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Ս՜ԵՐ ԿՈՂ.ՄԷ

Դոճունակութեամբ կուգանք ճաստատել, թե Տարեգրքիս եր
կրորդ ճատորն ալ, առաջինին նմ՛ան, արժանացաւ մամուլի եւ իր ճա- 
զարաւոր թնթերցուլներու խանդավառ ընդունելութեան ու գնահա
տանքին: Եթե առաջին ճատորը փորձ մըն եր, ասլա ուրեմն երկրորդը 
լոյս տեսաւ մ՛նալուն դառնալու սաճմանուած ձեռնարկի մը կարե
ւորութեամբ: Արդարեւ, «Ամ՚ենուն Տարեգիրքը» դարձած ե այլեւս 
այդպիսին, իբրեւ լաւագոյնը այս սեռի բոլոր ճրատարակութեանց 
մ՛եջ, նոգածութեամբ մ՛շակուած իր այլազան բովանդակութեան շնոր- 
ճիւ: Դարձած ե այսինքն գիրք մ՛ը, որ այսունետեւ պիտի փնտռուի 
ամեն տարեփակի, ընթերցող բազմ՛ութեանց բոլոր խաւերուն կողմե, 
ի սփիւռս աշխարնխ

կ՚ընենք այս նաստատումը նկատի ունենալով ոտ միայն Տարե
գրքի գոնացուցիչ սպառումը Սփիւռքի մեջ, այլեւ նամակրանքի ու 
գնահատանքի այն բոլոր արտայայտութիւնները, որոնք անցեալ տարե
շրջանին եւս լոյս տեսան մ՛ամուլին մ՛եջ եւ այն բազմ՛աթիւ նամակ
ները, զորս ստացանք Տարեգրքիս բարեկամներէն: Այս բոլորը անվե- 
րապան նաւաստիքն են այն իրողութեան, որ «Ամէնուն Տարեգիրքը» 
նրապարակ եկաւ լեցնելու Թեոդիկի մ՛անեն ասդին գոյացած պարա
պութիւն մը նայ իրականութեան մ՛եջ եւ ատով իսկ գոնացուց երկար 
ժամ՛անակէ ի վեր չբաւարարուած պանանջ մ՛ը:

Մեր գտած այս յաջողութիւնը բարոյական վարձատրու
թիւնն ե աշխատանքի մ՛ը, որուն մեջ իրենց կարեւոր բաժինը ունե
ցան նաեւ Տարեգրքիս յարգելի աշխատակիցները: Անոնք, ինքնաբերա
բար, կամ' մ՛եր խնդրանքին վրայ, ընծայեցին մ՛եգի իրենց աջակցու
թիւնը եւ նպաստեցին նետեւաբար անոր բովանդակութեան ճոխաց
ման: Վստաճ ենք, ու- նոյնը պիտի ընեն նաեւ յառաջիկային:

Գնաճատական արտայայտութեանդ ճետ ճաճոյքով լսեցինք 
նաեւ կ արդ մը նկատոդութիւններ մեր ձեռնարկին մասին, «Ամէնուն 
Տարեգիրքը» աւելի ամ՛բողջական տեսնելու ցանկութեամբ տոգորուած 
բարեկամներէ: Պիտի անդրադառնանք անոնց մ՛եր Վերջաբանին մեջ: 
Ամ՛են պարագայի տակ ուրախ ենք, որ մ՛եր Տարեգիրքը արթնցուցած 
ե լայն ճետաքրքրութիւն ընթերցողներու մ՛օտ: Եդած նկատոդութիւն- 
նևրն իսկ ապացոյցն են այդ ճետաքրքրութեան, որ իր կարգին կարե
ւոր ագդակ մըն ե մեր ձեռնարկի տեւականացման եւ բարգաւաճ- 
մ՚ան ճամար:

Կը խոստանանք մեր կարելին ընել առաւել եւս բովանդակա
լից եւ շաճեկան դարձնելու նամա։- Տարեգրքի յաջորդական նատորները: 
Այդ յաւելեալ ճիգը ի գործ դրինք այս երրորդ ճատորի նրատարակու- 
թեան առթիւ եւ վստաճ ենք, որ նախորդ երկու ճատորներուն նմ՛ան, 
ներկայ ճատորն ալ պիտի գտնե ճամապատասխան գնաճատանքն ու 
քաօաւերանքը Տարեգրքիս ճաւատարիմ ոնթերգոոներուն մ՛օտ:

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
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Թ- է Ո Դ Ի Կ
(Մեռած* 24 Մայիս 1928իՖ )

ՄԵՐ ՏՈՒՐՔԸ ԹԷՈԴԻԿԻՆ

|'ր արժեքաւոր Տարեցոյցներուն ^րայ մօտ քառորդ դար 
չարաչար տքնելե ետք, քսանեւութ տարիներ առաջ յաւիտենա
կանութեան անցաւ նոյն այդ Տարեցոյցներովթ նամթաւուած 
մեդուաջան Թեոդիկթ: Մանթ թնդնատեց նաեւ Տարեցոյցներու 
այնքան փնտռուած շարքթ եւ նայ դրական ու նրատարակչա- 
կան կալուածին մեջ ոգեց պարապութիւն մթ, որ չդոցուեցաւ 
տասնաւք եակներով: Կար ուղին, կար ե'ւ ուղեցոյցը, թայց 
պակսեցաւ անոնց նետեւորգթ, —■ Թեոդիկի գրական մառան - 
գութիւնթ շարունակելու ջանադիր երկրոԴգ Թեոդիկ մ՛ը:
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Առաջինը փոխարինելու կռտուած յետնորդը: Տարեգիրքեր շատ 
լոյս տեսան եւ այնունետեւ, բայց ոտ մ՛եկը այդ հրատարակու- 
թեանց նմանեցաւ Թեոդիկեան Տարեցոյցներու սեռին, իր 
նիւթերու մշակութեամբ, բազմացան բովանդակութեամբ եւ 
այդ խատուտիկ բազմազանութիւնը ներկայացնելու այնպիսի 
ձեւով մը, որ, իր շրջանին, յատուկ եր միայն Թեոդիկին:

Մեր առաջին փորձին իսկ, երբ նրատարակեցինք մեր այս 
շարքի անդրանիկ հատորը, գրադատներն ու ընթերցողները 
գրեթե միաբերան փութացին հաստատել, թե «Ամենուն Տարե- 
դԻ րքը» կուզայ վերակենդանացնելու «Ամենուն Տարեցոյցը»: 
Ու նշեցին, թե մեր Տարեգիրքը կը բանայ իր ճամբան այն 
կետեն, ուր դադրած եր Թեոդիկի Տարեցոյցը:

Թեեւ գիտակից մեր առաջադրութեան — ընթերցողին 
տալ Թեոդիկեան ըմ՛բռնում՛ով ու ճաշակով ճրատարակութիւն 
մը — այնու ամ՛ենայնիւ անակնկալ մը եղաւ մեզի ճամար 
չորս կոդմե լսուած այս մ՛իահամ՛ուռ ճաստատումը: Այդ կը 
նշանակեր, թե յաջողած եինք ճիշդ ըմբռնել Թեոդիկը, ի՛ր 
ճասկացոդութեան եւ ի'ր առաջադրութեանց մեջ: Ու կրցած 
եինք Տարեգրքի սիրահար բազմ՛ութեանց տալ իրենց ուզածն 
ու փնտռածը:

Արդարեւ, ձեռնարկելով Տարեգիրքերու մ՛եր այս շարքին, 
աչքի առջեւ ունեցանք, առաջին պահեն իսկ, Թեոդիկի ոգին 
ու շունչը նմ՛ան հրատարակութեան մ՛ը ճամար, ինչպես նաեւ 
մշակած ձեւն ու բովանդակութիւնը: «Տիպ ու Տառ»ը, ինչ
պես պիտի սիրեր ըսել՝ թառերու հանգիտութեանց այնքան 
սիրաճար վարպետը: Աչքի առջեւ ունեցանք այդ բոլորը, ան
շուշտ իբրեւ ուղեցոյց, արդեն իսկ յաջողութեամբ կտրուած 
ճամբու մը վերջաւորութեան, պարտագրելով սակայն ու 
միանգամայն մ՛ենք մ՛եզի նոր որոնում՛ներ, որպեսզի այս Տա
րեգիրքն ալ, ունենալա| հանդերձ իր նմ՛անութիւնը Թեոդիկ
եան Տարեցոյցներուն ճետ, ունենալ նաեւ ի'ր ինքնուրոյն 
դրոշմը: Այս ինքնապարտադրանքով ալ, այլեւ արձագանգելով 
Թեոդիկի մ՛անեն ասդին փոխուած աշխարհի մը պահանջնե
րուն, ուզեցինք տա| նաեւ արդիական շունչ մ՛ը մեր Տարե
գրքի բովանդակութեան ու տեսքին: Մեր այս ձգտումը, առա
ջին հատորով իսկ գրաւեց կարգ մը գրադատներու ուշադրու
թիւնը, ինչ որ կը նշանակեր իւրայլստուկ յաջողութիւն մ՛ը, 
մ՛եզի համար: Այս ձգտում՛ի իրագործումով ալ մ՛տցուցինք նիւ-
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թերու ներկայացման ձեւին ու դասաւորման նետ կապուած 
կարգ մը նորութիւններ, որոնք կը պակսեին Թեոդիկի նրատա- 
րակութեանց, ընդնանրապես:

Պիտի խոստովանինք նմանապես, որ մեր Տարեգիրքը ամ
բողջական չե տակաւին, Թեոդիկի Տարեցոյցներեն մեկ քանիին 
նետ բաղդատելով մանաւանդ: Բազմատեսակ նիւթեր մշակե
լու կարելիութիւնները կը պակսին մեզի-, գոնե առ այժմ: 
Չմոռնանք, որ Թեոդիկ, իր Տարեցոյցներու տրամադրութեան 
տակ ուներ ամբողջ նայկակւսն բնագաւառը, իր մեկուկես 
միլիոնով եւ աննատնում գանձերով: Ուներ նաեւ Պոլիււը, իր 
ժամանակի նանրային եռուն կեանքով ու խանդավառ բազ- 
ւքութիւններով: Ուներ մանաւանդ գրողներու եւ աշխատա
կիցներու այն անուանի հոյլը, որ այնքան նօսրացած ե դըժ- 
բախտաբար մեր օրերուն:

Մերինը* գաղութներու սահմանափակ ու տարտղնուած 
վիճակն ե: Կտրուած ենք մանաւանդ մեր բնաշխարհեն եւ 
զրկուած' անոր ընծայած լայն կարելիութիւններեն: Կորսըն- 
ցուցած ենք, միւս կողմե, ընթերցող բազմութեանց կեսեն 
աւելին: Այս բոլոր պատճառ՛ներով կ՚ընդունինք, որ պակաս 
բան մ՛ը մնացած ե մեր Տարեգիրքերու ամբողջութեան մ՛եջ:

Պիտի ուզեինք, որ յաջորդական հատորներու մ՛եջ հետթզ- 
հետե ամբողջացած ըլլան նաեւ այդ նշմ՛արելի պակասները, 
նոր նիւթերու մշակման առնչութեաւքթ մանաւանդ: Անուշա
դիր չենք եւ պիտի ընենք մ՛եր կարելին, որպեսզի կարենանք 
Թեոդիկի տուածին նետ, նաեւ, բան մ՚ըն ալ աւելի տալ մ՛եր 
ընթերցողներուն, ամ՛են տարեմուտի:

Բոլոր պարագաներու տակ, եւ անկախաբար իւ- ւսռաւե- 
լութիւններեն ու պակասներեն, «Ամենուն Տարեգիրքը» եկաւ 
վերակենդանացնելու Թեոդիկի քաղցր յիշատակը: Այս հաս- 
տատումով ալ, մեգի ճամար մ՛ասնաւորաբար, նուիրական, 
ըսենք նաեւ* երախտագիտական պարտք մըն ե ոգեկոչել Տա- 
րեգիրքերու աննման իշխանը, դիտելով անոր խոհուն դեմքը 
քսանեւութ տարիներու մշուշին մեջեն եւ զգալով անոր խը- 
րախուսիչ ներկայութիւնը մեր շուրջը, մեր գրասեղանին 
առջեւ, ամ՛են տարի, մեր աշխատանքի ընթացքին:

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
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Ա. ՄԱՍ

:»։:

ՏԱՐԵԳՐՔԻՍ Բ- ZUSflPh ՄԱՍԻՆ

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆՆԵՐ, ՆԱՄԱԿՆԵՐ

ԵՒ ԳՆԱԼԱՏԱԿԱՆ Ա Ր Տ Ա 3 Ա 3 Տ Ո Ւ Ռ ԻՒ Ն Ն Ե Ր

ZU3 ՄԱՄՈՒԼԻ ԵՒ ԳՐԱԴԱՏՆԵՐՈՒ

«I Ա է Տ 0 Ն Ա Կ Ա Ն Ա Ն â Ն Ա Ւ Ո Ր Ո Ւ Ք Ե Ա Ն 8

ԳՐՈՂՆԵՐՈՒ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐՈՒ

ԵՒ ԳՐԱՍԷՐ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ

Ի ՍՓԻՒՌՍ ԱՇԽԱՐZԻ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» Եհ ԻՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

Գաքյիրէ, 1 Փհւոր. 1955
... Vտրօ Գէորգ_եան
" ՚ Հա՜ճոյյէոլԼ կը թւլթաահմ «Ամէնուն Տարեգիրքը»-. քէ/՚էորըիկ կը հոտէ 

կարՀրէղւ. «Ամ՛էնուն Տտրնցոյցննե-րուն պէս հե՛տաքրքրական է, բւովանդակու- 

թ՜եամբ. ճոխ եւ պէսպիսուն։ Կը հաւատամ՛ որ 1956 ի «Ամ՛էնուն Տարեց_իրքը» 
պիտի րըեըաղանցէ իր երէց եղբայրները-, Կր հաւատամ՛ մանալանղ., որ թ՚էող-իկ 

պիտի վերակենդաւնանայ ձեէլմուէ-. Կր Օսամ՛ աղօթարար

ՄԱՄԲՐԷ ԱՐ՚ԲԵՊ. ՍՒՐՈՒՆԵԱՆ 

Առաջնորդ Հայոց Եդիսյաոսի

Հալէլց, 22 Աս|)ւի| 1955
...Իր րովանղ-ակութեամր, ծաւալուէ, ներկայացման ձեւուէ եւ տեսնուէ 

ամէն գ֊նահատանլլի արմանի է «Ամէնուն Տ արեւրիրքր»-. Սրտաւրինս կը շնոր- 

հաւորեմ ձեղ ձեր ապահոված՜ յաջողութ՜եան համար եւ կը մաղթ՜եմ անխա

փան շարունակութ՜իւնը ձեր այս ղեղեցիկ եւ օգ.տտչատ հրատարակութ՜եան՝.
Ող_ջունիւ սիրոյ եւ աղօթ՜արար

ԶԱՐԵՀ ԵՊհՍԿ. ՓԱՅԱՍԼԵԱն 

Առաջնորդ. Հայոց Րերիոյ

Նիկոսիա, 6 Մայիս 1955
. ..&արեղիրքը գՀնահատանքի արժ՜անի, յամառ. աշխատանքի մը արղիւնքն 

4՜: Ը շխորհաւորեւԲ ձեղ եւ յաջողութ՜իւն կը մաղթ՜եմ յաջորղական հատոր

ներու հրատարակութ՜եան համար՝. Աղօթ՜արար

ՊԵԻՈնԴ ԵՊհՍԿ. ՋԷՊԷԵԱն 

Առաջնորդ. Հայոց Կխդրաւի

ֆամըշլր, 25 Փեսւր. 1955
.. .Աււի թ՜ը ունեցայ արւաջին էջէն մինչեւ վերջին է ջը կարղալու «Ամէ- 

նուն Տ արեղիրքը))՝. ք* ո վան ղա կո ւ թ՜ ի ւն ը չատ ճոխ եւ հետքրքրական ղտայ եւ 

իրապէս կ արղարացնէ ինքղինքը, [Լ Լ Լ111 Լ"փ ամէնուն տարեդփրքը՝. Ամ էն ձեւի 

՜ճաշակ ունեցող աղղայիններ կրնան բւաւարարութիլն եւ ղոհացում ղտնել_ 
« Ամէնուն Տ արեղրքին՚Օ ւՐ է ջ, որ արղիւնքն է ձեր ժ՜րաջան աշփսատանքին՝.

Մ նամ սիրոյ ողջունիլ աղօթ՜արար
ՏԱՃԱՏ Ե*. «ԼՐԴ. ՈհՐՖԱԼԵԱՆ 

Առաջն. Փոխանորդ. ճէ(լիրէի Հայոց

ՊէյրոսԹ-, 1 Յունուար 1955
. ..(ք/յ շնորհաւորեմ ղձեղ ձեր Տ արեղրքի բ.ո վ_ան ղա կո ւ թ ե ան ,ճ ոխութ՜եան, 

ա յ լա ղանութ՜եան եւ հետաքրքրական հ անգ.ա ւՐ ան ք ին հաւՐար՝. Շնորհաւորեէի է 

նաեւ ձեր' անոր տուան՜ տարաղը, — սիրուն կողքէ բ֊աղմատեսակ ղիր եւ մ՛ա
քուր տպաղրութիւն՝. Կ ը մաղթ՜եմ որ երկար տարիներ նման հատորներ լոյս 

տեսնեն ձեր ղրջէն, ձեր տքնա ջան աշխատանքին համասլատասխան րարոյական 
եւ նիւթ՛ական վարձատրութեամբ.՝. Հ. ՅՈ«ԼՀ. «ԼՐԴ» ՍԸՍԼՐԵԱ հ

Դասախօս նրանս. Համալսարանի 

Հայ ադփ սոսկան Ամբիոն ին
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ՊէյրոհՍ-, 5 Փեար. 1955
Ջէրր համակրանքի զեզեցիկ ցոյցը այս տարւոյ ((Ամէնուն Տարեզիրքը)) 

ստացայ՝. Շատ ու շատ շնորհակա լ ե՜մ". ՀամեմատելուԼ զայն նախորդ, հատորին 

հետ զզա լի տարբերութ՜իւն կայ եւ յարւաԼզիմութ՜իւն՝. Եւ այդ.'' արւհաւատլեայ 

Է ա րւա ւե լա զո յն զարզա ցումի եւ կատարելութ՜եան՝.
Անզրազոյն յա ջոզութ՜ իւններու եւ քա ջոզք ութ՜եան Հերմ' մազթ~անք- 

ներուԼ Հ. ՀԱՄԱՋԱՍՊ ‘ԼՐԴ. ՈՍԿԵԱՆ
Տեսուջ Վիեննական 

Մի*իՍ՜ւսրեան Վարժարանի

Աւլե,թսսւնդ.րիա, 13 Յո ս՛նիս 1955
...ճոխ եւ պէսպիսուն բո վան զա կութ՜ իւն ը, նիւթ՜երու հաճելի զասաւո- 

րույՐը եզական արժ՜էք կու տայ ձեր զրական այս ձերւնարկին, որուն կը մաղ՜ 
թ՜եմ յարաճուն եաւա լում: Լիայոյս եմ որ յաււաջ_իկայ տարուանը պիտի ըլլայ 

նոյնքան շյսհեկան եւ օզտաշյստ՝. Պ0Ղ.ՈՍ Ե*. ‘ԼՐԴ. ՇԵՐԵ*ՐՃԵԱՆ
Աո֊աջնո ր ւրական Փո իւ ան ո ր q. 

Հայ կա Թոդիկ է* Թ*ելքի

ՊէյրուԹ, 13 Յո սնիս 1955
...Եը շնորհաւորեմ ձեզ_ տարուաե բեախնզիր եւ տքնսվան աշ_խատանքին 

համ ար՝. Եր այլազան բովյսնզակութ՜եամ բ հետաքրքրական եւ շյսհեկան զորե 

մըն է: Գնահատելի է տարուաե աշ_խատանքը՝. Ե ը մազթ՜եմ նորանոր յախ~ 

զութ՜ ի լեներ յարւաջ_իկայ տարիներուն՝.
‘ԼԵՐԱՊԱՏՈԻԵԷԻ ՅՈ«ԼՀ. Փ. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

Նաիւագ.աք) Հայ Աւետարանական
Ե կ ե q եց [Ai ե ր ո », Աի ո ւԹ ե ան

ԱյնՋար, 21 Յունուար 1955

Ս՚եե հաճոյքով ստացայ ձեր թ՜անկա զին ((Ամէնուն <Տ արեզիրք))ի P. հա
տորը, համով-հոտով եւ բազմա բուրեան բովանզակութ՜եամբ՝. Ե սրտէ կը շնոբ- 

հաւորեմ ձեզ ձեր այս խիստ արժ՜էքաւոր երկին համ ար եւ կը մ ազթ՜եմ որ յա- 
ջյւրզները աւելի բեզմնաւոբ ըլլան՝. ‘ԼԵՐԱՊԱՏՈԵԵԼՆ Մ. Հ. ՄԱՐԵԱՆԵԱՆ

Հոգ֊եւոր Հու|իւ Այն՜ճարի Աւետ. Հայոց

Մէաֆըրտ (Ա. Ն աժանցներ), 10 Մարտ 1955
...Այս տարի աւելի լաւ աշխատանք տեսած ես՝. Ե ը տեսնեմ որ շատ յար-

մ ար ես այզ աշ_խատութ՜եան համ ար՝. Շատեր փորձեցին եւ սակայն կէս ճամ բան 

մնացին՝. Պատճարւ մը լկա յ որ չյարատեւես, մ անաւանզ որ կարեւոր պակաս մ ը 

կը լրացնես՝. Տ ա րեզիրք կա րզա լ կամ թ՜երթ՜ելը ինեի համ ար հանզստաւէտ հա

ճոյք, եզան՜ է՝. Տ արեզիրքզ կուտայ այզ հաճոյքը՝. ՀԱՄԱՍՏԵՂ,

ՎիլՄուքսյլը (նրանսա), 16 Մայիս 1955 

.. .Ս տացայ հոյակապ (( Ամ էնուն Տ արեզիրքը'!) — ա յզ [‘արելոնի Աշտա-
րակր... Ապրի ս յալէտ՝. Աը զարմանամ եւ կը սքանչանամ այզ ճիզիզ ու հա
լա տքիզ ի տես, որոնք անօրինակ են մեր այս օրերուն՝. Եւ հիմա, Տ տրեզի րքիզ 

կո թ՜ոզին հանզէսլ կը հաւատամ որ Գազութ՜ահայը լի կորս ուիր, լի կրնար ան- 

հետանա լ, քանի որ քեզի պէս աշտարակաշէն ճարտար բանուորներ կան մեր 
մէչ՝. Հայկական ք*աբ.ելոնին վերջին խենթ՜երը... ԱՀԱՐՈՆ
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քֆէքյրան, 17 ֆետր. 1955
...Զեր Տարեգի րքը այստեգ մեե հետաքրքրութեան ա րժ՜անացաւ ե՜ւ. պէտք 

է ասել որ լաւ սպաւււեց՝. Ցանկանում եմ ձեգ աււող_ջ_ութիւն, եււանգ ու ե՛րկար 

կեանք եւ սսւաւել եւս յա ջոգութ իւններ սկսան՜ գեգեցիկ գորեի ՜ճանապարհին՝.

ԱՐԱՄ ԳԱՌՕՆԷ

<ևիւ. էոր«ք, 19 ֆետր. 1955
.. .((ԱւՐԷնուն Տ արեգի րքը» այս տարի շատ աւերի լաւ է:

ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱՋ

Նի»> Եորփ, 11 Ապրիլ 1955
...Ստացան՜ եմ ձեր հրատարակաե ((ԱւՐԷնուն Տարեգիրքը))՝. Արժ՜Էր, որ 

այդ- խիստ արժ՜էքաւոր գիրքը, իր հարուստ եւ բագմակողյՐանի բուէանգակու- 

թեամբ, ամէն Հայի տան սերլանի գարգը կազյՐէր՝. 3. ՄԵՀՐԱՊ

Պոհէնոս Այր էս, 26 ֆետր. 1955
...Տ արեգի րքգ նոր մրցանիշ_ մր կը կոտրէ ինք իր ւէրայ. ասիկա վ_երե լքի 

գեգեցիկ նշան մ ըն է՝. Ե ենթագրեմ որ 56 ը պիտի ունեն այ հետաքրքրական նո- 

րութիւններ աւլածին երկուքին ւէրայ, միշտ պատիւ բերոգ իր չարքաշ՜ հեգին ակին՝.

•ԼԱՐԴԱ5» ԳԷՈՐԳԵԱՆ

Ո։.աշիՖկԱրՖ, 6 Ապրիլ 1955
.. .՜Շնորհաւորոլմ եմ ձեր տքնաջան աշխատանքի պտուգը՝. Ընթ՜ացիկ տար- 

41 ւայ համ արը, իրականում, ան ցետ [_ տարուայ հատորի արժ՜անաւոր շարունակու
թիւնն ու յաջորդն է՝. ((ԱւՐԷնուն Տ արեգի րքը» պարգ արտացոլուսն է խմբագրի 

ու լբտգրոգի ձեր կարոգութիւնների՝. Զգալի է հաւՐրերութիւն, յաւՐաււութիւն 

եւ կորուէ՝. 'Մագկեփունջ է ու գրականութիւն՝. Ու գեււ աւելին՝. Ղի րք է՝.

3. ԿԱՐԱՊԵՆ8

ֆտրիրլ, 20 Հոկտ. 1954
■■■Թէ ոգիկի մ ահէն (19Զ8) ետք իր գորն՜ը յա րատեւօրէն շ_ա րունա կոգ 

մէկը չգտնուեցաւ՝. Կ ը մագթեմ որ գուն յարատեւես, մաւտւանգ որ շնորհքն 

ունիս ար գի ական ըմբււնումուէ Տարեգիրք խմբագրելու եւ ընթերցոգին տ՛ոլու 

հաճ ե լի նիւթերաէ լեցուն հատոր մը՝. ՀՐԱՆ9* ՍԱՄՈՆԷԼ

Փարիզ, 29 Դեկա. 1954
. ,.Տարեգրքիգ պարւլ թերթատումը բաւական եգաւ, որ գգտմ կրտն՜ 

յոգնութիւնգ, ա յնքան նիւթեր քուէ քուէի բերելու, ա յնքտն նկարներ ճարելու 
եւ ա յնքան խնամուէ գասաւորելու հտւՐտր՝. Առյսջին տպա ւո րութ իւնս շ_ատ գը- 

րակ ոն է եւ վստահ եմ որ հաճելի անակնկալներու պիտի հ սնգիպիմ ընթերց
ման պահուն՝. ՄԿՐՏԻՋ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ

ՊտրրինկԱըե (Մ. Նաքքւսէւզեեր) 28 ֆետր. 1955
...Տ արեգի րքգ, իր խիստ հետաքրքրական բուէանգա կութե ամ բ, գասաւո- 

րումուէ ու տպագրական բեախնգրութեամբ, կը գերագտնցէ իր նտխորգը եւ 

ւաւանց այլեւայլի կրնայ նկատուիլ fâ* է ոգիկի համբաւաւոր Տ ա րեցոյցներուն 

արժ՜անաւոր յաջորգը՝. 8Ո։ԼԻԿ ԷԹԵԷՄԷԶԵԱՆ
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Գւսիիրէ, 4 ՅուՖոհսւր 1955
••.Եասկաե չկայ որ լաւ կ ձեր Տարեւրիրյլր, ըլլայ իըրեւ որակ, Ըելայ 

իլլրել յլանակ, ւՐանաւանզ շատ այլազան է, որուն հաւքար կարելի չկ չշնորհա- 

ւորել ձեզ-. Նորանոր յա 9ոզււլ[(Ւիւններ 1956ին-.

ԱՐՏԱՇԷՍ ՕՐԱԳԵԱՆ

Աւոիս Ասլապւս, 18 Մայիս 1955
...Զեր Տ արեդրքի հասւորը դիս աւելի ուրախացուց՝. ք*ուէանդա կութ իւն ը

ճոխ է: {(Ւէոդիկը ւՐերւաւ, կեցցէ /(Ւէոդիկը.

ԱՐՍԷՆ ԱՃԷՄԵԱՆ

17 Յոսնոսար 1955
...Սքանչելի կաււոյց ունի ձե՜ր «ԱւՐէնուն Տա րեդի րքը» • ամ*էն ոք կարոդ 

է դտնել այնտեւլ իր իւրա յատուկ ընթերցմ*ան բ.աժ՜ինը՝. Թացարւիկ խրախու

սանքի արժ՜անի է հեւլինակը, իր տարած աշյխ՚ստանքի ե՜ւ խնամ'քի համ*ար՝.
ԱՐՇԱԼՈՅՍ ՌԱՐԱՅԵԱՆ

Թ*ԷՕւ։լ1,^։, 2 Փետր. 1955
. ..Շտապում* ե՚Բ ձե՛ր ձեււքը սեդւԲելու ձե՜ր սլատուական Տարեդրքի Ս. 

տարու այ րաէանդա կա լից էրւ յաջ_ոդ հ րատա րա կութ՜ էրան ւաւի թուէ՝. I1 սրտէ յա Գո
դութիւն եմ* մ*ադթում* էրւ ւէստահ էրմ*, որ ձե՜ր Տ ա րեդի րքը, /(Ւէոդիկի հրատա- 

րակութ իւններ ի ա րժ՜անաւո ր յաջորդը պիտի դաււնայ:
ՍԱԱՈԻԷԼ ԽԱՋԻԿԵԱՆ 

( Շ ա ր ժ ւսն կ ւււ ր ի բ և մսւ ւլ֊ յ։ [ւ ջ)

Ապատան 2 Յո սնո սար 1955

.. >Շնո րհաւո րում* էրմ* ձեդ ձեր դտած յ ա ջո րլո ւթ էր ան հաւՐար էրւ ւէստահ 

ե՜մ' որ Տարեդրքի Ւ*. հատորն է լ_ նոյն ՀԱյրւՐ ըն դո ւն էր լո լ թ էր ան պիտի արժ՜անա

նա յ՝. Ո դրացեա լ /Ւէոդիկը, պայւՐաննէրրի րերում*ուէ, տոտիկ տոտիկ քայլեց, 

մինչեւ որ հասաւ իր անօրինակ ւէերելքին', Գոլք սկսել էք այս ւէերջինից ե՜ւ 

յո յս ունե՜մ*, որ յ ա րւա ջի կա յ տարիները իրենց հետ պիտի րերեն կոթոդական 
դործեր Տ արեդրքիդ մ* իԼսցուէ եւ հարստացնեն հայ ընթերցասէր հասարակու

թեան դրադա րաննե րըՀ 3աջ_ոդութիւն ձեդի՝.
ԱՒԵՏԻՍ ԳԷՈՐԳԵԱՆ

Ատիս Ապապսւ, 24 Փետր. 1955

... Ս եր բ.ո լորին ուշադրութեան եւ անսահմ*ան դնահատանքին աււարկայ 

դա րձաւ ծ արեդիրքը, որուն համ' ար ընդունեցէք մ*եր սւնկեդծ շնորհաւորու- 
թիւնները՝. 'Ւուք մ*էկ կոդւՐԷ րՒէոդիկը վերակենդանացուցած եդաք եւ մ*իւս 

կոդւՐԷ մ*շ_ակոյթի ճ արւադայ թները հայութեան սրտին մ*էջ_ կը դրոշ_մ*էք' ը 

ւՐադթենք ձեդի չտտ տարիներու յարատեւութիւն եւ աւելի լւարձր նուաճումներ*
ՊՍ/ԼՏԻԿ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

14 -

Fonds A.R.A.M



11111111111!11!!1111111111111հ1111111111111![|11111111ւււ1111!11119!1!!1!111 ՄԵՆՔ ԵԻ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

ԹԵՐԹԵՐՈԻՆ ԿԱՐԾԻՔԸ
.Հաճոյք է թղթատել* իր այլաղանոսթեաւքր այնքան (չարոսստ այս ԳԷՍՔԸ*
...Հասաքե|, րլասասորել ե», կազՄել այս տեսակ փործ Մր, Մանասանղ. այս 

Մեծ ծա սալով, շատ ծանր աշխատանք է, որոսն կրնան յանփփնիւ քիլեր Միայն, 
մ*ան ասանդ, առ. անձ ինն:

նՄան փործի Մը (չեղին ակին — Բոլոր նՄան փործերոս հեղինակներուն — 
քչանփէպ (չիացոսՄ ոս երախտափիտոսթիսն պէտք է ունենալ իրենց քաջութեան 
ես նո սիր լք ան (չաՄար:

Կարօ Գէորփեան պէտք է ւքեծ չափով ունեցած րլլայ այղ֊ յատկութիսն- 
ներր: Աո. անց ատոնց' ոեսէ Մէկը ւլժոսար թէ քչաՄարձակէր սկսիլ նիւթապէս 
այնքան պատասխանատու, այս ձեռնարկին, խւփ չէ՜ թէ որքան սէր ես ձեռնհա
սութիւն ունենար նւքան փործի ւքր (չաՄար: Մասնասորաբար տարեփրքի Մէկ 
ղ_ժոսարութխնն ալ այն է, որ ան սպաո_Ման (չաՄար ւքէկ տարոսան կեանք ունի 
Միայն, փոյթ ջէ 13՜է որքան արժէքասոր նիւթեր այ փան ափն իր լքէջ: ք|սրախ 
պէտք է ըլլալ, եթէ Կարօ Գէսրփեան, իր փրական-^րապարակափրական շնորհ
ներուն (չետ, ունի նաեւ, որոշ փորձնական ճարպիկութիւն, տարածելու, ես սպա. 
Ո-ելոս իր փիրքն ոս իր փիրքերր:

Այս սլարափան կր քաջալերէ ւքեւլ (չասասւալոս, որ իր այս Տարեփիրքր 
— սկսած ւքէկ տարի աո_աջ — կրնայ փեռ_ երկար շտրոսնակոսիլ:

(Հայրենիք», Պոսթրն, 2 Մարտ 1955) ՄԵԶՄԷ ՄԷԿԸ

Կարօ Աէորփեանի 1955ի «ԱՄԷնոսն Տարեփիրքր» այս աարի լոյս տեսաւ, 
իբրես երկրորդ, հատորը փեղեցիկ նախաձեռնութեան Մր, որոսն աո_աջին խստորը 
ողջոսնեցինք անցեալ տարի:

...Այս տարոսան Տարեփիրքն ալ նախորղփն նւքան ճոխ է բովանրլակոս- 
թեւսՄբ, թէես քիչ Մը շատ ճոխ... Սակայն (չեղին ակին աշխատութիսնն ոս նա. 
խաձեռնոսթիՂնը կը Մատնէ անշոսշտ, շատ բան տալու. ՄտաքչոփոսթեպՄբ, իր 
ընթերցողին: ...Ըսենք Միայն, թէ 17 բաժիններով, ես 560 էջերով այս (չատորը 
ծայրէ ի ծայր հետաքրքրական նիւթեր կբ բովանփակէ ես կարելի է (չաճոյ_ 
քոփ կար ւլա լ:

Կարօ Գէորփեան վաստակասոր լրաւլրող Մըն է ես՛իր այղ. պասւրաստոս- 
թեաՄբ ոս (չանրային (չեսսսքրքրութիսն շարժող նիւթերը ճշփելոս կաըողոս. 
թեաՄբ, վստաքչ ենք, տարոսէ տարի յաո_աջդ.իՄութեան ՃաՄբոսն Մէջ պիտի տայ 
նոր նոսաճոսՏներ :

Եր նախաձեռնութիւնը քաջալերական է նաեւ, (չայ փիրքի ապափային խս- 
Մար, այնպիսի շրջանի Մը, ոսր անոր եղերական տագնապը կր ճշւլոս ի: Պէտք 
է նկատել սակայն, թէ (չայ ընթերցողն ալ տարիներու, ընթացքին ձանձրացած է 
իրեն (չրաՄցոսած այն փործհրէն, որոնք խորապէս անձական ւլրոշՄ կը կրեն ես 
կաՄ նիսթերոս կրկնութենէն կը աաո_ապին: Կ • Գէսրփեան կը փիՄԷ (չայ ընթեր
ցողին այլազան նիսթերոփ, որոնք, Մեծ Մասով, անոր անձնական փորձաո_ու.. 
թեան ոս հետաքրքրութեան շրջանակին Մէջ են ես կրնան Միտքր փրասել. Գրա
կան փործերոս Մէջ յաջողութեան կարեսոր պայՄան Մըն է այս ձեսի ՄօտեցոսՄը:

(Հայրենիք», Պոսթըն, 16 Մարտ 1955) |Ն է.

Այս տարի ոսշացաս «ԱՄԷնոսն Տարեփիրքր» (երկրորդ. տարի, 1955): Ը<ւյց 
ես այնպէս (չաս աս, նոյն խսսւոափոր կաղՄով ես ճոխ, իսկապէս այլազան բոփան- 
փակութեաՄբ: Էոլոր նիւթերը աՄփոփոսած են 560 Մեծաղփր էջերու, Մէջ. Ընտիր 
տպւսփրոսթեաՄբ ես բազՄաթիս պատկերներով, որոնք անակնկալներ ալ կր 
պար ունակ են:
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...կը բաւէ Թէ (Փէոդիկի մշակած սեռը վերակենդանացած է եհ (յե-
տրցքյեաէ կր զարգանայ: Այս պարագային ալ կը յարմարի խորագիրը, — « քԽ»շ 
յինի, նու,շ լինի»:

(«Յառաջ», Փարիգ, 4 Յունուար 1955) ՎԱ2Է

. ..Տարեգիրքերր օրու.ւսն ու, առւոնին զբւսդանքներոհ, զ ան ագան (յետսւ. 
քրքրութեանց եհ ախորժներու, ծառայելու» կոչու,մով_ մը կր լին տ ռուփն մանա_ 
ւ»ւսնգ: Անկախ լքեր անձնական նախասի րութխններ էն, «Ամէնուն Տարեգիրքը» 
մենք կր տեսնենք մասնաւ,ոըարար այդ. ախորժներուն ծառայելու, գերին մէջ, 
որովհետեւ, անոր հեղինակը լաւ, £անջցած է մեր Ժողովու,րգն ու, անոր րնԹ՜եր- 
ցու,մի եւ, (յետաքրքրութեան (յորիգոնները:

. .թենք խօսիր զայն խմբագրողին արԹուն, ուշւսգիր եւ, բծախնդիր աշխա_ 
տանքի մասին: Մեզմէ ո՞ւի, կամ* քանի՞ քյոգ|ւ կ անւլրադւսո-նայ^ 13՜ է անոր խրմ_ 
բագիրր պրկոհմոփ եւ, (յետեհոդական աշխատանքոփ կր խմբէ օգտագործելի բո- 
լոր նխթերր, կր գասաւ.որէ եւ. կր կոկէՏ ամբողջական գործին նկարագիր ւքր 
տալու, ձգսւոհմով: կապ կր պւսքյէ գւսղութէ գագաթ, (յաստւստութենէ խսստա- 
տութիւն եւ» աշխատակիցէ աշխատակից, տւսրեգրքի ամէն մէկ բաժինը կեն
դանի եւ, (Յ՜արմ պաքյելու. բծաիւնգրու.13՜ևւսմբ: եր կարգայ, կր սղէ, կր մշակէ կա ւք 
կր քյամւսռօտէ, քյատորր ներգաշնակելու. (յամւսր ինքն իր մէջ: «Ամէնուն Տարե
գիրքր» ալքէն էն ասելի վաստակ ու, արժէք է այս տեսակէտով:

...«Ամէնուն Տարեգիրքը» պեր՛ճանք ւքր րգալէ ւսնդին է: Անքյրաժեշտու.- 
Թիլն լքրն է;

(«Արեւելք», Հւսլէպ, 9 Փետը. 1955) Ահն ԱՍ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

«Ամէնուն 8արեցոյց))ներու, քյեղինակր' (յանգուցեալ (Փէոգիկ կրնայ խսն_ 
գիստ քնանալ իր յաւիտենական քունուէ, որովհետեւ» իր աշակերտը, արժանաւոր 
կերպով կր շարունակէ Տարեցոյցներու, վարպետին սկսած գործը:

Աշակերտ կոջեցինք կարօ Գէորգեանր: Պէաք է աւելցնենք սակայն, որ 
«Ամէնուն Տարեգիրք»ին (յևւլինակը այն աշակերտներէն է, որոնք ո^ջ միայն ջեն 
կրկներ իրենց ուսուցիչներուն սխալները, այլեւ, կ՚աշխատին գերազանցել անոնց 
գործը: կարօ Աէորգեան Թէոդիկի (յամըերատար եհ պրպտող ոգիին, տքնաջան 
աշխատանքին միացուցած է անսաքյման բծախնգրութխն: Անոր այլագան եւ. ա_ 
մէնուն րյլալոհ ՜ճիգին միացուցած է գիտակցութիւն եւ. ՜ճաշակ:

Աեր խսստատոհժււերր կր վսսստեն «Ամէնուն Տարեգիրքյփն 1954ի' անցեալ 
տարուան եւ. 1955ի՛ այս տարուան զոյգ քյրասւարակուԹխնները: 1954ի նոր տար
ուան սեմին րնԹերցոգ հասարակութիւնը ուրախութեամբ ոդջանեց ք< Ամէնուն 
Տարեգիրքը»: Այս տարուան հրատարակութիւնը, ինջպէս կը սպասուէր, գերա. 
գանցեց իր նախորդր:

«Ամէնուն Տարեգիրքր» կևսրգարացնէ ամէնուն (դլալու իր հանգամանքը: 
|>ր այ | ագան նխթերով, իրապէս ան կր պատկանի ամէնուն: Ամէն տարիքի ու. 
զարգացոհմի տէր մարգ գինք (յետաքրքրող մէկէ աւելի բաժիններ կր գտնէ 
խւն: կարօ փէորգեանի աշխատանքր գոքյացում կու. տայ բոլորին, առանց Ջապւս. 
գելու, փորձութեան, առանց ամբոխին ելթալու, վտանգին, միջտ բարձր ու. գա. 
դա փ ա ր ա պ աշտ մս ա լ ո ւ|_:

... Բովանգակութևան l3-ni.ni.iHi իսկ յոգնութիւն կը պատ՜ճառէ: |;ւ. սակայն 
կարօ Գէորգեան, անձանձրոյն՛ եւ, ամիսներու, յոգնաբեկ աշխատանքովդ (յաւաքած 
է, գրած ու. գասաւորած; Այս բծախնդիր աշխատանքր կը խսստատէ այն մեծ 
սէրը, գոր ունի (յե գինակը խսյ կեանքին, (յայ մտքին ու, (յայ մշակոյթին (յանդէպ:

(«Արեհեյք», Հալէպ, 13 Փետը. 1955) ԱՐՄԷՆ ԱՆՈՅՇ
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«Առաջին քայլն է՜ կարեսորը» կ’ըսէ ֆրանսական առածը: Լա». գործի Մր 
կաՄաը առաջին .քայլը առնողէն կը պաքյանջոսի էյասատք այդ. (լորձին քյանգէպ 
ես վստա^ոսթ՜իսն իր ոսժերոսն վ_րայ: Վերոյիշեալ երկու, արժանիքները կը գըտ. 
նէինք կարօ Գէորգեանի Մօտ, անցեալ տարի, երբ կը հրատարակէր ան «ԱՄԷ
նոսն Տարեղ.իր,ք»ին Ա. Հատորը: ՇոստուԼ Մեծ ժողուԼրգականոսթ՜իսն կր շաքյէր ձեռ
նարկը ես կը սպառէր Մինջես «Լերջին օրինակը.* կարօ Գէորգեան առած է՜ր ա. 
ռաջին .քայլը յաղթ՜ականօրէն, կը մնար շարունակել նոյն եռանգուԼ

...Մաքրասէ՜ր տիկնոջ բծախնգրոսթփսնը կը տիրէ խստորին Մէկ ծայրէն 
Միսսը: ԱՄէն ինջ կոկոսած, գասասորոսած' իր բաժան Մանքին Մէջ: Էջերը կը 
ւլառնան Միշտ լոսսասոր, առանց գոյ զն յոգնոսթ՜իսնն իսկ պատճառելոս ընթ՜եր, 
ցւպթւ:

’3իջ քկւատարակոսԹիսններ ոսնինք Մեր գրագարաններոսն Մէջ նկարնհրուԼ 
այսքան քյարոսստ ես բովանգակոսթ՜եաՄբ այսքան այլազան: ք)ջ Մէկ ճիգ, ըլլայ 
բարոյական Թէ նիսթ՜ակաե, ջէ խնայած խՄբագիրը լասագոյն քյատոր Մը Մատոս- 
ցանելոս ընթ՛երցող քյասարակոսԹեան:

(«Ազգակ», ՊէյրոսՄ, 20 Յանոսար 1955) 3. ԳԵՂ.ԱՐԴ

Օրոսան ա (քէնէն հետաքրքրական քյրատարակոսԹ՜իսնը կարօ Գէորգեանի 
«ԱՄԷնոսն Տարեգիրքէն է անտարակոյս: Պատկառելի գիրք Մը են իր ծասալով, 
են. իր բովանգակոսթ՜եաՄբ: «ԱՄԷնոսն»ը ըլլալու. բոլոր տոսեալները ունի: ԱՄԷ. 

նոսն գիրքն է անիկա արգարես ոս Մարգկային քյաՄարեա բոլոր տեսակի 1յե- 
տաքրքրոսԹիսններոսն գոքյացոսՄ տոսող կասաքածոյ ւքը: Այ լա գան, շահեկան ես 
քյաՄով նիսԹերուԼ: խորունկ ես բազմատեսակ ապրումն եր ստեղծող առիթներ են 
անոր էջերէն իսրաքանջիսրը: ՀիացոսՄի ես յոսզոսՄի, արցունքի ես անգրագար- 
ձոսՄի, խորէյրգածևլոս ես խանգավառոսելոս աՄէն առիԹ կ՚ընծայէ Գէորգեան 
իր ընԹերց ողն երան:

...Հետաքրքիր, պրպտող, կշո֊ել գիտցոգ ոս էյաՄագրող գրջի այս մշակը 
արժանի է աՄէն գնահատանքի: Ւր այս յատկոսԹիսններոսն շնորհիս է գարձ. 
եալ, որ իր Տարեգիրքը կ’առանձնանայ նոյն սեռի ^րատարակոսԹիսններէն ոս 
կը գրասէ յատոսկ տեղ Մր: Աշխատանք, ծախք, հանգիստ ես ոսրիշ զոխւղոս. 
Թխններոս գինն է Տարեգիրքը:

...Տարոսան Մր փորձառոսԹենէն ետք Մեծ ոստոսՄ Մը կատարած է Գէորգ- 
եան այս Մարզին Մէջ ոս կասկածէ գոսրս է Թէ յաջորգայ տարիներուն ասելի 
(քեծ պիտի ըլլայ իր յաղթ՜անակը:

...ՏասնաՄեակներէ ի վեր հրապարակագրական, թ՜արգմ՛անական, քյրատա. 
րակջական ես Մտասորական այլ աշխատանքներ կատարոգ կարօ Գէորգեանի 
գէՄքը կր յստականալ խսոգքյետէ ոս կասկած ջկայ Թէ իր անունը պիտի կապ. 
ոսի Տարեգրքին:

(«Նայիրի», ՊէյրոսԹ, 16 Յանոսար 1955) Պ. ՍՆԱՊԵԱն

...ՅաՄառ գրջի Մշակ Մը, որ Մելան ջնջելէն ես գրիջ շարժելէն ջյոգնեցաս. 
0». գեռ հրապարակի վրայ է այս անպարտելին, յօգոսածներ կը գրէ Մեր Մա. 
Մոսլին, կը Մասնակցի Մեր ՄշակոսԹային շարժոսմներոսն ոս ՊէյրոսԹի Մէջ այ 
երկու, տարի է ի (Լեր կր հրատարակէ «ԱՄԷնոսն Տարեգիրքը» ճոխ ե». բագՄագան 
ակօսներով, նիսԹերը լասապէս ընտրոսած ես ճաշակուէ շարայարոսած, աՄէն 
ինջի վրայ Մայրական գոսրգոսրանք կայ ես արոսեստի խւգածոսԹխն .*

նպատակս գրախօսական Մը գրել չէ, այլ ծանօԹագրոսԹիսն «Տարեգը,լ ի» 
Մր փքայ, որ տարևգրքերոս Թագոսկին է իր բովանգակոսԹեաՄբ ոս տարածքով, 
իր որակական արժէքով, ես իր ճնշող տպասորոսԹեաՄբ: կ՛արժէ որ ան խսՄար. 
ձակոսԹևաՄբ Մտնէ Մեր սեՄերէն ներս, հայկական ճաշակի իր յաղԹոսԹիսնովը 
ոգեսորէ Մեգ, Մեգ ասելի Մօտեցնէ ագգային ՄտայնոսԹեան ոս խսսատքին, 
■վերստին կայացնէ Մեգ:

(«Ագատ Օր», Աթ՜էնք, 10 Յոսնոսար 1955) ՍՕՍ-ՎԱՆԻ

է1111111!11111հ11[|111111հ11111!111111111111!111111հ11!1111111111!!11!11111 ՄԵՆՔ ԵԻ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
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...Աւքէնէն ասելի յիշատակոսԹեան արժանի կը գտնենք գործին արգիա- 
կանոսԹիսնր: Արգիական ձեսուԼ ներկայացա.ած գիրքերոս շատ անգամ ջենք 
(չանգի ս, իր մեր իրականոսԹեան մ* էջ: «Աւքէնոսն Տարեգիրքը» այգ տեսակէտովդ 
շաա մեծ յառաջգիմոսԹիսն արձանագրած է՜:

(Ակնարկ* «Ազատ Օր»ի 12 Յոսնոսար 1955ի «Նշմաըներ>ոսն մէջ)

...Հիանալի է՜ Կարօ Գէորգեանի ձեոներէցոսԹեան ոգին: Անհատական 
ջանքերով֊ ևս (չայ գրողի միջոցներով֊ այսպիսի բագմածախս գործի մը ձեռնաը-. 
կել խւ ապէս յանգգնոսԹիսն է՜, որուն (չամաը շնոր(չասորե|ի է՜ գրական այս ան. 
խոնջ մշակը:

...Արժէքասոր քչըատարակոսԹ՜խն մըն է՜ «Ամէնոսն Տարեգիրքը», որ, կը 
յոսսանք Թէ (չետգէչետէ պիտի տարածոսի լայն խասերու, մէջ, ըւլալուէ լասագոյնը, 
իբ աեսակին մէջ.* Ջայն ջերմապէս կը յանձնարարենք ամէն կարգի ընԹերցոգ. 
ներոս ես յօրինողին կը մաղԹենք Յոբի (չամբերոսԹիսն ես տոկոսն կամք* շարոս-- 
նակելոս այս օգտակար գործը:

(«Այգ», ՊէյրոսԹ, 18 Յոսնոսար 1955) ԳՐԱՍԷՐ

Եըկրորգ խստորը գերազանցեց առաջինը, Թէ խորքուԼ ես Թէ ձեսովյ խոր.. 
քով_' նիսԹերոս այ լազանոսԹեա մբ ես (չետաքրքրականոսԹեամբ, ձեսուԼ ընտիր 
տպագրոսԹեամբ ե ճաշակասոր ներկայացոսմով:

...կարօ Գէորգեան հետաքրքիր միտք մ’է, ոջ այնքան բանասէր մը, բա., 
ոփս գիտական իմաստով֊, որքան տաըածիջ մր բանին, ես մէկը* ամէնէն ընգոս, 
նակներէն, աւքէնէն վւորձառոսնեըէն. անցեալին մէջ ջի սոսգոսիր այնքան, որ
քան կևսպրի ներկային մէջ, կը գնահատէ (չիները, բայց ասելի մօտ է, կարծէք,, 
նորերոսն, ես լեցուն օրոսան լեզուն է, Թարմ* ես առոյգ:

(«Աասիս», ՊէյրոսԹ, 3 Փետը. 1955) ՎԵՐԾԱՆՈՂ,

Տարեգիրք պատրաստելը գոսրսէն գիսրին գիտոսած գործ մըն է, կարծե,. 
լուի որ աշխատակիցներու, վաստակը (չամագրելը կը բասէ ատոր.* Րայց պէտք է 
գիտնալ, որ ամբողջ գիրքը (չեղինակելէն շատ ասելի (չատնոսմ կը պահանջէ 
ոսըիշներ աշխատցնելը, անոնց նիսԹ, ոսգղոսԹիսն ոս երկնել տալը: ...Տարեգիրք 
մը, եԹԷ աժեմ,ջաժեմ բան ւքը պիտի ջըւլայ, չես կրնար ընծայաբերել առանց (չո_. 
գիգ փշաքագելոս: Պիտի վագես-, պիտի աւլաջես, պիտի կատակես, երկրագոսնգի 
(չեռասոր կէտերոսն վ_րայ ագգեցոսԹիսն պիտի բանեցնես, քիջ մը աւքէն մսանա, 
գիտոսԹիսն պիտի ունենաս, գեղնած ԹոսղԹեը երեսան պիտի (չանես, մոռցոսած 
գէմքեր պիտի կենգանացնես, կորսոսած արժէքներ պիտի գտնես, մատենագա,. 
րաններոս, գի սան ա տուներու,, անքչագորգ (չաստատոսԹիսններոս բանալիներ պիտի, 
ոսնենաս ես գետնագամբան նկոսւլներ պիտի իջնես:

...կարօ Գէորգեանի այս ամէնոսն մէջ վարպետ ես Թրծոսած րլլայն ի յայտ 
կա, գայ «Նորին Վեփաւիառու,Թիսն Աամոսլը» գրոսԹիսնով֊, որ միջազգային մա
մացին Վրայ կշռոսԹասոր տեսոսԹիսն ւքը ըլլալէ գատ (չայ մամոսլին ոգիս ականն՝ 
եսս է: Այգ ասպարէզի բոլոր լախտերուն ոս (չարոսածներոսն Թիրախ (չանգիսա- 
ցած է նոյն ինքն կարօ Գէորգեան: Աամոսլի գործին ւքէջ երեսան տաըոսան Թիա. 
պարտական ւիորձառոսԹիսնն է որ բերած (չոս (չասցոսցած է, որպէսզի ասկէ յե.. 
տոյ բնական ես արժանասոր կերպով կարենայ արտագրել իր կոջման կնիքը ե. 
ղող Տարեգիրքը:

...Այն բարձունքը, զոր Թէոգիկ քսանեսքչինգ տարոսան ւքէջ կտրեր էր, 
Թէոգիկ քՆժէկ ոստոսմով֊խւն ելած է ոս (խնկէ կը շարունակէ իր յառաջխագացքը և

(«Ջանասէր», ՊէյրոսԹ, 1 Փետը. 1955, 0վւս 3) ԼԵՒՈՆ ՍՒՄՈՆԵԱՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ԲՈԼՈՐԻՆ
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^'"~"""««">«*"|«ււաաւււտօսւււտւասւտւտսււ^«ւււատրււաաւաաւււոաւատւսաաաւտ*աատուաաււա ■ւա»

[ ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ |

Գրեց ՌԱՖԱՅԷԼ ԱՐԱՄԵԱՆ

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 
ՀԵ(ւբ դ֊հրւ աշխարհական էր 

Սորլուքհն անունոՎ) 
նկար ուած’ 3/15 Օգ-ոստոս 1896ին 

Պ եր լինի ւքէջ

1916» խարուն։ Պոլիս։

^ոմիտասին ա յյս ո ր ի ց Պոլիս էին թերել^ քւայՕ դեռ ոչ ո յ) 
գիտ է ր ? որ նա հիւանդ, է՝ որ յաճախ սեն եակում անշարժ նստած՛ 
նա մտուԼի քայլում է ^*այ տդլս ո ր ա կանն ե ր ի հետ ? կրււուժ ու 
մհրւնուժ է ^*այ երիտասարդ֊
ների կողքին, սղում է որդե֊ 
կորոյս մ այրհրի վիշտը, "ր 
նրան թւում է՝ թէ իր շուրջն 
ամէն ինչ արեան մէջ է թ ա֊ 
թախուած ? ի11 կ սենեակի սլա֊ 
տ ին մի անտես ձեռք անրնդ֊ 
հատ դրում ու ջնջում է»— «Այս
տեղով անցաւ Ջօնրապբ^փփ

_ Ո՞ւ֊ր, ո^ւ֊ր էք տան ում 
նրանց , մրւքնջու մ էր ն ա 1ւ յե
տոյ մ ի տխուր մ ահերդ , մ ի ան- 
դե ր ջան ա լի մ ահերդ էր եր֊ 
դում • • •

(Հաճախ սլա յծառան ում էր 
նրա միտքը /ւ դաշնամուրի մօտ 
նստած, Աուշի պարերն էր դրի 
առնում ։

Շ ու ր ջը արիւն էր, իսկ էալ 
Օրերի հաւատը դալիս խառնը֊ 
ւում էր պարերդին 1ւ նրա կի
սափակ տչքերի առաջ փռւում 
էր մ ի շտ նոյն տեսա րան ը։

♦ Հեռւում լե ր ան կրեքին ծուարել է դ-իլղը* Տ ,Ան ի ք֊ 
ներիր բարձրացող առաւօտեան լոյսով ներկուած ծիր անադո յն 
ծուխը փողփողում է կապո յտ երկնքի վրայ։ Արինդը մ ի պարերդ 
է նուաղում , մի ւԼարակիչ պարերգ։
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— Լաօ, ա'խ, ո՞՛ւր կ՚երթաս, ա'խ, ո՞ւր կ՚երթաս,
Սիրտս առած ետ ո՞՛ւր կ՚երթաս, ետ ո՞՛ւմ կ՚երթաս...

Լեռնևրի մէջ ապրում էր աշխատասէր, խաղաղասէր մի 
ժողովուրդ, թնդում էր թմբուկը ուժգին, զուռնայի ձայնը 
կախւոլմ էր օդում։ ^՛որում էին նըանը իրենց ռազմի պարերը։ 
Տափարակ կտուրի վրայ գէմ դքէմւււց կանգնում է ին աղամ ար֊ 
գիկ, ընգարւաջ էին գալիս՝ զարկում կուրծք կուրծքի և նորից 
ետ թռչում։

Լեռների մէջ ապրում էր աշխատասէր՝ խաղաղասէր մի 
ժողովուրգ ? որ գիտէր պաշտպանել իր ե րկի ր ր , աշխատանքը ? 
ազատութ իւնն ու խաղաղութիւնը։

Նտ է'լ գրի չէ ր առնում Մւ>ւշի պարերը։ Հայեացքը [սա֊ 
լարի մէջ խարխափող քաղաքի կողմն էր յիշում:

... Հևրջին անգամ նա Մ շեցիների հանգիպեց Պ ոլս ի բան
տում։ քսանութ մահապարտներ էին նրանք։ *Լ,րանց հետ կա ր 

լանգ որգին գրկած մի կին։ կռուել է ին ? պաշտսլա-
նել էին իրենց ազատութիւնը՝ խաղաղութիւնը։ *Լ,բանց բերել 
էին Գյոլիս ծաղր ելու՝ սպաննելու։ Հանգիպեց ին բանտի բակսւմ։
Առջեւից քայլում էր մի ծերունի։ ճերմակ էին նրա մազերը՝ 
ինչպէս Աուշի սարերը՝ ամուր ու հաստատակամ էր նա՝ ինչպէս 
հայրենի լեռները և մեղմ ու խաղաղ էր՝ ինչպէս լեռնևրի մէջ 
փռուող սրնգի նուագը։

թմ բո®ւկ է թնգում ուժգին ՝ թէ® այգ է_Րաէ_ոՅ էր***
★

* *
կրակոց նե ր ը սաստկացան
քսանութ մահապարտներ փախչում էին գէպի ֆոսֆոր։
Ա եփական սրտի զարկերն անգամ կրակո ցնե ր էին թւում 

մօրը։ հիւանգ որգուն գրկած աշխատում էր ետ չ1/նալ։ Նա*~
ւամատոյց տանող նեղ ու կեղտոտ փողոցը ձգւում ու երկարում 
էր։ թւում էր՝ թէ փողոցի վերջում կապո յտ ին տուող ծովը 
բանտի պատուհան ի ց ժպտա ցող երկինք է։ Ցանկա րծ մայրը յու
սահատ տագնապով զգաց՝ որ ինքը ոչ թէ վազում ՝ ա յ լ կանգ
նած է տեղում Լւ կարծես մէկը նորից փորձում է ոտքերը շըղ— 
թայել։

կինը ճչաց սարսափած։
Երկու տղամարդ ետ գարձան՝ համարևա թէ խլեցին երե

խան մօր գրկից և. նորից վազեցին առաջ։ Մայրը շընգգ իմա
ցաւ* մի տարօրինակ ժպիտ ծնուեց ու մեռաւ նրա գալկահար 
գէմքին։ Ապա նա շուռ եկաւ և՝ ձեռքերն օգի մէջ պա րզած ՝ 
փակեց փողոցն ի վեր վազող եէնիչէրու ճանապարհը։ Ա պան 
կրակեց առանց նշանառութեան ։

֊ շշ -
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ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ 
(Նկ»"1>ու.ւււծ (սւ.հլ|ւ ու.լ)

1ր տ մնա ցած փախստականները երեխա յի հհ տ ներս ընկան 
■առաջին ի ս կ պատահած բակը։ Մի կխե թախտին նստած գուլպայ 
էր գործում։

— Բ'“$_ի'1 աղաչական մրՕւջ աւղ փախ ս տ ակ ա ններից մէկը)
վերցրու այս երեխան։

{^սպասեցին թրքուհու պատասխանին» նա մայր էր կամ 
մայր էր լինելու։

Լսւում էին հետապնգող ասկեարների կան ջերը։ ֆոսֆորը 
մօտ էր ? անչափ մ օտ » ն ր ան ք արգէն տեսնում էին ս,էի,ր^ծրը, 
Հրհրի մ էջ ծանրօրէն թաղուած նաւը ու թւում է ր , թէ հենց 
այգտեղ է իրենց փրկութիւնը։

Առթելից վազող ծերունին 
յանկարծ կանգ առաւ» ընկե լ 
էր քսակը։ Տասը քայլ այն 
կողմ գետն ի վրա յ փա յ լփ լում 
էր մի փոքրիկ, յու լուն քազա ր գ 
տոպրակ։ Ա պան կռահեց։ Փ1Ա- 
խ ըս տ ա կա նր մի ան կո տ ր ում 
յամառութ եամբ նորից առաջ 
ձգուեց։ Ապան կրակեց եր֊
■կրորգ անգամ ։ Ծերունին ծնկի 
եկաւ ? ափի մէջ առաւ քսակը,
■ապա ընկաւ գետ նին,

Մ ա ր գաս պան ը կռա ցաւ մեռ֊ 
նողի վրայ, բացեց նրա խոշոր, 
փակուած բռուն ց քը։

Ս*եռնում էր ծերունին, իսկ 
սպան անհամբեր քսակի կապն 
էր քան գում♦ . • վասակի մ էջ 
խշրտում էր մի բուռ չո ր 
հող» » • Սպան զարմացած նայեց
ծերունուն։ Ս իմա' ր» • » *Լ>ա քսակը նետեց մեռնողի կողմը։

Լողում էթ ՚Ւ ախստականներ ը, լողում գէպի նաւը, իսկ 
ոստիկանական մակոյկից կրակում էին նրանց վրայ։

‘[յալը բարձրացրել էր սանդուղքը։ Մ ի*թ է չեն վե ր ցն ի ,
մի*թէ չեն փրկի նրանց։ (]®է-մ նաւն է սա, ովքև* ր էք գուք։

Թիւրքական մակոյկն ազգանշանում էր»— &Ջփրկև՝Լ)

ջփրկև' ր) • * •
'քսանութից հինգը հասան նաւին։ Լինգ հո գՒ կ ա րող էին 

փրկուևէւ բայց սանդուղտը բարձրացուած էր։
խեղդուածներ ի գլխարկները լողում էին նաւի ՀոլրՀր- • •
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իքերուն ին մարող հա յեա ցբով հետեւում էր դէ պ բե ր ին ։
Մշուշլում էր տերւուն * որոտների ճիչերը նրան յիշեցնում 

էին շարունակուող կեանբի մաս թ։ Ն ա բսակը նորիր արւաւ լո
ւի ի մէջ։ Այդպէս աւելի հեշտ էր մերւն ե լ» . .

** *
1916 ։ կ^արուն։ Պո լիս։
Հայրենի դաշտերում երեւի արդէն կարմրին են տալիս 

կակաջն ե ր ը» բա յ ց ինջո^լ կակաջների փ ո խ ա ր էն արիւնն է լեր
դացել տյս դարնան կր^բի վրայ։

Կռունկ ջան, կռունկ ջան, գարուն ա,
Ա՜խ, սիրտս արուն ա...

Պ տտ ո լ հանի աո.ջել կան դն ած էր Կ ոմ իտաս։ Ա օրուբն ա-
*-ելի էր ըն դգծ ում ճ ա ղա տ ո ւթ իւն ր ։

Թէեւ նա անշարժ էր տեղում , բայց մտովի բայլում էր, 
անվերջ բայլում աբսորականների հետ և. յիշում էր թ ի՚֊րբ զին- 
լորի ծ աղր ը »

— Ասում են դու ե ր դե լ դիտես։ Տխուր է մահապարտնե
րին ուղեկցել, մ ի ուրախ բան երգիր» ♦ ♦

Մ •» հՒտ առ. աջ ընկերները խնդրել էին երգել։ Ո® վ խ ըն- 
դրեց, Վա ր ո լժ ա^ն ը , Աեւ

£)ն դան ում թրթրւացել էր նրա ե ր դ ը ու հայրենի դա շտե ր ի 
եաւշան ի բոյրը կարծես տա րածուել, փրւուել էր ջո ր ս կողմը, 
կարծես խոխոջել էին արւուակնե ր ը 1ւ խո րտակոլած տաճա րն ե ր ի 
մ ամ րւապատ բ՛որերի միջից բարձրաց եւ էր զան գա ծ աղիկ ը ։

Հարկուած հայրենի հողից, հայրենի երդն իրենց հետ ցան
կացել էին մերւնել նրանը։ Ալ երգել էր կոմ իտասը, երգել 
հայեացբը պատուհան ից կապոյտ ին տուող երկնբին ուղղած ։

ս կ հ[,մ ա թ ակում են դուրլը։
կ»ուրւբ բա ցոլեց։ Էքրկու հայ արհեստաւորներ ներս մտան։ 

կ ոմիտաս ճան աջում էր նրանց։
— Աողոմմն, խօսում է տարեց արհեստաւորը, Աողոմր/ն, 

Պո լս ի բանտից հայ մահապարտներ են փախել» նրանց հետ մ ի 
ե ր ե խ ս։ յ կար » • »

Դողում են կոմ իտաս ի շրթները» այդ՝ աբսորի ճանա

պարհին էր, մի երեխայ ծծում էր մերւած մօր էուր^՜,բ.ը^
— Աողոմո՚ն, երեխան արդէն մեզ մօտ է։ Ա*են բ ծննդեան 

օր են բ յայտարարել նրա համար, մ են բ բեղ մ Օտ էեն բ եկել»» » 
կոմի տ աս ար գէն չէր լսում» նայում է ր հերււում Աոսֆորի 

վրայ սպիտակին տուող նաւին։ Այդպէս սպիտակ էր հագել այն 

թի՚֊րբ թ^իէ^Ը.) ՈՐ սրախողխող ա բս ո ր ա կանն ե ր ի մէջ փնտրւում
էր կևնդ անի մնացածներին ու գն դակահա ր ում ։
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ՎԱՐԴԱՊԵՏԻՆ ՎԵՐՋԻՆ ՆԿԱՐԸ 
•Րւսշոսւսծ Պոլիս 1916իՆ աքսորէ 

վերադ-արձի^!, Երր ցնցուած էր արւլէն 
անրլա ր մ* ան ե լի կ Ե ր պո Վ...

կոմ ̂ աւաս ետ նայհց։
— ԱնչպԷ® ս է երեիյ ա յՒ ան ուն ը ? մրէՈՀ աց նա կիսաձայն ։

— Անունը կարէ ■էՒ է’
— Ծննդետն օ՜ր, 'ԼարԼԸ PՈԳ ւՒ^*Ւ » ‘Լս,ԳԸ նրա ծնունդն է,, 

լս ո®ւ •!՝ է ք, վ աղը, ասաց կոմիտաս ոգեւորուած։

իյալարի մ է ջ ընդմիշտ ընկղմելուց առա ջ մ ի ՛Էծը ջին ան֊ 
զամ լուսաւորուևլ էր նրա միտքը և նա դրում էր հապճեպ, 
կարծես կանխելու համար վերահաս մութը։

... ճկարպիս, ՍՒԸ^ԼՒ' " Ը Գ Ւ 1 դու որբ ես ինչպէս ևս*
երդ չունեցող մարդիկ սպան
նել են քո հարազատներին։
1Լ>ողը քո ծնունդն է,
բա ցՒ այս նամակից ու իմ հր֊ 
գերից ոչինչ ունեմ քեղ նուի֊ 
րելու։ կդիտեմ , կր մեծանաս 
և է՛ լ չես յի)ի լսյս ծանր օրե
րը։ Աշխու րհ ի վրայ դա ր ուն֊ 
նեբն անընդհատ կը լինեն, կը 
լսես երգերս ու թերեւս Կը 
հասկանաս, թէ ինչւմւ եմ թաիյ֊ 
ծել դարնան երդում, թէ ին֊ 
չո՞ւ եմ փորձել պարերգի մէջ 
մոռանա լ վիշտը»** Երգերս իմ 
ժողովրդին ու վ*նզ եմ նուի֊ 
րում ... Պահեցէք , պահպանե֊ 
րէք երգերս?)***

Օրը մթնում էր* նամակը 
ընկած էր սեղանի վրայ, ի սկ 
նա կան գնհլ էր լուսամ ուտ ի 
մօտ ու նայում էր մթագնող 
ծովին։

Ոլ յեւոլէ^ էը*՝՝
Եջնում էր Հովը լեռներից, իջնում ու խճճւում էր ծա֊ 

ռե ր ի սաղարթների մէջ։ ինչ որ տեղ, յուշերում, անձրեւում 
էր։ Աետոյ երգում էր նրա հոդին։ Արդում էր անձայն Լւ ինչո^ւ 
միշտ նոյնը* —

Կուժն ւսրւտյ, ելայ սարը...
Անապատ, աւաղ, աքսորի քշուող մարդկանց ծարաւի 

խմբեր * • •
— Ջո՜ւր, լսո^ւմ էք, ջո՜ւր տուէք նրանց***
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Կուժն առայ, ևյայ սարը...
Այդ րՀւէ այգպէս բղաւեց սենհւււկ/ււմ յ

Ոչ լսրմւմ ևս» ոչ ո,ը» • • Ե*- սա սչ թէ սենեակ է ? այլ
անապատ ւ շիկաւուն ւսւտղա բ լու րն ե ր ի ուռուցքներով։ կմտխտ- 
ցած մ ի ձեռէը խաւարի մ ի^իգ կարծես գրո ւմ էր պատին.

— «Այստեգոկ անցաւ ԶօՏրաւգը»...
Ո®Լ-ր , ո°ւր է քլչ տանում նրանց» • »
կանգնեցէ՚ր, լսո^ւմ է յչ ? կան գն // ց է ,ր • » • Ա' ի10 թ է դույ) մ արգ

Հ_Էք, միռթէ գ"լք Երգ չոմեէք»Հ.
կուրսը արիւնաներկ գարուն է ր ? Ւ ս Կ. նրա սրտում մ ի 

չուսէ երդ Լ ը իէրթրլում .

Արօրն ասաց տատրակ նաւքսւն,
Ինչո՞ւ կույաս կուց-կոլց արուն,
Օուտու| յցոլք։ բարակ առուն,
Կը գայ գարուն, կը գայ գարուն...

Նա չփայլեց դ.է պ ի դաշնամուրը։ վե՜րմակ ստեղների ա~ 
տա :Ո,աշ արը բացածդ կարծես սեւե՜ր հագած դահիճդ հեգնում էր 
գաշնամուրր։ *Լ,/ս թափով հարուածեց ստեղներին։

Երգ ում էր նա^ մոռացած ամէն խեչ^ երգում էր վԵր^ին 
անգամ•

— Գարուն ա, ձուն ա արե]..*

Երեւան, 1955 ՌԱՖԱՅԷԼ ԱՐԱՄԵԱՆ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ £ԷՏ ՆԱԵՒ ՋՈՒԹԱԿԸ
Եթ՜է ջրսէինք պիտի 

կրնայի ք կռահել, թէ 

նկ որը ներկայացնող֊ ջու

թ՜ակահարը վաստակաւոր 

արձակագիր ք)*ԵրեՆ|ւկ 
ւՐ|ւրջևաՆ77 է» Լք եեանուն 

գրագէտը ե/լաե է եւ է 

ւԲ իաժ՜աւՐ ան ակ շատ կա- 

րոգ ջութ՜ակահար ւՐը, որ, 

ինլպէս նկարն ալ ցոյց 

կուտայ, իր ութ՜սունամ' - 

եայ տարիքին ալ ջի գըր- 

կեր ինքւլինքը իր նուսլ 

գահ ա ր ո լ թ՜ ի ւն ը ունկն գրե

լու հա՜ճոյքէն'
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ՊԵՅԶԱԺ

Գրեց ՍԱՐՄԱՆ

Արեւը մայր ե մտնում,
Երեկոյ ե լուռ,
Դանդաղ թադւում են մթնում 
Ե'ւ սար, ե'ւ թյուր:

Շուրջըս անդորր ե, լռին,
Հովն ել չի փչում,
Փռուած լերան լանջերին* 
Անտառն ե ննջում:

Հասուն հասկերը հանդում 
Գդւում են իրար,
Խրոխտ խաղում են, խայտում 
Ջրերը վարար:

Հեռւում վառւում են խնդուն 
Լոյսերթ գիւղի,
Մարդու հոգին ե դիւթում 
Բուրմունքը հոդի:

Եւ ես նստած հայրենի 
Ձորում ծադկաւետ,
Խօսում եմ իմ՛ վաղեմի 
Նանօթների հետ:

Ինձ հետ գրոյց են անում 
Սար, անտառ եւ արտ,
Հանդարտ հանգիստ ե առնում 
Մասրենին զըւարթ:

ՍԱՐՄԵՆ

Կողքիս թիթեռն ե ծագկին 
Վեհութեամթ թազմել,
Գլ գլում են ցնծագին 
Աղթիւրներթ մեր:

Իսկ ես չքնաղ թնութեան 
Հրհուանքն եմ ըմպում, 
Կեանքի անհուն, անսահման 
Վայելքով արթում:

ԱՐԱԳԻԼՆԵՐ

Արարչագործ գարունն եր աշխարհն-արար զարդարել, 
Բայց արագիլը մեր հին* դեռ իր թնին չեր թառել. 
Ելաւ տատս ալեզարդ* ձեռք-հովանին աչքերին,
Նայեց թնին ու ասաց. «Սեւաւոր ե այս տարին»:

Գնաց գարունը վառման, ծաղիկները չորացան, 
Սառցե զրահը պատեց, առուակները համրացան,
Եւ մի գիշեր, երթ ձիւնը թիթեռներ եր շաղ տալիս, 
Ինչպես ձեթի ճրագներ, հանգան աչքերը տատիս:
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Հիմա գարուն հ նորից, ծնուել են նոր ծաղիկներ, 
Աղթիւրների երգով ե լցուել ծիծղուն ձորը ւքեր,
Եւ ւքեր թարտու կատարին’ կտցած ցօղուն, ցեխ ու կիր’ 
Այն հին թոյնն են կարկատում' երկու ջահել արագիլ:

Իրար գգւում՛ են, շոյում, այնպե՜ս անուշ, քնքշագին, 
Ինչպես անթիծ սիրահար, աւանդապահ այր ու կին, 
Նորից երկինքը վճիտ, նորից աշխարհը խնդուն,—
Երկու ջահել արագի] մի հի՜ն թուն են կարկատում:

ՄԱՅԻՍ
Ուղում եէք քեղ հետ զրուցե] անվերջ,
Քո գրկում՛ լինել ւՐի շտ երիտասարդ, 
Բոյրերըդ թոլոր թափի՞ր սրտիս մ՛եջ,
Իմ՛ գեդեցկուհի', մայիս ծաղկազարդ:

Դու կեանք ես, մայի՞ս, լոյսերի ծփանք, 
Դոյների հրդեհ, թուրմունքի աղթիւր,
Դու ծաղկահանդես վառ ու երփներանգ, 
Սիրող սրտերի առաջին համբոյր:

Լի՞ց իմ հոգու մ՛եջ շողքերը վառման,
Թո՞ղ իւք կրակը թոցկյտայ անվերջ,
Բոյրով, համթոյրով թո՞ղ ես արբենամ, 
Ծաղիկներիդ մեջ թափառեմ յաւե՜րժ:

ԵՍ ՈՒ ՏՂ.ԱՍ
Ծիծաղում ե ծառյւ ծաղկուն՝
Ծըտերի փունջյւ վրան,
Խաղ ե անում՛ կանաչ այգում՛
Իմ մանկիկը թռվռան:
Ծառը նրան հով ե անում,
Վարդը վրան ցանում՛ թոյր,
Իւք հոգեակով ե հիանում՛
Արծաթաշող մի աղթիւր:
Խաղն ե որդուս քաշում ֊տանում,
Մոռացել ե հաց ու ջուր,
Խաղից երթեք չի կշտանում՛
Իմ սիրունը սեւաթոյր:
Խաղա՜, խաղա՜, քնքո՞յշ մ՛անկիկ,
Շուտով դու կը մեծանաս,
Ձեռքըդ կ՞առնես գրիչ ու գիւ՞ք,
Շա՜տ-շատ թաներ կ՞իմանաս...
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է՞լ խաղալու սեր, ժամանակ 
Չես ունենալ, իմ անգին,
Դեն կը նետես հոլ ու սահնակ, 
Չես նստի քո փայտե օին: 
Ամրան այրող միջօրեին 
Այս ծառի տակ կը նստես, 
Լեզու կը տաս հին յուշերին, 
Կեանքիդ գիրքը կը թերթես: 
Որդուդ խաղին մ՛տիկ կյւ տաս, 
Կը բոցկլտալ քո հոգին,
Դու ել ինձ պես երնեկ կը տաս 
Քո ճռուողող մ՛անկիկին: 
Ծիծաղում ե ծառը ծաղկուն’ 
Ծըտերի փունջյւ վրան,
Խաղ ե անում՛ կանաչ այգում 
Իմ՝ մանկիկը թռվռան:
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ԴԱԶԵԼ ԴԵՐՈԵԱԾ ԾՈՎ.Ի ՄԱՍԻՆ

Իմ" հայրենի չքնադ ծո'վ, ես քեզ եմ միշտ երազում,
Մի անսովոր թախիծով,— ևս քեզ եմ միշտ երազում:

Որդեկորոյս մօր նման, քո արփաւետ ափերից 
Կանչում ես դու հոգեթով,— ես քեզ եմ միշտ երազում:

Մերթ քնի մեջ դու դայիս, գուրգուրում ես նակատթս,
Ինչպես Սիփան սարի նով,— ես քեզ եմ միշտ երազում:

Մերթ տժզունում ե հոդիս, սարսափում եմ, թե յանկարծ 
Մեռնեմ քո վառ կարօտով,— ես քեզ եմ միշտ երազում:

Իմ՛ կապուտաչ թարեկա'մ, քեզնից հեռու, բայց քեզ հետ,
'հեզ հետ եմ ես մ՛իշտ սրտով,— ես քեզ եմ միշտ երազում:

Դիտեմ, որ մ՛ենք մի լաւ օւ* նորից պիտի հանդիպենք 
Ու այդ պայծառ հաւատով,— ես քեզ եմ միշտ երազում:

ԵՐեԻԱՆԻ ԳՐԱՊԱԼԱՏԸ
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
Գրեց ՍՈՂՈՄՈՆ ՏԱՐՕՆՑԻ

Գալըս ոչ ոք չիմացաւ,
Լալլւս ոչ ոք չիմացաւ, 
Քանիսի՜ն սեւ՛ տուեցի'
Տալլւս ոչ ոք չիմացաւ:

Շոյանքը’ սուր հանկի հետ, 
Հառաչքը’ հրհուանքի հետ, 
Ւմացի'ր* չարն ու բարին 
Մի ՇՑ եղել են կեանքի հետ:

Քաղենք այս նռնից ու գնանք, 
Անցնենք այս կռնից ու գնանք, 
Մեկ ուրախ ու մեկ ել տխուր՝ 
Նայենք այս դռնից ու գնանք:

Սիրտըս գերի, առաջուց,
Սիրոյն թերի, առաջուց: 
Գիտնայի թաժանուել կար՝
Չեի սիրի առաջուց:

Ոչ թե մահից, այլ մ՛իմիայն ծերութիւնից եմ սարսում՛,
Երթ աննեցուկ, անկար հոգին դողդողում ե ու մրսում.
Մահը' ոչինչ: Ծերութիւնը, ծերութիւնը չլիներ,
Նա ե, անտես, մ՛արդուս չքնաղ ջահելութիւնը որսում:

Լինենք թեկուզ բարեկամներ, լինենք թեկուզ նենգ իրար,
Արեւ ու հող ու ջուր լինենք, ու թշնամ՛ի զենք իրար,
Ամեն վայրկեան թե հանդիպենք' դու մ՛ի թան լա'ւ իմ՛ացիր,
Որ մի անգա'մ' ենք հանդիպում այս աշխարհում մենք իրար:

Ես ինձ խաբեմ, բայց իմ սիրտը, ասա', ինչպե՞ս խաբեմ ես, 
Սիրոյ սրտի անսահմ՛անը, ասա', ինչպե՞ս չափեմ՝ ես.
Սիրտը' անգետ մ՛անուկ չի, որ խաղալիքով խաբեմ, ջա'ն,
Թեթեւ խօսքըդ նրա առաջ, ասա', ինչպե՞ս թափեմ՝ ես:

Որդի'ս, յարգիւ՛ ծեր մարդուն, դու ել պիտի ծերանաս,
Քնած լինես, թե արթուն, դու ել պիտի ծերանաս,
Նա՝ ձիւնածածկ մի սար ե, իսկ դու’ արեւ ու գարուն,
Նային՛ նրան զուարթուն, դու ել պիտի ծերանաս:

Զուր են ոմանք քեզ բամբասում՛, ադմ՚ըկահուն գետ ես դու, 
Երկրի սրտից իմ' սիրասուն' թխած անհուն գետ ես դու,
Նրանք միայն անձրեւաջուր, պղտոր հեւլեղ են մ՛իայն, 
Հազարակունք ու յար հոսուն, յար մ՛նայուն գետ ես դու:
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ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ
Սօսեաց չքնաղ անտառումն եր Տիգրան Մեծը, քաջ արքան, 
ճերմակափառ գլխին' [սոյրը, մեջքին' սուրը յաղթական.
Նրան ընթեր' գնում՛ եին զօրականներ գինակ առ,
Մկունդխաղի ու նեթանոս խնջոյքների սիրահար:
Դոփում եին նժոյգները, կրծում սանձերն արծաթի,
Գլուխներից հոսեցնելով փրփուր բաշերը կաթի:

Հեծեալների մեջ եր նաեւ արքայորդին վատանուն,
Որ ամեն մի գոռ ու շշուկ' Տիղըոնին եր նասցընում:
Նե'նգ Տիզբոնին, հի՜ն ոխերիմ, որ դաւադիր որպես օձ'
Միշտ ձգտել եր ու ձգտում եր կուլ տալ աշխարհը Հայոց:
Որ, դաւադիր, ստիպում եր, ոտքի ցեխին ու փոշուն,—
Յանուն թագի արքայական' սոդա'], քծնե՜լ — որպես շունէ

Եւ ահա չար արքայորդին որոնում ե ինքն իր մեջ,—
Գոռոզ նոգում բորբոքելով թագի ծարաւը անշեջ.
— Երկա՞ր պիտի ապրի ծերը, փառքը նրա վեհ ու վես,
Եւ մե՞ծ պիտի մնայ' ինչպես աշխարնակալն Արտաշես.
0՜, կաղնի' կոնդ, շատ չե՜ս ապրի, պիտի մի օր զայրագին 
Իմ ձեռքերի կայծակները թափով իջնեն քո գլխին...

Այս մտքերի մեջն եւ" ստոր արքայորդին, երբ յանկարծ
Տիգրան Մեծը իր նժոյգի թամբից ուժգին սանեց ցած.
Պոկուեց գլխից խոյրը նրա, եւ նա անուշք փռուեց լուռ, 
Հևծեսւ|ներին պատնառելով ե՜ւ ափսոսանք, ե՜ւ սարսուռ... 
Այնժամ որդին վազեց շտապ խոյրը գևտնից վերցըրեց,
"Յանգեց մեջքից ծեր արքայի երկրասասան սուրը մեծ:

— Ա՜ , վ երջապես , մեռա՜ր, ծերո՜ւկ, մեռա՜ր Հայոց Տիգրան կես,, 
"Յեզ նետ եւ պապ Մինրդատը,— գոռ Պոնտացին նին ադուես. 
Ո՜վ Արամա'զդ, ո՜վ աստուածնե'ր ,ո՜վ Անանիտ ոսկեմա՜յր,
Որ շանթանար արիք ծերին, արդարութեամ՛բ բերիք վայր:
Ե՜ս եմ հիմ՛ա Հայոց արքան աշխարհակալ եւ հզօր,
Ողբա՜, Հռո'մ ամ՛բարտաւան, ցնծա, Տիզբո՜ն դու այսօր:

Խոնարհուեցե՜ք, դուք, ստրուկնե՜ր, ահա արքաս մեծափառք, 
Գոչում եր նա... Երբ այդ պանին, կարծես տեսիլ եր նրաշք, 
Թոյլ նառաչեց սրտի խորքից, եւ ուժ առած ծեր արքան՝ 
Զարթնեց, ինչպես անապատի արու առիւծ առնական,
Նայեց շուրջը, գլխակորոյս իշխաններին վշտանար,
Նայեց վախկոտ արքայորդուն, ոտքի կանգնեց խօլաբար:

— Ես գիտեի, որ, դու մի օր, Հայրենիքին ու թագին 
Կը դառնայիր չա՜ր դաւաճան... Յայց դաւաճանը փառքին 
Անկարո՜ղ ե արժանանալ... Իր տունն հիմքից աւերող՝
Ուրիշ մարդուն' մի չնչին նիւդ' շինել անգամ չի կարոդ... 
Եւ, կրնտոդ ծհօտներում՛ սեղմած կամքը նուրնրան,
Խօլ մ՚ռընչաց.— Զօրականնե՜ր, գլխատեցե՜ք շուտ սրան...
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ԱՐՇԱԼՈՅՍԻ ՍԷՐԸ

Գրեց ԳՂՐեԳՒՆ Բեմ

1.
Ա* շտ տ գտ լա ր ու դարաւոր ծառի պէս Էր բարձրացել Ար֊ 

գալոյս լք այրիկը։ Պտուղներ էր տուել' զաւակներ ու թոռներ» 
սրանք ցրուեդ էին շրջանով մէկ, երկրով ^էկ, Ւսկ քԸ ւ ւս*~ 
մուր կապուած իր արմատներին' մնացել Լր անշարժ, մ ի շտ ի- 
րենց դիւղում, միշտ իրենց տանը։

Հողմեր էին անցել աշխարհովդ փոթորիկներ, բայց այԳ 
հողմե րն ու փոթորիկները չէ ին կա րողա ցե լ արմ ատաիս ի լ անել 
այդ ծառը, չէ ին կարողացել տեղահանել այն՝.

Ամէն առաւօտ ու ամէն երեկոյ գիւղամ էջ դուրս եկող 
մարդը, ամէն Օր իր տ ն1'3 դուրս եկող մարդը գիւղի փողոց նե֊ 
րում տեսն ում էր Արշալոյս մայրիկին՝. Ասես նա արդէն դար
ձել էր գիւղի ան բաժան մասնիկը, ասես առանց գիւղի նա ապ
րել չէր կարող և. գիւղն էլ առանց նրան չէր կարող շա ր ուն ա֊ 
կե լ իր գոյութիւնը։

թուրջը փռուած էին ուրիշ գիւղեր հեռաւոր ու մ օտ Ւկ, 
քէս՚յց Արշալոյս մայրիկը ո'ջ մի տեղ չէր եղել, երբեք ոտքը ի֊ 
րենց գիւղից դուրս չէ ր դրել. ասես աշխա րհուժ միայն իրենց 
տունն էր' որ կար, իրենց գիւղն էր' որ կար։

Նր ա մանկութիւնն իրենց բակում էր անցել, իրենց փոք
րիկ ե. ուրիշների բակերից պատն ի չուած բակում ։

Նր ա ե ր իտ աս ա ր գութ իւն ը բա ցու ևւ Էր այն տանը, որս։ եղ 
հիմա կնճիռնևըն էին այդպէս խիտ ու վարար ձռուակուել նրա 
դէմրին ։

խարիներ առաջ, երբ հազիւ էր սկսել բողբոջել նրա երի- 
տասա րդութ իւն ը , երբ կեանքը նրան միայն երդ էր թւում և 

ծիծաղ, խնդութ իւն և ուրախութիւն, գուցէ նա էլ թողնէր ի՛
րենց գիւղը, փոխադրուէր' ա՛յ, դէմը' հևռունե րում փռուած ու 
նրա հայեացքից, նրա մտքից չհեռացող այն գիւղը, եթէ կեան
քը այնպէս մ իանդամ ից նրան ցոյց չտար իր դաժան, իր անո

ղոք դէմ քը ։
Երբ առաջին անդամ նրան ժպտաց երիտասարդութիւնը, 

Արշալոյսին թուաց, թէ առաջուան պէս նրան էլի միայն ծա
ռերն ու ծաղիկներն են յուղելու, կապոյտ երկինքն ու կանա
չազարդ դաշտե րն են յուղե լու, իժէ իր սիրտն ու հոգին դրան
ցով են լեցուն լինելու միայն, թէ կետն քում ո՛չ մի այլ զգա
ցում չի սողոսկելու իր հոգու գանձարանը, որ կա ր ողան ա յ ի ր են
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՛հեռու, պահել այղ ծառից ու ծաղկից )Ա։յղ երկնքից ՈԼ դաշտերից։
ք*այց մի օր^ ա ղբ ի ւ ր ի ց տուն տանող ճանապարհին) Ար

շալոյսը տեսաւ մի աղա յ ի ? և. այղ °րը Րա ժ' իտրը մ խսՀհ "Ղ/1/- 
տղայի վրայ կենտրոնացաւ^ նրա սրտում մ ի այն այղ տղայի 
պատկե ր ը երեւաց^ նրա հողին մ ի ա յն ա յղ տղան յուղեց։

ք^ատ օրեր անցանէ ար1_$-ՒԷ[1 աղային մի քա նՒ անգամ էլ 
■տեսալ^ մի քան ի անգամ նոյնպէս դ աղտն ի հանղիպեցին իրար^ 
1ւ Արշալոյսը հասկացալ^ որ աշխարհում կայ մի բան , որն ալե֊ 
ւՒ ուժեղ կարող է յուզել մարդու ս ի ր տ ը, քան ծառն ու ծ աղիկն 
են) աւելի ուժգին կարող է փոթորկել մարդու հոգին քան եր֊ 
կինք ն ու գաշտերը։

Սէրը համակեց կլան եց նրան) 1ւ ամէն տեղ նա այղ ս է ր ը 
տեսաւ միայն) ծառերից ու ծաղիկներից) ամպամած երկնքից ու 
սառած դետերից այգ սիրոյ ձա յն ր ? ա յղ սիրոյ երդը լս ե ց միայն։

Էքւ գիւղը՝ որ փռուած էր հեռունե րում ու սովորական) 
շատ սովորական էր թւում ? որ թւում էր թէ կա յ ու շկա յ , յան֊ 
կարծ կարծես բարձրացաւ Արշալոյսի աշքին) աւելի պարզ) ա֊ 
լելի տեսանելի դարձաւ) իմ ա ստաւս րուե ց ին ն ր ա տներն ու փո
ղս ցքե ե ր ը ) նրա ծառերն ու այգիները։

Այգ քրՒ^Ղււ դարձաւ ուխտատեղի նրա համար) ուխտա֊ 
վայր) ուր ձգտում էր գնալ Արշալոյսը) ուր ապրում էր նրա 
սէրը՝ նրա երգը) նրա 1/ր ջան կու թ իւն ը՝.

Ե ր բ արեւ էր լինում և. գա րն ան զեփ իւռն անցնում էր ա շ֊ 
խա րհով )Ար շա լո յս ը գաղտն ի աղօթում էր )Որ րէէմը փռուած գին
դից մի շտ անպակաս լին ի գարունը )միշտ անպակաս ւՒնՒ ա ր ե՜ւ ը ։

Երբ անձրեւ էր գա լիս ) կամ կարկուտ տեղում ? Արչաըւյսը 
թախծոտ հայեացքը գամում էր հեռու-հեռաւո ր գ իւղին և նրա 

ր տն ասես ճ մլլում Էր • արգեօղ>) երկարատեւ անձրեւը շփլա-
սե°ց նրան՝ կարկուտը շկա ր կտ ահ ա ր ե® ց նրա արտերը։

*Լյրա հաւք ար արեւն այգ գիւղից էր ծագում և. այղ ղիւ֊ 
ղում էլ մայր մտնում ) ս է րն այղ գիւղից էր առնում իր "կիզրր, 
ե ր ջան կու թ իւնն այգ գիւղից էր գնում գէպի հեռու- հեռուն ե ր ը։

Ու ահա հարեւան գիւղից եկան հարսնախօսութեան։
Ո ա յ ց ինշպէս եկան) այնպէս էլ վե ր ա գա րձան' երբեք այգ 

ղ֊ի^ղը-, այգ տունը ոտք շգնելու մտ ա գր ո ւ թ ե ա մ բ ։
Կւ հարԱ) որ հետը հարստութիւն շէր բերելու) հող

■շէր բերելու) փող շէ ր բերելու։ Էլ թնչ հարս) ո ր ի հարստու֊ 
թ իւն ը միայն ինքն էր) իր' իբր թէ սիրող սիրտը։

Էսկ Արշալոյսի հայրը հարուստ մարգ շէր» միայն Ւր աղ֊ 
քատութեան տէրն էր նա) իր ձեռքերի ու այգ ձեռքերի աշխա֊ 
տանքի տէրը։
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ծէ տղան է' լ երբեբ չեր եւտ ց գիւղում ք Արշալոյս ը ո չ մ խ 
տեղ է' լ երբեբ չտեսաւ նրան։

*քյա սպասում էր տղա յին, կ ա րօտով ու սիրով սպասումդ 
գիշերն էր սպասումդ ցերեկն էր սպասումդ սպասում էր^ Հ/թ 
ահա ուր որ է կը գայ նա ու կ՛աս ի, թէ՝ ի՛նչ հա րստութիւն ? 
ի^նչ փորԼւ ^որԼ^ *&ո սէՐԸ1 Ւ*? ահա մեր ամենամեծ
հարստութիւնը^ ուրիչ հարստութիւն պէտբ չէ մեզ։

Աայց տղան չեկաւ , չերևւաց։
Աետոյ մ ի օրք և ր բ արդէն շատ օրեր էին անցել^ հայրը 

նրան ամուսնացրեց մ ի աղբատ տղայի հետդ որ հենց ինքն էր 
ձգտում տնփեսայ գնալ։

Արշալոյսը լուռ, ու մունջ ընգունեց այգ ամուսնութիւնը^ 
լուռ, ու մունջ տուեց իր համաձայնութիւնը» ասես ոչ թէ ինքըք 
այլ հեո-ու-հեո-աւոր մի ծանօթ էր մարդու գնում ։ Ն'” ամոլս֊*
նացալ^ դարձաւ ոլ[1իչի կ ի^ Ը՝ հաստատ իմանալովդ որ մ չ ոբ 1ւ 
երբե' բ չէր կարող ստուերել իր հոգում միայն մ ի անգամ ծըն֊ 
ւած սէրը։

/// յն ,դ ան գամ կարող էր ս ի ր ե լ կե ան բում ե սի֊*

րևւ էր՝ Հիմա չկար ™յդ "էրը, ւ“"յ;ւ ոլ-րիչ “էր էլ ւՒնեւ չէր
կարող ։ Մի ա յն մէկը կա ը որԼ էր տեղ .գրաւել նրա սրտում և. գը֊ 
րաւել էր։ Հիմա չկար այգ մէկըդ գն ա ցե լ-հեուա ց ե լ էր, դ™-
տա րկուե լ էր նլւսւ սիրտըդ րայց ուրիշ մէկն էլ չէր կարող տեգ 
գրաւել այնտեղ։ ‘ևրա սիրտը հո ւ ր - յա ւ ի տ ե ան փակուել էր մ արդ֊. 
կան ց աո.աջ^ սիրոյ արւաջ։

Ալ անցնող օրերի ըն թ ա ց բում նա յաճախ էր հա յեա ց բը 
գէսլի հեռւում գտնուող գի*֊ղը յառում» ասես նրա տներիդ նրա 
փողոցներիդ նրա ծարւերի արանքում փնտռե լիս լինէր ա յն աղա. 
յին, որ հ ա ս կ ։։։ ը ր ձ ց իրեն, թէ ին չ բան է սէրը, ինչ բան է հր. 
ջանկութ իլն ը ։

Էլ այդպէս սէրը միշտ սրտում, բ1".]!) երբեք էլ տ յն չճա
շակած, երբեք էլ չհասկացած ու չտեսած այդ. սիրոյ ՜-մ այքը, 
այդ. սիրոյ բ՚՚յրը, Ա՛շխարհում ապրհց Արշա լոյս ր, մայր էլ դար
ձաւ, տատիկ էլ, զրկուեր ամուսնուց, սակայն ոչ մի ան գամ 
հայեացքը չկտրեց դիմացի դիւղից, որտեղից պիտի դար իր սէ

րը, ր՚՚՚յր Ս'կ",լ1 պիտի դար իր երջանկութիւնը, բայց չեկաւ, 
պիտի դար իր կեանքը, բայց չեկաւ։

Որդիներն իրենց ընտանիքները կազմեցին ու ցրուեցին 
շրջանով մէկ, ևրկրով մէկ, թ ալներ ը գնացին՝ ո՛՞վ իմանայ որ
տեղ սովորելու, աշխատելու, իսկ նա, բարի ճանապարհ ու յա
ջողութիւն մաղթելով բոլորին, հաւատարիմ իր տանը, իր ար
մատներին' միշտ մնաց իր գիլզում, միշտ մնաց իր տանը։
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տարիները) գլխի վաղուց ճերմակած մազերը

էէմ քի վ արարուն կնճիռները երբեք չփոխեցին նրա սիրտը ? նրա 
հոգին։ Նտ միշտ մնաց նոյն արհւածաղիկը, որ գէմքը գէպի հա֊ 
րեւան ԳՒլղն արած) այնտեղից իր արևւին էր սպասում գեռ 9 
Ւր ջահս ած սէրն էր սպասում գեռ։

Նա " Ր եթէ մի վայրկեան անգամ Հմայէր այգ
գիւղին, եթէ մի ակնթարթ անգամ մշուշուէր գիւղն իր արս/վ^ 
կը թառամէ ր ա րեւածաղիկի պէս և թեթեւ հովից գևտին կը 
թ տփուէ ին իր դատարկ պտուղները։

թայց սյյսօ1յ՝> որտեղի՛ց որտեղ՝ Երեւանից եկաւ իր աւագ 
ո ր գ ին ու յայտնեց՝ թէ աղջկանն ամուսնացնում է և. Արշալոյս 
մայրիկն էլ պիտի ներկայ լինի հարսանիքին) որ իր օրհնու֊ 
թիւնը տայ ամուսնացողներին) նոր ընտանիք կա զմ ո ղն ե ր ին ։

2-
Աւտոմեքենան սպասում էր դրսում։
Երբ Արշալոյս մայրիկը զուգուած ու զարգար ուած , Ւ^չ֊ 

պէս կարող էր զուգուել ու զարգարուել պառաւ կինը' համեստ 
ու ճաշակով) գուրս եկաւ բակ) այնտեղ ար գէն ահագին րազմու֊ 
թիւն էր խռնուել* ոչ միայն Արշալոյս մայրիկի՝ այլեւ գիւղի 
համար էլ էր իրագարձութիւն ՝ որ իր ամբողջ կեանքը միայն 
իր գիւղումն անցկացրած մարգը' այսօր թողնում է այգ տունը) 
այգ գիւղը ե. ) թէկուղ կարճ ժամանակով) սակայն գնում ֊հեռա֊ 
նում է այնտեղից՝ ու այն էլ ոչ թէ մօտեր քում գտնուող որեւէ 
գիւղ) այէ միանգամից' Երեւան) մի քաղաք) որի մասին նա 
ռագիոյից ու համ ագ իւղա ց ին ե ր ի ց էր լս ե լ միայն և. այգ լսած֊ 
ներով ար գէն իր պատկերացումն ունէր) քաղաք՝ որտեղ ապ֊ 
րում էր իր որդին՝ որտեղ իր թոռներից մէկը մի անծանօթ 
տղայի հետ այսօր ահա նոր ընտանիքի հիմքն է գն ում ։

Արշալոյս մայրիկը գնում էր Երեւան։
Նրան ուղեկցելու էին եկել իր հետ ■Դ աս ին ,ս շիյ ա ր հ մ տած 

ծեր ու պտռաւ մարդիկ, որոնցից շատերը ուրիշ գիւղեր էլ էին 
տեսել, ուրիշ քաղաքներ էլ, ու միշտ էլ մտածում և չէ ին կա
րողանում հասկանալ, թէ ի՞նչ ոյժ էր այդպէս գամել այդ կնոջն 
Ւր տանը՝ իր գիւղին ու թոյլ չէր տա լիս , որ նա ոտքը տնից 
գուրս գն ի ? դուրս դնի,

Երիտասարդները՝ որոնց համար ոչ միայն Ե ր ե ւ ան ը ? ա յ լև. 
Ա' ոսկուան էլ անհասանելի բարձունք չէր, ո ր ոն ց ի ց շատերը ե֊ 
ղել էին թէ՛ այգ Երեւանում) թէ՛ Ա* ոսկուա յում ՝ ուրախ աչքե֊ 
րով նայում էին Արշալոյս մայրիկին և. մտածում / թ է քՀնչ կը 
զգայ նա) երբ առաջին անգամ իր հազարերանգ ժպիտներով 
նրան կը ժպտայ Երեւանը։
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Դպր ո ցականն ե ր ը , // ր ոն ք ամէն կի ր ա կՒ >քէկ « ա ր ելան գիւ
ղերն էին գնումդ մ է կ Երեւան) որոնց համար ամէն տեղ էլ ի- 
րենց գիւղն էր, իրենց տունր, ի ր ա ր ցոյց տալով Արշալոյս 
^ոյբիկին՝ փսփսում է ին ? թ է' տեսէք) տար իրն առա ծ կին է, 
պառաւ մայրիկդ բ՚՚՚յց քիչ բ՛ոն է տեսել աշխարհում՝
^ՆչՔ««՜ն քիչ բան) կարելի է ասել) որ պարզապէս ոջինէ էլ չի 
տեսել ։

Արշալոյս մայրիկը բարեւեց բոլորին՝ մեծերին ու երի

տասարդներին) ճտերի պէս հն^.^.ա9ոԳ երեխաներին) յետոյ 
ասաց՝ որ մ ի ան գա ‘Դյ չի ուզում մեքենայ նստել) որ թողէք 
մ ինչեւ գիւղի ծայրը ոտքով գն ա յ » նրա համար գժուար էր 
մ ի ան գամ ից կտ ր ուե լը այն հողից , որի վրայ անց էր կացրել իր 
ամբողջ կևան քը։ Ե ը նստէր մե քենա յ ե. այգ հողից կը պոկուէին 
եր արմատները ու ին քն է'է ոտքի կան գնել չէր կ արող^ ու ին
քը ընդմիշտ կը փռուէր գետին։

Էլ գիւղի ըն գա րձակ փողոցով նա գանդաղ շարժուեց առաջ։
Տների պատուհաններից դուրս նայող^ բակե րում կան գ՛

նած մարդիկ ձեռքերով բա ր ի ճանապարհ մաղթեցին նրան՝ ի ս կ 
նսէ) գ լխի շարժումով շնորհակալութիւն յայտնելով նրանց) շա
րունակեց իր ճ անապա րհ ը։

Էսղ,բից գնում էին նրա հասակակից տղամարդիկ ու կա- 
նայյ)) ա ս ում - խ օս ում ) խնդում որ նա բարեւներ հաղորդի Երե
ւանում ապրող իրենց հարազատներին) ազգականներին ու ծա
նօթներ ին) յանձնա րա ր ութ իւննե ր անում ? նամակներ տալիս։

Արշալոյս մայրիկը լուռ, լսում էր բոլորին) 1ԷԼ1սոլԼ հ'”֊ 
մաձայնութեան նշան անում) իսկ սրտում) հոգու խորդում 
թաքնուած մի նախազգացում ասես նրան ետ պահել էր ուղում 
այդ ճան ապա րհո րգութ իւն ի ց » մի' գնա) մի' գնա) Արշալո՛յս 
մայրիկ) ամբողջ կեան վզումդ ո՛չ մի տեղ չես գնացել) հիմա էլ 
մի' գնա։ Օրհնիր թոռանդ) երջանկութիւն մաղթիր նրան բայց 
ինքդ մեա՛ <քր/ րէՒէ-րԼուէք 1 տանը։ Այնտեղ հիմա մի տղջիկ^
քեզ հարազատ) շատ հարազատ մ ի "‘ղջիկ՝ մի տղայի հետ է մ իացը- 
նում իր երջանկութիւնը» դու այգ կը տեսնես ու նորից կ'ալե֊ 
կոծուի քո չխաղաղուած կեանքը, կեանք չտեսած քո կեանքը» 
մի' գնա) մի' գն ա , մնա' քո գիլզում յ քո տանը։

Մեքենան) որ դանդաղ շարժւում էր առջեւի ց )■ կանգ ա- 

ռաւ» արդէն հասել էին գիւ֊ղի եայրը՝.
- X, մայրիկ՝ նստէք՝ դիմեց մօրը որդին։
Մ օտեն ալով մեքենային՝ Արշալոյս մայրիկը մի պահ շուա

րած կանգնեց նրա կողքին՝ ցրուած աչքերով նայեց իրեն չթա
պատող մարդկանց ՝ ուզեց ասել՝ որ նա ոչ մի տեղ է լ չի գնայ ՝որ„.
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ք^ւսյց յանկարծ նրա ղէմքքէն խաղաղ ուրախութիւն երե* 
լաց, սիրտը հանգիստ բաբախեց , հոգին հանգարտուեց* ո*ւր էր 
գնում նա' Էք րեւան ? Ւր որդու տունը, իր թոռան հարսանիքին։ 
Ւնքը ս Լ ը չտեսաւ աշխարհում , գուցէ հենց ա յն աշխարհն էր 
այդպիսին, ա յն կեանքը, սակայն այսօր իր չտեսած ը, իր չւվա֊ 
յելածր տեսնում ու վայելում էր թոռը* ինշո^ւ ջգն ա յ , ին^ո^ւ 
կօրհնի նրան, չմ աղթ ի , ո ր նրա ամբողջ կեանքն այդ. սիրոյ մ էջ 
անցնիլ այգ երջանկութեան մէջ։ Ղ*ն ա' ? գնա' , Արչ/սլո՚յս մայ
րիկ* այգ "էրը տեսնելով, տյգ երջանկութիւնը տեսնելով^ կա- 
րող է քո կեանքն էլ նոր իմաստ ստանալ) կարող է քո սիրտն 
էլ ու ր ա խ ութ ետ մ բ ու ե ր ջան կու թ ե ա մ բ լցու ել։ հ»նւս , գնա' ) 
Արչտլմյս մայրիկ։

(Էուցէ շրջապատի համար աննկատ և լի ? սակայն նա հաս
տատ հա յեա ց քով մ ի անգամ էլ գէսլի իր երազների գխղը նա
յեց) երկար նայեց ու ոտքը գրեց մեքենայի սանդղամատին։

Գիւղը, ե ր իտասա ր գութ իւն ը , չվայելած սէրն ու երջան
կութիւնը մնա ցեն ետեւում ։

3.

Կէ ս ° ր ին փան ա քեռի բա րձուն քն ե ր ի ց գէսլի քաղա ք էր Ւ1- 
ն ում աւտոմ ե քեն ան ։

Ե րեւան ը, ասես ոչ թէ քարերից , այլ ծաղիկներից ու 
վա բդերից շինուած Երեւանը, ինչպէս բո լո ր ին ? գրկաբաց ըն- 
գունեց նաեւ Արշալոյս մայրիկին։

Լայն արձակ ու լուսաւոր փողոցները անցնելով— հա տե լութ 
աւտոմեքենան շարմւում էր առաջ։

Որդու կորրրիե նստած Արշալոյս մայրիկը, հայեացքը պա- 
տու հանից յառած դուրս, գիտում էր 2_ր*լՐ^ր* բազմայարկ տնե
րը, մայթերով անցուդարձ անող մարդկանց, փողոցների խաչ- 
մեր ուկների վրայ կախ ուած գոյն զգոյն էոյԱերը, որ զարմանա- 
լիօրէն կարգաւորում էին երթեւեկութիւնը) իրար ետեւից սը— 
բ ըն թ ա ց տրշաւող աւտոները, աւտ ո բուսն ե ր ը , տրամվայ ներ ը , 
տ բ ո լէ յ բուսն ե ր ը ։

Աւտոմեքենան կանգ առաւ բազմայարկ մի տան առաջ։
Որդու ետեւից ե ր կա ր աձիգ աստիճաններ ո վ վեր բարձրա

նալ սկսեց նաեւ պառաւ մայրը։
Այգ, երեւի ծանօթ մեքենայի նոյնքան ծանօթ ձայնից 

էին տնեցիները միջանցք թափուել։
Հենց այդտեղ, միջանցքում , գեռ տուն չմտած՝ թոռն ըն

կա լ տատիկի գիրկը և գլուխը թաղեց նրա կր^քի մէջ։
Արչտլոյս մայրիկը բարձրացրեց *սյգ գլուխը, մի պահ
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նա յե ց երջ ան կութ իւն ի ց մ շուշուած թաւան աչբերին և այդ. աչ
քերը մօտեցրեց դողացող շրթունքներին։

Երբ արդէն անցել էին ներԱդ երբ բոլորն արդէն ողջա- 
դուրել էին տատիկին դ կարճ էս օ ս ա կց ո ւ թ իւնն ե ր փոխանակելդ 
ո ր դ ին մօրը տարաւ սենեակներ ից մէկը ու թէ՝

— Ղ*է՜ ) մա յ ր ի'կ ; հանգստացիր դ ի ս կ մենբ երեկոյի պատ֊ 
րաստութեամ բ զբաղուեն բ։

Արշալոյս մայրիկը նստեց բազմոցին ու ոչինչ չասաց։
Դր սումդ հաւան ա բա ր էս ոհան ո ց ո ւմ ? զրն դո ւմ էին ափսէ֊ 

ե ե ր ը դ անընդհատ հնչում էր դրան զանգը և մ իջան ցրից շարու
նակ լսւու մ էին ևկ ո ղ-դն ա ց ո զն ե ր ի ոտնաձայներ։ Անամանակ առ 
ժաման ա կ Արշալոյս մայրիկի ականջին էին հասնում որդու 
չգիտես ոււ/ն ուղղածդ զդուշա ցնող խօս բե րը»

— տատիկը հանգստանում է։

Հըմ > տատիկը հանգստանում է։
Դէ, մի՞թէ տատ Ւէը հան ղս տ ան ա լո ւ համար էր եկել Երե

ւան 5 կամ թէ նր ան տեղ էր հասցրել ճռճռացող սայլըդ որ հիմա 
յոգնածութիւն զգար։

Ո ՛չ, բւոլիկնե՜ րՍդձեր տատիկը դրա համար չի եկել Երեւան։
Արշալոյս մայրիկը ոտքի կանգնեց ու շարժուեց դէպի 

դուռը ։
Ա* իջան ց բում այնպիսի աղմ ուկ կա բ ? այնպիսի իրարան

ցումդ որ թուացդ թէ ոչ ոբ չնկատեց դրան շէմբում կանգնած 
տատիկին դ ա յն բան շատ էին ներս ու դուրս անողներըդ որ ոչ ոբ 
չիմացաԼդ թէ ինչպէս տատիկը դէպի մուտբի դուռը գնաց Լւ 
անցաւ այնտեղից։

Մ ի քան ի րոպէ յետոյ Արշալոյս մայրիկն արդէն փ սղո
ցումն էր։

Ա* ի պահ մայթի վրայ կանգնելով Լւ շփոթուած աչբերով 
չուրջը նայելով' նա դանդաղ բա յ լե ց առաջ։

Արյ դ այսպէս բի^ ման կը գտյ դրսում , կը տեսնի բազա- 
քըդ յետոյ 4Ը վերադառնայ տունդ հարազատների մօտ։

յ^նչդ կորչելուց է վախենում ։ *իէ ? մեր աշխարհում այդ 
ո® վ է Կ.ոբել1 որ /Հեքը Երեւանումդ իր որդուդ իր թոռան Երե
ւանում կո

Արեւն արդէն դէպի մայրամուտ էր թեքւում և նրա թու.֊ 
լա ցող ճ առա գա յ թն ե ր ը թ ա ր թ ւո ւ մ էին տների պատուհանն և ր ին ։

Արշալոյս մայրիկն իր պառաւական աչբերով ոչ թէ գՒ- 
տումդ այլ կլանում էր չոլրջը երեւացող ամէն ինչ մարդկանցդ 
տներըդ փողոցները։

ՄՒ զոյգդ երիտասարդ մի տղայ ու մի ,սղջիկ դ թեւ-թեւ ի
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՛տուած* անցաւ նրա է.ոՂ*&Ւ& ու շարունակեց իր ճանապարհը։ 
ուրա խ, ի՛նչ երջանիկ էին 'ի սփսում նր անք ։

Արշաշոյս մայրիկն արագաց րեց ժ>ւս յ[’։
Աղջիկն Ւ [’ իէոո-ն էր, և նա ուղում էր ոչ թէ Հ աս նել ե֊ 

ր իա ա ս ա ր գն ե ր ին ու խառնուել հետները, 111 յ [ ցանկանում էր մ օ- 
տիկից տեսնել նրանց ե ր թան կ ո ւ թ ի ւն ը , լս ե լ նրանց՝ այդ- եր
թան կութ իւնն արտայայտող իօսրը։

Ջ'*յղ-ը ^լայլոլլ^ էը առաթ, իսկ ետեւից մանրաքայլ, ասես 
հետաւղն ղու մ էր նր •ոնց ա յ գ պառաւ էէ,*^Ը։

(Հանկարծ մի ուրիշ զոյգ, գա րձեա լ թել-թեւի տուած մ ի 

՛տղայ ու մի արԼ^իկ՚) “՛լէ1?] կտրելով Արշալոյս մայրիկի ճանա՛
պարհը, անցաւ առաթ ու անտարբեր շարունակեց իր ե՛րթը , 
դա րձեա լ ուրախ ու եՐջ ա նիկ փ սփս ա լով։

Արշ ալոյս մայրիկը մի վայրկեան շուարած կանդ, առաւ ու 
կկոցեց աչքեր ր։

Ոչ, կարծես այղ երկրորգ աղջիկն էր իր թոււր։
Հենց այղ. րոպէին, ծրբ ն ա ուզում էր թեքուել գէպի ,ս թ 

■ու հետեւիլ հեռացող զո յղին , ձախից մի ուրիշ զոյգ, էլ անցաւ 
նրա աո ջեւից,

{Լրշալոյս մայրիկը ինչ անելը չիմանալով և. տեղում դամ- 

լած՝ չկարողացաւ որոշել, թէ ո [• 1Լոյէէեէ^ հետեւ Ւ, թէ ան ցնող 
աղջիկներից որն էր իսկապէս իր թոռը* այնդրան իրար պէս եր- 
թանիկ էին այդ երեք աղջիկն էլ, այնքան իրար պէս երթանիկ 
էին այգ ծրեք տղան էլ։

"երան այդ վիճակից հանեց կէսօրեայ հերթից դպրոցից 
տուն վերագարձռղ ե ր եխ ան եր ի խումբը, որոնց ետեւ Ւյ էլ ա մէն 
ինչ մ ոռա ցած՝ քա յ լե ց նայ

Արեւն ա ր գէն կա ր ծ ես աշխարհին հրաժեշտ տալ էր պատ֊ 
րաստւում և. ք՚սղաքից հաւաքել էր սկսել իր ճառագայթները։

Տանն առաթուա յ պէս շա ր ուն ակւում էր իրարանցումը։
Ո րգին դարձեալ, ե ր բ տնեցիները բարձրացնում էին ձայ

ները, կամ աւելի ուժգին էին աղմկում ափսէները, ձեռքը 
բա ր ձ ր ա ցն ո ւ էր վեր ու ,

— Ա՜-ս, տատիկը հանգս տանում է։
Էքրեկոյեան գէմ , երբ հիւբերն սկսեցին տեղ գրաւել սե

ղանի ^_ու[է^_Ը՛) ^'[Դ արգէն ուրա խ ութ իւնն ուր որ է պէտք է
սկսուէր, նոր միայն նկատեցին Արշալոյս մայրիկի բացակա
յութիւնը։

թո լոր սենեակներն էլ նայեցին ան մ իթապէս , հարեւաննե- 
րից հարցուփորձ արին, սակայն ոչ ոք չիմացաւ պառաւ կնոթ 
ուր գտն ուե լը։
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Որաեմղ կարող էր գնացած նա ? կարող էր
տա հած լինել նր ա հևա ։

Հենց ա յն րոպէ ին դ ե ր բ հարցական ու անհանգստացած 
հայեացքները նա յում էին իրար և. չգիտէին անելիքները ուժ֊ 
գին հնչեց գ ր ան զանգը։

ՀՀ էմքում կանգնած էր Արշալոյս մայրիկը շառագունած, 
շնչասպառ ։

— Ա՛յ մայրիկ, ուրտեղ դարձաւ որդին։
Ա ր շա լո յս մայրիկը լուռ անցաւ ներս ? նստեց մ իջանց- 

քում պատահած առաջին աթոռին 1ւ իոլւը շունչ քաշեց։
Գէպի իրեն քա շե լով կողք իե կանգն ած թ ո ռան ր և. սեզ֊ 

մելով իր կրծքինդ Արշալոյս մայրիկը կարծես միայն նրա հա
մար

— ԼաԼ էւ ո[" ժ^ղի ս{էս երջանիկները շատ են։
Աետոյ պառաւական ժպիտով նայելով դարձաւ,

ո ր գուն »
— ա ղա քն էի յ ան գա լիս դ ասաց նա։
— փաղւմքըւ զարմացաւ որդին։— Ախր դու մենակ ի^չ 

կարող էիր տեսնել այս անծանօթ տեղը։ կը սպասէիր^վաղը ե ս . ♦

— կարող էի ? րա էա" ջ^ւն , կարող էի, ը*գէ ատեց նրան 
մայրը։— Որ գիւղոււՈւ ենք ապրում ? չգիտեինք թէ էստեղ Լե
նին ի հրապարակ կայ ? օպերայի թատրոնդ մեծ-մեծ ու երկար՛ 
փողոցներ։ կարող էի^ Բա էա“ ջան։ Էգ բո լո ր ի մասին ռադիոն 
էր ասել^ մարդիկ էին ասել։ Հիմա էլ աչքովս տեսայ։

(]ւրւսի ծիծաղելովդ Արշալոյս մայրիկին գէպի սեղանը 
տարան։

Ակսուեց հարսանեկան տօնախմբութիւնը։

4-

Երիտասարդութիւնը բարձր տրամադրութեան մէջ էր։ 
\յրանցից ոմանք հարսանիքի էին եկել ի ր են ց կանանց հետ ? ո- 
մանք սիրած աղջիկներիդ ոմանք էլ այնքան ջահել է ին դ որ 
սրտերը գեռ ազատ էին սիրուցդ սակայնդ ահա որտեղ որ է այգ 
ազատ թ ուա ցող սրտերն էլ պիտի թակա րգուէ ին սիրոյ համակող 

գանգի մէջ,
Նրանք ասում էին, խօ սում դ բարձրաձայն ծիծաղում դ 

քրքջոլմ և պարզ երեւում էր^ որ այսօր երիտասարդութեան 
տօնն էթդ սիրոյ։ երջանկութեան տօ նն էր։

Արշալոյս մայրիկը լուռ նստած տեղում ? ան թ ա ր քԺ հայ
եացքը յառել էր թոռանն ու նրա սիրած տղա յ ին ։ Նայում էր 
նրանց դ նայում դ և ուրախ էրդ որ նրանք այդպէս լալ էիՆ
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սկսում իրենց կեանքը՝ և. տխուր էր ? որ ինքն այդպիսի կհան ք . 
չտեսաւ ւ

— Թոյ լ տուէք մի հարց տալ աղջկայ ծնողներին՝ ու
րախութեան աղմուկի միջից լսուեց մի ձայն։

*իա տղայի պապն էր՝ որ նոյնպէս գիւղից էր եկել դարձ—, 
հալ իր թորւան հ ր ջան կու թ հ ան ը մասնակցելու։

(^ամանակին թիկնեղ իմ սլացող ույդ մ ա ր դ ը ? չդիտես ին
չո՛ւ կուչ եկած՝ փոքրացած էր երեւում , ասես մի ում նրան՜; 
սեղմել՝ ճզմել էր իր ճիր աններում ։ Էքօրուքն ու բեղերն այն֊ 
պէս էին ծածկել դէմքը՝որ դժուար էր որոչել՝ կնճիրւներ կա®ն 
արդեօք դէմքին՝ թ է* ր*չ՝ սակայն նրա գողացող ձայնից պարզ, 
երեւում էր՝ որ ն՛րան ոչ միայն ժամանակն էր ծերացրել՝ այլև, 
այն կեանքը) որ ապրել՝ տեսել էր նա։

Արդէն վաղուց էին խմել՝ ինչպէս բնդունուած էր առ 
հասարակ՝ նորապսակների պապի ու տատի՝ նրանց ծնողների'' 
այն ծառի կենացը՝ որի վրայ ահա այդպիսի պտուղներ էին ա- 
ճել՝ հիմա էլ առաջարկուած էր հենց պտուղների կենացը՝ բս,յ& 
ահա հնչեց այդ ձայնը՝

— Թոյլ տուէք մի հարց տալ աղջկայ ծնողներին»••

Փիչ տարօրինակ ու պաշտօնական այրե ՔէԱյԼԸ բոլորին- 
զարմացրեց։ ^Էպի վեր բարձրացած բաժակներն իջան սեղա նին, 
Փարա ցած հայեացքները գամուեցին ծևրունուն։

— Ես ուզում եմ իմանալ՝ թէ հարստութեան տէր է
ձեր ընդհանուր տարակուսանքի մէջ լսուեց պապի.

ձայ^ը,— թէ ի՞նչ էք տալու նրա հետ տղային' թոռանս։

— Հ՚-յրՒ՚՚ւ՛
— Պապի՛կ։
Որդու և. թոռան դէմքերին խաղաց ամօթի կա րմր ու թ իւն ը։՝
— Թողէք , թողէք՝ դարձաւ նրանց պապը՝— ես հասկա

նում եմ ՝ թէ ինչ եմ ասում ։ --- Նա րԼ ր պան ի ց հանեց մեծ թաշ
կինակը՝ սրբեց թաւ մօրուքը և հայեացքը նորից դէպի աղջկայ 
ծնողները դարձրեց։—Այո՛՝ այո՛ ՝ ա ս է ք տեսնեմ՝ թէ ի^նչ հարրս- 
տութեան տէր էք դուք՝ Ւ^ւ Հ ա ր ս տ ո ւ թ ե ան տէր է ձեր ս։ ղջիկը'

Տիրեց երկար ու անյարմար մ ի լռութիւն՝ որ թուաց՝. 
որ է՛լ երբեք չէր կարելի խախտել։

— Ա* ե ր հա ր ս տութ իւն ը . . • ասելիքը չիմանալով կմկմաց, 
աղջկայ հայրը՝— դէ , մեր հարստութիւնը մեր աղջիկն Մեր
աղջկայ հարստութիւնը իր սիրտն ու սէրն է՝ որ նա տալիս է 
թոռանդ՝ ուրիշ հարստութիւն մենք չունենք։

Արշալոյս մայրիկը՝ որ նոյնպէս հայեացքը գամել էր պա
պին՝ ցաւից ասես կուչ էր եկել իր դէմը տեսնելով մէկին՝ ււրը
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■կեան լշում ոչ թէ կեանլյ էր փն տււու մ, հրջ անկութիւն էր փըն֊ 
առում ? սէ ր էր փն տ ռո ւմ , ա յ լ փող, հարստութիւն։ քէ^նչ^ մ ի® թ է 
,ի բ թ ոռն է լ պիտի իր կեանլյլն ապրէր։

— Ես է լ հենց դա էի ուզոււք իմանալ^ հանգիստ թօսեց 
պապը 1ւ նրա գէմ ,ը ին փայլեղ ժպիտը։— ^ա ուզում իմա֊
նա լ։ Եթէ ամուսն ա ց ողն ե բ ի հա ր ս տ ութ իւն ը ն ր ան ց սէրն է էի~ 
նում ? ն ր անց սիրտն է լին ում ՝ ասել էյ թէ նր ան բ եր^անիկ

կը. լին։
Արշալոյս մայրիկի '"չբին պապը յանկարծ սկսեց եբիտա֊ 

սաբգանալ* ջահելանալ^ անհետացան նրա դէմՀըը ծա ծկ ո ղ մ օ֊
լբուբն ու բեղե ր ը ? փայլել սկսեցին նրա մարած թուացող աչ֊ 

բ ը և. իր դէմ կանգն եց ա յն տղան ? ո ր ին մի ժամանակ ինբը 
ս ի ր ե լ էր^ ո ր ին ի ր են ի ց թ լե ց աղքատութիւնը^ ո[յի վերացար֊-
ձին ն ա կարծես գեռ ս պա ս ում էր։

Ա ենեակում աս ես պակաս եց օգը^ Արշալոյս մայբիկն սկսեց 
‘ծանբ ու գժ ուա ր ո ւ թ ե ամբ շնչել։

— Ջահել ժամանակ ես է լ մի ,,,րԼ^իկ ս ի ր ծ ց ի ?— հեռուից^ 
շատ հևռուից նրա ականջին հասաւ պապի թոյէ^ յուզուած ձայ֊ 
նը։— Այսինքն ոչ թէ ս ի ր ե ց ի , ՛Այլ պիտի ս ի լ, է ի , գգուէք էի, որ 
■կ ը սիբեմ ) որ ե ր ջ ան իկ կը լինեմ նրա հետ. • • Չ’4՜ ? առաջ այս֊
պէս չէ բ յ հաղաբից մէկն էր սիրելով ամ ուսն ան ում ։ քընամա֊ 
թօսներ գնացին էգ աղջկայ գիւղը։ Պ '1’ բ զուե ց , որ ն ր ան բ հա֊ 
բուստ չնն ու հայրս չհամաձա յն ե ց աղջկանն ուզել ինձ։ ճիշգն 
սսսած) ես է լ հօրս պէս էի մտածումդ թ է՝ մաբգուն ե ր ջան կա ց ը֊ 
նողը հարստութիւնն է ոչ թէ սէրը։ Հարստութիւնը ^որԼԲ.։ 
փողը կա յ ? տեսնում ես^ շօշափում ? ի ս կ ս էրը, ի՛՞նչ բան է սէ
՜րը՝ Հէ՜չ։ Ել մի հարուստ աղջկայ հետ ամուսնացայ։ Լք՝ ե ռ ա ծն ե ր ի 
մասին ւէատ չթօսեն բ։ Ասեմ մենակ, որ ընտանեկան եբջանկու֊ 
թիլն չտեսայ ,քի բան յ որ գուցէ էն աղջկայ հետ տեսն է ի ։

Պապը մ ի պահ լռեց ? դէպի ան ո ր ո շութ իլն ը յառեց հայ֊ 
[,սկ փակ էին ,,,չք.^րը՛) ո ր ոն բ կարծես ուղում էին թո֊

ն աւանա լ։
Ա յգպէ ս մ ի պահ ան շա րժ ու լուռ մնաց նա՝ աս ես սպա֊ 

սելութ թէ հիմա ուր որ է, պէ տբ է վերադառնար իր եբիտա֊ 
սա բ գութ իւն ը , իր անաւարտ սէրը։ Այգպէս ,քի պահ ան շա րժ ու 
լուռ. մնացին բո լո ր ը , յետոյ պապը սթափուեց^ ցնցեց իրեն^ ա֊ 
սես հասկացաւ^ որ կոբցրած երիտասարդութիւնն է' լ չի վեբա֊ 
ղարւնա յ ? կոբցրած սէրն է' լ չի վե բագառնա յ , ու նայեց նոբա֊ 
պս ա կն ե բ ին ։

— իմ օրհնութիւնը լին ի ? ասաց նա^— սէրը միշտ եր- 
$_ան իկ կը պահի ձեղ։
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Լի ր իտասար դ նե ր ը ծ ափահարեցին տ ա ր իքաւո րն ե ր ը գլխով 
՛հաւան ութ իւն տ/ււ^ւն պապ ի ասածներին։

Աետոյ կենացները շա ր ո ւն ա կուե ց ին ՝ բաժակն ե բ ը լցուե- 
ցՒն ու դատ ա ր կուե ց ին բէֆն ու ու ր ա էս ու թ իւն ը շա ր ունակուե ց ? 
ծ իծաղե ու բր բիջը շա ր ունակուե ց ։

Ո ո լո րն ասես մոռացան ծերունու պատմած ը^ թ^բը պապն 
էլ հաւան արար մոռացաւ այն։

Միայն Արշալոյս մայրիկն էր^ ոբ բո էո ր ի ց աննկատ վե
րա ց '•ւ էր ա արհից ու կետն բլի ց և. իր շի ր ական ա ցած երազ
ներով էր ապրում միայն իր շեկած ե ր ջ»սն կո ւ թ ե ամբ ։

5-
Նորապսակներն արդէն հիմնել էին իրենց ընտանիբը^ 

հհ հհ/յօ մայրիկը ծ ան օ թ ա ց ե լ էր քաղաքին բաժանել 1ՆՒլԳՒժ 
՛հետը բեր ած նամակներ ը^ կատարել հարեւաններ ի ծանօթներ ի 
ու ազգականների յ ան ձն ա ր ա ր ո ւ թ իւնն ե ր ը։ Այժմ արդէն նա կա- 
բոզ էր հանգիստ սրտով տուն վե ր ա դառն ա լ , գիւղ վե րադառնա լ։

Ալ աւտոմեբենան ս լան ում էր առաջ։
Մեբենավարը դիմացը փակցրած փոբր հայելու միջից 

նայում էր ետեւում նստած երկու ուղեւո րն ե ր ին ? ո ր ոն բ ասես 
ամբողջ ճանապարհը լուռ անցկացնել էին ուզում։

Արշալոյս մայրիկը կպած մեբենայի թիկնակին՝ կարծես 
բո լոր ո ՚ԼՒն չէր ուզում շա րժուե լ^ չէ ր ուզում զդ,ս լ տալ իրեն։

Ն,,յ չէր ուզում ՝ ո ր այդ րոպէին մէկ ուրիշն էլ շարժուէր ? 
զգալ տալ իրեն։

Նա ուզում էր մենակ մնալ, մենակ իր խոհերի հետ իր 
ապրումների հետ աշխարհում այդպէս վարարունդ յորդացող 
•երջանկութեան ու սիրոյ հետ։

Նրան թւում էր^ թէ խ^բԸ աեսել է իր սէրը^ իր երջան
կութիւնը* իր թ ոռա ա յն զ ո յգի մէ9, որ փ ողո ցում „.ջից
կտրեց իր ճանապա րհ ը , այն զո յ գ ի մէջ^ որ այդտեղ ձախից 
կտրեց իր ճանապարհը^ այն բոլոր ղոյդերի մէջ^ որ այո բանի 
օրը նա տեսաւ [,՝ ր եւան ում ։

Պ ապը յ որ նոյնպէս էՒ^Գ, տու ն էր վեր ա դառն ում ? մե- 
բենայի ապակիների միջից հայեացբը դէպի մօտեցող՝ սակայն 
միշ տ անհասանելի հեռուներին յառած , ասես այդ հեռուներու մ 
իր երիտասարդութիւնն էր փնտռում ? ի ր դեռ չապրածդ բա յ ց 
արդէն անցած կե ան բն էր փնտռում։

— Էդպիսի բանե՜ր պա՜պ ? ասաց մեբենավարը՝ հայելու
միջիր հայեացբը ‘նրան յառելով։

— Հա' 1 էդպիսի բանե՜ր^--- ցրուած արձագանգեց պապը^
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յետոյ յ ասես ուշբի գալով՝ աւե լա ց ր հ ց •— ^Գէւէես Ւ բո՛
ներ՝ չհա սկացայ։

— Էն՝ է լ ի' յ որ հա ր սան իբի օրը պատմեց իր ? ասաց մև֊ 
բենավա ր ը։

— Հա®, էն. • ♦ 7»4՜, մի բան էր^ միտս ընկաւ ու խօսեցի***. 
Ան ցած - գն ա ցած բան էր***

— Իսկ սիրածգ աղջիկն [‘^ն չ եղաւ } շարունակեց մեբհ- 
նավա ր ը ։

- Ինչ եղ ա՜լ՝— ծոր տալով խօսեց պապը։— Չգիտեմ * 
տուն—տեղ գնելուց յետոյ նրան մ ոռացայ ։ Մէկ էլ յիշոցի՝ ե բ բ 
հասկացա յ՝ որ էն տունը չունեմ ? ինչ որ պէտբ էր*** Խեղճի 
անունն էլ էի մտբիցս գցել»»» Աենակ էն գիտեմ՝ որ նրա հետ՛ 
կեանբս ուրիշ տեսակ կը լին է ր, լաւ կր լինէր»••

Ինչբա՜ն գեղեցիկ են Հայաստանի գաշտերն ու լեռները՝ 
Ւնէ. ք՚մն կապոյտ ու ջինջ է Հայաստանի երկին բը։

Մեբենան սլանում է առաջ՝ և բեղ թւում է՝ թէ այգ 
գաշտերը՝ այգ լեռներ ը ծաղիկներից են գոյացել՝ թէ ծաղիկնե—. 
րՒ աշխարհով ես սլանում առաջ՝ ծաղիկների բոյրով ուր բեն ում։

Մ ե բեն ան սլանում է առա ջ, և թ ւում է, որ երկնբից մ ե֊ 
նակ ջինջ^ մանկան անբիծ աչբերն են նա յում բեղ՝ ու բո հո--֊ 
գին անգորը է ապրում՝ խ ին գ ու երջանկութիւն է ապրում։

Մ ե բեն ան սլանում է առաջ՝ և բեղ թւում է՝ եթէ գու 
ծեր ես՝ տարիքգ ու կեանբգ ապրած ՝ թէ ահա վերագարձել է 
ե ր իտասարգութ իւն ը , կեանբը՝ երջանկութիւնն ու ս Էրը, թէ 
աշխա րհով մէկ փռուած գարունը հենց բո գարունն է՝ հենց բո 
ջահել ութ իւնն է։

— Է^Ովիսի բանե՜ր՝ ասաց պապը և կկոցեց ս*չբերը։
— Հա' ՝ էգպիսի բանե՜ր՝ պա'պ ՝ արձագանգեց մեքենա

վարը։ Իայց մի բանի րոպէ անց՝ նորից լսուեց նրա ձայնը՝ — 
ի^նչը էգպիսի բաներ՝ չհասկացա յ։

Ի՚՚՚յց պապն էլ ոՀ_ինչ չպատասխանեց։ նր"1 Հ՚՚յյեացբն- 
ա ր գէն գէպի հեռուներն էր նայում ՝ գէպի մօտեցող՝ սակայն- 
միշտ անհասանելի թուացող հեռունե բ ը։

Երբ եբեւաց գիւղը՝ Արշալոյս մայրիկը մեբենան կանգ
նեցնել տուեց. մինչեւ տուն նա ուղում էր իր խոհերի ՝ իր 
ապրումների հետ մենակ լքնա լ՝ ի"կ մեբենան թող շա բունակի 
գնալ՝ թող պապին իր գիւղը հասցնի։

Հքլխով հրաժ՛եշտ տալով ծերունուն' Արշալոյս մայրիկը֊ 
տուն տոմն ող ճան ա պա ր հ ը բռնեց։

Մ ե բեն ան ան ցաւ- ս լա ցաւ գէպի հեռւում գտնուող րբիլրԼըէ
Աբշ,սլոյո մայրիկը ո տ բե ր ը քս տ քս տ ա ցն ելո վ բայլում էր
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ձ. թւ.„ւ.մ էր , թէ դարւււնն է այդպէս ան ցն ո ւմ հիմա 
գիւղի ըն ղա րձակ ու արեւոտ փ ողո ցով։

]*սկ մեքենան հանգիստ ու անտարբեր^ անկա րե՜կի g ամէն 
.ին Լ ին 1 չա բունակում էր ս լան ա լ֊ ս լան ա՜ լ։

Պապը մի անգամ էլ նայե՜ց մե՜քե՜նավարի հայելուն։
— Էչգպիսի բան ե՜ ր ? մի անդամ էլ ասաց նա։
_ Հա' էգպիսի բանե՜ր լսուեց մեքենավարի անտար֊

րեր ձայնը։
Qlruinj^ ասես ձեւականութեան համ ա ր ? հարցրեց»
— 1*նչ_ը® էգպիսի բանե՜ր չհասկացայ։
— Մ 1-րդ ոն g որ կա ր ջահել ժամանակդ էգպէս էլ Տքնացել

է, ււն1՚"9 պ՚՚՚պը՛
— “՛ջ™® ւմ է ի ր y— մեքե՜նավարի տջքե՝՜ ր ը հայելու

միջից հանգիպեցին պապի աչ՜քերին։
— կանաչ՜ում էի) պատասխանե՜ց պապը և գէմքը կրկին 

գէպի գաչտե ր ը գարձրե՜ց^ կա րծես ասե լով թէ է' լ ո ջին չ չհար֊ 
gընեսմէկ է' ես է' լ խօսողը չեմ գու մեքենագ քչի ր ։

Էքլ մեքենավարն իսկապէս է' լ ոջինջ չհա ր g ր hrg ? էսկ մ ե֊ 
քենան չա րունակե g սլանա՜ր սլանա՜լ։

ԳԱՐեԳԻՆ Fbü

'illll!ll!illll!lllllllllllllll!l!lll!lllllllllllll!irili!lllllllll!IIIHIHIIIIII!llll!inillllllllllllllll ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

գլլրո՜ին, գարո՜ւն
Գարո՜ւն, գարո՜ւն... Երկնքով ծիծեռնակներն են գալիս,
Ել ջրերը խենթեցած ծիծաղում են ու լալիս:

Ոողթոջները դեղձենու լցուել, շիկնել են արդեն
Ել ուր որ ե՝ նրաշքով մ՛ի գիշերում կթ պայթեն:

1'սկ աղջիկներն անծանօթ այնպես քնքոյշ են նայում,
Որ ինչ որ լուռ մի կարօտ ասես նոգիղ ե այրում:

Նրանց կանչող նայեացքով լցւում ե սիրտթդ խորին,
Ու թթւում ե թե այսօր կթ սիրեիր թոլորին:

Գարո՜ւն, գարո՜ւն... Կրծքիս տակ խայտանքն ալիք ե տայիս,
Ու ևս ինքս ել խենթեցած, ծիծաղում եմ ու լալիս:

մ1ա1ԳՆ ԴԱն&եԱՆ

էԻՈ'ԼՈ«ԼՐԳ1ԼԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ
• ‘իաււը քրտինքի բերած կապէկը ուղտի պոջ է^ չի երկա

րիր • Եղ , փոր!* Գ^Գ։ • Ե՝էյմ'որ շարժիմ, աշխարք կարժ իմ։ 
• *էուր պաղա յ ին Լգորտ} հարցուցին թ է' ինջո^ւ տայմա (^շարու
նակի կը պոռաս։— Ջ,տ յնՒ ս զմա յ լած եմ, ըս աւ ։
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ԿԷՍՕՐՆ ԱՆՑԱՒ

Գրեց ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

Կեսօրն անցաւ, ե| ի®նչ մնաց,
Օրը մօտ ե մայրամուտին, 
Ստուերները կամաց-կամաց 
Փաթաթւում են արանետին:

Փաթաթւում են արանետին 
Ու կախւում են լանջերն ի վար, 
Քիչ ե մնում նասնեն արտին 
Ել ուր որ ե փարուեն իրար:

Ել դու արդեն ննձուորի պես 
Բռընկուել ես դոդով մ՛ի նոր,
Որ կեսօրից յետոյ անես,
Ինչ չես արել մինչեւ կեսօր:

Գոլ նայելով ստուերներին 
Ու նասկերին քո երազուն,
Ուժ ես տալիս քո թելերին 
Ել չես վատնում վայրկևանը դուր:

Տոկում ես դու նոգով ազնիւ, 
Հոգով նորից երիտասարդ,
Որ երթ մութը վրայ նասնի, 
Չմնայ քո արտը կիսատ:

ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

Այդպես արագ ննձում ես դու,
Որ մինչ նասնի գիշերը քեզ, 
Գիզես ոսկի խուրձերն արտում 
Ել դեզի տակ խաղաղ նանգչես:

ՓՇԵՐՆ ԻՆՋ ՏՈՒԵՑ
Առաջին սերս ձնծաղիկի պես 
Զն նալի միջից մի անգամ ժպտաց, 
Ինձ ոտից-գլուխ մ՛ի անգամ չափեց 
Եւ իսկոյն փակեց աչիկները թաց:

Երկրորդը խոնարն մանուշակ
եր մի,

Կանաչ թփի մ՛եջ թաքուն ծիծաղեց,

Առաւ նամբոյրը ոսկեղեն շողի 
Եւ ամօթանքից գլուխը կախեց:

Երրորդը՚վարդ եր մի բոսորաթերթ,. 
Ծանօթ եր արդեն արեւի ուժին, 
Ինձ գերեց, տարաւ, խաղաց

սրտիս նետ,.
Փշերն ինձ տուեց, բուրմ՛ունքն

ուրիշին։

ՔԱՄՈՒ 2.ԱԱՐՈՅՐԸ
Քամու նամբոյրից դողաց մի տերեւ, 
Շշուկով դիպաւ իր նարեւանին, 
Խշխշաց յանկարծ իմ' գլխի վերեւ 
Ու տարուբերուեց նինաւուրց կաղնին:
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Կռացաւ կաղնին, նորից բարձրացաւ, 
ճիւղերով դիպաւ ուրիշ մի ծառի,—
Ել շշուկն այսպես ծառից-ծառ անցաւ,
Հասաւ հեռաւոր խորքերն անտառի...

Ալեկոծւում եր անտառթ յուզուած 
Ու ոսկեզօծուած գլուխն օրօրում.
Խ" մեծ զրկի մեջ քամու համբուրած 
Փոքրիկ տերեւն եր կարծես որոնում՛:

Խշշում եր անտառն ու տարուբերւում,
Երկինք եր հասնում խշշոցլւ նրա...
Ւսկ քամին ուրախ սուլում եր հեռւում 
Ել ծիծաղում եր անտառի վրայ:

ԵՒ ԴՈԽ ԳԱՐՈՒՆ ԳԱՐՆԱՆ ՄԷՋ

Գու թռչում ես դաշտերով եւ համթիդ չես նկատում,.
Ու՛ ծառերից քեզ վրայ մ՛արգարիտներ են կաթում,
Որ արդեն ցօղ ե դարձել ակօսների գոլորշին,
Եւ փեթակներն են գնում ծաղկի նեկտարն ու փոշին:
Թռչում ես ու ոտքիդ տակ չես զգում հողն այս բերրի ր
Եւ չես լսում դու կարծես անգամ որոտն ամպերի:
Իսկ ես, մանկխկս, հրճուանքիդ քիչ ե մնում հեկեկամ,.
Մտքով ամեն ինչ որսում, աչքով՝ տեսնում՛ եմ անգամ 
Փոշեպարկիկն աննշմար թռչող մեղուի թեւի տակ 
Ել սպիտակ ծաղկի մ՛եջ լոյսի շողերն սպիտակ:
Չեմ թողնում ոչ մի հնչիւն շշուկների մեջ կորչի 
Եւ լսում եմ ես անգամ ձայնթ բացուող բողբոջի...
'Բո մ՛եջ զարթօնք ե հիմա, քո մեջ գարունն ե խայտում,
Եւ դու, գարուն գարնան մեջ, ինքդ քեզ չես նկատում:
Իսկ ես ամ՛են հնչիւնի ու շողի հետ թրթռում
Եւ ամեն մ՛ի ծաղկի մեջ կեանքիս գարունն եմ փնտռում:

ՃԱՄՕ ՍԱ1եԱՆ,

ՐԱՖՖԻԻՆ
'Բանի դու մեր մեջ կեանքով լի եիր,—
Գու միշտ հալածուած, ատելի եիր.
Բայց հենց առ հարթս գնացիր, հեռացար,
Գու մեր ազգային հանհարթ դարձար:

(1888 — Րաֆֆիի գագ.աղին փրայ գրուած) ԳԱԱԱՌ ՔԱԹԻՊԱ
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Ջ Ս՜ԵՌ

ճերմակավարս ձմեռ-նանին 
Քամու սառած մատներով , 
Սառցե զոնար իլիկներին 
Ձիւն ե մանում՛ անխռով...

Ձիւն ե մանում ձմեռ-նանին, 
Հիւսում լեռներ, դաշտ, անտառ, 
Բայց Տասնում ե թուքը վայրի, 
Խառնում թելերն անՏամար:

Փաթաթւում են փաթիլները,
Իսկ երթ Տալին են իջնում, 
Խաղաւլւում են , Տանդարտւում են, 
Յարդարւում են ու ննջում:

Գրեց ՄԻՔ. ՅԱՐՈԻԹԻԻՆԵԱՆ

ճամթաները կորան արդեն,
Ձայն չի լսւում անտառից, 
ԱշխարՏն ասես քանդակել են 
ճերմա՜կ-ներմա՜կ մարմարից...

Լուռ ե չորս կոդմ, ոչ ձիւն, ոչ
Տոդմ,

Աչքն ե սառել երկնքի,
Ցուրտն ասեղ ե թռչոդ-ճախրող, 
Սուր֊սուր սառոյցն' ապակի...

Լուռ ե չորս կոդմ, սակայն
Տեռւում

Ծուխ ե ելնում' կապուտակ, 
Որպես միակ կենդանութիւն 
Երկնի սառած կրծքի տակ:

ՊԱՊՆ ՈԻ ԹՈՌԸ

Ծերուկ պապը ծաղկանոցում 
Ման եր դալիս թոռան Տետ. 
Արեգակն եր ոսկեզօծում 
Ծաղիկները ցօդաւետ:

— Ծաղիկները ի՜մն են, պապի, 
Չե®, թացուևլ են ինձ Տամար:
— Քեզ Տամար են, ծադխկ որդի, 
Ծաղիկները անՏամար...

Այսօր տանը լաց են լինում, 
Պապն եր մեռել թոռնիկի,
Ու կանզնե] եր թոռը տրտում 
Ձեռքին փունջը ծաղիկի:

— Ծաղիկները թոդ քեզ լիներ, 
Խռովեցիր, պապիկ ջան • 
Սակայն սլաւվը խորն եր քնել 
Ու չեր տալիս պատասխան...

էպիգրամներ
Պոչը մ՛արդու վերացել ե շատ վաղուց,
Բայց մարդուկն այս ամ՚թոդջովին դարձաւ պոչ. 
Յարմար առիթ, յարմար տեղից նա կախւում
Ու որպես պոչ քարշ ե

Մպտացել ես այնքան 
Թեկուզ Տողով ատել,
Դրանից ել դեմքըդ 
Կննիռներ են պատել:

Կեղծ ժպիտի Տետքեր,
1 Այդպես ո՞ւժ' ես նմ՛ան.

զայիս կեանքում ուլջ...

1‘նթերցո'դ իմ, զուցե 
Դու ճանաչես նրան:

Ի՞նչ ե ուզում— ո'չ մի թան. 
Ո՞ւժ՛ն ե ուզում—■ ո՛չ մեկին. 
Լոկ թախծում՛ ե, թե տեսեք 
Որքա՜ն խորն ե իմ Տոզին:

ՄՒՔԱՅԷԼ ՅԱՐՈՏ^էՓՆեԱՆ
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ԳՈԻՐԳԷՆ ԲՈՐԵԱՆ

ՋԵՄ ՄՈՌԱՑԵԼ* **
Գրեց ԳՈԻՐԳԷՆ ԲՈՐԵԱՆ

Օրերն անցան, տարի դարձան, 
Կրկին սրտիս նարցում արի,
Ոիրտս խօսեց զուարթաձայն, 
Ինչպես լարերն իւք քնարի:

Ու սրտիս նետ զրուցելով 
Տեսայ սիրուդ դուռն եմ թացել... 
Ներս նայեցի կրկին սիրով, 
Տեսայ՛ ոչինչ չեմ մոռացել:

Ասի, սիրո՛ւն, ուր ել գնաւք,
՛Բո գերին եմ ես մնացել, 
Ծագկած Մայիս, վարդն

անթառամ...
Ոչինչ, ոչինչ չեմ մոռացել:

Այն անտառը, սաղարթը մութ,
Այն գետակը յուշ են դարձել, 
Բայց աչքերիդ ծովը կապոյտ,
Չեմ մոռացել, չեմ մոռացել:

2.ԱՅԱՍՏԱՆ
Կանգնած եմ նորից զմրուխտեայ ափին,
Գոռ Ախուրեանի* խոներով տրտում,
Իր դեմ-յանդիման ժեռուտ քարափին 
Նիրնում ե չքնաղ մի գեղեցկութիւն:

Վաղեմի փառքը շեն Հայաստանին*
Ցեղիս նաննարով ստեդծագործուած,
Խիզախ պապերիս ոստանը* Անին,
Որ նիմա օտար, ոսոխից գերուած:

Ներքևւ, ձորի մեջ մարգերում դալար 
Ասես մի ւք՚եծ ժայռ դարերից պոկուած 
Հանգչում ե յաւերժ մի դամըանաքար*
Նուրթ քանդակներով, «Աշոտ Ողորմած»...

Հեռւում Վանանդն ե անլուր աւերակ:
Թափուր արօտներ — ջրերով վնիտ,
Շեներն նրկիզուած, դաշտերը խոպան,
Օձերն են սոգում* խրնիթից-խրնիթ:
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Այն ողջակիզում իրար են խառնուել,
՛նանի հոյակապ դղեակ, ապարանք,
Ել հազար ու մեկ եկեղեցիներ'
Արեւաթաթախ մոխիրների տակ:

Ապա բերդերը, պալատներ աւեր,
Փլատակների վեմերն արիւնոտ...
Յիշում եմ, քանի՜ ոնիր ու դաւեր
Այդ վաղնջական պարիսպների մօտ:

Ու շունչդ եմ զգում, իմ վեն Արմենիա,
Բեղուն վաստակը բազկին ու մտքին 
Ել այդ խորտակուած դեղութեան վրայ'
Հայ արքաների առնական ոգին:

Ել ոտքերիս տակ գետն ե շառաչում,
Վըշվըշում անվերջ.— Ա՜խ, ո՞ւր երթամ ես,
Այս քաղաքակիրթ քարսիրտ աշխարհում
Այսքան վի շտ ու ցաւն ո՞ւմ պատմեն, ի՞նչպես:

_ Ո՞վ եր քեզ խըլեց որ նալածեց մեզ
՛Բո լոյս ափերից, իմ որբ հայրենիք,
Անի', մինչեւ ե՞րբ դու գերի լինես- 
Իսկ ես բնաւեր ու վտարանդի...

ԾՈՎ.ԱՓհՆ

Դեո. մանկութիւն ից երազԵլ Եմ 
ես —

Ունկնդրել ծովի խօլական երգին, 
Անծայր ջրերի ծփանքների պես 
Նով իմաստութեամբ լցնել

իմ հոգին:

Ծփում ե ծովը... Նփում
տարածուած,

Նայում ափերին — անվրդով,
խաղաղ ,

Ել արեւածագի կարօտով
վառուած

Տողում բազմերանգ եւ
լուսաշաղախ:

Եւ թեւ ե առնում իմ փնտռող
հոգին

Այս կապոյտ ծովի անվրդով ափին 
Ու թրում ե ինձ' երգերիս վրայ 
Իջնում ե պայծառ, նրբակերտ

արփին:

Եւ ճերմակածին ծովանաւի պես 
Թռչում ե հոգիս անհուն

ոլորտում'
Աղատ, անվեհեր եւ արեւակ եզ —. 
Այն ծովի վրայ,
Լա ՜յն ծովի վրայ...
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ւԱհԱՏԱՐՄՈհԹԻՒՆ
Գրեց Լ. ՍԱՂԱԹԵԼԵԱՆ

Օգոստոսի զ՛եղեց իկ աււսււօտ էը ։ Հք/սգող աբեւի Հ_ոզերը 
լուսաւորում է իե Արարատ լեռը։

Կոլտնտեսական Տիգրանի այգում երգում էին թ ռչունն ե- 
րը, ի ծառից միւսը։ '(քառերի պտուղներով ծանրա
բեռնուած ճ իւղերը կռացել էին մէկը մի ւսի կողմը ել կարծես 
շարունակում էին թռչունների զրոյցը*

Այգու մի անկիւն ի երկու բարդու կատարները միացրել 
էր արագիլի մեծ բունը։ քննում կանգնած երկու արագիլները 
կա ր ծ ես զրուցում էին մ իմհանց հետ։ Մեծ ընկուզենու տակ 
որսորդական հրացանն էր մաքրում Տիգրանի տասներկու տա
րեկան տղան1 {Հուրէն ը։

Այգ ու խիտ կանաչի մէջ զբօսնում էր թուխսը ճուտեր ի 
հետ։ 'նրանցից մէկը չլոելով մօրը, միշտ վազում էր մի կողմ ։

'(քառերի կատարներից յանկարծ երեւաց ուրուրը ու քա
րի պէս ընկաւ ցած։

ՀՒուխսն իր՛՛՛ը ան ցաւ , ց ե- պատ ր աստուեց պաշտ
պանել ճուտեր ին։ ք*այց ուրուրը ճանկեց առանձին ման եկող 
ճուտ ին և. արագ բա բձ բ ա ցաւ երկինք։

{Հուրէն ը լսելով թխսի 3 Ը. տեսնելով ղվւչատքւչ
թռչուն ին , հր ացւսնը սեղմեց ուսին, նշան բռնեց ու կրակեց ։ 
ՀՀնգակը գիպաւ ուրուրին, ստիպեց բա ց թողնել որսը և անցաւ 
ու խ րուե ց արագիլներից մէկի ուսը։

թուխսը վազեց դէպ ի ա զատուած ու վախե ցած ճուտ ը ? 
իսկ վիրաւոր արագիլը փորձեց ի^^Հել, Ը"" մԸ անվարժ թափա- 
հարելով մի թեւը, իջաւ գետին։

{Հուրէն ը * ո բ հպաբտօրէն բարձրացրել էր ս պանն ո ւա ծ 
ուրուրին, սառեց իր տեղում, ե բ բ Լ՛՛եց վիրաւոր ա բագի լի 
սուր ճ իչը։ Ն'" գէե գցեց սւրսւր ին և. մ օտ վազեց գետին պառ
կած ա բ ագի լին ։

{Հուրէն ը լաց եղաւ, որ պատահա բա ր խփել էր ա ր ագի լին ։
Կրակոցը, արագիլի ճ իչը /<- {Հուրէն ի լա ց ը լսելով, վա

զեցին, հաւա քուե ց ին մեծերը։

— Ա՛խ, ճջաց {Հուբէնի մայրը, շուտ վազէք անա սն ա— 
բո յժ ի ետեւից, թէ չէ օձերը կ* ուտեն մեզ։

{*սկ այգու վր՚սյ^ տխուր ճուալով, անօգնական պտտւում 
էր մայր արագիլը։

Վ^իբաւոր արագիլը պառկած էր գետն ին 1ւ թոյլ թափա
հարում էր առողջ թեւը։
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ԱՀ'/ աւ. մ ի ամ ոից աւ ևլէ։ Ծ առ հրի տերեւներն արդէն 
թափլում էին ? թռչունները չւում է ին' թողնելով դատարկ 
բները։ հնացած սոխակների փոխարկն կռաւում էին ագռաւնե֊ 
բ ը։ Բարդու գա դա թին կանգնած էր այրիացած ա բագի լը ։ Հա֊ 
ւաբնում ? տնային թռչ՜ունների հետ էր վիրաւոբ արագիլը։ \յ*ո 
վատ էր զգում իրե՜ն հալ երի ու բադերի որոնչ յարձակ֊

ւում է ին նրա վբ՚՚՚յ։
ներս մտաւ Աուբէնը միւս երեխաների հետ։ Նւյյ արա֊ 

գիլի կերն էր բերել։ Արագի լն ուրախ թափահարեց առաղջ 
թեւը ։

Աուբէնից յետոյ ներս մտաւ ակնոցաւոբ անասնաբոյժը՝ 
գործիչները ձեռչին ։ *Լ/ա կապեց արագիլի թեւը։

Այգու վրայ սաւառնում էր մայր արագիլը՝ է՚սկ երե֊ 
խաները խնամում էին վիրաւորին։

քՒռչուննե ր ը շարունակում էին չուել։ Առողջ արագիլի 
մօտով թռաւ՝ անցաւ ուշացած սարեակը։ Ա ր ա գ ի լը խղճալի 

ճչ "՚3 ու Ան ա ց ։

Անցաւ մ ի առ ժամ ան ակ։

Արդէն մաղում էր աշնանային անձրեւը։
Առաջուայ պէս բնու մ, մի ոտի վրայ կանգնած էր առողջ 

ա ր ագ ի լը , իսկ ցածում՝ հալերի մ օտ կան գն ած էր վի ր աւո ր ը ։
Անձրեւին փոխարինեց ձիւնը։
Առողջ ա բագի լը վերջին անգամ սլտտուելով այգու վրայ՝ 

խղճա լի լացով հրաժեշտ տուեց վի րաւո ր րնկե րոջը և. ջուեց գէպի 
հարաւ։ վի րաւո ր արագիլը թափահարեց առողջ թեւը և ընկճուած 
չայլեց գէպի հաւաբունը։

*
¥• *

Եկաւ գարունը։ Բողբոջեցին ծառերը։ Տիգրանի տան բա֊ 
կում հպարտ չայլում էր առողջացած արագիլը։

Ցանկապատ ի մօտ կանգն ած Տիգրանը նա յում էր երկնչին 
և. ասում •

_ Ա՜յ՝ արագիլները կը գան ու մենչ խաղողի այգիները

բաց կ*անենչ։
Աուբէնր իր հասակի երեխաների հետ խաղում էր այգում։ 

(Հանկարծ ա բագի լը տագնապով բա րձր ա ցրե ց գլուխը։
Աուբէնը վազեց հ րա ցան ը բե ր ե լու ՝ կարծելով թէ էլի ու֊ 

ըուրն է թռչում։ Բայց բերելով հրացանը՝ տեսաւ՝ որ իրենց 
ա բագի լն է վե րա ղ ա րձե լ։ Աուբէն ը ուրախ ճչաց։ \յ ր ա մ օտ հա֊ 
ւաչուեցին երեխան'։ ր ը։ Մեծերը գնացին այգիները բանալու։
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Եկ^ արագիլն իջաւ բունը։ Րայց մէկ էլ լսուեց թեւեր ի 
թ ափահա ր ութ եան ձայն 1լ մ ի ,բի$_ անց ե ր ելա ց օտար արագիլ և 
իջաւ բունը։ Առողջացած ա ր ագ ի լը շփո թ ուած վազվզեց բակում 
յան կա րծ ուժեղ թափահարեց թեւերը և. թռաւ վեր։

Սկզբում նա թռչում էր անվստահդ ծուռ ու մ ուռ ? բայց 
յետոյ ամրացաւ և թ ափ ահա ր ե լո վ հզօր թ եւեր ը , թռաւ գէպի իր 
բունը։ Երեխաներն ուրախ ծափ տուինք տեսնելովդ թէ ոնց է 
թ ռՀ֊ում բուժ ուած ա բագի լը։

Արագի լը մ օտե ցաւ բնին։ Նա յա րձակուև ց օտար արագիլի 
Հր այ 1ւ օդում մարտ սկսուեց։ կռուին հետեւում էին երեխա
ներն ու մեծերը։ Արագիլները կռուելով իջան գետին Լւ չարու֊ 
նակեցին կռուել» նրանց շուրջը պտտւում էր մայր արագիլը։

Եո-ուոզները նորից բարձրացան։
Մայր արագիլը թռաւ կռուոզների մօտ և խփեց օտար ա- 

րաԳի1.ի ԳԼէսին։ Օտար արագիլը յարութեամբ ճջաց և թռաւ
մի կողմ ։

Ե րևխ ա ներն ու մեծերը ուրախ կանշերով գիմաւորեցին 
իրենց սիրծլի արագիլի յաղթանակը ։

Լ. ՍՍՂՍՔեԼեԱՆ

հ ԶՈՒՐ ԵՍ, ՍԵ ՐՏ
... Ել նեռացաւ սերս ափից, ինչպես ալիք,
Գնաց կորաւ ծովի կապոյտ օրօրոցում,
Անեացաւ ջրերի ծով փըրփուր ծոցում.—
Ու թուաց ինձ մի պան ամբողջը խաղայիք:

Բայց ի զուր ես, սի'րտ, կշտամբում ինծ զայրացած,
Սիրոյ ծովում ինչ նեռանայ՝ ետ ե գալու,
Այդ ալիքլ։ ուր ել գնայ նողմից քշուած,
Կրկին սիրով իր աւիերի'ն ե բախուելու:

ԳՈԻՐԳԷՆ ԲՈՐԵԱՆ

ԳՐՈՂԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Երբ գրոցն ստեգծագործում է, ՛նա կարծէք 13՜է ժնում է մեն_մենակ իր 
ի|րլճի ք)եւո: ‘իա պէաք է խորապէս գիտակցի իր պատասիյանատուուԹեան ամ_ 
բողջ լափը ժոցուիրգի առջեւ,, որբ ու,շի ուշով լսում է նրա իւօսքերր: փրողի 
11_Րայ պատուաւոր պարտականութ՜իւն է րնկած գաստիարակել, ոգեշնջել մար„ 
ղ֊ուն, բարձրացնել նրան մինջեւ Մարգը մեծատառովյ Ջպէտք է մոռանայ, որ 
նշանաւոր երկր ծնւում է այն ժամանակ միայն, երբ քչեղինւսկր ոգեշնջուած է 
իր դլացածով, ամբորլջուԼին նուիրւում է իր ստեցծագործութ՜եանր, աշիւատում 
է, լարերով֊ բոլոր ուժերն ու ընգունակութ՜իւնները:

Ստեղծագործական աշխատանքը մեծ տառապանք է, բայց արդ-ի‘նքր 
մեծ բերկրանք:

ԱՒեՏՒՍ ԻՍԱՃԱԿեԱՆ
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ՎԱՀՐԱՄ ԱԼԱԶԱ՛!.

ԱՆՏԱՌՈՒՄ
(ժաղովրդին)

Գրեց ՎԱՀՐԱՄ ԱԼԱԶԱՆ

Հճադարեան ծառ մի ծերուկ, 
Թեւերը յայն արձակած, 
Աշնանային ւ{աո_ ձորձերում, 
Մտածում ե նարցական:

Կնճիռները* տերեւ-տերեւ 
Գամին սրըում ե, տանում,
Ամպն ե կիտուեյ յօնքի վերել, 
Ամպի ճետ միտք ե անում:

Մի՜տք ե անում ծառ ծերունին* 
Ինչ ճանապա՜րճ նա անցաւ, 
Որքան թոռնե՜ր, ծոռնե՜ր ունի 
Անտառումն այս լայնարձակ:

— Մաճ չի տեսնի սերունդը իմ, 
Մտածում ե ծեր ծառը,
Թե տապալուեմ թեկուզ վաղն իսկ’ 
Կենդանի՜ ե անտառը:

ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
Հազար դար ե եկել անցել, իւք Դարի պես դա՜ր չկայ,
Հազար թախծոտ լար ե լռել, մեր լարի պես լա՜ր չկայ,
Սայաթ Նովան խռով գնաց, Գուչակն երուեց իր սիրուց,
Նրանց գոված եարերի մեջ’ իմ եարի պես եա՜ր չկայ:

Տիեզերքի ճատորի մեջ* քեզնով ըացուող մի եջ ունեմ,
Երկնքի ճետ ամեն գիշեր խօսակցութիւն ու վեճ ունեմ,
Ամաչում ե երկինքն ինձնից, որ քեզ նման աստըղ չունի,
Եւ չը գիտի, որ աստղածին երկինքն ամըողջ* քո մեջ ունեմ:

Երգի յանգով ու երանգով* շողշողացող վարդ աղջիկներ, 
Հայեացքների այրող թոցով* նազող ու ճըպարտ աղջիկներ, 
Կեանքին ճրապոյ։։ ու թոյր տուող, երգին* երանգ, սրտերին* սեր, 
Արարատեան դաշտի պերճանք, կեանքի նմայք, զարդ աղջիկներ:

Ինձ ասին թե,— քո սարթ* քանի՞ գարուն ե տեսել,
էդքան եշխով քո եարը* քանի՞ գարուն ե տեսել:

- 54 ֊

Fonds A.R.A.M



111!1111111!!11111111!1111հ11[||11111111!111111!1հ11111111!1111!!1;[|1!1111111111!1ա111!111111111111111 ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

— Միամիտնե'ր,— ասացի,— ո՞վ ե լսել որ հարց տան’
Թե նորաբաց գարունը’ քանի՞ գարուն ե տեսել:

Հայրս ասաց,— սիրածիդ նայրը ո՞վ ե, մայրը՝ ո՞վ,
Մայրս կրկնեց,— սիրածիդ նայրը ո՞վ ե, մայրը’ ո՞վ,
— Միամիտնե'ր, գնացեք նարցում արեք աշխարնին'
Թե կեանք տուող Արեւի նայրը ո՞վ ե, մայրը' ո՞վ:

Քո անունն ինձ բաւական ե, յուշարձանի կարիք չունեմ,
Ոչ մի սրտում՛ քեզանից մեծ գանձ ու պարգեւ, բարիք չունեմ, 
Ամեն անգամ քեզ տեսնելիս մանկանում եմ ծաղկի նման,
Ասես նոր եմ աշխարն գալիս, հերմակ մազ ու տարիք չունեմ՛:

Ինչքան պարդ ու նասարակ, ինչքան բարդ ե իմ եարը,
Հազար ծաղկանց ծովի մեջ, վառ մի վա'րդ ե իմ եարը,
Կեանքը' իր մեջ, ինքը’ կեանք, ինքը կեանքին կեանք տուող,
Ման ե գալիս աշխարնում' ինձնով նպարտ իմ եարը:

ԱՌՈՒՆԵՐ
Յուշերիս մեջ կարկաչող արծաթաջուր առուներ,
Իմ մանկութիւնն ե լալիս ձեր ջրերում լուսաշող,
Առկայծում ե, ցոլցլում' ինչպես աստղը մշուշում,
Եւ թալալում ե ձեզ նետ դեպի անյա՜յտ նեռուներ:

Քանի՜ ուռի ե լացել ձեր ափերին գլխիկոր,
Քանի՜ մանուկ ծերացել, ու քանի՜ ծեր ե անցեյ,
Յայց դուք շռայլ շաղ տալով աննատնելի ձեր գանձեր,
Միշտ մանկան պես երջանիկ, անմանութեան նոյն երգով-

Թռչկոտում եք' մաշելով կեանքի ափեր, գարուննե՜ր, 
Արծաթաջուր, խոխոջուն, ո՜վ առուներ, առունե՜ր...

Տարեք գեթ երգըս ձեզ նետ' դեպի աննո՜ւն նեռուներ...

ԼԵՌՆԵՐ
Հայրենի լեռներ, պատմիչներ անխօս,
Իմ ժողովրդի կամքի մարմնացում,
Որքան իմաստ կայ, որքան միտք ու խոն,
Ջեր յաւէրժական գագաթներին ցուրտ:
Նրա պես յաւերժ, նրա պես անմեռ,
Նրա պես ձգուած դեպի խոր դարեր,
Հայրենի խրոխտ լեռներ երկնամերձ,
Իմ ժողովրդի փառքի վկաներ:

«ՆԱՃՐԱՄ ԱԼԱԶԱՆ
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ՄԱՆՈՒՇԱԿ

Գրեց ԴԵԴ.ԱՄ ՍԱ ('ԵՂՆ

Կանաչ դաշտում մի մանուշակ 
Հարցրեց.— Դիտե՞ս ինչ եմ ես:
— Երկնից սլոկուած շիթ ես

յստակ,—
Մեղմ շշնջաց նովը Տեգ:

— Ոչ, չիմացար,— ժպտաց նա
լուռ,—

փո'ւ ասա, ամպ սպիտակ:
Ամպը վերից նայեց տխուր*
— Դու մի կորած փիրուզ ակ:

— Ոչ, աւելի քնքուշ եմ ես,
Դո՞ւ ինչ կ՛ասես, ջինջ աղբիւր: 
Եւ աղբիւրը բիւրեղի պես 
Արցունքները թափեց թիւր:

— Դու մի երգչի ջինջ սիրածի 
Չքնաղ նայեացքն ես սառած, 
Որով մերժեց բանաստեղծին,
Ու նեռացաւ թեւ առած:

Եւ կարօտի Տուրը Տողում 
Երգիչն ամեն առաւօտ 
Դալիս ե, ոյ֊ քո նայուածքում 
Զգայ նրան սրտին մօտ...

— Ի՞նչ...— Արեւը վերից խանդեց, 
Քանդեց վարերն իրա շեկ,— 
Մանուշակին կ՛անեմ այնպես,
Որ չերեւայ ել երբեք;

ԳեՂԱՄ ՍԱՐեԱՆ

Ու թափեց իր շողերը Տուր 
Կանաչ դաշտին լայնարձակ, 
Մանուշակը թառամեց լուռ՜ 
Փիրուզ երկնի աչքի տակ:

Կանաչ դաշտում՛ մի բանաստեղծ 
Կանչեց.— Ո՞ւր ես, մանուշակ,
Եւ ադբիւրը լացով Տըծծեց.
— Պատասխան տուր, արեգա՛կ:

ՊԱՏԿԵՐ
Կանաչ յորձանքով ծփում են խաղաղ արտերն անսաՏման,
Եւ շեն գիւղեր ի ծուխն ե բարձրանում լուրթ ոլորտներով,
Եւ ծաղկաւորուած պերն այգիներն են ամպերի նման 
Երիզել կարծես Հըրազդան գետն իր երկու ափերով:
Եւ Տովն ե խաղում ինչպես ծաղկաշունչ բոյրերի Տոսանք, 
ՍաՏելով անցնում, փարւում Տանդերի դալար կանաչին.
Ու Մասիսն ինչպես երկնքից կախուած վիթխարի մի զանգ 
Փայլում ե Տեռւում ու թւում ե թե պիտի ղօղանջի...
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ԱՆՑՈՐԴՆԵՐ

Տեսայ զուարթ մի պատանի, 
■Իայյում եր նա անվեհեր.
Ու ասացի — պատասխանիր, 
Ինչո՞ւ ես միշտ նայում վեր:

Ասաց — այնտեղ իմ հոգեթով 
Երազներն են հմայուն,
Գրա համար ես կարօտով 
Լուրթ երկնքին եմ նայում:

Տեսայ մի մարդ արդեն հասուն, 
Ել կենսախինդ, եւ ամուր.
— Ինչո՞ւ ես դու անվերջ վազում, 
Ու միշտ նայում ամենուր:

Ասաց — կեանքթ ամեն տեղ կայ,. 
Լինի ուրախ թե տխուր,
Գրա համար սրտով ագահ' 
Նայում եմ ես ամենուր:

Ու կորամեջ մ՛ի ծեր տեսայ, 
Կնհիրւներով անհամար.
Ու ասացի — ինչո՞ւ, ասա, 
Նայում ես միշտ դեպի վար:

Ասաց — կեանքթս անցաւ, գնաց, 
Մատնևց ինձ ահ ու դողի.
Գրա համայ՛ ես սարսափած' 
Անվերջ նայում եմ հողին:

ԳՐ1ԼԷ1Ո.ՈԻԹԵԱՆ ԴԵՐԸ
հյորը մ իջնսւդ արում իր պետական ութ իւն ր կորցրած 

ժողովրգի համար գրականութիւնը գարձալ իր հոգեւո ր հայրեր 
էք Ւ Ը 1 ազգային հարստութեան գանձարանը՝ ազատութ եան ? աղ- 
գային գոյութեան համար մղուող պայքարի զէնքը։ Այգպիսին 
է պատմական այն դծրը^ որ իսաղացել է գրականութիւնը ^է1**յ 
ժողովրգի կե ան քում ? այգ է նրա պաթոսը՝ որ իր այնքան վաո. 
արտայա յտութ իւնն է գտել (շԱ ասուն ց ի 'իաւիթ')՝) ժողովր գա կան 
վիպե րգութ եան մէջ։ Այղ֊ պաթոսը բնորոշ է հայ գրողների բո֊ 
լոր սերունգների ս տ եղծ ագո րծ ո ւթ ե ան համա ր ? սկսած հինգե
րս ր գ գա ր ի մեծ մտածող և. պատմա բան Մ"վսէս Խ ո ր են ա ցուց 
մինջեւ քցաջատուր Աբուք եան ը, Միքայէլ Նալբանգեանը^ քէաֆա— 
յէլ Պ ատկանեանը՝ թաֆֆին ? Հ$ովհաննէս Թուման ե ան ը և. մեր 
ժաման ա կա կ ի ցն ե ր ը ։

ԱՒԵՏԻՍ ԻՍԱ1ԱԿԵԱՆ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՌ1Ա1.եՐ
• Հարամ վաստակը պորւանը ՚1Ը տանի։ • Հքիրան մին 

կե ր յ իսնձո ր' երկու } գամ բուլ' քանի վարգ տանի։ • Ա* արգիս 
իշտահ ը ատամ ի տակին ա։ • Ցրտից վախեցիր^ որ բաւ կտեսնես։ 
• Գիտուն աղուէսը էրկու ուսով թալաք Լթակա րգ) կընկնի։

57

Fonds A.R.A.M



«ԱՄկՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» 1||||||||||||| III !11 ||1!11:!1:!11!11111!11111111111111!1!!11111!111111ա!1|1||111111!111

ՄԱՆԿԱԿԱՆ

ԿԱՐՈՒՍԵԼ

Ո®վ չի տեսել
Կա-րու-սե՜լ...
Նա քաղաքի մեծ այգում
Պըտտւում ե ու երգում.
— Ինձ կանչում են կարուսել,
Իմ թեւերին շատ լոյսեր, 
ժապաւեններ, դրօշներ,
Իմ թեւերին թոժոժներ:
Ես թեւերըս լայն թացած,
Իսկ թեւերից' տես, կաիաւած 
Պըտտւում են շարունակ ,
Հեծանիւ ու սաւառնակ, 
Աւտոմոթիլ ու սահնակ:
Այս ել վագըր ու արւիւծ, 
Սպասում են ձեզ վաղուց... 
էլ նժոյգներ շատ թնտիր,
Որն ուզում ես ա'յն ընտրիր: 
Քաղաքային մեր այգում
Մեր կարուսելն ե երգում.
— Պըտըտե՜մ ձեզ, պըտըտե՜մ... 
Երեխաներ, ես գիտեմ,
Շատ եք ււիրում կարուսել.

Ա'յ, հերթը ձեզ ե հասել...
— Գընանք, նստենք կարուսել,
Դո'ւ ել,

Նա' ել
Ել ե'ս ել...

Գնացինք ու
Նստեցինք...
Վարդանիկը օդաչու,
Տեսեք ո'նց ե նա թռչում, 
Մեքենավար ե Կարօն,
Նաւավար ե մեր Սարօն...
Իսկ սահնակը՝ լիքն ե, լիքը,
Տես՝ նստել են Գոհարիկը,
Մեր Վաչիկը եւ Խաչիկը,
Ու սլըստըլիկ մեր Աչիկը...
Արան թռնած թաշն առիւծին, 
Համօն նստած իր սեւուկ ձին,— 
Սըլանում ենք շարունակ,
Ու սլըտտւում ենք արագ...
Բայց ա'յ քեզ թան,ա'յ զարմանք 
Շատ քշեցինք, շատ դարձանք... 
Սակայն իրաւ- չհասանք:

գուրգէն բորեան

ՎԱՐՔԵՐ ԵԻ ԲԱՐՔԵՐ

«ՂՈՐԹԸ*
էս քյորԹի մ՛ասին զրեցի ւքի երգ., 
խւքբաղփրն աււաւ., դ՛րեց ւլարակում*.
— կը տպուի անշուշտ, ասլանով եղէք, 
Ոջ ւքի տողի ղ_էմ* ես ջեմ* առարկոււք: 
Ամ՛իսներ անցան, բոլորեց տարին,
էքի օր ինձ կանջեց խմ՚բագ-րուԹիւնբ.
_ ՀորԹն իր դնջիկր «ի դնի քարին, 
Պէտք է կրճատէ,բ «ՀորԹի» այս տունը...
— Շատ լաւ. է այսպէս, խւքբազփրն

ասաց,
Ոջ ւքի բառի ղ.էւք է[ ջեւք առարկում*...

■

(|ւ, քայլամ՛ոլոր տուն վերարլարձայ, 
կրճատուած «ՀորԹ՜ս» Թողած

ղա րակոււք:
Տարիներ անցան... նորից ժպտալով՜ 
խւքբաղիրն ասաց. — Ոջ ւքի խօսք ու, վէճ, 
Պէտք է խտացնէք տեղի պատճառով 
Ել ամ՛փոփէք ձեր «ՀորԹը» ւքի տան ւքէջ: 
Երբ խմ*բազփրը հիացքով՜ խոսում՛, 
Ուզում՛ էր տպել «£որԹի» այղ. տունը, 
2խրԹն արղ֊էն եղ էր րլարձել կոլխոզում՛ 
Եւ մ՛ոռացել էր իր խւրԹուԹիւնր:

ՃԱԹՕ ՍԱՃեԱՆ
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I ԱՐՏԱՀԱ8ԱՍՏԱՆԵԱՆ ՀԱՅ ԳՐՈՂ.ՆԵՐ [

ԲՐԱձՍ՜ԱՆ ԵՒ Ս՜ԱՐԴԸ

(ՀՆԴԿԱԿԱՆ ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆ?

Գրեց ՍՈՂՈՄՈՆ ՄԵԼԻ֊Ր-ՅԱԿՈՐԵԱՆք)

Հնգկական աւանգութ էւնն ասում է»—
1Լե հ ա փ ա ո. Բր ահմ ան ոսկեփայլ ամպերէ վր ա յ բազմած, 

ցած էջաւ էր երկնայ էն լուսեղէն ապարան^էց, գէտելու աչ֊ 
խարհը,— էր ձերւակերտը։

Հէմալայը էր ալեհեր , վէս գլուէ/ը խոնարհեց արար^ա֊ 
գործ աստուածութեան աո.ջեւ։ Սրբազան ^'անգէսն ու ]*նգոսը 
փառաբանութեան մեզեդէ հէւսեցէն, էսկ անծայրածէր ք)վկէանը 
առնելով այրի մեղեգէն' վերածեց վսեմ համերգէ 1ւ յանձնեց 
փրփրարէէ՚հ լեռնակոյտ ա լէ յշն ե ր էն • • *

*էեհափառ Բր ա հման ա յցե լութ եան էր եկել Աչխարհէն ? և 
Աչխարհը հրճուան քէ մէջ էր։

Այգ հ րճ ուան քէ ց նուռը ՛ճաքեց և. կարմ էր ատաւքեաչարքէ 
մէջէց ցայտեց մէ կա թ է լ ժպէտ։

Շ ո ւ չանն ու ‘[յարդոսը^ մեխակն ու լոտոսը բա ցե ց էն էբենց 
բաժակները 1ւ անմահական բուրմունքով խնկարկեցէն Սրա հմ ա յէ 
ս ր բու թ էւն ը։

Որթատունկը ողկոյզներէ ծանրութէւնէց գողգողաց ,փըռ֊ 
ւեց գետն էն ? գալարուելովդ հասաւ և. նրա աստուածայէն ոտները 
օծեց էր նեկտար հհ ղուկով։

առա ջ էն գէնեձօնն էր։
Հնգէկ անտառը օրօրուեր, խոնա րհեց էր գլուխը և. բա֊ 

նանն ու արմաւը, գեղձն ու կոկոսը մրցման մէջ մտան' Հևհի

^ըէմ քը ԳՅՐ1119^Լոլ ^ամար։
Ջրվէժը էր ահաւոր բա րձ րութ եան վրայ ծ է ած ան է յաղ֊

(*) Մեր աշխատակիցը եղբօրորդին է՛ Մեծանուն ւԼիպասան Ըաֆֆիին: Մօտ 
յիսնաՄեակ Մը պաշտօնավարած է իբրեւ, ուսուցիչ Իրանի զանազան կեդրոննե
րուն Մէջ: ԱյժՄ, յաո_աջացւսծ տարի,րի պատ^աո-ուԼ, քաշուած է ուսուցչական 
ասպարէզէն եւ կր պարապի դրական դբադուՅներով: Աշխատակցած է իրանա. 
§այ ՄաՄուլին, րնդքյանրապէս տեղական կեանքէն վերցուած նիւԹերով: Էր սի. 
րէ նաեւ արեւելեան աւանդավէպերն ու առ.ասպեյները, որոնցՄԷ շատերը զար- 
«լացուցած է' դրական.դեղարուես տական ՄշակուՄ Մը տալու| անոնց: Մեր ()Րա- 
տարակածը կը պատկանի այդ շարքին: Ա, 8.
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թական կամար կապեց^ $ ի և զե ր բ ի Արբտյի մուարը ողհււնելոլ
համար։

(&*ալիշ մարգագետինների երփներանգ ծաղիկները ճկեցին 
իրենց գ լխ ի կն ե ր ը նրա ոտների տակ* • .

'թայլում էր թրահման իր աստուածային մեծութեան տր֊ 
ժանավայել վեհափառութ համ բ և. դիտում աշխարհի գեղեցկու- 
թ իւն ը յ իր իմաստութեան և. բարութեան արուեստը։

թայց բնութիւնը լուռ էր։ Ո' չ մ ի տ եղի ց, մ չ մի ան կիւ- 
նից, ո չ մի ծառից ու թփից ձայն չէր լսւում ?— կենդանական 
ձայն՝ շնչաւորի ձայն։

թ րահմ ան նկատեց այգ թերին։
փանգէսը շառաչմամ բ գլորում էր իր ալիբները, թայ!ք 

գա շնչաւորի ձայն չէք
Ովկէանը մ ռնջում էր փոթորկի կատաղութ իւն ի ց ? թ՚սյ& 

դա շնչաւորի ձա յն չէք
Անտառը դղրդում էր րամ ու ս ա ս տկո ւթ իւն ի ց և ճիւղերը 

ճա յթ իւնով գետին էին տապա լւում ? բայց գա շն չաւո ր ի ձայն չէ ր ։
Եւ բա ր ևգութ թրահմ ան ո ր ո շե ց ստեղծ ե լ շնչաւո ր էակ

ները, որպէսզՒ բնութիւնը զարդարուի մի նոր արգասաւորուէ 
թեամբ և. դրանից ծնուի նոր կեանր և աշխարհը լցուի մի նոր 
երաժշտութեամբ։

\fiij աՀ_Ը մեկնեց և յանգէս ի պղտոր կոհակներ ից մի բուռ 
առնելով , հզօր շարժումով շաղ տուեց տարածութեան մէջ...

Մի ակնթարթում գետը լցուեց բազմատեսակ ձկներով, Օ֊ 
գը անհամար թռչունների երամով, [1Ա^{ գետն ի վրայ սողալ, 
վազել ու ցատկե լ ս ե ց ին տա ր բե ր կազմութեամ բ ու տարբեր
մեծութեամբ շնչաւորներ ,— զեռուններից մինչեւ հսկայամար- 
մ ին փիղը։

Ակսուևց այն, ինչ որ պակասում էր,— երգ, գոռում զո-* 
չի**, յ° շոտում և. անասնական բնազդների պոռթկում •

ա հման կրկին վերցրեց մի բուռ Հուր և. սրսկեց գետն ին ։
Ե*- ահա նրա առՀևւը կանգնեց Մարդք, գեղեցկութեամբ, 

իմացականութեամբ և. երիտասարդական աւիւնով լի՛ Ա*արգը։
- Ո՜վ Մ արդ, արարածների թագ ու պսակ,— խօսբն ուղ

ղեց նրան թրահմ ան ամենաբարի ժպիտով,_ տալիս եմ բեզ յի

սուն տարի կեանբ» ‘Լ՚՚՚յեէի^ այս տշխաբհի առատ բարիքները 
ըստ բո հաճոյբի։

Մի բանի բա՝յ լ հեռու , միատեղ կանգնել էին աւան ակը , 
շունն ու կապիկր և. զարմացած նայում էին անձին, որ իրենց 
1ւ նման էր, և! նման չէր։

- Ալան ա՛կ, ձայնեց Ո բահման։
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Անասունը յամրօրէն մօտեցաւ՝ տատանելով երկար ա- 
կանջները և. պււչով հեռացնելով ճանճերը՝ որոնք արդէն իրենց 
կնճիթը խրել էին նրա մարմնի մ էջ։

— Տալիս եմ քեզ քսան և. հինդ տարի կեանք» բայց ահա 
այս մարդը քո տէրն է , համբերութեամբ պէտք է ծառայես նրան։

կենդանին դանդաղօրէն նայեց մարդու հրացայտ ալքերէն
և.» • • ոտները դողդողացին։

֊ քսան և հինդ տարին ինձ համար ջաւիազանց եր
կար կեանք։ Է* աղերսում եմ՝ տասը տարի զեղջի ր։

— Լ"Հլ-, թող քո ցանկութիւնը էխեի ։
Մարդը մի քայլ առաջ գալով ասաց»

֊ Տէ՜ր, աւան ա կ ի կեա տասը տարին ն ու ի ր ի ր ինձ։
֊ ‘և՞է-իրհցի , բայց կը զղջա՜ս,
Ապա դառնա լով շանը ք* րահման դոջեց»

— ո՚-լ շուն՝ քեզ ևւս շնորհում եմ քսան և. հինդ տարի 
կեանք՝ բայց ա հա այս մարդը քո տէրն է ՝ հաւատարմութեամբ 
պէտք է ծառայես նրան։

— Տէ՜ր^ մեծ է քո բարութիւնը՝ բայց ջաւիազանց երկար 
կեանք ես շնորհում ինձ» զառամեալ տարիքիս նա ջի' կերա կրՒ 
ինձ։ խնդրում եմ տասը տարի կրճատիր իմ կեանքի ց։

— Լա'ւ ՝ թող քո ցանկութիւնը լինի։
— Տէ^ր^շան տասը տարին էլ նուիր իր ինձ ՝ խնդրեց մարդը։
— ն"1-իրեցի, բայց կը զղջա՜ս...
խօսքն ուղղելով կապիկին ՝ Բրահման ասաց»

— հաս1Ւ^1 նշանակում եմ Հ*եզ քոան և հինդ տարի 
կեանք՝ բայց մարդը քո տէրն է՝ պէտք է զուարճացնես նրան 
քո բոլոր ձիրքերով 1ւ ճ ա ր պ ի կու թ եամբ։

— Ողորմա"ծ Որահմա՝ այս երկու անասունները իմ բախ
տակից ընկե րնե րն են» դու լսեցիր նրանց աղե րս ը ՝ լս ի' ր և իմը։ 
խիստ դժուար է այդքան երկար ժամանակ նորանոր ձեւեր ու 
հնարներ մտածել զուարճացնելու նրա՛ն՝ որին ես պէտք է ծա
ռայեմ ։ Ծերութեանս օրերին կը կորցնեմ իմ մարմնի ճկունու- 
թ/"-նԸ, սրսվ ես նրա զա յ ր ո յ թ ի են թ ական եմ դառնա լու ։ Սահ
ման ի ր ինձ տասնևհինդ տարի կեանք՝ որպէսզի ապրեմ իմ այս 
երկու բախտակ ից ընկերների կողքին և մեռնեմ նրանց հետ 
մի աս ին,

/> բնէ և ի սկզբանէ բարևսիրտ էր Բրահման. այդ հիմք!, 
Վրայ էլ կ առուցե լ էր Տիեզերքը» և. ի բրել բա ր ութ եան ու ար
դարութեան դե րադո յն ոդի' ջէ ր կարող մևրժել ան դա'մ խեղկա
տակ կապ իկի աղերսը։

— Լա'լ ՝ քո խնդիրքն էլ կատարուած է։
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֊ Տէ՜ր, տուր ինձ նաեւ այգ տասը տարինք երրորդ, ան֊ 
գամ խօսեց մարգը։

— ԱգսՀ հ մտրգ^ տալիս եմ, բայց կը * * *
Աստուածութիւնը վերացաւ գէպի երկինք») ի ս կ լայնար

ձակ աշխարհը մնաց մարդու ագահութեան կալուած։

*
* *

քք արդու գո րծ ո ւն է ու թ ե ան ու վայելքի դաշտը ընգա րձա կ 
Էր, Ւ սկ ցանկութիւնների սահմանը անպարփակ։ Հիմնեց իր տու֊ 
նՐ, ՒՐ փոքրիկ թաղաւս րութ իւն ը' բացարձակ իրաւունքներով։ 
Ա՚եծերը կատարում էին նրա հրամանները, ի"կ փոքրիկների 
ճլճլոցը հաճոյք էր պատճառում նրան» իսկ եթ է խանգարում 
էին իր անդորր քունը կամ կանանց հետ ունեցած ՕԼս ի ր ու ըտ ու- 
քըյ,, բո-ունցքի հարուածներով կամ հայհոյանքներով կա ր դի է ր 
հրաւիրում լակոտներ ին ։

Բայց հետզհետէ մանուկները պատանի ու երիտասարդ, 
դարձան և. նրանց վերաբերմ ունքն էլ փոիւուեց դէպի իշխան- 
ւՆսյրիկը: Հրամանները անմ իջապէս չէ ին կատարում , շատ դի~ 
տողութ իւննե ր քմծ իծաղով էին ընդունում, իսկ հակաճառու- 
թիւնները աւելի շեշտուած բնոյթ կրում ։

Մի բան որ չէ բ փո խւում ? գա աւան ակի շան ու կապիկի 

վիճակն էր։
Ծանր բեռը աւանակի մէջքից անպակաս մնաց։ Գ*” կար

ծես բաւական չէ ր , յաճախ էլ տան մանրիկ լակոտները երեք- 
չորսը մի ասին ցատկում էին բեռան վրայ , բզում ու դանակս», 
ծում , որ դողդոջուն քայլերն արագացնէ։ Չարքաշ կենդանու 
կողերը ծուտտուեց ին , ար իւնախառն թարախը վէրրերից ծորալ 
սկսեց, իսկ աչքերի մէջ իր բոյնը հիւսեց թախիծը. . .

Շունն իր պաշտօնն էր կտտա րում հաւատա րմ օրէն և. փո- 
խաբէնը մամերով կրծոտում էր մի ոսկորի կտոր , որի ծուծն 
անգամ ագահ տէրն ու իւրայիննևրը մաքրազարդել էին։

1*սկ կապի՜կը»»’
Մեծամիտ խեղկատակը կարծում էր թէ իր ծամածռու- 

թ իւննե րով ընդմիշտ ծափեր էր խլելու մարդուց և. նրա սե
րունդներից։ Ո՛չ։ Տ՚ոսնե րո րդ տարին նա այլեւս նոյն վարպե֊ 
տութեամբ չէր կարողանում մագլցել ծարւերի կատարը և լարա

խաղացի իր դերը անսայթաք կատարել։
Ումից ընկելէր աւանակը, խռպոտել էր շան զիլ Հ՚ոջոցը, 

ճկունութ իւնը կորցրել էր կապիկը։ Ցաճախ, կէս գիշերին, և֊ 
րեք ընկերները խո ր հ ր դա կց ու թ եան էին հաւաքւում , թէ ի՛նչ 
անեն, որ փրկուևն մարդու ստր կութ իւն ի ց . սակայն ելք չգըտ-
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նևլով' շունը յուսահատ ութ իւն ի ց գունդը ցցում էր վեր եւ և. որւ֊ 
նում լուսնի դէմ դ աւանակը ուժ էր տալիս կոկորդին ք ի՚՚կ կա
պիկը կր՜ճտացնում էր բթացած ատտժները» * * Ա'ինջեւ. որ երեքն 
էլ մի օր ոտները փսեց ին , իրենց ճակատագի ր ը փոխանցելով 
յետնորդ, սերունդին։

★* *
• մարդու յիսուն տարին էլ անցաւ երազի նման։ Աշ

խատել էր անխոնջ եսանգովդ բայց և. վայելել էր կեանքը բիւր 
հաճոյքներովդ գերադասութիւն տալով իր զգայնական ցանկու֊ 
թիւններին։ կ ին ր } նրա գերագոյն ց ան կո ւթ իւնն ե ր ի աստր կան 
լինելովդ ջէր զր՛՛ցել նրան ո՛չ՜ իր եռացող արիւնը^ ո չ իր թար
մութիւնէն ու գեղեցկութիւնը^ ո' լ իր պջրանքներն ու նազան- 
քԸդ ո՛չ էլ իր խորհրդաւոր ժպիտն ու հայեացքը։ Աարգն ու 
կինը հն ա րե լ էին մի ն որ լեզու' ասանց բասերի ,— ս իրռյ լև- 
զուն } որ կա ր ի ք ջուն ի բասերի։

քյւ այսպէ՜՛ս յիսուն տաբի»»»
Ոայց ահա յիսուներորգ տարին բերեց իր հետ մի ան ըս- 

պասելի փ ոփ ո խ ո ւ թ իւն ? որ նա էէր նախատեսել։ թուլացել էր 
մարդու երւանգն ու ցան կու թ իւնն ե ր ի բուսն թափըդ իս կ իր 
կողքին դ մի ,ր՚" յ է հեսուդ երիտասարդ^ նորահաս սերունդը մ ը- 
խ ըրճւում էր հաճո յքներ ի բաւիղը դ ասանց կարեւորութիւն տալու 
հայրիկին ւ որի հեղինակութիւնը հալւում , գոլորշիանում էր։

Ամէնքը հեւ ի հեւ վ ազում էին այնտեղ^ ուր 
պա ր ւ ծ իծաղ^ կերուխումդ զբօսան ք , տեսակցութ իւն , սիրաբա
նութիւն՝— մանաւա՛նդ սիրաբանու թիմս և ... ա ր գա ս աւո րու- 
թիւն. Մինչեւ, ի սկ փոքրիկներըդ թոսնիկները հեգնանքով էին 
պատաս խան ում ((մեծ պապի?) գիտ ո զո ւթ իւնն ե ր ին ։

Ու. մի օր էլ հրաման ա րձակող իշխանը սկսեց հրաման
ներ ըն գունե լ։

_ Պա՛պդ գնա անտասից փայտ բեր։

— Ո՛՛ր են ը տար ջ՚ողացդ ալի՛ւր արա։
— կ»ոմը աղբով լցուել էդ գատարկի'ր ։
— կտուրը ծակուել էդ ցե' խ շաղախիր դ տար շինի՛ր։
֊ Այ սօ'ր դ երեխի լաթերն եմ լուանալուդ գնա ",րԼըիլըից 

խ/ւր բեր » » »
Ա արդը հա սկա ցաւ դ որ անցել էր իր կեանքի գեղած իծաղ 

չրջ՚մեը իր սէրերով ու- մոլի կրրփրով ու թեւակոխել է աւա- 
նակի տարիքը, ուր կայ միայն զրկանք ու նեղութիւնդ բայց ո՛չ 
երբեք խինդ ու զուարճութիւն։

Պ տ պ ի ուղղաձիգ մէ^քը բևսան տակ հետզ հետէ կ ս ա ցաւ 9
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'աԼ<րեբ է փայ1Ը կորաւ և. դէմքը կնճէռներով ծածկուեր։
^ա^էլները մէն՚չեւ կէս գ է շեր լուսնկայէ տակ սիրերգներ 

Էէն երգում՝ է ս կ յողնած պապը մ է ջ՚ք ը յենած խոտի ^֊4յ//ր^,յ 
£//ր հաց էր կրծում և. միտք էր տնում ՝ թէ էր կեանքէ (Լաււււ֊ 
նակայ էն տարէներէց^) քան է~ սն ե՜ն անցել և գեռ քան է՜ սն են 
-մնում ։

— Բրահման ասաց ((կը զղ^աս՜)) և. ահա զղջում եմ ։ ի* բահ֊ 
■ման ամենագէտ է՝ մարգն է յէմարը՝ որ չգէտէ էր ցանկու֊ 
թէւնները՝ ման աւան գ ագահութ էւն ը ջափաւորել։

[Լյսպէս էր մտմտում մ ա ր գ ը և. աշխատում էր էրեն սփո֊ 
փել այն պատրանքով՝ թէ յաջորդ֊ող տասը տարէներէ (Հշնայէն» 
կեանքը թ եր եւս աւելէ տանելէ՝ աւելէ գէւրէն էէն է * • •

_ Պ ա'պ ՝ հարսանիք ենք գնում՝ տանն ու երեխեքէն լաւ
՛նայէր՝ գոչում էէն հարս ու աղջիկները սպառնալից շեշտով։

— ձԸհը • • * Ուրեմն այսօրուանէց տ ան պահապան շունն 
եմ՝ մտածեց ծերունին գլուխն օրօրելով։— հԼէսուն տարէ մար֊ 
գու պէ“ ապ ր եց է ՝ տաս ր տարէ էշ**1- պէս բեռ. կրեց է ու տնքա֊ 
յՒ, տասը տարէ էլ շան պԷ „ պէտք է հսկեմ ու պա հպան ե մ ? մ ի 
պատառ աւելցուկ թ՛փի համար... 'էեռ կայ այն կողմր՝ կապիկի 
■տասր տարի՛ն... Փա՜ռք քեղ, ով Բրահմա, ջեմ դժգոհում, ո֊ 
րովհևտել այս չարիքր ևս հրաւիրեցի գլխիս։ կ-ոլ գիտէիր գա

լիքը, ե՛ս էի որ չհասկացա յ • Գու նուիրևցիր, ես էլ ագահա
բար յ ա ւի * տ ա կե ց ի , առանց ինձ հա տա լու ՝ թէ ի՜նչ ծ ան ր բեռ

եմ աւե քացն ում էմ ուսեր էն ։ ԶղՏ֊ո^ լմ եմ՝ ք'[էլ[յ անգամ ղրղ*֊ 
ջո՜ լմ ՝ որ մարզ կայէնը փոխեցի անասնական է հետ • բայց թրահ֊

■ման խր տուածը յետ չՒ ‘Լե1։!)նՒ, “՛լ էլ դր՚՚՚ձը կը ջնջիս,

քյՕ թանաս ուն տարէք էն' պապը մ է անկարող ծերուկ էր*
աչքերը լաւ չէ էն տեսնում՝ լսողութ էւնն էլ խէստ ծանրացել 
Հր . այգ պատճառով յաճախ լսւում էէն այսպէսէ ՕԼանուշ^) խօսքեբ.

_ կ ս® յ ր ես՝ չե® ս տեսնում։
_ էյո^ւլ ես՝ չեոս լսում։
— վհա ֆթ ա' բ ՝ էն կողմը շնթրռտի , //ս հա՛ ընկնում

■Ո ան ե ր ի տակ. * •

էշր յարգի է, ի դեռ ծանրութիւն կրելու կա բ ոգու֊
թիւնր բոլորովին չի սպառուեր Պահապան շունն էլ յաճախ 
փաղաքշանքների է արժանանում, քանի դեռ ու՛հի սուր աչք 
ու ական ջ և արագավազ ոտ՛ներ։ ]'սկ զառամեալ պա*պը. . . ֆող֊ 
գոհոլն քայլերը փոխում էր ՛նա օգնութեամբը իր մահակի՚ն , որ, 
արթուն թէ քնած ժամանակ, նրա անբաժան րն կերն էր։ Ջիլն֊ 
ա՛նձը ել օրերին քիչ չէր պատահում, որ մահակն էլ չէր օգնում
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նրան և. սա յ թաքում էր ցևխի մէջ. կ անանց քրթ:րնջիւ.նր կրրկ- 
նապատկւում էր •

— Զի' էլ մեռնում, պրծնենր ձեռիցը» ախր րո ապրելը 

թե չ ի® է պէտք***
Այղ տաբիրում , նախկին (քԼտէրն ու իշխանը)), տան ու 

բազմանդամ ընտան իրի շրջանում ? ի' ր ստեղծած օջախում , չու֊ 
նէր մ ին չեւ խկ մ ի որք* չ, մի յատուկ անկիւն• ամէն րը ? թէ? 
չափահաս, թէ' անչափահաս , բրտօրէն հրում էին նրան աջ ու 

ձախ, վերել ներրեւ, արեւակողից՝ 1Ոէ-ա»£Ը.) 2.ուա*&Ւ 9՝ արեւա
կէդ, նայած թէ ումն ինչպէ' ս էր հաճելի։

ք*ր րրղոտ ղէմրով ք խորը կնճիռներով, սեւացած ու թափ
լած ատաւքնև ր ով նա պառաւած կապիկի էր նմանում, մ ի կա
պիկ, որ իր այլանդակ շա րժուձեւե րով և փշրուած ձայնով մանր
մունր երեխաներին կարող էր միայն զուարճութիւն պատճառել։

օ՜, ինչպէ՜» էին տանջում այդ րոթոթները խեղճ ծերու
կին ♦ • • Մէկը ցատկում էր մէջրին , ոտնե րով մ տ րակում նրա 
նիհար կողերը, ‘չ°'չ-չօ՚չ անում 1ւ ստիպում էշի պէ» զռալ ♦ 
միւսը րազմում էր ծնկներին, րաշրշում էր միրուրը, բեխերը*

■ երրորդը ստ իպում էր արէորի ս[էս թեւերը թափահարել ե. ծո՜ւղ
րո՜ւղո՜ւ կանչել։ Մէկին' լեզու էր հանում՝ միւսին' դէ^րը 
֊ծռմռում» • • ]1սկ գ ի շե րն ե ր ը այնրա՜ն էին թաւալ-թալա լ գալիս 
պապ իկ ի վրայ, որ նրա չոր ոսկորներ ը ճռճռում էին, իսկ փոր—
րիկները անզուսպ հռհռում։

'Մ ե բուն ին ապրում էր իր կևսՀերի վերջին' կապկային չըր֊ 
ջ*սն ը» • •

է}ւ խորախոր ծե րութևան հասակում մ արդը կնրեց իր 
մահկանացուն' ծ ան ր ա բեռն ուած անասնական տա ր իրով և. անաս
՛նական բնազդն ե րով։

Այսպէ' ս է ասում հնդկական աւանդութիւնը»»»

ԹԷՅրան

ԻՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ՍՈԴ.ՈՄՈՆ ՄԵԼԻՔ-ՅԱԿՈԲԵԱՆ 

Ան աո Խւ՜եքքււ՚ր^֊֊-Հ'-

յՀ֊քք՚ս/ Հք-լ -.

_ Հ՜ՀԼ մ/ձՀ՜ ՝
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խԱՋԱՏՈՒՐ ԱԲՈԱ_ԵԱՆ
Գրեց ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ

Աճա' Մեկը* որուն սիրտը Հայաստանի վերքովը թաթախեց,
Եւ անոր նալին զարմանա ճրաշ ծաղիկն երուն
Աղովն ու խունկովը թիւրեղացաւ:
Ամեն առաւօտ ան կ՛իջներ ՜Ր-անաքեռի թարձունքեն,
Եւ անոր ափերուն առջեւ, երկնաթով աղօթքի պես
Արարատը կը տեսլանար.
Եւ անոր առաջին խօսքը ողջոյնն եր նիւսուած
Յաւերժական սսլիտականեւ ձիւնին,
Որուն երկնանուպ կարօտին կրակովը տարփակեզ*
Այս Ներշնչեալին նոգին ի՛նքն ալ կը վերածուեր
Լուսամրմունջ աղօթքի:

★
* *

Ամեն առաւօտ մագնիսի մը նման, նետզնետե աւելի նզօրաշարժ, 
ժողովուրդին սերը կը նամակեր միտքն այս Նըւիրեալին*
Որ անոր արցունքովը լացաւ,
Եւ անոր արիւնովը ծիրաներւինեց իր երազները թոլոր,
Եւ անոր յոյսերուն պողպատովը զրաճուած*
Մարդկութեան եւ Աստուծոյ առջեւ խոնարնեցաւ,
Պայքարելու եւ զոհուելու պատրաստակամ:

★* *
Խաւարին մեջեն կ՚երթար մեծաքայլ,
Երկու ձեռքով սիրտը սեղմած:.
Անոր ոտքերը փին դեդեւկոտ, եւ անոր ճամթուն վրայ
Գծուած Աստուծմե եւ մեր նախաճայրերու ոգիեն,
Չկային շուշաննեւ՝ ոսկեթաժակ,
Այլ տատասկոտ մացառներ միայն,
Որոնց մեջ ուղեւորին արիւնովը ցաւատանջ գարուն մը կը ծաղկեր: 

★
* *

Այսպես, ան կը ճասներ տեսլական Տաճարի մը կամարներուն,
Որոնց տակ իր ծնրադրութեան խորհուրդը կը կատարուեր,
Եւ սիւներուն շուրջ լուսաքանդակ
Ւր խօսքին վարդերը կը ճիւսուեին
Անճառելի գեղեցկութեան պսակներով:

★* ■¥■
Ի՛նքն եր իր պատարագի ճացն ու գինին,
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Երթ երաժշտութիւնը լռութեան նրեշտակներու թերանեն, 
Երկնանոս ալիքներով լուսածուփ,
Մինչեւ անոր անձկայրեաց նոգին կը նասներ:
Ի'նքն հր ողորմութեան նացն անըսսլառ.
Ի'նքն հր զգլխանքի լուսափրփուր գինին.

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ

Ի'նքն եր սեղանը զոնաթերութեան,
Ել զոնն ալ ի'նքը թացարձակ իմացութեամթ ղարդարեալ:

Ան իր նոգիին մեջ ուներ
Ամենաշքեղ քանքարը մտքի փարթամութեանց,
Ել նամալնաթաշխ սիրով կը մատուցաներ զալն 
Իր լուսածարաւ ժողովուրդին,
Աղօտափայլ ճրագի մը անվախճան նսկումներով:
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Զմայլանար եւ երկնահայեաց բժիշկ,
Իր սրտին արիւնովն ըսպեղանի պատրաստեց
Բուժելու ճամար վերքը Հայաստանի:
Անոր իւօսքերը քաղցրութիւն եին նոգետաւիղ,
Որոնց մրմունջովն ե որ կը ճոսի Հրազղանը գարնանազայր,
Եւ որոնց պատգամն հ երկարաշունչ,
Բազմայոյզ Արաքսին պես:

★
* *

Տեսայ տնակն անոր "Բանաքեռի բարձունքին,
Օր մը, երթ Յոյսին բիւրեղները բոլոր
Փշրթւած եին ինծի Տամար,
Արեւային ուրախութիւնը մթագնած,
Եւ սպասումը, որ քաղցր եր ատենօք, եւ արբեցուցիչ’ իբրեւ զինի) 
Հողե մութ սափոր մըն եր դառնութեամբ լեցուն:

★
* *

Տեսայ որ կ՛իջներ ան առաւօտ մը, դեպի սիրտը ժողովուրդին. 
(Հոգիս յափշտակուած եր այս տեսիլքով):
Արարատի ամպածըրար կատարին վրայ 
Արեւի ոսկեշառայլ ցոլք մը կը փայլատակեր:
Ո'չ մեկ ատեն այսքան սաստկութեամբ արիւնած եր վերքը Հայաստանի 
Աբովեանի կուրծքին տակ,
Ո՛չ մեկ ատեն կեանքը այսքան ճշմարտութեամբ ծաղկած եր

երկրին վրայ,
Ո՛չ մեկ աղեղ իր նետին նետ ներդաշնակուած եր այսքան լուսամետ 

ճշդութեամբ...
"Բանաք եռ ի գաճին վրայ բազմած թագաւորն իմացութեան,
Եւ ստեղծիչը գեղեցկութեան կամարներուն,
Ծաղկողը ճարտար գարուններու յաւերժազարդ,
Առաւօտ մը, Արարչութեան առաջին առաւօտին պես շք եղա փառ, 
ժ-ողովուրդի սրտին մեջ’ իր յայտնատեսիլ գերեզմանը կ՛իջներ...

** *

Այն օրեն ի վեր, մրրկաձայն արձագանգ մը Լերան ծոցեն կը կանչե, 
Որպեսզի ամեն ոք արթննայ,
Եւ ամեն առաւօտ "Բանաքեռի բարձր գաճին վրայ տեսնե բազմած 
Անմաճ թագաւորը յուսաշող թագը գլխուն,
Եւ լըսե որ մեկը ճայրենիքի զաւակներեն շղթայակապ ու տանջաճար,
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Մեծամռունչ աղաղակով կթ պոռայ, օգնութեան կանչողի մը պես. 
— «Աթովեա՜ն, Աթովեա՜ն, Աթովեա՜ն»...

1955

ԻՆՉՊԷՍ ԿԸ ԳՐԷ ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ 

շ__ •Հ?'՜£< է-ր~~ յ1 ■-'/ձ—

*77*հ/2֊ ֊Ս֊՜րԼՀ^^Հ}

Դ-֊-~*-35՜—հ 'հՀ-<լ4 Ւ 
<Հլ ֊4Հ(- ^֊ժ֊ ^֊Լէ1 -Ւ~ր^ ֊^֊)

<հ"հ

ՄԵՐ ԿՈՂՄԷ’— Երէց սերունդի ամէնէն ուչադրալ քեր
թողներէն է Արսէն Երկ՛ս թ ՛“ րևւմտահայ գրականութեան մէջ> 
{Երէց սերունդ կ՚ըսենք, գիտնալով հանդերձ, թէ շատ փոքր 
համրանք մը կը ներկայացնեն այսօր իրեն տարեկից~դասա կՒտ 
արուեստւսգէտներ Մէկն է ան ? որուն քնարին լա ր և ր ը երբեք
ջմ աշևցան չատ զարնուելէն^ ամբողջ քառասնամեակի մը ըն֊ 
թացքին ? ոջ ալ սպառեցան բազմատեսակ տեսիլքներու՝ զգայ֊ 
նութեան ց և ապրումներու այն գանձերը՝ որոնցմով լեցուցած 
էր Ն ա իս ա իյն ա մութ իւն ը անոր հոգին ՝ այնքան առատօրէն։ Այդ֊ 
առատութեան ալ համ ապատասիւանեց իր ստ եղծ ագո րծ ա կան գրա֊ 
մագլուէսը՝ քանակական ծանրութեամբ և. ընգհանրապէս ? նաեւ՝ 
ո րակով։ Թե րեւս ինքն ալ ջի գիտեր իր քե ր թ ուածն ե ր ուն համ֊
րանքը^_ այնքան չատ են անոնք և այնպէս ցրուած' պարբերա֊
կան մամուլի էջերուն մէջ։

իր տ աղան գի փթթումին սկզբնական տարիներուն՝ Արսէն 
Երկաթ կը մշակէ ր , ի մ ի ջ ի այլոց՝ հայրենասիրական բանա֊ 
ստեղծութ եան պարզունակ սեռը՝ ԳՈ1՜յԷ գեղա ր ուևս տական
ըմբռնումով ու ճաշակով նուազ ա րժէքաւո ր , բա յ ց լիապէս մատ֊ 
ջելի էր ընթերցող հասարակութեան լայն իւաւերուն ։ (ք՚սւմա֊ 
նակաշրջանի մը ազգեցութիւնն էր^ ապահովաբար ՝ որ կը գիւ֊ 
րացն էր այդ. քե ր թ ուածն ե ր ուն ժա յ թ քում ը իր հոգիէն։ Այնու֊ 
հետեւ ՝ տար ին ե ր ու ընթ ա ց՛րին աւելի իւորւսցւսւ ան, դարձաւ ա- 
ւե լի քնարական և- սլահևց այնուհետեւ այդ գիծն ու իւո րութ իւն ը 
Ւր ստեղծագործական ապրումներուն մէջ։

Ամէն պարագայի տակ՝ էԼայ^է^ մըն է ընթերցումը իր

- 69 -

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ,||||||||||!||!||||1111111!11:1ր111111!1111111111հ111|||||1|!111!111111111111111111||1|1

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԵԱՆՍ ՏԵՏՐԱԿՆԵՐԸ
Գրեց ՎԱՐԴԱՆ ԴԷՈՐԴԵԱՆ

Ամէն անգամ որ մանկութեանս օրերը միտքս կուգան ? 
յուղում ով կը յիշեմ ընգմիշտ կո րս ուած կամ փճացած գպր ո ցա- 
կան տետրակներս։

Հիմա ? երբ &ե րո յ թ ը կապուած է քայլերուս ու յիշատակ֊ 
ները կը մնան գեղեցկագոյն ապրումները կեանքիս կը զգամ 
արժէքը այգ տետրակներուն ։

Ի՞նչ յուշեր կան կապուած գպրոցական հէն օրերու։
Ու է ՜ն ջ սՒբևլէ դէմքեր։
րհէմյյլեբը իմ ընկերներուսորոնցմէ մատ է վր ա յ համ֊ 

րըւողներ միայն կ՚ապրին այսօր։
Դէմքեր ը ո ւս ու ց է <շն ե ր ո ւ ) որոնք հակած մեր հոգիներուն 

վրայ, ԳՐՒն Ւ^ենց սրտէն ու մտքին լաւագոյնը մերր սրտէն ու 
մտքին մէջ։

Տժգոյն ու ճմռտ կած այգ քանի մը տետրակներու կապուած 
է սիրտս ահա։

[Լ մ էն անգամ որ կը հակիմ փո,ըրէկի մ ը գպրոցական պար
տականութեանց ւԼրայ' միտքս կ՚իյնան իմ տետրակներս նոյնպէս։

Անգիտակից ապրումներու շրջանն է մանկութիւնը։ Յե
տոյ կը սկսին մակընթաց վփրելքի և. աճումի օրերը^ որոնք կը

քերթուածներուն՝ որոնք երանգաւս ր՝ կոկիկ ու մշակուած լե
զու մը կը յայտնաբեբեն՝ պատկերներու՝ զգացական արտայայ
տութեան ց և. ապրումներու հաճելի յա ջո ր գա կան ո ւ թ ե ամ բ մր։

Աբսէն Երկ աթ ստորագրած է նաեւ բազմ ա թ իւ արձակ է- 
ջեր , որոնք ս ակա յն մեծ մասով կը շօ շափեն ըն թ ա ց իկ նիւթեր՝ 
— տպաւո բութ իւնն եր ՝ յուշեր՝ եւայլն։

Ա*եծ յաջողութիւն գտած են նաեւ ֆրանսերէնով գրուած 
իր քերթուածները՝ որոնք արժանացած են միջազգային 
նակներու գնահատանքին 1ւ գրական մրցանակներու ։ Այս մա
սին յ ի շատ ակութ իւն մ ը ձգած ենք Տարեգրքիս անցեա լ տա ր ուան 
հատ ո րին մէջ (էջ 484)»

Վ^երջացնելու համար այս սեղմ տողերը^ ըսե՞նք՝ որ պի- 
տի մաղթէինք առանձին հատորի մէջ ամփոփուած տեսնել Ւր 
քերթուածներուն լաւագոյնները՝ իբրեւ մնայուն ^լոթողը իր 
ստեղծագործական կա ր ողու թ իւնն ե ր ուն ։ Դրքով տպուած ը կը 
մնայ — թեր թե րու մէջ տպուած ը կը կո ր ս ու ի կ՚երթայ։ Պէտք է 
կանխել այգ կորուստն ու մոռացօնքը՝ ի շահ մեր մշակոյթին 
1ւ մեր ապագայ սե բուն գն ե ր ուն ։
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մղեն են թական անտա ր բեր ութ եամ բ ու արհամ ա ր հան քով ն ա յե լու 
էր ձաբռտուքներուն ? որոնցմով լեցուն կ1 ըլլան ընդհան րապէս 
խոնարհ կա ր դե ր ու պարտականութեանց յատկա ցուած աշակե ր- 
տա կան տետրակները։

Այսօր ? տարիներ վեր^, պիտի ուզէի պահած ըլլալ դպրո
ցական իմ տետրակներս ւ անոնց էջերուն վրայ ուսուցիչներու, 
կողմ է ե ղած ուղղումներուն կամ ձդուած խր ախ ուս ա նքի տողե
րուն ընդմէջէն տղու իմ հոգիս կարդալու համար։

մամ տնակին հարթիչ գ լան ը երբ կը տրորէ բազմաթիւ յի- 
շատակներ^ մանկութեան օրերը վերակենդանացնող ամէնէն խօ
սուն վկաները կը դառնան աշակերտական տարիներու մեր տետ

րակները։
Գեղեցիկ սովորութեամբ մը^ կարգ մը օտար վարժարան

ներ կը պահեն իրենց սաներէն նման յիշատակներ։
իմս դարձեալ պիտի կորսուէր^ եթէ դպրոցը ունենար իսկ 

այդ նա խանձա խնդր ութ իւն ը։
ի ա ր բա ր ո ս ձևռքե ր չխնա յեց ին ամէն ինչի, որ գեղեցիկ 

էր ու կրնար քաղաքակրթութեան նպաստ մը դառնալ։ Անոնք 
պիտի չխնա յէին ն աեւ դպրոցականներու փոշեպատ տետ րակն ե- 
րու դէզերուն ? եթէ ն ոյնիսկ գզրոցուած ըլլային անոնք։

Սայց ես պիտի ուզէի, որ մեր դպրոցներուն մէջ տեղ մը 
պահուէին նման բեկորներ աշակերտներէ։ Ապագան թերեւս 
պէտք ունենար անոնց , սերունդի մը ճիդծրը անոնցմով վեր

ծանելու համար։
Աաճախ^ գրասենեակիս մէջ, ծրբ աչքերս կը պտըտցնեմ 

շուրջս գտնուած գի ր քե ր ու և. ձեռադի րնե ր ու դէզե ր ուն վր ա յ ? 
կ՚ունենամ սրտազեղումներ։

Աիրով պիտի ուզէի հր աժա ր ի լ անոնցմէ շատերէն, ունե
նալու համար աշակերտութեանս տարիներէն մէկ քանի տետ

րակներ ։
կը յիշծմ) ի“նչ անտարբերութեամբ , փարջին անգամ * 

խնդրանքին վրտյ հայերէնի ուսուցչիս , յանձնեցի իրեն շարա
դրութեան տետրակս որուն պէտք ունեցած էր^ ծրբ յամառեր 
ԷՒ։ մէկ քանի ըն կերն և ր ո լ հետ, չներկայանալ աւարտական քըն֊ 
նու-թեան ց , իբրեւ բողոք թ բ քե բ էն ի մեր ուսուցչին կողմնակալ 
կեցուածքին դէմ ։

Յետոյ, ա՛լ չհետ ա քր քր ուե ցա յ այգ տետրակով։ (Էամ տնակ 
մ բ ետք արդէն մ ոռցած էի զայն։

Աչակերտական այգ ի։ ա զմզուքն ե ր ուն վրայ կը նայէի ար. 

համ ա բ հ ան քո վ ։
Արդէն ոտանաւորներ կը մրոտէի, ու Հեռադիրներս լոյս
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կը տեսնէին տպագիր։ Ալ ի՛նչ կրնային ունենալ դպրո
ցական շարագրութ իւննե ր ը» • •

Անցան տարիներ։ Անցա՛՛ն ու տրորեցին հոգիս։
Երկու աշխա րհ+սմա րտերու վիչտԸ նստած է իմ ս եր ունդիս 

մ արգոց հոգ իներուն մէջ,
Երջ^ն իկ ա ր ելած ագ մ ր չհամբուրած' կը զգամ վե ր ջա- 

լոյսներէն բարձրացող յոգնութեանց թախիծը» »•
Հիմա ուրիշ ա շՒ արհ մը բացուած է հոգւոյս առջեւ։

Զ.ղՒլմՒ և գառն ութ եան աշխա րհն է ատ իկա ։
քՀզկտ ուած յ իշատակնև ր ու և ս րտազեղ գեղե ցկու թ եան ց աշ

խարհը։

Աշխարհը մանկանալու , աշխարհը համա խառն ուելու մեծ 
; ապրումներու հեռաւոր ձայներուն»»»

Զ՚սյներ' ծննն գավա յ ր ի եկեղեցիներու տխուր զանգակնե
րուն ։

Զա յն ե ր' հա յ ր են ի գեղե ցկութ իւնն ե ր էն բա րձրա ցող ցնծու
թեանց ։

Զ՛Ա յն եր' 1ոլքխ; ծփացող հոգինև ր ու ե րգև ր ուն ու անոյշ
ն ա յ ուա ծ բն ե ր ո ւն ։

Զ*ս յն ե ր' ծովէն ու լեռներէն հասնող խո րհ ր գաւո ր սէրե
րու ♦ • •

Ոլ երբ կը պակսի բեղի շնչող մայր մը՝ հայր մը՝ եղ- 
բ*ո յ ր մը կամ սիրախինգ բոյր մը՝ գէ թ իր ն ե րկա յութ ե ամբ 
ան ցե լա յոյզ իմացումներու սարսուռը սրտիդ մէջ կաթեցնող՝ 
այն ատեն առարկայ մը՝ պատկեր մը՝ երկու տող ղխ՝ կամ ման
կութ եան տա ր ին ե ր էն մնա ցած տետրակ մը կը դառնան աղաղա
կող պահանջ։

1*մս պիտի ունենար ուրիշ նշանակութ իլն ինծի համար։
Էս զայն պիտի սրսհէ ի գոլ ր դուր ան բով։ ^իտի պահէի ամ

րակուռ արկղի մը մէջ՝ իբրեւ թանկագին գոհար՝ ու ատեն ու
տեն պիտի վերցնէի' առանձն ութ եան մէջ կա րգա լու համ ար ջինջ 
ու թախծոտ ՝ խանդավառ ու երազկոտ ՝ այլ մանաւանդ կրակոտ 
իմ հոգիս։

Աետոյ՝ ար ցուն բի երկու կաթիլներ պիտի իջնէին անոնց 
խոնարհ և դեղնած թերթևրուն վրայ։ Ո*- առանձն ութ եան 
որպէսղի ուրիշներ չտեսնեն զիս խոցող խորունկ վիշտը՝ պիտի 
զետեղէ ի գա րձեա լ զայն Ւր տեղը՝ կրակոտ համբոյր մը դրոշմած 
անոր վտիտ էջևր ուն։

ճակատագիրը ըրաւ այնպէս ՝ որ ես զրկուիմ այս մեծ վա- 
յելքէն,

Հոգիս մեծ պարապ մը ունի հիմա։ Մանկութ իւնս խոյս

«ԱՄԷ՜ՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» 1!1|||||||||||||||||111հ1!11!!11!111111|111111111111!11111111111111111111111111111111111(

֊ 72 ֊

Fonds A.R.A.M



!1111111111111!1111111111111111111111111|||||||||||111!11111111111111111111111111111!1111111111111111111111) ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

կուտայ ինձմէ ։ Ար ցուն րով կը դիտեմ զայն։ Լուսաբաղձ ու ան֊ 
մեղ այդ թ իթևռն իկըք որ կը կոր սուի անջրպետին մէջ^ կապոյտ 
երազի Ը ^‘Անդո յն ։

Եթէ ունենայի մանկութեանս տետրակները^ պիտի պահէի 
զանոնր այդպէս։ Ո*- մահուանս °ԸԸ) (եթէ ճակատագիրը ու զէ ր 
ՈԸ կարենայի կտակս ընելյ^ այդ տետր ակներ ու ծրարը պիտ Ւ ձԲ֊ 
գէի արեանս ճամբով հետրերէս եկողներուն։

Կը ց*ս*-իմ որ այդ սփոփան րը պիտի չտրուի ինծի։

★* *
Մ անկ ութեանս աղո ւ ո ր տետ րակներ դուր ե ր ջա նիկ

կեանքիս աղո՛ւ, յիշտտտկնևր ։ Առաջին մեղրը իմ հրաբորբ զե
ղումէ, երուս • այժմ ես ձեզ կը դիտեմ թուղթի դէզերուն լիրայ 
սերունդի մը՝ որ հեռու իր հայրենիքէն , կ՛ապրի հանգիտու
թիւնը ի'մ սերունդիս մանկութեան ։

ք»ր ապրումներուն ընդմէջէն այսպէս կը տրուի ինծի վա
յելել իմ մանկութիւնս յիչծցնող անմեղութեան, նուիրումի և 
արագ ու մեծ յափշտակութեանց հասարակաց խայտանրները։

Ատոր համար ևս շնորհակսՀ լ եմ րեզի ? Հա՛յ Գպրոց։

ԸՍՈՒԱԾ-ԼՍՈՒԱԾ

Մէկ տարուան ընթացրին հարստացող մարդը պէտր պի- 
ա ի ԲԼԼաՐ կախել տասներկու ամիս արւաջ։ • Առաջին անդամ 
խաբուելուդ սխալը րուկդ է։Արկրորդ անգամ խա բուե լուս սխա
լը՝ իմս։ % Գեղեցկութիւնն ու տգեղու թի ւնը կ՝անհետանան ծե
րութեան խորշոմներուն տակ։ Առաջինը կը կորսուի^ 1է1,^է եր— 
կըսըդը կը պահուըտի։ • վ^ան ի10 միլիոն բառ. արտասանեցիր 
կեանքիդ մէջ, Շէյքսփիրի , Կէօթէի և -թանթի ըսած բոլոր բա֊ 
ռե ր ը ըսիր։ Միայն թէ ուրիշ տեսակ չարեցիր զանոնր։ • Երբ 
բարեկամ մը ր^զ լրէ ի՛ ր դժբախտութեան ընթացրինք նոյն֊ 
րան ապացոյց կուտայ որ չէ եղած իսկական բարեկամդ^ որրան 
պիտի տար, եթէ լրէ ր վ^զ րո' ւ դժբախտութեանդ մէջ» % Երբ 
յաղթանակը մօտիկ է ու վերջին քաԱԲ առնելու համար վատու
թիւն մը գործել անհրաժեշտ է, Հ֊ընծլը դժուար կուղայ^ այնպէս 
չէ^ ։ • կարեկցութիւնը ? ծրբ անոր չ՛ընկերանար անսահման սէր
մ ը) աւելի մեծ վիչտ կը պատճառէ ? րան ա րհամա րհան րը։
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Գրեց ԲԻԻՋԱՆԳ ԿՈ-ԱՆԵԱՆ

ԲԻԻՋԱՆԴ ԵII-ԱՆ ԵԱՆ

Ցանկութեանս ծարաւը կը 
ծեծեն աղի ջու-րերը կարօտիդ։

Փախջող ու միշտ վերա֊ 
դարձող հրաւէրներուն մէջէն 
դուր կը ճդնիմ սեւեռել մար֊ 
մինդ ապստամբ՝ — ինջպէս մար֊ 
մար մը անյոյզ, բայց բիւրև֊ 
դարած իր թելադրանքին մէ^
■կայուն.— մ արմ ին դ' որ ցան֊ 
կու թ ևան ս հովերուն մ էջ ամէն 
պահ կ* ա յ լա կե ր պո ւ ի , հոսելով 
ու ոստնել -լ մէկ դա շն աւոր ու֊ 
մ էն միւսը, գրգռելով ախոր֊ 
ժակներս արդէն բո ր բո քած , 

նետելով իր կէոր ^այտք^[յու^ 
բոցէ լեզուակները միսերուս 
մէջ ? և. մ թ ին ու մ շկոտ խո֊ 
րութիւններու թովջանքին ձր֊ 

դողական օղակներովը քւսչ^էո1Լ 
դիս վաԸ՝ խեն֊
թութեան ։

Ալ այս տուայտանքին մէջ անդադր ում? խաղաղութիւնս 
կորսնցուցած, ինջպէս հոգի մը անիծ ուած և բնակուած դեւև֊ 
քով՝ կը տատանիմ ջուրեբու վրայ մոլեգին։

Այնքան մօտ ես հիմա, որ եթէ թեւերս երկարեմ պիտի 
գրկեմ քեզ, սակայն, գիշերուայ յոյսերուն նման, թէեւ այն֊ 
քան մօտ, տա րածութ իւննե ր կը բաժնեն մեզ ընդմիշտ,— դե֊ 
տեր եռացող ծծումբի, վիշապներ դարանակալ և անքակտելի 
կա խ ա ր դան քը Մ եծ Եր ազին' միշտ անհաս ։

Ալ ահա, Տեսիլ հալածող, դարերը պահեր են կարծես, և 
մահը' պարտուած։ Պայքարն այս' անցաւոր մարմնիս մԷՀ. չէ,ա.ւլ 
հոգիիս խռով, որ սարսելով իր նեղ սահմանները, սիրոյդ զգե-

3։ ւծ թեւերը ամենազօր , բարձրացած՛ է անմահութեան ոլորտ.
նևրուն մէջ և. կը ծևծէ դռներն անհունին։

Երբ օր մը, լյչևն ք անօթներն այս շբեզ, ո ր ոն ց վրայ
վւառ՚ըի նշանագիր տ բձանադր ութ իւնն ե ր և քանզակնևր պիտի 
մեան յաղթանակի, և. ի յն ան ամբարտակները մեզ այս երկրի
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ււաււււււււււաւււււււււււււաււււհ1հ^^ գրական աշխարհ

էԼ[էայ բաժնող՝ պատրւ^ւն թուխպերը տխրութեան և էոյսն յան
կարծ գրկէ մեզ իր թեւերուն վրայ՝ պիտի ճախրենբ գէպի հայ
րենիքը աբեւնեբուն և անոնը կոյս բոգերուն մ էջ պիտի թ ըբ֊ 
ծըւինբ համօրէն' գի մ'ան ա լու համալյ ժամանակի գրոհներուն և. ? 
թէեւ երկու էութիւն՝ բայը միաըած՝ Լ[11113Ոէ՜3Ւն) համա
գոյակից և յաւէտ անբաժան ՝ պիտի գաղթ են բ աստղէ աստղ՝ ան- 
գունգէ անդունդ ՝ մթնոլորտ փոխելով՝ պիտի յած ին բ կայքե
րու մ էջ կապոյտ՝ ազատ ու ծփուն՝ երջանկութեան' անպայ- 
մաքն ՝ անգաւ երջանկութեան ծիրկաթինով պաբուրուած ՝ տիե
զերական հոլովոյթին դարձած մէկ կչո֊ոյթը գաշնաւոբ ♦ • •

Մ ին ջ սյյր1'^ մնաս բար ո վ, Տեսիք անբաժան» • •
Մինչեւ. սրբազան ոլահը՝ մօտիկ կամ հեռաւոր՝ երբ պիտի 

միանանբ երբեբ չբաժնուելու համար այլեւս։
Մինչեւ օրն այդ վերջին՝ իբրեւ նշան մեր սիրոյն և ուխ

տին անդրդուելի՝ ահա՝ յաւեբժութեան դրան վրայ բանգակեըի 
մեր անունները լուսէ՝ սրտի մը կարմիր գծով շրջանակուած ՝ 
որուն մէջէն ՝ թափանը իկ ու տրոփուն՝ կք ան ըն ի բոըէ նետը ա- 
րեւնե բ ու ճառագայթ ին ՝ աբըունբիս ՅօրԼո1Լք1 ոՀե ուած »՝հ •

Անաս բա ր ո՜վ՝ Տեսիլ Անմոռաը՝ մնաս բարով մ ին չեւ կըբ*~ 
կին տեսութիւն» »»

Աղեքսանդրիա, 1955 ԲՒՒՋԱՆԴ ԿՌԱՆեԱՆ

ԺԱՄԱՆԱԿԸ ՄՏԵՐ է ՄԱՐՄՆԻՍ ՄԷՋ’ *
(ք*ամանակը մտեր է մարմնիս մէջ՝— թափ կուտայ բեռ֊ 

նաւոբ ծառե բուն ՝ կ1 իյնան պտուղներն հասուն»» •
ձանձրոյթ ին լաճեր ր գանկապատէն ըատկե լով ՝ կը գողնան 

ղանոն բ ու կը լեընեն ՝ պահ մը՝ փողողները բոլոր՝ բո յ րովն ա- 
նոնը հեշտին։

Ամէն ամառ. ՝ կը կրկնուի խաղն այս դաժան ու պտուղները 
հետզհետէ կը պակսին ։

Էլ ամառնային գոռ նուագներուն մէջ տակաւ կը սահին 
ԺՀաղը բ ու մելամաղձիկ ջութակներն աշունի։

Փոթորկումներն ամեհի՝ հանդարտելով^ կը միտին դ֊էպի 
լճաըումնե բ զմա յլիկ, ճդեե լով պահել անեղծ' լոկ անդրադարձումն 
իրերուն՝ զի ստեղծագործ խ են թ ութ իւնն ևր ը կը մեկնին արդէն։

եւ ափս ոսան բներ՝ իղձեր չի բ ագո րծ ուած ՝ մեկնումներ ան
դարձ կը պա ր տկու ին ժպիտներու տակ բիչ մ ը տխուր՝ համա
կերպումի ամուլ աչբերու ն մէջ խ ոնաւ ։

Ու կ' երգես կրկին կեանբը՝ արուեստագէտի մը նման՝ ո- 
բուն էութենէն փ ախած է մ ո գա կան կշռոյթնեբու թափը երբեմ-
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Ւ սս

նՒ, և որ ուն ա^ա^յ^երր.. ծանրացած են նոր ղեղոււ/1ւհրու վւըթ֊ 
թ ում ին դէմ յան դիման •

մ*ամ ան ակը մ տեր է մ ա րՏ/Լիս ձ. թափ կուտայ բ հու

նաւոր ծաո֊ևրուն • • , ? -

Աղեքսանդրիա, 1955

ԻՆՋՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԲԻԻԶԱՆԳ ԿՌԱՆԵԱՆ

^ա>Հ. ֊/>Հա Նօ Տաբռ֊Հ /(. աշք. '

Հ Հէ֊րքՀՀ?՝"-* /ր /է/(Հ֊^Ն/հ/՜'1’՜
քաք^^Հ ,ր հքէ -"ՀՀ֊ °ք^ >

ՄԵՐ ԿՈՎՄԷ.— Բիւզանդ Կռանեանի (Չեքինեան) գրական խառ֊ 
նըւածքը կը նամապատասխանե երբեմն իր բնատուր, կրակոտ խան- 
դավառութեան եւ երբեմն ալ կը նեռանայ անկե, դարձնելով գալն 
իր իակումներուն մեջ սուգուած կամ ինքն իրմով վերացած բանաս
տեղծ մը, որ իր նոցին կը կարդայ կամ իր զգայնութիւնները կ’երգե 
թաւշային կշռոյթով մը: Բանաստեղծ ըսինք, բայց չըսինք թե բացա
ռապես արձակագիր քերթող մըն ե ան: Այդ արձակագրութեան մեջ 
սակայն ներկայ ե արուեստը իր կարելի յղկումին ու գեղեցկութեան 
մեջ: Արուեստ մը" ինքնատիպ իր խորքով, ոնով ու արտայայտութեան 
ձեւով, ոչ այնպես անմատչելի կամ անմարսելի, եւ նեռու ճապա
ղելու փորձութիւններեն: Հատու են իր դատումները, սուր* իր զգայ- 
նութիւնները, վնիտ* իր ստեղծագործութեան ակունքը: Աննատակա- 
նութեան մը դրոշմը կը կրեն իր քերթուածները: Կը կրեն, նաեւ, 
բռնազբօսիկ ամեն ճիգե ու դիմակաւորումե զերծ անկեղծութեան 
շեշտը — եական տարրը* մուսաներու մտերիմ բոլա* նոգիներուն:

Երիտասարդ ե տակաւին եւ պատկառելի վաստակ մը չի ներ
կայացներ իր ստեղծագործութեանց ամբողջութիւնը: Բայց բանա
ստեղծ մըն ե, որ օժտուած ե աւելին տալու կարելիութիւններով: Եւ 
այդ աւելին պիտի ունենանք անկասկած ժամանակի ընթացքին:

Բանաստեղծի քերթուածներէն փունջ մը նրատարակուած ե 
1948-ին, Գանիրե («Կեանքը մերն ե նիմա» — 124 եջ, 62 քերթուած, 
գրուած’ 1936—1948 թուականներուն):

Բիւզանդ Կռանեան, բացի իր բանաստեղծական շնորնեն ունի 
նաեւ նրետոռական ձիրք: Ուսուցիչ ե եւ գծագրիչ, միաժամանակ: Կը 
մնայ Աղեքսանդրիա, ուր, մինչեւ անցեալ տարի կը վարեր Պօղոսեան 
Ազգ, Վարժարանին տնօրենութիւնը:
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ՊԱՐՏԷԶ 1ԱՅՐԵՆԱԿԱՆ
Գրեց ԱՐՍԷՆ ԱՃԷՄԵԱՆ

Մեր պարտեզին մեջ իմ պապթս ծիրանի ծաո մը տնկած եր, 
Պտուղներն իր անուշաբոյր, տեսքն ունեին թորթ արեւուն,
Բուրմունքն անոնց կը յիշեցներ առագաստի նարսները մեր,
Եւ նամն անոնց մեզ պարտեզ են կ՚էսռաջնորդեր արքայութիւն:

Մեր պարտեզին մեջ իմ նայրթս խնձորենի մը տնկած եր,
Մաղիկներուն անոր քնքոյշ բուրմունքին պես թոյր չեմ առած, 
Պտուղներուն անոր նամեղ նայուածքն ըսես’ նրա'շք օրննաթեր,
•Բու նոգիիդ պես կ՛ուզեիր պաշտել զանոնք իբրեւ Աստուած:

Մեր պարտեզին մեջ իմ մայրըս տնկած եր մեկ սալորենի,
Ի տես անոր, կարծես զիրկս եր սիրած ազջիկըս նայրենի,
Միջուկն անոր պտուղներուն՝ նամակ կաթ եր, մեղր ու զինի,
Հազիւ նըպած ան շրթունքիս, ա'լ իմ սրտիս տերը չեի՜...

Մեր պարտեզին մեջ եզթայրըս տնկած եր մեկ տանձի մեծ ծաո, 
•Բա՜ղցր եր ինչպես նարսանիքը նայրենական մեր տուներուն,
Բազում օրեր կը պանեի միրգը անոր արեւավառ,
Ինչպես աղջիկը գիւղական կը պանե կոյս ծոցն իր սիրուն...

Կը սիրեի' որպես հոգի եւ կամ ընկեր մը թանկազխէ,
Ընկուզենի՜ն, թա՛լն ու կեռա՛ս, խազոզանիւթ թու՜թը ճերմակ,
Եւ նշենի՜ն, ծա՜ռը դեղձի՝ նման Տիգրան Մեծի թազին,
Եւ ծաղիկնե՜րը մեղրաթոյր' ուռիներու շուքերուն տակ...

Պարտեզը մեր, մեզի ճամար աշխա՜րն մըն եր, երկիր մ՚ամթողջ,
Հոն կը ծաղկեր նաեւ խոնարճ մանուշակը, ծո՛վ բուրմունքով,
Հո՛ն' յակինթն ու կապուտիկը եւ վարդերը նորաբողբոջ,
Եւ նոն' նարսնուկը ժպտերես, նամեստազզեստ շուշանին քով:

Մեր պարտեզը տաճա՛ր մըն եր շինուած սիւնով սօսիներու,
Անոր մեջեն կ՛անցներ առուն, յստակ' ինչպես արծաթը նոր,
Եւ բոյսերը նազար տեսակ, մեղուներն ալ եզ կամ արու,
Սրոնց պա՛րսն եր աշխատանքի մատեան մը թանկ, խորնրդաւոր...

Եւ այդ պարսին աշխատունակ — խորճուրդ խորի՜ն — ձայներ տուող 
՛Թռչուններուն մեր բազմազգի եւ գեղեցիկ' ճանգե՚սն երգի...
Եւ այդ պարսին ճանդիսաւոր շարժումներուն ժիր մասնակցող 
Նղրիթներուն միանուագ ձա՜յնը, ձա՜յնը պատարագի...

★* *
Ափսո՜ս... Դաժան եւ վայրենի ձեռքեր ըրին զայն աւերակ,
Եւ մենք եղանք թափառական գորշ ափերուն, որբ ու անտեր, -
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Սակայն, ո՜վ Յոյս չքնաղագեղ, դուն չես պաներ դււներթդ փակ, 
Դուն կրկին մեզ Տո'ւն կթ կանչես, կուտաս Դարձի քո նրաւեր:

Արարատի թագթ գլխիդ օր մթ նորեն կուտաս մեզ ձայն,
Ա՜ն, այն ատեն դարձըն ե մեր, անտարակոյս, գանգուածայի՜ն,
Եւ այն ատեն մենք վերստին կը կերտենք շեն գիւղ ու ոստան,
Եւ այն ատեն մենք կ՚ունենանք նո՛ր պարտեզներ դրախտային...
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ՄԱՒՐԻՏԵՆԱԿԱՆ ՏՍ.Ղ.ԵՐ
(Արաբական գրականութիւն ժ՝. գարուն Սպանիոյ մեջ)

խանձերէ աւելի սպիտակ 1ւ աւելի ուռած քան էմ ի֊ 
լքին վրանները՝ ծիծերդ՝ ով սիրուհիս՝ իմ սիրոյս վը֊ 
րա ններն են•*♦

Երբ ^է*? բս մազերուգԳ մէջ կը ծածկեմ և
նայուածբգ կը փնտռեմաչբերդ այն երկու աստղերն են ՝ 
որոնբ կը լուսաւորեն բուրումնաւէտ գիշերը ? ուր կը 
նուա ղիմ ես ։

Եթէ օր մը՝ ո վ սիրուհիս՝ իմանամ որ ուրիշ մը 
բնա ցած է մ աղե ր ուդ մէջ և. աչքերդ լուսաւո բ ած են դէմ֊ 
քյը այրէ ան իծուած ին՝ ո չ դաշոյնս պիտի բռնեմ ? ոչ ալ 
թոյն պիտի գնեմ , այլ պիտի կանչեմ բերծէներս ու պի֊ 
տի երթամ կրենատայի Համ բուն այն կէտը՝ ուր առաջին 
անգամ ժամ ագրուեցան բ։

Ու հոն ՝ յաւիտենութեան համար պիտի թաղեմ այն մե
տաքսէ թաշկինակը՝որ իմ արցունքներս ծծած պիտի ըէէայ։

____________ ՄՈՔԹԱ.Ր ՊԷՆ £ԱԻԷՊ

Ե ր ր ս ի ր ուհ իս երեւայ հարսանիբին գիշերը՝ կ' ուզեմ 
որ Մարգարէին դրօշակին պէս կանանչ շր ջազգես տ մ ը 
հագած ԸԼԷայ։

Ս պասուհ ինե ր ը պիտի չթափեն ծաղիկներ ու արմաւ֊ 
ներ ս ա լաքա ր ե ր ո ւն վրա յ ՝ որովհետեւ տեսնել կ* ուզեմ ? 
թէ մարմարը պիտի չսա րսռա* յ իր ոտ բե րուն տակ։

Երբ սիրուհիս երեւայ ինծի հա րսան իբին դիշեր ը՝ 
կհուզեմ որ գոցեն ջրցայտ,քԸւ ո Րս{էսզի աւելի լաւ կա֊ 
րենամ լս^Լ սրտիս երգը։

Եւ ե ր բ սիրուհիս իր թեւերը պիտի բանայ ինծի՝ 
սպասուհիները պիտի տանին ճրագները՝ թայց ես տակա֊ 
Լք,ն պիտի շլանամ լոյսևրէն, ՕՍՄԱՆ ԽԱԼԻՖԱ

- 78

Fonds A.R.A.M



«>«ււււււարւււ*տւււււտաււաււււււտւտււււ1ատււււււօւ՚-օ» ոտոււհատււէււ^աււււօւաււււատւււււատււսաաւս<«ւ*ււէւաօււււււտաււււտւ«»ս1ա*»ււատ>ււււաոււււ*օ>ձլ

ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ I
■ I^ււււտա!ւււա*ււււաոււււ»աււււ^տււււ>>աււււտաւււտաւււ*ոււււտաւււաաււաաււււաաււււ^աււ>*>տււււ*տւււ)*տււ<ւր*««ււււտտտտւ>ւ>«^> (■ււստօաւտուա»
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ԷՋԵՐ ԽԱԼԻԷ ՃԻՊՐԱՆԷՆ

ՄԱՐԴՈՒՆ ԵՐԳԸ

Թարգ. Մանտր ար Մեր ընԱերցորլներոսն կր ներկայացնենք փու,նջ Մը Լիբա_ 
նանի քյան՜ճարեց զասկին’ Մեծանոսն բանաստեղծ ես իՄաստասէր խալիլ ճիպ. 
բանի արձակ քեր Աո սա ծներ էն, ՄտածոսՈներէն ես այլ պատՄոսածքներէն: Էն_ 
Աերցուլբ, խալիլ ճիպրանի Մասին զրոսԱիսն Մր պիտի գ֊տնէ այս բաժնի <Գրա_ 
կան քյաստատոսմներ» Մասին Մ էջ, 30—40 էջ անւլին:

ԽԱԼԻ Լ ՃԻՊՐԱՆ

ծ" էի,
Խ- եմ,
Այգպէս ալ պիտի Ըէլաէ^ 

մինչեւ վ աիյճան ը ժամանա ՀԻ*,
Որովհետեւ, անվաիյճան եմ

ես է

էքս ճեղքեցի անհուն ին ըն- 
դ.արձակ տարւսծութ իւնները ? 
թռայ երեւակա յոլ թեան աչ֊ 

իյա րհԻ* մԷՀ. և մօտեցայ լո յ ս ի 
շրջանակին ? բարձունքի վրայ։

Ու- տակաւին տե՛ս զ Ի" նիւ֊ 
թին գերի։

Ա*տիկ րրի Կ ոմփ իւկիոս ի 
ուսուցոււքնե ր ր , լսեցի Պրահ
մայի իմաստութիւնը և նստայ 
Պւււ-տտային վ>ովը) հմտութեան 
ծառին տակ։

Տեք ս գԻ ս հիմա տգիտու
թեան և անհաւատութ եան հետ 
պայքարի մէ^։

Եղ-«յ ես Ս ին ա յ ի վրայ, երբ, Տէրը Ինքզինքը ցոյց տուաւ 
Մով սկսին։ Աո րգանանի մ օտ տեսայ ես 'է/ա/լս վ ը ե ց ի ին հրա> բնե
րը։ Աետինէի մ էջ լսեցի Արաբիոյ Առաքեալին խօսքերը։

Տե'ս թէ հիմա կասկածի գերին եմ ։
Տեսայ ես Ոաբելոնի զօրութիւնը և. էք գ իպտ ո ս ի փառքը և 

(Հունաստանի մեծութիւնը։ Աչքերս կանգ չեն առներ անոնց 
գո րծե րուն պզտիկութեան և. խեղճ ու թե ա * վր ա յ ։

‘քյսաայ էյնղորի վհուկին, Ասորևստանի քուրմե րուն 1ւ Պւս—
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ղեստ1ւն^ մարգարէներուն հետ և. ջեմ դա դր իր երգևլէ ճշմար֊
տութէււնրէ

Սորվեցայ հնդկաստանէն եկած իմաստութիւնը, վարպետ 
դարձայ .արս/բական սրտէն բխած բանաստեղծութեա ն մէջ և 
ունկնդրեցի Արեւմ ուտքի մարդոց երաժշտութիւնը։

Ու տակաւ ին կոյր եմ և. ջեմ տեսներ, ականջներս խ ցուած 
են 1ւ չեմ լսեր։

կրեցի ան յադ տ ի րակա լնե րու ցրտութիւնը, զգացի բ/ւնա- 
կալներու ճնշումը և հզօրի ստրկութիւնը։

Այնու ամենայնիւ ուժեղ եմ , օ րե ր ուն հետ կռուելու համար։
Այո բո լո ր ը լսեցի և. տեսայ, բայց տակաւին մանուկ եմ ։ 

ճիչղն ըսելով^ պէտք է լսեմ ու տեսնեմ ե ր իտասա րդութ ևան 
գործերը, պէտք է մեծնամ, կատարելագործուիմ և վերադաս.֊ 
նամ Աստուծոյ ։

Ե" էի,
Ե>- ևմ,
Այդպէո ո։լ պիտի բլլ,Ամ մինջեւ վախճանը ժամանակին։
Ո րովհետեւ ա նվա խճ ան եմ ես ։

Ո'Վ. խԵՂ_ճ ԲԱՐԵԿԱՄՍ
Ո՜վ ՈՐ ծնած էիք վշտի կոդնխմը մէջ՝ մեծցած'

դժ բախտութ եան ծոցը ե. ջափահաս դարձած արգելարաններու 
մէջ, դուք որ հացի ձեր կեղեւը կ’ ուտէ ք հարւա ջանքով և կը 
խմէք ձեր պղտոր ջուրը արցունքներով ու լացով։

Ո՜վ զինուոր, որ մարդուն անողոք օրէնքով դատապար- 
տըւած ես լքելու կինդ՝ զաւակներդ և. ազգականներդ, որպէսզի 
երթաս մ ահուան դաշտ ը , ընշա քաղցու թ եան սիրոյն, պարտակա

նութեան դիմ ա կին տակ ։
Էլ դուն՝ բանաստեղծ, որ կը մնաս առժամաբար' ծնած 

երկրիդ ^էջ, անծանօթ' շրջապատին մէջ անոնց, որ քեզ կը 
ճանջնան և. ին քնագոհ' պատարւիկով մը և. մելանի ու թուղթ ի 

բեկո րնե րով ։
Ո՜վ բանտա րկևա լ, նետուած խաւարին մէջ փոքր սխալի 

մը համար, մեծցուած անոնց կողմէ, որոնք ջ՚որիքը մրցման 
հանած են չարիքին դէմ և աքսորուած անոնց կողմէ, որոնք 
կ՛ուզեն բարիք ըեել ապական ութ եան ճամբով։

Էլ դուն , դժ բախտ կին, որուն Աստուած գեղե ցկուիՅ իւն 
շնորհեց, որուն վրայ ինկան աչքերը գարուն եր իտասա րդնե- 
րուն, որոնք հետապնդեցին քեզ, փորձեցին քեզ և աղքատ ու֊ 
թևանգ տիրացան ոսկիով» էքանձնոլեցար անոնց և շքուեցար'
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թ չուաո֊ութ եան ու ամ օթի ճանկե րուն մէջ գողս։ ցող որսի պէ ս ։
Դուք, իմ սիրելի տկար էակներսդ դուր զոհերն է ր մար֊ 

ղոց օրէնքներուն։ Յուսահատութեան մէջ էք ե. ձեր յուսահա֊ 
տութիւնը պտուղն է Կզօրի անարդարութեանդ տիրակալի նեն
գութեանդ հարուստէ։ ճն շումէ։ն 1ւ հեշ տասէրի եսասիրութեան։

Մի' յուսահատիք։ Որովհետեւ աշէսարհի ան ի ր աւութ իւնն ե- 
րէն, նէււթէնդ ամպերէն 1ւ օղէն ու բո լո ր բանևրէն անգին կա յ 
Ոյժ մր , որ արդարութիւն է 1ւ գութ և սէր և կարեկցութիւն։

րէուք նման է ք շուքերու մէջ մեծցող ծաղիկն ե ր ուն։ *(Հըն—
'£ոյ1 զևփ իէ-ո-ն ե ր պիտի անցնին ու ձեր կա ր օտութ իւնն եր ը պիտի 
տանին արեւուն և հոն պիտի է,,էէվ^էքք^ հա ճևլի կեանք մ ը։

^ո^ք նման էք ձմե ռնային ձիւներու ծանրութեան տակ 
ծո֊ած մերկ ծառ֊երուն։ (Հայց շուտով պիտի գայ գարունը հագ- 
ուեցնելու ձեզ թարմ ու կանանչ տերեւներով։

ճչմ արտոլթ իլ.նը պիտի պատրլէ ձեր ա ր բուն յէն ե ր ոմն 
որ կը ծածկէ ձեր մպիտը։ իլ. ես պիտի ալ^ունեմ ձեզ՝ եղբայր֊, 
նև՚րս դ և. ն ուա ս տա ց նեմ ձեզ Հնչողները։

ԵՐԳ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ
&</ սիրոյ աո֊աջն ո րդն եմ ?
Ես հոգիին գինին եմ ?
Ես սրտին սնունդն եմ ։

Ես վ*սրգ մըն եմ .
Ես սիրտս կը բանամ ա ր եւածագին • կոյս մ ը կը էս լէ զիս , 

‘կը համբուրէ և կը սեղմէ իր կուրծքին ։

Ես Դք անկութևան բնակարանն եմ
Ել հրճուանքին ակը։
Ես հանգստութեան սկիզբն եմ։

Ես ժպիտ մ ըն եմ կոյսի մը չրթներուն վրայ.
Ե ր իտասա րդութ իւնը կը գիտէ զիս , անոր Էսոնջէնքը կը 

‘մոռցուի և. անոր կեանքը կ՛ըլրսյ բեմ մը վսսղցր երազներու։

Ես բանաստեղծին երեւակս։ յութ իւնն եմ
Եւ ա ր ուեստագէտ ին ուղեցոյցը։
Ես ուսուցիչն եմ երաժշտագէտին։

Ես նա յուած քն եմ աջքին մէջ մանուկի մըք

Տ.որ Հը դՒտէ .րնքք՚յւ մ։սյր մր>
Անոր աո֊ջեւ նա կ'աղօթէ և կը փառաբանէ ղԱստուած ։

Ես երեւցայ Աղամ ին Ե՚-^յի^1 պատկև րով
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&*- գերեցի զայն։
Էյս յա յտն ո ւ՜ե g ։ս յ Սողոմոնին իր ս իրելիին ^էջ և- զ,սյե 

դարձււււյքւ բան ա ս տ եղծ ու իմ աստուն։
Էքս ժպտեց այ Հե լեն այ ին 
էքւ Spոի՚՚՚դ՛"^1 կործանեցաւ։
Էքս թագագբեցի ԵզԷոպատրան և. խաղաղութ իւն ը տիրացաւ

*Լյեղոսին ։

Էքս ճակատագրին պէս եմ»
Այսօր կը կառուցանեմ
Վյաղը կը վտանգեմ ։
Էքս Աստուած եմ y
էքս կ* ողջն ցն եմ և. կը մեռցնեմ ։

Էքս աւ ելի թեթեւ եմ քան մանուշակէն հառաչ մ ը ? 
էքւ աւելի զօրաւոր1
էքս ճշմարտութիւն մըն եմ , ո" վ մ՛՛՛րգիկ) այո' > ճչմար֊ 

տութիւն մը։

ԱՒԱԶ ԵՒ ՓՐՓՈՒՐ
Անգամ մը միայն համր գարձայ^ երբ մարգ մը հարցուր 

ինծի*— (.(.Ո®վ ես գունէն

Ափինքսը միայն մէկ անգամ խօսեցաւ և. ըսաւ*— ((Աւազի 
հատիկ մը անապատ մըն է և. անապատը աւազի հատիկ մըն է* 
և. հիմա լռեն ք բոլորս նորէն։^ Էքս լսեցի Ա ւի ին քսը * բայց չհաս֊

կըցայ։

Այժմ պէտք է ամ բոզլացն եմ ինքզինքս։ P'ujg ի^չպէ^ս 
պիտի ընեմ, եթէ ՀչԸՀԷ՚՚՚մ՝ վրան ուշիմ կեանքերով բն ակուած 
մոլորակ մը։— Այս չէ® tu մ էն մարդու ձգտումը։

Երբ Աստուած նետեց ղիս՝ խ ի՜ճ մ ը 5 այս տարօրինակ լճ ին 
մէջ, խռովեցի անոր մակերեսը անհամար շրջանակներով։ fiiujg 
երբ խորերը հա սա յ, հանգա րտեցայ բոլորովին։

Աուշը հանդիպում ի ձեւ մ ըն է։ Աոռացումը ազատութեան 

մէկ ձ եւ ը ։

Ա* իջ^ցը մ ի^ց չէ երկրին և. արեւ ին մ իջել մէկու մը հա֊ 
մար՝ որ կը նայի Ծիր-Կ ա թ ին ի պատ ուհանն ե ր էն ։
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Ո վ Աստուած ? գարձուր ղ^ւս աււիւծ ի մը որսը, ճագար 
մը ի'մ որսս գա րձն ե լէ աուա^։

Ո շ ո կրնսյյ արշալոյսին հասն ի լ, եթէ չէ անցած գի֊
շերուան արահետէն ։

Ինջպէ* ս կրնամ հաւատ քս կորսնցնել կեա ն^ի ա րգարու- 
թհան հանդէպ, և ր բ փետուրներու վրայ քնացոգնևրուն երազ֊ 
նևրը աւելի գեղեցիկ , քան երազները անոնց , որ հողին վը֊
րայ կը քնանան է

(Հարման ալի է,— կարգ մը հաճոյքներու ըղձանքը ցաւիս 
մէկ մասն է։

Ջեմ գիտեր բովանդակ ճշմարտութիւնը։ թայց խոնարհ 
եմ տգիտութեանս աո. Լեւ և. ատոր մէջ է իմ պատ իւն ու վար
ձատրութիւնը։

Ականջ մը տուր ինծի և ես քեզի պիտի տամ ձայն մը։

Գրականութիւնը միւս անձի մասին այն չէ ինչ որ ինք 
կ* ըս է ձեզիյ այլ այն' ինչ որ չի կրնար ըսել։ Հետեւաբար, եթէ 
կ՚ուզէք զա յն ճանչնալ, մտիկ ըրէք ոչ թէ իր ըսած ին , ա յլ իր 
չըս ած ին ։

Ըսածիս կէս ը անիմաստ է. բ՚սյց կ*ըսեմ, ոբպէսզի միւս 
կէսը կարենայ հասն ի լ քեղի։

Ա1 են ութ իւն ս ծնունգ առաւ, նրբ մարգիկ գովեցին իմ 
խօսուն սխալներս և պա րս ալե ց ին լուռ, առա քին ութ իւնն ե ր ս ։

ԵթԼ ձմեռը ըսէր' ՀԼգարունը սրտիս մէջն է$ , ո*վ պիաի 
հաւատար ձմրան։

Եթէ իրապէս բանաք ձեր աչքերը 1ւ տեսնէք՝ պիտի գի֊ 
տէք ձեր պատկերները բոլոր պատկերներու մէջ։ Ե*- , եթէ բա
նաք ձեր ականջներ ը և լս է ք ? պիաի լսէք ձեր սեփական ձայնը 
բոլոր ձայն եր ու մէջ,

^ատ մը վա րգապետութ իւննե ր կը նմանին պատուհանի 
շրջանակի մը։ կը տեսնենք ճշմարտութիւնը ան որ մէջէն, բայց 
ան կը բաժնէ մեզ ճշմարտութենէն։

Որքա՜ն ազնիւ է տխուր սիրտը, որ զուարթ երգ մը պի
տի երգէր զուարթ սրտերու հետ։
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Հիմա պահուըտուկ իւաղանկ։ Էքթէ պահուըտիս սրտիս մէջ^ 
դժուա ր պիտի ջըլլայ գտնել կեզ։ քՀայց եթէ պահուըտ իս կմ լ 
պատեան իգ ետեւը, մարդ պիտի ջկրնայ գտնել կեզ։

Կին մը կրնայ իր գէմ կը կօղարկել ժպիտով մը։

Ամ էն վիչապ կը ծնի Ս • Գէորգ մը, որ կը մորթէ զա

թան ա ստեղծ ութ իլն ը արտայայտուած գաղափա ր մը չէ։ 
Երգ մ ըն £, որ կր բարձրանայ արիւնող վէրքէ մը կամ ժըպ~ 
տարող բերն է մը։

թանաստեղծ ը գահընկէց թագաւոր մ ըն է, որ նստած է իր 
պալատի մոխիրներուն մ էջ և կը ջանայ պատկեր մը ձեւել այգ 

մո խ ի րն և ր էն ։

Ներշնչումը միշտ պիտի երգէ* ներշնչումը բնաւ պիտի 

չբացա տ րէ ։

Մենք յաճախ օրօր կը կա ր գան ք մեր զաւակներուն , որ- 
պէսղի մե՛նք կարենանք քնանալ։

Ա' տածե լը' բանաստեղծութեան գայթակղութեան քարն է
մ Ւէտ։

Մեծ է այն երգիչը, որ կրնայ երգել մեր լրւութ իւնն և րը։

թնչպէ®ս կրնաս երգել, եթէ բերանգ կերակուրով լեցուն 
է։ Էէ ինչպէ՚՚ս կրնայ ձեռքգ օրհնութեամբ վեր բարձրանալ, 

եթէ լեցուն է ոսկիով։

կ՚ըսեն թէ սոխակը փուշով մը կուրծքը կը ծակէ, երբ 
երգէ իր սիրոյ երգը։ Այգպէս կ՚ընենք մենք ամէնքս. Այլա
պէս ինչպէ՞ս պիտի կրնայինք երգել։

Մարդիկ, որոնք չեն ներեր կիներուն անոնց փոքր սխալ
ները, երբեք պիտի չկրնան վայելել անոնց մեծ առաքինու- 
թ իլննե ր ը։

Երբ Հ_էք հասկնա ր ձեր բարեկամը բոլոր պայմաններու 
տակ, երբեք պիտի չհասկնաք զայն։

Երբեք պիտի չկրնանք իրար հասկնալ, եթէ մեր լեզուն 
եօթը բտռերու չվերածենք։
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ՊԱՏւրՈԻԱԾՔՆԵՐ

ՍԻՐՈՅ ԵՐԳԸ
Բանաստեղծ մ'ը, անգամ մը գրեց ս^րայ^ն ^րգ մը ? որ 

գեղեցիկ էր։ ^րեց ատկէ բազմաթիւ, օրինակներ և. Ղա *
նոնրլ իր բարեկամներուն և ծանօթներուն, այրեր և կիներ ? և. 
նոյնիւյկ երիտասարգ կնոջ մը, որուն մէկ անգամ միայն հան֊ 
գիպած էր և որ կ* ապ ր է ր լեռներ էն անգին։

Մէկ կամ երկու օր ետ՚ըը նամակաբեր մը եկաւ երիտա
սարգ կնոջ կողմ է և բերաւ նամակ մ ը։ Ե* ըս է ր ան նամ ակին 
մէջ»— ((^1 ը վստահեցնեմ յշհ զ , ո ր խո րապէս ազգուած եմ ինծի հա
մար գրած սիրոյ երգէգ։ Եկուր հիմա ե տե՛ս հայրս ու մայրս, 
ո րպէ սղի կա րգագր ութ իւնն ե ր ընենք) մեր նշանտուքին համա ր ։))

Եւ բան աստեղծ ը պատաս խանևց նամակին 1ւ ըսաւ անոր» — 
(էքՀարեկամուհի՛ս , գրածս սակայն սիրոյ երգ մըն էր' բանա
ստեղծի մը սրտէն բխած և երգուած ամէն մարդու կողմ է, լո
մէն կնոջ համար։'))

Ու կինը նորէն գրեց անոր և ըսաւ»— (Տլկեղծաւոր ու ստա
խօս' խօսրերու մէջ։ Այսօրուընէ մինշեւ մեռնելիք) օրս պիտի 
ատեմ բանաստեղծները, քո՛ւ պատճառովդ ։))

ՊԱՐՈԻ1ԻՆ
Անգամ մը, Պիրքսսշայի իշխանին պալատը եկաւ պարու- 

հի մը, իր ն ուագած ուն ե ր ո վ ։ գունուեցաւ պալատէն ներս և,

վինի, արՒ^գՒ ոլ ց իթե ր ի ^երաժշտութ եամ բ պարեց իշխանին 
աո֊ջեւ ։

Պարեց բոցերու պարը, սուրե ր ու և նիզակներու պարը, 
պարեց աստղերու և միջոցի պարը։ Ել ապա պարեց հովին մէջ 
թրւշող ծաղիկնե ր ու պարը։

Ապա, կանգ առաւ առջեւ ը իշխանի գահին և խոնա րհե ցուց 
մարմինը անոր առջեւ։ Եշխանը հրամայեց, որ աւելի մօտենայ, 
և. այն ատեն ըսաւ անոր»— (քԼ^ևղեցիկ կին, շնորհի և հևշտա նՔի 
-ղջիկ, ուրկէ** կուգայ քջու արուեստգ։ Եւ այգ ինշպէ^ս կը հրա
մայես գուն բոլոր տարրերուն , քու կշռո յթներուգ և տազերուգ
մէջ։))

Ո*- պարուհին նորէն խոնար հեց աւ ՒւՒ1 անին առջեւ և պա
տասխանեց»— <լԱ*եծազօր ու շնորհափայլ Բարձրութիւն։ Ձ,եր հար
ցումներուն պատասխանը շեմ գիտեր։ Գիտցածս այս է միայն» — 
Փիլիսոփային հոգին կը բնակի իր գլխուն մէջ, նրգշի հոգին 
կը դեգերի իր կոկորդին մէջ, ի սկ պա րուհ ի ի հոգին կը բնակի 
իր ամբողջ մարմնոյն մէջ։])
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ԵՐԿՈՒ ՊԱ1ԱՊԱՆ ՀՐԵՇՏԱԿՆԵՐԸ
Աբիկուն մը^ երկու հրեշտակներ իրարու հանգիպեցան քա- 

ղս/քքւ ղրան առ^եւ^ բարեւեցին իր,սր և- խօսակցեցան ։
Հրեշտակին մէկը ըսաւ*— <£.քէ1°նչ կ՚ընես ա յո օրերուս և.

