա սա ով մր կր վ՛այլի Հ եռաց ո ղ 

սերունդներուն աՀքինտ Ա յս /// ա րի , լասաին ա շ– 

խարՀր^ առնելով հԱՈաՈ1ՏՈ1€Հ։՛. (զասական 

դպրութեանց ուսումր 1 որ մարդկային ազդին 

պա շսէսլան պա ան Է շն Է, /էի ան դա մա յն կ ող^յււ– 

նէ երկՀաղարամեակր 1Լէրզէէէ ս Հարիւրամ– 

եակր Ա՛ի"թըալի հննգեան։ Այղ երկու մեհ բա

նասաեդհներր որ բարձր րանասաեդհ ութ եան 

ւ^աՀր ւիոխանցահ են յաջորդ սերունդներուն, 

ամենէն շքեղ ձայներն ու խորՀրղանի շներն են 

ճշմարիա աւանդութեան ու լաաին ցեղերու 

մի ութ ե ա մը ա շխարՀի մ ԷՀ խաղաղ ութ ե ա ն 

աիրապեաման։ 

Ֆրան սայի Հ՚՚ղր զուգընթացաբար սնու– 

ցահ է երեք դրականութիւնդ օ յ լ / / գրականու– 

թիւնրյ Օքի գրականութիւնը, լաաին արս/ա– 

յայա ութ եամբ ֆրանսական գրականութիւնը։ 

Ս՛իսթրալ վերակենդանացուց օքի լեզուն, ան

լուր վ/այլ մը աու/սւ անոր։ Ֆելի/գրական բող֊ 

բո^ումր որ իրմէ ծագեցաւ, կր յիշեցնէ / ԺԶ 

գարու 1 փ | Է – յ հ ՜ ւ յ Ա Ա ւ / ՚ ք ՛ / ՛ ՛ Ւ^՚.ը "՚յդ շարժմա՛ն /հոն֊ 

սարն Լ դա ւ, ու կարելի է /հումասիյլր բ ա ղ -

դաս/ել Ռեմի Պ ելլօին, Օսլան էլը աիւ Պ էլլէին։ 

Աժէնի մէջ՝ ԺասմէԱդ Նիմի մէ1՝ Ռրպռւլ ար– 

դէ*1՛ ք/՚ձ ՚՛/* կեանք վերմուհահ էին Լուար գե– 

ւռէն վ ա՚րր խ օ սու ո ղ լ եզ ու ին։ էս1^ Րս*1" */ • 

ամբողջ «^110 Տ€16ՈՕ^»*՛ էչՐ ( զուարթ գի– 

աութիւնր 1 որ յարութիւն կ՚առնէ։ Աէըը բա

լասան մա Հուան, մա Հը բալասան ասլերջա

նի կ սիրոյ, Օթի լեզուին Հին բանասս/ե/լհն ե– 

րուն այդ յ ղ ացումր , կր սաւա ռն ի Ա՛ի "թ ր ալ ի 

աոաջին Հրաշակերտին՝ Սփրէ,)՛/՛ */Րայ։ 

Ան, ուշա, Լաւէ՚արթինի. ֊֊– որ գիւղական 

հ աղու մէ ուրիշ մ եհ բան/սսս/եղհ մրն էր - Հրո

սակաւ/էր յօղուահ ր այղ քերթ ու ահին յանկար

ծական յա ջո գութ՚եանր ՛է/պա սաեց, բայցէ /՚^՚Հ՜ 

պէս բոլոր մ եհ դորհերր Հ ան իր հոցին ւէ՚էջ կր 

//լարուն/սկէր աե/ակ/ս*// կե/սնվյ մր, որ կր վե

րան որ ո դո Լ ի ղ էպքերո ւ ն Հես/ զոր մարդկ այ ի ն 

/՚ւ՚^՚ՐՌ յա ջ որդս/բար յառաջ կր բեր են։ 17^/Հ– 

պէս \քԴ ա կա կան |>/՛ , ղորհ որ պաս/երագ/քք/երու 

շր ջ ա նի մր ել ք ի*1/ ՝ շ ին ա կ ա ն խ ա ղ ա ղ ութ իւնր 

կր աարփողէ եւ փ ոթ ո ր ի կի՛ւ՛ վր այ ի Լ ղ կր 

թափէդ գեղջ կակա*// կեանքի ՛՛՛յ՛՛ ,1է՜ր/*Հ մէկ 

ջ ա ա ա զո վո ւթ ի ւն ր եր եւ ան կուգար ո՛ք11 ՛զ է ս է 

ր ո պ էի /էր ուր բանասս/եղհր իր երգին Հ ոյ ա ֊ 

կապ պա ս/եՀութ իւ֊նն զդաց/սհ Էր, ժ/սմանա– 

կա շր ջա նն Էր գորհ ար /ս նն երունք իր են ց Հա մայ ֊ 

ն/սկո ւ լ ե ղ ջ եր ուկն երն ամ Էն կողմ երկնցնող 

ք աղա քներ ուն ո ր գի ւ ղ երր պ ի ս/ի ա մայ ացն ե ն ։ 

Ս՝իլւ է՜յօ կր վերաբերի փոքրաթիւ խումբին 

այն վ՛եր թո /լական մ եհ յուշ ար ձ ս/ ններ ո ւ ն ո ր 

ա նցեալի ն ն այ ել ո վ ՚ ա պ ա գ այ ին կր ա ի ր ա պե

ս/են։ Մ իսթրալ, գիւղական իշխան, Գալլէ/– 

Հ ււ ււ էէ՛ Էական ազնուական բոլոր մ եհ բաներուն 

ը մբ ռնու մո վս օժ ս/ուահ մարդ մր եղա ւ ։ 1*՞նչ 

կ՝ ուզէր։ Բոլոր լաաին ցեղերն իրարու կա

պել , բոլոր լաաին երկիրներուն վերադարձնել 

խ ր ոխ ա ո ւթ ե ա ն ու անկ ա խ ո ւթ ե/ս ն զգ ացումր 

եղբայրութեան մէջ, եւ աաով լաս/ինութեան 

գոյ ութիւնն ա պա Հովել գերմանութեան դէմ 

որուն Հեղեղաձեւ խուժ ման սլա ա րասս/ ութիւն– 

նեըր կր աեսնէր։ Պաս/գամաբեր՝ ինէպէս 

Տանթէ եւ Վիըզիլ. թէեւ իր Համեսս/ութի/նր 

զինքՐ մղէր իր առաքելութեան մասին գաղ/ո֊ 

նապաՀ Աե՚ալ, ան կր հանուցանէրէ կ ա/լդարա֊ 

րէր։ Տարփողելով բոլոր երանգդ/երր զեղեց– 

( / ) Փրո*|«»նսական միջնադ արե ան աշուղ

ներու֊ քեբԹոդական արու1.ստր։ 
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կ ո ւթ ե ան, ս իր ոյ % մե ծ ո ւթեան ք որ կր փառա– 

գա ր դեն վւ ր ո վան սա էլան այ լա գան Հոգամա սե~ 

րր ԱմպրԷօնԷն Մարթիկ. 1լ ուգէր երգել լա֊ 

ա ին ոգիին բոլոր պէս սլի ս ո ւթ ի ւնն ե ր ր զանոնք 

սիրել աա լու եւ իրարու սիրելի դարձրնելու 

Համար։ ա. հո յ ա յ աագի րր մ է^տե/շ դրած է 

լաաին ցեղին ուղղուած իր վ։ եր թ ուած ին մէ^։ 

Ամբող^ յ ե ղա վւ ոիյ ո ւթ ի ւն –՚^րն էր՝ խա ղա ղա– 

կան եւ լուսաւէա , ղ ո ր Ս իսթ ր ալ կ*ուզ էր ի ֊ 

ր ա կան աց ն ել մի մի այ ն բ ա *1։ ա ս ա ե ղ հ ո ւթ ե ա մր ։ 

Միք էյ օ ^ / յ ե ա ո յ . Տոաէ կը րնորոշէ ո ՚յ կի 

կ– | գ |ւՆեք.ք, յեաոյ փ ա լ ԷՆ III ԼԱ\ր - Միսթրալի քեր

թուածներուն ամ են էն դի ւց ա զն ե ր գա կան ր. որ 

Ովրա տիոսի քնարր Վիրգիձի քնարին կր մի ա -

որն է, եւ ուր կր գանուի նա իւ եւ առա ^ Հրա

շալի դիմառնութիւնն առ ւիր ո վան սակա՛ւ։ Հոգի՛է։։ 

Տ ոյց ա ալ ու Հէս մա ր արա այ այ ա ո ւթեա ՛էէ 

ձեւերու այլագ անութի ւնր Ս՛իսթրալի մ՛Էէ* ա<է՛ 

կ՚արտասանէ նաեւ « Լուսնա մուար» ք այդ տե

սակ մր եղե րերգութ իւնր որուն բնաբանր նր-

ման է Հին օրերու գե ղուՀիներու1ւ վրայ Վիլ– 

լոնի Պալլաաի բնաբանին*– յետոյ դարձեալ 

ՋիԹեՆակ՚սՆք Հատորէն՝ իւք գեոեգմսաս զմայ– 

լ ել ի ք երթ ուա ծր, //// անոր մարգարիտն է։ 

Լէոն Տօտէի բանախօսութեան վերջին 

մա սր ր անա սա եղծին մտ եր մա կ ա ն կե ա նք ին 

նուի ր ուա ծ էր։ Ալֆոնս Տոտ է. որ իր բարեկա

մին վրայ այնքան յօդուած գրած է որքան 

իր որդին . այսի նք ^/ ք ա ռա սուն Հատ. իւ./ Տ) ա -

||Ա|ցքյէւյ Ն ա ւ / ա կ Ն ե ր » ֊ ֊ – * ֊ ՛ մէԼ տուած է Միսթ– 

րալի կենդանագիր մր որ կարծես մասնաւո– 

ր ա սլ էս Հարիւր ա մեակի Հ ա նգէ սն եր ո ւ ն Հ ա մ՛ար 

գրուած է։ Եւ Հոն զայն ցոյց տուած է Մ այ– 

եանի մէ1՝ քնքուշ ՀիւրընկԽլ^ իր գաւառին 

պաշտ ուա ծ թաղաւորր այնքան զբաղած բա

նաստեղծութեամբ որքան լեգուական ու ցե

ղային վերաՀաստատման իր ճիգով, ԴՐ^՚լով 

^քյլիսյրիժի գանձը սաուգաբանական ճշմարիտ 

գանձ լ ա տ ինա կ ան բոլ որ ց եղ եր ուն Հ ամար գ  

անզուգական թումբ գերմանութեան արշա

ւանքին դէմ Լ զբաղած կազմելու իր արտա

կարգ Արլեան Մուսէոնր, այդ ա՛յնքան գեղե

ցիկ օրինակր լատին կարգին, որ ա՛յնպիսի 

կատարելութիւն մր կուաայ Ս՚իսթրալեան 

Ք երթ ուա ծներ ուն։ 

Մ՝իսթրալ Մայեանր ձգած է միմիայն Հինգ 

կամ վեց փախցունք րնելու Համար Փարիզ, 

կարճ վ։ախցունքն եր որոնց միջոցին էրմէ 

չէին ղա տուիր Լէոն Տօաէ եւ Փօլ Մ արիէ– 

թ օն, անոր փառքին խանդաբորբ փողարր։ 

Հ ասուն Հ ա սակի մէ^ ա մուսնա ցած էր այն 

սք ան է ելի դեռատի ա ղ^կան Հ ետ դոր մանուկ 

ճան չ ցած էր եւ որ իր են պ ա րգեւ եց ք մինչ եւ 

խոր ծ՜երութեան մէ^ դ կատարեալ եր^անկու– 

թիւն մր։ 

Ու. Լէոն ,Տ՚ օտէ կր պատմէ իր վերջին այ

ցելութիւն ր Մայեան ( յիշատա կեչով Փէն-Փէր– 

տիւ շունր, բանաստեղծին սէրր թռչուններու 

գայլայլներուն Հաս՞ար, անոր սրտի եւ֊ զգա

յարանքներ ու յաւէրժական եր ի ա ա սա րդու– 

ւնր, անոր մեռնելու ատեն արտասանած 

վերջին խօսքր «Ս րբուՀինե՛ րր կր տեսնես",,.» , 

Հանրային սրտառուչ սուգր որով կէս գիշե

րին պատաՀած իր մաՀուան լուրր Հա մակեգ 

ամբողԼ գիւդր՝ ժամր երեքին՝ արշալոյսէն 

III11III ^ 

Յետոյ, պատերազմին բերած րոպէական 

խաւարումս է իր փառքին վրայ, բայց անմի– 

Լապէս յետոյ, արեւմուտէն ետքի մեծ լու– 

սարձակոււ՚ա է խոնարՀող ար փլոյն, մինչեւ 

անգլօսաքսոն աշխարՀին սա Հ մանած այ ր երր , 

Ս՚երետիթի պէս մեծարժէք մարդիկ վ, րով ան

սեր էն կր սորվին Միոթրալր լաւ եւս ճաշա

կելու Համար։ 

թի 

՝հ ՝հ ՝հ 
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ԿՈՋեՐԳ ԱՌ 2ՈԳՒՆ ՓՐՈ֊ԼԱՆՍԻ 

Հ՛պի՛ իմ երկրիս, 

Գուն որ ակրն յա յս՛ կը ճառագայթես 

Իր պատմութեա՛ն մէջ ու լեզուին, 

Դուն որ, գերման, փիքարտացի ու պուռկօյնցի երբ պաոոններն 

Թուլուղն ու Պոքէրն կը պաշարէին, 

Ամէն կողմ է՝ ընդդէմ այն սեւ հեծեալներուն՝ 

Բոցավառեցիր 
Մարսիլիոյ աըղամարդիկն ել որդիներն Ավինեոնի։ 

Գուն որ մեծութեամբ յիշատակներու 

Յոյսը մեր մէջ կը փրկես, 

Որ երիտասարդ մեր սերունդին մէջ, աւելի աղուոր ել աւելի աա 

Հակառակ մահուան ու դիաթաղին, 

Կը վերընձիւղես արիւնն հայրերուն, 

Որ ներշնչելով մեր թրուպատուրնե՛րը քազցրագեղգեղ, 

Միռապոյին ձա՛յնը միսթրալի պէս կը գոոացընես, 

՚Լասըն զի ի զուր գարերու ալիքն 

Ու փոթորիկներն, սարսավւներն անոնց՝ 

ժողովուրդնե՛րը կր խառնեն իրարու 

Ու սահ մանն ե՝՛րը կը ջնջեն. 

Հողը մայրենի, բռնութիւնը, մի՛շտ 

Կը սնուցանէ իր զաւակներն 

Միեւնոյն կաթով, անոր ստինքն ամուր՝ 

Պիտի իւ՚լը 1տւրբ տայ միշտ ձիթենւոյն։ 

Հոգի՛ վերածնող յաւիաենապէս, 

Հոգի կենսախայտ ու զըւարթ ու խրոխտ, 

Որ Ռօնին եւ իր հովան մրխորին մէջ կը վըրընջես, 

Հոգի՝ արեւոտ ծովախորշերուն 

Եւ դաշնակութեամբ լի անտառներուն, 

Ո՜վ հայրենիքին հոգի երկիւղած, 

Կը կոչե՛մ ըզքեղ, իմ վւրովանսական քերթուածներուս մէջ 

Եկո՛ւր մարւՈւացի՚ր... 

* * 
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Գե՚ԼՕՆ ՔԱԹԱւԱՆ ՐԱՆԱՍՏեՂ-ԾՆեՐՈՒՆ ՈՒՂ/ԱհԱս՝ 

Հիմտյ յստա՛կ է, մենք հիմայ որոշ գիտենք 

Թ՚Ասաուած ամՀ\ւ բան բարիքի մ՝համար կ՚ընէ. 

Մենք Փրովանսցիք, բո՛զ միավաո, 

Մեծ Ֆրանսային կը պատկանինք, անկեղծօրէն, 

՚Բաթալանցիք, դուք ալ յօժար՝ 

Մաս կր կազմէք Սպանիային վեհոգի։ 

Զի վերջապէս պէտք է առուն ծովը թավ՛ի, 

՛Բարը՝ շեղջին մէջ քարերու. 

Օրհաւսարի նենգ պաղերէն՛ 

Շեղջռւած ցորենն աւելի լաւ կը պահպանուի, 

Եւ ապահով նաւարկելու համար, նաւերը փոքրիկ, 

Երբ սեւ է ջուրն եւ օղը մութ, 

Պէտք է խումբով նաւարկեն։ 

Զի լաւ է շա՛տ ըլլալ թըւով, գեղեցիկ է 

Ըլլալ զաւակ Ֆրանտս յի 

Եւ ելդ՛ խօսիս՝ տեսնել՝ վրա յէն ազգերուԱ՝ 

Եւ արեւէ արեւ՝ ոգին վերածնութեան որ կ՛անցնի, 

ԵԼ Աստուծոյ ձե՚ռքր որ կը շողայ 

Սոլֆերինոյէն մինչ Սեպասթովար 

Րայց մըրրբկի օրերն անգամ մ՛որ անցնին, 

Երբ ղեկա՛վա՛րը ղեկին վրայ սկրսի երգել, 

Երբ հարթացած է ծուխ այլ եւս, 

1'րեն աստղին հեաեւնլու եւ կամ ուռկան ձգելու համար, 

Իւրաքանչիւր նաւ զէս ու զէն կը ցրուի 

Ըստ իր քրմայքին։ 

Այսպէս ահա կր հասնի մամն ուր անձնիւր ազգ 

Իր բաժինէն գոհ եւ ագատ կեղեքումէ, 

Պիտ՝ իր հասկերն ցըցէ ինչպէս գարի մ՝աղուոր, 

Ուր թռչուններն ու թիթեռներն ու ծաղիկներն 

Իրենց երգերն ու գոյները կրնան խառնել. 

Առանց գմտութեան ու պարսաւանքի։ 

... Ու մենք տեսնենք պիտի է՛ն փոքըր քաղաքին իսկ վըրայ՝ 

Արդարութիւնը հինաւուրց որ կ՚իջնէ, ո՛վ երջանկութիւն, 
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Ու միայն սէ՛րը որ ցեղերը կը զօդէ. 

՛Ւ եթէ երբեք բռնաւորի մագիլ մը սեւ երեւայ, 

Բոլոր ցեղերն պիտի ցատկեն՝ 

Վանել թըռչունը գիշակեր։ 

Այն ժամանակ՝ մենք Փրովանսցի՝քըս՝ գափերով, 

Որ պիտի թունդ հանեն նաւակն ու նաւազներն, 

Պիտի գանք ձեր մրցանքներուն. 

Մերին որթերն Ալիքանթի այգիներէն պիտի առնենք. 

Ու ցլարշաւներ երբ սարքէք, 

Պիտի բերենք ձեզի ցուլեր ՚Բամարկի։ 

Այն ատեն, ո՛վ ՚Բաթալաններ, եղբայրական ձիթենիով 

Ջեր ճակատներն ու ձեր նաւերը պսակած՝ 

Մայիս ամս ան պիտի գաք մեզ տեսնելու, 

ԵԼ միասին սիրոյ, հունձքի, գինիի վրայ պիտի խօսինք, 

Ու մենք երգենք պիտի երգերը մերին 

Ու մեր պապերը միասին պիտի յիշենք։ 

Ալպեաններէն Պիրենեանները, ձե՛ռք ձեռքի, 

Ո՛վ քերթողներ, վերականգնենք ուրեմըն հին ռոման լեզուն, 

Ան է նըշանն ընտանեկան, 

Ան սուրբ խորհոլրգն որ զաւակները պապերուն կը միացնէ 

Ու մարգն հողին, ան է թելը 

Որ կը պահէ բոյնը ծառին հետ կապուած։ 

Աներկեւան պահպանողներ մերին քնքուշ բարբառին, 

Արծաթի պէս յստակ, մաքուր եւ անխարդախ պահենք զայն, 

Զի ժողովուրդ մը բովանդակ անով ծարաւն իր կ՝անցընէ. 

Զի մողովուրղ մ՝երբ երկրամած կ՚իյնայ ստրուկ, 

Եթէ իր լեզուն պահպանէ, ուրեսՂւ ունի բանալին 

Որ կապանքէն զինք կ՛ազատէ։ 

* * * 
ԳԵ10Ն ԱՌ ԼՍԼՏՒՆ 8ե1 

Ոտքի՝ ելիր, Լատին ցեղ, 

Շուրջառին տակ արեւուն. 

Խազողը թուխ հնձանին մ էջը կ՚եռայ, 

Եւ Աստուծոյ գինին ահա պիտի ժայթքի։ 
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Ցրուած մազերրգ Թափորի 

Նըւիրական շունչերուն, 

Գուն լուսաւոր այն ցեղն ես որ 

Կ՚ապրի խանդով, Հրճուանքով, 

Դուն այն (քեղն ես առաքեալի Հոգիով 

Որ զանգակները կը ճօճէ, 

Գուն վաղն ես որ կը Հռչակէ, 

Գուն ձեռքն որ սե՛րմը կ՚արձակէ. 

Ոտքի՛ ելիր... եւայլն։ 

՛Բու մայր–լեզուդ, այդ գետը մեծ 

Որ եօթ ճիւղով կը Հոսի 

ԵԼ սէր ու լոյս կը սփռէ, 

Զերթ արձագանգ մ ՛Արքայութեան, 

Լեզուդ ոսկի, ռոման աղջիկ 

Արքայ –Ազգին, այն երգն է զոր 

Պիտի կըրեն միշտ շրթունքնե՛րը մարդկային 

Ցորքան Բանին ուժը մընայ կենդանի։ 

Ոտքի ելի ր... եւա յլն։ 

Արդարութեան Համար Հասած է ամէն կողմ 

՛Բուկին արիւնդ ազնըւազարմ. 

Հեռուն գացած են նաւորդներդ 

Գտնել աշիւարՀ մ՝անծանօթ. 

Մըտածումիդ տըրոփումուիյ 

Հարիւր անգամ թագաւորներդ ես փշրած... 

Ա՜խ, ո՞վ, եթէ պառակտոււՈւերըդ չըլլային, 

Կընար քեղի գերիշխել։ 

Ոտքի՛ ելիր... եւայլն։ 

Վառելով ջաՀդ աստղերուն 

Կայծերէն, 

Մարմարին վրայ ու կըտաւին 

Գրոշմած ես դուն գեղեցկոլթի՝ւնը գերագոյն. 

Գուն Հայրենիքն ես արուեստին աստուածային, 

Ամէն շընորՀ քենէ կ՚րըխիւ 

Գուն աղբի՛ւրն ես ցնծութեան, 

Կտրիճոլթի ւնն յաւերժական։ 

Ոտքի՛ ելիր... եւայլն։ 

՛Բու կիներուդ պատկերներովը մաքուր 

Պանթէոններն են լեցուած, 

Յաղթանակներդ կամ արցունքներ/լ 

Ամէն սիրտ թունդ են Հանած. 
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Երբ դուն ձաղկիս՝ երկիրն ամբողջ կը ձաղկի. 

Ամէն մարդ քու խենթութիւնովդ կը խենթենայ. 

Եւ երբ քու փառքըդ խաւարի, 

Բոլոր աշխարհ սուգ կը հագնի։ 

Ոաքի՛ ելիր... եւայլԱ։ 

՛Բու ծովդ յստակ, քու ծովըդ ^ինջ, 

Ուր ս՛եւի ֊ճերմակ կը փայլին ա՛յնքան նաւեր, 

Ոաքերուդ տակ կր խոպոպէ իր ասպարէ՛զը կակուղ՝ 

Ցոլացնելով իր մէջ կապոյտն երկնքին. 

Աստուած ինքն իսկ իր շողշողմանը ծոցէն 

Հոսեց այս ծո՛վը միշտ ժպտուն, 

Իբրեւ գօտին լուսափառ 

Որ պէտք է թուխ ժողովուրդներըդ կապէ։ 

Ոտքի՛ ելիր... ելայլն> 

Ափունքներուդ վրայ արեւոտ՝ կը բուսնի 

Ձիթենին, ծա՛ռ խաղաղութեան, 

Եւ քու դաշտերըդ կր պանծան 

Որթատունկո՛վը փարթամ։ 

Ո՛վ Լատին ցեղ, յիշելով 

•Բուկին անցեալըդ մշտաշող, 

ԳԷպ ի Յոյսը ելի՛ ր կանգնէ՛ ու Խալին տակ 

Եղբայրացիր–. 

ՖՐԵՏԵՐԻ-Բ ՄԻՍԹՐԱԼ 
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ԴււոոԻս ՔնտԿսւ եի ԳԻՏԱԿՍԼՆ Մտսաօեսափ 

Անցեալ դա լաւ. դիտական արթնութիւննե րէն 

է որոնք Է լ։ ե՛ն ց ա մենացա էսաւն արտա զա յտու* 

թիւններշ գտան կենսաբանութեան եւ րնաղիտու* 

թեա՚Գւ կալուահնե րուն վրայ կառուցուահ բնաշր^ու֊ 

Տի գաղափարին ՏԷչ, Տարդկային Տիտքր իլ։ ոյմին 

բովանդակ թափովլլ^ օնն ական ուսուՅնասիրութեանց 

լուսարձակը դարձուցահ Է դէս1 Է նիւթական իրա

կան ութիւններ ու ներկա զ "՚շիէարՀլլա ուր 1լ ր1ւդնշՏարԷ 

դորհնական թէ՜ գաղափարական կարելիութիւններու 

անգունութիւն ե՛ր լեցուահ Տիայն արարչական 

շուն չուէ : 

՚հէսլ ի ներկան ու նիւթականր եդող ար։ 

դարձր, Տտային յառաՀւյի Տակտն դորհանէութիւնե

րու րէ»ական րնթասքովր* տակաւ առ տակաւ քր^" 

նա սիրական լոյսի ներքեւր առաւ Տարդկային կեան. 

քի արտա յա յա ութի ւննե րուն րնդՀանուրր, այսինքն 

քադա քակրթութեան աՏրոդ^ական կաս ուցուահ ք ր։  

Տինչեւ որ աշիւարՀիս Տթնոլորտր լեցուեցաւ քրն– 

նական– դիտական ոդիով ՏԱ որ կ՛ուղէ աՏէն ինչ 

փորձի ենթարկել եւ քաղաքակրթութեան աՏէն ե– 

րեւո^թին եւ Հարցերուն վերլուհուսՂւ ու վճռոլՏո 

դի ա ա կ ան ուս ուա*։ աս ի ր ո ւ թե անց դորհելակե ր սլովր 

կ ատարԼ լ ։ 

՛Քննական ոդին քսաներորդ ղարու նորադոյէւ 

գիւտերէն չէ: Արդարեւ՝ դիւա Տր չէ ան, այլ դիւ– 

ար սլա \ Տանաւորոդ Տտային դիրք "՚ը» ՀաՏ^՚()ոՂՈէ~~ 

թեան կերսլ Տր, որ Տարդկային Տաքի Հափ "՛Է 

Հնութիւն ունի; ՝1՚աիւնադոյն դորհ իքն Է ան որով 

ւքարդ սկսաւ չափել իր տիեդերքի անՀունութ իւնր ։ 

Առա Փին Տարդր որ գիացաւ դիտել, դատել, Հարց 

դ1՚ել ու ի՚ոոՀիէ1 քննադատ Տըն Էր արդէն։ Բայս 

հնունդով որքան Հին, հաւալուՏով աչն քան նոր է 

քննա ւրսաութեան իսկական ոդին ւ ներկա չ դարն է 

անոր աՏենարորր կերպով արտայայտութեան դարո։ 

Այսօր քէնն ա կ ան ՏտաՀա յեացքր Տուտք դորհ ահ կր 

դանենք կեանքի Տինչեւ աՏենաիւորունկ իւաւերր  

կրօնք, դաստիարակութիւն, րնկերական կարգուսարք՛ 

կառավարական վարչաձեւեր, իՏասաասիրական աշ– 

խարՀաՀայեացք։ ԱՏէն խորՀոդ տրաՏարանոդ Տրն 

է այսօր, եւ աՏէն արա Տար անոդ՝ քննադատ Տշ 

ինքն էլ, մէչ.. 

Թէեւ ելգեՅն՝ սիւալ ըմրռնումովր անոր իսկու

թեան ՝ քննական ոգին կը ներկա լաւք ո լի ըմբոստու

թեան սըեմին ներքեւ ու կր շփոթուի մտային մո– 

լութիւններու Հետ կամ կր վերահուի այնպիսի էք. 

րեւոյթներու որոնէյ պատասիւանատու են ենթակա., 

չին ներքին Հոգեբանական բա րդութիւնները , սա

կայն իր <ւէ կան ութ 1> ան մէ^ անիկա Տար/լկային լա– 

ւադոյե ոլոքի արթնագոյն ո\ւ1 1ւ Է ճշմարաու– 

թիւնները կշռադատելու, զանազանելու, վ՜ճռելու, 

դասաւորելու կալւողութիլնր : ՜զ՛ննական ուսուոՂւա– 

սիրութեանէլ Հարազատ ոգին րսելով պիտի իմանա

յինք՝ մտային այն աննաիյապաշարեալ զիրքր որով 

երեւոյթները եւ ի րականոլթիլններ ր կր զննուին, 

եւ՝ առանց վաղրնկա լ գաղափարներու, 3 ՕՈՕք1 

կարծիքներու Հոսանքէն տարուելու միտքը կշ 

յանդի պատմութեան եւ փորձսւո ութէ անւյ վաւերա– 

՚Ա՚՚՚շ՚՚Ը հ1՚"Ղ ճշմարտութէլ՚ւնհրոլ բարձրագոյն աս

տիճանին, միշտ խոստովանելով որ իր տիրաւլահ 

ճշմարտութիւնը կրնայ րոլն ճշմարտութեան ան

նշան մէկ մասն ըլլալ եւեթ, իսկ լ աչարձակ, վերջ

նական ճշմարտութիւնը վեր իր Հասողութեան 

սահմանէն։ Այս Է դիտական մտաՀայեաւքքոլ ճրշ֊ 

մարիտ քննադատութիւնը՝ փնտռող քան թէ փլցն"ղ 

նկարագիր մը ունի։ Անոր կեդրոնական եւ տնկեղհ 

նպատակն է կարելի եդահին չափ վեր բարձրանալ 

իրականութիլններու աստիճանաւորոււ1\ւերուն վրայ, 

ամէն կերպ ու ամէն դևով ճշմարտութիւնը եւ մի– 

միւս^ւ ճշմարտութիւնը Հլտտսլևգել, ել ո՛ւր եւ 

ե՛րր որ գտնուի ճշմարտութիւնը՝ զայն սիրել, 

պաշտպանել, տարահել ել կեանքի մէչ լրիլ ար

տայայտել, այն է՝ ապրիլ ճշմարտութիւնը։ Մա– 
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ԱՆԱՀԻՏ 1*3 

թՀիւ֊ Արնոլտի րացատրոլթեաՏր՝ սննասիրութիւնր կր թէ իրարու Տիչեւ վ,ոխ.չարարերութիւններու Հա. 

նշանակէ <քանշ։։։Հախնդրական Հանք Տր՝ ս սրվել։։ լ լասար դետին Տրն է որ կր փնտռուի։ Վերէն 

եւ տարահելոլ ՀաՏար լա, աղս քհր դոր աչխարՀ եւ ՚ ք է պ ի վար, Տեհէն ղէպ ի պղաիկր, կաՏ տիրապե. 

կեանք կատան Տեղի։» տողէն դէսլ ի տիրասլետուողր ոլղղոլահ Հեղինա– 

ԸնղՀտնրապէս րնթացիկ դրականութեան է– կութեան կաՏքր վարէն դէպի վեր •/•)>•• Ա՛հ ան– 

քերր լեցնող Հասարակ քննադաւոոլթենէ վեր, ու֊ Հտտականութհան իրաւու1։քներէն անկախալար չի 

րեՅՆյ կալ քննական-դիտական լուլ,չ ՏտաՀաչեացք կրնար դորհել ալլեւս։ 

Տր, որ իր նոր ՏղուՏր ստացան է վերտհնունդի և լքտՏանակի Հոլովոչթովր սերունդէ .երունդ 

ռաոեե արգուքՅեան օսերեն ւ1եո$՝ Տա ւնաւոոաաէս Լ է ՛Կ V լ * I Ո Ո Լ ք 
ք I ւ 1Դ ւ է ւ ՜* • 1. I ձ. I 1 * ւրոԼոահցուաօ եւ բարդուած քաղալակ ր Էէ ու Էէ ես։ հ ալւ֊ 
մերինն ՀաոեւոաՏեակե գնաաեան . ա ո ա \՝ււ ի ւ) ու $ հ - էէ «, լ *կ ՛կ 4. Լ ՛ւ /* Տ I V * 
Ղ I ւ.1 1 ւ ւ ւ Ղ1 ււ ւ ձ լ. II I ժգքսերր, րեդուսուաօ եւ րսդՀ֊֊ասրացաձ 1\ շւ՝ արաու– 

^,^1՛ աՏսօո աԷ /՛ք՛ ներշնչուՏո կր դան Լ՜; դէ 111 "՚֊ թէլեներր^ է Նուէր ականաց ու ահ աւանդուէի է֊ ՛ե՛ւ՛ երր֊ 
ե ան . ահ ա ք. ււ ա ե ան , ոն // ևր ան ան եւ ւ) ի Հաւ։ ո ա ւ են է Ակ ւ ՚, I I * » ՛Կ * ւ Լ. V ւ ւ է Հ. լլ յ( դԵսցւսդաէլա ս <֊֊աււէոատալրդ դարքս ու բաոքո) րս– 
կեանքէ Հո լովոչթէն ՛՛ԷԼ . »յււ ոդէէ՜1§ լ\ու–^՚Հ.ո11է1 կեր ական ւէաւեր ականաց ո ւահ կարդն ու ասրրր, կա՛՛ 

տաքցան Է աչխարՀ, 

նոններր, սլեաական պերէշէւանութեան ււկզրունք֊ 

ՈՏենաՏեհ րարիքր ղոր դիաութիւնր չնորՀեց ՛Ակը, կրօնական Հեղինակաւորութեան ՀիՏսւնքր, 

Տարղկ,ս,ին Տա,ւաչդիՏութեան՝ կր կա չան ալ ո՛չ դաստիարակութեան ոլսռցՏան նիւթերն ու կեր. 

ալնքաֆ իր րնհաչահ դորհնական րարիքներո, եւ ^ր֊, դրականութիւն, դեղարուհսա - րնդՀանուր 

դիւրութիւներու Տէ9, որսան կեանքի լնդՀանո, ր ֊աոաարութեաՏր րոլոր աչս Հաստատութիւններր 

Հաչետցքին Տէչ իր ներՏուհահ դիտական քննական Ա ^ Է վազօլց Հետկ անՏատչելի վեՀոլթիւններ 

Տտաչնոլթեան եւ դո րհե լա կեր պին Տէչ–. \\Տէն ու– ՀաՏարուաձ եւ անփոփոխելիութեան ղրոլՏհ էին 

սոլէՈսսսիրութեան Տէչ Տաային ա պա ղդաչն ականս, ս ս – ա ց ա & ՝ այ110(, Տի առ Տի լուրչ և անվհրապաՀ 

ցուահ դիտական աչ., Հա չեց.,ղութ\< ւնն է որ կր քննութեան ղտիչ րովէն կ՛անխուին դիտական Տատ– 

տիրէ աչսօր։ Գիտական, պաղարիւն ուսուՏնասիրու– Հ ա չ ե ա , 1 ք 1 , վ կ, ԳիլրաՀաւատութիլնր առաքինոլ. 

թեան կերպր կր տարահոլի աՏէն կողՏ , թ ^ - լ ՀաՏարուելէ ,-ադրահ է, Անկեալի Տէչ 

էրրեւ անսէւալելէ Հեդէնակու թէւններ շ֊ւդունուահ 

֊ԲՆՆՈ՚ԼԱԿԱՆ ԳԻՐ՝Բ նէլթ ա կ ան , րսւրոչ ա կ ա ն կա մ Հոդեկ ան \՝շէ՝ ա^՛ Ո է ֊ ~ 

ՀԵ՚ԼԻՆԱԿՈԻԹԵԱՆՑ ՀԱՆԴԷՊ թիներու եւ իբրեւ բացարձակ ու վերչնոկան 

դ II III(1111 III թիւններ սլա շ ա սլ ան ո ւահ կարհէ քԼ երու 

Գարերով անվիճելիութեան ՀաՏրսւր վա-ելսհ Հ՚"ն՚էէ՚Ղ երկրաա,կան դիրքի Տր ՏԷչ դտնովղր ա՜լ 

Հեղինակութիւներու կեղրոններն են որ քասնալո֊ Հերետիկոսութեան Հես, չի շփսթսւիր , Հան ղի Հա֊ 

րապէս քննական լոաին ողողուններուն կ՚ենթար– Տ ո % Ո ւ Տ • ք » յ > » ՚ / " լ ՚ " ծ է "(. ՀշՏարաութիւնր ձիանդաՏ 

կուին։ Արտաքին Հեղինակութիւն ր կր կորսնցնէիր րնդՏիչա սաացուաձ անփոփոխ ու կայուն չալանու. 

