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ԵՐԿՈՒ

խՕՍՔ

Անցնող տարեշրջանին եւս գոհունակութիւնը ունեցսւնք հաստատելու, թէ Սփիւռք ի ընթերցող հասարակու
թիւնը լիովին արդարացուր մեր ակնկալութիւնները' Տա
րեգրքիս վերապահած ջերմ ընդունելութեան տեսակէտով:
«Ամէնուն Տարեգիրքը», իր Գ • հատորով ապահովեց վաճաոման նոր մրցանիշ մը նախորդ երկու հատորներուն
վրայ : Արդիւնքը այդ մրցանիշին եղաւ այն, որ Տարեգրքիս
Ա • հատորին պէս, 1956ի Գ • հատորին օրինակներն ալ
սպաոեցան ամրոզջութեամր :
Զեոք ձգուած այս յաջողութիւնը կը պարտինք ի միջի
այլոց ^ւ 1Ա,Ւ՛ համատարած գնահատանքին, գոր, Տարե
գրքով հետաքրքրուող ընթերցողներն ու մամուլը մանա
ւանդ արտայայտեցին մեր յաջորդական հատորներու բո
վանդակութեան , ծաւալին, կաոուցուածքին եւ բոլոր ճա
շակները գոհացնող այլազանութեան մասին:
ճիշդ է որ ընթերցողներու այս կամ այն ծեւի արտա
յայտութիւներէն սւոաջ , ամէն հրատարակութիւն նախ
ինքզինքն է որ կը ներկայացնէ եւ ինքն իր մասին կը խօսի:
Բայց, նոյնքան ճիշդ է նաեւ այն, որ ընթերցողներու եւ
գրադատներու կարծիքը կ՚ունենայ ի վերջոյ իր վճոական
ագդեցութիւնը կամ դերը , տուեալ հրատարակութեան արժեւռրման կամ արժեզրկման տեսակէտով:
«Ամէնուն Տարեգիրքը» արժեւորուեցաւ ահաւասիկ հըրապարակային այդ արտայայտութեանց շնորհիւ, անկախ
իր աոաւելռւթիւններէն ու պատահական թերութիւններէն:
Արդար կ՛ուզենք ըլլալ, հետեւաբար, մասնաւոր երախտսւգիտութեամբ մը գնահատելու այդ արտայայտութեանց հե
ղինակներուն գրական վերաբերումը այս հրատարակու
թեան հանդէպ ու խոստանալու անցաւք մը եւս, որ կարե
լիին հետ անկարելին ալ ի գործ պիտի դնենք, անոնց այդ
վերաբերումին արժանանալու համար նաեւ ապագային:
Կը կարծենք որ իրականացած խոստում մըն է ներկայ,
հատորն ալ: Այս իսկ իրողութեամբ կ՛ակնկալենք, որ զայն
լոյս-աշխարհ բերելու մեր ճիգը այս անգամ եւս պիտի
գտնէ իր արդար վար՛ձատրութիւնը , անոր վերապահուելիք
աւելի լայն ընդունելութեան տեսակէտով:
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
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ԱՄէ՚եՈԻ՜ե ՏՈՐեԳՒՐՔԲ
Ա. ՄԱՍ
ՄԵՆՔ ԵԻ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

ԱՐՏԱՅԱՅՏՈՒԹՒՒՆՆԵՐ

ՄԵՐՁԱՒՈՐ ԵՒ ՀԵՌԱՒՈՐ

ՅՕԴՈՒԱԾՆԵՐ

ԹԵՐԹԵՐՈՒ

ԵՒ

ԱՅԼ

ԱՅԼԵՒ

ԵՒ

ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԷ

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

ԽՄՐԱԴՐՈՒԹԵԱՆՑ,

ԳՐԱԴԱՏՆԵՐՈՒ

ՅՕԴՈՒԱԾԱԳՒՐՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ

ՅԱՏԿԱՆՇԱԿԱՆ

ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ

/

ՏԱՐԵԳԻՐԻՍ ԽՄԲԱԳՐԵՆ ՈՒՂՂՈՒԱԾ

ՆԱՄԱԿՆԵՐՈՒ ՄԷԿ

ՄԱՍԷՆ
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ՄԵՆՔ ԵԻ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ԵՒ Ւ»Ր ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

ՓՈՒՆՋ ՄԸ ՄԵԶԻ ՂՐԿՈՒԱԾ ՆԱՄԱԿՆԵՐԷՆ
'Նիկոսիա, 20 Յունուար 1936
♦

Կարօ Պփորդեան*

• **

Տարէդիրյվւն

իւրաքանչիւր

ԷԼը

զնահատանքի արմանի

կ'արգարացնէ իր անունը՝. Տարեգիրքը իսկապէս կը

Է՝

որովհետեւ.

պատկանի ԱՄԷՆՈՒՆ'՝

ՂԵԻՈՆԴ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
Առաջնորդ Հայոց Կիպրոսի
Նիու ճրրզի, 30 Դէկտ- 1955
...
թեան

Կը շնորհաւորեմ ձեզ ձեր աշիւատանքին եւ արդիւնքին

համար՝.

ունեցած է։

Հ^ատ

ուրաիւ

եմ նաեւ

Յաջորդներուն

համար

իմանալով՝

ալ նոյն

թէ

մեծ

յաջողու

ամէն

հատորը սպառում

եւ աւելի մեծ

յաջողութիւնը կը

ՎԷՐ- Ա- Ա- ՊԵՏԻԿԵԱՆ

մաղթեմ՝.

Պէյրութ, 10 Յունուար 1956
•••

Սրտանց

կը

ցանկամ որ

շարան շարան

հատորներ

իրարու յաջորդեն

միշտ նորը Հ ինը գերազանցելով եւ նորագոյնը փնտռել տալով՝--- ինչպէս մինչեւ.
աէ*Գ աձԳ աեղի ունեցաւ յ

ՀԱՅՐ ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՎՐԴ- ՈՍԿԵԱՆ
Գահիրէ,

30 ԴԵկտ- 1955

•••Ո՚-րախ եմ որ ձեր այս ծառայութիւնը մեծապէս գնահատուած եւ քա
ջալերուած

է եւ ար գա ր աց իօր էն ՝

զի ան մեր հոգւոյն ամ ենախորունկ

պահանջ

ներէն մէկուն գոհացում կու տայ՛.

ՎԵՐ- Հ- 3- ՀԱՄ ՅԱՐՋ ՈՒՄ ԵԱՆ
Կալկաթա, 26 Փեւոր- 1956
•

Հաճոյքով կարգացել եմ ձեր

այն բոլոր նիւթերը՝ որոնց

գեղեցիկ եւ շատ հետաքրքիր Տարեգրքի

դասաւորման համար իսկապէս որ մեծ ճիղ էք թա

ԱՐԱՄԱՅԻՍ 'ՅՀՆՅ- ՄԵՐԶԱՏԵԱՆ

փած'.

ֆահիրէ, 13 Դհկտ- 1955
Տարեգիրքդ պարզապէս արմանի է

հիացումի։ Ի՜նչ հսկայական աշխատանք

ես թափած զայն կազմելու համար եւ մանաւանդ դարձնելու համար զայն այնքան
բովան դա կալից ։
Կը մաղթեմ սրտանց որ

տարուէ տարի աւելի ճոխութեամբ եւ դեզեցկու-

թե ամբ ներկայացնես զայն մեզի ՝ ոչ միայն յագուրդ տալու համար մեր հետա
քրքրութեան՝

այլեւ ընծայելու համար մեղի նաեւ դրականութեան եւ արուեստի

ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ

բազմայոյզ հաճոյք մը՝.

Հաւրէզք, 18 Փեար♦

Ա՛յ սիք^լիս՝

ես գրոց—բրոց մէկը չեմ՝ որ բան մը

համար։ Հայուն Աստուածը քեցի կարողութիւն տայ՝

1956

գրեմ Տարեգրքիգ

որ շարունակէս այդպէս։

ԼԵՒՈՆ ՇԱՎՈՅԵԱՆ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Պոսթըն, 5 Մայիս 1956

• ••

Եռանդդ

երեք տարի է

եւ աշխատասիրութիւնդ վեր են ամէն

որ ընթերցողին

ուր ևայ

ե՛ւ ճաշակ՝

նաջան աշխատանք։

կու տաս

ստուար

դևահատութենէ ՝.

հատորներ'

ե՛ւ բովանդակութիւն՝

«Ամէնուն

մանաւանդ

Երանի պսակուին ճիգերդ։ Եր մաղթեմ

Ահա

Տարե-

քրտինք՝

ամէն

արք-

յաջողութիւն։

Մ-

ՕԶԱՆԵԱՆ

Պոսթըն, 9 Մաթա 1956
♦

Տարեդիրքդ

շատ

լաւ է՝

հարուստ՝

բա ղմ աղան

եւ

հետաքրքրական

նիւթէրով՝. Եը ղարմանամ համբերութեանդ ել թափած աշխատանքիդ
մէն պարադայի մէջ՝ հաճելի՝ թանկագին հատոր

մ ըն

է։

վրայ։

Ա-

Եը մաղթեմ յաջողու

ԴՈԻՐԴԷՆ ՄԽՒԹԱՐԵԱՆ

թիւն՝.

փսւհիրէ, 30 Մարսւ 1956
&եր աշխատութիւնը իրասլէս ղնահատելի գտայ ել այս 1'*-ելի յալորԼ քան

իր

առաջին

եր կո ւ

սլատ րաստութեան առթիւ ձեր ըրած
Ջ,եր դործը շատ
խուսափելի

հատորները :

տարին ա-

ՀՀնո ր հ ա ւո ր ո ւթի ւնն ե ր ս

անոր

ջանքերուն

համար։

յաջողած դործ մ ըն է։ Եր ամբողջութեան մէջ՝ քանի

մ ր ան

մանր—մունր

յաջող ել արդիւնաւոր

սլա կա ս ո ւթի ւնն ե ր ը

նկատի

չառնելով՝

անթերի

կրնայ

ըսուիլ ՝.
♦••

Ջ,եր

Տարեգրքի աւելի կա ա ա ր եա լ ել աւելի յաջող օր ինակներուն

յա-

ջոր դ տարիներուն սլիտի ս սլա ս եմ ձեր ընթերցողներուն հետ :

ԱՐօԱԿ ԱԼՊՕՅԱՃԵԱՆ
Ուաշինկթ-ըն, 22 Յունուար. 1956
Երկին մեծ
նում

խնամքուէ

հաճոյքով կարդացի ՀԱմ էն ո ւն Տարեգիրքը»՝

խմբադրուած մի

շտեմարան

է

^այ

ս փի ւռյւ ա հ այ ն ո լաճ ո ւմն եր ին նուի քուած նիւթէրով։
նուն

Տարեգիրքը»՝

իր

հետապնդած նպատակով՝

կեանքին՝

որը

իրակա

մշա կոյթին

Ընդհանուր առմամբ՝

ել.

ՀԱմ է-

խորքով ու բովանդակութեամբ

եկել է իր կարեւոր դերը կատարելու մեր ներկայ ի ր ա կան ո ւթեան մէջ։
Հյն ո ր հ ա ւո ր ււ ւմ
Ո գե ւո ր ո ւթե ա մբ
առա ւել

եմ

ձեզ

եւ

էլ աւելի եռանդ ու կորով ցանկանում'

առաջ տանելու այս

դր ա կան ո ւթի ւն է

եւ

կարեւոր

դործը՝

նոյն

որը տարեդիրք լինելուց

լրագրութիւն յ
8-

ԿԱՐԱՊԵՆՑ

Ֆրէզնօ, 11 Յունիս 1956
•••

"‘Ը-ո Տ ա ր եղի ր քեր ը ամէն տարի նշանակալի յառաջդի մո ւթի ւն ցոյց կու

տան- անոնք իրենց

այլազան բո վան դա կո ւթ ե ա մ բ ու ազգային ոգւով՝ դաղութա-

հայութեան մէջ մեծ բաց մը կը դոցեն։

ՏՐԴԱՏ ԴԱԶԱՆՃԵԱՆ (ԷՋՄԵԱԾՆԵՅԵ)
Թէհրան, 30 Դեկա••• Տարեդիրքդ՝ հմուտ եւ անխոնջ սլար տ ի ղսլան ի ծաղկանոցի պէս՝
տարի

աւելի գեղեցկութիւն ու փայլ կը ստանայ՝

1955
տարեց

ի^չ որ պատիլ է բերում քեզ

եւ ընկերներիդ ու բարեկամներիդ։
Առ հասարակ

ամէն մէկ

գործ

իր լաւ

վարպետը կհուզի՝

որ յաջողի

ու

յարատեւի՝, Ըոլորի կարծիքն այն է՝ որ այս գործի իսկական մարդն ես։

ԱՐԱՄ

ԴԱՌՕՆԷ

~ 8 —
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’?
ՄԵՆՔ ԵԻ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
Պերըրլի Հիլզ> Դալիֆոթնիա, 6 Փէտր- 1956
••• Տ/-7' Տարեգիրքը, իր ճոխ բովանդակութիւնով ել օգտակար 'հիւթերով
ամէն Հայի համար ոչ միայն սենեակին ղարդը՝
1քը մ աղթեմ որ

տարուէ տարի

այլեւ սրտին էԼաբրԷԸ

1[[’ կազմէ։

աւելի յ ա ռաջդ ի մ ո ւթի ւնն եր ունենաք՝

բայց ւսյւլ.

յառաջդիմութեան զսպանակը մենք՝ մ՜ողովուրդս սլէտք է ԸԼԼան,ը մեր քաջալերու

ՄԻՀՐԴԱՏ ՏԻԴՐԱՆԵԱՆ

թիւներովը՝.

Դսւեիթէ, 28 Մարտ 1956
•

ը շնորհաւորեմ Հ^զ

րեւոր բաց

մը գոդեցիր.

Տ ա ր ե ւլր քի դ փայլուն յաջողութեան համարէ էյ ա-

Անվարան

կարելի

է

յայտարարել,

որ

գերաղանցեցիր

ԲԻԻԶԱՖԴ ԿՌԱՆԵԱՆ

նախորդը,

Փիրէտ, 30 Դնկսւ- 1955
•••

կր

մ աղթեմ անսպ առ

կոր ով՝

կրն ալ շարունակելու

համար

^արեդիր-

քերու հրատարակութիւնը յաջորդական հատո բներով :

ՍՕՍ-ՎԱՆԻ
Շիքակօ, 14 Փէար«. .

Շն ո ր հ ա ւո ր ո ւթի ւնն ե ր ս խմբադրածդ

րորդ տարին նոյնքան եւ աւելի
պիտի

ճոխացնես

Տարեդրյլին

խոստմնալից

անոր բովանդակութիւնը

է։

համար ,

վստահ

1956

որուն եր

եմ որ տարուէ

եւ շտեմարանը

պիտի

տարի

դարձնես

մեր

օրերու դէմքերու եւ դէպքերու։

ՏՈՓԹ-

ՐԱՐՍԵՎ ԽԱՆԼԵԱՆ

Տիթրոյիթ-, 2
...

Ջ>եր

Տարեգիրքը միջազգային

տուեալներով։ 'թաղեր՝
յոյսի նւ

հաւաքեր

եւ

անդաստան մըն

փնջեր

էք

մեր

է

հայրենի

մեր

ցիրուցան

բազմակողմանի

տաքուկ

հաւատքի մշտավաո կանթեղէն բուռ մը ճառագայթ՝

ղանոնք Սփիւռքի

Փհւոր- 1956

իր

արեւէն՝

ցր ո ւելո ւ

համար

հայութեան մէջ։

ՆՈՅԵՄԻ

ԱՎԱՊԱՊԵԱՆ

Լոնսան, 25 Յունուար 1956
Շիտակ պիտի չըԼԷ՛" [՛ Տարեգիրքդ ծանօթացնել իբրեւ նմանը
Տարեցոյցին՝.

Ինք՝

ՀԱմէնուն

Տարեգիրքը» շատ

լաւ անուն

է եւ

թէոդիկի

սլէտք

է

ի ր.ր

այգ գիտցուի,

Ս- Ն-

ՓԻԻՐՓՃԵԱՆ

Պէլմաո., Նիու ճըրզի, 9 ;>ու.11ուայւ 1956
... //* ս լի ընթերցող ե մ : Շաբաթ մըն է որ
է՚եղիրբը՝՝ Ա ր մէկ մասին դրեմ :

ձեռքէս չեմ

կրնար ձդել

Տ ա-

Սահուն գրչիդ եւ գեղեցիկ ոճիդ զմայլեցայ ւ

6-

Ս-

ՄԱԼԽԱՍԵԱՆ

Փալիսէյսւս Փարք, Նիու ճըրզի, 10 Յունուար 1956
...
կան ՝

Շնորհակալութիւն'

որոնց ընթերցումր

որ

Հէիվ*

մոռցած մեզ՝,

ՏԱւրեդրքին

մէջ

կտորներ

հոդեսլարար հաճոյք կը պատճառէ եւ կ^արմեն հարիւ

րապատիկը վճարուած զնին :

Կ ը ս սլա ս են ք դալ տ ար ո ւանին :

ԼԵՒՈՆ

ՏԷՐ

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
էոնւոոն, 11 Դհկտ- 1955

...

Այս էՀ^չ աշխատանք է---

երբ տեսան Տարեգիրքերգդ

հրա՜շքդ

Երեւակայէ դ

Լոնտոնի այս գաղութին մէՀ֊դ

յափշտակելով խլեցին ձեռքէս։ Կեցցես-. Աա

ինձ համար տօնական օրերու ամենալաւ ուրախութիւնս եւ վարձատրութիւնս էր^
զոր գուն պար գե ւե ց ի ր :

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ

Կ-

ՉԱԼԸԴԵԱՆ

քհէհթան, 12 Դեկա* 1955
ՀԱմէնուն

Տարեգիրքը^ իմ

հ իա ց մ ունքով թերթո ւմ են ու
իմ 14—15 տարեկան
թեան նիւթէ

գրասեղանի զարդն

ծանօթ անում

թոռներս գտնում

են

է

եւ իմ

այցելուները

բովանդակութեան հետ : // ինչեւ իսկ
իրենց

համ ապա տասխան ընթերցանու

Շնորհաւոր ում եմ այս գեղեցիկ գործի լո յ ս տեսնելը եւ

եմ ա սլա դայի

համ ար նորանոր

մաղթում

յ ախէ զո ւթի ւնն եր :

ՍՈՎՈՄՈՆ ՄԵԼԽՐ-ՅԱԿՈՐԵԱՆ
Գսւմըշլը,
...

17 Յռւ-նոՆսւթ 1956

Հյատ սիրեցի Տարեգրքին յօրինուածքը։ Հետաքրքրականդ

առինքնող եւ

գմուարին կառուցում մը։ Ըրաւ գեղեցկութիւն մը կայ ձեր՝ բայց ամէնուն Տ աՍ^դրքին
թերցող

Նոր Տարուան

այս դործը ճշմարիտ վայևլք

ամէն հոգիի է փուք կ^արդարացնէք ձեր

պիտի ըէԼա յ ըն-

առա խս գր ո ւթի ւննե ր ը։

Կ-

ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ

Պրիւքսէլ, 2 Յու֊նոՆսւր 1956
... Տարեգիրքը շատ հետաքրքրական է իր ամբո գԼո ւթեա մբ : Հք անր ա շխատանք մը

գլուխ

հանած

ես

մեծ

յաԼո ղո ւթեամ բէւ

ասիկա

ամէն

տարի-.

Կ (Լ

շնորհաւորեմ ջերմօրէն է

ԿԱՐԱՊԵՏ
ՊէյթոՆթ-,
Ոէ-րախ եմ որ

ձեր ՀԱմէնուն

Տարեգիրքը^,

4ԴԻՓԷԼԵԱՆ

3 ԱպթԻւ

1356

կարծես լուսաղբիւրէ

մը

ոռոգուածդ իրարու ետեւէ կան ոնա ւո ր ա սլէ ս լոյս—աշխարհ գալովդ սկսած է հմայել
մեզ եւ մոռցնել տալ մեղի անմահն թէոդիկի ՀԱմէնուն Տ ա ր ե ց ո յցն ե ր ո ւնֆ անհե
տացման

կսկիծը։

ԱԵԵՏԻՍ ԹԷՔԷԵԱՆ
ՍսւԹ Ֆրսւնչիսքօ, 23 Փեաթ-

1956

... Տարուէ տարի Տարեգիրքը մեծ յառաջադիմութիւն ցոյց կուտայ թէ իր
ճոխութեամբ եւ թէ իր խիստ հետաքրքիր բովանդակութեամբ։ Ընթերցանութեան
հրաշալի դիրՀՀ մը ԸէէաէուԼ'
րանին համար։

Գա1էԳ

է ոեւէ գմուարահաճ ընթերցողի գրադա

Ըմ գնահատական այս տողերը ընդունեց էք ո րպէս շատ

համեստ

ընթերցողի մը կարծիքը։
3-

Մ- ԹԱօԵՆԵԱՆ

Խսւթթու_մ, 28 Յունուար 1956
. ..

Տ,եր Տարեդիրքերը

իրենց

բովանդակութեամբ

եւ

խնամուած

կազմով

պիտի գլեն անցնին հանգուցեալ թէոդիկի Տ ա ր եց ո յցներ ը ։ Սրտագին մաղթանքներս
նորանոր

յա^ո ղո ւթի ւններ ո ւ համար։

Շ- ՎԵՑՄԱՏԵԱՆ
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Ջ^^Ջ2|ՏՋՋՋՏՋՋՋ12Ջ2ՋՋՋՋ2ՋՋՋՋ ՄԵՆՔ ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
Տիթլւոյիթ , 31 Յո։ նորայ։ 1956
♦

վերմարդկային աշխատանքի արդիւնք է քո

Տարեդիրքըէ
3-

ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆ

Լոս Անհէլըս, 6 Մաթա 1956
♦

Տարեգիրքը սքանչելի է բառին ամենալաւ իմաստով) ծաւալով)

դակութեամբ ել մաքուր տսլադրութեամբ յ

Ս րտանց կը

շնորհաւորեմ

բովան

րեզ)

այս-

պիս/, լալ գործ մը կատարած Ըէէալուդ համարէ

Մ- ԱՄԻՐԽԱՆԵԱՆ
Աղեքսանդթիա,
♦ ••

Տարեգիրքդ իւն ամքով

ջանք : Հատ ուրախ եմ որ

սլա տ րաստուած

դործ

է՝

29

չես

Դեկախնայած

1955
որեւէ

Տարեգրքի սլակասը կը լրացնես կատարեալ յաջողու-

թեամր :

ՀՐԱՆԴ ԱԼԵՔՍԱՆԵԱՆ

հ՞ՆՋ ԳՐԵՑ ՄԱՄՈՒԼԸ
ՄԵՐ ՏԱՐԵԳՐՔԻ Գ- ՀԱՏՈՐԻ ՄԱՍԻՆ
«Յուսարեր» (Դահիթէ), «Աշխատինք, այո'>> խորագրով խմրագրականի մը
նիւթ- դարձնելով Մ • Թէօլէօլեանի «Դար մը Դրականութ-իւն»ը եւ. «Ամէնուն Տարրեգրքի» Դ* հատորը, այս վերջինի մասին կ’ընէ հետեւեալ հաստատումները- —
«Աշխատինք, այՈՀ», ըսաւ ուրիշ եռանդուն մարդ մը՝ նոյնպէս աշխոյմ՜)
նոյնպէս աշխատունակ)
Մեր խօսքը

նոյնպէս դործ ստեղծելու հետամուտէ

^արօ

վէորգեանի մասին է եւ իր ՀԱմէնուն Տ ար ե դի ր ք՚ֆին :

Երրորդ տարին է) որ /nJu կը տեսնէ այս Տարեգիրքը) եւ ամէն տարի մենք
ալ մեր կա բդին անոր մէջ կը տեսնենք ապահով յառաջդի մ ո ւթի ւն Լառաջին տարթե՝ 504 էջ՝ երկրորդ տարին՝ 560, երրորդ տարին' 616) î է^այց էջերուն մէջ չէ
յաոաջդիմութիւնը)

այլ

նաեւ

բովանդակութեան :

*իախ'

տոդ մը պարասլ

չկայ

այս 616 լայնածաւալ եւ մեծադիր էջերուն մէջ» ապա' իւրաքան չիւր էջի մէջ նո
րութիւն մը տրուած է միշտ, ամէն ճաշակի յարմար բան
"իր ողին համար' դր ա կան ո ւթի ւն , արուեստ սիրողին համար
թիւն սիրողին համար'

պատմութիւն)

մարզաշխարհ

մը՝

սիրողին

խարհ) դեզ ու դարման սիրողին համար' ղեզ ու դարման)

դրականութիւն

արուեստ) պատմ ու
համար'

մարզաշ

զուարճալիք սիրողին

համար' զուարճալիք) վիճակագրութիւն սիրողին համար' վի ճ ա կ ա դր ո ւ թ ի ւն ,

անց

եալը սիրողին համար' անցեալ) նոյնիսկ ապագան սիրողին համար' ապագայ)

եւ

այլն ) եւ այլն :
Հ£ենք դիտեր) թէ դուրսը բան մնա°ց) երկու <Հ.ե լայլն՚^ն ալ միասին հաշուեԷ՛՛՛Լ- Ո՛չ, չմնաց, Ըսենք ուրեմն ) որ աշխարհ

մը կայ այս խոնարհ համայնագի

տարանին մ էջէ Զենք կարծեր) որ մեր ընթերցողները) որքան ալ դմուաբահաճ ըէ~
լան, չկարենան զիրենք գոհացնող) իրենց ճաշակին յարմար բան մը գտնել) եթէ
անշուշտ

իրենց

փնտռածը

իրականին մէջ)

մամոնան

չէ :

գիրք մը չէ այս Տարեգիրքը) այլ ---

են) 13 դիրք'

մէկ հատորի մէջ՝. իԲնչ կրնայինք ուզել ասկէ աւելի) մանաւանդ աւելի ՀՀառատաձեռնօրէն» ) քան տրուած է 616 էջերու մէջ) գրեթէ բոլորն ալ պատ կերազար դո ւած
հին ու նոր նկարներ ով) դրեթէ բոլորն ալ անտիպ) հետաքրքրական, երբեմն նոյն
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
իսկ թանկագին՝

ինչպէս Մկրտիչ Պ է շի կթաչլէ անի նկարը։
մը պատմութիւնը կայ Տա ր եղի ր Հ?/^

• .. Տարուա^

ազգային

եւ մի

ջազգային պատմութիւն՝ տրուած ամփոփ, եւ խտացած ձեւով եւ մաքուր հայերէնով յ Պ ենետի կտեանի համրերութիւն պէտք է այսքան մանրախոյզ՝

աչքի Լ".1"

ջիղերու սպառում պահանջող գործ մը կարենալ տալու համար։ ՀԱւելի շատ նիւթ
տուր ել սլա կա II արուեստէ՝ կ՚ըսէր ՀՀեքսպիր։ ^]արօ Կ'էո րղեան ՝

հաւատարիմ այս

պատգամին ՝ աւելի շատ նիւթ տուած է՝ յաճախ անտես չընելով նաեւ արուեստը։
Ապագայ պատմաբանը օգտակար շատ բան՝ հում կամ «եփած-» նիւթ պիտի
գտնէ «ամէնուն^ սահմանուած այս Տ ՛•՛ր եղ ի ր քին մէջ՝. Ե լ ասիկա իր միակ առա
ւելութիւնը չէ յ
Կգիտէ

^‘էորգեան

կարեւորը

աշխատող է՝ յողնիլ չդիտցող տեսակէն։

զանազանել

անկարեւորէն

եւ

մնայունը

Ա ուր

ա չք

գնայունէն։

ունի՝

Պս"" մու

թե ան համար մեծ նպաստ մըն է մեր դաղութներու մասին իր պատրաստած վի
ճակագրութիւնը։

Կրնանք ըսել՝ թէ այս

եան : Էքւ եթէ մեր

գործին յարմար մարդն է Կարօ ^է՚՚րդ-

դաղութներու ազգային իշխանութիւնները, ուզեն

փոքր զոհ ո-

ղութիւն մը ընել՝ այս աշխարհական Պ են ե տ ի կտ ե անը կրնայ դրի առնել լիակատար
պատմութիւնը մեր

ներկայ դաղութներ ո ւն :

Ասիկ ա

«փոքր

կը

նշանակէ

զո հ ո զո ւթի ւն^ը

հատուցանել

«մեծ

ղոհողու-

թե ամբ» ։

(«Յուսաբեր» 10 Դեկա- 1955)

Խօսելով 1955ի գրական վաստակին մասին, «Հայրենիք» (Պոսթըն) ՝ իըմրագրտկաններու շարքի մը մէջ, այլ հրատարակութեանց կարգին կը մաանանշէ
նաեւ «Ամէնուն Տարեգրքի» Ա- Հասարը, իբրեւ «յիշաաակոՆթ-եան ես յարատեւ
ընթերցումի արժանի ուշագրաւ գործ մը»: Ահաւասիկ քանի մը մէջ բերումներ---•••

^լր[՚լ դսրծ մրն է Կարօ Պփորդեանի «Ամէնուն Տ111 ր ե ղ ի ր քր'^ ՝

ր ի) ՝ որ կուգայ ամբողջացնելու հայ դրական վաստակը։
կանութիւն չէ եւ չի

կրնար Ըէէաէ) սակայն գրական

(Կ' •

Տա-

Տարեգիրքը զուտ դրա

վաստակ մըն է։

Աէն ո ր հեղինակը' նոյնպէս մեր աշխատակիցներէն'

կարօ ^էորգեան ՝

իր ա շ-

խատունակո ւթեամբ ել. բարեխիղճ ու. համբերատար պրպաոլմներ ով կրնայ մբ ւյ իլ
թէօլէօլեանի հետ ։
... Հեղինակը՝

^կորդեան՝

համար՝ ձեռնհասօրէն ՝
Տարեգիրք

մը

բուն մարգն է նման

հետաքրքրելով ընթերցող

գործ

մը գլուխ հանելու

հասարակութեան լայն խաւերը։

նորութիւն պէտք է ունենա յ ՝

ամբո ■մ. տարի մը չհիննալոլ

եւ անկէ ետքն ալ իր շահեկանութիւնը սլահելու համար։

Այդ զաղտն իքը ունէր ողբացեալ թէոգիկը՝ որուն շուրջ քսան տարուան Տա
րեց ո յցները

շտեմարաններ

են

ծանօթ ո ւթի ւնն ե ր ո ւ ՝

նութենէն հետաքրքրական էջերով՝

գրողներու

ազգային

կեանքէն՝

գրակա

կեանքէն գրուադներ ով եւ անոնց

*’

անտիպ նամա1յներէն նմ ոյ շներով։
Կը թուի

թէ այս գաղտնիքը գտած է Կարօ Կ'է" րղեան, որ

միայն հետաքրքրական դարձնել իր
համար՝

գործը՝

այլեւ անհրամ՜եշտ'

գիտցած է ոչ

սեւէ

ընթ եր ց ո ղի

իր բազմաթիւ բամիններով եւ անոնց մկչ տրուած հարուստ բովանգա-

կութեամբ :

Ու «Հայրենիք »ի եզրակացութիւնը,
ետք----

Տարեգրքի

բաժինները ներկայացնելէ

վ^անի մը դիծեր տուինք միայն՝ ըսելու համար՝ որ «Ամէնուն Տարեգիրքը^
սովորական հրատարակութիւն մը չէ։ Ազգային՝
հարուստ հրատարակութիւն մրն է ան՝

դրական ու պատմական էջերով

որ կը դարմանէ թէ ո զիկի «Տ ա ր ե ց ո յցՀն ե-

>
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ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
րուն պակասը ել քայլ մըն ալ առաջ կ'անցնի՝ տրուած Ըէէաէո1Լ ո [’ անոր խմբա
գիրը բացառիկ հ ե տ տ քրքր ո ւթի ւնն եր ո վ մէկն է եւ օմտուած է աշխատելու ար տակարդ, կւսր ողո ւթեամբ :

(«Հայրենիք», 6 եւ 7 ԱպթՒւ 1956)

Հատուածներ «Արմենիա» օրաթերթի (Պուէնոս Այրէս) «Ամէնուն Տարեգիր
քը» իարագրով իյմրագրականէն---Ամէնուն Տարեգիրքը—// Գ • տարին նոր բարենիշ մը կ'աւելցնէ խմբագրին՛
կարօ փէորգեանի անունին ։
Առօրեայէն բարձրացող թար թաւիումներու մօտ ստուար
տարի 616 է£)

իր այլազան

այս հատորը

{այս

ու շահեկան բովանդակութեամբ զուարթութեան եւ

Լոյոի նոր զանակներ կը սփռէ ձեր չոլ֊ր^ը*
Հա լան օր էն ա մէն ընթերցող պիտի չփորձուէր Ամէնուն Տարեգիրքը—/'!/ բո
լոր էջերը ծա յրէ

ծայր

կարդալու՝

բայց ամէնքն

ալ

հաճոյքով պիտի մղուէին

թղթատելու զայն ու գտնելու օգտակար մէկէ աւելի գլուխներ
... ինչ որ

ալ ըլլայ բո վան գա կո ւթի ւնը տարեգիրքի

մը՝

անոր մէ^Հ
միշտ կարելի է

ըլլալ խստապահանջ ու պահանջել աւելին խմբագրէն՝ որ ցարդ հրատարակած իր
երեք հատորներով հաստատեց գործին մարգը ր//ա/ր է
Պ ատահականո ւթեան ձգուած ոչինչ կայ Տարեգիրքին մէջ՝
խմբագրուած

որ բծախնգրօրէն

ու գասաւո րուած է :

Արգի պայմաններու մէջ նման ձեռնարկ մը կԴնթագրէ զո հ աբեր ո ւթե ան ո-

•մ՛ ևլ-

//"'յ7- =
Երր ս՚յ" երկուքը ղոյղ- կ^ընթանան՝

կրնանք

ապահով ըլլալ յաջողութեան

մասին :
կարօ
...

Գէորզեանի Ամէնուն Տարեգիրքը
Հեղինակը

յաջողած ձեռնարկ մըն է այլեւս է

Ամէնուն Տարեգիրքը—/!/, կը թուի թէ գտած է նմանապէս

լաւագո յն տպագր իչը :
'իիչ անդամ նման ձեռնարկներ թեքնիքի յաջողութեամբ կ՚արգարացնեն հե
ղինակին սւռաիյւ դր ո ւթիւններ ը
Տարեգիրքին

յ

խնամուած

եւ

մաքուր

տպագրութիւնը

կ՚ապացուցանէ՝

որ

կարօ Գէորգեան այս մարզին մէջ ալ եղած է բծախնդիր ու գտած է գործը ներ
կայանալի դարձնող

օմանդակը՝.

Միջ՜ին Արեւելքէն հասած շատ քիչ հ րատա ր ա կո ւթի ւններ այսքան անթերիօր էն տպագր ուած են :
... Հաճելին օգտակարին հետ՝ առաջնորդող տեսակէտը եղած է ցարդ բոլոր
յամուլ աարեգիրքերու հեղինակներուն ։
Նոյն նպատակը կը հետապնդէ Կարօ Գէորդեան։
մը

առձեռն համայնագիտարաններ

/>ր տարեդիրքերը տեսակ

են-.

ՏոԼեալ պայմաններու, մէջ, Ամէնա-ն Տարեգիրքը-/» խմբագիրը կատարած է
բանի

մը անձի գործ առանձիննՇն ո ր հալոր ելի է ան

իր թափած աշխատանքին

համար, որ տարուէ տարի կը դառնայ ներքինով ել արտաքինով աւելի ներկա յանաիի եւ հրապուրիչ՝.
Աեր մէջ ապերախտ գործ մ ըն է դիրքերու հրատարակութիւնը՝.
... Ջի բաւեր պրպտել, հաւաքել, դասաւորել, սրբագրել ու լոյս ընծայել-.
Այլեւ պէաք է

դիմել ամէնուն,

ամէնէն վհատեցուցիչը,
...

սպառել

գտնել աշխատակիցներ,
գործը,

ընել թելադրանքներ ու

բազմածախս ել յոգն ե ց ո լց ի չ-.

Գրասէրներու սեղանին լալ ագոյն զարդը ահա։

Կը մնայ գիտնալ գնահատել ձեռնարկը,

տեսնելու համար յառաջիկային նոր
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
բարձրութեան մը

վր այ դործը,

որ ամէն

կեր պո վ պատիւ, կը բերէ

իր անխոնջ

իւմբագըին :

(«Արմենիա», 10 Յունուար 1956)

Վս տ ա հ օր էն չատեր

համաձայն

կ'• տարին տես նելէ վերջ,

ըլլա^յ յ

պիտի

ՀԱմէնուն

Տարեդիրք^ի

այս

թէ վս,րՕ Գէ„ր դեան արմանի է չն ո ր հ ա ւո ր ո ւթե ան ,

որ

կրցած է հանրութեան տալ այս նոր հատորը, որ չատ տեսակէտներով աւելի լաւ
է»

.թան

երկուքը յ

նախորդ

էԼԱել չեմ ուզեր, թէ աւելի քան 600 մեծադիր էէեր ունեցող այս գործը անթերի է։ Ոչ* այս տեսակ տարեդիրք մը դմուար թէ կարենայ կատարեալ ԸԱ_ա է'
ք*այ{յ սիրտ պէտք է, մասնաւորաբար մանր—մունր պա կա ս ո ւթի ւնն եր'

նման

ծաւալ ունեցող գործի մը մ էջէն հաւաքելու եւ խո չորացոյց ի տակ դնելու համար յ
Հայ

ոլ

զաղափարն

ունի ---

րատարակչութիւնը սիրող մէկը պիտի
նոյնիսկ

հարեւանցի

գաղափարը

չփորձէ խփել այգ%
---

թէ

ԷՀնչ

եթէ

կը նչանակէ

էսյդքան նիւթ հաւաքել ու պատրաստել, այդ բոլորը դասաւորել ու սեղմել ստուար
հատորի

մը բաղմազան բամիններուն

մէջ՝.

է*սկ ով որ փորձառութիւնն է ունեցած'

^այ տպագրիչի մը հետ

լանդ հայ հեղինակին պէս չարչարուած հ ա յ տպագրիչի մը հետ}

Լմ ա՛ն ու

դո րծ ունենալու,

լաւ կը հաս!լնայ թէ ի՛նչ ըսել է այս տեսակ մեծ հատորի մը հրատարակութիւնը
հետապնդել ու նաեւ անոր վարձերուն նա յիլ: Ի՜նչ ըսել է գործը իր ատենին կա
րենալ հասցնելու մշտական
ւիէթ՚ր

ունենալ,

ԸԸ!)քեուն քանի

կա սլ
մը

անդոհանք Ա : Եւ այս ըոէոըէ^

ու թղթակցութիւն

տասնեակ

անձեր ո ւ

սլահելու

հետ,

աճ դեռ տոկուն

համար ի սփիւռս

որոնք,

աչխարհի

ւսրլեուական քաջութեամբ,

յանձնառու են եղած տարածելու եւ սպառելու այս գիրքը) իրենց չրջաններուն մէջ%
•••

ՀԱմէնուն

Տ արեդիրք՚ֆի բազմազան նիւթերէն միայն

մէկին վրայ բե

րելւոյ կարօ կ՝էորդեանի անունը։ թայց անձնական տքնութեան արդիւնք այս գոր
ծին մէջ, կարօ կ՝էորդեանը կը զգացուի ու կը ճանչցուի դրեթէ ամէն տեղ — /'/*
ճաչակով

եւ ընտր ո ւթիւններ ո վ,

որոչ իր ո ղո ւթի ւններ ո լ զանց ա ռո ւթի ւնն եր ո վ ել

ուրիչներու մասին տրուած ղնահատո ւթիւններ ուէ. ինչպէս նաեւ չատ բան տալու
իր մտահ ոդո ւթեամբ եւ գիըըը հասցնելու իր արտորանքով։
Ւ^ք մէկն է այն քիչերէն,

որ ընդո ւն ա կո ւթի ւնն ունի դիւրին ու արադ ար

տադրելու :
... կատարուածը դմուար գործ մըն է, իր չտփուին ու ձեւուէր* հաւանաբար
ոեւէ խենթ- պիտի կրնար ս կսիլ զայն,
ալ վստահութիւնը

բայց

երեք տարէլ

ունեցողը պէտք է գործ՜ին

չարունակողը եւ կ* • ին

մարդն եղած ԸԼԼայ' նաեւ գործ՜-

նապէս:
(«Հայրենիք», 18 եւ 22 Յունուար 1956)

թեղուն եւ դիւրասահ
երկու տարի

3-

ԽԱՇՄԱՆԵԱՆ

գրչի տէր մեր գրագէտներէն կարօ Գէ" րդեան ասկէ

առաջ գաղափարը

յղացաւ

կազմելու եւ

հրատարակելու

թէոդիկի

ՀԱմէնուն Տ ա ր եց ո յղիչին նման տարեդիրք մը։ Արդէն երկու տարուան գրքերն ունինք մեր տրամադրութեան տակ,

ունինք նաեւ իր *Նոր *ք^նսւր երդարանը, հաւա

քածոյ ընտիր հայ երդերու- այս երեք հատորները (5—600 էֆերէ բաղկացած ամէն
մէկը}

լաւագոյն ապացոյցն են կարօ Գէ" [՛զեան ի համբերատար սլր ոլտ ո ւմն եր ո ւն,

համա գրողի,

էսմբագրողի եւ բանասէրի իր

Արմանայիչատակ

ճաչակին ։

թէ ո զիկի մահէն ետքը քանի մը

տարեդիրքեր հրատարակելու,

փորձեր

սակայն զանոնք կազմողները

կատարուեցան

ել հրատարակիչները

ի վիճակի չեղան յարատեւ դարձնելու իրենց տար եգիրքը- անոնք հազիւ մէկ—երկու
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ՄԵՆՂ ԵՒ֊ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂ՛ՆԵՐԸ
տարի լոյս տեսան եւ փոքրիկ գիսաւորներու պէս անհետացան մեր ազդային—դրա—
կան կեանքի եր կինքն եր էն :
Կարօ Գէսրգեանի Ամէնուն

Տարեգիրքը, սակայն՝ տրամադրութիւն կը ց ո լ-

րրնէ յարատեւելու՝ ամէն տարի կան ոն ա ւո ր աբա ր

լոյս տեսնելու.

աւելին՝

տար

ուէ տարի ճոխացնելու եւ ընդարձակելու իր ծաւալը՝ բազմակողմանի եւ հետա
քրքրական նիւթեր

մ ա տ ա կա ր ա ր ե լո վ հայ ընթերցողին Հ

Կարօ Գէսրդեանի տարեգիրքը բազմաբովանդակ է ել

հմ տօրէն մշակուած»

մեղի կը թուի թէ իր միակ վախը նիւթական միջոցներու պակասն

է՝

այլապէս

տարեգիրքը կազմ ող Կ. Գէսրդեանին չեն պաէլսիր ո1 չ կա րողութիւն եւ ո՛ չ ալ գրա
գէտի ճաշակն ու շն ո րհքը :
Համեմատութեան դրէք Կ՝ Գէորդեանի Ամէնուն Տարեգիրքը քժէոդիկի Ամէ
նուն Տարեցոյցը-ին առաջին թիլերուն հետ՝ ըսած է գրադատ մը եւ պիտի տեսնէք
թէ իբրեւ սկզբնական փորձ ո՛ ր քան գերազանց է Կ՝ Գէորդեանի Ամէնուն Տարե
գիրքը: Աիանդամայն համաձայն ենք այս կարծիքին՝ քանի որ Կ՝ Գէսրդեան Ւր
մէջ կը խտացնէ ոչ միայն պրպտողի եւ դասաւորողի կար ո ղո ւթի ւնն եբը՝ “ւյլ եւ
մտաւո ր լայն սլաշա ր
մը

հանրագիտարան

եւ ծ անօթ ո ւթի ւնն եր'
է

մեր

դրական

նիւթերու իր ճոխ հաւաքածոյով՝

նման գործի մը

անդաստանին մէջ՝.

համար՝

որ տեսակ

Ա ան աւանդ արդիական

որ պիտի գոհացնէ հետաքրքիր ընթերցողը'.

... Ոյժ եւ եռանդ չեն պակսիր հեղինակին՝ շարունակելու իր արդիւնաշատ
գործը՝ միայն թէ

հայ հանրութիւնը օգնութեան պիտի հասնի հեղինակին'

ռելով իր դիրքերը-.
... 'քաղաքակիրթ

ազդերն ո ւնին իրենց

որ լսյսի ծարաւ ժողովուրդ ենք՝

մեծածաւալ տարեգիրքերը.

սպա—
մենք

մ թ” թէ անտարբեր պիտի անցնինք հայ գիրն ու

խօսքը յաւերժացնող եւ մեր ընթացիկ պատմութիւնը տարուէ—տարի արձանագրող
այ ս

հրատարակութեան

քովէն.

ո ՛չ՝

բնականաբար :

♦ • ♦ Ոյժ եւ համբերութիւն կը մաղթենք անոր հեղինակին՝ տոկալու համար
հայ մամուլի դժ ո ւա ր ո ւթի ւնն եր ո ւն ։

(«Ասպարէզ», 10 Յունուար 1956)

Ա- ԱՄՈԻՐԵԱՆ

Ահաւասիկ երրորդ տարին՝ յօրինուած'
հատոր մը՝

616 մեծադիր

նոյն տքնաջան մշտկում ով՝. Ընտիր

էջ՝

Գիրքը այլեւս գտած է իր տեղը՝ ոչ միայն իբրեւ ՚անհրաժեշտ պահանջ մը՝
այլ եւ իբրեւ լաւագոյնը իր տեսակին մէջ՝.
Ա ան աւանդ որ հրատարակիչը՝
լագործել զայն։

Հոսուն

կարօ

Գէ ո րգեան,

եւ արդիական մակարդակի մը

միշտ կը ձգտի կատար եվրայ պահել՝

յարատեւ

պր պտ ո ւմն ե ր ո վ :
Ակներեւ է յառաջդիմ ո ւթի ւնը՝ մէկ տարի էն միւսը՝.
... Այս կուռ եւ բազմակողմանի հրատարակութիւնը միեւնոյն ատեն ճշմա
րիտ սփոփանք մ ըն է անոնց համար՝

որ կը

կարծէին թէ

քժէոդիկին գործը կէս

մնաց կամ անհետացաւ հեղինակին մահով։
(Ւառանդո ւթի ւնը

կը շարունակուի նո յն յար ա տ ե ւո ւթե ա մբ :

Այդին գտած է իր այգեպանը՝

ընդունակ' այլապէս տաժանելի եւ արդի լ-

նա՛ւ որ պեղումներու յ

(«Յաոաջ», 13 Դեկա- 1955)

ՎԱՀԷ

Երր՚՚րղ տարին է արդէն՝ որ ծանօթ հրապարակադիր Կարօ Գէ ս րգեան,
նոնաւոր

կա

ճշդապահութեամբ կը հրատարակէ իր ^Ամէնուն Տ արեգիր քըքչ ՝.