Գո յանձն ուած է քեղի։))
Մի ւսը պատա սխանեց •— {(Պաշտօն տրուած է ինծի պահա

պանը ըլլ*սլ ինկած մարդու մ ը, որ կը բնակի վա ր ը ? հովիտին 
մէջ* մեծ մեղաւոր մըն է) մեծապէս այլասերած մէկը։ Պէտք է 
վստահեցնևմ քեզ) որ կարեւոր գործ է և ծանր է աշխատանքս։))

Աոաջին հրեշտակը ըսաւ*— (քՀիիւրին յանձն ա ր ար ութ իւն 
մ ըն է ատիկա։ Աս յա&ախ. ճանչցած եմ մեղաւորներ և. շատ ան
գամներ եղած եմ ան ոն ց պահապան ը։ Հիմա սակայն պաշտօն 
տրուած է ինծի հսկել բա ր ի սուրբի մը վրայ^ որ կը բնակիչ 
նա^ այնտեղ։ Ալ կը վստահեցնեմ քեզ , որ ջափա զանց գժուար 
և. շատ փափուկ գործ մ ըն է ատիկա։՝))

Աբկրոբգ հրեշտակը ըսաւ*— {((Հայց տյգ ըսածգ ամբար
տաւանութիւն է միայն։ Անչպէ^ս սուրբի մ ր վրայ հսկելը աւե
լի գժուար կ'ըլլտյ ,րան հսկելը մեղաւորի մը վրայ։))

Մի ւս ը պատասխանեց •— ՀՒ~նչ կոպտութ իւն է "ւիս ամ
բարտաւան կոչել։ Աս ճշմարտութիւնը միայն ըսի ։ կարծեմ գուն 
ես ամ բա րտաւան ը։ ))

Ասոր վրայ հրեշտակները վէճ ի բոնուեցան և. կռու ե3 ան ) 
նախ բառերով) ապա բռունցքներով և. թեւերով։

Արբ կը կռուէինք հրեշտակապետ մը անցաւ հոնկէ։ կեցուց 
զանոնք և. ըսաւ*— Հինչո*ւ կը կռու իք ) Ւ^չ է պատահա ծ, Չէ՞ք 
գիտեր որ շատ անվայել է պահապան հրեշտակներու համ ար 
կռուիլ քաղաքի գրան առջեւ։ Ըսէք ինծ ի ? ի^չ է ձեր անհա- 
մաձա յն ութ իւն ը։ »

Այն ատեն երկու հրեշտակներն ալ խօսեցան միաժամա
նակ) իւրաքանչիւր ը պնգե լով^ որ իրեն տրուած գործը աւելի 
գժուար է և արժանի է աւելի մեծ ճանաչման։

Հր եշտակապետ ը շարժեց գլուխը և. մտածեց ինքն իրեն։ 
Ապա ըսաւ*— {{(Հարեկամնե'բս ) հիմա չեմ կրնար ըս և լ ձեզի, թէ 
ձեզմ է ով մեծագոյն իրաւունքը ունի պատ ու ի և վարձատրու
թեան։ (Հայց քանի որ իշխանութիւնը ինծի տրուած է) ապա 
ուրեմն) խաղաղութեան և. բարի պահապան ութ եան ս ի ր ո յն , ձեզ
մէ իւրաք անչիւ ր ին կուտամ մ իւս ին զբաղում ը, քանի որ ձեզ
մէ ամէն մէկը կը պնգէ ? որ միւսին գործը աւելի դիւրին էէ 
Հիմա, դարէր և- երջանիկ Լզէք ձեր աշիւատտն քին մէջք})

Այս հրամանը ստանալով, հրեշտակներ ր գացին իրենց 
ճամբէն։ Բայց ամէն մէկը մ եծ զայրոյթով կը նայէր ևտԼւը,
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հրեշտակապետին։ Ե*- ամէն մէկը կ' ըսէր իր սրտին մէջ*— «էս , 
այս հ ր ե շտ ակապետն ե ր ը։ Ամ էն օր կևանբը աւելի և աւելի կը 
դժուարացնեն մեզի ? հրեշտակներուս համար է՚ֆ

ե*այց հրեշտակապետը մնաց հոն 1ւ անգամ մըն ալ մտա
ծեց ին բն իրեն։ Ո*~ ըսաւ եր սրտին մէջ*— ((Արդարեւ պէտբ է 
արթուն ը լլա լ և. հսկել մեր պահապան հրեշտակներուն վրայ։՜))

ԳԵՏԸ
'ք՝ատ ի շա յՒ հ ովտին մէջ, ուր կը հոսի հղօր գետը, երկու 

իոբր վտակներ հանգիպեցան իրարու և. խօսակցեցան ։
Վզտակին մէկը ըսաւ»— ((Ենչպէ^ս եկար, բարեկամս ,և. Ւնճ֊ 

պէ՞ ս էր ճամբագ ։ »
եւ մ իւս ը պատասխանեց*— ^^ամբաս խափան ուած էր բո- 

լորովին ։ Ջրաղացին անիւը կոտրած էր և. վարպետ ջաղացպանը, 
որ կ1 առաջնո րգէ ր զիս իմ ջրանցբէս դէպի իր գործատունը, 
մեռաւ։ Աաբառեցայ շատ, աղտոտելով աղտեղութեանց հետ ա- 
նոնց, որոնբ կը նստին միայն և. իրենց ծուլութիւնը կը տաք- 
ցընեն ար եւ ին տակ։ 1*սկ ինչպէ^ս էր բու ճամբագ , եղբա՛ յրս ։?)

Ա*իւս վտակը պատաս խանեց 1ւ ըսաւ*— ((իմինս ուրիշ ճամ
բայ էր։ Եո իջ_այ բլուրներէն, բաղցրաբոյր ծաղիկնե ր ու և ա- 
մ օթ խած ուռիներու մէջէն* այրեր 1ւ կիներ խմեցին իմ ջուրէս 
արծաթէ բաժակներով, իոկ փոբր տղաբ մեղմօրէն կը զարնէին 
իրենց վարդագոյն ոտ բերը եզեր բներ ուս վրայ* ամբողջ շուրջս 
ծիծաղ էր և. կը լսուէին բաղցր երգեր։ Ա* ե՜ ղբ որ բու ճամ բագ 
այն բան հաճելի չէր։ ՛Զ

Այգ պահուն , գետը խօսեցաւ բարձր ձայնով մ ը և ըսաւ* — 
((Եկէբ հոս, եկէ՜ բ հոս, մ են բ ծով կ'և ր թ ան բ ։ Եկէբ Հոս, եկէ՜բ 
հոս , այլեւս մ ի խօս ի բ։ Հետս եղէբ հիմա։ Հքով կ' ե ր թան բ։ էք- 
կէք է ոս , եկէ՜ք է,ո ս, վասնզի իմ մէջս գուբ պիտի մոռնաբ ձև ր 
թափառումները, տխուր կամ ուրախ։ Եկէբ հոս , 4 ոս ։ Ել
գուբ, և. ես պիտի մոռնանբ մեր բո լո ր ճամբաները, ծրբ հաս- 
նինբ մեր մայր ծովու սրտին ։ ^

ԵՐԱԶՆԵՐ
Ա* ա րգ մ ը երազ մ ը տեսաւ և երբ արթնցաւ , գնաց իր ե- 

բազաբան ին 1ւ փափաբեցաւ որ պարզուի իրեն իր երազը։
Երազաբանը ըսաւ մարդուն*— (.(.Եկուր ինծի այն ե րաղնե- 

րովդ, զորս կը տեսնես արթուն եղած ատենգ և. այն ատեն պի*~ 
տի ըսեմ անոնց բացատրութիւնը։ (Հայց բունիգ մէջ տեսած ե- 
րազներգ ոչ իմ իմաստութեանս կը պատկան ին , ոչ ալ բու երե
ւակս։ յութեանգ։ »
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ԵՈՒԿՈՍԼՍ.Ի- ՈԳԻՆ
ԺՈՊ.ՈՎ.ՐԴՍ.ԿԱՆ ԲԱՆԱՀԻՒՍՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ 

I) ՌԱԶՄԻ ԿԱՐՄԻՐ ԾԱՂ.ԻԿԸ
’!|ատմոսԹիսն ունեցող ժողովոսրդներոս ամէնէն Թանկադին եւ, ան_ 

փոխարինելի դանձ եր էն մէկն է՜ իրենց ժողովրդական բանալիս. 
սոսԹիսնր, պարզ այն պատճաո֊ով, որ ժոզովոսրդր ինք ներկայ է՜ 
անոր յղացման եւ, արտայայտոսԹեան մէջ իր բոլոր յոյ€Լ?յՐո1| Ոհ 
զդայնոսԹիսններով, իր բոլոր մտածոսմներոփ եւ, ապրոսմներով, իր ք)ե- 
րոսականոփ ու, սէրերով, իր տաո_ապանքներով եւ, ոսրախոսԹիսններով, 
իր յոյսերով ոս ^ասատքոփ, ի մի բան* զդացական եւ. իմացական այն 
բոլոր տարրերով֊, որոնք կր յւստկանշեն տոսեալ ժողովոսրդի մը միտքն 
ոս քխդին:

Աոլոր ժոզովոսրդները ունին իրենց բանակիլ,սական քյարստոսԹիսնը, 
որուն չափը, խորքն ու, ծա սալը կախ ու,մ ունին իւրաքանչիւրին իսրա- 
յւստոսկ պայմաններէն, միջավայրի, անցքերու,, բարքերու,, րմբռնոսմ- 
ներոս, ասանդոսԹեանց կամ ցեղային այլ յատկանիշներու, կապակցոս- 
Թեամբ: Ո«* բնականօրէն, բոլոր ժոզովոսրդները կը դոսրդոսրան իրենց 
այդ անդին ^արստոսԹեան փրայ: կը պեղեն անցեալը, երեսան կր ք)ա_ 
նեն իրենց բանաքփսսական արժէքները, կր վերլոսծեն զանոնք, կը 
դարձնեն ապրոզ սերունդներու, սեփականոսԹիսնր, այլևս կնդտադոր- 
ծեն զանոնք' դրականոսԹեան ես արոսեստի դծոփ նոր ստեղծադործոս. 
Թեանց յայտնաբերման քյամար:

Թւսնաքյիսսական խսրոսստ դանձ ունեցող ժողովոսրդներէն մէկն է 
եոսկոսլաս ժողովոսրդը — Աերպիացին մասնասորապէս: փարասոր տա- 
ռ֊ապանքի բաժակը ցմրոսր քամած այս ժողովոսրդին պատմոսԹիսնը, 
իր (յերոսականոփ ոս նախստակոսԹևամբ, իր արցոսնքներոփ ու. փիշտե
րովդ այլ մանասանդ իր ձդտոսմներոփ ոս (յասատքով այնքա՜ն նման է* 
տարբեր միջավայրի մը մէջ միեւնոյն տաո֊ապանքի բովէն անցած, 
այդ տառ-ապանքին միեւնոյն անբեկելի կամքով տոկացած ևս իրեն բախ
տակից ք)պյ Ժողովոսրդի պատմոսԹևան: Այդ պատճառով. ալ մերինին 
նման են ընդ^անրապէս իր բանա^իսսոսԹեան բաղկացոսցիջ տարրերը: 
Մերինին նման են իր ասանդավէպերն ոս քյէքիւսԹներր, իր երդերն ոս 
ժոզովրդական բազմատեսակ ստեզծադործոսԹիսնները,— յաճախ պար
զունակ, երբեմն անտաշ, բայց միշտ ջերմիկ ոս (յա զոր դա կան ես միշտ 
արտայայտիջ* զդացական ես իմացական խորքի տեսակէտով:

Շահեկան նկատեցինք տալ ճաշակ մը եոսկոսլաս ժողովրդական 
բանսփիսսՈսԹենէն, որ, վստաք) ենք, կարդացոսելիք հաճելի նիսԹ մը 
պիտի ըլլայ Տարեդրքիս ընթերցողներուն խո մար: Ո»» յարմար նկատե. 
ցինք տալ զայն «Գրական Աշխարհի բաժնին մէջ, որոփքյետես, ինջպէս 
պիտի տեսնոսի, ք)ակառակ իրենց պարզունակ կառոսցոսածքին, մեր 
ընտրած նիսԹերը, տեղ-տեղ ոսնին դրական.բանսփիսսական ճոխ դոս. 
նասորոսմ:

նիհԹի մշակման առԹիս օդտոսեցանք փաղեմի սերպ դրադէտ Ափե. 
Թփսլաս ՓեԹրոփիջի րնդարձակ մէկ ոսսոսմնասիրոսԹենէն, բոսն իսկ 
բնադրէն կատարևլոփ նաես բանա1)իսսական*էջերու, ԹարդմանոսԹիսն. 
ներր: ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԷԳՒՐՔԸ
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րծունէութեան , յառաջդ իմ ութ եան և. փարւք^ւ երկար 
ժամանակավրջսէնէ մը ետք, Աերպիան սրտէն զարնուեցաւ 1389 ին 
*քհ֊ոսովոյի մահաբոյր դաշտին մէջ, տիտանական ճակատամարտի 
մր ընթացրին, ուր իրարու հետ կը շափուէին երկու աշխարհ֊ 
ներ, Արեւելքն ու Արեւմուտքը, Աս ի ան 1ւ Եւրոպան , Եսլամու֊ 
թիւնն ու •Բրի ս տոն էութ իւն ը , ճակատամարտ մը' որ իր նմանը, 
դժուա ր թէ ունեցած Ըէէո1յ^ վՀէԱն ի որ յաղթ ականն ու պա րտեա լը, 
Սուլթ ան Աուրատն ու սերպ իշխան էազարը մեռան այդ կռուին-

Տէջ>
թանաստեզծութ եան մէջ, զո ր ճակատամարտի ընդարձակ, 

պատմութենէն զատելով կուտանք ստորեւ թարգմանաբար և որ 
կ'երգէ սերպ քաջերու մեկնումը դէպի ռազմադաշտ , 1քքքրԼ° 
երեւան կուգայ անոնց խանդավառ ու ռազմունակ հայրենասի
րութիւնը, գերագոյն կռուին մէջ բաժին ունենալու իրենց ըզ-՜ 
մ ա սևւՒ ցան կութ իւնն ու հայրենի զոհասեղանին վրէսյ իրենց 
արիւնը թափելու անդրդուելի որոշումը։ տեսարանը պատկերա
ւոր է ու ողբե րդական իր հպարտ պա ր զութ եամ բ և անանուն եր֊, 
գիչն և ր ու բե րն ով փո խան ցոլած է սե րունդէ սերունդ։

երթ դէպի քօօո<օ

Լազար կայսրը կ՚ընթրէ
Եւ անոր քովն է կայսրուհի Միլիցան:
— «Իշխա՛ն Լազար, Սերպերու ոսկի թագ,
Վաղը *Բոսովօ կ՚երթաս
Ծառաներ ու ռազմիկներ տանելով,
Բայց քովս չես ձգեւ֊ մեկը,
Որ կարենալ նամակ մը թերել քեւլի 'Բոսովօ 
Ել որ քո՛ւ նամակդ թերե ինծի:
Կթ տանիս սիրած եգթայրներս,
Իմ ինը եգթայրներս* Եուկոկիչները,— կը տանիս դուն թոլորը:;
Ջգե քրոջը, ձգե' գոնե մեկը անոր եղթալրներեն,
Մեկը միայն, որուն գլխուն վրայ կարենայ ան երդնուլ:»
Սերսլ իշխան Լագ արը պատասխանեց անոր.
— «Կայսրուհի՛, իմ քադցր կինս, Մի՚լիցա,
Ինը եղթայրներեդ ո՞ր մեկը կը նախընտրես,
Ո՞ր մեկը կ՛ուզես որ քովդ ձգեմ
Սպիտակ պատերով տանդ մեջ:»
Միլիցան ըսաւ. «Պոշքօ Եուկովիչը:»
— «Կայսրուհի՛, իմ քաղցր կինս, Մի՚լիցա,
Վաղը երթ դուն պիտի տեսնես սպիտակ արշալոյսը,
Երթ պիտի թաղուին քաղաքին դռները,
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Յառաջացիր, կեցիր դրան քու],
Ուրկե պիտի ելլեն շարք շարք վաշտերը
Եւ ձիաւորներու բանակները իրենց պատերազմական նիզակներով. 
Պոշքօն պիտի տեսնես առաջին գծին վրայ,
Ան ե ա* կը կրե խաչազարդ դրօշը:
Ւմ կոդմես բարեւելով պիտի ըսես անոր.
— «Դի՛ր դրօշը ուզած մարդուդ ձեռքերուն մեջ
Եւ քովս մնացիր, ո՜ւ] եղբայրս, սպիտակ բնակարանիս մեջ:» 
Յաջորդ օրը, երբ օրը Տևրմկեցաւ 
Եւ երբ բացուեցան քաղաքին դռները,
Տեսան կայսրուհի Մխիցային դուրս ելլելը:
Կեցաւ ան դրան նիշդ քովը:
Անա շարք շարք վաշտերը կուդան,
Ձիաւորները* իրենց նիզակներով 
Եւ Պոշքօ Եուկովիչը* առաջին գծին վրայ:
Եր շեկ օին պճնուած ե զուտ ոսկիով 
Եւ խաչազարդ դրօշը կ՚իյնայ անոր զաւակին:
Մօտեցաւ կայսրուհի Միլիցան,
Բռնեց շեկ ձիուն սանձեն,
Ու մինչ ձիաւորը անոր կողմը հակեցաւ,
Ան իր գեղեցիկ թեւերով պլյուեցաւ անոր վզին եւ մրմնջեց

քաղցրօրէն.
— «Եղբա']։* Պոշքօ, իմ Եո՚ւկովիչ եղբայրս,
Կայսր Լազար կ՛ուզէ որ դուն քովս մնաս,
Դուն պետք չե որ "Բոսովօ երթաս:
Կայսրը իմ ձայնովս կը թարեւե քեզի եւ կ՚ըսե.
— «Տո՛ւր դրօշը որուն որ կ՛ուզես
Եւ հետս մնացիր ողորկ քարերով պատերուն միջել,
Որպեսզի քովս ունենամ եղբայր մը,
Որուն գլխուն վրայ կարենամ երդնուլ:»
Բայց Պոշքօն պատասխանեց քրոջը.
— «Դնա՚, քոյր իմ, վերադարձիր բարձր հերմակ աշտարակը,
Ես պիտի չվերադառնամ
Ու պիտի չլքեմ խաչազարդ դրօշը,
Եթե նոյնիսկ կայսրը իր մայրաքաղաքը տայ ինծի.
Չեմ թոյլատրեր որ ինծի ըսեն.
— «Տեսեք Պոշքօն, վա՛տ Եուկովիչը,
Որ վախցաւ թափեյու իր արիւնը խաչին համար»...
Եւ Պոշքօն քշեց իր ձին քաղաքի դռներեն դուրս...
'.Բայց տեսե՛ք: Ահա Եուկովիչներու ծերունի հայրը.
Անոր ետեւեն կ՚երիվարեն եօթը Եուկովիչները:
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Կայսրունին կը կեցնե մեկը միւսին ետեւեն,
Բայց եօթնեն ոչ մեկը կ՚ուզե նւսյիլ անոր:
Ապա, քիչ վերջը կուգայ ամենեն դեռատին' Վոյինը:

ատեն Միէիցա միեւնոյն խնդրանրը կ* ուղղէ Եուկո֊ 
փիշնև րու ամէնէն փո^րի^^ ո Ր կ* աո-աֆն ո ր գէ իշխանին նժոյգ֊ 
ներ ը ? բոլորն ալ բոսորագոյն և. ոսկեպատ։

ք*այց *էո յ ին էքոլկուԼիշ կը պատասխանէ անոր»

Գնա', քոյրս, վերադարձիր թարձր ճերմակ աշտարակը,
Ես ռազմիկ եմ, չեմ կրնար ետ դառնալ,
Ո'չ ալ կրնամ լքել իշխանին նժոյգները,
Եթե նոյնիսկ գիտնամ որ պիտի մեռնիմ:
*Բո]րի'կ, պիտի երթամ ես 'Բոսովոյի դաշտը,
Թափելու արիւնս մեր սուրթ իռսչին ճամար:»
Եւ կը քշե իր ձին քադաքի դռնեն դուրս:

Այն ւստհն կայսրուհին կ՚իյնայ պաղ յչա ր ին վրայ։ Հոն 
կ ան , ուշաթափ, և ր ր կր,1-րյ՚1՚յ փաո֊ապանծ Հազարը։

Երթ կը տեսնե կինը ուշաթափ պառկած,
Եւ արցունքները որ կը վազեն անոր այտերն ի վար,
Կը նայի աջ եւ ձախ,
Կը նշմարե իր սպասաւոր Կուլուպանը եւ կը կանչե.
— «Հաւատարխմ ծառայ, Կուլուպա'ն,
Ւջիր կարապե պարանոցով ձիուդ վրայեն,
Եւ տար տիրունիդ թեւերուդ մեջ 
Մինչեւ ճերմակ ու թարձր աշտարակը:
Յանուն ճշմարիտ Աստուծոյ կը ներեմ քեզի,
Եթե դուն Քոսովօ չերթաս... ■֊
Մնացի'։- տիրունիիդ քով,
Մնացի'։- սպիտակ պալատին մեջ:»
Կուլուպան կը սարսռայ,
Արցունքները կը գլորին այտերեն վար:
Կ’իջնե կարապի պարանոցով ձիուն վրայեն,
Կ՚առնե կինը իր թեւերուն մեջ եւ կը տանի թարձր աշտարակը:
Ու յետոյ, յետո՜յ...
Չի կրնար դիմանալ նայրենական կոչին,
*Բոսովօն զինքն ալ կը կանչե կռուի:
Եւ անա իր ձիու քամակին թառած"
Կը թռչի դեպի -Բոսովոյի դաշտը...

• . • 11նը էքուկովիջնե րն ալ ինկ ան իրենց պանծա լ ի իշխա֊
ն ին շուրթը։ կարճ այլ ողբե ր գա կան օր էն չրեղ րե ր թ ուած մ ր կը 
պատմէ մեզի նաեւ իրենց մօր մահը։

^ւսրւալ էք ուկովիջը} եուկոսլաւ կիներու հայրենասիրական
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խոյանքին և պատրաստակամ անձնազոհութեան գեղե ցկագո յն 
խորհրդանշանն է։ ^իտէ ան յաղթահարել իր ցաւը և. գերմար- 
դի մը կամ աստուած ի մը նման * մինշեւ վ^^ջի^* պահը կուրծք 
տալ անողոք ճակատագրին ։

Ս*այբ Էուկովիշ^ ըստ այդ քերթուածին ? փոսովօ կ՚երթայ 
փնտռե լու իր ինը զաւակները։ Էը դտ •եէ զանոնք բոլորն ալ. 

մեռած։ Ո'չ է1 ս ԿէԱթէլ մԲ աՐՅու<^՛^ Ւ Բ ալքերուն մէջ։ Է ը վե~ 
րադառնայ դղեակ ինը նժո յդն ե ր ով ? ին ը քերծէներուխ ին ը բա֊ 
զէներուխ որոնք կը հսկէին ին ը դիակներուն վ*ո1Լը*

11ն ը հարսերը հեռուէն կը ն շմա ր են զայն 1ւ կ՚երթան ՛լի- 
մաւորելու ։

Այն ատեն ին ը այրիները ողբացինք ին ը ո ր բե բ ը լացինք 
ինը նժո յդն եբ ը վրնջեցին * ին ը քեբծէները կաղկանձե ց ին և. ինը 
բազէները կափկափեց ին իրենց կտուցներով։

Ու դարձեալ ո՛չ մէկ արցունքի կա թ ի լ պառաւ էուկովի—- 
նՒ աշքե բուն մ էջ ։

Երբ յաջորդ օրը արշալոյսը ծագեցաւ ահաւասիկդ երկու 
մահաշուք 1ւ պատգամաբեր ագռաւներ եկան իրենց արիւնոտ թե
ւերով և. սպիտակ փրփուրէն աղտոտած կտուցներս վ։ Անոնք բե

րին մսւրգու կտրած թեւ- մը և ձգեցին որ իյնայ մօրը գիրէր* 
Մա յ ր ը ճտնջցտլ ձեռքը, որ իր կրտսերագոյն զաւկինն էրէ 
*Լերցուց զայն, գա ր ձու. ց , նոր էն գարձուց, յետոյ անոր խօսե
ցաւ. քաղցրօրէն, ա յ լ իւեզգուած ձայնով մ ը*

— «0", իմ ձեռքս, իմ կանանչ խնձորս,
Այդ ո՞ւր մեծցար դուն եւ ո®ւր խլեցին քեզ...
Իմ գրկիս մեջն ե որ մեծցար դուն
Եւ քեզ Քոսովոյի մեջ ե որ խլեցին,
0՜, իմ ձեռքս, իմ արե՜ւս»...

Ու մայր Եոլկ"վիջ պրկուեցաւ. գերագոյն ցնցումով մը։ 
Եր գերզմայլ սիրտը պայթեցաւ ցաւէն և առանց շիթ մը ար
ցունքի, առանց բեկոր մը հառաջի, ինկաւ ան մեռած, փայտի, 
մը պէս . • •

★* *֊

փոսովոյ ի ճակատամա րտէն ետք Աերպիան յ իշատակ մ ըն 
է Լո^։ ^սՎորդ դարերուն Պա լքուններու այս արծիւր
թե ւաբեկ նստած է թշուառութեանց^ ստրկային նուաստացման 1ւ. 
տառապանքի անծայրածիր աշխարհին մէջ։ Էլ սակայն կ՚ապրէր 
ան գերբնական սնունդով մ ը ? մ ահաշուք դիշերներու մ էջ* 
կ* ապրէր ան իր յոյսերով ու յի շա տակն եր ո վ, իր անցեալով րռ 
ապագայ լինելու թետն հաւատ քո վ ։
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Ամբողջ այս ժամանակաչր^անին ? ժողովրդական բանա֊ 
հիւսութէււնը հանդիսացաւ գաղափարական կալուած մը ? ուր ա֊ 
պաստանեցալ ա զգային ոգին իբրել կանթեղ մը^ որ կը վառէր 
խաշուած հա յրենիքի խորանին վրայ 1ւ կենսատու աղբիւր մը ք 
ուր ժողովուրդը կը յագեցնէր իր դարաւոր պապակը։

Ժողովրդական բանս/հիլս ութ իլն ը կը փառաբանէր ամ էն 
ան ոնք յ որ կ՚ըմբոստանային օսմանեան լուծին գէմ ։ Ազ ատ ու֊ 
թևան այս պահակներուն մէջ ամէնէն նշանաւորները եղան Ա ար

մ՞ Բր ա լևէվի չն ու հայդուկները^^։
Պտտմ ութևան մէջ Ա*արքօ փրալեէվիշ արքայիկ մըն էք 

որ տիրապետեց Ա՚ակեդոնիոյ դարուն վևրջևրը, ապա իր
կարգին ինկաւ ստրկական լուծի տակ։ Բայց ժողովրդային մտա
ծողութեան հզօր ու խոլլ թո-իշքին շնորհիւ , աւանդութիւնը 
Ա՚ս/րքօն դարձուց սևրպ ժողովուրդին Աքի էէես ը։ Անով մարմնա-

'11111111111111111111111111!!11!11111111111111111!1111111!111111111!11111!1111111111111!111111111ւ11111111111 ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐ2.

է?ոսկոսլւս»,|ւոյ ւքա յ րաէըաղա,ք 0)ելկըսւտէւ մէ՜կ ք)րաս|ւսրակը

^աւ ազգային անկախութեան տիրացման պահանջը և բարոյա֊ 
‘կան ու ֆիզիգական ամբողջ զօրութիւնը։ Աներկիւղ ձիաւոր 
ահարկու պատերազմիկ և֊ արտասովոր խման' տիտանակևրպ այս 
հև րոսը միանդամայն հպարտ է և արդարամիտ ? վեհանձն ու 
բարի 1ւ գերազան ցապէս հա յրենասէ ր ու ազատատենչ։

Հայդուկները ըմբոստացած հայրևնասէրներն են յ որոնբ 
■ձգած իրենց ըն տ ան ի բն և ր ը ՝ բարձրացած են լեռներ ըք ա րծ իւ֊ 
ներու նման , զերկնբին ու պայծառ արեւին բովը)) ? լուծելու

(*9 Հայրբուկ ըաո_ը ՖոյնոհԹեամ՚բ ե». մ՛եր <լ.իւոցաձ իւէասսւով կը զոըծածուփ 
<սեըս|եըէ՜*նի ւԲկջ: Կ’աըտւսսանուփ հայտուբ_՝.
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համա ր իրենց տարււսպան ու ն ուաստա ցմ ան վրէ^Ը մ օգնու
թեան հասնելու, իրենց եղբայրներուն։ Ա ո յն ք լեՅ)թ^/&Հ7/**.^/ նման 
էԼՒ՝Բ^ո[է ՀՒլ^ՈյՒ զղա ր ա զ յ ին մէջ^ սերպ հայդուկներն ալ

••• «Ւըրեւ ինչք ունին երկնքին օդը, Լորերուն ջուրը,
Լաւ նրացսւն մը ծուխով դեղնած եւ յետոյ'
Ազատութիւնը յերան վրա]»»**

9*^/7ինկած հա յդուկը ՝ առանց տկարանալու կը դիմանայ 
ամէնէն ահաւո ր չա բչա ր ան րն ե ր ուն և. կը մեռնի գոհ' խորհելով 
այն սեւ ասրերուն մասին ? որոնր ժպտած են իրեն և իր նման֊ 
ներուն* վբ իժառո ւն ե ր ուն' որոնր պիտի ծնին իրենց նահատա֊ 
կութ են էն և. այն հադն ե րգուն ե րուն ու աշուղներուն) ,
ծմրան գիշերներուն^ օճախներու չոլ֊բ$_ և գիւղական տօնախըմ֊ 
բութեանց մէջ, ուր կը հնչէ սիրոյ լեզուն ք պիտի պատմեն ի֊ 
րևնց քաջ ագործութեանց մ աս ին ։

Աերպիական վի պե րգնե ր ու մէջ որրա՜ն առնական է դէմ֊ 
րը երիտասարդ ք^ատոյին^ կանա նչ լեր ան հպարտ աբրային։ Եւ 
ինչպիսի՛ հզօր ու գրաւիչ իրապաշտութեամբ մը նկարուած է 
անոր հերոսական կեանրէն առնուած սա' ՛դրուագը» —

Ա*ատօ ինկած է Պէրիր աղային ձեռրը։ Աանտէն խուսա֊ 
փելու համար ան մեռած կը ձեւացնէ ին րզին ր ը։ Պէրիր աղա 
բանալ կուտայ խցիկը) ուր բանտարկուած է քյ՚ատօնւ ^ուրս կը 
հանեն զայն։

— ք^երէր 1ւ թաղեցէր ճիչդ֊ հոս՝ կը հրամայէ Պէրիր աղա։
— կք ընդդիմանա յ աղային կինը* յանուն ճշմարիտ 

Ալլահին^ Ա»ատօն մեռած չէ* տեսէր ինչպէ' ս կը չարժի։ Շ իկա- 
ցած կրակ գրէր անոր կուրծրին վրայ 1ւ պիտի տեսնէր ? թէ այս 
շան որդին կ՚ապրի® թէ ոչ»»»

էքւ անոր կոլրծրին վրայ կը դնեն շիկացած կրակը։ իր 
կուրծ րին տակ) [(‘ատօ կը կրէ հերոսի սիրտ մը։ 'քարացած են 
անոր անդամները։ Ել մկան մը անգամ շարժիր անոր դէմ֊

քին վրայ։
Ապա) անոր կուրծրին վրայ կը դնեն խայթող օձեր։ *իա^ 

Աատօն կը մնայ միշտ անընկճելի։
— Ա ան ուն ճշմարիտ Ալլահին) կը բացագանչէ Պէրիր 

զային կ ին ը} մեռած չէ ան» տեսէր ինչպէ' ս կը շարժակի։ Աերէր 
րսան սուր գամեր ? խոթևցէք զանոնր մ իսերուն և. եղս ւն գն ե- 
բուն մէջ և. պիտի տեսնէր՝ թէ ույս անպիտանը պիտի կրնա®յ 
լռել այս անգամ • » »

Ու կը բերեն րսան սուր դամեր» կը մխ րճեն զան ոն ր ձեռ֊ 
րերու 1ւ ոտրերու մատներուն մէջ։ Ո»ատօ հերոսի սիրտ ունի»
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մէկ գանգատ կը դաւաճանէ էրեն , ոչ թեթեւ շունչ մը.
դուրս կուգայ բերնէն։

— (Հանուն ճշմարիտ [Լ լ լա հՒն, կը ւաը ունակէ ճչա լ Պէքիր 
աղային կ ին ը ? մեռ՜ած չէ ան» տեսէք ինչպէ' ս կը շա րժտկի ։ Սի
րուն աղջիկներէ բաղկացած շրջանակ մը կազմեցէք և անոր աչ—՜ 
քեբուն առ՜ջեւ կեցուց էք գեղեցիկ Հայկուն ը։ իա ի տես նէ-Ը, թէ
այս աւազակը պիտի չժպտի10 անոնց գեղեցկութեան առ՜ջեւ» •»

կ ր բերեն սիրուն աղջիկն ե ր ը կը ձեւա ցն են շրջանակ մը. 
Հա յկուն ի առ՜ա ջն ո ր դու թ եամ բ։ քք-ատ ո յ ին շոլրջը անոնք կը դաո՜
նան իրենց շնորհալի պարը։ Հա յկուն ? նրբիրան ու թեթհւոտն* 
կը պա բ է Ս*ատոյի աչքեբուն առ՜ջեւ։

11111111111111111!11հ11111111!11111111111111111111!11!11111111111111111111111111!11!11111111111111111111111 ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

Տեսարան ։1*ր Աակեդոնիոյ եոսկոսլաւ» բաժնի ժայրա,քարլա,բ լ)քուիլեէ՜էն(հԽսկիսպ^

0 յ որրան սիրուն է 1ւ հրապուրիչ» » » Թող Աստուած շան

թահարէ՛ ղայն • » • Աւելի մեծ քա ն իր •ԸոյԸ^*ԸԸ^ աւելի գե
ղեցիկ է և. աւելի ն ր բակե ր տ ։ />ր շքեղանքով ստուեր կը ձգէ
իր քոյրերուն 1ւ ընկերուհիներուն վրայ։ Վյլին շ,/լԸ$_Ը ձայն 
կուտան ոսկիէ շղթայիկները և. իր շարժումները կը խօսեցնեն 
մետաքսեայ շրջազգեստին ծա լքե ր ը» » »

Աատօ կը տեսնէ զայն։ (Հախ աչքին տակէն կը նայի ա՛
նոր։ Ալ կը ժպտի շրթներուն անկիւնէն ? ձախ պեխին տակէն։ 
Հայկուն կը նշմարէ անոր ժպիտը և. հպարտ է իր յաղթութեան 
համար։ Պարած պահուն անոր վրայ կը նետէ Ւը նուրբ շղարշը ,,
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վախնա լով որ ընկերուհիները կը մատնեն զայն։ Ո*- կ' Ըս է Պ է֊ 
քիր աղային*

— 0՜ յ հայր խ? , ծղք մի' գործեր և. թաղել տուր ան>~ 
.յապաղ այս բանտար կեա /ը • • •

— Ւ՜նչ՝ գերեզմանն պիտ էէ շնորհէ յէ ա յս գարշելիին՝ կը 
միջամտէ ն ո ր էն աղային կ ին ը ։ Աւե լի լաւ է որ նետէք զայն 
'ծովուն խորը՝ որպէսզի ձուկերը համ առնեն անոր միսէն»»»

Եւ Պէքիր աղա կը բռնէ զայն ու կը նետէ ծով։
Արի հայդուկը լաւ լողալ գիտէ։ Կր յաջողի ցամաք հաս֊ 

նՒւ և հ ոն կը հանէ գամերը մատներուն մ էջէն։ Ապա կր վե
րադառնա յ Պէքիր աղային բնակարանը գաղտագողի 1ւ կը սպան֊ 
նէ զայն ՝ ան դու թ կինն ո։ լ մ իասին։

Էքւ վերջապէս կ9առնէ գեղանի Հայկունը իր բազուկներուն 
՛մէջ և. կը տանի սերպիական հողը , իր հայրենիքը։ Ա*կրտել կու 
տայ զայն սպիտակ եկեղեցիի մը մէջ և. կ9 ամուսնանա յ անոր հետ։

Աւ այսպէս , մինչ հայդուկները՝ լեռներու և. կիրճերու 
մԷՀԼ, ՒՐենՅ անվերջանալի կռ իւնե րով կը պահպանէ ին ռազմ ու
նակ եռանգն ու հեր ո սա կան յիշատակները անգինդ ժողովուրդը ? 
Ւր տառապագին մենուէժեան մէ$_, միեւնոյն յամառ հաւատար֊ 
մութեամբ կը պահէր ցեղային յոյսը՝ ոգին 1ւ հաւատալիքները։

Ահա այսպէս՝ գարու խաշնարածները կրցան վերա-
■կապել ճձրգ գարու իշխաններուն և. հերոսներուն շղթան։

Ահա այսպէս , րւ.\Հ1]\յձ.ն և ր ը ? լման չորս դար տիրակալ
-ման ցիներու կողմ է արհամարհուած այս հօտերը՝ 'քՀ ա րաճո րճ ի
մէ՛կ ազդանշանին վրայ ոտքի կանգնեցան՝ քշեցին տիրակալ ը 
իրենց հողերէն և. առաջին անգաւքև ը լ լա լով Պալքաններու մէջ, 
հնչեցուցին ստ րկա ցուած ազգե ր ու յա րութ եան փողը։

Էք լ այնուհետեւ ? ազատագրուած Աերպիոյ մէջ՝ ազատա֊ 
-տենչ հայրենասիրութեան միեւնոյն շունչը համակեց սերպ ժո֊ 
ղովուրդր ։

Երբ պալքանեան առաջին պատերազմ ին ? Աերպերը՝ լեռ֊ 
ներ ճեղքելով և. անոնց կողերէն տեսան 'քաոսովս յ ի սրբազան 
դաշտը՝ անդիմադրելի խոյանքով մը՝ իբրեւ քսան սևրունգնե֊ 
րու վրիժառուներ , չորս գարերու ատելութիւններն ու յոյսերը 
շա լկած ? կատաղօ ր էն նետուե ցան թ չնաւք ի ին վրայ։ 11ւնե ցան անոնք 
այն տեսիլքը^ թէ բոէոր ազգային հերոսները՝ գե րե զմ անն ե ր էն

■դուրս ելած՝ եկած են կռուե լու իրենց կողքին։

Փրիլէփ քաՂա^11 կատաղի ճակատամարտն է՝ 1912/ր աշ֊ 
‘•նան։ Դմոխայ էրն ե երկարատեւ կրա կիմր տակ տասանորդուած ՝
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Ահրպերը կանգ առած էին իրենց յաղթական յառաջխաղա ցման
մէջ,

ՄԱՐԱՋԱԽՏ ԹԻԹՕ
Աու,կոպաս ժորլովոսթդֆ այմմոս պետը

Ահա այգ պահուն , ուժեղ կրակոցի մը տակ, եր իտաոարգ 
զինուոր մը, ,սչքեր ը սրբազան կատաղութենէն մեծցած, կը 
կանգնի ոտքի և իր ընկերներուն ցոյց տալով (ք ա ր քօ •թրալևէ- 
վիջի հինաւուրց բերգը, „ր կը տիրապետէր քաղաքին վրայ, կր 
ճչայ.

— Եղբայբնե'ր , չէ՞ք տես- 
ներ զայն հոն , վ!/ ր ը» • ♦ ՝թրալ- 
նէվիջն է, մեզ կը գիտէ..»

--- Այ"' , "ւյո' յ ան է , ա՜ն է • • .
Ե*- , խ ան գավառութ են էն խե- 

լացնոր, անոնք կը տեսնե՜ն վա- 
ղընջական հերոսը, որ իր ամ
րոցին վրայ իրենց կը սպասէ...

Օ'ն , յառա՛ջ • • •

Ուժեղ է գրոհը։ թշնամին 
կ'ընկրկի, Ալ կր լքէ ռազմ ա- 
գա շտ ը։ Փ ր ի էէփ գրաւուած է»»»

ք]ւ միեւնոյնը վերջ/յն աշ
խարհամարտի ընթացքին, երբ 
ամբողջ եուկոս լաւ հայրենիքը,

“՞է՚կ ան գա մէն ինկաւ ա րշաւող 
գերմ ան ական բանուկներուն
^եռբըւ Այս անգամ ալ, եու- 
կոսլաւ ժողովուրգը, մինջեւ 
յատակը քամեց գառնութեան
բաժակը։ *Ոամեց' բայց ջկքեցաւ։ *{Հլ ւմեց և իր ր ի ու արու
զաւակներով, անգամ մըն ալ բարձրացաւ հայրենիքի անառիկ 
լեռները, կազմակե րպուե ցաւ այնտեղ և մ ինջեւ վերջը ? մ ինջեւ 
վերջնական յաղթանակի օրը, փուշի պէս մխուած մնաց թշնա
միի մարմնոյն մէջ։ \յՈ ր Ա ա ր քօ *Որալեէվիջ մը եղաւ ըմբոստ֊ 
ներու պետը թիթ օն , իր ժողովուրգին համար։ Ազգայ ին հերոսն 
էր որ մարմնացած էր անոր մէջ, անտեղիտալի հայրենասի
րութեան մը պոռթկումով և յաղթանակին տեսիլքը իր աջքերուն 
առջեւ ։

Զմայլելի է արգարեւ, ազդե ցութ իւն ը , զո ր եուկոս լաւ 
բանահ իւսութ իւն ը, անցեալ փառքե րու և ազգային իտէա լնե րու 
այդ հաւատարիմ ալանգապահը, գործած է և պիտի գործէ եու- 
կոսլաւ ժողովուրգին վրայ, բոլոր ժամ տնակներու մէջ։
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2) ՍԻՐՈՅԿԱՊՈՅՏ ԾԱԴ.ԻԿՐ.
Փունջերուն մ էջ , զորս սե րպ զո ւ ս անն երն ու ժողո վըր֊ 

գա կան բանաստեղծները կապած են ? սիրոյ կապոյտ ծաղիկները 
կք ըն գե լու. զո ւին բոսորագոյն կակազներուն, որոնք թաթխուած 
են հայրենիքին համար զոհա բե րուած արեան մէջ։

ինջպէս բոլոր ժողովուր գն ե ր ու մօտ, ևուկոս լաւ բանա֊ 
հիւսութիւնն ալ, հերոսական գրուագներուԼ պճնուած աւանգա֊ 
վէպերէն զատ ունի իր քնա ր ե ր գա կան բանաստևղծութ իւննե ր ը , 
որոնք, իրենց հաճելի պարզութեամբ, անկեղծ ու կենսուրախ 
արտայայտութեամբ և. տեսակ մը զուարթ ու թափանցիկ պայ֊ 
ծառութեամբ , որ կը յիշեցնէ ((հարաւի շ^Հ^ղ կապոյտ ը», կը 
հանգիսանան գեղջուկ ժողովուրգի մը մտերմական կեանքին 
այլազան մ ան րամ ասնութ եան ց թարգմանը։ Անմշակ և. խաւարէն 
ժայթքող այս բանաստևղծնև ր ու , այս ժողովրգական ևրգիջնե- 
րու քնարէն պակաս են անկասկած բաւական թելեր։ Էք որ ունկ 
արուեստ ի մ ը գրոշմէն ըն գհան րապէս զուրկ այս երգերը կարե֊ 
էՒ ճէ բաղգատևլ ա րգի ական քերթողներու բանաստեղծութեանց 
հետ։ Ո՜ վ դիաէ և' ր բ ե. ի'^շ պա րագանե րու տակ ստեղծագո ր֊ 
ծուած են անոնք,— թերեւս սենեակներու մ էջ՝ ուր հնաւանգ օ֊ 
ճախին շուրջը կիները կը մանեն կամ կը հիւսեն, լեռն ե րու մէջ^ 
ուր հովիւները իրենց հօտերը կը տանին արածելու, գաշտերու 
մէջ* ուր հունձքը կը հաս ուննա յ , կամ գիւղական հրապարակ’-֊ 
նհրու վրայ, Հռրչն ե ր ո լէ*} յորձանքին մէջ, ուր գմուար զսպը֊ 
ւող սէրերու զգացումներ կը փոխանակուին ալքերով*

Հապա այգ եբգերուն երաժշտութի՜ւնը, որ այնքան հա֊֊ 
բուստ է իւրայատուկ ւք, այնքան կոյս և այնքան 
խորունկ, իր հրապոյրով այնքան եզական ու գրաւիջ, հրա*֊ 
մըշտութիւն մը, որուն մէջ կը սարսռայ ամբողջ ժողովուրգի 

մը հոգին։
քյուկոսլաւ ոգին, որ բռնկած է ներդաշնակութեամբ, ի֊֊ 

տ է ալով ե. գեղեցկութեամբ, ճնշուած է գարերով և. վիրաւոր֊ 
ուած։ Ահա թէ ինչո՛ւ եուկոսլաւ երգերը աղօտ են յաճախ, մեղմ 
են ըն գհան րապէս և. կը կրեն մ ի շտ սրբազան լր ջու թ եան և ան֊ 
հուն մե լամաղձութ եան մը գրոշմը։ Աուզիշ է ունկնգրու թի,նը 
այս մ եղեգին ե ր ուն , որոնք, կը թուի թէ կուգան բնութենէն 
հովի թեւերով, սիւքի մրմունջներով և. հաճելի արձագանգնե
րով, փոխագրելու համար ունկնգիրը խաղաղութեամբ 1ւ անմե֊ 
զութ եամ բ զեղուն վաղնջական աշխարհ մը» • ♦

(*) ՝Ոոլօ կը կոջուփն Աեըպեըու, շուրջպւսրեըը:
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Անչուչտ որ սէրը կը խաղայ գլխաւոր գերը ւսյս երդև֊ 
րունմէջ։ Էւ^այս քւմաստուխ նչանախօսք մը կը դառնայ քերթ֊ 
ուածի մը այն տունը^ ուր կ’ըսուի ♦

— «Վա՜յ այն խոտին, որ ցօղ չունի եւ այն այն աղջկան, որ 
սեր չունի:))

Էլ ուկո ս լալ բան ահ իւս ու թե ան տէջ, սա կա յն ? չկա յ ասպ և՛֊ 
տա կան ու մեծաշուք այն չեչտը^ որ կայ թրուպաՑՈԼր նևրու բա֊ 
նաս տեղծութ եան ց մէջ։ Էուկոսլալ երդերուն մէջ^ սէրը^ կար֊, 
ձատեւ ու կենսուրախ գարուն մ ըն է։ կամ^ կնոջ խստավար 
կեանքին յաջորգելիք նոր կեանքի մը զուարթ ու աղմկոտ մէկ 
նախերգանքը։ Համարձակի բացսիրտ^ անս քօղ և լուռ սէրն է^

11111111111111111111111!11!111!1111111!11111111111111!11111)1|յ|||||!11հ111111111|ւ11!!11!1111!1||||!11!111 ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

Եու.կոսլաւ,-ւքակերլ-ոնակւսԽ սսււբւալ (՜Տէսյբէի շբջւսԽ)

ՈԸ կ' արտայայտուի յաճախ ազատօրէն և հզօր թափով մըՀՀեր֊ 
սէ[* մը, հե թ ան ոս ական' բառին ամէնէն ազնիւ իմաստովդ 

սէըը տակաւ ին մ իամ իա և զգաստ հոգիներու և զգաստ' մինչել 
իսկ զգայնութեան մէջ։ էլ սակայն խորունկ է \այգ ս է ր ը* և 
մարգը կը գրաւէ մինչեւ իր ամէնէն գաղտնի լարերը։ Էլ ? եթէ 
պարագաները ընդդիմանա ն սիրոյ էրոլժ ի^1 , հետեւանքը յաճախ

կ՚ըլրսյ ըի[“ո մահը։
Խո րհրդապաշտութ եան բո լո ր ո վի՛հ խորթ երկրի մը մէջ, 

ինչպիսին է Ե ուկո սլլսլխոն , ուր ժողովուրդը, դև րազանցապէս 
հողը ճանկռտող մարդոց բազմութիւն մը, կը յորդի կենսունա֊
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կութեամ բ և. ուր ամուրքւութքււնը բաւյարձակապէս անծանօթ 
բան մ ըն է դիւղեր ու 'էջ,- ապրելու հրճուան քը արադօ բ էն 
հետը կը բերէ նաեւ ամ ուսն անա լու ցան կութ իւն ը ։

Որք ա՛՛ն սիրուն է և շնորհալի և. ինչպիսի՜ թաբմութեամբ 
օծուն է ամուսնանալու այո տենչան քը արտայայտող հետեւեալ 
քերթուածը^— պատմութիւնը մանկամարդ, կոյսի մ ր ? որ նուէր֊ 
ներ ղրկած է *Լենետիկի ՏոԺ/^ , քէուրքիոյ Աուլթանին և ազդա֊ 
յ ին հերոս Ա* ա ր քօ '{Հրա լեէվիչին և փոխարէն ՏոԺ£^» ստաւյած է 
ոսկիէ կոնտոլ մ ը , Աուլթանէն' ոսկիով շրջանակուած հայելի մ ը , 
իսկ Մ՚սրքօ Բ բ *ս լե է վիչէն* արագավազ երիվարի էք ր վրայ հեծած 
ձիաւոր էք ր։ Աղջիկն է' կր գիտէ այս ն ուէ րներ ը և կ՚երղէ.

— «0՜, Վենետիկի իշխան, փոքր շնորհակալութիւն մը միայն 
ունիմ ղրկած կոնտոլիդ նամար. արդեօք զիս նաւավա՞ր կարծեցիր:

«0“, Սթամպուլի Սուլթան, քու նաւատարիմ նայելիիդ նամար 
ալ փոքր շնորնակալութիւն մը միայն, մի՞թե դեմքս նայելիներուն 
ամենեն գեղեցիկը չե:

«Բայց քեզի, Մարքօ 'Քրավեեվիտ, քեզի’ կ՚ուղղուի երախտա
գիտութիւնս, քեզի' որ ինծի ղրկած ես գեղեցիկ ձիաւոր մը: Գոնե 
դուն գիտցար, թե ի՛նչ կը սիրեն աղջիկները»...

Ամուսնանալու այս բուսն ըղձանքը ան չուշտ յատուկ չէ 
միայն եուկոսլաւ աղջիկներուն , բայք] ի՚եչ ՈՐ աւելի քան իւ- 
րայատուկ է' այն է, որ մահն իսկ, եուկոս լալ թարմաս։ ի գեղջ֊ 
կոլհիներուն համար, ամոլ ր ի ու թ են էն աւելի դաման չի թուիր, 
Այս իմաստով աւելի քան յատկանշական է այն երգը, զո ր հոլ֊ 
կոսլալ գեղջկուհ ին ե ր ը կ’ ե ր զեն ա մ էն գա րն ան ամ ո ւտ ի , Ս . Գէոր֊ 
գի օրը, իրենց դարձած շո ւ ր ջսլա ր ե ր ուն մէջ։

— «Մեծ Սուրը Գեորգ, երթ անգամ մըն ալ գայ քու տօնդ, 
ջանա' որ զիս չգտնես այլեւս մօրս մօտ եւ ըրե' այնպես, որ ես, կա'մ 
ամուսնացած ըլլսււՐ եւ կա'մ մեռած».,.

Այս տրամադրութիւնը, սակայն, երբեք չի կուրացներ 
աղջիկը, իր ձեռքը խնգրողներու արժանիքին նկատմ ամ բ։ Բնաւ 
տրամագիր չէ ան հաւան ե լու ((հաշիւն ե ր ու վրայ չտփուած ամուս
նութեանդ, որ ժամանակին այնքան յաճախագէսլ էր Աերպիոյ 
և ե ուկո ս լաւ ւս երկիրներուն մէֆ֊, հրբ սրտերին աւ ելի շա
հերն էին, որ կր միացնէին ընտանիքները իրարու։

Լս ե ց է ք սա երիտասարդուհին, որ կ՚երգէ' իր այտերը լը- 

լացած պահուն ։
— «0՜, դեմքս, եթե գիտնայի որ քեղի վերապանուած ե ընդու

նի) ծերունիի մը նամըոյրները, պիտի երթայի ընդարձակ անտառը, 
պիտի քաղեի օշինդրի ըոլոր տունկերը, եռանդով պիտի մանրեի զա
նոնք եւ պիտի պատրաստեի ջուր մը, որով պիտի լուայի քեզ ամեն
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առաւօտ, որպեսզի նամբոյրները՜ ծերունիին թուեին այնքան դառն, 
որքան օշինդրը ինքն ե:

«Բայց եթե գիտնայի, որ եկողը պարմանի մը պիտի ըլլայ, պի
տի երթայի ժպտուն պարտեզ մը, պիտի քաղեի բոլոր վարդերը եւ 
պատրաստեի նիւթ մը, որով ամեն առաւօտ պիտի լուայի քեզ, որպես
զի քաղցր ու նոտաւետ նամբոյրները քաղցրացնեին պարմանին եւ 
նրնուանքը սփռեին անոր սրտին մեօ»...

էլ սակայն եուկոսլալ ժողովրդական բանահիւսութեան 
մէջ , ուր ք առաջին ակնարկով՝ պիտի կարծուէր թէ սիրոյ զգա
ցական կողմը նուաղ տեղ կը բռն է, կան նուազ բուռն,
էապէս զգացական ուրիշ է ջե ր ալ։ թա րմութ եամբ զեղուն այղ

111111111111111!11111111111111111111111111!11111111111!1111111!111!11!11!1111111111111111!111111111111111111  ԴՐԱԿԱ՛Ն ԱՇԽԱՐՀ

«էալիջնի,քի)> ան ո լնուի ծանօԹ եուկոսլաւ-ւքակեզոնական տարազ (՜տարա, 
զակիրներն են... Տէր եւ. Տիկին Տ>>.բք«Ն. Յարա,Թիւն Գալւիաք՚Տեաններ, այժմ՛ իւս- 
կիւսյ, նկարոլած' 23 տարի սւււաջ):

Էջևրը, սակայն , արտայայտելով Տանդերձ իրենց զուտ զգացա
կան շեշտը, ուրիշ բան մըն են արդ էն ։

Ահա' , սիրոյ հրաւիրակ այգ փերթուածներէն մէկը*

— «Ձմեռը կ’աննետի, օ՜ իմ նոգիս, գարունը կը ժպտի,
Հովը կը փչե, օ՜ իմ նոգիս, վարդը կը շիկնի:
Ամեն ինչ սեր ե, օ՜ իմ նոգիս, ժամանակը կը փախչի,
Դուն միայն, օ՜ իմ նոգիս, սիրազուրկ կ՚ապրիս.
Կեանքդ ունայն ե, օ՜ իմ նոգիս, եկո՛ւր բարեկամիդ»...

Ուրիչ երգ մը, ^իջ մը միամիտ ա ր տա յա յտ ութ ե ամբ , կը 
պանծացնէ զոհա բե րութ եան ընդունակ սիրոյ զգա ցում ը։
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— «0՜, մայրիկ, զիս մի' տար անոր, զոր չեմ սիրեր: Կը նախ
ընտրեմ աւեյի անտառ երթալ սրտիս ընտրեալին նետ, սնանիլ այն- 
տեզ սրափուշի Տատիկներով, ջուր խմել տերեւի մը ծալքերեն եւ գը- 
լուխս Տանգչեցնել պաղ քարի մը վրայ, քան ապրիլ դղեակի մը մեջ 
անոր նետ, զոր չեմ սիրեր, սնանիլ նոն շաքարով եւ պառկիլ մե
տաքսի վրայ»...

վ^ն քլուչ զգացումները կը գտնեն յաճախ շատ նուրբ ար
տայայտութիւն մը ,— բան մը, որ կրնայ զարմանալի թուիլ 
նախնական ժողովուրդի մը մօտ, որպիսին էր եուկոսլաւ ժողո- 
վո^-րդը թրվ»ական տիրակալութեան տակ , այսին՛քն այն շր^ա- 
նին, երբ կ ազմուած է հերոսական ու սիրային այս եր գերուն 
մեծագոյն մասը։ Պէտք չէ մոռնալ, սակայն, որ իրապէս սի
րահարուած սրտէ մը աւելի լաւ “՛զբիւր մը չկայ բանաստեղծու
թեան համար։

Էքասնաւո րապէս իրենց սիրականներէն զատուած և. իրենց 
սրտին հակառակ , իրենց ծնողքներուն ստիպումով ամուսնացած 
երիտասարդուհիներու տրտունջներն են որ խոր ր՚ւ վչտալի ար
ձագանգներ գտած են եուկո ս լաւ ժողովրդական բան ահ իւս ու- 
թեան մէջ։

(!րքսւ՚ն չա ր ագուչակ է, օրին ա կի հ ամար, սառած հողին 
վրւ՚՚յ վազող աղջկա յ մը և իր եղբօրը մ իջել բակուող սա լոըսւ֊ 
մ ա իւ օ ս ու թ իւն ը ,— բանի մը սրտաոուշ տուներով պատմուած ող
բերգուի} իլն ը փշրուած կեանբի մը* —

— «Ձիւնը իջած ե դաշտին վրայ,
Այնքա՜ն ընդարձակ՝ ուրկե թռչուն մը չի կրնար թռիլ:
Բայց երիտասարդ աղջիկ մը կը վազե ձիւնին մեջ ոտաըոսլիկ. 
Փոքրիկ, ճերմակ, մերկ ոտքեր ձիւնին մեջ:
Ւսկ իր եղբայրը կը վազե անոր ետեւեն կօշիկները ոտքին:
— «Հե՜յ, նե՜յ, սիրելի քոյրիկ, այդ ձիւնին մեջ 
Պիտի սառին ճերմակ, փոքրիկ ոտքերդ:»
— «Ոտքերս չեն որ պիտի սառին,
Այլ սիրտս ե որ կը սառի ցուրտեն.
Եւ ձիւներուն Տամար չե որ կը սառի,
Այլ որովՏետեւ մայրս տուաւ զիս մարդու մը, զոր չեմ սիրեր»... 
Ձիւնը իջած ե դաշտին վրայ,
Այնքա՜ն ընդարձակ' ուրկե թռչուն մը չի կրնար թռիլ»...

Ահաւասիկ սիրոյ ուրիշ գեղօն մը , որ , աւանգութ ետն ձև֊ 
ւին մէջ ի սկ այնքան նուրբ է և. սրտագրաւ իր պարզութեա մբ 
և. որ կ'ծրգէ մ ահէն ալ զօ րաւո բ ոէր մ ը*—

— «Տղան ու աղջիկը զիրար կը սիրեին քնքուշ սիրով մը ու 
կը լոգնային տարիե մը ի վեր միեւնոյն առուակին մեջ:
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Բայց երեւան եկաւ անոնց գաղտնիքը. նախ իմացաւ նայրթ, 
ապա եւ մայրը:

Խե՜ղն փոքրիկներ, պետք ե խզեք ձեր սերերուն կապը...
Աստղը, երկնակամարին վրայ, կ՚ըլլայ իրենց պատգամատարը:
Եւ պարմանին լուր կը ղրկե իր սիրականին.
— «Մեռխր, օ՜ իմ սերս, յառաջիկայ շաբաթ օր, գիշերը կո- 

խելուն պես.
Իսկ ես պիտի մեռնիմ կիրակի առաւօտ արեւածագի առաջին 

շողերուն»...
Աղջիկը մեռաւ շաբաթ իրիկուն, մութը կոխելուն պես.
Իսկ կիրակի առաւօտ տղան ալ մեռաւ արեւածագին:
Անոնք թաղուեցան մեկը միւսին քու] իկը եւ սեւ նալին մեջ 

անոնց ձեռքերը միացան:
Լուսինը չեր երեւցած գիշերը, երթ պարմանիին գերեզմանեն 

ծիլ տուաւ կանանչ եղեւին մը, իսկ աղջկան գերեզմանեն՜մասրենի մը:
Եւ մասրենիին ծաղկուն նիւղերը պլլուեցան թարմագեղ եղե

ւինին շուրջը, ինչպես մետաքսեայ ժապաւենները* ծաղկեփունջի մը 
բոլորտիքը»...

Ու տակաւին ի՜նջ սէՀ»եր , մեռտծ' իրենց փթթումին մէջ 
ի ս կ , ՛լ։ մա յ ՛բովը' երբեմն մ ա ր ւլ ո ց և. երբեմն անվերծանելի ճա
կատագրին , որ^ մարդոց կամ յշէն ու ՚բմ այ՚քէն անկախաբար , կը 
խամրեցնէ ծաղիկ կեանրերը^ սիրելու համար ծնած էակներուն։ 
քյւ ի“*հջ յամ սւռութ իւն' "՛յ՛է մաքուր սէրերու տիրաց մ ան կամ 
ձախողման ճամբուն վրւլյյ^ աղուն կամ աղջկան մօտ։

էք ակեդոն ի ո յ մէջ շատ մեծ յուղումով կ'երգեն անծանօթ 
գուսանի յօրինած տրտմօրէն վՀեվչոյշ տյն տաղը^ ուր պարմա
նին երեր անգամ , ևրեբլ յաջորդական տարիներուն^ կը դիմէ' 
իր սիրած արԼջիկը ուզելու մայրիկէն։ *իհղե ցկութ իւն ը տյդ տղ- 
ջըկան բն որոշուած է իբրեւ Հթրք ական մ ե իւ ա կշ> որ սակա յն
դատապարտուած է խամրելու վե ր ջ ի վերջոյ։ Ո*- պարմանին 
կ’ևրգէ.

— Առաջին տարին գացի, Մարխքա, 
՛Բեղ ուզե|ու նամար:
Մայրիկդ ըսաւ փոքր ե,
Փոքր ե մեր Մարիքան:
— Երկրորդ տարին գացի, Մարխքա, 
'Բեզ ուզելու ճամար:
Մայրիկդ ըսաւ* նիւանղ ե,
Հիւա՜նդ ե մեր Մարիքան:
— Երրորդ տարին գացի, Մարխքա, 
"Բեզ ուզելու նամար:
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Մայրիկդ ըսաւ* մեռաւ,
Մեռա՜ւ մեր Մարիքան...

** *
Աւելցնենք^ իբրեւ, եզրափակում, որ հուկոսլաւ ժողովըր- 

գական աւան ղու թ իւնն ե րն ու բան ա ս տ եղծ ո ւ թ իւնն ե րն ալ գոր
ծերն են անծանօթ հեղին ա կն և ր ու և. փո իրան ցուա ծ են բերնէ բե- 
բան և. գարէ գար։ Անոնք՝ առաջին անգամ ը Լէա Լով հս*ւա ք- 
ւած են *էուք վՀարաճի<չի կողմ է , անցեալ գարու առաջին կիսուն։

— «Եթե Ոերպը կ՚ապրի միշտ Տակառակ իր մարտիրոսագրու
թեանդ, այդ կեանքը կը պարտի ան իր թանանիւսութեան:»

Աերպ աղգային բանաստեղծ Եովան Եովանովիչի ա' յս խօս- 
քը մի ա յն պիտի բաւէր բնորոշելու նշանակութիւնը եուկոսլաւ 
բանահիւսութեան՝ իբրեւ հաւատարիմ ա ր տ։ս յա յտ իչը եուկոս լաւ 
ոգի ին։

ՊՈԻԼԿԱՐԱԿԱՆ ԱՌԱԾՆԵՐ
Ագահ մարգը մեռնելէն ետք լաւութիւն կ*ընէ ։ • Հին-

ցած տախտակը ներկ չի բռներ։ • Ա եւ է հալը՝ բայց ճերմակ 
հաւկիթ կ9ածէ։ • է}_Ը փնտռելու է ելեր , ք^քզինքն է կորսըն- 
ցուցեր։ • Ա*ամ ուն մօտիկ՝ Աստուծմէ հեռու։ $ Ագռաւները 
կ'աղօթ են ՝ որ ձիերը սատկին։ • Մէկ սատանայով գնաց՝ հա
րիւրով կը վերագառնայ։ • ճանճէն իլրԼ գուբս չի գար։ • Ա է- 
կը քահանային կը նա յի, մ ի ւսը երէցկինին։ • Ատւսր ձին շատ 
կ՚ուտէ՝ ,քձիջ կը կրէ։ • Մէկ կրամ յիշողութիւնը նախ ըն տ ր ե լի 
է մէկ քիլ ոկրամ ուժէն։ Փ Հ." ր է^ Ը ծնաւ , կուէը սատկեցաւ։ Փ 
Գայլին ‘Լէ՚ԳԸ հաստ է, որովհետեւ իր գործը ինք կը տեսնէ։ 
• Տօնավաճառը առանց գողոլթ եան ^Ըէէո՚ր։ • Որբէ՛ն նուէր 
տուողը, Աստուծոյ փոխ գրամ տուած կ՚րլլայ։ • Վ՛ախցած ղա- 
զանը անտառի փուշերուն շի նայիր։ • Սատանան ալ գիտէ, թէ 
լալը ինչ է, բ այց չ՚ըներ։ • ‘քահանան մեղուի պէս է. ուր որ 
երթայ բան մը կը բերէ։ • ինչ եմ մի' ըսեր, ըսէ՝ ինչ պիտի 
ըլլամ ։ • կարմիր ելակ շատ, բայց սակառը պարապ է։ • /?£ —
խար որ եղար, գայլերը պատրաստ են։ • Առանց մօրուքի քա
հանայ չ՚րլլո՚ր։ • Երբ եպիսկոպոս հօրեղբայր ունիս, շուտով 
քահանայ կ՚ըլլաս։ • Այսօր հաց ու աղ տուր ինծի, վաղը խո
րոված հալ պիտի սպասեմ ։ • Ա՚եծ պատառ կուլ տուր, մեծ
խօսք մ ի ըներ։ • Երկու նապաստակի ետեւէն վազողը, մէկն ալ 
չի կրնար բռնել։ • Հոն ուր բոլորն ալ կոյր են, մ ի ական ին 
թագաւոր է։ • Առանց վէրքի հերոս ջ՝ ըլլար։
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ԿԱՅԾՔԱՐԷՆ ԿՐԱԿ

Գրեց ԿՐԻԿՈՐ ՓԵԹՐՈՎ

Աոկրատ^ հին Օրերու, մեծ և. արդարասէր իմաստասէրը՝ 
օր մը, իր աշակերտներուն և. այլոց բազմութեան հետ ՝ կը սպա- 
սէր Փիրէայի մէջ Ասիայէն նաւերուն։ 'քաղաքացիները
էսում բ էսում բ կը դիմէին ն աւա հան դի ս տ ՝ ուր ուրիշներ հա
ւաքուած էին ա րդէն։

Երբ ն աւերը հասան ու էսարիսէս նետեցին՝ ճամբորդները 
սկսան ցամաք ե լլե լ։

Անոնց մ էջ կա բ օտարական մը՝ որ առաջին անդամն ըլ֊ 
լա լուէ ոտք կը դնէր յունական հողին վրայ։ Բառնալով իր շուր
ջը խո՜ն ուա ծ բազմութեան ? իր ծ ա ռա յ ո ւթ իւն ը կ'առաջարկէ ան 
վճարումի ւիոէսարէն։ կ1 ըս է թէ ի վիճակի է դուշակելու ամէն 
մ էկուն նկարագիրը և. նաէսատեսելու անոր ապագան։

Աոկրատի աշակերտները զայն կը դնեն խաբեբայի տեղ* 
որուն նմանները յաճա էս կ'երեւային Աթէնքի մէջ։ Ո*- կ՛որոշեն 
վա Ը առնել այս օտարականին ալ դիմակը։ Անոնը կը խնդրեն 
եկուորը շրջապատող քաղաքացիներէն > որպէսզի լռեն և կար
տասանեն Աոկրւստին անունը։ Աետոյ՝ օտարականը բհ՛րելս '/ 
լիս ոփա յ ին մ օտ , կը հարցնեն անոր»

— կրնալս գուշակել այս մարդուն նկարագիրը։
— Կ րն ա ՛մ և շատ գիւր ու թ եամբ ։
— Ուրեմն գուշակէ ՝ ահա »ք.ծղի դրամ ուզածիդ կափ ։
Օտարականը կը նայի Աոկրատի դէմքին՝ առանց գիտնա- 

լու թէ ո՛վ է ան։ Ապա կը զննէ ձեռքին դիծերը և էսօսքը ի- 
մ աստունին ուղղելով կը հարցնէ»

— Թոյլ պիտի տա^ս որ ամէն ինկ ըսեմ ։
— Սիր ո՛վ։
— Ա տ իպուած եմ սակայն ըսել, թէ խօս քե րս հաճելի պ ի- 

տի չըլլան. գուբէ աւելի լաւ կ* ը լ լա յ որ կխօս իմ է
Աշակերտները՝ մտածե լով թէ էսաբերան ի՚նկ խօս ի լը կի 

գիտեր՝ կը սկսին փսփսալ*

— Նէսյծցէք սա էսաբեբային ՝ գուշակու թ իւնն ե ր ընելու, 
տեղ կը փորձէ վախցնել։

— Համաձա՞յն ևս , կը հարցնէ ն ո ր էն օտարականը Աո կտ
րատին ։

— Խնդրե' մ ՝ կրնաս ամէն ինկ ըսծլ՝ կը պատասխանէ Աոկ- 
րատ հան դա րտ ութ եամբ ։

— Ուրեմն մտիկ ըրէ, մտիկ ըրէք դուք ալ՝ կ՚ըսէ օտա
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րականը ? դառնալով []ււկրատքւ աշակերտներուն։ Այս մարդը 
կոշտ և. րյա^ բնազդներով էակ մըն է։ Անոր սիրտը նման է դոց 
կաթսայի մր ? որուն ծանր կափար իջին տակ կ' եռան ամէնէն 
ստորին , անասնական կ ի ր քե ր ը ։ Ան» • •

Բ աղմ ութ իւն ր կը սկսի խնդալ ի լուր այս ո րակումեե֊ 
րուն, ^ււկ Աոկրաաի աշակերտները խիստ շեշտով մը կ' ըն դմ ի֊ 
ջեն օտարականին խ օ ս քե ր ը։

_ Բաւական է, բաւակա՛ն , կ՚ըսեն անոնք» մ և ն ք դիտէինք
որ խաբհրայ մ ըն ես դուն , բա յ ց ջէ ին ք կրնար ենթադրել, որ 
անամօթութիւնդ մինջևւ այս տեղուանքը կրնայ հասն ի լ։ 1Լ1դ֊ 
ջապէս , դ իտե® ս թէ որու հասցէին կը խօսիս այս աղտոտու֊ 
թիւններր։

_ Հ£եմ դիտեր 1ւ դի տն ա լ ալ պա ր տաւո ր ջեմ , կը պատաս «-
խա նէ Օտարականը։ ք; ս շեմ խոստացած անուններ գուշակել 1ւ 
դուք արդէն խնդրեցիք ինձմէ գուշակե լ այս ւէ արդուն նկարագի

րը և. ոջ թԼ անունը։
— Բայց այս մարդը Աոկբատն է, իմաստո՛ւն Աոկրատը, 

կը բացադանջեն աշակերտները զայրալից» հասկցածը , տխմար ? 

ս տ ա խ օ' ս • ♦ ♦
_ ԼռեցԼ՚ք և. մի վիրաւորէք այս մարդը, կը մ իջամտէ

Աոկրատ հան դա ր տո ւ թ ե ա մբ ։ Շ իտակ կը խօսի ան։ Ել ըսաւ &ըշ֊ 
մաբտութիւնը, դառն ճշմարտութիւնը։

— ինջպէ՜ս, բացագանջեցին աշակերտները, ջկարենալով 
հաշտուիլ եղածին հետ։ Վ^աբպե՚տ, դուն 1ւ անոր խօսքե՜րը» . • 
Բայց մենք կը ճանչնանք քծզ, Կ Բ տեսնենք կեանքդ, մտիկ 
կ9 ընենք վա ր դապետ ու թ իւնն ե ր դ ։ Աոկրատը անասնական էիբ,բե- 
րով եռացող կաթսա՜յ» » • Գոլ-ն կատակ կ' ընես , Ա՜՛Լ իմ աստուն 
ուս ուց իջ»• •

- Ափ ս ո՜ ս , կատակ ջեմ ըն ե ր , կ9 ըս է Աոկրատ գլուխը շար
ժելով։ Գոլք շիտակ եվ)* բայց շիտակ է այս օտարականն ալ»»» 
Գուք դիտէք զի» այնպէս, ինջպէս ե'ս ստեղծեր եմ ինքզինքս և 
կ՛ ուզեմ որ ի ծ ի նմանիք դուք ալ։ Օտարականը սակա յն կը բնո֊ 
բոշէ զիս ա յն պ Լ ս, |յն^ւզես 1ւս ծնսւՀծ եւ£:

ՕլԳուք կը տեսնէք արձանը՝ զո ր ես եմ կերտեր, իսկ ,Ան 
կ9ըսէ էութիւնը այն նիւթինք որով ես ձեւակերտեր եմ անձս։

ՕլԳուք կը տեսնէք իմաստութեան ծաղիկները, զորս ես 
քաղեցի, իսկ տն կբ խօսի այն աղբի մասին, ուրկէ ծիլ արձա
կեցին գեղեցկութիւնն ու քաղցրութիւնը ճառերուս։

(լկլը բարկանաք դուք իմաստուն օտարականին , բայց ես 
սրտանց և. խո րապէս շնորհակալ եմ անոր։ իր խօս քերբ ինծի 
համար ոջ վի րաւո ր ան ք են, „լ ալ ստորնութիւն, այլ փառք ու
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պատիւ ^եղի համար ալ^ ո"վ իմ ս ի ր և լի բարեկամներս
լաւ դաս մը։

((.Մենք բո լորս երբ կը ծն ին ք , մեզի հետ կը բերենք կոշտ 
կատաղի և. չատ յաճախ ցածորակ կիրքեր։ Ա'եր պարտականու- 
թիւնն է ոչ թէ հաշտու Ււ ան ո նց հետ , այ լ սաստել և զսպել ղա֊ 
նոնք ու ծառայեցնել իմաստութեան և. բարձր նպատակներու։

((^1արզ կայծքարէն կայծեր ու կրակ կը հանենք մենք։ 
Աղտոտ աղբէն կը հանենք ցորենդ խաղող՝ վարդեր և անուշա- 
համ պտուղներ։ Ահտ թէ ո'ւր է կեանքին իմաստութիւնը։ Ա*ար- 
դուն բարձրութիւնը հոն է, որ կարենայ աղտոտ ու կոշտ կիր
քերու կաթսա յէ* հանել ուժն ու ս տեղծ իչը բո լո ր բա ր ի քն ե ր ուն ։ ))

Եւ Աոկրատ կը վերջացնէ իր խօսքը, ըսելով օտարա- 
կանին*

— Շնոբհակալ եմ քլծզի ? իմաստմւն օտարական։ ^Էուն ըն
տիր դսւս մը տուիր ինծի։ Տասնեակ տարիներէ ի վեր կը 
նամ ես խելօքցնել իմ մէջի գաՎԱւնթ և կը տեսնեմ ? որ տասնեակ 
սերունդներ տասնեակ տարիներով պէտք է նոյնը կատարեն* • ♦ 
Աշխատանքը մեծ է} ժամանակը՝ կարճ* օրերը կը թրւչին* մէկ

ժամ իսկ սւէտք չէ կորսնցնենք առանց աշխատելու ? առանց ու
ժի և. միշտ պէտք է քալենք դէպի մաքուր մարդկութեան մը 
իտէալը * * *

Աաժն ուելով օտարականէն , Աոկրատ ճամբայ կ՝ իյնայ դէ֊ 
պի բ՚՚՚ցտտրևլով իր աշակերտներուն , թէ ինշպէ՛ ս պէտդ>
է փնտռել մարդը մեր մէջ, մարդը մարդուն մէջ...

ԿՐԽԿՈՐ ՓԵԲ՜ՐՈՎ. (պոհլկար զ.|ւագ.էտ)

ԿԻՆ ԵՒ ՍԷՐ
Ար սիրտ ծ մէկուն վբայ կասկած ի լը զայն կորսնցնելէն ա- 

ւևլի ցաւա լի է։ • կա րճատև. բաժան ումևե բ ը կը բո ցավառեն սէ- 
րԸ) մ ինչ երկար տեւողները կը մարեն զայն։ • Անամանակին 
հետ սէրը կնանցն ի և սիրոյն հետ ժամանակը։ • Հաւաքոյթնե- 
րու և. պարահանդէսներու մէջ չորս տեսակ մարդիկ կան* — 11ի֊ 
ր ահա ր ուածն ե ր փառասէրներ , հետաքրքիրներ և*** ապուշներ։ 
Ամէնէն երջանիկները այս վերջիններն են։ • Վյստահութ իւն 
պէտք չէ ունենաք կնոջ մը, որ իր բուն տարիքը կ’ ըսէ ձեզի։ 
Այս բանը ըսելու ընդունակ կին մ ը պիտի կրնար ամէն բան ը- 
սել։ • Ա իրային առաջին հանդիպում ը կը նմանի գարնան ա- 
ռաջին օրուան* մարդ բնաւ չի խորհիր ‘էտլիք ձմրան մասին։ 
• կարդ մը կիներու աչքեր ը այնքան շատ խոստումնե ր կուտան 
որ դժուար է անոնց ամէնուն իրականացում ը։
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ԴԱՐԵՐՈԻ ՄՇՈՒՇԻՆ ՄԷԶԷՆ

ԱՊԱԿԱՆԱԾ ՍԵՐՈՒՆԴ
Գրեց' ՈՐԱՏԻՈՍ(*).

Անարժանօ րէն պիտի են թարկուիս ոճիրներու պատուհա*֊ 
ս ին, ո վ Հռոմէացի ? ծթէ պիտի չվերանորոգես սրրավայրերդ 
կամ մեհեաններդ.) ո ր ոն ր կը կործանին և արձանները աստուած—- 
նև րուդ^ որոնք կը սրբապղծուին սեւորակ ծուխով մը,

Աստուած ներուն հնազ անդութեամ բդ է^ որ կը տեւէ զօր ու֊ 
թ^նգ, Ե. հոս , հո'ս որ պիտի փնտռես պատճառները քու
իսկ մեծութեանդ. կամ անկմանդ։ "ք^ու կողմ է ա րհամ ա րհուած 
աստուածներն են որ շղթայազերծեցին ամէն շւսրիք դժբախտ 
իտալիոյ վրայ։

Արդէն երկու հեղ, Ա*ոնիսեսի 1ւ քՀակուր ի ռազմիկները ետ 
մղեցին մեր յարձակոււքները ? որոնք մերժուած էին երկինքին 
կողմ է ։ Էքրկու հեղ ? դոռոզութ եամբ զարդարեցին ան ոն ր իրենց 
նեղ մանեակները մե՛ր աւարներով։

Անձնատուր՝ բաժանման մոլեդնութեանց , Հռոմը դրեթէ 
ընկճուեցաւ Տասիոյ և. Աթովպիոյ հարուածներուն տակ։ Այդ եր
կիրները կը սպառնային Հռոմին^ մէկը իր ն աւա տ ո ր մ իղո վ ? 
միւսը իր նետերութ աւելի վտանգաւոր։

Մեր դա ր ը ? ոճիրներով բեղմնաւո ր ? պղծեց նախ և. առա^ 
ամուսն ութ իւնն ե ր ը ? սերունդներըընտանիքները։ թխելով ո- 
ճիրներու ակէն ? բոլոր չա ր ի քն ե ր ը տարածուեցան ժողովուրդին՝ 
և. հայրեն իրին վրայ։

Կոյսը, հազիւ չափահաս ? ուբախութեամբ կը սորվի հեշ
տասէր պարերը (Հունաստանի։ Անիկա կը ծռէ իր ճկուն ան դամ- 
ները և. իր փոքրիկ տարիքին իսկ կ* երազէ սէրերը ազգապիղծ։

(Հետոյ, չափահաս կին , իր ամուսինին հետ , սեղանին 
շուրջը, անիկա կը. փնտռէ աւելի երիտասարդ տարփածուներ ? 
և. է առանց ընտրելու ? մթութեան ց ժէջ գաղտագողի կը շռայլէ 
ղայթ ակղիչ հաճոյքներ։

թայց ամուսինը կ^ըլրսյ իր մեղսակիցը։ Կինը իր ամոլս-

(*) Ականահոր լատին բանաստերլծ-իմաստասէր ւքրն է Ոթատիոս (Օրճէատ), 
որ ձնած է նտալիա, քրիստոսէ աււաօ 65 խ՜ոհականին եհ Մեռած' 8ին: փասա-- 
կան զ-րականոհխ՜եան ^աՄար Մեծ արժէ՜ք մ*ը կը ներկայացնեն իր բազՄախ՜իհ եր^ 
կասիրոհԹիհններր: Որատիոս, վփ|իսուիայոհխ՜եան քխտեհած է՜ Ախ՜էնքի Մէջ, Ոհր 
բարեկաՄացած է* այդ. շրջանին ք)ոն դտնոհուլ Թրոհտոսի ք)ետ (Յոհլիոս Կեսարի 
սսյանիջր): Շատ ՄտերիՄ բարեկամն էր Վիրդիլիոսի եհ Մեկենասի, որուն Մեռած, 
տարին Մեռաւ. ինքն ալ:
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նոյն իոկ ներկայութեան և. անոր հրսւմ անով, կ՚ելլէ հե
տեւեալ համար խայտառակութեան որևէ անարգ, միջնորդի մը՝ 
կամ ի բե րական նաւատէ ր ի մ ը՝ որ կը վճարէ ոսկիին հետ այն֊ 
քա՜ն ամ օթ ու նախատինք» ♦ .

Երբեք սակայն այսպիսի ծնողքներէ չէին ծնած ա՛յն երի
տասարդ Հրւոմէա ց ինե ր ը ? որոնք կ ա բ դևդոն ա ցւո ց արիւնովը ծո
վերը կարմրցուցին և զսպեցին ^յիւրոսը^ Աեծն Անդիս քոսը և 
սարսափելին Անն իբաղը։

Այդ երիտասարդները ա բ ո ւ էին» անոնք հուժկու զաւակ
ներն էին գիւղացի պարզ զին ուոընեբու։ Այդ երիտասարդները 
գիտէին արօրով հողը հերկել և հլու', իրենց մայրերու ձայնին՝ 
անոնք՝ անտառներու մէջ կ տբած փայտը տուն կը կրէին։ Երբ 
արեգակը կը տարածէր- Հ_ուվ±Ը լեռն ե բուն վբո*յ՝ կ* արձակէր ան 
լուծը յոգնած եզներուն՝ և վ>իչ յ^տոյ՝ մայրամուտէն ետք՝ 
հանգստ ի սիրուն պահը սկսէր։

ինչե՜ր չ՚այլափոխեր ժամանակի աղիտալի Մեր
հայրերը, նուաղ առաքինի քան իրենց նախահայրերը՝ ծնունդ 
տուին աւելի մեղաւոր զաւակներու՝ որոնք՝ իրենց կարգին ծ ը- 
նունդ պիտի տան ցեղի մը ալ աւելի վատթար և ապականիչ։

ՈՐԱՏհՈՍ

ԴՆՄ' ՄԵՌԻՐ. ԵԿՈՒՐ ՍԻՐԵՄ

Ո*ուս տարագիր գրագէտներէն իվան սյունին մեռաւ Փա֊ 
ր իգի մէջ՝ 1954^^ ։ Ըոլշեւիկեան յեղափո խութ են էն ասդին՝ հու
նին ի գբութիւնները չէ ին հրատա րակուևր Աուսիոյ մէջ՝ որով
հետեւ կը նկատուէր ան հակախորհրդային դէմք մը։

Արդ՝ անցեալ Աունիսին՝ հունին ի անձն ու վարկը արժա
նացաւ յետ մահու վերահաստատման ՝ Աոսկուայի մէջ։ էՍոբհըր- 
դային Փրողներու Ա*իութեան պաչտօնաթեբ թ (Լ^ովյ ի Ա*իր^)ի հրա
տարակած մէկ յօդուածով՝ Պունին կը ն ե րկա յա ցու ի իբրեւ (Լդրա
կան հարուստ ու այլազան ժառանգութ իւն ձգած վարպետ մ ը՜)) ։ 
«Լցունին՝ կը դրէ պարբերաթերթը՝ չէր ըմ բռնած յեղափոխու
թեան նշանակութիւնը և դարձած էր տարագիր՝ իսկ օտարու- 
թև ան մէջ ստեղծեց գործեր՝ որոնք՝ իրենց հակաժողովրդական 
բնոյթով՝ անարժան էին իր դրչինզ։

Պարբերաթերթին կա բծ իքով, Պունինի լաւագո յն գործերը 
արժանի են այժմ հրատարակութեան, որովհետեւ (Լանվիճե լի 
տեղ մը կը բռնեն անոնք ռուսական գրականութեան մէջ$։
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ՏԱՍՆԵՐԿՈՒ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ ՍՈՂ.ՈՆ ԻՄԱՍՏՈՒՆԷՆՈ
Պատուախնգրութ եանգ աւելի հաւատարիմ եղիր , քան եր֊ 

դում իդ։
• քՀաբեկումներդ շահէ առանց աճապարանքի, բ,սյ& շահե

լէդ վերջ, մի՛ լքեր զանոնք։
• Խորհուրդ տուր ոչ թէ հաճելիին , լսյէ լաւագոյնին 

մ աս ին ։
• Պետութիւննևրը լաւագոյն պայմաններու տակ կրնան 

կարւավա ր ու ի լ գ ե թ է քաղաքացիները ենթարկուին իշխողներուն
իշխողներ ը օրէնքներուն։

• Ենչ ոյժ որ ունի երկաթը, նոյն ուժը ունի խօսքը քա
ղաքացիական կեանքին մ էջ։

• Երկրային տարածութիւնը ոչ մէկ բանաստեղծ կրցած է 
և պիտի կրնայ երգել։

• Ոչ մէկ յիմար կրնայ լռել խրախճանքի պահուն ։

• Եթէ լւսԼ փեսա յՒ մ ը տիրացար 1 տիրացար ուրեմն մ ան- 
չու մը։ Եթէ ՀէԷՀ. փեսայի մը տ ի րա ցա ր , կո րսն ցուց ի ր ե՛լ ագջիկդ*

• Ոչ վ ա խճան մ ը ուն ե ց ող հա բ ուս տ ը աւելի երջանիկ չէ ? 
քան այն' որ մէկ օրը բաւարարող միջոցներ ունի միայն։

• էաւ գատողութ իւն ը այնքան տա ր բե ր է մ իւս առաւե- 
լութիւններէն , որքան տեսողութիւնը միւս զգա յա ր ան քն ե ր էն ։

• Ամէն ոք իրաւունք ունի գատի տալու այն մարդը* որ 
ապարգիւն կ* ան ցն է իր կեանքը։

• Ով որ սարսափ կ՚ազդէ մեծամասնութեան ? պէտք է 
զգուշանա յ մ եծ ամա սն ութ են էն ։

(*) Ըստ Պղատոնի ե։, Էսքիլեէփ, Սոպռն (Սոլոն) ԱԹենացի մեծ բանաս
տեղծը, իմաստունն ու, .քաղաքագէտը ապրած է ^ըիստոււէ 5 գար աււաջ: Աջ- 
քաււու, տեգ գբասած են իր ^ովոսեըգութիւննեըը հելլենական բանաստեղծութեան 
մէջՀ եսկ իը հաստատած օրէնքները անմահացուցած են գինքը: կը նկատտփ 
ել|աղ_այի եօԹը իմաստուննեըէն մէկը:

ԱնԳԼԻԱԿԱն ԱՌ0.ՈԵՐ
'Ծերերն ու հեռուն ե ր էն եկած ճամ բո ր գն ե ր ը կրնան հեղի- 

նակօրէն ստել։ • Պարանի մասին մի խօսիր տան մը մէջ* ուր 
մարգ մը ինքզինքը կախած է։ • Երր մոմերը մարին, բոլոր 
կատուները գորշ են։ 9 Անոր մոմը երկու կողմ էն ալ հը էԼառի ։
• Խեղճ է այն աղուէս ը, որ միայն մէկ ծակի ճամբան գիտէ։
• Երբ Հռոմ երթաս, ըրէ այն ինչ որ Հռոմէացինևրը կ՚ընեն։
• Տապակէն ։իախալ, կրակը ինկաւ։ • Նոր աւելները մաքուր 
կ9աւլեն ։
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ՄՈՌՑՈՒԱԾ ԵԻ ԱՆՏԻՊ ԷՋԵՐ
«B|l|IBMnilBBIIIlBBIIIIBBllllBBIIIIBBIIIIBBia«BBIIMBBIIIIBBIIIIBBIIIIBBIIIIBBIIIIBBIIItBBltllBBIIIIBBIIIlBBIlllBBHIIBBIIIIBBiniBBÏ

1ԻՆ ՆԱՄ՜ԱԿՆԵՐ
Հետազայ էջերուն ւԼրայ ^րատարակոհԹեան կուսոանք զրակսւն որոշ շա. 

քյեկանու.|յ-իւ,Ֆ եւ, արժէք Ֆերկայացնոզ Ա։ււ[ւ<ք մը զեղնսւծ նամակներ, որոնց ըն
թերցումը, Վստաի ենք, (յաճոյք սփոփ սյաւո՚&աււէ բոլորին: Առաջին նամակը 
հրատարակուած է' անցեալ տարի «Յուսարերյփ Մատևնաշարէն լոյս տեսած եւ. 
«ֆանիէլ Վարուժան» անունը կրող զրքին մէջ (տեսնել զրքին 105րդ- էջը): Մենք 
կը հրատարակենք զայն Վարուժանի ձեռազրոՎ, իբրեւ, մասունք մը մեծանուն 
եւ, նահատակ քերթողէն: Ահաւասիկ՛ նոյնութեամբ.—

Ն աՈԻԺԱձՈ ՆԱ1ՈԼԿԸ

ք- *Լքև>~

7^^
‘^*'0 “7“ UW~,~.

Sfr Խ fa <irv֊vlç-i
fch h- y fr" b՜* *ծv<^v-u^-c՝--

Դրձ •. fa հ •

H ^**^*0*^
It.IC Q.U* Հ>ԱԱ^Ղ£-Հ Ղ,՚1ս^Հ_^

‘-՜Իյք/լՋ 1 Վ7" fa b bjT'i
հէ y-՝֊ ԼԲ^— ■ շէ***4 HtWfln
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ք֊'*' 1և<’

1՜ “■< խ**՜*-*՜ — *՜լ

էե.*֊„ղփ Հհ ԳէւսԾ^-'Ք^ւ*^ք>1 ■ <յ,ք՝է*

ււ^- ս^ւ^մ^յւ ^օ^մ՜ Ջ՜ ս.ս

րէէ, V ՚ յ^՝լէ^^~՜ 16*&, լ^էՀՒև^7

լԼԱ“*՜'-՜ &“■* ^-“*7լ*^ ՛Է՜ / էյ~՜ է՜*

է+Ղ, յ-Հ* էւ^յՀ՜Հ^Ջ յւ^-^-ճ^յ՜ ^&՜*հ ^“■յ՝չ$ •

^««՜ խրձ ս 'քէրք՝!^
ՂՀ" 1£Հ)Լ'թ-" թ՜*1 ^ՏՒՀ֊ս-ձ է Լ^Հ$'Ւ~՜

ղ֊^.» խս^լ^յԼ-

ճսյ /Է $-յ_Լ. Կ,

ֆսյզ ե.4 , Օ* Լ^-

‘ծ**՜"*֊ Հ՜ս^^ֆց . /էՀ ^““(հ
.ր^՚ - էփ $լՕ^ս. Ւ*

''հսր ս^էր 1֊Ղ^-^

%՝ Հհ՛
Այժմ*, փոշեԹաԹախ եւ» 70 տարոսան քչնա, Թ՜իսն ներկայացնող նամ՛ակ Մը 

Ղրիփոր Օտեանէն* փարեղփն Եպիսկոպոս Սրոսանձտեանցին: (թոլոր նամ՛ակներն 
ալ կը քփատարակենք անփոփոխ, իրենց յեսփն Մանրամասն ու. Թ՜ե անց մ՛էջ):

ԳՐԻԳՈՐ ՕՏԵԱՆհՆ ՆԱՄԱԿՍ 
ԳԱՐՈՒՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍՐՈԻԱՆՏ8ԵԱՆՑԻՆ

4 Յունվար 1885 Բարիգ
Հայր շնորնափայյ,
Շատ գաւառին մեջ ծնաոք, որ այդքան շա'տ ունիք եռանդ եւ 

աւիւն, եւ այն որչա՜փ թան գիտեք նայութեան վերաթերեալ: Կը շըր- 
ջիք, կը շրջիք, ու միշտ նոր թան մը կը գտնեք, նոր նամ մը կ՚առ- 
նուք, նոր նոտ մը կը թուրեք: Ձեր ղրկած գիրքն ե իրաւցնե նամով 
նոտով լիք, նամն անուշակ' Արտամիտու խնձորին, փափուկ կաթնո
րակ, նոտն անուշանոտ' ուռցան, դադձուն, ձիթենւոյն:
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ԳՐԻԳՈՐ ՕՏԵԱՆ

Ձեր ոճին մեջ' Հայոց կռապաշտական դարերուն մոգութիւնն 
ու դիւթութիւնը կայ, Ձեր զգացումներն ու մտածութիւնները' քրիս
տոնեական դարերուն սրբութիւնն ու կուսութիւնը ունին: Գլդլացող 
առուներեն, խոնաւ ճոդերեն, թուփին ու տերեւին մեջ սօսափող ճո- 
վեն, կը քաղեք արտօսր ու ճա-
ռաչ. մնջիկ ադաւնոյն աղու մըր- 
մունջներն, աղու Եղիշեայ նա- 
խանձընդգեմ պայքարաւ:

Դուք ոչ իբրեւ բնագետ ու 
բնայոյծ կթ պտտիք ու կը դատեք 
ծառն ու քարը, հողն ու ջուրը — 
դուք նոգի կը տեսնեք ամեն բանի 
մեջ, եւ եթե բան մը նոգի]չունի' 
դուք ճոկի կուտաք անոր:

Ալիշանեն ու Հայրիկեն ետքը 
մեր Հայրենեաց կրայ գրուած բան 
մը չըկարդացի այնքան ախորժա
նօք, որքան ձեր գրութիւնքը: Բայց 
Ալիշանն ալ, Հայրիկն ալ, դուք 
ալ, եւ ուրիշ քանի՜ բանաստեղծ
ներ, չե՞ք նմանիր արդեօք այն 
աղջկան, որուն Աստուած թեւեր
տուաւ, թռիչ տուաւ, ու դեռ կ’երգե ու կը կանչե օղերուն մեջ. 
«Սը՞նա՚կ, Սը՞նա՚կ, Սը՞նա՚կ»...

Ես ձեզ ի ներուն նետե կը ճանչեմ. դուք փոքր եիք, փոքրա
ւորն եիք Հայրիկին, ըսի թե նաննարաւոր ոմն պիտի լւլլւսք. եղա'ք. 
շնորճակալ եմ:

Մնամ Գերապատիւ Հօրդ անձնուեր
ՕՏԵԱՆ

Եւ. ու.|ւ|ւշ ՜նամ՛ակ մ՛ը՝ այս ա՜նզ-աւք կ֊արեգֆ՜ն Եպիսկոպոս Սըուանձւոեա՚նցի 
կողւքէ' £այլւ •Լեհոնգ Ալիշանի՜ն.—

ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊԻՍԿ* ԱՐՈԻԱՆՋՏԵԱՆՑԻ ՆԱՄԱԿՈ 
ԱՅՐ 1ԵԻՈՆԴ ԱԼԻՏԱՆՆՆ

Պատուական Ս. Հայր.
Մայիսին գրեցի Ձեր նայրութեան թե կ՚երթամ յԱյրարատ եւ 

Նավապետիդ ողջոյն տամ Մասիսին:
Այժմ վերադարձած եմ. եւ փոխադարձը Ձեզ կը բերեմ: Ող

ջոյն Քեզ. Միածնի իջման Ս. տեղեն. ողջոյն Երկնանանգոյն Ս. տա-

11111111111ւ11հ1!’11!11111111111111111ւ11!1111111ւ11111!!11111111111!1ւ1111111111111!111!11111111111111111 ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
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րեն. Ս. Մեսրոթայ գերեզմանեն:

ԳԱՐԵԴիՆ ԵՊԻՍԿ.ՍՐՈԻԱՆՑՏԵԱՆՑ

պես "Բո սիրտ իւր կրակով, իւր 
կեալ սիրոյդ:

ճարին կամարներէն: Ողջոյն Գայիանեի եւ^Հռիփսիմեի II. շիրիմնե- 
Ողջոյն՞մեւ1 լուսատուի Խոր Վիրա

պէն,^Գեղարդայ ն[յանալի խորան
ներէն: Ողջովն Այրարատի նողհն 
ու ջրեն. Հրազդանեն ու Երասխեն: 
Ողջովն Աստուածամ՛ուխ Ս. Գե
ղարդնն. ողջոյն Թադեոսի եւ Լու
սաւորչի ս. Աջերեն, եւ այլ թա
ղում սրթութեանց եւ սրթոց օրճ- 
նեալ մասերեն: Ողջո՛յն Մանուկ 
եւ Ալեւոր Մասիսներեն: Ալեւորն 
կը նմ՛աներ "Բոյղ պատկերին, գա
գաթը ճերմակ, երեսը ճերմակ, 
ալիք ճերմակ եւ փառաւոր, աչ
կունքը սուր, խոր եւ խոշոր: Բե
րանը փակ՝ թայց մշտախօս եւ 
թարօրաօայն: Սրտի տեղը' կրակով 
լի, որ կը վառի անմ՛արելի, եւ 
կը շարժե ամպն ու անդունդ. 
Հայոց սրտեր ճանե ’ի թունդ, ինչ- 

նուագով պայծառ ճոգւով, ծած-

Մնամ ս. աղօթիցդ կարօտ
ՍՐՈԻԱՆԶՏԵԱՆ ԳԱՐԵԳԻՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

1886 յուլիս 19 
Տրապիղոն

էլ վերջապէս նամ՛ակ ժըն ալ, ուղիղ 113 տարուան կնութեաւքբ եւ. գրա
բարով, գրուած' 1] ա եփ անեաւ "Նաւլսւրեւսնցի կողմէ՛ այգ. շրջանին Սէն Փեթերս. 
պուրկի կոգեւոր կոփուի պաշտօնը վարոգ 1,-փրեմ՛ Վրդ. Ալթուն հանին, Այս նա. 
մ՛ակը կու գայ կասւոաւոելու, թէ գրքի մր կրաաարակութեան ներկայացուցած 
դժուարութեանց ւոեսակէաոփ անփոփոխ մնացած է կայ գրոգին ճակատագիրը 
"կագարեանցներու ապրած շրջանէն ւքինջեւ մ՛եր օրերր... {'Սա. "կադարեանցի նը„ 
կարը տեսնեյ «Ամ՛էնուն Տարեգիրքը» Բ. տարի, էջ 173Հ՛

ՍՏեՓԱԱՈՕ ՆԱՋԱՐԵՍ/հՏԻ 
եՓՐեՍ* ՎՐՆ ԱԼԹՈԻԱ1ՌՈ

{Հոպ֊եւոր հովիւ Հայոց // • Պ ևտև ր բու. րղա յ)

Մեծապատիւ Հօր Եփրեմայ
ի Ս. Նացարեանց ողջովն.

Զդրեալս ի 15 Մայիսի անցելոյ գիտեմ, ստացեալ Ջեր անշուշտ 
ճեռամթ պարոն Գաւթի Գիլանեան. վասն զի ընկալեալ ե իմ վաղու
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զպատասխանի նամակիս արւ նա, յորում առ եդեալ եր եւ Ջերն, այլ 
թե զի՞նչ ինչ արդեօք խափանարկու ձեզ եղեւ ցարդ, պատասխանե
լս] ինձ, անգիտանամ թնաւ: Գուցե դիպեցան ձեզ ինչ ինչ' որք կա
րոդ են ի չքմեղս գործել զլռելութիւն ձեր, եւ ճաշտեցուցանել զմեզ 
ընդ ձեզ յանուն նախնի մերոյս բարեկամութեան: Մեր գո'նեայ ան
դորր ե խիղն’ կատարելով զոր առ ձեզ պարտականութիւն բարեկա
մական, զմերն ասեմ ձեզ ուխտեալ գերմանական ճաւատարմու- 
թեամթ: Անցք նորանոր առ մեզ անցին, կատարեցան ուխտք սրտից մե
րոյ, զնին աւուրցն ասեմ եւ զմեծափափագս. ե՜, ե՜ ապաքեն առիթ 
ուրախութեան մեզ' որք սիրոդք են եւ ճանաչողք նայրենեաց: Ու
նիմք արդեն կաթողիկոս զՆերսես' այր այո' նանճարաւոր, ազգասեր 
եւ արժանաւոր քան զամենեսին' որ առ մեզ նոզեւորականք: Գուցե' 
արասցե սա ինչ ի պիտանեացն եւ ի կարեւորաց մերոյս տառապեալ 
ազգի, յուսասցուք աղաչելով զԱստուած' զի երկարեսցե զամս կե
նաց պատուական ծերունւոյս:

Խնդիր իւք առ ձեզ առ ժամս ե, զի յանուն մերոյ ճշմարիտ 
բարեկամութեան աշխատ լիջիք օգնական ինձ լինել յայսմ իրողու
թեան: Աշխատասիրեալ եմ ի Հայ լեզու ճամառօտ ինչ տեսութիւն
աշխարճաճամար պատմութեան, ցանկայի ի տիպ զնա արձանացու
ցանել. բայց ունայն ի հարկաւորացն առ այն դրամոց, կամ ցարդ 
պարանեալ յանել տարակուսանս, ո՞րչափ գեղեցիկ եւ օգտակար լի
ներ ապաքեն, եթե ճնար եր ձեզ ի մեջ Հայոց Պետերբուրդայ զտանել 
զոմանս կամեցողս ստանալոյ զայս մատեան թովանդակեալ ի 10 
քառածալ թերթս կամ ի 80 երեսս կամ անդր եւ գրեալ մանրաձեռն, 
վասն որոյ առաքեմ ձեզ թնդ սմին զթերթն թղթոյ' ուր մարթ եր 
ցանկացողացն ստորագրեալ զանուանս իւրեանց եւ զճասցես' վճա
րելու! թնդ նմինն եւ զգինն' որ ե 1 14: մանեթ արծաթ, ի ժտի ունիմ 
ի տիպ մուծանել զմատեանս ի Կազան' ու։- ե ցարդ տպարան Հայոց: 
Առ ժամս շատացեալ դրելովքս մնամ եւ յարամնամ յաւիտեան 
Ի 8 Մայիսի Ջեր ճարազատ

1843 Ս. ՆԱԶԱՐԵԱՆՑ
Ւ Կազան

ՊՈԼՍՈՅ ԵՐԲԵՄՆԻ
Երկու- Հայեր, Եիւ^սէք. 'Բ ա լտըրրւՐ ին ւԼրայ կը հանդփպին է էն ի չէ- ր ի ի ւՐ ըւ 

Մին կ ըսէ՜ ւՐիլ-սին.
- -իէօշէի ե էն ի ջ Էր ի ին ԷքսԷթԷօքիին սիլլէ մը եափըշտըրւքիշ ընէի տէ 

եօխոլշէն Թէնկէլ ւքէնկէլ եու,վարլանւքիշ ըլլար...

_ ֊քէօշէի ճէլփօճիին իւալսլ պէշլիք մը եու.Թտու.րմիշ ըրի...

115 ֊

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ||||1!11!11111!11111111111;111!11!1111111111!!11111111111111!1111111!1ւ111111111111111111ւ

Ե

ԱՐԱՄ ՎՏԱՐԱՆԴԻ (ՉԱՐԸԴ)
աո ուա ծ 19031^։)

ԱՐԱՄ ՎՏԱՐԱՆԴԻԻ ԱՆՏԻՊ ՏԱՎԵՐԷՆ

Ս.Զ
Երազ տեսայ ես այս գիշեր 
Եւ քթնիս մեջ լաց եղայ,
Մօրթս տեսայ ես այս գիշեր, 
Համբուրեցի եւ լաց եղայ:

Հիւանդ նիւանդ նա եկել եր 
Հեռու նեռու մեր երկրից,
Ինձ տանելու նա եկել եր 
Հեռու նեռու մեր երկրից:

Նա յոգնած եր, նա մթրսած եր, 
Եոցթս մտար ինձ գթրկեց,
Տաք նամթուրում ու լալիս եր,
Եւ զարթեցի, երթ նիրնեց:

Ա'յ իմ լեռներ, գիտո'ւն լեռներ, 
Երազանան թաց արեք,
Նայեցեք թե ի՞նչ երազ եր 
Եւ ինձ շուտով գթրեցեք:

ՍԷՐԸ
Այն ո՞վ ե ասում, թե սերն ե պատրանք,
Ով որ ասում ե* չե սիրած կեանք ում.
Վանառականի սերթ չե ապրանք,
Ծուկան չի ծախւում կանգուն առ կանգուն:

Սերթ նթման ե մարգարտի անգին 
Որ խոր ծովերումն ե միայն պանուած,
Ով աչքն ե առնում վթտանգթ կեանքին,
Նա տուն կթ թերե խոր ծովից նանած:

ԺԱՅՌԵՐԸ
Ժայռերն իրար քով ժողովի նթստած,
Լուռ մթտորում են դարեր շարունակ 
Եւ նին, նախնական նարցթ չեն վթնռած,
— Ի՞նչն ե գոյութեան իրենց նթպատակ:

Դարեր են գալիս, դարեր են գթնում,
Նոքա անփոփոխ, յաւիտենական,
Դեռ մթտորում են եւ չեն նասկանում,
Թե ինչո՞ւ նամար արդեօք իրենք կան:
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ԱՐԵՒ ՈՒ ԲՍ.ՐԵԻ-
Արցունքներից ես նիւսեցի 
Բիւր մանեակներ քեզ նամար, 
Ել իղձերիս նետ շարեցի 
Պարանոցին քո մարմար:

Ել դու դարձար իմ տիրունին, 
Իմ կեանքն ու յոյս եւ արել, 
Քեզմով մոռցայ ցաւերը նին, 
Կեանքին տըւի նոր թարեւ:

ԱրաւՐ (2 արըւլ) ^Լտարանղ֊իի այս 

անտիպ տաւլերր, հանգ֊ուցեալի ձերւա- 

գ֊իրներէն ւլատելւոէ, ւՐեւլի ղ՜րկեց իր 
այրին, ՓարիւլԷն՝.

’րՕ..Ռ.ՑՈ.Ի1ւ,Լ.է^.1ր|ևԳ.Ա.Մ.Ա(!՜ ՔԱԹԻՊԱՅԻՆ

1ԱՅ ’-ԼՍ»ՐԺՍ.ՊԵՏ

ք^արԼր1֊Ը ն. Հերթըյ գքւտևւքյ կը հասնեն) 
Փեղեցիկ մի օր ^այ գործի<շներին ?

կը կանգնեն մեր որգիքըն էլ, 
կ’ ուզենան ազատ մ ար զոր կարգ մըտնել^
ՀւՈմն ինք^ կ աս են) մենյյ կրօն և. ազգութ ի լ-ն»։

Եւ ահա մեր Հայ հաբուստ մեծատուն,ը, 
կապալառուներ ? ե պ ի ս կո պո ս ո ւն յշ ,
ԶԷնք ու զա ր գե ր ով ըսպայյյ ու զէնուորք) 
Փայլուն կոճակով աստիճանաւոր,ք 
Կը սկ ս ին պանծալ^ իրանց զ ր ուատե լ 
Ո'Է' (Լայս լւոլււրը մ են էր ենք ձեռյյ բերել՛))։
Ու- կա զնեայ) զափնեայ գալար պըսակներ 
կը ԳաԲԳաԲ^՜ն շատ լյուլի ճակատներ։
Մաքից էլ Հ_'անցնիր) Ստեփանն ո' ս եղբայր 
Այդ- իւոշոր մարգոց սուտ-պարծուկ կաճառ ? 
Որ Օզ կարծևցած մեր հայրենիքին 
Ո՞յ-ջ ոսկոր մարմին ու աւիւն տըւին ♦
Ո^վ տըւեց լեզու անլեզու ազգին) 
կազդուրեց սիրտը) վերածնեց հոգին)
Ա* ըկըրտեց նոցա այն աւազանում ?
Որի, մեր օրով) գըպրոց է անուն»
Որք արիւն - րրտ ինվ) արին վար ու ցան —
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Հընձողըը նույա անունը մուււյանէ 
Հ ifliարըր հըրւ^ակ նւ/քա ըստաըան^

Ոը,ը ^b^^b [^ալ- շ/ս ատեՅաէհ *
1*սկ որ ժbր 5 տոկուն մշակ Է ր ազդհ^
Էքւ նաքարակտէ չունեցաւ նա գի՚ն.

նորա անունն Է (քլհայ վարժսւպետ)) —
Հայ ժողովուրդէ պաշտօնեայ յումպևտ։

1888 Ռ. ՊԱՏԿԱՆեԱՆ

ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ• •— Հայ աշիւարքյիկ 'լեզոսի ու, գրականոսԹեան պայծառ, 
ւլէմքերէն վաղեմի ոսսոսցիջ ես պւստմադ-էւո Ատեփաննոս Պալասանեան ծնած 
է 1837ին Աոլտւսսիոյ ՊոԹոսշւսն քաղաքին if էջ: Եդած է փարիդի Ան սլւ ատեան 
Վարժարանի աշակերտ (1852— 55յ: Ապա, 3 տարի եւ,ս' մինջես 1858, վարժարա
նէն ւլոսրս ես միշտ փարիդի մէջ, Հ. Դաբրիէլ փրդ-, ԱյՎազովսքիի, Սարդփս 

1ԼՐԳ* Թէոտորեանի ես Հ. Ամբրոսիոս փրդ.. Գամ ւայեանի ձեռքին տակ շարոս. 
նակած ես ասարտած է ան իր ոսսոսմը: (Այս այն շրջանին է, երբ յիշեալ վար. 
դապետները, Վենետիկի ԱխիԹարեան ԱիաբւսնոսԹեան ք)ետ դժտոսեյոփ, 1)եռա, 
ցած էին փարժար ան էն Լ) Պարապած է ոսսոսցջոսԹեամբ, 21 տարեկանէն սկսեալ, 
Թիֆլիսի ես էջմիւսծնի մէջ: Ւն.ը եդած է Թիֆլիսի Ղայևանեանց Օրիորդաց 
Վարժարանի քյիմնադիրնևրէն մէկը (1869^ Ո՚-սա-ցջական դործոսնէոսԹեւսն 25 
ամեայ յոբելեանը տօնուած է էջմիւսծնի մէջ, 1883ին: Այդ֊ առիԹով է որ Ո*ա_ 
վւայէ| Պատկանեան (Գամառ •ԸաԹիպա) գրած է այս ոտանասորը: Ս. Պալւս- 
սսւնեան մեռած է էջմիւսծնի մէջ, 19 Փետը. 1889ին:

ՀԱԶՈՒԱԳԻՒՏ ՆԿԱՐ ՄԸ 
ՄԿՐՏԻՉ ՊԷՇԻԿԹԱՇԼԵԱՆԻ 

ՁԵՌԱԳՐՈՎ

Հայ դասական դրականու
թեան վարպետներէն բանաստեղծ 
եւ թատերագիր ՄԿՐՏԻՉ ՊԷՇԻԿ- 
ԹԱՇԼԵԱՆի այս նկարթ ունի 92 
տարուան ննութիւն մը եւ քաշ
ուած ե Ապտուլլան Եղբայրներու 
լուսանկարչատան մեջ, Պոլիս:

Նկարին ետեւթ, Մկրտիչ Պե- 
շիկթաշլեան գրած ե նետեւեալ 
տողերը.—

ծ- ՚
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Ս՜ՇՈՅ ԳԵՂ.Ս.Ս՜ԻՆ ԳՈՎ_ՔԸ
ՏԱՐՕՆԻ ՏԱՏՐԱԿ ՇՆՈՐՀԱԼԻ Ա. ՇԱՀՄՈԻՐԱՏԵԱՆԻՆ

Երեւանի ձտ յնտաի իւրւի կա յան [Ու յաւէրժական դ-րաւՐաւբլյէւխնԷրԷն ԺԷկն 

է անւՐ ալանա լի երգիչ՜ ՍրւՐ Էնտ կ Ե ահւՐ ուրտ տէան ը, որուն ձայնագրուաե եր

գերը շաբտթ՜ական քանի ւՐը անգամ կը հ եռա րձա կուին հոնկէ՝. ԶարւՐանալի 

կերպով., Երեւանի էրգի չնէրը, ա րժԷքաւո ըներ ը անոնց մ է Լ մանաւանգ, չեն եր

գե՜ր Շահմ ուրատե՜ան ի երգսւե կտորնե՜րը ըն գհ ան րա պէ ս: Երբ. ա րտասահմ ան էն

խնգրուի ունկնգրութ՜ իւն ը ((ք*ամ փորոտան» ին, ((Էէ ի լիկիա»յին, «Հայաստան, ե՜ր

կիր գրսւխտաւԼտյր»ին ե՜ւ ասոնց նման ԷրգԷրու, Ե ահմուրատեանէն ժառանգ 

լքնացաե ձայնապնակներն էրն որ կը հեռասփռուին ի լուր ունկն գի րներուն'՛ Խոր- 

շ_ա նյչ մ ը կայ այս կարգի Էրգերուն հանգէպ Երե՜ւանի երր էրի չներուն մօտ, թ՜է 
կ ոււլեն չմոռցնել յիշյստտկը անուանի երգչ՜ին է— չենք գիտեր՝. Ամէն պարա

գայի տակ, հայ ժուլոփուրգը միշ՜տ հա՜ճոյքով՜ ունկնգրտե է 0 ահմուրատեան ը 

ե՜ւ պիտի ունկնգրէ ասկէ վ՜երջն ալ՝.
Ս շերցի ա րուեստա գ֊էտ ը, որ աշակե՜րտ տեր էր անւՐ ահ Եոմիտասին ե՜ւ ա- 

ւարտաե էր Փարիւլի ե՜րաժ՜շ՜տանոցը, մեռաւ վ՜երջին հաւՐաշյիյարհային պա տե

րս։ ւլմ ի ընթ՜ացքին, Փարիւլի ւՐէջ, հո էրէ կան հ իւանրրութե ան հետեւանքով՜՝.

Այս յ իջա տ ակութ՜է ան սւռթ՜իւ, իբրեւ գրական թ՜անկագին ւՐ ասունք., կ ար

տատպենք. այստեղ՜ մշ՜եցի գրագէ տ 9‘եւլամ Տէր Եարապէտէանի գոգտրիկ այլ 
.մոռցուաե մԷ1լ նամակը, որ ուրլրլուաէ էր «ՏալւօՆ|։ ւոաւորակ շՖոյւ^ալէ Ա. ք»աքյա 

ւքոսււաահաՖ»^, Պոլսոյ մէջ անոր կաւլմակէրպտէ մէկ երգահանգէսին առթ՜իւ,

1913 ին-
Ահա այդ. նամակը, նոյնութ՜եամր՛—

(Հարդե լի հա յ ր են ա կ ի ց դ
Տատրակի գհ ղա ^նչրն գա յ լա յ լգ գեռ կ' ա րձագանգէ թատ

րոնի կամարներուն տակ ու մեր Արտերուն ւէերեւը։
Առ.ջի Օր, հրաշագեղ ու հմայիջ ձայնովդ հոգիներ թովե

ցիր ու զգացումներ հովեցիր։
ՄՒ չտ ծափ ու ծաղիկով զօրանա ս։
Ես ա ր գէն ըմ բո չխնևր էի գա յ լա յ լն ե ր դ ? Երբ մանուկ էիր 

մտավարժ ու մատաղատի ? Երբ տաճարի մեղեդիին մատուռի 
ս տեղի ին կը շա ղէիր քոլ գեղգեղը սոխակի, կ'օրօրէիր, կը պլո- 
րէ իր սրտերն ու գար տերը։

Զո ր ակի ժամի պզտիկ խորանը է՛ն օրերէն արդէն նեղ 
կիգար խորոտ ու խրընկուն ձէնիգ զոր գիտցար քաջապէս
նըզնըղել ու եղանակել Ա*ասևաց Վըսղա րշապատէն մինչեւ (երան- 
սայի մեծ ոստան ը^ուր սորվեցար երդերուն Երգը երաժշտական 
գժուա րահաճ կաճառինզուարթ փա ր իզց ին ե բ ուն առանց սա
կայն մ ոռնա լու և. պապենի երգերը — տաղն ու խաղը հովտաց 
հովիւին , ծմակաց ծաղիկին ու աղբ ր ան ց-ա ր ուն ին ։— Ապրի՜ս։

'թու երեւում ը տատրակի գեղգեղներովդ զարթօնքը բերաւ 
մեզի յ ի շատ ակն և ր ուն' հայրենի երաժշտական մարած հանճար-
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ներուն , — Ասողիկներուն) /(յաչատուրներու ն, Մկր տ իչնե բուն ? 
Աակոբնեբուն ու նախիր մը քաղց բ ազր ուց իկ խաղ-զէռներուն ։

Առ.ջի օր^ երբ բուռերով ու բեռերով կը նուի բուէ ին քհ֊ 
գՒ ծափ ու ծաղիկներ ո ւն կն գ ի ր ~հա մ ա կի ր երամ էն 9 մ են ք ծա֊- 
րէիկ^եր չունէինք ու չի հասցնել* '(խաղկան ց մեր աշ-
խարհքը հեռուն ու խորուն էր։

7"ափնիի ‘"յ^ հոն պէտք է արուի քեղի ,— ծաղիկ
ծիծեռանց) ^֊ի^^կն ուած Ս'ոգ-ձոբի աղբեբակով)— մայրիկիդ քա
ղած ը ? քուրիկիդ հիւսածը^— անթառամ ծղօնը անթարշամ ՝0'է1” 
բինկատւսրին ու ճշնաբօտ այգեստանին) Աստեղօնից խորհրդա
ւոր աւերակին։

Պատի՜ւ վ^ծզի որ հանճարի փառքերէն ես հեռաւոր ու յե
տամնաց բն ա ւՒ ա ր հին,

ԴԵԳԱՄ Տ. ԿԱՐԱՊեՏեԱՆ

Ս>րօ,ա. Ւնք ԻՐ ՄԱՍԻՆ
-.■Չեմ մտածել իմ ապագայ փառքի համար) շեմ 

աշխատել գրուած քն ե րս ազատ պահել ժամանակակից ւյա֊ 
լերին վերաբերեալ տ են դեն ց իա յ ի ց ? թէպետ հաւատա ցած 
եմ եղե]) որ այգ տեսակ գրուածքներ ի կեանքը կարճ է 
լին ում։ ինձ ոգեւորել է իմ ժամանակակից եղբայրնե- 
րին պիտանի լինելու միտքը և. ոչ թէ անմահ գրողնեբի 
չարվ*Ը անցնելու տենչանքն ։

Ամէն մ ի գործ ստեղծելու ժամ անակ իմ աչ՛քի առաջ 
ունեցել եմ հայ ժողովուրգը) նրա անցեալը) նրա պատ
մութիւնը) նրա տխուր ներկան* լաւ եմ գրծէ) թէ վատ) 
նրա համար եմ գրեէ) նրան եմ կամեցել իմ մտքերն ու 
զգացմունքներն հաղորդել։

Այն գեղջուկ խրճիթները) այն աննշան տնակները) 
որոնց մ էջ ապր ում են ցնցոտիներով ծ ածկուած մանկտիք 
և. որոնց շատ անգամ արհամարհում են մեծամեծ խ֊ 
խաններր նոյն իսկ դրանք են) որ ամփոփում են իրանց 
մէջ հայրենիքի ուժը։

ՄՈՒՐԱՑԱՆ
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ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆԵՐ !
«■ւււատւււատււատււււօ^ււա«ւա>տււււ1(տւօ>ատււո«^ւ1ւա^ւււա^ւււ««ւււ«տււււոտւււ«տւււատւււաաււա^ւււ«տտատւււատււււաււ.

ՅՍ.ԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
(1841(*) — 1891)

Դրեց ՄԻԴԱՍ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

Ե րգիծտն քը գիծ մըն է խտրւնուտծքի , բոլոր ւսյն ժողո֊ 
վուրգնեբուն համար , որոնք կ’ապր|ւ(յ: Ու կ'ապրին ա՛յն հտւտ֊ 
քական ութ իւնն ե ր ր ? որ/ւ ի վիճ ակի են իրենք աես*~
նելու, իրենց անհատական Լւ հաւաքական կեանքը սեւեռումի 

տակ առնելու , տեսնե լու /■նչ ո /* թևրՒ է կ ամ խոցելիդ ընդ֊ 
գծել ու ՜ ինչ որ կը կարօտի սրբագրութեան և. ուղղում ի ? խարա֊ 
նելու ինչ որ ունակութիւն ու մոլութիւն է դարձածդ հեգնելու 
և. ծաղրե լոմ ինչ որ քաղց ր օ րէն և առանց ցնցումներու պէտք է 
ենթարկել շահագրգռո ւողն ե ր ու ուշադրութեանդ ժպիտով ներ֊ 
կայացնելու' անհատական կամ ընկերային խոց մը ? ենթակաները 
խ ր տչում ի և վի րաւո րան քի չմղելու նո' յն քան մ ա րգկայ ին Լւ 
ընկերային կանխահոգութեամբ ? բարքեր տալու՝ քանի մը խիտ 
գծերու մէջ^ տիպարներ ներկայացնելու' իրենց ցայտուն թե֊ 
ր ութ իւնն ե բուն մէջ^— յաճախ չափազանցելովդ սակայն ե րբե'ք 
խեղաթիւրելովդ կճելով' սակայն ևրբե'ք նախատելովդ հեգն և լութ 
սակայն երբե' ք անարգելով։

Մինչեւ 1860 ֊ական թուականներ ըդ երգիծա ն^ի այս հաս֊ 
կացողութիւնը գործի վերածուած չէ մեր կեան քին մէջ։ Փլխա֊ 
ւորաբար ւս յն պատճառովդ որ մենք ընկերային կեանք չուն ինք 
մինչեւ այդ թուականը։ Ե րգիծելու և. հեգնելու տրամագրու֊

(*) Պ արոնեանի ծննգեան թ՜ուականը խնգրոյ առարկայ է մինչեւ այսօր։ 
Հրանա Ս.ս ատոլը, Վահան Զարգարեան ե՜ւ Հ. Մ ե՜ս րոպ ճանաշեան' այդ. թուա- 

կանը 18ՀՅ ցոյց կուտան՝. Վրթ» Փաւիագեան, Ո. թՒաշեան ե՛ւ Եարօ Սասունի'' 

18Հ2՝. Ս*ենք նկատի ունե՛ցանք. Երեւան, Պետական Հրատարակչականին կոգմէ 

եւ Մ. Մ կրեան — Հ. Մեըիքեան — Եգ» թ* ո լի՛ճ ե ան խմբագրական մարւԼնի հա

ւաքական աշյխատանքով_ հրատարակուա՜ծ՜ Գը ա կան ո ւ.ԹեաՖ Պ ւաուքու. Թ՜իսն»
երկհատոր գործ՜ը (Երեւան, 1951), որուն մէջ այգ թուականը 18Հ-1 ցոյց կը 

տրուի(**)-. Մ. թ\

^**1 ՄՍՀհՕխՒ. ԽՄ ՅԼԺՏԷՈ ՈԵթ'ԵՈՀՆ.-~ Երեւանի մ՜էԼ, 1955ի սկիգբները 

լոյս տեսաւ 3. Պարոնեանի «.Ընտիր Երկեր))ուն Ա. հատորը՝. Գ. Ստեւիանեան, 

այս առթիւ ստորագրած՜ իր երկար յառաջաբանին մէջ, անմ ահ երգիծ՜աբանին 

ծ՜ննգեան թուականը ցոյց կուտայ 18Է2:
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թիւնը կա' յ Հայուն նկարադր^ն և. արքււն^ն ^էջ՝ հ ին էն ի ,
իբրեւ կեանքը ար նամարքւելու հոգեկան հակազդեցութ իւն մ ը։ Տ՛ա
ռապած ժողաէուրգ՝ ^քնարական տ րամ ագրութ իւններրով ապրող 
ժողուվուրգ՝— մեր աշուղական գրականութեան մէջ մենք կ’ ապ- 
րեցնհնր հեգն ա նքի ն ուրբ գիծե՜ր» աւելի առա ջ՝ ԱյղեկցՒն այԳ 
հեգնանքը կը փոխանցէ մ եղի ? իր առակներուն ՃամբուԼ։

Սակայն՝ մ ինչեւ Պ "՛բոն եան՝ այղ- գրականու
թիւն ւքը ըլլալու տարողութիւնը չէ գտած։ Միամիտ՝ պաըզ՝մո- 
լութիւններու եւ կե՛՜ղծ ի,ը ի գէմ իր հոգ ի "՛Լ զինուած "՚յ" մեծ 
մարգը՝ իր անձին իսկ օրին ակուԼ կուգայ հաստատել՝ թէ հոգե— 
կան աղբիւր ունի երգիծանքը» եւ եթէ ապրումը՝ զարգացումն 
ու գիտու թիմսը բան մը կրաւելցնեն երգիծական գրականութեան 
լԼրայ՝ երր բե՛ր սակայն էատարրերը չե՛ն կազմեր անոր։ Հ ի մնա ՛ա
կան ը՝ ապրումն է՝ ա'չրն է՝ սրատեսութի՛ւնն է՝ լուռ փիլիսո
փայութիւնն է՝ մարզիկ ու դէմ քև ր կ ա ր ենալ ճանչնալու նոգե- 
կան պատրաստութիւնն ե:

Պաբոնեանէն առաջ՝ իբրեւ ե՜րգիծական գրականութեան 
նախնական նմոյչ կը յիչատակուի «('նդունելՈԼթիւն ընծայի)) ա֊ 
նուն ին տակ հ ր ատ ա րակուած գրքոյկ մ ը ՝զոր գբի առած եւ 1856ին 
հրատարակած ե՜ն էյաչատուր Միս'",րեքան եւ ճ՛ոն իկ Արամեան՝— 
ք(Ւ • կըկռիկեան կեղծանունին տակ՝ ինչպէս Սարութիւն 1)ւԼաճ*~ 
եան ի ե րգիծական է ջեր ր ը «ՄեղՈԼ» ի մէջ եւ րԼ,ա ր պէ յ Լւ ((ԱլաՖրան- 
•կս1))է» (1862), որոնվի՝ սակայն՝ >րիէ անգամ հեռու են բռնազբօս 
ժպիտներ րէԼ1սէէ) եւ բաղգատութեան եզր չեն կրնար կազմև լ 
Պարոն եան ի բարե՜ձեւ՝ ինվչնաբուխ ու հարազատ հեգն ան վ)ին հե տ ։ 
Աւե լո ր գ ու ան ա ր գա ր զե՜ղում մ ը չէ հաւատա լ՝ թէ մեր գրա
կան ութ եւսն մէջ Պ՚՚՚րոնեան անունը երգիծանքի սեռին համա
զօր անուանակոչում մ ը գա րձած է այլեւս։ Ա ինչեւ մեր օրերը՝ 
պսւրոնեանականութիւնը նևրկայ է Պէչիկթտշլեան ի «Ծարլրանկար- 
ներ»ա-4» մէջ "՛լ։ Անշու-շտ^ այս լթ1ր$_թ'։ անունին մօտ շատ տ- 
Լելի շև չտուած են գո յն ը ՝ ^ընտրական նկարագիրը՝ արուեստի 
տարրեր։ Սակայնդ ոճական ո բ ո չ ձեւեր կուգան Պաբոնեանէն ՝ 
փ-յթ չէ թէ ն ո յն ,րան տ աղան գուԼ իրագործուին։

Այ- հաստատումը կ՛ ընեն ք ոչ թէ ստո րագնահատե լու հա
մար ‘եչան Պ էչիկթ ա չլեան ի ծ աղր ան կա րն ե ր ո ւն արժէքը՝ ա յ լ ա- 
ռաւե՛ լ տուրք ընծայելու համար Պ՚՚՚րոնևանի տա ղան գին ՝ որ կը 
տոկայ մեր օրե՜րու խստակրօնութեանց՝ եւ որ՝ ւԼստահօ ր էն , տա
կաւին երկար ատեն թարմ ու առոյգ պիտի մնայ։

Այ- մեծ ա ր ժանիքը Պ արոնեանի կը բխի Ա՛յն իրողութե- 
նէն՝ որ ՛Այգ պարզ ու բացսիրտ մարգը կրցած է իմաստում աչ- 
֊քերով եւ խորաթափանց մտքով առնել իր տիպարներն ու մեր
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/տ*"/* իր սեւեռումին տակդ տեսնեք մեզ մեր ճշմարիտ ի-
ր ա կ ան ո լ թ և ան մ էջ, ն ախապաշարոււՈւևրէ և. կանխատրամադրու>» 
թ իւննհ Հ ձերբազատդ ի տիրական անուններու հմայքէն
ան կ ա խ օ րէ'ն, առանց ազգուե լու անոնց հանգամանքին ու վար֊ 
կՒն ՀքէԼբ^_ հիւսուած հիացում էն , առանց յանձնուելու աժան և. 
ձրի կարծիքներու։ Տուած է դէմքերն ու դէպքերը առարկա յօ- 
ր էն 1 առանց ժպտի լ տալու ն|ւ(յ|]լ ընելու^ Ւնչ որ ճշմարիտ եր
գիծանքին յատկանիշն է։ ‘էյերս մտած է մեր ազգային հաստա֊

ՀԱՆՃԱՐԵՂ ԵՐԳԻԾԱԲԱՆԸ* ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆ

տութիւններէն 1ւ ատեաններէն *— պատրիարքարանդ ւԼարջական 
ժո զ Ոէքնե ր դ թաղային մարմիններդ ւէարժար աններդ մինշեւ գե֊ 
ր ագո յն և. պատասխանատու ի շխ ան ութ եան ց գահ լիճն ե ր ը դ իմաս
տուն 1ւ խորաթափանց իր նայուածքին տակ առնելու համար ան
հատական 1ւ հաւաքական մեր թ ե ր ա ց ո ււ/ե ե ր ը դ ծիծաղելի յա լակ- 
նութ իւններ ըդ յամառօրէն Լւ գիտակցաբար կրկնուող սխալներըդ 
ունա յն ամտութ իւն ը անո՛նց' որոնք կ'ենթագրեն թէ հան ր ո լ-
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թ իւն ը կամ մեր բազմ ութ իւնն ե ր ը չեն տեսներ իրենց թերու֊ 
թ իւնն ե ր ը ։

ք*ր ծաղրապատկերներուն ՝ առօրեայ կեանքէն թելադրուած 
քրոն իկներու ն թէ տպաւո ր ական էջերու ն մ էջ Պարոնեան կը մնայ 
հեգնութեան տաղանդին առաջին ն ե ր կա յ ա ց ու ց իշը։ Պ իա ի ու֊ 
զէինք ըսել նաեւ ան զո' յգ վարպետը։ ԼՕտեան և. Նշ ա ն Պէշիկ- 
թաշլեանդ տարբեր շնորհներովդ նոյնքան զուսպ ու խիտ շեն- 
եղած իրենց տիպարներու գծագրութեան մէջ>)

★* *
հֆակոբ Պարոնեան ծնած է Ագ ր ի ան ո ւպո լի ս (էտ իրնէ)*նա- 

խակրթութիւնը ստացած է նոյն քաղաքի (<լԱ ր շա կո ւն ե ան )) վար
ժարանին մէջ^ ուր աշակերտած է ապագայ պատրիարք ‘էյերս էս 
Վրսրժապետեանի դ— այրը օրերուն' ((.Պօղոս վարժապետ]) ։ «Ս»(լՀ|ա-
]ին Ն^րսէ ս Վրս րժապետեան ի մասինդ սրամիտ
հաստատումնն րու կարգինդ կը պատմէ թէ ինշպէ՜ս ա րձանագըր- 
ուած է նաեւ էտ իրնէի յունական վա րժա ր ան ը՝ յունարէն սոր
վելու համարդ սակայն մէկ տարուան ընթացքին՝ (քԼայգ լեզուին 
գժուա ր ութ իւն ը միայն սորված ու դուրս ելած՛]) է՝ ինշպէս ինք 
կ՚ըսէ։ կենսագրական մ ան րամ ասն ու թ իւնն ե րու մէջդ որոնք զա
նազաններու կողմէ կը փոխանցուին մեր գրականութեան պատ- 

մ ութե ա ն, կը շև շտու ի թկ Պ արոնեան մտային ընթացիկ կարո» 
զութ իւնն եր ով աշակե րտ մ ը եղած է վարժարանին մէջդ— լեզու֊ 
ներու մէջ ընգունակդ սակայն թ ուա բան ութեան մէջ՝ տկար ։

Տեսէ'ք՝ սակայնդ անոր կեա նքին ալ հեգնանքը։
Պարոնեան ս' շ մ իայն հա շուապահ ի պաշտօն կը վարէ ա֊ 

ռեւտ րական ի մը քսվ) այէ նաեւ • . • տոմարակալութեան ուսու֊ 
ցիջ կը դառնայ կեդրոնական Վ՛արժարանին մէջ։ կեանքի գըպ֊ 
ր ոց ը իր շուն ե ցած ըն գուն ա կո լ թ իւնն ե րն ալ զա րգա ցուցած էր- 
Ւը տէջ- ն էս խակր թ ա րանաւա րտ դ կը հմտանա յ նաեւ ֆրանսերէ
նիդ իտալերէնի 1ւ յ ուն ար էն ի մ է ջ։ կեանքի պայմաններուն հար
կադրանքով կը նևտուի շուկայ։ կ* ր ական ու թ իւն ը ՝ մանաւանդ 
ե րգիծական գր ական ութ իւն ը ? առած է իր հմայքին տակ։
Կը կարդայ միշտ։ Հետաքրքրութիւններ ունի։

1863/'^ կ՛անցնի Պոլիս* տարի մը ուսուցշական պաշտօն 
Կը Հ ա ր է Ա կիւտւս ր ի շքեմտ րւսն ին մէջ* ուր ի ր են կ* ա չ։ս կե ր տ է 
Պետրոս ուր եան է

1864—1867* պաշտօնեայ է հեռագրատան մը մէջ։ Այս շըր- 
ջան ին է որ գրած և ին հրատս։ րակած է «ԱտԱ1|քնսւթՈ] Ժն Ա11'ե-
ւե|եսւն»/», զո ր հրապարակէն հաւաքած է, ձախող և անպատուա֊- 
բեր նկատև լուԼ։

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ||!|||||1||!11հ1հ1!!1111!11ւ1111|1|||!|111!11111111!!11111111!11!11!1111111!11111111!!11
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ՄԻՆԱՍ ԹԷ0ԼԷ0ԼԵԱՆ

1868-1870' է տ Ւրնէ է դա ր ձե ա լ։ Յետոյ' նորէրն Պ ո լի ս } 
ուր կը սկսի իր գրական 1ւ հրապարակագրական կեանքը ? յա֊ 
ջ^որգական դժբախտութեանց , անձ կութ իւնն ե ր ու ե. չքաւորուս 
թեան մ էջ ։

^[1ռյ ճարակ կը դառնայ սենեակը, զո ր վարձած 
էր (Հերայի մ էջ։ Անգործ և 
ապրուստի կարօտ' ն ա իյ մաս֊ 
նաւոր դասեր կը ստանձնէ տու
ներու մէջ, ապա ուսուցչական 
պաշտօն' Ակիւտարի ճեմարա
նին մէջ, ու խմբադիր' Սիմ ոն

Ֆելեկեանի «Եփրատ»ին (1871^
Նոյեմբերէն մինչեւ 1872 Յու
նիս)։ նոյն տարին կը ստանձնէ 
Յարութիւն Ավաճեանի «էքե՜- 
ւլՈԼ»ին խմբագրութիւնը, որուն 
կը Բ^բէ իր աշխատակցութիւնը 
աւելի քան տաբի մը,— ազ
գային կեանքի, ժողովականնե
րու, հրապա րակագի րներու և. 
ըլեդհան րապէս հանրային խ ըն - 
դիրներու մասին ե րգիծական 
էջերով,

«Մեղու»^ մէջ կը յ։“յտ- 
նուի դիմագիծը վարպետ և. ան
ներող հեգնողին, ո ր, իրատես 1ւ խստադատ, սեւեռում ի տակ 
կ՚առնէ հայ ընտանեկան կեան րի զառածում ը, բա բ քե ր ու խա
թարում ը, զեղծումներն ու ս ա յ թ ա քումնե ր ր ։ իր նայուածքէն 
չեն խուսափ իր անհատական և ընկերային մեր խո&երը, տկա- 
բութիւննևր ը , թ ե ր ո ւ թ իւնն և ր ը , յաճախ' աննշմ ա բե լի մեղքեր։ 
Երգիծաբան ին և. ծաղրածուին քով միշտ կը տեսնես բարոյախօսը: 
ՋՒ գոհանար խարանելով* նաեւ կը դաստիարակէ։ Յալ կա յ Ւր 
ժպիտին մէջ* (Տ^րսցը ծիծաղ է ըրած՛)՝)։

Որքան խորանաք ձեր ըն թեր ցում ին մէջ, կ՛անդրադառ
նաք որ ձեզի փոխանցուած ժպիտը ողբեր զութ իւն մը կամ դառ
նութիւն մը կը պարտկէ իր տակ։ Այդ ան դր ադա րձումն է, որ 
զայն ընտանի կը դարձնէ ձեզի* իրականութիւն մը ըսելու կամ 
իրողութիւն մը հաստատելու անոր հեգնական մաքբակրօնու- 
թի.նը հաճոյք մը կը դառնայ ձեզի համար* կը համոզուիք , ո ր 
հանրային դատախազ մը կայ ձեր դէմ? իր աններողութեան մէջ 
սիրելի, իր Հա փա զան ց ու թ իւնն ե ր ո՛ վ իսկ համակրելի, իր իմաս-
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տութեաւքբ յ ար գ ե լ ի ։ Հայուն փ ո թ ան ց ո լած ընկերւււյքյն ապակէս- 
ն ութ իւնն ե բ ուն դ մ ո լու թ իւնն ե ր ուն դ ցտեսութեանդ օտարտմո^ 
էութեան և թորթ բարքերուն դէմ ոտքի է ^էւտ) թաբաղան ի 
ձեռ ին դ անշա ր բա յ ց դաժան ♦ թստակրօնդ ա յ լ ե ր բե'ք վբէժթ բն
դիր։ Աառնօբէն կը տ րամ ա բան է ? սակայն ջերմօրէն կը հասն ի 
հոգիներուն դ իրապաշտօրէն կը տեսնէդ սակայն հոգեբան օրէն կր 
վեր լուծէ։ քղո բունկէն կը նայի մարդոցդ զանոնք իրենց իսկու
թեան մէջ ներկայացնելու համար։

1874/^, Տա բութ իւն Ավաճեան կը դադրեցնէ հր ատա րա- 
կու-թ իւն ր «ՄեղՈԼ»/>^» և. թերթին աբտօնատէբի իրաւունքը կը 
փոթան ցէ ա ր ոն ե ան ի դ ո ր դ «ՄեղՈԼ?) անունը ■Ս՚Ր ածելով «ԹաՏ- 
րոն??ի դ նո յն տարին իսկ իր թերթին մէջ երգիծանքի նիւթ կը 
դարձնէ մեր թ ե ր թ ե ր ը դ թմբագիբներըդ հ բ ապա ր ակագ ի րն ե ր ը 1ւ 

ծանօթ դէպ՛քերը։
Այդ թուականէն ասդին դ ^յարոնեանը կը գտնենք անտար

բեր ■ և. ինքնագոհ' հա ր ուս տն ե ր ուն գԷ'1, , անոնց գձուձ հաչ իւնե- 
բուն կամ ուն ա յն ո ւ թ ե ան ց դէմդ թեթեւսօ լիկ ‘“ղջիկներ ու ն ղէմ» 
պճնամոլ ու աշխարհիկ կիներուն դէմ , պատեհապաշտ լրագրող- 
ն ե բ ուն դէմ, գծէ դուրս դերասաններու դէմ ու բոլոր անոնց 
դէ-ր, որոնք դարավերջիկ բարքերով և ս ո վո ր ութ իւնն ե ր ո,լ կ’ ապ- 
րին, կամ մեր կեա նքի ըմբ ռն ոււ/եե բ ուն ու բարոյական հասկա- 
բոզութեանց հանդէպ արհամարհանք ցոյց կուտան ։

«Թատրոն)?ի հրատարակութիւնը կը կասի 1877/^? տնտե
սական դժուարութեանց հետ եւ անքով։ Զ/' յուս ահատ ի ր ♦ 1884/*^ 
կը ձեռնարկէ նոր ամսագրի մը «Խիկար??/* հրատարակութեանդ 
էտիրնէի մէջ։ Այո անգամ եւս ն իւթ ական ան ձկո ւթ ի ւնն ե բ ու կը 
մատնուի» կը փակէ թերթը ե կ'ան ցն ի Պոլիս } 1886/*^ վերա-
հրատարակելու համար նոյն ամսագիրըդ այս անգամ վարժական 
գործը վստահելով *Լ,շան Պերպերեանի։ Ոջթեչ կորսնցուցած է իր 
ինքն տտպութենէն » ՒI' թտնդավառութ ենէն ։ «Խիկար??£
կը յոՐԳՒ իբմով։ «ՊաղՏԱ1ԱԱ11։ աղբար?) կատակե բգութ իւն ը այս 
շրջանին հրատարակուած է (1886—1887)* նմանապէս «'ք*աւլա£ա- 
վարութեան վնասները?? (1886—1888)*

1888^ Հոկտեմբերէն սկսեալդ «Խիկար?? Հ* կը դա ռն այ շա- 
բաթաթերթդ սակայն երկու թիւ միայն կը հրատարակուի և կը 
գադր ի դ— մի' շտ նիւթական դժուարութեանց հետեւանքով։ Պ ա- 
բոնեանի ծիծաղը միշտ կը փնտռուի դ սակայն իր ամսագրին և 
շաբաթաթերթին բաժնեդինեբը երբե՜ք շեն վճարուիր»»»։ Այո 
առթ իւ եւս «լա ց ը ծիծաղ ըրած է$ անդ երբ կը գրէ իր ([.Ծիծաղ 
ե. Խիկարդ յօդուածը («Խիկար?? 1887ի , էջ 222) բաժանորդներու 
քար ան^տաբբեբ ութեան դէմ ։

126 -

Fonds A.R.A.M



11111հ|]!1հ11!1111!11111111!!1111111111111!11հ1!!1111!!1111111հ1111111111111111հ1!!11!11!1111111111!1Տ! ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

1878/*, կը հը ատարակէ «Աղ գա (ին Ջոօեր»Հ,, որուն կը 'ւե- 
տևւին «Պտոյտ մը Պոլսոյ թաղերուն մեջ» (1880), «Ծիծաղ» (1883), 
«Մեծապատիւ մուրացկանները», «Իմ ձեռատետրը» Լկամ «Հոսնոսի 
ձեռատետրը»), «Շողոքորթը», «Տարեցոյց կամ գուշակութիւնք Խիկա
րի», եւայլն։

կանխահաս մահը արգել՛ը եղաւ իր ա աղան գի ամբողջական 
ծաղկում ին . թոքախտը քամեր իր ոյժերը և զգետներ զինք
1891/'*,(*) Մայիս 21),

[Լրելմտահայ սերունգի այն քիչ գէմ քերէն է, որոնց 
գործերը աննախընթաց ըն գոլն ելութ իւն գտան կովկաոի մէջ, 
թ-ատ րոն ի հանգէպ ա ը ևւե լահա յո ւթ եան խորունկ շահագրգո.ոլ~ 
թիւնն ու ու իյ որմը զայն մքւնչհւ այսօր արւարկայ կը դարձն են՛ 
ընդհանուր հ ա մ ա կ ր ա հ ի և. յուրդանյըի։ Աչ^սւստակւյած է «Փորս» 
և. «Արճագանգ» հանդէսներուն։

Ան սեթեւեթ ւզարզ ու տսրսւո րիչ իր աշխարհաբարը նկա
րագիր մը կը յատկանշէ իր մէ^։ Պ ա ր ոն և ան ի պարադային ճ ի շդ 
է "'Հ1' 1սօսքը) թէ <ր ոճը մ արդն իսկ է՚ֆ։

յ<֊ ե Հ֊մւ Հ,9֊ -

Հշյրճճ ք՜
Շ.------ / //»-// /•’

<֊ Շ-- *■/֊/-.՛։ /^Հմ տՀ
«֊.------ •> «•—/ •~'՝-1Հյ~ , V ք֊֊^Հ՝ ֊ /\ V V /~յ /

ՄԵՐ ԿՈՂՄԷ*— Մինաս Թեօլեօլեան մեկն ե արեւմտանայ գրա
կան, (հրապարակագրական, այյեւ կրթական կեանքի առաջաւոր մտա- 
ւորականներեն: Հակառակ իր երիտասարդ տարիքին, ունի արդեն ե-

(*) Յա կոր. Պ ա լան էր ան, կեանքի ‘ՐԷԼ դառ.նօրէն տարւապերլէ ‘էերջ^, ւՐերւաւ 

Պոլիս, Օրթ՜ադիւդ՝. Ս երւնելէն ետքը, սակայն) մարդիկ փարւաշո'լք յուդար- 

կաւորութ՜իւն ւՐը կատարե՛ցին անոր, նախադահութ՜եաւՐբ. ԽորԷն եպիսկ. Նար- 

պէյիէ Ղմ՚մ այնքան յաճախ նիւթ՜ էր դա րձուցաե ան իր երդիեանքին՝. ՆարպԷյ, 

դամ'բանա կանով_ ւՐ ր ըրաե էր այս աււիՒիլ դրուատիքը հանդուցեա լին ե՛լ Հրրւ- 

չակաե էր դայն Հայոց Ս ոլիէււը՝.

Յետո' յ,Հ~ կե՛անքի ւՐէյէ լքուաե' Պ արոնեան լքուեր ցաւ նաեւ հոդին տակ՝. 

Ո՛լ իր մ'ահուան յ ա ջ_ո ր դաե տարինե՛րուն) ո լ ալ այնուհե՜տե՛ւ) մ'արդիկ չմ'տա-.
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րեսնամեակի մը վաստակը իր ետին, մասնաւորաբար լրագրական եւ 
կրթական ասսլարեղներու մեջ: Հազուադեսլ երեւոյթ ե իր արագաշ- 
իւատ ընթացքը: Ընդունակ ե մեկ «եռքով երկու գործ տեսնելու, մի
եւնոյն սլանուն: Հաւասար հեշտութեամբ եւ արագութեամբ իր գըր- 
չեն դուրս կուգայ խմբագրական յօդուած մը, ուսումնասիրութիւն 
մը կամ նոյն ծաւալով սովորական նամակ մ՛ը: Կը յիշեցնե առա
կին այն ոստայնանկը, որ միաժամանակ, թե' իր ոստայնը կը նիւ
սեր, թե' երեխային օրօրոցը կը շարժեր եւ թե' կը փախցներ նընն- 
դուկները՝ չորնալու նամար կտուրը փռուած ցորենին վրայեն: Յա
րատեւ ե իր նիգերուն մեջ եւ ձանձրանալ ու յոՀյնիլ չի գիտեր: Ըս- 
կիզբները փորձեց նաեւ բանաստեդծութեան մշակումը եւ լոյս ըն
ծայեց գրքոյկ մըն ա^ («Նախերգանք»), բայց, իբրեւ գործնական միտք 
եւ իր ամենօրեայ նեւինեւ աշխատանքին բերմամբ, հրաժարեցաւ իր 
այդ փորձերեն:

Ունի պատկերաւոր, նոխ եւ յդկուած լեգու, տեսական ու փոր
ձառական հմ՛տութեամբ: Այլեւ բծախնդրութեամբ մը, որ կը մդե զայն 
միշտ լեզուական օրէնքներու տառացի կիրարկման:

Ծնունդով Պարտիզակցի, իբրեւ ուսուցիչ պաշտօնավարած ե 
Իսթանպուլ եւ ՍոՁփա: Հալեպ կը մնայ աւելի քան տասը տարիներէ 
ի վեր: Կ*աշխատի «Արեւելք»ի խմբագրութեան մեջ եւ կը վարե Ազ
գային «Քարեն Եփփե» ճեմարանին տնօրենութիւնը, արժանաւոր 
ձեռնհասութեամբ: Յահախակի կ’աշխատակցի նաեւ արտասահմանի
թերթերուն, զանագան կեղծանուններով: Մամուլի տակ ե եւ այս 
տարեսկիզբին լոյս կը տեսնե իւ» «Դար մը գրականութիւն» երկհատոր 
աշխատասիրութիւնը:

Ստեղծագործ աշխատանքի հանդեպ իր ունեցած սիրով, Մ* 
Թեօլեօլեան անպայման պիտի կրնայ արձանագրել նաեւ նոր յաջո- 
ղութիւններ, իր ընդգրկած ասպարեզներուն մեջ:

եեցին կո թ՜որլ ւՐը բարձրացնել անոր յիշատակին, Օրթ՚ադիւրլի դերեդւՐանատան 

ւՐէչ՝. ԳերեզյՐանատան ւՐէջ_, կ ըսենք եւ ոչ թ՜է դերեդւՐանին վրայ, որովհետեւ. 

Պ արոնեանի դե րե դւՐ ան ին տեդը շատոնց ւՐ որւցուաե է ու կո րսուաե՝. Ս ին չեւ. 

20 — 25 տարի աււաԼ, Պոլսոյ ւՐէչ կ ապրէին իր ժ~աւՐանակակիցներէն անոնք., որ 
ներկայ դտնուաե էին Պ արոնեանի իՒադւՐան եւ կը յիշ_էին նաեւ. թ՚ադուաե տե- 

էլը֊. Չէին կրնար սակայն ըսել, թ՜է այնուհետեւ ուրիշները չթ՚ադուեցան անոր 
անտէր լքնացաե ոսկորներուն վրայ։ Այսօր, այդ. ժ՜աւՐանակա կիցներն ալ ւՐերւաե 

են՝. Եւ չկայ '^էկը_1 ՈՐ կարենայ ւՐատնանշել տեդը, ուր թ՜արլուաե էր աննւՐան 

երդիեաբանը, 0րթ՜ադիւրլի դերեդւՐանատան մէջ_՝.

Ե դէպ, տեդեակ չենք եւ կ ուդէինք դիանա լ, թ՜է հինէն ի վեր եւ ւՐին- 

չեւ այսօր Հայաստանի ւՐէջ_ պանեացուաե հան՜ճ արեդ դրադէտը ունի արդեօք 

յիշատակարան ւՐը,— արձան ւՐը, կոթ՜ոդ ւՐ ը կաւՐ փոդոց մ՛ը, որ կոչուած՛ ըլլայ 
անոր անունով, Երեւանի ւՐէչ՝. Ւ°նչ ւՐտաեաե են կաւՐ կը ւՐտաեեն Հայաստանի 

դրոցները նւՐան պատիւ ւՐ ը ընծ՛այելու հաւՐար Յակոբ Պարոնեանին՝. Ա. Տ«
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ԻՍ.ԼԻԼ ՃԻՊՐԱՆ
(ՄԱՀՈԻԱՆ ԳՍԱՆԵԻՀՆԳԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻԻ)

Լի բանան ի ամէնէն արժէքաւոր զաւակնհրէն մէկուն մահ֊ 
ո լան քսանեւհնգամ եակն է այս տարի (1931—1956)* Որ սեռ. ին 
մէջ՝ ապահովաբար ամէնէն արժէքաւորը։ Անմր ցելին և. անփո
խարինելին։ Հանճարեղ բանաստեղծը ըսինք ? բայց այգքանը չէ 
միայն։ քՀանաստեղծ ? այլեւ արձակագիր գրագէտ ? իմաստասէր 
՛և. նկարիչ։ Տարբ մը արժանիքներ' մէկ և միեւնոյն անձին մէջ։ 
Ու անձը նստած բոլոր ա յգ արժանիքներու բարձունքներուն 
վրայ։ Ատով իսկ տաղան գէն աւելի բան մը։ Ա*եծ իմացականու
թիւն մ ը՝ ս տեղծագո րծ ութ եան և ս[ացքի ան սահման կա բ ողու- 
թիւններով։ Մէկ խօսքութ հանճար մը։

վձառաս ունեւութ տարիներու կարճ չրջան մը եղաւ իր 
կեանքը՝ բայց համեմատաբար կարճ այգ տեւողութ իւնն ալ բա

ւեց որ Ւր հանճ ա րՒ յայտնութեան առաջին օրէն Ւ“կ բացա
ռիկ ուչագրութ իւն գրաւած Խ՚սլիէ ճիպր՚մն՝ իր արագընթաց

■ զարգացումէն և ամբողջացումէն անմիջապէս վերջ հասնի յաղ
թանակի ու փառքի գագաթնակէտին։

Շահեկան վերլուծումի նիւթ կը կազմ են' է] ա լի լ շք իւղ բա
նի իւրա յատուկ իմաստասիրութիւնն ու կեանքին և անոր երե- 
ւո յթնե ր ուն ? բարոյական արժէքներուն և մարգկային տկարու- 
թե ա ն3, մարգոց յարութեանց և քարացած հաւատալիքներուն՝ 
այլեւ արուեստի ու գրականութեան մասին ունեցած ըմբռնում
ները։ Մեր յաջորգ հատորով կը հրատարակենք հաւան աբար այգ

■ վերլուծում ը։ Այս սեղմ տ ողե բ ով կը բաւականանանք այս ան
գամ և կ1 ընենք լոկ այն հաստատումը՝ թէ հ]ալիլ ճիպրան մէկն 
էր մեր ժամանակներու ամէնէն արտասովոր գրողներէն՝ ւսմ- 
բողջա ցած բա յ ց զա բ տուզի հանճար մը զա ր տ ուղի տրամագրու- 
թիւննե բով։

կեանքը՝ իր մենութեան ու հոգեկան զեղումներուն մէջ ս ի- 
րողՄը ըլլալով հան գե րձ ՝ճ իսլ րան կապուած էր յաւիտենականին և 
այգ կապով՝ մահն ալ կեանքին չափ քաղցր կը գտնէր։ Երազող 
մ ըն էր անսահման թռիչքով ե. անվերջանալի որոնումներով։ 
Պայքարի մէջ էր իր ես ին հետ՝ իր «.եօթը եսևրուն^ հետ՝ ինչ֊ 
պէս կ՚ըսէր՝ իր պատեանէն գուբս յորգելու և ոչ մէկ կա չկան- 
գում ի հան գու րժող իր հոգ ին արեւուն բանա լու համար։ Ախոյ
եան համամ ա բ գկայ ին երջանկութեան՝ կ՚ատէր կեղծիքն ու խար
դաւանանքը՝ կ՚ատէր ատելութիւնը մարգոց ե անարգար բըռ-

129 ֊
9Fonds A.R.A.M



«ԱՄԼ-ՆՈԻՀ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ||||||||||||||||||||||||||111111111!111111ւ1111111111111111111!1ւ1111111111111!11111!11111

ն ութ իւն ը տ ի ր ակ/ս լնե ր ուն ։ Մտքի հսկայ մը ըլլալով հանդերձդ 
սրտի մարդն էր միանգամայն։ Եւ ունէր իր սեփական ((Հալա֊ 
ոամք^ը աշխարհի բո լո ր գեղե ցկո ւ թ իւնն ե ր ուն 1ւ մեծութ իւննե֊ 
րուն, մարդկային բոլոր արժէքներուն և. բոլոր առաքինութիւն֊ 
ներ ուն ու տկա ր ութ ի ւնն ե ր ո ւն մասին։ Այս հիմնական կէտ ին 
մէջ ալ կը զատորոշուէր ան ուրիշ ի մա ս տա ս է րն ե ր է և. մտածող֊ 
ներէ՝ իբրեւ բ/ս ցա րձակօ ր էն ինքնատիպ մէկը։

★* *
Խալի լ ճ իպ ր ան ծնած է 6 3 ուն ուա ր 1883ին , Լիբանանի 

Պշեր րէ գիւղաքաղաքին մէջ^ մ/Այրիներու հռչակաւոր անտառին 
մօտերը և. փոքր տարիքէն սորված է^ բա ց ի իր մ ա յ ր են ի արա֊ 
բեր էն էն , նաեւ ֆրանսերէն և. ան գլեր էն ։ 1896—1901 յաճախեց
Պէյրութի Աատրասաթ էլ Հիքմաթը (իմաստութեան Դպրոցը)) 
որ /սյժմու *իո լէժ տ ը լա Լ) աժ էսն է և աւարտեց արտակարգ յս»ջո֊ 
ղութ իւնն ե ր ով։ Հանճարը յա յտնուած էր դեռ գպ ր ո ց ա կան նըս֊ 
տ///ր անն ե ր ո ւն վր/սյ՝ ե ր բ 15 տարեկանին դրած էր իր նշանս/֊ 
ւոր հեղին/սկութ իւննե ր էն Մարգարեի /Առաջին ս եւա դր ութ իւն ը 

իսկ 1 6 տար ևկ /սնին կը խմբագրէր Ալ £աք|ւ£աթ անուն// •Լ ։ՒՒւՒ- 
սոփ/ս յական պարբերս/թերթ մը։ Ակսա ծ էր գծագրել 1ւ նկարել 
17 տ///ր եկան ին ։

Դպրոցը /Աւարտելէն ե՜տք այցելեց (Հունաստան) իտալիա 
Ասլան իա և ապա Փտրիզ^ ուր) 1901—1903, հետեւեցալ նկար֊ 
չութ ե ան և. սկսաւ գրել, ստեղծագործական ///ն ս ովո ր թ ափ ով մ ը։ 
Այնտեղ գրեր Ապստամբական Ոգին, համիտեան բռնակալութեան 
դէմ ուղղուած ուժեղ գրքոյկ մը) զո ր ? Լիբանանի ե կեղե ց///կ/սն 
շրջանակները գտան ՕԼշ/ստ վտանգաւոր) ե ր իտ ա ս /// ր գո ւ թ և ան հ/ս֊ 
մար թունաւոր և. յե ղ/սփո խ ա շուն չ^) ) այգ պատճառով ///լ ա յ ր ե լ 
տուին Պ է յ բութ ի մէկ հրապ/սր/սկին վր/սյ։ իւ տակաւին ? նոյն 
այս գրքթ համար Խ՛ո լի լ ճիպրան բան ա գ ր ո ւե ց ս/ւ Ա ///ր ոն ի Եկե֊ 
ղեցիէն 1ւ աքսորուեցաւ իր հայրենիքէն։ (Աքսորը վեր ջ///ցաւ 

1908^, ճՀէ^ր իէ թ?> 1'ն , բայց ճիպրտն Լիբանան չվերադարձաւ։)
Ամերիկա անցաւ 1903/^, ուր կը գտնուէր մ այրը մ ///հա֊ 

մերձ վիճակի մէջ և /Այնուհետեւ Պ ո ս թ ըն ապրեցաւ 1903 —1908, 
իր միակ հարազատին' 'Ըր^ջԸ՝ Մ՚որիաննայի հետ։ Այնտեղ սկսաւ 
նկարել և դրել։ Ա ր աբե ր էն ո վ' ծ///յրէն գրեց ե. վերջացուր ՍսՈ*- 
գարէ^/ , որ կր նկատու ի իր գ լո ւխ - գո ր ծ ո ց ը և. թարգմանու/սծ է 
քսան լեզուն ե բու։ 1908/^ վերադարձաւ (իա ր1’Ղ և յաճ /// խ ե ց Գե- 
ղարուեստից վարժարանը։ Այս Հ^ջ^եին բ/ս ր ե կամ ո ւ թ ի ւնն ե բ 
հաստատեց մեծանսւ ն դէՄք՚՚ր ու հհտ — ԱստէնԱն ր ի ՜տ ը Աո շ֊ 
ֆոո. յ Տէպ/"-ս /' I Մորիս Մհթևրլինկ , էտ մ ոն Աոսթտն, ելլն.։
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Ամերիկա վերադառնալով 19 10ին , հաստատուեցաւ, հոն
վերջնապէս ? նա էս Պ ո ս թըն և ապա Լ, իւ էք ո ր ք , ուր ապրեցաւ մ էյն֊ 
Հ_եւ էւ ր մահը։ կազմակերպեց հոն — հետագայ էյն նաեւ Փարիզ 
Լոնտոն — բազմաթիւ նկարահանդէսներ, մեծ յ ա ջողո ւ թ ի ւնն ե֊ 
րով։ 1917—22 ճէւպրան կը գրէր էյ ր մա յ բ են էյ լեզուով։ Այս շըր֊ 
չան ին վերամշակեց էյ բ Մարգարեն (հինգ անգամ վեբամշակմ ան 
ենթարկած է ա ն իր այս հո յակապ հատորը) և գրեց զանազան 
դիրքեր, իեչպէս Կոտրած Թեւեր (վէպի ձեւուէ), Մրրիկները (ար֊ 
ձակ և. չափածոյ քերթուածներ), Արցունք մը եւ Ժ՝պիտ մը ե Հո
վիտին Կոյսերը (ւսրձակ քերթուածներ) , ինջպէս նաեւ Թափորներ 
(արաբական կշռոյ թով ու յանգերով պոէմա մը), նկարս/զաբգ, 
եւլն ♦ ք

Խալիլ ճիպրանի ա բաբերէն ով գրածներուն մեծ մասը 
թարգմանուած է անգ լեր էն ի, է,սկ ,սյս լեզուին լաւ մը տիրա֊ 
պետելէ ետք, սկսաւ ան գրել ւսնգլերէնով, բա յ ց միշտ ա րա բե֊ 
ր էն մտածելով։ քւրմէ' անգ լեր էն ով հրատարակուած հատորն!/֊ 
բուն մէջ են, ի միջի ա յլո ց, Ջմեււը, Յարւաջապանը, Մարգարեն, 
Աւազ եւ Փրփուր, Յիսուս' Որդի Մարդոյ, Երկրի Աստուածները, Թա
փառականը, Արձակ Քերթուածներ, Հովիտին Կոյսերը, Ապստամբա
կան Ոգի, Արցունք մը եւ ժպիտ մը, եւլն.(^)։

ճիպրան մեռաւ 10 Ապրի է 1931/րէ/, Նի*- Եորք, շատ կար֊ 
ճատհւ հիւանդութենէ մը ետք և. յւսւ իտեն ական ին տես ի լքուէ 
խաղաղօրէն փակեց իր տչքեբը։ Տասնեակ հազարաւոր մարդիկ 
— Արաբներ և. Ամերիկացիներ — տուին իրենց վերջին հրաժեշ֊ 
տը մեծ քերթողի անշունչ մարմնին , որ, ամ երիկեան և. լիբա֊ 
նանեան դրօշակներով ծ ած կուած դագա զո վ մը փ„խ ագր ուեցալ 
Լիբանան, իր ծննդավայրը, Պ շե ր ր է գ իւղա քաղա քը , ուր զետեղ֊ 
ուեցալ Ա ա րոն ին ե ր ու Ա • Սարդիս վանքին կից նկուղ-մատ ու֊ 
ռին մէջ։

★* *
*րսանեւհինգ տա բ իներ անցած են այգ օրէն ասդին և. քղա֊ 

լի լ ճ իպ բ ան ի ան մ ահա ցած անունը կը յիշուի պա րծան քով ու 
հպա բ տ ութ եամբ , բո լո ր Արաբներու և իր գործին ու արուեստին 
սիրահարուած հարիւր հազարաւոր օաարներու կողմէ*

իյօսելուէ Խալիլ ճ ի պրան ի անհասանե լի մեծութեան մա֊ 
սին , իր երկասիրութեանց գրադատներէն 'ԷՀլոտ Պրակտըն գրած 
է տեղ մը*

— «Իր ուժը դուրս եկաւ ոգեկան կեանքի մեծ շտեմարանէ մը,

(*) Բանաստեղծին անունը Խալի լ ({{ետնէ) է, բայց անգլերենի ւքէ՜ջ կը նախ. 
ընտլւէը գրել եւ, ստորագրել ՛Բա՜՛լիւ (Տ3հ1։1):

llllllllllll>llւllllllllւlllll1lllHllllւ1lllllll1ւ1HlHllllHlHll!llllւlllllHlllllllllllւlււlւ>lllll գրական աշխարհ

131

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» 1|]||111111111!111111111ւ11111111111111111111!11!111111ւ1111111111111111111111111!1111!!11

այլապես պիտի չկրնար ըլլալ այսքան տիեզերական եւ ճզօր. բայց իր 
լեզուին վենութիւնն ու գեղեցկութիւնը, որոնցմով զգեստաւորեց 
ան այդ ուժը, ամբողջութեամբ իր սեփականութիւնն Խին:»

Այսպէս էր Խալիլ ճիպրան,— Լի բանան ի հանճարը և Լի~ 
բանանցին երու անփոխարինելի պա րեան բը։

(խւսլիլ ճիս|լսսնի ԳլսսկանոհԹ՜ենէՖ Թսւրզ-մանոհած կարգ. ւքր նիսԹեր կրա. 

սւարւսկած ենք Տարեգրքիս 79—87 Էջերուն լիրայի

ՅՈՒՆԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԸ

Կը նաւատամ որ այսօրուան արուեստը իր լաւագոյն տարրերը 
կը պարտի Արարներուն, որոնք պանեցին եւ փայփայեցին ոգին, որով 
գրուեցան եւ քանդակուեցան Մեռեալներու Գիրքը, Ավիսթան, Յոթի 
Գիրքը եւ քաղդեական թեւաւոր ցուլը մարդու գլխով:

Այսօրուան արուեստ ըսելով կ՚ակնարկեմ ոչ իսկ մեկ դարով 
ճին այն կրօնական քաղցին, որ ոսկեայ օղակն ե այսօրուան մար
դուն եւ վաղուան մեծագոյն մարդուն միջեւ:

Հելլեն արուեստագէտը աւելի սուր աչք մը ունի եւ աւելի ճար
տար ձեռք մը, քան Քաղդեացին կամ Եգիպտացին, ըայց չունեցաւ այն 
երրորդ Աչքը, զոր անոնք, երկուքն ալ ունեցան: Յունաստան իր աստ
ուստները փոխ առաւ Քադդեայեն, Փիւնիկիայեն եւ Եգիպտոսեն: Ան 
փոխ առաւ ամեն յատկութիւն, ի թաց առեալ տեսիլքէն, այն ներա- 
թափանց, մասնայատուկ գիտակցութենէն, որ աւելի խոր ե քան խո
րութիւնը եւ աւելի բարձր քան ըարձրութիւնը: Րիբլոսեն եւ Նիեթեն 
բերաւ կուժն ու բաժակը, բայց ոչ գինին: Ընդունակ եր ան ոսկեայ 
ամաններու վերածելու միամտօրեն շինուած կուժն ու բաժակը, բայց 
երբեք չլեցուց զանոնք ճեղուկ իրապաշտութենե զատ ուրիշ որեւե 
բանով:

Ինծի ճամար, յունական դիցաբանութեան մեջ միակ ճզօր 
էակը Պրոմեթեւսն ե, բայց չմոռնանք, որ առաջին ճրաբերը ոչ թե 
Յոյն մըն ե, այլ Քաղդեացի մը: Արեւմտեան Ասիոյ ցեղերը ճանչցան 
զայն Տրովադայի արշաւանքէն երկու ճագար տարիներ առաջ:

Աշխար ճիս վրայ քիչ մարդիկ կան, որոնք ինծի պես կը սիրեն 
յունական արուեստը, բայց ես կը սիրեմ զայն ոչ թե ինչ չըլլալուն, 
այլ ինչ ըլլալուն ճամար: Կը սիրեմ դիւթանքը, թարմութիւնը, սի
րունութիւնը, Ֆիզիքական փառքը յունական բոլոր բաներուն, բայց 
չեմ կրնար գտնել ասոնց մեջ ապրող Աստուածը: Կը տեսնեմ միայն 
Անոր ստուերին մեկ ստուերը:

ԽԱԼԻԷ ՃԻՊՐԱՆ
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ԱՒԵՏԻՍ ԻՍԱԼԱԿԵԱՆԻ ԿՈՂՍ՜Է
ՔԱՌՈՐԴ ԴԱՐ ԱՌԱՋ ԳՐՈՒԱԾ ՔԵՐԹՈՒԱԾ ՍՀ

Հայ բանաստեղծութեան մեծանուն նահապետ ը' Աւետիս 
Եսահակեան կը շարունակէ իշխել ^այ ժողովուրդի սրտին , իր 
անժխտելի գրական մեծութեամբ ու շքեղան քով, նստած' իր 
փառքի գահո յքին վրայ, Երեւանի մէջ։ Հայաստանի խո րհրդա֊ 
յին վարչաձեւին տակ գտաւ ան նիւթական ու բարոյական ա յն 
ամբողջական ապահովութիւնը, որու մասին պիտի չկրնար իսկ 
երազել, եթէ, պահելով իր վաղեմի համոզումները, մ իանգամ 
ընգմ իչտ մնացած ԸԷԼար արտասահմանի մէջ։ ((Գ՛նեց)) ան հետե֊ 
լա բար իր այգ ապահովութիւնն ու հանգիստը, չվաճառելով}) իր 
քաղաքական ան ցե ա լը և. ատով ալ արժանանալով օրուան ՒւՒ ա֊ 
նաւորներու վստահութեան և ջերմագին ընգունելութեան ։

Ե’ ընեն ք այս հաստատում ը ոչ իբր էալ- արարքի մ ը գնա֊ 
հատանք կամ վատ քայլի մը քննագատութիւն , այլ պարզապէս 
արձանագրելով առար կա յա կան իրողութիւնը։ Եսկ այգ իրողու֊ 
թ իւն ը ցոյց տուաւ, որ Հայաստանի մէջ իր վե ր ա բն ակու թ եան 
շու-րչ քսանեւհինգ տարիներու լ[,^աէ^թ1 Աւետիս ԵԱահակեան , 
ն ե ր դա շնակօ ր էն քա յ լ նետեց նոր կա րգե ր ո ւ և կա ր գա խ Օ սն ե ր ու 
հետ, գոհացնելով ի շխան աւո րն ե ր ու բոլոր պահանջները և. նոյն 
իսկ ե ր բեմն վա րձու տա լով անոնց իր գրական հարուստ կա լո ւա֊ 
ծ ը։ Այդպէս ալ պէտք էր ըլլար , քան ի որ շուրջպա ր ի մէջ մ ըտ֊ 
նողը ստ իպուած է նաեւ պա ր ե լ, զա րնուած եղանակին համա֊ 
ձա յն ։ Իր այգ վերաբերումին շնորհիւ, Ա* ^սսձակեան մնաց 
խո րԿ ր գահա յ անկեա լ և. կանգուն բոլոր ի շխան աւո րն եր ուն սի֊ 
րելին։ Հայրենադարձ գրողներէն £էապէլ ԵԱայեաննեբը չկրցան 
տոկալ խորհրդային ժանտ ու դաժան տաժանքին , մ ինչգեռ Ա» 
Ե սահ ակ եան յաջողութեամբ բոլորեց փորձութեանց ու փորձանք)֊ 
ներու բոլոր շրջանները։

Եր գրենք այս տողերը բանաստեղծի ուշագրաւ և անտիպ 
մ էկ քերթուածին ընթերցմ ան տպաւորութեան տակ։

Պարզ է որ Ա* ^սա^ւսկեան Հայաստան վերադարձաւ երկ֊ 
րՒ ((լուս ա շող ի ր ական ո ւթ են էն}՜) խան դավառուած ։ Եր ե. իր երկ֊ 
րի ((փայլուն ապագան}) իր աչքերուն առջեւ։ Վաղնջական ե֊ 
րազին (.(.մարմնացած ըլլալուն}) փաստովը հպարտօրէն երջանիկ։

Այսօր, սակայն, քառորդ գա ր վերջը, երեւան կուգայ, 
որ վերադարձած էր ան Ե՛րեւան' իր այգ երջանկութիւնն ու 
հպարտութիւնը էապէս ժխտելու ծառայելիք չարաճճի՜ քերթ֊ 
ուած մը մոռցած իր թուղթերուն մէջ։ Որովհետեւ, վերադարձի
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նախօրեակին գրքւ աո. ած այդ. քերթուա ծը^ հեղինակին ի ս կվկ,.,֊ 
յութեամբ ? բացասումն է այրէ Հէան ի իր տեսիլբին ու խանդա֊ 
վաո՜ութեան ։ Այդ ցոյ& կուտայ^ որ բանաստեղծը, դէպի հայրե֊ 
նէ£ ճամբայ ինկած է' աշխարհի մեջ ամեն ինչ կորսնցուցած եւ 
դեպի մայրամուտը թեքած իր օրերուն առջեւ ո'չ մեկ երազ ու եր
ջանկութիւն ունեցող սրտաթեկ, յուսանատ եւ յոգնած ուղեւորի մթ 
տրամագրութիւններով...

Ահա՛ այգ րև՜րթ ուածը, որ (Հանտիպղնևրոլ չարյյին , տըպ* 

ուհցաւ Ե րհւան ի (Հարական Թհ ր թյ) ի 8 Ապ ր ի լ 1955/> 13թ1ք- թի^-ին 
մէջ և- որ, իբրհլ խորագիր կը կրկ միայն հրհյ) աստղ* —

*
♦ *

Մի երեխայ քնից զարթնել 
Լաց եր լինում աղիողորմ:
Սրտի ուզած թաներն ամեն 
Տեսել եր նա պերճ երազում 
Եւ զարթնելով՝ թոլորթ մեկ 
Կորցրել եր, ու սրտաթեկ 
Հիմա նստել, լաց եր լինում:

Լաց մի լինիր, տղա'ս, զուր տեղ,
Երիտասարդ կեանքդ ամթողջ —
Այդ երազը հրաշագեզ —
Դեռ առաջդ ե լուսաթողթոջ:
Ապա ես ի՞նչ անեմ, տղարս,
Որ կորցրել եմ անվերադարձ 
Ամեն, ամեն թան աշխարհում,
Եւ չունեմ ել ոչ մի երազ 
Իմ մթնացող օրուայ առաջ:

Փարիզ, 1930

Ի՚նջ զւսբմանաչի խ ո ստ ովան ութ իւն է փերթուածին վերա. 
$_ին ջո ր ս , ա յ լ մանաւանդ երկու տողերուն իմաստ ը
գրջին տակ բանաստեղծի մը^ որ սնա՞՛նկ կը հո֊ջակէ իր իսկ Հո*֊ 
գին ա մէն երազէ 1ւ անվերադարձ կերպով կորսնցուցած կը նկա
տէ ամ էն ինջ աշխարհիս երեսին , ճ ի' շդ այն օրերուն ե ր բ շատ 
շան ցած պիտի վերագտներ իր բո չո բ կո ր սն ցուցածն ե ր ուն ա մէ. 
ն էն թանկագինը — հայրեն ի'բը։ Ուր եմն ? իր (չմթնացող օրուայ 
աււաէ)) սոսկական երա^զ անգամ չէր խորհրդային Հայաստան ը„*

Բանաստեղծական բմ ա1* յյշ կամ գր չա խ ա10 ղ ո ր ա կեն բ ա յս 
խոստովանութիւնը^ թ է® վերադարձի օրերուն ? ա յ լապէս արտա֊
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յայտած իր խան ղ ավառութ իլն ը նկատե՜ն ,ը պա րտագի ր քօղար^- 
կումը իր իսկական տրամագրոլ. թեանց ?— խորհրդային իրակա֊ 
նութեան նկատմամբ Ւր ունեցած բացասական համոզումն!։բուն ։

{ֆենբ գիտեր։

Չ^ն,ր դիտե՜ր } քէայ& կրնար նաեւ բացատրել անու-

Ափ Իսանակեան կ’ընդունի մանուկներու շնորնաւորութիւններթ 
1955ի Ամանորի տօնին աււթիւ

շագրութիւնը խ ո րհր դա յ ին ♦ • ♦ գրաքննիչին՝ որ թոյլատրած Է 
այդ ((ժաման ակավր ԷպԳ) փերթուածին հրատարակութիւնը յամ ի 
շնորհաց 1955 թուական ին ։

Ո-֊րէ՚շ պարագաներու տակ 1ւ ուրիչներմւ պարագային ՝ 
յանցաւորը, 1}ր եւան ի երեսը անգամ մ ըն ալ չէ ր կրնար տեսնե լ։

Աւելի ծ ան ր չէ ին Ոակուն ցն եր ու ՝ ո թ ո վեն ցն ե ր ու և. նման-

ներուն ^յանցանքները)* • •

ԶԱՆԱԶԱՆ «ԾԱՐ
/»• չուառութիւնը կուգայ թռելով և. կը հեռանայ կաղա լուէ։

• Ոջ ոը Կը գտնուի ա յնքան բարձրը^ որ չկարենայ աւելի 
բարձրերը հասն իլ։ • Ով որ հետք մը կը ձգէ, վԼ ր ք մ ը կը ձգէ ։
• Ջղային ապակեգործը շարունակ իր մատներ ը կը համրէ։ • 
Պէտք է գիտնալ միայն ? թէ հացին ո՛ր կողմը կարագ ըսուած 
էէ • Գիէ֊ղ մտնե՜լը չեն ձգեր՝ ան բահանային տունը Կը հար** 
ցընէ։ • Աղուէսն ալ խորամանկ է, բայց մորթը մ ո լ չտա կա վա
ճառներ ը կը ծախևն։ • Սատանան ևրր դուռ, մը դուլէդ Աստուած 
տասը կը բանայ։ • Առանց աքլորի ալ առաւօտ կ'ըլլայ։
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3- ԹՈՒՍՆՆԵԱՆ ԵՒ ՍԿՍՆԱԿ ԳՐՈՂ.ՆԵՐԸ
((Ամենայն Հայոց ԲլԱնաստեղծ ը)) բացառիկ ուշադրութիւն 

կը դարձնէր սկսնակ գրողներուն և. կը գուրգուրար անոնց վրայ՝ 
բա ր ի հօր մ ը պէս։ Ան գամ մը, 1918^, իր խօսքը ուղղելով ա֊ 
րեւելահայ և. արեւմտահայ սկսնակ բանաստեղծներուն ՝ ըսած է 
անոնց•

— «Թող ձեր երիտասարդ կեանքի վրայ բացուի են երջանիկ 
արշալոյսը, որ մեր նախորդների երիտասարդութիւնը երագեց իր փո
թորկալի ու մութ գիշերին: ... Բարով եք դալիս, ո'վ նորեր, ո'վ լա
ւեր ... Եւ թարով գնաք դեպի մեր ժողովուրդն ու աշխարնթ, նրա 
կարիքների եւ տարիքների աշխարնթ, ձեր թարմ ու անկեղծ երգերով, 
կեանքի լաւագոյն ձայներով մարդկանց նրասլուրելու դեպի ճշմա
րիտն ու թարին, ազնիւն ու գեղեցիկը:))

այլ անդամ, շատ աւելի առաջ, իննսունական թուա֊ 
կաններուն, երիտասարդ գրողներուն ն իւթապէս օդնե լու կա֊ 
պակլլութետմբ , ք). ք<Ւ ո լման ե ան կրդրէր իր մէկ նամակին մէջ֊

— «Խելացի նպաստողը պետք ե այնպես անի, որ գրողը, իւր 
ուժերի երիտասարդ ժամանակը թան շինի եւ ոչ թե սպասի վերջում — 
ընկած ժամանակ օգնելու: Եթե սկզբում օգնութիւն լինի, վերջում 
օգնութեան կարօտ տի լինի գուցե գրողը:»

Եւ իր հայրական խորհուրդները' սկսնակ գրողներուն ♦

— «Գլխաւորն են ե, որ չծուլանաք: Ծուլութիւնը ու դրա 
նետեւանք տգիտութիւնը գրողի ամենամեծ թշնամին են: Գրե|ն ել մի 
արնեստ ե. գլխաւորն են ե, որ մարդը եդ արնեստը արուեստ դարձը- 
նի, իսկ դրա ճամար պետք ե մի քիչ բնածին շնորնք ունենալ ու մեծ 
տոկունութիւն, աշխատասիրութիւն: Գլխաւորը* տեսածը գեղարուես- 
տօրեն արտայայտելու, ճիշդ պատկերելու արուեստն ե. իսկ դա կարե
լի ե ձեռք բերել սովորելով:»

/?£. տակաւ ին •
— «Մարդը պետք ե ապրի իր ժամանակի գաղափարներով, 

տանջուի, գոճուի, բայց պիտի զգայ, որ գնում ե բարձր ու վեճ գա
ղափարների ճամբով: ճիշդ ե, դժուար ե այդ ճամբան, բայց ո՞ր 
բանն ե ճեշտ այս աշխար ճում:»

Ա. @*ումանեան ՝ միաժամանակ՝ փափկանկատ մարգ էր։ 
^ատ զգոյշ էր ան երիտասարդ գրողներու նկատմամբ։ իր քըն֊ 
նագատական կարծիքն ու խորհուրդները այնպէս կը բանաձե֊ 
ւէր՝ որ շյուսահատեցնէ զանոնք։ /’ր իսկ խօսքով' կը քննադատ 
տէր ((ծաղիկով))։ Բայց՝ բոլոր պարագաներու տակ՝ հանճարեղ 
բանաստեղծը գրողներէն կը պահանջէ ր ինքնատպութիւն՝ առանց 
սակա յն ժխտելու աղգեցռւթեան պատահական սեփական
ստեղծագո րծ ութ ե ան ց մէջ։

136 -

Fonds A.R.A.M



Գ. ՄԱՍ

ԱՊՐՈՒՄՆԵՐ ԵՒ ՅՈՒՀԵՐ 2ՒՆ ՕՐԵՐԷՆ

ԱՆՑՔԵՐ, ԱՆՏԵՐ ԵՒ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԱԳՆԵՐ

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՆԻՒՔԵՐ ԵՒ 2ԱՍՏԱՏՈՒՄՆԵՐ

ՍՈՎՈՐՈՒՔԻՒՆՆԵՐ, ԱՒԱՆԴՈՒՔՒՒՆՆԵՐ

2 ԻՆ ՔՈՒՂՔ ԵՐ, 2ՒՆ ՆԱՄԱԿՆԵՐ

ԵՒ ԱՅԼ &Ա2ԵԿԱՆ ԳՐՈՒՔԻՒՆՆԵՐ

2ԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

(ՄԵԾ ՄԱՍՈՎ ԱՆՏԻՊ)
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ՕՐԵՐ ՈՒ» ԺԱՄԵՐ

ՄԻՋԱԱ-ԱՅՐ
Գրեց ՇԱԻԱՐՇ ՄԻՍԱՔԵԱՆ

... ի՜նչ ե ր ա զ ներ կը հի ւսէինբ երկու խլէղներ^ խեղաւքն 
■ու ես) այգ օրերուն։

Մ իֆըսվա® յ բ ը , — Պապը Ալի խաւոտէս ի։ ԱՀե պողոտան , որ 
գէպի ձախ ծուելովդ կը տանէր Բարձրագոյն ‘էուռ. ? հինգ վայր<~ 
կեան անգին։

Պատշգամին աո֊ջեւ կերած , °ԸԸ բանի մը անգամ կը տես֊ 
ն է ին բ պէյեր ու փաշաներ որոնք էյ ըլտըղէն կամ իրենց որ^ե» 
րէն կաո֊բ նետուածք կը սուրային գէպի Պապը Ալի , օսմանեան 
կայսրութեան պետական խոհանոցը։

(Հաճ ա խ կը տեսնէինք փարւաշուբ թափօրներ 111Լ երբ Աեծ 
■է} պա ր բոս մ ը պա շտօն ա նկ եղած , ո ւ ր ի շ մ ը կ'աո.ա ջն ո ր գուէ բ գէ*~ 
պի Բ* քէուռ.^ իբրեւ յա^ո րգ։

Ոլ $2 տես եէինք Հ այոց պատբիարբին կարւբն տլ^ երբ 
կք ընթանար հակարւակ ուղղութեամբ^ գէպի կայսերական պալատ 
*ի ազան ին սիրտը ողոբելու համար։

Պողոտային ե ր կա*յն բ ը ?— գր ավաճ ա րւն ե ր ? տպարաններ 
հայկական և. թրբական։ Էքւ ս ա գիմացն ալ^ մը փերօբ^
պա րս իկ թ է յա վաճ ա ռ. ը , որ տասը փարայով պատուական թէյ մը 
կը բերէր մինչեւ խմբագրատուն ? հինգ փարայի հաց^ հինգ փա» 
բայի պանիր ալ գնելով ? եթէ ուզէիր։

նրբութիւնն էր որ կը հոսէրկը ֆշար, կը սողոսկէր 
վերէն վար ու վարէն վեր ? կարմիր ֆէսին սեւ ծոպերուն հետ 
խաղցնելով իր բմայբներն ու ոխերը։ (Հիշեցնելով իր չարա֊ 
շուբ տիրապետութիւնն ու փարւբը։

Բաց գուռ, մըն էր խ մ բա գր ատ ուն ը յ լայնարձակ պողոտա» 
յ ին վրայ։ 1յ կող-գա ցողն անպակաս։ *Բոյնզգոյն պաշտօնեաներ ու 
լրտեսներ , կող կողխ Հայ վա րժ ա պետն ե ր ո ւ վա րգապետն ե րու և 
էֆէնտիներու հետ , ո բ ոն բ սանգուղէն ուղղակի մեծ սրահը կ* ե ր֊ 

թայՒնւ Տիգրան էֆէնտին տեսնելու։
Անոնբ որ հանգամանբ ունէինք իբրեւ պետական պաշ֊ 

-տօնեայ^ պարտ անձին կը համարէին “՛Լք մը նետել նաեւ լա֊ 
րակից սենեակը^ ուր թ խմուած էին չորս-հինգ թարգմանիչ-խըմ֊ 
բագի րնե ր ։ Ո*֊ բաներ մը կը հարցնէին զատ զատ ? ան մ ի խո պէս 
ալելցնելով ♦

— Ղյքրղմա, զոԴղմա (</*թ վախնար)։
Ամէնէն աւելի ուշագրութ իւն կը պարտագրէր մ իֆըսհա»
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սակ, հաստափոր մ արդ. մվարդապետական փառաւո ր մ օրու֊ 
քսվ մ ր։ Ասկապէս նա խկին վարդապետ մը եղած էր և. հիմա կը 
կոչուէր Ա^ուխթար պէյ, բարձր պաշտօնատար կրթական նախա- 
րարութեան, հայադէտ և. թր^ագէտ։

Թերթին տէր և. տնօրէնը^ Տիգրան էֆէնտին, մ ինչել 
սանդուղին գլուխն երթալով ներս կ* ա ռա ջն ո ր դէ ր Աուխթար 
ոլէյը^ գետնամած խոնարհութեամբ, առանց շաքարի սուրճ մը 
կը ^րաէ^ցնէր և. ահա գլուխ գլխի խօսակցութիւն մը։

Ար բեմն կը պատահէ ր որ ռուսական նամակատան րրուիչը 
գար, հաստ կապոց մը ձեռյյը։ Տիգրան էֆէնտին կապոցը առ
նելով անմիջապէ ս Կը յանձնէ ր Ա* ուխ թ ա ր պէ յ ին ։ Աւրիշ ատեն- 
ներ դա րակին մէջ կը պահէր կապո ցն ե ր ը , պատեհ ժամուն յանձ- 
նելու համար։

խարական (կուսաստանը կը ծփար յեղափոխութեան ալիյք- 
նե րուն մէջ։ Ա^նչ կրնար բերած ըլէա է ռուսական նամակատան 
ց ր ուիջը։

Օր Տը, սանդուղին գլուխէն դիմաւորելով, կապոցը առի 
ձեռյւէն։ ((Աւետխս , կեղս/մֆ ։ Ալ միասին բացին,ը ծրարը։ Հա
յերէն թերթեր Թիֆլիսէն,— 3 առա" ջ Լկամ Ալիք, Խարիսխ, Զանգ, 
ևա յ լն ? ինչպէս կը կոչուէր յաջո ր դա բա ր , ե ր բ մ էկը խափան է ին} ։

Օհէ', արեւդ սիրեմ ? Ազատ ութ ի'ւն • • •
Այնուհետեւ տչքս միշտ ռուսական նամակատան ցրուիչին 

էր, կամ Տիգրան էֆէնտիի դարակին, որ բա րե բա խտա բա ր կըղ*~ 
պուած չէ ր ։

Ատեն մը ետյըը Տիգրան էֆէնտին կը պատուիրէր ցրուի- 
չին' միայն իրեն յանձնել կապոցները, միեւնոյն ատեն կղպե— 
լով դարակը։

Աետոյ, վե բ ջնապէս կ* ազդարարէր ինծի հանել գտակը 
(քասքեթ), բռնի' ֆէս մը դնելով գլուխս։

Շատոնց ուղղած էր այս ազդարարութիւնը, բայց անօ
գուտ։ Այս անդամ Աուխթար պէյն ալ ուշադրութիւն հրաւ Ւր ած 
ըլլաԼո1Լ) Ժամը հասած կը նկատէր ըմբոստը կարգի բերելու։ 
Փորձածն ք բանալ կ*ուզէր այս տղան Պապը Ալիի պողոտային 
վրայ, ամէնուն աչերին տտկ> • •

Օ՚-րՒւ ՒԸՐ1"- •քիջավայր ։

Օբմանեան կը տիրապետէր ամէն ճակատի վրայ։ Պատա
րագ' ամէն կիրակի թաղէ թաղ և փառաւո ր սեղան' Թաղ* Խոր
հուրդի ատենապետին կամ գանձապետ ին տունը, ուր կազմ և 
պատրաստ կը ս պաս է ին ? ամէնէն առաջ, թե բէժեր ու ազգային 
բաժնի լրաբերները, ներկաները համրելու և անոր համեմատ
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համեմելու. համար պատարագին ու ճաշին նկարագրութիւնը։
Ամէն պարագայի մէջ, եթէ ոչ երկու^ գոնէ մէկ մէճիտը 

կ* ապահովէ ին , 50-100 թերթ ա լ աւ և լի ծաէսել տալով լրագրա- 
պետին։

Այս արհեստը մասնագիտութեան վերածուած էր նշան֊ 
տուբիղ հարսնիբի և. յուղարկաւորութեանց նկարագրութեան 
առթիւ , և. ? մինչեւ այսօր ալ կր շարունակուի , յաւելեալ և. ճո
խացեալ ճարտարարուեստի մը վերածուևլով Պոլսէն մինջեւ Ա- 
մերիկքԱ • • ♦

Դեռ կային պատրիարքին պտոյտները գպրո ցէ գպրոց^— 
ամ ա վերջի հ անգէս կամ շա բա ր ա բա շիւ ութ իւն ։

Ե բուս աղէ մը կ՚եփէր իր վա ր գապետ ա կան ա պա կան ո լթ իւն «- 
ներով և. հաշուական թնճուկներով։ (^երթերու ազգային բաժնի 
իյմ բագ ի բն ե ր էն ան որ հաշիւ կը պահանգէր * սնտուկ մը էքաֆայի 
նա րինջ կը ստանար բողոբող վա ր գապե տն ե ր էն ? հակառակո րգն 
ալ հաշուե իյ ո յ սն ե րէն ։

Ալ պա յ բա ր ը կը սաստկանար ու կը ծաւա լէ ր ։
Օրմանեան կը շարունակէր հանրային կաբծիբը օրօրել կի֊ 

ր ա կնօր եայ բասրողներով։

— Բանտարկելոց ազատութիւն, լետնեալ տրոց թաշիաւմ, համ- 
թորդութեանց դիւրութիւն, շնորհիւ մեր Վեհափառ Կայսեր, որոյ 
արեւշատութեան համար կամք եւ մնամք աղօթուլ...

Բիւզանդ և. Բիւզանդիոն: Մանզումե: Սուրհանդակ:
— Արտաքին լուր, արտաքի՛ն։ Այսօր ինջմւ երեք սիւնակ 

է մերինը։ Տե՛ս, միւսը հինգ սիւնակ է լեցուցև բ։ Թայմզ, Տեյլի 
ԹելեկրաՖ, Նոյե Ֆրայե Փրեսե: Առտուան տպագրութիւն, իըիկ- 
ուան տպագրութ իւն ։ ի®նջպէս փախցուցեր էք Թան/' խմբագրա
կան ր Չինաստանի մասին։ 'քաղաքական լուր, քաղաքակա՛ն ։ 
Վա'զ ‘մնցէք սա զեւ](|եկ բուներէն [գրական փո րձևր}։

Ընկեր ա յ ին կեսէշն բը^ — ա յ ցե լութ իւնն ե բ տունէ տուն։ 
\յշանտուբ ? հաբսնիբ^ մկրտութիւն։ Տօնա խմբութ իւն ։

— Անունովգ ապրիս , Մկրտիջ աղա։ Ամէն տարի բաբով 
-տեսնենբ» • •

Եթէ շէն հարսն իբ մ ըն էր, կրնայիր երեբ օր լուսցնել 
ճ^ոնեալթ» երգելով։ Ել կ,լյլք ՝ նոյն մոլեգնութեամբ'

— գթզթմ, ցլւՕալլւ գըզըմՀ„
Հանած—վա րածնե ր հայերէնի վերածեր էին երկուբն ա լ» 

բայց մասնագէտներուն համար ուր ի" շ համ ու հոտ ունէր թուր
քերէն ը^ իր հեշտագրգիռ բո վան գակութ եամ բ ։ Ա* ըսէին թէ տար֊ 
վւանբը — տռփանբ — ին բն ին կը կաթկթէր բառեր էն ? նոյն իսկ
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աուանց նուագածուի ։ ]>սկ երբ բաբկ ալ կուլ կուտա յ ին
մէկ ումպովդ տէրտէրն ու վարգապետն անգամ մէկգի կը նե
տէ ին իրենց փիլոնը։

Կ*եղամ ընղհանրապէս խոյս կու տար այս կարգի խրախ
ճանքն երէ* իսկ ես ւ եթէ գացած Ըէէայի^ անկիւն մը կը քաշ
ուէի փատի պէս։

Այգ օրերէն մնա ցած է մօրս ան ուանակոչում ը ? — Աւագ
ուրթաթ:

Մինչև այսօր ալ կը յիչհմ կ արդ մը լուսահոգիներ, այղ 
Օրերու գուրւ—գրա ց ին ե ր ը ւ որոնք միջին, գաս ը կը կազմէին։ 
Այս օրուան բացատրութեամ բ' զմանր բուրժուա՛)-)։

Մէկը Աուքխսս աղան է ր ? մ ան րավաճաո. խանութպան' բա
նուկ հրապարակի մը վրայ։ Տեսակ մը ճարպագունգ' մա րդկայ ին 
կերպա բանքով։ կարմիր այտեր ? խոշոր, անկենգան աչքեր։ Կը 
հետաքրքրուէր ամէն բանով, ա յ լ մանաւանդ քաղաքականու
թեամբ։ կամաւոր աղքատ' յիշողութեամբ և. գատողութեամբ ? 
յաճախ կը մորւնար ընելիքը, նախարարներու կամ երկիրներու 
անունները, և. յանկարծ կը հարցնէր*

— ինքութիւնը ի*"նչ եղաւ***
Այղ զինքութ իւն ը)) կրնար ըլլալ Զէմպրլէյն, Հիլհելմ 

կայսր, Չինաստան կամ Ալժե ր իա—Մ ա րո ք։ Հէօրութեամ բ հասկը- 
նալով, անոր համեմատ պիտի բացատրէիր։ Կ րն ա յ ի ր ի ր մ ի տ քէն 
շան ցած բան ի մը մասին խօսիլ։ Աուքիաս աղան միշտ գոհ կը 

մնա բ ։
Հօրս մտերիմ բարեկամն ը լ լա լո վ , յաճախ կը բացուէբ*

— Աւէ1ր սան էֆէնտի, խաթր/շւ չմնայ ամմա, ի®շ պիտի ըլլի 
այս տղուգ ապագան։ ինչո®ւ ախդեր/* մը քով չես գներ որ ար
հեստ մ ը սո րվի։ Ես քովս կխառնեմ։ Եթէ Տէրը կամենայ, խնա •Դ 
ալ կ' ըլլինք ապագային։ ի^շ տընիմ յլաքլե՜ թաճ |ւ փեսան* * *

_ ի^նչ կրնամ ընել, ք)ուքիաս աղա, ինք անանկ ուզեց։

ՄՒ ւս ը քԱա ճՒկ աղան էր, <Լ։իոլիցաճիյ>ն ։
Շէնշող մարգ մըն էը^ տեղաւորուած ^աքմաքճըլարի 

պատմական մէկ խանին անկիւնը։ *Հբաղո°ւմը) — փոխ գրամ 
տալ, մուրհակներ գանձել, կոտրել, նորոգել։ Մասնագէտ էր 
տոկոսի հաշիւներու, որոնց թնճուկին մէջ կը տապկուէին բազ
մաթիւ պանգուխտներ։

Պարտականը գիլղը վճարողը' Պոլիս։ Կը պատա
ծէ ը որ Վըւսփորի մէկ ափը հաստատ ուած պարտատէր մ ը , ք ի չ մ ը 
մէջքը շտկած, հրաւէր մը սարքէր գէպի կուրերը։ Խաչիկ աղան 
ա լ գլխու վրւսյ աեղ կ՚ունենար հիւրերուն մէջ։
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Ե1 ուտէ ին ? կը խմէ ին մ^նչև իրիկուն։ ճոխ 1յ*ԸԷԼէԱթ սե
ղանը աղբիւրին մ օտ, ծառի մը տակ։ Ամէն մէկըճիգ մը կ՚ընէր 
մոռնալու օրուան ^ողերը^ մանաւանդ, դաւառէն եկած
էոլ[,երը^ — բռնութիւն, ւ|էո*1||1յ թշուառութիւն և. արտադաղթ։

Խո բոված ը տաք-տ։ս լաւաշ հացով՝ օղին ալ վրան՝ — 
արդէն կը թմրէին Լիզերը՝ երազելու տ ր ամա դ բ ու թ իւն մը 
ստեղ ծել ով ։

Մի ա յն հյ ա լիկ աղան Էր որ արթուն կը հսկէր։
— Մ իւս իւ Աաւիայէլ՝ օրերը մօտեցան՝ ի^նջ պիտի Ըէէւսյ 

սա 15 ոսկինոց փոլիցսւ5/»*«
— ճանթւք ՝ Խաջիկ աղա՝ հիմա ժամանա^կն է մուրհակի 

մասին խօսելու՝ դիտել կուտա ր բա րեմ իտ ս եղանակ ի ց մը։ Աարդը 
•Ր՚-ղի ’՝իլՐ է կա նչեր...

— Շնորհակալ եմ՝ բայց £ե]Ֆ/> քե]Ֆ է՝ դործն ալ դործ։ 
Ես բարեկամաբար կը յիշեցնեմ, ի՜նջ ^ԸԼլայ^ ի նչ չ9ըլլար • • • 
Տոկոս ը կը բանի՝ հւմ՝ կբ բանի։ Տ,Ասն էր^ տասնըհինգ եղաւ.,,

Խաջիկ աղան խեղճութիւն մըն էր՝ բաղդատև լով Աւետ իս- 
էֆէնտիին հետ՝ որ նոյն դո բծով կը զբաղէր՝ բայց նաև յանձ
նակատար էր բան ուկ խանի մը մէջ։

իբրև բ՚՚՚ղէշցի, Աւետիս էֆէնտին կը յալակնէր աւելի շատ- 
բան գիտնալ «.ներքին գաւառներու՛» կացութեան մասին։ Ազգա֊ 
սիրական քթախոտ մըն ալ ունէր , յատկապէս իրեն համար մը- 
շակ ուած ։

— Մղբիլր Աերոբը պարզ աւազակ մըն է ր , ուրիշ ոչինչ։ 
Ալիք սան էֆէնտ ի՝ հասկցուր տղուդ՝ ջխաբուի ասոր-անոր դրած
ներէն՝ խօսածնե ր էն ♦ • ♦

_ ՛Բա էլմաս հանըմ , սա ^Լսմաշըր^Տ/ թեքնե^/ կուտսմ ս քիչ 
մը յ վաղը կը ւԼերագարձնեմ ։

— Ինչո՞ւ չէ ։ Աղալն ի հան ըմ • լուացքի տմչտը կ՛ուզես։
— Աման գուն ա՜ լ, չամաՇթր ին թեքնե^®^ ալ հայերէնը

ւււււհւհււյօւււււււււււււոււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււԼ £ԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ

ՄԵՐ ԿՈՂՄԷ. — Մեր աշխատակցին այս նամով-նոտով յուօերու 
նրատարակութենեն կ՛ուզենք օգտուիլ, ընելու նամար այս առիթով 
նրապարակային թելադրութիւն մը: Նոյնիսկ ուշացած, թայց աւելի 
քան տեղին:

Ստուար ըազմութիւններ մեր նին, միջին ու նու- սերունդնե-
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րեն, Շաւարշ Միսաքեանը իրաւամբ կը նկատեն ննագոյն եւ լաւա
գոյն մեկ ներկայացուցիչը նայ նրապարակագրութեան եւ լրագրու
թեան, ոտ միայն տարիքով, ձեռննասութեամթ եւ փորձառութեամբ, 
այլեւ իր նրապարակագրութեան որակով, բիւրեղի պես վհիտ իր լեզ- 
ուով եւ այնքան պատկերաւոր իր ոնով: Արդարեւ ունի ան իր ետին 
յիսուն տարիներու վաստակ մը, որ փառքի կոթող մըն ե նախ փրեն 
եւ ապա նայ ժողովուրդին նամար: Քիչեր կրցած են տոկալ այսքան 
երկար* ասպարեզի մը մեջ, որ իր նուիրականութեան բերումովն իսկ 
լեցուն ե փուշերով, դժուարութիւններով ու զրկանքներով: Եւ այղ. 
քիչերուն մեջ շատ աւելի քիչերն են, որ տոկալով նանդերձ մնացած 
են միշտ թարմ ու դալար* իրենց շունչով եւ միշտ անվնատ ու կո
րովի* իրենց աշխատանքին եւ նուիրումին մեջ: Մանաւանդ երբ այդ 
աշխատանքին ընկերացած են անհատական նախաձեռնութեանց յա
տուկ երեւակայելի եւ աներեւակայելի ամեն կարգի նոգեր եւ նե- 
ղութիւններ:

Արդ, վեթերան նրապարակագրի մը նամար այնքան պատուա
բեր այս իրողութեանց լոյսին տակ, «Ամենուն Տարեգիրքը», բոլոր ի- 
րեն պես մտածողներուն ուշադրութեան կը յանձնե Միսաք֊
նանի հրապարակագրական ևւ լրագրական յիսնամևայ դործւււ- 
նէութեան յոբելեանին կազմակերպումը նախ Ֆրանսահայ գաղու
թին, ապա Սփիւռքի մնացեալ գաղութներուն մեջ, յիսնամեակի մը 
այնքան թանկարժեք վաստակը բարոյապես վարձատրելու նիմնական 
առաջադրութեամբ:

Եթե թուականը մեզ չի խաբեր, Շաւարշ Միսաքեանին մուտքը 
լրագրական ասպարեզ են ներս կը զուգադիպի 1906 թուականին եւ 
կը սկսի Պոլսոյ «Սուրհանդակով: Այդ կը նշանակե, որ այս տարի 
իսկ կը լրանայ իր գործունեութեան յիսնամեակթ: Ուրեմն լաւագոյն 
պատեհութիւնն ե որ կը ներկայանայ տաղանդաշատ նրապարակագրի 
բազմանազար բարեկամներուն եւ նամակիրներուն ի սփիւռս աշ- 
խարնի, միանալու նամար յոբելինական ձեռնարկի մը շուրջ, այս 
տարուան ընթացքին, որպեսզի ընծայուի իրեն եւ իր վաստակին ար
ժանի պատիւն ու գնանատանքը նրապարակով եւ նայ ժողովուրդի 
անունով:

Մենք ըրինք մեր թելադրութիւնը: Ու կը ցանկանք տեսնել անոր 
իրագործումը Ֆրանսանայ գաղութին մեջ, ամենեն առաջ:

ՈՎ ԳԻՇԵՐ ՅՈԳՆԱՏԽՈՒՐ

Ո'վ_ գիչեր յոգնատխուր յաւիտենից ւՐլլթ՜ոյն հանգէ՜տ,

!Հի նչ եւս այլ_ ի եոցգ յըյլի կըրես երկոլնըս թ՚ոըգոլՐայ՜.

I. ԱՐՍԷՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻ
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ՀԱՅՐ ԵՓՐԵՄ ՎՐԴ. ՊՕՎՈՍԵԱՆ

ՃԱՅԵՐԸ' ՃԱՅԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գրեց ՀԱՅՐ ԵՓՐԵՄ ՎՐԴ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Աութիւ մը յօդուած ի նիւթ ըրած էի «Օտարները* Հայերու 
մասին)) ու տուած զանազան ա բ տա յա յտութ իւննև ր այլեւայլ աղ֊ 
դերէ մեր Ազդի մաս ին ։

Այժմ 1լ ընտրեմ միեւնոյն ձեւուէ զանազան ժամանակներե, 
այլեւայլ անձերե ա րտա յա յտութ իւններ, բայը' այս անդամ Հայթ* 
Հայու մասին: կը յուսամ թէ ոչ
մՒ այն հետա ^յր ըր ական կ'ը1էայ 
այս նիւթը ընթերցողին հա
մար այէ և- Օգտակար^ ա յն ի — 
մաստով* որ որեւէ լուսաբա
նութիւն մը ? անդրադա րձում 
մը Լւ շինիչ էսրատ մ ը կրնայ 

հանու Ււ ատկէ։
Անշուշտ մէկ յօդուածով 

սպարւել կարելի չէ այսպիսի 
նիւթ մը։ Մեր նպատակն է սա- 
կայն գաղավւա ր մը մ ի այն տալ^ 

թէ ի՞նչ կը մտածե ճայը’ Հայուն 
մասին: Ի՞նչպես կը դատե Հայը’
Հայուն գործելակերպը:

1214/»5> գրուած հին հայե
րէն Ձ,ևո.ագ ր ի մ ը Ա իշատակա- 
ր ան ին մէջ՝ ընգօրինակող գրի- 
շը կը տողէ.— օչԱպա աստա- 
նաւր ամ՛աչեմ ասել զազգիս

մերոյ զնենգութիւն եւ զչար կարծիս առ իրեարս, որ ի սկզբանէ 
նախանձոտք եւ ընկերատեացք լ ևալ են» և. մարդիկ ոմանք չարք և 
քսմոսք մտեալ աո. թագաւորն...)) (Հ. '(յերսէս Վ. Ակինեան^ Հա
ւաքումն Տիշատակա բանա ց ք ամ 1214, Վ^իեննա , անտիպ)»

1276^, երբ Եգիպտոս ի սուլթանը Հայաստանի գէմ կ'ար- 
շաւէ' ժամանակակից հայ քրոնիկագիր մը Լեւոն քՀ . թագաւորն 
ակնարկելաթ կը գրէ.— «.Ե՛- թագաւորն Լեւոն ոչ վստանացեալ զան- 
ձըն զաւրաց իւրոց, գիտելով զխարդախութիւն նոցա’ ոչ ել ի պա
տերազմն՛)). և աւեր-աւերակ կը գաււնայ կիլիկիան [Անգ , ամ

1276).
Աատթէոս Վ^բգ. Պարթեւ իր կ^ործք Արւաքելոցի Մեկնու

թեան գրքին մէջ Հհկռո լաս իր ու թ եան վրայ)) իյօսելաթ կը թուէ.—
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«... երրորդ վասն նայրեՕեաց. որպէս և. այժմ մնացեալ սուտ իշ
խանք Հայոց զմիմեանց ջիլս նատանեն. ե. պարմանս։լի եւս, ղի բո
լոր երկիրս աւեր եւ վասն աւերածիս կռուին» {Անդ, ամ 1400)»

1642 ին Աակոբ Ասերի դրած է ստանալս ր դրութիւն մը, 
որ ծանօթ է սա խորագրով. «լԱակո բ վարդապետէ ասացեալ 

վասն թշուառութեան ազդիս», „»./» կը կարդանք.—

'էալթ այ ասածն կատարեցալ, 

ճշմարտութիւնն նուաղեցաւ, 
Սուտն եւ եալանն յառաջ թնկաւ, 
Այ խաթեբայք, հայիֆսէնէ,

{Անդ, ամ 1642)»

Խաչատուր Լազարեն.— ([Ա*եծ րյրս֊
ո ձեռ-

իՀականջրդ բաց, դրանս լըսէ, 
ի մ իտք առ ’ւ ի թուղթ գըրէ ,

‘Նէլէր ելաւ Հայոց միջէ,
Այ Հայ"9 աՂԳ^ Հայիֆսէնէ։

1858/>ե կը գրէ Հոմս
ւով սրտի կը տեսնեմ որ մեր ազգայնոց մէջ անոնք, 
ուընին !ԱԼ ելի մ իջոց և բախտ ունին... չե՜ն գիտեր հանճարին 
{մ տաւս րական} ունեցած յարգը և թէ գիտութիւնք և. դպրու
թիւնք ի՜նչ մեծ աշխատութ իւն և ծանր զոհեր կը պահանջեն 
յտյնոցիկ, որ իրենք զիրենք Ազդին ընդհանուր օդտիցն ոլեր- 
ջանկութեանր նուիրած են։ Միաբանութիւն* խիստ քիչ, իսկ ան
միաբանութիւն ու նեռ* խիստ շատ. ահա մեր թշուառութեանց 
պատճառը։ Նախանձն, ապերախտութիւն, խարդախութիւն ու կիրք* 
համ արձակ կր գործեն...V (Մասիս, Կ • Պոլիս. 1858, թ- 345)»

(Է՛Ն՛ ստորագրող յօդուածագիր մը, 1891^ե, Հայ ո լ նկա
րագրին ցայտուն գծերը վեր հանելով, ի մէջ այլոց կը գրէ----

([.Հայոցս մէջ ընդհանուր կանոն է որ մարդ մարդու չնաւնի: — 
կարող ես շատ իմաստուն, շատ խելացի, ճարպիկ և հնարագէտ 
մարգ ըԱալ, օտարները վրադ զմայլեցնել. քիչ անգամ ազգակ
ցիդ բերնեն գովեստի բառ մթ պիտի լսուի քոյ մասին: Գաեատո՞ւ 
ևս' բոլոր դասատուները, բժ ի® շկ ես' բոլոր բժիշկները, կօշկա
կա՛՞ր ես' համայն արհեստակիցներդ. աշակե՛՞րտ ես' դասընկեր
ներդ փոխանակ ճանչնա լու և գնահատե լու քու կարողութիւնդ' 
առաջինը պիտի լինին զքեզ ադարտելու Տամար...: վաճառական ր 
կը հանայ միւս վաճառականին վարկը կոտրելու օտարին առ

ջեւ, բ<Լիթլր փաստաբանը շեն վա բ ան ի ր զրպարտելու իրենց
արհեստակիցներ ը։ Ե թ է նոր թ՛աղական Խորհուրդ մը յաջորդէ 
ուրիշին' որքան ալ արդիւնալից եղած ըլլայ սորա պաշտօնս։— 
վա բութ իւն ը' պարտքը դիզած կը գտնէ, տօմարներն անկանոն , 
վա րժա րան ը անկարդ և յետադէմ վիճակի մէջ, 'Լեր ի վայր կը 
շրջէ ամէն բան. նոր կ ա ր գադր ո լ թ իւնն ե ր կ'ըն է պա հան ջ,ս տ եա ր ց 
հետ, նոր գրագիր կ՚ունենայ և նոր ծրագիր' վարժարանին հա
մար։— ([Եղբա՛յր, ցաւալի բան, ի՛՞նչ մարդիկ են եղեր ասոնք.
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ամէն բան սկսանվ>։ Հիմա ևկմւր^ տե՛ս թե ւԼա րժա ր ան ը
ս կ,ըլլայՀ>>— Թերեւս աւելի առաջ դասելու էի նպար -

ՏՈԼթիւնը, բուն բառն է ամբարտաւանութիւն, որ համաճարակ 
դարձած է։ Կը բալէ որ պէտք եղածէն աւելի դրամ չունենաս 
որսլէս զի ճամ բան հանդիպած ատենն ին զբեղ չտեսնեն 1ւ կամ 
բարեւելու մոռնան։ Եթէ հետդ խօսին' պիտի տեսնես նրամայա- 
կան ձեւեր, իբր թէ իրենք լինին զքեզ կերակրողը։ Եթէ տու
ներն ին երթաս' օտար մը իրենց վարուելու եղանակեն պիտի նաս- 
կթնայ թե նուաստ մարդ մ’ես: Անձնական արժանի՛՞ք, երկրորդա
կան բան մ1 է իրենը աչքին.*՛ Արդարեւ զարմանալի են այս

պարոնայք. ջերմաչափի մը պես կը փոփոխին: Այսօր որեւե պե՞տք 
մ՛ունին քեզ’ անսովոր պատիւներ կ՚ընեն, լո՞ւր մը կամ տեղեկու
թի՞ւն մը պիտի նարցնեն’ իրենց ամենեն սիրելին կ՚ըլլաս, բայց պետ- 
քերնին նոզալեդ եւ ուզած տեղեկութիւննին տալեդ յետոյ' ապշու
թեամբ կո տեսնես թե տեն Տանտնար սքեգ աււեւս» (Արեւեւք, Կ՛ Պո֊

1891’ 2219>’
Վիեննա, 1955 Դ ե ՚

ՒՆՉՊէ՚Ս ԿԸ ԳՐԷ ՀԱՅՐ ԵՓՐԵՄ ՎՐԴ. ՊՕՂՈՍԵԱՆ
ԼԼո.յ1^~. է/զ յՕդ-ոլԱՀ^. յ) ?•/ էք (Զ <ր>ա ր -

"Հ^յ/րիհւ. ւքւսս/ւյ յ> *4, <հսՀ&ձ“Լ“-ՐՀ

ԼՀ-'ՀՀ} 1/?'է՛ “Օւ

1 յՀնՀյՀ

ՏԻԿՆԱՅՍ ԱՆՈՒԱՆԻ 1ԱՅՈ8 ԱՏԽԱՐ1Ի 

ՇՈՒՇԱՆ ՎԱՐԴԵՆԻ՛- հուսար փաջն Վյսրգան Ա*ամ իկոն*֊
եանի և կինը ՎաղդԷն իշխանին։ Մ ո լեռան դօ ր էն Հայ և խստօ֊ 
ր էն անգրգուե լի իր ազգային ա րւար ին ութ եա եը մ էջ։ Կին մը' 
որ արհամ արհանքով ընդունեց Պարսկաստանէն վերադարձող իր 
ամ ուս ին ը , յայտնևլով որ ինք պիտի ըլլայ առաջին պա յքա ր ողը 
անոր դաւաճանական հակումներուն դէմ ։ Ու գործադրեց իր խօս֊ 
քը։ Ծառացաւ ամ ուսնոյն դէմ և անոր կողմ է ենթարկուեցաւ 
չարչարանքներու։ Բայց [Ուաց անխախտ և անդաւաճան' Հայոց 
սրբութ իլններուն հանդէպ ։ Հոգեպէս եղաւ ան հօրը ջ՛ով։ հերո
սական։ Աքսորուեցաւ , ամուսնոյն հրամանով, ամայի վայր մը, 
զրկուեցաւ հանգիստէ և վայելքներէ , բայց մնաց միշտ հաւատա
րիմ իր ուխտին։ Աեռաւ աքսորի մէջ, չարչարանքէն կապուտ֊ 
ցած և քաղցէն կմ.ոխացած։ Ու իր գերեզմ ան ը, ըստ Ալիշանի, 
եղաւ ուիյտատհղի մ ը։
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ՒՆՉՊԷ՚Ս ԿՌՈՒԵՑԱՆՔ ԵՒ ՓՐԿԵՑԻՆՔ 
ՆԱխԻՋԵՒԱՆԻ 1ԱՅՈՒԹԻՒՆԸ 1905ԻՆ

Գրեց ՍԷԹՕ

ք^ուսքյոյ մ իապետական կառավարութիւնը վաղուց դազա֊ 
զած էր հայութեան դէմ, որովհետեւ հայ ժողովուրդը հլու նպա
տակ չէբ եղած իրեն^ մերժած էր նետուիլ ռուս Օրթոտոքս Ե- 
կեղեցւոյ գիրկքդ մերժած էր Հայոց եկեղեցական կալուածները 
կամովին յանձնե լ պետութեան և. համակրան քով կը նայէր ժո

ղովուրդներու ազատագրական պայքարին քքաւսիոյ մԷՀ., Ւ խըն֊ 
դիր դեմոկրատական կարդերու հաստատմ ան և. ազդեր ու ներքին 
ին քն ավա ր ու թ ե ան ։

քքաւս-ճափոն ական ան յաջող պատե րազմ ի հետեւան քովթ 
քքաւս իո յ լա յն ա րձակ տ ա րածութ իւնն եր ուն վրայ կը տիըէր խռո
վայոյզ վիճակ մը։ Իրարու կը յաջորդէ ին համատարած գործա
դուլներ^ ահաբեկումներ և. գիւղաց իական ըմ բո ստութ իւնն ե ր' 
ընդդէմ խո չոր կալուածատէ րե րու։ քքաւս իոյ առաջին յեղափո
խութեան շրջանն էր, որ ի վերջոյ հանգեցաւ հոկտեմբերեան 
հրովարտակին որով^ նենգաւոր կառավարութիւնը^ ժամանակ 
շահելու համար, հաստատեց սահմանադրական կարգեր և. խոր- 
հ ըրդա րան։

Այդ խռովայ ո յզ շրջան ին ցարական կառավարութիւնը ա- 
մէնէն շատ կը սարսափէր փո քր ամա սն ութ իւն կազմող ազդու- 
թիւններու ըմբոստութիւններ էն , որոնք կարող էին հիմնական 
յեղափոխութեան վերածուիլ։ Այդ մղձաւանջէն մղուած' ցարա
կան կառավա ր ութ իւն ը ամէն ճիգ կը թափէր հպատակ ազդու- 
թ իւննե ր ու փո խ-յա րա բև ր ութ իւննե ր ը լարելու այն աստիճանի ^որ 
անոնք ի վիճակի Լըլլ*մե համերաշխ և ներդաշնակ գործել բըռ- 
նապետութեա ն դէմ,

Իր այդ ճիգերուն մէջ^ ցարական կառավա րութ իւն ը ա- 
մենայն դիւրութեամ բ յաջողեցաւ հայութեան դէմ ճակատեցնել 
թաթարներ ը) որոնք հանրածանօթ պատճառնե ր ով^ հրճուանքով 
ընդառաջ գացին կ ո վկաս ի ռուսական ի շխ ան աւորն եր ու հրաւէ
րին' նոյն այդ իշխանաւո րն ե ր ու օժանդակութեամբ կողոպտելու 
Լւ կոտո րելու կովկասեան հա յութ իւն ը։

★* *

1905^ Փետրուար 6 ին սկսեց յագուի կոտո րածը և միա
ժամ ան ակ ? թրքական բո լո ր շրջաններու մէջ տա րածուեց եռու
զեռը։ Ռուս կառավարութիւնը Հա յե րու նկատմամբ թաթա րնև-

148 -

Fonds A.R.A.M



11111111111111111111111111111111111111111111111)!11111111111111111111111111111 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ Եհ ԱՅՍՕՐ

րռւն կ՚րնէր ճիշդ նոյն յորդորները, ինչ որ դարեր շարունակ 
ըրած էր թրքակ ա ե կառավա ր ութ իլն ը իր հրոսակներուն ու ոս- 
տիկաններուն ։

I1 տես Թուրքերու այս պատրաստութիւններուն և գրգռիչ^ 
ամբա րտաւան չկերուած քին' խաղաղ աշխատանքով տա քուած հայ 
ժողովուրդը սա րսափ ի էր մատնուած ? մանաւանդ թրքաշաա 
շրջանն ե ր ում է

★* *
0/7 մը Լքայիսի սկիզբներուն ? Գալուստ [Լլոյեանը իր մօտ 

կանչեց Բ որէաս խումբի ներկայացուցիչները և ծանօթացնելով 
մեղ Հ» Դ* *1յա խ իջեւան ի տեղական կոմ իտէի ն ա խ ադա հ ընկ.
Ղ/սզարին) յայտնեց որ վերջինը եկած է կազմակերպութեան օգ
նութիւնը խնդրելու քաղաքի հայութեան ինքնապաշտպանու
մն համարո ր ովհևտեւ տեղացի Թուրքերու և. ոստիկաններու 
կեցուածքէն յայտնի էր, որ յա րձակում ը ան խուսափե լի է և. մօ
տալուտ։ (Հայտնեց նաեւ^ թէ կուսակցութ իւն ը մ իանգամայն ան
պատրաստ է դիմագրաւելու նման աղէտ մը։ ((.կռուողներ կը 
գտնուին հ բայց զէ^ք. չուն ինք։ Ուն ինք բազմաթիւ հրացան
ներու մասերդ որոնց լրացուցիչ կտորները արդէն ուղարկուած 
են Երկիր (Թըք ահայաստան^ ։

Մեր խումբը^ որ սեփական զէնքերով ու ռազմամթերքով 
յագեցած էր ու միշտ պատրաստ կը սպասէր երկիր անցնելու 
արտօնութեանդ այղ օրերուն մի ակ խումբն էր դ որ կրնար ան- 
միջապէս հասն ի լ ‘է, ախ իջեւան ի օգնութեան։ Ու մենք [Լլո յետ
նին յայտնեց ինք մեկնելու մեր պատրաստակամութիւնը։

[Էյդ խօսակցութեան ներկայ էր նաեւ Դաշնակցական էքէ- 
ջօն դ մեր ոիրելի մա րզիչը։ Դիմեցինք Խէչոյինդ որ ընդունի մեր 
խումբի անդրանիկ մարտի ղեկավա ր ո ւ թ իւն ը ? քանի որ մենք 
մասսայական կուիւն եր ու փո բձառութ իւն ը չունէինք ? իսկ ’1*
արդէն հեղինակաւոր հայդուկ էր։ Խէջօն ? Մլոյեանի հաւանու
թեամբ ընդունեց մեր առաջարկը ու մենք խանդավառ արա
գութեամբ պատ բաստուեց ին ք միւս օրը մեկնելու։

Մեկնելէն երկու ժամ առաջ մեր հաւաքավայրը եկան Խէ~ 
չօն ու Ալոյեանը։ վերջինը յայտնեց ? որհակառակ Խէջոյի ջևրմ 
փափաքին , կեդր* կռմիտէն կ^տրդփէէ խումբին հետ անոր մեկ
նումը , ո րովհետեւ նոր հասած տեղևկութ իւնն ե ր ը կը հարկադրենք 
որ Դտշնակցութ իւն ը ընդա րձակ ծաւա լով զին ուած ուժեր հա

մախմբէ բոլոր գաւառն երում ? /,ս^Լ այրե աւ[սաս,ա^ք[1 մէջ հ]է֊
քյՒն յատկացուած է ամենամեծ ^երը։

Մ ծն ք դ թէեւ պահ մը տխրեցինք՝ բայց ըսինք' հոդ չէ*
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թէեւ կռիւներ ջենք վարած, բայց մեռցնելն ու մեռնիլը լաւա- 
դոյնս գիտենք։ Ալոյեանր թէ' ՀՀ մ ի մ ոռնաք կեդր* կոմիտէ ի հրա֊ 
հանդը ? որով ամէն կերպ խոյս պիտի տաք ռուս զօրքի և. ոս֊ 
տիկանութեան հետ ընդհարուելէդ 1,ս^Լ թուԸԸ խուժան ին դէմ 
կռուե լու համար դուք հարկ եղած էն աւելի լաւ պատ ր աս տ ուած 
էք* ուրեմն բա րէ ճանապարհդ կսս շն ա կց ու թ և ան Աստուածը &եզ 

հետ թորԼ լենհ,
Ու այսպէս, ճամբայ ելանք երկու նշանաւոր հայդուկներու 

օրհնութեամբ ու համբոյրներով։

★* *
րԼ/Սւխիջեւան հասանք Աայիս 11^ երեկոյեան և. մեզ առաջ

նորդեցին Պօղոս Պ°ղոսեա նի ևրկյ արկանի չէ^քր։ Եկան կոմիտ էէ 
անդամները դ բայց երբ տեսան ? որ պեխաւոր ու ահարկու հայ
դուկներու տեղդ Երեւանը իրենց ղրկած է մաքուր հագուած ? ա- 
մօթխած ու խոհեմդ (Հմայրիկի պահած?) պատանիներդ անոնց 

դէմքերուն վրայ ^_ա[1^րլՒ էI1 ՐԳաԼ յուսահատութեան արտա-
յա յտութիւնը ։

Պատմեցին դ որ առջի ի ր իկուն} ոստիկաններըդ անցնող֊ 
դարձող Հայերը խուզա րկած ատեն երկու Հն ջակևանն ե բ ու քով 
գտած են ռումբեր և. թուրք ամբոխը հրապարակաւ գրգռած են 
Հայերու դէմ։ ՆոՀն °ԸԸ, տեղւոյն վրացի դատական քնն ի ջը հա
ղորդած էր իր հայ բա ր եկամնե ր ուն դ թէ վարԼԸւ Մայիս 12 ի ժա
մը 12ինդ թուրքերը որոշած են գրոհ տալ հայկական թաղերու 
վրայ և. կոտորելդ կողոպտե լ ու հրդեհել զանոնք։

Մենք, կոմիտէէն պահանջեցինք քաղաքին յատակագիծը, 
ճշդելու, համար Հայերու, և թուրքերու բնակավայրերը, ինշպէս 
նաեւ, մեր պաշտպանողական դ ի ր քեր ը։ Ուզեց ինք նաեւ, ցուցակը 
իրենց ունեցած զէնքերուն և. մարտունակ երիտասարդներուն։ 
Անոնք ըս էն, թէ զհայկական խանութներուն մեծագոյն մասը 
կը գտնուի թուրքաց թաղում 1ւ այրյ7 խանութներ ու պաշտպան 
նութեան մասին մտածելն խկ աւելորդ է։ Է] ան ու թ պանն ե ր ը ո- 
րոշած են վաղուընէ ջրանալ իրենց խանութները։ Մ ե ր միակ 
մտածումն է Հայ թաղերու բնակջութիւնը փըկ^լ կոտորածէդ 
բայց այդ ալ ինչպէ'ս պիտի ըլլայ դ մեր խելքը ջի հասն իրդ քա- 
նի որ ինկ ած ենք թրքական ծովուն մէջ։ Աակուէն հազարաւոր 
հրոսակներ ճամբայ ելած են։ կառավարութիւնը թուր քեր ը կը 
զինէ ու կը հրահրէ մեղի դէմ ։ Ի^նջ կրն անք ընել հատ ու կտոր 
Ժանգոտ զէնքերով։ Վաղը, եթէ ողջ մնացինք, երիտասարդներ 
կը հրաւիրենք ժողովի?) ։

կացութիւնը ողբալի էր։ Տեսնելով որ մեր քաղաքավար
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ու խոհեմ կ!ւ ցւււածքաէ չատ բան կրնայ ին ր կո ր ցն ել ? մ են ր սկը- 
ս ան ր հասկցնել տեղացիներուն ? որ (Լ շատ լաւ պատրաստուած
■ռազմիկներ ենր ? եկած են ր տեղական ուժերը ղեկավարելու և. 
յուսահատե լու ոչ մի պատճառ, կայ։ Եթէ դուք հոգիով այնքան 
ստրկացած էր, որ կէոլ֊ղէ,ր առանց գիմագրելու կոտորուիլ
Աստուած ձեզ հետ։ Մ ծն ր մեր պարտականութիւնը կը կատա֊
[*են,ր^ ինչպէս վայել է գա շն ա կց ա կան մարտիկին')')։

Աարգիկ ա մ չցան 1ւ գա ց ին ? խոստանալով իրենց կարելին 
ընել և. կռուողներու թիւ մը տրամագրել գիրրեբու պաշտպա֊ 
նութ եան համար։ Ա* ա տն ան շե ց ին րան ի մ ը կարեւոր
իոկ ասոնց մէջ ամենագլխաւորը մեր իջևւանած շէնրն էր, որ 
ցցուած էր թ ր րական ամենազօբալոր Ա ա րւան լա ր թաղի գիմաց։

կ ոմ իտէ ի մեկնելէն ժամ մ ը ետրը ներտ մտաւ մեր բնա֊ 
կած տան տէրը Ա*ուղս ի (հաճ խ Պօղոս, իր երիտասարգ որդ֊ 
լոյն' Արամի հետ, որ դթոց-բրոց վաճառական էր 1ւ կոմիտէի 
ալ անգամ։ Արամը սեղանին վրայ գրաւ գե՜րմանական հինգ 
հարուածան ի հրացա ն մը հ ա ր^ր փամփուշտներով, ըսելով որ 
կռուող ներ ուն տանք։ Ի՚եք էր րն տ ան ի րով ու կահ - կա բ ա ս իներ ով 
փոխագրուած էր ռուս զինուորական բ^ իշկի մը տունը և. այս֊ 
պէս ո •Լ էը յուսար փ բ կե լ իրենց կեան րը։ ]*սկ իր ծերունի հայ֊ 
բը Ա ուղս ի Պօղոս ձեռքին ունէր բեբգան հրացան մ ը, երկու
տասնեակ փ ամփ ուշտն ե ր ո վ։ Ըսաւ' որ եկած է մե՜զի կե րակու ր 
պատրաստելու 1ւ ե՜թէ իրե՜ն վիճակուած է մեռնիլ, կ*ուզէ մեռ* 
ն ի լ իր տան մէջ։ Այգ տունը, պարտրի փոխարէն առած էր ան 
Աահիմ /էյ ա նի ձեռրէն և. ատոր համար ալ ք&*ուրրերը, առաջին 
հերթին, պիտի ջանային այգ մէկը այոել։

Հողով լեցուն տոպրակներ շա ր ե ց ին ր պատուհաններուն և. 
տան իրին վրայ և գի ր րաւո ր ո ւե ց ին ր ։ Աեզմէ 6 հոգի ղր կե ց ին ր 
մօտակայ երկու շէնրերու մէջ գ ի բ ր բռնելու, որով, մեր գէմ ը 
գ,սլի,թ. թ շն ա մ ին խաչաձեւ կրակի տակ կը մնար։ Ընթրեցինք, 
Լւ հերթական պահակութ իւն հաստատելով, հագուստն ե ր ով պառ֊ 

կևցանր յատակի վրայ^ Ւ է1 [’ թէ րն ան ա լու համար։ Ըայց ո® վ 
կրնար րնանալ, ^‘[՚ I՛ տեղացիներու ողո րմելի հո գեվիճ ա կը մեր 
ուղեղները կ՚այրէր և. մ են ր չգիտէինր՝ թէ տասը հոգիով ինջ. 
պէ՛ ս պիտի պաշտպանէ ին ր րաղարի մը բազմ ահազա բ կրաւորա֊ 
կան բազմութիւնը։ կը պատ կե ր ա ցն է ին ր մեր վրայ թափելիր 
անվերջանալի ^ար,րը վոհմակներուն, ու կը պատ բ ա ս տ ուէ ին ր 
միայն սուղ ծախել մեր կևանրը, ԸէլւսԼ պաղարիւն, փամփուշտ֊ 
ները պարապի չվատնել և. մեռնիլ մեր աննման հայգուկներու 
մ ահով ։

Երբ էոյսԸ մեր մօտ եկան վարաբաղցի Աաբու֊

151

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» |||||911հ111ր11!11!11111111111հ11111!111111|ւ11!11!!11111111!1!11111111!11!!ա1111111'

թիւնն ու. Մուկ Խէջօն։ Եկած էին մեզի միանալու։ Երկուքն ալ 
Դաշն ակցութ եա ն զ/էնուորներն էէն։ Անոնբ հաստատեց էն ք111*' 
ղաբէ Հայերուն յուսակտուր վէճակը և խոստացան բանէ մը 
գբոեցէ ե ր էտա սա ր գն ե ր եւս բե ր ե լ ու մ էացնել մեր խումբէն։ 
Անոնց տուէնբ Արամ է բերած հրա ցան ը 1ւ ղրկե& է ք
գէբբէ բ լԼբայ (*Անկար ող ևմ լՍրրյէշևլ թաղևրոէ- գէ բաշերու 
անուններ ը) ։

Ա*ուղս է Պօղոսէն պատ ու է ր ե ց էն բ , որ մեր ճաշը տայ ժա
մը 11 էն, որպէսզէ 12 էն Ըէլա*նբ կուշտ և. պատրաստ։ Ա՝ ուղս էն 

մառանէ մէջ ունէր բաւական բրէնձ ? էլրԼ Գե։ Հա 3 ճ^***/7 ? 
փուռերը գոց էէն։

^ամ ը 11 էն հեբթով սկսանբ բրէնձով բա շովէն' անարատ 
գէնէով ճաշակել։ քէենք 4 ընկերներ է էն բ ,սյգ մէջ։
Երբ հերթը եկաւ էնծէ 1ւ Ամբատ Եղէազարեանէն ? էջ*Անբ վարէ 
յարկը 1ւ գետն էն վրայ ծա լապատ էկ նստած , սկս ան բ ճաշել։ Ա'ե ր 
ճաշը աւա րտե լու վրայ է էն բ , ե բ բ տանէբէ մեր սպաներու հրա
ցանները որոտաց էն։ Վ^ե ր ցատկեցէնբ, հրացանները առէնբ ու 
սկսանբ տանէբը բարձրանալ։ Այգ պահուն աչբէս տակով նկռ֊ 
տեցէ որ Աուղսէ Պօղոսը, հաղէւ էր հրացանէն ^ասած ? մէկէն 
թ աւա լգլո ր վար էնկաւ ու սկսաւ գա լա բուէ լ։ Աեբ ճաշասենեա
կէ պատուհան ը կը բա ցուէ ր պա րտ էզէն վրայ 1ւ կը նայէր հայ
կական թաղէն։ Ան մ է ջա կան եզրակա ցութ էւն ս այն եղաւ , որ 
թ շնամ էն ար գէն անցած է մեր թ էկունբը 1ւ պարտէզէ պատու
հանէն զարկած է Ա ուղս է էն ։ Այգ պարագայէն, մեր տանէբէ 
գէրբը ծուղակ մը պէտ է դառնար մեր 4 ընկերներուն համար և. 
մենբ ալ պէտ է այբէէնբ այգ շէնբէն հետ։ Աեզէ կը մնար վայր
կեան առաջ լբել այգ չէնբը և ճեղբելով թշնամու օղակը, մըտ- 
նել բուն հայկական թաղը մ հոն նոր գ է ր բե ր գրաւել։

Այս բոլոր խո րհ բ գածութ էւննե ր ը տեղէ ունեցա 4» մէկ ա- 
կընթարթէ մէջ։ Աւստէ, Ամբատ էն թեւէն և ցուցնելով
Ա ուղս է Պօղոսէն գէակը, բո է թէ թ էկուն բէն պա շաբ ուած ենբ։

Ամբատ, շուարած, սանգուղէն վա ր էջաւ։ Պատուհանէն 
նայեց էն բ' թշնամէ չկա ր ։ Երբ Ամբատ Ա'ուղս է է գէակը չորս 
կողմը գարձուց, տեսանբ որ գնգակ գէպած չէ։ Արպէս բժշկու
թեան թեկնածու , Ամբատ եզրակացրեց, թէ ողոր մ ել ի ն ապաս- 
տակը սրտէ պա յ թ էւն է ց է ս ատկե լ ու մեզ ալ էր հետը կաշկանդել։

Դուրսը, մեր գէբբէ 1Լբ,"յ’) կոէւ էր։ Ա թափուեր էն բ ու 
բարձ բացան բ տանէբ։ Ա եր աչբէն պաբզուեց հետեւեալ պատկե-
ր ը*  Երեբ հարէւրէ մօտ (նուրբեր, զէնուած բերդան և. մար-
թին եր արաններով, լեցուած էէն մեր դէմաց ը գտնուող բաղա- 
բայէն պարտէզը, ուր, կաշկանդուած ԸԼԼուլով մեր երկու գէր֊
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քապա^է ընկերներու, շեշտակի հարուածներով, խուժանային ւլ.ո- 
ռում-դոշումով, ա յ լ ապարդ, իւն կերպաԼ իրար կը հրահրէին, 
ո րպէսզի պարտէզէն փողոցը նետուին ու մեր շէնվյը գրաւեն։

թայց փողոց նևտուող շկար , ո րովհետեւ մեր դադարի ըն
կերները' Աակոբ ք*աղրամեան ու Վշահան ‘էարբինեան , մ ինշեւ 
մեր հասնիլը, իրենց անվր էպ գնդակներով գետին էին տա պա
շտ ծ ամէն մէկը որ յան գգնած էր փողոց դուրս գա լ։

Ընթերցողը պէտդշ է նկատի ունենա յ, որ *Լ/ա խ իջեւան ի 
վ) աղա դլայ ին պարտէզը, աւելի շատ ան խնամ անտառ, մըն էք, 
շրջապատուած խիտ մացառներով, որոնդյ անտեսանելի կը գար- 
ձընէին իրենց ետեւը թադյնուած մարգիկը։

Որոշեց ին բ մեր կրակը դա գ ր ե ցն ևրլ ? ո րպէսզի դաջ՛ս լեր- 
ուած թշնամին փողոցը լեցուի և. իր դասը առնէ։ Արդարեւ, 
խուժանը, (քՎլա՜ Ալի» Գոն^Լո1Լ մացառներէն թափուե ց փողոց։ 
Ապա սկսեց մեր շորս մաուզե րնե րու ճարճատոցը։ Երթ ^քէս 
վա յբ կեանի մէջ տասնեակ մը դիակներ փռու ե9են, /" ուճապը 
տիրեց թշնամ ուն և. սարսափահար ամ բոխը իր շուն չը առաւ' 
հռչակաւոր Աարւանլար թաղը հասնելէն վերջ միայն։ Այդ թա
ղը Թուր վ}ե րու յարձակման ամենակա ր եւո ր ելակէտն էր։

Տարած էինք առաջին յաղթ ան ակը։
Մենք, նախապէս ընկճուած տեղական Հայերու երկչոտու- 

թենէն , պատ ր ա ս տ ուա ծ էինք յուսահատ ու կատաղի գօտեմարտի 
մը։ Այն ինչ' մեր գէմ գտանք Հայերէն ո' չ պակաս երկչոտ ու 
անկազմակերպ խուժան մը, որուն քանակը աւելի նպաստաւոր 
էր մեզի հ ամ ար ? քան իրեն ։

Մեր այս յաղթանակէն քա ջա լե ր ո ւ ած , Վոմիտէի անդամ
ները տուներէն դուրս գալով մեզ մօտ եկան և. հաղորդեցին, թէ 
առտուրն է սկսած, Թուր քե ր ը կացիններով ջարդած են Հայերու 
խանութներու դռները և. ոստիկաններու ներկայութեան, ա- 
զատ համարձակ պարպած են ապրանքները։ Վ՛երջն ա լ խանութ

ները կրակի տուած են։ Հայ^(1Ը սյյր1՛ իմացած են միայն այրուող 
խանութներու ծուխը տեսնելէ յետոյ։ Շուկան Թուր բա ց թաղի 
մէջն ըլլալով, Հայերը Ը,սցակայ Աացառութիւն կ,սզ մ ած
էր մ խոյն հայ վաճառական մ ը, կարծեմ քլնգի բա րեան մակա- 
նունովդ որ իր թրքասիրութիւնը շեշտելու նպատակով բացած 
էր խանութը և ստիպած է ր , որ իր նորապսակ դաշնակցական 
փեսան ալ երթայ խանութ։ *Լրացի Վանիչը հաղորդեց, ոՐ են- 
գիբարեանի խանութն ալ պա րպե ց ին , ան ե ր ո ջ ու փեսայի ոտ- 

դերն ու ձեռքերը կապե ց ին , հԷ^՚ԸԸ ^Ըա^Ւ տոլին և. իրենց խա
նութին մէջ իոկ այրեցին թ ր քա ս իր ութ ի ւն ծախողները։

Հայերու նիւթական կորուստը այդ օր կը հաշուէին 5 մի—.