կարեւորութիւնը եւ թափր ներկադ քննական Հաչե– թէլն ճ–– ԳՈ աստիճանական եւ չա,ւո,չդիՏա 

ց ..կերպին աոչեւ։ Հեղինակութիւն Տր չի չարղուիր կան չաչանութիններով Տիշս, աճող ոաացութիւն 

սոսկ Հեղինակութիւն Տր եղահ ըլլալուն ՀաՏսր, Կ, Ղ"Բ խորացնելու ,իակ որոշ եւ ապաՀով ճաՏ. 

եթէ զուրկ է Հեղինակաւորութեան ներքին արօ՚ա֊ ք « " * է ՛ Տարդկալին բովանդակ փորձառութիւնն ե, 

նիքէ Տլ որ պատկառանք ազդէ իր շուքեր։ Վա. տնՀատական թէ Հաւանական, քննողական աեսոլ֊ 

ղեՏի պարղասիրա Հպաաակութիւնր չէ կարելի թԻ֊՜>–"Վ եւ աիեղերական աշխարՀաՀա Հացիով Տր 

դանել ա յ ս օ ր աՏէն Հեղինակութեան Հանդէպ։ 1պա– Ի Դ ՀաՏաղրելն ու դասաւորելր, ճշ ՝ արաս, թիւն շ 

տակի եւ Հպատակեցնողի Տիչեւ եղող ղտնաղանու֊ ՚ ք ՞ ^ ՚ ՚ ՚ Ա ՛ չաբսնսւթիւն Տր րլլալէ աւելի ներսէն կա

թետն դիեերր տակաւ կ՚անՀետին, եւ Հտւաոարու. աարուահ դիւտ Տրև է, Տիշս, լարարերական իր ար. 

թեան դիհերր կր շեշաաւորուին։ Տղան իր հՆողաց «հքովլ. Եւ եթէ ֊ճշՏարաո. թիլնր ինլ,նին րաոար. 

Հանդէպ, դորհաւորր՝ իր դորհաաիրոչ. ուսանսղր՝ *ս։Կ ճ՛ Կւ՚1։ա1։ Ը11"Ղ՛ "՞լ1՛ Կէ՝ 111 ՚»Տ V"Ր՛ * % 4 ^ ™ ֊ 

իր ուսուցչին, Հաւատացեալ՝ (ր կղերին Հանդէպ 9"Կ "ԼՂ"Ղ Հեղինակ,,, թիլ նԸ : 
քննադատողի Տր դիրքր րռնահ է. որ կր նշանակէ Թէպէտեւ 1լշ դան ուին Տարդիկ որոնք դոդցես 

Fonds A.R.A.M



94 

Տասնաւոր տենչ Տր ունենա ^ին Հհ դինա կութիւէւներր եղահ քէւնաղաաու թիւնր չկ։ Այդպիսին Տիչտ գոյ 

քն նա դա ահ լա. եւ. երրեսՂւ քանդելու. առ անս տեգր եղահ է եւ սլիտի ըլլա չ. քանզի դրականութիւնս 

նորր Հաստատել կարոդ ըլլալու, ըաչս լուրչ, Հե– ատով կլլ սնանի, կր բիւրեղանալ, օգտակար ըլլալու 

տա Տուտ եւ նսլաւոակաւոր քննադատներուն ՀաՏար կր սլաա րասաուի: է^աչս ասիկա ինքն իր ^ " ՚ ֊ Ր ^ 

Հեդի՚ն ա կա ւո ր ի շիւ ան ութ ի ւնր արաա քուսւո սլար տա– իր շրջանակին Տկչ եղահ քննադատութիւն– կ 

դրրուահ ոյժ Տր չկ այլ ի ներքուստ ՚ ք է ս | ի դուրս Տի ախ։ Մեր շեշտել ուղահն կ այս թե, գրականու– 

արտա յա չտուող զօրութիւն ւ5յլ որ ՀիՅհուահ կ թե ան Տկչ այսօր ոննական-դիտական Հայեացքի 

իՏացական կարողութիւ1։ներու, բարոյական արօ՚կք– նոր ոդի Տշ կր աարահուի, որ իրՏկ դուրս, կեանքի 

ներա եւ Հոգեկան գիտակցութեան վրայ։ Տիւս զանազան Տարզերուն վերել կքլ սաւառնի ար– 

Այս րՏբռէաւՏով, ճշՏարիա Հեզին ակութ իլն շ հիլի աչքերով, յաՏենալով ադեղին թկ դեզեցիկին 

չի քանդուիլ։, րնդՀակա։ւա.լ.։՝ կր վերաՀաստասաւի պատկերներուն վրայ։ ԸՏբոստ քննադատողի Տլլ ո֊ 

ներքին եւ աւելի խորունկ ու Հաստատուն ՀիՏե– դիի" Հետ խառնուահ դիտական լարէ՝ Հայեցողոլ– 

րու վրայւ Այսպիսի, ներսկն դուրս ՜ճառադայթոդ թեան Տը^ աՏրոլթիլնր^ կր տեսնուի իր Տէչ՝։ 

Հեղինակութիւն Տր կ՚րԱայ յարաբերական, րայց Ա ^ Հ ^ ^ ^ ը ը ^ յ , ո ֊ ո շ Հէկ 

ՏիանգաՏա ւն ւառաՀղիՏաեան, որովՀետեւ ան իր 
•> - – – " ւ ւ ւ ւ ւ լղաՀտնշն կ որ գրականութեան կուտայ այս ուղ– 

ուժո կր օաոկ ո Հ թկ ժառանգական իոաւունօնեոկ ֊ , , ֊ , , - • , 
, . յ , , , ռսււ. « I . Լ Ղ"ւԸԻ<֊Կ> ՝ԴԿդեո– գիաութիւնր երկրագնդիս վրայ 
կաՏ ժողովուրդի ակտրսւթենկ, այլ քննական ու գի– & ^ Ա մ ա Տ ա ն ա և ի ^ . ա – Հ ա ն ա 1 ք և հ ֊ կր տանի 
տակտն ճշՏարիտ ՏտաՀ... յեացքկ Տր որ իր Տկ^ ^ ^ ^ խտտցնկ, ան– 
Տիացուցահ րլլայ րաէ-ա^ա^ո-թէա* թկ զգայ– ^ Ա ա ^ Տ ա 1 ա վ ւ ա կ ո լ ց ն ե . 
նականութեան աինաՏիկ տարրերս։ 

րգն կր ձերրազատուի, կր ճիւղաւորուի եւ կր 

տարահուի։ ԱոիյարՀր կր պոտիկնաւ, կր կձկուի 
՚ԲՆՆԱԿԱն ՈԳԻՆ ԳՐԱԿԱՆՈԻԹԵԱՆ ՄԷՋ Տ պ . ղ կ ո լ թ ե ա % Լչեւ. ս ա կ ա . % անՀաս,ին ա։.չեւ ա ն 

կր Տեհնայ, կր ՜ճոխանա յ, ա յ ն ՀաՏեՏատութեաՏլլ 

•Բի՚չ վարանուՏով կարելի կ րսել որ քննական ո ո ա լ կո .յ^ձ՚ ս այ անՀատական կեանքի շրշան ակր և 

ոգին աՏհնկն կանուխ գրականութեան Տկչ Տուաք նր բազՏապատկկ իր գորհունկութիւններր ։ Եզդ 

գորհահ կ։ Թկհլ Արիսաոտկլի չափ Հին կ քննա֊ ա պ է . ի Հ Ծ ա ստիպՈղպբար ա լ ե լ ի սերաօրկն կր յա– 

դատութիւնր սոու՛ս Հի֊Նաղիրր կրնայ անուանուիլ րա֊երին, եւ տնտեսական, րնկերական ու քաղա– 

ինքր Պղտաոնի ախոյեան քննաղատր , ո ւ թկեւ քական կապերով իրարու կր Տիացոլին ու կր դառ– 

իրՏկ վերչն ալ նոր Պղաաոնականներու եւ Օգոս– 1 ^ փոխաղարձարար իրարՏկ կախեալ։ Հեաեւա– 

տինոսի պկս քննական Հայեացք ոլնեցողներր ան– ֊ ա լ , ՝ իլ,ար,,Լ Հ ռ տ փոխադարձ յարաբերութիւններր 

պակաս եղահ են, րայց եւ իսկապկս չկ եդահ դար կշռելու, իրարու կենցաղն ու վարքր դիտելու, Հան– 

Տր ուր ասոր գոյութեան եւ գորհահութեան այնքան գիտութեան եզրեր, բաղդատութեան գետիններ ղրտ– 

առատ ապացոյցր արուկր որքան ներկայ դարր։ նելու պկտքն ու պաաեՀութիւնր զգալիօրկն յայտ– 

Ղ՝ ր ական ութիւն լլ, որ ար զէն ին քնին . ՏԼ՜կ կող– նի կր դա ււնան ։ ԱնՀ ատական կեանքի այս րնզար– 

Տկն իրեն մաՏանակակից գոյավի՛ճակի Հարազատ, ձակՏան եւ Հաւաքական կեանքի եռուզեռին Տկչ, 

Հաւ ատարիՏ եւ կարելի եղահ չավւով աՏրողՀական փոխ-յարարերութիւններու ներղաշնակոլթիւնր սլա– 

պատկերացուՅն բԱ՚՚՚լով Հանդերձ, Տիւս կողՏկն՝ Հելու ՀաՏար Հարկ կր դառնայ որ շատ Տր կեն֊ 

գաղափարական կեանքի Տր իրականանալի բարձ– ցաղական նեղ շրշՀւսնտփակունՂւերր, որոնք զոՀա– 

րագոյն կարելիութիւններուն ուրո։ ։։։դհուէ1հ կ, ներ– ցուցիչ կին նախկին դրութիւն՜1։երոլ Տկֆ, տակաւ 

կայիս եւս քան զեւս կր զօրանա յ իր այս դերին Տկչ, կոտրուին եւ րնդարձակուին, աեղ տալու ՀաՏար 

եւ յայտնի ՀաՏեՏատութետՏբ Տր իր նկարագրին նոր սկդրունքներոլ 1ւ րՏբռնուՅներու՝ անՀատական, 

Տկչ կր խառնկ (՛րաց ներկայ կպցութիւնր քննա– րնտանեկան, րՂւկերական, բարոյական կեանքի Տու

գատէդ։։։ նախանձս։յոլղոլթիւնր։ սին, ինչ որ տեղ տեղ ցնցոլԱներ կր սլատ՜ճառկ։ 

Հոս Տեր ուշադրութեան յանձնել ուզահր դրա֊ Այս պաՀանշներուն առչեւ, յառաչապաՀ իաւղար– 

կանութետն Տկչ գրական արտադրութիւններոլ շուրչ կուի դերր կատարելու կոչուահ կ գրականութիւնր 
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որ բնկերաչէն ու ազդավւն կեանքէ աՏէն էւ աւեր ուն կութեան, կրօնքէ. աղաքապէտուէեան ներկաչ 

թափ ան ց է, է ւ քնն է ու ղ տն է թէ ո՛ր տեղ է՛ նչ ^աԷ^ՐԱյ ^Լ ա ^ ""8 ^ է^՛ զատել եւ էւր ացն ել ա չէ՛ 

ՀաՏեճատութէւեով ՜ճշդուելու են չարաբերու– կենսակէր Հատէ1լհերր որոնք ընդհանուր Տա րզկու– 

թէւննհրր։ թեան բարեզարզուձէն Հա Տար չաչտնէ ՛արօրէք կոր՜ 

Վէսլերն ու թատերզութէլք-ներր^ որոնք ատե– նան ն ե րկաչա սնել ։ Պ՝րականութէւնր էր էսկութեանր 

նօք սլարղ Հետաքրքրութեան եւ մաՏանցէ ՀաՏար Տէչ "՚^* դեաէնն է ասլաքէնք ուր րոլոր ազդեր 

կր կարդաց ո ւ է; էն եւ որոնց սլարունակահ աՏենա– կրնան Տէ ա՛ն ալ, զէրար Հասկնալ, ներ շհ\ Լ լ զէ է՛ա է՛ " 1 

էւորունկ ԷՏաստր Տէս՚էաչն անՀատէն րարո չական ՚ ^ է Ա " $ ։ լ \ ո լ – է Լ էրարՏուէ> թափանցել էրա լաւ ոգէ էն  

կեանքէ զասերու կր վերաբերէր, աչսօր կր դրուէն ցանցակերսլ Հէւսք Տր որ կրնաչ ՀաՏաչն Տարզկու– 

Տէշա Հաւաքական տեսակէտէն եւ կր զորհահուէն թէւնր էր Տէչ առնել է Տէ եղբաչրակ ցութէւն: Ներ– 

էրրեւ զօրաւոր Տ է հոցներ՝ րն կե ր ա կան , ան տեսա֊ կա չէս ա ՀԱ ՏէտուՏր առաւել եւս չաչտնէ Հոսանքէ 

կան, քաղաքական եւ Տէչազդաչէն կեանրէ քննա– կր վերածուէ : 

դաաութէւններր եւ փրոփականար բաւելու ՀաՏար •• 

Գարուս ճչՏարէտ դրադէտր ՏէանդաՏաչհ րարեկար– ՏՆՏԵՍԱԿԱՆՈԻԹԵԱՆ 

դէչ Տրն է ։ ւՀոչճ Պէրնարտ Շօ Տր, Հ, Գա Ուէլղ ի ի 

Տր, ԿոյզուրրռՀի Տր, Անաթօյ Ֆյւանս Տր, ՐոՏէն 

ր 7 , օ է * ւ. յ ւ Տ ւ աղԱաաՆՈԻԹԵԱՆ ԳԻՏԱԿԱՆԱՑՈԻՄԸ 
I սլաս սր, V ՛ 1 / 1 / ֊Հօլա սր9 ՀՐոռկս սր, ՚Տ՚՚ՐԼ ԿՈԼԱէ~՜ 

մ ի էէ Տր. Թ ււ ւս եհ։ ւ Տր. Տոսթո ւեւ1ս բի Տր. ք՛աւս ի արա֊ .. . 
ք II % I I ոնւ 1 Հ Հ % 1 Ո Աջի-ՐՀԻ» ի^ղաղացուՏին եւ քաղաքակրթու– նաւօ ր՛ ասոր սր, Սրո ր 1/ոոա ււ/ւ - Մա է ո ագո ւս I*– • . •՝ , . , 

Ր ; - Լ Ա Ղ յ թեան բարձրացուէին ՀաՏար աՏենկն Հիսնական 
րեւելքԷԳւ ՏԷնչեւ Ծա չրադոչն ԱրեւՏուտք ներկա– 

Գ"Ր*Ը կ ո կատարուի ներկածս դիտական ոդիին 
ւ ա ցուցի չսերր սա րդզու լժեաս ու դրա զաս ուէք եան–– ու տ ւ 1 < 

կէրաււութէւնովր անտեսական եւ քազաքական ղոլւ– 
ււ ո ՛ւ կ (<հււա1; ր աո I՛ ո . աատՏագիյւ, ։11։ սւ ա ո I ր, Լեն սա– , . 

Լ 1 ւ I I , ղ չ 1 Գ 1 1 \ Ղ ՚ հելակերպերուն Տէչ, որոնք ունին այլեւս իրենց 
դիրէ բանաստեղծ, Հ֊րասլարազադրր լէԱալԷ աւեչր ^ 

քաղաքակրթութեան ք1ւն ազատներն ու Տարկ ս՛րէ– 
ՍՔ.աՂՂատէ ա յ Հգճերր որոնք երրեան քա– 

ներն են։ է\ա տեսակէտէն Տօա են ալու ենք Էրենց 
* զա քական սսլառնացուՏով, սակարկու թէւններովք  

զո րծերուն, Հասէլնալ կարենալու ՀաՏար անոնց * 
• գա զանէ զէն ա կցու թէ ւններով, (<՚էէԼ ա^՛ ազէտութէւ. 

րու1ւ ԷՏաստր եւ &գաուՏր^% ^ 
նով))ք կաՏ ռազՏազաշւոերուն վրա լ՝ սուրով ու թրն~ 

ԳրաեսսւուքՅրւնր Արրեւ գեոա/ւուեստ անդուդտ Հ ռ ւ ւ Տ. ււ՛» ՚ ւ ^ ւ 
՚ ՛ Լ I Լ. I Ո 7 11 < ֊ < ֊ զանօէքով 1լր լուծուէ-իեք աչսօր ^ք 1՛"// զէ֊֊անադէ– 

ոչէնչ կր կորսնցնէ էր էարձրութենէն. սակաչն ո՜ճր տութեան)՝) աստէ՜ճանէն ալ ասզէն անցած՝ զէտա– 

ո՜ճէ սէրովն, գեզեցէկր դեղեց է կէ ււէրոչն փնտռող. կաս սեղաններու շուր^, Տաէւնադէաական լասլոռա– 

ներու թէ֊ր ՀեազՀեաէ կր նուազէ. Լյււ երեւոչթր թուառներու. Տէչ կր լուհուէն ։ ՀաՏաժալո^ներր որ 
օգտաաաւքտուԹհւն Տր սեաեյա1 կարեյի <է յւառա– / ր լ*. ւ « ւ Հ « ւ ւ ւ ւ <տ X • ™ Հ. ւ ւ Լ I Լ Լ I I Լ1 <֊^ V օ 1լր դուսարուրս քաղաքակահ զրօշրԱ Աերքեւ. էրեսդ 
տրեյ։ Երեւութի ետին իմաստի վւնտռտուռն է ան : ւ / ու ^ . Հ ՛ւ լ ՛ա լ Լ յ* 1 ւ I Լ I ձւ Լ I I I I ք1 րսդուլժեաեր "էշ սասսազէտսերու խորՀրդաժողով– 
Գրական արաաղրութիւն Տր որ րսրդարուահ ու Ա ^ Ա ( ձ ր , , , ո ք րԱր1, ո լ աոաչադրոլթէլե– 

ւոեուած րառաեուտ Տրն է Տիաւն գեղատիպ. որ * լ ^ ւ^ / լ ր ւ / տւ< ւ < ^ , ձււ Ր 1 * Լ ( յ X I ւ ( ՚ 1 սերն հհ որ կրս դր դադս ես քազաքազաս րասակ– 

չունի իՏաստ, որ չի Տիաիր գորհնական նպատակի ք)ոլթիլնղ,ւրոլ , պսպ1–ս զոլ, –րինակ, Հողատտ– 

,կ, զուրկ Է շահեկանութենէ : Արտաքին ձելն ու բոլթեսձց 8անձնաի,ուՏրր, Զինազեղչէան Ձանձնա– 

զդեստաւորուՏր անկարեւոր չեն, սակար, ներքին խ-^կ^ 1927/, Միչազղալին Տնտեսական ՀաՏա֊ 

իսկութիւնն կ էտկանր, ոողովր, ժշնեւի Պրոաոկոլր, Տօրզի հրագիրով Գեր– 

Նորադոչն դրականութեան արմէօլէ կարելի է Տանէ ո յ ճարտար արուեստէ վերակ անզնուՏէն Հը1֊՛ $ 

կշռել ասով, որ ան կր ձգտէ Տէչազդա^էն րնոչթ ՏէՀազդա^էն Հսկոդութէւնր, Երնկէ հրազրով Հա֊ 

կրող արժէքներ Հառաչ բերելու եւ Տարզկութեան տուցՏան Հարցէն լուծ Տանն է էւնդէր եղահ առա֊ 

ու շադրութէւնր անո՛նց ւէրաՀ ղարճէնելու։ Հոս քէն֊ չադրութէւնր, Լա Լէ(է Ս նա չուն Ատեանի Սէ^ադ– 

նադատութեան էական նսլատա1լն է կաՅհել զէտու. դաչէն Ղ՚րաՏաաու^ւէ Հէա։ուէլր։ Մաքսաչէն ՀաՏա֊ 

թեան, դրականութեան, գեղարուեստէ, դաստէարա ֊, մողովո, Ս էշազզա չէն օրէնքներու կանոնաւոր ու– 
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թեան Հարցին ուսւււԱհասիրութիլնր, Տիչազսային թոսւներու ՀիՅնուահ աՏերիկեան ճարաարար. 

առողջապահութեան Հսկոլձր, Լոհ տոն ի Հինղերու ուեսար իրրեւ օրինակ կր եառաչէ աՏենուն։ Գոր– 

նաւաչին ԻորՀրղամողովր եւաչրն։ ՀաձաշիւարՀա ւին հահուահ թեքնիքական ՜ճշղարանութիւնր, քսւնսւյ– 

այււ Հարւ/երոլ Տէջ րուն ղորհր կատարող Տարղիկր նականացոլւք (1^Ձէ10Ո31ւՏՅէ10ո), ՛՛ր երրեՅհ նւ– 

ոիահւււկաե, էսնկոոՁնակալ սաձերն են, ու դեր առ– րոպա վւ ՏԷչ ((.ԱՏերիկանացուՏ)) ալ կը կոչ\ոլ\*, 

նելու կոչուահ են աՏԷն կարգի ՏասնագԷաներ: Ո*վ քանի որ աՏերիկեան կերպը ընդօրինակել կ՛են֊ 

տես ահ Էր պաաՏութեան ՏԷչ որ դիանականր իր թադրէ, իր Տէչը կշ խտացնէ շատ Տը իՏաստներ 

Հաւ) և սա աշխատանոցէն դուրս կսւնչուէր դիւանա֊ Հ(ճարտտրարուեստական յա ր արեր ութի ւններ ու)) ներ– 

դէաին աեգը քաղաքական Հարցեր լուհելու ւ է՝ այց դա շ1ւա կութի ւն ը^ ա շիւ ա տանրի եւ գրաՏադլու իէի 

ասոնք իրականութիւններ են այսօր։ Ս ի չա զգային ՀաՏեՏատութիւններուն ՚ճշդուՏը, յարՏար ղորհին 

էհււլսվի ՏԷչ ՚Է^՚Ր ունին Այէւշթայնի, ՊԷրկսրնիէ յարՏար դորհաւորշ դանելր, ապրանքի արաագրու– 

՚ՑուԷյի պէս անձեր։ Եկեղեցականէն վնրչ» քաղա– թեան* շուկայ իչեցուելուէւ, րաշխուՏի եւ սպա– 

քակւսն դիւանագէտն է որ կր կորսնցնէ իր դե րի շ* ռուՏի կերպերուն արագութիւնը, ապաՀովութիւնըք  

խանութիւնը ադգերու կեանքին վրայ : նիւթի եւ ոյմի խնայողութիւնը^ աշխատանքի րա– 

Թէ ընդՀան րապէս տնտեսական եւ Տա սնաւ ո - մանուՏը, Տէկ իւսսքով ԴՀա ր տարա րուեստին եւ ա– 

րապէս ճարտա րա լաւ /. սա ական եւ աո եւարական ռեւտուրին ՛քի՛" ականաց ու Տը, եթէ կարելի է այս– 

դորհունէութիւններուն Տէք գիտական ոգիին կիրա– պէս կոչել՛. 

ււութիւնը լՀարաարարուեստական Յեղափոխութեան Ոչ Տիայն աղգային, այլ ՀաՏաշխարՀա յէւն 

օրերէն ասդին բոլորովին նոր աշխարՀ Տը կերաահ ճարաարարուեսաին եւ աււ եւարական ու թե ան գիաա– 

է Տարդոց Հաճար անվի՚ճ ելի իրականութիւն Տըն է կանացուսՂ» է որ րռնկեցուցահ է Տարդոց երեւա– 

այլ եւս ։ Ներկայիս աշխարՀո կառավարող "^ր կայութիւնր: ՀուՏ գորհանիւթի ադրիւրներուն Տի– 

տնաեսականն է, որուն հաոայ Տլլն է Տիայն քա– չա՜դայնացուՏըէ քարիւղի պէս կարեւոր շատ Տը 

դաքականութիւնը; Տնտեսագէտն ու քաղաքական Տիչազգային պիտոյից արտադրութեան եւ րաշխու– 

դիւանագէտը իրարու Հետ դիրք վախահ են ։ Ագգե– Տին վրա ( Տիչաղգային Հսկողութիւն Հաստատելը, 

րու փոխադարձ յարարերութիւնները տնտեսական Տիչաղգային րոլոր շուկաներուն ՀաՏակաղՏակեր֊ 

դե անին վրայ է որ կը կատարուին, որով տնտեսա– պութիւնը, «Տիչաղգային քւսւ՝թեյ))1ւէ|ւււլ գորհաորու֊ 

գէտն է որ կոչու ահ է կաււ ավար ելա այդ փոխ– թիւնը, Հարցեր են ուր գիտական ՏտաՀա յեացքը 

յա րարեր ո ւ թիւններ ը : Այլ եւս տնտեսական սաՀՏա– շատ դեր ունի կատարելիք ։ 

նագիհերը աւելի կարեւոր եւ իրական են քան քա– ՀաՏաշխարՀա յին տնտեսականութեան այս վի֊ 

զարական ոաՀՏանադիհեր, որւնք՝ շինհու զգացուՏ– ՛ճակը իր արաացոլացուՏը կը գտնէ պետութեանց 

ներու վրա/ կանգնեցուտհ՝ պիտի չնչուին տակաւ փ"խ– յարարերութիւններուն ՏԷչ, գիտական դորհե. 

անտեսական սաՀՏանագիհե րու ընղա րձա կոււՏ ովը : լա կերպը Հրաւիրելով նաեւ քաղաքականութեան 

ԷՆւկէ յետոյ տնտեսական Տեհ ընկերութեան Տը նա– ւՏԷ >̂ : Արդարեւ ան երրեՅն րախա Ահերու տեղի կուտայ, 

խադաՀը տ ՛յն քան եւ աւելի կարեւոր պիտի ԱԱաՀ սակայն անոնք հնունդ կուտան Տիչաղգային Հա֊ 

որքան այսօրուան Հանրապետութեան Տը նախա֊ Տադորհակ ցութեան 1ւ անոնց Տէչէն է դարձեալ 

դաՀը։ ԿաՏ Հանրապետութեան Տը^ նախադաՀին որ կը Հիւսուին Տիչաղգային կարգն ու սար

անա ևս ական դերը աւելի Տեհ պիտի է\Աա $ քլԱն քր կաղՏող օրէնքները, երկկողՏեայ ու րաղՏա֊ 

քագաքական > Եւ աշխարՀիս այս վավւոխութիւնը կոդՏեայ դաշնագրութիւններու ձիչոցաւ, որոնք 

գիտական ոգիի Տուտքին կը պարտինք: խաւ առ խաւ կը պատրաստեն Տիչագգային օ^ 

Իրրեւ օրինակ ձիշ-նք աՏերիկեան ՜ճարտա– րէնքներու դիտական ՀիՏերը ւ էեռ ու չէ Միչաղ֊ 

րարուեսաը, որ իր հալալն եւ "\<1ր ստացահ է գի– դային Օրէնսղրութեան ԼաՏամողովի օրը, °րր Տաս– 

տական կերպերու դորհադրութենէն ւ ՆՀյսօր ոչ նագէտ օրէնսգէտներ պիտի սկսին այսպէս քիչ առ 

Տիայն Եւրոսլան, այլ աՏրողչ աշխարՀի ՜ճարաւս– քիչ գոյտցուտհ օրէնքներու ՀաՏաղրութիւն Տը) 

րարուեստը կը չանա յ աՏերիկեան գործելակերպերը որ ՀրաՏայական գար ճահ է այլ եւս ւ Այսպէսով 

ըէւդօրինակել: Պիտի չ "՛չոգի թէ չէ, ատ ոլբիշ Տիչաղգային քաղաքական Հարցերն Ա՛լ օլՀնալրու ֊ 

Հարց է. սակայն էականը այն է՝ որ գիտական Տե– թեան ենթակայ պիտի ըլլան, եւ ո՛չ թէ դի։ տնա– 
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դիտութեան ։ Քաղաքական վէճ Տր օրէն սդէտի ձեռ

քով" ւսխտի լուհուի, եւ ոչ թէ զինուորի։ 

Աստիճանարար ճիւաղդ ա ^ին ^ ադա քակ ան ու. 

թեան րա իւ ս՛ան կէաերր կր Հարթուին եւ ղիւանա– 

դիաու թիւնր իր աեդր կուտաֆ օրէնքի եւ ձ իԼաղ. 

դա^ին կաղՏակերպութեան ։ Ասիկա արադօրէն կր 

կատարուի աֆսօր Տեր աչ րերու)ւ աո Լեւ աշիա՚րՀիս 

ահէն կողՏերր : Եւս քսւ–՛ զեւս ՏիԼաղդա \էա Հար

ցեր ու լուհու Տր դի ա ա կ ան Հ Ա՛րց Տր կր դ ա ո նա չ : 

Եւ տչե ՀՀ ա Տե Տ ա ա ո ւթ ե ա Տ ր որո վ Տի Լա զդա ւին ք ա֊ 

դաքականութիւնր Հեո սւ)< ալով դիւ անսպիսւ ական 

դեւոնէ՚֊ւ՝ կր Տանէ ի րաւ ա զ ի աս՛ կ ան դե անին վրա ի 

նսֆ1ւ Հա ՏեՏաաութեաՏ ր ալ կաաա րուահ պէաք է 

ա ե սն ել դիտ ա կ ան աց ո լՏր ք ա զս՚ք ՚–> կ տն ու անէք " 

Ասոէւց սլէսք նաեւ ի– աղա դու թեան ՀաՐԻՐ\ նա՜ 

ւաֆին ՀաՐսԷ\1 Ղւ՝^՚ու " 1""կսա ^ " ՚ ք ՚ ՚ / ւ ՛ » փ"քրա Տաս

նութեան՛ ց , Հոգատարութեանդ, ւյ ՚» զթ ա ֆին դերի շ իւ ա֊ 

նութեսէն , Հատուս Տան, հովերու աղա աու թեռն, 

Տաքսա քի1ւ սլարիսսլ1ւերուք քաղաք ակ սւ)։ ւ« աՀՏան ա ֊, 

դիհերու Հարցնրր է քենութեաՏր պիս>ի աեււնուի որ 

իրենց վհրԼի^՛ վերլուհոլՏՏԷչ^ դիտական թելչնի 

ք ա կ ան Հ ա րց եր ե*1ւ ա ււ աւել ա պէս. ո րոն ց լուհու Տր 

ֆանձՀնուահ Է դԱաական Տիտք /, ւ ՏիԼաղզսէֆին աշ֊ 

իւարՀսւՀաչեացք ունեցող Տասն աղէտներու: 

(՛ււ ոնց ա Տ Էնր դիտակ ան սդի ի (աղթ ան ա կ ին ա -

սլացոֆցներն են ՚. Եւ աբւ Ոէքիի Տ ա րԱն ա ցուՅնե րԷՀէւ են 

Ս իԼադդաֆին Արդարութեան Մնաֆուն Ատեան րՊ  

Աշխ տ տ ան ք ի Մի Լ ա ղդ ւսֆ ին Գ ր ա ս են եակր^9 Ազզամո֊ 

ՂՈէ1ւ\ ^ Լ Ք ա^ յ / ՛ Ք ա ՚ " ի ՀաՏաշիւարՀաֆին կաղՏակե|ւ֊ 

սլու թի ւնն եր, ո ր ոն ք Տ ի Լ Ա՛ղդ Փֆին ան տեււ ա կ ան, քա

ղաքական 9 ոնկեր ակ ան Հարցերր^ դի տ ա կռն օ րէն ու » 

սուղնա սիրելու եւ լուհհլու կր հո՛ ււ այ են ւ 

ԲՆՆԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԳՐՈԻԹԻԻՆ 

Զննական ՏաաՀաֆեացքր անս սլա սելի արդիւնք 

աո ւահ Է սլաաՏադրութեան ՏէԼ, Տանաէսւնդ Հա֊. 

Տա Տարղկսէֆին տեսակէտէն տ 

Պ ա ա Տա դ ր ութի ւ1ւ ր տ ար տ տ Տ սկդրնաւոլ ութի ւն 

Տր ու1ւեցահ ԷՀ ՚ * ա / / / ՚ թագաւորներու պաշտօնական 

ա րձան աղ րու թ ի ւնն երէք նա իւն ե աց պ ա տ Տ ադրու թիւն, 

ներուն վրաֆ դրական ոդին աւելի Տեհ ա ի լ ՝ ա պե

տութիւն Տ ր ուՀւեւրսհ է քան դիտական ր, Լթէեւ 

թ ա դ »ւ ւորա կ ան ա լ • Հ\ ան ա զրութի ւնն ե րն ալ պա տ Տ ա -

դրութենէ աւելի ան ֊Հնական վւաո ասիրութեան Տղու. 

Տովր եղահ են Հաճախ՝) : ՜*"»/" իսկ Լերոդոաոս, 

Թուկիդիտէս եւ Տակիաոս– պատՏագրութեան Հաֆ՛ 

"երր, չեն կրցահ անխառն պաաՏադրական նպատակ 

Տր ցուցնել եւ անկողմնակալ դտնուիլ։ ՊատՏու– 

թիւններ կան՝ դլաւ ահ ( Հերոդոաոս^ ժողովուրդին 

առԼեւ Հրապարակաւ Հաւոուահ առ Հաաուահ կար– 

դացա ելու ՀաՏար իրրեւ դիւցադ1ւերղութիւն ։ Ա$ս 

նպատակով դրուահ պատ Տա թի ւն Տր Հետաքրքրա -

կան դարձնելու ՀաՏար բնականս։ րա լւ վիպական ու

թի ւ 1ւ եւ առասպել պիտի խառն ուին ան որ Հ ես ւ -

ուր պատ Տ ական րուն դէպքէն աւելի՝ անոր ներ֊ 

կաֆացՏսէ-1 ւՀեւն ու ո՜ճն Է որ կեդրոնականէ կարե֊– 

ւորութիւ.– կր սաանաֆ։ Ս եղի չ իչնար Հոս պրպտել 

թէ տֆս ուղդութեաՏր որքան ապացոյցներ կարելի 

է դ ան ել Հ ա յ պ ա ա ւք ա Հ ա ֆ ր եր ո ւ1ւ Տօա . լ՛ ա ֆց սա– 

չա իր ոսել թոֆլաարելի է՝ որ անոնք ալ անՏասՆ 

չեն ԱհացաՏ իրենց մա Տան ակի ՏւոաՀա ֆեացլւէն ։ 

Մինչեւ ի"կ Տի Լին դարերու աղղաց պաաՏադիրներլլ 

Տասնաւոր ՀՏա ֆք Տր դա ահ են պատ Տ ութիւն ը ա֊ 

ռասպելով ու ԴոոձՑՈէ1 ոնղելուղելու "՝եԼ։ ^ լ 

ինչպէս որ այսօր եթէ Ալի շան ի Հ(Հաֆկակ))ին Հա

Տար դրահ Հ(Տուշիկք»ր իրրեւ ճշգրիտ դիտական 

պատՏադրութիւէւ նկաաէինք սխալահ պիտի ոԱա" 

ֆինր, Հնպէս ալ վերեւ ֆիշուահ ւէեւով դրուահ 

պատՏութիւններուն ՀաՏար ։ 

Ոչ ալ Հին մա Տան ակի պաաՏադիրներ ր Տաս՜ 

ն աւո ր կա րեւոր ութի ւն Տր ը1ւ & ա յ ա Տ են ի րենց ար– 

ճ\անադրութիւններուն վաւերականութեանր ։ նրենց 

ՀաՏար քիչ նշանակութիւն ունեցահ է աղրիւլաե– 

ր ու ՚ճշդ ո Լ թի ւն ր եւ դա դափ ար նհ րու սեւիակսւն ու

թիւն ր։ էս ա հն ին դրի ա ռ ա հ կ ա Տ ի ր ար Տէ րնդօրի– 

նակահ սւտռ՜1էնինէ Լանք չեհ րրահ *>աուզելու 1,,,ե1 ւ, 

աղբիւ ր՚եերլւ, եւ Տանաւանդ ֆիշաաակելու ղանոնք։ 

Նոֆն ի1՚կ առանց թուակ ան ի եւ ստորաղրութե ան 

ՀՀզուաՇ են շատ ՏԱ կարեւոր դրութիւններ։ 

Ասկէ ի դաա^ իւրաքանչիւր պսւաՏաղիր, իւրՏ– 

րաղիր կ ա Տ րՂւ դ օ րին ա կ ի չ, իր խա ռնու ահ ք էն ^ զդա– 

դու Օներուն եւ Տիտուա*ւերուն ՀաւէեՏաա, իր քաղահ 

դր ո լադն եր ուն ՏէԼէԳւ ր1, արու թիւններ Է կա տար ահ, 

ւի ո վախ ութիւք՛ն եր ներՏուհահ Է, յ աւելու31ւեր կաՏ 

ֆա պա ւււ ւԱհե ր րո ահ Է, ֆա՜ճախ ա յ լակեր պելով եւ 

աղաւաղելով եղելութիւններր։ Ասոր դասական օրի֊, 

նաէլքւ հ րէն են Հին Ուխտի առա Լին դիրքերու պատ֊ 

ՏութէԼններր, I \նոնց շւ։ աերր տարրեր պաաՏաղիր֊ 

ներու ւ\եո լ>"վ վերստին ու վերստին ի՚"Հ ադրւււահք 
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երբեսՂւ հրեք չորս անդաՏ, տեղ տեղ խտացուահ 1լաՏ Հաւատալ, թկ «բոլոր ազղերու պաաՏութիւններր 

րնդարձակուահ, եւ տարրեր ու նոյն իսկ իրարու ա յլադիՏտկուահ՝» են։ ՊաաՏիչնհրո, փոխանակ պատ– 

Հակառակ դպրոցներու Հոսանքին ենթարկուահ՝ իւ– Տական եղելութիւններր պարղօրկն արձանագրել յա. 