՝•• ճշմարտութեան մեր տուրքը տուած ԸԼԼալոլ համար հարկ է նշել՝ թէ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

[|Օ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Կարօ Գէորդևանի «Ամէնուն Տարեդիրք^ի առաջին տարին իսկ կ՚ապացուցանէր ար
դէն

որ նման ա շ խ ա տ անքն ե ր ո ւ յարմարագոյն անձն է ան, թէ հոն կար անուրա

նալի գրաւականը այս ձեոնաբկին

հետագայ յաջողութեանց :

ռաւելապէս ամրապնդուեցաւ այս

տարի,

եր ր

*իէո րդեան

Այս տեսակէտը ՛Ա

յաւելեալ բծախնդրու

թեամբ մը հրապարակ հանեց' ընթերցող հասարակութեան բոլոր խաւերուն մատ
չելի իր տարեգիրքը, արդարացնելովդ «Ամէհուն^ վեր ա դի ր ր :
Տ արեց իր ր մը ամէն բանէ առաջ տարուան դիրքն է, որուն էջերէն րնթ եր
ցոց բ առաւել

կամ նուաց հետաքրքրութեամբ պիտի կարդայ,

ըմբոշխնէ իր նախասիրած նիւթերը։
Օցնելու համար ընթերցողին, անհրաժեշտ
ներդաշնակ դասաւորում մը*, Կարօ

^էորցեան,

է,

որ

վարմ՜

երբեմն ալ

տարեգիրք

որմնադիրի

1956/» տար եղիր քով բարձրացուցած է արդէն իր երրորդ շէնքը,

մը

պիտի

ունենայ

մը

պէս,

իր

գործածելով նոյն

յա տա կագիծը' ( աննշմարելի ՛ի ո ՛ի ո խո ւթի ւննե ր ով։
... Գէորդեան ոչ միայն կրցած է յստակօրէն ներդաշնակել իր տարեգիրքին
զանաղտն բամինները, այլեւ ունեցած է զտելու եւ ընտրելու ղդա յ ո ւթի ւնը , բան մը
որ

կր

պակսի

շատերուն :

Ամենադժուարահաճ

գրասէրէն մինչեւ

ամենապարզը,

երբ կր թղթատէ տարեց իրքին է ջե ր ր, դեռ չկարդացած հատորը արդէն ինքնարերաբար

կր կլանուի

եւ կամ կր տարուի անոր բովանդակութեան այլազան, բայց

ն եր դաշն ա կ դասաւորում էն :

.

Ուշագրաւ է նաեւ տարեգիրքին լեզուն։ Ուչի ուՀՀ1ւԼ ընթերցում մը մեզ կը
տանի այն համոզումին,

որ խմբագրին ցրիչը անցած է իւրաքանչիւր էջի վրայ էն,

ճիշդ հայերէնով մը ներկայացնելու համար դործը։
...
հասուն

1քարօ

(իէորդեան

դի տ ա կ ց ո ւթի ւնն

մատչելի

ալս կալուածին

ու մտաւորականի

դարձնելու համար

ընթերցող

մէջ կր

մնայ առանձին,

անհրամեշտ

ճաշակը

հասարակութեան

ունենալով

տարեգիրք

զանազան

մը

խաւերուն։

Զի բաւեր մեղադրանքներ բանաձեւել, թէ Հայը ընթերցասէր չէ։ Կարեւոր
է

Ւ^նԼ ևԸ ար՛՛՛ի հայ մարդուն' կարդալու համար։
Զ'մո ւա ր է

դա բուն

այս

«Ամէնուն

հայ տունէ ներս,

դա ր ո ւն

Տայսմաւո ւրք

Տարեդի րք^ին

պէս

կա1՚Գս,Լ>

սակայն

հրատարակութիւն

դժուար

չէ

մը ներկայացնել

այս
ամէն

ո րպէս տարուան զիլ՚քբ՛

Լաւատես ենք այս ուղղութեամբ, երբ նկատի կ՛ունենանք Կարօ Կ'էորդեանի
«Ամէնուն Տարեգիրքէն սպառումը եւ անոր գտած ջերմ ընդունելութիւնը զանա-ք
զան դաղութներու մէջ-.

(«Ազդակ», 28 Յունուար 1956)

1954/»5/,
մէջ դաանր

Լոյս տեսաւ

ԼԵՒՈՆ ԳԱՐՄԷՆ (Պաղտաա.)

էարօ

Պ-էորդեանի

խոոաումր կ ատա ր ե լա դո րծո լ մին։

րումը այս ակնկալութեան : 1956/'>'£՝

«Ամէնուն Տարէգկրքր», անոր

1955/» Տարեգիրքը եղաւ ա ր ՛լա լ՛ ա-

արդէն հ աստատում մրն է :

Ո°1-ր է այս յարատեւ վերելքին գաղտնիքը։ Ամէն բանէ առաջ եւ ամէն բանէ
աւելի'

ատիկա սլէտք

է

փնտռէլ «Ամէնուն Տարեգիրքով՛ հեղինակին մօտ։

Զ'էորդեան հայ մամուլի վաստակաւորներէն մէկն է։
կրտսերադոյններէն'

ան

հայ մամուլի

աւանդական

Ազատամարտեան

յատկանիշներուն

Կարօ

սերունդի

կը միացնէ

արդիական լրագրութեան բոլոր պահանջներուն համապատասխան արթնութիւն մը։
Այս բոլորին հետ' լեզուի վճիտ մաքրութիւն մը, իր ըսելիքը սեղմ տողերու մէջ
արտայայտելու արտակարգ
Էէ բրել լրադրոզ'

դիւրութիւն

մը։

Կարօ Գէ" րդեան կը ճանշնայ ժողովուրդի ախորժակներուն

եւ հետաքրքրութիւններուն սահմանները եւ իր այս ծանօթութիւնն է գլխաւոր
հիմնական

ու

դրա լականը իր Տարեդիրքերու յաջողութեան ։

Պրպտող,

դասաւորող

եւ

այւլ

դասաւորածը

համուի-հոտով

հանրութեան

— 16 —

Fonds A.R.A.M

ՄԵՆՆ ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
հրամցնող անխոնջ աշխատող
մեթոտիկ

մրն է ^յարօ Պ'էո րդեան,

կանոնաւոր ութեամբ ,

որ

իր դործը կը կատարէ

կո կո ւած հ ամ ա դր ո ւթե ա մ բ եւ իւրա յատուկ բծա-

խնդրութեամր :
•••
փեէ

Երբ ընթերցող

հասարակութիւնը

այնքան

ի՛ բրեւ շօշափելի գնահատանքը դործին,

ց ընենք դնահաաանքը աշխատանքին,

այղ

մեծ

թիլով

Տարեգիրք

գնահատանքին մենք

որով ծնունգ

առած

է

կը

կը

միա-

‘‘'ԺՂ՜ դործը՝.

Այ- տարուան Տարեդիրքր կը գերադասէ իր նախորդները թէ ՚ իր ծաւալով
(616 էջ) եւ թէ նիւթերու այլազան ո ւթե ա մբ ու ճոխ բՈ վան դա կո ւթ ե ա մբ : Տ" խու
թի ւն մը

որ հաճոյք կը պատճառէ ,

երբ նախ թղթատենք, ա սլա ամենօըեայ ըն

թերցանութեան նիւթ դարձնենք անոր այլազան մասերը,

որոնք այնքան հարուստ

են բազմապիսի նիւթերով,--- նիւթեր, որոնք երբեմն ստացած են իրենց վերջնա
կան ձեւաւորումը, իսկ երբեմն' կը կազմեն թանկագին ատաղձներ վազուան մեր
պատմ ադիրներ ո ւն համար :
{Բովանդակութեան
ներկայացման

այլազանութեան

կութիւնն ե ր ո ւն յ որոնք ունենան Ալք է՜նուն
լուսաւոր ել նկարազարդ էջերով,--պատասխան

հետ'

ճաշակի մը վկայութիւնը՝.

1]արօ

{յ ա ա ^իչ

^Հէորդեան

կուտայ

նաեւ

է թ ի լ ր մեր ա յն հրատարա

Տ ւսրե (յ րք |ւ(1 մաքուր տպագրութիւնը, իր

նկարներ,

ըլլալու իրենց արժ՜էքին հետ,

որոնք տրուած նի ւ թ ե ր ո ւն համա

յստակ են

ու ակնահաճոյ :

. . . Կարօ Գէորդեանի այս արժէքա ւոր դործը գտած է իր բնական ճամբան'
շնորհիւ անոր

հ եղինա կի

պարտաճանաչ բծ ախն դր ո ւթ ե ան յ

(«Ազդակ», 11 Յունուար 1956)

Տ- ՈՍԿՈԻՆՒ

$ ա ր եդիր քեր ո Լ աւանդական դիմագիծ մը կայ'
ուղղութիւն'

որ ն ո ւի ր ա դո րծ ո ւած է ք>-էողիկով-.

մնալով հանդերձ

այդ ուղղութեան'

մամուլի մեր կեանքին մէջ*

կարօ Գէորդեան,

հաւատարիմ

յաւելում կը կատարէ անոր վրայ,

յարգե

լով միաժ՜ամանակ շրջանի պահանջները՝. Աւելի քան քառորդ դար է անցած թէ ոզիկի ‘թ՚րջին հ ր ա տ ար ա կո ւթեն էն

ասդին ,

եւ,

բնականաբար,

կարդ մը ժամանա-

կավրէպ հ ե տ ա քր քր ո ւ թ ե անց կարգին նոր պահանջներ շեշտուած են ընթերցող բազ
մութիւնն եր ո ւ մօտ՝.

ր անձէն թէ հ ր ապա ր ա կադր ա կան ել լրագրական ա ր թն ո ւ-

թենէն թելադրուող բծ ա իոն դր ո ւթե ա մ բ մը,

Կարօ

Գէ" րդեան ձգտումը ունեցած է

իր ^ժ՜ամանակի շունչեր դաոնալու, եւ, պէտք է արձանագրել դո հ ո ւն ա կո ւթ ե ա մբ ,
յ ա ջ ո զած է :
Տարեգիրք մը խմբադրել եւ հրատարակել'

հեշտ գործ չէ : Կլ այս դժուա

րութիւնը ոչ ոք կրնայ զդալ այն չաւիութ որքան դործնապէս տառապող հեղինակը
Ամբողջ տարուան մը լարում, պրկուած եւ հետեւողական
շադրութիւն եւ ընտրութեան ճաշակ անհրաժեշտ են

աշխատանք ,

յ

սուր ու

փնտռելու, քնարելու եւ հա

մեմատելու համար ինչ որ էական է ըստ օգտակարութեան եւ ըստ վայելքի (ժա
մանց)'.

Տարեգիրք

մը իբրեւ հանգիստ եւ վայելք կը

փնտռուի առհասարակ,--

ա ռօ ր ե ա յ խոնջէնքի կամ մտքի պրկում է ետք' տեսակ մը թեթեւացում, տաղտու
կէ ետք' հաճոյք, մտասեւեռումներէ եւ միօրինակ մ ։ո ա Հ ո դո ւթի ւնն ե ր է ետք'
նազան
ունի

հ ե տ ա քր քր ո ւթի ւնն եր ո ւ
նաեւ

գոհացում ՝.

պա տ ա ս իւ ան ա աո ւո ւ թ ե ա ն

իւ

պարտք

սակայն,
ժը,

ամէն

մնայուն

զա

հրատարակութիւն
արժէք

դառնալու

կոչում մը '. Արդ , Կարօ Գէո րդեան յաջողած, է այ ս երկու շեշտուած պահանջներուն
գոհացում

տալ

ու Ււ՛

մատեանը

վերաեել ո չ միայն առօրեայ ըն թ ե րց ո ւմն եր ո լ

աղբ իւր ի մը, .այլեւ ու մանաւանդ' վա զո Լան պատմութեան համար վստահելի տեղեկատուի մը, ք-իչ արմանիք չէ ասիկա, մասնաւորաբար Ափիւռքեան մեր կեանքին
մէջ,

ուր դաղութէ զաղութ կապը կենսական ս աի պո զո ւթի ւն է մեզի համար,
...

Հակասակ բոլոր

զմ ուար ո լ թ ի ւնն ե ր ո ւն ,

«Ամէնուն

Տ արեդ ի ր քը$> կարելի
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
նուաճում մը ըլլալէ աւելին է արդէն՝. Անոր հեղինակը առանձինն, յաջողած է իր
տարեգիրքը դարձնել ներքին արժ՜էքով մը ինքզինք պարտագրող դործ եւ վաստակէ

(«Արեւելք», Հալէպ, 31 Դեկա- 1955)

Ծաւալուն հատոր մը,
խտտանքի ,

Մ- ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

նախորդները գերազանցող,

հ ամայն ա դի տ ար ան մը'

արդիւնք' տքնաջան

Հայ կեանքի անցեալին եւ ներկային՝.

ա »—

§ ար ե-

ԳՒւ՚՚^ւԼ հս,^^ԼՒ է նկատել շարունակութիւնը Հ,Տ ար եց ո յց^ին , քառորդ դարու ընդհատու մէ մԸ յետ"յ< Պրպտող, մատենամոլ հ ե ղին ա ՛լ մ'ըն էր Ը՚է'"է1ւկ1 "ր տնվհ ատ
շարունակեց գործը Պոլսէն 'թորֆու, Կիպրոսէն Փարիզ՝. Ունէր հոյլ մը աշխատա
կիցներ, ժ՜ամանակի ընտրանին եւ հետաքրքիր րնթ եր ց ո զն եր , որոնք ակնդէտ թէո—
դիկին և1Լ սպասէին' անունն ու դործը նոյնացած ըլլաԼովհ
Այ ո Օր սլա յմ անները ւիոխուած են եւ հեղինակը պարտաւոր
օրուան կեանքին է Ո կան այգ աշխատակիցները, չկան սպառողներ,

է

յարմարելու

աւ ելի ղ^ոլա-

րին են հրատարակութիւնը եւ աշխաւ„.„նլ,ի պայմանները: Գն ահ ատ ո ւթիւններ ը քա
ջալերանք են եւ մաղթանք' շարունակութեան։ Կը շե շտ են տարեգիրքի մը սլէտքը,
ինչ որ վարձատրութիւնն է կազմողին՝, Ընթերցողները հոն պիտի գանեն ամէն սեռի
նի,թ, ամէն ճաշակի յարմար ,

ուսուցանող եւ կքթի^ր հաճելի յ-ամանցի դիրք մը,

ամրողջ տար ին թղթատէլի :
•••
տ ո ղի,

Այ-

ստուար

հատորը կը

հաստատէ Կարօ Գէորգեանի անխոնջ աշխա-

ճաշակս, Լոր հ ր ա տ ա ր ա կիչի եւ համրերատար սլր սլտ ո ղի կար ո ղո ւթի ւնն եր ը ՝.

քեէոդիկի անունը անբաժան էր

Հ,$ ար ե ց ո յց՚^էն »

իր

հ.Տարեդիրք^ին : Տարիներու ընթացքին ամբողջական
մ ատենադա ր անի

մը

ել սլ ի տ ի

անունը

հոմանիշ պիտի ըԼէայ

շարքը պիտի կազմէ

ղարդը

ծառայէ իբր Այ,Լ11ՒւԲ ազգային կեանքի ուսումնա

սիրութեան յ

(«Այգ», Պէյրութ-, 15 եւ 16 Դեկա- 1955)

Խ- ԳԱՐԻԿԵԱՆ

Կարօ Կ'էորդեանի ՀԱմ էն ո ւն Տ ար եղի ր ք'}ի սկիզբը զանազաններէ տրուած դըրուատալից տողերն ու անուշ դո հ ո ւնա կո ւթի ւնն ե ր ը եւ դր ա խօ ս ա կ անն եր ո վ եղած ար
տայայտ ո ւթի ւններ ը , հազիւ թէ կարենան դոյզն վերբերումը ընել այն ծանր ճիգե
րուն, որոնց շն ո ր հ ի ւ երեք տարիներէ ի վեր գոյութեան եկան կա տ ար ե լո ւթ ե ան մօ
տեցող այս տարեդրքերը՝.
Այսօր գաղութահայ կեանքի մէջ հերոսութեան հաւասար գո'րծ է հայ դրով
եւ լեզուով թերթ եւ դիրք հրատարակել՝. ... Գաղթաշխարհի Հայը տակաւ զիջելու
վրայ է իր այն ա ր մ է քն ե ր էն ,

որոնք գեռ երէկ մեր անձեռնմխելի առաքինութիւն-

ներ ը կը կազմ է ին :
Կարօ

.

Գէ " րգեանի հ,Տ ա ր եղի ր ք^ը հերոսութեան

հաւասար'

այս

տագնապն է

որ ^111 մեղմէ, ստուար հատորով մեզի բերելու գա ղթ ա շխ ա ր հ ի եւ Հայրենիքի գրա
կանութեան,

գեղարուեստի,

պատմութեան,

բանասիրութեան,

մարզական,

տեղե-

կա դր ա կան եւ գա ղո ւթա յին բազմագիմի ի ր ա գա ր ձ ո ւ թ ի ւնն ե ր ո ւ կա ր ե լի հա շու ե՚լըշիռը^ սրտագին ու քաղցր ընծա յաբե ր ո ւմներ ով՝.
...

՝Լ,սլատակ չունինք հոս տեսութիւնը

ըխել տարեգրքերու,

սակայն թոյէ

կու տանք մեզի հոս ըսելու, թէ անոնք առհասարակ մեղի կը բերեն մեր մտաւոր ու
ընկերային կեանքի տարուան մը տարտամ 1ւաշՈւեկշ|ւՌը , բայց ոչ արԺեկշլւ1ՆԱ : Երբ
այս պարագան

ուզենք

հ.Տարեղիրք^ե բուն

մասնաւորել

համար,

կը

Կարօ

Գէորգեանի

նուաճումներու

մօտեցած

տեսնենք թէ «Տարեգիրքէ գրական բաժ՜ինին մէջ

արժանավայել կերպով չէ ներկայացուած Հայաստանի եւ Ափիւռքի գրականութեան
հունձքը՝. Հոն չկան գլխաւոր գրողները իրենց լաւագոյն ար տ ա դ ր ո ւիժի ւնն եր ո վ եւ
նորերը իրենց յուսադրիչ թ ե ւաբախ ո ւմն եր ո ւն մէջ՝. Կը խորհ իմ թէ մեր իրաւունքն
է ասիկա պահանջել Տարեգրքի մը գրական բաժ՜ինէն է
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^1^7Տ1^1^^|յ^1^1Տ^1?րՏ1^Տ1յրՏ1յ7ր<Օ1^ ՄԵՆՔ
Երկրորդ՝

ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

օտար դրական գկմքերու եւ դործերու վեր բեր ո ւմները ամբողջա

կան չեն՝ պատահական ու շատ մասնակի նշումներով միայն բալաբար ուած։
• •• Այս ցուցումները գործը քենագատման ենթարկելու նպատակ չունին,

ոչ

ալ գործին արմ-կրը նուազեցնելու ճիգ՝ այլ ա ր գար բաղձանք մը Տարեգիրքը աւելի
կատարեալ տեսնելու՝ որովհետեւ ինչ որ Հարօ ^‘կորդեան ջանա ցած կ ընել՝ վեր կ
ամին գնահատանքկ եւ արմանի շեորհաւո րութեան ու համակրանքի է
♦♦♦ Այս բո լս ր նշումներով հանդերձ՝ Հարօ ^կորդեանի ՀԱմկնուե Տարեգիր
քը^ մեծ յաջողուածք մըն կ՝ արմանի ջերմ գնահատման եւ կը լեցնկ բաց մը՝ որ
միայն իրմով կը գոհացուի։

(«Սիոն», Երուսաւլէմ, Յունուար 1956)

Ե-

Երեք տարիկ ի վեր՝ նոյն ճ չգա պա հ ո ւթ ե ա մ բ եւ նոյն բծաթնդր ո ւթեա մբ կը
հրատարակուին

ՀԱմկնուն Տարեգիրքները։

Հեղինակը'

Կարօ ^կորդեան ծանօթ

ԼրադրորԼ մըն կ եւ մեր մշակոյթի անդաստանին մկջ տարիներու վաստակ ունեցող
մտաւորական մը։
••• ՀԱմկնուն Տարեգիրք^ի լեզուն համաչափ եւ հարուստ կ՝ պարզ ու գեղե
ցիկ մեր աշթարհաբարը՝
այս օրերուն։
• ••

որուն կարօտը ունինք լեզուական թառնիճաղանճի մեր

Կարօ Գկսրգեան որպկս իսկական

մտքի եւ մշակոյթի մարգ

տ ա ր ե դի ր քեր ը այլազան դարձնելու եւ համեմելու գաղտնիքը՝
նումը բազմակողմանի եւ թոր ծանօթութեանց

դիտկ իր

հոդ չկ որ այս որո

հետ երկար աշթատանք սլահանջկ

իրմկ՝ եթկ կտւզկք տարուան մը հեւ ի հեւ աշթատանք։
Այ- պատճառով ալ իր Հ ր ա ա ա ր ա կո ւթի ւնն ե ր ը կը փնտռուին ու կը սպասուին։
Այս իսկ հաստատումով՝ երբեք զարմանալի չենք գտներ այն ջերմ ընդունելութիւ
նը՝ զոր գտաւ ՀԱմկնուե Տարեդիրբը'^ ամբողջ արտասահմանի մկջ եւ անթտիր բո
լորին կողմկ։
••• Կարօ Կ'կորդեանի տարեդիրքերը ամէնուն ԸԼԼաԼո1է
չեն իջներ ՝

հանդերձ՝

ամկնուն

այլ ամէնը կը քաշեն իրենց։ Ամկնուն հանգամանքը թիստ դմուար կ։

Այդ ճամբուն վրայ շատերը կը սայթաքին՝

ոմանը գիտակցաբար եւ ոմանք ա-

կամայ յ
ի պատիւ Կարօ Գկո րդեանին պկտք կ ըսել՝ որ ՀԱմկնուն Տարեգիրքէն հե
ղինակը ո՛չ միայն բոլորովին զերծ կ սայթաքելկ՝ այլեւ կեցած

կ ամուրս

ան՝

ամէնուն Ըէէալով հանդերձ՝ ինք ամէնի կը բա րձրացնկ եւ կը տանի դր ա կան ՝ պատ
մական՝

արուեստի ել առհասարակ մշակոյթի որոշ բարձրութեան մը։

(«Ակօս», Պէյրութ, Փետրուար 1956)

ԱՐՄԷՆ ԱՆՈՅՇ

*Լյոր գործ մը չկ որ կը ներկայացնենք մեր ընթերցողներուն՝ այլ արգկն իսկ
քիչ մը աւանդութիւն եւ պատմութիւն ունեցող գործի մը զարգացման ընթացքին
կարեւոր մկկ հանգրուանը' գործի արմկքի մասին

հաբազատօրկն եւ դեղեց կօրկն

վկայող-.
Կարօ Կ'կ ս րգեան ի ՀԱմկնուն Տարեգիրքը^՝ այս տարի՝ իր երրորդ հատորով՝
իր բովանդակութեան ճոթութեամր --- հետեւա բար արգա՛ ր իրաւունքով

կո ւ գայ

պահանջել իր որոշ ու յատուկ տեղը մեր ընթերցումի դաշտին մկջ՝,
Եղա&ծ կք երբեք պարտկզի մը մկջ՝ ուր ձեր ամկն մկկ նայուածքին դիմաց
գտած ԸԷԼաք տարբեր տեսակի ծառ

մը՝

ծաղիկ մը՝

զուարթացնող։ Ատքի' նման պարտկզ մըն կ՝ ահա՝

տեսարան մը՝

ձեր աչքերը

ՀԱմկնուն Տարեգիրքը^՝

ուր

կրնաք մտնել ամէն ատեն եւ Որեւէ ձեւով՝ որովհետեւ ձեր ամկն վայրկեանի տրա
մադրութեան ու ճաշակին համասլատասթան վայելք պիտի դտնկք հոն։
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• • ♦ Մենք կուզենք [ԼԱել Ւ^Ս^լ եզր ա կաց ո ւթէ ւն ,

որ այս

յարատեւ.

ու յոգնասպառ, աչ^ււսւտւսնբ^ արգէւնք' մեր հայ տուներու յարկերէն ներս առօրեայ
ընթերցումէ արմանէ հատոր մըն է, որուն արմէքը լիուէին կը հասկցուէ ընթեր
ցումով մ էտ յն : *Լ,ման այն ծաղկէն, որուն արմէքը էր րոյրէ վայելքէն մ է ջ է, ա յն
պտուղէն, որուն համը էր ճաշակում ով մէայն կտրելէ է

(«Հասկ», Անթիլիաս, Նոյեմթեր-Դեկտեմրեր)

Ե ս կական ^յաւասարգ մը

եղաւ ույս նոր տարէն

ԴԱՐԵԴԻՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏ

հայկական ճակատ/' վ_րայ>

ամէն թաւէ հասարակութեան մէջ՝. Արտակարգ խան գա վառո ւթեա մբ' պարբերական
թերթեր, նոյնէս կ լրադէրներ ճոխ բացառէկներ հ ր ա տ ա ր ա կեց էն ,

առաւելապէս գը-

ր ա կան րամնէն զարկ տալու առաջադրութեամբ։ Սակայն ասոնց ամէնուն մէջ դրա
կան կա զանդը նախագահել ու պատէւը Եարօ ^'էորգեանէ Ամէնուն Տ արե գիրք էնն եդաւէ Ան ո ր երեւումը պատկառանք պարտագրեց գր ա կան—գեղար ո ւե ս տ ա կան

բոլոր

այլ կարգէ հ ր ա տ ա ր ա կութ ե անց , Ափէւռքէ ամբողջ տարածքէն վր այ : ժրասէրներու
վրայ դէնովութէւն բերաւ, խելայեղ աստէճանէ հասցնելով կարդալու հաճոյքը։
... էք ո ետ կը մղեմ այն խօսքը, զո ր նամա!լներու եւ գրախօսականներու մէջ
կը կրկնեն

<Հ.նախո րգ տարուանը կը գերազանցէի։ Այգ էնքեէն յայտնէ էրողութէւն

մըն է արդէն, գետէ ընթացքէն եւ մանկան մը աճման բնական վէճակէն պէս։ Ան
շուշտ

էջերու վեր ելքէն մէջ տեղ մը կանդ պէտէ առնէ վերջապէս ,

բա յց ներ քէն

կառոյցէն մէջ տեղ մը կենալու սահման չկայ, որուն համար մէ շտ անձկութեամբ
ու սրտատրոփ պէտէ սպասուէ Ամէնուն Տարեգիրքէն ։

(«Ջանասէր», Պէյրութ, Փետրուար)

ԷԵԻՈՆ ՍԻՄՈՆԵԱՆ

Ա եղան էս վրան է 1956^ «Ամէնուն Տարեդէրքըի , ընտէր նուէր մը կաղանդէաւելէ ճոխ' քան անցեալ տարուան Տ"՚ րեդէ ր քը՝ որ բաւական ճոխ էր արդէն-

այս

.ջայլով' հեռուները պէտէ երթայ հեղէնակը։ Արեւմուտքէ մէջ բազմաթէւ թերթեր
ւ-յս ևը տեսնեն, --- ամսաթերթեր, շաբաթաթերթեր, օրաթերթեր , --- ասոնք է ր ու
րու կը նմանէն, առաւել կամ նուազ չափով։ Մէկ հատէկ է «Ամէնուն Տարեղփրքըի։
Արեւմուտքէ մէջ թերեւս լոյս կը տեսնեն ո լրէ շ տարեգրքեր ,

հոգ կամ հոն-

ա-

սոնք չեն նմանէր «Ամէնուն Տ արեգէ րքիէն։
Այսպէս էր, անցեալէն, նաեւ «Ամէնուն §արեցոյցըի հռչակաւոր թէոգէկէ ։
«£ ա րեդէ րքը՚ծ նմանեցաւ «Տարեցոյցիէն ։ Եւ ասո՛ր պէս

կը

փնտռուէ ահա-

լաս էկ :
՜ոդէկէ քսաներորդ հատորը' էր մեծ ծաւալով, բովանդակութեամբ, ընտէր
տսլադր ո ւթեամր, ափ է բերան թողուցած էր ընթերցողները- ասոնցմէ մէն, «խեն
թեցա՞ր, թէոգէկի, գոչած էր։
616
հատորը-

Լվեցհար էւրտասնըվեց)

էջերէ կը բաղկանա յ Կարօ Գէորղեանէ երրորդ

եթէ վերելքը շարունակէ, այսպէս, ո1 չ թէ քսաներորդ, ո՛ չ թէ տասնե

րորդ, այլ թերեւս հէնդերորգ հատորէն համար գոչել "՛այ մեղէ- --- «խենթեցա՞ր,
Կարօի ։

(«Մասիս», Պէյրութ, 5 Յունուար 1956)

_____===:

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ՐՈԼՈՐԻՆ

ՎԵՐԾԱՆՈՂ

,

______
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I

■ 1ա**111|աՏւ|լւ01աւ||ւ*ա1111^ա1111^*1111^ՈԱ11Ոա111աՏ111101ա1111^1Ու111Ո1աւ111«

■ւա^տւււււատ>ււււու^ււււ^

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԴՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ )

տ.«!ււաաաւստաւտոււս«ատոաււաուււաաւււ«աաո»ւաաւււոուււտաււաուււ«ու!ատւււււաււււոաւատււաոււ*

ԼԱՌ ֊ ՄԱՐԳԱՐ
Գրեց ԱԿՍ ԵԼ ԲԱԿՈՒՆՑ

1.
*Լ,րա համար ամենից մեծ հաճոյքը ս,յՂ-1'^ ոլ արտծրը ջրելն էր՝.
Երբ բոբիկ ,
արեւից իւանձուած
ոտքերով քայլում էր առուի եղերյյով , բահուԼ ճումերը առուի ց դէն
ևքր սահուն
ՂՍ ՜/ւմ , որ ւմ1 Ւ հոսանւ
չի*նի , --- Լառ—Ս արդ արին այնպէս
էր թւում , թէ ջրի պապակ արտերն
ու ծարաւ ա յգիները տապ առած ,
իրեն են սպասում :
Սո֊ուով

ջուրը

կապելիս

նա

ջրի հետ էլ դնում էր, մինչեւ ջու
րը այգուն
րաց ած
քած ,
չոլլ,ը}

հասնէր։

հռլը ,

՚ւե դ—ւ>

ագահութեամբ

ԷԼրեւից

չո>ճ ո”քճԸ

ծծում էր

ճեղքերից Օղի պղպջակներ

կին ղուլ՛ս

ղալիս , ձայն հանում ,

ասես հողը հազար պռո չ ունէր եւ
$ յադ օտարաւ։
.V , .... .
ԱԿՍԵԼ ԲԱԿՈԻՆՅ
աս
Ջուրը ձառերի տակ կապելուց յետոյ Լառ-Ս՝արղարը պառկում

էր ձառի չըւաքի տակ , երկար բահը կողքին , աչքերը կիսախուփ
անում, ննջում, մինչեւ ջուրը հասնէր-. Յետոյ վեր էր կենում,
ջուրն ուրիչ առուով անում, էլի ջրի հետ դն ո ւմ :
Ամրան չո՛լին , երբ արեւն այնքան մօա է, ջերմ ութիւնը չատ,
երբ չները չողից տան ստուերում պառկում են , լեզուն հանաձ դընչին տալիս,--- առուի եզերքին մի չտ էլ կարելի է տեսնել Լառ—Ս ար-
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դարէն ՝ ոտքերը մէն չեւ ծն 1լն եր ը թաՀք )
բահն ուսէն :

՚ււՒ՚1՚'ն

է՛ սսլէտակ շոր ՝

--- Լաո—Ա*արդարը լսյ,1լսյղ֊Է ալԷ ս
է՛[’՛էԱ ձեռք չէ քաշում ,--ասում են գէլղացէք։ Ա լ ճիշդ որ՝ Լառ—Ա*արդարը մէ քէ չ նման կ
արադէլէն՝ ոտքերը բարակ ու ե ր կա ր ,
ասես ոտքէ վրայ երկու
ծունկ կայ :
Լայն առուէ վ[1Այյէբ շատերը չկ էն կարողանում անցնել՝ է ս կ
Լառ—Ա* արդարը մէ մեծ քա յլ կր անում եւ առուէ մէ ւս ափէն կանդնում : Արեւէց խանձուած դկմքէ ւԼրայ սրածայր քէթը երկար կը~~
տուր է կր համեմատ՝ եթկ ս սլէ ա ա կա ծ բեղերր չլէն կ էն ։
ՀԼէւ֊դէ ջրուորն կ : Պփշեր—ցերեկ առուներ է ւԼրայ կ լէնում ՝
հսկում առուներէն ՝
2.ոլ[,1Լ բաժանում , առուներէ մաքրութեան
նայում :
--- Լառ—Ա*արդար ՝ արտս խանձուեց ՝ ջ ուր հասցրու — ղանդատ ում կէն երբեմն :
— Կեցէ՚ր դհա , կրակ չեղաւ ՝ սըր ա դ ո ւր բա թ կ ՝--- ասում կ
Լառ—Մ արդարը։
Լառ—Ա* արդար շատ ափերէ կ ր զա ր կո ւել , Վ/ւրջը ա [_[* մ^ԼԼ էա"“
փու կ տուել եւ Լառ—էք ա րգարէ*ր էր թոռան հետ դց ե լ ա յդ ՛էէ լր[ Ը •
Անցեալ դա քունքէն կր այդ։ Ղփւ֊ղը նրան ջրուոր կ վարձել։
--- Ղյսրէբ մարդ կ՝ աՂՂ՜ ու բարծկամ չունէի ջոլ['Ը արդար
բա մէն կ՝անԼւ :
ծ/»/* առաջէն անդամ առուով ջուր կր կասլել՝ ոտքերը մէնչեւ ծնկները վեր քաշած՝ բահը ուս էն անցել առուով՝ դէւղում մէ
հանաքչէ ասել կր »
--- Տ ե ս կ ք հսՀ ՝ գաղթական բիձԼն լառէ լա դլա դ լէնէ կդասես ։
^*էւԳԸ նորեկէն աւելԼէ անուն կր դրել
Լառ—Ա*արդար ։
Փչերն էէն փորձում ջրուորէն խաբել՝ հ եր թէց դուրս ջուր
գողանալ յ Վյս'յ թէ լ,ման ար Լառ—Ա* արդարը : Աը թոնթորար ՝ կր
կանչկր ՝ բահը դետնով կը տար ։
--- Ծառդ սլտուդ չէ տար՝ եավրէս՝ դողութեան մէ վարժե
ցուր ։
Լա ռ—Ա* ար գա րԼւ համողումն կր այդ։ Ալ երբ բարկանար՝ այդ
խօսքը կ'ասէր ՝ էսկ եթկ Լսօսքէն կասկածող կ ր լէնում ՝ աւելացնում
էր*
--- կո հ ա ս ա կս քաշեր ՝ ն ո* ր սլէտէ ս ո ւտ Լսօսէմ ♦ . »
Ս-յԳ աս ելէս Լառ—Ա արդարը յան կա րծ Լսեդճանում կ ր ՝ ձա յնը
երերում կ ը : թողնում կր խօսակց էն ՝ բահն առնում եւ առուէ հետ
դնում ՝ թեկուզ գնալն կ լ մէտք չունենար *
Հփռու չէր -թ՛ ում ։ *Լքստում կր առուէ մօտ ՝ նայ ո ւմ ջրէ հան
դարտ հոսանքէն ՝ չոր ծղօտներէն ՝ որոնք գալէս էէն հեռուներէց
ե, ջրլ, Հև տ դնում ։ ^Լյայում կր առուէ եզերքէն բուսած կանաչէն ՝
եւ մտքերը նորէց հանդարտւում կէն ։
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2Լուսնեա կ դի չերնել։ Էն ) երբ 'ւ['Լ'111 քնած էր բեղա ր ած մքա
փով , Հովը սառնութիւն էր բերում ցերեկոլայ
թանձո ւած
դաշտերին^ լուսնեակ գիշերներին ) եր բ բարդու վրայ էր բն է մէջ
Տ ան դո տ ան ո ւմ է արաղիլը ) որ լուսաբացէն լառ—լա րւ թեւեր ը փռած
իջնէ ճահճուտի 1Լրայ^
Լա ռ—էյ՝ ա ր դա ր ը մէնչեւ լուսաբաց աշթատում էր :
Ջրտուքի տյդ դիչերնէրէն լուսինը շո ղք էր դցում առուէ
՛Ոչ, £/' ոլորէ պողպատ բահէ վրայ^ արծաթ՛ փայլով պսպղում Լ էն
սերկեւլու տերեւները ) հ ովէց հասկերը քսւում էէն իրար ) թշթըշում : Ամայի արտերէ միջով անցնում էր Լա ռ—Ա'ա ր դա րը ) ջուր տա
լէս ծարաւ հասկերէն :
Լուսաբացէն արտատէրը արտը ջրած պիտի տեսնէ , պիտի
էեսլտայ եւ կռանայ՝ մատնեքով տրորէ թտց հողը) տեսնէ' թո^րն է
ծծել ջուրը Լառ—Ա'արդարը ջուրը վարար մ՛ կ ասլել :
Լուսաբաց էն հալւո ւմ է էն աստղերը ձիւնէ դևդեր է սլէ ս ) չառադունում էր արեւելքը) արեւէ առաջին Հողերը թաղում էէն ամ
պերէ հետ) ասես մէ անտես ձեռք բիւր
ամսլէ սպիտակ
քուլաների վրայ հաղաքաւոր նա թշեր էր նկարում ) որ մՒ ■ք/՚ձ յլտոյ աւրէ նոյն շողերով) մի ուրիշը նկարի) մէնչեւ արեւը ծագէ է
Արեւէ առաջին ԼորԼ^“[,Ւ հետ , դոլորշէ էր բարձրանում տե
րեւներէ վրայից) ծաղիկների դունաւոր թերթերից) արտերից ու
այգէներ էց դէշերուայ թոնաւութէւնն էր դոլոր չէանում յ ^լթահակ
ծաղիկները բարձրացնում էէն իրենց դլութը) նայում արեւէն) որ
կէսօրէն) երբ արեւը թեքանայ) նորից թոնարհենէ
Լառ—Ա* արդարը դէշերուայ ջրտուքից բեղարած պառկում էր
բարդիների տակ) ոտն ու ձեռը փռում) լայն ու հանգիստ է ք^ար դի
ներէ մօտ հերուայ չորացած գերաններ կայէն) փչակով գերաններ ։
Եւ երբ Լ առ—Ա ար ւլա ր ը պա ռկո ւմ է գերանների մօտ ) բար
դիների տակ ) այնպէս է թւում ) թէ ինքն էլ փ չա կով մի դեր ան է )
չորացած բարդէ :
ում էէն օրեր , եր բ Լա ռ—Ա* արդարը ջոլրը տալէս էր հեր
թէ համաձայն) թնքը չէր ջրում :
--էֆ ս["Լ
ւ --- կրասէր եւ կր սլա տ ո ւէ ր է ր , որ հերթով
ջրեն ) մէն չե ւ էնքը դա ր յ
Առուէ ափն է վեր քայլում է ր ) մէնչեւ մօտակայ ձորակը)
ուր ծիրանիներ կայէն :
Պ ա ռկո ւմ էր ծիրանու տակ ) կամ քն ում
մայռի չըւաքում , կամ էլ մէԼքի վրայ դառնում , ոտքերը ձդում ,
հսկա լ մկրատի Ալէս՛- Կարծես մէկը խաչուել էր ծիրանու տակ։
Ծառի ճղևերի արանքից վեր էր նայում Լա ռ—11՝ա ր գա րը եր կնի
կտսլո լաին : Մի ճերմ ակ ամպ) թափանցիկ ու անձեւ ) հանդարտ լո
ղում էր լաղուրէ մ էջ՝. Լա ռ—Ա' ա ր դար էն թւո ւմ էր, թէ երկինքը մի
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հսկայ տաշտ է՝ մէԼը լէ լեղակած Լուր եւ ամպը լուացքէ մոռացուած կտոր տաշտէ Լրէ մէԼէ Լառ—Ս արդարը նայում էր ամպէ կտո
րէն* էնչքսՀն հանդարտ էր լողում՝ ձեւը փոխում ՝ մերթ՛ պռունկը
ձգում ՝ մերթ ետ քաշում :
Եթէ բարձրանար ամոլէ վրայ , Լաո—Ս արդարը հեռու սարԼրի յև տեւ պահուած էրենց դէ*֊ղը կը տեսնէր ՝ կտուրները եղէգով
ծածկած , դէւղէ մօտ բարդէները՝ էր ծէ ր ան ո ւտը ՝ տան դռնակը՝
ո րէ մ օտ կարասէ կտոր կալ՛
Ամէն ա ռա ւօ տ կան ո լէյ
կը բաց էլ, անում ՝ հ ա ւերը
մէնշեւ կարասէ կտորը՝ ուր
Մէ հալք թռչում էր՝

1

մէ$_ը ՒԼււ' հալերէ համար :
Լառ—Ս ար դա ր է կէն ը հալաբնէ դռն ա—
կթլ^_աԼՈ1Լ վազում Է1,ն նրա յետեւՒյ պառաւը հալերէն կո ւտ էր տալէս՝.
օրէ[1 ոլորտում պտոյտներ անում ; Եւ

երբ Լառ—Մ սյըւեսյըը նայում էր ծէր անէ ճղներէ արանքէց ՝ նրա ծե
րացած աչքերէն այնպէս էր թւում ՝ թէ հալքը Լաղոլրէ վրա յ մէայնակ սահող ամպէ կտորէ հետ է խաղում ։
♦ ♦♦ կտաւատը կապոյտ ծաղէկներն էր բացել՝ ծէրանն ար
դէն դեղնել էր։ Վար էր անում ՝ արօրը փափուկ հողում ամրան
ցելէ ակօսներ էր ծրում : Երբ մէ անդամ էլ դարձաւ՝ ա չքն բնկաւ
արահետէն։ Մասրենու մօտ պառաւը կանգնել՝ ձեռքով էր անում ։
--- (Էեղը խռովտուք կայ՝ մա՛րդ՝ կանչում էր պառաւը՝.