153 -

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻք'֊հ1> ||||1||||||!11111!1111|]||!1|11|!!1!111!11111111!11111!1111!1111|1!|11||||11|||1!111111111

ԼՒՈ^1 ոսկի ո.ուբլ[է։ Ս*արղկւսյին պատահական զոհերը &Էն աւելի 
Հ_Է ին ։ կռուողն ե ր էն և ոշ մէկ վիրաւոր։ Մեր շորս գիրքերուն 
աո.ջեւ թշնամու թողած դիակները կը հասնէին 70ի , Ւս^Լ փա՝' 
իյ ած ՀՒր աւո րն ե րու թիլը մեզի անյայտ կը Մնար։

Նա ՒՒՏ.ե ւա նի հա յ կա կան շուկան այրուած է ր ? մեր պաշտ֊ 
պանութեան գօտիէն գուբս գտնուելուն պատճառով։ Մեզի կը 
մնար ցերեկուայ լո յ ս ին տակ քննութիւն մը կատարել, հայկա- 
կան դիրքերու նպաստաւոր գասաւո բումը ստուգելու համար։

Շուտով համ ո զուեցինք , որ կ^արաբաղցի (ֆաբութիւնի 
,ի։ո րհուրգով, գիշերուայ մութին մեր գրաւած գ ի ր քե բ ը լաւա
գոյնն էին։ կը մնար ընդարձակել անոնց ցանցը, կռուողներու 

՝Հ_ար>րԸ ստուարացնելու համեմատութեամբ։
Օր ուայ մեր յաջողութիւնը յուսադրեց տեղացի երիտա- 

սար գները 1ւ մ ինշեւ երեկոյ յաջողեց անք զէնքի տակ առնել 
՛զինավարժ մարտիկներ և. մեր գիրքևրու թե՚-ը հասցնել 8ի։ Ա֊ 
մէն դիրքի մէջ մէկ (Հորէասականի ղե կավա ր ութ իւն ր անհրա
ժեշտ համա րե լով, մեր ընկերները բաժնուեր ին զանազան գիր֊
քերու վրա յ ։ Ե րկուքը <72, ա ց ին Պօղոսեաններու դիրքին Տէջ իր֊ 
րեւ ընդհանուր ղեկավա ր 1ւ կոմ իտ էի ու բն ա կշո ւ թ ե ան հետ 
կապ պահողներ։

Ն^յն օրը մեզի ներկայացան երեք հայ զինուորներ , որոնք 
տեղւոյն ռուսական պահակազօրքի մէջ էին։ Լսած էին հայկա
՛կան գիւ-ղևր ու կոտորածի լուրը 1ւ եկած էին մեզի միանալու։ 
Հետեբնին ունէին մոսիններ՝ հինգական փամփուշտով։ Պտտմե- 
ցՒն, որ իրենք իւիստ հսկողութեան։ ենթակայ են և. վատ աշքով 
կըն այուին։ թովեցինք իրենց պատ րաստակամութ իւն ը և. առաջա ր- 
կե ց ին ք որ ջանան ռուս զինուորներէն փամփուշտ գնել, ի հար- 
կին բարձր գինով 1ւ մեր հաշւոյն։ Մեբժեցինք անոնց ան մ ի- 
ջական փաիյուստը զօրանոցէն, որովհետեւ իրենց հինգական 
֊փամփուշտներով բան մը պիտի շաւելցնէին մեր ուժերուն վրայ, 
իսկ հետագա յին ալ տարիներով ռուսական բանտերը պիտի Տա- 
յին դասալքութեան մեղադ ր ան քո վ։ խոստացանք զիրենք ըն
դունի լ, երբ մեր կապը կը հաստատուէր Երեւանի հետ, մոսինի 
փամփուշտ կը ստանայինք 1ւ դիսղծրը տարածուելու արտօնու
թիւն կ՛ունենայինք։ Նտխիջևւան քաղաքը մեղք։ համար տաժա— 
նելի բանտ մըն էր* կռիւ կար և. գիւղե ր ը» գ իւղա ց ի ութ եան հան
դէպ մենք առանձին համակրանք ունէինք, րայց մեզ ղրկած էին 
յատկապէս քաղա քը պաշտ պան ե լու։

★

Երկրորդ °րր^ Մայիս ՃԶին, առտուընէ սկսաւ Թուրքերու
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գրո^ւը աւելքէ մեծ զանգուածնևրով։ Ս* ե ր դիրքէն կը գիտէինք 

Սարւանլար թաղի մ էջ համախմբուած թուրքերու $ՀԼէԱձՒ^1 շ՛որ֊ 
ժումնեբը 1ւ անոնց զէն քե բ ուն փայլը։ Ակսան յառաջանալ խումբ 
խումբք էքրեւի իրենց հրամանատարները՝ փախուստի համ բան 
գո ցելու համար ? զան ոն ք խ ումբե րու էին բաժ աներ 1ւ ամէն 
խում բ ին յատ ուկ պաշտօն սահմաներ։ Ամէնէն վերջն ալ կուգա- 
յՒն ղււչթերլը իրենց թ իկն ապահն ե բ ով՝ արգիլելու համար իրենց 
Վոհմակներուն նահանջը։ ք*այց որքան կը մօտենային մեզի այդ 
բաժան-բաժան խումբերը՝ այնքան աւելի կը խառնուէին իրա- 
բու և. հետզհետէ խմբական բաժանումները կը չբանային։ կը 

լսուէր ղոջիներու հայհոյանքը՝ թայ9 ո~*Լ Հը ^էայէ^։ Թալանը 
անուշ է ^աթարփն՝ բայց կեանքը աւելի անուշ։ ք] ջ որ կ'ուզէր 
առաջին յարձակողը ԸԼԷա է ե ի ր ե՜ն ց անասնական վախը ամեհի 
գոռում-գոջումևեր ով կը քօղա բկէին, Վերջ ապէս մօտեցան մեզի 
օգին մէջ կրակելով՝ մէկ մասն ալ մտաւ պարտէզի մացառնե
րուն մէջ և հոնկէ սկսաւ կրակել մեր դիրքին վրայ յ բաւական 
վտանգաւոր կերպով։ Մենք կը գժ ուա բ ան ա յ ին ր մեր գլուխները 
բարձրացնել շէն ր ին մօտեցողները հարուածելու համար։ Մ ե ր 
ընկերներէն երկուքը իջան վա ր ի յարկը՝ ուրկէ աւելի գիւրին 
Վբ քաղել շէնքին ,ք օտեցողները։ Հակառակ մեր հարուածնե
րուն' թշնամիէն բան ի մ ը հոգի մօտեցան ձեռքերնին
կրելով թ ի թ եղով նաւթը։ Ասոնք հրձիգներն էին՝ իսկ անոնց 
ետեւէն կրնկակոխ կուգար աղմկարար խուժանը։ Փողոց նետե-

ռումբ մը և. գործի դրփնբ ա րագահուածն ե ր ը։ Սարսա
փահար' խուժանը փախուստի գիմեց՝ իոկ մենք սկսան ք գնգա- 
կակոծել պարտէզին մացառները՝ ուրկէ վա՜ յ ու վույով գուբս 
փախաւ թշնամին։ Մ են ք անարգել շարունակեցինք կրակը խառ
նիճաղանճին վրայ՝ մինջեւ որ բո լո ր ը փախան ու թաքն ու ևցՒն 
իրենց թաղի առաջաւո ր շէնքին ետեւը։

Երեկո յեան լուր բերէն՝ թէ Երեւանէն եկած է փոխ-նա֊ 
հանգապե տ ը (անունը ջեմ յիչեր} և. վաղ առաւօտեան ժողովի է 
հրաւիրեր հայ և թուրք ե րևւե լիներ ը։ թո լոր ի կարծիքն այն 
էր՝ որ մարգը եկած է խաղաղութիւնը վերահաստատելու։ 'Էեռ 
ջէինք կրցած ջափել ռուս կառավարութեան բա բ ո յա կան անկու
մին /Աստիճանը։ մեղական կոմիտէին հհ տ մ իասնաբար ո բ ո շև- 
ցինք՝ թէ Ւ պա^անջներ պիտի գրուին մեր կողմէ ՝ որո՛նք
պիտի ներկայացուին իբրեւ հաշտարար յանձնախումբի մեր ան
գամները և թէ ուր պիտի թաքնուէր մեր խումբը զինագագա ր ի 
առաջին օրերուն՝ նկատի ունենա լով՝ որ փո խ-նահանգապետ ը
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կրնար մեր դ՛իրքերը խուզարկելու հրաման արձակել զօրրին։
Մ տ յՒ ս 14^ առաւօտը անցաւ, էս ա ղաղ։ Է,ւ մենՀ սկսան հհ 

հաւատալ՝ թէ էս աղաղու թ ի ւն ը իրականանալու Համբուն վր ա յ է 
և. թէ մեր ներկայացուցիչները գեռ ժողովի մէջ են ? որու վևր֊ 
ջանալէն յետոյ մեզի պիտի զեկուցանեն արգիւնՀի մասին։

Սակայն ՝ ժամ ը Հին ատենները՝ թր Հական թաղէն դարձ
եալ սկսեց հրացանաձգութիւնը՝ հեռուէ հեռու Լւ աննպատակ։ 
Ս կսան հ կասկած ի լ հաշտութեան արգիւնՀի մասին ու ս ուրհան- 
գակէյ միջոցաւ կոմիտէէն պահանջեցինք տեղեկութ իւննե ր ժո- 
ղովէ* ընթացքին շուրջ ։

Անձամբ եկաւ Աբամ Պօղոսեան ը Լւ սգաւորի պէս՝ ձեռՀը. 
ծոցը գրած՝ ցամ Հած կոկորդով պատմեց^ թէ փ ո խ-ն ահանգա- 
պետը իր ճառը սկսած է Հայերու հակապետական ընթացՀը շեշ՝-' 
տելով և իբր օրինակ հաղորդած է՝ որ երեբ օր առաջ Սագուի 
մէջ ռումբի հարուածով ս պանն ուած է գեն Լք րա լ-ն ահան գա պետ 
Նակաշիցէն ՝ թէ ինք գիտէ՝ որ օր մ ըն ալ զինՀը պիտի տապա
լեն՝ բայց ռուս պետութիւնը չի կրնար Հայերու ձգտոււ/ներուն 
հանդուրժել՝ այգ պատճառով ալ Հա յե ր ը արժանի են խստագոյն 
պատիժներու։ 'Էա ուն ալով թուրՀ բէկերուն' կոչ ըրած է այնպէս 
գաս մը տալ Հայերուն՝ որ յաւիտեանս չմոռնան։ ի Հ^րջոյ՝ 
հայհոյելով՝ Հայերը վռնտած է ժողովէն ։ ՜իսկ մեր երեւելիները՝ 
ս ա բ սալի ահա ր ՝ իրենց տուները փախած են Լւ մեզի ալ լուր տալ 
մ ոռցած են։

*Լյակա շ հէՒ սպանութեան էուրը հաղորդեց ին հ մեր դիր՝“- 
Հե րուե և. հրահանգեց ին հ բոլորին ? որ փ ո խ-ն ահան գապետ ը գիր*~ 
Հերու առջեւէն անցնելու պարագային համազա րկՒ բռնեն զայն։ 
Մեծ էս ան գավառու թ եան մէջ տղաները ժամերով սպասեցին այդ 
Հրէշի երեւնալուն՝ բա յ ց վերջը իմացանՀ որ անիկա շատոնց 
մ եկն ա ձ է Երե լան՝ զարտուղի ճամբաներով։

Այս կա ցութեա ն վր ա յ մենք ս կս ան հ պատ րւս ստուի լ աւե
լի ծաւալուն գործողութեան։ Ամէնէն առաջ պէտՀ էր խորտա
կէ ին հ մեր դ՛իրքին առջեւ ցցուած թրՀ/սկան շէ*եքը՝ որ ամուր 
դիրք մ ըն էր մեր դիմաց։ Անոր ետեւը կը համախմբուէին 
(&ուր Հերը և երբ հոնկէ դուրս գային՝ մեզի շա տ քիչ տարա
ծութիւն կը մնար ղանոն հ հարուածելու համար։ Օգտուելով գի- 
շերուան մթութենէն՝ յարձակեցանՀ այգ դիրքին վրայ՝ կոտո
րեց ին հ պահակները՝ իրենցմէ գրաւած նաւթով տյրեցինՀ շէն- 
ՀԸ՝ ԷսուզարկեցինՀ բտկը ե. ախոռի մէջ գտանք մէկ հորթ ու 
չորս հնդկահաւ՝ որոնՀ բաւական ճոխա ցուց ին կռուողներուն 
ճաշասեղանը։ Այրուած տան պատերը փ[ցնելէ ետք, Աարւան- 
լա րՒ սարսափահար ԹուրՀե ր ը գոհացան տուներու պատ ուհան-
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ներէն աննպատակ գնդակներ մ ի ա յն արձակելով։
Հհ տեւեալ օրը՝ էքայիս 15էն ? էԼԳաԼե կերպով աւելցած էր 

.թուրբերու թիւր* աչբի զարնէին գուրսէն եկած գիւղացի֊
ներ ու հագուստները։ Այս անգւսմ փ ո խեց ին բ մեր գործե լակեր֊ 
պը։ թուրբևրու արւա^աւո ր րեիբբիե խորտակումէն ետբ՝ մեր ու 
թշնամու մի^֊եւ մեռեալ տարածութիւնը վերցած էր։

Իրհնց թ աղէն դուրս ելլելնուն պէս՝ մոսինի կրակի կը 
բռնէինբ թուր բեր ը ՝ որոնք զոհերը տեսնելով^ ետ կը դառնային 
կէս ճամ բա յէն ։ Մեր տղաները նշանառութեան ա յն բան վարժ 
ԷՒն, որ կրնամ ըԱել՝ թէ ոչ մէկ փ ամ փուշտ պարապի չէ ր ար֊ 
ծակուեր։ էքրկրէն եկած հայդուկներ ը պատմած էին մեզի՝ որ 
փամփուշտի պակասէն ստ իւղուած կք ը լ լա յ ին երբեմն էբե լ հայ 
գիւղերը՝ խեղճ ժողովուրդը իբբ բաւութևան նոխազ ձգելով 
թշնամիին ձնաքը։ Այդ տառապալից պատմութ իւնն ե ր ը մղած 
էին մեզ այն բան վարժուիլ՝ որ որոշած է ին բ ոչ մէկ գնդ ակ ա֊ 
պար գիւն չարձակել երբ Երկիր անցնէինբ։ Ատոր համար ալ 
այսօր մ են բ փամփուշտի անշնան կորուստ միայն ունէ ին բ և. 
գեռ երկար ժամանակ կրնայ ին բ կռուիլ՝ առանց դուրս ի օգ֊ 
նութեան ։

Մեր դէմի թուրբեր ը նոր էին գագրած կրակելէ՝ ե ր բ լը֊ 
ս ևցինք աղի ողո ր մ եղանակով երկար ու ձիգ սուլոցներ ՝ հրա զէ֊ 
նի խուլ ձայներ ուն միախառնուած։ Տեղացիներէն իմացանբ՝որ 
բաղաբէն դուրս՝ հայկական թաղերուն ետեւը կը գտնուի կաշիի 
գործարան մը՝ որուն վրայ յարձակած էին հա ր եւան թուրբ գիւ֊ 
֊ղադիները։ Տղաները ոտբի ցատկեցին՝ որ օգնութեան երթան՝ 
բայց անմիԼապէս սթափեցան։ Հապա եթէ ատիկա թշնամու մէկ 
խա՜ղն է, մևր ուշագրութ իւն ը այն կողմը դարձնելու և. մեր 
ԳՒրԺՀԲ. գրաւելու նպատակով։ Փ ո խ-նահանգապետ ի վայրագ ըս֊ 
պառն ա լի բն ե ր էն յետոյ մ են բ շատ զգուշաւոր է ին բ ու միշտ ա֊ 
լելի մեծ վատութիւններ կ'ակնկալէինբ թշնամիէն։ Ուստի միւս 
գ ի ր բե ր էն հանեցինբ չորս Ո ո բ էա ս ականն և ր ՝ հետերնիս առինբ 
ռուս պահակազօր բի ծանօթ երեբ զինուորներ ը և. 7 հոգինոց 
մոսինակիր խումբով շտապեց ին բ գէպի կաշեգործարան՝ որ կը 
գտնուէր երկու մղոն հեռաւորութեան վրայ՝ ձո ր ի մ ը մ է$_։ Երբ 
հասան բ ձորին եզևր բը ՝ տեսան բ որ 200^ Հ_ափ թուրբե ր կը 
կրակէ ին շէնբի գռն էն ներս։ Ըստ երեւոյթին ներսէն գիմ ա֊ 
գրողներ կային։ Մոսիեներու երկու համազարկները բաւեցին՝ 
ոԸ թշնամին խուճապահար փախուստի դիմէր։ Ձ՛իեր չունէ ին բ 
թշնամուն արագօրէն մօտենալու համար։ Այնպէս որ փախչող֊ 
ներ ու ետեւէն կրակելով ու վազելով հազիւ հասան բ երկու սայ֊ 
Հապան թուրբերու՝ ո ր ոն բ ՝ եղներու գանդաղաշա րժութեան ե֊

157 -

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԷ ||||||||||||||!1111||1||!|!1||||1!1111111!111111111!1111111!!111111111111|11111111||||1!Ո

բեսէն ? էք եր ձեռքը ինկան։ Էք կա ծ էին գործարանի կաշիները 
փոխագրելու։ կոտորեցինք զանոնք և. սպաննուած ուրիշ [^րււր- 
քերու զէնքերը հալաքեԼրւ,Լ յ բաժնեցինք գործարանի բանուոր

ներուն , ո րոն ք 16 քաջ ԳՒլԳա3Ւնք էունեցած միակ 
բեր գան ի փ ա էք փ ո ւշտն ե ր ը հատնելու վրայ էին և պիտի կոտոր- 
ուէ ին ? եթէ մենք ժամ ան ակին չհաս նէին#։ Զ որս եզ ներ ը յանձ- 
նևցին# աշիւատաւորներուն ւ որ իրենց մէջ հաւասար բաժնեն։ 
թանուո բնե բ ը խոստացան փոխագրուի լ քաղաքի մեր գ ի ր քե ր ը ք 
երբ որ կարի<ք.ը ունենայինք։ ի» բրել իրենց փ ր կ ի չն ե ր ը՝ մեր 
ձեռքերը համբուրելով ու ՀՀկեցցէ' կ^աշնակցութ իւն ը՜)) գոչելով 
ճամբու գրին մեզ։

Ատկէ վծ ր ջ Թուր քևբ ու գո րծողութ իւննե ր ը ծեծուած շան 
հաջոցի կը նմանէին։ Արերով լուռ, կը մնա յՒն և ան ս պա ս ե լի 
կե րպով յա րձակումնև ր կը գո րծ է ին ղիչծրները^ յուսալով մեղ 
խաղի ու անակնկալի բերել։ Աակայն մեր աչա լո ւ Րէ հսկողու- 
թ իւն ը պատճառ, կը դառնար^ որ ձեռնթափ թշնամ ին ամէն ան
գամ գիմէր փախուստ ի ։

★
* *

Ակսան անգործութեան տաժանելի օրեր։ Թ ու ր քե ր ը կը 
յա րձակէ ին շր ջակա յ ԳՒլղեր ու •Լր ա յ 1 իԱ կ մենք գամուած կը 
լքնա յ ին ր ‘Լ/ախիջեւանում։ կոմիտէն մեզ արգէն ազատարարներ՛ 
կը համարէր , իսկ ժողովուրդն ալ համա ր ձա կօ ր էն կ*այբծլէր մեր 
ղիր^!ք՜րը։ Անոնք որեւէ կերպ համաձայն չէ ին, որ մ են ք քաղա- 
յրէն հեռանանք։ Ա* ին չեւ անգամ շինծու լուրեր կր տարա ծէին 
թշնամու նոր ու մօտալուտ յարձակումներու մասին։

էլրեւանէն ոչ մի լուր։ Աո լոբովին խզուած էր Հ աղո ր գա կ- 
ցութիւնը։ իմացանք միայն ? որ ռուս զինուորներու մՒ վաշտ 
էլրեւանէն ուղարկուած է էյ ախ իջեւան երթալու համ ար սակայն 
յարուրի շփացած Թուրքերը կտրած են անոնց ճամբան ու փոր
ձած են զանոնք զինաթափել։ *էաշտն ալ կռուելով վերադար

ձած է Երե լան ։
էՀաբաթ մը անց իմացանք^ որ զօր* Ալիխանով գունգ

զօրքով Նախիջեւան է մտնում։ Աաջորգ օրը կոմիտէի նախա- 
գա հը հեւ ի հեւ նե րս մտաւ ու հաղոբդեց թէ ռուս զօրքի հետ՛ 
եկած է հայ օ ր ի ո րգ մ ը և. կ1 ուղէ տեսնել Աորէաս խումբը։ կ*նա — 
ց ին ք ժամագրւսվա յ ր ը և. գտանք մեզի լալ ծանօթ օրիորդը, ո- 
բուն անունը դժբախտաբար անկարող եմ վե ր յ ի շե լ , բա յ ց գի
տեմ , որ հետագային ամուսնացաւ կ^ալուստ Ալոյեանի հետ։ Այղ 
օրիորդը յաջողած էր մտնել Ալիխան ովի գունդի բժշկա-սան ի- 
տարական կազմի մէջ և դեղօրայքի պիտակին տակ հետը բերած
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էր երկու արկղեր ու. մէջ 1000 հատ մ ոսինի փամփուշտ ։ Ան ի կա 
յանձնեց նաեւ Մրգաստանի կեգր* կոմիտէին նամակը, որ կ'ը֊ 
սէր*— Հ-Տղե' րք ջան ? այս նամակը ձեզի կ* ուղղեն էը , արւանց վըս- 
տահ ԸԱալո*- թէ դուք ողջ էք է Երեւանը լեցուն է հակաս ական 
լուրերով ձեր մասին։ Այս գունդի տեղգ գալով ձեր գործը վեր֊ 
ջացած կը նկատեն րլ 1ւ կը հրահանգենք, որ անյապաղ էք րեւան 
վե րագարւնա էը։ Էք րեւան ը ձեզ սպասում է սրտատրոփ։՝)՝)

ք]ւ այսպէս ? ղրկուած փամփուշտները յանձնեցինր տեղա
կան կոմիտէին և. նոյն ^ոմիտէի շն ո րհակա լութեան մէկ նամա
կով ճամբայ ելանք գէպի ք}ր ելան ։

Տիթրոյիթ, 1955

ՅՈՒՂԱՆԿԱՐ Ս՜Ը ԺԸՆԵՒԷՆ

Արնեսի քյայ ոսսանողները' նկարոսած 1916 Ապրիլին, պտոյտի ւքը ընչ՜աց
քին----նստողները* ծախէն աջ — 1) Աոսբէն Ո սկան հան' բժշկ. ոսս. Թասրիզցի,
2) եԳ. Տարօնեան' ւքնկՎրժ. ոսս. Տարօնցի (՛այժմ* ՊէյրոսԱ), 3) Օր. Երկանեան' ե-, 
րաժշտ. ոսս. Պոլսեցի, 4) Տիղ֊ր. Անացականեան' բժշկ. ոսս. Թասրիզցի, 5) ՅրԱ. 
Պօ^ալեան' ՅնկՎրԺ. ոսս.: Աէջտեղը' Հայկ ֆրիգ.որեան (զղոսխը ւլարծոսցաձՎ 
Թասրիզցի քմ*եո.ած' Թփֆլիս): Ո աքի' ծախէն աջ — 1) Աիսաք Վազարեան** քիւք, 
ոսս. էնղէլիէն, յետոյ' Հ. Լ. Պատ. քարտոսղար, 2) Օր* ԷԱեէլքէղեան' Պոլսեցի 
(ոսսանուլ ջէր), 3) ֆեղտւք ԵրաւքեանՏ .քիւք, ոսս. Վանեցի քայժւք Հալէպ), 4) Նշան 
Պէկեան' երաժշտ. ոսս., 5» Յակոբեան' Թիֆլիսցի, 6) ՕրՀէլխլ ԳաՎոսք-ճեան' բն. 
ղ֊իտ. ոսս. Պոլսեցի (այժմ* Փարիզ), 7) Սարզֆււ ֆարաօղլանեան' մ* եքենազփտ. 
ոսս. Ատանացի, 8) ՅրԱ. ֆալվւաք^եան' ՍիՎրի^իսարցի, բժշկ. ոսս. այժմ* բժիշկ 
(իսսկիսպ), 9) Պօղոսեան' ոսս. աստոսածաբանոսԱեան, 10)^3” Վ1)անն էս ? ֆւսնծա. 
կեցի (Լիէժի ոսսանողներէնյ ես 11) Տիար Անտոն ֆօշ' «Դրօշակրի խւքբազղւոս-. 
Թեան ես ոսսանողներոս պահապան.հրեշտակը (Հժեո_ած):
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ՏԻԳՐԱՆ ԵՐԿԱԹ

§իզ.[>ւսև ԵրկւսԹ' փո,քր ւոարիքիՆ 

աւլջնակի արտսւվփ՚նուլ

ՏիզրւսԱ Ե|ւկաԹ" ջսւփտքկա։

Ոլ ոք պիտի հաւատար, որ զ֊ե- 

զ՜անի դ֊էւՐքով՜ «ազ՜ջնա կին» նկարը, 

կԸ հրատարակենք այս տողերուն 

հետ, կը ներկայացնէ նոյն ինքն ւՐիւս 

նկարին երիտասա րդ.ը, որ չաւիահաս 
րլարձաե, ՜ճանչցուեցաւ իբրեւ Տիւլրան 

Երկաթ՜,- ւՐէկը յեղ՜ափոխական խւՐո- 

րով՜ թրեուաե այն ղ֊էւՐքերէն, որոնք 
իրենք րլիրենք տրաւՐ ադ֊րեցին Հայկ, 

Դատի հետաւզեղ֊մ'ան, ւՐեր նորաղ֊ոյն 

սլատւՐութեան եղ՜երական ւՐէկ 2_ր չա

նին-.
Մ տնկական տա ր իքին, երբ. «Եւս- 

րաՏ) կը կոչէին էլինքը տնեցիներն ու 
եանօթները, Տ իղ֊րան Երկաթ, աւա- 

զ_անի անունով՜ Ե արա պետ եւ ւՐ ա կա

նո ւնուէ Պիլէւլիկ-ճի, կը ւՐեեցուէր արլ- 

ջ_ըկայ ւՐը ա րտ ա քին ո վ_, որ այնքան կը 

վյսյ^լէր իր ղ֊եղեցիկ ղ֊էւՐ քին,— յար 
եւ նւՐ անը իր ւՐ այրիկին տիկին Պ ի լէ- 

զ_իկ~ճիի, որ ՏՕ—90ական թուականնե
րուն, ւՐէկն էր Պոլսոյ աւՐէնէն ղ֊երլե- 

ցիկ եւ զարղ֊ացաե Հայուհիներէն (նը- 

կարը հանղ֊իպակաց էչին վ՜րայ)՝.

0 արա պետ Պ ի լէ ղ՜ի կ՜ճ ի , որ թոուԱ 
էր Պօղ՜ոս ԱւՐիրային եւ ղ՜աւակը բա

րեկեցիկ եւ բարեղ֊որե Դրիղ֊որ Պ ի լէ- 

ւլիկճիի, ենաե է Պոլիս 187Օին, թըր- 

քախոս հայ կաթոլիկ ընտանիքի ւՐէչ՝. 
Ս՛այրը ւՐէկ շաււաւիղն էր հանրաեա- 
նօթ Թըէւկըր ց֊երդ֊աստանին’. Փոքր 

տարիքին կը սորվի թուրքերէնը տան 

ւՐէչ, յունարէնը իր յոյն ստնտուէն 
եւ հայերէնը Ս խ ի թարեան հայրե

րէն՝. Տասը տարեկանին կը տանին զ_այն 

Փարիզ՜, ուր, ղ֊իշերօթիկ վ՜արժ՜արանի 

ւՐ ը ւՐէչ, որուն ղ֊աս ընթացքը կ աւար

տէ ո տարեկանին, կը տիրանայ նաեւ 

ֆրանսերէնին՝. Ե ը սորւէի նւՐ անապէս 

ան զ-լեր էն եւ դ֊երւՐ ան եր էն» Տ'աղան

դաւոր ու կրակոտ երիտասարդ, կը նե- 

տուի քաղ՜աքական կեանքի ւՐէչ եւ 

այնուհետեւ, մ* ին չեւ իր ւՐահը, կը 
նուի բուի Հայկ. Դատին՝. Ե ը ղ֊րէ օտար 

եւ հայերէն թերթերու ւՐէչ եւ կը 

պայքարի օաՐանեան բրւնակա լութեան 
ղ֊էւՐ՝. Փարիզ՜ի ւՐէչ կը բարեկաւՐանայ
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ականաւոր դրադէտ Ս որիս Պ ա րրէս ի 

հե՜տ՝. Երկար (ՒաւԲանակ ապրաՀր է՜ նաեւ 

Աթէնք, ուր եւս բարեկամ*ացաե է՜ ա- 

նուանի յոյն գ՜րողներու եւ օրագրուչ- 

ներու հետ՝.
Աււանց պատկանեչու որեւէ հայ 

յ եղ_ա փ ո խ ա կան կուսակցութեան) կը ջ_ա- 

տագովէր ան գինեա չ ապստաւՐ բու- 

թիւնը եւ ւՐ ին չեւ վերջ_ը փայլիւս յեց 
Ե իլիկի ան ւլինու գօրութեաւՐ բ գրա

ւելու եւ հոն անկախութիւն հռ՜չակե
լու Հրրագիրը՝. Եր կեգՀրանունը' Տիգ՜

րան Երկաթ, համ*ապատասխանաՀր է իր 

յեղափոխական բ՜նութեան — Տ ի դ՜րանը 

առաՀր է Ս եեն Տ ի դ՜րան էն, Երկա թը 

■Աշոտ Երկաթէն՝.

— «ԱւքԷԴ։ ոք պէտք է օգնէ|յե- 
ղսւ փ ոխ ականն եր ո ։,ն, գրած Է ան: Էս 
ոջ լքի կոսսակցոսԹեան ջեւք պատկա. 
նիր, բտյց իւք ջնջին լոսւքան Դաշնակ_ 
ցոսԹեան գանձանակը կ’ո։,զէի ձգե|Հ»

Ենքն էր որ ՕսւՐանեան Պանծա

յի գրաււՐան գէպքէն տասն օր ետքը 

(1896), ((Հ ա յ Ազ_գ» ս տ ո ր ա գր ո ւ թ ի ւն ո փ 

եւ ֆրանսերէնով խւՐ բագրեց բուռ՜ն 
բողոք ւՐը եւ գրկեց Պոլսոյ օտար 

դեսպաններուն, յայտարարելով, որ ե- 
թէ Հայկ* Դատի յաԼոգութեան հա

մբար ագգու ւՐիջոցներ ձեռք լսուս 

նուին, «պիտի տեսնէք Մ*ե<լ_ անգամ* 
լքըն ալ, որ մ*աք)ը ւքիջամնսխ կ’ընենք 
՛կռուփն մ*էշ>•

Տիգրան Երկաթ ւՐեււաւ 29 տա

րեկանին, Պոչիս, 1 Դեկտ. 1899ին, եր

կար ժ՜աւՐանակ թոքախտէ տառապեչէ 
վեր չ՝. Ու ւՐեււաւ----- կարօտ վի՛ճակի

տէչ՝
((Դրօշակ», 1900ի Մարտի թիլին 

ւՐէջ խօսելով իր ւՐ աս ին կ ընէ ի ւՐ իջի 

այլոց հետեւեա չ ճշդրիտ բնորոչու- 

ւՐ ը. — «Տիգրան ԵրկաԹփ մ*էջ, իրը 
մարմնացած բողոք, կար յեղափոխու.. 
Թ՜եան փոԹ՜ոըիկը, պաշտումը գիւցագ. 
նագործու,Թփւններու», քնքոսշ հոգիով լք բ 
շրջանակոսած:» Տիգրան ԵրկաԹփ մ*այրը 

Տիկին Մարիաւք Պիլէզիկ^ի
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ՀԵԹ-ԱՆՈՈԱԿԱՆ ԴԱՐԵՐՈՒՆ

ԱՍՏՈԻԱԵՆԵՐ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻ

Ծ։և հայոց աարոհՆՈ ոհ չատաոերէ

Գրեց ԵՂԻԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ 
քՅԻւո ւքաէ)ոհ ^բատաբակոսԹիւՖ^

Վեց տարի առաջ, Ամերիկայի մեջ իր աչքերը փակեց 
մեր ժողովուրդի տաղանդաւոր զաւակներեն Եղիա Գասպար- 
եան, 57 տարեկանին: Ընդունակ եւ յամառ աշխատող մը* 
Եդիան կրցաւ ստեղծագործել գրական, նկարչական եւ քան
դակագործական շատ մը գործեր, որոնք կազմեցին իր աշխա
տանքին պսակը: Անոր գրական գործերուն մեծ մասը հրա- 
տարակուած են արդեն իր կենդանութեան: Մնացած են սա
կայն կարգ մը անտիպ նիւթեր ալ, զորս Համաստեղ, հան- 
գուցեալին մտերիմ թարեկամը, պանած ե գուրգուրանքով: 
Այդ նիւթերու շարքեն ե Հայոց հին աստուածներուն մասին 
այս հետաքրքրական գրուածքը, զոր Համաստեղ տրամադրեց 
մեր Տարեգրքի ընթերցողներուն: Գրուածքը, ինչպես պիտի 
նկատուի, թանասիրական ուսումնասիրութիւն մը չե, այլ, 
յամառ պրպտումներու իթրեւ արդիւնք, արձանագրութիւնը 
Հայոց եօթը աստուածներու նկարագիրներուն, պաշտօններուն 
եւ ասոնց կապակցութեամբ' նևթանոս Հայերու հաւատալիք
ներուն: Եղիայի հեռադիրներուն մեջ կայ երկրորդ շարք մըն 
ալ, որ կը վերաբերի նին Հայոց նախապաշարումներուն եւ 
այլ հաւատալիքներուն* ոգիներու, «մեզմե աղեկներ»ու, հու- 
րի-փերիներու, յաւերժահարսերու, յուշկապարիկներու եւ ի- 
րական ու երեւակայական այլ էակներու մասին: Այլապես 
շահեկան այդ գրուածքն այ, դրուած ըլլալով մեր տրամա
դրութեան տակ, պիտի հրատարակենք Տարեգրքիս 1957ի հա
տորով: Այս անգամ* հեթանոս Հայոց պաշտած եօթը աստուած- 
ներուն վերաբերեալ այս գրուածքը: (Եդիա Գասպարեանի 
համառօտ կենսագրութիւնը* գրուածքի վերջաւորութեան:)
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ՍՏՈՑ ՄՕՏՈՒԱԾՆԵՐԸ ԱՅԼ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ՄՕՏ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՅՈՒՆԱԿԱՆ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՀՆԴԿԱԿԱՆ

Արաւքազդ Zeus Jupiter Ahura Mazda Varuna
Աստղիկ Aphrodite Venus Usas
Տիր Apollon Phoebus Pusan
Անահիտ Artémis Diana Anahita
Նանե
Մինր Hepheastus Vulcain Mithra Mitra
Վանագն Heracles Hercules Verethraghna Indra

Ս,ԱՏՈՒԱԾՆԵՐՈՒ ԲՆԱԿԱՐԱՆ

Մեծ Մասիսի բարձունքը կառուցուած էր աստուածն ևր ու
բնակարանը ։
Աս տ ո ւածն և բ էն ալքէն մէկը ունէր իր առանձին պալատը։
Արամազդ կը բնակէր ոսկի պալատի մը մ էջ՝ հազար սիւնե֊ 
րուէ ու հազար դռներով, կառուցուած' Միհր աստուծոյ ձեռ֊ 
քով։
Մ կառուցած էր մէԼս աստուածն եր ու բնակարաններն ալ։
Աստուածները երբ հրաւիրուէին Արամազդի պալատը, նախ 
կր խօսէին երկնքի և և՚ըկրի դործերու մասին , ապա պա֊ 
լատի մեծ դահլիճին մ էջ կը նստէին խնջոյքի։ Արամազդ 
կը ն ստէր մէջտեղը) ծրեք աստուածնե ր ը աջ կողմը ու երեք 
աստուածուհիները ձախ կողմը։ Կ’ ուտէ ին ու կը խմէին։ Տիր 
Ւր ե ր աժ շտ ութ եա մ բ և. բան աստեղծ ութեամ բ կը զոլա րճա֊ 

ցընէբ զանոնք։
Տիբի պալատը շինուած էր՝ ոսկիով 1ւ թանկարժէք քարե֊ 
րով պատած բարձր սիւներու վրայ, յղկուած փղոսկրէ ա֊ 
ռաստաղով և. արծաթէ դռներով, որոնց վրայ արուեստը 
կը դե րազանցէր նիւթի ազնուութիւնը։
Մի^րի պալատին մէջ կր գտնուէր իր արուեստանոցը , դար֊ 
բինի սալով 1ւ փքոցներով^ թուով քսան , որոնք ինքնա
բերաբար կը գործէին Միհրի մէկ հրամանով։ Հոն կը շի
նէր իր ա րուեստ ի սքանշելի գործերը,— պատե րազմական 
զէնքեր, անօթներ 1ւ զարդեր, աստուածնե րու և. մարգոց 
գործածութեան համար։

]ւ ր հետ կը բնա կէր Ւր ա հիտ ։
*Լյանէի բն ա կա ր ան էն ներս ոեւէ աստուած մուտք չէ գոր֊
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ծած։ (Բացարձակ կոյս' քյ ր մեհեան ը կը կոջուէր ՕԼ^ոյսերու 
սենեակդ ։

_ Աստղիկ բնակարան ջունէր՝ վայրենիի պէս կը թափառէր և.
կը բն ակէ ր լեռներ ու կատարը։

ԱՐԱՄԱԶԴ
_ քՀացա րձակ գերագոյն էակ^ հզօր և ամենազօր։— Արա րՒն

երկն րի և նրկրի։ Աստուած ստեղծագո րծ ։
_ Հայր բոլոր աստուածնեբու ։— Աիւս աստուածնեբը մաս կը

կազմէին իր ամբողջութեանդ իբրեւ իր կամ,ըը կատարողներ։ — 
Ան ունէր բո լո ր միւսներուն զօ ր ութ իւնն ե ր ը , զորս ՒնՀ 
տաա^ է լէ անոնց։

_ Երկրագունդի շունչն ու հոգին։
_ Տ իեզերքի Օրէնքը և իմ ա ցական ութ իւն ը։
_ Աշիյարհր կանգուն պահողը։— Վ՛երահսկիչ և կարգադրող աստ-

ուածներու և մարգոց գործերուն։
_ Ամենատես և ամենագէտ ։
_ <Հդևստալո րուած' ոսկիէ վերա րկուով և (դեղին) պատմուճտ-

նով մը։
_ Եր նշաններն են մականը (իշխանութեան գաւազան ը), արծի֊

լը և կայծակը։ Արծիւը, իր թռչունը, կը հանգչէ ր Արա֊ 
մազդի թեւին վրայ։— Ենք' արծիւի նայուածքով աչալուրջ 
հսկող, անքուն և հեռատես։

__ Ո րոտում ը և կայծակը իր զօրաւոր ցուցագր ութ իլննե րն են։
_ Արևլը Արամազդի աչքն է։— Շրջան ընելով երկնքի վրայէն

արևւը տեղեկութ իւնն ե ր կը բերէր Արամազդին, մարգոց և

անոնց դործերուն մասին։

_ Ենչպէս արևւը (Տիր) Յ^րեկ ատեն, լուսինն ալ (Աստղիկ) տե
ղեկութիւներ կը բերէր գիշերուան ան ցուգա րձե րու մասին։

_ Արամազդի զաւակներն են “կանէ, Անահիտ, Աստղիկ, Տիր ե.

Աիհր, ծնած' առանց մօր։
_ Արամազդին զոհ կը մատուցանէին այծեր, ցուլեր և կովեր։
_ կայծակը Արամազդի աղեղէն արձակուած նետ էր, ծիածանը'

Արամ ազդի աղեղը։
__ Արամազդ կը սպաննէր սեւ ամպերոլ մէջ գտնուող չար վի

շապը և բարեբեր անձրեւ կոլգա ր ։— Արամազդ կը շան թ ա-

հա րՀւ”
_ կայծակէ զարնուած տեղերը նուիրական էին Արամազդին հա

մար (պատով կր շրջապատէ ին այդ տեղերը որ չպզծուին)։
_ Վհատող ե դատապարտող միակ ուժը (խանէ ի հետ կը նստէր

դատելու ոճ րադս րծն ե ր ը) ։
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— քքասնաւորապէս կ'ատէր սուտը և. ստախօսը։

— Իր բնակարանն էբ էերւնևըուն կատարը , երկնրի ղ^ս,ր^ս1թ^ա*~ 
կէտ ին։ կաղնին նուիրական ծարւն էր Արամազդի համար։ կը 
բնակէր ոսկի պալատի մէջ հազար սիւներով ու հազար ղըռ.֊ 
ն ե բ ով։

իրենց մ* երևանները: Ատեաններուն եօԹը ր ազինն երր կը զանուէին Աշտիշա. 
տի կսււք Վաղարշապատի եւ կաւք Աազաւանի ւքէջ:

— Արամազդ կը ճանչցուէր նաև իբրեւ «լԱմանորայ աստուած) 
և Նաւասարդ ամսուն {գարնան եղանակին) տօնակատարռլ֊ 
թիւն կ՚ընէին։

— «Արամազդայ գլխաւոր մենեանն ի Հայս եր յամուրն Անի* ի Դա- 
րանադեաց գաւառի Բարձր Հայոց, մօտ յ՚Երիզա:»

— «Ի Մծխիթայ քաղաքի զ՛ամպրոպային պատկերն Արամազդայ որ 
կայր մեկուսի ի քաղաքին զետոյն նզօրի (Կուր գետ) ընդ մեջ ան
ցանելով, զոր սովոր եին երկրպագել այգուն այգուն ի տանեաց 
իւրաքանչիւր, զի նանդեպ նոցա երեւեր, իսկ թե ոք զոնել կամեր* 
անցեալ ընդ գետն* առաջի մենենիցն զոներ»: {Մեհեանին դուրսը, 
հրապարակին վրայ կանգնած էր շա նթ ա ձիդ Ար ամազդի (Հպատա
կն ր ըյ> վարձան ը)։

— «Ինչպես Յունաց Ջեւսի, այնպես ալ Հայոց Արամազդայ նուիր-
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ուած եւ անոր «եռաց վրայ նանգՏած եր Հայկական Արծիւը» (Ա- 
ւհան),

(Պ՚սրսկսւկան Ahura Ւ\տ*ձՅ՜յէ (ՕրրՈՅշԺ) մասէն' հաւատա
լիքներ .— Վփց հրհչտակապետներ կը ներկայացնէին անոր գա
հին վեց սիւները։ Ա" ա ր գկա յ էն գերագոյն առաքինութեանց աստ
ուածային ցոլքն էին անոնք։ կ^ահէն աջ կողմը կեցածները արու 
էին և. կը ներկայացնէին բարեկամ եցող ութ իւն ը (Տիր), գերագոյն 
ճշմարտութիւնը (Մ ի^ր} և- բարեսիրական ուժը (Վրսհագն}։ էգ 
հրե շտակապետն ե ր ը կը կենային ձախ կողմ ը և. կը ներկայացնէին 
սուրբ բարեպաշտութիւնը (Անահիտ} նուիրականութիւնը (Ն***նէ} 
և. անմահութիւնը (Աստղիկ}։

(կային շորս վայրեր^ որոնք սուրբ և. սիրելի էին Ahura 
համար» 1) կրակի մեհեան ը' իր սրբազան կրակով» 2)

Տունը կամ ընտան իքը իր սիրով և ե ր եխան ե րով» 3) ՀորԷԸ. ո I1 
մշակուած է» 4) հ]ոպան ու շոր հողը Ը. շաէևն և. կը ^րեն
և ճահիճը զոր կր շորցնևն^ մշակելի գարձնևլու համար։}

ԱՍՏՂԻԿ

— Դուստրը Արամ ազգի (Աստղիկ և. Տիր քոյբ-եղբայբ են}։
— Մ այր' որ ծնած է աստուածնե ր (ծնած է լոյսն ու խաւարը^ 

բարին ու շարը}։
_ Մայր ստեղծագործ և. կենսատու և. ուժեղ։ Աշխարհի վրայ

կեանքը ստեղծեց իր մարմինին։
_ Ա ար գոց և. կեն գան ին ե ր ու մէջ սեռային ցանկութ իւն ա բ թ ըն-

ըընող աստուածուհի։ Աերլքն ու սաղմը իրմէ կը կազմաւոր- 
ուին երկրագունդին վրայ։

— կեանքը շրջան կ* ըն է կէտէ մը» լսյդ- կէտէն կը սկսի կեանքը 
և շրՏ_էԱն ընելով կուգայ ու կը վերջանա յ նոյն կէտ ին վրայ 
ճ- կ1 ըլլայ մահ։ Աստղիկ այղ կէտն է։

— Աստղիկ նստած է լոյս ի և. խաւարի բաժնուած կէտ ին երկու 
կողմը» լոյս ին կողմը կեանքն է^ խաւարին կողմը' մահը։ — 
Հետեւաբար' նաեւ կեանք փճացնող^ մահ տուող դիցուհի։

— Ամուսնական կեանք շի ճան շն ար ան։—- Մայրն է ցանկու
թեանց։— Տարփուհի աստ ուածնե ր ու , մ ասնաւո րապէս 1Լա-
հա գնջ,։

_ կոյս աստուածուհ ի' երբեք շէ պարտուած սէրէն։
— Ծնած է յոյսէն (էնջսլէս Տէր)։ Տարփուհին է Տ է ր էն։ որմէ

մ էշս։ կը հալածուէ։
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— Եը հա ր ուածէ ամէն ան ոն ք ? որ իրեն ու իր օրէնքներուն 
չեն հնազանդիր ։

— էսա^1գարէ մարդոց միտքը (կը դարձնէ լուսնոտ}։
— Ւր սէաքը մասնաւորապէս ուղղուած է իր դէմ մեղանչող կա֊ 

նանց ։ — Արի ւնարբու է Աստղիկը։
— Ե’ անձնաւո ր է լու֊

սինը։— [քան կու 
գա յ աստղե րու 
(լուսն ի) մէջ։

— Կը սիրէ լոգանքը 
մ աքուր և. վճիտ 
ջուրերու մէջ (և. 
լուսնի ցոլացու֊ 
մը' ջուրերուն •Լը-
Րայ)>

— *Լյստած է սեւ ձիու 

մը վր ա յ (Ւ աւա ֊ 
ր ը} ։ — կը թափառ.ի 
վա յ ր են ո ւ թ ե ան

մէջ։
--- խնամակալ' ան մը-

շակ դա շտ ե ր ո ւ և. 
վայրի կենդանի֊ 
նե րու։ Որս որդու֊ 
հի (եղնիկ որսա֊ 
ցող} աստուածնև֊ 
րու մէջ։

— Լո յս ով զգեստա֊
ւո ր ուած ։ — Անմահ Ե՚ԼԻԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
և անփռփոխևլի, է’1' Քանդակած արձանին աո_ջե..

— Պարուհի ի մը նման գունագեղ հագուստներով պճնուած ? կր 
ցուցադրէ իր մերկ կուրծքը և կանացի ձեւեր ը։

--- Եր նուիրական ծաղիկն է վարդը։

— կիանգնած է Ար ամ ազդի և. Ահրիմանի մէջտեղը^ բա րիին և չա - 
րին յ լոյսին Լւ իւալարին , կեանքին և. մահուան միջեւ։ Եր
բեմն կ9 ան ցն ի Ահրիմանի {չարին} կողմը։— Կը ղրկէ համ աճա֊ 
րակ և. մահ' մարգոց և կենդանիներու։

— Աստուածուհի սերւային մերձեցումիդ ծնիչ և արարիչ^ ծնըն֊ 
դական ուժը բնութեան և. մայր ամբողջ կենդանական աշէսա ր֊ 
հի։— Այլեւ մայր' որմէ ծնան աստուածները^ ինչպէս նաեւ
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լոյսը և. խաւարը, կեանքը և. մահը, բարին ու չարը:

— Աստղիկին գլխաւոր մեհեանը կը գտնուէր յԱչտխատ {ՀՀարօն}։ 
Ա* եհեան ը կը կոչուէր ՀԼԱենեա կ (ննջասենեակ} Հ ա հագն ի՛)՜) , վասն 
զՒ Ը ստ ա ո֊ա սպե լն ե ր ու , Աստղիկ տարփուհին էր գիւցազն 1Լա<- 
հա դնի։ Տ արօնի մօտ կայ Աստղն ա բե ր գն ? կամ Աստղկան բերգն , 
(Ասղնբերգ), որուն հւսմար կ՚ըսեն թէ Աստղիկ ին ք շինած է 
{^Լծրջը կո չուե գ ա ւ Աոկաց թերդ, Մ ՀՀ* յ արեւելեան կողմ ը)։

— ք^նչպէս միւս աստուածն ե ր ը, Աստղիկն ալ աթոռներ ունէր
լերանց վրայ։

— Հեշտանքի աստուածուհիդ • • «Աստւլքւկ ՎփոՎությււնն արւեայ փա
խեր» (երբ կը տիրէ ք ր ի ս տ ոն է ո ւ թ իւն ը} ։

— ՕԼԻշթար» ի նմ ան Աս տղիկն ալ կապ ունէ ր յետ մ ահու կեան
քին ։ հինուած Էր աղեղով 1ւ նետով, որոնցմով մահկանա- 
ցուներուն կը ղրկէր մահը։

ՏԻՐ

— Ստեղծագործութիւն Արամազգի։— էոյսէն ծնած ? կամ լոյսի 
մէջ ծնած (ինչպէս Աստղիկ}։ ^անձնաւորէր արեւը (Արա- 
մազգի ^սչքը}։

'— Ամենատես արեւը (Տիր} ^ԼԼ^ԼՈէԼ Ւր բնակարանէն , կ1ա նցնի
աշխարհի վրայէն և. կ՚երթայ Արամազգի պալատը տևղեկա- 
ցընելու աշխարհի և. մարգոց գործերը։ Արամազգի հետ կը 
Հ**կէ մարգոց Արտերուն և գործերուն վրայ։

_ մաման ակ ի աստուած , վերակացու ժաման ա կի շարժման, չա
փաւորումին և. գա ս աւո ր ում ին ։

— Շունչ է, հոգի և զգացում։
_ իր ջերմութեամբ (ար եւ ի} սերմն ու սաղմը կը ծլին, կը կեր

պաւորուին, այլեւ ծառերը կը ծաղկին ու պտուղները կը հա
սուննան» եըդել կուտա յ թռչուններուն։ Ա արգոց Արտերուն 
կը ներշնչէ սէր, երգ ու բանաստեղծութիւն։ Աստուած քա
ղաքակրթութեան և. մշակոյթի։ ք^միշկ (արևւի զօրութեամբ} 
վէ բ քե ր ու և. հ իւան գութ եան ց ։ Աստուած գուշակութ և ան և.
մարգարէութեան։ Արամազգի գպ ի ր • դ՛պիր մեհե՜նական դի~ 
լան ի ։  Աստուած երգի, երաժշտութեան 1ւ բանաստեղծու
թեան։— Պաշտպան արուեստի և. գպրութեանց։ Արամազգի 
գրիչ ծ. անոր մա ր գա ր էն ։

_ կը գրէ պատե ր ազմ ական երգեր, պատերազմի ատեն և յաղ
թանակէն ետք երգելու համար։

— *1,ստած է ճերմակ ձիու մ ը վրայ (ցևրևկուան լոյսը}։
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— Անբաժան են իրմէ բն ա բն ու աղեղը։
— Աստուած հովուական կեանքէ կը հսկէ հ օտերու վրայ։ 

Հաճոյբ էր իրեն համար բաղայքներու հ իմևա րկութ իւն ը» այս 
պարագային նախ Տիրի խորհուրդին կը դիմէինք որովհետեւ 
առաջին հ ի լքնա բա ր ը ան կը զետեղէ ր մասնաւոր հոգածութեամբ։

— ԸլԼաԼո1Լ աեւ-աստուած , կը կռուի ու կը սպաննէ խաւարը 
անձնաւորող վիչապը (մոյսխհ յաղթանակը խաւարին գէմ^։

— իէգեստաւո ր ում ը' ոսկեգոյն։

— Եք գրած բանաստեղծ ութ իւննե բ ը կ*երգէր ու կը նուագէր 
բն ա ր ին վրայ։

— Երազացոյց՝ երազ ըն գ հան ? ե րազառա բ։— Տիրի մեհեան ը 
պատգամատ եղի մ ըն էր հաւանաբար ? վասնզի երազներու մեկ֊ 
նիչ մ ըն էր ան ։

— Տիրի խ որհրգանշանը' առիւծ ։— Անոր համար նուիրական էր 
արծուառիւծը (ցրյքքյո)} առիւծի մարմնով և արծ իլի գլխով ու 
թելերովդ կռնակը ծածկուած փետուրներով։ Ա*ագիլնևրը եր
կար ^որոնցմէ ոսկի կը թափի։ Արծուառիւծները լեռներու վրայ 
կը չինեն իրենց բո յնե ր ը։ Ա*արգիկ կը փնտռեն այգ բո յնե ր ը' 
ոսկին առնելու համար ։

— ու ի րական էին իրեն համար նաեւ բազէն ? ագռաւը ? օձը ՝ 
մուկը՝— եզնիկը գուշակութեան և մարգարէութեան խոր֊ 
հըրգան իշ՝ իսկ մարախն ու կարապը երգի և. երաժշտութեան ։

ԱՆԱՀԻՏ
— Դուստր Արամազդի ։

— երկրի աստուածուհի) բուն իսկ մայր հողը՝ իր մայրական՛ 
բեղմնաւո րութ ևամ բ և. պտղատու զօրութեամբ։

— Աստուածուհի ջոլրի և բուսականութեան ։
— Ակր ո[յմէ երկրի վրայ կը հոսին բոլոր գետերը։ իր ջուրե- 

րով ա րգաս աւո րութ իւն կը բերէ հողին։— •Լերակացու անձ
րեւի) խաղաղ ու նաւարկելի ջուրե րու։

— Աստուածուհի հունձբի՝ աճումի !ւ առատութեան ։— իրմով բո
լոր արու սերմերը կ՝ըլլան մաբուր ? ՈՂ.Տ. առողջ։_ կը
մաբրէ կանանց արգանդը։

— Այրևրու համար ամուսնութեան ? ծնունդի 1ւ ընտանեկան 
կեանբի ա ս տ ուած ուհ ի ։

— ^աւակ ս պաս ող կիները իրենց ցաւե ր ու պա հուն կք աղ օթեն Ա֊ 
նահիտին։— Անվտանգ աշխարհ կը բերէ երեխաները։— կաթ 
կուտայ կանանց ստինբներուն։— Տղայբ և. աղջիկներ) ծնելէ 

Հ^/,£ » Կք մնան իր խնամբին ու պաշտպանութեան տակ։ Ա֊
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ն ոն բ մասնաւոր սէր ունէին Անահիտի հանդէպ։
Էյն ամ ակա լ ւանդներու^ որոնք անոր կը դիմէին բժշկուե
լու համար։

Աստուածուհի շնոբհբի և. վայելչութեան։ — էնք կը մար մնա֊ 
ւորէ դեղե ցկութ իւնն ու աճում ը բնութեան ՚քէջ>
Սիրոյ զդա բումը ն եր շն ջել կուտայ իրեն հաճելի թուողնե֊ 
բուն։— Ո1֊ դարձեալ, սիրոյ զդա բումը կ* արծարծէ աստուած֊

ներու և. մ աբդոբ մ իջել և ույդ զօրութեամբ կ՝ ՒրՒ՚է ա չՒ ար֊
հին,

Անահիտ 1ւ Մի^ր վ1ոյր-ն՜ղբայր են ? այլեւ կին-ամուսին։ է/ը 
բնակին միասին։

«Մեծն Անանիտ' որով կայ ու կենդանութիւն կրե երկիրս Հայոց:» 
«Մայր աւքենայն զգաստութեանց»:
^Իլխուն կը կրէ ոսկիէ թադ մը և կը հա գնի ոսկիով բան ո ւած 
զգեստներ։

Տիտրլոսները Ոսկեմայր Հ Ոսկեծին Ոոկևհատ։
իր կառբին լծուած են շորս նժոյգներ որոնբ, Արամազդէն 
ստեղծուած , կը ներկա յա բն են Հովը^ ամպերը, անձրեւը և. 
անձրեւախառն կա րկո ւտ ը։

Անահիտի թռջուններն են աղաւնին և կարապը։— թոյսերու 
մէջ՝ վարդն ու մ րտենին։— Ո ր են կը պատկան ին ընտանի կեն֊ 
դա նինե ր ը, մասնաւորաբար այծը։
Ի պատիւ Անահիտի, *Լ,աւասարդ ամսուն մեծ ուրա խութ իւն֊ 
ներ կը սա ր քշէ ին , խնծիղներով ու կա բալան բով։ «Պսակս (ծա
ղիկն երու) եւ թաւ ոստս ծաււոց նուերս տարցին թագնին Անախտա
կան պատկերին» (արձան ին} ։

Եկեղեաբ գաւառ.ը (Երէզ կամ Երիզա) կը կոջուէր (էԱնահտա֊ 
կան գաւառ}) ։— ՅԵրիգաւանի (Եկեղեաբ գաւառի} ^‘ա]լ գետոյ 
քով եւ մօտ յԵփրատ, Մեծ ու Փոքր Հայոց միջոց (Անահտական 
գաւառ}))։ Ա* եհեանն ե ր ու ,բով կար ընդարձակ մարգագետին , 
ուր կ՚արածէին նուի րական երինջները։ Ասոնբ ճակատները 
ջահաձեւ կը խարանէինք որպէսզի օտա՛րներ ջմօտեն՚ան'։

Տարին երկու անդամ ? գարնան և աշնան ? տօնակատարու֊ 
թիւննևր ի փառս Անահիտի (դարնան՝ սերմը ցանելու ատեն, 
աշնան՝ հունձքը և. բևրբը ներս առն ե լու ժամանակի։
իր մեհեանները՝ Երիզայի, Արմաւիրի, Արտաշատի և. Աշտ ի֊ 
շատի մէջ։ Հքոփաբ աշխարհի մէկ լեռն ալ կը ճանջբուի իբր
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«.Աթոռ Անահտայն ։— Անձե՜ւացեաց գալառ.^ւ մ էջ ‘}՝ւււրբնւսւյ ^,ս“" 
րի մեհեան ը ն ուի ր ուած էր Անահիտին։

— իր տօնակատարութեան' պատերազմը դադար կ* տունէ ր* բոլոր 
զէն բե ր ը և. երկաթէ ամաններն ու գործիբները կղպան բ ի տակ 
կ* առն է ին ♦ սէր և. խաղաղութիւն կ' իջնէր ե ր կ ր ի վրայ։ — Այլև 
մեծ խարոյկ մ ը կը վառ. է ին և. անոր մէջ կը ձգէ ին վայրի և. 
ընտանի կենգանիներ և ամէն տեսակ պտուղներ։

— օւՀայոց Անանիտն ե նախատիպ ամենայն ԱնաՏտացՋ ('ի Ըւս յցԼ ր)։

ՆԱՆԷ
---Արամազգի աղջիկը։ — Արամազգի ուղեղէն ծնած կոյս* Արա>~

մազգի գլխէն սպառազէն դուրս ցայտած։
— Աստուած ուհ ի պատերազմ ի։ քԱ ր ատատու պատերազմի և. յաղ

թանակ պարգեւող։— ին բ' առա ջնո րգ բանակին , 11։սյ!] մ ի այն 
պաշտպանողական պատերազմ ին ? թ շն ա միէն յա րձակում կրե
լու պարագային։

— Կը ս{աչս)ս11ւյն Հ պետ ու թ իւն ը արտաբին թ շնամիներէ ։
— խաչապան քա ղա բ ի պա ր իսպներու և. գռն ե ր ու ։
— Ւբր պատերազմ ի աս տուած ուհ ի զգեստաւո րուած է բոցէ չըր֊ 

ջազգեստով, զինուած' կապա րճովդ աղեղով և. մերկացած սու
րով ու վահանով։

— Պէտբ եղած ատեն Արամազգէն կ՚առնէր իր զէն բե ր ը։
— ին բ հնարած և. սորվեցուցած է յաղթանակի տօներուն պա- 

րևրր,
— ք1 Ը զօրութիւնն ու իմ աստութ իւն ը ի յայտ կուգան իբր պաշտ

պան պետութեան և. ընկերային հաս տ ատ ո ւ թ իւնն և ր ու ։— Աջա
կից պետութեան բարգաւաճման։ ^ա^պանէչ հեղինա
կութեանդ արգարութեան և. հանրային հաւաբո յթներ ու մէջ 
կարգ կանոն ի վերա հսկիչ,

֊ Արս,մ ազգի հետ կը նստէր ոճրագործները գատելու 1ւ աշխար- 
հի գործերը կառավարելու համար։

֊ Կը բաջալերէր երկրագործութիւնը և. ճա րտա րապետութ իւն ը։ 
Այլեւ ուսմունբը։— Աստուածուհի գիտութեան 1ւ արուեստի։ — 
Աստուածուհ ի վերացական գիտութեան և. իմաստութեան ։

— Կը հովանաւորէր ակում բներ ըդ ուր կը հաւաբուէին արուես
տագէտներդ թատերագիրներ ք գերասաննևր դ բանաստեղծներ 
և. ա ր հեստաւո րն ե ր ։
*իաջա լե ր ող ու խնամակալ կանանց ձեռա րուևստն ևր ու։ Կէլսյ— 
ցծլէր բնակարանները կանանց սորվեցնելու համար առտն ին 
գործեր և. ընտանեկան օրէնբներ։ — Մա րգիկ և կիներ իրմէ
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էշ սորվէին վարել, ցանել^ հնձել, մանել, հիւսել Լւ կա ր ել։ 
Են բ հնարած էր մանելն ու հիւսելը։— Ե ը սորվեցնէր' տան և. 
ընտանիբի մէջ սէր և. ներդաշնակութիւն պահելու եղանակ֊ 
նե ր ը։

քաջալերող ամուսնական սիրոյ և. ընտանեկան սրբութիւն֊ 
ն ե ր ու ։
*(,ա նէն էր որ առա ջին անգամ ն ուաճե՜ ց և. ընտանեցուր ձին 
մարգոց գո րծածութևան համար։

‘(յանէն կը կարէր ա ստուածն եր ու զգեստները։
Ե' ըսուէր թէ ին ,ը հնարած է սրինգը' տաշելով եղջերուի մը 

ևղք.Ւ,-րէն’ ատով կը նուագէ ր աստուածնե րու առջեւ։
‘(յանէ ի համար նուիրական էին առիւծը, բուն ? օձը, աքա
ղաղը և. ձիթենին։ Աաճա ի։ պատկերացուած է բուի և. օձի հետ ,— 
երկուբն ալ իսորհրգանիշ իմացականութեան և. ձիթեն ի ի ՛ճիլ֊ 
զով' նշան խաղաղութեան ։ Ցուլեր զոհ կը բերէին իրեն։ 
Պարսից Պասարգատ մայրաբաղաբին մէջ կա ր ‘(յանէ ի մեհեա
նց, ուր կը պսակուէին թագաւորները։

ՄԻ2.Ր
Արամազդի զաւակը։— ա տ ու ե լո ւ և. փառաբանելու արժանի' 
ինչպէս ես) ? ըսած է հայր Ա բամազգ , երբ ստեղծած է Մի^րը* 
Աստուած կրակի, մ ասնաւորապէս բոցավառ, կրակի։
Աստ ուածնե ր ու մէջ՝ ա րուեստագէտ և. կառուցանող։— է
շինած փառաւոր պալատները, որոնց մէջ կը բնակին աստ
ուածն ե ր ը ։
Աստուած աշխատանբի։— ^աչտպան գործաւորներու և եր֊ 
կրագո րծնե ր ու ։— ‘(յանէ ի հետ ա րհեստնե ր կ՛ ուսուցանէ մար
գոց և. կ ին և ր ու ։
Եը ներկայացուի իբրեւ մօրուսաւոր և կորովի մարգ մը, իր 
մուր՛ճով կանգնած սալին վ>ով, հագած գործաւորի շապիկ և. 
կապած կաշիէ գոգնոց, աջ ուսը մերկ' թեւն ի վար։ Ջեռբի 
մուրճը նշան է յառաջգիմ ութե ան և ազնուացում ի։ Այլեւ 
նշան' բազա բա կան ի ր աւուն բն ե ր ո ւ 1ւ օրինապահութեան։ 
Աուրճով կը հաստատէ իրաւունբը Լւ սահմանը մարգոց։
Կր կառուցանէ կա մուրջներ ։

օ ր ին ական ա ցն է ամուսն ու թի,նր,
Աարգիկ կ՚երդնուն էքիհրի անունով։ Երգման բանաձեւը' «ի 
Մինր մեծ աստուած երդուեալ եմ»:— Պաշտպան դաշնադիրնե
րու, ուխտերու Լւ հաւատա րմութ եա նց,
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— Նենգութեանց վըէժխնգիր աստուած ։— «Վասն նսււասարա- 
թաշխ առատութեան եւ անաչառ մատակարարութեան: Չիք նմա 
նենգութիւն եւ անիմաստութիւն:»

— Բրեն հետ կը բնակէր իր կ ին ը Անահիտ։ հարբենար գինի ով ։ 
֊-Իրն ու ի բա կան թռչունն էր ադռ.աւը} 2ի կը ն ուիրէին ու կը

զոհաբերէ ին Միհրին։

— Երբ քուրմերը երկու, փայտեր իրար տփելով կրակ առաջ կ ը
Բերէին 1 ((աստուած (Միհր) մեր մէջ երեւցաւ)) կ՚ըսէին։_
Երր բոցավառ. կրակը կը ճարճատէր * կ' ըսէ ին թէ <լՄ իհր կր 
խնգաքտՀ*), Կրակի բոգերուն մէջ կր բնակի բարին աստ ու ած 
Միհր , ծուխի մէջ՝ չա ր աստուածը (Ահ'ր իման)։— (Հքուխը կը 
փորձէ բոցավառ կրակը մարել}։

'— Միհր հրաբուխի աստուած և. (ք^րխղի) հանքերը վառող։
— Ա իհր միջնորդ.' աստուածներու և. մարդոց միջեւ։ ^9աղօթէին 

Միհրիդ որ բարեխօսէ ա ս տ ուածն ե ր ուն իրենց մեղքերու թո
ղութեան համար։

— Միհր պաշտպան' բնակութիւն հաստատողներու և. հողը մաք
րող մշակողներու։

Յոյները կ9 ըսէ ին Միհրի տօնին Պարս իկնևրը և Հայերը
գինովնալու աստիճան կը խմեն և. հրապա րակով կը պարեն 
իբրեւ Բարեկենդանդ իբրեւ տօն բարեկամութեան և յիշատակ 
յաղթութեանց ։

— (հՊ>ո րս իկներ ըդ Հայերը և Փոքր Ասիոյ ժողովուրդն ե ր ր կը
հաստատեն դ թէ Միթրա (Մի^ր) աստուածը ս պանն ուած և ե- 
րեք օրէն մեռեալներէն յարութիւն առած է։ Մարտ Չճիգի֊ 
ւ^րր քուրմերը կը հսկէին անոր գերեզմանին վրայ։ Մթու
թեան մէջ բա րձրաձայն կ9 ողբային և. յանկարծ դ ամէն կողմ է 
լոյս եր կը շողային և. քուրմը կ* աւետէր.— ((Ուրախ եղէք՝ ո~ վ 
հաւատա ցետ լն ե ր դ ձեր աստուած ը (Միհր) յարութիւն առաւ, 
անոր մահրդ ցաւերն ու չա ր չա ր ան քն եր ը մեզի փրկութիւն 
բերին։)) Միթրա ծնած էր Դծկտ 25ին (անոր ծնունդը^ մահը 
և յարութիւնը այնքան նման են Յիսուսի պատմ ու թ եան) ։)) 
(Կրօնք* Բաղդ* Ֆերանեան, եջ 228):

֊ Միթր ա յ ի ծէսեբու ն մէջ կար հաղորդութեան նման ա ր ա րո- 
ղութիւն. ժողովուրդը հաց և գինի կ9 առն է ր (մեղքերու քա֊
ւութ եան համար)։ (Նոյն, եջ 403):

(") Հեթանոսական այս շրջանքն ւքնացած պիտի ըլլայ <կրակր կը խնւլայ» 
բացատրութիւնը, զոր մ՛այրս կը զ֊ործածքր ամ՛քն անՀլամ1, երբ ւլիւրավառ. բան 
մր նեաքր կրակին մ՛էջ: Է,
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Վ.Ա1ԱԴՆ
— ւ^ււ ւյսւղն և. աստուած ։
— Աստուածներու մէջ ամէնէն շատ մարդոց մօտիկ, մարդիկ 

հասկցող^ զի ինքն ալ ունէր մարդոց թ և ր ութ իւնն եր ը։
— Ա'եծ պատերազմիկ, յա^ող որսորդ։
— Արչ աւող Արիականներու ազգային աստուած ? հայ բե՜ն իրէն 

դուրս մղուող պատերազմներուն օգնող։— Ապաւէն թագա֊ 
ւո րն ե ր ու յաղթութեան։

— կը սպաննէր վիշապր ? որպէսզի աղբիւրնե բու և գետերու ջու-֊ 
բերը առատ հոսին։

— {Հարիրը ա ր գի լո ղ , ի ր </ ողովուր դի թ շն ամ ին ե ր ուն դէմ պատնէշ։
— {Հափազանց շատ ուտ ող-խմող և տռփոտ սիրող։
— կ ը ներկայացուի իբրեւ միջին հասակով և ահռելի ուժով 

մա րդ մը։
— Ընդհան րապէս հեզահամբոյր և. բարեացակամ , յաճախ' կա֊ 

տ աղօ ր էն վա յրենի իր թշն ամիներուն դէմ ։
— Կը մորթը առիւծի մը, զո բ ինք սպաննած է։
— Պատերազմի ատեն կը ներկայանար իբրեւ պետ և. առաջնորդ, 

կանգնած' կա որին մէջ՝ որուն լծուած էին երկու (կարմիր} 
ձիեր։ ]*ն րն էր պատերազմի աստուած ը։

— «"Րաշութիւն նասցե ձեզ ի քաշն Վանագներ (Տրգ“՚աի խօսքը)։
— 'Լա հագն ին կուտային վիշապարաղ (օձասպան) տիտղոսը։
— Գողթան երգիչները՝ կ'ըսէ խորենացի, վիշապներու հետ Վա֊ 

հագն ի կռուիլն ու յա ղթևլն ալ կը պատմէ ին «.Երկնէր երկին 
և ևրկիրմր րսելէ վերջ>

— Ահա և պատմական ն կա ր ագր ութ իւն ը Վրսհա գնի յա յտն ու֊ 
թեան •

— Երկներ երկին եւ երկիր,
Երկներ եւ ծիրանի ծով,
Երկն ի ծովուն ունեւ։ զ՚կարլքրուկ եղեգնիկն,
Ընդ եղեգնեան փող ծուխ ելաներ,
Եւ ի թոցոյն պատանեկիկ լքի վազեր,
Նա նուր ներ ուներ.
Ապա թե թոցոյն ուներ ւքուրուս 
Եւ աչկունքն եին արեգակունք; 3

եՂԻԱ ԳԱՍՊևՐեԱՆ

ԻՆՉՊԷՍ ԿԸ ԳՐԷՐ ԵՂԻԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
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ԿԵՆաԼԴՐԱԿԱՆ ՆՕԹԵՐ է/ԼԻԱ ԳԱՕՊԱՐԵԱՆԵ

Եղիա 9*ասսլաբէրան ծնած է՜ Զմշ՜կածադի Միատ ու-ն դիւ֊ղը, 189*2 ի աշ
նան’. Փոքր տարիքին, ծնողքին հե՜տ կը դաղ թ՜են Հա լէպ, ուր կը յաճ ախէ — եւ 

կ աւարտէ — Աղդա յ ին Վարժ՜արանը։ Պատանեկան շ՜րջանին առանձնապէս հա

կում' ցոյց կոււոայ դրականութ՜եան ե՜լ առաւելապէս նկարչութ՜ե՜ան։ Հազ՜իւ ա- 

ւարտած նախակրթ՜արանը, ծնողքին հետ կը մեկնի Եդիպտոս, ուր կը դբ֊աղի 

ցուցատախտակներ դրելու կամ' դծելու աշ խատան քով՜։
Եդիպտահայ դրական թ՜ե՜ր թ՜ի մ' ը մ է ջ, առաջին անդամն ըլլա լուէ կը 

հրատարակուի իր մէկ քեր թ՜ուած ը 1Լրծ ին-փր իջ ծածկանունով, խմ բադրութ՜եան 

կորլւՐԷ դնահատական ծանօթ՜ութ՜եամբ։
Եարճ ժ՜ամտնակով՜ Եդիպաոս մնալէ վե՛րջ, Եղիա կը մեկնի Ամերիկա, 

ուր նախապէս հաստատուած էր իր եղբայրը Յարութ՜իւն։ Այնտե՜ղ՜, իր եղ՜բօ

րը աջակցութ՜եամ'բ կը յա՜ճախէ Պ ոս թ՜ընի իՒանդարանի Գեդ՜արուեստից Վարմա- 

րանը եւ կը հանդիսանայ մէկը յաջորլադոյն աշ՜ակերտներէն։ Մ աւարտէ դաս- 

ընթ՜ացքը դրամական մրցանակով։ Այղ֊ դրամով Եղ՜իա կը ւՐեկնի Փարիզ՜ եւ 

հոնկէ Հալէպ, ուր կ' ապրէին իր ծնողքը։ Ե ը հաստատուի Պէյրութ-, ուր կը 

բանայ իր առաջին արուեստանոցը, կը նկարէ արեւելեան դէւՐքեր, տէրվիշնե- 
րու, 'Յիւրտերու, բեռնա կի րնե րու դիմանկարներ եւ միաժ՜ամանակ կը դրէ իր 

առաջին դրաման — փա լի լա2/1
Պ էյրութ՜ կը մնայ ւՐինչեւ 7525 ել ասրս ծ՜նող՜քին հետ կը ւէերադառնայ 

Ամերիկ ա, ուր, այս անդամ, միեւնոյն Գեդ՜ա րուեստ ից Վյսրժ՜ արանին ւՐ է ջ կ ու

սանի արձանադործութ՜ իւն։ Այս շ՜րջանին ((Հայրենիքն Ամսադրին մէջ կը հրա

տարակէ իր թ՜ատրերդութեանց շ՜արքը — ^ալ|1Լա> Շաւքիըաւք, փարեր աո_աջ, 
Մու.$ աւքէւո քՆ, ((^ըզ-ւքեզ ԱւլկԷ՜կները», Սէրը յարլԹական, Տրրլատ, Այն գ.իշեր, 
Երուսարլէւքի ւքէջ, Աշակերտները, Ամուսինը, Երեւանի մ* էշ, ՄաըԹա, Աեր զըլ- 
խուն եկածը եւ Սափօ; Եը դրէ նաեւ բանաստեղծ ութ իւննե ր։

Եղիա, այս անդամ եւս Գեղա րուեստ ից Վարժ՜արանէն կը ստանայ 1500 
տոլար, իբրել մ՛րցանակ արձանադործու թեան։ Այղ֊ դրամ՛ով, 1928ին նոր էն կը 
մեկնի Փարիղ, ուր կը նկարէ, բնականէն , Նոթ՜ր Տամը, Սէնի կամուրջը դի շ՜եր 

ժ՜ամ տնակ, դա չտան կա րնե ր ել դիմ անկարներ, տա լով անոնց իրենց տեղական 

դոյներն ու նկարադիրը։
Ւբրեւ դրադէտ-արուեստադէտ Եղիա եղած է միշ՜տ ինքնամփոփ եւ, ա- 

"֊անց իւառնուելու կեանքի վաղքին, տարած է իր նկարչական եւ դրական աշ՜

խատանքները։

Մեռաւ Ամերիկա 1949ին, նոր տարուան նախօրեակին, Գեկտ» 31 ին՝.

ԻՕՍքԻՆ ՃԻՇԴԸ
Ֆրանսական Օեղտփ ոխութեան ղէէքրլերկն (],ոպ1,ա[ւ[՛է[՛ , որ 

հռչակ հաներ իր ահա բե կջական - յեղափ ո խ ա կան գործ ունէ ու-֊ 
թեամբ^ 28 Օգոստոս 1192 ին ((Մ ոն ի թ է օ ր՚Հ) ի մ էջ հ րա տար ա կա ծ 
իր մէկ նամակով կը բացատրէր, թէ ինջո՚լ. մ ե րժաձ էր բազմիլ 
Օգոստոս 17ի դատարանին մէջ, որ կը զատէր իր թշնամիները։ 
— «Մերժեցի, կ'ըսէր ան, որովհետեւ չեմ կրնա։" դատաւորը ըլլալ 
անոնց, որոնց նակարւակորդը եղած եի: Պարտաւոր եի յիշել, որ եթե, 
անոնք հայրենիքի թշնամիներն եին, եին նաեւ իմ բացայայտ թշնա
միներս:!)
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ԻՐԱՆԱ1Ս.Յ ՕՐԱՑՈՅՑ֊ՏՕՆԱՑՈՅՑՆԵՐԸ

Գրեց ԳԱՒԻԹ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

էյ ր ևս ուն տար!ւներ^ւց էւ վևր ամէն տաըուայ ‘Լյր,յ եմբևր և 
^ևկտևմբևր ամիսներինԹէհրա նՒ 4 ա յկէԱ կան հրապարակը ողող֊ 
■ւում է զանազան ձեւի^ գո յն ի ու ծաւալի պատի օրացոյց-տօ֊ 
նացոյցնևրով» սրանք ընղհանուր գծերով նման լինելով
տա ր բե րւում են մ ի այն թերթիկների երկրորդ էջերի բովան գա֊ 
կութեամբ^ որ իրականում կազմ ում է օրացոյցի ամենից ար֊ 
ԺԷ^քլաւոր մ ա ս ը որովհետեւ որոշ Հափով ընթերցանութեան և. 
իյոր հրգածութեան նիւթ է տալիս ընթերցողին և կրթիէ մի բան 

ուն ի մ ԷՀԷը։
Այս ընդհանուր և ամ փոփ բն ո ր ո շռ ւմ - գն ա հա տ ա կան ի ց յե

տոյ, ես ուզում եմ անդրադառնալ առաջին էջի ողբերգական 
բն ո յթթ, որ հետեւեա լն է» —

^էու^ այնտեղ կարող է վ} համրել 165/^^ աւելի տ օնևր, չը- 
հաչուած Հ(1ւ այլոց^ները, որոնցից հազիւ 20—25 տօն ուղղակի 
բխում են Աւետաբանից և. աոնչութ իւն ունին 'ք^բիստոսի կեան
քին և մահուան հետ։ Ա" օտաւո ր տպէս 20 տօներ եւս յատկացուած 
են մեր աղգայ ին-կրօնական սուրբեր ին և մշակոյթի գործիչնե
րին' թարգմանիչներին ու մատենագիր հա յ ր ա պետն ե ր ին , մինչ 
դժբախտաբար միայն 3 տօներ բիյած են մեր վերջին գարու 
պատմ ութ իւն ից , ինչպէս բիւրաւոր նահատակների, Հանրապե
տութեան հաստատման և. Փետրուարեան Ապստամբութեան տօ- 
նևրը։ Անացևա լ 120 ի ց աւելի տ օն ևր ը վերաբերում են յոյն , հււո- 
մայեցի, քաղդէացի, ասորի, հ ր ե տ յ և. եգիպտա ց ի (ՀԱ ուր բ»ե ր ^(*) ։ 
Եւ դժբախտաբար , այս տիպի սուրբեր լեցրել են օրացոյց-տօ֊ 
նացոյցնևրի ուրբաթ և չս րեքշաբթ ի օրերից բացի միւս բոլոր 

օրերը։
Համոզուելու համար, խնգրում եմ համբերատար կերպով 

կարդալ հետեւեա լ անունները* —
((Արբոցն 1յ~ եգրովւանո ս ի , Ալե քս ան գր ո ս ի , Ա՚ելիտոս ի , ՚}-ե- 

մեգրևայ , Վյս ս իլ ի , Ա ո լլի ան ո ս ի , վունկիանոսի, Անգրոնիկոսի, 
Օդսինգիոսի, կ ուււնե լիոս ի , Աարութայի, Ա ո վ։ ոն ի ա յ ի» և հա
րիւրաւոր նմանների, որոնց ո՛վ լինելը ե ինչպէ'ս սրբանալը

(") Աոսրբ բառը սյիսփ կեբցնեյ ոջ Թ՜Է ներկայ, այլ ղ֊արեյւ առաջոսայ ըմբրռ- 
նոսմով, որովհետև։, ԱԹԷ՜ ւլարեբ առաջ քարայր մտնող եւ, անաշխատ Օաց ոստող 
ես աղօԹող կրօնասոր-ճգնաոորբ սոսբբ Էր էյամ՚արսոոմ', ներկայ ըմբռնոսմուԼ, նա 
քյամ՚արոոոմ' է առնու.աղն ձրիակեր, մ՛ակաբոյծ կամ՛ ւլասալիք, բայց երբե՛ք
սոսբբ: Գ. Փ.
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ո'չ տօնացոյց կազմ ողը գիտէ՝ ո' չ էլ կա ր գա ց ողը , ո' չ քահանան 
գիտէ և. ո'չ էլ հաւատացեալ ժողովուրդը» բայց դարերից ի վեր 
սրանք փա թա թ ուած են սերունդներ ի շլին ք ին ու հասել են մին- 
չեւ մեր օրերը։

Ո®ւմ սրտին են խօսում կամ այնտեղ նուազագոյն չափով 
գոնէ յարգանքի զգացում են արթնացնում վե ր ո յ ի շեա լ անուն
ները։ Ապահովաբար ոչ

էքւ հիմա հարց է ծագում ? թէ ի*նչ օգուտ կա յ ա յս ա- 
նունների յիշատակման մէջ և ի^նչ կը վնասի հայ մողովուրգը՝ 
եթէ) գոնէ իր աշխարհիկ Օրացոյց-տօնացոյցներից ջնջուեն այս 
(Լսուր ր՜))ե ր ը ու նրանց տեղը յատկացուի մեր օրերի իրական 
սուր բեր ին յ— մեր ազատագրութ հան ու՛ մեր մշակոյթի իսկական 
հեր ո սն ե ր ին , որոնք ըստ ամենայնի արժանի են եթէ ոչ սուրբ 
կոչուելու՝ առնուազն ժողովրդի յարգանքն ու սէրը վայելելու՝ 
նրա կողմից լիովին ճանչցուելու և երբեք չմ ոռա ցուե լու ։

Էս ասացի աշխարհիկ, ո ր ովհետեւ եկեղե ցական ս ուր բեր ը 
կարող են մնալ եկեղեցական տօնացոյցի մէջ և. յիշելի լ եկեղեցու 
մէջ տարին մի անգամ՝ թէկուզ չճանչցուին մ չ կա ր գա ց ողն և ր ի 
և ո'չ էլ լսողների կողմից։ Այս սուր բեր ի սրբութեան հանգա- 
մ անքր և տօն ե լի ու թ եան իր աւուն քը տ ր ուած է Եկեղեցական Գե֊ 
րագոյն է] ո բ հո ւր գն եր ի կամ Տիեզերական լՒ ո ղո վնե ր ի կողմից՝ 
հետևւա բա ր ոչ ոք ի րաւազօ ր է որեւէ փոփոխութ իւն մտցնել 
նրանց մէջ։

Տանկութ իւնս է որ գոյութիւն ունենա յ գերազանցապէս 
աշխարհիկ մի օ ր ա ց ո յ ց ֊ տ օն ա ցո յ ց ? ո ր ի նպատակը լինի վերջին 
մէկուկէս գարու մեր կեանքը՝ իր բոլոր մարզերով՝ դէպքերով 
ու գէմքերով՝ պարբերաբար տալ նոր սերունդներին։

կ^անք այժմ օ ր ա ց ո յ ց֊ տօն ա ցո յ ցն եր ի զաւեշտական կողմ ին։
Այն երանելի ժամանակներում (այսինքն առաջին աշխար

համարտից առաջխ երբ հայ կեանքը ընթանում էր իր բնակա
նոն ուղինե ր ով՝ երբ ազգային ու կրօնական հ իԺևա ր կու թ իւն- 
նեբը վարում էին ժողովրդի բոլոր գործերը և ուղղութիւն էին 
տալիս մեր հասարակական ձեռնարկներին և. երբ՝ վերջապէս՝ 
անտիրութիւն գոյութ իւն չունէր 1ւ ամէն ոք ճանաչում էր իր 
պարտքն ու իրաւունքը՝ բոլոր ձեռնարկների օրա-
ցոյցներն էլ են թարկւում էին ա զգա յ ին ֊կր օն ական իշխանու- 
թիւնների հակակշռ ին ։ Ո*֊րիշ խօս քով՝ օրացոյցը անհատական 
շահի աղբիւր չէր համարւում և. հրատարակւում էր միայն էջ֊ 
միածնի կաթողիկոսութեան 1ւ կ. Պոլսի ու է ր ուս աղէ մ ի Պատ- 
ր իարքութ իւններ ի կողմից։ Պարզ ու ամփոփ գրքոյկներ էին 
դրանք՝ աւանգութեամր հասած սուբբերի յիշատակումովը բա-
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լական ա ցած ։ Էքւ տօները յատուկ է էն միայն ա յն դէմ քհ ր ին , //— 
րոնg անունը յ իշատակուած է եկեղեցական տ օն ւս g ո յ g ում ։

Իսկ այժմ) շնորհիւ անտիրութեան 1ւ ազգա յ ին-կր օն ական 
հեղինակութեան բացակայութեան, իւրաքանջիւ ր օրացոյց-տօ — 
նա ցոյց կազմողը, իր հայեցողութեամբ, ինջքան կարող է և. 
ցանկանում է, եբկաբացնում է տօնելիների անունները։ Իբրեւ 
ամեն ա ցայտուն ու ծիծաղելի նմոյշներ, յիշատակում եմ միայն 
երեք տօն» —

Ա) Տեառնընդառաջի տօն:— Ամէն մի քրի ստոնեայ գիտէ, 
որ այս տօնի գե՜րակատար ներն են էքանուկ Աիսուսը, Ա իմէոն 
<7 եր ունին, էքարիամն ու Աովսէփը։ Հետեւաբար, պէտք էր որ 
տօնուէին այս ջորս անունները միայն։ Բայց որովհետեւ հայ 
ժողովուրդը, էսյդ֊ °բԸ՝ է1 բ տնում կամ հարեւաններ ի ՞»ետ մ իա֊ 
սին փողս ցում կամ եկեղեցու բակում փսքրիկ հրավառութիւն էլ 
է ունենում , այս պարագան օգտագո րծ ուե լ է օ ը ա g ո յ ց-տ օն ա g ո յ g 
կազմողների կողմից, ո բ ռն ք , կաթողիկոսի կամ եկեղեցական 
համագումարի մը իրաւասութիւնը երեւակայելով իրենց անձի 
վրա J, յանգգնում են նոր Տօնելիներ աւե լացնե լ իսկական տէ բե
րի չարքին։ Այս ղէպքս*-^ նրանք տօնելի են յայտարարել բո
լոր ւայն անունները, որոնց մէջ նուր բառը կամ fir տառե ր ը գո
յութիւն ունին և. կամ ուղղակի կապ ունին կրակի հետ։

Այս տրամաբանութեամբ, $ ե արւն ըն գա րւա ջի տօնին տօնելի 

յայտարարուած են Հրայր, Հրահատ, Հրաէ, Հր։"էո։-հՒ,
Հրան ուշ, Հուրիկ, Հրանգ, կայծակ , Փայլակ, կայծուհի, Փայ
լածու, Փայ լիկ, Հրասուն և. սրանց նման անունները։

կապ, սակայն, յիշեալ անունների 1ւ Տեառնընդառաջի

մ Ւ1ևւ * * *
Բ) Վարդավառի տօն:— Եթէ ջեմ սխալւում , այս տօնի դե֊ 

րակատա ր ներր 2 — 3 հոգի են, բայց տօնելի են յայտարարուած 
Վարդանուշ, Վարդուհի, Վա ր գի թ ե ր , Վարդ֊Պատրիկ, Վառվա֊ 
Ո.Է, Ս իրվարգ, Լուսվարդ, Ալվարգ, Պայծառ, Վարդդէս , Վար֊ 
գազար, Վարդերես , Վարդխաթուն, \յուարդ, Վարդե վան, խար
վարդ անունները և. սրանց նմանները։

Նսբից եոյն հարցում ը»— ի^նջ կապ ունին վերոյիչեալ ա- 
ր tu կան և. իգական անունները Վարդավառի հետ» » »

Գ) Վերափոխման 1Լ Աստուածածնայ տօն:— Աա արդէն գը- 
լուիյ-դործոց է»— Այս տօնի առիթով տօնելի են յայտարարուած 
մի օրացոյցում 34, ՒսԿ. իւսում 43 անուններ, կարծէք մ ր ր g— 
ման ել ա ծ ւՒնԷՒն Ւր ար հետ։ Ել ո րպէ սււի զաւեշտի պատկերը 
կա տա ր ե ա լ ւՒնՒ, տա լիս եմ այդ անունները։ քցն դրում եմ կա ր- 
դա լ համ բե ր ու թ եամ բ և. ջջղայնանալ։
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Այսպէս, տօնելէ են յայտարարուած [քար էամ ? Մ ա բ է , 
Աայրանուչ, Ս՛արդար էտ ? Տէրու^է, իսկուհէ, Տենչալէ, Արբու֊ 
հէ^ Աաքրուհէ , թ ադուհէ , Պերճուհէ, Ազաւն է , է րանուհէ , Ա֊ 
րուսեակ, Արչալսյս, Երանեակ, Լուս էկ, Լուս Ւն, Լ ուսապայծառ , 
Լուսաբեր , Լուսվտ րգ , Լուսարփի , Ա իրար,ի ի , Արփի, Արփ թե է, 
Լուսամայր , Արեգակ , Արեգ, Արեւիկ, Նազելի, Նազիկ, Նազե֊ 
“ե ի , Դշխուհի, Եշխտնոլհի, Ազնիւ, Անթառամ , Դեղանուշ, Դե- 
ղևցիկ, Եր ջանիկ, Կ ուս ինէ, Հերգինէ անունները, որոնց ան֊ 
տեղի ու ծիծաղելի ընտրութիւնը անպայման պէտք է ունենա յ 
մեզի անծան օթ մի պատճառ, այլապէս անըմբռնելի է նրանց 
կապը Աստուածամօր հետ։ Նարեկացին անգամ այսքան ստորո
գելիներ չի տուել Ա, կոյսին։

•Լերոյիշեալ երեք ցայտուն օրինակներից զատ կան նաեւ 
շատ ուրիշներ, որոնց յիշատակումը զանց եմ առնում ։ Եկեղե
ցական տօնևրին փակցուած վևրոյիշևալ յաւե լոււքնե ր ը չեն եղևլ 
ո՛չ եկեղեցական ընգհ. մաղուքների և ո՛չ Եկեղեցու պետի կող- 

,սյ1 ա ր Գ Ւ ‘-ն ք ^ն °րացոյց-աօնացոյց կազմողների երեւա
կայութեան, նախասիրութեան և երբեմն էլ ,,. քահանայի հետ 
կայացրած հա մ աձա յն ո ւ թ եան , որովհետեւ նիւթապէս օգտւում
են քահանաները, այցելելով և օրհնելով բոլորի տուները։

Եւ իբրեւ վերջին օրինակ' քԱաչվերացի տօնին տօնելի նը֊ 
շանակուած են Խաչիկը, Խաչատուրը և... Աէհանը։ Առաջին եր
կու անունները շատ հասկանա լի են, իսկ քէէհան ը որեւէ կերպով 
չկարենալով կապել Խաչվերացի հետ, որոշեցի տեսնել օրացոյց֊ 
ների տօների գաս ալո րութ իւն ը օրացոյց հ ր ատ ա ր ա կողն ե ր ին տ ը- 
լող տ ի ր ա ց ու - ուս ուց իչ և լաւ դե րա ս ան Արմենա կ Ահ ա ր ո նետն էն ։ 
իմ հարցումէս թէ' ((խնդրում եմ ասէք էնձ ,— Ո*էհանը է՚^նչ ա֊ 
ո. ըն չութ էւն ունէ է] աչվե ր ա ցի հև տ)) յ Արմ ենա Ւր սովորական 
ժպ էտը գէմքին, բայց մի քիչ ճն չուած , ուսերը շարժեց և. կա
տակախառն ձեւով պատասխանեց»— ((ԼԼԷհանն էլ հայ կնո^ ա֊ 
նուն է՝ պարոն Դ»աւէթ, և ևս յէչևցէ, որպէսզէ նրանք էլ ու֊ 
րախանան։ իսկ թէ էնչո*ւ խաչվերաց է օրն եմ դրել, դրել եմ, 
ո րովհետեւ այդ օրուայ անունները շատ քէջ է էն , այնտեղ յար֊ 
մ ար գտայ)) » » »

Այս ցայտուն օրէնակէց յետոյ՝ այլեւս պարզ է թէ էնչ֊ 
պէ՛ս և էնչ աղբէւրէց ծագում են առել տօներ է ((պոչ))երը։

Բայց մ էն չեւ ե* ր բ այս զաւեչտը, մ էն չեւ ե* ր բ չոյել այս 
կամ այն տէկնո^ փ ա ռա ս է ր ու թ էւն ը , նրանց անունը կապելով 
Ա* ար էամ Աստուածամօր անուան, կամ Ա»էհանը' խաչվերաց էն։

Ուրեմն, էբրե ւ ամփոփում •— Օտար և. անհարազատ կրօ֊ 
նա կան անուններով ծանրաբեռնուած օրացոյց տօնացոյցները
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վաղուց է որ հետաքրքրական ջեն մեր ժողովրդի համ ար։ քՒո՚ղ 
այդ տիպի օրացոյց-տօնացոյցները իրենց (Լս ուր բե ր ով')') մնան ե- 
կեղեցու շրջանակում և. տօնուին ցարդ ըն գունուած կարգով։

Սայց միաժամանակ պէտք է ունենալ նաեւ աշ|սարքւ|ւկ Օ- 
րացոյց-ՑօնացՈ]ց առաւելապէս ո ջ- կր օն ական բովան դակութ եամ բ 
և. մ իայն մեր ա զգա յ ին-կրօն ական սուրբերի յ իշատակութեամբ — 
Լուսաւոր իջ և. իր սերունդը^ Վ^արգանանք 1ւ Վ^ահանեանքդ էյս֊ 
կեդարու մատենագիրները^ Սարեգործ ու ՜Շինող Հայրապետնև- 
րԸ) Նարևկացին 1 Շնորհալին ու նման սրբակրօն մատենագիր- 
ներըւ եւայլն։

Եթէ ոջ-հայկական ու ոջ-պատմական (Լս ուր բե ր ի)) և. ան
տեղի (ՏԼտօնե լի^նե ր ի յապաւումովը խնայուած տեղը լեցուի մեր 
ազատագրական շարժման համար սրտու^յ ւքտքաէ ու ՃԽքէ-քոկ ծառա
յած մեր արժէքաւոր դո րծ իշներ ի (որոնց թիւը տարուայ օրերի 
թուից աւելի շատ ք) , ինջպէս նաեւ մեր հերոսական գոյամար
տի ճանապարհին զոհուած թանկագին նա] մարդկանց անուննե- 
րոֆլ ու կեն սագրութ իւնն ե ր ովը դ ինջպէս նաեւ պատմական ան ց- 
քե ր ի նկա րագր ութ իւննե ր ովնլ ու նկ ա րնե ր ովը մ են բ կ’ ունենան ք 
գերազանցապէս արդիականդ հետաքրքրական և. երկար ապրող 
մի օրացոյց 1— մի Օ րացոյց' որը կարելի է հաճոյքով կարդալ 1ւ 
աւելի մեծ հաճոյքով յանձնարարել ուրիշներին , մ ի օրացոյց' 
որը ամէն մի հայր կարող է ո րպէս պատմութեան համառոօտ 
ուղեցոյց ծառայեցնել իր զաւկի կամ թոռան համար։

Սիրում եմ հաւատալդ որ մեր ներկայ առաջադրանքը 

կ՚արժանանայ իրանահայ է^որԼո1Լ[,ԳՒ մանաւանդ օրացոյց-տօ- 
նացոյց կազմողների լուրջ ուշադրութեան և. որովհևտեւ այս 
տարուայ համար այլեւս ուշ էդ գոնէ 1956/' ընթացքում աշխա
տելովդ 1957^ կը տան մեզ մեր պատկերացրած աշխարհիկ օ- 
ր ա ցո յ ց ը դ ո ր ը պիտանի կը լինի ամէն մ ի հայ ընտանիքի։

Թենրան, 1955

ԻՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԳԱՒԻԹ ՓԱՓԱԶԵԱՆ

*ղՀ՝-Հ-
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ՈՒՇԱԳՐԱՒ ՒՈՍՏՈԿ_ԱՆՈՒԹհՒՆ

^ոլսոյ (Լ^ամանւսկ^) Օ րա թե բ թ ը անցեալ հրա֊
տարակեր և վերջացոլց յօգուածաշարք մը 1926ին , Աթ ա թի,ր֊ 
քի կեանքին դէմ ի թ թ իհատականնե ր ու կողմ է նիւթուածդ բայց 
գո րծ ողու թ են էն առավ երեւան հանուած և. ձախողած մահափորձի 
մասինՀ*')։ Աօգուածագր ին ո վ ԸԼԼաԼը չհասկցուեցաւ» թայՅ յայտ*^ 
նօրէն անցքերուն իրազեկ թուրք մ ըն է, !1ս^1 յօգուածաշա ր քն 
ալ թուրքերէնէ թ ա րգմ անութ իւն մը։ կաբեւոբը^ այսուհան
դերձդ հեղինակին ո վ եղած ըէէաԷԸ ) այԼ ա, ո[* ^^ոլ1,'^քԸ 
հրատարակուեցաւ թ ուր քիո յ թրքական պատկան իշխա
նութեանց գիտութեամբ և. թոյլտուութեամբ։ չթոյլատրուելիք 
բան մը չէ անշուշտ նման յօգուածաշա բ ք-յուշագր ութ իւն մը^ 
իր ամբողջութեան մէջ։ Թոյլատրուած ըլլալու գծով հականն ու հե
տաքրքրականը' այդ յուշագրութեան մեջ տեղ գտած հրապարակային 
խոստովանութիւնն ե Ապրիլ 11/24ի Մեծ Ոճիրին, որուն ամըողջ մեղ
քը, խարանող ու ցասկոտ տողերով, Իթթիճատին վիզը կը փաթթե 
յօդուածագիրը: Հր ապա բ ակով և. անվարան կը բանաձեւէ ան այգ 
մե > իբրեւ ]ւ թ թ իհատ ի գործած հակապետական !ւ հա
կամարդկային աններելի մէկ ոճիրը։

Հրապարակային այդ ի։ ո ս տ ովան ու թ եան Թուրք |ւ11( մեջ կա- 
Տարուած ըլլալու իրողութեան նկատումով է) որ ստորեւ նոյնու
թեամբ տեղ կուտան ,ր յօ դուած աչա ր յւի այդ հատուած ին և իբրեւ 
թրքական նաԱՏաՏՈւմ կը յանձնեն յյ զա յն պատմ ութեան դատաս
տան ին ւ

«... Ողբերգութիւնը կատարեալ ընելու նամար, յիշենք նաեւ 
ընդհանուր պատերազմի տարիներուն զանգուածային տեղանանու- 
թիւնները, տարագրութիւններն ու նալածանքները, ինչպես նաեւ ժո
ղովուրդի մը մտաւորական ընտրանիին ձերբակալումն ու վախճանը 
այնքան եղերական պայմաններու տակ,— անմեղ ու անդատապարտ 
մարդոց վերապանուած այնքան կսկծալի վաիւնանը:

«Շարժանկարի ժապաւենի մը պես կը տողանցեն պատմութեան

(*) Ւնջւղէս կը փշափ, այրլ Մահափորձէն ետքն էր որ ԻզՄիրի «ՒսԹիք. 
լալ» կոջուած դատարանին առջեւ, դատուեցան եւ Մա^ուան դատապարտուելէ 
վերջ 1}րւււս|արակով կախաղան վանուեցան ՒԹԹիկատի երրեւհփ երեւելիներէն եւ, 
հայաջինջ Մեծ Եղեռնի հեղինակներէն իրէշածին ՏոքԱ. Նազրւքր, ճափիւո ւղէյը, 
իսւքայիլ ճաՄւղոլաԹր, 'Ւարա *ք*էւքսղր եւ, ուրիշներ:
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ալքերուն առջեւ այս ցաւալի դրուագները, որով, նախապես տրուած 
ու ծրագրուած նրանանգի մը նամաձայն, 11 Ապրիլ 1915ին եւ այլ 
թուականներու մեջ, նասարակ ոճրագործներու նման կը ձերբակալ
ուէին նայ մտաւորականութեան պատկառելի ներկայացուցիչները, ու
սուցիչներ, գրագետներ, բանաստեղծներ, նրապարակագիրներ, բժիշկ
ներ, օրագրողներ, ինչպես Բիւզանդ Քեչեան, Կոմիտաս Վարդապետ, 
Տոքթ. Տաղաւարեան, Գրիգոր Զօնրապ, Ռուբեն Սեւակ, Վարուժան, 
Զարդարեան, Ատոմ Եարնանեան, Արտաշես Յարութիւնեան, Գեղամ 
Բարսեղեան, Վարդգես, Տիրան Քելեկեան, Հրաչեայ Սուրենեան, 
եւայլն, առանց ճաշուելու գաւառի մտաւորականութիւնը եւ յառա- 
ջաղեմ ժողովուրդը, որոնք ծաղկեցուցեր եին իրենց բնակած տեղերը 
իրենց պարկեշտութեամբ, ստեղծագործ ոգիով, աշխատասիրութեամբ 
եւ ուզեր եին լոյս մը սփռել նասարակաց աշխատանքին մեջ:

«Այւսշի, Չանղըրըի բանտերը կը յորդէին այսպիսի ձերբակալ- 
եալներով, որոնցմե շատեր անդարձ կը բաժնուէին ու սեւ շղարշ մը 
կ՛իջներ այս ողբերգութեան վրայ:»

ւԼՀւս^ւսւն հատու ա յս հաստատում ը աւե լո րդ կը դա րձն է 
հայկական ամ էն մեկնութիւնդ ըսուածի տարողութեաե մասին է 
քյականը ըսուածն է ե. ոչ թէ ըսուածի մասին ըսուևլի,ըը, մա- 
նաւանդ որ Աեծ հղէւո՚ն ի պատասխանատուներուն մասին իր ը- 
ոելի՚ըըդ Հայը ըսած Է չսւ՜տ չատռնց։

ՏԻԿՆԱՅՔ ԱՆՈՒԱՆԻ 1ԱՅՈՑ 11«ՐԾ

ՁՈՒԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆԵԱՆ՝— Արծ րունեաց դուստր և Ա ամ իկոն֊ 
հանց մայր։ Աայր մըդ որ, փ արպեցիին իւոստովանութեամբ յ 
կծրտիչ մ ըն էդ դաստիարակ ու կին միանգամայն։ Հմայեակը 
և Վշահան ր, իր ո ր դ ին եր ը ? ին ք նուի րե ց մեր պատմութեան ։ 
թրծեց զանոնք։ Ոչ միայն արիւն ու միս, ա յ լ 1ւ ոգի ու շունչ 
տուաւ անոնց։ Առանց իրենդ որ սքանչելատիպ հայ մայրը եղաւ ? 
Հայոց պատմութիւնը Աամիկոնեան Հմայեակն ու Վշահանը չէ ր 
կրնար ունենալ ոչ թէ իբրծւ մարմնեղէն գոյութիւնդ այլ իր֊ 
րեւ խռովքդ խոյանք ու ցեղային թաւի։ Ին ք էր որ իր չորս 
զաւակները ըրած էր (Լուիտապան^։ Ջուիկի 1ւ քոլիկներու 
չունչն էր որ կերտեց Ա* տ մ իկոն ետննե ր ու պատմական ուխտը՛- 
«Քաջութեամբ մեռցուք ի վերայ աշխարնիս մեր եւ ի վերայ ազ
գիս մ՛եր, զի մի տեսցեն աչք մեր կոխան ոտից պղծալից լեալ զսըր- 
բարանս մեր»:
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յ ՊԱՐՏԻԶԱԿԻ !
ԱԱԵՐԻԿԵԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ Վ.ԱՐԺԱՐԱՆԸ

(ՅՈԻՇԵՐ ՈՒ ԼԱՒ ՕՐԵՐԷՆ)

լ
Կարելի ջէ' յՒւ.^Լ Պարտիզակը և. ա նմ իջապէ ս չմտ/սբերևլ 

նաեւ. այդ. պատուական ԳելՂե Ամ ծրիկեան քեսրձրադո յն Վրս րժա- 
լյան ը։

Կարելի չէ խօսիլ առաջինի ան ցեա լին մասին և այդ անց
եալին մէջ իրեն արժանի դիր,րխե Հը՚՚՚յ չնստեցնել երկրո րդը։

Այնքա ն անխզելի է մէկը միւս էն։ ք]ւ ա յնպէ ս ղիբսւր 
կ* ամ բողջա ցնեն երկուքը միասին։

Երբ 40—45 տարիներ առաջ^ այդ վարժարանի նստարան֊ *
նե ր ո ւն վրայ կ*երկնցնէինք մեր հասակնե՜րը^ հոգեբանութիւն

դասաւանդող մեր ուսուցիչը Տոքթ» Աովսէփ Տէր Ատեւիանեան
Կը բացատրէր մեղի ՀՀգաղավւարն ե ր ու զուդորդութեա ն^) կամ յա
ջորդականութեան ինջ ըլլալը։ Կը բացատրէր զուարճալի օրի
նակներով և. իր համով-հոտով կա տա կ ա խ օս ո ւ թ իւն ը կը վերջա-

ցընէր Պարտ իզակց իներուն ծանօթ առածով»— Հ^իւնը յ^^է^ փա-
տը քովդ դիր, մարդը յ ի շէ' վարդը ք^վդ դիր»։

«.Գաղափարներու զուդո րդութեան?) կամ շղթայաւորման 
այս միեւնոյն եղանակով է ? որ Պարտիզակը միտք բերողը ? չ^ի 
կրնար անմիջապէս չմտաբերել նաեւ Աարձրադոյն Վրսրժարանը։
Այս երկուքը — գիւղն ու դպրոցբ — միասին չհիմնուեցան, Ըայց 
տ ասնամ հակն ե ր ով մ իաս ին ապրե՜ցան և միասին ալ մեռան, ա- 
ւա՜ղ^ ու անցան պատմ ութեան ։

ԵՐԿՈՒ ԳԻՐՑԵՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

Պարտիզակի մասին ունինք երկու ա րժէ քաւո ր հր ատա ր ւս- 
կութիւններ ,— առաջինը' ^րիդոր Մխալեանի «Պարտիզակն ու 
Պ ա ր տ ի զւսկց ին (1938) ե. ե րկրո ր դը' ր ջան կա րն ե ր Պ ա ր տ իզակ 
գիւղին» (1950) , դրուած' *Լե ր ա պա տ ո ւե լի Անդրան իկ Ա» Պետիկ- 
եանի կողմէ ։ է}րկուքն ալ յիչատակարանն են պատմական դիլղի 
մԸ, որ ջկայ այսօր։

Մէկը' պատմագր ութիւնն է^ կամ անոր պատմու
թեան ընդհանուր պատկերացումը' դէպքերով, դէմքերով և. այ
լազան դր ուադն ե ր ով։ Մի ւսը' առաւե լապէս հեղինակին յուչեբն 
են ու ապրումնե ր ը դարձեալ Պարտիզա կին կա պուած դէպքե րու
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Պարտիզակի նամայնապատկերը»— Աջին' մաս մլւ Հին Գերեզմանատունն եւ ( 
Վարժարանին շենքերը» աւելի վեր]

և. դէմ^երու յ իշատակութ իւնն ե ր ով դ վերլուծումևերով և. շահե-
կան դրուագներու արձանագրութեամբդ զուարթախոհ

գրջ[> մ ը Ղ:[յրէւ1^Ը. ^.Բ. կր^՚ն իրենց վրայ և. կը ներկայանան ըն-
թե ր ցողին գրական կառոյցով մըդ րնգհան րապէս։

Երկու հրատա րակութ եան ց ■րէ չ ալ^ հեղինակներ ր աեղ տ ը- 
լած են անշուշտ քՀա րձ րագո յն Վյս րժա ր ան ին , քանի որ կրթ ա- 
կան այգ հ ի մնա ր կու թ իւն ը անքակտելի մէկ մասը գարձած էր 
Պարտի զա կի կե ան ք ին ու պատմութեան։ հ]օսած են անոր անց
եալին ? անոր ունեցած գերին և անոր ներքին կեանքին մասին։ 
ւԼե ր • Ա* Պետ իկեան ի գ-իր^ը ման աւան գ հետաքրքրական գոյնե- 
րով կը ներկայացնէ այգ կեանքը և կ*ընէ անոր հետ կապուած 
բազմաթիւ անձեբու և բազմատեսակ պատահարներու յիշատա- 
կութ իւն ը։

Բարձրագոյն Վրս րժա ր ան ը դ ս ակտ յն ։ եղած է հիմնարկութիւն 
մԲ) ոԲ արժանի է աւելի լայն պատկերացման։ Արժանի է յա
տուկ և ընդլայնուած յ իշատակութ եան ։ ք]չ միայն այն պատճա
ռովդ որ հայեցի առողջ կրթութեամբ թրծած է բազմահազար ե- 
րիտասարգներ , այլեւ այն իրողութեամբդ որ ատենօք Թուր-
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տունէն եւ գիւղին մուտքը’ Իսկելեի նամբուն վրա].— Ջախին' ծայրը, Բարձրագոյն
աւելի վերը' Ս. Մինասի բլուրը:

^ւ՚ոյ մէջ գործած և. հայ ժողովուրդին ծարւայած օտար վարժա—. 
րաննհրու չսւրք['^ չւյւնհւյալ ան իր մրցակիցը իբրեւ ճայկական 
օճախ եւ իբրեւ մթնոլորտ, իբրեւ ոգեղեն կաււուցուածք:

ՈՒՐԻ՞Շ ԷՐ ՀՐԱՊՈՅՐԸ ՊԱՐՏԻԶԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ

Զեմ ուզեր նսեմացնել այժմ անգոյ ամ երիկեան մ իւս 
վարժարաններուն արժէքը 1ւ անոնց մատուցած ծարւայութիւն - 
ները կր թ ական - գա ս տ իա րա կչա կան տեսակէտով։ Ոլ չեմ ժխտեր դ 
որ ընգհան րապէս ^այ աշակերտութիւն ունեցած ս,յգ վարժա
րանն եր էն ոմանյր^ իրենց կրթական մակարդակովդ գտնուած են 
աւելի բարձր աստիճաններու վրայ։ ա ր տ ի զա կին ը ? սակայն՝ Ւր 
ան մ իջա կան շրջապատ ին բերումով մանաւանդ ունեցած է ու- 
ր ի՜ շ արժանիվ>նհր դուրի"շ շունչ ու բո վան գակո ւթ իւն ? ուր ի" շ հրա- 
պո յ ր և գեղե ցկութ իւն ։ 1^ւրայւստուկ շունչ մը կամ հ րապո յ ր մըդ 
որ կուգար Պարտիզա բազմակողման ի թովչանքը ունեցող այդ.
սրտնչելի գիւղէն ։

Այս բո լո ր ին անփոխարինելի համադրութիւնն է որ մղեց 
զիս նու ի րե լու այս էջերը Պս' րտ իղակի Բա րձրագո յն Վարժարւս—
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ն ին ։ (]ւ մղեց զիս) նաեւ^ տալու իմ արղա ր տուրքս կր թ ական
այգ հիմնարկութեան ) որուն սանր եղայ շարունակաբար հինգ 
տարի (1907 —1912) — ամէնէն խանդավառ, չ[*ջանը պատանեկան 
օրերուս և երազներուս — և. որուն կր պարտիմք դերազանրապէս ? 
այնուհետեւ բոլորած տարիներուս պատմութիւնը^ իբրեւ կեան
քի ելեւէջներ ու ղիմ ակալում? իբրեւ պայքար ու փորձառութիւն։

կրթական ուրիշ յարկի մը տակ եւս պիտի ստանա յՒ ա- 
պահովաբար այն^ ին չ որ ստացայ այս վարժարանին ^էջ^ ուս
ման ու կրթութեան տեսակէտով։ թա յց ? ուր իշ ոչ մէկ օտար վար
ժարան պիտ ի կրն ար մեծցնել ու թրծել զիս հայկական այն նկա
րագրով ու ոգիով) ո [* յաջողեցաւ ընել Պարտիզա ԿՒ ք*ա րձ-
րագոյն վարժարանը) իր կոչմ ան գիտակից խանդակաթ մօր մը 
գերով։

Այս է$_երԸ) հետեւաբար ? պիտի ԸԼԷա*ե ոգեկոչումը այգ 
հիմնարկութեան արժէ քաւոր անցեալին 1ւ պիտի ամփոփեն այն 
բոլոր տարրերն ու գէմքերը^ որոնք նպաստեցին անոր արժե- 
֊ւորման) վերելքին ու համ բաւին նախանձելի անկիւն մը ապա
հովելով անոր մեր ա զգա յ ին - կ ր թ ա կան տա ր եգր ութ եան ց մէջ,

ՊԱՐՏԻԶԱԿԸ եւ իր շունչը
Պարտիզակը ծննդավայրս չէ։ ք^,սյՅ սիրած ու կա ր օտ ցած 

եմ զ ա յն ծնն դավա յ ր իս չափ , ու թերեւս աւելի։

Եբբ պարզ այցելութիւն մը բաւած է շատ ե բուն կապուե- 
լու դեղածիծաղ այգ գիւղին հետ , հնգամեայ բնակութիւն մը 
այնտե՜ղ^ այն ալ խո րապէս տպաւո րուե լու ընդունակ թարմ տա- 
րի^ի մէջ, անխուսափելի կե րպով Պարտիզակցի պիտի դարձնէր 
ոեւէ մէկը։ Պարտիզակը ի' ոչ թէ ծագումով կամ ծնունդովդ այլ 
ծծում ով) իւրացումով։ Էքւ ես մէկն եմ այն հա զա ր աւո րն և թէն ) 
որոնք եղած են մայրախնամ Պարտիզակի որդեգիրները։ *Լ,ոյն- 
քան հարազատ) որքան իր հարազատ զաւակները։ Էքւ նոյնքան 
հպարտ այգ իրողութեամբ , որքան Պ ա ր տ իզակց ին ե ր ը ՝ իրե՛նք։

ր տա ր ած ու թ եամբ 1ւ բն ա կչո ւ թ և ան համր ան քով (9 — 10» 000), 
մ եծ գ իւղա քաղա ք մըն էր Պարտիզակ։ Հ^ուրջ երեքուկէս գար 
առաջ հ իմնուած օրերէն է) որ գիւղ կոչուած է ան և. այդպէս ալ 
կը յ ի շո ւ ի մ ինչեւ այսօր աւան գա պահօ ր էն ։ Գիւղաքաղաք մը^ 
սակայնդ իր միաձոյլ հայկական բն ակչութ եամ բ ։ Գիւղաքաղաք 
մը) որ իր րյրիր^ո1Լյ անունովդ հմայքովդ հեղին ակութ եամ բ ու 
մակարդակով) այլեւ հոծ բնակչութեամբ կ' իշխէր' մեծ մասով 
նոյնպէս հայաբնակ ուրիշ գիւղերու վրայ։ Գխ- զա քա ղա ք մ ը ?
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վերջապէս ՝ որ կը կւսւէււււէա րուէր — պետական-վա բչական գետն ի 
վրայ — Հայերէ կազմուած ժողոֆլերով (եխթիար մեճլիսի, մե&լիսթ 
իտարե) և. լք ^ը՝ որ մէկ անգամ միայն՝ մեր օրերուն,
այն է' (էՀիւր ր իէ թ՚Տ)քէն յաջորդած բան ի մը տարիներուն՝ եղաւ 
Հա յ մ[Լ 5 յան ձին հ րապարակագիր Աակոբ Տէր Յակոբեանի (այժմ
Փ1,/րիզ՝ տպարանատէր^}

(*զմ իտ Ւ ձ՞ցին և բաղաբին ճ իշգ գէմը և. Պ ո լս էն' երկա
թուղիով֊ Լորս ժամ և. ապա ն աւակով մէկ ժամ հեռաւո բ ո ւ թ ե ան 
վրայ ? Պարտիզակ՝ ամէնէն աւելի հաւնուած և. փնտռուած գիւղն 
էր ամբողջ \յիկոմիգիոյ գաւառին մէջ։ ք»նչպէս ըսի , հայա
բնակ ուրիշ գիւղեր ալ կային՝ բա յ զ Պարտիզակը՝ իր բազմ ա- 
պիսի առաւև լութ իւննև րուն շնորհիւ ունէր ուրի՞շ ձգողութ իւն 
մը բոլոր Հայ այցելուներուն վրայ։ Հայաբնակ վայր մը Ըէէա-՞

զատ ՝ ունէր տեղագրական լաւ դփրր՝— ծովահա յեա ց տա
րած ութ եա մ ր, հարուստ և. պտղառատ բուսական ութեամբ ՝ ախոր
ժելի կլիմ ա յո վ' ամ առ եզանա կին , հիւր ասէր բնակչութեամբ ՝ 
մտաւորական մ ակա բգակով՝ ^ոլսոյ մերձաւորութեամբ՝ եւլն»։

Այս բոլոր առանձն ա յատկութ և ան ց վերել՝ սակայն՝ Պար
տիզակի վերեւ կը սաւառնէր շունչ մը՝ ոգի մը՝ որ յատուկ էր 
միայն ա' յս գիւղին 1ւ որ Ւր ան մ իջա կան հմայբին ու ջերմու- 
թե ան կ*ենթարկէր գրսեցին։ Այս պատճառով ա լ կարելի չէ բ 
Պարտիզակ երթալ կամ հոն մնալ և. ^ոիրել զայն՝ շկապու ի լ ա- 
նոր ամ բողջ էութեամբ։ ք]ւ կարելի էէ ր Պարտիզակէն հեռանալ 
1ւ մոռնալ զայն՝ մինչեւ անգամ չունենալ վևրագարձի և վե
րատեսութեան կարօտախտը՝ անկախ ստեղծուած անհատական 
կապերէն՝ ծ ան օ թ ու թ իւնն ե բ էն կամ բա րեկամութ իւննե ր էն ։ Պար
տիզակին հետ կապուողը՝ ծանօթներէն ու բա ր եկ ամնե ր էն աւե

լի ՝ էէխլ-,ԼԲ. էԲ փնտռէր՝— կը փնտռէր այսինբն գիւղին հմայբն 
ու հբապոյրը՝ գիւղին ու գիւղացիին աննիւթական՝ անշօշափելի 
գրաւչութիւնը և. զայն ջերմացնող շունչն ու ոգին։

Պատանիներն անգամ՝ ո ր ոն բ հեռաւոր ու մօտաւոր վայ
րերէ կուգային (Բարձրագոյն վարժարան՝ այգ շունչով կը լեց
ուէին՝ այգ հմայբով կը տարուէին և. կը փնտռէին Պարտիզակը

(*) Պոլսոյ եըբեՅնի «է ավրւօշ)) եըդիծա Թ՜եր Թին իււքբադիրը' կրուանդ Թ*ո- 
լայեւսն, ա մնան այ ին արձակուրդի ւքը աո_Թ՜իւ, 3. 8. Յակոբեանի լքիւտիւըուԹեան 
■օրերուն, Պարտիզակ է՜ր այցելած: Վերադարձին, իր տպաւորութիւնն երր ^րա. 
տարակած էր դուարթ յօդուածով՞ ւքը, որան իւորազիրն էր.— «Հայաստան ւքը 
առ.անց Թադաւորի եւ Թադաւոր ւքը (ակնարկը՛* 3. 8. Յակոբեանին^) աււանց Թա_ 
դուխիի»: Արդարեւ, ալքէն այցելու, Հայաստան դացած ըլլալու տւցաւորութեամր 
կը քյերւանար Պարտիզակէն, լքանաւանդ «Հիւրրիէթ» կոջուած իւեդկատակութեան 
երանելի՜ օրերուն...
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նոյն էսկ ամսւրւնային արձակուրդներուն ? երբ գիւղէն հեռանա
լովդ իրենց բնակավայրերը կը վերադառնային։ Էլ ասիկա' հա
կառակ այն իրողութեան, որ անոնց կապը գիւղին հետ այնքան 
մտերմական շէ ր' նախ տար իրի բերումով 1ւ ապա, իբրեւ գիշե
րօթիկներ^ գիւղին ու գիւղացիներուն հետ ոշ-յաճախակի յարա- 
բերութևանց պատճառով։ Այն ու ամենայն իւ դ Պարտիզակը, գի'ւ- 
ղը, շաղա խ ուած էր իրենց էութեան հետ և. դարձած էր անոր 
կենս ական , նո յն իս կ, եթէ կ արելի ըս^[^ կենսաբանական մէկ 
տարրը։

Պարտիզակի համայնապատկերին կեդրոնական մասը 
աւելի մօտեն լուսանկարուած

Այսս1էս էր Պարտիզակը և այսպէս ըլլա լուն համար ալ 
շեմ կրցած մոռնալ զայն մինշեւ ա յս օր ? հակառակ մեր ակա
մայ խզման 43 տարիներուն։

Ել դ եւս առաւել, շեմ կրցած մոռնալ Բարձրագոյն վար
ժարանը^ որ գիւղին հետ եղած էր (էերկորեան մի մարմին՛)՜)։

Գիւղին ու վարժարանին արժեւորումը եղած էր մէկէն 
մ իւս ին փո խան ցուած յատկութեանց փո խագա բձու թ իւն մ ը։ 
ԳիւղԸ) իբրեւ մ իջավայր ներկայացուցած իր առա ւե լու թ իւնն ե- 
րով, նպաստած էր վարժարանի անունին և հմա յքեն ս տ եղե ման • 
վարժարանն ալ արժեւորած էր գիւղը իր գոյութեամբ՝ գորեու-
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նէու^համ բ Լւ համ բաւով։ Իմի ձուլուած այս արժէքներով աէ^ 
գիւղն ու վարժարանը գարձած է ին մէկ անբաժանելի ամ բող* 
ջութ իւն ։

Պարտիզակի գպրոցական կեանյշիս հինգ, տարիները անցան 
գիւղէն աւելի վարժարանին մէջ։ ^ատ բնական բան մը պիտի 
ԸԱար^ հետեւաբար ? որ պարտիզակեան ապրումներուս և. յութե
րուս մեծ մասը կապուած առաւե լա պէս Բարձրագոյն Վար
ժարանին և զայն մարմնաւորող անձեր ուն և իրերուն հետ։

«ՎԱՅԵԼԲԻ ՄԸ ՅԻՇԱՏԱԿԸ ՄԻՇՏ ՎԱՅԵԼՔ ՄԸՆ է»

Հէօհրապի սահմանումովդ և թ է ^էԼ,սյելք.ի Շ յ Ւ 1_ա տ ա Կ. Բ. 
միշտ վայելր մըն է՚ֆ դ ապա ուրեմն պարտիզակեան տարիներուս 
վայելըը այսօր ալ կ'ըմբոշխնեմ միեւնոյն հաճոյրով ու տրա- 
մագրութեամբ։ Էական տարբերութեամբ մըդ սակայն։ Այն' որ 
այսօրուան վայելըիս մէջ ան խ ուս ափե լիօ ր էն տիրական է զգայ
նության այն տարրով որ խռովըն է և. յուղումը։ հյռովրն ու 
յուղում ը ան ցած ֊մ եռած օրերու անկրկնելի ^աղցրութեան դ ա յ լ 
մ ան աւան գ ա յն կսկծ ա լի իրողութեանդ որ այսօր ո չ Պարտի
զակը կայդ ո չ ալ զայն շէնցնող Պարտիզակցինդ ո՛ջ Բարձրա
գոյն Վարժարանը կայդ ո ջ ա լ զայն լեցնող աշակերտութիւնն 
ու ուս ուցջութ իւն ը։ Այս բո լո ր ը ջրացան բռն օրէնդ մ է' կ անգա- 
մէնդ իրենց պարտադրական տուրրը տալով Մեծ Աղեռնին•••

Ո՜ւր էր թէ վերապրած ըլլա յ ին անոնք»»» Վերապրած րէ֊ 
լային և կարենային մեզ ալ վերապրեցնել իրենց երբեմնի գե
ղեցկութեանց հետ արյն մթնոլորտին մէջդ որ յատուկ էր միայն 
Պարտիզակին ու անոր հարազատ որգեգրին' Բարձրագոյն Վար- 
ժա րա նին։

ք<ո՜ տայր ինձ զծուխն ծխանի»*.*

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ

Եօթանասուն և եօթը տարիներ ետ պէտր է երթալ ճշգե- 
լու համար Ամերիկեան Բարձրագոյն Վարժարանին հ իմնագրու- 
թեան թ ո ւական ը։

(էՄանջերու Վարժարանդ կը կոջուէր հաստատութիւնը այն 
պատճառովդ որ հիմնուելէն առաջդ ու նաեւ հիմնուելէն ետյըն 
ալդ հինգ տարիդ գիւղին մէջ բացուած էր արգէն ամերիկեան 
աղջկանց վարժարան մըդ որ 1884/^ փոխագրուեցաւ Ատափա- 
զար 1ւ հոն ալ գործեց մինջեւ 1915, (էՀայուհեաց Վարժարանէ) 
անունով։

Այս վերջինը հիմնուած էր Պարտիզակի մէջդ 1872/»^, 
մերիկացի միսիոնար Միսթրր Փարսընսի և. անձնուէր օրիորգի
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մը' Մի ս Հհարնըմի գործակցութեամբ։ Մ[* • Փարսընս կ՚ունենայ 

եղերական վախճան մը՝ 187 5ին ։ Երբ 2.բ^.ա^ս,յ քարոզ
չական պտոյտէ էր ելած՝ Ը 1 Մանուշակ գիւղին մօտերը՝
կողոպուտ ի շա րժառ ի թով յա րձակում կը կրէ երկու թուրք աւա
զուկներէ և կը սպաննուի տեղն ու տեղը՝ իրեն ընկերացող Հայ- 
բողոքականի մը հետ։

Այս եղերական դէպքին հետեւանքով ալ ք աղջկանց վար
ժարանին գործը կը մնայ միայն Ա* ի ս տ րն ըմ ի ուսերուն վրայ։

Մր՝ Փարսընս ի սպանութենէն երկու տարի ետքը՝ Ամե- 
րիկև ան Մ իս իոն ա րակւսն Հաստատութիւնը նշանակէ նոր
մ իսի ոնար մը՝ յան ձին Մի սթըր ճ * Փիբսի՝ որ Պարտիզակ գա
լով կը լծուի գործի։ Մ էկուկէ ս֊ե ր կու տարի կը տեւեն նախա- 
պատրաստական աշխատանքները Մր* Փիրոի այն ծրագրին՝ որ 
էհ աղջկան ց վարժարանին *բոէԼը բանալ նաեւ մանչերու վար
ժարան մը։ Ուրեմն՝ այգ աշխատան քնե րու աւարտում էն ետք՝ 
Մր* Փիրո կը յաջողի գնել նաեւ մանչերու վարժարանին Հիմը՝ 
1879^(*), կոչևլով զա յն ան ունո վ մը, որ այնուհետեւ կը գառ- 
նայ պաշտօնական յորջորջումը վարժարանին՝ անգլևրէնով ---

քՅՈՒ^ուտ հհցհ Տշհօօ1»
Այսպէս ով ծնունդ կ՚առնէ' հա յև ր էն ով իբրեւ Ո իւ թանա- 

կան ք*ա րձրագո յն Վրսրժարան ճանչցուած Պարտիզա ԿՒ ամ եր իկ~ 
եան կրթական հ իմնա րկութ իւն ը։

Պաշտօնական անունը այս ը լ լա լով հանդերձ՝ սակայն ՝ 
Պա րտ իզակց ինե ր ը՝ խոնարհ դասակարգը մ ա սն աւո ր ա բա ր ՝ Ս*ար- 
ՎՈԼանի դպրոցը կը կոչէին վարժարան ը։

—Տօ մա՜], Մարզթվանի տղաքն են, կը բացագանչէ ին գիւղա
ցի պատանիները՝ երբ վերամուտներուն նաւէն դուրս կ՛ ե լլէ ին ք 
Ե ո կկլէն և կ ամ > երբ կը Հանդիպէ ին մեզի մեր պտոյտներու, ըն
թացքին։

Ուրկէ՛0 այս որակումը՝— մարգ չգիտցաւ բնաւ։ Մէկ են֊ 
թագրութիւն մ ի այն* — Այն' որ հաւանաբար ՝ Մարզուանը՝ իր 
ամերիկեան քոլէճով՝ նկատուած էր ատենօք իբրեւ նախակարա
պետը ամ երիկեան վարժար աններ ուն և որովհետեւ Ոարձր* Վրսր- 
ժարանն ալ ամ ե ր իկեան վարժարան էր, ապա ուրեմն ան եւս 
((.Մ ա ր զո ւան ի դպրոցդ մը կրնար եղած ը լ լա լ։

Հիմնուած ըլլալով 1879^7/ Լւ ւիակուած' 1915/^ աղէտ ին ՝

(*) Թուականի այս ճշդումը կը կատարեմ աջ,րի առաջ ու՛նենալով ԸնԹսւ- 
ցաւարտից ԸնկերակցուԹեան սլարբերաԹերԹ «Պարտիզակ»ի 1913 հոկտեմբերի 
Թիլին մէջ հրատարակուած ազդ մը Թարծրադոյն Վարժարանի մասին: Այց. ազ_. 
դին մէջ կ’րսուի ի միջի այլոց.— «Վարժարանը ունի 34 տարուան դոյուԹիւն 
մր:» Ուրեմն 34ը 1913էն պակսեցնելովդ կ’ունենան,ը 1879 Թուականը:
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Պտրտիզակի Րարձրադոյն Վ՚արէ/արանը ունեցաւ ուրեմն ըն դա Տէ֊ 
ն ը 36 տարուան կեանք մը։

ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ՇԷՆՀԵՐԸ

Ա կզբն ական տարիներու անխուսափելի դժուարութիւնները- 
հարթ ուե լէ և վարժարանը իր մնայուն կաղապարումը ստանալէ 
ետք^ նորահաստատ կրթարանին համբաւը տա ր ած ուե ցաւ նաեւ 
Պարտիզակէն դուրս և աճեցաւ ? խորացաւ տարուէ տարի։ Վ՝ ըպ- 
ր ո ց ը ? 15—16 տարի պարտկուեցաւ հին ու անյարմար գիւղական
շէնքերու մէջ, Հէ*ն Դերեզմանատան մօտերը և, Մր» Փ ի ր *• 
ս ի մեկնումէն ու անոր տեղ նշանակուած Ար» Աոպըրթ Զէյմ- 
պըրսի ժամանումէն 3—4 տարի ետքը միայն փոխադրուեցաւ, 
գիւղին ա ր եւե լա կ ողմ ը } Աիսիս Փտրսընսի Լւ Ա իս ժ)ա րն ըմ ի սե՛
փական ընդարձակ հողամասին վրայ յատկապէս կառուցուած քտ- 
րւայարկ նոր շէն ք ին մէջ, որ կը ներկայացնէր դպրոցի մը հա
մար անհրաժեշտ բո լո ր յա ր մ ա ր ո ւթ իւնն ե ր ը։ Այս Հէնքը, ՈԸ 
Տոքթ* Ա» Զէյմպըրսի առս^արկով կոչուեցաւ Փիրս Հոլ, Ա ր • ճ • 
Փիրսի անունովդ մինչեւ ուրիշ նոր շէն ք ի մ ըն ալ կառուցումը 
ծառա յեց վարժարանի բոլոր կարիքներուն և ունեցաւ դասա
րաններ ննջարաններ) դ ի շև ր օ թ իկ ուսուցիչներու սենեակներ) 
ճաշասրահ) խոհանոց) ըտղնիք) լուացարան) եւ-լն., 1908/^ էր 
որ վեր ջացաւ կառուցում ը Ն|ււնըւք Հոլ^ն, եռայարկ նոր չէն ք 
մը, ուր փոխադրուեցան բոլոր դասարանները և Փ|ւ1*Ա. Հոլ/> գոր
ծածուեցաւ այնուհետեւ միայն իբրեւ ննջարան Լւ ճաշասրահ։

Նյււնլււք Հոլ/ր շինութեան ծախքերը հոգաց ընտանիքը Ա իս 
Ն/ո-նըմ անունով Անգլուհիի մը, որ Րարձր» Վարժարանին կից 
որբանոցին' Ֆավր Պո]Վ Լո\[ ին տե սչուհ ին էր։ Այս ո ր բանո ցն ալ 
հ իմևուած էր խումբ մ ը զուիցևրիացի և անգլիա ց ի հայասէրներու 
ծախքով։ Հյէնքի կառուցման ծախքերուն հետ անոնք ստանձնած 
էին ն աեւ հաստատութեան մատակարարութիւնը, քտն ի որ բո
լոր սաները) կոտորածներէն փ րկուած գ ի շե ր օ թ ի կ որբեր կամ 
չքաւոր աշակերտներ էին և մեծ մասով կը յաճախէին Ոարձր» 
Վա ր ժ ա ր ան ։

Էր ա 3 նև լու համար համ րան քը վարժարանի ըն դա րձակ չըր** 
ջափակին մէջ գտնուող շէնքերուն, յիշեմ նաեւ Չեյմպթրս Հոլ/*, 
երկյարկանի շէնք մը, որուն կառուցման ծախքերը հոգացած 
էին վարժարանին ըն թ ա ցաւա ր տն ե ր ը ։ Շ էն քը կոչուած էր վար
ժարանի տնօրէնին' Տով>թ* Ո'• Ջէյմպըրսի անունով^*}։ Առաջին 
յարկը մ իակտուր սրա հ մըն էր, ուր տեղի կբունեն ա յին հան
դէսներ) դաս ա խօս ութ իւնն ե ր և. այլ հաւաքս յթներ, իսկ գետ-

(*) Ռ. Չէյւ^պըրս, իբրես ՄիսԹըբ Ո՚ոպըրԹ- Չէյւքպրրս եկած էր Պարտի, 
զակ: Փանի ւքր տարի ետքն էր, որ կրԹական ե», լքի սիոն ար ական մւսրզերոս ւքէջ
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նայարկը կը գործածուէր իբրե՜ւ մարզարան 1ւ ընթերցարան։
էլ վերջապէս վարժարանի շրջափակին մէջն էին տէր և.

տիկին Տոժք.թ* Ո** Զէյմպըրսներու բնակարան ը ինջպէս նաեւ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՓԱԿԻՆ ՇԷՆԲԵՐԸ
Ջախեն աջ' Չեյմպըրս Հոլ, քովը' Չեյմպըրս ընտանիքին բնակա

րանը, արւջեւը' Նիւնըմ Հոլ, ասոր առջեւը' Արմենակ եՖենտիին 
տունը, կեդրոնը' Փիրս Հոլ, ապա Ֆավր Պոլդ Հոմ որբանոցը:

բնակարանը անմոռանալի Արմենակ էֆէնտի Տէր Աակոբեանին 
որ կը պաշտօնավարէր վարժարանին մէջ իբրեւ ուսուցիջ^ հիմ֊ 
նագրութեան առաջին օրէնէ**) ։

իր արրլիւնաւոր աշխատանքը նկատի ունենալով., «Աստուածաբանութեան Տոք. 
թոր))ի տիտղոսը կուտար իրեն ամերիկեան այն համալսարանը, ուր ստացած էր 
ան իր կրթութիւնն ու զարգացումը:

(**) Րոլոր այս շէնքևրուն ճարտարապետը կամ խալֆան եղած էր նշա_ 
նաւոր Յու|_ք)աննէ11 Լխլոզկանը — շաււաւիղը’ գերգաստանով. ճարտարապետ 
ընտանիքի մը: Դպրոց տեսած մարգ չէր, քայց ունէր ւիկայեալ ճարտարապետէ 
ւքը ասելի փոբձաո-ական հմտութիւն: Ոփ որ տեսած է իր կարւոսցած շէնքերը, 
մանաւանգ Փիրս Հոլը, զմայլանք միայն ունեցած է անուանի խալփային (յան. 
ղ-էպ: Երկու մանրափէպ այս աո_թիւ.— Երբ Փիրս Հ///_ի պաշտօնական բացումը 
կը կատարուէր, ներկայ գտնուող օտարական մր ^ետաքրքրուած է թէ ո'ր §ա_ 
մալսարանէն ընթացաւարտ մըն է ճարտարապետը: — ի՜նչ- համալսարան, ի՜նչ 
ընթացաւարտ, կը պատասխանուի իրեն, մեր խալֆան աւարտած է Պարտիզակի 
համալսարանը եւ ցոյց (լուտան անոր արտաքնապէս քյամեստ Յոփխսննէս Լիյլոզ. 
եանը: Ո»» միւս մանրավ էպը, զոր կր պատմէր թորգոմ Պատրիարք.֊ Փիրս Հռ^ի 
բացման օրը կ’արտասանուին ուղերձներ: ի միջի այլոց խօսք կր արուի նաեւ 
Յոփխսննէս խալփային, որ բերանը բանալով. կը յայտարարէ.— «էը ներէք, բայց 
իմ տեղս Արմենակ էֆէնտին պիտի խօսի))...

192 -

Fonds A.R.A.M



'111!11111111111111111111111111111111>11!1111!!1 ա1հ1!1:1ր!ա111հ11!ա! 2.Ա8 ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ Ա8Ս0Ր

ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԻՒՆԸ

Արդ, ք*արձրագոյն Վրսրժարանի դո յութ եան եօթ-
նամեակը մանաւանդ բոլորուեցաւ' շէնքերու բալա ր ա ր ութեան 
տեսակէտով ամենալայն պայմաններու մէջ* Այդպէս ով էր որ 
կրցաւ ան ? ամէն տաբի՝ պահել երկու հաբիւրէ աւելի գիշերօ- 
թիկներ և. ասոնց կէս ին չափ ցերեկօթիկներ՝ ամենայն հանդըս- 
տութ ևամբ ։

Այստեղ պէտք է յիշատակեմ , որ թարձրագոյն վարժա- 
րանը, իրեն համաստիճան բոլոր ա յ լ գիշերօթիկ վարժս։ րաննե- 
ր ո ւն ամէնէն աժանն էր իր տարեթոշա ԿՒ սակով։ Ա ին չեւ 1911 
կը վճ'սրոլէր տարեկան 16 օսմ • հնչուն ոսկի՝ բոլոր ծախքերը 
հաշուըւած • 1911/' վերամուտին միայն ։սյււ սակը բարձրացաւ
18 ոսկիի։ 19104՜^ սկսեալ երեքական մէճիտիէ բացառիկ ւէճ ու
րո ւմ մ ըն ա լ Ընևւ սկսան ա յն գիշերօթիկները՝ որո նք Ե-նընղ֊ 
եան և. {Հատկի տասնօ րեա յ արձակուրդները կ* ան ց ըն է ին դպրո
ցին մէջ։ Աակերու այս աժանութեան հետեւան քով *սլ՝ վարժա
րանը դժ ուա ր կը հաւա ս ա ր ակշռէ ր իր պիւտճէն։ թացը կը գոց- 
ուէր միշտ Պորտ միսիոնարական հիմնարկութեան կողմ է։

Ցերեկօթիկները Պ ա ր տ ի զա կ ց ին ե ր էին բնականաբար։ Գի
շերօթիկներն ալ կը ներկայացնէին թու-րքիոյ և արտասահմա նի 
շատ մ ը կողմերէն եկած խայտաբղէտ բազմ ութ իւն մը։ Իսկ 
այս բազմութեան այ լագան ու թ ի' ւն ը մ իայն անվիճ ե լի ա- 
պա ցոյցն էր այն համ բաւին } զո ր Պարտիզակի քՀարձրագոյն Վար
ժարանը շահած էր քիշ մը ամէն տեղ։

Այսպէս , կային աշակերտներ Պոլսէն ՝ թրակիս։յէն և \յի- 
կոմիդիոյ բազմաթիւ գիւղերէն ու քաղաքն եր էն՝ Ա եւ Ծովու և 
կեդրոնական Անատոլուի զանազան շրջաններէն՝ այլեւ Պ ուլկա- 
րիայէն՝ Հապէշիստանէն և Ա ուտ ան էն։ Այս տ ե ս ա կէ տ ս վ' կ ը ն ե ր — 
կայացնէր զօրանոցի մը պատկերը՝ առանց անշուշտ տար իննե
րու մօտաւոր մ իօ ր ինակութ եա ն։ Աշակերտներ' ճՀ}էն մինչեւ 
18—19 տարեկան՝ ա յ լա զան բարքերով՝ ս ո վո ր ութ իւնն ե ր ո վ ՝ 
խառնուած քով՝ դաստիարակութեամբ կամ ընտանեկան կրթու
թեամբ՝ հայախօս կամ թբքախօս՝ խելօք կամ անառակ՝ նորա
վարժ կամ արդէն իսկ կարդացած։ Ասոնց րոէորԸ) սակայն՝ կարճ 
ժամանակի ընթացքին կը վեբածուէին մէկ յայտարարի և. կը 
ներկայացնէին ինքն իր մէջ ներդաշնակ 1լ միատեսակ դաս
տիարակութիւն ստացող ամ բողջութ իւն մ ը։ նորավարժը կը զար
գանար ՝ թրքախօսը կը դառնար հայախօս և. անառակը' խելօք

յարգելխ բա ցառո ւթ իւնն ե ր ով անշուշտ)։ Է)ւ տակաւին կը 
տաշուէին րարքերը ՝ կը միաձուլուէին ս ովո ր ութ իւնն ե ր ը ՝ կ*էա-
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փսխուէին խ արւն ուած քն ե բ ը , ա շակե ր տն ե ր ը կ ր կապուէին իրա
րու եղբայրօբէն ու կը դառնային իրւսրմով ամբողջացող մ և ծ 
ընտանիք մը։

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՄԹՆՈԼՈՐՏԸ

Այս բարեշրջում ին կը նպաստէր վարժարանին տաքուկ , 
առողջ ու հաղորդական մթնոլորտը^ ամէն բանէ և ուրիշ ամէն 
ազդակէ առաջ։ Մթնոլորտ ըսուած ը, արդէն ? որեւէ հաստատու
թեան ՝ նոյն իսկ որեւէ ընտանիքի մէջ^ չի ստ եղծ ու իր ինքն ի֊ 
րեն , կերած տեղը կամ արուեստական կերպով։ Անոր դոյու֊ 
թի.նր զդա լի կը դառնա յ ? երբ հո դե կան ? բա ր ո յական և նոյն իսկ 
նիւթեղէն որոշ տա ր րե ր իրենը դրական ազդեցութեան տակ կը 
պահեն տուե՜ալ շրջապատը» իսՀ այդ֊ տարրերուն մէջ առաջին 
տեղերը կը բռնեն մարդոց կենցաղը, իրարու հանդէպ անոնց 
ունեցած վերաբերումը, ս կղբուն քն ե ր ու և բարոյականի մասին 
անոնց ըմբռնումները , ի ր ե ր ա հա ս կա ց ողո ւթ ե ան ոգին, ստացուած 
դաստիարակութիւնը 1ւ մթնոլորտ ստեղծելու ատակ անձերու 
նկարագիրը' իր այլազան դծերով կամ ա րտ ա յա յ տո ւթ իւնն եր ով,

Պարտիզակի Բա րձրադո յն Վա րժա ր ան ը ունէր առողջ մ րթ- 
նոլորտ ստեղծող այդ բոլոր տարրերը և. հետեւաբար դարձած էր 
ո շ թէ անհրապոյր, պաղ, ջոր ու տափակ գիշերօթիկ դպրոց մը, 
ուր աշակերտը կը ձանձրանայ և կը մտածէ միայն տուն վերա
դառնալու մասին, այլ օճախ մը, տուն մը, որ կը կապէր իրեն 
իր է1" Լ" I' ոտները բազմտթ իւ անտեսանե լի թելերով և փնտռել 
կուտար դպրոցը, ն ո յն ի ս կ մեծ արձակուրդի օրերուն։

Ըսի, որ գիւղն ,ս Լ ,սյս գետն ի վրայ, կ՚ունենար իր ա- 
ռաջն ակարդ դե ր ըր, որովհետեւ հոն ալ կար ուրիշ վայրերու մէջ 
բացակայող իւրայատուկ 1ւ հաղորդական մթնոլորտ մԸ, // ր Ւք 
բնական ե անուղղակի անդրադարձը կ՝ ունենար վարժարանին 
վրայ։ Ըայց, նաեւ այս պարագա յ ին , ուրիշ էր բուն իսկ վար
ժարանին ստեղծածն ու պա^պանած ր իր սեփական յարկին տակ, 
իբրեւ ուշագրաւ յատկան իշը իր ո րակեա լ արժէքին.

Առողջ էր այդ մթնոլորտը, որովհետեւ մաքուր կ ր , Մա
քուր' ոչ միայն բարոյական նշանակութեամբ, այլեւ, մասնա
ւորաբար դալան ական ֊կր օն ական դետն ի վրայ շեշտուած ան
իւ ըտ ր ական ո ւ թ եան և ազատախոհութ եան տեսակէտով։

ւԼկայութ իւններ ը կ'ըսեն, թէ վա րժա րան ին հիմնադիր 
ՄՒ ս թըր Փիրսի ի/՛ նախորդին' Միոթըր Փ ա ր ս ըն ս ի օրերուն
թեւ առած կ՚երթար քա ր ողչական տշխատան քը աղջկան ց էլ ման
չերու վարժարաններուն մէջ, ա շա կե ր տ ութ հան — ինչպէս նաեւ 
դուրսը' գիւղա ցիութ եան — մօտ բողոքականութիւնը տարածե-
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լու. նպատակով։ քհ • 2էյլ^ս1Ը[յս11 ժամանումը մ իանգամ
ընդմիշտ վերջ տուած էր քարոզչական այդ. դո րծ ուն է ութհան ? 
թէ՛ վարժ արանին և. թ էր գիւղին մէջ։ իւ ? ի պատ իլ այս առա֊ 
քինի և ճչմ արտօրէն քրիստոնեայ մեծ մար դուն և ի յ իշատակ 
անոր քտղցր անունին պիտի ըսեմ , որ իր պաշտօնավարութեան 
15 տարիներու ընթացքին ? դաւանափոխութեան ոչ մէկ դէպք 
պատահած էր վարմարա նին մէջ, ուր ջ ախջախիչ մ եծ ամա սնու
թիւն մը կը կազմէին Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ 
զաւակները։ Ոչ ‘մէկ բրւնադատութ իւն կամ Հնչում ? ոչ մէկ խայծ 
1ւ Ոն մէկ կ ոզլքնակա լութ իւն նչմարուած էր Տոքթ* քք* * Ջէյմ- 
պըրսի գործելու և զան ակն ե ր ուն մէջ, այս գետն ի վրայ։ Այսպէս 
էր որ Տոքթ' Ո** ՉէյմպըրԱ) Մր* Փիրոի հիմնած ք^արձր. վար֊ 
մարանը դարձուց տիպար հա յ կա կան - ա զղա յին հաստատութիւն 
մը, ուր տ ի րապետողը հա յ կա կան շունչն ու քրիստոնէական տի֊ 
պար ոդին էր և ոչ թէ նեղմ իտ դաւան ա մ ո լու թ իւն ը։

է որ տիրող կրօնական դաւանանքը, իր մոզ ովնե֊ 
րով, աղօթքներով և երգերով, բողոքականութիւնն էր, թայ9 
աշակերտները երբեք Հնչման Լւ պարտադբ անքի տակ չէ ին'տես֊ 
նելէ վերջ նաեւ իւրա ցնել ու տյդ դաւան ան քը։ Այս բոլորին ուղ֊ 
ղա ԿՒ կամ անուղղակի ազդեցութիւնն իսկ չէր կրցած լուսաւոր֊ 
չական կամ կաթոլիկ մէ՛կ աշակերտ նետել բողոքականութեան 
‘Հ-իբկը* Ընդհակառակն , աշակերտը բա ցա րձակապէ ս ազատ էր պա֊ 
հել ու եր դաւանանքը։ Ամէն կ ի ր ա ԿՒ առաւօտ , լուսաւոբչական֊ 
ներէն Լւ կա թո լիկն եր էն ւի աւիա քողն եր ը կ1 առաջն ո ր դուէ ին իրենց 
եկեղեցիները, իսկ բողո քականն ե ր ը , դպրոց ի՛ն մէջ ներկայ կը 
գտնուէին կրօնական պաշտամունքին։ Մէկ խոսքով, ինչ որ 
կարդ մը միսիոնարական վա րմա րանն ե ր ու մէջ կը կատարուէր 
քարոզչական պիտակի տակ, որեւէ մամ ան ակ չկատարուեցաւ 
Պարտիզակի Ըարձրադոյն Վըսրմար անին մէջ, Տոքթ* Ա • Զ է յ*մ֊ 
պըրսի տնօրէնութեան շրջանին։

Աշակերտներու բարո յա կան ը ի տղայ տիոց թ րծե լու նպա֊ 
տակով, վա րմա բանին մէջ կա զմակե ր պուած էին զանազան Մի ու֊ 
թիւննևր , ինչպէս ((Ջանասիրաց Ընկերակցութիւներ, (((էուժկա֊ 
լացեը, ելլն.։ Անդամակցութիւնը ոչ պարտաւորիչ էր, ոչ ալ 
վճարովի։ Ուզողը կ՚արձանագրուէր։ վարժարան նոր արձան։։։, 
գրուած տարիս, չեմ յ ի թ1 ր ինչպէս , զիս ալ արձանագրած էին 
((Ջան ա ս ի ր ա ց»ի Մէջ, Մ ատ մ ը հասակով մանուկ էի դեռ այն ա֊ 
տեն և չեմ գի տեր , թե ՒնէՒ' ծառայեց տյդ ան դամ ակց ութ իւն ս , 
այգ օրերուն և այգ տարիքիս։ Կը յիշևմ միայն, թէ կիրակի 
յետմ իջօրէնևրուն կը հաւաքուէինք Տոքթ* Ջէյմպըրսի տունը,
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ուր տնօրէնը, տ ի կ ին ը ? զաւակը և. այլ ուս ուց իչն ե ր ընթեր էտում
ներ կ' ընէին #♦ Դիրքէն կամ կը խօսէին աշակերտ-անդառնե
րուն երգեր կ'ևրգէինք, հւլն*։ խմբանկարը' որ կը նե րկայացնէ 
$)անասիաց Ընկերակցութեան անգաւքԼհրուն մէկ մասը^ քաշուած 
է այդպիսի հաւաքոյթէ մը ՛Լերջ։

Հ 1
ԲԱՐՁՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ ՋԱՆԱՍԻՐԱՑ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈԻթՓԻՆԸ 

1ՍւՐբ.անկարըէ որ քաշուաե է 1907ին, կը ներկտյացնէ Աէկ ւՐասը Բարձ
րագոյն Վարժ՜արանի «Ջանասիրաց Ընկերակցութ՜եան» անդ.աՅներուն, խոււՐբ. ւՐը 

ուսուցիշներով։ Ոտքի ձախէն աԼ — ԱրաւԲ Շահպագեան, ԳերլսոՐ 'Բէրէսթէ՜ճ- 

եան, Մանուկ Մարկոսեան, Յակոբ. Գույումճեան, ՎահրաւՐ ?, ՎրւսսՐշապուհ 

Փափարլեան, Կոպերւնիկ Կ իւլ/Ր էրլեան՝. Նստաե' ձախէն աչ(ուսուցի շներ) Մ կըր- 

տիչ Տէր Յակոբեան (ԱրւՐենակ էֆէնտիին ւՐեե գաւակը), Լոսըն ՋէյւՐպըրս, 

Տոքթ. Ռոպէրթ ՋէյւԲսլըրս, Միսիս Պէս ի ՋէյւՐպըրս եւ Հրանդ. Մալխասեան 

{Ռոտոս թո g ի)՝. ՛Մալա պատիկ նստած ձախէն աԼ — Կարօ Գէորգեան, Ըաքար ?է 
Կիրակ ոս Կիրակոսեան) ՅուԼհաննէս Ս էւՐ է ր՚ճ իպաշեան ՀՀապէշիստանէն) սպան

՛նուեցաւ չորս տարի արւաջ_ Ատիս Ապապայի ւՐէչ) եւ Հայկագուն ?:

ԴԱՍԱՑՈՒՑԱԿՆ ՈՒ ԴԱՍԵՐԸ

Վարժարանը իր կրթական ծրագրուէ կը հաւասարէր ամ ե֊ 

րիկեան Junior High School-^ մակարգակին , յարմարցուելով ան
շուշտ տեղական պայմաններուն ու պահանջներուն։ Ոմն էր եօթը 
դասարաններ, երեքը նախապատրաստական (Ա. /». և. Գ •) և.

չորսը բարձրագոյն (Freshman, Sophomore. Junior, Senior կ՚սմ,
հայերէնի թարգմանութեամբ, Կրտսերագոյն, Կրտսեր, Երէց ե 
tj ր իցագոյն)։ Ընդհան րապէս , ամէնէն աւելի խճողուած կ* ը լ լա յ ին 
նա խա պատ ր աս տակտն դասարանները , նորեկ աշակերտներու բաղ֊ 
մութեան պատճաոուԼ։ Տարիներու ընթացքին, սակայն, աստի֊
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ճանահւսն վերելքով և բարձրագոյն դասարաններու մէջ կԸ նը֊ 
լա զէր անոնց մանաւանդ երր չատ ^[ԼէէաԲ ուսումը կհ~
սատ ձգողնևրու կամ կարգ չփոխողներու թհլԸ։ Մեր SophomOfS 
դասարանը օրինա կի հ ամ ար , 1909—1910 տարեշրջանին կը համ
րէր 25 աշակևրտ 1 իսկ երկու տարի աւարտական գա սա-
րանը կազմեցինք ութ հոգիով (անոնց երկուքն ալ Junior 'եա'՜ 
սարանէն նորեկներ}՝ [,u^i վկայակս>ն ստացանք եօթը հոգի։

Դասացուցակը քաււալեզու էր,Մինչեւ 1909 հաւասար ուժ կը 
տրուէր հայերէնին ե անգլերէնին կամ տյգ լեզուներով աւան» 
գուող գիտութիւններ Այ՛լ թ ու-ականէն սկսեալ թ ուր քե»~
րէնին ալ տրուեցաւ համահաւասար կա ր ևւո ր ութ եւն ՝ քան ի որ 
<Հսահմանագրական^) կարգեր ու բերմամբ՝ մեր վարժարանն ալ 
պիտի սկսէր օսմանեան հայրենիքին հաւատարիմ քաղաքացիներ 
պատրաստել» • • Թուրքերէնին ուժ տրուելուն մէկ այլ պատճառն 
էր նաեւ տնօրէնութեան ձեռք ձգած յաջողութիւնը՝ 19 11^^, 
Բարձրագոյն Վրսրժ արանը պետական եօթնամեայ

հաւասա ր կրթարան ճանչցնելուն •f էջ>Այնպէ“ որ այգ տարուընէ 
սկսեա լ՝ Բարձրագոյն Վրսրժարանին ըն թ ա ցաւա րտնե ր ը առանց 
քննութեան կրցան արձանագրուիլ Պոլսոյ Համա լսարան ի որեւէ 
մէկ ճիւղին մէջ։ Այս փոփոխութեամբ , կարգ մը գիտութիւններ 
եւս յ ինչպէս բնագիտութիւն ՝ տ ի եզե ր ա գիտ ու թ իւն ՝ եւլն* , սկը֊

(*) £այ ե ր էնը կը տիրապետէր բոլոր լեզուներ էն վէ՛ր, բայց որպէսզի ա- 
շակերտները անզլերէն սորվելու, պարտասորիջ առփԹներ ալ ունենային, ժամ*ա_ 
նակ մ*ը արզի լոսած Էր անզլերէնէն զատ ոսրիշ լեզու,ով խօսիլ Փիրս £ոլէն ներս 
եւ, մասնաւորաբար ննջարաններուն մ՛էջ: Հսկելու, (յա մար' նշանակոսած էին zTn_ 
նիթոր կոջոսող աշակերտներ, որոնք յանցանքի փրայ բոնոսող աշակերտը կը 
տոսզանէին տախտակէ փոքր տոսզանիշներով_: Էարելի է երեւակայել, Թէ ի՜նջ 
զուարճալի խօսակցոսԹիսններ տեղի կ՚ունենային, երբ խօսողին կր պակսէր ան զ. 
լերէն բաոապաշարը ես անզլերէն բաոեր կր ւիոխարինոսէին (յայերէն կամ*
Թուրքերէն բաոերով_, անզլերէն նախազասոսԹեանց մ*էջ _ «Աղբա'ր, հուէն

երու սլիփ էրու ւՐէյյլ խը՜ո-խը՜ո,—«Աւսրզի ս, երուր սասան իւլ վ_էրի տըրթի, կիւԼ 
իթ թու լուացարան»,— «Ծօ, ուզոսրսո ն,զ, վսմ թ իւլ տը ւՐԷթր ր»... եսայլնյ

Պարտազրօրէն ես ննջարաններու շէնքին մ*էջ անզլերէն խօսելու, այս կար. 
զազրոսԹիսնր կոսզար շատ (յինէն ես Արմննակ էֆէնտին կը պատմէր, Թէ ան.- 
զամ* մը, ՏոքԹ. Ցովսէւի Տէր Ստեփանեան, իր աշակերտոսԹեան օրերուն, (յայե., 
րէն խ օսած էր ննջարանին <1*էջ: Ս'ոնիթոր\* եղածը անմիջապէս (յաղորզած էր 
Արմննակ էֆէնտիին ես այս վ_ եր ջինն ալ կանջած էր Ցով_սէփը, հարցնելու, (յա- 
մար Թէ ինջո'ս անզլերէն ջէր խօսած: փեո այզ ժամանակէն պատրաստաբան, 
Յոփսէփ պատասխանած էր.— «հէնքէն զոսրս զանուող տզոս մը (յետ կը խօսէի 
պատոս()անէն, միւսի'ս, (յետեսաբար մարմինիս խօսոզ մասը շէնքին ւՐէջ ջէր 
այզ միջոցին»... (Տես՝ «Պարտիզակ», Թիս 2, 1910 Ապրիլ, էջ 13J

Մեր աշակերտոսԹեան փերջին տարիներուն, այս կարզազրոսԹիսնր զրեԹԷ 
ջէր զործազրոսեր:
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սան աւանդու ի լ թրււրքերէնով: Լեզունևրուն մէջ բաղդատաբար 
և րկրո ր ղական դետն ի վրայ կուգա ր ֆրանսերէնը։ Է) կ ի զբն ե ր ը 
այդ. լեզուն կը սորվեցնէր /Հր- թ9ս| անունով զուիցեր իացի ու֊ 
սոԼժՒն ^ը յետոյ ուն ե ցան ք Ատոլֆ ^աղտասարեանը և ի
1909 —1912, վազեմ ի դաստիարակ Աարգիս Արենցը։

ՀԱՈէհՈՄՈՐ» ԳԱՍԱՐԱՆԸ

Ամէն տարիդ կա ր ծ է ք։ աւանդօրէն դ դասարաններուն մէջ 
ամէնէն աւելի (էհ ամ բալ-% կը ստանա բ ՏօթհօքՈՕւ՞Շ-/? * Զէսկե ր տուած 
այդ ((.համբաւէ ը կը կա յանա ր պարզապէս • • » անառակութեան մէջ.

Անհատական կամ իյմ բական անհնազանդութ իւննե ր ը դ դէպ֊ 
քեր ը ? ուսուցիչներու հետ վէճե ր ը ? եւլն • կը պատահէ ին մեծ 

մասով այս դասարանէն ներս։ Մեր ՏօթհօրՈՕրՇ^ աէ ի մը
անդամ տուաւ իր ••• /Աւանդական տուրքը այս «չհամբաւ՛))ին և 
այդ «Լանդաւքներ էնմէկը արժեց բանաստեղծ ՄատթէՈԱ Զաբ իֆ * 
և ան ին հեռա ցում ը վարժարանէն։ կը պատմ եմ այս մասին աւելի 
անդին ? նաեւ մէկ երկու հետաքր քրական «Լդէպքե րու՚Հ)
յ ի շա տ ա կ ո ւ թ իւն ը ։

Իրենց բոլոր անառակութ իւննե ր ը արդարացնելու համար ? 
այս դասարանին աշակերտները կ* ապաւինէ ին դասարան ի*** յոր֊ 
ջորջման։ ՏօթհօՈՈՕՐ© ան ուն ին մէջ կա ր՝ յունական արմատով 
ՏՕթՒոՅ {իմաստութիւնէ բառը։ Ուրեմն «Լիմա ս տ ունն եր ո ւ^> դասա֊ 
րանն էր ան։ Եւ որովհետեւ իմաստուն ըդ ընդհանրապէս ? 
նատիպ ծ ա յ ր տ յեղու թ եան ց ալ ընդունակ մէկը ^ԸԱայ։ բառի 
իմաստին վրո։յ իմաստ մըն ալ իրենք աւելցնելովդ աշակերտ֊ 
ները Տօթհօրոօրշ-/? դա րձուցած էին «լիսեն թ-իմ աստուններու^ դա֊ 
սարան։ Այ ս պիտակով ալ թ ո յ լատ ր ե լի կը գտնէին իրենք։ իրենց 
ամէն կարգի թ են թ ութ իւն • ♦ ♦

ՈՒԱՈՒՏԻՋՆԵՐԸ

Դասարաններու համրանքն ու դասաւանդուած նիւթերու 
քանակն ու "րակըդ սակայն ? մեծ արժէք։ մը պիտի չներկայա֊ 
ցընէին Րարձրագոյն Վ՛արժարանին մէջ^ եթէ չըլլա /Ւն զանսն ք 
արժեւոբող հոյլը նուիրեալ ուսուցիչներուն։ Այս տեսակէտով 
աննման էր Րարձրագոյն Վ՛արժարանի ուսուցչական կազմ ը։ 
Հմուտդ անձնուէրդ բազմամեայ փորձառութեան տէր և աշակեր֊ 
տու թ եան կողմէ անի/տրաբար սիրուած ուս ուց իչեե ր ու աշիւա֊ 
տանրըդ ոչ միայն աշակերտներու զարգացման և դաստիարա֊ 
կութ եան տեսակէտով դրական արդիւնքներով կը պսակուէ ր ա֊ 
մէն տարիդ այլեւ էապէս կընպաստէր հաստատութեան համ բա֊ 
լին ամրապնդման և ծաւալման ։
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Աւ.ևլորգ է ըսել, թէ նայացած տնօրէնին և իր մէկ զալ. 
կ ին հետ և. հ ազուտգէպօրէն պատահական այլ բա ցառութ իւնն ե֊ 
րօվ, Հայեր էին բոլորն ալ։ ////*///7/^9 համ ա լս ա ր ան աւա րտ ու- 
րէչներ ինքնազարգացում ով և. փ ո րձա ռութ ե ա մբ մասնագիտա֊ 
ցած, մէկ մ ասն ալ — երիտասարդները մա սն ա ւո ր ա բա ր — քո*» 
լէճներէ շրջան աւարտ ,— բոլորն ալ ունէին իրենց առաքելու֊ 
թե ան գիտակցութիւնը 1ւ հոգելին փարա ծ ԷՒն Ւր'։նց ստանձնած 
գործին։

Մե ր աշակերտութեան վերջին տարիներուն^ վարժարանին 
ուսուցջական կազմը կը բաղկանար 14 հոգիէդ— հիներն ու երէց
ները § և ն ո ր ե րն ու ե ր ի տ ա ս ա ր գն ե ր ը 0 հոգիդ (յն ալ ղ֊իջծրօ» 
ԲՒՀ’ գիշերօթ իկներ ու վրայ հսկելու պարտականութեամբ։

Ո թ ն ք՚սղցր է ինծի համար թարմացնել այստեղ դէմ- 
վ>երը այս գաս տ իարակն ե ր ուն ? որոնց ամէն մէկը և մ ասնաւո- 
րաբար երէցները^ իրենց իմաստութեամբ և. անայլայլ նուիրու- 
մով ? այնքան իւ ո րապէս ազդած են սրտիս և. լուսաւորած են ի֊ 
մ ա ցական ութ իւն ս իր փթթումին մէջ։

ՏՈՀԹ- Ո-ՈՊԷՐԹ ԶԷՅՄՊԸՐՍ

Ահա մ եր անմոռանալի տն օ րէնը Տոքթ՝ Աոպէրթ Զէյմ֊ 
պըրԱդ վարժարանին մեծագոյն օրհնութիւնը։ ք]լ մեծագոյն անձ
նաւոր ու թ իւն ը հ Օտսմ ր — անունս' վ մ ի այն։

■Տիլ մը ճապաղա ցած Հհհա յաս է ր$ մակդի րով կ՚որակենք այն 
բո Լո Ր Օտարներ ը) որոնք եղած են մեր ժողովուրդին բարեկամ
ները։ Հա յա ս ի ր ո ւթ իւն ը կը գագր ի բա ցառ իկ յատկու թ իւն մը րէ- 
լւս լէ ընգհան րապէս՝ եթէ այգ զգա ցում ին ջ* ընկերանար հայ ժո
ղս վո ւր ,,ին ծառայելու՝ անոր գրապէս օգտակար դառնալու նա- 
իւ ան ձա իւ հ գր ու թ իւն ը ? սրացաւ ու սրտակից բարեկամ ի անձնուի- 
րութեամբ։ Այս պարագային է միայն , որ բարեկամութիւնը կը 
ստանայ իր շքեղագոյն իմաստը 1ւ դարձեալ՝ ա յս պարագային 
էյ որ օտարը կը վագրի օտա ր մը Ըէէաէէ և- կը դառնայ հարա
զատի մը Հափ հարազատ մէկ զաւակը մեր ժողովուրդին։

Տոքթ. [}• ♦ Զէյմպըրսյ սրտցաւօրէն անկեղծ բարեկամէ մը 
աւելին եղաւ հայ ժողովուրդին համար։ Էքղաւ մէկը այն թ ան- 
կարժէք անձն աւո ր ու թ իւնն ե ր էն ՝ որոնք հայացան մեր ծոցին 
մէջ և շատ մը Հայե րէ աւելի եռանդով ու նուիրումով փարե
ցան իրենց ստանձնած հայանպաստ առաքելութեան ։ Տոքթ* 
Զէյմպըրս նայացած էր ոջ մ ի այն իր ամբողջ էութեամբ՝ իր մ ը- 
տածումներով և. զգացումներով՝ այլեւ իր լեզուով՝ Հայու մը 
ս ահուն ութ եամ բ գործածած իր հայերէնով։

Իր միսի ոնա րական ասպա րէ զին առաջին գործագաշտը ե-
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ղած էր կւսրինը^ ուր սւչ^սատա ծ էր տարէն ե ր ո վ։ Ու- Կ՚լ՚րի^ էր 
որ նայացուցած էր զէ^քը, Պ՚՚՚րտիզտկ փոխադրոէ-ելէ առաջ և 
սորվեցուցած էր անոր մ և ր մայրենի լեզուն— խօսելուն հետ 
նաեւ գրելն ու կարդալը։

ւԼարժարանին մէջ անգլեր էն կը խօսէր' ընգհանրապէս 
աշակերտները տյգ լեզուէն վարժեցնելու համար։ Այլապէս, էր 
կր օն ա բա ր ո յա կան քարոզներուն և. գա ս ա խ օս ութ եան ց ? էր խրա֊- 
տ ա կանն ե ր ուն 1ւ հրահանգներուն կարեւոր մէկ մասը կուտար հա֊.

ՉԷՅՄՊԸՐՍ ՀՈԼ
(Ընթացաւարտներու նուերներով կաււուցուած)

յերէնով ? առանց կմկմալու, առանց բառերու ընտրութեան հա֊, 
մար մտածելու։ &եշտն անգամ Հայու շեշտ էր և կը խօսէր ան֊, 
սխալ, տպաւորէչ առոգանութեամբ։

Ազնուական , ճենթլլքեն մարգ էր զ որակումէն ամենալայն 
էմաս տով։ Առա քէն ութ էւնն ե ր ը ? էր մօտ ? տեսական տարազներու 
տակ չէ էն ծածկուեր ? այլ կ'ա րտայայտուէ էն գործնապէս , կևան֊ 
քէ մէջ, բոլոր առէթներով։ Անկեղծ' մարդոց հետ էր վերաբե֊ 
բում էն մէջ և անշահախնգէը' էր ն ու է ր ումով, Տր*վ>թ* Ո** Չէյմ֊ 
պըրս անյէշաչար էր և լայնախոհ, մ էաժամանակ։ Կ'ըսէր' էնչ 
որ կը մտածէ ր,— և. էր մտածածը մէշտ ուղէղ էր, չտփուած և. 
կշռուած ։ Է] էստ էր երբեմն անհանդարտ աշակերտներու նկատ֊ 
մամբ, բա յ ց երբեք զայրացկոտ։ 1] ը պատժէ ր' գա ս տ է ա ր ակե լո ւ^
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մտահոգութ եամ բ , ւսրււսնց կ իր քէ տարուելու։ Արդէն Հիբ,բԸւ ի բ՛ 
բուռն արտայայտութեան մէջ անծանօթ էր իրեն։ Հյատեր օդ- 
տ ըւած են իր սաստեր էն ու պատ իժներ էն ? այլեւ աստուածահա
ճոյ այն ոգիէն ? որ իր ան յի շա չա ր ո ւթ են էն կը բխէր։ Գերա
զան րապէս լայնամիտ դ ամէնուն կը նայէր հաւասար աչքով։ 
Խտրութիւն չէ ր դներ։ Աչառութ իւն չէր ըներ։ Ըսի արդէն , թէ 
չէր ան միսի ոնարներէն) որոնց նպատակն էր դաւանական քա֊ 
րոզչութ իւն ը։ Այսպիսին չէ ր ո րովհետեւ լայնախոհ էր և առա- 
քինի։ Այթ՚ւ գիտէր թէ ի'նչ է իր առաքելութեան բուն նպա
տակը։ Աարդը կ* ուզէր կաղապարել իբրեւ լա'լ մարդդ— ես կ* ը- 
սեմ' իր ի սկ պատկերովդ որովհետեւ ին բ ամբողջական մարդն, 
էրէ Լալ Հայ' լաւ մարդը միայն կրնար ը լլա լ։ Ջերմեռանդ 
քրիստոնեայ' կրօնքը ձեւական ութ իւն մ ը չէր իրեն համար Հսյ է 
ապրում մըդ ճշմարտութիւն մը, — մ իա՛ կ ճշմարտութիւնը։ Այ& 
ոգին կ* ուզէ ր ջամ բե լ իր սաներուն և ատով ալ կրթել ղան ոն ք ? 
Առա քե լա տիպ կապ մըն էր կարծէք Աստուծոյ և մարդոց միջև?

Ու տակաւին բա ր ի էր և բա րեդո րծ ? — ապաւէնը բոլոր
տառապողներուն) բոլոր անժառանգներուն։ Գիւղացին կ’օ դտուէ ր 
իր օժանդակութիւններ էն , խորհուրդներէն և խրատնեբէն։ կ* օգ—֊ 
տուէ ին ամէն անոնը , որ իր օգնութեան , փորձառութեան ու 
թ ե լադր ութ իւնն և ր ուն կ* ապաւին է ին նեղ ու տագն ապա լի պահե- 
րուն ։

Բարձր զարգացում ով օժտուած , Տոքթ* Ո** Չէյմպըբս կը 
սիրէր աշխատանքը։ Վըսրժարանըդ տարիներու ընթացրին իր 
ապահոված վծրելքը և իր զուտ ազգա յ ին—հա յկական դիմագիծը 
կը պարտի առաւե լապէս իր ճիգերուն և առա ջն ո ր դութ եան , ո- 
րոնց^ լրացուր իչ դերով կը մասնակցէին նաև իրեն գործակից, 
ուսուց իչե եր ը։

^անատայի զաւակ էր^ բայց վստահօբէն ? Հայաստանն ու 
հայ ժողովուրդը աւելի մօտիկ կը զգար իր հոգիին։ Տեսած էր 
մեզ մեր հայրենի հողին վրայ ծ. հողէն հեռու , տեսած էր մեր 
հայրեն իըը' իր տառապանքներուն մէջ^ տեսած էր մեր ստեղ
ծագործ ժողովուրդը իր առաւե լութ իւնն ե ր ով ու թերութիւննե- 
րովդ սիրած էր մեր մշակոյթն ու աւան դու թ իւնն ե բ ը դ ուսում
նասիրած էր մեր պատմութիւնը և այս ամէնուն գումարը եղած 
էր իր անայլայլ նուիրումը հայ ժողովուրդին։

Արտաքինոփ աւելի քան պատկառազդու ? ան մ իջա կան ու. 
տեւական ակնածանք կը ներշնչէր բոլորին։ Պարթեւահասակդ 
թիկնեղ^ ճևրմկած ու տարածուն մօրուքը կուրծքին ? վարդա
գոյնի զարնող սպիտակ դէմ քովդ ակնոցներուն ևտեւէն սրատես,
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^նայոււսծքուվ և. ուղղւսձ^գ մա րմնով, Տոբթ» Ա* Զէյմպրրս, Մէկ 
անգամէն և. ամէն տեղ իր վրւսյ կը կեդրոնացնէր ամէնուն ու
շադրութիւնը։ Էք ան ր էր իր Լուբը, թա յ բ հակարւակ այս ծանրու
թեան , անկ արելի էր չհ ր սւպւււ ր ուի լ ո,ի ե. էյ/ս{* րէ^'Լ զայն
.բնազդաբար ։ 'իիաեցէբ զինբը հրատարակուած լուսանկարներուն 
մէջ և վ ստահօրէն պիտի զգաբ միևնոյն յա րդան բն ու ակնա- 
'ծանբը իրեն հան դէպ։

Պարտիզակի մէջ իրեն անբաժան ընկերակիցը եղաւ իր 
‘կինը Աքիսիս ՊէսքւԶէյժպըրԱւ ն ո յն քան բա ր ի և աո֊աբինի, որ- 
.բան Ւր ամուսինը։ Սիսիս ^էյմպըրսի մասնաւոր դուըդուրան- 
քին արւա րկայ կը դաոնային դեոատ ի նորեկ գիշերօթիկները և 
կը £ սնար չզգացնել անոնց իրենց ծն ողբէն ու տունէն բաժան- 
■ման տխրութիւնը։ Ամբողջ տարի մը — աոաջին տարիս — խումբ 
■մը տարեկից ընկերներու հետ վա յ ե լե ց ին բ իր մայրական հիւր
ընկալութիւնն ու հ ո գած ու թ իւն ը ։ Է*բրև ննջարան տրամադրած 
էր Մեզի իր սեփական բնակարանին վերնա յարկը։ քյԼ ամէն գ^- 
Հեր, պառկելու պահէն կէս ժամ անց, Ւր մանրիկ ոտբերով կ* ե լ- 
լէ ր վեր, կը կենար սանդուղին գլուխը, պահ մը ականջ կատար 
■և կը հար ցնէ ր •

— Մանչե~րը» • • բնացածն մանչեր ը» • ♦

Կ ր հարցնէր և. ((Լգիշեր բարիտ ըսելով կ* իջնէր սանդուղ-
ներէն վար։

Տոբթ* Ո** ԶէյՄպըրսի և. իր տիկնոջ վերջնական մեկնումը 
Պ ա րտ իզակէն զուդադիպե ցաւ մեր աւարտական տար ի ին, 1912^^* 
Մ են բ ևղանբ' մեր վկայականները Տոբթ* Ռ * ԶէյՄպըրսի ստո- 
րագրութեամ բ և Ւր Ւ սկ ձեոբէն ստացած վերջին ըն թա ցաւա րտ֊ 
ները բարձրագոյն Վրսրժարանին։ Ատացանբ նաև իր վևրջին 
խրատներն ու օ րհն ութ իւններ ը 1ւ մ եկն ե ց ան բ Պարտիզակէն։

Անոնբ, ընտանեօբ վերադարձան Ամերիկա, ժամանակ մ ը 
Պ ս ւՒ ս մնալէ վերջ։ (1լ հոն, երեբ տարի ՛Լերջը իմացան իրենց 
ա յն բան սիրած հայ ժողովուրդի գլխուն պայթած ահաւոր աղէ֊ 
տ ը ,— կ ա ր ին էն մինչև էյիկոմ իդիա և. այլուր' համ ատա րած փլու
զումը, որուն զոհ կ՚երթար նաև. իր ձեոակերտը' բարձրագոյն 
Վ^արժարանը, անն մ ան Պարտիզա կին և Պ ա ր տ ի զ1111 կՒ բն ակ չու֊ 
թև ան հետ ։

ք)'իւ-րութեամբ կարելի։ Է երեւակայել, թէ 4 ո դեկան խեչ^ 
սոսկալի ցնցում կրեց ա՛ յն բան բա ր ի , առա բին ի և անձնուէր 

Տ"բթ* Ռ** ՋէյՄպբրսը։ Ել խեէպէ՜ս յ այՂ- աննախընթաց ողբեր
գութիւնը կրծեց ու մաշեցուր իր մարմինը, ֆիզիբապէս դիմա

նալու անկարող դարձնելով զինբը։ Տոբթ* Ո** Չէյմպըրս չկրցաւ
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տոկա է հարուածէ ս ա ս տկո լ իժ հան և փակեց էր ա^վէերր մ էանէրամ 
ընգմ էչտ 19Ոէն (ծնած էր 1849^^»)/ Եւ , վեց տարէ անց 1923էն , 
մեռ ալ նաև. Ս1՚րել1> Մ իս էս Պ ■ Չէյմպրրսը , նոյնվյլան ցն ցուած 
սոսկալի աղէս.էն (Միսիս Պ* Ջէյմպրրս ծնած էր 1845/^)*

Տո,ըթ* Մ» Զէյժպրրսի մեկնում էն վե<բ ջ վարժարանին 
տնօրէն կարգուեցաւ ուրիչ միսիոնար մը, միսիոնա—
րական խումբէն, յանձին Մ[1քյթրր Մավ>նոթընի ? որ պւսչտօնա֊ 
վարեց միայն երկու տարի։ Անփոխարինելին էր որ փոխարին
ուեցաւ այս անձով, որուն կապը հայ ժողովուրդին հետ իորք

Հ

Տոքթ. Ռ* Չեյմպըրսի բնակարանը վարժարանի շրջափակին մեջ

չունէր դժբախտաբար։ փսվ թ ր քա խօս էր և հայերէն չէր դիտեր» 
այս միակ պարագան ի ս կ փնտռել տուաւ աննման Տ^քթ» Մ ♦ 
Զէյմպըրսը, Պարտիզակի մէջ։

վարժարանին վերջին տնօրէնը, որուն վիճակե ցաւ կար
դալ հ իմնա ր կութ հան դամբանականը, եղաւ Միսթըբ (Նիտ անու
նով երիտասարդ միսիոնար մը, 1914—15 տարեշրջանին։

Այսպէս , Բարձրագոյն վարժարանը, իր գոյութեան 36 
տարիներու ընթացքին ունեցաւ չորս տնօրէններ, որոնց մէջ, 
ամէնէն երկար ժամանակով և. ամէնէն ա րդիւնաւո ր դո րծ ունէ- 
ութեամբ պաշտօնավարած տնօրէնը եղաւ յաւէտ անմոռանալի 
■Տ"քթ* Ո*ոպէրթ Ջէյմպըրս ը։
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թալակը' մեր տնօրէնին, Ար* Լոսըն Ոէյմպըրս, ինչպէս 
նաև իր եղբայրը' Ար* էՆոպրրթ Զէյմպըրս (ճ իւն ի ըր) , ծնունդով 
կարնևցիներ են։ Որևնց պատանութեան շրջանը կ ա րն ո յ մէջ բո֊ 
լորելէ ետք փո խագրուած են Պարտիզակ։ Ա և ր շրջան ին չճանչ֊ 

ցանբ մենվ) Ար* Ռ'ոս1Ը[11?11ւ "ք Ամերիկա։ Անգամ մը
միայն ? 1909^ կամ 1910/^, լսյ9^րԼ^ր9 Պլսրտիզակ և- մնաց հոն
կարճ ժամանակով։ Ա* ր* Լո ս ըն ը , սակայն , մեր առաջին տա րիէն 
իսկ, գտանք վարժարանին մէջ և հոն ալ մնաց մ ինչև վերջը) 
իր ծնողրին հետ։

Աւելորդ է ըսել, թէ Տ"քթ* Ռ • Զէյմպըրսի երկու զաւակ֊ 
ներն ալ սորված էին հայերէնը կատարելապէս ֆ ի տղայ տիոց։ 
յ^սկ Պարտիզւսկ դա լէն ետ,ր, տեղական բա ր բառն ալ մասամբ 
պատուաստուած էր իրենց գիտցածին

Ար* Լոս ըն կը գտնուէր ուսուցչական կազմ ին մէջ և ան֊ 
միջական օգնականն էր իր հայրիկին, վա րչական աշխ ատ ան վա
ներու մէջ։ քսիստ էր Ւ առն ուած րով և արտակարգօրէն բծա խ ըն֊ 
գիր։ Ունենալով լաւագոյն ին ըմ բռնումն ու ձգտումը, չէ ր սի֊ 
բեր կիսկատար գործերը։ Ատկէ' իր խստապահանջ վերաբերումը 
աշակերտներուն հանդէպ։ ք*ր խստութ իւն ը վա խի տակ առած էր 
մեզ, մեր փորր տար իրին* այգ պատճառով ալ կը զգուշանա֊ 
յ ին ր իրմէ և իրեն հետ որևէ խնդիր չունենալու համար ? կը 
խնայէ ին ր իրեն մեր (Հան առակութ իւնն ե ր ր?) ։

Մր. Լ ոսըն — միշտ ւիորր անունովը կը կոչուէր ան վար
ժարանին մէջ, մականունը վերապահուած Ըէէաէով միայն հօրը' 
Տո,րթ* Ո* • Ջէ յմ պըր ս ին—կը ճանչնար բոլոր աչակևրտներըէ^իտէր 
իւրարանչիւրին նկարագիրը, ուշիմութիւնը, վարրը^ ևլն*։ Ե*-, 
անգամ մը որ այս կամ այն աշակերտի մասին կազմած ըլլար իր 
կարծիքը, գժուա՜ ր թէ փոխէր զայն որևէ պարագայի տակ։ ^Լա֊ 
տելու և վճռելու իր այս եղանակին բերմամբ ա լ, անգամ մը 
միայն ցաւցուց մեր սիրտը, երբ այլևս աւարտելու վրայ է ին քչ 
վարժարանին ընթացքը։ Աատթէոս Հէա ր իֆեան ի վտարման պա
րագան էք՛ այգ' այնյքան ցաւալի և անսպասելի։ կը գրեմ այս 
մ աս ին ալ ելի ետբը։ կանխեմ մ իայն ըսելու համ ար , որ այգ 
կապակցութեամբ մեր զգացած ցաւը բնաւ պատճառ մը չեղաւ, 
որ անտեսէ ին բ' մարգ և դաստիարակ Ար* Լոս ընի շատ
մ ը առաւե լութ իւննե ր ը և դադ ր է ին ք յա րգե լէ զինվ>ը նաև 
այնուհետև։

(*) Լոսը*^յ ոեւէ դրոց-բրոց Հայու, մ՛ը սաքյոհՆուԹեաւքբ կը դրէ՜
րէ՜Ֆը ե։, ւքինջեւ այսօր ալ այդ. լեգո խո (Լ կը ԹրլԹակցի իր քյսւյ բարեկամներուն §եւո:
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Ա* ր . Լոսըն յաճախ կ’ ընկերանալէ մեզի դէպի ^արտյւզա ԿՒ 
չր$_ակէլյյ<ԸԸ , մեր պտոյտներու ընթացքին։ \,ման առիթներով կը 
դաււնար ան ջերմօրէն հաղորդական։ Էքւ կ’օգտագործէր մինչև 
անգամ այդ պտոյտներ ը^ բան մը աւելի սորվեցնելու համար 
աշակե ր տն ե ր ուն ։

Ջեմ յիչևր^ թէ ինջպէ' ս շկայ ան ընթացաւարտ դասա
րանի մեր խմբա նկ արին մէջ։ Առժամ եայ բացակայութիւն մ ըն 
էր գիւղէն՝ թէ՞ արդէն իսկ վերադարձած էր Ամերիկա։ Ամէն 
պարագայի տակ^ 1912z? ե դաւ նաև. իր պաշտօնավարութեան վեր- 
ջին տարին։ Ամերիկա վերադարձին կատարելագործեց իր ու
սումը և ապա ? իբրև դասախօս պաշտօն ստանձներ համալսարանի 
մը մէջ ։ Տ'“Ը ի,ը”վ' եօթանասունէն վեր ք կ՚ապրի այ ժմ Սէյնթ 
Լուիզ ԼԱ*. X, սւ հ ան դն ե ? ինջպէս կ՚ապրի իր եղբայրն ալ Տո,ըթ* 
Աոպըրթ ԶէյմպըրԱ) իր կարգին համալսարանի դասախօս մը։

Իր մէկ նամակէն տեղեկացայ , որ իր տիկինը MrS. Ada
Pierce Chambers, անցեալ տարի հրատարակած է «|ո an Anatolian 
Valley» ԼԱնատոլեան Հովիտի մը մէ^ անունով գիրվ* մը, որ 
վէպի ձեւով կը նկա րագրէ Պարտիզակի և (Բարձրագոյն վարժա
րանի կեան քն ու տեղահանութեան պատմութ իւն ը ։

ԱՐՄԵՆԱԿ ԷՖԷՆՏԻ ՏԷՐ ՅԱԿՈՐԵԱՆ

(Շէֆէնտի^ն անբաժան Անաց անունէն այս պատուական 
մարդուն 1 որ իր ամ բողջ կեանքը ան ցուց Պարտիզակի (Բարձր, 
վարժարանին մէջ^ իբրև կրթական անխոնջ և առաքինի մշակ։ 
Այսօր ալ^ տակաւին 1 կը յիշու ի ան իբրև. զԱրմեն ակ էֆ էն տ ի')') 
Պ ա րտ իզակց ին ե ր ու և Պ'ս րտ իզակի հետ կապուած անձերու բեր
նին մէջ։

Պարտ իզակց ի էր ծնունդով և եղբայրն էր այն ւս ան
ուան ի ուսուցչ՜ին ? որ Փըոֆ' Աբրահամ Տէր Աակոբեանը եղաւ։ 
Պարտ իզակց ի ի իր հանգամանքն իսկ դարձուցած էր զայն Պար
տիզակի պա րծան քը։ Ուսուցիչ* (Բարձր, վարժարանին^ հիմնա

դրութեան օրերէն (1881) յ ուսուցիջ ալ Անաց մինչև վերջը, մինչև 
1915, աղէտ ի թուականը։ Կը ն շանակէ' պաշտօնավարեց 34 տարի^ 
ան խ ա ւի ան ։ 1912^ ամառն էր որ վարժարանին ըն թ ա ցաւա ր տ- 
ները^ Պոլսոյ մէջ տ օն ե g ին անոր ուս ուցշական դո րծունէու- 
թե ան երեսնամեայ յոբելեանը։

Բոլոր ուսուցիչները ան շուշտ իրենց դե ր ը ունեցան դաս
տիարակութեանս մէջ, բտյց բոլորին մէջ Արմեն ակ էֆէնտին է, 
որ ամէնէն խոր և ուժեղ տ պաւո ր ո ւ թ իւն ը ձգած է վրաս։ Այ-օր 
ալ չեմ կրնար ճշդե լ ? թ է իր ո' ր ա ռա ւե լո ւ թ ե ան մ էջ էր
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գաղտնիքը էրմէ բխող և ան գ է մա գ բ ե լ է օ ր էն վարակող հր ապո յ֊ 
ր էն — երբեմն խորաթափանց և երբեւքԼ ե րազուն էր նայուա^ծ֊ 
քը՝ էր բարեմոյնդ հայրական վե ր ա բեր ո® ւմը ուսուցանելու. և 
կրթելու էր կե^րպը^ էր բուցաււէկ էմացականութէւնն ու հմտու֊ 
թի՞ւնը, յ՚»ւ-էտ թ ախծոտ էր գէ^մքն ու յաճախակէ էնքնասոյզ 
տ րամագբութ էո ւն ր ? կեանքէ և արարչագործութեան մաս էն էր 
էմ ա ս տ ա ս է ր ա կան գեղեցիկ վե ր լուծ ո ւմնե10 ր ը — ո®ր մէկը այս 
բոլորէն, թէ՛0 այս բո լո ր ր մ էասնաբար ? Լ [* ա 3*^ ո Գ
ցութեամբ մը գարձուցած էէն Արմենակ էֆէնտէն ամէնէն գրա- 
ւէջ և ամէնէն ալե ւՒ տպաւո ր ող ուսուցէք ը վարժարանէն մէֆ^ 
անխտրաբար բոլոր աշակեր տնե բուն համար։

Կրնար դասաւանգե լ որևէ նէւթ մասնագէտական հմ տու֊ 
թեամբ^— ընդհանուր ազգաց պատմութէւն^ գր ա կան ո ւ թ էւն ? 
փ է լէսոփայութ էւն հո գե բան ու թ էւն ? բա ր ո յագ էտ ու թ էլն էրա֊ 
գէտութէւն^ ւսշխա րհագրութ էւն ? ա ս տ եղագէտ ո ւթ էւն ? անդլե֊ 
ր էն ՝ հայերէն՝ աշխարհաբար և գրաբար , ևլն • ։ Ամէնէն աւելէ 
կը ս Ւ Ր է պատմութեան , բա ր ո յ ա գ է տ ո ւ թ ե ան և գրաբարէ էր
գասաւանգութ էւննե ր ը։ Կը կատակէ ր երբեմն գրաբարը չսէըող 
աշակերտներու հետ։ ՀԻ՜ւր՚ձ գրեցէք կ՝ըսէր. եթէ «է ր)) գ բ է ք՝ 
գրագէտ չէ՜ք ԸԼԷա* * * Ւթմէ կը յէշեմ նաև գրաբար առած մը^ 
զոր,) կեանքէ էմ աստասէրու թ^նը բացատրած ատեն? կը կրրկ֊ 
նէբ պատգամախօս է մը ծանր շեշտով»— «Լաւագոյնին անյագ 
տենՀ թարւնայ եւ զլաւն արւ ի մենջ»:

Հոգեկան անասելէ տ ո ւա յտ ան քն ե ր ո վ լեցուն եղաւ էր 
կեանքը և ճաշակեց դժբախտութեանդ տեսակը Լմ եծ գաւկէն՝ 
Մկրտէչէն անձն ա ս պան ո ւ թ էւն ը և փոքբէն՝ Հրանգէն հոգեկան 
ան գա րման ե լէ հ էլան դու թ էւն ըխ Ըայց այս բոլորէն գէմացաւ 
կրանէթէ տոկուն ութ եամբ։ ((Ա տ ո յ է կե ան պաղա ր էլն ութ եամբ$ ? 
էնչպէս կը սէրէր ըսել երբեմն՝ տարբեր առէթնեբով։ /' ր նկա֊ 
բ ագէ բն ու հո գեկան կո ր ովը չունեցող մարգէկ փոշէացած կ' ըլ
լա յ էն նման հարուածներու տակ։ Արմենակ էֆէնտէն տոկաց 
մէնչև վեր^Ը) փ է լէս ոփա յական համ ա կե ր պո ւ թ եա մբ մ ը՝ առանց 
կորսնցնելու էր կորովը և աշխատելու՝ գա ս ա լան գե լո ւ եռանգը։

յարագրուեցաւ և վերապրելով' վեբագարձաւ Պո լէս՝ եղ֊ 
բօ բ ը մօտ։ Վ^ր^էն անգամ տեսայ զէնքը այնտեղ՝ ղէնագագա- 
բ էն ետքը։ Ինչպէ՜ս էր փսխուած ?— մազերը բո լո բովէն ճերմը֊ 
կած ՝ գէմքը խոր-խոբ ակօսուած , մարմնոյն վե բ է մասը աղեղ֊ 
ուած-ծռած գէպէ առա ջ՝ այնու ամ են այն էլ գէւրաշարժ և՝ հա֊ 
կառակ այո բո լո ր էն , մէշտ դէւրահաղորգ։ Այնուհետև ապրեցաւ

4-5 տարէ ևս և կնքեց էր մահկանացուն 1924/'^*
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Զուաձեւ ՝ նուրբ ու վարգագոյն դէմմը ակնոցնհրուվ 'ճ7/7*՜՛ 
ջանակուած զոյգ մը պճլտուն ու յարաշարժ աչքերովդ մ իջահա—. 
սակ գիրուկ՝ րն գհ ան բ ա պէ ս ժպտուն և. թեթեւումնդ աչքքւս ւսո.ջև 
կուգայ մ և ր միւս հմուտ ուսուցիչըդ որ^քքինաս Ծալեանն էր և. 
որ ամէն առաւօտ , ղսւսաղըքեըւււ կապոըը թեւին տակ և. գիւղին 
միւս ծայրը գտնուող իր բնակարանէն *Հճամբայ ելած ? տոտիկ 

տոտիկ կուգար վարժարան՝ 
միչ տ մ իեւնոյն \ժամուն ՝ ղար֊ 
մանա լթԼճշգապահութ եամբ մը։, 
կուգար ՝պա հ մը հան գ ի ս տ կ՚աււ֊ 
նէր ուսուցչանոցին մէջ Լւ ա֊ 
պա , զանգի առաջին հարուած ին. 
հետ կը մտնէր գասարանդ գիր
քնր ը կամ տետրակները ձեռ- 
վ>ին։ իր առաջին գործը կ' ըլ
լար տեղաւս ր ե լ ա յ ս վե ր ջինն ե ր ը. 

սե ղանին վրայ՝ ՃՒ1Գ ա նԿՒլնԸ, 
մա տներ ովը ճշդելով անկիւն ին, 
հալասա բութ իլն ը ՝ ցուցամատո- 
վր կ ը Ղա Ր*** է ր երբեմն փոշի մը 
քշելու համար ս եղան ին կամ 
գ ի բ քե ր ուն վրայէն և ապա կը, 
սկսէր գա սին։

կը նեղէր աշակերտները իր 
հա ր ցումնե րով և ստա ցոլած պա-, 
տ տ ս իւ անն ե ր ուն համաձայն՝
գրպանի նոթատետրը ձեռքին՝ 
աշակերտներէն գաղտն ի պահե—. 
լու ձև,. ով կ ա րձան ագր է ր իր, 
նոթերը։ Վրսրժուած էինք իր

նշաններուն՝ զորս կը կռահէինք մատն ե բ ու շարժումներէն ՝_
եթէ լաւ գիտցար դասդ' իյաչ մը կը գն է ր , ե թ է միջակ էիր'' 
ն շան ը կ9 ըլլս,ր հորիզոնական դծ ի կ մը՝ իսկ ձախողանքի պարա
գային գծիկը կ՚իջնէր ուղղահայեաց և կը դառնար^, <ր Ց իւրեկ^. 
Հգերան}՝ մեր գա սընկերներէն Արապ վձիւթնէրեանի բացա- 
տ ր ու թ եա մ բ ։

կ^ասապահի աւարտման զանգին հետ՝ երբեմն նոյն իսկ., 
խօսքը կէս ձգած ՝ կը մեկնէր գա սա բանէն , կարճ գագար է մը. 
ետք ուրիշ գասարան մը մտնելու համար միեւնոյն ինքնատպու—.. 
թ եա մը և ճչ գա պահո ւ թ ե ամբ ւ

ՄԻՆԱՍ ԾԱԼԵԱՆ
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Մասնագետօրէն կը դասաւանդէր գրաբար մատենտգբու- 
թիլն և Հայոց պատմութիւն , զոր համ իտետն բռնակալութեան
օրերուն կը կոջէ ր (^տոհմային պատմ ութ իւնղ և. կը սորւԼեցնէր 
մե՜ծ զգուշութեամ բ։ Ջըչլա~յ թէ խաՖիե մը իմանայ» ^ետոյ^ 
երբ ճՀիւրրիէթձ)ը եկաւ և. լեզուները բակուեցան Մ ♦ Հքալեանն
■ալ դարձաւ սոխակ։ Տեսնելի բ-լսե լի բ բան էր՛) թէ խ^ջսլէ' ս 
ինջպիսխ խանգաւԼաոութեամբ ետեւէ ետև բևբնէն կը բակուէին 
նայ ազգ, նայ թագաւոր, նայ իշխան, Ազգային Սահմանադրութիւն, 
Ազգային ժ՝ոգա| բաոեբն ու ասոնց նման բա ց ատ բ ութ իւնն ե ր ։

Կը սիրէր երբեմն կատակել դասարանին մէջ^ — ո ՞ը ժըԱէ~ 
տուն մարդը ջի սիրեր կատակը։ Օր մը^ գրաբար քերականու

թեան դասին հարց տուաւ*— ը"է՛,ր տեսնեմ ? |ւմ անունս
ի^՚հչ էղ ։ Այսպէս ալ հարցո՜ւմ*** իլ այնպէս դիւրէն պատաս֊ 
խա՜ն*** Մէկը ըսաւ*— <հՊ ա ր ոն Հքալեան?)։ “ ((Ո՛ չ$ ։ Ուրիշ մը*
— օՀքալևան էֆէնտիյ> ։ — ձՈ՚չ:»։ — ((Մին աս ՛()՝ ալեանյ> ։ = Տ.Ո՚չյ>։
— «.Մ իւ" իւ՚Օ (այսպէս կը կոչէինք մեր ուսուցիչները)։ = «//'չ, 
■ո՛չ. • .»։

Մնացած է ին ք զւսրմանահար և ապշած ։ Հանևլո°ւկ էր որ 
ջկարենայինբ լուծել այս բան դիւրին բան մը^ — Հ*իմ անունս 
ի°նչ է»... էյւ երբ տեսաւ մեր անճ ր կումը — գիտէր որ պիտի 
■ա նճրկէինք — յայտարարեց յաղթակա նօրէն*

— Չդիացա՛ք**. Ւ ւքանունս &մանուկ(յ) բառին յոգնակի 
ներգոյական հոլովն է և կընշանակէ «մանուկներու մեջ» • * *

Խնդուդէ մըն էր փրթաւ։ ին ք ալ կը խնդար անշուշտ, 
Վայելելով բառախաղին յաջողոլթ իլն ը։

ին ք մեզ կը նեղէր, բայց մենդ ալ չէ ին ք ձգեր իր օձի
քը։ Երբեմն կը մօտենա յին ք իրեն, թուղթի մը վրայ հայերէն 
դժուար իմաստ բառ մ ը գրած (կը զատէ ին ք բառա ր ան էն)։ — 
((Մ իլս ի' ւ , այս բառը ի՞նչ կը նշանակէտ։ ին ք բառը կը դիտէր, 
մենդ ալ զինքը։ Կը փորձէր մտաբերել, բայց չէր կրնար։ Ու 
պատասխանը կ՝ ըլլա ր միշտ*— «(Չ^մ յիշեր, տղա՛ս, ջեմ յիշեր:»։ 
((Չեմ գիտևրյ>ը բնաւ չէր ելլևր բերնէն , այլ այնպէս մը կը ձե
ւացնէր, որ իբր թէ գիտէր, բայց մոռցած է։

Օր մը, աշակերտին մէկը հարցուր , թէ ((եբբեքյւը Հէձո՚՞վ 
պէտք է գրել, թէ ((եղով։ Ու պատասխանը եղաւ*

— <Հէ»ով ալ կը գրուի, տզա՛ս, (յրեէչ^ով ալ, բ՚՚՚յց եթէ 
զի ս կը սիրես , «եէչ^ով գրէ***

1909 ի ՛Լերդերը կ՛՛՛մ 1910/1 սկիզբներն էր որ Պարտիզակն
ալ ցն ցուե ցաւ երկրաշարժէն։ Կը նստէինք կամ կը պառկէ ին ք 
վախը մեր փորը։ Գ ի շե ր մ ը ինքն էր գիշերային սևրտողու—
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թեան Հսկիչրէ Յանկարծ շառաչիւն մը «լէյիւնըմ Հո ր> ի տանիքին 
‘ԼԲ՚՚՚յ՛ Ապա ^րկրորՂ- աւելի սուրէ Ամ բողջ սրահը ոտքի
ցատկեց — «.երկրաշա րժ)) պոռա լսվ։ Բոլորը մէկ սկսան խուժել 
դէպՒ սանղուղը։ ՝(? ա լեան էֆէնտին Ն ին վ)ն սւլ վախցած և. չուսւ֊ 
րած) կը պոռ֊ար» — «Մի՛ վսւ խն ա *ր տղտք } ֆ րա ր մի' հրմչակէք , 
բան չկա յ , անցա՜ւ))... ինչպէ՜ս թէ «մի վախնաք, բան չկայ ,
անցաւ)) ... Ու մէկ ալ տեսանք, որ ին ք եղաւ սանղուղէն վար 
նետուող առաջիններէն մէկը...

ւ՚րապէս որ բան չկա ր ։ Որովհետեւ նոյն սլահուն իսկ պար֊, 
զուեցաւ, որ խումը մը չարաճճ ի տզաք ուզեր էին վախցնել

ՈԱՐՋՐԱԴՈՅՆ ՎԱՐԺ-ԱՐԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ԾԷՆՔԸ ֊ ՓԻՐՍ ՀՈԼ
Զարդարուած* 1913ի Հոկտեմբերին, Հայ Գրերու Գիւտի 

1500ամեակի նանդիսութեանց արւթիւ

«միլս իլ))ն և «Ջէյմպըրս Հո լ)) ի առջեւէն քարեր կ՚արձակէին 
տան իքին վրայ . . . 7*7/ ք բան մ ըն ալ չկռահեց և. հինգ րոպէ անց
նորէն սրահ մտաւ և. վերահաստատեց կա ր գ-կանոն ը։

Բարի մարգ էր և անկարելի էր չյարգել ու չսիրել զին
վոր՛ Կը սիրէին իր աշակերտները, հոգ չէ թէ երբեմն խաղեր կը 
սարքէին գլխուն։ Կը սիրէին նաեւ գիւղացիներ ը։ Երկար տա
րիներով իրեն վստահոլեցալ Պարտիզակի Թաղականութեան ա- 
տենապետութիւնը։ Ասպարէզին հոգելին նոլիրոլած ուսուցիչ մը 
եղաւ անէ Բարձր. ՛վարժարանի մէջ պաշտօն ստանձնե լէն առաջ 
պաշտօնավարած էր ՊոլսոJ ղան աղան վարժարաններ ուն մէջ։
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Աուշհր կր պւստմէր յաճախ այդ օրերէն։ Գոհունակութեամ բ կ^ ը*~ 
սէր՝ թէ այդ օրերուն անուն հանած դաշնակցական դործիշ և. 
հ ր ապա ր ա կադի ր Ա» Վրւամ եան եղած էր իր աշակերտը։ — (էՐայց
այն ատեն՝ տղա' վ։ ՝ Անն ի կ Գերձակեան էր ան ո ւն ը։ )) Եը պատմէր՝

Տ
թէ ինշպէ՚ս ափ է։ բերան մնա ցած էր կի բակի օր մ ը ? երբ եկե
ղեցիէն դուրս գալուն՝ մուտըի դրան առջեւ՝ ռւըիչ մուրացիկ
ներու կա րգին տեսած էր Ե ղի ան ? — ՀԼա յո , տղա՛ ք , Եղի ան , Տէ֊ 
մ ի բ^ ի սԼ,ս շետն ը^՜) — ծալապատիկ նստած՝ մուրացիկի պնակ մը իր 
աո.էև*> • կը պատմէր այսպէս ? մերթ ու ր ա խ ութ ե ամբ և. մերթ 
տ բ տմօ ր էն ? բայց մ իշտ ջերմիկ ու հաղո բ դական շուն շուէ մը* * •

Րարձբադոյն Վրս ր ժա բ ան ը ձգեց 1910 — 11 տարեշրջանի ա- 
լա բտում ին !ւ գնաց Գ՛*։ հՒւ’է, ս տ ան ձն ե լո վ տևղւո յն Գ՚ո լուստևան 
Աղդ* վարժարանին անօրէնութիւնը։ Ապա վերադարձաւ Արմա- 
շէյ Չ* պր եվան րըը ? ուրկէ դարձաւ տարագիր՝ իր ընտանէքէն հետ։ 
Ա նաց Գոնիա՝ պահուըտեցաւ և կրցաւ դիմանալ մինշեւ զինա
դադարը։ 1/ւ նոր էն գործի։ Պաշտօնավարեց Եէտիկ Փաշա՝ Պէ֊ 

շհթ աչ՝ Ար1,սյվոլւովյէ°յ ի Աղջկ՚1,1ւր Ամ երիկեան վՀոլէճը՝ Աոպէրթ 
'Րոլէճ 1ւ ի վերջոյ վերադարձաւ Գ՛ոհ իրէ ուր և՝ տար իքէ։ բե
րումովդ քաշուե՜ցաւ ասպարէզէն , որուն ծառայած էր աւելի քան 
քսսռասնամեակ մը՝ մեծ նուիրումով։ Մեռաւ 1935^^, 74 տա-
բեկանինւ

ԳՐԻԳՈՐ ՄԽԱԼԵԱՆ

Հմուտ և կարող ուսուցիշ մըն ալ' Գրիգոր Մխ՚ոլեանը։ 
Ասպարէզին մարդը։ Ջղուտ՝ կորովի՝ եռանդուն։ Մէկը որ կը 
յաջողի ա շա կե բ տն ե ր ուն սիրցնել թէ' իր անձը 1ւ թէ' դասաւան
դած ն իւթ ը։ Վրս բժա բան ին մէջ՝ բերնէ բերան 1ւ սերունդէ սե
րունդ կը փոխանցուէր այն խօոքր՝ թէ Գրիգոր ՄխոյլեսՀհ ո'չ 
բաբձրադո յն ՝ ո'չ ալ մ իջնակա բդ ուսում ստացած է՝ ա յ լ ին շ որ 
սորված է — սորված է ին քՀն ա շխ ա տ ո ւ թ ե ա մ բ և ինքնազարգաց
ման զծով։ Այն ալ Պ ա բ տ ի զա կի մէջ ճգնելով։ կրնար դասաւան
դել մ ի ջն ա կա բ դ վարժարաններու դասաէսօս ուս ուց իշէ մը պա- 
հանջուած բազմաէժիւ նիւթեր՝ լեզու ներէն մինշեւ գիտութիւն- 
ները։ ԻՆ շ որ սորված էր՝ լաւ էր սորված և. լաւ ալ կը փո- 
խ ա ն ցէ բ իր ա շակ եր տ ?/ եր ուն ։

ճիչդ շեմ դիտեր՝ իժէ քան ի տարէ։ պաշտօնավարեց ան 
Րարձբադոյն վարժարանին մէջ։ Գպբոցի կեանքէն առնուած Լւ 
թուականնեբը որոշ կարգ մը հին նկաբնեբու մէջ կ'եբեւայ ան
23_30 տարեկան երիտասարդէ։ մը տարիքով։ կար ելէ։ Է հետեւա-
բար ենէԺադբել՝ թէ 18—20 տարուան վաստակ մ ը ուն ե ցաւ ան 
ա յ՛է։ տե՜ղ ։ Ամէն պարագայէ։ տակ հոն ւՈւո ց ան մինշեւ 1915/' ա-
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ղէտը և. պատհ րազմէ// //ա^ անցաւ նախ 1,'ւլ^պտււււ^ սաւււնձնհլավ 
Գա լուսանան Ազգ* Վրսբժա բանին տն օ բ էն ու թ իւն ը , ապա էրու֊ 
սաղէմ ի (ք՚աււանգաւորաց Վէա բժա րան ը, ուր պաշտ օն ավա ր եց մ ին֊ 
Հ_եւ իր մհուրհան և. թորգոմ պատր իարքն եբու շր^աննհ֊ 
րւււնւ Հակառակ իր

անշուք ելքին Գրի֊

ր

գո ր յյ*իէալևան եղաւ 
պատր աստ ուած ու- 
ս ուցիչ մը և քառաս - 
նամ նա յ վ ա ս տ ա կ ը 
ուս ե ր ո ւն իջաւ գե֊ 
րնզման ? Գ ա հ ի բ է ի

մէջ^ Ապրիլ 1937ին, 
70 տարեկանին ։

Մ եր ուսուցիչնե
րուն մ էջ քիչեր կը 
հետ ա ք ր ք ր ուէ ին աղ֊ 
գային - քաղաքական 
կն ան քո ւէ , անշուշտ

Ձմեռնային զբօսանք, սահնակներով 
ձիւնին վրայ, Փիրս Հոյի առջեւ:

դպրոցէն դուրս։ Այգ 

*րիչերէն մէկն էր
Գր^գ ո ր Մի1 ա լ եա 7/ ։
Պ ահպանողական ի ել 

ա զա տ ա կան ի իւառ֊
ն ու ր գով մ արդ էր և. 
ըստ այնմ կը ղնա֊ 
հատէբ ազգային-քա
ղաքական ի րագա բձութ իւնն ն ր ը։ կը գնահատէ ր 1ւ պարագային 
համ հմատ ալ կ* ա ր տա յա յտ ուէ ր Հակա տա բա ց ։

կր յիչեմ, 1910/ք Յունուարին էր, երբ ողբացեալ Յաբու֊ 
թիլ-ն Շ ահ ր ի կնան Պարտիզակ նկած էր բան ա էս օ ս ե լո ւ ։ Այղ օ բ ե- 
բուն շատ սուր համ եմատու թ իւնն ե բ առած էին ա զգա յ ին - քաղա
քական վէճնբը Պոլսոյ մէջ։ Յանաէսօսութ իւն ը ? որ այգ վէճնրը 
կը չ°Հ.աւիէր) տեղի ունեցաւ Լսարանին մէջ։ Յաբձբագոյն դա- 
սա բադէնն րու աշակե բտնև բ ուն ալ ի) ո յ լա տ ր ո ւած էր ներկա յ ը լ֊ 
լալ այգ հալա քո յ թին։ "էն բ կան ե բ ուն մէջ^ առաջին կարգի վբայ 
նստած էր Գրիգոր Աէսալեան։ Աւանդական արաէսչինը գլէսուն 
ամբողջ երկու ժամ բանա խօսելէ !ւ յիչեալ վէճ ին մէջ Գ ա շն ա կա
ցութեան տեսակէտները պա րզե լէ ետք^ 3* Շ ահբ իկե ան էսօսք 
տուաւ ամէն անոնց , որ կ'ուզէին հարցումներ ըհել։ Է}, այն ուզեց 
նաև Գրիգոր Ա*էսալեան և հարցումներու ձեւին տակ ըստ էու-
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թե ան մօտենալով հարցին, բուռն կերպով քննադատեց բանա֊ 
խօսը։ Երթ) նոքէԱն բուռն արտայայտութեամբ 3* (Հահբիկեան 
պատասխանեց հակաճառողին , վիճաբանութիւնը ստացաւ մ^ա֊ 
դէպի մը կերպարանքը։ Գրիգոր [[իյալեան չկրցաւ հաւք բերել և 
հաւաքոյթը չըրուած, մեկնեցաւ լսարանէն։

(յաջորդ օրը կիրակի էր։ Մեր ուսուց իչը, որ կիրակի Ծո
րերուն դպրոց չէ ր գար, եկած էր այդ օր յատկապէս ։ կանչեց 
մեզ, հաւաքս յթ ին ներկայ գտնուողներս, ուսուցչանոց և. խօսք 
բացաւ նախորդ գիշերուան միջադէպին մասին։ Յանձնարարեց 
մեզի կա ր եւո րութ իւն չտալ եղածին և չազդու ի լ «պարոն Շահ- 
ր ի կետն ի?) հետ իր ունեցած բանա վէճ էն։ Գրիգոր (քխալեան 
կ'ո լզէր այդպէսով անվթար պահել ուսուցչի իր հմայքը մեր 

վր-յ,
]ւ ր նկատմամբ մինչեւ այսօր ալ այդ հմ այ յշով կը մնան Ւր 

երբեմնի աշակերտները, որոնք այնքան լաւ բաներ սորված են 
իբմէ, դպրոցական նստարաններուն վրայ։

Ամէն անգամ որ խրատական մ ը կարդար կամ թ ե լա- 
դրութիւն մը ընէր, Գ* Մխ ա լեան , իբրեւ վե րջաբան կ՚ըսէր միշտ»

_ Տղա'ք , հասկնանք իրար» • ♦
իսկ մենք, անշուշտ որ կը հասկնա յ ինք զինքը՝ ինչպէս 

հասկցանք 3» ՀՀահրիկեանի հետ ունեցած միջադէպին առթիւ 
մեղի խօսածներուն նշանակութիւնը։

ՏՈՀԹ- ՅՈվՍԷՓ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ

Ամէնէն զուա ր թախոհ , ամէն էն կատակաբան ուս ուց իչե էր 
վարժ՜արանին մէջ, բնիկ Աոտոսթոցի մեր բժիշկը։ Մեծապէս 
հաճելի էր իր դասերուն ունկնդրութիւնը, որովհետեւ միշտ կը 
համեմէր զանոնք Ւը անվերջանալի կատակն!/ ր ով։ բժշկութիւնը 
կարդացած էր անգլիական համալ ս ա ր ան ի մէջ, ուր յաճախած 
էր իարձրագոյն վարժարանէն և-Մոպէրթ ‘թոլէճէն ընթացաւարտ 
ըլբօլէ ետք։ Ապա վերադարձած էր Պ ա րտ իզակ , ու ր , թ է՛ բժշկու֊ 
թեամբ կը զբաղէր թէ' ստանձնած էր ուսուցչա
կան պաշտօն բարձրագոյն վարժարանէն ներս։

կր դասաւանդէ բ անգլերէն և. անգլիական գր ա կան ո ւ թ իւն , 
որոնց կը տիբապետէր մ ա սն ագ իտօ ր էն ։ իա խաս իր ած երկու 
դիրքեր ունէր,— Շէյքսւիիրի «.Յօւլիոս կևսար^ը և. կոլտսմիթի 
«Ամ այտ ցած գիւղը))։ Կը թարգմանէր և. կը վեր լուծէր զանոնք 
տող առ տող, իւրաքանչիւրը ամբողջ տա րեշրջան մը, այնպիսի 
մա րու.ր հայերէնով մը^ որու֊ն զե ղե ցկո լ֊ թ ե ան և պարզութեան 
մասին հիացում միայն կարելի էր ունենալ։

Կը դասաւանդէր նաեւ մ ա ր դա կազմ ութ իւն , աււողխւբա֊
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նռւթ^ւն և. հոգեբանութիւն։ Ամէնէն աւելի հետաքրքրական 
Է/.Գ իր այս գասերը։ ^ասապահ Ը անցներ^ որ ծիծա գՒ լո
ւլ ի թն եր չստեղծուէին։ 1] ը կատա կէր չատ սուր քւ|ււլքթր/7^ մ ը 1ւ 
կը խ^գացնէր։ Հոգեբան էր^ բարւին գործնական իմաստ ով և. 
գիտէր մեզմէ ամէն մէկուն թ ե ր ութ իւնն ե րն ու տբամագրու- 
թիւնները։ Էլ կը .բ՚սչքչէք՚յ միշտ սրամտօրէն։

— Հիմ ա վ)անակ մը տամ ձեր ձերւ^ըը և. հարցնեմ թէ ո՛ւր 
է 'Ը ա մ չա թ քան ? յյաբտէսին վր ա յ ? մէկ անգամէն պիտի ցուցնէի) 
գիտեմ ? կ՚ըսէր։ թայց պապան-
ձումև Հէայյլարիայի պիտի կըտ- 
րիք և պիտի չուար իք, եթէ 
հարցնեմ թէ մարմևոյն ո' բ կող- 
մը կը գտնուի մ արդուն փայ
ծաղը • • ♦

Առողջա բանութ եան գաս ին ' 
կը յանձնարարէր' եթէ ոչ ամէն ?
օր՝ գոնէ երկու օ ր ը անգամ 
մը լուալ ոտքերր։ ք]լ կը հար- 
gընէր.

— ճիչդ iï° ըսածս ։
— ճիչդ, է, միւսի՛,-, կ’ըլ~ 

լար գա սա բանին հալաքա կան 
պատասխան ը ։

— ճիչդ է, հա՞1... է՛, եթէ
հիմա հանեմ ձեր գուլպաներ ը 
և ոտքե րնուգ վր ա յ թերե-լքաղ֊
SluGnU ցանեմ) վստահ եղէք որ 
կը բուսնի ♦ ♦ ♦

Անգամ մը մ ա ր գա կա զ-
մ ութեան գաս ին ոտքի հանեց 
մեր գա ս րն կե րն ե ր էն Արապ

իլ թն է բ եան ը և. հա ր ցուց »

— Սբս,'պ, ըսէ նայիմ , ող֊
նայարին ոսկորները ի*նջ ձեւ ունին • » ♦

Հարցումը ըրած պահուն սակայն) երկու ձեռքերը* մատ
ներ ը հ որիզոնական ձեւով իրարու մ Օտ բերաւ) Ա բ ա պին վբայ 
ձգելու համար այն տպաւորութիւնը) թէ երկար են ողնա յարին 
ոսկորները։ Աբապն է խ ա բուե g ալ ) շուարեցաւ և պատասխանեց» 

— Երկ ար են ) միւսի՜ւ » » »
փա՜յն էր եկեր գլխուն այն աշակերտին ) որուն աջքեբուն 

տակը սև. ծիր մ ը խորացած ըլէար* ամչցն է բ զայն հ ր ապա րա-

ՏՈՔԹ. 8ՈՎՍԷՓ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ 
Նկարուած էոնտոն, բժշկական 

ուսանողութեան շրջանին
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կով ւչ"11/ա I1 մ^ււս աշակերտներուն աււՀէեւ^ և ր բ ձ ր ը ժ ատ-
նանշելով կր յանձնարարէր վեր ջ տալ (Հձերւրի կասկածելի թա
ղերուն * * •

Հեղինակն էր զանազան ժողովրդական բժշկագիտական և. 
առողջապահական դիրրերու^ որոնցմէ (.( Ա* ան չե ր ո ւ թշնաժ* ին՜)՜) 
կարդալ կր յանձնարարէր >սյդ էիս աղե ր ուն» հետամուտ պատա- 
նինե ր ուն։

Ամէն անգամ որ արւիթը կ՛ ունենար խօսելու իր փորձս։— 
ոութ իլննե ը էն ։ ա] ձեո֊քի ևր և ք մ ա տն ե ր ո վ կր չօշափէր սրա
ծայր մօրուքը, ԸԱծլ ուզելով որ տ ե ս ած ֊ան ց ո ւցած մարդ է։

Ըսի որ գիւղին բժիշկն ալ էր։ ին ք պատմեց անդամ մը, 
որ դտած էը այցեգինը գանձելու դիւրին ձեւ մը։ Հիւանդը 

քննելէ և դեղա

դիրը գրելէ վերէ, 
մեկնած պահուն } 
եթէ տեսնէր որ 
ւ|իզիթած չեն վճա
րեր > դրան ետեւը 
կը ձգէր իր դաւա֊ 
զան ր և. կր մեկ

նէր։ Տ ան տէր ը)
տեսնելով որ Տո,ք֊ 
թորը գաւազան ը
հոն մ ոռցած է ? ե- 
տեւէն կր վազէր 
պոռա լով *

— Տ".ըթ"՛ր ,դա- 
ւաղան դ հոս մ ոռ- 
ցար. . .

— /*'նճ կ’ըլւայ,
կ' ր լ լա ր պատաս- 
էսանը այդ պարսս- 
գային ւէքարդ ենք, 
Ըարգի՚ս աղբար,

ՊԱՐՏԻԶԱԿԻ ԲԱՐԶՐԱԳՈՅՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ
Զ Ն ։» Ա 8 ս հ Ա Ր Տ Ւ 8 £ Ն Կ է Ր Ա Կ 8 Ո հ » 8 Ա Ն

է°Ս՜ԲԱԴՐԱ«|ԵՏ
«ՈքԱ* ՕՈՎՍԷՓ 8ԷՐ Ս8ԱՓՍ.ՆԾԱ.Ղ,

ՏԱՐհ Դ. ւՈԿՏԵՄ՜ԲԵՐ 191Ձ

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆՆԵՐ

7

ՅՈԲԵԼԵԱՆՆԵՐԸ կրթական կամ գրական Ու երբ տարիներու այդ
թիլերուն հետ կարելի է կցել նաև արղիլնաւո- 

Ե,գգի ՀԸ պատմութիւնը՛ անոր մէ] գտնուած բութիւն և օգտակարութիւն ակներև է որ ծա- 

անհատներսւն պատմութիւնն է I եթէ աղգ մը փահարե/ի է այդ տեսակ անձ մը իր տոկունու- 
ունեցած է նշանաւոր անհատներ , եղած է նաև թեանԸ և յո-րատեւութհանը համար . Մեր խօս
նոյն չափով նշանաւոր՛ իբրև աղգ ■ Ասիկա ա՛խ- հարկաւ չի կրնար ճշդիւ պատշաճիլ այն կարգք,
քան պարզ ճշմարտութիւն մրն է, որուն վրայ «յարատեւոդոներո, համար որոնք, զորօրինակ, 
աւելորդ իսկ է ծանրանալ. Մեր ազգնա, ուրախ "'՜/՚Ւ} " ևէ Բսւն կրնալ րլլալնուն համար , !քևա- 
ենք գիտել թէ ունեցած է և ունի նշանաւոր զամոլ եր են, տեղերնին . Մ է և . քիշ մըներո.
անհատներ . միոլթիւններ որոնցմով կրնայ պար. զամիս, հայեացքով մը , մենք պատրաստ ենք 
ծիր Եւ կը կարծենք թէ ներկայ տարիին մէջ թէ՛ ն"Հ ծափահարել այդպիսինե'րն ա, իրենց 

և Բ? արտասահմանի մէջ կատարուած ‘^"'-թծան առաքինութեանց համար ւ

յոբելեանները իրա, ունք կուտան մեղի պահ մը Ուսուցչական ասպարէզ],ն մէջ մանաւանդ
մէկ կողմ թողու, մեր լալկան սովորութիւնը և ըսրունակե/ . գործեք այդքան տարիներ , արդարև 
ուրախանալ . հրճոլի, այս երեւոյթին աոՀև . փոքր յարատեւութիւն, չէ' , իսկ թէ „■ րքան „ա_

Յոբելեաններու տօնախմբութիւնը կրկնակ ոայոլթխն կարելի է մատուցանել այո տաբի 
նշանակութիւն մը ունի, Աո սվին . անոնցմով ներս. շյՀանին րա, է միտք բերել եկող գտցող 

կը ցուցուի թէ ՕՍ կամ 25 տարի անընդհատ ուսանողական սերունդները . 25 տարուան րն.
աշխատեր են մարդիկ մի՛եւնոյն գործին մէջ . թացքին ուսուցիչ մը ապահովաբար շփում ու.

Թարձրազոյն Վարժարանի ԸնԹացաւարտից Ընկե_ 
րակցոսԹ՜Լ ան կիսաժեայ սրսրրերաԹերԹին* «Պարտի
զակի 7րզ Թիւ,ին առաջին է՜ջը* Պ արրերաԹերԹը 
լոյս տեսաւ, մօտ ա սորա պէս Վեց տարի:

սլ կը 
ուրիշ 
. ‘1րա-

՛Լ ւ|ի-

գաւազանն 
ժ*ոո-նանվ) 
բաներ ալ • 
յէ' , դուն
Վիթան տալու մոռ֊ 
ցտր. . .

էյ լ , բնական ա-
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բար, գաւազան ին հևա կը ստանար նաեւ մոռցուած այցեգինը։
Տոքթ. (Հովսէփ Տէք* Ատեփանեան գիտէր ? որ կը սիրուէր 

ա շա կե րտն եր էն , ան կեղծ օ ր էն ։ (] լ էէիտէր> ո[յ տտո ր կր նպաս-
տէր, ուրիշ ամէն բանէ ւարլա^ իր զուարթ աէսոհ էս ա ռն ուած բ<ր ? 
ո րմէ այն բան կ'ա էս ո ր ժ է ին բ ։ Պ՝ոնէ մեր օրերուն շտեսանբ ըն գ- 
հան րապէս իր էս ս տ ա ս ր տ ու թ իւն ր ? որու մասին կր խօսի Վ*եր • 
Ա» Պետիկե ա ն Ւր ր շան կա րն ե ր՜)) ո ւն մէջ։ (Է եժ յիշեր, օ ր ին ա կՒ 
համար, որ ապտակած րէ1այ ոեւէ մԼկը, իր շարութեան պատ֊- 
ճառուէ։ Ընզհակառակն ? շարերն ալ կր յանդիմանէր իր սուր 
կատակներ աէ և. պատրաստամիտ ա կն ա ր կութ իւննե ր „վ,

Վխց—եօթը տարի շարունակ էս մ բագրեց էէարժարանի Ըն- 
թացաւարտից Ըն կե ր ա կց ո ւ էժ ե ան թ ևր թ ր' (էՊ ա րտ իզակյ) ը որ կր 
հրատարակուէր տարին երկու անգամ։ (Հաւս ա չէս ա տ ա կի ցն ե ր շու֊ 
նէր. ե ղածներն ա լ ? կ՚երեւի ա յն բան կր ծուլանային, որ ան
գամ մը հրապարակով կ'ազդարարէր բոլորին»

֊ Եթէ յօդ ուած շղրկէբ , պիտի բանամ [քաւս թէոսի Աւե- 
տա ր ան ը 1ւ լեցնեմ պա ր ա պ մնա ցած է ջեր ր , գիտցած րէէա>ր* • ♦

Ս'նաց Պարտիզակ, մ ինշեւ 1915/' մեծ աղէտը։ Ո լ բշուե- 
ցտւ բոլորին հետ, գէպի անծանօթ շրջաններ, աւարառուներուն 
յանձն ե լ ով իր երկ յար կան ի կոկիկ տունը, Ւր պա ր ուն ակոլ- 
թևամբ, մանաւան գ իր ճ ո էս գրադարանով։ Վ^երապրեցաւ' չը~ 
նորհիւ իր արուեստին ։ (քւ երբ զինագագաբը հռշակուեցալ, 
վե ր ագա րձաւ Պոլիս 1ւ ս տանձն ե ց (Հու լէւՒՒ որբանոցին տն օ ր է- 
նութիւնը։ Հոն էր որ տեսայ զինքը վերջին ան գամ ։

Իզմիրի աղէտէն ետբ, իր բեռա յ ր ին' Ս • I) բ են ց ին հետ 
անցաւ քք»ում ան իա , ուր մնաց բանի մը տարի։ (Հետոյ փոխա
գրուեցաւ Թէհրան, իր ամուսնացած եղբօրը' այժմ հանգուցեալ 
Տոբթ» (յարութիւն Տ* Ատեփանեան ի մ օտ ւ Ամուրի էր և. եօթա
նասուն ը անցուցած մեռաւ այնտեղ, եթէ շեմ սէսալիր ասկէ

15 ֊ 16 տա րՒ առաջ ։

ԱՐՇԱԿ ԷՖԷՆՏԻ ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ

Արմենակ Տ* (Հակոբեանին պէս, Արշակ ՚ք*• Աագուպեանն 
ա լ Ւր անունին կցուած տեսաւ միշտ (.(.էֆէնտի՜)) տիտղոսը, Պար"" 
տիզակի մէջ։ Մ ինշեւ այսօր ալ կը յիչուի ան այդ տիտղոսով, 
իբրեւ (քլԱրշակ էֆէնտիյ>, երբ որեւէ առիթով էսօսբ բացուի իր 
մա ս ին։

Երբ նոր գտցի դպրոց, մէկն էր ան գիշերօթ իկ ուսուցիջ
ներ էն և իր սենեակը ունէր Փիրս Հոլ^ երկրորդ յարկը։ ]>ր խո
ժոռ. դէմքը' փոքր աշակերտներուն սարսափն էր։ Արշակ էֆէն- 
տ ին այդպէս ալ ւքեաց մինչեւ վերջը։ Առածի կարդ անցուցած,
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աշակերտները, ամպամած եղանակներուն կ1 ըս է ին ? որ ((եթէ Ար- 
շակ էֆէնտին խնգտյ, օրԷԸ պ[ւտ1' բացուխ։

խոժոռութիւնը, սակայն, իր հոգիին արտայայտութիւնը 
չէր բնաւ։ \յեր ա շխ ա ր հը հակագբութ իւնն էր իր գէմյյին և. փո
խադարձաբար։ Որովհետեւ բա ր ի էր խոր ՛րով Լւ իր (Հչա բ ութ իւ֊ 
նԸ» կը վեբապահէբ մ^այն անառակ ա շա կե բ տն ե բ ո ւ ն, Այն ալ ա- 
,ելի՝ սաստերով ու յան գ ի ման ու թ իւնն ե ր ով , քա^ թէ բրտու֊ 
թեամբ։ Երէց աշակերտներու պատմածով, մէկ անգամ միայն 
ան առա կ ա շակե բ տ մ ր կա պած էր ճաշասրահի ս իւն ին, բոլոր ա- 
շա կե բ տն եր ու և ծառայողներու ներկայութեան, իսկ կապուած ը, 
աւելի գրգռուած ) ((ծօ, Ա'բշակ^) պոռալով ուզած էր նետուիլ
Աբշակ էֆէնտիին վր այ։ (խարիներ ետքըք մեր օրերուն, վար
ժարանին բնթաց՚րը յաջողութեամբ աւարտած այգ աշակերտը 
տարի մը պաշտօնավարեց իբրեւ ներյյին ուսուցիչ, վարժարա
նին մէջ, ապա յաճախեց հա մ ա լս ա ր ան Լւ գարձաւ իրաւաբանէ 
Այս </*ի ակ օրինակը պիտի բաւէր հաստատելու այն խոր ազգե- 
ց ութ իւն ը , ղոր Ոարձր ♦ վարժարանը ունէր ընգհանրա պէս ըմ֊ 
բոստ ե. անհանգաբտ աշակերտներուն վրայ, ան ոն ց յոռի բը֊ 
նազգնեբը չէզոքացնելու Լւ նկարագիր ու կրթութիւն տալու 
տեսակէտով ։ )

վձան ի մ ը տարի ետյըը ե բ բ Աբշակ էֆէնտի ամուսնացաւ 
և ունեցաւ Ւր առանձին բնակարա նը գիւղին մէջ, գիշերօթիկ 
ա շակե ր տն ե ր էն փրբբբհ՜բը մ ասնաւո րապէս խորունկ շունչ մը ու
ռին, չլրացած տեսնելով իրենց ա չաչերուն առջեւէն խիստ ու 
խոժոռ գէմ,րի մը պատճառած վախը։

Լլեսարացի էր Լւ բողոքական։ փլխուն գռուզ մաղերը 
մէջտեղէն երկու կողմի վրայ սանտբած, աղ-պղպեղ պեխերով, 
միջ*Ահասակ, նիհարի վրայ Լւ յիսունի մօտ, գանգաղ յշա լուած ՛րով 
Լւ բոլորովին սակալախօս մէկն էր ան ։ Ուսումը կատարելա-

ԽՄԲԱՆԿԱՐ ԵՐԷՑ ԵԻ ԵՐԻՑԱԳՈՅՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒ 
ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԵԱՆ (ՆԿԱՐՈԻԱԾ 1908 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ)

(8 ա ր ին եր ը շատ լյան սրբած ե*ն յ ի շ ո ղու, Թևն էս, այնպէս որ ւլժոսար է վեր
հիշել անունները բոլոր աշակերտներուն: Բոլոր խլքբանկարներու, ւքէջ կ’արձա_ 
նաղ֊րեմ* հիշածներս միայն:)

Վերէն Ա* 2աԸ՚Բ> ծախէն աջ — 1) ԱրսոՐ Պ եւոիկէրան. 3) Երուանդ. Ս աք.- 

սուտե՜ւսն. է՛) Կարապետ Արզ ոււՐանեան- 8) 3արութ-իւն Յարութ՜ իւնեան. 9) Յո- 

վակիւՐ 7 (Զաքար ղ.իւղ_էն)՝- Բ. շ^Նթ — Զ) վահ րամ* 7- 3) Հ այ կա [լուն Ե ա քա

րտ զ՜ո րԼրե՜ ան. 5) Խըտրշէրան. 8) վարրըան Օւլինեան. 9) 9‘րիւրոր Շաքար-

ե՜ան» ԼՕ) Ազարիկ ԵարլճԷրան (դյզրոց ին զան զ֊ահ ա ր ը)՝. Դ« շտր,ք “ 1) Պ ալան 

Յուէակիմ' (րլպրոցին բարապանը)- Զ) վււաւՐ շ՜ապուհ Փ ա լի ա զեան. 5) Եսայի Եյ՝ 

նէ՜ճեան- 6) Ալեր քսան Տ իրատուրէրան. 8) Ս ինաս նահապետեան՝. Դ. 2աք«ք — Լ)
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ՍսաաուՎէ Ս ա կա լւերտն. 3) Ելաւանդ. Պա լեր ան, հ-՜) ոպե րւն իկ Ղէր րձա կհ ան. 5) Հա» 

՜ճ ի, 6) Հայկ ?. 7) ք()'որւլուՐ Տ աւՐատէրան. 8) Լհւոն fï‘ ին ո ս էր ան • 9) Աշոտ Խ աշ- 

ւՐ ան էր ան- Ե. ?ull‘.p նստած — 1) Սահ ակ Տէր Կ տ ր ա սլէրտհ ան. 2) Ա կէ,ս,Ւ$_ Զ,ւս՜ 
քար էր ան. 8) Սարրլիս Պօշնաքէրան. 4) Երուանդ^Աթ՜անասէրան. 5) Յակոբ. 9'ու-

յոււՐՃ հան- 9) Այս հր ամ' Զօպանհան՝.
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գործած էր էտ ^7/ պո ւբ կի համալսարանը։ կ ը դասաւանդէր ղյ^ւ՝֊ 
տութ իւններ ?— չիմ իա բան ու թւ^ն, բնագիտութիւն, եր կ ր ա չա֊ 
փութիւն , եռանկիւնաչափութիւն , ալճեպբա և. տիեզերագիտու
թիւն , առաջին եբկուչը հայերէնով, միւս երեչը' հայերէնով և. 
անգլերէնով, իսկ վարժարանին իբրեւ |ւտատ|ւե ճանա
չ՜ումէն վծրջ^ թու բչեր էն ով։ Ս ահու ն էին հայերէնն ու անգլե֊ 
րէնը, գաւառացիի հնչում ով կը խօսէր միայն թուր չե րէնը, ո- 
րուն ու նկն գրութիւնը հտճոյչ և ծիծաղ կը պատճառէ ր մեզի

մՒճտ ։
/> բ գասերուն ամէնէն հետւս չր չր ական մասերն է ին բր֊ 

ն տգիտական 1ւ չ ի մ ի ա բան ու կան փորձերը։ Հյատ բան կը պակս էր 
վա րմա ր ։սն ի լւսպորա թուար^ն և. Արչակ էֆէնտին ս։ ր իւն-քբ ա ին ր 
կը մտն է ը յաճաի^ ւիոըձ լք ը կատարա ձ միջոցին, ժանդաո մըկ֊ 
բալոներով և. բութ գանակներով կամ հանգստեան կոչուե լի չ 
ա յ լ գործիչներով։ Ամէնէն (Հարժէչաւոր յ) իրերն է ին էտիս ընի 
ժամանակէն մնացած մեխաւոր ձայնագիր մը ե. աստղադիտակ 
մ ը , որ հազիւ թէ կրնար լուսինը չանի մը անգամ մեծցնել։

Չգիտցայ թէ մինչեւ երբ մնաց վարժարանը և. թնջ պայ֊ 
մ անն ե րու տակ անցուց 1915/ր աղէ տն ու պատերազմ ը։ իմացած 
էի միայն, որ պատերազմը վերջանալուն, ինչն *սէ) չատ չա֊ 
տեր ու պէս անցած էր Ամերիկա և. հոն ալ հաստատուա ծ վէւրջ֊ 
նական կերպով։ Թէ ինչո'վ զբաղեցաւ հոն և. որչւմն ապրեցաւ, 
ա յգ եւս անծանօթ մնաց ինծի։

ՍԱՐԳԻՍ ՍՐԵՆՑ

Աւսրգիս Ս ր են ց ը ճանչցոզն ե բ ը շատ են, որովհետեւ անուն 
ունէր ան ոչ մ իայն իբրեւ ո ւս ո ւ ց իչ-դա ս տ ի ա բ ակ , այլեւ իբրեւ 
հրապարս։ կագ իր 1ւ հանրային գործիչ։ ք*ն ի կ Աոտոսթոցի, աւար֊ 
տած էր Ն*մնսիի համա լ սարան ին մանկավարժական ճ իւղը և. այ
նուհետեւ, մ ին չեւ ((Հիւ ր ր ի է թ)) ի հռչակումը, իբրեւ տնօրէն 
պաշտօնավարած էր զանազան ազգային վարժարաններու մէջ՝ 

(եոտոսթօ, էտիրնէ, եւլն.։ 1909—1910 տարեշրջանին 
սկիզբն էր որ պաշտօն ստանձներ Պարտիզակի Աարձր» Վարժա
րանին մէջ և. մնաց հոն երեչ տարի, մինչեւ մեր ընթացաւարտ 
եղած թ ո ւա կա նը, 1912// Աունիսը։ Հմուտ Էր լեզուն եր ու 1ւ պատ֊ 
մութեան։ Աեզի կը դասաւանդէր ֆրանսերէն, թուրչերէն և.
Թուբչիոյ պատմութ իւն ը։ Ազատամիտ ու լայնախոհ, ըստ այնմ 
կը դաս տ իա բակէ ր իրեն յանձն ուած աշակերտները։ 'Էաշնակցա֊ 
կան էր ի վաղուց անտի, բայց երբևչ այդ ուղղութեամբ չէր 
փորձեր ազդել մեր վրայ։ Գիտէր հաւանաբար , որ իր մասին 
գուրսէն մեր իմացածները, ինչպէս նաեւ իր գա ս ա խ օ ս ո ւթ ե ան ց
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ընգհանուր շունչը կը բաւէ ին առնելու մեզ իր բարոյական աղ֊ 
գեցու թ և ան տակ^ անուղղակի կերպով։

Արագաշա րժ էր աբագախօս ? փոբրակազմ և. եռանգուն։
Կը գործածէր թելով եզեր ուած փենս֊նե ակնոցորուն մէկ ծայ֊ 
ր էն կախ կ՚երկարէր բաճկոնակին կապուած բարակ շղթա յ մ ը։ 
Երբ յո ՛էհ է ին անԸ^րԸ) ցուցամատի մէկ հարուածով քթ էն վա ր 
կը ձգէ ր ակնոցը ւ որ այս անգամ կախուած կ* օրօրուէր կուրծքն 
ի վար։

Հոգեբան էր և մանկավարժ և. իբր այրԸ, աւելի կ արժե֊ 
ւոբուէին իր դասերը։ իւ նաեւ սրատես' ակն ո ցո վ թէ ա ռան ց 
ակնոցի։ Մէկ նայուածքով կը թափանցէր աշակերտի մտ յշին ու 
հոգիին։ Փիտէր թէ ո'վ մտիկ կ'ըն է ր ‘լՒ^^ԸԸ մտիկ ըրածը
կ'ըմբռնէր և. ո՛վ իրեն կը նայէր , բայց ուշքով ու խելքով ու֊ 
ր ի շ տեղեր կը թափառէր։ Երբ գասա խօսած պահուն ս,չքը հան֊ 
գիպէբ այդպիսի աշակերտի մը^ կը մօտենար ան ո ր ? ցուցամա֊ 
տը շեշտակի կը դնէր անոր աչքեր ուն առջեւ և. կ* ըս էր արա֊ 
գօրէն.

- ասկցա' բ ըսածս։
Եւ ե ր բ ըն է բ այս հաստատում ը^ ե ր բե ք չէ ր սխալեր։ 

Մաացրիւ աշակերտը իրապէս որ բան մը հասկցած չէր ԸԷԼ,սր իր 
ըսածներէն։ Ու կ՚ամչնար ? կը կարմբէր^ կը կարկամէր։

Պարտիզակէն մեկն ե լով անցաւ Պոլիս 1ւ աշխատեցաւ «(Հ֊ 
զատամաբտ^շի մէջ։ թուրքերէնի կը թարգմանէր թերթին կա֊ 
րեւոբ խմբագրականները^ որոնք այգ լեզուով ալ կը տպուէին 
առաջին է^խե լԼըայ։ մէկ-երկու օր ետքը^ ի պէտս թուրք շըր֊ 
ջանակնեբ ու ։

Պատերազմ ին ? կարճ ժամանակով Կ*ոն իա աքսո ր ուելէ վերջ 
վևբագաբձաւ Պոլիս գաղտագողի ճամբաներով 1ւ սկսաւ զբա֊ 
ղի լ • ած խավաճառութ եամբ։ Փոխած էր անունը 1ւ կը կոչուէր

քեօմիւրնի Սերգիս» Այ ս հնարքներով ալ յաջողեցաւ փրկել օձի֊ 
քը 1ւ վերապրիլ։ ՀՀինագագարէն ետքը ժամ ան ակ մը աշխատե֊ 
ցաւ ((յՀակատամ ա բտ՚Հ) ի վարչութեան մէջ, Եւ- աշխատակցեցաւ 
միաժամանակ թերթին^ թուբքիոյ մասին հմտալից յօգուածնե֊ 
րով։ Կը գրէր նաեւ (էՏոմսևր:!)' Ծերուկը կեղծանունով։

'Ըէմալական յաղթ ան ակէն ետք հեռացաւ Պոլսէն և. անցաւ 
Ո*ում անիւս իր ընտանիքին ու աներձագին' Տոքթ* Աովսէփ Տէր 
Ա տեփանեան ին հետ։ Այնտեղ վարեց Աթրունկայի որբանոցին 
անօրէնութիւնը և աւելի վերջը պաշտօնավարեց իբրեւ տնօրէն' 
ռումանահայ ազգային վարժարաններու մէջ (Կուլաց, Պուքրէշվ) 
երկար տարիներով։ իր ուսուցչական գո րծ ուն է ո ւթ եան ^ամ֊ 
հայ յոբելեանը տօնուեցաւ 1944^^, Պուքրէշի մէջ։ Հակառակ
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Ւր յառաջա ցած ր մէնջեւ վերջն սլ մԼաց Կ,է1էՈվՒ ոլ~
կեն ս ուն ա կ ։

Մեռաւ ՊուքրԷշԷ Մէջ անցեալ տարէ ? Ցուլէս 19էն ։ Տա^

ՐՒՔԸ անցած էր 85ը։

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԸ

Ըսէ որ վեց հոգի էէն անոնք,— ոմանք ամբողջ հէնդ, տա֊ 
րի — իմ աշակերտութեանս տարէներուն — մե՜ղէ հետ եղան ? էսկ 
ուր է շն եր' մէկ կամ երկու ֊երեք տար էով մէայն։ Դբեթէ բո֊ 
լորն ալ ներ քէն ուսուցէշներ էէն և կը գէշերէէն վարժարանը, 
հասարակաց ննջարաններու ԿՒյ սևն եակն եր ու մէջ,

ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ԹՒՒՐԱՏԵԱՆ*— Երյսժշտութհան մեր ուսու֊ 
ցէջը' Հայկազուն Ր'էւրատեան թ"ալասցէ էր կարծեմ և աւարտած 
էր Մա ր զու ան է •իոլէճը։ իսկ Բ արձր» վարժարան ր պաշտօն է կոջ-* 
ուած էր հՀէլր ր է է թ)) է յաջորդ տար էն ? 1909/*^*

Այս տարեթէւը դրոշմուած է մտքէս մէջ, զուա րճա լէ 
դէպքէ մը պատճառով։

1908ք՜^ ասդէն բո լո րովէն փո խուա ծ էր քաղաքական 1ւ 
աղդայէն մթնոլորտը, էնջպէս ամէն տեղ, այնպէս և. վաբժա֊ 
բանէն մէջ։ ՕլՀ էւր ր էէ թյ> էր 1ւ նոր խօս քե ր , նոր երդեր և. նոր 
ւքսւրշ&/ւ կը լսուէ էն ամենուրեք, Թուրքէոյ մէկ ծայրէն մէւսը։

(էթամ փորոտանին ու «3աէլորէկ^>Ը կ* ե րդուէ էն լէ>սթոք։ Էնվէ֊ 
ր էն , (յէազէէն կամ Աահմ ուտ Հյէվքէթէն ձօնուած երդեր չրջ*սն- 
կ* ըն է էն բերնէ բերան։ Կը կազմ ակե րպուէ էն հրապարակայէն 
բանախօսութէւններ' «եաշասթն հւիւոփեթ, եաշսւսլւն ատալեթ, եա- 
շասթն ւքուսավվաթ, եաշասթն ուխուվվեթՋ) (կեցցէ յս զատ ութ էւն ը,
ա բդա ր ութ էւն ը , հալաս ա ր ու թ էւն ը , եղբա յ ր ո ւթ էւն ը) ան էյ ուս ա֊. V
փծլէ վերջաբաններով։ Րարսեղ (հահպազը, Սապահգէւլը և. ու֊
րիշնեբ կուգային գիւղ և. կ՚այցելէին վ ա րժա րան բան ա էյ օ ս ե լու.
համար։ )մալեւսն էֆէնտէն ազատ - համա րձակ կը դասաւանդէր
ՀՀ ա զգա յ էն՜)) է վերածուած ՕԼտո հմ ա յ էն՛)՜) լյլատմ ութ էւն ը։ Ե ր ա նեԼի՚ն
Պ ա ր ոն Սովակէմ —դպրոցէն հաստամ արմ էն բա ր ապան ը և է բ ր և՜ւ
թէ ընդհ» հսկէջր— օՀէւրրէէթ^ը խորհրդանշող քսան փարանոց
մէտալ մը կարմէր ճերմակ ժապաւէնով կուրծքէն կախած ման
կուդար բակէն մէջ, մէկ ականջէն մ էնջեւ մէւսը երկարող
ճերմակ պեխերը ոլորելով և. կարծէք աւելէ փքացած (այրյր մ է֊
տալով նկարուած կը տեսնէք զէնքը 217 րդ էջէ խմբանկարէն
մէջ)։ Մէկ խ օսքով, յէոխուած էէն տ ր ս. մ ա դ բ ո ւ թ էւնն ե ր բ և. կը
տէրէր ընդհանուր ոդեւո րութ էլն մը նաեւ 1909^, *» ա կառա կ-
Կ ի լիկի ոյ մեծ կոտ ո րած էն ։
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ւԼարժւսրանվերաբացումէն ասդին հազիւ մէկուկէս ամիս 
անց , Հոկտեմբերի վեբԼոլ^ եկաւ վարժարանդ որ այ^ տա֊ 
րին գահակա լած Սուլթան թէշատը պիտի այցելէ ]*զմիտ կէոօրէ 
առաջ այս ժամուն 1ւ հետ եւա բա ր վաբժար ան ին ա շա կե ր տ ո ւ-
թիւնը պէտք էր ՜իզմ իտ տարուէր, դիմաւորելու համար վեհա
պետը։

Այո նպատակով, Պ ո լս էն ապսպրուած էր մասնաւո ր շոգե
մակոյկ մը, որ սակայն ուշացած ր լ լա լով, կարգադրուած էր որ 
նաւերով անցնէինք Պարտիզակէն ]*զմիտ ։ Տեսնուեցան պատրաս- 
տութիւնները և. շոգեմակոյկին սպասելէն ուշացած մարդոց ա- 
ճապաբանքով, Լհմ էտ ա լա կ ի ր^) Պտրոն Աովակիմ ի և. քա նի մը ու
սուցիչներու առա ջն ո ր դու թ ե ա մ բ իջանք ՜իսկէլէն, ուրկէ փոխա
դրուեցանք) ՜Ւզմիտ։ Հոն որ հաստնք , ափ ի բերան մնացինք 
իմանալով, որ Սուլթանը արդէն ժամանած է 1ւ գացած է քաղա- 

քի ե I1 պալատը։
Մն ա ց ին ք իզմիտ ի նաւամատոյցը, մինչեւ որ դիմում 

կատարուեցաւ Սուլթանի պաշտօնատարներուն, խնդրելու հա
մար, որ վեհապետը բա ր եհաճ ի իարձբ • Վըսբժաբանի աշակեր
տութիւնը ըն դուն ի լ պալատի բա կին մէջ։ Դիմումը ըն դուն ո լած 
Ըէէալով, մեր ա շա կե ր տ ա կան թափօրը ուղղուեցաւ դէպ ի պալատ։

Անշուշտ յայտագրի այս ձեւով դասաւոբումը անակնկալ 
մ ըն էր։ Ծրագիրը այ^' էր^ որ 11զմ իտ հասնելնուս , ուրիշ վար- 
մար աններ ու աշակե րտն ե ր ուն հետ պիտի շարուէինք կայարանի 
ճամբուն երկայնքը և. երբ Աուլթանը անցնէր կառքով, «ւ|ւատ|ւ- 
շանըւք չօք ես1ՇԱ12) պիտի պոռայինք ծափահարելով։ Այնուհետեւ 
պիտի վերադառնայինք Պարտիզակ։ ք^այց հիմա, որ կ* արժանա
նայինք Աուլթանի առանձին ընդունելութեան, կա րե լի չէ բ փայ
տի պէս տարուիլ պալատի բակին մէջ և. սպասել որ Սուլթանը 
մեր ոտքը գայ։ Ի^նչ ըեել ուրեմն։ Մեր ներկայութիւնը զդա- 
ր ընելու իբրեւ միակ միջոց յարմար նկատուեցաւ խմբերգ մը 
թնդա ցն ե լ մէկ բերան։ ք)ւ ահա, ճիչդ այդ պահ ուն անդրադար
ձան, որ վարժարանին աշակերտները, մինչեւ այդ օրը, մ է' կ 
թուրքերէն երգ իոկ չէին սորված և. այս անհոգութեան մեղքը 
կը փաթ թուէ ր՝ մէկուկէս ամիսէ ի վեր իբրեւ երաժշտութեան 
ուսուցիչ պաշտօ նՒ կոչուած Հայկազուն թ* իւր ատեան ին ճիտը։

Տատամսելու ատենը չէր։ Պէտք էր որոշել, թէ ի՛նչ պի
տի երդուէ ր ։ Ո՛- ահա — ո ր ո՛ ւնն էր յղացումը, ջեմ գիտեր —
հրամայուեցաւ երգել «Հ՚՚՚յր մևր»ը։

Երգեցինք' մենք մեր վրայ խնդա լով։ Եւ- ա յն մտաեու-
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մուէ^ որ Աու-լթանը բան պիտի ^հասկնայ և. Թաւանա բա ր պիտի 
կարծէ) թէ իրեն կամ ՀլՀ իլ ր ր ի է թ $ ին ձօնուած հայերէն ե ր դ մ ըն 
էր մեր երգածը։

Երբ վե ր ջա ցաւ և. ետեւէ եւոեւ երեք անգամ (օ|ւատյւ-
շաքւթւք £օք եաՇԱ1))7/ պոռացինբ ) Սուլթանն է ելաւ պալատին պա֊ 
տըչգամը) երկու ձեռքերը վեր վեր ցուց 1ւ «թեշեքք իւր ետեւփմ եվ- 
լատլարթւք» Լշնորհակալ եմ զաւակներս՛) ըսաւ ու հեռացաւ։ Լիենք 
ալ ծափահարեցինք և. • • • կոմ ետ ի ան վեր ջացաւ։

^իպրոց որ վե ր ադա րձան ք ? Հայկազուն իւրատեանի առա֊ 
ջին գործը եղաւ սորվեցնել քան ի մը թուրքերէն երգեր , որ֊

ՄԵԾ ՓԼՈՒԶՈՒՄԷՆ ԵՏՔ
1918ի ղինաց_աց_արէն ետք, Ւարձր. Վարժարանի շէնքերը պատա։յարե_ 

ցին քյայ որբերու բազժուԹ՜իւն ւքը: Նկարին ւքէջ* Նիր ՒսԹ՜ Ո*ը|իֆի պաշտօնեւս- 
ներ, պարէն բերած են որբերուն քչաւքար: Նկարր աւրն ուած է Փիրււ Հոլին արւջեւ.:

պէսզի ուրիշ անգամ ա ս ան կ իյաղքութիւն մը ջբեմագրուի։ Սա֊ 
ն աւան գ որ Ս "լւթ ան ը յ մ և ր այս այցելութեան առթիւ բարե
հաճած էր 15 օսմանեան հնջուն ոսկի նուիրել վա րժա ր ան ին Լա յդ 
դրամով՝ յետոյ , դնուեցան ֆանֆառի գո ր ծ ի քն ե ր) ։

ք(յա րտեաչի վրայ' յաղթանդամ մ'։ս ր գ էր Հայկազուն Ս* իւ֊ 
բատեան և 'հասակով ու լայնքով կրնար մօտենալ Տոքթ* Ո** 
Զէյմպըրսինէ Ե րէլ*մ րւ ւթ են Էն զատ ուրիշ դասեր ալ կուտար 
վա րՒ դասարաններուն։ ^Լսլրոցն Է ր' մինչեւ մեր ընթացաւարտ 
եղած տարին։ Այնուհետեւ ին չ եղաւ) ջեմ դիտեր։ իմացեր Էի 
որ պատերազմէն ետք անցած է ԱմերիկւԱ) ուր և կ՚ապրի թե
րեւս մինջեւ այսօր։
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ԵՐՈՒԱՆԳ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ *— ^Նիհարակազմ թուխ և բարձ
րահասակ։ */* իչ մը մռայլ դէմքով և. ինքնասոյ/լ արտայայտու
թիւն ով մէկն էր երկրաբանութեան !ւ բուսաբանութեան մեր 
ուսուցիչը, որ աւարտած էր նոյնպէս Ա'արղուանի 'թոլէճր։ Ջեմ 
գիտեր ինջո՚լ^ չէ ին ք սիրեր իր դասերը։ Հակակրելի մէկը չէր 
և. դասերը չսիրելնուս պատճառն ալ իր անձը չէր ? ամէն պա
րագայի տակ։ Գուցէ ի^ք չէ ր կրցած սիրցնել մեղի իր դա
սաւանդած նիւթերը, մանաւանդ բուս/սբան ութ իւն ը , զո ր կը 
դասաւանդէր անդ լեր էն ով) մեր վերջին տարին։ Զս ի րելնուս 
պատհաււուէ 111 է , էէ ին ք կրնար անշուշտ սերտ ել ու ս ո ր վի լ։ Ոլ 
շատ բնականաբար կը /Լախնայինք ամավերջի գրաւոր քննու- 
թենէն, որուն արդիւնքը պիտի արձանագրուէր նաեւ մեր վկա- 
յականներ ուն վրայ։

Հնհնուքը բռնած էր մեղ և. ճար մը կը փնտռէինք ՀԼպատ- 
ու/սւոր')) ելք մ ը գտնելու համար։ Որովհետեւ զ.իտ էինք, թէ 
ի'նչ հարցումներ որ ալ տայ մ եղի , մէջէն պիտի չկրնայինք 
եըլել,

Հիմա որ 43 տարիներ անցած են մեր ‘յ1յղ նե"զ օրերէն 
պատճառ մ ը չեմ գտներ չխոստովանելու^ որ ըն թ /// ցաւ/// ր տ դա
սարանի եօթը թ եկն ած ո ւն ե ր ս ) յետ հաւա ք/ս կան խորհրդակցու
թեան , որոշեցինք' Լ/ դին ամ էն բանի»» » թռցնել հատ մը հար
ցումներու թերթիկներէն) զորս, գիտէինք որ պատրաստած էր 
օրեր առաջ և կը պահէր Փիրս Հո լի իր նն ջա ս են եա կը ? ս եղան ին 
վրայ։ Ել , քննութենէն երկու օր առաջ) երբ բ՚սց գտանք իր 
սենեակին դուռը ) երկու հոգիով սպրդեցանք ներս և յաջողե- 
ցանք օր ին ակ մ ը ս ահե ցն ե լ մեր գրպանը» ♦ .

Ա^ԳՒ՚՜^^Բ. կռահել։ մեր աւա ր տ /// կան վկայական
ներուն 1էըայ^ մեզմէ ամ էն մէկը, բուսաբանութեան դիմացը՛ 
ուն ե ցաւ բո լո բ դաս եր ու ,քէչ առաւելադո~յն նիշը* • *

երուանդ /// ս մ աճ ե ան Լկըըո/ւ կռ֊ահել ՀԼպ/ս տ/// հած ը^) ։ Այ- 
լապէս , եթէ կռահած ԸԼԼ,ԱԸ , "£ միայն նոր քննութեան մ ը վը֊
տանդը պիտի դ իմ///գրաւ էւ**, այլեւ պ ի տ Լ/ խայտառակուէինք 
ամէնուն առջեւ։ Գուցէ խնդրական պիտի դառնար նաեւ մեր 
վկայողի լք. . .

իմ ա ցած ԷՒ, որ պատերազմէն ետք) մրուանդ Պ ա ս մաճ ե/սնն 
ալ անցած է Ամերիկա) ուր ե մեռած է տարինե՛ր առա ջ> թ ող 
էր հոդին ներէ ինծի այսքան ո՜ւշ խ ո ս տո վան ուած այս մեղքը» » »

ԶՕՈԱՈԱՈԷԼ ԳԱՍ ԱՊԵԱՆ ♦— ՀՀաւ/սկն էր' վա րժ/// ր ան ի բազ
մավաստակ ուսուցիչներէն ե առաջին սիւներէն Աարդիս Գ՛Ա- 
սապե/սնի) որուն աշակերտելու բաԼստը չունեցայ։ Ո///ը ձ/՛- Վ ա ր- 
ժարս/ն գա ցած տարիս ? 1907/-Տ> էր ո ր մե ռաւ ան Պարտիզա կի.
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մէջ։ Ոլ կ>սմ յաջորդ տարին էր կարծեմ^ որ իր զաւակը
պաշտօնի կոչուեցաւ ՝ իբրեւ նևրըին ուսուցիչ {աւարտած Էր 
Այնթապի Ամե ր իկեան 'Բոլէճը')։

Պարոն իէօրան — այսպէս կրճատուած անունով կը կոչէխեըլ 
զինյըը — ինչպէս առհասարակ բոլոր երիտասարդ ուսուցիչները^ 
կը զբաղէ ր նախապատրաստական դասարաններու դա ս աւան դու֊ 
թիւններով։ Տարիներով միասին եղանք, միեւնոյն յարկին տակ^ 
Լւ դասերէ^դուրս ալ օզտուեցանք իրմէ^ իբրեւ մեր աշխատու֊ 
թեանց խո րհրդատու մ ը։

Ունէր հ ամակրելի արտաքին 1ւ ծանրաբարոյ երիտասարդի 
մը տպաւորութիւնը կը ձգէ բ մեր վրայ։ քՒէևւ դիտ է ին ք , ո ր լաւ 
չէին իր յա րաբերութ իւններ ը իր պաշտօնակիցներէն է ր ուանդ 
Պասմ աճեան ի հետ ե- յաճախ կ՚ունենային վէճեր։ կը խօսու Էր թէ 
իրար չէին քաշեր 1ւ այս պատճառով ալ մէկուն ըրածն ու ըսա
ծը միւսը չէր հաւներ։

Առա ջին աշխարհամարտէն ետք Qo ր ա կ*աս ապեանն ալ ան
ցաւ Աւետեաց Երկիրը Ամերիկա և հոն ալ հաստատուեցաւ ։ Ո

■ է և կարծեմ կը բնակի *1յիւ Եn[*վ* ։

ՄԵՍՐՈՊ ՓԱՐԱՒԱԶԵԱՆ* — Ըն թացաւա րտ' Բ արձր . վրսբժ ա֊ 
՚ ր ա նէն։ Հ ա ղՒ 2 2 տա րեկա նին իբրեւ ներքին ուսուցիչ պաչտօ- 
նի կոչուեցաւ ան 1910^z կ տմ 1911^'» Սեզի համար, աւելի ըն- 
կեր էր դպրոցին մէջ, ք"’ն թէ դա ս տ ի ա բ տ կ-ուս ո լ g իչ։ Կը ^դէր 
եբկշոտ և զգուշաւոր մարդու տպաւորութիւն։ Ու կ՚ապրէր տե
սակ մը ին քնա մեկուս ա ցած կեանք։ Ունէր պատուելի դառնալու 
հակոււքևե բ և. ի վերջոյ այդպէս ալ եղաւ։ Ձեռնադրուեցաւ 
և. պաշտօններ ստանձնեց Պուլկար իոյ մէջ, ուր ապաստանած էր 
առաջին մեծ պատերազմէն ետք։

Պատուելի Մ ես րոպ Փա բալազևան (էուսճուք կը մնար վեր
ջին աշխարհամարտի տարիներուն, իբրեւ հոգեւոր հովիւ էլ 
քարոզիչ տեղւոյն հա յ աւև տա բ ան ս։ կան համա յն ք ին ։ Տ ե ս ա յ զինքը 
Աոֆ ի , 1943/>ï»( Կ՛ենթադրեմ, որ մինչև այսօր ալ կը մնայ
(Էուսճուք ։

ԲԻՒԶԱ՚եԳ ԿԷՕԶԻՒՊԷՕՅՒՒ՚ԲԵԱՆ • — Մէկ տարի միայն պաշ
տօնավարեց Բարձրագոյն •Լարժարանին մէջ, 1911-12 տարեշըր- 
ջս,նին , բայց այդ կարճատեւ ժամանակամիջոցն ալ բաւական ե- 
ղալ, որ կապուինք իրեն հոգելին ե սիրենք զայն։

Ընթացաւարտ' Բարձրագոյն ՛Լա րժա բանէն և (է՚՚պէրթ Բ՛՛լէ֊ 
ճէն, Բիւզտնդ Կէօղիւպէօյիւքեան հրաւիրուած էր վարժարան, 
մասնաւորաբար իբրեւ մարզանքի —նաեւ այլ դասևրու---- ուսու
ցիչ։ Առաջին օրէն իսկ իր ներկայութիւնը նոր մթնոլորտ ըս-

■ տեղծևց դպրոցին մէջ։ Ամբողջ աշակերտութիւնը հետաքբքըր֊
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ուած էր մարզական շարժումով և. մարզախաղերով։ Կայթ ա ր- 
դէն ֆ ո ւ էք պո լէ 1ւ պա ս քէ թ պո լէ խում բեր։ կ ա յին և աթլեթիզմի 
սիրահարներ։ ք» . կ է օղէւպէօ յ էւքեան >սյդ բոլորը կարգէ մտ ցուց՝ 
կազմակերպեց՝ մարզեց մեծ յաջողութեամ բ։ 11նքն ալ արդէն 
անուն ունէր էբրեւ լաւ ա թ լէ թ մը։

Ի ր են անբաժան ընկեր ունէ ր' մեր գա ս ա ր ան էն Մ ատթէոս 
{Հարէֆեանը՝ որուն' երկրորդ անգամ վարժարան ընդունուե- 
լուն մէչ կա ր եւո ր դե ր էր ունեցած ։ {Հա ր էֆեան լաւագո յն աթ֊ 
լէ թն էր դպրոցէն։ Այնպէս որ ուսուցիչ 1ւ աշակերտ դարձած 
էէն բո լոր աշակերտներու համակրանքէն առա րկտն,

Տարեշրջանը աւան դ օրէն կը փակուէր մա բ զա հան դէ ս ով 
մը՝ դպբո ց է ընդարձակ բակէն մէջ՝ ընթացաւարտէց հանդէսէն 
անմէջապէս ետքը։ Այդ տարէն՝ շնորհիւ քՀէւզանդ կէօզէւպէօ- 
յէւքեանէ՝ ունեցանք յ աջողագոյն մա ր զա հան դէ ս ը։ Մէկ ք)ալ 
մի այն կը կրծէր մեր սիրտը։ կը բացակայէբ Մատթէոսը՝ մեր 
դասընկերը՝ ս է րե լին' բո լո ր աշակերտներուն։ {Հատկէ արձա- 
կուրդին հեռացուցած էէն զայն վարժարանէն՝ նոր դէպքէ մը 
պատճառով ։

Մեզի հետ՝ք*» կէօզէւպէօյիւքեանն ալ մեկնեցալ վա րժա բա
նէն։ Հետագա յ տարիներուն պաշտօնավարեց ո լէ ս ՝ է ս կ պատ ե բ ազ- 
մէն ետք անցաւ Եգիպտոս ՝ ուր ուսուցչական պաշտօններ վա
րեց և. ժամանակ մըն ա լ՝ մինչեւ երեք տարէ առաջ՝ ունեցաւ, 
հոն Ւր սեփական դպրոցը։

Տե սայ է^'ա^է[*է անցեալ ամառ։ Աուզումէս' հազիւ
կրցայ արցունքս կուլ տալ։ (1՜1-ր էր երբեմնի առոյդ՝ վառվռուն ՝ 
կլոր և. ժպտուն դէմքով կեն ս ու ր ա խ Բիլ. զանգը» • • կը տառապէր 
տարիներէ է վեր անբուժելի՝ յլ չհասկցուած հիւանդութեամբ 
մը՝ որ դա րձուցած էր զէնքը կէ ս-ան դամա լո յծ և դողդոջուն 
էակ մ ը։ Ա տուե բ էն ալ պակաս բան մ ը մնա ցած էր ե ր բեմն է քւս֊ 
ջառողջ մարզիկէն՝ հակառակ էր տարիքին — 64*65է մօտ — և. 
հակառակ հՒ լան դու թ ել:ւն' դէմ քին շեշտոլտձ թ ա լ։ մոլ. թ ե տն • • •

ՈՒՐԻՇ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐ

Բոլոր այս ո ւս ուց ի շն ևր էն զատ , աշակերտութեանս հինգ 
տարիներու, ընթացքին, մէջ ընդ մէջ ունեցանք ուրիշ ուսու

ցիչներ ալ,
Տոքթ' Ռ' Չէյ՚!'պըրսէ արձակուրդով բացակայաե տարին 

(1909 - 1910), տնօրէնի պաշտ օն ուի մէկ տարի մնաց Վերապատ
ուելի ՐշքցԱՏՕՈ անունով միսիոնար մը։

Ա' իեւնոյն տա բեշրջան ին և բարեբախտաբար միայն մէկ 
տարիով ունեցանք նաեւ Զէա Շ ու ք ի ր պէյ անունով փո րձանք
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թուրդ։ ուսուէյ^չ մ'ը ? որուն Պարտիզակ բնակութիւնը վեր ջացաւ 
զգա յացունg գա յթակղութ իւնո վ մը և որ ուղղակի անտանելի և. 
ատելի գա րձա էր վ արժա բանին մէջ^ գեռ այդ. գա յ թ ա կղո ւ թ ե֊ 
նէն ալ առ.աջ ։

Գպրոց յաճախած առաջին տարիս (1907 — 1908) կը պաշ
տօնավարէր շատ սիր ուած ամերիկացի երիտասարդ ուսուցիչ֊ 

մ'ը Mr. \AZ. Kennedy-^? Հետագային յ առաջին աշխա բՀամա ր֊
տ էն ետբ^ ուշագրաւ ղ ո րծ ուն է ո ւ թ իւն մը ունեցաւ յօգուտ Հայ 

որբերուն, Lord Mayor’s Fund-^ խողովակով։ Այգ տարեշրջանը 
եղաւ իր տա րին Բ արձր. ՛վարժարանին մէջ։

Տարի մըն ալ ունեցանք Mf. OfOck անունով երիտասարգ 
ամերիկացի ուսուցի՛չ մը ? ղոր ((Հայացնելով)) կր կոէէխհվ* Մ բ * 
Ուրագ։

Երկու տարի (1910—12) պաշտօնավարեց նաեւ Ա* ր • Լո ս ըն ի 

տիկինը' Mrs. Ada Pierce Lawson'
Ունեցանբ նմանապէ ս Ատ ո լֆ աղտա ս ա ր ե ան ը Պրուսայի 

Արեւելեան Ո ր բան ո g ի տնօրէն 7* • Պ աղտ աս ա րեան ի զաւակը , որ 
կ ը գասաւանգէր ֆ ր ան ս եր էն։

Ու պիտի չմոռնամ, իր կարգինք Աինեոր Տանթէն^ վար֊ 
մարանին իտալացի ատաղձագո րծ ը , ո ր • • • ջութակի գասաւանգու֊ 
թեան ալ ուսուցիչն էր^ կոշկոռ կապած իր Հաստկէկ մատներով։

Ե>- վերջ ապէս y իր կապերովդ Բարձր* Վրսրժարանի ուսու
ցիչներուն շարքը պէլոք. է գասել նաեւ Ֆաւ|ւ* Պոյզ Հաք/> ոլ-֊ 
սու օ/՚ւ 3 ակո բ Ա լոճեան ը (Ա" զմևրի), որ կը մասնակցէր վար֊ 
մ tu րա նի բոլոր ձհռնա րկներ ուն ։ Ողջ է և. կ՚ապրի Ա և լ ա նիկ 
(Ո ո ւն ա ս տ ան') ։

Ո՚-րիչ ուսուցիչներ ջեմ յիչևր։

ԽՄԲԱՆԿԱՐ ԵՐԵՔ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԵԻ ԿՐՏՍԵՐԱԳՈՅՆ 
ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ԱՇԱԿԵՐՏՈՒԹԵԱՆ (ՆԿԱՐՈՒԱԾ 1908 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ)

Վեր էն Ա. շարք, ձախ է՛ն աջ — 1) Սարդիս Բիւրքճեան' Սուտանէն. 2) 
վարգգէս Հիւսիսեան, 3) Ս են ակար ՀՀ ամ' անեան Ատիս Ապապա յէն. ձ) վահան 

՜էւԼլիեան. 8) Պարգեւ վազա րեան (Ցօնիկ)՝. Բ. շարք — 2) Ոսկանեան. 3) Եր- 

ուանգ Եոււէանեան Հ) Ներսէս ե րճ ի կետն Ռուս՚ճ ուքէն. 6) Խսրէն Հիւս ի սեան, 

8) Բիւգանգ Հիւսիսեան՝. Գ. շարք րոլորն ալ /Րոռցուաե՝. 9*. շարք ՜~ 5) Օննիկ 

էմալե ան. 0) Յակոբ. Գոնտայեան. 8) Գէորգ 8 իրատուրեան. 9) Արտաշ_էս ? ՝. 