րաքանչիւր վերաթաղողի ձեււքէն տարրեր ձեւով չոգելու, անոնս Հետ խառն ահ են իրենց անձնական 

ու դոյնով ւլուրս եկահ են, Տինչեւ ներկայ վիճակ ր տեսութիւններր, Տտային Հակա ՏՈւերր, քաղաքական 

ստանային։ Եւ այդ գրուահքներր որ քանձեռքէ որ րՏր; նուէԱւերր, Հողեկան յուզոււո՚երլԼ եւ ասղանին 

ան սա հ են, ա էնքան ալ ւէոէւսւՏ \,հ իր են ո ԷՏաս ար է նաէ.ասլաշարու\1\։երր : 

Նոյն իսկ իրենց Հարաղատութիւնր սլաՀող Տասերր –քննական պատՏադրութի՚նր սակայն, այսօր 

որոշակի կր կրեն Հեղինակի Տաայնութեան եւ աղ. ^ զղոլշանայ նՏան յանցանքներու Տէվ իՐ^ղԿ՛ 

դային ՀաՏոզուՅներու դրոշՏր։ Ասիկա շատ րնական , Ա ^ ա & լ յ Ա ^ ֊ ա ց ա ս ո լ ս Ղ , , 1 Լ վճիռր վաւերա. 

կ, պատՏութիւնր պտտՏաղրին տնձնաւորութենկն թոլոթերով կր չ,սնայ աՏրացնել, եղելութիւններր 

զատել կտրեյի չկ, ինչպկ» նկարր՝ նկարիչի անձկն, ^ քննկ, «ճշՏարտոլթիւն»ներր կր կշոկ, կր րաղ– 

Եթկ օրինակ Տր վերցնենք Տեգի ժաՏանակակից քաԱ,/; ձաՏանակակից ուրիշ իրադարձոլթիւննե րոլ 

պաաՏագրութենկն իսկ, սլիտի տեսնենք որ վեր. Հ.^ Լ լ ֊ ^ ^ – ֊ ֊ . կ թ , .«էչ^, կարելի եդահ չա. 

չին եօթանասուն տարիներու Տեր աղդային պատ– ^ ա լ ^.լազեցնել կ՚աշխատի պատՏողին անձնական 

ոութիւնր տարրեր րացտարութիւններով կր ներկա– ա յ – ս ւ 1 լ թ ք լԱէր|«. եւ խաոնուահքի աղդեցութիւնլ։ 

յացուի յեղափոխականի Տր գրչով, տարրեր Տեկնա– Գկ֊.ք\–բՈլ շտրքր ենթադրութիւներով չի լուէ եր, 

րտնութիւններով՝ ՕրՏանետնի դրչով։ Այսպկս կ եւ ա յ ( շ ր 9 ա ա ա տ Ո ղ պարագաներու լոյոին ներքեւ 

աշխտրՀի պա յ,Տաղրութիւնր: կ՚ուսուՅսաոիրկ : Անաչառ րլլալ կր ձգաի ան, 

՚հար*\եալէ աՏէն սլաաՏադԷր նաէէանւէաէւրն– որ ուԼՀ֊ե աե ւ Էր դորհր դէ աէլան է. եւ. րարո^ա1լան 

դրութէւն է ունեսահ Տասնաւորասլէս է ր սեդէն ւէճէռն ու դաաասլարաութէւ./ը էրեն շեն էէերալ՚ե֊ 

ոարեՏասնուԷէԷւններր բսււաՀ դասելու եւ փա ո ա– րէ" ։ ՝^՝ա^ է ան երես առ երես դէաելու ե դե լու

ծանելու, է՛ ր ազդէն դէսազուններուն քա^ադորհ ու թէւսներր ա ^եսլէս էն չ Ալէս որ են, 

թիւններլ Տիայն իրականութիւն սեպելու, իրաւունք 1\,լաչին անդասՂ, «Աալով քննողական այս 

եւ արղարութիւնր ի՛ր երկրին Տկչ Տիայն տեսնելու, , – ա ո ա շ ո չ ա ՚ , , ի ն Տկչն կ որ Տարդիկ Տիէազղային րա. 

եւ ի՛ր ժողովուրդին գերազանցութեան ու գերիշխա– րո^ակաՂ, պարտաւորութիւն Տր կր ղգան՝ գրելու 

նութեան Հռչակր յայտարարելու . Այսպիսիներու պատձՈլթիլն Տր որուն Տիաւորիկ կապն ըլլայ ո՛չ 

ձե,.քերուն Տկչ պատՏագրութիւնր վերահուահ կ թկ ա։.դատի% ա%չա1ո շաՀերր, այլ ՏարդկայՐ, լնղ– 

իր Տկչ աւեյի կաՏ նուագ չափով ճշՏարտութեան ՀաՂ,Ոլր քաղաքակրթութեան աՂՀՏան աարրերր, Հա– 

կորիզ Տր պարունակող աոասպելայօղ աղգայնաՏոլ լտքոլահ՝ բոլոր աղգերոլ նսլաստկն : Ասկկ վերչլ 

գրութեան Տր, լի չարափոխումներով եւ Հտկասա֊ գտլիք պատՏագիրր ինքղինքր պիոի նկաակ լռա

կան պատկերներով։ Մանաւանդ դպրոցներոլ Տկչ ղաքացին ո՛չ թկ այն պետութեան որան Հող. ր ուն 

գորհահուահ պատՏաթետն դասագրքերս յա~է.սխե– վրտյ կր բնակի, այլ՝ յանուն Տարդկոլթեան՝ րնդՀտ– 

ղահ են կերպով Տր աղդային փրոփականաի Տ\վոց նուր աշխարՀիս, որուն պատՏաթիւնր էր ղրկ։ Են 

ներ, Տատադ Տիտքերր իրենց աղդային չգոյ Տեհու– իր ազգին սկրր պիտի ունենա յ՛ գորհահելու Հա– 

թիւններովր նախապաշարելու եւ «թչնաՏիին» դկՏ Տար իր գրիչրլ ո՛չ թկ իր ազղին առաքինութիւն. 

Հակակրանքի կրակ արհարհելու ՀաՏար։ Լւ ա– ներլլ դրուատելու ել դրացի ազղերու վատութիւն– 

սիկա այն Հա ՏեՏաաութիւնով որ, եթկ Տիեւնոյն ներր թուելու, կաՏ իր ազգակիցներուն սրտին Տկ<Է 

պարագաներու Տասին երկու Հակաս ակորդ ազղերու ուրիշներու դկՏ կրակ դնելու, այլ Տարդկութեան 

պատՏագրութիւններր ուսուՅ-ւասիլենք, կր գտնենք առչեւ պարղելու եղելութիլններոլ թելտդրիչ շարք 

զիր՚"Ր Ո՛՛՛Ղ ա Ր ֊ ' ա ^ " " I ք 1 " ս - ք - / , լ - ^ ֊ ^ / , "լ Տե1լնոլթիւններ Տլլ։ Այսպկոով, գրուահքր պիտի րԱայ պատՏու– 

նոյն ոլաաաՀարներու շուրչ՛ Ասոր լաւագոյն օրի֊ թիւն Տր որ կր ղրաղի ո՛չ թկ թադաւորներու եւ 

նակր սլհաի տար ֆրանսական Ա ղերՏանական պատ– իշխաններու կեանքովր, այլ ժողովուրդներու կեան– 

Տութեան ղասագրքերոլ ոլսուՅնաս իրութիլնր եւ քով եւ անոնցՏկ հնոլնդ աոնող Տեհ շարժ ո է աւելով, 

րաղդաաութիւնր։ ճիշտ պիտի րլլար ՚Լոլթկռին Հետ ո՛չ թկ Տարդկոլթիւնր բաժան բաժան րնող դժբազդ 
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դէպքերով՝ աչլ ընդհանուր սա ղա ըակլւէ՝ ութեան 

Տիաւորիչ Հոսան օներովս է ոչ թէ լաւն ակ րանակի 

ղէՏ աարոլահ չաղթէււնա1լներովր ա չ լ է1|ւՏւ ի լա ու -

թեան վրա չ տար ահ չ ազթան աէլներովր, ո չ թէ վէա. 

ռա Տոլ1ւերու վան տալականութիւններովր ա յլ գիտու

թեան ու. գեղարուեստի ՆափոլԷոններուն կա ո ու ւյ ահ 

ան ՏաՀ կոթո ո1ւերովր ւ է ա "(^» " ^ ա ^ ոլ11 աՐ Ղ՜ 

կա թեան րարրարոսութենէ զ /, սլ ի ար ղի քազաքա– 

էլրրթուահ վի ՚ճա կր կ ա ա ար ահ ա ս տ ի 2\ան ա կան յ ա– 

ո~ա2.Ղ/՚"՝ոլ–թեան վիսլուաւերովր : 

՛հեռ չէ գրուահ քեն ական֊ գիտական պատ ս՛ ու

թիւն Տր րնղՀանուր ազզաս որ ա րմանի լ Ա՛՛՛ք՛ ՚" (" 

նոր ոկիհ Տար էքն առնելու սակաչԼ աս Էն կողՏԷ չ ան -

քեր ւղակաս չե՚1ւ, եւ Տան աւան ղ չոլււազրիչ իրողոլ 

թիւնր աչն է որ Տարղկութիւնր արթնւ՛ ահ է | ր 

աչս ՀրաՏա չական պէտքէն աո չեւ : Եւ Տարղկու֊ 

թիւնր սլիտի ալ^ունէ աչն օրր3 երր պատՏութեան 

ղաոադրքերր պատերազւԱւերու զոգ,Նիձ շարաչարու

թիւն Տր րԱո՚լէ ղադր ահ՝ պիտի ներկաչացՂւեն քա

ղաքակրթութեան հաղկուաԿ ու հաւալուՏր եւ Տարղ– 

կաչին չա ռ աՀղի Տ ութի ւն ր ՛ք– է Հլս Տ ա շիւ ա րՀա չին 

եղրաչրա կ ս ութ իւն ու իւաղաղութիւն : Ասիկա կու՛ 

տա չ Տեդի Հա գեասքի Հորիզոն Տրք որ ի ր Տէ^ր 

կ՛աՏ լի ո լիէ Տ ար զկա թեան աՏրոզ էութիւն ր եւ կր 

շեշտէ ազդեր ու շինարար քան աւերիչ ՚էերր ք ա ~ 

զա քա կրթութեան կերտուՏ էն Տէչ, ու աչս պէս ով կր 

նպաստէ Տ արդկութի ւն ր Տիեւնոչն ՀաՏազորհակ– 

զոլթեան ՚^էչ րերելու տ ի տ ան ական դորհին : 

ժրնեւ ԲԻԻԶԱՆԳ Ե՚ՀնԱԵԱՆ 

(Մհւսցեսւ|ր յաջորդով) 

ՕՐԻՈՐԴ փ օ ւ ա ւ ւ ՚ Ի - ՚ տ տ օ Ի տ Կ ս . Կ ս . 1 ՎԷՊԸ 

Մեծանուն Ֆրանսացի վիպասան Հանրի 

Պորսւօի գուսսւրը, Փօլ Հանրի-Պորաօ, որ ար

դէն Հ՚րւսաար ու կաւ) է գնահատուած գրական 

գործեր, երկու տարիէ ի վեր կր պատրասսւէր 

այս վէպը որ այս օրերս լոյս կր տեսնէ։ Ա– 

նոր նիլքքքր քաղուած է մեծ պատերազմի ա– 

տեն Հայկական ՛տարագրութեանց դրուագնե

րէն։ Օրիորդ Պորտօ իր Հօր Հետ ճամբորղած 

է Փոքր Ասիա եւ Սուրիա, իր Հօր պէս ինք 

ալ Հաւատարիմ ֆրանսական Հին ու ճշմա

րիտ աւանդութեանց, բարեկամ է իր էու

թեամբն իսկ՝ բռնութեան տակ ճնշուած Արե

ւելքի քրիստոնեայ ժողովուրդներուն։ 

Երկու տարի առաջ, ան իւանդավաոոԼա 

թեամբ յարեզաւ Հայ ողբերգութիւնը վէպով 

մր պատկերացնելու գաղափարին, եւ երկար 

ուսուսՂւասիրութեանց մէջ թաղուեցաւ ույդ 

ողբերգութեան դերակատար տարրերը մօտէն 
ճանչնալու Համար, կարդաց այդ մասին գո
յութիւն ունեցող գրեթէ բոլոր գրքերը, ԳԱՐ՛ 
քոյկնհրը, վաւերաթղթերը, եւ անոնցմէ օգ– 
տուելով ու ներշնչուելով յօրինեց իր վէպը՛ 
Ան ուզած է ցոյց տալ այգ վէպին մէջ պա
տերազմի ընթացքին Հայ ցեղին ապրած 
կեանքը իր թէ՛ մռայլ թէ՛ լուսաւոր երեսնե
րով, անոր անօրինակ մարտիրոսութիւնը ել 
անոր իրաւունքի ու ազատութեան ղատին 
Համար երեւան բերած ա ն Հա մ ե մատ ա կ ան Հե
րոսութիւնը, բոլորանուէր արի զոՀաբերա՝.--
թիւնը։ Իր ՀերոսուՀին Տրապիզոնի Հայ բա
րեկեցիկ ու ազգասէր ընտանիքի մը աղջիկն Է, 
Անթառամ, որ Եւրոպա գացած եւ բարձր 
կրթութիւն ստացած է. Հայրը ուսուսՂւասէր 
ազնուասիրտ վաճառական մըն է, մայրը 
պարզուկ գորովոտ ՀայուՀի մր, եւ մօրը 
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հայրը ջերմ ազգասէր մը, կռուող մը։ Պատե

րազմի ատեն, հայրը որ Ֆրանսա կը գտ՛նուի, 

ֆրանսական բանակին մէջ կամաւոր արձա– 

նագրուելով սլատուոյ դաշտին վրայ կ՚իյ

նայ։ Մայրն ու մեծ հայրը կը մնան Կով– 

կաս ուր կը գտնուէին պատերազմէն ա– 

ոաջ ազգականներու մօտ, եւ մինչ Անթա– 

ռամ՝ իր գայեակ Շուշանին ել բարեկամ պա. 

ոաւի մը Տիկին Թոբոսեանի հետ՝ կը քալէ 

հայկական Գողգոթային Տամբէն, իր մեծ 

հայրը կովկասեան Տակտին վրայ՝ իբր սպայ՝ 

կամաւ որներու գլուխը կռուելով ազատամար

տիկ քաջի գէմք մը կը դառնայ–. Թէ մարդկա

յին ազգի արմանապատւութեան գէմ ինչ ան

լուր անարգանքներ եղան այդ տարագրութիւն– 

ները, ատիկա լիովին եւ հոյակապօրէն զգա 

ոած եւ դուրս ցատքեցուցած է վիպասանու– 

հին իր այս անկեղծ, խոր ու գեղեցիկ գոր

ծին մէջ, 

Ահաւոր տառապանքներէ յետոյ, Անթա

ռամ էլ՛ իյնայ Տերսիմի քիւրտ ցեղապետի մը 

ձեռքը, ու հոս վէպին բուն ո.ուքաՕհսք հան– 

գոյգն է որ կը սկսի, բայց թէեւ ռաքանեսք, վէ

պիս այգ մասն ալ ճարտարօրէն հիւսուած է, լաւ 

դիտուած, անձերուն եւ կացութեան հոգեբա

նութիւնը ճիշդ գծուած. —ցեղապետը գեղե– 

գիկ, ուժեղ երիտասարդ մըն է, վայրենի, նախ

նական, բայց ազնուասիրտ, վեհանձն. կը 

յարգէ Անթառամը, կը սիրէ զայն, ել զայն 

իրեն կին առնելու համար կը ջանայ եւ կը 

յաջողի անոր սիրցնել ինքզինքը։ ^այց Շու

շան դայեակը Կովկաս կը դառնայ, կը գտնէ 

Անթառամ ի մեծ հայրը, Որ իմանալով թէ իր 

թոռնիկը ՝Բի։լաւերու ձեռքն է, անկարելի 

հնարքներ ի գործ կր դնէ գալու զայն այն֊ 

տեղէն փախցնելու համար։ Կր հասնին Ան

թառամ, մայրը եւ մեծ հայրը՝ Մարսէյլ, բայց 

հոն Անթառամ յանկարծ խոր կարօտը կը 

զգայ իր (լաւ կին, վւոքրիկ Հայկին, զոր ունե

ցած է քիւրտ ցեղապետէն, եւ նոյն իսկ կա

րօտը իր ամուսնոյն, այն մարզուն զոր սիրած 

է։ Ոչինչ ըսելով իրեններուն, շոգենաւ մ ր կ՚առնէ 

դէպ ի IIուրիա, անկից դառնալու համար 

Տէրսիմ՝ այն բոյնը զոր րադղը. ահաւոր 

բաղղ մը, իրեն սահմաներ է, բայց որմէ 

դուրս այլ եւս իր կեանքը, իր անհատական 

կեանքը անհնար կը թուի իրեն։ Այդ ներքին 

տռամն ալ կը ներկայանայ հոտ իբր դրուագ 

մը հայկական ողբերգութեան։ Այդ կինը "I՛ 

ինքզինքը միշտ Հայ կր զգայ, դէպքերու 

բերմամբ կասլուեբ է իր ամուսնոյն, եւ ւ1ա. 

նաւանդ իր գաւկին (լոր կը պաշտէ, եւ զոր 

կ՛ուզէ Հայոլ զգացումով մեծցներ Իր մեծ 

հայրը պիտի շարունակէ ապրիլ իսկական 

Հայու կեանքով, պիտի շարունակէ մանաւանդ 

պայքարը ազգին իրաւունքներուն լիակատար 

իրականացման համար։ 

Վէպը հատորի ձեւով հրատարակուեր՝; 

առաջ իբր թերթօն երեւցաւ Բւցււա թերթին 

մէչ։ Արդէն իսկ ան գտած է մեծ յաջողու

թիւն։ Անգլիերէնի թարգմանելու առաջարկներ 

եղած են հեղինակին։ Տիկին ժեներալ Պրեմոնի 

անուամբ մրցանակի հիմնարկութեան վար

չութիւնը անոր յատկացուց իր առաջին ւ1րր֊ 

ցանակր։ Այս վէպր իր ճշմարիտ գոյնով կը 

ներկայացնէ Հայ ժողովուրդը եւ անոր շուրջ 

համակրութեան մթնոլորտը ւզիտի մեծապէս 

րնգլայնէ ամէն տեղ։ Գործը գեղարուեստա– 

կան տեսակէտով մեծարժէք է. ան պաշտպա

նողական գրուածք մը, հայասիրական թեղ մը 

չէ, այլ է՛ն առաջ՝ զուտ գեղարուեստական 

գործ մը. հեղինակը ճշմարտութիւնը վւնտոած 

եւ զայն ապրեցուցած է վւաւիուկ ու խորա– 

թաւիանց տաղանդով մը, որ պարզ, բնական 

ու զգայուն ոճով մր կ՚արաայայաուի, եւ ա– 

սւոր համար է որ այդ վէպր աւելի խոր ագ 

գեզութիւն պիտի ընէ քան պաշտպանողական 

ո եւ է գրուածք։ 

Կուտանք ստորեւ՝ հեղինակին արտօնու

թեամբ՝ թարգմանութիւնը տարագրութեանց 

նկարագրութիւնը պարունակող երկար եւ 

հզօր գլխուն «նախերգանք»ին, որ Տրասլի– 

զոնի սոսկումներուն արագ ու մղձաւանջային 

ոգում մըն է։ Անթառամ ինքն է որ հեղինա– 

կուհւոյն կը պատմէ տարագրութեանց արհա

ւիրքը եւ իր ամբողջ կեանքն այղ շրջանին։ 

Ֆրանսերէն գիտցող բոլոր Հայերը ան

շուշտ ւզիտի ուզեն օրինակ մը ունենալ այս 

յուզիչ ու ազնուական գործէն։ 

Ա. Չ. 
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է Տ ա՛. ՕՐԻՈՐԴ ՓՕԼ Հ ԱՆՐԻ ՊՈՐ80Ի 

•֊տրււ."ւԻ;՚ււ՚ւ.ւ;ւ՛ ւ ւ ^ Թ ս տ ա ՝ ՛ ՛ ՚ւ,1;Պւ/ւ, 

. . . Փոթորիկ ր սլա յթեցաւ Լ^ուէւիս 25ի 
Շաբաթ օր մ՛ր։ Ամ՛էն ինչ կր յիշեմ՛, որ
պէս թէ երէկ իսկ սլաաաՀահ՜ րլլար։ Շ՚՚ւ– 
շան սւսւՊւ գարձսււ գժնեայ գէւ1՝վ>ով, աչ– 
քհրր գուրս ինկած։ Փողոցէ՛)/ կր բարձրա
նար ոււ ր. մ՛ր մ՛իօրինակ, սրւոա՜ճւ/լիկ ին՝ Տ. 
պէս աղու ւՐր ւ/՚ղկսւուքր։ ((ի՛նչ կա յ, աա֊ 
աա՛»։ Ուռերէն Բաւեցի ՂասԻ1։ Փորձեց խօ
սիլ– րաոերր կոկորդ խւ մ՚էշ^ կր կառչէին, 
իր ՀւլաձգուաՀէ գէմ՚վչր կարմ՛իրով կ՚արա– 
աուէր, ոչ ՚/՚էկ Հա յն կ՚ելլէր բելւ1ւէն։ 
Գերագոյն ճիգ մ՛՛րրաւ, վդի՚Տւ երակՂ/երր 
վւրթելու ձ""1՛ պրկ"լս1&՛ կոալա ահ լեղուն 
չշարժեցաւ։ Դուրս քաշեց աարաւ ղիս՛ Ա– 
մ՛էն մ՛արգ կր վաղէր։ կիներ իրենց գոգ
նոցներու^/ մ՚էշ^ կր ՛Հ եհ՜ կ լուային։ Հ/ւհ՜ բաղ– 
մ՝//ւթիւ1/ կր իւսնուէր աղգագրի ւ/լլ 

առշ^եւ։ Շուշան ղիս առածին կարղր •Հրեց։ 
Փ՛՛րթեցի կ/ռլ/գալ։ Ամ՛էն ի^՚ձ Ղ1Լ ճօճէր 
գիմ՚ացս։ Ա՝ արգիկ կր շարժէին, ՛Հսկա յ ա֊ 
լիքներոլ վրայ կարՆես հ՜ւիուն։ Ցիցր որ 
ազգս/գիրր կր կրէր, վեր կ՚ելլէր ու վար 
կ իՀ^՚էր անղ ու գար։ Տա/ւերր կր պարէին։ 

(( ... Բոլոր Հա յերր, Հիւ/ոն/էներէն ղա///, 
ոաիսլուան՝ սլիաի /Լ լ լան մ՝ե1լեիլ ներկայ 
յ ա յ ու ա ր ա ր ււ ւ թ՝ հ ան գիւղերու եւ թս/ղերու 
մ՚էշ^ ՛Հրապարակուելու թ՜ուականէն սկսեալ 
մ՛ինչեւ հինգ օր պայմ՛անաժամ՛ով, Հսկո
ղութեան աակ ժանւռարւքներուն որ անոնց 
պիաի րնկերսւնաՈ։ 

«... Ան/քէ/ց ալ/գիլուահ՜ է հ՜ա իւ ել ի– 
րենց կալուահ՜ներր կսււՐ գոյքերր ինչպէս և 
յանձնել ա յս վերՀ իններր ուրիշ անձերու, 

որով՚Հեաեւ իրենց աքսոլւր ժաւք՛անակաւոր է, 
եւ իրենց կալսւահներն ու գ՚ւյքհրր սլիաի 
ւ՚/հան Հ սկո /լւ/ ւէժ հ ան աակ կառավարութեան 
որ ՛Հոգ սլիաի աանի անոնց։» 

ինհ՜ի թ ո ւ եցաւ որ անգսւ1/գի մ՛ր յա– 
աակր կր սաՀէի, մ՚իշա աւելի արագ, 
ւՐիշա աւելի խոր։ Շուշանի ուժեղ ղ աս֊ 
աակր ղիս կանդ սւէւ ռլա Հեց։ Անմ՚իչապԷս 
ուշաթաւի չէի ե/լահք։ Տարաամ՚օրէն կր 
լոէի որ շուրթս կ՚րոէին թէ Հայերր սլիաի 
կարենային 200 ղր,։ւշ ւռանիլ Հեսւերնին եւ 
թէ անոնք որ աակից աւելին իրենց վրայ 
սյաՀել սլիաի ւիորձէին՝ սլաաերաղմ՛ական 
աաեաններու1ւ սլիաի յանձնուէին։ 

Ապռ/Հովաղրի խոսաոււ/ներ, մ՚աՀու 
ս սլա սնող իքներ, աարագրութեան ՛Հրամ՛ան
ներ, ա յս բոլորն իրարու կր իւաււնուէին ու 
կր շվաթուէին խեղճ ուղեղիս //՛ԷՀ։՝ ՚Բսւն– 
վէերս սլա յթ ելււ ւ սաաի՜ճան կր գոն չէին։ 
քիրա/լ1/երու հաւէններ կր Հասնէին ինհ՜ի՝ 
ին Տպէս սուղակի ւ/՚ր ղանգ/սկին խորր։ 

«Գէորգ ՛բուրեան որբ աղան ր ձեր
բակալուեր է։ Տեսակ մ՛ր գաաարան կաղ– 
մ՚ակերպեր են որ կր գաաապարաէ առանց 
գաահլու։ 

Ս՛եր եսլիսկոպս՛որ։ կր կ/սրհ՜հ/Ր աես– 
նել իր աչքերր ա՝յնքան բարի, եւ իր ւ/՝ա– 
գ ա ղաթ ակեր պ գէ՚/՝ք1Լ անՀուէւօրէն Հհ դա֊ 
Համ՛բսյր եւ իր ձե/ւքր օրՀ՚Հւելու Համ՛ար 
վեր բարձրացած։ կր ւոեոնեւ/՛, մ՛եր սե/լա– 
նին գլուխրնաոահ՜, ինհ՜ի Հարցումներ կ՚ուղ
ղէ իմ՝ էէ՚ևլիք ճամ՚բորգութեանս վրա յ։ 
Բան մ՛ր չեմ՝ ՀասՏխար։ Ու մ՛ի՛ շա ա յ գ 
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Հ^ռւրր որ զ (ա կր սլարուրէ ու կր ՀախՀա– 

իւէ եւ չի թ՜ողուր որ վաղեւՐ։ 

— «Ա՛Հ, ի նչպէս կ՛ուզես որ մ՝ե1լնինք 

չորս փոքրիկ՛ներով որո՛նէք անղր ա՛նիկ ր Հա

զիւ վեց տարեկան Է։ Գանգազ կոտորան՜ 

մ՚րէւ Է աս։ Ա՛Հ, գո՚ւէւ սսլաննէ մ՛եղ, Գէո՚րգ, 

գոմւ սսլսքէՈւէ–՛ ։1՝եղ, կր Հեճէ խոնշՀ 

ձայն ւք՛ր ։ 

— Աս աւերի գէշ է քան կոսւորան՜ր, 

կր սլատասիւսւնէ մ՚արգր կոկորգին ւքէՀ^ 

ՀռնգիւՊւով ւՐր։ 

— Ա՚օաակայ քՓօթ գիւղի՛ն մ՝էշ\ Հայրս 

բււՊւեցին, երկու եղ րայրներս առշՀեւբ գրին 

եւ ն^ շան ասութեան վարձի պէս ղէնքերնին 

անոնց վրա յ պարպեցի՛ն։ 

— քժ՚օթի ւքէՀ^ նոյնսլէս, քոյրս սլղն՜ե– 

ցին իր աւԲու ս՚Ոււյն աչքին առշ^եւ եւ աւււնր 

կ րակ աուր՚ն։ 

կտտազութիւէւր կր ննւի ու կ՛աճի ա– 

մ՚Էն ՚ք՚էկ սրա ի իւորր եւ կր սլաՀուրաի 

Հոն։ Ա՛Հ, եթէ Հրացա՛ն՛ներ ունե՛նայինք... 

Այն ֆիզիքտկան տպաւորութիւնէն ու

՛նիս՛՝ թէ սիրաս խորաակուան՜ է։ ք՛այց պի

տի ան շուշա ղուրս ելլեմ՝ այս աՀ/ւելի 

մ՚ւլձաւսՈւշՊէն։ Անցեալ տարի, ՜ճիշտ ա յս 

ւ1՝իշ^ոցին, բաց գոյն զւէեսաով Աարսէյլի 

մ՚էշՀ մ՛ան կուգայի։ Պէտք է թօթւուիմ՝, 

1915ն ենք։ կր զառանցեւՐ կոր։ էրովսւսյի 

մ՝ր Հեն՜կ լտանքներր արթնւցուցի՛ն զիս։ 

Շուշա՛նի լեզուէ/ բա ցոլեր Էր։ իյեւլ՜ճ 

վաքրիկր մ՛խիթարեցինք։ Ան մ՚այրր կոր֊ 

սրնցսւցեր Էր։ Իր վարժուՀին ւՐե1լներ Էր, 

եւ Հայրր ՛ք /մ՛ր Էխ՛, քաղաքին այ(՛ մ՝տր– 

գսցմ՚Էն ուրիշ շատերու Հետ, կառքերէ՛ն 

մ՚էկուքւ ւՐԷՀ որ ՚էէպ ի Աամ՚սոն կ՚երթային։ 

Ղ,աւա1լներբ ես։ գարձան՜ էին։ Ան երկար 

ատեն ս՚էււհւց դարձին սպասեր Էր, վասնզի 

չէր Հեռացեր նաւաՀտնգիստէն, աղբի կոյ֊ 

սւերր քրքրելռվ Հաք/Բ կտոր մ՛ր գտնելու 

Համ՛ար Հոն։ ՚հրացուՀի ւք՛ր մ՛օտեցեր էր ա. 

նսնլ. «Այո՛, վտլ ին ա՚հւհւց րսաւ՝ Գուբ ն՜ո– 

փու ճաւ/՚բով ւ զի ա ի աքսորուիք՝»։ ի զուր ա– 

ռա^տրկեցխւ իրԼնց Հարսասւ թիւնր, իրե՛նց 

Հռւ/երր տալ։ «Ջ,եր ոաացուան՜քներր արգէՊւ 

մ՛երն են», պտաասէսսւնեցին իրէ՛ն ց։ Անէւնց֊ 

Հ Ի Տ 

՚քէկր մ՝իայն ոզՀ է մնացեր, գիրուկ մ՛արգ 

ւՐր, Վարգան ա՛նունով, որ, թէպէտ գլխէն 

վիրաւորուան–, կրցեր է մ՝խնչել ն՜ովափու1ւ– 

քր լողալ։ քոօսելու կտրողութիւնր կորսրն– 

ցուցեր էր եւ պո՛ ւս՞, պո՚ււք մ՛իայն կր պո

ռար։ Վերջապէս կարելի եղաւ իմ՛անալ թէ 

էՐակոյկ մ՛ր սրուէ։ ւՐԷշ^ ժանաարւԲաներ կա

յի՛ն՝ ա ար ա ՛էրե ՛ո /՛ն եր ու նաւակն երուն 

տեցան՜ եւ զանոնք ն՜ովասոյզ էր բրան՜։ 

Բայց կառավարութիւՂւր ատոր ալ գորն՜ր 

կարգագրեց, Վարգան Հիւանգանոց տար. 

ուեցաւ ուր վաւթկոսւ խնաւՐքներ ա՛նոր 

Հաշիւր մ՛աքրեցին։ իր ուիւ ա՛ն կր շարսւէւա– 

կէր էտ լ։ Զայն առի՛նք մ՛եզի Հետ տա

րի՛նք։ 

Հինգ օրուա՛ն կեանք, շա՛տ էր։ Ա՛տ յրս 

տկարացան՜ էր մ՚տաՀոզ ա ի1 իւէւ պատճառե– 

լու աստիճան։ Շուշանին Հետ կ՚երթայի 

ւՐինչեւ Ամ՝ երիկեան Աիսիոնարներու վար– 

ժարանր։ §նօրէնր Հօրս բարեկամներէն էր, 

աոաՀին սրաՀներր ար գէն խճոզուահ՜ էին 

պտուղի կողովներով ու ՜ճերմ՚ակեզէնի ստ-

կա ոներով որ լեցուած Էին գրամ՛ով ու զ ս– 

ՀարեղԷններով զոր սւշակերաներւււ1ւ ծնողք

ները կր բերէին Հոն ի սլաՀ գնելու Հա

ւք ՛ար։ քՓուրքերու խոստումներուն ո եւ է 

վստաՀութիւ1ւ չուէւէին։ կաթոլիկ Հիւանգ– 

ներր, ն՜երերբ, յղի կիներր եւ տզաքր 

պէտք էր Հիւրբէւկալուէին քաղաքին Հի– 

ւանգսւնոցին ւՐէ2յ Ամ՝ հրիք լացին ամ՝ էն Հ^անք 

բրաւ զ իս Համ՛ոզելու որ մ՛ա յրս Հւհւ չթո

ղում՛։ ժտնտաաենգ բասբ անոր Համ՛ար ու

մ՛ են էն ասրսՀսվ անցագիրր պիտի րլլար։ 

Այգպէս՝ մ՛խիթարութիւնն ուէւեցայ զայՊւ 

Աստ եղա զարգ Դրօշին պա շս ալան ո լ ԷԳ եան 

տակ մնացած գիտնսւլու։ ՛Բանի ւք՛ր ամ՛իս 

յետոյ, քհուսերր Տրապիզոն մ՛տան։ Ամ՛էն 

անոնք որ Հիւտնզ֊անոցր ապա ստանան՜ էին՝ 

արտաքսուած՜, Ճամ՝բաներսւ1ւ վրտյ ՝^ԲԳ~ 

ուտն՜ էին... 

կր ստիպուիմ՝ ։Ր տան ելու թէ պատե

րազմ՝ բ արդարանալ ի բան մ՝բն է, ո ւ նոյն 

իսկ յեղափոխութ իւՊւր, Հակառակ իր զրզ~ 

ուելի ն՜այրայեզութիլ1Խերուէւ Լ լ այ ո լլո. 