1} զներն ա րձակեց ՝ արօրը հողէ մ ԷԼ խրած թողեց ։ 1Լա րէց բե
զարած եղները երեկոյեան՝ տան էրերով բարձած սայլն էէն քա
շում ւէէ՚ցէ անծանօթ հեռուները :
Տեղահանութեան օրերն էէն ։
Սայլը ճռնչում էր օր ու "էէ շեր՝ փ ո շէ կա ր ճանապարհէն՝
շէլար դէմքեր՝. փէլղերը խառնուել էէն էրար՝ ճանապարհէն նոր
խմբեր էէն մէանում քարաւանէն՝ նորե/լներէց հարցնում էէն ետ
մնացած հարազատներէ մա ս էն ՝ հարցնում էէն զնա լէք ճանապարհէ
մ ա սլ.ն: Ե, ոչ ոք հաստատ ո չէն չ չէր ասում ՝ մար ՚լ[՚Կ ՛լ ա սկա ձ/'9՝
աւելէ էէն շուարում յ
--- Մա՛րդ՝ թոնրէն քարը մոռացայ վրայ դնել՝--- ասաց պառաւ.ը սայլի վրայից :
Լա ո.-Ա'արդարը որդու մասին էր մտածում ամէն անդամ ՝ երբ
սայլէն նայելէս տեսնում էր կնոԼը թոռանը գրկած՝.
--- Ս»մ ուր նստէ ՝ նա յէ ՝ թ որ ո սէ կը չմրս է . . ♦
թորոս է կը մերթ քնում էր տատէ դրկում ՝ մերթ զարթնում ՝
զարմացած հարցնում ♦
--- Պապէ՛ ՝ դհա կ՚երթանք*** Հօ' ՝ աս էՀն չ էր կէն դացէնք՝
պապէ1 * * *
Եւ երբ սլասլէց պատասխան չէր ստանում ՝ թորոսէկը խռով
կան էր դառնում ՝ շրթունքը կախում ՝ նայում սայլէ վրայէց ՂլԼսԼ՛՛
վայ ր կախ ո ւած հալեր էն :
Սայլը ճռնչաց շաբաթներ՝ փոշէն ճամբէ վրայ անպակաս էր
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դի չեր-զ եր և կ : Ո՚֊րիչ ջրեր ԷԷե ՝ ոլրհւ երկրներ : Մսյրգարը ինչքան
էլ խմում էր, ծարաւը չէր յագեն ում :
Երբ շսւեչ առան մի ամայի աւաղուտում , ոչ սայլ կար ՝ ոչ
զոյգ եզները։ Փոքրիկ կապոցներ էին մնացել։ թորոսիկի երեսն
արեւն այրել՝ մաշկահան էր արել։
Պառաւի մաղերի վրայ ճամբի փո շէն նստել էր > մազերը դեզ—նել, ա գա ո ա դո յն էէն ստացել : // արգարը տեսաւ ՝ որ արլէտը կնոֆ
դէմքէն նոր ակօսներ է երել 1
. . ♦ Լառ—1իարդարը երբ ՀՀքէֆսըզ եմ^ 1լ ասէր եւ ծիրանուտի
տակ պառկած՝ ցերեկուայ շոգին ծիրանի ճգներ ի ար անքուէ կը
նայէր երկնքի կա պո բո ին՝ ամպի սպիտակ քուլային՝ որ ճերմակ
լաթի պէս մ է կ սուզւում էր ՝ մէկ էլ պռունկները հանում ՝ թռչուն
ներին' որոնք բարձրում պտոյտներ էին անում եւ հազիւ երեւում
սեւ կէտէ չավ, ,
Լ առ—I) արդարը մտաբերում էր հա րալի աւա
զուտները՝ շարուէ շար իրաններ՝ ւԼրանների ւԼրայ գունաւոր լա—
թեր, որ տարագիրները բերել էին հեռաւոր գիլզերից : ՛Աւազուտի
մէջ հ ատ ու կենտ ծառեր կային՝ որ էի արգար ի աչքին մեծ ա ւելն եր
էին թւում' խքուած աւագի մէ^։
--- իար պիլա չկայ՝ մա՛րգ՝ աս ո° ւր բերին մեղ՝--- գանգատլում էր իի արգար ի կին ը ՝ որ ամէն իրիկուն տանը բանալիներին
նա յելիս ափսոսում էր հալեր ին ՝ տանը թողած ի ր եր ին ։
--- Հիիտնա յի նէ ՝ հետս !լ աոնէի ՝— ասում էր ։
Մ/- անդամ Ա արդարը փոր ձեր որդու մասին խօսել՝ բայց
պա ռա ւը փղձկաց ՝ հ եծ կլա ոց ը կո կո րգը սեզ•էեՐ > գոգնոցի ծայրով
աչքերը սրբեր ել պէնդ , շատ պէնդ ղրկեց թորոսէկէն : Մ արդարն
է՛լ է,օսք չասեր որդու մ ա ս էն :
ԷԼմ եռն անրաւ , բայր եւ ոչ ոք նկատեր գարնան դալը : Աւա
զուտներէ վրայ կոշտ, փշոտ րոյս եր կանաչեղէն , յետոյ չորարան :
Ծրանց հետ էլ անրաւ հարաւէ կա րճատեւ գարունը , աւազուտները
նորէր լերկացան , կեծացան հրավառ, արեւէ տակ :
Ա' արդահալաք առէն, վրաններէ աշխատող ձեռքերը հանե—
ր էն նոր չէնուող ճամբէ վրայ բանելուէ Ա արդարն էլ զնար-, Աշխա
տում էէն օրն է բուն , հեռուներէր քար էէն կրում , հող էէն բերում :
Հազարաւոր բահ ու բրէչ ամէն օր փորում էէն, ճանապարհը սար
քում : Աէւսներէ հետ Ա արդարն էլ էր աշխատում : ՛Ծանօթներ կա
յէն , շէնականներ : Խէճ էէն պատրաստում եւ երբ արեւը պահւում
էր շեղջակոյտերէ յետեւ, ձառերը երկար ստուերներ էէն ձգում,
վերադառնում էէն վրանները , որ արեւածագէն նորէր գնան :
Աէ երեկոյ էլ պառաւը էրեն վատ զդար, գանդատուեր սրտէ
ծակոց էր : Ա արդարը ելաւ վրանէ առաջ քա ր փնտռելու, տաքացնե
լու , սլա ռա լէ կրծքէն դնելու : Իրենց դէւղում այդպէս էէն անում :
Փնտռեց , ձեռնունայն ներս մ տալէ
--- Է՝տր լրէլա չկայ, մա՛րդ, աս ո՞ւր եկանք,--- տնքար պա-
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ռալը • կ'լ չխօսե/յ :
եթէ -յդ մամանակ այգէն երէ ց մ է մարդ, ձայն էր տալէս , թէ
--- Լառ—էէարդա'ր , ջուրը բարակեց ♦ • ♦
Լառ—էէ արդարը յան կարծ վեր էր թո՜նում տեղէց , բահն առ
նում եւ դէպ է Լ['I' բանդը '1^'ոլ^ : Ել ո.չ որ դէտէր , որ Լառ—էէար
դարը առուէ բանդը սաբքելէս մարուէ ուրէշ տեղ էր^ գՒ՚^՜գՒս Հ՝,ա~~
զար ա ւո ր վեր ստեր հարաւ, յ
// արդարն է լէ խէճ էր ջ*ս րդում , պա ռա ւն ա չրէ առաԼէն •
Ի՜նչ լաւ կը լէն է ր , եթէ ճամբէ քարեր էց գէթ* րով գողանա ր ,գեր եղմանէ վրայ դնէր*, ԷԼւա զուտը կը բացուէր, շնագայլերը կը րրրրէէ*^
պառաւէն *, ՝ք՝աը սլէտէ դնել, ծանր քար' աւաղէ շեղջակոյտէ վրայ :
Ւր կեանրում էէ արդարը երկու անդամ է ծեծ կերել» մ է կ երբ
տղայ էր, շան պոչէց ցախաւել էր կապել, մ է կ էլ պառաւէ գերեզ
մանէն րա ր դնելուց յետոյ։
է՝ւՒ արեւէ տակ խէճ էր կոտրում , ^րբ երկու հոդէ մօտեցան
էրեն :
--- Այս ծերո^ւկը,--- հարցրեց մէկը, եւ երբ մէւսը ղ:էէյով
նշան արեց, զէնուորականը կրունկը մեխած սա պող՜ը կրծքէն ղա րկեց , կր^քէ՛ տախտակը զնդաց պարապ կարասէ պէս*, 'է թէ ց ա րէ ւն
եկաւ, եւ երբ երկրորդ անդամ սապոդով խփեցէն , էսէճը ճղեց էէ արդարէւ բութ մատը*,
էահ ով առուն մարրելէս հէմա էլ եր բ էէ արդարէւ ա չրէն է
ըն կն ում բութ մատ է սպէն , մատերն ալ հլէ պէնդ են սեղմում բահէ
կոթը, բայց ղա յ ր ո յթն անցնում է, երբ մէտն է բերում շեղջակոյ
տէ վրայ դրած քարը*
--- ե]ը մնա® յ դեռ , րամէն չմա շեՓ ց , չդո ղց ա^ն : --- էէ ա տ կր
տար Լա ռ—1] արդարը , թէ հարց էն պա ւո ա ս խ ան տուող լէնէր :
Երբ վրանները հալարեցէն եւ վրաններէ տակ ծուարած մողովուրդը ուր է շ երկրներ է ճամբան բռնեց , էէ ա ր դարն էլ շալա կեց
մնա ցած կապոցները, թորոսէկէ ձեռրը բռնեց *,
է) արդար է շալակէն' կնոջ աղյուխէ մէջ ծէրանէ կորէղներ
կայէն*. Գէւղէ ծէրանուտում մէ ծէրանէ կար, պտուղը մեծ ու հա
մեղ՝. Պառաւն այղ ծէրանէ կորէղներն էր հաւաքել, պահել, որ
ղալ տարէ տնկէ տան առաջ*, էք էրանէ կորէղներն էլ պառաւէ հետ
ճռնչան սայլէ վ[,այ շաբաթներ էէն լուսացրել մէն չեւ հեռաւոր ալազուտները ;
Երբ վրանները հաւաքեց էն, էէ արդարը երկու մէտք ունէր'
թ որ ո սէ կ էն պա հևլ և Լ ծէրանէ կորէղները պահ տալ մէ ապահով
հողում ։

3Տտրէներ անցան *. էէէ տեղ չդտալ էէ արդարը , որ շունչ առ
նէր յ Հեղեղէ բեր անն ընկած մրջլ։ւնլ, պէս վեր ու վար էր անում ,
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մագլցում մի ծղօտի վրայ յ [Հ,ս,1Ս Հեղեղը ծղօտին էլ էր քշում ՝
մրջիւնին էլ։
Մ արդարն աշխատում էր ՝ զրկում էր իրեն եւ բերանի սլատառը պահում թորոսիկի համար՝ որ պապի թեւի տակ մեծանում
էր1
Մի օր էլ թորոսիկը շոգենաւի տախտակամածի վ[,լսյ ելաւ։
Պապն էլ էր, ուր/՚հ հ արեւաններ էէ) որոնք ^ավալայի մօտերքն էին ապրում վրանների տակ՝ պատմում անցած-զնացած ու
ռա ս պել—օր եր ի ց ՝ ցերեկով աշխատում ագարակներում ՝ նաւահանդըստում ՝ քաղաքում :
//* 111րգւյյրն ուրախ էր , երիտասարդացել էր : ք]ւ եր բ Մ ո ր ո“Ւ՚ԼԸ

հարցրեց , թէ'
--- Պապէ՛ , նաւը մեզ ո* ւր պիտի տանի —
Մ արդարը նայեց թոռան կայտառ աչքերին՝ աչքերի մէջ տե
սաւ անհետ կորած որդու պատկերը եւ ղս պելով իրեն' ասաց •
--- Մ եր երկիր ՝ եավրի՛ ս . ♦ .
Այդ երկրի համար Մ արդարը թորոսիկից եւ ծիրանի կոր ի զներից բացի ուրիշ ո չին չ չունէր ընծայ տանելու։
Մալը օրօրալով ա լիքներն էր ճեղքում իր սուր .ըթուք 5 աէի վա
ները հեռանում էին մի պահ ՝ յետոյ մօտենում ՝ զարկում նաւին ՝
փ շրւում կոհակների ։
Մ արդարը տախտակամածից նայեց ծովեզրի լեռնաշղթային՝
ո րՒ սրածայր գագաթներին ամպը նազով էր նստել՝ նայեց եւ իր
հին տան բանալիները կամացուկ հանեց գրպանից՝ տրորեց րոի
մէջ՝ նետեց ծովը։ Փոքրիկ օղակներ ելան նետած տեղից՝ օղակները
լայնացան ՝ հաշուեցին՝ մի մեծ ալիք եկաւ՝ ծածկեց բանալու ըն
կած տեղը։ քրտնալիներն արդէն սլուել՝ ընկել էին անդունդ։
Լառ—Մ արդարը ոչ ոքի չասեց ՝ թէ ին չու ա ցցունքներ երելաց ին ա չքերին ՝ երբ առաջին անդամ գնացքի պատուհանից Արա
րատի ձիւնոտ դադաթը տեսաւ։ Այդ երկրում պիտի ծլէին ծիրանի
կորիզները:
... Եւ եթէ մէկը Թերթից դուրս ջուր էր գողանում ՝ զայրա
նում էր Լառ—Մարդարը 5 խրատում •
--- Մառդ պտուղ չի տար ՝ եավրի՛ս • • •
Ա թէ իր խօսքե ր ին կասկածող էր լինում ՝ եւ Լառ—Մ արդարն
ասում էր ՝ թէ
__ էս հ ա սա կս քաշեր ՝ նո&ր պիտի սուտ խօսիմ ՝--- ի հարկէ
գիլզում շատ քչերն էին իմանում ՝ թէ ինչ դառնութեամբ է ԼառՄ արդարը այդ հասակը քաշել։
իսկ եթէ մ էկին մի լալու թ[,ւն էր ուզում անել ՝ Լառ—Մ ար
դարը մ՜պտ ալով ասում էր .
__ ^եց իր՝ ծիրաններս բոյովանան ՝ քեղի մէկ հատ պիտի
տամ ։ Մա յէ՛ , ինտոր համեղ են։ Աստեզուանքը հ ի չ չկա յ իմինիս
պէ ս ծիրանի :
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Լա ռ—Ա'ա ր դարի փ ո քր ի կ *
ջրակալած աչքերում փայլատա
կում կր մի մեծ հրճուանք՝ մանաւանդ երբ դարնան ջրտուքին ՝ առուի բանդը սարքելու համար դպրոցի մօտովն էր անցնում եւ ցե
խապատի ճեղքից նայում ՝ թկ ին չսլկ ս ղպրռ^ի բակում վազվզում
են երեխաները ՝ խաղում ՝ կանչում եւ երեխաների հետ խաղում կ
թոր ոս ի կը յ
I1 սկ դպր ոց ից մի քի չ հեռու ՝ իրենց տան առաջ ծիրանու
տունկերն են ձդւում արեւի տակ . ♦ ♦

հՆ
Ա- ՒՍԱՀԱԿԵԱՆԻ
ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ
1955/' վերջաւորութեան Եր ե ւանի մ կ ջ տօնուեցաւ ա կանա
լս ր բանաստեղծ Աւետ իք Լ*սահա կետն ի ծննդեան ութսունամէակը-. Տեղի ունեցան զանաղան
հ ան դի ս ո ւթի ւևն եր

եւ

Հայաս—

տանի թերթերը բացառիկ կ ջեր
նուիրեցին արմանաւոր յո-բե լեարին , սլանծացնելով անոր վա թ—
սունամեայ վաստակը*. Այո առիթով
հրատարակուած կ Ա .
Ւսահակեանի
յարակից դի մանկարն ու ձեռագիր քառեակը , Երեւանի «Գրական թ՛երթեին մէջ :

Հ֊՜ղԼ/™ / Ւ^հ*

^7#*^

-Հխ ո*րր*Հչ
Ոլի. սպի

Գ-*-'
Ա_,
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ՎԱՐՊԵՏԻՆ
(Ահ՛

ԻՍԱՀԱԿԵԱՆԻ 80ԱՄԵԱՅ

ՅՈԲԵԼԵԱՆԻՆ ԱՌԹԻԻ)

Դրեց ՎԱՀՐԱՄ ԱԼԱԶԱՆ
Դարը եկաւ, դարը գնաց, Սափը մնաց.
Դարը՝ փոշի, Զուարթ-նոցի քափը մնաց,
Դարերի մէջ , լուրերի լքէջ , սարերի լքէջ
Զրնգացող քո երգերի լափը մնաց:
* -X- *

Հո'վ է գալիս Արագածից ,
Ո՞վ է գալիս Արագածից,
Զուլալ երգի աղրիլրներով —
Ծո՜ւլ է գալիս Արագածից ;
«**

Սեւ մութ ամպերն եկան-անցան, անգըղ ու ցին՝ գնացին,
Մահը արնոտ մագիլներում ու կտուցին' գնացին,
Ամպերի մէջ , ամպերից վեհ , ամպերից վեր , անսասան
Արագածն ու իր Արծիւը յաւերժացան, մնացին:
***
Քանի սրտից վէրք ես ասել,
Քանի սրտի երգ ես տարել ,
Քանի սրտով , քանի սրտում —
Քո սրտեղէն երգն ես վառել :
**#
Մեր գրքերում չգրուած' անմահ գիր ես մեզ համար,
Դանձով հարուստ անսահման' մեծ երկիր ես մեգ համար,
Քանի տեսակ պետութփւն' քանի սահման ունենան __
Ողջ աշխարհը շրջելու անձնագիր ես մեզ համար:
*«*
Վէրք-ից թխած Երգը մնաց ,
Դոհարների բերքը մնաց,
Իմ սերնղի գլխի վրայ
Քո հաննարեղ ձեռքը մնաց :
ՎԱՀՐԱՄ ԱԼԱԶԱՆ
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ՏԱՐԵ(եԻՐՔԸտ«|^^^Ջ^^ՏՋՋ^ՏՋՏՏՋՋ^Տ

ԿԵԱՆՔՍ ԱՆՑԱՒ ԱՐԱԶհ ՊԷՍ
Գրեց ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ
Կեանքս անցաւ Արագի պէս լեռնահոսում ու խելար,
Կեանք ում ես շատ. թեթեւ եղայ , թայց ծանրութիւնն իմ անճառ'
Ւնչպէ֊ս աւազն անցնող գետի' լքնաց իմ ծոյլ երգերում,—
Շատ անգին քար պիտի գտնես իմ աւագում ոսկեփառ:

Վ.ԵՐԵԼՔ
(ՋԱՀԵԼՈԻԹԵԱՆ ԵՐԳԸ)

Աչքերիս մէջ գարնան օրեր ,
ճամթէս' թախտիս սարերն ի վեր ,
Ելնում եմ ես քարերն ի վեր ,
Ելնում եմ ես սարերն ի վեր,
Քարեր , սարեր , դարերն ի վեր :
ք֊ախտըս աստղերն են վեր պա
հել,
Ջահել եմ ես ու ձիս ջահել,
Չեմ նկատում քարեր ճամթիս,
Չեմ նկատում սարեր համրիս ,
Քարեր , սարեր , դարեր ճամթիս :
Շանթն է թեկւում ճակտիս վթայ ,
Մահ' չգիտեմ' կա՞յ , թէ՞ չկայ ,
Ելնում եմ ես ահերն ի վեր ,
Ելնում’ ելք ես մահերն ի վեր ,
Ահեր , մահեր , գահերն ի վեր :
նՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱՋ

Աչքեոիս մէջ գարնան օրեր,
ճամյ;ձ
աԱԱպեԲն աԹլՈյւՆ.

Ւնձ ելնելու քարեր կան դեռ ,
Ինձ ելնելու սարեր կան դեռ ,
Քարեր , սարեր , դարեր կան դեռ • • Ես կ՛ուզենայի , որ կեանքդ ջահել
Ծաղկի պէս րացուէր իմ ծաղիկ գրկում, —
Ծաղկից էլ քնքուշ իւք սիրուն լիսյել'
Կ՚ուզէի ծաղիկ մնաս ողջ կեանք ում •
Ո՞ւմ են ծաղկունքը մի օր չար նայել,
ժպտում են անգամ պոկողի ձեռքում - • •
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ՄԱՅՐԻԿԻՍ
Մայթս
Ս՜այրս
Մայրս
Արեւի

փոքրիկ, մայթս իւ եղն,
մի մայր հասարակ,
այս մայթ երկրի լքէջ
դէմ մի ճրագ:

Սրտիս մոայլճ անյատակ
Այն խեղճ ճրագն է գրում :

Բայց արեւի լոյսի տակ,
Երթ թախտն ինձ վիշտ է թերում,

Մայրս փոքրիկ, մայրս խեղճ,
Ս՜այրս մի մայր հասարակ,
Ս՜այրս մի թուո սրտիս մէջ
Գիշեր ու գօր արեգակ :

Կնոջ սիրտը մի թաժակ է թիւրեղեայ , —
Փշրտեցի ու չեմ կարող կպցնել ,
Եւ այն օրից, աւա՜զ, էլ չի կարող նա
Համթոյրներիս գինին սրտանց վերցնել:
՛Ի՜նչ հրաշքի սիրտ կայ սրտում մայրական ,
Որ ինչքան էլ փշրտում է որդին խենթ-,
Չանցած մի պահ , չանցած վշտի մի վայրկեան’
Կպչում է միշտ ու քէֆ անում որդու հետ :
Աղթիւրի սլէս թիւրեղեայ ,
Կարծես գալիս է վանքից :

Բարձր սարի վրայ վանք ,
Մենակ , մամոած , ամայի ,
էուռ խորհում է լուսնի տակ'
Կեանք ի մասին ու մահի :

Ս՜այրս է վանքում աղօթել,
Աղօթ-ում էր ու լալիս ,—
Ա՜խ , այն մօրս արցունքն է'
Աղրիւր դասած դեռ գալիս :

Սարից թարակ ջուր կը գայ ,
Կ՛իջնի սարի թիկունքից'

ՍԷՐ
ԻԳԱՅԻՆ
Աչքերդ կապոյտ, երկինքն էլ կապոյտ,
Չգիտեմ երկինքը վա՞րն է, թ՜է՞ Վերը,
Ապշել է ինքը երկինքն էլ կապոյտ'
Չգիտէ ինե՜ը վա՞րն է, թէ՞ վերը - • •
Ինչպէս երեք աստղեր անշէջ'
Երեք սէր կայ լքեր սրտի մէջ ,—
Ասի սիրած ի մ աղջկան,
էլ նա տխրեց ամպի նման :

Մի' կասկածիր, — ասի նրան,
Գոլ ես իմ սէրն , ի՛մ աննման ,
Ես սիրում եւք , վկտյ հոգիս ,
Փե'զ, մայրիկի՛ս,
Հայրենիքի՛ս ■ • •
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Հիմա ո՞վ է մայրիկիդ բերում ծաղիկ ու վարգեր • • •
Գոլ դեո երէկ չկայիր , ՈՆ ես շուշան ու Վարդեր,
Ու ես մեխակ ու վարդեր էի ղերում մայրիկիդ,
Եւ համբոյրով աղերսում , որ քեղ աշխարհ նա թերէր ,
Որւղէս անհուն իմ սիրոյ ծովից հանած մարգարիտ :
Ու • • • քեզ աշխարհ բերեցինք , ու ես շուշան ու վարդեր ,
Ու ես լքեխակ ու վարդեր էի թերում օրոցքիդ, —
Սակայն երթ դու ոտք ելար, մայրդ մարեց երդը մեր,
Առաւ քեզ զիրկն ու փախաւ' լացս թողած աչքերիդՈւ ես դարձայ մի ցօղուն' ծաղիկն ու սիրտը սլոկած, —
Ո՞Բ սատանան, խմ թալիկ , խելքից հանեց մայրիկիդ,
Որ քեւլ խլեց իմ գրկին , ու դու դեո. ինձ մոռացած'
Ա՜խ իմ փոքրիկ արեգակ, սիրտս մութն ես թողնում դեռ - • •
Հիմա ո՞վ է մայրիկիդ թերում երազ ու վարդեր - • ■
«*»
Արագածից ջուր կը գայ ,
Ջրից վարգի թոյր կը գայ ,
Եարիս թասն է իմ ձեււին'
Ինչքան խմեմ դուր կը գայ •

*«*
Կը գաս - - - թայց ուշ կը լինի,
Աչքս մշուշ կը լինի ,
Սէրդ մինչեւ խելքի գայ'
Վարդի տեւ։ ւիուշ կը լինի ■ • •

Թէ լինէի վանդակի մէջ' քո ձեոքի տակ թող լինէի ,
Թէ լինէի անմեռ մի սիրտ' քո կրծքի տակ թող լինէի ,
Մի համբոյրիդ հետ փոխէի անմահութիւնն իմ երազուն,
Թէ լինէի կանաչ ճամբայ , քո ոտքի տակ թոզ լինէիՍօսաւում է ու սիրով սարն է ելնում իմ սօսին ,
Սօսին' իմ սէգ հարսի պէս' լուսնի ոսկէ կուժն ուսին,
Ու ես շորորն եւք յիշում իմ շուշանի ապրեշում,
Որ յուշ դարձել մ՛շուշում ու ինձ դրժել , չի յիշում :
Չի իմացել, որ խոցուել ու թաԽծել ելք ու լացել,
Ու սօսին է գթացել ու իր պատկերն է դարձել ,
Ու միշտ յուշեր սօսաւում' սարն է ելնում իմ սօսին,
Սօսին' իմ սուրբ հարսի պէս' լուսնի ոսկէ կուժն ուսին'
Յոյսի աղբիւրն է գնում, որ ինձ սիրոյ լոյս բերի, —
Բայց չի գտնում ու վշտից քողն է մտնում սեւ ամպի,
Կուժն է փշրում՛ ու խշշում' դասած վշտի մի աշուն ,
Ու ես շշուկն ելք յիշում իմ շուշանի, մշուշում,
Որի տեսիլն է դարձել այս սգավարս իմ սօսին, —
Սօսին անյոյս սօսաւող , լուսնի դատարկ կուժն ուսին - • •
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Այդ ի՞նչ ցօղ է ձեր աչերին,
Հարցրի դաշտի ծաղիկներին,
Ու ծաղիկներն հեկեկացին'
— Քո սիրածն է քեզ մոռացել,
Վշտից արցունքդ է քարացել ,
Պոէ'տ, քո տեղ մենք ենք լացել - • •
**#
Թէ երկինքն էր քո աչքերից
էր կուսական կապոյտն աււել՝
Երկինք՛ն ինչո՞ւ ջինջ է նորից ,
Բայց քո աչքերն էն թւասռմել :
Թէ քեզնից էր գարունն աււել
Ջահելութիւնն իր երէկուայ ,
Գարունն ինչո՞ւ ետ է դասել,
Րայց քո գարունն էլ ետ չի գայ • • •
*«»

♦**

Սեւանում՝
Թափառում եմ Սեւանում ,
Երր դու չկաս՝ իմ աչքին
Կապոյտ ծովն է սեւանում •

.......
Ով եմ ես,
Գուոդ րացող հով եմ ես,
Թէ ուրիշի ափ գնաս՝
Ափին լացող ծով եմ ես • • •

հՍ՜ ԲԱԼԻԿհՆ
Սրտիս ծաղկանց մի փունջ ես դու , իմ րալիկ ,
Ուր էլ գնաս՝ իմ շունչն ես դու, իմ րալիկ,
Ր֊աժան սրտերն իրար կապող սիրոյ սլէս'
Սիրուց հզօր կամուրջ ես դու, իմ բալիկ :
Թէ ցօզ ունես' կարօտս լաց ծաղիկս,
Հօր ու մօր մէջ մոլոր կանգնած եղնիկս,
Ես անմեղ եմ, իմ գիրկը դարձ , աստղիկս ,
Եմ յոյսերի շշունջն ես դու, իմ բալիկ :
Սիրիր մօբդ, բայց հօրդ մի մոռանայ ,
Չինար դարձիր, իմ դռնից մի հեռանայ ,
Բախտիդ ծառը թող միշտ բերքով կռանայ ,
Որ չիմանամ' տրտունջ ես դու , իլք բալիկ ;
Ե՞նչ թաքցնեմ, լաց եմ լինում առանց քեզ,
Կերած հացս կուլ չի գնում՛ առանց քեզ,
Ուրախ կեանքից ետ եմ մնում առանց քեզ,
Հասիր, մի՞թէ անուրջ ես դու, իմ բալիկ:
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Իմն. ասում եմ, որ դուք չունէք մինչեւ մաճ,
Հայր ու մայրեր, չբաժանուէք մինչեւ մաճ,
Սրղոց թախտով ծիածանուէք մինչեւ մաճ ,
Իրար ուսէք' կամուրջ ես դու, իմ բալիկ •• •
**#
Արայիկը,
Իմ բալիկը,
Իմ ծով սրտի
Ջինջ ալիքը,
Թոզ միշտ խաղայ ,
է՛ող շողշողայ ,
Սիրտս' նրա խաղալիքը • • •
Վարդերի մէջ , իմ րալիկ, դու ինձ մոռացիր,
Բայց թ֊է փուշը խսւյթ-է քեզ, կանչիր, ես կը գամ:
Արեւի տակ, յոյսի մէջ, դու ինձ մուրացիր,
Բայց թէ մթնի քո նամրէն, կանչիր, ես կը գամ:
Ուր էլ լինելք, կււուի մէջ , կամ թէ ճողի տակ, —
Երթ էլ ցաւի մէջ ընկնես' ինձ կանչիր, կը գամ• • •

Նոր տարուայ գիշեր է • • • Բալիկս չկայ ,
Թըւում է' թուլիկս ուր որ է կը գայ •
Ինչ լաւ է որ այժմ մեր ամբողջ թ՜աղում
Միայն իմ, իմ սիրտն է կարօտից դողում,
Միայն ես ու ես ելք բալիկի կարօտ,
Միայն քեզ ու քեզ եմ, բալիկ իմ, կարօտ:
Ոչ մէկը բաժան չէ, երգում են սիրով,
Նոր տարին ընդունում ճարազատներով,
Ոչ մէկը պակաս չէ, ցնծում են տարուած,
Ամէն տուն մի ժպտուն ծաղկեփունջ դասած :
Ինչ լա՜լ է•
եւ ճոգու իմ աչքը վկայ'
Բալիկս ուր որ է' իր մօբ ճետ կը գայ :
Բայց գիշերն անցնում է, նոր տարին գալիս,
Եւ յոյսն է իմ սրտի աչք՛երին լալիս,
Վա՜յ բաժան աչքերին, սրտերին թաժան,
Չկայ վիշտ' բաժանման այս վշտից դաժան, —
Չկաս դու, իմ բալիկ , իսկ բաժակիս մէջ
Գես քեզ են որոնում իմ աչքերը խեղճ,
Ա՜խ , ճասիր, աոանց քեզ նոր տարի չունեմ,
Աոանց քեզ իմ տանն էլ անբոյ ն թ ռչուն եմ,
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Իմ ծաղիկ , ա՜խ , չէ՞ որ իմ բալիկս էս դու,
Տուն հասիր, հոր տարէս Թոր րարի դւսբձբոլ:
Վա՜յ նրան, ով գէթ մի րալիկ չունի,
ՈՎ բալիկ չունի,
Նա գալիք չունի ■ • •
***
Այն տունը տուն չէ, որ աղմուկ չունի,
Ուր դէս չի հնչել ծիծաղը մանկան,
Այ ն տունը, սիրտ իմ, որ մանուկ չունի,
Լեզուակը պոկած զանգի է նման • • •

ՊԱՐԶ ՄԻ ՆԱՐԳԻԶ

2.ԱՅԱՍՏԱՆՈԻՄ

Ինչպէս մեղուն ծաղկէ-ծաղիկ’ ման եմ գալիս Հայաստանում,
Աղջիկների ծիծաղի մէջ սիրտս է լալիս Հայաստանում,
Շուրջս ծով է աղջիկների' վարդ ՛ու նարգիզ ու նունուֆար,
Բայց կարօտս ցօղ է լալիս վարգ րացռւելիս Հայաստանում:
Սէրս շատին շշնջացի, սիրուց մի լար, շատերն ասին,
Աշխարհն հազար յասմիկ ունի ու նունուֆար, վարգերն ասին.
Բայց մի ծաղկով է սէրը սէր, ով սիրահար, դարդերն ասին,
Զուր է մեղուդ ծաղկէ-ծաղիկ դեո ման գալիս Հայաստանում:
Թէ մի ծաղկով գարուն չի գայ , րայ ց մէկով է սէրը գալիս,
Հագար ծաղկից մէկն է քոնը, մի ծաղկով է սէրը գալիս,
Պիտի մէկին հազար սիրես , տես ինչով է սէրը գալիս ,
Հագար գարուն կը րէրի մեզ պարզ մի նարգիզ Հայաստանում:
Իրաւ, սիրտ իմ, խենթ առուի պէս մի
Հագարասէր մեղւի նման էլ մի թռչի
Աշխարհի հետ գնա, սիրտ իմ, սէր մի
Ծաղկէ-ծաղիկ թռչնողներին բոյն չեն

կարկաչէ ծաղկէ-ծաղիկ,
ծաղկէ-ծաղիկ,
կանչէ ծաղկէ-ծաղիկ,
տալիս Հայաստանում:

Մի ծաղկով է սիրոյ գարունն աշխարհ գալիս այս աշխարհում:

ՎԱՐԴՆ ՈԻ ՍԷՐԸ
Չգիտէի վարդն
ճամբայ տալով
Վարդի սիրուց
Ու վարդն ահա

ինչո՞ւ է ուշ բացւում,
մանուշակին, մեխակին,
շատ էր սոխակն արտասւում,
ուզեց փորձել սոխա՛կին:

Ծաղիկներին մէկ մէկ աշխարհ ուղարկեց,
Տեսնեմ, ասաց, իլք սիրածը ձեզ կ՛երգի՞...
Եւ ձնծաղիկն ամէնից շուտ յայտնուեց,
Բայց չտեսաւ ստւերն անգամ սոխակի:
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Վարդը ժպտաց • • • մանուշակին ուղարկեց ,
Ինքը մնաց կոկոնի մէջ թաքնւած,
Մանուշակն էլ թացւեց, վշտից թաււամեց,
Ու վարդասէր սոխակն էլի լուս մնաց:
Վարդը բոլոր ծաղիկներին ուղարկեց,
Ու երր վշտից սոխակն էլի լուս մնաց,
Խնդութ-իւնից վարդի սրտիկը զարկեց,
Սրտի զարկից րացւեց վարդը ու ժպտաց

■

Ահա ինչու են միշսւ վարդերն ուշ րացւում,
Դու էլ, իմ սիրտ, երկուորեակ քոյրն ես վարդի,
Այժմ գիտեմ, թէ ինչու ես ուշանում'
— Որ րորթոքես կարօտն ու սէրն իմ սրտի :
ՄԵՐ ԿՈրԼՄ1,-— Հ-յ աստանի գրականութեան այս բաժնին

առաւելագոյն
ծիքով՝

ԷՀ^րը

միջին

արուեստի

տ ր ամ ա դր ե ց ինք

սեր ունդի

Ոովհաննէս

բանաստեղծներուն

ուժղնութեամբ

եւ

անշուշտ

այն

Է^բԸ։

ր]"["Կ

մէջ

անբաղդատելի

բերդակն է ան։ (Հաջողած են իր բո լո ր
իրերու

Շիրազին՝
կը

այս տարի՝

որ՝

գրաւէ

['"Լ"1'['

առաջին

գեղեցկութեամբ։

Անմրցելի

ս տ ե ղծ ա դո րծ ո ւթի ւնները ,

եր կաթե այ

կար

տեղը

հարկադրանքին

իր

քնա-

զանց առնելով
տակ՝

վարձու

տուած է իր ալ վրայ իշխող խորհրդային դաժան կարգուսարքին ՝ ի խնդիր անոր
արուեստակեալ
հաճոյքով։

ուող իրերու
իր հաճելի

փառաբանութեան։ Հձիրազի քերթուածները

]է]որունկ

է

անոր փիլիսոփայութՒնը

վերաբերմամբ։

Աքտացած

է յաճախ

անա 1լն կա լն ե ր ը : քառեակ մը

րութիւն մը

պարզելու

համար։

Ունի

արձադանղն են իր ապրումներուն՝

կարդացուին մեծ

եւ կեանքով բնոր ո շք

իր խօսքը

կը բաւէ երբեմն՝

բազմաթիւ

ա յլ

կը

կ եանքին

եւ

ատով

ամբողջ

քերթուածներ՝

ալ ունի

իմաստասի

որոնք

մանաւանդ իր տառապանքին,

յստակ

որ

ընտա

նեկան օճախի փլուզման գծով կը կրծէ իր էութիւնը։
(Հովհ .

Հյիրազ ամուսինն է

տաղանդաւոր

բանաստեղծուհի

Լք իլվա

Կ ապու

ռէի կեանի։ Ամուսնա/լան "՛մ՛* կապին պտուղը եղած է մանչ—զաւակ մը՝ Արայիկը։
կարճատեւ երջանկութենէ մր ետք՝ սակայն՝
Է/Լ 1]իլվան՝

հետն

տ առա սլանք ին

առնելով Արայիկը՝

ա յր ու կին բաժնուած են իրարմէ։

հեռացած

է ամուսինէն՝

ձղելով զայն

իր

հետ առանձին :

Այս իրողութեան լոյս ին տակ միայն հասկնայի կը դաոնա յ իմաստը Յովհ.
Շիրազի ևաԲԳ
ՐէևէմԳ բերում»՝
կի^։

Հհ որ

փերթուածներուն՝ ինչպէս «կնոջ սիրտը»՝ «Հիմա

ո* վ

է մայ-

«Կը դաս... բայց ուշ կը լինի»՝ «Այդ ի՞նչ ցօղ է»՝ «իմ բալի

տաբո ւայ

կարօտն ունի իր

մէկ հատիկ զա լկին :
քերթուածներուն

ղի շե<ր է» ,

«*Լա րդերի

երէկուան սիրոյն՝
մէջ՝

իր

մէջ ՝

աւերուած

իմ

բալիկ»՝

օճախին՝

\յոյն կարօտը կվարտայայտէ նաեւ, իր
ինչպէս «իմ սիրտն ամրոց»ը՝

«է՛

եւ/ն. ։

Շիր աղ

այլ մ անաւանդ իր
[՛Լ՛

կար դ մը

ի՜նչ արած»ը՝

«ին-

վ փակեմ»ը ել «Ափսոսանքի երդ»ը՝ բայց ուրիշ քերթուածներու մէջ ալ՝
րոնց ամէնէն յ ա տ կանշա կանն
արարքին

է

համար Լղզ^ալո ւ իր

Տառապանքի

ակունքէն

«Աի՛ րտ ՝

մի

սպասիր»ը՝

կվարտայայտէ

ո-

արդէն

ան դր դո ւելի կամքը ։
բխած իր

այս քերթուածներէն անկախաբար՝

սա

կայն՝ ուժգնօրէն գրաւիչ են Շ ի բաղի միւս քերթուածներն ալ՝ որոնց մէջ կը բա
բախէ խորազդած
քանքարով՝

քերթողի

իր

սիրտը։

Շի բազ

օժտուած

է

աստուածային այն

որ ճախրանք կուտայ մարդկային թեւերո ։.ն : Այդ ճախրանքն ալ կը

գինովցնէ բանաստեղծական արուեստի իրական վս՚յելքը փնտռող հոգիները։ Շի~~
րազ՝

աւելիովը կուտայ մեզի այդ թանկագին

վայելքըէ
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ԵՐԲ ՋԿԱՐ ՍԵՒԱՆԱՅ ԼԻՃԸ
Գրեց ՎԱԽՏԱՆԳ ԱՆԱՆԵԱՆ
Սեւանա յ
չկար յ
$ատ

լէ ճ ը մէ

ժ՜ամանակ

հազարամեակներ

առաջ

այղ լճէ տեղը ծաղկաւէտ հ ովէտ
էր ,

որ ձդւում էր թասարդեշարէ

լեոնայէն մա րդադետ էններ է դ մէնչեւ- Ջըրչըլլ/լ ն'լԼ'>յ Ը '■
Ա.1Գ հովտում , ղմրուխտ կանա չի միջով , ոլոր—մ "լոր '1՝"՚յ՚1'1'~
լուն դ օտի կապած , իր կաբմրա
խայտ ձկների հետ խայտալով, իր
թալիշ ափերին
լով հոսում

էր

համբոյրներ
հին

տա

Հրաղդանը

(£անդուն) ■■ Սյսպէսով՝ ԷԼանդուն
մէ ժ՜ամանակ էր սկէղբե էր ա ոն ո ւմ
ոչ թէ Սեւանա յ լճիդ, այլ Այծեմնասարի
եադ

բարձուն-քեեր իդ

Ս ի ւն-

աշխարհ է սահմաններէդ ՝ուս—

տէ երկու անդամ երկար էր ներ
կայ Զանդուէդ :
ՎԱԽՏԱՆԴ ԱՆԱՆԵԱՆ
Սյժ՜մ էլ Սեւանայ լճէ յատակում նշմարւում է հեռաւոր լեռ
ներ էդ եկող այղ դետէ մեռած հունը՝. *Լ,որ—թայազէտէ ուղղութեամբ
Հէաւառ դետէ եր բեմնէ հունը լճէ կեդրոնում մէանում է մայր էէան—
դուէն :
շան ակում է՝ ‘էաւառ դետը՝ որ այժ՜մ լէճը թափուող Ամ
ռան ձէն դետ է՝ մէ ժ՜ամանակ քանդուէ ձախ վտակն է եղել՝.
Մերկ են Սաւանէ ափերը՝ բաժժ Հ_ա տ հազարամեակներ առաջ
աԺԳԱԼ^Ա £.1' եղել : Է, բան չր ջա պա տ ո ղ լեռներ է լանջեր ը ծածկուած
էէն հաստաբուն ծառեր է անտառներով՝
ուր վխտում էէն ամ եհ է
արջերը : Հովտում արածո ւմ էէն կովկասեան հ ս կա յ եղջերուէ եւ
ոլործուն եղջէւրներով վա յ ր է դուլերէ նախէրները՝ էս կ երկնամ
բարձ կաղամախ էնե ր է ստուերները խաղում էէն
/' ձ'7-/'/'
*էէ ան ա կանն եր ը

գտել են

ն աէւ կէն անտառներ է

հետքեր ը ՝

պեղել ու դտել են վաղուց անհետադած այդ կենդանէներէ կմախք
ները ՝ իսկ ձկնորսները ուռկան դդ ելէ ս այժ՜մ էլ երբեմն խէ յա~~
տակէդ հանում են այնպէս է խոշոր եղջէւրներ ՝ որոնդ կք1 ո ՛Լ եղ
ջերուէ տեսակները բոլո ր ո վէն անհետացեք են ե ը կրէ երես 1-3 ■
Սէ անդամ ՝
Սաւանէ հ արա լայէն ափէն կատարուած պե-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ղումներէ մ՜ամանակ

գտնուեր

նաէւագարեան որսորգէ գերեզման է

Որսորդը պառկած էր էր հասարակ

ղէնրերով ՝ էսկ նրա կողքէ^'

փռուած էր էր սէրելէ կզա,քիէսԸ » որէն սա ընտելացրել էր : Հոգա
տար մարգէկ կզարէ սին թագել */-*' Ււ՛ տէրս^ հետ մէ ա ս էն :
^ք են գան ա բանն եր ը ո ւսո ւմն ա սէ ր եց էն կղարէսէ
կմախրը եւ
որո շերէն $ որ գա «դեղնալանջ» կղարէս է՝ ոք է& այմ՜մ չկայ Հա
յաստանում : խզարէսէ այգ տեսակը հաստաբուն ծառեր ունեցող
անտառներում է մէայն բնակում :
Ոայց էնչպէ^ս պատահեց ՝ որ 1,1ի րք ^,ր"Լ[էտԸ թազուեց £րէ
տակ :
Հովէտը շրջասլաաորլ հրաբխայէն սա րեր էց մէկը շատ անհանգէստ էր եւ երբեմն ցնցւում էր , ծուխ ու մոխէր մ՜այթրում ՝
էսկ մթէն գէշերներր նրա խառնարանէ կրա1ւբ ցոլանում էր երկընրում ու կարծես ամպերը հրգեհւում կին : Լեր ան կատարէն
երբեմն ահ ռելէ բոցեր էին երե ւում եւ մ է հսկայական րուրայ է
նման նրա գագաթը մերթ բոնկւում էր ՝ մերթ էանում ՝ հանդարտւում :
մատաղէ էր այդ֊ սարը եւ գազաններն ու այն
մամանակ—
ւայ կէսավայրենէ մարգէկ ահուԼ էէն նայում նրան։ Էքւ նախա
մարդն } էր թոթով լեզուով՝ Ղփմ էէա ր կոչեց նրան՝ էր խենթ ըքի
նաւորութեան համար՝.

1Լւանգութէւնն

ասում է՝ խր թէ յէչ^ալ հովտէ մէ անկէւ-

նում ՝ Սեւ մայռերէ ստորոտում կուչ եկ ած մէ դ է ւզա կ կար , նախամ արդու մի ի,եղ ճուկ բնակավայր :
£/.,/'£ դէւղակն էր թէ կունդում բարձրացոզ Ղ*էմ սարէ որոտ
մունքներ էց ահաբեկուած ՝ նայում էր հովտով հոսող խնդուն ջրե
րին , ագրատէ ակնապէշ եւ թախծոտ հայեացրով*.
Սէ օր էք) շատ հազա րամ եա կն եր առաջ՝ *էէմ սարը բըռ—
նուեց ահաւոր գողով՝ ցնցուեց՝ գոռաց ահարկու ձայնով՝ դո լորշոլ ամպեր մայթրեց գէսլէ երկէնր եւ նրա ն եր ս ո ւմ անյէշատակելի մամանակներէզ է վեր եռացող կրակէ հեզեզը հոսեց լերան
լանջերով ՝ լցուեց հովէտը ՝
բար ո ւեզ ու րարացալ ։
ք*ա ր ձո ւնրներ էց

էջնոզ

կտրեց քանդուէ
ազատասէր ջր եր ը

ճանապարհը ՝
է/այտալո ■ւ

տմ
ան

դէմ առան լեռնացած լա լա յ էն ՝ թ ՀՀ՛11 Ս է*^ վրգովմունյ/էց ՝ ետ—ետ
գնաց էն : Ապա նոր թափով եկան զարնուեցէն շէ կացած բլուրներէն
ու տաղուած' դոլորշու ամպեր արձակելով ետ նահանջեղի՛!։ : Հովէտէ առաջը փակուած էր ♦ ♦ ♦
Հոսեց էն ջրերը Այծէմնաս արէ ց ու Ղ*եզս*մայ լեռներ էց՝ քրղրՒն

հ ովէտը՝ կազմեց էն ա յսօրուա յ սրան չել է Աեւանը՝ էր աւան

դական մենաւոր էղզէով) էր տննման ձկներով ՝ հազար ու մէ տե
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սակ խա յէն թռչուններէ էր երամներով։
^եսաւ այդ պատուհասը մեր յէ շա տ ա կած դէւղակը , ^ալւացաւ սարսափէր եւ նրա դե ան ափ որ Հէլղերը ա^էց ոլ խեղճութէւնէց կուչ եկան' եկեղեցու պատերէ տակ նստոտած մուրացկան—
ներէ նման։ Ու ահը՝ ահն ամենազօր բնութեան հանդէպ՝ նրա կոյր
ու քանդող ուժ՜երէ հանդէպ , մնաց նաէյադարեան այրէ գէլդէ սըր~“
տում :
Ու որովհետեւ ույդ դէւդում ապրող մեր նախնէները անզօր
է էն բա ց ա տր ելո ւ բնութեան երեւո յթ^երը > անզօր է է^ աժ ենազօր
տարերքէ տռսփ ուստէ սկսեց էն երկրպագել ե՛ւ նոր գոյացած ու
փոթորկայոյզ լեոնայէն լճէն ՝ ե՛ւ ցաւէց մռնչացող Գիմ սա ր էն :
*երանք պաշտում էէն լճէն , որովհետեւ նա գազազում եւ
խո րտակում էր էր ենց
ձկնորսա կան
նաւակները ՝
խեղդում էք
մարդկանց եւ մ/լայլ գիշերներին մրւնչում իր վիրաւոր գազանի
պէս :
11ն շեՀր ասես չկան նրա մ ուսյլ խորքերում > • •
Մար դիկ նր ան պաչտում էէն ոչ մէայն ահէց ՝ այլեւ սէրէ—
լո ւց : *էա րն ան էր աղա զ առա ւօտն երին նա ժ՜պտում էր դէւղէն էր
պայծառ ՝
ոլ֊ մեղմ կերպարանքով ու կեանքէ աղբէւր էր նա
մարդկանց համար էր համեղ ու սննդարար ձկներով։
*Լ/րանք եր կէ ւղածո ւթեա մբ պաշտում էին նա ել Գիմ սարին ,
որովհետեւ նա հուր ու կրակ էր մ՜այ թրել էրենց պապերէ հ է ւղերէ էե,այ *
է Լ նա երբեմն ղա յ ր ո յ թէ ց ցն ց ւո ւմ է ու խուլ մ ռընչէւններ աբձակում :
*Լ,րանք պաշտում էէն նաեւ 1] ելան է փոքր ք[,ո^Ը
ԳեւԳՒ9
ն ե ր քե ւ փռո լած ^ՒււՒ ւճ/,ն - որ է եղէղնուտէց խորհրդաւոր ձայ
ներ է էն լսւում
ՀՀ բո՛լա , բո՛լտ , բո՛լւո՝»
կարծես վէ շա պ էր
խեղդւո ւմ այնտեղ :
*երանք երկէւղածում էէն նաեւ դէ ւղա 1լէ թէկունքէց մէն չեւ
ամ սլ եր ը բա ր ձր ա ց ող Սեւ ժ՜այռերէց ՝
որովհետեւ դրանք դէւղէն
շատ աղէտներ էին հ ասցրել ։ Ա^յնտեղ էէն թա ռո ւմ արծէ ւն եր ը եւ
այնտեղէց էէն նրանք յարձակումներ գործում դառներէ հօտերէ
վրա ւ : Երբ ^րկէնքը բո՛բկանում էր եր 1լր է վրայ՝ էր ամպերը [լու
տա կում էր Սեւ քարափնէրէ գլէր էն
եւ
ԼլարԼլուտ էր թափում*
հանդ ու արօտ

արտ ու անդաստան ա մայացն ո ւմ :

07' տարէ մեծ երկրաշարժ՜ եղաւ ՝ փուլ եկաւ այդ մ՜այռերէց
մէկը ու տներ կործանեց , մարդէկ թաղեց էր բեկորներէ տակ։
Ջէ' , շատ ահաւոր են ու շա տ աղէտներէ պատճառ են դար
ձէ, ա/գ ժ՜ալ՚ռերբ։ *Լ,րանց տակ կայ -7- խորհրդաւոր այր նեղլէկ
անցքով յ Աւղ
լ ր է ց դերեղմանայէն սաոնութէւն է փչում եւ խորհրրղաւոո վշշոցներ են լսւում ։
Անց եալում այդ դէւղէ ծերերը մէամ տա բար Լլարծում էթ,
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տարեգիր՛քը»

թէ; դժոխքէ դուռը հենց այգ է* ա 11տ ^՚'ԼՒ Ս
մարդոց մեղաւոր
հոգիներ ր ներս ընդունում ու գցում տանջարանները :
խորհրդաւոր են այդ մ՜այռերը
եւ
մարդիկ , տնցեալում՝
մշտական ահով են նայել նրանց » . »

«Չէ', շաւո ահաւոր են

ոն

շաւո ադէւոների պասւճւաւ են դարձել այդ ժայււերը»...