հ. շարք — 1) Գառնիկ Եավ_շ_այեան. 4) Սրապ Բ իւ թ՜նէ րեան. 9) Լեւոն Գոն

տայեան. 10) նորայր Եազշիպէ կետն՝. Զ- 2արք — 1) Գա լուստ Ս որճիկեան. 3) 
Ցոէէհաննէս ՍԷէԲէրճ իսլաշեան' Ատիս Ապապա յէն. և) Ս արգիս Մէնէնտեան՝. 

Լ» շարք — 1) Եայե Եոկանեան. 2) Գրիգոր Փաւիագեան. 3) Եարօ Գէորգեան. 

8) Յարութիւն Հայրապետեան. 9) Պօգոս թ*ա գւո րեան՝. Ը. շարք' Ֆսսււսծ — 1) 
Նուպար ՏէօւԼլէթեան. 2) Սկրտի չ Խորիկեան. 3) Հրանգ Ալեքսանեան. ձ) 0-
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հան Չ է լէ էր ան. 5) Հբանդ Կ իւ. լի լնէր ան, 6) Յարութիւն Կ իւլիւնէրան. 7) 
բէրհ ?. 8) Վ ահէ Շահպազէրան, 9) ՀէրբւՐան րՒիմ*.ուբէրան՝.

(Չկրցանք զ.տնել այս շարքէն Յրզ֊ ես վերջին խմբանկար մ*րն ալ, ուր լու
սանկարուած էին նոյն տարւոյն Աոֆոմնր զ_ասարանին աշակերտները և։, ուրիշ 
զ֊ասարաններէ զանազան աշակերտներ:)
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Բ՚սյց քանի ր։ը խօսքին կ արդը և կա լ պատ մ եմ' ԷԼԷա ՀՀ ա- 

քէր “{ԷյՒ մեր ունեցած յաբաբերութԷւնները դպրո ցին մէջ
և այն գա յ թ ակղոլթ իլն ը ? որ ոտքի հանեց ամ րողջ Պարտիզակը։

«ԵԱՇԱՍԸՆ ՍՈՒԼԹԱՆ ՀԱՄԻՏ»

Զի՛ս Հյաքիր պէյ, ցիցի մը բարակութեամ բ, (}• է օն - է՛)'ի լ ր ք 
մը, քՀի՚-ր Ը իէ ին նուէրն էր մեր դպրոցին։ (Ոչ իրմէ առաջ 
և ոչ ալ իրմէ ետք թուրք ուսուց էշ չունեցաւ ք* ա րձր • էԼարժւս֊ 
ր ան ը ։ ) Եկ ա ե օրէն սկսաւ (ք* է օն-Թէւ ր քեր ու փաո֊ա բան ան քը։ Իր 
կարգագրութեամբ, վարժարանէն տն օրէն ու թէւնը ա պս պր ե ց 25— 
30-.. փ այտէ հրացաններ և. ԷՀԷտ Շաքէր սկսաւ է ր է կունն եր ը» • • 
զէնուո րութեան ղասեր տալ մ եզէ։ կ ը դասաւանդէ ր թուրքերէն 
լեզու, բա յ ց կը ն շմ ա ր է էն ք , որ երբ ելքն երբեմն բերանը կ’ ալ- 
րէր քր էստոնեանե ր ուն և ման աւան դ եւր ո պա ց էն ե ր ուն դէմ ։ 
Ա1 էնչեւ անգամ կեավուր կը կոչէր զանոնք, աո ան ց քաչու1ր-. 
լու, այն ալ այն օրերուն, ե ր բ թուրքէոյ ամէն կողմը կը չըս
ուէր նմր նշանախօսքը — «պունտան սոնրա կեավուրա կեավուր 
տեւք է»]ճհ] |ւՎՋ {այսուհետեւ կեավուր էն կեավուր պէտ է չըսենք}* •• 
<1)աբզ էր որ թոյնով լեցուն հոգէէ տէր մէկն էր և. է վէճակէ 
չէր Ւ^քզէնքը զսպելու մէնչեւ անգամ քրէստոնեայ այն վար
ման էն մէջ, ուրկէ րւոճ էկ կը ստանար։

ՍոՖաքոր է էն ք ա յդ տարէն և. ամ բող^ դասարանով շար
ուեցանք էրեն դէմ ։

]։րէկուն մը ն ո ր էն բե րն էն տուաւ և. ? է բրե՜լ թէ եւրոպա- 
ցէները գովելու համար ըսաւ, որ Հայդ կեավուրները, այնու 
ամենայնէւ, շատ խել ա ց է մարդէկ են^)։ Ըսածը հազէւ բերն էն 
դուրս ելած, մեր դասընկերներէն կոպերւնէկ էւլմէզեան , մա
տը բարձրացուց և. մէկ անգամ էն հարցուց £Հէա &աքէրէն*

— Կրնայինք ըսել, <Հիա Հաքիր պէյ, թէ այդ կեավուր֊ 
ները խելացէ ըլլա լնուլն համար է որ կեավուր են ? թէ կեավուր 
եղած ըլլալնուն համար է որ խելացէ են . . .

Հարցումը, էր սրտմտութեամբ և. ուժգն ութ համբ , ցնցեց 
ՀԼէան , որուն լեզուն կարկամեցաւ և. հազէւ թէ կրցաւ արդա
րացումէ քան է մը բառ. եր թո թովե լ, ըսելով որ էր նպատակը 
Հօտարներ ը վէրաւորել չէ ր% և թէ կ'ըն դուն է ր , ո ր խելացէ մար- 
դէկ են անոնք, ևւլն»։

Այս միջադէպին վբայ ա՛լ աւելի լեցուեցանք իրեն դէմ 
ձ. իրիկուն մը, վերջին դասապահ ի ղաղա ր ին , ընկե րնե րուս հա֊ 
լանութեամբ , գրատախտակին վրայ, կեղծուած թուրքերէն գի
րերով գրեցի— «Եսւշասըն Սուլթան Հաւքիտ»: Ու- տակն ալ դրի 
անունը — «Զիա Շաքիր»:

՛է աս ապահ ին որ ներս մտաւ և տեսաւ գրատախտակին վրայ
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գրուածը, կրակ կարեցաւ.։ Առաջին հարցումը եղաւ , թէ (Լո վ 
գրեց այս գարչելի «ե՜ւսշասթն))/’ ։ Եւ երբ'հարցումը պատասխանի 
չարժանացաւ ? սկսաւ աղմկել, պոռալ, զայրանալ։ — ս այգ 
մելուն Լվատ} Համետին երեսէն կապար կերած եմ այստեղս^ Լու 
ցոյց տուաւ զիոտը), (Հգուք ո®վ էք որ այդպէս պիտի անարգէք 
զիս ե. «եաշասթն;»/^ տակ անունս պիտի գրէք?)***

Փրփրեցաւ, կատղեցաւ և. դասարանը ձգելով, գնաց տնօ
րէնին, որ այգ տարին, փոխանորդաբար, ի/|ր. FergUSOՈ-^ էր։

11111111111111111!!1111111111]||1!11!11111111111111111!11!11111111!11111111111 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ

ԽՈՒՄԲ ՄԸ ԲԱՐՁՐ. ՎԱՐԺԱՐԱՆԻ 1913Ի ԸՆԹԱՑԱԻԱՐՏՆԵՐԷՆ 
Վեր էն Ա. շարք — 7) Աբ.րահսւմ* Գոչում* էրան. 2) Աւե՜տ ի ս 7 [ջութակա

հար). 3) Հրանդ. Տէր Անդրէասե՜ան. է) Ս արդիս իւրքճ էրան. 5) Խ որ էն Հի լսիս՜ 
էրան. 6) Յարս էրդ Խտնլ_ե՜ան. /) Վահրամ* Գրիդորնան. 8) Վահրամ* Պասլոխէրան։ 
Ր. շարք _ 7) Վահրամ* Գոնտսւյնան. 2) Գէորդ Տ ի րատուրէրան. »5) Լէրմ*ուԷ լ_ Ա[_- 
թ՜ունեան. 7) Գա լ_ուստ Ս*որճ իկէրան՝. Ղ. շարք' նստած — 1) Ս* էրն ակար քՀամ*ան

էր ան. 2) Արտաշ_Էս Տէր Գատաւորե՚ան. 3) Երոլանդ. ճինկէօզ_ե՜։ււն. 4) Սւսրգ֊իս
Տօնկլիկէրան. 6) Վահան Ազնակնան-. Դ. շարք՝ գետինր նստած — 7) Արդար

Տէր Գալուս տէր ան. 2) Ցուէհաննէս Սէմ' է ր՜ճ ի պա շէր ան. 3) ՀՀարէրհ Սադայէրան։

Ապա վերադարձաւ' տնօրէնն ու Արշակ էֆէնտին աո՜ջեւէն, ինք 
ետեւէն։ {Հո՜ւր անցան բոլորին պնդումները, գրուածին հեղի
նակը յայտնելու համար։ ^ասար ան ին մէջ 25 հոգի էինք և բո
լորս ալ խոստացած էինք լուռ, լքնա լ և. չպատաս խան ե լ։ Ա* ե ր 
տուած միակ բացատրութիւնը այն էր, որ գագարի պահուն , 
ուրիշ դասարանէ աշակերտ մը կրնար գրած ըլլալ այգ տողերը։

ք*նչ որ ըրին , ջկրցան խոստովանութիւն մը կորզել մեզ
մէ։ Զի,ս Շա^ըիր ոլէյ գմգոհ մնաց բնականաբար, բայց այգ մի*
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ջագէպէն ետք դարձաւ աւելի զգաստ ու շրջահայեաց։ Տարե- 
շրջանին աւարտման չսպասեց վարժարանը ձգելու համար և. 
ահա օր մ ըն ալ իմ աւյանք իր մ ասին պատմուած անլուր գայ֊ 
թակղութիւնը ։

ԱքհԵԻԱՆԳՈԻՄ ՕՐ ՑԵՐԵԿՈՎ

Զիա Շաքիր պէյ էը բեակէբ Հայու ^*ը տոլէեը, Հ/»^ Գե
րեզմանին Համբուն վրայ^ իբրեւ վարձակալ։ ք£ևմ անունը
այգ ընտանիքին՝ ոչ ալ անունը այգ ընտանիքին պատկանող 
գեղան ի հայ աղջկան , որուն հետ սիրաբանութեան մէջ է եղեր 

մեր զիւսլպե մ֊էօն-քՒ իւ.ր քը։
Ամիսներու սի]ի-սյիլի£ծ ետք, ո իրաբանութ իւն ը ստացեր 

էր ւոլր£ համ եմ ատ ութ իւնն ե ր ) այնքան որ Հայուհին համա

ձայներ էր փախիլ ի)ի ա պէյ ին հետ։

Ել. օր մը) ար1^_[1է Ը առնելով) Զիա Հրա,բիր էը ^ռա֊
նայ Պ արտիզակէն) կ1 ա ն ցն ի Եզմիտ և հոնկէ ալ կը մեկնի ան

յայտ ուղղութեամ բ։
Ա ռեւանգում ը ռում բի մը ուժգնութեամ բ պայթեցաւ այգ 

օրերուն^ Պարտիզակի մէջ։ Ամ բողջ գիլր1Ը) մ ան աւան գ երիտա
սարդութիւնը) իրար անցաւ։ Աինչեւ անգամ խումբ մը երի- 
տասար գներ Համ բայ ինկան փախստականներու հետքը գտնելու 
համար^ բա յ ց չյաջողեցան։ Ընդհանուր էր ցասումը էեիլՂ.ե 
կատ ին քս ուած այս արատին պատճա ռով ? բայց ոչ Աք բան մ ը 
կրնար ընել ? զայն մաքրելու համար։

ՀՀ ատ ջան ցած հաստատուեցաւ որ ադջիկը ոչ մ իայն համա

ձայն գտնուած էր առեւանգումին ? այլեւ դարձած էր իՀիային 
օրինաւոր կինը***

Պատերազմէն ետքը իմացանք) որ Զ խո աղէտի
օրերուն) իբրեւ ի թթիհատական գո րծ իչ^ գտնուած էր Պ րուսայ ի 

ծ. ձեռքէն եկած գէ շութ իւնն ե ր ը ըրած էր Հա յե ր ուն ։

Այգ օրերուն և. այնուհետեւ) թրքացած կինն ալ ապրած էր իր 
հետ ը ։

ԾԵՐ ԴԱՍԱՐԱՆԸ

Ըսի որ 25 հոգի մը կա յ ին ք ա յն տա ր ին ? ե ր ր կը կազ
մէ ին ք ՍոՖաքոր դասարանը։ Պակս ե լով֊պակսե լով, երկու տարի 
ետքը մնացինք նախ §, ապա միայն 7 հոգի։

Այգ տարին (1909—10) մեզմէ մէկ դասարան բարձր էր 
հետագայի անուանի բանաստեղծը Աատթէոս ք-էարիքիեան)Որ նոյն 
տարւոյն վերջաւորութեան հեռացուեցաւ դպրոցէն) իբրեւ ըմ— 
ըոսէՈ) անկարգապահ 1ւ աշակերտները Հգլխէ հանողի) մէկը։
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«Գլխէ հան և լո /_» և. ա յգ պատճառով ալ դպր ոցէն ւէտա ր ունե
լու. շա րժառի թն և ր էն մէկն էր — կարեւորագոյնը' ապահովա
բար — գ է շեր ա յ ին խմբական փախուստ մ ը վարժարանէն թա
տերական ներկայացման մ ը երթալու համար։

1910^ Մարտին Պարտիզակ այցելած էր Աբէ լե ան֊ ՀԼա ր իֆ- 
եան թատե րա խումբը և. ներկայացումներ կուտար գիւղի Լսարա
նին մէջ։ թոյլատրուած էր մեղի ներկայ գտնուիլ երկու ներ
կա յա ցո ւմևե ր ու որոնց մէկն էր (էՊտտուի համարքը Աբէլեանի
գլխաւոր գե ր ակատ ա ր ու թ ե ամբ դ իսկ ւս ր' հրէական կեանբլէ
առնուած Հ(.Ո*֊րիէլ Ակոսատեն ? որուն մէջ անմրցելի էր Ո» 
րիֆև ան ։

•^անի մ ը օր “՚նց' աՖիշ^ ւէր՚՚՚յ էր է ր լո ,ր Հ" լմս ը, 
Տով^. ա ննէս Զ ա ր իֆեան ի մա սն ա կց ո լ թ ե ա մբ, Կ’ըսէին թէ Զ ա րիֆ- 
եան , իբրեւ Հ^էրլոք Հո լմ ս ? հինգ զանազան ծպտումներով կու- 
գա ր բեմ։ Պտտանի ԸԼԷաԼ Ւ Ր Լ գաղտն ի ոստիկանական
պատմ ութ իւնն ե ր ը ?— կաբելի չէ ր ։ Ու հիմա որ այնքան հետա— 

քըրքրական խաղ մը կը բեմագրուէր ? մ-Ղ՜ետ^րԼ այԳ /է/<յ,յ2/?? — 
նոյնպէս կարելի չէ ր ։

Մ՝ Զ արիֆեան^ ներկայացման երթալ ցանկացողներու ա- 
նունով գիմեց տնօրէնութեանդ արտօնութեան խնդրանքով։ 
Մ ե րժուև ցաւ ։ Մէջ ուսուցիչ մը — նորէն մերժուեցանք։
վՀան ի մ ը ժամէն պիտի սկսէր ներկայացում ը։ Ու մենվ), — հին
գը մեր Աոֆոմորէն և. երեքը Ատտթէոսի էճիւնեըրէն — ութ ա- 
չակերտներ դ որոշեցինք փ ա խ ի լ այգ գիչեր դպրոցէն և գիտել 
ներկայացումը^ ի գին ամէն վտանգի ւ

Այդպէս ալ ըրինք։ Անկողիններում։ մէջ պառկեցուց ին ք 
մեր • •• բարձերն ու ճերմակեղէնի տոպրակները և ծածկոցները 
քաշեցինք վրանդ ո րպէ սղի կարենանք խաբել ղիչևր ա պա հն ու 
հերթապահ ուսուցիչը։ Ո լ ճամբայ ինկան ք։ Մէկ֊ երկու հոգի կը 
վարանէ ին ե. կ* ուզէ ին ետ դառնալ։ Մ,ոտթէոս !ւ մեր մէկ ուրիշ 
ընկերը ^արթալցի Վէահրամ Ա'11 լ թ >սֆ ե ան դ առաջ քխցին զա
նոնք։ Դիտեցինք ն ե րկա յա ցում"ը ու դարձանք դպրոց։ Երբ մը- 
տանք ննջարան, հասկցան ք որ պարզուած էր մեր փա խուստ ը։ 
Ուսուցիչէ։ ու գիշե րապահ ը տակն ու վրայ բերած էին մեր ան- 
կողիններըդ պառկող միւս աշակերտներուն ներկայութեան։

Աաջորգ օրը մեծ էր գայթակղութիւնը։ խանչուեցանք, 
հարցաքննուեցանք և տնօրէնը ամէնէն աւելի նեղը դրաւ Մատ- 
թէոսըդ քանի որ ամ։ եղած էր գիմում կատարողը։ Վ*եր. FG^ցU“’ 
ՏՕՈ առաջա րկած էր բոլորս մէկ արտաքսել վարժարանէն։ ք՜Յ”" 
շս1էյք-^ Ւ1- ս ուս ուց իչմէե րու մ եծամ ասնութ իւն ը սակայն հակա
ռակած էր։ Ոլ մեր պատ իժ ը եղաւ' մեր ծն ողքն և ր ուն ղրկուած
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մէյմէկ յ,ս նդանադք}ր և մ/էնչեւ տարւոյն 
դուրս չե լլե լու արգելք։

Այս մ իջադէպով, սակայն, իբրեւ անհնազանդութեան ախոյ
եա՜ն ? այլեւ ընդհանրապէս անհանդարտ, ըմ բո ս տ , ա շակև րտն ե ր ը 

գլխէ հանող և. իր չհաւն ած 
ուս ուցիջներ ուն հետ յաճախ վէճ 
ունեցող աշակերտ խարանուե

ցաւ Ա ատթ էոս Ւն ճակատը,մաս֊ 
ն աւո բ ապէ ս ։ [)ւ տար հվևրջին
ազդա բ ա ր ուե ցաւ իրեն այլեւս 

ջգա է վարժարան։

Այնուհետեւ մենք բոլոր ե- 
ցինք ճիմն երր դասարանը։ Էքւ 
երբ տաբի մը ետքը Աինեըր 
եղանք, տարեմուտին չափ ու 
սահման չունէր մեր ուրախու- 
թիլ.նԸ անգամ մըն
ալ Ա'ատ թէ ոսին նեբկայութիւ- 
նը^Լայս Լ ան դամ մեր դասարա

նին մէջ։
վե ր ըն դուն ուած էր' 

տարին պաչտօ նի կոչուած Բզ

զանդ. կէօղիւպէօյ իւքեան ի միջտմ տ ու թ եամբ և. բւս ր ե իյ օ ս ո ւ-
թև ամ բ ։ Դե ո. Պարտիզակ չեկած, Պ ո լս ո յ մէջ, Ա* ատթ էոս ին հա- 

լանութիւնը ստանալէ ետք և դպրոց գալուն պէս առաջա բկը տա

րած էր Faculty-A մողովին։ Ըսած էր ո ր Մ ատ թ էոս չատ փայլուն 
ապագայ ունեցող երիտասարդ մ ըն է ե. օրին մէկը պիտի ըլլայ 
էձարձր. ՛վարժարանին փառքն ու՛ պարծանքը^ եթէ հնարաւո
րութիւն արուի իրեն վերադառնալ դպրոց և աւարտել անոր 
դասընթացքը։ համաձայնած Ըլլա1Հ"Լ, Բի՚֊զանդի մէկ
լուրին ՛Լրո՛յ ԷԸատթէոս վերադարձած էր վարժարան։

Նոթ՛ Մատթէոսն էր^ յառաջադէմ և ընկերականդ V
ան փ ո ՛ի ո խ՝ իր յախուո-ն և ըմ բոստ բնութեամբ։ Նորէն սկսած 
էր վէձևր ու խնդիրներ ս տ եղծ ե լ իր չոլրջը և. ծուււ աչքով կը 
դիտուէ ր' վարժարանի ներքին կեանքին պատասխանատու ու
սուցիչներուն կողմէ։ Աաճախ կ'ենթարկուէր սաստի Լւ յանդի
մանութեան, որոնց կւսրեւորու թիւն չէր տա ր ։

Տա րին հա ս ցուց ին ք մինչեւ զատկական արձակուրդի նախ
օրեակը։ Էւ օր մը, անակնկալ տեղեկութիւն մը, — FaCulty-'^/ "* 
րոշած էր' ն ո ր էն և այս անգամ վերջնական կերպով վտարել 
Ա ատթ էոս ջ^արիֆեանը դպրոցէն, տարեշրջանը չլրացած։ V ի-
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մանայինբ, որ վտարման պատմութ իւն ը ստեղծուած Էր' օրեր 
առաջ Ա ր» Լո ս ըն ի և. Աատ թ Էոս ի մ իջեւ պատահած բուռն միջա
դէպի մ ը հևտեւան բով։

Մր * Լոսըն, վարժարանին ներբին կարգապահութեան պա^ 
տասխանատու ուսուցիչներէն մէկը եղած Ըէլ,սէ,տլ հտնգամ ան բին- 
բերմամբ, չէ ր հաւնեբ ՀՀարիֆեանի խառնուածբին ։ իՀաբիֆեանն 
ալ գիտնալով Մ ր • Լո ս ըն ի այս տրամադրութիւնը իրեն հան
դէպ, ականջ չէր կախեր անոր դիտ ողութ իւննե ր ո ւն ։ Ե բկուբին- 
միջև, ս տեղծ ուա ծ էր ան ախորժ մթնոլորտ մը և. մ իշտ վախ կա ր ? 
որ օ րին մէկը անխուսափելի կրնայ դառնա լ ծանր բախում մը 
եբկուբին մ իջեւ։ Եւ չա բ օր մը ի բականա ցաւ մեր վախը։

Այդ օ ր , Մր* Լոսըն կը մտնէ սենեակէ մը ներս՝ ուր 
Ա*ատթէոս, ոտբը աթոռի մը վրայ բարձրացուցած , կը կապէր 
կօշիկին կապիչհերը։ Տեսնելով հանդերձ Ս* ր • Լո ս ըն ի մուտքը, 
դիտոււքնաւո բ կերպով կ’անտեսէ զայն և կը շարունակէ իր կօ- 

չիկնեբովը էԼ[ւարւՒ Լ։ Մ ր • Լոսըն անշուշտ կը նեղուի 1ւ դիտել 
կուտայ Ա* ա տ թ է ո ս ին ? որ լաւ բան չէ իր ըրածը։ Լք ատ թ էոս ին 
փոխադարձութիւնը կ*Ըէէայ խիստ պատասխան մը։ Ո*- ծայր կոլ 
տայ կարճ այլ բուռն վէճ մ ը, որ բանի մը օր ետբը, իր այն- 
բան վճռական անդրադարձը պիտի ունենար Աա տ թ է ո ս ին վրայ։

Մր- Լ ոսըն, ի պաշտօնէ, պատահած միջադէպը կը տանի 
բնականաբար ուսուցչական ժողով ին և ժողովն^ աը այդ միջա
դէպին հետ,ն ախ ընթաց բոլոր պարագաները նկատի ունենալովդ 
կր ո ր ոշէ վա րժա ր ան էն հեռացնել ՀՀարիֆեանը մ իանգամ ընդմիշտ 
և ան մ իջապէս։

Պարզ էր որ ոտբի և կօշիկի այդ միջադէպը ուրիշ բան 
մը չէ ր 1 ԲայՑ եթէ այն ճակատագրական կաթիլը, որ կը յոբդե- 
ցընէբ' արդէն իսկ լե ցուած բաժակը։

Մ են բ դ Լք ատ թէ ոսին ընկերները, դիմեցինբ Ար* Լոսընին, 
խնդրելով անյիշաչար 1ւ ներողամիտ վերաբերում մը իր կողմ է 
աշակերտի մ ը հանդէպ , որ ի դէմս իր անհանդա բտ խառնուած- 
բինդ ունէր բազմապիսի ա յ լ առաւե լութ իւննե ր ։ Մ ր • Լոսըն 
տեղի չտուաւ և այս առիթով էբ> սբ ցաւցուց մեր սիրտը, 
ինչպէս դրեցի ասկէ առաջ։

Ու այսպէս դ {Հատկի արձակուրդին դ {Հարիֆեան մեկնեցալ^ 
վարժարանէն ալ չվերադառնալու համար հոն։ Ամիս մը վերջը 
գիւղ էր եկած և. գաղտագողի էր ղրկա ծ մեզի , թէ կ՛ու՜զէ
մեղ տեսնել։ ^իչեր մը հանդիպեցանբ իրարու գիւղի նոր բաց
ուած &3*ա րտէն?) ին մէջ։ ինչպէ' ս էր պատահած , որ տնօրէնութիւ- 
նը լսած էր այս մասին։ կանչուե ցան բ և. լսեց ին բ խիստ ազդա ր ա—.
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՞բութ իւն ♦— <օԵթ է չա րունւսկէք տեսնուիլ րիֆև անին հետ ՝
դուք ալ կը վտարուիք վարժարանէն))***

Մնաց որ Ա*ատթէոս ին ք կը յորդորէր մեզ համակերպիլ 
եղածին հետ։ — ՀՀ ին ծ ի եղածը եղաւ ? րլոլք ձեր ապագան մ ի փ ը- 

ճացնէք իմ պատճառովս ։ ))

Ու այսպէս՝ աւարտեցինք 
վա րժա րան ին ը^թացքը^ ա ռան ց 
Մ ատ թ է ո ս ին ։

ԳԵՂԱՄ ԳՈՒՇԱԿԵԱՆ

Մեր մէկ ուրիշ գաս ընկե րն

է[*1 19094՜^/ ի ‘Լեր ՝ կ^եղամ
Գուշակեանը ? թ ոբգոմ ^ատ֊ 
րՒ ա[յ’^11 եղբօ /7 ո Գ , ո[’ էէեո-
այն ատեն Պիլիճեան էր։ ՏտՈ”՜ 
յօր դասարանին մէջ չկրցաւ 
միանալ մեզի, որովհետեւ՝ 
թոքախտէ վարակուած ? անկո
ղին ինկաւ։ Լաւ եղան ակ ին 1ւ 
լաւ զղացած օրերուն՝ կ՚այցե
լէր մամ ան ակ կ* ան

ցընէր մեզի հետ՝ ելսյյ9 մ [՛ Նտ 
կը զգուշանար , որ մեզ ալ 
ջվա ր ակէ ։

կանխահասօբէն փթթած 
ապրէր՝ անպայման Կ*Ըէէար մեր

անուանի բանաստեղծներէն մէկը։ իր չափահաո ութ եան սկզբնա
կան շրջանէն ձգած քերթողական համեստ ժառանգութ իւն ը շատ 
բան կր ըսէ ա բ ուե ս տագէտ Ւ եր խորքին և բան ա ս տեղծա կան ար- 
ժէքին մ ասին։ Մ ծծ կորուստ մ ըն էր մեզի համար այսպիսի
ընկերոջ մը բացակայութիւնը մեր դասարանէն։ կորուստ մը՝ 
որ Ւ վերջնական դարձաւ՝ և բ բ ՝ տառապանքի չո բ ս ևր-

կար տարիներ րոԼոր^էէ 4^ [* $_ յ աւանդեց իր հոգին Գահիբէի 
մէջ՝ իր Արբազան հօրեղբօր ը թորգոմ աբքեպ* Գուշակեան ի
մօտ՝ հազիւ քսանամեայ հասակին , 1915/^*

իր ուէրը մեր դասարանին եղաւ հրաժեշտի զգա
յուն քե բ թուած-ձօնե րգ մը։ Երաժշտութեան մեր ուսուցիչը 
Լրս յկազուն ատեան ՝ գերմանական երգի մը եղանակին պատ
շաճեցուցած ըլլալով բառերը՝ խում բով և մեծ յուղումով եր
գեցինք ձօն երգը՝ վկայականներու բաշխման մեր հանդէսին։

Ահա այգ քերթուածը* —

ԳԵէԱՄ ԳՈՒՇԱԿ ԵԱՆ 
ՀԳո ր ծ* ‘նկարիջ էր ո սանդ. Տէւքիր-ճեանի

տաղանգ մ ըն էր կ^եղամ և. եթէ
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Լ Ր Ա ժ- Ե 0 8

Լոյսիդ ակեն կաթնածոր
Նոր նամթուրած կայլակ մը դեռ,
Կեանքն իր նաւքթան կը թանայ լայն,
Մեր վարանոտ քայլերուն:

Բարձրագոյն Վարժարան 
Սիրագորով' մ՛նաս թարով:

Մտքի, սրտի ընկերներ,
Ջեր յիշատակն երանաւէտ 
Կթ տանինք մեր օրերուն նետ 
Սրտերուն մեջ առ յաւետ:

Սրտակից ընկերներ 
Քաջակորով' մնաք թարով:

Եւ քու ծիծգուն սարերուդ 
Մեգմիկ ու գով փայփայանքին 
Տակ լուսինի թարութիւնով 
Դուն նարսնացած արփաւետ:

Սիրասուն Պարտիզակ 
Արփիաջով' մնաս թարով:

Ահա այսպէս, պարզունակ ձօներգի մը ^*էջ անգամ այս
քան քնքոյշ զգա յն ու թ իւնն ե րով յայտնուող ^‘եղամը, ևթ է ապ
րէր, անկասկած սր կը հասն է ր Պառնասի վերերը, է'Ր յալեր- 
■մական հետքը ձգե լով Հայս զ գրականութեան մէջ,

Ափսոս ջէ՞ր իրեն) ափսոս չէ®ր մ և ր դրականութ եան . • •

ՄԵՐ ՄԻՒՍ ԴԱՍԸՆԿԵՐՆԵՐԸ

Եօթը դասընկերն եր ով ուրեւքն աւարտեցինը քՆսրձր* ^Լար֊ 
ժ արանը և. մեր վկայականները ստացանք պաշտօնական հանդի
պութեան մը ընթացքին ? 4/17 Աուն իս 1912/’^^ ճառեր խօսուե
ցան , ճառե ր էսօսե ցա նք — մեր խ օսածնևրը) աւելի ճիձՀՀ-Ը կար
դացածներ ը^ Հ”րս լեզունե րով։ Ըն թացաւարտ ից Ընկե րակցու- 
թեան կո ղմ է ողջունեց մեզ Անդրանիկ Ա» ^Աետիկեան^ որ դեռ. 
այն ատեն հոդեւոր ասպարէզի չէր հետեւեր։ Ի՜նչ խ ան դավա- 
ռութ իւնով և ի՜նչ յոյսերով կը մտնէինք գործնական կեանքի 
մէջ, Ինչե՜ր պիտի չընէինք, ինչե՜ր պիտի չըլլայինք, Ո՜վկըր֊ 
նար նախս,տեսել պատերազմները, նոյն տարին իսկ Պ ՛Ալք՛՛՛ն— 
եան ը և երկու տարի վերջը' համաշխարհայինը, իր հայաջինջ 
■մեծ զուլումով • • •

Աեր դասարան ին մէջ շատ ս ի րուած ե այնքան տաքա-
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րիւ-ն, այնքան մտաւյյւ պա րտ իզակցի Պարգեւ ^աղարեանը^ որ 
գիւղին մէջ ծանօ թ էր Յօնիկ փ աղա քշա կան անունով և կը բնա
կէ ր դպրոցին ճ ի շդ դէմ ը, տարագրութեան բոլոր տառապան ք- 
նեբը կրելէ ետք չկրւյ/սւ դիմանա լ և. մեռաւ Հալէպի մէջ։ Մեծ 
ապագայ կը խոստանար իբրեւ մաթեմաթիկոս, այլեւ իբրեւ 
հանրային գո բծ իջ։ Դաշնակցական էր գեռ. այդ տարիքին։

Երկու դասընկերներ' Յարութիւն Դալւիաքճեան ք ((Հաճ ի շ> 
մ ականուան եա լը ԼԱ իվր իհ ի ս ա բ ց ի^ և. կարապետ '^իւփէլեանը ԼԱ* ա- 
րաշէն) նոյն տարին իսկ մ ե կն ե ց ան Ա*ընեւ 1ւ հոն հետեւեցան հա
մալսարանական դասընթացքի, յարութիւնը' բժշկական ճիւղին- 
1ւ կարապետը' ճ ա բ տա ր ա պետ ա կան ին ։ Պ ատերազմի շատ նեղ օ- 
բերը ան ցուց ին այնտեղ, բայց տոկացին !ւ պատերազմ ը վերջա
նալուն ստացան իրենց վկայականները։ կ* վձիւփէլեան , այժմ 
կը մնայ Պբիլքոէլ, ուր 25 տարիներէ ի վեր կը պաշտօնավարէ 
շինարարական մեծ ըն կե ր ու թ ե ան մ ը մօտ, իբրեւ ճարտարապետ, 
իսկ Տոքթ* 3* Դալւիաքճեան , 35 տարիներ է ի վեր Ա ո ւկո ս լա ւ ի ո յ 
զանազան վայրերուն մէջ բժշկութիւն ընելէ և հիւանդանոցնե
րու մէջ պաշտօններ էԼլս^ելէ ետք) անցեալ տարուընէ ի վեր 
հաստատուած է Եւսկիւպ ԼԱակեդոնիոյ եուկասլալեան հատուա
ծին մայրաքաղաքը)։

Մեր չորրորդ և. հինգերորդ ընկերները ^Աշան Ր* ում աճան- 
{Կիւ-րինցի) և Հերմ ան Ր' իմո ւ ր հան (Պոլսեցի^ ըն թ ա ցաւա ր տ ըէ~ 
լա լէ գրեթէ անմիջապէս վերջ անցան Ամերիկա, ուր զբաղեցան- 
վաճառական ու թ եամ ր ։ Երկուքն ալ կ՚ապրին ներկայիս Նիլ

Եռրք *

կորսնցուցած եմ մ իայն մեր եօթներորդ ընկերոջ՝ Տ իւղ- 
ճէցի է] ո ր էն Տ ի բ ատ ու ր եան ին հետքը, դեռ առաջին աշխարհա

մարտի տարիներէն։ Փոքր եղբայրը' Տ"քթ* Դէսրգ Տիրատուր- 
բեան, որ Րաբձբ» Վարժարանի 1913 ի ըն թ ա ցա ւա ր տն ե ր էն է և, 
նոյնպէս Ա* ընելէն վկայուած մ ան կա բա բ ձ֊ բժ ի շկ , հաստատուած 
է Պու-էն ո ո Այր էս։ Հակառակ հետաքրքրութեանս , սակայն,
ցայ իմանալ, թէ ի՛նչ եղած է Խոր էն ը։,— ո10 ղջ է թէ մեռած։

ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ԶՈՅԳ ՕՐՀՆԵՐԳՆԵՐԸ

Հանդիսաւոր կամ ոչ ամէն հաւա քո յթ ի առթ իւ կ* ե րգուէ ին 
վարժարանին զոյգ օրհներգները, բոլոր աշակերտներու, ուսու
ցիչներու և. ա յ լ նեբկաներու մասնակցութեամբ։

Այդ օրհներգներէն մէկը բողոքական Հայերու եկեղեցական- 
երգարանէն առնուած և բրիտանական օրհներգի եղան ակով եր
դուող ((.Իջիր ա բք՛ոյ հզօրէն էր։ կ* ե րգուէ ին մ իշտ առաջին և եր-
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կու տուները։ Առաջին տունը' նոյնութեամբ֊ —
Իջիր արքայ նզօր,
Անունթդ փառաւոր

Տուր որ գովենք:
Ամենատէր եղող,
Ամեն տեղ միշտ յաղթող,
Եղիր մեր վրայ տիրող

'Բեղ կ՛աղաչենք:
կբկրորղ տունը փոթուած էր և. ձօնուած վարժարանին֊—

Ո՜վ դու Երրեակ եւ Մի,
Ո՜ն, մի կենար դու, մի՛,

Ասկե նեռի:
Պանե ջինջ քո խորան,
Սուրբ Աջդ անոր վրան,
Բարձրագոյն վարժարան

Թող մի շտ ապրի:
Էքլ երբ երգը վերջընթեր տողին հասնէր , կը փրթիր միա

ժամանակ իւանդ֊ավառ. ծափահարութիւն մը ի պատիւ վարժա
րան ին ։

Միւս օրհներգը , որուն բառերը, որքան որ կը յիչեմ^ 
հեղին ակած էր վաղեմի ուսուցիչ I)արգիս ^‘ասապեահ ? կը բաղ
կանար երե՛ր տուներէ։ կրօնական շունչ չունէր 1ւ եղանակը 
առ֊ն ուած էր եւրոպացի երաժշտագէտ ի մը Prière de la Vierge 
(կոյսին աղօթ ըը) երգէն։ Դպրոցին մէջ ամէնէն ս իրուած երգն
էր, ։Լ“՚ւսՒ մԸ կչռոյթով. —

Ծիծաղկոտ ծաղկունք ծոցիդ մեջ ծլին,
Բուրումներ անուշ շուրջ քո ծաւալին,
Ո՜վ պերն բուրաստան, Բարձր Վարժարան, -
Գեղդ ու նրապոյրդ մնան անթառամ:

Ուսման անուշակ կաթթ ջամբեցիր,
Սընուցիր զմեզ սիրովդ երկնաձիր,
Ո՜վ մայր խանդակաթ, Բարձր Վարժարան,
Սաներդ նամօրեն քեզմով կթ պանծան:

Գիտութեան շքեղ ջանով մշտավառ,
Հաղորդեցիր դու մեզի լոյս պայծառ,
Ո՜վ Բիւթանական Բարձր Վարժարան,
Ապրե՛ դու յաւերժ, ապրե՛ անսասան:

Q ի ր ական ա ցա՜ն՝ տարիներ շարունակ երդուած մաղթանք
ները՝ ք֊արձրագոյն Վ՛արժարանի յաւե րժական ու անսասան գո
յութեան համար։ Այնպիսի՜ հայասասան մրրիկ մը անցաւ նաեւ 
անոր վրայէն) որ ո'ջ Պարտիզակին, ո'չ ալ վարժարանին հետ-
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քը մնաց աշխարհի երեսին։ Ա1 րրիկին զոհ գացին դպրոցի սանե~ 
րէն շատերը և կո ր ս ուե ցաւ նաեւ անո'նց հետ քը։ fi ա խ տ աւո բ ո ւ֊.. 
թիւն մըն էր^ որ ուսուցիչները, այս կամ այն հնարքով յա^ո֊ 
ղեցան ճողոպրիչ մեծ սպանդէն ու վե րա պր ի լ առաջին աշխար
համարտէն ետքը, առանց բացառութեան։

ՈՒՐԻՇ ՅՈՒՇԵՐ, ՈՒՐԻՇ ԲԱՆԵՐ

Անկատար պիտի Ըէէա[* աJu պատմութիւնը , եթէ յարձա
նագրէ ի նաեւ վարժարանի կեանքին հետ կապուած կարգ մ ը ու֊ 
րիշ բաներ , ուրիշ յուշեր։

վարժարանը ունէր զանազան աւանդական սովորութ իւն֊ 
ներ, որոնք կը յարգուէին ամէն տարի։ Ասոնցմէ մէկն էր վար֊ 

ժա րան ի 2,Jllf(îuirj.|ll*GljTIlL (FoundsTS1 Day) տօնակատա բու֊
թՒ^ը, "i- կր զուգագիպէր ՀՀոքթ* Ա * Չէ յմ պ ըր ս ի ծննդեան 
տարեդարձին և որ աւելի ծանօ թ էր աշակերտութեան իբրեւ 
այդպիսին։ Տօնակատարութեան օրն էր Ատ յիս 1/14բ ծ. նորա֊ 
զարդ գարնան այդ օրով, դպրոցի ամբողջ աշակերտութիւնը, 
ուսուցիչներով, ծառաներով և. այլ հիւրերո ■լ կ՚երթ ա յ ին «//• Ո֊ 
պէն ս ոն ին ագարակը՝)՝), ծովեզերքին մօտիկը, Ւսկէլէի Համ բուն 

‘Լլ1“ւյ(*')< Եւ, առտուընէ իրիկուն կը շա ր ուն ա կուէ ը փիքնիք/J, 

ընդհանուր զուարթութեան և. աղմ ուկի մէջ, տն օրէնին և անոր 
ըն տա նՒ^Ւ անդամներ ուն ներկայութեան։

Ո՚֊րիչ սովորութ եամ բ մը, Junior դասարանին աշակերտ֊ 
ները, տարեշրջանի վերջաւորութեան կ՚այցելէին Ւզմիտ, ա֊ 
ռաջնորդ Ատեփաննոս արքեպ. Qովա կ ի մ եան ին , Առաջնորդարա
նին մէջ պահուած կարդ մը հին դրչադիրներ տեսնելու հա֊ 
մար։ Առաքելատիպ Ար բազան ը կը հիւբասիրէր ու կ'օրհնէր ա֊ 
շակե րտնե բ ը և կը խօսէր անոնց իր այնքան համով խրատա
կաններէն մէկը։ Տարին մէկ անդամ ալ ինք կ' ա յցելէ ր վարժա
րան և. կը խօսէր աշակերտութեան։

Նոյնպէս, տարին մէկ-մէկ անդամ, այս միեւնոյն դասա֊ 
րան ին աշակերտները գիշերային Հի*֊րը ^Ըէէային Արմենակ է֊ 
ֆէնտիին և. [J՝ ին աս Լալեան ին, իրենց բն ա կա ր անն ե ր ո ւն մէջ։ 
իսկ տօնական օրերուն, բոլոր աշակերտները, դաս ա րան֊ղասա- 
րան շնո րհաւո րական այցելութեան կ՚երթային տնօրէնին և ու
սուցիչներուն t

(*) Աոպէնսոն, իր այդ. ագարակին մ՛էջ կ՚ապրէր ճգնաւորի աււանձնացած 
կեանք մ՛ը: Այս պատճաււուլ ալ «Ռոպէնսոնյյ անունը փակցուցած էին’ անուններ 
փակցնելու, ւքէ» այնքան վարպետ Պարսփղակցիները, բոլորին ծանօԹ Գրիգոր ա. 
գային: Զարգացած մ՜արդ, էր եւ, երկրագործուԹեան վկայական ունէր Աիլիկրնի 
համ՛ալսարանէն: Զա|"ոո|՚ղի Թ՜իվ՛ մ՛ ր, այլ իւօսքով* մ՛էկը այն րագմ՚աԹիւ, Ս-իւիե. 
րէն, որոնցմոփ այնքան 1)անրածանօԹ էր Պարսփղակր;
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Աւանդութեան կարգը անգած էին նաեւ, շաբաթական գի^ 
չերայ ին հ ր ը Լգա ս ա խ օս ու թ իւնն ե բ} , որոնք ընգհան րապէս

■տեղի կ՚ունենային շաբաթ կամ կիրակի ‘էիչն բները, ըխթրիվ>է*ե 
Հերէ, Ջէյմպրրս Հոլի մէջ, Կր խ օսէին ուսուցիչներն ու դուր֊ 
սէն եկած այցելուներ։ [Լնգամ մը, 1912^ գարնան? յևտմիջօբէի 
֊մը, բախտը ունեցանք ունկնգբելու Բոմիտաս *Լա բ գա պետ ը , որ 
դպրոց էր այցելած նկա ր իչ Փանոս Թէ ր լէմ էզեան ի հետ։ Վարդա
պետը, իր խ օսքեբ ով և երգերով, վերա ցուց մեզ այղ օր ե փո
խագրեց հեռունե՜ ր ը ? ուր կը տ ա ր ած ուէ ր մեր հայրենի աշխա րհը։

Թերթերը, պո լսականները մանաւանդ, ազատ մուտք ու
նէին գպ բ ո ցէն ներ ս , քաղաքական ի*նչ հոսանք որ ա լ ներկա
յացնէին անոնք։ Աշակերտներուն մէջ բաժանորգներ կային զոյգ 
ղԱզատամա րտ^)նե բ ուն , որոնք գիւղէն կը բե բ ուէ ին։ Համիտեան 
շրջան ին, մինչեւ անգամ կային գաղտն օրէն Դրօշակ')') ստացող
ներ։ Բուսակցութեանց թափանցումը, վարժարանէն ներս, ան- 
ուղղակի էր միայն, բայց և ուժեղ մ իանգամայն ։ Ամէնէն աւելի 
վարակիչ էր Դաշնակցութեան չունչը և. աբգէն իսկ գաղտն ի կո- 
րիզներ կ այ ին։ Հնչ՜ակևաննե րն ալ ետ չէ ին մնար իրենց ճիգե
րուն մէջ, առանց սակայն ուշագրաւ արդիւնք մը ապահովելու ։

Վարժարանին շրջափակը, որ բաւական ընդարձակ էր, ծ- 
զևրուած էր փայտէ ցան կապատև րով, այնքան ցած և. այնքան 
խարխուլ, որ կաբելի էր մէկ կողմ էն միւսը անցնիլ մէկ ոս
տումով։ Աշակե րտներ ը, սակայն, չէին փախեր դպրոցէն, ընգ
հան րապէս ։ Դիալ կ՚երթային գնումներու համար ջորեքշաբթի 
և. շաբաթ կէսօբնեբէ վերջ, մասնաւոր ա րտօնագրե ր ով։ ՏտՐԱՕք 
դասարանի աշակերտները միայն, {Հատկի արձակուրդէն ետք, 
ազատ էին դասեր է գուբս, ուզած ատենն ին 1ւ առանց հրամ ՛անի 
գիւղ երթալ։ Անաց որ, գրեթէ ամէն օր, ցանկապատերուն առ- 
ջեւը կը հաւաքուէին գիւղին վաճառորդները։ ք]ւ կը ծախէ ին 
զանազան ուտելիքներ,— թանձր մածուն , կեռաս, շագանակ, 
թուզ, ևւլն»։ /]*- ձայները կըբռնէին շրջափակԸ) պարտիէլակեան 
բա ց ագան ջութ իւնն ե րով»

— Հոս ե ամենապայուակա՚ն թուզ ենիեի՜ն*** (հոս է ամե- 
նապատուակսն թուզ ծախողը}։

— Մածուն, անի՜ւշ մածուն, քերսեն քառսուն փարա*»*
— Կարճը կոթ, տալպաստի կեռա՜ս, մեղռի պես անիւշ, լովւխկ 

լոփի՜կ***
Աւետեանի ֆ ապ ր ի քա յին նայող ցանկապատ ին անկիւնը 

տարին մէկ-երկու անգամ կը յ ա յ տն ո ւ է ր ճգնաւոր 11՛ ին 11111 աղ

բարը, որ լեո.ը կը բնակէր. Երբ գիլղ երթար կամ գիւղէն վե- 
րագաւլնաը տոպրակը ուս էն կախ կամ ծրար մը անութ ին տակ,
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կանգ կ'առնէր այգ անկիւնը^ վա ր կը դնէր բեռը և կը նստէր
ցանկապատէն գուրս։

— Տղ,ս' «/? յ Ս ինաս աղբա րն է* * *
Ո*- կր հալա բուէ ին ք իր չոլ֊ր^ը^ ցանկապատին ներսն ու 

դուրսը։

Ամէն անգամ գալուն միօրինակ և ինքն իրեն յարմար֊ 
ցուցած եղանակով երգ մը ունէր շրթներուն վրայ։ Աւելի ճիշ֊ 
դը* • * մա ր տահ ր ալէ" ր մ ը ամեր ի կաց Ւ ս ի ոն ա ր ն ե ր ո ւն դէմ։
՜Ւմաստ ունէր անշուշտ իր կանշը ըստ էութեանդ բայց շունէ ր 
ըստ ձեւի։ Այսինքն , Ա ինաս աղբօր ն պատ ակ ը շկռահող մ ը իր 
շարած բառեր էն մեծ բան մր շէր կրնար հասկնալ։ կ՝ ե ր գէ ր ան 
լիահագագ ? իր ճաթռտած ձայնովդ բռունցքն ալ 'էՒ^՚՚՚ցԸւ

ՊԱՐՏԻԶԱԿԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԷՆ ԽՈԻՄՐ ՄՐ,
Վերի Ա. շւսր,քիՆ ւսջէՆ արււսջիՆը' Դեւլւսւք ԴոսշակեաՆ (սեւ. փողկապոՎ)

Տքւքթ* Ջէյմպըր^ի բնակարանին ուղղութեամբ շարժել '"Լ-
Արի'ք դուք, Սասանեանք,
Ընկերութիւն մեր Թորգուք եան...

Ա* ա ր տ ա հ ր ա ւ է ր ին բոլոր բառերը շեմ յ ի շե ր ։ [] ին ա ս աղ
բա ր ր ս ե լ,Հ կ* ո ւղէ ր , րէ ր կրօնքին թշնամի Ա ա ս ան ե անն ե ր կը բ ը֊ 
ն ակէ ին հոն և ինք կը ներկայացնէր ան ոն ց դէմ պա յ քա ր ող 
Հ(Ո'ո ր գոմ ե՜ան ընկհր ութիւնը» • • •

Եւ , հետզհետէ կը պոոթկտր իր զայրոյթը. —

Անկրօննե'ր, ան կրօնն ե'ր,
Յուդայեան ժոդովուրդ...
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ք]ւ կը վերջացնէր՝ միշտ ՝ իր «ընկերութիւնը» հազար 
այսքան ՀՀ է յմպըր սն և ր է աւելի զօրաւոր հռչակելով* • •

քըեղճ մարզ էր ճգնաւոր [քինաս աղբարը՝ որ իր մարտա֊ 
հրաւէրը կարդալէ !օոք} կը ժողվէր ի ր ևր ը և. կը բռն է ր ճգնա
րանին ճամբան։

Հաճելի էին մեր բացօթեայ պտոյտները՝ տօնական օրե
րուն ներքին ուսուցչի մը ընկերակցութեամբ։ կ՚երկննայինք 
գիւղին ամէն կողմը՝ նոյնիսկ մ ինչեւ Տէօնկէլ՝ Օվաճըք՝ Արս֊ 
լանպէկ՝ քէաքար գիւղ կամ [քանիշակ։ [քօտիկ վայրերն էին ծա
ռախիտ Սուրբ [քինասի բլուրը՝ոբ վարժարանին &իշգ կռնակն էր 
ԼՍօխմիար' պա ր տ ի զակեան բարբառուէ}՝ քֆատկան ջուր ը 'կ^եղն թ ան 
աղբիւրը ՝ Վք* [* ի կա թ* Ր Ը ) կուճուկ օրմանը՝ եւլն։ Երբեմն կ՛եր- 
թայ ինք մ ինչեւ. 1’սկէլէն, որ հինդ, քի լոմէթր հեռ. ու էր դպրո
ցէն։ Ամէնէն հաճելին այս վայրերուն մէջ Աուրբ Ա'ին ասն էր 
իր ծով ահայեաց բարձր 'էէ՚թ՚թ՚՚ի ղով օդով 1ւ պաղուկ ջոլրով։ 
[քառե բ ուն տակ կախ տա ր ին տ ա սն ե ր կու ամ իս գուռը բաց ե. 
չո ր ս մերկ պատերով անզարդ մ ատուռ մ ը ՝ որ տարին մէկ օր 
— Աւխտի °բը — կը զարդարուէր ժամերգութեան համ ա ր ։ ա- 
տերը լեցուն էին (Հա բ ձան ա գ բ ու թ ի ւնն ե բ ո վ» ։ Հանդիպող աշա
կերտը գրած էր իր անունը՝ արձանագրութեան թուականովև. տեղ 
տեղ (.(.Յիշեցէք 9 &Մ ի մոռնաք զիս?) • •• հրամ այականնե-
րով։ իէյման (Հա ր ձան ագ ր ու թ իւնն ե ր ով» լեցուն էին նաեւ Փ{ւ1*11 

Հոլ/' ննջարաններուն ձեղուններն ու պատերը։}
րիպրո ց ին մէջ՝ ամէնէն տագնապալի և. ճակատաղրական 

օրերը քնն ու թ իւնն երն էին։ քքանաւանգ զվճռական քննութիւն- 
ներ» կոչուած ամավե ր ջինն ե ր ը ՝ որոնք մեծ մասով գրաւոր 
կ' ըլլ,սյ ին ։ 11՜նչ քոփ]ւաճ|ւծ///> կային՝ որ մատիկ կը խազա յ ին 
մինչեւ անգամ Տ"քթ* 3* Տ* Սաեփանեանի պէս ուշադիր հըս- 
կիչներուն։ Տո քթ ս ր ը հնարքներ կը բանեցնէ ր գիտելու համար 
քրտնող աշակերտներուն շարժումները՝— նստած' կը կարդար՝ 

օրին ա կՒ համար՝ ամբողջ Լ՚սյնքին տա ր ած ուած էբււ,ղ-[էբ մը՝ ո- 
րուն քանի մը կէտերուն վրայ աննշմարելի ծակեր բացած կ՛ըլ
լար ու կը գիտէր անոնց մէջէն ։ Հակառակ այս կարգի հնարք
ներուն՝ նորէն կը գտնուէին սեղաններուն տակէն իրարու 
քՅուղթ սահեցնողներ ՝ գրպաններէն թղթիկներ հանողներ՝ կամ 
ափերու մէջ և. եղունգնևրու վրայ նոթեր գրած աշակերտներ՝ 
որոնք կը խնդային ուսուցիչներու քթ ին ♦ • •

((վչճռական» քնն ութ իւնն ե ր ը ՝ սակ՛ս յն ՝ իրենց հետ կը բե- 
րէին ն աևւ ա յն մ խիթ արանքը՝ թէ մ օտեցած են այլեւս տուն 
վերադառնալու օրերը՝ իննամսեայ բաժանումէ մը վերջ։ Մին
չեւ այգ օրերը , սակայն ՝ ինչպէ՜ս ծանր կ՚անցնէին ամիսները։
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Տա րՒն բաժնած է ին բ եբեբ մասերու ու կ* ըս է ին բ*—
տէն մ ին չեւ կաղանդ կը բարձրանանբ լեռն ի վեր։ կաղանդէն 
մին չեւ իէաւոիկ' կը քալենք տափարակ դաշտի մէջէն։ ]։սկ 
տիկէն մ ինչեւ ամավևր^ օրերը չուտ կ'ան ցն ին որովհետեւ, կը 
սահ ին բ արադօ րէն լեռն ի վար։

Ել երբ մօտենայինք» (Հլեր ան ստորոտը)) կքերգէինբ լիա*ր
թոք .

Վաքանցին օրերը նասան, տուն սլիտի երթանք,
Աշխատինք, որ քննութիւնները յաջող երթան...

★* *

ԱՀ իւ, մանկութեան օրեր՝ բաղցրագոյն շրջանը մարդկա֊ 
յին կե ա ն^Ւն, որուն շարունակութիւնը մադլցում մըն է տե֊ 
լական՝ լեռներն ի վե ր ? բարձունբի մ ը վրայ հանգստանա լու 
անվերջանալի ձգտում ով։

Իսկ բա րձուն բին վաբը' անդունդը սեւ ու համայնակուլ* * •

Զափահասութ իւն ը հասակ է նետեր մ իչա մանկութեան ա~ 
ւերակներուն վրայ, օրին մէկր իր՝ հերթին հող ու փլատակ 
դառնալու համար ք կևանբի օրէն բով։

Փլուզումի այդ նախօրեակը^ ահա, վերազարթնումն է այն 
բոլոր յ ի շատակն և ր ուն ? որոնբ՝ անձերու կերպարան բով և անց*» 
բերու յաջո ր դական ու թ եամբ ՝ մեր մա ական ու պատանեկան 
տարիներն են լեցուցեր այնբան առատօրէն։

— «Մեր կեանքին մեջ ամեն փոփոխութիւն, նոյնիսկ ամենեն 
ցանկալին, ըսեր է փորձառու, իմաստու-նը, ունի իր մելամաղձու
թիւնը, որովնետեւ այն' ինչ որ կը ձգենք մեր ետին, մեր եութենեն 
կտոր մըն ե մի շտ:3>

Աբանջելի Պ՚որտիզակը՝ իր Բարձրագոյն վարժարանով, 
է ու թեն էս փրթած այգ կտորն է ահա։

Ըայ91 մե լա մաղձ ո լթ են էն բան մըն ալ աւելի է, ինծի հա*» 
մար, (Տլփրթած այդ կտորը')')։

կարօտ մ ըն է ? հ բա յ ր բ մ ը՝ այրող պապակ մը, որուն 
սակայն ոչ ջուրը կայ, ոչ դեղն ու ճարը։

Ջկայ, որովհետեւ չկայ աննման Պարտիզակը**,

Պեյրութ, 1955
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Ռ- ՋԷՑՄՊԸՐՍ ԸՆՏԱՆԻՔ
Պարտ էւղւս ԿՒ իարձր» Հարժարտնէն մասէն այս գրուած- 

քին վերջին Էջերը շարուելու վրայ է էն ? //րբ սատրանք Տորթ*
Լո ս ըն Զ է յմպըրս է կողմ է ղրկուած շա ր յյ մ ը նկարներ և կենսա
գրական տեղեկու թ էւննե ր' էր և էր եղբօրը Տորթ* քհ• Զէ յմպըրս 
յԱՈյօր/* մասէն։ կը հրատաբակենր ս,յրէ նկարները նոյնու
թեամբ 1ւ կը կցենք անոնց ո ր ղ է Զէ յմպըրսներու համ արւօտ կեն- 

ս ագր ա կանն եր ը ? ո- 
րոնր^ վստահ ենր^ 
նոր ութ էւն մ ը պէտ է 
ըլլան է ր են ց եր բեմն է 
աշակերտներուն ե Լ. 

արւհա ս ա ր ակ է ր են ց
բազմաթէլ բ ա ր ե — 
կաւ Ոհեր ուն համար ?
մ ան ալանգ Պարտէ- 
զակէն վերջ իրենց 
գո րծ ուն է ո ւ թ ե ան կա— 
պակցութեամբ։ Պ է֊ 
տէ ն կա տուէ ? որ որ- 
գէ Զէյմպըրսներու 
նկա րնե բ ը կը ներ
կայացնեն է ր են ց ե- 
րէտասարգո ւ թ եա ն 
շրջանը։ իրենց վա
գեմ է ծանոթն եր ուն 
համար կ՛արծէր աւե- 
ԼՒ հա ճելի է տես նել 
զէրծնր այս Հէն նը- 
կարներուն վրայէն? 
ո ր ոն ր շատ աւելէ

ՏՈՔԹ. ՌՈՊԷՐԹ ՉԷՅՄՊԸՐՍ խօսուն են անգարձ
(1849-.917) օրերու յէ շա տ ա կն ե ր

ա ր թն ցն ե լո ւ տեսակէտէն։ Զ է® ո [՛ ՛ճանչցուած են ան ոն ր Պարտէ- 
զա կէ մէջ այգ ղ էմագծերով 1ւ ատոնցմով ալ գ ր ո շմ ուած են զէ֊
րենք ճ ան չ ցող " զա ր ա • որ ն ե ր ր։ ւ մտքթւ մէջ։

Իր 1 Սեսրո. 1955 թսւակէր ‘համակով — հայերէն գրուած —
Տորթ* Լոսըն Զէ յմպըրս, յուղումով կը վե ր յ է շէ Պարտ էզակն 
ու իարձր* *Լս> ր ւ1 ա ր ան ը և. կ1 ո գե կ ո չէ' այնտեղ իրենց ան ցուցած 
ան մ ո ո. ան ա լ է ա ՛»/ ր էն /»ր ը ։
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— «Այս կարն երկտողովս, կը 
գրէ ան ի մ իջի ա յ լո ց , կուգամ 
Յաջողութիւն մաղթել ձեր 1956 
տարուայ Ալմանաքը նրատարակելու 
ձեռնարկին եւ մանաւանդ յոյսը 
արտայայտելու, որ Պարտիզակ գիւ
ղին եւ Բարձր. Վարժարանին 
յատկացուած գլուխը պիտի յի- 
շեցնե մեզի ամենուս — նոն ծը 
նած ըլլանք կամ միայն աշակեր
տած — այն երջանիկ տարիները, 
որ անցուցինք սիրուն եւ գեղե
ցիկ Պարտիզակի մեջ, որ այսօր, 
դժթախտաըար, պատերազմի թեր- 
մամթ, գրեթե բոլորովին աւերակ 
դարձած ե: Գոնե մեր սրտին մեջ 
վերակենդանանա] գիւղը եւ 
դպրոցական գաղափարականնե
րը, որ նոն սորվեցանք:»

!

ՄԻՍԻՍ ՊԷՍԻ ՋԷՅՄՊԸՐՍ
- ՏօքԹ՜. "Ռ. Չէյւքպըըսի տիկի՞նը 

(1845-1923)

Տ",ըթ~ Լոսըն Ջէյմ պըրս և իր եղբայրը' Տոքթ. Աոպէրթ 
Ջէյմ պըրս վր. յ որոնք, իբրհւ իրենց հօրը արժանաւոր զաւակ

ները և իբրեւ ուսուցիչ^ այգ 
գաղաւիա ր ա կաննե բ ով դաստ իա- 
րակեցին իրենց բաղմա թ իլ ա- 
չակերտները ք'արձր • ւԼարժա֊ 
բ ան ին մէջ^ մինչևւ ա յսօ ր ալ 
կ*ապր ին սրււվպակով 1ւ զայն
ա րժևւո րած գէմքերու յիչա֊ 
տակուԼ։ Էքւ ասիկա' հակառակ 
այն մեծ անջրպետին) որ զի- 

. ր են բ եւս բաժնած է ,սյր1֊ ըս- 
■>քէԱնչելի գիւղէն և. այն փոփո֊ 
խութ հանց^ որոնց են թա րկուած 
է իրենց կեանքը , հետագայ 
տար ին ե ր ուն ? Ամերիկայի մէչ, 

Լնչպէս յիչեցինք, Տ".ըթ' 
Լոսըն Փ* Ջէյմպրրս ծնած է 
կա րին, ՂՏՏՅին և Պ ա րտ իզակ

ՌՈՊԷՐԹ ՋԷՅՄՊԸՐՍ ՈՐԴԻ փոխադրուած է իր ծնողբին և

(1905[ւ Նկար) եղբօրը հետ ? 1893/'^*^ (Հաճա֊
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իյած է putրձր • Վաբժարան

(1893—1897) և. Աոպէրթ 'finլէճ 
(1897 —1900)# Այն ուհետևւ բո
լորած է շրջանները երեր հա

մալսարաններու^— Queens’ Ս~ 

niversity, Գանատա (1900—1905), 
Queens’ Theological College 
(1912—1915) Harvard Univer* 
sity (1915—1916)# Իբրեւ դ.ա֊
սաէսօս պա շտօն ավա ր ած է Իար- 
ձրագո յնՎա րժա ր ան ին մ էջ ( 1905 
—1912), երկու տա րուան (1908
— 1910) բացակայութեամբ երբ 

իբրեւ- Y. M. C. A./' գործիչ
ճամ բո ր դած է ւլանաղան եր
կիրներ։ Ապա դասախօսած է 
հետեւեա լ համ tu լս ա ր անն և բ ո ւ

մէ$Հ- Queens' Universify (1916
— 1918), Dalhousie Universify, 
^իտն ատա (1918-1919), Պոլսռյ

ԼՈՍԸՆ ՉԷՅՄՊԸՐՍ 
( 1910|> ՛նկար)

ք^արձր- Վարժարանին Հ_ր£_ափակը* 190Է—1905ին, ե՛րբ, տակաւին լկային 

էՐիւս շ֊էնյլերը (տե՛ս էջ 192), ՆիւնըւՐ Հ ոլը ե՛ւ. ՏոյլիՒ. Ռ. ՉէյւՐպըրսի բնակա~ 
րանր (ւՐիսիոնարական ե՛րկու, լէնյչեր, որոնց վերնայարկերը եա/ւայեցին նորեկ 
փոյլրիկներու իբրեւ, ննջարան)* Փիրս Հոլ_ի եւ Ֆաւիր Պոյւլ ՀուՐի մ*իջել, եւս 

կայ ւՐ իս իոնարական շ_էնյլ ւՐ ը, ուր նախապէս կը բնակէր տնօրէնը եւ որ երկու 
նոր շ^էնյէերու կա րւո ւց ո ււՐ էն ետյչ րբորեաեուեցաւ իբրեւ հիւանդ.տնոց: (եավ_ր 

Պոյրլ ՀուՐի աջ կողՕն ալ կայ Ը (ննջարան եւ դասարան Պոյւլ Հո<Րին)ւ

Փիրս Հոլին ճիլդ. ետեւը կը տեսնուի Ս» Ս* ինասի անտարւը՝.
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{Արն տ վոլտ քէօյ խ) Աղջկանց Բոլէճը (1919—1923)) Ս է յն P Լո1-ՒգՒ 
Washington University (1925—1953)» Ամուսնացած է 1910^5»^֊ «»— 
1»/> ս՚ղ^իկ բ՛ կբ բնակի 310 N. Skinker, St. Louis, Mo.
U. S. A.»

Տիկին Լոսըն Ջէյմպրրս հւս, ինջպէս յիշուեցալ, իբրեւ 
ուսուցչուհի պա շտօն ավա ր ած է Բարձր • ՛Լա ր J ա ր ան ին մէջ (1910 
—1912) 1ւ Արնտվուտքէօյի Աղջկանց ՛Բոլէճին մէջ (1919 — 1923)»

Տորթ* քէոպէրթ Ջէթս1բբս Jr. նմանապէս ծնած է կարին 
1880^» Ա աճախած է քՀաբձր» ւԼարժարան (1893- 1896), Ո-՚-պէրթ 

•իոլէճ (1896—1900) և. Queens’ University (1900—1902)» Այո թը֊
լական ին վերաբարձած է Պարտիզակ և. իբրեւ ուսուցիչ պաչտօ»

նավարած է ք^արձր» Վրսրժա բանին մէ^ (1902— 1905)# Ապտ J111՝" 
ճաիւած է կերման իոյ քյէնա րաղարի համալսարանը (1905-1908), 
ոլրկէ վնրջ, իբրեւ դասախոս պաշտօն վարած է Toronto UniveT—
SÎty, Գ'Անատ։ս (1908—1910)» Աաջորդաբար և ամբողջ 40 տաբի 
(1910-1950) բա ս ա իյ օ '• ած է University of Cincinnati, Cornell Me
dical College New York University համա լսա րաննե բուն մէջ։ 

իսկ 1950 — 1953, New York University-^ Miami, Florida-j/1
ղբաղած է գիտական հետազօտական աշխատան րնև րով։ Ունեցած
է չորս մ ան Լ զաւակներ , որոնց ամենամեծը մ եռած է Ա» աշ

խարհամարտի ընթացրին։ Այժմ կը բնակի 425, Riverside DriVÔ 5 
New York 14, U. S. A.*

Հեբջա ընելու համար այս տողծրը^ կ* ուզեն ր h շե լ նաեւ 
կէտ մը»— Հրատեր ու զարմանալի թու ած է թէ ինջո ւ, հ ին էն ի 
վեր, Տորթ» Լոսըն <Հէյմպր րս կը ստորագրէ LaWSOÛ P. Cham*
bers,_ այոինրն հօրը անուան R սկզբնատառ ին տեղ կը բոր֊
ծածէ P տառը։ J1 պատասխան մեր հետ ա րր ր ր ութ եան ? Տորթ» 
Լոսըն Զէյմպըբսի գրածը կուտանր ստորեւ իր իսկ ձեռագրովդ 
ցոյց տալու համար նաևւ^ թէ ինշպիսխ սահուն ութ ևամ բ կը բը~ 

րէ ան հայերէնը» —

p.. JJ'
(^ruo&T-d. ,

7*7 UA-A~~'"c, r՜?^/
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, իղ jÇ֊ “՜լյ^ձ*4 ի t't'i էՂ. PM

'չս^. Ա՜Հ, Ալլ ^(րՀ֊հ^ւՀ

ք՜ ՏէյՀՀ֊աա^ H H ր չ

Հ. (P.

ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ՝ ԵՐԲ ԴԵՌ ԱՌՈՂՋ ԷՐ
նկաբը արւնոսած է Աննէսի լ՜ճին աււ_ջեւ,ը (Յղւանսա), 1933ի 0%ոստո_. 

սին: Ջախէն աջ* գ.բագ.իտու,ք)ի ^եբճոհքյի քԱսբսերլեան, Տիկին Ա. Ահարոնեան, 
Աւետիս Ախսբոնեան, ատամնաբոյժ Աեղ.բակ Ոսկեան (այժմ* Վառնա) եւ, ա_ 
տամնաբոյժ Սերլբակ Աասունի:

ՏհԿԱՅք ԱՆՈհԱ*1.Ի ՀԱՅՈՑ ԱՏԽԱՐՀԻ
ՏՒԳՈԱՆՈՒՀՒ • — ^ոյրր Մեծն Տիգրանի։ Թերեւս եղբօրը 

Հ_ափ tfև ծ ֊հո գի ու հպարտ։ Մէկը մեր արքունի փայլերէն։ Փա
ռասէր , ապահովաբար։ (Հայց՝ մերժեց Սարերուն (.(Տիկնանց Տի
կինը՛)) ը լ լա լ ու նախընտրեց Մնալ իր հայրենի հողերուն վրայ. 
իբրեւ ա ր քա յա քո յ ր }_ քան օտար գահի վրայ' իբրեւ Մե՜ծ Տիկին։

ՍԱՀԱԿԱՆՈՅՇ - Լայ մայր^ գիտակից իր կոչման և. պար. 
տական ութ եան g ։ '(քնողն ու կերտողը Մ ամ իկոնեան Վրս ր գան ի և 
Համազասպի։ 3,ղ^իկը' Աահակ Պարթեւիդ որ իր կարգինք պար֊ 
թ եւօ ր էն կր կա նգնի մեր պատմութեան մէջ^ իր անձին օրի֊ 
նակովը^ իր բո g ա չուն ջ խօս քովը 1ւ իր աղջկան հետ երկու ամ֊ 
ր ակ ուռ. կո թ ողն ե ր ու վե րածև լով երկու ան ուան ի կո ր իւննե ր ը։ 
*իա րձն ե լով զանոնք երկու փառքե ր ու փառակի ցն ըլլա էո1Լ ա֊ 
նոնg ։
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Դ. ՄԱՍ

2ԻՆ ՈՒ ՆՈՐ, ՈՂՋ ԿԱՄ ՄԵՌԱԾ

2այ եւ օտար արուեստագէտներ

ԻՐԵՆՑ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒՄԻ ԻՆՆԵՐՈՎ

ԵՒ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒՄԻՒՆՆԵՐՈՎ.

ԱՐՈՒԵՍՏ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐՋՈՒՄԵԱՆ

էԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ԵՒ Լ Ո Ւ Ս Ա Ն Կ Ա Ր Ջ Ո Ի Մ Ե Ա Ն

ԲԱԶՄԱՄԻԻ ՆԿԱՐՆԵՐՈՎ.

ԵՒ Ա8Լ ՆՈՐՈՒՄհՒՆՆԵՐՈՎ.
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ւււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււ՚ւււււււրւրւրււււււււււււււււաււԱՐՈԻԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ.

ԱՐՈԻԵՍՏԱԳԷՅԸ' ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԾՈՎ.
Ապրելով 34 տարի Մոսկուայում, ես ոտ մի րոպե չեմ մոռանում 

այն մասին, որ ես Հայ եմ, որ ես նայ կոմպոզիտոր եմ, որ ես պար- 
տաւոր եմ իմ ստեղծազործութիւններում ինչպես նարին ե արտացոլել 
իմ նարազատ ժողովրդի մտքերը, խոներն ու կեանքը: Ես այս մասին 
ասում եմ նրա նամար, որովնետեւ իսկապես դժուար ե պատկերա- 
ցթնել մի արուեստագետի, որը կարողանար ծաղկել, զարգանալ ու ա- 
Տել կտրուած լինելով իր ժողովրդից: Եթե պատմականօրեն նայենք 
անցեալի գրականութեան, երաժշտութեան եւ նկարչութեան գործիչ
ների >|րայ, ապա ոչ մի խոշոր արուեստագետ չի անել ու զարգացել 
կտրուած լինելով իր նարազատ ազգային նողից:

Կ՛ուզենայի ասել, որ ամեն մի արուեստ ես նամարում եմ ազ-

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱ8ՈԻՐԵԱՆ
դային: Րախին, Մոցարտին, Բեթնովենին, Շուըերտին, Շոպենին, Լիս- 
տին, Գլինկային, Չայկովսկուն, Ռիմսկի-Կորսակովին եւ ուրիշներին 
ես նամարում եմ ազգային կոմպոզիտորներ: Բառիս իսկական իմաս
տով ե'ւ Պուշկինը, ե'ւ Տոլստոյը, ե՛ւ Շեքսպիրը, ե՛ւ Բայրոնը նանդի- 
սանում են ազգային գրողներ, ազգային նանՏարներ: Ինչո՞ւ եմ ես 
այս մասին խօսում, որովնետեւ արուեստագետն իր ստեղծագործու- 
թիւններում զարգացնելով ազգային գծերը եւ նասցնելով այն* ըարձր 
մակարդակի (ըարձր մակարդակի տակ պետք ե նասկանալ եՂ վար
պետութիւնը, ե՛ւ ստեղծագործութեան գաղափարական ուղղութիւնը), 
լայնացնելով իր արուեստի ազգային շրջանակները, յանգում ե ինտեր
նացիոնալիզմին, այսինքն՝ դառնում ե ամըողջ մարդկութեան սեփա
կանութիւնը: Հետեւաըար, գտնում եմ, որ եթե ես կտրուեի իմ մայրե
նի նողից, ապա իմ ստեղծագործութիւնը կը թառամեր:
՚ ԱՐԱՄ ԽԱ2ԱՏՈԻՐԵԱՆ
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ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՈԻՐԵԱՆ
որ իր mpni,butnni[ կր տիրապետէ՜ աշխարէին

ԱՐՈՒԵՍՏ ԾԱԳՐԱՆԿԱՐՉՈԻԹեԱՆ

ՄԱՍԻՍ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ
Ծաղր անկարչութիւնը իբրեւ դ1րղա րո ւհստ ական ստհղծա- 

գործութիւն^ կ' ի յն ա յ նկարչութեան և գծագրութեան չր£ագծ ին 
մԷ$_ իր թեքնիքոՀ, բ—.]!) կբ զատորոշուի անոնցմէ իր արտայայ

տութեան ձեւերով ու, 
մանաւանգ ինբնա֊ 
տպու թեամբ։

Նկ-բիջբ, իր վբր. 
ձինուԼ) պաստարւին 
վր*ս յ կր վերարտա- 
գրէ իր նաիւասիբած^ 
գիտած կամ ե րևւա֊ 

կայ.սձ նիլթը (sujet) 
ամ բ ողբական հարա- 
ղատութեամբ 1ւ բնա
կան ութ եամբ^ այլեւ 
ա րտա յա յտչական բո- 
լոր մանրամասնու
թիւնն եր ով) արւանց 
չավրազան ցութ ե ան ց 
և. բմ ած ին շեղում— 
նեբու (րիիվշասոյա— 
կան ան ըմ բրւն ե լի և. 
այլանգակօրէն տա- 
րօրինակ արուեստ ի 
մասին չէ մեր [սօս֊ 

ՔԸ)’
էէծագր իչր 1 միւս 

կողմէ y գերին է գծե- 
բու պա րտագրական 
համ ա չա ւի ո ւ թ ե ան
կում ներդաշնակու
թեան, անոնց ամ
բողջութիւնով նիւթ 
մը թուղթին վրայ 
պատկե րա ցնե լու հա
մար։ Չոր է անոր 
արուեստը ընգհան֊ 

րապէս, ր՚“յց “‘յ՚ւ֊
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ր լ լա էուԼ հանդերձ կը պահանջէ ղհղաղ փտական յղացում՝ 
մււ՚տնհրու ճարտարութիւն և. աչքի սրութիւն՝ նուրբ բծաիսըն֊ 
դրութեամբ մը ամբողջացած։

Ծաղրանկարիչը՝ կ ի բ ա բ կե լո վ հանդերձ միեւնոյն թեքնիք^ 
աւելի դիւրին պայմաններու մէջ՝ հակապատկերն է ա յո երկու֊ 
^ին։ /’/* նիւթին բնականութիւն կուտայ ան՝ ան բն ա կան ո ւթ ե ան 
բոլոր տարրերը օգտագործելով՝ այլեւ միչտ չափազանցելով՝

քԻբ քաղաքական բսոլմաբեղուն ղործունկոհԹեան վերշալոյսին, Սրր 
ՈւփնսԹլւն Ջըբջիլկ 1յ[ս1սական մսւասեւ,եո.ոլ.մր եղաւ. յայողւյնել իրական մերձե
ցում ւկւ Չորս Աևծհրու» միյեւՀ (կընեւփ անցեալ ւոարուան պատմական իտբքյրղա- 
ժողով_լւ, իբրեհ նախաքայլ, իրականացոլց իր այղ ցանկա,Թիւնբ: Լաւաղոյն ծաղ. 
կեփունջն էր որ մեծանուն Անղղիացին կբցաւ. րնծայել աշխարհին, ժրնեւփ մէջ 
իրտղսրծոոած մերձեցման արղփւնքոփԼ)

ՉԸՐՉԻԼ (աշխարնիհ).— Եւ զքոյս ի քոյոց քեզ մ՛ատուցանեմ ...

միշտ հհո-անալով ս ո վո ր ս։ կան էն ան հա ս սւն հ / ի հմայքով մր^ որ, 
համ'ապա տա ս իյանե լո վ իր մչ ա կա ծ նիւթի պահանջներ ուն ՝ իր 
արտայայտջական տ ա ր Օ ր ին ա կո ւթ իւնն // ր ո փչ իսկ հաճելի թ ա ր֊ 
մ ու իժ իւն մ ը կուտայ յղացուած պատկերներուն։

Կապանյքւ ու կաշկանդում չի ճանչնար ան։ Ըմբոստ է 1ւ 
չի հանդուրժեր չտփուած ՝ ձեւուած ՝ երբեմն մ ի լիմէ թ բն ե րո վ 
հաշուըւած գիծերու բռնակալութեան։ Անիչիսանական է և. կը 
յորդի ին ըն իր էութենէն՝ կեդրոն աիսոյս և. սւնսանձ զեղումներ
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րով։ Այսպէս է իր թեքնիքչյ, բայր առաւելապէս այսպէս է նաեւ, 
էր արուեստը! Այսպէս ը լ լա լո վ ^անդերձ^ սակայն՝ այդ. ւսն^չ^ 
խան ու թեն էն է ս կ կը բխէ գեղե ցկութ էւն ը էր արուեստէն՝ որուն

ա յ ե'ւ ն ր բութ էւն ՝ ե՜՛ւ ճաշակ ՝ ե' ւ խորք ու ս ր ատ ե ս ո ւթ էւն ? 
ա յլ մանաւանդ ծաղր է } հեգնա ն,քի, ծիծ աղէ ու երգ էծ անք է ստո֊ 
ր ո գ ե էէն եր ո վ համեմ ուած ս ր ամ տ ու թ էւն ։

Այս տուեալներով ալ շատ աւելէ բէԱրղ և դժուա ր է ծ աղ֊ 
րանկա րջութ եան ա րուեստ ը։ Էքւ ատով էսկ *սւե լէ քէջ է ծաղ
րանկա ր էջն ե ր ո ւ թէւը՝ քան ն կա ր էջն ե ր ունն ու դծադր էջնե֊ 
րունը։ Մ էֆրսկ նկար էջէ մը դործէն մէջ կտրելէ է երբեմն կանդ 
առնել հաւն ուե լէք կէտերու վրայ։ Մ է$_,ոկ ծաղրանկա րիչ մը, 
սակայն ՝ ամբողջական ձախողանք մըն է՝ որուն կարելէ ջէ վա րկ 
ու արժէք ընծայել որեւէ պարագայէ տակ։

Տասնեակ մէլէոններ "՛Լ հաշուըւող ժողովուրդներու մէջ 
անգամ մեծ թ էւ մ ը ջեն ներկայացներ անուն ու համ բաւ ու֊ 
ներող ծ աղր անկա ր էջնե ր ը։ 11սկ մեր մէջ՝ Հայաստանն ալ հաշ֊ 
ուելով՝ մատէ վրայ կը համրուէն ծ աղրան կա րջութ եան վար֊ 
պետներր։ Հայկական արտասահմանը կրնայ համրել առ նուաղն 
երկու տասնեակ ա րժէքաւո ր նկարէջներ՝ որոնց փոխարէն ունէ 
անունէ տէր երկու ծաղրանկա ր էջնե ր մէայն — Ա» Աարուխանը՝ 
էէահէրէ և^էրան Աճէմեանը Պէյրութ ։ Ասոնց կարգէն երրորդ 
մ ըն ալ քէ աս էս Աբարատեանը^ որ ճշմարէտ յայտնութէւն մը 
եղաւ այս վերջէն քան է մը տարէներուն՝ արուեստէ այս ճէլ֊ 

ղէն մէջ։
]։ ր երեր ծաղրանկարներով կը ներկայանայ ան այս տարէ 

Տս*րեդրքէս ընթերցողներուն։ ]• րն են երեքէն ալ յղացումները։ 
Ասկէ արւսվ էոյս տեսած են իր ծաղրանկարները նաեւ. Հմայիր ի՛} 
շաբաթաթերթին մէջ {կը յ ի շեն ք այստեղ հայկական հրատարա- 
կութ իւնները միայն)։ Հայկական ի ր ական ութ են էն քաղուած իր 
պատկե րնև ր ը առջի մէկ օրէն արդէն ստեղծ ե ցին այն տպաւո
րութիւնը, թէ Մասիս, ծ աղր անկա րե լու շնորհով օժտուած և. 
ծաղր անկտ րշական ա րուեստ ի ոգին ըմբռնած արուեստագէտ մ ըն 
է։ Առաջին տարիներուն՝ սկսնակի մը համար անխուսափելի բայց 
անվտանգ թ ե ր ու թ իւննե ր ով , ապահովաբար , բայց հետզհետէ կա
տարելութեան ձգտող և անոր հասնե լու ամէն երաշխիք ներկա
յացնող անժխտե լի ա րժան ի քն ե ր ով , անկասկած։

Մասիս ունի իր ա րուեստ ը աւելի զարգացնելու բոլոր 
հնարաւորութ իւնները, ո րովհևտև սուր է իր տևսողութ իւն ը , 
ուժեղ է իրերու էութեան մէջ թափանցելու իր կարողութ իւնը 
և ճարտար են իր մատները։ Իր մ իջավայր ին բերմամբ, սա
կայն, զրկուած է հայկական կեանքին մէջ լայնօրէն տարած-
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ԹԷՈԴԻԿ.— Դա' ե յաջորդն իմ սիրեյի, ընդ որ նաճեցայ...
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ո ւ հ լ ո ւ կարևլիու֊ 
թիւններ էն։ Հալէպը^ 
ուր կը բնակի , սեղմ 
շրջանակ մըն է իրեն 
համար։ Աանաւանդ 
ո ր Ւր տարիքին բեր
մամբ շուն ի տակա- 
,ին 4 ա յկական ըն դ- 
հան ր ա կան կեա 'նքին 
ամբողջական պատ
կերն ու փորձառու- 
թիւնը։ Ւրմէ ա ա իյ 
և. հա յկական իրակա- 
նութեան հետ միայն 
կապուած այս դժուա- 
րութիւնները ? սա— 
կա յն պիտի շկ րն ան 
որեւէ պարագա յ ի 
տակ կաս ևցնհլ իլ. 
աստիճանական յա*~ 
ռա ջիյ ադա ց ո լմը աս- 
պարէզէ մը մ էջ, ուր 
տիրական դի ր ք մը 
գր աւե լու ամէն յատ-
կութ իւն ունի ինք։

Ահա *սյդ յ ա ռա ջիյ ա ղա ց ք ի ըն թ ա ց ք ին ? հետեւելով նաեւ համա- 
հա յկա կան կ!. անբքի իրերուն^ դէմքերուն և. երեւոյթներուն ? 
Մաս իս Հալէպ մնալով [1ԱԷ^ պիտի կրնար մտնել այդ կեանքէն 
ներս) հոնկէ քաղելու համար քւայկւսկան ծսւղրան կարճութեան մը 
նիւթերը) որոնք այնքան առատ են և. այլազան 1ւ իրենց ին ք- 
նատպութ իւնն ե ր ովն ի ս կ այնքան հետաքրքրական։

Պիտի ցանկայինք Ա* ա ս իս ը տեսնել յարւաջիկային բուն իսկ 
այդ կաղապարին մէջ։ Պիտի կամենայինք) որ իր ստեղծագոր
ծական նիւթերով զառն ա ր ան դեր ազան ցապէս քւԱ1] ծաղրանկա- 
1*)ւ^ ՍփՒլրՆ^Ւ ոմնեցած երկուքը շատ ,րիջ է իբրեւ ա յդյղիս ին ։ 
Ւն ք պէտք է ըւլ,սյ երրորդը։ Օտար ծաղրանկարներ դիտելու 
անսահման հն ա ր աւո րութ իւնն ե ր ունի Հա յ ը և. Ա'ասիս) բան մը 
պիտի շաւելցնէր օտարն երուն վր ա յ ? անոնց յատուկ նիւթեր 
մշակելով և անտեսելով բուն հա յկական ը։ Ատարի հաշւոյն
ծաղրանկա րջոլթ իւն ը թ ող ԸԼԼ՚սյ նիւթական ապահովութեան ըզ՝" 
բաղում մը մ իա յն Ւըեն համ ար , որպէսզք. ջտուժէ ք. ր մ է ա կ ըն •
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կալուած հ ի մնա կան նախասիրու թի.նը _ ծ առայհլ հա յ մ շակո յ- 
թինն աեւ գեղա րուեստ ի այս ճիւղովդ որուն քանքարաւորները 
ա յն քա ն քՒճ են ախտաբար մ եր կրականութեան մէջ,

Ա*աս իս Արար ատեանդ ծ նա ձ ԲււաւոլԼ 1930^^, տակաւին 
լայն ժամանակ ու կա բ ե լիո ւ թ իւնն և բ ունկ կեգրոնանալու ար
ուեստի այս ճ իւղին մէջ։ Մանաւանդ որ յամառ. աշխատող է և 
Ւնճ որ կ'աբժէ այսօր իբրեւ ծաղրանկար իչ^ կ'ա րմէ մի ա յն և 
մի այն ինքնազարգացման իր ճիգերուն շնորհիւ։ Նկաբչա կան ոչ 
մէկ գաս ընթացքի հետեւած է ան։ Փ ո ,ր բ տար իքէն իսկ ծաղ- 
ր անկա րչութ եան հանգէպ ունեցած սէրն ու հակումն են , որ ա- 
ո.աջնորգած են իր քայլերը այս ասպարէզէն նևրս^ առանց ոեսէ 
մէկու օգնութեան կամ ցուցմունքներուն ։ Էքւ , որոշ կազմաւո- 
րում մը ստանալէ ետք^ 1949£ն աս գին սած է աշխատակցիլ 
արաբական թեբթեբու^ քաղաքական ծ աղբ ան կա րն ե բ ո վ։ /* ր ծ աղ- 
ր ա նկ ա րն ե ր ը հրատա րակուած են Մուրնաք այ ՄոԼԱլք|ւ, Ալ ճոււք- 
հւուր Արապի, Ալ ճոււքնուրիե և Ալ Սանապել սուր կական թերթե- 
րուն մէջ։ Այժմ իր կանոնաւոր աշխատակցութիւնը կը բերէ 
մ կայն Հա լէ պ ի Ալ ՍաԸասլել քաղաքական շա բա թ ա թերթին։ Այս 
անունները ցոյց կուտան , որ Աասիս գնահատուած ծաղրանկա
րիչ մ ըն է նաեւ արաբական շբջանակնևրու մէջ։

(էԱմ Լնուն Տարեգիրքը?) իր գնահատանքն ալ կը միացնէ 
այլոց գնահատան քնե րուն և. կը ցա նկ այ Ա*ասիսը տեսնել նոր և. 
առաւելապէս հայկական նուաճումներու ճամ բուն վրայ^ լաւա
գոյն յաջողութ իւննե բով և. ար գիւն քն ևբ ո վ։

ԾԱՂՐԱՆԿԱՐԸ
ի՞նլ է՜ ծաղրանկար ւքը. — Ո‘«սոււքււասիրուԹեան արւարկայ տիպարին ւ|_ը- 

րայ ամ՛էնէն ուշազրաւ եղանակոփ փիր ասոր ելի նկատուած կէտերուն* ջափա, 
զանց ուած, (յաւքեմ՚ատուԹ-ենէ ինկած եւ (յետեւապէս ծիծաղելի ընծայուած ձեւուէ 
պատկերացումն է՜: ՍԼՐՏԱՇԷՍ ՑԱՐՈէՓՒՒՆեԱՆ

ՓԱՅԼԱԿ Ի ԼՈՅՍ Ո Վ ՍՊԻՏԱԿ ՋԻՆ

ԱուԹ զիշերին, երբեմն յանկարծ բաց ալքերիս երեւում՛ է՜ կարծես փայ. 
լակի լոյսոփ սպիտակ ձի մ՛ը: Դէմս է կանզնած, գեղեցիկ խոշոր ալքերը լայն 
բացած, ուզզաձիզ 5այԿացքը յառած ինձ փրայ փրնշելով ասում՛ է.— «իսկ ե՞ս, 
ե՞ս ինջ լնեմ՛, ոՂր երԹաւք այսուհետեւ, ո՞ր զաշտերր արշաւեմ՛ ես առանց 
քեզ:» Այս ձայնէն սարսռալոփ զոլում՛ եմ՛.— «փա իմ՛ Աուսան է, իւք պաշտելի 
զեզարուեստի Աուսան, որի ձայնը զոլում՛ է ինձ կրկիՆ իր §ետ արշաւել զա. 
լարազեղ զաշտը զեզարուեստի քաղցը պայքարի»... ՍԻՐԱՆՈՅէ»

ԴԵՐԱՍԱՆԸ

Դերասանը որքան քիլ մ՛տածէ ծիծաղեցնելու եւ ծիծազելի ըլլալու մ՛ասին, 
ծիծաղեփն այնքան աւելի կ’երեւայ իր զերին մ*էջ: ն. ԳՈԳՈԼ
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ԱՐՈՒԵՍՏ լուսանկարչութեան

ԴԱՄԱՍԿՈՍհ Ս.ՋՍ.ՏԸ

(^Ամէնուն Տ,սրհ՚էէ9> անցեալ տւսր^ իր ընթերցողնե֊ 
րոևն ծանօթացուր' լուսանկարէութիւնր իբրեւ արուհստ կ ի ր ա ր֊ 
կող Պէյրութի Աանուկը (Ալէմեան^ իր դեղարուհստական ղո ր֊ 
ծերով և. այդ. գործերու մասին յայտնուած գնահատական կա ր֊ 

ծ Ւ I' ով։
Այո տարի հաճոյքն ունինր ներկայացնելու' լուսանկա ր֊ 

չութևան մ իևւնոյն

ճլ,ւ.ղին մէջ լայն գը~ 
ն ահա տ ան վ) ի ա րժա֊ 
նա ցած 1ւ նո յնպէս
արուեստի գծով աշ֊ 
քս ա տ ո ղ մէկ այլ ե֊ 
րիտասարդ? որ քիա— 
մասկոսի Ազատն է^— 
Աուրիոյ մէջ կա րճ
ժամանակէն համ բա֊ 
լի տիրացած լո ւս ա֊ 
նկտրիչ - արուեստա
գէտը։

էքւ ա ր ուե ստ տգէտ' 
ըոտ արժան լոյն։ (էս֊ 
տեղծադործ 1ւ ին ,ը֊ 
նադրոչմ ։ (]ո րադէտ
ու հնարագէտ։ ^իաի 
ը ո է ին ր ամբողջա֊ 
կա ն, եթէ ամ էն ա ր֊ 
ուեստ գեղեցկագոյ֊ 
նլ,ն և կա տ ա ր ե ա լին 
հա սն ելու յաւիտենա֊

ՓՈՐԹՐԷ կ՚սն կէ՚Ր& "լ
մ ը եղած չըլլար։

★* *
Եթէ նկարչութիւնը շատ հին է իբրեւ գեղա բ ուեստ 1ւ ու֊ 

նի դարերու անցեալ^ լուս ան կա րչու թ իլն ը ^յ^ւՀր//<_ ա յ Ղ՜Պւ Ւ ս յ 
հազիւ թէ ուն ի չոր՚ւ-հինգ տասնեակ տարիներու պատմութիւն։ 
*ի իւտ ը ան շուշտ շատ աւելի հ ին է !ւ կուդայ 19 ր ղ դար ու աո.ա֊ 
ջին րաո-որդէն րայց մօտաւորապէս դար մը ետրն է^ որ սո֊
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վորական լուսանկարչութեան ալ մարգիկ սկսան մօտենա լ ար
ուեստի գծով և յա^ողեցան ի ր //?/ ց ս,յգ մօտեցումին մէջ։ Ասկէ 
40-50 տարի առաջ ,րա չուած լուս ան կա րն ե ր ու մէչ գժ ուա ր է

Տեսարան մ"յւ Դաւքասկոսեն (նկարահանում* սւրեւի դեմ;

գտնել ա ր ո ւե ս տ ին ^հտքր։ Լալ լս ւս ան կ արն եր կան ան չուչտ և. 
այգ օրերէն։ \յոյնիսկ ատկէ առաջու ան թուականներէն։ ք^,ոյց 
կը պակսի անոնց' գեղեցկութեան և. (շնականութեան "»յն ցայ
տուն ու հիւ/նական տարրը^ որ արուեստով յղացուած գործ մ ր
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կը հեռացնէ տնմքէջտպէս հասարակ լուսանկարէն։
Ծ*անր չէ արուեստագէտ լւււււանկարէչ^ւն դործը , նկարիչի

մը աշխատանքին հետ բաղտատելո։Լ։ *Լ/կարչութիւնը անշուշտ ? 
կը պահանջէ շատ աւելի մեծ յ ա ս։ կո լ թ իւնն և ր , շատ աւ ևւՒ վ ա* 
ւև ր ական տաղանդ և. կարողութ իւն ստեղծագո րծական գետն ի 'Լը- 
րայ։ Էքրկու արուեստներուն մ էջ ա լ ? սակա յն ? հաւասար ան^ 
հ րաժեշտութ իւնն և ր են յղանալու 1ւ արագօրէն ըմբռնելու յատ֊ 

էությունները^ ինչ֊ 
պէս նաեւ ճաշակի 
ին քն ա տ պու թ իւնն ու

»ջքը։ Աան։
“'Լքը լուսանկա րչա- 
կան արուեստին մէջ։

արի^ը հնարաւո
րութիւնը ունի գար- 
մանելու պաստառին 
կամ թուղթին վրայ 
պատահական պակա- 
ս ութ իւն մ ը^ մ ինչ- 
գեռ լուսանկա ր իչը 
զր կուած է ա յգ կա
րն լիութենէն։ Այս
վե րջին ը ակնթար թ ի
ս արգ
բողչ

ն է > Իր ալ^ ~
ս/նղտւողասդը

ԱՖՂԱՆԻ ԴԼՈԻԽ

/•ր բոլոր շնորհները 
պէտք է անհրա ժեշ- 
տօրէն խտացնէ այդ֊ 
ակնթարթ ին մ է ջ։ 

Աչքը բլս1ԱԱլ-գոցելէն 
աւելի արագընթաց է 
ա յն ս ահող-խ ուս ա։իող

պահը) որ քիչ ^տքը^ մ ութ-սենեակ ին մէջ^ պիտի ցոլացնէ իր 
արուեստին լոյսն ու շքեղանքը։ Էքւ դարմանելու^ սրբագրելու 
հնարը չկայ, եթէ փախաւ այգ պահը և այգ ակնթարթին ջկըր֊ 
ցաւ դրոշմել ապակիին Հրայ իր արուեստին ամբողջութիւնը^ 

առա *9 որեւէ թերութեան։
իր արուեստի կիրարկման ձեւով չի° նմանիր ան բեմի 

վրայ իր դերասանական տաղանդը արտայայտող արուեստագէ
տին որ իր խաղարկութ և ան պահին հերոսն է միայն։ Ըսածն 
ու ըը*Աձը իր ապրումներովդ ա ր տ ա յա յտ ու թ իւնն ե ր ովդ դիմա֊
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իյաղերով ու շա րժոււքնե ր ով կը Տքնան ան ս ր բա գր ե լի ? եթէ դեդև- 
լի կամ թերանայ անոնց մ էջ։ Ատով ալ կը գնահատուին կամ 
կը քննադատուին իր արժէքն ու արժանիքները։ Աինջդևո.^ 
նոյնքան տաղանգաւո բ շա րժանկա ր ի դերասան մ ը ամ էն կա֊ 
րելիութիւն ունի իբերայաջորդ կրկնութ իւննև րով ս ր բագր ելու 
պատահական վրիպոււքները և. արուեստասէրներուն։ տալու ամէ
նէն յատկանշական և. ամենալաւ գիծերր իր տաղանդին։

ՀքՒմր “Կ" թը-
ոուցիկ հաստատում
ներ ը — իրրեւ 
լա յն ում ան ցեա լ 
ր ի , ա յս մ իեւնո յն 
նիւթին 1ՈԼ[վ մեր 
գր ածին — բնորոշե
լու հաժ ար ն շան ա- 
կութիւնը լուսանը- 
կար էութեան ա ր — 
ուեստին։ *իամաս tu- 
հայ ա ր ուեստադէտ ը 
Աղատ ունի ույդ ն ը- 
շանակութ եան ըժ֊

ընդ. 
նցեա/ տա

՜մ ր 1ւ ըստ ա՝նմ

ԱՆՏԱԼՈԻԶՑԻ ԱՂՋԻԿԸ

բո
կ ը կ ի բարկէ ան

ա րուեստ հ» Ւր ա ր- 
հե ստ ին մէվ ՚ Կը կի- 
բարկԼ՝ արուեստի
այդ կալուածին տ ի ֊ 
ր ա պետ ողի ձեոըն- 
հաս ութ եա մբ, Այլեւ, 
ինքնաճանա չ ո ղ ու- 
թե ա մբ մր, որ իրեն 
կ’լ,նծս։յէ՝ վերելքի

Համբուն վբ ա յ միշտ նոր t@n։ յլ մ ը նհւււհլւււ կար ու թիւնբ, 
Մէկն է ան ույն տաղանդաւո րն '•[՛էն , որոնք աեղ ,ր,ս J [ի վա [* ** 
ժուած շեն Լւ կը գտնուին մ ի շա նոր ու լուսաւոր արահետներու 
ո ր ոն ում ին մէջ։ Այդ կը նշանակէ ՝ որ կը զգան միշտ աւելի լաւը 
ստեղծագո րծե լու ուժը իրենց մէջ ե չեն ղսհանաը եղածով։

քիամասկոս ի Տնարտոո պողոտային վր՚՚՚յ գտնուող Ւր 
Studio֊^ շվձեղօրէն ներկայանալի Լ իր արտաքին տեսքով ու 
ճոխութեամբ։ ]>սկակտն ա ր ուե ս տան ո g մը որ օժտուած է լու-
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սանկա լւչւււկան ա ր հ ե ս տ ա գ ի տ ո ւ թ հան (թեքնիք) վե րա բե րեա լ բոլոր 
յա րմ ա ր ու թ իւնն ե ր ո վ։ կ տ յ այնտեղ ամ Էն ինչ, որ ս{Էտ,ր Է^ 
պար գո րծ ատ '•գՒ ՚րը գա րձնե լ ու համ ար արուեստանոցը։ ԷԼմ բոգ- 

ջական է ան այդ. 
տեսակէտովդ 1ւ չկա յ

որեւէ իր՛) դոր^Ւք 
կամ մեքենայ որ 
պակսի ԷԼզատին , ա֊ 
զատօրէն կիրարկե- 
լու համար իր ար- 
ուևստը դ Ւր լուսա» 
ն կար Լատան մ է$_։
Օրը օրին կը հե- 
տեւի բոլոր ն որու- 
թիւննեբուն 1ւ կ* ու-
նենւ,

Ջ ԵՌՔԵՐԷ

րւանց ընկրկելու որ 
եւէ զոհողութեան արւ- 
ջեւ։ Այս պարագան 
մ իայն պիտի բաւէր 
ըմբռնելու^ թէ 
պիս ի' սէր ունի ան Ւր 
արուեստին հանգէպ։

Աղատ դ գնահատ*, 
ուած ԷԱուրիոյ մէջ^ 
ուր պետական-պաշ- 
տօնական շր ջանակ-
ներուն կողմէ ւիըն- 
տո-ուած գլիւաւոր լու- 
ս ան կ ա ր իչն է։ Գնա
հատուած է ան յ նաեւ 
ա ր տ ա ս ահմ ա նՒ 
ուր դ լուսանկարչա
կան ա րուեստով չա* 
հագրգռուած հ իմն ա ր - 
կութ իւններ ? քա նիցս 
գովեստներով ա ր-
տայայտուա ծ են իր

մ աս ին ։ Ա ասնակցած է ք // ւ ս ան կա ր Լու կան սալոն - ն երո ւն } էր լա
լու գոյ(հ ստեղծագո րծութ իւննե ր ով։ Ո*- միշտ գտած է պատուոյ 
տեղ մր, միչ աղգային այգ ց ո լ ց ա գ ր ո ւ թ ե ան ց մէ^: Այգ Աալոճ֊
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ներէն ‘հերս րնդ.ունուէլն քակ պատուաբեր ^աստւււտռււքհ է ար֊ 
ո ւե ս տ ա զէ տ է էր ընդունտկութ քււննհրուն ։

Փն ահատան վ) է ձեւուէ Արլ՚տււ ո տ ա զ ա ծ է մ էնչեւ այսօր 
չո ր ս պատուանշաններ երե՛րը լ ո ւ ո ան կա ր չ ա կան զանազան հիմ- 
ն ա ր կո լթե ան ց կազմակե ր պած ա ր ուե ս տ ա հ ան զէ ս ներէն, — հատ 
մը Պելճիրայէն' 1950/,5/, ե,,կ ու հատ' էք ան Փալլոյէն 1ւ Փարէ^ 
զէն' 1951 էն և. ջորրորդը' ^ամասկոս էւ Ա* էջազգա յ էն Տօնավաճա
ռէ վարչութենէն' 1954/'^*

հ,սյ նաեւ մամու
լի զն ահատան քը Ո լ-~

րէչ ս,յԼ յ էչատակոէ-֊
թե ան զ կ ա ր զ էն . յատ— 
կան շա կ ա ն են Լոն֊ 

տոնի «^հօէօցրՁթհ^ 
ա մ ս ա ԷՅ ե ր թ էն հր ա֊ 
տ ա ր ա կած հետեւեա լ
տ ողերր? 1952/, \)եպ֊ 
ա ե մը երին.

— «Դամա ս կ ո ս ի 
Ացատթ փրոֆէսիոնէլ 
մթն ե, որուն դործթ, 
սկսած ե աւեյի եւ 
աւե||ւ ուշադրութիւն 
դրաւ ել Եւրուդայի եւ 
Հարաւային Ամերիկա
յի գյխաւոր սոլոն- 
ներուն մեջ: Կթ նա- 
իյթնտրե ան պարզ 
նիւթեր եւ մասնագետ 
մթն ե մ՛արդոց նկա
րահանման: Ւր գործն 
ալ կը ներկայանայ

ԱԶԱՏ ՊՕՅԱՃԵԱՆ այն բնորոշ յատկու
թիւնով, որ կթ շեօտե ճշմարիտ արուեստադետի մթ զդա յնութիւնը: 
Վարպետ մթն ե ան, որ յարմ՛ար նիւթով մթ եւ կիրարկումի նշգթր- 
տութեամթ կրնայ մ՛արդոց փոխանցել իր ուզած տրամադրութիւնը:»

Աղատ իր յաջողութ եան ղաղանիրը կր ղտն է այն իրողու
թեան մէջ, որ ղեո. 6—7 տարեկան հասակին գծտղրութեան սի
րահար մ ը եղած է ղպր ո ը ին մ է / և ա յդ օրերէն սկսած է ու
սումնասիրել նկարները, պրպտելով յատկանշական գիծերն ու 
արտա յա յտութ իւննե ր ը անոնը մէջ. Չափահասութեան նաիւասե-
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, ին քնօգնութ եամ բ իւրացուցած էր լուս անկա րջութ եան 
գաղտնիքները։ Այնպէս որ ծրբ ձե/ւք զարկած էր լուսանկա ր- 
ջական Աղատ ? արդէն տիրացած էր ւսյդ գաղտնիքնե
րուն տեսական գետն ի վր ա յ ։

մ աման ակ մը ուրիշնեբրքւ հետ աշխատելէ վերջ ՝ Աղատ՝ 

Ւր սեւիա կան Studio^» բացած է 1948^^ եև այդ օրերու նախնա
կան սկզբնաւո րութենէն ետք՝ յաջողած է հասցնել զայն Ւր 
այժմ ու ներկայանալի վիճակին։

1*բրեւ վերջաբան այս տողերուն՝ հետաքրքրական
մ ան րամասնութ իւն մ ը՝ իր ծնն դեան կապա կց ութ ևա մ բ։

Աղատ ԼՊօյաճեան) ծնած է ^իամասկոս ՝ 11 *[յոյեմբեր

1918^') այն է' համաշխարհային աոաջին պատերազմի զինա
դադարին օրը։ Ատկէ' նաեւ իր անունը — Աղատ ւ

ՍԻՐԵԼՈՒ ԱՐՈՒԵՍՏԸ
Սիրոյ ծնունդը, ինչպես ամեն ծնունդ, բնութեան գործն ե: 

Ատկե վերջն ե որ կուգայ սիրելու արուեստը:
— «Արուեստը, կ՛ըսեր Պեյքըն, բնութեան վրայ աւելցուած 

մարգն ե:» Բնութիւնը կը ճայթալթե նկարին, արձանին, քերթուածին, 
ոդբերգութեան Տում տարրերը, մարդը կը ձեւաւորե դսւնոնք եւ կը 
նրամայե անոնց, իր իմացականութեան սլանանջներսւն գոճացում 
տալու ճամար: Այս սքանչելի սաճմանումեն իսկ պարդ ե, որ կայ 
սիրելու արուեստ մը:

Մարդկային սիրոյ ճրաշքը այն ե, որ շատ պարզ բնազդի մը, 
ըղձանքի բնազդին վրայ, մարդ կը բարձրացնե զգացումներու ամե
նաբարդ եւ ամենանուրբ շենքերը:

— «Սերը պետք ունի ոչ թե վեր|ուծողներու, այլ բանաստեղծ
ներու:» Սիրելու արուեստին վերջին խօսքը Սթենտալինը չե, այլ Մո- 
ցարթինը' ինչպես Սթենտալ ինքն ալ կ՚թսե յաճախ: Գացեք նուագա- 
ճանդես մը, ունկնդրեցէք այդ ջիճջ ձայնանիշերը, այդ յանկուցիչ 
դաշնաւորումները, եւ, եթե տակաւին պղտոր, անյարմար եւ աններ
դաշնակ կը թուի ձեզի ձեր սերը այդ կը նշանակէ, որ տակաւին 
չեք գիտեր սիրելու արուեստը: Բայց, եթե ձեր զգացումներուն մեջ 
կը տեսնեք այդ միեւնոյն կատարելութիւնը, միեւնոյն նրաշալի ճա- 
մաձայնութիւնը, նիւթերու միեւնոյն գերագոյն միաձուլումը, վեր' 
ամեն խառնիխուռն աններդաշնակութենե, այն ատեն դուք կ՚ապրիք 
ապրելու արժանի ճազուագիւտ արկածախնդրութիւններեն մեկը, որ 
մեծ սերն ե:

ԱՆ8ՐԷ ՄՈՐՈՒԱ ր
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ՒՐԱՆԱ1ԱՅ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐ 
ՕԱՄՈԻէԼ ԻԱՋԻԿԵԱՆ ԷԻ ԱՐԱ1րԱՅԻ0 ՅՈՎՕէՓԵԱՆ <3- ԱՈՈԼՆ)

ր

Հա յ կա կան արտասահմանի համար նորութիւն մը եղաւ անց
եալ տարի^ իրանահայ երկու արուեստագէտներու ձերւք ձգած 
բացարւիկ յա ջողո ւ թ իւնն ե ր ը իրանական շարժանկարին մ էջ։

Մեր ազգա յ ին—հաւա րական եսը գգուող հրճսւանվ» մը ըզ֊ 
գա ՅՒն անկասկած ամէն անոնր որ տեղեկացան ? թե ան ցևա լ 
Մա րտ ին ? ՀՒեհրանի մ էջ կայացած իրանական շարժանկարի տա՛

րեկան փարւատ օնին 
(Ֆեսթիվալ) և. այդ 
աււթ իւ կատա րուած 
մ րցմ ան մէջ տար- 
ւոյն լաւագոյն բե- 
մադրիշը հռչակուած 
է' Ս • էյաջատրեանի 
սեփական (քՀի իանաղ 

շարժանկար ի ՏէսԺյՕ՜ ի 
մնայուն բեմադր ի^չը 
Աամուէլ է]աշիկեան 
իսկ լաւագոյն դերա
սանը' Ա ր ա մ ա յ ի ս 
Յովս էփեան (3 • Ար֊ 
մ ան) Ա» քՍաջիկեանի 
հեղին ակած 1ւ րե- 
մ ա դ րած ՀլՓորձան յ)— 
նեբու առ.ուղին
ժապաւէն ին մէջ իր 
ունեցած խաղա ր կու- 
թեամ բ։ Այս առի- 
թով կազմ ուած Ժ|ւԼ» 
րին իր որ ոշումը տ ը-

ԱԱՄՈՒԷԼ ԽԱՉՒԿԵԱՆ ւած է' հինգ օր շա

րունակ իրանական ղան ազան ժապաւէնն ե ր ու ցուցադրութեն էն 
վերջ։ 11բրեւ- լաւագոյն թատերախաղ (հՓո բձան վ)նե րու *ք^աո.ու- 
ղին՛)) եւս դրուած է առաջին գծի վրայ^ րայց հետագային ի*ե$_ 
ին շ ն կա տ ումևե ր "՛Լ, թատերախաղի առաջն ութ իւն ը շահած է մէկ 
ա յ լ ժապաւէն (Տ ա ռա պան րըն ե ր ո ւ Վ*ա խճա նր),

ր

★* *
Այս յաջողութ իւննե ր ը անդամ մը եւս կուգան հաստատեմ
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լու. , թէ ամուլ չէ բնաւ Հայկական Ավ/իւո-րը, նոր արժէքներ 
յա յտն ա բե ր ե լու տեսակէտով) մասնաւորաբար արուեստի զանա
զան ասպարէզներուն մէջ։ իսկ) ամուլ ^ըլլալէն զատ , Ւ վՒճ ա- 
կի է նաեւ այդ. ա րժ է քն եր ր ճ ակա տե ցն ե լու ? արուեստագէտներու 
միջազգային տ շիյարհին մէջ՝ ի դէմս համանման այլ արժէքնե
րու։ Ո լ նաևւ^ տեղին ու պարագա յթ համեմատ, ա պահ ո վև լո ւ 
անոնց գերազանցութիւնը՝ ա յ լ մրցակիցներու վրայ։

Այո է որ կը չոյէ մեր աղգա յ ին - հաւա քական եսը և. կը 
ներշնչէ մեզի մեր զփոքր ածու)) ին ին քնագոհութ իւն ը ? նոյն իսկ 
եթէ նմանօրինակ յաջողութ իւնն ե ր չունենան մեծ տարողութիւն 
մը և. չկարենան տուեալ երկրի մը սահմաններէն անդին անցնիլ։

քՀն ական է ազգային ո* յո զգացում ը որեւէ ժողովուրդի 
մօտ։ Եթէ) Օրինակի համար ? ֆրանսացի և. գերմանացի երկու 
կո-փ ա մ ա ր տ ի կն ե ր մրցման ելլեն ււ|ւնկ^?յ վրայ ? պիտի չգտնէք 
մէկ Ֆրանսացիդ որ չցանկայ Ւր ա զդա կ ց ին յաղթանակը։ ք]ւ 

պիտի չգտնէր մէկ Գերմանացի) որ միեւնոյն ըղձանքը չունե
նա յ Ւր ա զգա կ ց ին ն կա տմ ամ բ։

Երբ այս է իրողութիւնը մ ա բ զա իյ աղե բ ու կամ նման ա յ լ 
մրցակցութեանց.. համար } արւաւել եւս ա յ ս է պարագան նաեւ 
ա յն բո լո ր ս ս պա ր է զն ե բ ո ւն մէջ, ո բ ոն ք գեղա ր ուե ս տ ին են կապ
ուած և. հե տ եւա բա բ կը պահան ջեն աւելի կարեւոր յատկութ իւն- 
ներ՝ քան բռունցքի ուժը կամ հա բ ուած ե լու ճարտաբու թւ^նը,

Այգ զգացումը կամ զգա յն ութ իւն ը ուն ինք նաեւ մհնք, 
Հայերս։ Ոլ մեր ունեցածը շատ աւելի տեղին է 1ւ տրամաբանա
կանդ քան ի որ (քԼաղքատ մարդու՛)') վաստակ է մերինը ընգհան- 
րապէս ? ա յն ալ շահուած օտարութեան մէջ և. յաճաիյ իյ լուած' 
աո. իւծի բերնէն) ուժեղ մր ցակցու թ եան ց բերումով։

Այո պարագային^ իրանահայ երկու համեստ երիտասարդ
ներ են որ կը շոյեն մեր այգ զգա յն ո լ թ իւն ր ՝ իրենց յաջողու- 
թիւններով) ո ր ոն ր սկիզբն են անկասկած շա բ ուն ակե լի Հ^րել- 
րի մ ը՝ իրենց ընդգրկած ասպարէզներուն մէջ.

*
* *

Ա ամուէ լ է]աչիկեան օժտուած է այլազան շնորհներով։ 
ՀՀ ա ր ժ ան կ ա բ ին ն ու իբ ուա ձ է 1951Հ& ասդին) տարիներով թատե
րական ասպարէզի մէջ դո բծելէ վ^րջ* Եբկ՚սմեայ ուսումնաս ի- 
թեանց և ճիգերու անդրանիկ պտուղը եղած է' 1953ին շա րժա- 
նկ ա րՒ համար բեմադրած {(Հիաբձ)) ողբերգութիւնը, որ իր հե
ղինակութիւնն է մ իաժամանակ։ Երկրոբզ- Ժապաւէն ը (էՀյիբազի 

Աղջիկը» կ"։մ «ԱյՒւէ» եղած է արդէն յա ղթ ան ակ մ ը նշուելով 
իբրեւ 1954/' լաւագոյն իրանական ժապ ։ւէնը) որ երկար ժա-
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0. խաջիկեան եւ. իլ։ գործակիցները 
շարժանկարի սԹփսաիոյին ԺԷջ

մանակով ցուցադրուած է ]* ր ան ի , այլեւ հարեւան երկիրներու , 
մանաւանդ 11րսէ^ի մէջ։ Ո*- ր ր ո ր դ ր' անցեալ տարւււանր (էՓոր** 
ձանվՀներու *ք* աո. ուղ ին ՛շ որ ամիսներով ւքնացած է քՒէհրանի ե— 
րեք սինէմաներու պաստառներուն վր,սյ միաժամանակ։

թեմադրիջ մ ր ըլ լա լով մէկտեղ^ Ա՝ ք]աշիկեան է նաեւ 
փն տրւուած հեղինակ մը։ քՀն վ> կը կատարէ նմանաւղէս ժապաւէն
ներու ւքոնթաժ/յ, զգեստներու և. տեքա*ն եր ո ւ ձեւակերպումը^ 
այլեւ կը տանի երաժշտական մասի ղեկավարութիւնը։

Հակառակ իր երիտասարդ տ ա ր ի յըին , որոշ վաստակ ունի 
նաեւ հա յկական բեմ ի վրայ։ Ւ ր ղեկավարութեամբ 1ւ իյումբ 
մը թատերասէրներու գործակցութեամբ^ հԱր ա ր ա տ)) մշակութա
յին միութեան կիր 1950ի^ հիմնուած (Լ քծ է հր ան ա հա յ Երիտա

սարդներու Արուեստասիրաց
իՒատե րաիյում բ ը՚Հ մ ին չև այսօր 
կազմակերպա ծ է 80 թ ատ ե ր ա-
կան ներկայացումներ^ ուշագրաւ 
յաջողութիւնով։ Հայերէնով
բեմա դրուած և տասնեակ ան
գամներ ով կ ր կն ուած են իր 
գրած (քԼՓորշ *էա ր ագո յ րն և ր~))

Լկամ (հՇ ի ր՚՚՚զի «ԼԱա-
ռայյ յ օՀիարձֆ Լւ Օ.Փորձան,ընե- 
րու աուուղին^) թատերաիյա֊ 
ղերը,

Սեմէն դուրս կը էԼթ,սրԼի 
նաեւ գրականութեամբ։ կը գը- 
րէ պատմ ուած րներ և բանա
ստեղծ ո ւթ իւններ։ Տարիներով

աշիյատակցած է ]1 ր ան ի և արտասահմանի հայ թերթերուն։
Տա ր իքը 33 ծննդավայր ը թաւրիզ։ Ծնողքը' Տ աճ կահա յև ր ։ 

Ուսում ը ստացած է հայկականդ ամերիկեան և. պարսկական վար
ժարաններու մէջ։ Աորված է նաեւ ԺուրԸալ|ւՎւք , թղթակցու- 
թեամբ ԼԼոնտոնէն)։ Մէկ [սՕսքով իր բնատուր շնորհներուն 
միացնելով նաեւ ինքնազարգացում ի ճիգը^ Ա ամ ուէ լ քյաչիկեան 
կտրած է ճամբայ մ ը, որ կը կեցնէ զինքը աւելի փայլուն հեռա- 
նկ արներու առջեւ։

★
* *

£ արժանկա /»/' արուեստը ? Իրանի մէջ, հազիւ թէ ունի 
5 — 6 տարուան պատմ ութ իւն ։ Այս կարճ ժամանակամիջոցին^ 
հիմնուած են այնտեղ քան ի մը տասնեակ ՏէսԺւՕ՜^^/1 , որոնց մեծ
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մասը սակայն չեն կրցած կանգուն ւքևալ՝ ծայր տուած մրցակ֊ 
ցութեանց պատճարւով։ [քնացողներն ալ կը շարունակեն իրենց 
գոյութիւնը շնորհիւ այն ճիգերուն , զորս ի գործ կը գնեն սե֊ 
էի ա կան ա տ է րն ե ր ը թեքճյւք կա տ ա ր ե լա գո րծ ոււքն ե ր ու ճաւք բու ն Հր ա յ յ 
այլեւ շնորհիւ այն ուժերուն՝ որոնք տիրացած են արդէն շար֊ 
ժս,նկ ա րՒ -է՛ր աՏար պարսիկ բազմութեանց գնահատանքին ։

Այդ֊ ուժերէն մէկն է ահա դերասան Արամայիս Հքովսէւի֊ 
եանը՝ որ ճանջցուած 
է իբրեւ 3' Արման՝ 
իրանական շա րժա֊
նկ ա ր ին մէջ։ Ա* ինջև. 
յա յտն ութ իւնը պաս֊ 
տարւին վրայ՝ (ք • 
Արման եղած է փըն֊ 
տրւուած գե ր ակատա ր 
մը քէՒէհրան ի հ այ բե ֊

մ1Լբս՛յ և՜ ստ"1^^՝"
նած է շա ր ը մ ը գը լ֊

գ ե ր ե ր -»այ^
կական թատեր աիյա֊
ղևէւու. մէջ* Ա ամուէ լ

1Սւսչ1ւկե։սն ի գո րծ ե ֊

րու-ն մէջ, ս ակա յն

3 • Արմ ապահո֊

ւԼաձ է քսւււււ գոյն յա֊

ջողու թ իւնն ե ր ը ՝ իր՜’

3. ԱՐՄԱՆ (ԱՐՄԱԱՅԻՍ ՅՈՎՍԷՓեԱՆ) րեւ գերուսոյց և

բեմավար ունենալով նոյն ինքն հեղին ակր։
քննականէն օժտուած զերասան ական ձիրքով՝ 3* Արման 

յաջողած է արժեցնել իր կա ր ո զո ւ թ իւնն ե ր ը նաեւ շարժանկարի 
մէջ։ Այստեղ՝ արդէն՝ դուրս գա լով հայկական սեղմ շրջանա֊ 
կէն, դարձած է նաեւ ամէնէն շատ սիրուած դերասաններէն 
մէկը պարսիկ հասարակութեան լայն թաւերուն համար։ ]>րւււ- 
նա կան մամուլը 1ւ մասնաւորաբար շարժանկարի արուեստով 
զբաղող պարբերաթերթերը՝ ան վե ր ա պա հօ բ էն կը գնահատեն 3* 
Արմանի արուեստը։ Հան րա բուէ ի մը արդիւնքով՝ 1954^^» այս 
պարբերաթերթերէն երկուքին՝ (ք,Օմիտէ Իր ան՜)՜)ի և հՇահքար հսւ^յՒ 
ընթերցողները հրւջակած են զայն պարսիկ հինգ լաւագոյն գե֊ 
րասաններէն մէկը։ իսկ անցեալ տարի՝ ինջպէս յ ի շեց ին ք , 
մասնաւոր ժյւԼ1*|ւ/ր ը որոշումով՝ Տ* Արման նկատուեցաւ 1955^ 
լաւագոյն դերասանը՝ (լՓ ո բ ձան քն ե ը ու *{Հ ա րւո ւղին՜)՜) ժապաւէն ին
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? որուն կը մասնտկցէր մեծ ժողովր դական ութ իւն վայելող 
պարսիկ դերասան մ րն ալ Լսւսէր Մալիք Մ ո թ ին ։

Ա. Արմանի ույս արագ արդիւնքն է ոչ միայն
դերասանի իր շնորհներուն , այլեւ ա յն բծաիւն դր ութ և ան ? որով 

կ' իւրացնէ ան իր Ղ^^^րը^ 
յատկանշական տ ի պա րն ե ր ըս֊ 
տեղծևլու համար ամէն մէկ 
էս ա ղի մէջ, իր այս արագ վե֊ 
ր ե՛լք ին շնորհիւ, ան կասկածի 
աւ հլի փ այ լուն արդիւնքներով 
պիտի պսա կուին իր ^է^^րը
յաո. սՀիկային,

3- ԱրՏ ա ն ծնած է Թ ալ֊
րՒղ, 1921 ին ։ Ծնողքը իր ան ա՛
հա յեր են Մրզաիէի (նախկին 
Ուր միոյ) շրջան էն ։ կ ր թութ իւ֊ 
ն ը' մ իջն ակա րդ։ Պարսկերէնի 
մէջ իր յաջողութ իւնը կը պար֊ 
տի ին քնէսզա ր դա ցմ ան ։ Հայե֊ 
բ էն ը նոյնքան զօրաւոր է։ 
ինքն ալ եղած է (Լ^էհրանահայ 
Երի տասարդներու Արուեստա֊ 
ս Ւր ա ց [&ատե ր ա էս ո ւմբ ի)) հ իւքնա֊ 
դիր֊անդամեեր էն մէկը։ Փրո- 
է1)ես|ւոնել դերասան չէ առ. այժմ 

և. Գ?արԼՒ ՒI1 արհեստով։ Ա֊
մուսն ացած է^ և. , հակառակ Ւր 
երիտասարդ տարիքինք հայր 
է չորս զաւակներու։

★* *
Արձանագրելով այս տողերը

ի ր ան ահա յ այս երկու երիտա֊
սարդ ա ր ուե ս տ ագէտն և ր ու մ ա-
ս ին , ի սրտէ կը ցանկանք տես֊

3. Արման «Փորձանքն հրոս *3 սոսս» ղին» նել զիրենք յաջողութեան նոր
ժապաւէնին մէօ, ղանազան ճամ բաներու վրայ։ իրանական

ւսքւսւաււսւսւույյ՜ւււձւնեււոււ / Դ Հ / է գ \ լ լ ւ<,I յ •' 1 ւ Լ շարժ աս կարը կ՚ընծայէ իրենց

այդ կ,ս րե լիութ իւննև ր ը մանաւանդ ասկէ վերջ, երբ իրենց 
տաղանդը ճանչցուած և անվերապահօրէն գնահատուած է այլեւս 
•ամէնուն կողմ է։

իսկ այս բոլորէն անկախաբար եթէ կար ևլիո ւթ իւնն ե ր ը
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ԴԵՐԱՍԱՆ Բ. ԱԲՈՎ_ԵԱՆ
Անցեալ տա ր ի , Հալէպի մէջ՝ իր ծննդևան 7§ամևակը բո- 

լո բ ե ց վազեմ ի դերասան իա րս եղ Աբովևան ։ ի ր բեմ ական գոր֊ 
ծ ո՝ւն էութեան §{}ամևակը արդէն բոլորած ֊էր 1952^^ ե. այդ. թ ր- 
լականի նոյեմբերին կատարուեցաւ իր յոբելեանը Հա լէպՒ մէջ, 

խումբ մը թատերասէրներու 
| նախաձեււնութեամբ։

| Ա • Աբովևան ծնած է ք<Ւ իֆ֊
լիս 1 1880^ ե. բեմ ական աչ-~
խատանքի սկսած է 22 տարե

կանին այն է' 1902/'^, ՒԲՐ^
I սկսնակ դե ր ա ս ան մասնակցելով 
| տաղանդաշատ Ա ի րան ո յլ ի թա- 
I տեր ա խում բին ։ Այղ֊ թուակա֊֊ 
I նէն ասդին , հետղհետէ յաււախ 

է ԴՒԼո՛Լ 1 մ ասնակցած է ուրիշ.
փրոՖեսիոնել թ ատեր ա խ ումբե֊

! րու ալ, որոնց հետ շրֆրսծ է 
Հայաստան ի , 1/ ով կա սի և ար-

| տա ս ահման եան գաղու թն ե ր ու
բազմաթիւ կեդրոնները։ Ար֊ 
տա սահման ի — աւելի

Մ ե րձ աւո ր Արեւելքի — ^էջ, 
ուր կր դտնուի աւելի քան 30 
Աբովևան ղեկավարած է տեղա-տարիներէ ի վեր ? դերասան Ա* 

կան ուժերով կազմուած ղան ազան խումբեր, ո ր ոն ք հնարաւո
րութեան սահմաններուն մէ^, կենդանի պահած են հայ բեմը։

Դե րաասն ի» Ա բո ■Ս- ան , ի ր բեմական դո րծո ւն է ութ եան 
յիսնամեակի ընթացքին մասնակցած է բազմաթիւ թատեբախա- 
զեբու, նշանաւոր դե ր ա ս ան ա պե տն ե ր ու ղեկավարութեան տակ։ 
Աէկէ զատ ին ք բեմադր ած և ղեկավա ր ած է շա ր ք մ ը թատերա
խաղեր, մասնաւորաբար կովկասէն միանդամ ընդմիշտ հեռանա- 

ետք։ իր խաղացանկին մաս կը կազմ են , ի մ իջի ա յ լո ց , 

Պատուի ճամար, Նամուս, Չար ոգի, Մարուող ճրագներ, Պեպօ, Աւա- 
զակներ, Աշխարճի դատաստանը, Արցունքի ճովիտը, Քօրրատօ, Խաղա
մոլին վախճանը, Դաւիթ Ռեկ, Տրիյըի, Անյայտ կինը և այլ թատե-

չեն պակսիր, պիտի ուզէինք զիրենք տեսնել նաեւ հայ լեզուս վ 
դարձուած ժապաւէններու մէխ Ատով աո-իթր պիտի տային նաև. 
հայ գաղութնե բուն վայելելու իրենց արուեստը և դնահատելու 
զիրենք շա րժ անկա ր ի պաստառին վրայ։
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ր ա իւ աղեր , ինջպէս նաև. շարյշ 
էք ր ժ ողու[ր դա կա '» օփէրէթներ ։

Աւելորդ է ր^ել, թէ դե֊ 
րասան ք* • [ԼբուԼեանն '"է^ [ք 
բևէք ական ա շիւատան յՀն ե ր ու ըն- 
թ,ս3^ի^> դիմագրաւած է հայ 
դերասան ին ա յ լ մանաւանդ, 
տարագիր դերասա ն/,ն յատուկ 
բաղմատեսակ դժ ո ւա ր ո ւթ իւն- 
նհր^ նեղութիւնն եր և զրկանք
ներ որոնց սակայն տոկացած 
է կա լք յյ ի ուժովդ '"յէ մւսնա- 
լան դ հա յ բևէք [Հհ հան դէպ ու֊ 
նևք, ա ծ իր սիրոյն շնորհիւ։ 
Ատով ալ կատարած է նոյն այդ 
բևմ ին հանդէպ իր պարտակա

նութիւնը նու ի ր ուէք ով և գՒ֊ 
տակցօրէն, — առանց կթոտե
լու. կտրած է ա յ ս ին յՀն ա յն 

ճաւք բան , ո բուն •Լր ա յ Ւր ա- 
ռաջին վՀ՚՚՚յէԸ նետած էր ասկէ
54 տարիներ առաջ կովկւսսի 

մէչ։

Կ՚ՈԻԶԷԻ ՆՈՐԻՑ ԾՆՈԻԵԼ
Չգիտեմ ինչո՛ւ կ՛ուզեմ այնքան տանջուել, որ նոյնիսկ իմ մա

նից յետոյ կը թաղձամ նորից ծնուել իմ կեանքի թոլոր ղառնութիւն- 
ներով, միմիայն գեղարուեստի ծանր, թայց սիրաթորթոք ուսումնա- 
սիրութիւններուս ծարաւը յագեցնելու նամ՚ար:

ԵՐԿՆԱՆՈՒԷՐ ԿԱՅԾԸ
Նեղարուեստը անվերջ ուսումնասիրելու վաււ սերթ եւ անըս- 

սլարւ ստեղծագործե|ու տենչը անմար ե: Նա երթեք սյիտի չխաւարի: 
Յորդառատ աղթիւրներ չեն կարող մարել այդ երկնանուեր կայծը:

ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԲԵՄԸ
Թատերական թեմը կանանչազարդ գեղեցիկ դաշտ մըն ե 

կռուի, ուր կը պայքարին յոյսը խաւարին նետ, թարին չարի նետ. 
մեկ կողմը թանաստեղծակա՜ն, վերացակա՜ն, երազակա՜ն ե, միւս 
կողմը դառնութիւն ե նիւանդ նոգւոյ, թղկտուած ջիղերու յուսա- 
նատ գալարումներ;

ՍԻՐԱՆՈՅՇ
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ՖՐՍ.ՆՑ ՓԵԹԸՐ ՇՈՒՊԵՐԹ

(ԾՆԱԾ* 31 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1797ԻՆ - ՄԵՌԱԾ* 19 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1828ԻՆ)

Ջ> ♦ Փ* քքՈւպէրթ ծնած է Լիխթենթալ^ վԼիհննայի մօտհրը։ 
Մեռ ած է ժանտատենդէն ? Վ^իեննա յՒ ‘ՈԻ Զ աւակն էր ե ր աժ ըշ- 
տասէր ուսուցչի մը և. շատ փորր տարիյյլէն երեւան բերած է 
արտասովոր տ աղան դ մ ը երաժշտութեան մէ ջ։ ք) ւ գա րձեա լ^ փորր 
տարիչէն սորված է դաշնակդ երգեհոն , ջութակ ՝ ինջպէս նաև 
երգել և ձայնագրել։

Իր առաջին երգերը (|_յ©86ր) Շոլ-պէրթ յ° ր ի^եց 14 տարև- 
կան ին և. հետագային այնպէս զարգացուր երաժշտական այս 
ճիւղը՝ որ այնուհետև, նկատուեցալ ան գերմանական արդիական 
Լ|6<յ^ անգերազանցելի վարպետը։ Պարզունակ գեղե ցկու թ եամ բ 
փերթուածներու վրայ^ Շ^ւպէրթ յօրինած է երգեր այնպիսի 
ւքոթ|ււ|^^Հ'/*'/, ուր երեւան կուգայ իր հանճարին և իր անհատա֊ 
կան նկարագրին խորունկ տրտմութիւնը։ Այս երդերուն մէջ 
համ ա շխա ր հային հռչակ ունին իր Սերենատը, Թմըին, Սպասումը, 
Երիտասարդ Աղջկան Գանգատը, Լնի վրան, Բացակային Երգը, Գա
րունը, Հառաչանքը, Մայրապետը, Կարմրախայտը, Թոկկենպուրկի Աս
պետը, ևլն. ևլն.։

Աւ-ելի դասական միւս գործերէն համբաւաւոր են Հյու- 
պէ ր թ ի 8 համանուագները^ որոնց կարգին' Տօ լքաԺեօՐ^ համա
նուագը (1828), Սի մինեօր^ անաւարտ և շատ գեղեցիկ համան ը- 
լագը, Գերմանական Պարերը^ վե ց պատարագներ ? ԻԳ * Սաղմոսը^ 
այլ հոգեւոր երգեր ? լարաւոր քառեակի յատուկ նուագ ? դաշ
նակի համար ԱոնատէրձրՀւ և այլ կտորներ , որոնց կարգին վալսեր 
ու տակաւին խմբերգներտաղեր օւիէրաներ ելն»։ Իր մահէն 
ետովմ այս վերջիննևրէն բեմագրուած են վչան ի մը հատը միայն ?
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բայց բոլոր ին համր ան յշը կը հասնի 15/' ^երկուքը անաւարտի 
Ցիչենք իր օփէ րաներէն Թրուպատուրը, Սալամանքին բարեկամները, 
Ֆերնանտօն, Երկուորեակ եղբայրները, Գեշ ընտանիքը, եւլն.։

Գ*սշնակի համար յօրինած իր բազմաթիւ կտորներէն ո- 
մանք, ինչպէս Երաժշտական պաները, կամ Վալս/////յ, մանաւանդ 
իր Ազնիւ եւ զգայուն վալսեր^ ծառայած են իբրեւ օրինակ եւ 
յաճախ իւրացուած են ուրիշ երաժշտագէտներու կողմ է ? հետա- 
-գային։ Այնու ամենայնիւ Հյուպէրթ մնացած է ան դե ր ա զան ցե լի ։

I1 ր կեանյըի 31 տարիներու կարճ ժամանակամիջոցին և. 
18 տարիներու ընթաց,քին , ^ուպէրթի յօրինած մեծ ու փաբբ 
կտորներու թի֊-ը 1200^/ աւելի է։ Տասնամեայ տարի յշին իսկ իր 
■ուսուցիչները' Աուչիս յյլա 1ւ Հհսլեկրի զմայլած են իր տաղանդին։ 
Աշխարհահռչակ յշան ի մը երաժշտագէտներու կարգինք ^ուպէրթ 
մէկն է այն քիչերէն , ո ր ոն ՛լ} ուն ե ցած են երաժշտութեան մե
ծապէս բն ա կան 1ւ էապէս խորու նկ ու ինյընաբուխ կոչումը^ դեռ. 
■մ տնկական տարիդշէն։

ՀՀուպէրթ ապրած է նիւթական շատ ^ծղ պայմաններու 
մէջ և. 14 տարեկանէն մ ինչեւ 17, ստիպուած է թուաբանուս 
թեան և. գերմաներէնի դասեր տալ հօրը պաշտօնավարած վար
ժարանին մէջ։ իր հեղին ակութ իւննե ր ը եկամուտ #/ ը չէ ին ս։~ 
պահովե ր իրեն և իեչ որ կը չահէր' կը ծախսէր անմիջապէս։ 
1'Ր բա ր եկաւքեե ր ը կը պաշտէին կ^դ^էին իրեն։ Հյատ

ամ օթխած էր սակա յն հաս ա րակութ եան մէջ՛ Կը գրէր ե- կը յ°- 
ր ին է ր ամէն օր ե օրուան որեւէ պահուն , որեւէ տեղ։ Գործ
նական մէկը ‘շէր կեա նքի մէջ և շատ անհոգ ու ան ուշա դի ր էր 
իր առողջութեան։ Այնպէս որ^ ծրբ ժանտատենդէն վարակուե- 
ցաւ չկրցաւ դիմանալ։ Գրեթէ միշտ ապրեցաւ *Լիեննա և հոն 
ալ փակեց իր աՀ_>բծ ր ը։

ՏՈԻՊԷՐԹԻ

ՋԵՌԱԳՒՐԸ
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Վ.ՈԼՖԿԱՆԿ ԱՄԱՏԷՈՒՍ ՄՈՑՍ.ՐԹ

(ԾՆԱԾ* 27 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1756֊ ՒՆ — ՄԵՌԱԾ* 5 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1791-ԻՆ)

ի ո լո ր երաժշտագէտներուն մէջ ամէնէն հանճարեղը, իր 
հանճ արին արտակարգօրէն կան խա հաս յայտնութեան տեսակէ
տով։ Ա՚ոցարթ, որ ծնած է իէալցպուրկ [Աւստրիախ բացառիկ 
ըն դո ւն ա կո ւ թ ի ւնն եր ո վ օժտուածդ գհո. հինգ տարեկանին յօրի֊ 
նած է լքբն |ււե5>^/>, ‘Լեց տարեկանին ք , իսկ ո՚՚՚՚ոնըմէկ
տարեկանին հեղ ին ակած է պատարագ մը , զո ր ղեկավարած է 
ինք՝ Ո՛- տակաւին վեց տարեկան ին սկսած է նուագել իր դաշ
նակահար հօրը փ ո ք ր դաշնակին վրայ։ իր գաւկին այս արտա
սովոր ձ ի ր ,ըե ր ը տեսնելով, հայրը, իր նոյնքան տաղանգաւո ր 
ա ղջիկն ալ հետը առնելով, 62 ին տաբած է Մ ի ւն ի խ և Վ^իեն- 
նա, ուր երկու փոքրիկները կազմակերպած են ն ո ւագա հ ան գէ ս — 
ներ։ [Լսիկա եղած է յաղթական մեկնակէտ մը, 1ւ ատկէ անդին 
Ս*ոցարթ ճախրած է յաջողութենէ յաջոգութիւն ։ Աաջորգ տա
րին գտցած է Փո՛րիդ։

քի բ ան ս ա յ ի ա ր քո ւն ի քը և բոլոր գեղա ր ո ւ ս տ ա ս է րն ե ր ը 
զմայլած են լսելով ((Հրաշք մանուկ^ը։ Ա*ոցարթ այնուհետև, 
շրջած է Անգլիոյ, Լո լանտա յ ի և Աուի ցե ր իո յ կեդրոնները։ իսկ 
17ին գացած է իտա լ իա ? ուր 13 տարեկանին բեմադրած և. 
ղեկավա ր ած է իր յօրինած ՄիորդաՏ՝ թԼԱգԱ1ԼՈՐ Պոնտոսհ օփէրան, 
անն ա Լս ըն թ ա ց յաջողութեամբ։ Վ^երագարձած է իԼալցպոլրկ, ուր 
գրած է բազմաթիւ համանուագներ, ք ոն տերր , սենակի երա- 
ժըշտութիւն, 0րաթՕ1’|ւՕ մը և օփէրա մը։

Այնուհետև գացած է Փ՛որիդ անգամ մ ըն ա լ ? ի ր մօրը 
հետ 1ւ ղեկավարած է, իր հե ղին ա կո ւ թ իւնն ե ր էն , կրօնական հա
մերգ մը։ Այնտեղ կո ր սն ցուցած է մայրը, 177Տին։ վերա
դարձած և. հաստատուած է վիեննա, ուր ստիպուած է դիմա
գրաւել ամէն տեսակ նախանձներ։ Ամուսնացած է 'ի ոն ս թ ան ս 
Վէէպէրի հետ 1781 ին 1ւ նոյն տարին բեմադրած է իր զուարթ
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օփէր ան' Արւեւանգումը Սերայեն, իսկ 1785^^' իր դլուխ՚֊գործոցը' 
Ֆ|ւ կարոյի ամուսնութիւնը, զո ր կրկնած է նաև Փր՚ոկայի մէջ, ա- 
լելի մեծ յաջողութեամբ։ Այս ^.աղւսէը!.ի թատրոնին համար կը 
գրէ իր զ^այլե լի Տոն Ժ։ՈԼան/>, որուն բեմադր ութ իւն ը կ'ապա
հովէ իրեն նոր դաւին ին ե ր ։ կը շա ր ուն ակէ իր յաղթական պը֊ 
տոյաները կ*եբմանիոյ •քէջ,— ՊէէԼւլէն, ՏրԷղտըն, Լայփցիկ ևնռ 
ր էն կը վերադառնա յ Վ^իեննա։ [) տ եղծ ա դո րծ ո ւթ իւնն ե ր ը իրա
րու Կը յաջորդեն նոր օւիէրաներով, որո նց մէջ ամէնէն նշա
նաւորներէն մէկը կը հանդիսանայ Հմայուած սրինգը (1791), որ 
կ'ըլլայ իր վերջին օփէբան, որովհետև նոյն տ ա ր ին' կ ը մեռ
նիլ երկար ժամանակ թ ո բախտով տառապելէ ? բայց և աշխար
հին իր հոյակապ նուիրելէ ետք։

Վյոլֆկանկ Ամատէուս Մոցարթ ի'նջ սեռի երաժշտութիւն 
որ մշակած է, բոլորին վրայ ալ դրած է իր անհասանելի հան
ճարին դրոշմը։ Անհամար են իր ստ եղծ ա դո ր ծ ո ւթ իւնն ե ր ը՝ օւիէ- 
րաներէն մինչև իր հ աման ո ւա դն ե ր ը * քա յ լե ր դն ե ր ը ? պարերը ? 
սերենատ^/*/*, եկեղեցական ե ր աժ շտ ո ւ թ են էն՝ իր պատարագները՝ 
տաղերն ու մեղեդիներ ը՝ ք ոնչերթօծ/'/* £, ԱոնաՏ^ք/>, խմբերդներ ը, 
սենեակի երաժշտութիւնդ եւլն* եւլն*։ Ա*ոցա րթի ևր աժ շս։ ական 
կտորներուն ամբողջական թիլը կը հասնի 624/^, որոնց 41/* հա
մանուագներ և 21ը օւիէրաներ։

Էք լ ըսել, որ հակառակ իր տքնաջան երկունքին և հա
կառակ իր մեծաշռինդ յաջողութիւներուն, Մոցարթ ապրեցաւ 
թշուառ և նիւթա պէ ս միշտ կարօտ կեանք մը։ Այնքան աղքատ 
մեռաւ, որ թաղեցին զայն հասարակաց փոսի մը մէջ* ♦ ♦

էքւ այնուհետև՝ (Հդնա մեռիր, եկուր սիրեմ»* ••

‘Լ. ՄՈ8ԱՐԹԻ ՋԵՌԱԴՆՐԸ
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ՓԵԹԸՐ ԻԼԵՋ ՋԱՅՔՈՎ.ՍՔԵ

(ԾՆԱԾ' 7 ՄԱՅԻՍ 1840-ԻՆ - ՄԵՌԱԾ’ 6 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1893-ԻՆ)

Ո*ուսական համան ուագնե ր ու (Symphoniշ) վա բպետ ը ծնած 
է Վ^ոթրինսր և. մեռած' Ս էն Փեթեբսպուրկ ԼԼենինկրատ}։ ճամ֊ 
բայ ելած' իրաւաբան ԸէլաԼու~ ^ալ^ար ժամանակ մըն ալ պաշ
տօնավարած' պետական ս պա ս ա ր կո ւ թ ե ան ց Զ,ս մ ո էԼս ի 2^
տարեկանին ընդգրկեց երաժշտական ասպարէզը և յաճախեց 
Ս էն Փեթ ե ր ս պու ր կի Երաժշտանոցը։ Վ^կայուելէ ետք մնաց Ա'ոս
կուս/ 11 տարի^ մինջև 18/7 և դասախօսեց տեղւոյն Երաժշտա
նոցին մէջ։ Թղթակցութեան միջոցով ծանօթացած էր Ա1 ատամ 
տ ը Մէք անունով հարուստ կնոջ մը հետ ? որ զմայլելով իր տա
ղանդին^ տրամադրեց իրեն տ ոյր եկա ն 2500 տոլարի հասնո զ 
գումար մը^ որու շնորհիւ ՀՀ ա յ քո վս ր ի ամբողջովին նուիրուե- 
ցաւ երաժշտական ստեղծագործութեան։ կեանրը ան ցուց այնու

հետև Ա էն Փեթերսպուրկ^ Ե^ոալիա ե. ՀՀուիցերիա։ Նիլ Ե ո ր վ1 
գնաց 1891/^, Փւսրնէկի Երաժշտական Հիմնարկութեան բա ցման 
առ թ իւ ։

Զայրովսրի իր երաժշտական _ ստեղծագործական աշ
խատանքը ընդհատած է միայն այն ատեն ? ևրր այցելած է Ե*-** 
բ ոպայի գլխաւոր րաղարները^ ն ո ւ ա գա հ ան գէ սն ե ր ղեկավարե
լու համար։ Այլապէս մինջև իր կետն րին վերջը տեւական մը֊ 
տասեւեռումը եղած է' միշտ նոր բան մը տալ համաշխարհային 
ե ր աժ շտութ եան ։

Ջայրովսրի հեղինակն է բազմաթիւ տրաւքւսթիք գործերու 
որոնցմէ յ ի շա տ ա կո ւ թ ե ան արժանի են հետեւեալները*— ^Ոյ-
վոտսւ (1869), Օփւփտնիք (1874), Դարբին Վաքուլա (1876), Օրլէանի 
Կոյսը և Մազեփփա (1884), Եւզեն Օնեկին (1886), Վնուկ կինը
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(1887), Փիքա Տամա (1890), Եոյանտ (1892): Յօրինած է Օսթրովս- 
քՒՒ ‘Րնացող անտառի գեղեցկուհին թատև րախաղին ևրաժշտու- 
թիլ-նը (1889)/ Համան ուա գա յ էն հևղինակութ իւննե ր էն կարեւոր֊ 
ներն են հետեւեալները*— ՄանՖրետ, Ռոմեօ եւՌիւլիեթ, Մրրիկը, 
Ֆրանչեսքա տի Ռիմինի, Սլաւական քայլերգ, 1812 տարին, եւլն.՝. Նը֊ 
շանաւոր է նաև. Հոգե]Ո]Վ նամա նուագթ: Աս ոն ցմէ զատ հեղինա
կած է անհամար խմբերգներ դաշնակի կտորներ մեղեդիներ} 
քոնչերթՕ^/^/>, Ուվերթիւր^, եւլն*։ Աղած է նաեւ երաժշտական 
ականաւոր քննադատ։

Չա յ4*ո 1Լս ք ի Ա երաժշտութիւնը մեծապէս կը բն ո ր ո շէ 
ռուսական խառնուածքն ու ոգին։ Ա ո ռե տ ե ս ո լ թ ե ան ուժեղ շե շտ 
մը կայ ընգհան րապէս անոր հ եղին ա կո ւ թ ի ւնն ե ր ո ւն մէջ։ Ար
դարեւ դ ^‘սյքու1սք[1 եղած է մելամաղձոտ տրամադրութեանց 
մարգը։ Այսպէս ըլլէԱԼով հանդերձդ իրենց սլաւական կշռոյթով 
ու նե րգաշնակութեան հիմունքով ուժեղ գունաւոր ում մը ու
նին իր ստեղծագո րծութ իւննե ր ը։ Լարային ն ո ւագա խ ո ւմբե ր ո ւ 
համար յօ ր ին ուած կտորներու մէջ մանաւանդ *սջքի կը զարնէ 
անոր վարպետութիւնը։

Ամէն ստեղծագործութիւնդ այս անուանի ռուս երաժըշ- 
տագէտին մօտ ? արդիւնքն է իր ինքնաբուխ ն ե ր շն ջո ւմնե ր ո ւ 
բն ա կան ո ւ թ ե ան և իր քն ա ր ական յո ր գառատ զեղումևեր ուն դ ո- 
րոնք այնքան ուժեղ են տպաւո բ ու թ իւն ստեղծելու և խ ո րհ ր գա- 
ծութեանց նիւթ հայթայթելու տեսակէտով։ Ար անհատականու
թեան յայտնութիւնն ու ատով ձգած տ պաւո ր ո ւ թ իւն ը կուգան 
աւելի երկրորդական գծի վրայ։

Ար այս առանձն ա յատկո ւթ եան ց շնորհիւ ա լ Հ£ա յքովս֊
քՒ յաջողած է տիրասլետել երաժշտասէր բազմութեանց հոգիին 
բոլոր ժաման ակն եր ու մէջ։ Էլ մնալդ մանաւանդ > սլաւական 
հոգին արտայայտող ռուս մեծագոյն երաժշտագէտներէն մէկը։

// Հ =44^
^33

Փ. ՋԱՅՔՈՎԱՔհՒ ՏԵՌԱԳՒՐԸ
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ՇՍ.ՐԼ ՖՐԱՆՍՈՒԱ ԿՈՒՆՕ
(ԾՆԱԾ’ 17 ՅՈՒՆԻՍ 1818-ԻՆ — ՄԵՌԱԾ’ 17 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1893-ԻՆ)

Ծն ած է Փ,սրէզ և մերւած' Ս էն վձլու ^արուարձան Փ11,*~ 
րէզէ)։ Հ,սյրը տաղանդաւոր նկարէջ մ ըն է ր , էս կ մայրը կա
րող դա շն ա կահա ր ո ւ հՒ 'ը, ո [’ ն շմա ր ե լ ո '/ Ւր զա լկէն ե ր աժշտա- 
կան կանխահաս յատ կո ւ թ էւնն ե ր ը^ զբաղեցաւ անոր կրթութեամբ 
տյդ գծով։ ՛Իրապէս ? ՀՀ ա ր լ կունօ շատ կը սէբէր երաժշտու- 
թ^նը. յաձախ պատժուած է դպրոցէն մէջ^ դասեր ու չհևտեւե- 
լուն Լւ երաժշտական կտորներ դրելուն համէս ր ։ Ալե լի ետ ք ն էր 
որ թոյլատրուեցաւ էրեն մտնել Փտրէզէ Երաժշտանոցը։ Իր 
ան դր ա նիկ յա ջ^ողութ էւն ը ունեցաւ 1839^, Հրւոմէ ստա
նալով մեծ մ ր ցան ակ 'ք^անթաթ^ մը յօրէնման աո-թէւ։ Իր ա- 
ո.աջէն օւէէր ան՝ ՍաՖօ (1851) յաջողու թ^ն ո ւն եց աւ ? է ս կ
երկրորդը՝ Արիւնաթաթախ մայրապետը (1854) եղաւ կատարեալ 
ձախողանք մը։ Իր ար^էքր վերայայտնուեցաւ Ակամայ թժիշկ Օւէէ- 
րայով (1858), ,ս յ է մանաւանդ ՖաՈԼԱթոՀ (1859), որ թ էև ոկէզբ- 
ները չգնահատուեցաւ^ բայց հետա դա յ էն ըրաւ աշխարհ է չր$Հս*~ 
նը և այսօր կը նկատ ու է գեղեցկէս դո յն օփէ րանե րէն մէկը։

Այնուհետև յօր ինեց ուրիշ օփէ ր ան ե ր — Ֆիյեմոն եւ ԲէԱԼ- 
գիս (1860), Սաւղայի թագունին (1862), Միրեյ (1864), որուն առա֊ 
ջին արարուածը կը ն կատ ո լի գլո ւիւ-զո բ ծ ո ց մը, Աղալն ին ( 1866), 
Ռոմեօ եւ ժփւլիեթ (1867), Հինգ մարգ {օփէ ր ա֊ յյոմի ք, 1877),
Պոյիեւկտ (1878), Զամորայի ցեղախումբի (1881), ՍաՖօ {բարե
փոխուած, 1884), ևւլն.։

թ՛ատերական հեղին ա կո լ թ ի ւնն ե բ էն զատ, կունօ ունի 
ն ուագախումբ ի և երգշախումբի համար բազմա թ իւ ստեղծա-
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գո ըծ ո ւ թ իւ.նն է։ ր ։ Ամէնէն աւևլի՝ սակայնդ ուչաղրաւ յայտնու^ 
թիւ.ն մը եղ ալ ան կրօնական եր գերու յօրինման ■քէջ, ունեն ա— 
էս վ առաւելապէս անոնց կոչումը։ Այնյըտն տարուաՏ էր Փւս*- 
լեսթրինայի եկեղեցական երաժշտութեամբ և աստուածաբանուս 
թեամբ, որ կ* ո լզէր քահանայ դառնալ։ Այս կոչումով ալ ստեղ
ծագործն ց ան երկու մեծ Օրաթուփօ2///Հ1 , Թոպի^/, Քրիստոսի
եօթը խօսքերը, Օտար գետի վրայ սաղմոսը, փան տ*Արքի, Ա. Աեսիս 
լի, 0[11ւրււււ11 Ս • Արտին Պատարագները, Հոգեհանգիստ մը, Յի- 
UHL.ll Տիթերիոսի յեին վրա], խորհրդածութիւն մը Պախի Աւե Մա- 
րիսւյ^ն վր-յ, կրօն ա կան խմբեր դներ , տաղեր, մեղեդիներ, 
եւլն» , եւլն»։ Առանձնապէ ս պէտբ է յիշատակել նաև ե ր ե ը հաս 
մանուագները, իր զմա յլել ի մեղեդիները' ձայնական երաժշտուս 
թեան համար ւ ինշպէս Սերեհատ//, Վալյոն^, Իրիկունդ, եւլն*։

Մեծ հիացող մը րԼԷ,սլով Մոցարթի հանճար ին ? կ ո ւն Օ ? 
1890^ հր ատարակեց անոր Տոն Ժ'Ո1_ան օւիէրան։

Խ որ ունկ եղած է կունոյի ազդեցութիւնը ոչ մք, ա յն Ւր 
սերունդի երաժշտագէտներուն վրայ, այլեւ իրմով տարուած 
են հետագա յ/,ն ու մինշեւ այսօր ? ժամանակակից շատ մը հրաս 
ժ ըշտադէտն ե ր ։ Ֆրանսական երաժշտութիւնը, ըն դհան րապէս , 
շատ բան կը պարտի իրեն։

կուն օ մեռաւ' բարեկամական շրջ>սն ակ ի մէջ իր վերջին 
գործը' նուագած պահուն ։

Մ ահէն վերջ, աՇին, լոյս տեսան թունոյ ի ին բն ա կ!.ն սաս 
գրական նոթերը, նամակները ե յօդուածները, ԱրՈԼեսՏԼԱգետի ւ£ը 
Յիշատակները անունով գրքՒ մԸ

Ըն տր ուած էր Ֆրանսական փեղա ր ուե ս տ ական կաճառի 
անդամ 1866ին ։

■ը րւ-քրր-ր
ՈևՀ՜1՜ Հ „

, Օ-.էէԼն

Ա յէ
Ռուքէ՜Օ եւ. Ժփ։.լի Է՜Թ՜// ձայնսսբրութ՚էրնէն

Շ. ԿՈԻՆՈՅՒ ՋԵՌԱԳԻՐԸ
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ԼՈՒՏՎ.ԻԿ Վ.ԱՆ ՊԵԹ1ՈԱ.ԷՆ
(ԾՆԱԾ' 16 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1770-ԻՆ - ՄԵՌԱԾ’ 26 ՄԱՐՏ 1827-ԻՆ)

Լամւււնոււււգնե ր ու {Sy^^pho^iշ) մեծագոյն հանճարը աչ^ 
խար հի մէջ, Գ աս ական ու վիպական խառնուածքով այս մեծ ե— 
ր աժշտագէտ ը ծնած է Պ ոնն եւ մեռած' վէիեննա։ Իր հ ո յակապ 
ս տեղծ ա դո րծ ո ւ էժ ի ւնն ե ր ը կը կրեն խոբապէս անհատական դրոշմ 
և կը հանդիսանան արտայայտութիւնը իր իսկ կեանքին ու ապ- 
ր ո լ ւքԼ ե ր ո ւն ? իր նեղու թ իւնն ե ր ուն ու վիշտերուն^ այլեւ տեղ- 
տեղ^ համամա ր դկա յ ին դծով կը բնորոշեն իր տեւական պայքա
րը մարդկային թշուառութեան դէմ,

իէաւակը և. թոռը ե րաժշտադէտն ե ր ու ք Պեթհովէն^ հինդ 
տարեկանին սկսած է հետեւիլ երաժշտութեան !ւ երկար աշխա
տած է հօրը հետ։ Տասնեւեօթը տարեկան ին առաջին անդամ ըլ- 
է*սլով դացած է Վ^իեննա ? ուր հանդիպած է Մոցարթին։ Այ1' 
վերջինը մեծապէս էս ան դավառուած է Պեթհո վէնի արուեստով 
Լւ ըսած է մար դար էական ներշնջումով մը»_ &0ր մը ա յս երի
տասարդը մեծ աղմուկ պիտի հանէ աշխարհի մէջ՛))։

ՊեէԺհովէն վերջնական կերպով Վ*ի ենն ա հաստատուեցաւ 
1792^, ուր ունեցաւ պալատական ազդեցիկ պաշտպաններ ո- 
րոնք ամէն դիւրութիւն ընծայեցին իրեն իր ասպարէզին մէջ։ 
Ոմեե ցտւ նաեւ բազմաթիւ բա ր եկաւքևե ր էւ հիացող ներ, ո բոն ք 
մեղմացուցին իր բազմատեսակ դառն ո ւ թ իւնն ե ր ը — ընտանե
կան հոդեր յ դրամական ն եզո ւ թ իւնն ե ր զգացական հիասթաւիու- 
թ իւններ՝ այլ մանաւանդ խլութիւնը^ որ երթալով յառաջա
ցաւ ՝ կեանքի վերջին տարիներուն բոլորովին Էսէելով Ւր լսո
ղութիւնը։ թնալ չամուսնացաւ Լւ ապրեցաւ միշտ առանձին։ 
Անկուշտ սիրահարն էր բնութեան Լւ յաճախ * երաժշտական դը*-
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լուիս-գործ ոցնհր կը յօրիներ քալած պա հուն ։
Պեթհովէնի գործը կը բաղկանա յ իր հետեւեալ 4 եղին ա- 

կութ իւնն եր էն ♦—. էքրկու պատարագներ^ որոնցմէ մէկը Ըե լքաժեօր 
Հանդիսաւոր Պատարադթ, զմայլելէ Ֆիտելիօ օփէրան՝ Օրաթօրիօ 
մը Քրիստոս Ջիթենեադ լերան վրայ, ինը համանուագներ, ո- 
րոնց մէջ՝ Հերոսական կոչուած Երրորդը Մի սլեմոլ«^, Հ^?*-

• գերորգը Տօ մ’ինեօր«</, Վեցերորդը Փասթորալ^ {Հովուերգական}., 
և ՛իններորդը^ ե ր գչա խ ո ւմբո ւԼ {Շ է լ լէ ր է Ֆեդօն նրճւուանք ին), Պրո- 
էքեթե և. էկւքոն բեմական երաժշտութիւնը) եօթը ուվ եր թիւր?*^/>, 
մէկ ջութակէ քոնչերթՕ, դաշնակ է հէնդ քոն տեր Հօներ, Ֆանթեզի 
մը' ջութակէդ դաշնակէ եւ երգչաԼսումբի համար) երեսուներ
կու սոնատէ/^ք// !ւ ‘Լեց ուր էշ փոքր 11 ոն աՏ?*/•»/? {ջութակ և դաշ
նակէ հէնդ սոնատ?* եր {թաւ ջութակ և դաշնակ}) տաս նըհօթը 
քառ ան ուագն ե ր' լարաւոր նուագարաններու համար ) բազմա
թի1- ձայնական ե գործիական այլ կտորներ, կրօնական և աչ» 
Լսար հական երգեր) սենեակէ նուագ) եւլն • ? եւլն*։

Ե ր աժ շտ ա կան պատմութեա ն մէջ անն ա էյ ըն թ ա ց է Պեթ- 
հովէնեան հանճարէն արտասովոր) ինքնատիպ ու մշտական բա
րեշրջումը։ Վրս կն է ր է կարծիքով' ((.Պեթհ "վէնի շն որհէւ եր աժ ըշ֊ 
տութէւնը փ ր կուե ցաւ արտաքին ձեւէ սկզբնական մեղքէն եւ 
դարձաւ հարազատօրէն մարդկային))։

Կը բալէ դէմ առ դէմ բերել ^եթհովէնի երաժշտու թ^նը, 
ժամանակակից ստեղծագործութեանց հետ ? ըմբռնելու համար) 
որ ան յառաջ բերած է ճշմարիտ յեղափոխութիւն մը։ Վփբըս- 
տեղծելով ա ր տ ա յա յտ չա կ ան ձեւեր ը) Պեթհովէն անոնց տուած է 
նոր կարգաւորում և գերակշիռ ներդաշնակութիւն մը։ Այո է*~ 
մաստով է) որ անհատական զգա յն ու թ ի ւնն ե ր ո վ զեղուն իր գոր
ծին Լա առնուած են միանգամայն դասական 1ւ վիպական յատ- 
կան իշներ ։

իազմաթիւ էռւԸ^_ ու՜ բազմակողման ի ո ւ ս ո ււքևա ս ի ր ո ւ- 
թիւններ հր ատարակուած են ^եթհո վէնի ձ գած երաժշտական մե- 
ծ արժէք ժա ռան գո ւ թ եան մասին։

Է. ՊԵԹՀՈ՚ԼԷՆՒ ՏԵՌԱԳհՐԸ
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ՖՐԵՏԵՐԻՔ ՖՐՍ.ՆՍՈԻԱ ՇՈՓԷՆ
(ԾՆԱԾ' 22 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 1809-ԻՆ — ՄԵՌԱԾ' 17 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1 849-ԻՆ

Անուանի ե րաժ շտագ էտն ու դաշնակահարը ծնած է Հէէ֊ 
լա զո վա - Վո լպ (Լեհաստան}, ֆրանսացի հօրմէ եւ լեհ մօրմէ։ 
ին ը տարեկանին' տկարակազմ, մելամաղձոտ ? բայց արտակար֊ 
զօրէն ուշիմ եւ տոգո ր ուած' բանաստեղծական սուր զգա յն ու
թի ւննե րով, Ֆրետերիք Հոփէն իր կարգին նկատուած է (Հհը֊ 
րաշք մանուկն) մը։ ք/ւ պատանի տարիքին տիրապետած նուա- 
գելու արուեստին, իր հրապարակային առածին յաջողութիւն- 
ները ունեցած է 1829ին ? ւԼիեննայի մէջ, մասնակցելով բազ֊ 
մաթիլ ն ո ւա գահ ան գէ սն ե ր ո ւ ։ Գերմանիա իր յաճախակի այցե
լութիւնն եր ով բարեկամացած է անուանի երաժշտագէտներու և 
գա շնա կա հա րն ե րու և մա սն ա ւո ր ա պ է ս թումանի հետ։

ոփէն մեծ հայրենասէր մըն էր եւ երբ պայթեցաւ Լև~ 

հաստանի ըմբ ո ս տ ո ւ թ ի ւն ր 1830^^? Հ-ԿրՑ11'*- իր ք1 ԸՀ՜
նակութեան 'ւԼիեննայի մէջ* ա յգ պատճառով անցաւ Փարիզ 
և հոն ալ հաստատուեցաւ վերջնական կերպով։ Այնտեղ բարե
կամացաւ Պերլիոզի, Աէյէրպէրի, Լայնէի, Պալզաքի եւ այլ 
ականաւոր անձերու հետ։ Ա կ ի գ բ ը ^ին յաջողութիւն գտնելով, 
պահ մը վէաշուեցաւ հրապարակէն։ Ա ր գ էն ամօթխա ծ էր և ջը֊ 
զային, այնպէս որ ամփոփ ուե ցաւ բարեկամներու մտերմական 
շրջանակին մէջ։ խարիներ ե տ քը ը , սակայն, ն ո ր էն յայտնուեցաւ 
հրապարակի վրայ 1ւ այս անգամ, իբրեւ հանճա րեղ գաշնակա
հա ր գրաւեց մեծ ո ւշա գ ր ո ւ թ ի ւն ։ Այցելեց Անգլիա և Ակովտիա, 
ուր տուաւ ն ո ւա գահ ան գէ սն ե ր ։ Տարիներէ ի վեր կը տառապէր 
թոյյախտով և երբ Անգլիա յէն վերադարձաւ Փարիզ, մահը ըզ֊ 
գետնեց զիեվչը, 40 տարեկանին։

֊ 2շ2 ֊
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Հր ոփէն ի երաժշտութիւնը էապէս անձնական է և ունի 
մ ել ամաղձո ւ թ b ամ բ ու բանաստեղծական թրւիշյշով զեղուն վի֊ 
պակտն շե շտ մը։ Հերւու կը մնայ դասական գծ էն ։ Ւն g բացած 
է աբրբիակ1Ան ներշնչումի ճամբան եւ շատ զդա լ ի է^ ա յս գծով^ 
իր գաղտնի ազգեցութիւնը է11! [ILU է՛ ք1 <, Ֆոըէի ե ուրիշ եբա- 
մ ըշտ աղէտն եր ու վրայ։ իր Չորրորդ Գեղօն/*, Տօ տիեդ մինեօր/*^ 
իր Ufkrgoï», Ֆա տիեղա/ իր Յանպատրաստից/։ (Impromptu), ինչ֊ 
պէս ն աև իր շ՛" ր ք ը փրելիւտ^ձր/ւ/>, Խթ , եւլն. , ՀՀոփէնը
կբ դասեն երաժշտութեան մեծագոյն տեսլապաշտներուն չար^ը։ 
Qtu ջողած է ան նորութիւններ մտցնել երաժշտական ձեւին ու 
արտայայտութեան , ինչպէս նաև. մտած ում ի եղանակներուն մէջ։

Հյ ոփէն ի մօտ հաւասար ուժդնութեամբ արտայայտուած 
են յօրինելու եւ նուագելու արտակարգ ձիրբլերը։ *ԼյՈ ւագւսհա- 
րութեան մէջ մտցուցած է նոր ոճ մը։ Էք*- կբ նկատուի մեծա- 
գո յն երաժշտագէտը դաշնակի յատուկ կտորներու ստեղծագոր- 
ծ ութ եան մէջ։ իր ամբողջական գործերուն համրանյյը կը հաս- 
նի 86/» ,— երկու ք ոն jfcrpoï»///* և Քրաքու| իէսք ը նուագախումբի ըն֊ 
կե րակցութեամբ , Ֆանթեզի մը Տոն մուտն ի վրայ, Փոլոնեզ Մի 
պելքոլ ւքաժեօր, լեհական նիւթերով ուրիշ Ֆանթեզի մը , վ>ան ի 
մը կտորներ դաշնակի և թաւ ջութակի համար , Սոնատ (թ աւ 
ջութս։ կ), Թւփօ, տասնեւեօթը լեհական երգեր , խ n 1լ միայն դաշ- 
նուկի համար ե բ h ք unGuusW/fj, չոր ս գ1ւղօնծ///ւ , Ֆանթեզի Փոլոնեզ 

■մը յ ու տակաւին բաղմա թ իւ ցայգանուագներ , ւէալսեր^ մազուբ֊ 

քաներ ։ սքերցօնձ^, եթիւտնէ/։, Պարքարոլ^, Պերսեօզ/։, n_nGsoî»£/։, 
վարիասիոն^//*/', Պոլերօ, Թարանթեյլա, երեք սկ ովտական եղանակ
ներ , իր նշանաւոր ՄաՏերգթ, եւլն • , եւլն»։ ի ր բազմաթիւ գոր
գերուն մէջ շեշտուած են ազգային գիծն ու լեհական կենցաղին 
յատկան իչ^երը։

Իբրեւ դաշն ակահա ր' ամէնէն շատ ուսումնասիրած է Պախը։
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ՖՐԱՆՏ ԼԻՍՑԹ
(ԾՆԱԾ* 22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1811-ՒՆ - ՄԵՌԱԾ* 31 ՅՈՒԼԻՍ 1886-ԻՆ)

էշխ ան էս թ է ր հաղի ի մօտ խ ո հա ր ա ր ու թ ի ւն ընող և երա֊ 
ժըշտասէր հօր մը զաւակը' ր ան ց Լիսցթ ծնած է (Էայտինկ^ 
Հո ւն գա ր ի ա ։ Հ Հրաչվի մանուկ')՝) մը' դեռ խօս Ււ չսկսած կը յօրի֊ 
նէր եղ տնակներ։ Էն ը տարեկանին տուած է իր առա ջին նուա» 
գա հանդ Լս ը այնպիսի յաջողութեամբ մը^ որ թումբ մը մարդիկդ 
ա նմիջ ապէս դրամ հանգանակած են ապահովելու համար ան ո ր 
<ԼԿ տարուան երաժշտական ուսումը։ ՏասնըմԷկ տարեկանին 
տուած է իր երկրորդ ն ուա գահան գէ ս ը։ Այն" ւհետև- իրարու յտ֊ 
ջորգած են նուագահան գէսն ե ր ը ամբողջ էւրոպայի մէջ։ Հազիւ 
14 տարեկան' գրած է մէկ արարով օւիէրա մը' Սիրո] դւ|եէսկթ: 
1827^ փոխադրուած է Փւս ր ի զ ե. հոն հաստատուած է երկար 
ժամանակի մը համար։ ^տտ շուտով բարեկամացած է (էորժ Սա֊ 
ն ի յ Հիւկոյի ՝ Լամա ր թին ի ք Շ ոփէն ի և Պերլիոզի հետ ? ո ր ոն յբ 
մեծ ազգեցութիւն մը գործած են իր անհատականութեան վրայ։

կոմսուհի տ'[Լկուի հետ ունեցած իր սիրային կապերուն 
հետեւան դ)ով ո ւ.նեց ած է երե՛ր զաւակներ երկու՚րը աղջիկ) 
րոնցմէ մէկը' Հ անս տ ը Պ իլ է "՚ԼՒ կինը, ամ ո ւ սն ա լո ւծ ո ւ ե լո վ Ւր
ամուսինէն^ վերամուսնացած է աշխարհահռչակ քէիխարտ *էակ֊ 
նէր ի հետ։ Վրսյմար անցած է 1847^5/ նախ իբրև- մեծ դուրս ի 
մատրան երգեհոնի վարպետը^ ապա ? 1848/^' իբր ե. ()փէ րայ ի
ղեկավար։ Այս թուականէն սկսեալ Ւր ն ո ւա ղ ահ ան գէ սն ե ր ո ւն 
բոլոր հասոյթները նուիրած է բարեսիրական նպատակներու։ 
կը պաշտ էր Վրսկնէրը և. իր ամբողջ հեղինակութիւնը ի գործ 
գրաւ ծանօթացնելու համար անոր գործերը։

Լիսցթ մէկ անգամէն հեռա ցաւ Վրս յմա րէն և Վրստիկան
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անցնելով) որոշեց նուէրուէլ հոգեւորական ա u պա ր է ղ fi կտրել 
տուաւ մազերը և կրօնաւոր մկ րտուե լով կոչուեցաւ (հԱբբայ 
Լէսցթ՚ձ։ Հռոմէ սակայն) Փ։ս կանէնէէ արուեստը բոլորո-
վին հ ոդեւէոխեց զայն !ւ կարգաթող դառնալով այցելեց էվւրո- 
սլա յէ մեծ քաղա բները և ապա զն tu g Զայրոյթ ? ուր և. մեռաւ 75 
տարեկան հասակէն։

Լիսցթ ձդևց ևբ աժշտական ստեղծագործութեանց հսկայ 
ժառանգութ էւն մը։ Տէշենվյ գլխաւորները* — Տասներկու համա
նուագս։ յ էն պոեմածձ//' ՕրՖե, Մագեփփա, Համլեթ, եւլն*) երդչա- 
խումբո վ համան ուագներ' Տանթե, 0)աւ1ԼԱթ և. բազմաթէւ նուագա
խումբէ կտորներ' Լք ե Ֆի ս թ ո յ ի Վալսթ, Տօնական քայլերգ, դաշնակէ 
շատ մը գործեր) որոնց կարգէն հռչակաւոր Հունգարական Ռափ- 
Uns|lîfZr^j£7 ։ ք]ւ- տակաւ էն' երգեհոնէ եղանակներ) զանազան պա

տարագներ) Օրաթոր{ւօ5/&/>, Requiem տաղեր) մեղեդէներ)
Վաթսունէ չափ ժողովրդական երգեր) ֆրանսա.կան երգեր) ու
րական էրառաձա յն խմբերգներ ? եւլն ♦ ? եւլն*։

ԼՒ ս ցթ հանդէսացաւ անհաւասար ելէ հեղէն ակութ էւն մը։ 
Վերանորոգեց դաշն ւսկահա ր ո ւթ եան թեքնիք^ ու ոճը։ Վակն կր

եան ոճը զդալապէս ու ր ուագծուա ծ է ԼՒ-aPb ս տ եղծ ագո րծ ո ւ- 
թեանց մէջ։ Հակառակ էր ամբողջական գործ էն մէջ 11,չ<րէ զար
նող անհաւասարութեանց և նմանութեանց պակաս էն անոնց մէջ 
կայ այնու ամեն ա յնի, ճոխ ևր անգաւո րում ) շա րժում ? դա շն ա- 
ւոր ում է և. ն ո ւագա խմբա յ էն մա սն ա բաժ էնն ե ր ու (Partition) Ավ^ան- 
չե լէ գէւտեր և անդէմադրելէ բոց մը) որ կը ժա յ թ վյէ հեղէն ակ է 
էութենէն և կը պարուրէ ունկնդէրը։

էէս ց թ է թղթ էսկցռւթ էւնն ե բ ը առ անձ էն հատորով մը հրա
տարակած է Տէկէն Լա Ա*արա ԼԱ* ա ր է Լեփսէուսխ Լայփ g էկէ մէջ։

- 285 -

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ւ|!|1հ1ւ11111!1|!|||||!!111111111111||||1||1|1հ1111111|1|1|||||||||||||||||||||||!1111|1

ՃՈՒՋԷՓՓԷ Վ_ԵՐՏԻ
(ԾՆԱԵ* 10 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1813-ԻՆ - ՄԵՌԱԾ՛ 27 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1901-ԻՆ)

Այս ա շխա րհահռ^ակ իտալացի սւրուեստադէտ ը ծնած է 
ԼԷ ՌոնքոչԷ^ ՊուսԷթոյի մօտերը և մեռած է Ա* ի լան օ , ուր կը 
բնակէր և_ ուր աւարտած էր ժամանակին իր ե րաժլտական ուսու֊ 
մը։ իր առաջին օփէ ր ան' 0պէ»1*թօ5/ բեմագբուա ծ է Մ իլանոյի 
1] Հալային մէջ 1839^5»» էԼսոր յաջորգած են ուրիշ օփէրան ևր ?

ինշպէս Նաթուգոդոնոսոր (1842), Լոմպարտի (1843), էրնանի (Վ^ենե~ 
աիկ, 1844), Երկու Ֆոսքարիները (Հո.„/Հ, 1844), ճովաննա տ՚Արքօ 
(Միլանօ, 1845), Ալզիրա (Ծ<«^„/^, 1845), Ատիլյա (Վենետիկ, 1846), 
Մաքւգեթ (Ֆլորանս, 1847), Աւազակները (Լոնտոն, 1847), Երուսա- 
ղեմ (Փարիզ, 1847), Լոմպարտի' Եովանեն/ւ (Թ ր իէս թ է, 1848), Լեն- 
եանոյի ճակատամարտը (Հ«.„ւ/, 1849), ԼուիգաՄիլ|եր (Նափոլի, 1849 
և Փարիզ. 1853), ՍթիՖՖելիօ (Թրիէսթէ, 1850), Ռիկոլեթթօ (Վենե
տիկ, 1851), Ւ| Թրովաթորե (Հռ»//, 1853), Լա Թրավիաթա (Վենե֊
տ ի կ , 1853) _ այս վերջին չո ր ս ը ; ինչպէս նաև- Այտա օփէրան,
մեծանուն երաժշտագէտին ամէնէն ժողովրդական գործերն են__

Սիկիլիոլ իժերը (Փարիզ, 1855), Սիմոն Պոքքանեկրա (Վենետիկ, 1857), 
Դիմակաւոր պարանանդես մը (Հռոմ, 1859), ճակատագրին Ուժը 
(Սէ^ Փծ[Ժերսպուրկ , 1862), Տոն "Բար]օ (Փարիզ, 1867) և. Այտա (զոր
յօրինած է է/գիպտոսի արտ- նաիյարար \,ուպար փաշայի խնգրւսն- 
Հով և առաջին անգամ րեմագրուած է Փահ ի ր է , 1871ին, Աուէզի 
արանցք1ւ բացման հան գ ի ս ութ եան ց առթ իւ}։

Երկար դագա ր է մը ետք, *Լե ր տ ի յօրիներ ՕթելլՕ^* 
մագբուած՝ Լիիլանօ 1887^^*) ե իր այն քան բազմաբեղուն ասպա«֊ 
րէզը պուՖ օփէ րա յո վ մը, որ կը կրէ ՖայՍթաՖ անունը
և որ բեմագրուեցաւ ճՏֆֆին։

թատերական այս գլուխ ֊ ղո րծ ո ցնե րէն զատ *Լե ր տ ի յօ֊
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րինած է նաև ք^©զԱ|0րո մԸ ԼԱ* ի լան օ 1873), մեծ բանաստեղծ Ա* ան- 
ծ ոն ի ի յի շատակին ? ինչպէս նաև ե ր աժշտական զանազան կտոր
ներ ։

վերտիդ իր հեղինակութեանդ բանակով և որակովդ այլև 
Ւր վայելած ժողովր դական ութ եամ բ ւ/եաց անհաւասաբելի երա- 
ժըշտական միջազդայ ին աշխարհին մէջ։ իր երաժշտութիւնը'' 
կշո֊ոյթի ի I1 մեծ զօրութեամբ^ ուժղնութեա ‘քր, կիր քով և ներ
շնչումի բեղլքեաւո ր ութ ևամբ կը պա Հէ ու֊նկնդիրը ուժեղ դիւ- 
թանբի մը աղղեցութեան տակ։ Ասով ալ վերտին դարձած է ա- 
մէնէն շատ ս ի ր ուած ա ր ո ւ ե ս ա աղէ տն ե ր էն մէկը^ ամբողջ աշ
խարհի մ է ջ։

ի֊էաւակը ղ իւղական իջեւա նի մը տ իրո1ր, 'Լ՚՚ւ՛ տ ի յ պա- 
տանի տարիբին արդէն անուն ունէր ի բրել կարող նուագահար- 
Լերղեհոն և դաշնակ}։ ^ատ ազդ ուած էր կնոջը և զա ւա կն ե ր ո ւն՛ 
մ ահէն (1840) ե. քիչ ծանր վ^տ ի աղղեցութեան տակ^
մ ի ան ղամ ընդմիշտ հրաժարէր իր արուեստէն։ Ակսաւ սակայն 
ստեղծ ագո րծե լ^ 1էՒշտր յաղթահարելէ ետ բ ։

Երեսփոխան ընտբուեցաւ 1Տ61/«5>, իսկ 1874^», 'Լիքթոր 
էմմանուէլ թ ադաւո ր անուանեց զայն ծ ե ր ա կո ւտ ա կան ։ Անդամ 
էր Փարիզի <իե ղարուեստական կ աճ ա ո ին,

Հեր տ /•, իր ամբողջ հարստութ իւնը կտակած է աղքատ 
ե ր աժշտադէտնե բ ու ապաստան ա ր ան ի մը հիԱեումին ։

Ար ա մի տ իտալա րի մը (քԼտ՜արբաղադրելով')) Վ՚-ր տի անունը 
և 2^ ւտ դնելու համար անոր ա ր քտ յ ա ս ի ր ո ւ թ ե ան վ[*էԱյ^ է1Ը'"
տած է որ ատ իկա կազմուած է չորս բառե բու ս կ դ բն ա տ ա ռե ր ո վ» 

— V = 'Լի’րթոր, £~՜ ԷմմանուԼ լ, ք< ՐԷքս (թագաւոր), Ը|-
/' իք ս, [ ի ս, է Այսինքն *Լիքթոր էմմանուկլ թ ա գա լ ո լ, ],տալիոյէէ9

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ք||111111111(1111111111111111111!1|:||ւ||| ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
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ԱՇՈՏ ՄԱԼԱՔԵԱՆԻ ՆՈՐ ԳՈՐԳԵՐԸ
Շարժ՜անկարի տաղանդաւոր րեւՐագրիջ Աշոտ Սալաքե՚ան ԼԱնրի Վ,էրնէօյ)է 

անցե՜ալ Ս եպտ. 19 ին .սկսաւ գարձնել նոր թատերախարլ ւՐր «1_6Տ ցՇՈՏ ՏՕՈՏ 

importance» (Անկարեւոր iTարգիկը), որուն գլխաւոր գերակատարներն են ֆը~ 

րանււական շարժ՜անկարի աստրլերէն Ֆրանսուագ Արւնու ե՜լ Փան ^1ապէն եւ որ 
ւէերջտցաե պիտի ըլլայ այս տա րեո կ իգրին՝. Այնուհետե՜ւ պիտի րեւԲագրէ իր 

մ*էկ հեղինակութիւնը «Paris Palace Hôte!» (Փարիղի Փալաս Պ անգոկը) ա- 
նունուԼ կատակերգութիւն ւՐը, հ_որ ւԲշակաե է Շարլ Սւիաքի հետ՝. ՊայւԲանա- 

ւո րուաե է՜ նաեւ երրորգ ժ՜ապաւէ՜նի ւՐ ը համ*ալւ, շարժ՜անկարի ֆրանսական ըն

կերութեան ւՐ ը հետ-.
Աներեւակայելի յաջ_ող_ութիւն ունեցան՜ է Ա. Ս ալաքեանի ((Հնգոտանի ոչ

խարը^ գուարթ ժ՜ապաւէնը (Տեէրնանտէլուի) Անգլիոյ եւ Ս". Նահանգներու 

ւՐէջ_, ուր ցուցագրուաե է աւԲիսներուէ եւ յաջ_որգաբյսր րաղւԲաթիւ քտգայթե

րու շարժ՜անկարի ղանաղան սրահներուն ւԲէջ, անգլերէնի ւէերաեուաե խօսակ- 

.ցու թ իւններաէ ։

ՅՈԻՇՄՆԿՄՐ ՄԸ ՊՈԼՍԷՆ ( 19 ! 9)

Հայ Արուեստի Տան անգաեներէն խոււՐբ. ւԲ ը, հանգիպոււՐի ւԲ ը ընթացքին, 

■Յերայի Ագգ» Ս ատենտգարանի սրահին ւԲէջ՝. Ոտքի ձախէն աջ — 9‘ուրգէն 
Սխ ի թարեան, ե րաժ՜շտտ գէտ Եաղուպեան, գեր աս ան Ա . Հանան, Վյսհան Գու- 

.յոււՐճեան, ՍւԲրատ Փաւթեան, , Ն1 ոստան յարեան՝. Նստաե ձախէն աջ — 
Նշան Պէշիկթաշլեան, գերասանուհի տիկ. Արւիինէ ՀքՀանան, Ահարոն Տատ՚/ւր. 

եան, Ս արգիս /(Ւիւթիւն՜ճեան (Շարւսսան), Արշաւիր Շ իրակեան, 3* Ս իրու-

նի, գերասան Գրիգսր Աւետ ե ան եւ Դէորգ (ք աւււէա րեն ց՝.
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Ե. ՄԱՍ

ԲՆՈՒԹԻՒՆ, ԿԼԻՄԱՅ ե Ւ Ջ Ո Ւ Ր Ե Ր

2ՆԱԳԽՏԱԿԱՆ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐ ԷԻ ԳԱՆՋԵՐ

ՈՍԿԵՐԱՈՒԲՒՒՆԸ 2ԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ժԱՄԱՆԱԿՆեՐՈՒՆ

2ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԾԽԱԽՈՏԸ

ՅՈԲԵԼԻՆԱԿԱՆ IԱՆԴԻՍՈՒ&ԻՒՆՆեՐ

ՆՈՐ IՐԱՏԱՐԱԿՈՒԲՒՒՆՆԵՐ

ՀԱՅՐԵՆԻ ԶԱՆԱԶԱՆ ՏԵՍԱՐԱՆՆԵՐ

ԱՅԼ ՆԿԱՐՆԵՐ ԵՒ Տ Ե Ղ Ե Կ Ո Ւ Թ Ւ Ւ Ն Ն Ե Ր

19
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆՈԻԹ֊ԻհՆւ;

ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ Կ_ԵՑ ԳՕՏԻՆԵՐ
Հ ա յկւսկ ան լևրւն ա չիյ ւս ր հ ը տսւրսւձ ուած է մեբձ արեււսդսւր֊ 

ձային գօտ ի ի հիլսիսային մ ա ս ին մէջ և ունենալով տյգ գօտիի 
յատուկ չորութիւնդ ուշադրութիւն կը գրաւէ կլիմայական պայ֊ 
մաններու ա յ լազան ո ւ թ եամ բ ։ ԼԼրաբատեան դաշտավայր ըդ ուրդ 
որւոգու մնե րու շնորհիւ կ' աճ ին բամպակդ իյաղողդ գեղձդ ծիրան 
և. այլ մ ե րձա ր եւագա րձա յ ին բուսական ա ր տ ա գր ութ իւնն եր ? 
ընդամէնը 30—40 քիլ ոմէթր հեււու է բարձրագիր արօտավայրեր 
բէն դ որոնք կը մ իանան Արագաե ի յալևրժական ձիւնին։

ԵՐԵՒԱՆ
Լեո.ն ա յին ե ծ ր ր ու ա ծ քն ե ր ո ւ հ ե ա ե լ ա ն քջով֊ դ Հ «/ յա ս տ ան ի 

մէչ արլա £ եկ ած են կլիմայական ուղղաձիգ գօտիներ, սկսած 
մե րձա ր եւագա րձա յ ին կլ իմայական գօտ իէն մ ին չև ՏՈՆճղրաներու 
յատուկ սառուցեա լր^ր

Հայկական լեռնաչխա րհը մօտ չէ Ատ լան տե ան ովկէանոս ին 
ե- Միջերկրական ծովին, բ՚՚՚յց ծովային ծագում ունեցող և հա
մեմատաբար խոնաւ օդային զանգուածները, կիկլոններու և հա
կակ իկ լոնն ե ր ու միջոցով կը թափանցեն ե րկր ին ն ե ր ս ե ր ը և լևռ-

(*) Տունդրա կը կոչուին 70րդ֊ զուգահեռականին հիւսիսակողմ՛ը տարած, 
ուող եւ արջային ղ.օտիի յատուկ մ*աըղ.աղ.ետիննեըը:
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ներ ու հանդիպակաց լանջեբուն վրայ կը յառաջացնեն բաւակա» 
նւսչտփ անձրեւներ։

Ջ,մեռը, երբեմն Հայաստան կը ներխուժեն արջային չըր^ 
ջանն եր ու յատուկ սառուցես։լ օդային զանգուածներ ? որոնց հե
տեւանքով °գՒ ամ ենացած ջեր մ աս տ իճ ան ր կ1 իջնէ մ ին չև. հ—41 ի * 
Հէսյաստանի մ էջ ամենաբարձր ջերմաստիճանները կ՚արձանա
գրուին ա ր եւա դա րձա յ ին օդա յՒն զանգուածն ե ր ու ն ե ր թ ափան- 
ցումներու ժամանակ։ Արարատեան դա չտին մէջ, օրէՒ ամենա
բարձր ջերմաստիճանը կք հասն ի 41 ի ։

Հայաստանի ցւս^ չրջաններուն մէջ ձմեռը կարճատև, է 
համ եմ ա տ ա բա բ ։ Որոշ կէտերու վ[111,յ^ Յունուարի միջին ջծր- 
մ աստ իճա նը գրեթէ չ՛իջներ զէրոյէն վար {Մեղրի, ՛Լափան, ի֊ 
ջեւան , /լհՆ ♦ ) և. թանձր խաւով ձիւնապատ չեն այդ վ՛այրերը։ 
Ընգհ ակառւսկն ? լեռներ ու բարձրադիր մասերուն վրայ երկարա
տև. է ձմեռը և. ցուրտ։ Այնտեղ Յունուարի միջին ջերմաստի
ճանը կը հասնի —13ի և ձիւնը, բաւական հաստ խաւով, կը մնայ 
երկար ժամանակ։

Ա՝ իւս կողմ է , Հայաստանի ցած չր ջանն ե բուն մէջ ամառը 
երկարատև, է։ Այդ եղանակին, փակ լեռն ահովիտն ե ր ու ցած մա- 
սերուն վրայ կը տարածուին տաք, չո ր և պարզ եղանակներ։ 
Յարը կը պակս ի , քան ի լեռներն ի վեր կ' ընթանան ճամբաները։ 
Լեռներու միջին բարձրութեանց վրայ ամառը համեմատաբար 
մեղմ է և. խոնաւ։ Այդ վայրերու (Ա* եծ Ղ,ա ր ա քիլի ս ա , 'իիլիջան, 
Ատեփանաւան , ^որիս, Ծաղկաձոր, Ա եւան, ՏՀերմու 4, ևւն-) կլի֊ 
ման չատ նպաստաւո բ է ապաքինարաններու, հ ան գս տ ե ան տու
ներու, սկա ուտ ական բանակումներու 1ւ ընդհան րապէս օդափո
խութեան համար։ ]>սկ լեռնեբու բարձրադիր շրջաններուն մէջ 
ամառը զով է և կարճատև., յաճախ և ցուրտ։ Աարձր լեռնագա
գաթները {Արագած, կապուտջուղ) ծածկուած են յաւե րժական 
ձ իւն ով։

Էեռներու և. հովիտներու անհաւասար ջերմացման հետե
ւանքով կը փչեն տեղական լե ռն ահովտա յ ին քամիներ։ Աերեկը 
համեմատաբար մեղմ ս* յ լ տաք քամիներ կը փչեն հովիտներէն 
դէպի լեռները, իսկ երեկոները և գ ի չե րն ե ր ը , ուժեղ քամ ին ե ր 
կը լեռներէն դէպի հովիտները, զգալապէս մեղմացնելով
տաքը (&րելան ի վրայ լեռն ահովտա յ ին քամին կը հասնի երբեմն 
եբկվայբկեանը 15 մէթր ս* րադու-թ եան}։ £մ եռը կը տկաբանայ 
լե ռն ա հո վտ ա յ ին քա միներու սւ ր սյ զո ւ թ էլն ը ։ 3 աճ ա էւ սէ կ է են նաև 
կէկլոննևրը։ Ամևնաէհար ամսուան՝ Յուլէսէ մէջէն ջևրմլսստէ- 
ճանը, ցաև շրջաններու, մէջ կը հասն է 22—26^, Ւ " կ բարձրազէր 
շրջաններու մէջ \Օէն վեր չէ բարձրանար։ Յունուարէ մէջէն
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ջ/էրմէսս տ իճանր կը տատանաւ զէ ր ո յի և +13/. միջև,
Անձրեւնե րու տարեկան չափ ը կը տարուբերի 200-800 մի

լիմԷթրՒ սահմաններուն մէջ։ Առա ւե լա ղո յն չափով անձրեւնե լ 
կը տեղան' ղէպի [քել և կասպիր ծովերը ուղղուած լեռնալանջե 
րուն վրայ։ ^արեկան ամենաշատ անձրեւները կը տեղան Կեչու

տի լեռներուն և. Ար աղած Լ։ ու շիւանա սա ր ի լանջերռւն ւԼրայ 
իսկ ամենաքիչը Արազդա յան ի 1ւ Սարդարապատի շրջաններուն 
մէջ։ Անձրեւները յաճախ հեղեղներ ա՛լ կը յառ. աջաընեն ։

Հայաստանի լեռներուն և. լե ռն ա դ ա շտ ե ր ո ւն ւԼրայ կան հե՛ 
տեւեա լ կլիմայական ուղղաձիւլ. ղօտիները Լտես յյլարտեղը**—
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1) Զոր մ ե րձա ր եւադա րձա յ ին կլիման կ1 ընդգրկէ Մեղրիի
և. Ղրսփանի շրջաններուն ցած մասերը։ Այստեղ, ամառը տաք է, 
ձմեռը մեղմ։ Կլիման նպաստաւոր է խաղողի, ծիրանի,
նուռի, նուշի, թուղի և ջև ր մութ իւն սիրող այլ պտղատու ծա֊ 
ռերու մ շակման համար։

2) Ջոր ցամաբային կլիման կը ձեւաւորուի փակ գոգաւո֊ 

րութեանց ցած 
մ ասերու ն մէջ,
ինչպէ ս Ար ա֊
ր ատ եան դաշտն 
է։ Այստեղ ա֊ 
մառը տաք է 1ւ 
չո ր (ընդ ամ էն ը 
2—3 տաք ա֊ 
միսներով}, իսկ 
ձմեռը չոր է և. 
ոչ ձ/,,ն առատ ։
Այո գօտիին մէջ 
կ'աճ ին բամ֊ 
պակ , խաղող 1ւ 
այլ պտուղնե ր ։

3) իա բեխառն

տաք ջոՐ ԿւՒ֊
ման կը տար ած
ու ի ծուէի մա֊ 
կե ր ե՚Հո յթէն

1000-1500 մ է֊
թ ըր բա րձ ր ու֊ 
թևանց վրայ, 
ընդգ ր կ ե լ ո վ 
Հա յա ս տան ի նա

ւես. ն
մասե

<՛ յ ի ն 
(Կ ո -

ՀՈՎԻՒԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍԱՐԵՐՈՒՆ ՄԷՋ

տայք^ Աշտարակ, թալին, եւլն*}։ Ամառը տաք է և. ձմեռը' ոչ 
այնքյան ցուրտ» անձրեւներու ՛բանակ ը' զգալապէս աւելի։ Կլի
ման յարմար է հա ց ահա տ ի կն և ր ո ւ , ծխախոտի , խաղողի և. ա յ լ 
պտուղնե ր ու արտադրութեան համար։

4) իաբեխառն ցուրտ անտառային կլիման ունի բաւական 
տարածութիւն Հայաստանի հիւսիսային և. հա ր ալ-ա ր եւե լեան 
շրջաններուն մէջ, մինչեւ 2000 մէթր բարձրութեանց վրայ 
{Ա տեփանաւան , Ա եծ Ղ՚ա ր ա քյ ի լի ս ա , իջեւան , Ա լլավեր դ ի , ^ո-
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ք*ես 1 Ղ,ափան եւլն*}։ Այս դօտ ի ին մէջ ամառը ղով է ե֊ խ ոնաւ ? 
իս կ ձմ եռը' ոջ այնքան խիստ^ բա յ ց ձիւնառատ։ Այ ստեղ Կը 
մշակուին հացահատիկներ գետնախնձոր ծխախոտ և կոր խզա֊ 
լոր պտուղներու, ղանաղան տեսակներ։

5) մուրտ լեռնային կլիման կը տա ր ած ուի մ խնջել 3500 
խ^րձր ութ եան ց վրայ (Աեւան յ Ապաբանդ Սիսիան եւլն*^։

Ամառը զով էք ձմեռը սաստիկ ցուրտ։ Համեմատաբար ցած տա
րածութեանց վրայ կը մշակուին հացահատիկներ^ գետնախնձոր 
ն- ցուրտին դիմացող պտուղներ։ (Բարձրագիր մասերը արօտա
վայրեր են։

6) Լեռնային տունդրայի կլիմ ան կը բնորոշուի տեւական 
խստաշունջ ձմեռով {աւելի քան 5 ամիս տեւողութեամբ)։ 3, իւն ի 
խաւը երկու մէթրէն աւելի բարձր է, իսկ տեղ-տեղ^ ձիւնը կը 
մնայ տեւական ? տարին տասներկու ամ իս {Արագած Կապուտ- 
$-ՈւրԼ)։ Ամառը կարճատեւ է՝ բա յ ց ցուրտ միանգամայն։

1Ս.ՅՍ.ՍՏՍ.ՆԻ ԶՈՒՐԵՐԸ
Հա յաս տան ի բոլոր գետերը կը պատկան ին Կասպից ծովու 

աւազան ին ։ Ասոնը 'թուռի և. Ար ա քս ի վտակներն են։ Տասը քէ>֊ 
չոմէթրէն աւելի երկար 215 գետեր կը հոսին Հայաստանի մէջ։ 
Այս գետերը^ իրենց փոըրութեան և. լեռնային բնոյթին պատ
ճառով պիտանի շեն նաւագնացութեան համար ? բայց շատ կա
րեւոր են ոռոգումներ ու և. ելեկտրական հոսանըի ա րտագր ու- 
թեան տեսակէտով։

Արագահոս գետերը յա ռա ջա ցուցած են նեղ ու խոր կիր֊ 
ճանման հովիտներ , բազմաթիւ սահանըներով և ջրվէժներով։ 
կետերու կազմութեան մէջ՝ ձիւնհալի և անձրեւի ջուրերուն 
հետ ? ՂԳաԼՒ Գ^3Ր կատարեն լեռնային լիճերն ու աղբիւրները։
կետերը ամէնէն աւելի յորգառատ են Աայիսին։ /> ր են ց մեծ ա- 
րագութեան պատճառովդ անոնը գրեթէ չեն սառիր ձմեռը։

Հայկական լեռնաշխարհի ամենամեծ գետերէն Արաըսը Կը 
սկսի (մ ո ւ րըիոյ մէջ,) թիւրակն կամ թինկէօլ լեռներէն^ ունի 
մօտաւորապէս 1000 'Հւիէր>մէթր երկարութիւն և֊ կ*անցնի հայ եւ 
թուրը սահմանագլուխին երկայնըով։

Արաըսը աշխարհի ամենատղմոտ գետերէն մէկն է և կը 
փոխադրէ տարեկան աւելի ըան 20 միլիոն խ որանարգ մէթր 
ծաւալով տիղմ։ Այս տիղմը^ մեծ մասով կընստի թուռ-Արաըսի 
ցած տա րածութ եան ց վրայ (Ատրպէյճան)։ Արաըսը, գարնանա
յին յորդումներու ժամանակդ դուրս կուգայ իր ափերէն 1ւ կ1 ո- 
ղողէ ահագին տա րածութ իւննև ր ? երբեմն նոյն իսկ փոխելով իր 
ընթացքը,
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Հայ ժողովուրգը՝ հնագոյն ժամ տնակներէն տհղաւորուե- 
լով Արաբսի աւազան ին մէջ և. օգտուելով անոր բարիբներէն՝ 
կոչած է զայն «Մայր ԱրաբսՀ։

Արաբս ի ձախակողմ եան վտակներէն Հայաստանի հողամա
սին վրայէն կը հոսին Ախուրեան ը՝ Աեւ ՏՀուրը՝ վձասախ ը՝ Հրազ- 
գանը՝ Ազատը՝ *Լեգին՝ Արփաչայը՝ Ա*եղրին ՝ Ողջին և Որոտա
նը։ Ասոնց մեծագոյնն է Ախուրեան ը, որ կը բխի Արփի լիճէն, 
Ախուրեանէն կը սկսի թիրակի ջրանցբը ՝ որ կ* ոռոգէ շուրջ 
15*000 ^է^.թար տարածութեամ բ հող։ Ջր ան ց բ ին վրա յ կաուուց- 
ուած ելեկտրակայանը ելեկտրական ՞ասանք և լոյս կը հա յթ ա յ- 
թէ Լեն ինական (Ա լե բս ան գ ր ա պո լ) բաղաբին 1ւ շր ջակա յ գիւ
ղերուն ։

Զանգու գետի գեղատեսիլ նույիտթ

Հայաստանի ազգային տնտեսութեան համար աո.անձնապէս 
մեծ է Հրազգան ԼՀՀանգու) գետին նշանակութիւնը՝ բանի որ 
ան կը բխի Աեւանայ լիճ ի բնական մեծ ջրամբարէն։ Հրազգան ի 
ջուրերով կազմուած են Ա թա լին ի ՝ Ա տ ո ր ին Հրազգան ի ՝ Նորբի 
և էջ,քի ածն ի ջրանցբները՝ որոնց շնորհիւ կ^ ոռ՜ոգուին Արարատ- 
եան գաշտի գո գաւո ր ո ւ թ ե ան բանի մը տասնեակ հազար տարա- 
ծութեամբ խաղողի և ա յ լ պտուղներու այգիները՝ բամ պակի 
ցոէնբեր ը ՝ բանջարանոցները՝ եւլն*։

Հրազգան ի վբայ կաո՜ուցուած են Երեւանի՝ 'թանա բեռ. ի ՝
*Ւիւմիւշի և Ա եւա նի լճ ա յ ին հ իգրօ-ե լեկտ րակա յանն ե ր ը։

Արփաչայի ջուրերը կ9օգտագո րծուին ոռորե/ու համար
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Ազիղբեկով ի շրջանին հողե՜րը և. *Լյա իյ իջե լան ի ինքնավար Մ^էԱւ“ 
ն ին մէջ՝ յարուրի դաշտը։

Որոտանը կը սկսի ՀՀանգեզուր ի լեռնաշղթայի արեւելեան, 
լանջեր էն և. կը հոսի Հա լիձո ր ի դեղատես ի լ ու իոր ձո բ ին^Լմէ֊ 
ջէն ։ Այստեղ կը գտնուի Շ “՚ վձ ի [' Հ֊^վէ^Ը) ուր կարւուց ուած հԷ 
համանուն ե լեկտ ր սգկա յան ը։

1քայրաւքուտլւ Ախտայի արնեստական |(ւ|ւ1յ ւ|րայ
Փուռի վտակներէն Հա յաս տան ի մէջ կը հոսին ^եբետը 

Աղստեւըւ Լտիաւմր^ Տավու^ը^ եւլն*։ Այո վաակներու ջուրևրն 
ալ կ՝ Օտագո րծ ու ին Հա յա ս տան ի հիւսիսային շ ր ջանն ե ր ո ւն հողերը 
ոռոգելու համար։ Ասոնց վրայ կառուցուած են է^որագէսի^ Ա֊ 
լավերդ ի ի և. Ագար ակ ի ե լե կտ ր ա կա յ անն ե ր ր ։

Հայաստանի մէջ կան աւելի քան 60 լեռնային լիճեր ու. 
լճակներ, որոնց մեծագոյնը Աելանն է՝ // / կ ը՝ ա*իւարհի բաթձթ
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<և մեծ լիճերէն ։ — «Մեծագոյնդ թարձր լիճերուն եւ բարձրագոյնը* 
մեծ լիճերուն մեջ»,— այսպէս է բն որոշուած Աեւանր և. այդպէս

"է իրականին մէջ։ Հ/’ աղափար մ ր տուած ըլյալու համար ան ո ր 
մեծութե՜ան մասին, ըսենյյ որ (^ընեւ/յ նշանաւոր էեմանը երկու 

4ւ կէս անգամ աւելի փս,բր է 1)'^ ան էն ։ Ա եւան ը ունի 1413 ,/?<"■“ 
տւակուս ի յշի լոմէ թր տարածութիւն և- կը գտնուի ծուէի մա

՛կեր ելոյ թ էն 1916 մ / թ ր բարձ ր ութ եան լէ[յո,յք /’ ամենախոր
մասը 99 մէթր է, Աեւանի մէԼ կը թափին 30 ի Հ՜ափ գետեր 1ւ

■վտակներ, որոնց մեծագոյններն են [իաս 1’1'կւչ, Արգիճէն և Գ ա֊ 
• ւարւագետը ։

Յղացուած է՝ ժամանակի ըն թ ա ց ը ին գործադրելի ծրագիր
՝մ ը, որուն համ աձայն արւաւե լագո յն Հ՜ափով պէտը է օգտագո ր- 
ծուի Ա ելան ի ջուրը։ Եթէ գործադրութեան ցրուի այգ ծրագիր ը.

Որւոգման ջրանցքնևրեն մեկը
50 տարիներու ըն թ ա ց բ ին լճէ։ մակերեսը պիտ է։ ի$նէ 5 — 6 ան
գամ և. այս պա րագա յ ին զգա լի կերպ ով պիտ է։ պակս է։ մակերե- 
ս էն կ ատա ր ուող շոգիացումը։ Եսկ պակսելուն շնորհիւ էսնայ- 
■ուելիբ Տ_ոլրը սլիաի կրնայ ոռոգել 60*000 Հէքթար անջրդի հող 
և. ազգային տնտեսութեան տալ կէս միլիոն ձիու ուժի հաւասա֊ 
րող ելեկտրական հոսանքը։ Այս ծրազրի իրագործումով հետզ հև~ 
տէ պիտի Հորնայ մեծ Աեւանի աւազան ը, իսկ չո րն ա լ ի ը հողա
յին տա րածութ իւննե րն ալ պիտի կրնան օգտագո րծու ի լ գա շտա- 
յՒն ակութեանց և. անտառներու կազմութեան համար։ ք)ւ
գարձեալ, այղ պարագային, իբրեւ լիճ պիտի մեայ փս^ր Ս ն- 
-լանը, 25 քիլոմէթր երկարութեամբ, 10 քիէոմէթր լայնքով և

մօտ 50 մէթր խո ր ութ եամ բ։ Լ
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Հայաստանի միւս լիճերէն յ ի շատ ակս ւթ ե ան արժանի են 
Արփի լիճը Ղ^ուկաս եան ի սա րահա ր թ ին վրայ ե Այղրր լիճ ը Ա֊ 
րարատեան դաշտին մէջ։

ք]լ տակաւին , Հա յաս տան ը հա ր ուս տ է հան քա յ ին տղբ իլբ - 

ներով 5 որոնց թի1՜!! ^“'Ա^ի

200^ ։ Ինջպէս րևգրքիս ՚սնց֊
ևա լ տա ր ուան*Լհատ ո ր ով յիչա*" 
տակեցինք, այս աղբիւրներօւն 
Հուրերը հարուստ են քիմիա
կան այլազան բաղադրութիւն- 
ներով։ Ասոնց մէջ ա մ էն էն 
նշանաւորներն են Արզնին,
Ջերմուկը , Գիլիջ»սնը ինչպէս 
նաեւ Հանքաւանի , Արարատի 1ւ 
Հաթեւի աղբիւրնե ր ը։ Մեծ ար
ժէք կը ն ե րկա յա ցնեն Ջերմու- 
կի աղբիւբները, որոնց 
մա ս տ իճ ան ը կը հ ասն ի &ձի։

Այս աղբ իւրն ե ր ուն թուրերը 
■կ' օդտագործուին ոչ միայն խ ը- 
՛մ ե լու. համար և ուն ին բուժիչ 
յատկութիւններ ? այլեւ ա-
նոնցմով կ ոււոդուին հողային

տարածութիւններ ։ Ջուրծրու միջին ջերմաստիճանը 7—8 է * 
Ջերծ են մանրէներէ, ուն ին հաճելի համ, թեթեւ. են և մեծա
պէս կ՛օգնեն մարսողութեան։ Այ սպիսի խոշոր աղբիւրներ կան 
Հրազդ-յն, փաստի։ և. [1րոսւան գետերու աւազաններուն մ էջ։ Է֊ 
ր ելան ր կ' օգտուի փարւաս ուն ակն աղբիւրներու ա շխ ա ր հահռչակ
ջուրէն, որուն նմանը, աշխարհիս վր ա յ, շատ քէէ վայրերու 
մ էջ կարելի է գտնել։

Ջուրի աւլթիւր նայկ* գիւղի մեջ

ՀԱՅ ՆԿԱՐԻՉՆԵՐ ՄՈՍԿՈԻԱՅԻ ՆԿԱՐԱՀԱՆԴԷՍԻՆ ՄԷՋ

Անցեալ տարի Մոսկուայի մ էջ կազմակերպուած համա
միութենական նկարչական ցուցահան գէս ին իրենց մասնակցու
թիւնը բերին նաեւ տասնըմէկ հայ նկարիչներ 1ւ մէկ քանդա
կագործ, 70է աւելի նկարներով և քանի մը արձաններով։ \յկա- 
ր իչնև րն են Մարտիրոս Ա ա րեան, Մ • Աբեղեան , Խ • էքսայեան, 
Հ) ♦ Ջարդաբևան , 0* իմ իդր իյ Ն/սլ բան դեան , */• • Խանջեան , Մ •
լա մ աղե ան, է • Աս լամ ազեան , Ա • Մ ինասևան , 0 • (ծ'ադէոսեան և
Ա» Տապեան։ 'վանդակագործն է Ն* Ն իկողո ս եան ։
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ՄԵՐ 2ԻՆ ֊ՐԱ՚ԼԱ-հԱ՚ւՐԹՈԻւյ-ԵԱՆ ՀԵՏՔԵՐՈՎ

ԴԱՌՆԻՒ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԸ
առն ին եղած է Տրդատ թագաւոր ի պալւստն ու թագա֊ 

ւորանիստ ամրոցը։ Այս ամրոցի հիւս ի ս - ա ր եւե լե ան կողմը տա֊ 
բածուող հրուանդանի վրայ գտնուած է նաեւ ընդարձակ աւան , 
քաղաքակիրթ բն ակջութ եամ բ ։ ^առն ի ի մէջ երեւան հանուող 
արձանադրութիւնները ? յուշարձաններն ու հնագիտական նիւ- 
թերը 1,ստ պատմ են այս ամրոցի կա ր եւո ր ու թ եան մա ս ին ։

^եառն ի ի ամրոցին պարիսպը կառուցուած է բազա լդէ խո-
շոր քարերով • կան մինջեւ 5-6 թոն ծան ր ութ եամ բ
սովորաբար երկարանիստ և ամէն կողմ էն ? մանաւանդ երեսէնդ 
լաւ տ ա չուած ։ Պատերու հաստութիւնը 2*07 մէթր է 1ւ կազմ ը- 
լած է երկու շարք քարերով։ Պարսպապատի քարաշարքը ամ— 
րա ց նևլ ու համար կր ա շաղա Ւ չէ գործածուածդ ա յ լ ,ը,սրծրը ի- 
րարու միացուած են երկաթէ կապերովդ որոնց կեռ ծայրերը 
մտած են քաբերու տակ փորուած յատուկ հիմերու մէջ և ամ բաց
ուած են այնտեղ։

Ազատ դետ ի վրայ բարձրացող եռանկիւնաձեւ հրուանդան ը^ 
երկու կողմ երէն շրջապատուած է խորունկ !ւ գեղատես 1՚ւ ձ ո բ ե֊ 
բերուէ։ ՛Շրջակայ ժայռերու ուղղահայեաց կտրուածքը ունի 0*85 
և. աւելի մէթր երկարութիւն։ Ուստի 1ւ պարիսպը կառուցուած 
է հրուանդանի հիւսիսայինդ հ ի ւս ի ս ֊ ա ր ե ւե լե ան 1ւ հիւսիս-արեւ- 
մ ըտեան կողմ եր ըդ ուրկէ թշնամին կրնար յարձակիլ ամ բոցին 
վ.ր ա յ ։ Այս Դ ուանգանըդ որուն վրայ կառուցուած է ամ ր ո ց ը դ 
Ղ*առն ի ի դարաւանդին կը մ իանայ Դ լսիս այ ին և. հիւսիս-ար եւ- 
մ ըտեան կողմեբէնդ ուստի այղ ա մեն ա էս ո ց ե լի կէտի 130 մէթր 
տարածութեան վրայ կառուցուած են 10 աշտարակներ դ մէկը 
մ իւս էն 10—13 մէթր հեռաւորութեամբ։ Աշտարակները ունին 
քւսռակուս ի տեսք և իւ ր ա քան ջիլր ին մակերեսը 40 քառ ♦ ^էթր 
է մ օտաւորապէս ։ Անոնցմէ ձ-ը կը բարձրանան ամրոցի արեւել
եան կողմ ը։

Պ տ ր սպա պատ ը կառուցուած է հինգ ինքնուրոյնդ պաշտ
պանողական հատուածներովդ որպէսզի ամրոցին պաշտպաններըդ 
ի հարկին կարենան ուժերը փոխադրել և կեդրոնացնել այս կամ 
այն հատուածի մէջ։

^ա ռն ի ի ամ ր ո ց ը առաջն ակա ր դ ճարտարապետական յուշ
արձան է և. ռա զմական ֊պա չտպան ո ղա կան ամուր կառուցուածք։ 
Տեղ լոյն հռջակաւո ր հեթանոսական տաճար ին հետ այս ամրոցը 
կուգան վկայելուդ թէ Հայեր ր, շուրջ 2000 տարի առաջ ունե
ցած են շինարարական բաոձո :ս ոուեստ 1ւ

ՉՈՈ
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Ամրոցը կարւուցուած է ոչ ուչ քան երեք տար^1 քրքւստո- 
ն էական թ ու. ական էն առաջ։ Հրկիզուած է Հռոմա յ ե ց ին ե ր ո ւ ձեւէ֊ 
քՈէԼ 59 թուին յ քսւնղւււեցաւ նաեւ Արտաշատը։ Ապա ւԼեբա֊
կառուցուած է Ա» 'էաբու 7()ական թուականներուն։

Ամ բոցին ներ ս ը և. մ անաւանդ. ՚ գու ր ս ը պեղուած գե ր եզ-

Ջերմուկ առողջարանի լոգարաններուն շենքը 
մաններու մէջ յա յտն ա բհ ր ուած են մեծ քանակութեամ բ ի ր և ր 
որոնք կը բնորոշեն մ շակոյթ ի 1ւ արուեստներու մ ակա ր գակը 
Հայաստանի մէջ^ քրիստոնէական Ա» գարուն։ Աետաղեայ Ւրև- 
րու կարգին կան գո րծ ի վէն հր , ղէնքեր և. ղրահներ ։ Պրոնղի, 
արծաթի և. այլ՛ մհտա ղն և ր ու ձուլածոներով պատրաստուած ևն

- 301 -

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԷ» |1!111111|1911!11111!11911[9|11||||||||1|!1|1!1111111!111111!11111|1|1|1||!1|1|||||||||||»

հայելիներ։ Ա*ետաղեայ իրերը ցոյց կուտան ? որ հին Հայաստանի՛ 
մ էջ մեծապէս զարգացած էին շարք մը արհեստներ ինջսլէս եր֊ 
կա թագո րծ ութ իւն ը , զին ագո րծութ իւն ը դ պզնձագո րծ ութ իւն ը և. 
ոսկերչութիւնը ։

կարովդ կաւովդ աւազով և. ոսկորով պատ րաստուած են 
իլիկներ ու գլուխներ' թ ել մանելու համար։ կասկած չկայդ որ 
երկու հազարամեակ առաջ Հայաստանի մէջ զարգացած է նաեւ, 
ջուլհակագ ո րծութ իւն ը։

Երեւ ան հանուած կաւ է անօթները ցոյց կուտան ? որ կա֊ 
ւագո րծ ութ իւն ը օզտագո րծուած է շատ այլազան ն պատւսկն ե ր ոլ 
1ւ տարբեր ձեւերով անօթներու արտագրութեան համար։ ^աւա֊ 
գործները կիրարկած են անօթներու զարգարման այլազան ե֊ 
զանակներ , — գծ ա գր ութ իւնն ե ր ո վ , զանազան փայլուն ներկե
րովդ եւլն։ Այդ֊ շրջանին պատ րաստուած են նաեւ կաղապարնե
րու օգնութեամբ զանազան իրեր ? — արձանիկներ^ խորունկ ա—
նօթներ, եւլն*։

Ա» և թ ♦ գարերուն Հայաստանի մէջ զարգացած է նաեւ 
ապակեգո րծութ իւն ը։ Ապակեայ խմորով ուլունքներ պատ֊ 
րաստելը ունի աւելի հին պատմ ութ իւն ։ Էքման ուլունքներ 
գտնուած են ն ա խա քր իստոն էական է • գա ր ի յուշարձաններու 
պեղումներուն ժամանակ։ կարմիր է՝ լուր ի մէջ գտնուած է նաեւ 
ապակեայ խմորով պատրաստուած անօթի մէկ մասըդ դարձեալ 
միեւնոյն դարէն։

(Հո լո րովին թ ա փան ց իկ ապակի ի կա րգ ին գտնուած են նաև. 
մանիշակագոյնդ գեղին ։ վարդագոյն դ ե րկնագո յն և ա յ լ երանգի 
ապակ ինև րո վ պատ րա ստ ուած անօթներ։ ^ատ այլազան է անօթ
ներուն ձեւը և առաւե լ եւս հետաքրքրական' զանոնք պատ ր ա ս- 
տելու և զարդարելու թեքն իք ը ։

Ադ աթանգեղոոի վկայութեամբդ Վյսղաբշապատի *
գարու վե ր ջե ր ը ? ապակեգո րծութ եամ բ զբաղած են Հռիփսիմեանց 
կոյսերը դ որոնք իրենց ապրուստը կր հոգային պատ ր աստուած 
ապակեայ ի ր ե ր ը ծախելով շուկայի մէջ։

Վ*ե ր Ը յիշուածներէն զատ դ կ*առն ի ի մէջ գտնուած են րը^ 
րիստոնէական առաջին գարերուն պատկանող ուրիշ բազմաթիւ 
իրեր և ղարղերդ որոնք պատ րաստուած են մետաղներէ դ քա ր է ? 
ոսկ ո րԷ՛ ապակիէ և այլ նիւթերէ։ Այս իրերուն մեծ մասը ար
տադրուած է տեղւոյն մ ասնագէտ-վա րպետնևրուն ձեռքով և 
ծախոլած է շուկաներու մէջ։ կան և այլ ի ր ե ր դ ինչպէս եգիպ
տական խմորով և այլ նիւթերով պատրաստուած ուլունքներ դ 
իբրեւ կանացի գլխազարդ գո րծածուած ծովայ ին խեցիներդ 
եւլն*։ կարգ մը ապակեղէն ի ր ե ր, որոնք ներածուած են հարե
ւան հելլենական երկիրներէդ կը վկայեն Հայաստանի ունեցած
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առեւտրական և մչակութային կապևրը այդ. երկիրներուն հետյ 
ԱյՍ իրողութիւնը կր հաստատեն նաեւ կ^առնիի մէջ գտնուած 
հհ լլենական 1լ հռոմ էական դրամները։ Հ ին Հրսյաււտանի մ է ջ ւս ն

Գիօերթ Աղաւնաձորի մեջ
գոյութ իւն ունեցած Լ' մեռելներու հետ գե ր եղմ աննե րոլ մէջ, 
զանազան իրերու կարգին նաեւ դ րամնե ր դնելու ս ովո ր ութ իւն ր։ 
կարդ մը դե ր և զմանն և ր ու մէջ գտնուած են արծաթէ դրամներէ 

կ-առնիի ամրոցին ներսը^ տարբեր կԼտերու վրայ դոյու-
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թիլն ունե ցած են մ իջնտ գար և ան բ՚հ ա կ հւ [* 1 մառաններ)
հնձաններ ? դ-Էն[• ի կարասներ և. այլ կ ••• րւու ցսլածքն եր ։ ԱյսպԷս 
1953/»^ կատարուած պեղսււ/Լերու ժամանակ երեւան հանուեցան 
՛երեք շէն քե րու մնացորդները։ Այս շէեքերէն մէկը գտնուեցաւ 
հեթանոսական տաճ ա ր ին մ օտր ? դէպի արեւմ ուտք։ էւսյնքը՝ 
ներսէն 10 մէթր է) երկայնքը՝ 13 մէթր։ Տ ա կա լ ին չէ գտնուած 
շէեքին շարունակութիւնը։ (յ էն ք ի երկայնութեան առանցքին 
ուղղութեամբ կ1 անցնի սիւներու կամ գեղօրներու չ՚՚՚բք մը^ ո- 
րու շնորհիւ պաշտպանուած են ստորին խաւերը։

Ե ր կ ր ո ր գ շէն քթե մնացորդները երեւան հանուեցան սւմ- 
ր ո ց ին արեւելե՜ան կողմ ը։ Այո շէն քին յատակը գտնուեցան մար֊ 
մարէ բեկորներ ւ որոնցմէ մէկը արձանի մը ոտքի կտորն է։ 
Այո կտորի մ եծութ ենէն կար '•ւՒ եղած է եզրակացնել^ թէ ար֊ 
ձան ը ունեցած է մէկ մէթրէն վձիչ աւ '■ւՒ բարձ ր ո ւթ իլն ։ ^ըտ֊ 
նըւեցան նաեւ ուրիշ արձաններու բեկորներ։ Ամենայն հաւան ա֊ 
կան ո ւ թ ե ա մբ ? այս արձաննե՜րը կարգուած են Ա* • գարու սկիէԼթ^ 
ները՝ քր իստոնէութ եան տարածման շրջանին,

Ե ր ր ո ր գ շէն քր գտնուեցաւ հեթանոսական տ աճա ր էն 50 
մէթր գԷ՚հՒ ւս իս ֊ա րեւմուա ք։ Անկիւնային փոքր սենեակ մը 
և ա ս ո ր էհ ուրիշ սենեակ մ ը գտնուած էր 1953 ին ։ Պ եղումնե֊ 
րու այս մասը ղեկավարող յունագէտ Հթ՚՚՚է թարթիկեան) 1953 
Հոկտեմբեր 29^^ հասաւ այո սենեակներէն մէկու յատակին և. 
պա րզուե ցաւ որ յատակը խճանկարային է) մոզայքւք զա ր գան ը֊ 
կարնեբով։ (Հատակի կապս յտ-կանանչ տարածութե՜ան •Լր ա յ ո ր 
կր ներկայացնէ Հովը, կա յ ին յունական դիցաբանութեան վերա֊ 
բերեալ նիւթեր ո ւ \ գր ուագն ե ր յունարէն արձան ագրութ իւննև֊ 
րով։ կային) ի միջի այլոց) ծովային աստուածներ) աստուա֊ 
ծուհիներ) մարդկային գլուխով ձուկեր) առասպելական արարած֊ 
նևր) եւլն*։ կողքին գրուած են իւրաքանչիւրի անունը և անոնց 
վե րաբե ր ող յատկանիշերր։ (Հատակի կեդրոնին վր՚ոյ խճանկա ր֊ 
ուած են եղջիւրաւոր տղամարդու մը և. կնոջ մը նկարները։

Խճ ան կա ր ա յ ին յատակի չա փն է 2-90"</ 2-90 մէթր, Մոզա-
]|ւքՀ7 պատրաստուած է գունաւոր մանրիկ ,րա ր հր ո ,Լ յ մէկ քառ՛ 
մէթրի 1Լր"։յ՝ 40-000 կտոր ե ամ ր ա ցուած է յատուկ կր ա շաղա֊ 
խ ով ։ Խճ անկարը լրիւ չէ պահպան ուած ? սակայն պարզ է ընդ֊ 
հանուր պատկերը։ Պատերու վրա յ ալ կան այլ զարդանկարներ 
և աստուածնե բ ու պատկերներ։

/Հ ո լո ր ա յ ս յա յերն ա բե ր ումնե ր ը կը վկայեն մէկ կողմ է մշա֊ 
կոյթիւ արուեստներու և. արհեստներու զարգացման աստիճանը 
հին Հայաստանի մէջ^ իսկ միլս կողմ է հել լեն ական աշխարհի 
հետ անոր ուն եղած լայն կասլե ր ը, որոնք մեծապէս նպաստած 
են հայկական մշակոյթի յաո^աջգիմութկ-ան ։

հ\ Հ' •• ֊ 304 -

Fonds A.R.A.M



11111111111111111111!1րւ111!11111111111111111!1111!!11111111!1]!11111111111111111111[||111!11111111111111111 ՀԱՅԱՍՏԱՆ 

ԱՐՈՒԵՍՏ ԵՒ ԱՐՀԵՍՏ

ՈՍԿԵՐՉՈՒԹԻՒՆԸ 1ԱՅՄՍՏԱՆԻ ՄԷՋ

Ոսկհրջու.թիւ-ն ը և անոր հևա ա րծա թագո րծութ իւն ը զար֊ 
գտցած են Հայաստանի մ էջ դեռ. հնագոյն դարերուն։ Հնագէտ՛֊ 
ները ոսկերչութեան Լւ ա րծ ա թ ա դո ր ծ ու թ ե ան նմոյշներ երեւան 
բերած են ն ա խ ա ք ր ի ս տ ոն է ա կան հազարամեա կՒ
կէ ս ին պատկանող դամբարաններէն։ Հոռիի՝ Նո[յ Տայազեգի և. 
Ս'արտունիի շրջաններու ն մէջ դամ բա բանն ե ր ու պեղումնե ր ը տ ը֊ 
ւած են հարուստ նիւթեր ոսկերչական արհեստին համ ար ։ // լ ր ա ր֊ 
տական շ րջ ան ին ? ոսկերիչները՝ իրենց արուեստի կիրարկման 
մ էջ զբաղած են ձուլելու՝ դրուագելու , թել քաշելու Լւ հատի֊ 
կաւորելու գործերով։ Ասիկա կը հա ստատե՜ն քՒոփրաք *^ալէի և 
կարմիր, Բլուրի պեղումներուն ժամ ան ակ գտնուած ոսկեայ զար֊ 
գերը,

Միջնադարին՝ միւս արհեստներու կարգինք ոսկերչու֊ 
թիւնն ալ զգալապէս զարգացաւ։ Այդ֊ շրջանին ? հայ արհեստա֊ 
ւորները կ՚աշխատէին պալատներու՝ դղեակներու և. վանքերու 
կհ արհեստանոցներու մէջ և. կը գործադրէին տ Ւր։ ող ի շխ ան ա֊ 
ւո րն ե ր ու Լւ հոգեւո ր ականութ եան ապսպրանքները։

Հայ մատենագիրներու գործերուն և. վիմական արձանա֊ 
գրութ եա նց մէջ կ ան յ ի շատա կու թ իւնն և ր ոսկեայ և. արծաթեայ 
զա ր դե ր ու և. այլ իրերու մասին։ Ոսկերիչները կը պատ րաստէ ին 
ոսկեայ Լւ արծաթեայ ականակուռ, բաժակներ ? ա փսէներ, հա ր֊ 
սան եկան տուփեր՝ դաշոյններու դաստակներ Լւ կանացի նուրբ 
զա ր դեղէնն ե ր ։

Ոսկերչական արհեստին արագ զարգացումը Հայաստանի 
մէջ նպաստած է անոր զանազան Հիւղերու մասնագիտացման։ 
Պ եղումևե ր ու ժամանակ գտնուած իրերը ցոյց կուտան ? ո ր ոս֊ 
կերիչները վարպետ արհեստաւորներ եղած են ձուլելու՝ դրուա֊ 
դե լու ՝ փորագրելու՝ կ ի տ ո լած ան կա ր ման ՝ թել քաշելու Լւ հատի֊ 
կաւո ր ե լու (չ|ւՕ>թ իշ[ւ), ԱԱ1ԼԱ1թ^ Լւ ո/յլ ճ իւղե րու մէջ։ թելի և հա֊ 
տիկաւորելու՝ սաԼԱ1թ/ր և. փ ո ր ա գր ու թ եան մէջ մանաւանդ մըր֊ 
ցակից չեն ուն ե ցած ։

Երկրի ան ընդհատ աւե ր ած ութեան ց Լւ ա րտագաղթև րու 
պատճառով՝ ոսկերչութիւնն ալ՝ ա յ լ արհեստներու կա րդին ? 
զգա լա պէս թուլցած է մօտ երեք դար (</•*/*•—Ժ'Զ * գա ր ե ր ուն} ։ Այ֊ 
նուհետևւ ՝ ժէ՛ գարու Հպական թ ուականն ե ր ո ւն ծայր տուած է 
զարգացման նոր շրջան մը՝ որ շարունակուած է մինչեւ 3‘թ • 
գարու վերջը։
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Հայաստան, միջնադարեան շրջանին ունեցած է ոսկերչա

կան բազմաթիւ, կեդրոններ, ինչպէս Վրսնը , էրզրումը, Տրապի֊ 
զոնը, Խիզանը, Գուինը, Ան ին , իսկ աւելի վերջը <ՒԸ*--Ժ՝թ'. դա֊ 
րերուն' Ախալցխան, Երեւանը, Ղրս ր ա բա ղը 1ւ Ա լե քս ան դ ր ա բո լ ը։

Վրս ր պետ հա յ ոսկե֊- 
բիչնեբ գտնուած են 
բոլոր ժաման ակն ե֊ 
բուն, զո յութ իւն ու- 
նին ն աեւ այսօր զրև- 
թէ բո լո ր հա յկական 
գազ ու թն ե ր ու տէջ, 
կովկաս, Թուրքիա, 
^ալքաններ, եւլն»։

ր

Ժ*Ը*—Ժ*Թ • դարերէն 

մեզի հասած ոսկեայ, 

Լւարծաթեայ բաժակ֊

Արծաթե թաս (փորագրուած) 
նուիրուած Յովն. Թումանեանին

(փոթ ծ Վ. ՊփոՆեսեա1փ) 
ներ ու, թասերու, ափսէներու և տուփերու վր ա յ հայ ոսկերիչ֊ 
նեբր փորագրած են թագաւորներու, իշխաններու, զօրավար֊ 
ներու ե ա յ լ պատմ ական ան ձն աւո ր ութ ե ա նց ղիմ անկարներ։ Ա֊ 
նոնք միաժամանակ նուրբ զարդեր վերցուցա ծ են վ1„ք,„կ ա ն 
քանդակներէ և մանրանկարչութե՜ան մէջ գործածուած զաբդա֊ 
ն կ ա ը ?/ ե ր է ։

քսաներորդ գարու նրկրորգ տասնամԼրաԼլին , պատերազմի 
տարիներուն, Հայաստանի մէջ ոսկերչութիւնն ու արծաթ ագո ր֊ 
ծութ իւն ր չկրցան զարգանալ» րն գհակաուակն փակուեցան մեծ 
թիլով արհեստանոցներ, որովհետեւ ոսկերչութեան զարգացումը 
սերաօրէն կապուած էր ժողովուրդի ապահովութեան ու բարե
կեցիկ կեանքին հետ։ Խաղաղութեան Լւ բնականոն պայմաններու 
վե րահաստատումէն ետք, այգ երկու արհեստներն ալ լա յն չա֊ 
փերով սկսան զարգանալ Հայաստանի մէջ։ Այսօր, Հայաստանի 
ոսկերիչները ոչ միայն ընթացք կուտան անհատական ապսպը֊ 
րաե քներու , այլեւ ոսկեայ և ա ըծաթեայ զարգեղէններ և. այլ 
իրեր կը պատրաստեն շուկայի համար։

Հայ վարպետները, օգտուելով ճարտարապետական բար
ձրաքանդակներու և. մ ան բան կա ր չու թ եան նուրբ գործերէն, իւ֊ 
ր ա ցու ցա ծ են զ ան աղան տեսակի ե՜րկրա՛չափական և գծագրական 
զարդարանքներ և. անոնցմով ստեղծած են ոսկերչական գեղե֊ 
յՒԿ զարդանկարներ։ Ոսկեայ և. արծաթևայ թելերով անոնք հիլ֊ 
սած կամ նուրբ գրչակն ե րով ու փոքրիկ մուրճե րով ա րծա թ եա յ 
և. ոսկեայ տախտակներու վբայ փորագրած են դե զա ր ո ւե ս տ ա կան 
բազմ ատես ա կ պ ա տ կ ե ր ներ ։

Հայաստանի մ է ջ զանազան առիթներով կազմակերպուած
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ցուց ահ անդ. է սն ե ր ու. ■րէջ հայ ոսկերիչները ի յա յա եկան ժողո- 
վուրգի խաղաղ շինարարական Աշխատանքը պատկերացնող բազ
մատեսակ գործերով։ ^'եղա ր ո ւե ս տ ա կան նրբութեամ բ արտա
գրած իր գոր ծեր ուն մէջ ուչագրութիւն գրաւած է Հացագործ- 
եա նի ոսկեայ 1ւ արծաթեայ թելերով հՒ լսած ՕԼԱղբիւր-յոլչար- 
ձանըջտ) 1ւ (էքԱաղաղութեան նալը')՝)^ որոնց վրայ փորագրուած են 
նաեւ հայ ճարտարապետութեան մէջ կիրարկուած նուրբ զար- 
գան կարնե ր։

Հայաստանի ոսկերիչ վարպետներէն մէկն է նաեւ *]• 'իիո- 
նեսեանը։ Փո բ >ս զ- ր ական նուրբ աչիյատան՚ը է արծաթեայ այն 
թասը, որուն վրայ ան կերտած է բանաստեղծ (ֆովհաննէս @*ու- 
մանեանի գիմ անկարն ու մէկ գրուտդ' & Մ ի կաթիլ մեղր՛)) բա-

Աւյթիւր-յուշարձան արծաթեայ թելերու) նիւսուած
(փոթծ Վ. Հւսցւս€|-ործես/ն|ւ}

ն աս տեղծ ո ւ թ են էն ։ /] • Աբո ,լւ. ա ն/, յոբելեան ին աո. թի, հա յ ոսկե֊ 
թիկները ա բծաթ ե՜ա յ թելերով հիւսած են անոր գիմ անկարը։ 
Նո յն ձև լ. ով հիւսած ևն ն աեւ գ ի մ ան կա ր ր ականաւո ր րւուս է1՜[էորԼ 
Պ*ոգոլի * անոր մահոլան հարիւրամեակին արւթիւ։

քՀազմաթիւ են ոսկերչական արուեստին վերաբերեալ այն 
գործերը^ որոներ պատրաստուած են վերջին երկու տասնամեակ- 
ներու ընթացքին ր ինչ որ կը հաստատէ , թէ բնականոն զար
գացման ճամբաներ ուն վրայ կր գտնուի ոսկերչութիւնն ու ար
ծաթագործութիւնը Հայաստանի մէջ^ այսօր։
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1Ս.ՅԱՍՏԱՆԻ ԾԻԱխՈՏՆԵՐԸ

Այդեկա-թքբ
Արարատեան նովտին մեջ

«Տրապիզոն^, ^(հՍս,մսոնզ և հՕա֊ 
տ ր ո լիստ~)՜) տեսակները։ 'ք^անակի 
տեսակէտով ամենամ եծ բե ր էըը 
կը ստա ցու ի հՏր ապիղոն^ և Հ(.Օս*' 
տրոլիստ» տեսակներէն։ Եսկ 
րարձր որակով 1ւ հոտաւէտու֊ 
թեամբ մեծապէ ս յարգի է ((^ամ֊ 
սոն% տեսակը, որ կը մշակու ի 
Իջե ւա նք,,Շս.մշ ագ ինի ? Ղ,էԱփանի ? 

ԱղՒԳԲհ11ո1ԼՒ » Աշտարակի , Կո. 
տայքի ՀէյՈքւ Բայաղ/,դ ի Աիսիա- 
նի և. թալին ի շրխսննե րուն մէչ, 
(հՍ ա մ սոնքով պատ բաս տուած սի
կար է թն եր ը յ ի ր են ց բա րձր որա֊ 
կով) լայն ըն գուն ե լու թ իւն գը֊ 
տած են ամ բողջ հ) • Արիութեան

մէջ։
Ա'շս/կուած ընդհանուր տա֊

Հևրջին ըան ի մ ը տաս֊ 
նամեակներու ըն թ ա ց ք ին ? ծ ը֊ 
խախոտագո րծութ իւն ը մեծ
թափ ստացած է Հայաստանի 
մ է ջ։ Արտագրութիւնը ոչ մՒ֊ 
այն արւատ է բանակով , այլեւ 
արտագրուած ծ խ ա խ ո տ ը ? մա֊ 
ն աւանդ (հԱամսոնյ> տեսակը ՝ ու֊ 
նի բարձր որակ 1ւ կրնայ մր ց ի լ 
ա շխ ա ր հ ի լաւագոյն ծխախոտ֊ 
ներուն հետ ։

Պարզ է որ Հայաստանի հո֊ 
ղը շատ յաբմաբ է ծխախոտի 
մ շակութեան համար։ Այգ մը֊ 
շա կո ւթ ե ա մբ ? 1936^, Հա յաս֊
տանի 11 շրջաններուն մ էջ կը 
զբաղէ ին 120 կո լտնտե սութ իւն֊ 
ներ* այժմ անոնց թիլը հասած

է 320^
Կը մշակուին ծխախոտի

Հանքային ջուրի աղթիւր 
Զանգեզուրի մեջ
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Ծխախոտի թերքանաւաքը իջեւանի շրջանին մեջ 
րածութ իւնն է այժմ սււհլյւ ,ըան 1 1.200 հէքթ^ք, 1946^ 8000 հէք֊
թւսրին փոխարէն։ ((Տրուպ իզոն՚Տ տեսակի մէկ հէքխ՚՚՚րի ցանքէն 
կը ստացու-ի 70—80 փութ բեբ ք , ի սկ <էՍամսոն ի մէկ հէքթտ- 
ր էն՝ 50 — 60 փ ու թ (մէկ փութը 16 քի լոկրամ է}։

Պետութիւնը^ իւրա քանջիւր կո լտնտեսութ և ան բեբք^ը դնե
լէ զատ * յա^ողադո յնն ե րուն կուտայ նաեւ դրամ ական պարգեւ
ներ , ինջպէս նաեւ արտօնեալ գներով հացահատիկդ չաքար 1ւ այլ 
ա րգ իւնա բե րական ապրանքներ։

ք)’ իյաիյ ոտագո րծ ութ եան հիման վրայ զարգացած է նաեւ 
սիկարէթ ի ա ր գիւնա բե ր ութ իւն ը ։ փոյութ իւն ունին ծիյաիյոտ ը 
(հիյմ որող՚ֆ Հ՜որս զ ո ր ծ ա ր անն ե ր 1ւ ս Ւկ արէթի պատրաստութեան 
մեծ գործարւսն մր^ որուն արտագրած սիկարէթները սպարւմ ան 
լայն շուկայ ունին է] • Լիութեան բազմաթիւ շրջաններուն մէջ։

Բամսլակաքաղ Արտաշատի շրջանին մեջ 
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2.ԱՅՍ.ՍՏԱՆԻ ՆԱխԱՐԱՐԱՑ ԻՈՐ1ՈԻՐԴԸ
Ապրիլ 6ին, Հայաստանի Գերագոյն Խորհուրդի (Երեսփ. ժ֊ո- 

ղով) նի ստին մեջ վաւերացուեցաւ Նախարարաց Խորհուրդի (Հայ
կական II. Ս. Ռ. Կառավարութեան Մինիստրների Սովետի) նոր կազ
մը, որ հետեւեայն ե.— Անտոն Բ'՛չ ին և ան' վարչապետ եւ արտաքին 
գործերու նախագահ. Աուրէն Մ ո վս ի ս ե ան' փոխ-վարչապետ (Ա).

գՒԿ 1-ւսլթեսւն' վւոխ-վարչապետ (Ս) • Բարսբէկ Մարտիրոս
է՛ ան' փոխ-վարչապետ (Ս). Բախչի "հևրսէսևան' նախարար անտա
ռային արդիւնաթերութեան. իհսլէն Զարչևան' առեւտուրի. Արմենտկ 
Խ ր իմեան' առողջապահութեան. Աղա բա բով' աւտոմոթիլային փո
խադրութեանց եւ խհուդային ճանապարհներու. Աղասի Կարապետ֊ 
հան' արդարութեան. Ա-ուբէն Աբրահամեան' գիւդատնտեսութեան. 
Վարղան Պօղոսով' լայն սպառման արդիւնաթերութեան ապրանք
ներու. Շաւարշ Ա իմոնհան' լուսաւորութեան (կրթական)*. Բ՛ադէ ո ս 
Մինասեան' կապի. 'ե"լն իկ Թուխ ի կե ան' համայնական տնտեսու
թեան*. Անդրանիկ Լհահինեան' մշակոյթի. 'Լարաղգատ 'Լազարետն'
մսեղենի եւ կաթնեղենի արդիւնաթերութեան. Պեոտր Պիսկուհով 
{Ա ուսյ* ներքին գործերու» Ա'ա/ք իկոն 3 ովհանն է ս ևան' շինանիւթերու 
արդիւնաթերութեան. Արամ Փ ի ր ուզևան' պարենային ապրանքներու 
արդիւնաթերութեան. Արտաւազգ Բուն իագեան' պետական վերա
հսկողութեան. Գրիգոր Բաղրամևան' ջրային տնտեսութեան*. ՛Լու֊ 
կաս Աադոյեան' ընկերային ապահովութեան*. Բվան Աոչինսկիյ 
([Ււււււ]' տեղական արդիւնաթերութեան*. Մնացական Ա ա ր ուխտն հան' 
քաղաքային եւ գիւղական շինարարութեան. Լարիսա Ա տեւիանեան' 
ելմտական:

Պլանային յանձնաժոդովի նախագահ' Լեւոն էյաչատուրևան ։ 
Նախարարաց Խորհուրդին կից պետական անվտանգութեան (Չեկա, 
էնքավետե կամ էնվետե) կոմիտեի նախագահ' Գէորգիյ Բտգամեան ց ։

Նախարարութեանց մեկ մասը եւ կարեւորները միութենա- 
կան-ռեսպութւիկական են եւ փոքր մեկ մասը—հինգը միայն— ռես- 
պութլիկական, այսինքն իրական Հայաստանեան նախարարութիւններ: 
Ցանկին մեջ աստղանիշ կրողները այս վերջիններեն են: Միութե- 
նական-ռեսպութլիկական նախարարները ենթակայ են թե' Հայաս
տանի Նախարարաց Խորհուրդին եւ թե' Խ. Միութեան համապատաս
խան միութենական-ռեսպութլիկական նախարարութեանց: Հայաս
տանի Նախարարաց Խորհուրդն ալ ենթակայ ե համամիութենական 
Նախարարաց Խորհուրդին:

ՈԻՐԱՐՏՈՒԻ ՇՐՋԱՆԷՆ ԳԻՆԻԻ Ա՛ ԵՆ' ԿԱՐԱՍՆԵՐ.- Կարմ-իր Բը
լուրի ւԼրայ կատարուաե՜ սլեւլուՕներու ընիՒաւյրին ե՜րեւան հանուաե կ Ուրար- 

տուի բ-ե՜րղ֊ը, որու ջէնյչերու ւԲ թ՜էրրանոցնե՜րուն գ֊ետնին տակ, գ.տնո ւաե՜
են ւՐեեր կա րասներ՝. Ասոնց կողերուն ւԼրայ ւրտնուաե՜ սե՜պագ.իր կամ* պա տ կ հ՜ ր ա_ 

գ֊իր ա րձանագ.րութ՜եանց հաւՐաձայն, կարասնե՜րը կ սուն են ե՜ւլե՜ր քարւորդ. ւՐի- 

լիոն էիտր գ.ինի՝.
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ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ

Անցեալ Փ ետ [* ուա ր քէն լրա- 
լյւսւ նշանաւոր նկարիդ [)ար- 
տիրոս Աարեան ծննգեան
75 ֊ամեակը։ Այս արւթիւ Երե
ւանի մէջ կատարուեցաւ յոբե- 
չինական տօնակատարութիւնդ 
ն ա խ ագա հու թ եամ բ մշակոյթի
նախաբար Ան գր ան ի կ Հյա՚է ին- 
եա ն/Կ որուն ներածական խօս
քէն Հծրջդ յոբելեարի կեան
քին ու վաստակին մաս ին խօ- 
սեցաւ Ա*» ^Աաբսամեան։ Աղջոյնի 
խօսքեր Ը[* է*1* բազմաթիւ ու- 
Ը իշխեր։ ի» վերջոյ խօսեցաւ 
յո բե լեա ր ը ? շն ո րհա կա լո ւ թ ե ան 
ա բ տա յա յտ ու թ ի ւնն ե ր ո վ ։ Յոբե֊

չինական այս հ ան գ ի ս ո ւ թ ե ան ց արւթ իւ էք բ ելան ի պա տ կե ր ա ս ր ահ ին 
մէջ բա ց ուե ցաւ վարպետի ստեղծագործութեանց ն կա ր ահան գէս ը։

Մարտիրոս Աարեան ծնած է 1880ին դՆո ր Նախ իջեւան ի մէջ՝ 
հողագո րծ ընտան ի քէ ։ Աւարտած է Մ ո ս կոււս յ ի Փեղա բ ուեոտ Ւյ 
Վրսրժարանը 1903ին ։ ԱյՏ^1ա^ է ան Եգիպտոս , Երան եւ Պոէիս^ 
նիւթեր հաւաքելով իր ստեղծագործութեանց համար։ Անուտ նի 
նկարիշր այսօր ալ թարմ է իր գոբծերուն մէջ^ ինջպէս էր երի֊ 
տ ա ս ա ր գո ւ թ ե ան չր ջան ին։

Փետրուարին Ար ելան ի 1ւ հայրենիքի ա յ լ վա յ- 
րերուն մէջ տօնուեցաւ ժողովրգական դերասան Ղ^աւիթ Ս'ալեու
նի ծննգեան §{}ամեակն ու բեմական գո րծ ո ւն է ո ւ թ ե ան ‘ձՕ՚՚՚մ֊ 
ևակը։ Հայկական թատրոնի 1ւ շա րժան կա րՒ ժամ ան ա կա կ ի ց կա
բելս րագո յն գէմքերէն է Դալիթ Ա ա լե ան ք որ իր բեղուն գոբ- 
ծունէութեան 30 տարիներու ընթացքին անձնաւո րած է բազմա
թիւ֊ կերպարներդ հարազատ ին քն ատպութ եամ բ մր։ կարեւոր 

գերերով բեմ եկա ծ է ՇէյքսփՒւ՚է՚, 5ՒււէրՒ> Մ՚՚լիէւ՚Ւ, Ւպ-էնի, 
թ-ոլսթոյի^ Օսթրովսքիի, Զեխովի, կ ո ր ,յ։ ի ի և այ լ դասական հե
ղին ակներու թ ատ ե բ ա խ աղե ր ուն մէջ։ *1,մանապէս , ^*ս՚յ դասա
կաններէն կ-' Սունդուկեանի , Շիրվանզադէի և 'ե՛՛՛ր Գոսի թա
տեր ա խ աղե ր ուե մէջ , ինքնուրոյն ստեղծագործութեամբ կերտած
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է Ւր անձն աւո ր ած տ իպե ր ը թ]ա- 
կուլ, 0 թ ա ր եան ՝ ք}*ուս տամ , Մի֊ 
•Բ“,յէլ,1՚։-ս>յլն)։ Հայկական չար֊ 
ժանկարի մէջ ալ ի յայտ եկած 
է մ ի ե ւն ո յն յա^ողութեամ բ և. 
խաղացած է ((ՊծպՕՋ , (Լ^անգ1է~՛ 
զուր)) յ Վեռնային Արշաւ)), 

«Գ աւ իթ Բէկ^> ւ եւ. ա յ լ ժապա
ւէններու մ էջ ։ 1'սկ անցեալ տա- 
րՒ մասնակցեցաւ նաեւ (([Ուր
ուականները հերւան ում են լեո.— 
ներից)) նոր ժապաւէն ի բեմա- 
գր ու թ եան ,Ա ա թ ուն ց ի դերով և 
գե րասանապետ լԼահր ամ Փա-~ 
ւիաղեանի գործակցութեամբ ։
‘իաւիթ Ա* ա լեան ստացած է Ըո- 
թալինեան զոյգ մրցանակներ, 
ի գնահատութիւն իր բեմական 
և. հանրային գո րծ ուն է ու թ եան ։ ԴԱԻԻԹ ՄԱԼԵԱՆ

[քարտ Զձին էքրեւանի մէջ 
տօնուեցաւ Ա*Թ • գար ու ակա
նաւոր վիպասան Ա՝ուրացանի 
ծննդեան հարիւրամեակը, նա-
յ առաջութ եո Հ՚"յա ւ ա ս տ ա

համայնավար կուսակալութեան 
ընգհ • քարտուղար՝ Հ^Ա* ա րգա ր - 
եա նի, Աւե տիս ՜իսահակեանի, 
րիերենիկ րիեմիրճե ա "“ի, Ս տե-
վւան ՀՀօրեանի, ^։ս չեայ ՝Ոո- 
չւ/ւրի , Ա ի լվա կապուտ իկեա նի, 
եւայլհ։ '}• < կժ/մ իրճեանի նե

րածական խօս քէն վերջ, վի֊ 
պասանի կևանյըին ու գո րծ ին 
մ՝ա ս ին խօսեցաւ բանաս ի ցա

կան գ իտ ու թ եան ց թեկնածու

Վ» Պ էս ր տ ի զուն ի ։ Այնուհետեւ 
կա րգա ցուեցաւ Հայաստան ի կա ռավա ր ու թ եան որոշում ը, {կու
րացան ի յիշատակը յաւերժացնելու մասին։ Այո որոշումով, Աև- 
‘-“'նի շր$_ անի Հկովագիւղին մէջ {նախկին Ոիբուխլու) պիտի բար-
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ձրացուի Ա'ռ ւ ր ա ցան ի կիսանդրին։ Մինչեւ. 1958 պիտի վեր֊ 
ջանայ վի պաս ան ի երկերու լիակատա ր ժողոված ու ին Հրատարա

կութիւնը։ /» սկ 1956/ր^/ պիտի հր ատա ր ակուի հեղին ա ԿՒ դո ր ծե- 
ր էն հատոր մ ը ռուս ե ր էն ո վ։ Էքւ վերջապէս Երե լան ի միջնա
կարգ ղպրոցնե րէն մէկը' պիտի կոջուի Մուրա ցան ի անունով։

Մ ուրացան (Գրէպ- ո I՛ Տէր & ովհանն է ս եան^ ծնած է կուշիդ 
1855/^* Հեղինակած է բազմաթիւ վէպեր և. վիպակներ որոնել, 
երբեք ջեն կորսնցուցած ի ր են ց թարմութիւնը և. միշտ կը 
կարդացուին հե տ ա ,ըր ը ր ո ւթ ե ա մբ ։ Ասոնց մ էջ ամէնէն նշանա

ւորներն են Դեորգ Մարզպետունի, Անդրեաս Երեց, Նոյի ագռաւը, 
Խորհրդաւոր լքիանձնունին , Իմ կաթոլիկ նարսնացուն, Առաքեալը, 
եւայլն։ Այս պտտմուածվ>ի թատերավայրն է Զիբուիյ—.