լոր տղմ՚րն զոր ան Հացիներուն խսրէն մ՛ին֊ 
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չեւ աէււաց ւ/՚ւս կերեոր կ լչ Հսքէւէ։ Ար իմաս։ 

գէսլքերը 101օէ։ ա յգ սա"։։ ։ւ ւ ա՛հ, ուր սւրեւը 

սլէաք էր ա՚1ւՀ՛ես։ո՛ւաւբ, ոչ պատերազմ՛ ե– 

ղւսն, ոչ յեղավաէաււկՒիւա։ ի՛ք։ չ սլւսարուա– 

կսվ ճամ՚րաէւերու վրսւյ կր քւետե՚ն կի՚1ւ1ւո 

որո՛նց ամ՚էք։ էաչ1։ աոահ եք։։ Ի՛ք ՛չ իրաւուքւք– 

քւերսւ սւ՚հւււ՚նււվ ք։աւս։1լներուն ւ/՚ԷՀ^ կր ՛է է՜ 

զեք։ կ ի ււ ամհ րկ երաէսաքւեր զւսքաքւք ծ՜ովուք։ 

րւսցը ասէնելով ՀսւրԷա մ՚Է^ (մ սւվւել ու Հա

մ՛ար։ ի ՚ր՚ւր յոյք։ արքեսլիոկսսլաւր վարձեր 

Էր որըերն աղատել կազմ՛ ե/ով Ա՚ասքւա– 

Էսսւմ՚ը ւ/՝ր որսւէւ քւաԷսագաՀք։ էր վալիքւ։ 

Նաիլ սչէյ 11Ո111111 Հակասսւկե՚էքոււ : Աքւսլտշտ 

սրս՚հ Էա1լք։երու վրայ յարձակ իլ, (՚ ̂ ՚ձ "՛՛է՜ 

ուոր գորն՜։ է;ւ այգ գոր&՜էւքւ կամ՛ար է որ 

ամ՚րսզՀ^ զօրագուքւգեր կաքւ չուեց աք։։ Տսա– 

քյըՀի՚նգ Հազար Հոգէւ քաղաք ր սլաաե–բազ

մ՛ակա՛ն վի՜ճակ է։ մ՚է^ կր սլաՀե՚ն։ Աշէսար– 

Հէա վրայ ոձ1՚՚"1 ՂՐ^ւամ վասաւքժիւէւր Տըք– 
ւ/՚եղաց՚նել։ Աքաքւք որ այգ. Հրամ՝ սհՒնե րը 
գորն՜ագրեցէւն, դի՚հսւ որքւեր չէէա։ 

իՖքք/իրե՚նգ կր Հարցքւես, այքւսլէս չէ", 

էմէ ի՛նչու այսքան աժգոյ՚ն եմ՛։ Աաեքավ՝ 

այաերս վարզ աղ ոյք։ էի՛ն։ Աաեքավ՝ ժսլաիլ 

գէաէի։ թայց իւ/՛ քովիկս մ՚որէմուիլը աե– 

ււ այ ա յք։ ո լ զա ի կ աղուն զոր Հետերնիս ա– 

ռաճ էիքւք։ Արիւեր ժայթ՚ քեց։ ՇրՀաղգեսաս 

կաս կարմիր ու աավւ աաք եղաւ։ Աք/կից 

ի վեր էահ^ի կր թուի թ՜է շ1ւչերա1լ1ւելա ու 

երաՏլքւերս ՚նոյք։ Հեաայէ։ ոլարււլւ ւեցսքէ։. իմ՝ 

երիաասարգուԷՒիւքա էոամ՚րեցաւ էքնչսլէս 

՛նշեքւիքւերու ճ՜աղ իկքւերը ղոր մ՛էկ գիշեր– 

ուաՂւ ւք՚ԷՀ գարքւաք։ սաւլքւս։ցուրտը կր 

վ։ ճացքւէ։ 

Աչքերս սլաՀաճ՝ եք։ սարււաւի՚Ո այգ ե– 

զերակաք։ ա/։ սար ա՛նի՛ւ։ ուր էսաւարր զ իակ– 

քւեր կր հաՏ՜կէր։ էյօէժը աարի անցաւ, գ ե ս 

կր էսեմ՛ զէքնուորակաք։ կօշիկքւերու մ՚րճա– 

Հարում՚ր, աղմ՛ուկ ր Հրացաքւքւերուքւ ղոր կր 

լեցրՂւեՊ։, կր՜ճտում՛ը ՚ԷԷՀ էււլոաա&՜ սուիքէնե– 

րուն, իրարու վաէսանորգող սլաՀա1լք։երսւ 

Համ՛աչափ ոա՚նաձայնը։ Ատիկա, Պաւագա– 

էսըմ՚ըրք։ էսորքքւ է, Հեռաւոր ՀՂ։չակս/է։ու– 

թ՜իլքւը ո լաւէ։ վրայ կ՚ա՚նՀասաւր՚ն Է։ սոլոս։ 

կամ՝ սրագոչ սքնէն՜քքւերը, աւնոցքւերը ա՚1։ա. 

սունի որմ՛է ձագու1լ1ւերը կր էսլեքւ, սլա– 

։ւաւ1։երուք։ Հռքւչիլքւնեբը, յուսաՀաա կոչե– 

րր երս։է։։աք։երւ։ւ1։ որ ((մ՛այրի՛՛կ կ՛ըսեք։, մայ

րի՛կ"՛ "՛յ՛է ր֊ա ււը որ ւսնւ՚նց Համ՛ար զօրու

թիւն։ մ՚րհ էր, տիեզերք՛ն էր. ուրսւէոոլէժիլքւքւ 

էր՛՛՛ Ա՜ էս ս՚յ։բ աղաղակ ր որ սրուիս մ՛իք/չեւ 

էսորր կր մ՚սքէւէ իքւչսլէս սուր գա շսյ1։ի մ՛ր 

սայրը։ էրրեք չէի ւՐտահ՜ահ՜ իմէ ա՚յղքաքւ 

այլաղ։ս1ալթ՚ իլք։ կար մ՛արգկս։ յի՛ն ցաւի ար

տայայտութեան մ՚ԷՀ... Հեռու՛։։, էժնգսքնօ– 

էեր կ որոտար։ Բայց քիուսերը ողՀ^ Հայ մ՛ը 

։զի տի գ ա՛ն էի Պ։ ։ 

Փողոցներուն։ մ՚է^ էսաս՛/։ ի էսսւո՚ն գէ՚զ– 

ուաքլ էէւք։ կարասի՛ներ, գորգեր, սքնկււզիՊւ– 

՚ներ։ Ա՜Հ, կասավարսւէյիլ1։ը լաւ կր սլաՀ– 

պա՚/ւէր ։։։։։։ր։։։գրեալ1ւեր։ււ1։ գ ՚ ՚ յ ք ե ր ը ։ Սըր– 

տաշա՚րժ Հող ս։Հ> սւէէիւն։ Աէւկուշա էսում ա– 

Պւր մ՛էկ վայրկեսքւվ։ ։1՝է^ տուն մ՛ր կը սլսւր– 

սլէր։ Թուրք։ կրուեր, որ քօղարկուիլն իսկ 

կը մ՚ււ ււ1ւ ա յի՛ն, ամ՛ ԷՆ տեղ կր մ՛տ՛նէի՛ն ու 

զ՚հլլէէւ՚ն որսլէս էեէ իրեՊւց աումն րլլար, 

առարկա՛ներ գուրս ըերհլուէ, սլ։ււՀարա1ւ՚1ւե– 

րու1։ վրայ էսւււժ ելով, մ՚աՀի ճ՚7ւերու շեղ^ա ֊ 

կոյտր կոէսսաելով. եւ գի շատի չ լա՜ճերու 

2յ։\իրր սւնււնց կը Հեաեւէր, կրցանԳւի՚ն 

գալՂւտլով, էէնացտհը կոարաելով, օէժ՚ոց՚նե– 

րուէ։ վրա յ Էժք1ւելո(Է, կերակուրի ամ ա՚ւհւե– 

լաւ1։ մ՚է^ իրե1։ց լլհական սլէաքերը յագե– 

ցընեչով։ Բացուահ՜ գ։ւ1։երր, վւրցուաճ վւհզ– 

կերր րնգՀաաուաՆ ։։ւ1։ս։1լւմն ՛ներքնէ։ կեա՚ն֊ 

քր կը մ՚ասքյւէի՚հ ամ՚ե՚նուէւ... Էյրկու ԷմԷյի 

րաւ) ակ սեզոքէփկի մր վրայ, վարզ մ՛ը ա– 

՚ւաէեի մ՛ը ՚/՝է^> ււծւ I՛ ււ զ ի՛ն մ՛ը՝ վերմ ակր 

մ՚էկգի Պւեասւահ՜. ո չ էքն չ ։ի ո էս ու ահ՝ էր 

ուրեմն... 

թ՝ալլ։։։լ1։երր ընկրկեր է իք։ սա1լայՊ։՝ 

աՀւլսւր աեսարսհփ մ՛ր Հս^1ւգհ։։լ։ Ա՛յ ՛է 

կզպաքւքր գիմ՝ացկուէ։ էր։ թող աաւզալւհեր 

ու մ՛ուր ճեր բերեք։։ \քէ՚5։է։ մ՛ը կը ցասւքէ, 

գլաւք։ ։/՝էկ էմեւր տեղի կուսաւյ՝ կարհես 

ակամ՛ա յ։ ՎոՀմ՚ակ ը յաոա^ կը ՛նետս լի ու 
յաՀւկարն՜ կս։ք։գ կ՚աււնէ։ Ամ՚րոզՀ լնասքէւիք 

մ՛ը կը ՀաՂւգչի. երկու Ներւււ1ւի, քով ք՚՚վի 

Պատահ՜՝ աչքելաի՚Դ։ լայՂւարտւյ. տզոց վաւ՚նՀ 

մ՛ը բարձերս։՛/։ վրայ ովւսա աՏ եւ սր իրա. 
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բու ձեռք բ։ւ1։ած՜ 1լր քնանան, մ՚անկամ՚տրգ 

կին մր՝ կուրծ՜քին վրայ սեղմ՛ած՜ մ՝տ՚1։կիկ 

</բ որ բերանբ կ՚եր1լնցնէ ՛էեռ կաթ ուտե

լու Համ՛ար։ Պ՚սրապ գաւաթներ՝ սեղա1։ին 

վրայ։ Ա՝աՀբ ւՐեղմ՝ եղած՜ է ասւոէւց Համ՛ար; 

Հինգ վեռ տարեկան մ՛ան չուկ ւՐր իր 

անկողիքւր կր ճանչնայ, կր վաղէ անոր 

յ՛օտ, ձեռքն ո։ Ասր րար ա մ՚բս ւնքին վրայ կր 

գ1ւէ. <ւԱս ի՛մ՛ս է)) կ՛ր՛՛է յաղթ՜ակա՛ն։ թ՛ուրք 

աղաք կր Համերու, կր զգետ՛նե՛ս զայն, կր 

կոխկրտեն, կր շ^ախՀախե՚ւ։։ Անգթութիւնը, 

ատելու թիւէւր մ՛անկական գ էմ՛քի մ՛ր վրայ, 

ոչի՛նչ է/՛",/ "է՛ աւելի պժգալի բ լ լ ա , ) ։ 

Բոցերբ կր լիզեք ւ պատերն ու աոհւիք– 

ներուն վրայ թեթեւ գրասանգներու ձեւով 

կր սողաք։ ու կր սլայթին, եւ աւՐսլերր վեր 

կ՚ելլեն սլայծ՜առութեանբ ՚1՝է^ այ՚հ ա ն ք ՚ բ ֊ 

մ՚աքւ գեղեցկսւթեամ՝ր Յք"֊է իսի օրուան։ 

Ծերունի մ՛ր սրա՛ւ։ կիսագէմ՚քր ՀրգեՀին 

վառ իարքին վրա յ կր ցցուի մ՚արգարէա– 

կա՚1։ երեւոյթով մ՛ր եւ մ՚աղերր Հովա՛ն, 

ձեռքր կր բարձրացնէ ու կո ՀայՀոյէ. 

(/.Ա՚ենք այլեւս Աստուած՜ չունի՛՛Եք,..))։ Ա– 

մ՚ոլ մ՛ր վախէն մ՛եռաւ ւՐեր որոտա Հուննե

րս։ ն առշ^եւ. կի՛նը, կծ՜իկ եղած՜, մ՚տ՚նտրտիկ, 

I ս ւ ս ա Ա՛ ււ ։ս կ ա ձ I՛ ւ Զճերմ՛ակ մ՛աքուր մ՛ազի 

վա^իկներով, տյրը, գէ՚1՝քով ժ՛բ "է՛ ժան– 

տտ/ոտ՚ւ։ իսկ պիտի րնկրկեցնէր։ Պատա՛նի մ՛ր, 

իւելտգտրուած՜, իր բոլոր զգեստներէ՛/։ մ՜եր

կացած^ Էր ու կր պարտէր երգելով. 

Ինծի տարեք հ՚սրիս դռնեն անցուցեք... 

I)՛աո րամն իտալական վանքին որ ծ՜ո– 

վաւիիք։ վրայ կր յառաՀանա յ, ծ՜ովն իր 

կոՀակներովբ մ՚արւ/՚իններ է Աւետեր, որպէս 

թ՜է մ՚երժէր մ՛եղսակից ըլլս՚է ո՜ճիրին։ Ա– 

տոնց մ՚ԷՀ, կի՛ն մր կայ "է՛ այնքան սէինգ 

կառչեր էր <1 ւոնտտրմ՚ի մ՛ր ո։ սի՛ն որ ղայք։ 

Հեար քաշեր անգուքւգն էր տարեր։ 

Սպայ մ՛ր վւ սղոցք։ ինծ՜ի մ՛օտեցաւ. «քյ– 

թ Է ուզես, կրնաս Տէ՚ապիղոն մնալ))։ էն 

մ՚օաիկ ։իող։։։լիկ1՚ն ներս նեաուեցայ իս~ 

կոյ՜ք՛ ա֊ ւիախայ։ Անկից յետոյ այլ 

եւս գոլլա չելայ։ Ա՛յնքոհւ աղ Հիկքւեր, է՛է։ 

սիրուններէն եւ է՛ն Հարուստներէն, ձեր– 

բակալուեցսքէ։ ու քաղաքին տուներէն մ՛ին 

տարուեցան Նաիլ պէյի եւ իթթիՀատի իր 

բարեկամներուն Հաճոյքին Համ՛ար։ Աւելի՝ 

աղէկ է աքսորն իր վաանւէՊւերով... 

իմ՝ երկու թիկնապաՀներս, թորոսեան 

ւՐայրիկր եւ ՀՀուշանբ, երբեք ինձմ՚է չէին 

բաժնուիլ։։ Անոնք յօնքերս ածիլեցին ու 

երե՛սս ւՐանիշի երփնաջուրով (է€1ՈէԱ1՜6 

ճ ՚ ա ւ Խ ) մ՛րոտեցին։ Հիմ՚այ այնքան Հոգ կր 

տանէի տգեւլնալու որքան ատենով աղուոր

նալու։ Տգեղութեանս մ՚ԷՀ մ՛իայն փրկու

թեան յ ո յ ս ։Րր ուքւէի, եւ կս"1՝ պ է ՚ ՚ ՚ ք էր 

մ՚տՀմ՚ե տակտն գառնայի։ Բայց ատիկա կբ 

նշանակէր ան՛ս՛՝իրապէս թ՛ուրքի մ՛ր Հես։ 

ամ՛ուսնանալ։ թող որ ի՜նչքան այգպիսի. 

ներ որ գ ե ռ նոր Հաւատուրաց եղած՜ էին, 

գարձեալ աքսորի ղրկուեցան մ՛իւսներուն 

Հետ։ 

Աւ խոււՐբ խում՛բ, գացին անոնք, &ե. 

բերը ապուշցած՜՝ իրենց Հին Հագուստներ 

րու կապոցներով, կիներր ցաւատանջ ու 

վաքրիկ տղաքբ, որ, իրեՂւց ծ՜րարիկր ու– 

սերնուէ։ վրայ, ճամ՚բորգի /սաղ խաղալ կբ 

կարծ՜էին... ժանտարմներր ղանոնք Հարիւր– 

ներով կր Համ՛ախմ՛բէին։ Աքւտլսք արեւուն 

տակ, քրտինքն ու արցուքւքներն իրարու կբ 

խասնուէին։ Տզեկ մ՛ր երբ պոռար, Հրացա

նի կոթի Հարուած՜ ։/՝բ կբ լռեցնէր զա յն։ 

էլ կարաւանբ յառաՀ շարժեցաւ յորձանա

պտոյտ փոշիին ւՐԷՀ զոր օգբ կր Հան էին 

անոնց ծ՜անր ոտքեր ր։ կ՚անցնէիք։ զինուոր֊ 

ներով սլաՀսլանուած՜ իտալական Հիւպատո

սարանին առՀեւէն, ուր Պ. Կորրինի յ՛"–– 

սաՀատութենէն բաղուկներր կբ գալարէր, 

կատղած՜ ու անճար։ •Բաղաքին գուռր, Հար– 

կաՀաւաքներր տարագրեալքւերուն անցքին 

կբ սպասէին Հաշիւր սլաՀանՀելու Համ՛ար 

անոնց որ այլ եւս քար մ՚բ չունէին գլուխ, 

նին գնելու... «Ջեմ՝ ուղեր որ Հայոց Հոտք։ 

իսկ մնայ Հոս)) րսեր էր կուսակալբ. Արա– 

բիոյ անապատները գացէք եւ ա յնաեղ 

Հիմնեցէք Հայաստանր...».• 

Միւոքգ բեր ւՐեր երբեմնի գրքի սլատ. 

կեր՛ն երր, ուր կր տեսնէինք գերի ժողո– 

վուրգներր՝ արՀառի պէս՝ խարազա՛ններու 

սսլաււնալիքին տակ քշուած՜ ՚էէպ ի Նինուէ 
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եւ գէսլի Բաբելոէւ։ Միեւնոյն աւերեալ 

արտայայաութիւՕՂւ ուէւէխն աՊւոնք, Պա յն 

գժՊւեաեսիլ գէմ՚քերբ, Պա յՊւ սլա շասլաՊւ 

ժեսթ-ր մ՚այրերուՊւ, Պա յՊւ չարութիւՊւր գա– 

ՀԷՃՊյեբուՊւ աչքի՛ն մ՝ էի 

Տրասլիզոն կ՛այրի ու կր ճար՜ճաաի։ 

Տրապիզոն ոչ եւս է։ Ու շրթներս կր 

կրէլՊւէիՊ։ Գրիւէոր Նարեկացիի աղօթքր ւՐա– 

Հու օրուան Համ՛ար. «... Հ$որժաւՐ աՊւկեալ 

ւրՊւէմ՛ գի աՊւկեՊւգան, //արկք,ալ ի խօսից, 

կաշկաՊւգեալ ձեռօք, լքեալ անգաւՐ օք, 

խվւեալ շրթամ՚բք, կավաւցեալ աչօք. . ո– 

ղորւՐելի ահ սիլ , ա շխարելի կերպարա՛ն, 

եղկելի գէւՐք... ցամ՚աքեալ իւսսւ, թօթավւ– 

եալ Տ՜աղիկ, հ՜որեալ գեղ, շիի՚ալ ղաս՛՝բար, 

գա ու արկ ազգարաՊւ, սպառ հա/ աղբիւր, 

թ՜ալկացեալ մ՝արմ՝խն, ժողիյեալ որովայ՛ն, 

քակաեալ աաղաւար, կոաորեալ ոսաք, 

Հաահալ ձ՜առ, սղոցեալ արմ՝աա, թողեալ 

ռւուն. ՀՊւձեալ արա, սաորաիռուզեալ բոյս.,, 

թաղեալ գարշութիւն. ւՐերժեալ աահլի, 

բարձեալ խէթ, աՊւարգեալ կմ՛ ախք եւ 

իբր 1/ւսնսլիասւն առ ոաՊւ կւվսհալ.... : 

ՓՕԼ ՀԱՆՐԻ ՊՐՐՏՕ 

Ք Ր Ո Ն Ի Կ = 

(ձեաաձգելով շարունակութիւնն լւնդՀանուր 

ւս I, սու թ I, անս արդի րոպէի ՝>այ մաաւոր ղոր– 

ծունէութեան ա րաա սա Հ ծ՛անեան բաժնին վրայ, 

կ ուզեմ քանի մր խօսք լւսեչ անցեալ երկու 

ամիսներուն մեր ազգային կեանքին մէ^ սլ ւս -

ա ւս Հ ւս ծ քանի մր կարեւոր դէաՔ^ՐՈԼ– մասին ք  

որոնք ոմանք սրաապնդիչ նկարագիր ունէին, 

այլք ՝ վշաառիթ1տ 

Վշաառիթ գէպքերր քիՀ ժամանակի մէ^ 

իրարու յաէ\որդող մաՀերն են Ամենայն Հայոց 

Հայրապեաին, Երուսաղէմի Պ՝ աարիարք ՚Ւուր– 

եան Սրբազանին , Տօքթէօր Նանս էն ին, Փրօ– 

ֆէսէօր Մարքուարթիս. Պ. Պաարիկ ԿիԼի 

սվէնկեա նի նա եւ այ դ բա դմա մ ե այ ու բազմա– 

վասաակ պաակաոեչի գէմքերուն քով՝ ^*ՐՒ~ 

աասարգ թան՝կադին՝ ուժի մր՝ Տօքթ. Հրանգ 

՚ք՚էպ ա ոլճեանին։ 

Գէորգ ե, ՈԼզդամիա, /"*–/*ճ ոէ՜ ազնիւ 

ն կ ար ա դր ո վ օ ժ ւոուահ , իր ա ղ գն ու եկ եղ եց ի ն՝ 

խորապէս սիրող ու անոնց նուիրուած Հարա– 

զ ա ւս Հայ մրն էր։ Իր Հայրապետութեան շրր֊ 

շ^անր, — ՈԼՐ ամենամեծ յ ո յ Ա ե ր եւ ամենամեծ 

աղէաներ իրարու յա թորգեցին ամենէն 

մրրկալիցներէն եղաւ զոր ճանէցած րլլայ մեր 

սլ ւս ւս մութիւնր ։ 

Պ ալք ան եան պա ա երազ Սև եր ու էէ* ի՚^ո՛ց՛ին՝, 

ան վճռաբար ձեռք առաւ թ1րքաՀ այ գա ար , 

Հայոց ազգային Հաբցր. կազմեց Ազգ, Պ ւս ւո-

ուիրակութիւնր - ան՝ որ նաիւագաձ անուան եզ 

Պօգոս Նա սլար փաշան, անոր պաշաօն յանձ– 

նելով քժրքաՀայոց դէմ վերսկսած Հալածանք

ներու մասին Պերլինի դաշնագիրն սաորագրող 

պեաութեանց եւ ամ երիկեան կառավարու

թեան մօ ա դի մու ւ/և եր րն ել ու Ա խ ոսաացուաՀՏ 

բա ր են ո ր ո գման ց գործ ադրութիւնր պաՀանՀ ե– 

լու գորհր։ Այդ օրերուն, Հ այ կա կան– դա ա ի ղե

կավարման՝ մէչ գործօն դեր ունեցող բոլոր կ ւս ղ -

մակերպութիէ-ններն րմբոնեցին որ այղ դաար 

ո եւ է դրական ու աեւական լուծում Հէր կրր– 

1 1 
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նար գանել առանց Հայաստանի սաՀ մանա էլից 

Հսկայ Ռու֊սիոյ բաբե Հաճ մասնակցութեան, եւ 

յաջողեց ան ււ ուս դիւանա գի ա ու թ եան արա մա– 

ղրութի ւնն երր բարւոքել 1°*՝Րվ> ա ^ ա.ք ա/՛ց Է 

Հանդէպ դ որով եւ ան գլխաւոր պա շապանն 

եղաւ այ դ դա ա ին և իր ա^ակցութի ւնր ա ուաւ 

Ագգ, Պ՝ ատուիրակութեան թավւահ հանքերուն։ 

Այգ ^ " ՚ ՜ է ՚ ք ե ր ր որ կր ձգտէին Թոքա Հայաս

տան ի վեց նաՀանգներուն միացումով վարէա– 

կ ան ինքնա վ ա բութ եա մբ օ ժաուա հ ու եւ րո

պս/կան քօնթրօլի աակ գրուահ յաաուկ ՀՐ/՛– 

^անի մր կազմութեանդ չ Հասան այդ արդիւն– 

ք ին ՚ ^ ՚ ե ր ւ/՛ան ի ոյ եւ թուրք կ ա ո ա վւս ր ութ ե ա ն 

բուռն րնդգի մութ եան պա աճառով, բայց յան– 

գ եց ա ն ւ Պ « գոս Նու պ ար ի գ եր ման կ ա ո ա վա -

բա թեան մօտ բրած էէասնաւոր դիմում-

ներ ուն շԳւ որ Հ ի ւ ՚ շ աա վեր ահ ուած բայց նոր էն 

որոշ նշ ան ակութ իւն ունեց ող ա րղիւնք ի մր, 

այն է Վան—Պիթլիս էրգրում—Տրապիգոն եւ 

Ա վ ա դ Խարբ եր դ Տի ա ր պ էք իր երկու նա Հան– 

գ ախ ո ւ մբ եր ու Հա մա ր ի նչ ի նչ բ ա ր են որ սգ

մանց պայմանագրման եւ անոնց գորհադրու– 

թեանր Հսկել կոէռւահ երկու Եւրոպացի քննիչ

ներու ան ո ւան՝ ման։ Ատոնք , արուահ ՐԼԷաէոՎ 

ռուս դիւանա դիա ութ եան դէպ ի ^ա,ք ժողո– 

վու֊ՐԴՐ եւ. մասնաւորապէս դէպ ի քմ՚ու֊րքիոյ 

Հայաթիւնր բաբե Հաճ վերաբերմունքի -- ան– 

շուշա շաՀագէա րայց մեգ Համար օգտաբեր— 

ուղեգիծն րնդդրկահ րլլա՝լր .՝ եւ գերման ղի՜ 

ւան ա դիա ութ եան որոշապէս ՀակաՀ այ ուղղու

թեան մեղմացումր^ պիաի կարենային դէք^ 

խ ա ղ ա ղ ղ ար ղ աց մա ն շրՀ ան մր բ ան ալ թ՚րք ա -
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Հայութեան, եթէ Հա մա շխարՀային պատե

րազմը եկած կըլլար տակնուվրայ ընել կա– 

ց ո ւթիւնը եւ մեծազ ոյն ա դէտն եր ո ւ ն առ^ եւ 

դնել մ եր ժոդովուրդր։ Պ ատերազմի առաջին 

ամիսներուն իսկ. Գէորգ Ե, վերակազմեց Ագգ. 

Պ ատուի ր ակութ իւն ր, անոր ն ա խ ա գա Հութ իւնր 

դարձեալ յանձնելով Պօզոս Նուպար վյաշս/յին 

եւ այս անգամ անոր սլաշտօն տալով թ/՛վ՛՛՛՛

Հայ դատին աւելի արմատական լուծում մր 

ստանալու Համար խանքեր րներ Ինչ որ ան

կից յեաոյ պատաՀեցաւ — ան Հուն ութ իւն մր 

ղգայացունց դէպքերու— մինչեւ Հայրապետին 

մաՀր. ամենուն մտքին մէջ է, եւ կարելի 

չէ, պէտք ալ չկայ զանոնք Հոս Վերյիշելւ 

Ա յգ արտակարգ տռամին բոլ որ տ ե ս ա ր անն ե– 

րուն մէջ, *հէորգ Ե, իր բարձր պաշտօնր վե֊ 

Հութեամբ , արժանապատւութեամբ ու խղճա-

մտութեա մբ կա տա բող, իր ազգին^ եւ անոր 

դատին Հ անդէպ սրտագ ին Հո գահ ո ւթեա մբ լ ի 

Հայրապետ մր Հանդիսացաւ։ Ոմանք կր մ ե– 

զաղրհն իրեն Հայ կամաւորներու գունդեր ր 

ճակատ երթալնէն ա ո ա Հ է^միածնայ վեՀա– 

*1այրին մէջ Հանդիսաւորապէս օրՀնած Րէ՜ 

լա լր . Հա մա րելով գա յգ ք(Ւուր,լյերր գրգռող 

անքա դա քա գիտական արարք մր։ Ղ՚էորգ Ե, որ 

Պալքանեան պատերազմի շրջան՛ին։ արդէն 

վճռապէս ռուսասիրական ուղղութիւնն րնդ– 

գրկած էր, այգպիսի շրջանի մր ուր Հայ ժո

ղովուրդի և Հա յ դատի ճակատագիրր Ռուսիս յ 

եւ իր դաշնակիցներու յաղթանակէն կա խ– 

ուած էր%
 ուր1*շ %է*Րա լէր ^ՐսաՐ վարուիլ։ Ան 

այդ ժեսթով ցոյց կուտար Ռուսիոյ Հովանւոյն 

տակ գտնուող Մայր-Աթոռին սրտակցութիւնր 

ռուս գրօշի տակ կռուող Ե ո վկա սեան Հայ կա

մա լորն եր ուն եւ ատով կր յա յ անէր անգամ 

մր եւս թէ Ռուսի ո յ զէնքերու յաջողութենէն 

կր սպա սէր իիրքաՀա յաստանի ագատումր։ 

Հա յրապետր իր օր Հնութեամբ կր նուիրագոր– 

ծէր արդէն ինչ որ Ռուսիոյ եւ ա ր տ ա սա Հ մա

նի գրեթէ բոլոր Հա յերր կ՚րնէին այդ պա֊ 

Հուն։ Ատիկա բնական պէտք է թուէր թուր

քերուս, որ իրաւունք պիտի ունենային գրր– 

գրռուելու միմիա յն եթէ Պոլսոյ Հայոց Պատ֊ 

րիարքր ա յգպիսի ժեսթեր րնելու ելլէր։ 

Գէորգ Ե. իմաստուն վարքագիծ մր որդեգրեց 

Համա յնավար րեժիմի Հայաստան մտնելէն 

ի վեր եւ զայն անշեղ պաՀեց մինչեւ վերԼր։ 

թ՛էպէտ այդ րէժիմր Հակակրօնական ոգի ու

նէր եւ Հա յոց Հա յբասլետական աթոռին ա– 

ռքսնձնաշնորՀութիւններն ու գործ ունէութեան 

մի^ոցներր կր սեղմ էր. ան գնաՀատեց՝ բարձր 

ու Հեռատես ազգասիրութեամբ մր է՛*1՛ ̂  "Հ՛ 

այդ բեժի մր կր բերէր գրական՝ Հա յաստանի 

ժողովրդին եւ ա մբոգ^ Կ ո վկա սի Հա յութեան, 

խա ղա զութ իւնր , ա զգա յին լեզուի ու մշակո յ– 

թ ի տիր ա պե տ ութ իւնր, շին ա ր ա ր տ կան բեղմ-

նաւոր Գորհր, ա զգայ ին ճա րտա րա րուեսաի 

ստեղծումր է եւ իր սրտառուչ կոնդակներով 

Հրաւիրես ա Ս՛՛րող ջ ա շխա րՀ ի Հայ ութ իւնր օգ

նել կառավարութեան այդ Հայրենաշէն գործե– 

րուն մ էի Ան խոր հ երութեան մէջ է որ վախ– 

ճաներ է, երբ այլ եւս անկարող էր անձնապէս 

կարեւոր դեր մր կատարելու, բայց այդ մե

ծարոյ Հովուապետին մաՀր յարգալից տխրու– 

թ իւն մր մ ի այն կրնայ պա աճառել ամ էն ազ

գասէր Հայ ու։ Լուսաւորչի Աթոռր– անշքացածդ 

աղքատացած, բայց կանգ ո ւն ու կ են դանի 

մնացած է շնորՀիւ իր խոՀական քաղաքակա

նութեան^։ Եւ Հայ ժողովուրդր արտ ասա Հման ի 

մէ^ ուրախ ութ ե ամբ իմացաւ որ ԽոբՀ. Հա

յաստանի կառավարութիւնր որոշեր է ^ո
էքէ 

տ ս։ լ էջ մի ա հ ն՝ այ Ս ի արան ու թ եան Հ այրա պե

տին թ ա դումբ կատարել աւանդական Լ՝ՔՈՎ 

ու մանաւանդ թէ ան տրամադիր է արտօնել 

որ Հ այ րա պ ե տ ին յա^ո րդն րնարուի ր սա այն 

կանոն։ւսգրութ եան ղ ո ր Հանգուցեալ Հայրա– 

պեան^ ու Գերագոյն Խ ո րՀուրդր գծած էին քա– 

ն ի էէ՚ր տարի ա ռա ջ եւ որու Հ ամեմատ նո ր 

Հայրապետը պիտի րնարուի՝ րսսւ Հնաւանդ 

սովորութեան՝՝ Հայաստանիդ Կովկասի եւ ար– 

տասաՀմանի րոԷ՛՛ր կարեւոր թեմերու պատ

ուիրակներուն մասնակցութեամբ։ 

՚իուրեան Ա րբաղանի յանկարծական մա

Հր կսկծալի դ ժ բա զգութ իւն մրն Էր ոչ մի այն 

Եր ուս աղ Էմի Հայկական մեծ Տան. այլ բ ո վա ն -

դակ Հայ ազգին Համար։ Ան ծանր Հիւանգու– 

թեամբ մր տառապեցաւ երկու տարի առաջ, 

ր ա /ց վի ր ա բո ւժ ա կ ան գործոգո ւթ եան ենթ ա ր– 

կ ու ել էն յետ ոյ ՝ թէեւ ք ի չ մր տ կ ար եւ ս ա իւղ

ուած զգոյշ ապրելու^ կր կարծուէր թէ այլ եւս 

զ եր հ էր վտ անգ է ։ Տր ուած ըչչալով իր Հզօր 

կագմուածքը եւ իր տարիքր որ գեռ ծայրա

գոյն ծերութեան չ էր Հ ասն եր, կր յուսայինք 

որ ան դեռ գոնէ տասր տարի կ*ապրէր։ Ու 

պէտք էր ապրէր, ան դեռ շատ րնելիք ունէրա  

իր ուժերուն է տաղանդին^ լրո ւթ ե ա ն մէջ էբ: 

Ան քիչ կր գրէր, Ր՚՚ՀեԳ ադամանդէ էր իր 
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ԳՐէէԼՀ* եւ֊ ինչ որ անկից կչլ կաթէր. բարձր 

ու կատարեալ գրականութիւն էր։ Ե՚նչ Հոյա

կապ է Լեր էին իր երկու, վեր Լին արտագրու

թիւնն երր դ իր յոբելեանին աոթիւ Գէորգ Ե. 