«ԵՕԹՆ ԵՂԲՕՐ ԱՐԻՒՆԸ»
կարծես ծիածանի բոլոր դո յն երն էլ ար տա ց ոլո ւած է ին Ղփմ՜
սարի լանջերին փռուած եւ ա չք հմայող րնդարձակ ու ծաղկանկար
գորգի վրալ :
քննասէր տղաների խո՛ւմբը , ծեր ունի որսկան 1Լսատուր պապի
հետ ՝ կանգ առաւ ել ւ ուռ հիացմունքով նա յո ւմ էին կանաչի մ էջ
վառ կարմրին տուող լեռնային իյոշոր կակաչներին*. Հեղ հարսների
նման իրենց երկար թարթիչները խոնարհել էին նարդիղները՝ որ
կարծես չէթ համարձա կլում գլուխներ ր բարձրացնել ու նա ,ւե.ւ Ւ՜
ր են ց մօտեցող մարդկանց : Էյարջադոյն «խնկի ծաղի!լներր՝^ ա ր րեցուցիչ խնկաբոյր էին տարածել՝. *Լյրանց մօտ ՝ բարակ՝ երկար ց օղունների վրայ՝ իրենց գլուխներն էին խոնարհել Հ^եղ ածա ղի կն երը^
որոնց ծա ղկա թերթի կն երը պս պղո ւմ էին հ եռո ւի ց ՝ կար ծես
օծուած լին էին 1] ալիսի գեղին իւղով՝. Հնում' սնահալատ սարուոր
պառաւները այգ ծաղկից դնում էին խնոցու վրա լ , որ սերից շատ
ի^ղ ստացուի : ճերմակ Հլուի ծաղիկները^
աճել էին խմբերով՝
խոտերի մ էջ հէսմեստօրէն թաքնուել էին չափազանց փոքրիկ եւ
նրբագեղ թերթիկներով կիտրոնադոյն ծաղիկներ՝ որոնց բոյրր ՚ո ըն
ղաները դդում էէն ղե ո հեռ ուՒյ- Ւ սկ Հղան դա 1լն երիյ> լազուր տեսքից' 1ս,^յ^_1՛ հ եռո ւից կապտին էր տա լիս :
Հրողն սկսուելու հետ ծաղկոտ րսնջերր լցուել էէ ն ա .քէն տ ե—
սակի մեղուների ու միջատների միալար մ֊խորով՝. Այրելի շո ղեր ից
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ջերմացած խոտերն ու ծաղիկները հազար տեսակի բո յ ր կին ար
ձակել եւ օրյ֊ը ՍյբԼ՚Լ 111 խպիսի անուշահ ոտութեամբ , որ մարդուս
արբեցնում կր ու դարձնում երազկոտ :
^'^յ^_Ըր1:Ւ
ար եւո տ այրէ
լանջին բուրում են ոչ միայն ծաղիկները՝ ամէ եւ խոտերը*. Այնտեղ՝ սովորական կանա շն անդամ անուշահոտ բո յ ր ունի ՝ որովհե
տեւ նրան հիւսուած աճել են համեմների բոլոր վայրի տեսակները
ուրցը՝ թերը՝ գինձը՝ սամիթը*. Այդ ծաղիէլների մկջ՝ այրէ բուր
մունքներից արբեցած՝ դկպի վեր կին դնում սլատանիները եւ նըրանց համար ողջ աշխարհը ծաղիկ կր ու թիթե ո . . .
--- կւամօ՛ ՝ Արմե՛ն՝ մի տեսէք ինչ դոյներ են ♦ ♦ վ)արի կակաչ
ներ եմ գտել՝ տեսէ՛ք՝ ի ս կի մեր ղ^ի^ղէ կակալներին նման չեն՝ ——
կանչում կր (Հասմիկը մի փոքրիկ ձորակից՝ ուր կարծես լեոնային
ծաղիկների մի ցուցահանդկս կր* --- Ս պասեց կ՛ ք ՝ ես հիմա վազելով
կը հասնեմ ձեզ :
1}ւ կօշիկներն ու գուլպաները հանելով^ ն111 ոտա բոպի կ վա
ղեր դկսլի տղաները :
— Պապի՛, Գիլլիի ափեր ին կ լ ծա ղի էլն եր շատ կան ՝ Ւնմ՞
կսսլկս նուրբ հոտ չունեն ՝ --- հարցրեց ն ա նարդիղներ ի փունջը հո
տոտելով :
--- Էնտեղ խոնաւ կ ՝ ո/ղջի՛կ ջան *. Որտեղ ջուրը քիչ կ 1 արեւը
շատ' կնտեղ խոտն կ լ ՝ ծա ղի էլն կլ անուշ հոտ ունեն ՝ --- բացատ րեց
ծերունին : $ ե՛ ս ՝ կս խոտն ու ծա ղի կն ուտող կովի կաթն ու իւղն
կլ կ համով լինում *. Բա՛ ՝ աղջիկ ջան ՝ էդ բանը կենդանիներն Էլ
դիտեն ՝ որ դաշտերի ծով խոտը թողած ՝ միշտ գնում են դկսլի խո
ւս
աղքատ ղըոեր ը է էս խոտի համը ու՜ր[չչ կ • Ղփտե ս ՝ թէ էս
ծաղիկները քանի-քանի մաբդի կեանք են աղատել*. Տե՛ս՝ կդ դեղին
մեծ ծաղիկները տեսնո^ւմ ես՝ դրանց մենք Հղանթափի^ ենք ասում *.
Մ/- տարի որսկան Եարօն դի շեր ը մնացել էր սարում , ձիւնի մ Էջ,
սպաննուած պա խ ր ի կողքին : ԷնպԷս էր մըսել, որ թոքերը բոն ո ւել
էին, շունչը կտրւում էր-. Անպայման կը մեռնէր եթէ էդ ծաղիկը
չլինէր-, Եփեցին, ջուրը խմցրին, մարդը քրտնեց—փրկուեց
«Ա՜յ, & երկ ար տերեւներ ին մենք ՀՀ եղան լեզուդ ենք ասում •
ինչ վէրքի վրայ ղր1՚ր^ կը լա լացնի *. Մի տարի քարափից վեր ըն
կայ ՝ թեւս կոտրուեր ՝ կդ խոտով լա լա ց ր ին : Ջ ի բա նի վրայ դրիր'
կը հասցնի ՝ կը պատոփ . եփեցիր ջոլրը [սրեցիր' հաղը կը կտրի՝
ոնց որ դանակով կտրես*. ք*մ լուսահոգի քաւոր Մ ո ւքկ լը ասում կր*
— Մեր սարերում ծաղիկ կայ՝ որ եփես $_ոլրը խմես քսան տարով
կԸ ^հելանաս^ • ♦ ♦
Ասլա քիչ լռելուց յետոյ իմաստալից աւելացրեց*
--- Արեւիցն է * * * բո լո ր ը արեւիցն է * * *
Եւ իրօք՝
այրե լանջերին իշխում էր հարաւի հզօր արեւը՝
ոկղբնաղբիլրը այդ բոլոր հմայիչ դոյներ ի եւ արբեցնող անուշահո
տութեան *.
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1Լչք հրապուրող ույդ անձեռադո րծ դոյների մէջ արեան նման
կա րմիր
կարմԼՀր մէ ծաղիկ հեռուից դրաւեց պատանիներէ ու
շադրութիւնը :
էքամօն ղուարթ ոստիւններովդ վազեց դէպէ այրէ անսովոր ծաղեկը ■
--- Է՛ս սլիտի պո կեմ ,
ճչաց Յասմիկք եւ այծեամի նման
թեթեւ սուրաց նրա ետեւէց : Արմենը վազքո վ հ ետեւեց նրան ։
Էամօն վրայ հասալ՝ կռաց ալ որ ծաղիկը սլոկի^ ապա ետ
նայեց եւ հեւ է հեւ տեղ հասած (Հասմիկի հայեացքէն հանդիպե
լով ետ քաչուեց :
--- Ս պա ս է՛ր ՝ ձեռք չտաս ՝ էամօ' ♦ • • £?// դա էր հողով պիտի
տանեմ , տանը պահեմ :
Աղջիկը չոքեց հ իւնամքով արմատից հանեց երկար ցօղունովդ
Հ.ԼաՅու0էչ ալ—կարմիր ծաղիկը եւ հպեց էր կրծքէն։
--- Էմնչ լաւն է . . . Աա թնչ ծաղիկ է } պա՛պէ , ես կեանքո ւմս
էսպէս սիրուն ծաղիկ չեմ տեսել ՝ --- հարցրեց նա ծաղիկը դուրդուրելով յ

-- 0Լստն

աղբօր արին են ասում դրան : Ասում են 5 արնից է
դուրս եկել • ♦ . Համ ա հազար մարդիս մէկը էդ ծաղիկը չի տեսնում
իր կեանքոլմ , երեխէ՚ք ջան : Ահա վաթսուն տարի է պտտում եմ
էս սարերում երկու անդամ եմ պատահել էդ ծա ղկէն « մէկը ջահեէ
վաԼստս դտայ՝ տարայ փեշքեշ (Աո՚ւէյւ) տուէ մեր *Լ,արդիղին Լէմ
խելքով սիրահարուած էէ լիրէն} , մ է էլն Էէ) միտս չի , էապոնի
կռուի՞ն էր , երբ էր ■ ■ • Աղջի՛կ ջ ան էդ ծա ղի կը տանը չի ասլր ի լ
դրան սարի մ աքո ւր օդ է հ ա ր կա ւո ր : ^ա օտար հողում կը մեռնի * ♦ ♦
էս կապէս աննման էր Աւյդ ծաղիկը։
Ը էա Ը I1 Լը ^1"յ['ր"Լ է է9
կտա լի վրա յ տալ ա յն ն ր րին ոլ ն եր դա շն ա կ հացիւ նկատ ելի նրբերանղները՝ որ ունի այդ ծաղիկը։
(Հասմիկը հոտոտում էր <
ա յա ին քսում քնքշո ւթեաձ բ ու
խնդրում ♦
--- Պապի՛ թնչ կը լինի պատմես էս ծաղկի մասինդ
ծն
ՀԵօթն եղբօր ար ի £.5/» անուանում նրան :
--- Է&ն չ պատմեմ ա ՛ա՛՛՛լ ջան } ասում են՝ հին մա ման ակ
սարերում երկու ՝էրդի ցեղ է եղել իրար թշնամի — սկսեց ծերու
նին մի քարի նստելով եւ ծԼսամո րճը լցնելով : ^ատանիները նստոտ երին նր ա չոււՀը եւ ամբո ղջո ւԼին դարձան լս ո ղո լ թիւն :
--- Էդ ցեղերից մէկի մէջ եօթն եղբայր են լինում ՝ եօթն իդիթ , բոլորն էլ ձիերի ւԼրայ մեծացած ՝ բոլորն էլ զէնքի մէջ կո
րածդ բոլորն էլ սիրուն ու քաջ՝, ‘իրանք մի քո յր են ունենում , մի
քոյր ո ր արեւին ասում է' դուրս մԼէ դալ ես Լոյս կը տամ աչԼսարհին) [ւսէ լուսնեակք նրա սիրուն տեսքից' ամօթից դուրս չէր
դալիս ամպի տա կից •• Ւշերը ոնց որ ձիւն ու արիւն իրար խառ
նած ՝ աչքերը սիրոյ , բարութեան կրակուի լէըը՝ ունքերը ծիծեռ-
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նակի թեւեր , հասակը չինար։ Ջէյրանի նման անհոդ ՝ թռվռալով
մեծանում է էդ աղջիկը սարերում ՝ ծաղիկների մէջ ու նրա քո՚ջ
եղբայրների ահից ոչ ոք սիրտ չի անում մօտենալ նրան*
Հարեւան թշնամի ցեղի պետը 1Լւդալ բէկը մարդիկ կ ու
ղարկում եօթն եղբօր մօտ, թէ' ձեր քրո^ր տուէբ ինձ կնութեան ,
ղիմաէյ ը կը տամ իմ նախիրների ել ձիերի կկ IIը ել մկկ է է իմ բարեկամ ութիւնը:
Տե ղով խորհուրդի են նստում ու որոշում են աղթլանը տալ՝
քանի որ Աւդալ բէ կը իր ցեղով ումեղ էր եւ եթէ մերմէին մեծ
վնասներ կր հասցնէր իրենց :
ն ասում է' ես կդ մ արդին չեմ սիրում՝ ես իմ արիւ
նակիցներու ա ր ի ւնը թափող բէ կին սիրել չեմ կարող։ ք*այց կը
դնամ , եթէ իմ եղբայրները ուղում են։ 1} ս մեր ցեղը փրկելու հա
մար կը դնամ * ♦ . էը դնամ ինչպէս զոհ ։
Էգ մամանակ փոքր եղբայրը՝ որ բոլո ր ից Հ լ տաքարիւն է
լինում ՝ իրեն թուր ը հանում է խփում քա րերին ու ասում ♦
--- Էս իմ քրոԼը ղոհ չեմ տալ։ էս աշխարքի տա կին մի քոյր
ունենամ ՝ էն էլ իմ թշնամո®ւն տամ » ♦ ♦
Մեծ եղբայրը աւելի հեռատես ՝ կեանք տեսած ՝ ՂԳ"մարդ՝
ուղում է համոզել՝ բայց միւսներն անցնում են ամենափոքրի կո ղմբ
ու որոշում են իրենց քցո^Ը չտալ իրենց ատելի մարդուն ։
Էն մամանակ ԷԼլդալ բէ կը ՝ իր մարդկանցով դալիս է աղ^ըկանն ումով տանելու : փա լիս է ՝ ձիուցն իջնում ու ոնց որ էն մամանակուայ ադա իժն էր պահանջում ՝ օխան ա խպօրբ մէ կ-մէ կ կ ռուի
է կանչում ։
Պապենական կ՛որդը էն էր՝ որ առաջ մեծ եղբայրը պէտք է
կռուի դուրս դար՝ բայց մեծ եղբայրը՝ գ՚Լ"յշ ՝ փորձուած մարդ է
լինում ու ինքն էլ մեծ ընտանիքի տէր՝ չի ուզում սպաննուի ու
մնում է մ ոլոր ո ւած կանգնած ։ Մ անալանդ որ իրենք բաց դա շտում
են լինում ՝ իսկ 1Լւդալ բէ կը քարերի մէջ Ղյէ^ք մտած։
Էն մամ անա կ քոյրը վերցնում է աւադ եղբօր կարաբինը ու
Կ՚Գ ով ասում իրեն խօսքը :
Ու Մլ-ր ուք էէսատուր ը ՝ իր հին ՝ խանձուած ՝ բայց ղդացմ ունքով լի ձայնով քրտերէն երդեց աղջկայ նա խա տինք—եր դը ուղ
ղուած իր մեծ եղբօրը ։
--- 'Որղերէնից դմուար է թարգմանել՝— ասաց նա՝ բայց
էս երդի միտքը կարճ էս է՝ որ եթէ ես աւագ եղբայր չունեմ ՝ եթէ
իմ եղբօր գլխին քոլող (ծոպաւոր ապարոշով փաթաթած թաղիքէ
ղլ|սալ1)կ) էէայ ԼաՀ.աէ. է կապած ՝ ես ինքս իմ արիւնով կը պաչտ
պան եմ իմ սլա տի ւը ։
Էսում է էդ ծանր խօսքերը մեծ եղբայրը՝ կարաբինն առնում
է քրոջ ձեռքից ՝ քոլողը հանում է դնում քարին ու դիրք մտնում :
Էկսւում է կռիւը ու մեծ եղբայրը սպանն ւ ում է էդ կռւում յ
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էն մ֊ամանակ քո յ ր ը իր մազերից պոկում է մի փունջ՝ դնում
եղբօր դիակի ‘1[,ս,,1 ոլ երդով դովում կ նրա խելքն ու հեււսւտեսութիւնը :
1յ ր դո ւմ կ արլ2.Ւև[Լ 1'Ս ՈԳ^[Լ ’ վերցնում կ եղբօր ընկած կարա
բինը ու շարունակում կ նրա կիսատ թողած կռիւը :
Էն մամպնակ առաջ կ դալիս եր կր ո ր դ ե ղբայրը ) համբու
լէ ո ւմ կ *Ը[1Ո$_ մարմար ճակատը՝ նրան հեռացնում կ կռուի տեղից
ու կան չո ւմ թ շնամ ո ւն .
--- /մյ ՝ նամարդ՝ դու մեր արիւնը կը տեսնես ՝ բայց մեր
է^[,Ոլ[Լ ^՚" տեսնի քո կեղտոտ յարկի տակ * * *
Ո Լ- րոլողը հանում կ դնում քարին ու շարունակում կ մեծ
եղբօր կիսատ թողած կո-իլԸ * * *
Հակառակորդ ց եղա պետ ը անուանի կ[1Ա' կո,Լ էք ո լ րԼուԼ ՀI*
վեր բերում երկնքից իր գնդակով ; Ո՛- հենց առաջին կրա կոց ով նա
երկրորդ եղբօրն կլ կ սպաննում :
'Ոոյրը մի փունջ մաղ կլ կ պոկում իր գէթից՝ դնում կ եղբօր
դիակի լԼ[,այ ոլ Լ էի երդում . ♦ .
Ոլ էդպէ", մէկ-մէկ սպաննւում են բոլոր եղբայրները։ Ամ կն
սպաննուողի վրայ ադ^իկը մի երդ կ ասում ու ամկն եղբօր դիակի
վրայ իր մաղերից մի փունջ կ դնում։
...Ալ երբ սպաննւում կ վերջին եղբայրը՝ քոյրը իր մազերի
վերջին փունջը դնում կ վերջին եղբօր վրայ ու երդում իր վերջին
երդը : Ու էդ երդը ողբ չի լինում ՝ այլ կռուի հրաւէր ; վերցնում
է նա ամենափոքր եղբօր կարաբինը՝ կապում է նրա պատրոնդաշը՝
դնում կ նրա մ ետաքսով փաթաթուած քո լուլը ու շարունակում կ
ի ր եղբայրների կիսատ թողած կռիւը իրենց օջախի պատուի հա
մար։
Ալդ ալ րէ կը աապ կ անում քարերի ետեւը՝ բայց ա դջկա / ար
ծուի աչքը ղ տնում կ նամարդ թշնամոլն՝ ու նրա ուղարկած արդար
պնդակը կէս կ անում իր եղբայրների արիւնը թափողի սեւ սիրտը* * •
Ահ*ա կդ իդիթ եղբայրների արիւնը ջրում կ մայր Հողը ու
հողից դուրս կ դալիս նրանց արեան նմա*յյ կարմիր ու արդար կս
ծա ղի կը * ♦ ♦
է? եր ունին վերջացրեց Հէք օ թն եղբօր արիւնդ կամ ՀՀ_Աղբրանց
արիւնդ կոչուող ծաղկի հէքեաթը եւ լուռ ու յ ո ւզո ւած շարունակեց ծխել իր հնամենի ծխամ ո րճը ։
Լռութիւնը տեւեց բա լա կան երկար ։
վերջապէս հասմիկը սրբեց իր աչքերը՝ վեր կացալ՝ մօտե
ցաւ վամոյին եւ տխուր մպտալով ասաց*
--- թո՛ ղ ՝ ա յս ծաղիկն ամրացնեմ կրե՜քիդ ։ ինձ թւում կ' դու
կլ ասպետաբար կը պաշտպանէ իր քրոջդ պատիւը՝ այնպէս չէ0 ՝--հարցրեց նա աչքերը չարաճճիօրէն փայլեցնելով յ
վամօն

դլոլ1սը

կաիյ դցեց:
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^յսյյ '

--- ԵԱ ^ոյր չունեմ ♦ . . ['այց Լթէ
կտոր—էլտոր կռանեմ ♦ ♦ ♦
Ասաց ու կարմրելով ծէծադեց *.

նամարդ մարդ մօտե-

--- Հա լա տ ո ւմ եմ ,---- մսլւոալով պատասէւանեց սյ '1ւ 1“ 1Լ ՜
--- Է՛ Հ ) մարդ մէ քոյր էլ չունէ որ նրա համար սպաննուէ ,
սէրաը հովանայ ՝
կատակեց Գրիդորը , թէեւ. Մ իր ո լք Ասատուրէ
պատմութեան աղդեցոլթեան տակ նրա ս էր տն էլ էր լցուել :
ր'է՛ է կատակը ցրեց սլա տ ան էն ե ր էն համակած տէւրութէւնը :
երանք վեր կա ց ան եւ ծաղէէլներ քաղելով ՝ էն դալո վ ու թըռվըո-ա1ով շարունակեցէն էր ենց
ապարհը դէսլէ շՀանճաքա ր յ
'Ծեր որսորդը լսում էր նր—րանց ղուարթ
յ էշում էր

կատակները ու

անցած—դնացած ջա-

հ ե լու թ1„նը. ծաղէէլներ ,

«Ս րանք էլ են

4 //'» * * *

մ տածում

էր նա } հայեացքով /լուրդուրե
լով լեռնալանջէն թռվռացող պա~~
տ ա նթերին :

1՝՝ա.1՚յ >

ւ՚՚ւելի ճիչդ , նրանք

թիթե ռներէ էէն նման , որ ծ աղ‘ւհ ծաղէէլ էէն թ ո֊չո ւմ

հմա լ—

ուած ու երջանէէլ ա քն լէառաա
դե ղեց էլո ւթ ե ա մբ
որ
Աեւանայ
սփռել էր նրանց համար ♦ . •

շխարհէ բնութէւնը չռայլօ ր էն
ՎԱԽՏԱՆԳ ԱՆԱՆԵԱՆ

Սեւանայ լիճն, ու կղզին
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

հՆՁՈ՜Վ. ՓԱԿԵՄ
Գրեց ՍԻԷՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ
Թէ աչքերս քեզ որոնեն,
Ես կը փակեմ մութ կոպերով, ...
Որ աշխարհում քեզ չտեսնեն :
Թէ խենթ- լեզուս անունդ տայ ,
Ես կր սեղմեմ ատամներով,
Որ հնչիւն իսկ չշշնջայ :
(՛այց երբ սիրտըս , սիրտս է ու
զում
Ձայնել ու քեզ տեսնել իր դէմ,
Ինչո՜վ փակեմ սրտիս լեզուն ,
Սրտիս աչքը ինչո՜վ փակեմ • • •

ԷՂ, հ՜ՆՋ ԱՐԱԾ--Թափաււում ենք փողոցներում
Ես քո սիրով, դու՝ ուրիշի ,
Այրւում ենք մենք հրդեհներում,
Ես քո հրով , դու' ուրիշի :
ՍԻԼՎԱ ԿԱՊՈՒՏԻԿԵԱՆ

Կարօտում ենք, խնդում,տխրում
Ես քո խօսքով , դու' ուրիշի ,
Սուզւում քա՜ղցր երազներում'
Ես ք՛ո տեսքով, դու' ուրիշի,

է'հ, ի՜նչ արած , բախտը խոով
Թող աշխարհում լքեզ չյիշի ,
Միայն ապրենք մենք սիրելո'վ
Թեկուզ ես՝ քե՜զ , դու՝ ուրիշի' • • •

ՇՈՂ ՈՒ ՇՌԱՅԼ ԱՅՍ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Շող ու շոայլ այս աշխարհում, հրայրքներում, հմայքներում,
Սրտիդ խորունկ խորքում ընկած՝ քո Հայաստան աշխա՜րհն եմ ես :
Շքեղ լեզուով ինչքան կանչեն ու կախարդեն շոայլ խօսքով,
Քո վշտին' քոյր, քո ցրտին’ հուր — քո մայրենի թարբա՜ոն եմ ես:
Ինչքան գերեն քեզ ոստաններն ու պալատները մարմարի,
Պահած մեր ոնն ու մեր ոգին' Հայոց ազնիւ խաչքարն եմ ես :
Հազար գետ կայ, հազար ծովեր, ոկկիաննեբ կան հզօրաշունչ,
Թէեւ փոքրիկ, րայց խո՜րն ու վեր' քո մաքրաջուր Սեւանն եմ ես:
Ո'ւր էլ լինես, ում գրկի մէ՜ջ , գիտե'մ, կը գա՜ս, իմ հեոաւոր,
Չէ™ որ դարձիդ նամթին նայող, խոր կարօտած քո Վա՜նն եմ ես • • •
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ԱՓՍՈՍԱՆՔԻ ԵՐԳ
Ինչո՞ւ իջար , ինչո՞ւ իջար քո գահերի՜ց , քո թարձրերի՜ց ,
Ինչո՞ւ ի'նձ էլ վար րերեցիր սիրոյ երազ երկինքներից:
Շուրջս գարուն, շուրջս թուրուլք ու զարթնում են սիրտ ու աշխարհ,
Ես ո՞ւմ սիրով սիրտըս թանամ, սիրտըս թանամ ես ո՞ւմ համար,
Ո՞ւմ թախիծը անո՜ւշ, անո՜ւշ իջնի համրիս եւ իմ հոգուն,
Ո՞ւմ կարօտի արցունքն աչքիս՝ փողոցներով շրջելք անքուն :
Երթ սիրահարը շրջմոլիկ երգով անցնի մեր փողոցով ,
Իւք երգի մէջ ես ո՞ւլք յիշեմ ու մոխրանամ ես ո՞ւմ թոցով ,
Ու երր խայտան շուրջըս ջահել աղջիկները թուրումնալից,
էլ ո՞ւմ համար սիրտըս դողայ ու կսկծայ խանդի ցաւից. . •
Օրերի մէջ մի օրինակ, որ գալիս են իրենց հունով,
Ո՞ւմ անունով օրըս թանալք, օրըս լցնեմ ո՞ւմ անունով ,
Ո՞ւմ սպասեմ՝ սիրտըս ձայնի’ առաւօտից մինչ իրիկուն,
Ո՞ւմ կարօտալ անքուն մնամ, ո՞ւմ երազով մտնեմ ես քուն:
Ինչո՞ւ իջար , ինչո՞ւ իջար քո գահերի՜ց , քո թարձրերի՜ց ,
Ինչո՞ւ ի'նձ էլ վար րերեցիր երկինքների՜ց, երկինքների՜ց • • .

ԻՄ՜ ՍԻՐՏՆ ԱՄՐՈՑ
Այնպէս անփո՜յթ, այնպէս հանգի՜ստ
Անցնում ես դու մեր տան մօտով,
Մինչ ես ուրիշ տներում իսկ
Գե՜զ եմ փնտռում գեռ կարօտով:
Եւ այնպէս հեշտ, այնպէս խնդուն
Մատնո՜ւմ ես դու ինձ աշխարհին,
Մինչ գողում է, որպէս երդում,
՝ք-ո անունը իմ շուրթերին:
Հիւրանոց է սիրտը քո թաց,
Հեշտ գալիս են, հեշտ ե՛ն գնում,
Իմ սիրտն՝ ամրոց, որտեղ անդարձ
Գոլ ես փակուել ու չե՜ս ելնում:
Եւ ինքս իմ դէմ լուռ մռայլւում'
Սիրուս համար խանդում եմ քեզ,
Որ մշտաշարժ այս աշխարհում
Գոլ սիրահա՜ր ունես ինձ պէս :
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ՍԻ ՐՏ, ՄԻ ՍՊԱՍԻՐ
Սի՜րտ, մի սպսւսիր, ի զուր մի յուսայ ,
Ւմ շրթունքները՝ սովոր ճշմարտին,
Զղջումի խօսքեր երրեք չեն շրշայ ,
Ո լ ետ չեն կանչի նրան վերստին:
Այրւի՜ր ինքդ քեզ, ծխա՜ քո վէրքով,
Ես հպա՜րտ կ՚ապրեմ աշխարհի վրայ ,
Թող կուրծքս լզուի՜ թոզ ու կրակով,
Միայն ւսչքիս մէջ ծուխը չերեւայ • • .

ՄԱՍԻՍԻՆ ՄՕՏԻԿ
Դ֊ու այսօր այնպէս մաքո՜ւր ես, Մասի՜ս,
փոյներդ այնպէււ ջի՜նջ են, նրրերա՜նգ.
Ասես չես հիւթուած քար ու աւազիզ,
Այլ ջրաներկով գծուած ես թարակ:
Այնպէս խաղաղ ես աշխարհին նայ ում,
Եւ այնպէս մե՜րն ես, մօտի՜կ, մտերի՜մ,
Ասես չեն թերել քեզ դաւ ու արիւն ,
փեզ չեն րաժանել քո որդիներիզ:
Ասես Արաքսր , զայրոյրիզ գունատ
Ւմ ու քու միջել չի սաոել այսպէս,
Ու թէ այս ճամթով մի քի՜չ էլ գնամ,
Մի քի՜չ էլ քայլեմ' հասնելու եմ քե՜զ • • •
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
ՀԻՆ ՕՐԵՐ

ԵՐԵՒԱՆԻ «ՂԱՆԹԱՌԸ
Տ՝րհց Գ- ՄԱՀԱՐՆ
Ս այլէ ա
հարիւր

զաքի ս

այսօրուայ

հազարաւոր բն ա կի շն եր ի զ

շատ ,բթ*րը դիտեն երեւի ՝ որ այն—
տեզ , ուր զան ւո ւմ է այժմ ^7իր ո -//’
անուան մանկական սաղարթախիտ
զբօ&այդին ՝ 11,Հ1ւ ժամանակ ազմը—
կում էր Երեւանի միակ քազաքայ ին շուկան , որը կոչւում էր վանթա ր :
վձլսրաշէն մի
թար

կոչուածը՝

ծածկ էր

խան

կամարաձեւ՝

բարձր մուտքերով՝ աղմուկ աղազա կով ՝ ամրան' ճանճերի բզզուն
ամ սլեր ո/Լ ՝ ձմրան'
ձեան ներս
սալաոնոզ

բանդիէյերով ՝

էք ր ելա-

V' Հ ռչա կա ւո ր վանթար ը •
--- յիամ՜ի^կ՝ ժաժի՜կ՝
ժաժի՜ կ ՝ Վ անա յ ժաժի՜ կ

համով
զո

ԴՈՆՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐՆ

վում են վանեցիներն իրենց ապրանքը*.
--- Տձ՜վմի՜կ ՝
ձդւում է ուր որ մի մանկական ձայն :
Պարէններն ունեն իրենց չա[՚քը : Ս»հտ կան ա չե զէնն եր ի շար
քը . ա յստեղ իւրձիկներով ծա իւ ո ւմ են թ ա ր իւ ո ւն ՝ զինձ ՝ կարոս ՝ վւիփերթ ՝ ս ո իւ : Ետ թնամթ եր քն ե// ի շա ր՚քին յա9^ո ք/զում են մր դե զէնների ՝ ապա մս[, բաժինները : քճօճւո ւմ են ոչքոարի ՝ երինջի կիսակ
ները՝ նիհար՝ արիւնոտ՝ անհրապոյր :
--(քչիյարի միսն ի^ն չ արժի՝-- հարցն ուժ' է մի պառաւ կին :
--Հա ր ի լր քսան հ ա զա ր ՝—— սլա ա ա սիւ ան ո ւմ է մ ս ա վաճա ռը :
֊
Երէկ հ ար իւր հազար էր ՝— աոարկում է պա ռա լը հ
— Երէկն անցաւ՝ ա՛յ մէր ՝--- պատասխանում է մսավաճառը։
Աէկը մօտեցաւ մեղ՝ տնտղեց Հայաստանի վերարկուն եւ
առաջարկեց ե ր կո ւ միլիոն ու կէս՝ մենք գնահատեցինք չորս միլիոն՝ նա երեք՝ մենք չորս՝ նա երեք միլիոն երեք հարիւր հազար՝ մենք մնացինք անդրդուելի
չո ր ս միլիոն ռուբլի եւ առեւ
տուրը չկայացալ յ

— ^/'Հ էէ՛ մն ա ց ե լ միլիոնատէր դա ոնա յ ինք ՝•
ասում է Հա
յաստանը :
.
էնային իրերի վաճառման բաժնում կարելի է գտնել լո
մէն ին չ ՝--- զանազան դո յնի ինքնաեռներ՝ դորդեր ՝ մահճակալներ՝
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գրամաֆոններ ՝ ձեռագործ մանեակներ՝ խորովածէ շամփուրներ՝
բարձեր ՝ նարգէ ՝ խոհանոցէ ՝ ճաշէ պարագաներ ՝
հէւրասենեակէ
հանգամանքներ՝ ասեղներ ու պահարաններ՝ կոճակներ ու կախա
րաններ ՝ խցահան ու գրասեղան ։
Գրամաֆոնները նուաղում են
«Լուսէն չկար»՝ «ինչպէս սլկաք է եփել դոլմադ՝ «Աման դոկտոր»՝
«Որոկան ախպեր»՝ «փալկ՝ մանչս՝ քալէ»՝ «Անհոգ ես՝ չգէտ ես» ՝
«Աարգրէտ ֆւսն ՝ ղու նստէ լաց» համարները*.
է] ուռն բաղմութէւնը չթապատել էր երեւանեան հէն տարազով տա րէց մէ կնոջ*. Նոյ ղր^լ է մէ վան գա կ սեղանլ, վրայ, իսկ
վանդակէ մէԼէց նայում կ թութակը*, էեութակէ դէմքը չար է՝ ըստ
երեւոյթէն նա քաղցած է*. Կէնը սգաւորէ սլկ ս ձեոները կցած՝ տըխրութեամբ նայում է ցասկոտ թռչունէն*.
--- Մ է մէլէոն՝ մէ մէլէոն՝--- ցաւով պատասխանում կ նա
մէայն հետաքրքրութէւնէց գրգուած ղէնը հարցնողներէն*.
§ ա սը
միլիոնի էլ չէի ծախի ■ ■. փող ա սլկտք 5
--- Մէ՛կ միլիոն մէկ կոպէ՛կ ,--- ճչում է թութակը վանդակ/,
մ/.ջվ.ց՝ եւ մոդովուըդը քահ—քահ ծիծաղում է'.
- Լա մէ ա մէս կ տանում—բերում ես քնասէր գուշէն ՝ տես
նում ես մէ մէլէոն տուող չկա յ ՝ գէ՛ ՝ ղու էլ էջէր՝ էէէ՛ >--- ասում կ
կա պոյտ ակնոցներով՝ ղէն ոլորական ջինել^/Հ մէ կուղէկ՝ կարճա
հասակ՝ բարակ՝ ՛Մ է պլէ-Հ? ա տ ո ւրէ ձայնով*.
--- Ս'է տարէ կը տանեմ ՝ կը բերեմ ՝ քաղցած կը սատ/լացնեմ ՝
մէլէոնէց չեմ էջնէ ՝--- ասում կ պառաւը բարկացկոտ ու գառնացած ։
--- էէ է՛ բարկանայ ՝ ա՛յ քէր ՝--- համոզում կ զէնուորական
շ!ւ(ւ}յ1Հ/ ՝--- նրա համար եմ ասում որ գոլ գուշէ ց աղատուես ՝ !]ոլԼԸ
քեղե/պ :
Չեչոտ , նիհար , սուր դէմքով մի մարդ իր ձեռքով

չինած

սանրեր է ծախում, միւս ձեռքում էջմխսծնի օր ա ց ո յցն /, ր :
--- Սա՜նր , օրացո՜յց ■ ■ •
Ա.1Գ նշանաւոր վաներէ կէարտրօն կ՝ ես նրան ճանաչում եմ *.
Նա մէ քէչ ցնդած է եւ այգ արտայայտւում կ մէայն մէ բանում ՝--նա հաստատ համոզուած կ՝ որ -«Հէն Սաստուածները» էնքե կ գթէ^
էսկ Հյանթր գողացել է է ր ենէ ց *.
Մ է մարգ՝ երկու ձեռքում չորս մոմակալ բռնած՝ չէէկչ[սկա-’
ցընելով առաջ է շարմւում .
--- ԷձամգաՀն ՝ շամգաՀն * • .
__ Ս'ոմ կա^ յ ՝ որ շա մ գան կը ծախես՝--- հարցնում կ մէ պա
ռաւ *.
__ Մոմ որ լէնէր՝ էլ շամդաններս էնչո*ւ կը ծախէէ՝--- լէնում կ պատասխանը *.
Ու,լ.չա կի դետնի վրայ նստել է դեղին մօրուքով մի թուրք,
նրա դէմ պպզել է երկար , սեւ բեղերով մի Լայ ել սուր-բարակ դա
նակով քերթում է նահատակ թուրքի գլուխը : Երբ քերծւում է դլու-

— 52 —

Fonds A.R.A.M

ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
էս[' ել արթւնը վաղում 5 կափսւս րգ սափրիչը կողքին թափուած ղո քե
ղդ"յն թղթերիղ մի կտոր կտրում 5 թքո տ ո ւմ եւ փակցնում է աղետեալ կէտի վրայ ;
Ախր շատ ես կտրում ՝ է՜ ,--- միջամտում է հ ան դի ս ա կան-—
‘հևրիր մէկը՝ որն ըստ երեւոյթին նոյնպէս ուղում է իր գլուխը դընել սափ րի չի մ ո դա /լան դանա կի տակ յ
--- Ե11 մեղաւոր չեմ ՝ --- արդարանում է սափրիչը՝ --- ինձնից
առաջ թրաշողը ֆելֆոթԱ է արել :
Ոչ ոք լ1' հասկանում ՝ թէ դա ի°նչ «ֆելֆոթԱ» է՝ բայց բո[որն էլ համաձայն են ՝ չուզենալուէ ցոյց տալ ի ր են ց տգիտութիւնը :
--- Իսկ թնչ բան է այղ ֆելֆորսը , --- հարցնում է մի յան
դուգն տդէտ : Սափրիչը նայում է նրան ոչնչացնող հայեացքով ՝
յետոյ քեսլտում է հանդիսատեսներին :
--- Ի ա խ շի՜ ՝ նախշի՜ ՝ --- հաշտարար տ ոն ո վ հանդստացնում
է թուրքը՝ չուզենալով՝ որ իր դլուխը դաոնա յ
պատերազմական
դո րծ ո ղո ւթի ւնն երի առիթ՝. Պատճառ չունէր խեղճը վախենալու՝
որովհետեւ ե ր բ սաւիրիչը վե ր ջա ց ր ե ց իր ծանր ՝ մասնագիտական՝
նուրբ աշխատանքը՝ նրա գլուխն առանց այն է/ վերածուել էր գլո
բուսի ՝
հրուանդաններով՝
ջրանցքներով՝
թերակղզիներով՝
եւ
դո՚յ^ԳԳՈմն Ս եքսիկաներով ու Ջի բր ա լտ ա րն եր ով, - եւ 11,յ11 ամէնը
ցօղո լած ա ր ի ւն ո վ . . ♦
Այստեղ էլ երկու հոդի՝ ըստ
ուած նարդի են խաղում յ

երեւոյթին Վհանեցիներ՝ նըս

--- Մ է յ խատ իքի-քփ՚ր )--- ամբողջ հոդով թախանձում է խա
ղացողներից մէկը՝ նիհար մի երիտասարդ՝ ղա ր ե ր ը նետելով՝ կա րմըրած եւ ջղային' խաղի կրբփց •
֊ա բա դո՛ լ ՝--- դան դա ղ ու հանգիստ արտասանում է աւելի
հա ս ա կա ւոր եւ պատկառելի խա ղա կի ց ը ՝
էս սէ . . . բա դրմ լ—ն ♦ ♦ .
--- Խաղա՛՝ ջանըմ ՝ շուտ արա ՝ հայկական հարց դարձրիր՝—
շտապեցնում է երիտասարդը :
֊ Մի շտապի ... էււ' դո՛ լ • . . սա նարդի է ՝ իէանդի բաստր ի
թալան խօ չի . ♦ .
--- Ւքի—րի՚ր՚-՚Մյո՚ւ քո ղարթ մէ9ը...եկաւ,երբ պէտք չ['• • •
քար չի գայ , ի,օ գոռով չի • ■ •
— ՄյՒն,— դանդաղ եւ հանդիսաւոր բոք տ ա ր ա ր ո ւմ է պատկառելին՝ նոյն տեմսլով մի ծխախոտ վառելով եւ ա ւելացն ո ւմ է ՝—
քարը վարպետին կուդայ ՝ բար եկ ա՛մ ♦ . .
--- ԷԼ չփ'մ խաղայ » • . քար կը բռնես ♦ ես բոլէաԼԸրԼ մարդու
հետ թավլու չեմ խաղայ . • .
— Ջե ս խաղա յ՝ երթաս բարով . . . պա տ ւո ւս ին չրմ ւ կը դիպ
չես . . .
կազմութիւնը ճեղքելով առաջ է անցնում մի երիտասարդ՝.
Իարճ չաէ1Լաբից դուրս են թռել եւ շտապում են նրա սրաքիթ կօշիկ

53 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ները, յ՜[ղետն սպիտակ է, դրեթէ ձիւնափայլ, գլխին ճմռթկուած ,
տանջ^ուած ու չարչարուած մի շլեասլա յ Սա ամերիկեան կո .րլ, տ ԷՒ
հին շոբերի ՀՀտի ւկ^երի աւսլաււլհ է , անչափ տարածուած եւ մէ.չտ
ծիծաղի առա ր կայ :
--- // ըստ ր իարաղամ , ո^նք! են գործերդ •
--0 ամ աց-֊կտմ աց . . .
ոնների հետ կը խագանը :
--- Ս ի սիս Սրմագա^նն ին չպէ ս է ♦ ♦ ♦
--- ,Տ ան—տեղաց վեր էն... նա յի սա . . ♦ Օ^ուգբա'յ . ♦ .
--- Սսլա ս ի , մըստ ր ի*ա բաղամ ,
բան պիտի հարցնեմ , գոլ
ամերիկեան Հտիւկ^երի հետ գործ ունես , կդիմանաս*** Լաչըով է
անում լսողներին^ էս ամերիկեան մանգատի խնդիրն թնչ եղաւ։
ք^արագամը լուրջ կերպարանը է ընդունում , բթամատները
խոթում է յ Ււե տի ւիոըրիկ գրպանների մ է ջ եւ հաղորդում *

-- 0 Ււ_աԳ1այՂ՜I1 ոլթե‘֊ևեԼ ւ I1 աԼաեւուԼա է * * ’
րա*^
պիտի անեն . . .
կրակի խետ կը խաղայ , ի ս կ Ոտլըաններ կարող են մէջ փտխնել։ էնպէս որ միջազգային գրութիւն փող—
մք,չ կ՝ելն/, . . * էս երեը օր է ոչ ուտելս դիտեմ , ոչ խմելս ♦ ♦ •
Ղբսնթարի հարալային կողմից զանգակներ են հնչում : Սկեց
նում է ուղտեր /4- ո ըր ի կ կա ր ա լան » առաջ են շա րմւո ւմ ուղտե
րը, կապուած մէկը մի ւս ի ց , հանդիսաւոր տխրութեամբ, լայնար
ձակ ան ա սլա տն եր ի թտխ իծն իրենց ա չըերում յ Օգի մ էջ նրանց ոտ
ները փոըր են, իսկ
դնում են դետնին , լայնանում են, դաոնում
են մեծանիստ ու ծաւալուն։ Ուղտապանը գնում է առաջից , մանր
ու արագ ըա յլեր ո վ : Սրեւի նա այնըան էլ կարճահասակ չէ՝ ԸայՂ
ուղտերի առաջից ղնում է նա ինչպէս թզուկ *
Վրսռւում է Սրեւանի արեւը Սրեւանի վրայ ՝ Շ՚՚ղ է ՝ Փոքրիկ ,
մոխրագոյն գէմըերով, ցնցոտիապատ երեխաները ջոլր են ծախում ։
*է,րանցից մէկը ըա յլո ւմ է փարչն ու բա մ՜ ակը ձի ձեռըում , ի ս կ միլսում շաըար է կարմիր ա ըա գա ղը : Օն ո ւմ է նա ու մէկ նայում է իր
փարչին, մէկ շաըարէ աըաղաղին եւ կարծես զարմացել է, որ
ջրի ց աըաղաղ գուբս ե կա լ յ \,ա մի ատամ ով կրծում է աըաղաղի
գլուխը ել ղիլ կանչում ♦
--- Սարի մաըո՜ւր ջուրը խմոՀղը*»*
Սեւ , ըառա կուսի տախտակէ շրջանակի վրայ ըա չուած է սեւ
կտաւ կամ սատին : Սեւ կտաւի կամ սատինի վրայ սպիտակ ներկուի
նկար ուած են մի ըանի բարդիներ , բարդիներից վեր, ամպերի ըո ւլան եր , իսկ ամպերի ըուլաների միջից նայում է մի խորապէս լուրջ՝
ակադեմական լուսին։
Օ*ալիֆէյ շալվարով, լայնափէչ բլուզով,
բարակիրան , նեղ, սեւ փափախով մի ջահել կանգնել է այս իդի
լիական ֆոնի վրայ եւ բռնել է աթոռի հենըը։ Է,ա հանում է փա
փախը , գնում է ա թոռին ու գիրը բռնում , յետո յ նորից գնում է
գլխին եւ գէմըին տալիս է խիստ արտայայտութիւն : Լուսանկարիչը
համբեր ութեամբ սպասում է, իսկ տղան ոչ մի կերպ չի կարող
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կողմնորոշել եւ դիմում է լուսս/ նկ ա ր չլ,ն.
--- Փափախո® վ ՝ թէ& անփափա/ս ՝—— հարցնում է նա մպաալով --- ո®րն աւելի թունդ ա դո ւս դեամ ♦ ♦ .
֊ Լ^՚՚-թ ս էլ ա թունդ , էնսլէս էլ ... Լլ)Լրլ հանեմ թէ փափա
խով , թէ առանց փափաիւի . . . 1110. ֆս1Ա • • ♦
--- ճիչդ֊
’
ուրախանում է ջահելը ,
դէ ՝ չխկացրո՜ւ...
Այս տե զ—այնտեղ վառւում են փ ո ։ր ր ի կ օ^աի/ներ . վառուող
կրակի երկու կողմերը եզերուած են քարերով՝ իսկ ,թա Լ՛ Լ1 ի լԼ[,այ
դրուած է երկարապոչ մի թավա ՝ ո ր ի մէ$ տմվմում են սրտի՝ երի կամունքներ ի ՝
թոքէ ) հաստաղիքի կտորներէ
՛Շուկայի վրայ
բոնե՛լ է ծուիւն ու ճենճահոտը ; Ա ա Արեւանի հռչակաւոր տ ^կն
է։ Շաա—չատերի կարծիքով՝ աշխարհի երեսին երկու բան կայ գո
վական ՝ վրսնայ մ՜ամի էլն ու Արեւանի տ ^վյՒլլը ■ • •
Ահա դր քձհրի բա մին ը • ա յստեղ , ո լղղա կ ի դետնի վր ա յ ՝ կողք*—
կոգքի դար ս ո լած են աղօ թադրքեր , Աստուածաշունչ ՝ Հին եւ \յոր
կտակարան ՝ Ատրպետի ՀԱլմաստ» ու «Ջավահիրի վէպերը՝ Արասխանեանի հ,Ա ուրճ»ը՝
հվԱ աթաբալա» երգիծաթերթի համարներ՝
Արծրունու հվշվելին ա»ն ՝ ի սահակեանի ՀԱ բդեր ու վէրքեր»ը ՝ Ղ^եմի րճե ա 2,/, ր անաստեղծութիւններ ի մ ո զո ված ո ւն ՝ Առան ձա րի
ծիծաղ»ը՝ վշտունու ՀԱբտի լարերէն» բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնն երի գըրքոյկը՝ հքրիմեանի «Աիրաք եւ Աամուէլ»ը՝ Ահարոնեանի «//’ ր ր կի
սուրբը»՝ ու գրքեր՝ նորից գրքեր՝ զանազան չափսի՝ զանազան դոյնի՝ շապիկներով՝ կազմած եւ անկազմ ՝ մոռացուոզ եւ անմոռաց՝
արդէն մահացած եւ անմահ գրքեր։
ք*աց շուկայի հ ի ւսի ս—ա ր եւելեան անկիւնում կանգնած է
ակնոցաւոր՝ նիհար եւ բարձրահասակ մարդ։ Նա շրջապատուած է
զանազան մեծութեան իւզա ներկ , ջրաներկ եւ այլաներկ նկարնե
րով։ ան եւ մեծաց րած լուսանկարներ ։ ք՝ա րձրահ աս ա կ մարդը ծր
իւ ո ւմ է լուրջ եւ հ ան դի ս ա ւոր ՝ անցնում է նկարների մօտով ետ ու
առաջ ՝ փոխում է նկարներից մէկն ու մէկ[, տեղը եւ աւելի է[,$_սյ”“
նում : 'ի' ի ի)1բ հ ամար եա թէ ք" ելով Ա.բ ովեանի քթին 1 ո ւշա դր ո Լթեամր նա յ ո ւմ է նրան ՝ փ չում է փ ո շո ւ մի հիւլէ թռցնելու համար
երեւի եւ շարունակում է քայ/փլ ետ ու առաջ^ իյրիմեան Հայրիկը
նստել է կաթողիկոսական դահին՝ իսկ յատակին՝ գորգի վրայ ըն
կած է ճիւլւոուած 'Ալատառոաուած մի թուղթ ։Աա ցարի հրամանն է
եկեղեցական կալուածները յանձնե/ու մասին։
Աա հ ա կ—Ա' ե ս ր ո պի
կողքին Անդրանիկն է նայում ՝ իսկ Վարդան Ա* ա մի կոն եանն ու Ա տե
ւի ան ո ս *Լյաղարեանը կարծես զարմացած նայում են իրար։
Ահ ա եւ «//այԼ1 Հայաստանը» յ. Ա' ա յ ր Հայաստանի նոր մի
վարիանտ՝ լրի*- տուալէտով՝ դրեթէ
ներկուած
շրթունքներով՝
կազդուրուած ու առողջ՝ կարծես նոր է վերադարձել ամարանո
ցից * * ♦ Ն*ս չի Լաէ[չս ) պարզապէս նստել ու նկարուել է ՝ իսկ նրա

— 55 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐ՚ՈԸ»