լու էէի1՜րԼ11ւ ոէ՜[>) յա յ տ^է ° [' է^1 ,էյյլյ նկատումովդ պիտի բարձրաց
ուի Մ ու ր ա ցան ի կիսանդրին։

Երե ւանեան ձայնասփիւռի և թ երթերու համաձայն ՝ արտա^ 
կարգ պատ րտստութ իւննե ր կր տեսնուէին անցեալ ամառ տօ
նելու համար քղաջատուր Աբովեան ի ծննդեան ]Հ)[]ամ եակը։ Տօ
նակատարութիւնը տեղի պիտի ունենար անցեալ Հո կտ եմ բե ր-*ԼյՈ֊ 

յեմբևր ին։

Ա- ԻՍ1Ա0ւԿԵԱՆԻ ^ԵՐԿԵՐԻ ԺՈՊՈՎԱԾՈհ^Ն
Հայաստանի Պետհրատ ը^ 1950/^ ձեռնարկած էր մեծա

նուն բանաստեղծ Աւետիս Եսահակեան ի երկերուն ամբողջական 
հրատարակութեանդ ջո ր ս հատո րն ե րով։ Հրատարակութիւնը ա- 
լա բ տ ե ցաւ անց ես» լ տարի և կը պարունակէ բանաստեղծին բո
լոր նշանաւոր գործերը— բան ա ստ եղծ ութ իւնն եր ը , պ ոէւքևերը ,

<*• լեգենդներըդ բուշլատները՝ առակները՝ յուշերը՝ յօդուածները՝
արձակ և. հ րապա բագը ա կան երկերը և. թ ա ր գման ո ւ թ իւնն ե ր ը ։

Ա» հատորին մ էջ զետեղուա ծ են վերջին յիսն ամհակ ի առ- 
թ իւ դրած բե ր թ ո լածն ե ր ը , ասոնց կարգին անշուշտ և. ՕԼսովե- 
տա կան հա յ բ են ի բ ինի) ու անոր վարիչներուն ձօնուածներ ը՝ ո- 
րոնց շն ո րհ իւ արժանացած էր ան հԱ տ ա լին և ան մրցանակի լա
ուրեատի) ի [պսակաւորի') կոչման։

Բ* հատորը կը պարունակէ պոէւ/ներ ը (ԱթՈԼ Լալա Մանարի, 
Սասւքայ Մներ), լեգենդներն ու բալլատնե ր բ (Երիցկնայ աղթիւ- 
րը, էեյլի եւ Մեջլոււք, Յաւերժական սեր, Ասպետի սերը, եւայլն}՝ 
ինջպէ ս նաեւ առակն ե ր ը։ Ասոնց հետ նաեւ թա ըգման ութ իւն- 
նե բ ը։

7* • հատորին մ էջ առնուած են արձակ երկերը՝— պատ֊ 
մուածբները՝ արձակ պոէՏքևերը՝ արձակ լեգենդները և. ,1րոյր*’
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ն և ր ը արձակ հէքեաթներն ու աոս։կները ինջպէս նաեւ (էք)ւս֊
տա կարօ)) անտիպ վէպէն հատուածներ։

Հ/» . հատորը կ* ա մ բո ղՊ ան ա յ գր ական - հրապա ր ակագր ական 
նիւթերով և յ ո ւշագ ր ո ւթ իւնն ե ր ո վ' զանազան ականաւոր Հայե
րու. մ աս էն,

Բոլոր հատորներու, մ էջ նիւթերր դասաւորուած են ժա
մանակագրական կարգով։ կիրքերը ունին չքեղ կազմ Լւ տպուած 
են ընտիր թուղթ ի վրայ։

(Ժողովածուն ս տա ցուած ջէ տակաւին արտասահմանի մէ^է։ 
■^ա^եկան պիտի Ըէէ,յէ թ հաստատել^ թէ ի թ երբեմնի ընկերներուն 
մ աս կամ անոնց յ ի շա տակին հեղինակին ստորագրած զանազան 
փերթուածներն ու արձակներն ալ տեղ գտա^ծ են արդեօք այրժ
հատոր ներ ու ն մէջ...

ՆՈՐ ԴԻՐՔԵՐ
Հայաստանի Պե՜տական Հրատա րակջական ը(Պ ետհրատ} անցեալ տա րե շ րթ ա„ 

նին հրատարակեց ի (Րիջի այլոց հետեւեալ նոր դիրքերը.—

Ա. Արաքսմ՚անեանի (( Ադատութիւնն աքսորական» փէպը^ Ս" Դ-ՒըԶ’ 

Է39 էջ, Միքայէլ նալպանդեանի կեանքէն՝. Ռոսբէն Զարեանի ((Աբովեանի 

կեանքը», հաւՐարւօտ ակնարկ, 136 էջ՝. ^ւսրիէ՜ւո Պիյրր ՍԹօո։»^ (('Բերւի թ*ուՐասի 

տնակը» վ_էպ, 569 էջ, Հըս,ջ Պ ու՚ճ իքանեան ի թ՜ արդւՐ անութեաւՐ բ (բնա գ-ըէն)՝. 

֊Չեխ դրոդ Ալոա I1 ր աս եկէ ((Չեխական հինաւուրց դրոյցներ» ը 211 էջ, լԼ. Ա- 

րաւՐեանի թա րդւՐանութեաւՐ բ [րւուսերէնէ}՝. Ա. Անացականեանի ((Հայկական 

.դա րդա րուեստ» ըէ 659 էջ, 1156 նկարներովդ ւՐեծ ւՐասուէ հայկ. ւՐ ի ջնա դա րեան 

նկարչ ութ՜ենէն եւ այլ ժ՜ոդովուրդներու դարդարուեստներէն՝. Աշուո Շայրոնի 
((ժիշ_ե բային ծ իա ծան» վէպը, 290 էջ, Բ. ապադրութիւն։ Վաղարշակ նորենցի 
((ժիրք քնար՛ս կան» ը, բանաստեդծութեանց ժողովածու, 302 էջ՝. Հայրենադարձ 
(պուլկարահայ) Հր անդ. Հրահանի «ԻւՐ կեանքի վէպը», վ_է՚պակ> թ՜ուրք Սուլ

թ՜անի բռնակալութեան տակ ապրոդ Հայերու կեանքէն 1901 էն 1915 թուա

կանը, 263 էջ՝. Վրացական սյաւուքոսաձքներ' ւէրացի նշանաւոր դրողներէ, Յձ-1 
էջ, Հ. Ադուլե ա նի թարդւՐանութեաւՐբ (բնադրէն}՝. Սու|եւոաք)այ ււյոկ՜աների եր
դեր' Ս արւՐենի բանաստեդծութեանց վրայ հայ ե րաժշտա դէտնե րու կոդւՐԷ յօ

րինուած 11 երդերու փունջ ւՐը, ձայնադրութիւններով, 92 էջ՝. ֆ. ֆեւքիր՚ճեանի 
՛ (( վարդանանք» սլատւՐավէպը, 710 էջ, Գ՝ տպադրութիւն՝. Վաք} րաւք Ալադանի 
'((Բանաստեղծի սիրտը», քերթուածներու ժողովածու, 336 էջ՝. Ադահեի ի «Շի- 

րակ» վէպը, 22^ էջ՝ ֆոսրդէն Աաքյարիի ((Երկերը» , քերթուածներու ժողովա

ծու, 512 էջ՝. Հմայեակ Սիրասի ((նախօրեակին» վէպը 490 էջ՝. ֆարեդին Բեսի 
((Նովելներ» ը, պատռուածքներու ժողոված ու ,384- Արմ՛են Արմ՛ ենեանի ((Վյսթ- 

սուն տարի հայ բեմ1 ի վրայ», յա-2_երէ պատկերազարդ, 332 էջ՝. Հայրենադարձ 

ֆրիդոր *ՅԷ՜շիշեանի ((Պ ատւՐ ուած քնե՜ր» ը, 216 էջ՝. Ա. Ս. Պոսշկինի հնդհատոր 
«Երկեր*ու Ա. հատորը, տասնեակ ւՐը հայ դրողներու թա րդւՐանութեաւՐ բ (բը֊ 

նա դրէն'), 482 էջ՝. Չինացի դրոդ ֆօ-Մօ-Աոյի ((Ընտիր երկեր»ը, քեր թուածներ, 

պատւՐ ուածքներ, եւայլն, 423 էջ՝. Յակոբ Պ VII ր ոն ե ան ի ((Ընտիր ե րկեր» ու Ա. եւ 

Բ. հատորները,574 եւ644 էջ՝. Միքայէլ ՅարոսԹխնեանի (( Լեււն աղբիւ ր» ը, քերթ

ուածներու ժողովածու, 158 էջ՝. Յով§աննէս I՛Րա411 ^Հատընտիր» ը, քերթուած

ներու ժողովածու, 376 էջ՝. Դրիդոր Զօ1)րաս(|ւ *Նովելներ»ը՝. Սոդոմոն Տարօնցիի 
Հ( Բ անաստեղծ ութ իւննե ր» ը, 460 էջ՝. Յ^կոբ Արամ՛եանի Հնեղոսի հովտոււՐ» վէ

պը, 438 էջ՝.
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Զ. Մ ԱՍ.

ԵԴՒՊՏՈՍ եհ ՒՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ԼՆԱԳՈՅՆ ԴԱՐԵՐԷՆ ՄԻՆԶԵՒ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

ՓԱՐԱՒՈՆՆԵՐ, ԽԱԼԻՖԱՆԵՐ, ԱՐՔԱՆԵՐ

Եհ ԱՅԼ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ԴԷՄՔԵՐ

ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ Տ Ի Ր Ա «1 Ե Տ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ն Ե Ր

ԱՐՇԱՒԱՆՔՆԵՐ, ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐ ԵՒ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ

ՔԱՂԱՔՆԵՐ ԵՒ 8 Ի Շ Ա Տ Ա Կ Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր

ՆԿԱՐՆԵՐՈՎ. ԵՒ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՒՒՆՆԵՐՈՎ
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_j çj 7^։iI sijjji։ jj-Jj

ՆՈՐԻՆ ՛ԼԱ ԵՄ ՈՒՌԻԻՆ ԳՆԳԱՊՈՏ ԿԱՄԱԼ ԱՊՏԷԼ ՆԱՍԸՐ
^■աՀ/ճա"/^՜ա Եգ.[ւպտոսի Հանրա պե՛տ ու. [(Ւե՛ան
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Ա111111111111111111111111111111!111111111111111111111111111111!1111!!11111!1111 ա1111111111111!1ր ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԵԳԻՊՏՈՍ
2.ՆԱԴՈՅՆ ԺԱԱԱՆԱԿՆԵՐԷՆ Ս՜հՆՋԵՒ ԱՅՍՕՐ

ՓԱՐԱՒՈՆՆԵՐՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԸ

քՀազմահազա րամ ևայ պատմութիւն և քաղաքակրթութիւն 
-ունեցող երկիր է Եգիպտոս։

Նա իյա պատմական շր ջան ի Եղիպտոս ը կը կառավարուէր նախ 
աս տուածն ե ր ու , յետոյ կի սա ստուածնե րու և. ապա ((Հերոսների 
կոչուող գերբնական էակներու կողմ է։ ^ամանակի րն թ ա ց քին * 
ցեղախում բերու բաժնուած ժողովուրդը տարածուեցալ ‘Լևղոսի 
հովիտի երկայնքին և. Տ է լթ ա յ ի ճահճ ա յիե շրջտնին մէջ և հոն 
ստեզծուևցան երկու, թ ագաւո ր ութ իլններ , Հիլս ի ս ա յ ին ը խԼար ի 
Եգիպտոս} և. Հա ր աւա յ ին ր (ւԼև ր ի Եգիպտոս}։ Գարերու. ընթաց֊ 

անվերջանալի կռիւներ մղեցին այս երկու թաղալորու- 
թիւնները և. ի վերջոյ, ք* ա» 3400 թուական ին ? Հարաւայինը 
յաղթևց Հ իւս ի ս ա յ ին ին և երկուքին միացումով, միայն
մէկ թագաւո ր' Մէնէս ը՝ որ Ս' էմֆ իս ը շինեց և հիմնեց առաջին ը 
երեսուն արքայատոհմերէն , որոնք կառավարեցին Եգիպտոսը։ 
Մ էմֆ իս ի Յրղ ա ր քա յատոհմ ով կը սկս ի հին կայսրութիւնը (2980— 
2475), որուն թագաւո րնե ր ը շինել տուին Կիզէի, Ապուզի ր ի և.
Ոաքքարայի բուրգերը։

Արքայատոհմերէն (յրգէն մինչեւ 10րգը, Եգիպտոս ունե
ցաւ շատ բարգաւաճ վիճակ մը, այնպէս որ 11 ր գ արքայատոհ
մը^ 2000 թուականնե ր ուն հիմնեց կայսրութ իւն մը, որ գոյա- 
տեւեց գարերով։ Շատ զօրաւոր էին Ն2րգ արքայատոհմ ի փա֊ 
րաւոննեբը, որոնք ընգա րձակեց ին Երկիրը մինչեւ Նեղոսի ա֊ 
կունքը (2000—1788)* Աաջորգ արքայատոհմ ի փ ա ր տլոնն ե ր ը սա֊ 
կայն տկարացան ներքին պառակտումներու պատճառով և. ՃԼքգ 
արքայատոհմի շրջանին, Ասիայէն արշաւողներ գրաւեցին Նե
ղոսի Հովիտը և իշխեցին այնտեղ մինչեւ 17 ր գ արքայատոհմ ր։ 
Փարաւոն Ահմոսիս, ի վերջոյ, 1600 թուականներուն քշեց Ա- 
սիացիները Ե գի պտ ո ս էն ։

18րգ ա ր քա յատոհմ ի փա ր աւոնն ե ր ը վերա շինեցին աւեր֊ 
ուած շրջաններ ը և ստեղծեցին կարգապահ բանակ մը։ Ր՚ութմո- 
սիս Գ- (1501 —1447), որ Եգիպտոս ի մ եծաղո յն արքաներէն մէկը 
եղաւ, ա ր չալեց Աս իա և Եփրտտէն անգին ան ցն և լով, հիմնեց ըն
դարձակ կայսրութիւն մը, որ գար մը տեւեց։ Փարաւոն Ամև֊ 
նոֆիս Գ' յ կրօնական պառակտում ի մը հետեւանքով լքեց Աե- 

Բէն (1հ6ե6տ) և հիմնեց նոր մա յ ր ա քաղաք մ ը էլ Ամա րն ա յի մէջ
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(1375—1358)» ծ- իր հակառակորդի Ամ լք ոն աստուծոյն հակադրեց- 
Ագոն աստուած ը, որ արեւի սկաւառակին մարմնացումն էր։ 
^_որդը Թութ ան խ ամոն , սակա յն, ուրա ցաւ Ատոնր և. Թերէ վե
րադառնալով իրեն իբրեւ աստուած դաւանեց ն ո ը էն Ամ մ ոն րէ

Այս ՀՒԹ իթներ ը գրաւած էին Ասիոյ բոլոր ե-
գի պա ական շրջանները։ Անոնց դէպի հարաւ յառաջխաղա ցում ը 
զսպեցին 19րգ արքայատոհմ ի առաջին փարաւոններէն Աամսէս 
Ա* և. Աեդի Ա*։ Այնուհետեւ , սակայն, նորակազմ լիբիական թա
գաւորութեան և (Հունաստանի ու Փո,րր Ասիոյ ժողովուրդներու, 
շարժումներուն հետեւանքով քայքայուեցաւ եդիպտական զօրու
թիւնը։ 20րդ արքայատոհմի վերջին քք»ամ ս է սն եր ը , </■/*• գարուն
վծրջերը գահազուրկ հռչակուեցան Ամ մ ոն աստուծոյ քրմապետ- 
ներ ուն և Տէլթ ա յՒ աւատապետնե ր ուն կողմ է ։ Ատկէ վե ր ջ Եգիպ
տոս բաժնուեցաւ երկու պետութեանց , — Թեբէի իշխանապետու
թիւնը Եթովպիոյ հետ ? Հրիհոր ք ր մա պե տ - ա բ քա յ ի տիրապետու
թեամբ 1ւ Հիւսիսային պետութիւնը՛ 21 բ գ արքայատոհմի փարա
ւոններու զինուորական իշխանութեան տակ։ Այս արքայատոհմը 
տապալեցաւ էիբիտցի Շ է շոն ք ի յարձակումով։ Հյէշոնք գրաւեց 
նաեւ է ր ուս աղէ մը 927 ին ։

Իրմէ վերջ, 22րդ և. 2Տրգ արքա յատոհմ ե րու թ ա դա լ ո րն ե- 
ԸԸ ա ԼՈ1Լ 1^Լռւ-խ ելլել աւատապետնե ր ու հետ, Եգիպտոս, Ը*
գարուն, բաժնուեցաւ քսանէ աւելի ի շխ ան ա պե տ ո ւթ ե ան ց ։ Մին- 
չեւ 2()րդ արքայատոհմը, նափաթացի, սայիտցի և. եթովպացի 
փարաւոններ իրարու ձեռքէ խլեցին ի շխան ու թ իւն ը։ Ե թ ովպա- 
կան 2()րգ արքայատոհմի թագաւորնե՜րն ալ, կէս գա ր կռուելէ 
վերջ Ասորեստանի դէմ , ենթարկուեցան անոր լուծ ին ։ ՓԱամ- 
մեթիք Ա. յաջողեցտլ վտարել Ասորիները և հիւքեեց 26/։։/ ար- 
քայտտոհմը , որուն թագաւորները, Յոյներու օգնութ եամբ այն- 
բան զօրացան, որ անոնցմէ ՜1յէիւաօ Բ- արշաւեց և վերագրա֊ 
լեց Եփրատի շրջանը (608 — 604), բա յ ց ի վերջոյ պարտուե ցաւ 
‘Լ,ա բո ւղո դոն ո ս ո ր էն ։

Այս անգամ մէջտեղ ելան Պարսիկները և. 525 թ ուական ին 
գրաւեցին Փսամմեթիք Գ • ի թագաւո րութ իւն ը և իրենց թեւար
կութեան տակ հիմնեցին պարսկական 27 ր դ արքայատոհմը, ո- 
բուն պետը Փամպիղ գործեց անլուր վա յ ր ա զ ու թ իւնն և ր ։ Տ իւ֊ 
րոս Ա. փորձեց սիրաշահիլ Եգիպտացիները, բայց ի զուր, ո- 
րովհետեւ 4:0 4: ին, Արտաքսերքսէս Բ-ի օրով, Ամերթէ յաջողհցալ 
վտարել Պարսիկները։ Այնուհետեւ 60 տարուան ր նթացքին իրա

րու յաջորղևցին 28րզ֊, 29 ր ք- 1ւ ՅՕրդ ա ր քա յատոհմ ե ր ը։ Պար
սից Արտաքսերքսէս Գ- թագաւորը յաջողեցալ վեբագրաւել Ե- 
գիպտոսը 342/^', նէվէթանէպօ Բ- վերջին ւի ա ր աւոն ը պտ ր տ ու —
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թեան մատնելով) բայց հազիւ կրցաւ 10 տարի դիմանալ։ Այս 
ան գամ Աղերս ան գր Մ ակհւ^ււնաւյ քւն արշաւեց Եգիպտոս ե. ւԼտա<— 
րևլով Պարսիկները, գրաւեց զայն 332^4»։
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ՅՈՒՆԱԿԱՆ, ՀՈ-ՈՄԷԱԿԱՆ ԵՒ ԲԻՒԶԱՆԳԱԿԱՆ 

ՏՒՐԱՊԵՏՈՒԹՒՒՆՆԵՐԸ

Մեծն Աղեվյլսանդր^ պարսկական լուծէն ձանձրացած էգքյպ֊ 
տարիներու կողմ է ընգունուեցաւ իբրեւ ազատարար եւ իբրեւ 
«Ամմոն աստուծոյ զաւակ՛)՛) , այսինյըն փարաւոններու յաջորդ.։ 
Աղեյըսանգրի մ ահէն ետվ) Փթոլեմէ։ Այո շր ջան ին Եգիպ
տոս զօրացաւ , բայց շատ չանցած , Փթոլեմէ ի յաջորդներուն տը~ 
կարարումով, ինկաւ հռոմէական տիրապետութեան տակ) յու
նական գրաւման ներքեւ երեվ) դա բ ապրելէ վերջ։ Յունական 
իշխանութիւնը վերջ գտաւ *Բ • ա • 30 թուականին։

Հռոմ էական տիրապետութիւնը շա բ ուն ակուեցաւ չո ր ս դար 
ե. երբ 395ին բաժան-բաժան եղաւ հռոմէական կայսրութիւնը^ 
Եգիպտոս մաս կ՚ոզ մեց բէ“-զ անդական կայսրութեան։ Այո ժա֊ 
ման ակա շրջան ին որ տեւեց մինչեւ 640, Յիւզանդիոնի կայսրե
րը չ^րցա^ կառավարել Եգիպտոսը, ուր տեւապէս կը ստեղծուէին՝ 
յաճախ ար իւնահեղութ իւննեբով վե ր ջա ց ո զ կ բ օն ա կան - բ իւզան գա- 
կան վէճերէ*}։ Այնպէս որ երբ Աոհամմէտի ներկայացուցիչները^ 

■աւ հլՒ բարգաւաճ և. ապահով կետն քլի մը երաշխիքները տուին ,
այս անգամ ալ բիւզանգական տիրապետութենէն ձանձրացած ե- 
գիպտացի ժողովուրդը կամ ո վին յանձն ուե ցաւ իս լամական-ա բա
բա կան գերիշխանութեան։

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

Այ- գեր ի շխ ան ութ իւն ը շա ր ուն ակուե ցաւ 877 տաբի և ըս- 
‘կըսաւ Օմար խալիֆայի օրով։ Այնուհետեւ Ամայեան խալիֆա

ները իշխեցին 660 —750 ե. Ապպասեաները՝ 750— 932* Այս վեր
ջինն ե բու օրով) սակայն , Եգիպտացիները հաւատարիմ մնա ցին 0֊ 
մ այեան խա լիֆ անե բուն ։ Այո ա յն շրջանն էր՝ երբ կը հիմնուէր 
իս լամ ական հզօր կայսրութիւն մ ը՝ Ապա նիոյ մէջ Ամայեաննե— 
րով) Աարոքի մ ե^ Իտ բ ի ս եանն ե բ ով , Թուն ուզի մէ^ Աղլապ֊
եաններով և Ա*աղրէպի մէջ՝ Տ)աթ էմ ին և բ ով։

Ֆաթէմ ի խալիֆա էլ Աուիզի զօր ավարը՝ ^սւլ^ւար^ գրա
ւելով Եգիպտոսը 969ին) հիմնեց հոն Գոյհի րէն (1շ լ-Գ*ոհ ի ր ա-Ատղ- 
թականըյ) իբրեւ նոր մայրաքաղաք։ Իսկ էլ-Մուիզի զաւա կըԱ֊ 
զիզ, 988ին, Գ՚՚^իրէի Մէջ ^իՄնեց Աղհ ա՛ր ի պատմ ական համ ա- 
լսարան ը։

(*9 ^րիսաոնէուԹիւնբ, ըստ աւանգուԹ՜եան, Եգիպտոս ւքտաւ Ս. Մարկոսի 
օրով. ես §ոն ք)ասւոլսւոո։>ած Հրեաներու շնորհիւ տարածուեցաւ շուտով: վ^պսփ- 

՜ներր, որոնք, ցեղային գծով, ք)ին Եգիպտացիներու զտարիւն յաջորդներն են, 
նոյնպէս րնգգրկեցին քրիստոնէուԹիւնը եւ Ե. գարուն ունեցան իրենց անկախ 
Եկեղեցին ու Պատրիարքը, որուն ԱԹոո_ը, այժմ*, Աղեքսանգրիա Էհ բայց աշխա.

«տանքի կեգրոնը’ փա!)իրէ»
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էլ Ատհիտի օրով (1160—1171), "իւնն ի քիւ րտ ցեղապետ 
մ Ը Աալահէտտին իշխեց Եգիպտոսի նախ իբրհւ փոխանորդ էլ 
Ատհիտի և. ապա իբրեւ բա ցա րձակ տէր-տիրական Սու ւթ ա ն ։ Հիմ֊ 
նհց ան էյուպեան խալիֆաներ ու- տոհմը (1171—1250)» Տէրը Ե-
գիպւոոս ի , Պ'"րլեստին ի , Աուրիոյ և Մ ի Հագեւո քի , խիզախ րւաղ֊ 
միկ և. իմաստուն վլալլա քաւըէտ , Ատլահկտաին ? որ մեռաւ 1200/^, 
ութ տա րի մի այն մնաց ^էահիրէ Լւ այգ տարիներուն, Հ_ի*եևլ տը֊- 
լաւ նշանաւոր Ս* իջն ա բհ ր գ ը։

ՄԱՄԼՈՒՔՆԵՐԸ

էյուպեանն եր ու վերջին Ս ուլթ ան ը Թուրան Շահ^ 1249^7/ ըս- 
պաննուեցաւ Մամլուքներու կողմէՀ*}։ Մամլուքներու պետերէն 
Այպէք հիմնեց թ ու ր ք-մ ամ լուքեան առ՜աջին ա ր քա յատոհմ ր (1250- 
1382)* Մամլուք մհծագոյն վեհապետը եղաւ Պայպար (1260-1277), 
որ կործանեց Ե ր ուս աղէմ ի քր իստոն էական թ ա գաւո ր ութ իւն ը և 
գրաւեց Աիրենայիքր։

Յաջորդներուն մէջ կարեւորագոյն մ ամ լուք դէմ քը եղաւ 
Աուլթան էլ Նասըր (1293—1340)/ ճարպիկ և կորովի' կա րգ֊կա֊ 
ն ոն մտցուց ան իր երկիրներուն մէջ։ հ]ստութեամբ ղսպեց է- 
միրներն ու խռ՜ովարարները և. արդարութեամբ վարուեցաւ ժո
ղովուրդին հետ։ Ւր թոո՜ը' վևցամ եայ Հաճին տապա լե ցաւ ուրիշ 
մամ լուք պետի մը Պարքուքի կողմէ, որ հիմնեց չէրքէզ Մամ֊ 
լուքներու արքայատոհմը (1382 —1517)* Այո արքայատոհմի իշ
խողները՝ ս ա կա յն ? տարիներու ընթացքին և ի գէմս զօրացող 
Օսմանցիներու^ կորսնցուցին իրենց ուժը 1ւ ի վե՜րջոյ պւսրտը- 
ւեւյան ու ինկան օսմանեան լուծին տակ ։

Մ ր ա բտկան տիրապետութեան տակ , Եգիպտոս դարձաւ կեդ
րոնը փայլուն քաղաքակրթութեան մը^ իր իւրայատուկ մշակոյ
թովդ ((Ծ՚ողկե ա լըՀ) թ ա րգման ուող էլ Ազհարի իր հա մա լս ա ը անո վ , 
պարսկական ե յ ո ւն ա կան ազգեցութ իլն կրա ծ իր ս եփական ճարտա
րա պետ ո ւ թ համբ , ի ր առ եւտ ուր ով և. ա ր տա դ րու թ իւնն ե ր ••‘Լ, — ապա-

յախճապակի ՝ կիտուա ձ ներ , գորգեր , մետաքս եղէն ՝ եւլն ,_
որոնք ճեն ովա ց ին ե ր ու և *Լհն ետ իկց ին ե ր ու կողմէ գն ուե լով կը 
ծախու էին ել[* ոպայի մէջ։ Օսմանցիներու գրաւումը տակնուվը- 
բայ բերաւ և քայքայեց այս բոլորը և. մխրճեց երկիրը տեւա
կան ան ի շխ ան ո ւ թ ե ան մը քաոս ին մէջ,

(*) ւքւսւքլոսաները, էյոսպիՖերու, ՍոսլԹան Մալէք էլ Սալէիի կողմ*է, 1240- 
50 Թուականներուն եւ այնուհետեւ, •կոնտոսի ևւ էս վկա սի ւքէջ զնուտծ վրացի, 
ջէրքէղ, .բիւր՛" եւ այլցեղերու պատկանուլ ստրուկներ էին: ֆերեվաճարՆուԹեամ՚բ 
զբաղողներ կբ դնէին զանոնք 8—10 տարեկանին եւ կր ծաիւէին ֆակիրէի ւքէօ, 
ուր կր կրԹուէին անոնք Թունդ, իսլամական ոզիով եւ կը ստանային զինուորա
կան զաստիարակուԹիւն:
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ՕՍՄԱՆԵԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

Եգիպտոս Օսմանցիներու, կողմ է գրաւուեցաւ Աուլթան Սէ֊ 
լիմ Ա' /< օրով , Մամլուք էմիր Ս՛ու- ման պէյի բանակներուն պար֊ 
տութենէն վերջ, 1517/»^* Աէլիմ Ա» նախապէս գրաւած էր Աու֊ 
ր ի ան և. ^աղեստինը^ որոնք կը գան ուէ ին եգիպտական տիրապե֊ 
տութեան տակ՝ ա յս հողամասերու վրայ ա^ք ունեցող Շահ ես֊ 
մայիլի պարսիկ բանակները ջախջախելէ վերջ՝ 1516 ին ։ Թունգ 
Սիւնն ի, Սէլիմ Ա • գահակալած տարին ի սկ (1512) ^ա ր դե լ տ ը֊ 
լած էր իր երկրին մէջ գտնուող 40 ? 000 շի ի իսլամներ և Շահ 
եսմայիլի գէմ պատե ր ազմ ը' Շիինևրու գէմ սկսած այս հա֊ 
լածանքին շարունակութիւնն էր։

Եգիպտոսի ւսմ բողջական գր աւումով վե ր ջ գտաւ Լք ամ լուք֊ 

նևրու տիրապետութիւնը։ Ե[*կոլ Գա I* ետքն էր՝ որ [[ամլուք֊ 
ները նոր էն զօրացան 1ւ այնուհետեւ տա սնամեակն ե ր ով չարու֊ 
նակուե ցան ներքին կո. իւնե ր ր Եգիպտոս ի մէջ. Պ արւակտուած էին 
նաեւ Ա* ա մլուքն ե ր ր ? որո ■>՚ց ՚սջ յաղթական հանդիսացաւ մամ֊ 
լուք Ա[ի “{է յ տիրեց Գահի րէ ին 1767/»^* Ասոր մահէն վե ր ջ , 
Եգիպտոս դարձաւ թատերավայրը նոր խ ռ.ո վու թ իւնն ե ր ու ՝ ո֊ 
րոնք վե ր ջ գտան՝ ե ր բ Թ ուր քե ր ը ? 17 86ին , նաւատոր մ մ ը զըր-
կեցին Աղե՛րս անդր իա /ւ կասեցուցին խրւովո ւ թ իւնն ե ր ը է

ՆԱՓՈԼԷՍՆ, ԱՆԳԼԻԱ ԵՒ ՄՍՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻ

Իրերը այս վիճակին մէջ է ին ( երբ \~10ճին Նավ՛ո լէ ոն Պ՚՚նա- 
փարթ արշաւեց Եգիպտոս , որուն գրաւումը անհրաժեշտ կըգըտ- 
Նէր, գործ ածելու համար զայն իբրեւ մեկնակէտ' գէպի Հնդկաս֊ 
տան իր ծրագրած արշաւանքի պարագային։

Եւ ստկայն կարճ տեւեց Եգիպտոսի գրաւում ը էԼյաւիոլէոնի 
կողմ է ։ Անգլե-թուրք միացեալ յարձակման հետեւանքով հերւա֊ 
ցաւ ան Եգի՚ղտո ս էն 1801 ին։ Ահա այո թուականէն կը սկսի տի֊ 
րապետութիւնը եգիպտական պատմութեան մեծագոյն դէմքևրէն 
Ս ոհամ մէտ Ալիի՛) որուն արբայ ատ ո հմը իշխեց մինջև 1952^ զին
ուորական յեղափոխութ իւն ը>

Այս տիրապետութիւնը սակայն սկսաւ և շա ր ուն ակ ո ւև ցաւ 
ներքին խռովութ իւններով։ Մամլուքներ ը նորէն գլուխ, վե ր ցու
ցած ըլլալով թուրք փաշաներ ու դէմ, թ ուր քև ր ը ստ իպուե ցան 
Եգիպտոս փոխադրել նոր զօրամասեր , որոնց մէջ կա րևւո ր համ
րանք մը կը ներկա յացնէ ին Ա լպան ա ց ին ե ր ը։ Ալպանական այս 
զօր ամ ասե ր ու ն մէջ էր Մոհ ամ մ էտ Ալին՝ իբրեւ սպայ։

Մ ոհամ մէտ Ալի ծնած էր՝ Մեծն Աղեքսանդր ի հայրենի֊ 
քլին' Մ՚սկեգոնիոյ Գավարս քաղտքը՝ (ա յժմ & ուն ա ս տ ան) ՝ Ո 09ին 
[խավ։ ո լէ ոն ի ծնած տար ին, - յաճախ կը յ ի չէ ր ան այս զուգա֊
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գիպութ իւն ը) և. կը զբաղէբ հոն ծխախոտի առեւտուրով։ Պար- 
տաւո ր իչ զին ուո ր ա գ ր ո ւ թ ե ան մ ը առիթով էր որ առն ուե ցաւ ան 
բանակին մէջ և իբրեւ սպայ ղրկուեցաւ էքգիպտո ս ։ *քան ի մ ր 
տարի վերջը անոր յանձնուեցաւ էք գիպտ ո ս ի այպանական ուժե֊ 
բուն հրամանատարութիւնը։ թանձրացած' եերրին կռիւներէն, 
*Ւահ ի ր է ի բնակչութիւնը փրկիչ
մը րյէտալ յանձին այս երիտա
սարդ. հրամանատարին և V֊
րէ ի փ աշա հռչակեց զայն 12 Մա֊ 
յիս 1805ին ։ Անոր իշխանութիւ
նը տա բ ած ուե ցաւ Վրս ր ի Եգիպ
տոսի մէջ, երբ 1807 ին յաղթեց 
անգլիական ուժե բուն։ ի բ են 
գէմ սաստկօ րէն լա ր ուած մնա- 
ցՒն, սակայն, էք ամլո ւրն և ր ը։

Երբ րԼԳա9 ո է* ո*~^՜եղ յենարան 
ունի բն ակչութեան մօտ, Մ ո֊ 

համմէտ Ալի Տէկ հարուած ով 
մ է ջտ եղէն վերցուր ղանոն ր։

1811/’ Մ արտ 1 ին , 500 մ ամ լուր
պէյեր ե. սպաներ հրաւիրեց ճա
շի էք իջնաբերգին մէջ 1ւ հոն բո- 

լո ր ը մէկ ջարդել տուաւ։ Միա
ժամանակ մաքրագործեց նաեւ 

գաւառները։ Ասոր վրայ ճանչ
ցուեցաւ ան իբրեւ Եգիպ տոսի 

Այս թուականէն ասդին 
համմ էտ Ալիի աստղը ։

ՄՈՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻԻ ՅԱՂԹԱԿԱՆ ԱՐՇԱՒԱՆՔՆԵՐԸ

Օսմանեան կայսրութեան գլխուն փորձանք դարձած էր ա֊ 
ր արա կան աշիւարհը։ ւքահա պ ին ե ր ը կազմակերպուած էին իբրեւ 
զինուո ր ական ուժ, գրաւած էին Մէքքէ՚Ե և Մետինէն (1803) և. 
նևտուած էին Պաս բայի և. Դամասկոս ի վրայ։ Արդ, Թուրքիոյ 
Սուլթանը' Մ ահմուա Ը. պաշտօն յանձնևց ՄոհամմԼտ Ալի փաշա֊ 
յին , որպէսզի զոպէ արաբական ըմբոստութիւնը։ Էլ փաշան ան
ցաւ յւսրձակման։ Դ բաւեց Մետինէն 1&12ի Հոկտեմբե ր ին և Մէք- 
քէն' Դեկտեմբերին։ Ապա, այս անգամ իր ա ոաջն ո ր գոլթ եամ բ , 
նոր ուժեր հանեց ճիտտէ 1813/' Օգոստոս ին ։ Ի"կ 1815/> Յուն
ուարին բացարձակ պա րտոլթեան մատնելով *Լահա պ ին ե ր ը , գրա

ւեց Եէմէնը և քշեց զանոնք Նէ^տ >

էլ ԱզՅսւր մզկիթը

Փտշ ա ։
հետզհետէ աւելի փայլեցաւ էք ո-
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Այնուհետեւ Ւր զաւակը' ^պրահ^մ լբացուց հօրը պակաս 
ձգածը1 նբեք տարուան ընթացքին կռուելով արաբական ուժե*> 
բուն գէմ և. գրաւե լով մնա ցեա լ շրջանները։

ՍՈՒՏԱՆԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ ԵՒ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՅՈՅՆԵՐՈՒ ԳԷՄ

Մ ոհամ մ էտ Աէի ի երկրորդ. մեծ ա ր չաւան քը ուղղուեցաւ 
Նուբիոյ և Աուտանի վրայ։ Առաջին գրաւուեցաւ 1821/'
սկիզթները, իսկ նոյն տարուան վերջերը' Աուտանի կարեւոր մէկ 
մասը։ կռիւները, ղո ր ս կը ղեկավարէր իր երրորգ զաւակը Աս֊ 
մայիլ և փեսան Ա'ոհամմէտ պէյ, կը մղուէին Հյ է յխ իէ ցեզախում- 
բին դէմ յ անաս ելՒ վ ա յ րագութ իւններով։ Ւսմայիլ, ծուղակի 
մ էջ իյնալով, իր սպաներուն հետ ողջ ողջ այրուեցաւ։ Այս դը- 
րաւումներէն վերջն էր ո ր ? 1823/'^, Մ ոհամ մ էտ Ալի հիմնեց
է) ա բ թ ում ը։

Աուտանի գրաւումը ամբողջացաւ 1840ին , Նևղոսի Լւ կար- 
միր ծովու մ իջել տա ր ած ուող երկրամասի' թաքայի գր աւումով։ 
Մոհամմէտ Ալի , այսպէսով իրականացուր Ն^ղոսի Հովտին մ իա֊ 
ցումը ։

Ա ուտան ի գո րծ ողու թ ե ան ց առաջին փուլին աւա րտումէն 
ետք, Աուլթանը, 1823/^, օգնութ իւն ուզեց Մոհամմէտ Ալիէն 
զսպելու համար յունական ապստամբութիւնը , որ պայթած էր 
1821 ին ։ <խսշան անմիջապէս անցաւ գործի և. իր քանի մը նա֊ 
ւերով գործակցելով թրքական ն աւա բաժ ինն ե ր ու հետ , Արշիպե
ղագոսի մ էջ, գրաւեց կրետէն, զոր յետոյ կւսռավա րեց մինչեւ 
1840 է Գ^ուա ր ագո յն ը , սակայն , Մոբէայի շրջանին զսպումն էր։ 
Մոհամմէտ Ալի յ արշաւանքի ձեռնարկելէն առաջ տեսաւ մեծ 
պա տ ր աս տու թ իւնն ե ր և. նոր նաւեր ապսպրեց ֆրանսական և. ի՛
տալական նաւաշինա րաննև ր ուն ։ Ել- ե ր բ ք 0ի չափ սեփական մեծ 
ու պզտիկ նաւեր ունեցաւ, ցամաքահանում կատարեց Ա' ո րէայ ի 
մէջ, 1825^ Մո՛րիին։ Կռիւներու ղեկավարութիւնը ստանձնած 
էր եր աՆդրտնիկ զաւակը ]ւպբահիմ փաշա ? իսկ ոպա յակոյտ ի պե- 
տ ըն էր' ի ս լամա ցած և. Ա ո լիման կոչուող ֆրանսացի գնգապետ 
Աեւ Յոյները պարտուեցան ։ 1827^ գարնան իրենց ձեռ
քը մնացած էր Նս,լփլիսնի շր ջան ը միայն և քանի մը կղզիներ։

Այն ատեն էր որ հանրային կա րծիքի ճնշման վր ա յ մՒ~ 
ջամտեցին Ան գ լիա և ԷԱրւսնսաւ Մոհամմէտ Ալի, որ ա յն քան ալ 
սրտով կապուած չէ ր ա յս արշաւանքին , Աուլթանին հանգէպ ան
հաւատարիմ չգտնուելու համար, նախ տեղի չտուաւ, բայց հե
տագային, երբ կորսնցուց իր ամբողջ նաւատոր մը Լալա ր ին ի մեծ 
ճակատամարտին մէջ (20 Լոկտ- 1827)։ ընդունեց մեծ պետու— 
թեանց միջամտութիւնը և. Եգիպտոս վերադա րձուց իր բանակը։
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ԻՊՐԱՀԻՄ ՓԱՇԱ
(Նկար Ասրոուլլակ Եղբայրներու.'Պոլիս)

գրաւուեցաւ 1832 Ս'ա յիս 27ին, 
Դ՚սմա սկոս ը' ({ունիս 23 ին ել

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԹՈՒՐ-ԲԻՈՅ ԳԷՄ

Հետագա յ չորս տարիներու ընթ ա ցքին Մ ոհամ մ է տ Մլի 
վե ր ակազ մեց իր բանակը (100*000 ^/7^/7) ե Աղեքսա նգրիոյ մէջ 
շինել տուաւ 16 մա րտանաւեր և 40/* Լափ փոխադրանաւեր։ Յա֊ 
րաբերութ իւններ ը սկսեր էին ցրտանալ թուրքիոյ հետ ? որ ուղ֊ 
ղակի կը կողոպտէ ր Եգիպտոսը։
Մոհամմէտ Ալի ունէր մեծ թըշ֊ 
նամի մը յանձին մեծ 
էյոսրով փաշային։ Էլ օր մը* 
երբ այս վերջինը մեբժեց էի֊ 
բանանի փայտը իր ն աւե ր ու շի
նութեան համ ար և ապաստան 
ընծայեց 6000 գասա լիք ֆ է լ֊ 
լահներու^ Լք ո համ մէտ Ալի հը՝ 
բ ամա յե ց իր զալկ ին' իպրահի֊ 
մին ա րշաւև լ Ս ուր ի ո յ վր ա յ ։կ ա֊ 
զան գրաւուեցաւ 1831^ \,ոյեմ֊ 
բերին։ Սուլթանը հրամայեց 
Հալէպի փաշային յարձակիլ իպ֊ 
րահիմի վր այ։ Աեծ ճակատա ֊ 
մարտէ մը վերջ Հալէպի փա
շան պա րտուե ցաւ իէէ ր ան ի դաշ
տեցուն մէջ։ Սէն ման տ'Աքրը

Հոմս ի մէջ Յուլիս 9 ին մղուած կո-իւներէ վե ր ջ , իպրահ իմ մտաւ 
Հալէպ և. այսպէսով գրաւեց ամ բողջ Աուրիան։ Յ՚ոռաջխ աղա ցու֊ 
մը կանգ չառաւ։ Պ է յ լա նի յաղթանակէն վե ր ջ՝ Աուլիս 29 ին , իպ֊ 
րահիմ ճեղքե ց Տաւրոսեան լեռներ ը Օգոստոս ին ։ Ա ուլթ ան ին վեր֊ 
Հէին բանակը' Աաշիտ փաշայի հրամանատարութեան տակ ջախ֊ 
ջա խուեցալ 1832/^ Դեկտեմբեր ին Դոն իա յ ի առջեւ։ Երկու ամիս 
անց' 22 Փետր • 1833^, Եպրահիմ հասած էր 'թէօթահիա, իսկ ձիա֊ 
ւոր ուժերը յառաջացած էին մինչեւ Պրուսա ։

Ահա այն ատեն մեծ պետութ իւննե ր ը կևցուցին եգ իպտա֊ 
կան ուժերու յառա ջխ աղա ց ում ը և. փրկեցին Սուլթանը։ Ե վեր֊ 
Տ.ոյ ֆրանսական մ իջամ տութեամբ ? 1833 Մայիս ն ին կնքուեցաւ 
վՀէօթահիոյ համ աձա յնագիր ը , ո ր ով Ա* ոհամմէտ Ալիի կը յ անձնուէ ր 
Սուրիոյ և. Ատանայի գաւառ ին կառավար ութ իւն ը, տարեկան 2% 
միլիոն ոսկի վճարումի փոխարէն։
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ԱՆԳԼԻՈՅ ԽԱՂԵՐԸ ՄՈՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻԻ ԳԷՄ

Ա*ոհամմէտ Ալի այնուհետեւ, սկսաւ ձեռնարկներ ընել Թուր֊ 
քիայէն բրւլորաԱւն անջատուելու և. Եգիպտոսի անկախութիւնը 
հռչակելու համար բայը բախեցաւ Անգլիոյ բուռն ընգգիմու֊ 
թեան և սպառնալիքին^ այն Հախով որ կր գոցուի Հնդկաստանի 
ճամբան իր առջեւ։ կանխելու համար ալ Անգլիա գրաւեց Ատէ֊ 
նը 1838ին։ Այլեւ մղեց թրքական բանակը Աոհամմէտ Ալիի գէմ։ 
21 ԱպրՒէ 1839///' Թուրքեր ը ճեղքեցին սուրիական սահմանը ։ 
Եպրահիմ) կայծակի պէս նետուեցաւ անոնց Հրտյ,) ջախջախեց 
զանոնք \յե զիպի մէջ 24 Յունիս 1839 ին և. գրաւեց Աւրֆան ու 
Աարաշը։ ճիչդ այգ օրերուն մեռաւ Աուլթան Աա հմուտ ե թ ըր* 
քական նաւատորմ ը յանձնուեցաւ Աոհամմէտ Ալի ին } Աղեքսան֊ 
դրիոյ առջեւ , Աուլիս 9ին ։

Երկու տարուան ընթացքին սակայնդ Անգլէ ա նորէն տակն 
ու Հրայ բերաւ ամէն ինշ_։ ԱերժելոՀ Աոհամմէտ Ալիին մառան֊ 
գա կան ամէն իրաւունք Եգիպտոսէն գուրս գրաւած երկիրներուն

1"ր բ ոստութեան մ ղե ց Աուր ի ան անոր գէմ 1840^ Օգոստո֊ 
սին։ Աեպտ» 11 ին Պէյրութ ռմ բա կոծ ուե ցաւ անգ լ» նաւատորմէն 
և գրաւուեցաւ։ Ապա? անգլիական նաւատորմը խարսխեց Աղեք֊ 
սանդրիոյ առջեւ։ Եպրահիմ փաշա խզուեցաւ Եգիպտոսէն։ Աեկտ* 
10 ին Անգլիա պահանջեց Ա* ոհամ մ էտ ԱլՒՒ ան ձն ա տ ո ւո ւթ իւն ը 9 
առանց պայման ի , թղ որ կատարուեցաւ։ Հհրանսա, սակայն 
յաջողեցալ մեղմացնել կացութիւնը^ ռուսական սպառնա լիքը 
բըելոՀ Անգլիոյ ալքերուն առջեւ և յաջողեցաւ համոզել Փուլ֊ 
մ է րս թ ոն ը , որ հրաժարի իր բռն ո ւ թ ի ւնն եր էն ։ Այն ուհետեւ ^Ա ու լ֊ 
թո՛նը, 1841 ՓԻաը. 13/< էր ո րոշումոՀւ ժառանգութեան իրա֊ 
լ ունք տուաւ Եգիպտոս ի մէջ Ա* ոհամ մէտ Ալիի գերդաստանին , ա֊ 
նոր յաջորդները ինք ընտրելու պայմանոՀՀ*}։ ԱյսպէսհՀ, բացի 
Աուտանէն իր դուրս ի կայսրութիւնը կորսնցնելէ Հե ր ջ , Աո համ», 
մէտ Ալի կրցաւ գոնէ ապահոՀել Եգիպտոսի փոխարքայութիւնը։

(*) Աոհամմէտ Ալի, այղ. Օթերու» այս բացաոփկ յաջողոսԹիսնը կը պարտի 
միայն իր արտաքին (լորձերու, վարիլ (այդ. շրջանի իմաստուի՝ արտաքին նա
խարար) Պօւլոս պէյ Էոսսոսֆեանի: Պօղոս պէյ կրցած էր լեգոս գտնել նոր գա. 
քյակալաձ ԱոսլԹան Ապտիւգ ԱԷՃիտի 1}ետ’ մեղմացնելու, քյամար իր նախորգին՝ 
1840ին մեռած Աոսլթ՜ան Աաքյմոստ քՆի ատելութ՜իւնը ԱոքյամմԷտ Ալիին դ֊Էմյ էս 
երր Ապտիսլ ԱԷՃիտ կը գառն այ (լարակալ, Պօղոս պէյ Էոսսոսֆեան, իակաո.ակ 
Եգիպտոսի շուրջ լարուաձ միջազգային մթնոլորտին, կը յաջողի իր գիւանագի- 
տական ՜Զկունութ՚եամբ, ողոքել ԱուլԹանը եւ, ապահովել վերոյիշեալ 1841 ֆետր. 
13 թ՜ուակիր ֆէրմանը, ի նպաստ Աոք)ամմԷտ Ալիի գերգաստանին:
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ՄՈՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻԻ ՄԱՀԸ
Մ" համ մ էտ Ալի) ծերացած և. հիւանդ^ իշխանութիւնը փո

խանցեց իր զաւկին' ՜Իպրահիմ փաշային , որ սակայն , իթ^է ա֊ 
ռաՀ^ թորատապի մը հետեւանքով մեռաւ 19 Նոյեմբեր 1848^’ 
Ս*ոհամմէտ Ալի մեռաւ 9 ամիս վերջը' 2 Օգոստոս 1849ին * 80 
տար եկան ին * Աղեր-
սան գրիոյ մէջ եւ 
թաղուեցաւ կ*ահիրէ^

Միջնաբե րգի իր ,ս֊ 
նունը կրող մզկիթին 

մէջ։ Ե լ Թու րքիոյ 
հաստատած օր է ն- 
^.ով^ իշխանութիւնը 
յանձնուեցաւ իր ան
դրանիկ գաւկի' Թո — 
սունի զաւկին Ապ- 
պաս Հի լմի Ա . ին ։

Աոհամմէտ Ալի)
Պ*ավալա ծնած այո 
համեստ Ալպանացին^ 
բոլոր պատմագիր- 
ներու վկայութեամբ^ 
եղաւ գա ր ե ր ու ըն
թացքին յայտնուած 
մեծագոյն գէմքը Ա- 

րելևլքի մէջ՝1 քր ամ-

Բ"Գ^ ը' բնաղդւ
կան խոյանք մըն էր 
գ է պ ի մեծութիւն ։

ՄՈՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻ ՓԱՇԱ
(Նկար Աս|սւու,լլա() Եղբայրներու,' Պոլիս) 

Ստեղծագործ երեւակայութեամբ օժտուած հանճարեղ մարգ մ ըն 
էր ան ? այլեւ յանդուգն 1ւ իրապաշտ ռազմիկ մը։ իՀարգացում 
քունէր։ կարդալ սորվեցաւ Եգիպտոսի մէջէ բս»յց գրել երբեք 
շկրցաւ ։ իր սեփական ուժերով ստեղծեց կայսրութիւն մը և եթէ 
Անգլիան խաղեր սարքած Հ_ըլլ,սը իր գլխուն և շզսպէր զայն Ւբ 
խոյանքին մէջ. Աստուած գիտէ ? թէ ո' ւր կը հասնէր անոր տի- 
բակա լութ իւնն ու մեծութ իւն ը։

Եղաւ ան նաեւ շինարար } ստեղծագո րծ և կազմակերպող 
դէմք մը։ Միշտ կատարելութեան ձգտող և. իր սխալներուն ան֊ 
գրադարձող^ ո ջ-մ ո լե ռան դ , բարոյապէս ուժեղ^ զօրաւոր կամքի 

վար Լա գէտ և ճարպիկ' մ արգոց հետ իր յաբա բեր ութ եան ց 
մէ£) Մ ոհամ մէտ Ալի լայն բա բեկ արգութիւններ մտցուց Եգիպ֊
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լոր։ սի մէջ, կ ազմակերպեց նախարարու.թիւննևր ? իրագործեց 
հանրօգուտ շին ու թ իւնն ե ր ? վերահաստատեց ա ր գա ր ո ւթ իւնն ու 
ապահովութիւնը՝ զարկ տուաւ ճ ա ր տ ա բ ա բ ո ւե ս տ ին և. արտաըին 
առեւտուր ին ՝ ստեղծեց 1ւ զօրացուց եգիպտական նաւատո րմն ու 
բան ա կա ր գ ի գրաւ պետական ելեւմուտրը՝ ընդարձակեց մայ- 
րաքաղաքը՝ հիմնեց հարիւրաւոր վարժարաններ՝ — մ է կ խօս- 
քով Եգիպտոսը գարձուց ոչ միայն մեծ ՝ այլեւ բարգաւաճ՝ ներր- 
նապէս խաղաղ ե յառաջադէմ եբկիր մը՝ փրկելով զայն րաոսի 
եւ ան ի շ խ ան ութ եան ՃՒր ա ններ էն։

ՄՈՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻԻ ՏԱՋՈՐԳՆԵՐԸ

Ապպա ս Հ ի ըմ ի Ա» եղաւ բռն ակա լ՝ ծոյլ ե. յևտադէմ փո֊ 
խարքայ մը՝ որ իչխծց հինգ տարի միայն և սպաննուեցաւ 13
Ձուլիս 1854ին ։

Անոր յաջորգեց հօրեղբայրը' Մ ոհամ մ էտ ԱլՒՒ ամե
նափոքր զաւակը Ա* ոհամ մ էտ Աայիտ՝ որ կրթուած !ւ խելացի մ է֊ 
կըն էր ու գիտէր հինգ լեզուներ։ Իչխծց 9 տարի՝ մեռաւ 18Q3ին 
և. այգ տարին փոխարըայ հռչակուեցաւ Իպրահիմ փաշայի զա

ւակը' ]*սմա յԻւ ։Ւ աչա ՝ 33 տ ա ր ե կան ին ։
Գործէ հասկցող՝ յանդուգն ու խելացի' ԻԱմայիլ փաշայի 

անունը կապուեցաւ բացման հետ Աուէղի ՏՀրանցըին՝ որուն շի*֊ 
նութիւնր սկսած էր Աայիտի օրով։ Էր ձգտէր իր երկրի անկա
խութեան։ 1866/f^/j Սուլթան Ապտիւլ Ազիզի մէկ Ֆեոքան/^Հ ///֊ 
պահո վե g զաւկէ զաւակ և. ծնունդի առաջնութեան կա ր գով իշ֊ 
խևլ ու իրաւունքը իրենց գերդաստանին համար։ §արի մ ը 
վերջը ստացաւ (լ/վտ իւ՛)) տ իտղոս ը (&Խտ իւղ պա ր ս կե ր էն ո վ կը ն ը- 
շան ակ է ((Տէր))]* Աուլթանը մինչեւ անգամ այցելութեան եկաւ 
իրեն Եգ ի պտ ո ս ։

/> ր իշխանութեան շրջանին , ԻԱմայիլ փաշա ՝ պետական ա ր- 
տասովս ր ծախքերու պատճառով՝ պարտրերու մէջ մխրճուա ե էր 
(կնքաե էր 2 1/շ միլի առ ոսկի ֆրա ն^ի փոխ առու թիսն) և եր.
կիրը հասած էր սն ան կու թ եան դուռը։ Ա տ ի պուե ցաւ կա ր եւո ր զի*֊ 
ջումներ ըեել՝— կազմեց նոր դահլիճ մը ա նգլի աս էր Ն ուպար փա
շա յի վարչապետութեամբ 1ւ անգլիացի ու ֆրանսացի երկու նա
խարար նե րու մասնակցութեամբ 1ւ գրաւի գրաւ իր անձնակ ան 
կա լուածն ե ր ը։ Վփց ամ իս վերջը սակայն վ^շեց այս դահլիճն ալ 
1ւ կազմեց զուտ եգիպտական դահլիճ մը՝ նախ իր և ապա Շ է** 
ր իֆ փաշայի նախագահութ եամ բ ։Այս ի ր ա գա րձո ւ թ իւնն ե բ էն վեր — 
ջխն էր որ Անգլիա և. ^նրանսա դիմեցին Աուլթան Համիտին ե՛ւ 
պահանջեցին իյտիւ ԻԱմայիլի հեռացում ը։ Համ իա ՝ անտեսելով 
իյտիւին մասնակցութիւնը 1877—78/* ռուսևթուրը պատերազմ ին ՝

$
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Պա լյյաննե ր ու մէջ, 25 Տու-նիս 
1879/"^ յ հեռագրով պաշտօնանկ 
ըրաւ, զայն։ քԱտիւը, հինգ. օր 
ետյւը հեռա ցաւ էգիպտոսէն եւ 
գնա ց Պր* լիս , ուր եւ մեռալ
ճ&ՕՀին։

իրեն յաջորգեց իր անգրա֊ 
նիկ զաւակը' Թէվֆի^լ փաշա, որ 
էկ ր Յս,ւ տիրական գէմյյլ մը գառ- 
նալ։ *ԼյՈյն տարին հաստատուե- 
ցաւ մ իջա զգա յ ին ե լմ տակտն 
հակակշիռը Եգիպտոսի վրայ 
իսկ 17 Ձուլիս ին , պարտա-
պահանջ երկիրներուն Այրուե
ցան մայըսատ ո ւրբերու , ծխա
խոտի և երկաթուղիներու մ ե- 
ն աշն ո ր հնե րը։

ԱԶԳԱՅԻՆ շարժում եւ
Այ- ի ր ա գա րձութ եան ց բերմամբ ծայր տուաւ ազգային ու-- 

մեղ շա րժ ում մը, ֆ էլլահի մը զա լկին' Աբապի փաշայի ղեկա֊ 
վարութեամբ։ Աբապի փաշա գնդապետ էր բանակին մէջ Լւ բա֊ 
նակը ըմ բոստացաւ։ Դահլիճը տապալեցաւ Լւ Շէրիֆ փաշա կազ
մեց նորը, որուն Մէջ, 1882/^ > մտաւ Ար տպի փաշա ? իբրեւ պա֊ 

տեբազմական նախարար։ Զեբբակալեց 50 Հ_էր*բէՂ ԱԱյ1է՚^^[1) պա
հանջեց փ ո խ ա ր քա յ Թէվֆիյ* փտշայի պաշտօն ան կութ իւն ը , իսկ 
մՒ ԼԱ կողմ է ժ ողովուրգին մօտ համակրանք շահելու համար աչ^ը 
գոցեց ամբոխի գրգռութեանց վրայ։ Երբ ամբ "/"/?։ 11 քքու-նիս
1882ին 1՚-րղևց 50 քրէ1 ստոնեաներ , անգլիական մարտանաւերը 
ռմբակոծեց ին Աղե վ)ս ան գ բ ի ան ։ Ասոր վրայ՝ Աբապի փաշայի սլա- 
հան ջով, դահլիճը պատե րազմ հռչակեց Անգ լիոյ գէմ ։ Այս վեր֊ 
ջինը ^գոհացաւ ցուցական այս ռմբակոծումով, այլ որո^3 ար
շաւել Եգիպտոս ի վրայ և գրաւել զայն ամ բողջութ եամ բ, ի պաշտ
պանութիւն իր շահերուն։ Փոխարբայ ԹԷվֆիվ* փաշա պաշտօ
նանկ ըրաւ Աբապի փաշան, որ սակայն տեղի չտուաւ։ Օգոստոս 
% ին Անգլիացիները գրաւեցին ԱուԷզը, իսկ Աեպտ* 13 ին ջախ
ջախեցին Արապի փաշան ԹԷ լ էլ *Ւէպիրի մէջ։ Յաջորդ օրը փա
շան յանձնուեցաւ և. Անգլիացիները մտան ^*ա հիրկ ,

Այ ս թ ուական էն ասդին Եգիպտոս մնաց անգլիական գրաւ֊ 
մ ան տակ ։

Թէվֆիք փաշա մեռաւ 7 Յունուա ր 1892/^' Ե*- փոխսս ր քըս յ
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ա1լււլ1ւ ցաւ էր առ ջՒնւ.կ զաււււկց' Ապպաս Հի լմի քյ.,18 տարե
կան հաս ակէն ։ *Լ,ո ր է/տէւը աւլածէն օրէն բաջալերեց աղդ այ էն 
շարժումը և դարձաւ ժււղաէցւլական դէմք մը։ Գ աըձալ^ սակայնդ 
մէաժ ամանա կ ԱնգԱոսցիներ ուն ան բաղձա լէ մարդը։ Գրաւումէն 
ասդէն^ Ան դ լ է ա ց էն եր ը կա/ւավա ր ե ց էն Ադէպտոսը ղ էն ո ւ ո ր ա կան 
կառավա ր է չն ե ր ո ր ոն (քԼսէրտար^ (րնդհ» հրամանատարի կը
կոչուէ էն և. ո ր ոն ց մէջ ամէնէն նշանաւորները եղան էորտ 'Ւբո-
մէր (1885—1907) ե. Լորտ 'Ւէչնէր (1911 — 1914), որոնց հետ Ապ-
■պաս Հէէմէ ք՝ ♦ տեւապէս խնդէ ըներ ունեցաւ։ Անդլէացէները 
պահեցէն անշուշտ էրենց դերակշէռ դ է ր բ ը , մանաւանդ որ մ էւս 
մեծ պետոլ թ էլնն ե բ ր չէէն բողոբեր դըաւման դէմ։ Ա*էակ դժգո
հը քՒուրբէ ան էք որ սակայն չէ ր կրնար բան մը ընել։

Էք ալա լև ցաւ մ էւս կո ղմ է հ ականդ լէական ոճ բ աւէո րձև ր ով 
շեշտուած ազդայէն շարժումը , որուն ղե կ ը ? </»/^* • դարու վերջե
րը ստանձներ մեծ հայրենասէր մ ը' Ա' ուս թ աֆա ամ է լ և. ղեկա
վարեց զայն մ էն չեւ էր մահը (1908)*

ՎծՐՋ ՕՍՄԱՆԵԱՆ ՎԵՀԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ

Ապպաս Հիլմի Ո. տարեկան այցելութէւնը տուաւ իր ՚1հ~ 
հապետէն' Աուլթան Ոշ ատ էն ? 1914^ ամառը։ Ա*ահաւէորձ է մը 
են թ ա րկուե լով Աուլէս 25 ին, ստէպուեցալ ^ոլէս մնալ ապաբէն-

-'ման համար։ Օգոստոսէ սկ^^էրէ* լլյս> յթԿ ալ հա մ ա չխ ա ր հա յ էն պա
տերազմը և Նոյե՛մբերէն^ Թուրբէա անցաւ ^երմանէոյ կողմը։ 
Ապպաս Հ է լմ է Ո* կ' ուղէ ր թ ր բա կան ուժերով ան ցն է լ Եդէպտոս , 
.բայց ժամանակ ^ունեցաւ։ Անգլէա՝ 18 ^եկտ. 1914/*^ պաշտօ
նապէս յայտարարեց ? թէ Թուրբէոյ հետ պատերազմէ մէջ ըլ[ա*’ 
•Լով^ Եդէպտր,ս կ՚ենթարկու ի իր հոդատա ր ու թ ե ան 1ւ հետեւաբար 
Թուրբէա կը կորսնցնէ էր բոլոր է ր աւուն բն ե ր ը այնտեղ։ Այս 
որոշումով ալ վերջ գտաւ թրբտկան վեհապետ ութ էւն ը ? որ սկը- 
■սած էր 1517/^, Աուլթան Աէլէմ Ա»է ղրաւումով։

Աաջորդ որը^ ^եկտ • էն ? պաշտօնանկ հռչակուե ցաւ քսը- 
տ էւ Ապպաս Հ է լմ է Ո» և. ան ո ր տեղ Եդէպտոս է Ա ու լթ ան հըռ- 
չակուևցաւ Լքոհամմէտ Ալէէ գերդաստանէն ե՜ր է ցա դոյն էշխան- 
՛ներէն Հէւսէէն */Համէլ՝ հ]տէւ Ւսմայէլէ երկրորդ զաւակը * որ 
■ճանչցուած էր էրրևւ ուղղամէտ ? բա ր է արդարադատ և հայրե
նասէր մէկը և. ս է ր ուած էր ժողովուրդէն ։ Է) ատ կարճ տեւեց սա
կայն անոր գահակս։ լու թ էլն ը , որովհետեւ մեռաւ 9 Հոկտեմբեր
10Ոէն։

Չմեռած' էրեն յաջորդ նշանակած էր երկու հոգէ^ — էր 
մ էակ զաւակը' է չ խան 'թէմալէտտէն և էր եղբա յ ր ը' Ձ)ուատ ։ Ա- 
•ո.աջէնր մերժեց դահ բարձրանալ^ այնպէս որ քնուատ դարձաւ
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Եգիպաո ս ի (///<- լթ ան յ 49 տ արհ կանւ Անոր հ է ւքն ւս կան ձգտումը 
եղաւ տիրանալ Եգիպտոսի բացարձակ ան կա խ ութ եան , Անգլիոյ 
հետ հասկացողութեան ճանապա րհով։

ԶԱԱՈՒԼ ՓԱՇԱ ԵՒ ՀԱԿԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ՊԱՅՒԱՐԸ 

ՎԵՐՋ ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԳՐԱՒՄԱՆ - ԵԳԻՊՏՈՍ ԱՆԿԱԽ

Պատերազմ ի վե ր ջաւո ր ո լ թ հան , ընգհանուր գմգոհութ իւն 
կը տիրէր ե գ իպտ ո ս ի մէ ջ , բրիտանական գրաւման ուժերու ներ
կայութեան պատճառով։ Կը ծաւալէր նաեւ ազգայնական շար
ժումը, որուն ղեկր, այս անգամ , անցած էր մեծ հայրենասէր 
Սաատ իէաղլուլ փաշայի ձեռքը։ Այս վ^ր^ինը, 13 Նոյեմբեր 1918^^յ 
օրէն սգիր ժողովի մէէք պատուի֊
րակութհան (ՎաՖտ) գլուխը ան֊ 
ցած գիմեց անգ լ» բարձր քո֊ 
միսէրին և. պահանջեց էէգիպ֊ 
տ ո ս ի բացարձակ անկախու֊ 
թ իւն ը ^Անգլիո յ իրաւունք տա֊ 
լով մի ա յն հս կել Ս ու էգի Ջր֊ 

րանցքին և իր առնելիքներուն 
վրա յ ։ Անգլիա մերժհց։ իէաղ֊ 
լուլ գործի անցաւ 1ւ ըն գլա յ֊ 
նեց ազգայնական շարժում 
կազմակե ր պե ց իր կուսակցու
թիւնը^ ՎաՖտ ան ուն ո վ և բացէ 
ի բա ց սկսաւ պա յ քա ր ի լ Անգ֊ 
լիոյ գէմ։ ձերբակալուեցաւ իր 
երեք գո բծ ակ իցնեբ ուն հետ §
Մարտ 1919 ին և. ա քսո րուե ցաւ

Մա լթա։ Ըմբոստութիւներ ՍԱԱՏ ԶՍ/ԼԼՈ1Վ ՓԱՇԱ
պայթեցան Գ՛ոհ ի րէ ի մէջ։ Անգլիա նշանակեց զօր* Ալլէնպին , որ 
ազատ արձակեց աքսորականները։ Այն ուհետեւ ձեռն ա րկեց բա
նակցութեանց, զինակցութիւն մը կնքելու համար Եգիպտոսի 
հետ։ Տաս^ըխց տարիներ անցան և. ութ բանակցութիւններ կա
տարուեցան մինջևւ որ կարելի եղաւ 26 Ագոստոս 1936/^ իրա— 
■կանացնևլ զայն^իտալևհապէշ պատերազմի հետեւանքով Անգլիոյ 
ունեցած վախերուն ճնշման տակ։

Այս զինակցութ եամ բ վերջ կը գտնէր բրիտանական զին
ուորական գրաւումը և կը ճանչցուէր Եգիպտոսի անկախութ իւ- 
նը։ Աուլթ ան Ֆուատ, արգէն, 15Մտրտ 1922ին ինքզինքը հըռ- 
շտկած էր «Եգիպտոսի թագաւս րշ ։ Իսկ 18 Ապ ր ի լ 1923^^» վաւե֊
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րացուեցաւ նաեւ նոր Սահմանադրութիւնը, բացարձակ անկա
խութեան հիման վր ա յ է

Զ,,,րԼԼուԼ փաչսյ1 որ երկրորդ անգամ աքսորուած էր, Ե֊ 
գիպտոս վե ր ադա րձուե լով , դարձաւ իր երկրի աոաջին սահմա
նադրական վարջապետը ? 1924/^* * Ել երբ մեռաւ 1927 ին , ՎաՖտ 
կուսակցութեան ղհ կավա ր և /Լա րչապետ դարձաւ ^ահաս փաշա։

տիժգոհ' այս վերջինի անհաշտութ են էն ? Ձքուատ թագաւոր ? 
նո յն տա րՒն լուծեց խորհրդարանը 1ւ ՛Լք ահա սի դահլիճը։ 1929 
Գեկ տ» ի ընտրութեանց մ էջ շա սււ և. րԼքահաս փաշա դար
ձաւ նորէն վա րչապետ ։ Ան դլեւեդ իպտական նոր բան ա կց ո ւ թ եան ց 
ձախողումէն վերջ , *Լյահաս փաշա հրաժարեցաւ 19 Տու-նիս 1930^»

Ասոր վրայ ֆուտս։ ին ընա գլուխ կերպով փո խ!,ց Ս ա հմ ա ~ 
նադրութիւնը և. հինդ տարի կառավարեց երկիրը իր ուզած ին 
պէս։ 1935/ Դեկտեմբեր ին կազմուե ցաւ բոլոր կուսակցութեանդ 
միացեալ կամ ազգային ճակատը, որ պահանջեց ծուատէն վերջ 
տալ իր դիկտատորական բաղա բական ու թ ե ան և դո րծ ա դ ր ե լ 1923/ 
Աահմ ան ադրութիւնը։ ֆուատ համաձա յն ե ցաւ 1ւ նոր ընտրութիւն- 
ներ կատարուեցան 2 Աայիս 1936/^0 ՎսւՋ)ՏՀւ յադ[^եց անգամ մ ըն 
ալ և. ^յէսհաս փաշա նորէն դարձաւ վարդապետ։

Այս ընտ ր ութ իւնն ե ր էն չո ր ս օր տռսվ, սակայն , 28 Ապ ր ի է 
1936/^, ֆուտս։ թազաւոր մեռաւ։ Հէաւակը քեա ր ույը ? ո ր ծնած է 
հօրը երկրորդ ամ ուսնո ւ թ են էն (մայրը էքոհամմէտ Ալի ե. Իպ֊ 
ր ա հիմ փաշաներ ու սերտ գործակից Լւ ի ս լա մ ացած ֆրանսացի 
Ս եւ(Հ)Հչ\/օ)-1յ ո լիման փաշայի սերունդէն է}, 10 տա րեկան էր այն
ատեն։ թագաւոր հռչակուե լէ վե ր ջ , էքզիպտոս երկու տարի կա
ռավարուեցաւ խնամակալ մարմնի մ ը կողմ է ։ Ուրեմն ա յս խնա
մակալ մար մնի Օ րո էր որ ստո րագր ուե ցաւ Եգիպտոսի պար
պումին վերաբերեալ անգլեւեդիպտ ական դաշնագիրը։ Երկու տա

րի վեր1Շ) երբ չափահաս դարձաւ, մ)արուբ թագաւոր թշնամա
ցաւ 'Լ/ահաս փաշայի հետ, ի ս կ Ո* աշխարհամարտին, Օգնելով 
հանդերձ դա շն ա կի ցն ե ր ուն ? մե րժե ց պատե րազմ հռչակել Դերման- 
իոյ դէմ ։ Ան դլի ական ճնշմ ա ն ՛էր ա յ էր որ քեարույյ յօժա ր ե ցալ 
վա բ չապետ ութ իւն ր յանձնել ‘1,սՀաս փաշային 1942/ տ յն օրե
րուն, երբ գերմանական բանակները Աղե բս ան դ ր ի ո յ մօտեցած 
էին։ Ո վերջոյ, Ահմէտ Ս*ահէր փաշայի դահլիճին վիճակեցաւ պա
տերազմ ի հռչակում ը Դե րմ ան ի ո յ 1ւ ճափոն ի դէմ (24 Փետ ր • 1945).

Երբ պատե ր ազմ ը ։Լեր ջացաւ , Եգիպտոս, 1947/^ դիմեց Ա- 
պա հո վոլթ եան խորհուրդին , պահանջելով բր ի տան ական ուժերու, 
ամբողջական հեռացումը Աուէզի Ջրտնցբի գօտիէն։ Դիմումը 
արդիւնք մը չ ունեցաւ , ինչպէ ս արդիւն ը մը չունեցան այս ուղ- 
զութ եամբ շա ր ունակուած բոլոր բան ակցութ իւնն ե ր ը 1947£^ մին
չեւ 1954/
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«ԻՍԼԱՄ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԷ
Այո ձախողանքները վերստեղծեցին հական գ լի ական բո լուն 

ա րամ ա գր ու թ իւնն ե ր ր էքգիպտ ոս ի մէջ։ Հրապարակ իջած էր (ՏլԻա- 
լամ Եղբ*ս յ րնե ր^)ու կազմակերպութիւնը^ որ 1946/7^ ունէր եր
կու. միլիոն անդամ և կը վարէր հակա բր ի տան ա կան պայքար ր։ 
Տեղի կ՛ունենային յա րձակոււքևե ր ե ոճրափորձներ Ան գլիա ց ին ե- 
րու գէմէ է]աատական վարդապետ Նո,րրաչի փաչա 1947ին պայ- 
^քլա բ ի անցաւ զլիս լամ էյղբայրներ^ու գէմ ցրուեց կազմակե ր պու- 
թ^նը և գրաւեց անււր ին ջվոԱ՝ր ր։ Հ/ատ քանցած սպաննուեցաւ 
անոնց կողմէ։ 1949/'^* սպաննուեցաւ նաեւ կազմակերպութեան

փանիրե — Իրիկնամուտը Նեղոսի կրայ

պետը Հաստն էլ Պ ՚ոնն ա ? արուդ։ թագաւորին կ ա ր դա դ ր-ոլ թ ե արք բ' 
ըսին (էԻսլամ Եղբա յ րն եր )) ը։

Պ այ բա ր ը հետզհետէ սաստկացաւ Անգլիացիներու դէմ և 
ստացաւ լայնածաւալ յարձակումներու կերպարանք)։ Անդ,իացի֊ 
ները փոխադարձեցին խ ս տ ո լ թ և ա էք բ ։ ի ս րք տ յ ի լիա յ ի մէջ տեղի 
ունեցա՛ւ բախում եգիպտական ո ս տ ի կան ութ ե ան ե Անգլիա ցինե
րու միջե՜լ։ 1952 Յունուար ին ա յ ս վերջինները պաշտ րե ցին 
տեղւոյն ոստիկանու թիւնը, I, արլավա ր ո լ թ իւն ը հրամայեց գիրքս։.. 
ԳՐ^Էէ "Ր կատարուեցաւ։ Ա պաննոլեցան 43 ոստիկաններ և
Անգլիացիները տէր դարձան կացութ հան է

Փոխադարձութիւնը կատարուեցաւ յաջորդ օրն իսկ,Ա։։ւն-
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ուար 20 ին ? ^ահիրէի մէջդ ե ր բ հրձիգներու. խումբեր կրակի 
տուին մայրաքաղաքը և. յարձակեցան Անգլիացիներու վրայ։

° I* Շ 1 Գ՚սՀիրէ մևաց անիշխանութեան մէջ։ Սպաննուեցան 
քա նի մը տասն եակ Անգլիացիներ և. ուրիշներ։ իրիկուան ուշ ա- 
տենդ բանակը կրցաւ կասեցնել խռովութիւնները։

ՖԱՐՈՒԲ ԳԱՀԸՆԿԷՑ - ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆ

Այ ս 1ւ հետագա յ ի ր ա գա րձու թ ե ան ց մէջ ւ1)Ա,[,ուք անկարող 
դուրս եկաւ իբրեւ իշխող դէմք։ Գործիք էր դարձած պալատա
կան վարիչներուն ձեռքը և. տեւա բա ր մե քեն ա յ ութ իւնն ե ր կը լա- 
բէր պետական մա բ գո ց գէմ ։ (կողովուրդը դժգոհ էր անոր քւչ֊ 
խ ան ո ւ թ են էն ։ կժգոհ էր մանաւանգ բանակի ղեկավարութիւնը։ 
Ձ)արուքին կր վերագրուէր Պաղեստինի պատերազմին մէջ եգիպ
տական պարտութիւնը։ Ա*իւս կողմէ ? խարուդ) կ՚ապրէր զեղխ ու 
շուայտ կեանք մը։ Մեծ գայթակղութիւն մը դարձաւ իր ամ ուս- 
ն ա լուծ ում ը քիար իտա թ ագուհ ի էն ե Աամ ատան ի օրերուն իր մեղ
րալուսինը Եւրոպայ ի մէջ^ ՛Նար իման թագուհիին հետ։ Այս բո
լոր գժգոհութ իւննե ր ը ի մի կուտակուելովդ յանգեցան 23 Ցու- 
ւՒ ս 1952/* զինուորական յեղափոխութեանդ յեղափոխական խոր
հուրդի մը նախաձեռնութեամբ։ Տեղափոխութիւնը տէր գարձաւ 
կացութեան և հրամայեց յարուրի գահ ընկէ ցութ իւն ը դ Տոլ֊լիս 
26ին և մեկնումը եբկրէն ան մ իջապէս ։ յքարուք մեկն ե ցաւ ։ Թա
գաւոր հռչակուեցաւ քիաբուքի գեռատի զաւակը Ահմ էտ {իուատ 
ք1 • ։ կազմ ուեցալ խնամ ակալ մարմ ին մըդ որ ։սպր ե ցաւ մինչեւ
18 Տոռնիս 1953,   Ե գ իպտոս ի' Հանրապետութիւն հռչակուելուն
թուականը։ Ա» ՛Նախագահը եղաւ զօր» Ա*ոհամմէտ 'Նէկիպ։

Դէպքերը այնուհետեւ ստացան հետեւեա լ ընթացքը։ 1953 
Հոկտ* 19ին ստո րագրուեցաւ անգլեւեգիպտական համաձայնագի
րը Ս ուէզի Ջրանցքի շրջանակէն անգլիական ուժերու աստ իճա- 
նա կան ամբողջական հեռացման մասինդ ինչ ո իրականացաւ 
անցեալ տա րի։ Ն ո յն տարուան Հոկտ* 2&ին վարչապետ Ե ամա լ 
Ապտէլ ‘ևւււսըր ենթարկուեցաւ մահափորձի ։ Այս ծանրակշիռ դէպ
քէն ետքդ ՛Նոյեմբեր \ձին պաշտօնանկ հռչակուեցաւ Հանրապե

տութեան ՛Նախագահը' զօր ♦ Մ • Նէկիպ 1լ առն ուե ցաւ հս կ սղու
թեան տակդ Հիս լամ Եղբայրներու հետ ունեցած հակապետական 
գաղտն ի գո րծ ակցութ եան պատճառով։ (լիս լամ Եղբա յրն ե ր՚ֆու 
կազմակե րպութ իւն ը լուծուած հռչակուե ցաւ Հոկտ • 29 ին և. յա- 
ջո ր գ օրը ձերբակալուեցաւ անոր պետը Հհ է յ խ Հասան էլ Հոտէ յ- 
պի։ ՛Նախագահական աթոռը մնաց թափուր և ամէն իշխանութիւն 
փոխանցուեցաւ վարչապետ Եամալ Ապտէ լ իաս ըր ին , իբրեւ Եգիպ
տոսի գերագոյն ղեկավար ըդ Տեղափոխ ական խորհուրդին հետ։
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Գնդապետ Կամայ Ապտեյ Նասյւր, իր աշիւատասենեակին մեջ

Յևղ ափ ո էս ական իք ո ր հո լ ր դ.էր և. կարւաւԼա ը ու թ հ ան գորձու֊_ 
նէրււթյււնը վ Լրր ջ տուաւ ներքրԼրն պարւակտո ււքն եր ուն և. էյգփպտոս ?
19520/ ի վևր կը գտնուի զարձևալ յառյ/փդիմութհան և. էս աղաղ,
բարգաւաճ ման ճա ! բուն վըայ։

///? Վ/7/^/7/’/<?*— Եգ֊իպտա ցինե՜րը, որե՜ւէ- կաս կտե՜ լուսալւտնելու 
հսոՐար, կը դ.իւՐեն յա՜ճախ հուրանին՝. Այս գ.ո րե՜ ո ցլո ւ թ՜ ե ան էի ըսե՜ն էսԹփխարա, 
այսինքն ((ղ-ի՚ւՐում* երկնային շնորհինն՝. ԱյսպԷս. զ֊լուխը րանալուԼ, ե~ ֊

րե՜յլ անգ.աւՐ կը կրկնե՜ն Էջին ւէերեւ գ_րուաե՜ տունը՝. Ապ ս հուրանը ւրոցելէ 

վե՛րջ, կԸ բ֊՚ոնան զայն ըստ լւախտի'. Եւ իրե՜նը պատասխանը կը ստանան աջ կող_- 

ւՐի էջի /րդ֊ տորլէն՝. Տոզը յաճախ չի տար ուզզակի պատասխանը, Ղրուան՜էն 

կ եզրակացնեն զրական կ՚ուՐ քւացասակ՚ոն ըլլա լ ը։ Ո ւԸանք կը հաւՐ րեն տոզին 

մ*էջ զտնուոզ էւաւ եւ շ[’1։ տարւերը՝. Եթ՜է [Հ1ւս՜ յեըը աւե՜լի շատ ե՜ն, նախատե՜

սութ՜իւնը նպաստաւոր է, որուէհե տե լ այդ֊ աարւուէ կը զրուի խ|փ|1 (լաւ} լւարւը՝. ; 

ք» ի՜ն-երը աննպաստ են,— այդ. տարւը ս կ իզրն է 2։։ւ|’1։ ջ՛՛՛րի.^ բ֊աո ին:
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ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ ԱՅԼ ՏԵՂ.ԵԿՈԻԹԻԻ-ՆՆԵՐ

ՏԱՐԱԾՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ— Եղիպաոս , իրեն պատ. 
կան ող Սին այ ի թերակղզիին հետ ? ունի 1*050 *000 քառ.» վՀԼ1?*
տա րածութ իւն (ֆրանսայի կրկինը), որուն, սակայն , Պ ե լժ ի քա յ ի 
տա րածութ եան հաւասարող 31-000 քառ • վձէմ * ը միա յն բնակելի 
է, Ննղոս ի թուրերուն շնորհիւ։ [քնարած ը անջրդի անապատ է։

Սահմաններն են հ իւս ի ս էն' Մ իջե րկրակ ան 9 հարաւէն' Ա ոլ'“' 
տան , արեւելքէն' կարմիր ծուէ՝ Աքապայի ծոցը և. Պաղեստին՝

Գանիրե — Միջնաբերդը եւ Մոնամմետ Ալի մզկիթը

Սինայի Անապատէն անցնող և. մ ինջեւ էլ Ար իշ և կաղա երկարող 

գծուէ մը , իս^[ արեւմուտ քէն' Աիրէնայիք։
քիեո. հնագոյն ժամանակներին Եգիպտոս բաժնուա Տ էր

երկու մ ասերու^ Վյևր ի Եգիպտոս 1ւ 'Լարի Եդ իպտոս , 
ճՒճգ գ ա հիրէի հարաւէն քաշուած գծուէ մ ը զատուած։ 'Լե֊
րի Եգիպտոս ր ոռոգուած այն նեղ հողամասն է , որ Մահ ի ր է էն
կ’երկար ի դէպի հարաւ, մինչեւ Աւատի Հա լ!ի ա ։ Վրսրի Եգիպտո
սը Մ՚սհիրէի հիւսիսակողմը Նեղոսի Տէլթան է եռանկիւն մ ը ,
որուն ծայրամասը' դէպի հարաւ կը հասնի Մ՚սհիրէ և. որ հիւ
սիսային կողմէն կ'երկար ի Աղե քս ան գր ի ա յ էն գէպի արեւելք' Տա֊ 
միէթ, ուր Ա' իջեբկրական կը թափին Նեղոսի չուրերը, •Լեր-
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հէԱ ըելը ամեակքէն Տէւ^՚՚՚յք1 ե. Աինա յի Անապատեն մէջեւ
Ս ուէզի Ջրտնցյյի Ղ՜01” աԼ Դա րձտւ մչակև լի էւ բնակելի ։

ՆԵՂՈՍ, ՍՈՒԷԶԻ ՋՐԱՆՏԲ ԵՒ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆԵՐ* - Եգիպ֊
տոսի մեծագոյն օրհնութիւնն Է Նեղոսը՝ որ ոչ միայն կը հա յ*“ 
թայթէ ըմպելի ն" ՝-[՛■> այլեւ կ1 ոյրւոգէ ու կեանյյ կուտա յ անապա֊ 
տային շրջաններուն։ Առ անց Նեղ ոս ի կարելի չէ երեւակայել Ե֊ 
գփպտոս ի գոյութիւնն ու բարգաւաճումը ։ Ննղոսը,, երկարու֊ 
թևամբ, աշխարհի երկրորդ գետն Է (չուրջ 6400 քլմ •) * Մ ի^-Ա 
օրհնութիւնն Է ԱուԼզի Ջրանցըը, որ գերակշիռ ղ ի ր վ> մը կու 
տայ Եգիպտոս ին ? աշխա րհ ի այս կէտին վր ա յ ? քաղս/ դրական ? տըն֊ 
տեսական և ռազմական տեսակէտն ե բուէ։ Ե բ կ111 թ ս լղա յ ին ցանցը 
ուն ի 6740 վէէմ* երկարութիւն։

Գանիրե — "հասր ե| Նիյի նոր «քորնիշտը 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՒՒՆ ԵՒ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ ■ ֊ Բնակ֊
չութ իլն ը , ըստ 1951/1 վիճակագր ու թ հան ։ մօտաւո բ ապ է ս 21 միլի֊ 
ոն է , որուն 19 միլիոնէն աւելին ( %91/յ) իսլամ և. 2 միլիոնէն քիչ 
մը պակասը յյր իստոնեայ և. հրեայ։ ■Բրի ստոնեաներու մ էկուկէ ս 
միլիոնէն աւելին Ղպտիներ են , մնացածները ($ոյներ , Իտալա
ցիներ, Անգլիացիներ, Լտյեր, & ր ան սա ց ինե ր եւլն»։ կան 100 
հազարէ աւելի Ա ուր իաց ինե ր և Լի բան ան ց ին ե ր և 70 հ ագարի չափ 
Հրեաներ։ Փ ո ք ր ա մա սն ո լ թ ե ան ց մէջ, իրենց թիլով, Վպտինևրէն 
վերջ կուգան Հրեաները, ապա Աոյնեբը, իտալացիները, Հայերը, 
եւլն*։ Գ՚սհիրկն ունի 2.250-003£ծ աւելի բնակիչ, Աղեքսան-

֊ 337
22Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԷ |||||!||!||!|||||հ1ւ||111!11!11!11!11111111111111111111!1111|!!111111111111|1111111111111

գր ի ան' էքստ մէկ միլիոն) Փ"րP Ս,սյիտը' 200*000, Թ ՛մեթան

150*000, եւլն*։
Եգիպտոս բաժնուած է 14 ն ա հանգն և րու , 6^' Վ«* ք ի Եգիպ

տոս $ը Վյ*' [* ի Եգիպտոս։ Առաջինին 6 նահանգներն են Պ է^է֊ 
րա (կեգրոնը Տ "՚ մ ան հ ո ւր) , 'Լարպիէ ^անթա^ Տախալիէ (//'"էր- 
սուրա)) Շար ըիէ ԼՋ“։^Ա’ԳՒ^1 Մէնսւֆիէ (Շիպին էլ քոմ) և. իա.. 
լիուպիէ (Պ էն հա) է *Լերի էդ^պտոս^) 8 նահանգները կը կրեն ի՛
րենց կեգրոններուն անունները — Ե իզէ, Պ էն ի Լքուէֆ) ֆայում) 
Ծինիէյ Ասիութ) Կէրկէ, Գէնէ և. Ասուան։

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ ԵՒ ԹԱՆԳԱՐԱՆՆԵՐ — Կան եգիպտական
5 համալսարաններ,— 1) էլ Սզհար կրօնական համալսարանը) որ 
հնագո յնն է ամ բո/լջ ա չիս ա ր հ ի տէչ և որ ւԼա թ ս ունս/մ ե ա կէ Տը ի

Գանիրե — Ոազւք՚ււյարկ շենքեր Նեզոսի եզերքին
(ՕդսսԱւսհէ՚ն <նկւււյ։ո։.։սծ)

վե ր ուն ի նաեւ գիտական , պատմ տգիտական 1ւ այլ բաժանում֊

նե ր (ահս նաեւ էջ 320)- 2) Գ՚ոհիրէի համալսարանը) որ հիմ- 
նուեցաւ 1908/'^ (նախապէս կը կոչուէր !հյ/ւսւսւ Ա.ի ան ո ւն ո վ( . 
3) (իս։հ ի ր է ի Եպ ր "։հ իմ համ ա Հ սա ր ս։ն ը՝ հ ի՚մեսլած 1950/'^- 4) Աղեք- 
սան՚լըիոյ համ ս։ լսո։ ր ան ը' հ իլքեուաե 1942/'^ (նախապէս' 3)ա ը ու,ը 
Ա.ի անունս՛/). 5) Ա"/""֊թի Մոհամմէա Ալի համալսարանը' որ 
հ ի ՛էն ո ւ-ե ց ա ւ. 1952/՛ ն։ Ասոնցմէ զատ կայ նաեւ ա մերիկեան համա

լսարան մ ր է/՚ահ ի րէ ի 'քէջ՛
Երկրին թանգարանները կը ներկայացնեն ք}գ իպտոս ի զա- 

նաղան ժ ա ման ակա շր Հանն ե ր ու պատմուիմ իւնը. 1) Եգիպտական
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Թանգարանը (Դահ էրէ) նուէրուած է փարաւոնեան պատմութեան 
և արուեստներուն • 2) Ա ուն ա հռոմէ ա կան Թանգարանը (Աղեըսան- 
դրէ1"} կը ներկայացնէ • ա» 332 թուականէն մ էնջեւ ՝Ր * վ» 
638 թուականէ արուեստները։ կան նաեւ երեր աւելէ 1էո>^[ր թան՛
գարաններ ^‘ւս հիրէի մէջ (Հպ տէներու, արաբական արհեստներու 
և- ե րկա թ ուղէնե ր ույ ։

Էքգէպտոս է պաշտօնական լեզուն արաբերէնն է։ Պետական 
կրօնքը Աէւննէ էս լամութ էլն ը։ (Իսլամ բառը կը նշանակէ են
թարկում (Աստուծոյ), էսկ ենթարկուողը կր կոջուէ միւսլիմ:)

ԽԱԱՆ ԵՒ ԿՐՕՆԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԸ. ֊ հատական գրու-
թ էւն ը մեծ բարեփոխումներու են թա րկուած է վերջէն ութ սու֊ 
նամ ե ակ է ըն թ ա ց քէն Եզէպաոսէ մէջ։ հ]տէւ իսմ այ էլ փաշա, էր 
նախարարներէն \,ուպաը փաշա յէ օժան դ ակու թ եամ բ էրագոր ծևց 
առա ջ էն գատական բա ր են ո ր ո դումն ե ր ը /լ առաջա րկե ց մեծ պե
տութեանց՝ օտա րն ե բ ու յատուկ Հիւպատոսական գատար անները 
փոխարէնել Եգէպտացէներէ 1ւ օտարներէ բաղկացած խառն դա
տարաններով։ Տ>"րէներ տեւած բան ա կց ո ւթ էւնն ե ր է վերջ, քա
փի թուլաս իոն հվրայ հսկող պետութեանց հաւանութեամբ , 
1876/»^ հաստատուեցան երեր խառն դատարաններ՝ Կ*ա հՒրէՒ, Ա֊ 
ղեքստնդր իոյ և իխոկտզիկ ի մէջ, Պ ետ ութ ի ւնն ևլ։ ը կը նշանակէին 
իրենց դատաւորները թտիլի վաւերացումով և դատերը կրտես֊ 
նըւէին արաբերէնով, ֆրանսերէնով և ի տ ալեր էն ո վ և "Լափ ո լէ ո - 
նական Ա ր ինադրքկն ն երշնչուած յատուկ օ ր էն ս դր ութ ե ա մբ մը,

Մեծն Բ ր իտան իո յ — և մ իւս պետութ եան ց   կոզմէ Եգիպ
տոսի անկախութեան ճանաչումէն վերջդ քափիթիլյաս իոնք/&/7„ւ 
իրալատէր պետութեանց և Եգիպտոսի միջել 8 Մայիս 1937 ին 
ստորադրուած համաձայնութեամբ ջնջուեցան քա փիթիլլաս իոհՆձ֊
րր։ Բացառաբար, խառն դատարաններու գոյութիւնը չարու_
նակուևցալ մինչեւ 1949 և այնուհետեւ անոնք ալ լուծուեցան ։ 
Այղ թ ուական էն ասդին օտա րն ե րն ալ ենթակայ են եգիպտական 
դատարաններու իրաւասութեան։

1‘ոկ 1955 Աեպտ. 21ի իր նոր որոշումով, որ անակնկա լ 
մը եղաւ բոլորին համար, եգիպտական կառավա ր ո լթ իւն ը ջն ջե ց 
նաեւ կրօնական դատարաններու գոյութիւնը և անոնց իբաւա֊ 
սութ իւնն ե ր ը ։իո խան ցե ց քաղա քայ ին դատարաններուն ։ Այս կար֊ 
դադը ութ եան են թակս։ յ են ոչ միայն քրիստոնէական և հրէական 
համայնքներու կրօնական դատարանները, այլեւ ի ս լա մականն ե բ ը 
(շերի): Պս՚րզ է ''ր եգիպտական կառավարոլթիւնը , իր այս որո
շումով, կաբելս ր քա յ լ մը նետած կ՝ ըլլայ եգիպտական օրէնս
դրութիւնը աշխարհականացնելու ճամբուն վըայ։
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— Մայրավ)աղաքր' *իահիրէն հիմնուած է հազար֊ 
ամեսւկ մը աո-աջ^ 970£^* ^տք , ^րբ Հհ՛" թէմ ի քԱա լիֆանև ր ը դրա- 
լ և ցին էքգիպաոսը։ ^ահիրէի Ա* իջնաբերդը (Սիթատել) կաոուցուած 
է 1176^^, յ^յուպեան իյ ա լիֆ ա յ ո ւ թ ե ան հիմնադիր Ա ա լա հ է տ տ ին ի 
կողմէ։ Մայրաքաղաքին տեղը^ սակայնդ ընտրած էր^ դեռ. 641 
թուական ին , Աէմֆիսի յաղթական արաբ ղօբաւԼաբ Ամրուն^ որ 
հաստ ատ ա ծ էր հոն իր զօրակայանը 1ւ կառուցած էր իր մղկի- 

թը։ Բ“՚յց 970£^ վերջը կ ոջուած է էլ ^•ահ ի րա (Յ՚՚՚ղթ ականը) է 
Տեղ ազիները ^իահիրէն կը կոչեն նաեւ Ս՝ ա ս ր ? ինջպէս ն ո յն ա֊ 

նունո վ կր կ ոչեն Եգիպտոսը}
(ք*ա Հիրէն այսօր Միջին Արեւելքի մեծ ա գոյն քաղաքն է և. 

հետզհետէ աւելի կ՚ընդարձակուի։ Եւրոպական չվ*ծղ թաղամասը, 
որ կաո-ուցուած է վե ր ջ ին 150 տարիներու ընթացքին կը ներ֊

Աղեքսանդրիա — ՄոՏաւքւքետ Ալի քւրասյարակը

կայացնէ համեմատաբար սեղմ շրջանակ մ ր' երկաթուղային կեդ
րոնական կա յարա նին և Նևղ սսի միջեւ և դէպի հարաւ կ՛երկա
րի մ ինջեւ Աոտա կղզին։ Արեւելեան !ւ հարաւային կողմերը կը 
տարածուի հին քաղաքը , որ կը պահէ տակաւ ին իր մ իջնադար֊ 
եան արաբական։ դիմաղ իեր։ Գէպի Հ/ւ ւս իս' Հե լ ի ո պո լ ի ս ը և. 'թուպ֊ 
պէ1՛ լայնատարած արուարձաններ են , ինջպէս են *Լյևղոսէն ան
գին , դէպ ի արեւմուտք Եէզիրա կղզին և Կիղէն, մ ինջեւ թուր֊ 
գերը, ուրկէ ան ղ ին կր սկսի անապատը։ Աշխարհի մեծագոյն 
քաղս։ քներ II ւ կ ա ր ղ / Ն ։ ()»ահիրէն կը դրուէ 21 ր դ տեղը։

ԱքԼԵ'թՍԱՆԴ41/մԼ *— Ազեքսան ա ր բան հիմնուած է քրիստոսէ 

'սռսվ 332 թուականին, Մ եծն Աղեքսանղրի կողմ է , իբրեւ յու-
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նսւկւսն նաւային խարիսխ և. բտղտբտկան կեդրոնէ 'իարերով ե- 
ղտծ է ան յո յն-հո-ոմԷական աշխարհի երկրորդ. մ եծագոյն բա- 
ղա*ԲԸ։ Փ թ ո լէմ է ց ին ե ր ու տ ի ր տ պե տ ու թ ե ան շրջանին մանաւանդ։ 
Գտրձւսծ է թատերավայրը մեծ կռիւներու։ Աուլիոս կեսար դ ը- 
րաւտծ է զայն ■/! . ա. 64ին և իբրեւ թ տգուհ ի ձգած է հոն կղէո- 
պատրանյ [Լակէ 16 տարի ետբը գրաւուած է Օբթավիոս ի կող՛-՛ 
մ է։ Արաբական գրաւում' 640ին , երկար պաշարումէ մը վերջ։ 
Օսմանցիներու գրաւում' 1517 ին ։ ‘Լ,տվ։ո լէոն Պոնաւիարթի գրա
ւում' 1798/'^»։ Բ ր իտանական գրաւում (ամբողջ Եգիպտոս ի) Ճ882 ին ։

Մեծ մասով արդիական և. հետզհետէ ընդարձակուող բա- 
ղաբ մ րն է այժմ նաեւ Աղե քս ան գ ր ի ան ։ Այլեւ ւԼաճ ա րւա շահ նա
ւահանգիստ մը , որ սկսած է զարգանալ ]ֆրգ գարուն։ Այսօր ?

Աղեքսանղւփւս — Երկաթուղային կայարանթ

Պէյրութի հե ա, երկու լաւագոյն նաւահանգիստներն են Արեւել
եան Ա* ի ջ/յք ր կ ր ա կան ի մէջ։

ՏՆՏԵՍ ԱԿԱՆ 1ԼՒՃԱԿ ԵՒ ԵԼԵՒՄՈՒՏՍ*— Եգիպտոս երկրա
գործական երկիր մ րն է գե ր ա զան ց ա պէ ս ։ ք*ն ա կշ ո ւ թ ե ան 100 իՆ 
70էն աւելին կր զբազի հողի մ շա կո ւ թ ե ա մ բ։ ք» ամպա կ ր ? որ բարձր 
որակ և համաշխարհային հաւ) բ՛ու ունի՝ կր ներկայացնէ իր ար- 
տածումներուն 100/»^ / «3 , որու շնորհիւ ալ կարեւոր ՛բանա կու-
թեամբ օտար գր աման ի շ կը մտնէ ե ր կ ր էն ներս։ Աա՚բսատուր- 
,բը պետութ ե ան եկամուտն ե ր ուն 100 ին 40/* ։ Այս ծ-
կամուտնե ր ուն կարեւոր մէկ մ ասը՝ սակայն ? տարեկան շուրջ 
30 մ ի լիոն ս թ ե ր լ ին ? կր յատկացուի միայն ցորենի ներածման՝ 
ամբողջացնելու համար տեղական բեր,բէն պակսածը։ Ե'արտագրէ
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ԱՆՑՔԵՐԸ ՍՈՒՏԱՆԻ ՄԷՋ 
1840-ԷՆ ՄԻՆՋԵՒ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

Ք թէ Մ" համմէտ Ալիի օրով և 1840/^ ամբո ղջա֊ 
ցաւ Աուտանի գրաւումը։ Էյտիւ ի սմա յ ի լ փաշա ա յն ուհետև աւելի 
ընդարձակեց եգիպտական սահմանները Սուտանի ^էջ, գրաւելով 
Պահր էլ Ղրսզալի և Տարֆուրի շրջանները Հէյեղոսի արեւմուտըը ? 
հասարակածային գօտի}։

քՍտիւը որոշած ըլէաԼով վ^ [յ տալ գերեվաճառութեանդ 
դիմեց կ որսվի դ խ ել ա ցի և դեր ազանցապէս մար գա սէր Անգլիա- 
ցիի մը Ջ ա ր լզ Լք ո ր ա ոն փաշային ? որ յաջողեցաւ այգ հսկայ ձեռ
նարկին մէչ և դ ոչ միայն վե ր ջ տուաւ գերեվաճառութեան այլև 
ամրւսպնգեց եգիպտական գեր իշխան ու $ իլն ը հասա ր ակածա յ ին
“եեղոսի շրջանին մէջ (1874)/

Փորթ Սայիտ ֊ Թագաւորի պողոտան 
նմանապէս եգիպտացորեն, առուոյտ' իբրեւ անասուններու կե ր 
(պերսիւք), բրինձ՝ եւլն՛։

Աած է գիւղական բնակչութեան ապրուստի մակա րգակը 
{աշխատաւոր հողագործի մը տարեկան միջին վաստակը 20 ըս * 
թեր լին է)։ Մի ԼԱ կողմ է անկանոն է աչխատանբը, ո ր ովհետ եւ 
ֆէլլա^ր^ յաճախ, ամիսը 10—15 Օր միայն կրնայ աշխատիլ։ 
Այժմու վարչակարգին ղեկավարները գերմարգկային ճիգեր կը 
թափեն կարելի եղա ծին չափ բարելաւելու համար ընչազուրկ գա- 
սակարգին տնտեսական վիճ "՚ կը') մասնաւորաբար հողային բաշ
խումներ կատարելով հողազուրկ ֆ է լլահն ե ր ուն և աւելցնելով ա- 
նոնց վաստակը։
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ՄԱՀՏՒՒ ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԸՄԲՈՍՏՈՒԹԻՒՆԸ
վաթսուն տարւււան եգիպտական գրաւումէ մը վերջ ? 

սակայն ? Լուտան ելաւ Եգիպտոսի ձհո քէ՚ք' , երևք տարուան մէջ։ 
Սուտանի մէջ յայտնուած էր Տ'ւ^1 կ"է"1 ծնած մոհամմէտ Ահմէտ 
անուն ով մէկը^ ո ր ? ի բն է խելացիդ աստուածաբանական ուսում 
ստանալէ վե ր ջ ? Դ Ւ^1 Ը Հ ս> կ'"^ էր Մսւ8տ|ւ (Աստուծոյ առաք-
եալըթ կարճ ժամանակի մէ ջ ? Սուտանի ամէն կողմը շրջելով և 
Ւր հրւետո րական տաղա նգին ու գ րաւջութ եան շնորհիւ, Ահմէտ 
շահեցաւ մեծ ժ ողո վր գա կան ո ւ թ ի ւն և. յաջողեցաւ լ ա շւ !ք լ ժողո
վուրդը Եգ իպտա ց ին եր ուն գէմ։ Այս վերջինները ուզեցին ձեր
բակալել զինքը Ապա կղզիին ^էջ, ուր կը լքնա ր ? բայց իր հաւա
տարիմները ջա ր դ ե ց ին եգիպտական ուժերը (1881 Օգոստոսի։ Այգ 
օրէն անգին ԱհմԼտ գարձաւ ապստամբ ե սկսաւ թէ1Հ_իլ յաղթա
նակէ յաղթ ան ակ։ կազ Մեց եր Լք դօ ր ա բան ա կն ե բ ? իւր ա բան շիւ- 
րՒն 4 րամանատար կարգելով խալիֆա մը։ կ*տաւ բազմաթիւ կա
րող գործակիցներ ու ս պան ե ր ե անցաւ յ ա ր ձա կո ղա կան ի ։ . կ* բա
ւեց նախ *^ոբտոֆանի ջարդելով 6000 Ե ի ՈԼՈ* ա ց ին ե ր
(1882)* Ջս' ր գե ց նաև գնպապե տ Հի,րսի եգիպտական ուժերը, գըն- 
գապետն ալ հե տ ը (1883): Եղխց տացիները դիմեցին բրիտանական 
Օգնութեան, րայՅ մե րժուե ցան ։ թելադրուեցաւ բաշուիլ մինշև 
քթատի Հա լֆ ա ։ Վրո ր Հա պետ "Շէրիֆ փաշա շուզեց պա տա ս խա- 
նատուութիւն ստանձնել և հրաժարեցաւ։ Վրսրշապետ դարձաւ 
*1/ուպար փաշա (1884 Օունուա ր}։

Ա ուա բիմ ի մէջ (կարմիր ծով} պաշա ր ուած կ ւբ ի սլտ ա ց ին եր ը 
ազատելու համար ղրկուած եգիպտական բանակը նոյնպէս կո- 
տոբուեցաւ (1884 Փետրուար}։ Այնուհետև, Ա*ահտի ? ետեւէ ետեւ 
գր աւե ց Տարֆուբը և Պահր էլ կաղալը։

կացութիւնը ծանրացած ը լ լա լո վ ? բրիտանական կառա
փս ր ու թի,նր հր ահանգեց Սուտանի կարւավա ր իշ Ջ,սրէ1 կորտոն 
փաշային պարպել Ա ուտ ան ի եգիպտական ուժերը։ կորտոն փաշա 
ընդդիմացաւ և տագնապի լուծման զան ազան ձեւեր փորձելէ 
•Լեր1, դիմադ բութիւն կազմակերպեց քյարթումի մէջ։ Ա* ահտ իա- 
կանն ե ր ը էքա բթում ին մօտեցան 1884^ մարտին և Հոկտեմբերին 
մտան Օմտուրման։ Երբ Մ ահա ի տեսաւ որ օգնական ոյժ կուգայ 
Եգիպաոսէն^ անցաւ յ ա րձ ա կո ղա կան ի և 1885 Սուն ուա ր 26/’մը- 
տալ թարթում։ կորտոն փաշան ? եաթաղանի մէկ հարուածով ըս֊ 
պաննեցին տեղն ու տեղը և գլուխ ը ղրկ^ցթ Մ տհտ ի ին , որ չու- 
զծլով Հբեաֆ ի բաներով պղծուած քղա բթում ի մէջ րքնալ, հաստատ
ուեցաւ Օմտուրման'։ Չկրցաւ սակայն վայելել Ւր յաղթ ան ակն ե ր ը 
և կա րճ ւանգութենէ մը վ^'ր ջ մերւաւ 1885 Յոյնիս 22ին,
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«էԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԼՈՐՏ ՉԻՋՆԷՐ 'ԼԵՐԱԳՐԱՒԵՑ ՍՈՒՏԱՆԸ

Ա* ահտ ի ի կտակով եր յաջորդը եղաւ 1/րհք էսա լիֆտներ էն 
Ապս/ալլահը^ որ սակայն երբեվ) ^ունեցաւ իրնաէսորգին հեղինա
կութիւնը։ ք*շէսհց ահաբեկումով։ ԼԼյնու ամենս/ յնՒլ ուզեց շարու
նակել յառաջէսաղացումը' Եգիպտոսն ալ գրաւելու համար։ Տոն- 
կոլայի գրաւումէն վե ր ջ ? սակայնդ իր գէմը գտաւ սերտար Կրէն֊ 
ֆէլի եգիպտական բանակը^ որ ջբս էս էէա էս ի շ պարտութեան մատ- 
նեց Ապտա լ լահ ի ուժերը (1889 Օգոստոս 3)/
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Չիջնէր յա րձակողական ի անցաւ, անմ^ջւււպէս և քա նի մը 
ամսուան մէջ գրաւեց Ֆ ի րքէ թ ը և Տոնկոլան։ Արագօ րէն շինել 
տուաւ երկաթուղագիծ մը *Լ,ուբիոյ անապատին մէջ։ կարեւոր 
ամրոց մը՝ որ կ՚իշխէր Աթպարայի հովիտինգրաւուեցաւ 1898 
Ապրիլին։ Այս յաղթանակը բա րո յա լքե g Ա ո ւտ ան g ին և ր ը ? որոնք, 
բազմաթիւ g եղա խ ո ւմ բե ր ո վ անցան fi իչնէր ին կողմը։

Մ եծ ագո յն ճակատամարտը մղուեցաւ Ապտալլահի մա յ րա- 
քաղաք Q մտ ո լրման ի գրաւման համար ? 2 Աեպտ* 1898/»^, երբ
50,000 Մ ահտ ի ականն h ր յուսահատօրէն փորձեցին ետ մղել անգ լ֊ 
եւեգիպտական ուժեր ը^ P'"JD ջա խ ջա խ ո ւե ցան մէկ օրուան մէջ։ 
Ասիկա եղաւ f]՝ ահտ իական ութեան վերջին օրը։ Փիջնէր միաժա- 
ման ա կ մտ ալ Ամտ ուր մ ան և fri ա ր թ ում ։ Ար տ ա ս ո ւա թ ո ր 1,1 չ քե ր ո վ 
ներկայ գտնուեցաւ հ ո գե հան գս տ ե ան պաշտօնի մը^ որ կատտրուե՜— 
ցւսւ կ ո ր տ ոն փա շա յ ին սպաննուած տեղը։ Այնուհետև գրաւեց 
նաև & ա խ ո տ ան ։ Ապտալլահ վերջի՛ն փորձ մըն ալ ըրաւ գիմա- 
գրե լու fi ո րտ ո ֆ ա նի մէջ , բայց ձախողելովդ իր վերջին զինուոր- 
ներուն հետ սպաննուեցաւ 24 *Լյոյեմբեր 1899^**

ԱՆԳԼԵԻԵԳԻՊՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

էԱարթումի ղրաւումէն վե ր ջ * 1899 Յունուար 19 ին կըեքը- 
ւեցաւ Աուտանի վերաբերեալ ան գլեւեգի պա ական համաձայնս։— 
‘էիբԸ) որուն հիման վրայ կը ստեղծուէբ Ա ուա ան ի մ իա ցեւս լ հա

սարակապետութիւնը (Condominium) ե. որ սակայն չէ ր ճանչնար՝ 
Մոհամմէտ Ալիի ժամանակէն Եգիպտոսի պատմական իրաւունք
ները ՛Այգ երկրին վր ա յ ։ Աուտան պիտի կառավարուէր Ան գլի ո յ 
առաջարկած և էյտիւէն վաւերացուած կառավա ր իչով մը^ որուն 
որոշումները օրէնքի ուժ պիտի ունենային։ Թուրքիա ոչ մէկ 
վեհապետական իրաւունք պիտի ունենար հոն։ Մէկ խ °ս քո վ ի շ*" 
խոզը պիտի Ըէէ՚՚՚բ Մեծն Րրիտանիան։

Ատկէ ի վեր ան պակաս եղան վէճևրն ու բա ր գո ւ թ ի ւնն ե ր ը 
Աուտանի մասինդ Մեծն Րրիտանիոյ և Եգիպտոս Ւ միջև։ Condo՜ 
minium** բ մնաց գատարկ բառ և Աուտան գարձաւ բրիտանական 
գաղթավայր մը։ Եգիպտոս) մինչև այսօր ալ կը պահանջէ իր 
իրաւունքները Աուտանի վր ա յ յիշեղնելով Մոհամմէտ Ալիի Հը֊ 
րաւումևե ր ը և այն իրողութիւնը^ որ Աուտանի վերագրաւումը 
իրագործուած էր մասնաւորաբար եգիպտական ուժերու մաս- 
նակցութեամբ ։

Այժմ աբգկն ծրագրի վրայ է Ա ուտան ի բա ցա րձակ ինք — 
նօ ր ին ութ իւն ը դ որ պիտի ի րագո րծուի հան ր ա քո լէ ի մը արդիւն- 
քով,
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ԲՈՒՐԳԵՐԸ ԵՒ ՍՓԻՆՔՍԸ
Մին չե՜ւ. երեք հա ղա րամ եա կ մ ը ւաւաՀ կաււուցուաե ութսունի չափ լւուր- 

‘■գ՜եր կան Ապու ՌօաշԷն մինչեւ Ֆայում տարագրութեան փրայ ե՛ւ. հա ր իւր ի չափ 

՛ալ Նուբփոյ մէչ՝. Ամ են ակտրեւորներն ե՜ն ^1իղԷի երեք բ֊ուրգ՜երը Խ ուֆուս 
կամ Խէոփս, Շէֆրէն եւ Մեկերինոս, որոնցմէ աս՜ա չինը մեեագ՜ոյնն է (ունի 

137 մէթր բարձրութիւն — 227 մէթր' կողէն չափուաե) եւ կը նկատուի աշ- 
.խարհի «Նօթը Հրաշա լիքներ»Էն մէկը՝. Ասոնք շինուաե են փարաւոններու ևրդ. 

արքայատոհմին մամանակ՝. Ապուղիրի բուրղերը կը պատկանին 5րգ_ արքայա- 
■տոհմի թագ՜աւորներուն, իսկ Ս տքքա րայ ինները, որոնց սենեակներուն մէչ կան 

.շատ կարեւոր կրօնական ա րձանագ՜րութ իւններ, կը պատկանին 6րգ֊ ա րքայատոհ- 

մին՝. Տ տխուրի եւ Լիխթխ ին Հպէ» նաեւ Ֆայում ի բուրգ՜երը կուգ՜ան 1% րդ. ար

քա յա տոհմ ի մամ տնակներէն՝.

'ԱԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» |1!1|||||||1!11||||||||||||1||1|11|11|111!1111111111111111111111111111111111111111111111ր

Նեղոսլւ եւ թուրգերթ

ք^ազմ աթիւ արւասպե լներ հ իւսուաե են բուրգ՜ե րու մ աս ին՝. 3 իշատակուաե 

են անոնք Հերոգ՜ոտի, Ատրաբոնի, Փլինի եւ այլոց երկերուն մէչ՝. 3իւղանղա- 
ցի հեղինակները ըն գ՜ունաե են հրէական մեկնութիւնը, որուն համաձայն, Ա ի- 

ղէի բուրգ՜երը, Յովսէփի ցորենի ամբարներն էին՝. Ւսլամ Խալիֆաներն ու Ե- 

գ՜իպտոսի Սուլթաններն ալ հաւատացած՜ են գ՜անձերու գ՜ոյութ՜եան բուրգ՜երու 

մէչ եւ գ՜եռ. 9րդ֊ գ՜արուն, կարեւոր աշփյատանքներ տարուած՜ են, ղանոնք երե

ւան հանե լու համար՝, հոր տգ՜ոյն մամ տնակներուն տրուած՜ են շատ յա՛ճախ տա
րօրինակ այլ մեկնութ իւններ բուրգ՜երու սահմ անմ ան մ աս ին՝. Ըսուած՜ է, օրի

նակի համար, որ անոնք կը ծ՜առ՜այէին իլւրեւ ղիտարաններ եւ նոյնիսկ իբրեւ 
ամբարտակներ անապատի աւագներուն գ՜էմ... Հետաղային, սակայն, ընգ՜ուն- 

*ուած՜ Է՝' բուրղերու չափերուն եւ գ՜իրքերուն փրայ հ ի են ուած այն գ՜իտական ան-
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վ՜իճելի եզ_րակացութիւնըէ թ՜է բուր

դերը արքայական դաւՐրտ րաններ /ր7/։
^1արդ ւԲ ը բոլրդեբու ւԲէջ_, նաե՜ւ, այսօր 
կը դտնուին դա դա ղն ե ր : Փարաւոննե

րը) շ՜ինե՛լ տա լ՜ուէ այս բուրդերը, ու- 

զ՜ած են որ իրենց մ՛եծութեան հաւՐա- 

պատասխան ըլլան այն յոլ_շ_արձաննե

րը, որոնց ւՐԷ9_ ի պահ պիտի դրուէ ին 

իրենց անշնչ՜ացած ւՐա րմ'ինները՝.

*
Հ֊ *

Սվւինքսը ւիարաւոններու ստերլ- 

ծա դո րծ ո ւ թ ի ւնն է եւ կը խորհրդանշ՜էր 
Հա րմ'ախ իս աստուածը։ որ իր կարդին 

խորհրդանիշն էր լ՜ուսատա րած արե
ցին՝. Ասով՜ իսկ կը ցոլացնէր Փարաւո

նին համ*ատա րած ուժ՜ը ել այն բո լ՜որ 
բարիքները, դորո ան կ ընծայէ Եդիսլ- 

տոսին՝. Սփինրսները կը դետերլուէին 

ընդհան րապէս ւՐեհեաններու ւՐուտքե-

րուե վ_րայ ^Լ՜ աւել՜ի ւիո քրեր ը ւՐեհ- Այցելոսները սյտացնորլ ււ հրլսաարսն ւքը 
եաններուն ւՐէջ_՝. Տեսքաէ իրենց թա~ բոսըէլևըոսն շոսրշը

թերուն վ՜րայ պա լլկած ա- 

ււիւծնե ր են, էՐարդ ու դը- 
լ՜ուխուէ՝. Եդիպտոսի ւՐեեա- 

դոյն Սվւինքսը Եիզէի ա- 

նապատինն է. ունի 20 ւՐէ- 

թըր բ՛արձրութ՜իւն եւ 73 
մ՛էթր երկարութ՜իւն) բայց 

տեղ՜Հ տեղ՜ ւՐաշ՜ած է, չ՜դի- 

ւՐ անա լ՜ուէ դարերու աւե

րումներուն :
Ան ա սլա տ ի աւաւլամ' ըր- 

րիկները) դարերու ընթաց- 

յ>ին յա՛ճախ ծածկած են 
Ալի ինքս ը աւաւլակոյտնե- 

րուէ, որոնք, քանիցս ւՐաք- 
ր ըւած են՝. Ամ'են ա վ՜ե ր ջ՜ին 

ւՐաքրութ իւեը ըրածէ Պա- 

րէ ղ_ անունով՜ եդիսլտա- 

դէտ մ'ը, որ երեւան հա
նած՜ է Ս Փինքս ին թ՜աթ՜ե

րը՝. Այն ատեն հաստատ

ուած՜ է, որ հււուՐէական 

տիրապետու թ՜ե ան շ՜րջ՜ա

նին շ՜ատ կոշ՜տ նորոդու- 

թ՜ե անց ենթ՜արկուած՛ են 

անոնք եւ կորսնցուցած են 

իրենց սկզ՜բնական նրբու
թիւնը՝.

Կ[>զէֆ ւքեծ 11փին,քսր
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ՍՈհէՋհ ՋՐԱՆՑՔԸ
Աոսէզի Ջրանցքին շինոսԹ՜իսնր իրաղործեց կաւլմակերւզական տաղանդ.ի 

տէր ես ձեռներէց նրանսացի մր’ բնիկ Վէբոայլցի 9)էրւո|նանտ տը Լէսէփս* 
որ 1831—38 փոխ ք)(ւ սպա աոս էր էզփւզտոսի մէջ: Այնտեղ բարեկամացած էր Աո- 
քյամմէտ Ալիի կրտսերաղոյն զա սկին' Սայիտի քյետ, որուն ղա^ակալոսԹիսնր ի_ 

լքանալուն ւզէս Փարիզ էն փա քշիր է վե_ 
րաղարձաս 1854ին ես իր ծրազփրը. 
ս|ա|ւ<լեց անոր: Նոյն տարոսան Նոյեմ
բեր 30, »ն Սայիտ փաշա ստորաղրեց 
ջրանցքի շինոսԹեան ֆէրւՐան\չ •'

երկար աշխատանքն եր է ես շաք)ա_ 
ղրղո_ոսած ւզետոսԱեանց ^ամաձայհոս- 
Ափսնբ առնելէ >[երջ, նէրտինանտ տր 
Լէսէփս կազմեց արմ եԹոսղԹերոս փրայ 
քշի Օնս սա ծ միջազղային մեծ ընկերոս- 
Թիսն մր, 200 միլիոն ոսկի ֆրանքի ղր_ 
րամաղլոսխոկ ես բրիլի աո֊աջին (յար. 
ոսածր տրոսեցաս 25 Աւզրիլ 1859ին:

քփնոսԱիսնր տեսեց 10 տարի ես 14 
Աարտ 1869րնՏ միջերկրականի ջոսրերր, 
իսկ 10 Օղոստոսին ալ կարմիր ծուխս 
ջոսրերր խառնոսեցան Լեղի Լի՜ճերու» 
9ոսր երոոն:

Ջրանց ոին պաշտօնական բազոսմր
ՖԷՐՏԻՆԱնՏ ՏԸ ԼԷՍԷՓՍ կւլւ11„’1,^,, ,այի 

օրով (Սայիտ փաշա մերսած էր 1863ին), 17 Նոյեմբեր 1869ին, արտակարղ շոս- 
քոփ ես ծախքերով. (12 միլիոն եղիսյտ. ոսկի): խտիս իսմայիլ անձամբ այցելած 
էր եսրոսլական մայրաքաղաքներդ (յրասիրելոս խսմար վեհապետները: Արղարես. 
բացման առ֊Թիս կատարոսած պաշտօնական քյանղիսոսԹեանց, որոնք շաբաԹներ,

Փորթ Սայիտ — ՛Նաւահանգիստը
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տեւեցին, ներկայ գտնուեցան 3)ր անսայի կայս
րուհի էօժէնին, Աւստրիոյ կայսրը, Փրուսիոյ ար
քայական իշխանը, Հպլանտայի արքայական իշ
խանն ու, իշխանուհին, բագմաթիւ այլ իշխան
ներ եւ բարձրաստիճան անձնաւորութիւններ, ո_ 
րոնց քյամար խտիլը յատուկ պալատ մը կաո_ու,- 
ցած էր նոր շինուած իսմայիլիա քաւլաքին մէշ:
Նոյեմբեր 16ին, ՓորԹ Աայիտի ծովափը տեղի ու
նեցաւ. գոհաբանական աղօթք" նախ իսլաւքական 
ապա քրիստոնեական (կաԹորիկէ ծէսերոփ: Ել 

յաջորգ օրը, ֆրանսական արքայական L’Aigle 
գբ ou ան ալին աո֊աջնորգութեամբ, զանազան ազ- 
գութեանց ւզատկանող 68 շոգենաւեր ՜ճեղքեցին 
ջրանցքը ւքէ՜կ ծայրէն միւսը, մինջեւ Աեււեալ ծոփ 

Արքայավայել քյանգիսութիւններ տեղի ունե
ցան նաեւ Գսփիրէի մէջ, ուր, սսգ աո_թիւ, ա_ 
ո_աշին անգամ րլ|_11,լո1Լ ներկայացուեցաւ նշա
նաւոր «Այտա» օփէրւսն (եգիպտական կեանքէն), 
զոր, Վերտի յատկապէս յօրինած էր այս քյսւնգի- 
սուԹեանց քյւսմար, արտաքին նախարար նօւպար 
փաշայի խնգրանքոփ:

Ջրանցքին երկայնութիւնը 168 քիլոմէթր է 
Փորթ Սաիտէն մինջեւ Աուէգ* Շսփագոըծմւսն մե
նաշնորհը տրուած է 99 տարուան քյամար, բտցման 
Թուականէն հաշուած, էսյնպէս որ կը փերշանայ 
1968ին: Այնուհետեւ Ջրանցքը պիտի գաունայ 
ամբողջոլթեա մբ եգիպտական սեփականութիւն:
Ջրսւնցքը ՜ճեղքող բեռնաւորուած շոգենաւերը կը 
փճարեն (ըստ 15 փեկտ. 1938ի (յամած այն ագրին,)
Թոնոյին 5 շիլին եւ 9 փէննի: ՋիլԱնցքի ճամբուէ 

կը փոխագրուի տարեկան 65—70 միլիոն թոն 

ապրանք:
Աւելցնենք, որ Ջրանցքէն անցքը, միջագգա. 

յին օրէնքոՎ, ազատ է ամէն ժամանակ, բոլոր 
ագգերու նաւերուն (յամաբ եւ որեւէ թշնամա
կան գործողութիւն յի կրնար կատարուիլ ոջ մուտքի նաւահանգիստներուն մէջ 
եւ ոջ ալ Ջբօւնցքին շուրջը* 5 քլմ*. շրջագծի մը մէջ-

Սուեզի Ջրանցքը

ՕՈ ՎՈ ՐՕհԹԻԻննԵ Ր
ՀԻԵԱՆԴՒ ԴԵՂ.— Եգիպտոսի գիւղական շրջաններուն մեջ, Զի- 

ւանդ մթ լաւացնելու Զսւմսւր, Քուրանեն քանի մը Զատուածներ կը 
գրեն կաւե շինուած ամանի մբ կամ գաւաթի մթ ներսի կողմը եւ 
ապա մեջը ջուր լեցնելով, կլւ սկսին շարժել, մինչեւ որ գրուածքը 
բոլորովին լուծուի ջուրին մեջ: Գործողութեան աւարտումեն ետք, ալս 
եղանակով օրԶնուած ջուրը կուտաս Զիւանղին, որ կը խմե, ըուժուե- 
լու հաւատքով:
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ՈՒԽՏ ԵՒ ՄԱՏԱՂ.— Եգիպտական գրեթե ամեն մեկ գիւղի մեջ 
կայ սուրթ նկատուած անձի մթ — շեյխի մթ — գերեզմանը, որուն 
այցելութիւն կուտան ամեն շաթթու, օր մթ, գիւղացիներեն շատերը, 
այյ մանաւանդ գեղջկուհիները: Ոմանք նաց կը թերեն եւ կը ձգեն 
նոն, աղքատներու կամ նամթորդներու նամար: Ուրիշներ կը ձգեն 
մանրուք գրամ: Գիւղացիները կ՚ընեն նաեւ զոնաըերութեան ուխտ* 
իրենց շեյխի գերեզմանին վրայր Մեկը կ՚ուխտե, օրինակի նամար, 
մորթե] գառնուկ մթ, ոչխար մը կամ այծ մը, որպեսզի իրականանայ 
իր մեկ բաղձանքը,— լաւանայ նիւանդութենեն, կամ, զաւակ մթ ու
նենա], եւլն.: Այս պարագային կը կատարե իր խոստումը եւ մորթուած 
անասունին միսով կը սարքե խնջոյք մը, որուն կը նրաւիրե իր բա
րեկամները:

ԵՐԱԶՆԵՐԸ.— Եգիպտացիները, ինչպես ուրիշ ժողովուրդներ, 
մեծ նաւատք կ՚ընծայեն երագներուն, որոնք կ՚ընդունուին իբրեւ ու
ղեցոյց իրենց նետագայ գործերուն նամար: Ունին երկու մեծ երա- 
զանաններ, մեկը՝ Իպնը Շանինի եւ միւսը* ասոր աշակերտ Իպնը Սի- 
րինի կողմե մեկնաբանուած: Երազ տեսնողները — նոյնիսկ զարգա
ցած մարդիկ — կը դիմեն այս երագանաններուն: Երբ մեկը կ՚ըսե 
միւսին — «երագ տեսայ», վերջինը կը պատասխանե «խիիր» (խեր 
ըլլայ), կամ «խիիր ինշալլան»: Եթե տեսածը գեշ երագ մըն ե* կ՚ըսե 
սովորաբար — «Աստուա՛ծ, օրննե մեր տերը* Մոնամմետը» եւ ապա ե- 
րեք անգամ թքնելու պես կ՚ընե իր ձախ ուսին, կանխելու նամար 
գեշ նետեւանք մ՛ը:

ևԳՈ» ՕՏԱՐ <Լ11Ր(յ-1ԼՐԱ։լ.ՆԵ1։Ը
Ըստ պետական վ ինակագրութեան, Եգիպտոսի մեջ կան նետեւ- 

եալ օտար վարժարանները.—

Մ1ժ|Ա|լ»><. Նխկըն՜. ԵՐ1||ւԳկն. Թ՚է.ք>փվ> Գա» մաթ

Ֆրանսական 117 115 47 18 297
Անւյ-է ի ակ ան 30 31 17 8 86
ք* տա լական 30 33 5 11 79
Յունական 26 38 74 9 87
Աք հ՛ր ի կետն 20 24 9 է 57
Հա յկական 11 10 3 — 24
ՀՀանազան 15 17 4 3 39

ՂոււՐ ալէ 2Հ9 268 99 53 669

Զանազաններուն մեջ կը մտնեն գերմանական, գուիցերիական, 
նոլանտական, սուրիական, մարոնիթ եւ նրեական վարժարանները:
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ՀԱՅԵՐԸ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՄԷՋ

ե Գ Ւ Պ Տ Ա I Ա 3 ԳԱՂՈՒԲԻ ԱՆՑԵԱԼՆ ՈՒ ՆԵՐԿԱՆ

ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ

ՃԱՄԱՅՆՔՆԵՐ, ԺՈՎՈՎՆԵՐ ԵՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

2ԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԵԿԵՎԵՑԻՆԵՐ ԵՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ

2ԱՆՐԱՅԻՆ 2ԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ, ՋԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

ԵՒ 2ԱՆՐ0ԳՈՒՏ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱԿԱՆԱՒՈՐ ԱՆՋՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ԵՒ ԱՋ ԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ, ԵՒԱՅԼՆ
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ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԳԱՎՈԻԹԸ
------- ՅՏտՏ--------

1) ԴԱՀԻՐԷԻ ՀԱՅ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
ՀՆԱԳՈՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԵՒ ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԵԿԵԳԵՑՒՆԵՐ • -

Հ/1/ յկական Ոփի ւրւքի հնագոյն գաղութներ էն մէկն է եգիպտահայ 
՛գաղութը։ Հ ին ժամանակն եր էն մնացած հատուկտո ր արձանագրու
թիւնն եր կը վկայ են, թէ բաւական մեծ թիւով Հայեր բնակած 
են Եգիպտոս ի մէջ ասկէ 8 — 9 գարեր աո.աջ։ Մ՚ոտթէոս Ուրւհա յե- 
ցիի վկայութեամբ՝ ԺԱ* գարուն՝ այն է' 1075- 1100 թուական
ներուն՝ «թազումք ժոցովեցան Հայոց յԵգիպտոս իթրեւ երեսուն նա- 
զարացՋ: Ել այս բազմութիւնը ջէ եղած անգլուիս հօտ մը՝ գոնէ 
կր օն ական — եկեղե ցական գետն ի վրայ՝ որովհետև այգ թուական
ներ ուն կապակցութեամբ կը յ ի շուի անունը հայ հայրապետի մը' 

յանձին Տէր Գրիգորէսի, որ «յեյեայ յԵզիւդտոս շրջեսւլ բնգ ամե
նայն անապատսն առաջին սրբոց նարցն եւ նաստատեաց անդեն զա
թոռ իւր նայրապետութեան եւ կանգնեաց նորոգեաց անդեն զամե
նայն կարգ սուրբ եկեդեցւոյ եւ բազում փառք եւ մեծութիւն ընկա- 
յաւ ի թագաւորեն Եզիպտացւոց առաւեյ քան ի թազաւորեն Հոռո- 
մոցՅ) {Բ իւզ՚սնգիոն)։ Ո ւռհսւ յե ց ի ի այս վկա յ ո լ թ և ան շարունակու
թեան մէջ կ'ըսուի, թէ «Տեր Գրիգորես զկնի ժամանակաց ձեռ- 
նադրեաց կաթոդիկոս զՏեր Գրիգոր զքուրորգին իւր»:

Եգիպտահայ գաղութ ի հնութեան մասին ՈլՈ-հ։ս յե ց ի ի այս 
վկայութիւնը կը բաւէ ճշգելու գաղութ ի հաստատման մօտաւոր 
թուականը։ Տէր Գրիգորէսի ժամանակաշրջանին կը զուգագիպի 
յիշատակութիւնը' Տէյր էլ Խէնտէյւ թաղին մէջ Ա. Գէորգ եկե
ղեցիին, որ Ղպտիներ ու կողմէ Հայոց տրուած է 1080 թուակա
նին։ Ապա կը յ իշու ի ին վերաշինուած Ա • Աակոբ անունով
եկեղեցի մը' ((Եգիպտոսի Այգեստան կոչուած վիճա կին մէջ, ըըլ- 
րոց մօտ՛)՛)։ Աւ նաև Ա * Գրիգորի և Ա • Աովհաննու Մկրաշի ա- 
նու ններ ով յիշուող ուրիշ երկու եկեղեցիներ՝ 1164/»^ , Գահիրէի 
մերձ ակայ Տուրա գիւղին մէջ։ Ապու Աահլ անուն հայ պատմ իջին 
համաձայն ՝ 1% ր գ գարուն՝ Եգիպտոսի հտյ եկեղեցիներու ն թիլը
կը հասնէր 1 ի։ Ել վերջապէս կը յիշատակուի գոյութիւնը Ա. 
Մարտինոս ( Տ. Ւ13րէյՈՕ ) անունով եկեղեցիի մը՝ ուր՝ Կիէիկիոյ 
վերջին թագաւորը' Լեւոն Ե' ե. թագուհին' Մարգարիտ կԿսղօ- 
թէին՝ 1375^ե Եգիպտոս գերի տարուելէ վերջ՝ Հայոց կա թ ողի֊ 
■կոսին հետ։ Այո եկեղե ց ի ին մէջ է թաղուած Մարգարիտ թ ագու- 
հին։

Եկեղեցիներէն զատ՝ Հայերը ուեե ցած են նաև վանքեր 
•այգ թ ուականնե ր ուն Լճե րմակ վանք' Վ^ե ր ի Եգիպտոս՝ Ս՛ Ս ար-
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•ւէ ս' Մ ա թ ա Ր Ւ լլւյքւ ճամբուն վր ա յ , ՂահիրԷի մօտերը)։
Եկեղեցիներու գոյութիւնը կ* ապացուցանէ բնականէս-

բաբ ղոյու թ իւն ը հայ գաղութ ի մը , որ սակայն, անծանօթ 
պատճառներով, պակսած Լ դարերու ընթացրին։ Այսպէս, Ս իմէոն 
դպիր Լեհացին, որ 1քղիպաո ս այցելած է 1615^^*, "'յ^ Օրերու,
գաղութին հսէմրանբր ցոյց կուտայ մ օտ աւո ր ապէ ս 200 տուն։ 
Նոյն թուականներուն (1605), ‘էրիգոր Ղ'" բուն աղցի եւս կը գրէ 
Եգիպտոս ապրող Հայոց մաս ին , բայց ջի տար անոնց համ ր ան բ ը։ 
Միայն դա ոն Օր էն կը գանգատի անոնց և մասնաւորաբար թոլ-

Դանիրեի Հայ. Աււաքե|ական Ս. Փրիցոր Լուսաւորիչ Եկեւլեցին
է

ղայեցինեբու անբարոյ կենցաղէն.— «Մթսթր առաջին գնայոյս, որ 
թվին ՌԾ‘1- (1605) եր, բազում՛ Ջուզայեցիք Սին տանկցեր ի վերայ 
տանկի կնոջ թմ՚թռվեյով, որ հյպտի երեց մ՛ի նախատեաց զմեզ վասն 
նոցա:»

ԳԱՀԻՐԷԻ ՆՈՐԱՇԷՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ՛- ԺԵ • դարէն ասդին
գոյութիւն ունեցած է նաև Ա. Մինաս գետնայարկ հայկական 
մատուռը, ‘Լպտ իներու համանուն (Մ"'/’ Մինա) մատուռին կից, 
•Ըոմ - է լ֊ էրմէն ի (Հայոց հաւաբավայր) հողաբլուրին ստորոտը 
(այստեղ ապրած են այդ թ ուա կանն ե ր ո ւն դերի բերուած Հայերը)։ 
Գ՚սբրիէլ եպիսկ. Մ "• ր ա ջ ց ի ի առաջնորդութեան օրով, 1843^ 
կառուցուեցաւ գերեզմանատան այժմու //. Մինուս մատուռը։

«րԼե ր ա պ ր ո ղյ> եկեղե ց ինե բուն մէվ գլխաւորն է Գտհիրէի
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Պէյն էլ Աուրէն փողոցի Ա • Աստուածած ին եկեղեցին, որուն 
կառուցման ձեռնարկած է միեւնոյն Գ^բրիէլ ե պիսկ» Ա* ա ր աշց ին 
1837^ Օգոստոս \\ ին և որուն օծումը կատարուած է 1839 Գեկտ 
17 ին ։ Եկեղեցին րաց է մինչև այսօր։

Այդ 2.Րֆ/սնՒ*հ արդէն անդամ մըն ալ բազմացած էր Հա֊ 
յոց համրանքը Գահ ի րէ ի մէջ։ Այդ համրանքը հետադայ 70-80 
տարիներուն այնքան աճեցաւ և ժողովուրդն ալ այնքան ցրուած 
սկսաւ ապրիլ ընդարձակ մայրաքաղաքին մէֆ, որ հարկ տես֊ 
նըւեցաւ կառուցումը նոր եկեղեցիի մը, կեդրոնական կէտ ի մը 

Արդարև Ա. Գրիդոր Լուսաւորիչ անունով այդ փառաւոր 
տաճարին հ իմևարկէքը կը կատարուի 1924 Օգ” ստոս Զ\ին և կա֊

9*աքւիրեի Հայ. Արւաքեյակաճ Հաւքայնք|ւ Արւաջնորգարանթ

ռուցումը կ՚աւարտի 1927 ի Մ այ իս ին Լօծ ում ը' 1928 Փետր. 12ին) 
Թորգոմ արքեպ. Գուշակևան ի օրով։ Եկեղեցիի հոգին գնման և 
կառուցման բո լո ր ծ ա խ քե ր ը հա յ թ ա յ թ ուած են բարերար Գրիգոր 
Եղիո՚յեան ի կտակած գումա ր ով և անոր կա լո լա ծն և ր էն ե րկուքին 
վաճառումէն գոյացած հասոյթով։ Ս- Գ՛ Լուսաւորիչ եկեղեցին, 
իր փառակնրա կառոյցով կ՚իշխէ Գ՚սհիրէի ամէնէն բանուկ պո֊ 
ղոտանևրէն մէկուն Ն՚ոհտա թ Աասրի վրայ, թի՛- 179 (ն ա խկին 
Մ՛ոլիքս։ նս՚զլը, նախկին Շ "• [’ •“ Ապպաս)։

Եկեղեցւոյ ըն դարձակ շրջափա կին մէջ 1929ին կառուց֊ 
ուեցաւ ն՜աև Ա» Աստուած ած ին եկեղեցիին կից ն ա Լոկին Առաջ֊ 
նո րդարան ը փոխս։ր ինող Առաջնորդարանի նոր շէն քը , որուն 
կառուցման ծախքը ապահովուեցաւ Տիգրան փաշա տ՚Ապրոյի
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կողմէ ազգին կտակուած 2000 ևգիպտ* ոսկիի գումարով, ^օղոս 
Նուպա ր փաշայի 2000 եդիպտ* ոսկիի նուէրով և Առաջն ո ր գա- 
րանի սնտու կէն և ղած 500 եգիպտ» ոս կՒՒ յ ա տ կա ց ո ւմ ով ։

Թէ' եկեղե ց ին և թէ' Առա ջն ո ր դա ր ան ը կառուցուած են 
հայ ճարտարապետական ոճով։ Առաջնորդարանը ևրկյարկանի է 
և. օժտուած է բազմաթիւ սենեակներով, ժողովասրահով, մատե
նադարանով (Թորգոմեան) , եւլն» (*) ։

Նորագոյն եկեղեցին Ամենայն Սրըոց մատուռն է, որ 
կառուցուեցաւ Հելիոպոլսոյ ազգային նոր գերեզմանատան ■րէ չ,

Հելիոպոլսոյ (Գահիրե ) գերեզմանատան Ամենայն Սրթոց Մատուււք

հայ ճա րտա րապետական ոճով և գահիրէաբնակ տէր և տիկին £էա- 
րեհ Ա ա գա յե անն ե ր ո ւ ն ո ւ ի ր ա տ ո ւո ւ թ և ամբ ։ Օծումը կատարուե
ցաւ 1954 Նոյեմբեր 21 ին։

Ամբողջացնելու համար ^ահիրէի Հայաստանեայց Առաճե
լական Եկեղեցիի աղօ թ ատ եղին ե ր ուն ցանցը, տեղւոյն ազգային 
իչիյանութ իւննե ր ր որոշած են նոր ե կեղե ց ի մ ըն ալ կառուցանել 
Հև լիոպո լիս հայաշ՚աո արուարձանին մէջ։ Այո եկեղեցիի չինու-

(*) Եգիպտահայ գաղութի հնագոյն պատմութեան վերաբերեալ նօթեր քաղե
լու աււիթով օգտուած ենք. ի միջի այլոց, Արտաշէս Գարտաշեանի «Նիւթեր Եգիպտոսի 
Հայոց պատմութեան նա մար» գիրքէն (1943, Գահիրէ):
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թեան համար պիտի գործածուի 
հանդուցեալ բա րև րա ր 0հան իկ 
Պօտուբեան ի' յատկապէս ա յս 
նպատակով կտակաե գումարը

13*000 ևդիպտ ո սկի, որ հետա
գային հանգանակութեամբ եւ 
տոկոսներով բա բձ րա ցած է ար
դէն 15*000/»։ & ին ութ ե ան
-ծախք կը նաիտատես ուի 30*000 
եգիպտ» ոսկի^ աո֊անց հաշուե- 
չու հ-ո-զը^ որ արդէն կայ և սե
փականութիւնն է հա մայնքին։ 
Պակսող գումարն ալ պիտի ա— 
պահովուի մողովբ դա յ ին հան
գանակաւ թեան մ իջո ցով։ Ե կե - 
էլեցիին հ իմնար կէ քը պիտի կա~ 
տար՚ո՚^էր անցեալ աշնանյ

ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵՆ֊
ԹՆՆՆ- — Հ ա յա ստանեա յց Արւա֊ 
^քեզական Էքկեղե ցւո յ էգիպտա- 
հայքք9*եմը ունի բոչոբովին ինք
նուրոյն թեմական կազմակեր
պութիւն մ ը^ միակը ամբողջ 
Ափի ւ ո. քի մէջ1 Մի ւս բո լո ր դա — 
պութնեբը ո ւնինմէկ 'քՒեմական- 
'հ*աւառական .փողովդ իրենց հա- 
էմա պատ ա ս իյ ան մա ր մ ինն ե ր ո վ։ 
էէյդիպտահայ դաղութը ու նի, 

Հքի։սհի ր!է ի և Աղեքսանգրիոյ իր 
երկ ու կեդրոններուն համար 
'հրկու Արւաջն որ դա ր ան՝ մէկ Ա- 
րւ՚աջն ո ր գով և. երկու Թեմական 

4յմաղուք1չեր ? յանրակից երկ—երկու 
պյործագիր մարմ իններով։

Այ ս ւքքողո^իԼլե ր ը կը գո ր ծեն 
■ի՛ր ա րմէ բսլո րոէԼին անկա Լսօ ր էն 
ևքիրևնց գո րձ ունէ ութ եա մբ ՝ւււլ 

յ/սւրւլւտոլ են ֊միայն զիրենք 
■բնէէորող համազնքն՚ևրուն ։ Երկոլ 

^հԽքւււկւսն ^‘ողլէի^հրր միացեալ

Տեր եւ տիկին Զարեն Սագայ- 
եաններ (1՚աՏխ՚ե), որոնց նթ- 
ւիրատուութեամթ կառուցւե- 
ցսււ Հելիոպոյսոյ նոր գերեզ
մանատան Ամենայն Սրթոց 
Ս՜ատուռլւ, |։ յիշատակ իրենց 

ձնուլաց:
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"նիստեր կը ղումէսրհն' ամբողջ գաղութ ը շահագրգռող պատահա
կան հարցերու առ ի թն ե րով միայն , ինջպէ ս Առաջնորգի ընտրու
թիւնն է կամ կա լուած ական առուծ ա խ ի մը հարցը։ Երկու թեմերն 
•ս»լ ՝ իրենց ժողուխերով ու մարմիններով՝ ենթակայ են մէկ Ա- 
«ւաջնորգի հոգեւո ր իշխանութեան։

Թեմական մողուխեր ու էսնգամներուն կէսը վիճակով կը 
փոխուի 4 տարին անգամ մը՝ իսկ լիակատար թեմական ընտ րու- 
Pt ւննևր տեղի կէու1։ենան § տարին անգամ մը։ ԵրկՈԼ- տարին 
՛անգամ մըն ալ լրիւ փոփոխութեան կքենթարկուին փա զա գա կան 

ողուիյլերն ու Թեմական Ա*ողովէն բխա ծ մի լա Հո գա բարձու թիմն-
ները և մարմինները։

Առաջնորդարանը՝ շատ հ ին էն ի վև ր ՝ պետութեան կողմէ 
կը ճանչցուի իբրև Պտտրիարգարան (Փաթւփք JuuiGk) և Առաջնորդն 
ալ ^ւստրխգքէ Զյոյնն է պարագան՝ նաև՝ Հայ կաթողիկէ Առաջ
նորդարանին համար։

Եգիպտահայ առա գե լական համայնգները՝ դժբախտաբար ՝ 
պետութեան կողմէ վաւե րա ցոլած Անձնական Ւ ր աւան g կանոնա- 

դրութիւն (Statut Personnel) չոմսին, ինչ որ ու նին հայ կա- 
թ ոԳիկէ համա յն գներ ը։ Այնպէս որ նևրգին գծով կա ր դադը ուե- 
լի գ զանազան հարցերու լուծման համար՝ շահագ ր գռուողն ե ր ը 
ստիպուած են դիմել պետական օրկաններուն։ Տարդ՝ այգ ուղղու- 
թե ամբ կատարուած ձեռնարկները պետ ութ եան մօտ՝ ցան կա լի ար- 
գիւ֊նգը ջեն տուած։ Պետութիւնը՝ սակայն՝ ճանշնալո վ «.Օրթ”- 
տոգս Հայոց Պ ատ ր ի ա ր գա բ ան)) ին փաստական գոյութիւնը՝ ըն
թացը կուտայ անոր բազմատեսակ դիմումներուն՝ կ*արտօ նէ և 
կը հաստատէ ՝ օրինա ԿՒ համար՝ թեմական ընտ բ ութ իւնն ե ր ը՝ 
նկատի կ՚ունենայ անոր որոշումները՝ եւլն*։ Ել tl,Ju Pn[nl1^ 
հիման վրա յ կազմական կււՀնոնագրի մը՝ որ կը փոխարինէ Աղ — 
գային Ա ա հման ա դ ր ու թ ի ւն ը և որ Ա* ամ բրէ Ա բ բազան ի և ազ
գային իշխանութեանց դիմումներուն շնորհիւ՝ վաւերացուած է 
պետ ո ւ թ և ա Î» կողմէ,

Եգիպտահայ գաղութի այժմու Առաջնորդն է Տ* ՄIU մրրէ 
Արգեպիսկոպո ս Աիրունեան։ փլխաւոր պաշտօնատեղին է կ*ահի- 
րէի Ա ռա ջն ո ր դա ր ան ը ՝ բայց երբեմն կը մնայ նաև Աղեգսանդրիա։

ԿԱԼՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ ԵԿԱՄՈՒՏԻ ԱՄԲՈՒՐՆԵՐ*— Եգիպտահայ
գաղութ ը բոլորովին ինգնաբաւ է և իր եկամուտները ոջ միայն 
կը րտւևն դո ցելու զոյգ հ ամա յն գն և ր ո ւն Pn[nl՛ ծախ գերը՝ այլև 
բան մ ըն ալ կ* աւելցնեն՝ իբրև խնայողութիւն։ Ասիկա արդիւն- 
գըն է' պետութեան կողմէ՝ տզդեցիկ Հայերու մ ի ջամտ ո ւ թ իւն- 
ներ ով և աղգատնե րու անունով ժամանակին տրուած հողային 
նուէրներուն՝ այլև ազգային բա ր և ր ա րն և ր ու կտակած կա լուած-
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նհրուն , որոնք կարհւոր հկամուտնհր կ' ապահուէհն ։
Այսպէս, Վահիրէ ի համայնքը ունի հհտհւհա լ հասութա֊

111111111111111111111111111111[ր!1:!1111!!1111!11111!!11111:ր1111111111|11111|111'1|ւ|||11''|,ւ|<11' ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

րհ ր կա լուածն հ ր ը , իբրև վարձու տրուած և մշակուած հող» —

Տէլկ՚“ 360 Հի է տ տ ան Կրպ» աղա $ է ր Վա լուստհան ի նուէ ր ը
Հրէյխ էթման 363 3) 33 33 3) 3) 33

Ա ան ա պա ր ա 290 3) Եղիայեան ի նուէր ը ^Ու-ս,,,նո֊ 
ղաց Տէոնտին համար}

Վիմև էլ Արոււ- 193 3) Տիգրան փաչա տ'Ապրոյ ի նուէր ը
էքվազ 549 3) Պհտութհան ն ո ւէ ր ը
Հէսաս 446 33 3) 3)
Աիաի Վազի 1000 33 33 33

Ըն դամէն ը 3201 ֆէտտան (մէկ ֆէտտան ը 4200 ք,սո-» մէթր է}։

Այս տարածէու թ հան ց վհրջին 1000 ֆԼտտանը միայն կը
մնայ անմշակ, ոռոգուած լրջաննհրէն հեռու ըլլալուն պատճա֊
Ո֊ով։ Անշուշտ իր կարգին կը դառնայ մշակհլի, և թ է ջրանցք֊ 
նհր բա ցու ին ապագային, Ա իտ ի Վաղ ի ի ա յդ շրջանակին մէջ։

Վահիրէի համայնքը, ևըկու տա Ր Ւ առաջ լ ր ա ցու ց կա֊
Ո-ուցումը հաս ութ արև ր մհծ կալուածի մը,_ վՀասր Լ լ Ն ի լ փողո-
ց ին վրայ հօ թ յարկան ի շէն ք մ'ը ? որ արժհց 30*000 եգիպտ» ոս֊ 
կի և վճաըուեցաւ Առաջնորդարանի պատրաստի գումարէն։

Համայնքը ունի նաև. ուրիշ տասն հակ մը հաս ութ արև ր 
շէնքհր Վահի րէ ի մէջ։

Հհ լիոպո լսոյ \քՈւպարհան Վարժարանին հոգը նուիրուած 
է Հհ լիոպո լսոյ Հողային Ըն կհ ր ո ւ թ հ ա ն կ"ղմէ, Ւ սկ նոր և ըն֊ 
դարձակ Հհ լիոպո լս ո յ դհ ր հղման ատ ան հողը (4 ֆէտտան} նուի֊ 
րած է պետութ իւն ը։

Վհրոյիշեալ կա լուածն հ ը ո լ մնայուն հկամուտնհ ր էն զատ 
համայնքը ունի հասոյթի ուրիշ աղբիւրնհը ա լ , ինջպէս ազգային 
տուրքը, որմէ տարին կը դո յան այ մօտաւորապես 1000 հդիպտ» 
ոսկի, եկհղհ ցական և դք, լան ա կան ս ա կհ ր ը ? հ ւ լն • ։

Վահիրէի Առաջնորդարանին տաըհկան հ լհւմուտ ք ի դու֊ 
մարը կը հասն ի ? էր/[՛ թլ, ւով ? 40-000 հդիպտ» ոս կՒՒ

ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ •— Գ>*^ ի ր է ի ազդա յին հնագոյն և կհդրո֊ 
նական վարժարանն է Վա լո ւ ս տ հ ան ը ? ո ր հիտ,ու...,ձ է 1854^* 
է] ո ր էն հ ան Վարժարան անունով և որ ունի հհ տ եւհ ա լ բաժ ան ո ւմ֊ 
ները» — Ա!սն կա պա ր տ է զ 3 տարի (4^7 տարեկան}, նաիւակրթա֊ 
րան 6 տ ա ր ի (7*13 տարեկան} և բարձրագոյն նաիւակրթա րան 3 
տարի (13 տարհկանէն վե ր} ։ Ունի $րդ, 7 ր դ և $րդ դասարան֊

նհր 19354ի էՍ/Ր։ Անցհալին մէջ, 1947-49^^, ունեցած է նաև
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Զբդ և ճՀ}րդ դասարաններ։ Սւթհրորղ դասարանէն շբ ջան ա֊ 
ւարտ մը կրնայ մտնել *եահ է ր է է [Լմերէկեան Հ ամ ա լս ա ր ան էն 
F^6shmaՈ ՛դասարան՛ը։ *[յաէ։ակ ր թարան էն բո լս ր ն էւթե ր ը կք ա֊ 
ւանդուէն հայերէնովդ բաց է արաբական ն էւթե ր էն։

Ղ*ալու ստեա ն Ազգ. Հ արժարանը ունէ 750 երկսեռ ւսշւս^ 
կերան եր, որոնց 200/* ման կա պա ր տ է զէ մէջ (1954-55 տարեշըր֊ 
ջւսն^ ։ Է/ ը պաշտօնավարեն 50 մնայուն և այցելու ուս ուց էջն ե ր 
մեծ մասով Հայ փոքր մէկ մասը Արաբ (ղպտի),

վարժարանէն տարեկան պ էւտճէն է 14*000 եգէպտ • ռս֊ 
Հհ մօտաւորապէս կը գոյանայ կարապետ աղա Տէր Գալուստ-

Գանիրե — Գալուււտեսւն Ազգային Վարժարան

եա նՒն կ աակած կալուածներու եկամուտներէն^ կրթական թո- 
շակներէդ ե ւլն • ե. մ է շտ հաւա ս ա ր ա կշռուած է։

հէնքերը ունէն վարժարանէ յատուկ ամէն յարմարու*- 
թէմն։ Ա ււա^էն մեծ շէն ը ը կառուց ո ւած է Պօղոս ՝Լքուպա ր փաշա֊ 
յՒ ն ո ւ է ր ա տ ո ւ ո ւ թ ե ա մբ ա1ին, Տ ա րի մը ետքը կառո լցուած է 
ևրկրորդ չէնքը։

Հ էմևա դ ր ու թ ե ան Օ ր էն մ էն չև հէմա փալուստեան Աղդ». 
վարժարանէն մէջ պաշտօն ավա ր ած են հետեւեա լ տնօրէնները 
^յաջորդական կա ր դով)>— 'Լյազարէթ Աղազա րմ ? կարապետ Նա֊ 
ւասարդեան, Աովհաննէս Աէթեանդ Արապէոն քհն յ. Աամուէ լ֊ 
եսւն վահան '^էւրքճեանդ ^եէորդ (Բուրեան ? Անդրանէկ կարա֊
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պետհան Գրիգոր Պէօղքււքևան^ Տիգր ան Աէրոէնեան, մ ին աս 
Հքալհան, Ասատուր '1,սւււււրեան փրոֆ* ԱովՀաննէս Գայաեան, 
Գրիգոր Ախալեան, Գրէդ որ կիրակոսևան , էեւոն Թ ա շճեան ? 
տեսչական մարմին մը Ա* Գ"լոյեանի ? 3’ Ն ալպանտեանի ե Տ
Պապիկեանի ան դամա կց ո ւթ ե ամբ , Աակոբ ՛Լալպանտհւսն և ա յժմու 
տնօրէնը Տիգրան Պապիկևան ։

Անցեալ տարի տօնուեցաւ Գալուստեան Ազդ» Վարժարա- 
նի Հիմնադրութեան Հարիւրամեակը, յոբելինական պատշաճ: 
Հա նդի սութ իւննե րով։ Այ- Հա րՒլ ր ամևակի ընթացրին վա րժա- 
բ ան ը տուած է Հազարէ աւելի ըն թ ա ցաւա րտնե բ ։

Պէաք է ընդգծել այստեղ, որ ԳաՀիրէի Ազգային ^ա- 
լուստեան Վ՛արժարանը եղած է կրթական այն Հ ի մնա ր կութ իւն ը , 
որ յաջողած է դիմագիծ տալ ԳաՀիրէի Հայ Համայն րին։ ^ատ 
քիչ է արդարև. Համ բան րը ԳաՀիրէ բնակող ույն Հայերուն, ո- 
ր ոն ր չեն յաճախած կամ շեն աւարտած ույս վարժարանը, այն
տեղ ստանա լուէ իրենց ազգային դաստիարակութիւնը։ Վարժա—՝ 
բանին Հարիւրամեայ կեանքն իսկ Հազուադէպ երեւոյթ է մեր 
գաղութներու կբ թ ական տաբեգրութեա նց մէջ,

ԳաՀիրէի միւս ազգային վարժարանն է Հելիոպոլսոյ, 
Լ, ո ւ պա ր եան ը , որ Հիմնուած է 1924/^ յ ^օղաււ էԼ,ուպար փաշայի 
նուի րատ ուութևամբ , ի յիշատակ իր Հօրը' X, ու պար փաշայի։

*Լ,ուպարեան Ազգ» Վարժարանը ունի ման կա պա ըտ է զի և. 
նախակր թ ա ր ան ի բաժիններ [նախակրթար անը' Հնգամեայի։ Ո ւն ի 
345 երկսեռ. աշակերտներ, որոնց 250 ը նախակր թա բանի մէջ 
(1954*55 տարեշրջանի։ Ուսուցչական կազմը 21 մնայուն և. 10 
այցելու ուսուցիչներ։ Արաբերէնը կը դասաւանդեն 5 ուսո լ9Ւէ~ 
նևր, ո ր ոնց Հ ա յ և. Հը Վպտ ի ։ Տնօրէնն է Ո իւ րատ Վարժա
պետն ան ։

Կիզէ թաղամասին մէջ ալ կա յ Հայկազեան Ա* ան կա պար֊, 
տէզը 35 աշակերտներով, որոնց 21հ? արաբ մանուկներ են։

'ՄԱՀԱՆԱՆԵՐ • — ԳաՀիրէի Համայնքին մէջ կը պաշտօնա
վարեն 7 քաՀանայ Հայրեր*_ Տ* Արշաւիր վ>Հն յ * Վարդերեսեան,
Տ* Պսակ քՀնյ • Հ ամբարձ ումեան , Տ* ԱաՀակ քՀն յ ♦ ^աքարեան , 
Տ- Մևսրոպ ք^նյ> Ամրիկեան, Տ՛ Ներ ս էս ք^յ- Փ ա փ ա զե ան , Տ • 
Աուսիկ քՀն յ * X, շան եան և. Տ - Պետրոս քՀն յ • Տեէրէճեան։

ԺՈՂՈ՚ԼՆԵՐ ԵՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ— Թեմական ժողով»—Գա- 
Հիրէի Թեմական Ա»ողովին կ՚անդամակցին Հետեւհա լն ե ր ը*— Պե- 
տեւեան Արմևնակ [Ա » ատենապետի, Արա Պասմաճեան [փ ո իյ ա՛
տեն ա պետի, ՎաՀԷ Գեր ծա կետն [Ա • ատենադպիրի, կարպիս ՀՀալ֊, 
ճեան [փոխ ատենադպիրի, Տոքթ* Արա ԱբրաՀամևան , Արշաւի ր
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Գավա լ ճևան յ Գրիգոր Գ արբինեան^ Պերճ Գանիէլհան Ս*ա կարոս
Հր վէմ է վէճ ե ան Լքտևփան Լագինեան ? Օննիկ Էքալեան ՝ ԳանիԷլ 'Լա
զարետն Յարութիւն Ա*ա ր գա ր ե ան ? (յՈւպւսր Ա* ա ր գա ր ևան ?
Հրան զ Լ, աս իպեան ? Լծւոն 5 ալ ճևան ? (Հա կոր Ա» Զա յ լա րեան 
֊Հր ազգ ան Պալեան ? *Լահր ամ Ա ԷֆԷ րեան ? Ա ե թ ր Էրուանդ Ա իմոն- 
եան , Արա Աեւսոյևան^ հղուարղ ՏԷմիրճեան ? Լե ւոն (Հ աճեան և. 
'Աովհանն է ս *ք*էհեայևան։ Էք կեղև զական անգամներն են Տ* Ս* ես րոպ 
վէհնյ* Ամ ր իկևան և. Տ • Ս ահակ Հէհն յ • էյ արա րեան ։

Քաղաքական Ժողով*_ թեմականէն բխած հազարական
'Ժողովը ունի հետեւեալ կազմը»_ Հր անգ ‘(յաս իպեան ((Հ* ատն֊
նապետ^ Ա* ա կարոս էքվէմէրճեան (փ ո խ ատենապետ}^ Լեւոն Տ աճ
եան (ատենադպիրէ էքգուարգ ՏԷմի րճեան (զանձապետ), Աակոբ 
'Ջայլարլեան^ Գ՚ոնիէլ 'Լազարետն և Ատեփան Լագինևան ։

Կրօնական ժողով*— կը մասնակը ին վերը յիշուած 7 ,/»<"•»
՜հանաները։ *Լյախագահն է Տ» Արշաւի ր վէհնյ» Վրս ր ղե ր ե սե ան ։

Դատաստանական հյորնուրդ*_ կը բաղկանա յ եռաստիճան
'մարմիններէ» ա) Հաշտարար Ատեանդ բ} (յաթադատ Ատեան և գ) 
"Վերաքննիչ Ատեան ։

Հաշտարար Ատեան' Տ* Աահակ վէհն յ • էՀ արա րեան (նախ ա-
■գահ}) (յերսէս վէհն յ • Փսէփազեան և Տ* (Հուսիկ վէհն յ • \,շան-
եան ։

(յախադատ Ատեան' Տ» Ա* ես րոպ վէհն յ • Ամ ր իկևան (նաիւա֊ 
գահյք Մեթբ Էքրուանգ Աիմոնեան ե Գրիգոր Գուրբինեան^ փոխ 
անգամներ' Տ^վթ^ Արա Աբրահամեան ? Աննիկ էքալևան և Լք ու- 
■պար էք* ա ր գա ր ե ան ։

Հ՛՛ր արննիջ Ատեան' Տ» Աահակ Շ աքարեան (նա֊
վսագահ}) Արա Պասմաճեան և Սարութիւն Ա*արգարեան» փոխ ան
գամներ' Լեւոն էՀալճեան և Արշաւ իր ^‘ա ւիա լճե ան ։

Ուրիշ մարմիններ •— •Լերոյիշեալ մարմիններէն զատ հա~ 
՛մա յն էքը ունի նաև կա չուած ո ց ? Վյս րժա րանն ե ր ու^ Աղդ՛ Տու1’<Բքէ1 
Եկեղև զւոյ և Գերեզմանատան Հո գա բա ր ձ ո ւ թ ի ւնն ե ր Աղրատա- 
իսնամ (իարմին և '(արմանատուն' գրաւորներու ձրի գարմանման 
համար ։

ԶԱՆԱԶԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆՆԵՐ-֊ Գահ ի րէ ի մէջ կը
■գործեն զանազան հանրօգուտ կազմակե ր պո ւթ իւնն ե ր !ւ կը տա
նին ա ր դ իւն աւէտ աշխատանր^ ի ր են զ նպատակներու իրականազ- 

՞ման ճ ամբուն Հր այ։

օրՅուսաթեր» Մշակութային Ընկերակցութիւն.— Հիմնուած է 28
■{Հունիս 1944/>^< , մշակութային ծրագիրնևրով և գործի անցած է
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էսնմիջապէս ։ Ընկերակցութիւնը կազմուած է 18 հիմնադիր անդամ֊ 
նևրով և հաստատուած է պետութենէն ։ Հիմնադիրներն են' Աւետիս 
(Հաքըճեան (նախագահի Ա* ե թ ր Անն իկ Աաճարեան (փոխ նախա
գահի էեւոն Աովհաննէսեան (ատենապետի Աակոբ էվէրէկլեան 
Հփոխ ատենապետի (Ւորոս խաչատուրեան (գանձապահի (յէֆիք 
Տըմլաքլեան (փոխ գանձապահի (էարեհ Աադայեան , Հայկազուն 
Շիր ինեանԼե ւոն ^արադաչեան Վշահան *Լյաւա ս ա ր զ ե ան րմիչկ 
էք ր ո ւան դ (] ա թ ան ա ս և ան Գաբրիէլ Լա զեան ? Վրողարշակ Տէր Յր,ւ^ 
սիկեան) Մծլքի Գրլրճևան^ էեւոն Տէր Ասատուրեան^ *է^երիմ Տըմ- 
լաքեան^ Արշակ ^արակէօզեան ե Հայկ Աւադեանւ

Իբրև առաջին և. հիմնական ձեռնարկ ? Ընկերակցութիւնը ? 
Ւր անդամներ ուն եւ հանրութեան լիառատ նուիրատուու թիսն, 
ներ ով կառուցած է ((Ա ո ւս ա բե ր)) ի ու թյ արկանի շէն ք ը •, որուն 
շինութիւնդ հողի արժէքով միասին , արժած է 67*000 եզ իպտ • 
ոսկի։ Ասկէ զատ 6000 ևգիպ տ» ոսկի ալ ծախսուած է զանազան 
՛սարքաւորումներու ? աթոռներու ? կարասիներու և այլ իրերու 
գնման համար։

Թէև Տ ,ս ր եգ ր քի ս Ա* հատորով ալ տուած ենք տ եղե կու- 
թիւններ այս շէնքի մասինդ բայց աւելորդ շենք նկատեր այս
տեղ ալ յիշատակել^ թէ ՀլԱո ւս ա բե ր?) ի շէնքին մէջ կը գտնուին 
համանուն օրաթերթի խմբագրատունն ու տպարանը երկու նոր 
տ ողա շա րն ե ր ով և մամուլովդ ընդարձակ թատերասրահ մը' ար
դիական սա ր քաւս րումներով՝ Ակոսմբ, (Ըքյաւասա րղ՜)) սրահը' դա
սախօսութեան ց և ժողուիլերու համար Հ* Ա» • Արիտ» Մ իու- 
թեան սրահը) (լՓա լանճեանյ> մա տ են ա դա ր ան ը Հ* էցաջի եւ
'((Համա զգա յ ին Գ) ի գ ր ա ս են ե ւս կն ե ր ը ընդարձակ դալար տ ան ի ք
եւլն*։ Գետնայարկի խանութներն ու վերի չո ր ս յա ր կե ր ու բնա
կարանները եկամուտի մնայուն աղբիւրներ են (Ընկերակցութեան 
համար։ Հ իմնուած է նմանապէս յատուկ Հ ր ա տ ա ր ա կշա կան որ

9արԳ Լոյս ընծայած է 30 հատոր ա րժէ քաւո ր հրատարակութիւն- 
ներ։ Ընկերակցութեան նպատակներէն մէկն է հայ եւ արաբ մշա
կս յ թն և ր ո ւ փ ո խա դա րձ ծ ան օ թ ա ց ո ւմ ։ Փ՚՚՚րիգի մէջ կը պահէ սան 
մը,) որ կը հևտեւի ե՜րաժշտական բարձր ուսման։ (Թատերասրա
հը^ ձմրան եղանակին կը վարձուի նաեւ օտար թատերախումբն֊ 
րու կողմէ։ Հքէնքը կ9 ապահովէ չուր ջ 6000 եգիպտ» ոս կՒՒ տա
րեկան հասոյթ մը Ընկերակցութեան և ա յդքան ալ կը ծախսուի 
հետապնդուած նպատակներու իրագործման համար։

«Յուսսւթերշփ Ակոււքթ.— Ընկե րակցու թ ե ան կողքին անջատ 
•ձեռնարկ մ րն է ((Ա ուս ա բե ր?) ի Ակումբըորուն վւ"" յ չիյնայ 
.Ընկերակցութեան մշակութային նպատակներուն մէկ մ ա ս ը 
■գո րծնապէս իրականացնելու պա ր տ ա կան ո ւ թ ի ւն ը։ Ակումբը ու-
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ն/, 250 ււ Հհ դամնե ր ։ ՏէԱ րեկ ան ելեւմուտքը կը դառնայ 650 ծ- 
գիպւո» ոսկիի 1ուր$_։ Ընթացիկ տարեշրջանի վարչութ եան մաս 
կը կազմեն Լ» (վովհանն է սեան ^նաիսագահ^ ե* Թ1*/շճեան ^տտե^ 
նագպիր)^ Տ* Տատեան Լգանձապահ')^ Լ» ^իարագաշեան Ա» քքար^ 
դարեան ? կ» քերունճեան^ իք» Աիմոնեան՝ կ» կոկանեան ? Վ. վՀԷօհ- 

նէլե ան , Թ • Տ • /Հ Հ* 4՜ս հ111 ն^ Պ* քքանիկեան և. */* ♦ էքանիկեան ։

Հա] Կարմիր հաչ.— Հ« Կ' Խ՛ոչի այժմու կազմակերպու
թիւնը հիմնուած է 1932/»^, Գահիրէի մէջ և իր մասնաճ իւղը 

ու ‘‘՚Ւ Ա՚ւ^ք ս ան դրիա։ 
ԼԼրս յաստան ի անկա- 
իյ ու թեան շրջանին
ալ զոր ծած է հոն Հ» 
կ՛ Խ՚՚՚չի կազմակեր
պութիւնը)։ կազմա
կերպութեան նպա
տակներն են մանուկ- 
ներ ու առողջապա- 
հութիւնը^ չքաւռր- 
ն ե ր ուն բժշկական 
ձրի խնամք և դրա—, 
մակ ա ?/ ն պա ստ ? չ ք ա - 
ւոր մ ան ու կնէ, ր ուն
կ ա իժ ի բաշխումդ 
ե ւ լն » ։ ք1 ր հիմնական 
ձեռնաբկներէն մէկն 
է Աղե քս ան դ ր ի ո յ 
կազդ ո ւ ր մ ան

նը՝ ոլ~ր։
եղանակին օդափո
խութեան կը տար
ուին փոքրիկները։ 
Անցեալ տա ր եշր ջա

նին կառուցուե ցաւ կազդուրման կա յան ին ս եփա կան շէնքը, որ 
արժեց 10.000 եդիպտ» ոսկի մեծ մա սուի գոյացած ժողովրդական 
նուէրներով։ Ունի 200 անդամուհիներ Գ՚ոհիրէ և. 70 ան դամու- 
հիներ Աղե քս ան զ ր իա ։ Գահիրէի կեդրոնին տարեկան ելեւմուտքն 
է 1000 — 1200 եդիպտ» ոսկի, ի ս կ Աղե քս ան դ ր ի ո յ մասնաճիւղինը 
700 ։ Գահ ի ր է ի ըն իժ ա օՒԿ տարուան վարչութիւնը կազմուած է հե
տեւեալ կերպով»_ Տիկիններ Վ^երժին Խ ա թ ան ա ս և ան Լատենապե-
տուհի^ ^՚պէւ Տ՚ոտուր Լփոիս ա տ են ա պետ ո ւհ ի) , Արաքսի քքիսաք-

ուրԱահ կայա- 
ուր՝ ամառնային

«Յուսաբեր»ի շենքը
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ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ
ՀԱՅԿԱԶՈՒՆ ՇՒՐՒՆեԱՆ

որ գլուխ հանեց «Տոլ սաթեր»ի շենքին, Գսւ- 
հիրէի ձայ Աւետ. Եկեգեցիին եւ Հելիոպոլ- 
սոյ Ամենայն Սրլւոց Աատրան հոյակապ 

կարւուցումնեւգւ, այնքան զմայլելի 
յաջոգու թեամյւ մլւ

«ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱ|“|յԳԻՐ*հ1> 1||1Սր1111|111|11!11111|1111||||||1!111111111111!111111111|1||| լ||1|||||||||1111!11111է

եան Լատենագպ ր ուհ ի} և ր ի ցուհ ի Հո. իփս իմէ Ամր իկեան Լփոխ ա—. 
տեն ա դպր ուհ ի^ Ռ իւս թ ին Տ ըմլա րե ան Լա ր ա բ ե ր էն ի ատևնադպր ու֊ 
Հի) 1 Հնրմինէ *քՀիէ-թն էրհան Լգանձապետուհի) Ազաւնի Վ ա րժա֊ 
պետեան Լփոխ դան ձա պե տ ո ւհ ի) Աաբրուհի Ա ինասեան Վ՝ա լիփսէ 
ճիզմէճեան, Ար մ ին է Ա ա դա յ և ան ? Ա ի ր վա ր դ Վ*ա ր ա գա շե ան Շ ա վվլէ 
Մ ին ա ս և ան ? Արաբսի Պ ո հճ ա լե ան , Վ^իբթորիա Աիմոնեան և. է? ա ւՒկ 
Շ ամ լ հան ։

Համազգային ♦— Համազգա֊ 
յին Ընկեր ու-թիւնը հիմնուած է 
Գահ ի րէ, 28 Մայիս 1928^, 
Սկզբն ական շրջանին իր գլիյւս- 
ւոր մտ ահոգու թ իւն ը եղած է
դրամ հասցնել Պէյրութ^ պահե- 
լու համա ր նո ր ահաստատ ճեմա
րանը։ Այնուհետև. լծուած է 
տեղական դո ր ծ ո ւն է ու թ ե ան եւ 
ի միջի այլոց հրատարակած է 
գիրքևր ու տարեգիրներ։ Ա- 
ո-աջին օրէն մինչև այսօր կա
նոնաւոր կերպով կը կազմա- 
կ ե ր պ է դա ս ա իյ օ ս ո ւ թ ի ւնն ե ր
գրական դատավար ու թիւններ ? 
վիճաբան/սկան ժողուիյ֊եր^ թա
տերական ն ե ր կայացումներ > 
նուագահանդէսներ և. ա յլ հրա
պարակային ձեռնարկներ։ Էր- 
կու տարին անգամ մը կը պատ
րաստէ զանազան ձե ո.ա դո ր ծն ե- 
րու խնամուած հաւաբածոյ մը^ 
որուն վաճառումէն կը գոյա

նայ 4 — 600 եդիպտ* ոսկիի զուտ հասոյթ մը։ կը պա հէ գիշե֊ 
րօթիկ ս ա ն մը Պ Լ յ ր ութ ի ճեմարանին մէջ։ Ա ւն ի 120 երկսեռ
անգամներ։ Անբնաբաւ է' իր հ ասոյթներով 1ւ ծաիյ բերով։ Ըն
թաց Ւկ տ ա ր ն չրջ ա ն ի վ ա րչս լ թիմեր կ ազմուած է հետ եւեա լ կեր
պով և աչիյատանբի հետեւեալ բաժանումներով*— Տիկին Ռու
պին ա Օհանջանեան Լցկեանս ն ա իյ ագահո ւհ ի} ? Անն իկ Աարաշեան 
Լա տ են ա գպ ի ր} ? Ռրիգոր Ալթունեան Լգանձապահ^ Գրիգոր Վ^ա- 
րապաճեան Լգործավարխ տիկին Անն իկ /ա ո ւպէ ս է ր ե ան Լգոյբա- 
պահ^ տիկին Արփինէ Հ^ալճևան և. օրիորդ 'էոււսրղ Ա' ի ր ե ա բեան 
Լթ ա տ եր ա կ ան վա ր ի չն ե ր^ տիկին իՀարուհի Պետրոսեան Լէքրիտա-
սար դաց Աանձնաիւու մրի վարիչ), Հայկ Ալագեան և. Վ՛րէժ *թէօհ֊ 
նէլեան ։

366 -

Fonds A.R.A.M



Ն|ւՐ Իսթ Ակռլւքթ*— Հիմնուած է 1929^^, ևրբհմնի *[, ի ր, 
իսթ Ո-ըլիֆի չափահաս դարձած որբերուն նախաձեռն ութ եամ ր ? 
մշակութայինդ մարմնակրթական և ա յ լ հան րօգուտ նպատակնե- _ 

րով։ Ո լն ի 150^ ^_ափ երկսեռ անգամներ (նք/1 1էԱ թ Ո-ըւՒֆՒ 
նա խկին սանևրը և անոնց պարագաները)։ կը պահէ թատերա
խումբ և մարզական խումբ։ Ոմնի ակումբ, թատերասրահ և. 
պասըէթ֊պոլի խաղադաշտ ։ կը կազմակերպէ ներկայացումներ, 
մա ր զահան դէ սնև ր և այլ հրապարակային ձեռնարկներ։ կը գոր-

բոլորովին Լէ1Լովձ գծտն ի վրայ է

Երգչախոււքթեր • — Ալերսանեան երգչախումբ' 40 երկսեռ 
անգամներովդ մեծ մասով օտարնևրէ բաղկա ցած լա ր ա յՒն նուա-
գա խում բով և էք ր ուա ՛է՛դ Ալեք ս ան եան ի խմբավա ր ութ եամբ ։_
կ ո մ իա աս Երգչախումբդ հիմնուած 1935ին ։ Խմբավար' Լուտվիկ, 
Փ ի լի պո ս եան ։

Ուրիշ Միութիւնն եր եւ ձեռնարկներ._ Այս Մի ութիւններէն ,
զատ Գահ ի ր է ի մէջ կը գործեն նաև մշակութային և հան բ օգուտ 
այլ կ՚՚՚զմակե րպութ իւններ դ ինչպէս Հ. Ո . Ը . Մ ի ութ իւն ըդ «;Այ֊ 
ծեմնիկ՜)՜) Տիկնանց ՄՒ ութիւնըդ Գեղա ր ո ւե ս տ ա ս ի ր ա ց Մէ ՈԼ թ իւն ը դ 
կոկան եան Ակումբը (Հծ լի ո պո լիս^ օլկ՝ա լո ւստ եան^ ր ջան աւար֊ 
տից Մ իութ իւն ը դ Հայկւսկան Ընթերցասրահը Ը^ուպրա^դ կիբակ֊ 
ն օ բ եւս յ Գպրոցներ {Գահ ի ր է դ ֆուպրա և Հե լի ո պո լիս ), Պէյն էլ 
Աուրէնի *իա րմանատուն ը դ ևւլն»։

ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ԱԶԳ- ՄԱՏԵՆԱԳԱՐԱՆ • ֊ Մատենադարանը^
որ Գահ ի րէ ի Առաջնորդարանին սեփականս ւթ իւնն էդ իբրև կո֊ 
րիզ ունեցած է' երբեմնի Առաջն ո ր գ Գա բր իէ լ եպիսկ» Մա րա շց ի ի 
կողմէ դ 1864/^ դ Ա • Աստուածածին եկեղեցիին և այգ շրջանին 
նորահաստատ Ազգային Խոբէնեան վարժարանին ն ու ի ր ուած 
150 կ տոր գ ի ր ըե ր ը։ Եբբև մատենագա ր ան կը կազմակե րպու ի 10 
Փետր* ին ։ Այրք- թուականին դ ք1 Թորգոմ պատրիարք
{Գ ո լշա կ ե ան) կը վախճան ի դ Գահիրէի Թեմական մ-ողովըդ ի յիշա֊ 
տակ իր երբեմնի Առաջնորդին դ մատենադարանը կը կոչէ <էԹոր-. 
գոմեան Ազգ ա Մ ատ ևնագ արան)) ։

Մ ատեն ագար ան ը , 1940-47 կը կառավարուի յանձնա
խումբերու միջոցովդ առան ց որոշ կարգաւորման։ Այնուհետև ք 
1947-53 կր ՏՈ. այ երեսի վրայդ առանց որեւէ յանձնախումբի։ 
1954^ սկիզբնե ր ը դ Արտաշէս Գարտաշեան կ’ առաջարկէ 'Ո աղա֊ 
վլական մ ո զո վին դ որպէսզի վստահուի իրեն պատուակալ մատե֊. 
նագարանապետի պաշտօն ը։ Առաջարկը կ*ըն գուն ուիդ Առաջն ո բա
գարան ին վարի յարկը ընդարձակ սենեակի մը մէջ կը վերա
բացուի և երկու տարիներու ընթացքին կը կազմա կե ր պու ի մա^>.

111111111111111111111!1111111111հ11111111!1111!111111111!1!111111111111111111111111!11111111111111111 ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

- 367
Fonds A.R.A.M



<է ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ||||||||||1հ111|1!11!11!11!11|111111111111111111111111111|]||1111111111!111111|1111111!11

տևնագարանըդ ար դի ական և ներկայանալի դա ս ա ւ ո ր ո ւմ ով։
Գիրքերը դասաւորուած են զոյգ ^մրշևրով [հեղին ա կի և 

գր ք ի անուններով}։ ՛Լոր չին ուած են գրադարանները։ (] ւն ի 4000 
հայերէն և. 3500 օտար լեզունև ր ով գ ի բ քեր ? որոնց կարգին 
հայագիտական , արաբական և հայատառ թուրքերէնով հրատա- 
րակութիւննևր ։ Ասո նցմէ զատ կան 12 հայերէն ? 1 պարսկերէն
և. 1 հապեչերէն դրվագի բներդ օրաթերթերու 60 հաւաքածոնևր 
[հնագո յն ը 1860է& -< այատառ թուրքերէնով (ՀլԱ* իւն ատ ի ր ը էր- 
ճիւս))դ որ թարգմանի (հԿեսարիոյ Մ ո ւն ետ ի կ ը)) դ Պոլիս հրատա
րակուած}։ Կը ստացուին 20 օրաթերթեր և 20 պարբերաթեր
թեր։ Հիրադարանը հանրութեան պիտի տրամադրուի “ւյս տա- 
րեսկիզբէն սկսեալ։

ՄԱՄ Ո ԻԼ*— Եգիպտահայ գաղութ ին մէջ կը հ րատա րակու ին 
երկու օրաթերթեր^— (Հ^ուսաբե ր')') ը [դաշնակցական} և ՕլԱրեւ))ը 
[ռա մ կա վա ր} ։

ԵԿ.ԻԱՅԵԱՆ ԿՏԱԿ*— Ազգային բա ի և բար Գրիգոր Եղիայ- 
եանի կտակովդ պաքալորեա ունեցող կարօտ հտյ ուսանողներ ? ա- 
ռան ց դաւանանքի խտրութեանդ կը հետեւին բարձրագոյն ուս
մանդ «լիրբ և ազգին օգտակար անհատներ պատրաստուելու հա
մար՛)՛)։ Կտակէ^ե օգտուող ուսանողները կը յաճախեն եւրոպական 
կամ արաբական համալսարաններ և կը ստանան պար են ա էՒնւ ճա- 
նապաբհածախս 9 կրթաթոշակդ զգեստեղէնդ եւլն»։ (]ւսանողներըդ

ներկա յ իս 25-30 « ոգիդ մեծ մասով կը յաճախ են արաբական հա- 
մ ա լս ա ր ան ։

Կտակին համաձայն պէտք էր օգտուէին միայն Գալուստ- 
եան *Լա րժա ր ան ին ո ւս ան ողն ե ր ը դ որովհետև կտակը եղած շրջա՛
նին կա ր միայն ,ոյգ վարժարա նը, Այժմ սակա յն կ*օ զտուին 
բոլոր կարօտ ուսանողներ ըդ առանց բացառութեան։

ՈՐՈՂՐ ԹԱՂՈՒԱԾ ԵՆ ՄԱՐ ՄՒՆԱՅՒ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՄԷՋ

Մար Մինայի (Ս. Մինաս) գերեզմանատան մեջ թաղուած են, 
ի միջի այլոց, հետեւեալ մտաւորականներն ու հանրային գործիչնե
րը._ երգիծաբան Երուանդ Օտեան, դերասանուհի Սիրանոյշ, գրագետ
Արփիար Արփիարեան, Հայաստանի Հանրապետութեան վարդապետնե
րէն Համօ Օնանջանեան, գրագետ ֊ արուեստագէտ Լիպարիտ Նազար- 
եանց, բանաստեղծ Վահան Թեքեեան, նանրային գործիչ Ստեփան Եսայ
եան, Վանի ինքնապաշտպանութեան մարտիկներէն Արմենակ Եկարեան 
եւ Սամաթիացի յեղափոխական Արտաշես Միսաքեանի քոյրը' Բերկրու
նի Միսաքեան, որ Պոլսոյ բանտին մեջ կրած չարչարանքներուն հետե
ւանքով մեռած ե Գանիրե:
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2) ԱՂ.ԵՔՍԱՆԴՐԻՈՅ ԼԱՅ- ԱՌԱՔԵԼ- ԼԱՍ՜ԱՅՆՔԸ

ՀՆԱԳՈՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔԸ ԵՒ ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ-֊ Ա֊
ղեքսանդր իոյ հայ համ այնքը մ օտտլո րապէս ՈԼթ դարով աւե|ի 
նոր ե քան Գ"'հիրէին։ը։ Արձան ագ բութ իւննև ր չկան համայնքի 
մը կամ ընգհանբապէս Հայերու, գոյութեան։ մասին։' մինչեւ 19 ր գ 
գարուն։ սկիզբները։ Ե' ենթադրուի թէ առաջին։ Հայերը, շատ 
փոքՐ թիլով և առեւտրական ն պատս։ կն։ և ր ով , Աղեքս ան դ ր ի ա ե֊ 
կած կ բնաւն ըլլա լ 18րգ գարու վերջին տարիներուն։, Եգիպտոսի 
վրայ Նափոլէոնի ա ր շա լան քի շրջանին։։ Հետագա յ ին։ Է որ սկսած 
է շատնալ Հայոց համրանքը, երբ առաջին եկողներէն ոմանք 
կրցած են ա ր ագօ ր էն։ լալ գ ի բ քե ր ու տիրանալ։

Առաջին։ եկողն։ երէն։ Է ի զմ ի բ ց ի Պօ ղո ս Ե ուս ուֆ ե ան ը կամ 
հետագա յ ի Պօղոս պէ յ Եուսուֆ ը, որ իր բնատուր կա ր ողութ եան։ ց 
շնորհիւ, յաջողած է շուտով սիրելին։ գառնս։ լ Եգիպտոս ի այգ 
շը^՚ոնի ՛ի"/"Րժ՚ս՛յ Մ" համմէտ Ալի փաշային։ և ստանւձնած է ա- 
ւագ թարգմանէի, տպա նաեւ արտաքին։ և առեւտրական նախս։— 
րարի պաշտօնները անոր մօտ։ Ազդեցիկ Հայու մը Եգիպտոս ներ- 
կայութենէն։ քսՎա լե ը ուե լով, Հայեր կը սկսին հոն գաղթել քՒուր- 
քիոյ զանազան շ բ ջանէն։ ե ր էն ,— ]>զմ ի րէն , Պ ո լս էն։ Կեսար իայէն, 
Թոքատէն։, Ակն։Էն։, ելլն»։ Այս առաջին։ շրջանի եկուորներէն են 
Ն՚՚ւպար փաշա, Թագւոր փաշա Յակոբեան, Աբրահամ Կիէ-լպէն՚կ- 
եան։, Ոտծփան։ Ապրոյեան, Աղլաղան/եան։ , Լո ւս պա ր ոն և ան , ելլն։-։

Համայնքին հիմնադիրը' Պօղոս պէյ Ե՚՚ւսուֆ , տեսնելով 
Ւր ազգակիցներուն բազմացում ը և- ամէնէն առաջ անհրաժեշտ 
գտնելով եկեղեցիի մը հիմնում ը, 1820ին կը գնէ այժմու Ապոլ 
Տարտարի ընւդարձակ կալուածը և ամ բողջոլթ ևամ բ կը նուիրէ 
Աղեքսանգրիոյ հայ համայնքին։ Այգ հողամասին վրայ գտնուող 
երկու շէն քև րէն մէկուն։ վերնայարկը կը վե րածու ի եկեղեցիի, 
որ կը կոչուի Ա. Պօղոս-Պետրոս և իբրեւ այդպիսին։ կը գործած
ուի 1830է^ մինչեւ 1884, այսինքն մինչեւ նոր եկեղեցիին։ շի
նութիւնք, միեւնոյն։ հողամասին վրայ։ ս հին եկեղեցիին տհ-
ղը այժմ կառուցուտծ է Մելք Ո նետն Մ տն կ/սսլտ րտէղին

Արդ, 1864^/ կատարուած ազգային մարդահամար մը 248 
ցոյց կուտայ Աղեըսանգրիա հաստատուած Հայոց թիւր։ Այս համ֊ 
րանքը աւևլի կը շատնայ մ ինշեւ 1880 թուական ը։ Երբ բոլորո
վին նեղ կուդ այ այլեւս հին եկեղեցին ? համայնքին երեւելիները 
կ* որոշեն հիմէն կառուցանել նոր եկեղեցի մը։ թործին գլուխ ը 
կ’ անցնի Ւզմիրցի Թագւոր փաշա Յակոբեան 1881/^ ե. եկեղեց
ւոյն կառուցում ը կ՚աւարտի 1884^^, արժելով 5400 եգիպտ» ոս- 
ԿՒՒ դումս։ ր մը, որ կը գոյանայ հան։գան ա կու թ ե ամ բ ։ Ած ում ը
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տեղի կ՚ունենայ 1884 Դեկտ» 9 ին և ե կեղե g ի ին ւսնուանւււկոչում ը 
կը մնայ նոյնը։ Եկեղեցին այնուհետեւ ընդարձակուած է՜ իսկ 
աւելի վերջխ 1923—24/»^ նորոգուած է հայ ճարտարապետական 
ոճով ։

իբրեւ երկրորդ եկեղեցի' կայ Ս • Կ»էորգի մատուրւը Պապը 
Շարքիի նոր գերեզ. 
լք ան ատ ան մէջ, կա- 
րւուցուած այրի տի
կին Արտեմ ԷՒոփա լ — 
եան ի և. զաւակնե
րուն կողմ է , 1925 — 
2Շին ։ Օծում ը կա- 
ut ար ուա ծ է 1927 Մա֊ 
յիս 22ին։ Հին գերեզ
մանատունը, որ կը 
գտնուի հին Լք . ^օղրա- 
Պետրոս եկեղեցիին 
արեւմտեան ծ ա յ ր ը * 
մատուրւ չունի։

ԿԱԼՈՒԱԾՆԵՐ ԵՒ 
ԵԿԱՄՈՒՏԻ ԱՂԲԻՒՐ֊ 
ՆԵՐ»— Րաց ի Պօղոս 
պէյ Երւլ,,րւլ-ֆի նուի֊ 
րած Ապու Տարտարի

Աղեքսանդւփոյ Ս. Պօ պոս֊ Պետրոս եկեղեցին մեծ կալուածէն, որ 
շր ջա պա տո ւած է հասութ արեր շէն ,բե ր ով' բնակարաններով և խա
նութներով , "■'Լ՛'* ս ան ղ ր ի ո յ հ՛ամա յն ր ր ունի տուն մ ը իՀիզինիա
թաղին մէջ՝ տիկին Ա՝ա լֆ ա յ ե ան ի նուԼրը՝ շէն ք մը Լքուսթաֆա 
էի ա չայ ի մէջ' նուիրուած տիկին 1ք*ավաֆ ե ան էն , իիիտանի հ ին շէն- 
վ) ը , որ կ'> ապահո վէ տարեկան 700 եգիպտ» ոսկիի եկամուտ մը, 
շինութեան յատուկ հողամաս մը' Լքուսթաֆա փաշայի մէջ, 
պէս նաեւ քիաղըպ փաշայի մշակելի հողը, ^տրմուղի հողը,եւլն » ։ 
Այս բոլոր կալուածներէն համ այն րը կ'ունենա յ տա րեկան 16*700 
եգիպտ» ոսկիի հասոյթ ։

Կա լուածայ ին այս եկամուտներէն զատ ազգային տուրքե

րէն կը գանձուի շուրջ 500 եգիպտ» ոսկի։ Հասոյթի այլ աղբ իւր- 
ներ են կրթաթոշակները, եկեղեցական սակերը, գ իւանատան 

գանձոււքնե ր ը , եւլն • ։
Պի ւտ ճէն, որ 23—24*000 եգիպտ» ոսկի է, ամէն տաբի կը 

ձգէ մօտ 4000 եգիպտ . nu կՒՒ յաւելեալ գո ւմա ր մը։

ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ----Ա՚զ՚՚ւ Տ'"ր<”"։րի ազգային կալուածէ
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շրջափակին մէջ, եկեղեցիէն զատ, կը բարձրանան երեք հանրա֊ 
յի*ե շէնքեր ? որոնցմէ մէկը Առաջնորդարանն է, մէկը' նախա- 
կրթարանի շէեքը և. երրորդը Աելքոնեան Աանկապա րտէզին ը։

\յա իյ ակր թ ա բ ան ի չէ*եքը ամենահինն է և. կառուցուած է 
65-70 տարի առաջ։ Նոր է մանկապարտէզի շէնքը, որ կառուց
անած է 1929^^, կարապետ աղա Աելքոնեանի նուէ րով։

Նա խ ակր թ ա ր ան ը կը կոչուի բարերար Պօղոս պէյ Ե ուս ո լ- 
ֆՒ անունով — Պօղոս եան ագգ ա յՒն Վ արժարան։ Ա* ան կապա րտ է- 
զը' Աելքոնեան Ա* անկապա րտէզ։

Ա'ան կա պա ր տ է զը ունի երեր դասարաններ։ ^ախակրթա- 
բանը հինդ տարրական և. երեր բարձրագոյն։ Արկսեռ աշակեր

տութեան թիւն է 520, որոնց 190/ք ման կա պա ր տէգի մէջ (1954— 
55 տ ա ր ե շբ ջան^ ։

Ուսուցչական կազմը կը բաղկանայ 29 ուսուցիչներէ' '2ւՅը 
մնայուն, ^ը այցելու, 4 եգիպտացի ուսուցիչներէ՝ 3ը մնայուն,
1 ը այցե լու և 2 օտարներէ։ 1954—55 տարեշրջանի էինչպէս նաև
1952-53 և 1953-54 տարեշրջաններու^ տնօրէնն էր Աիւզանգ 
կռան եան էքիճեան} ։ Նոր տնօրէն չէր ն շան ա կուա ծ 1955-56^ 
համար } մ ինչեւ այս տողերուն տպագրութեան յանձն ու ի լը։

Վէարժարանի երկարամեայ ղոյութեան ընթացքին, ի բ- 
րեւ տնօրէն պաշտօնավարած են հոն կ*. Աղասէր, 7/. Աղբալևան, 
փրոֆ» Ա» կբայանան, կ» Պ իոնեան, Համբարձում Եր ամեան ? Ա*իհ- 
ր ան Հէրարտեան և ուրիշներ։

Պօղոսեան Ազգային վէաբժարանի տաբեկան պիւտ՛ճէն է 9500 
եգիպտ•ոս կՒ յ ո բուն 3500/։ կը գոյանայ դպրոցական ե կա մո ւտն ե ր է ։

Ուշադրութիւն կ ընծ ա յ ու ի , գա ս ե ր է դուրս , նաեւ արհեստ
ներու ուսուցման և հինգշաբթի օրերը ? մասնաւոր /Արհեստանոցի 
մէջ կ* ուսուցուի ատաղձադո րծ ութ իւն , լուս ան կա ր չու թ իւն , եւ լն » , 
իսկ տ ղջիկներ ուն' կա ր ուձեւ ։

Էքրկու տարիէ ի վե ր ? բարձրագոյն դա ս ա ր անն ե ր ու աշա
կերտները կը խմբագրեն ամսագիր մը' (ՏԼ^ուաբթնոց)) անունով։

Աղեքսանգրիոյ մէջ, ամբողջ 25 տաբի գոյութիւն ունե
ցած է նաեւ Տ* Հայկազուն Ա» ԺՀհնյ» Ո ս կե ր իչեան ի անհատական 
Հայկազեան կրթարանը, որ գոցուած է 2—3 տարիէ ի վեր,տէր- 
հօր հի ւ/սն գութ եան պատճառով։

ՄԱՀԱՆԱՆԵՐ •— Աղեքսանգրիոյ մէջ կը պաշտօնավարեն հե
տեւեալ քահանայ հայրերը»— Տ» Հայկազուն Ա» քհն յ. Ոսկերիչ- 
եւսն էհ իւանգութ եան պատճառով հանգստեան կոչուած) , Տ» Աես- 
րսպ Ա* քհե յ • վՀէօշկէ րևան , Տ՝ Վրսրգան քհն յ . կ*արակէօզեան , 
Տ» 'Լևւոնգ քհնյ» ֆտփազեան և Տ* Գէորգ քհեյ» Աէմէրճեան։ Ա-» 
ռաջնո բգ Ար բազան ը փոխանորդ չունի, բայց Տ* Ա ես րոպ Ա»
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քհն յ • 'քՀէօչկէրհան լիազօ րուած է ստորագրելու, ամէն պաչտօնւս֊ 
կան թուղթդ Ա բ բազան ին բացակայութեան և. անո բ ան ո լնուէ։

ՄՈ^ՈՀՆԵՐ ԵՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ-- Թեմական ժողով.- Աղեք֊
սանգբիոյ թեմ ական կողովէն անգամ են հետեւեալները*— (Հա֊ 

ր ու թիւն Ամատունի ) Վ ա Հէ Ար֊ 
թինեան ՀՐ * ատենագպիր) , (Հ իգ֊ 
ր ան Գ^բր իէլ՝ (Հակոբ Հ՝ութ֊ 
նուեան յ (Հակո բ Հսւր նիէլե ան ? 
ԷՀաբհհ Ղ*երձ ակեան ? Լե ւոն Ե֊ 
ղիայեան? Լե ւոն է} ղու շեան ? Յով- 
հանն էս ԷՀա բ պհան է լեան ՝ Մ ա ր • 
ա Ւ՚ւ Զ ա ր պհ ան է լե ան ? Գրիդ որ 
էս մէրեան , ր[յերս էս Թո փալեան 
ՀՐ* ատենապետ} ՝ Արամ ԷՀս/֊ 
նուկեան յ Արմ են ակ Մէստոէ-&֊ 
եան Արմ են ակ (Հ ուէակիմ եան ? 
էք րուանգ ք^իշմանեանք Ղ^^նիէլ 
Ջէրքէղեան , Մաքսուտ Աարաֆ- 
եան յ (Հա բութ իւն Աբէնճեան ՀԱ* 
ա տ են ա գպի ր) , Տոքթ* Հրանտ 
Վյարպետեան ? Արամ Տրենց- 

1ՄարդարհանՄեթր ^էորգ^ա. 
յա րեան ՀԱ ♦ Ատենապետ ) և Լե֊ 
ւոն 0 տապա շեան։

Քաղաքական ժողով.— Մ՚^ր֊ 
տիկ Ջ՛1՛րփանէլեա ն (Ա. ատե֊ 
նապետ} , էհւոն (Հ տապա շեան ՀՐ • 
ատենապետ}^ (Հաբութ իւն Ամա֊ 
տուն ի Հատենա ԳՊՒրՆ ԱրՄենակ 
Ա*էստուճեան Հգանձապետ} , (Հա֊ 
բութիւն *իութնուեան Տ[ւրլր,ս^ 
*Իաբրիէլ,Երուանգ Հ^իշմանեան*.

Նոււղար* փաշայի արձանլւ 
Աղեքսանդրիոյ մեջ

Դատաստանական Խորհւուրդ.— Նախ^դ*”"* Ատեան' Տ- Գէորգ 
քհնյ • [Հէմէբճեան (նաէս ագահ} ? (Հակոբ Պլութնուեան և Ներսէս 
(ք)'ուիւս լեան ։ 'Լեր տ քնն իջ Ատեան' Տ՛ Աեսրոպ Ա- քհն յ • 'Ըէօշկէ ր. 
եան (նտխտգտհ}, Աարտիկ ^արպհանէլևան և Արամ Տ ր են զ-Ա ւո ր -

գարեան ւ
Աղեք ստնգրիոյ համայնքն ալ ունի *" յն բոլոր օժտնգակ 

Հոգա բտ րձութ իւննե ըն ու մարմ ինները, որոնք կան վ-տհիրէի 
համայնքին մէջ։ :1 ալե լուած ա բա ր կա յ նաեւ Պօղոսեան Ազգ- 
վարժարանի Տիկնտնց խնամակալութիւնը, որ ունի 25 տարուան
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գո րծ ուն է ութ իւն և. ամ ենօրեայ ձրի ճաշ, համազգեստ ՝ գրենա- 
կան պիտոյք և բժշկական դարմանում կուտայ չքաւոր աշակերտ֊ 
ներուն։ Տարեկան հասոյթն է 2500 եգիպտ* ոսկի՝ որ կը դոր֊ 
ծած ու ի ամ բողջութեամբ։

ՀՅԱմԱՋՊ' ՒՄԱՍԷԻձ •— Աղեքսանդր իոյ ամէնէն ժիր և գոր
ծունեայ երկսեռ, երիտասարդական Միութիւնն է ((Յ առաջդիմա֊ 
ոէր՚ՏԸ) որ հոգեւ ին կը ծ առա յէ իր կոշում ին ? խանդավառ, կեանք 
ստեղծելով համայնքին մէջ։ կը հետապնդէ մշակութային և. կրր֊ 
թական նպատակներ , որոնց Ւր ադործմ ան կը ձգտ ի գործնական 
ձեռն արկներով և. յատուկ ծրագրով* Մշակութային գետն ի վրայ 
զարկ կուտա յ երիտասարդ սերունդի դաստիարակութեան ՝ հրա
պարակային գասա խօսութ իւններով՝ ժողովներով և այլ հանդի֊ 
լցումներով։ Իսկ կրթական առաջադրութեամբ' թ ո շակն ե ր կը տ ը֊ 
րամագրէ չքաւոր հայ ուսանողուհիներու և. ուսանողներու՝ որ- 
պէսզի կարենան հետեւիլ համալսարանական զարգացման։ Այո 
նպատակով հիմնուած է յատուկ ֆոնտ մը՝ որուն ի նպաստ ՝ ա- 
մէն տարի՝ մեծ յաջողութեամբ կ'իրագործէ հ ր ա պա ր ա կա յ ին 
ձեռնարկ մը։

Անցեալ տարի (^Յառաջդ իմ աս է րղ ը ունեցաւ Ւր ս եւիա կան 
կալուածը Աղեքսանդր իոյ իպրահ իմիէ հայաշատ արուարձանին 
մէջ, Ւրրել- ակումբ և. սրահ գնելով յարմար շէնք մը 12*000 ե֊ 
դիպա* ոսկի արժէքով։ Այնքան մեծ էր (£.3 առա ջդի մա ս է ր% ի ըս֊ 
տեղծած իւ ան դավա ռու թ իւն ը ՝ որ մէկ անդամ էն կարելի եղաւ 
3000 եգիպտ • ոսկի հանգանակել ի նպաստ շէնք ին գնման։ Անա֊ 
ցած պարտքն ալ պիտի վճարուի շատ կարճ ժամանակէն։ Այս- 
պէսով՝ Աղեքսանդրիսյ հայութիւնը կ՚ունենայ հայկական ներ֊ 
կայանա լի սրահ մը Լւ ակում բ մը՝ ի*եչ Ո1՚ առաւել եւս պիտի 
ն պաս տէ (Լ^առա ջդ իմա ս է րյ> ի նոր յառա ջդ իմս ւթ եան ց ։

Մչ ա կո լ թ ա յՒն համ ան մ ան ա ռա ջա դր ու թ իւնն ե ր ո վ ՝ Ա֊ 
ղեքսանդրիոյ մէջ կը գործէ նաեւ (^Տիգրան էրկաթդ Միութիւ֊ 
նը ՝ որ նոյնպէս ունի իր ակումբը և. երկսեռ երիտասարդներու 
բազմութիւն մը իր չռլԸ^Ը։

ԶԱԿԱԶԻԿԻ ՀԱՑ ՀԱՄԱՅՆՔԸ •֊ ժամանակին՝ 18504** մին- 
չեւ 1930, Զա*^",գՒ^Ւ մԷՅ. ապրած են 150^ Հ_ափ ընտանիք֊
ներ՝ որոնք մեծագոյն մասով կ՚աշխատէին Ահլքոնեան և. կամ֊ 
սարական ծխախոտի գործարաններու ն մէջ Երբ փ ակուեցան այս 
գործարանները՝ համայնքը հետզհետէ ամայացաւ և. այսօր ան֊ 
նշան թիս մը կը կ ազմ են Հայերը այնտեղ։

Համայնքի բարգաւա ճ կառուցուած է տեղւոյն Ա*
է]աչ եկեղեցին՝ Արմենակ պէյ կամ սարական ի ծախքով և ազգա֊ 
պատկան հողի վրայ։ Հայերը այժմ մնայուն քահանայ չուն ին 
այնտեղ և եկեղեցին կը մնայ ւիակ։
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Տ՝ Ս՜ԱՄ՜ԲՐԷ ԱՐՔԵՊհՍԿՈՊՈՍ ՍԻՐՈՒՆԵԱՆ
Հայաստանեայց Առաքե

լական Եկեղեցւոյ եգիպ
տահայ թեմին այժմու ա- 
ռաջնորդը Տ. Մամթրե ար
քեպ. Սիրունեան (աշխար- 
նական անունով Արշամ) 
ծնած ե Կարին 1891 ին: 
Ուսուցչական պաշտօններ 
վարելե ետք, 1913ին կ՚ա- 
ւարտե Արմաշի Դպրեվան
քին եռամեայ շրջանը եւ 
կը ձեռնադրուի սարկա
ւագ: Կը տարագրուի 1915- 
ին, բայց քանի մթ ամիս 
ետքը, փախստական կ՚ա
պաստանի Պոլիս: Աբեղայ 
կը ձեռնադրուի 1916 Յու
լիս 7ին, Դումգափուի
Մայր Եկեղեցիին մեջ: Ա- 
միս մը վերջը, ուրիշնե
րու նետ կ՚աքսորուի Ե- 
րուսաղեմ, ուր կը նշա- 
նակուի կառավարիչ ժ՛ա
ռանգաւորաց Վարժարա
նին եւ ուսուցիչ' քաղաքի

Տ. Մամբրե Արքեպ. Սիրունեան ազգային դպրոցին: Տ.
Առաջնոթդ. Եգիպտոսի Առաքելական Հայոց թորգոլք եպիսկոպոսեն կը

ստանայ վարդապետի աստինանը 1918ին, եգիպտանայ թեմի առաջ
նորդական փոխանորդ նշանակուելուն առթիւ:

Տ. Մամթրե Վրդ. կը վարե առաջն, փոխանորդի պաշտօնը 
նաեւ Փորը Սայիտի նայկ. վրանաքաղաքին մեջ եւ կը ստանձնե տեղ
ւոյն որբանոցին տեսչութիւնը: Մերսին կը փոխադրուի 1919ի վեր
ջերը, որբերուն եւ գաղթականներուն նետ. Ծայր. Վարդապետ' 1920ին, 
Տ. Սանակ Կաթողիկոսի կարգագրութեամբ եւ Պոլսոյ Կրօն, ժաղովին 
որոշումով:

Դադթի շրջանին, 1921ին, կը նեռանայ Կիլիկիայեն եւ որբա
նոցին նետ կը նաստատուի Պեյրութ, ուր կը մնայ մինչեւ 1923: Այս 
թուականին կը վերադառնայ Աղեքսանդրիա, առաջն, փոխանորդի 
իր պաշտօնին գլուխը: Տ. Թորգոմ արքեպ.ի Պատրիարք ընտրուելեն վերջ,
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Հ1931), ինք կը վարե եգիպտահայ թեմը, միշտ իբրեւ առաջն, փո
խանորդ:

Էջմիածին կը մեկնի 1932ի վերջերը եւ 8 Յունուար 1933ին 
կը ձեռնադրուի եպիսկոպոս' նորընտիր Խորեն Ա. Կաթողիկոսի ձե
ռամբ:

Այնուհետեւ կը շարունակե իր պաշտօնը եգիպտահայ գաղութին 
մեջ, դարձեալ իըրեւ առաջն, փոխանորդ, մինչեւ 1945 Մարտ 3, երթ, 
դոյգ Թեմականներու նոյն օրուան համագումար ժողովի միաձայնու- 
թեամթ կ՚ընտրուի Առաջնորդ եգիպտահայ թեմին: Նոյն տարուան Յու
լիս 1ին, նորընտիր Գեորգ Զ. Կաթողիկոս իրեն կը շնորհե արքութեան 
տիտղոսը:

8. Մամըրե արքեպ. միաժամանակ կը վարե Եթովպիոյ եւ Սու- 
տանի ձայոց հովուապետի պաշտօնը: 1951 Յունիս 15են ի վեր Ա- 
ռաջնորդն եր նաեւ Յունաստ՚սնի ձայոց, րայց անցեալ տարի հրա
ժարեցաւ իր այդ պաշտօնեն, բազմազբաղ վիհակին պատհառով:

Իբրեւ առաջն, փոխանորդ եւ Առաջնորդ, 8. Մսւմբրե արքեպ. 
37 տարիներե ի վեր իր լաւագոյնը ըրած ե օգտակար լդլալու համար 
եգիպտահայ գաղութին, այլեւ Եթովպիոյ, Րուտանի ու Յունաստանի 
հայ գադութներուն, եւ, թե' ազգային գետնի վրայ եւ թե' պետական 
իշխանութեանց մօտ ունեցած ե գնահատելի յաջողութիւններ յօգուտ 
յիշեալ գադութներուն:

ՅՈՒՂԱՆԿԱՐ ՄԸ ԱՊԵԲՍՄՆԴՐԻԱՅԷՆ

Նկարուած՝ 1922իՖ.— ^այւսսւոաՖէն եկած պետական գործիքները, Հ' 3" Դտշ_
նակցու,0-եւսն Եգիպտոսի Մեկուսի կոմիտէի անգայներուն 1)եսւ----նստաՀր' ձա.

խէն աչ' ՅովՀաննէս Տէվէճհրան, Լ/րլոն Շանթ- (ւՈրււաէր), ՅովՀաննէս 'Բա9աղ- 
նսւնի (ժ՚ձ֊/ւած), ՍիւՐոն Վրացեան, Հրաչ Փէհրիւլեան (յրեսւաձ֊)-. Ոտքի' ձա- 

խէն աչ' Յովսէփ Գամ՚պոլրէրան, Յակոբ. Նա չսլանտեան (ւՈրււաճ-' Հայաստան), 

Լէ,ւ.սն Ազնաւորե-ան (այւՒւՐ Հաւանաբար Աւստրիա), Յակոբ Տէր Յակոբեան, 

Տ իգյւան Եաւլուպեան ե՜ւ. ւերանկիւչ Խանճնանւ
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3) ԴԱ2.ԻՐԷԻ Եհ Ս.Ղ.ԵԲՍՍ.ՆԴՐԻՈՅ
ԼԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ Լ Ա Մ Ս. 3 Ն Ք Ն Ե ՐԸ

ՀՆԱԳՈՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ ԵՒ ՀԻՆ ՈՒ ՆՈՐ ԵԿԵՂ.Ե8ՒՆԵՐ •—
Գահ ի ր է ի հայ կաթողիկէ համայնքը ու.նի մօտաւ֊ո ր ապէ ս 220 տար֊-
ուան պատմ ութ իւն ։ Այս մասին կան ա րձան ագրութ իւննե ր ---

տոմ արն և ր և վաւև ր ա թ ուղթ և ր — Գա ‘•ՒրԷՒ Հ- Կ- Ա սա ջն ո ր ղւս- 
ր ան ի դիւանատան մէջ։ Պ ա շտ օն ա թ ո ւղթ ի մը համաձայն ՝ որ 
պահուած է իէմմառի վանքին մէջ, Պէյր ո֊-թ, 1734 թ ուական ին 
կային 40 հայ կաթողիկէ ընտանիքներ ? որոնք կը բնակէին Հին 
Գ՚ոհիըէի մէջ, Յունաց Ա. ^էորղ (Այ քյորկի) եկեղեցիին մօտե- 
րը ե. ունէին Ա* Գր՛ Լաստս։ ր իչ անունով մատուռ, մը։ Աւելի 
վերջը համայնքը ցրուած է բուն Գահիրէի մէջ՝ մինչեւ որ նոր 
դ էպքե ր ստիպած են կա թ ողիկէ էայերը՝ ուրիշ քր ի ս տ ոն ե ան ե- 
րու հետ՝ ապաստան ի լ նորէն Հին Գ ա հի րէ.

Արդարեւ՝ 18/*^ գարու վերջերը տեղի ունեցաւ քրիստոն- 
հաներու մեծ կոտորածը՝ Գահիրէի քաղաքապետ Նա սիքի փ՚՚՚լ՚՚՚յ^ 
հրամ անով և Ֆրանս արիներէն վրէձ լուծ ե լու նպատակով։ րԼյա֊ 
վր ո լէ ոն ի տեղակալ լէպէ ր ի յարձակման շնոր հՒ վ.ևր$. գտած այս 
հալածանքը՝ սակայն՝ հետագա յ ին եւս՝ Ֆրանսացիներու քաշ֊ 
ուելէն վծրջ՝ շա րունակուե ցաւ քր ի ս տ ոն ե ան ե ր ու դէմ ։ Անոնք 
հազիւ կրցան շունչ առնել 18204"^ » շնորհիւ Մամլուքներու
բնաջնջմ ան ՝ 1811ին ՝ []'ոհամմԼւո Ալիի կողմ է ՝ որ կրցաւ՝ այդ֊
պէսով՝ անդորրութիւնը վերահաստատել երկրին մէջ։

Հա կա քր ի ս տ ոն է ա կան հալածանքը բոլորովին դադ ր ելէ 
ետք՝ 1835/, ատենները) կաթողիկէ Հայերն ալ՝ մի ւս քրիստոն֊ 
հաներուն հետ կը փ ո էսա դր ո լ ին Տ՚ռրպ էլ Ա էն ին է թաղը (Պ է յն 
էլ Ա ուր էն) և հ ոն ՝ կաթողիկէ 1ւ մ իւս քրիստոնեայ համայնքները 
կը Հիւէեեն 15ի չտվր եկեղեցիներ՝ որոնք գոյութիւն ունին մին* 
չեւ ա յսօր։

Այնտեղ՝ հայ կաթողիկէ համայնքը կ՚ունենայ իր նոր ե֊ 
կևղեgին ՝ Ա» Գր իգո ր Լուսաւորիչը՝ որուն օծում ը տեղի կ1 ունե֊ 
նայ 1 \յոյեմբևր 1841/»^ք 1'սկ Հին Գահիրէի մէջ գտնուող Ա • 
Աստուածածնայ մ ատուռը կը քանդուի 1922/»^ ե. անոր տեղ՝ գե
րեզմանատան կեդրո նը կը կ առուցու ի նոր մատուռ մը՝ էքաքուպ 
Արթին փաշայի աղջկան' տիկին կ ատա ր ին է Աննա Լիմոնճե լլի ի 
նու ի ր ա տ ո ւ. ո ւ թ ե ա մբ ։

Երբ կա թ ողիկէ Հա յե ր ը հետզհետէ կը բազմանան և. կը ցըր֊ 
Լին մ այրա քաղաքին մէջ ՝ անհր աժեշտ կը նկատուի նոր և. աւելի 
մեծ տաճարի մըն ալ կառուցում ը Գա ‘‘ՒրէՒ կեդրոնին մէջ, ինչ 
որ կ9 իրագործուի կարապետ պէ յ Ս'աթոսեանի նուի րատուու-
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թևամբ, Աո լիման փաշա մեծ հրապարակին մօտիկը, կամա Չէր
քէզ փողոցին վրայ, եկեղեցին կը կո Հ_ուի Աւետումն Ա» Աստուած 
ծածնայ և. օծումը կը կատարուի 1926/^*

Հելիոպոլսռյ մէջ ալ կայ կա թ ողիկէ Հայոց Սրբուհի քեե- 
բեզա եկեղեցին, որուն կառուցում ը, կրկին կ. Ա. Լիմոնճևլլիի 
մասն ակ ի ն ու ի ր ատ ուու թ ե ամ բ 1լ Առաջնորդարանի ծախքով, կ՚ա
ւարտի 1980ին։

Աղեքսանդրիոյ հայ կաթողիկէ համա յն քը ունի իր Անա

րատ Յղութեան եկեղեցին, որ կառուցուած է 1890ին , ինչպէո

Գանիրեի Հայ Կաթողիկե Համայնքի Աւետումն Ս. Աստուածածնայ 
Եկեղեցին (աջին' Առաջնորդարանը)

նաեւ գերեզմանատան Ա • Աստուածածնայ մատուռը՝ կառուցք 
ուած' 1925/^, Աովհաննէս պէ յ Մաթոսևանի ծաիյյյով։

ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ • _ Խ^իւ Ապպ^ս Հի լմի ի
կողմ է ճ8Նր*յծմբեր 1905^^ ստորագրուած Ֆերման*»^, Եգիպտոսի 
հայ կաթողիկէ համայնքները ունին իրենց Անձնական Ւրաւանց 
Կանոնադրութիւնը^ որ իրաւունք կուտայ անոնց' ատոր հիման 
վր**/յ տնօրինելու իրենց ժողովական , կրթականդ կալուածային^ 
ժառանգական (իլամթ շերի) և այլ գործերը։ Այս կապակցութեամբ 
տրուած բոլոր որոշումները կը գործադրուին պետական պատկան 
ի շիյ ան ու թ ե ան ց կողմ է։

Ժողովրդական քո լէ ա ր կու.թե ամ բ ? երեբ տարին անգամ մը
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կքըն արուին 9 աշխարհականներ ՝ որոնց Հ)ը կը կազմեն Անձնա֊ 
■կան Ւբալանց կանոնագրութեան սահմանած Օրինական Վիճակի 
'հա խադատ Ատեան ը^ ի ս կ 4/» (եահ ի ր է էն և. Աղեքս ան գր ի ա յ էն) կը 
'ւ/’ 4 ազմեն միեւնոյն Օրինական Վիճակի Վերաքննիր Ատեանը։ 
Ասոնք իրենց նիստերը կը գումարեն Գ՛ոհ ի րէ ի մէջ^ թեմի Ա֊ 
Ո-ա ջն ո ր գին ն ա խագահու թ հան տակ։

Եպիսկոպոսական թեմի վիճակաւս ր Առաջնորդը կը կրէ 
<Հ Աղևք սանդրիոյ Պատրիարքէ տիտղոսը։ Աթոռը պաշտօնապէս կը 
մնայ Աղե քս անդրիա ? թ՚՚՚յ՛] Առաջնորդի աշխատանքին կեդրոնը
Գահ ի ր էն է։

Այո մա ր մինն ե ր էն զատ կ1 ընտրուի ազգա յ ին երկու ժողով֊ 
ներ Գ՚ոհիրէի և. Աղե՜ քս ան ղ ր ի ո յ համար ? առանձին իրաւասու֊ 
թ ի ւնն ե ր ո վ։

կայ նաեւ Եկեղե ցական Ատեան մր^ որուն րԼյախադատը կը 
դտն ու ի Գահ ի ր է , Վերաքննիչը' Պ է յ ր ութ 1ւ Վճռաբեկը' Հռոմ ։ 
Այո Ատեանները կը ղբա ղին հ ա մա յն քնե ր ու անդամևերուն բնտա֊ 
նեկան 1ւ այլ խնդիրներով։

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԵՒ ԾԱԽՍԵՐ • — Երկու համայնքներն ալ ու֊ 
ն ին Ւե^նց Աղք.ա տ *“ խն ա մ Մսէրմիննեբուն պատկանող

հասութէս բեր կալուածներ շէն քե ր և. հողեր։ Գահ իրէն ու նՒ, Ւ 
միջի ա յ լո ց ? 50 ֆէտտան մշակելի հող՝ որ վարձու կը արուի։
Հասոյթներ կը դո յան ան նաեւ ազգային տուրքէն և. եկեղեցական 
ու դիւան ական սակերու դանձումևե՜ ր էն ։

Աղեքսանդրիոյ Հայ կաթողիկէ Առաջնորդարանին նոր շէն- 
քԸ) որուն կառուցումը վերջացած է 1950^ Գեկտևմբե ր ին 
ի Առաջնորդարանի գրասեն եակն ե ր էն և քահան աներու յատ֊ 
կա ցուած 14 սենեակներէնու ն[, ն ա ե ւ 35 ղ ր ա ս են ե ա կնևր և 17 
խանութներ ? որոնք վարձու տրուած են 1ւ կարեւոր ե՜կամուտ մը 
կ*ապահովեն ազգային սնտուկին ? համայնքը դարձնելով աւելի 
քան ինքնաբաւ։

Գահ ի րէ ի Առա ջն ո ր դա ր ան ին տա ր եկան պիւտճէն է 6415 եգ* 
ոսկի (1954//^) և Աղք ատախնամինը' 1600 եգ» ոսկի։ Աղե քսան֊ 
դրիոյ Առա ջն ո ր դա ր ան ին ը' 3000 եգ» ոսկի, Աղքատա խն ամ ին ը' 

1200:
ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ •— Գահ իրէ ի մէջ կան հետեւեա լ հայ կա֊

թողիկէ վարժարանները*_ 1) Մխ ի թւս ր ե ան {Վ՚իեննա յի) Ս- Գրի-
դո ր էուսաւո ր իջ վարժարան ը^ որուն սկզբնական շէՆքը կառուց֊ 
ուած է Առաջնորդարանի հողին վրայ ին ե. յանձն ուած է
Մխիթ արեէսններուն ։ Վա րժա ր ա նը 1955-56 տարեշրջանին վա֊
խադրուեցաւ Հելիոպոլիս^ ուր 1957^^ պիտի ունենա յ իր սե֊
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Աղեքսանդրիոյ Հայ կաթողիկե 
Անարատ Յղութեան Եկեղեցին

փական լԷ*^^Ը^ բա ր ե րա ր ուհ ի ի մը ն ուի րատուու թ եամ բ։ Վ^արժա֊ 
բ ա նին տևսուշն է Հ» Աաբ ս եղ Վհ ՖէրՀ ա թև ա ն, մեծ 111Լ11 ր ը Հ» 
Արապիոն Վ. քյղ^ւաեան մ ատակա բար ը Հ» կ*րիդոբ Վ*» Հէպո յհան ։ 
Աւն ի տակաւին 5 ուսուցիջներ և. 3 ուսուցջուհին ևր։ Աշակեր

տութեան թի*֊ը 67/
2) Անարատ Աղու֊ 

թեան քոյրերու Աղ֊ 
ջըկանց վա բ ժ ա բ ան ը ,
Հե լիոպո լիս ? Լ^ատիա 
փողոց, 15) հիմնուած

1936^ և 19524*, Ւ
վևր ն ո բ ա կա ռո յց շէն- 

■բՒ մէ1 յ որ կառուց- 
ուեցսւ Առաջն ո բ դա
րան ին տրամադրած
35*000 եգիպ տ • ոս
կիով։ Շէնքը Առաջ
նորդարանին սեփա
կանութիւնը ըլլալով,

Ա՛ 3՝ Փոյրերը կը 
վճ արեն տաբ եկան 500
եգիպտ» ոս կի։ Վ ա բ- 
ժարանին վա րջու-
թ իւնն ու մատակարարութիւնը կը պատկան ին Ա» 3* քոյրե
րուն։ Ա* եծ աւո բ ուհ ին է Ա' ա յ ր Աուլքեբիա։ կը պաշտօնավարեն 
10 մայրապետներ և. 5 ոլըԷլ ուսուցջուհ ինեբ։ Աշակերտութեան 

թխ-ը 270,
Աղեքսանդրիոյ մէջ եւս կան հետեւեալ հայ կա թ ողիկէ վար

ժարանները»— 1) Ախիթարեան Վրսրժարան ե տ /'///'), ոI' հիմ֊
նըւած է 1936^' ‘Բան Աէզարի մէջ (քէամլէ) ք իսկ 1945—46թե փո
խագրուած է քհուց թաղը, ուր կր մնայ մինչեւ այսօր, իր սե
փական շէնքին մէջ, Տեսուչն է Հ- էսայի ՛Լ՛ Գո֊ուզեան, իսկ 
մատակարարը՝ է* Յովհա ննէս ՛Լ- Գերձ ակեան, կը պաշտօնավա֊ 
րեն ուրիշ 8 ուս ոլց իչն ե ր եւս։ կը յաճախեն 15 աշակերտներ ։

2) Անար ատ ԷՀղութևան փոյբերու Աղջկանց վարժարան՝ 
(էամլէ, քհուց թաղին մէջ, (հէնքը գն ուա ծ է 3 ո վհանն է ս պէ յ Մ ա֊ 
թոսեանի ն ուի ր ատ ուո ւ թ եամբ ։ Մ եծ աւո ր ո ւհ ին է Ա՜ ա յր Մարգրիտ 
կ֊աղանճեան ։ կը պաշտօնավարեն 7 մայրապետներ և 4 ուրիշ ու֊ 
ս ուցչուհ ին ե բ ։ Աշակե րտութ ևան թի>-ը 247,

3) Անարատ Յղութեան քոյրերու Աղջկանց վարժարան' վ1ան 
Աէզարի մէջ, Մ եծ աւո ր ո ւհ ին է Մայր կ-արմէլ ‘Լուկաս, կըպաշ-
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Տ. Յակոթ Թ. V. Վրդ. Կիրսւկոս!
Արււսշն. փոխւսԽորդ. ԳաՕհբէի 

Հայ ԿաԹողիկԷ Համայնքին

տ օն ավար են 5 մա յ րապետնե բ և. 10 ուս ուցչու^նհր } Աշա
կերտութեան թիլը 230# 'Լարժա բանին գ լխաւո ր բարերարները 
եղած են Հէնստն Աաթոսեանդ &իւ>ԸԸի Պա լեան և Աովսէփ [^ա- 
փա լեան ։

Րոլոր այս վա րժ ա ր անն հ ր ը դ որոնք ուն ին պրլ1ւ|ե/ք աստի
ճանդ ինքնաբաւ են ընգհան- 
րապէս ։

ԿՂԵՐԱԿԱՆ ԳԱՍ-֊ Եգիպ
տահայ կաթողիկէ համայնքնե
րու Վ^իճակաւո րն է Տ* Աակոբ 
Արքեպ» Նէսիմեան , իրեն ընդ
հանուր օգնական //_ փոխանորդ 
ունենալով Աակոբ ք&° • էք • Վ*
Կ ի ր ա կո ս ե ան ը ։ Գահ ի րէ ի հա- 

մ ա յն-ըՒն ժողովր գապետն է Տ* 
Միքայէէ Վ* Մերզիպեան դ քար

տուղար խ Տ* ԱուԼսէփ Ղ* Աապ^ 
դիւան սսպահը' Գրիդոբ *Լ-
Կէրկէրե ան։ 11սկ Հելիոպոլսոյ 
ժ ողովրդապետ ի պաշտօնը կը 
վարէ Տ* ^օղոս *Լ, թապուճեան ։

Արլեքսանդրիոյ նաւքայնք*— Ե֊ 
պիսկոպոսական փոխանորդ' Տ» 
Պօղոս *Լ» ^իրիկճեան ե ժողո

վրդապետ' Աովհաննէս 'Լ՛ Սէֆէրևան։

ԺՈ՚ԼքԻԼՆԵՐ ԵԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ • — ժողովրդական քոլէար-
կութ եարք բ րնտրոլած են ժ՚՚՚հ ի րէ ի և Աղե վ>ս ան դ ր ի ո յ զոյգ Աղդա֊ 
յին ժ ողոֆլերը։ Գ՚սհիբէի Ազգային կողովին կ'ան դամ ակց ին Տ * 
Աակոբ Թ» Ծ* • Վ* Կիր՚սկսսեան (նախագահխ մ՝ոզէֆ Աաթոսեանդ 
(Ւոզէֆ Ղուկաս , մողէֆ Պտզըրկի , Լորիս Տիր էիք, Ո>րն է Տ"շ, 
Ա*ատթէոս Տէր Մարդարդ Ալեքսի Աուսավար, Կամիլ Խանքի և. 
Շար լ Օղի1"։

Աղեքսանղրիոյ Ազգային Ա*ողովին անդամներն են Տ* Պ °— 
ղոս *Լ* Շիրիկ^եան (նախագահիդ Անթուան Հ^ամէ^ Ա*աք Պ ա սմա- 
ճեան դ փաք Գ"՛րլօ ՝ Աովսէփ քՒոփա լեան ? (Հորճ Ա այեղ^ էլիաս Աշ- 
պաւՈդ Եդր>ւարդ Զպուքճեա ն • էւՒ & ամէ և Աարսէլ Հք աղի կետն ։

0րինական .Լիճ ակի Նախադատ Ատեանին ^Գա հՒըէ) անդամ— 
ներն են Տ* Օով"էփ *Լ- Աապ (նախագահ}^ (հոզէֆ Ղուկաս ? Ա- 
չեքս ի Աուսավարդ Աատթէոս Տէր Մարգար^ ՀՀ ա ր լ Աղիա և Կա
միլ Խանքի։ {^կրցանք ունենալ միեւնոյն Օրինական ւԼիճակի 
*Լերաքննիշ Ատեան ի 4 անդամնե բուն անունները։')
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Տ. Պօւլոս Վրդ. Շիրիկնեան 
Առաջն. փոխանորդ. Աւլեքսանդքիոյ 

Հայ կաէէ-ողիկէ Համայնքին

Եկեղեցական \,ախագատ Ատեան էն (ԳտԷիըԷ) կ' ան դամ ակ- 

ցին երեք վարդապետներ' Տ • Յակոբ Թ . . Վ. կ ի ր ակո ս ե ան (ն ա-
իյագահ'} 1 Տ* ՅովսԷւի վ՛ Աապ [իււլոաղւււվ կամ պաշտպան կապի} 
և- S‘ *Լ* Եէրկէրեան ^քարւոուղարի

ՈՒՐԻՇ ԿԱԶՄ ԱԿԵՐ ՊՈԻԹԻԻ՚Ն- 
ՆԵՐ-- Ս- Գրիգոր Լրր ւսաւո ր Էջ 
Աղքատախնամ Մ է ութ էւն' Փա֊ 
ձէթէ) մօտ 300 անդամներով։ 
շքանջցուած է պետութեան կող֊ 
մէ, վարչութիւնը կ'ըն արու ի 
երեր տարէն անգամ մը։ ք*սկ 
մէկ ռւկէս տարէն ան գա մ մը կը 
վւո խ ուէ անգալքներուն կէսը։

Մ էեւնո յն Ագրատ ni էյն ա մ ը 
կ՛ոյ նաեւ Աղեքսանդրէա՝ մօտ 
150 ան գա լքներ ով։

U • Աեսրոպ' բաբես էբական 
Մ էութ էւն (Փ ա հՒրէ) ք որ արձա֊ 
ն ագր ուած է Ա էն Վ^էնսան տը 
Փոլէ անունով՝ բայց կը գործէ 
ներ քէն ան կա խ ո ւ թ ե ամ բ ։ Ա* էու
թեան կ* ան դա մ ա կg էն հայախօս 
կա թողիկէ Հ /« յեր ։

Գահի րէ ի մէջ կան նմ ան ապէ ս հետե ւ եալ բաբես էբական 

Մ էութ էւնն եր ը,— Ա. Փրէգոր Լո ւս ա Ln I’ էն. » նոյնպէս Ա էն 1Լէն ֊ 
սան տը Փոլ կազմակերպութեան անունով արձանագրուած (ույ֊ 
բերով կազմ ուած) և Ար բուհ է f<Hrր ե ղա , որուն կ'անգամակցէն 
կէներ մէայն։

Աարեսէրական երկու Ա* է ու թ էւնն ե ր աչ կա ն Աղեք սան գրէոյ 
մէջ, այրերով Լւ մ էւս ը կէներով կազմուած և ա րձանսւ֊
գրուած Ա էն ւԼէնսան տը Փոլէ անունով։

\յերսէս ՀՀնորհալէ Ա րկսեււ Ա ր էտ աս ա ր գա g Ակումբ (Փու էի. 
րէ), մօտ 150 անգամ ֊անգամ ուհ էնե րով և մշակութայէն աո.ա֊ 
ջագրութ էւննե րով) մա սն աւո ր ա բա ր ա րաբախօս երէտասարգնե֊ 
րուն հայերէն սորվեցնելու նպատակով։

Աղե քս ան գր է ո յ մէջ ա լ կայ մէևւնոյն նպատակները հե/ուաւ֊ 
պնդող Գան իէլ վա ր ո լժ ան Երկսեռ Ե ր իտա ս ս։ ր դա g Ակում բը} մօտ 
120 ան գամ-անգամ ուհ էն ե ր ով։

Կայ նմանապէս Աղեքսանգրէոյ համւսյնքէն երկսեռ, երգ֊ 
ջախում բը *թոյր Փ ո լ էն է խմբավա ր ութ ե ամ բ ։

Հ-Ա1լԷ [ Աո ւտ ո րէ J) անունով ծանօթ ապաստանարանը հէմ֊
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նըւած է Աղե ,ըս ան գ ր ի ո յ մէջ 1904—1905 թուականներուն Աու- 
տոլֆ անունով բողո բական պատուելի ի մը կողմ է ? նաւահանգըս ֊ 
տ ին մօտերր՝ նպատակ ունենալով ապաստան ընծայել արտա֊ 
ս ա հ,ք ա "եԼն Եգ1՚պ տոս եկող ըրիստոնևայ ճամբորգներ ուն յ առանց 
ազգի խտրութե՜ան։ ]՝բրեւ այգ ալ կը գործէ մինջեւ այսօր։ Ո^— 
նի մ իջազգա յ ին վարժութիւն մը։ Այնտեղ կը մնան Անարատ Յը֊ 
ղութեան 'քոյրերու կողմէ ե՜րկու մայրապետն եր և կը մասնակ֊ 
ցէն ՛Լ արիութեան ա չխատան ըն հ ր ուն ։ Ապաստանարանին մէջ մ ը֊ 
նայուն պա տ ս պա ր ե ա լն ե ր ջկան ։

Տ. ՅԱԿՈԲ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՆԷՍԻՍ՜ԵԱՆ

Տ. Յակոը Արքեպ. Նեսիմեան
Առաջնորդ Եդ|) ւդտո ս իւ Հայ Կաթողիկէ 

Հայոց (Հ//ո լ_ւււսան1լար)

Եգիպտաճայ կաթողիկե ճա- 
մայնքներու Վիճակաւորը կամ Ա- 
ռաջնորղն ե Տ. Յակոը Արքեպ. 
Նեսիմեան, ծնւսծ Մերտին 22 Յուն
ուար 1876ին (այսօր ութսունամ- 
եայ): Տասներեք տարեկանին կը 
ղրկուի Պեյրութ, Զմմառի վան
քին կղերանոցը, որուն ընթացքը 
կ՚աւարտե 1901ին եւ նոյն տարին 
կը ձեռնադրուի քաճանայ: Հսղե- 
պի ժողովրդապետ’ 1903—1912: 
Պատրիարքական փոխանորդ' 
1912ին, Պեյրութի մեջ, ուր, մին
չեւ 1924 կը ճաստատե ու կը վա- 
րե վարժարան մը:

Այնուճետեւ ժողովրդապետ 
Ռիօ տը Եանեյրոյի (Պրազիլիա) 
նայ կաթ. ճամայնքին (1924-1928), 
ինչպես նաեւ Ֆրանսերենի, անգ
լերենի եւ պատմութեան ուսու
ցիչ' տեղւոյն լատին կղերանոցին 
մեջ: Հռոմի Սինոդական ժողովը 
կ՚ընտրե զայն Մերտինի Արքեպիս
կոպոս 1928ին եւ պաշտօնական

ձեռնադրութիւնը կը կատարուի 3 Փետր. 1929ին, Թերզեան Կաթո
ղիկոսի կողմե, Պեյրութի մեջ: Քաղաքական պատճառներով չի կրնար 
երթալ Մերտին, որուն եպիսկոպոսական Աթոռը կը փոխադրուի Պաղ
տատ: Տ. Յակոը Արքեպ. Նեսիմեան կ՛անցնի Պաղտատ եւ կը պաշտօ
նավարն ճոն 1929—1933: Այս շրջանին, Սինճար լերան շրջանին մեջ
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4) ԳԱՀԻՐԷԻ Եհ ԱՊԵՔՍԱՆԴՐԻՈՅ 
2.ԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ 2.ԱԱԱՅՆԲՆԵՐԸ

ԴԱՀԻՐԷ
Եգիպւ

աւետ • 
ները շս 
էք իւ

1Ո ս ր Կա յ 
հ աէք ա յն յյ-

ք՞յր
էք ա յն յյն ե ր ուն հետ 
բաղգատե լով։ Հա֊

^իրէի ,ս 111 յն ժ* ը
կազմ ակեը պուած է 
80—100 հոգիով,
1890^': Ի“կ Աղևք-
ս ո։ ն գ լւ ի ա յ ին ը

1903^, Գահիրէ ի
համա յն յյէն էէ! նջ ա֊ 
տաբար^ թէևւ ա յս 
թուականներէն ա֊ 
ււււվ ալ բողո բա - 
կան Հայեր ապրած 
են այս երկու բա֊ 
ղաբներուն մէջ։

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ!!,֊
ԿԱՆ՝— Գ-հիրէի 
Հայ Աւետարանա֊ 
կան (քողս վակ ա ն Ե- 
կեղե ց ին կը կարւսւ-
վա րու ի ժողովրդական հիմեր ու վրայէ Համայնբին անգամները 
կ* ընտրեն հ ին գա կան հոգինոց կր օն ա կան և 'ք^ աղա բա կան փողով֊

Գանիրեի Հայ Աւետարանական Եկեղեցին

կթ նիմնե Ս. Գեորգ եկեղեցին եւ յարակից ղպրոցթ, որուն ղեկավա
րութիւնք կթ յանձնե Անարատ Յղութեան Քոյրերու ն: Մայրապետանոց 
մթն ալ կթ բանայ Պաղտատի մեջ: 1933ին ե ււր կթ նշանակուի եգիպ- 
տանայ կաթողիկե նամայնքներու Առաջնորդ եւ այդ նանգամանքով այ 
կթ պաշտօնավարե Տոն մինչեւ այսօր:

Եգիպտոսի նայ կաթողիկե վարժարաններուն մեծ մ՚ասթ նիմ- 
նուած ե իր նախաձեռնութեամբ: Մայրենի լեզուեն զատ, Տ. Յակոթ 
Արքեպ. Նեսիմեան նմուտ ե արաբերեն, Ֆրանսերեն եւ անգյերեն յե- 
զուներուն:
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նեբ։ Անոնց մ խոցումով կը ստեղծուի է]ւսրւն (Գողովը, որ նիս
տեր կը գումարէ պարբերաբար։

Տա րին մէկ անգամ կը գումարուի համայնքին Ընգհ* (հո- 
գ՞՚Լը, ո ր կր կատարէ ընտ բ ուիմ իւննե ր ը։ քԱարւն (Գողովի անգամ
ներ ուն կէսը կք ընտրուի մէկ տ ա ր ուան և մ Ւ ւս կէ»ը' երկու տար
ուան համար։

Եկեղեց ին ան կա խ է իր գո բծ ուն է ութ եան մ էջ։ ‘էյախապէս 
կապ կը պահէին Աուրիոյ և Լիբանանի Հա յ Աւետ» Ե կե ղե ց ին ե -

Գաքյիրէի £այ Աւետարանական Եկեղեցիի 5ի^«ւսրկէ.րին աո. Թիւ քաշուած 
լուսանկար.— Զախ էն աչ Տիկ. Ա. Եչխանեան, Աւետիս Ջաքըճեան, Հայկա- 

1Լուն Շիրինեան {ճարտարապետ ր), Տիկ. Վերմին Զաքըճ եան, Վեր. Հ. Համ- 
ըարձումեան, Սիհրան Զագըճեան, Տիկ. է. Մարտշեան, Տիկ. Ռ. Զաքըճ եան, 

Յակոբ. Մարտշեան, Սամուէր Գունտուրաճեան եւ նստաե'' Տիկ. Վիքթ՚որիա 

Զագըճեան (բա րերա րուհ ին)-.

I

բուն հետ , բ՚սյց 1933ին խզուեցաւ այգ կապը դաւանական տա
րակա բծ ու թ ե ան ց պատճառով։

Ար գա ր եւ ? ,սյ,ի թ ուա կան ին պառակտո ւե ցաւ Գ*ո։հիրէի հայ 
աւետա բանական համայնքը և բաժնուեցաւ Հա յ Աւետարանական 
Եկեղեցիի և Հ ա յ Աւետարանական (Գողովական Եկեղեցիի {հիմակ- 
ուանը)։ Պառակտումը տեւեց մինչեւ 1948, երբ երկու հատուած
ները միացան գարձեալէ*)։

(*) Գահ ի րէ ի Հայ Աւետ» Եկերլեցիի հոգեւոր հովիւը Վեր. Համբարձում 

3. ՀաւՐբարձումեան հետեւեալ կերպով կը սահմանէ Ժորլովական (ՇօոցրՇցՕ- 
Եօոօ1) Եկերլեցիին ձգտումը՛— «Ժոզովական Եկերլեցին անկախ է եւ չ ենթար- 

կուիր որեւէ արտաքին եկերլեցական վարչութ՛եան հեգինակու թ՚եան, բայց կրնայ 
իր ագատ կամքովը կապեր հաստատեր քոյր Եկերլեցիներու հետ, փոխագարձ ըն

կերակցութ՛եան, գորեակցութեան, եարւայութ եան եւ արւաչնորգութեան առա. 

չագրութ՜իւններով-,))
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ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒՆԵՐ •— Համայնքին առաջին հոգեւոր հո֊ 
վիւր ե ղա ծ է Վևր- (Րկր աիշ Պաճեան} որ պաշտօնավարած է 
մինջեւ 191J* Յաջորդը եղած է *Լե ր • Հայկազուն քԱ/սնդամուր ՝ 
մինջեւ 1925# Այնուհետեւ 1926/»^ ե. ապա 1929—30/^ պաշտօնա
վարած է այժմու հոգեւոր ^ոէ1ՒլԸ.' 'Լ^ր* Համ բարձում 3* Համ- 
բարձումեան ? որ 1933^ պաււակտում էն վերջ հրաւիրուած է վա
րելու Հ» Ա* ժողովական Եկեղեցիի հովիւի պաշտօնը։ Պաշտօնս/ — 
վար ութ իւն ը շարունակուած է մինջեւ Եկեղեցիներու միացումը

Գա^իրէի Հայ Ա֊.ե տարւսՖակաՖ Եկեղեցիի բւսցւքւսե օրը (6 Փեւոր. 1955) 
,քաշո։»ւսծ լոսսպնկար.— Ջախէն ա£ Աւետիս Ջադըճէւան, Գս/հիըէի Ղպտի Աւետ՝ 

Եկեղեցւոյ հո/Լիւը Վեր. ԻպրահիւՐ Սայիտ, Տ. ՄաւՐ ըրէ Արքէրպ. Սիրունեան, 

րարհրրարուհի Տ իկ. Վիյ/թ-որիա Ջս/գ֊ը՚ճ էրան է Վէրր. Հ. ՀաէՐբյսրձսււՐևան, Տ. Պսակ 

■քհնյ. ՀաւՐըալ/ձոււՐեան, վարչապետ Եա/Րաը ԱպտԷլ նասըրի ներկայացուցիչը 

զօրավար Ֆէրիտ Ասլտա լլահ ե՜լ Տ. Ս ահակ յչհնյ. Շս/յչարեան՝.