Ամ են այ ն Հ այ ույ Կա թ ողիկոս էն ի ր են ուղղուած 

օրհնութեան կոնդակին իր տուած գրաբար 

պատասխանը ( եւ Երուսա ղէմի Պատրիարքա

րանի մ եհ գա՛Հ լիճ ին մ ԷԼ կատարուած յոթելի– 

նական Հ անգէսին իր արտասանած ինքնա– 

դատման ճառր։ Ա յդպիսի ոսկի ուղեղ մր, 

այդպիսի մա քուր սիրտ մր՝ բովանդակ ազգի 

մր սէրն ու յարգանքն իր վրայ կեդրոնացնո գ^ 

մ ենք շատ չ ենք ո ւն եց ած։ Ան ո ր գ֊Հք ո ւթ ի ւնն 

իսկ Հ սլարաութիւն մր եւ ուրախութիւն մրն 

Էր մեր ժ ո զո վ ր դին Հա մա ր։ Ան քաոսի մ ԷԼ* 

խղճալի աԳէկման Ժ՚ԷԼ9 աւերիչ սլառակտման 

մ ԷԼ գտաւ Ս. Հ^ակոբեանց Վա^ՔՐդ ^*ւ իր 

պատրիարքական շրԼանր եղաւ՝ ինչպէս եւ 

կր սպա սէինք ՚ վերականգնման շրԼան մր։ 

Պ էաք էր կատարեալ Համ եր աշխ ութիւն Հաս

տատել Ս իաբանութեան մ ԷԼ* իր վրայ ճնշող 

վտանգաւոր դատերու մգձաւանԼէն ազատել 

վանքը՝ անոր տնտեսական կացութեան ամ

րացմանդ անոր պարտքերու աստիճանական 

ԼնԼ ման ճամբան Հարթել ու Հ ա մար, պէտք էր 

Ա՛յգ վանքր գարձրնել նոր էն կրօնական, կր Ը՜ 

թական, գրականք ազգային կենդանի ու մեծ 

վառարան լ1ի–> ժառանգաւորաց վարժարանր 

զօրացնել, վերանորոգել եւ զայն գարձրնել 

զարգացած գիտակից եկեղեցականներ, ազդե

ցիկ Հոգեւոր առա Լնոըգներ Հասցնելու կարող 

Հաստատութիւն մր ( /// ՚յնքան ան Հրաժեշտ 

մ եր ժ ո զով ուր գին՝ որուն մէկ ստուար մասը 

ցրուած է աշխար Հիս ամ էն կոգմր ք ան

տէր ^ առանց պաշտօնապէս ճանչցուած ազ

գութեան , եւ որուն Համար ազգային թանկա

գին կապ մրն է գեռ եւ պիտի Աէէայ երկար 

ա տ են Հ այ աստ ան ե այց Եկ ե զ եց ին^ պէտք էր 

վերսկսիլ Ս. (է ա կորեանց վանքր գարձրնել 

Հոգեւ որ ո ւ խ տատ ե գի 9 ո ւր ո չ մի այն իբր 

քրիստոնէութեան աղբերակին այլ ե իբր Հայ

կական Հին մեծութեանց սխրալի պաՀպանա– 

վայրի մր՝ երթային գունդագունդ Հայ Հաւա

տացեալներ ինչպէս րրեր էին դարերէ ի վերկ 

պէաք էր ման ա ւան դ զայն գարձրնել ոլՐԻՀ 

Աէ Ղ,ազար մը9 ՝>այ գրական ու բանասիրա– 

կ ան աշ խ ա տ ու թ եանց մ ե ծ կ եդր ոն ավայրեր էն 

մին։ Այս ԲՈԷՈՐԷԼ սկսած էր կատարուիլ եւ 

յաԼոզապէս յառաԼ կր քալէր՝ շնորՀիւ Գուրեան 

Պատրիարքի անձնական Հեղինակութեան, իր 

Հմտալից ու Հմայիր գործակցութեանդ ինչպէս և 

իր կրօնական ու աշխարՀական աԼակիցնե– 

րուն աշխ ատ ու թեանց։ Իսկ Համերաշխութիւ֊ 

նր Մ իաբանութեան մ ԷԼ Հաստատուած էր 

արդէն այն րոպէէն երբ Գուրեան Սրբազան 

Պատրիարք րստրուեցաւ ամբողԼ Ս իաբանու

թեան ք"*–էսվր, ան Հաստատուած էր իր սի

րելի ու պատկառելի անձին շս*֊րԼլԼ։ Գեռ ա– 

տեն մր իր ներկայութիւնը պէտք էր ա
է/Դ 

Հաստատութեան գլուխ ր ՚ որպէս զի սկսուած 

խսշոր գործր վերԼնապէս ամուր Հիմերու վրայ 

դրուէր եւ Երուսա ղէմի աթոռին վր՚սյ ՒՐ^1  

պէս Պատրիարքի մր յա Լոր դե լու դժ ուա բու

թիւն ր մ եղմանար։ Բայց էար ԲԱԴԴԱ ուՐՒւ՝ 

կերպ տնօրինեց. Հիւանդութիւն ր քնացեր Է 

եղեր, բայց ոչ մեռեր* ան յանկարծ վերաբոր

բոքեր Է ամենաբուռն կերպովդ եւ քանի մր 

օրուան մ ԷԼ զայն զգետներ Է։ 

Որոշ չափով մխիթարութիւն մրն Է մեզի 

Համար9 որ այդ դժբաղդութիւնր գէթ պատա– 

Հեցաւ Գուրեան Ա ր բա զան ի յ իոն ամ՝ եակի յո

բելեանին վեՀաշուք Հանդիսութիւններէն յե– 

տ ոյ դ որոնց մա սն ա կցեցաւ ա մբ ողԼ Հայ ազ գր1  

պանծացնելու Համար իր ցեգային առաքինու

թեանց բարձրագոյն ներկայացուցիչներէն 

մին։ Գուրեան Ս րբագան րնդուն եցաւ լիա

լիր բա ր ոյ ա կան վա րձա տրութիւնր իր բաս

մա մ եայ ազգանուէր ու օր Հնարեր գոր ծունէու

թեան ք ու շի Լա ւ իր ժ ողովրդի կոգմէ Հանդի

սաւոր ա պէս ու միա Հազոյն ա ր տ այ այ տ ուա ծ 

սիրոյն ու մեծարանքին քաղցր "՚ արդար 

խունկովր պա շարուած։ 

Կրկնե՞լ Հոս ինչ որ րսինք արդէն, ինչ որ 

ազգին բոլոր բերաններն րսեն՝ իր յոբելեա

նին առթիԼդ անգամ մր եւս մատնանի՞շ րնել 

Հանգուցեալին բազմազան արժանիքները որ՝ 

բաց ի Պոլսոյ Պատրիարքութեան կարճատեւ 

անյաԼոզ շրԼանէն՝ այնվ»ան գեղեցիկ ու բեղմ

նաւոր ձեւով յայտնուեցան իր կեանքի ու 

գործունէութեան րնթացքին, ի՞նչ Հարկ։ Մեր 

ազդին բոլոր գիտակից ուժերը՝ այդ ամէնը 

արդէն լաւ դիտնալնուն Համար է որ միազան 

անոր յոբելեանին տօնին առթիւ անոր Հան

դէպ միեւնոյն աղապատանքի աղաղակն ար

ձակելու։ Ե նչ Հարկ մանաւանդ^ երբ իր լա

ւագոյն աշակերտներէն մին, թ՛որգոմ Սրբա

զանդ որ ինքն ալ մեծ եկեղեցական մը, բարձր 

գրագէտ մրդ Հոգեւոր րնտիր առաԼնորգ մը 
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եւ ներշնչեալ բեմ՛բասաց մրն է, Գուրեան ի 

վրայ «Արեւ» ի մ ԷԼ Հրատարակած իր մագիս– 

աբական յօդուած ա շա րքո վ որուն Հասարի 

ձեւով երեւումր աւելի քան երբեք ցանկալի 

է Հիմայ արգէն սլա ա ուա կան օր էն կատարած 

է այգ գոբծր։ 

Միաբանութեան մէԼ կան ներՀուն ու 

փորձառու անձնաւորութիւներ, որոնց ամե֊ 

նէն Հեղինակաւորր. տարիներէ ի վեր վան

քին ա՛յնքան գիաակից ու ան խոն Լ անձնուի– 

րութեամբ ծառայող, Մ ես րոպ եպիսկոպոս 

Նշան ե ան, տեղա պա Հ րնարուեր է՝ արդար 

րնտրութեա<Րբ մր֊, եւ գրեթէ միաձայնու

թեամբ, ինչ որ Միաբանութեան մ ԷԼ Համե

րաշխութեան պա Հ պան ման բերկրառիթ նշանն 

է. կան Հոն երիտասարդ ուժեր, ժառանգաւո

րաց վարժարանին առածին Հունձքը, Հայ Ե– 

կեղեցւոյ վաղու ան յ ո յ ս է \ ։ Միաբանութենէն 

կր սպա սուի ընել Հոգատար պետութեան 

մօտ Հարկ եղած դի մուէքԱեր ր որպէս գի Երու– 

սաղէմի ^1ՈՐ Պ ատրիարքր րնտրոլիյ ոչ 

իբր տեղական վան ա Հ այր, այլ իբր առաքե

լական Համազգային աթոռի մր գաՀակալ։ 

Ու կր յուսանք որ այղ րնտրութիւնր պիտի 

տայ մ եզի բ՛ուրեանի արժանաւոր յա չորդ մր 

որ կարենայ շարունակել անոր սկսած ԴՈՐ^Ա. 

որ իրենց այժմ եան բարձրութեան վրայ պաՀԷ 

Սիոն կրօնական ու բանասիրական մեծարժէք 

Հան գէս ր եւ ժառանգաւորաց վարժարանը, ո՛

րոնց Համար այնքան թանկագին աշխատակ– 

ցութիւն մր բերաւ՝ Հանգուցեալ Պատրիարքի 

կոդ.րին՝ Ոաբգէն եպիսկոպոս Կ իւլեսերեան 

/ այսուՀեաեւ Կիէիկիոյ Կաթողիկոսին աթոռա

կից ե անոր Ս ուր իոյ մէ^ կատարելիք կրօնա

կան ու կրթական նոյնքան կարեւոր գործին 

ա Լ ակից Լ վարէ վանքին տնտեսական դժուա

րութեանց վերջնական լուծման վււսվ/ուկ Հար– 

ցր, Հմտութեամբ ու ճաշակով Հսկէ Բուրեան 

Ս՛ ա տ են ա դար ան ի շէնքին կառուցման 1ւ ՛հա ր– 

եան մատենաշարի ծրագրին իրականացման 

ինչպէս եւ այլ կարեւոր Հ ր ա տ ա ր ա կո ւթ ե անց 

որ կր ս սլա սուին՝ Ս, Տա կորեանց մ եծ Տունէն՝։ 

Պ էաք է Հաւատք ունենանք Ս ի ա բան՝ ութ եան 

ա զղա ս ի բ ո ւթ ե ան եւ Համ ե ր ա շխ ութ ե ան վրայ 

եւ օգնենվ» անոր այս գործ ին մ ԷՀյ 

՛հուր եան՝ Պ ա արի արք ի մա Հ էն քիչ օ ր ետ

քը գնաց անոր միանալ Պ, Պատրիկ Կիւլ– 

պ էն կ եան, որ ան ալ Պոլիս եր կ ա ր ա տ են տ ե– 

սակ մր աշխարՀական Պատրիարք եդած էր ե 

որ ա ր ա ա ս ա Հ ման՛ ի մ ԷԼ կր շարունակէր ւ/եալ 

ազգասէր մ եծ ատ ունի օրին ա կ ելի ա ի պա բ մր1  

ի՛1–՛ չ պ ի ս ին Հետ զ Հետ է դ ժբ ազդարար Հազուա

դէպ կր դառնայ մ եր մ ԷԼ* Կ իւլպէնկեան Հայ

րենասէր ու մեծագործ գերդաստանին ամենէն 

Հզօր դէմքերէն մին էր ան. Պոլիս՝ ատենա

պետ եղած էր Ազգային Հիւանդանոցի Հոգա– 

ՊԱՏՐԻԿ ԿՒՒԼՊԷՆԿեԱՆ 

բա ր ձութ եան, ան՝ դա մ Արմաշու ՚հպրեվանքի 

եւ Կ ե դր ոնական՝ ու Սան ա սար եան՝ վարժա

րաններու խնամակալութեանց, Իզմիրլեան 

Պատրիարքի օրով՝ անդամակցած էր Պոլսոյ 

Ազգայի*–՝–՝ */•/// ղաք ական՝ Ժ՛ ո զովին։ Ազգօգուտ 

ամէն՝ Հիւաարկութ եանց կամ գործերու նիւ

թապէս առածին աջակցողներէն մին եղած էր 

միշա, եւ իրարու , ք ա Ր Դ ո ո Պատրիարքներու 

անպաշտօն մեծագոյն խորՀրգականներէն մին 

Հանդիսացած։ Աւէ՛ եր ի կա Հաստատուէ, լ Է յ ե տ ոյ. 

իր եղբօր՝ Բարութ իւն Կիւլպ Էն կ ե ա ն ի, եւ Գ ա -

րակէօզեան Եղբ այրն եր ուն Հ ետ, Բար ե գործա– 

կ ան ի րնդլ այն ման ու զօրաց ման նպ ա ստ եց, 

ա^ակց եց ա ւ Ամ եր իկեան /*իլ ի ֆ ի ն, եւ իր ա– 

նունր միշտ տեսնուեցաւ ազգային Հ անգան ա– 

կութեանց ցուցակներուն գլուխր։ Երր ատե

նապետ իր Հանգուցեալ եղբօր Կիւլլապի Կիւլ– 

պ էն կ ե ա՛յլ ի կ ա ա կ ա կատ ար Հ ա ս տ ա տ ա թ ե ան -
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ան Հի Ահ եց Ա ել ան իկի մ Է^ վ սւ՚րժա ր ա՚/ւ մր 

զոր անձ ա մբ ա I. ււ՚՚ւ ել ու եւ֊ րնգլայն ել « ւ , զար

գացնելու Համար անցեալ աարի ուղեւորուե– 

ցաւ. (Հունաստան, նոյն ւսռթիւ քննելով նաեւ 

Մ ակեդոնիոյ գաղթականներուն Համար իր 

նախաձեռնութեամբ կատարուած Հանգանա

կութեան բաշխման դործբ։ Ան մաագրութիւն 

ուն Էր նաեւ Ա ել ան ի կ Էն անցն իլ Հ ալ Էպ 

ուր արդէն ՀիԱհած էր ի յիշատակ իր կնոէԼ 

մայրանոց մր եւ ուր կ* ուզէր ՀիԱեել գ՛զրոց 

մր ք բայց Ի^՚Ք Դ էնք ր յոգն ած գգ ալ ո վ ՝ այգ վւ ///-

փաքին իրագործ ոււէ՚ր յետ ա ձգած էր ներկայ 

ա արու ան։ 

ց ան կ ար ն ա ե ւ երթ ալ Խ որ Հ ր գ ււ/յին 

Հայաստան եւ Հոն եւս կրթական Հաստատու

թիւն մր ստեղծ ել ։ Այգ ազն իւ փա փ ա,ր եր ո ւն 

իր ագործոգն երր սլի ա ի բլլ ան ա նշ ուշսւ իր 

3 ար ո ւթ ի ւն ե գ բ այ րբ Հ իր գաւակն երր 1 որ նոյն 

զդացոււքեերով ա ոգոր ուա ծ աւլէ» իւ սիրս/եր են է 

Պ ս՛արիկ Կիւլսլէնկեանի վերջին գործն եգաւ 

Խրի լք եան Հայրիկի գրական երկերու աւէ՚բոդ– 

2 ակ ան Հ աւ ավչ ա ծ ո յին Հ ր ա ա ա ր ա կման ս ա ա ա– 

ր ել ր , կո թ ողակ ան գործ մր որ ւգաաիւ կր բ ե– 

րէ թէ՛ այգ վեՀոգի մեկենասին եւ թէ՛ ա յ դ 

գա գա վւ ար ն իրակ ան ացնոգ Հ այ Կ րթ ա կ ան 

Հ ի ւ/// ար կ ո ւթ եան։ 

ՀԼա ր գա ց ե ա լ եւ արդիական մ եծ առետրա– 

կ ունի, ճշ մար իա ք» ԷՆ ԹլլքէՆ ի, ե Հ արագաւո Հ այ 

ազգասէր բ ար եր ար ի աոՀ մի կ ա ի սլա ր մրն է 

որ կ անՀեւոանայ իրմով։ 

Տ °քթէ°ր Հրանա ՝/• էպ ա պճ ե ան կր բաժ

նուի մենէ երեսունեւեօթ ա արեկան Հասակին 9 

իր Հեա ա անելով այնքան մեծ խոստոււքեեր 

զոր կ ՝ ե բաշխ աւորէին իր արդէն ք՛ "կ երեւան 

բեր ահ մա աւոր ձի րք երր գ բ՛որ ոյ ա կ ան յ ա ա -

կութիւններր եւ իր կաաարած գործ երր։ 

աւ՚Հին գրպանր ՝՜2() աո լար ունենալով էնկիւ– 

րիէն Ամերիկա ինկած քսանեւմէկ ա արեկան 

երիտասարդ, ան պողպատէ կամքով, անՀուն 

ու ան վՀաա զո Հո ղութիւնն եր ո վ, անխ ոնէ\ աշ -

խաաասիրութեամբ ու Հն ար ամ իա չարքաշու– 

թեամբ յաջողած էր Հարվարաի Համալսարա

նին բժշկական ֆաքիւլթէին րնթացքն աւար

տել եւ առնել բժ ի շկ-վի րաբոյժի վկայական։ 

Յետոյ պաշտօն էր գտեր մէկէ աւելի ամե– 

րիկեան կարեւոր Հիւանդանոցներու մ էի Ան 

սաՀմանուած էր ամերիկաՀայ մեծագոյն բժիշկ

ներէն մին դառնար ^ույց իր փառասիրու֊ 

թի ւնր յաջողած բժիշկ մ՝ րլլ "՛Լ "՚ ^*ւ իրեն 

փ այ լուն դիրք մր շինելուն մ է^ էէրՀ ան բո

ցավառ ա զգա ս ի ր ո ւթ ե ա մբ լի Հ այ մրն էր. 

կ ուզէր մասնագի ա ա կ աԳւ Հ մա ութիւն ա մբ ա ֊ 

Ր ^7» Դ է Ր՛Ք ե տ ի րոյն ալ, ն ի ւթ ա կան մի ^ ոցն եր 

ունենալ ՚ իր ազդին ծառայելու Հ ամար։ Ան 

կ ուզէր նախ՝ ծառայել իր գր^ով, եւ ան շատ 

լ աւ գրոգ մր յայտնեց ինքզինքր. յօդուածն ե֊ 

ՏՕքԹ. ՃՐՍԼՆԴ– ՔԷՊՍԼՊՃեԱՆ 

րր զոր Հրաաարակահ է « Ազգ» ին ^ «Պ աՀակ »ին, 

((Կոչնակյ)ին եւ «Պայքարեին մէ^, անթ երի 

Հայերէնով մր գրուած են, կուռ ու յսւոակ ո– 

ճով մր , եւ մի շ ա դագ աւի արով Հ ար ուստ ք ա– 

մո ւր Հա մոզս Լ այ եր ու վր այ յ եց ած, Հմտ ալ ից ո ւ 

փաստացի։ Ան էլ ուզէր նաեւ ծ ա ռայ ե լ իբր 

քաղաքականէ ԳոՐ^Էլ՛ ո/ն ւդատեՀասլաշտ Հէ– 

զոքներէն, ամենուն Հետ աղէկ Րէէա Լ ուգող– 

ներէն, ո եւ է խն՛դրոյ մէ^ սեւն ու ճերմակր 

արիաբար ^ոկելէ եւ յստակ վճիռ արձա– 

կ ել է վախ ցողն եր էն էէր. յ ոյր ա ծ էր /Ռամկա

վար– Ագ ա ա ա կա՛հ կուսակցու թ ե ան ք ե Լ ա *1ւոր 

ամենէն անվախ, անշահախնդիր ու ի/անգա– 

վառ զինուորներէն մին էր։ Ան կ՚ուզէր վեր– 

2^ ա սլ էս ծառայ ել իբր Ր°Լէլկ։ Պատ եր ա զ մէն 

յետոյ, զինադադարի Հր2ա^ւինյ ան ամենէն 

թանկագին ա ^ս/կցութ իւնր բերաւ Կիլիկե ւսն 

Գա ր ման ա տ ան Հ իԱե ա ր կութ ե ան ծրագրին ք ո֊ 

բուն Համար /Իամկավար կուսակցութ իւ նր 

նուիրեց ամէն կերպ օգնութիւն։ Ինքն էր 
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որ այդ հ լ/ագրին շուր՛ջ Հ ա ւէ՚ախ մրեց Հ այ 

եւ ամ եր ի կ I, ա՛ո կ ար եւոը ուժեր, կր ց անկար 

այգ գար ման ա ա ո ւնր բ ա ր ձ րա ցն ել արգի ակ ան 

մեթոտներով մ եհ Հիւանդանոցի մը, ուր մտա– 

ԴՒՐ ԷՐ Է՚1ււ՚Րէ։ Է Ա 1 լ երի՛ալ ծառայել% գժրաղդ 

գէ՚քքերր, "ր Կիլիկիան ւիակեցին^ մեր առջեւ, 

թոյլ էաոլ է**1 ա յ Գ հ ր ագրին՝ լի ա կա ա ա ր իրա

կանացումը։ քքետոյ, երր Խ, Հայասաանի Կ ար

՛՛՛իր Խ ա չի նախագո/Հ §օքթ Կամսարեան, 

Կարէն Մի,լչայէլեանի եւ Գ, Վա լ/գան ե անի 

Հեա, գնաց Ամերիկա /իրուիականաի ւգաոյա 

մ՝ րնել , <Տ օքթ, ՝/՝ է/գա պճ եան, որ ար գէն իսկ 

իրեն գիրք մր սա եղ հ ահ էր, յանձն առաւ ա– 

մէն ինչ 1^ոԴՈէ֊լ եւ երթալ Հայասաան ն ուիր՛ 

՚ուիլ Կ արմ իր Խ ա չի գորհ ունէութեան աջակ

ցելու։ Իժ՛ Ամերիկա գանուած միջ՚՚ց/՚ս, ամիս

ներով ան իր վ իգային կր սպա սէր՝ մ եկն ելու 

Համար գ կ ոԼղէր նախ երթալ ուսումնասի

րել Հայ ա ս ա ան ի Հիւանղ անոցներու կազմա

կերպութիւնը, նշանակել ինչ որ անոնց կր պակ

սէր՚, դառնա լ Ասէ՛Է(րի կա, գինք յարգող ու սի– 

ՐՈԴ Ամ երիկեան բժշկական շրջան ակն եր ուն 

մէջ ա շ իւ ա ա ի լ օժանդակ ք օմիթէ ժ՚ր կագ֊ 

մ ել ււ ւ , նիւթական օ գն ո ւ թ իւն ձեռք բ եր ել եւ 

ձ եռք երր լ եցուն դ ա ոն ալ Հ այ ասա ան եւ այլ 

եւս Հասաաաուիլ Հոն ու իր ամ եր իկեան ար

դիական վիրա բոյժ֊բժ ի շկի գորհ ակց ութիւն ր 

րերել Հ այ ասա անի ժո ղ ո վր գին առողջո ւ թ եան 

պ ա Հ պ ան ման ու գարդ աց ման ա շ խ աաող մա //-

նա գէտն եր ուն։ « Վիգայ»ի բարդ ձեւակերպու

թեանց ամուլ երկարաձգումը զինք սաիպեց 

անորոշ ժամանակով յեաաձգել այղ. հրագիրր 

եւ նոբէն կապուիլ ամերիկեան Հիւանղանոց– 

ն եր ու։ Վ եր ջին^ աա են ն երր ան իր ա մբ ո ղ ջ ե– 

ռանդր նուիրահ էր նպասա ել ու ղօբաց մա նր 

1հա մկա վա ր-Աղա ա ա կան կուսակցութեան, զոր 

կր նկաաէր՝ իրաւ ա մբ՝ իրր այժմեան Հայաս

տանին ամ են էն ա մուր նեցուկը ա րա ասա Հ՛

ման՝ ի մ էջ, ուրեմն եւ իրը ա զգա ս ի ր ա կան՝ ա– 

մենէն ի մա սաուն՝ եւ արդիւնաւոր հրագիրն՝ 

ո ւն եց ող քաղաքական կ ա ղ մա կ եր պ ո ւ թիւնը ։ 

՛հեռ շաա բա րի, բարձր ու լո՚֊լ՚ջ ղ որ հեր մ եր 

ժողովուրդր կարող էր սաանալ այղ աղնուա– 

ււ ի րա եւ կրթուած Հ այ էն։ Անգութ բաղդր 

յանկարծ խորաակեր էգ աւա՛ղ, այղ սիրուն ու 

բ եղ ուն կ հանքը ։ 

ԱնՀեաացած այս Հայ դէմքերուն Հեա, 

մենք ցաւն ունեցանք վերջին երկու ամիսնե

րուն ընթացքին կորսնցնել/// երկս՛ օս/ար 

մեծ ու անկեղծ բարեկամներ մեր աղղին, 

Տօքթ, Նանսէնր եւ Փբօֆ. Մ արքուարթ ր։ 

Այո վերջնոյն վրայ կր Հրատարակենք 

( Լ ն ա ք ՚ փ տ ^ ներկայ թիւին մէջ մասնաւոր յօգ

ուտ ծ մր ղ որ մեր խնդրանք ո վ գր եց անոր 

գործը մօտ էն ճանչցոգ եւ անոր արժէ,ըր ձեռն– 

Հասօրէն դատելու կարոդ Հայ գի ա ուն />//, Հ. 

Ներսէս Ակին եան։ ԱՀ ագին է աշխատանքր 

զոր կատարած է այդ գերման գիտունը, ի^՚է– 

պէս կը տեսնուի այգ յօդուածէն, ուսուէէնասի

րելու Համար ժ՛եր ցեղին պատմութեան գեռ 

շատ քիչ լուսաբանուած զանազան մ/սսերր, ե 

իր ուսոււաասիրութիւններր, անՀուն Հմտու

թեան մը վրայ կրթ ընած է ղեկավարուած Էին 

խ որա թ ա վւ անց յս տա կա տես մտքէ մր։ Ս ո լռ

ուելով մեր ա նց հալին մէջ, անիկա Հ ոն մ եր 

ցեգր սիրելու եւ յարգելու գինքր մղող իրո– 

ղութիւններ գտած է, եւ իր Հայասիրութիւնը 

գի տա կից ու պա աճա ռաբան հա լ էր, ո չ մէկ 

Հ այ ա ւ ել ի խ որ ին սք ան չ աց մա ժ՚բ չ է խ օսա ծ 

IV ա շթոց ի եւ ԱաՀակայ փրկարար գործին վը– 

ր այ, ո րվչ ան Սա րք ուա րթ ՚ Հ այ գրի գի *-1" /՚^* 

նուիրած իր ուս ու մնա սիր ութ եան մէջ որուն 

Հայերէն թարգման ութիւնր Հրատարակած է 

Վիենն այ ի Մ խ իթարե ա ն Ս՛ի ա բ ա ն ո ւթ ի ւ նը ։ 

Իր տպու ահ գործ երուն մէջ կան ուրիշներ ալ 

որ Հայոց պատմութեան նուիբուած են կամ ա֊ 

նոր նուիբուած Հատուածներ ունին, իսկ կան 

նաեւ իրմէ մէկէ աւելի աշխա ա ութ իւնն եր ՝ 

այ ղ ն ոյն նի ւթ ին վր այ ՝ որ դեռ անտիպ կր 

//նան։ Երանի՜ թէ գտնուին Հայ մեկենասներ 

որ օգնեն Վիենն այի Մ խիթ արեանց այդ բոլոր 

գործերուն բնագիրն ու Հայերէն թարղմ/սնու– 

թի ւ նր Հ ր ա տ ա բ ակ ել ու : Ան ոնք թ ան կ ա գին 

նպաստ մբ պիտի բերեն ժ՛եր Հին պատմութեան 

լուսաբանման կալ/նոր զոլ/ծին։ Մեծ գժբա/լդու– 

թիւն մրն է ժ՛եր ազգին Համար որ մեզ շա

հագրգռող այդպիսի աշխատութեանդ մէջ 

մխրճած մեծարժէք այդ գիտունը ապուշ ար

կածի մր գոՀ երթալով ա՛յնքան վա/լաժ///մօ

րէն կենազրաւ է եգեր։ 

Գիտուն մրն էր նաեւ ամէն բանկ առաջ՝ 

Տօքթէօր Նանսէնր9 զոր Հիւսիսային բեւեռի 

իր քննական յանդուգն ու ղեւ/ւրու թիւ ննհրր 

տիեգերաՀոչակ դէմք մր ղարձռ/գած էին։ ե՛ւ գի

տունի ՀիԱնաւոբդ լուլ՚ջ ու ամուր բարեկամու

թիւն մրն է որ ան ալ նո/իլ/ահ էր մեր ազ~ 
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զին։ Ար գէն իսկ շ ՛է՛ ա ոնց Նոր վեկի ոյ Հ այ ա սի

րական շարժման մասնակից դ Ազգեր ու. /Ընկե

րութեան կագ մա ծ Գաղթ ա կ ա ն ա կ ա ն ,՚7 ա ն ձ էւ /// -

ժ ո գովին նախագահ անուան ու. ել Էն ի վ եր՝ ա ն 

դարձած Էր ոչ միայն Տայ չ ինչպէս եւ ռուսք 

գա ղթ ականներու, նախախնա մութ իւն ր ք այլ եւ 

Ազ գա ժողովին մ ԷԼ Հ այ ժ ո ղ ո վրդի, Հ այ զ ա ա ի 

վե Հանձն ո Լ արի պաշապա ն ր : Ար ւո ասաՀ ժ՚ա ն ի 

ւք ԷԼ ք7Ր"*–աօ ու անաէր Ահ ա ց ա ծ Հ այ զ ա զ թ ա– 

կ ա նն եր ո ւն ի ր ա ւ ա կան անորոշ կա ցու թ ե ան 

ան ա ան ելի Հետեւանքները մեգ /է՛ացնելու , գէթ 

որոշ շ ր Լան ի մր մ ԷԼ ա ն ոնց նոր մալ կ ե անք ի 

պայմաններ ապա Հովելու Հ ա ւ1՚ա ր Ազգւսժ ողո– 

վին ս/ուած որոշոււ/սերուԳ/ ՛ւ՛ է Լ իր նա խաձեռ– 

նութ ի ւնր, իր թ ա ւի ած քառ անգ ր ք իր յ ա րզ ել ի 

եւ ազնիւ անձին Հեգինակու թի ւնր /է՛ ե ծ աեգ 

ունէին։ Եւ յայպն ի է թէ տարիներով ի՛նչ 

յա մա ռ Լ անք եր թ ա վւ եց մւլ ել ո ւ Հ ա մա ր Ազգ ա -

ժոզովր որ գոյացնէր Հարկ եւչած դումա ր ր որ

պէս զի գէթ . 1օ^՝20Ք0Լ) Հայ զազթականներ 

ւի ո իւ ա գրուէին Հ այ ա ս ա ան : Զ յ աԼողեցաւ , ո֊ 

րովՀես/ել Հարցր դրուած Էր իբր ա ոեւա ր ա– 

կ ան գ որ ձ մր եւ ոչ իբր մարդա ՛՛իր՛" կ ան 

նու ի րա ւու ութ՝ իւն, ու թ ԷպԷսւ այգ գործ ր մա //-

նազիէ/ւօրէն ,րննելու Համար Ազգեր ու. Ընկե

րս ւթ ե ան կող/է՛է Հայ ասա ան ղրկ/ււաօ /է՛ի Լ ազ

գային (Հանձնաժ ո/լովր նպաստաւոր եզրս/կա

ցութիւնէ/ երո վ ս/ե զե կա գէր /է՛ր ներ կայ ա ցուց 

եւ կր թուէր թէ այ գ Հի մա ն վր այ Հ ա ր կ ե զ ա օ 

գումարր գտնելը դ/՚՚֊րին պիտի Հ ՛ / / " ՛ / ՛ , ամէն 

ինչ վիժեցաւ երբ վախ տրուելիք դու մարին 

երաշխաւոր ման ձեւեր ուն վ/՚այ Համաձայնու

թիւն մր անՀնար եղաւ կայացնել ԽորՀ. կա

ռավարութեան ու հանձնաժողովին մի Լեւ։ 

Նա նո էն ւի ո ր ձ եց այն ա տ են կ ո չ ու զ ղ ել Ազ գ ե -

րու Ընկերութեան անդամակցող բոլոր ազ գե

րուն՝ որպէս գի նու իրատւ ու թիւննեը/ւվ իրա

կանացնէին այղ հրագիրը, րս՚Ա) "լՀ էը\ Ազ– 

գւ/ւժ ողովր կարծես յոգնաօ էր այղ Հարցէն, 

Ան գլի ա մասնաւոր սառնու թիւն մր ՚/՚՚յց 

տուաւ , ու այգ կոչին տրւ/ւահ վ/անի մր զբտ

կան պատասխաններն այնքան սակաւ աթիւ 

էին ու նու ի րու ա հ գումարն՛երու այնք ան Հ ու

ժ՛ ես տ յ ո// զոր հ ր ք ի չ յե տ ոյ իր վ երԼ նա– 

կան թաղման յան դե ցաւ։ Սակայն ատիկա ա֊ 

ււիթ տուաւ Նանս էն ին որ ինքն իսկ՝ ՅաՀւձԱա֊ 

ժ ո զո վին Հետ որուն նախադաՀն էր՝ երթար 

ԽորՀ, Հայաստան, ուր Հ՚՚՚յ ժողովուրդը ձ/սնչ– 

ցաւ մօաէնֆ եւ աւելի եւս սիրեց զայն տես

նելս ք անոր յա Ժառ ու անվՀատ աշխատանքր 

իր Հայր ե՛ւ ւ ի ք ր վ եր ա շինելու, գնա Հու տ եց– ինք 

ո ր րնկ եր վա րա կ ան մր չ էր այլ ուս մկ ա վ ար 

Հ այր են ա ս էր մր , Խոր Հր դային Հ այ աստա նի 

կառավարութեան ժ ողով ր գամ՛ուէր գործունէու– 

թեանյ շինարար ճիգին ււ՛ ԷԼ՝ ինչ որ կայ դրա

կանդ եւ գր եց Հ այ ոց ա նց ե ալ ին ու ներկ ային 

նուի րուահ իր Հոյակապ դիրվ՚ր, ՈՐ> թարգման֊ 

ո ւահ եւրոպական ժ՚էկէ աւելի լեզուն եր ու, 

ժ՛ եր ազգին ու ժ՝ եր գա տ ի*1՛ Ժ՚ա տուցուած ամ ե֊ 

նէն արժէքաւոր ու տեւական հա ռայութիւն– 

ներէն մին է։ Անոր ձայնր Ազգաժողովին մէԼ 

մարզ.կութեան րնտր/սնիին խդճի ձայնն էր 

բոլոր ազգեր ուն յիշեցնոգ կոխոտուած ք անի– 

ր ա ւ ո ւ ա ծ թրք ա Հ այ դատի ժ՚ր գոյ ութ ի ՚-նր ։ 

կորուստ է Հ այ ոց Հ ա մա ր այ ղ ազ նի ւ 

ձ այն ին ր *1ւդ ժ՛ ի շ տ մա րիլր։ 

7է 7^ 7^ 

Այ ս տ խ ր ա ռ ի թ կոր ուս տն եր ու քով՝ մ՝ ենք 

ունեց/սնք վեր Լին քանէւ /է՛ր աժ՛ի սն եր ու րն– 

թ ացքին շա րք ժ՚ր ս ր տ ապնդ իչ դէպքեր, մ եր 

ա զղային կեանք ին ժ՛ ԷԼ բեգւ/Աաւոր ոգեւոր ու

իւ եան ու շի *1ւի չ Հաւ ատքի էլ ր ա կի՛ւ՛ աւ ել ի քան 

երբեք վառ ////ացահ 1'լէալր Հաստատող։ 

Ատ ոն,ր են Ն ո ւ պ ւս ր ա շ Էն ի գ ե ղ եց իկ ծրա

գրին ժ՚ու ս/քր անժ՚իԼ ա կա՛հ գործ ադրութ եան 

ճա ժ՛բ ուն Ժ՚ԷԼ ք Ս ուրատեան վարժ արանին բա– 

ցուժ՚ր Սէվրի Ժ՚ԷԼ, Կիլիկեան Կաթողիկոսա

կան Աթոռի բարեբաստիկ պայժ՚աններով Հաս

տատ ուժ՚ր Անթիլեասի ՛՛՛ԷԼ եւ անոր Հովան

ւոյն տակ րնհ այարանի ժ՚ր ստեղծ ւէ՚ան որ ո շ ու -

՛՛Հ՛ » Պ ոլՔՐէւԻ 1/է 2 Հ " յ յ ա ր ո ւ ե ս ւ՛՛ ի ժ ՚ ե հ ց ո ւց ա -

Հանղ էսին իրականացուժ՚ր , ու վերԼապէս շարք 

/է՛ր յ՚՚բ ել ե աններ որոնց ժ՛ Է Լ /լ՛եր ժ՜ ողով ուր դր 

ապացուցուց իր ՀեւոգՀես/Է աւելի գիտա

կից ու խանզավառ վերարերուժ՚ր իր Հանրա

յին կեանքին եւ իր /է՛շակ ոյ թ ի է/ հ /ս ռ ա յ ո զ 

վ աս/// ակ ///ւորներ//ւ ՛է՛ Հ անղ Է/զ։ 

ՆուպարաշԷնր արս/ աս/// Հ /է՝//ւսի Հա յ ութ ե ան 

ամ են Էն ր՚՚֊րԼ ՚1՛– բեղԱսաւ որ նուէր Ա /գիտի բլ

րոյ Ս՛ ա յ ր– Հա յ ր ե՛ս ի ,ր ին , ղեզեցիկ աւան ժ՛բ՝ 

՚ւ՚Ր ղի ՛ս կան /է՛ ե թ ո տ ՛է/ եր ո վ կ ա ո ուղ ու ած, Ոէ֊Ր 

պիտի երթա՛ւ/ ապրիլ եւ. աշխ ա///իլ Հազարա

ւոր զւ/ւղթպկաններ որ այժմ այս. կ/սմ ա լն 

Հեռաւոր գտար որկրին մ ԷԼ՝ վրաններու տակ, 
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11|ՍԱ(1 –Սեւերու֊ մէԼ՝ անստոյգ ու թշուառ կեանք 

մը կը քաշկրտեն։ Աւան մր որուն շինութեան 

մ՛ԷԼ սլիտի գո րծւսկց ին՝ Խոլ/Հ, Հայաստանի 

կառա վ ա բութ ի ւն ր ՝ եւ արտ ասա Հ ման ի Հայ ույ 

աղ գանուէր մեծ կազմակերպութիւնը , Բարե– 

գոբծականր եւ որ պիտի ը լ լ ա յ ^լ՚՚րէդէԼ ապա

գայ ք ազազէի մըք Հայաստանի երրորդ մ եծ 

զէ ա ղ ա .րին. — վասն զ ի ան գամ մր իր սկզ բն ա -

կան օրագրով կառուցուելէ յետոյ՝ ան տարի

ներս ւ ր նթ աւյ բ ին ան՝ շուշտ Հետզհետէ պիտի 

ընդարձակուի Հայրնն իքի ինչպէս գա զութն ե– 

րու Հ ա յ ո ւիէ ե ան նորանոր յաւելոււէեեբով։ 

Հայկական՝ ին զէն օգնուիք եան եւ Հա յկական Հա

մերաշխութեան սխրալի գործ ՛է՛րէ 

Այն <>րր — թերեւս ւս յս տողերուն Հրա

պարակ ել լ ելու ատենն իսկ -— երբ աոաջին 

ԲԲԻՀԻ Հ ար ուածներ ր արուին Նոր Գաւիթ ի Հո

ղին եւ առա ք ին Հ ի էէնաքարր զետեղուի , պայ

ծառ օր մր պիտի րլլայ Հայու թեա ն Հ ա մա ր ։ 

Ա՜յնքան աւեր ունինք մեր ետին, պարտակա

նութեանց ւէ՚եծագոյնն Էէ ու Հրճուանքներուն 

մեծ ագո յնր ք շ ի ն ել ք շ Էնց ն ել ք զօր աքն ել այն 

փոքրիկ Հայրենիքր որ մեզի կր ւէնայ՝ ԲՈԼՈՐ 

կործանումէն եր էն յետոյ եւ որ կեդրոն՝ ական 

խարիսխն է մեր ա զգա յ ին գոյութեան։ 

Ս՛ ու ր ա տ եան վարժ ար անր գր եթէ տարի 

մր ն՝ է որ ա ր դ էն վւ ոխ ա դրուած է Փարիզի մօ

տիկ։ Պ ա շտ օն ա կան բացումը որ տեղի ունե

ցաւ վերջերս. Հանդիսաւոր նուիրագործոււէ1։ Էր 

շատոնց ի վեր բաղձացու ած ծրագրի մբ իրակա

նացման։ Տեսնուեցաւ այդ Հանդէսին մ ԷԼ ի՚^՚է 

ազնիւ ոգւով ֆրանսական ազգին ու կառա

վարութեան՝ ներկայացուցիչներ ո զ^ո ւն եց ին 

այ դ Հ այ կ րթա կան Հա սա ատ ու թ ե ա ն՝ վ եր եր ե՛

լու մր Աէնի ավւերուն վրար ՚<Ս իրեցէք Ֆրան– 

ս ա ն– բ այց Հ այ ա՝ւ ա ց էք , օ դ տ ու եց էք ֆրանսա– 

կ ան՝ ւՐշ ա կոյթէն ՚ «\ ել՛ ա զ գի՛ւ* ծառայ ել ա , է\ եր 

մ շ ւս կ ոյ թ բ զ օ րաց ն՝ ել ու Հա մա ր » ֊ րսին ան ո նք ։ 

Ս խիթ արեան ազգասէր ու գեղասէր պատ

ուական՝ դ ա ս տ ի ա ր ա կն եր ո ւն ձ ե ռք ովգ ֆրա ն֊ 

սա կա ն– ,լւ ա ղ աք ակ րթ ո ւթ եան վե Հանձն արե– 

ւ ուն ջերմութեԽն տակ , սիրուն ու խոսաէէեու

լից սէա րուն՝ գներ պիտի էլա ղւէուին այդ թ ան– 

կ ա գի *1ւ Տ ա 5/ մ Է Լ։ փա ր իգի դաղ ութ ր որ գեռ 

քիէ բ ա ն ր ր ա ւ մա սն ա կցել ու Հա մա ր Ս խ ի -

թ արեան՝ Ս իա բ անութ եան յանձն՝ առած գոՀա– 

բ եր ո ւթ ե ա նց եւ կ ա տ ա բ ա ծ ա շխ ա տ ա նք ի ն , 

յուսանք որ գէթ այս Հանդիսաւոր բացումէն 

յետոյ աւելի գրական Համակրութեան մր ա– 

պացոյցներր ա այ այդ ազգօգուտ ձեռնարկին։ 

Փարիզի եւ ա մբո զէ Ֆրանս այ ի ստուար Հայ 

գաղութ ին Համար Մ ուր ատեան վարժարանը 

ա զգա պա Հ պան առա Լնա կարգ ուժ ֊՛՛լ՛՛է՛ Լ . 