4"7ք/’^ ՚Ղ' ս կա յ որսորդ հսկայական հրացանէր կրւսկում է մլփոքր է կ նա պա ստա կէ վրա յ : *Լ,ասլաստակը կանդնել կ կանա չ էոտերէ
ետեւէ սաներէն ) րէէ^քը րէէսւէ որսորդը) կոմէկ եւ յ ան
դուրն արտայա յտութեամբ : I1 ս կ Մէքայկլ *Լ, ալբան դե ան ը թախծոտ
հայեացքովնայում կ կարծես կապոյտ մղկէթէն՝. ^րէստոսը նըս
ուած մէ սէրունադկմ ալանա կէ լԼ[1,ւյյ մտնում կ Արուսաղկմ ) է ս կ
նրա կո ղքէն ք* ա ֆֆ1,ն է նայում բարկացած ) ակնո Յնև[-Ւ մ11^[,3 :
(Հետոյ սսլէտակ կարապներն են լողում փ ոքրէ կ , կասլոյտ ԱԼ՜՜
ճում , է"կ լճափէն) կանաչ ն ս տ ա ր ան է վր այ նստած կ երէտասարդ
մ[, մարդ՝ ե ւր ո սլա կան տարազով) փոքրէկ մէրուքով եւ ա կն ո ցն երով ։ Ն ր111 կո 'եեէ^ յս՚րմար կե ր պո վ տ ե դա ւոր ուած կ բարակ 5 էւէստ
բարակ էրանով , սսլէտակ) լայն) ուռուցէկ չրջաղդեստով մէ աղջէ կ : *Լ, ր անք ձեռք—ձեռքէ են տ ո ւել եւ նայում են ո ւղէ դ էրար աչ.րԿ-Ւ մէջ-, շ/ււն է դաէէ ս [,ս^է սեւ կատուն սլատուհանէ մ կջ նըստած նայում կ ե ր կնքէն : հատուէ վէղը ղտրդարուած կ վար դա դոյն
ւե ա պա լկն ո վ :
Ահա մէ սեւ մարդ* նա երկու ձեռքով բռնել կ գլուխը) կա
տարէ դկմք ունէ եւ դուրս թռած աչքեր : *երա ետեւ կանդն ել կ մկկ
ու[,էչը^ ձեռքը դրած սբէ կոթէն եւ նայում կ սեւ մարդուն լսլէ ր Լ
՛աչքերով ) հերնանքով եւ կարծես հարցնում կ , --- ՀհՈ® ւմ կ՝ ո ւռեցուս ♦ .
: «Ա աք կ ենթադրել) որ դրանցէց մ կ կն Օթելլօն կ ) էսկ
մէւսը Աադոն յ
Ահա եւ փսքրէկ մէ նկար) որն է ր ենէ ց ներկայացնում է զա
նազան մր դեր ո վ լեց ուն մէ վա զ յ ՛եկար է տակ դրուած կ Հնատուրմորտէկյչ*. Մ է ֆրա կա լոր եւ ւէոդկապալոր կասլէկ բեմէ վր ա յ խըստած ա թոռէն ) վէո լոնչել կ նուագում ) էսկ դահ լէճում նստած են
զանարան տարարով հ ա րն ո լած դարաններ * ղէնուորական վագրեր
եւ առէւծներ էնքնադոհ ու հպարտ նայում են օթեաէլներէց : Ահա
հաստափոր ) ֆրակաւոր եւ ւէոդկապալոր արջեր ) դայլեր ) բորենէներ) ապա լայն ղդեստներով) ռեդէ կո ւլն եր ո վ ) հովհա բներով կո—
ՀԴ յ ո չէւաբներ , եղնէկներ * * *
կա պո յտ մզկէթէ մէն ար կ թէ ց հնչում կ ձէգ ու մելամաղձոտ
ազանը) յետոյ դդրդում են քաղաքէ վրայ էշխող ռուսական եկե
ղեցու դանգերը ) էսկ ես ու Հայաստանը դուրս ենք դալէս ‘Լաեթարէց ) որպկս երկու անբախտ վաճառականներ յ

Հ
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ԳՐԱԿԱՆ ԱօԽԱՐՀ

ՍՐՏԻ խՈՐՔԻՑ
Գրեց ՍԱՐՄԵՆ

1•
Գարե՜ր, քարե՜ր Հայաստանի ,
Չլինէիք եթէ գոսք,
Ո՞վ կը պահէր հաննարը մեր
Այսպէս վառ ու լուսաշուք •
Աեր հայրենի վարպետների
Արարչագործ ձեռքի տակ
Դուք դարձել էք Գառնի, Գե
ղարդ,
Զուարթնոց ու էրերուք :
շ.
Հեռո՜ւ , հեռո՜ւ , ինձնից հեռո'ւ ,
Յուշեր ե'ւ դառն ե'ւ դաժան ,
հնչո՞ւ էք դուք վճիտ սիրտըս
Ալեկոծում ամէն ժամ •
Մի' պղտորէք երգիս լիեր,
Թողէք ծփայ ցնծւսգին,
Հին օրերի սարսուռներով
Մի խարանէք իմ հոգին :

3Փոքրիկ ես դու, երկիկւ իմ ,
Բայց հոգով մեծ ես, հզօր.
Չարին գլուխ չես թեքել,
Ծնուած օրից մինչ այսօր ■
Թեկուզ թագում փառաւոր
Երկրներ կան աշխարհում,
Րայ ց ես հպարտ եմ, հպարտ ,
Որ զաւակն եմ քեզ պէս լք օր :

4Կանգնած եմ այս պեղուած վայ
րում •
Սիրով նայում է վրաս,
Երեք հազար տարի տեսած
Հսկայական մի կարաս •

Թըւում է , թէ իմ հեռաւոր,
քանքարաւոր պապերից
Մի սրտալի, կարօտալի
Րարեւ է նա թերել ինձ :

5Շատ եմ սիրում խարռյկները ,
Խարոյկները խաւարում,
Երթ հօտերը մակաղել են
Ծաղկունքի մէջ դալարուն,
Երթ սարից սար հովիւները
Ձայն են տալիս իրարու,
Ել շըւին է, հովուի շըւին
Ննջող գիշերն օրօրում:

6Հիմա հեռու սարերում
Աղրիւրներն են կարկաչում ,
Առուի ափին երազկոտ
Ուռիներն են կանաչում,
Գինարթուկներ , նարգիզներ
Գգւ֊ում-սիրում են իրար,
Եւ թոլորը , թոլորը ,
Կարօտով ինձ են կանչում:

7Կանգնած էր մի ծերունի՝
Աչքը յառած Մասիսին,
Փսփսում էր • • ■ Չգիտեմ
Շրթունքները ինչ ասին,
Բայց երթ արցունքը հոսեց
Նթա յոգնած աչքերից,
Տեսայ , որ ե'ս եմ այրւում
Ծերուկի հետ միասին:
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ԴՈՒ ԲՆԱՒԵՐ

2.ԱՅՈՑ

ԿՌՈՒՆԿ - •

Գրեց ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԷՐԶԵԱՆ
Այսքան կարօա ու արաասռւք
Ինչսլէ՞ս պիտի տանես , կռո՜ւնկ ,
Այսքա՜ն կանչին, պաղատանքին
Դա֊ անզօ՜ր ես, Հայո՜ց կռունկ:
Հրդեհների միջով անցար
Ու լքնացիր ինքըդ անթեւ,
Սեւացել են աչքերդ սեւ'
Հայ տների ծխովն անծայր:
Նայի՜ր, ճամբադ պատել է սուգ ,
Զգոյշ, զգո՜յշ գնա, կռո՜ւնկ,
Աւերների այս աշխարհում
էր մոլորուե՜ս , Հայո՜ց կոունկ :

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԹԷՐԶԵԱՆ

Աչքերըդ փակ’ թռիր , գնա
Մեր աշխարհից յաւէտ լըոած,
Գնա՜, կոունկ, էլ չմընաց
Խապրիկ հայցող նամբիդ վթոյ :

Հայոց երկրի վիշտը խորունկ
Դու ո՜ւր պիտի տանես կոո՜ւնկ,
Դու անտո՜ւն ես ,դու անտէ՜ր ես ,
Դու թնաւեր Հայո՜ց կոունկ - • •

ԱՐԵՒԻՆ
Իմ մանկական շաւ ն աոաջին դու եղար ,
Պայծառ, մաքո՜ւր իւք արեւ,
Երբ փորձեցի օբօբոցից քեզ գրկել,
Դու ժպտացիր իմ վերեւ:
Յետոյ գտանք իրար փոշոտ փողոցում
Ու խաղացինք մենք անվերջ ,
Ըաժանուեցինք իրիկուննե՜րը միայն'
Հանդիպելու քնի լքէջ :
Ես մի կէսօր պատմեցի քեզ, ոչ լուսնին,
Աոաջին սէրն իմ անհուն ,
Շռայլօրէն լցրիր անդունդը սրտիս
ճառագայթով վարդագոյն:
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Այնուհետեւ թ-ըւաց աշխարհն ինձ համար
Կապո՜յտ, լուսէ մի երազ,
Որպէս օրօր, որպէս համբոյր մայրական'
Իջաւ երկինքը վրաս :
Իջար յետոյ երգերիս մէջ ու սրտիս
՛Բո տրոփով բեղմնաւոր,
Կիզեցիր ինձ, թրծեցիր երգըս վնիտ
Ամառնային հրդեհով :
Գիտեմ, մի օր, երթ դաոնամ գիրկը հողի
Ու թարթիչներս վւակուեն ,
Արե'ւ, դու քո համբոյրներով կենսատու
Դուրս կը կանչես ինձ նորէն:
Ես լոյս-աշխարհ կը գամ հողից հայրենի'
Դարձած քնքուշ մի ծաղիկ,
Սէրը նորի՜ց, նորից աշխարհը եւ քեզ
Կը զգամ այնքա՜ն ինձ մօտիկ•••

ԱՅԴ ԱՐՑՈՒՆՔԻ Ս՜ԷՋ
Կ՚ուզէի արցո՜ւնք լինել քո աչքին,
Որ կարենայի ողջ հոգիդ զգալ ■ • •
Թեկուզ դու լայիր արցո՜ւնքն այդ անգին
Ձեր բակից անցնող ասուի մէջ զուլալ.
Ես նամբորդէի՜ յաւերժ, յաւիտեան,
Մոոացած մահն իսկ' երգէի անվերջ,
Մ անէի դետեր , ծովեր ու ովկիան'
՛Բո հոգի՜ն գրկած այդ արցունքի մէջ:

ՊԱՀԵՍՏՆԵՐԸ
Ամառը բորբ խնդութեամբ մօտենում է դէ՜պի ձեզ,
0՜, պահեստներ, մառաննե՜ր արեւաբոյր իմ երկրի,
Տեսէք մեծ հի՜ւրն է եկել ու կանգնել է ժպտերես ,
Բերքը ձեր դուռն է բախում ու կան չում է սիրով լի :
— Ահա դարձել եմ նորից , բացէք , բացէ՜ք դուռը ձեր,
Բերել եմ ես հողի խինդն ու լիութի՜ւնը բերրի,
Բերել եմ ես սրտերի տրոփն ու յո՜յգը անեզր,
Բերել ելք ես ե՜րդը մեծ համայնական դաշտերի:
Եւ դուք երգով կը բացուէք ձեր սբաերի նման լայն,
Ամառն այնպէ՜ս կը խուժէ ձեր դռներից դէպի ներս,

— 59 —

Fonds A.R.A.M

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

«ԱՄԷՆՈՒՆ

Որ կը լեցուեն, կը յորդէն թերքերն' ալիք խնդութեան,
Ել կը դիզուէն, կը հասնեն երդիկներին բարձրաբերձ:
•■•Գիւղը անձայն կը ննջէ մանկան անուշ երազով,

0՜, պահեստներն են միայն — մեր յոյզերը լեռնացած —
Կանգնած հսկում են անվերջ եւ նայում են անխռով
Գալիք ձմրան թուքերին եւ օրերի՛՜ն ամպամած :

ՄԵՐ

ԿՈ՚ԼՄԷ---- Անցեալ

տարեսկիզբինդ

Երեւանի

չականը լոյս ընծայեց «(Հուշաքար» անունով դիրք մը
փոփուած են շնորհալի

այլ դմ՜բախտ

բանաստեղծ

Պետական
(142 ££) »

ԱՀնդրանիկ

հրատսւլւա1լորուն մ է ջ ամ

թէրղեանի

քերթ-

Ո ւածն ե ր ը : վէրքին յառաջաբանը դրած Լ Ա ի լվա Եապուտիկեանդ ո ['՝ վեր առնելով
երիտասարդ

քերթողին դէմքն ու արմէքըդ

«հետեւանք

ա վտ ո մ ո րի լա յին անհեթեթ պատահականութեանդ^

կ՚ողբայ

անոր վաղամամ կորուստը'
Երեւանի

մէջ՝.

ք)՝եռ երեք տարի առաջ՝ սակայնդ այս «.ան հ եթ ե թ»էն սլար ղո ւեց ա ւ ,
դրանիկ

թէրղեան զո հ դաղած է «ավտոմոբիլային արկածի»

որ Ան-

ձեւով կազմակերպ-

ուած բոլշեւիկեան ոճիրի մ ը, 1952/' Ապ ր ի ւվւ1յ - Չխոստովանուեցաւ այս եղերական
պաբադան իր օրին՝. Չխոստովանուեցաւ նաեւ ոճիրէն երեք տարի ետքը՝
զուները քակուեցան
ՉարենցներոԼ)

Երեւանի մէջ,

Ո* ո թ ո վենցն ե ր ո ւ դ

նութիւնները խոստովանելու

բեր իա կանն եր ո ւ ոճիրները

Ո ա կո ւն ցն ե ր ո ւ ,

ուղղութեամր :

տովդ
դը^

Ան ո ղո ք

ճ շմարտութիւնը

էք ս այե անն եր ո ւ եւ

այլոց

եւ

ս սլա-

Ա ի լվա Ե ա պո ւտի կեանն ալ սքողուած

ակնարկութիւն մը անդամ չունի այս մասինդ
ռաջաբանին մէջ՝,

ե ր ր լե

քողազերծելու

դեռ տարի մը առաջ դրած իր յա~~

սակայն

մնաց

անվիճելի

այն

իմաս

որ բոլշեւիկնե րը սպաննեցին այս թարմաղեղ ու քանքարաւոր երիտասար
պատմելով

զայն

րուն^ համար՝. ԵԼ
ռաբանութեանցդ
տուրք

իր

որոնց

դամանօրէն

ազգայնական

խորքին

այ ս անողոք մահավճիռը'
անձնատուր

պահանջկոտ

ու

տրամադրութեանց

հակառակ

եղաւ թէրղեանն ալդ

վարչաձեւի մր

^մեղքե

այն լորձնաթաթաւ

փա

սլա ր տ ա դր օ ր էն ,

ս տ ի սլո ւմն եր ո ւն :

իբրեւ

«(Հուշաքար»ի

մէջ ամ փ ոփ ո ւած իր վաթսունէ աւելի քերթուածներուն կէ ս ը առա ւե լ կամ նո ւաղ
չափով

կվարտայայտեն յայանօրէն ակամայ

Եւ սակայնդ

այս եւս չփրկեց ղինքը

այդ

անձնօ .արութիւնը րոլչեւիզմին յ

բոլշեւիկեան դիւահնար դաւէն ,

Հ-Է^դի դէմի» դիացողները դիտէին արդէնդ

թէ

ո՛վ է թ է ր զե անը

որովհետեւ

Ւր է ո ւթ ե ա մբ

[՛
են I'[' իրական տ ր ամա դր ո ւթի ւննե ր ը կարմիր բռն ա տիր ո ւթեան հանդէպ հ
Հալէպէն Հայաստան մեկնած՝ 1946/- ներգաղթովդ իր ծննդավայրի երբեմնի ըն
կերներուն

դրած պարզ կամ

այլաբանական նամակները անզուսպ

թիւնն էին իր խորունկ հիասթափութեան ՝. Եւ

արտայայտու

ասիկա իմացուած էր Հայաստանի

մէԼ I՛ ^րջոյ յան դե լու համար իր դէ մը արձակուած մահավճռին՝.
՞Ծնած'
ուշագրաւ
որդ

1927/'^ եւ դերեղման մտած' 25

կորուստ

մը

եղաւ

այլ պայմաններու մէջդ

պիտի ըլլար իրեն
ռա .ին ա տ մ ր • • •

համարդ

Հայոց

նոր

տա ր ե կանին,

դրականութեան

փրկութեան ապաւէն
դարձաւ

դահիճներու

մը

եւ

ձեռքով

Անդրանիկ
համար՝.
վերելքի

թէրղեան

Հայաստանդ
խարիսխ

պատրաստուած

Ու թէրղեանը միակը չեղաւ այս ահաւոր բնաջնջումին մէջ՝.

'Ո անի

ուրիշներ դ իրմէ աւելի ա ր մ֊է քա ւորն ե ր էն դ իրենց վիզերուն վր այ զղացին
մ անդս, ղին հատու շեղբը՝

մը
կա

քան ի'
կարմիր

ա չքե րնին միանդամ ընդմիշտ փ ա կելէ առս.9 . . .
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^'1^^ւ^^1^ւ^1ւ^1^^^1^1^1!յ”յ1|քքյյ|յքՅ]ւՁւ ԴՍԱԿԱՆ ԱօԽԱՈ Հ

ՍԻՐԵՑԷՔ ԽՈՐ
Դրեց ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՆՈՐԵՆՑ
Սիրող գոյ գեր, սիրեցիք խոր,
ինչպէս Դանթէն կամ Պետրարքան յ
Արելեարի պէս սգաւոր
Ել ինչպէս հայ երգի արքան:
Սիրոյ հուրը պատանեկան
Յարատեւէ թող աննըւազ,
Որ ծերութեան օրերն երր գան.
Ջթըւայ սէրն անցնող երազ:
Խորին սիրոյ համար մութ ամպ
Ել ծերութեան օրեր չկան • • •
Ջեր այսօրուայ երջանկութ-եամր
Երջանկացրիք ձեր ապագան :
Սիրող զոյգեր, մանր հոգսերով
Թող ձեր սէրը չըչքանայ • • •
Սիրեցիք իոր, որ ձեր սիրով
Անսէր մարգն էլ երջանկանայ :

ՎԱՂԱՐՇԱԿ ՜և ՈՐ ԱՆՑ

ԿԱԽԱՐԴԱՆՔ
Կար ու չկար, մի մայրիկ կար,
Եր կսոքակոր տղան գրկին • • ■
Ես այդ մանուկն էի տկար
Միշտ անհանգիստ , ջղագրգիո :
Ոչ մի հրաշք մեր մաոանից ,
Ո չ մի խոստում, կամ նուս ու
նուշ■••
Մայրիկս իր սոսկ հասկանում
ինձ ,
Դա էր միայն ինձ հոգերում:
Միշտ հանելով ա՜խ ու հոգոց,
Փողփուչին էր կանչում վրաս,

Որի նուագն հրաշագործ
Սերում իր ինձ քուն ու երազ :
"հա մի գիրք էր կարդում վրաս
Ու ներշնչում ինձ շեշտակի • —
«Նարե՜կն ի դա , հիւանդ տղաս ,
Եկ այն դնենք րարձիդ տակին:»
Ցոյց իր տալիս ինձ մի պատկեր
Մի գեղեցիկ, րարի կնոջ,
Եւ ասում իր ձայնով կերկեի՝
Ցոյց տալով իր ձեռքով դողդոջ«Մտքումդ միշտ պահիր սրան,
Այնքա՜ն րարի մեր Տիրուհուն:»
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տ ս. ր ե գի ր ՚բ ը
Ամէնն անցաւ ինչպէս երազ
Ե>- ընկղմեց, ասես, ծովում,
Բայց երեք րան միշտ աննըւագ
Մնում են դեռ եւ ինձ թովում:

Ձեռքը դրած գլխէս վրայ ։
Մրմնջոււք էր ինքն էլ նիրհուն:
Եւ իջնում էր հանգստութիւն ,
Եջնում էին քուն ու երազ ,
Ինձ դրախտ էր դաոնում մեր
տունն ,
Մօրս աչքերը' աստղեր վրաս:

Սրնգի երգը սրտագին,
Հոգեբուխ խօսքն ամենազօր,
Գեղեցկութեան պատկերդ, կի՜ն,
Բուժում են ինձ մինչեւ այսօր:

2.ԱՇՏՈԻԹԻՒՆ
Աւաղուլք ես այն, որ անցաւ,
Երագում' այն, որ պիտի գայ,
Մոռանում ես, սակայն, ցնծալ
Նրա համար, ինչ հիլքի կայ :

Բայց լքերն այն է ինչ որ մնաց,
Մերը այն է, ինչ հիմի կայ :
Ինչ էլ լինի, ինչ չըլինի,
Սիրտը որ կայ , դու գոհ ժպտա,
Սիրտը որ կայ' սէր կը լինի,
Սէրն որ եղաւ, հենց կեանք ն է
դա:

Չէ" որ երէկ այս էր երազ,
Այսօրն էր քո երազն անուշ,
Չէ՞ որ վաղը կ՚աւաղես այս,
Որ չի մնայ , կը դառնայ յուշ :

Ինչ որ գնաց , րարով գնա,
Ինչ գալու է, րարով թող գայ ,
Ներկայ սիրով դու գոհ մնա,
Վայելիր այն, քանի դեո կայ :

Ե՜կ, աւաղենք ինչ որ գնաց,
Լաւն երագենք, որ պիտի գայ ,

ՎԱՂԱՐօԱԿ ՆՈՐԵՆՑ

էպիգրամներ
Գրեց ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՀԱԿԵԱՆ

1.
Երգ ես գրել ամրան մասին,
Թէ արեւ է, տաք է դրսուլք ,
Բայն ինչո՜ւ է քո այդ երգից
Ընթերցողը սաստիկ մրսում:
շ.
Դու զարմանո՞ւմ ես, իմ պոէտ ընկեր,
Թէ ինչո՜ւ չունես ոչ փառք , ոչ անուն ,
Երր որ գրել ես անքանակ երգեր:
Ցաւալի է, րայց զուր եււ զարմանում,
Քո ցաւի տէրն է նաեւ այն ծառը ,
Որի մրգերը շատ են, րայց' դառը...

3«Գիւղ» վերնագրով գիրքդ է լոյս տեսել,
Բայց երեւում է' գիւղը չես տեսել...
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էյ^ւ^ւք^^յ^ւ^յւ^^ւյ^^յ^տււ^ւյ^ււււ^^յ^ւյ^^ւյք^ւ^ւյ^Տ ՂՍԱՍԱՆ ԱօԽԱՍՀ
ՀԱՅՐԵՆԻ ՀԷՔԵԱԹՆԵՐ

ՕՋԱԲԵՐԴ
Գրեց ՍՏԵՓԱՆ ԿՈԻՐՏԻԿԵԱՆ
Բարձր են Ա[,ւնեարյ լեոները՝. *Լ/րանց կատարները մխրճւում
են ամսլերէ մէջ*.
Այղ լեռներէց մէկէ' էէթնասարէ ւլաւլաթէն կա յ հէնաւուրց
մէ բերդ—ամրոց : “(յր ա կ է սաքանդ սլա տ եր է ց ծոպաւոր կաէյլում են
մամուռները եւ մողէզներն են սողում աւերակներէ վրայյյվ՝.
ԼԼմայացած բերդ—ամրոցն էր բարձունքէց ա յ^յ' տէ/ ոՀ ւր նա
յում է ձորահովտէն ու լեռնայէն ահեղավազ գետէն :
I) է մամանակ այգտեղ ասլրում էր Վարկան էշխանը՝ որ դա
ման էր ՝ ագահ ու բռնակալ : Լյա չէ ր աշխատում ♦ մամանա կն անց
էր կացնում ո ր ս ո րդութեամբ ՝ խնջոյքներում եւ շուայտ կեանք էր
վարում յ ԷԼռատութէւն էր տ է ր ո ւմ նրա ամրոցում : քյրկրայէն բոլոր
բարէքները կայէն այնտեղ՝ .որովհետեւ նրան էէն հարկատու Մ րթնաճորէ եօթը դէւրլերը : հփԼյնտեզ մէայն ծաէ կաթ չկա յ^ ՝ ասում
էէն շէնականները
հազար—հաղար անէծք կարդալով էշվսանէ եւ
ամրոցէ գլխէն։
Մ[. անդամ մէ չքաւոր դէւղացէ բողոքեց հա բ կա հ ա ւա քէն *
--- Հողը մե՛նք ենք վարում ՝ ցորենը մե՛նք ենք ցանում ՝ քա ր է
ու հողէ հետ մե՛նք ենք կռէլ տալէս ՝ շարչարւում ♦ հէմա մեր ար է ւն—քր տ էն քէ բերածը էշխանէ^ն տանք • սա ար դար ո լթէ® ւն է * * *
Տ ոյր էն յաջուլ էր ՝ թէ անբեր ր է ՝ արտը ծփում էր ՝ թէ խոր
շակահար ՝ էշխանը ե ր բե՛ ք հաշուէ չէր նստում ։
• • • Սէ անբ ե ր ք ու դմ ո լար էն տարէ էշէյանն էր հարկահանով
ամրոցէց դէլղ էջալ եւ ուզղուեց դէսլէ փլակէ էյրճէթը՝.
Վ^րկանը նր անէց պահանջեց այնքան
ցորեն՝
էն չքան նա
տարուայ ամբողջ բերքէց չէր ստացել՝. Շ[ձն ականն ա դա չեց—պա դա
տեց յետաձգէլ հարկէ կէ ս ը ՝ քանէ որ տա ր էն ան բե ր ր է էր եւ բա ղմանդալ) ընտանէքը սովէ էր դատապարտուած՝.

-- 1] ե^ ծ է ընտան էքդ ՝ չե& ս կաբող սլա հ ել • լա' ւ ՝ շատ լա' լ • » •
Ե ս էնձ կէն կը վերցնեմ քո աղջկան ՝ հա րկէ կէ սն էլ յլեզ կը բա շխեմ :
փլակէ դե ղանէ դուստրը Լո ւսնթա դը ս ո ս կո ւմ ո վ լս եց Վարկան
ՒչՒւսնէն ՝ խոցուեց սէրտը եւ առատ արցունք թափեց ՝.
ԱԳԱ,լւն ու ծնողները ընդդէմ ա ցան՝ բայց դաման էշխանը
մնաց ան դրդուէլէ՝ կատարեց էր ցանկութէւնր ՝ --- ցորենէ փոխա
րէն Լուսնթագէն յափշտակեց ու տարաւ էր ամրոցը՝. Հհ ատ արտաս
ուեց ՝ շատ ողբաց Լուսն թաղը եւ ամրոցէց ներս մտնելէս երդուեց
էնքնասպանութեամբ վեբ ջ տալ կեանքէն : թայց բռնակալ 1Լրկանը
նրան փակեց ամրոցէ մէ սենեակում ՝ ո ւ՚Ւ լուսամուտը երկաթով էր
վան դա կո ւած :
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Պփշերը Վարկան իշխանը չկարողացաւ տիրանալ դեղանի Լո լսըն թաղին եւ նրան մենակ թողնելով^ յուսահատ դևաց իր սենեակը՝
ս պ ա ռն ա լո Հ ‘Լրէ^Ւ^դէ՚ր լ[’նել՚, եթէ Լ ուսնթաղը շարունակի յամաոել *
Լուսադէմին ՝ երբ ա ղջիկն արցունքն աչքերին ղի տում էր
ձորահ ովտում ծուարած հայրենի Ղ՜ելԳ1Լ>
որտեղից վաղորղեան
մարմ անղ ծ ո լխն էր յառնում ՝ նկատեց որ իր կողմն է թռչում ձիւնա սպիտակ մի աղաւնի կանաչ խոտը կտուցին՝. Աղաւնին թառեց
Լուսամուտի ձողին ՝ մեկնեց կտուցը ՝ իւ ո տ ը դրեց Լուսնթագի ա փին
եւ. ելվլաց .
--- Լուսնթա՛գ՝ այս հմայիչ խոտը կը դնես իշխանի բարձի
տակ եւ երբ նա դլո ւխը կը ղն ի բա ր ձին, երեք անգամ կդասես'
Հօ՛ ձ դարձիր» : Էք լ չվախենա՛ ս . իշխանը օձ կը դառնայ՝ բայց քնզ
չի կարող խայթել՝. Երբ նա օձ դառնայ՝ ‘իակիր նրան սենեակում ՝
դուրս եկ բերդից եւ խաղաղութեամբ ղնա գիւղ՝.
իյ ա լա ր դիշերը երբ ծանրացաւ բերդ—ամրոց ի վ[,ա յ •, լա [՛ ոլ
վաւաշոտ իշխանը մօտեցաւ Լուսն թաղին եւ խո ստացա լ երկը ալին
ամէ՚ն—ամէ՚ն
Լուսնթագը չսլա տա ս /սան եց իշխանին՝.
Նա
դեռ ցերեկը հմայիչ խոտը դրել էր Վարկանի բարձի տակ եւ այմմ ՝
երբ ՆԼր կանը դլո ւխը դրեց բարձին ՝ Լուսնթագը երեք անդամ ասաց ♦
< օ՛ ձ դարձիր ՝ օ'ձ ՝ օ ձ» :
Եւ֊ 5 ոՀ վ սարսափ՝ նոյն սլա հ ին իշխանն անկողնի մ ԷԼ դալարուեց ՝ օձ դարձաւ՝ ֆշշացրեց ՝ ծառս ելաւ՝ բույց նորից անզօր բն
կաւ դետ ին '.
Օձի գլխթ1 իշխանի ա չքերն Լ ին ՝ որ նենդօրէն Լուսն թաղին
էին նա յում :
Աարսափած աղջիկը դուրս նետուեց սենեակիդ ՝ դողդողուն
ձեռքերով կողսլեց դուռը եւ իրեն գտաւ ազատութեան մէչ-.
Լուսն թաղի ետեւից լս ւո ւմ էր օձի ֆշշոցն ու սուլոցը ՝. Նող
կալի սողունը յուսահատ կատաղութեամբ ղար կւո ւմ էր սլա տ եր ին :
♦ ♦ ♦ • Երբ Լուսնթաղը յա յտնուեց դիւղում ՝ սուղն ու շի լանը
խաւարի հետ անէացան՝. Լոյսով ողողուեցին շինականների խրճիթ
ները եւ տրեւը պայծառ շորլշողտց արտ ու անդաստանի վրայ՝.
'Լրէ ան իշխանի բռնութիւնից փր կուած եւ հարկերից աղա տուած շինականները նոյն տարին դիւղի բարձունքին սրբատաշ քա
րս •Լ մ1՚ աղբիւր կառուցեցին եւ Լո ւսնթագի անունով կոչեցին Լու
սաղբիւր ՝. Եսկ *Լր կան իշխանի ան իծեալ բերդ—ամրոցն էլ այդ օր
ուանից անուանեց ին Օձա բերդ ՝.
Ասում են՝ որ օձ իշխանը մշտապէս կրծում է Օձաբերդի լու
սամուտի ձողերը այնտեղից դուրս սողալու համար՝ բա յ ց դար
բիններն ամէն շաբաթ երեկոյ մուրճը խփելով սալին՝ ամրացնում
են ախ՝ որ օձը մնայ կաշկանդուած եւ շինական մարդիկ միշտ տէր
լինեն իրենց արդար վաստակին :
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ք* ա ր ձր են Աէւնեաց լեոները*. Լ,ր անց կատարները մէյրճւում
են ամ պե բ ի մ էջ : Այղ բարձունքից , սլա ր տուա\ ու աջս ուր ՝ ասես
հառաչելով , անդնդախոր ձորահովիտներէն եւ նորակերտ Աղ ա տա~
լանէն է նայում լքուած ու ամայէ Օձաբերղը ղէւղա ցիներէն միլտ
յէ չերնելով ղաման Վարկան իշխանէ մ ա սէն :
Ասում եհ * որ ուշ ւլէ չեր էն Օձաբերղէց լսւում է օձ էչխանէ
ողբաձայն սուլոցը՝ որ Ապառնո՛ւմ է՝ պահանջո՛ւմ Լուսնթա զին,
պահանջս ւմ է բ հա բկերը : Էսկ Լուսաղբիւր է սառնորակ ջոլ[' ը , ո ր-~
պէս ս է ր ու ազատութիւն ՝ ուրախ կլկլոց ո վ լցւում է ջահել ազջէկ~
ներէ կմերի մէջ* . .
Ամէն տարէ՝
վարդավառէն ՝ ղէլղէ
հաւաքւում
են Լուսաղբիւրէ մօտ ՝ վարղեւոր անում եւ ղէմքերը ղէպէ 0 ձա բե ր ղ
դարձած՝ երեք անդամ բաց աղանչում ♦ ^Անէ՛ծք՝ անէ՛ծք՝ անէ՛ծք»։
ՍՏԵՓԱՆ ԿՈԻՐՏԻԿԵԱՆ

ՍՐՏԻՍ

2.ԵՏ
Գրեց ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

Սիրտ իմ, արի էլ չկռուենք,
էլ չլինենք մանր ու թեթ-եւ ,
Մի անգամ լաւ թացատրուենք
Ու հաշտ լինենք այնուհետեւ:

Յուշերի հետ, քեզ իբրեւ գանձ,
Երազի հետ ու կարօտի,
Բաժանել եմ բոլոր մարդկանց,
Սիրտ իմ , առանց մնացորդի :

Արի փռեմ գորգն այս իյաւոտ ,
փունն իմ աչքից հեռու վանեմ,
Նստեմ քեց հետ մինչ առաւօտ ,
Յանցանքներս խոստովանեմ • • •

Վառել եւն քեզ հազար անգամ,
Այրել ելք քեզ մանկուց ի վեր,
Բայց դու էլի քո սեւիական
Մոխիրներից ելել ես վեր:

՜ճիշդ որ քէֆիդ շատ եմ դիպել,
Շատ եմ յանձնել հոգսի ամպին ,
Հողմ է յաճախ քեզ հանդիպել,
Երբ դու հով ես փնտռել համրին :

Ելել ես վեր • • • Եւ վերստին
Բաբախում ես իմ կրծքի տակ
Ել առաջուայ նման անքէն ,
Ել առաջուայ նման շիտակ :

Երբեմն ինձնից վարդ ես խնդրել ,
Շանթ եմ դրել ափերիդ լքէջ ,
էայց դու էլի վիշտդ ցըրել
Ու կանչել ես քո ձայնով մէկ:

Սիրտ իմ, չէ՞ որ այս աշխարհին
Խօսքեր ունենք դեռ ասելու,
Ծովեր ունենք ճանապարհին ,
Սէրեր ունենք երազելու • • .

Իմ երգերում վատնել եմ քեզ,
Մ տանել եմ քեզ սիրոյ բոցին ,
Ժամապահ եւ£ դարձրել ես
փեզ իմ մանկան օլւօրոցին :

Ուրեմն , արի', էլ չկռուենք,
էլ չլինենք մանր ու րեթեւ,
Մի անգամ լալ թացատրուենք
Եւ հաշտ լինենք այնուհետեւ:
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ՄԱՅՐԱՄՈՒՏ
Սաթն աո 1ւ լ վրան ծիրանի լքի քող,
Ննջում է կարծես ծաււկէ անկողնում,
Անտառն արեւի րեկրեկուն մի շող
Ծոցի մէջ պահել ու րաց չի թ՜ողնում:
ժայռի ստուերը գետափին չոքել,
Վիգը երկարել ու ջուր է իմում,
Հովն ամպի թեւից մի փետուր պոկել ,
Ինքն էլ չգիտէ , թէ ուր է տանում :
■Էարափի վրայ շողում է անվերջ
ք)սկէ րոցի պէս թեւը ծիծաոի • ■ •
Կանգ առ, եողագո'ւնդ , քո պտոյտի մէջ,
Թող մայրամուտը մի քիչ երկարի:

ՁԱՅՆԵՐԸ
Ժայռերի թաւշեայ մամուռն իմ ոտքին,
Ջեոքիս՝ ժայռերի ծաղկունքը շաղոտ,
Նստել եմ ծանօթ- լերան բարձունքին,
Ներքեւում թ-ողած ձորերը ծանօթ-:
Եղանակն այնպէ՜ս պարզ է վերելում,
Այնպէս զուլալ է օդն այգաբացի,
Իսկ ձորերի մէջ թան չի երեւում
Անձայն արտասուող ամպերից թացի :
Անձայն արտասուող ամպերի ւքիջից,
Որոնց արցունքով հողն է լողանում,
Ինչ-որ ձայներ են հասնում ականջիս,
Ու ես տարթերե] չեմ կարողանում, —
Գետակի կա՞նչն է արձագանգ տալիս ,
Թէ՜ մանկութիւնս է ձորերում լալիս :
ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

ԺՊԻՏ
Ի՞նչ ես յիշել , որ այգպէս
Ժպտում ես դու երագումԽաղո՞ւլք ես դու քնի մէջ ,
Խաղալիքնե՞րդ ես ուզում:

Գուցէ գիրկ է թըւուլք քեզ
Անկողինդ ձիւնեղէն ,
Գոլ ցնծաղիկ նրա մէջ ,
Գոլ ճառագայթ հրեղէն:

Թէ՞ չես ուզում թաժանուել
Անո՜ւշ, անո՜ւշ մայրիկից
Ել ժպտում ես նրան դեռ ,
Որ կաթիկ տայ քեզ նորից :

Գոլ ժպտում ես եւ դարձեալ
Մեծի նման լրջանում,
Թողած ժպիտդ պայծառ
Մօրդ յոգնած աչքերում:
Մեք- ՑԱՐՈՒԹԻԻՆԵԱՆ
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ԵԿ, ՇՐՋԵՆՔ, ԱՆԳհՆ
Դրեց ԴԷՈՐԴ ԷՄԻՆ
Աղջիկն ու տղան թեւանցուկ արել,
Համթոյրից այրուել, զրոյցով տարուել
Ու հեոացե՜լ են վաղուց քաղաքից.
Եւ շշնջում է աղջիկը արրած ■
— Ես վախենում եմ կորցնենք ճամբան ,
Ե'տ դաոնանք , անգի՜ն ■ • •
Եսկ տղան քնքուշ ասում է նրան •
— Աէկ չէ՞ , թէ որտեղ ճամբան կը գնայ ,
Երբ իրար այսքան ջերմ սիրո՜ւմ ենք մենք ■
Դու վախեցիր լոկ նրանի՜ց, անգի՜ն,
Որ չկորցնենք մե՜նք իրար ճալքբին,
Որ չկորցնե՜նք■•■
Այն ժամանակ ի՜նչ ճամթով էլ շրջենք,
Ինչքա՜ն էլ լինի այս գիշերը ջերմ,
ճամբան կը թըլայ փուշ ու տատասկի՜ց ;
Սիրո՜վ է ճամբան գեղեցիկ դաոնում,
Զո՜ւր ես, կանգնում ու վախով ետ նայում,
Եկ , շրջե՜նք , անգի՜ն • • •

ՕՐՕՐՈՑԸ
Մենք կարող ենք իրար չզիջել,
Եւ իրար լքե՜լ , հեոանա՜լ , գնա՜լ ,
Բայց օրօրո՜ց է դրուած մեր միջել,
Ուր ժպտում է մեր մանուկը քնած :
Օրօրոցն երեր ու թո՜յլ է այնպէս,
Նա մենակ կանգնել չի՜ կարողանում,
Աէկ դէպի ինձ է թեքւում, ու մէկ՝ քե՜զ,
Եւ վա՜յր կ՛ընկնի, թէ չբսնենք ամուր:
Այնպէ՜ս է կերտուած նա հնուց անտի,
Որ երկու կողմից միշտ բսնեն նրան,
Թէ չէ՝ թեքւում է ամէն աոիթից,
Եւ արթնանուլք է մանուկը քնած :
Արթնանում, վախով ձեոքերը պարզում,
ճչո՜ւմ է, կանչո՜ւմ, չի՜ հանգստանում •
• ••Մենք չենք հասկանում դեո մանկան լեզուն,
Բայց մանուկը մեզ լա՜ւ է հասկանում:
ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐԸ

ԱՐԱՑ

Վա՜խ, արծ՜աթն, արա-հաւոր
հանեց կախաղան* • •
Ռ- ՍԵԻԱԿ

Գթեց ՎԱՀՐԱՄ ԱԼԱԶԱՆ

Մի աչքին' ծիծաղ,
Միւս աչքին' արցունք ,
Մի շուրթին' կապանք,
Միւս շուրթին' հարցում,
Սարերի միջով,
Դարերի միջով,
Չարերի միջով,
Կ՚երթայ Արաղը,
Չստած մուրազը • • •
Մի ափին' ցերեկ,
Միւս ափին' գիշեր ,
Մի ափին' վարդեր,
Միւս ափին' փշեր,
Սարերի միջով,
Դարերի միջով,
Քարերի միջով,
Կ՚երթայ Արաղը,
Սրտում մուրազը • • •
Նայում է տխուր
Նա Մասիււ սարին ,
Ու սիրտն է մխում,
Խվււում է քարին ,
էն Մասիս սարին,
էն զարիր եարին,
Ձիւնը կատարին ,
Հողում իր գերի —
Օտարի ձեսին • • •

Նա երգեր էր վաճառում
Իր ջութակի լարերով,
Յոյսի շողեր վառելով'
Փողոցներում այս եււուն:
Վշտի լարը ոնց աոու
Սաոոյցի տակ տնքացող,
Հառաչանքով ու լացով
Մորմոքում էր ու լսում:
Ապա ձեռքն էր կարկառում,
Թափուր' ինչպէս իր հոգին,
Վաճառիկ իր շնորհքի
Վարձատրութիւնն էր մուրում:
Յետոյ թախծում էր, լռում,
Թափուր ձեռքը իր ծոցին,
Ուր մորմոքող խօլ րոցից
Սիփտն էր իրեն սպառում:
Ու դեռ երգ էր վանառում
Իր ջութակի լարերով
Ու քանքարն իր վառելով
Յոյսի թութ սուրն էր կռում:
Ու մահուան դէմ մաքառում • • •

ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ
Զարդ ես' շողա',
Վարդ ես' վառուիկւ,
Սէր ես' դոզա',
Մի' սպառուիր :

Մի աչքին' յոյսը,
Միւս աչքին' լոյսը,
Սրտում' խոր վէրքը յ
Շուրթերին' երգը ,
Սարերի միջով,
Դարերի միջով,
Չարերի միջով,
Կ՚երթայ Արաղը,
Առնի մուրազը • • •

Սիրտ ես' րոցիփ ,
Մնա յաւէհո,
Նետ ես' խոցիկւ
Ու տուր ցաւեկւ:
ՎԱՀՐԱՄ ԱԼԱԶԱՆ
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I

ԱՐՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԳՐՈԴ.ՆԵՐ
ՍՐՏԱՋՈՐհՆ ԿԱՄՈՒՐՋԸ
(ՀԷՔԵԱԹ)

1

Գրեց ՇԱԻԱՐՇ ՆԱՐԴՈՒՆԻ
ծք/ւ դեռ
երիտասարդ էր Աստուած ՝
կր նետուէր հրեղէն
ձիուն լԼրայ եւ՝ սաստիկ դոփիւն մը տա լուէ ա մ սլեր ո ւն մետաղին՝
կոլ դար կը հանգստանար Տաճկէ/ Ակռային վրայ՝ մօտէն հետեւեէոլ համար իր արարածներ ո ւն աշէսատանքինէ

Տաճկէ/ Ակռայ որ 1լըսենՀ լերան անուն է՝ աչէսարհիս մեծա դոյն լեռը՝, կաղաթը բարձրացողը կը հասն է/ երկնքին դուռները՝
— սարէն աջ նայիս' կը տեսնես Հ. ին դուս տան ՝ ասդին նայիս' Եր ուսաղէմը՝ վտր նայիս' Օմարի մզկիթին փորը՝ ձա էս նայիս' Պապին
ո ւլի ա—էսո ւլի ա տաճարը :
Աչէսարհահանդէս լեռ մըն է Տաճկի Ակռան ։ Էրբեք եւ երբեք
չի նմանիր ակռայի՝ բայց դի ւղա ց ին երը այգ ան ո ւնր տուած են
դղեակին համար միայն , որ կառոլցուած է լերան գագաթը ու գըղրեակին տէրը՝ անսիրտ մարդ՝ կը կեղեքէր՝ կը չար Լր կէ ր ՝ րեՒԼատեէ
թռչո ւն էւ նմ ան •11՚լ ղա ցիներուն դլէսուն վերել թառած կը կտցա
հարէ ր 5 կը յօչէ ր կը յօշոտէ ր ով որ կ'ապրէ ր իր լերան շուքին տակ ՝
եւ դեռ՝ դի լղ—դի ւղաց ի կը վկայէին թէ) շուներն իսկ կ^աշէսատԸԸ՚՚Կ՛ ■ Մ[՛՛ ղարմանաք ՝ հողն անդամ կը ս ո ս կա ր ու կը վաէսնար
այս մարդէն ։
Էեռր ջուր մ ր ունէր , առատ եւ յ ո ր դա հ ո ս : ^7 անդը դղեակեն կռնակը՝ ապառաժներով պա շարուած՝ այս ԼոլԸԸ մեծաշառաչ
կը նետուէր հեղեղատին մէջ՝ ղո ր կա րծես բնութիւնն էր փորած՝
պաշտպանէլու համար դղեակը որու
կը դաոնար սլա հ Հը,
յետս յ կը սողար կը հ ա սն էր լերան արտեւանունքին եւ յան կա րծ
վար կը ն ետ ո ւ կը աղւսւնիներու երամի մը նման ՝ դա շտ եր ո ւն վրայ՝
գիւղին ստորոտը*. Այս ջուրն էր որ կ' ապրեցնէր գիւղացիները՝ սլ
նա ս ո ւնները եւ Հռղը ;

0 աճաէս դղեա կին տէրը կը սպառնար թէ պիտ ե ւերլկ $.Ո/ ըեն
Ընթացքը՝ թէ փոէսանակ վար թափելու լերան արեւմտեան արտե
ւանունքէն՝ որու գէմ կը փռուէին դի ւղա ց ին եր ո ւն արտերը մեղմ
զառիվարի մը ւէրայ՝ վտակին ջուրը օդտադործելու նպաստաւոր
ձեւուէ մը՝ պիտի թափէր արեւելեան արտեւանունքէն ՝ որու տակ
քարաշէն զարհուրելէ/ դահաւէէմ՜ մը կը չէ՛ն է ր երկիրը՝ ուր մողէզն
անդամ դժ՜ուար կանդ 1լաոնէր։ Եթէ գործադրուէր ռւյս սպառնա69 —
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐ ԵԳԻ Րք՝Ը»
լիքը՝ փռան մը պուտերուն պէս պիտի չորնար գիւղացիներուն հո
ղը , պիտի ցամքէր , գօսանար՝ երիթանար կենդանութեան ամէն
նշան լեր ան արեւմտեան հովանիին տակ ՝ գոմէշի կառքո վ մէ1ւ °րուտն ճամբայ տարածութիւն ։
Ու գիւղացին , որ Հուր փ նտռեր էր ու չէր գտեր այդքան տա
րածութեան վրայ' ոչ հիւսիս՝ ոչ ալ հարաւ՝
համակերպեր էր
դղեակին տիրոջ քմահաճոյքին ՝ դրեթէ ճորտ դառնալով ու տուրք
վճարելով իր արտերուն հունձքէն եւ այգիներուն բերքէն՝ ծառա
ներու յատուկ կատարեալ հնա դանդո ւթեամբ ։ վհսՀյ թէ չվճարեց
տուրքը գիւղին ամէնէն աղքատը՝ Տաճկի Ակռային դղեակին տէրը
կը յայտարարէր թէ պա րտախոյսը պիտի նետէր վտակին մէ£ հոն
ուր ջուրը կը վաղէ կատաղօրէն ու կը ցատկէ երկնքին մէջ՝ նախ
կամար մը կը շինէ , յետոյ կը ճղճղկի , ողկոյզի պէս կը կախոլի ,
տեղատա րափ կը թափի ՝ աւաղան կը դա ոն այ փրփուրով լեց ուն ՝
ի ‘Լևրջոյ կը մտնէ առուին մէջ եւ խաղաղօրէն ՝ հարսի' պէս՝ կը
յառաջանա յ գիւղացիներուն արտերուն եւ այգիներուն մ էջէն է
Շն որհիւ այս ջոլրին' հացի պէս կ'ա ր մ՜ ե ւոր էր ^ողը՝ ծծուոր
հարս կը դառնային որթատունկերը՝ հալած ոսկիի աւաղանի կը
նմանէին ցորենի արտերը՝ իսկ ղէ,լղ[,^յ ա ղֆի ե^ րը ՝
տեսնէիր'
երդելդ կու դար •