էւ կը շարունակուի մ ինջեւ /սյսօր։ Այդ ւր1անՒն (1933) միւս 
հատուած ի Հայ Աւետ- Եկեղեցիի հոգեւոր հովիւը եղած Է Վե ր. 
Սարդիս կ-ոնսիւյետն ՀՀայաստտն մեկնած' ներդաղթի կարաւա֊

"Ր պաշտօնավարած Է մինջեւ 1936» Իոկ այս թուականէն 
մինջեւ 1948 հոգեւոր հովիւը եղած է 'Լեր. Թէոտոր Տ՚՚՚ղլեան , 
որ յետոյ փոխագրուած է Աղեքսան դր ի ա է

ԵԿԵՎԵՑԻԻ ՇԷՆ՚ԲԸ՝— Գահիրէի հ/ս յ աւետ • համայնքը 19554՜^ 
ի 'Ս* Ի ոլն ի հայ ճարտարապետական ոճով կարւուցուած նոր ու 
շ/ստ դեղեց իկ եկեղեցի մը^ մայրաքաղաքի կեդր//նակ///ն մէկ 
կէտին վրայյ Րարերարուհին է տիկին Վիքթսրիա Ն' Չ ագըճեան , 
որ դեռ 1944/>5> գնած էր եկեղեցիին հողը՝ բ՚"յց ամրողչ 10 տա-
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րՒ տեւած ը լ լա լո վ Վսւքթ«ե/» մօտ ծագած դժուա բութ իւննև ր ը հար- 
թև լու ւււչ^սատան քնե ր ը հազիւ 1954/^* եղած է ստանա չ
կաււուցմ ան արտօնագիրը։ կտռուցումր սկսած է անմիջապէս 
Հայկազուն Հ՜, ի ր ին ե ան ի ճ ա ր տ ար ապե տո ւ թ ևա մ բ և տաճարի շինու
թիւն ը աւարտած է 1955/»^* *

Եկեղեցւոյ աւագ գրան վրայ քանդակուած է հետեւեալ յի- 
շատակա ր ան ը.— «Հրաշակերտ տաճարս այս կառուցուեցաւ 1954 թո
ւականին, յամի Տեառն, բարերարութեամբ շնորհազարդ տիկ* Վի£- 
թորիա Ն* Չադթնեանի եւ իր նարազատներուն, խնկելի եւ ան մաճ 
յիշատակին իրենց ամուսնոյն ու նօր նոզելոյս Ներսես աղա Չագթ- 
նեանի, յետ մանու բարերար անդամ եկեղեցւոյս: Հիմնարկեքի սլաշ-

Գանիրեի Հայ Աւետ. Եկեղեցւոյ աղօթասրանթ

տամունքթ կատարուեցաւ 11 Յուլիս 1954ին, իսկ նաւակատիքը 6 Փետր^ 
1955ին, յամի Տեառն: Յիշատակն արդարոց օրննեալ երլիցի:»

? բացի իր աղօթ աս բահէն ունի նաեւ յատուկ ս ը- 
րահ մ ը հաւա ք ո յթն!. բու համար, ինշպէս նաեւ ժողով ի սենեակ* 
գրադարան, գր ա ս են ե ա կ , խոհանոց, եւլն»։

Շ ին ու թ իւն ր {հողով միւսս ին} արժա ծ Է 25-000 եգիպտ • ոս
կի։ Ասկէ զատ համայնքէն և միւս քոյր համայնքներէն հանգա
նակուած է 3000 եզ իպտ» ոսկիի գումար մը, որ յատկացուած է; 
եկեղե ց ի ի կահաւո բմ ան և բարեզարգման։

(ՒՈՂյւՎիեԵՐՈԻ ԿԱԶ^Ը^— Գւս^իրէի քաղաքական կողովին
կ՚անդամակցին Լուտեր կ իւղէ լիմեան {ատենապետ} , Արմէն Ա ար
գիս հան {ատենադպիրէ, վահ րամ կ իւղէ լ իմ եան {գանձապետ}* 
Մարտիկ Փիլիպոսեան և Լրանդ կ^աբիկեան։
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Աղեքսանդրիոյ Հայ Աւետ. Եկեղեցին

. Կիլզէ լիմեան , օրիորգ Ալիս Մ • Գու- 
/• /» * եյ ան ե ան ։

կրօնական Ա՝ողովի անդամներն են' Տ^քթ» ՏիդրւԱն Եա֊ 
գոպեան (ատենապետ) Լութվիկ Մընըշեան (ատենադպիր)^ ft'uJ- 
դէոս կիրակոսեան քարտուղար և սւսրկալագ^ օրիորդ *[յու.րիցա 
^ուպռւրետն (ս ա րկաւադուհ ի) և. Վշահան կ^ոլոլհան։

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՒՒՆՆԵՐ.- 1) Տիկնանց Միութիւն' 25-30
անդամուհ ինհ րով։ Նը֊ 
պատակն է ծարւա յել և֊ 
կեղևց ի ին և. կազմ ակեր֊ 
պել հո դեւո ր ու մշակու֊ 
թային դ ա ս ա խ օ ս ո ւ֊ 
թիւններ և. ւսյլ ձերւ֊ 
նարկներ I

2) Հայ Երիտ» '(Հրիս֊ 
տոն Էական Ընկե րակցու- 
թ իւն' 25 - 30 երկսեռ, 
անդամներով և. մշակու֊ 
թային աււսվադրու֊ 
թիւննե ր ով ։

3) Կիր ակնօրեայ */»ըպ֊
րո9՝ 25 — 30 փո քրե րոլ
համա ր։ Ուսուց^ուհի֊ 
ներն են տ իկին Լիլս ի Լ 
պուր եան և տիկին Ալիս

ԶԱՆԱԶԱՆԷ •_ համայնքը վարժարան չունի ։ Աշակերտնե
րը իրենց նախակրթութիւնը կը ստան ան ազդա յ ին վա րժա րան֊ 
ներ ու մէջ և ապա կը յաճաիյեն ամերիկէ/ան և. անգլիական վար- 

ժտ ր անն ե ր է
է/կեղև g ին ին քնա բալ է։ Կայ հոգեւոր տուրքի գրութիւն՝ 

որուն հասոյթը կը յատկացուի եկեղեցական ծախքերուն։ ՚!՝ոլր- 
սէն օժտնդակութ իւն չի ստանար։ \,պաստ ընկա լ աղքատներ չկան։ 
Տարեկան պիւտճէն' չուրջ 600 եգիպտ. ոսկի։

Համայնքին յա ր ա բե ր ո լ թ իւնն և ր ը սիրալիր են հայ քո յր 
եկեղեցիներու հետ։ Կը մասնակցի համ ահա յկական բնոյթ ունե
ցող բոլոր տօն ե ր ուն և կը բերէ իր ս^ակցութ իւն ը հայկական 
հան ր օգուտ ձեռն ա ր կն ե ր ու ։

ԱՂԵՔԱԱՆԴՐԻԱ
ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈ՚ԼՒՒՆԵՐ *— Աղեքսանգր իոյ հայ աւետարանա

կան համայնքին առաջին հոգեւոր հովիւը եղած է 'Լեր. Գ • ճէ~ 
ճիզևան (1903) ե. պաշտամունքները կատարուած են Ամերիկեան 

Միշթն^ սրահին մէջ։
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Վեր. Հ. Հաւքթարձումեան 
Հովի։. Հ. Ա. (}•. Եկեոեցհհ —փահիոէ

ԿՒ//'///'"/ պարպումէն ետք, այսինքն 1922^5> , հոգևւոր հո
վիւի պաշտօնը ս լուսն ձնած է Վևր . Աամուէլ Վևլքոնևան և Տքնա
ցած է հոն մինչեւ իր մահը (1944)»

Այն ուհետեւ վեր ♦ քս ♦ Աարեան պաշտօնավարած է 1944_47 ,
մինչեւ Ամերիկա մեկնումը։ 
ք1 ո կ 1948ին պաշտօ նէ կոչուած 
է Վեր. Թ- Տազլեան որ Ամե
րիկա մեկնած է 1955^* Ամիս
ներէ ի վեր թափուր կը մնայ 
հոգեւոր հովիւի պաշտօն ը Ա- 
ղե քս ան գ ր ի ո յ մէջ,

ԵԿ ԵՂԵՑ Ւ *— Ա եփական եկե- 
Գ^7 9 Ւ Ւ Բ շինութեան համա ր * 
1938/ք^ , վեր* Ա* Մելքոնևանի 
նախաձեռնութեամբ գնուած է 
պէտք եղած ^ողը^ որուն վրէԱյ 
1948^^ կառուցուած է եկեղե- 
ցին,

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ-
— Եկեղե ցական վարԼութ իւն ը 
կ'ընտրուի տարին մէկ անգամ 
բայց գրեթէ միշտ գործի գլուխ

կը մնան միեւնոյն անձերը։ վարժութեան կ'անդամակցին (քա
կոր 'Ւիլչի՚.ր1- ան (ատենապետի Երուանգ *քՀ իւշիւքեան {ատենա- 
դպիր)) վեհազուն ^աքարեան (գանձապետի ճորճ ^է յ լէ բեան և 
ճորճ ^ա քրճեան։

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՒՒՆՆԵՐ*- 1) Հ"'յ Աւետ. Երի™ ա ս ա ր գա ց 
Միութիւն' 50 — 60 երկսեռ, անգամներով և մշակութա յին, եկե֊ 
ղեցասիրական ու բարեսիրական նպատակներով։ Աիութիլնը ու
նի գր ագա ր ան և կը կազմակե բ պէ գա ս ա խ օ ս ո ւթ ի ւնն ե ր և ա յ լ ձեռ
նարկն և ր ։

2) Կիրակնօրեայ 'էպրոց' 40—Հ&փոքրերու համար։ Աւսու- 
ցիջն է վեհազուն Հյաքարեան՝ իրեն օգնական ունենալով երկու 
օԲիո բգնե ր։

ԶԱՆԱԶԱ&Բ ՝— Աղնրս անգբ իո յ Հա յ Աւետարանական Եկեղե
ցին անգամ է Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետա բանական Եկե
ղեցիներու Միութ ե՜ա ն և կը մ ասնակցի անոր տարեկան համա
գո ւմ ար նե բուն է

Համայնքը ինքնաբաւ է և. տարեկան եկեղե ցական պիւտճէն 
կը հասնի 5 — 600 եգիպտ ♦ ոսկիի։ Չունի ս եփական գպրոց։ Աշա
կերտական տարիք ունեցողները կը յաճախեն ազգային և օտար 
վարժարաններ։
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5) ԵԳԻՊՏԱձԱՅ ԳԱՂ.ՈԻԹԻ ԱՅԺՄՈՒ ձԱՄՐԱՆՔԸ

Մեր բոլոր գաղութները, սու- 
րիա ճայ գաղութի ճազուագիւտ 
բացառութեամբ, ճշգրիտ մարդա- 
ճամար կամ՜ մինչեւ իսկ վիճա
կագրութիւն մը չունին, իրենց 
ճամրանքը եւ այս ճամրանքին ճետ 
կապուած այլ մանրամասնութիւն 
ներ գիտնալու ճամար: Գաղութ- 
ներու ագգային իշխանութեանց 
մօտ այս ուղղութեամթ ամեն ճե- 
տաքրքրութիւն կթ գոճացուի են
թադրական եւ ճագարներով կը- 
լորցուած թիլերով, որոնք, որեւե 
պարագայի տակ, չեն ճամապա- 
տասխաներ բացարձակ իրականու- 
թեան:

Այսպես ե նաեւ եգիպտաճայ 
գաղութի պարագան: Մեր ճետա- 
քրքրութիւնը չկրցաւ գոճանալ ըս- 
տոյգ թիլերու արձանագրութեամբ:
Ազգային իշխանութիւնները, ինչ
պես առճասարակ բոլոր Եգիպտա- 
ճայերը, կ՛ենթադրեն թե Գաճի- 
րեի առաքելական Հայոց թիւթ կթ 
տարուբերի 18—20.000ի միջել, 
իսկ Աղեքսանդրիայինթ' 1Օ.ՕՕՕեն 
աւեյի: Այլ քաղաքներու մեջ ցթր- 
ուած Հայերն ալ ճաշուելով, ե- 
գիպտաճայ գաղութի առաքելա
կան զանգուածին ճամրանքը կը ներկայանայ իբրեւ 30.000 անձ(*): 
Աղեքսանդրիոյ մեջ կան նմանապես փոքր թիւով տեղացի Լպևլհտի) 
արաբախօս Հայեր, որոնց մեծ մասին զաւակները կը յաճախեն ճայ- 
կական դպրոցներ:

Հայ կաթողիկե ճամայնքը Գաճիրեի եւ արուարձաններուն մեջ 
կը ճամրե մօտ 5500 ճոգի, իսկ Աղեքսանդրիոյ մեջ' 2000, այնպես որ

Տ. ԳԱՐՐԻԷԼ ԵՊԻՍԿ. ՄԱՐԱՇ8Ի 
Ծնած՛ 1802|«՞1։, վաիւճանած' 21 Ապրիլ 
1867ին, Դաբիրէ: Եղած է դործունեայ 
եւ, շի՛նարար Առաջնորդ, մը: Պաշտօնա
վարած է 35 տարի եդիպտաքյայ դա- 
ղուԹփն մէջ: հր նախաձեռնուԹեամր 
եդիպտա()այ Թ՜եմը անջատուած է Ե. 
րուսադէմի Ս. ԱԹ՜ոռկն, դարձած է ան՜ 
կե անկախ եւ, կապուած է էջմիածնին:

('*) Գա^իրէէն եւ Ադեքսանդրիայե՚ն դուրս Հայ Առաքելական Եկեղեցիի 
պատկանող Հայեր կ՚ապրին Փ»րԹ՜ Սայիտ՝ 20 ընտանիք, Սուէղ 10, Յակադիկ' 
5, ԹանՍ՜ա' 4, ելիւ, որոնք ադդային-եկեղեցական դետնի վրայ կապուած են 
կ֊աճիրէի Ադդային Առաջնորդարանին:
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8. ԹՈՐԳՈՄ ԱՐՔԵՊ. ԳՈԻՇԱԿԵԱՆ
Ծնած' 1874[ւն Պարտիզակ, վախճանած* 
10 Փևտր. 1937|ւն, իբրևւ. Պատրիարք 
հբաաաղէւքի 1] . ԱԹոռոյն: վարած է 
բաղւքտԹիւ, ւղաշսա՚ււնևր: Տեսուղ* Արմսւ. 
շի Դպրեվանքին (1904—1907): Առաջ, 
նււբղ.* Սեբաստիոյ Թեւքին (1907 — 1913վ 
Առաջնոբւբ էզիպտոսի Թելքին (1914 — 
1931)'. Պատրիարք Արու,սաղԷւքի (1931 — 
1937): քհ֊՚նեցած է ւքեծ զ,ոբծու.նԷու.Թիւ.ն 
լքասէւահոբասլէս Աղ.իպտոսի եւ. Արու., 
սաւլէւքի ւքէջ, եկեղեցական, ւքշակու.Թա. 
յին եւ. ազգային լքարզեբու. լքէջ: Եղած 
է՜ իլքսւտ ւլասաիւօս (12 տարի* Արւքա- 
շի Դպրեվանքին լքէջ): Հեղինակած է 
րազւքաԹիւ. կրօնազիտական, բանասի
րական, պատմական եւ. բանաստեղծա
կան (լիրքեր:

ընդհ. թիլը կը մօտենայ 7500ի,ո. 
րոնց մեկ երրորդը մօտաւորապես 
տեղացի արաթախօս Հայեր են:

Հայ բողոքականներու թիւն 
ե 200 անձ Գահիրեի մեջ եւ 300 
անձ' Ադեքսանդրիա:

Այլ քաղաքներու մեջ ապրող 
կաթողիկե եւ բողոքական' Հայերն 
ալ հաշուելով, Եգիպտահայ գա
ղութի ընղհանուր համրանքը կը 
տարուբերի 38—39.000ի միջեւ:

Բոլոր համայնքներու մեջ ալ 
անման չափը կը կենայ միջին 
գծի կրայ, այնպես որ զգալի յա
ւելում չի կրեր — չե կրած գոնե 
այս վերջին տարիներուն — գա
ղութին համրանքը: Իբրեւ օրինակ 
վերցնելով ամենեն բազմամարդ 
առաքելական համայնքը' Գահի- 
րեն, կը տեսնենք, որ Առաջնոր
դարանի վ ինակագրութեան հա
մաձայն, 1954ին, 145 մաներու
դեմ (այր' 1 — 50 տարեկան 16 անձ, 
50են վեր' 56, կին' 1 — 50 տարե 
կան 9 անձ, 50են վեր' 64) կա
տարուած են 147 մկրտութիւններ, 
84ը մանչ, 63ը աղջիկ: Իսկ ար
ձանագրուած են 64 ամուսնու - 
թիւններ:

Ամեն պարագայի տակ. թե' 
համրանքով եւ թե' նիւթապես, 
բարգաւանելու ամեն կարելիու
թիւն ունեցող գաղութ մըն ե ե- 
գիպտահայութիւնը, ամբողջու
թեան մեջ առած:

Հայերու երեք քառորդեն աւե|ին եգիպտահպատակներ են: Կա
րեւոր ե այս իրողութիւնը, որովհետեւ, պետական օրենքով, եգիպտա
կան հպատակութիւն ունեցող Հայերուն միայն կը տրուի՝ ընտրու
թեանց մասնակցելու եւ ընտրող ու ընտրելի դառնալու իրաւունքը: 
Այս հիման վրայ ալ կատարուեցան անցեալ տարուան թեմական ըն- 
տրութիւններթ Գահիրեի եւ Աղեքսանդրիոյ մեջ:
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6) ԵԳԻՊՏԱԼԱՅ ԴԷՄՔԵՐ Եհ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ
Ն/1ՒՊԱՐ ՓԱՇԱ ՆՈՒՊԱՐԵԱՆ (1825-1899)-- ‘Լ-րաբաղցի

հօր զաւակ' Լյուպա ր ծնած է իղմ /* ր ։ /• ր մ Օ րեղբա յ ր ը ^օղոս էքու֊ 
սուֆեան , որ իբրեւ նախարար մ եծ գ ի ր ք ունէր է գի պա ո ո ի մէ ջ

կ՚առնէ զայն իր մօտը 1841 էն ։ 
նակու ի նախ քար տուղար արտ> 
նախարարութեան և. ապա,գիտ
ցած հինգ լեզուներով, թարգ
ման' իպրսսհիմ փա չային։ Այ 
նուհետեւ^ մ ինջեւ 1895, լման 
կէս գար , կր գտնուի պետական 
ծառայութեան մէ^։ Երկաթ ու- 
զիներ ու վարժութեան րնգհ.
տնօրէն' 1858-1859 և 1865- 
1866/ Արտաքին նախարար' 1866
— 1876, ^պա 1878-1879 ե 1884
— 1888/ Վ,արչապետ' 1894— 1895/

Բա ց առ իկ ձիրքերով օժտը- 
լած' *ԼյՈւպար փաչա անհամար 
ծառա յութ իւնն և ր մատուցած է 
Եգիպտո ս ի, եօթր փ ո խ ա ր քան ե- 
րու օրով^ յաճախ ամենատագ
նապալի պարագաներու մէջ։

կարճ ժամ տնակ ետքր կը նշա-

Նուսլար փաշա Նուսլարեան

Փաշայի տիտղոսը կը չնո րհու ի ի ր են փ ո խարքայ /»ս մ ա յ ի լ փաչա— 

յէն, Ս ու լթ ան Ապտիւլ Ազիզէն ապահոված մէկ Ֆերւքան/»^/ հա
մար (1863)/ կը յա^_րւղց^է' փոխարքաներուն ՀԽտիւ^ կոջ~
ուելու ի ր ալ ուն քին ստա ցում ը թ» ‘իռն էն ։ իր նախարարութեան 
օրով կը կատարուի Աուէզի $ ր ան ց ք ին բացումը։ իր գո րծն է 
խառն գատարաններու կազմութիւնը։ Եգիպտացի ֆէ[Լ,ս^Ը էը կո- 
չէր զայն ՕԼապու ֆ է լլահ՚ֆ {մշակին ^ույրըխ Հ_վ*ս,է-Ո Ը հսղագո րծ-
ներէ ի նպւ իր ծ առայութեանց համար։ ի գն ահէս տ ու
թիւն ՛այս բազմատեսակ գո րծ ուն է ու թ ե ան , *Լյուպար փաչա կ՚ար

ժանանայ նաեւ յետ մահու պատուի . երբ 1904/'^/, Աղե քո ան գ բ ի ո յ 
լաւագոյն թաղերէն մէկուն կեդրոնը՝ Պետական ffln րհուրգի ո- 
բոշում ով կը բարձրացուի իր գեղեցիկ արձա M*)’ ահ իրէի դես- 
պան ատ ունե ր ո ւ թա ղին մէջ փող ո g մը կը կ ոշուի 'ԼքՈւպար փա-

(*) 195Չի ղ_ին. յերլափոխութ՜ենէն ետքը նշանակոլեց ու մ' ասնտւոր յանձ- 
նախոււԲլւ ։Րը անկե՜տ լ արքայատոհմ' ի անդաՁներէն ուՐանց եւ կ՛որդ. մ՛ը պետա
կան դէւՐքերու արձանները ւՐէջտերլէն կերցնելու համ'ար։ Հրահանդ կը տրուի 

զեկուցալւերի ։Րը, ո րպէ՜ս էլի տեղեկադիր ւՐը տայ, տյլ դէմքերու կարդին նաեւ

- 391

Fonds A.R.A.M



րԱՄԷՆՈԻՆ ՏւԼՐԾԴ-ԽՐՔԱ» 1ր1|:||^1|!!111ր11111111111հ1!11111!111111!1111111111111!1111|1111111111!|11111|11111||

շայ/էն անունով։ Պ է^էրա նահանգ ին մէջ կա յ (ՏԼ*Լ/Ուպա ր ի է ջը- 
րանրյք^ըւ ք^անթա բաղայքին մօտեր ը' երկաթուղային կայարան 
մը եւս կը կրէ ՛կուպար փաշային անունը։ Ե*- վերջապէս եգիպտ» 
բամպակին լալ մէկ տեսակր կը կոշուի (Հեուպտ ր իշչ ։

Ազգս՛ յ ին գետն ի վրպյ' փաշայի 3000 հնշուն րւս֊
ԿՒՒ ն ուէ ր ո վ և. հանգուցեալ Շ տ հնազարեան վրգ*1000 ո ս ՛է ի "՛Լ 
կը կարւուցու ի Պ ո լս ո յ հյասգիլղ ա ր ուա րձան ի *Լ,ուպա բ ֊Շ ահն ազա ր - 
եան ե րկ րո րգական վա րժա րան ը։ Աեկենէսս կը գաէւնայ հայագի

տական ֆրանսերէն կարեւոր հրատարակութեանդ։ Փա րՒղՒ մէ1 
շինել կ ուտ ա յ չէ՛՛՛ք մր կարօտ հտյ ուսանո զներ ու իբրեւ պատըս- 
պարան, կը պահէ ուսանողներ, ևւլն»։

՛կուպար փաշա մ ե րւած է Փ ա Ը/՚Գ’ 2 Աունուար 1899/^/ Հե
տագային էք արմ ինը փոխաղ բուած է Աղե քէս ան գր ի ա և. ամփոփ
ուած' եկեղեցիի շրջափա՛կին մէջ։

ՊՕՂՈՍ ՊԷՍ ԵՈԻՍՈՒՖ (1768-1843).֊- Հքնած է Կեսար իա'
11էԼմիբցի ծնողքէ։ Պ ատ ան եկան տար իրին լեզուագէտ' թարգմա
նի պաշտօններ կը վարէ անգլ* իշխանութեանց մօտ նախ կիպ
րոս և ապա Աղե քսան գր իա (\,ափո լէոն ի մեկնումէն վերջ}։ Հետա
գային կը ստանձնէ աոաջին թարգմանի պաշտօնը Աոհամմէտ Ալի 
փաշային մօտ , որ իր փո խ ա ր րա յո ւ թ ե ա ն շրջանին կը վ ստահ ի 
անոր նաեւ իր անձնական քա բ տուղա ր ի և գիւանապետի պաշ

տօնները (1816—20)/ 1820/»^ կը ստանայ պէյի տիտղոս և. կը դառ֊ 
նայ եւ ր ո պա կան գործեր ու վա ր Ւէ ( ար տա րին նախարար} փա
շային մօտ։ Այնուհետեւ' պետական գանձերու տես ուշ և մաքսա

տան տնօրէն Տամ իա թի (1823)/ Ս*յս պաշտօնին վրայ եղած չըք1՜ 
ջան ին ւ ն ա խ ան ձո տ գաւագ ի րն ե ր կը ղբ պա րտեն ղա յն իբրեւ պե
տական գրամները իւրացնող մը։ Ա* ոհամ ժ էտ Ալի կը հ ալատայ և 
Օր մը ծանր բախում մը ունենալէ վերջ Պօղոս պէյի հետ , կը 
հրամայէ իր անձնապահ ուժերու պետ ին ձերբակալել և. սպաննել 
զայն։ Պետը, որ ժաւք ան ակ ին Պօղոս պէյին ք՚՚՚քւ՚քք տեսած *քՀիւբտ 
մըն էր } կը փախցնէ իր բարերարը Լլ կը պահէ ? իմացնելով միա
ժամանակ փաշային ? թէ սպանութեան հրաւք ան ը գո բծ ագբ ուած է։

Այս ղ֊էպըէե ամիս մը վերջը, օր մ ը, Ա*ոհամմէ տ ԱլՒ, 
պետ ական խանգարուած հաշիւներու րննութևան ժամանակ ի 
խորոց սրտի ե* աւաղէ Պօղոս պէյը մեո. ցուցած ըլլալուն համար։ 
*{Հիւրտ պահակապետ ը, որ խղճի խայթով կը տառապէ ր , կը դառ.-

Նուպար փաշայի արձանին պահուելուն կաւք վերցուելուն ւՐասին՝. Զեկուցա բերը 

իր տերլեկա գրով կը յիշատակէ Նուպար ւիաշյսյի ։Րատուցաե թ՜անկագին եսուա- 

յութ- իւնները, որոնց նկատաււոււՐով ալ յ անձնս։ խ ո ււՐբը կ որոշ_է պահել անոր 

ա րձան ը նոյնութեամ' բ։
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նայ փաշային՝ ոտքերը կ՚իյնայ և ներողութ իլն խնդրելով կը 
յայտն է՝ թ է չէ սպաննած Պօղոս պէյր: Փէլ*շայի հրամանին վրո։ յ 
Պօղոս պէյ կը բերուի իր մ Օտ և. կ'արմ/սնանայ սիրալիր վերա
բերում ի։ էք ը յանձնու ի իրեն պետական հաշիւներու քննութիւ- 
նը , զոր գլուխ կ ր հանէ մեծ
յաջ ողութեամբ ։

Այնուհետեւ Պօղոս պէյ կը
դառնայ ն ո ր էն ]'ո համ մէտ Ա- 
ւՒՒ աջ բա զո լկ ը 1 պե տ ա կան մե
քենային մէջ մտ զուգած իր բա
րեկարգ ո ւ թ ի ւնն ե ր ո վ և միջ^զ. 
զային դիւանագէտներու հետ 
իր յա ր ա բե ր ու թ իւնն ե ր ո վ։ Հա
կա րւակ այս անձնուիրութեանդ 
դաւերը չեն պակսիր իր չուր- 

Այս 1/ ազու թե ան մէջ, Պօ֊ 
ղոս պէյ՝ մեծ դա ռն ո ւ թ ե ա մ բ կը 
քաշուի իր պաշտօններէն և. 
սենեակը առանձնանա լովդ այլև, 
տեսակ մ ր հազադուլ հռչակե- 
լովւ կը հ իւծ ի հետզհետէ և հի
ւանդանալով կը մեռնի Աղեք- 
սանդր իա դ 29 Գեկտ • 1843ին
Լկամ դ րստ նոր տոմարիդ 10 Աուն- 
ուար 1844/»^) ։ Մեռնելէն ետքդ 
գրպանը կը դտնու Ւ ‘րՒ ա յն 19
չիլին դ— ունեզած ամբո՞՛ղջ հա բ ստ ո ւ թ ի ւն ը • . •

Հարուստ էր Պօղոս պէ յ Աոււուֆ կա ւէ* ձԹէրճիման Հոճա 
Պօղոս}) ինչպէս կը կոչէին ղթէքը^ Ըս,յՅ ••ւղքատ մեռաւ։ Որով
հետեւ պա ր կեշտ էր և ասկէ զատ դ իր ամբողջ հարստութիւնը' 
ըն դա բձակ կա լո լած մ ը՝ — երկու տ ուն ե ր ով 18-20 ֆէտաան հող՝ 
Աղե քս ան դր ի ո յ Ապու խարտար կեդրոնական թ աղիէ/ մէջ՝ ուր 
այժմ կը գտնուին ազգային բոլոր հիՏՈ, ա րԿ ո ւ թ ի ե՜ ր ը և հասու
թաբեր շէնքեր դ մեռնելէն դեռ տասը տարի առաջ նուիրա ծ էը 
ազդին։ Աղքատ մեռնիլը մեծ զարմանք պատճառած է իր ժա
մանակին դ Պօղոս պէյը ճ ան չզ ողն ե ր ո ւն և ի մասնաւորի Մր*համ- 
մէտ Ալի փաշա յ ին ։

Պօղոս պէյի մահուան գոյժը իմանալուն պէսդ Մոհամմէտ 
Ալի փ՚՚՚է՛" քառասնօրեայ սուգ կը հրամայէ եգիպտական բո լո ր 
պետական հաստատութ եան զ ։ Աուղա ր կաւո ր Ու թ իւն ր կը կատա ր ու ի 
պետական ծախքով և մեծ պատիւներով։ !1ոկ հսդեհանդստեան
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«/>/», Աոհամմէտ Ալի փաշա անձամբ ներկայ կք Ըէէայ Ս • Պօղոս- 
Պետրոս եկեղեցին։

Պօղոս պԼյ Եա֊սուֆ թ աղուած է նոր եկեղեցիի շրիաիա֊ 
կին մէջ և մահարձանին վրայ գրուած է*— «ք|է| նոգ|ւ ագգասեր,
Պօղոս ԵուսուՖեան, որ գՄայրն Հաթսստան եւ զնորա նսւրազատս ի 
սուգ տարաժամ՛ թողեալ վերացար:» Եկեղեցին կը կոչուի անուննե
րովը ,սյն սուրբերուն՝ որոնց անուանակից էին ին քն ու իր հղ- 
բ՚»յբըէ Աղղային վարժարանն ալ կը կոչուի Պօղոսեան Վարժարան։

ԳՐԻԳՈՐ ԵՍԱՅԵԱՆ (1833-1911).֊ Ծնած է Գահիըէ) Ա֊
կընցի ծնողքէ։ ‘Ի £ լեզուագէտ' կը ստանձնէ թարգմանի պաշ

տօն ԳւսհիրԼի ոուսական հիւպատոսարանին մէջ (1852—54)* Ապա 

կը ԳԲ,։,ղՒ փա ս տ ա բան ու թ եամբ ։ 
Ո*ուսակ ան ւիո իյ-հ իւպատո ս' 1881 
-1887* Անգամ' աղղային ժո- 

ղ ուքնե ր ու և մէկը Հ- Բ- Ը- 
Միութեան հիւքևագիր անգամ
ներ էն ։

Իր ամ բողջ հա ր ս տութ իւն ը
— 5 հասութաբեր մեծ շէն քև ր 
և- 290 ֆ է տտ ան մշակե լի հող 
75-000 եգիպտ» ոսկի արժէքով

— 11 նուիրէ Գահ ի րէ ի համայն-
քին ) 1906/^* ստորագրած իր
կտակով) պայման գնելով) որ 
մեռնելէն ետք) շէնքերու վա
ճառումէն գոյանա լի ք գումա

րով կւսռուցու ի եկեղեց ի մը 
^իրէի մէջ, իսկ հողի հասոյթին 
100/^ 80/7 յատկացուի եբկրոբ- 
գա կան կբ թութ իւն ստացող որբ 
հայ աշակերտներու համա լսա
րանական զարգացման) ին
10/Հ Առա ջն ո ր գա ր ան ին և. միւս

Դրից որ եղիայեան 10^ ալ հասութաբեր կա լուած -
ներ ու գնման հիմնադրամին։

Այսպէսով կառուցուե ցաւ Ա •Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցին) 
Ւկ կ տա կին ուսանողնե՛րու վերաբերեալ տ բամ ագբ ութ իւն ը կը 
գործ աղը ու ի մինչեւ այսօր։

Գրիգոր է}ղիայեան մեռաւ Թրիէսթէ) 78 տարեկանին և
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մարմինը *}*ահիրէ բերուելովդ թաղուեցաւ Մ ա ր [քինայի գերեզ֊ 
ման ա տուն ը։

ԹԱԳՒՈՐ ՓԱՇԱ ՅԱԿՈԲԵԱՆ (1827-1 889)• ֊ՀԲնիկ 1'զմիրցիդ
քնագլոր փաշա մեծ վարկ ու յարգանքը վայելած է </ ամանակ ին 
Եգիպտոս ի օտարդ պետական և. ազգային շ ր ջան ակն հ ր ուն մէջ։ 
Երկար տարիներով պաշտօնավարած է պետական սպասարկու֊ 
թեանց մէ9 և ուշագրաւ
ծարւայութիւններ մատու
ցած է Եգիպտոսին' ընդ֊ 
հան րապէս և հայ գաղու֊ 
թին' մա սն ա ւ ո ր ա պէ ս ։ Ե֊ 
ղած է ե ր կա թ ո ւղին ե ր ո ւ 
վա րջութեան տնօրէն։
Տասնամեակներով գործած 
է ազգային մ ա ր մ ինն ե ր ու 
մէջ (նախ ^քահիրէ և. ապա 
Աղե րս ան գ ր ի ա} ։ /> կեն֊
դան ութ!։ ան կտա կա ծ է
5000 եգիպտ • ոսկի' Եզմի֊
րի մէջ աղջկանց վարժա - 
ր ան մ ը բանալու համար դ 

ի յիչատակ իր վաղամեռիկ 
աղջկան' ^արուհի (ֆակոբ֊

.նի^այս վարժարա

Թագար փաշա Ցակոթեան

տագային բացուեցաւ Պէյ֊ 
ր"ւ-թի մէջ, ուր կը գործէ 
մ ինջեւ այսօր}։

Թ ագւո ր ւիաշա մեռաւ [Լղե ըս ան գր իա 62 տա ր եկա նին, Կի- 
նը' Երանուհի Յակոբեան ? իր կարգին դ 20*000 եդիպ* ոսկի կտա֊ 
կե ց Հ» Բ* Ը» Միութեան և. այգ ղ ում արին տոկոսովդ Երեւա նի 
մ էջ հիմնուեցաւ *իա րու ւի Ց ակոբեան ի անունով մ ա յ րանոց մ ը 
(1931): դասակը Լեւոն պէյդ 1935/^', միեւնոյն [քիութեան
կտակեց 546 ֆէտտան տարածութեամբ իր ագարակը' Աէկին դ իւ֊

գին մէջ,

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՂԱ ՏԷՐ ԳԱԼՈՒՍՏԵԱՆ (1802-1864).- Բուն
մականուն։ ով Հան ըմեան և. հետագա յՒն կ ոջուած — րլահանայ հօ֊ 
րը ան ուն ո վ — Տէր Գ ւս լուստեան դ բնիկ Վանեցի և 18 տաբեկա֊ 
նին փոխագբուած *իահիրէ։ Սկզբնական շրջանին սևղանաւո ր դ 
ապա նաեւ արմտի,ըլ՛ մեծ վաճառական դ որ սեփական առագաս֊
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տանաւե ր ունէր իր ապրանքներու փոխագրութեան համար։ Ապ~ 
պաս Հ ի լմի Ա. փոխարքայի օրով կը վարէ Եգիպտոս ի ւիողհրանո֊ 

ցի տեսչւււթեան պաշտօնը (1848 
—1854)' Տէր կր դառնայ ըն
դարձակ կալու ածն եր ու և ագա

րակներու և կը դիզէ մեծ հա- 
ր ըս տութիւն ։

Այնուհետեւ՝ իբրեւ ազգա
յին կրթութեան արժէքը ըմ
բռնող Հայ՝ Գ1*ւհիրէի ազգա- 
պատկան մէկ հողին վրայ ՝18ձՅ 
— նձին կը կառուցան է ըն գա ր- 
ձակ շէնյ, մը վարժարանի մը 
համար ? որ կը կոշուի Մովսէս 
հ]որենա յՒՒ ան ունո վ' Խորէն- 
եան Ազգային Վարժարան։ ]*սկ 
1858/'^ պատրաստած կտակով ? 
ա յգ վարժարանին կը ձգէ եր
կու հասութաբեր ագարակներ 
723 ֆէտտան հողով ? ապահովե
լու համար անոր գոյութիւնը։ 
ք* ա ր ե ր ա րին մ ա ‘՛էն ետբլ վա ր — 
ժաբանը կը կոշու Ւ Ւր ան ու- 
նով —; Ազգային Գա լուոտեան

կարապետ աղա Տեր Դալուստեան Վարժարան։
Աղա Կա րապևտ Տէր Գայ ուստեան յանկա րծամահ եղած է 

Գահի րէ ի մէջ՝ 8 ԱպրՒէ 1864^*

ԿԱՐԱՊԵՏ ՄԵԷԲՈՆԵԱՆ-- Ծնած է Կեսար իա և 1880^, իր
եղբօրը' Գրիգորին հետ կը գաղթէ Եգիպտոս Ա*ում ան իա յ էն ՝ ուր 
գտցած էին 1818ին։ Աղևքսանգրիոյ մէջ, 1882/^ կը հիմնեն Մել- 
քոնեան սիկարէթի գործարանը և ապա երկու մասնաճիւղեր իէա — 
կաղիկի և ֆայում ի մէջ։ Գահ ի ր է կը փոխագրուին 1900ին ։ Գրի
գոր Մելքոնեան կը մեռնի 1920/'^ դրամագլուխի իր բաժինը 
կը փոխանցուի Պոլսսյ Պատրիարքարանին։ Եսկ Կարապետ Մ ե լ- 
քոնեան ք 1926ին՝ Հէհոթըրն՚ֆ ընկերութեան ծախած իր սիկարէ- 
թի գործարանին ամբողջ փոխարժէքը' 600*000 սթերլին ՝ ի կեն
դանութեան կը նուիրէ Հ» Ր» Ը» Միութեան։ Այո գումարին 
մէկ մասով ալ կը հիմնուի Կիպրոսի Մելքոնեան Վարժարանը։ 
Գարձեալ՝ այս գումարէն՝ տարեկան 1000 սթեր լին կը տրամա- 
գրուի Երուսաղէմ ի մառան ղ աւո ր ա ց Վարժարանին՝ սաներ պա-
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հև լու. համար , 1000 սթեր լին'
Անթիլիասի կ ա թ ողիկո սարա- 
ն ին 1000 սթեր լին' ^ոլսոյ 
Պատրիարքարանին^ դարձեալ 
1000 ս թ ե ր լ ին ալ Հայաստանի 
Համալսարանին, ուր կը հիմ֊ 
նըւի քք ևլքոնեան կ՝բական Տ)ոն֊ 
տը։ 'իա րձեա լ, ի կենդանու֊ 
թեան ? կարապետ Ա'ե լքոնեան 
կը ^ի՚քնէ ազգային Աե լքոնեան 
Աանկապս։ րտէղի շէնքը Աղեք֊ 

սանդրիոյ մէջ, 6500 եդիպտ. 

ո ս կ իուԼ ։

կարապետ Ա ե լքոնեան մե֊ 

րւաւ 1934 Աուլիս ին Աղեքսան֊ 

դրիա ։ Հետագային մարմինը 

փոխադրուեցաւ կ ի պ ր ո ս 1ւ թաղ

ուեցաւ այնտեղ։ Կարապետ Մելքոնեան

ՏԻԳՐԱՆ ՓԱՇԱ Տ՚ԱՊՐՕ ԲԱԳՐԱ ՏՈԻՆԻ (1846 ֊1904)-- Գա.
Հի րէ ծնած է ւ՚ղԱ՚իրրի ծնողքէ, Ար տա քին ն ա իյ ա ր ա ր ութ եան մ էջ 
պաշտօնի կը կո ջ՛՛լի 22 տարեկանին ) իսկ 30 տա ր եկան ին կը ն ը֊ 

շան ակոլ ի ն ա իյ ա ր ա ր ի խո րհ ըր֊ 
րլական^ ապա \/ուպար փաշայի 
քարտուղար և ա ր տա ք ին գոր֊ 
ծեր ու տնօրէն։ Արապի փաշա յՒ 
ըմբո ստ ու թ ե ան և Անգլիացին!,֊ 
բու կողմ է Աղեքս անդր իոյ որմ֊ 
բակոծմ ան ժամանակ (1882), 
ՒնՔ կը ՛Լ՛՛՛րէ բան ա կ ց ո ւ թ ի ւն ֊ 
ները երկու հակամարտ ուժև֊ 
բուն հետ։ կրկու տարի ետք կը 
նշանակուի ա ր տա ք ին փոխ նա™ 
խարար ՝ իսկ 1891 — 1894 կըվա֊ 
րէ Եգիպ տոսի արտաքին նա֊ 
իյ ա ր ա ր ու թ իւն ը ։

Եղած է բարեսիրտ անձ։ Եր 
մէկ հողը' 193 ֆէտտան, նուի֊ 
րած է ազգին , անոր հասոյթ֊ 
ներով 96/> ջա ր դե ր էն Ե գ իպտ ո ս

Տիգրան փաշա տ՚Ապրօ Բագրատունի ապաստանած հայ աղքատներուն
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դրամագլուխ տրուելու համար։ իր մ ահէն վե ր ջ ? ժառանգորդ- 
նեբը տրամադրեցին կէսը այն գումարին ? որ յատկացուեցաւ Ա- 
ռաջնորդարանի շէնրին կառուցման ։ Միւս կէսը նուիրեց Պօղոս 
փաշա \յուպար ։

Մեռաւ քեր՛՛՛ն սա 29 Յուլիս 1904^^ ե. մարմինը *իահիրէ 
փոխագրուելովդ թաղուեցաւ Ա • Ա*ինաս դերեզմանատունը ? մե- 
ծ ա չու ր յո ւղա ր կ աւո ր ո ւթ և ա մ բ ,քը, որուն ներկայ գտնուեցան /դ- 
խան ՀՒ-սէՒնՀ որտ *{Հ ր ոմ է ր դվա բչապետ ը , նախարարներդ դիւա
նա գի տ ա կան նե րկա յա ցուց ի<չնե ր դզինուո րական ջոկատնե ր դ եւլն»։

Տիգրան տ'ԱսլրՕ փաշադ որուն մայրը Անգլուհիէրդ ստա
ցած էր օտար դաստիարակութիւն և. հայերէն չէ ր գիտեր։

ՊՕ^ՈՍ ՓԱՇԱ ՆՈՒՊԱՐ (1851 — 1930)»— Հ°րը արժանաւոր
զաւակ այս մեծանուն Հայը

Պօւլոս փաշա Նուսլար

ծնած է Պ՛՛լիս։ ՛Լկա յ ուած է իբրեւ 
երկրաշափ- ճարտարադէտ Փա- 

րիզի Հ.էքոէ Ա՛՛՛ն թրալ;»էն։ Ե-
գիպտոս վերադարձին դ սլա ր բև- 
ր ա բա ր ութ տարի վարած է եր
կաթուղիներու վա րջու թ ե ան 
անօրէնութիւնը։ Հ իւքն ած է Ա- 
ղերսանդրիոյ հան ր ա կա ռ քե ր ու դ 
Գ՚սհիրէի ջ ուր ի և. Մէնզէլէի 
հողերու շահադո րծ մ ան բեկե
րու թ իւնն ե ր ը դ ին չ՚գէ ս նաև Հ!'֊ 
լիոպոլիս րաղաքը։ Մեծ դիր - 
Ժ>Ւ և հարստութեան տիրացածդ 
ըրած է կա ր եւո ր բա բ ե րա բու- 
թիւններ։ կառուցած է Գա
լուստ եան Ազգ. Վ ա րժա րանի
նոր չէեքը Պուլարդ ‘իահիրէ 
(1906) Հելիոպոլսոյ Գուպար- 
եան ՛Լա րժա ր ան ը (1924), նուի֊ 
րելով մ իաժամանակ հիլքնա դը- 

րամ մըդ այս վերջինի մ ատա-

Վճարած է Առաջնորդարանի շինութեան 
ևդ» ոսկի)։ Պրիւսէլի մէջ հիմնած է Հայ 

Ո ւ ս ան ո ղ ա կան Լ, ու պ ա ր ե ա ն Հիմնս։ րկութ իւն ը 26-000 եզ. ոսկիով» 
Օքսֆո րտ ի Համալսարանին մէջ հաստատել տուած է հայագիտա- 
կան ամ սլիոն մ ը 4000 ևգ. ո սկի նուիրելով։ Փ՚՚՚ըիզի Համ ա լսա
րանական Ոստանին մէջ շինած է Մ՛՛՛րի Ն^ւպա ր Հայ Ո՛-"Ա՛ն ո- 

զական Տուն,, 3 միլիոն ֆրանք ծախքով և օժտած է զայն մտ֊

կա բարութեան համար։ 

ծախքերուն կէսը (2000
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տենադարանով մ՝ը։ Հայաստանփ մէջ ^ուպարաշէն աւանի հիմ- 
նարկէււթհ ան համար ն ու ի ր ած է 100-000 տոլար։ Ու տակաւ ին*" 
բազմաթիւ ուրիչ բա ր ե բ ա ր ութ իւննե ր ։

Պս>լ^լանեան պատերազմ ին և. Ա» աշխարհամարտի զինա֊ 
դադարէն ետդ», Հայոց կաթողիկոսի հրահանգով կազմեց Ազգա- 
յին Պ ատուի րակութ իւն ր , թրրահայ դատի հետապնդ մ.„ն հա ! ա ր- 
և իբ[յեւ Պ ատու ի րակութ ևան ‘էյախագահ գործակցեցաւ Հայաստա- 
նՒ Հանրապետութեան Պ ՛ո տ ո ւ ի ր ա կո ւ թ ե ան հետ։

Պօղոս փաչա կուպար մեռաւ Փ>որիզ 26 8ունիս 1930/*^# եւ֊ 
թ աղուե ցաւ ՓԷր Լ ա շէզ ի դե ր ե զման ա տ ո ւն ը ։

ԵԱԳՈՒՊ ԱՐԹԻՆ ՓԱՇԱ (1842-1919)-- Ծն...ծ է Գ՚-հիրէ,
հայ կաթողիկէ ծնողքէ։ իէաւակն է' էք գ ի պ տ ո ս ի ա ր տ ա ք ին և. 
առեւտ ր ական նախարարներէն 
Արթին պէյ Ջր՚որեանի։ Եդիպ֊ 
տոսի մէջ ընկալեալ սովորու
թեամբ՝ Աակոբ անունը կը փո

խարինուի Եաքուպով , իսկ Ւր- 
րեւ մա կան ո ւն կը գործածէ հօ
րը անունը և. այնուհետեւ Կը 
ճանջցուի իբրեւ քյաքսւպ Աը- 
թին։ Է] տիւ ]*սմայիլ փաշտյին 
մօտ կը պաշտօնավարէ իբրեւ 
անոր անձնական քարտուղարը'

18684^ սկսեալ։ Այնուհետեւ կը 
նշանակսւի արաբական արուես
տի պահպանման յանձնախում

բէ՛ անդամ' ՃՏ^Ճին, պետական 
խորհրդական' 1883/^ , փո խ-կ ըր-
թական նախարար' 1884—1906#
Վրսրած է նաեւ եգ իպտ • երկա
թուղիներու վարժութեան տնօ- 
ր Լնու ի} իւն ը։ Պ*ոտուոյ նախա

գահ կ՛ ընտրու ի 1917/»*/ Գահի֊ 
րէՒ Հ ա մա լս ա ր ան ին ։

Եարուպ Արթին փաշտ՝ որ 
մեծ համբաւ կը վայելէր մի- 
ջադդա յ ին և եգիպտական շըր֊ 
ջանակնևրու մէջ, իբրեւ պե
տական գո րծ իջ , ու յ լ մանաւանդ 
իբրեւ մ շակուած մ իտդ*) մաս
նաւորաբար կրթական, գրա- Եաքուսլ Արթին ւյւաշսւ

399 -

Fonds A.R.A.M



«ամէնուն տարեդւրքը» ւււ1ււււււււււււււււււււււ>ւււ|յ||ւււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււ!ւււ

կան և գեղա րուեստական մարզերու մէջ, մերւալ կ*ահ ի ր է , 1919/' 
Յունուարին և. թաղուեցաւ հայ կաթողիկէ ղհրեզմանտաէււնըւ

* * կատար ին է Աննա Լիմոնճէլլի' էլաբուպ Արթին ւիաշայի 
աղֆիկր յ ամուսնացած' իտալացի ճարտարապետ Տր*մ ին իվ) Լիմոն- 
ճէլւՒՒ տ^ Հէ^ել տուած է կ*ահիրէի հայ կաթողիկէ գերեզմա
նատան մ ատուուը^ ի ւ* 1չ յեա մահու իր ամ բողջ հարստութիւնը

կտա կած է կ*ահ ՒրէՒ հ՚՚՚յ կ^թ՞ղիկէ ա ղբա տն ե ր ո ւն ։

ՅՈՀՀԱՆՆԷՍ ԵՒ ԿԱՐԱՊԵՏ 
ՄԱԹՈՍԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ• - Ծը-
նած են քՒոքատ ? հայ կա թ ո ղիկէ 
ծնողքէ, Յով 'հաննէ սը 1849/»^ ^՜ 
կ ա րա պետ ր' 1862^^(?)* Թուր֊ 
,ը ի ո յ Աամսոն և Պտֆրա քա - 
ղաըներուն մէջ ծ իյ ա քս ո տ ի ա- 
րւեւտու ր ով ղբաղե լէ վե ր ջ ? 1881֊ 

կ ը փո իյ ա ղ ր ո ւ ին Աղեյյսան֊ 
դրի՛" , ուր Յո,Լհաննէս կը բա֊ 
նայ սիկարէթի գործարան մը։
Եղբա յ րն ալ մ իեւնոյն գորձ ը 
կը հիմնէ հ*ահ ի ր է ։ Էլ ր կու եղ֊ 
բայրները իրենց գործերը կը 

ացնեն 1896^^ ե. այնուհետեւ 
մասնաճիւղեր կը բանան Թան - 
թայի և. Ասիութի մէ^։ կէործը 
այնքան կ* ըն գա բ ձ ա կո ւ ի որ ե֊ 
գ իպտական գանձը տարեկան 
երկու միլիոն եգ. ոս կ[> մ աք֊ 
սատուր ք կր գանձէր [իա թոս֊ 
եա Րնկեւ՛ ութեան ներածած 
ծ իյ ա իյ ո տն ե ր էն ։ Հետագային ?
այս ընկերութիւնն ալ ծաիյուե֊ 
ցաւ «;1 էսթրրն՝)՝) Ընկերութեան։

Էք յ կու եղ բա յ րն ե րն ալ ե՛
ղած են ազգային բարերարներ 
եգ ի ոլտ ա հա յ կաթ ո ղիկէ հ ա մա յն֊
<ըին։ 3**վհաննէս պԼյ Աաթոս֊ 
եան վճ ա ր ա Տ է Զմմ աո. ի վան֊
քին 3000 եգ. ոսկիի պ ա րստ վ>ը 1
՛քեծ տարլնւսսլէ ՚քը փրկելով ՛Այ՛լ 
հո։ ս տ ա ւո ո լ թ իլն ր։ Արլեվյսան.

ւլիոյ 'քէ$_ւ 1924/'^', հիէքնաձ է

Ցովնաննես եւ Կարապետ 
լւ՜աթոսեան եղբայրներ
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որբանոց մ ը , 50 ^այ որբուհիներու համար։ Աղեքսանգր իոյ հայ 
կաթողիկէ գերեզմանատան մէջ, 1925ին , շինել տուած է Ա* 8էէյ֊ 
րութիւն մատուռը։ Կիզէի մէջ ալ, 5000 եգ. ոսկի ծախսելով, 
1921 ին հիմնած է աջ^ի հիլ անգութ եանց դարմանատուն մ ը , ա- 
մէն ազդէ հիւանդներու համար։

իսկ եղբա յր ը' կարապետ Ա' աթոսեան շինել տուած է կա։֊ 
է1 Ը է I1 ^այ կաթողիկէ Աւետումն Ա* Աստուածածնայ փառաւոր մայր 

ե կեղեց ին , 15*000 եգ* ո ս կ ի ո վ ? հետն ալ Առաջնորդարանի երկ- 
յարկանի շէնքը և. հաս ու թ ա բե ր կա լու ա ծ մը։ I 1 ր ա յս և. ա յ լ բա
րև բարութեանց համ ար ալ արժանացած է Պապին շն ո րհած ՀլԱս-
պետ)) տիտղոսին։

Աովհաննէս պէյ մ եռ ա ծ է 1927^», իոկ եղբա յրը կարապետ' 
1949^0

Առանձինն յ իչատակուած այս անուանի գէմքերէն և բա
րերարներէն զատ ? եգիպտահայ գաղութը ունեցած է ուրիշ անձ֊ 
նաւո րութ իւննե ր ալ^ ո ր ոն ք այս կամ այն ձեւով հետք մը ձգած 
են գաղութ ին մէջ։ 8իշենք ասոնց կարգին Պէյրութցի Խուլի լ 
փաշա քց ա յ ե ա թ ը (1847—1922) i ո Ը Եգիպտոս հա ս տ ա տ ուե լո վ } 1894/^ 
ւՒնեւ կուտայ Աղեքսանգր իոյ Անարատ Աղութեան հայ կա թողիկէ 
եկեղեցին։ « Պոլսեցի Գէորգ պէյ Ա-ւսվ, տ յ է լե տն ը (1812—1877), 
որուն ծախ քով կառուցուած է Պ է յն էլ Ա ուր էն ի Հայկ* Առաջն որ
դու րանը։ • կ՝ահ ի րէ g ի Հապիպ պէյ Գառնուկ Աովակիմեանը 
(1881—1931), որ ըրած է ազգային նպատակներով զանազան ն ը֊
լ ի ր ատուութ իւննե բ ։ • Ար մեն ակ պէ յ կ ամս ա ր ական ը (1862_1941),
իր եղբօրը Տիգրանին հետ իէակազիկի ս իկա ր է թ ի գործարանին 
սեփականատէրը^ որ շինել տուած է տեղւո յն Ս- Խ աշ եկեղե g ին 
{1928) , ըրած է բա ղմա թ իւ այլ ն ո ւ ի բ ատո ւու թ իւնն ե ր և tu յն քան 
օդտակար հանդիսացա ծ է իր գործատան մէջ աշխատած հայ պտշ֊ 
տօնեաներուն և բանուոր ներ ուն ։ • “Նմանապէս 1 ն թը-
լականներէն կը յիշուին հայ կաթողիկէ բարերարներ Հյի՚՜ըրի ե. 
Պ ետ ր ո ս Մարտիրոս եղբայրներ ը^ ♦ ՏէԱտուբը^ Աաբու թիւն Ար- 
փաճեանը) եւլն*։

ՈՐՈՆՐ ԹԱՂՈՒԱԾ ԵՆ ԱՂեՔՍԱՆԴՐհՈՅ ԱՋԳ. ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ԱԷՋ
Աղեքսանգր իո յ Հայոց Պապը Շ ա ր քի ի նոր գերեզմանատան 

մ թ աղուած են, ի միջի ա յ լո g ? գ ր ագէ տ - հ ր ա պա ր ա կագ ի ր [Հու
րէն Պարթեւեանդ ուսուցիշ-լեզուագէտ Փրոֆ* Աովհաննէս (<Ւ • 
Գայայևան և. Աարօնի դիւցազնուհին' Աօս է Մայրիկ , ան մ ա հ յե- 
ղափո խսւկտն Աղբի՚֊ր Ա ե ր ո բ ի կողակիցը, որ մեռաւ. 9 Փետրուար

1953^»
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Ո'Ր ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆՆԵՐԸ ՊԱՇՏՕՆԱՎԱՐԱԾ ԵՆ
հԲՐԵՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴ եԳՒՊՏԱ2ԱՅ ԳԱՂՈՒԲՒՆ ՄԷՋ

Պատմական տուեայներու նամ՛ա ձայն, 1084 թուականէն սկսեալ,
նետեւեալ եկեղեցականները պաշտօնավարած են իթրեւ Առաջնորդ, ե-
գիպտանայ գաղութին մեջ.—

Գրիգ՚՚ր Արքեպիսկոպոս' Տ- Գրիգորէս
վկայասէր կաթողիկոսի ղչևււո րդ ին 1084

Անասաաս Արհեպիսկոպոս 1095
Տ* Ան ան իա Եպիսկոպոս 1140

Այնունետեւ, երկնարիւրամեայ դադարե մթ վերջ’
5* Սխիթար Վարդապետ 1365

Պետրոս Վա րդապևտ էքգիպտացի 1395
Տ* Պ օղո ս Վարդապետ խառնեցի 1415

Արձանաղրութիւններ կթ պակսին նմանապես երկրորդ
երկնարիւրամեակի մթ նամար; Այնունետեւ’
կորիդոր ւԼարղտպետ 1606

Հարիւրամ՛եակ մթ վերջը’
5- Մարկոս Վ՛արդապետ Պ ս լս և ց ի 1702

Ն՚է՚Գ'^ 1Լարղապետ 1731
Աովհանն էս Վարդապետ Եգիպտացի 1750-1790

Տ» Յարութիւն Վարդապետ 1793-1800
Տ» Պօղոս Վա ր դա պետ կեստ րաց ի 1807-1814
Տ- Պօղոս Վարդապևտ Արեւելցի 1814-1820
Տ- Գրիգոր Եպիսկոպոս Եգիպտացի 1821
Տ» Աահակ Վա րդապևտ 1822
Տ- Գրիգոր Արքեպիսկոպոս 1823-1825
Տ- Եիրակոս Եպիսկոպոս Մնա ցական ևան 1825-1832
Տ- Գաբրիէլ Եպիոկ՚՚պոս Մ“՚րաշցի 1832-1864
Տ- Մկրտիչ Եպիսկոպոս -թէյֆսիզեան 1864-1866
ձ'. Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Ա ուքիասեան 1867 — 1885
Տ- Մատթէոս Եպիոկոպոս իզմիրլեան 1885-1890
Տ- Գէորգ Մայր- Վարդապետ իլթիլճեան 1891-1895
Տ- Աակոր Եպիսկոպոս Աշոտ էիափազեան'

Առաջնորդական Տեղապահ 1897-1899
ձ'. Աուէսէֆ Եպ ի" կոպոս Այվազեան 1900 — 1904
Տ' Մկրտիչ Եպիսկոպոս Աղալ-նուն ի 1905-1912
Տ- թ՛որգոմ Արքեպիսկոպոս Գուշակեան 1914—1931
Տ- Մտմբրէ Արքեպիսկոպոս Ա իրունևան'

իբրեւ. Առաջնո րդական Տեղապահ 1931-1945
Եւ. իրրնւ- Առաջնո րդ 1945—••••
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ՍՈՒՐԻԱ1ԱՅ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՒԱՋ
Մեր անցեալ տարուան նատորով եւ Սուրիանայ ւյաւլութքւն յատկացուած 

բաժնին մէջ չէինք կրցած տալ տեղեկութիւննեւ՛ Սուրիանայ Օգնութեան Խաչի 
եւ Հ. Մ. Ը. Մ.ի Աուրիոյ շրջանի կազմակերպութեան գործունէութեան մա
սին: Կը դարմանենք այդ պակասը այս տարի, տալով կարգ մը ամփոփ տե- 
դեկութիւններ; (Հ. Մ. Ը. Մ.ի մասը' «Մարզաշխարնտի մեր բաժնին մէջ): 
Սուր իահայ Օգնութեան թաչի Շրջանային Վա ր չո լթ իւն ը

կը գտնուի Հալէպ և կը վարէ իրեն ենթակայ 18 մասնաճ իւղեր է 
Կազմակե րպութ իւն ը ունի 1972 անգամներ , մեծ մասով կ ին , 
բաժնուած հետեւեա լ մա սն աճ ի լղհ ր ո լ վրայ*—. ՀալԷպ 500, Նոր 
Գիք-զ 300, 'իամասկոս 317, Գամըշլը 205, Լաթաքիա 115, Ա*

11111111111111111111111111111հ1!1111111111111111111111111111||!11111111111111111111(1111111111111111111111|ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

Սուրիանայ Օգնութեան Խատի Պատգ* ժ՝ողա|լւ (Մայիս, 1954)

Աղբք՚^լ1 118, վէէսապ 68, Հոմս 70, ճա րապլուս 50, Տ է [> ղօ բ 53, 
Ո*աքքա 60, ԼասիչԷ 60, Թէլապիատ 35, Տէ րպԼոիէ 19, Թաս իւ լ֊ 
այն 30, Թէլպրաք 30, 7։/,/ ր ապունա ր 27, Ս ուէտ իա 24/ Ոմնի նմա֊ 
ն ապէ ս Արծուիկներու կազմակերպութիւն մը 476 անդամներով։

Ա* ասնաճ իւղե ր ը միասնաբար տարեկան կ՚ունենան 
50.000 սու- րՒ ական ոսկիի հասոյթ' ձ և ռն ա ր կն և ր է ? անդամավճար
ներ է ն ո ւ ի ր ատ ո ւ թ իւնն ե ր է , եւլն» որոնց մեծ մասը կը գոր
ծածուի իրենց կրթականդ իյն ամա տ ա ր ա կան եւ այլ տեղական 
կարիքներուն։ Շր^* Վրսրչութիւնը ունի իր առանձ ին պիւտճէն , 
տարեկան Հուբ$_ 20.000 ո* ոս 'ւԻ, որուն կէսը կը տրամագրէ 
Հ֊ 0' Մ՛ի Ամերիկայի կեդրոնը։ Ունի նաև 10.000 "• ոս ԿՒՒ ան֊ 
ձեռնմխելի գումար մը։ իր այս պիւտճէէն , իբրև կրթական 
նպաստ ? Լալէպի իւսումևական է]որհուրգին կը վճարէ տարեկան 
4000 ս՝ ոսկի՝ ազգային վարժարաններուն համար ? 'իարէն Եփփէ
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ճեմարանին 3000, Ղ*ամա սկո ս ի Միացեալ Վ՛արժարանին 1500, 
եւլն»։ Առողջապահական նպատակներու կր յատկացնէ 4000 <*♦ 
ոսկի , Ուսանողական Տ/Ան' 2000, եւլն»։

ՇրՒ Վ արիութիւնն ու Հա լէ պ ի Ա-ճիւղը գործակցաբար 
ստանձնած են ճեմարա նի գիշերօթիկ ուսանող ներ ուն ամբող$_

Սուրիանայ Օգնութեան Խատի Նոր Գիւդի Մասնանիւգի 
կարուձեւի դասընթացքին շրջանաւարտունիները

մատակարարութիւնը (ււն ո ւն դ , իյնւսմր^ եւլն*^։ կր պահէ պա֊ 
տըսպարան 1ւ Ուսանողական §ուն 704֊ աւ ելի աշակերտներու 
համար։ Վը պա հէ նոյնպէս դարմանատուն մը \,ո ր *իիւղի մէջ^ 
տեղւոյն Ա*-Ճ իւղ ին գո ր ծ ա կ ց ո ւ թ ե ա մբ ։ /* բ ր ե. մևայուն հասու
թաբեր ձեռնարկ ունի ծոմապահութեան Օր" լան հանգանակուէ 
թիւնն ու Օրա ցոյցի հրատարակութիւնը։ կ ը հաւաբէ նաև ւյո» 
ր են' պատսպարան ի և ուսանողներու սնունդին յատկացուելու 

ն պատակով ։
Ոուր իւս հտ յ Օգնութեա ն հ)տչի Շրջանային Վ ա բիութ եան 

կ՚անդամակցին Յ1" բ ու թ իւն Զաբրեան {ատենապետ) , տիկ» Արտև- 
մ իս Թիւֆէնկճեան {՛սա են ա գպ ր ո ւհ ի^ տիկ* Հյողեր ]] ղետյեահ {գան»» 
ձապետուհթ)) քՒորոս Պւսպիկեան {հաշուապաՀ} տիկ» Աբգանոյշ 
Մելիքսեթեան տիկ» Վյսրդուհի Պէ րպէ րեան և օրիորդ Մ ա թ ի լտ 

Տաքէսեան ։
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Ը. ՄԱՍ

ԴեՂՏԵՐՈՒ ԿԱՋՄԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ԴԵՐԵՐԸ

ԾԽԱԽՈՏԸ ԵՒ ԾԽԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

ՇԱՃԵԿԱՆ ՓՈՐՋ ՄԸ ԾԽՈՂՆԵՐՈՒ 2ԱՄԱՐ

ԿԻՆԵՐՈՒ ՄԱՐՄՆԱԿՐԹԱՆՔԸ

ԵՒ ՊԱՏԱՆԻՆԵՐՈՒ ԱՐԲՈՒՆՔԸ

ԲժէԿԱԿԱՆ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ՑԱՒԵՐ, ԴԱՐՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԵՒ.ԱՅԼ ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
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ՆԵՐԾՈՐ ԳԵՂՁԵՐԸ
ԵԻ ԱՆՈՆՑ ԱՐՏԱԳՐԱԾ ՄՎՕՆՔԻՆ (HORMONES) ԳԵՐԸ

Դրեց ՏՈ՚ԲԹ. Դ. 0. ԴԱԼՈԻՍՏԵԱՆ
Մե՜ր լեզու ական հարուստ բառամթերքը կը թոյլատրէ 

պատկերաւոր բառեբու կերտումներ , ղթռական բացատրութեանց 
համար մանաւանդ։ HoTITlOnS բառը՝ օրինակի համա ր ? իւ րաց֊ 
ուած է շատ մը լեզուներու կողմէ։ Արմատը յունական է և կու- 
գայ օրմա'օ [գրգռել * շարժման մէջ դնել՝ Ù բառէն։ ^բրև
օտար բառ և իմաստը բացատրելու տեսակէտով՝ սակայն՝ հօՐ՜ 
mOnS~£ կը մնայ անհասկնալի։ Ահա՝ մեր ընտրած ifqoG բառը և 
ւքղօնք/z' իր յռքնակի ձեւին տակ՝ կատարելապէս կ1 արտայայտէ 
ու կը բացատրէ այգ իմաստը։ Կ ը բացատրէ՝ այսինքն՝ գոյու
թիւնը նիւթի մը՝ հիւթի մը կամ քիմիական տարրի մը՝ որ 
շարժման ու գործի կ* ա նցնի մղհլ ով՝ գրգռելով՝ խթանելով կամ 
հրելով ու մշտելով։ Այս միտքը ուզած է բացատրել hormone 
բառը առաջին անգամ առա ջա ր կողը (Hardy)’

Ամէն գեղձ ունի իր ինքնա յատուկ ծոր ումը ՝ որ կ* ար
տագրէ մղիչ տարր մը՝ մղօն մը։ *իեղձը կ՚ունենայ երբեմն մէկէ 
աւելի ծո ր ումնե ր ՝ այգ պարագային կ9 ըլլայ թէ ներծոր և թէ 
արտածոր՝ ինչպէս լեարդն է' իր արտածորած մաղձով և ներ- 
ծոր յատկութ իւն ով՝ որ անհրաժեշտ է ին քն ա թ ո ւն ա ւո ր ո լէքնևր ու 
առաջքը առնելու համար՝ օրինակ' արեան քաղցր ուցի քանա
կութեան բնականոն չափը պահև լու տեսակէտով։

f1 Հերջոյ՝ այգ գրգռիչ ու մղիչ նիւթեբը՝ հիւթերն ու
տարրերը՝_ մղօնքը կամ մղօնները՝ գեղձային հիւ սկէննևբէ
արտաթորուած տեսակ մը քիմիական բանբերներ են՝ որոնք՝ 
շատ փոըը քանակութեամբ մը կը ծորին ու կ1 անցնին արեան 
շրջանառութեան մէջ և հեռուէն զգաէի կ՛ ընեն իրենց ազգե ցու- 
թիւնը մարմնի զանազան գործարաններուն վրւսյ} գո րծա-
րաններն ալ իրենց կարգին կը հակազդեն անոնց ծո բումին։ 
Այ ս կերպով՝ մարմնոյն այս և ա յն գործարանը իրարու կը հա
կա զդեն և իրար կը հաւա ս ա ր ա կշռեն ։

Մղօն մը կ՚ըլլայ աւետ ա բե ր կամ գուժկան ՝ նայած իր հա- 
ւասարակշռուած կամ չհալա ս ա րակշռուած արտածորման կամ 
ներծորումին։ Կ՚ըլլայ գուժկան' ոչ միայն իր գէշ հակազդեցու- 
թեամբ՝ այլև այն պարագային՝ երբ՝ անհաւասա րակշռութ եան 
մը հետեւանքով պէտք եղածէն աւելի կամ նուազ կ9արտածորէ 
կամ կը ներծորէ։ Այն ատեն՝ մղօնը՝ իր գրգռիլի կամ զսպիչի 
դերէն ա նգին կ' ան ցնի և կը խանգարէ մարէքնոյն առողէս ւ թ իւն ը։ 
Այս վիճակը շարունակռւհլու պարագա յ ին կը խաթարուի մարմ-
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ընդհանուր հաւասարակշռութ իւն ը և դուռ, կը բանայ զա
նազան հիւանդութեանց։

Հղի յարւաջամաս ին վրայ տեղաւոր ուած վահանագեղձին 

ուէՆիլԸւ օրինակի համար , պատճառ կ9ըէէայ (ցօ1էրՇ յ ՀղՒ
ուռեցք) կոչուող տկարութեան ? որովհետև, գեղձը լիովին չի կա
տարեր իր պա ր տական ութ իլն ը։

Վրսհան ագեղձ ին մղօն ը կ^արագացնէ հիւս կէնն եր ուն մէջ 
գոյացող թոյն եր ուն այրումն ու փճացումը։ քՀայց այս գեղձին 
յատկութ իւն ը ույդ չէ միայն։ Ան իր մղօնով կը նպաստէ նաև 
ուղղակի մեր մար մեո յն աճ ում ին ։ Այդ մ ղօն ի պակասէն տառապող
ները կ* ունենան ճղճիմ կազմ^ կք ը լլան նաև տկարակամիտ և ապուշ։

Գեղձային ծոբո ււքներ ու այս քիմիական տարրերը^ ու
րեմն կը կանոնաւորեն' կեանքին համար անհրաժեշտ զանազան 
գործարանային դրութեանց դո րծունէութ իւն ը ջղային դրու
թեան ունեցած կենսական դերի կարգին ։ Այս կը նշանակէ որ 
մղօննևրը ջղային դրութեան չափ կարեւոր ազդակներ են։

‘եերծոր գեղձերէն' այրեբու մօտ ամորձիքներու մղօն- 
քը^ իսկ կիներու մօտ ձուարանները^ կ' իշխեն սեռական երե
ւոյթներու վրայ։ Անոնց վրայ կ* իյնայ առաւելապէս մեր հոգե
կան կորովին կամ յուզումնե բուն հաւասա բ ակշռութ իւն ը պա հե- 
լու պա ր տական ութ իւն ը։

Ամորձիքներն ու ձուարանները նևրծոր գեղձեր են ի- 
ր են ց մասնա յատուկ մղօնբովէ Այլև արտածոր են' առաջին ը իր 
սե րմնակենդաննե ր ով և երկրորդը' 28 օ ր ը անգամ մը իր արտա
դրած ձուիկով Լդաշտան}։

Ընղհ անուր խօս քութ մղօնքի կանոնաւոր գո րծ ուն է ու- 
թ են էն կա խ ում ունի մեր բնականոն կեանքը և անոնցմէ մէկն 
ու մէկուն խանդա բումը կը կարճեցնէ կեանքը։

հեղձերը իրենց _ ն ե ր ծ ո ր ած տարրին շն ո րհիւ^ ունին 
ին քնա թ ունաւո ր ումևե րն ու դուրսէն ստա ցուած թ ո յն ե ր ը չէզո
քացնող կեն սական յատկութիւն մը։ 1] ը նպաստեն միաժամանակ 
մա ր մն ո յն ինքն ա պա շտպան ո ւ թ ե ան ։ քՒող հանուի մարմնէն լեաբ- 
դԸւ օրինակի համար ? և այն ատեն կը տեսնենք թէ ինչ ճշմար
տութիւն կայ ա յս հաստատումին մէջ։

Ու- տակաւին արեան շրջանին մէջ իրենց մտցուցած մը- 
ղօնքովւ ներծոր գեղձերը կենդանարար ո յժ մը կը ջամբեն 
մա բմն ո յն ։

Տե ս նևնք ա յ ժմ ? թէ ո ր ոն ք են մեր մարմն ո յն գլխաւոր 
ներծոր գեղձերը^ խնչ են ան ոն ց յատկութ իւնն ե ր ը և ինչպիսի՛ 
խանդա ր ումևե ր կրնան ուն են ա լ։

'ԼղՒ յ ա ոա Հյս մ ա ս ին վրայ և իյռջակին առջեւը տեղ դրա- 
ւած վահանագեղձը կը նմանի թեւերը բացած ջղջիկի մը։ իր
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ուն ի չո ր ս փոքր արբանեակ դեղձեր երկուքը ձա խին 
և երկուքը աք ին ? որոնք ծանօթ են ԱՏՈրավանանագեղձ անու- 
նով։ Ըսի արդէն ? որ այս գեղձին ուռիլը կը յառաջացնէ խպիպ 
կոԼոլ-ոՂ Հ* իւան գութ իւն ը։ Ղ՚ուբս կը ցցուին ենթակային աչքև- 
բ ը, սիրտը կը զարնէ արագ և ձեռքերը դող մը կը մատնեն։ 
Այ ս ուռեցքին հետեւանքով ալ հիւանդը կ9 ունենա յ ջղային 
ճակ^ երբեմն երբեմն տաքութիւն և. քրտինքի նոպաներ։

Ա*-ևլի վա
րը թանք ր հաս 
կոչուող դեղձը 
կը գտնուի ստա
մոքսի վարի 
մասին ետեւը և 
կ9արտադրէ ին- 
սիւյին ան ուն ով 
ծանօթ քիմիա
կան ն ե ր ծ ո ր 
տարր մը^ մղօն 

մը։ Ասիկ ա կը

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԴԼքսԱԻՈՐ ՆՇՐԾՈՐ ԳծՂՋծՐՇ

Մակս/սագծւչձ

Ստորանաք) անագ ՇդՀՇր. ւ^ստքէանսյցծէչձ

Ատամոքս

• Օրիկամ

հակակշռէ ու կը 

կան ոն աւ ո րէ 
սնն դառութ հան 
շաքարոտ ն ի լա
թերուն հաւա
սարակշռութիւն 
նը եւ գեղձին
խանդա ր ում ը կը յառաջացնէ շաքարախտ* ք^անքրհաս^* արտածոր 
գեղձ մըն է միանգամայն և. իր արտադրութեամբ կը մասնակցի 
ուտելիքներու քիմիական տարրալուծման և իլրացման ։

£էոյգ երիկամներու կատարները զարդարող մակերիկս1ւք- 
նային ներծոր գեղձերը կ9 ա րտադրևն ատրենալին կոչուող մղօն ը > 
որուն գրգռիչ ու մղիչ ազգեցութեամբ գործի կ9 ան ցն ին սրտին 
ու երակներուն դնդերային հիւսկէնները։ Երբ Հ_ատ & ո բ է այս 
մղօնըւ կը բարձրանայ արեան ճնշումը։

Ա* ակե ր իկամնա յ ին գեղձերուն կեղեւի մասերը կ9 արտադրեն 
ուրիշ կարեւոր մղօն մ ըն ա լ ք — վերջերս երեւան հանուած 
քորթիզոն^յ որ այժմ դասուած է հ ր ա շք-դեղե ր ու կարգը։ Այս 
տարրը կամ մղօնը կը զսպէ յօդատապե ր ու սուր տագնապները 
1ւ անոնց պատճառով յա ռա ջ*ս ցած սրտի բա բ գութ եան ց առաջքը 
կ9առնէ ։

Ահա եւ ծննդական դեղձերը, ամորձիքնե ր ը այր եր ու եւ 
ձուա րաննև ր ը' կիներու մօտ։ Ասոնք արդէն ունին ստեղծագոր-

_ 409 -

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» |1!11!11!11հ1!11յւ!11!ր11111!1111|!!1!!1!111!111|1!!1|1!1|11|11ա1111!1111111,111111

ծական յատկութիւններ ? որոնց բացակայութիւնը միանգամ ընդ 
միշտ կէարգիլէ սերնդագործութիւնը։

Այս բոլոր ներծոր գեղձերուն տիրապետողն ու զանոնք, 
կարգաւորող և առաջն ո րդող գեղձն է լքա կասագհ 1)Ո ը , որ կ* ապա
հովէ ջղային դրութեան և. ներծոր գեղձերուն փ ո խ- յ ա ր ա բե ր ո ւ- 
թիւնները) ինջպէս ինքն ալ իր կարգին արտադրած մղօնքովդ 
մարմնոյն մէջ կը կատարէ տե՜սակ մը ն աւա պետ ի դերը։ Այս գծղ- 
ձը տեղաւո ր ուած է ուղեղին տակ։

Երբ մակաս ադեղձ ը ուռիդ մարմնի ծ ա յ ր ամա ս ե ր ո ւն գերաճ
ման պատճառ, կը դառնայ։ Եսկ ծբբ ներգեւիդ այսինքն բնական 
աճը կորսնցնելով տկարանա յ և փոքրանայ դ այդ պարագային 
ենթական կը դարձնէ տխեղծ թզուկ մը։

Այ ս գլխաւոր գեղձերէն զատ կան նաև կարգ մը հիւս- 
կէնն ե ր? որոնք^ իրենց արտադրած մղօն քով ? առաւել կամ ն ը- 
ւազ ջ*սփով կը կատա ր են ներծոր դեղձև ր ու դև ր ը ։ Օրինակ' նըր- 
բաղիի ներքնաթաղանթին ծորած մղօնը ? որ թանք 1‘եաս/» հիւթին 
արտածորումը կը խթանէ։ Միեւնոյն կերպով իրենց ազդեցու- 
թիլԱը զգալի կը դարձնեն փայծաղը՝ վզագեղձը (էհ/ՈՈԱտ), ^է-լն.՝ 
որոնց կրնանք տալ երկրորդական ներծոր ւսկէննե ր անուն ը։

Այս բոլոր ծ ան օ թ ո լ թ իւնն ե ր էն ? բժշկութիւնը^ բնակա
նաբար պիտի ակնկալէր գործնական արդիւնքներ^ դարմանելով 
այն բոլոր խանգարումները կամ հ իւանդութ իւննե ր ը ? որոնք 
ներծ որ գեղձե ր ու մղօն քի դե ր ա ր տ ա դր ո ւ թ են էն կամ ջքա ցումէն 
յառաջ կուգան ։

Մ ղօն ք ի դերա րտադրութեան պարադայինդ եթէ կարելի 
Բ.ԼԼ,սյ^ վիրաբուժական դո ր ծ ո ղո ւ թ եամբ մը կը հանեն գեղձ ըդ 
ա յլա պէս ր ատ իօ—ճառագայթա րձակումով կը փճացնեն զայն։ ]1սկ 
եթ է ներծոր գեղձի մը մղօնքը նուազած էդ այն ատեն մարմնոյն 
մէջ կը ն երմուծ են կամ կը ներ արկեն տուեալ դեղձի հիւթէն 
պատ ր աստ ուած մուզ (0X^3։!) կ,Ամ քիմիական համապատասխան 
բաղադր ութ եամբ պատ ր ա ստուած դեղեր։

Այս կարճ տողերով ուզեցի ամփոփ գաղափար մը միայն 
տալ մեր մարմնոյն հաւա ս ա ր ա կշռ ո ւ թ ի ւն ը պահող այն ներդաշ
նակ տարրերուն չՈէ֊բջ^ որոնք ծանօթ են հօքէՈՕՈՇՏ կ1Ամ մ ղօն ք 
անունով ։

Ահա այդ մ ղօն ք ի տիրապետութեան տակ կը գտնուի մեր 
մարմնոյն բնականոն դո րծ ո ւն է ո ւ թ ե ան և հոգեկան արարքներուն 
մեծ մասը։ Ոլ դարձեալդ մ ա ր դկա յթ լուրջ հ իււսն դո ւթ իւնն ե ր էն 
ոմանք դ այդ խորհրդաւոր ծորումներու իշխանութեան կը հպա
տակին հա ր կա դր ա բա ր ։

Ա,.հ„, 1955 ^50
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ՄհՇՏ ԱՅԺՄԷԱԿԱՆ

ԾԽԵ՞Լ Թէ ՋԾԽԵԼ
Լամ լէ թի ^էի^ե^լ թէ չլթե ե ր>ուն պէս բան մը։ (Անշուշտ դ 

հարցումը կ՚երթայ ծխողներուն դ քանի որ չծխողները արդէն 
չեն ծխեր}։ Աւ նոյնքան ճ ա կատ ա գր ա կան ? երբեմն դ կատա ԳՒ ծԲ֊ 
էսամոլներուն համար ? ո ր ոն ք դ ուզեն ալդ չեն կրնար ձերբազատ
ումէ իրենց երկարամեայ ին քն ա թ ո ւն աւո ր ման ա զգե ց ո ւ թ են էն ։
Ո ւ֊ ^.Բ ԼաՐ ո ւն ակեն ծխել   նոյն իսկ առող^ութ իւն ը վտանգելու
գնով։ Ել) գիտնալով հանդերձ որ գէշ բան կք ընեն դ Հ_ըեել 
կրնա ր ։

Աբդ֊գ կա®յ սահման մը վտանգի գծէն անգին չ1անցնե
լու կամ կարիքը սահմանաւիակելու համար ? եխելը չկարենալ 
ձգելու պարագային։

Կարդ մը բժիշկներու համար ? ծխախոտը^ նոյն իսկ նուա
զագոյն քանակութեամբդ բացարձակ թոյն է։ Ուրիշներու կար- 
ծ իքով ս,լ իրական գեղ մըն է անդ յոգնածութեան պարագային 
1ւ տ բ ամւսգր ութ իւն ստեղծելու տեսակէտով։ Կը սա կա յն դ
թէ որոշ պարագաներէ դուրս (կու րծ քի տկարութիւնդ հազդ լեզ՛- 
ուին կամ շր թն ե ր ո ւն վրայ ճեղքե ր դ եւլն*} ծխախոտի չափաւո ր 
գործածութիւնը չի կրնար զգա լա պէս և ընգհան րապէս կա րճև- 
ցը^ել կեանքը։

Ո այց ո® ւ ր կը դադրի չափաւորը և. ո®ւր կը սկսի չա
փազանցութիւնը։

Լաւագոյն բանն է անշուշտ ծխելէ հրաժարիլդ երբ զգա
լի կը դառնայ վն՜ասը։ ք^այց ւսյս պարագային ալ գիտենք^ որ 
աշխարհի թոլոր սպառնալիքները երբեմն անզօր կը դառնան' 
ծխամոլներուն արտասանել տալու այգ վճռական ։<Հ ր աժա ր իմք)) ը։

Այնու ամենայնիւ անհ րաժևշտ է խուսափ ի լ յոռևգոյնէնդ 
քանի որ զվերջին զղջումը օգուտ չ9 ըն ե ր)) ։ Ատոր համար ալ 
հարկ է գիտնալդ թէ ի'նչ միջոցներ կարելի է ի գործ դնել^ 
այգ (.(.վերջին զղջումին՛)') հասն ելէ առաջ։

Գործածել բայց չչափազանցելդ_ ահա ծա յ բ ա յեղո ւ թ եան
չերթալու լաւագոյն միջոցը։ Հնարաւո®ր է սակայն կիրարկումը 
այս միջոցին դ ծխամոլներու համար։ Ա* ո ր ֆ ին ամո լի մը կամ 
գինեմոլի մը պէսդ ծխողն ալդ ընգհան րապէս դ կը փորձուի շա
րունակ աւելցնել իր ն ա խ ա ս ի ր ած թ ո յն ին քանակը։ Էքւ ասիկւԱդ 
յաճ ա խ դ մեքենաբար դ չըսելու համար անզգալաբար։ ԱյդպէԱ, 
վա ր ժ ո ւթ ե ա մբ ։

Այդ յաւելում ը կանխելու համար կայ շատ պարզ մի
ջոց մը դ զոր իր կարգին վարժութիւն մը պէտք է դարձնեն ծը- 
խ ողն ե ր ը ։
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— «Պաշար» պետք չէ մթերել երթեք, այլ գնեյ սիկարեթը տուփ 
աո. տուփ, ջանալով միաժամանակ կատարել գնումը ամեն օր կամ օր 
ընդ մեջ, որոշ ժամուն, եւ, օրուան կամ երկու օրուան թաժինը լմննալե 
վերջ, երթեք չփորձուի] նոր տուփ մը գնե|ու, մինչեւ որ ժամկետը չգայ:

^ժու֊ար է ճշւրեչ ծխելու. սահմանները բացարձակ կեր֊ 
պով։ Ատ ի կ ա կախում ունի ենթակայի մարմնոյն հակազդէր ցու.֊ 
թիւննեբէն և. ծխելու եղանակէն։ ք*նչ կը վե րա բև ր ի ծխուած սխ 
կարէթներու հաւքբանրին ? բազմաթիւ մասնագէտ գիտնականներ 
Հ.մոլի ծխող՛)') կը նկատեն օրական 20 «ի կա ր է թ է աւելի ծխող֊
ներ ը։

կարեւոր է ան շո ւշտ ծուխը կՈԼՎ էտա1Ը։ Աիկս,[է կամ 
ծխամորճ ծխողներէն աւ ելի սիկարէթ ծխողներն են որ չեն 
կրնար դիմանալ ծուխը կուլ տալու ւսյս պահանջին ։ Այո է պատ֊ 
ճառն *ոլ^ որ ս իկա ր է թ ը ? ընգհան րապէս կը նկատուի աւելի 
տան գաւո ր ։ Հքուխը կը րտշէ մօտաւո րապէ ս ն ի քո թ ին ին կէսը և 
կը պա ր ունակէ նաև ոլրիչ բազմաթիւ թ ունաւո ր տարրեր։ Նը*~ 
պատակայարմար էդ հետեւաբար ? ոչ միայն ծուխը կուլ Հ_տաէւ 
այլև կարելի եղած ին չափ կարճ ժամանակով պահել բերնին

առանց փո բձև լու քթին ծ ակերէն դուրս հանել զայն։ Եթէ 
երկ արի այս դո րծ ողութ իւն ը, բերնին թաղանթը կը նպաստէ 
թոյներու ծծման։

Ն ի քլո թ ին Ը զօ ր աւո ր թոյն է։ Լաւ է հետեւա բա ր դո րծա֊ 
ծել ն ուազ ն ի քո թ ին պարունակող կամ նիքոթինը հ ան ուած 
ծխախոտ։ Ասոնց մէջ ալ բո լո բ սվին չի բա ցակայ ի ր այս թ ո յն ը ? 
վստահօրէն։ թայց րանակութ իւն ը իջած է9րլլւսյ նուազագոյնին։ 
Ամե ր իկեան Վթրճ|ւն|ւա կոչուած ծխախոտի տեսակըդ օրինակի 
համար ) շատ աւելի ն ի քո թ ին կը պարունակէդ քան ծխախոտին 
արեւելեան կամ ֆրանսական (սև^ տեսակը։ Պէս*ր է գիտնալդ 
սակայնդ որ այս պարագային ա լ դ ծխողը զերծ չի մնար թու֊ 
նաւս ր ու Տէ, րան ի ո ր իրենց կ արգին թոյն են ծխախոտին ար֊ 
տագբած բնածխային թթուն և խայծղանը (քաթրան)*

Աիկաբէթին կրակը չի տարբաղադրեր ն իրոթ ին ը դ որ 
կրնայ կոբսուիլ միայն 250 աստիճան ջերմութեան տակ։ Այս 
պատճառով ա լ դ ծուխէն աւելցած ն ի րո թ ին ը հետզհետէ կը հա֊ 
ւարուի ս ի կա ր է թ ի բերնին կպած մասին ^է^^ Ւ11 ^1 այս մասն 
ալ լոբձունրով թքնելովդ էը յ*սո.աջացնէ վտանգաւոր Ա1լքալ|ւք 
տարրերու թորում մը։ Անհրաժեշտ էդ հետեւաբար ք առանց 
ՕԼմեղրն ա լո ւ)) նետել ս ի կա րէթին վերջին րառո ր դ ը և որրան 
կարելի է զգուշանալ կէսէն վա ր մարած սիկարէթ մը
վառելէ ։

Ծխափող գո րծածե լը ունի իր օգուտ ը և որրան երկար
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Ըէէտյ, այնքան աւելի լաւ է, որովհետև, ատով կ* արգի լուի ձը֊ 
խախոտին ուղղակի շփումը շրթներուն, լէնտերուն և ակռանե- 
րուն հետ։ Ել յետոյ } ծխափողը մասամբ կը խտացնէ և կը քալէ 
եիքոթինը։ Ոայց յաճախ պէտք է մաքրել զայն։ կարելի է նաև 
կարեւոր չափով պակսե ցն ե լ վնասակա ր տարրերը, ծխափողին 
մէջ թխելով բամպակի կամ ծծուն թուղթի փոք.րէկ կտոր մը։

կ՚ըսեն թէ առտուն , անօ թՒ -Ւ որով ծխուած սիկարէթ մը 
կը նպաստէ աղիքներու պարպումին և առաջքը կ՚առնէ պնդու

թեան ։ Եթէ ն ո յն ի ս կ ճ ի շդ եղած ԸԱ'սյ այս հաստատումը, պէտք 
չէ սիկարէթ ծխել նախաճաշէն առաջ, նոյն իսկ, եթէ կաբելի է, 
ծխել միայն կէսօրուան և իրիկուան ճաշերէն վերջ* Ոմանք 
էէւ սովորութիւնը ունին ծխելու ճաշի սպասած պահունի իբրև 
թէ ՕԼան օ թ ո ւ թ իւն ը խաբելն ու համար։ Այս ս ովոբ ու թիւ.նը նո յն — 
քան ւխասակար է, որքան նախաճաշէն առաջ ծխելը։ ԱՆսսնա- 
դէտ բժ էշկի մը համաձայն , այգ պահուն ամէնէն շատ ն ի քո թ ինն 
է որ կը ծծուի մարմնոյն կողմ է։

** *
փորձ մը, ծխողներուն համար։

Հքխամո®լ էք կամ գերիչն էք ծխախոտին։ կը մնա® ք 
տրամաբանական սահմաններու մէ ջ , այսինքն կը պահէ® ք՝ ըն դ- 
հան ր ապէս ըն դո ւն ո ւած բն ա կան ոն չափը ծխելու մէջ. Կ՛՛՛մ, երե- 
լակւս յւսկան ցաւերու յաճաէսա նքին ազգեցութեան տակ կը մեր- 
մ է® ք նոյն իսկ օրական քան ի մը սիկարէթ ծխել։

Արդ, պատասխանեցէք <ր.իէ անգին տրուած հա բ ցումնե- 
ր ո ւն, ջն ջե լո վ ԱՑՈ-ն կամ ՈՉ֊ը։ կէտ մը նշանակեցեք ամէն անգամ

որ ԱՅՈ կ՝ըլլ,սյ ձեր պատասխանը թիւ- 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 14, 16, 19 և 20 հարցումներուն և ՈՋ է* ԸԼԷաՀ թ Ւլ Ն 4,
12, 13, 15, 17 և 18 հա ր ցումնե ր ուն ։

Եթէ կէտե ր ուն դումա ր ը հասնի 15 է- կամ աւե լի ի , ուշա- 
դրութի՜ւն»*» Աիկարէթը թունաւորած է ձեզ այնպէս, ինչպէս 
թ ունաւո ր ուած են սրճամոլները, մորֆինամոլները կամ հաշի
շամոլները։ Է]ոհեմ պէտք է ըլլա#, ապագայ բա ր գութ իւնն ե ր 
կանխելու մտ ահ ո գո ւ թ ե ամբ ։

եթէ կը տա բուբե բ ի ք \0 է և 1Շ ի միջև, ծխելու մէջ կը 
շտրժիք քէ$_ աւելի տրամաբանութեամբ, ըտյց տակաւին գերին 
էք ձեր ծխամոլութեան ։

եթէ կէտեբը Շէն պակաս և \0էն աւելի չեն, կրնաք 
վստահօ բ էն ի չի1 ե լ ձեր կամքին վրայ և չան ցն ի լ չափաւորու
թեան սահմանները։

իսկ երբ կէտե ր ու դումա բ ը Շէն պակաս մնաց, այն ատեն 
այս փորձը չի շահագրգռեր ձեզ։
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Ահաւասիկ մևր 20 հա ր ց րւււքեև ր ը,—

12.

16-

Հաճոյք կ՛առնե՞ք ծխելեն, եթե կուլ չտաք ծու
խը: ԱՅՈ ՈՉ
Կը նախընտրե՞ք ամբողջ օր մը անօթի մնալ, 
ամբողջ օր մը առանց ծխախոտի մնալեն: ԱՅՈ ՈՉ
Կը յօժարի՞ք ամերիկեան սիկարեթ ծխել, եթե 
վարժուած եք արեւելեան կամ Ֆրանսական 
(սեւ) սիկարեթին եւ փոխադարձաբար: ԱՅՈ ՈՉ
Կրնա՞ք ճրաժարիլ ձեր ծխամորճեն, եթե ձեր 
սիրած կինը անոր նստեն չ՚ախորժիր: ԱՅՈ ՈՉ
Կը սլանե՞ք սիկարեթի մը ծայրամասը երկար 
ժամանակով ձեր շրթներուն վրա], եթե ուրիշ 
սիկարեթ չունիք ձեր գրպանը: ԱՅՈ ՈՉ
Կը ծխե՞ք ճաշասեղանին վրա]: ԱՅՈ ՈՉ
Կը նախընտրե՞ք նրբանցքը կենալով ոտքի վրայ 
ճամբորղել գնացքի մը մեջ, չծխողներու վե- 
րապաճուած խցիկի մը մեջ նստելեն: ԱՅՈ ՈՉ
Եթե որեւե պատճառով չեք կրնար այլեւս ծը- 
խեյ, ծխելու պաճանջը կը ջղայնացնե՞ ձեզ: ԱՅՈ ՈՉ 
Եթե սրտի արագ կամ անկանոն բաբախումներ 
կ՛ունենաք, կ՛ըսե՞ք դուք ձեզի.— «Հո՜գս, կը 
նախընտրեմ աւելի կանուխ մեռնիլ, քան թե
ծխելե ճրաժարիլ»: ԱՅՈ ՈՉ
Պատերազմի շրջանին կը փոխանակեի՞ք ձեր 
պարենատոմսը ծխատոմսի ճետ: ԱՅՈ ՈՉ
Վախնալով որ «այո՛» պատասխանը Ալիտի ըս- 
տանաք, կը նախընտրե՞ք չճարցնե] երբեւիցե.
— «ծուխը կը նեղե՞ ձեզ»: ԱՅՈ ՈՉ
Ծխելը արգիլուելէն ի վեր սինեմա կ՚երթա՞ք 
յաճախ: Կամ կրնա՞ք 2-3 ժամ դիմանալ սրա- 
ճին մեջ առանց ծխելու: ԱՅՈ ՈՉ
Ըրա՞ծ եք անկեղծ (նոյնիսկ անյաջող) ճիգ մը 
աւելի քիչ ծխելու կամ բնաւ չծխելու ճամար: ԱՅՈ ՈՉ 
Եթե ձեր պիւտճեն ճամեստ ե, կը խնայե՞ք ծլւ- 
խախոտի ծախքը: ԱՅՈ ՈՉ
Փորձա՞ծ եք, օգտուելու նպատակով, նիքոթինը 
ճանուած ծխախոտը, կամ մեջը ծծուն ունե
ցող ծխափողը: ԱՅՈ ՈՉ
Կը նախընտրե՞ք ճաղ ալը եւ ծխելը* չծխելու 
պարագային չճազալեն: ԱՅՈ ՈՉ
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17. Լաւ կ՚աշխատի՞ք, եթե ձեր աշխատանքի ըն
թացքին չեք կրնար ծխել: ԱՅՍ ՈՉ

18* Կը նետե՞ք ձեր սիկարեթը' ծայրամասի մեկ 
երրորդը չծխած, գիտնալով որ այդ մսւսըաւեյի 
վնասակար ե:

19՛ ե՜րթ զթադած չեք, կյւ վառե՞ք մեքենաբար մեկ 
սիկարեթյւ միւսին ետեւեն:

20- Պառկեյե վերջ կը (յագուի՞ք նորեն ծխավա
ճառին մօտ երթալու համար, երթ կը մտաբե
րեք, թե յաջորդ առտուան համար սիկարեթ 
չունիք: ԱՅՈ ՈՉ

ԱՅՈ

ԱՅՈ

ՈՉ

ՈՉ

խԱՊՈՂ-ՍՔՈՒԺՈԻԹԻԻՆ
հ1 աղողը հիանալի պտուղ է,— թէ' համե՜ղ և. թ էր սնն ղա

րար։ Անոր հիւթը բուսական կաթ է, իր բազմաթիւ բաղկացուցիչ 
տարրերով, զորս կ1 ան դի տ ան ան ք ընդհանրա պէս։ Մէկ քիլս խ ա- 
ղողը կը ներկայացնէ 900 քա է" [• ի ի զօրութիւն։ Այս կը նչանա֊ 
կէ , որ օրը 2—3 <Ը ի է° [11ԱէրԼոԳ միայն ուտելով, բնականոն պայ
մաններու տակ աշխատող մէկը [իոլէի կը ստանայ իր օրական 
սնունդը ։

Էյ աղողը կը պա ր ունակէ չատ մը հան քա յ ին նիւթեր ?— կէ1? 1 
երկ •ո թ , *ԸԼոը ) սոտիում, մակնէզիում , ֆոսֆոր (100^ 17 4 ա- 
մեմ ատութեա մր) A, ՑՆ ՐՐ Շ վ/՚թ ամ ինները։ Ոլ չ111 ք։սր , 
որ շատ դիւրութեամ բ կ* իւրացուի մարմնոյն կողմէ։

Այս բոլորէն զատ , խաղողը կազդուրիչ և գրգրւիչ դերով 
մը կԿսզդէ մարսողական խողովակին վրայ^ կ՝ արագացնէ ստա
մոքսին հո յղին ծորումը, կը զօրացնէ մաղձի տոպրակին կծկու- 
մ՝ը , կը կանոնաւորէ աղիքները, կը միզեցնէ, եւլն»։

0զտուելու համար խազողի այս աււաւելութիւններէն , պէտք 
է ուտել անօթի փորով և. ճաշելէն մ էկ մամ առաջ, օրական կէս 
քիլոյէն մինչեւ երեք ք ի լօ ։ Ամէն պա րադա յ ի տակ երեք քիլօն 
պէտք չէ անցնել, եթէ միայն խաղողով չէք սնանիր։ Աիայն խա
ղողով սնանումը քանի մը օրէն աւելի պէտք չէ շարունակելիս- 
բական 4—7 ^///°)# Պէտք է հանել կեղեւներն ու կուտեր ը, որ- 
պէս զի մարսողութեան և. աղիքներու խանգարումներ չունենաք։ 
Ու- մի մ ոո-ն ա ք ♦ — Ամէն անդամ անհրաժեշտ քան ա կութ ե ա մ բ խա
ղող ուտելէն ժամ մը վն՜րջր ջուր պէտք է խմէք։

իլ աղողը կը յանձնարարուի մ ա սն աւո ր աբա ր նիհարակազմ 
մարդոց, ո րսվհետեւ ունի ի միջի այլոց գիրցնող յատկութ իւն ։
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ԿՐԻՓԻ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄ Վ-ԻԹԱՄԻՆՆԵՐՈՎ.
Նոր եւ ուշագրաւ յառաջդիմութիւն մը արձանագրուեցաւ 

անցեալ տարի կրիփի արագ դարմանումին մեջ: Յաջողութիւնը ստաց
ուած ե' կրիւիով պառկող նիւանդ մը ենթարկելով ալն դարմանու
մին, որ կը կիրարկուի ալքոլամոլներու եւ թունաւորուածներու նամար, 
կարգ մը վիթամիններու ներարկումով:

Այժմ ամբողջ տեսութիւն մը կը պարզուի բացատրելու նա
մար այն մերձաւորութիւնը, որ կայ ալքպին, թմրեցուցիչներուն եւ 
կրիփի ժանրին (virus) միջեւ: Կենդանի բջիջները — մասնաւորաբար 
ուղեղին եւ ջիղերուն մեջ — շաքարի (g|ucose> քադցրուց) այրումին 
պետք ունին գործելու, այսինքն ուժի փոքր քանակութիւններ նայթայ- 
թելու նամար: 'Բիմիական շատ նուրբ նաւասարակշռութիւն մը սա
կայն աննրաժեշտ ե, որպեսզի լաւ կատարուի այս այրումը: Այս նա- 
ւասարակօռութիւնը նիմնուած ե մեկ կողմե թթուածինի եւ միւս 
կողմե կարգ մը բարդ նիւթերու վրայ, որոնք կը պարունակեն B 
խումբին վիթամինները: (C վիթամինը, որ նոյնպես կը մասնակցի 
բջիջի քիմիական գործողութեան, կուտայ նիշդ նակառակ արդիւնքը 
եւ փոխանակ այրելու շաքարը, կը գոյացնե ուղեղին եւ ջիղերուն 
նամար աննրաժեշտ տարրեր):

Կը թուի թե վիթամիններու բացակայութիւնը դեր կը խաղայ 
շատ մը նիւանդութեանց մեջ, սկսած նոգեկան աննշան բնկնուածու- 
թենեն մինչեւ խենթութիւնը: Ատիկա կրնայ ըյլալ արդիւնքը ալքոլով 
թունաւորման, որուն նետեւանքով նիւանդը կը խորշի ուտելե, կամ, 
թմրեցուցիչներու գործածութեան, որ կորսնցնել կուտայ ախորժակը: 
Բոլոր այս պարագաներու մեջ, նիւանդը, որ պետք եղած սնունդը 
չ՚առներ, զրկուած կը մնայ վիթամիններեն, որոնք աննւաւժեշտ են իր 
բջիջներու լաւ գործունեութեան նամար:

Ալքպը եւ թմրեցուցիչները կը խանգարեն քիմիական նաւա- 
սարակշռութիւնը: Եւ գիտունները կը խորնին նիմա, որ կրիփի ժան
րը կը խաղայ նամանման դեր մ՛ը: Կ՚անդամալուծե, այսինքն, այն 
նուրբ գործողութիւնը, որուն շնորնիւ բջիջը ոյժ կ՚արտադրե:

Այս նաստատումները ըրած ե անգլիացի գիտնական մը՝ Տոքթ. 
ճոնաթան Կուտ (Լոնտոնեն): Վիթամիններու դրութեամբ դարմանած 
ե ան կրիփե կամ ենՖլիւենցայե տառապող 40 տարեկան այր մարդ 
մը, որ ռնգային նին բորբոքում մըն ալ ուներ: Իր կարն ու չոր տե
ղեկագրին մեջ գիտնականը կ՚ըսե.

— ... «Յոգնած եր ան, նիւանդ, անտրամադիր եւ աշխատե
լու անկարող: Երեք ժամ վերջը դարձաւ նամակ շարժում: Բարելա- 
ւումը դարձաւ աւելի եւ աւելի զգալի: Ու մենք շարունակեցինք վի- 
թամիններու ներարկումը յաջորդ օրերուն ալ, մինչեւ որ նիւանդը 
բոլորովին լաւացաւ»:
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Ն՚նոդքնեըը բացառիկ ուշադրութիւն պէտք է դարձնեն, երբ (տ/րՆյ, ղա- 
լակնեըը կը թեւակոխեն արբունքի շրջանը-, Պատանին, մ'ան լ կամ՛ ադջիկ, այդ 

շրջանին պէտք ունի առատ սնունդի, որուն օրական մ՛իջինը պէտք է ըլլայ ւՐօ. 

տաւորապէս 3500 քալորի, հետեւեալ բաշյխուէՐալ.— Երբ. պատանին կը կշռէ 

45 քիլօ' մ՛իս (ձուկ կամ՛ հաւկիթ) 250 կրամ' — 500 քալորի. իլդ կամ՛ ՛ճարպ 

120 կըամ' — 950 քալորի. շաքարեդէն կամ՛ ալիւրի բաղադրութիւն' 650 կրաւՐ 

— 2000 քալորի-. Միսը անհրաժեշտ է. ընդհակառակն, կարելի է սահմ՚անափա- 

կել շաքարեդէնը ել պակսեցնել հացը, որոնք, կը դիրցնեն-, Մանաւանդ դիր. 

նալոլ հակամ՛էտ պատանիներուն դդալապէս պէտք է պակսեցնել, ի հարկին 

լւո լորովին արդի լե լ հացով սևանում ը՝.

2ւՐ ոււնտլ, նաեւ, որ արրունքի հասնոց՜ պատան ին պէտք ունի հանքա յին 
արլերու (կաթ՜, կան ան ջեղ՜էն, արմտիք, կարմիր միս), վիթամին ձ-ի (՛իւղ՜ոտ պա- 

հաԼ-կեթԴ դ-ե՜ղնու-ց, ստեպրլին, շ՜ոմին), վիթամին Ց-// (մսացու կենդանինե

րու֊ լեարդ, էր րի կամ', ոտք, հորթ՜ի թոք, դարեջուրի թ թխմոր) ե՜ւ վիթամին Շ. ի

{մօրիւ ձկան իւղ՜ կամ արուե՜ստական վի թ ամ իններ) •

Արրունքի շյրջ՜անին կարեւոր է նմանապէս, որ պատանին ունենայ օդաւէտ 

եւ լուսաւոր սենեակ ւՐը (մանչն ու աղ՜ջիկը զ՜ատ դատ). հետեւի մարմնական 

կատարեալ սսւոզ՜ջ՜ապահութեան (ամէն ՛ճաշ՜է վերջ՜ ձեււքերը լուալ, երլունզե

ները մաքուր պահել, ակււաները խոզ՜անակել օրը երկու անդամ, ոտքերը լուալ 
ամ՛էն իրիկուն եւ լուալ ամէն օր Ծննդական դո րԾ արանները)- կատարէ կանո

նաւոր մարմնամարդ եւ դրա դի սւիո րներով (լող՜ա լ, ս քի, թէնիս, հեԾանիւ, պար, 

շուէտական մարզ՜անք, ֆութ՜պոլ, պասքէթպոլ, եւլն.). դորԾադրէ կանոնաւոր 

■ժ՜ամանակացոյց մը,— պտուկի լ միշտ միեւնոյն ժ՜ամուն եւ քնանալ արւնուազն 

ութ՜ ժ՜ամ, արւանց ընդհատումի՝.
Եւ վ՜երջ՜ապէս Ծնող՜քները պէտք է հսկեն, որ արրունքի շ՜րջանին, իրենց 

զ՜աւակները իւ ուսավւին դպրոցական արտակարգ. յոդնութիւններէ, պէտք է քնքո յշ_ 

կերպով եւ արւանց ամ ս թխաԾութեան խօսին անոնց' սերւական ի րոդութեանց 

մ ասին, մ այրը աղ՜ջկան, հայրը մ անջուն , որպէսզ՜ի անդիտութեան եւ հետա

քրքրութեան հետեւանքով արւա ջ դա լիք դերադրդրւութեանց արւաջքը արւնեն 

եւ դդուշ՜ացնեն զ՜անոնք յորւի դրքերու ընթերցումէն եւ դրւեհիկ, յուդումնա- 
/լի թ կամ մտքին ու երեւակայութեան վրայ ադդոդ տեսարաններ դիտե լէ՝. Ու 

տակաւին տան անոնց արւորլչ, ներդաշնակ ու երջանիկ ընտանիքի մը օրինակը՝.
Այս միջոցներու կիրարկումով, երկսեռ, պատանիները, դիւրութեամ ր ել 

անվաանդ պիտի կրնան անցնիլ արրունքի դժ՜ուարին արահետներէն՝.

ԱՐՄԱՒԻՆ ՕԳՏԱԿԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
Ուրիշ էջի փրայ գրած ենք խաղողաբուժուՍ՚եան օղտակարոլ13՜հան մասին; 

խաղող ջղտնոլած եղանակին, շաքարն ալ կը կատարէ նման ղեր մը, մսանա. 
Նորարար նիկարուՕ՚եան ղէմ: Առաւօտները անօԹի փորով֊ ու,տել կամ լեմոնի 
կիւՍ֊ի եւ, կամ՛ սուրճի մէջ խառնելով֊ խմել 10—15 կտոր շաքար: իսկ ձմեռը, 
շաքարի տեղ, պէտք է ուտել արմաւ, օրական երեք անգամ (առտու, կէսօր, 
իրիկունդ, սովորական կերակուրներէն ղատ, ամէն մէկ անգամին 15 կատի ջափ: 
Արմաւը կիանալի սնունղ է, ղօրացուցիջ եւ շատ գիրցնող էր յանձնարարուի 
կետեւաբար բոլոր նիկարակազմերուն;
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ա յ կին մը, որ չցանկայ ունենալ նրբահասակ մ արմէն 
մը։ Այս բուն էն համար 9 ան շուշտ անհրաժեշտ է նա էյ և. աււա^ 
օժտուած ԸԷ[_աԷ բնութեան պաբգեւած մարմնական որոշ յատկու֊ 
թէւններով։ թայց դարձեալ^ ա յգ յատկու թ էւնն ե ր ը բաւական չեն 
ապահովև լու համ ար
նրբէրան դառնա լու 
կան ար է ցանկութ էւ֊ 
նըյ եթէ կէն մը ան֊ 
հբաժեշտ խնամքը չէ 
տանէր էր մ արմԼոյն 
և անոր աճ ո ւ մ ը կը 
ձգէ բախտ էն ու բնա
կան զարգացման մը 
(Լ վտանգ էն՜)՜) որ կ ը'ր*~ 
նայ էր հետը բևրհլ 
գէր ութ էւնն ու 

մա րլքնո յն ակամ այ
ձևւազեղձ ո ւմ ը։

Շարք մը այլ մ ի֊ 
ջոցնեբու կարգին , 
մարզանքը լաւագոյն 
եղանակն է ապահո- 
վհլ ու կնոջ մը մարմ
նական գեղեցկութ իւ- 
նը։ Այո ուղղութ եամբ 
կարելի է կիրարկևլ, 
ի միջի այլոց, մար
զանքի հետեւեալ 
չա րժ ումևե ր ր , — բայց 
կ ի րա րկհ լ կան ոնա-
լոր կերպով, օրը գո
նէ կէս մ ամ տրամա֊
գրելով անոնց, առանց ձանձրանալու, և հնարաւորութեան պա

րագային' առաւօտեան ժամերուն լ
1) \,ստաե' սրունքները բացած և թեւերը տարածած, պէտք 

է արագօրէն շարժել իրանը ձախ էն աջ և աջէն ձախ (նկար 1),
2) ՛Ծունկի եկած' թեւերը ուղղահայեաց , ծռել իրանը գէ֊ 

պի առաջ, կզակը հասցնել մինչեւ ծունկերը, ամրօրէն գետն ին 
փակած պահելով ոտքերը և զիստերը կպցնելով ն երբանն եր ո ւն ,
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ապա բա րձբան ա լ ծունկերու. վրայ՝ թեւերը կար ելքէ եղած ին չափ 
վեր և դէպի ետհլ բարձրացնելով (նկար 2 և 3)/

3) Ոտքի սրունքները կարկինի պէս Լայն բացած և պըր*~ 
կած յ ձեռքերը վզին ետեւը։ Ապա ծռ ել իր անը կողւքնակի , ձախ և. 
աջ ՝առան ց ուսերը դարձնելու 1ւ սրունքները կոտրելու (նկար 4) է

4) Ոտքի սրունքները կարկինի պէս լայն բացած՝ իրանը 
ծռած դէպի առաջ՝ թեւերը երկնցուցած դէպի գետինը և. մատ֊ 
ները իրարու մէ^ ան ցուցած ։ վիցը գա րձն ե լ աջէն ձաիյ և ձա- 
իյ էն աջ և. ապա թեւերը ձաիյ և յս ջ օրօրելով՝ վերցնել կա ր ե լի 
եղած ին չափ բարձր (նկար 5) է

5) Պառկած մէկ ուսին վրայ՝ թեւերը խաչաձեւած ? սրունք
ները հ ո ր իզոնական երկարած և իրարու փակցուցած ? ն ա իյ ձաիյ 
և ապա աջ ձեռքո •Լ ԳՊՒլ "•"քերօւ. ձայբամասևրռլն {նկար 6)»

6) կռնակի վրայ պառկած , արագօրէն և. հեծանիւ նստածի 
պէս չարժել սրունքները օդին մ էջ (նկար 7^։

ՈհՏեԼՈհ ՃԱՄԱՐ 73 ՄհԼհԱՌ ՏՈԼԱՐ 

ՄԱՐՍեԼՈհ ՃԱ ՄԱՐ ԱԼ 65 ՄԽԼՒԱՌ...
Ամերիկեան բժշկագիտական ուս ումնաս ի ր ութեան մը հա֊ 

մաձայն * Ամերիկացիները՝ եթէ ամէն տարի 73 միլիառ, տոլար 
կը ծախսեն իրենց սնունդին համար ? 65 միլիառ, տոլար ալ կը
ծախսեն' իրենց կերածը մարսելու հյսմար անհրաժեշտ դեղերու 
գնում ին • . • վիճակագրութեան մ ը թուանշանները ցոյց կուտան ? 
որ Մ իացեալ Հրահան դն ե ր ու բնակշութեան 100ին 25/? ան բուժե լի 
անմւս րս ողութենէ կը տառապի։

Շ ատ մ ը պարագաներու տակ — ըստ կարգ մը հեղինակնե
րու 100^» 90 համեմատութեամ բ — անմարսողութեան պատճառը 
անհատական հոգերն ու տաղտուկներն են և այն լարուա ծ կե ան — 
քԸ) զո ր Ամերիկացին կ՚ապրի իր տանը կամ գո րծատեղի ին մ էջ* 
Ուսումնասիրութեան հեղինակը՝ գիւրութեամ բ մարսելու ծա
ռայող հետեւևա լ թ և լագրութ իւննե ր ը կ* ըն է շահագրգռուողն ե բուն •

— Երբ ղ֊ուք զձեզ յոգնած կը կամ բարկացած էք
և. կամ մատնուած էք յուղումի մը՝ պահ մը սպասեցէք սեղան 
նստելէ առաջ։ ճլ11շէն առաջ և վերջը ամէն ճիգ ի գործ ղ֊րէք 
մեղմելու համար ձեր լա ր ո ւած ո ւթ ի ւն ը։ ճաշի նստէք՝ երբ տեղն 
է ձեր տրամադրութիւնը։ Ունեցէք զուա բ թ ու սիրաէիր խօսակ֊ 
ցութիւններ։ Ել խուսափեցէք վէճերէ՝ յա նգիմ անութ իւննե րէ և. 
զայրալից ա բ տ ա յ ա յտ ու թ իւնն ե ր է ։ Ել վերջապէս գո հուն ա կու֊ 
թեամբ կերէք ձեր առջեւը գրուած կեբ ակուր ը ՝ բու յ ց կերէք չա
փաւոր և ձեր ախորժակին պահանջած էն նուաղ քանակութեամ բ։
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ԿԻՆԵՐՈՒ Վ.ԱԶՔԸ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ԵՏԵԻԷՆ
Հ^ատ մը կիներ կ* ապրին մշտնջենական աճապաբանիի մ Էջ։ 

Կը վազեն իբրեւ թէ ժամանակա ցո յց ի մը համաձայն ? որ սակայն 
կը խուսափ ի միշտ ի բեն ցմէ ։ Աս ի կա , յոգնեցուր իչ է ամէնէն ա֊ 
ռաջ։ Ոլ նաեւ կը պա բտագբ է ջիղերու պրկում մը, որուն հետև֊ 
ւանիները կ*ըէէ1^1 սրտի բաբախումներ , ջղաձգութիւն և֊ ջղւսյ֊ 
նութիւն, որոնի յաճախ փոիր մ իջադէպերու դուռ, կը բանանք

(էԱմերիիըն Մէկէզինզ պարբերաթերթը հաշուած է , որ Ա֊ 
մերիկուհիները, երբ դուրս ելլեն, կը կտրեն 14 իիէո մ է թ բ ճ ամ֊ 
բայ, որ 1Տի կը բարձրանայ տօնական օրերու նախօրեակին, օ֊ 
դափո խ ու թ եան երթալու օրերուն և կամ կա րեւո բ դն ումնե բ ը֊ 
նելու պարագային։

Փոքր իաղաիներու մէջ, անշուշտ ? այսքան երկար չեն 
ըլլար կտ բ ուած իի լո մէ թ բն ե ր ը , բա յ ց դարձեալ վերի թիլերու 
կէսէն վաբ չեն մնար։

Արդ, կիները պէտի է 'Լեը^ տան ժամանակին ետեւէն այս 
ճամբւսյ ելլեն կանոնաւոր ժամանակացոյց մ ը պատ֊ 

րաստելէ ետի միայն, առ՜անց պատահականութեան ձգելու իրենց 
գործերը։ Դժբախտաբար , սակայն, կիները^ ընգհանրապէս չու֊ 
ն ին ժամանակի հասկացողութիւնը և. փոխանակ իրենց հպատա֊
կեցնելու ժամանակը, իրենի կը դառ՜նան անոր գերին։

կիները, ոչ միայն փողոց ելլելու պարագային, այլեւ
տունը պէտի է կարճ կապեն իրենց երկրորդական զբաղումներ ը ,— 
արդուզարդը, օրինակի համար, հայելիին առ՜ջեւ։ Ե*- եթէ զա֊ 
նազան գործերով դուրս պիտի ելլեն, միշտ աճապարող բայց 
միշտ ուշ հասնող կիներուն կը յանձնարարուի 10 վայրկեան նըս֊ 
տիլ նախ քան գուբս դա լը և (էմ տածելն) , որոշելու համար, թէ 
ինչպէ' ս պիտի գործածեն իրենց ժամանակը։ ]*սկ եթէ դարձեալ 
ստիպուած են աճապա ր ե լ, այն ատեն պէտի է մ տածեն իրենց ա֊ 
ռողջութ հան մասին և իա լեն դանդաղօբէն։

ԹԷՅԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ԸՄՊԵԼԻ է
Թեյը, արագ ու երկար տեւողութեամբ խթանող ըմպելի մըն 

ե եւ վնասակար նակազդեցութիւն մը տի յառաջացներ մարմնոյն մեջ: 
Այժմ, ուսումնասիրելով թեյին ազղեցութիւնթ մարսողական գործո
ղութեան վրայ, Ամերիկացիները գտած են, որ այս ըմպելին կը դիւ
րացնէ . նաեւ ստամոքսին շարժականութիւնը եւ կ՚արագւսցնե անոր 
պարպումը: Սառած վիճակի մեջ, թեյը աւելի զօրաւոր ե, քան երթ 
կը խմուի տաք տաք: Որեւե ազդեցոլթիւն չունի ան ստամ՛ոքսի (յոյգին 
վրայ: Իբրեւ եզրակացութիւն, բժիշկները նաստատած են, որ ստամոքսի 
խանգարումները զգալապես կ՚անհետանան թեյի գործածութեամթ:
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ՑԱՒԵՐ ԵՒ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

ԱՉ՚ԲԵՐՈՒ ԴԱՐՄԱՆՈՒՄԸ •— Որբ յոգնած են ձեր աչքհ».
րը, սառած ջոլրի մէջ թաթխեցէք մաքուր լաթ մը և փռեցէք 
աչքերուն վրայ 2-3 վ այբկեան։ Կրնաք նաև գործածել տաք և 
թանձր թէյով քոնփրես, կ ամ նոյնը վարդաջուրով {ունե ցէ ք 
միշտ մէկ էիտր վարդաջուր ձևր առան ին դեղարանին մէջ} և 
կամ թմբիի ջոլրով կամ խիւս ով, (-քէիչ և շատ տաք ջուրի մէջ 
նետևցէք ափ մը թմբի (օխլամուր), ձգեցէք որ պաղի , ապա 
խիւսը տարածեցէք թաշկինակի մը մէջ և գաղջ վիճակով գրէք 
կոպե բուն վրայ}.

Եթէ շատ աշխատած էք ձեր աչքերով և յոգնութեան 
անդրագարձը կը զգաք ձևր ընդհանուր վիճակին վրայ^ դրէք 
ձեր ծոծրակին վրայ տաք քոնփրես մը, որուն մէջ նախապէս կը 
կաթեցնէք քանի մը կաթիլ Uljfnj քանՖրե ։

Եթէ բորբոքած են ձևր ա^_^երը կամ արիւն հաւաքուած 
է անոնց մէ1, ըրէք լ" դանք կամ քոնփրես ա ւՒ ջոլրով {ապուրի 
երկու դգալ աղ մէկ լիտր եռացած ջոլրի մէջ}։ Էյւ ասիկա ա֊ 
մէն իրիկունդ մինչև որ “'էք^րը վերստանան իրենց բնականոն 
տեսքը։ ^ոնփրես^ պարադային մի մոռնաք որ տաք քոնփրես^ 
լաւ է ջղային մարդոց համարիսկ պաղը աւշայիններուն։

Եթէ չոր են ձեր աչքերը՝ լուացէք զանոնք վարդաջուրի 
գաղջ լուծ ո յթ ով (մէկ էիտր վարդաջուրի մէջ հալեցնել 5-6 փսոր 
ւսսիտ պորիք)։

Եթէ ձեր աչքերը, առանց կարմրած ըլլալու կ՝այբին և 
կը քերուին^ ձեր մաքրուած ձեռքերը թաթխեցէք շատ տաք 
կամ շատ պաղ ջոլրի մէջ և տարածեցէք աչքև րուն վրայ, մ ին ֊ 
չև որ տաքի կամ պաղի զդայնութիւնը անցնի։ Կբկնեցէք տասն 
անդամ ։

Իսկ եթէ կ9արցունքոտին ձեր աչքերը ? լուացէք զա֊ 
նոնք^ օրը երեք անգամդ հալուէի կամ կաղնիի տերեւներու 
թեթև լուծոյթով մը կամ եռացած ջո ւ բ ո վ ? որուն մէջ դրած

VCLl,u& ապուրի դդալ մը սամիթ (fenouil — րեզենե) և քանի մը 
կաթիլ օղի։

Այս բո լո բ ը անվտանգ կ9 ան ցն ին ? եթէ արադ և լաւ խ ը֊ 
նամք տարուի։ Կ ան սակայն աչքի ուէ1Ւ2. բո ր բո քո ւմնե ր ալ^ 
որոնք կրնան ծանր հետեւանքներ ունենալ։ Այո պարագային 
պէաք է իսկոյն Ղլմել ակնաբոյժին։

ԵՐԲ ՄԱՆԿԻԿԸ ՏԱՔՈՒԹԻՒՆ ՈԻՆԽ- Երբևք մի գոհանաք
մանկիկին ճակատ ը կամ մորթը շօշաւիե լով կամ անոր ն ա յուած֊ 
քին փայլը դիտև լով։ Ասոնք յաճախ սխալ տպաւորութիւն կը
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ձգեն։ Տաքութիւն ունենալը — կամ չունենալը — հաստատելու 
համար մէկ միջոց միայն կայ *   ջերմաչափը։ Պէտք է, ստու
գելէ վերջ, տաքութեան յաջորդական աստիճանները գրել թուղ
թի մը վրայ։ Պէտք չէ վստահիք ձեր յիշողութեան։ Ասիկա օգ
տակար ^Ըէէայ ՒïJl, ալստաճանաչման տեսակէտով։
Երբ հա ստատ է ք դ թէ մանկիկը ջերմութիւն ունի (երեսը կարմը- 
րած էդ անհանգիստ շա րժոււքնե ր կքընէդ եւլն»}, մինչև բ^իչկի^ 
գա լը պէտք է գտղջ ջ^ ւ ր ո վ թ ր ջուած լա թ ի մը մէջ փտթթէք 
անոր մարմին ըւ ի^Հ ոբ ա Լ եղած Ըլէւսյ հիւանգութեան հաւա
նական բնոյթը (կոկորդի կամ ն շան ագեղձե ր ու և կամ թոքերու 
բո ր բո քում, եւ.լն.), Ջու-րը, որուն մէջ պիտի թրջէր լտ թ ր, Հի֊ 
լանգին տաքութենէն երկու աստիճան աւելի քիչ տաքցած պէտք 
է PLLIUJ։ Ատնուկըդ մերկ մարմնով այս թա9 լաթերուն վրայ 
պառկեցնելէ պէտք. է փտթթէք բոլ-րրբէ ծածկոցով մը։
թարմ քոնւիրես^ պէտք է գնել միշտ գլխուն և ճակատին վրայ։ 
Այ սպէսով, ման ուկը կը հան գա րտ ի և կրնայ կէս կամ երեք քառորդ 
մամ քնանալ։ Ե'ընէք այս գործողութիւնը երեք մամը անգամ մը։

Էական է գիտնալ նաև երկու բան ? երբ մանուկը տաքու- 
թիւն ունի»_ Վ*րան շատ մի ծածկէք դ հանեցէք բոլոր հագուստ
ները և հագցուցէք բա մպակէ շապիկ մըդ վրայէն ալ բուրգէ 
ցանցառ, հիւսուած թեթև Ժիլե մը։ Հիւանգը աւելի կը նեղուիդ 
եթէ հագցնէք բուրդէ զգեստներ և ծ ած կէ ք հաստ ծ ած կո ցն ե ր ով։ 
Երկրորդ' յաճախ խմելիք ջուր տու i-e ան ո ր յ որովհետև ջերմու
թիւնը կ* արագացնէ հեղուկին շոգիա ցումը։ Այս բո լո ր ը ընելէ 
վծրջ^ սպասե ցէ ք բժիշկին այցելութեանդ առանց իրար անցնե
լուդ մանաւանդ երբ տաքութիւնը բարձր է։

ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ Կ՚ԱԶԴԵՆ ՍՐՏԻՆ ՎՐԱՍ- —
Վ,ծրջին տ արիներուն զգալապէս շատցած է սրտի տագնապներու 
հետեւան քով յանկարծամահ եղողներուն թիլը։ Ֆրանսացի բմիշկ 
մը Տոքթ* ՓիՕդ իր մէկ յօդուած ին մէջ կ՚ըսէ, թէ «ներկայիսդ 
շատ աւելի մարդիկ կը մեռնին սրտի հ ի լան գո ւթ իւնն ե ր էն ? քան 
թոքախտէն և քտնսէրէն, միասնաբար հաշուած))։ Այս կապակ
ցութեամբդ ամե բ իկա gի բ^իչկ^երը հաստատած են դ որ մ թն ո լո ր- 
տի փոփոխ ութ իւննե ր ը ծանրօրէն կը նեղեն սրտի տկարութիւն- 
ներ ունեցողներ ըդ երբ օգի ումեղ հոսանքներ մէկ անգամէն Հը 
տարածուին երկրի այս կամ այն մասին վրայ։ Այս պատճառովդ 
սրտ ի Հի ւան գութ իւն ունեցողներ ըդ ա յ լ մանաւանդ լանջացաւէ 

(angine de poitrine) տառապողներ ը բացառիկ հսկողութեան կը 
կա ր օտ ին ամէն անգամդ երբ բուռն փոփոխութեանդ կ*ենթարկուի 
մթնոլորտը։ Աիշեալ ամերիկացի բժիշկները կը ջանան հիմա 
գտնել յատուկ գեղ մըդ որ նման պարագաներու տակ պիտի կըր֊ 
նայ կանխել սրտին հետ կապուած բա րգութ իւննե ր ը։
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ԻՆՉՊԷ՞Ս ՊԱՌԿԵՑՆԵԼ ՄԱՆՈՒԿԸ— Ամհրիկհան մանկա-
ն ո g ներ ու մէջ մանուկները կը պառկե ցնեն միշտ փորին վրայ։ 
Լաւաղո յն ձեւն է արդարև ասիկա օ ր օ ր ո g էն մէջ քնացող ման֊ 
ԿՒկե մը համար, ղլուխը երբեմն ո»ջ, երբեմն ձախ դարձնելով։ 
Անիմաստ է բոլորովին մայրերու վախը, թէ տյդպէս պառկե g ը֊ 
նե լով, մանուկը կրնայ ՀՀ շն Հ՜ա հեղձ դառնալէ։

ԵՐԲ ՏԵՐ ՓՈԲՐԻԿԸ Զ՛ՈՒՏԵՐ ՃԱՇԵԼ-- Տուէք իր սիրած
և ուզած ուտելիքը ? որպէսզի դիւրութեամբ վարժուի ուտել։ 
Լաւադո յնն է կերակրել զայն առանձին, իր սենեակին մէջ կամ 
ընտանեկան ճա աո.աջ ։ Պէտք է վերջ տալ դ իտ ողութ իւնն և֊
րուն, աղահ՜անքներուն և ա յլ տեսարաններու. որովհետև մա
նուկը այս մթնոլորտը կը փնտռէ ան դ իտակցա բա ր և կը ջանայ 
ստեղծել զայն։ Ա* ա յ ր ը պէտք է համոզուի, որ իր զաւակը պիտի 
չուզէ անօթի մեռնիլ։ Իսկ միւս կողմէ պէտք է հասկցնել փոք֊ 
ր/.կ/,ն, թէ խ աղը կորսն ցուցած է և ոՀ մէկ բան կրնայ փոխել 
մայրիկին տրամադրութիւնն ու խստութիւնը։ Սպասումի որոշ 
պահէ մը վն ր ջ կերակուրի պնակը կը վերցուի փոքրիկին առ֊ 
ջեւէն յ մինջև որ յամառութիւնը տեղի տայ անոր մօտ։ Այս ըն- 
թտցքով, քանի մը օրուան մէջ կը ստացուի ցանկալի արդիւն֊ 
քը և փոքրիկը կը վարժուի ուտել, առանց նեղևլու մայրիկը։

ԿԻՐԻ ՊԱԿԱՍԸ ՄԱՐՄՆՈՅՆ ՄԷՋ-֊ Անքնութիւնը, եթէ
մարմնական կամ հո դե բան ական ուրէլ պատճառնե ր Հ՜ունի {ցա֊ 
լեր, ///ր2ա, նեղութիւն, եւլն»}, արդիւնքն է անկասկած մարմ֊ 
նոյն մէջ կիրի (calcium) պակաս ին ։ Այդպէս է, երբ կ՚արթննաք 
ամենաթեթև աղմուկէ մը և կամ ջղային ցնցումներ կ՚ունենաք 
քն ա ցած պահուն ։ Կիրէ պակասը յառաջ կը բերէ նաև ողնայարի 
թեթև բայց շատ յաճախակի ցաւեր, որոնք Կը հան դա ր տ ին երբ 
պառկիք կռնակի վր ա յ ։ Ամբողջացնելու համար կիրէ այս պա կա֊ 
սը, դարմանումը, անշուշտ բժ ի շկ ի յանձնարարութեամբ, պէտք 
է շարունակուի երկար ժամանա կ (վեց ֊-միսի Հ՜ափ}։ Կիրէն հետ 
ֆոսֆոր ալ պէտք է առնել, առաւե լադո յն արդիւնքը ստան ա լու 
համար։ Պէտք է պակսեցնել խոհանոցի աղին դո րծած ու թ իւն ը։ 
Ար եւ ի տակ պէտք է մնալ երկար ժամանակ, ո ր ովհետ եւ արեւը
_ ինչպէս նաև A D վի թամ իննե ր ու դո ր ծ ած ո ւ թ իւն ը — կը ն ը֊
պաստէ կէրի իւրացման ։ Պէտք է դիտնալ մանաւանդ , որ կաթը 
կամ կա թ ով պատ ր աստ ուած ուտե լի քն ե ր ը կը հա յ թ ա յ թ են իւրա֊ 
ցումը ղրիլ1էին կ ի բ ի և ֆոսֆորի խառնուրդ մը։ Տասը սան թի֊ 
կբամնոց կրային ս,ղի ներարկում մը տասն անդամ նուազ աղ֊ 

դու է քան մէկ լիտր կաթը։
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ԿՐՒՓԸ ԴԱՐՄԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ-— Երր վարռկռ֊ած էք կը-
ր էփով՝ ս[էտք է անմ էջապէս մտնէք ան կողքէն }— ամէնէն ազդու, 
մէջոցն է ասէկա ՝ դարմանումը փութացնելու համար։ Ւսկ լա
ւանալու պա րագա յ էն պէտք չէ աճապարէք փողոց նետուելու» 
անհրաժեշտ է լքնա լ տունը մէկ-ե րկու օր ՝ որովհետև. խոնաւ ցուր
տը կը նպաստէ թ ո քա յ էն բա րդութ եան ց ? որոնք կը սպառնան 
բոլոր ապաքէնողեերուն ։ Եթէ տաքութէւն ունէք՝ ըէՀ Է^րէք, 
բայց շատ խմեցէք՝ նոյնէսկ եթէ մեծ ծարաւ մը ջղղաք։ Պար
տական ու թէւն սեպեցէք խմելու օրական Ճճ/շ — 2 ճ/'ա/7 բու
սաջուր պտղաջուր կամ հանքայէն ջուր։

Այլազան են դեղերը կրէփէ դարմանման համար , բայց 
գրեթէ բոլորն ալ ասփէրէնէ՝ ք էն էն է և քտ ֆէինի բազադ ր ու- 
թ էւն մը կը ներկայացնեն։ Այժմ նորոյթ է վէթամէն Հ^—ով դար
մանումը^ օրական մէնչև. մէկ կրամէ հասնող չտփէ դո րծածու- 

թևամբ։ Հակակենսայէն (ցոէ օէ յզ ԱՑ) Գ^Գ^ԸԸ ոՀ_ տզդևցու-
թ էւն կը դո րծեն կրէփէ ժահրէն դէմ։ Պէտք է հետեւաբար խու- 
սա •ՒՒւ անոնց դործածութևնէն ՝ մանաւանդ նե ր ա ր կումն ե ր ու 
ձեւէն տակ։ կտրելէ է մէայն անոնց լուծ ո յթ ով սոսորդել (կար- 
կարէս), կամ ռնգունքը թրջնլ՝ եւլն»։ Գէտունները կը ջանան 
ժամանակէ մը է վեր գտնել նւսև. հակակըէփայէն ազդու պատ- 
լաստ մը՝ բայց փո րձե ր ը բացարձակապէս վճռական արդէւնք մը 
չեն տուած ցարդ։

ՏԱՐԱՊԱՅՄԱՆ ՅՈԳՆՈՒԹԻՒՆԸ՝ - Յոգնութեան էնչ ըլ
լալը ամէն մարդ գէտէ։ Յայց ամէն մարդ չէ գէտևր՝ թէ է՚նչ 
բան է տարապայման ՝ կամ պարզ յոգնութենէ վեր յոգնութէւնը։ 
'քաղաքական գործէչները՝ խ մբա գէ րն ե ր ը ? բժ է շկն ե ր ը , քննու
թեան ց շրջանէն' աշակերտները՝ արհեստ մը է գործ դնող կամ 
տան մէջ բացառէկ աշխատանք ունեցող կ էն ե ր ը կրնան ա յսպէ- 
սէ յոգնութեան մը էնչ եղած ըլլալը ըմբռնել։

Տարապայման յոգնութէւնը մարմնոյն վրայ կ՚ազդէ այն
պէս , էնչպէս պէտէ ւսզդէր թոյն մը՝_ մորֆէնը կամ ալքոլը,
օրին ա կՒ համար։ Ենթական կը պահէ էր մտայ էն զօրու
բայց կը կորսնցնէ կապը էբականութեան հետ։ կ* աշխատ է և. կը 
կարծէ՝ թէ լր էւ վե ր ջա ցուցած է աշխատանք մը՝ բայց երբ աչ- 
■1>', կ’ ան ցն է բրածը՝ կը տ ևսնէ թէ բան մ ը պակաս մնա ցած է 
անոր մէջ» Տարապայման յոգնութէւնը կը խանգարէ նաեւ 
քունը 1ւ կը ստեղծէ ջղայնոտ վէճակ մը։

Գարմա^նը։— Մ էակ դարմանն է փախուստ Տալ ՝— գոնէ 
շաբաթ մը հեռանալ և ապրէլ մաքուր օրէէ մէջ^ հանդարտ և. 
անզբաղ՝ և՝ ամէն էնչ մոռցած՝ քնանալ։ Արթնութէւնը սրե
լու նպատակով դո րծած ուած դեղերը կամ սուրճը՝ թէյը կամ ա լ- 
քոլը ոչ մէկ օգուտ կ1 ապահովեն։ Ընդհակառակն կրնան աւելէ 
յոգնեցնել արդէն էսկ տա ր ապա յման օ ր էն յոգնած մարմինը ւ
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ՊԱՏՄԱԿԱՆ 11ԽՍ.Է ՄԸ

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ
ՔՐԻՍՏՈՍԷ ԱՌԱՋ 7 ԿԱՄ 5 ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ...

Անունդ, Հքննդեան գիշե՜ր,»» Աշխարհի ամէն 
քրիստոնէական բոլոր ե կեղև ց ին և ր ո ւ էք է ջ ? հաւատ ա ց հա լն ե ր ը ? 
ե ր դե ր ով, տաղերով, էք'և ղե դ ին և ր ո վ ? խ ուն կով ու աղօթքներով 
կը պանծացնեն Աստուածորդւոյն ծնունդր։ Տուներու մէջ, ուր 
Հքննդեան ծարւե ր ը կը բոցկլտան ? զարդերով ու նուէրնևրով բեռ
նաւոր խրախճանք է' բոլորին հաէքար։ ք]ւ խրախճանք է' եկե
ղեցին և ր էն ու տուներէն դուրս ? ճաշարաններու և. զբօսավայ
րերու մէջ, մինչև առաւօտեան ժամերը։ ]*րենց ան կո զինն ե ր ո ւն 
մէջ մ'շ ի կ-մ՛շ ի կ քնացող մանուկները միայն կ'եր աղեն սպիտա
կամօրուս ու կարմրազգեստ, բարի ու առատաձեռն պապուկը —
մեր իններուն կաղանդ Պապան _ որ բուխե ր իկին առջև ? ‘քիշեր-
ո ւան մէկ ժամուն, նուէ բներ պիտի ձդէ իրենց,— մէկուն փայտէ 
ձիուկ մը, միւսին' պուպրիկ, մէկ ուրիշին' նոր կօշիկ և ա յ լ 
խաղալիկներ» • ♦

է ւր ո պակտն և ամե ր իկևան երկիրներուն մէջ մանաւանդ 
Ծնունդը մեծ ա դո յնն է բոլոր տօնեբուն»— դիշերային խո րհ ըր- 
դաւորութեամբ գեղեցկացած այն տօնը, որ խորհրդանիշն է 
խաղաղութեան ու հաճութեան , ուրախութեան ու երջանկու
թեան։ Այդ֊ պատճառով ալ կը տօնեն զայն աւանդական մեծա
շուք հան դ ի ս ո ւ թ իւնն ե ր ո վ ու ս ովո ր ութ իւննե ր ով } ո ր ոն ց կը 
մասնակցին բոլորը, մեծերն ու փոքրիկները, հաւատացեալները 
և — նոյն իսկ— անհաւատնեբը։ Ո*~ կը տօնեն, ինջպէս գիտենք, 
Դեկտեմբեր 24: Էն 25 ի էոյս գիշերը։

Կէ տօնեն, սակայն, առանց անդրադառնալու, որ»»» 
սխալ է տ օն ո ւած թ ո ւա կան ը։

1955^ տա ր եվե ր ջին , 1955 տարիներ անցած են, ըստ ա- 
լան դո ւ թ ե ան, Տի սուս 'քրիստոսի ծնած թուականէն աս դին, Եւ- 
սակայն, պատմական ճշմարտութեամբ, այդպէս չէ իրականու- 
թ իւն ը։ Այդ ճշմարտութիւնը կ' ըսէ, թէ քրիստոս ծնած է 5 կամ 
*1 թուական ին» » » 'քրիստոսէ առաջ։ Էքւ քր ի ս տ ոն եան ե ր ը կզան
գիտանան այս ճ շմա րտ ու թիւ-նը,

Պատ մագի բները կ1 ըսեն , թէ Հ) » դա ր ո ւն , Տընի լը Փըթ ի 
անունով վանական մը արլւսիսրկհ՜ււ տօնել 'քրիստոսի ծնունդը, 
Հռոմի հիմնադրութեան 7օՅ թուականին։ Աիյալ էր վանականին 
հաշիւը, որ սակայն, այդ շրջանին, ընդունուեցալ իբրե. ճիշդ 
ե- 753 թուական ը նկատ ուե ցաւ իբրև 'քրիստոսի ծննդեան և 
քրիստոնէական թուական ի Ա* տա ր ին ։
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ատ հէ ասդէն ա նվէճև լէօրէն հ աստատ ուած է, որ 
Յի սուս—Ա'անսւկը սպաննելու նպատակով բոլոր անմեղ մանուկ— 
ներու յ_արդ-ը հրամայած արքան' Հե ր ովղ է ս, մերւած է 750 թուա
կանէ Աւարտէն կամ Ապրէլէն։ Ու դէտենբ, որ է ր են ց զա
ւակը այս կոտորածէն փրկելու նպատակով, (քովսէփ և Աարէամ 
փախան էքդէպտույ ։ Այդ օրերուն, ուրեմն, Ոէսուս արւնուազն 
քան է մը ամսուան մանուկ էր։ Էքւ հետեւաբար , ծնած պէտբ էր 
ըլլար ամէնէն ուշ 749 թուականէն վերջերը, այսէնբն քրի|1ՏՈ-

նհական թուականէն նինգ տարի արւաջ:
Տրամաբանօրէն, սակայ ն, և վ/.րի հ ա շ ի-էն ան կա խա

բար, կար ելէ է աւելէ արւաջ ալ տան է լ այս թուականը, եթէ 
հաշու ևնք , որ (Հովսէփ և Ա*արէամ քՀեթղեհէմ վերադարձա *■ էթն, 
Օգ ոստոս կայսեր հրամայած մարդահամարէն մասնակցելու հա
մար։ Արդ, այս «Լտէեզերականյ) մարդահամարը տեղէ ունեցած 

է Ըլլայ 747 թուականէն, բանէ որ 746/^ Հրւոմ պատև- 
րազմի մէջ էր, ի սկ մարդահամար մը կրնար կատա ր ու է լ մէայն
խաղաղութեան ժամանակ։

Այ- թուականը նկատէ ունեցողներն ալ կ*եզրակացնեն , 
թէ -Բրէ- ստոս ծնած է Ղ թուականէն վՀրէստոսէ արւաջ» •• էքւ հե
տեւաբար, այս տարէ, բրէստոն էական 1963 թուականն է և ոչ

թէ 1956/»* • •
Եթէ պ ատ մա կան այս տուեալներով կրնանբ 5 կամ 7 տա

րէ արւաջ տան է լ '{Հրէստոսէ ծննդեան թուականը և. ըն դուն է լ _
կամ չ ըն դուն է լ — ան ո նցմէ մէկն ու մէկը էբրև ճշդադոյնը , 
չենբ կրնար սակայն նոյն բանը ընել, ճշդելու համար ծննդեան 
°րը։ Եկնղեցէները, է ր են ց կարդէն շփոթած, դարերու ընթաց- 
,բէն Ծնունդը տօնած են (յունուար $ էն , Ա^րէէ 18էն, Ա'ա յէս 
29էն և. վերջապէս ^եկտ եմբե ր էն ։

{Բացատրելէ է այս շփոթութէւնը։ Որովհետև, Փրկչէ 
ծննդեան օրը տօնելու սովորութէւնը սկսած է *է» դարու եր
կրորդ բարւորդէն և այն ատեն է որ տօնը անցած է կրօնական 
տօնա ցո յցն ե ր ու մէջ։ Արւաջէն բր է ս տ ոն ե ան եր ը կը տօնէ էն մաս
նաւորաբար '{Հրէ ստոս է մահուան թ ուական ը , նկատե լով զայն 
Անոր յաւ էտ են ական կեանբէն արւաջէն °րԸ) Էնչպէ ս կ՚ընէին 
ուր էշ սուրբերու համար։ Այս պատճառ, ով ալ, ոչ մէկ աւան-
դութէւն _ կամ արձանադրութէւն — հասած է *]• » դարու բբէս-
տոնեաներուն, որպէսզէ ատով կարելէ րԼէար հաստատել ծն ըն դ- 
եան բուն օրը։

Ամենավերջէն թ ուական ը  *էեկտեմբեր 25 — ո ր է զօր ու
կը մնայ այլեւս, հէմնուած է հետեւեալ հաշէւէն, վրայ»— ■Բրի ս- 
տոս խաչուած Ը1էաԼոլ- է Ա*արտ 25 էն Լճէ շդ է այս թուականը,
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...«Հովիւք երդեն ընդ նրեշտսւկս, տան աւետիս աշխարնի, 
Ծնսււ Նոր Արքայ ի Բեթղենեւք քաղաքիտ:
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թերեւս քան մը օրերու տաբբհբու^հւսմբ^է Ապրա ծ էր լման 
33 տարիներ։ Ա • Աստուած ածն ա յ յղութ իւնն ալ կը զուգադիպի 
այԴ թ ուական ին — [քարտ 25/ Ա*~ե լցն հ լո վ ուբեւ/ն) այս թռւա^
կան ին վբայ ինն ամիս) կը հասնինք դեկտեմբեր 25/»^,_ Տի֊
սուսի ծննդեան օբբւ Պարզ է) սակայն ? որ ամբողջ այս Հաշիւ
ները վաւերական շեն նկատ ու իր պատմագէտներու. համար։

Պ տտմագէտն ե ր ը ) իրենց կարգին) կ՚ընեն հետեւեալ են
թադրական հաշիւը*— ^սուս^ որ ծնած է մարդահամարի մը 
օրերուն^ աշխարհ կրն ա յ եկած ըԼԼալ Հոկտեմբեր կամ նոյեմբեր 
ամսուն նկատի ունենալով որ Պտղեստինի կլիմային ներքև) 
յարմարագոյն ամիսներն են անոնք մարդահամարի մը կատար- 
ման համար։

ս կ ճչղել ծննդեան ժամը)_ բոլորովին անկարելի է։
Աւանդութեամբ և ծիսական գետն ի վրայ ըն դուն ուած է կէս

^հ^է* մաման ակ) հովիւներու պաշտամունքը) ուժ կու- 
տայ ա յն ենթադրութեան) թէ ծնունդը տեղի ունեցա ծ է գի- 
Հ^րը։ Տ,սյց այս կէտ Ը սեւով ճերմակի վրայ շ_է յիշատակուած 
ոեւէ Աւետա րան իշի կողմէ։

Ինչ որ ալ Ը1էա^^ սակայն) տար ևթՒՒ, ամսաթիւի և 
ծննդեան ժամու այս շլի ո թ ո ւթ ի ւնն ե ր ը * աւանդութիւնը տիրա
պեւոած է այս բո լո ր ին վրայ և մարդկութեան փոխան ցած է 
իբրև, ծնն դե ան տարի' Հռ՜ոմի հ ի լքնա դ ր ո ւ թ եան 7 53ր դ֊ տարին) 
իբրև ծննդե ան ամիս և օր Դեկտեմբեր 25^ [արեւմտեան և յու- 
նական եկեղեցիներուն համար} և իբրև ժամ' ա յդ օրուան կէս- 
գիշերը։ Անացածր) տա րե թիւ ի պարագան մանաւանդ) պատմա
կան հիմեր ունենալով հա ն դերձ ) ի վիճ ա ԿՒ լէ ւի ո խ ե լո ւ ընկ ա լ- 
եալ աւան դո ւ թիԼնը,

Վ,երջ ի վերջոյ կա րևւո ր ը այն է, որ 1956, 1961 կամ
1963 տարիներ առա^^ անշուքէ մսուրի մը մէջ ծնաւ Փրկի^ը^ 
որ իր աստուածային ի/օսբով և իր անձին օրինակովն իսկ ըմ
բոն ու ւքն եր յեղաշրջեր և մարգոց աշբևրն ու հոգիները բացաւ 
լոյս ին ու լոյսով միայն բա ցատ ր ո լող նոր ճշմարտութեանց առ
ջև։ Այո է էականն ու հ իւքնական ը հա շուական բոլոր շւիո թ ու- 
թեանց մէջ։

ԷՅՖԷԼՒ ԱՇՏԱՐԱԿԸ__Նանօթ ե որ Փարիզի այս մեծ աշտա
րակը շինուած ե 1889ին, ճամանուն ճարտարապետին կոզմե: Ամեն 
տարի մեկ միլիոն այցեյու կը բարձրանայ անոր գագաթը, 1946են ի 
վեր (կառուցման առաջին տարին այցելած եին երկու միլիոն մար
դիկ): Շատեր՜ մինչեւ կես բարձրութիւնը քալեյով վեր կ՚ելլեն, ու
րիշներ կը գործածեն վերելակը: Աշտարակը կը ներկուի 7 տարին ան
գամ մը եւ կը գործածուի 35 թոն ներկ:
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ՆՈՐ ՅՂԱՑՈՒՄ ՄԸ

ԱՒԵԼԻ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ է 1ԱՇՈՒԵԼ 
ՄԷԿԷՆ ֊ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒՔՈՎ. ՔԱՆ ՄԷԿԷՆ - ՏԱՍՆՈՎ.

նրանււայի ելմտական նախարարութեան բա րձրաստ իճան 
պաշտօնատարներէն էսսիկ յղացած է հա շուե լու նոր դրութիւն 
մ^ որ 5 եթէ բնդունուի) կոջուած է յեղաշրջելու այժմու մէթմ
րական դրութիւնը և 10ով հա ստատ ուած թուաբանական աղիւ
սակը։ Յղացումը կը նկատուի լուբջ ? որովհետև իւրացուած է 
նաև. ֆրանսացի նշանաւոր ճարտարապետ կարոյի կողմ է • շգիտ- 
ցոլիր սակայն , թէ ինշպէ' ս կրնայ գործադրութեան դրուիլ։ 
Տասն ով հաշուե լու վա րժուող ներ ուն համար ? առաջ ին ակնար
կովդ բարդ կրնայ թուի լ էսս իկի յղա &ո ը բայց հետեւելով իր 
բա ցատ ր ութ իւնն և ր ուն ? կը տեսնուի որ իր առաջարկած ձեւը^ 
թուաբանական շորս դործ ողութեանց համար մանաւանդ աւելի 
գործնական է և կը մօտենայ Ան կլօս ա բս ոնն ե ր ու ընդունած 12/* 
դբութեան ։

Յանդուգն է արդարև ընկալեալ թուարկութիւնը ւիո խև լու 
այս նորութիւնդ որ կը ներկայանայ հետեւեա լ ձեւով*_ Փո

խանակ հաշուե լու ՕԼճՕով՚Հ) ինշպէս կ՚ընենք մինշև հիմա^ ս{ի՚“ 
տի հաշու ենք «12„^», 10 թուանշաններ ուն վրայ աւելցնելով 2
նոր թուանշաններ եւս • ♦ •

Անշուշտ այս պարագային տակնուվրայ պիտի ԸԱ՚սյ ա- 
մէնէն առաջ բաղմապատկութ եւսն աղիւսակը և երեւան պիտի 
գան «8 անգամ 0 կ*ընէ 40$ ի նման ա յ լան դակութ իւննե ր ։ Այնու 
ամենա յնիւ ? ամէն ինչ վարժութեան հարց է և հա շուագէտ 
մէկ շաբաթէն պիտի կրնար վարժուիլ նաև (ք12«^3) բազմապատ-

ր կութ եան ա ղՒլ սակ ին ։
ինչո՞ւ սակայն 10 հաւասար պէտք է հռչակուի 12 ի ։ 
Աշխարհ ի ս տ եղծ ագո ր ծ ու թ են էն ի վե ր մարդիկ վա րժուած

են հաշուելու իրենց ձևռքե ր ու 10 մատնևրուն վրայ։ Գէշ սո
վոր ու թիւն մը և ղած է ասիկա) որովհետև մտցուցած է 5 թուա- 
ն շա նի գործածութիւնը թուանշային դո ր ծ ողու թ ե ան ց մէջ, մինչ
դեռ վիճելի է անոր օգտակարութիւնը։ Տասնորդական դրու- 
թև ամբ մեծ նեղութեան կը մատնուինբ^ ե բ բ պէտբ կ* ըլլայ ‘ձով 
կամ 4ով բաժան ոււքնե ր կտտա ր ե լ։ Այ- բանը դիտել կուտան 
Անկլ օսաքսոնները և իրաւունքը ուն ին ։

թ՛ուարկութեան այժմու դր ութ իւն ը , իր 4 դո րծողոլ- 
թեանց կանոններով, որոնք կ' ուսուցուին ն ա խ ա կր թ ա ր անն և ր ու 
մէջ, կուգայ միջնադարէն։ Յղացուած է ամէնէն առաջ Հընդ- 
կաստանի մէջ և Արեւմուտք բերուած է Արաբներու կոզմէ։
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Պէտք է նկատել^ սակայն ? որ այգ դրութիւնը կար և լի էր հիմ֊ 
նել \{}էն զատ ո լ ր ի շ որեւէ խարիսխի վրայ։ Օրինակի համար ? 

1 թիլԸ կրկնուելով կ*ըլլւսյ 11 յ Ո11 նշանակէ մեզի հա
մար մէկ անգամ 10 առաւել մէկ անգամ 1/ Տասներկուսը հիմ 
ունեցող գրութեամբ^ ատիկա պիտի նշանակէր մէկ անգամ 12 
առաւե լ մէկ անգամ 1 ? որ կ' ընէ,) մեր այժմեան լեղուով^
տասն երեք ։

կարելի էր ընտրել որեւէ խարիսխդ ամէն պարա
գայի տակ^ 10/7 լաւագոյնը չէ բ ? քանի որ բաժանելի չէ ոչ 
3 ով և. ոչ ալ ձով։ ք*աժանե լիութեան տեսակէտ ով 60^ գոհա- 

ցո,-ՅՒ^ է> Բ'սյ9 շ՚"տ ‘ք/ւ^ է (երեւակայեցէ'ք, այս պա ր ւսգա յ ին , 
բազմապատկութեան աղիւսակ մը 3600 խորշերով^։ Այգ պատճա
ռով ալ 12/յ իր վրայ կը կեգրոնացնէ բո լո բ կաբելի յտտկու֊ 
թ իւննե բ ը։

Պէտք չէ չփոթել թուարկութիւնն ու չափերթ: Անգլիացի֊ 
ներն ալ մեզի պէս կթ նաՇՈւեն 10"Հ, Բայ9 անոնց չափեր ո ւն 
մէկ կա ր եւո ր մասը հ իմնուած է 12/> վրայ (12 փէնն ին՝ մէկ շի
լին, 12 ինչէզը մէկ ոտք ? եւ լ ն.), Այս պարագային անոնք ալ 
կը խառնեն իրենց հաշիւներ ըք ինչպէս մեն ա կը խառնենք մե
րինն ե բ ը' ժամերու ) վ այբկեաննեբու և ե ր կվա յ ր կե անն ե ր ո ւ բա
ժանումները կատարելու պարագային (12ր> վ և 60"</)/

[(ձուարկութեան և չափերու անհամաձայնութիւնն է որ 
կը ստեղծէ այս խառնակութիւնը կամ գժուա բութ իւն ը։

Պիտի ըսուի ապահովաբար ? որ Անգլիացիները գոհ են 
հաշուելու իրենց եղանակէն ? հետեւաբար մեր մէթրական գրու
թիւնն է որ մեծ բան մը չշարժեր։

Այգպէս չէ սակայն։ Վրսսնզի մէթրական գրութեան բո
լոր առաւե լութ իւննե ր ը կը պահու ին ն ա 1ւ ճ^ով հաշուըւող դ ը- 
ր ութևան մէջ, Կը բաւէ որ նոր չափերը^ իրենց ^օ///^լ^ր5/յ 
հաստատու ին ճ^ով 12^ր վրայ։

Այս նորութիւնը պիտի դիւրացնէ այժմու հաշուական 
գո րծողութ իւննե ր ը^ մէջն Ըէէտլով նաև քառակուս ի արմատներ 
հանելը կամ լոկարիթլքներ փնտռելը։

Էսս իկի կողմէ, ն որ թուանշաններու համար ընտր ուած 
անուններն տլ, իր յղացման նման ? ինքնատիպ են։ 'թսանին պիտի 
ըսուի Ցանթե {ոչ անշուշտ հռչակաւս ր բանաստեղծին անու նըՆ 
որ պիտի ն շան ակէ երկու երկվեցեակ (տուզեն), երեսունին' թրե- 
զանթհ {երեք երկվե ցևակ)} քառաս ուն ին' թեթրանթե {չորս երկվեց֊ 
եակ} և այսպէս յաջորգաբար։ Երբ թրեզանթեէր պիտի նշանակէ 
36, պիտի ըսենք օրինակի համար — ^կառախումբէն իջան թրե- 
(լանթե ճամբորդներէ։ {Անշուշտ ? երբ էսսիկի յղացումը իւրաց-
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ուի և ընդհանրանայի պիտի ունենանք նաև թրեզԼսնթեե^/ւուն 
հայև ր էնը) « ♦ .

Նորութեան միակ զոհերը պիտի ԸԼԷ"1^ դպրոցական ա- 
չակերտներ ր, որոնք պիտի չկրնան այլեւս հաշուել իրենց մա
տիկներուն վ ր ա յ ։ Այ- ն կատ ո ւմո վ ա լ , հեղինակը կ' տրլաիււ ր կէ 
խաղալիկներու և թուուսոյց տախտակներու գորեարանատէր- 
ներուն ստեղծել «.վեցերորդ մատյ> մը, հալուելու և դիւրու
թեամբ գումարելու «մատըյյ , որ պիտի կպցուի յատուկ թաթիկ
ներ ու վրայլ

Ինչ կը վերաբերի յ ա լ ե լո ւա ծ ա կան երկու թուանշաննե- 
րուն^ քյսսիկւ առ. այժմ զանոնք կը ներկայացնէ 7 ի և 2ի շըր֊ 
ջՈւաե ձեւերով, _ լ և շ (է֊Ը եբրև 11 և %ը' 12)» Արուեստս!֊ 
դ էտ նե րուն կը մԼայ^ կ 'ըսէ ան գտնել և. գծել աւելի ճաշակա-

ր , հաճելի և գործնական երկու նոր թ ո ւան շանն ե ր • . •

Մ. ՆԱ1ԱՆԳՆԵՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐԴՈՑ ԹՈՇԱԿՆԵՐԸ

Միացեալ Նահանգներու Նախագանը տարեկան կը ստանայ 
100.000 տոլար, իբրեւ թոշակ: Այլեւ' 50.000 տոլար (տուրքի ենթա
կայ) ծախքերու Տամար, ինչպես նաեւ նանապարնածախսերու եւ 
պաշտօնական ընդունելութեանց ծախքերուն նամար' տուրքե զերծ 
գումար մը, որ, ամեն պարագայի տակ, պետք չե անցնի տարեկան 
40.000 տոլարը:

Փոխ - Նախագանը կը ստանայ տարեկան 30.000 տոլար, իբրեւ 
թոշակ եւ 10.000 տոլար ա| (տուրքե զերծ) ծախքերու նամար:

Այս միեւնոյն գումարները միեւնոյն ձեւով կը ստանայ նաեւ 
Երեսփ. մաղով ի նախագանը:

փանյինին անդամները — նախարարները — կը ստանան 
22.500ական տոլար տարեթոշակ:

Գործադիր նախարարութեանց փոխ-նախարարներթ' 17.500ա- 
կան տոլար:

Ազգ. պաշտպանութեան փոխ - նախարարը' 20.000 տոլար:
Բանակի, նաւատորմի եւ օգանաւային ուժերու նախարար

ները' 18.000ական:
Ծերակուտականներն ու երեսփոխանները' 12.500ական, այլ 

եւ 2500ական տոլար (տուրքե զերծ) ծախքերու նամար:
Գերագոյն Դատարանի նախագանին տարեթոշակն ե 25.500 

տոլար: Իսկ մ՛իեւնոյն դատարանի անդամ դատաւորներունը* 25.000ա- 
կան:

Բոլոր տարեթոշակները տուրքի ենթակայ են:
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ԱՐՈԻԵԱՏԱ1|ԱՆ ԱՐԲԱՆԵԱԿԸ

«ՄՈԻԿ»Ը ՊԻՏԻ ԹՌՋԻ ՕԴԻՆ ՄԷՋ 
ԺԱՄԱԿԱՆ 27.000 քիԼՕւրէԹՐ ԱՊՈՈԻԹեԱՕ

<րՍ՜ՈԻԿ»Ը
կա if արուեստական արբանեակը 

ըստ Սինկրրի յղացած ծեւփն

Անցեալ տարուան գիտական զգայացունց նորութիւնը ե- 
ղ՚"Լ Ուաշինկթընի Սպիտակ ՏՈ^Է^ լսուած այն պաշտօնական 
տեղեկութ իւն ը, թէ Ամերիկացիները, 1957 — 58 ՕԼե րկ րա բնագի
տական տ ա ր հ շր ջան ին պիտի արձակեն առաջին ((արուեստական 
արբանեակը)), որ պիտի ընէ երկրին շրջանը։

Ծրագիրը յղացուած է Ա է ր ի լէն տ ի համալսարանի բնագէտ

ներէն 3)/'էտ Ա՝ թհկըրՒ կսՂ/քէ , ՈP 2_ատ Ը տարիներէ ի վեր
կ՝ըսէ^ թէ կարեւՒ է էքՒէո9Ւն
մէջ և. երկրին չուրջը արձակել 
ծփուն ու թռչող պզտիկ ււկաւււ՛- 
ռակ մը, ոչ աւելի բազմածաիւս 
յյան երկու երրորգ արժէքը 
ռմբակոծ իչ մեծ օ գան ալ ի մ ը։

Արձակման այս գործողու
թիւն ր ճանչցուած է այլեւս 

MOUSE (Մու-կ) անունով, որ 
սակայն կազմված է «Minimum 
Orbital Unmanned Satellite of the 
Earth* բառերուն սկզբնատառե
րով (ե րկբ ինն սւազագո յն ծ իրով 
և առանց մարգու արբանեակը)։

Արձակում ը պ իտ ի կատա ր ու ի 
երեյյլ հանգր ուանն ե ր ո վ, 1!կըզ֊ 
բնական մ ղում ը պ իտ ի գա յ գե ր- 
մանական հանր ածան օ թ M -2 
հ ր թ իռէ մը(*) , որ բա ր եփ ո խուած

պիտի ըլլայ Ըստ պա րագա յ ի ։ Այս հրթիռը պիտի ա րձակէ ((Մուկ))ը 
և. ուրիշ երկու հրթիռներ, 80 ^իլոէ^էթբ բարձրութեան վրայ։ 
Էէրկրորգ հրթիռը, մ ե րեն ա յ ա ր բան ե ա կ ին ա բագութ իւն ը պիտի 
հաս ցնէ ժամ ական 20*000 ♦ ի ։ 1էԱկ յ մօտաւորապէս 320 վ* է1? •
բա րձր ութ եան վրայ պիտի վառի երրորգ հրթիռը, որ արբանեա
կին արագութիւնը պիտի հասցնէ ժամ ական 27-000 քլմ-ի,

օ V-2 (Ջ սւու Տւէայ — V-երկո։.^ այն ասերիջ ո_ո։.մբ_^րԹիոն է՜, ղոր 3*եր_ 
մանացիներր արձակեցին Անդլիոյ կրայ, երկրորդ, աշխարքյաւքարսփ ընԹ՜ացքին ես 
.քարուքանդ ըրին շատ մը շրջաններ: V տաււը սկզբնատառն է դեր Մաներ էն Ver- 
gâltung բառին, որ կը նշանակէ՜ «վրէժ»: Ուրեմն վրէժխնդրական երկրորդ, տե
սակի ռուՄբ մը, որան առաջինը* V-1, ասելի տկար, դործածուած էր ատկէ առաջ:

- 434 -

Fonds A.R.A.M



ՍԱՐԷՆ - ՏՈՐԷՆ

Ա ինկըր ի յԳէԱ9ոլէ^'ով) ՀւՄուկ՚շը պիտի ըաղկանայ մևտաղեայ 
գլանէ մը^ռր պիտի դարւնայ գլանին երկու, ծայրհրէն անցնող կեգ֊ 
րոնական անթԵն/ր մը չուբջը։ Պիտի կչո.է մօտ 25 4>իէ°* Եր վեր
ջին հր թ իռը գո րծածելէ վերջ , (.(.Ա ուկ% ը պիտի են թա րկուի երկրի
ձգողական զօրութեանդ աստիճանաբար պիտի մօտենայ անոր և. 
2—3 ?թ ո ւան մէջ շփման պիտի մտնէ երկրային մթնոլոր
տին հետ։ Այս շփումէն առաջ դա լիք ջերմութիւնը այնքան սաս
տիկ պիտի ըլլալդ որ (լԱուկ^ը ի վերջոյ պիտի մոխրանալ։ Այս 
բանը չպատահած դ սակայն դ մեքենային մէջ գանուող նուրբ գոր
ծիքները պիտի կրնան հաւաքել և. .հեռարձակելո վ երկրին փ Ո- 
խանցևլ բազմատեսակ գիտական տեղեկութ իւննե ր ։

թեւեռա յ ին գօտիներուն մէջ թռչող սաւառնակներ ? 90
վայրկեանք անգամ մ ը <հՍ ուկ')')ին պիտի ղրկեն ռատիոյի նշաններ * 

ո ր ոն ք շարժմ ան պիտի գնեն 
ար բան եա կին մէջ գտնուող հե
ռա րձակման
յան մը։ Այ 
սական ժա պ ալ

Ո սրոսանկար
Հ(Մո։.կ»ի ներքին մասերուն

շատ փո քր իկ կա
կա յան ըդ մաղն ի-

պաւէն ի մ լ գն ու
թն ամբ պիտի հևռասփռէ 
կ1) ին մ էջի գործիքներ ուն հա
լա քե լիք տեղեկութ իւննե ր ը և. 
պիտի աշխատի հաւան ա բա ր ա- 
րեւային մարտկոցով մըդ որ- 
պէսզի պակսի մեքենա յ ին ծան֊ 
ր ութ իւն ը ։

խնչի® պիտի ծառա յէ <հՄու֊

կ^ին թռիչքը մՒ1ոցՒն մէ1*
Նախդ կարելի պիտի րւլայ

չափել երկրէն ցո լա ցող լոյսը և ճշգե լով ամ պոտ զան գո լածն ե ր ո ւ 
տա րածութ իւն ըդ օգե րեւութա բանական ն ա խ ատ ե ս ութ իւնն և ր ընել 
ամբողջ եղանակի մը համար։ Այնուհետեւ ? կարելի պիտի ըլլայ 
թանկագին տեղեկու թ իւննե ր քաղել մագնիսական մրրիկներու 
ծագման մասինդ ինչ որ պիտի գիւրացնէ հեռաձայնային և. ձայ- 
նասփռային հաղո ր գակցութ եան ց բա րե լալում ը։ կարելի պիտի

ըլլայ պ“՚րզևլ նաև երկնային ճառագայթներով (rayons cosmiques) 
ծագմ ան գաղտնիքը^)։ Ա ինկըր ի համ աձայն դ նմ ան պարզաբանման 
մ Ը ընծայելիք գ իւր ութ իւնն ե ր ը նոր հեռանկարներ կրնան բանալ 
նաև կորիզային ուժերու բնութիւնը ուս ումնաս ի րե լու հարցին

(*) Երկնային կամ* տիեզերական ճառ.ազայԹները, երկնքի զանազան շըր_ 

ջաններէն արձակոսող ճառ.ազայԹու,լքներ են, որոնք ^ասանարար կը կազմափն 

միջոցին մէջ զարզացող ու,ժի մը ազզեցոսԹ՜եամր:
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մէջ։ Ոլ տակաւին կարծլի պիտի ըէէտյ երկրի վրայէն դիտելով 
ուսոււքնաս ի րե լ ((ffուկյ>ին Unsjllll-lf^ լուսեղէն հետչը և.
տեղեկութիւններ չաղել մթնոլորտի վերին խաւերուն մէջ գո
յութիւն ուն ե ղող օդային հոսան չներու մասին։ Էքւ վերջապէս ՝ 
ՕԼԱուկ^ին խելացնոր սոյրը անհուն ին մէջ, պիտի կրնար բանալ 
միջմոլորակային նաւարկութեանց ճամբան • . ♦

Աւելորդ է ըսել՝ թէ «.Աուկ» ին թո-իջչը կ“* րե լի պիտ ի ըլ
լայ օգտագոր ծել ն աև զինուորական նպատակներու, համար։

(էԱուկ՚Զը կազմ ող գործիչներու զանազան մասերու շինու
թիւնս կր շարունակուի Ա ան Տիէկոյի և Փս,մոնայի գործարան— 
ներուն մկջ (Գալիֆորնիա)։

կարդ մը տեղեկութեանց համաձայն՝ (լԱուկշշը պիտի կրնայ 
հասն իլ մինջեւ 500 չէ^* • բարձրութեան։ Մարդ-արարածը ջի հա- 
մար ձա կիր վ, որձել այդ բա րձրութ իւննե ր ը։ Ա* ինջևւ հիմա 25 քի֊ 
լո մէթրէն աւելի ոջ ոչ կրցած է բա րձ ր ան ա լ։ Այս մ ր ցանիչն ալ 
ապահովուեցաւ 1954^ ամառը, ամերիկացի հազարապետ Արթրը 
Մրրէյի կողմ է , փորձառական օդանաւի մը մ իջոցով։

իտալացի աստղագէտ Փրոֆ • Արմ ելլին ի , Հռո մ ի ա ս տ եղա դ ի- 
տարանին տնօրէնը շատ խ ան դա վառուած է այս ա ր բանեա կՒ ա ր- 
ձակումով, որուն շնորհիւ և. ստացուև լիչ վւո րձառութ եամ բ ? կ9 ըսէ 
ան , պիտի կրնանչ գիտնալ, թէ թթուածին կա* յ Հրատ մո լո բա- 
կին կամ կ9 անձրեւէ® Աստղիկին մէջ և. մանաւանդ մեր
ե րեւակայած ին պէ*ս է աստղե ր ու լոյսըտ ^Անկասկած պիտի գըտ- 
նու ին չ մեծ անակնկալներու առջեւ֊։ Մեր ունեցած բոլոր տեղև- 
կութիւնները անկատար են , ո ր ովհետեւ ե րկրա յ ին մթնոլորտը կշ 
ծծէ տստղերու անդրմանիշակագոյն ճառագայթումները։? Մ ինչ- 
դեռ, երկնքին մէջ, 80 քիլոմէթրէն վեր կը սկսի և մինշեւ 500 
քիլոմէթր կը տարածուի ուրիշ մթնոլորտ մը, ուր կազերը շատ 
հազուագիւտ են և շեն կրնար ազդել անդրմ ան իշակադոյն ճա- 
ռագայթներուն վրայ։

Աինկըրի ՀՍ՚ուկէին նման արբանեակներ շինուելու վրայ են 
նաև Խորհրդային Միութևան, Անգլիոյ և Աւստրալիոյ մէջ,

ԲԱՐՁՐՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՆԻՇՆԵՐ-— Մինչեւ այսօր, բարձրու
թեան համաշխարհային մ րցան իշը կոտրած է W3C CorpOral կթ
ուող ամերիկեան հրթիռը, որ 24 Փետր՛ 1949/'^, Նիոլ- Մեքսիկոյի 
անապատին մէջ, հասած է 402 Հէմ • բա ր ձ ր ո ւ թ եան ։ Այս հ ր թ ի- 
ռին ծա նրութիւնն էր 435 քիլ0 > /'"4 ծրկարութ իւն ը 18 մէթր։

Ֆրանսական հրթիռ մ ըն ալ Véronique, Աահարայի անա
պատին մէջ հասած էր 135 քիէոմէթր բարձրութեան։ Սուրացած 
է ժամական 4300 քիլ"մէթր արագութեամբ։ Հրթիռի երկարու
թիւնն էր 7.30 մէթր,
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ԱնԴՒՏԱՅ ՊԻՏԱՆԻ

ԻՆՋՊԷՍ ԸՍԵԼ, ԻՆՋՊԷՍ ԳՐԵԼ 
ՃԱՅ ՃՈԳԵհՈՐԱԿԱՆ ԴԱՍՈՒ ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ

(Հաճախ կը պւստւս^ւխ որ պարզ ն ամա կագր ո ւթ ե ան մէջ ոչ 
մէկ գժուա ր ութ իւն կր ողն և ր ը ? կ՚անճրկին կը մնան ? թ <յ/4'ա^? է 
պաշտօնական կամ անհատական ն ամակ մ ը գր ե լ թ ևմ է Առա ջն ո ր գ էն 
կամ թաղի քահանային։ (Հեն անճրկիր անշուշտ իրենց [Լս^ւՒ>^ե 
խմբագրութեան մէջ^ բայց չեն գիտե ր > թէ ինչպէ' ս պէտք է 
սկսին և. ինչպէ' ս վերջ ացնեն նամակը։ կը շփոթին մանաւանգ են. 
թականերուն վերապահուած ածականներու գործածութեան մէջ։

Ու տակաւին կան ուր իշնե ր ? որոնք չեն գիտեր ? թէ ինչ֊ 
պէ'ս կը բարեւեն եկեղեցականները^ իրենց աստիճաններուն հա֊ 
մաձայն^ կամ ինչպէ' ս պէտք է կոչեն զանոնք^ խօսակցութեան 
պահուն ։

Իբրև. տեսակ մը համաււօտ ուղեցո յց ? ստորև. կուտանք 
կարգ մը ծ անօ թ ութ իւննե ր ո ր ոն ք , նման պարագաներու ^էջ 
օգտակա ր կրնան րէէսւլ շահագր գո֊ուսղն ե ր ուն ։

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱԱԱ-ԲԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐՆԵՐԸ

Ամենայն Հայոց կաթողիկոս ին կամ Ա* եծ ի ՏէԱնն Կ ի էիկիո յ 
կաթողիկոսին նամակ մը պէտք է սկսիլ հետեւեա լ կերպով*_

Նորին Սուրթ Օծութիւն Վենափաււ 8. Տ* (անունը) կաթողի
կոս Ամենայն Հայոց:

կում' Նորին Սուրթ Օծութիւն Վենաւիարւ 8. 8. (անու նը) 
Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիյիկիոյ:

Ապա' Նորին Վեհափառութիւն կամ Ջերդ Վեհափառութիւն:
Եւ. վերջաւորութեան' Մնաւք որդիական խորին ակնածան

քով եւ ի նամթոյր Վեհափառութեանդ Ս. Աջոյն {ստո րադրութ իւն)։
կաթողիկոսական Տ եղա պա հ ին համար կր դրուի ՐարՀրա- 

ոնորն {անունին առջև) ու նամակը կը սկսի Սրբազան Հայր բա֊
ո-եր ով ։

Ե ր ուսաղէմի և ո լս ո յ Պատրիարքներուն ուղղուած նւս>. 
մակը պէտք է սկսիլ

Ամենապատիւ Տ. {անունը) Արքեպիսկոպոս (մականունը) 
Պատրիարք Երուսադիմայ Առաքելական Ս. Աթոռոյն, ապա' Ամենա
պատիւ Սրթազան Հայր:

կամ' Ամենապատիւ Տ. {անուն ը) Արքեպիսկոպոս {մականուն ը) 
Պատրիարք Թուրքիոյ Հայոց, ու դա րձեա լ' Ամենապատիւ Սրբազան Հայր:

թեմակալ Առաջնորդներուն կը արուին Արքեպիսկոպոս֊ 
ներուն յ Եպիսկոպոսներուն կամ Վարդապետներուն ածականնե֊
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թ Հր, Ւ է1 ^ն ց հանգաման քներուն յ ի շատ ա կո լ թ և ա մբ — Առաջնորդ 
Հայոց Լիթանանի (կամ Եգիպտոսի, կամ Հարաւային Ամերիկայի, 
եւլն .) թեմին: նոյնը' Առաջն ո րգական Փ ո էս ան ո րգներ ուն ։

Արքեպիսկոպոս ին կամ ԷպԷսկոպոսէն կը տրուի Գերա- 
շնորն ածական ը։ Էւ ապա նոյնպէս' Սրթազան Հայր:

Ծայրագոյն Վրս րգապետ ին կամ Վրսրգապետ ին' Գերապա
տիւ ածական ը։ Այն ուհետևւ' Հայր Սուրթ:

Աբեղա յ ին' Հոգեշնորն: Ե*- նոյնպէս' Հայր Սուրթ: 
վահանային' Լաւագ կամ պարզ) Արժանապատիւ եւ ապա'

Արժանապատիւ Տեր Հայր:
Ա ա րկաւագին' Բարեշնորն Տիրացու:
Վերջաւորութեան' կաբելի է գործածել միշտ միեւնոյն 

բան աձեւ ը կամ անոր նման մէկ այլ բան աձհւում ? քլոԼո[է աստի
ճանաւորներուն համար ? ի բա ց ւսռեւսլ Ա ա ր կաւա գէն •— Մնամ 
Լկամ Մնամք' ծթէ մարւքնի մը կողմէ կը գրուի) որդիական ակ
նածանքով Լկամ յարգանքներով) եւ ի նամթոյր Ջեր Ս. Աջոյն, եւլն. ։

խօսակցութեան պահ ուն' կաթողիկոսին պէտբ է Ըս^է
Վենաւիառ Տեր: Ար քևպիսկոպոսին կամ Եպիսկոպոս ին' Սրթազան 
Հայր: Ծ*սյր*^գոյն վարգապետին ? Վար գա պետ ին և Աբեղա յին'

Հայր Սուրթ: 'Ըահանային' Տեր Հայր: Սարկաւագին' Տիրացու:
Իսկ բարեւելու ժամանակ' քահանայէն ւէեր բոլոր աստի֊ 

ճանաւորներուն' Աստուած օգնական, Վենաւիառ Տեր, կամ Արթազան 
Հայր, կամ Հայր Սուրթ: վահանային' Օրննեցեք, Տեր Հայր, կամ Օրննեա 
Տեր: Ւբրև պատասխան կը ստացուի — Աստուած օգնական = Աստ
ուած սյանապան: Օրննեա Տեր = Աստուած օրննե:

Եկեղեցականը, բարեւելու ժամանակ կ* ըսէ — Ոդջոյն Հեգ,
որուն' աշխա րհական ը կը պատասխանէ _ Օրննեցեք Վենաւիառ
Տեր, կամ Սրթազան Հայր, կամ Հայր Սուրթ, կամ Տեր Հայր:

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐՆԵՐԸ

Կա թողիկէ Հ այոց կ ա թողիկո ս — ատ ր իա ր քին ուղղուած 
՛նամակ մը կը սկսի սապէս«_

Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ կամ Վսեմաշուք եւ Գերեր
ջանիկ Լանունը ք աստիճանը և մականունը), _ օրինակ' Տեր Գրի
գոր - Պետրոս ԺԵ. էարտինայ Ադաճանեան, Լև հան գաման քն և ր ը) __ 
Կաթողիկոս - Պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկե Հայոց:

Ապա' Հոգեւոր Տեր:
Ար քևպիսկոպոս ին և Եպիսկոպոս ին պէտք է գրել*—
Արնի, Տ. Լան ուն ? աստիճան , մականուն) _ եւ ապա' Գե-

րաւդայծառ Տեր: (Արնի. կը նշանակէ Արհիապատիւ)։
Ծայրագոյն •Լա րգապետ ին' *եերյարգելի:
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վարդապետին' Գերապատիւ:
Եւ ապա' Արնիապատիւ, կամ Գերյարգեյի, կամ Գերապատիւ

Տեր:
Հ՛Ա J կաթողիկէ Եկեղե ց ին ունի երկու դասակարգի կղեր 

— Աշխարհիկ կղեր և Վանականներ:
Աչիյա րհ իկ կղերէն կ' րնտրուին <]> ո ղո վ ր դա պհ ան և ր ր (Հա* 

մա յնքներ ու հո գեւո ր պետերը _ օր^նա կի հ ամար' Պեյրութի ժո
ղովրդապետ, Այննարի Ժողովրդապետ, եւլն*}։ Ասոնց ուղղուած նա֊
մակ մը կը սկսի Տեր (անուն y աստիճանդ մականուն} _ (ապա*
հանգամանքի յիշատակութեամբ} — Ժողովրդապետ (այսինջ քա֊ 
ղ՚ոքի} Կաթողիկե Հայոց: Աշխա ըհիկ կղերէն Վարդապետներուն 
կը գրուի Տեր (անուն} Վարդապետ (մականուն}։

Վանական կղերին կը արուի Հայր տիտղոսը _ Հայր (ա֊
նուն} Վարդապետ (մականուն}։ Վանահօր կը տրուի* իր աստ իճա֊ 
ն ին համապատասխան ած ական ը* Գերապայծառ կամ Գերյարդեյի 
և. կամ Գերապատիւ:

Վանականներ ալ կան որոնյչ կը վարեն աշխարհիկ կղե ր ի 
պաշտօն ։ Այո պարագային ալ ան ոն ր կը կոչուին Հայր:

խօսակցութեան ընթացրին* կա թ ողիկո ս ին պէտր է ըսել 
Հոգեւոր Տեր: Մի՛-n աստիճանաւորներուն* Գերապայծառ, Գերյար- 
դելի, Գերապատիւ:

{Բարեւելու ժամանակ* աշխարհական մը կ' ըսէ հոգևւո րա֊ 
կան ին —Օրհնեցեք: /?<- կը ստանայ պատասխանը — Աստուած օրենե:

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԵԿԵՎԵՑՒՈՑ ԱՍՏԻՃԱՆԱՒՈՐՆԵՐԸ

Հա յ Աւետարանական Եկեղեցին իր հո գև ւո ր ականն և ր ուն 
համար ունի երկու աստիճաններ միայն — Վերապատուեյի եւ 
Պատուելի: Այո աստիճաններով ալ կը սկսի իրենց ուղղուած նա֊
մակը _ Վերապատուելի կամ Պատուելի (անուն ֊ մականուն} և ա֊
պա* հան գա մ ան ըը կամ պաշտօն ը — Հոգեւոր եովիւ (այսինջ վայ֊ 

րՒ) Աւետարանական Հայոց:
Խօսակցութեանց ընթացքին կը գործածուին նոյնպէս 

աստիճանաւորներուն յատուկ միեւնոյն տիտղոսները — «Ա]Ո , 
Վերապատուեյի», կամ «ճիշդ ե, Պատուեյիշ), եւայլն։

Հայ Աւետարանական Եկեղեցւոյ հովիւները բարևւե լու 
համար գոյութիւն չունի ընկալեալ մասնաւոր բանաձև մը։

ՄԷԿ ԼԻՏՐ ԿԱԹ = 4 ֊ԻԻԼՕ 300 ԿՐԱՄ ՄԻՍ
Եթէ ուզէիք նրաժարիլ օրական մէկ լիտր կաթ խժելէ եւ անոր պարունա

կս] ծ առատ կիրթ (calcium) ստանալ ուրիո ուտելիքներէ, այդ պարադային պէտք է այդ 
մէկ լիտր կաթին փոխարէն ուտէիք օրթ 2 քիլօ 700 կրամ ազատքեղ (//*սսլտանոս) կամ 
4 քիլօ 300 կրամ միս... Արդարեւ, կաթը ամէնէն տատ կիր պարունակող սնունդն է:
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ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԲԱՆԵՐ

11311'> ԱՆԵԼ ՃԱՄԲԱՅ, ԵՐԲԵՄՆ-
Ֆրանսերեն գիտցողը անմի

ջապես պիտի ծիծաղի կարդալու) 
նկարին ցուցատախտակը, որ կ՚ընե 
մահաստուեր մ՛ատնանշում մը.— 
ճԱն/քչ ճամբայ — Հ[,լ‘“նդանոյ՚ւ:

Ցուցատախտակը դրուած ե Ֆրան- 
սալի Ռեն քաղաքի մեկ հիւանդա
նոցի մուտքին, հասկնալի դարօը- 
նելու համար, որ շենքը կը գտնուի 
անել փողոցի մը մեջ: Բայց ի՜նչ 
սեւ կատակ, հասկցնելու համար 
նաեւ, որ հիւանդանոցը, երթեմն,
իրապես անել համըալ ե ոմանց համար...

ԵՐԵ֊Բ ՄԱՐԴՈՒ
Ինքնաշարժ ունեցողները, Գա- 

հիրեի մեջ, կը ճանչնան Մոհամ- 
մետ Ապուլ Սեուտ անունով ծանօթ 
ալս հսկան, որուն կը դիմեն ա- 
մեն անգամ, երթ պետք ե նորոգեն 
կառք վարելու իրենց արտօնագի
րը: Եգիպտոսի պետական պաշտօն- 
եաներուն ամենեն գերն ե ան:
Նանրութիւնը' ոչի՜նչ թան մը,—
170 քիլօ: Շատ համեստ եւ շատ 
սիրալիր' Մոհամմետ Ապուլ Սեուտ 
կը ստանալ իր աստիճանի պաշ- 
տօնեաներուն հաւասար ռոհիկ,
որ անշուշտ անթաւարար ե իր սնունդին եւ հագուստ-կապուստին հա
մար: Երեք թաժին խորոված միս հագ իւ կը թաւե իր մեկ հաշին հա
մար: Կէլէպիէ մը (գիշերանոցի ձեւով այր մարդու զգեստ' վերեն 
վար մեկ կտոր) կարել տալու համար պետք ե գնե ան 9 մեթր կերպաս, 
իսկ թահկոն-տաթատի մը համար' 6 մեթր: Չի կրնար սեղմի] փոքր 
ինքնաշարժներու լառաջամասի նստատեղիին վրայ: Անգամ մը միլիո
նատեր օտար կին մը կը հարցնե իրէն, թե մահճակալի մը վրա՞] կը 
պառկի: Ապուլ Սեուտի հաստատական պատասխանին վրայ, կինը կը 
հետաքրքրուի, թե արդեօք պէթոն-աբմէ® ե իր մահճակալը... Նկարին 
մեջ* Ապուլ Սեուտ, աստիճանին վրայ թարձրացած, կը ստուգե ինքնա
շարժի չ<««^ին տոկունութիւնը...
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ԱՇԽԱՐԱՒ աԱՓՈքՐ ԴԻՐՔԸ
Աշխարճի ամենեն փոքրիկ 

գիրքն ե նկարին մեջ ձեր տեսածը 
— բաղդատեցե'ք մեծութիւնը քովի 
լուցկիներուն նետ: Կացմուած ե 
մարոքէն կաշիով, կողքին վրայ 
կայ |սաչ մը եւ ոսկեայ նուրբ 
գծիկ մը: Կազմուած ձեւով մեծու
թիւնն ե 5ով 5 միլիլքեթր, դուրսի 
կողմնն չափուած: Իսկ եջերու 
մեծութիւնն ե Յով 5 միլիմեթր,
ներսի կողմնն չափուած: Ունի 14 եջ: Կը պարունակն «Հայր Մերտը, 
եօթը լեզուներով եւ գրուած ե տպարանական իրական տառերով, 
գերմանացի իշխանի մը կողմն, 3 օրինակներով: Անցեալ տարի ա- 
նուրդով ծախուեցաւ Մոնաքոլի մեջ, ի նպաստ բարեսիրական ձեռ
նարկի մը: Նուիրուած եր Ֆրանսուճիի մը կողւէե, ալս նպատակով:

ZI» ԱԿԱ՞ՆՋ ՄԸ ԱՐԴԵՕՔ

Դիտեցե՜ք ալս նկարը, բալց մի 
կարծեք, թե խոշորցուած ճսկայ 
ականջ մըն ե ձեր տեսածը: Ա- 
կանջի շատ կը նմանի, բայց ա- 
կանջ տե: Այլ կը ներկայացնե 
սանդուղի աստիճանները 14 յար
կանի շենքի մը, որ վերջերս կա- 
ռուցուեցաւ Պերլինի մեջ:

ԼՈԻՕՆԻՆ ՎՐ1ԷՑ
ՓԵՏՈԻՐ ԾԱՆՐՈԻԹԻԻՆ-
Դեպի լուսին նամբորդութեան 

ամերիկեան Hayden Planétarium 
ընկերութիւնը, որու մասին կը 
գրենք յաջորդ եջին վրայ, ճաշ
ուած ե, որ մարդիկ,մօտաւորապես 
6 անգամ նուազ պիտի կշռեն երբ 
լուսին ճասնին: Այս մասին բնկե. 
րութիւնը կազմած ե ճետեւեալ 
բաղդատական ճաշուետախտակը.—

ԵՐԿ|1Դ0 ՎՐԱՅ ԼՈԻ1ՍՆԻ՜Ն >11.ՐԱՅ
30 fիլօն պիտի կշրւե 5 քիլօ
35 33 3) 33 5-6 33

40 3) 3) 33 6-4 33

45 33 3) 33 7-2 33

50 3) 33 33 8 33

55 3) 33 33 8-8 33

60 3) 3) 33 9-6 33

65 3) 3) 33 10-4 33

70 3) 3) 33 11-2 33

75 33 33 12 33

80 3) 3) 33 12-8 33

85 3) 33 3> 13-6 33

90 33 33 33 14-4 33

95 33 33 33 15-2 33
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^ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ֊հԼտ
ՀԷՔԵԱԹԻ ՊԷ11 Ր-ԱՆ

ԵՐԿՐԷՆ ՄԻՆՋԵԻ ԼՈՒՍԻՆ 3 ԺԱՄ 27 ՎԱՅՐԿԵԱՆԷՆ
կատակ չէ ։ {J* ա ր դ ի կ ? ղ ^տնականները մանաւանդ.) UÜUIUC

■են էըջ°ըէ^1 զԸաղՒ Լ գԷպՒ Լռւս Ւն Բո Ը գու՜թ եան ծրագրովդ զո ր
իրականացնել կը յուսան մօտ իկ ապագայէն։ Նիլ Եո րքէ> մէ$_ կազ
մուած է նոյնիսկ մասնաւոր ընկերութիւն մը — ^13X01611 PlaՈՇ- 
էՅՈԱՈՌ — ո Ը այժմէն կ* արձանագրէ ճամբորդներ այս նպատակով։ 
■Արձանագրուողներն ա լ ? որոնց թիւր տասնեակ հազա րնե րու կը 
հասն է ? ԼոլՐջՒ աո-ած են ձևռնարկը և կ'ուզեն չզրկուիլ անհու
նին մէջ նման երազային թռ ի չ ,ք մը կատա ր ե լու և լուս ին ը' լուս-
՜ն ին վրա յ իսկ տեսնելու հաճո յրէն։ կան շատեր ,
■զեն ճամ բո ր գև լ» • • տռեւտ բ ւոկսւն նպատակներովդ- 
ուագիւտ մորթերդ անշուշտ եթէ կանդ զԸազ[էէ կծա նքՒ ապահո֊

— հաւա
որոնր կ*ու֊ 

քել հազ-

յգրր, ւթեւ 'Pi ևլն ■> թերեւս ուրիշներ ալ կը խորհին լուսն ին
Վրա յ անցնել իրենց մ եզր ա • • » լուս ին ը ։

Հարցին լր ջո ւ թ իւնը դ սակայնդ կը կա յան այ ֆրանսացի
գիտնական Ալերսանտր Անանոֆի հաշիւներուն մէջդ որոնց հա
մաձայնդ ճամ բո րգութ իւն ը կաբելի պիտի ըլլտյ զթփ հանել 3
ժամ 27 վայրկեան 37 ևրկվայրկեանէն (376*000 tgl1 է"*? է P ը)։ Մ ինչ- 
գեռ Hayden Planétarium կը Հաշուէ այգ տեւողութ իլն ը 9 ժամ 30 
վայրկեանով։ Փրոֆ» Անանոֆի հաշուովդ ուրեմն դ հր թիռ-աստ- 
գանաւը պիտի սուրայ անհուն էն մէջ երկվայրկեանթ 60 քիլոմեթր 
արագութեամբ...

Աստղանաւր, հանգրուան առ հանգրուան պէտ է ունենա յ 
‘հետեւեալ զա րգա գող արագութ էլն ը- —

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԻԼ
քԵրկ(ւԷ*ն քյեո_աւ>ոքւոսԹփսե (Լաւք 

0 քլմ •
100 քլմ• 

10*000 քլմ • 
300-000 քլմ. 
190-000 քլմ .

0 երկվ. 
7վ. 28 երկվ.

22վ- 50 երկվ. 

1Ժ.15^-18 երկվ.
lrf-44^-20 երկվ.

ՋԵՐՄՈՒԹԵԱՆ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈԻԼ 
ԵրկրԷՆ ^ևրււսհորոհԹփսս (Լաւք 

200-000 քլմ. 1</-47-/- 2 երկվ.
2մ. Յվ- 4 երկվ. 

2Ժ-22Հ-44 
3<A-27-/-37 երկվ.

250-000 քլմ. 
300-000 քլմ- 
376-000. քլմ.
Մամ անում'

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ

0 ա ր ագութեւ

Գիտէիր սակայն դ թէ ջերմութեան կամ ցուրտի ի*եչ աս
տիճաններ կան երկնային խաւերու մէջդ մ ինչեւ 500 վւիլոմէթր 
բա րձր ու թե ան վբայ։ Անշուշտ չէր գիտեր։ իմացէր ուրեմն և 
գա ր մ ա ցէր»---

30 ,/?/</*• բարձրութեան վրայ —50 աստիճան։ 40—60 քլմ• ի 
վրայ' + 75 աստիճան։ 80 * է էԼըաՀ— 70 աստիճան։ 80—120
քլմ» ի վրայ' 120 տստ իճան ։ 120—500 քէմ* ի լէըաՀ + 500—1000 
■աստիճան ։ 500 քլմ.էն վերը Ա ստուած գիտէ»»» ^աստիճանները 
*սանթիկրատ են}։
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ՏԱՆՏԻԿԻՆՆԵՐՈՒՆ ՕԳՏԱԿԱՐ

ԱՌՏՆԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
ԿԱԹԸ ԵՌԱՑՆԵԼԷ ԱՌԱՋ*— ((.^աթը նոբէն տակը առեր էղ ? 

— Կ.Ը բացագանչեն երբեմն տ ան տ իկ ինն ե ր ը ՝ երբ կը տեսնեն՝ 
■թ է կա թ ը ոչ միայն ամանին տակը փակած է ՝ այլև. առած է 
անախորժ հոտ մը։ Արգ՝ որպէսզի այս բանը տեղի չունևնայ՝ 
կաթը եռալիք ամանին մէջ պա ր պե լէ առաջ՝ կտոր մը շա քա ր 
պէտք է դնել ամանին մէջը։ Այն ատեն կաբելի է եռացնել ա- 
պա հ ո վո ւ թ և ա մբ ։

ԼԵՄՈՆԻՆ ՀԻՒԹԸ ԻՆՉՊԷ՚Ս ՀԱՄԵԼ* — Լեմոնին հիւթը
մինչև, ին ր ջին կա թՒւԸ կ ա ր են ա լ քամելու համար՝ զայն սեղմե՛
լէ առաջ թաթխեցէք քան ի մը վա յ ր կեան շատ տաք ջուր ի մէջ։ 
Իսկ եթէ կ*ուզէք լեմոնի հիւթէն քանի մը կաթիլ միայն գոր
ծածել՝ առանց զայն կիսելու՝ ծայրը սրցուած լուցկիով մը 
Հփայտին կողմէն} ծակեցէք լեմոնը՝ լուցկին քաշելէ վև ր ջ սեղ
մեցէք զայն' հանե լու համար քանի կա թ ի լ որ կ9 ուզէ ք և ապա 
խցեցէք ծակը լուցկիին ծայրովը։

ԿԱՇԻՆ ԾԱԿԵԼՈՒ ՁԵԻ*֊- Եթէ ձեր ձեռքի կաշիէ պա
յուսակը քակուած է և կ՚ուզէք կաբել՝ առէք կարճ և հաստկէկ 
ասեղ մը և. ամէն անդամ՝ կաշին ծա կելէ առաջ՝ ծայրը խոթե
ցեք սովորական օճառի մը մէջ՝ որպէսզի դիւրութեամբ մտնէ 
կաշիին մէջ։

ԳՒնՒՒ ԲԱՑՈՒԱԾ ՇԻՇԸ'— Լաւ. գինիի բացուած և գի- 
ն ին ամբողջութեամբ չխմուած չֆ^ի մը պարունակութիւնը 
քանի մը օր պահելու համար՝ խցանին տակը խոթևցէք կարճ 
կտրուած լուցկի մը։ Ապա վառեցէք և անմիջապէս խցեցէք շի
շը։ Այսպէսով կրնաք դինին պահպանել իր ամբողջ համով ու 
հոտով ։

ԵՐԲ ԺԱՆԳՈՏԱԾ Լ ՊՏՈՒՏԱԿԸ*— Երբ կ՚ուղէք' գէշ կեր
պով ժանգոտած պտուտակ մը հանել՝ կրակին մէջ կարմրցուցէք 
երկաթէ կտոր մը և մէկ—ևրկու վայրկեան ատով տաքցուցէք 
պտուտակին գլուխ ը։ Ջե րմութ իւն ը կը թուլցնէ մետաղը և պը- 
սաւտակը կը հանուի դիւրութեամբ։

ՀՈՐՍԱԺԸ ԼՈՒԱԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿ*- Եթէ կ՛ուզեք որ ձեր
գործածած քրեփ Ցթ շին£ քորԱԱւԺ/> նորի տեսքը առնէ՝ կը լուաք 
զայն նախ օճառոտ և ապա աղի ջոլրով՝ յետոյ մաքուր ջոլրով 
յաւ մը ցօղուելէ վև ր ջ կը թաթխէք զայն ալքոնիաք/ւ*/ պատ րաս- 
տուած ջուրի մէջ և կը պահէք այդպէս քառորդ ժամ (կէս էիտր 
չուրին' 15 կրամ ամ ոն խս£) / Ի վևրջոյ կը քամէք և կը չորցնէք։

ԵԳՈՒՆԳՆԵՐՈՒ ԿԱՐՄԻՐԸ* — Շատ մը կիներ կը գանգատին՝
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թէ ա մեն ա լ աւ տհսակ1յ եղունգի ներկ գործածելով հանդերձ, 
ներկը ՛չի դիմանար և ր կա ր ժամանակ։ Արդ֊ որպէսզէ գանգա
տն լու առիթը չունեն ա ք ? ներկը քսելէ առաջ, խնամքով և օ՛
ճառոտ տաք ջոլրով լուացէք ձեր ձեռքերը։ (Հետոյ, փափուկ 
լաթով կտմ կա շի ո վ մը քան ի մը վայրկեան փայլեցուցէք եղունգ
ները, վրան քսեցէք անգոյն իլղի Ըստ բարակ խաւ մը, ո բ պէ ս- 
ղի չչորնան և ներկն ալ լաւ մը փակի անոնց վբայ։ Այնուհե
տև. քսեցէք ներկը, յւսջո րգական երկու խաւերով և վրձինը 
շարժելով միշտ եղունգի տակէն դէպ ի վեր։ ԶըԼէայ ո Բ ԳՊՒժՀ 
ներկուած եղունգներուն , մինչև որ ներկը լաւ մը չչորնայ։

ՍՊՈՒՆԳԸ ԻՆՁ ՊԷ՛Ս ԳՈՐԾԱԾԵԼ-- Բնական թէ արուես
տական սպունգները, տեղին համաձայն , մեծապէս կը ղիւ-րացը- 
ն են տանտիկիններուն աշխատանքը։ Աիայն թէ պէտք է գիտ

նալ դան ոն ք գո րծածե լու և չփճացնելու եղանակը։ Եթ Լ կ* ոլէ1_էԺՀ 
որ սպունգը առաւելագոյն գոհս։ ցում ը պա ր գեւէ ձեզի , ընտրեցէք 
այնպիսի տեսակ մը, որ շատ կակուղ ՀըէէէԱյ։ Երբեք պէաք չէ 
թաթխել զայն շատ տաք ջուր ի մէջ։ Գործածելէ վերջ լուա
ցէք մա քու ր ջուրով և քամելու համար ուժով մը սեղմեցէք, 
առանց սակայն ոլորելու։ Եթէ սպունգը իւղոտած է, մէկ լիտր 
տաք ջուր ի մէջ հա լեցուցէք դգալ մը լուացքի փ ո շ ի , կամ եր
կու դգալ լուս։ ց քի ՍՈՑԱ! և թաթխեցէք ս պունգը այս լուծ ո յ— 
թին մէջ քանի մը վայրկեան, հոգ տանելով որ ջո ւ ր ը առա
տօրէն մտնէ ծակտիքներէն ներս։ Ասոր համար ետեւէ ետ և պէտ# 
է սեղմել, հանել ու ն ո ր էն ջու րի ՚քէջ թ աթխել սպունգը, 
մինչև որ բո լո ր ովին մա քր ու ի և իլղը թափի։ Ւ վերջոյ 2-3 ան
գամ լուացէ ք պարդ ջուր ի մէջ և քամե ցէ ք։ Այսպէսով, սպուն
գը միշտ նոր պիտի մնայ։

ԹԱՇԿԻՆԱԿՆԵՐ ՈՒ (ԳԱՆԳԸ* — Երբ տիկինը նշմարէ որ ա- 
մուս ին ին թաշկինակին վրայ ժանգի բիծեր կան — Ւ^չ "Բ յա՝^՛ 
ճախ կը պատահի, մասնաւորաբար երբ պարոնը հարբուխէ 
բռնուած կ* ըլլայ   թոԳ չմտածէ երկար-բարակ։ Պէաք է թելա
դրէ ամուսնոյն, որ գրպանին բւսնա լիները քրոմե ըե ե Լ տայ ե-. 
ապա գնէ բանա լին ե ր ու յատուկ կաշիէ փոքրիկ քսակ մը։

ԵԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱԾԵԼԻՆԵՐԸ-— Այս գՒտ1րւՒ՝ԲԸ պարոննե-
բուն համար միայն, քանի որ կիեերը մօրուք ածիլելու հետ
գործ չուն ին ։   Մաքրեցէք ձեր ելեկտրական ածելին ամէն օր յ.
փչելով գէխոէ-ն երկու կողմեր էն , բանած պահուն ։ (Հետոյ, բա- 
նիլը կենալէ •Լեր1, մասնաւոր փոքր իկ խոզանակով մաքրևցէք
գլխուն երկու կողմերն ալ։ Ո լ մի մոռնաք»_ Ամէն վեց ամիսը
անգամ մը, ածելիին միշտ երկու կողմէն և գործիքը բանած 
պահուն , թաթխեցէք 90 աստիճան վառելիք ։ս(»րոէ[է կամ Օ Տլ1
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քոլոնեը/ր մէջ, քանէ մը եբկվայբկեան միայն։ Ե*~ դուրս հանե- 
9էք ածելին ուղղահայևա ց դի ր քով՝ այսինքն գլուխը վար։ Էւ 
յետոյ՝ առան ց Ղ^Ի^իքը դարձնելու՝ չոր ցուցէ ք թաշկինակով 
մը։ Երբ երկու կողմերն ալ լաւ մը չորցած են ? գաբձուցէք ա- 
ծելին և մատին ծայրով դլխու ամէն մէկ կողմին մէջ դրէք 
վազելինի — և միա' յն վազելինդ — թեթև կա թիլ մը։ Այս դործո- 
ղութենէն վերջ՝ ձեր ելեկտրական ածելին ն ո ր էն պատրաստ է' 
ձեզի լաւագոյնս ծ առա յե լու համար։ Իսկ եթէ պատահի որ խան
գարուի և չբանի՝ չըլլայ որ քակելու ելլէք։ Գիմեցէք ուղղակի 
մասնագէտ ար հեստաւոր ին ։

ԵՐՐ ԽԻՑԸ ՄԵԾ ԵԱՄ ՓՈՅՐ է*— Երբ
բերանը գողելու համար շատ մեծ է՝ երբեք մի տւսչէք' յարմււր- 
ց ըն ե լո ւ համար ՝ որովհետև այն ատեն լիլը ծ բրեք լաւ պիտի 
չգոցուի՝ այլ ուղղահայեաց ՝ այսինքն վե ր էն լվար նեղ ճեղք մը 
դո յա ց նե լով հանեցէք բարակ շերտ մը։ Երնաք նաև թաթխել 
եռացած ջուր ի մէջ քանի մը րոպէ* այսպէսով պիտի կակուղ- 
նայ և դիւրութեամբ մտնէ շիշին մէջ։ իսկ երբ խիցը շատ փո- 
քըբ կոլ֊գս>յ ծ- ամրօրէն չի գոցեր լիլին բերանը՝ վս ր ի կող- 
մէն և ճիշդ մէջտեղէն գոյա ցուցէք փոքր ծակ մը՝ որուն մէջ 
մտցուցէք լուցկի մը։ Այսպէսով խիցը պիտի ընգլայնի։

ՀԻՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ-— Մի փճացնէք կամ նետէք աղ
տոտած կամ գոյնը նետած լուս ան կա ր մը։ Փորձեցէք անոր տալ 
քիջ մր յոտակութ իւն։ Առէք բամպակի կտոր մը՝ թաթխեցէք 
զայն ճերմակ ալքոլի մէջ և ատով՝ շատ թեթև կերպով մաքրև- 
ցէք լուսանկա ր ը։

ՋԵՌԲԵՐԸ ՄԱ՚ԲՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ-- Երբ ձեր ձեռքերը աղ
տոտած են պտուղ կամ բանջարեղէն կեղուելով՝ ծրբևք մի լուաք 
զանոնք օճառով՝ ա յ լ թրջուած բամպակի վրայ կա թ եցուցէ ք 
քանի մը կա թ ի լ ԼԱ1ւ|ւ9 ՖոսՖորիք և ատով լփեցէք ձեր մատնե ր ը։ 
Ատկէ վծրջը լուացէք զանոնք տաք ջուրով։

ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐ ՈՒ ՍԱՌԸ ԵՒ ՄԱՅՐՈՒԹԻՒՆԸ - - Անհրա
ժեշտ է պարբերաբար հալեցնել և մաքրել սառնարաններ ու մէջ 
գոյացած սառը։ Սառնարանին մէջ որքան քիչ տլՍք օգ մտնէ՝ 
այնքան քիչ խաւ կը կապէ սառը։ Անոր մէջ շրջան ընող օդը՝ 
հոն գտնուող ուտելիքներէն կը ծծէ անոնց խոնաւութեան մէկ 
մասը՝ այս պատճառով ալ պէտք է խցել բոլոր հեղուկները և 
ծածկել ջրոտ ուտելիքները՝ միսը՝ ձկնեղէնը՝ եւլն*։ Մնաց որ 
ամէն անգամ երբ սառնարանին դռնակը բա ցու ի ՝ ներս մտնող 
տաք օդը կ' աւելցն է ջրալոգի ին պա ր ունակութ իւն ը դարանին 
մէջ աստիճանաբար և մինշև. յագենա լը, որմէ վերջ, այս շոգին 
կը խտանա յ և կը վե րաեուի կաթ ի լներ ու.։ Այս կաթիլները կը 
սառին, անցնելով զէրօ աստիճան ցու.րտ մակեր եսներ ու. վրայէնւ
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Աառը չատ կը թանձրանայ ? եթէ հարկ եղած նախզգուշութիւն- 
ները ձեռք չառնուին, մանաւանդ հրբ օրէԸ տւսք է խոնաւ։ 
Ա առն ա ր անն ե բ ո ւն սառ կապե լը րն ական բան մ ըն է։ Ասիկա նախ 
կը հաստատէ ? թէ լաւ կը գործէ մեքենան։ Յետոյ սառը անհրա
ժեշտ է փոշիները չէզոքացնելու և հոտերու ծաւալումը պակսե- 
ց ընելու համար։ (Հայց երբ սառին հաստութիւնը կը հասնի 8*9 
մՒւՒմ^թ[՚Ւ, ս,յն ատեն պէտք է հալեցնել և. մաքրել, որովհետև, 
այլապէս կը խանգարէ ցուրտին ծաւալումը սառնարանին մէջ։

ՆԻԸՈ ԹԻՆԷՆ ԳԵՂՆԱԾ ՄԱՏՆԵՐ •— Ծխափող չգործածող֊
ներուն մատները ընգհան րապէս կը գեղն ին ու կը պաբզևն ան
հաճոյ տեսք մը։ Գեզնու թիԼնը մա քրև լո լ համար պէտք է լուալ 
գաղ^ Ժ*ավել/ր ջուրով և ապա հոտը անցընելու համար ալ լուալ 
մա քու ր նա րն ջածաղիկի ջուր ով։

Ս ԱՆՏՈՒԻՉԻ ՀԱՑԵՐԸ*— Եթէ սանտուիչ պատրաստելու 
համար հացի շերտերը լաւ չեն կտրուիր, կարճ ժամանակ մը 
հացը գրէք սառնարանին մէջ։ Երբ պաղի , կրնաք դիւրութեամբ 
և ձեր ուզած ձեւով ու մեծութեամբ կտրել։

ԳԵՂԵՑԻԿ ՏԵՌԸ ԵՐ •֊֊ Չ^ր ձևռքե րուն գեղեցկութ իւն տա
լու համար ? երկարօրէն շփացէք զանոնք սուրճի մրուրովդ ապա 
լուացէք գաղջ ջուրով։ Այս ձեւով փափուկ և սպիտակ պիտի 
մնան անոնք!

ԽԻՑԸ ՀԱՆԵԼՈՒ ՏԵՒ*— Եթէ, հակառակ ձեր բոլոր ճի
գերուն, գո ց շիշի մը խ ի ց ը կը գիմագրէ խցահանին և գուբս 
կելլեր, բանեցէք շիշին ՂՒԳԸ &ծր ձախ ձեռքով և աջով տուէք 
մուրճի հարուած մը խցահանի գլխուն։ Այն ատեն պիտի կըլւ֊ 
նաք խիցը հանել առանց դժուարութեան։

ԱՐԱՏՆԵՐԸ ԻՆԶՊԷ'II ՄԱԲՐԵԼ-- Ձայնապնակներու վրա].-
Երբ Լէլ-Ղ.Ւ է՚ոմ մածուցիկ շաքարի արատներ մնացած են ձայնա
պնակներու վրայ, թեթեւօ ր էն օճառոտ պաղ ջո ւ ր ի մէջ թաթ
խեցէք շատ կակուղ սպունգ մը կամ բամպակի կտոր մը և ատով 
լուա ցէք զանոնք զգուշութեամբ։ (Հետոյ, կ ի ր է զերծ ջուրով 
թրջ ուած կակուղ վրձին մը քսելէ վե ր ջ , չորցուցէք մետաքսէ 
փափուկ լաթով մը։ Երբեք չգործածել տաք կամ գաղջ ^ՈԼր ծւ 
կարծր լա թի կտ ո ր ։

ՍՈՒՐՃԻ ՀԻՆ ԱՐԱՏՆԵՐ-— Կլիսերին^ և ամոնիաք^ /»«.֊
ծոյթով թրեցէք տրտտ կապած տեղը և ձգևցէք այդպէս քանի 
մը ժամ։ Ապա լուացէք՛ նախ մէջը (հավել խառնուած ջուրով և 
ի վերջոյ' մաքուր ջուրով։

ԻՒՂԱՆԵՐԿԻ ԱՐԱՏ ՆԱՑԼԸՆ ՇԱՊԻԿԻ ՎՐԱՅ*- Կարելի է
հանել պէնզինով կամ {չՌրախառն լուծոյթով։ Եթէ արատը շա
տոնց գոյացած է, պէտք է նախ կակուղցնել՛ կարագի թեթեւ 
խաւ մը քսելով անոր վրայ և ձգել այգպէս քանի մը ժամ։ Ատ
կէ վծրջը լուալ և կորցնել։
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ՕԳՏԱԿԱՐ ԳԻՏԵԼԻ֊Բ' ԱԿՆՈՑ ԷՐՈԱՐՈԻՆ ԱՕ.Ր
Ակնոց կրողները ձմրան եղա

նակին շատ կը նեղուին, երթ 
դուրսեն գալով կը մտնեն տաք 
տեղ մը— սենեակ, օթոպիւս, մեթ- 
րօ, եւայլն: Իրենց ակնոցները կը 
կապեն անմիջապես թանձր գո
լորշի մը, որ անկարելի կը դար- 
ձընե տեսողութիւնր: Ալս խանգա
րումը կանխելու նամար, դիտե
ցեք թե ինչ կ՚ընե կինը նկարին 
մեջ: Առած ե լաթի կակուղ կտոր
մը, զոր, սովորական չոր օճառին վրայ քսելե վերջ, ատով կը շփե 
ակնոցի ապակիներուն երկու կողմերը: Լսելու ալս գործողութենեն 
ետքը պիտի առնե ան կակուղ եւ մաքուր լաթի կտոր մըն ալ եւ ատով 
պիտի մաքրե ու փալլեցնե ապակիները: Դուք ալ նոյնը ըրեք, եթե 
ակնոց կը գործածեք: Եւ եթե կ՛ուզեք նամոզուիլ արդիւնքին մասին,, 
փորձը ըրեք միայն մեկ ապակիին վրայ եւ ապա ձեր շունչի գոլոր
շին փչեցեք երկու ապակիներուն ալ վրայ Պիտի տեսնեք, որ գոլոր
շին կը ծածկե միայն այն ապակին, զոր օճառով չեք շփած: Նոյն, 
եղանակը, միեւնոյն արդիւնքով կրնաք կիրարկել նաեւ ինքնաշարժե
րու ապակիներուն ներսի կողմերուն վրալ:

ԳԻՏԷԻՆ Թէ...
• Ֆրանսայի ՛Լոմ նահանգ-ին մէջ֊ կան երկու. զ.իւրլեր, իրարմ՛է մէկ .րի-֊ 

լոմէիՒր հեււաւորոլիՒեան վ_ր։ոյ.— Մէկուն անունն է Երուսաւլէմ, միւսինր 
Սոսկուա• •.

• Խ որհրդ֊ային Մ ի ու.թ հր ան ւՐէԼ շատ լայն սպարւոււՐ ունին Ժիւլ Վերւնխ 

վէպերը: Մին չեւ հիւՐա լոյս տեսած էրն 236 հրատա բակութ իւններ, 6 ւՐիլիոն 
օրինակներով’.

• Աշփւարհահււչակ երաժ՜շտագ.էտ Ս ոցարտ ւՐ կրտուած՜ է Եոհաննէս (Յով-~ 

հանն է ս) Խ րիսոս թուՐ ոս (Ոս կե րե ր ա ն) Վոլֆկանկ Կոթլիպ (այսինքն Թէոֆիլ,. 

Աստուած՛ասէր) անուններով, որոնց վրայ ենալքը աւե լցուցաե է նաեւ ԱւՐա֊ 

տէուս անունը, որ փոքր տարիքի ւՐէչ Րերւած՜ իր եղյւօրը անունն էր: Ս’ո ց արտն, 

ալ վրան աւե՜լցնէրլովէ ւՐեծ՜անուն երաժ՜շտագ֊Էտը ունեցան՜ կ’ըլլայ վեց անուն

ներ^ որոնց երեքով ւՐիայն — Վոլֆկանկ ԱւՐատէուո Մոցարտ — պատւՐութեան 

մ՝ է չ ւլրաւեց ան իր փարւքի տերլր:
• Ֆրանս այի Հանրապետութիւնը իւորհրգ.անշ_ողչ անուն ւՐ ըն է «.Մ արիա

նար: Երկրորդ. Եայսբութեան օրով, «յետամտականները» այսպէս կը կոչէին- 

Հանրապետութ իւնը, ակնարկելով ((Լա Մ արիան» կոչուուլ այն ւրարլտն ի կազ-֊. 

ւՐակերպութեան, որուն նպատակն էր տապալել Կայսրութիւնը եւ վերահաս

տատել Հանրապետութ՜իւնը: ((Մարիան» կը կոչուէր նաեւ թնդանօթ ւՐը, որ 

1789ին կրակ բացած՜ էր Պ աս թի յ լի վրայ: Այսպէս կը բացատրուի այժ՜ւՐու ((Մ ա- 

րիան» յոր^որջմ՝ան ստուէրաբանութիւնը:
• ԱրեւէՐտեան ԳերւՐանիոյ ւՐէչ կիները այրեր էն երեք ւՐիլիոն հոգփովԼ 

աւելի են:
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«ամէնուն տարեգիրքը» ււււււււհ1հւււււ1հւււււ1հ1^ւ^ււււււււ1հ1ււււււհ1հ1հւււււււէււււււււււււււււււ 

ԿԱՌԱԽՈՒՄԲ' ԱՌԱՆՑ ԱԵ^ԵՆԱՊԱՐԻ
Անցեալ Ապրիլի 13^', 14^' և 15/'^, Ֆրանսայի մէջ փոր֊ 

ձուե ցաւ աննախընթաց նորութիւն մ ը»— լՀամ բայ հանուն ցաւ 
վայրաշարժ մեքենայէն 1ւ չո ր ս վակոններէ բաղկացած կառա֊ 
խումբ մ ըդ որ վա ր իչ-մ ե քեն ա վա ր չունէր և. որ սակայն սուրաց 
մամ ական 120 քիէոմէթր արագութեամբ^ Փարիղ—Լը Մ 1Ան եր֊ 
կաթ ուղի ին վբայ։ Փորձը պսակուեցաւ մեծ յաջողութեամբ և 
Ց. քՅ. 9-003 անունով ծանօթ այն վայրաշարժին կողմէդ որ այս 
նոր փորձէն երկու շաբաթ առա ջ, Մարտ 29^', շահած էր հա֊ 
մաշխաբհային ա րագութ եան մ ր ցան ի շը ժամ ական 330 քի[ոմէթր։ 
ՀՖրանսայի մէջ կառախումբերու արտօնեալ առաւե լագո յն արա֊ 
գութ իւն ը ժամ ական 140 քիլոմէթր է։)

Կառախումբին մէջ տեղ գրաւած էին շատ մը մասնագէտ֊ 
գիտողներ։ Վյսկոններէն մէկը սա բ քաւո րուած էր մ եքենագի֊ 
տական անհրաժեշտ կազմածներովդ որոնցմէ անցնող րատ իօ֊ 
ալիքներով ուղղութ իւն և ա ր աղութ իւն կը ստանար վայրա֊ 
շարժը։ Զուգահեռական երկաթուղիի մը վրայէնդ միեւնոյն ա֊ 
րագութեամբ կը սուրար նաև օթուքոթր|ւս մը , ուր նստած մաս֊ 
նագէտներըդ անթելով հրահանգներ կը ղրկէին վայրաշարժը 
Փ՚սրիզէն ղեկավարող կայանին , անհրաժեշտ ու ղղու թ իւնն ե ր ը 
տալու համար սուրացող մեքենային։

ԾԱՂԿԵՓՈՒՆՋ ՂՐԿԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅԻՆ ...
*Նրբութիւննևր կան ? զորս նկատի պէտք է ունենալ նոյն֊ 

իսկ ազգական ի մ ը կամ ազգականուհիի մը և կամ բարեկամի 
մը կամ բարեկամուհիի մը ծաղկեփունջ ղրկելու պարագային։ 
Զ*սյն ստացողը երբեք պէտք չէ կրէ ույն տ պաւ ո ր ո ւթ իւն ը ? թէ 
ծ՛աղիկները ղրկուած են պարտաւորութեան մը բե ը մ ամբ մ ի ա յն ։ 
Այս պատճառով երբեք ծաղկեփունջ մի ղրկէք* 2.ոլկայի ^էջ երկ֊ 
վեցեակով վաճառմ ան հաւք բան քովդ — մէկ կամ երկու և կամ 
երեք երկվեցեակ։ Այլ ղրկեցէք, օրինակի համարդ տասնըչորս 
կակաչ՝ տասն եւ ինը վարգ կամ քսաներեք մեխակդ ևլն»։

ՕԱՆ ՓԱԻԼՕ ՒՆՋՊԷՍ ՈՐ է
Պր՚սզիւիոյ Ա ան Փտւլօ քաղաքը կը մրցի գաշնակցային 

մայրաքաղաք Աիօ տը էքանէյրոյի հետդ բնակչութեան յաւելման 

տեսակէտով։ Այսօր Ա ան Փ*ուլօ ունի 2*600*000 ր^,ակի^_ ե- ամէն 
տարի կ' աւև լնայ 140*000 հոգիով։ Շէնքևրըդ որոնց մեծ մասը 
երկնաքեր են դ կը բուսն ին սունկև րու պէս։ Ա ան Փ**։ւլօ նահանգի 
40*000 ճարտարարուեստական հիմնարկութեանց մէջ կը ծառա֊ 
յեն 700*000 աշխատաւո րնե ր ։ Ա ան Փաւլո յ ի օգակայանը Կը հաս֊ 
Ն ին և հոնկէ կ՚ելլեն տարեկան աւելի ,րան 80-000 օդանաւերէ
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ժ. ՄԱՍ

Ծ Ւ Ծ Ա Ղ Ը ԵՐԿՐԷ ԵՐԿԻՐ

ԵՐԳԻԾԱԿԱՆ ԲԱԶՄԱՏԵՍԱԿ ՆՒհՔԵՐ

I Ւ Ն է Ն ՈՒ ՆՈՐԷՆ

ՍՐԱՄՏՈհԹ-ՒՏՆՆԵՐ եհ ՄԱՆՐԱՎ.ԷՊԵՐ

ՔԱՂ ԱՔ Սէ ԿԱՆ bb ԱՅԼ ԸՆՏԵՐ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐՆԵՐ

Z Ռ a U Կ Ա b Ո Ր Ծ U Ղ Ր Ա Ն Կ U Ր Ւ a Ն Ե Ր է

ՋՈՒԱՐՔ ՄՏՔԵՐ, ՍՐԱՄԷՏ ՍԱ1ՄԱՆՈԵՄՆԵՐ

ԵհԱՅԼՆ, Ե b Ա 3 Լ Ն

29
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ՄՈՌՑՈՒԱԾ՛ ԷՋԵՐ

ՔԱ1ԱՆԱՅ ՄԸ ՈՐ ՋԻ ԿՇՏԱՆԱՐ

Դրեց ՅԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆ

Անման երգիծաբանին նրատարակած «Թատրոնյփն 135րգ թիլէն (1875) 
կ՛արտատպենք այս նիւթբ: Անփոփոխ պանած ենք յեղուն ել խմբագրութեան 
ձեւթ:

քահանաները ժամանակալ շատ կ' ուտէ ին կ՚ըսեն. այն֊ 
չափ շատ կ՚ոստեն եղեր, որ մէկը փորին ամէն կողմը ցորենա֊ 
բարձ ն լոսերուն ամբարին պէս լեցնելով կշտանալու ըլլար ն է՝ 
այսօր ՛քահանայի չափ կե ր ա յ կ՚ըսէ եղեր։

Այս աւանդութ եան մինչև որ աստ իճան ճշգրիտ Ըլլալը 
չենք գիտեր _ թող որ գիտնալու ալ եթէ Ըլլայինք, բան մը ըսե֊ 
լու իրաւունք չունէ ին ք ։ է^ս,յց սւս որ գարուս
նաները շատ չեն ուտեր. մէջև րն ին կան անանկներ, որ աշ֊ 
խա րհականն և ր էն քիէ կ’ ուտեն ։

Բայց ինչովս խօսքերն իս երկնցնենք. ամէն մարգ իր 
փորը գոհս։ ցն ե լու չափ ուտելու պա րտաւո ր է, ասոր մէջ ծաղ֊ 
րելու ի®նչ կայ։

Ասոր մէջ ե աղբել։։ լ բան չկա յ, սակայն մեր պատմե լի֊ 
քին մէջ կայ։ Աւսրգս երբ գործի մը համար տեղ մը կ’ե ր թ ա յ և
անվայել կե րպով զկերակուր ը 
բերէք՛» կ՚ըսէ նէ՝ կարծեմ քիչ 
մը ծաղրելի է, նամանաւանգ 
երբ որ մէկը իւր փորը ուրիշի 
սեղանին առ.ջեւ գոհ ընելու 
կ՚ելնէ !ւ տասը մարդու ուտե- 
էէէթե ուտէ ն է' կարծեմ աւելէ 
ծաղրելի կ՚ըլլայ,

Պ ատ մեն ,ը ։
'թահանաներէն մէկը է/Ո բ 

Կիր ակ է էն էլ ր ծ ո ւ էյ ե ր էն մէ- 
կուն ը ստ սովորութեան տնօբհ- 
նէքէ կ՚երթայ և ըստ սովորու
թեան կերակուր կ1 ուզէ»

֊ ԱԳ^Ւկս^ ^ւսյտէ նայէնք
կե ր ակոլ ր ը բե բ ? վյան է մը պա
տառ. բան ուտեմ երթամք զէր է 
գործ ուն էմ է

Ա՚ւՀՒԿԸ կերակուրը կը 
պատրաստէդ քահանան կը պատ-

Աււանց ւՐեկնութեան

(Գերմանական ծաղրանկար)
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րաստուի ? էԱրԼ^.Ւ^Բ. սեղան ը կը դնէ ? երեր կտոր ք^ւլպւսսթը կը 
բերէ, րահանան րիւլպասթըին վրայ կը յարձակի քաջութեամբ 
և մէկ վայրկեանի մէջ յաղթանակը կը տանի»»» ՒլԲ փորը։

— Աս շատ ջպիտի ուտեմք սանկ քիջ մը ջէօւիլէնմիշ ըլ

լամ տէ երթամ։
_ Աայտանօս տօլմասըէն հրամմեցէք^ Տէրպապա։
— Հոգ մ'ըեէյ*) Աստուած տուներնիդ շէն պահեսցէ հոս

իմ տունիս պէս եմ? էսղ^_թէ_ս •Հէն Բ ^ա3 աաՀւս բեր * սա գի

նին ալ լեցուր*••
Ըսելու ջի ւքնար^ մայտանօս տօլմասըն քիւլպասթըին 

այցելութեան կ՚երթայ։
_ Աղջիկս, »բՒ^. Բ ^'Ա3 տահա բե ր ? կ9ուզևս նէ սա գի

նին ալ լեցո՛ւր ւ հայտէ աղջիկս։
—վՀէպապէն հրա մմեցէք, Տէր^^յր, կ՚ազաչեմ^ չէքինմիշ

— Ես կը պատկան իմ' նե՛ր ում* 
իւնդ-րողնե՜րու ձրդ֊ գ.ունղ-ին.».

— Եսկ ե՜մ սխա լնե՜րը խոստո~ 
վանողնե՜րու 13 բդ. կիսարաժ՜նին»..

(Ֆրանսական ծաղրանկար)

մ'ըլլաք,
- Տէ՜ր ողորմևա , ատ ի^եջ իսօսք է»** աղ^_Ւկս, սալա֊ 

թան քիջ ես շիներ։ Աեղաւորս սալաթան շատ կը սիրևմ*** 
Աևծկակ թապախ մը սալաթա տահա բերէք*** Աղ$_Ւկս ւ Բ գալե

իքէն քիչ մ'ս՚լ հա9 բերէիք՛
— Հրամմեցէք Տէր^այր^ ^էյեԲ թւսւ1ասիէն ալ առէք։
— Շնորհակալ եմ ։ Աղջիկս սա գինին ալ լեցնէիր պա

րէ։ 'Բիչ էք*ալ ^>աց բերէիր ։ Ձ֊եր բարեպաշտութիւնն այս առտու 
եկեղեցի գնա*ց։ Աղջիկս , կերակուր բերէիր քիչ մը։

— ՀրամմևցԼք, Տէրպապա, 
մաքարինա է։

— Մաքարինա յէն բևր, 
կ*ախորժիմ, կարծես քի ուտելն 
ալ դիւրին է տէ մարգուս շատ 
ուտելը կուգա յ ։

— Մ արարին ան քիչ եկաւ 
կարծեմ ։

— Ատ խօսքը մ*ընէր, կը 
ս ր գողիմ ։

— Եղի մէջ հաւկիթէն չէ^ք 
ախ ո րժ ի ր ։

— Ե1 ա խ ո րժ իմ ? կ* ուտ եմ ։
_լ Ա ուճուիյէն ալ կերէք։
_ կ՚ուտեմ կոր։

— Պանիր ալ առէք։

— կ*ուտեմ կոր եա ? ամէ

նէն ալ կե ր ա յ իշտէ, աղջիկս,
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քիչ մը բւսսթրմա բերէիր, հայտէ աղջիկս վւի^֊ մ* ա լ 
սուճու-խ ք վեց եօթը տիլիմ ալ հաց բեր ? չիմն ք ի մեղաւորս չէ*~

րէզը բԷհ կը սիրեմ։
֊— Ատ ի®նջ խօսք է, թող բերեն, Տէրպապա։

—՚ Ոդ.2. եղէք^ Աստուած անփորձ պահեսցէ, միում հա֊
զարապատիկ, բիւրապատիկ պարգևւեսցէ . * ♦ սա գինին լեցը֊ 
,նէի>Բ) յամենայն չարեաց ազատ պահեսցէ* *• բասթրման ալ ի՜նչ 
աղուոր է, կեանս երկարս պարգեւեսցէ * * * սուճուխն ալ պա֊ 
հարլը է կարծեմ, յերեւելի և յանև րևւոյթ թշնամե աց , ի-նջ ա֊ 
նուշ գինի է, ազատ պահեսցէ. . . էօրկիին գինին ըլլալու, է... 
Հայտէ աղջիկս ք ինձի վեց եօթը հատ հաւկիթ տահա եփէիր տէ 
երթամ, զէրէ ուշ մնացի**** Շուտ ըրէք*** Ա* ինչև որ եփի նէ, 
պարէ պարապ չնստիմ*** սըկէ սուճուխ բերէիր տղաս, խօլեք 
տղաս ։

— Հրամմեցէք, Տէրհայր։
— Հ[” ամմե ցէ ք , Տէրհայր, հաւկիթնե րը եփեցի։
— Ողջ ըլլ“»Հ՝"
Երկու ժամուան մէջ նաւը բոլոր բեււը կ*աո.նէ։
— Շն ո րհակա լ եմ, աղուոր մը չէօփլէնմի շ եղայ, հիմա

Մարգար աղային տունը պիտի երթամ, քանի մը պատաո. ալ 
հոն կ1 ուտեմ* * * է , Տէր ընդ֊ ^նզ^ Աստուած շատ տարիներու 
հաս ցնէ։

— Ուրիշ օր մը գարձեալ հրամմեցէք, Տէրպապա ։
_ Շատ աղէկ* * *

*
* *

— ի®նչ կ* ըսես, ըն թ ե ր ցող։
— ի**նչ ըսեմ, ք^ատրորն, 

եթէ իրաւ է, անվայել բան է։
Աո^ւտ կ՚ըսեմ ես։ իմ ա֊ 

նունս Օրագիր չէ * պատմածս 
այնքան ճշմարիտ է, որ յիշնալ 
քահանային բոլոր ծուխերն 
վկայ են։

Կը յուսանք' որ այս քա֊ 
հանան ուրիշ անգամ իւր անվա֊ 

յեւ վ արմունքովը ծուխերուն 
զզուանք չի պատճառե ր ե կը 

խրատէ իւր փոԸԸ^ որ ուրիշ֊ 
ներ ու տուներու ն մէջ քիչ մը 
համբե ր ող րչլայ։

3. ՊԱՐՈՆեԱՆ
Փորձա նվ> (լան...

(Անտիական ծաղրանկար)
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ԿԵԱ*1,'ք-Ը Ի*ե2ՊԷ1] ՈՐ է

ՅԱՂԱԳՍ ԱՆԿՈՒՏԻՈՒԹԵԱՆ
Գրեց ՌՈՒԲՒԿ

Տեսանք ցաւին մե՜ծը) փորձանքին ահաւո՜ր Ը) աղէտնե
րուն ամէնէ՛ն սարսափելին)— ան կուտ ի ութ իւն ր ♦ ♦ ♦ Աշխարհիս 
վրայ խնշ կ՛ուզես եղիր ? — անառակ ու աննկարագիր ? անպա
տիւ ու անխելք) կամ անթև, ու անս ր ունք — դրամի) բոլոր 
այս պակասութեանց ճարը կը գտնէ) անոնց բոլորն ալ կը պաբ- 
սո ըկէ ։ ք*այց1 անկուտի մի' ըլլւս ր 5 որովհետև ան կուտ ի ո ւթ և ան 
ո՚ջ խելօքութիւնն ու նկարագիր ը) ո' չ պատիւն ու խելքը, ռ՚չ 
ալ թեւը կամ սրունքը օգուտ մը կը բերեն։

Անկուտիին քալուածքը թոյլ է յ աղօտ ? գո յն ը

նետած) ձայնը մարած ու խռպոտ։ Եթէ խնդ֊ա յ ՒI1 խըն*֊
դուքին մէջ սերկեւիլի կամ վայրի տանձի թթուաշութիւնը կա յ 
անպատճառ։ [քուր կապած ծխնելոյզին պէււ սև է անկուտիին 
ներսիդին։ Ո չ *?էկ բտնէ հաճոյք կ՚առնէ) ոջ մէկ բան ուրա
խութիւն կը պատճառէ անոր։ Աո. տ ու ընէ իրիկուն օֆ — փիւֆ 
կ՚ընէ կը կենայ։ Անոր հառաջանքը խորունկ է պարապ ջրամ
բարի մը պէս) այլ և սգաւոր ու յուղխ։ Մթութեան մը շուքը 
փռուած է միշտ իր դէմքին վրայ։ Աեծ քաղաքի մը մէջ ին ք- 

ւ կարծէ ու կը նմանի՝ ա մայէ 
լեբան մը վրայ միս—մինակ թա
փառող ճամբորդին։ Որքան ալ 
խելացի եղած ըէէ,սյ) անխելքի 
մը երեւոյթը կ՚առնէ և իր շուր
ջը ան ցած- դա րձած ին կը նայի 
ա պո ւշ-էս պուշ ) օտարի մը պէս։ 
կարծես կաղին մ ըն է) որուն 
մէջ որդ է ինկած և զբաղած է 

Ք Բ. ուտելով։
Ոանտի մը Լորս պատերուն 

մէջ աբդելափակուած բանտարկ- 
եալի մը պէս) որ ազատ կեան
քը վերագտնելու համար ան
ձայն և ան շշուկ ու բոլորէն 
գաղտն ի կը ճգնի փախուստի 
ճամբա յ մ ը փորել) անկուտ ին ալ) 

ուր որ ալ գտնուի) հարս նՒ^Ւ, 
կամ կնունքի և կամ ննջևցեա֊

զինքր յ ա ւ֊ ի տ ևն ա պէ ո մինակ

— Կ՝ըսէք թ՜է "1րլ֊ Կէ՜տե՜ւ՛ Կը տէս՛
նէք: Հի՞մ՛ա ինչսլէս է.

— Հիմ՛ա աւհ՜լի լաւ. կը տեււնէւ՚Ր...
(Եգիպտական ծաղրանկար)
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ւե մը տունը^ շուկան կամ փոզոցԸ) միշտ, այղ բանտա բկևա լֆն 
նման և. իր շուրջիններէն գաղտն ի ? փապուղիներ կը փորէ իր 
մարին մէջ և. անղադար ? ճամբաներ կը փնտռէ դրամ ո ւն են ա լո ւ 
համար։

Ընդարձակէ անծայրածիր ? կանանչազաբդ ու արևւով ո 
ղողուած մա ր դադետ ինն իսկ անկո ւտ ի ի աչքին կ*երեւայ բան֊ 
տի մը նման մռայլ ու խաւար։ Որովհետև անկուտ ի ին ունեցածը 
հ իւան դութ իւն մըն է, որ աչքե ր ը կը սեւցնէ և լոյսը կը փոխէ 
խաւարի։ Այդ հիւանդութեան դեղն ու դա րման ը չկա յ ։ Անկու
տին մէկ տեսակ դեղ ունի միայն^— կո ւտ ը , դ ր ա'մ*ը ? զո ր , ա- 
լա" ղ^ դեղարանները չեն ծախեր։ Այս պատճառով ալ ո'չ բ^Ւչ՝"’ 
կը^ ո՛չ դեղագո րծ ը, ո չ բա ր ևկամը, ո'չ մայրը^ ո'չ կ ին ը ? ո'չ
ալ սիրուհին կրնան անկուտ ին լաւա ցնե լ։ Ընդհակառակն աւելի 
կը սաստկացնեն անոր ցաւը։

Է" ըսենք որ անկուտ ի այդ վիճակովդ բարեկամի մը հետ 
խօսքի բռնուեցար ? կամ սիրուհիիդ ծունկին վրայ պառկեցար , 
կնիկդ գրկեցիր^ մօրդ փաթուեցար , ս ի ր ուըտե ցա ք ? իրար մխի֊ 
թաբեցիք^ ինքզինքդ մոռցած պահի մը համար։ ճիչդ էյ ան
կուտ իու թ իւն կոչուած օձը> այդ էբազցբ
քիչ մ*ը յ բայց րոպէն անցա®ւ — գլուխն է 
սրտիդ ? պոչն ալ կը խոթէ ուղեղիդ
մէջ և ♦ • • վա"յն է եկեր ու քեզ տարեր 
♦ ♦♦ Հի^զ՜ վայրկեաննոց Հայելքը մէկ 
ան դամէն դուրս կուգայ քթէդ բծ րնէդ։
Թմբիրն ու ինքնամոռացումը վայրկե- 
նաբար կը շոգիանան ու բե րան դ կը 
մնայ բաց։ Այն ատեն ? 1սո^
րևրէն կը հանես խեղդուկ ձայն մ ը և 
կ՚ըսես դուն վ^ծզի*

— Լա"ւ հապա դրախմը* ••
որ բարեկամի խրատը ձրի 

կ1 ըլլայ միշտ^ իսկ Ը* տան ծախքե-
րուն և. ս ի ր ո ւհ ի դ ալ Ւր նոր կարելիք 
զգեստ ին համար դրամ կ*ու զէ-- -

Ու ն ո ր էն՝ աջին կը դառնաս ?. 
աւա՜ղ ♦ ♦ ♦ ձախին աչք մը կը նետես — 
ափսո"ս • • •

Այդ պահուն 1 անկուտինոր քե
ղի ու ինծի պէս մարդ է վերջապէս և

ռւն ի հետեւաբար իր կարիքները, ա. կօշիկ-Աերկելն ալ պալէԹի պէս.. 
մէ՛ն փ որձանքի հետ հաշտուևլու հա- (հտալական ծաղրանկար)
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մա ձայն է» մ ինջև իսկ կ՛ուզէդ կը փնտռէ զայն։ քաղաքները 
իրար անցընող երկրաշարժ մըդ կամ ահաւոր հրդեհ մըդ որուն 
^*էջ ինվ> այրնլի1ը վերմակ ջունի դ և կամ կառախումբի մեծ ար
կած մ'ը ? նաւաբեկում մը, վերջապէս ասոնց նման վտանդաւո ր 
փորձանյլ մը։ Անկուտին) ,սյղ- պահուն * համաձայն է այս բո լո
րին հետ։

Անգամ մըգ մա ր դուն մէկը բազն իր կ՚երթայ) կը լուաց֊ 
ուի ? բայց դուրս ելլելու պահուն կը մտաբերէի թէ դրամ ջու- 
նի։ Գրան աո.ջեւը կեցած ինքն իրեն կը մրմնջէ*— «.Տէր Աստ
ուածդ կա'մ քիջ մը դրամ նետէ գրպանս և կա'մ փլցուր սա՝ 
դուո-ըդ որ կարենամ դուրս ելլել))* •• ք)լ ահա դ կ՚ընդունուի ա- 
ղօթքին երկրորդ մասը և մեծ շառաջիւնով մը բազն իրն է կը 
փլի...

Ասոր պէս դ անկուտ ին Աստուծմէ նախ դրամ կ՛ուզէ* երբ 
Ս՝ տար՝ փո րձան քը կը փնտռէ • ♦ •

հ*իտէԹք դ դեռ. ուրիշ բան ալ կայ։
Անկուտիին ամէն մէկ գործը ձախող կ՚երթայ։ Տոմսակը 

կը կորսնցնէի տուգան րի կ՚ենթարկուիդ քալած ատենը կը սահի 
և ոտքը կը կոտրի) վե ր ա րկուն կը կախէ տեղ մը կը գողնան * 
նոյնիսկ գրպան ը մնա ցած մէկ—ե րկու ոսկին ալ քսակահատ ը կը 
թռցնէ. . .

Ո լ- տակաւին) անկուտին) պատահօրէն դրամ ունեցած 
վայրկեանին մտքէն ջանցուցած ու սրտին ջուզած բանը՝ դրամ 
ջուն և ցած վայրկեանին կ' ուզէ ? նոյնիսկ եթէ այդ ուզած ը ան
պէտդ անիմաստ բան մը եղած ԸՀԷայ* Օրինակի համար' մուկ 
բռնելիք նորաձև թակա ր դ մըդ սիկարէթի արծաթէ տուփ մը 
կամ պահածոյի տուփ կտրող դանակ* ♦ ♦ Ա* ինջդեռ ? տան ը մէջ ու- 
աելիք շուն ի) որ մուկ գտնուի) սիկարէթ ջի կրնար գտնելդ որ 
տուփը լեցնէ ու պահածոյ ջի կրնար ունենալդ որ կտրէ։

Ւ՜նջ ընէ խեղճըդ ո^ր դուռը զարնէ) ո10ր մէկուն բանայ 
իր մեծ դա ր տ ը։

Ա* ան աւանդ որ աշխարհիս վրայ մեծագոյն դժուարու
թեամբ ուզուած բանը փոխ դրամն է։ Անկուտին դ թերեւս առանց 
քաշուելուդ կ՚երթայ և Հնդկաստանի այսինջ ւ£ա(ւԱ1րա6այ^էր

Առանց ւՐ նկնութեան (Ջուիցերիական ծաղրանկար)
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արԼՏ.ՒԿ.Ը. կզութեան կ' ուզէ ? բայց բար եկա մէն՛ հինգ ոսկի ուզելու 
կր քա1ՈԼէ։ Մ*սրգ^ գրամ ուզելու, ժամանակդ հայրն ու եղբայրն՝ 
անգամ քառասուն պորտ օտարի տեղ կը գնէ։

(՜Ւրպանգ լեցուն ԸԼլաէո1՜ ՊաI*աէէայի1> ուռև լով) փքա՛
նալով ու նե ր կա յութ իւնգ զգա Յնեւ ու համար հազալով դուռը, 
լայն կը բանաս և ուզած տեղէդ) ուզած տևղգ կը մտնես։ Ս^սյց* 

վ է այն հերոսը^ որ գրամ չունեցած օրերուն տեգ մը երթալուն, 
կարենայ կուրծքը լարած քալել^ է,սյն շունչ քաշել ու անվախ ? 
անվարան գուռը թխթխկացնել։ Պատերազմի գա շտին վրայ վախին. 
Ւնէ Ըււաւը էԳՒտՅող Հ"՚ջն անգամ գրան առջև. կը րէ-որԼ1սյ^ կըի 
վարանի) կը վախնա յ»»» թաքերը կը թուլնանք գլուխը կը դառ֊ 
նայ^ լեզուն կը կարկամի և. մշուշ կ^ջնէ աչքերուն վրայ»».»

Ըսեն ք սր գրամ չունիս։ Է}ւ ըսենք որ կ՛՛որոշես բարե
կամի մը դիմել քանի մը ոսկի փոխ ուզելու համար։- կը փ ըն֊. 
առես այգ մէկը) զո ր} թէ՛ կ՛ուզես գտնել և թէ' չես ուղերդ 
մտնելը մէկ փորձանք, չգտնելը երկու։ կակազե լով) կմկմա֊
լսվ^ թոթովելով այգ յառաջաբանը ա րտասանե լը չկա® յ ?_հաւա֊
աացէք տասնեւութ տաբու աղջկան մը առջև սիրոյ, արտայայ֊ 
տութիւն մը ընելէն շատ աւելի դժուար կամ մահուան անկող֊, 
նին մէջ կտակ մը գրելէն շատ աւելի ծանր է։ Հակառակ պա֊ 
րագային ? մարգ սէրէն ալ կը հրաժարիր կտակ ընելէն ա լ։ թայց 
գրամէ^ն)— ունե ցո' ղը չի կրնար հրաժարիլ^ ո՜ւր մնաց չունե֊ 
ցողը , անկուտին»»»

"և մ ան գիմում մը՝ շատ 
անգամ) անյարմար և. նոյնիսկ 
քեզ քրտինքներու մէջ ձգոզ^ 
անախորժդ նեղացուցիչ խօ֊ 
սակցութեանց ալ գուռ կը բա
նայ։ կը նայիս) բարեկամդ) 
կարծես կռահելով ա յ ցե լու֊ 
թև անգ նպատակը^ կ՚ըսէ՝ այգ 
պահո ւն իր քովը գտնուող ու֊ 
րի շի մը.

— թա՛ն ծախած չուն ին ք^ 

եղբա՛յր) ի^^Հ պիտի րէէլսյ սս' 
քւփզչ», ինչպէ®ս պիտի ընենք) 
չեմ գիտեր»»» Մուրհակներս 
չեմ կրնար վճարել) ՄիԱէԱը. ա֊ 
զային հինգ հարիւր պարտք 
եմ) երեսը նայելու կ՚ամչնամ...

Եթէ ասանկ երթայ) թՈւ|ւՀ> պխ

ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒԹԻՒՆ 
ԱՊԱԳԱՅ ՄԱՏՐԱԳՈՐԾՄԱՆ

— 'թաԼ եգէք, ընկեր... նշւսնակ- 
ուած էք անգամ* ծերագոյն Սովետի 

նախագահութ՜եան»..

(Ֆրանսական ծաղրանկար),.
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տի նետենք) խանութն ալ վրայ պիտի տանք* • ♦
Ալ կամ) մէկու մը զրամ վճարելու ատեն'
— Առ ասիկա ալ.»» 'թանի® եղաւ»»» ճիշդ ոլ ճէշդ հա- 

զար հինգ հարիւր, չէ՞... Մինչև ամսագլուխ ալ ինծի կը մնայ 
եօթանասուն ոսկի) ըսելով կը գոցէ դարակը»

ք/ւ տակաւին կա յ աւելի' ահաւոր ը) աւելի' ան մարդ, կա- 
յՒն,— դառնագո յն հեգնանքը խեղճութեանդ հանդէպ է Աարե- 
կամգ) կը նայիս) յանկարծ քև՚ղի կը դառնայ) և»» ♦

_ Ծօ' ) լաւ որ եկար) Աս տուտ® ծ ղրկեք) յ Աովհտն-

նէ'ս » » • փու ,րովգ շւստ գրամ ԸԷԼ,Ո էո լ է*՝* Ս ըկէ հազար ոսկի 
փոխ տաս՝ ի'նջ լաւ կ1 րլլ111 յ*** կ* Ըս է կ Հ ս էո լ Հ7 £ յ կէս-կատակ» » ♦ 

Ըսէ' ) եղբայր Աովհաննէս) ի®նշ կ*ընևս ասանկ պարա
գաներուն» »• կը համարձակիլս բերանդ բանալ) թ է® ? ԸԱելիքգ 
ալ մոռցած) ո ւ զե լ ի ք դ տ լ ) կը լողաս քրտինքներու մէջ և կ* ու
զես եկած ճամբովդ ետ գտռնտլ) կամ ծակէ մը դուրս սպրդի լ9..

Աայց կա յ դեռ. աւելին։
Ան կո ւտ ի ո ւ թ ե ան մղձաւանջը ջապրած մարդը կը նմանի 

պատերազմի կրակը ջտեսած զինուորին։ կեանքի մէջ որքան ալ 
մա ր զուած Ը)Լայ) դա րձեա լ եփուն ջի նկատու ի ր ։

Անկուտին ւաւտուն արթննալ մը ունի որ համակ թոյն է 
ու դառնութիւն։ Ա*ահը ոջթեջ է այդ զար իմն ում ին հետ բաղդա
տելով։ \յախ կ* ենթարկուի շուտ ր ում ի մը) ներսիդին կը զգայ 
ճմլում մը) սրտին մէջ՝ կսկծանք մը։ Ա"շուշ պատած է իր աջ- 

քեւ՜ր ը) այնպէս որ մէկ ան դամէն ? այս րոէորխն Ւ^^_է'ն ե ոլրկէ' 
ծադում առնելը ջի կրնար հաս- 
կ ընալ ։

ք^այր-) աջքե րուն վր ա յ մը- 
շուշն ու քուն ին ծանրու թի,նը 
փարասւելէն ետք) կացութիւնը 
կը բիւրեղանա յ ։ Ա'ջ ծախե լիք 

կ-յ, "՛է. ՛Առնելիք, ո՛չ յոյս,
ո'ջ բարեկամ)_ դարմանը չը-
գտնուող) յուսահատ ական ւքթ 
ճ ակ մը։

Ալ ահա այն ատեն ? խեղճ 
անկուտին կը փափաքի դուրս 
ջգա լ ան կողին էն յաւ իտ են ա- 
պէ՜ս, — «.ի՜նչ լաւ. կ՚ըլլայ, կ ը 
խորհի, եթէ ա յս պէ ս շաբաթ
ներով երկարած մնամ ան կո ղի֊ 
ն ին վրայ) զերծ ամէն քայլա-

կուզ՜է ի ւՐիայն ֆիլյՐը ունենալ...

(Եգիպտական ծաղրանկար)
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փոէյէ դրամէ անհրաժեշտութեան մղձաւանջէն ? ան օ թի ? ծարաւ) 
Ըւսյ9 էնբս էնձ հետ՛))։ Արտէն մէջ կը զգայ ճմլում մը ?
ճանկռ տուք մը մա րմր ուբ մը ? որ ոչ անօթութեան կը նմանէի 
ոչ ալ ս է ր տ էյ առն ո ւբ է ։

Ալ հէմա^ ,սՀ_<ըեբը կը գոցէ ու կը մտածէ» • ♦ Ո^չէ® մա֊ 
ս էն • * ♦ Հաւան արար • • • էն բն ա ս պան ո ւ թ ե ան մաս էն» • *

Անկուտէութեան է'մ շրջաննեբ ուս ? թ էև ? ես մ էնչև ա յդ 
կէտը չեմ հասած ) բայը այնպէս կ*ենթադրեմ) թէ անկուտ է էն 
մէտբը Հ9ՈԼէԺ1սյ ամէնէն առաջ եովը) ապա կը մտաբերէ ատրճա
նակը — զո ր չունէ ? աւա՜ղ — յևտոյ ած ե լէն ) կամ օդա յ էն կաէԼԸ) 
կամ պարանէ հանգոյցը և կամ թ ո յն ը» » »

1] ը մտաբերէ այս ԸՈԷՈԸԸ^ Ըա յ 9 ն ո ր էն չէ համարձակէր։ 
Հոգէն յօժար է^ բայց մ ա բ մ էն ը տկար։ ^‘ուրս կուգայ անկող֊ 
նէն^ այս անդամ բա էյ տ էն հետ նա և իր վ ա էյ կոտ ո ւթ էլն ը ան է֊ 
ծ ելէն» • •

է՜ ) բաղցբ է կեւսնբը) յաճաէյ) նոյն էսկ էր դատարկու֊ 
թեան մէջ» » »

Ըսէ արդէն ? որ մաբդ^ գրպանը լեցուն ԸԼԼ,սէու~ պա րա֊ 
ոլզ ած դուռը կը բանայ և. ուզած ը կրնայ ընել։ Որով

հետև ուր էշ ոչ մէկ բան դրամէն չափ կրնայ ոյժ ու համաբձա֊ 
կութէւն ներշնչել մարդուս։ Թ ե ր եւս չես անդրադառնա ր այս 
բան էն յ էեցուն է գրպանդ։ Ըայց անդամ մը որ դատա ր կուե֊
ցաւ 1 այն ատե՜ն կը հասկնաս թէ ղս, րձած ես մազերդ կտրուած
Ա ամսոն » * »

թ՝էև չեմ փորձած) թս,յց սյյ^էս{էս կը կարծեմ) որ աւելէ 
դէւրէն է անկուտէ մը ծեծել) բան դրամ ունեցող մը։ Վըսսնզէ 
անկուտ է էն մօտ ոյժ ու կորով չէ մնար) կը դառնայ ազազուն 
խլե ա կ մը, Լեց ոմն բսակը տարբե՜ր ոյժ կուտայ։ Փորձա® ծ 
կամ ն կա տ ա ** Լ,ը ուբէշէ մը վբ ա յ, — եթէ բսակդ պարարտ է)

ամենաթեթև բաչբչոլ-բէ ^Ը) վէրաւորանբէ մը կէառնուէս) կը 
սկսէս կատղէ լ) պորւաը աղմկել։ Աայց ևրբ թղթադրամներուդ 
կապոցը էր վերջէն թ ե բ թ էն հասն է)* ամեն ածանր անարգանբն 
էսկ կատակէ կուտաԱ) անուշութեան կը զարնես ? կամ Հ_էԱել կը 
ձեւացնես բերանդ չես բանար։ Այդ է պատճառն ալ) որ աղ֊ 

բատէն թեւը)
անկուտ է էն ալ 
լեզուն կարճ

Կ'ԸԼԼա'հ կ' ըսեն՝.
Անկուտ էն կը

կա 1։ձէ, թէ ա- 
մ էն մարդ էր
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գրպանը կը տեսնէ։ ]*բևն այնպէս կուգայդ որ հանրային հա֊ 
ւարավայրերու մէջ խռնուած մարդիկ իրեն կը նային և իրա
րու կ*ըսեն»— (Հ^էա' խ ք խեղճ մարդ»*» կը տեսնէիր ձախ գրպանին 
անկիւնը սեղմուած սա պատռտածդ ճմռթկուած մէկ ոսկինոցը^ 
ահա' դ ունեցած—չունեցածը ատիկա

ք)ւ այն ատեն ? բոլորովին կը շփոթիսդ կը գալարուիս դ 
կը ս1էլտիկնաս> կծիկ կ՚ըլլաս ու ծակ մը կը փնտռես ? որ ^է^ը 
անցնիսդ կորսուիսդ անհետանաս •• ♦

ք*լսյ9ւ ւԼերջւսպէստեղւոյն ու գործին համեմատ ? շաբաթ 
միդ ամիս մը և նոյն իսկ տարիներ տեւած այս անկուտ իութենէն 
ետյ>դ օր մ^ եթէ բախտ ունեցար դ գրամը ն ո ր էն իր երեսը ցոյց 
կուտայ»»» Ա'յն որուն ա՜խը րաշեր 1ւ ե տեւէն վազեր
էիր °րերով^ շաբաթներովդ ամիսներովդ տա ր ին ե ր ո՜ վ» • »

կը նայիսդ վիճակիդ մեղքցող բարեկամ մըդ վիճակահա֊ 
նութեան տոմսակ գնած ատենըդ հատ մ ըն ալ կը գնէ րծզի ի բ՛

րել ն ուէր և գունդ յա^որգ օրը խելքդ լԸԼէսէԳ թո֊քքնես հաս
տատելովդ որ ճիշգ հինգ հազար ոս Կե զարկած է տոմսակիդ» » •

Ա*եռած էիր ու կ*ողջննաս » հինգնոցի մը ախը կը քաշէիր 
և ահա մէկ ան գամէն ? հինգ հազարը կը նետես գրպանգ։

Այն ատեն կ* ունենաս անկուտիութեան դառն ու կսկծա ւՒ 
շրջանին վծրյիշումըդ կը ծիծաղիս դուն րու վրադ և աչքերդ 
գոցածդ յ իշողութ եանդ ալ թեւերուն վրայ ծփա լովդ մինչև իոկ 
տարօրինակ քաղցրութի՜ւն մը կը գտնես անցած֊գացած տառա
պանքիդ այդ վերյիշումին մէջ։

— Ան ի՜նչ էր, ^էնգ ոսկի իոկ չգտած օրերս ի՜նչ անուշ 
էՒն1 կ՚ըսես».»

կ' ըսես դ բայց նորէն վստահութիւն չես կրնար ունենա լ» » »
Անո*ւշ էին թէ ոչդ — այդ ալ կը հասկնաս դ երբ դարձեալ 

օրին մէկը անկուտ ի Ան աս • • •

Ամ'սւսն ու֊ թ՜իւն վասն ղ֊րաւՐի
(Ֆրանսական ծաղրանկար)

ԱՏԵՆՈՔ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

Երթ Օփշըյիեօ կարտինալ ձեռ
նադրուեցաւ, իր կատաղի ըօնա- 
միներհն աթթա մը ըսած ե. «Ի՞նչ 
նակառակ թաներ կը պատանին 
աշխարնիս երեսին: Ատենօք աւա- 
զակն եր որ կաիաւեցաւ խատին 
վրայ, մինչ այսօր իւաչն ե որ կը 
կախեն աւադակին վրայ...»
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ԵՐԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷ

«PAY 1՜Օ ՜ւ՜Ւ^ ՕՒ /Հ1Ն ¥£7ՕԼե\Ւհ...

Պատերազմէն առաջ, Աթէնքի մէջ, ողորմ ած հոգի Գէորգ 
կառվարենց հրատարակեց իր բանաստեղծութեանց հալաքածոն , 
ձՏաւիզ Եւոլեանզ անունով սիրուն գիրք, մը։ Յաճախորդ գտնե
լու սովորական հնհնուքին մէջ, հեղինակը, երկու օրինակ ալ 
ԳՐ^եց արտասահմ անևան մա յր աքաղաքի մը բնակ իչ ունեւոր հայ
րենակիցի մը, Այս վերջինը, գի ր քև ր ը ստան ա լէ վև ր ջ , պաշտօն֊ 
եային կը պատուի րէ ղրկել երկու սթերլիննոց ջէք մը գրքի 
հեղինակին ք որ կը կատարուի։

կիրքերու աո֊ա րումէն ա միս մը վերջը, Կ արււԼա րեն ց ստա֊ 
ցաւ չէքը, բայց ափ ի բերան մնաց տեսնելով, որ գրամը ղըր֊ 
կոլածէ իր... գրքի անուն ին , Արգարև, չէ քին վր այ գր ուած է ր .

— էօ էհօ օրժօր օք Ւ՜1ր. Օտ7յցհ ¥67օհտո... {Վ.ճարեցէք 
Պրն. Տաւիղ Եւոլեանի հրամանին...} ելն.։

Ի ծնէ կատակաբան , ա'լ կարելի է երեւակայել խնդուքը, 
որ պայթեցաւ ի տես՝ ջէքը պա տ ր ա ստած պաշտօն ևա յ ին և զայն 
ստորագրած հայրենակցին այս շփոթութեան, որ ծագած էր ան
շուշտ գրքին «չեանձ վե րջԱ։ւո ր ոլթևնէն և որ մղած էր երկուքն 
ալ կարծելու , թէ Տաւիղ կւոլեան անունով մարգ մը կ'ապրի
Աթէնքի մէջ...

կառվարենց պահ մը չփո
թեցաւ, չգիտնալով թէ ին չպէ՛ ս 
պիտի գանձուի անգոյ մարդու 
մ ը անուն ին ղրկուած այգ չէքը։ 
ք* ա ր ե կ ա մ վաճառական մը, սա- 
կայն ,գ իւրացուր գործը, Չէ ՀԸ 
փո էս ան ցեց ան վաճառ֊ ական ին 
անուանէ ս տ ո ր ագ ր ե լով ի բ ր եւ„*
Տաւիղ էքւո լեան 1ւ կրցաւ գան֊ 
ձել գումարը։

— քյ թ է հա ր ուստ եղած Ըէ*~ 

լայի, կ՚ըսէր ողորմած հոգին 
կը պահէի այս չէքր, հայ գրքի 
մասին ոմանց ունեցած հասկա֊ 
ցողութեան իբրեւ օրինակ»» •

1*րաւ որ թանգարանի մէջ 
պահուե լի վ) բան էր այգ տարօ֊ 

րին ա կ ճԷհը՛

— նչ է անունը այն քարլայչին՚ք 

զոր երրկրաշարժ՜ը կորՀրաներց ձե՜ր երկ֊ 
րին մ*էչ:

— Փիոնկ Լ անկ Ծունկ Ձ)անկ՝.
— Երկրաշսւրժ-էն արւաՈջ_ էր այր

անունը, թէհիւՐա այզպէս կը կոչուի»»» 
(Էզփւղաակւսե ծաղրանկար,
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«ՊաԹ՜որի»ի Նասապետ ընկեր Կ|ո- 
վւսցքի. — ԽնգրեւՐ, ե՜անօթ՜ացէ ք, ըն. 
կե՜ր-թ՜ագաւոր Պա թ՜որին..»

լե հակա ն օլՊ ա թ ո ր ի$ շոգենաւով

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ֊11!11!11111111111!11111111հ11111111111111111111111111111111111111111!111!111111111111111<

ԻՈՐ1ՐԴԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԸ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐՆԵՐՈՎ.
Անցեալ Աուլիս ին^ խումբ 

մը ֆրանսացի զբօսաշր£իկնհր ?

այցելեցին Էենինկրատ և հոնկէ 
գացին Ա ո ս կուա ու կարգ մ ը 
այ լբաղաբներ։ Փարիզի մեծ Օ- 
րաթերթը ՕԼՖիկարօ?)) այսզբօ֊ 
ս աչրջիկնև ր ուն ըն կհ բ ա ցուցած 
էր Ւ աշխատակիցներէն աշ
խարհահռչակ ծաղրանկարիչ
Ա էննէւի ը, որ վերադարձինք 
բա նի մը տասնեակ ծաղր ան բե
կարներով պատկերացուց կեան- 
բը խորհրգային դրախտին մէջ* 
Աա րևգր բիս ընթերցողներուն 
համար ըն տ ր ե ց ին բվի ո ւն ջ մը այգ 
ծաղր ան կա բներ ու ամէնէն սրա- 
միւսներէն^ ո բոն բ^ վստահ ենբ^ 
հաճոյբ պիտի պատճառեն բո
լորին իրենց արուեստով ու 
յղացոււքԼեբու ինբնատպու- 
թ եամբ ։

լւՈՎԵՏՆԵՐՈԽ «ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԷՆ

— Կարե՜ես այս ե՜րկու գլուխները տեսաե՜ եւՐ արգէն տեգ ւՐր..»
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<րՓՐԱԻՏԱ»ՅԻ ՓՈԽ.8Ն0ՐԷՆ ԸՆԿԵՐ ԺՈԻԳՈ՚ԼԻ ՀԱԻԱՍՏԵԳԸ

— ///. Սիութ՜Ւր ան ւՐէաւՐ էն.րը կը կար դ՜ան Անաթոլ Ֆրանսն ու. Սթ~էնտարը»••֊

թ՜որ Հիւ.կօն, Ս'էրրիւՐէն, Լա Ֆոնթէնը, Կ ի ար Ս ոփասանը, Ֆլ_որիանը, Օնոբէ 

տը Պալզաքը, է^իլ Զոլան, Ալֆոնս Տոտէն, Կիւսթ-աւ. Ֆլոպէրը, Փիէր Լո- 

թ՜ին ևւ. Արֆրէ ա ար Վ,իննլ,ն...
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ՌՈՒՏԱ՚ԲՈՎ [էԻնթ֊„ւրիսթ-»էն}.— Այս մ՛էկը նոր եկեղեցին է...

Բարեկամ՛ ական փոխանակուիք՜ իւններ Խ որհրղ-ային յյաւլաքխեբու մ՛ է Լ

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՎԿԱՅԱԳԻՐ
Մ ոսկուա յ ի «.Գ ր'• ք"տ ի էն երգիծաթերթին մ է Լ, «.Սքանչելի 

•վկայագիր մ րյւ խորագրին տակ գրուած է»— ((Ա* ո սկուա յ ի Կուր֊ 
մ իր Պ ահակ թաղամսւ ս յւ պա ր հնաււյ րմ ան սպասարկութեան տնօ
րէնը ընկեր Սուքսով,) հետեւեալ վկայւսգ!ւրը յան ձնած է ընկեր 
Աո լովիեւին*— (հՍ ո լովիեւ ? թ իլ 14 մթերանոցին նախկին տնօ
րէն ը ? կարող, գործնական , փո րձառու և. նախաձեռնութեան ոգիի 
տէր ընկեր մ ըն է։ Փ ահանջկոտ է թ է' իր և թ էր իր ստորադաս
ներուն նկատմամբ։ Արձակուած է իր պաշտօնէն մսխումի և 
^գողութեան պատճառով՛)) ։
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111111, ւււււււււււււււււււււււաււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււաԵՐԳԻԾԱՆ՜հ-ՆԻՆԱՂ

ԾԻԾԱՂԸ ԵՐԿՐԷ ԵՐԿԻՐ
ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԵՐԳԻԾԱՆՔԸ

{Լմեր ի կետն կե ան ին զուարթ կողմերը ուսումնասիրած 
անձեբու կա ր ծ ի ,ըո վ ? ժամանակակից ամերիկեան երգիծանքին 
վարպետը կը նկատ ու ի Նիւ Եորքթր ե րգիծաթերթ ին հ ան գո ւ ց ե ա լ 
հիմեագիր ը' Հէրըլտ քէոս։ Երգուեալ թշնամի քյիլմթր^ հ՛հ ալ անգ 
ձևւե ր ուն, տափակս ւթ ե ան ց և ւււլանղւււկսւն կատսւ կա բան ո լ թ եան ց ? 
Հէրըլտ քէոս յաջՈղևցալ հ իմնո վին յևղա շր ջել ա մ ել։ իկեան ղուլս ր- 
թ ախ ոհո ւթ եան ընթացքը և ս տ եղծ և ց ն ո ր ու թ իւնն ե ր , որոնք այս 
°ր կը տ ի ր ապետեն Մ ■ \,ահանգնե րու ընթացիկ կեանքի պատ֊ 
կե րա ցումևե ր ուն մէջ։ իր ներշնչման ու. ղեկավարութեան տակն 
է որ հասունցան այժմու ամէնէն տաղանգալոր ամերիկացի ծաղ֊ 
ր ան կա ր իչն եր էն ու երգիծաբաններէն ՓիթրրԱրնօն, քժ՜րրպրրր , 
0’Աոկլոն, այլ մանալանգ Նիւ Եորքթր^ ս իւներէն Ա ■ Փերելմանը, 
որոնք հաւատա րմօրէն կը հետեւին ի ր են ց վարպետին բացած 
ճամբուն և իրենց կարգին կ՛արձանագրեն նոր յեղաշրջումներ։ 
Ռոս այնքան խստապահանջ էր, որ եբբևւՈւ 10 —12 անգամ վերա֊ 
կազմել կուտար իր աշխատակիցներուն ծաղրանկարները և անոնց 
տակը գրուածները։

Հռչակաւո ր Հէրըլտ քէոս , որ քանի մը տարի առաջ մեռաւ 
քանսէրէն, հիմնեց Նիւ Եո1։ք|11։Հ7 երեսնամեակ մը առաջ։
Ե րգիծա թե ր թ ի առաջին թիլով իսկ յա յտա րարեց , թէ իր թերթը 
շի հրատարակուիր &Տ իհպ իւ-րի պառաւներուն համարէ (Տիլպիլք 
փոքր քաղաք մրն է Մ» խաթանգներու մ է£թ Սկզբնական չբ$_*մնը 
եղաւ շատ տաժան ծ լի և. (]՝ոսի գործընկերը կորսնցուց 550•000 

տոլար։ Հե՜տագային սակայն 
թերթը գտաւ այնպիսի ժողո- 
վրգականութիւն մը՝ որ այսօր 
կը սպաո. է 350*000 օրին ակ
(Տ ի՚-պ իւքէն անգամ ունի՞!§ բա
ժան որգներխ իսկ քաղաքական 
ազգեցութ իւնը, 10 մ ի լիոն շրր֊ 
ջաբերութ իլն ունեցող պարբե֊ 
րա թ ե ր թ ի մը ունեցածէն աւելի 
է։ Մեռած տա ր ին ե ր ուն Հէ ր ր լտ 
Ռոս կը շահէր տարեկան աւելի
քան 50-000 տոլար։

Նիւ Եորքըր^
նուրբ և աղնուա

սահմ ան ուած է գոհացնև լու

(ւիււքըր/յ ու նի 
կան խորք և

էին ոստիկանը.— Վերչտպէ' ս 
նաշարժ- ւՐո...