պէտզյ է օգնել անոր եւ օղտուիլ անկից։ 

Աւելի կարեւոր, աւելի մեծ դէպք ՛կ՛**՝՛ է 

ԱաՀակ Բ. ծերունազարդ Կաթողիկոսին Կ ի– 

լիկեան Հինաւուրց աթոռը Պէյբութի մօտ 

Հաստատելու եւ Կաթողիկոսարանի Հովանւոյն 

տակ՝ իր աթոռակից Բաբգէն Կիւլեսէրեան 

Ա րբազանին եւ իրենց աջակցելու Հրաւիր

ուած ՇաՀԷ Գաս պար եան վարդապետին Հետ՝ 

ընծայարան մը ստեղծ ելու որոշում տուած ր լ– 

լալր եւ Նիր Եսթի. Կ իւլպէնկեան ու Գարա– 

եան եղբայրներու եւ Կարապետ Մելգոնեանի 

Հզօր ու տեւական աԼակցո ւթ ե ա մբ այդ որոշ

ման լուր ջ գործ ագրո ւթ ե ան ա պ ա Հովոււքը։ 

/Ընծայարանը լաւ կազմուած մտքով ու Հո գւով 

Հայեր, մասնաւորապէս զարգացած քաՀանա– 

ն եր եւ գիտակից Ո Լ 0 Ո Լ էք ի չ ն հ ր պիտի կ ա ր ե– 

նայ արտադրել Աուրիոյ Հայ գաղութին մէ^դ 

/ար կարեւորագոյնն է մեր դա զութներ ուն է 

պիտի ը լ լ ա յ Հայ մշակոյթի վառարան մր, եւ. 

բարեկաաէ՝ ժողովրդի մը ազնիւ Հիւրընկալ եր

կրին մ ԷԼ ա պա ս տ ան ա ծ ցեղի մը բե կորնե– 

րուն Համար ուղեցոյց ու կազդուրաբեր լոյ սի 

էի արոս մը ։ Կ իլիկ եան ալ եւոր, ի մա սա ուն 

ու վեՀոգի Հայրապետին՝ եւ իր երկու զսր– 

ծօն. եռանդուն, Հմուտ ու ձեռներէց աշխա

տակիցներուն առաջնորդութեամբ, տեղական 

լաւագոյն ուժերու Հ ա մա խ մրում մը այղ յար

կին մէջ՝ պիտի աայ բարեբար արդիւնք մր 

Սուրիս յ Հայութեան եւ ամբողջ գաղութ ա– 

Հ այ ութ եան Համար։ Մեր ժողովուրդր շատ 

կորսնցուց վեր Լին աղէտներուն մէջ իր Հա

տընտիր զաւակներէն որ դարերու աշխատան

քի մր արտա դրոյթն էին, անոնց տեղր պէտ,ր 

է լեցնել, պէաք է Հասցնել նոր ուժեր, ամուր 

եւ ազնիւ նկարագրով «մար դո եր, Հարազատ 

ու անձնուէր Հայեր, իրենց ցեղին, իրենց ա ս– 

պր՚է՚ջական երկրին ինչպէս եւ մարդկութեան 

ծառայութիւն մատուցանելու տենչն ու կարո

ղութիւնն ունեցող անՀատականութիւններ։ 

Անթիլեասի ուսումնարանը ե Սէվրի կրթարա֊ 

^՚լ՛ ա յ ս ՚՛ եծ զսրծն է որ պիտի կա տար են–։ 

Ասոնց քով ես յիշատակուելու արժանի կր 

գտնեմ Պռւ,րրէշի Հայ արուեստի ցուցաՀան֊ 
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գէսրք որուն իրականացման Հք՚՚՚՚շքր կր պար– 

տին,բ Պ. Ս իր ունի ի ա ար օ րին ակ եռ ան գ ին ու 

անխոնջ ձեռներէց ոդւոյնՀ — վաղանցուկ երե– 
լոյ/^> Րայ," ոլէոմե նշանակութիւնր թանկագին 

է։ Ա եհ է մեր ցեղին Հին ու նոր վաս/ոակր 

արաես ա ի մարզին մէի եւ ան Հեռու Հ դեռ 

ք ա ղ ա .բ կիրթ աշխ «ք Ր Հ է՛1՛ ր ս ա ա ր ժա ն ւ ոյն 

ճանչցուած ու դն սւ Հ ա ա ո ւա հ րէլալէ։ ք՛արս լա

կան վարկր մեծագոյն ուժր, ամրագոյն դրա

մագլուխն է ւսղգի մր Համար, մանաւանդ մե

րին խւ պէս նիւթապէս ակար, ցրուած, ա*1/ի– 

րաւուածք վտանգուած ազ ղի //՛ր Հ ամա ր, ով 

ո ր այ գ վ արկ ին բ ա ր ձր աց //՛ան կր ն պ ա սա է 

ճաշակաւոր ու մ եթ ոտիկ ձեռնարկներով, կեն

սական/ ծառայութիւն կր ///////////ցանէ "՛յգ ազ

գին։ Պ ուքրէշի մ Է2 Հայ արուեստի ց ուռա Հան

դէս ի /Րր ծրագրին յա թողումո ՝ նոյն ի՚՚կ մաս

նական ձեւով՝ զ։՚ր կր պարս/ի*1/.ր Պ. 3, />. Սի

րունի ի յ գ աց սան ո/, աշխ /// ս/ ան,ր ին եւ Փր օ ֆ. 

Եօրկայ ի պէս Հայութեան/ ս ր սւ ա գին ու մեծ 

բար ե կամի մր եւ այլ ռումէն Հա մա Լսարանա

կան սւ բագ/սվ/ս/կս/ն կ/սրեւ որ աԳ/ձնաւորու– 

թեանց ա^ակցու թե անՊ այգ. ուգղութեամբ տե– 

ղի ու ն եց ա ծ լ ա ւ ա գ ոյ ն դէ//լ,ր ե ր էն մի *1/ է ։ Ս եծ 

գովես/ոի արժանի են նաե/. այն ռումանահայ 

քանի //՛ր ագգ/սսէր Հս/րո/ ս/ոներր որ այգ Մրա

գրին իրականս/ցմ/սԳ/ Համար իրենց նիւ .թ ա֊ 

կան ա իյյկցութ իւնր լայն օր էն նՈւիրած են։ 

Տակաւին մանրա/Րա սնութիւնն երր քիչ ծանօթ 

են մեգի ^ բ այց զի ւո ենվյ արդէն որ Վ ե ն ե ///իկի 

եւ Վիեննայի Մխիթարեան.ր ( Լվու/ի արքե– 

սլիս կո պո ս /Ժէ ո/// որ // վ՛ի չ , եւ //•///մանիոյ ՝, 

կ ա ր ի ոյ ու Եւրոպ այ ի այլ երկ /՚Ր^* ՚* Ր"լ ՚^՚Էլ\ 

գան ու ող ու Հայ արուեստի շաՀեկս/ն նմա շներ 

ու Գ/եցո/լ ան Հ /// ան ե ր, ինչպէս ե Փարիզի « Անի » 

/*նկերութիւնր իրենց մասնւսկցութիւնր բերած 

են ց/// ց/ս Հանգէսին, անիկա ե /լած /ղի///ի ր/լայ 

/սնշ/ււշ/// Ռումանիոյ՝ մէ$ ՝*"՚յ անու՛ն ր /ի/սռա– 

ւ ո բող շք ե ղ եր ե ւ. ոյ թ մր ։ 

՝ 

գ * * 

Վե ր1 ին ամիսներուն ընթացք ին է յա հոր

դել ո վ ա րա ասս/ > մանի՝ մէ$ հուրե սան Արբ ///զ///֊ 

*1/ի ե/ Կ //վկաս ի սէշ ՇիրվանգագԷի մեծաշուք 

լոր ել /, «/>////կս/՚է/ Հ///ն/լիսութեանց, /ոեղի ունե֊ 

ղան շ՛՛՛ր.ր ՛Հ՛Ր յոբելե՛աններ՝, որոնք ն շ ///ն/// կա

լի,՛/ դէ՚՚/րէ՚Ր էք՛՛*՝ ի՛ ր՚՚՚ր՚՚՚^Ղի՛ ր**՛ իր ուրոյն 

նկարագիրն ունեց՝ող։ Յոբելեանի սովորութի/ -

նչլ ք ա ղ ա քակիր թ //* /* «V աղդ եր ու կողմ է ՝> ա ս– 

ա ատուած է Հ անր ո ւթ ե ան բացառիկ ծ ա ո այ ու -

թիւններ մա աո ւցան ող զ՚՚րհ իլին եւ Ա՛յգ Հան

րութեան միչ^եւ բարոյական կապն ամրացնե

լու ե սերս։ացնել ու Համար, անձնուէր ու ար

դիւնաւոր գործիչներուն աալու Համար բարո– 

յ ա կ ան Հ ա նգի սաւոր վարձաարու թ ի ւն մր, "Լ՛ 

. մեծագոյնն է վարձատրութեանց, ցեղին, մէ^է* 

խորացնելու Համար սէրն ազգային կեանքին 

ու մշակոյթ ին ^ երիտասարդութեան մէ^ զօ

րացնելու Համար յարումր դէ՛զ ի գագավ/ա– 

րական կեանքր9 դէպի այլասիրական իտէալր9 

գէպ ի ն ո լիր ման ք ծառայութեան սլաշտա մուն– 

քր։ Հայաստանի մէ^ տօնուեցաւ Բ^ԷԼԿ 

Արծրունիի, եւ ա բա ասա Հման ի /Ր էի Փրոֆ, 

Կարապետ թ՚ումայեանի, Աս/եփանոս քքռվա– 

կիմեան արք եպիսկոպոսի եւ Աւետիս ԱՀ ա– 

ր ոն եան ի յ՚՚Ր ել եանր ։ 

Վա Հ ան Արծ ր ուն ի եղ ա ծ է երկար տարի

ներէ ի վ եր մի*1՛ ա ^՚" նց մ է որ գործով ու 

գբչ ո վ կար եւ որ ծ ա ռայ ու թիւնն ե՜ր մա տուց ա -

նել ով Հ այ ժո ղ ո վրդին, մեր բժշկակ ան գա սուն 

դարդերն ու պարծանքդ/երր Հ ան դի ս ա ց ա ծ են։ 

Փարիզի Հա մալս ա բանէն վկայ ուա ծ, ան շա

տոնց Հայութեան Հանրա ծանօթ անձնաւորու– 

թիւն //ր դարձած է այն դիրք՛"/ Դ"/1 գրաւած 

է Կովկասի մէ2 իբր գի՝Խուն բժիշկ, իբր զրոԴ, 

իբր Հանրային գործիչ, իր ա ռո ղիս պա Հ ա կան 

բազմաթիւ յօդուածներ ր, ՜ իր երեսունի մօտ 

ԴՐՔ՚՚յկներր —մասնաւորս/պէս իր Աք|^ի(| տիտ֊ 

ղ ո ս ո վ գսր ծ ր "Ր իր ՚" ՚" են ին ^ եր մա պ էս դն ա -

Հատուեցաւ, —- դէ^՚-ԲԲ կա ցուցած էին արդէն 

պատերազմէն առս/Հէ* մե՜ր գրագէտ-բժիշկնե՜րու 

վ/ալլո ւն /ի ա գ ա ն գի*՝* ա /ւ ա իւ ակ ար ղ դ է մք եր էն 

/Րի ն ։ 0 ղ ա ծ է ք<1՝/՛ ֆէ /՚ " ի թ ա ՛լա պետ ա կ ա ն եւ 

Հ իւանգ անոցի բ^ի^կ, *1/ո/ ի լաւ ած է առոգ^ա– 

պ ա Հ ա կան Հանրային/ գործ ունէութ եա/՝/։ Հրա

տարակած է ատեն մր ւ( Աոոզ9 ապա Հիկ թ՛երթ» 

անունով պարբերական մբ։ Գա սա խօսած է 

Ներսի//եան դպրոցի եւ այլ վարժարաններու 

*Րէի Հայ/սսա ան ի խորհրդայնացումէն յետոյ, 

ինվյ ն է ե ղած մի ն այն Հ այ բ ժիշկ ն եր էն որ 

/Ր եծ 2 անք եր ով ու զո Հ /ս ր ե ր ո ւթ ի ւնն ե ր ո վ՝ այն

պիսի Ր՚՚՚զէի Ժ՚Ր երբ միի/ցներր չ ա ւիաղ/սնց 

անձուկ էին՝ ՀիԱեեցին Երեւանի բժշկական 

Հ ա մալ սա րանր % եւ 1էՒ2 / Էն ի վ եր Հ ս՛է/ մա ր/լ ///-

կազմութիւն կր դասաւանդէ։ ՎերՓին ////սրի– 

՚/ւերու րնթացքին ան Հրատարակած է սու ս– 

լաս/խ/– Հ այ բ ժշկ /// գի/ո /// կ ան բ. ա ո ա ր /սն //՛բ 9 եւ 
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այժմ կր պատրաստէ Հայերէն լեզուով մար– 

դակաղմութ եան ղասաղիբվ» ժ՚ր ՚ / ե ց Հատորէ 

բաղկ աց ած։ Այ ս վաստակաւոր Հ այ ւէ՚տ աւոր ա՜

կանին՝ յիսնամեայ յոբելեանն Է որ Հայաս

տանի բժշկակ ան Հ ա ւէ՚ա լ սա րանր ա ոն եց Հ ան

դի սա ւ ո ր ա պ Հ // 1 մա սն ա կց ո ւ թ ե ա մբ կառա վա -

բու թեան՝ եւ. Հայաստանի ւՐաաւորականու -

թ ե ան ո ւ ժ ո ղ ո վր դ ի ն եր կ այ աո ւււցիչներո ւն ։ 

հ ա ր ա ։ւք ք. ա իհււ ւ ՚է՚ո՚յ ե ան ու շ ա դրաւ֊ ՚/Է՚Հրե– 

րէն մին է դսր բողո,րակյսն Հայու թիւնր տուած 

է ժ՛եր աւլդին։ ՏՀուիո եր իա կան՝ էլրթութեամբ 

կադւ/՚ա ած ^ իա Հ ական ի ւէ՚ա ցական ութ իւն ւէ՚ր ե– 

ղած Է ան, որ իր Հանրային ղ ործ ունէու թ եան 

սկզբնաւորութիւնն բրած է ք/՚արզուան իր/՛ 

ուսուցիչ՛ Հնչակ եան կու սակոու թ եան յարած ՝ 

իր ե ր ի տ ա ս ա ր դո ւթ /ա ան շրջանին ք ան թ ու ր.ր 

բոն ութ I* ան դէմ րնդվզ մանյ շարժ ուժ՛ին առա

ջին վւ ուլին ունեցած է որոշ մասնակցութիւն 

եւ ան՛որ Հ ս՛ մա ր ձ երրակ ալ ո ւա ծ ու ր աԳ/տ ա ր ֊ 

/լ ուա ծ է, եւ կախաղանէն։ ա զա տուած է շր– 

նորՀիւ իր զուիցերիւսցի ա ւ քու սնոյն եւ բարե

կամներուն ղ"/* " ՛ ն ունէր ՀՀուիցերիոյ եւ Անդ– 

լիոյ ՛՛՛էջ* Ապաստանած է Լ՚ւրոպա՝ Համիտ– 

եան կոտորածներու շր$ անին, եւ կուսակցա

կան կեան,րէ Հեռացած իբր անկախ ազզասկր 

մր՝ Հ այ կ ս՛ կ ա ն ղ ա տ ի ւի ր ո վւ ա կ ա ն տ ի ս թն եր էն 

ժ՚ին եղած կ Անզլիոյ, Ֆրանսայի, ք/ւււ իցերիոյ 

եւ Ամերիկայի մկջ^ մասնակցած կ Լոնտոնի՝ 

ուր Հաստատուած է երկար տարին/էրէ ի վէ՛ր՝ 

ազզա սի բա կան մա րմիններ ու ղործունէու ֊ 

թե ան, ււրբւսխնամ ձեռնարկներ կա դմա կեր– 

Fonds A.R.A.M



ԱՆՍ, ՀԻ Տ 117 

ՍՏեՓԱՆՈՍ ՍւՐՔեՊԻՍԿ. ՅՈՎ.ԱԿՒՄԵԱՆ 

պա ծ է, եւ սա սազա ս պարբերակա ններ ո ւ ՛՛՛ԷԼ 

Հրա ա արա կահ ուսի սլաամակաս ք Հ ա ս ա ր ա կա

կա ս, բարոյախոսական նիւթերա վրայ Հմա ա՛

լիս ու ողԼամիա յօդուածներ։ Իր Ամերիկայի 

աշակերտն երր, բարեկամս երն ու յարզոզներր 

սար քեռին իր յիսնամեայ յոբելեանր, որ 

տօնուեցաւ Լոնաոնի^ Նիւ Եորքի, Շիքակօի եւ 

ամ երիկեան մէկ քանի այլ քազաքներու մ ԷԼ։ 

Ս աեփանոս քքովակիմեան արքեպիսկո

պոսը ասաուահաշնՀական մեծաշուք դէմք է/՚ըն 

Է ը ոչ ո ը Էութեա մբն իր Հօաին նուիրուահ 

ք ա Լ եւ անխոնԼ Հովիւի։ Ան Աւեաարանր քա

րոզելով ու մեկնելով չէ շատացած, ապրած է 

զայն, իր գործնական օրինակովր լուսաբանած 

է զ այն։ Աա են ո վ, I (Տ.՛/ Կին, դ եռ շ ա ա եր ի ա ա֊ 

սա րդ ք երթ ալով ք անի մր օր ան որն ել Պար

տիզակ, ա եղւոյն երի աա սարդն եր էն ո մա նց 

անճիշտ տեղեկութեանց ու դատմանց Հետեւե֊ 

լով, կր յիշեմ Հապճեսլօրէն ու թ եթեւօրէն 

զ ինք քննադատ ա ծ րլլ ալ իբր մէկը որ կր 

ծաղրէ <>ուսույ/Աականները ո և որ խելքը ք/՚իտ– 

քը բա դն իք եւ աղբի ւր շ ին ել ու տ ուած է։ 

էքետոյ, տ ա ր ին եր ու ընթացքին ^ նկատեցի որ 

այդ պատուական ժողո վրդա պետր իր Հօտին 

բոլոր պէտքերուն Հոգածու Հոյակապ աոաԼ– 

նորղ մրն էր^ ան թէ՝ դպրոց ու եկեղեցի շի

նած է իր </ ո ղ ո վր դի ն մտ աւոր ու Հո զեկ ան 

զարգացման Համար, թէ բաղււիք, աղբիւր, 

ճամբաներ՝ անոր ֆիզիքական աոողԼութեան 

ա մր աց մա ն, անոր կ ե անք ի պ այ մա նն եր ուն 

դիւրացման Համար, ու կարգ մը շէնք եր ալ 

կա սու ցած է գպրոցներու ե եկեղեցիներու եկա֊ 

մուտն ապա Հովելու Համար։ Ան եղած է մանա

ւանդ մարսՂւացում մր անձԿւուի րութ եան % Հայրն 

ու պաշտպանը աղքատներուն, կարօտեալնե

րուն ք տ ա ռա պո ղն եր ուն : Երբ 191 , )ի տարագրու

թեանց աՀեգ թուականը բացուեցաւ. Ա՛յդ եօ

թանասունն անցած ծերունին Հերոսական պետ 

մր յայտ նո ւ եց ա ւ ։ Կ ր ն ա ր դի ւր ա ւ ՝ իր յ ա ռա֊ 

Լ՚սց եալ տ արիք ին շն որ Հիւ ՝ Պ "էիս ան ցնի լ եւ 

Հոն էէս ալ, իր թեմէն իսկ կամ Պ՛՛լ՛՛էն իրեն՛ 
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էս ււ ր Հարդ ա ա ւ, ւ յ՛ո Լ ր կայ ի՚1ւ որ այդպէս ընէ, 

ան ա ո անց վ ա ր ա նելա որո շ ե ց իր Հ օ ա ին զ լ ա -

իւր կ անդն ի լ է, ւ (հո ղ ղ ո իք այ ի ճ ա մբ ա ն՝ ա V/ //ր 

Հե ա՝ ամ էն՝ ար Հ աւիրքն՚ե րու. ե ւ վտանգներու, 

՚՚՚ԷԼԷն՝ կտրել անցնիր՛ Այդ ամռողք սԽ ճամ

բան՝ երկայնքէն անոր ն^երկայա թիւնր ՝ իր ժո– 

ղ ս վր ւ/ ին՝ Հ /// մա ր ււ՛ ք, ծ ա ւլ ոյն ւ՛ ք" ի թ ՚" ր ա ն^,ր ն ա 

կ ա ղ էք ոյ րն՝ է, ւլ ա ւ ։ Հ ա սն՝ ել ո վ Եր ո / // ա ղ Է էէ՛, ւէէւ ա ց 

՝–ոն մինչեւ ի7ա՝ լ՚վ* զօրքերուն քաշու իլր եւ 

ան՝ ոնց քաշուելու ատեն, մերժեց անոնց 

Հետ Հեռանալ, իր պա ր տ էլւ ր Հաւէ՚արելով ւէէւալ 

Հոն իբր Ս. Տէ՚դիվ՚ի ՚՚՚Լլ Հայկական ււրբավայ

վայ ր/, րու իրաւ ունքն եր ուն պա Հ ա պ՛ան, մին–֊ 

չեւ անգլիական զօրքին յազի7ական մա աքը։ 

Տեսայ, ան տեսնուեցաւ իր Հօտին "՚լջ ւէէւաղած 

բեկ ո րն եր ո ւն Հ ե տ ա սլ ա ս տ ան ա ծ Փ օ րի7 - Ա ա ի ա : 

Ի վերԼոյ՛ ղւս շն՝ ա էլի ցն՛է, լաւն՛ լիակատար յաղ– 

ի7 ա նա կ ս վք գ ա ր ձ ա ւ /՛Ր ^ " ՛է " ՚/ք՛ ՛ք Ի **՛ ՚ ա ՚" ՜ 

ցորղներու-ն Հետ ՛էյի կուէ՛ ի զ իոյ իր ի7է,ւէ՚լւ, ուր 

վե ր ս կ ււ ւս է ալեւոր բայց ւէ՛ի շտ էրէ լավի ու միշտ 

ա չալ ուր Լ ա գործօն, "՛ք՛/՛ Հաքու ի իր գործը։ 

*ք*Է ւէ՚ալ ա կ անն ե լաւն՝ իւ ու ժ ու ւէ՚ր զ Է սլ ի Պ ոլիս 

ստիսլեց Նիկաւ՚իւլ/այ ժողովուրզր վււսխչքւլ ի– 

րենց ծննզավայրէն՝ ար նոր վերադարձեր է/***՛ լ 

եւ ի*է՚,ր է "ք՛ ն՛աւով ւէ՚ր Լկաւ իր շուարած, ա– 

Հաբէէէլ գաւակնէ, րր Հաւաքել ու տան՛իլ Պո

լիս ար էլից՝ .ր ի չ յետոյ՝ Պու լ էլ ա ր իւս, ;$ա– 

նասասւՆ՝ /-/ "՚յլ երկիրներ սլիտի ցլաւ Էին՝։ 

՛Լէ, լ՚ջ ին՝ ւս արին՝ ելա, ան ակնած ուն՛քով ու սի

րով պաշարու ած աո ա Լ >/ որ զն Է Պ ու լ էլ ար իոյ 

Հայոց: &յս ս իւր ալ ի ւլ Է ւՀլյ ին^ վ ա թ սու նաւէ՛ ե այ 

ւլ ործա ն-Էաթ է. ///V/ յորե լեանս Է որ տօն^ա է, ցաւ 

Պա ք կ արքայ ՝ մէԼ , ւէասն-աէլցու թե ււււէր գաղութին 

բոլոր Հաււաւ սւ ծնե լաւ ներկ այս/ցուցիչներուն–՜ 

ին՛չ սլէս էւ Պ ա լ էլ ա ր ի ոյ ար4լաւն՝ի,րին, կաս ավա

րա իէԼ ան ա ժ ալովրղ ին^, եւ որ ա օն՝ ա է, ցաւ 

նաե ւ Փարիզ , ե՛ղ իպաոս , ե՛լաւ ւււսղէո՝՛, է, ւ այ Է 

ւլ ա ղ ո ւ թն՝ է, լաւ էէ՛ Է Լ : 

ԱՀ աբոն եան ի յոբելեանին եւ մա սնաւորա– 

ւղէէէ անոր ղ ր ական ղործին ՚քք՚՚՚՚յ Ր "^՚ է /՛Վ՛՜ 

նե լա կր վե լաւ սլա Հեւէ՛ յա Լորդ ,ր ք"1*" Ի կ/"՚, "՜ 

լավՀետեւ՝ ՝-՝ ներկայ քրոնիկին . " ՛ յ " տողե

րուն՝ Հասն՛ելու ււ րոպէին է որ կ իմանամ 

Պօղաւ հու սլարքւ ւէ՚աՀաան– ղոյժր, է, ւ "՛յ՛է 

կսկծալի իլաղա թիւն՝ր ւլիււ կր ՀարկաւլլւԷ 

ք լանիկիս վե լ՚Լ ին։ մասը նա իրէ՛ լ այ դ ծ անր 

կորուստին, որ կաղայ ներկայ տարքն Հա

յութեան Համար։՝ չարաղէա կ արա ցանող մե

ծարժէք կորա սան՛է.լաւ մութ Լարքին վլ՛՛ոյ 

սւլաւսր ստուերի ւլ ան՝ էլա ած մ աւելցնել։ 

Աւելի քան տարի մրն Է որ Պօղոս Նուպար 

Հիւ անգ էիակուած Էր իր բնակարանին ւէ ԷԼ, 

ու քան-ի մը ամսէ ի վեր իր վիճակր ծանրա

ցած էր եւ աղետաւոր վախճանր մօտալուտ 

կը նէլ ատ ա Էր, ե ւ. սա էլ այն այ ղ սպ ա սուա ծ 

վաիէճանր իւ որսալ Էս խոցեց մեր սիրտը, որով– 

Հ ք, էոե ւ ան՝ Հնար Է վարժ ու իլ , Համակերպիլ 

այդպիսի անձնաւ որ ութ եան մր՝ որուն ղոյու– 

թիւնն իսկ րաբի.ր էէ՚ըն Էր ազգին Համար՝ ան֊ 

Հե տ ա ց էէ՚ա ն՝ գ ա ղ ա էի ա ր ին։ 

Մեր ն՛որ ժ աման՝ ակն ե լաւ պա տ մութե ան 

մ է. ծ ա ղ ոյն Հ այ դէմք եր էն մին էր ան։ Հ այ ազ

գի Հանճարեղ ու ա շ էս ա ր Հ ա ՀւՎ ակ պե տակ ան 

անձնաւորա էժեան ւէ՚ր զաւակ, իր բարձրագոյն 

կրթա թիւնր Փարիզի Լ՝ք*>լ Աանթրալին մէԼ 

սա ա ց ա ծ ե ւ ճւս րտ ա ր ւս զ է տ-ե րկլ՚ս՚չ ա ՚/՛/՛ ՛ք կ "՚՜ 

լականով ե լ ած անկից, ան իր կեանքի ա– 

ո.ա Լ ին՝ Հք՚ջ՚՚՚^՚Ր նուիրեց Եգիսլտոսի ՛՛՛ԷԼ՝ 

Ո՛ւր ծ ՚1ւ ա ծ էր ՝ ղ ո ր ծ ի մա ր ղ ա , կ՛"" ՚՛՛՛" ՛լ՛ եր ՛զ ի չ ի 

եւ վար չ աղէտի իր էլ ա բո ւլ ու թ իւններն ի Հան– 

ւլ Է ս րե րե լա ճ ա ր տ ա ր ա լա ւ ե ստակ ան, աոե ւ ֊ 

սէ ր ա էլան ա ՚ շ քէն՝ սւյւ ւս ր ա էլան՛ ձէ, ո*1ւա ր էլն՝ է, ր ու 

մԷԼ։ Ատեն՛ ւէ՚ր ւզաշտօն՝ի կոչուեցաւ Պե՜Հերայի 

եր կրագործական՝ ան՝ ղլ իա էլան՝ րն՚կերա ..թե ան 

կ ո ղ ւէ՛ Է ։ Տե ա ոյ ե ղ աւ րնդ Հ, ան օ ր ՛Էն Օգի պ սլ ոսի 

երքլաթա զային վար չու թ ե ան՝։ Ս ու տանի 9րա~ 

ր աշխ ա կ ան՝ ձ ե ոն՝ ա ր կ ի*1ւ Հ ա մա ր ի ր սլ ա տ ր /// ս– 

տած ծրաղ իրն՝ րն՝ղուն՝ուե ցաւ /՛բրէ՛ ւ լ ա Լա գոյ– 

է. ւլ ւ սէ Հի 11 էւ ա ղ ի ր ր եղի պ տ ո ս ի թ ր ա ւէ՚– 

վէյնե րա ընկեր ու թ է՛ ան եւ ն՛ա Էս ա գա Հ էլա ւէ՛ 

վ՚՚՚Րք՚1 "լր/քՀ բազմաթիւ րնկերա թե անց։ Ա– 

ջ ա էլ ց ու թ ե ա՛՛՛ր գա Հ աժ աո անգ իշխան՝ Հիւս Էին ի 

որ յետոյ Եգիպտոսի Սուլթան եղաւ, ան՝ Հ ի մ ֊ 

նե ց է,՛ ղ քալ սա սի Օր էլ ր ա զ ո ր ծ ա էլան քէ^ւկերա թիւ

նր, Ա)()5ին, Հռոմի մէԼ Երկրագործական Մի– 

ջ ւալւլային է՝նսթք՚թի՛ ք՛^՛ Ատե•ղծման՝ Հաւէ՚ար 

կայ ա ց ած Հա մա ժ ո ւլո վ ին ւէ՚ա սն^ ա կ ց ե ց աւ իք՛/՛ 

եղ ի ՛՛լ ՛՛ասի նէ, ր կայ ա ց ա ց ի չ։ Պե րէ մեծանուն 

ւլրաւէ՚աէոէր Պ "՛ո՛ւն Անվւէնի ընկերակցութեամբ 

Հի ւքե եզ Հե լ իուքալ իս քաղաքր եւ ԳաՀիրէի 

ջ՛" լ՛/՛ րն^կելաւ թիւնր։ հզիսլսասի մէջ գնեց 

րնղ արձակ անմշակ Հողե ր է, լ զանոնք զ իտա– 

կսհւ ւէ՚ե թււ ա՛ո/, րով րւսրւ ււ,րէ, ք ււ վ շաՀաւ Որ գնե

րով ւքսւճաււեց։ Հն^արեց խւՀրն՝ ա շ ա րւէ արօր ւէր՝ 

ամէ,նա է.աւ րծ ր Հալ երր ճե ղքելու կարող, 1<ք( )( )ի 

՛իա բիզ ի ա ի է, ղեր ակ ահ ցա լյա Հ ա ուլ Էսին ստա

ցաւ ատոր Համար սսկի ւէ՝ եւս այ լ է,լ Պաաաոլ 

ք 
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ՊՕՂ.ՈՍ Ն Ո Ւ Պ Ա Ր 

Լեգէոնի ասպետութեան խաէր։ էԱէԱփն Ս՚իլա– 

նի ո ուռ ԱՍ Հանդէսին եւ ս ստացաւ ոսկի մ՛ետ այլ 

եֆ֊ նոյն տարին ֆրանսական կառավարութե֊ 

նէն պա աո ւ ոյ լեգէոնի սպայութեան աստիճա

նը։ ՛հրան սա կան։ երկրագործական րնկե բու

թիւն ր շնորՀեց իրեն «Օլիվիէ ար Սէռ»ի ոսկի 

շքանշանր որ կր արուի երկրագործական լա

ւագոյն Հնարիչին։ ՚ ^ ՚ է ր ք ր որուն Հասած էր֊ 

Հարստութիւնր գ ո ր գոյ ա ո ուս ա ծ էր. մեծ էին. 

ան կ ապրէր շքեղ ու փարթամ կեանքով մր1  

արաբական ոճով կառուցուած ու պերճօրէն կա– 

Հաւորուած Գա Հիր էի իր Հոյակապ պալատին 

մէջ, որուն կաոուռուԱե ինքն իսկ ծրագրած ու 

ղեկ ա վ արա ծ էր։ Այգ պա լ ատին մէջ ան կ ու֊ 

ա ար գ իր շ նո ր Հ ալ ի ա մուսնոյն, ձ ատեան գ եր

դաստանին պատկանող Տիկին Ս՛արի Նուպա֊ 

րի Հետ, իշխանավայել րնդունելութ ի ւնն եր . 