Հո՜յ Նազան, իմ , Նազան իմ,
Ջան Նազան իմ , Նազան իմ ,
Գարնան սիրուն ծաղիկ էս ՝
Ինձ համար աղաւնիի ես,
Գլխիս կրով պտոյտ տուր,
Նախշուն թեւ թ-իթ-եււնիկ ես:
Հարս որ 'պիտի առնես ՝ ասանկ դիւղէ պիտի առնես՝. Սատա
նաներն անդամ խենթ կ'ըլլային ՝ գիւղին շուրջը կը թափաԿւէին ՝
կու դային աղջիկ կ'ոլղէին ՝ ոս^[՛ կը խոստանային եւ հրաշալիք
ներ՝ բայց գիւղացիները կը հասկնային ու կը մերմ՜էին՝--- աղքատ
էին՝ այլ խելացի՝, էք լ ա ղջիկի պէս կը հադուեցնէին շուները՝ կը
ներկայացնէին սատանաներուն :
Աստուած կը խնդար վերէն :
աղջիկներուն մէջ դեղեց ի էլն եր ո ւն դեղեց ի կն էր Ու
լիկը ՝ բուն ան ուն ութ 3 ուլի ան է ՝ որ ուլ կ՚արածէր լեր ան շուքին
տակ*. Էք ր բեմն ուլերը կը բարձրանային սարն ի վեր՝ կանանչին հետ
ու կանանչին մէջ՝ մինչեւ դղեակին ահարկու պարիսպները։ Նման
թափառումի մը մամանակ՝ դղեակին երիտասարդ տղան՝ իշխան
Ասպուզան ՝ տեսաւ Ուլիկը եւ սիր ա հ ա ր ո ւեց ա լ յ
Այնուհետեւ՝ սարին ճամբուն վրայ'
^րր
^լւՒև1Լ
Ղ՜Ւ՚՜ԼՒև
դարձաւ ՝ եւ խիճ ու քար' ոսկի յիշատակ ՝ լորիկը բարձրացաւ եր
կինք եւ Աստուծո յ սլա ամ եց թէ երիտասարդ իշխանը ՝ առաջին ան-
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ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
դամ

երբ համբոյր քաղեց դիւլիկէն , երդում ըրաւ թէ կու տայ

Հ°րը Ղ րԼ^ևւ1 > կոլ տայ հօրենական լերւը ՝ ի հա ր կին' ամբօղ^ աչիսարհր՝ բայց ոչ ոքի կու տայ իր ՈլԱ1կը^ ի[' Հտն դիւլումը*.
ԿատղեցսՀլ սակայն դղեակին տէրը՝
իր անսիրտ
հայրը*
(^[1,-ՂաՅե
յսյ^յՂ՜ւէ111,Հ րտրձրանալ մինչեւ սար՝ մինչեւ դղեակ
ել գրաւէ՜ իր աղուն սիրտը : Պէտք է րամնե՜/ երկու սիրահարները՝
պա տդաձ եր , սլէտք է պատմել բո լո ր դիլղար իները :
//< չեղեր կուրին ընթացքը՝.
Ջուրը՝ այնուհետեւ՝ հոսերալ արեւելք՝. փիւղացին զրկուե
ցաւ ջուըէ ■՝
(յետոյ քանդեր կամուրջը ՝ որ նետուած էր հեղեղատին վըրսւյ ՝ եւ դղեակը եւս անջատեր աչխարհէն՝.
Սյն ատեն էր՝ որ լսուեցալ երդ մը՝ ըմբոստ՝ սպաոնացայտ
եւ ոա ղմ ո ւն ա կ ՝

Օ՜ն, արիք ի ւ|եր անդր,
Երթիցուք սրտեռանդ
Ե հիմանց սււերել
Զմորիս բորենւոյն • • •
գիւղացիները՝ զինուած իրենց բահերով՝ խոփերով ու կա
ցիններով՝ երգը չրթներոլն՝ առաւօտ մը բարձրացան սարն ի վեր՝
ուր դղեակին աէրը ինքղինք ապահով կը զղար' իսորհելով թէ քան
դած է կամուրջը եւ ոչ ոք կրնայ ցատկել հեղեղատին վրայէն՝ որ
կը բամնէ դղեակին հողամասը ա ր տաքին ա շխա ր հ էն '.
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«ԱՄԷՆՈՒ՜Ն տար եգւրւը»
^]սւմուր^ մր որ աւելի ամուր է էրւււն ո րեւէ ուր ի շ կամուր^
որովհետեւ սիրող սիրտերով կաղմուած էր*
1Դչ ետք ՝ ելւ չ* հ ա ս ան գիւղացիները ղին ո ւած իրենց բահե-

փոյւծ' նկարիչ Ասւհնազարի (Փարիզ)

րով, խոփերով ու կացիններով, տեսան կամուրջ ւէ ը նորակերտ :
Անցան Արտաձորին կամու^էն երգելով ու գացին պատմել
մարգը, որ սիրտ չունէր՝ որպէսղի կամուրջ շինէր սիրող սիրտերու
եւ աշխատող մարդոց միջել՝.
/

Փարիզ, 1956
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ԳՐԱԿԱՆ ԱօԽԱՐ Հ

ԼԱՑՈՒԱԾՆԵՐ
(ԹՈՌՆԻԿՆԵՐԷՍ ՄԷԿԸ ԿԸ ԳՐԷ ԻՆԾՆ---)
Դրեց ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՈԻՐԵԱՆ
.•••Ո՜հ, հայերէնն, ո՜վ քոյր եւ ո՜վ հայ եղբայր,
Ոսկեբարբառ լեզու է թի՜ւր ակերով •
Կ՚իջնէ Մասիս լեոնէն, կ՚երթայ ծովն անծայթ,
է՚երգէ, կու լայ եւ կ՚որոտայ շանթերով:
Ո՜հ, հայերէնն Աստուած, նախ, ինք խօսեցաւ,
Ասլա, տըւաւ , ազնըւազարմ մեր ազգին •
Արդ, սւե'ս, ի՜նչսլէս , իր վանկերով մեղմ ու թաւ,
Երգ եւ աղօթք կ՚ընէ մեր սիրտն ու հոգին :

Ո՜հ, արցունքո՜վ թող համբուրեմ ու պաշտեմ
Զեււքը Սուրբին, որ զտաւ այս սո՜ւրբ տասերԿարծես, Այբին հետ կը բտցուի լոյս եդեմ,
Կարծես, Բենին վրայ թուխ արծիւ մ՜է թասեր:
Պիտի սիրեմ հայ ազգն ու իր վեհ լեզուն,
Որ փայլեցաւ իբրեւ գօտի ծիրանիԵւ գիրկս ասած Գըրքիս երկինքն ասմազուն,
Պիտի վազեմ կըոուի բազկով հոլանի:
«»»
— «Երթաս բարեա՜ւ, ըսաւ հայ մայրն իր զալկին,
Երթաս բարեա՜ւ, դուն իւք որդիս կաթոգին •
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Գաղափարի զինուոր, զինուո՜ր Հայրենեաց,
Գուն սարսա՜փ տար, բայց սօսա՜փն աո. մեր սօսեաց:
«Երթաս բարեա՜ւ, գնա' դուն երկիրն Հայաստան,
Ազատութեան երգերն , ահա', կ՛որոտան •
Գաղափարի զինուոր, զինուո՜ր Հայրենեաց,
Գուն կայծա՜կ տար, բայց պըսա՜կն աո մեր Մասեաց :»
*»
Ապըստամբ մարզն ա՜յսպէս ըսաւ մեր աշխարհին •
— «Կաս ու չըկաս, ցնորք ես, երա՜զ կամ զառանցանք ,
Հետեւէ' շուտ խաղաղութեան փընիտ ծիրին,
Կամ մոխրացի՜ր, եղեռնական իբրեւ յանցանք :»
Աշխարհն այսպէս պատասխանեց ըմբոստ մարդուն •
— «Որպէսզի ես միշտ թաւալիմ խաղաղօրէն,
Որպէսզի կեանքն ըլլայ գարնան նըման փըթթուն,
Ո՜ճ, փըրկեցէ՜ք, փըրկեցէ՜ք զիս ձեր Պետերէն:»

(ԳԵՀԵՆԱՊԱՐՏՆԵՐԸ ԿԸ ՄԵՆԱԽՕՍԵՆ-•՝)
ԱԼԵՒՈՐ ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՄԸ ԿԸ ԶԱՌԱՆՑԷ

• • • Կը հարցընես թէ արմատնե՞րն են ասոնք
Ահեղ ծառին , պըտուզներով կըրակէ.
Թէ կը պահե՞մ կորիզն, իբրեւ սուրբ մասունք :
— Այո', անշուշտ, անտարակոյս, ի հարկէ:
Կը հարցընես, թէ նախ օձի՞ն զուգուեցաւ,
Ապա մարդուն, զոր Կորկոնան կը թակէ •
Կի՞ն կը կոչուի ճիւաղն, ահա', որ անցաւ:
— Այո՜, անշուշտ, անտարակոյս, ի հարկէ:
Կը հարցնես թէ անձնասպան Գիտութեան
Արի՞ւնն է սա, զոր շուն մ՚անդուլ կը լակէ •
Թէ կինն օձի՞ն պիտի վւարի յաւիտեան:
— Այո՜, անշուշտ, անտարակոյս, ի հարկէ:
*«»

(ՄԻՇՏ ԳԺ-ՈԽՔԻՆ ՄԷՋ---)
ԳԻՆՈՎ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ ՄԸ ԿԸ ՊԱՏԳԱՄԷ ԵԻ ԿԸ ԾԻԾԱՂԻ-••

• • • Իմ երգս աւելի խոր է անդունդէն,
Պեդեցի երկար, ու դեռ կը պեդեմ,
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Չեմ կըրնար գանել յատակը դժխեմ,
Իմ երգս աւելի խոր է անդունդէն:
Իմ երգս աւելի տաք է կըրակէն ,
Անվերջ գիշերներ զայն չեն մթագներ,
Անով ես կըրնամ վաււել դըժոխքներ,
Իմ երգս աւելի տաք է կըրակէն :
Իմ երգս աւելի լայն է Անհունէն,
Անով աշխարհներ կրնամ ես ծածկել,
Անով ծովէ ծով կ'անցնիմ անւսրգել,
Իմ երգս աւելի լայն է Անհունէն:

ԻՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՈԻՐԵԱԳ

և^թթ^,
°փր
7ԱՀքԳէ'-’ քՒ^

ՒրՒ^;

ՄԵՐ ԿՈՂ.ՄԷ___'Լարումանի, Աիամանթոյի ել Աելակի սերունդէն կու գայ
Ահարոնը,

որ անցեալ Աեպաեմրեր 19/?, բոլորեց արդէն իր ծննդեան ^ամեակը։

Իբրեւ բանաստեղծ իր սկզբնական յայտնութիւնը կը տանի մեղ կիսադար մը ետ։
Արդարեւ

երեւան

եկաւ

ան

օսմանեան

«Հիւրրիէթ»ի վաղորդայնին

ստեղծագոր

ծութեանց շարքով մը, որոնք հետզհետէ լոյս տեսան «Ազատամարտ» ել «Ազդակ»
գրական պարբերաթերթերուն
անուն մը հայ

մէվ : Այղ. օրերուն արդէն դարձաւ ան

դրական անդաստանին մէջ,

որ

համակրելի

այնպէ՛՛ս գեղեցկօրէն կը յորդէր

հունձքով ու բերքով։ Առաջին աշխարհամարտէն ետք վերայա յան ո լեց ա լ ան «ճակատամարտ»ի էջերէն, իր տաղաչտփետլ ել արձակ նոր բանաստեղծո լթիւններ ով։
•քաղաքական անցքերը, 1922/?, ետք նետեցին զայն Աւր ոպա, նախ Ջ եխոս լովաքիա
ել ապա էհրտնսա,

ուր կր մնայ մինչեւ այսօր։ էիբանսայի մէջ լոյս տեսան յա-

ջորդաբար

իր քերթուածներու

ղաթներ»ր

(1938/?,),

հ ա լաքած ոները,

«Պ ոհ եմ ա կանք»ը (1939/?,)

երեք
ել

հատորներով, ---

«Աօսեաց Անտառ»ը

«Մտղա(1949/?,)։

Այ- վերջին հրատարակութեամր ալ կարծէք կասեցաւ Ահարոնի բանաստեղծական
մայթքըՀ

Արդարեւ՝

տարիներէ

տակ։ (իամանակ ունի՝

ի

՛Լեր չէ ստորադրած

ան նոր

քերթուածներու

տաղանդն ալ կը գտնուի իր լիութեան մէջ՝ բայդ յայա

նօրէն կը սլակսի տրամադրութիւնը։ Հյուղեր դրել։ Ու֊ թուզեր''

որովհետեւ դառ

նացած է մարդոց վերաբերումէն հայ դրին ու գրողին հանդէպ։ Ո*- այդ֊ դառնու-
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մենակեաց

առանձնութեան

մ արդու մը կեանքը կ՚ապրի

Երր երկու. տարի առաջ
դրանքով՝
մը :

փարիղեան արուարձանի իր

մէջ՝.
դիմեցինք իրեն Տարեդրքիս

պատասխանը եղաւ պատկերաւոր

աշխատակցելու խըն-

բա ց ա տ ր ո ւթի ւնն եր ո վ երկար

նամակ

— «Էրնսւս, կը դրէր ի՛միջի ս՚յլ"!11 «Պոհեմականք» գիրքս թանալ, կրնաս
«Մագաղաթ-նէր»ը թանալ, կրնաս «Սօսեաց Անտաււ»ը թանալ: Ա7ււ ուզածդ, քաղէ7,
յափշտակէ7, մի7 վախնար: Ի՞նչ կ'ուզես, ա7յ աղայ, որո՞ւն դուոը կը զարնես:
Այլեւս թան չեմ գրեր: Աի ըսեր տեղը: {քարդ չի գիտեր արդէն: Անտիպներ են
ըսէ, որովհետեւ երթեք մարդ չէ կարդացած:
դրութիւններ են ըսէ, ամէնքը
կը հաւատան: Ո՜հ, մեր Հայերը: Սակայն, հոգեպէս այդպէս չէին մեր Հայրերը:
Էլ մեր սերունդի աղաքը: Անոնք սուրը Սեղանի մարմար քար էին:»
/?/֊ այրե նամակին

մէջ

կ^աւելցնէր^

թէ ունի ՀՀքսւնի

մը պզտիկ

ներ-^է — «է’ուզէի մէկը հրատարակել, տպագրական 85 էջ էՀԸ11այ»

ձեռացի ր-

թայ ց ծախքը

սարսափելի է- ոչ ոք կը գնէ»«-«

Ի

վե^ոյ,

մեր կրկնակի դիմումին վրայ ,

ղրկեց այս չորս քերթուածները

իր այդ անտիպ դո րծէն, տ ե դե կա ցն ելո վ որ «այդ հատորիկը գրուած է ի Աարսի-

լիա, 1943ի ամաոը, կենդանաթանական գեղեցիկ պարտէզին մէջ, թարի կենդանի
ներու դրտցնութեան մէջ» :
Աօտէն իրազեկ մենակեաց ի իր դառն ո ւթի ւնն եր ո ւն ՝
պանքին ել իրերու սլա րտադրած յոռետես ու թեռն,

իր

հոդեկան տառա

պիտի ոլզէկնը ա յ ս ո ւհ ան դեր ձ

ակնկալել՝ որ Ահ ար ոն, յանուն թանին ու գեղեցիկ Դպրութեան պիտի բռնադատէ
բեղմն ա ւո ր ե լո ւ

իր

լիարմէք տաղանդը նոր

ս տ եղծ ադործ ո ւթի ւնն ե ր ո վ՝

որոնց սաղմերով լեցուն է տակաւին բանաստեղծի իր հոդին ան եր կբայօր էն է

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾԱՆԻ
= 1Լաի['ի[1 տ^րԼ[Լ կալ? խսմևն կ , կամ կիւլխտնը (մո[սրանոց} յ
“ ^ոան ^ԼոլԼթ նախրի անուն կ՝ ա լի ր կ : = Ըն կեր ի դ խօսքին հաւա
տա , կլի սլինդ կաց քո բանին : = Դկչ ԳԱ^-ե^Ը. մարդու մ ալի տ էր
կենկ :
Հա րեւանդ դուռդ եկալ^ եա աղն ա պակաս ՝ եա մաղը :
•— ՝Օ՝տոը դանդատ դնաց Աստծու մ օտ կացնիցը՝ որ իրան կտրում
ա ♦ ասեւյ' կո թը
ա ’ ~~ ԴոււԼկն նալրանա ին թարս կաչա
(ուղտը պայտադործին ծուռ կը նայի} յ ^.^ռիւն էլ կռիւ կ ՝ կէս
կռիւն էլ կռիւ էէ = Ար^ը մենք խաղաց րինք՝ չա բա շը դուք առաքէ
= Դուք կերաք՝ դուք խմեցիք՝ խալխան իմ դլուխս անցոլցիքէ
ր= Ջին ու ջորին երբ կռուին՝ վա'յ կու դ՛ոյ իշոլ գլխինէ = Ո ւր իչ[,ն հ ամար լացողին ա իքը ա ր ց ո ւնք չի դար յ ----- Գելը ս ո վածո ւթի լ—
^/'.7 ւՒ կ"'ր"լմ էարը ելնել , ասում են չատ ոլտելոլղն ա : --- ^աւ-Հ?/
ի՛նչ կ՝իմանայ կաղե ի՛նչ ա ■. — Հաղար կնիկ հալաըուևն , ցաւը
ծննգկանին ա ֊ Ո֊Էսի վրայ լուս Է ի՚^լ՚է տեսնողը դղիրն ա :
= Ուրագը իրա կոթը չի ւոաշի — իԼոլռնան Էնտեղ լի չէ , որ պար
խաղղող լին ի : — '(? տնր ըարը իր տեղըմը կը մնայ- — կն զեղում
որ սաղ ըոռ են , գոլ Էլ ա չըեր գ կապի-, — Էկար մեր մ Է շէն (ան
տառ) , սարվի (սորվէ) մեր փ է շէն (մասնագիտութիւն) ■ --- էիրոտ
պտուկին ըսուողը կը մրուոի-, — կծու-կծոլ , փառը Աստծոլ-
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Գրական

աշխարհ

ՕՄԱՐ ԻԱՅԵԱՄհ ՍՏՈՒԵՐԸ
(ՊԱՏՄՈՒԱԾԴ)
Գրեց 3- ԿԱՐԱՊԵՆՑ

11նձ թւում Լ ՝ որ այս պատմուածքը դրուել է սրանից դարեր
առսվ՝ անյիշելի մամանա կն եր ո ւմ ։
ւմ կողմից։ Ջգի տ եմ : Այսվշանը դիտեմ , որ վերքին հինդ տարիների ընթացքում , 1ցւբ աբ~
տտքնտպէո շատ բան ւի ոի։ ո լ ե9 աշխարհում եւ սակայն հ ի մնա կա՛
նո ւմ ոչինչ՝ ես միակ մարդն էի՝ որ դրեցի այս տողերը։
Այս°ր նորից ^մ դրում այս նոյն պատմուածքը՝ որովհետեւ
առածին անդամ կի ս ա լա ր տ մնաց յ /> րականում ՝ առածին անդամ
կիսաւարա չմնաց :

Աւարտուեց

որպէս ամբո ղ^ո ւթի ւն

ք'այց այս

յ

օր դանում եմ ՝ որ պատմուածքը շարսւնա կլում է ին չպէ ս լեռ
նային սառցապատ
որը դարնան

առուակը՝

առածին

թարմա

շունչ հեւքի հետ սկսում է նորից
շարմուել ՝
ֆրերի

հոսել ու կա ր կա չել :
էութիւնը,

ասենք

թորըը , ն կա տի ա ռն ելո
վը ստահ կար ող եմ ասել ՝ որ ա յս
պատմուածքը

եւս

պիտի շարունակուի

իր
յ

հերթին

Այ^պէ" որ

եթէ մամ անա կ չունէք՝

խոր

հուրդ կը տայի

առայ մմ չ/լ ար-

դալ ։Ա'իեւնո յնն

է ՝մի այլ դար

նան նորից պիտի դրեմ մի այլ
տ արբեր ա կը

ա ւելի ամբո զ$ա ց-

ուած։ Ղ*ուցէ եւ ամէն դարնան
3- ԿԱՐԱՊԵՆՑ
(Եր նորագոյն լուսանկարը)

նստեմ ու դրեմ մի նոր տա ր բերակ եւ այսպէս շա ր ո ւն ա կա բա ր ՝

մինչեւ որ դտնեմ սկիզբն ու վեր^ը : /' Հարկէ ՝ ^թէ կարողանամ
դան ել սկիզբն ու վեր
։
Հիմա ոմանք պիտի կանդնեն ու ասեն՝ թէ ա յ ս մարդը կամ
մամանա կ է վատնում եւ կամ փորձում է արուեստի տիտաններին
յատուկ արտառոց մտքեր յայտնել։ *Լյրանք կարող են ճիշդ էինել եւ
կարող են նաեւ ճի շդ էէինել։
դրանումը չէ ՝ այէ նրանում ՝
որ Օմար իէայեամի ստուերը ինձ հալածում է։
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— Բէսմէլլսւհ րսւհման-օլ-րահիլք • • •
Ի^նչ կապ կարող է լին ել \,իշաբուրցի հռչակաւոր սկեպտիկի
եւ բամպակի առեւտրական Աիմոնենց Ակուիի թոռան միջել՝. Եւ յետոյ տարօրինակ շի թւում միթէ տասներկրորդ, դարում ապրած
մի դինեմոլի ներկայութիւնը մեքենայի այս դարում , այն էլ լու
սաւոր Ամերիկայի ասֆալթապատ փողոցներում ու անվերջ կա
ռուղիներում :
Սակայն աշխարհում բաներ պատահում են՝. Ե1 ս,,!րԼ բաներից
մէկն էլ Օմար իքայեամի ստուերն է։ Ու յ^աոյ նաեւ իմ կեանքի
պատմութիւնը եւ ոկիղբը ,
թա ւր իղն է ՝. ք> հարկէ ՝ որեւէ դէպքում թաւրիզը Հռոմ չէ 5 ոչ էլ Փարիզ կամ *էյի*- Եորք՝. թալրիզը
հող է ու փոշի՝ ծառ ու ծաղիկ ու այղի եւ մանաւանդ քար ու լեռ
եւ կիսաքանդ մզկիթներ՝. Ել հ են ց դրա համար է որ թ'ա լր ի ղը մի
տեղ է ՝.
Տեսնո^ւմ էք , ես աշխատում եմ սկսել այս հոյակապ սլա տմուածքը՝ սակայն ին չպէ&ս եմ մ ոլորուէլ։ ^իտէք՝ շէ ՝ որ սկիղբը
երկունք է եւ մայրը ստեղծադործութեան : *իիտէք՝ չթ որ ոկիզբը
առաջին քարն է տաճարի՝ առաջին ճիչը նորածին մանկան եւ խոր
հուրդը ծնունդի եւ մահուան . ♦ ♦
Ասէ՚ք՝ բարեկամներ , ես ի^ն չպէ ս կերտեմ սկիղբը՝ ծրբ այս
օր մենակ եմ ինչպէս Աստուածն է երկնքում *
ասէ՚ք՝
խնդրեմ ,
ինչսլէ^ս յառաջանամ դէպի զենիթը կեանքի ,
երբ անցած օրերս
մշտավառ ատրուշանների պէս ծխում են յար ՝ ^րբ մանաւանդ ամէն քայլափոխին Օմար իյայեամի ստուերն է հալածում ինձ*»*
--- Ոա ր ե' ւ ՝ թափառական : Յէչո՞ ւմ ես տունդ :
*Լ,ա է՝ նս/ յ Ւ^քբ՝ Օմարը՝ պատուհանիս առջեւ կան դե ած ՝
աջ ձեռքով հինայած մօրուքը շոյելով՝. ՕՓր տեսած պարսկական
մանրանկարների վերացական
ու
անրջային արտայայտութիւնը
չունի դէմքը։ 1] ոմ՜ոռ է՝ հ եդնա կան ՝ ի ս կ ձեռքում փոշոտ գաւազան
ունի :
ինչւմլ անպատճառ ]]]այեամը եւ ոչ թէ ՝ ասենք՝ ^Հյարեկա
ցին Քուչակը կամ Ս ա յ ե աթ—Լ, ո վան ՝. էքս թ*ն չ դո րծ ունեմ Օմարի
հետ * * *
--- Տունդ յիշո&ւմ ես ՝ վաղեմի բարեկամ՝.
Այս անդամ ձայնում արձադանդը կայ մաշուած օրերի՝.
Ո^նչպէս կարող եմ մոռանալ տունս հին' ծեր նշենու շո ւհՒ
տակ՝ որի ամէն մի քարի հետ մանկութիւնս է օրօրուէլ՝, ին չպէ& ս
կարող եմ չյէժւ հ ողէ Լ՚րդիքը իմ սենեակի էլ պատերը դաճա կալած ՝ որոնց ներքոյ աղօթքի պէս ճերմակ ու վառ օրերս են եկել՝
խնկել ու սրբացել՝. Օմարն էլ իրեն մարդ է համարում ՝ բանաս
տեղծ՝ փիլիսոփայ եւ չդիտեմ ինչ։ Մ ի^ թէ շարունակ յիշեցնելու
կարիք կայ ՝ մթ թէ մարդ կարող է մոռանալ իր ոսկեհունչ մանկու
թիւնը եւ տնակը հեզ ու բարի ՝ որի կարին հրեղէն ձիերն ամէն վեր
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ջ^լոյս քէն թափահարում էթ իրենց արծաթագոյն թեւերը լուսէ • * ♦
—— կարօտէլ ես ) հաԲ . . .
Ընդոստ դա ոն ո ւմ եմ դէսչի թնշագը ինձնից բարեան ող լուսամուտը) որ պէսղի մ[, լալ նախատեմ Օմար լ,ն, սսհկայն նա սւր դէն
չքացել է) ձուլուեր ո* վ դիտէ) թերեւս ^'եմաւենդի անդնդախոր
վիհերի խաւարի մէջ*.
Ու նորից մենակ եմ
ւսՀ ղ , դեո չեմ աւարտել :

յ

Ե ս ու պա ամ ո ւածքը , ո ր ի ս կի ղրը ,

ս/—

Օմար իյայԼամը հիմա ամէն տեդ է եւ շարունակ հ եաա պ բն
դում է ինձ : թէ կուղ ուր լինեմ , /ի ո դո ց ո ւմ , հ անր ա կա ռքո ւմ , շա րման կարի սրահում ) եկեղեցում թէ չքևղ մ[, սլարա սրա հու մ, մէկ է,
տեսնում էք ) վարադոյրի ետեւից՝ բազկաթոռի տակից կամ թէ
բաղմ ութեան մ[,չլ,3 ահա եր եւո ւմ է' իր կանաչ դլխա շո ր ը եւ իր
անբա մ ան ելի հ եդնանքը ծուռ բեբանին նստած :
Այս առթիլ՝ մի անդամ ) բաղմատիտղոս մի հոդեբոյրեի ղփ~~
մեցի) մտածելով) որ մտային /լամ հոդեկան
խանգարման փուլի
մէջ եմ դտնւում : Մարդը ) այրէ Հոդեբոյրեը , տասն անդամ ակնոցը
քթից ւՍ*րցրեց քթէն
1 Ո['ՈԼ զանգակների հետ խաղաց $ հաս
տափոր գրքեր թերթեց , իմ կեանքի սլատմ ութիւնը լսելու փ ո խա
րէն իր կեանքը պատմեց եւ մի քանի հատ դեղահատներ կուլ տալուց յետոյ յայտարարեց .
--- ւելորիդա գնացէք } աշխարհի լաւագոյն ու ամենագեղեցիկ
տեղն է : Էքս այհտևղից եմ եկել :
, Ֆլորիդա ) Ա)լորիՀդա * * .
Ո՜վ ծաղիկների՝ ծովի) կասլոյտ երկնքի սիրահարներ Արելմըտեան կիսագնդի) արդեօք լս ե& լ էք էյնալ—իէէյնալ կարմրակալ
լեռների հո վերի մասին ) լսե^լ էք արդեօք թէհրանի աստղամերձ
գիշերների) Ըսֆահանի անվերջանալի այ դ ին երի ) Հեիրաղի վարղ
ու մեխակի եւ դեռ վ*ալէ՚րէ-է ութ անապատների մասին) որոնց
հորիզոններից կարծէք թանձր մեղրի սլէս արեւներ են հոսում :
անեմ Ա)լո ր ի դան ,
ա լիֆ ո րնի ան կամ թէ Հ ա լա յեան ղղին եր ը ) եր բ հիմա Ղրսղւինի այգիներում խաղողն ու թուզը ճաթել են
քացր ո լթի լնից ) ՒԱև Սալէ1' ծառախիտ շուկաներում ու հ ողա կա[ած հրապարակներում նուռն է խնդո ւմ փարսի աղջիկների սլէս
ղ ո լա ր թ ե ր ե ս ♦ . ♦ էս ե®լ Էհ, լսե^լ ) որ արեւը Արե,ելեան իմ ե ր կր ում
հասած նուշի համ ունի եւ որ ^որԼԸ օրհնուած եւ հ ին՝ մուշկ ու
բալասան է բուրում , էլ չխօսենք երկնքի մասին) որը մշտնջենական
երազ է կասլոյտ՝ վիթխարի նունուֆարի պէս թաւիշ) առինքնող* ♦ •
՛Նորից բանաստեղծութիւն . . ♦
Այսօր ) որչափ աշխատում եմ խուսափել բանաստեղծելուց յ
այղ ինձ չի յաջողւում ։ Գիտակցում եմ ) որ բանաստեղծելը ար
ձակի մ էջ թուլութիւն է նշանակում ) ույն էլ
ան մ[, ան հանգրուան
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պատմուածքէ մէջ, սակայն ուվ կարող է օրէնքներէ մ աս էն էտսել,
երբ հողէն էե ց ո ւն է հեո֊ունե ր է կաբօտով’.
Ինչպէս տեսնում էք, այս չնաչխարհէկ պատմութէւնը դեռ
էր երկունքը չսկսած սկսել է էմ չոլրԼ դաոնալ-. Սակայն, է բա կանում , սա պատմութէւնն է մէլէոնաւոր մարդկանց , որոնք այս մեծ
Հանրապետութեան
եւ
աչէւարհէ բոլոր երկրներէ փողոցներում
քայլում են շարունակ եւ ապրելու արուեստով են ղբաղոլած :
Դուք հ աւանաբար արդէն կռահեցիք, որ Լս մի անյայտ մարդ
եմ նման այն անթիւ էակներէ, որոնք միեւնոյն տենդով ու կշո֊ոյթով բոն ո ւած' երջանկութեան շո դեր են որոնում առօրեայի հ ս կա յ
անիւին կառչած :
Երր ինձ ճանաչէք, կը ճանաչէք նաեւ ամբոխի ողին, հետելաբա ր եւ Օմար է]այեամին, որն այս իսկ վայրկեանին , հնամեայ
աբբան ուսերին , բաներ է փսփսում ականջիս :
--- թա փ ա ռա կա' ն հա յր են ա կից ,
--նրա ձա յն ո ւմ դարերի
ժանգոտած հնչիւնն է տիրում , --- վերադարձիր իէրադաշտի , Աւեսինայի եւ Աաադիի ա յր են իքը , ուր ժամանակը յաւիտենականու
թեան պէս անշարժ՜ է, ուր վայրկեանք բանաստեղծութեան աստ
ուածային բաժակի մէջ է թաթախուած
եւ ուր կեանքը անուրջ
ների մի անվերջ , յարափոփոխ հ ա մ ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւն է : Արեւելքը
օրհնութիւն է, տղա՛ս , կարմիր դինի է, կնոջ համբոյր, կարաւանի
մեղմօրօր ղօղանջ եւ իմաստութեան կանաչ ովասիս : Ա ի թէ չե^ ս
լսում Ալբորզ լեռներ ի կանչը խոր , միթէ չե^ ս զգում Պերսեպոլիսի
արեւախանձ հրաւէրը եւ ա րձադանդը ոսկեդմբէթ մզկիթների եւ
խճազարդուած մինարէթների, որոնց վրայ Ալլահը մեծ, իր մի
բա ր ի ր ո սլէ ին , լա լ ու ղմ րուխտ եւ սուտակ է ցանել կարծ ե ս ։ Տրլաս ,
լսի՛ր ինձ, այդ բոլորի մէջ ես դտ ել եմ գիտակցութեան առաջին
կաթնաթոյր էո,քսԸ^ տրտմութեան շուշանր եւ անմահութեան ցա
ւը՝ ♦ ♦ վերադարձիր ,
թափառա կա՛ն ,
վերադարձի՛ր £է)է րդովսՈԼ )
Հաֆըզի եւ իյայեամիս հայ ր են իքր հ ինաւուրց ♦ ♦ .
Ա1 ոխրամ անիս ւխափյ ծխախոտի ծուխը օձապտոյտ բար
ձր ան ո ւմ էր վեր :
Դարձայ դէպի խայեամը։ Դէմքը հին պատմութեան քրքըրուած դիրք էր՛» անձրեւի ծարալից ճաքճաքուած արտ եւ կնճիռ
ների հազուադիւտ մի հանգոյց : Ա -֊'-լէ՛ չոսմ բաբելոնեան գահա
զուրկ արքայի էր նմանում , քան աստուածամերժ բանաստեղծի։
Դեռ կենդանի էին աչքերը,--- մի քիչ չար , մի քիչ խոհուն եւ մի
քիչ էլ երազուն : ինքը
Պտրսկտստանն էր --- Արեւելքը յ
Դեղին
հեւք :
Պէ աք է Ւ՚գԱ' լռո ւթիւնը :
--- ինչոՓւ վերադառնամ ,

ասացի ,---

հ ողը հոդ է , երկիրը

երկիր, մարդը մարդ։
--- Հոդիդ այնտեղ է։ --- Պատի վրայ' նրա կիսադէմը

մե-
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ֆիստոֆելեան գծեր էր ստաց ել :
--- Ես Ամերի/լացի եմ դ --- փորձեցի գործնական միտք արտա
քոյյտած լ< ինել :
--- Սակայն սիրտդ արեւելեան է։
--- Երդուել
^սյլատարիմ մնալ եւ սլաշտսլանել ա քս Հան
րապետութիւնը , նրա օրէնքներն ու Սահմանադրութիւնը՝.
*1՝ու աւելի հաւատարիմ ես քո հոգոլ ս ահմանա գրու
թեանը •
--֊—
—
—
---

Ես ընտրել եմ։
Ի՞նչը :
Աղա տ ո ւթի ւնը յ
Ելեկարակսւ^ն ♦ . .
Ո'՝չ • Ժողովրդական ։

--- Ա',1Դ մԷևԸ չհս*սկացայ ,--- <բ1'թը հւսրցսւկան նշան դարձաւ։
--- Ազատութիւն խօսքի դ խղճի դ դաւանանքի :
--- Հետաքրքիր բան եր : Ջէի իմանումդ --- հեդնեց՝ ւշ_Հ/յ լիէը
կեղծ թորհրգաւորո ւթեամր չլորմելով ;
•

Հ,սւրբած ես ^'Յ1! իյայեամ --աշխատեր ի
չէզոքացնել
ց111‘ է՛ •
Աակայն ո՞ւր մնաց ծննդավայրդ ՝ հայրենիքդ , Արեւելքը !
/’</ հայրենիքը մոլորակն Է ։
•
Հձասե0ս ,
նորից հեդնեց ծերուկը :
Ատում եմ սահմանները։
--- ՆոյնպԷս ես։ (Հայց հայրենիքը սահման չէ ։
— Ես ուգում եմ պատկանել ամբո դրութեան դ տիեզերական
ճշմարտութեանդ այն ամէնինդ որ կոչւում է մարդկութիւն * • •
--- Որոնք աղբթր են առնում մէկ հատիկ բառից եւ
սլա ր—
փւսկւ-ում մէկ հատիկ բաոի մ է ջ տո՛ւնդ — հանդիսաւոր կերպով
արտասանեց 0 մարը դ ա սլա ձեռքը դցիւ ի ց վեր ծանրօրէն բարձրացձՀէ/1ա ևՒ
--—
---

նևւոլւյ

յետոյ՝

1՚Լեց[,եց

սւ֊ ցուցամատը ճակտիս տնկած շարունա-

--- Վրոար ան դի՛ երիտասարդ դ ես աւելին եմ ճախրել դ աւելի
հրկիզուել։ Ես <, ան դա՛մ աստղերն եմ արւել ափիս ւ^է^ ու համբուրել* եւ սակայն միշտ վերադարձել եմ օրրանը իմ տենչերի դ իմ
սէրերի ու եր դերի դ որ *[,ի շա բո ւրն է * * •
--- թերեւս քո շաղախը տարրեր է *
փոթորիկ էր դ որ կարծես բարձրացաւ։ էնգվղեւլ հյայեամը։
Աչքերից
յ՜այթՀհրին ու բդաւեց ♦
--- Եա՚ւ ես դ կա'ւ դ թշուա՛ռ, մահկանացու։ Ա ոլոր ս կալ ենք դ
փսչի հող ու մոխիր * » •
--- Անհոգի ես դ Խ այեամ ,--- բո ղոքեց ի ես ։
--- Եթէ անհոգի լինէիդ մինչեւ այսօր չէի ապրի։
— Հակասում ես /լաւին ։
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--- Հողէն գործն է' շունչը՝ որ չէ ճանաչում մահը^
— Ջեմ հասկանում րփղ՝ Լյայեամ ։ Էնչո^ւ ես եկել՝ էնչո*ւ
ես անհանգստացնում էնձ :
— Հալ լէցէ ,--- դէմըէն մէ գորշ մսլէտ նստեց , շո յ եց ասո—
րական էր մէրուըը եւ աւելացրեց»
- Մի հարցում ունեմ յ
— Ի՞նչ :
— Ւ^նչ ասել է Արարատ • » ♦
--- Արտրա°ա . . .
- «./ ո' ՝ Ա—րա—րատ ՝

ա յս անգամ դանդաղ ու ա րճճա յ[՚ն •

Ու յլ"'ւ՚կ արծ նէւթն ու առարկաները սկսեց էն փախչել ՝ հ եռանալ ու տա ր րալուծուէէ մէֆոցում : Լ1 րական ութէ ւեը դադարեց :
Տրամաբանութեան
ամայութէւև». Զուգահեռականները
հանգէւգեցէն մէմեանց եւ այգ մէ հատէկ բառը մէ ակնթարթում տարածուեց ՝ մարմնա ւո ր ո ւե ց ու ամբողջացուեր տէեղերըէ հետ : էէդա {] է
առեղծուածէ բեգմնաւո րումն ու խորհրդէ ծնունդը». էքրբ դարձայ
դէպէ Օմարը՝ հնագարեան ծեբուն էն չ<րա ց ել էր^ է ս կ յատակէ վրայ
մա չուած ճան ա սլա ր հն ե ր է փ ո չէ կա ր ♦ ♦ ♦

Բարեկամներս էնձ յորգո ր ում են դրել այնպէս է պատմուածըներ՝ ոբոնը ունենան գա ս ա կան—տր ա մ աբան ա կան
կառոյց՝ բնա
կան ու հոգեբանական զարգացում եւ որոնց մէֆ հերոսները՝մէ չա րը
դէպլ^եթււյ յետոյ՝ մէ յանդուգն ըայ/ով պսակէն յաղթանակը՝ լէ
բարոյակրթէչ ու դաստէարակէչ տուեալներով»
Բարեկամներս ցանկանում են՝ որ ես էմ նպաստը բերեմ մէֆաղդայէն ըա ղաըա կրթո ւթեանը ՝
մնամ աւանդութեան
սահման
ներում եւ բարձր պահեմ մեր մշակոյթէ դրօշըՀ
Այս բոլորը դեղեց էկ*. Ա ա կա յն ասէք, սէրելէնե՚ր՝ ես էնչպէ՞ ս կենտրոնանամ դասական
կառոյցով մէ գործէ վրայ՝ երբ
ամէն ըայլափոէւէն Օմար ]]այեամէ ստուերը էնձ հետապնդում է՝
երբ ունայնութեան
այգ խէզախ եըգէչը ամէն վայրկեան էնձ յէշեցնում է մեր թաղէ եկեղեցու զանգերէ ղօղանֆը՝ որը մ եր ո ւելո վ
երեկոյէ կապոյտէ հետ՝ էֆնում էր մեղմէլ Լէլա լայէ նեղ ու ոլո
րապտոյտ փողոցներէ եւ շէն ու արդար տն եր է վրայ» Աս է ը ՝ բարե
կամնե՛ր ՝ ես էն չսլէ0 ս կա րողանամ խաղաղութեան ու առաըէնութեան մ ասէն բարոյակրթէչ դասեր տալ՝ երբ աշխարհում էմ սեփա
կան ու հարաւլաա տունը չունեմ ՝ ուր կարողանամ տնկել է մ նշենու
ծառը եւ սպասել նրա ծա ղկա ւոր ո ւելո ւն ՝ երբ էմ է՛ն հայրենէըէ ՝
էմ պապերէ հողերէ կարօտը հ ոգում ս առած թափառում եմ յար
երկրէց [’ 4I՛ Լ՛ ’ սպասումներէ անդոհանքներ է մէֆ կէղուած ՝ դառ
նացած :
ԱկէղբԸ կերտելու համար երդէը է պէտը՝ հող ու հաց ու հա-
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րազատ շունչ*. Պատուանդան է սլէտք՝ մողովրդի։ զիրկ եւ մնայուն
հասցէ ;
Ա՝ս է*Ը ՝ բարեկամնե ր ՝ ես ին չպէ® ս կառո ւց եմ սկիզբը 1
^ք/7/1
սկրէբեաւորութեան ձասին գաղափար չունեմ , եբբ պարսիկ այս թա
փառականը ոտնկոիւ հալածում է ինձ . . .
Գիտէ' Ք ։ ղԳոյշ պիտի լինել Օմար ///այեամէց : Նա կարող է
ձեզ էլ հետապնդել ու թերեւս հետասլևդում է եւ դուր անդէտակ

ԷքՊատահէ® լ է արդեօք՝ երբ կեանքի պոչից բռնած ՝
իրերի
տաք յորձանքի հանգոյն քայլում էք վստահ՝ կրունկներն հաստատուն սալյա տակէն զարնելով ու յանկարծ մէ հայեացք ՝ մի դիծ ու
շարմում ՝ կամ թէ մի բուրմունք՝ ձայն ու տեսարան ակնթարթի
կլանում է ձեզ ու նետում զիրկը անցեալ օրերի ու բոյլ յուշե[՛ի ♦ ուր կայ ծուխ ու մ ուր ՝ թամա հացի հոտ , խունկ , ԷԼւե տ ա ր ան ,
երբեմն մտերիմ մի զուարթ առուակ՝ իսկ յաճախ՝ յաճախ սուրբի
դէմքերով ան տա շ է ա կն եր ՝ որոնք գութանի խոփը ո ւսն եր ին քայԼում են հանդարտ՝ ծանր ու մտախոհ՝ դաշտերը տանուլ
քարոտ
ճամբէքով ու կածանն եր ո վ • . ,
Պատահէն լ է արդեօք՝ երբ զդա ց ել էք մենութիւնը մեծ ձեր
հոդիների խորանում նստած եւ ցաւն անանուն ՝ որ կրծում է թա
քուն ձեր խռովայոյզ սրտերը կարօտ • ♦ ♦
էսե՞լ Էք է լսե® լ ա ր դեօք սօս ա փ ը ծեր բարդիների եւ
տնքոցը խուլ՝ ազիզ հողերի՝ որոնց մէԼ՝ աւաՀղ՝ սերմը վաղուց է
ուռճացել՝ ծլել ու դեռ չհասած ՝ է՚°Լ քամիների հարուածէր ըն-~
կևլ ու փոշէացել • ♦ ♦
Տեսնրմւմ էք՝ Օմար էյ ա յեամը միայն ինձ չի հալածում յ Նա
թեր եւս աքս [էԱ^Լ պահին դի ւղա կան քահանայի կամ թէ
դո ւնատ
հայ վա րմապետ ի կերպարանքով ձեր թիկունքի յետեւ
կանգնած
բաներ է փսփսում :
ԶդսՀյչ ^ղէք ՝ Օմ ար քցայեամը անտանելի է : Նա իմ խիղճն է :
Նա ձեր խիղճն է : Նա բոլոր մարդկանց խիղճն է : Անաոա կ է' Գենևմոլ ու կծու՝ սակայն անկեղծ է ՝ ուստի եւ վտանգաւոր . . .
՛հիւթից չատ եմ չեղուել-, իրապէս՝ իմ նպատակն էր մի դըլուի։—գործոց յօրինել եւ մեր համեստ ածուի միջոցով լումաս տալ
Հ ամա չի՛տ րհ տ լ ին մ չա կո յ թին : Ես ծրագրել էի մի եռանկիւն ստեղ
ծել՝ որի մի ծայրում լինէր 0 ուրէնը՝ միւսում 1]իրանը՝ իսկ վեր
ջինում Եիւղին՝ այն չիկահեր՝ խոնաւ չուր թերով կուռքը՝ որի ոտբերի առջեւ ողջ թ՚անհաթանն է ծունկի ղալիս ամէն ղիչևր*. Ես որո
շել էի Ս ոլրէնէն տանել I)է ւղէէ դեր էշխ ան ութեան սահմ աններ էց
ներս՝ մխրճել նրան խաբկանքէ ու սէ րոյ
որոգայթներում ՝ ապա
նրա յ ո ւս ա բե կ ս է ր տ ը վերցնել ա փիս մէջ՝ տանել ծովաւէ եւ յանձնել ջրերի յորձանքէն։ Սխալ չհասկցուէ : Պէտէ չսպանէէ հերոսէս՝
այլ ամբողջ դէշփր պէտէ լուայէ նրա սրտէ վէրքը՝ ապա ար շա լո յ-
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սին ) նրա հոգում ցոչք ու արեւ ցանելով ) պիտի արւա^նոըգկի քագաք •) Ղ՜էս1ե մատռանմտն ա յն դասարանը) ուր Սիրանը՝ թուխ ու
մաքուր ) ^եսրոսլեան հնչիւններն կ սովորեցնում հԱ1,ք մանուկնե
րին*. իԼյգտեգ^ պիտի գար եր ա մ՜շտ ո ւթէ ւնը ) հոգիների
կամուրջ
պիտի ստեղծուկ ր եւ միացող ձեռքերի վրայ պիտի ի$խէր նուիրումի
եւ անբիծ սիրոյ ճառագայթը*
Տեսնում էք ) կառոյցը այնքան կլ վատ չկ , չեայահ՜ 5 որ նիւթԸ չարաչար ծեծուած է*. Կայ նկարագրերի բախում ,
ընթացք )
զարգացում ) սեռ ) անկիւնագարձ ու գագաթնակէտ : *է, կա տ եց թ ք :
Ղրիէ֊թը նոյն իսկ ո ւնի լար ո լած ո ւթի ւն ը երաչխաւորող տուեախեր^
որոնք այնքան կենսական են պատմուածքի մկջ^
Սակայնդ ասկ՚ք^ բարեկամներ) ես թն չսլկաս սկսեմ ս կի զբը
ամբողջութիւնը կերտելու համար , երբ սիրտԱ) բիւր—բիւր մասերի
բա մ՜ան ած ) Արել եմ աչխարհովը մի) երբ բեկորները աներդիք ս ըրտիս) ամկն իրիկուն լուռ արտասւում են հեռաւոր հեռուների հրէ
կարօտով » ♦ ♦
է ււ հիմա շատերին եմ կարօտել՝. Կարօտել եմ նրանց) որոնք
ինձ սիրել են եւ որոնց ե'ս եմ սիրել : Կարօտել եմ նրանց , որոնց
հանդիպել եմ պատահաբար ) եւ նրանց) որոնց հետ մի քանի խօսք
եմ լի ոխանա 'ւեւ կ ամ թէ մլ, պատառ հաց կի սել եւ նո յնի ս կ նրանց )
որոնք գիտակցա բա ր թէ անգիտա կցաբար չա ր են եղել , նենգ ու
դա լագիր :
Էս հիմա կարօտել եմ եւ նրանց) որոնց դեռ չեմ հանդիպել)
նրա՛նց) որոնք դեռ ոտք չեն գրել այս մոլորակի վրայ եւ սա
կայն պիտի գան ) պիտի դան դեռ մի օր * * •
Հիմա սիրտս դարձել կ կոտորակուած պարտկզ , որի ծաղիկները) հողմերին յանձնուած ) լողում են խելար՝ լեռների) ծովերի
ու