քԳծեօ' 11էննէւ|ւ1
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րեդհան րապէս էք եծ յյաղայյներու բնակիչները։ ’Լե րնախաւի 
թերթն է ան։ Փողոցի մարգէն աւելի' իմացական բարձր մակար֊ 
դակի մարդոց և. թերթը, Բ անռւորէն աւելի' դործա֊
րանա տ ի ր ո ջ և. անոր շն ո ր հա փա յ լ տիկն ո ջ թերթը։ "/■ ի ջ մը ճախ- 
րող այդ Տիււքթր/» կարելի է բնո րոշել Փ իթ ըր Արգոյի կարդ մ ը 
ծաղրանկարներով։ Այսպէս՝ կը ներկայացնէ ան տիւ|ան/^ մ ը վրայ 
իրարու փաթթուած զոյգ մը» ա յ ր ը կը հարցնէ իր բարեկամու֊ 
հիին»— (շԼաւ. դիրքեր կարդացինք վերջերս?)»»» Ալ կամ ՝ քիէ ը 
կարճատես պարոն մը՝ որ՝ երեյ) րառորդով մերկ ու գեղեցիկ աղ֊ 
ջիկնե ր ով լեցուն քապարե մ ը մ անելով կը հարցնէ դո րծատ ի ր ո ջ» — 
(էի^նջ է ձե ր հ ա ս տ ա տ ո ւ թ ե ան մ ասն ագ իա ութ իւն ը ^պա ր ո

Ամ եր ի կա յՒ տա ր ած ուած է նաև. երկրորդ տեսակի եր֊
գիծանվ) մ ը ? որ կազմուած է ծ աղր ա բան ութ իւնն ե ր ով ՝ զաւեշտա֊ 
գր ութ իւննե րով և մ իմ ոս ութ իւննե ր ով՝ ո ր ոն յշն ր բու թ են է զու ր կ 
են։ Այս երգիծանքը իր սնունդը կ*առնէ ան երիկեան 3)ՈլքլՈ1*^ 
հին հէ քեա թն ե ր էն և ա ր կած ա խն դր ո ւթ իւնն ե ր էն * ո ր ոն յչ փոխան֊ 
ցուած են սերունդէ սերունդ և կը ներկայացնէ՝ օ ր ինակ ի հա֊ 

մար՝ Տէյվի Փրո քէ թ ը՝ որուն կէսր ձի է և. կէսր կոկորդի լոս , 
կամ Հերակլէս Տ է յն ի Պունը՝ զո ր էգ ցուլ մը սնուցած էր իր 
կաթով և որ ժանգոտ սղոցով մը կը սրէր իր ակռաները և կամ 
Մայք Հեինքը, որ կոկորդիլոսէ մը յարձակում կրելով՝ կրցած 
էր սպաննել զայն՝ թեւը անոր բերնին մէջ խոթելով՝ և. լն • ։ Այո 

առաջ՝ ամերիկա !)Ւ փայոնիր- 
ներու Լյառա ջա պահն ե ր ույ ժա֊ 
ման ակներ ուն՝ զաւեշտական կը 
մնան նաև այսօր։

Ա»ամ անակակից և էապէս 
զաւեշտական ո* յո ս ևռի թիփէ/> 
ալ կան՝ բայց անոնյը անցած 
են շա րժան կա ր ին ) ինջպէ ս Աւո լթ 
Տիզ ն իի ոտեղծադո րծ ութ իւննե֊

րըն են՝— Միքի Մաուղչ», Նա
ւաստի Փոփե]/», Փլաթօ^, Տոնլւլտ
Տըքք և ամ ենավև ր ջինն և ր էն ա՛

սոնց մէջ՝ ճերթյտ Մսւք Պուինկ/յ, 
որ միայն ձայներ հանելով կը 
խնդացնէ ամբողջ Ամե ր ի կան , 

կայ վերջապէս երրորդ տե
սակի երդիծան յւ մ‘ր , որ ժողո֊ 
վըրդականն է և սահմանուած է 
ոչ թէ դիրտերու կամ թևրթև-

ղալսչտաղաս Հ ր ս դարսը
Հ£»'\ ք՜ ՜[

ԱտաէՈւար֊ոյժ֊ ըսաեդ ասանկ կ ըլ- 
(Աւքերիկեան ծաղրանկար)
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րոլ. մէջ անցնելու, այլ պարզապէս մարզիկը կուշտ ու կուռ 
թնդացնելու։ թեմերու վրայ, հեռապատկերներու կամ րատիօնև- 
րու աո.ջև և կամ փողոցը, շուկան, տուներու մէջ, թև առած 
կ՚երթան այս սեռի զո լա բ թ աբան ու թ իւնն ե ր ր և կը պատճառեն 
ընդհանուր գոհունակոլթ իլն ժողովրդական յայն թաւերուն։

— «/?”</ էր այն կինը, զո ր երէկ քեղի հետ տեսայ։?) — ((կին 
մը չէր ան) այլ ի' մ կինս։))

— ճճի^շդ է որ ամուսնացած մարդիկ աւելի կ՛ ապրին քան
ամուրիները։)) — ջ* միայն թէ կեանքը աւելի երկար կը
թուի անոնց։))

— (^Ի^նչ էր այդ պոռալ֊ կանչելը , երէկ) ձեր տունը։)) 
= «Կինս ու ես ւի ո իյ ա II ա կե լ ի ք քանի մը Հսօսքեր ունէինք^ բայց 
ես չկրցայ իմ խօսքեբս տ եղաւո ր ել)) . • •

Այս երեք կատակա բանութ իւննե ր ը ամերիկեան ժողովըր֊ 
դական BJlLlfpr^îr գլութ-գործոցներն են ։ Ոչ ո ք գիտէ անոնց տա- 
[•իքը։ Յիսուն տարի արւաի կը լսուէին բեմե ր էն ։ Աս դեռ այսօր 
ալ և ամէն օր կարելի է լս ե լ ր ա տ ի օն եր էն , սրևէ ժամ ուն ։ Այն- 
ըան ,սլ սրամիտ ու փայլուն չեն > բայց անմահ ու անմոռանալի 
կը թուին ըլլալ Ամե ր իկա ց ին ե բուն համար։

Արհեստով (յիլլքորիսթՀ։ , Ամեբ իկայի մէջ, յաճաթ կը քաշ- 
քըչէ ‘Ամուսնութիւնը, բայց կը քաշքշէ մեծ թ ո հեմո ւ թ ե ամբ ։ կը 
գրէ) Օր ինակի համտր, որ «Լւսմուսն ու թ իլն ը միութիւն մը չէ 
միայն, այլ սենտհքսւ մը?? (|abor Union)j կամ ((ա ր կած ա թն դ ր ական 
վէպ մը, "Լր, առաջին դ լութին մէջ իսկ կը մեռնի հերոսը?) և 
կամ ((հաստատութիւն մ ը , որ այբ մաբդուն կսւտայ երկու ան- 
գամ աւելի իրաւունքներ և կը թ լէ անկէ անոր ի ր աւո ւն քն և բ ուն 
կէ Ո ը)) ։ Եբդիծւսգիբ մ ըն ալ կ1 ըս է , թէ (Լամուսնութ իլն ը գոր
ծակցութիւնն է կնոջ հր ամ ան ա տ tu ր ո ւ թ ե ա ն ենթակայ երկու. ու
ղեղներու) ։

Այս կարգի սոէհմ ան ումնե ր ը 
համրանք չուն ին Ամ եր իկայի 
մէջ։ կ*ըսուին) կը կրկնուին և 
կ՝ ընդլայնուին բազմ աթ իւտար- 
բերակներով ու մ ան րամասնու֊ 
թիլններով) որոնք երբեմն կը 
հասն ին ծայրայեղութեան g ) բա
րոյական ըմբռնումներու տեսա
կէտով։ Այս պսւտճաււուէ ալ ա—
մերեկասի մտաւորաևան ո մեծ „I I ւ ս ւ < » ւ — Ա t ո լ.,՛ վստահ ե՜ս որ մօրուք
համ մը չ՚առներ անոնցմէ ։ ունէր, երբ. ներս մ՛տաւ...

Այս վև ր ջին ին և ժողովըր- (Աւքերիկեան ծւսրլ թանկէս [է)

- 467

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ||||11!11111!1111111!!1111!!1111111111111111111111!11!1111|]||111111111111!11111111111111|

գակւսն խաւերու մարգոց միաք)ման գքւծ պահող մ ըն է կա
տակերգակ դերասաններ Մ ա ր քս եղբայրներէն մէկը կբուշօն 
Լբուն անունով ճ էլ է!1 Ըս)։ Այս դեբասանը ոչ միայն բեմին վրայ^ 
շարժանկարի մ էջ կամ հեռապատկերին առջև. կը խնդացնէ իր 
ունկնդիրները^ այլև, իր անհատական յա ր ա բե բ ութեան ց ընթաց
քին։ ]1 բ լաւագոյն բարեկամներէն մ էկը գրագէտ Լէօ Աոսթըն 
կը պատմէ * թէ կրուշօ՝ փչած մէկ պահուն և. յաճախ կէս
գիչերէն վերջ, երբ ինք քնացած կ’ ըլլայ, կը հնչեցնէ հեռաձայն ը 
ճ. կը սկսի սա տեսակի խօսակցութ իւն մը*

--- ճՀոս , Փ բոֆէս ըր Վրսլտէմար &թ բ ումպէլքնաուֆն է***
Ջէ^ք ամշնար, որ այգպէս կը ծեծէք ձեր կինն ու զաւակնե ր ը։ 
Եթէ մարգ մը եղած ըլ[էսյիք^ պիտի գա յ ի ք մօտս, ըսէիք ինծի 
և բոլոր ակռաներս։ Է*- եթէ կէս մարգ մը եղած ըլլա֊
յիք, պիտի գայիք փշրելու ակռանեբ ուս կէսը։ Օ,եզի պէս ան
պիտաններն են որ կը կո րծան են ամե ր իկեան օճախները։ կը կա ր-

որ լուռ, պիտի մնայի ի լուր ձեր այս արարքներուն։ Եը 
տեսնէք որ լուռ ջեմ մնար։ Բայց իրապէս ինչի՛" տեղ դրած էք 
զիս։ Երրորդ կարդՒ ապո^ւշ մը կը կարծէք ձեր դիմացինը։ Ջեզի 
հետ կը խօսի ազատ լՀոբճիա յէ մը համար կազմ ուած ազգային 
կոմիտէին քարտուղարը։ Պիտի ըսէք հաւանաբար , թէ չէք 
գ իտե ր ճո րճ ի ա յեն' այգ սիրուն աղջկան ուր ըլլալը* Ըսէվ> գոն է ? 
թէ Ւնչպէ՚ս էք, Ւ'նչ կ՚ընէք։ Ջկարծէք սակայնդ թէ կը հետա- 
քր քր ու իմ ձեր ինչով ու ինչպէսով։ Այդպէս ք բան մըն էր ըսի։
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Հ"'> սՒՐ1,լՒ բարեկամս՝ ի՞նչ կ՛ուղէ ի ըսել, Ա՜ , այո՛, կ՛ուզէի 
խօսիլ ձեր այն գրքին մասին՝ ղո ր ղրկած էիք խեծի՝ գրախօ- 
սա կան մը գրել տալու, համար... թայց իմացէք՝ ձեր գիրքը քըե- 
նադատելը այնքան աչխատանք պիտի իլլէբ ինձմէ ՝ որ զայն կար֊ 

գալու ժ՜ամանակ իսկ չո ւնև ցա յ՜յ) • • •

//*• ^ՈԼ1ոյ^ մենախօսութիւնը կը շար ունակուի Աո սթընի 
կամ մէկ այ է Ամերիկացի ի հետ ? որ նախ կը կատղի բունէն ար- 

թրե քքուած ըլլա էուն համար ? բայց յետոյ համ կ՚աունէ^ ե ր բ խօս
ուածը կը սկսի պատմել հանդիպողին ։ Օր մը չան ցած ք արդէն Ա- 
մևրիկայի մ էջ շրջան կ՚ընէ կը ուշո յՒ (Լամ են ա ■Լերջին նոր ու— 
թիւնը$«.•

Խնդացող Ամերիկացիին մ օտ կա յ մ ի շտ զգա ցումևե ր ու եր- 
կուութ իլն մը։ Պաշտպանն է ան իր ^քեոջ^ րս։յքք ե- միանգամայն 
որոշ արհամարհանբ մը ունի կիներու հանդէպ ընդհանրապէս։ 
Կը պաշտէ իր մայրը՝ բայց կը խնզ այ տկար սերւին վրայ։ ըսէ 
թէ խելքը գլուխը մարգ մը երբեք լուրջի տեղ աոնելու շէկին 
մը, մ ինչգեււ ին ք այդպէս չի վարուի ր ի՛ր կնոջ հետ։ Ջ</ա- 
ցումներու այս հակա ս ու թ իւնն ե ր ը յաճախ լաւ նիւի} են ե րզ. իծա- 
գիրներու և ծաղրանկարիչներու համար Ամերիկայի մէջ?

■Լրան. բաց պատմութ իւննե րն ալ անշուշտ տեղ ուն ին ամ և- 
րիկե ան ծիծա ղին մէջ։ Օայց նման մ ան ր ավէ պե ր կը պատմուին 
այրեր ու մէջ միայն ? փսփսալովդ կնոջական ականջներ է հերւու 

գրասենեա կներ ու մէջ՝ կամ երկու քոքթե]լ^///ւ ու մ իջ1ւ։

Այո կր նշանակէտ որ Ամե
րիկացիները ս հրւային հարցե- 
րուն կը մօտենան մեծ լրջու- 
թևամբ^ 1ւ ? բարձրագոյն վար
ժարանն ե ր ո ւ մէ ջ այդ հարցերու 

շատ մ ան րամասնութ իւն֊ 
ն ե ր ո վ դասւսխօսութիւններ
կազմ ակե ր պե լով հանդերձ ,
կթարգի լեն երգիծանբին մուտ֊
•րԸ այդ մարզէն ներս։ Այս պատ֊ 
ճարւով^ բոլոր նիւմորիսթէ/////^, 
գրող ըլլան անոնբ^ թէ ծաղրա- 
նկարիչ^ երգիչ կամ դերասանդ 
նման հարցերու }ոլրջ ա կն ար֊ 
կութիւննևր կ՚ընեն ծա յ ր ա յեղ 
խոհեմ ութեամ բ։

Այմմ բանի մը մանր ավէ.
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պեր ևս հանքին հր ու կեանքէն ) վերջացնելու համար ամ երիկ
եան երգիծանքին վերաբերեալ այս տողե ր ը։

*
* *

Ելեկտրական (էծծող-մ ա քր ող աւել-մեքենաներ)) ծախող մը 
կը ներկայանայ մեկուսացած վայրի մը մէջ գտնուող տուն մը և 
տանտիրուհիին աո.ջև ? սրահին մէջ^ մեծ քանակութեամ բ աւազ 
և քարի) թուղթի՝ լա թ ի փոքր կտորներ թափելով կըսկսի գո

՛վել իր մեքենա յին առաւե լութ իւնն ե ր ը։ — ^֊Սիրելի՛ տ իկի*, 
կ՚ըսէ ։սն , կր տեսնէ՞ ք այս կուտակուած աղտոտութ իւն ը։ Եթէ այս 
մեքենան չկրնա յ բո/որր մէկ հաւաքել, ե'ս պիտի ուտեմ աւհլ- 
ցածը». . . Այս խօսքին վրայ, կինը, կռնակը դարձնելով կ՛ուզէ 
հեռանալ։ — (Հի՞նչ կ՚ընէք, ո՞ւր կ՚երթաք», կը հարցնէ վաճա
ռորդը։ = «.Կ՚երթամ որ քիչ մը աղ և պղպեղ բերեմ։ 'իուք այն
քան արադ չարժեցաք, որ ես ժամանակ չունեցայ ըսելու ձեզի,

թէ է ոս ելեկտրական հոսանք չունինք)) • • •
•*ր

* *

Օր ը , ուսուցիչ մ ը, իր փոքրիկ ա չա կե ր տ ուհ ին և ր էն մ է- 
կուն որքա՛ն խելացի ըլլո»լը ստուգե լու համար կը հարցնէ ա- 
նոր* --- ՀհԸաԷ՛ տեսնեմ^ դուն մ ա^նչ ես թէ արԼ^իկ։Հ) —
եմ) պարոն։՝)՝) — հԱ՜ , չատ հետաքրքրական է* հապա ըսէ տես
նեմ ) թէ ի*նչ պիտի ըլլաս երբ մ եծնաս ։)) — ((Պապա պիտի ըլ-
չամ ։)) — ((թայց, աղջիկս , կը միջամտէ հարցուփորձին ներկայ 
մայրը) ին չ ո* ւ այդպիսի տխմար բաներ կ՚ըսես ուսուցչիդ։))
— «ինչո՞ւ չ(սեմ) մայրիկ) կը

Ընդ. հովտնե՚աւ.. •

(Ֆրւսնսակւսն ծաղրանկար)

պա տա ս խան է աղջնակը* ե ր բ ան 
տխմար հա բ ց ուլքնե բ կ* ըն է ին
ծի) ես ալ պէտքէ տխմար պա
տասխանն ե ր տ ա մ ? որպէսզի խե
լացի ս,ղջիկ մը կաբծէ զիս)) • ♦ •

★* *
0 զա րք լեռ՜ներ ուն մէչ ա- 

գա ր ակապան ի մը ջորին ա քա- 
ցիի մը հարուածով ս պանն ա ծ էր 
անոր զո քան չ—մա յ ր ը։ Օր մը 
վծրջԸ) եզերական պատ ահա ր ը 
լսուելով՝ ա յ ր մա ր գո ց հոծ բազ
մութիւն մ ը հալա քուած էր յու- 
զա րկաւո ր ութ եան աո. թիլ (կին 
բնաւ չկար}։ Պատուելին այս 
տեսնելով կ* ըսէ ադա րակապա- 
նին) թէ անպատճառ, չատ ժո
ղովրդական կին մը եղած ըլլա—
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էր հանգռ-ցե աէը , քանի որ այսքան բազմութիւն հաւաքուած 
է այս տխուր առիթով։ — «Ա ? ո'Հ. ) Պատուելի ? կը պատասխանէ 
ագարակապանը, անոնք բոլորն ալ եկած են ջորին գնելու հա
մար))^ « •

★* *
Մ եծ մ այրիկին մեծ մ ա յր իկը ուշա գր ութ եա մ բ գիտելէ վերջ 

իր նորածին թոռան թոռը, կ՝ըսէ բացայայտ գոհունակութ եամբ 
մը^— ((Եթէ յիշողութիւ՛նս չի խ ա բեր ղիս, մ ան չ է)) • * •

*
* *

Ամերիկացի մը կ՚երթայ դրախտ, ուր, առաջին օրէն կը 
բարեկամանալ մ իամ իտ երեւոյթով բա ր ի ծերուկի մ ը հետ։ (]լ 
կը սկսի գովել իր երկրին բազմատեսակ առաւե լութ իւննե բ ը։ 
— ((Եթէ մ իայն ըսեմ ձեզի ? ո բ ունինքա շք" արհի մեծագոյն ջըր^ 
վէմը Ղ/ի ակար ան, պիտի զարմանաք անշուշտ։ Ե ր եւա կա յե ց է ք , 
որ ամէն եբկվայրկեան, ծրեք միլիառ. խորանարդ մէթր ջուր 
կը թափի այգ ջրվէժէն. հոյակապ է, չէ՞։)) — ((Այո, կրնա՜յ ըլ֊ 
Լար>, կր պատասխանէ ծերուկը։ — զկրնայ ըլլա'լ» • • Ի՞նչ է , ատ֊ 
կէ աւելի մե՞ծ ը տեսած էք)) • • • — ((0' յ իմ տեսած ջրվէժներուս
քով ձեր *1յիակարան պարզ ցնցուղի մը թափած ջուրն է, բաբե֊ 
կա՛մ))»** — ՀԵնչե՜ բ կ* ըս է ք , ծերունի՛ ? ինչպէ՞ս կաբելի է, որ
Ղյիակարան ցնցուղի մը ջուրը եղած ը լ լա յ ձ ե ր տ ե ս ածն ե բ ո ւն քով*** 
թայց, ի ս է ր Աստուծո յ , ո՞վ էք դուք))*** = Հեոյ նահապետն եմ))„,

★* *
Տիկին Պրաուն կը գանգատի իր բմիշկին, ըսելով որ պա֊ 

հանջած այցեգիններուն գումարը շատ ՛սղի էէ — ^Իայց տ 
մի' մոռնաք, որ ձեր զաւկին հիւանդութեան ատեն տասնըմէկ 
անգամ այցելեցի ձեզի)) ? կ*ըսէ բմիշկը։ — ((Իսկ դուք ալ մի' 
մոռնաք, պարոն բմիշկ, որ զաւա՛կս վարակեց ամբողջ դպրոցը, 
ամ էն էն առսվ)) * • *

** *
— ((ՀՀոյղ- ր դեղին ծախեցի վեց տոլարի՝ յաճա

խորդի մը, որ քովը ունէր միայն մէկ տոլար քառասուն ս էն թ ♦ 
մնացած չորս տոլար վա թ սուն ս էն թ ը վաղը պիտի բերէ, Մ իս թ ըր

ԿնամէրՀրարութիւն-.. (Գերմանական ծաղրանկար)
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Ամիթ]) յ ըսալ գործի նոր մ տած պաշտօնեայ մ ը խանութպանին։ 
— &Ա իմ ա*ր ես^ ա'յ տղայ^ ալ այգ մաբգը կուգա^յ ուրիշ ան֊
գւսմ))} յարեց Աիսթըր Ամ իթ սրտնեղած։   (էԿուդա՜յ ? Աիսթըր
Ամիթ՝ կու դա'յ ք որովհետև. տուած կօշիկնհրուս երկուքն ալ ձախ 
ոտքին համար էին')՝) * • *

■Հ* *
ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ •— ԶըՐնՒւ*1 է պատմողը»— Երիտասարդ Անդ֊ 

էիացի մը կը զին ուո ր ա գ բ ու ի մա րտան ալ ի մը մէջ^ սպայի աստի֊ 
ճան ստանալու համար։ Ա*ա րտանաւը կը յառաջանայ ղ֊է^ի հա֊ 
րաւային ծովերը։ նաւապետը կը հրահանգէ երիտասարդին ճշդ֊ծլ 
նաւուն ուղղուիք իւն ը։ *{*ա նի մը վայրկեա ն ‘Լևր1ը, ապագայ ծո֊ 
վային սպան կուգայ թ ուղթ ով մ ը որուն վրայ արձանագրած էր 
աստիճաններուն լա յն քն ու երկայնքը։ "էյաւապհտը ‘"Լվւէ անցը֊ 
նելով թ ուղթ ը կը բացագանչէ •— (էՀանե ցէ' ք ձեր գլխարկը՝ 
րիտասա'րդ , որովհետև. սուրբ է այն վա յբը ? ուր կը գտնուինք 
այս պահուս* ձեր հաշիւներուն համաձայնէ այժմ մենք կը գըտ֊ 
նուինք Աւէսթմինսթբի Աբբայարանին մէջ?)*,*

** *
— ՕէԱիրելի' եղբայրներ կ* ըս է քա րողիչը ժողովարանին 

մէջ հաւաքուած հաւատացեալներուն վստահ եմ որ գուք^ 
մերւանգ ԸԷ1ս1 էով մ էկտեղ անկեղծ ալ էք։ Արդ՝ այսօր պիտի

ՏՈՒՐՔԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱՏԱՆ ԱՌՋԵՒ

—' Կ արգ.ր ձե՜րն էք խնդ֊րեւՐ տն- 
ցէ՚ք.»».

— Այ ոչ, ոչ,.- կարեւորութ՜ իւն 

չունի.,, դ֊ույչ անց էր, ե՜ս չեւՐ ա՜ճա

պարեր,., (Ֆրանս. ծաղրանկար)

խօսինք Աուրբ ^ուկաս^ւ Աւե֊ 

տարան ին 29րդ էէԼոլՒյ ւ"--ւՓ 
Կրնայի՞ք ըսել թէ ձեզմ է քա նի 
հոգի կարդացած է այդ գլու֊ 
խը։^ Հարցումին վրայ բոլոր 
ձերւքե ր ը վեր կը բարձրանան։ 
— (շԱյւ/ պատասխանը, կ* ըսէ 
պատուելին * այնքան ղարմա֊ 
նալի է, որքան ա յն, ո ր Աուրբ 
*Լուկա ս ի Աւետար ան ին մէջ ^9 բ դ 
գլուխ չկայ»...

★* *
Անգլիայէն "ևիւ Եորք վե֊ 

բագա րձած Ամերիկա յՒ մԸ ճա֊ 
շարան մտնելով կ*ընտրէ սեղան 
մը և. ն ս տե լէ առսվ կը հանէ իր 
բաճկոն ը։ լՀաշա րանատէ բն Հ կը 
մօտենայ և կ* ըսէ*— ՀՆծրեցէք^ 
պաբո'ն, թոյլատրուած չէ հոս 
բաճկոն ը հանած նստիլ ճա շե լու
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համար։)) — քԼ^նչպէս թէ թո յ լատ րուած չէ, քան ի ոբ Ա^գլիոյ 
թագուհին ինքն էր որ))»** — ((Անգլիոյ թագուհիէն ըսիք, պա
րո՛ն։)) — ((Այո՛ , Անգլիոյ թագուհին։ *թանի մը օր առաջ ճաշի
էի Պըքինկհէմի պալատը։ Երբ հոն ալ հա նԿՒ բաճկոն ս , թաղու֊ 
հին մօտեցաւ, ինծի և ըսաւ, ազնուօբէն*— «Ա՜յ այգպէս յ պա֊
րմն^ ըրէք ասիկա Ամերիկայի մ էջ, բայց ոչ հոս))*..

★
* *

Անգլիացի մ ր մ ան կուգայ փողոցին մէջ հսկայ լուն մը 
ձգած առջեւը։ Կը հանգիպի իր մէկ բարեկամին։ — «Այս է^չ 
սարսափելի շուն է)) , կ' ըս է բարեկամը։ “ (.(կրնայ սարսափելի 
ըլւաւ> ?՚Այց որ հազար սթեր լին կ՝ ա րժէ ։ » 3*ամանակ մը
Հ՚՚րւը, բարեկամ ը ն ո ր էն կը հանգիպի իր բարեկամ ին ։ — ((Ո^ւ-ր 
է հապա շունգ)), կը հարցնէ հետաքրքրութեամբ ։ — ՀԾախեցի
հազար սթերլինի։)) — ((Ե*- գանձեցիր գրամ ը։՜)) — ((Ո'չ, կը պա֊ 
տասխանէ շուն ին տէրը, փոխանակեցի ՀյԱՕական ս թ և ր լին արժող 
երկու կատուներու հետ))***

★
* *

— յ է^չ է մենախօսութիւնը՛)), կը հարցնէ փոք-
րիկ ճիմին։ — ((Մենախօսութիւնը, զաւակս , խօսակցութիւն մ րն 
է այր մարդու և. կնոջ մը միջև։)) ճիմի, որ համոզուած չի 
թուիր, կ*ըսէ* — ((Ես ալ կը կարծէի, թէ ատոր տրամախօսու
թիւն կ՚ըսեն։)) — ((Այգ քու- կա բծածգ ճիշգ է, երբ երկու հոգի, 
կը խ օսին յ տղա' ս)) • • ♦

★
* *

ՍՊԱՆԻԱԿԱՆ ♦— Մ ատ ր իտ ի բժիշկներէն Տոքթ» կոմէզ անուն, 
հանած է իբրև կարող գիտն ա- 
կան մը, որ հա ր իւ ր տարիկ՚ապ֊ 
րեցնէ իր հի լան գներ ը։ Առա- 
ջին ան գամ Ըէէա էով իրեն այ
ցելած հի ւանգի մ ը կը յանձն ա- 
բա րէ հ րաժա բ ի լ ալքոլախառն 
ըմպելիներէն, սիկարէթէն և 
ս ի րա յ ին ծա յ րա յեղութ իւնն ե ր է ։

— ((Կը կարծէ10 ք որ այգպէսով 
պիտի կրնամ հա ր իլ ր տարի ապ
րի լ)) , կը հարցնէ հիւանգը։
2= «Ա՜ յ վստահդ չեմ այգ մասին, 
բայց անվարան կրնամ Ըս^է։ 
որ այգպէսով, կեանքը, տարօ
րինակ կերպով երկար պիտի
թուի ձեզի))*** (իտալական ծաղրանկար}

— Եթ՜է պարոնները հաւՐաձայն են,. 

կուզ_էի էջ_Ը_ գար ձնե լ„.
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է]ուան բարեկամին կր գովէ իր չան յատկու թ իւնն ե ր ը*— 
"Հ.Գի ան ա՜ ս } կ*ըսէ , մէկ րիլոմէթր հեռուէն հոտս կ՚առնէ* ** Հիա
նալի է, հէ* , Ւ^ջ կ՚ըսես։» — ձԸսելիվէս այն է, որ պէտր է 

.բաղն ի ր երթաս և. լաւ. մ ը լուա ցու.իս ? բարեկա'
★* *

հատաւորը ամբաստանեալին* — ձանչնա^ր այս դա
նակը։)) — (</?րչ , պարոն դատաւոր ։ )) — (էՌատավա ր ու թ իւն ը կը
.յետաձգուի վաղուան։)) ք]ւ յաջորդ Օրը, դատաւորը նորէն կը 
հարցնէ* — <հԿը ճանչնա^ր այս դանակը։)) — &Այո' ? պարոն դա
տաւոր ։» — (ՏլԱ՜, ուրեմն կը սկսիր արդէն խոստովանիլ։ Ըսէ՚ք 
տեսնեմ, ե®րբ և. րմւր տեսած էր զայն։)) ՜ (էՏեսայ հոս ? պա

րո՛ն դատաւոր, եըէԿ) ղուք. ցոյց տուիր ինծի))***
★* *

ՌՈՒՍԱԿԱՆ (Խորհրդային)*--- Կոլխոզ ացման տարիներուն ,
րարոզիչ մը ճառ կը խօսի գիւղացիներուն, բացատրելով այդ 
նոր դրութեան բա ր իրնև ր ը։ — ((Լէյրկու տաբիէն, կ՛ ըսէ ան ? ձեզ- 
մէ ա մէն մէկը պիտի կրնայ ունենալ հեծ անիւ մ ը, երեր տա- 
րիէն՝ ինքնաշ ա րժ մ ը և. հինգ տարիէն' օդանաւ մը։)) Այն ատեն 
գիւղացի մը հարց կու տայ* — (.(.Ւ^չ պիտի ընենր օդանաւը 
գիւղին մէջ, ընկե՛ր ջան։)) — ((.ինչպէ^ս թէ ինչ պիտի ընէք, կը 
պատասխանէ ճառախօսը* երբ իմանար որ Վ^լատ իվո ս թ ո ր ի մէջ 
լուցկի կը ծախուի, պիտի ցատկէր օդանաւը, պիտ Ւ երթ ար հոն 
և. լուցկի դնելէն վծ ր ջ <, նոյն օրն իսկ պիտի դառնար գիւ-ղ^,...

★

Ուսուցիչը կը հարցնէ

— Ամ* բաստ ան էրա լ, ոտյյի ե՜լիր*,՝
քՅոսնական ծաղրանկար)

աշակերտներուն՝ թէ ինչ ազգի կը 
Փոքրիկն Սերգէյ կ՚ըսէ՝ թէ այդ 

մ աս ին բան մը չևն սորվեցու
ցած իրենց։ Աիխայիլ անունով 
ս րամ իտ ա չակե րտ մ ը սակա յն
Կը գտնէ պատաս խան ը։ — (էՒմ 
կարծիրովս, ընկեր ւիրոֆեսըր , 
Ադամն ու Սւան քէուսեր ըլլալու 
էին։)) — գիտես, Ա*ի-

խա ։Ւ։ ։)) — զՒնչո®ւ չգիտնամ, 
ընկեր վ։րոֆեսըր , անոնր ալ
մերկ էին 1ւ անօ թՒ այդ պատ
կառով կերան ա ր գ ի լուած պր
աս ւղէն • բայց, հակառակ այս 
բո լորին, ի րևն ր զիրենր կը
կարծէին դրախտին մէջղ****
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Արբանեակ երկիրներու ՛ոչ, ուր կարելի է ե ր բեւ/ն նաև. 
ծիծաղիլ, մարդիկ խնդալով կը պատմեն Աիջուրինև ան գՒ ւտ ի 
մը մասին։ Մ ի Լուր ին ? համբաւոր րւուս գիտունը, կ9 ըս են անոնք, 
9ՈԼՎ Ը էԳ Ընձուղտ մը զուդաւո ր ե լով յաջողած է ա ա րհ 
բերել հրաշալի կով մը։ Այս կովը, որուն վիզը շատ երկար է, 
/լ9 ա րած ի (ի ում ան իա ? իսկ կաթը կը կթեն Խորհ» Մ ի ութեան տէջ...

★
* *

ԻՏԱԼԱԿԱՆ՝— Հայր Ը Կը պատմէր իր զտւկին.— <[Ամ֊
րՈղջ քսանևհինդ տարի մ այրդ ու ես աշխա րհի ամ էն էն երջ*ս^ 
նիկ արարածներն էինք։)» ~ «ծ*0տքը)) ? կը հարցնէ զաւակը։ 
— ճԵտքը, զաւակս ք ամ էն ինջ փոխուեցաւ։ Արին մէկը իրարու 
‘հանդիպեցանք և ամուսնացանք՛)) •

★
* *

Հիւանդ մ ը պիտ ի ենթ ա ր կու ի վի ր ա բուժական գործոզու- 
թե ան։ Վ*ի ր ա բո յժ ը սիրտ կու տայ անոր։ — ո [* քնա՛
ցնենք ձեզ^ բան մը պիտի ջզգաք և երբ արթննայի ես ձեր քովը 
պիտի ըլլաէ^ * 2> Հիւանդը կը քնացնեն և վի րա բուժական դործո- 
զութևան կատա ր ում էն վերջ, կ՚արթննայ ան, բայց կը զարմանայ 
տեսնելով որ բժիշկը ծերացած է ։ )) — (()ք]ւրևւքն դործողութիւնը
այնքան երկայր տեւեց, պարոն բժիշկ, կը հարցնէ հիւանդը զար
մացած* այս որքա՜ն երկար մօրուք ունիք։՝)՝) — (է/Հայց ես վի
րաբոյժ շեմ, կը պատասխանէ ծերունին* ինծի Պետրոս առաք
եալ կ9ըսեն))) ♦ ♦ ♦

*
* *

Կը հնչէ հրշէջ սպասարկութեան հեռաձայն ը։ — ((/] ը նե- 
.րէք որ ձեզ կ9 անհանգստա ցնևմ ?

կոր սուած է։)) — (օԱխալ
հասցէի կը դիմէք, պարո՛ն, այս

տեղ Հր^էջ սպասարկութիւնն է» 

ս1էտք է դիմէք ոստիկանու
թյան։)) — ձճիչդ էվ>, Ըայց անց
եալ անդամ որ կինս կորսուած 
էր, լուր տուի ո ստ ի կան ութ եան 
•և գտաւ զա յն)Տ) ♦ ♦ •

★
ՍԿՈՎՏԱԿԱՆ՝֊ Մեծ պան- 

դոկի մը տնօրէնը կը տեսնէ, 
որ սպասաւո ր ին մէկը, յաճա- 
խոբդի մը սենեակին դրան առ- 

փ որին վըայ պառկած կը

կ ըսէ ձայն մը, բայց կինս նո-

ԳԱՏԱԻՈՐԸ.— Նիստը կը շարու

նակում դռնփակս կ ուզեմ* վկային տա- 
րիվլը հարցնէր լ... (էգֆպւո. ծւսրյթնկ.)
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ներկէ զոյդ մը կօչիկ։ — «Այդ ի՞նչ է ըրածդ, ա՛յ աղայ՛», կը. 
հարցնէ տնօրէնը։ Աւ պատասխան ը • — ((կօշիկները վար ջեմ
կրնար տանվ/լ^ պարորն ւոն օրէն, որովհետև, յաճա խո ր դը Ակով֊, 
տացի մըն է և դրան ետեւը կեցած ք բունած է կա պ իջն ե ր էն)) » • •

★* *
կլասկոյի հանրային պարտէզներէն մէկուն մէ1 կայ ցու֊. 

ցատախտակ մը»— ((Արգիլուած է քա լե լ կան անջութ ևան ց վրայ» 
տուգանքը 3 փէննի։)) Օտարական մը կը հարցնէ պահապանին ♦
— ^նչոու այսքան ծիծաղելի գումար մը նշանակած Լք իբրև 
տուգանքէն — ({Այո' ? պարոնդ անցեալ տարի նշանակա ձ էինք 

մէկ շի էին և- ոշ ոք կը քա լէ ր կան անջութ եան ց վրայ։?)
** *

Ա կովտ ա ց ի վա շի1 առու մը^ մէկ տարուան համար 100 սթեր֊, 
լին փ ոխ կու տայ երիտասարդի մը^ 100/^ 50 տոկոսով։ Այսին֊ 
վ)ըն ստորագրել կու տայ անոր 100 ս թ ե ր լինն ո ց մուրհակ մը և 
կր յւԱնձնէ 50 սթերլին։ իր այս յաջողութիւնը Ակովտացին կը 
պատմէ իր կնոջը* որ սակայն* գնահատելու տեղ կը յանդիման է 
ամուսինը • — «Յիմ ար ես եղեր * կ'ըսէ» 100 սթարէին փոխ տուած- 
ես անոր մէկ տարուան համար* Ւսկ վճարած ևս 50 սթերլին։ 
Ջէի® ր կրնար տալ երկու տա ր ուտն համար և բա՛ն մը շվճարևլ)).*^

★

ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ*— ճամբորդ մը* Հարաւային Ամ եր իկայ ի մէ£ 
կը հանդիպի Ֆրանսացիի մը, որ լաւ դիրք էր գրաւած այնտեղ։
— ճինջո^ւ ձգեցիք Ֆր՚սնսան?)* կը հա րցնէ & ամբո րդը։ — «քք ոո.֊. 
նալու համար։?) — ((Ա* ոռնալու համար ի^նջը։?) — ((Ա' ոռցայ շի֊, 
տակ ը?) • • •

★* *
Պարէ ի մը մէջ* ոլշ դաշերին, ևրկոլ- յաճախորդներ կը ծա֊ 

նօ թանան իրարու։ Առաջին ը կը հարցնէ» — ((Ր^նջ կ’ ըս է ձեր- 
կինը* ե ր բ այսքան ուչ կը դատ֊ 
նաք տուն։?) — ((Ոջինջ* կը պա֊, 
տաս խանէ մ իւս ը» ես ամ ուս֊ 
նա ցած ջեմ ։ )) էքւ առաջին խօ֊ 
ս ակի ց ը , պահ մը մ տածե լէ ետք. 
կ* ըս է •— ((Ուրեմն ինջո®ւ ուշկը-, 
ղաոնաք տուն))»*»

*
* *

Պարծենկոտին մէկը կը պատ- 
մէ իր մէկ բա ր եկամ ին •— ((Նոր- 
վերադարձայ Հռոմէն ? ուր մեր 
սիրելի Պապը' Պիոս (ՒՐ • ուն֊.

— Կարե-լոր բ.տն ւՐը Հկայ, Հէր- 
րի»՛» ճիշ_դ֊ փոքր պտոյտ ւՐ ը ւՐե՜րլու- 
նե՜րուս հետ.». քԱսս արալիա կան ծոոնկ.)
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կընդբութեան ընդունեց զիս ուղիղ երկու ժամ։» = «Գիտէի 
Պսւպը ըսաւ ինծի։?)

★* *
Լրաբեր֊օրագրող մը կ՚երթայ զօրավար Տր Կ'•էի մօտ և 

սպասաւորին կ՚ըսէ, թէ եկած է ուզելու զօրավարին մանկու
թեան մէկ նկարը։ Սպասաւորը փքանալով կը պատասխանէ._
«Ջէ՞,ր դիտեր, պարո՛ն, որ զօրավաբը բնաւ մանուկ չէ եղա

★
* *ճ՚սմբոբղութեան ելած սիրուն կնՈջ մը մտերմական օրա֊ 

դրէն.— «Երկրորդ օր ճա մ բո ր դո լթ եան .— Ծանօթացայ նաւա
պետին հետ. շատ գեղեցիկ մարդմընէ,» = «Երրորդ օր. — Այս 
իրիկուն երկարատև պտոյտ մը ըրի անոր հետ կամրԼակին վրայ. 
յայտնի է որ շատ ինկած կ ետելէս,» = «Ջ ո ր ր ո ր դ օ ր . — թենթի 
պէս սիրահարուած է վրաս. ըսաւ որ ամբողջ շոգենաւը պիտի 
ղրկէ ծովուն յատակը, եթէ չյանձնուիմ իրեն,» = Հինգերորդ
օր.— Փրկծցի շոգենաւը, ն ալա ս տին ևրն ու 700 ճ ամբոր դն եր ը» ...

★* *
— «Կը ներէք, բայց դուք փ լէբմ ոնՖէ ր ան էն Անտբէ Տիւ

փոն ը չէ՞ք։» — «Այո՛, ի՞նչ կ՚ոլզէիք։» — «0՜ , բան մ ը ուզելու 
համար չէր որ հարցուցի, զարմացած էի որ այնքա՜ն կը նմա
նէիք իրեն՛»...

★
* *

Երիտասարդ մը կը ներկայանայ զինուորագրութեան գրա- 
սևնեակը ։ Սպան կը հարցնէ.— «ի՞նչ կ՛ուզէ իք ըլլալ։» — «՛իա֊ 
1֊ազ։» — «Լողալ դիտէ՞ք։» ֊ «ի՞ն չ , ա յլևս շոգեն ալ չուն ի՞ ք»...

11111111111111!111111111111111111!11!11!11111!1!11!11111111!111111111111!1111111!111!1111111111!111!Ս ԵՐԳԻԾԱՆՔ - ԾԻԾԱՂ

ւՐե՜ր սլտրաձ-ը... քԳերւք. ծ ա ղ |ւՂւ կ.)
— Պարո ն, գ֊ո լրս ե՜էէյլ անւՐի֊ 

շաւղէս... (Ֆրանս, ծաղրանկար,

ՍՈՒՏԻՆ ՀԵՏ ՕՁՆ ԱԼ'— Օր մը, վազեմ ի թուրք օրագրողի 
մը հարցուցեր են, թէ ի՛նչ կայ թեր թե բուն մէջ։ — «ԻլաԸ 
եալանտ (ծանուցում և սուտ) պատասխաներ է օրագրողը։ Ուրիչ 
սրամիտ օրագրող մ ը լրացուցած է պատասխանը.— (^Ի|անյ եա- 
լւսն ւ[ե եըլան» (ծանու ցում, սուտ և օձ)...
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ՃԻՇԴ ԻՕՍՔԵՐ
0 լՀափոնացի ի մը համաձայն ? աս կէ "•֊թ ղար առաջ, չի- 

նացի բանաստեղծ Լի — Մի կ’ըսէր Ւ Ր բարեկամներուն-— «.Մար
դիկ սրբա՜ն յիմար են։ Լք առերու, վրայ կը մաղլցին պտուղներ 
բաղելու համար, մինջդեռ եթէ սպասէ ին, պտուղները իրենբ 
պիտի իյնային։ Կը վազեն կիներու ետեւէն, մինջգևռ եթէ սպա
սկին, կիները իրեն՛ը պիտի գային։ Բայց անոնց մեծագոյն յի
մարութիւնն է միշտ պատերազմ իլ և. իրար սպաննել, մինջգեռ, 
եթէ սպաս է ին ? իրենք իրենց պիտի մեռնէին։??

• Հոն' ուր մողովրգավա րութ իւն ը կ* ըսէ հաւատա' կամ'
մ ի' հաւ ատար?? Ըո11_եւիզմը կ՝ ըս է՝ զհաւատս/ , ապա թէ •

• Երապէս ազատ մարդը այն է որ կրնայ առանց պա֊- 
տըրուակ մը հնարելու մերմել ճաշի հրաւէր մը։

• ք*ժ շկու թ եան 1ւ ան ա սն ա բուժո ւ թ եա ն մէջ տ ա րբերու֊ 
թ իւն ը այն է, որ անասունները չեն կրնար խօսիլ։ Եթէ ձիերը 
խ օս էին, կոտրած սրունքի մը համար մարդիկ պիտ Ւ չկրն ա յէ* 
մորթել զայն։

• Ընկերային ապահովագրութեան մասնակցող մը՝ իրեն 
տրուած հարցարանի մ ը զծն ա^ծ?? հա ր ցման դիմացը գրած է իբ
րև. պատասխան •— զԱյ՛/?)։

• Հիփեոսա ցման հռչակաւոր վարպետ մըն է ըսողը*— 
զկարողութիւնս կը սարսափեցնէ զիս։ Այն քան՝ որ ած ի լուելու 
ատեն ստիպուած կ՝ըլէ՚"մ սեւ ակնոցներ գնել՝ որպէս դի աչքե֊ 
ր ուս մէջ նայելով չքնանամ?? • ♦ ♦

• ն՛՛՛մա կագ իր մը^ եգիպտական զԱխէր Աաա?) թերթին 
բաց-նամակ մը ուղղելով գրած 
թիռով կ՝ ուզէ լուսին երթալ և.
հոն ալ բնակի լ վերջնական կեր֊ 
պով՝ ՛Այս երկրի և. մանաւանդ 
զոքանչին տաղտուկներէն աղա֊ 
տևլու համար։ — զկ* ուզեմ սա֊ 
կայն գիտնալ^ թէ ինչ պիտի 
ընեմ ամէն տարի ()՝ամ ատան ի 
տօն ին , այսինքն ինչպէ^ս պիտի 
կրնամ տեսնել նոր ծ ադե լի ք 
քևամատանի մահիկը^ ծոմս սկը- 
սև լու համար ? քանի որ ճիչգ 
այգ մահիկին վրայ պիտի գըտ֊

• Մ իս՛կ Ա՛յր մարդը* որ Ւր
կնոջմէն զատ ուրիշ կնոջ երեսը 
չէ նայած , եղած է Ադամը։

է , որ հնարուելիք առաջին հըր֊

ԹԷՐԱՍ ՊՈԻԼՊԱ

նու իմ » • • •

ՕԷննԷփ, Թէրասր նստած մարա

ջախտ ժումովը ներկայացնելովդ կ’րնէ 

սրամ՛իտ բառախաղ մ՛ը.* 0>արաս <1|ու.լ-_ 

պա քոզա,ք ցեղապետ ւքըն է, որ իբ

րեւ, նիւ,13՜ ծառայած է- կոկոլի ք)ամւս__ 
նուն պատւքոսԹեան:
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Այ(լըեք)աու,ըր պիտի քեաՖայ իր 
անձն տպաք} ջոկատի պաշտպանութեան

« ժ Ը Ն Ե Ւ Ի ՈԳԻՆ*
Այսպես որակուեցաւ' անցեալ 

Յուլիսին ժ֊ընեւի մեջ կայացած 
Չորս Ս՜եծերու հանդիպման ձգած 
տպաւորութիւնը, մասնաւորաբար 
խորհրդային պատուիրակութեան 
մեւլրածորա՜ն արտայայտութեանց 
տարափին տակ: «Ֆիկարոյտի հան- 
նարեւլ ծաղրանկարիչ Օեննեփն ե 
դարձեալ, որ ծաղրանկարներու 
շարքով մթ սրամտօրեն ցոլացուց 
իւորնրդաժողով ին պարզած պատ
կերը: Կը հրատարակենք նաեւ քանի 
մը նատ այդ ծադրանկարներեն, 
շեշտ մը դնելով, սակայն, շատե- 
րու կողմե յայտնուած այն տարա
կոյսին վրայ, թե ի վերջոյ, տիրող 
անսրբագրելի մտայնութեանդ հե
տեւանքով, ժդւնեւի ժպիտներն ալ 
պիտի մարին ու երթան առանց 
նետք մը ձգելու...

Համա՜կ սէր ոի ժպիտ

‘ւ՚ււււււււււււււււււււյքււււււււււււււււււււււււււււււււււււաւլաւււււււսյււ՚^այւլլււււոււ ԵՐԳԻԾԱՆՔ - ԾԻԾԱՂ

— Պիտի լոսսաՆկաբոհիք... ՊատրււՀստ... խՖղ-թեւք ժպտեցէք...
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Ս Ա Ռն ԱԿՈ 3 Տ Ը

— Պիտի ^այի՞ արղ-եօք...

ՈՐԿՈՐԱՅԻՆ ԴԻԻԱՆԱԳԻՏՈԻԹԻԻՆ

— Հիանալի իիւ.ր է մեր բարեկամ Պա.լկանինր..ք Զարմանալի է սա, 
այն, որ կ’ու,զէ սեղանն ալ միասին կյլել...
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«ւււււււււււււհււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււաւԵՐԴՒԵԱՆ^-ԾՒԾԱՂ

ԻՐԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷ

*ԱՅ(Խ 412», ԵՒ ԱՅԼ Ո2ԻՆ9---
Մէկ այլ ‘մանրավէպի աո֊թիլ յիչաե էինք, որ էտիրնէի էրբե ես ի հա- 

յոլթեան կարելոր քէկ քասը թրքտխօս էր ել չատ մ՛ը տարէցներուն հայերէնը 

ւՐանաւանդ «այոեյէն, «ոչ»էն կաք «հրաքքեցէքնէն էլ «ինչպէս էքնէն անդին 
չէր անցներ:

Անդաք քը հաքայնքին քէչ կը եադի պաո֊ակտուք Ա/ւաչնորդի ան

ձին շուրչ էլ կը տէլէ տարիներ: Վարդապետ վարդապետի ետելէն կըւիոխոլի, 

որովհետեւ քէկ կոդքին ուզածը քիւս կոդքը չոլդեր:

Այս կացութեան ւՐ է 9 էլ կողքերը հաշտեցնէ լու նպատակով Պոլսոյ 
Պատրիարքարանը էտիրնէ կը ւլրկէ եպիսկոպոս քը: Պատուիրակը, իր ժ֊աքան- 

ք ան յա չորդ, օրը կ այցելէ օրուան 'Բտդաքական Ժողովի ատենապետ Գէորդ 
ադա Փաւիադեանին խանութ՜ը, որպէսդի քսունաւոր տեսակցութիւն քը ունէ, 

նայ անոր հետ: Ադան ոտքի վելլէ ել — «Հրաք քեցէք, Սրլլտդան Հայր, բարի 

եկաք, ինչպէ՞ս էք» ըսելէն ել իր հայերէնի աք բոդԼ պաշարը սպաււելէն վերչ 

կը նստեցնէ եպիսկոպոսը ել ինքն ալ կ անցնի դիքացը:
Պատուիրակը կը սկսի խօսիլ ել քիչ ք ըն ալ բարձր ո՜ճով կը յայտնէ 

Պատրիարքարանին դքդոհ ութ իլն ը, կ’ ընէ դիտոդոլթիլններ, կը ձադկէ կոդ- 

ք էրուն անքիաբանոլթիլնը ել յորդորներ կը կարդայ: Գէորդ ադան, որ եպիս- 

կոպոսին ըսածներէն րան ք ըն ալ չէր հասկնար, աքէն անդտք դլուխը չար

ժ՜ելով «այո » կ ըսէ, իսկ երբ, կը նկատէ որ Ռայոնները չատ եդան, կը սկսի 
«ոչներոլ չարքը... Ու այսսլէս, տեդի-տնտեդի դուրս կ՝ելլեն լլերնէն «այո»- 

ներն ու «ոչները: Ս ր բադանն է կ ապչի ել հաքբերութիլնը կորսնցուցաե կը 

բացա դան չէ.

— Պէ֊ ՜ճանըմՀ դուք հ “՚ ,Բր ['է՛ն էէ Ք դիտեր...

— Ծարւայ եք, Սրբադան, §այճա §իջ պիլւքէւք, կ՚ըլլայ Գէորդ ադա

յին պատասխանը:

ել պարապ տեդը կը յոդնեցնէք դիս,

— Այնքան ադուոր կը խօսէիք, 

Սրբադան, որ չոլդեցի խօսքերնիդ 

կտրել,— կը պատասխանէ թուրքերէ
նով Գէորդ ադան, որ անչուչտ, Ս ըր- 

բ.ւսզ_ւսնի խօսածներուն «աղուս րութ- ե- 
նէն)) ալ րան չէր հասկցած ...

— Այն ատեն ինչս ւ չէվճ 

կ աւելցնէ Ս րբ֊ազանը նեղուած՛.

— Պէպէք. Տը հրաւՐւՈրցէք, պա

րո՜ն անօրէն, կինս սիկար ւՐր ունեցաւ.., 
(Աւքերիկեան ծաղրանկարի

— 'Թեւլի հազար անգ.աւՐ պատուէ 

րսւծ էի որ բ.ադ.երուն չւՐօտենաս• •.

(Ֆրանսական ծաղրանկարի
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ԱԴն ՍԱ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԸ
— (քՀիուք չւստ զօրաւոր մէկը Ըէէ,ս[ոլ- էք^ ըսաւ հազիւ 

վեցամեայ Լեւոնիկը գեղանի և երիտասաբգ այրի կնոջ մը՝ որ 
իր մօրը այցելութեան եկած էր, — «Ջ»/» աւո°ր ՝ ա^տ ուրկէ ելաւ։!) 
— (ձթայց՝ տիկին՝ քիչ առաջ երբ դեռ. դուք եկած չէ ի ք, պա֊ 
պան ձեզի համար ըսաւ՝ որ ձեր պզտիկ մատին վբայ կրնաք 
իյաղցնել ոևէ մէկը այս քաղաքին մէջ՛)) • • ♦

★* *
*Լյա իյ ա կ բ թ ա ր ան ի մը մ էջ՝ ուսուցիչը կը հրահանգէ աշա֊ 

կերտներուն գծել և ցոյց տալ՝ թէ ի՛նչ կ' ուզեն ըլլալ երբ մեծ
նան ։ Աշակերտին մէկը կը գծէ ^րչէջի մը պատկերը՝ ուը[էչ մը՛ 
բմիշկի մը՝ ^1[1Րո[,րԷԸ սպայի մը։ ք^սկ աղջնակ մը բան մըն ալ 
չի գծեր։ — ^է'1 ա1լ[,^ս 1 գուն ինչո°ւ չես գծեր՝ չե® ս գիտեր 
թէ Ւ^չ կ* ուզես ըլլալ։"» — «.Գիտեմ՝ պա բո՛ն ՝ կ’ ուզեմ մայրիկ

ԸԼԼ“’Լ’) Բայց չ^մ գիտեր թէ մայրիկը ինչպէ՚ս կը գծուի»* . •
★* *

Ֆէրնանտ է/ ՝ որ երրորգ

— ՜Ւ^նչ տարիք, կրնայ ունենա լ
1898ին ենաե մէկը՝.

— Կի՞ն է թէ էրիկ-մարդ.,..
(էզփպսւակւսն ծաղրանկար)

ան գամն ըլլալով Տո*ն '{Համի լոյ ի 
սքեմը հագաւ ՝ կը պատմէ՝ թէ 
օր մը՝ ա ղջնակ մը՝ իրեն մօ
տենալով և աչքերը հակած ՝ ը՛
սաւ իրեն. — ՀՕ րձնեցէք զիս՝ 
Հայր Սուրբ։» —(Հ^այց աղջիկս ր 
ես իրաւ վաբգապետ մը չեմ / 
- «Հ սՀ * • • կեցէք այն ատեն 
պուպր իկս բերեմ»***
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ԾԻԾԱՂ.
«ՎԵՐՋԻՆ ԿԱՄՀԸ» *— Ժ*աքլին և. ք)*ոպէր պիտի ամուսնաւ 

նան։ Փեսացուն կորովի տէր մարդ, է և գիտէ ուզածն ու ըսա֊ 
եր։ — (Տ.Ե* ուզեմ որ հ րալի րեա լնե րուն թի՚^ը երեսունը ջան ցն ի ? 
կ' Ըսէ ա*ե ։ Ե' ուզեմ որ պսակը կատարուի ժամը ճիշդ §ին։ Եւ 
կ1 ուզեմ որ հարսանեկան ճաշը ջե ր կա րՒ Ժամ ը 10է& անդին? ո֊ 
րովհետև ժամը 11 ին պիտի մեկնինք մ եղրա լուսն ի ճամբորգու֊ 
թևան))... Այս կտրուկ հրահանգները էԱելով՝ հարսն ցու ին մ ա յ֊ 
րիկը կը սրտմտի.— «Այս ի՞նչ բան է, 3-աքլին, կ' ուզեմ, $'«։..

կ՛ուզեմ... Զև՞ս կարծեր որ Աոպէր քիչ մը»... Աղջիկն 
է կ’ըն՛է՛ք իջէ և. կ՚ըսէ* — «կարեւորութիւն մի՛ տար՝ մայրիկ՝ 
Ո-ոպէր իր վերջին կամքն է որ կը թելադրէ}. . .

ՇՐՋԱՒԵՐԱԿԱՆ *— Նշանուած մէկը՝ իրեն անծանօթ պա֊ 
րոնի մը կը գրէ հետեւեալ երկտողը.— (.(Սիրելի՛ պարոն, պա֊ 
տիւն ունիմ իմացնելու ձեզի ? որ աո ջ ի օր տեսած են ձեզ՝ երբ 
հանրային պարտէզին մէջ կը համբուրէիք նշանածս ։ Ջերմօրէն 
կԸ խնդրեմ ? որ վերջ տաք ձեր այս վարժութեան և ընդունիք 
այս արւթիւ սրտագին շնորհակալութիւներս։} Օր մը ետքը նա֊ 
մակագիրը կը ստանայ պատասխան մը՝ որ կը սկսէր հետեւեալ 
բառերով.— ((Սիրելի՛ պարոն, ի պատասխան երէկուան թուակիր 
ձեր շրջաբերականին})... ևայլն՝ ևայլն։

ԽԵՆԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ •— ^մ՚իշկը իը Հերթական այցելու֊ 
թիւնը կուտար յիմարա նոցի մը հի լան գներ ուն՝ երբ յան կա բծ 
անոր ուշադրութ իւն ը գրաւեց խենթ մը՝ որ կուշտուկուռ կը 
խնդար։ Մ°տեցաւ 1ւ առանց դժուարութեան կրցաւ իմանալ ա֊ 
ն ո ր զուարթութեան պատճառը։ — ((Ջարմանա ւՒ բան է՝ ըսաւ 
խենթը աչքսրը ք^^1ուվ։ Ո*-նիմ երկուորեակ եղբայր մը՝ որ 
տարօրինակ կերպով ինծի կը նմանի՝ բայց այդ նմանութիւնն 
ալ փորձանք դարձած է գլխուս։ Ամէն անգամ որ եղբայրս յան֊ 
ցանք մը գործէր՝ էշիս կը բանտարկէին և ամէն անգամ որ աղ֊ 
ջըկայ մը ժամ ադրութիւն կուտա յ ի ՝ ան էր որ կ՚երթար և. իմ տեղս 
կը էէԸալ^Ը։ Երեւակայեցէք՝ որ ամսականս անգամ ինք կը 

գանձէր}. . . — հԷ՜ ՝
խնդալիք ի՞նչ կայ

տուաւ բ ժ ի շ կ ը լ 
— «Խնդալիք ինչ 
կա յ* * * էրնա՞ք երե
ւակայել, որ երբ շա
բաթ մ ը առաջ ես մե
ռայ, իմ տեղս թա - 
ղեցինԼ եղբայրս». . .

ւււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււաււԵՐԳԻՆԱՆ՚հ-ՆԻՆԱԴ.

Աււանց մեկնութ՜եան
(Պրաղիլիական ծաղրանկար)

ատոր մէջ:», դիտել
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ՍՐԱՄԻՏ ՍԱ1ՄԱՆՈԻՄՆԵՐ
ԴԻՒԱՆԱԳԷՏ-- Մարգ մը, որուն արհեստն է էս ուս ա ՀՒւ 

վէճերէ, որոնյշ գո յութ իւն պիտի կունենային ? եթէ դիւանագէտ
ներ գտնուած չըլլա յ ին ։ Ուրիշ սահմանում մթ*— Մարգ մը, որ 
կը յա2_ողի համոզել իր կինը, թէ մուշտակէ վերարկու մը կը 
գիրցնէ զինքը։ Ուրիշ մթ եւս»— Ա*արգ մը, որ կրնայ մարդա
սպանութիւն գործել և. շատ ընկճուած վիճակով հետեւ ի լ իր զո

հին յուղա րկաւո ր ութ և ան ։.
ԳԵ՚ԼԱԳՈՐԾ* — Մ^՚րդ մը, որ սխալ կը կարդայ բձիչկիե 

դեղագիրը և. ձեզի կու տայ գեղ մը, որ կը բմշկէ ձեզ։
ԲԺԻՇԿ *— Մաբդ մը, որ կ՚առողջանայ, երբ ուրիշները 

հիւանդանան ։
ԽՄԲԱԳԻՐ*— Մարզ մը, որ բնաւ չի վճարեր և բնաւ կի * • • 

վճար ուիր։
ՍՐՃԱՐԱՆ* — Տեղ մը, ուր անգործները մեծ դործունէու

թիւն ցոյց կու տան։

Ծ Ի ԾԱ Ղ.
ՃԱՈ-Ի ՄԸ ՏՊԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆԸ — Ֆրանսացի երեսփոխան մը, 

որ մէկ հատիկ էր երկարապատում 1լ անիմաստ ճառեր խօսելու 
մէջ, օր մը կը հարցնէ Ֆրան սայի վարդապետներէն Արիսթիտ 
Պրիանին՛— «Ինջպէ՞ս էր այսօրուան ճառս, պարո՛ն նախագահ 
— «.Շատ երկար է ր ։ » — «Ի" կ ի՞նչ բան ամէնէն աւելի տպաւո
րութիւն ձգեց ձեր վրտյ։» = «Երկու բաներ, ս իր ևլի բար եկա մ , 
նախ' ձեր յամառութիւնը և. ապա' մեր համբե ր ու թ իւն ը ։ է

ԱՒԵԼԻ ԵՐՋԱՆԻԿ - — Ոդեհար ցական հաւաքս յթ մը. Կիսա
մութ։ ՏիկիԻ մը կը խօսակցի իր հանգուցեալ ամոլսնոյն ոգիին 
հետ, ի լուր ամենեցուն։ _ ^՜"> Լեւոն։» — « Այո՛։»
_ «Երջանի՞կ ե ս ։ » = «Այո՛, շատ և ր ջան իկ։ » — «Աւելի՞ երջա
նիկ քան իմ մօտս եղած ատենգ։» — «Այո՛, այո՛, աւելի երջա
նիկ։» _ «ԼքՐ*-ր ես հիմա։» — ձ/Րւր պիտի ըլլամ, դժո՜խքը»*. •

ԱՅՍ ԲԱ՜Ն ԱԼ ՄԻԱՄԻՏ * —
կ առա խ ում բի մը խց ի կին մ էջ 
նստած են երկու ճամ բո ր զն ե ր, 
որոնցմէ մէկը կը խայտայ ու- 
րախութենէն։ — (ՀԻնչպէ՜ս
բա խտաւո բ եմ, որ տոմսերը 
քննող պաշտօն եան բան մ ը 
չհասկցաւ։» — (էԻնչպէ® ս, տոմ
սակ չունիմք։» — (էՏոմսակ ու
նիմ բայց նստած եմ ծխողներու 
յատու կ խ ը իկ ի մ ը մէջ և»* * դեմ 
ծխեր» • . .
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— Ս ոռցայ հա րցնե ւ_ու,Տ ոք թ է օր, 

ձե՜ր յանձնարարած՜ սլահեցորլութ՜իւնը 

Հաշէն առա՞ չ էր թէ Հաշէն վերէ--.

/•Յունական ծաղրանկար)

Fonds A.R.A.M



ԺԱ. ՄԱՍ

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ 1 9 5 5 - Ի Ն

ՍՈԽ- ՐԻ Ա, ԼԻԲԱՆԱՆ ԵՒ U ՅԼՈԽՐ

ԵԳԻՊՏԱ2ԱՅ ՄԱՐՏԱՇԽԱՐ!

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՐՅՈԻՄՆԵՐ

ՄՐՅԱՆԻՇՆԵՐ ԵԻ ԱԽՈՅԵԱՆՆԵՐ

Ա Z Խ Ա Ր Z Ա I Ռ Տ Ա Կ ՃԱՅ Մ Ա Ր Մ Ն Ա Մ Ա Ր Տ Ի Կ Ն Ե Ր«

ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐՆԵՐ ԵԻ ԱՅԼ ՆԿԱՐՆԵՐ

ԵԻԱՅԼՆ, ԵԻԱՅԼՆ
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I. Մ. Ը. ՄԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ 

ԵՐԵՍՆԱՄԵԱԿ Հ. Մ. Ը. Մ.Ի ՀԱԼԷՊԻ II'. ճ Ի Խ'ԼԻՆ
(1926 - 1956)

1956ը Հ. Մ. Ը. Մ.ի Հա|եպի Մասնանիւդին յոբե|ինական 
տարին ե: Երեսնամեակը: 1925 Նոյեմբեր 1ին եր որ կը կազմուեր 
Հ. Մ. Ը. Մ.ին կորիզը այստեղ, մարզական երեք անջատ իաւմբերու* 
<րՏալւորիկ»ի, «ՀամազասպՅի եւ «Կայծակէի միաձուլումով եւ 1926ի 
սկիզբները գործի կ’անցներ նիմնադիր վարչութիւնը, որուն, այդ 
օրերուն կ՛անդամակցեին Լուտեր Մասմանաճեաս, Լեւոն Պապիկեան, 
Լեւոն Աբգարեան, Տիգրան Աղճայեան, Սաճակ Խաչատուրեան, Շա- 
ւարօ Պեքեարեան, Միճրան Կարասյետեան եւ Լեւոն Մուրատեան:

Այդ օրերուն, մասնաՏիւդը ուներ 15֊20 անդամներ միայն: 
Տասը տարի վերջը՜ 1936ին, անդամներուն թիւը բարձրացած եր 550ի: 
■Րսան տարի վերջը՜ 700ի: Իսկ այսօւ՛ Հ. Մ. Ը. Մ.ը, Հա|եսյի մեջ 
կը ներկայացնէ պատկառելի կազմակերպութիւն մը* 1200 երկսեռ 
անդամներով: Այս ճաշուով, երեսնամեակի մը ընթացքին 70-80 ան
գաւ! աւելցած ե Հ. Մ. Ը. Մ.ի անդամներուն թիւր: Ու պետք ե ըսել, 
թե տարիները բպորուած են* մարմնակրթական բազմաթիւ մարզերու 
մեջ ձեռք ձգուած յաջորդական յաջոզոլթիւններով:

Հ. Մ. Ը. Մ.ի շնորճիւ ե որ մարզ ական կեանքը թափ առած 
ե Սուրիոյ եւ մասնաւորաբար Հայեպի մեջ: Անոր բոլոր ձեռնարկնե
րը ստեղծած են մեծ խանդավառութիւն: Տարեկան մարզատօնը, մա
նաւանդ, եզակի ե մեր նամագազութային կեանքին մեջ: 1926ի ա- 
ռաջին մարզատօնը կայացած եւ- նազիւ 100-125 ճոգիի ներկայու
թեան: Մինչդեռ վերջին տարիներուն, բազմութիւնը եղած ե իրա
պես ծովածաւալ, — իւրաքանչիւր մարզատօնին աւե|ի քան 25,000 
ճոգի: Ասիկա ցոյց կուտայ, որ Հ. Մ. Ը. Մ.ը ուժեղ ե ոչ միայն իր 
կազմակերպական շարքերով, այլեւ իր ճամակիրներու բազմու
թեամբ: Այսօր, ճամակիրներու թիւն ալ աւելցած ե մեկեն երկու 
նարիւր ճամեմատութեամբ:

Հ. Մ. ('.Մ.ի վերելքը անշուշտ ասկե վերջն ալ պիտի շա- 
րունակուի Սուրիոյ մեջ ընդհանրապես եւ Հալեպի մեջ մասնաւո- 
րապես: Երեսնամեակի մը անցեալն ու արդիւնաշատ գործունեու
թիւնը լաւագոյն գրաւականն են այս նախատեսութեան:

Եւ որպեսզի գործունեութեան մասին այս ճաւաստիքը իրո- 
դութիւններով ալ ճաստատուի, ճետազայ էջերուն վրսւյ կուտանք Հա- 
լեպի Հ. Մ. Ը. Մ.ականներէն Պարգեւ Միսիրեանի եւ Զաւեն Սա- 
պուննեանի կոզմե Տարեգրքիս Տամար պատրաստուած յօդուածները, 
որոնք կուտան այդ պատուաբեր գործունեութեան ամփոփ մեկ պատ
կերը:
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I. Մ. Ը. Մ Ի ԳՈՐԾՈԻՆԷՈԻԹԻԻՆԸ 1955-ԻՆ 
ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ

Դրեց ՊԱՐԴԵԻ ՄԻԱԻՐԵԱՆ

Երբ որեւէ առիթով պէտք ԸԼԼայ Ս ուր Ւո յ մարզական
կևանք ին մաս ին, արգարօբէն շեշտ պէտք է դնել Հ. Մ • Ը * Մ ♦ ի 
վրայ^ որ ոչ միայն մա րմնակր թ ան քի ջահակիրը եղած է Ա*երձ. Արև- 

լելքի մէք.) այլհլ Ւր շ,սրքայիններուն նևրշնչած կարգապահական 
ոգիով ու ջամբած նկարագրով առակի կարգ անցած էէ Ե րողու- 
թիւնը տյն է, որ Հ» Մ • Ը • Ա* • ը մեծապէս սատարած է ս ուր իա ց ի 
ե ր իտասա ր գութ ևան մարզական յառաջգ իմութ ևան ։ Պետական 
իչխանութ իւննե բն ու մարմնակրթանքով հետաքրքր ուած սու- 
բիացի գէմքե ր ր յաճախ արտայայտուած են այս մաս ին և շեն 
զլացած իրենց գնահատանքն ու նոյն իսկ երախտագիտութիւնը։

Հ- Մ* Ը- Մ՝ի Աո ւրիոյ կազմակերպութիւնը կը բաղկանայ
Ո մասնաճ իւղե ր է , էւրոնք կը գտնուին Լալէպ, ‘էամասկոս , Լաթա- 
քիո։, 'ք՚էսապ, Պ՚սնիաս, Լոմս, Ազէզ, (փուքքս։, Տ է ր զ» ր , ճ՚որտպ- 
լուս , Այն Արաբ, Թէլ Ապիատ, Աաս իւլԱյն, Լասիչէ, Գ՚ոմըշլը,

Տիվո-ր և թէլ Պր՚ոք։ 17 մասն աճիւղերուն մաս կը կազմեն 3000 
մարզիկներ և սկաուտներ * որոնց ապահոված նուաճումներ ը համ
րանք չունին։ Առանձին գիրք մը կարելի էր լեցնել^ եթէ ո լզ
ուէր պատկերացնել այս մա սն աճ իւղե ր ուն բազմամեայ գործու- 
նէութ իւն ը։ Աչքի առջև ունենալով սակայն Տարեգրքին սուղ է- 
ջեր ը ? պիտի տամ վ^ր^ի^1 մէկ տարեշրջանի գո ր ծ ո ւն է ո ւ թ և ան 
պատկերը միայն ? որպէսզի հտյ մարմնակրթական շարժումով հե- 
տա քր ք ր ուոզն ե ր ը բո լո ր գաղութներու մէջ, ունենան գազաւիար 
մը, Հ- Մ• Ը՛ Մ• ի դրօչՒ՚Ն տակ Աուրիոյ մէջ տարուա ծ մեծ աշ
խատ ան քին չուըջ,

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ’— Հ- Մ’ Ը’ Մ՛ին Հիմը սկաուաական կազ֊ 
մակե րպութ իւնն է^ ո ր ովհետև հոն է որ ապագայի մարզիկը կը 
ստանայ իր հայաշունչ դաստիարակութիւնը ևկը կերտ է իր նը- 
կա բագի ր ը։

Ա կաուտական տիպար կազմակերպութիւն մ ըն է Հ» Ա* • Ը» 
Ա* •ին ունեցածը Լտլէպի մէջ^ 300 սկաուտներով և 125 էրայէ[,կ'~ 
նեբովւ որք անցեալ տարեշրջանին եւս հետևւեցան իրենց 
առաջնորդներու դասընթացքներուն և կատարեցին բազմա թ իւ 
արշաւներ ու բանակումներ ։ Հ» Ա* • Ը* Մ* ի Շրջտն ա յ ին Արարչու
թեան կազմակերպած տարեկան ընդհանուր բանակումին , որ 
անցեալ տարի կայացաւ Այն Աաֆայի չրջ,սնին մէջ (Լիբա
նան) և տեւեց 17 օբ, Լ ալէպը մասնակցեցաւ 75 սկաուտներով։
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Արաբական մ իջէսմբական֊գպբ ո ցական բանակում քէն ղըր- 
կուեցան 9 սկաուտներ , որոնք հետեւեցան եօթնօրեայ գասա- 
լ ան դութ ե անց և յե տ քննութեան ստացան իրենց վկայական

ները։ Գամասկոս ի համար աբական սկա ուտ ական ճեւքպՈՐ ի ին 
ա Է ղրկուեցաւ. § հո գ ին ո ց էսմբակ մը։ Ա կաուտական կազմա- 
կերպութիւնը արժանավայել մասնակցութիւն ունեցաւ նաեւ, 
Աուրիոյ ազատագրման տօնին աո. թ իւ կազմակերպուած ընդ
հանուր տողանցքին ե ստացաւ գնահատանքի դիր ս կա ո ւտ ա կան֊ 
վե՜րին մար մ ին էն։

Վզերին մարմինը, գնահատ ելով Հ ՝ Մ • Ը ՝ Մ ' ի սկաուտա- 
կան գործունեութիւնը, ըն թ ա ցՒկ տարեշրջանին իր կա ղմին մէջ 
առաւ, ս կա ո լա. խմբա պետ Աոլրէն *1/ ա զա ր և ան ը է

Հհ Մ- Ը- Մը ունի նաև 70 4 ոգինոց սկա ուտական նուա
գախումբ մը, որ միշտ աոաջին գծի վրայ Ւր մասն ակց ութ իւն ը 
կը Բ^րէ պետական և միութենական տ ո ղան ց քն ե ր ո ւն ? ստեղծելով 
համատարած էս ան դավառու թ իւն ։

Ա կաուտական էս ում բեր ունին նաև Հ՝ Մ- Ը- Մ՝ ի գրեթէ 
բոլոր մա սն ։սճ իւղև ր ը և ի մասնաւոբ ի “էամասկոս ; ,
Լա թաքիս։ և Այն էլ Արաբ, 400 սկա ուտն ե ր ով և գայլիկներով։

ՖՈՒԹՊՈԼ՝— Հ* Մ՝ Ը՝ Մ*ր Հւսէէսէէ1 մէջ կը պահէ 13 
ֆութ պո լի էս ումբեր ? իւրաքանչիւր ը 15 էս աղց ո ղն ե ր ո վ։ Ա* էսում- 
բը Մի ութ իւն ը կը ներկայացնէ աէսոյենական ? միջազգային կամ 
միջմիութենական մրցումներ ու մէջ։ Անցեալ տա ր ուան ամէնէն 
յիշատակն լի մրցումն էր ^ռւիկարէոյ ազգային էս ո ւմբին հետ 
կատարուած ը, որու ընթացքին Հ* Մ* Ը' Մ*ր, է) պարտը-
ւեցաւ 2-0 արդիւնքով, բայց նկատի ունենալով պուլկար ակա
նին ազգային — զտ ե ա լ — կազմը, շատ պատուա բեր արդիւնք 
մ ըն էր ասիկա իրեն համար։ Լալէպի աէսոյենական մրցումնե- 
բուն, բազմաթ իւ յաջ ողո ւ թ իւննե ր ապահովելէ ետք, Ա» էսու մբը 
անակնկալօրէն և ե ր կ ր ո ր գ էսաղին պա րտուև ցաւ նաև « Վրս ս պու
րակ ան"))էն 2-0 արգիլնքով, հակաււակ որ աոաջին էսաղին Ջ֊^ով 
հաւա ս ա ր եկած էր։ Այնու ամենայնիւ, միշտ կա ր ե լի է ըս ե լ , թէ 
Հ» Մ» Ը» Մ* ի Ա* 1սուէ^ԲԸ լաւագո յնննե ր էն մէկն է Հ,սլէպի
մէջ։

Ֆութպոլի լաւ էսումբեր ունի Հ* Ա*. Լ*. Ա* * ը նաև ^ամըշ- 
լը, Տէրղօր, Հասիչէ, Թէլ Պր՚՚՚ք, Ռուս իւլ Այն և Այն է լ Ար ա բ, 
Ռամըշլըն , Հ • Մ • Ը' Մ՛ի 1955ի մ ի ջմա սն ։ս ճ ի ւղա յ ին մ ր ցոււքևե- 
րուն մէջ շահեցաւ Ա» դասակարգի առաջնութ իւն ը 1ւ Թէլ Պ ր ա ք՝ 
Ռ' դաս ակար գինը։

Աուրիոյ մէջ, այսօր, մօա 800 մարզիկներ ֆութպո լ կը 
խաղան Լ • Մ ՝ Ը • Մ ՝ ի գրօշթե ներքև։

111111111111111111111111(111111111111111111111111||||1111!1!1111111111111111111[||||||||.11||||!1|] ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ
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ՊԱՍ-ԲԷԹՊՈԼ ֊ Այս թ աղը, ո I* բաղդատաբ՚"ը նոր է Հ. Ս*,
Հ. Մ.ին համար ? շահած է մեծ ժողովրդականութիւն։ Հ, Ա*, Ը, Ա*«ը 
կը պահէ մանջե ր ու () խումբեր (3 դասակարգերով} և աղջկանդ 
մէկ /« ումբ։ Պասբէթպո ւՒ մասնակցող Հ. Ա*. Ը, Ս\ական երկսեռ 
■մարզիկներու թիւր կը հասնի 100ի ։ Աանջերու Ա» իսումբը էս
իս ո յեանն է Հա լ Լպ1>ն և շատ հազուադէպ բա ցա ռո ւ թ իւնն և ր ո վ 
շ ա հ ա ծ է միշտ Լալէպի մէջ և այլուր։ Շրջաններու մէջ պ/սս^ 
.բէթպոլի լաւ խումբեր ունին ^ամա ս կո ս ը ? ^ամըչլըն և. Լա թ ա- 
.քիան ։

Լ. Մ. Ը. Մ.Ի ՖՈՒԹՊՈԼԻ Ա. ԽՈՒՄԲԸ _ ձԱԼԷՊ
(Ջախէն առաջինը* խումթին վարիչք 'Լազգէն Տէր Պօւյռսեան)

ԱԹԼԵԹԻԶՄ-- Այս ճիւղին մէջ, Հ.Մ-Ը-Մ.ր երկար 
■տարիներէ ի վեր կը պա Հէ Սո՚-րիսյ ս՚խո յենու թ իւն ր։ Միակ 
Միութիւնն է, որ մեծ ո ւշա դ ր ո ւ թ եամբ կը կրթէ իր մարզիկնե
րը, զ՚սն ոն բ ենթարկելով հետեւողական և կանոնաւոր վարձե

րու։ Հ, Մ. Ը, Մ.ական ա թ լեթն ե ր ո ւ թ ի ւ ը , Հ՚ԱլէպՒ մէՀ.! կր Հ՚աա֊ 
ն ի {{}ի ։

Հս> լէպի 1955/» աթլե թականէ ա իւ ո յ են ա կան մ ր ցու լքեևր ուն 
Հ. Մ. Ը. Մ.ը յաղթեց միւս բո լո ր Ա*ի ո ւ թ ե ան ց ամբողջութեան, 
խլելով 10 առաջնութիւն։ Հինդ մրցումներ ու մէջ եղաւ 2 ր դ և. 
3 ո* յ է մրցումներ ու մէջ՝ երրորդ։ Օրուան ախոյեան հռչակուե
ցաւ Հ - Մ. Ը- Մ.ակ՛՛՛ն Օրուանդ Տէմիրճեան , 3 աո ա ջն ութ իւնն ե- 

րով։
Աուրիոյ ախոյենական խազերուն ուլ, Հ՝ Ա* „ Ը, Ա\ ի մար

զիկներէն 3 ովհաննէս Պանտիկեան 100 ե. 200 մէթր վազըերու 
մէջ, Յիւզանդ Լախոյեան' 5000 ե 10.000 մէթր վաղբերու մէջ 
և Օրուանդ Տէմիրճեա ն 110 մէթր արգելարշաւի մէջ հանդիսա
ցան առա ջին ։
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ՀԵԾԱՆԻՒ---Այս մարզին մԼՀ եւս Հ. Ա. Ը. ԱՀ կը պահէ
Աոլրիոյ ախոյենութ իւնը, երեք տարիներէ ի վեր, Ալն ի 15 
հեծանուորգնևրէ բաղկացած ն ե ր կա յ ան ա լ ի խ ո ւմբ մ ը ։ Այս խում֊ 
բէն 3 հոգի մասնակցեցան Եգիպտոս ի 1955^ չրջավազբին , Հա լէ պ ի 
•քէջ 1955ի ա խ ո յ են ու թ իլն ը խլեց Հ.ՍՀ Ը. Մ.ական Արմէն -քէաջևան,

Հե ծ ան ո լ ո ր գն ե ր ո լ Ա. խումբին մէք եւս կան խոստմնա֊ 
լից ուժերինչպէս Աակոբ (Հա բա ր ե ան ը , ո ր բանիցս հռչակուե֊ 
ցաւ. ախոյեան ս կ սն ա կն ե ր ո ւ ։

Գամա ս կ„ ս ի մասնաճ իւղն ալ ունի ապաղւսյ խոստացող 
հեծանուո ր դն ե ր ։

Պուլկաւփօյ մութպոլի ազգային խումթին խազցուլներր (մութ գոյն շապիկներու]) 
Հ. Ս\ Ը. Մ.ի Հալէպի Ա. խումբի խաղցողներուն նետ լուսանկարուած

ՓԻՆԿ֊ՓՈՆԿ.— Բազմաթիւ Հ, Ա\ Ը» ԱՀ ական երիտա֊ 
ս ա ր դն և ր կը հետեւին այս խաղին ՝ որուն ախո յենու թՒ^շ, Հ- 
Մ. Ը» Մ. կորսնցուց 1955/^, ամբողջ 14 տարի պա հելէ վ^րջ։ 
Հա լէ պ ի խ ում բ ը պա րտուե ցաւ նաև Հ. ԱՀ Ը. Ա*. ի ՊԷյրութի խում֊ 
բէն ? մ ի ջմա սն աճ իւղա յ ին հանդիպումներու արւթ իւ ։ Այնու ամե֊ 
նայն իւ ? արդէն ի ս կ յայանուի լ սկսած են նոր տարրեր՝ ո ր ոն բ 
մօտիկ ապադային անպայման իսօսիլ պիտի տան իրենց վբայ։

ՄԱՐՄՆԱՄՇԱԿՈԻՄ.— Հ. Մ. Ը- Մ.ի Ակումբին մէջ՝ 20
■մարզիկներ կը հետեւին մա ր մհամչա կման վարձերուն և. կը խ֊ 
ն ան հետեւիլ էեւո ն Հիմիտեանի օրինակին։ Ո մ ան բ արդէն յա֊ 
ջողած են տէր ը լ լա լ բարեձև և խոստմեալից մարմիններու։

ՄԻՋՄԱՍՆԱՃԻՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆԳԻՊՈԻՄՆԵՐ.— Շրջանային
■Վարչութեան հովանաւորութեամբ և նախաձեռնութեամբ և Հա֊ 
լէպի մասնաճ իւղին գործօն օժան դա կո ւ թ ե ամ բ , Հ. Ա'. Ը. Մ.ի 
28 րգ ( 1955^) միջմասնաճիւղ ա յ ին մրցուք/Լերը տեղի ունեցան ՝ ըստ 
սովորութեան՝ ՀՀատկի Ա. և Բ. օրերուն Հ՚՚՚լէպի ընդարձակ մար֊ 
դադաշտին աւելի բան 25.000 հանդիսականներու ներկա֊
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յութհան։ Վխրջին °ՐԸյ բազմաթիւ վայրերէ Հալէպ եկած 2000 
երկսեռ. մարզիկներու և սկաուտներու մասնակցութեամբ տեղի 
ունեցաւ պատմական օ ր էն շ^ծղ տողանցքը։

Ա*արզատօնին հովանաւորութիւնը ստանձնա ծ էր Հ^լէպՒ 
նահանգապետ ը Պէտ րի պէյ ճա ր րահ , իսկ նախագահութիւնը Աե- 
րիոյ թեմին Առաջնորդը Տ. Զա [* եհ Եպիսկոպոս Փ ա յ ա ս լեան ։

Այլե լա աւան գութ իւն դարձած այս մարզատօնին մաս
նակցեցան Հ. Ա . Ը • Ա* *ի 24 մասնաճ իւղեր ը Ա ուր իա յէն ՝ Լիբա- 
նան էն և Աո ր գան ան էն։

Աակաւին չհարթուած երկու գժ ո ւա ր ո ւ թ ի ւնն ե ր ունին 
Հ* Մ- £♦ Մ.ի Ս ուրիոյ մասնաճ իւղերը և. մասնաւո րապէս Հալէ֊ 
պինը։ Առաջինն է, կարգ մը խազերու ուսուցման համար մաս
նագէտ մարզիկներու պակասը և. երկրորդը' լաւ մարզադաշտն֊ 
րու չգոյութիւնը։ Հարցը կապուած է միայն և միայն ն իւթական 
միջո ցն ե ր ու հետ ? որովհետև, ներկայ պայմաններու մէջ^ Հա լէպի- 
մասնաճ իւղին վարչութիւնը^ օ ր ին ա կի հ ամար, իր 16.000 սու
րի ական ոսկիի պ իւտճէով) հազիւ կը հասնի իր տարեկան ըն
թացիկ ծախքերուն։

Պասքէթպոլ խաղցոզները կ'օդա ո լին եգիպտահայ մարզիչ 
Հ, ԱՀ Ը. Ա* .ական Փ ր իգո ր իզիպլեան ի ե ր բեմն ի ա յ ց ե լո ւ թ ի ւնն ե-
րէն և ցուցմունքներէն^ որոնք 
կ արու թ իւն ։

Հալէպ, 1955
կ՚ունենան անշուշտ մեծ օգտա-

ՊԱՐԳեՒ ՄԻՍՒՐեԱՆ

ՕԿՕհՏւԼԿւԱ ԲԱՆԱԿՈԻՄ
Ա Թ է Ն Ք Ի ՄԷՋ

Ամառնային արձակուրդի 
առթիւ^ Օգոստոս 23ին , Աղեք- 
սանդր իա յէն 25 սկէս ուտն եր և 
7 արենոյշներ Աթէնք գա 
ուր միացեալ բան ա կում մ ը ու
նեցան Հ» Ա* ♦ Ը • Ա • ի Ա ուն աս
տուն ի սկաուտն ե ր ուն ար ենոյչ- 
ներ ուն և գա յ լիկն ե ր ո ւն հետ։ 
Աղե քս ան գր ի ա ց ին ե ր ը մնա ցին 
15 օր 1ւ գտան ջերմագին ըն
դունելութիւն ոչ միայն Հ • Ա* ♦ 
Ը • Ա' • ի , այլև, աթենահայ հա
սարակութեան կողմէ։ 0 տնա
կումը տեղի ունեցաւ Այ Անտ— 
րէայի ծովեզերեայ անտառի 
յունական ճամբարին մէջ։
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԸ ՍՈՒՐԻՈՅ ՄԷՋ 1955-ԻՆ

Դրեց ԶԱԻԷ*ն ՍԱՊՈԻ՜նճԵԱ՜ն

քեՈՒԹՊՈԼ*— Ւնշպէս աէքէն տևղ, Աուրիոյ ։քԼջ ա լ ալքէ֊ 
նէն ժողովրդական ով, որն է ֆութպոլը, որ սակայն, վերջէն 
տար էնևրուն տեղ. քայլի մէջ է, դժբախտս, բա ր , չգործածելու 
համար աւելի ծանր բնորոշում մը ետ-քայլը, Չ իջէքլի ի իչխա֊ 
նութեան °րով, ‘Հրծթէ տա րի մը անշարժութեան մատն ուած 
մարզական ակումբն ե ր ը հազիւ սկսած են չարժի լ։

Համաս ուր իական ախո յենական մր ցաշա րք գոյութիւն 
չունի» նահանգներն ու մեծ քաղաքներ ր միայն ունին իրենց 
տարեկան ա խո յենական մ ր ցումեեր ը։ Ա ուր ի ական ֆութ պո լի գըէ~ 
խաւոր կեդրոնը Հալէպն է, իսկ Հալէպի մէջ ալ լաւագոյն 
խումբերը ունին Հ. Ա\ Ը. Մ»Ը) (ՏԼ^ասպուրական^ ը և Լ » Ա*» Ա » ը։

*Լծ ^ա ցող տարեշրջանին, Դամասկս ս ի և. Հա լէ պ ի մէջ 
տեղի ունեցան բազմաթիւ ախո յենական մրցումներ, որոնք կը 
շարունակուէ ին մինչև այս տողերուն գր ու ի լը։ կարելի է սա֊ 
կայն նշել, որ Հ. ♦ Ը» Ա* »ն ու ((Վբսսպուրականյ)ը կը մնան 
անպարտելի։ Հալէպի մէջ այլեւս գասականա ցած ({.Ազատագրու
թեան Վբսհան՚ֆի վերջին մրցման, 1955/^ ; ճակատեցան տյս երկու 
հայկական խումբերը երկու մրցումներով, առաջին ը' 1-1 հաւա
սարով, ի ս կ վերջինը Զ֊Աով' ի նպաստ ({Վբսս պո լրականդ ին այն 
ալ շնորհիւ տյս վերջինին ապահոված երկու փենթյթ|ւ^/րՀ//ւ<_ն;

Միջազգային հ ան գի պ ո ւմն ե ր ո ւ մէջ, Աուրիան, թէև յաղ֊ 
թ ան ա կն ե ր շատ չէ շահած , ր՚՚՚յՅ մասնակցած է կարեւոր մ ըր- 
ցումներու։ 1955^^ Սուր իա այցելեցին զանազան օտար խում֊ 
բեր ։ Ասոնցմէ' Խորհ» Միութեան Ա» գասակարգի խումբերէն 
((Թո րփէտօ^ն 3֊1ով յաղթեց ((Շ ըբթա թ էլ ճէյշձին (Աուրիոյ ոս
տիկանական խու ‘քբը), Ջ ակրէպի ((Տինտմօ՚նն եւս նոյնպէս 3—1 
ար գիւն քով պարտութեան մատնեց միեւնոյն խումբը։ Պուլկար
իս յ ազգային խումբը, Հոմս ի մէջ, §֊{}ով պարտութեան մասւ» 
նելէ վերջ տեղւոյն զտեալ խումբը, հազիւ Ջ-Օ/' արդիւնք մը 
կրցաւ ապտհովե լ Հա լէպի Հ- Մ- Ը՛ Մ■ ին հև տ ու նևց ած մրցման 
մէջ։ Էի բանանէն ալ կարգ մը խումբե ր այցելեցին Ա ուր իա և 
մասնաւորաբար Հալէպ։ Ասոնցմէ ((Աազրա՚ֆն \-{}ով պարտուե֊ 
ցաւ Հալէպի Հ՝ Մ* Մ * է1՛ , ‘եըճմէն §*~%ով' Հ» Մ . Ը» Մ .էն և 
((Բագրամեան')') ը 2-1 ով' ((•էասպու ր ականթէն ։

Միջազգային զինուորական մրցումներու մէջ Ա ուր իա — 
Թուրքիա մ ր ցումը տուաւ հաւասար ա րգիւն ք' ^ով 4* Ս ուր իական 
բան ա կին խ ումբը Յրգ ծլաւ Ասիոյ զինուց բտկան խաղե բ ուն մէջ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔՍ» >|||1111111!11111!111!11!ր1111111111111|1|11111|!1|!11!1|!11!111|111111111111111111|11||

, առաջնութիւներ շահած Հնդկաստան ի խումբին հետ 
հաւասար դա լէ 1Լե՜րջ_։ Եւ վերջապէս Հ» Ս*. Ը • Մ • ի միջմասնա֊ 
ճ իւղային ֆութպոլի Ա» դա սա կա բդի մրցման մ Լջ ? Հ. Ա'. Ը. ԱՀ ի 
ՊԷյր ու թի Ա. խումբ ր յաղթեց '2>֊Հ}ո՚Լ, ն ո յն կա դմա կե րպո ւ թ ե ան 
Հալէպի համաստիճան խումբ ին հետ խաղալով {տարի մը առաջ 
Պէյրութ պա րտուած էր 3֊1"*/)ք

‘իամասկոսի ((Լ^րրթաթ Ա* էտէն իզ ոստիկանական խումբը> 
Հա էէպի մէջ 1*0"'/ պարտութեան մատներ էքդիպտոսի ո ստ իկա֊ 
նական խումբը։ ]1սկ դարձեալ էքդիպտոսի բանակային խումբին 
ունեցած մրցումը ‘իամասկոսի սուրիական բանակի խումբ ին 
հետ^ քիամասկոս ի մէջ^ ունեցաւ եղերական վախճան մ ը } երբ 
մրցման ընթացքին սպաննուեցաւ սուրիական բանակի սպա յա֊ 
կոյտին պետը' դնղապետ Ատն ան Ա ելքի։

Հ. Մ. Ը. Մ.Ի ՊԱՍՔԷԹՊՈԼԻ Ա. ԽՈՒՄԲԸ - ՀԱԼԷՊ 
(Ջախէն երկրորդը* խումը ին վարիչը Հրաչ Ջալեան)

Աուրիոյ ազդային խումբը մասնակցեցաւ նաև ՊարՀ_ելո֊ 
նայի Ա*իջեբկրականե ան խազերուն , դոհացուցիչ արդիւնքներով։ 
Այնտեղ ? Ա ուր իա ցիները պարտութեան մտանեցին զօրաւոր մ ըր֊ 
ցակից մը Թուրքիան։

ՊԱՍՓԷԹՊՈԼ-— Անցեալ տարուան պէս^ Աուրիոյ ամենա֊ 
զօրաւոր խումբը «Ջ) ի թ ի ան )) շահեցաւ րիամաս կո ս ի ախո յենու֊ 
թիւ.նը, Հա լէ պ ի մէջ, սակայն ւ հԼերթ՚ֆի ու ՀԼդա րձֆ ի դրութեամբ 
մր ցոււ/նե րէն վերջացան միայն զե ր թ » ի մ ր ցումհե ր ը և ընդհա֊ 
նուր դասաւորման առաջնութիւնը պահեց Հ» Ա* • Ը • Ա* • ը։

Հալէպի մէջ > աղջկէԱէ^ 0 ամէնէն զօրաւոր խումբն է Հ» 
Ա* • Ը» Մ * ին ը որուն մրցակիցն է ԱԷ֊մէ֊Ահն՝ իսկ Դ^մասկո֊ 
սի աղջկանց լաւագոյն խումբերն են (£&ի թ իանք) ? (տլՂ,111 օ ս ան ի^)
հՈ* ընէ սան ա՛հ և Հ» Մ ♦ Ը* Մ*։
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ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ.

Դամասկոս ի զտես։ լ խաո֊ն խումբը , Պ է յ րօւ թ ի մէջ մաս֊ 
նակցեցաւ չ֊ո ր ս </ է դգա յ քէն խումբերու մր ւյ ա * ա ր ք քէն Լկ ը մաս֊».. 
ն‘"կցէին Գ'"հիրԷ, Փոբթ Աայիտ, Պէյրութ և Գ'•• մ ա ս կո ս) ։ԼԱ ր ֊ 
դիմէ՛ քբ դոՀ՚՚՚ցո՚-ցիչ չէր ‘Լամա ս կո ս ի համար։

Ա* իջմասնաճ իւղայ ին մբ ց ումեե ր ո ւն մէ ջ — Հ» Ա* » Ը» Ա՝ • . 
Պէյրու֊թ և Մ • Ը» Մ • Հալէպ — ա ո.ա ջն ու թ է ւն ը չահե ց ալ Պէյ֊
բութ է էս ում բ բ 1ւ ստացաւ բամակըւ ^յէյրու թի խումբր ունեցաւ 
նաև բարեկամական մրցում մը Հա ւէպի IIԷ֊ԺԼ֊ՍԼ ին Հև տ և յաղ֊ 
թւ-ց 70-38„-/< Ո<-բիչ աւելի փոյլր խ ումբե ր ալ այցելե՜ցին Հա֊ 
լկ Պ Հ,սլքայէն, Պ*ամա ս կո ս էն ) Լւսթաքէայէն և Պ է յ ր " թ էն ։

Հ Ե Ծ Ա Ն Ւ Ւ • — Այս մ ր ցում ը 
ժողովրդականացած չէ Լքուրիոյ մ Լ ջ 
այնպէս ? ինջպէս է Լիբանանի մէջ։ 
Տարւոյն ն սրութիւնը եղաւ ա յն ? որ 
Սուր իա անդամակցեցաւ միջազգային 
Հք)էտ է ր ա ս ի ոն ին ե այնուհետև մասնակ֊ 
ցեցաւ [; գիպտոս ի չրջավաղքին ։ Հքորս 
Հայեր ներկայացուցին [ք Ո ւ ր ի ան այգ 
մր ցաչա ր քին մէջ — Ալպէո. էքմէքճեան ՝ 
ՀՀօհ ր ա պ Տէր Պօղոսեան , Արմէն քաջեան 
և Փէօըգ իսպէնճեան (առա ջին երեքը 
Հալէպ ի Հ» Ա . Ը, Ա . էն)։ [քուր ի ան 
մա սն ա կ ցե ցաւ ն ա ե. Լիբանանի 
վազքին £) հ ե ծ ան ո ւ ո ր զ ն ե ր ո վ ։

Հալէպի մէջ տեղի ունեցաւ 
զժամացոյց ի գ[մ^ մրցում մը Հալէպ _

Լ հ ծ ա (ւ ո ւ ո ր ղ® 

ԱՐՄԷՆ ՔԱՋԵԱՆ 

(Հ- ւր. Ը. ւր. - Հա,էպ)

Հհծահուորդ 
ԱԼՊԷՌ է-քԱրէ֊քճԵԱՆ 

(Հ. մ՜. Ը. մ՜. _ Հալէպ)

Թէֆթէնէղ գծին վրայ, (քաղթևց Հ. ք/'. . 
/? • Միական ԷԼրմէն ՝ի ա ջն ան I 'Լամաս., 
կո ս ի մէջ տեղի ունեցան [* * դասակար
գի մրցումներ Դ՚՚՚մասկոս _ Լիէրսէյլան
և քիամասկոս — Պ լուտան գծեր ուն վը֊ 
բայ։ Աոաջին ելաւ Ա ա լա հ Շկմս (Ա. 
դասակարգէն) ? ևրկրո1՚դ՝ Համբարձում 
Յա կո բե ան քիամասկոս ի Հ» Ա . Ը, Ա* • էն

Հ * Մ * Ը • Մ • ի սկսնակ մար֊ 
զիկներէն 3 ակոբ Հէաքար եան ։

ԼՈ'ԼԱՐՇԱՒ ♦— Այ" մար զախ ա- 
ղին մէջ ա լ Ս ուր իան գհ ո. բաւական եա- 
կը լք Լ այ դրացի Լի բանան էն ։ Երկար 
լողի երկու ախոյեաններ միայն կան 
Ա ուր իո յ մէջ յանձին Ա՚ոհամմէտ Աու- 
ս ի ի և Ե՚՚՚լահ Հարուն ի՝ որոնք միջազ֊.
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1955ին , ե ր կ ր ո ր գ Կանգ ի սա ցաւ

ԷԵԻՈն ՀՆՄՒՏԵԱն 
Միջիէւ Արեւելքի ւքէջ գեգեցկագոյն 

ւքարւքինլւ ունեցող ւքարգիկը

«ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» 1ւ|||||!11!!1!111111ր11ւ11111!11111111111111111!11!1111ր111!1111!!111|1!|1!1!1|!!||||է

•գային մրցոււքեեր ուն կը բհրհ ն իրենց մասնակցութիւնը։ Առա
ջինը, երկու տարիէ ի վեր կը մասնակցի []*անշի մեծ լոզարշա֊ 

լին։ 1954^^ յ,1է$_ոզե Լով ճեղքել այքե ծովը գրաւեց Ր Գ ս*ևղը։ Ւսկ 
1955^ վ^Ր^Ւ^ււ եղաւ արշաւը կէս ձգողն ե ր ուն մէջ։ [քուսի ձրղ 
ելաւ նաևԼուար գետի լողար շալին մէջ ^ֆրտնստի 1'սկ Սալահ Հա֊ 
ր ու ն, Լաթ ա հՒ այ էն յ մասնակցեցաւ' համաշխարհային ա իյ ո յ են ու֊ 
թեան համազօր նկատուող *^ափրի — ՝Լյաւիոլի մեծ մրցման և գ ը՛
րաւ ետ Տրղ տեղը։

ՄԱՐՄՆԱՄՇԱԿՈՒՄ •— Այս ճիւղէն Դամասկոս ց ի մարզիկ 
վ]*ահմուտ էլ ՀԼո լ ? Լոնտոնի մէջ,

«.Միսթրր Եունիվէրս^ի տիտ
՛ղոսին համար կազմւսկև րպուած 
միջահասակ ա մա թ հ Օ յւ/ււ

մրցման ընթացքին։ Անգլիա 
չմեկնած, էլ ^ոլ շահած էր ար֊
գէն Աուրի ա   Լի բան ան մըր ց֊
՜ման ընգհանուր դասաւոր ման 
առաջն ութ իւն ը ։

Մ ա ր մնա մշակման մ ե ծ ա ֊
■գոյն ախոյեանը, սակայն, Ա ու֊ 
րիոյ մէջ, բոլորին ծանօթ և 
համաշխարհային երկրորգ ա֊ 
խ ո յեան Հ՛ Մ- Ը. Մ • ական Լև֊ 
ւոն Հիմիտեանն է։ Ունի ան 
ան ձն ա կան և Ս ուրիո յ ամէնէն 
արգիական մ ա րզաս րահ ը։

Հալէպի մէջ, իբրև մարմ֊ 
նամ շտկման հետեւող մարզիկ
ներ անուն հհւնին շատ մը հայ 
և ր իտ ա ս ա ր գն ե ր , ինջպէս կար
պիս Փան ո Աւեան ը, Փրիգոր Ա իւ֊ 
լահեանը, էղիա Սան ո յեան ը,
՚Փ ր իգո ր Գալայճեանը, եւլն., բոլորն ալ Հ. Մ. Ը. Մ .էն։ խոստմնա֊ 
լից մարզիկներ են նաև (քլԱրծիւ^ Ս ի ութ են էն (քակոր (քակոր֊ 

ևանն ու ճորճ Ո սկե ր իչեան ը։

ԱԹԼհԹԻԶՄ__Այ" ճիւ-ղին մէջ, երկար տարիներէ ի վեր
անպարտելի խու-մբը կը ներկայացնէ Հւսլէպի Հ. II . Ը. Մր, 
բուն կարգ մը մարզիկները Աուրիոյ ախոյեաններն են [տես էջ 
490)» Ինշպէս միշտ, Հ.Մ.Ը-Մ. 1955ին ալ շահեցաւ. Հալէպի 
աթ լև թական ախ ո յ են ութ ի ւնը, իսկ Աուրիոյ նահանգային մրցում
ներ ո ւ.ն մէջ ['իամասկոս) ներկա յացուց Հալէպի կազմը։
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ԿՌՓԱՄԱՐՏ.— Ետ մնացած սփոր մըԱ ալ այս մէկը։ Ա ուր իա 
ունի երկու միջակ կռփ ամա ր տ ի կն ե ր միայն, Հալէպէն' Աալահ 
Մ՚"սր ին և Գամասկոսէն' Յքաթհի Թրրքր, որ 1955^, Պէյրութի 
մէջ պարտուեցալ (իաք Հա յ ր ա պև տ և ան էն ։ Առաջին ր ոչ մէկ մրրց֊ 
ման մասնակցած է մինչև հիմա, եթէ չհաշուենք քանի մը 
ցուցադրական հան դ ի պուլքն ե ր ։ կարդ մը սուրիացի Ա1ւքս1թեօ1* 
կռւիամա ր տ իկն ե ր մա սն ա կց ե ց ան Պ՚սրչէլո ն։սյՒ Միջերկր ական եան 
էյաղևրուն^ աո. անց որեւէ արդէւնյյէ։

'ԼՈԼԻՊՈԼ.֊ Այս Ւ"սղՇ։ "I1 ատ են է մը ի վե ր մոռացու
թեան տրուած էր, սկսած է դարձեալ հետաքրքրութեան առար
կ՛” յ դառնա լ։ Հալէպի երկու լաւագոյն թումբերն են Հ. է . Ը.ր 

Հ. Մ. Ը. Մ.ը> Տեղի ունեցաւ մրցաշարք մը Հ. է. Ը,ի նա
խաձեռնութեամբ և ^Արապիտի, «Ահլիշի, Հ. Ա. Ը.ի և Հ. ԱՀ Ը. 
Մ. ի մասնակցութեամբ։ ՛Լերջին մրցումը մղուեցաւ Հ, է, Ը, ի
և Հ. Մ. Ը. Մ.ի միջև ։ Պահեցաւ աո.աջ էն ը։

Ս ուր էական բանակն ալ ունէ ներկայանալէ էյու մրեր, 
որոնք կը մրցին քաղաքային թումբերու հետ։

ՓԻՆԿ֊ՓՈՆԿ--- Սո։-րիոյ լաւագոյն մարզիկներէն է, այս
ճիւղին մէջ, Հ. Մ. Ը. Մ ,ական խուլցար իմունս։ ր աճեան ը։ Այժմ 
սկսած են փայլէ լ քան է մը նոր ուժեր եւս։ իր կարգէն Հ. ԱՀ 
Ը. ԱՀ ակ ան Մանուկ Մ ալճեան և. \յՈ ւպա ր ի'ո ւն տ ր աճ ե ան շահեցան 
անհատական զոյգէ մրցումները։ (Այժմ իուպար *իունտրաճեան 
կը ձգէ փ էնկ֊փոնկը}։

Հ. Մ» Ը» Մ.ը, 1955^, շահեցաւ Հալէպէ էյ մ բա կան ա֊ 
րւաֆն ութ էւն ը։ Այս կազմակե ր պո ւթ եան մ է ջմա սն աճ էւղա յ էն վեր
ջէն մր ցումնե ր ուն մէջ, սակայն ՝ Պէյրու֊թէ Հ* Մ» Ը. Մ.ր պար֊ 
տութեան մատնեց Հալէպցէնևբը։

Հւսլէպցէ մա ր զէկ մը ճոր& ի^աատէ շահեցաւ ամբողջ Լք ու֊ 
րէսյ 1955/1 ա էյ ո յևն ութ էւն ը։
Ատկէ աո.աջ ախոյեան հանգէ֊

. ս ա ցա ծ էր ան Հալէպէ մէջ ալ։

ՄԱՐԶԱԿԱՆ այլ ՃԻԻՂԵՐ.
իա րգ մ ը սու րէ ական ակումբներ, 
կը հետեւէն ծանրութէւն վեր֊ 
ցընելու և. գօտեմարտէ էյաղե֊ 
րուն^ բայց տակաւէն շատ ետ 
կը մնան որոշ արգէւնքնևր ա* 
պահովելու տեսակէտվո ։

Հալէպ, 1955 ՋԱՒԷՆ ՍԱՊՈՒՆՃեԱՆ

Ա1111^11ւ111111111111է111111111111111111111||||||11111111|||||||||||1|||||լ||||||||||1|||1||||||||լ|| ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ
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ԵԳԻՊՏւայ.3 ՄԱՐՋԱՇխԱՐ!

հայկական մ ար զա շխ ա ր հի կարեւոր կեգրոններէն մէկն է 
Եգիպտոսը, Ափիւո՜,լ)ի մէջ։ Եգիպտահայ գաղութ ին մէջ ծնունգ 
առ՜ած են մեր հնագոյն մ ա րղական կազմակե բ պութ իւնն ե ր ը։

քոյում ր մը հաւատաւոր ե ր իտաս ա ր գն ե ր , ['արս եղ Օհանեանի 
գլխ աւո ր ու թ եա մ բ ? 1912/ր^/ հիմնած են Աղե վ)ս ան գ ր ի ո յ (յչկամք՚Հ) 
մարզական Արիութիւնը, որուն երկարամ եայ գո րծ ուն է ո ւթ ե ան 
լրիւ պատկե ր ը աո՜անձին գ ր ,րոլԼ մը մ իայն կարելի է տալ։

(ԼկամքՀչի ֆութպոլի խում բերը գեռ. 1939ին հասած են Ա- 
ղեքսանգրիոյ Ա- գասակարգին մաս կազմելու նախանձելի գիր֊ 
քին և արձանագրած են սյրան^ելի արգիւնբնեբ։ Աղե բս ան գ ր ի ո յ 
զտեալ խում րին բերգապահը եղած է աննման մարզիկ թաղտիկ 
Փտփազեանը, 1936—39 տարիներուն և մ ին չև իր եղերական մա
հը մ ո թոս է-րլէթէ արկածով։ Եգիպտոսի և Աղեքս ան գր ի ո յ զտ ե ա լ 
խումբերուն մէջ, մ ինչև այսօր եկած ու գացած յաւււսխյպւսՀ- 
ներու լաւագոյններէն եղած է (յարութիւն կ^ոզիկեան ը հանրա
ծանօթ (հՆին օ »ն , որ էր հիանալի խ աղա ր կո ւթ ե ա մբ և արագ 
վազքով եղած է միշտ հակաո՜ակո րգ յ ետ ս ա պա հն ե ր ու սարսափը։

(Լկամք՚ֆը ջահակիրն է նաև եգիպտահայ ա թ լե թ ի զմ ին և 
առ՜անց անոր խթանող գո րծ ուն էութ եան ? կարելի չէ նախանձելի 
դիրքի հասցնել մարզական այս ճ իւղը եգիպտահայ գաղութ ին 
մէջ։ Ե գ իպաահա յ լաւէս գոյն աթլեթներու մեծ ամ ա սն ո ւ թ իւն ը այս 
կազմակերպութեան մէջ առ՜ած են իրենց մարզական կրթու
թիւնը։ Վհ Աստուածատուր ? Գ* Մելքոնեան } </. Մոմճետն, Ա֊
Օհ ան եան ? 7" ♦ Աիմոն եան, ^յերճ Տէտէեան , Հ» Հիարմանեան
և ուրիշներ, իրենց գեղեցիկ աշխատանքով և ձեռ՜ք ձգած ար
դիւն բներ ով օ ր ին ակ գա րձան նոր սեր ուն գի մարզիկներուն , ո— 
րոնք մ ի ե՜ն ո յն հաւատ ,րով ու նուիրումով կք ընթանան մ ի ևն ո յն 
ճամբէն։ ներկայիս, (Լկամվեի մարզիկներէն Ալեքս Հհսրմայր֊ 
եան, Ե րուանգ 0 ա ր մ ա յչս ըզե ան և ՀՀաւէն երուտեան յաճախ կ^ ըն- 

տըրուին Եգիս{տոսի զտեալ խում բ ին իբրև- անգամ և բարձր կը 
պահեն հայ մարզիկին վէԱբկը միջազգային մրցումևերու Տէջ։

((կամքեր ունի աթլեթիզմի արժանաւոր մարզիչ մը յան- 
ձ ին կարպիս իւփէլեանի , որ համակ զո հո զութ իւն է և մեծ 
նուիրումով կապուած է գո րծ ին ։ Տարիներու էր ա շխ ա տ ան ր ին 
պտուղն է <լԿ ամ քՀ ին գրաւած փայլուն գիրքը ա թ լե թ իզմ ի մէջ։

(ԼկամքԳ) ը ունի նաև պասքէթպոլի զօրաւոր և Ա» գասա֊ 
կարգի խումբ մը, որուն առ՜ան ցքը կը կազմէ' յաւիտենապէս 
երիտասարգ Փէորգ ‘իաբմանեանը։ Ալն ի նմանապէս խում բեր 
թ, և Փ» գասակա րգե րու մէջ։
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ՆԿԱՐՆԵՐ' քԱՌԱԱՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԱԾ ԱԹԼԵԹԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱՏՕՆԷՆ (1952)

1111!111!1հ1111հ1111հ11101հ1111111111111111111!1111111111111111111111111111||||||||1|||||| հ11 ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ

Մարզատօնին մասնակցեցան եգիպտահայ մարզական ուրիշ Միու- 
թիւններ ալ: Վերեն Ա. նկար' մարզիկներու նամախմըումը: Ր-. 
նկար' «Կամք»ի կեթերան մարզիկները: Գ. նկար' «Կամքյփ արե- 
նոլշները: Դ. նկար' Գանիրեի Հ. Մ. է. Մ. «Արարատտի մ՛արզիկները:
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Այս բոլորէն զատ դ ^ւսւքք^ր ունի նաև. անջատ ւ/կաուտա֊ 
կան կազմ ակե րպութ իւն դ որուն շնորհիւ պատանիները կը ստա- 
նան հայեցի կրթութիւնդ ս կա ուտա կան գի տ ե լի քն և ր ո վ։ ^րջա֊ 
նային պետ Ա* ^ոխիկեանի և փ ո խ - շ ր ջ*սն ա յ ին պետ Վհ կ՝ա- 
վուքճեանի անձն ուէ ր աշխատանոցներուն արդիւնքն է սկաուտա- 
կան կազմ ին գեղեցիկ գո ր ծ ուն է ու թ իւն ը ։

((Արտ րատ)) մ ա ր զական Ա' ի ու թ իւն ը 
հիմնուած է 1914/'^, ^'տհիրէի մէջ և 
1949ին միանալով Հ. Ա*. Ը• (/*•// Լիբա- 
նանի և Աուրիոյ Շրջանային 'վարչու
թեանդ դարձած է Հ.Մ.Ը.ՍՀ ((Արտրատ)) ։

Այս կ ազմակերպութիւնն ալ ունե
ցած է ֆութպոլի զօրաւոր ե Ա» դա
սակարգի խում բեր։ *Լյերկա յՒ“, ս ա-
կայն դ Հ'Մ *Ը*Մ • ((Արարատ))ի վարիչ
ները ոյժ կու տան պաս քէ թ պո լի ևաթ- 
էծթիզմի և արդէն կը գտնուին փայ
լուն դիրքերու վրայ։ ((կտմք))ին հետ 

։ծակցաբար մասնաւոր աշխատանք

Հհ- '*<

£.Մ.Ը.Մ. «Արսւ|ւասւ»ի 
մարզիկ ՃԻՄԻ ԼԱՉԻՆԵԱՆ
400 մ. ‘իսզքի վերջահո. 

րու, Ս՜եան (ւքրյյւսեիշր*
53 6)10 երկվայրկեան)

դորՀ
կը տանի անդ միշտ կանգուն պահելու 
համ ար եգիպտահայ ա թ լե թ իզմ ը։

Եգիպտահայ մարզական կեանքին 
մէջդՀ*Մ *Ը*Մ • ((Արտ րատ)) ի մարզիկնե ր ը 
կը զ բաւեն պատուաւոր տեղ։ Ան տոն 
Աովսէփեան Ա*արաթոնեան վտզքի ան
պարտելի ախոյեան եղած է տարինե
րով և իր մրցանիշները ոչ ոք կրցած 
է կոտրել մինչև այսօր։ կազմակեր
պութեան այժմու վարիչներէն ^արե
գին Շամլեան անուան ի ֆ ութ պո լիստ և 
աթլեթ մ ըն է։ Նոյնպէս Գուրգէն Եսւ- 
լընըզեան ը և ուրիշներդ որոնց բոլորն 
ալդ ձերւք ձերւքի տուածդ կերտած են 
Հ. Ա. Ը* Ա» ((Ար արատ)) ի պատմութ իւ- 
նը։ Այս հիներուն կը հետեւին նորերն

ալ, որոնք, իբրև- խմբապետ ունենալով եգիպտահայ 400, 800 ^- 
1500 մէթր վազքերու ախոյեան ճ Լտշինեանր , հասած են ար
դէն ուշագրաւ դիրքերու։ ճ- Լաշին ես,ն անդամ է նաև Եգիպ

տոսի զտեալ կրտսերներու ազգային խումբին ։
թումբ մը դժգոհներ, 1926 —27^ հեռանալով «կամք^էն, 

կազմ երին օւՏնրքՏ մարզական ակումբը, որ, հետագային , Պ ո լ-
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"էն եկած Հ. Մ. Ը. Ա' • ականներու պահանջով) փոխեց իր անու֊ 
նը և. դարձաւ իբրև, թէ Հ» Ա«• Ը, Ա*. ։ Այո կազմակերպութիւնը^ 
դժբախտաբար ? ոչ մէկ կապ ունի բո ւն Հ. Մ • Ը. Մ • ին հետ։ Ե֊ 
զա ծ ը) անունի շահադո րծ ում մ ըն է պա ր զապէ ս ։ ԱսԱ'Ո •— Հ* Մ * 
Ը* Մ* ի անունը մ իևնոյն ձեւով շահադո րծ մ ան են թակա յ է նաև. 
Փարիզի մ է Լ։'')

Հհ էի ոպո լս ո յ և Աղեքսանդրիոյ Հ» Ա* ♦ Ը . ք/* •ները ունեցած 
են ժամանակին իրենց ինքն ուրոյն կեանքը՝ բայց այժմ միացած 
Հ* Ո ♦ Ը - Մ ի ութ եան կողմ է 1937^^ հիմնուած (ՕԼքՈւպար^յ) մ ա բ զա- 
կան Աիոլթեան՝ կը գործեն ան ո ր հովանիին տակ։ ւն ին պաս֊ 
քէ թ պո էի ներկայանալի խումբեր և երբեմն երբեմն կը մտածեն 
նաև աթլեթիզմի մասին։ ւն ին ? միւս կողմէ , նիւթական բոլոր 
մ է $-Ո և Ր Ը ւ— դաշտ դրամ , Հ. թ ♦ Ը. Արիութեան ա^ակցու-

11111111!111!1111111111111111111111111111! 1||11111111111!111!11!11111111111111111111111!1!1111111111» ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ

ԳաՏիրե-Հ.Մ.Ը.ՍՀ ճԱրարատշփ պասքեթպոլի ՍԱ խումթթ 
Վերի շարքին ւքէջաեղը* Ստեփան Ամֆրայեան, Հ. Ս*. Ս*. .V |Լրարատ»ի պատ.

ու,ակալ նախագահը, որ 40 տարիներէ ի ւլեր անձնուիրաբար կը ծառայէ ք)այ 
ԱարւքնակրԹական շարժւքան (անցեալ տարի ժեկնեցաւ. Աւքհրիկա);— Վարի շար. 

,րին ծախէն Յրդ֊ր' իւ ու, մթին ժալպիջը Գրիգոր նխլիպլեան:

թիւնը , ինչպէս նաև երիտասարդութիւն, բայց ստացուած ար
դիւնքները չեն արդարացներ դժբախտաբար եղած դոհողու- 
թիւննե րը։

Աարզական այս կազմակերպութեանց կորԼվ^ի^յ կա յ նաև 
Հհիը Իսթգ Ակումբը , ուր , երբեմնի չափահաս որբերու Ապրիէ~ 
եան սերունդը կը պահէ իր ինքնուրոյն կեանքը մշակոյթով ու 
մարզական կեան քով։ Ունի պաս քէ թպո լի լալ խումբե ր և կա
րելիութեան սահմաններուն մէ^~ կը զբա ղՒ նաև աթլեթիզմովէ

Ահա թռուցիկ ակ՛նարկ մը եգիպտահայ մարզական կեան֊
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«րԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԼջ
վ>էն մասին։ վարժէր աւելէ երկար 
ՂՐ^Լէ Տարեգրքին էջերը թոյ լա-
տու եղած ԸԱ,սյ[,^,է

Գանիրե, 1955 Գ- ՆԻՀԻՊԼԵԱՆ

ՄԵՐ ԿՈփՄԷ. — «Աւքէնուն Տարե
գիրքը:» իր կոդմէ պարտաւոր է աւելցնել, 
որ Գրիգոր Նիգիպլեան, ի'նքը, գլխաւոր 
սիւներէն մէկն ե եգիպտանայ մարզական 
կեանքին եւ ամբողջական նուիրում՛ ե 
ան այս ասպարէզին մէջ, իբրեւ նմուտ 
եւ փորձառու մարզիչ եւ դաստիարակ: 
Գ. Նիզիպ|եան կը մնայ Գանիրե, իր 
մարզական մասնսւզիտուըեամբ կը պաշ-

ԵՐՈԻԱՆԴ ԲԱՐՄԱ՚ԲՍԸԶեմՆ տօնավարէ նայ եւ օտար վարժարաններու 
«կաւք,|)»[ւ ւ1 ա|ւզ|ւ1լ1ւե|ւքււ մէջ, եւ, ամառնային իր արձակուրդը 

կ՚անցնէ յանախ Լիբանան, Սուր իա եւ Յորդանան, ուր ամիսներով կը 
զբադի Լ. Մ. Ը. Մ.ի մասնանիւդերուն մարզական կրթութեամբ, 
իբրեւ բոլորանուէր Հ. Մ. Ր֊. Մ.ական մը: Այսքան մը պէտք էր ըսէինք 
մեր կոդմէ, առանց իր նամեստութիւնը վիրաւորելու:

ւօօօ ւր- ՛լա 2' 19" վայրկեան»
Անցեա/ տարեշրջանին ՝ &ոլէտի կոթէպորկ քաղաքին մէջ 

կայացած վազքի միջազգային մրցումնևրուն , չուէտացի մարզիկ 
Աուտան Պոյզէն, 1000 մէթր վազքի 
մէջ յ՚՚՚ղթեց ••• թեքն իրեն։ Պ՚՚յդէն,
19534^ ի վեր կր պահէ այգ վազքի 
համ աչիւա րհա յ ին աիյո յեան ի մ ր ցան ի լ ը։ 
Այդ թ ուականին հաստատած մրցանիշն 
էր 2' 20” 4/10 վայրկեան։ 1954^,
միևնոյն հեսաւո րութ իւն ր կտրեց ան

2' 19” 5/10 վայրկեանէն ։ 1‘սկ Հ955ին
յաջողե ցաւ 5/10/"/- ե ր կվա յ ր կե ան ով ևս 
իջեցնել իր, այս մրցանիչը և. 1000 
մէ թ ր ը կտ ր ե ց 19” վա յ րկեան էն ։Ա* էն֊ 

չե. 4հ00ցդ և ապա 8ՕՕ/17- մէթրը էր 
մ Օտէն կը վազէին ուրէչնևր ալ՝ բայց 

800/"^ մէթրէն Պոյզէն իրագործեց 
այնպէս է էյ ո յան բ մ ը^ որ մէկ անգա֊ 
մէն ետ էն ձգեց էր բոլոր մրցակիցները 
և- յաջողե ցաւ սահմանագծին հասն էլ 
բոլորովին առանձէն ։
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ՄԱՐԶԱՇԻԱՐձԸ 1955ԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
Լիբանան, մարզական գետն է վրայ բոլորեց բեղուն եղա

նակ մը 1955/^0 ք]ւ եղանակին յատկան իշը եղաւ ախոյենական 
ոլ միջազգային հան գիպուեևե ր ու. հարուստ շա ր բ մր ? մարզական 
բո լո ր ճ իլղե րէ ներ ս ։

Ոի֊ԹՊՈԼ'— Ւնջպէս այս անգամ եւս մարղաիւա֊
ղերու ա ր քան եղաւ, ֆութպոլբ , որուն ա ի։ ո յեն ու թ եան հինգե
րորդ անգա՛մն ըլլալով տիրացաւ Հ. Ա . Ը. Անի Պէյբութի Ա. 
խումբը Լխումբին նկարը տեսնել Տարեգրքիս 1955ի հատո ը ին 
մէջ)։ Հ - Մ- Ը Մ., տխո յենութեան համար նախատեսուած (էերթՀյ) ի 
ոլ ^րք-է1է ր <Խ) ի 14 մ րցումներէն կորսնցուց մ իայն մէկը 1ւ հաւա
սարով վե բ ջա ց ո լ ց ուրիշ մ րցում մ ը և այսպէսով ապահովեց 
19օ5/' ախ ո յեն ութ իւն ը , ստանալով համապատասխան բաժակը ։

Աւելորգ ջէ յ^չ^ցնել^ որ Լիբանանի մէջ, ֆութպոլի ա- 
խոյենական մրցումները տ հղի կ' ունենան Ա» գասակարգի պատ
կանող 8 խումբերու մ իջել ։ Այո խումբ երն են Լ. Մ- Ը. Մ.-, Հ. 
Մ՛ Մ’, Բագրամևան, Ա՜ազրա, Սալամ, կրճմէ, քէասինկ (քէէյ- 
սինկ} և. Ա ընես անս։

Ախոյենական մ ր ց ոււքևե ր ու փակման > ա յս 8 խումբերու
ընգհանուր և. վերջնական գասաւոր ոււ1 
կերը.—

Դ պարզեց հետեւեալ պատ-

Խումբ Մրցումներու թիւ Շան Կորուստ Հաւասար Կետ
1) Հ-Մ-Ը-Մ- 14 12 1 1 25
2) Մ ազրա 14 8 2 4 20
3) Բագրամեան 14 7 5 2 16
4) Հ- Մ- Մ- 14 5 6 3 13
5) քէտսինկ 14 5 6 3 13
6) Սալամ 14 5 8 1 11
7) Նրճմէ 14 4 9 1 9
8) (իընեսանս 14 1 10 3 5

Նոյնքան փայլուն եղաւ նաեւ Հ- Մ- Ը. Մ;/- երկրո ր գա-
կան խումբերու յ ա ջո ղո ւթ ի ւն ը ։ Պէյրութ ի և Պուրճ Հա,մ ոլտ ի
■կրտսերները տիրացան յաջորգաբար Պ է յր ութ ի 1ւ Լեռն ա լի բան ա- 
նի ա խո յեն ութ եան , է ս Հ Հ* Մ* Ը* Մ* Պուրճ Համ ուտ շահեցաւ 
.Լիբանանի ք՝ • գաս ի առաջնութիւնը։

քՀազմաթիւ օտար խում բեր Լիբանան այցելեցին 1955ին և 
գրեթէ միշտ վերագարձան յաղթանակով։ Այս խու մբևրն էին Ե ու- 
կոսլաւիոյ (£§ ին ա մ օԳ)ն [քոս կոլայի ((թ ո րփէ տօ))ն , Պուլկար իոյ 
■ազգային խումբը^ եգիպտական բանակի և. ո ս տ ի կան ո ւթ ե ան խում-

- 503

Fonds A.R.A.M



«էԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐ՚հԱտ ||!|||||[||ւ|||||111!1ր11:1ր11!1111111111|11|111||լ|1|111111111111111111111111111111111Ւ

բևբր, Աուրիոյ « Շ ը ր թ"' թ էլ ճէյշձը, «-Շ Ը բ թ •“ թ էլ Մէտէնիզն, 
<ր’Լլ։։սպր։լլ։ւ։ւկւսնյ) ր , «Հ. Ա". Ը. Ա՝ . ը և Լ- Մ- Մ • ը։

Ամրան կէսհրուն^ ^կյրութի (յշԱ*ազրա^)ն բանի մը >այ 
մարզիկներով՜ զօրաբաձ , ա յ ը ելեց Խորհրդային Ա՝ ի ո ւ թ իւն Լի մ ի֊ 
ջի այլոց և Ե րեւան) և ունեցաւ չ՛՛որք մ ը մ ր ցոււ/նե ր ? որոնց բո
լորն աչ վերջացան խորհրդային խումբերու ջախջախիչ յաղթա*֊ 
նակով ։

ՀԵԾԱՆԱՒ*— Ն՚ոխանցեալ տարուան պէս , 1955^^* ՚սլ Հե֊
ծանիւի մրցումներ ու ն մէջ անուն հանեցին Աարօ Ս*ո լ ր ա տե ան ը 
ԼԱեւան} և. Յովհանն էս Հքատուրեանը (Հ* Ա* Ը9 Մ ♦)* Առաջինը 
եղանակին մեծ մասը անցուցած էր քէ) ր ան ս ա , ուր լաւագոյնս 
կրցած էր մարզուիլ, մասնակցելով աւքս1թէ»Օ1*^ու յատուկ մըր-

Լ. Մ. Ը. Ս'« ՊԷ,Ա’»1.1(|- — Պ աս,քէԹս|ոլի Ա. խոսմֆը
ցու. ւՈւե ր ու , ինչ որ նպաստեց իր ՛ո յո նոր յաջողութեան։ Յով֊ 
հանն է ս Հքատուրևան շահեցաւ, ախոյենութեան յատուկ բոլոր մըր֊ 
ցումներր։ ւԼե ր ջին մրցման սակայն Հ. (/Հ Ը. ԱՀ չմասնակցեցաւ 
1ւ Աարօ Աուրատեան, որ նոր վերադարձած էր Ֆ ր ան ս ա յ էն , խ ը֊ 
լեց անգամ մըն ալ առաջնութիւնը։

Սեպտեմբերի Ս» կիսուն տեղի ունեցաւ Լիբանանի §րղ 

չրջուվազքը (740 ի Լու^ է թ /•) ՝ որուն ? առաջին անգամ ըլէալով^ 
Լիբանանէն զատ մասնակցեցան նաեւ Ա ուր իա , ի ր ա ք , Եգիպտոս 
ձ- Լիբի,Ա։ Այս վերջինները չկրցան արդիւնք մը ապահովել, 
իսկ Լիբանան ոչ միայն շահեցաւ խ մ բա կան առաջնութիւնը, 
այլեւ կարօ Աուրատեան կրցաւ առաջին հանդիսանալ չ ր ջ՛ով՛ս զ֊- 
քի 6 հան գր ուանն ե ր ուն ա լ։
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Շվերջնական դասաւո րոււքն էր հետեւևա լը.—

1) Աու ր ատեան (Լիբանան) 24 ժամ 2' 24”
2) Ծ*ատուրեան (Լիբանան) 24 2> 49' 15”
3) Շէ^լէրճևան (Լիբանան) 25 » 23' 49”
4) Աշուր (Եգիպտոս') 25 27' 58”
5) Մ որա (Ա ուր իա) 25 29' 59”
6) Թաշճեան (Լիբանան') 25 Ջ 44' 11”
1) վ^աջեան (Եուր իա) 25 46' 05”
8) Լվյմէվէճեան (Ա ուր իա) 25 49' 07”
9) Մ ահտեսեան (Լի բանան) 25 3) 51' 41”

10) Այվազեան (Լիբանան) 26 15' 44”
հաղթական Աուրատեան ի ժամ աէ'լան միջին ա ր ա թիւն

եղաւ 29 քիլոմէթր և 634 մէթր։

ՏԵՍԱՐԱՆ ՄԸ Հ Մ. Ը. Մ.Ի ԲԱՆԱԿՈՒՄԷՆ ԱՅՆ ՍԱՖԱՅԻ ՄԷՋ (1955) 

Շրջանային ՎսւրջոսԹեսւն անրրաւք ՅուԼքյաննէ՜ս Շա^ինեան 
կր խօսի քյաւքախմբուած սկաոստներան

ՊԱՍՓԷԹՊՈԼ*— Հինգերորդ տարին ըլլալով Հ» ՍՀ Ը* Մ* ի 
ա'1$Ւկները շահեցան Լիբանանի ա խ ո յեն ու թ իւն ը 1955ին ? շնոբ֊ 
հիլ իրենց յարատեւ վարձերուն և. մարզիշ Պ՝ւստհա նի ան խոնջ 
ջան,րերուն ։

Ե ս կ արական խումբե րու ա խ ո յեն ութ իւն ը վիճ ակե ցաւ 
Տե - որ յաջողե ցաւ առաջնութեան տ իտղո ս ը խլել լիւպ
Սփոր թիւրէն։ Հ» . Մ * Ը* Մ* ի Ա* խումբն ալ ցոյց տալով զգա լի, 
յառաջգիմու թ իւն մը գրաւեց ե ր կ ր ո ր գ տեղը} ախոյեան խում֊ 
բէն անմիջապէս ետբը^ մէկ կէտի տարբերութեամբ պարտուելովչ 
վերջին մրցումին։

Եգիպտական և. սուրիական երկսեռ, խում բերաւ միջարա֊.. 
բա կան հան գ իպումնե ր ը վերջացան էգ իպտոս ի աղջկան ց 1ւ Լիբա^ 
նանի տզոց յաղթանակներով։
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ԿՌՓԱՄԱՐՏ Լիբանան 19Հ)5ին մասնակցեցաւ ա բչէ լո-
նա յՒ (Սպ անիւս} Ա1 իջերկրականեան Ի* խաղաշարքի ? _— այն է' 
կռփամարտիկ պասքէթպոլիկ ծ ան ր ա բա ր ձու. թ և ան , ըմբշամարտի 
և հեծան իւ ի մ ր ցոււքնե ր ուն ։

կռփամարտիկ Ս ա րգիս Ա/սրգիսեանկ որ տարիներէ ի վե ր 
կը շահի թեթեւ ծանրութեան Լի բան ա- 
նի աիյոյենութիւնբ կ քաջալերական
արդիւնքներ ձեռք բերաւ ՊարչԷլոնայի 

կէտերու աննշան տարբերութեամբ 
մի այն պար տուելով*

Լիբանանի բոլոր ծանրութեանց ա֊ 
խոյեանն ԷՀ* Մ • Ը* Սղական Հր անդ.
Ղրսղարեանկ ռր, պարտութեան մատ֊ 
նելէ ետք իր գլխաւոր մ ր ց ա կի ց Մօ- 

զէֆ Ս^քրը^ կը պատրաստուի խլելու 
նաեւ Միջին Արե-ելքի ախոյենութիւնը։

ՋՐԱՍԱՀՆԱԿ*— Իր մարզական 
կեանք ին մէջ առաջին ան գամն ըլլա֊
լով կ Լիբանան կ 1955/’^* կազմակերպեց £.Մ-Ը.Մ*ական կո_ւ|ւամ*աթւո|ւկ 

ջրասահնակի համաշխարհային ախոյե֊ ԱԱՕՂՒՍ Ս Ա09Փ Ս ԵԱՆ

նութեան մ ր ցումնե ր ը կ տասնեակ մ ը ազգե ր ո ւ մասնակցութեամբ։ 
Մր ցոււքեե ր ը կատարուեցան [քէն (ք-ո րժի ծոցին մէջ և. տեւեցին 
երեք օր։ Իբրեւ արդիւնք' ամերիկացի մարզիկ Ալֆըէտօ Մեն֊ 
տոզա պահեց համա շխւս ր հա յ ին ախոյեանի իր տիտղոսը։ Կինե֊ 
բուն մէջ Ոլիլլի Մա քկա յ ր եղաւ նոյնքան բախտաւոր։ Լի բանա֊ 
նի մարզիկներէն Սիմոն Հյուրի՝ իր կարգին և միջազգային չա֊ 
փա նիշով, կրցաւ երեւան բերել Ւր ճարտարու թ իւն ը։

ՓԻՆԿ֊ՓՈՆԿ---- Լիբանան, երկու տարիէ ի վեր կը մաս֊
նակցի փինկ-փոնկի համաշխարհային ախոյենութեան մրցումնե֊ 
րունկ որոնք կ 1954/^ տեղի ունեցան Լոնտոնիկ իսկ 1955ին ալ 

Ութրեխթի մէջ (Հոլան֊ 
տա}։ Մ ^^աէ11էա յ է՛ն գետն ի 
վրայ Լիբանան տակաւին 
մեծ արժէք մը չի ներկա֊ 
յացնևր այս մարզախաղին

մէջ, բայՅ բոԼոր Հնարա֊
ւո րութ իւնն և ր ը ու նի' յա֊
ռա ջիկային աւելի պատ֊
ուա բե ր արդիւնքներ ա֊

՜ պահովելու տեսակէտով։
.}ւ|ււա, արարը կո՜ղմ* է...
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1ԱՅԱՍՅԱՆԻ ՄԱՐՍ՜Ն ԱՍ՜Ս ԲԶԻԿՆԵՐԸՀՀրանդ ահսւո» iilw ազարեան, լարիօա ազատեան եին)
Տասը տարուան կեանք ունի Հայաստանի մարմնամարզիկ

ներու խում բը^ որուն կաբգ մը անգամներ ը^ բաղգատաբար կարճ 
այղ մամ ան ակաշր ջան ին արձանագրեցին համա շխ ա ր հա յ ին յաջո-
ղութ իւննե րւ քղում բին կ անգամ ակրին 12 հոգի^  այրեր էն' Հ ը-
բանդ Հահինևան ը, Ալպէրթ Ազարեանր , (Հալէն Ա ատ թ էո սեան ը, 
*Լաջիկ Յակոբեանր, իսկ աղջիկներէն' Լարիսա Ազարեանը, Ազնիւ 
Ղ* ր ի ղր* ր ե ան ր $Հեմ մ ա Ա ահակեան ը^ էմ մ ա Աարգսեան ը^ ելն» ։

Ալպէրթ Ազարեան, որ 24
տարեկան է՝ ա ուա ջն ա կա ր գ ու
մով և ճարպիկութեամբ հան գէ ս 
կու գայ^ երբ բազմատեսակ գե
ղեցիկ վա րմութ իւննե ր կ1 ըն է 
օղակներու կամ հալաս արա- 
կշռութեան զուգահեռական ձո
ղերու վրայ։ Ա*ինջև այսօր նը- 
կա տ ուած է անհաւասարելի իր 
մ ա սնակցած շատ մը մ ր ցումնե- 
րուն մէջ։ Էլ եղած է քիջ մը 
ամէն տեղ^— Լենինկրատ^ Փա
րիզ, Պերլին, Պ ուտափէշթ , վհո- 
փէնհակ, Պ"ւ.բըէչ, Փեքին, ևլն.։ 
Իր այս յաջողութ իւննե րով ալ 
հռչա կուած է իբրև, համա շխ ա ր — 
հա յՒն ախոյեան մարմնամարզ 
զական խազերու և ստացած է 
քա նՒ տասնեակ ոսկեայ մե-
տալներ։ Իր վա ր պետ ու թ ե ա մ բ 
ան կը գերազանցէ մինչև ան

գամ զոլիցեր իա ab անուանի մարմնամարզիկները։
Աօտաւո րապէս միևնոյն համբալը կը վայելէ նաև ^ալէն 

Մատ թ է ո սեան, որ ախոյեան հանգիսացաւ Պուտափէշթի միջազ- 
գային ուսանողական մրցումներուն մ*էջ^ 1954:/’^} ստանալով 5 
ոսկեա յ մ ետ tu լ նևր։

Իսկ այս երկուքին և ուրիշ շատ մ ը մ ա րմնամ ա ր զիկնե ր ու 
վարպետն է Հրանգ ք^ահինեան^ որ ա ր զ էն տիրացած էր հա
մաշխարհային ախոյևնութեան տիտղոսին^ երբ Ալպէրթ Ազա ր- 
եան տակաւին պատան եկան հասակ ունէր և դաս երէն գուրս 
կ* աշխատէ ր հօրը կիրովականի դարբնոցին մէջ։

- 507 -

Fonds A.R.A.M



ւԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Աղջիկներուն մէջ ամէնէն նշանաւորն է Լարքյսա ^ակոբ^ 

եանր ՝ որ զմայլանք կը յառաջացնէ միշտ իր ճկուն ու կշռու- 
թաւոր մարզանքներով։ ք^սկ ամենակրտսերը տակաւին դպրո
ցական էշմմա Աարղսեանն է՝ որ կը խոստանայ փայլուն ապա֊ 
գայ, շնորհիւ իր արտակարգ ճկունութեան և ճարպիկութեան։

/Սումբին բոլոր անգամևերը յաջողութեամբ կը կատարեն' 
օղակներու վրայ մա րմնամա րզական շարժումներէն ամենագըժ—
ուարը^ որ Հհխաչյն է։ Ա* արմնա, 
տարելու համար^ երկու թեւերը

ԱլպէրԹ Ազարեաէւ 
«•|»ս։ջ»|ւ մարզանքը կատարած 

պաթոսն — վարը* մարզիչ 
0. 'Լարազ-Է՜օզեան

մարզիկը ? այս վարժութիւնը կա- 
տարածելով կը կաիյու ի օղակն ե—

ր էն 1ւ երեք երկվայբկեան կը 
պահէ ինքզինքը օգին մէջ։ 1'սկ 
Ալպէրթ Ազարեան այս վար
ժութեան մէջ սլահանջուած ժա— 
մ անակը կ' ե բ կա բ է մ ին չև 12 — 
13 երկվայբկեան , ինչ որ կը 
պահան ջէ մկանն ե բ ու ա ր տ ակա ր գ 
պրկում {տես նկարըյ։

1'? բա ցա ռ ի կ վա ր պետ ու֊ 
թեանց համար Ա» Ազարեան- 
ա ն գ ա մ է ն ա և- Խ ■ Միութև ան 
մ արմնամ աբղիկնեըու էս ում բ ին 
1ւ ա յգ հան գամ ան ,ըով ալ կ' ե բ— 
թալ յաճախ ա բ տ ա ս ա հմւսն,

Հ ա յա սա ահ է մա ը մնամ ա ր ֊ 
զիկներու խում բը, 1954/^ յ <"» 
պահովե ց գն ահատե լի յա ջողու- 
թիւննեը և. կրցաւ գրաւել ա—. 
ո֊աջին տեղը ան գր կովկա ս ե ան 
ախսյենական մրցումներու մէջ։

Հայաստանի խում բ ին մ ար֊ 
զիչն Հէ խփորի վարպետ Ս * 
քէարակէօզեան ։

սաւաաԽ. ա ւաււա շօօօ ւր- «լազ^ի
Հոկտ ♦ 3ին , հունգարացի ա թ լե թ Աոժտվո լկյ ի? Պուտա—

փէչթի կոտրեց 2000 մէթր վ աղքի համաշխարհային մրցա-

նիշը, որ 5' 1" ով, 29 Աեպտ» 19484^ ի վ1էր կը պատկանէ ր պել- 
ժիքացի Կասթոն եէայֆի։ Հունգարացի մարզիկը այվ- հեռաւո֊ 
բութ իւն ը կտրեց 0՛ 2" 2/10"'/# Իր ազգակՒը մրցակից ը /Ւա- 
պո ր ի ^աոաւ ճ ի շգ իր ետեւէն 5' Զ՛՛ով։ Առաջին քիլոմէթրը 
կտրած էր աԿ [մա պո ր ի ին հետ քով քովի՝ 2՛ 29" վայրկեանէն^

իսկ յօնն/#?- մէթրը* Զ' 48" 6/104^#
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՓՈՐԸ 1955ԻՆ
ԿՄՓԱՄԱՐՏԻ ԿԱՐԵՒՈՐԱԳՈՅՆ ՄՐՑՈՒՄԸ

Անցնող տարեշրջանին , կռփամարտի կարեւորագոյն մըր- 
Հքում Ը տեղի ունեցաւ աշխարհի բոլոր ծանրութեանց ախոյեան 
Ո*ոքի Մարսիանոյի և կէս ծանր կշիոքի համաշխարհային ախոյ

եան Արչի Մո՚-րի միջեւ։ Մտրսիանօ, ֆրդ ււաունտ^ն, նոք-աութոՀ 
յազթեց իր մրցակցին,

ՀԵԾԱՆՒՒԻ ՄՒՋԱԶԳԱՅՒՆ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԸ

Հեծանիւի համաշխարհային ա խ ո յ են ու թ իւն ր , որ կը պատ
կանէ ր ֆ րանսա ց ի նշանաւո ր հեծանուորդ Լուիզոն Պոպէի, անց
եալ տարի խլուևցալ պելժիքացի Ա թ ան Օքրրգի կողմէ։ իոկ 
Լուիզոն Պոպէ, յաջոբդաբար Յրգ տարին Ըլլալով շահեցաւ հե
ծան իլով Ֆրանսս, յ ի չԸ^ավազքր։ Այս մրցման մէջ ուշագրաւ 
յայտնութիւն մը եղաւ Լիւքս էմ պոլրկց ի \ֆամևայ հեծանուորդ 
Զարլի Կոլ։

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՒԹՊՈԼԸ 1955/-Ն

Արեւմտեան Գերմանիա 1954/^, աշխարհի ախո յենու- 
թ ե ան տիրանալէ ետք “չկրցաւ արժանաւորապէս պա չտպան ե լ իր 
տիտղոսը և յ ա ի ո ր դա բա ր պարտուեցալ Ֆրանսս, յէն , Պելժիքա- 
ժէն , Անգլիայէն, Խ. Ա՚իութենէն և Եուկոսլալիայէն ։ Հունգար
իս, ։ որ պարտուած էր 195ձին Արեւմտեան Գերմանիայէն, մը- 
նաց այս անգամ անպարտելի. Միայն իր վերջին մրց ում ը էյ . 
Միութեան հետ վեր ջացաւ հաւասարէ հաւասարով։ Եւրոպական 
ցամաքամասի խումբն ալ պարտութեան մատներ Անգլիան 4—ճով։

ԻՆՔՆԱՇԱՐԺ

ինքնաշարժի մրցումները 
մեծ ժողովրգական ութ իւն կր 
վայելեն եւրոպական երկիրնե֊ 
րու մէջ։ Արագ սոյրի այս 
մարզախաղը, սակայն, 1955/»^ 
խլեց բազմաթիւ զոհեր։ Աչ֊ 
խաբհի նախկին ախոյեան Աս֊
,քա րէ արկածամահ եղաւ փորձի 
պահուն ։ իսկ Լը Մ անի մէջ (Ֆ ը- 
րանսա} մ ի ջազգա յ ին մ րցում ի

մ ը ընթացքին Գա 3 70£
աւելի հան գի ս ականն և ր (տեսնել 
այս մասին (էԱն ց քե ր՚^ու բաժի֊
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ն ը}։ “Ներկայիս աշխարհ ի բոլոր խճ ուղին և ր ո ւն վրայ իրենց ան- 
վիճելի գե՜րակայութիւնը հաստատած են գերմանական (^1ՄէրսԷ9 
տէսյ)ները։ 1955^ համաշխարհային ախոյեանն է Արժան թ ին ց ի 
Է]ուան ԱանուԷլ Ֆանճիօ։

ԾԱՆՐԱԲԱՐՏՈՒԹԻՒՆ

Հքան րաբարձութեան աշխարհի ախո յևն ութևան մր ցոււ/նե ր ը 
տեղի ունեցան Հոկտեմբերին, Ա* իւն խ էն ի մԷ9 {Գերմանիա}։ (Հչ* 
խարհահրլշակ հայ մարզիկ ԱափայԷլ ՀՀմշկևան այս անգամ ալ պա
հեց փետուր ծանրութեան համաշխարհային ախոյեանի տիտղոսը։ 
Մնացեալ տիտղոսներու տիրացման մէջ աո. Ւ^Ւ բաժինները խլե
ցին խորհրդային և ամերիկացի մարզիկները։

ՊԱՐՉԷԼՈՆԱՅԻ ԽԱՂԵՐԸ
Անցեալ Աուն իս ին ? ^աբջէլոնայի մէջ {Ասլան իա} տեղի ու

նեցան Ա* իջև ր կր ական եան /քաղերը {երկրորդը}, Միջերկրականով֊ 
եզերուած երկիրներու հարիւրաւոր մարզիկներուն մասնակցու
թեամբ։ Այս մ ր ց ումնե ր ու ըն թաց յշին Ա) բ ան ս ա ց ին ե ր ը փայլեցան 
աթլեթիղմի մէջ, Ա պան ի ա ց ին ե բ ը' ֆութպոլի, քՒուրվ>ևրր' գօ
տեմարտի, Ատալացինեբը' սուսերամարտի և Եգիպտացիները' 
ֆութպո լի 1ւ պասքէթպոլի մէջ։ Ա իջև ր կ ր ական հան /քաղերուն 
երրորդը տեղի պիտի ունենա յ ^էյրութի մէջ, 1959^^*

ՓԻՆԿ - ՓՈՆԿ

Համաշխարհային ախո յեն ութ եան .իինկ-փ ոնկի մ ր ց ո ււ/ևե ր ը 
տեղի ունեցան Աւթ ր է խ թ ի մէջ {Հոլանտա}։ ինջպէս անցեալ տա
րի , այս անդամ ալ ճափ ոն ա ց ին ե ր ը , /Հեխ ո սլովավ>ներն ու Հուն
գարացիները ապահովեցին ախոյենական մ րցէս նիչներ։

Ծա սաա. 8ՈԹււհււ1.

— հ*եը... տասը... զփշեր բարի...

Հոկտ. Րնին, Պէյրութիմէջ 
տ եղի ունեցաւ կռփա մ արտի կա
րեւոր մրցում մը Լիբանանի ա- 
խոյեան Հրանդ ՂհէԱ զա ր ե ան ի և 
Ա ո ւ ր ի ո յ ախոյեան Ձ)ա թհՒ 
Թ՚էւ-րքի միջել.։ Հ» Ղ,ազարեան, 
7 րդ ո_աունտ^ծ հռչակուեցաւ 
յաղթական , որովհետեւ մ ր ցա- 
կիցը ջէր կրնար այլեւս շարու
նակել մրցումը։ Այսպէսով, Հ. 
Ղրսղա ր եան դարձաւ Լի բան ան ի 
և Ա ու ր իո յ ախոյ եան։ Այժմ կը 
պատրաստուի խլելու նաեւ £/"^— 
ջին Ա ր եւե լր ի ա խ ո յ են ու թ իւն ը ։
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Ժ-Բ. ՄԱՍ

(15 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1954ԷՆ ՄԻՆՉԵՒ 25 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1955)

I Ա Մ Ա Շ Խ Ա Ր I Ա 3 Ի Ն Ւ Ր Ա Դ Ա Ր Ջ Ո Ւ 0 Ւ Ւ Ն Ն b Ր

ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ ԴԷՊՔԵՐ

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ ԵՒ Z Ա Մ Ա Ջ Ա 3 Ն Ո Ւ 0 Ւ Ւ Ն Ն ե Ր

ՒՐԵՆՅ ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐՈՎ

ՅԵՂԱՇՐՋՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՒՏԵՐ ԵՒ ԱՅԼ ՆՈՐՈՒ0ՒՒՆՆԵՐ

Z U 3 ՜Կ ե Ա Ն Ք C ԳԱՂՈՒ0ՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

ZUUUIIOS ՆՈ0ԵՐՈՎ ԵՒ ԲԱՋՄԱ0ՒՒ ՆԿԱՐՆԵՐՈՎ

ԵՒԱՅԼՆ, ԵՒԱՅԼՆ
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ր

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇխԱՐ1 
ՍՈհՐԻՈՅ ՃԱՆՐԱՊԵՏՈհԹեԱՆ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ՆԱԻԱաԸ

Օդոստոս 18^^ ? Սո*-րիր*յ Ե րեսփո խանական փողուէր 91 ^“՚յ֊ 
նով Հանրապետութեան *Լ,աէսագահ ընտրեր ^Ւ՚՜^ՐՒ ուաթլին ։ 
ի ր են մր րա կ ի ր էր արտաքին նախարար թալկա էլ Ազոմ որ ըո- 
■տարաւ 41 քո»-է ։ Շիլվ*րի վ^ուաթլի ընտ ր ուե րաւ ե ր կ ր ո ր ղ քուէ
արկու թ ե ա մ բ , ո րովհետհւ արւաջին քուէարկութեան չէ ր կրրած
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կևդրոնացնե լ Ա ահմ անադր ու թև ան պահանջած երկու, երրորդի մե
ծամասն ութ իւն ը [նուազագոյն 71 րուէ)։

Նոր ընտիր *Լ,ախադահը , օրինական երդումը ընելէ վ^Ը^^ 
Աեպտեմ բևր § ին ձեռն արկեր իր բարձր պաշտօն ին ։

Շիւրրի Բուտ թ լի Աուրիայէն հեռու կքապրէր Հէայիմի պետա
կան հա րուած էն ի վե ր ? ան հան դուրժե լի գան ե լով դիկտատորական 
վարդաձեւը։ Մնա ծ է Ղ*ամասկոս 1891^^* Բարձրագոյն կրթու
թիւնը ստացած է Փ ո լս ո յ համալսարանին մ էջ և. հայրենիր վե
րադառնալով միացած է' օսմանեան րռն ապետու թ ևան դէմ պայ
քարող արաբական գաղտնի կա ղմ ակև ր պութ եան ց ։ Աիրուած 1ւ 
մեծապէս ժողովրդական դէմ ր մըն է ան ամբողջ Աուրիոյ մէջ։

ՄՈԼՈԹՈ4.Ւ ՒՆ£ՆԱ£ՆՆԱԴԱՏՈհԹԽհՆԸ

1 •

Մոլոթով արտասահմանի մէջ ման կուգայ 
բազմաթիւ անձնական պահակներու 

պաշտպանութեան տակ

Համայնավար ^ուսակցու- 
թեան Ա*ոսկուայի ((Կոմունիստ^ 
պարբերաթերթի Հոկտ» §ի թի
լին մէջ, Խ • Մ իութեան արտա- 
րին նախարար Մ ո լոթով հրա
տարակեց նամակ մը, ուր կ* ը- 
ս է , թէ ութ ամիս առաջ գոր
ծած է' ((համայնավարութեան 
և Խ՝ Մի„ լթեան ւքն ա ս ո ղ գա
ղափարական էու[’^_ սխալ մը)) է 
Սխալը գործած է ֆետր» 8ին, 
Մ ։ս լէ*ե րովի հրաժարման առ- 
թիւ ֆերաղոյն խորհուրդին 
առ ջ1ւ խօսած ճառին մէջ, երբ 
պէար եղած ին պէս շեշտ չէ 
գրած' խ ♦ Ա*իութեան մէջ ըն- 
կեբվաբութեան տարած յաղ
թանակին վբւսյ և իր խ օս րե ր ը 
ձգած են այն տպաւորու թի,նը, 
թ է ըն կե րվա բ ութ իւն ը տա կա- 
ւ-ին կը գտնուի իր նոր հ իմն ը- 
լած վիճակ ին մէջ։ Ասիկա կը 
հակասէ ի ր ական ութ եան ։

Անակնկ ալ մը եղաւ ան

շուշտ Ա*ոլոթովի “‘յս յապաղած 
ին րնա րննադատութ իւն ը և ըս-

տևղծուեցաւ այն տպաւորութիւնը, թէ խ • Ա* իութեան ար տարին 
նախարարն ալ կը գտնուի շնորհազրկման նախօրեակին։

Մոլ ոթով հերրհց ։"յ՚է են թ տգր ութ իւննև ր ը և ըսաւ՝ որ 
իր ն ամակին մէջ հ ը աժ ա ր ե լու մասին խօսր Հ֊կա յ ։ Ընդհակառակն 
կը մնայ իր պաշտօնին գլուխը և ար տարին նախարարի իր հան- 
գա մանրով ալ պիտի մւսսնսւկցի' Հոկտ* 'ձ I ին (Ւընևւի մէԼ ղու. 
մարուելիք ‘շորս ս։ րտտքին նախարարներու խո րհրղաժ ողովին է
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(քուլիս 18^^, մընեւի մէջ տեղի ունեցւսւ ՕԼ^որս Ա եծե ր?)ու 
խորհրգամողովը ? որուն գումարման կը սպասէր ամբողջ աշ
խարհը մեծ հևտաքրըլրութևամբ ։ Է] ո ր հ ր գամ ողո վին մասնակցե
ցան Մ • Նահանգն ե ր ու Նախագահ Տ* Այզընհա ուըր ? էյ • Միու
թեան վարչապետ մարաջախտ վուլկան ին ? Ա* եծն թրիտանիոյ 
վարչապետ է* իտըն և Ֆրանսայի վարչապետ է» Ֆոր, որոնց 
կ՚ընկերանային բազմաթիւ նախարարներ և այլ օգնականներ։

է1Ո111111111111111111111!11111111111ւ11111111111111|||||||||||||||||||| ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

«Չորս Մեծեր»ը, ժընեւի օդակայանը իջնելէն վերջ, յաջորդաթար խօսեցան դուիցե- 
րիական ձայնասփիւռի բարձրախօսին առջեւ: Նկարին վրսւյ ձւսխէն աջ' Այդըննա-

ուըր, Ւտլւն, Պույկանին եւ Ֆոր:

է]որհբ գամողովը տեւեց վեց օր։ Ընգհանուր գիծևր ու մէջ 
վըննուեցան Արեւմուտքն ու Արեւե լքը իրարմէ բաժնող հ իմեական
խն գ ի րն և ր ը *   սպառազինութեան ց կրճատումդ ւիո խագա րձ ա-
պահովութ իւն ? 7*/ր րման իո յ վե ր ամ իաւո ր ում ? անազատ պևտու-
թևանց ինքլնորոչման իրաւունք Լա ր բան ե ակ երկիրներու համարէ 
եւայլն։ Այս վերջին հարցը՝ որ ն ե ր կա յա ցուե ցաւ Այզընհաուըր ի
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կողմէ ՝ բախեցաւ. Պ ու լկան ին ի ընդդիմութեան։ Այղընհաուըր 
օրուան մարդը, դարձաւ մասնաւորաբար իր այն առաջա րկով՝ 
որուն համաձայն ՝ Ա* • Նահանգներու ե. Խ * Մ/ ութեան օդանաւն» 
րը աղատ 0 ր էն թռիչրնև ր կատարելու և լուսանկա րն և ր առնելու 
իրաւունք» պէտքլ է ունենան փո խադա րձա բա ր ՝ հակառակո ր դ եր
կիրներու մէջ։

կատարուած վիճաբան ութ եան ց հիման վբայ խմբագրուե
ցաւ հարցերը ճչդող օրակարգ մը՝ որ իբրև ուղեցոյց պիտի ծա
ռայէ չորս պետութեանց արտաքին նա խա ր ա րնե ր ու ժողովին հա
մար։ Այո Ժողովին գումարումը տեղի պիտի ունենար Հոկտ • 27 ին ։

ՊՈհԼԿԱՆհՆ* Վ_ԱՐՋԱՊեՏ, ՄԱԼԷՆՔՈՎ-հ ՏեՂ

Փետրուար 8ին , Խ " ր ր ղա յ ին Մ իութեան վարդապետը 
Մ ալէն քով , վերագոյն խորհուրդին ներկա յացուց իր հ ր աժա րա- 
կանը մեղայագրով մը՝ որով կը խոստովանի իր անկարողու
թիւնն ու յանցապարտութիւն ը և կը խնդրէ՝ որ իրմէ ((աւելի 
փորձառու ո*֊րիշ ընկեր մը)) ստանձնէ իր պաշտօն ը ՝ քան ի որ 
(Հ բա ցո ր ո շապէ ս կը տեսնեմ՝ թէ վարչապետի բա ր դ և պատաս- 
խանատու պաշտօնը կը տուժէ իբրև հետեւանք» ան փ ո րձու-
թե ան՛))։

Հրաժարական ը հաղո ր դուե ցաԼ վերագոյն խորհուրդի նոյն 
օրուան նիստին և Համայնավար կուսակցութեան րնդհ • քար
տուղարը խրուշչեւ յայտարարեց՝ թէ վա րչապետ նշանակուած է 
մարաջախտ Ն ի քս լա Ա լե ք»ս ան դ ր ո վիչ Պ^ւլկանին։

Այս կարեւոր փոփոխութիւնը իրական անակնկալ մը ե- 
ղաւ մ իջա զգայ ին աշխարհին համար։

վարչապետական այս փոփոխութիւնը՝ սակայն՝ չան
դրադարձաւ Մ‘“էէն քովի ճակատագրին վրււ,յ՝ վերջնական շն որ֊ 
հազբկման տեսակէտով և շատ չանցած՝ վերահաստատուեցաւ ան 
իր պետական և կուսակցական ծառայութեան ց մէջ։

• Ան ակնկալ մը եղաւ նմանապէս Անաստաս Ա^իկոյեանի 
հ ր աժա ր ում ը առեւտ բական նախարարի իր պաշտօնէն ՝ Տուն ուա ր 
2ձին և կարծուեցաւ՝ որ ան ալ զոհ դա ցած է հերթական շնոր- 
հազր կոււքԼե ր ու։ Ամիս մը անց՝ սակա յն ՝ հաղորդուեցաւ որ Ա «. 
Միկոյե ա ն/, վ ստահուաձ է առաջին փ ո իւ . վա րջապետ ի պաշտօնը, 
միւս չորս առաջին փ ո խ - վա ր ջա պետն և ր ու' 'իականովիչի , Մո- 
լոթովի, ֆևրվուխ ին ի և Աապուրովի կարգին։

• Խ- Մի ութեան կ*երադոյն խորհուր դի Ն ա խ ա դա հ ո ւ թե ւսն 
որոշումով՝ զօրավար ՛ի վան ք*աղրամևան՝ Ա՚ա/ււս 11 ին անուան

ուեցաւ Խ- Միութ հան մարաջախտ՝ ուրիշ չորս ռուս զօրավար- 
ներու հետ։
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Տէր ել տիկին Ուինսթըն Ջըրչի| լու
սանկարուած' ■Լարլապետարանի արտաքին 
դրան առ^եւ, էլիգապէթ թագուհիի մեկ
նումէն կերյ: Զըրչիլ ծախ ծունկին կը կրէ 
ըրիտանական արքունիքի մեծագոյն — 
«Ծնրակապ »ի — պատուանշանը :

Ապրիլ ձի գիչերը, Ս ըր 
Ո-֊ինսթըն Զըրչիլ, Տաուն ինկ 
Սթ ր իթ թ Ւլ *Լա ր չապևտա֊
րանին մէջ, որ ւսւանղօրէն կը 
կոչուի « խանձատ ան Առաջին 
Լո րտ՚Հ) ի պաշտօնատունը, հաց
կերոյթ մր ոա ր րե ց ի պատիւ. 
Մեծն քՀրիտանիոյ ա պէթ
թագուհիին և իշխան Տէիէիփին, 
48 այլ հ ր ալ ի ր ևա լն ե ր ու ներ
կայութեան։ Զրր^իլի հրաժեշ
տի հացկերոյթն էր ասիկա, ո- 
րովհետև յաջորդ օրն իսկ պի
տի նև րկայա ցնէ ր ան իր հրա
ժարականը վարշապետի պաշ
տօնէն ։

Արգարև, յաջորդ օրը, 

Ապրիլ 5^4», Ս ըր Ուինսթըն
ԶըՈ_Ւլ Գ’ւ,աՑ Պրրինկհէմի պա- 
լւստ ը !ւ հոն ? պէթ թ ա֊
գուհիին ներկայացուր իր հրա֊ 
ժարականը։ ք<Ւա գո ւհ ին յո ւզու֊ 
մով լսեց ութ ս ուն ամեա յ ծե
րունին որ իբրև վարչապետ 
ծաուա յած էր իր հօրը և իրեն 
երկար տարիներովդ պատե րազ֊ 
մի և խա ղաղութեան չր ջանն և֊ 
րուն։ Արարողութիւնը^ պալա֊ 
տ ին մէջ տեւեց երեր րարւո ր գ. 
ժամ և այն ուհետև Ա ըր ք)ւինս֊ 
թ ըն ? խոնարհելով համբուր ե ց< 
թ ագուհ ի ին ձե/ւրը ե. իր կար֊ 
գին յուզուած վե րագա րձաւ 
պա լատէն ? դուրս ը խրւնուած 
բազմութեան հիացական բացա֊ 
գանչութեանց ն ե ր րև ։

Թագուհին , այնուհետեւ 
նոր գահ լիճ ը կուզ մել ու պւսչտօտ

- 517 -

Fonds A.R.A.M



«ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» 1|||||1ր!ր!լ[[|11||]|11111111|1ւ|111հ1[|1է1111|11111ր111111111!1»1!1|11|1!|![|!1|է!|1

նը վստահե ցաւ Չ ըրջիլի ս,ջ բազուկ և աիտա քին նախարար էն. 
թ ըն ի Նտընին։

Ջ ըբջի էի հրաժարման իրական պատճառը ծևրութիւնն էր
անկասկած ։ քՀայց ըսուեցաւ նաև^ որ պարտսւած կը նկատէր ան 
է^քզինքը' Արեւմուտ քի և Արեւե լքի միջև-, հասկա ցողութ իւն մը

Մանուկ ՕւինսթլւնԷն մինչեւ ծերունի Ջըրչիլը կը շնորնաւորեն 11 լ» ր Ուինսթըն Ջըրչիլի 
ութսունաւք հակը: (Գործ’ անգլիացի նշանաւոր ծաղրանկարիչ Լոյի): 

գոյացնելու իր յոյսերուն Մ • Նահանգներու և /{] ♦ Ա իու-
թես,ն անհաշտ դ ի ր ք ին պատճառով։

Ս ըր (1*-ին ս թ ըն Չ ըր ջի Լ հրաժարելէն շորս ամիս առաջ 
տօնած էր իր ծննգեան ութ ս ունամեակ ը։

ՓԱՐԽՋՒ ՃԱՄԱՋԱՅՆԱԳՐեՐՈհՆ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄԸ
(ք • Նահանգն ե ր ու ? {/* • Որիտանիոյ, քերանսայի և Ար ևւմըտ- 

եան Գերմանիոյ միջև ստորագրուած և այս վերջինին հետ ((Ե֊ 
րեք Մ եծե րտու գործակցութեան վերաբերեալ համաձա յնագր ե ր ը ? 
որոնք կնքուած էին 23 Հոկտեմբեր 1954^^, Փարիզի մէ ջ ? վա֊ 
ւերացուեցան Հև ր ան սայի և Արեւմտեան Գերմանիոյ օրէնսգրա- 
կան մարմիններուն կողմէ ։ Հերան սայի Ազգային Ածողովը վաւե
րացուր զանոնք 30 Գեկտ • 1954ին ք 260ի դէմ 287 &այնով9 իսկ 
Հան ր ապետ ութ եան Խոր հուրդը 27 Մ-^րտ 1955^', 114^ 'էէմ 200 
ձայնով։ Արեւմտեան Գերման իոյ էքրեսփ* (քշողովն ալ՝ հակառակ 
ընկե րվարականնե րու բուռն ըն դգիմո ւ թ ե ան ? վաւե րացուց այս 
համաձա յնագրև րը ի դէմ 320 ձայնով։

Համաձա յն ագրե ր ու հիման վրայ, Արեւմտեան Գերման իա 
տիրացաւ իր բացարձակ անկախութեան 9 անդամակցեցաւ Ատ
լանտ եան ի Ուխտ ին և ի րաւուն ք ստացաւ վերագին ուելու ՝ այս 
Ո^-խաի շրջագծին մէջ։
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Ամբողջ 1955/- ընթ ա չարունււէկուհցան խռովու-
թիւններ ը կիպրոսի մէջ և տարւո յն երկրորդ կիսամևակէն վերջ 
յանգերան ծ ա յ ր ա յեղութ ե ան ց ։ & ո յն և րու հայրենասիրական շար
ժումը արտայայտուեցաւ բազմաթ իւ ու այլատեսակ պոռթկում
ներով — ոճ ր աւիո րձն և ր -բ-ս պանն ու թ իւնն ե ր ? .յարձակումներ ցոյ- 
ցևր^ միթինկնևր^ գործադուլներ ՝ եւլն»^ որոնք ուղղուա ծ էին 
բ ր ի տ ան ա կան իշխանութեան ց ? անոնց ծառայող կիպրոսցի յոյ
ներուն և երբեմն ալ տեղացի թուրքերուն գէմ։ Հայրենասէր- 
ները վճռաբար կը յայտարարեն , թէ ըմբո ս տ ո ւթ ի ւն ը պիտի 
չգագրի, մինչև որ կիպրոս չկցուի Յու-նաստանին ։ Հակաբբ ի- 
տանական պայքարի գլխաւոր դրօշակի րն է կղզիի Յոյներուն 
Մետրապոլիտը Աակարիոս Արքեպիսկոպոս որ կղզիին *?էջ 
իսկ կը գործէ բացարձակ համարձակութեամբ և առանց կարեւո
րութիւն տալու բրիտանական իշխան ութեանց ներկայութեան։

Բրիտանական կառավար ու թ իւն ը ? Օգոստոս էն Հոկտեմբեր 
զօրացուց կղզիին զին ուո ր ական ուժերը և զանազան շրջաննե- 
րու. մէջ հռչակեց պաշարման վիճակ։ Հարիւրեակ մը ըմբոստներ 
ձև ր բա կա լո ւե ցան գատուեցան և բւսնտա ր կուե ցան ։ Այնու ա —
մենայնիւ խռովո ւթ իւնն և բ ը չգագրեցան։

Հա կա բ ր ի տ ան ական այս պայքարին մէջ Անգլիոյ կողմն է
թուրքիան և կիպրոսի թուրք բն ակչութ իւն ը։ ]*սկ Յունաստան 
զօրավիգ կը կանգնի ըմբոստներուն և իր կարգին կը պահանջէ 
կղզիին կցու՜մը,

Ծ ա յ ր աստիճան տագնապալի այս կացութեան ծ լք մը 
գտնելու ն պատակով^ Անգլիա ժողովի հրաւիրեց {Հունաստանն ու 
թուրքիան։ Ածողովը , որ քացուեցաւ էոնտոնի մէջ Օգոստ» 29/^) 
տեւեց մէկ շաբաթդ առանց որեւէ գրական արդիւնքի։ Յունաս- 
տան ան գ բ դուև լի մնաց իր տեսակէտ ին վրայ —; ճանչնալ կիպրոսի 
բնակչութևան ինքնորոշման ի րաւուն քը։ թուր քիա պա հան ջև ց 
ներկայ գոյավիճակին պահպանումը^ իս կ, Անղլի ո յ հեռան ա լու 
պարագային ւ կղզէ՚ե է վերագարձուի իրեն։

Սեպտեմբերի վերջը, բրիտանական կառավարութիւնը 
կիպրոսի կառավա ր իչ նշանակեց մարաջախտ Աըրճոն Հարտինկը, 
որ, իր պաշտօնը ստանձնելէն շաբաթ մը վերջը քանի մը տե
սակցութիւնն և ր ունեցաւ Ա*ակարիոս Արքեպիսկոպոսին հետ, 
առանց որեւէ դրական արդիւնքի։

կացութ իւնը բաբե լալման յոյս չի ներշնչեր։ Յոյները 
կը պնդեն թէ պիտի շարունակեն պա յքա ր ը աւելի բուռն թա
փով, իսկ բարձրաստիճան զինուորականի մը կառավարիչ նշա
նակում ը ցոյց կուտայ, որ Անգ լ իա ձեռք պիտի առնէ աւ ելի 
խիստ միջոցներ։

11111111111111!11111111111111111111111111111111!11111111111111111!111111 ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
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ԾԱՆՐԱԿՇհՌ ԴԷՊՔԵՐ 2հհՍԽՍԱՅԽՆ ԱՓՐԻԿԷԻ ՄԷՋ
{Հատ ծանրակշիռ, ղւսրձուածք մը ստարան գէպքերը ^11Լ'’ 

սիսային ԱփրիկԷի ծ. մասնաւորաբար {քարոքի մէջ, վերկացող 
տարուան ընթացքին ։ 1955^ արդէն իր նախորգէն ժառանգած 
էր խ ռովայոյզ կացութիւն մը ? որ ծանրացաւ ու խորացաւ անե
րեւակայելի չափերով։

Այս անդամ անակնկալօրէն բռնկեցաւ նաև Ալժերիան^ 
որ ֆրէԱնսական հայրենիքին անբաժանելի մէկ մասն է և Թու- 
նուզի ու էքտրոքի պէս գաղութ չէ ։ Ա՚այիսին^ խռովութ իւննե ր 
պայթեցան Օ,րէս^ կոնստանտ ին ուա և Օրան նահանգներուն մէջ^ 
ուր անմ իջապէս հռչակուեցաւ պաշարման վիճակ ։ Հր ոսախում- 
բերը յարձակումներ գո րծ ե ց ին այգ շրջաններուն մէջ զանազան 
կէտեր ու վրայ և սպաններ ին բազմա թ իւ Եւրոպացիներ և ֆրան
սասէր Ալժերիացիներ։ Խ ռ ո վո ւթ ի ւնն եր ը շատ աւելի սաստկու- 
թեամբ կրկնուեցան Օգոստոս 20ին , նոյն օրը Մա ր ո քի մէջ պայ
թած ըմբոստութ և ան ց հետ միաժամանակ։ Հրոսակները գրեթէ 
տիրացած էին Կ ոնստանտին քաղաքին ուր սկսան ջարգել ան
ցորդները փողոցներու մէջ։ Միեւնոյն յարձակումները և սպա- 
նութիւնները գործուեցան ֆիլիփվիէի և Ո*-Էտ <Հէնս։տի մէջ, ուր 
ս պանն ո ւե ց ան 80 է ոգի։ ե շիսան ութ իւնն ե ր ը ) սակայնդ յաջողե- 
ցան զսպել խռովութ իւննե ր ը անմ իջապէս»

Մլսրոքի մէջ դԼսԼէըերը ստացան աւելի ծանրակշիռ դարձ
ուածք^ Օգոստոս 20ին Սուլթան էքուսէֆի գահընկէցութեան
է* • տարեդարձին առթ իւ։ ՕԼէտ {Հէմ ի և '{Հէն իֆ ր ա յ ի մէջ տեղի 
ունեցաւ եւրոպացիներու իրական ջարդ։ Ըմբոստները սպաննե- 
ցին 70/, չափ ֆրանսացիներ^ որոնց երեքը թերթերու թղթա
կիցներ և 1504՜ աւելի տեղացիներ։ Ս պանն ո ւածն եր ո ւն կարե
ւոր մէկ մասը ման ուկնե ր էին։ '{Հան ի մը հազար Պ է ր պէ ր ին ե ր 
աւարի տուին '{Հէնիֆրան^ սպաննելով տասնեակ մը մարդիկ։ 
վՀազապ լան քա յ ի մէջ ալ սպաննուեցան 304 աւելի բնիկներ։ ե 
վերջոյ^ իշխան ութ իւննե ր ը կրցան տէր դառնալ կա ցութ եան ։ 
ֆրանսական կառավա ր ութ իւն ը մեծ ուժեր ղրկեց ապստամբած 
շրջաններ ը։ Հակառակ սակա յն ? բո լո ր այս զս պ ի չ միջոցներուն 
խռովութ իւնն և ր ը տակաւին կը շարունակուին Մւսրոքի կարգ մը 
շրջաններուն մէջ։

Ըմբո ստութ եան կազմակերպիչները կը պահանջևն գահ ըն- 

կէց ո է-թիւ-նը Սու լթ ան Ար աֆային և Մարոք վերադարձը գահըե- 
կէց Ս ուլթան եոէ-սէֆի^է^ որ աքսորուած է Մատակասքար ? — բան 
մը որուն կ՚ընդդիմանայ ֆրանսա։

{^ունուզը խաղազևցաւ' Մայիս 29ին կնքուած ֆրանս և
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ր

թ ու-^է ուզևան համաձա յն ադր ին ո [* ստո րւսղրուեցւսլ
{նրան սայի վա րչապևտ էտկար Ֆորի և. ուն ուղի վարչապետ. 
(Ւահար պէն Ամմարի միջև։ Այս համաձայն “•գրովդ ք^ունուղը տի
րացաւ կատա րևա լ ներքին էն քն ավար ու թ ևան ։ Համ'աձա յնադէ ր ը„ 
ի ղօրու. դարձաւ, վալ.ե րա ցուե լով Թռւնոլզի Պէյին և ֆրանսա~ 
կան Խոր հրդարանին կողմ է (Աուլիս 8)/

Աո լոր այս իրագարձութևանց մէջ արաբական երկիրները., 
գիրք բռնած են Ա* ա ր ո քց ին և ր ու և Ալժե ր է ա ց էն և ր ու կողքին ? 
Ֆրանսայէ ղէմ ։

Սեհ ԹՈՒԱԿԱՆ ԱԸՆ ԱԼ ԹՈՒՐՔհՈՅ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ 

ճ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ 1955
Ամիսն ևր ու. ն տխ տ պատ ր տ ստո ւթ իլ.նն և ր ով ն իւ. թո լած ել. 

պէտվ> եղածին պէս կա ղմա կև ր պո լած շատ ծ ան րակշիո. դաւադրուէ 
թիւն մը պայթեցաւ Աեպտևմբևր Շէն 7ի գիշերը Պոլսո յ, Իզմի
րի և Անքտրտյի մէջ միաւհսմանակ։ Ազդանշանը տրուելուն պէս, 
դլիւաւո րապէս երիտասարդ Թուրքերէ, ն ո յն ի ս կ Թրքուհիներէ 
բաղկացած և թոպերով, քարերով, երկաթներով և այլ իրերով 
զինուած մոլեււանդ խուժան մը, քանդելու, թալանևլու և ահ ու 
սարսափ սփււե լու երրեակ նպատակներով տակնուվրայ բերաւ 
Պո լիսը — իւս կիւտա ր էն մինչև Թո՛քս իմ և Շիշլի և Պտքըր—. 
գիւղէն մինչև ւԼոսւիո ր ի շրջ՚ոնը կամ իշխանաց կղզին և ր ը։ Ատր- 
ձակման թիրախ դա րձան Աոյներու, Հ այերու և. Հրեաներու իյա—. 
նութները՝ ո ր ոն ք ? բանէ մը ժամուան մէջ քանդուեցան վայ
րենի կատաղութեա մր մը, Աիեւն ո յն կատաղութեան արւարկայ, 
դա րձան յունական եւ հայկական եկեղեցիները^ դպրոցները եւ 
դե ր եզմ անատ ուն ե ր ը ? որոնց տապանաքարերը փշրուեցան եւ. 
դէակնե րն ու ոսկորները դուրս նետուեցան։ Պոլսոյ գեղեցկա
գոյն փողոցը (Հերայի Շիտակը ? որ Ւսթէքրսլ ճ^էտտէսէ կը կոչ—, 
ուիդ դարձաւ անճանաչելիդ — ամէն կողմ քարուքանդ և աւե—. 
րակ։ Միեւնոյն պատկերը մնացեալ բոլոր շրջաններուն մէջ։

Այս բո լո ր էն զատ գործուեցան անասե լի վա յ ր ադու թ իւն- 
ներ յոյն դպրոցական աղջիկներուդ յոյե քահանաներու և այլ, 
անձերու վրայ։ Խուժանը ուզած էր հա յ րեն ա ս ի֊րա կա՜ն կերպա
րանք տալ այս վա յ ր ադութ եան ց դ ւսյդ պատճառավ ա լ կը կրէր՛- 
թրքական դրօշակնև ր դ Աթա թ իւր քի նկարները և (.(.կիպրոս թըր՝- 
քական է')՜) վև րտառութեամբ ցուցատախտակներ։

(քան րագո յն մղձաւան ջի և ահաբեկման դ ի շե ր մը ան ցու-. 
ցին (Ւուր քիոյ փո քրամասնութ իւննև ր ը Պոլսոյ մէջ և այ լուր ։ 
Ւզմիրի մէջդ ուր փոքրամասնութ իւն գրեթէ չկայր վայրագ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

յարձակոււքնհրու թիրախ դա րձան (ԼԼ/աթոյ^ ի հելլէն սպաներ լ։ դ 
իրենց ընտանիքներովդ հև լ լեն ական հ իւպատասա րան ը ? յունա֊ 
նական նաւերըդ եւայլն։ ]1սկ Ան քարա յ ի մէջ կարելի եղաւ, զըս֊ 
պել խուժանըդ որ միեւնոյն վայրագ ախորժակներով կ'ուզէր 
յարձակիլ հելլենական դեսպանատան վրայ։

թուր ք կառավա ր ութ իւն ը յաջո րդ օրն իսկ հռչակե ց պա֊ 
տևրազմական վիճակ։ Էէե ր բակա լո ւև ցան հազա րաւո ր ցուցարար֊ 
ներդ չա րագո րծնե ր և աւա ր առուն ե ր ։ Ա աւ յայտնեց ան պատահած 
դէպքե ր ուն համար և խոստացաւ դարմանել զոհևբուն վևասնեբ ր։ 
Առ այդ ձևռնա րկուեցաւ համաթրքական հանգանակութ եան ։ ]*սկ 
իբրև բացատրութիւն յայտարարեց ? թէ դաւը նիւթ ուած է հա֊ 
մա յնավա րն ե ր ու կողմէ Լե ր կ ր ի մը մէջ^ ուր^ թրքական իշխա֊ 
նութեանց իսկ ասկէ առաջ տուած հաւաստիքներովդ համայնա֊ 
վար գոյութիւն չու ն

Դաւադրութիւնը պայթեցնելու իբրև պատրուակ ծառա֊ 
յած էր' օր մը առաջ^ Սել անիկ , Աթաթ իւր քի ծնած տան մ^ջ 
ռումբի մը պայթումը։ Ա*ինչգեռ ? այսքան լայնածաւալ դաւա֊ 
դրութիւն մըդ ոչ թէ մէկ օ ր էն ? այլ մէկ ամիսէն իսկ կա ր ե լի չէր 
կազմակերպել ։

Վնասները կը հաշուըւին աւելի քան մէկ միլիառ թըԸ֊ 
քական ոսկի։ Հազարաւոր յոյնդ ^այ և հրեայ վաճառականներ 
և խանութպաններ մոխիրի վրայ ն ստան ։ Մէկ խօս քսվ^ փոք՝' 
ր ամասն ութ իւնն ե ր ը այնպէս մը ցնցուեցան տնտեսապէս ? որ 
տարիներու ընթացքին պիտի չկրնան վերահաստատել իրենց 
ե ր բե ւքև ի վի&ւսկը։ Ւս կ հո դեկան ցնցումը կը մնայ անդարմանելի։ 
ք*ոլոր ւիո քրամասն ութ իւննե ր ը կ1 ապրին ահ ու դողի մէջ։

Հայկական հա ս տ ատ ո ւթ իւնն եր էն մեծ ւխասներ կրեցին 
երկու եկեղեցիներ (Պաքըրգիւղ և Դանտիլլի^դ Տատևան վարժա֊ 
բանը և 7 ^այ ԳՊւ1"եւայլն։ քԱուժանը ուզեց յար֊
ձա կիլ ն աև Դումգաւիուի ազգային Պատրիարքարանին վբայ ? 
բայց Մա,[*պոլլէ անունով թուրք դրացուհի մը յաջողեցաւ ար֊ 
գիէել յարձակումը։ Յունական 7 եկեղեցիներ հրոյ ճարակ դար֊ 
ձան ամբողջութեամբ ։

Դէպքերը ծտնր արձագանգ գտան թուր քիւս յէն դուրս։ 
Լիբանանի մէջդ քր ի ստոն եանե րն ու իսլամ ե րևւե լինե ր ը բողո֊ 
հՒ յա յտարա ր ութ իւննե ր ըր ին ։ *ԼյՈյնը ըր ին Մ * Նահանգն ե ր ու 
Օրթոտոքս եկեղեցիները։ Միջազգային մամուլն ա լ առաւել 
կամ նուազ խստութեամբ դատապարտեց այս վա յ լոսդու թ իւննե ր ը։

Լի բանան ի կառավա րութ իւն ը 50-000 լիբանանեան ոսկիով 
մասն ակցե ցաւ' զոհե ր ուն ի նպաստ թուր քիո յ մէջ կատա ր ուած 
հան գան ակութ եան ։
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յ. SALK — ՄԷԿԸ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ ՓՐԿԻՉՆԵՐԷՆ 
ՈՐ ՅԱՂԹԵՑ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԼՈՒԾՄԱՆ

Անցեալ Ապրիլ 12/»^», ամ բո ղջ աշխարհ համատւսրած հըրճ- 
ուանրի պահեր ապրեցաւ, լսելով Մ • նահանգներէն հեռաս ըփ֊ 
ռուած այն աւետ իս ը, թէ երիտասարդ գիտուն մը Տորթ* Եոնաս 
Ասր յաջողած է պարտութեան մատնել մանկական անդամալու- 
ծում կոչուող զարհուրելի հիւանդութիւնը։ Նոյն օրը^ այս մա- 

սին պատ րա ստուած շատ րն- 
դարձակ տեղեկագի ր մը կը կար
դացուէր Միչիկընի համա լսա- 
ր ա նքէն ձԼորԷյ ս Ո*արհամզ սրա
հը հաւա րուած հազա ր աւո ր գի
տուններու, բժիշկներու ? օրա
գրողներու և այլ ունկնդիրնե- 
րու առջեւ։ (]ւ հանդիսաւո ր ա֊ 
պէս կը յա յտա րա ր ուէ ր , թէ

Տսքթ* Սոքի գտած շիճուկովդ 
մինջև այդ օրը պատուաստուած 
են 440*000 մանուկներ ? որոնց 
1 13/» մ իա յն վա ր ա կ ո ւա ծ են ՕԼւիո- 
ւՒ ոյ$ով (մանկական անդամա
լուծում — փոլիաք ելիթ), ասոնց 
71/» անդամալուծուած են 1ւ մի
այն մէկը մեռած է ,վիրաբուժա- 

'•Հ կան գործողութենէ մը վերջը։

Էքոնաս Ասր, 38 տա ր եկան

ՏՈ՜ՐԹ. ԵՈ՜նԱՍ ՍՈ՜Ր էր 1953^> ե(^’ Ւր ղՒլտԸ կւ“-
Շիճոլկին փորձերը կատարած պաքիս,Ֆ տարերսգործուաե նկատելով,ո- 

րոշեց փորձել զայն իր ,իր կնՎ 
և Ւ ր 3 երեր զաւակներուն վրայ։ Առաջ ին վտանգաւոր փորձն 
էր ասիկա, որ^ ձախողելու պարագային , կրնար վարակել ղինրն 
ու իր ամբողջ ընտան իրը։ ք]ւ փորձը յաջողեցաւ և. հինգը մէկ 
դարձան ախտազերծ ։ Այս յաջողութևան վրայ ալ պատուաստուած-
նևրուն թիլը, կարճ ժամ տնակէն , բարձրացաւ 440* 000/» X

Տորթ* Սոք, իր առաջին փորձերը սկսած է 1949^* Ամէն
օր, ամէն ինշ, նոյն իսկ ճաշելը մոռցած, աշխատած է 1()ական 
ժամ։ Շիճուկը պատ րաստե լու համար անհրաժեշտ են 1ւէ*ՎՈԼԱ կոչ
ուած կապիկներու երիկամները։ Էւ ատկէ ի վեր, հազարաւոր 
կապիկներ ,օդանաւերով կը փոխադր ու ին Փարիստանէն Ամերիկա։

11111111111!11111111!111111ւ1111111111111111,|11111111լ|||||||||||||||| ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
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Հր իճ ո լկին պատ ր աստութ իւն ը ս տան ձնե ցին զանազան ամ և- 
ր իկեան տարրալուծս*րաններ * որոնցմէ միայն մ էկուն պատրաս
տածը ձախող դուրս եկաւ և վարակեց բազմաթիւ փոքրիկներ։ 
^ատւս^ածը մեծ խուճապ ստեղծեց Ամերիկայի բոլոր կողմերը և 
արգիլուեցաւ այդ տա ր ր ա լուծա բ ան ին պատրաստած շիճուկնե
րուն գործածութիւնը։ Այլեւ դ առ. ի զգուշութիւն դ ժամանակ մը 
սահմանափակուեցան ընդհանրապէս պատուաս տումեե րը։ Հոկտեմ
բեր ի սկիզբնե րն էր^ որ ամ երիկեան Բժշկական ^աեարւր վե ր- 
ցուց բոլոր արգելքները և այսօր ? սա րսափե լի հիւանդութիւնը 
կը նկատուի միանգամ ընդմ իշտ պաբտուած։

Գիւտին հրապարակումը կատարուեցաւ Ապրիլ 12/^ ։ մահ
ու ան ՃՕրդ տարելիցին օրը “նախագահ (է*ուզվէլթի դ որ իր կար— 
գին և ղալ ՀԼւիոլիոյ?)ի զոհերէն մէկը։ Ամևրիկեան կարւավարու- 
թիէ-նը) շիճուկին բաղադր ութ իւնն ու պատ ր ա ստելո ւ եղանակը 
հաղո րդե ց 704՜ աւելի երկիրներու (Բժշկական կաճաււնեբուն ։ ք)ւ 
այսօր^ բազմաթիւ երկիրներու տէջ, տասնեակ միլիոննեբով մա
նուկներ կ^օգտուին այս փրկաբար շիճուկի բարիքներէն։ {Երեք 
պատուաստ կը կատա ր ու ի վե ց շաբթուան ընթացքին։}

Տոքթ» Ասք յայտարարեց ? թէ դրամական ոչ մէկ շահ կ*ա- 

կ կա լէ Ւր այս գիւտէն ? 1ԼՈI1 ^էԸ նուիրէ մարդկութեանդ Փաս- 
թէօբի և Ֆլէմինկի գիւտերու ն պէս,

ԾԱՆՐ ԲԱԽՈՒՄՆեՐ ԿԱՋԱՅՒ ՆՐՋԱՆԽՆ ՄԷՋ

Անցնող տարեշրջանին պարբերաբար բախ ոււքներ տեղի 
ունեցան եգիպտական և. հրէական ուժերուն միջև՝ կաղայի չրր^ 
ջանին մէջ։ Աոաջին մեծ ընդհարումը տեղի ունեցաւ ֆետր*. 
28ինդ երբ Հրե աները խուժեցին եղ իպտական հողէն ներս և. յար
ձակեցան սահմանապահ ուժերուն վբայ։ Այո վերջիններէն ըս- 
պանն ո ւե ցան 39 հոգի ճւ վի ր աւո ր ուև ցան 32 ուրիշներ։ ԵգիսյՀ 
տոս րէէպ,րը տարաւ Ապահովութեան խորհուրդին։

Այս դէպք ին յաջո բդած բազմա թ իւ մանր ըն դհա ր ո ւմնե - 
րէ ետքդ մեծ բախումներ տեղի ունեցան նաև. Օգոստոս 29ին և 
ՅՕինդ դա րձեա լ կաղայի շրջանին մէջ։ Օգոստոս 29/*^*, հրէա
կան երկու հետապն դ իչ օդանաւե ր յա րձակե ցան եգիպտական 
չորս օդանաւերու վրայ։ իլ նոյն օրն ու Օդոստոս 30^^, հրէա
կան ուժեր ը բազմա թիս անգամներ յա րձակում դո ր ծ և ց ին եգիպ
տական ուժերու դէմդ որոնք փո խադա րձե ց ին' մտնելով հրէական՝ 
հողէն ներս և հա ր ուածև լով հրէական ուժերն ու հաստատու- 
թ իւնները։

Ապահովութեան խորհուրդի մի ջամտ ու թ և ամբ կարելի ե- 
ղալ կն քե լ զինադուլ մը և երկու կողմերուն ալ ընդունի լ տա է 
ապազինուած գօտիի մը հաստատումը։
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՆՑՔԵՐ
(ՀԱՄԱՌՕՏ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՄԲ)

ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1954
26-— Մեծ հրդեհ Հքոլսոյ Դոց Շուկա յ ին Այրեցաւ

պատմական շուկային երկու երրորդը,— շուրջ 3000 խանութնե
րուն 2000/» ե. 65 փողոցներուն 34/^* Այրած մասերն են ^ալփաք» 
ճըլար, ՀՀատըրճըլար , Մ ո պի լիաճ ըլա ր , Տ է մ ի րճ ի լէ ր , Եորկան֊ 
ճըլար, ՀաԼԸ&ԸԼաՐ ) 'Բիէ-րքճխ֊լէր ե. Պիթփազար։ Ազատևցան 
ոսկերիչներու համբաւա՛ւոր շուկան և. Ան թ իքաճ ըլա ր ը։

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
■ ՜

6*— Եգիպտոս ի (Հեղափոխական հատարանին ո րոշումով 
մ ահավճ իռ ստացած 0 մահապարտներէն ()ը կախաղան հանուեցան 
էիահիրէի մէջ։ {Վեցերորդին' ((իսլամ Եղբայրներ)) կազմ ակեր֊ 
պութ եան դե րագո յն առաջնո րդ Հասան էլ Հոտէ յպի ի մահավճ իռը 
•Լեր ած ո լած էր ցմահ բանտարկութեան}։ կա խ ուողն ե ր ուն մէջն է 
Մ*ս հմուտ էութֆի, որ փորձած էր սպաննել Վարչապետ կամ ալ 
Ապտէլ Նասըրը, Աղեքսանդբիոյ մէջ, Հոկտ* 2$ին ։

23*— Մոսկուայի մէջ գն դակահա ր ուե ցան Վ^իքչթոր Արա֊ 
կում ութ նա խկին ն ախտբար պետական ապահովութեան , Ա. Լէո֊ 
նով, 'Լ* կոմարով և Մ • Լի1ս,ս^_եւ, երեքն ալ Աբակումովի օգ֊ 
ն ականն ե բ ը պետական ապահովութեան նախա րա բութ եա ն մէջ,

ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1955

»/

8»— Խո րհրդայ ին Մ ի ութ իւն ը խզեց իր դ իւան ա գ ի տ ա կան 
յ ա ր ա բե ր ութ իւնն ե բ ը իրաքի հետ , այս վերջինին ((ոչ բարեկա֊ 
մական վերաբերումին հետեւանքով՛)')։

14*— Պէյրութ Ժամ տնեցին Բ*ուրքիոյ վարչապետը Ատնան 
Մ էնտէ րէս , արտաքին նախարար (իուատ *Բէօփ ր իւլի ի ընկերակ֊ 
ցութեամ բ և. քաղա քակ ան խ ո ր հ ր դ ակց ու թ իւնն և ր ուն ե ցա լ էիբա֊ 
նա նի պ ետական ան ձն աւո ր ո ւ թ ե ան ց հետ։

22 .— կ*ահիրէի մէջ գումարուեցաւ արաբական երկիրնե֊ 
րու վա րչապետն ե ր ուն ժողովը, որ տեւեց երկու շաբաթ և. փակ֊ 
ուե ցաւ Փետը* 0 ին ։ Փողովէն բացակա յե ցաւ /»ր ա քի վարչապետը 
Նու րի էլ Ս այիտ, ((առողջական պատճառներով))։ 'Բննուեցաւ 
մ ա սն աւո ր ապէս ի բուք ի կե ցոլած քը համարարական դո րծակցու֊ 
թևան մէջ։ Փողովը անցաւ ապա րդիւն ։

25* — Ողողումները արտակարգ ծաւալ ստացան Հիրանսայի 
մէջ, որ ու ն կէ սը կը նկատուէր ողողուած։ Ավինեոն քաղաքը 
մնաց ջուբերու մէջ, ամ բողջութ եամ բ։ Ա էն ի յորդումը մեծ ա֊
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ւևրնեբ գործեց Փարիզի և արուարձաններուն մէջ։ Վնասները 
կը հաշուըւին մ ի լիառնե րով։

31*— Երկու սիոնական լրտեսներ' Մուսա Մարզուք և Աամ— 
ուէլ Աղա ր որոնքլրտեսութ իւն ըրած ԸԷէալով Եդիպաոս ւ մէջ 
իս րա յէ լի հաշւոյն ? մ ահուան դատապարտուած է ին * կախաղան 
հան ուե ցան Գահիրէի մէջ,

ՓԵՏՐՈՒԱՐ

5'— Մէնտէս-Ֆրանսի դ ւս հւՒճԲ, 2" 3/' դէ-ք 319 ձայնով ան֊ 
Վստահութեան քուէ ստացաւ ֆրանսական Խորհրդարանին մ էջ և. 
հրաժարեցաւ։ Շարժառիթը' կառավարական քաղաքականութեան 
ան բալա րա ր ութ իւն ը Ալժերիոյ մէջ։

15*— Խումբ մը ռումանացի տարագիրներ զէն է ձեռին 
յարձակեցան Պեռնի ռումանական դեսպանատան վրայ և գրաւե- 
ցՒն զա սպաննելով դեսպանատան շօֆ էօ ր ը։ Անոնք կը պա-
հան ջէ ին 5 ական աւո ր Ա*ո ւման ա ց ին եր ու ազատ ա րձակում ր ռու
մանական բանտե րէն ։ Երկրորդ օրը դալադ ի բներ ը հեռա ցան դես
պանատունէն ? բոլոր դր ա ս են եակն ե ր ը տակնուվրայ ընելէ և կ ա- 
րեւոր փաստաթուղթեր վերցնելէ վերջ։

23*— Թուրքիս յ վարչապետը Ատնան Աէնտէրէս^ փոխ-վար- 
չապևտ ի)որ լու /ւ արտաքին նախարար }])ուատ •Րէօփրիւ-լիւ. Պ աղ- 
տատ հասան և. յաջորդ օրն իսկ^ Ւրա^ի կառավա ր ու թ եան հետ 
ստորադրեցին թ ուր քեւ ի րա ք փոխադարձ պաշտպանութեան զին- 
ուո ր ական ուխտը։

23*— ֆրանսական նոր կառավարութիւնը^ էտկար Ֆորի 
վարչապետութեամբ , վստահութիւն ստացաւ ֆրանսական Խոր֊ 
հըբդաբանէն 210 ի դէմ 369 ձայնով։ քսաներորդ ֆրանսական 
կառավա բ ութ իւնն է ասիկա պատեբա զմի աւարտումէն ի վեր։

ՄԱՐՏ

3*— 'քաղաքական , տնտեսական և զինուորական բնոյթով 
ուխտ մը կնքուեցաւ 'իամասկոսի մէջ՝ Եգիպտոսի և Աուր իոյ

մՒ1եւ- ։
21»— Լիբանանի Հանրապետութեան ‘Լախադա հը ՎՀամիյ 

Շամուն , արտաքին նախարար Ալֆրէտ Նաքքէոշի և ելմտական 
ու տեղեկատուութեան նախարար Աուհիէտտին ‘Լսուլիի ընկեբակ- 
ցութեամ բ մեկն ե ցաւ ]։տա լիա ? իբրեւ իտալական կառավարու
թեան հիւրը։

29*— Երկրաշարժի ուժեղ ցնցումներ թելոբոնէզի շրջանին 
մէջ (Ցունաստան)։ 'թաղաք մը հավասի լա ամբողջովին կործա

նած և 40*000 հոդի անպատսպար։ Շ ա րժի տ ևւողու թ իւն ը 8 եր կ֊ 
վայրկեան։ Մարդկային զոհեր չկան ։
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30*— Մեծն Րրիտանիա յարեցաւ, թ ուր քելիր ա ք ուխտ ին 
և. նախկին անգլեւիրաք դաշնագրին տեղ կնքուեցաւ նոր դաշ
նագիր մը։

ԱՊՐԻԼ

1»—Իտալ իա յէն վե րադա րձ ին ,Լի բանան ի նախագահ ը' քՀամիյ 
Շամուն, իր հետեւորդներով այցծլեց Թուրքիա, ուր ընդուն- 
Ոէ-եցաւ ա րքա յավա յե լ պատ իւն և րով։ Այս աո.թ իւ վա րշապետ Աա֊ 
մի Սոլհ եւս ՊԷյրութԷն գնաց Անքարա։ Լիբանանցի հիւրեր ը 
Թուրքիա լքնա ց ին տասն օր և. ^էյրութ վերադարձան Ապրիլ Ճ2ին^ 
թուրք պետական ((Սաւարոնաֆ զբօսանաւով։

5*— "Ի ան ի մը օր միայն տեւած և Եէմէնի իմամ Ահմէ- 
տ ին դէմ ուղղուած զին ուո ր ական ըմբո ս տ ութ իւն ը զս պուե ցալ 
վերջնական կերպով։ Ըմ բոստռւթեան ղեկավարներէն երկու իշ
խաններ գլխատուեցան Լաճա ամրոցին մէջ։

6*— Իրանի վարչապետ զօ ր • Ֆտզլոլլահ քէահէտի հրաժա
րեցաւ իր պաշտօնէն։ Հյսւհին հրամանով նոր դահլիճը կազմուե
ցաւ պալատական նախարար Լոս էյն Ալայի կողմ է ։ Զ° ր • Զա^է^ 
տի ա ր տա ս ահմ ան մեկն ե ցաւ անմ իջապէ ս ։

18.֊ Րացում Պանտոնկի է] ո բհ ր դաժողովին {Ին տ ոն ե զի ա} , 
որուն կը մասնակցին աւիրիկեան և. ասիական 29 երկիրներ։ 
*Իննուեցան Աս ի ան ու Ափ ր իկէն շահագ բ գււող բազմա թ իլ խ բն
դի բներ ։ Խորհրդաժողովը փակուեցաւ Ապրիլ 2^ին ։

19*— Յորդանանի Լ իւս էյն Թագաւորը ամուսնացաւ իշ
խանուհի Տ ին ա Ապտիւլ Լամ իտ ի հետ , Ամմ ա նի մէջ։

20*— Ա ա ր սափե լի երկրաշարժի մը հևտեւան քով, որ կըրկ- 
նըւևցաւ օր մը ետքն ալ, հիւ/նա յատակ կոբծանեցալ Յունաստա- 
նի ծովեզերեայ դծղեցիկ քաղաքը' *Լոլօն {Թե սա ւՒ ա^ ։ Մեռեալ
ներու թիլը' երկու տասնեակ։ քհաղաքի Լայերն ալ, մօտ 70 հո- 
գի , կը գտնուին ա ղէտ ե ա լն ե ր ուն մէջ։

22*— Աուրիական բանակի սպայակոյտին Զ ր դ Գբասենեա- 
կին պետը' գնդապետ Ատն ան Մ^լքի սպաննուեցաւ 'էամ ասկոս ի 
մարզարանին մէջ։ Ահաբեկիջը' զինուորական ոստիկանութեան 
տ ասն ապետն ե ր էն էունէս Ապա Լ լ Աահիմ անձնասպան եղաւ ան- 
միջապէս։ Աճ ի ր ը նկատուեցաւ քԼովմի կազմակերպութեան գոր
ծը, այդ պատճառով ալ ձերբակալուեցան անոր շատ մը անդամ
ները և. յանձն ո ւե ցան դատարան։ ՋՈ^Ը<) 37 տարեկան, աւար
տած էր Ֆրանսայի զին ուո րական բարձրագոյն վարժարանը։

ՄԱՅԻՍ

5*— Մ* ‘եահանդնե ր ը , Մ • Ր ր ի տան իա և Ֆրան սա պաշտօ
նական յա յտա ր ա ր ութ եամ բ մը հաղորդեցին, թէ 1955 Մ111 յիս նի
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֊կէս Օր էն սկսես։ լ վերջ ղտած է Արեւմտեան կ^երմանիոյ դրաւու֊ 
մը։ Այսպէսով, Արեւմտեան Գերմանիա տիրացաւ իր վեԿււպե- 
տտկան բոլոր ի ր աւո ւն րն և ր ո ւն ։ 'իաշնակից բանակնե ր ը պիտի 
շարունտկեն մնալ Արեւմտեան կ*ևրմ'սւնիա , իբրեւ պաշտպանո
ղական ուժ ? (ԼՆաթոյ^ի շրջանակին մէջ* հ

14*— Խ • Միութիւն ? Լեհաստան , ՊՈէ՜էկարիա, (եումանիա, 
֊Հունգար իա , Զևխո ս լովա քՒ ա, Արեւելեան Գերմանիա և Ալպ ան իա 
Վ^արշաւայի մէջ ստորագրեցին յյ աղա ՛լյա կան և. զինուո րական 

դաչինք մը, ո բուն հիման վրայ^ ի ս> յ Լո 9 ձ Ը ստեղծոլի
•միա ցեա լ հրամանատարութիւն մը։

Մարաջախտ ԹիԹօ իր ինքնաշարժով՜ կը սլւոտցնէ իար^րղ֊ային 
ներկայացուցիչները: ‘Լեկին աո_ջեւ.ը'* ք()*|ւ1ժ՜օ, .րով_ր Ա. Միկոյեան, 

եաեւ.ը' Պո սլկան ին եւ. խըոսշջե»»

15* — (/’• ? ,ահ։սնգները, Ա' • քՀրիտանիա, էք • I]* իութ իւն ը 1ւ 
Ֆր ան սա, ւէիեննայի մ էջ՝ Աւստ րՒ ոյ հետ ստորւււղը1էց1ւն հաշտու- 
թե ան դաշնագիր մը, որ կը վեր տհաս տատ է այգ պետութեան բաց
արձակ անկախութիւնը։ կ*բաւման բանակները պիտի հեռանան 
Աւստրիայէն ամէնէն ուշ մինչեւ Դևկտ. ՅԽ

26-_ Անգլիոյ խորհրդարանական ընտ ր ո ւ թ իւնն ե ր ը վե ր — 
ջացան Պահպանողական կուսակցութեան յաղթանակով,— 344 ա - 
թոռ, Աշխատաւո րական կուսակցութեան շահած <2է'11 ա թոռներուն 
գէմ ։ Ազատականնե ր ը ունեցան 5 աթոռ։ Համայնավարները ոչ 
մէկ։ Երեսփոխաններուն 24/* կիներ են։

26»  Պուլկանինի , Խրուշչեւի և Աիկոյևանի գլխաւո րու-
թեամբ խորհրդային պատուի ր ակութ իւն մը Պելկրատ ժամանեց, 
մա րաջախտ Թ ի թ ո յ ին այցե լութ իւն մը տալու և քաղաքական խոր- 
հ ըրգակցութ իւննե ր կտտա ր ե լու նպատակով։ Պ ա տ ո ւ ի բ ա կո ւթ իւն ը

- 528 -

Fonds A.R.A.M



11111!111111ւ11!1111111111111!11հ1111111ւ11111111111!11!1||||[|||[||||) ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

ընղուն ուեցաւ մեծ պատ իւնևրով։ 3 ա ր ա բե ր ո ւ թ եան ց ութամեայ 
խզում էն ի վեր առաջին հանդիպումն է այս' երկու պետութեանց 
միջել։

ՅՈՒՆԻՍ

5*— էի բան ան ի Լքարոնի Եկեղեցիին Պատրիարք §՛ Արի՝' 
Արքեպիսկոպոսի մահուան հետեւանքով, Պապին կողմ է ն շա ֊ 

նակուած Պատրիարքը' Տ- Փոլ Մէուշի Արքեպիսկոպոս ստանձ֊
1յ^՚3 Ւ Ր պոէչտօնը, պաշտօնական արարողութենէ մը վերջ։

11*— Ֆրանսս։ յ ի Լը Ա ան քաղաքին մ է ջ , ին քն ա շա ր ժն և ր ո լ 
մ իջա զգա յ ին մ ր ցմ ա ն բնթ ա ԱքՒն Մէր" էտ էս ինքնաշարժ մը ժա- 
մական 300 քէէոմէթր ոյրադութեամ բ սուրացած պահուն կրակ 
առաւ , պայթեց աւ և. կտոր֊կտոր ինկաւ հանդիսականներու խիտ 
շարքերուն վրայ։ Սպաննուեցան 70է աւելի մարդիկ։

16*— Ս'ուր քիս յ Հանրապետութեան Նա խադահ ը Հ%է լա լ Պայ- 
եար, իր հետեւորդներով Պէյրու թ ժամանեց և շաբաթ մը հիլ — 
րասիբուեցաւ Լիբանանի Հանրապետութեան 7,/// խադահ ին և. կա
ռավարութեան կողմ է*

16*— Զինուորական ապստամբութ իւն Արժան թին ի մէջ։ 
Ըմբոստ օդանաւեր ռմ բակոծեցին *ԼքԱ։խագա հ Փեր ոն ի պա լատ ր։ 
Ս պանն ո ւե ցան 20 հոդի: Ըմբո ստութ իւն ը զս պո ւե ցաւ քանի մ ը 
°Ր ՛Լերջը։ 'Լ ատիկանի կա ր ղա դ ր ո լ. թ ե ա մբ Փերոն բանա էլր ո ւե ւլ ալ 
կաթոլիկ էյկեղեցիէն ։

26-— Մ ի՛" ցե՛՛՛լ Ազգերու կս՚զմւսկե րպութ իւն ր ; Աան !1,բան- 
ջիոկոյի մէջ, տօնակատարեց իր հիմնադրութեան տասնամ եակը։ 
Այս առթիւ խօսուեցան 60 ճառեր ? 60 երկիրներու ներկայացու
ցիչներուն կողմ է ։

ՅՈՒԼԻՍ

4«— Մ » Ն՚"հանդներ ու անկախութեան տարեդարձին աո.» 
թիւ֊ Աոսկուայի ամերիկեան դեսպանատան մէջ կատարուած ըն
դունելութեան առաջին անդէսմն Ըէէա Լռ1Լ խ մ բովին ' ն ե ր կա յ դըտ- 
ն ըւե ցան Խ- Մի՛՛ լթեան գլխաւոր վար՛իչները ...— Պ ու լկան ին , 
Խրուշջեւ, Միկոյևան, Աալէնքով^ 'Ւ ա կան ո վի չ , եւլն . ։ Սիրա
զե՜ղ խօսքեր փոխանակուեցան:, խորհրդային վարիչներու և. ա- 
րեւմ տեան դիւանագէտներու^մ իջկւ։ (Խորհրդային աւագանին 
միեւնոյն կազմ ով և. միեւնոյն տ ր ամ ադր ութիւննե րով ներկայ 
գտնուեցաւ նաեւ ֆրանսական'դեսպանական ընդունելութեանդ 
Յուլիս ճձի ազգային տօն ին առթ իւ։}

12._ Բ ացում Ընկերվարական կուսակցութեան ց տ/՚ջ աղ- 
գային համագումարին ի Լոնտոնի մէջ,\ '*30 •>.՛“'ո‘՜՝Ս6 պատ֊ 
ու ի րակնե ր ուն մա սն ակց ո ւ թ համ բ ։ Լ • է} . կ՛ա չն ա կ ցու թ եան կողմէ
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իբրևւ պատուիրակ մասնւսկցհցաւ Հրանտ ԱամուԷլ^ ֆար1ւղէն:

27.֊ Պ ուլկարնևրը, սահմանա յեն գօտիին վե֊
րևւ վար արւքւն իսրայէլեան սղանալ մ'ը ? որուն 57 ճամբորդ
ներն ալ մերւան ։

ՕԳՈՍՏՈՍ

7*— Պ11լչկան քէն է հրաւէրովդ քքոսկուայ^ դիւանտգիտական 
մարմնոյն բոլոր անդաւքեերը մասնակցեցան խրախճանբի մը^ ա՛

նոր րնդարձակ ամարանոցին մէջ, շատ Ս Ւ["“՚է ՒI1 մըթ-
նոլորտի մը մ էջ։ Օրուան նշանաբանն էր (քԼժպիտ և. բարեկա
մութիւն՛))։ ‘էյեր կայ էին խորհրդային կառավարութեան և. կոմ

կուսի բ,ւլր՚1՚ լԼա ք է^նե ր ը։ Հ^յև/,^ր/7/? կերանք խմեցին ? ման եկան ? 
նաւարկեցին և ղուարհացան ամբողջ °['[,}

Աարաջախւո Պու.լկանին|ւ օտար ^իւրհրլ։ ։քան կուզ, ան անոր ընւլարձակ 
կալուածին մ*էջ: Աո_ջեւ.ր' |սրու,շջ1.ւ., ասոր 1>ւոեւ.ր' ՄալէնքուԼ, 7րղ.ր' Պոսլկանին

•Հ ’ . 1
8*_ ժընեւի մէջ բացուեցաւ հիւլէական ում ի խաղաղ դո ր-

ծածութևան մ իջաղդային համագումարը , մա սն ակ ց ու թ եամ բ 73 
պետութեանց, որոնցմէ 33/» Ո[1Ո7 աշխատանքներ կատարած են 
հիւլէական մարզին մէջ։ Այս առթ իւ բացուևցան հ իւ լէ ի ճար- 
տարա րուեստական ն ուաճ ումնե ր ուն և գիտական տև սութ եան ց 
պարզաբանման յատկա ցուած ե ր կու ցուցահանդէսներ ? ո ր ոն քլ ար
տասովոր հետաքր քրութ իւն ստեղծեց ին ժողովրդական լայն շբր֊ 
ջան ակներ ու մ էջ ։

ՅԽ- Եգիպտոս ի ազգային ուղղութեան նախարարը՝ Ս ա- 
լահ Սալէւք հրաժարեցաւ կառավա ր ու թ են էն ։ Տեղափոխութեա՛ն 
թորհուրգ'ը ընդունեց հրաժարական ըւ
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ՍԵՊՏԵՏԲԵՐ

1»— (Հացում '(ւսմ ասկոս ի (Հ • Ս*իջազգային Տօնավաճաո.ին ? 
որ տեւեց 30 օր։

6*— Հնդկաստանի 1ւ Փա քիս տան ի մէջ տեղացած սաստիկ 
անձրեւնեբու հետեւանքով քանդուեցան կամ վնրս ս ո ւ ե ց ան 28*000 
գիլզեր և անպւստսպւսր ՛մնացին 45 միլիոն մարդիկ,

8*— Արեւմտեան Գերմանիոյ վարչապետը Տոքթ՛ •/է. Ա- 
տընաուր Աոսկուա ժամանեց քա ղա քա կ ան և այլ խորհրդակցու
թեանց համար։ Ա բոշուեցաւ այս աութ իւ դիլանադիտական յարա
բերութիւներ ստեղծել Արեւմտեան Գերմանիռ յ և ի) . Միութեան 
մ իջել,

13*— վարչապետ Ա ո լհ ի լի բան ան ե ան կառավարութիւնը 
հրաժարեցաւ իր պաշտ օնէն, Խոր հրդւսրանի բուռն քննւսդատու֊ 
թեան ց հետեւան քով ։

13»— IIա յ ի տ Ղ,ազի կազմեց սուրիական նոր դահլիճը։
18փ— Խ ♦ Միութեան թերագոյն խորհուրդը հրատարակեց 

հրամւսնագիր մը, որով կը ջնջուին կամ կը կրճատուին *(երման~ 
իոյ գործակիցներուն բանտարկութեան կամ ա րդե լւսւիա կմ ան պա- 
տ իժները։ Այ ս ներումէն շեն օգտուիր անոնք, որ (ՏԼպատժ իշ 
վաշտերու մասնակցելով, ս լցանն ած կամ չարչարած են խորհըր~ 
դա յՒն քաղա ք ացիների,

20*— Խ’ Միութեան և Ար եւև լևան Գեր մ ան իոյ միջեւ ստո- 
րագրուեցաւ դ՚^չթք մ ը , որով ^վեհապետական գեր ի շիւ ան ո ւ֊ 
թի ւն՝)՝) կը շնորհուի երկրորդին ։

20-- (Հացում ՄԱԿ-ի (էնդհանուր փողովին , բոլոր անդամ֊ 
ներուն մասնակցութեամբ։ փողովը պիտի շարունակուի մինջեւ 
Դեկտեմ բեր ի վերջը։

20-- Արժ ան թ ին ի մէջ պայթած զինուորական նոր ապըս֊ 
տամ բութեան հետեւանքով, 'Նախագահ Փերոն նև րկայա ցուց իր 
հրաժարականը և ապաստանեցաւ փար ակուայևան նաւ մը, որ ի 
վերջոյ փոխադրեց զայն Փ։օրակուայ։ Տեղափոխութեան պետը՝ 
զօր. էտուարտօ Լոնարտի (59 տարեկան} ստանձնեց ժամանակա
ւոր կառավարութեան պետի պաշտոնը։

23-֊ Փա քիստան միացաւ թ ուր քել իրաք ուխտին։
24*— "լախագահ Այղընհաուրր ան ցուց սրտի լուրջ տագ

նապ մը և ան մ իջա պէս փոխադրուեցաւ հիւանդանոց, (Այնուհե
տեւ վիճակը բարելաւուեցաւ զգալապէս, բայց, գոնէ մինչեւ 
Դեկտեմբեր պիտի չկրնա յ վերսկսիլ իր պաշտօնին,) Եղել ու թիւ- 
նը մեծ անակնկալ մը եղաւ բոլորին, այլ մանաւանդ սեղանա
ւորական շրջանակներուն համար, Նիւ Ե"րքի սակարանին մէջ 
ստեղծուած խուճապին հետեւանքով, մէկ օրուան մէջ կորսուե֊
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ցաւ եօթը միլիառ տ ո լա ր , հրապա րակ նետուած արժեթուղթն- 
լ/ու ^սուհապայթւ վաճարւման ^ւետեւանքով։

Չո րս թոն վառօդ պա ր ունակող պա յ թ ո լ ց ի կն ե ր ու 
դործարան մը օղը ելաւ ՀալԷպի մ ԷՀ՜* Տասնեակ մը մեռեալներ 
ե. 40/» դափ վիրաւորներ։

30*— ՄԱԿ-ի Ընդհ* փողովը, 21 ի ղէմ 28 քուէով որոշեց 
օրակարգի անցնել Ալժերիոյ ^արցը։ Այս որոշման վրայ, ֆրան
սական պատ ու ի րակութ իւն ը հեռացաւ ժ ողովա ս րահէն 1ւ վերա

դարձաւ Փարիզ, յղելով Ւ Ր կապերը ՄԱԿ֊ի հետ , այս նստա
շրջանին համար։

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

4*— Լիբանանի նոր դահլիճը՝ փա շիտ վՀարամէի վարդա
պետութեամբ, խորհրդարանին վստահութեան արժանացաւ 1 ի 

դէմ 30 ձայնով։
0._ Մարաջաիյտ Փափաղոս ի մ ահ էն վերջ, յունական նոր

դա հլիճը կ աղմուեցաւ կոնստանտին կարաման լիս ի վարդապետու- 
թեամբ ւ

11.— իրան պաշտօնապէս յարեցաւ ^աղտատի թուրքեւի- 
րաք ուխտին։ '(քերակոյտը վաւերացուց կառավարութեան որո
շումը։ Այսպէսով, Պ աղտատ ի ուխտին այժմ կ՚անդամակցին ի- 
րաք^ Թուրքիա, Մեծն ի ր իտան իա ? ֆա քիստան և. իրան։

20»— փամասկոս ի մէջ կնքուեցաւ զինուորական 
Եգիպտոսի 1ւ Աուրիոյ միջեւ։ Դաշինքը ունի պաշտպանողական 
բնոյթ։ Կողմերը յանձնառու կ' ր լ լան օգնել իրարու անմիջապէս^ 
երբ մէկ կողմը յարձակման ենթարկուի իսրայէլի կողմ է ։

23.֊ Հանրաքուէ՝ Սատրի մէջ։ (էԱյոՀ) կամ «Ոչ» բառերը 
պարունակող թղթիկներով, 670*000 Աաարցի Գերմանացիներ, 
ջախջախիդ մեծամասնութեամ բ (.(.Ոդ^ պատասխանեցին տրուած 
մ խոկ հարցմ ան* — հԿ’ ու զէոք ինքն ավար Աաար մը Եւրոպական 
Միութեան շրջագծին մ էջ^) Արդիւնքը պ այթեցաւ ռումբի մը 
ուժգն ութ եամբ , մասնաւորաբար Հերանսայի մէջ։ Ասիկա կը նշա
նակէ , որ Աաարի ժողովուրդը կ՛ուզէ իր երկիրը վերստին կցուած 
տեսնել Գերմանիոյ։ Եվրոպական Միութեան կողմնակից վարդա
պետը Հոֆմ ան հրաժարեցաւ Հոկտ» 24:ին ։ (Հաղթականն ե ր ը ա յժմ 
կը պահանջեն խորհրդարանին լուծում ը և ե բ եսւիո խանական նոր 
ընտրութեանց կազմակե րպում ը , Ո րպէսզի հան րա քո լէ ին արդիւն
քին համապա՛տասխանող ազգային կառա վա ր ու թ իւն մը գործա
դրէ ժողովուրդին կամքը։ Բոլորը սակայն կը ցանկան , որ հան- 
րաքուէի այս արդիւնքով դցրտանան դերմանեւֆրանսական յա
րա բե ր ութ իւննե ր ը։

I 1
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Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ 1ԱՅՐԱՊԵՏԸ 
Տ. Վ.ԱՋԴԷՆ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՍՆՆԱՅՆ ՃԱՅՈՑ

Սեպտեմբեր 28/>5> էջմ իաեն ի մ էջ բացուեցալ Հայաստան- 
և'սյց Եկեղեցւոյ Ազգայ ին-Եկեղև ցական Համագումարը, որուն 
մասնակցեցան Հայաստան ի և արտասահմանի 19 թեմերը ներկա
յացնող 140 կրօնական և աչխարհական պատգամաւորներ։ Ս՚եծի
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Տանն Կիլիկիոյ Աթոռը ն ե րկա յա ցուե ցաւ Աերենիկ Էպ^սկո»
պոս Փսլատեանի կողմէ ։

Համագումար ի Ա» ն^ստ^ն լսուեցալ Աերագոյն Հոգեւոր 
խորհուրդի տեղեկագիրը, զո ր կարգաց Տ* վահան Արքեպիսկո
պոս կոստանեան։ Ւսկ /* • նիստին, որ գումարուեցաւ դռնփակ, 
Սեպտեմբեր 30ին, կատարուեցաւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի 
ընտրութիւնը, հնգանուն ցանկի մը վրա յէն և գաղտն ի բուէա բ- 
կութեամբ։ կաթողիկոս ընտրուեցաւ Աումանիոյ եւ ^ուլկա րՒ՞յ 
Հայոց Առաջնորդը Տ* Վ^ազգԷն Եպիսկոպոս Պալճևան 137 բուէ- 
ներու վրայ 125 ձայնով։

Կիր ա ԿՒ, Հոկտեմբեր 2ին տ եղի ունեցաւ Տ* վսպգէն Ա* կա
թողիկոսի օծում ը էջմիածնի Ա* ա յ ր Տա՛ճարին մէջ ութ եպիսկո
պոսներու կողմէ և հ աւատացեալ ներ ու խուռն բազմութեան մը 
ներկայութեան։ Այս առթ իւ կատա ր ուած եկեղեցական արարո- 
ղութիւնները ձա յն ա սփռուե ցան ժամը ժամին կբեւա նի ր ատիօ- 
կա յան ին կողմէ։

ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՆՕԹԵՐ'— Հայ"9 նորընտիր Լայրապևտը 
կա թ ողիկոս ական գահը բա րձբ ա ցաւ 45 տարեկանին։ Աշխա րհա- 
կան անունով կարապետ' ծնած է ան Աոտոսթօ, 1910^^
տար ի բ ին, ծնողբին հետ գաղթած է Պ ուբրէշ։ *է,ախնական կըր՝- 
թութ իւն ը ստացած է տեղւոյն ազգային վարժարանին մէջ։ Եր֊ 
կրորգական ուսման համար յաճախած է գերմանական լիսէն և ա- 
պա աւարտած է ռումանական համալսարանին ւի ի լիս ուիայութեան 
և. գրականութեան ճթղերը։ Հետեւած է նաեւ Աումանիոյ աստ
ուածաբանական ճեմարանի գա ս ըն թ ա ց բն եր ուն ։

Սբրեւ ուսուցիջ պաշտօնավա րած է Աումանիոյ ազգային 
վարժարաններուն մէջ։ Հետ ա բր բր ուած է հայ մարմնակրթական 
շարժումով և. եղած է սկաուտական խմբապետ։

Աո լման ահա յո ց Առաջն ո րդ Տ* Աուս իկ Արբևպ* քՀօհրապեա- 
նի մահէն վծրջ, կարապ ետ Պալճեան , ըեգ առա ջ երթ ալ ով Աու- 
մանիոյ ազգային իշխանութեանց գիմում ին , ըն գգ ր կև ց եկեղե
ցական ասպարէզը և. 1943/^, Աումանիոյ գերմանական գրաւման 
օրերուն , ՊՈէ-լկարիոյ վրա յով Աթ էն բ երթալով վա ր գապետ ձեռ
նադրուեցաւ Աունահայոց հանգուցեալ Առաջնորդ Տ* կարապետ 
Արբեպ^ Ս*ազլըմ եան ի կողմէ։ Ե*-, այրէ թոլականէն սկսեալ վա
րեց Աումանահայ թեմ ի Առաջնորդական Փոխանորդի պաշտօնը։

Էջմիածին գնաց առաջին անգամ 1945/»^*? ն ե ր կա յա ցն ե լու 
համար ռումանահայ գաղութ ը կաթողիկոսական ընտրութեան մէ1։ 
Այնտեղ, իրեն տրուեցաւ Ծայրագոյն վարդապետի աստիճանը։

Ա ո ւ ման ա հայ Աեմի Առաջնորդ ընտրուեցաւ 1946/^, Ւսև 
1952/^ ալ, երկրորդ անգամ էջմիածին երթալով, ձևռնագրուե—
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ցաւ Եպիսկոպոս։ Այնուհետեւ, վայելած վստահութեան շնորհիւ, 

նշանակուեցաւ վերագոյն Հոգեւոր Խորհուրդի անդամ 1954/^*
Ոլ այսպէս^ շատ արագ ու աննախընթաց 11^Ր^էմՈ1Լ 

անցեալ Ա եպտեմբե ր ին բազմ ե ցաւ կա թողիկոսական գահին վր*ոյ։

ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ՁԵԱՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐ • - Կաթողիկոս օձ֊
ուելէն չորս օր ԸւՇ' Հոկտ* 6 ին, Տ՝ Հազգէն Ա* Կաթողիկոս 
Եպ իոկոպոս ձեռնադրեց էջմ ի ածն ի և Ե ր ուս աղէմ ի էք իա բանն երէն 
1 վարդապետներ , — Հար գան Հրդ. Տէր Աահակեան ը (Առաջ-
նորդ Լենինականի Թեմին), Տ* Եզնիկ Հրդ* Ազնաւորեանը (Ա֊ 
ո-ւսջնորգ ԱտրպԷյճանի Թեմ ին}, Տ* Սերովբէ Ծ*. Հ^դ֊* Մանուկ— 
եանը (հայրապետական նուիրակ Ֆրանսահայ Թեմին}, Տ* Հյնորհվ) 
Հրգ • Կ*ա լուստեան ը (Առաջն ո ր դ Կ*ա ըիֆորնի ո յ թ-եմին), Տ- Հա յ- 
կա ղուն Հրգ* Աբրահամեան ը (տեսուչ Երուսաղէմի (քառանդաւո- 
ր *ո ց Հարմար ան ին), Տ* Հայրիկ 'էո՜* Արս էանեան ը Հալադ թարգ֊ 
մ ան Երուսաղէմի Պատրիարքարանին} և. Տ* Պա ր գել Հրղ~* 
թան էս եա նը արան Ե ր ուս աղէմ ի)։

ՄԻՒքհՈՆՕՈ ՀՆխՈ •— Հոկտ* $ին, շաբաթ օր, Տօն [^ւսրդ֊ 
մանչաց, ածն ի Լք ա յ ր Տ՚սճարին մէջ տեղի ունեցաւ II- Մի՛--
Ո.Ո նի աւան գա կան օրհնութիւնը, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի 
նախագահութեամբ՝ 15 եպիսկոպոսներու մ ա սն ա կ ց ու թ եամբ և. 
հաւատ ա ցեա լն ե ր ու հոծ բազմութեան մ ը ներկայութեան։ Կ,ս թո
ղի կո սա կան օծման արարողութեանց պէս, ե պ ի ս կ ո պո ս ա կան ձեռ- 
ն ադր ու թ եան ց և ՄՒ ւռո նօրհնէքի ա ր ա ր ողու թ իւնն ե րն ալ ձայ— 
նասփռուևցան էջմ իածն ի Մայր Տ ա ր էն , էրեւա նի ր ատ ի օ կա
յան ին միջոցով։

111111111!1111111111111111111ւ(|||1111111111111111!!1111ւ1111ր1|!111111 ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

ԽԱՋԱՏՈԻՐ ԾՆՆԴԵԱՆ 150ԱՄհ11ԿԸ

Հոկտ. 8ին, Երեւանի «Այեքսանտր Եպենդիարեան» Օփերայի 
սրանին մեջ մեծ նանդիսութեամթ տօնուեցաւ Խաչատուր Աթովեանի 
ծննդեան 150ամեակյյ; Հանդիսութեան թացումթ ըրաւ վարչապետ Ան- 
տոն Քոչինեան, իսկ Աթովեանի մասին խօսեցաւ գրող Հրաչեայ Քո
չար: Այնուհետեւ տեղի ունեցաւ նամերդ:

** *
Իր որսորդական պատմուածներով նանրածանօթ զրոդ Վախտանգ 

Անանեանի ծննդեան ՑՕամեակթ տօնուեցաւ Երեւանի մեջ, Հոկտ. 2ին:

Հայաստանի մասին այյ տեղեկութիւններ նրատարակուած են 
Տարեգրքիս յատուկ թաժնին մեջ (եջ 289-314):
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ԳԱՊ_ՈՒԹԷ ԳՍ/՜ԼՈԻԹ

I. 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 16ՐԴ ԸՆԴ1. ԺՈԴ_ՈՎ_Ը

Անցեալ տարի, Ապրիլ 22են Մայիս 22, Գահիրեի մեջ գու
մարուեցաւ ձայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 16րդ Ընդհանուր 
ժողովը, որուն մասնակցեցան արտասահմանի բպոր գաղութներու 
կուսակցական շարքերէն թնտրուած պատգամաւորներ եւ խորհրդակ
ցական ձայնի իրաւունքով հրաւիրուած խումթ մը վեթերան դաշ
նակցականներ:

Ընդհանուր ժ-ողովը ուներ բեռնաւորուած օրակարգ մը* ազ
գային, քաղաքական, կուսակցական բազմատեսակ հարցերով եւ զե
կուցումներով, որոնք նանգամանօրեն քննուելու) յանգեցան իրենց 
տրամաբանական լուծման եւ տրուեցան որոշումներ, որոնք պիտի կազ
մեն ձ. 8. Դաշնակցութեան յառաջիկայ տարիներու ուղեցոյցը, բոլոր 
մարգերու մեջ եւ նայ ժողովուրդը շահագրգռող բպոր խնղիրներու 
կապակցութեամբ:

Աւե|որղ ե ըսել, թե Ընդհանուր ժողովը, ինչպես միշտ, այս 
անգամ ալ գումարուեցաւ ջերմ ու խանդավառ մթնպորտի մեջ, ինչ 
որ |սււագոյն ապացոյցն ե' գերազանցապես իրատես, ներդաշնակ եւ 
ժողովրդական, այ|եւ իր պատմական անցեա|ով հպարտ ու մեծ այս 
կագմակերպութենեն ներս տիրող յաւէրժական թարմութեան ու ոգե
ւորութեան:

Ու նմանապես աւեյորդ ե ըսել, թե Ընդհանուր (Իողովը ար
տասովոր երեսնօրեակի մ՛ը խանդավառութիւնը ստեղծեց եգիպտահայ 
գաղութին մեջ եւ դաշնակցական ու հանրային մարմինները օգտուե- 
ցան բազմաթիւ հիւր մտաւորականներու ներկայութենեն, դասախօ- 
սութիւններ եւ հրապարակային զանագան հաւաքււյթներ կազմակեր- 
պե|ու համար Դահիրեի եւ Աղեքսանդրիոյ մեջ:

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆՆԵՐՈՒ Վ_ԵՐԱԴԱՐՋԸ

Անցեալ տարեշրջանի ընթացրին քԱ ո ր հ ր գա յ ին Միութե
նէն իրենց բնակավայրերը վերադա րձ ան ծան °թ գրագէտ Տ* ճ* 
Սիրունի (քեո ւման իա} Աարգիս Աարունի [քէումանիա} Տորթ» 
Հայկ Ասատրեան (Պուլկարիա}^ եւայլն^ ո ր ոն ր ? այս երկիրներու 
համ ա յնավա ր ա ցում էն ետք փոիսագրուած էին խորհրդային Մ ի ու֊ 
թևս.ն զանազան շրջանները։ Չակնկալուիլ թէ հետզհետէ ուրիշ 
մտաւո ր ականն ե րու ալ պիտի թ ո յ լատ ր ու ի վերադառնալ իրենց 
տուները, երկարատեւ բացակայութենէ մը վերջ։
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“ZUiniâWhV’b 25ԱՍեՍ.կԸ ՍՓԽհՌՔԽ ՄԷՋ

«Հա</ ազգային ի 25fI/ մ ե tu յ յո բե լևան էն տո-թիւ հրապարս։֊ 
կայՒն ^*էԱն դ իս ութ իլնն ե ր տեղի ունեցան 1955/^ ա ուա ջ ին վե ցամս֊ 
եային զանազան հայ գաղութներու մէջ, բարոյական և նիւթա֊ 
կան արտասովո ր յաջողութ իւնն ե ր ով։ Տ օնակատաբութ իւն ը և այդ. 
աո. թ իւ կատարուած ն ուիր ահաւա քո ւթ իւն ը ամ իսնև րով չարու֊ 
նակուեցան Ա» նահանգներու մէջ, ուր ՀՀ Հա մ ազգա յ ին y)ի գործը 
անգամ մը եւս ծանօթացուեցաւ ամերիկահայ լայն թաւերուն։ 
Ստեղծուած թանդավարւութ իւն ը այնքան, մեծ եղաւ , որ քան ի մը 
ամիսներու ընթացրին, ամերիկահայ գաղութի Հ Համ ա զգա յ ին^ ի 
կողքին կանգն ած զանգուածը, անգե ր ազան ցե լի աոատաձեոնու֊ 
թեամբ մը 135*000 տոլար նուիրևց ((.Համազգա յ ին?) ի Պէյրութի 
ճեմ արան ին։

յաղութն ե ր ու մ էջ , Մ • հանդն եր էն 1ւ էի բանա նէն վերջ 
կոլ-ղ֊այ Ֆր՚սնսան ։ Հրապարակային փ աւլէէւէոլք հան գի ս ութ իւն ֊ 
ներ կատարուեցան Փարիզ և Մարս էյլ և այնուհևտևւ չարունակ֊ 
ուեցաւ ընդհանուր նու ի ր ահաւա րու թ իւն ը , որ, 8. ՄիւթհվԷլ֊ 
եանի տրամադրած մէկ միլիոն ֆրանրով, Փարիզի մէջ հասաւ 
2_ոլ-ք^_ երկու միլիոն ֆրանրի, իսկ Մարսէյէի ե. շրջաններուն 
մէջ մօտաւորապէս l*200*000/'f Մարորի մէջ ալ հաւանուեցաւ 
200*000 ֆրանք։

((Համազգա յ ին yy ի 2§ամեակին աո֊թ իւ շքեղ հանդիսութ իւն֊ 
ներ կազմակերպուեցան նաեւ *իահիրէի և Աղեքսանգրիոյ մէջ։ 
(ինջպէ ս ծանօթ է ,(Հ Համ ազգա յ ին՛)՜) ի կո ր իղը կազմուած է *իահիրէ^ 
28 Մայիս 1928^,)

Ս ուր իահա յ գաղութն ալ բերաւ իր մ ասնակցութ իւն ը այ 
25ամե ա տ, Հալէպի մէջ կատարուած հ րապա ր ակա յ ին հա նգի սու֊ 
թեամբ մը։

Էլ վերջապէս յունահայ գաղութ ին մէջ անմոռանալի պթ 
տի if h այ այս առիթով կազմակերպուած փառահեղ հանդէս ը, ա֊ 
ւեւՒ քան 3000 ազգակիցներու ներկայութեան։

Պէյրութի մէջ հան գան ակուած գումա ր ը հասաւ շուրջ 
120-000 լիբանանևան ոսկիի։

Հանգանակուած բոլոր գումարներու միացումովդ «Հա
մազգայինի Կևգր> >Լարջութ իւնը Պէյրոլթի մէջ պիտի գնէ հա
սութաբեր մեծ կալուած մըդ ամրացնելու համար ճեմարանին 
գոյութիւնը միանգամ ընգ միշտ։

fin լոր այս յաջողութեանց շնորհ իւ , յոբե լենական տարին 
փառքի հանգրուան մը եղաւ՝ ամենուրեք մեծ Jողովր գականու
թիւն վայելող «Համազգայինին համար։
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Տէ՜ր եւ. ւոիկիՖ *£աւք|ւյ Շաւքոսն, Աբ_ 
բանայր Ս ր ւս ււփ ո*1 յ Վրդ֊, Ո ւ.լու»քյո՚Զեա'Ղփ 
ընկեբակցուԹեաւքբ կ’անցնին Վանքի 
Վարի յա բկի կամարակապ եւ. սիւնա. 
զարդ. սրածէն:

«ԱՄԷՆ11Ւ<՜1, ՏԱքԵԴԻՐՔԸ III!IIIIIIII!IHI!!II!II!IIII!II!IIIIIIIIIIII1I1IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

ԼՒՐԱՆԱՆՒ ՃԱՆՐԱ-ՊեՏՈհԹեԱՆ ՆԱԽԱԳԱՃԸ 
Վ-եՆեՏՒԿՒ ԱԽհթԱՐհԱՆ 4_11Ն£ՒՆ ՄԷՋ

/»ա/ւ/լիա տուած իր պաչտօ֊ 
նական սւյցհլութենէն օդտւււհ֊ 
լով՝ Լիբանան է Հանրապետու
թեան ՛Լաթւււգա ^ը 'ք^ամիյ & ա֊ 
լքուն՝ նտխարտրներ Ալֆրկտ 
Նա քքա չ և- Մ ուհ ի էտտ ին Լսու- 
ւհ Հո. ո լքի լի բան ան և ան դես֊ 
պանր և. ուրիշներ^ իրենց տի֊ 
կ ինն և ր ով , ա յ ցհ լե g ին նաեւ Վ^ե֊ 
նհտիկի Ս • Ղ,ազուրու վանքը 1ւ 
ընղուն ուհ ցան բացարւիկ պա
տիւն հր ով Ս^իւիթարեան 
բանութհան կողմէ ։ ՀՒլթերը 
դիրքաւորուեցան ն ալամ ատոյ֊ 
ցէնև առաջնորդուեցան վանք^ 
իւ ան ղավ աո. ծափերու մէջ։ Ա- 
չակերտները հրղհցին 
նան հան քա յ լե ր գ ր ։ եղաւ արա- 
բերէն ուղ երձ մը ա րւււ բա գէտ 
մ ի,ս բան ի ը կողմ է։ Այս բո֊
լոբր? ինջպէս նաեւ բակին մէջ 
բարձ բացող հսկա յ լք ա յ ր ին — 1,ի~

բանանի խորհրդանիշը — խոըաււլէս տպաւորեցին հիւրհրը։ — 
(.(.Փոքրիկ Լիբանան մըն է 4 //</», ըսաւ տիկին քամուն։ ք*սկ րԼքւս֊ 

խա դահ ը ՝ Ւր հ ա Կ Ւրճ ուղե րձին մէջ յայտարարեց , // պատասխան 
Աբբահօր բարի գալուստի խօս՚ըերուն.

— «Երջանիկ եմ Ս. ՀԼազար կատարած այս այցե|ութեամբս, 
վասնզի հոս գտայ Լիբանանի մեկ մանրանկարը, ուր կը շնչե արե
ւելեան ջերմ մթնոլորտ մը, ամենանուրբ զգացումներով* Լիբանանի 
հանդեպ: Այս յարկեն հեռանալու պահուս, կ՛ուզեմ յայտնել իմ խո
րին զոհունակութիւնս եւ անկեղծ շնորհակալութիւնս այս հիանալի 
հիւրասիրութեան համար: Կը մաղթեմ ի սրտե յաջողութիւն, բարգա
ւանում եւ երջանկութիւն Միփթարեան Միաբանութեան, ուր կը մեծ
նան մեր տղաքը, Աստուծոյ եւ հայրենիքի սիրով:»

Հիւրհրը պատեցան Վանքին ամէն կողմը^  մատէէնւսդա.
բանի շքեղ դահ լիճ ը^ թանգարանը^ Լորտ Պ ա յ ր ըն ի սենեակը^ 
եւլն . t Ապա Նախագահը գրեց իր տպաւո ր ու թ իւնն և ր ը Վան յշ ի 
Ո սկևմատեա նին մէջ,
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նա խազաք) 'հաւքիյ Շամնւն կը զրէ իր տս|ասորու,Թխնները Վանքի Ոսկեւքաւոեա_ 
նին ւքէջ: Նախազաքյին քուլը* Լիբանանի արտաքին նախարար Ալֆրէտ նաքքաշ;

վՀանի մը անմոռանալի ժամեր անցընելէ վերջ Մ իա բան ու֊ 
թեան անգաւքևերուն հետ, բարձրաստիճան հիւրևրը վերագարձան 
*Լենետիկ, խ ան գավառ, տ ր ամա գ ր ո ւ թ իւնն ե ր ով։

ՃԱՅ ԴԱՏհ ԱՍՆՐհԿԱՃԱՅ ՅԱՆՋՆԱհՈհՍ՜ԲՒՆ ՆԱԽԱԳԱՃԸ
ԵԴՈԻԱՐԴ ՍԱձԱԿԵԱՆ ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՄԷՋ

ր

՜

Եգիպտոս ի ? Աուրիոյ, Աորգանանի և Լիբանանի մեր գա֊ 
գութնհրը բախտաւոր եղան անցեալ ամսաւ իրենց մԷՀը ունենա֊ 
լով Հայ րԼւսսոի Ամերիկահայ (քանձն ա խ ո ւմ բին նախագահ Եգ֊ 
ուարգ Աահակևանը, որ *Լյ իւ Եո բ վ)էն եկաւ և. մնաց յիչեալ եր֊ 
կիրներուն մէջ ալ ելի յչան ջորս ամիս (Ապրիէ—Յոլւխխ

Ե գուա րգ Աահակեան, որ լա յն կապեր ունի, ի միջի այ֊ 
լոց , ՄԱԿ֊ ի մօտ արաբական պատուիրակութեանց գՒ ւանագէտ֊ 
ներուն հետ, յ ի շե ա լ Հորս երկիրներուն մէջ ալ զանազան պե֊ 
տա կան անձնաւորութեանց հետ ուն ե ցաւ կա րեւո ր տեսակցու֊ 
թի ւննևր։ Լի բանա նի մէջ ունկնգրու թևան բնգունուև ցաւ ան 
Հանրապետութեան ՛Նախագահ *ք^ամիյ քամուն ի կողմ է։ Երեն ի 
պատիւ եղան ըն գուն ե լութ իւնն ե ր , որոնց ներկայ գտնուեցան 
Հայոց բարեկամ պետական բարձրաստիճան անձեր։

Հայ 'իատի Ամերիկահայ Ա անձն ախ ում բին ժրաջան ՛Նախա
գահը, որուն կ* ընկերանար նա եւ տիկին է» Աահակևան , վերա֊ 
դարձաւ Նի^ Եորր Օգոստոս ի սկիզբնե ր ը , հիանա լի տպաւո րու֊ 
թ իւննե ր ով։

- 53Տ ֊

Fonds A.R.A.M



ք

<ր ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԸ յ 1|||||||!1|11111111|111!:111|111!11Ս1!!11111111'1!11111111111!111!111111|11|11|11|11|11|1

ՃԱՅՐ ՆԵՐՍԷՍ Վ.ՐԴ. ԱԿԽՆԵԱՆհ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ

Անուանքւ բանա ս է ր և գրող Լայր 1րերսէս *Լւ*Ղ՜* Ա^թե֊ 
և ան ի գո րծունէութհւսն յիսնամեայ յոբելեանը, որ պիտի տօն»> 
ուէր 1954/* Սեպտեմբերին, բայց յետաձգուած էր արկածի մը 
պատճառով՝ հան գի ս աւո ր ապէ ս տօնուեցաւ Փետր» 12 ին , Վիեն֊ 
նայի Ախիթարեան վանքին մէջ, Աբբահօր՝ Հւսյր Մ ես րոպ Արք֊ 
եպ իսկոպո ս Լա պո զեան ի նախագահութեամբ։

/> գիմաց յ ո բե լեն ական յանձնախումբին խօսեցաւ Վի- 
եննայի Առաքելական Լսյո^ հոգեւոր հովիւը Տ* Եղիչէ Ծ • Վ/*1/-* 
Ի.թ/, ւճեան և յոբելեարին գրական֊ բանասիրական աշխատան֊ 

գովեստը ընելէ վեբջ , երախտագիտութիւն յայտնեց անխոնջ
վաստակաւս ր ին ։

Ցոբևլև արին կեա նքն ու գործը նե րկայա ցուց Տոքթ* 
Լայր Վահան Վրգ» ինգլիզևան , պարզելով մա սն աւո ր ա բա ր Լա յր 
Ակ ինևան ի բեղուն գո րծ ունէու թ իւն ր իբրև, խմբագիր (շԼանգէս 
Ամսօրեայ՛» ի։

Յանուն ե ր իտասա րդութեան և ուսան սղութեան խօսեցաւ 
Վահէ Պ ա լըքճեան, Ւս^{ Վիեննա յՒ համայնքին կողմէ՝ Արմևնակ 
Վա րգե ան ։

էիեղարուեստական յայտագրի մը գործագրութենէն վե ր ջ 
ընգհան ու ր ոգեւո րութեան մէջ խօսք առաւ յո բե լեա ր ը և շնոր
հակալութիւն յայտն ելով, խոստացաւ շարունակել իր պրպտում֊ 
ները և ուսումնաս ի ր ութ իւննև ր ը ի շահ հայ գրական ու թե ան և 
բան ա ս ի ր ո ւ թ ե ան ։

ԼԱՅՐ ԱԿԻՆԵԱՆ՝ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹԵԱՆ ՏՈՀԹԷՕՐ-- Վի֊
եննայի Պետական Լամա լսարան ի տեսչութիւնը, ի գնահատու֊ 
թի.ն յոբելեարի տքնաջան ա շխ ա տ ան քն ե ր ո ւն , շնորհեց անոր 
Փ ի լիսովոսյութ եան Պ ատուակա լ Տո,րթէօրի տիտղոսը։ Այ ս առ֊ 
թի. կազմակե ր պուուած հան գ ի ս ու իք իւն ը տեղի ուն և ցաւ Յուն֊ 
ուար 17 ին , վանքին մէջ, ի ներկայութեան Աւստրիոյ կրթ ական 
նախարար Տոքթ* (Ժրիմմէլի, Լամա լսարան ի տեսու չի1, և գա֊ 
սախօսական կազմին, հա յ և օտար եկեղեցականներու, հայ հա֊ 
մայնքի ներկայացուցիչներուն և բազմաթիւ այլ հրաւիրեալնև֊ 
րու։ Եղ՚մն ուղերձներ։ Իսկ կրթական նախարարը, վեր առնե֊ 
զով Մխիթ արեան Միաբանութեան աշխատանքը գիտական և 
կրթական մարզերու մէջ, շնորհաւորեց Լայր Ակինեանը և մի ա֊ 
ժամանակ մաղթեց, որ հայ ժողովուրդը միշտ պա ‘'է Ւր իեքնո.^ 
րոյն գոյութիւնը, օրինակ հանդիսանալով նոյնիսկ ոլ[,իչ ժո
ղովս ւ ր գն և ր ո ւ ։

Պաշտօնական հանգիսութ ենէն վերջ, բո լոր հիւրերը պատ֊ 
ուասիրուեցան ճաշասեղանով մը, ուր նոյնպէս խօսուեցան բա֊ 
ժակաճառե ր։
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Ի ՊԱՏԻՒ ԻՐԱՆԻ Վ.Ե2.ԱՊԵՏԻՆ ԵՒ ԹԱԳՈՒՀԻԻՆ 
ՏԷՐ ԵԻ ՏԻԿԻՆ ՃՈՐՃ ՄԱՐՏԻԿԵԱՆՆԵՐՈՒ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

1954 էիեկտ • 14:ին [J ան ^էրանչիսքօ այցելեցին ի ր ան ի
վեհապետ ը Շահ Ա*ոհամմէտ ի'ըղա ֆահլալի, ընկերակցութեամբ 
Սուրսէյէ11 թ*ագուհ ի ին , և պետական ու քաղաքային ի շիյ ան ո ւ թ ե ան g 
կողմէ ըն գուն ուե ցան արքայավայել պատիւներով։

Վ*եհ ա պեան ու Թագուհին, ‘իեկ տ • 19/* ի ր ի կո ւն ը a ա շե g ին
(■(.Օմար հյայեամ')՛) ճաշարանը, ուր հ ի ւ ր tu ս ի ր ո ւե g ան տէ/ւ և ա ի֊ 
ե է ճոր?* Մ,ս ր տ ի կե անն և ր ո ւ կողմէ։ Լիւրերը մնացին հոն աւելի 
քան երկու ժամ և այս աոթիլ շք • Աարտիկեան պատեհութիւնն

ՆՐԱՆԻ ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ԱՄՈԼԸ «ՕՄԱՐ ԽԱՅԵԱՄ»Ի ՄԷՋ 
Ջախէն աջ* Օուրայա Թագունին, օան Մոնամւքէտ Ռրգա Փանլաւի, 

Թագունիին նետելորդներէն Օր. Գարակէօգլու եւ ճորն (Րարտիկեան 

ունեցաւ խօսելու իրանի 'Լեհապետին հայ և պարսիկ ժողովուրգ*. 
նևրու եղբայրական յարաբերութեանդ մասին' հին ժամանակներ 
ր էն մինչև այսօր։ &ահը՝ իր կողմկ հաստատեց ,1,յղ եղբայրս։֊ 
կան կապերու դա ր աւո ր գո յ ու թ իւն ր , ինչպէս նաև իրանահայոց 
հաւաա ա րմութ իւն ը ի ր են ց երկրին հանդէպր Այո աոթիլ ղրուա<- 
աեց ք]*արտիկեանի գո ր ծ ո ւն է ո ւ թ ի ւն ը՝, ըսելով իմիջի այլոց,
որ ան լաւագոյն բար եկա էքն ու ներկայացուցիչն է իրանին քԱա֊ 
ղաղա կան ի ափերուն վր ա յ և հրաւիրեց զայն, որ անգամ մը եւս

֊ &1 -

Fonds A.R.A.M



ԱՄԷՆՈՒ՜Ն ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» 1111|||||||||||||11|1|1111111111111111111111111!11111111111111111!1111111111111111111111Ո

այցելէ Երան' ի շահ ի րանևւամե ր իկեան բարեկամութեան ւսո֊ւս- 
ւե լ եւս ամրապնդման և հայեւպարսիկ յա րա բև ր ութևան g յա

ւելեալ սերտացման։
ՀՀնորհիւ տէր և տիկին ք^ո րճ Ա* ա ր տ իկե անն ե ր ո ւ կարդա- 

դրութեանց , Ա ան Ֆրանշիսբոյի հայ համայնբը մեծ բաժին մը 
ունև ցաւ 1‘ր ա ն/, աբբայական ամոլին ի պատիւ կազմակե րպուած 
ընդունելութեանց մէջ։

ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ՇՔԱՆՇԱՆ ճ- ՄԱՐՏԻԿԵԱՆԻՆ • ֊֊ 1954
յևմբեր \§ին) Սան քնրանջիսբոյի մէջ տեղի ունեցաւ սկաուտա- 
կան մեծ հաւաբոյթ մը^ 3000 սկաուտնե րու և. իրենց ծնողբնե- 
բուն մասնակցութեամբ։ Այս առիթուԼ^ Մ • նահանգներ ու Սկ ա- 
ո ւտ ական կազմակերպութեան Կեդր. Մ արւ/նոյն կողմէ չք • Ս*ար- 
տիկեանին ընծայուեցաւ Ա կաուտ իզմ ի ամենաբարձր շբան շան ը' 
«Սիլվըր Պիվըր» (Արծաթէ Ջր շուն}ուրիշ երեբ Ամերիկա ցՒնե- 
րու կարգինք ի դնահատութիւն սկաուտական կազմակևրպու- 
թե ան ի նպաստ իրենց մատուցած մեծ ծ աո.ա յո ւ թ ե ան g ։ Շբա- 
նշանին ընկերացող և. ճ • Մtu րտ իկեան ին տրուած ւԼկայադրին 
մէջ յ իշատակուած է անոր դո ր ծ ո ւն է ո ւ թ իւն ը սկաուտական կազ

մակերպութեան մէջ և ըսուա ծ է Ւ մՒ$_Ւ այլո9՝
_ «Այս ականաւոր սկաուտը, լեդափոխութեանց եւ բռնու

թեանց շրջանի մը մեջ դարձաւ սկաուտ իր նայրենի երկրին մեջ եւ 
երթ չափանաս առաջնորդ մըն եր, վտանգեց իր կեանքը, սկաուտնե- 
րուն սորվեցնելու նամար սկաուտին ուխտն ու օրենքը: ... Իր պատ
մութիւնը, իբրեւ օրենքով քաղաքացի դարձած Ամերիկացի, մրցման 
նրաւեր մըն ե բոլոր ազատ մարդոց, ուր որ ալ գտնուին անոնք:»

ճ• ՄԱՐՏԻԿԵԱՆԻ ՄԷԿ ԳԻՐԳԸ՛— Տարւոյն վերջերը լոյս
տեսած պիտի ԸԷ1լս[' ճ' Մարտիկևանի մէկ գիրքը, անգլերէնով 
ձ. «Տօոց of America» անունով։ Գիրքը, որ պիտի հրատարակ- 
ուի նաև Reader’s Digest-^ ամփոփումով, լոյս պիտի տես
նէ նմանապէս հայև րէն թարգմանութեամբ։

• ——————

ԷՄԻԿ ԱԻԱԴԵԱՆԻՆ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ WSbPC
Ամ եր իկեան թ՜երթ՜երը գնահատանքով կը խօսին երեսնաւՐեայ էւՐիկ Ա֊ 

ւագեանի մասին (նիւ Եորք), որ իր տարօրինակ գիւտերով գա րմ անքի մէչ ձը~ 
գած է P-ոլորըւ Հնարած է, օրինակի համար, «շունչով բանոգ գրամեքենայի 
մը փոքր սկաւառակներով՝ մասնաւոր ստեղնաշյսրով, չորս բարձրախօսներով ել 
«ելեկտրոնս։կան ուգեգով))՝.— «Ասիկա անձնական քարտուղ՜արս է> ըսած է Աւագ֊ 
եան. կատարելագործեցի երեք տարի աււաԼ՝. Երբ. փչեք վրայ,
շ՜ունչին գօրութիւնը շյսրժ՜ման մէչ կը գնէ « ե լեկտրոնական ուգեգիը, որ կը 
թարգմանէ ըսուածը եւ կ արձանագրէ ստե ղնաշ՜արին միջ՜ոցով՝.) Աւագեան ու
նի նաեւ ուրիշ՜ գիւտեր, որոնց սակայն որքան գործնական ըլլալը հաստատուած 
չէ տակաւին՝. Աւարտած է ան /'ոլըմ պիա համ' ա լսարանը՝.
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Տ. ԳՐհԳՈՐ - ՊԵՏՐՈՍ ԿԱՐՏԽՆԱԼ ԱՂԱՃԱՆեԱՆ 
ՃԱՐԱհԱՅհՆ ՍԼՄԵՐԽԿԱՅՒ ՄԷՋ

Անցեալ ամառ. Պրաղիլիոյ մայրաքաղաք քհիօ ար Եանէյ֊ 
րռյի մէջ տեղի ունե ցաւ. Կաթողիկէ I; կ եղ ե ց I. ո յ Ա . Հաղո ր գութ եան 
36/»7- Միջազգային Համաժողովը, որուն մասնակցեցան 22 Կար
դինալներ, 400 Եպիսկոպոսներ և 400 • 000 ուիւտտւո րն ե ր որոնք 
համախմ բուած էին հոն ՝ հարիլր հազարաւոր Պ ր ա ղ ի լ ի ա ր ին ե ր ո ւ 
կողքին։ Առաջին անգամն էր որ այսքան պատկառե չ ի կրօնա- 
կան հանղիսութ իւն մ ր տեղի կ՚ունենար ա մ եր ի կե ան հ ողի վր այ ։ 
Այս առթ իլ պրազիլիական մայրաքաղաքի փողողներուն մէ ջ չըր*-

ԿաԹողիկոս - Պատրիարք 8. Գրիգոր - Պետրոս կարտինալ Աղա Ջանեան 
Սան փաւ.լոյի Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյն մ՛էջ

ջեղաւ հսկայ թափօր մ ր ք մօտ մէկ միլիոն հաւատա ղեալն և րու 
մասնակ ղութ եամբ ։

Համաժողովին մասնակղևղաւ նաեւ կաթողիկէ Հ*սյող Տանն 
Կիլիկիոյ Կ ա թ ո ղիկո ս - Պ ատ բ ի ա ր ք • կ* ր իգո ր ֊ Պ ետ ր ո ս կարտի-
նալ Աղա ճան եան ? որուն ներկա յութ իւն ը մեծ ոգեւորութիւն յա
ռաջ բերաւ պրազիլահայ գաղութին մէջ։ կարտինալբ մատոյղ 
հայածէս Պատարագ ? հազարաւոր օտարներու և. Հայող ներկա
յութեան։ Խօսեղաւ նաեւ հայ գաղութ ին , հրաւէր կարղա լով բո
լոր Հայերուն սիրել իրևնղ լեզուն, քրիստոնէական կրօնքն ու 
մշակոյթ ը,որոնք մեր գո յապահպանման լաւագոյն ագդակներն են։

իր պտոյտի ընթաղքին^ Հոգեւոր Տէրը գնաղ նաեւ Ա ան
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Փաւլօ , ուր , ինշպէս Աիոյի *?էջ, իրեն ի պատիւ եղան ս րտազեղ 
ընգունե լութ իւննե բ ։ Ան այցհլհց Լք ան Փաւլոյի Հայաստանեայց 
Աո֊աբհ լական Եկեղեցին և սիրալիր տեսակցութիւն ունեցաւ հա- 
մայնբի վարժութեան հետ , խո րապէս տպաւորելով պրազիլահայ 
գաղութը, արւանց դաւանական խտրութեան։

ՔԱՌԱՍՆԱՄեԱՅ ՅՈԲեԼեՍԼՆ 1եՐ. Ա. ՊեՏհԿեԱՆհ
Նիւ Եոր,րի Հա յ Աւետարանական Եկեղեցւոյ հողեւոր հո

վիւը' Վ*ե ր ապատուե լի Ան գր ան իկ Պետիկեան բեղուն գո ըծ ու֊ 
ն է ութ եամբ անցեալ մը ունի եկեղեցական ասպարէզին մէ9։ իէա- 
լակը' վաղուց հանգուցեա լ ծանօթ ,ըա րոզիժ_ Վ^ե բ ւս պա տ ուե լի Ա- 
ո.ա րե լ Պետ իկե անի ԷՓիսակ}, վե րապատուե լի Անդրանիկ Պե՛տ իկ- 

ե ա էր Ւ ք1 Ււ^ ակարգ կբթու թի,նր ստացած է Պարտիզա կ ի Ամ /• - 
րիկե ան Բարձրագոյն Վրսրժա բանին մ ԷՀ ե այնուհետեւ աւարտած 
է Աստուածաբանական Համալսարանի գասընթացբը Ա • Ն ա հ ան զե
ներու մէջ, Ոչ մի այն ներհուն բա ր ո զ ի չ մըն է ան , այլեւ լաւ 
գրող մ ը, որուն Պ ա րտ իղկ ի մասին հրատարակած « 7*/*
ներ^)ը մանաւանդ կր կարգացուի հետաբրբբ ութեամբ ։ Ունի 
նաեւ հ ր ա պա բ ա կա գ բ ական ու բա ր ո յագիտական բազմաթիւ գե- 
ղեցիկ էջևր ու կը շարունակէ գըել նաեւ այսօր։

Ահ ա , ի ր ա րժանաւո ր հովուին բարւասնամեայ եկեղեցական 
գործունէութ իւնն է որ պանծացուցած է Նիւ Եորբի Աւետարա
նական Հայոց Եկեղեցւոյ Վրսբջութիւնը յոբելենական պատշաճ 
հա նղի ս ութ եամբ մը, որ տեղի ուն ե ցած է Նիւ Եոը^ի մեծ պան
դոկներէն մէկուն մէջ, անցեալ Ապրիէի 30 ին ։ Այս հան դիս ու- 
թեան ընթացբին եղած են բազմաթիւ ուղերձներ 1ւ բոլոր խօ
սողները հիւսած են յոբելեարի հան ր ա յ ին - ե կեղե ց ա կան գործու- 
ն է ու թեան դրուատ իրը։

ՃԱԿԱՍՆՐՒԿեԱՆ ԱՄհՐհԿԱՃԱՅ ԹԵՐԹեՐ
Ամերիկահայ հանրային կարծիբին վր ա յ ճնշող տպաւո

րութիւն գործեց Ա* •-Նա հ ան գն ե ր ո ւ Ծերակոյտի Ներբին Ապահո
վութեան Յանձնախումբ ին Յուեիս 24 թուակիր յայտարարու
թեան այն մասը, թէ Ամերիկայի մէջ հրատարակուող և հպմայ- 
նավար գծ ին հետեւող 34 օտարալեզու թ երթերէն- Հհ ը հայկական 
հ ր ատա ր ակութիւննե ր են ։ Այո թ ե՜ ր թ ե բն են (.(.Պ յ բա ր^ ԷՊ ո ս թ ըն^ ,

Հ.Ն”ր Օր» (ֆրէհՀօ)} «յքիրըր Ափէքթէյթըր» (“‘^‘Գլերէն) -- եբև-
բըն ալ Աամկավար Ազատական Ե ո ւս ա կց ո ւթ ե ան օ ր կանն և ր -— ՀհԵհ 
րիտասարգ Հայաստան^ ԷՆիւ Եք,ր^)յ օրկան Ա ո ց ի ա լՀէեմո կ ր ատ 
Հն^ակեան կուսակցութեան ե (^Լրաբեր)} (Նիւ Ե«ք^ք)յ օրկան Հայ 
Յաո.աջգ իմ ական էիկայի։
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Այս հաստատումը Յանձնախումբին տեղեկացուցած էր 
տիկին Աթելա էնտրէս, որ մէկն է օտարալեզու մամուլին ու 
ձայնասփիւռին վրայ հսկող մա ր!Ո։ո յն նախկին պաշտօնատա րնև- 

նաև յայտնի հեղինակ և դասախօս մր։ Տիկին Ա» 
էյնտրէս ? իր տուած տեղևկութիւնները հաստատելու համար Աանձ֊ 
նախումբին առջև հատուածներ կարգաց յիշևալ թ և ր թ ե ր ու դը֊
րածներ էն ,

Տիկնոջ հ ամաձայն , Ա* . յահանգ նևրու մէջ հր ատա ր ակուող 
և. համայնավար գծ ին հետեւող 34 օտարալեզու թերթերու տպա

քանակն է 137*000, Ւս^ ընթերցողներուն թիլԸ մէկ միլիոն։ 
Ընգամէն ը 857 օտարալեզու թերթեր լոյս կը տեսնեն Ա • Նա֊ 
հանգն ե ր ու մէջ,

ՃԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՃՒԱՆԱՐԿՈհԹեԱՆ ՅԱՋՈՂՈհԹհհՆՆեՐԸ

Անցեալ Ա ա յի ս ին ? Հայ կրթական Հ իւ/նա ր կու թ իւն ը իրա֊ 
գործեց իր տարեկան ձեռնա րկը մեծ հացկևրոյթով մը, Լոս Ան֊ 
Հէլըսի մէջ։ Այս անգամ յաջողութիւնը եղաւ աւելի փայլունդ 
քան նախորգ երեք ձեռնա րկն ե բ ուն ։ կարելի եղաւ տեղաւորել 
600 տոմսակ, իբրեւ ճաշագին , հատը 50 տոլար տրժէքով, մինչ֊ 
գեռ. նաիւորգ տարիներուն, ամենաշատը ծախուած էր 300 տոմ֊ 
սակ։ Տոմսակներու տեղաւորման մէջ բացառիկ ճիգեր թափած 
են Արփաքսատ Աևգրակեան, Ալեք Փիլիպոս՝ Արչակ Տիգրան֊ 
եան , Փիլոյեան^ Աարանեան (Տ ի թ ր ո յ ի թ) , ճ՝ Կոգեան, ճ . Փար֊ 
տաշեան ? Ա • Աիրունեան, ճ • Առաքելևան, եւ լն • , այլ մտնա֊ 
ւանգ Հէ ր ր ի յարեան որ Ւր անձնական ծ ախքով քաղա քէ քա֊ 
ղաք ման եկած է տոմսակներ տեղաւորելու համար և. որու ու֊ 
սերուն ծանրացած է Հ* կ* Հիմնարկութեան ա չխ ատ ան քն ե ր ուն 
մեծագոյն մասը։ Տարեկան այս ձեռնա րկէն գոյացած է 30-000 
տո լա ր ։

Տէր և տիկին Հէրրի Ք արեանները չեն կրցած ներկայ ըլ
լալ հացկերոյթին, որովհետեւ ատկէ երկու օր առաջ, ինքնա֊ 
շա րժի արկածի մ ը հետեւան քո վ վի ր աւո ր ուած են բաւական ծանր 
կերպով և. հիւանդանոց փոխագրուած։ ք* ար և բա խտաբա ր , ամիս
ներ վերջը, տէր և տիկին *Բա րեաննե ր ը վև րագտան իրենց ա֊ 
ռողջու թ իւն ը։

Հ» կօ Հիլքեա ր կութ իւն ը , իր քառամևայ գո րծուն էութեան 
րնթ ացքին կրցած է 130*000 տոլարէն աւելի գումար մը յատ
կացնել հայկօ գաղթ ա շ խա րհի 57 գպրոցներու կարիքներուն։ Այ ս 
դում տրէն դուրս կը մնայ անցևա լ — շոր րորդ — տա ր ուտն հւս֊ 

սոյթը' 30-000 տոլար։
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Ազգային բարերարի կոջմ ան է1,ՈէԼՒ*^ արժանի գէմ յ» մ ըն 
է Լոս Անճ էլըս ի մեր պատուական հա յ ր ևն ս* կ ի ցն ե ր էն Ա* իհ րդատ 
Տիգրանեան , որ իր որգւ֊ոյն' ^թշ,սկի Հետ ուխտ ըրած է գործ֊ 
նապէս նու. իրուե լու. Լի բանան ի և ) ուր իոյ ազգա յին կա ր իքնե֊ 
րու բաւարարման մ եծ գործ ին է 1'սկ գործնական նուիրում չք
սելով պէտք է հասկնալ ոչ միայն իր բրած նիւթական կարեւոր 
զոհողութիւնները, այլեւ իր յոգնեցուրիչ աշխատանքն ու յա- 
ճախւսկի ա յ ցե լութ իւնն ե ր ը Աևրձաւո ր Արեւելք։

Անցեալ Ապրիլին , Ա իհրդատ Տիգրանեան չորրորգ ան
գամն ըլլա ԷՈ,Լ Լի բան ան եկաւ , հետ ը բե րև լով այս անգամ 5500 
քիյօ րու-թևաէքի 50 հակ զգեստեղէն և. 11 սնտուկ կօշիկ,կա
րօտեալներ ու.ն բաժնուելու համար։ Այ ս իրերուն 0 հակը տրա
մադրեց ան Արաբական ^արմ իր խաշին' ի նպաստ արաբ ջրա
ւոր ընտանիրներու 1 մեծ մասը բէսշխևց Պէյրու. թի և ա ր ուա ր- 
ձաննե ր ուն մէջ 1ւ մէկ մասն ալ տարաւ Հալէպ, տեղւոյն հայ աղ- 
րատներուն յատկացուելու նպատակով։

Ասկէ զատ ? Ւր նախաձեռնութեամբ Լոս Անճէլըսի մ էջ հա
լա րած 6000 տ ո լա ր ո վ, Ազո ւնիէի Բուժարանին կից շինել տուաւ 
արդիական յարկաբաժին մը, ի պէտս բժիշկներու, հիւանգապա- 
հուհիներու և այլ պաշտօն եան ե ր ու բնակութեան ։

Ա* իհ րգատ Տիգր անեանի մեծագոյն բարերարութիւնը եղաւ 
սակա յն Ւր անձնական ծախքով և իր հանգուցեա լ տիկնոջ էք լմո- 
նի անունով Լալէպի (Լղարէն Եփփէ^ ճեմարանի շրջափակ ին մէջ 
կառուցած եռայարկ գեղեցիկ շէնքը, որ պիտի ծառայէ իբրեւ 
գիշերօթիկ երկսեռ աշակերտներու ննջարան, ճաշարան, ժողո
վասրահ, եւլն• ։ (Շ կնքին բա ց ում ը կատա ր ուև ցաւ անցեա լ Հոկ
տեմբերին^։ Այո նպատակով, բարերարը և իր ո ր դին տ րամ ա- 
գրեցին 30-000 տո/ար,

Հակառակ ութսունամեայ տարիքին, Աիհրդատ Տիգրանեան 
կ՚աշխատի ու կր վաղէ երիտասարդի մը եռանդով ու արագոլ- 
թե ամբ։ ք'ն իկ իգմիտցի է 1ւ Ամերիկա դաղթած է 1925^^; ոլԸք 
ժամանակի ընթացքին յաջողած է ստեղծել տնտեսական բարեկե
ցիկ վիճակ։ Ու "՛հա այժմ, ճակտի քրտինքով վա ս տկած ը , լե ց ուն 
ափերով կը նուիրէ իր ժողովուրդին , — անոր զաւակներուն կըր- 
թ ութ եան ու չքաւորներու ցաւերուն ամոքման համար։— «Եթէ 
ողջ մնացի, կ՚ըսէր ան, "ւրիչ ծրադիրնևր ալ ունիմ Հալէպի 
Ազդային շտեմարանին համար, մասնաւորապէս հայ աղջիկներու 
դաստ իարակութ եան դետն ին վրայ։յ>

«.Ամէնուն Տ՚սրնգիրքր^ ի սրտէ կը մաղթէ, որ իր բոլոր 
ծրագիրներուն իրականացում ը տեսնելու չափ երկար ապրի Լոս 
Անճէ լրս ի յաւիտենական երիտասարդը,— բոլորէն սիրուած ու 
գնահատուած Ա իհրդատ Տ իգրանեան ը։
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ՅՈՎ.2.ԱՆՆԷՍ ԳԱՋԱՆՃԵԱՆ 
‘7ԱԱԱՋԳԱՅհՆ”Ւ ԱՌԱՏԱՋեՌՆ ԿՏԱԿԱՐԱՐԸ

Անցեալ տարի^ Հ. Համազգա յ ին?) ի ունեցած արտասովոր յա^ 
ջողութեանց վրայ աւելցաւ մեծա րժէք կտակի մը աւելի քան 
ուրախառիթ ակտը, որուն էուրը^ այս անգամդ կուգար Աարո- 
4±էն ։ իրագէտ աւար շ \,արդունի^ որ ((Համազգա յին?) ի յոբևլե
նա կան տօնակատարութեան առ-
թՒլ այցելած էր Աարոք՝ Ցուն֊ 
ուարին կը տեղեկացնէր ((Հա
մազգայինդ ի կեղը. վար չու֊ 
թհան ? թէ Ո»ապաթ բնակող 
պատ ուական ազգային ($ովհան֊ 
նէս Գազանճեան իր ամբողջ 
հար ստութ իւն ը կըկտակէր ((Հա
մազգա յ ինդ ին որ իր մահէն 
ետք անոր սեփականատէրը պի
տի դառնա յ ։

Լուրը^ իր ատենին ստեղ
ծեց մեծ խ անգավառութ իւն ? 
մանաւանդ որ յիչեալ բա ր ե ր ա֊ 
րին այս առատ աձեռն ն ուի ր առ
տուութիւն ը կը զուգագիպէ բ 
((Համ,ազգա յ ին?) ի %§ամեայ յո
բելեան ին ։

Ցանկալով ազնիւ նուիրա
տուն ծանօթացնել մեր բո լո ր 
գաղութներ ու ազգա յինն և ր ուն ?