ււր ոնց կր Հրաւիրուէին Եգիսլաոսի մեծ ամեծ– 

նեբն ու եղի պաոս այց ել ո ղ մեծ դէմք եր, 

Մորկաններդ Պաոէսներ, Լ օթին եր. Փօլ Ա֊ 

տաններ։ Այդ **րեբուն, ան քիչ ^Լաա ունէր 

Հայկասկան կեանքի Հեա, իր առա ջին մաս֊ 

ն ա կ ց ութ ի ւ նր ա գ դ այ ի ն գ ս ր ծ ե ր եւԱ ա եգւ ոյ ն 

եկեգ եց ական ո / գ սլր ոց ա կ ա ՚/ւ Հոգաբարձու– 

թ ե անց ի ր տ ո ւած Հով ան աւորութե ա մբր ե ղ ա ւ֊ ։ 

Ան ՚1ա)ք)ին է որ սկսաւ աղ գային կե անք ի մէջ 

խոշոր դե ր մր կատարելու. իր կամքր յայտ֊ 

նեի քանի մր լ* արեկաւ/եեբու թե< լագրութե ամբ 

եւ օգնու թ հ ամբ Հիմեելով Հայ /Բարեգործական 

ԸնդՀ . Ս՛ի ո ւթ ի ւն ր ։ Ո րոշ սւսլէս գծելու Համա ր 

անոր նպատակն ու գործ ունէու թ ե ան ծ րադիրր ^ 

գայն տեւական ու աւ/ռւ ր կա դմա կե(ր պու թ իւն 

ւէր դարձնել ձգտող կանոնա•ղրութիւն մր շա

րադրելու Համար, ան՝ իք՛–/1 ի՛ ղճամիտ ու ծան– 

ր ախ ո Հ մա րդ ՝ եր կ ւսր օ ր է ն ու լ ր ջ օ ր էն աշխ ա– 

ա եց ա ւ, օգտո ւ ել Ո. / ա գ գ այ ի ն պ է ա ,ր ե բու եւ 

կասութեան աւելի մօտ էն ծանօթ Հայրենա

կիցներու իւ որ Հուր դներ էն։ Ս ի ութ իւնր կաղ– 

ւէ՚ելէ եւ Հրապարակ նես/ելէ յետոյ, ա յ է հւս 

կապուեցաւ ա՛ւար իր բոլոր սրտով1 ի/յՐ ի/1  

գաւակներուն մեծագոյնին ու սիրելադոյնինդ եւ 

մինչ եւ վերջին շունչ ր իր կեանքի 

եր1/Ր"ՐԴ ՀՐւ.ս՚**՚1՛ ՚՛ անոր գօրացէ/՚ան, րնղչայ%– 

ման, ա ւէր աց ւէ՚ան ՝> /// մա ր խ ան դա վա ո օ ր Էն Հո– 
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գա Նու եւ Լա սա գիր եղաւ։ Բայս 1՚,)է՝Հին Է որ 

աս աւելի խոր մխուեցաւ֊ Հայկական կեան

քին մԷԼ, երր Ամ են այն Հայոց Հայրասլեար 

իր են ուղգ եց կ ոն գակր որ ո վ ի ր են կր յա ՛էլ ձնէր 

թ ՐՔ ա Հ այ Հարցին պաշտ սլ ան ու թ ի ւնն ստանձ

նող Ազգային Պատուիրակութիւն մր կազմ ե՛

լու եւ 111*1111 ր Գւ ա խ ա գ ա Հ ել ո է. ծ ան ր զորհ ր։ Ատ– 

կ ից առա Լ , Պ ո լ սէն ու Եղի սլ տ ոսէն ազ գայ ին 

ի շիյ ան ո ւթ ի ւնն եր էն իրեն ե զահ խնդրանք ի մր 

ւղ ա տ ա սխ ա ն ել ով, տ ես ակզո ւթ իւն մր ո ւն եց ա ծ 

Էր վ ա րչ ա սլ ետ Պ. Փուանք ար Էի Հե տ ք ո րմէ 

խնդրա ծ էր Պ ալք ան եան Հա ր ց ե ր ո ւն կ ա րղա– 

դրութ եան մի ւսցն ել թ ՚ ր ք ա Հ այ աստ ան ի եւ Կ ի– 

էիկիոյ Համա ր խ ո ս տ՛ա ցոլած բարենորոգ ման ց 

զ որ հ ագրո ւ թ եան Հ ա րցր • Պ ա տ ա Հ մա մբ ՝ ի ր 

մօ տն էի երբ կոնգ ա կր Հ ա ս ա ւ . ինք ւղ ա տ ր ա ս– 

տուած էր Նգի ւզտոս մ եկն իլ ուր իր անձնա– 

կ ան գործ երր կր կ ան չ էին զ ինք ։ Ջեմ մոռց ա ծ 

այն տարօրինակ ազգ եց ո ւթ ի ւ*1ւր զ ո ր Հ այր ւււ -

սլեւււին կոնդակն բրաւ, իր վրայ։ Կորովի, ձեռ– 

ն եր էց ո ւ գ որ ծունե այ մւս ր դ, ար ղ ար ու զ ե ղ ե– 

ցիկ /ի առա սիր ո ւթ ի ւնն ո ւնէ ր ան իր մ ե ծա

նուն Հօր՝ որուն Համար պաշտամունք ւէ՚ր կր 

տածէր՝ արժանաւոր զաւակ ժ՛ րլլաչու, իր 

իոկ գործերով, սլատ մութ եան ժ՛ ԷԼ արձանա– , 

գրուող անուն ժ՛բ ձգելու, եւ ա Հ ա պատեՀու– 

թ իւ1ւն ի ր են կր տրու էր իր ց ե ղ ին ղ ա տ խւ Հ ա -

ժ՚ա ր իււկ ւււ շ խ ա տ ել ով՝ ծ աո այ ել ու, օ ղ տ ա կ ալւ 

Հ ան ղի սուն ալ ու. Հանրօգուտ ղսր կատարելու 

իր ներք ին բ ուռն ու տիրսւ կ ան ր զ ձ անք ին գո– 

Հացուժ՛ տալու եւ նոյն ատեն իր ազգին պատ

ժ՛ական անձնաւորութեանց շարքին մ ԷԼ իր 

անձնուիրութեան ու ճիգերուն շնորՀիւ իր ի– 

րաւունվ/ն եղող տեգր գրաւելու։ 

Առանց վար ան ելու ընղուն եցաւ Կ ա թուլի– 

կոսին աոաԼ արկը. ժ՚էկդի դրաւ Եգիպտոս 

դառնա լու ծրագիրր դ իր անձնական գործ երուն 

այլ եւս իր կեանքին ժ՛ԷԼ էոՐՐո1*Դ Ւ ՎՐայ 

սաՀմւսնաւիակ աեղ ժ՚ր միայն յատկացու ց, եւ\ 

իր անու նր, գիրք/՛, ժ՚տաւոր ու բա րոյ ական 

ուժ երր, իր ամբոդԼ արտասովոր ե ռանգն ու 

անխոնԼ աշխւստսւսիրութիւնր դրաւ ի սպաս 

ա զղային ղատին։ Բարենորոգ ժ՚ւսնց Հարցին ի 

նպաստ Աղ զային Պատուիրակութեան իր ըն– 

կ եր սերուն, խոՐ Հր դա կ աններ ուն եւ ւււ Լա կից

ն/է րուն Հետ ինչ որ ր րաւ ան ժ՚ԷկուկԷււ տարի, 

Հոս իր մա Հո ւան ցաւէն թե լա ղրուած այս քանի 

մր Հ ակիրճ ԷԼ երուն մ ԷԼ կ ար ելի չէ ա մւիուի ել ։ 

Ար/ սլաս՛ ւէ՚ու թիւ նր ինչպէս ե՛ անկից աոաԼ 

եւ մանաւանդ անկից յետոյ իր բովանդակ 

Հայանպաստ գործ ուն էութեան պատ մութ ի^նր 

ամ են այն ժ՛տ ն ր ա մա սն ո ւթ ե ա մբ օ ր մր զր ողն եր 

պիտի րլլան անշուշտ։ Ինչ որ Հոս պէս՚ք է ի 

վեր Հ ա ն ել, ի ր ն կ ա ր ա զրի Հ ի ՚ժս ա կ ա ն գծեր էն 

մին է, զոր այգ օրերէն ան յստակօրէն ու զօ– 

րեղօրէն ի յայտ բերաւ, այն է Հանրային շ՛ս՜ 

Հ ուն բ ւսց ա ր ձւսկ, խ ան դ ա վա ո, գա զա վւ ար ա– 

պ աշ տ ՛էէ ո լիր ու մր , այն պ ի սի աստիճանով ժ՚ր 

դոր քիչեր՝ մանաւանդ մեր ունեւոր դասա

կարգէն ՝ ցոյց տուած են։ Այն ատեն մի այն 

դարձաւ Եգիպտոս, երբ բարենորոգէ/անց Հար– 

ցր լուծ ու ժ՛ ւ/՚ր ստացաւ, կրճատ ուա ծ , վ եր ա -

ծուած, խաթարուած լուծում ժ՚ր, բայց որ կր 

ն եր կ այ սւց ն Էր ն ո ր Էն նշան ակութ իւն ուն եց ո ղ 

որոշ արդի ւնվ> մր ։ 

Հ ա ժ՚աշխ ա ր Հ այ ին պ ա տ եր ա գժ՛ին պ այ թ ու

ժ՛ Էն յ ե սւոյ, Հ այ ր ա պետ ր վերակազժ՛ եց Ազգ, 

Պատուի ր ակութ իւնր ե նորէն Հրաւիրեց Պօգոս 

Նու պա րր ա ՛էլ որ ն ախ ա գ ա Հ ո ւթ ե ան ։ Ան գ ա ժ՛ ժ՚ր 

եւս անիկա վւութաց պատասխանել Հայրա

պետին։ կոչին, եկաւ փարիւլ, լծուեցաւ գոր– 

ծ ին յ եւ այլ եւ ս թ ա ղ ո ւեց աւ, մխրճեց ա ւ այգ 

գործ ին ժ՛ ԷԼ, նոյնւսցաւ անոր Հետ, անոր 

կեանքը իր կեանքը եղաւ։ Ինչ որ ըրաւ Ազ

գային Պատուիրակութիւնր իր զանազան փու

լերուն Ժ՚ԷԼ, նախ առանձինդ յետոյ՝ Հայաս

տանի Հ ան րա պետ ութ եան Պ ասւ ուիր ակութ եան 

Հետ, մեծատարած ուսումն ա ս ի ր ութի ւն Ժ՚ը 

պ Էտ,ը է զայն պ ա տկեր ւսցն ելու Հ ա ժ՚ւս ր։ Հա– 

ւաք ա կա ն յ ար ա տ էա՜ւ գործ ո ւն է ո ւթ ե ա ն ա լ դ 

ե լ՛կա ր շրԼանին բոլ որ վւ ուլ երուն, խ ել աց ի 

ձեռնարկներում լաւ Հ աշւուած ճիգեր ու, ուշի ւ/՚օ– 

ր էն ղ ե կ ա վ ա ր ո ւ ա ծ գ որ ծ I, րու Հ ե տ, ան շ ուշտ 

/« ղ ան ՛ղ ա կ ա սն եր ֊ կ աժ՛ ււ իւ ալ ներ. Եւ ր ո ոչ այ ի 

ժ՛ ե ծ ա ղ ոյն ա զ զ եր ուն ղեկ ա վ ա րն երն իսկ, այ դ 

ան օր իԳւակ փոթ որի կի րնթ ացք ին ք դո րծեգին 

սխալներ։ Ինչ որ ուժ՛էն բանէ աոաԼ այդ շրր– 

Լ ան ին ա պ սւգ այ ան ա չ սւ ռ պատ ժ՚ա գի րր պ ի տի 

Հ ոչ ա կ է ու յ աւ եր ժ ացն է " ՚ ն վ եր ա պ ա Հ ոք ան֊ 

չ սւց ուժ՛ով, ն ախ ա գաՀ Պ օղու՛ Նուսլարի 

ան ս պ ա ռ ու բ ո լ որ ան ու էր Հ ր այ րվ>ն է ծա ռայ ե– 

լու, զինք իր բոլոր էութեամբ բորբոքող ազ

նիւ տենչը իր ցեղն ու Հայրենիվւր ազատա

գրուած տեսնելու դ տարխւերով զի շեր ղերե կ 

չ արււ՚չ ար ժ՛տաւ որ աշխատանք ու ՚իիզիքւս– 

կ ա ն յ ո զ նու թ իւն յ ան ձն ՛ււ ո ն ել ււ վ Հ ա քող Հ ա լ– 

ր ա պ ե տ ին իր ե ն ց ոյց տ ու ա ծ վ սս, ա Հ ութ ե ան 

ինքզինքն արժանի Հունդի սացն ել ու սլ արտ ու– 
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կան ութ եան մշաական գի տ ա կցութ իւն ր ^ բոլոր 

ձեւեր ով ինքզէ՚ոքր դատին նուի ր ելու անդա

դրում ու խ ելայ եղ մղումր։ 

Այլ եւ ււ եդի սլաոս ԷՂւ վեչ / ̂  ն ա պ է ս անպատ

ուած էր, Հոն Հեղ մ ալ գէթ կարճ միջոցի մր 

Համար դա ռն ալ իսկ է մա ա ծ եց, ի ր բ ո լ ո ր ան ձ -

նական գործերր ՀետգՀետէ Հաշուեյարդարեց 

ու փակ եց ք ի ր գ ոյք երն ու կ ալ ուա ձնեբբ ծա– 

խեց, Հաոաոուի կեանք մբ ստեղծեց իրենք իբ 

ամբողՀ ուժ երր յ ժ ա ՛ք ան ա կն ա իր Հարսս/ու– 

Ս՜ԱՐԻ ՆՈհՊԱՐ ԱԿՆԱԲՈՒԺԱՐԱՆ, եՐեՒԱՆ 

ւղ ել ու, ան քաշու եց ա լ Ագ գ այ ին Պ ա տուիր ///-

կութենէն եւ այնուՀետեւ իր կեանքին Վեր

ջին աարիներր յատկացուց /բարեգործականին 

դարդ աց ման ա շխա տ իլ շար ո ւնա կ ել ու եւ ի ր 

անձնական մա ր դա ս ի ր ա կան Հիւ/նաբկութիւն–՛ 

ն երր կաղ մա կ եր սլ ել ու։ 

Արդէն իսկ այդ թուականէն առա^ Է՚"ՔՐ 

մէկ միլիոն մր նուիրելով Գալուստ եան վար

ժարանի շ էն լ» ր կ աոուցաԳ/ել տուած էր։ Կա

րեւոր գուժ՛ար մբ յատկացուցած էր Հելիոփո– 

թ եան մէկ ստուար բ ա ժ ին ր ագգին օգտին 

նռւիր ել ու Հ ա մա ր։ 

Լօգանի ի/որՀրդաժոգովէն իսկ առաի ինք֊ 

գ ին վ»ր յո գն ած գգ ալ ո վդ մ ե ծ ա պ էս ժտ ւսՀոգ իր 

սիր ել ի ա ժ՚ո ւ սն ոյ ն երկ ար ա տ եւ , ռանր ու ց ա -

ւ ա տ ա ն ^ Հիւանդ ո ւթ ե ան Հ ա մա ր, եւ գգ ալ ո վ 

մանաւանդ որ մեգի բոլորովին ներՀակ դար

ձած ընդՀանուր կացա թեան մԷՓ ոչ թ ՚ ր ր ֊ 

քա Հայաստան ի ո եւ է ժ՚էկ նա Հանգին, ոչ 

ալ Կ ի՛լիկ/։՛ոյ ՛է այն իսկ մասնական ագատա– 

գրումի յոյս չէր /՛հար այէ եւս, տեսնելով 

Ամ երի կայի րաց արձակ //՛ե կուսաց ուժ՛ր, Գա շ֊ 

ն ա կ ից ///յէբո ւթ ե ան ց ան տ ՛որբ եր ութ ի ւնր Կ ո վ– 

կա ււ Լ աԳ/ նոր ա Հ /// ստատ Հ այ Հանրա սլ ետու– 

թ ե ///*1/ վր այ յ ար ձակոգ ու զայն Հուրի ու սու

րի մա անող թ՛ուրք եր ու Հ անգէ/ղ եւ Հհր ան– 

սայի ղեկավար շրիսն/ս կնե բուն մէՀէ ՀետդՀե– 

տէ որ ո շ յ այ ան ու ո ղ կ ա մքր ^ Է/ԷԿԷ ՚ " ՛ " ա աՐ~ 

լիոի Հ այ վար ժար անին Հ ի //// ար կ ութ եան. լ այ֊ 

ն օ ր էն օ գն ա ծ էր բ ա զ մաթ ի ւ ազդ այ ին Հ ա ս֊ 

տ /ստութեանց, սաս/արած էր մէկէ աւելի 

գրք եր ու Հր ատ արա կութ եան ^ մա սն ակցած էր 

ան Հա մա ր Հ ա նգ ա նակո ւթ ե ա նց ( եւ Ազգ այ ի ն 

Պ ա ս/ ո Լ ի բակս ւթ եան ծ ա իւ ք երր առա ^ ին 2ՐՐ~ 

2 ան ին ա մբ ո ղ ̂  ութ ե ա ժ՛բ յա *>/ ձԳ/ առ ա ծ էր եւ 

վ եր 2ին շրջանին կարեւոր բաժին ժ՛բ ս տ անձ– 

ն/սծ էր անոնց մ էի 

Այդ թուականէն յետոյ Պ ա՛հ ամբող^ Հարք 

մր յղացաւ ու իրականացուց ազգօգուտ Հիժ՚– 

նարկութեանցք որոնք միայն արզ ԷԴ/ սլիս/ի 

բաւէին զինքն իբր մեր ազգային բարեբար

ներու ժ՚եծ ա գոյնն եր էն մին ան մա Հացն ելու։ 

Հ ի /ա եց Ա արի Նուսլար Ակն ա բուժ ար անր Եր ե֊ 

ւ ան ի մ է^ , մրցանակ ժ՚ր Հ այ ա ս տ ա*1/ի Հա մա

լս ա բան ի ա/I՛ են էն յաջողակ աշակերտներուն 

Հ ա մաբ ( Ո / ս/սնոգտկ ան թ՛ ոշակներո ւ Ֆ օ նար, 

10 
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Փարիզի Համալսարանական II ոտանին մէք մէկ տարուան Ս՛Ա կրկնապատկուաօ էր այղ 

Ս՛արի ՛հա,,/ար ի անուան ձօնուած Հոյակապ գումարը։ խզալով իր մօտալուտ վա/սճան/,, 

Տունը .Անիի ոճի Հետեւողութեամբ կառուց– տեսնելով (քիչ մը, ցաւով ու քգ այնու թ ետ ժ/,՛ 

ուած՝ Նա ֆիլե ան ճարտարապետին ձեռքով), Հա՛նգանակութեան դանդաղ ընթացքը, գնա– 

Օքսֆորաի Համալսարանի՛ս մէշ՝ Հայագիտու– Հատելով Խ. Հայաստանի կառավարութեան 

թեան ամպիոն/։ մր ֆօնտր, Փարիզի Հայկա֊ բարեացակամ ո։ սիրալիր վերաբերմունքը 

կա՛ւ։ Մ՚ատենադարանր։ ՚",/Գ ծրագրին Հանդ/,ւդ I֊։ քե րժ՚օրէն փափաքե– 

Իր կեանքի այս վերջին շրջանին ամենէն լ,,վ իր ժ՚աՀԷն աոաշ՝ այդ Հայրենաշեն ծրա– 

նշանակալից գործն եղա։ իրողԼամիտազգասԷ– գրին լիակատար իրագործման ապահովու

է՛ի վ^Հաբերմունքը Խորհրդային Հայաստանի թիւնն ունենալ, իր պայմանը կամովին %նշ\եց 

Հանդէպ։ Ըմբռնելով որ ան էր Հայութեան քա– ե֊ւ 100,01)1)/։ իսկոյն յանձնեց Բ արեւ/ործ ականի 

դաք ական ապագային ։1՚իտկ Հ իւքն աքարը, իր կեդր. Վարչութեան, արժեթղթերս։ գնոյն 

ղեկավարած Բարեգործականով եւ իր անձնա– բարձրացումէն յաոաշ՝ եկած գումարն եւս 

կան միջոցներով՝ անիկա, թէեւ պուրժուա եւ նուիրելով իր արդէն սաեդծած Հ ի՛ժն ա րկու– 

ամիրտ, սիրով ընդ աստք գնաց Հայաստանի թիւններէն մէկ քանիին։ ՄաՀէն քանի մր 

վերաշինա թեան եւ ներգադթ ի կենսական շաբաթ առաէ վերջնական խ մբազրութեա մբ 

գործերուն մէշ՝ ///. Հայաստանի կառավաբու– պատրաստել տուաւ նաեւ իր Հիմնարկու

թեան ու գործօն մտաւ որականա թեան Հետ թ ե ան ց մանրակրկիտ կանոնադրութիւնը, Ո– 

աշխատակցելու Հայրենասիրական պէտքին։ րովՀետեւ այդ իսկական բարերարը, որ մար֊ 

Ան իբր Բարեգործականի նաի/ագա Հ երկար դասիրական գործ մր ստեղծելու Համար խրն– 

ատեն Տօքթէօր Նանսէնի կոդքին կանդնեցաւ ղրանքի կամ թելադրութեան չէր սպասեր, 

Բարեգործականին եւ իր նիւթական մասնակ– ա յ լ ինքն իսկ իր ներքին մգամով կը յղանար 

ցութիւնը խոստանալով անոր Ազգաժողովի ա ր / գռրձեբը, իրականացման ձեւին ա պայ– 

միԼոցով Հայ Հազարաւոր գաղթականներ Հա֊ մաննեբոլն վրայ երկարօրէն կ՚աշխատէր՝ 

յաստան փոխադրելու ծրագրին, ե, երր այդ ինչպէս գեղարուեստական գործերս, վրայ, -

ծրագիրն սկսաւ անյոյս դաոնալ, ինքն ասա– ե լ յանձնեց գայն Բարեգործականի Կեդրոնս.֊ 

* իններէն եղա։ Բարեգործականի դեկավարնե– ,լաԱ, Վարչութեան։ Գիտէր որ վախճան,, մօտ 

րէն որ ուղղակի իրեն., կազմակերպութեան է լ, գերազանցօրէն խղճամիտ, կարդասէր 

տրամադրած կամ մասնաւոր Հանգանակու– լուր Լ մարդ, կ՛ուզէ,, որ իր Հիմնած դործե– 

թեամբ Հաւաքած գումարներ,, որոշեցին րլ, գ%էբ իր փափաքին ո. կամքին Համաձայն 

յանձն ել կառավարութեան որպէս զի գէթ քա– ,ս.ւերժօրէն ապրելու եւ օգուտ ,,/.,,/.,,,, ճամ– 

նիմյը Հազար գաղթականներ փսխադրո. ին բան մէի Նոյն իսկ երբ ինքզինքը աժս, րամ 

Հ այ ա ս /// ա *1ւ, ի Նչ ո ր կ ա ա ար ււ ւ ե ւյ աւ։ զգա,ով որոշեց Բարեգործականի նախագ 

Իր մարդասիրական Հիմնարկ,,, թի, ններէն Հսւթենէն Հրաժարիլ, ,,,,,, որո-ումո ռ,,։, 
։։։-

։ծտ֊ 
առա 9ինը Հայաստանի ւէ՚Էչ\ Հիմնեց, ե։ իր ու– դրեց Բարեգործականի դրամագլուխը թրրսթի 

սան ո դա կան ֆօնտին ժ՝ ԷԼ պայման դրա։ որ վերած ելու իր՛ առաիսրկն րնդանի / տալէ ե։ 

ուսուէ/սին աւարտելէ յետոյ Հայաստան եր– անոր վարչական մեքենան զօրացնելէ յետոյ 

թա, եւ ծառայել յանձն առնող թեկնածունե– միայն։ իիրրսթի գաղափարն ինք ասա, արիշ 

րր նախընտրաբար րնդունո, ին թոշակաւս/։։ ժ՚եծ ա գիտակի/լ բարերարէ ,)՝/,, ՛կ կարապետ 

Ոչինչ իր սրտին այնքան Հաճե/ի եդած էր Ս՚ելդոնեանէն, որ Բարեգործականին յ ա՛հ ձնած 

որքան Ամերիկայի Մասնա&իւղին գաղափ՜արը իր Հսկայ նուիրատւութիւնը թր/,,,թի վե/ւա– 

Բարեզո/էծականի քսան եւ Հինգս/,)՛/, ակր Հայտս– ծուելու որոշ պայմանով յանձնած Էր, Պօդոս 

տանի մէէ " ՚ " " ՛ " ՛՛Ր շինելս, ծրագրով տօներ։։, նուպա ր ատոր մ էք տեսաւ Բարեգործականին 

հ ա /./ ծրագրին յաքյւղման նպաստելու Համար մշտատեւութեան ապաՀովումը, ո, թէեւ ա֊ 

100,000 աո,ար ւիաթադ խոստանար Պայման տոր Համամիտ չեղողներ գտնուեցան ա սար 

դրած էր որ այդ գուժ՛ար/։ պիտի յանձնէր այն քննադատներ ա/ չպակսեցան ինքն է որ //֊ 

աս,են երր որոշուած $50,000 տոլարը Հաւաք֊ րաւունք անէր։ Ինք կր ժ՛տածէ/,՝ լաւագոյն է 

ուէր։ Իր 10 ),000/> այնքան իմաստուն կարդա– որ Բարեգործ ական/, յաւիտեան աս/րի ե, 

դրութեամբ արժեթղթերս։ վերածած էր, որ միշտ ո, միշտ ծառայէ Հայ ազգին, քան որոշ 
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ՃԱՅ Ո Ւ Ս Ա Ն Ո Ղ Ա 8 Տ Ո Ւ Ն 
( Փարիզի ձաէքա|սւսրահակահ Ոստս հին ւ(եօ 

րոպէի //՛բ յ արարեր արար չայն ծառայութիւն/ 

մր ւՐաաոէցանէ ազդին եւ յեաոյ՝ ս/կալ/ացած, 

վա ա ուժց ա հ ք իւ ա ի։ ու ացած ՚ օր մը անՀե– 

ւոանայ։ 

Աս կր մեռնի խոր ծերութեան մէջ, եօ– 

թ ան ա սուն եւ ինը ա սւ ր /, կ ան ։ /՛այս իր $ ղ ու սւ 

կենսալից ուժ եղ կազմուածքով է ան սա Հման– 

ուա ծ էր աւելի երկս/ր ա սլ րել ու։ Յանկարծ 

կքեցաւ անոր առողջութիւնը ^ որո վՀ ե ա եւ ներ

քին բարոյական ցաւ մբ մաշեցուց ղին.ր։ Օր 

մ՛ր ինքն իսկ բոա* ինօի « Ս եր ազգային Հար

ցին ձախողանքը ՚ ի/1* մա Հս եղաւ–: Կնոջ բ Հի

ւանդութիւնն ու մա Հր զիԿւքր բոլ/ւր//վին կոսւ– 

րեցին։ Այդ երե ու խոր վիշաերր կ/1^ եցիԴւ 

զխ՚քր , գառնութեամբ ու արա մութե ամբ լե– 

ց ու ն ր ր ի *1ւ ի ր վ եր ^ ին ա ար ի ներր, եւ վւ ու թա– 

ցուցին իր մալ///եոյն ք այքաքսւմը, աբագացու– 

ցին իր /յ՛ա Հր։ 

Ան //՛եռեր Է ալն օր՛է/ իսկ ու այն ժ ա ժ՚ուն 

ուր քանի ւ/՚բ ս/արի ւ///////^ իր ամուսինը //՛ե

ռած Էր. ու կարծես զղա ղեր Լ ա ոաԼուց որ 

այդ **րը պիս/ի մեռնի, թերեւս ուզեր Է այդ 

<>րր, այդ ժամուն մեռնիլ^ եւ իր առկայծ ու

ժերուն վերջին ՚եշոյլր ճգներ Է պա Հ պան ել 

մինչեւ այղ օրն /// այղ ժ/ս//՚րէէէ 

Նոյն օրուան ըէ/թացքին, խնդրեր Է Վռամ– 

շա պ/ււ Հ ՛Ր ի պար եան Ս ր բա զան Էն զալ իրեն 

Հաղորդութիւն ս/ս/լ, ուզեր Է Հին բարեպաշա 
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Հա լու. սլկս Ժ՚ե ոնիչ, Ս՝ ր բադանին ձեոքր Համ–՝ 

բուրեր է , ա զ աչ եր է որ ան ա ղ օթէ ի ր ես Հա

մա ր ( ե ւ սոյն իրիկո ֊-Ա ր ւէ՚ա ր եր է էն չ սլ է ս 1լ ան

իք ե ղ մր ար իւղ ի ՚(ք՚Ր Լ ի ս կ ա թ ք՚ք ն այլ եւս 

ց ա ւՀր ա հ է ։ 

(/ /// ա կ իս ւէ՝՛ԷԼ վւ ա Փ ա ք Է , ք ա յ անե ր ո ր ի ր 

յա զարկաւ որութիւնր կա աա բուի աժ՚ենապարզ 

ձեւււվ, ր՛ն ա ա՛ո I, կ ։ ււ՛ւ ւ շրԼ ւսնակի ժ՛ ԷԼ միայնդ "Է 

մէկուն մա Հաղդ չղրկուի, ո եւ է հազկեվւունԼ9  

ո եւ է ճաո չ սուի բուի իր դագաղին։ Արդէն 

1021 ին ալ, ք՚րբ Բարեւլորհսւկանի ե՚գիպաոսի 
(իոհրագ իր Ժ՚ււզովր որոշեց ա՛ո ո ր եօթ սւնաս– 

նամե ակր Հ անդի ս ա ւո ր ա սլէս ւոօնե լ եւ երբ 

ա ժ՛րող Լ ազդր կր պա ա ր ա ս ա ո ւէ ր այդ աօնին 

մասնակցելու, ան խնդրեց որ Հրաք/արին այդ 

ա օն ա խ մբո ււ1՛ էն՝ նկաաի ունենալով Հ արուահ– 

եալ ու յուսա խաբ ազգին ախուր կա ս ութ ի ւ– 

նր ։ Ոչ մի այ ն Հա ււ՛ ես ա ութ եան զ զ աց ումո վ մր (  

ո ր ան ո ր ա ր ա աք ին ամիրայակ ան կ եց ուա հք ֊ 

ն եր ան խ որ ր իր ներք ին էութեան Հի ւ/ս ական 

գի հե ր էն մ ին էր . ք ի չ եր գի ացահ են ուրիշնե

րու ա ր ժ էք ն այ նք ան լ իա սի րու ու խ ա ն դ ա էիս ո 

կերպով գնաՀաաել ինչպէս ինքր ՚ք այլ եւ այն 

նոյն սեւեռեալ մա ահ ումով թէ էէ՛ եր ազգին 

մ եհ ա գոյն էէ՚ասին այժմեան ցիրուցան ք անորոշ, 

ո զո լսէ՛ ե լի կա ց ութ եան ժ՝ ԷԼ, մ եհ աշոինդ ւիա– 

ոաշու,ր ռ ո յ ց ս ՚ ր անՀաաի մր շուրԼ՝ անճաՀ Էին։ 

Բ ա լ ւ ոյ ական էէ՛ եհ ու թ ի ւն է է՛րն Է որ իր նիւ

թական երեւոյթով կ անՀեաանայ, իր բարո

յական իսկութեան ժ* ԷԼ անւէ՚ա Հանալու Հա

մա ր։ Այգ մ ե հ ո ւթ ի ւն ր կա զ ժ ուա հ Էր Հ այ կա

կան ուժի կրկնակ աղբիւսներէ, իր Հօր կողմէ 

V, ա րար ւս զ ի ե ո ւ պ ա ր եա ն ժ՛ ել ի ՀՀ ն ե ր ո ւ Հայր ե ֊ 

նսւււէր ուժեղ արիւնէն է ((/՛մ նախնիքսք կ՝րսէր 

ինհի լէ*եհ Նու պարր Հսլարաութեա ժ՚բք Չաժ՚չեա֊ 

նին մ ԷԼ յիշաաակուահ են, «քաԼ թ՚որոս եւ 

խոՀեմ Նուպար» ՝ երկու նշանաւոր եղբայրներ)> Լ 

եւ մօր կուրէ՚Էն Ակնցի աժ՚իրասերուն Լզոււս, 

նուրբ ու վե Հանձն արիւնէն։ 

Պօղոս Նուպար անու֊նլւ Հայ ժ ողովրզի 

ՀՒՏ 

սրտին, մաքին, երեւակայութեան մԷԼ, է/ար– 

ձա,\ Է արդէն, եւ ՀեազՀեաէ աւելի խո րապէս 

սլիաի դառնայ, ինչպէս Անդրանիկի անունր, 

խորհրդանշանական րաո մը, լեգենդական Հե

րոսի մր անուն ր, ազգասիրական ինքնանա իր– 

ման յաւ երժապէս թելագըիչ պասակեր Ա՛ր։ 

+ * * 
\)խաք)\\տի յառաքիկայ թի՛ի քրոնիկիս 

մէշ\ սլիաի շարունակեմ տեսութիւնս արտա

սած ման եան Հայութ՛եան մտաւոր կեանքին 

վրայ, ուր դեռ կան ի վեր մանուելիք գեղեցիկ 

կամ յուսաաու երեւոյթներ, եւ ուր վերքերս 

մանաւանդ ի յայտ եկան մ եծ ա րժ էք գործեր 

ինչպէս Գառնիկ էենտքլեանի ւ |արք |)՚ԼՍշ1<Ւո– 

ցի^7# քննական Հրա աարակութ իւնր մանրա

կրկիտ ուսոււ/հասիրութեամր ՛՛Հ», ՎաՀԷ Հայկի 

Համեղ ու քնքուշ Հատորը՝ վ այրենի ))*|ււԱյն< որ 

իհորոս Աղաաեանի գա ււա սՆ ա կին "/է"՝ Համակ 

րուրուԱհաւէաուած է Հեռուն ։/հացա <> , աւե

րակ սւ գերեզմաննոց դարձած ծննդավայր 

Հայրենիքին յիշաաակներով, Հ այրենի կրա– 

1| ա՛ւան//, քերթուած ա շարք Հ. ՎաՀան ;>ով– 

Հաննէսեանի, որ Ալիշանի ե Հ. Կարապետ Տէր 

ՍաՀակեանի արժանաւոր յաջորդ մր դաոնալու 

սաՀմանռւած ներշնչեալ բանաստեղծ ի մր առա– 

ւ\էն Հնչիւն՛ները կը բերէ մեզի, եւ դեռ կարդ 

մր ուրիշ ուժեղ կամ շնորՀալի նոր աըաա– 

դրութիւններ, որոնց մէջ են ԱՀարոնեանի «1՚մ 

Կեանքրււ ինքնակենսադրական թրթռուն էգե

րու շարքր, Շիրվանզադէի «Կեանքի Բովից» 

խորազգաց ու անսեթեւ եթ Հոյակապ շարքր 

անցեալի յիշատ ա կն ե րու, Հարևանի Հզօր ու 

մեծաշունչ «Տատրագոմի Հարսը» դիւցազ– 

ներգը։ 

Ա. ՋՕՊԱՆԵԱն 
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ՄԵՐ ԼԼՐՈԻԵՍՏ11ԳեՏ1եԵՐԴյ ՈԻ Ս Տ ԱԻ Ո Ր Ա Կ ա ե Ր Օ ԱՐՏՍԼՍՍԼՀՄԼԼՆԻ ՄԷՋ 

՛Բանի մ՛ր ամ՛իս տոտի Տիկին Արմ՝ ենիա 

Բալւայեսա, որ Փարիզի ամ՛հ՛նէ՛ն նուրբ ու. 