ու տավւաստաններ ի վրա յ * * *
Նորի՛ց բանաստեղծութիւն*, ]]ուսավւում չկա յ * Հայի հոգու
որ անկիւնն կլ բացելու լինկք ) զգացումի ցանցերի կը հանդիպէք*.
Իմ նպատակն կ՝ սյյս պատմուածքում գրսեւո րել տրամաբանական
մի գրոլթ) սակայն այգ չի յաջողւում ինձ), քա V- որ կարօտների
հեղեղը վայրկեան աո. վայրկեան կլանում է ինձ :
Մարդիկ սիրում են ընթերցել հաճոյքի ել գիտենա լու հա
մար: Մարդիկ սիրում են մի վէպ՝ պատմուածը կամ յօդուած կար
դալ եւ ակնկալել, որ այն լինի հետաքրքրական , յաԼող, դաստիա
րակի < ու չդիտեմ ինչ : Մարդիկ սիրում են ելնել ու ասել , թէ այս
ինչ դործում այսինչ բանը այսպէս էր, այնինչ բանը այնսլէս, կամ
թէ այսինչ տեղում այսինչ բանը այսպէս պիտի լինէր, իսկ այնինչ
տեղում այն բանը այնպէս : Այս բոլո ր ը լաւ: Այս բոլորը մարդկանց
իրաւունքն է, որպէս անդամները
քաղաքակրթուած
համայնքի:
Բայց ասէք, խնդրե՛մ , ուսէք, սիրելինե՛ր, մարդ ին չպէ՞ ս կտրող է
գեղեցիկը ստեղծել, երբ իր հոդին գեղեցիկների ծարալից վաղուց
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այրուել ու մոխէր կ դար ձեԻ [՚նչպէ՞ ս կարող կ օրկնքէ ՝տրամաբանութեան եւ կանոնէ հետեւել՝ երբ օրն է բուն լԼեր յէ չո ւմ կ աստ
ուածս! յէն ամենասուրբ օրկնքէ ոանահարման հ աոաչանքները եւ
տնքոցը ար եւա կկ ղ ո ս կո րն երէ ՝ որոնք ան թա ղ , ^յէԼՈւԼ^ե ս!_էս մէնչեւ
են բարձրացել։ Ասէր^ խնդրե՛մ , մարդ էն չսլկաս կար ո դ կ
մ եծութեան ոլորտներում թռչել^ ե ր բ խեւերը խանձուել են է սպառ,
օտար ճանապարհներէ կա լաններում , էնչսլկ^ ս կարոդ կ հարաղատ
երդեր երգել , փթթել , ծաղկել ու. ււլտղա ւո ր ո ւել ՝ եր բ իր հարազատ
հողն անդամ չի տեսել’. Ես վերջապէս } ասիը, խնդրե՛մ, մարդ ին չ-~
ս[Լ ս կարող է սկիզբը սկսել ել փե ր իը փերիազն ել , եր բ Օմար թ ա յ—
եամի ստուերը շարունակ հալածում է նրան-,

— Սալամ-ալէյքոմ • • •
— Անսկիզբի գաղտնիքները , ո'չ դուն գիտես եւ ո'չ ալ ես,
Աոեղծուածին բասը կարդալ, ո'չ դուն կրնաս եւ ո'չ ալ ես ,
Վարագոյրի եսւեւն է որ կը բարբանջենք լքենք երկուսով,
Վարագոյրը երթ որ վերնայ , ալ ոչ դուն կաս եւ ոչ ալ ես - • •
Ինչպէ^ ս դոյացաւ :
ա եմ :
Փոշակալած կ։ Ղկմքը ցորենագոյն
անձուա ծ արտայայ
տութիւն : /* ս կ ա չքերում չդէտես հ եդն ա^նքն կ նստել ՝ թկ էմաստութէւնը՝, փայլում ենք մէասէն 'Լաշէնգտոնէ հրապարակում ։ Ոչ
ոք կարեւո րութէւն չէ տալէս նրան՝,
Զեռքէ ցուպը հւսնդէսաւոր
կերպով մայթէն է ղարկում , /'"4 ձախ թեւէ տակ ունէ էր անբա
յ՜ան կալկ կումը , ո ր է ց հ էն , թթուած դէնու սուր հոտ կ դա լէս :
--- Ջ սլա տ ա սխան եց է ր էնձ ՝ հայրենակէ՚ց ՝

— նրա ձայնը ա-

լէ նման կ բութ արձադան գՒ ■
--- Զդէտեմ է*եչէ՛ մ ա ս էն կ խօսքդ*.
--- Արարատէ' :
ում դեղէն ւէա յլ կ դո յանում :
--- Սակայն դու խօսում կէր Գեմաւենդէ մաս էն՝ որսլկս թկ
նրա [լան չէ մա սէն :
--- Տեսնում եմ՝ չտեսածդ Արարատը քեղ աւելէ կ գերել՝ քան
էէեմա ւենդը ՝ որՒ շուքէ տակ աստղերն ես տենչացել յ
ւե

^«Հճ է Արարատը. **
--- Այսի՞եըն :
--- (էողուԼրդէս յ ալէ տեն ական խորհրդանշանն կ :
------

— Այգ ւԽ՚և ա սլաււսւ13 մր . . .
— Օմա'ր ՝ անգութ ես ։
--- ՞Նոյնն են եւ բոլո ր լեռներ ը՝, փար՝ մացառ ու ապառամ :
թարմանում եմ ձեզ Հայ^[’էրէ 1Լ[,այ : ^1ա['^ես այլեւս աշխարհում
ուրէշ բան չունկք բաց է Արարատը երաղելուց ՝ երկը պաղելուց եւ.
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նրա մասին խ ո ր հ ելո ւց : ^/արգին կռասլաշտ էք եղել֊
--- Արարատը մեր գոյութեան խարիսխն է )մեր ազգային ճ£<քտումների մշւոավառ փարոսը » * »
--- Երկնուած) մաշուած) ձանձրալի խօսքեր : Ոոլորգ էլ նո յնն

Էհ ասում :
-— է/այեա՚մ) գու դիտելս ինչ է նշանակում գաղափար՝.
- Այղ ^‘ւէ < ամար մամանակ չունեցայ •
--- Ուրեմն խօսելն աւելորգ է*. Լի եզ ոչ միայն մամ անա կն է
քամանում ) այլ նաեւ նկարագիրը*.
իյայեամի զէմքր անգորը մնաց : Ոչ մի մկան շարմուեց *. Բա
լագանը գետին խփեց եւ այսպէս խօսեց ♦
— Հե տա քրքիր է իմանալ, մարգ քանի^ հայրենիք կ՚ունե
նայ*. Իմ խնդիրը փտկուած է։ Ես լԼադուՅ ուրացել եմ ազգութիւնս
եւ այմմ մարգկութեանն եմ սլա տ կան ո ւմ *. Ոայց գո ւ ) երիտասա՚րգ
թափառական ) լուսնոտի սլէս ծննգավայրգ ես կարօտում ) խա չակրի *3.էս Ամերիկան պաշտպանում եւ խելագարի սլէս նախահայրն֊
րիգ Հայրենիքը տենչում *. Զե^ս ընդունում , որ բացարձակ խենթու
թիւն է*.
Զգում էի պա ր տ ո ւթի ւն ս *. նր ա խօսքերն ու մանալանգ ձայնը
այն սլէ ս համոզեցուցիչ էին) որ կարծես իմ իսկ սեփական մտքերն
էին արտայայտում յ
--- Բտման ես ) ձեր ո ւկ *
--- Որովհետեւ ճշմարտութիւնն եմ խօսում ♦ ♦ •
—
ո հասկացած ճշմարտութիւնը կին ու գինու եւ արբե
ցումի մէջ է կայանում միայն*.
֊֊ Այղ- էլ մէ ա րուեստ է եւ մեծագոյնը ճշմ ար տ ո ւթի ւնն եր ի *.
--- Ինչո*ւ չես ասում փախուստի միչ ոց *.
--- Ոառը ունայն ութի ւնն է :
--- Լսի՛ր) Օմար) բառախազ մի փորձիր*, է] ո ս տ ո վանի ր ) որ
չես ճանաչում Հայը) որ քո ունայնութեան փիլիսոփայութեան մ էջ
տեզ չունի Հա յը , որ երբեք չէիր կարծում , թէ կը գտնուի մի մողովուրգ ) որը իր նկարագրով) իղձերով) /կառոյցով ու աշխարհայեացքով տրամագծօրէն տյլ յենակի վրայ կանգնած կը լինի՝ մերմելու ընղուն ուած օրէնքներն ու տ ես ո ւթի ւնն եր ը եւ ստ եզծելու էր
ուրոյն հակավարկածը խորթ ու անհասկանալի այլոց . ♦ •
--- Հա կա ս ո ւթի ւնն երի դլո լխ-ղ ործոց ես ) երիտա սա՛րգ *.
--- Ընդունիր , որ մոլորուել ես , ]ւ]այեա'մ *. իսկ ես գեռ մէ
կաթիլ յո րձանուտ գետից :
--- Հա կա ս ո ւթի ւն հակասութեանց ♦ ♦ .
— Ինձ հասկանալու համար , նախ մողովրգիս պիտի հաս
կանալ • * •
--- Բա էլ մի ա յլ հակասութիւն :
Այնուհետեւ լսուեց մի ԸԸքկջ յ դտ ռն ու յաղթա կան ) ապա
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կարծես փոթորիկ անցաւ, ծառերի վրայից : 0 ե ա դարձայ' մաղձ
թափելու Օմարի գլխին , եր բ բախուեց ի ծաղկանոց ի սլէ ս սլճուճուած մի ծեր /լնո^ :
--- Ներողութիլն ՝ տիկի՛ն :
--- Երիտասա՛րդ՝ --- սաստեց հ ս կա յ կրծքերով կինը 5 --- կու
րացնել ես :
Ե ո ւր աց ե®լ » ♦ .
Տղաներն ասում էին՝ թէ թաւրիղի բարձունքներից ՝ սլայծառ օրերին՝ երեւում է Արարատը։ Ես էլ ամէն օր վերջալոյսին
բարձրանում էի մեր տան կտուրը եւ մամերով դիտում ր կի1ոէ-որԼ
հորիզոնը՝ մին չե ւ որ վառ մ ան ի շա կա դո յնն էր իջնում հեռուների
վրայ հւ բակից հօրս ձայնն էր բարձրանում »
--- Տղա՚յ ՝ ի^նԼ ես անում կաուրում :
--- // ասիսն եմ փնտռում :
--- Հիմ ա ուչ է ՝ վա ր իջի ր * *Լա ղը դո ւց է գտնես :
Երբեմն պատահում էր , որ բոսոր ամպերը հեռւում կուտակե
լում եւ լեռն ան աման զանգուածներ էին կազմում : \յմ ան սլահե!'1,ն , յափչտակուած ու լուռ , որոչո
էհ որ Մ ասիսն եմ տես
նում ՝ մինչեւ որ ամէն ինչ մեր ւո
էր հանգչող ճառագայթների
մ էջ
եւ
երեւակայութեանս թագալորութիւնն էր ծաւալւում առաջ . . •
Այսօր՝ կանգնած Ամ ե ր ի կա յ ո ւմ , ման ո ւկ—պա տ ան ո ւթեան օրերիս կրկներեւոյթն եմ տեսնում ամենուր։
Այսօր՝ կանգնած Նոր Աչխարհում գտնում եմ ,
որ բոլոր
մարգկանց հոգիները արտացոլուած են լեռնեցի՝ դետերի՝
ու ծովերի եւ մ անաւանգ ո վկէ անն եր ի մ էջ՝ եւ որ բնոլթեան ըն
դերքում է թաքևուած գաղտնիքը կեանքի մեծ լին ելո ւթեան ։

Վաշինգտոն ՝ Մարտ 1956

ԸՍՈՒԱԾ ֊ ԼՍՈՒԱԾ
ԱՏԷն անոնք որ կր կարծեն թէ գրամը ամէն բան կՀընէ ՝
պատրաստ են բխելու ամէն բան դրամի համար։ = Աէրը՝ յաճախ՝
կսրրգ մը կառախումբերու նման անկանոն մամ անա 1լացոյց մը ու
նՒ երբեմն կր ղտ լ կանուխ եւ երբեմն ուչ՝ բայր երբեք այն մ՜ամ ուն երբ մարգ կը սպասէ անոր։
Ամուսնութիւնը հացկերոյթ
մըն է՝ ուր անուչեղէնը կը սպասարկեն ապուրէն առաջ։
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ԳԱՐՆԱՆ ԵՐԳ ՈՒ ԹՌԻՋՔ
Գրեց 3 • ԳԵՂ.ԱՐԳ

1վարուն կ ( դարո'լև ,
դար ո ւն ամ էն դէ »
կայ [փԼ[,եւԼ և11[,աև^ Լոյս' ամէն երդէ*
լոյսէ թոփ' լ_ք 1Լայ ս,մ էնուն սրտէն ՝
երդէ հմ1['ա և հ.աՀ1 ելոԼո[յՒ չո ւբթէն *
Երդ //?»
թռիչք՝
անցնող հովերու ծըփանքը բուրեան ,
Կող ու քար պա տ ռո ղ
ծառէ ու ծաղկէ սլացքն անսահման՝
խանդոտ Արտերու ղարկէն պէս ս1այթորԼ
յ ո ր դո ւն ա կեր ո լ Լո ւր երը վարար ՝
ե'րդ են , ո լ էեռ է չք՝ ա դա մ ան դա շո ղ :

շ.
Արեւ ու ար եՀ Լ ,
համասփէ՚ւռ արեւ՝
մ եղր է պէս ան ո յշ ՝
թարմ լաւաշէ պէ ս
դարնան քա՛ղցր արեւ՝
փայտաշէն հէւղեր՝ դուռ՝ պատուհան բաց՝
քաբակերտ տուներ որմերով դեռ թաց
քե'ղ կր կար օ տ էն ՝
ու քե՛զ կր Iլան չեն :
Բարքէ ու րնրուչ
կ՝լ,չնևէ, ծառ Լ րհն»
կ՚փէնես հըրավառ՝ կապոյտ սարերէն ՝
՚1Ը մ տնես հ է ւդէ տամ ուկ սեմ էն ներս
ու անտէր մահճէն'
կ>ԸԼլաս երկնաբոյր դեղ ու բալասան՝
հէւծող հէւանդէն խոնաւ աչքերուն
կուտաս յոյսէ չորԼ) երազ անսահմանէ
ճա հէճր ձմրան'
կ՚ընես աւազան
ադամ անցներ ու ՝
ծա ռեր ը կան ան չ
կը պճնես օդով ՝
մ ա ր դա ր տ ե ա յ քա յռով ՝
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նման հ աբսներու ՝
կը կաէս ես յա կինթ'
թռչող սարեակի թելի՛ն ՝
կըտուցթն ,
կը վառես մ՜ըպիտ
դալդ ււջ ծերուկի մթամած աԼքին ♦
Ու արե՜լ՝ ար ե՜ ւ , ար ե՜ ւ կօրհներգեն
ծաղկող մ՜այռերը՝

7 հողերը,
կակներն ամկն՝.

ծ/?ճ"

Երկնի կապոյտ էն, ա ր ‘■■էն ար բո ւն ,
հովով ՝ ծառեր ո,լ, բուրմունքով յորդուն ՝

ինչպկս բորբ երդը մա բդող շրթներկն ՝
էսօլաթոիչ լոյսը ղան գա կ էուրերկն'
•թաղաք/։ շուրթէն ,
թ"[՚չ,!>1՚ կ արօտ քաղաքի սրակն
թեւ կխաոնեն
անթի՜ լ
ճամբաներ դիւղէւ •
լեռներ մագլցող ճամբաներ նաշխուն՝
թիթեռներ ո ւ պկ ս լոյս ով հըմայուն՝
քաղաքի աւիկն անդարձ կը փ աէս չին
դկպէւ սարերու ե ր կն ա վառ բոց ին :
ճամբաներ անթիւ ՝
ա ս լա լա թկ քար ո տ ՝
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--- ծէծեոնակէ թեւ երկնքէ կարօտ լըքած քաղաքէ մըդլոտ երդ ու քէ*-^
աղաւնէներուն , սարեակներուն հետ
կը թուչէն հերւո^ւն
ու կ'ր լլան անհետ :
Մին'
դար ո ւն կոյ ս է մը ս կ րն ա ոա ջէն ,
կամար ծաոերու շուքէն դո ղունէ ,
շէկնոտ կը տ անէ
սարերու լանջէն ,
մ՜ըսլտ ո ւն , ա ո ան ձէն
երդէ մը զուարթ ու քաղցր համբոյրէն՝.
Մ 1՚ԼսԸ
ար ե ւո տ
րեա յոոտ սլա տ ե ան կ դուրս քա շո ւած դա շո'յն
կայծա կէ մր սլկս արադ շողշողուն
կը ս[ատոկ հո՛ղ ՝ քա'ր ,
կը [սըր է սրտէն սլո ւր ա կէն դա լար
յետո հ հ եւասպաո ՝
կվ,չնկ ղովաբոյր՝ կապոյտ ձորն է վա ր
ուր շուր թով մամււոտ
ու լեղո ւո վ արծաթ
աւլրէւր մ՝աստղահոս ՝
ծարաւ շուրթերուն } Արտերուն անխօս
կ^ եր դկ լուսաբաշխ էր ս էրր Հ է“՛թ 
քէլրի շ մ՝հ//հ դան դա ղ
--- ա ղօ թքէ խ ո ւն կէ սլա ր ո յր մ'ոլորուն ——
'
բարձրանայ վեր՝
ան տ ա ոը խ ա ւլա ղ }
ուր երաղամոյն ծարւեր հ ո ղմ ե ր ե ր ,
ցևրեկն' ա ր ե ւո ւն կը ծըխեն բո ւր վա ո
էսկ դէշերն անքուն
կը կարդան'
անհ ո մե
եր կն քէ կասլո յտ մ ա տեանն ա ստղադէ ր
լուսնով ղարդարուն յ
ածան ու շաւէղ
--- լո յս է շա ո տ լէ ղ --երկէնք կ' եր կա ր էն .
Ուղէներ վըտ է տ
--- յոյսեր լուսափթէթ --ճրկէնք կը տանէն ♦
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ճամբաներն ամէն
--- հ բալէր լուսեղէն —
եI1 ԼլՒ^ք ևԼԼ կան չեն :

4Այ ս ճամբան եր ո' ւն ՝
թռչող լոյսերու բիւրեղ կայծերո՛ւն
դարնան կանանչով ծըփուն հողմ երո՛ւնք
Արտերու երդին րոց թեւերուն հետ ՝
Գայ[,ասլիրկ Լասէ որսլէս թռչող նետ'
կը սուրամ հեո/Հլ ՝
հեռրՀլ քաղաքէն ,
ուր սլողոտաներ շէնքեր լուսաղարդ
կը նետեն Հոդին սին լոյս ի թակարդ
ուր օձա դա լար
հեղեղն արծա թին կը իւեղդէ'
դա լա ր
ճ[,ւղեր ու նման սրտեր աղածրի ՝
ուր մարդիկ որսորդ ՝
բորով ոսկիի ՝ վառօդով հարի ՝
կը ղաընեն վա յրադ ՝
դէսլի երկնքի աս աղերն ասմ աղուն
թեւածող Ս րտքի արծիւը իւըրո իւտ
կ՚ընեն նետահար՝
մ եղմածո ւփ իք րղճի ծաւի ջուրեբուն
կարասլն ըսսլիտակ • . .
ճակատըս տուած կապոյտ երկնքին
ափերովս դատարկ
ճառադայթներու փունջեր քադելէն ՝
կ1երթամ լեոներու կատարն երկն ա ս լար :
փայլերուս ներքեւ քա ղր ր ա բոյր կ՝ ա յր ին
շա քլող իւոտերը թ*ղ արահետլ,ն.
Հովերը տատրակ
կր ղարնեն կուրծքիս թեւեր մանիշակ»
Առած ո ւս եր ո ւս
ծառերէն կաիյ ուած լոյսերն ոսկեխուրձ՝
կ' ելլեմ աննահանջ
ամսլերու ճերմակ երազին մօտ/'4,
հոն ուր կայ աղատ թոփ^վ} ՈԼ ճաճանչ^
ուր մայռէ մարդիկ
փշրած կևղփ՜իքի Հ_Ղ.1?այ
ունուր
զուլալ ակի պէս սիրտ ունին մաքուր
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^ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ուր կեանքն է խաղաղ խորան աստղազարդ ՝
ուր հոգին կ՚առնէ թեւեր արծիւի
ու կը սա լա ունի
աղա՛տ ,
ան կաշկա'ն գ :

ՄԵՐ
գուբս,

ուաբքէ

ԿՈՂՄ է---- «Ամէնուն Տարեգիրքը»

երիտասարդ, ատամնաբոյժ՜ներ^

նուքէ րուած են Ղ՝[• “՚ կանո ւթեան

եւ

էլը

հիւրընկալէ

Ղ՝եղար, յլեստին եւ գրաւած են արգէն

համա սլա տա սքսան տեղերը նաեւ '“յ՛է ասպարէզներու մէԼ։

իրենց

(յարութիւն Ղ^՚սզԱ՚նճեանն է՝

երկու

Ո-ժ՜շկա—գիտա կան զբաղումներէն

[.րեն^

որոնք,

դրական ծած կան ունուէ 8՝

հեղինակը մեր հրատարակած գողտրիկ քերթուածին։
հատուրը^ Շ ք' վ1“' կ"յ էն , ւքաւերական նկար ի չ մ

Մէկը Տոքթ*

Ղ՝եղարդը^

Միլս[Ր

Պէյրոլթէն1

Տոքթ*

Մ

իս Պ"'—

որու մ ա ս քւն խօսած են ք հանղա

ման օր էն «Արուեստի Աշխարհ» րամնին մէ^՝.8,

Ղ՝եղարգ բանաստեղծ

է եւ արձակագիր ,

միանգամայնդ Երրեւ գրողնե

րու նոր սերունդին ո րակաւոր ներ կայաց ո ւց ի չներ էն մէկը՝

կտրած է արդէն որոշ

ճամբայ մը ել յաջողած է ինքզինքը սիրցնել ղրասէր բա ղմ ո ւթի ւնն ե ր ո ւն
նաչարւ՝

ուղղամիտ գր ա դա տն եր ո ւն :

լեզուական
իր

բծախնդիր հոգածութեամբ

ստ ե ղծադո րծո ւթի ւնն եր ը

շնորհը

կը

ել անսեթեւեթ ու

մշակելու ինքնատիպ՝

ղուն է իր երեւակա յութիւնը եւ
հար'

Ղ՝րելու իր

ուժեղ' գիտելու

եւ ա-

բնորոշուի ոչ միայն
հաճելի

ար դիա/լան
եր շնո րհ ը ■.

ոճով՝

այլեւ

եղանակովդ

թե

Բն ո ւթեան սիրա

սլատկերաւոր են իր ն կար ագր ո ւթիւնն եր ր ՝. Ան դր ա գա ր ձն են անոնք բնական

երեւոյթներու ել

գեղեցկութեանց թափանցումին'

իր

խաղաղ հոգիէն

ներսդ

Ա-

տուք ալ կանաչարոյր թա բմ ութիւն եւ բազմերանգ ց ո լք ունին թուղթին յանձնըւած իր յղացումները :
Մ “՛մուլի տակ է եւ շուտով լոյս կը տեսնէ իր քերթուածներու գիրքը' ՀԼխբանան ե ան Համանո ւագ»ը՝

որմէ հատուած մ րն է մեր հրատարակած

կտորըդ Ա-

սիկա պիտի Ըէէայ է՛ [՛ երկրորդ հրատարակութիւնը՝. «()տար երգիչներու տակ» անունով եւ արձակ սլատմ ո ւածքն ե ր ո վ կազմ ուած իր մ է կ դրքոյկը լս յս տեսած էր

1950^ :
Մ Ա՛ման ակը՝

վստահօրէն՝

բախտաւորութիւնը՝.

պիտի պարդելէ իրեն աւելի բարձրերը հասնելու,

{Հարգ նետած քայլերուն ընթացքն

այգ վստահութիւնը 8'

ու կչս-սյթը կը ներշնչեն

^եեգարգի նկատմամբ։
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ՇԵՐԱՄԻՆ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ
Գրեց Մ- ԻՇԽԱՆ
/7Հր^^ր/7/_2/ էքը , դպրորէն դարձին, մանչս ներս խումեր աղմոլկուէ՝ պայուսակը նետեր մէկ կողմ եւ վաղեր վրաս յ Սչքերուն մէջ
չարաճ՜ճի ու խորհրդաւոր մպիտ մը կը վառէր . ան մի ջա պէ ս հասկըրայ որ նորութիւն մը ունէր հաղորդելիք*. Գրպանէն խաւաքարտէ
փոքրիկ տուփ մը հ անԼր Լ լ կիսովին մատներուն տակ քողարկելով
հարրուր .

--- Գիտցիր նայիմ , ի®ն չ կայ ասոր մէջ*.
--- Սինեմայի նկարներ , ըսի ինքնավստահ , քանի որ ատենէ
մը I' վ^ր ^ո,1;[' կոլ տար չա րմ֊անկարի իր նախասիրած Հա ս աղեր^ուն հաւաքածոն կազմելու համար*
--- Զգիտրա'ր , պա տաս խաներ յաղթական յ
•
Գրոշմ ա թուղթ :
֊ ո՛չ:
—— Գնդիկներ :
------

թեանս վրայ

)

"՜ճ է

կը խնդար մանչս միամտութեանս եւ տգիտու

յ

-— էՀ , լաւ , չեմ դիտեր , հանգիստ ձգէ զիս :
--- ^ԸԼԼաԸ ) սւՒտ1' ըսես յ ոլըՒլ Բան մըն ալ ըսէ , թերեւս
ճՒլգ եԼէէ ■
--- Ւ^նչ գիտնամ՝ ո՛ր սատանան փակեր ես մէջը :
Ց ա ղթան ա կէն ճառագայթող շարժուձեւով մր բար ա լ կափարիչը եւ տուփը ինծի երկարեր :
Միջակ մեծութեամբ, ճերմակի
զարնող որգ մըն էր տերեւի մը վրայւ Սռնակն կալի եկած՝ յանդի
մանական շեշտով դարձայ իրեն*
--- ]մ*նչ գործ ունիս աղտոտ որդերու հետ ♦ շո'ւտ , փողոր
նետէ եւ դասերովդ րԼ[ււո ղէ: թան չմնար որ չհաւաքես եւ տուն
չբերեսյ
— Կը սխալիս , հայրիկ , աղտոտ չէ ♦ ասիկա շերամի որդ է ,
°րիորդը տուաւ *
— 0րի ո* րդը տուաւ *
--- Այո՛ , պիտի պահենք, դասի համար է*
հյնդիրը ԼԱ՚֊ւ՚ջ էր ուրեմն :
փամանակին , ազգային նախակրթարանի սեղաններուն *Լրայ) իրագիտութեան դասին, ես ալ
բաներ մը սորված
շերամի մասին, բայր ի^ն չ մեղքս պահեմ ,
նշանաւոր այս անասնիկին հետ անձնապէս ծանօթանալու պատիւը
չէէ ուներած մինչեւ հիմա*, թառերը ոչ մէկ ատեն ի ւ!խա1վւ են
կենդանի իրականութեան տեղը գրաւելուս Հյ երամը, իր բոմոմը,
մետաքսի թ1,լ1յւլւ տարտամ գաղափարներ էին մտքիս մէջ*. Հետա
քրքրութիւնս լա ր ո ւեր ա լ *
թլշադրութեամբ սկսա յ քննել տուփին
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

մէջ շարմ՜տկոզ կակղամորթ եւ օզաԼլաւոր կենդանին ,
չկր տարբերեր սովորական որդերէն :

որ շատ աէ

Տղաս ուրա թաղաւ, սլա սլան ՀՀ7£֊Հ/^// Լլ առնէր իր զբաղման աուսր կան : Փորձեց իր ամբող^ դիա ութիւնը մէ^աեղ թափել եւ ղիս
աւելի ղարմացնել՝. Օրիորդին բերնէն դոց սորված բառերով պատ-

մե3 թէ [՛''՛՛ չ աշվսատասէր եւ ճարտար որդ մըն է աս շերամը՝ թէ
Ւնւպէ' ս մետաբս Լլր բանի եւ ի^ն չ հնարբներ ի դո րծ կը ցնէ ի վեր
ջո յ թիթեռնիկ դառնա լու համար : ԷԼւելի որդին շարժումները կր
դիտէի՝ բան թէ ղինբ մտիկ կ՝ ըն է ի : իբերնի անղդա/ի հարուածներով
տերեւը կրծելու վրայ էր՝ անտարբեր իր Լոլ[,^Ը տիրող յ17լցոին
եւ հետաբրբրութեան : Սնան ելու աւա՛դ պարտականութիւն՝ մտա
ծեցի ՝ որ կը կլան է կենդանական աշխարհի ամբողջ ճիղը եւ ինչո՛ւ
չէ՝ նաեւ մարդոց սլայբարին հիմնական նշանակէտը կը կազմէ։
Հալանօրէն թափանցելով մտ բիս մէջ շրջան ընող ընկերաբա
նական տեսութեան ՝ ի հաշիւ որդին մանչս ջերմ պաշտպան հանդիսա ցաւ մատերիալիզմի ս Լլզբո ւնբև եր ո ւն եւ Լլախուեցաւ թեւէս*
— Հ/ո՚ւտ ՝ երթանբ թութի տերեւ հալաբելու :
֊ Ուրկէ՞ պիտի դտնենբ թութի ծառը *
--- Պէտբ է դտնենբ անպայման * մեղբ է շերամս ՝ անօթի կը
մեռնի՝ եթէ թարմ տերեւ չտանբ իրեն։
Գի աէի թէ մեր թաղին մէջ թութի ծառ չկար* հեռաւոր վայբեր Հ_էինբ կրնար երթալ՝ ժամանակը ուշ է ր ։ Բացատրեցի աղուս
ույս բոլո ր ը ՝ խօսեցայ որդի տոկունութեան եւ դիմադրական կար ո դո ւթի ւնն եր ո ւն մասին ՝ --- անօդո՛ւտ ։ Սարսափով կը դիտ էր
հատնող տերեւին մնացորդը ՝ որ հետզհետէ կը պղտիկնար ։
— Եթէ շե րամին ուտելիբ չճարենբ՝ ես ուլ չեմ ճաշեր ՝ սպառ
նաց վճոականօրէն ։
Հացադուլի 117,քս սպառնա լիբը մեծ տպաւորութիւն դո բծեց
տնեցիներուն վրայ՝ որոնբ ճակատ կազմեցին դէմս՝ զինաթափ ընելով իշխանաւորի հեղինակութիւնս ։
__ Տզուն սիրտը մի կոտրեր* եղածը ի՜նչ է որ՝ թութի բանի
մը տերեւ* * •
Եթէ ղ[,լղը ըլլայիք ՝ թթենիներով շրջապատուած' արդար
էր երեսիս նետուած ույս մեղադրանբը*
Ըայ!ք ^ոս՝
բաղմայարԼլ
շէնբերու եւ անհատնում ինբևա շարժեր ու բաղաբին մէջ՝ Ո1֊ր^լէ^
ճարել մոլորած թթենի մը***
Արդար Լլամ ո չ
ստիպուած էի տեղի տալ՝ վիճաբանաԼլան
բարդութիւներէ խուսափելու համար : Մ ան չո ւկիս հետ իջանք փողոլ, : Կը բա լէինբ բայլամոլոր ՝ բայց հաստատ նպատակ մը հետապըեդող մարդոց անձկալի արտայայտութիւնը մեր դէմքերուն վըրայ ■. Մէյ մը ախ մէյ մը ձախ' մեր գլուխները կը դաոնային ան
դադար եւ տուներու փոքր պարտէզները շրջանակող պատեր ուն ետեւէն մեր աչքերը !լ աշխատէին որսալ կանանչի բոլոր այն փուն-
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

['Ը <, որոնք ծառքւ մը երեւոյթը ունէին եւ կրնային թթենի մը
ըլլայ :
--- Ահա ) հ'յ,.յ[' 1’կ^ սա մէկը թթենի է՝ հաւատա՛ որ թթենի է։
--- Ո շ մ ան չս ) ա տի կա թո ւղի ծառ է :
— Կը սէսա լի՛ ս ♦
--- Չ եմ ոթալիր . թզենին դոն է լաւ կը ճանչնամ :
'ք^անէՀ անդամ ս ր տ ե րն ի ո թունդ ելաւ ի տես հ եռա ւոր կամ
մօտիկ ծառերու՝ որոնք չարդարացուցին մեր յոյսերը։ Ա ս ան կ օրերու մանաւանդ ՝ մարդ իր ծննդավայրը կը փնտռէ- ՍՀէս , իմ հայե
րենի դիլղս՝ ուր թթենիներու ամբողԼ անտառ մը ըլլալոլ էր ան
շուշտ . ♦ ♦
--- ք^ար ե' ւ ձեզ, որո^ւն տունը կը փնտռէք այս կո դմ ե ր ը :
1]անդ 1լ առնեմ այլայլած- շնորհալի տ լ,կլ,ն մըն է , որուն բարեւը շփոթութեան կը մատնէ ղիս* չեմ դիտեր ին չ սլատասիւանեմ ♦
բերն էս բառերը կը թափթփին •
--‘թտռ^^ * • • ա յ ո՛ . . . հ ին բարեկամ ի մ ը* - . ա յ սինքն ՝
շատ կարեւոր է , դիտէք ՝ ներողամիտ 1լ ըլ/աք ՝ ցտեսութիւն - ♦ ♦
երբ քանի մը քա յլ կը հեռանանք ՝ կը զգամ թէ շնորհալի
կնոջ չափ զարմացած է նաեւ անշնորհք մանչս ՝ որ ղի ս այս նեղ
կացութեան մատեոզն է ու տակաւին կ՝ ո ւղէ որ ետ դառնանք եւ
այդ կնոջ էսորհ ուրդին դիմենք՝ թթենին գտնելու համար :
--- թերեւս տիկինը դիտէ թթենիի մը տեղը- հարցնենք մէյ
մը , ի՞նչ կ՚ըլլայ :
հալցնելու աստիճան կը սեղմեմ տ ղո ւս ձեռքը ափիս մէջ ու
զինք բոնի կը քա շեմ ետեւէս : ետինն անցն ի ո րդն ալ ՝ թթէնին ալ յ
Ջէր բաւեր փողոցէ փողոց այս քսյ շքշուքը ՝ քի չ էր մնացեր որ տիկիններու բերանը իյնանք եւ ամբողջ հասարակութիւնը մեր ւԼրայ
թնդայ-, Մորոշեմ ետ դառնալ ձեռնունայն-. Տղաս լացուէ կր սպառ
նայ այս անդամ ՝ ոտքերը դետին կը զարնէ ու տերեւ կը պահանջէ ՝
թութի՛ տերեւ։ /յ ր որդը գրաւած է աշէսարհիս կեդրոնը՝ մտած է
սրտէն ներս եւ հոն բացարձակ տի ր ա կա լո ւթի ւն հաստատած ։
ը
համակերպիմ փողոց մը եւս անցնիլ՝ յետոյ ուրիշ փողոց մր դառ
նա ւ եւ- անելէ մը ներս մտնել : Աստուա ՛ծ /,մ, ինչ է սա տ ե ր ե ւաիւի տ ծառը՝ որուն սաղարթները տան մր բակէն դուրս երկարած՝
մեղմօրէն կը սարսռան իրիկնային զեփիւռի շոյ ո ղ շունչին տակ։
Միթէ նոյն ինքե թթենին չէթ ։ Միթէ տարիներն ու անհարազատ
^>Ւ^աւ1այ['Ւ մէջ թաւալող մեր կեանքը այնքանն ա յլա ս եր եց ին հո
դիս ՝ որ չճանչնամ վաղածանօթ ա յ ս ծառը՝ քաղցրապտուղ թթե
նին ՝ որուն ներքեւ մանկական ձեռքերով սաւան եմ բռնած յաճաէս'
վեր էն իջնող սպիտակ ու լիառատ բա ր էյքին տարափը ըն դո լնելու
համար։
ղ[՚նը'

Այո' ՝ այո' ՝ ան է՝ մետաքսատերեւ թթենին։ 1]ը ճանչնամ
մէկ ան գա մէն , մեծ յուղումէ մը ըո ղազերծո լող աչըեըոլ
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պայծառատեսութեամբ : *էէ ր կընդէւա ռն ումէ բուոն կարօտ մը զիս
արւաջ կը մղէ : թթենին ՝ նոյնքան յուղուած , կեցած տեղը կը սար
սռայ եւ էր թեւերը կը շարմէ' ղէս ողխյլհելու համարէ Վրսյրկեան
մը լուռ հանդիսատեսը դառնալէ ետք մեր սրտաշարմ հ ան դէ սլո լմէն մանչս կը սկսէ բողոքել : ^էուղէ որ ղդա ց ա կան տկարութիւններու անձնատուր ^[Լ1ԷԱ11^ նւ անմիրապէս գործէ ա նցնէմ : էա'լ
բայց էնչպէ0 ս ։ Հքառէն ճիւղերը, մեր չա ր րւսխտէն, բաւականէն
բարձը են , էսկ էմ հա սա կս շսՀ տ հեռոլ է մրցանէշ կոտրելէ :
--- Վե'ր նետուէ , կ'ըսէ աղաս , մէ' վախնար , նետուէ' , սւէոր
չե^ս ըրած բնաւ • . .
էյուսափում չկայ : ^քուր^ս կը նայիմ գողունի ա {քնար կով*
բարեբախտաբար փողոցը ամա քէ է : ը հաւաքեմ ումերս, կը պըրկեմ մկաններս, կը սեղմեմ ակռաներս եւ ահա ? հո՛ւէ, դնդակէ սլէս
կը նետուէմ վեր : Տղաս 1-ր ամրողԼ էութեամբ կը մասնակցէ Տիղե
րուս : ԷԼփսո^ս , սակայն , մատներուս ծայրը հազիւ դպած տերեւէ
մը ծայրամասէն՝ կրունկներուս վր ա յ կ՚իյնամ գետլ,ն:
--- է,որէ՚ն , աւելէ՛ ումով , կը քաջալերէ աղաս յ
ՍնօղոՀւտ . . . կրկնուող ոստիւններուս արդիւնքը պատառ մը
տերեւ է մէայն : Պատառ մը տերե^ւ, է^ եչ պիտի բաւէ անօթէ թ*’~՝
րամէ ան քաղ ախորմա կ[.ն :
__ Օգնէ՛ ինծի որ պատին վրա յ ելլեմ , կը պաղատի մ անչս :
--‘Լս1ր կ՝իյնաս-.
--- Հէեմ իյնար :
--- փեղ դող ^111 կաչ՚ձ՜ևն :
--- թող կարծեն , շո'ւտ ըրէ ) շերամս անօթվՀ է * * *
Պատին վրա ք , տղաս գանձ ւէաէւցնողէ
ւէութկոտութեամբ
ծոցն ու դրսլանները կը լեցնէ թութէ տերեւներով յ ողոսլուտէ էր
արշա լը կանգ առնել չէ դիտեր :
--- Հերիք է , վա ր է Լի ր , ամբող^ ծառը տ րՀ ւն պիտի տա
նինք։
(Հվ է լսողը։ ՛Շերամէն հաճոյք սլատճառելու եւ ցմահ կեան
քը ապահովելու համար տղաս պատրաստ է ամէն ղո հ ո ղո ւթե ան :
/?£. կը խորհէ թէ որքան շա տ հաւաքէ , այնքան մ եծ պիտի ԸԷԼա յ
էր ղոբծած բարէքը ՝
* * «•

Այնուհետեւ ,
չձ./ յիչեը
քանի' օր տեւեր շերամաբուծութեան համբևրատար այն ա շիաւ տան քր , որուն լծուեցաւ աղաս ս սր
տագին նուիրումով ■. Ամէն աոտու ել իրիկուն տուփը կը մաքրէր,
հին ու չորցած տերեւները կը նետէր ել սաոնա բունէն քանի մը նոր
տերեւ կր բերէր ու կը փռէր որդին տակը-. Ու ամէն օր, այս գործողութենէն ետք, ես ստիպոլած էի տուփը առնել ձեռքերուս մէ£,
երկարօրէն քննել եւ հիացումս յայտնել, որպէսղի փոքրիկ շերա
մաբոյծը գոհ Արտով երթար բանին :
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
--- Ըսէ' ՝ կը մեծնա՛*յ կոր ։
--- ՍԼնշո՜ւշտ՝ երէկուրնէ ասդին մեծ տարբերութիւն կայ*
Շերամը բոլորովին անտարբեր Լոլ[է^Ը տիրող յ ո ւղո ւմին'
կ՚ուտէր ու կ՚ուտէր անդադար յ Եր անորոշ բերնին ճարտար հար
ուածներով մասնիկ—մասնիկ կը մաշեցնէր ՝ կը Հատցնէր տերեւնե
րու պա շարը : ^‘ոնկ երբեմն գլուխը վեր առնէր ՝ դոն է անդամ մը
մեղի նայէր եւ կտոր մը կապոյտ երկինը տեսնէր իր վերեւ*** Լ)ողոսկիըեւ ուտել --- ա՛յո էր իր ամբող^ դործն ու լնորհըը։
— ՒՀն չ պիտի ըլլտ յ , "ԸՂ
) ԳԳոլ^“Լե' Ո['Գ ՝ [Լ՛՛է՛ °Ր մ1Լ ^[էւսս~~
թափ եւ յուսահատ՝ որդին անվերջանալի ճարակում էն*, Տ ղա ս 11՝"’՝
րաւորուեցաւ այս անարգանքին համար ու բողոքեց ♦
--- Վ.ա ղը թՈէԼ թիթեռնիկ ըլլա յ եւ թո ի որ հաս կնաս . . .
թիթեռնի՛* կ՝ թե՛* ւ , թռթ* չք ♦ . ♦ այս ո՚^րդը՝ որուն պոչն ՈԼ
դլուիւը իրարու կը նմանին , որուն կենդանական ի տ է ալը բերան մը
տերեւ ճարելէն անդին չ* անցնիր եւ որուն գետնաքարշ շարժում
ները արիւնդ կը սառեցնեն երակներուդ մէջ*. Սարդ կը տարուի
մտածելու որ այ ս սողունը երկինք չի կրնար բարձրանալ*. Անոր
հ րաշքին չոլԼ՚ջ հ ի լսուած պատմութիւնը ա ռա ս սլել է
կարծե ս ՝
հէքեա՜թ . . ♦
֊ Կը տեսնե՛ս՝ կը տեսնե՛ս՝ ըսաւ մ ան չս , Ղ՜Լո1Լէ1,1Լ Լարվելով
ինքնավստահ եւ հեցնելով տւլիտութիւնս *.
Երիկուն մըն ա լ ՝ հազիւ տուն մտած՝ լսեցի տզուս ձայնը՝
որ կը կան չէ ր յուզումնահա ր .
--- Հո՚ւտ՝ վազէ' ՝ եկո՛ւր՝ շերամս բաներ մը կ'ըլլայ կո ր 5
փետուեցայ տուփին վրայ
կանդ առի զարմացած*. Արդա
րեւ՝ շերամը իր բնականոն վիճակին մէջ չէ ր գտնուեր* դադրած
էր ուտելէ եւ սողոսկելէ *. Պոչին վրայ յենած կ՚աշխատէր մար
մինը ուղղաձիգ պահել՝ գլուխը ղ֊էպի Հ^ր ՝ թեթեւ օրօրումով մը՝
որ կարծես բարձունքներու առթած գլխապտոյտը ըլլար *. Այնքան
յստակ էր ո ր դային իր Ճակատագիրր թօթափելու եւ վե՜ր ձգտելու
շերամին ճ իդը ՝ որ ա պշած մնաց ի յ
--- Շերամս հիւանդ է՝ պիտի մեռնի՝ ըսաւ տղաս դողահար
ձայնով ;
Չպատասխանեցի *. Ի^նչպէս բացատրէի մանչուկիս՝ որ մա
հանման Ա՛յս անշարժացումը՝ երկրային սնունդէ ույս ինքնակամ
հրաժարումը՝ ապահովաբար՝
շերամի
կերպարանափոխութեան
հրաշքին նախերգանքն էր, թեւաւոր նոր կեանքի մը արշալոյսը*.
Սկսայ հաւատալ այդ հրաշքին *. կասկած չկա ր ՝ շերամը ներշնչուած
էր*. Եւ ի՜նչ ներշնչում ***
Ա արգոց դասակարգին մէջ բացառիկ
հանճարները միայն կ '՛ունենան նման ներշնչում ՝ ստեղծագործու
թեան սլա հուն ՝ մոռնալով հտց ու ջուր՝ տուն ու տեղ՝ քուն ու
հանգիստ :
Շուտով շերամին ներշնչումը երկունքի վեր ած ո ւեց ա լ *. Խ Օ-~
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
լական դինովութեամբ մը ան սկսաւ թելեր նետել իր Լոլը^_ ք111 ԼոԼ1 Ը_ )
գլխու նոյն օրօրուն շարմումով՝ հետղհետէ քի չ մը աւելի արադ՝
հետղհետէ քիչ մը աւելի վստահ յ Ալ^րը թո շոր իա շոր բաղած ՝
տղաս կը դիտէր որդին ստեղծարար աշխատանքը : Ա ուզուած էր :
3 ո ւզո ւած </' նաեւ ես դա րմ՛անալի' այս երեւոյթին աոՀեւ : քթ վ
սորվեղուղ ողորմելի սողունին
մետաքսէ
այդքան նուրբ թելեր
պատրաստել՝ մ վ դրաւ անոր մէջ ս տ ե ղծ ա դո րծ ո ւթ ե ան ա յն հուրը՝
որ ահա ար բեղ ուղ ած էր ղինք դերա դոյն հեշտանքով մը եւ կը մղէր
ինքղինք սպառելու' ի խնդիր անհաւասարելի դեղեղկութեան մը :
Սռե ղծ ո լա՛ ծ , բնութեան ու կեանքի յա ւերմա կան խո րհուրդ • * ♦
--- Է] եՀն թ է այս շերամը՝ նայէ ին չե'ր կ՛՚ընէ՝ բաղադանչեղ
տղաս՝ երկար դիտ ւ,ւէ վելղ Այո՛ ՝ խենթութիւն էր ըրածը։ Հանդի սա կեանքը ձդել՝ թու
թի համեղ տերեւները անտեսել եւ հերոսական ինքնուրաղու մով մը
տենդադին դո րծ ո ւն է ո ւթեան լծուիլ * ♦ . տառապիլ ՝ բան տ ա ր կո ւի լ ՝
օղէն ու սնունդէն կտրուիլ թն չ շահելու համար ♦ ♦ . երկու թեւ՝
երկու թափ անղ իկ ու թեթեւ թեւ : Կ'արմէ® * խենթութիւն չէ' հապա ի՞նչ է :
Էյորհեղայ որ մանուկ մարդկութիւնը՝ մանչուկիս պէս ՝ նոյն
որակումը կո ւ տայ իր մ է ջէն բոլոր ան ոն ղ ՝ որոնք մտքի եւ հոգիի
թեւեր շահելու համար կը հրամարին շօշափելի հ ա ր ս տ ո ւթի ւնն եր է
եւ կը ձդտին ճախրել բարձր ոլորտներու մէխ ՝ •
ք*արեբախտաբար շերամը անտեղեակ կը մնար մեր այս կար
ծիքներուն եւ կը շարունակէր իր սուրբ գործը յարաճուն ոդեւորութեամր : Անգուսպ կատաղութիւն մը կար անոր շարմումներուե
մէջ, որ ոնք անս խա լական ճշդր տ ո ւթեա մբ կը հ ի ւս է ին եւ կը կտտա—
ր ելա դործ է ին բոմոմը : *'/' թուէը թէ ոչ մէկ ոյմ սլիտի կրնար կասեղնել թրթուր ին վերամբարձ խանդը :
Այդ խանդն ու ո դե ւո ր ո ւթի ւնր ‘վխվ գտան այն ատեն լո կ ՝
երբ շերամը իր ներքին հարստութիւնը սպառեղ ամբողջապէս ՝ երբ
իր ե բաղը իրականութիւն դարձաւ եւ երբ իր հալած—մ ա շած անձը
բանտարկեր իր իսկ երկնած ճաճանշահիւս վանդակին մէջ՝.
Այնուհետեւ՝ հայր ու տղայ շո ւն չե րնի ս բռնած Ապասերինք
թրթուրի խ ո ր ա խ ո ր հ ոՀ ւր դ կերպարանափոխութեան :
Մեր տեսո
ղութեան եւ մեր հասողութեան սահմաններէն անդին կը կատար—
ո ւէ ր ա ր ա ր չա դո րծ ա կան դա ղտնիքը յ իՀն չ ամբո ւլջա 1լան եւ անսա լթաք ապաշխարանք'
հոգեւոր կեանքը ընդունելու համար ;
ի՜նչ
քաղղր չարչարանք սողաղող մարմինը թեւաւորելու համար՝, Միլիոնաւոր մա բդող մ է ջէն քան իՓ հոդի յանձն կ՚առնէ այս կամաւոր
ինքնամխտումը ՝ այս ճւլևակեաղ մ ե կո լա ա ղ ո ւմը ՝ » ՝
քվանտին դուռը օրերով փակ մնար : թրթուրի կատարեալ անշարմաղում էն լէերջ՝ մանչս սկսաւ մտահոդութեան նշաններ րյ ո յ ւյ
տալ ՝
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--- Հապա եթէ չկարենայ ծակել ու դուրս դալ, հապա եթէ
մեռնի մէջը։
--- Կրնայ ԸԷԼալ, ամէն բան կրնայ պատահ իլ, աշխարհ է աոիկա* թռչելու մեծ ար կածախն դր ո ւթ ե ան ետեւէն վազողը ամէն
ինչ աչք առնելու է :
Առտու մըն ալ, անկողինիս մէջ դեռ աչքս չբացած , ցնծու
թեան աղաղակներով տղաս քովս 1ԼարԼեց
երկու ձեռքով ամուր
բռնած շերամին ծանօթ տուփը*,
---- Ե'Լ) շո՛ւտ ըրէ ՝ շերամը թիթեռնիկ եղաւ*,
Ելայ^ տեսայ եւ հիացայ*, թախկին լպրծուն , դարշելի որդին
աեղ, թութի չորցած տերեւին վրայ թառած էր կաթնագոյն, անոլ1 շատ համակրելի թիթեռ մը, զոյգ թեւիկներով եւ քանի մը
տոտիկներով*, Նման պարադաներու՝ մեծ մայրս սովորութիւն ու
նէր ըսելու*
ՀՀվիեռնիմ զօրութեանդ, Կր1լնաւոր թագաւոր^*, ք*մ
աԼ ՀՀ*թոլնքիԱ լԼ[,այ նոյն բառերը եկան ինքնաբերաբար , բայց նտ
մզեցի զանոնք եւ չեմ դիտեր ինչո՚Հ աղուս դառնալով խո րհ րդաձե-յի •
- Այ ո թիթեռնիկին կեանքը շատ կարճ է կարծեմ յ
--- Կարեւորութիւն չունի ,
սլա ատ սխան Լ
անոր նայէ որ շերամը իր նպատակին հասալ* որդ էր՝ թիթեռնիկ
դարձաւ •
իրաւունք ունէր մանչս եւ իր պարզ բառերով կեանքի դերադոյն իմաստութեան դասը կու տար ինծի։ Շ երամը հասած էր իր
երազին *, (Հաջողած էր թեւալորուիլ, ազնուանալ, նրբանալ եւ իր
բանտին դռներո ւն հետ խորտակել նաեւ սողունի անարգ ճա կա տագիրը , աշխարհին ներկայանալով իբրեւ նոր արարած։ Արդար էր
իր կերած թութի պաշարը, քանի որ անոր ամէն մէկ պատառէն
ճառագայթի պէ ս նուրբ մետաքսաթելեր ստեղծադո բծեց եւ առա
գաստի պէս եթերային թեւեր։ Կապոյտին եւ օդի զաղջ հոսանքնե
րուն մէջ քանի մը թե ւա բա խ ո ւմն եր է ետք, հիմա կրնար հանգիստ
սրտով մեռնիլ։
մ Հափաքիր որպէս թեւաւոր թիթեռնիկ մահանալ,
քան թէ որպէս սողացող որդ ապրիլ***
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» յ^®ՋՋՋ2Ջ2ՋՋ|Ջ^Տ|ւ2ՏՋՋ|Ջ!|ՏՋ^Ջ12^^^Օ