((Ամէնուն Տարեգիրքը?) պարտք 

նկատեց սւաբ այս թանկագին 

բարերարութեան առթիւ ? նուի

րատուին ինքնութեան և նուի- 

րատուութեան արժէքին շուրջ 

հետ եւ եալ ամփոփ տեղեկութիւն- 

ները*—
((Համազգա յ ին?) ի բարերա- ՅՈ՚ԼՀԱՆՆ^Ա ՂԱԶԱՆՃԵԱՆ

րը՝ Յովհաննէո Գազանճևան, («Լերջին լուսանկարներ)
ծնած է Ա* ար զո լան .14 Ցուլիս 1882ին ե երիտասարդ տարիքին 
այն է 1900^ հեռացած է իր ծննդավայրէն։ Լ' ր ուս աղէմի մէջ 
յաճախած է փառան գաւո ր ա ց վարժարան ը, որուն ընթացքը ա-
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ւարսէհլէ ետք մեկնած է Փտր իզ ուր մնա ցած է քանի մը տարի
ներէ Փտրիզէն հեռանալով նախ հաստատուած է Ալժերիա^ ուր 
13 տարի պարապած է դերձակութեամբ ։ Այն ուհետև. անցած է 

1քարոք և Ո»ապաթ հաստատուած է վերջնական կերպով։
ք)*ապաթ ի մէջ զբաղած է գիւղատնտես ութ եամբ և. կարճ 

ժամանակէն ունեցա ծ է իր ս ևփա կան կա լուած ը' ագարակով ու 
պարտէզով։ Ւր ձևրւնևրէցութեան շնորհիւ գործը ըն դա րձակուած 
է հետզհետէ և այսօր ? բերքառատ այդ կալուած ը, չՈէ-ր$_ 2% 
հեքթար տարածութեամբ , նարնջենիներու ընդա րձակ պարտէ- 
Գով^ բազմաթիւ ընտանի կենդանիներով և. նա ր ին ջի ? մեղրի ու 
կա թի արտադրութեամբ^ դա րձած է տիպար հաստատութիւն մը^ 
Ո*ապաթի շատ մօտիկ չրջա^ի մը մէջ։ կալուածը ունի և րկյա ր- 
կանի վի լ լա մը^ ուր կը բնակի բա րե րա ր ը։ Հա ր ստութեան ընդ
հանուր արժէքը կը գնահատուի աւելի քան 18 միլիոն ֆրան
սական ֆ ր ան ք ? իսկ_ տարեկան եկամուտը կը հասնի 2 միլիոն 
ֆբանքի ։

Ահա ա յս թ ան կա գին հարստութիւնն է որ իր յօժար կամ
քովդ բարերար Աովհաննէս հ^ազանճեան կտա կա ծ է «Հա մա զգա
յին »ին ։ Այս ուրախառիթ աւետիսը^ առաջին անգամ, Շ* ^ար
դու նի յայտարարեց «Համազգա յ ին՛)) ի յոբելեանին առթ իւ քք»ապա— 
թի մէջ կ ա զմ ս։ կե ր պոլած հանգէս ին և ներկաները գն ահատ ե ց ին 
ժեսթը խան գավառ ծափահար ութիւններով և. ի ներկայութեան 
բարերար ին , ո ր , ւսյդ- առթիւ 50 • 000 ֆրանք ալ նուիրեց յո— 
րե լևնական համազգային ն ո Լ ի ր ահալա քու. թ ե ան I 1,'Լ, խօսք առ
նելով ըսաւ —

_ «Մեծ թան մը չե որ կը կտակեմ, բայց ինչ որ ունիմ, 
այսօր սիրով եւ հպարտութեամբ կուտամ իմ սիրելի ժողովուրդիս 
ձեռակերտ Պեյրութի ճեմարանին: ճեմարանը մեր նոր սերունդին 
Տամար փարոս մըն ե եւ ես կը մաղթեմ որ այդ փարոսը միշտ վառ 
մնայ, այնքան ատեն որ տարագիր ենք»:

իա րե րա ր Աովհաննէս փազանճեան , ազգասէր Հայու օր ի- 
նա կելի տիպար մըն է անկասկած ։ իր այս մեծարժէք ժևսթը ա- 
տոր լաւագոյն ապացոյցն է։ Ասկէ դուրս ալ, սակայն, Աարոքի 
մէջ եղած է ան բոլոր պան գոլխտ Հայերու, աջակիցը և իր լա
ւագոյն ծառայութ իւննե րով օգտակար եղած է անոնց։ իսկ իր 
կապերուն շնորհիւ, թէ' կառավարական շրջանակներոլ և թէ' 
տեղացի տարրին մօտ կը վայելէ մեծ յարգանք։

իր այս մեծ ժես թ ով, և « Համազգա յ ին զ ի գծով, Աովհան- 
նէս ‘իա զան ձեան կը յաւերժացնէ իր անունը մեր ազգային - կըր- 
թական տարեգրութեանց մէջ> Ե<- այգ անունը օրհնութեամբ 
պիտի յիշուի միշտ, իրարու յաջորգելիք բոլոր սերունգներու 

կոզմէ ։
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Վ-եՐԸՆՏՐՈհԱԾ ՍԼՍՆՐԽԿԱՃԱՅ եՐեՍՓՈԽԱՆԸ ԱՏ. ՏԷՐՈՒՆԵԱՆ

Հաճոյքով տեղեկացանք, որ 
Միացեալ նահանգնե րու էրես֊ 
փոխանական (Գողովին առաջին 
հայ երեսփոխանը' Աւոեփ ան Տէ֊ 
րունևան Հ որ ընտրուած էր 
1952/ք երեսփոխ տնական րն- 
տ ր ու թ իւնն ե բ ուն ՆիլԵորքնա- 
հանգի Նասաու. համայնքէն , 
վերընտրոսաե է 1954 նոյեմբե֊ 
րի ընտ րու թ իւնն և ր ուն ալ^ մի
եւնոյն ընտ ր ական շբ ջան ա կէն 
իր հակ արւակորգին վրայ 42-000 
քու֊էներու. ջախջ ա խիչ առաւե- 
լութեամ բ։

Ստեփան Տէրունեան ? Հան
րապետական կուսակցութեան 
ազգեց իկ ան գամն եր էն է իր 
շրջանին մէջ։ կը բնակի Ա*ին- 
էոլա (Նիլ եորք^ ուր անգա- 
մ ակցած է մ իշտ զանազան հան
րային մարմ իններու։

իր մասին կենսագրական հա
մառօտ տեղեկու թ իւնն ե ր տուած 
ենք Տարեգրքիս Ա» տարուան

հատորին մէջ (1954)* Այս անգամ կը հրատարակենք նաեւ իր 
լո ւ ս ան կա ր ը ։

ՍՏԵՓԱՆ ՏԷՐՈՒՆԵԱՆ 
Աո-աջիՆ ք)ւսյ երեււփոխաՆը 

Ա. ՆաքյաՆգՆԵրոհ Մէջ

ԱՐԱՄ ԽԱՋԱՏՈԻՐԵԱՆԻ ԵՒ ԿՈՄԻՏԱՕԵԱՆ ՈՌԵԱԷԻ 
ՄԵԾ 311Ջ0լ11ՒԹհհ1Ո(եՐ1։. ԷՈՆՏՈՆԻ ՄԷՋ

Աչքաս րՀւսՀրւչակ ^*այ երաժշտագէտ Արամ քյյ աԼատ ո լրեան ? 
1954 Նոյեմբեր 25^1, ե. Պ*եկտ* 5 ին երկու. նուագահանդէսներ 
տուաւ Լոնտոնքւ մէջ։ Նուագախումբին Ա» ջութակահար ն էր տա>^ 
ղանգաւո ր արուեստագէտ Լք. հարթեան։ իր կարգին, էք ր ելան ի
կոմիտասեան 'իառեակն ալ^ 1954 նոյեմբեր 28թ և Գեկտ. 2ին
տուաւ երկու ն ուագահան գէ սն ե ր ։ Սրահը կը յորդէր բտզմութ եամբ 
ամէն անգամ ին և. տոմսերը սպարւաե էին ամբողջովին։ Զորս 
նուագահանդէսներն ալ պսակուեցան արտակարգ յաջողութեամբ 
և. գն ահատան քով։
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աՍ՜ԱՌՕՏ ՆՈԹԵՐ ԳԱՂ.ՈԵԹԷ ԳԱՂ.ՈՒԹ
կաթողիկէ Հայոց կաթողիկոս -^ատր քւար Հ^կւրիգոր-

Պետրոս կարտինալ Աղաճանևան , 1954 Նո յեմբևրին մեծ պատիւ
ներու արժանացաւ. թէհրանի ^Էջ՝ ուր գա ցած էր հովուական 
ա յցելութևա Տր։ Ն ոյևմբեր Զձին Երանի թագաւորին էրոյրը պաշ
տօնապէս այցելեց կարտինալին^ իր ամուսնոյն հետ։ Եսկ °ր մը 
վերջը ) կա րտ ինա լը ին ր այցելեց վեհապետ ին և. 45 վայրկեանի 
տեսակցութ իւն մ ը ունև ցաւ անոր հետ։ կարտինալը այցելեց նաև. 
Աուլֆաէ

• կիպրոսի Հա յ Երիտասարդաց Միութիւնը^ յունուար 
8^, փ արւաչուք հանգիսութեամ բ մ ը տօնևց իր գո րծունէութեան 
ԶԱամեակը։ 'էյեր կայ գտնուեցան բազմաթիւ օտար հիւրեր։

• Փետր» 20ին, Աորպոնի ամ ւի ի թ ատ ր ոն ին մէջ (Փարիզ) 
տեղի ունեցաւ հայկ» մշակոյթի ւիառատօնը^ նախագահութեամբ 
Լուի Մ առէն ի ? որ և խօսեցաւ տպաւոր իշ ճառ մը։ Մասնակցեցան 
ւիարիզահայ բո լո ր դասընթացքներէն երկսեռ, աշակերտներ ար- 
տասանութ իւննե բ ով, երգերովդ պարերով և խաղերով։

• Փետր» 13 ին' թեմական ըն տ ր ութ իւնն և ր կ*ահիրէի մէջ։ 
Մասնակցեցան 1780 եգիպահպատակ Հայեր։ Շահեցաւ ջէզոք պի- 
տակուած խառն ճակատ ը, 1012^ առաւելագոյն քուէով^ դաշնակ- 
ցականն եր ու առանձինն ապահոված 803 առաւելագոյնին գէմ ։ 
Ընտ ր ուե ցան 24 անգաւքներ ։

• իՀարմայր Ծ» կէ°զիլրեանի քահանայագործու-
թեան յ^ամեայ յոբելեանը տօնուեցաւ ^]ոլսոյ մէջ* Մարտ 27 ին,

• Մա յ իս 7 ին յ դարձեալ ^ոլսոյ մէջ տօնուեցաւ Հայկա- 
նուշ Մարքի գրական գո րծ ուն է ու թ և ան յիսնամեակը, ^ատր^յար֊ 
քին հ ովանաւո բութ եամբ։ 'է/երկայ գտնուեցան պոլս ահա յ մտա- 
ւորականներ և ծանօթ անձնաւո ր ութ իւնն ե ր ։

• Մ ա յ իս 29 ին' թ ևմական ըն տ ր ո ւթ ի ւնն և ր Աղե քս ան գր ի ո յ
մէջ։ Մասնակցեցան 1232 եգիպտահպատակ Հայեր։ հ*ահիրէի մէջ 
եղածին պէս , հոս ալ շահեցաւ ջէզով> պիտակուած խառն ճակա
տը , 648 առաւելագոյն քուէով^ դաշնակցականներու առանձինն
ապահոված 594 առաւելաղ ոյնին գէմ։ Ընտրուեցան 24 անդաւքևեբ ։

• Աունիս ճֆ ին' թեմական ըն տ ր ութ իւննե ր իկո ս իո յ մէջ։ 
Շահեցաւ Հայ Երիտասարդաց Մ իութևան պաշտպանած ցանկը։ 
թեմական (քողով ի անգամ ընտրուեցան Անն իկ Շաքարեան Ար ամ 
կ^էորգևան վահր ամ Լեւոնեան ? Ատևւիան քապարաճևան , Աակոբ 
Ուզունեան , Մեշիք Մելիքեան և Գրիդ որ Մ ահտեսեան ։

• Հայ Ագնութե ան Միոլթծան ՅՅրդ Պատգ» Ժոր1ո վր գՈւ~
մարուեցաւ Ցու ն իս — Յուլիս 1 Պ ո ս թ րն ի 81 մասնաճ իլ-
ղևրու. պ։ստղսւմ։սլորներուն մասնակցութեամբ։ (Հնարուեցաւ նոր 
կեդր* Վարժութիւնդ որուն կ՚անդամակցին Արաքսի Բազիկևան , 
Ս. Միս իթարեան , Վարդուհի իյաչիկեան , Գայևանէ կանայեանդ
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Սրբուհի Համաստեղ, Արփի խաշման եան և էլէն Տ^տայևան ։
• Ս ուր իական բանակի սպա յակո յտ ի անգամ և թնդանօ

թաձիգ ուժերու ընգհ» հրամանատար զօրավար Արամ ^արամա- 
նուկեան պա րգեւատ ր ուե ցաւ ան ցեա լ Սունիս ին ֆրանսական 
կառավարութեան կողմ է ^ատուոյ Լեգէոնի Սպայի շբանշանով, 
ո [* իրեն յանձն ուե ցաւ Դամասկոս ի ֆրանսական դեսպան ին ձեռ- 
քովէ

• Սունիս ^Տիե Լաթայըիոյ մէջ տօնուեցաւ տեղւոյն աղ- 
գային վարժարանի տնօրէն Ս* Աարգիսեանի ուսուցչական գոր- 
ծունէութ եան %§ամեակը։

• Փարիզի և. Շրջակայից Հայ Առաքելական էքկեղե ցւո յ 
Կրօնական Ընկե րակցութևան *Լա րչութ եան ընտբութիւննևրը տև- 
ղՒ ունեցան Սուլիս 3ին ։ Մասնակցեցան 1824 ընտ ր ող ներ։ [Հն
արուեցան 24 ան գամն և ր , առաւե լագո յն 1658 և. ն ուազագո յն 1042 
քուէներով։

• Աչթատակի ցն ե ր ու գր ո ւ թ իւնն ե ր ո վ լեցուն բա ցառ իկ թ ի՛
լով մը (Սուլիս 31), Փարիզի (հՍ առաջքը տօնևց իր հիմնադրու
թեան երեսն ամևակը։ Լ(.(.Սառաջ^)ի անդրանիկ թի*~բ^ Փա րիզի մէջ, 
լոյս տեսած է 2 Օգոստոս 1925/^*)

• Օգոստոս 7 ին , [էրա նի [) ահմանագր ութ ե ան &()ամևա կին 
առթիւ 1ւ Թէհրանի Թեմ» խորհուրդին որոշումով կատարուեցաւ 
հոգեհանգիստ իրանական Սահմանադրութեան ռահվիրայ էէփրևմ 
խան ի դամբարանին վրայ։ *եեբկայ եղան բազմաթիւ պետական 
անձնաւո րութ իւնն և ր , ազգ» պաշտօն ական մ ա ր մ իննե ր ու անդամ
ներ և. խուռն բազմութիւն մը։ Ուղերձներու կարգին խօսեցաւ, 

Ւ միջի ա յ Լո 3 Մե ր ակո յտ ի նախագահ ը Ս* Թաղիզագէն , որ, ներ- 
կան եր էն էքերակոյտի նախկին նախագահ Հարիմ օլ Մ ո լրի հետ, 
երկ ու վերապրողներն են սահմանագրական շաբժումներու ղեկա
վար փաղանգէն ։ խօսեցան նմանապէս էքրևսփ* (Դողով ին անու
նով' Ն» էմ ամ ի, Հայոց Թեմ • խորհուրդին կողմէ' Ասատ րեան և 
Դաշնակցական Ա*արմ իննե րու անունովի •Լ' Արեր ու նի, Այ ս առ ի- 
թով, Հերոս Եփ ր եմ ի դոլստ ր ը տ իկ իկ Աստղիկ Աս տ ուած ատ ր ետն , 
Սահմանադրութեան 50'" մ եա կ ը շն ո ր հաւս ր ող հեռադիրներ ղրկած 
էր Իր՚ոնի էրեսի. Ա֊ ողով ին և Սե րակո յտ ին ,

• Անցեալ տարի Ս' • Նահանգներու, մէջ մեռած բնիկ Խար֊ 
բերդցի Տիգրան Պէրպէրեան 5000 տոլար կտակած է Հայ կրթա
կան Հիմնարկութեան ։ Մահէն առսվ ալ հանգուցևալը կարեւոր 
դում արներ տրամադրած էր այդ հիմնարկութեան,

• Ս՛այրերու Սրուան առթ իւ, Ֆրան սայի մէջ ոսկի շքա
նշան ստացած 14 ֆրանսացի մայրերու կարգին գնահատուած է 
նաեւ տիկին Աաքրուհի Տօնիկեան, որ մայր է 12 զաւակներու,
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ԼհԲԱՆԱ1ԱՅ ԳԱՂՈՒԹ

ԷՏՐԷՖՒԷհ Ս. ՅԱԿՈԲ եԿեՂԵՅՒՒՆ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ

իր կաււոււյումո վ ու հայ ճարտարապետական հարազատ ո- 
ճով, Պէյրո֊-թի և. արուարձաններու, տասնեակ մը ազգային եկե
ղեցիներուն մէջ անկասկած գեղե ցկագո յնն է էչրէֆիէի ն ո րակա- 
ռոյց Ս. Յակոբ եկեղեցին ? որուն չինութ իւնը աւարտեցաւ հան
գուցեալ բարերար իակոբ Ա պաճեան ի 85*000 լի բան ան ե ան ո ս կ ի ի 
նու ի բատուութ եամ բ և. որուն օծումը մեծ չույշուԼ կատարուե
ցաւ Ապրիլ 3ին, Ծ* աղկազաբգի կիրակին Լիբանահայ ի'եմ ի Ա- 
ռաջնորգ Տ- Խսրէն Եպիսկոպոս ի ա ր ո յև ան ի կռղմէ ։ Օծման հան-

ԷՇՐԷՖԻԷԻ ՆՈՐԱԿԱՌՈՅՑ Ս. ՅԱԿՈԲ ԵԿԵՂԵՑԻՆ

գՒ սութեան ներկայ գտնուեցան ազգային իչխանութեա նց ներ֊ 
կա յա ցուց իչնե ր ը , հանգուցեալ բարերարին ընտանեկան պարա
գաները և. հաւատ ա ցեա լնե ր ու խուռն բազմութ իւն մ ը։ Այս առ- 
թիւ կատարուեցաւ նւսեւ հո գեհան գ ստեան պաչտօն ? բարեբար 
Տակ ոբ Ապաճեան ի յիչատա կ/,ն,

իա բերար ի հիմնական մեծ ն ուի րատուութ են էն զատ ? ժո- 
ղովուրգն ալ մասնակցեցաւ այս գեղակերտ եկեղեցիի կառուցման 
ծախքերուն , ինջպէս նաեւ չատեր գումարներ տրամագրեցին 
նոր նստարաննե րու գնման համ ա ր , կամ նուիրևցին ջահեր 
գորգեր և. այլ սպասն ե ր և. կամ ստանձներ ին զանգակատան և
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մկրտութեան աւազան ին շինու
թիւն ը։ Այնու ամեն ա յնիլ. ևկև- 
ղեցիի կահաւորումը վերջացած 
չէ տակաւին ամբողջութեամ բ և. 
կայ ուր իշ ն ուի ր ա տ ուութ և ան ց 
ալ անհրաժեշտութիւնը։ Միայն 
կաո-ուցմ ան համ ար ծ ա խ ս ուած 
գումարը հասալ 125*000 էիբ* 
ոսկիի։

էշրէֆիէՒ թաղական Խոր
հուրդին ո ր ոշումով ուխտի օր 
հռչակուեցաւ Ար բոյն Աակոբայ 
Մծբնայ Հայրապետին տ օն ը 
(դեկտեմբերին^ որ պիտի կա
տարուի ամէն տարի կրօնական 
հա նԳի սութիւններով 1ւ մա- 
տաղօ րհն է վ>ով։ ք)ւ այգ արւթ իլ 
պիտի յ իշատակու ի բարերար 
Աակոբ Ապաճեան ին անունը։

քյ աո-ուց ում ը գո րծն է Պէյ֊ 
բութի ծանօթ ճա րտա ր ասպետ
ներէն *Ւէորգ էմմիեանի^ որ 
արուեստագէտ Ւ Ւր ամբոՂւ ա՝"

8ԱԿՈԲ ԱՊԱՃԵԱՆ 
հՐէֆիէի 0. Ցակոբ Եկեղեցւոյն 

բարերարը

նորհը օգտւսգո րծեց բարձրա֊ 
բընելու հաւք ար այս եկե -
ղեցխն,— շքեղ ոչ մխոյն իր 
արտա՚ըին պատկաււե լի տես֊ 
քուէ^ այլեւ հայկական ոճի կի֊ 
բա բկում ով' նաեւ եկեղեցւոյ 
ներքնամասին մէջ։

(դէորգ էմմիեան ծնած է 
^յաղտատ 1920ին ։ ‘էյ ա իյնա կան 
կրթութիւնը ստացած է Աու- 
մ ան ի ո յ *թոնսթանցա ՛բազա յշի 
Հայկազեան Աղգ- Վ ա րժա ր ան ին 
մէջ։ Այնուհետեւ աւարտած է 
Պէյրու-թ ի (էՀամ ազգա յ ինյ> ճե
մարանը (1936)* 11սկ մասնագի
տական ուսման համար յաճ ա- 
խած է Պ է յ րութ ի ֆրանսական 
համա լս ա ր ան ին և ր կ ր աԼաւի ական 
Հիւղը, որուն ընթացքը աւար

տած է 1943/^*)
ճարտարապետ 

ԳԷՈՐԴ ԷՄՄԻԵԱՆ
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“աաԳԱՅՒՆԴ ԹԱՏեՐԱՍԷՐՆեՐԸ

Հակառակ այլազան դ</ոլաբ ու.թ եանց , որոն ր անխուսափե
լի են ազգային սեփական թատերասրահի մը ^գոյութեան պատ֊ 
Հարւով^ &Համազգային')՝)ի Թատե րաս է րնև րու ՀԼ^ասպար իփէկեան՚Հ 
Մ իութ իլն ը իր արւաւհլագսյն ճիգերը ի գործ կը գնէ ամ էն տա֊ 
ր ի , վաո ու կենգանի պահելու, համար Հայ թեմը Պէյրութի մէջ։ 
Անժ խտև լի է իր ապահոված բարոյական յա^ողութիւնը ? որուն 
գլխաւո ր ապա ցո յ ցն են ն և ր կա յա ցումնև ր ու յա^ո ր գա կան 
նութիւնները) լեցուն սրահներու աո.ջեւ։

Անցեալ տա րեշրջան ին (էՀամ ազգա յ ին)) ի Թատերասէրները 
բեմագբևց ին Լ, & անթ ի «5 ղթ ա յ ո ւած ը)) , 8 յաջորդական ներկա֊
յա ցոււքնև ր ով ? որոնցմէ աոաջին ին' ֆետր» 26 ի ներկայացման 
հասոյթը յատկացուեցաւ (էՀամ ազգա յին ի ^^ամեակի հանգանա֊

(<Շպ1<Ււսյո։.ւսծը>յ Թատեր ախս։ ղի րեւքաւլրոհԹեաՖ ւքասԽակցորլներր 

կութեան։ ՀՇղթյուած ը)) աոաջին անգամն ԸԷԼա էով Հը ներկա
յացուէր հայ բեմի վրայ և. ո րոչապէս կը տեսնուէ ր , որ մեծ ճիգ 
թափուած և ծախք կատարուած էր զ ներկայանալի 1ւ նիւթին 
յարմար տեքոր^ եր ու աոջևւ 70—80 հոգի բեմ կարենալ հանելու 
համ ար։

Այնուհետեւ ? Աայիսին՝ յաջորդական երեք նե րկայացում֊ 
ներով բևմագրուեցան ((.Տոքթ* *թն ոք)) ֆրանսական թատերախա֊ 
ղը և. չ՚սրք մը տեսարաններ Ա» Պո/րոնեանի (ՏԼ*թաղաքավար ու֊ 

թև ան Վն աս ներշէն։
Մի ութ իւն ը, սրտի դառն ութ և ա մր կը թելադրէր մամու

լին գրել, որ այս բոլոր ներկայացումներուն համար ծախսուած
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է 5150 լիր՝ ոսկի ք իբրեւ, թատերասրահի վարձք և 950 լիր՝ ոս
կի ալ իբրեւ, թատերական տուրք, գումար' 6100 լիր. ոսկի) ք"/7 
կը նկ՛ատէ ր նետուած դրամ: Եթէ ձՀամ ագգայ ինգը ունենար իր 
սեփական թատերասրահը, այս գումարը պիտի մնար իր սնտու֊
կին մէջ,

Չկա*յ Լիբանանի կամ արտասահմանի մէջ Հայ թատրոնին 
արժէքը ըմբռնող թատերասէր բարերար մը, ո ր ուզէ ր իր անու
նը անմահա ցնե լ վայելուչ թատերասրահի մը կառուցումով, Ըս- 
փիւռքի մեծագոյն համայնքին' Պէյրութի մէջ, թիֆլիսի երբեմ- 
նի Ա* ան թ ա շո ֆ ին պէս մէկը յ— հսկա՛յ մը» • •

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼՒԿհՈՅ Կ(ԷԹՈ(ԼՒՒՈՕհՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ
Երրորդ անգամն ըլլալով Մեծի Տանն կիլիկիոյ կաթոդիկոսա 

կան Տեղապահը Տ. Խադ Արքեսլ. Աջապահեան յետաձգեց կաթողիկո
սական ընտրութիւնը, որ տեղի պիտի ունենար Հոկտ. 14—16ին: Այս 
կամայական կարգադրութիւնը թուռն դժգոհութիւն յառաջացուց ժո
ղովուրդին մօտ: Ինքզինքն այ անելի մեջ ձգած ըլլալով, Տ. Խադ Սըր- 
թազան հրաժարեցաւ տեղապահական պաշտօնեն: Այնուհետեւ, կա թո 
ղիկոսարանի Միաբանական ժ-ողովը, Հոկտ. 23ի իր արտակարգ նիս
տին մեջ, կաթողիկոսական Տեղապահ ընտրեց Լիբանահայ Թեմին Ա- 
ռաջնորդ Տ. Խորեն Եպիսկոպոս Րարոյեանը: Եւ որոշեց կաթողիկոսի 
ընտրութիւնը կատարել 14 Փետր. 1956ին, Տեառնընդառաջի օրը:

1ր1Ո>Կ ԱԼԷՄՒԱՆԻ ՆԿԱՐԱ1ԱՆԴԷ0Ը
Մարտ 1 — 15, Պեյրութի «Իկըլզ Քլըպտին մեջ տեղի ունեցաւ 

արուեստագետ-լուսանկարիչ Մանուկ Ալեմեանի լուսանկարչական ցու
ցահանդեսը, Ամերիկեան Համալսարանի հանգուցեալ տնօրենի այ
րիին* տիկին Ս. Փենրոզի հովանաւորութեամբ:

Մեր անցեալ տարուան հատորով խօսած ենք Մանուկի արուես
տին մասին, այնպես որ այստեղ, այդ ուղղութեամթ աւելցնելիք թան 
մը չունինք: Իրողութիւնը այն ե, որ Մանուկ, իր ցուցադրած 18 մե
ծադիր նոր նկարներով անգամ մը եւս եկաւ հաստատեյու իր տաղան
դը լուսանկարչական արուեստի կիրարկման մեջ: Իր սլրպտոդ աչքը 
այս անգամ ալ կեցած եր նոր նիւթերու վրայ, որոնց* արուեստի գը- 
ծով եւ ամենայն բնականութեամբ վերարտադրութիւնը դիտելը հա
ճոյք մը եղաւ նկարահանդեսի բոլոր այցելուներուն համար: Ու բո
լորը առիթը ունեցան նորեն ու նորեն իրենց գնահատանքը յայտնելու 
արու եստագետ-լուսանկարիչին:

կԱ/9,/?'Լ/,կ/?ք/Ա/’ԱՆ/’ ՏՊԱՐԱՆԸ--- Անծանօթ մնալ փափա քող
բարերար մը նուիրեց 100-000 էիբ- "սկէ՛, Անթ ի լիաս ի կաթողի
կոսարանին տպարանը արգիական մեքենաներով օժտելու համար։

11111111111111111111111!1|1!111111||||||||||||1!11111111111111!11111111 ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
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տԱՄԷ՞նՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» |||||||1111111111111111111111111!1111|11111111111111111111111111111|11111111|11|11111|1||1

ԱՇԱԿՈհ-ԹԱՅհՆ ԿԵԱՆՔԸ ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԷՋ 

ԴԵՂԱՐՈԻԵՍՏԱԿԱՆ շարժում
Անցեալ տարեշրջանի ընթացքին, է մ Ր ոէ՜թ ի ե. ւսրուար^ 

ձանն ե ր ո ւն մ Էջ տեղի ունեց ած գեղա ր ուեստական ձերւն ա ր կն ե ր էն 
կ* ա րձանագրեն ր հետեւեալները^ թուականի կարգով*—

• էքրգջուհի տիկին Աիրաբւիի Աակո բեան ի և րգահանգէս ը

1954 Գեկտ. Ճ2ին։
• հուսան)) Հայ Երաժշտասէրներու Աիութեան տարեկան 

համերգը' երգահան քՀարսևղ կանաչեան ի իյմ բավա ր ութեամ բ 
Աունուաը 26 ին ։ Այո արւթիւ^ Լիբանանի կառավա ր ութ իւն ը ^Լիա յ- 
րինե րու Ազգ ա յին Կ արգի է) պայ ի շքանշանով պա րգեւատ բ ե ց վաս
տակաւոր արուեստագէտը։ Համերգը կրկնուեցաւ Փե տ ր • Օին 
Պուբճ-Համուտի մէջ 1ւ Աայիս 8/^' Հալէպ ։

9 'իաշնակի րւես|ւթալ եգիպտահայ ա ր ուևս տագ իտու հի Օր- 
Ասթրա Աըսըրլեանի , Փետր • 2ին ։

• Արտասանութեան վարպետ ի]աչիկ Արարատեանի արտա
սանական երեկոն' Փետր» \2ին,

• Ե րգչուհ ի տիկին Հէեւի իւռ. ՀՀ ան թ ի ե ր գա հան գէս ը
ֆիէի (ՀԱզատամարտ գ Ակումբին մէջ՝ Փետր* 12 ին ? Լի բան ահա յ 
Օգն ութ եա ն Խ ա չի Հ ա յաշէն ի Ա*-ճ իւղին կա ղմ ա կե ր պու թ ե ամբ ։ 
Ե ր կ ր ո ր գ երգահանգէս մը Ա*արտ ճ&ի՚ե, Լ- 0- Խ՚՚՚ջի Պուրճ-Հա֊ 
մուտի Ա*-ճ իւղերուն ն ա իյ աձե րւն ու թ ե ամ բ ։ Ել ե բ ր ո ր գ մը Աունիս 
Եին' Այնճարի մէջ։

• ԵրգՀ_ու-Հի տիկին Աղալն ի Պետոյեանի երգահանգէս ը Ա'ա- 
յիո 20ին։ ‘Լաեւ երկրորգ երգահանգէս մը' Աունիս 1Տին։

• '{Հէմանչիստ Աուբէնի տարեկան ն ո ւա գահան գէ ս ը' Աայիս 
ձին , (էՈւէս թ Հոր) ի սրահը։ Ել ե ր կ րս ր գ նուագահանգէս մ ը Մ սր-
իս 17ին' Պու-րճ-Հ ամուտ ի ՀԼ^իեբ մանիկ՚ֆ սրահին մէջ։

• ^ամասկոսի Պետական Երաժշտանոցի ուսուցչուհի Օր* 
Աօնա Տօնապետեանի գաշնակի Ո_եսիթ1Ալ/Հ Աայիս 14ւին ։

Հ Համան ուագա յ ին ե րաժ շտահան գէ ս Անն իկ Պ է րւ1{է րեան ի 
գո րծե ր էն կազմուած յա յտագր ով և հեղինակին ղեկավա ր ու թ եամբ ? 
Աունիս ւշին։

ԴԱՍԱԽՕՍ ՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
Պէյրու-թի անցեալ տարեշրջանին^ գա ս ա իյ օ ս ո ւ թ և ան ց

կանոնաւոր շա ր ր ի մը կազմակերպման առաջնութիւնը վիճակե
ցաւ Լիբանահայ Աժ շկ ական Ա*իութեան։ Այսպէս , այս Աիութևան 
կողմ է եղան հետեւեալ 6 գաս ա խօս ութ իւննե ր ը*— 1) Տոք.թ* Խ*
Երէցև ան — «.Ս ր տի կա թ ուած կամ ե րակաիր ցումյ) — 6 'իևկտ •
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1ԱՄԱՌ0Տ ՆՈԹԵՐ ԼԻԲԱՆԱձԱՅ ԳՍՀԼՈՒԹԷՆ
Լեւոն Շտն թ ի և Աղբա լեան ի գե ղա կե ր տ գամբարա*

նէն բացումը կատարուեցաւ 5 Գեկտ. 1954/'^^ Այս աո.թիւ յար֊
գանը ի ուղերձներ ըրին Տ* Խսրէն Եպիսկ» թարոյևան, կարօ Սա֊ 
սունի և Աեգրակ Հանտա լեան (Ա ոն թ էվիտէո յէն), Դ ամբաբանը 
գործն է ծանօթ ճարտարապետ ՓասրլէԱէ ք^տպուճեանի։

• ճիպէյլի (էԹո-Հնոց ք^ոյն^ի տնօրէն ուհի Ա ա ր ի ճէյ»բըպ֊ 
ս րն ի ն^}ամեայ ծառայութեան յոբելեանը տօնուեցաւ 14 Գեկտ. 
1954/»^, Պէյրու-թէն իր մեկնումին առթ իւ։ Խօսեցան Տ* Խսրէն 
Եպիսկ՝ ք^արոյեան * *Լե ր ա պա տ ուե լի Ա » Ահա բոն ե ան և. Տոքթ՝ 
Հատիտեան ? ինջպէս նաեւ յոբելեարը1 որուն տրուեցան յիշա֊ 
տակի զանազան նուէրներ։

• իտալական Հանրապետութեան Արժանեա ց է, քան չանն հր 
տրուեցան ՝ Պէյրս*-թ ի իտալական դեսպանին ձեռքով՝ Լիբանան ի 
արտաքին նախարարութեան օտա ր ականն ե ր ու բաժն ին պետ ժ՝ան 
կոկիկեան ին {(Հուն ուա ր Հին} 1ւ ծանօթ առեւտ ր ական Թորգոմ 
(Լազա ր ո սեան ին {(Հունիս 2 ին),

• Լիր՛՛՛ն ան ի Հայոց Առաջնորդ 5- Խսրէն Եպիսկ. Բ՚սրոյ- 
հան մեկնևցաւ քեէհրան ֆնտր» 23 ին և հոն մնաց երեք շա
բաթի չափ։

• Լայր Պօղոս ՛Էրդ. Արիս վե ր ըն տ ր ուև ցաւ իբրեւ. քւս-

1954^' 2) Տոքթ • Վ' քժաշճեան — «Ատամոքս ին վէրքը)) — Փհտր. 
7 ին է 3) Տ"քթ' Ա- Պաղտասա րևան — ^Աէքի '"ռողջապահուիժ իւ- 
ն ը)) — Լէ արս։ 7 ին ։ 4) Տ՚՚քթ- 'Լարուժան Աահակևան — «կիներու 
հի ւանդութ իւննե ր)) — Ապրիլ ձին I 5) Տոքթ' Եղիկ Գոնեա լեան
— «.Բերնի առողջապահութիւնը)) — Աայիս 2ին ։ 6) Տոքթ. Լի.
Տաքէսևան — «իԼիլմաթիզմի կանխա րդե լիչ միջոցներ ըէ — Յու
նիս 6ին ։

Այլ դասախօսութիւններ Պեյրութի եւ արուարձաններուն մեջ.—
Շաւարշ ԼՒորիկեան՝ «Միացեալ Ազգերու կազմակերպութիւնը)),
— Տիկին էօժէնի Պ՚սլևան' «Լայ լեզուի ծա դումը)) և ուրիշ մ ը' 
«Հայուհին և իր ընկերային կեանքը))։ — Հրաչ Տասնապևտեան' 
«Հայ ճարտարապետութիւնը))։ — Անդրանիկ Աառուկեան' «Ամե
րիկահայ դաղու թի մասին))։ II՛ • Իշխան' «Հայ մ շակո յ թ ին ար
ժէքը))։ — կարօ Ա ասուն ի' «Շղթ ա յուած ը)) (գրական ասուլիս)։
— Գրակ ան դատավա րութ իւն — «Հին Աս տ ուածն ևր )) ո լ Աբեղան _
«Համազգա յ ին)) ի էչրէֆիէի Մ-ձիւղին կազմակերպութեամբ։ — 
Այլեւ Լիր- Օգնութեան իյաչի ձեռնարկները՝— դա ս ա խօս ութ իւն ՝ 
վիճաբանական հալա քոյ իժ՝ ելլն • :

11111111111111111111111111111!111111111111111!1111!11ւ1111||||1!1111!111 ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
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ղաքապետ ^ու րճ-Համուտ ի > Աարտ 2 ին ։
• Մարտի ընթացքին ՊԷյրութ այցելեց քՒէհրանի թեմա

կան խորհուրդին ատենապետը վրսհրամ Գ։Աւ ի թ խան եան և. տե
սակցութիւնն ե ր ունեցաւ հանրային գէմքերու հետ։

• Վ,իեննական Մխիթ արեան Վրսրժար անի նոր շէնքին 
հ իէքնա րկէ Հ>ը կատարուեցաւ. Ապրիլ Ո ին ք Պ է յ ր ութ ի Հազմիէ թա՛
ղին մէջ, Կ“>թ ողիկէ Հայոց կա թ ողիկոս-Պ ատ ր իա ր ք Տ* Գր ՒԳոԸ~ 
Պետրոս կարտինալ Աղաճա նեան ի կ ողմէ է Վ^արժարանը ընթացիկ 
տարեշրջանը կը բոլորէ նոր շէնքին մէջ։

• ((Համազգայինի) ճեմ ա ր ան ի ֆ ր ան սա կան գ ր ական ութ եան 
ուսուցչուհին տիկին քյոլանտ Աճէմեան Ֆրանսայի կրթական նա
խարարութենէն ստացաւ ՕՖիսիհ տ’ԱքաՑեւք|ւ տիտղոսը՝ ի գնահա
տութիւն իր անձն ուէ ր աշխատանքին ֆրանսական մշակո յ թ ի տա- 
րածման մարզին մէջ,

• <(Անչա))յի նե րկայա ցուց իչ և. ամ երիկեան բանակի զօ

րավար Հայկ Շ է քէ րճեան ՊԷյրութ եկաւ Ապրիլ 16ին՝ Պաղեստ ի- 
նի հայ գաղթականներուն վե րա բերեա լ գործերով։ Տխրավարը՝ 
որուն կ՚ընկերանար նաեւ տիկին & էքէ րճեան ? ապա այցելեց Գա- 
մասկոս՝ Հալէպ՝ իս թանպուլ՝ Աթէնք՝ եւլն*։

• էի բան ահա յ Օգնութեան խաչի ՊէԱտգ* (հողովը դումա ր- 
ուեցաւ ՊԷյրութ ի *քէ$_) Յուն իս \Ջին։

% Յուլիս \էն սկսեալ Պէյ բութի մէջ սկսաւ լոյս տեսնել 
((Օժ իշկի) ամսաթերթը՝ խմբագրութեա մբ Տոջթ. Վ. Ստհ ակևանի ՝ 
Տոքթ* Մ9 էպլիղաթեանի և Տոքթ* 3' Գազանճեանի։

• Ամերիկահայ գաղութ ին կողմէ ((Նայիրիի) գրական շա
բաթաթերթին նուիրուած տպարանին բացումը տեղի ունեցաւ 
Յուլիս Ջին՝ Տ* Խորէն էպիսկ* Բարոյևանի՝ Տ* Գա ր եգին *Լրգ* 
Աարգիսեանի՝ Ա* • \,ահան գն ե ր էն Ե գուար գ Աահակեանի և. Յակոբ 
քՍ ա շմ՛ան ե ան ի և. բազմա թ իւ ուր ի շն ե ր ու ն և ր կա յ ութ ե ան ։

• ((եւս յ ի բ ի ի) ի խմբագրութիւնը՝ Աեպտ* ճ՞] ին հացկերոյթ 
մը սարքեց ի պատիւ բանաստեղծ Արս էն էյրկա թՒ, Ալէյե -Ոջ 
(ՊԷյրութ)։ Այս առթիւ կարօ Աասունի և. Անդրանիկ "Աառուկևան 
խօսեցան բաժակաճառեր ՝ որոնց պատասխանեց Արս էն Արկաթ 
գեղեցիկ ճառով մը։

• Հայ կաթողիկէ կ ա թ ողիկո ս - Պ ա տ ր ի ա ր ք 3* Գրիգոր-՜ 
Պետրոս կարտինալ Աղաճանեան՝ Հոկտ* 22ին Գ ամասկոս երթա
լով՝ պաշտօնական այցելութիւն մը տուաւ Աուրիոյ Հանրապե
տութեան նորընտիր ‘էյախագահ Շ իւքր ի '^ուա թ լի ին ։ Այս վերջի
նը՝ այս առիթով՝ Ազգային Արժանեաց կարգի բարձր շքանշանը 
նուիբեց կա րտ ինա լին ։ Յաջորգ օրը՝ կիրակի՝ կա րտ ին ա լը պա
տարագեց և. քարոզեց Գամասկոսի մէջ։ Պատարագը երգուեցաւ 
Եկմա լևան քառաձայնով 1ւ ձա յնա սւիռուե ցաւ կ՛ ամասկոս ի րատիօ- 
կայան էն։
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ՏՈՔԹ. ԱՐՏԱօԻՍ ԱԲԵՂԵԱՆ
Ա իսնամեակի լք ը հասարակական գո րծուն էո ւթ եան վաստա

կը իր ուսերուն գերեզման իջաւ Տոքթ. Արտաշէս Աբեղեան, որ 
եղաւ մեր նորագոյն ժամանակներու մ տաւո րական կարկատուն 
դէպքերէն մէկը իր պատմագիտական պրպտ ումներ ով , լեզուա
գիտական գասա խօսութ իւննե-
րով, այլազան ուսումնաս Ւր ոլ֊ 
թիւններով, մ շակութա յին և 
քաղաքական գետն ի վր ա յ իր 
,ր ա ր ո զ չ ա կան գործ ուն է ու֊ 
թեամբ, կրթական ա ս պա ր էզի 
մէջ մատ ուցած բազմամեայ ծա֊ 
ո֊ա յութ եամ բ և. ընգհան րապէս 
իր գրական աշխատան քչն ե բ ով։
Ու այս բո լո ր ը' նախ կովկասի 
մէջ և ապա ա ր տա ս ահմ ան ու 
մասնաւո ր ապէս ե ր մ ան ի ա , 
ուր հա ստատուա ծ էր 1922^ Ւ 
վևր,

Ան ա կնկ ալ մը եղաւ իր յան
կարծական մահր, որ տեղի ու
նեցաւ Ա*արտ 13^^? Ա*իւնխէնի 
մէջ, Հակարւա կ տարիբին (ծ ը- 
նած Լ ր 1878^^, Աստապատ} և 
հակատակ աղբերուն տկարութեանդ
Կը շարունակէ ր գրել, յօգուածներ հասցնել թերթերուն և. գա- 
սա խօսել Ա* ի ւն խ էն ի Համալսարանի հա յագիաական ճիւղին մէջ։

Տոքթ* Ա* Աբեղեան , իր բարձրագոյն ուսում ը ստացաւ 
գերմանական համալսարաններու մէջ և. Փիլիսոփայութեան Տոյշ֊ 
թէօբի տիտղոսով աւարտեց Աարպուրկի համալսարանը։ իբրեւ 
ուս ուց իչ պաշտօնավարեց թ' իֆ լիզի իերս իսեան և. Աովհանեան 
վարժարաններուն մէջ (1905—1919) ե. 19084^ սկսեալ մինշեւ մա
հր կանոնաւս րապէս աշխատակցեցաւ բազմաթիւ թեր թե բու։ էք- 
րեսփոխան ընտ ր ուած էր Հայաստանի անգրան իկ թո րհրգարա֊ 
ն ին ։ Տարագիր' տարի մը պաշտօնավարեց Պ ո լս ո յ էսայեան աղ֊ 
ջըկանց վա րժա ր ան ին մէջ 1ւ ապա մեկնե ցաւ Պ ևր լին , ուր և հաս
տատեց իր բնակութիւնը։ Տեղւոյն համալսարանին մէջ հայա-

ՏՈՔԹ. ԱՐՏԱՇԷՍ ԱՐԵ^ԵԱՆ

աշխատունակ էր տակաւին և.
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գիտական Հիւղ մ ը հաստատել տալով՝ գա ս ա էս օսե ց հոն 19264՜^ 
մ ինչեւ 1945/ Փերմանիոյ գրաւումէն վերջ բն ակե ցաւ (<Ւ իւ թլին— 
կէն ՝ Շ թութ կարտ 1ւ ի ւէե ր ջո յ [քիւն էս էն։

Տոքթ» ԷԼ ♦ Աբեղեան հրատարակած է ա շէս ա ր հա գր ո ւթ ե ան 
դասագրքեր , Հայաստանի ընդարձակ քա ր տ է ս ր ? Ուղղագրական 
քՀառարան ՝ դերմանեւհա յևրէն ընդ արձակ ք երական ու թիւն մը^ 
ԿէօթէՒ ամ բսղՓական երկերու թարգմանութե՜ան Ա* հատորը^ 
եւլն»։ Ունէ տակաւին անտիպ գործեր։

Աա հէն վե,,ջ բազմ ա թ իւ օտարներ առիթը ունեցան վեր 
ա ռն ե լ ու հանգուցեալին բարձր արժանիքներն ու կարողութիւն- 
ներ ր։

Թաղուեցաւ Սիւնէս էն ի *Լ,ո ր տֆ ր ի տհո ֆ գե բեղմ անատա 
Մարտ \՜1 ին ։

ԳԱԼՈՒՍՏ ԿԻԻԼՊԷՆԿԾԱՆ

տ֊՜ ; ո

ԳԱԼՈՒՍՏ ԷՒԻԼՊԷՆԿԵԱՆ

Յուլիս 20ին ? Լիղպոնի մէջ 
մեռաւ մեծագոյն հայ կրեսոսը" 
Գալուստ կիւլսլէնկեան ? 86 տա- 
ր ե կան ին ։ կր նկատուէ ր ա շ֊ 
էս ա րհի ամէն էն հարուստ մար֊ 
գոցմէն մէկը։ Հէգած հարստու
թիւնը կ ը գն ահատու ի մէկ մ ի՛
լի առ. տոլար։ (1954/*^ միայն ե- 
կամուտ ունեցած է 1§ միլիոն 
տոլար։} Հքնած է կեսարիս։ և. 
ճարտարագէտէ։ մասնագիտոլ- 
թեամբ վկայ ո լած է Լոնտոնէն։ 
ՍկիէԼըները ս՛ չէս ատ ած է ^աքու^ 
նաւթ ա յ ին ընկերութեան մ ը 
մօտ ուր 1ւ բացուած է իր աչ- 
քր՝ ըմբռնելով (քԼսեւ ո սկիք) ին
արժէքը։ վերադարձին' Լոն- 
տոն ի մ է ջ կազմակերպած է

ճԹըրքիչ ՓէթԼյոլիոլմ 'ք*ըմֆընի»ն Ս՛ուսուլի նաւթահանքերուն 
շահագործման համար։ Այնուհետեւ՝ 1914//^ ,ս յս ընկերութեան 
արժե թուղթերը փո խան ցած է Ան գ լե ւ ի ր ան ե ան ^աւթի Ընկե րու֊ 
թեան՝ փոխարէնը ստանալով շահա բաժնին 100^^ § ը * Այս յա֊ 
ջողութենէն ետքը կը ճանչցուէ ր իբրեւ ((^արոն Հինգ առ Հա- 
րիւրԼՏ) և կր սկսէր դ իզե լ իր հսկայ հա ր ս տ ու թ իւն ը։ Թ ր քահպա- 
տակուէժիւնը լքելով գարձած է անգլիահպատակ 1ւ ապա ? 1941^5>,
պարսկահպատակ։ Մ Լ ջ ըն գ մ է ջ ունեցած է նաեւ ֆրանսական՝
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սուր էական , լիբան ան եան , քւրաքհան և. լ ի խ թ էն շթ ա յն ե ան ան
ցագրեր։

Փ • կիւլպէնկեան 1942^5* ապա ստանա ծ էր Փ որթուկալ՝ 
իբրեւ ւսնղլքււս^պատակ կասկածելի նկատուած էր գերմանական 
բանակին կողմ է և. հետապնդման առարկայ եղած էր Ֆրանսայի 
մէ^։ Փորթուկալի հանդէպ իր երախտագիտութեան արդիւնքն 
է' այնքան աղմուկ հանած Ւր կտակը , որուն համաձայն՝ հարըս- 
տութեան մեծ մասով կը հիմնուի փորթուկալեան թրթԱթ մ'ը * օգ
նել ու համար արուեստի՝ կրթութեան 1ւ գիտութեան վերաբեր
եալ գործեբու՝ միջազգային գետն ի վբ ա յ ։ ԹրթԱթ/րն կեդրոնը 
պիտի ըլլայ Լիզպոն մ-Ճիւղեր պիտի ունենայ ա յ լ երկիրներու
մէջ։ ք* ա ւա կան ա չա ւի հարստութիւն ձգած է նաեւ Ւր ըն տա նևկ ան 
պարագաներուն։ Հա յ ժողովուրգի ծով կարիճներուն' ոչ մէկ 
կարեւոր գումար։ Փոքր նպաստներ պիտի շարունակեն ստանալ 
Պ ո լս ո յ Ազգային Հիւանդանոցը՝ էքրուսաղէմը և ա յ լ նպաստընկալ 
հաստատութ իւննե ր ։

[միջազգային մեծ համբաւի տէր' Փ* կ իւլպէնկեան ^յա
ւերժ ա ց ու ց Ւր ան ուն ը կռթո ղական գործով մը ի նպաստ իր պատ- 
կանած ժողովուրդին՝ հակառակ որ խզուած չէ ր անկէ բոլորո
վին։ Եղ ած է Հ» ք* ♦ Ը • Ածութեան նա խագահ 1ւ անկախութեան 
շրջան ին կտպ պահած է Հայաստանի Հանրապետութեան ներկա
յացուցիչներուն հետ։ Եկծղե ցաս է ր էր։ Աահէն 4—5 ամ իս առաջ՝ 
հ իւան գ ի իր անկողնին մէջ փափաք յայտնած էր ունկնդրելու կո- 
միտասի ^ատարագր։ Փրուած է Պո ւՒս՝ որ սկաւառակներ ը ղըրկ*֊ 
ուին էիզպոն ՝ /*'"։/# որովհետեւ այգ Պատարագով սկաւառակ
չկայ՝ Փուրուչէշմ է ի կոմիտաս Երգչախումբին կողմ է Հէատկի օ- 
րը երդուած Պատարագը՝ ճՏիր^ջը Ձ՛այնը^ հաստատութեա ն կ սղ
մէ երիղագրուած և անմիջապէս օդանաւով ղրկուած է Լիղպոն։ 
Էլ Փ* կ իւլպէնկեան յուղումով ունկնդրած է մեր հոգեպա րա ր 
ու փառաւո ր Պատարագը։

Փ* կ իւլպէնկեան ՝ իր կտակով՝ 3-400-000 տոլար ձգած է 
էջմիածնի Ա ա յ ր հաճարի նորոգութեան համար՝ պա յ մ ան ո վ որ 
գումարը՝ Երեւանի կառավարութեան և Ամենայն Հայոց կաթո
ղիկոսին համաձայնութեամբ՝ գործածուի միայն այգ նպատակին։

ի կեն գան ութ եան չիեել տուաւ ան Երուսաղէմի Հայկ» Ա* ա- 
տենագարանը՝ որ կը կրէ իր անունը՝ օգնեց Պ”լս”յ Աղդ • Հի֊ 
լանգանոցին՝ նախանցեալ տարի 8000 սթեր լին նուիրեց ք(Ւ ր ի —
փո լի ի մէջ եկեղեցիի մը շինութեան համար՝ եւլն»։

Ա'արմ ինը Լիզպոնէն փոխագրուեցաւ Աիլրիխ և այրուե- 
լով՝ աճիւնները ամփոփուեցան իր կնոջ դամբարանին քովը՝
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Գ՛ՆԴԱՊԵՏ ՏԻԴՐԱՆ ԲԱՎԴԱՍԱՐԵԱՆ
Անսպասելի բօթը հասաւ Թէհրանէնդ ուր^ ուղեղային ա֊ 

րիւնախռնումի հետեւան րով յանկարծ ամահ եղա էր մեր ժողո
վուրդի անձնուէ ր զաւակներէն դն դապե տ § իգրան ք*աղդասա ր֊ 
ևանըդ անցեալ տարուան Աուլիս 20 ին,

Տ իգրան ծնած էր ^ատաի 
և. երիտասարդ, տա ր իրին ընդ
գրկած էր ղինուոր ական ա սպա֊ 
րէզր^ յաճախելով ոլսոյ Հար֊ 
պիէ ղինուո ր ական վարժարանը 
և. աւա ր տե լով անոր ընթացրը 
տեղակալի աստիճանովդ համաշ
խարհային պատերս։ զմի նախ֊ 
օ ր եա կին։ Պ ատերազմ ի պայ- 

թումէն ետր կը գտնուէբ կով֊ 
կասետն ճակատին վ[յ"՚յ^ ուր 
կը վի ր աւո ր ու ի և դա րման ուե֊ 
լէ ևտրդ ապարին ում ի շրջան 
մը բոլորելու համար կը վերա֊ 
դառնա յ ծննդավա յ ր ը Հ, ատախ ։ 
Հոն գտնուած օ ր ե բ ուն է որ 
ծայր կուտայ Ա*եծ Ոճիրին գոր֊ 
ծադրութիւնը՝ ս պան ո ւ թ իւնն ե֊ 
րով և. զանգուածային տևղահա֊ 
ն ութ իւնն ե ր ով։ կ՛ապստամբի 
վանը։ կ՛ապստամբի նաեւ &ա֊ 
տախը։ Ահա դ իր ծննդավայրի

ՏԻԳՐԱՊ ԲԱ'ԼԴա1ԱՐԵԱՆ(։955[>նկ>սւ>) բու-թեան արի և իմաս,
տուն ղե կա վա րն ե բ էն մէկր կը դառնա յ Աիդրանը։ վանին հետ կը 
փրկուի Շատախն ալ ե այնուհետեւ Աիգրան կ՛անցնի կովկասեան 
ճակատի կամ աւո րական շա ր րե ր ը ե. կը կռուի հասարակաց թ ԸՀ֊ 
նամիին դէմ ։

Այ- կէ տ էն անդին և մ ինջեւ. Հայաստանի Անկախութեան 
խորտակումը^ ամ բսղ^_ 'թ'$ տուրիդ հիդրան փարած կը մնայ իր 
զէնքին և կր մասնակցի բազմ աթ իւ ճակատս։ մ արաներուդ ի բրել 
հրամ անատա ր ղին՛՛ ւոր ական* Ո՝ ի զ առ թ իզ կը պաշտպանէ հայ
րենի հողըդ կը ժ'ււ՚,րրէ կռուող ուժերու թիկունրը ? կը կռուի Ւդ֊ 
տ ի ր ի և. կարսի ճակատներուն վրայ Լւ գլխաւորաբար ճիգե՛րովը 
8[՚ղ դու նդին դ որուն հ ր ա մ ան ա տ ա րն էր ին ր դ կը զս պէ համ ա յ. 
նավարներու ա պս տ ա մբո ւթ իւն ը ? 1920/ր^/^
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Տիգրան հեռացաւ Հայաստանէն՝ երրբ ամէն ինչ կորսուած 
էր թ ոլ ր քեւխ ո րհ ր գա յՒն դաւադրութեան հետեւանքով։ Փ՛արիզի 
Տէչ, ու,, հաստատուեցաւ այնուհետեւ ՝ շարունակեց իր հանրա
յին գո րծունէութ իւն ը խաղաղ գետն ի վբայ։ կազ մեց հա յ նախ
կին ռազմիկներու Մ ի ու թ իւն ր և հրատա րակեց (լք]»ազմ իկ1) պար
բերաթերթ ր։ Երբ պայթեցաւ ք* • աշխարհամարտը՝ Տիգրան դարձ
եալ լքեց տուն-տեղ՝ կ ին ու զաւակ և միանա լուէ գերմանական 
բանակին՝ նուիրուեցաւ Խրիմ ի և Հիւս* կովկասի Հայոց ապա
հովութեան ու փրկութեան գործին ։ Զինադադարէն ետքը հինդ 
տարի մնաց Դերմ ան իա և զբաղեցաւ ՝ ի մ իջի ա յ լո ց ՝ ^այ տա— 
րագիրնևրու գործով։ ք]ւ հոնկէ ՝ կուս ա կց ակ ան ֊հան ր ա յՒն առա- 
^ելութեամբ անցաւ թէհրան՝ 1951 ին ՝ ուր և. բնակեցաւ մինչեւ 
Ւր ան սպասե լի մահը։

*ք* առա սն ա մ ե ա յ անձնուիրութիւն մը եղաւ Տիգբա նի փ ո- 
թոբկալի ու~ մշտաշարժ կեանքը յօգուտ իր ժողովուրգին ։ ք^արի 
էր ան ՝ առաքինի՝ ուղղամիտ՝ պարտաճանաչ՝ ձեռներէց ՝ յան
դուգն ու վճռական։ Այս թանկագին յատկութ իւննե ր ով ալ ա ր- 
ժեւորեց ան իր կեանքն ու գո ր ծ ուն է ութ իւն ը ամէն տեղ 1ւ ա- 
մէն առիթով՝ իր պատկանած կուսակցութ ևան' Հ* Ա» Դաշնակ
ցութեան տակ։ Եղաւ յաճախ կուսակցական ղեկավարի
գիրքերուն վր ա յ և. քանիցս մասնակցեցաւ Դաշնակցութեան գե
րագոյն ժողովևե ր ուն ։

Մեռաւ 64—65 տա ր եկան հասակին։

ԱՍԱՏՈՒՐ ԽՏՐԵԱՆ
Ամերիկահայ դաշնակցական կազմի մտաւորական աււախ 

նորգներէն մէկը եղաւ Ասատուր էս արեան՝ երկար տարիներով։ 
վարեց պատասխանատու գործեր՝ սւնգամակցե ցաւ ՀՀ Հա յ ր են ի քՀ) ի 
ե. (.(.Աս պա ր էղ՚Յ) ի խմբագր ութ իւնն ե ր ուն ՝ եղաւ կուսակցական գոր
ծիչ '{Հա լիքի ո րն ի ո յ շրջանին մէջ ե կեգր* կոմի տ ԷՒ անգամ ու 
քարտուղար՝— մէկ խօսքութ իր գործօն մ ւս սն ակց ու թ իւն ը բե
րաւ շրջանի հանրային 1ւ կուսակցական ա շխ ա տ ան քն ե ր ո ւն ։ Ա- 
մևրիկայէն դուրս եւս ստանձնեց ան Դա շն ա կց ո ւ թ ե ան կողմկ իր 
վրայ գրուած պատասխանատու ղոր ծեր ու պա ր տական ութ իւն- 
ներ ՝ և՝ ի միջի ա յ լո ց ՝ տարի մը աշխատեցաւ Փարիզ՝ ^առաջ^ի 
խմ բագրական կազմ ին մէջ։ թարգմանած է [)ւիլեըմ Աարոյեանի 
կարգ մը գործերը։

Ասատուր Խտրեան ծնած է կեսար իոյ մօտիկ Մո մնճուսուն 
գիւղը ՝ 1893ին և իր կրթութիւնը ստացած է կեսարիոյ Ա» կա
րապետ Վ՛անքի մ իջնակարգ վարժարանին մէջ։ Ամերիկա գաղ- 

թած է 19 \&ին։ Կը բնակէր Ն Ե՛՛րբ, ուր և. փակած է իր աջ<~ 
քե ր ը Աևպտ. 2(յին ։
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(քողովը գա կան ս ի ր ուած
ու յարգուած դէ^ք մը ամե
րիկահայ գաղու թին մէջ, ո ր ուն 
դործօն ու նուիրեալ անդ ամեն- 
բէն մէկն էր յի սուն և մէկ տա
րիներէ ի վեր։ Հքնած* քսարբեր- 
դի Հիլսէյնիկ գիւղը, 1886ին, 
(քա ս պա ր քիս տ ի կեան աւարտած
է քքեզրէ ի կեդրոնական Վար

ժարան 1903ին և. տարի մ ըն 
ալ նոյն վարժարանին մէջ ու- 
սուրչ ութիւն ըն ելէ վերջ 
1904^ գաղթած է Ամերիկա։ 
Այնտեղ հետեւած է բարձրագոյն 
ուսման !ւ դարձա ծ է իր ա լա
բան ։ Ար լքնա ր Փրովիտէնս ուր 
փակած է իր Աուլիս
ճձին ? յան կա րձ ական մահով։

(քասպաբ Աստի կեան ի ա-
նունը կապուած է ամերիկահայ 

• Դաշնակցութեան ամերիկահայ 
ւցման պատմութեան հետ։ Ար ո վ- 
։ իտասա րգական օրերէն մինչեւ

տար ի բ ին յառաջացեալ շրջ^ը^ Ւր լաւագոյն տ ր ամադ ր ու թիւն֊ 
ներն ու ամբողջական կա բ ո ղո ւ թ ի ւնն ե ր ը ի սպաս գրաւ այգ 
պատմութեան կերտում ին։ Արկար տարիներով եղաւ կուսակցո ւ- 
թե ան ^['ձիչը. ե՜ղաւ Կևդր. կ ոմիտէի անգամ և ղեկավար դաշ
նակցական և իր այդ հանգամանքներով ալ ծառա յե ց ամե ր իկա- 
հայ գաղութ ին ? գաղափարական խորդը գնելով իր նուիրման եւ 
աշխատան յըն ե ր ուն մէջ։ Անսասան էր իր Հաւատքը հայ ժողո
վուրդի ապագային մասին և իր այգ հաւատ յըը կը փոխանցէր
բոլորին իր տ պաւո ր իջ խօս բով^ բեմերու վրայէն կամ անհատա
կան յա րա բե բ ութ եան ց ըն թ ա ց բ ին ։ Ար հանդարտ բնաւորու
թեամբ^ անկողէքեակալ և պաղա ր իւն գա տ ո ղո ւ թ ի ւնն ե ր ո վ , այլեւ 
իր ազնուութեամբ^ յար գանը նե ր շնչած էր բոլոր զխնվՀԸ Ջանա
ցողներուն։ Ալ այգ յարգանքը հետեւեցաւ իրեն միահամուռ, ար- 
տա յա յտ ո ւ թ ե ամբ մ ը^ մինչև գուռը իր յաւիտենական հանգըս- 
տարանին։
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ՄԱՏԹԷՈ11 Գ. ՖԷՐԱՀԵԱՆ

Ամերիկահայ գաղու թՒ ե֊ 
րիցտգոյն անգամներ էն մէկը։ 
Այլ մանաւան գ մէկը հ ա յ մշա- 
կ ո յթՒ ուխտեալ պաչսւպանն 1/^ 
բէն։ Տ արագիր հայութեան ւյււ1ս- 
ւե րո ՚Լը ւոաո ւււպող , ազգապահ
պան ման միջոցնե րուն վ ր ա յ 
գիշեր—ցերեկ մտածող և Ււ՛ ու- 
ժևրուն լաւագոյն մասը այգ 
ուղղութեամբ լարած տիպար 
Հայ մը։ ք]ւ բազմաշնորհ՝ իբրև, 
իբալաբան ? իբրև գրող ու խօ
սող իբրեւ ոգեկան անսպառ, 
ուժի մա ր գ ։ Հայրենասէր, հ>"յ 
ւսզատագ. րական գատ ին նուիր
եալ անձ, հայ ր1ս{ ք1 ո քք ի նշանա- 
կՈսթիլ.նը իւ ո ր ա սլ էս ըմբռնող 
Հա յ ? ն իւ թ ական զոհաբերու-
թեան ըն գուն ակ և խ օ ս բը գոր

ծին միացնող մարգ, — ահա', սեղմ տողերու մէջ՝ Ա'• • Հիէրահ—
եան ը։ Հեղինակ' զանազան գ ի ր բե ր ո ւ , — «'ի ր ի ս տ ոն է ա կան եւ
Հին Հեթանոսական կրօնբներու իաղգատ ա կան ը)) ? «թարմանա- 
զանբ^), «Հազար Հարիւր 'իառեակներ)) ? «Ազատ Խոհերի ? «Մաս
նակի Ա*ողոված ուղ Լթ ա րգման ութ իւն} ։ Այլև ներհուն յօգուածա- 
գիր, — աշխատակից «Ազատ ա մա ր ա» ի , «Հա յ ր են ի ի , «Ասպա-
րէզ ^)ի, եւայ լնէ իր հիմն ական մտասեւեռումը եղաւ ամերիկա
հայ նոր սերունգին փրկութիւնը' հայ վարժարաններով։ իր ճի
գերուն և զո հա բե ր ո ւ թ ե էսն ց արգիւնբն են Լոս Անճէլըս ի Աես- 
րոպեան ղոյգ վարժարանները։ իւ կը ձգտէր ստեղծել նաեւ ա- 
մերիկահայ երկրորգական վարժարան մը։

Նա խկթն յեղ ափ ոխ ական ? նախկին հնչակեան և ապա դաշ
նակցական ՝ Ա'. կ* • Ֆէրահեան ծնած է Անգարա, 1870ին/ Աաճա- 
խած է իրուսաղէմի Ա* առան գա ւո ր ա ց ՛Լար ժա ր ան ը ։ Անգարա յէ՛» 
կ1 ան ցն ի ^քրուսա^ յետոյ իզմիր, Պոլիս և ի վերջ ո յ Ամերիկ՚ս ։
Այնտեղ, 1913^5/ կ' աւարտէ Հարաւային 'իալիֆորնիոյ համալսա- 
ն ին իրաւագիտական ճ իւղը և կը սկսի ՂԲ,,"1 Ւ Լ փաստաբանու
թեամբ , հասնելով փայլուն գիր բեր ու։

Մ ահէն օր մը առաջ ն երկայ գտնուած է Ապրիլեան իղեռ-
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նի արւասնամեակի Լքգատօնին։ Այգ օրուան հոգե կան տաո.ա֊ 
պանբը յա յտնօ րէն շատ ազդած Է արղէն իսկ տկար Ւր աոող- 
ջութևան վրտյ։ քքլ. յաջորդ օ ր ը, Ապրիլ 26 ին, փակած Է ան իր

սրտի տագնապի հհտելան ։րորԼւ 
Իր ցանկութեան համաձայն ? կրօնական ու ծիսական թա

ղում չկատարուեցաւ: Աարմինը այրուեցաւ և. աճիւնները ամ-
փոփուե ցան Լոս Անճ Էլըս ի գերեզմանատունը։

ՌՈՒՍԷՆ ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ
ՊուԷնռո-ԱյրԷսի «Ար։քենիա))ն մ ա սն աւո ր նամ ակէ մ ը ի֊ 

մացած է մաԿը վաղեմի հայդուկ և. հաւատաւո ր դաշնակցական 
քեուբէն ի ս ր ա յ է լե ան ի , որ 1944/^ , Մ^ւմանիոյ համայնավարս։ — 
ցում էն վ^րՀ^ ձե ր բա կա լուե լո վ փոխագրուած էր խորհրդալին 
Միութիւն։ մ*ս։հը տեղի ունեցած է 1953^ծ, Սիպերիոյ մէջ։

Մուրէն 1 ազգանունով *թափուճեան և. հօր անունով ք>սրա֊ 
յէլեան^ կամ ծանօթ' իբրեւ (էՎան ի ցեխոտի Մուբէն?) , ծնած է 
Վան 1882ին ։ իր յեղափոխական մկրտութիւնը ստացած է Արմև- 
նական կուսակցութեան մէջ։ 'Դաշնակցութեան շարքերը կ'անց- 
նՒ, երր Վ ազգէն ի զինեալ խում բը կը մտնէ Վան։ Լայն կապեր 
ունէր ք^հրէրիի Լ^ֆ-Ա^ի վ>իլրա ցեղապետնե ր ո ւն հետ ? որոնց բա
րեկամ ութիւն ը լաւապէս կ' օգտագո բծէ յեղափոխական աշխա֊ 

տան բն եր ու համար։ կովկաս կ՚ապաստանի 1^07 ին9 մատնուած 
ԸԷԼաԼո1Լ իբրեւ գաղտնի զէնքեր գնող։ կը վերագարւնայ Վան 
1908/' «Հ իւ ր ր ի է թ?) ին և. կը զբաղի կուսակցութեան ((.17ասն աւո ր 
էյումբեր 0>ու զոր ծեր ո վ։ Ա- աշխարհամարտին^ իբրեւ դերձակ 1ւ 
իբրեւ հայթայթիչ թբք.* բանակի զգեստներուն^ կը մնայ Վան * 
փրկելով մ իաժամանակ 150 ^ա յ երիտասարդներ^ ո ր ոն բ գործօն 
աշխատանբ կը տան ին ապստամբութեան օրերուն։ Ա* էԱյԴ'^
Մուբէն կը նախապատրաստէ (յիմարի շրջանին ինբնապաշտսպա
նութիւնը։ Թ* ր բական խժդժութեանդ հետեւ ան բո վ ? ապստամբու- 
թ իւն ը կան խահասօ ր էն կը պայթի այգ շրջանին մէջ։ (էուբէն կը 
ղեկա վա րէ կ ուիւները՝ ո բ ոն բ կը գագրին' Արամ Ա ան ո ւկեա նՒ 
մ օտ թ ր յըա կան իշխանութեանց մ իջամ տութեամ բ։ կարճ ժամ ա- 
նակ ետբը) սակայն ? կը պա յթՒ Վ ա նի յաղթ ա կան ապստտմբու֊ 
թ իւն ը և. Մուբէնն ալ կը գտնուի հոն ղեկավար գիրբեբու վրայ։

Ս'եծ աղէտէն — Վանի պարպումէն — ետբ , Ռ-ուբէն կ՚անց- 
նՒ Հ այաստան հոն կը մնայ անկախութեան շրջանին 1ւ ապա , 
շատեբու հետ կը գաղթէ արտասահման և կը հաստատուի Պուբրէշ։

միբուած^ յարգուած դէմ բ էր։ Հաւատարիմ մնաց ան իր 
ուխտին ե կ՝ա շն ա կց ութ եան ? մինջեւ իր նահատակութ իւն ը Ա ի-
պերիոյ սարւնաման ի բնե բ ուն մէջ։
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ՏՈՔԹ. ՆՇԱՆ ՏԷՐ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ

Արժէքաւոր Լայ մը։ Տ բ՛
նիկ երգնկ ա ցխ Նախ ։սկ ր թ ու- 
թ իւն ը ստացած է ծնն դավա յ- 
րին մէջ։ Ապա ? չր£ան մը Պ ո լ֊ 
սոյ Պէրպէրեան Վրսրժարանը 
ուսանևլէ վերջ ? կ* աւարտէ 'Լե- 
նետիկի Ա*ուր ատ ֊ Աափա յէլեան 
Վարժարանը։ Այնուհետ և կը 
յաճաիյէ Պոլոնիայի համալսա — 
րանին և ր կր ագո րծ ական ճիւղը, 
որուն ընթացքը կը վեր ջա ցն է 
իբրև. գ իւղատն տ ևս, հՏ” քթ էօ ր 
Ե ր կ ր ա գո ր ծ ա կան կ*իտ ո ւ թ և ան ցյ> 
տիտրԼո ս ո վ ։

Պալքանեան և համա շէսա բ- 
հային պատ և ր ազ լքներ ու բերու
մով չի կրնար վերադառնալ 
հայրենիք ու կը մնայ Իտալիա։
Մ և ծ էքղեռն ին արձագանգները 
էսորապէս կը ցնցեն զինքը։ կը

նուիրուի քւսղա քական ասպա ր էգի և իտալերէն լեզուուԼ կը սկսի 
հրատարակել դլԱրմեն իա')) պարբերաթերթը։ Հմտալից յօդուած
ներով կը ձաղկէ թ ր բա կան բա ր բա ր ո ս ո ւ թ ի ւնն և ր ը և հանրային 
կարծիք կը ստեղծէ ]*տալիոյ մէջ Հայկ» կճատին չուր£։ կը ծա
նօթացնէ նաև. հայ մշակոյթի արժէքները։ Հ'սյո*յ բարեկամ ]>- 
տա լա ցին եր և մասնաւո րապէս Լուծաթթի, մեծ ապէ ս կը գնահա
տեն իր աշիյատա նքները ։

Տ"քթ* Ն* Տ» Ատևփանեան , 1919ին , իտալահայ գաղու
թին ան ունուէ մասնակցեցաւ Փարիզի ՄէԼէէ,սյին Համագումարին։ 
Մինչև այս թուականը կ՝ աշիյատա կցէ ր ան գա շն ա կցակ ան մա
մուլին և կը հետեւէբ անոր քաղաքական ուղղութեան։ Ապ ա , 
ժամանակ մը յարեցաւ՝ Պոլսոյ մէջ, 'Լերակ ա զմ ե ա լ Հնչակեան- 
ներու կաղմած Ազատական կուսակցութեան։ Վրսհան Թէքէև ան ի 
հետ ։ 1919^ աշնան գնաց Երեւան և կնքեց համաձայնութիւն մը' 
Հայաստանի կառավարութեան հետ գործակցութեան շուրջ։ քՀ՚՚՚յց, 
Նուպա ր փաշայի շուրջը խմբուած կարգ մը մարդիկ խաւիանե֊ 
ց ին այդ համաձայնութեան իրականացումը։

Հայաստանի խ ո ր հ ր գա յն ա ց ո ւմէն վևր ջը վերադարձաւ ի-
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տալիւս և. քաչուելով հանրային կեանքէն ՝ Ա°ո րինոյի մէջ հիմ. 
Ն և րյ մտՏուն!ւ պատ ր աս տ ու՜թ ծան բանու-կ գործարան մրէ Շատ 
ընկճ ուա ձ էր Հ ա յա սա ան ի հանդէպ էոզանի մէջ դո րծ ուած անի
րաւութեան պատճառով։ Էյոհուն եւ ուժեղ իմացականութեամբ 
֊օժտուած հայրենասէր մարդ էր՝ յա ր դուած ու ս ի րուած բոլորէն։

Էքնած էր 1889ին ։ Մեռաւ թորինօ՝ Մայիս 22 ի1յ *

ՍՏԵՓԱՆ ՔՈՋԱՐԵԱՆ
Փարիզի մէջ, է) ունիս 19 ին , յանկարծական մահով վաղա

հասօրէն իր աչքե ր ը փակեց' ^‘"յ ժողովուրդի առաքինի ու հայ
րենասէր ղա ւա կն ե ր էն ծանօթ ուսուցիչ և հանրային 1֊ո[է^'ի^ 
Ատ եփ ան 'իոչարետն։ ^նա ծ էր Հին Ն ա խ իջեւան՝ 1894/»^ 1ւկըր — 
թութ իւն ը ստացած' էջմի ածն ի ^էորգեւսն ՜շ^եմ արանը։ 'քսանամ
եայ տարիքին արդէն յայտն ուած էր կովկասահա յ հանրային 
կեանրին մ էջ և մտա ծ էր ուսուցչական ասպարէզը՝ պաշտօնա
վարելով Երեւանի մէջ։ Մուսական Փետրուարեան (յեղափոխու
թեան շրջ անին (1917) մտաւ ան Հ* Ա» Դաշնակցութեան շարքե
րը և այնուհետեւ , Հայաստանի անկախութեան տարիներուն՝ Ւր 
լաւագոյն մասնակցութիւնը բերաւ երկրի կրթական կեանքին 
զարգացման։ *իան ի մ ը տարի անց' կարգ մ ը վէճերու հետեւան- 
քով հեռացաւ Դ ա շն ա կ ց ո ւ թ են էն ե ան դամ ագրուեցաւ հայ էս ՜էր— 
ներու (ս ո ց ի ա լի ս տ - յ եղափ ո խ ա կանն ե ր ու} կուսակցութեան։ Հոգե
պէս^ սակայն ՝ բնաւ չխցուեցաւ Դո*շնակցութեն էն և. մինչեւ վեր- 
Տ.Բ, մինչեւ, իր մ ահը՝ մնաց անոր հաւատաւոր բարեկամը։

Փետրուարեան Ապս տ ամբո ւ թ են էն &ա^>(1921) անցաւ Պարս
կաստան։ Այնուհետեւ 1 բոլշեւիկեան ներումէն օգտուելով վերա
դարձաւ Հայաստան ՝ բա յ ց չկրցաւ երկար մնալ հոն։ Այս անդամ 
Երեւանի կառավարութիւնը աքսորեց զայն Պարսկաստան՝ ուր՝ 
կարճ ժամանակ մը մնալէ վերջ՝ անցաւ Փարիզ ե. հոն ալ հաս
տատեց իր բնակութիւնը։ (Արան սայի մէջ երբեք չխցուեցաւ հայ 
կեանքէն։ Աշխատակցեցաւ դաշնակցական մամուլին և. մասնակ
ցեցաւ գրական շարժումներուն։ իմացական իր Լուրջ պաշարով 
1ւ լաւ բնաւորութեամբ՝ փնտռուած 1ւ սի րուած անձ էր։ Այդպէս 
ալ մնաց մ ին չեւ իր անա էն/1 ալ մահը։

ՍԱՐԴԻՍ ՍՐԵՆՑ
վաղեմի դաշնակցական ՝ վաստակաւոր կրթական\ մշակ 1ւ 

հանրային դործիչ Աարգիս Արենցի մասին գրուած է Տարեգրքիս 
այս հատորով (էջ 218—220)? Մահագրութեան այս բաժն ին մէջ 
աւելցնելիք նոր բան մը չուն ինք իր յիշատակին։ Երիտասար
դութեան նկարը տեսնել %;$7րդ էջի խմբանկա ր ին մէջ։
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ՏՈՔԹ. Պ. ՄԱՆՈԻԷԼԵԱՆ
Տ"քթ- Պ- Մ-ն ուէլեանի էք ահը խո1’ սուգի մատնեց պոլ֊ 

սահայ համայնքը, որոմն աո.աիոլոր դէմքերէն մէկն էր ան և. 
րևսնամևակէ մը ի վե ր , Ոչ մխոյն իբրեւ հմուտ վիրաբոյժ, այլ 
և իբրեւ մտաւորական ոյժ և հանրային գործիչ, Աիրուած էր 

ժողովուրդի բոլոր խաւերէն 
այլեւ իր հ այ 1ւ օտար ա ր ուե ս ֊ 
աակիցներէն^ որոներ խուրւնև֊ 
րամ ներկա յ գան ո ւե ցան հան֊ 
գու ցեա լի յո պար կաւո ր ո ւթ ե ան ? 
հերայի 1] . Երրորդութիւն ե֊ 
կեղերիին մէջ,

Բնիկ Մշևցի, Տոքթ • Պ • Մա-
նուէ լեան յաճախած է նախ է]ար- 
բե րդի Ամ երիկեան 'թոլէճը և 
ապա ^ոլսոյ կեդրոնական Վ*ար֊ 
ժարանը, որուն ընթաց՚րը ա֊ 
ւարտելէն վե ր ջ ք 1913ին կը յա֊ 
ճա խէ համ ա լսարան ին բժ շկա֊ 
կան ճի*-ղը ե. կը վկայուի իբրեւ 
բժիշկ'. Եղած է Պ ո լս ո յ Պ ու լկար ա- 
կան ՀՒ լան դան ո ց ի վի րա բուժա֊ 
պետ։ ք]ւ նաեւ օգնական վիրա֊ 
բուժապետ և. ապա վի ր ա բուժա֊ 

պետ 1 ամբողջ 30 տա րՒ, II- 
Փրկջի Ազգ^յխե Հիւանդանո֊

ցին։ ք)ւնէբ մեծ հմտութիւն և տարիներով դասաւանդած է մար֊ 
դա կազմ ու թ իւն ? իմաստասիրութիւն Լւ ընկերային գիտութիւն֊ 
ներ։ Երկար տարիներով վարած է ազգային պաշտօններ իբրեւ 
ատենապետ կամ անդամ ^ււլսոյ Ազգային կեդրոնական 'էարշոլ֊ 
թ ե ան ։

Ա* եուաւ Օգոստոս 31 ին։ Տ111 րխ^Ը 60 — 61* Ազգային կեդ֊ 
րոնական Վրսրշութեան որոշումով կատարուեցաւ ազգային յու֊ 
զա ր կա լ ո ր ո ւ թ ի ւն ։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԵՐԷՑԵԱՆ
Վխթերան յեղափոխ ական 1ւ վաղեմի դաշնակցական' (Հով֊ 

հա ննէս Երէցև ան ծնած է 1884/'^*} Տ իդրանակե րտ ի մօտ ՒԿ Հա ցե֊ 
զիկ գիւզր։ Որբ հևացած ԸԼԷալուԼ 1895/' կոտորածներուն^ Աով֊ 
հանն էս ուրիշ բա խտակ ի ցնե ր ու հետ կը ղրկու ի Իզմիրի ազգա֊
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յ քէն 'էյհրսԷսհան [յրբւսնոցը^ ուր կը մնայ 8 տարի։ Այնուհետեւ 
կը վերադառնա յ Տ իդրանակե րտ և հոն 9 1904/'^*, կը կազմակերպէ
առաջին Դաշնակցական Խումբը։ Ո*֊րիչ դիւղերու մէջ կային ար֊ 
դէն Կ ոմ իտէներ ? Ան թ ակոմ իտէներ և ք/յ ումբեր ? որոնց մ իա ցու֊ 
մով, Տիգրանակերտի կուսակցական շրիանը) 1909^1*, կը 
ր ածու ի Կեդրոն ական Աոմիտէ ութ եան ։ Յովհ աննէս կարևւոր աչ֊ 
խատան յշն եր կը տանի շրջան ի յեղափոխական դա ոտ իա ր ակու֊ 
թեան և. կազմակերպութեան համար * իբրեւ կուսակցական գոր֊ 
ծ իջ կամ վարիջ պարբերաբար Տիդրանակերտ այցելած վարսեղ 
ՀՀահպազի ? Տիգրան Հքամհուրի, վեւոնդ Աելոյեանի^ Մկրտիջ 
Ա օ թն եղբա յ ր ե ան ի և. տեղաց ի ա յ լ ընկերներու դո ը ծ ակցո ւ թ եամբ ։

իբրեւ Տ ի դ ր ան ակե ր տ ի պատգամաւոր , Աովհաննէս Արէց֊ 
եան մասնակցած ԷՀ» Ա» Դաշնակցութեան Պ^լսոյ Հ) • Ընդ^ա֊ 
նուր կողովին (1911)*

Ամերիկա գաղթած է 1913 ին ե_ այնուհետեւ հոն ալ լծուած 
է կուսակցական պատ աս խան ատ ու ա շխ ատա նքնևր ու։ Հիմնադիրն 
էր Ամերիկայի Տ իդրանակե րտ ի Հայրենակցական Ա* իութեան և. 
կ՝ աշխատակցէր Ա իութեան (.(.Տիգրիսէ ամսաթերթին և. երբեմն ալ
«Հայրենիքին։

Մե ռամ Աունիըն Աիթի) ֆետր* 81-1՛,

ՏՈ-հԹ. ԳԵՂԱՄ ՍԵՐՈԲԵԱՆ

Ն/“- ԵորքՒ Սեպտ. 8/'^», յանկարծական մաՏով իր
անկողնին մէջ մեռած գտնուեցաւ ծանօթ թմիշկ Տո,ըթԳ Դեղամ 
Աերոբեան։ իր արուեստին բարոյական նշանակութիւնը ըմբըռ֊ 
նած անձնուէր ու մ իանգամայն հմուտ բժ ի շ կ էր հանգուցեալը։ 
Առաջին մեծ պատերազմ ին զինուորական բմիշկի հանգամանքով 
կը ծառայէր Աեբաստիոյ շրջանը։ իսկ Ւդթ՚իրի յունական գրաւ֊ 
ման շրջանին ալ բժշկութ իւն կ՚ընէր տեղւոյն ամերիկեան հի֊ 
ւան դա նոցին մէջ, Հետն Էր նա եւ իր կինը՝ Հ* 0» Մ իութեան 
ժրաջան գորեիջ տիկ» իէապէլ Աերոբեանը, իբրեւ թարգման։ Ա ր֊ 
կու վայրերու մէջ ալ մեծապէս օգտակար եղած է իր ազգակից֊ 
ներ ուն ։ Հայրենասիրական ոգիով տողորուած մարդ էր և կը 
սիրէր իր ժողովուրդը։

Բժշկ տգիտական յօդուածն ե ր ստորագրած է մասնաւո րա֊ 
բոյր «Հույ Բոյժ^ի մէ ջ , որուն մնայուն աշխատակիցն էր պար
բերաթե՜րթի հրատարակութեան առաջին օրէն։

Հքնած է Արսլանպէկ {ի զմիտ) և. միջնակարգ ուսում ը ստա֊ 
ցած է Պարտիզակի Աարձրագոյն վարժարանին մէջ։ իբրեւ րմ իշկ 
վկայ ուած է Պ ո լս ո յ համալսարանէն։
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1ՈՊՎ.ՐՏԻՔ
«Հողվրտիք»ի այս տարուան բաժինը կ’ուզենք սկսիլ արձանագրելով 1953ին 

պատանած երկու մաներ, գորս իմացած $էինք' տեղ տալու նամար անոնց մեր երկու 
նատորներէն մէկուն մէջ:

• ՏՈՀթ- ԿԱՐԱՊԵՏ 1Ի ԳԱՒԻԹԵԱՆ-֊ Ծնած է Կեսարիս, 
181Շին։ Պոլսսյ ԿէԱլաթա Աէրայի Լիսէն աւարտելէ վերջ ? 1905/»^* 
կը վկայոլ-Ւ նոՀե քաղաքի համալսարանի բժշկական ճ իւղէն եւ 
պաշտօնով կը ղրկուի Ա*ակեդոնիա ։ Այնտեղ կապ հաստատած ըլ
լալով մակեդոնացի յեղափոխականներու հետ ? կը փոխադրուի 
ՓրիչԼ^ինէ (Ալպանիտ}, ուր կը պաշտօնավարէ 5 տարի։ ի վեր- 
ջոյ^ 1910/»^ կը վերադառնա յ իւսկիւպ [այժմ Եուկոսլաւի, ուր 
կը մնայ մինչև իր մահը, մեծ յարգանք վայելելով տեղացի բ ը- 
նակջութեան մօտ։ ճանչցուած էր <շՏոքթ» Կարապետէ անունով 
և տեղացիներ ը չէ ին գիտ Դ, թէ ատ Ւկ ա Էր անո^ւնն է թէ մա
կանունը։ իւսկիւպի իր ք լ ին ի ք ը եղա ծ էր տեսակ մը ակումբ 
տեղւոյն 1ւ շր ջական ե ր ո ւ բոլոր Հայեր ուն համար, որոնք, 4/’” 
բակի օրերը մանաւանդ ? կը հաւաքուէին հոն, իրար տեսնելու 
նպատակով։ Լաւ անուն ունէր իբրև հմուտ բժիշկ, բարի էր եւ 
անշէջ մնացած էր իր մօտ Հայու ոԳՒն, զոր կը ներշնչէր միշտ 
պանդուխտներուն, զանոնք ուծա ցումէ հեռու պահելու համար։ 
Ա* եռալ 4 Փետրուար 1953^^^

• ԼԵՒՈՆ ՄԵԾՒԿԵԱՆ *— էքն ած է Ջմշկածագ , 1877 ին ։ Օս
մանեան Սահմանադրութենէն վերջ կը փոխադրուի Ս ե լա նՒկ 
[այժմ {Հունաստան} և հոն կը հաստատուի վերջնական կերպով։ 
Ւբր հմուտ մեքենագէտ պաշտօն կը ստանձնէ, ճֆճ՚էՀին , Սթ,Ան-~ 
տաբտ Օյլ Ընկերութեան Ա ե լ ա նՒկՒ կևդր ոնին մէջ։ Տարիներու 
ընթացքին այնքան կը գնահատուի ընկերութեան կողմէ, որ ի֊ 
ր են կը վստահուի հիմնարկութեան թեքճիլք ճիւղի տնօրէնու թէ-նր, 
զոր կը վա ր է ամենայն ձեռնհա ս ութ ե ա մբ աւ ելի քան երեք տաս- 
նամեակ։ Լ» Աեծիկեան, իբրև մէկ անդամը Սելանիկի երբեմնի 
հին ու փոքրաթիւ համայնքին, մեծապէս օգտակար եղաւ հայ 
գաղթականներուն, որոնք հազարներով խուժեցին հոն 1922^ 
Ւզմիրի աղէտէն ետքը։ Լ»բրև դո րծն ական ոգիի տէր և յոդնիլ 
չգիտցող մէկը, իր լաւագոյնը ըրաւ անոնց օգտ ին , խնւս մա տա
րա կան և այլ գետիններու վրայ։ Տաբած աշխատանքէն զատ, 
առատաձեռնութեամբ տուաւ միշտ, հանրային կարիքներուն բա^ 
ւար արման համար։ Երկ,սր տարիներով անդամակցած է Ս ե լա նի֊ 
կ ի թեմական և '['աղաքական էէ ո զո !/1։ե ր ո ւն և թաղական թո րհուր- 
դին։ Ա ի ր ուած դէմք էր հայ և օտար շր ջան ակն ե ր ո լ մէջ։ Ա՚ե- 
ոաւ Սևլանիկ' 12 IIեպտեմբեր 1953/րն։
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® ԱՐՏԱՒԱԶ^ ԱԶԼ՚ԶԵԱՆ •— Ծնած է Երեւան է մօտիկ գիւղ 
մը ? 1906^^։ Պատերազմի և. յեղափոխութեան բոլոր արհաւիրք
ները ճաշակելէ 1928ին կը հաստատուի Երեւան՝ իր փոքր
եղբօր Վրսղինակի հետ։ Ս*եծ եղբայրը Աակոբ արտասահման փա

խած ԸՀԼաԼՈէԼ՛) կ* ենթարկուի յաճախակի հալածանքի խորհրդային 
իշխանութեանց կողմէ։ յյրեւա նի մէջ կ1 ամբողջացնէ իր ուսումը 

ե. 1934^^յ ^1^°ՐԸ հետ կ9 ան ցն ի Հիւս» կռվկաս։ Ե րկր ո ր գ աշ
խարհամարտին զինուոր' կարմիր բանակին մէջ։ Էլւգեբի' 1942/^, 
Գերմանացիներու ձերւքը, էքրիմի մէջ։ Մեծ եղբօրը միջոցով կը 
փրկուի գերութենէ և. փոքրն ալ Հիւս» կ ո վկաս էն կը բերուի 
իրենց մօտ։ Զինադադարէն վերջ Արտօն — այդպէս կը կոջուէր
ան _ և. Վաղին ակը կը փոխադրուին Արեւմտեան Գերմանիոյ
Հայտէլպէրկ քաղաքը ? ուր և կը մնան մինջև իրենց Մ - Նահանգ- 
ներ փոխադրութիւնը^ 1949ին ։ կը բն ա կէր Տ ի թ ր ո յ ի թ և հազիւ 
մ ո ո. ոած իր տ ա ուա ա ան ոն ե ր ր , սրտի տագնապով րսնկա րծամահ 
կ՚ըլլայ հոն 11 1954^,

• ԶՕՐ. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ.— Ծնած' 1899ին։ Յանկարծամահ' 
Երեւանի մէջ, 1954^ Նոյեմբերին ։ Աաացած էր բազմաթիւ խոր- 
հըբդային շքանշաններ ց ո յ ց տուած քա ջա դո ր ծ ո ւ թ ե ան ց համար։

• ՀԱՅԿ ԳԱԶԱ՚ԵՃԵԱՆ՛— Ծնած էր Գոն իա, ուր կը մնար 
1915֊ 18ի Մեծ Եղեռնի օրեր ուն։ Ուշագրաւ ծ ա ուա յ ո ւթ ի ւնն ե ր 
մատուցած է հոն ապաստանած Հայ փախստականներու ն^ անձ
նական վտանգներու գնով։ Նոյե ծարւայութ իւննե ր ը մատոյց 
նաև. քէմալական շարժման օրերուն։ Հաւատաւո ր ? հայրենասէր 
և անձնուէր Հայու տիպար։ Եգիպտոսի մէջ ալ^ ուր հաստատ
ուած էր 192344' ի՚Լեր, գործն ապէս մասնակցեցաւ հանրային 
կեանքին։ Գ՚ոշնակցական' 19124*1 ի Հեր։ Յանկարծամահ' 5 Գեկտ. 
1954/'*', Գահ ի րէ։

• ԱՐՏԱՇԷՍ ԻՍ ՐԱՅԵԼԵԱՆ-— Ծնած էր Թաւր իղ 1892ին, 
Մ իջնակարգ կրթութիւնը առած է Վան ի ամերիկեան վարժա- 
ր ան ը ։ Մ . Նահանգները գաղթած է 1919^*' ե աւարտած է Գալի֊ 
ֆո րն իոյ համալսարանը։ Երկար տարիներով պա շտ օն ա վա ր ած է 
իբրէւ ուսուցիչ ամե ր իկեան վարժարաններու մէջ։ Գործօն ու 
ղեկավար դաշնակցական ։ կարճ ժամանակ մը եղած «.Ասպարէզէ ի 
խմբագիր։ Ոմնի գրական էջեր թևրթերու մէջ։ Կը բնակէր 0 ք֊ 
լէնտ ։ Յանկարծամահ' 5 Գեկտ. 1954/'**'

© ՄԻՍԱ՚Բ ԹԷՀԼԻՐԵԱՆ' — Ծնած էր Գէմախի Գագառիճ 
գիւղը 18 Գեկտ. 1878/'*" Մեծ եղբայրն էր հերոս Աողոմոն Թէհ- 
լիրևանի և իր կարգին հերոս մը։ 18984** ի ‘Լեր հաստատուած 
էր Պելկրատ։ 1915^*» կամաւոր' Անդրանիկի գունդին մէջ, Սո
ղոմոնին հետ և 191&ին մասնակից' բոլոր կռիւներուն Երզնկայի
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շրջանքւն ^էջ^ Մուրատի ղեկավարութեան տակ։ Զինադադարէն 
ետբ չո ր ս տարի մեաց Տրապիզոնդ ուրկէ ն ո ր էն վերադարձաւ 
Ե ո ւկո ս լա ւ ի ա և հաստատուեցաւ ն ա իյ Ավիլայնա և ապա Պ ել- 
կրատ^ ուր կը բնակէր մինչև իր մահը' 16 Կ"եկտ* 1954/’^**

• ՅՈ4.ՀԱՆՆԷՍ ՄԱՄԱՍԵԱՆ՝— Ծնած' Արաբկիլ. 1811 ին.
Մ . Նահանգները հաստատուած էր շու-րջ 50 տարիէ ի վեր եւ 
Նիւ- Ե որբի ^էջ Կր Ղ^,սԳ^I1 Գ/յ“՚լէա^առոլթեամբ ։ Ամէնուն ծա
նօթ (ՏլԱ* ամա ս՚ֆն էր անդ ՕլՄ ա ս ի ս անունով իր դ ր ա իյ ան ո ւ թ ով։ 
Հ ա յ ր են ա ս է ր ու հին դաշնակցական ՝ այդպէս ալ մնաց մ ին չև իր 
մահը \քիւ Ե'*րբի Յունուար Զին։

• -ԲԷՓԹԸՆ ՀԱՅԿ ՊՈՆԱՓԱՐԹԵԱՆ • - Բնիկ Մա լա թիացիր 
նաիյկին դաշն ակ ցական և կամաւո ր' 1915֊ 18^^, Անդրանիկի 
գունդին մէջ^ ուր յաջողա ծ էՐ ապաստանիլ թրբական բանուկի 
շար բերէն։ Մեռաւ' Լո ս Անճէլըսդ Յունուար ճ^ին,

• ՏԻԿԻՆ ԱՐՈՒՍԵԱԿ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ-- Ծնեալ' Տէր Ար֊
սէսեան։ Կռղակիցը' վաստակաւո ր ուս ոլց իչ Պետրոս կարապետ֊ 
հան ի և անոր արժանաւոր գործակիցը։ Արկար ատեն վարած է 
Սկի ւտարի Կարապետեան Վրսրժա բանին տեսչութիւնը։ Մեռաւ 
Փարիզ' յետ երկարատև, հիւանդութեանդ 3 ուն ուա ր ճճին։

• ՄԱՐԳՕ ԿՈՍՏԱՆԵԱՆ-֊ Վ աստակաւոր դերասանուհիդ 
բն իկ Հհս բա թալաց ի (Անդրկովկասի ծնած է 1887 ին ։ Առաջին 
անդամ բեմ ելած է 1908 ին ։ Այնուհետև մա սն ակց ած է յա Պո ր — 
դաբար Աիրանոյշի ? Աբելեանի և Արմենեանի Լսումբե բունդ այլև 
ամուսնոյն' դերասան Կոստանեանի հետ շրջած է Աւիիլյլբի բազ — 
մաթիլ գաղութները։ իր դերերը եղած են Տ է զտ է մ ոն ա (0 թ է լ լօի 
Օֆելիա (Համլէ թի Տրիլբի (ծ* ր ի լբ ի) , ՄքԱ րդա ր իտ (Պատուի հա
մարիդ ևւայլն։ Մեռաւ' Ապատ ան դ Յունուար 22ին ։

• ԿԱՐՕ ԶԱ^ԳԱՐԵԱՆ-- Պո լսեցի դ ծնած 188ձին։ Աղած 
է Հայաստանդ Մ * Ն՚ոհանգներ ? Աո լման ի ա դ Լի բան ան և Աուրի,Ադ 
ամբողջ յ ի սն ամ ե ա կ մը ծ առայելով հայ ժողովու րգին, Գ ա շն ա կ — 
ցութեան դր°շԼ՚ե տակ։ Աումանիոյ համա յն ավա բ ա ցումէն ՛Լերջ 
ամբողջ վեց տաբի ապրե ցաւ Պուբրէշ և այլուր։ իրական ոդի
սական մը եղաւ իր փա քսուս տ ը Աումանիա յէն — 'Բոնս թան ցայ ի 
ճամ բով — ուր կը փնտռուէր տա ր ինե ր է ի վեր։ Յաջողն ցաւ' իր 
հն ա ր ւս մտ ո ւ թ ե ան շնորհիւ։ Պ ո լս ո յ ՛էրու յով անցաւ Պէյրութդ ուր
կէ դ բանի մը տարի ՛Լերջը գնաց Հալէպդ ճեմարանին մէջ հըս- 
կիչի պաշտօնով։ Մեռաւ տառապալից հիւանդութենէ մը ՛Լերջդ 
Յունուար ^8 ին։

• ՀԱՅՐ ԳԱՐԵԳԻՆ ՀՐԳ- ԳԱՐԱՆՖԻԼԵԱՆ • ֊ Պո լսեցի դ ա- 
ւազան ի անունով' Արմենակդ ծնած 24 Նո յեմբե ր 1877 ին ։ Անդամ 
վէիեննայի ՄԼսիթարեան Միաբանութեան 1900^5/ ի վեր։ Հմուտ
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էր 8 հին ու նոր լևզուներու։ իբրև. ուսուցիջ եղած է Այտ ըն * 
իզմիր և Պ'*լի ս' Ախիթարեան վարժարաններ »«- մէջ ։ 1ք՝սւսււււան» 
դած է նաև *Լիենն ա յ ի Աիյիթարեան կղերանոցը։ փահ ի րէ կը 
ղրկուի 1937 ին ? իբրև- վ անատան մեծաւոր և վարժարանի ուսու- 
ցիջ։ Ել Հոն կը մնայ մինջև իր մահը^ Փևտր* 13* Ոմնի գրական- 
բանասիրական աչիս ատա ս ի ր ո ւ թ իւնն հ ր ։ $Հերմ հայրենասէր էր և 
ամբողջ կեանքի ընթացքին իր նշան արանը եղաւ ((միշտ հայու- 
թև ան հետ ? միշտ հայութեան համարի)։

• ՑԱԿՈԲ ԱՊԱՃԵԱՆ*— Պէյրութ ի էշրէֆ իէ թաղամաս ի 
Ա» (քակոր եկեղեցւոյն բարերարը։ Էքնած էր կեսար իա 1889^^* և 
երիտասարդ, տարիքին մտած է արւեւտ րական ասպարէզ։ ՏԱւրա— 
գր ո ւե լութ Համա յ ի մէջ կը հիմնէ հ իւս ուած եղէն ի արհեստանոց 
մը^ ի ս կ զինադադարէն վե ր ջ կ՚երթայ Ատանա^ ուրկէ եւս 
հեռան ա յ 1921 ին և Պէյբութ կը հաստատուի վերջնակա ն կեր- 
պով։ (Հատ ջան ցած արդէն փայլուն ^իրր մը կը գրաւէ Լիբա
նանի առևւտ րական հրապարակին վրայ։ Անդամակցած է ազգա- 
յՒն ժողուիչերու և մարմիններ ու։ Էքղած է յարգելի դէմք մը 
հայ և օտար շրջանակներու մէջ։ Աեռաւ' Փևտր* 19ին առանց 
կարենալ տեսնելու իր բարձրացուցած եկեղեցւոյն օծումը։ կա
տարուեցաւ ազգային յուղարկաւորութիւն։ (Տես նաև Տւսրեգըր- 
քիս §52ըդ ԷՀը)'

• ՏՈՓ!** ԽԱՉԻԿ ՊՕՂՈՍԵԱՆ----Օսմանեան Սահմանա
դրութեան շրջանի հանրային գործիչներու սերունդէն։ Ան

դամակցած է Պ ո լս ո յ ազգային ժ ողո ւքիև ր ո ւն ։ Վրսրա ծ է Ս • Փըր^ 
կիջ ազգային հիւանդանոցի բժշկապետի պա շտօն ը։ Հալէպ հաս
տատուած էր 30 տարիէ ի վեր։ իր ջանքերով կառուցուած է 
տեղւոյն կիւլպէնկեան Ա ա յ ր ան ո ց ը } որուն ցկեանս նա իւ ագահն էր

(տես {(Ամէնուն Տ •” ր և դի ր քը$ , 1955, էջ 363)* Աեռաւ Աարտ^Օին։

• ԱՍԱՏՈՒՐ ՆԱՒԱՈԵԱՆ* -■ Ո*-ԱՈ^-ցիջ և բանաստեղծ յ
բն իկ ^‘ոտռս թ ո ւյ , ծնած' 1875^^** Արմաշական և դասընկեր' 
իա բկէն կ ա թ ողի կո ս ի ու ՀՀաւէն Պատ ր իա ր քի ։ Աշակե րտած է 0 ր֊ 
մանեան և փուրեան Սրբազաններուն։ Հետեւած է Աորպոնի և 
'իոլէժ տը Ֆրանսի դասընթացքներուն։ Պաշտօնավարած է իբրև 
ուս ու !]էէ Արմ աշի փպրեվանքը և իբրև տնօրէն' Ատաւիազա ր ի 
կեդր» Վրսրժարանը և փահ իր է' փա լուստեան Վրսրժարանը։ Ունի 
կարգ մը ֆրանսերէն հ ր ա տ ա ր ակո ւ թ ի ւնն ե ր , — բանաստեղծ ու- 
թ իւնն եր ? եւլն» ? և հ ա յե ր էն րէի [* >£. մը' ((Հաւատ ք և (քոյս՜)՜)։ •Լեց 
տարի առաջ կորսնցուցած էր մէկ և իր աշիյատութ իւնն և ր ը
դրի կ՚առնէր կնոջը մ իջո ցուԼ։ կը բնակէր “և ի ո ? ուր մևուաւ Ա* ա ր տ 
23,ին։

• ՍԱՐԳԻՍ ՏԷՕ՚ԼԼԷԹԵԱՆ՛— Շապին {իա րահ իսա ր ց ի «.Աար-
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գէս աղբար%ը ? որ իր ծննդավայրին յուշերը հրատարակեց 
1954^/ ԵրԼած է հին հնչրսկևան և. երիտասարդութեան շրջանին 
գործօն դեր կատարած է իր ծննդավայրին մէջ և ապա կ ո վկաս։ 
Հաստատուած էր Փէսրիզ ե. միշտ Ւր աջակցութ իւնը կը բերէր 
հանրօգուտ ձերւնարկներու ։ Ջերմապէս կր հաւատար զանազան 
հոսանքներու գործակցութեան ։ Ա*եո.աւ ութսունամեայ [Լարիւ 
26,ին։

• ՄԿՐՏԻՉ ՓԱՓԱԶԵԱՆ* — վաստակաւոր ուսուցիչ^ ծնած'

ՍՒւե՚Լրե յ 1884^4»« Պտչտօննևր վարած է Պոլիս , իբրև- ուսուցիչ 
և տնօրէն։ Հայաստան եղածէ 1920ին , կարեւոր պաշտօնով։ Այ֊ 
ն ոլհետև տնօրէն' Ե է տ իդոլլէ ի որբանոցին և ուսուցիչ' Ամերիկ- 
ե ան Ո-բլիֆի որբանոցներուն^ (Հունաստան։ Տնօրէն' (Հունաստա
նի ազգային և մասնաւոր վարժարաններուն (Փիրէտ^ Աելանիկ^ 
եւա յլնՆ ամբողջ 20 տարի։ (*• ա շիյ ա ր հ ամա ր տ ի ընթաց՛րին գաղ
թած էր Վ^իեննա ? ուրկէ ? պատերազմէն ետք անցաւ (երանսա^
Տէսին, ուր ստանձնեց^ իր տիկնոջ՝ Փեղան (Հինիկճևան _ Փա֊
փազեան ի հետ^ տեղւոյն ազգային վարժարանին տեսչութիւնը 
(1945-54)/ Հաւատաւո ր հայրենասէր վաղեմի դաշնակցական և. 
տիպար կրթական մշակ ամբողջական նուիրու մ մը եղաւ Ւր 
կեանքը, իր ժողովուրդին հանդէպ։ Ա՚եո-ալ Փարիզ, Ապրիլ 30ին ։

• ՀԱՅՐ ՅՈՀՍԷՓ <ԼՐԳ- ԶԱ՚ՐԱՐԵԱՆ- — Անդամ վիեննա֊
կան Աիյիթարեան Ա ի ա բան ո լ թ ևան , բնիկ Թոքաացի, 51 տարե֊ 
կան։ Պաշտօնավարած է վիեննա և Պուէկա րՒ ա։ Պէյրութ կր մնար 
18 տա ր ին ե ր է ի վե ր ? [քխիթարեան Վ՛արժարանի կազմակերպման 
և մատակարարման գործերով։ Վրսխճանեցաւ (քայիս 26ին ։

• ԵԳՈՒԱՐԳ ԹԷՐԶԵԱՆ*—Պո լսեցի, նկարիչ և ճարտա
րապետ' վկայեալ Վենետիկի համալսարանէն ? տա ր ի քը 65 ի Լոլր$_* 
(Հաւակն էր գ ր ա դէ տ — բան ա ս տ եղծ Թովմաս Թէ ր զեան ի։ կր բնա
կէր (Հունաստան 26 տարիներէ ի վեր։ կիպրոս գացած էր Աթէն- 
քէն 1 հ անգիստի համար և հոն "Նիկոսիոյ մէջ, կ արճատևւ հի
ւանդութենէ մը վերջ փակեց իր աչ՛ը և ր ը (Հունիս 1 ին ։ Ունէր 
ն կա րն ե բու ճոխ հաւաքածոյ մը։ Իր գործեր ը ? մանաւանդ բնա
նկարները^ գնահատուած են անխտրաբար։ Ստացած է ոսկի մէ- 
տալ 1ւ վկայական' յունական կառավարութենէն։ կիպրոսի մէջ ալ 
մեծ ընդունելութիւն գտած են իր նկարները։ Առանձնապէս 
գնահատուած է ան Տ* Աակարիոս Ար քևպիսկոպոսէն ։

• ՑՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹԱՇՃԵԱՆ* — Րնիկ (Թրֆացի և գորգի 
գործարանատէր Պէյրութի մէջ։ Տէսրիքը 1(}ի մօտ։ եղած է կազ
մակերպիչներէն մէկը Ուրֆացիներու այն խումբին, որ 1918^ 
սկիզբնե ր ը ճէպէէ Տ ր ի*-զէե անցնելով և թրքական բանակը ճեղ
քելով հասած էր Աքտպա և հոնկէ Եգիպտոս ։ Այնուհետև , 1920^>>,
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եղաւ, ան Ուրֆայի կռիւներու, վարիչներէն մէկը։ Գաղթէն վերջ 
հաստատուեցաւ նախ Լալէպ և ապա Պէյրութ։ կ’ անդամակցէր 
Ազուն իէ ի Բ ուժարանի էյն ամա կալութ եան ? բողոքական համայն
քին կողմէ ։ Աեռաւ Բունիս 17էն ։

• ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊՈՒԱՆԱԶԵԱՆ* — Բնիկ Հապին Գտրտ֊ 
հիսարցի, տարիքը 52*53, երկար տարիներէ ի վեր հաստատ֊ 
ուած էր Ալպան իո յ մայրաքաղաքը' (Տիրանա ուր կը զբաղէր 
ատամնաբուժութեամբ ։ Աէկն էր 2ւսփւս^սւս Որբերու Միութեան 
մեծ ընտան իքէն և անոր գործօն մէկ անգամը' Փւսբիզ գտնուած 
տարիներուն, 1930* 35/^* Պտնգուխտի մը կեանքը ապրեցաւ 
թ* ի բանայ ի մէջ, իր կնոջ ու զաւակներուն հետ և հակառակ Ւր 
ցանկութեան, չկրցաւ Փտբիզ վերադառնալ ք* • աշխարհամար֊ 
տ էն ետք։ Մեռաւ' Թ ի ր ան ա ? Բունիս 19 ին ։

• Տ- ԱՈՒԲԷՆ ԱՐԲԵՊ- ՄԱՆԱՍԵԱՆ-— էջմիածնի Աիա֊
բան ու թեն էն։ Վարած է բազմա թ իւ ա ռա ջն ո ր գա կան պաշտօններ , 
որոնցմէ Պ աղտատ ին ը մեծ աղմո ւկ հանեց իր չո լ ր ջը ժամանակին։ 
Հքերացած' քաշուած էր է բ ուսաղէմի Վան քը ? ուր և յան կա բ ծա֊ 
մահ եղաւ Բուլիս ճՀ}ին ։ Հքնած էր Երեւան , 1882^*

• ՃԱՆՒԵ ԶԱ^ՐՐ'— Բնիկ Պո լսե ցի և ըն թ ա ցաւա րտ Աո֊ 
պէրթ Գ ո լէճէն, Կ անուխէն հաստատուած էր Եգիպտոս ? ուր կը 
վարէր Վակոն - Լի միջազգային ընկերութեան անօրէնութիւնը։ 
կարեւոր գ ի ր ք գրաւած էր միջազգային շրջանակնևրու մէջ, 
Երկար տարիներով եղած է Աահ իրէ ի Թեմական Աողովի ատենա֊ 
պետը և նախագահը' Հ» Բ* Ը* Միութեան Եգիպաոսի կեգր* Վար֊ 
էութեան։ Մեռաւ Աահիրէ, Բուլիս 15ին, յառաջացեալ տարիքի
մէջ։

• ԲԱԿՈԲ ՄԱԼԱԲԵԱՆ»— Աոտոսթոցի, ծնած' 1883ին։ Փոքր 
տա ր իքէն սիրած էր Հայոց Եկեղե ց ին և անոր զմայլելի երաժ ըշ֊ 
տութիւնը, որոնց նուիրուած ւքեաց իր ամբողջ էութեամբ, մին֊ 
չև իր մահը։ Եթէ ժամանակին ծնողքը ընգդիմացած ^բԼէար^ 
կ^ըլլտր ան թերեւս էջմիածնի Միաբանութեան մէկ ան գամը 
{ևպ ի ս կո պո ս ան ա լո ւ համար էջմ ի ած ին . երթալու ժ աման ա Կ, Այ֊ 
վազևան Վրգ*, հաւնելով անոր գեղեցիկ ձայնին և եկեղեցական 
ծանօթութեանց^ շատ ուզած է հետը տանիլ)։ Դպրոցը աւաբտե֊ 
լէ* ետք կ1 ըն գ գ ր կ է iiin.li ւտ ր ական ասպարէզը։ Այնուհետև փա֊ 
խուստ և գաղթ։ 1924/»^ կը հաստատուի Մտրսէյլ, ուր երկ ա ր 
տարիներով կը վարէ գպրապետի պաշտօն։ Բ,ս ցառա պէ ս իր ձի֊ 
գերուն արգիւնքն է' իր բա րեկամին հ) օ ր ա ս անճ ե ան ի ծախքով 
Աաբսէյլի մէջ կառուցուած Փրատոյի գեղակերտ հայկական տա֊ 
ճարին սեփականացումը հայ համայնքին կողմէ։ Ազգ* Առաջն ո բ֊ 
գա բանին և քԱօ ր աս անճե ան ի միջև ծագած էին մեծ անհասկացո֊
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ժողովրդական դէմք էր Ս՛ար-

8ԱԿՈՌ մ՜ԱԼԱ-ք-ԵԱՆ

Ս ալւսքեան յանկարծամահ եղաւ

ղութիւննեբ^ որոնց հարթումը վիճակեցաւ' միայն (Հակոբ Ս՛ա֊ 
լա քև ան ին։ Ան էր որ յաջողե֊ 
ցաւ փարատել բարերարին 
գառն ութ իւննև ր ը և. ապահովել 
եկեղեցիին փոխանցումը Աար֊ 
սէյլի Հայ համայնքին ? նոտա֊ 
րական համապատասխան արձա֊ 
նագրութեամբ ? այն ալ բարև֊ 
րարի մահէն ութ օր առսվ մի֊ 
այն։ Հան գուցևա լը ս ի ր ուած ու

ԱէյլՒ մէ1, սրտագին բա ր եկա֊ 
մ ըն էր հայ մտաւո ր ականն ե֊ 
րուն, կ՚անդամակցէր ազգա֊ 
յ/,ն և մշ ակութ այ ին զանազան 
կազմակերպութևանց և. բոլորին 
ալ կը ծառայէ ր անձն ուի ր օ ր էն ։
Իր զաւակն է շարժանկարի ան֊ 
ուանի բեմադր իչ Աշոտ քքալավէ- 
եան (Անրի Վէրնէօյ)։ Յակոբ
Աուլիս 22ին , Ա* ա ր ս է յ լ , իր մէկ բարեկամի խանութին մէջ։

• ԿԱՐՊԻՍ ՍԱՐԵԱՆ֊— Բն իկ ԱքչէՀ ի բց ի, Պէյրութ մեծցած
և հան բային կեանքին մէջ իր նուիրումով և ո լղղամտ ու թ և ամբ 
‘սջքի զարկած երիտասարդ մը։ Պատանի տար իքէն' 'իաշնակցու- 
թեան շա ր քև ր ուն մէջ և վերջին տարիներուն' պատասխանատու 
դերով։ Սիրելին էր իր բոլոր ընկերներուն և պաշտօնակիցներուն' 
ՏԷ֊Աչ֊ՓԷ երկաթուղային ընկերութեան մէջ, ուր կ՚աշխատէր 
իբրև, հաշոլակաչ։ Անդամ էր Ա. ՆշսՐ։ Ազդ֊ Վարժարանի Հոդա- 
բարձութեան ։ Մե ռաւ ողբե րգական պարագաներ ու Յուլիս
23 ին։

• ՎԱՀՐԻՃ Ս ԱՆԱՍԱՐԵԱՆ*— Ծնած է Վան, մեծցած' յե֊ 
դափ ոխ ական ընտանիքի մէջ և 16-17 աա ր ե կան ին մա սնակցած է 
Վանի 1915^ հերոսամարտին, փոխադրական աշխատանքով։ կով֊ 
կաս գաղթելէ վերջ, 1919^ կ՛անցնի Ամերիկա, ուր կը լծուի 
հանրային և կուսակցական աշխատանքի։ կը բնակէր Ո^-ո թ րր֊ 
թաուն։ կ՚անդամակցէր տևղւո յն Դաշնակցական կոմիտէին և. 
Ե կեղև ցւո յ Հոգա բա րձութ եան ։ Աաճախ ն և րկա յա ցուցած է իր կազ֊ 
մը Հ* 3* Դ* ^ւստղ՝ մողոֆլևրու մէջ։ Յանկա րծամա հ' Յուլիս 
2ձին , արձակուրդի երթալու ճամբուն վրայ։

• ՓՐՍՖ- նՍՐԱՅՐ ԳԱԲԱՎԵԱՆ-- Ծնած' Վան 190Հին,
Հայրը' Սարութիւն, ուսուց իչ էլ՛1 Ինք եւս նուիրուևցալ ու
սուցչական ասպարէզին և 19414՜^' է ^ք) փրոֆէսէօրի տիտղո-
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սով կը դասախօսէր ա ր տաս ահման ե ան գրական ութ իւն և դրա
կան տես ութ իւն Ե ր եւ ան ի պետական — մանկավարժական հաս
տատութեան մէջ։ Աևրւաւ Երեւանդ Օգ ոստոսի սկիզբնև ր ը։

• ՄԱՑՐ ԱվԱՒՆԻ 'ԲԷՕՍԷԵԱՆ*— Պոլսոյ *ք*ալֆայեան Որ֊
բան ո ցին աւագ մա յր ապետ ը * Աւագ Ա ա ր կաւագուհ ի ի աստիճանով։ 
Ծնած է Արաբկիր։ հայրապետական սրեմ և քօղ ստացաւ Ար- 
ման և ան ^յատր վարքէն 1904^^ և մտաւ կ»ալֆայեան Որբ ան ո ց ։ 
վ^րիստինէ Աայրապևտի մահ էն վերջ ? 1919^^, անոր պաշտօնը
փոխանցուեցաւ Աղաւն ի Ա ա յ րա պետ ին որ անձն ո ւ ի ր ո ւ թ եամբ 
ու ջերմեո-անգ հաւատ րով կատա ր ե ց իր պարտական ութ իւննև ր ը 
Հայ* քյկեղև ցւոյն և Ո ր բան ո ց ին հանդէպ։ Լան ջախ աջ կրելու ի- 
րաւունր ստացաւ 1923/^ ԿՒէորգ Ե* կաթողիկոսէն իսկ 1933^^*, 
Պատրիարքին տնօ ր ին ութ եամ բ դարձաւ Աւագ Ա ա րկաւագուհ ի ։ 
վախճանեցաւ Ագոստոս % ին յետ երկարատև, հ ի լան գութև ան ? 79 
տ ա ր ե կան ին ։

• ՄԻԲԱՅԷԼ ԷՆԷԶեԱՆ'— Բնիկ էտիրնէցի և 1919£^» ի
վեր հաստատուած ՈՒԷհրան՝ ուր ունէր իր դեղարանը։ Ընթա- 
ցաւարտ' Պոլսոյ կ՝ եղագ ո րծ ական վարժարանէն և դեղագո րծ ո ւ- 
թևամբ պարապած իր ծննդավայրին մէջ և. ապա ^ուլկարվա։ 
կազմակերպեց բժշկական առաքելութիւն մը և Պուլկար իա յէն 
ճամբայ ելաւ իր գործակիցներուն հետ 1920/*^ ? Հայաստան եր
թալու համար? բայց ր աղար ական և պատե ր ա զմական տակնու
վրայութեան ց պատճառով առա քև լութ իւն ը մնաց կէս ճ ամբ ան և. 
ց բ ուեցաւ ։ վաղեմի գա շն ակցական • 10-15 տարիներուն^
սակայնդ քաշուած էր գործօն աշխատանրէ ։ Աևռաւ Ագոստոս 
10/^, Տիէ-րիխ, ուր փոխագրուած էր ի ր զաւակն և ր ուն մօտ։ Տա-
րիքը 73,

• ՅԱԲԵԹ ՊՈԼՈՅԵԱՆ՝— Հ"՚յ ազատագրական պայքարի 
մարտիկներէն մէկը^ բն իկ Երզնկացի։ Նորահաս երիտասարդի 
գո րծակցած է հօրը Ադամ աղային , անոր յեղափոխական աշխա- 
տանրներուն մէջ։ Էքղած է Արզնկացի վՀեռիին սուրհանդակը։ 
Աաճախած է է] ա բ բև ր դ ի կփրատ վՀոլէճը։ Ա* եծ Աղեո-ն ի օրերուն 
կը գտնուէ ր Ամերիկա^ ուրկէ իր լաւ գործը լքև լո վ, կ՚երթայ 
կովկաս իբրև կամաւո ր և կը կրւուի հև ր ո սա բա ր Արզնկայի ճա
կատին վրայ^ բազմաթիւ (լհհաշիւներ մաքրելովդ թշնամիին հետ։ 
1920/»^ կը փ ոխադրուի 'Ի աղա պլան րա ? Ա ա ր ո ր ? ուր կը բնակէր 
իր ընտանիրին հետ մինջև իր մահը' Ագոստոս ի վե ր ջե ր ը։

• ՏԻԿԻՆ ՆՈՒԱՐԴ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ • —• Կողակիցը' Աւետիս 
Ահար ոնեանին և քոյրը' Միքայէլ ՛Լուրանդեանին ։ Հիւանդկախ' 
վերջին 8—10 տարիներուն, կը լքեար Մ ոնմո ր ան ո ի ի Հանգստեան 
Տունը (Ֆրանսա)։ Պահապան հրեշտակը եղած է մեծանուն Ահա-
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րոնեանին^ անոր ե րկա րամեայ Աւանդութեան շրջանին։ Ա*եռաւ 
Փարիզ^ Ա ե պտ » 13ին 1օ տարեկանին։

• 5- ՍԱՐԳԻՍ ՎՐԳ- ՀԱԼԱՃԵԱՆ-֊ (քնած' Մ արա չ 1898ին։
Գահանա յ ձեռնադրուեցաւ 1924/'^.’ ՊաչտօնաւԼարած է ^ամաս» 
կոս 1 Այնճար և ու րճ-Համուտ ։ Վախճանեցալ Ա*արտ Զձին։

• ԵՐՈՒԱՆԳ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ՝—Բնիկ Ատանացր' երեսունեւութ 
տարիներու ծառա յութ եամբ բազմավաստակ ուս ուրիչ և ոգեշունչ 
դաստիարակ։ Պաշտօնավարած է [(եր իփո լի , Պէյրութ և այլուր։ 
Վերջին տարիներուն կը պաշտօնավա րէ ր Պ է յ ր ութ ի Ս՝ ^շան Աղ- 
ԳայՒն վ^րծարանր^ ուր և յանկարծամահ եղաւ Ա*այիս ֆին։

• ՍԻՍԱԿ ԳՕՃԱՕՎԼԱՆԵԱՆ •— Ոստիկանական սպայ' Լի""
բանանի գաղտն ի ո ստ իկւսն ութ ևան ր րէ ական հետապնդումեե ր ու 
բաժ ան մ ո ւն քէն ։ (Հանդուգն ուշիմ և պարտաճանաչ փնտռուած 
ո յժ մըն էր— սարսափը բոլոր չարագործներուն։ (քնած էր 
Տարսոն 1903ին և կիլիկեան աղէտէն ետք հաստատ ուած էր Պ է յ*- 
րութ։ Լք'եռալ [/եպտ- 24/^ ? ուրԼ^ԳայՒ^է ա ր իւն ա իւռն ում ի հետե
ւանքով ։

• ՎԵՐ՝ ՄԻՀՐԱՆ Թ* ԳԱԼԱՅՃԵԱՆ՝— Բնիկ էվէրէկցի եւ
րնթարաւարտ' (Հարսոնի Ամերիկեան 'Բոլէճէն^ 1905/^ կը վկա յ~ 
ու Ւ Մ • (յահանգներու Եէյլ Հ ամա լսարան ի աստուածաբանական 
Հիւղէն և Վե ր ապատուելի ձեռն ա դ ր ո ւե լո վ կը նուիրուի հոգե
ւորական ասպարէզին։ Այն ուհետև կը մնայ միշտ Ամևր իկ ա ։ ք* ր 
և իր գործակիցներու ճիգերուն արդիւնքն է (այ Աւետարանչա
կան Ընկե ր ակցութեան հիմնադրութիւնը Ամերիկա յի Վա
րիչ քարտուղարն էր Ազունիէի Ազգային Ըուժա րան ի Ամերիկա
յի (Հանձնաժողովին և փոխ — ն ախագահ ը' Աւետարանչականին։ 
Վախճանեցաւ Ամերիկա Աեպա* 18ին ։

• ԲԻՒԶԱՆԳ ԿԷՕԶԲՒՊԷՕՑԻԽԲԵԱՆ* — Երկար ժամանակէ
ի վեր կէս մը անդամալոյծ' մեռած է Գահիրէ Հոկտ • 10^5## Իր
մասին գրուած է արդէն այս հատորին մէջ (էջ 224-225)#
ւե լցնեն ք նաև հետեւեալը»— (քնած է Բւսկիւտար։ Ա» աշխարհա
մարտի զինադադա ր էն ետք եղաւ Հ* Մ՝ Ը» Մ* ի ամէնէն շատ 
սիրո լած մարզիչներէն և մարզիկներէն մէկը։ Ա»ամանակ մը 
վարեց Պոլսսյ Ազգ ա յ ին խնամատարութեան փոխ- տնօրէնի պաշ
տօնը։ Իզմիրի աղէտէն ետք փո խադր ուե ցաւ ^ահիրէ^ պահ մը 
պաշտօնավարեց իբրև ուսուցիչ ^տլուստետն Վարժարանին մէջ 
և ապա հիմնեց իր սեփական (էԱր ա րատեան 'Բոլէճտը , ք"/7 ք/ք,7/7^75
ձեռնհասօրէն ։ Բազմակողմանի հմտութեան տէր' հրատարակեց 
նաև կրօնական ամսաթերթ մը ? *Բահիրէի մէջ^ ^Հրեղէն Աիւն՜յ) 
անունով։ Գրած է կրօնական բովանդակութեամբ դիրքեր եւ 
բարոյագիտական ու կրօնական յօդուածներ ։ (Ե ր իտ ա ս ա ր դո ւ- 
թե ան նկարը տեսնել 237 ր դ էջի խմբանկա ր ին մէ$_)>
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ԱՆ1ԵՏԱՑՍ.Ծ ՕՏԱՐ ԴԷՄՔԵՐ

ԱԼՊԷՐԹ ԱՅՆՇԹԱՅՆ

Պ՝խտութեան Հսկան ,— մ եծագո յնն ու ամէնէն հանճարեղը' 
նո րագո յն ժաման ակն ե ր ո ւն ։ Ամբողջական ^‘խտունը^ որ յեղա-

բազմաթիւ, գիտա կան հին տե սութիւննհր և. վարկածներ, 
ափ ի բերան ձգե լուԼ ամ բողջ գիտական ա շխսա բ հ ը։ Ո*- նետեց հի
մերը բոլո ր ո վին ն որ յ ա րգիական տեսութեանց, ո ր ոն ր գո րծնա- 
պէս ալ սկսան կի բա րկու ի լ։

Այնշթայն եղաւ Ա ա ր ա բե ր ա կան ու թ ե ան ^*այրը, նաիյ (քԼսահ- 
մանափակ^ , յետոյ <Հ ըն գհան րա ցած J) տ ե ս ու թ իւնն ե ր ով։ թ* ո ւա գի
տական հաշիւներու լաբիւրինթոսին մէջէն երեւան կը բերէր ան 
գիտական բա ցա րձակ ճ շմա րտութ իւնն ե բ ։ թակալին 26 տա ր եկան 

էր , երբ, 50 տարի առաջ, 1905^^, JrLUJ3UIL Աա րա բե ր ական ու- 
թ եա ն Ւր տեսութ իւն ը։ Աեղափո խս ա շունչ ըմբռն ում ով մ ը չորրորդ 
չափ մըն ալ կ' աւելցնէ ր ան երկայնութեան, լայնութեան և խորու
թեան երեր չափեր ուն վրայ, զորս մինչ այղ մարգիկ կը գոր
ծածէին նիւթը շափելու համար։ Այդ ն որ չափն էր ժամանակը, 
ո ր իրեն համար, այլեւս բացարձակ բան մը չէր ե անոր անցրը 
նոյնը չէր անփոփոխս կերպով։ Եր այս գիւտով վիճելի հռչակեց 
ան նաեւ ‘քյեւտոնի հաստատած ծանրութեան օրէնքը^ ոF
ռաւե լ եւս զաբմանրի մատնեց աշիյա րհ ի գիտունները։ Են ր 
սէր, թէ գիտուններէն վեg հոգի միայն կրցած են հասկնալ իր 
հա շիւն ե ր ուն ճշգութ իւն ը։

(ք-ամանակի յա ր ա բե ր ական ութ եան մ աս ին իր խորթին հա- 
շիւն ե րը ժողովրգական խսաւերուն հասկնայի գարձնելու համար, 
կը գիմէր երբեմն սրամիտ ու հաճելի բացատրութեանց։ ըս է բ , 
օրինակի համար*— ((Եթէ գուր երկու ժամ գլուխս գ լխս ի անցը

նէր գեղան ի կնոջ մ ը հետ, ձեզի ա յն պէ ս կը թու /-, թէ մէկ 
վայրկեան միայն վայելած էր ա յգ հաճոյրը։ fiuujg, եթէ ձեզ 
նստեց նեն վ առած կրակաբա նի մը վրայ մէկ վ ա յ բ կեան միա յն , 
ձեզի այնպէս պիտի թուի, որ այգ տան ջան րը կը կրէր երկու 
ժամէ ի վեր։')՝) Ուրեմն, ժամանակը, այս պարագաներուն , յա
րաբերական է* ♦ •

Եր երկրորգ մեծագոյն գիւտն էր առաջինին հետ միաժա- 
մանակ հաստատած (( ըն գհան ր ա ցած յա ր ա բե ր ական ութ իւն ը)) , իր 
ըմբռնած ձեւով, որովհետեւ իրմէ առաջ, 1900^^, գևրմանա ցէ 
գիտուն Մարս Փ լան ր հաստատած էր ար գէն quantcS֊^^/' ՈԼ՜ աե-
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սութիւնէ Այնչթայն աւելի կը խորացնէր Փ չտն ք ի գիւտը* 
որ հետագա յ ին հիմը կազմեց հ իլլէ ական բնագիտութեան։

ԱՀ?*2 թա յն հայրն է նաեւ նիւթի ներքին քայքայումով ոյժ 
ստանալու տեսութեան ? որ հիմը դրաւ հիւլեական բնագիտու
թեան և ստեղծեց հիլլէ ական , ապա և Հր ածնա յ ին » • • րւում բերը։ 
Աչխա ր հահռչտկ գիտունը կը յուսար, որ իր այս գիւտով մարդ
կութիւնը պիտի դիմէր իր ըն գհանուր բարօրութեանդ բայց 
ծանրօրէն 4իասթւաիուեցալ , երբ մարդիկ ^իլէէի ահա րկու ուժը

ԱԼՊԷՐԹ ԱՅՆՇԹԱՅՆ ԵՒ ԻՐ ՏԵՍՈՒԹԵԱՆ ԹՈՒԱԳՒՏԱԿԱՆ ՏԱՐԱԶԸ 

E (Energie) կը ներկայացնէ Ո»*ժը: M (Masse) ԶաՆզ_ու.աձը կամ*՜ Նխ>Թր: C
(Coulomb — ելեկտրական լոյսի տարտլոսԹեան խոր^րւլանիշ) Լոյսի արազ.ու>. 
Թիւ,նր: Ո>*րե9ն, Ո>>ժ|ւ քանակուԹիսնր հաւասար է ԶաՆզ֊ո։«տծի կամ* Նի։*Ս"ի ծան. 
րու,Թեւսն, ւքիացած' Լոյսի արազ.ու,Թեան քաո_ակու»սիին (երկվայրկեանր 300.000 
«քիլուքէԹր): Այս ս|ատմսւկւսն տարազը fj|uf ունենալուլ գփտուններր կրցան Նի»*« 
Թր — Հիւլէն — վերածեր Ու>ժխ

օգտագո րծ ե g ին ամէն բա նէ runiiiV ււում բերու համար։ Տա ր էնե֊ 
րով տառապէ ցաւ և տևւապէս պայքարէ ցաւ ան այդ. ուժ ի ռազ֊

(*) Փլանփփ ք)աժւսձայն, այրող Çiuuniiuinnhii ժարժիններէ արձակուող նտււա. 
ղսւյԹուժր, որ, ժինջ այդ. տիրող կարծիքով., շարունակական կր Թուէր ըլլալ, 
կր կատարուի րնդկատոււքներուԼ, անջատ քանակոհԹիւններուԼ, այն Է quantajit.- 
րուի: ԱյնշԹւսյն, 1905ին էյասւոատեց, 0՜Է լուսեկտրակսւնուՍ-իւնր բացատրելու կա. 
ժար պէտք Է րնդոլնիլ, որ ոջ ժիայն •Տաո-ադայԹ-ուժր, այլեւ լոյսի տարածուժր 
կր կատարուի անջատ քանակուՍ՜իւններուլ, այն Է quanta-ներով:
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լք ական գործածութեան դէմ, առանց գրական արգիւնյչի։

Այնշթայն ծնած է Մերմանիոյ Ո*-լմ քարԼա^Ը^ 14 (քարտ 
1879^^/ Լըհայ էր * ագում ով։ Հազիւ քսանաւքեայ' յայտնուած 
էր ար գէն գիտական հանճարը իր մէջ։ Ւր գիւտերու հրապարա
կումէն ն՜տվ>, մ ինշեւ. 1932, պաշտօնավարած է Յիէ-րիխի, Փրա֊ 
կա յ/1, Լէյ տէն ի և. Պերլինի համա լսա րաննե ր ու ն մէջ, «Պ ատուա- 
կա լ Տ ո վ»թ էօ ր՜)՜) ի տիտղոսներ ստացած է Ա^ըսֆորտի^ վՀէմպր իճ ի , 
Լոնտոնի և էքանջէսթրի համալսարաններէն։ Ստացած է նաեւ 
բնագիտութեան \/ոպէլեան Ս*րցանակը 1921 ին ։ Մ • \,ա հան գն ե ր ո ւ 
Փրինսթըն Հ ամա լսարանէն հրաւիրուած ը լ լա լո վ , հեռացած է 
Պերլինէն 1932ին և. 1940/'^ գարձած է ամ երիկեան էբաղաէըացի։ 
Հ իթ լէր շղթայազերծեց կատաղի հալածանք։ մը անոր գէմ։ Մին- 
ջեւ անգամ 20*000 մ արք։ խ ո ս տ ա ցաւ Այնշթայն ի» • • գլուիյը բե
րողին» •• ( _Չէի գիտեր որ գլուխս այսքան սուղ կ'արժէ, ըսած
էր Այնչթ^յն այգ առթիւ։) կը սիրէր իր ցեղը 1ւ սիոնական էր 
համոզումով։ կապ պահած է իքայիմ Վրսյցմ ան ի հետ Ս[>ուԱա — 
ղէմի մէջ հ րէական համալսարան մ ը հիմնելու ա րւա ջա գ ր ու թ ե ա մբ։

Ամուսնացա ծ էր 1901^, բնագիտութեան սերպ ուս ան ո- 
ղուհիի մ խ Ա*իլեւա Մ,սրէրի հետ ? Տիւրիխի մէջ և ունեցած էր 
եր կ ու մ ա զաւա կն ե ր ։

Մեռաւ Փ ր ին ս թ ըն ի հ ի լան գան ո ց ը (Նիու ճըրզխխ Ա^ՐՒլ 
18^, կա րճատեւ լան գու թեն է մ ը վերջ {մաղձապա րկՒ բորբո
քում և ջղային գրութեան խանգարում)։ Մարմինը հրկիզուե
ցաւ և. թաղումը կատարուեցաւ առանց որեւէ ծէսի։ Բահուեցան 
միայն իր ուղեղը և այլ գործարանները։ Արգէն^ քանի մը տա- 
րՒ առաջ^ մարմ ինը կտակած էր գիտական հաստատութեան մը։ 
կը ւիափաբէր որ մահէն ետքյլն ալ (է բան ի մը ծառայած ը լ լա յ^) ։ 
Ուղեղը մասն աւո բ ա բա ր ի պահ պիտի գրուի թանգարան ի մը մէջ։

ՀԱՅՐ ԱՆԹՈՒՅՆ ՓՈՒԱՏԸՊԱՐ---- Փ„խ-տնօրէն Պէյրութի
ֆրանսական Ս էն 3-ոզէֆ հ ամ ա լս ա ր ան ին (քեզուիթ Միաբանու
թենէն։ Հայր Ա» ֆուատ ըպա բ 1918—20 թուականներուն կը գ ըտ- 

նուէր Հայաստան ? իբրեւ նե ր կա յա ցուց իշը ֆրանսական կառա
վարութեան։ Աղած է Հայաստա նի ազատ կառավար ութ ե ան խոր- 
հ ըր գական ։ Ոմնի հր ատա ր ակո ւ թ իւնն ե ր Հայկ»Մատի մասին։ 
հնագէ տ էր 1ւ պեղումներ կատարած էր Լիբանանի մէջ (Աուր և. 
Ա ա յտա ), Ծնած էր Լի„ն) Ճ818ին, Վ ա խճ ան ե ց ա ւ Պ է յ ր ոլթ , Յոլէն- 
Ուա ր Ճ1 ին ։ Մագաղին վր ա յ ծաղկեպսակ մը գրուած էր «Հ ա յ 
բարեկամներու կողմ է)) ։ Ւ յտրգանս հան գուցեա լին ? յուղա րկա- 
ւորութեան ներկայ գտնուեցան ՄրՕ) Մովսէս Տէր Մա լուստեան , 
կ • Ա ասուն ի 1 Վ« Փտւիազեան , ևւլն»։
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ՍԱՐ ԱԼԵՔՍԱՆՏՐ ՖԼԵՄԻՆԿ

ՖԼԵՄԻՆԿ
է։ւփՆ պ ո ւ,|ւ կ ի Հս։ մ*ա լս սւ ր սւն |ւ 

փրոֆէսէօրի տարազով

Հրաշագործ Փենիսիլին ի հայրը' (/ ըր Ալե քս ան տ ր Ֆլեմինկ 
կը նկսւտուի այլեւս բժշկագիտական պատմութեան մեծագո յն 
'[էմբերէն մէկը 1ւ մարգկութհան մեծ բարերար մը։ Արգի բը- 
ժըշկութեան գա ր ման ա կան եղանակը — այլատեսակ մանրէները 
փճ ա ցնևլ ո Լ գետն ին վրայ — հիմ
նապէս փսխուեցաւ Փեն իս ի լի֊ 
նի գի ւտով ։

Ֆլեմինկ կը պա շտօնավա ր է ր 
էոնտոնի համալսարանին կ ի ց 
Սէյնթ Մերի հի ւան գան ո ցի 
տ ա ր ր ա լո ւծ ա ր ան ը և. պրպտ ում֊ 
ներ կը կատարէր ողկուզաձեւ 
մ ան րէներու (սթաՖիլոքոք) վա֊ 
րակիչ ւսզգեցութեան մասին։

0ր մը — գիպուածին ^րաշքլը —
ՍթաՖիլոքոքներով բազմացած ա֊ 
պակիին վրայ նշմարեց, որ գո֊ 
յա ցած է կանանչ բորբոս մը։
Հետ ա 'ը ր էըր ուև ցաւ 1ւ փոխանակ 
ա յգ պ ա տճ ա րւ ո վ փճացնելու ա֊ 
պակին , պահեց զայն գիտելու 
համար թէ բորբոսը ինչ ազգե֊ 
ցութիւն պիտի գործէ մանրէ֊ 
ներոլն վրայ։ Էքւ ? Ո ՚Լ զար֊ 
մ ան վ) 1 հաստատ Կ, թէ մ ան — 
րէները հետզհետէ կը պա կսէին,
շփման գալով բորբոսին հետ։ Էւլ1*եքա՜»<Փ Սկզբունքովն գտնուած 
էր Տ անրէասպան ուժեղ նիւթ մ ը, որ հետագայի Փենիսիլինը 

պիտի ըլլար։
Ֆլեմինկ, սակայն, նիւթական միջոցներ չունէր կատարե

լագործելու համար իր գիւտը։ դժուար էր և. մեծ ծախսեր կը 
պահանջէր բորբոսը մաքուր վիճակի մէջ չէ զո քւս ցն ե լո լ աշխա

տանքը, որպէսզի կարելի րէէար գործածել զայն մարգկային 
մարմնոյն համար։ ^անաւանդ. որ այդ շր^անին ն. այնուհետեւ 
հրաշքներ կը գործէին մանրէասպան ԱՈԼլՖսւծ&^£ ք ՏաԱնեակ տա
րիներ անցան, մինչեւ որ Ֆլեմինկ կրցաւ գտնել երկու գործա
կից գիտուններ' Ս րր Հօու ըր տ Ֆլորին և. Տո քթ. էրնրսթ Ջէյնը, 
որոնց հետ մ իաս ին վևրսկսաւ. պ բ պտուէքնե ր ը հրաչագո րծ բորբոս 
սին չուրջ։ Երկու, տարի վերջն էր որ կրցան անոնք պատրաս֊
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տել բաւական մա քուր բաղադրութիւն մ ը: Այս բաղադր ութեամբ , 
1940^ բմչկ ուհցաւ առաջին հիււսնդը։ Էք լ ատուէ ալ բա ցուե ցաւ 
Փենիսիլինով և. անոր նմանակներով վարակիչ հ իլան դո ւ թ իւնն հ ր 
բուժելու դարաշրջանը։

իւտ ը իւրա ցուե ցաւ էք' • իահ ան գն հ ր ու կո ղմ է և. Բ. աշ
խարհամարտի ընթացքին բազմահազար վիրաւոր զինուորներ 
փրկուեցան մ ահէն ։ Փենիսիլինի սկզբունքով կը պատրաստուին 
այսօր ուրիշ դեղեր ալ,ինչպէս Ա թ ր ե փ թ ոմի ս ին ը , Թ իֆ ոմիսինը ? 
Թէրրամիսինը, ևւլն», բոլորն ալ ժամանակակից բժշկութեան
ր տ շք- դե ղե ր ը ։

{իլեմինկ 1945/*^ ստացաւ բժշկութեան և. բնախօսութեան 
*Լյոպելեան Ա* ր ցան ակը , որմէ հաւասար բաժին ստացան նաեւ էիլո- 
րի և Զէյն։ Անոնք ոչ մէկ շահ ապահովեցին իրենց գիւտէն, 
այլ նուիրեցին զայն մարդկութեան , ձրիաբար։

Անղլի ա պատուե ց էիլեմինկը, (ՀԼԱ ըր՚Զ տիտղոսը շնորհելով 
անոր, 1944^^ ։ 11**կ աշխարհի ամէն կողմ էն ստացած պատուա
նշաններ ու համրանքը հասաւ 265/'

Սըր Ալեքսանտր էիլեմ ինկ ծնած է Ակովտիա 6 Ադոստոս 
1881^^** Կինը, որմէ մէկ զաւակ ունէր, մեռաւ 1949/^: Այնու
հետեւ, 1953ին վերամուսնացաւ գիտնական Հելլենուհիի մխ 
Տ**քթ» Ամալիա ո ւ ց ո ւ ր ի ս ի հետ, որ հերոսուհիի համ բաւ շահած 
էր է*, ա շխա րհամա րտ ի ընթացքին։ Ո*- վև բ ամուսն ու թ են էն հա
զի*- երկու տարի անցած յանկարծամահ եղաւ Ա'արտ 11 ին , սրտի 
տագնապով, ԼոնտոՆի իր բնակարանին մէջ^ 74 տա ր եկան ին ։

ՏՈՔԹ. ԼԱՅՄԱՆ ՄԷՔԱԼԸՄ

Հայերու մեծ բարեկամ։ նախախնամական եղան Էր ծա- 
ռա յութ իւննե ր ը 1916^^, Վ ան վև ր ա դա ր ձած տասնեակ հազարա
ւոր գաղթականներուն համար, իբրեւ ներկայացուցիչը Ամ երիկ
եան րԼյպաստամատոյց կոմիտէի ։ Անձամբ եկաւ և. բնակեցաւ Վան , 
ժողովուր դ ի ընդհանուր թ շուառու թ եան մէջ, կ ոմ իտէ ի ներկա- 
յա ց ու ց իչն ե ր ու ն միջոցով, Պարսկաստանէն Վան բերել տուաւ 
երկրագործական գործիքներ, լծկան անասուններ, հացահատիկ, 
եւլն» և ձրիօրէն բաժնեց զանոնք բնակչութևան։ իր ճիգերով և. 
ժողովուր գի աշխատանքով Վանը վե ր ակեն գան ա ցաւ ։ Տոքթ* Լ» 
Մէքտլըմ, որ լաւ հայերէն կը խօսէր, յաճախ* կ՛ա յ ցելէ ր գի*-֊ 
ղերը։ իր դ իւ ր ւսհաղո ր գ , բա ցս ի րտ ու համակրելի բնաւո ր ու- 
թեամբ ս ի ր ուած էր բո լո ր էն ։ իր և. աղգա յ ին մարմիններ ու բո
լոր ճիգերն ու ստացուած արդիւնքները սակայն միանգամ ըեդ 
միշտ մոխրացան, երբ Վան ը, ռուսական նահանջով, անգամ մըն

V֊
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ր֊

ա Լ յս^ձն ո ւե ցաւ թշնամ ի ին և ժողովուրդը ն ո ր էն դարձաւ գաղ
թական ։ Տոքթ* Լ. Մէքալըմե ալ գաղթեց^ առանց բաժնուելու 
ՒՐ սիրած դժբախտ ժողովուրդէն և անցաւ Պարսկաստան ։

Երեսուն տարիէ ի վեր կը պաշտօնավարէր իբրեւ Ա »Գրքի 
Ընկերակցութեան տնօրէն Պ ո լս ո յ մէջ {Պայպըլ Հաուզ)։ Մէյ>ա — 
էըմ ընտան իքը մեծ ծ առա յ ու թ իւնն ե ր մ ատուցած է հայ ժողո
վուրդին^ բա զմաթիլ առիթներովդ մանաւանդ Կիէիկիսյ մէջ։ 
Միեւն ո թ1 ընտտնիբէն է Լիբանանի մէջ ^անատայքւ գես պան ու- —
էն' [քիս էլիզապէթ Մէքալըմ։

Տոքթ. Լայմըն Մէքալրմ մ հ ռաւ Պոլիսդ (յունուար ճ^ին,

ԹՈՄԱՍ ՄԱՆ
Գերմանական ժամանակակից գր ա կան ութ իւն ը և. առհասա

րակ համաշխարհայինդ իրենց մեծագոյն դէմ վսերէն մէկը կոր- 
սըհգու-ցիե յանձին հանճարեղ գրագէտ թոմաս Մանիդ որ յան
կարծամահ եղաւ Օիլրիխի մօտ Եր լեն պախ գիւղաքաղաքի իր բ ը- 
ն ա կա ր ան ին մէջդ սրտի տագնապի հետեւանքովդ Օգոստոս 12 ին ։ 
Է?նած էր 1876ին , Հիւսիսային Գերման իոյ Հանսեթիկ

Լի^պէքի մօտեր ը։ Մա հէն հինդ ամիս առաջդ Մ՚սրաի^^ ամ բողջ 
Գերմանիոյ մէջ — 1ւ այլուր — տօնուած էր իր ծննդեան ութ
սուն ամ եակըդ ժողովրդական մեծ ցոյցերով։

վձսանեւհինգ տարեկան էր^ ե ր բ իր գրած առաջին վէպը' 
հլՊ՚ււսւըն Պրու֊քս՚Հ) ծախուեցալ մէկ միլիոն օրինակ։ Տասնեւհինգ 
տարի վերջը ՝ երբ թոքախտով վարակուած իր կինը մեռաւ , էսյգ 
մահուան տպաւորութեան տակ գրեց իր երկրորդ վէպը' ((.Մսգա- 
կան Լեռը))դ որ սպառում ով գերազանցեց առաջինը։ Այս երկու 
վէպերով տիրացաւ համ աշխար ^տյին հռչակի և 1929ին արժանա- 
ցաւ գրականութեան \/Ո պե լեան Մը ցան ակին ։

Արտասահման կը գտնուէր 1933ին, երբ Հիթթր տիրացաւ 
իշխանութեան Գերմանիոյ մէջ։ Մս»ն , այն ուհետեւ չվերադար
ձաւ իր հայրենիքը։ թունդ հակա ցեղապաշտ դ պայքարի ԴԸ°Հ_Ը 
պա ր զև ց ն ա ց ի ա կան ու թ ե ան դէմ ։

Երկրորդ ա շխա րհամա ր տ ի ընթացքին մեկն ե ցաւ Ամերիկադ 
իբրեւ դասախօս Փրինսթընի Հ ամ ա լսա րան ին ։ Աետոյ անցաւ '(Հա- 
լիֆ որն իա ուրկէ պատգամներ կըղըկէը իր հայրենակիցներուն։ 
Զինադադարէն ետք վերադարձաւ (յւրոպա և կարճ ժամանակի մը 
համար միայն այցելեց Գերմանիա։ Մ^րժեց բազմաթիւ խրն- 
դրան քներ և. չուզեց հաստատուիլ երկուքի բաժնուած իր հայրե
նիքին մէջ։ Ու վերադարձաւ Զուիցերիա։ Հակառակ այս մեր- 
ժումին դ իրեն տրուևցաւ Եէօթէի գրական մ ր ցան ակը ,1949ին ։

թո մ աս Ման հեղին ա կն է ն աեւ ուրիշ վէպե ր ու և. նորա
վէպերու։ Իր գործերը թարգմանուած են բազմաթիւ լեզունև- 
րու և. ուն ե ցած են մեծ սպառում ։

- 587 -

Fonds A.R.A.M



օր ԱՄԷ՜ՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ||||||||||լ|||||||լ||||||||||||||||11|11|1111111!111|1||11|1111111111111!111|!1|11111111Ո

ՓՈԼ ՔԼՈՏԼԼ

•Ւլոսւէլ ւ քաք) է՜՞ն ք/ի^ւգ. օբ ւսւււսջ 

ք()՜ւււսւհ|ււ։յււ|ւ։ււք)[քէւ էքէջ 

լուս անկար ու. ած

Ութսուն և եօթը տարեկանին փակեց իր աչ^ըերը 0)րան*~ 
սայի մեծագոյն բանաստեղծն ու թատերագիրը' Փո Լ 'Ոչոտէլ։ Ա- 
ռոյգ ծերունի մ ըն էր և հ իւանգութեան նշաններ ցոյց չէ ր տար։ 
Սկահէն հինգ օր առաջ՝ Փետը. 17 ի գիշերը, գաւազ անին կըռ.* 

թնած ? ներկայ գտնուած էր' 1912ին գը֊ 
րած իր մ էկ թատերախաղին' ((Աւե<~ 
տումն Լէ ա րՒ ամ ի՛)) վե րաբեմագրութեան 
առաջին ներկայացումին 1ւ առարկայ 
եղած էր խանգավառ ցոյցերու։ Եւ֊, 
հինգ օր վերջը, Փետր* 22էն 23ի լոյս 
քիչերը, շնչահեղձութեան կա րճատեւ 

տագնապէ մը վերջ, կը փչէր իը վե Ը ~ 
շո*-նչը։
Սկսած էր արգէն գրել, երբ, 25 

տա ր եկան ին կը մտնէ գիւ ան ագիտական 
ասպարէզի մէջ, ուր պիտի ծառայէր 
ամբողջ 42 տարի։ Հիւպատոսական պաշ
տօններով բնակեցաւ 7յիլ Եոր£ > Պօս- 
թ ըն , Շանկհայ, Ֆու-Զէու, Փեքին,
Թիէն-Տին, Թոքիօ։ Ապա , 1910 ին' Փ րւս֊ 
կա, ետքը Համպուրկ, Հռոմ և. (Նիօ 
տը էանէյրօ։ Ա* աշխարհամարտի վա
ղս րգայն ին' ն ո ր էն Թոքիօ և. 1927^^» 
իբրեւ գեսպա ն, Ոլաչինկթըն և. 1933ին' 
Պրիւ-ք սէ[ — վե ր ջին հանգրուանը իր 
գՒ լան ա գ ի տ ա կ ան ասպարէզին։ Առանց 
եր Կ ողմ է որեւէ գիմ ում ի, Ֆրանսա
կան կաճառ ին անգամ ընտ ր ուե ցաւ 
19ձ&ին ։ Ստացաւ նաեւ Պատուոյ Լե֊ 
գէոնի Խաչր։

Տէերմ եռանգ քրիստոնեայ մ ըն էր 
հանգուցեալը։ Ա* ին չեւ 1§ տարեկանը 
անհաւատ մեծցա ծ էր։ Ծնունգի օր մը, 
սակայն , 1886^, Նոթ լ՛ Տումի տաճա
րին մէջ ունեցած էր խորունկ հոգեփո-

խ ութ իւն և. զգացած էր Աստուծոյ ն ե ր կա յու թ իւն ը իր մէջ և իր 
չու ր ջը ։ Այդպէսով դարձած էր երկիւղած հաւատացեալ։ /։ր շատ 
մ ր քե ր թ ուածնև րն ու թատերախաղեր ր յղացուած են աստուա
ծային այգ շունջի ազգեցութեան տակ։ Աջքե ր ը փակևլէն քան ի
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մը ժամ առաջ մրմնջած է իր չուաններուն.- «Տղեցէք որ 
հանգիստ մեռնիմ. մ ահէն չեմ վախնար ես»...

վՀլոտէլ հեղինակն է բազմ աթ իւ գո րծերու ,— տաղեր, թատ
րն ր գութ իւնն և ր , քերթուածներ, տպաւորութիւննևր , զեղար֊ 
ուեոտական ուսումնասիրութիւներ , վերլուծումներ , թղթակ֊ 
ցութիւններ, քրոնիկներ, ելլն., որոնք կը բն ո ր ո չեն զինքը 
իբրեւ վերջին կէս գարու մեծագոյն ֆրանսացի բանաստեղծ ը, 
իր բոլոր այլ արժանիքներէն աուա^։

Ենած էր 1868^^? ֆրանսական գիւղի մ ը մէջ$

ՎԻԼՀԵԼՄ ՖՈՒՐԹՎԷՆԿԼԸՐ • - ՍենՖոնիք նուագա իյ ո լ մ բերու
աշխարհահռչակ գերմանացի ղեկավար} Հքնած է 25 Յունուար 
1886/^ , Պերլինի մերձակայ Հ,լոսէնսլէրկի մէջ։ Ղեկավարած է 
բազմաթիւ մ իջազգայ ին նուագախումբեր Պերլինի, ւԼիևննայի, 
Յիւրիխի, Փարիզի, Նիւ֊ Եորքի մէջ և այլուր։ Կ ը նկատու Էր 
Թոսրանինիի և Պրունօ Հ^լթըրի հաւասար ոյժ մը։ ք) ջ որ իր*~ 
մ է աւելի մեծ կարողութեամբ կրնար մեկնաբանել ^էթհաԼէնի 
գործերը։ Ա*եո.ալ 1 Դեկ տ ♦ 1954^, թո քւոտապի հետեւանքովդ
Պատըն-Պատընի մէջ։

ՍԹԻՖԸՆ ՓԵՆՐՈԶ*— Նախագահ' Պէյրութի Ամ և֊
բիկեան Համալսարանին^ 1948£^ [’ վեր* ՚0'նած է 1908/^, !հ“'֊ 
լա֊ Ո լա լա ։ Ա ւարտած է Փոլըմպիա Համալսարանը^ 1934/^* ծ- 
ղած է բնագիտութեան ? փիլիսոփայութեան և հ ո գե բան ու թ ե ան 
գասախօս զանազան համալսարաններու մէջ, Բ. ա շխա րհամ ար- 
տ Ւն՝ տն օրէն ամերիկեան ռազմագիտական սպասարկութեանդ 
իսկ 1947/»^' Մ • Ն ահանգներու ազգ» պա շտ պան ու թ ե ան փոխ-նա֊ 
խ ա ր ա ր ։ Հեղին ակ' բանի մ ը գ ի բ րե ր ու ։ Աեռաւ 9 Գեկտ. 1954:ին, 
սրտի տագնապով, Պէյրութի իր բնակարանին մէջ,

ՄԻՇԷԼ ՇԻՀԱ'— Գրագէտ , բանաստեղծ, օրագրող, հրա- 
պարակագիր , այլեւ կարող ելմտագէտ։ Հիմնադիր' Պէյրութի «Լր 
(Գուր» օրա թե ր թ ին (1934)» Ծնած է Լիբանան , 8 Սեպտ. 1891^* 
Ընթա դաւա ր տ' Պէյրութի ֆրանսական Համալսարանէն^ 1906^^* 
Ապ ա, երեք տարի, առեւտրական և ելմտական գիտութիւններ 
կ՛ուսանի Անգլիոյ մէջ, Պէյրութի երեսփոխան' 1925ին։ Ֆրան
սերէնով գրած իր գրական գործերը մեծապէս գնահատուած են 
Ֆբանսայի մէջ, Մեռաւ 30 Գեկտ. 1954^^»

ՄԱՐԱՋԱԽՏ ԿՐԱՑԻԱՆԻ----Մուսոլինիի վերջին պատերազ
մական նախարարը։ իր զինուորական ասպարէզին մեծ մասը 
ան ցուցած է իտալիոյ ափր իկևան գաղթավայրերուն' էր իթ րէայի 
ձ. ԼՒՐՒՈյ ) Է՚եչպէս ՛նաեւ Եթովպիոյ մէջ, այս վերջինի իտալա-
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կան գրաւման շրջանին։ Տ^րէքը 12» Մեռաւ Հռ՜ոմի մէջ,Յոլ-ն֊ 
ուար ին ։

ՓՈՐԺ ԷՆԷՍ-ԲՕ • -- Աշխարհ ահռչակ ջութակահար։ Էքն ած է 
Ո*ում ան իա 1881 ին է Ե°թը տարեկանին կը յաճախէր *Լիեննայի 
Երաժշտանոցը, [/սԿ 13^^* Փարիզի Երաժշտանոցին մէջ գաս կ'աո.֊ 
նէր Մասընէէն։ Տասնեւութ տարեկանին շահեցաւ ջութակի Ա» 
մր ցան ակը։ յօրինած է բազմա թ իւ ե ր աժ չտա կան կտորներ։ Եղած է 
ուսուցիչը ուրիշ տաղանդաւոր ջութակահարի մը Եէհուտի Մե֊ 
նուհինի։ Մեռ՜աւ' Փարիզ, Մայիս ձին։ Պելժիքայի էլիզապէթ 
թագուհին, որ կը զմայլէր էնէսքոյի արուեստին, մասնաւորա֊ 
պէս Փարիզ գնաց, մասնակցելու համար հանգուցեալի յուղար֊ 
կա լ ո ր ութ եան ։

Տ* ԱՆԹՈՒԱՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ԱՐԻՏԱ— Մ արսնին եր ու {Կաթ,,֊ 
ղիկէ) Պ ատրիաըքը։ Էքնած է 1863ին , Պշարէ, լ ի բան ան եան հին 
գերգաստանի մը մէջ$ Պատրիարք ընտրուեցաւ 1932^^ {նախա֊ 
պէս Թ ր խիո էի ի Ար քեպ իսկոպո սն էր)» *Լա խճանե ցաւ Պ քէ ր քէ ի 
Պատրիարքարանին մէջ, սրտի տագնապի հետեւանքով, Մայիս 
19 ին ։ ԵրկՈԼ տարիէ ի վեր արգէն գամ ուած էր ա նկողն ին։

ՄԱՐԱՋԱԽՏ ԱԼ* ՓԱՓԱՂՐԱ *— Անուանի զօրական հելլև֊ 
նական բանակ ի ։ Էքնած է 9 Դեկտ. 1883^^, Աթէեքի մէջ։ Ա»֊ար֊
տած է Պ ր իլ,րսէ էի Զինուորական *Լա րժա րան ը։ Պալքանեան պա֊ 
տե ր ազւէնե րեւն մասնակցեցաւ իբրեւ տեղակալ։ Ա» աշխարհա֊ 
մարտին սզրգէն պ.ե ր ֊գնդապետ էր 1ւ հեծելազօրաց սպայակոյտի 
պետ։ Զ°րՓվա խ 19ճ5ին* Ընգհ» սպայակոյտի պետ' 1936-40» /։• 
աշխարհամարտին յաղթական' իտալական բանակին դէմ ։ Պ^ևր֊ 
մանացիներուն ձեռքը գերի' 19ձ1ի*ե։ Ազատ ա րձակուելէ վերջ, 
19ձ^ին ձե ր բա կա լուեցաւ և ա րգե լաւիակուե ցաւ հ*ե րման իո յ կեգ֊ 
րոնացմպն կայաններուն մէջ {0 ր ան իէն պու ր կ , Տախաու , ևւլն.)։ 
Ամ ե ր իկա ց ինե ր ու ձեռ՜քով ազատուևցաւ 1945/ր Մայիսին։ Յունաս֊ 
տանի քառամեայ եղբայրասպան կռ իւն ե ր ը վե ր ջա ցան 19ձ8ինզօր» 
Ալեքսանտրոս Փաւիազոս ի միջամտութևամբ և՜ համայնավարներու 
պարտութեամբ։ Այնուհետեւ, 19ձ9ին նշանակուեցաւ հելլէն բա֊ 
նակի սպարապետ։ Ո*-թ ամիս վերջը, նոյն թուական ին, գար֊ 
ձաւ մարաջախտ։ թագաւորին հետ ծանր վէճ ի մը հետեւանքով 
հրաժարեցաւ սպարապետի հան գա ման քէն և. մտաւ քաղաքական 
ասպարէզ, կազմելով (^ողովրդայ ին Համախմբում անունով կու֊ 
սակցութ իւն մը։ Յաղթ և ց 1952 Նոյեմբերի երեսւի. ընտրութ իւն֊ 
ներ ուն և դարձաւ վարչապետ։ Այս բարձր պաշտօն ին վր ա յ ալ 
մ եռ՜ալ Հոկտ» օ/.ն, Աթէնքի մէջ, յե տ երկարատեւ հիւանգու֊ 

թ եան ։
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5 ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՑՈԻԴԱՐՏԵՐ
Հոկտեմբեր 27 ին ժ ընե լի մէջ բացոլհցալ «Հորս Մեծերզու 

արտաքին ն ախա ր արն եր ուն ձողովը։ Օրակարգի նիլթևրու ա֊ 
ո-աջնոլթևան մ աս ին բուռն վէճ բացոլևցալ Աոլոթովի և Արել֊ 
մուտքի արտաքին նախարարներուն միջել և տեւեց երեք օր։ 
Ընդհանուր արդիւնքի մասին ն ա իւա տե ս ո լ թ իլնն ե ր ը այնքան ալ 
քաջալերական չեն։

• Եդիպաոս ի սպառազինում ը չհ խ օս լո վա քե ան ծանր զէն
քերովդ իրար անցուցած է իսրայէլի պետական շրջանակները՝ 
որոնք լրջօրէն կը վախնան արաբական ապագայ յարձակումէ 
մը իսրայէլի վրայ, իսրայէլի վարչապետ Ա ո չէ Շ ա ր է թ զէնքեր 
կ՛ուզէ արեւմտեան մեծ պե տ ու թ իւնն ե ր էն , յայտարարելով որ 
շատ ծանրակշիռ է կացութ իլն ը Ա՚երձ. Արեւելքի մէջ, • իսրա
յելի ուժերը Հոկտ. 23 ին յարձակած են սուր ի ական զ ին ոլորնե
րու վրայ։ Բախում ի ըն թ ա ց քին առեւանգուած են 5 Ս ուր իաց ի֊ 
ներ, մէկր սպայ։ • Եգիպտոսի ապսպրած չեխ ոս լովաքեան 
զէնքերը սկսած են հասնիլ Աղե քսան գրիւս չատ մը չոգևնաւերով^ 
որոնք կը պարպուին արտակարգ գաղտն ապահո ւ թ ե ամ ր։

• Լոկտ> 21 ին Գ ահ է՛րէ Ւ մէջ կնքուեցաւ զինակցութեան 
ուխտ մը Եգիպտոսի և Աէուտի Արաբիոյ մ իջել ։ կողմերը յանձ֊ 
նառու կ'ըլլէԱէե օգնելու ի ր ա ր ու * յարձակում կրելու պարագային։

• Աաարի հան րաքուէ ին մասին, որ տեղի ունեցաւ Հոկտ* 
23 ին, գր ած ենք օ32րդ է$_ին վրայ։ 'Բուէհամա ր ի վերջնական

Լ, արդիւնքներով, հան րա քուէ ին մասնակցած են 641*299 ^"դի
(663*970 ա րձանագրուածնե րէն)։ 'քՀուէա րկողնև րէն 423*655 հոգի 
(100ին 66*17^) ((Ոչ?) պատասխանած են եւրոպական չվագծի մէջ 
ինքնավար Աաարի մը ստեղծման հարցումին։ «լԱյող պատասխա— 

նած են 201-898 Հոգի (100/»^ 31*37հ>): Անվաւեր հռչակուած են 
15-746 քուէ (100ին 2*46^)»

• Աեպտ. (յի թրքական վայրագ ցոյցերու ընթացքին իզ
միրի մէջ պատռտուած հելլենական դրօշակին պատիլը՝ հելլէն 
կառավարութեան պահանջին վրայ՝Հոկտ. 2Հին վև ր ա հա ս տ ատուե
ցաւ' (Հունաստանի տրամագրուած հև լլենական նոր դեսպանա
տան մէջ, Թուրքիս յ հաղորդակցութեանց նախարարը անձամբ 
պարզեց հելլենական դրօշակը՝ մինչ թ րքական նուագախումբ 
մը կը հնչեցնէր Աունաստան ի Ազգային Օրհներգը։

“ • Ֆրանսական կառավարութեան հետ գոյացած համաձայ-
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նութհամբ ? Ա*արոբի գահընկէց Սուլթանր' Պ էն է/ււսէֆ^ որ Մա- 
տակասքար աքսորուած էր ? *[յոյեմբերի սկիզբնեբր ւիե ր ա գ ա ր —• 
ձաւ ֆրանսա։ Պ իտ ի բնակի *^ոթ տ՝ Աղիւ րի շրջան ը ։

11Լ8ԿՈԼԿ1Ո. 1Ո.ՑՈՒԴԱՐՏԵՐ
Ա*եծի Տ'Անն Կիէիկիոյ նորընտիր կաթողիկոսական Տե֊ 

ղապահը Տ* Խ ո ր էն էքպիսկ* ք*արոյեան ? թերիոյ թեմ ին Աււաջնորգ 
Տ* Հհս բեհ Եպիսկոպոս ի կ ա թ ո ղիկո ս ա ր ան ի դիւանապետ Տ՝ Շա^է 
Վ*րդ-*ի) Տ* *Լ/երսեհ Աբեղայիդ ինշպէս նաեւ պետական հրեսփո- 
իյաններ Աովսէս Տ* *Ւտ լուստ եան ի և. Տիգրան Թ ո սպա թի ընկե
րակցութեան բ և ի ր ըն տ ր ո ւթ և ան աո.ի թ ուԼ^Հոկտ «28ին պաչտ*այցև— 
լութ իւն մը տուաւ Հիբանանի Հան րապետութ եան ՛հախ աղահ ՛իա֊

ԿԱԹՈ՛ԼԻԿ Ո ՍԱԿ ԱՆ ՏԵ*ԼԱՊԱ2Ը ՆԱԽԱԳԱՀԻՆ ՄՕՏ 

Ջախէն աջ՛ Մովսէս Տէր փայու,ստեան, Տ- Շա^է Վ|։ւ1-- Ա՚ՃԷՄեան, Տ. Խսրէ՞ն
Եպիսկ. Րարոյեան, Նախա>յ-ւս() Քամֆյ Եաւքոհն, Տ. ՋարԿ0 ԵԱփսկ' Րէսյսւսլեւոն, 
Տ. ՞Ներսեք) Աբեղայ եւ. Տիղ֊րւսն ԹոսւղաՍ՜:

միյ Հ^ամունին ե. սիրալիր տևսակրութ իւն մը ունեցաւ անոր 
հետ է Տեղապահ Սրբազանը, նախագահական ապա րան յէէն ներս 
մտաե և դուրս ելած պւսհուն ա րժան ա րաւ զին ուո ր ական պատիւ֊՛ 

ներ ու է
• Տեղապահ Ա ր բազան ը՝ Հոկտ՛ 31 ին պաշտօնական այցե՛

լութիւն մ ըն ալ տուաւ Սուր իոյ Հանրապետութեան ՝Լ,ախադահ 
^իւբրի ք՚ուաթ լի ին ։ իրեն կ՝ ըն կե ր ան ա յ ին Տ' իԼարեհ Եպիսկո

պոս, ՃԷզիրԷի Առաջն. Փոխանորդ Տ. Տաճատ Ծ' 'Լրէ՛ Տ՛ Շահէ 
Վ՚րդ՛ , նևրսևհ Աբեղայ, կ՚ամասկոսի Առաջն. Փոխանորդ Տ'
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Փայ՚սս[եան ? ասկոսքւ Գաւառական ի ատհնա-^
պետ (Ւիրսսյր Պօյաճևան և. Ա ու րի ական Խոր հ բ դա ր ան ի նա խկին 
ե րե սւի ո խ անն և ր էհրէտ Աս լան եան և. րԼ,աղարէթ էագուպեան ։ Նա֊ 
խադաԿը ջերմ ընդունելութիւն մը ըրաւ Տեղապահ Սրբազանին 
և. անոր ընկե բա ցողն ե րուն ։

• Պէյըութի մէջ անցեալ տաբի տեղի ունև ցած հ բ ապա֊ 
բակային դաս ա խօ ո ո ւթ ե ան ց կարգին (էջ 557) մոռցած ենք յ ի֊ 
չատակել Ֆրանսական Համալսարանի Հայագիտական Ամպիոն ի 

լԼա1էՒն Հայ Մշակոյթի անխոնջ վաստակաւոր Հայր Աովհաննէս 
'ԼԸԳ* Մըսըրեանի կազմակերպած պարբերական դասախօսութիւն֊ 
նեբըդ պատմ ական և. ա յ լ հայկական նիւթերով։ Հայր Մըսրր֊ 
եան ? իրեն յատուկ եռանդով կր վարէ Համալսարանի Հա յագի֊ 
տական Ամբիոնը՝ Հայկաբանութեանդ Հա յ Գրականութեանդ Հա֊ 
յոց Ընդհ* Պատմութեան և. Հայաստանի կարգուսարքին վերա֊ 
բերեալ եռամեայ դասընթացքներովդ որոնց կը հետեւին բազ֊ 
մաթիլ հայ և. օտար աշակերտներ։ Է*ոկ 1955 — 56 տարեշրջա նի 
համար ձեռն ա ր կած է արդէն շա բ ք մ ր հ ր ապա րակա յ ին դա ս ա֊ 
խօսութեանցդ որոնց առաջինը տեղի ունեցաւ Նոյծմբեր 6 ին ։ 
^ասաիօսհց ինք ր ? (^Արքայական և. կա թ ողիկո ս ական օծումը Հա֊ 
յոց քով?) նիւթին շուրջ*

Հ Եգիպտահայ տաղանդաւոր նկարիչ Աշոտ ՀՀօրեանի նկա֊ 
րահանդէսը բացուեցալ Պէյրութի մէջ^ Հոկտ* 31 ին ։ իր արուես֊ 
տովը հանրածանօթ ն կա ր իջր այս անգամ եւս գնահատուեցաւ 
Պէյրութի գեղարուեստասէր հա ս ա բ ա կութ ե ան կողմ է և. ձեռնար֊ 
կը ունեցաւ լաւ յաջողութիւն։ Ցուցադրուած էին 35 նկ աբներ? 
որոնց մեծագոյն մասը պատրաստած էր 2—3 ամսուան ընթաց֊
քին, Պէյր-է-թի մէ1>

• Աեպ տ • 20իե, Ս ան թ ա Վ լա ր ա յ ի մէջ (Վա լիֆ ո րն ի ա) մե
ռաւ հայ ժողովուրդի անկեղծ բարեկամներէն ամերիկացի մի

սիոնար Տ"վ>թ' ՝ՒլէրըեԱ Ըչըր, "/») եթՐ^ւ Ամ եր իկեան Պորտին 
ներկայացուցիչը և իբրեւ բմիշկ , երկար տարիներով գործած է 
Վանի, Երեւանի և կովկասի մ էջ {Վր ա ս տան , Ատ ր պէ յճ ան , եւլն .) < 
Վանի պաշարման օրերուն հոն գտնուող միակ ամերիկացի բ ը- 
ժիշկն էր և կը պաշտօնավարէր տեղւոյն ամեր իկեան վա րժա րա- 
ն ին մէջ> կարեւոր ծ առա յու թ իւնն և ր մատուցած է հայ ժողովուր
դին ։ "Ծնած էր 1810ին։ Մահէն երկու շաբաթ առււվ տօնուած էր 
ծննդեան 8Հ)ամեակը։

• Թուրքիս յ ՛Լա իւ ադա հը ճէլալ Պա յար Ամման մևկնևցալ 
կյոյեմբևր 2ին , առժամևայ արտաքին նախարար իէօրլուի ընկե
րակցութեամբ, իբրեւ- ''Ւ՚-ՐԸ Հ,իւ-Աէյե Թագաւոր ին ։ {Մեր «Ն"- 
թեր^ու կարգին մոռցած ենք յիշատակել ճէլալ Պա յարի այցե
լութիւնը Թէհրան ։ Աեպտ- 19—26»)
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ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԴԻՐՔԵՐ
Անցեալ տա ր եշր ջա նին, ^Ամէնուն Տարեգիրքը)) չնորես» 

կա լութեամբ ստացաւ հեղինակներէն կամ հրատարակիչներէն 
գրկուած հետեւեալ գ ի ր քե ր ը։

• Դանիել Վարուժան — ՕԼ&ուսաբերՀ»ի Մատենաշար թիլ 57, 
նահատակ բանաստեղծին նկարներովդ ձերւագիրն եր ո վ ? իր մտեր
մին' Դեր են իկ ճիզմէճեանին և այլ գրողնե րու ուղղած նամակ
ներով։ Այլեւ' Դ • ճիզմէճեանի յուշերո ■Լ(Գ. վարուժանի մաս ին} դ 
բանաստեղծին վերաբերեալ ուրիշ յօդուածներովդ գրական ա՛
սուլիսներովդ Գ ♦ վարուժանի ինքնակենսագրութիւնովդ ա յ լ ն բե
կարներովդ եւլն»։ Լաթակազմ և գեղատիպդ 270 է^։

• Ցեղին Ջայնթ — Հաճելի գիրք մ ը տաղան գաւո ր գրա
գէտ Արամ Հա յկազի տարագրութեանց շրջանի ապրումներով և. 
զուա րթ ու սրամիտ պատմ ուած քնև ր ով։ ք* • հատոր {ո ր իբրեւ 
շարունակութիւն ոչ մէկ կապ ունի Ա» հատո ր ին հետ ), 315 էջ,

• Դիւցազնական ՈւրՖան եւ իր Հայորդիները — !)ւրֆ ա յՒ 
ամ բողջ պատմութիւնդ հին օրերէն մ ին չեւ այսօրդ բազմաթիւ 
հետաքրքրական գր ու թ իւնն ե ր ով և. նկարներով։ Հոյակապ հատոր 
մ ը 1500 մեծադիր էջերով։ Աշխատասիրեց Արամ Աահակեան։ 
Հրատարակութիւն Աւրֆայի հուշապատումի Յանձնախումբին։

• Չաքւքաքնևանի Հայերեն-Անղլերեն Ընդարձակ Բառարանը — 
1424 մեծադիր էջերով։ Լաւագո յն ը անգլերէնէ հայերէն բառա

րաններուն մէջ։ Հրատարակութ իւն (էԱզգակյ) ի, Պէյրոլթ, Բ՝ 
տպագրութիւն ։

• Ստեփանոս Նազարեան եւ Դորսլատ — Պ րպտումԼեր' դի֊
լան ական - վաւե ր ա կան աղբիւ րն և ր ու հիմ ան վբայ։ կ-ործ' հան֊ 

գուցևալ Տորթ՛ Արտաշէս Աբեղեանի ։ Էջ 122»
• Օրօր դիակներու նաւքար — Հայկական էահատակութ հան

ձօնուած 16 արձակ քև ր թ ուածնև ր ու փունջ մը, 82 Հեղի
նակ' Նուպար Զարխուտեան , Պէյրութ ։

• Դազանը Աստուած ւքը կ՚ուզե — Հեղինա կ' Արեգ Տիր ա- 
դան, իսթանպուլ։ Պատկերներ և. ապրոււքևեր' կեանքէն քաղուած 
ճշմարտութեանց ցայտքով։ էջ 176»

• «Երջանիկ յ> Տարեգիրք — Հի՚նդ հատորներ' 1951 (էջ 136),
1952 (էջ 160), 1953 (էջ 158), 1954 (էջ 248) և 1955 (էջ 190)»
սիրական , դեղա ր ոլև ս տ ական և. պատմական բովանդակութեամբ 
հետաքրքրական հատորներ, մեծադիր էջերով։ կազմեց Բ. թեւ- 

եան , իսթանպուլ։
• Վանագնաօունտ — Բր իստափո ր Մ իքայէ լեան ի յ իշատա- 

կին ձօնուած երկարաշունչ քև ր թ ուած ։ Հեղին ա կ' Ար մ եպ իլ , Պէյ- 
րութ ։ էջ 60»
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• Մեր Ազգը եւ Եկեղեցին — Պատրաստեց Տյ • 
^ուտուլեւսնfl)էլատելֆ էա ։ ք^ազմ աթ էլ պատմական պատկերներ 

րով և ծ ան օ թ ութ էւնն ե ր ով։ Էջ 36 ք Գ^ԳատՒէ11^ փայլուն թուղթէ 
վրայ,

• Պեյրութի էտվան Հրատարակչականի նրատարակութիւններեն 
— Ինտրայի Ներաշխարհը (££ 190), Սիամանթոյի ըանաստեղծու- 
թիւններթ (էջ 186), Յովհաննէս Շ իր ազի Սիամանթօ եւ Խաջեզարե, 
պոէմ (££ 60), Հատընտիր’ Վանան Թեքեեանի քերթուածներէն (էջ 
144)» Բոլոր գրքերն ալ ն կա ր ա զա ր դո լած են , ունին գեղեցիկ 
տեսվէ և. մատջելի գին։

• ՊատԱուածքներ — Գերենիկ ՛էհմիրճեանի 4 պատմուածք֊ 
ներն ու գրագէտին վերաբերեալ այլ գրութիլններ ւ Հրատարա~ 
կութ իւն' ((ԱրամազգՀ ի , Պէյրութ ։ Էջ 96»

((Ամէնուն Տաբեդիրբըյ) 
հետեւեալ թերթերը.—

ՀԱՅՐԵՆԻԲ, Պոոթըն 
ՅՈՒՍԱԲԵՐ, Գահիրէ 
ՑԱքէԱՋ , Փարիզ 
ԱԶԳԱԿ, Պէյրութ 
ԱՅԳ, Պէյրութ

անցեալ տարեշրջանին ստացաւ նաև.

ՆԱՅԵՐԻ, Պէյրութ 
ՀԱՅ ԲՈՅԺ, Փարիզ 
ԲԺԻՇԿ, Պէյրութ 
ԽԹԱՆ, Փուրիզ 
ՋԱՆԱՍԷՐ, Պէյրութ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐՈՒ ԵՒ ՀՐԱՏԱՐԱԿԻՉՆԵՐՈՒ 
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԵԱՆ

Եթէ Սփ իւ-ո.քի հայ հեղին ակներն ու հ ր ա տ ա րակէ<շ՝~ 
ները կը փափաքէն յայտարարուած տեսնել էրենց հրա
տա ր ա կութ էւնն ե ր ը համարւօտ ծ ան օ թ ագր ութ էւնն եր ո վ , 

Տարեգրյըէս մէջ^ թորԼ թա [* է՛ Բ.ԼԼա^ օրէնակ մ ր ղրկել 
Խմբագրութեանս հասցէէն։

ԿԱՐԵՒՈՐ
Տարեգբբէս վերաբերեալ ամէն նամակ^ գրութէւն և չէ 

պէ տ քը է ղրկել էյմբագրէն անունով*—

GARO KÉVORKIAN
B. P. 2453, Beyrouth - Liban

Խմբագրութեան հերւաձայնէ թէւն է 25923’
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ՏԱՐԵԴՐՔԻ ՆՈԻԷՐՆԵՐ 
1ԱՆՐԱՑԻՆ 1ԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆՑ

9* ա հ ի ր է ի մեր հայրեն ակիցներէն պ>պ՛ Աւետիս ^ագըճեան 9 
Հէարեհ Աագայևան Ր՝ ո ր ո ս է) աշա տ ու ր ե ան և Լև ւոն Տովհ ա ննէս- 
և ան ? Տարեգրքիս ներկայ հատո ր էն ՜[Հ}ական օրինակ կը նուիրեն 
Մ ատեն ադա ր անն ե ր ու Ակումբներու և. Ա իութ իւննե րու , ընտրու
թիւնը մեզի ձգելով։ 'է/ուէրները յատկա ցուցած ենք հետեւեալ
ներուն • —

ՊԷՑՐՈԻԹ*— 1) ((Համ ազգա յ ինՊ ճեմարանին» 2) կաթողի
կոսարանի Աատենագարա նին. 3) Սէն ժռզէֆ Հ ամա լսարան ի Մա
տենադարանի հայկ» բաժն ին » 4) Ազունիէի Ա ո ւժ ա ր ան ին • 5) Հայ 
Աւետ» Աեսրոսլեան Մշակութային Միութեան» 6) Մ խիթ արեան 
վարժարանին» 7 , 8) է^^էֆէէէ ճԱզա տամա րտ՚ֆ Ակումբի Մատե
նադարանին՝ 2 օրինակ» 9) Հա յ կաթողիկէ Եբէտ* Միութեան» 
10) 3*ողովրղային Տան Գրադարանին» 11) կիրակնօրեայ Գպրոց- 
ներու Գրադարանին» 11) ՀՀմմաո-ի վանքի Մ ատեն ադա ր ան ին ։

ԳԱՀԻՐԷ.- 1) <րՆչ ան Փա լանճեան')') Մատենադարանին» 2) 
թորգոմեան Ազգային Մատենադարանին» 3) Հ* Ա* Գ* Երիտ» 
Միութեան» 4) Գա լուստեան Ազգ » վարժարանին* 5) Նուպարեան 
Ագգ • վարժարանին» 6) ՄՀսէթարեան վարժարանին» 7) Անարատ 
Աղութեան քոյրերու վարժարանին» 8) Հա յ Երէաասարդաց ր իս- 
տոնէ ական Ընկեր ակցութեան » 9) կ ա թ ողիկէ ((Ներսէս Շնռր֊
հալի՛]) Ակումբին։

ԱՂ.Ե՝Ի11 ԱՆԳՐԻԱ*— 1) ((Աաո֊աջդիմասէր))ին » 2) ((Գանիէլ
վարուժան]) Երկսեռ. Երէաասարդաց Ակումբին» 3) Պօղոսեան 
Ազգ » վարժարանին» 4) Հայ Աւետ - Երէաասարդաց Միութեան»
5) Մթէթարեան վարժարանին» 6) Անարատ Աղութեան քոյրերու 

Ո*ա մլէՒ Վ ա րժա ր ան ին ։
ՀԱԼԷՊ •— 1) (('Րարէն Եփփէյ) ճեմարանի Գրադարանին» 2) 

ՀՀԻ ր իսաաւիո ր՚Հ) Ընթերցարանին» 3) ՄՀսէթարեան վարժարանին։
ՆԻԿՈՍԻԱ.— 1) Մևլբոնեան վ արժարանին» 2) Հայ Երի տա»

սարդաց Մ իռւ֊թևան։

ԶԱՆԱԶԱՆ ՎԱՅՐԵՐ'— 1) Երուսաղէմի I) իւլպէնկևան [քա. 
տենագարսւն ին. 2) Տէր Զ° Ր Ւ Ա,1Գ'սյՒ'^ Գրադարանին. 3) Հ՛ Մ՛ 
Ը. Մ՛ի և. Հ. 0՛ Խ ա^ի Թրէփոլիի Ակումբին» 4) Գամասկոս ի 
Միացեալ վարժարանին» 5) Հ. Մ9 Ը*'Մ*ի Ամ ման ի Ակումբին»
6) Հ* Մ • Ը. Մ • է Ե ր ուս աղէ մ ի Ակումբին » 7) Հ • Մ . Ը» Մ • է Ս ե- 
լանիկի Ակումբին» 8) Փէրէայի ((ՀՀալարեան)) վարժարանին։

Նուէրընկալներու և մեր կողմ է շնորհակալութիւն յայտ- 
նելով նուիրատուներուն^ կը յայտարարենք միաժամանակ^ որ
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յ ԻԲՐԵՒ «ՆԵՐՋԱԲԱՆ

Աւարտեցինք ահաւասիկ խմբագրութիլնը նաեւ. Տարեգրքիս 
Երրորդ Հատորին , և , այս անգամ ալ չխնայեցինք մեր ճիգն ու. 
աշխատանքը, այլեւ, սովորական ու. յաւելուածական ծախքերը , 
ո րպէսզի կարենանք բազմ ա կողմ ան ի և խիտ բովանդակութեամբ 
հետաքրքրական հատոր մը տրամագրևլ մեր ընթևրցողներուե 
զանոնք գոհ ձգելու հ իլ/նական առակագրութեամբ։

՛ներկայ հատորը ինքնին ապացոյց մ ըն է, թէ ^Ամէնուն 
Տարեգիրքը» դա րձած է այլեւս մնա յուն հրատարակութիւն մ ը։ 
Դարձած է այդպիսին , չնորհիւ իր գտած լայն ընդունելութեան 
մեր բոլոր գաղութներուն մէջ, հեռաւոր Հնդկաստանէն մինչեւ 
Պրազիլիա և Արժան թ ին , Հիւս իսայ ին Ամերիկայի Ա իա ցեա լ ՛նա
հանգներէն , Գանատայէն և Աևքսիկայէն մինչեւ Ֆրանսա և Աոլ֊ 
նաստան , մինչեւ Եթովպիա և Եգիպտոս, Լիբանան և Ա ուր իա, 
Երաք, Երան և կիպրոս։ կրնանք անվարան ըսել՝ թէ աշխարնի 
ամեն կողմը ստացուող միակ նայկական հրատարակութիւնն հ «Ամէ
նուն Տարեգիրքը»:

9,եռք ձ գուած այս յաջողութիւնն է որ քաջալերած է մեղ* 
տարուէ տարի տալու աւելի մեծ ծաւա լով և. աւելի ճոխ բովան֊ 
դակութեամբ հատո րնե ր , որոնք ամէն ժամանակ կը կա ր գա ցու ին 
հևտաքրքրութեամբ ու հաճոյքով։

Հաստատե լով հանդերձ այս ճ շմ ա ր տ ութ իւն ը , չեն ք կրնար 
նաեւ ըս եւ, թէ "/ ակասներ չուն ի մեր հրատարակութիւնը։ Մեր 
ձգտումն է, այնու ամենայն իւ ? հետզհետէ աւելի կատարեալ և 
նուազ պակասաւո ր դա րձնե լ զայն։ Այս ուղղութեամ բ նկատի 
ունինք մեր ընթերցողներուն զանազան դ իտողութ իւնն ե ր ը և 
կ։ ուզենք^ կարելիութեան սահմաններուն տէջ, չանտեսել զա֊ 
նոնք։ *ԼյՈյն խկ ըեդ աււաջ երթալ անոնց ? յայտնուած ցանկու֊ 
թետնց գէթ մէկ մասը եր ականացն ելու տեսակէտով։

Այսպէս 1 մամուլի միջոցով Հեամակով կամ բերանացի' մեզի

այս 40 օրինակներէն զատ Տարեգրքիս խմբագր ո ւ թ իւնն ալ 1() 
օրինակ կը յատկացնէ այն Ակո ւմ բն և ր ո ւն ? Դ բա դա ր անն ե ր ուն և 
Մ իութ իւնն ե րուն ? որոնք^ գնելու ի վիճակի չըլլալով, կը դ ի֊ 
մեն մեզի օրինակ մը ունենալու, համար։

Ասկե զատ, կը յայտարարենք անհատական նուիրատուութիւն- 
ներ ալ, յարւաջիկայ տարիեն սկսեայ, եթե նախ քան Տարեգրքիս լոյս 
տեսնելը գրուի մեգի եւ ղրկուի փոխարժեքը: Նոր Տարւոյ աււթիւ, 
ներւաթնակ կամ մերձաթնակ սիրեյիներու ընծայուելիք ամենեն Տա
նելի եւ օգտակար նուերն ե «Ամէնուն Տարեգիրքը»:
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թելադրողներ եղան ? ո րպէսզի պատրաստենք համագաղութային 
վ իճակագ ր ութ իւն մը։ Տեսակ մը հայկական մարդահամար։ *Լյման 
թելադրութեան մը լրիւ իրականացման կարելիութիւնները ջր
կան դժբախտաբար։ Երբ գաղութնեբը իրերնք չունին ճշգր իտ թի
լեր և տեղեկութ իւննե ր իրենց տրամադրութեան տակդ իրե՛նց 
համարդ Տարեգրյյի մը խմբագրութիւնը չէր որ պիտի կրնար 
նման վի թ խա րի աշխատանք մը գլուխ հանել։ Այսուհանդերձդ 
ընթերցողները կը նկատեն ? որ երկու տարիէ ի վեր ? կաբելի 
ման ր ամ ա սն ութ իւնն ե ր ով կուտանք գաղութներու պատկերը։ 
Անցեալ տա ր ուան հատորով ներկայացուցինք Լի բանան ը 1ւ Ա ու֊ 
ր ի ան ։ Այս հատորով կուտան ք քյդիպտահայ յաղութ ը։ Աառաջի֊ 
կայ տարիներուն հերթը պիտի գայ ուրիշ գաղութներու։ Եւ թող 
գիտնան ըն թ եր ցողն և ր ը , թ Լ գաղութ ի մ ը պատմ ութեան և. ընթա֊ 
ցիկ կև անքին շուրջ տեղեկու թ իւնն ե ր ը կը քաղենք տե՜րլԼՈյՋ էէրԱ!], 
խմբագբ ին անձնական ա շխատան քով ու պր պտ ոււէնե ր ով։ Այդպէս 
Ըրինք անցեալ երկու տարիներուն։ կը յուսանք այդպէս ընել 
նաեւ յ ա ռ.ա ջ ի կա յ ին դ տոկա լով յաւելեալ ծախքե բու ծանրութեան ? 
ո րպէսզի կա ր են ան ը տալ վաւերական ըդ ճշգբիտըդ լաւագոյնը։

Ոլրիշ թելադրութեամբ մը կ* առաջա րկո ւէ բ տա լ Հայտս֊ 
տանի գրողներու կենսագրական ծ ան օ թ ութ իւնն և ր ը , ո րպէսզի 
աւելի լաւ ճանչցուին անոնք արտասահմանի մէջ։ Այս եւս գըժ֊ 
բախտաբար դուրս կը մնայ մեր կարելիութեան սահմաններէն։ Հա֊ 
յաստանը մատչե լի չէ մեզի պէս • •• (.(Հակա յեղաւիո խ ականն ե ր ունֆ ։ 
Չենք կրնար թղթակցիլ այնտեղ բնակող ոեւէ անձի հետ։ Մ ե ր 
գիմ ումևե ր ուն ըն թացը չեն տար — չե'ն կրնար տալ — Հա յաս֊ 
տանի գրողները։ Այս պայմաններուն տակդ մեր ընթերցողնե֊ 
րուն պիտի կրնանք տալ այն , ինչ որ պիտի տրամագրէ մեզի 
արտասահման ստա ցուող Հայաստանի գրականութիւնդ— գիր֊ 
քեբ դ պարբերականներդ նկար ներդ եւլն՛։ Աւելին ընելու ի վի
ճակի չևնքդ դժբախտաբար։ Էքւ ասիկա' մեր կամքէն բոլորովին 
անկախօրէն և. հակառակ մեր ալ ցանկութեան։

Մէկ ուրիշ առաջարկով կը թե լագրուէ բ մեզի տալ ցանկը 
վերջին 30-40 տարիներու ընթացքին մեռած ^այ ղ֊-էմքերուդ 
համ առօտ ծանօթութ իւններով։ Լաւ միտք էդ եթէ ժամ ան ակը և 
կարելիութիւնը ունենայինք պա ր բերա բա ր և շաբաթներով ա֊ 
ռանձնանա լու հայ թեբթերու հալա քած ոն եր ունեցող մ ատենա֊ 
դարաններու մէջ և. քաղե լու անհրաժեշտ ն իւթ ե ր ը։ Այս թել ա֊ 
դրութեան իրականացման համար հաճոյքով պիտի հիւրընկալէինք 
որեւէ աշխատակցութիւնդ նոյն իսկ համեստ վճարումի մը վար֊ 
ձատրութեամբ։ Լետաքրքրական բաժին մը պիտի աւե լնա ր այս֊ 
պէսով Տ՚սբեգրքին մէջ։
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Գրականութեամբ ^ետաքրքրուող ընթերցողներ ալ տկար 
գտած ԷՒն Տ արեգրբիս գրական բաժ ին ը և. կ' առաջա րկէ ին ճո
խաց նևլ զայն։ Այգ բանը ըրինբ այս տարի* տա լով կրկնապա- 
տէկը 120 (£) ն ա խո բ գ տարիներու գրական նիւթերուն։
Վ^ժուարը* այս գետն ի վրայ* ա րտասահման ի հայ գրողներու ժևա- 
յուն աշխատակցութիւնը ապահովելն է։ Պս,րզ այն պատճառով ? 
որ ((Ամէնուն Տտրեգիրբը)) * նիւթական միջռ ցներու ան բալա ր ամ
րութեան պատճառով* ի վիճակի չէ տակաւին գոհացնելու հայ 
դրոդը՚յ Ւ P վարձատրութեան արգար իրաւունբին մէջ ։ Են չ որ 
ունինբ իբրեւ աշխատակի g-գրող* կը պաբտինբ մեր բարեկա
մական կապերուն և. անսահման բա ր եա ցակամ ութ եան ը մեր աշ
խատակիցն ե ր ուն որոնբ ս ի ր ա յօժ ա ր տրամագրեցին իրենց գիրն 
ու գր իչը մեր Տարեգրեին։ Այո գժ ուա ր ու թ իւն ը ուզեցինք) այս 
անգամ հարթել մէկ այլ ձեւով* ույն է' աւելի լա յն տեղ տալով 
Հայաստանի գրողներու լաւագոյն ստեղծագործութեանց և. մի
ջազգային գրականութեան ։ Ատով ալ կրցանբ ըն գ լա յն ել գրա
կան բաժ ին ը։

Ուրիշ թելադրութիւն մ ըն էր' կրօնական բաժնի մը յա
ւելում ը միւս բաժիններուն վրայ։ Տեղին է թ ե յագր ութ իւն ը * 
բան ի որ նման նիւթերով հետաբր բրուողըն թե ր ցողնե ր ալ շատ 
կան։ Այո հատորով գժբախտաբար իրականա g նել ներ
կայացուած այգ բաղձան բը։ կը խոստանան բ յառաջիկայ տար
ուան համար։

Վերջացնելու համար այս տողերը* կ*ուզենբ նաեւ միան
գամ ընգ միշտ փարատել զանազաններու կողմ է գիտողութեան 
արժանացած և նոյն իսկ բաշբշուած հիմնական թ իւր իմացու- 
թիւն մը,

Ո* իւ ր իմա ցու թ իւն ը կը վե ր ա բե ր ի §ա ր եգր բիս ուղղութեան ? 
բովան գա կութ եան տեսակէտով։ Ո մ ան բ , առաջ ունենալով
այս հրատարակութեան ((Ամէնուն)) որակումը* կը նկատեն թէ 
Տա բեգիրբը աւքենունթ տեղ nifuiGg S1" րեգի ր բն է միայն։
Եթէ քաղաքական գծով մ օտեն ան բ որա կում ին , ճիշդ է որ (.(.Ամէ
նուն Տ ս՛ ր եգ ի ր բը)) , բաղաբական բո լո ր հոսանբներուն Տարեգիր- 
բը չէ։ Պարզ այն պատճառով* որ Տարեգրբին խմբագիրը* իր 
բաղաբական ուրոյն գիծը ունեցող անձ է և. որեւէ պա րագա յ ի 
տակ ու որեւէ գնով* չի կրնար չեղի լ ատկէ։ Թէո գիկ չունէր 
այս կաշկանդում ը և. անոր Տարեցոյցները կրնային* բաղաբա
կան հաս կա ցողութ եամբ ալՀնկատուիլ աւքենունլ1 : Ա* եղբը մ ե ր ը չէ * 
որ բաբելոնեան խառնարան դարձած է հայ կեանբը, ուր շեշ- 
տուած և իրարու բո լո բ ովին անհաղո րգ կողմեր կան* իսկ մ են բ 
ալ կը գտնուին բ այղ կողմերէն մէկուն կողմը։ Է*- գտնուելով*
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հարկադրաբար կը դադբինբ երբեմն առարկայական Ըէէաէէ մեր 
հրատարակութեանդ մէջ, ինչպէս մ իւս կողմն ալ կը դադրի իր 
կարգին առա ր կա յա կան ԸԼԷալէ Տա ր եգ ր ի ս հան դէպ իր վև րա բե
րում ին մէջ։

Այս խ ոստովանութիւնը ընելէ վերջ, սակայն, կը ճչդևնբ 
նաեւ, որ Տարեդրրին ({Ամէնուն]) որակումը ունի բոլորովին ու֊ 
ր իշ իմաստ։ ք)ւն ի այն իմաստը, որ Ա1ւքեն թճթե՜րցող այս հրատա
րակութեան մէջ կրնայ գտնել իր հաչա կՒն համ ապատաս իյան ող 
հետաբրբրա կան նիւթեր։ Գ ի ր քլն ալ հետեւաբար պիտի կրնայ 
կարդացուիլ աւքեճուն կողմ է , անխտրաբար։ Այ ս իմաստով է ա- 
հաւասիկ, որ ((Ամէնուն Տա րեգի բ վ>ը)) ոմանց Տարեգիրբր չէ։ Տե
ղին է հետեւաբար մեր ընտրած անունը, որ թ իւ ր իմա ցու թ իւն- 

ներ ստևղծելու կամ '£ս> 1*ՐՀ.ոլ՜՝Ր Ւ դուռ բանալու պատճառ մը չի 
կրնար դառնալ այս պարագային։

Այս բոլորէն վերջ, սՒ[,^րւՒ ընթերցողներ ? ցտեսութիւն 
յառաջիկա յ տա ր ուան համար։

ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՕՐԱԹեՐԹ

ԱՋԳԱՅԻՆՀԱՕԱՐԱկԱԷԱՆ 

ՈԱքԱԿԱՆ ԷԻ ԳՐԱԿԱՆ
ԹԷՀՐԱՆ (25րդ տարի)

Մ իակ օրաթերթը Ւրա*եահայ Գաղութ ին մէջ։ Մեծա

գոյն տպաքանակը ունեցող հայ օրաթերթերէն մէկը, 

Ափ ի ւոյյի մէջ, բազմաթ իւ աչէս ա տակի րն և ր ո վ և. իրանա֊ 

հայ կքէւսնքէն այժմ էական տեղեկութ իւննևրովէ Արտօնա֊ 

տէր' րոկտ. Ա, ք'արալհան:

ԲԱԺՆԵԳԻՆ’— Իրանի ճամար' տարեկան 600 րւիալ, վեց
ամսեայ' 300, եռամսեայ* 150, ամսական'ք՞50: Հատավա
ճառ' 2 ռիալ: Արտասահմանի ճամար' տարեկան 700 ռիալ:

ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆ ՀԱՍՏԷ.- նադ֊երի պորլոտայ, իՒէհրան՝. Հե՜ռա

գրական հասցէ ALIKARMEN, TEHERAN: Փոստարկղի է22ւ Հեռա

ձայն' խւՐբ.ա գրութիւն' ^,6671, գրասենեակ է.հ-38հ-՛.
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ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ -ԲՐԻՕՏՈԱԻ (աա ՏԱՐԻ) eus W ՏՈՄԱՐԻ 
ԲՈՒՆ ԹՈԻԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՏՆԽԸ-ՏՆԽԹ (4448-4449)

ԵԻ ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԹՈԻԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԵ-ՌՆԶ (1405- 1406)

ՅՈՒՆՈՒԱՐ

1. +ԿԻՐ.
2. PC.
3. ԴՇ.
4. ԴՇ.
5. +ԵՇ.
6. +ՈԻՐ.
7. +CP.
8. 4 ԿԻՐ.
9. PC.

10. ԴՇ.
11. ԴՇ.
12. ԵՇ.
13. +ՈԻՐ
14. CP.

15. +ԿԻՐ.
16. PC.

*• 1. ԴՇ.
2. ԵՇ.
3. ՈՒՐ.
4. CP.
5. ֊ք-ԿԻՐ.

ԿԱՂԱՆԴ եւ Տարեմուտ 
Դ. օր պնց. Ծննդեան 
Ե. օր պանոց Ծննդեան 
Զ. օր պանոց Ծննդեան 
ճրագալոյց Ծննդեան 
Ս. ԾՆՈՒՆԴ ՅՍ. ՔՈ. Ի 
Յիշատակ մեռելոց 
Դ. օր Ծննդեան 
Դ. օր Ծննդեան 
Ե. օր Ծննդեան 
Զ. օր Ծննդեան 
է. օր Ծննդեան 
Անուանակոչ. *Ցս.ի 
Յովնան. Կարապետին 
ՆՈՐ ԼՈեՍՒՆ
Ա. Կիր. զկնի Ծննդ.

17. ԴՇ. Անտոնի նդնաւորին
18. ԴՇ. Պանք
19. ԵՇ. — — _
20. ՈՒՐ. Պանք
21. CP. — _ —
22. +ԿԻՐ. Prկնգ. Առաջաւորաց
23. PC. Ա. օր սլնց. Առաջւրց.
24. ԴՇ. p. օր պնց. Առաջւրց.
25. ԴՇ. Դ. օր պնց. Առաջւրց.
26. ԵՇ. Դ. օր պնց. Առաջւրց.
27. ՈՒՐ. Յովնաննու մարգարեի
28. CP. Ս. Սարգսի զօրավարին 

եւ որդւոլն Մարտիրոսի 
ԼՒԱԼՈՒՍՒՆ

29. + ԿԻՐ. Դ. Կիր. զկնի Ծննդեան
30. PC. Ե. Ատովմեանց զօրվ.
31. ԴՇ. Ս. Սուքիասեանց

ՓեՏՐՈՒԱՐ
Պանք
Ս. Ոսկեանց քննյ.ից 
Պանք
Ս. Սանակայ Պարթեւի 
Դ. Կիր. զկնի Ծննդեան

6. PC. _ — —
7. ԴՇ. Ս. Ղեւոնդեանց քնն. ից
8. ԴՇ. Պանք
9. ԵՇ. Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ

10. ՈԻՐ. Պանք
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11. ՇԲ. 
12-+ԿԻՐ.

13. ԲՇ.
14. +ԳՇ.
15. ԴՇ.
16. ԵՇ.
17. ՈՒՐ.
18. ՇԲ.
19. +ԿԻՐ.
20. ԲՇ.

1. ԵՇ.
2. ՈԻՐ.
3. ՇԲ.
4. +ԿԻՐ.
5. ԲՇ.
6. ԴՇ.
7. ԴՇ.
8. ԵՇ.
9. ՈԻՐ.

10. ՇԲ.
11. + ԿԻՐ.
12. ԲՇ.
13. ԳՇ.

14. ԴՇ.
15. ԵՇ.
16. ՈԻՐ.
17. +ՇԲ.

Կ. Պոլսոյ Ս. ժ*ողովոյն 
ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ 
ՆՈՐ ԼՈՒՍԻՆ 
Փակեալ խորան 
ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ 
Գ. օր Մեծի Պանոց 
Դ. օր Մեծի Պանոց 
Ե. օր Մեծի Պանոց 
Զ. օր Մեծի Պանոց 
Արտաքսման Կիրակին 
Ը. օր Մեծի Պանոց

21. ԴՇ.
22. ԴՇ.
23. ԵՇ.
24. ՈԻՐ
25. ՇԲ.
26. + ԿԻՐ.

27. ԲՇ.
28. ԴՇ.
29. ԴՇ.

ՄԱՐՏ
ՌԸ. օր Մեծի Պանոց 
Ժ֊Թ. օր Մեծի Պանոց 
Ի. օր Մեծի Պանոց 
Տնտեսի Կիրակին 
ՒԲ. օր Մեծի Պանոց 
ԻԴ. օր Մեծի Պանոց 
Միջինք
ՒԵ. օր Մեծի Պանոց 
ԻԶ. օր Մեծի Պանոց 
Քառասնից Մանկանց 
Դատաւորի Կիրակին 
ԻԹ. օր Մեծի Պանոց 
Լ. օր Մեծի Պանոց 
ՆՈՐ ԼՈՒՍՒՆ
ԼԱ. օր Մեծի Պանոց 
ԼԲ. օր Մեծի Պանոց 
ԼԴ. օր Մեծի Պանոց 
Ս. Գրիգորի Լուսաւոր
չին* մուտն ի վիրապն

Թ. օր Մեծի Պանոց 
ժ*. օր Մեծի Պանոց 
Ժ՝Ա. օր Մեծի Պանոց 
Ժ։Բ. օր Մեծի Պանոց 
Ժ՝Դ. օր Մեծի Պանոց 
Անառակի Կիրակին 
ԼԻԱԼՈՒՍԻՆ
ԺԵ. օր Մեծի Պանոց 
Ժ՝Զ. օր Մեծի Պանոց 
ժ՝է. օր Մեծի Պանոց

18. +ԿԻՐ.

19. ԲՇ.
20. ԳՇ.
21. ԴՇ.
22. ԵՇ.
23. ՈՒՐ.
24. ՇԲ.
25. +ԿԻՐ.

26. ԲՇ.
27. ԴՇ.

28. ԴՇ.
29. ԵՇ.
30. ՈՒՐ.

31. +ՇԲ.

Ուխտի օր Կաթողիկո
սարանի" Անթիլիաս 
ԼԶ. օր Մեծի Պանոց 
Լէ. օր Մեծի Պանոց 
ԼԸ. օր Մեծի Պանոց 
ԼԹ. օր Մեծի Պանոց 
Խ. օր Մեծի Պանոց 
Յիշ. լրթ. Վազարու 
ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ - Երե-

կոլեան* Դռնթացեք 
Աւագ Բշ. — Պանք 
Յիշ. տասը կուսանաց 
ԼՒԱԼՈՒՍՒՆ 
Աւագ Դշ. — Պանք 
Յիշ. թնթր. — Ոտնլուայ 
Յիշ. Չարչարանաց եւ 
Խաչելութեան Յս.ի 
ճրագալոյց Ս. Զատկի

ԱՊՐհԼ
1. +ԿԻՐ.
2. +ԲՇ.
3. ԴՇ.
4. ԴՇ.
5. ԵՇ.
6. ՈՒՐ.
7. ՇԲ.

Ս. ԶԱՏԻԿ 
Յիշատակ Մեռելոց 
Դ. օր Զատկի 
Դ. օր Զատկի 
Ե. օր Զատկի 
Զ. օր Զատկի 
է. օր Զատկի

8. +ԿԻՐ.
9. ԲՇ.

10. ԳՇ.
11. ԴՇ.

12. ԵՇ.
13. ՈԻՐ

Նոր Կիրակի 
Թ. օր յինանց 
<Ի. օր յինանց 
ԺԱ. օր յինանց 
ՆՈՐ ԼՈՒՍԻՆ 
Ժ՝Բ. օր յինանց 
ԺԴ. օր յինանց
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14. ՇԲ.
15. +ԿԻՐ.

16. ԲՇ.
17. ԳՇ.
18. ԳՇ.
19. ԵՇ.
20. ՈՒՐ.
21. ՇԲ.
22. ֊ք-ԿԻՐ.

Ժ*Գ. օր յինանց 
Աշխարնամատրան — 
Կանաչ Կիրակի 
Ժ՝Զ. օր յինանց 
մ՝է. օր յինանց 
Ժ*Ը. օր յինանց 
Ժ՝Թ. օր յինանց 
Ի. օր յինանց 
ԻԱ. օր յինանց 
Կարմիր Կիրակի

23. ԲՇ. ԻԳ. օր յինանց
24. +ԳՇ. ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՍԳԱ

ՏՈՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ (1915-18)
25. ԳՇ. ԻԵ. օր յինանց

ԼՒԱԼՈԻՍՒՆ
26. ԵՇ. ԻԶ. օր յինանց
27. ՈԻՐ. Իէ. օր յինանց
28. ՇԲ. ԻԸ. օր յինանց
29. -+-ԿԻՐ. Տօն Երեւմ. Ս. Խաչին
30. ԲՇ. Լ. օր յինանց

ՄԱՅՒ Ս
1. ԳՇ.
2. ԳՇ.
3. ԵՇ.
4. ՈԻՐ.
5. ՇԲ.
6. +ԿԻՐ.
7. ԲՇ.
8. ԳՇ.
9. ԳՇ.

10. +ԵՇ.
11. ՈԻՐ.

12. ՇԲ.
13. +ԿԻՐ.
14. ԲՇ.
15. ԳՇ.
16. ԳՇ.
17. ԵՇ.

ԼԱ. օր յինանց
ԼԲ. օր յինանց
ԼԳ. օր յինանց
ԼԳ. օր յինանց
ԼԵ. օր յինանց
ԼԶ. օր յինանց
Լէ. օր յինանց
ԼՐ.. օր յինանց
ԼԹ. օր յինանց
ՀԱՄԲԱՐՋՈԻՄՆ *ԲՍ.Ի
ԽԱ. օր յինանց
ՆՈՐ ԼՈՒ ՍԻՆ
ԽԲ. օր յինանց
Երկրորդ Ծաղկազարդ
ԽԳ. օր յինանց
ԽԵ. օր յինանց
ԽԶ. օր յինանց
Խէ. օր յինանց

18. ՈԻՐ. ԽԸ. օր յինանց
19. ՇԲ. ԽԹ. օր յինանց
20. +ԿԻՐ. ՀՈԳԵԳԱԼՈԻՍՏ _ Բա-

րեկենդ. Եղիական պնց.
21. ԲՇ. Բ. օր Հոգեգլ. — Պանք
22. ԳՇ. Գ. օր Հոգեգլ. — Պանք
23. ԳՇ. Գ. օր Հոգեգլ. — Պանք
24. ԵՇ. Ե. օր Հոգեգլ. — Պանք
25. ՈԻՐ. Զ. օր Հոցեգյ. — Պանք

ԼԻԱԼՈՒՍԻՆ
26. ՇԲ. է. օր Հոգեգլ. — Պանք
27. +ԿԻՐ. Եղիայի Մարգարեին
28. ԲՇ. Ս. Հււիփսիմեանց

38ՐԳ ՏԱՐԵԳԱՐՋ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ

29. ԳՇ. Ս. Գայիանեանց
30. ԳՇ. Պանք
31. ԵՇ. _ - _

1. ՈԻՐ.
2. ՇԲ.

3. +ԿԻՐ.
4. ԲՇ.
5. ԳՇ.
6. ԳՇ.
7. ԵՇ.
8. ՈԻՐ.

Պանք
ՅՈհՆՒՍ

9. ՇԲ.
Ս. Գրիգորի Լուսաւոր
չի’ ելն ի վիրապեն 
Տօն Ս. էջմիածնի

Պանք

Պանք

10 +ԿԻՐ.
11. ԲՇ.
12. ԳՇ.
13. ԳՇ.
14. ԵՇ.
15. ՈԻՐ,
16. +ՇԲ.

Մեծին Ներսեսի, Խա- 
ՆՈՐ ԼՈՒՍԻՆ [դա]
Բրկ. Լուսաւորչի պնց. 
Պանք
Կոնստանտին եւՀեղինե
Պանք
Պանք
Պանք
Գի ւտ Նշխարաց Սրթ. 
Գրիգորի Լուսաւորչի

\
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17. +ԿԻՐ.
18. ԲՇ.
19. ԳՇ.
20. ԳՇ.
21. +ԵՇ.
22. ՈՒՐ.
23. ՇԲ.

1. +ԿԻՐ.
2. ԲՇ.
3. ԳՇ.
4. ԳՇ.
5. ԵՇ.
6. ՈՒՐ.
7. ՇԲ.
8. +ԿԻՐ.
9. ԲՇ.

10. ԳՇ.
11. ԳՇ.
12. ԵՇ.
13. ՈՒՐ.
14. ՇԲ.
15. +ԿԻՐ.
16. ԲՇ.

1. ԳՇ.
2. ԵՇ.
3. ՈՒՐ.
4. ՇԲ.
5. +ԿԻՐ.
6. ԲՇ.
7. ԳՇ.

8. ԳՇ.
9. ԵՇ.

10. ՈՒՐ.
11. ՇԲ.

Գ. Կիր. զկնի Հոզլս. 24. +ԿՒՐ.
— _ _ 25. ԲՇ.
Գանիել, Սեզրակ, Մի- 26. ԳՇ.
Պահք խաք 27. ԳՇ.
ՍԱՀԱԿԱՅ ՄԵՍՐՈՊԱՅ 28. ԵՇ.
Պահք 29. ՈՒՐ.
Տրդատայ եւ Աշխենի 30. ՇԲ.
ԼՒԱԼՈՒՍՒՆ

ՅՈհԼհՍ
Բրկ. Վրդվռ.ի պհց. 17. ԳՇ.
Ա. օր պհց. Վրդվռ.ի 18. ԳՇ.
Բ. օր պհց. Վրդվռ.ի 19. ԵՇ.
Գ. օր պհց. Վրդվռ.ի 20. ՈՒՐ.
Գ. օր պհց. Վրդվռ.ի 21. ՇԲ.
Ե. օր պհց. Վրդվռ.ի 22. ֊ք-ԿԻՐ.
Յիշ. Տապանակի հնոյ 23. ԲՇ.
ՎԱՐԳԱՎԱՌ
Յիշատակ մեռելոց 24. ԳՇ.
ՆՈՐ ԼՈՒՍԻՆ 25. ԳՇ.
Գ. օ։։ Վարդավառի 26. ԵՇ.
Պահք 27. ՈՒՐ.
Եսայեալ Մարգարեին 28. ՇԲ.
Պահք 29. +ԿԻՐ.
Թադեոսի, Սանդխտոյ 30. ԲՇ.
Բ. Կիր. զկնի Վարդ.ի 31. ԳՇ.

ՕԳՈ ՍՏՈՍ
Պահք 12.+ԿԻՐ.

Պահք 13. ԲՇ.
Եփեսոսի Ս. Վոդովոյն 14. ԳՇ.
Բրկն. Աստծ.նի պհց. 15. ԳՇ.
Ա. օր պահոց 16. ԵՇ.
Բ. օր պահոց 17. ՈՒՐ.
ՆՈՐ ԼՈՒՍՒՆ 18. ՇԲ.
Գ. օր պահոց 19. -(-ԿԻՐ.
Գ. օր պահոց 20. ԲՇ.
Ե. օր պահոց 21. ԳՇ.
Տօն Շոդակաթի էջմ.ի

Գիւտ Տփոյ Ս. Աստծ.նի

Զաքարիալի Մրգ.ին 
Պանք
Եղիսեի Մարգարեին 
Պանք

Պահք

Պահք
Արիստակես, Վրթանես 
Գ. Կիր. զկնի Վարդ.ի

ԼՒԱԼՈՒՍՒՆ

Պահք
էլպիսի եւ Ազապեալ 
Պահք
Ո. Գրիգորի Աստծթն.ին 
Գ. Կիր. զկնի Վարգ.ի 
Ս. Կիրակոսի 
Վսւհանայ Գողթնաց-

ւոյն

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ 
Ս. ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ 
Յիշատակ մեռելոց 
Գ. օր Վերափոխման 
Պահք
Ե. օր Վերափոխման 
Պահք
է. օր Վերափոխման 
Բ. Կիր. զկնի Վերափ. 
Թ. օր Վերափոխման 
Ցովակիմայ եւ Աննայի 
ԼԻԱԼՈՒՍԻՆ
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22. ԳՇ.
23. ԵՇ.
24. ՈԻՐ.
25. ՇԲ.
26. + ԿԻՐ.

1. ՇԲ.
2. + ԿԻՐ.
3. ԲՇ.
4. ԳՇ.
5. ԳՇ.
6. ԵՇ.

7. ՈԻՐ.
8. +ՇԲ.
9. + ԿԻՐ.

10. ԲՇ.
11. ԳՇ.
12. ԳՇ.
13. ԵՇ.
14. ՈԻՐ.
15. ՇԲ.

1. ԲՇ.
2. ԳՇ.
3. ԳՇ.
4. ԵՇ.
5. ՈԻՐ.

6. ՇԲ.
7. +ԿԻՐ.
8. ԲՇ.
9. ԳՇ.

10. ԳՇ.
11. ԵՇ.
12. ՈԻՐ.
13. ՇԲ.
14. + ԿԻՐ.
15. ԲՇ.

Պանք
Երեմիայի Մարգարեին 
Պանք

Գիւտ Գօտւոյ Ե. Ած.նի

27. ԲՇ.
28. ԳՇ.
29. ԳՇ.
30. ԵՇ.
31. ՈԻՐ.

ՍեՊՏեՄԲեՐ
Նիկիոյ Ս. ժողովոյն 
Գ. Կիր. զկնի Վերափ.

Պանք
Աթրանամ եւ Խորեն 
ՆՈՐ ԼՈնՍՒՆ

Ծնունդ Ս. Աստծ.նի 
Բրկ. Ս. Խաչի պանոց 
Ա. օր Խաչի պանոց 
Բ. օր Խաչի պանոց 
Գ. օր Խաչի պանոց 
Գ. օր Խաչի պանոց 
Ե. օր Խաչի պանոց 
Տօն Ս. Եկեղեցւոյ

16. + ԿԻՐ.
17. ԲՇ.
18. ԳՇ.
19. ԳՇ.
20. ԵՇ.

21. ՈԻՐ.
22. ՇԲ.
23. + ԿԻՐ.
24. ԲՇ.
25. ԳՇ.
26. ԳՇ.
27. ԵՇ.
28. ՈԻՐ.
29. ՇԲ.
30. +ԿԻՐ.

ՃՈԿՏԵՄԲեՐ

Պանք
Եանակայ, Համազաս- 
Պանք [պայ
ՆՈՐ ԼՈեՍՒՆ
72 աշակերտաց 'Բս.ի 
Գ. Կիր. զկնի Երթոյ 
_ _ _ [Խաչին

Պանք

Պանք
Երթոց Թարգմանչաց 
Ե. Կիր. զկնի Երթոյ 
— — — [Խաչին

16. ԳՇ.
17. ԳՇ.
18. ԵՇ.
19. ՈԻՐ.

20. ՇԲ.
21. +ԿԻՐ.
22. ԲՇ.
23. ԳՇ.
24. ԳՇ.
25. ԵՇ.
26. ՈԻՐ.
27. ՇԲ.
28. +ԿԻՐ.
29. ԲՇ.
30. ԳՇ.
31. ԳՇ.

Պանք

Պանք

ԽԱՉՎԵՐԱՑ 
Յիշատակ մեռելոց 
Տօն Ե. Եկեղեցւոյ 
Տօն Ե. Եկեղեցւոյ 
Տօն Ե. Եկեղեցւոյ 
ԼԻԱԼՈեՍՒՆ 
Տօն Խաչի 
Տօն Խաչի
Բրկ. Վարագայ Խաչի 
Ա. օր պանոց 
Բ. օր պանոց 
Գ. օր պանոց 
Գ. օր պանոց 
Ե. օր պանոց 
Ե. Գեորգայ զօրվ.ին 
Վարագայ Ե. Խաչ

Պանք

Պանք
ԼՒԱԼՈեՍՒՆ
Չորից Աւետարանչաց 
Զ. Կիր. զկնի Երթոյ 
— — — [Խաչին

Պանք

Պանք

Գիւտ Խաչի

Պանք
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1. ԵՇ.
2. ՈԻՐ
3. ՇԲ.
4. + ԿԻՐ.

5. ԲՇ.
6. ԳՇ.
7. ԴՇ.
8. ԵՇ.
9. ՈԻՐ

10. ՇԲ.
11. +ԿԻՐ.
12. ԲՇ.
13. ԳՇ.
14. ԴՇ.
15. ԵՇ.

ՆՈՅեՄԲհՐ
Ս. Յովն. Ոսկեթերանին 
Պանք
Տօն Ամենայն Սրթոց 
Ը. ։Կիր. զկնի Սրթոյ 
ՆՈՐ ԼՈՒՍԻՆ [Խաչին

Պանք

Գաթրիելի եւ Միքայելի 
Թ. Կիր. զկնի Սրթոյ 
— — — [Խաչին

Պանք

1. ՇԲ. Սրթոցն Թադեոսի եւ 
Բարթողիմեոսի

2. + ԿԻՐ. Բ. Կիրակի Յիսնակաց
3. ԲՇ. - - - '

ՆՈՐ ԼՈՒՍԻՆ
4. ԳՇ. Ս. Աթգարի թագաւորին
5. ԴՇ. Պանք
6. ԵՇ. _ -
7. ՈԻՐ. Պանք
8. ՇԲ. Նիկոդայոսի նյրպ.ին
9. +ԿԻՐ. Բրկ. Ս. Յակոթայ պնց.

10. ԲՇ. Ա. օր պանոց
11. ԳՇ. Բ. օր պանոց
12. ԴՇ. Գ. օր պանոց
13. ԵՇ. Դ. օր պանոց
14. ՈԻՐ. Ե. օր պանոց
15. ՇԲ. Ս. Յկթ. Մծթնայ նյրպ.
16. +ԿԻՐ. Դ. Կիր. Յիսնակաց

16. ՈԻՐ. Պանք
17. ՇԲ. — — —
18.+ԿԻՐ. Բրկնդ. Յիսնակաց պնց.

ԼԻԱԼՈԻՍԻՆ
19. ԲՇ. Ա. օր Յիսնակաց պնց.
20. ԳՇ. Բ. օր Յիսնակաց պնց.
21. +ԴՇ. Ընծայումն Ս. Աստծ.նի
22. ԵՇ. Դ. օր Յիսնակաց պնց.
23. ՈԻՐ. Ե. օր Յիսնակաց պնց.
24. ՇԲ. Զ. օր Յիսնակաց պնց.
25. +ԿԻՐ. Ա. Կիրակի Յիսնակաց
26. ԲՇ. — — —
27. ԳՇ. — — _
28. ԴՇ. Պանք
29. ԵՇ. — — _
30. ՈԻՐ. Պանք

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
17. ԲՇ. ֊

ԼԻԱԼՈՒՍԻՆ
18. ԳՇ. — — —
19. ԴՇ. Պանք
20. ԵՇ. Բարսեղի նյրպ.ին
21. ՈԻՐ. Պանք
22. ՇԲ. — —. —
23. +ԿԻՐ. Ե. Կիր. Յիսնակաց
24. ԲՇ. Դաւթի Մարգարեին
25. ԳՇ. Ստեփանոսի նիւվկ.ին

Ս. ԾՆՈՒՆԴ (Եւրոսլացւոց)
26. ԴՇ. Պանք
27. ԵՇ. Ս. Պետրոսի եւ Պօգոսի
28. ՈԻՐ. Պանք
29. ՇԲ. Ս. Որդւոցն Որոտման

Յկթ. Առաք, եւ Յովն. Աւետ.
30. -(-ԿԵՐ. Զ. Կիր. Յիսնակաց
31. ԲՇ. Բ. օր պնց. Ծննդեան

էիթանանի Նանատակաց Օրը* Մայիս 6ին: • Լիթանանի Ազգային 
Տօնթ* Նոյեմթեր 22ին: • Իսլամաց Ռամատանթ (3 օր) Մայիս 11ինյ 
• էյտ ել Ատնան (Գուրպան Պայրամթ — 4 օր) Յուլիս 18ին: • Մեւ- 
լուտ (Ծնունդ Մարգարեին) Հոկտ* 16ին:
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ՅԵՏԱՁԳՈՒԱԾ ՆԻՒԹԵՐ

Նիւթերու խնողման պատնառով ստիպուեցանք Տարեգրքի յա
ջորդ նատորին յետաձգել մեր կարգ մը աշխատակիցներուն գրութիւն- 
ները: Ուրիշ գրութիւններ ալ լոյս չտեսան ներկայ նատորով, որով- 
նետեւ շատ ուշ նասան մեզի: Այս նիւթերուն տեղ կթ տրուի 1957ի նատո- 
րին մեջ:

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» - Ա. ՏԱՐԻ

Հազիւ 15 Օրինակներ ոլնինք տակաւ ին մեր տ րամագրու- 
թեան տակ Տարեգրքիս 1954/> Ա- հատորէն։ Այս օր ինակնե ր ը 
պիտի տրամադրենք միայն այն ընթերցողներուն որոնք ուղ
ղակի խմբագրութեան դիմելով կ՛ուզեն ունենալ Տարեգրքի երեք 
նատորներն ալ: կը խնգրուի, հետեւաբար , աոանձին Օրինակ մը 
ունենալու համար դիմում չկատարել։

Ամէն ան ոն վ) որ հաւաքածոյ չեն պահեր, կրնան, եթէ 
կ՛ուզեն, փոխանակել իրենց ունեցած 1954^ Ա' հատորը (մաքուր 
վիճակի մէջ անշուշտ) 1955/> կամ 1956/> հատորներէն մէկուն հետ։
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(10րդ տարի)

ՕՐԱԹեՐԹ

ԱՈ113ՒՆ-քԱ1Ս.ՈԿԱՆ

ՀԱԼԷՊ

Ամէնէն շատ տարատուած օրաթերթը Ա ուր իահայ 

յաղութին մէջ, այժմ էական նիւթերով^ Հետաքրքրա֊ 

կան — մ ասնաւո րա բա ր մարզական — բովանդակութեամբ 

1ւ օրուան լուրե րով։ Արտօնատէր և. պատասխանատու 

տնօրէն' Հրաջ Փափսւղեան}

Հատավաճառ' 15 սուրիական դաճեկան:

ՀԱՍՑԷ.— Փոստարկղ՜ 19՝. Հերւա գ.րա կան հասցէ AREVELK, ALEP: Հե՚րւաձայն 18182-.

i!iiiHHiHiaimiui0MuiM«BmiiiM*iniBiMiiiiMaiiiiMMiiiiBmiiiiMwiiiiBiMLiiiMMiiiiaBaBuiiMBBunHiaBuiinaaiiiiMniiMmiiiiaHiiiiBiMiiiiMiiiiMKiiinM

(25րդ տարի) 
ՊՈԻԷՆՈՍ ԱՅՐԷՍ

ՕՐԱԹեՐԹ

ԱԶԳԱՅԻՆ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ 

•ԲԱԳԱ֊ԲԱԿԱՆ ԷԻ ԳՐԱԿԱՆ

Հարաւային Ամերիկայի մէջ միակ հայ օրաթերթը, 

մ Ււտ շահեկան բովանդակութեամբ, տեղական ու ա ր տա֊ 

սահմանեան լուրերով և. սպաներէնի ամենօրեայ բա֊ 

ժինով։

ԲԱԺՆԵՏՓՆ*— Տարեկան 150 եւ վեցամսեայ' 80 փեսօ: 
Արտասանման' տարեկան 10 տոլար:

ՀԱՍ— 4*/լ Սալ_վ_ատոր ^625—27, Պուէնոս Այրէ ս, Արժ-ան- 

թ-ին՚. Հնքւաձայն 7/— 1424:
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ՓԱՐԻԶԸ
Կանացի նորաձեւութեանց մայրաքաղաքն ե եւ չկայ կին մը, որ 
չուզե' ամենավերջին նորոյթով հոն կարուած զգեստ ունենա):

ԱՐԴ
արտասահմանեն Փարիզ այցելող Հայերը, նման գնումներ 
կատարե|ե առաջ թող ի մտի ունենան եւ անպատճառ այցելեն

ՓԱՐհԶԵԱՆ 1,ՈՐՍ.ՋԵԻՈԻԹԵԱՆ ԱԵԾ «UAIimUhU
ՕՓԷՐԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ

17, BOULEVARD DES CAPUCINES, 17
CAFÉ DE LA PAIX

աշխարհահռչակ սրհարանին հիօղ դիմացը 

Հեռաձայն — OPEra 80.34 եւ 00 25

CLAIRE «COMTE

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱԵԾ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
օրը օրին կը հետեւի փարիզեան նորաձեւութեանց 

եւ ամենայն բծախնղրութեամը կրնայ գոհացնել կնոջական 
ըոլոր հաշակները

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԱՆՏԻՐ ԿԵՐՊԱՍՆԵՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ԴԻՆԵՐՈՎ 
ՉԱՓԻ ՎՐԱՅ ԱՊՍՊՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԱՐԱԴ ՅԱՆՁՆՈՒՄ
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ԼԻԲԱՆԱՆԻ 
ՖԷՏԷՐԸԼ ԴՐԱՄԱՏԱՆՆ

FEDERAL BANK OF LEBANON
SOCIÉTÉ ANONYME LIBANAISE)

ԳԲաԳՒ դր՚“մ ատնայ ին և. սհղանաւորական ամէն կարգի 
գո րծառնութ իւններով և.

ՄԱՍՆԱՃԻԻՂԵՐ ՈՒՆԻ

ՊՈԻՐՃ ՀԱՄՈԻՏԻ ՄԷՋ (ԱՆԴՐ ՆԱՀՐ)
յատկապէ ս դիս րացնհլու համար այգ բնա կիչնև֊
բուն առեւտ րական և. դրամատնային գործերր և նպաս֊ 
աելու անոնց տնտեսական բարօրութեան , ինջպէս նաեւ.

ՊԱԴ.ՏԱՏԻ ՄԷՋ
RUE AL RACHID - B. P. 172

Հեռաձայն _ 87-126 - 87-127 _ 71-00 

Ուրիշ մ՚ասնաքյիւղ մլւն այ

ԱԼԷՅԻ ՄԷՋ
7* ր ւս մա տան Պէյրու֊թ ի կեդրոնին հեռաձայն ի թ իւն է 20.733

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՖԷՏԷՐԸԼ ԴՐԱՄԱՏՈՒՆԸ
ապաւէնն է բոլոր առեւտրականներուն բոլոր գործի 
մարգոց և. մանր ս ևւիա կան ատ է րն եր ուն ? ո րովհետեւ րս» 
հագրգռուած է գե բազան ցապէս անոնց շահե ր ով և JUi"’ 
ջողութ ի ւննե րով։
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եՐԲ ԱԿՆՈՑԻ ՊԼՏք ՈԻՆեՆԱՔ

ԱՆՀՐԱԺԵՏՏՕՐԷՆ ՊԱՀԱնՏԵՏԷ*
• Ակնաբոյժին ճշդած չափերու ճշգրտութիւն.
• Ապակիներու լաւագոյն որակ.
• Շրջանակի յարմարութիւն՛ ձեր դեմքին վրայ-
• Պատրաստութեան մասնաւոր խնամք:

ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Վ-ՍՏԱ1ՕՐԷՆ Եհ ՃՇԳՐՏՕՐԷՆ ՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՔ 

ԵԹԷ ԴԻՄԷՔ
OPTIQUE MODERNE 

ԴԵՂ.ԱՐԱՆ ՇԱՀՆՆԵԱՆ
Ֆոշ փողոց, Պեյրութ — Հեռաձայն 32136

Ու-նինյլ նաեւ. փ ա // ի էլեր ան AniOr ե՜ւ. Sol-AmOT, 
ինչսլէս նաե՛ւ, արեւի ակնոցներու. այլ_աղ_ան տեսակներ՝.
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Ո
Ի
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Ղ
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Ն
Ի
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Ե

•
ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԹՐԷՆՋՔՈԹՆԵՐ 

ԿՆՈՋԱԿԱՆ ԷՄՓԷՐՄԷԱՊԷԸՆԵՐ 

ՓԻԺԱՄԱՆԵՐ, ՇԱՊԻԿՆԵՐ, ՓՈՂԿԱՊՆԵՐ 

ՌՈՊ ՏԸ ՇԱՄՊՐԵՐ ԲՈԻՐԳ ԵԻ ՄԵՏԱՔՍ 

ԸՆՏԻՐ ԿԵՐՊԱՍԵՂԷՆ, ԵԻԱՑԼՆ

Լ
Ի

ՍԱՐՀԱՏԵԱՆ ԵԱՐԱՌհ
Ա֊ԼԸՆԻԻ ֊ԼԷ8ԿԱՆ - Հեռաձայն 31861 
ՄԱԱՐԱՏ - 'էրաափ Շէնք - Հեռձ. 23675 
ՋՈՆ ՖՐԱՆՇ 0. Շ 5 - Հեռաձայն 30494 

Ի. 0. 6. 2709 - ՊԷ8ՐՈԻԹ
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ՏԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ՍՈՒՐՃԸ
| ՊԼ֊ՏԲ է ԹԱՐՍ* ԸԼԼԱՅ ԵԻ ԼԱՒ ԲՈՅՐ ՈԻՆԵՆԱՅ

Այս տեսակետով, լաւագոյն որակով սուրնյւ կրնաք գտնել 
|| Պեյրութի մեշ, դիմելով

1

ՍՈՒՐՃԻ ՀԱՆՐԱԾԱՆՕԹ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ
ք| Անգամ մթ որ փորձեք, այլեւս ուրիշ սուրն պիտի չփնտռեք:
2 Հաստատութիւնը պատրաստ ունի նաեւ ամրափակ 1ւ 

ՏՏ օդազե րծ

ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՏՈՒՓԵՐՈՒ ՄԷՋ
= լևցուած սուրճի տեսակներ որոնք կը դիմ անան շատ 
=[ երկար ժամանակով և կը պահեն միշտ իրենց թարմ ու֊ 
== թիւնը։ Կրնաք ղանոնք ամէն վայրկեան ունենալ ձեր 
քք տրամադրութևան տակ և կամ ԻԲՐԵՒ ՆՈՒԷՐ ՂՐԿԵԼ ար֊ 
= տասահմ ան ի ձեր ազդականներուն և բարեկամներուն։

ՊԷՅՐՈԻԹԻ ՄԷՋ ՎԱՃԱՌՄԱՆ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐ

|| Սոսք էլ ՅւրԷՆՃ Հաոոզ ԱաաԹի
Տ Հեռաձայն 31709 Հեռաձայն 27396

ՍՊԱՌԵԼՈՒ ՎՐԱՅ է

ՏԱՅՆԱԳՐՈՒԱԾ ԵԻ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԸՆԳԱՐՏԱԿ 
ԵՐԳԱՐԱՆԸ

Փութ աւյէք հետեւարւար ապահովել հատ մը վեր֊ 
ջին օրին ակներէն > լա թակագմ կամ թղթակաղմչ 
միեւնոյն գինով։

՛Նոր Տարուայ աոթ իլ ամէնէն յարգի նուէրնե֊ 
րէն մէկն է «՛Նոր Փնարը%} չունեցողին համար։

■ււա>ա«տււատւււա^ււա>ււա^ւււա^ւււաւււ^^ււււ^տաո
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ՇԱէԱԳՐԳՌՈՒՈՂՆԵՐՈՒՆ Ի ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Անցագիր հանելու վիզաներ ապահււվելու * բնակու֊ 
թեան արտօնագիր ստանալու, կամ երկարաձգելու ար֊ 
տա սահման էն Լքէբա-
նան գալու. համար

5? անհ ոաժեչտ

“ նութիւնը ձերւք ձգե֊

լու և. ասոն/չ նմ ան
= տաղտուկ պատճառող ձեւա կերպութ իւններէն մի անգամ 
= րնգ միչտ կ' ազատ իք , դիմելով

I ՑՈՎ^ԱՆՆԷՍ ՉԱքԸՒեԱՆՒՆ

= որ կր վարէ տն օ ր էն ու թ իւն ը

ՃԱՄԲՈՐԴՈԻԹԵԱՆՑ ԳՐԱ11ԵՆԵԱԿԻ ՄԸ

j| Որև-Է Ժամանակ կը գտնուի ան ձեր տրամագրութևան
= տակ և արագօրէն կը վերջացնէ ձեր բոլոր գործերը։ կը 

գնէ ձեր տոմ սակն և րը և կ9 ապա֊ 
հովէ ձեր ուզած տեղերը չոգևնա֊ 
ւևրու կամ օդանաւերու Ւ'նչ
գժուա ր ութեան g որ ալ հանգի֊ 
պիք, մտաբերեցէք Աովհաննէս 
֊արըրևանը։ Ղ* իմե ցէ ք կամ հև֊ 
ուաձայնեցէք իրեն

27051 թի-ով
Եւ վստահ եղէք որ օգտակար պի

տի ԸԼԼայ ա*ե ձեզի ձեր ցանկա֊ 
ցած ձեւով։

ԳՐԱՍԵՆԵԱԿԻ ՀԱՍՑԷ* — Condoghouris et Arghiris 
Rue de Port, Immeuble Marius Ged Beyrouth

ՀԵՌԱՋԱ8Ն 27.051 - ՓՈՍՏԱՐԿՂ 2398 
ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍՑԷ* ALKIS - Beyrouth
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ՇԱՏ ՃԵՏԱքՐքՐԱԿԱՆ Եհ ՃԱՃԵԼՒ ԴՒՐք ՄԸ

ԺԱՄԱՆԷ ՆՆ

Ա* եծապէս հետաբր բրական և իր բով անդակութ եամբ ճ ըշ*~ 
մարտօրէն աննախընթաց այս նոր ‘էիր^Ը^ որուն համար բազ֊ 
մաթիլ դիմումնև ր ստացուեցան , կամբէ անկախ պատճառներով 
կարելի Լեղաւ հրատարակել անցեալ տարի^ հակառակ տրուած 
յայտարարութեան։ ^իբքը Լոյս պիտի տեսնէ և պրակ առ պրակ 
պիտի ծախուի յառա^իկայ

80ՒՆ0ԻԱՐ 1ՏԷՆ ՍԿՍԵԱԼ
իսկ տպագրութիւնը պիտի աւարտի ԱՊՈՒԼՒ *ԼԵք*ՋԸ * Պիտի ու֊ 
նենայ' Տարևգրրին մեծութեամբ 480-500 4՜ £^7* Լռական էջերով 
30-32 պրակ) պիտի ըւլպյ պտտկևրազարդ։ Պիտի պարունակէ 
ընտանեկան կամ ընկերական հաւաքոյթներու յատուկ թոլորու|(ւճ 
նոր (սաղեր, պիտի սորվեցնէ բա խտագուչակութ ևան զանազան 
եղանակներ ? պիտի տայ ոգևհա ր ցական գիտելի բներ և վարժեցնէ 
ոգեհար ցական վարձերու պիտի մղէ ձեռբի ‘էֆձև ր ը կարդալու 
վարժութեան ) պիտի պարզէ աճպարարական փորձերայլ մա֊ 
ն աւանդ պ իտ ի տրամ ադրէ բո լո ր ին

եՐԱՋՆևՐՈԻ ԲԱՆԱԼԻՆ

ընդա րձակ բաժ ին ով և հազա ր աւո ր և ր աղն և ր ու փո րձառական և 
վաւե ր ա կան մեկն ութ իւննե ր ով։

Ասոնց հետ և ասոն ցմէ դուրս

ԺԱՄԱՆՑ ԵԻ ԶԲՕՍ
պիտի ունենա յ ուրիչ շատ մը ն ո ր ու թ իւնն և ր ? ո ր ոն բ մեծապէս 
հաճելի պիտի դարձնեն անոր ընթերցումն ու օգտագործումը^ 
իբրև ժամանց եւ զբօս ընտանիբներու մէջ։

Հր ատա ր ակութ են էն վե ր ջ * ՀԼ(իամանց և ՀՀբօս՚Տը տեսնողը 
պիտի հաստատէ այս տողերուն ճշմարտութիւնը և պիտի ըսէ 
թէ ի րապէս ? հետաբր բրական ն իւթ ե ր ու սՀ յս բովանդակութեամբ

Լոյս Հ.Է տեսած մինչև ասյօր մեր մէջ։
Տո՚-էք ձեր ապսպրանքները . ցրուիչնևբունպրակները 

կամ ամբողջա ցած *էիրք.ը ստանալու համար։ Պ ր տկով գնողները^ 
գր^ի*^ գունաւոր կողքն ալ պիտի ստանան ձրիաբար։
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Վ-ՐԻՊԱԿՆԵՐ
Տարեգիրքը կարդալէ առաջ կը խնդրուի նկատի ունենալ' անուշադրութեաւքը 

սպրդած նետեւեալ կարեւոր սխալները եւ ըստ ալնմ սրբագրե) զանոնք.—

ՏՈՂ ՍԽԱԼ ՈՒՂԻՂ

47 վերէն 7 ղրկի գւԿՒ
56 վ ար էն 12 վա ր և րն վա ր սև րն
76 22 3 հրետոռական հռետորական
85 2) 17 ցիթերի կիթարի

103 վերէն 22 կեան քե ր ը ՝ կեանյչև ր ր՝
109 22 13 կ9 արձակէ ր ան կ* արձակէին անոն,
118 2> 7 յումպետ յումպէտ
148 22 17 հանգևցաւ յան գև ցաւ
151 2) 13 նե րտ նե ր ս
175 2) 3 կը գաղթեն կը գաղթէ
236 վա րէն 1 առաջին և. եր֊ առաջին եր֊
245 վեր ի նկար ին տա՚կր Ոէյմպըրո Չէյմպըր“
268 նկար ին տակ ր Արմաւ" յիս Արամայիս
281 վերէն 7 մինեօր մինէօր
318 վ արէն 7 Տ իւրոս *1՝ա ր ևհ
334 2) 12 ամբողջ ական և. ամբողջական
343 վերէն 18 գնպապետ գն գապետ
378 2) 11 կ9 ընտր ուի կ1րնտր ու ին
425 2) 1 Ը- ՄԱՍ Թ. ՄԱՍ
436 22 16 Արթրը Արթըր
467 վա րէն 10 կ*ըս ու ին ըս ու ին
494 վերէն 13 պետը ♦ ^րասևնեակին
537 վա րէն 15 •••յ ա յս Լպևւ
537 2) 11 առիթով առիթով Աթէնքի ։!
540 22 14 կազմակե րպո ւ ուած կաղմակև ր պուած
556 22 12 իս յիս

111/»^ ԷԱ Գ՛ վարուժանի ձևռագ ի ր նամակը ուղղուած
Ղերենիկ ^ղմէհեան^ւնւ

ճճճրղ Էջի վ ա ր էն 5րգ տողի հէլւքյքւրււ բառը մաս մը գիր- 
ըհ բու մէջ սխալմամբ տպուած է Անքարա]|ւ:

1955Ի ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ ԵՒ ԿԱՐԳ Ս՜Ը ճահՍՂեՕ
Կը խնդրուի մեզմէ ճշդել՝ թէ 1955ի Տարեգրքին 378րդ 

էջի վերի նկարին տակի անունը' ք'եթե| եկեղե ց ի' պէտք է ըլլ՛այ 
էմմանուեյ եկեղեցի։

Ղ-տրձեալ՝ ^>է}\րդ էջին վր՚այ' վե ր էն 12րդ տողի Մանուկ Աբե
ղ՛այ Եումուր թ աճեան ը պէտք է ըլլ՛այ ՄեսրՈպ Աբեղայ էումուր- 
թաճեան ։

Իակ Ո8րդ էջի «Հ - 8՛ Գ աչնակրութ եան $()ամեայ մամու֊ 
ւհ ՚Ւ ո ր աղ ր ո լ թ իլն ը կատարած է ^աւիթ Փալիէսզետն (Թէհրան}։
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ՏԱՐԵԳՐՔԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ

!• Մ են յչ և մեր ընթերցողները* • « էջ 9-18
շ. Գրական աշխարհ..................................... 19 — 136
3« Հայ կեանքը երէկ և այսօր ... էջ 137 — 248
4. Արուեստ ի աշխարհ.............................. էջ 249 - 288
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Տարեգրքիս տպագրութիւնը վերջացաւ 7 Նոյեմբեր 1955ին: 
Շարեցին' գրաշարներ Ազարիկ Թօգնեան եւ ԱլՖրետ Ուննեան: 

Նկարները պատրաստուեցան Յովնաննես ժ*ամկոչեանի եւ Փայլակ 
Թիթոյեանի զինկոկրաՖի արհեստանոցներուն մեջ:

ՏՊԱՐԱՆ «ՄՇԱԿ» - ՊԷ8ՐՈՒԹ
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