աւխսւական արս։ I, ււսւազ իաուՀի՛ն/, րէն մ՛ի՛ն 

է, ^ / " ՚ լ բ ր ի Ալսրսնի մ՝ԷՀ իր գորհ՜երու քար 

ցուցագրուիժիւէւ մ՛ր եւս րրաւ, որ ա՛նք, զա։ 

մ՛են՜ յաիւղուիՒիւն։ 

Պ՛ Մելգսն ՚Բէպաւղ ճեան, որուն ինք

նատիպ ու իւ որ ա՛ն/լ աազանգր Հրանոթ՜ է 

մ՛եր ր՚նէմ հրւրւզ՚նհրու ՛Ի. իր գււրհ՜երու առա– 

Հին ցսւցաՀանգէս մ՛ր կսւզմ՚ակերսլեց Պ– 

Աաաիկ 1Աանզաաեա՛նի Հիմնսւհ՜ «.ԱշխարՀա, 

գրական Հրաաարակու ի1 հ ա՛ն զ Ընկերու

թեան)) սլա շտո՚ն աա եզ ւ ոյն սրաՀնե րու՛ն մ՝ Էի 

Այւէ ցուցաՀ անգէսին, որ մ՝եհ՜ասլէս զնա– 

Հաասւեցաւ ֆրանսացի եւ Հա յ գեղասէր– 

նհրէն, ցուցակ ին յտռտիոբտնր գրահ՜ էր 

յայսհւի գրագէա ու զ հ զարու հ ասական 

քննագաա կիւսթավ ՛Բան, մ՛ասնաւոր յ օ զ -

ուահ՜ մ՝ր նուիրեց անոր •ք՝ա1ետիա թերթբ, 

յօգուահ՜ին Հետ ՚ԲԷ պապճե աէփ գորն՜երէն 

մ՛էկուն, \կ սաւան ՛չին, վերարտագրութիւնր 

Հրատարակելով։ Փարիզի գեզարուեսաական 

աւՐսագիրներէն մ՛էկ քանին ւիափաք յա յա

նահ– են ՛Բ է սլա պ՜ճ եան ի նուիրուահ՜ ուսում՝֊ 

նասիրսւթիլ1ւ ւՐր Հրատարակել բազմ՛աթիւ 

վ երարաազ. լաւի/ իւ՚նն ելավ ։ 

Կս՚էբրի Ա՛ր Մարոտ՚նի մ՚ԷՀ իր նկարնե– 

րու աււաշՀին ցուցաՀանգէսր տուաւ Պ՛ 3՛ 

կիւլսլէնկեան, որուն Աալօնի մ՝ ԷՀ ցուցա– 

գրահ՜ գորգերէն մ՛ին արգէն գովեստով 

յի շաաակուան՜ էր Թան թերթի քեն ագատ 

Թիէպօ-Աիսոնի կողմ՚է։ Պ՛ Կիւլպէնկեան ե– 

րեւան կուգայ շարք մ՛ր բնանկարներով ու 

քանի մ՛ր նաթիլր-ւքօրթ^ք^ա^; Բնանկարները՝ 

մ՝եհ՜ մ՛ա աս մ՛ր Փարիզի եւ շրիսկայից տե

սիլներ են, և քանի մ՛բ հ՜ովային պատկերներ 

Աէն-Ա՚ալոյի մ՛ ԷՀ նկարուահ՜։ Այս ՛նորեկ բ 

փափուկ եւ ժուժկալ արուեստ մ՛ր ունի, 

լ ի Հմտութեամ՛բ ել ՜ճաշակով։ իր "Րո2 

ո՜ճն ունեցող ՀաւՐեզ նկարիչ մ՚բն է որ կու– 

գայ աւելէւալ մ՛եր Փարէղեսւէւ արուեստա

գէտներու ճոխ Հոյլ ին։ 

՛Բանի մր ամ՛իս աստի Տիկին Զապէլ 

ԱրաւՐ տուաւ կավօի ւ/՚եՏ՜ սրտՀին մ՝ ԷՀ եր– 

գաՀանգէս մ՛ր ուր Հրասլուրիչ արուեստա– 

գիաուՀին իր ուն/լէւգիրներն զմ՚այլհցուց իր 

ւՐեաաղաաՀունչ թրթռուն ձայնին եւ սբր֊ 

տառուչ երգեցողութեան Հրասլոյրով. մ՚աս– 

նաւ որսալէս սսլանիական եւ Հայկակսւն եր

գերս ւ մ՛ ԷՀ, զոր տրաայտ յաեց Հերմ՝ ու 

զգայում։ արուեստով մ՛ր, ւ/՚եհր յաՀոզու– 

թիւէւ ունեցաւ, եւ Հասարտ/լո։ թեռւն բուոՏւ 

ն՜ափերր զինք ստիպեցին իր երգտհ՜ Հա յ 

ժողովրգական երգերբ կրկնել։ 

Փոքրիկ պարուՀիՊ։ Օր՛ Ալ իս Գավուք– 

՜ճեան ՝ Եէնտյի որաՀին մ՛ ԷՀ տուաւ իր պարի 

երկրորգ ֆէսթ՜իվալբ, ուր իր կանխաՀաս 

տաղանգբ անգամ՝ մ՛ր եւս շողա ցուց սպա, 

նիական, անգլիական, ֆրանսական, ռուսա

կան եւ Հայկական պարերու մ՝էի 

Պէտք պիտի բէէս։ր ս " ^ ՝ / լ ո ՚ Լ ^ յօգուահ՜ 

մ՛ր յատկացնել պատկերացնելու Համ՛ար ե– 

րաժ շտական գորքքոլնէութ իւ1։ր ղոր տ յս 

տարի եւս Օրիորգ Ա՝ արզ արիա Բաբայեան 

ի յայտ բերաւ։ Պիտի շատանանք այս Հա

կիրճ նօթերու/։ մ՝ԷՀ յիշաաակելով մ՛իայ՛ն 

վարպետ երգչոլՀւոյն Պասք երաժշաա֊֊ 

էժեան նուիրան՜ շաՀեկան երգաՀանգէսր, 

իր մ՚աււնակցութիւնր ֆրանսական ֆօլքլօրի 

մ՚եՀէ նուագաՀանգէսներսւ, այլազան տար

րերով կազմ՚ուաճ իր յատուկ ՜ճոխ Համ՚եր– 

գր, և իր աշակերտներու/։ տարեկան փայլուն 

ուն/լնգրութիւնր, որ ինչպէս մ՛իշտ՝ մ՚եհ՝ 

յաՀոզութեաւՐբ ոլսակուեցան։ 
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Տ՛"՛/"՛՛/"/ աւոր ւսււս ււլալաղ ՚Բ՚/ւիազէփի 

Օըեը ա-՚Իօմ՚իքիԳւ մ՚ԷՀ սաւան՜ Հոյակասլ 

ֆեսիՒիվալի՚/ւ յայաւսզ բի՚/ւ մ՝է^ Հաճոյքով 

ւոեսսւնք որ պալհ՚եերէ՛ն երկուքի՛ն ընագրի՚ն 

շարագրութիլ/ւր յա1ւձաււաքէ էր Պ– Լեւ ս՛ն 

կիւմ՝իլշկէրտսւնիՊւ, որ Պւաեւ գրան՜ էր 

յայաագրի՚/ւ էբ֊ր յաււա^արւսւԱ՝ •ԲՊւիա– 

ղէֆի կետ՛/՛ րի՛ն ու գսրն^ի՚ն վրայ ք1։՚1։ա1լսւ1ւ 

էւա րը տեսութ իւՊ։ ւՐր։ Էրկու \ււ\ւղ\ք/ւերու 

(1)փինքսնեւ՝ու.ն ոտք՛ին տակ եւ Պեւփօսքայի ա– 

ւանդաւ|եոյ|ւ) րէւազ իրէւերր սիրսւ/ւ արձակ 

քելվ(1 ուանէւեր Էիք։։ Նոյք՛ երեկսյթ՚ ի՛ն Հա

ճոյքքւ ունե։յսւ1ւք ՚/ւտեւ ն՜աւիտՀարելու, 

ւլիւմ՚իշկէրասւնի գրակա՛ն ա աղ ա՛հ զ ի՛ն Հեա, 

Հայ վարսլես։ երաժշտի ւ/՚ր, Ա սլեՊւգիար– 

եսւնի, սքա՛նչելի տրուեստր. թաթարակաՊւ 

ւՐօէ(1իֆ՚ներէ քազուան՜ գու//ագեզ ու Հզօր 

՛ն ուա գա շարքի ւ/՚ր է/՚էշ^ որ կրէ՛ կերսաար 

Թաթարներու օ ո ս | «.պալէ»իււ։ 

Հայ ւ/՚տքի եւ արուեստի այս յաջողու

թ՜եա՛նց շարք ր վ։ակե՝1ւք յիշատակելով Պւաե 

Պ– Զատիկ 1ւ1 ւււ/ււք ատեա՚/ւ ի Ալճերիոյ շքեղ 

աթլսար, որու սլաարասասւթիւնր կասավա– 

րութ եա՚/ւ կար/՛է իրե՚/ւ յունձ1աւ ա& էր Ալ– 

՜ճերիս յ Հարիւ րաւՐետկ ի ՀսՈււէիսութեաՊւց 

ասթ իւ։ Հսաարր որ կր պարունակէ Ալճե

րիոյ ա շ խարՀագրսւթ եսա, աղգագրութեա1ւ 

սւ ոլաամ՚ութեսւն վերարերեսղ էակսհւ աե– 

զ եկսւթիւՏւներ՚ն աւՐվավաղ ր1։գարձակ ու– 

ո ււ ւ մ/ւսաիրութ իւ՛ն ւՐր եւ Ալճերիոյ րւսլ որ 

քարաէւաերու1ւ Հտլտքտնուն (Հ՚/ւագս յն՚/ւե-

րէէւ մ՛ի՛նչեւ ՚/արտգոյ՚/ւներր), Հրատարակ֊ 

աւան՜ է գեղարուե սաակա՚ն րնաիր ասլա– 

գրսւ թեամ՚ր եւ ՜ճոիացուան՜ է արաըակա՛// 

ոճով ղարւլսակտր՚ներով ղոր յօրի՛նած՜ ե՛ն Պ– 

1Աւււ1ււրաււ1։ սհւի աշէսաաակցող կ՚՚՚յ գն՚ա– 

դբիչՊւեր։ ()լրսվսսւի1եամ՚ը կ՛իմ՛ա՛ն սաք սր 

՚եբա՚/ւււակա՚1ւ Ակագեւ/՚իւս1ւ այգ Հասարի՛ն 

յատկացուցեր է Ժիւլ ՚ԲաւՐսլւհւի տուս^ար– 

կով՝ իր Բո\\– լ1՝ձւււԺւ՚տԽ մ՚րցսւքւակր։ 

Պ– Խան զա տեսա այժւՐ ձես/ւտր1լան՜ է 

աւելի մ՛են՜ նրաղրի մ՛ր իրսմլսքււացմ՚ոհւ, 

տյ/ւ է սչտարասաել Հի՚նղ ստու ար Հատոր

ներու ւՐԷՀ՝ Աղգերսւ Ը՚/ւկերութե ա՛ն սքն– 

գ աւՐակցալ յիսաւէւ երկիր/ւերու ա թ լ աւաե– 

րուէւ շարքր, ւք՚են՜տզ իր էւկարազարգ ՀՔ°"՚1 

Հրաաարակու ի11, աւ1՛ր, եւ այգ ն՜րազիրը 

գոր&ագրելու ՀաւՐար կազմ՚ան է ֆ ր ա ՚ 1 ւ ս ա – 

կսհւ ր1։կերսւթիլ1ւ մր որու1ւ ի՚նք>1ւ իսկ սաօ֊ 

րէ՚աՊւ է։ Առաջի՛ն Հսաարր յոյս կր տեսնէ 

ի մ՛օտ ո յ։ 

Հաճոյքով իմ՛ացա՛նք սր Փարիզի կ՚ե– 

զարուեսաից վ՚արժ ուրա՛նի ա յո տարա ա՛հ 

(Վսոմ՚ի երկրորդ, մ՛րցա՛նակը^ (27Ոք ՏՀՇՕՈԺ 

ւ/ք(1Ո(/–/յո\\–) արա լաւն՜ է ՛նկար \ա ի11, ա՛հ Հա յ 

ուսսւևոզուՀիի մ՛ր՝ Օրիսրգ իրե՚/ւէ Գայ րպ֊ 

ճեսհւի։ 

Լ Ր ս Տ Ո Ի 
ՍԼՐՈԻԵՍՏԻ ԵԻ գ ր ա ն շ ա ն 

ււաստսա ետ ԿՈՎ.ԿԱՍՒՑ 

Դերասանուհի Օլգա Մ այսու րեանի 35աւ/– 

հայ բեմական գործ, յոբելեանը.— ԹիֆլիսուՏ, 

11՚ա^իսի /հհ. էհուսթավելու թատրոնում սւօնւես 

դերասանուհի է)լդա Մաչոուրեանի րհՏական ղոր– 

ձունէութեան 2,ԵաՏեայ չորելեանլլ։ 

՚1ւաիւ քան յորելեանտկա՚էւ ՀանղԼււր րեէէտղլււես 

((Ովկիանոոիս ՚հէնր» ԱէիԼսր։ 1'եւնալրոլթիւնից յ / ւ . 

ւււււյ աեդէ ունեցաւ բ1էւելեաՆաէլա՚1ւ ^ւււ1ւդէս^ւ, " / ՛է 

րաւյեւյ Պ. Պ €* ւլււ ււ ե ա% լլ իր ո1էՀոՀ1ւի ձաքւքւէ/։ 

1Լէււսսւոա՚1ւի Լու։ււ1ալկաւի կողմիդ րւրհլե արէ՚/ւ 

ողՀու1՚եււ Պ. Արւաէ1արիշւԱւլին եւ չա գանեւր որ 

Լուսժողկոմի կոլլէդիա՚ւ։ որոշել Է րւր1։լեարին աալ 

՚Լասսսսկաւոր դերասանուհու տիտղոս» 

Հա ւ ասա ։ււ հի 1։ուսմոդկոո՛տսւի կողՋիւյ ալ ^ունեւք 

յոբելեարին պետական։ իհստրոհի ղիրէկաԼօր Պ. 

1\րովր : 

"՚(ճ".^՛/՛ Ի՛՛՛՛՛քեր ասացին Թիֆլիսի Հ , , , յ Պետ– 

ղրաՏայի, Վ^րաստանի 1\կսսլկ։՝էիկ "հրամայի, թուրք 

ՊետդրտՏաչի ներկարու)ուսիչ1ւերր։ ՚Լերչաճ կար

դաս լեռին շնորՀաւորակս՚ե ՀՀեռադրերր։ 

Երաժշտագէտ Անսան Մայիլեանի 25աւ/– 

եայ յոբելեանը.— Մայիս 4/ւ1ւ, ԲսպւուՏ, I՝;,, -

նիաի1֊9,աղէ;ի ան լան թուրք պետ. դեղ. թատրոնա ձ 

է1ղլւրկըտնի Լուսժողկոմատի կիո "՚/՛;. ՓոօրաՏտււ֊ 
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*եութիլ1ւների Ւ՚որՀուրդլչ ա օնեո ե ր ամ շա ա դէ ա - ւ) ա հ ֊ 

կա վարմ-դր ական սպէտ Լ\. ՄաչԷլե անէ Հօաճեա չ 

ր։ րե լե ան ո , որաեդ չորելեարն ս տաոա ւ <( Հա՛» յաւ պո՜-

աուԱեան վա ււ ա տկա ւո լւ ա րա ի ս ա )> ի սւ ի ա ղււ ււ լւ ։ 

1\. II աչէլեանր դորհել է 30 տարէ երամշաա -

կ ան ք ՝Հ() ա ալ։ Է Տանկ էսվար էք ական եւ 3՛ > սա* րէ 

։լր ակա հ սաւդարէզու.. ։ Աո աան ք ե լաւ կեանօէ 

և ւ ղորհունԷուԷ1եան սլա ա կեր ր « 1\նէ1ւՀիւո)՝) ոււ1 ։ 

Ազաա Վշաունու բանասաեղծութիւնները 

ռուսերէն լեզ ուով. Ռուսաստանի ՊեաՀրաաէ 

Հրատ ա լւ ա կա է\ /. ա ւ– լ> շոլւ/ւա| /."Հ" ^ տեւ-ներււ էհրււա 

Վշէ.։ ուն ու լ՛, աե աււաեղհութէւննեք՛ Է ռուսերէն Էէ արդ «. 

ււ ան ո ւ ա& մ ո ղովահուն, որ Է Էէ ա րդ.. ան ոլԷ1ե անր ձ աս . 

նակոԱլ են ււուս ւքլաւլհԼլւ էհէետչով ^ ք սալ րի էլ էք ի. ՚՚/՚(՚~ 

ս ահ ււ վ , Ա։։Էեէ.. Ա ա.էն ի կով –ւ ու րէշհեր ։ էհ ո դո վահ ու Է 

աււաՀարանլ։ դրել է՜ երիտա։– արդ շէարՀալի վյն՚էւաղատ 

հորաչր ՚հարադհաւ՚ւր ։ 

ԲանավէՏ Կոմիաասի արւեստի մասին. — 

Ե լ՛ե ւան ո ւււ դ Դրալ.ւերէ Տան ո կաւ աո ալ լ ս՚Լավէ՜ձ 

նւէրւահ */» ձէէոասէ արւեսաէն ։ 

Ընդարւճակ եւ արմէքաւոր ղ1, կսււչսւ ։. աւես 

ե րամշտադէա Սսլ. էէ ելիքեսւ1ւրյւ ա ւյ– ան աո ա -

Հասո ղսւա բան աս ի լւ ական րնոչթ Էր կ լաւս՛. 

Է"կ 1*է՚հոոէ1,1 ՚ 1 " 1 "լս՝ ^ ելիքեանը^ էլանդ առաւ ա– 

ռանձնասլէս ՚/» ւ)ի աաււԷ ւլԼ լվւ հւ արմէքէ ՚/ք՚՚՚՚յ՝ 

*ւ եր ե ր ա մշւոոլ թեան ււլ ա ա ւ> ու թեան ձէ-չ։ 

ԶեկուսուճԷս չեաոչ տեւլի ունեւլաւ ձ աքերէ 

աշիաչօ* ւիոիւանակսւէէիւ 1ւ, սրէն $ սան ա կցես էն Հ. 

Գիլլիքկօիւվեան, ՌսՏ. Մելիքեան, Տկր֊1ե. 

ւոնդեան - Սա, ԴեՏուրեանք Կարօ Զա քարեացէ եւ 

սաս աան, Պարսկաս ասա, Տա ծ կաստան, է* ու ԷԴարԷա* 

(հոււ-անէա֊ եւյիսրոոս եւա (չէ*: 

Հաչ ա ս ա ա եէ էւ ւ* ր Հ րղ ա չ1։ աս ո ւ "՚էւք 

էէ ա հհ ւս հ՛հ աշէւա աել Լ, Երեւանի սլեաա էլ սա Էւրէէ– 

քլուՏ, 1 023 թւին ՀարսսաանԷ 1յ։ւ։ */սւլկւ. ձ ս. աէ ել 

Ն\ր^Տէութէւ1.ներէ կա լա . րամն է նաէւաձե ււնու– 

էէեածր սանւեւլ նրա րենական ւլորհունէ^ութեան 

ՏՕաՏեաչ րւ րե լե ան ր : 

11էոեվ.անեանր սէրւաե եւ չարղւ ս <Տ / ;ր էր ւլե՚ 

՚1հ1" սն Ջանան : 

Դերասան Ցով(ւաննէս Սաեվդանեանի մա֊ 

եը. ^ " ( / ՚ / ՚ է ՜՛ ^ / ՚ ^ 1 ՛երե ւան ու էէ վաէւճանւ ես Հ^այ 

րեձ՚է վա ււ ա ա կ աւոր դեր ա ս ան *^Ո1ԷՀ անն է ս ՀՕննէ կ^ 

Սաեփանեանր: ՚0՝նել է՜ նա I \,.ւԷՆակահա ձ (ւ*լեք– 

սանդրասլոլուՏ^ I Տ/ I թւէն ։ //ւ սել է Լին-էախի 

շեւանէ հ է։ ական դպրոռուՏ. 1891 թւին րն դունւուՏ 

է՜ ն ա ԹԷ ֆլէ11 է ՚էեր ա սան ա կ ան էյ ու է)ր ը եւ շ1ւ որՀ֊^ւ 

Էր ոնւլունակութեան եւ րարեԷյիդՀ– վեր արեր Տուն քէ 

շուաով առաՀ է քաշւ ուՏ ։ ^"^՚ սւՀեաեւ էր լ եւ րե~ 

Տական աչքէ ւՀե^՚՚՚Ղ Ոէ–մ՝ Ա Էր անուշէ է Ե. Պետրոս– 

եանէ եւ 1\րէ՜լեանէ Հեա կանոնաւոր կաղնակեր֊ 

սլւահ էւձրերով շր^ուՏ I՜ Կովկաոէ կեւլրոնական 

քտդաքներր, 1\նդրկասպեան երկէրր֊ ասլա 11'ոլ– 

ՑՈՎՀԱ՚Ն՚եէՍ 11Տ1;Փ1Ո,1;1Ո, 

րասան ոնկերներէո. նա սրաարադ էր է՛՛՛է" (՛է Տօա 

եւ Հեռու է՜ր ղերասանակա՚1ւ Էւայ՝ Էէլներէս : 

հրա ՏաՀւան աո էէէւ ոնսւրւեւյ Է1ա ւլւ ա ն ^անճ 

նա </ողով նաէաւդաՀու թեւ.– ւ) լ՛ V /. ւ̂  ս։ չէ՛ է Ն ա է աղ աՀ 

Պ. Մարգիս 1ռ,իքսե,թեանի։ 

է^Դւվ՚ւէ ՅՕԷնէ ՜^որեքշար.Է1Է, աո աւ օււ եան 

ւ) ա ւ) ր 1 \էն էէարս՚էնր Հէլա)ւղանոոէս, աեդավւ ոէււես 

էէլեսւ ա էլ ա հ թաալու հ, ուր </ածյւ I 1"^"/» ւլադադէ ՚էրա^ 

սլա ււ։ ւււ յ սլա Հակ էլսւ.ւղնեոէ*1ւ ւլ ե ղա րլե ստէ աշէւա– 

տաւորնէւ-րԸ : 3 °*• օ() տեդէ ու1ւեսաւ քադսւքա– 

սէական ՀոդեՀաւ՚ւէլԷ սա » Ժա։Տր րլ ղէղ 4էն աեղէ 

ուն եղաւ էէ աղու <՝՝> լչ Երեւանէ նոր դե րե ւլ&ան ա ա ան ր : 

«Սնէ ի ւյու<յա$անգէս))ո Լք-նինգրադում. — 

Ենչսլ^ս գա չանել էինք (ք.1\նաՀէա.)ու*$, Տրադրւահ է 

կաղէ-ակերսլել Էէն Էն դրա դուս՝ Հա չաս ա անէ ՛է ո՜ւ» . 

Թան դարանէ– հէւ էհ ո (լան ՚/սւլաա ՛րա չէ Պաաէէա Էէե ա՚1ւ 

ճեմարանի եւ Էր էէ ի աաէէի ար Է, լ հ լէ, ան րամ՚էւի ւ) ̂  ա– 
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ցահ ումերոՀ Է\նԷԷ Հնութիւնն եր ի ցուցաՀանդԼս ք 

օդաուելուէ աչն Հանդա Տսւ1ւքէցք որ Լէ^նէւ1ւդրադուռՂէ 

են Ան ի ի պեւլոէ ւԱւԼ լւէ ՚1ւ ա էսա ձհուն ո դհ ու ղեկավարը 

ակադԼՏԷկ Ն, Մաոր եւ Պրոֆ. Հ. ՕրրԷլԷւն ։ Այդ 

նպատակով Երեւան Է էյ ւոեդավւոիււահ Լ՜ Պետ. Թան֊ 

դարանէ ռւնեցահ Անէի Հնութէւններէ տՏրալ^ 

օ*ոդուէահու1ւ : ՜երր ԷՐասՈէ֊ցԷձ ուդարկւել են նաէւ ճար֊ 

աարասլեէո Ն, ք^ուէւ Էութեան Է ԱնԷւուՏ կատարահ 

դհադրռւԱհերը ։ ք^ունէաթեանէ պաՀպա՚1ւահ դհա֊– 

դր ու Ա1ւ երն ս ա ան ո լ <՝) են կ ր կե ա կ Է կ արեւ որ ո ւ թէ ւէւ 

այ1ւ սլա աճառ ով% որ Ան է է լուսանկարներէ նե դա

տէ ւէներէէ , դհադրուՁներէք պեւլՏան օ րադէլաե րէ եւ 

ա$Լ ^՚1յլթէւրէ օ1 ո զո վահ ուն, է աՏրոդՀ վադո1ւ. որ 

ք ա դա օաց էական կո էւներէ սկղրէն ուդարկւել Լ՜ 

ԼԼնէնղրաւի ՜ձ աՏրէն ան րււ չաացել Լ : 

^ԼերոչԷւշեալ նէլթերէն պԼտ ք է՜ էսւելանան 

ԷրսԷաայուՏ դանւահ էսեցէները եւ ււրնՂւ անկարները : 

Ցուցահանդէսէս չեաոչ ա Տր ո դ ^ա ւյ ահ (քուլովաօուն 

սլէաէ ուդարկւէ Երեւան Պեւո. ԹանդարանուՏ Տըշ– 

տապէս պւսՀւելու Հա 8 ար : ՑուցաՀ անդէ՜ս ր րացւուս՝ 

է՜ ա լս աՏսէ կէ ււ եր էն եւ կր աեւ է երկու աս՚էս : 

Գեղաշխի կերպարվեստի սէկքքիայի 9ՈԼ~ 

զաՀ անգէսը. Երեւանում պետ. թաարոնէ չ է ^ ՛ ՜ 

թւ՚ւՏ րաց ւեց Գեդաշէւէ կե ր պա ր ւե ս ա է ււ կկցի աչի 

դուղաՀանդէսը, ո րէն՝ ՏասնակցուՏ են Հարս սա ան է 

Օեդավւռէսութետն Արւեսա աղէ ան երէ Ս էութէւնրք  

հրէ ա . ււ է՜ կցէ ան ք Հաբս սա ան է կե ր սլա ր ւ ես ա աղիւսներէ 

լլ1ւ կ ե լաւ թէ ւնը * Դ^՚Ղ ՚" ( , տ –՛է՛ն է կ ուս՝ է արա ա՛յր ական 

րս՚յէնլլ եւ ան Հա ւո ա ր ւեսա ա դէտն եր ; 

Հէնդ դաՀլէ՜ճներուՏ աեդաւորուա հ են ն,ն,ւ9– 

ներ դեւլանկարչութէւնէցէ ք անդա կա դորհ ութ Էււն ի ց ք 

դրաֆէկաձէց, ՜ձարաարապ. պրօէկտներէց ^ ւէաչաա -

ՏշակՏան ու ՏետաւլաււշակՏս։*1ւ նՏուշներԷւց : 

՛Լ. Ատրեանի ((Զրահագնացքը)).— Երեւանէ 

ՊեաՀրաալէ էոձ" րնհա^եց 1Լ. Աարեանէ «քՀրաՀա֊, 

գնացքը», "րէ ՚"էլթրէ վերցւահ 1սորՀ. Հա Հառաան Է 

կեանքէց, ու1ւի բաւական յ ս ՚ Հ " ՚ ք նկո՛ րադրութիւննե ր է 

աէսլեր եւ պատկերներ: 

Երաժշտական հըատարակչութիւն.—Թիֆ– 

լէ՚՚է Լուս րամն էն կէց կա դՏ ա կե ր պւահ է; երամշսւա– 

կան Հրաաարակչութէւն ւ Ընտր։ ահ Է՜ ՏԷւ լատուկ 

էէէւրադրական կօլլԼդԷա, որէ կադՏԷ ՏԼ^ ծանուս՛ են. 

երամէշտներ 1\րՏէն հէդլ՛ անեան, Ս արա է լոռ Մաղ֊ 

ւ) ան հան, Արշալոչս 1\չվաղեան եւ ՈւՏբ֊Շս֊տ։ ***>լ~ 

լէդէան Տօտ օրերս Հրատարակելու Է՜ ՏԷ շարլ> 

Տ տնկական երդեր, սրէ ՀաՏար էր տրաՏաղրութեաԿ 

տակ ունէ որոշ դուՏար : 

«Լիրիկա». Հքասաանէ Պրոլէտ Գրողներէ 

Առսոցէացէավէ Հա չկա կան ոէկցէաչէ Հրատարակու

թեան ր լոլո տեսաւ եր է ա ա ս ա ր դ շ1ւ որՀաԼ ի սԼ է՝ " / է | Ո 

րանաււաեւլհ (հուրէն Ադարարէ «Լիրիկա» րանաս– 

տեդհութիւ1ւների դրքո$կլ\ ՝• 

Կոյր երաժշտագէտ Խաչիկ Խաչիկեանի 

ՀաԱ երգը.—- Հ ՚ ՚ ՚ յ երէտասարդ կոՏպողէաորներէ 

րնէսւյ աւա ռուս՛ աւելանուս՛ Է ՏԷ նոր Հա Տեսա ում 

եւս. դա կոա երաձէշա Ւ՚աչէկ Ի՚աչէկեանն է, որի 

ՀաՏերդլլ կաչացւա (ւունէս ,)էն ^ ՚ է ֆ է է ՚ ՚ է " | ՚ ՚ տ ա – 

կան կօնսԼրվաաորէտչէ դաՀյէ՚ճուՏ ։ Ծրտդէրր կսսի 

Ջւահ Լր Հերձէն ւոաբւաչ նրա ստեդհադորհու 

թէւններէց : ՛ել ւս/ « 1\ր1յ։ ք.լէյահ %ո1լտէւյաը)) » (.(.Ադոլ 

ՊլւԷլիլղը՝» է լ այլ աշխատ ութ հլուներէ։ ասլասոյւյ են 

նրա խոշոր լձւա&ին երա<1շտական ը1ւ դուն ակութհան ւ 

Թ՚ԼԹՈԿԻՑ 

ՎՐԻՊԱԿ 

ԱնւսՏիտ, թիւ (Լ Կաւքքր ուսումնասիրուէ 

թեան մկջ՝ Էջ 24, 4րդ սաղ (վարէն) Ա. սիւ֊ 

նակ, եպիկոտ, ուղղել ՍպիկոնՐ. էջ 26, տող 18, 

Բ. սիւնակ, Արդեն, ուղղել Արդի, էջ 27, Բ. 

սիւնակ, ծանօթագրութեան մէջ, հշ Տ^քւսէ, 

ուղղել Լ© Տ »Հ՚311է. էջ 29, Բ. սիւնակ, սաղ 

14, կամ՛քն իսկ, ուղղել կեանքն իսկ. էջ 32, Բ. 

սիւնակ, սազ 18, ծանօթութիսն. Վեսի նիւթի 

ՇՈԼՐ«» իսկ... ուղղել ծանօթութիւն՛ Վեէփ նիւթի 

շուրջ։ Իսկ... 

ծ. Մանուէլեանի նուիրուահ յօզուածին 

մէջ, էջ 4, Ա. սիւնակ, \827ին, ուղղել \927ին, 

Ա. Սագըզեանի յօզուածին մէջ, պատկեր

ները թուագրուած եՊւ \, 2, 3, ուղղել 3, 4, 

5, եւայլն։ 

ս ո ւ տ 
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ԱՆԱ 

ՆՈհհՐԱՏհ-ՈՒԹԻՒՆՔ 

Պ՛ Ներսէս կիւլպէնկեան նուիրեց Ա՛՛էկ 
Ա՛՛էկ տարեկան Անահիտ՛ Երուսաղէմ՚ի ժա– 
ո անղ աւսրաց վարժարանին, Լլլ քիէնսիի 
Դպրողաոէր Տիկնանղ վարժարանին եւ Պ՛ 
Զարե՚Հ Րէիղեանի (Պ՛՛լիս)։ 

Պ– Հ. Գույում՚՜ճեան ԼԱ՛արսէյլ) նուի, 
րեւյ Ա՛՛էկ տարեկան Անահիտ > ղսր ղ ւսրձեալ 
կր ղրկենք Երեւանի Հանրային Ս՚ատենա– 
գարանին։ 

Պ՛ ԷօժԷն ֆաւիաղեաՆ (ԳաՀիրէ) նուի
րեց ՚1՝էկ սւարեկան Անահիտ՝ Աէվրի Ա՛ Մ"՛–– 
ր ա ա ե տն վարժարանին։ 

Պ՛ Աեղար հրամ՝, ֆարիղ, կր նուիրէ 
։1՝էկ սւարեկան Անահիտ ՚ Հէէ յթուէւցիներու 
Հայրենակցական ԱիուիՒեան Լկրուսաղէժ)։ 

լ ո յ ս աւա* 

ԹՈՎ.ՄԱՍ ԹԷՐՋԵԱՆԻ 
քսսն աստ եղծ ու ր եան ց ա ւքբույ ջական 

հաւաքածոյ 

$էայնք լււաւի/եսհւ—Անյուսութեան ժամք, 
Հոգեկան շոճւ Տք 

հքաասահ՛կանք, սիրայինք, ղաւեշտականք, 
սլաաեՀ ականք, ։Րանկականք, կրոն ականք, 

իմ՛ա 111111Ոսիրականք, Հաաակոաորք 
ԱարեՀ եւ Նարգիկ 

Հրսւնա եւ Արուս (Հսաաւաեք) 

Նախերգան ((Աանգուխաո ող բեր գա֊ թեան 
Ապսաաւ/լւք — քՒարգ-մ՚անութ իւ1ւք 

Յառաջաբան եւ ծանօյաւցրութիւնք 

ԱՐԵԱԿ 90ՊԱՆԵԱՆԻ 
Դ՛ին՛ երկու հատորր միասին 3 տօլաւ՛ 

Դիմ՛ել՝ վենեաիկ—Ա. Ղազար 

" ԱՆւ Ա Ւ Տ՚՚Ի ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹեԱՆ 
ՊԱՅմԱՆՆեՐԸ 

Անահիտ կր Հրատարակուի երկու ամ՛իսն 
անգամ՛ մ՛ր։ Տարեկան բաժնեգինն է. Ֆր– 
րանսայի եւ Սա րիս յ Համ՛ար, 100 ֆրանք, 
վեցաւԲսեայ 00 ֆրանք, իւր աքանչիւր թի
ւր 20 ֆրանք։ Օ՛սար երկիրներու Համ՛ար, 
մ՛էկ անգլիական ոսկի կաւՐ 5 տոլար, վե– 
ցամ՝սետյ՛ 11 շիլքա կամ՝ 3 սալար, իւրա
քանչիւր թ՜իւր քսան եգիսլա. գաՀեկան, 
կաւ/՝ մ՛էկ սալար կամ՝ 25 ֆրանք։ Բաժնե
գիններ ր պէտք է ղրկուին սւղղակփ թեր
թիս Հիմնագիր-տնօրէն \. ք օհօհշւաձոի > 
9, ա© Տ » ) ՛ ՛ ՐՁՈՏ, 1/ամ՝ սլէտք է յտնձ– 
նուին ւՐեր գործակալներուն։ 

ԻՏ 

ՄԵՐ ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 

Ս՚արսէյլ, 3՛ ՈւլուՀո՜&եան 

Լիօն, Ա՝. Տէր–ԱՀ՚"Ր"նեան 

Վիէն, ՅովՀաննէո Մկրաիչեան 

Հալէսլ, Նշա՛ւ՛ Տէր-Պեարոսեան, Տօքթ» 0* 

Աս լա ձեան ե Պողարեսհ։ գրատուՅ։ 

Պէյրո֊-թ) Հայկ Ուզուրլեան և ՛Լա Հան 

Ո՚֊զո՚-նեան գրատուն 

ԳաՀիրէ, 0՛ ՄաՀտեսեան 

» Ս՛ասիս ՀՀսւրիկեան 

Աղեքսանգրիա, Աելգոն ՛իւս աղար եան 

Պոլիս, Ա. Յակսր ե ան գրտտույ։ 

Պրի֊֊ոէլ, 3՛ Թօփուզեան 

Անվերս, Օր՛ Մելթէ ԳօվանՀեան 

Միլան, իհ. ճանիկեան 

Յունաստան, 3՛ Գարլւինետն 

ՀեԷլԷ՚դէ՛ Ա՚ՂՐաԷ՝ձ Կւսրաոլետեան 

Պուրկաւչ, ք)՝որոս Աւետիոետն 

Նի՛– Ե°րք, Մ՛ Թօփալես/ն, Ա՛. ՊարոնեսՏն, 

Հ. Ա՛ ամ՛ա սեան 

Պ""թր1ւ> Կ– Մուշեղեան,Օրիոր՚է Ալի» Օա,֊ 

եսւ7։ 

Լօրէնս, Ա. Ա՝. ԱՀարոնեան 

Լին, Պ– Գասապեան 

Տիթրօյթ, Լեւոն Պէշկեթիւրեան 

Սան-Ֆլ՚անչիսքօ, կ. Հ. Ս՛ողիւասեան 

Թրօյ– Ա– Դշխոյեան 

Հէ՚՜վւլրՀիլ -՝- Պրաաֆօրա, Գ. Դսւլ՜ճեսա 

Րիչմ՚րնա, Ա. 3– ժամ՚կսչեան 

ԱւօշինկթրՊւ, Փաք Պ՚՚՚լ ""ս՛՛՛եան 

Յքիլաաէլֆիա, Գ. ճէլալեան 

Փրսվիաէնս, Յարութիւն/ ՈւլուՀս՜ճեսւն 

Ուսարր, կարապետ Յ՚՚վս՚կի՚^եսւն 

Լոս Անճէլէս, ///սորով էլւ/՚ասեան 

Ս՚՚ֆիա, Տ՛ Մարտիրոսե ան 

Պ՚սղս՚աա, Գէորգ Ա՝. Գասապեան 

Պս՚֊քրէշ> 3՛ ճզն՚աւորեան 

•Բսնսթունձա, 3– Տիրատուրեան 

Շիքակօ, Օննիկ ՆորՀատ 

Ֆրէզնօ, ՎաՀԷ Հայկ 

Ալէքսանտրէթ, Մարտիրոս Տէր - Աաեվսմն– 

եան 
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