ԻՆՔՆԱՆԿԱՐ
Գթեց ՍԱՄՈԻԷԼ ԽԱՉԵԿԵԱՆ(*)
Ես ծընւեցի հէնց այսպէս —
Արշալռյ սը մաղում էր կաթ ու ոսկի ,
Որի մէջ'
Մայրամուտն էր կարմիր հագել արեան պէս•• •
Ես ըզգացի հէնց այսպէս —
Ոչի՜նչ չկար, ոչի՜նչ չկար նոր ու հին:
Ամէն տեղ՝
Մութը լոյս էր եւ լոյսը՝ մութ ու անտես-••
Ես ապրեցի հէնց այսպէս —
Անապագայ ու աներէկ իմ կեանքում
Միշտ քայլեցին՝
Մանուկը ծեր ու ծերունին՝ մանկան պէս • • •

2.ԱՅԵԼԻԻ

ՄԷՋ

Այս իրիկուն մի հէք աղայ նայեց ինձ
Ել շշընջաց — Տխո՜ւր ես • • •
Վընիսւ արցունք կար աչքերի մէջ նրա • • ■
Այս իրիկուն մի լուււ սպայ հառաչե՜ց
Ել հարցրեց — Այղ ղո՞ւ ես • • •
Ջի'ւն էր իջել գանգուր մազերին նրա • • •
Խորհուրդներէս հայելին
Այս իրիկուն թըոունցքիս տակ փշըրւեց • • •
Վհասւ մի սիրտ՝ վերջին աղօթքը շրթին
Ա՜հ , փշըրւե՜ց , փշըրւե՜ց • - -

ՍԵՐՄՆԱՑԱՆ
Տանի՜ր, ցանի՜ր սերմնացան, հատիկներն այս ժպտուն,
Հատիկները, որ այնպէս, իմ սրտի մէջ լուսարձան,
Փայփայել եմ կաթոգին հեւքերովը իմ գարուն • • •
Լոյսի ցորեանն այս մի թուռ, ցանի՜ր, ցանի՜ր սերմնացան:
(*) Տարեգրքիս անցեալ տարուան հատորին մէջ խօսած՛ էինք շարժանկարի
իրանահայ րեմադրիչ Սամուէլ Խաչիկհանի մասին եւ յիշած այս աւսր-իւ, որ ան,
րեմէն դուրս կը ղրաղի նաեւ գրականությամբ: Այս անգամ հանոյքով տեղ կա.
տանք իր քանի մը քերթուածներուն եւ արձակ մտածումներուն, որոնք այնքան
թարմ են իրենց շունչով եւ հետաքրքրական՝ մտածումի եղանակով:
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էւ1յ^1^1^11^|յ^1ւ^1^Օ^1^1.7ր<1^1^ւէ7^1^^!>7ա^1^յ^1ւ7^^. ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Խոփը ոսկի արօրիդ զարկի՜ր այս կոշտ հոդերին,
Ակօսներըդ թող թուրեն վէրքը երկրի կուսական,
Ծըփուն հասկի երազու[ հատիկներն այս դեզին,
Ափիս ջերմով արթնացած, զանի՜ր, զանի՜ր սերմնացան:
Վերն արեւը վարսագեղ, թող սըրըսկէ շող ու լոյս,
Հովը մեղմիկ օրօրէ մանուկ ծիլերն իմ վազուան,
Եւ քրտինքիդ շիթերին խաոնած աղօթքն իմ հոգւոյս'
Գալիք ոսկի յոյսերով զանի՜ր, զանի՜ր սերմնացան •• •

ՄԱ1ԵՐԳԱՆՔ
Մի ասուպ սուրաց ,
ժըպսւազ լուսինին ,
Գերեց կուրծքը պաղ երկնի աստղազարդ
Ու լուո ընկաւ ցած • • •
Ու մի մոմ տժգոյն,
Գեղին ու գունատ ,
Սեւ շուք սըրըսկեց դալուկ ու վհատ
Հիւանդ աղջկան • • •
Եւ կէս գիշերին
Ոգիները թիւր
Մի ցուրտ մահերգանք յօրինեցին լուս'
Մեոնող աղջկան ,
Եւ սուրացին ցած ,
— Բա՜ց դուսը , րա՜ց • • • րա՜ց • • •
«ԱՐնՇՌԱՆնԻ ԽՈՀԵՐ»

ՈՒՐ ՍՏՈՒԵՐ ՋԿԱՅ
Մտածում ելք ինքս ինձ, թէ կա՞յ արդեօք մի վայր, ուր ՛ա
մենեւին գոյութիւն չունենայ ստուերը :
«Արեւների ւքէջ , ՜ու մութ անդունդներում» , եզրակացնում եմ
վարանոտ:
Սակայն մի ձայն սթափեցնում է ինձ— Մի մոոացիր, մա՜րդ, որ արեւներն էլ ունին իրենց լեոներն ու ձորերը եւ այնտեղ, ուր կայ թարձրութիւն ու ցածութիւն
— կա՜յ նաեւ ստուերն անպակաս :
— Եսկ անդունդնե՞րը : Կա՞յ ստուեր անդունդի մէջ :
— Անդունդն ինքը թանձրացեալ ստուեր է' խո՜ր եւ մութ • • •
— Հոգո՞ւ մէջ , ուրեմն հոգո՞ւ մէջ :
— Եւ ոչ էլ հոգու մէջ , ուր արեւներն են իշխում րարձր եւ
անդունդներն են անյատակ-• •
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ»

ԳԼխԱՊՏՈՅՏ
Յաճախ պատահել եմ երեւելի մարդկանց անիմաստ աբտայայտութիւններին, որոնք արձանագրուել են եւ տպագրուել ոսկե
տառ գրքերում:
Իսկ շատ սովորական մահկանացուների բերանից լսել եմ իմաստալից մտքեր, որոնք պիտի աւելացնէին շատ փիլիսոփաների
փառքը :
Ընկերներիցս մէկը Գանթէից մի գեղեցիկ խօսք յիշեց: Ըոլորս հիացանք : Յետոյ խոստովանեց որ միտքը իրն էր • • •
Ել մի օր , արտայայտած իր լքէկ գաղափարը նահատակնցինք
քննադատութեան տեղատարափով : Պարզուեց , որ մէջբերուած խօսքը Գանթէից էր • • •
Ել հիմա մտածում եմ • — Խօսքե՞րն են մեծացնում մարդկւձնց, թէ մարդիկն են մեծացնում խօսքերին ■ • •

խԱՐԻԱՓԼՆՔ
«Մթութիւնը քայլում է դէպի լոյս: Ր'այց կուրութիւնը ղէպի
մահ» , ասում է Ռաթինթրւսնադ Թագորը :
Վերջին ճանապարհը շատ արագ է թռչում մեծ փիլիսոփան:
Ես այդքան յոռետես չեմ:
Ես ասում եմ •
— Կուրութիւնը քայլում է դէպի խարխափանք: Ու մինչեւ
մահուան հանգրուան հասնիլը, յաճախ հանդիպում է ուղիների, որոնք շեդում են նրան կործանումից եւ առաջնորդում դէպի լոյս:

Թէհրան

ԻՆՉՊԷՊ ԿԸ ԳՐԷ ՍԱՄՈԻԷԷ ԽԱՉԻԿԵԱՆ

Հթ

Հքք-Ա.,.
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ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԱՆՅհՇԱՑԱՐ ՓհՍհԿԸ
Գրհց ԵԴՈՒԱՐԴ ՏԱՐՕՆԵԱՆ
Մեր ղքէւղքէ փիլիսոփայական տեսութեանց մԷ^Է շունն ու կատուն իրենց վ արմուևքովն ու մանաւանդ, ճակատադիրով՝ իրարու
հակընդդէմ Էակներ են ՝
ճի՛շդ ին չպէ ս բարիի ու Լա րի ումերը
կարդ մը դիցաբան ութեանց մէջ-.
^/ունը ծանրախոհ՝ հաւատարիմ , սակաւապէտ ՝ քաջասիրտ ՝
վեհանձն ՝ երախտագէտ ու սլա բղամիտ կենդանի մըն է։ ինքզինքը
կը մոռնայ իր տէրը սլա շտ սլան ելո ւ համար՝. Երբ հովիւին հետ է՝
գայլերու ամբող^ վոհմակի մը դէմ կ՚ելլէ առանձին ՝ հօտը փրկելու
վճռա կամ ո ւթեամր ։ Օրերով իսկ անօթի մնայ՝ խոհանոցի աման
ներէն բան մը գողնալու չի ւիորձուիր : Այնքան կը սիրէ մանկիկ
ները՝ որ անոնց անգութ քաշքշուքներուն միշտ գուրգուրանքով՝
կամ շսՀ տ շատ զգուշացնող մռլտոցով մը կր պատասխանէ միայն։
իսկ կատո^ւն ♦ ♦ . Զինքր բնորոշելու համար կրնայի ըսել՝ թէ
վերը շունին հա շուո յն թուարկուած առաքինութեանց մխտումն է
կատուն եւ այսքանով բաւականանալ* ք»այց ո՛մեր այս չորքո
տանի հերոսը այնքան խայտառակ է՝ որ այսպէս գոց պահարանով
ղր կո ւած ան ա ր դան քն եր է մ ազդուի ր : Ուստի հարկ է որ անխոտորէն
տանք նաեւ
բարոյական կենդանագիրը՝ որսլէս թէ շուն ի մասին
խօսած չըլլայխեք »
Արդ 5 կատուն թեթեւսօլիկ ՝ յեղյեղուկ ՝ վատասիրտ ՝ եսա
սէր՝ ապերախտ՝ ծածկամիտ ու կեղծաւոր անասուն մըն է։
մնաց որ»»» հայՎան ըսէի՝ ղինք աստիճան մը աւելի արմեղրկելու
համար*) I1 ր բնութեան մէՊ^ ուրԼւշ^թ մը ծառայելու ձդտում չկայ»
ատոր համար ղինք չենք մեղադրեր : Ոա յց մո ւմկա լո ւթեան հարցին
դալով՝ հարկ չկաք կատուն ամբող^ օր մը անօթի ձդելու» կուշտ ու
կուռ ուտելէ վերխն ալ հերիք է որ ան հոտը առնէ իր սիրած մէկ
կերակուրին՝ օրինակի համար տապկուած ձուկին ՝ որպէսղի բո լո ր
դոց ամաններուն կափարիչները շռն չանի սլէ ս դա ր օն է խոհանոցի
յա տ ա կին վ[,այ * Հապա իր վերաբերո^ւմը ման ո ւկն եր ո ւն հետ • • •
Այս մասին դիմեցէք տ ո ւնի փոքբիկ աղԼկան ՝ որ իր փ ի ս ի կը սլուսլւ՚ւ՚կլ՛ յը պէս կը խնամէ ՝ վիղէն մանեակ կը կախէ ՝ ական խներ էն'
Օղեր : Երբեմն ալ իր մա սլա լէնն եր ո վ կը ղա ր դա ր է ղանի ՝ հոդ տա
նելով որ հանգոյցը թիթեռնիկի մը պէս ծոծրա կին վրա / թառի :
կաթին կէսը այս չորքոտանի պուպրիկին կը խմցնէ եւ ե թ հ մա
մացէն չվախնար՝ միւս կէսն ալ յօմարութեամբ կէ[փլ պիտի տար
պզտիկ որկրամոլին։ Բայց կատակի համար թող մ է յ մը պոչիկը
քաշէ,,, եւ իսկոյն երախտամոռ փիսիկին ճանկերը պիտի ակօսեն
փոքրիկ տիրուհիին այն գուրգուրոտ թաթիկները, որոնք պահ մը
աոաջ գինք կը փայփայէին։
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ::

էյեարւյ^ լսեցիր թի ի'ն չ զարհուրելի
ամբաստանութիւն մր
կը ծանրանաք կատուներու, ցեղէն ւԼրայ [մարդ, կը զարմանայ թէ
ԷնչպԷ^ս անոնք չեն ՊաԷւ^ախուէր այսպէսէ բեռէ մը տակ) : Կ՚ըսեն
թէ անօթէ չմնալու համար կատուն աղօ թեր է, որ (Լս ու ո լած Ւր
տէրոջ եօթը կոյ ր աղ^էկ տայ՝ որպէսղէ րեՒլ՜[,1'^1 Դե՚՜Ըէ1^1
անոնց
ձեռքէն հէւթեղ բրդուճներ յափշտակէ եւ կշտանայ։
Որք ոմն մէւէթարական է այս ցածոդէ ցանկութեան հակադրել շունէն հետեւեա/ աղնուասէրտ՝ դրեթէ մա ր դա վա յել մաղ
թանքը* --- Աստուա՛ծ՝ տէրո^ս եօթը հասակաւոր մանչ պարգեւէ՛ ՝
որպէսղէ՝ սեմէն վրայէն էրենց անցուդարձէ պահուե՝ մէյմէկ պա
տառ հա ց երկար են էնծէ • ♦ . ես այ դքան ո վ ալ քեղէ փառը կո ւ տամ :
Աայց եկուր տես ՝ որ շունէն՝ մեր այս թանկադէն բարեկա
մէն կեանքը երաշխաւորող որեւէ յօդուած դո յութէւն չունէ մեր
գէւղէ անդէր դա տ ա ս տ անա դէրքէն մ էջ*.
[Բարեբախտաբար՝ խընդրոյ առարկայ արգելքէ չդոյութենէն օդտուոդ չկայ *^ Մէնչդեռ՝
անպէտ փէսէկ մը սպաննողը՝ էր ոճէրը քաւելու համար՝ պարտա
ւոր է եօթը եկեղեցէ կառուցանել տալ : Ալ
վ կը հ ամարձակէր ՝
ոչ թէ սպաննել՝ ա յԼ նոյնէսկ վէրաւորել կատուն ։
Կը տեսնէք որ մեր դէւղէն մանչերը բաւական Լոլր^ պա տճառներ ունէէն կա տ ո ւն չս է րելու • էս կ ես որ , տւս/ղ ՝ կեանքէս երեք չորրորդը դէլղէ*ե հեռու անցուցած եմ Հ ե՛ս ալ մէնչեւ հէմա
համա դէ լղա ց էն եր ո ւս պէ ս
շտ նո յն վեր ա պա հ կե ց ո ւածքը կ"* առ
նեմ , երբ կատու մը կը մօտ ենայ էնծէ : /> վեր^ոյ կրէ ան ո՛ւր ալ
երթայ ՝ է՛ն չ կէէ^այէ տակ ալ որ փոխադրուէ ՝ չէ կրնար բարենուէլ
Ւր պա տ եան էն :
Բայց անդամ մը խատուտ էկ փոքր էկ փէսէկ մը յազողէցաւ
յեղաշրջել այս ան բարեացակամ տր ա մ ա դ ր ո ւթէ ւն ս ՝ եթէ ոչ բոլոր
կա տ ո ւա ղդէն եր ո ւն , դէ թ էրեն հանդէպ յ
Ուսանողո ւթենէ
Պ ո լէ ս վերադարձէս՝
ես որ երբեք չեմ
կրցած մեծ քաղաքներու ջղա սպառ եռուղեռէն համա կերպէլ՝ ո’ չ
ալ
անոնց ս ե թե ւեթ ե ալ ապրէլա կերպէն ընտելանալ ՝ դա ց է Ա՝ եծԿղզի բնակելու հայրենա կետ ըն տ անէ քէ մը մօտ ՝ ուր էնծէ բաւական
յարմար սենեակ մը յատկացուեցաւ*. Տն եց էն եր ը , որ առաջուրնէ
ծանօթ էէն էմ մարդախոյս բնաւորութեանս ՝ հնարաւոր զդուշութէւնը կը գործածէ էն չէԼըդոլէելոլ համար էմ ա ռանձն ո ւթէ ւն ս : Ե՜
րեւէ այն համոզումն ո ւն է էն ՝ որ ես էմ մամանակէս էմաստութէւն
կը
եւ օրն է բուն ազգօգուտ ծրադէրներ կը կազմէ է։ Ըսենք
որ ատկէ նուաղ ա րմէքով աշխատանք մը ներելէ չէր վերադրել Եվ
րոպա ուսած մէկու մը՝ --- կատա^կ է* Ըտյց անարդար պէտէ ըլ
լար՝ մէայն էմ հէւրբնկալներս դատապարտել էրենց այս յորդաղեզ
պատրանքէն համար։ Էնծէ այնպէս կը թոլՀ։, թէ այն ա տ ենն ե ր ը
ծառայականս ալ չափով մը էրենց համակարծէք էր այդ մ ա ս էն :
ՀէՀյ ե ր էտասա րդա կան ցնորքներ ♦ ♦ ♦
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հ1^^1^1^ւ^1^ւ.7ր11»7Հ<ւ^ւ^ւ^ւ^ւ^ւ^ւ^ւ^ւ>7Հէ1^ւ^ւր/^ւ>^էւ72 ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Միայն ւո ո ւնին աներես կա տ ո լի կն Էր՝ սր երբեք չաղդուեէյալ
իմ անձիս շուրջ ստեզուած ա կն ած անքի մ թն ո լոր տ էն ու շա ր ո ւնա1լհւյ իր համարձակ ել ու մ ուտքը իմ սենեակէս : իր տաղտկալի այ-~
ցելութիւևներէն աղատուելու համար
սկսայ դուսը դոյ պահել՝
բայց սենեակներուն պատշգամները իրարու հաղորդակից Ը_ԼԼաԼՈէԼ)
ան ալ սկսաւ այդ կողմ էն ներս դալ ու յատակին վ[,այ տապլտկիլ՝
հովէն բերուած աշնան տերեւներուն հետ։ կամացուկ մը դուռը կը
բանայի ու զինք կը հրէի
հիւրասրահ ՝ ուր միշտ յանդիմանու
թեան առարկայ կը դա ռն ա ր ՝ եթէ հոն հանդիպէր տնեցիներէն մէ
կուն :
իայց խատուտիկը շուտ ամչցողներէն չէ ր : *իանի մը վտյրկեան
երբ միֆոց ը դտնէ ր ՝ բնաւ չէ ր տնտնա ր ՝ գեդա կի պէ Ա
ներս կը նետուէր՝ երբեմն ալ սեղանիս վրայ կը ցատկէր ու կը
լի ո րձէր հոն տեղաւո րուիլ։ Այն ատեն թաթերուն ւէրայ գծաքաշի
բանի մը հ ա ր ո ւածի կն եր ո վ կը հասկցնէի ՝ որ իրաւունք չունէր իր
ներկայութիւնը պարտագրելու ինծի։ ք*ողո [‘Ւ մլալիւն մը կ^ ա րձակէր ու կը փախէր տարածուելու բարձիկի մը վրայ ' ՛Ինքզինքս կը
մխիթարէի յ^չ^լուԼ մեր դի *֊ղի ^ալօ պապուկի ա յն 1սօսքԸ> թէ
այծը , կատուն եւ . « . կթեը տէր են դժ՜ոխքի բանալիին եւ ոչ մէկ
դուռ կրնայ իրենց մուտքը արդիլել։
Մ/՛ ա յն ս են ե ա կի ս մէջ չէր որ Խ ա տ ո ւտի կը ղի ս կը փնտռէր ♦
դուրսն ալ իր բարեկամութիւնը ց ո յ ց կո ւ տար՝ իմ կողմս դալով
կամ երեսս ի վեր մլաւելով։ իսկ ա յն օրերուն՝ երբ դո բծով քանի
մը մամ իղզիէն կը բացակա յէի՝ վերադարձիս ղթր կը գտնէի տու
նէն մօտաւորասլէս հարիւր քա լ լ հեռու՝ ճամբուս վրայ։ յատկա
պէս մարղուած անասունի մը պէ մ ՝ աշխոյժ՜ ոստումներ եւ համաչափ
շարժ՜ումներ կ՚ընէր՝ թաթերը իրարու մօտեցնելով կռնակը կամա
րաձեւ կը բա րձրացնէ ր եւ յետո յ արադ արադ կը դաոնար ՝ իբրեւ
թէ առանցքի մը շոլ֊ր^ *
Անկեղծ ըլլա լսլ հտմար պէտք է խոստովանիմ ՝ որ չէի կրնար
անտարբեր մնալ դուրդուրանքի այս արտայայտութեանդ հանդէպ՝
բայց տղամարդու դոռողութիւնս ղի ս
աՍ ՂԻէէ[՚ հ ետ աքր քր ո ւելո ւ
անասնիկով մը՝ որ գիւղացիի իմ համ ողմ ունքիս մէջ՝ բարեկամու
թեան անարժ՜ան էր եւ առ ա ուս ւելն սահմանուած էր տի կիններ եւ
օրիորդներ ղո ւարճացն ելո ւ ։
Շ ուտով սակայն ինծի այնպէս թ ո ւեց ա ւ ՝ որ տյս խստու
թեանս ներքեւ խանդաղատանքի թեթեւ զգացում ւՒը կը սկսէր
ծայր տալ հանդէպ խատուտիկին ՝ որ ինծի հետ կը շարունակէ ր իր
քաշքշուքներու խաղը։ իոյնիսկ մեր միջել բարեկամութեան շր ջան
մը բացուելու վրայ էր՝ երբ նոր միջադէպ մը բոլորովին փոխեց
իմ հաշտարար կեց ո ւածքս ։
Կէսօրէ վերջ մը՝ տուն դարձիս՝ աշխատանքի սեղանիս վրայ
խառնիճաղանճ մը աչքիս զարկաւ։ Արուեստական վարդերուս րը~"
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ՏԱՐ ԵԳԻ ՐՔԸ»

ղըկտուած վէճակը ղէ11 շաւո չ1այ I1 ա 3 ո‘‘՜Ս ք որովՀետեւ էմ կամքովս
չէր 11ր անոնք հոն կը ղան ո ւ է էն * բա յ ց կատաղութեան սլէ ս բան մը
ղդացէ^ երբ տեսայ որ կաղամարը տապալած եւ մելանը անճոոնէ
կերպով ողողած էր այն երկար յօդուածը
որուն պատր ա ստ ո լթէւնը օրեր խլած էր էնձմէ : Ուրեմն սլէտք էր աշխատանքը վերսկսիլ եւ անմխջապէս) որովհետեւ պարտաւոր է
ղա յն անյապաղ
հասցնել պարբերաթերթէ մը խմբագրութեան *.
ՆոՀ ր տանջանք գ՛րէ չ
համար որ մէն չեւ այսօր ալ կը մր
նա յ ն ո յն դան դա ղա շար մր » . ♦
կասկած չկար որ էյատուտէ՚կը անցեր էր այս տեղէն ։
--- էՀհ 5 հարկաւ ձեՈ-քս կ՝'անցնէ՜ ս մI1 թ՝?ք1 թա !] Ը 5 տ յն ատ եե
՚1Ը տեսնոլէնք♦♦♦
1Սօսքը դեռ բերանս էք1) եր բ խայտառակը ներս մտաւ՝ մ է կ
ոստումով սեղանէն վրայ նետուեցալ եւ սկսաւ անդամ մըն ալ թա
լալէլ էր յառաջ բերած աւերէն մէջ՝, ճ է շդ տեղն էր բացագանչէլու * --- «Ահա՛ ոճրադործը , որ էնքն աբեր ա բար դէսլէ կառափնատ
կը դիմէ :» Ըայց ես չունէ է նման անօգուտ խորհրդածութեանց մ՜ամանակը : Է սկոյն կատուէկը
ծոծրակէն
բռ նե3ի է
սլա տ ո ւհ ան էն
դուրս քանէ մը անդամ օդէն մէջ դարձուցէ եւ ումղէն թափով մը
վա ր նետեց է։ Սենեակս երկրորդ յարկէն վրայ է [' -ւ այնպէս որ՝
կը խորհէէ՝ անկումը անպայման մահացու պէտէ Ըէ[աԸ ՝ Սքոոլէս
չեղաւ՝, հատուն էն կա լ էր թաթերուն վրայ՝ վայրկեան մը անշարմ
կեցալ կարծես դլխուն եկած փորձանքը հասկնալու համար՝ մ է յ
մը ետ նայեցաւ) --- արդեօք անկումէն խորութէ^ւնը չափելու մըտքով, --- յհտոյ հեռացաւ ծա՜նր ծա՜նր քայլերով յ կայանէ էր որ
թաթիկները շատ ցաւած էէն յ
Այդ °րը մէն չեւ էրէկուն ղթհք չտեսայ այլեւս ՝ ոչ ալ յսյջորդ
առաւօտ , եր բ դուրս ելայ դէպէ քարափ ուղղուելու՝. Այս երկար
բաց ա կա յ ո ւթէ ւն ը քէ չ մը մտածել տուաւ էն ծէ :
ա մ ա յն էր որ
էնձմէ մահու չափ սրդողեցաւ ՝ --- եւ էրաւամբ՝ եւ կամ ա յն' որ
անկէւն մը քաշուեցաւ'
ւո ւ11 փչելու՝. Ըսեմ ՝ սակայն՝ որ
շատ դոհ սրտով չէր "ր երկրորդ են թա դր ո ւթէ ւնը կընէէ* այսու
հանդերձ էնքղէնքս կը մխէթարէէ՝ խորհելով թէ այսպէս թէ այն
պէս այդ աներեսէն ձեռքէն աղատեցանք՝. Ասկէ ղա տ ՝ եղածը կա
տու մըն էր ♦ ♦ .
Պատրա՜նք ♦ ♦ ♦ է} ս մ ոռցեր ԷՒ որ կատուները եօթը հոդ ի ՚ւ ու
նենան ՝.
Ար դաը ե ւ ՝ յաջո րդ օրը ՝ կէսօրէ
րբ ս ո վո բա կան մամ ուս աշխատանքէ կը վերադառնա յէ՝ տունէն հար էլը քայլ մը հե
ռաւորութեան վրս՛ յ կաբծեց է ն շմ արել սեւ ու ճե րմ ակ կծէ կ է սլէ ս
բան մը՝ որ տապլտկելով էնծէ ընդառաջ կու դար՝. --- Սարդեօք***
ան կարէլէ՜ է*** երէկուան այդ մահացու անկումէն յետո՜յ***
Տարակոյսս երկար չտեւեց : 'Է անէ մը քայլ եւս եւ յստակօըէն
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ճանչցայ մեր խատուտ^ւկը որ կարծես միւս օրերէն աւելի փութկոտութեամբ եկաւ, փաթթուելոլ ոտքերուս ։ Տեսարանը ան օր ինակ
էր՝ Անասնիկին այս անյիշաչարութեան *յոյ*քԸ ամօթի եւ նսեմու
թեան զգացումով մը խռովեց զիս յ
Անմարգկային պիտի ԸԷԼա [*
մերմ՜ել ա յն հաշտութեան թա^իկը^ 1]ոԼ1 այս փՒսՒԷ_Ը_ է'Լ1 էա I1 էI1
ինծի : Ուստի ՝ իյանղադատանըո վ էր որ զինք վերցուցի ու կուրծքիս սեղմած յառաջացայ ղկսւ[' տուն*. ք*արեբախտաբար ՝ տնեցիները բացակայ էին՝ եւ՝ ոչ ոք տեսաւ ղղ^ումի ա յն արցունքը՝ որ
ինկաւ իք ատ ուտի կի դլխուն վրայ*.
Հիմակ ալ կատուներուն շատ բարեկամ չեմ ՝ եւ՝ եթէ երբեմն
աղուոր փիսիկի մը գլուխը կքԼ Հ_ոյեմ ՝ ղիտցէք որ իքատուտիկի յի
շատակին մզումովն է այդ»,.

ԸՍՈՒԱԾ ֊ ԼՍՈՒԱԾ
ան կիներ ՝ որոնք ապառի կ կը հ ա գո լին եւ կանիւ ի կ կը հան
ուին ! --- Կարդ մը կիներու համար առաքինութիւնը վտանգ աղգարարող զանգակ մըն է՝ որ կախուած է կղպանք եՈ
Սո Ղ. րԷՍսյե մը
վրայ*.
Լաւատեսը ա յն մարգն է ՝ որ անձրեւարգել վերարկուներ
կը ծախէ ամառ եզանա կին : (Հոռետեսը ան է ՝ որ կը զն է ղանոնք :
“ իյիղճը մարդկային մարմնի այն «անգամվն է՝ որ յանկարծակի
յալ կը զգայ այն պահուն՝ երբ միւս անգամները երջանկութիւն կը
զգան*. = էք եր միլիոնատէր մը իր ամբողջ հա րստ ութիւնը կտակած
է երեք կիներու՝ որոնք մերրեած էին ամուսնանալ իրեն հետ*, տա
կին մէջ գրած է*--- «Անոնց կը պարտիմ երջանկութիւնով : --- Ոմաստութիւն է ներողութիւն խնդրել այր մարգէ մը՝ երբ անիրաւ
էք եւ կնոջմէ մը երբ իրաւունք ունիք*. ՜ Փիլիսոփան այն մարզն
է՝ որ կաթը գետին թափելէ ետք կրնայ ինքզինքը համոզել՝ որ ար
դէն աւրուած կաթ էր*. = Առանց սիրոյ ամուսնութեան արդիւնքն
է սէր առանց ամ ո ւսն ո ւթե ան *. = Ա արդ շարունա կ բան ա լո ւ է իր
աչքը, բայց ա չքբա ց ո ւթի ւնը ՝ տեղին համեմատ՝ կը կայանայ ա չք
գոց ել գիտնալուն մէջ*. = *Լայելչախօսութիւնը ուշիմութեան մու
նետիկն է* ^֊այքք բա ր ե կրթո ւթեա մբ չհամեմուածը անհամ
ԸԼԷա Հ *
՜ *Լյախանձոտ մա րգուն մի՛ խօսիր նոյն իսկ տեսած գեղեցիկ երա
զիդ մասին* գիտցիր որ պիտի նախանձի*. = Ամուսնութիւնը
կը
նմանի գինիի՝ որուն համը լալ հասկնալու համար պէտք է երկրորդ
գաւաթ մըն ալ խմել*.
Պէտք չէ շունին բերանը սանձ անցնել*

ձ1՛

էը կարծէ *.

— 107 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԳԱՂԱՓԱՐԻ Մ՜ՇԱԿՆԵՐ
Գրեց ԱՐՍԷՆ ԱՃԷՄԵԱՆ
Մշակեցիք տաժանքով խոպան արտերը Մրաքի
Աշխատանքի քրտինքէն նակատը ձեր ծո'վ դարձաւ,
Եւ դո՜ւք, առանց հնձելու րերքը հասուն ու ոսկի,
Մեռա՜ք, ինչպէս ուղեւորն* անապատին մէջ ծարաւ-••
Քանդակեցիք արձաններ գաղափարի գեղեցիկ,
Տիւ եւ գիշեր տքնելով, չարչարուեցաք անսահման,
Եւ դո՜ւք առանց կերտելու անոնց համար պատուանդան,
Մեոա'ք , ինչպէս աղքատը , դժբա՜խտ , ու մերկ , ու րոպիկ • • •
Արարատի՜ն նայելով* դուք յուսացիք շարունակ,
Բռնութեան դէմ զերթ դրօշ մի'շտ սլարգեցիք ձեր հոգին,
Եւ դեռ, առանց տեսնելու Ազատութի՜ւնն անուշակ,
Մեռա՜ք, ինչպէս վարդերը մրրիկին դէմ մոլեգին:
Ի՜նչ փոյթ, ի՜նչ փոյթ,—ձեր նետած հատիկներէն Արտածման,
Ահա հասակ են առեր խարտեաշ հասկեր թոցագեդ ,
Իմաստութեամբ մը հըզօր, Ապագան մի՜շտ փառահեղ,
Զեզ չի' մոռնար, ինչպէս դուք ալ չմոռցաք երբեք զա՜յն-••

ՎԱՐԴԸ
Ամէն անգամ, երբ առնեմ վարդի մը բո՜յրը քնքոյշ,
Սիրտըս յանկարծ , տարօրէն տրտմութեամբ մը կը լեցուի,
Եւ իմ լքտքիս գետն իսկոյն, յորդահոսան, կատաղի,
էր տանի զիս հեռուներն, մինչեւ Անցեալն իմ անյո՜ւշ--Եւ ես ահա վերստին, հի՜ն* գեղացի տըղա՜ն ելք,
Որ կը խաղայ կարերու հարսնուկներո՜ւն հետ սիրուն,
Եղնիկի՜ պէս հորթերը կ՚արածին հոն զըւարթուն,
Եւ ծառերը բարտիի , որ կը շարուին գեղին դէմ • • •
Ահա' պարտէզը հարուստ, մեր տնակին քովն ի վեր,
Պարտէզին շուրջը ծաղկուն ւիշատիներ ոսկեգոյն,
Պարտէզին ներսը միրգի ծառերուն բերքը հասուն,
Եւ վարդերը, որոնց պէս ես ուրիշ վարդ չե՜մ տեսեր:
Կիրակինե՜րը կարմիր, բացուած սեմին ամառուան,
Եւ Վարդավա՜ռը, նըման արքայական ըզգեստին,
Եւ աղջիկնե՜րը չքնաղ, որ վարդի պէս կը ժպտին,
Եւ երգն ու պա՜րը անոնց, տարազներով հայկական--V
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԻՒՆ
Լոյսը տակաւ կ՚արօտնայ , կը մարմըրի աչք երէս,
Շռւրջըս երբեմն կարծես կ՛իջնեն ըստուեր ու խաւար
էր թուի ինձ , թ-է սիրտըս չի' վառիր ալ առջի պէս,
Ել ես կը զգամ հոգւոյ՜ս մէջ խոր տրտմութիւն մը Վարար • • •
Կ՛ուզեի սա' մեխակին կոկո'նն ըլլալ թարմ ու ւ[էս,
Ել վերստին անոր պէս թացուիլ դիմա՜ցն արեւուն,
Առաւօտեան լո՜յսն ըլլալ ես կ՚ուզէի՜ իմ սըրւոէս ,
Ել աստղե բո՜ւ պէս պայծառ նայուա՜ծքը դեռ սա' տըղուն:
Ո՜վ քաղցրութիւնը կեանքի երիտասարդ հասակին,
Ո՜վ ծաղկումը կուսագեղ, գարնանաբեր ծառերուն,
Յանո՜ւն առոյգ աւիշին, եւ ուժին ալ ձեր անգին,
Կը խոնարհիմ ես ահա քուրմի մը պէս երազուն •• •

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾԱՆԻ
*Լքերլ տեղ մարգ էր մամ ու (մօր} սէբողէն ա բո (^այրէկ}
սէ ։ — հատուէ կ չորացաւ՝ մկնիկ զօրացաւ*,
էլ կայ*,

շշշ

շշլ

է] ա ղալ ելայ՝ կա զալ

Հոգուդ մեոնէմ թանապուր ՝ դու էլ եղար կերակուր։

~~ @՝Ը ե կտ ր ածը կը լալանայ ՝ լեզուէ կտր ածը չէ լաւանայ *,

221

Հէըլէ

ԴՈԳԸ 4՝// Էէ և (Լ ղ՚՚ղաետյ : — ^՝ուլը մէկէ մեղրն է տանում ՝ էո['3^յուԼ1Լ
*»աղարէ : շշշ // արտը մ է կ օրն օ էւ տ կնէկ կը փոխա յ շշշ Ս էն չեւ ^ունէս ունէ նը ունէս , չունիս նը չունիս *, շշշ *էեղէ շունը քաղաք մբա
նէ ^ը՝ պո չը սխմած կը քալէ*, շշ; Փողը որ կայ՝ ձերւէ աղտ ա՝
էսօր կայ՝ էգուց չկայ*,
թէմն} : = Ստակ

շշշ

Հազարը կ՝ ան է պազարը

{սակարկու-

վաստկողին է* ելքը մէկ՝ թոփ անողին (կուտա

կող} տասնումէկ յ ----- Աոտ^ ս11ԼԼհ^Լ {րեե’ա Տ), ետքը
կնիկ : = Աշխարհքս առ ու տուր ա , աո ու կուլ չի :

տնիկ ՝ ետքն ա լ
0'ախ ո/լին մէկ

ււ:

աչքը բալ է , առնողին հազարն ալ քիչ է : = Պարտքդ որ հազարի
‘հասսյլ, ճուտով փլաւ կեր՛. = Կնկան էրիկը մարդն է, մարդուն
էրիկը պարտքն է : =Որտեղ հաց , ըևտեղ կաց , որտեղ դինի , ըևտեղ
քնի : —- Ամանաթ (ի պահ տրուաե բան) հացով փոր չի կշտանա :
— թանգից էմանը չի լինի՛. — Հայի վեր Լի իւ ելքին խելք չի հասնիլ-,
֊ Կնիկս մեռնի, մինն էլ կը ճարեմ, որ մերս մեռնի, ո՞րդիան
Հուրտեզէ՞ն ճարեմ՛. ֊ Ադռաւն ասաց իր ճուտին, մեռնիմ քո
ս է պտա կ տոտ ին : — Մօրը ղովտեր թոդ ու փախի , ղըրկըցին զովածը առ ու փախէ :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

«■ա«»աաաատւաուա««ււաուատրւա»ոաոււոաււտոււ«աււա«ււ«աւոուաուաոււ«տաւ»աւ>

ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
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ԷՋԵՐ ԱՐԱԲ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ
Յարմար դատեցինք այս տարի արար գրականութեան յատկացնել օտար
գրողներու ւէերապահուած մեր էջերը, նկատի ունենալով որ հին ու նոր արար
գրողները անծանօթ կը մնան ընդհանրսողէս արաբական երկիրներէն հեոու ապ
րող ւ£եր ընթերցողներուն: Տարեգրքիս ծաւալն ու անոր ւլերապահուած այլատե
սակ բովանդակութիւնը, սակայն, թոյլատու չեն դժբախտաբար ծաւալուն հաս
կաքաղ մը ընելու արաբ գրականութեան յուոթի անդաստանէն: Ատիպուած ենք
հետեւաբար սահմանաւիակել մեր ցանկութիւնը եւ տալ այնքան, որքան կը ներեն
այս բաժնին համար ւ£եր նախատեսած էջերը:
Արդ, սկսելու համար, ահաւասիկ նոր փունջ մըն ալ ստեղծագործութիւններէն Լիբանանի հանհարեղ գաւկին' Խալիլ ճիպրանի, ուրիշ նորութիւնով մը,
այս անգամ: Ւնչպէս Տարեգրքիս Գ- հատորով գրեցինք, Խակիլ ճիպրան եղած է
միաժաւքանակ սւրժէքսււոր նկարիչ մը: Այս նկատումով սւլ իրմէ հրատարակուող
էջերը կը նկարազարդենք այս անգամ իր բազմաթիւ գործերէն ընտրուած երկու
նկարներով, որոնք գադափար մը պիտի տան նաեւ Խալիլ ճիպրանի նկարչական
արուեստին մասին:

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԻՆ ՄԱԼԸ ԻՐ ԿԵԱՆՔՆ է
Գրհց ԽԱԼԵԼ ՃԵՊՐԱՆ
Գիշերը տարածեց իր թեւերը քաղաքին վրայ՝ ձիւնը հագ—
ցուց ղա յն պատմուճանով մը եւ ցուրտը քշեց մարդիկր շուկանե
րէն , որսլէսդի ապաստանին իրենց բնակարանները : Հովը հառա
չանք արձակեց տուներու շոլր$_[Լ) սգաւորի մը պէս՝ որ շիրմաքա
րեր ու մէջտեղը կեցած' մեռեալը կ՚ողբայ։
Այգ քաղաքին շր$_ա1լայքը էը գանուէր [սարիւլուն պատերով
տուն մը՝ որուն վրայ ձիւնին ծանրութիւնը այնպէս մը նստած էր՝
որ ան փլչելու վըայ էր*. Ե*- այգ տան մէկ անկիւնը կար կոտրտած
մահճակալ մը՝ որուն վրայ պաոկած էր մահամերձ մարգ մը։ Ար
Գե տէր ան լամբին աղօտ լոյսը՝ որ կը մաքառէր խաւարին հետ։
Իր կեանքի դարնան մ ԷԼ գտնուող երիտասարդ մըն էր ան եւ գՒտէր՝ թէ մօտ է գոյութեան գերութենէն աղատագրուելոլ իր մամը։
Այնպէս որ կը սպասէր մահուան գալուն։ Իր տմդոյն դէմքին վրայ
նստած էր յոյսի յոյսը եւ իր շրթներուն վրայ' տրտում ծիծաղ մը։
թանա ստեղծ մըն էր՝ ոԼ1 եկած էր ուրախացնելու մարգոց
սրտերը՝ իր գեղեցիկ խօսքերով։ Հիմա՝ պառկած էր' մեռնելով
անս ուտ ղութեն էն ՝ ապրողներու եւ հարուստներու քաղաքին մէ$_*
Ազնիւ հոդի մը՝ որ աստուածներու շնորհով իջած էր կեանքը քա ղ-
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Գ Ր ՂԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
ցրաէքնելու Տ ա մա ր , այժ՜մ հրաժեշտ կու տար մեր աշխարհին, նախ
^ան մարդկութեանը կողմէ ժպիտի մը ընծայ ո ւմը այգ հոգիին :
Ւր վերջին շունչը կ՚առնէր , իսկ քո 1Լը ՈԼ ոք կսյր բացի լամբէն , որ իր մենութեան ընկերն էր եւ թուղթի կտորներէ, որոնց
վբայ կային I' բ աղնիլ հոգիին պատկերները։
Մերւն ոգ երիտասարգը ի մի հաւաքեց իր պակսող ուժին մնացորդները, բարձրացուց ձեռքը գէպի երկինքը եւ իր թառամած
կոպերը շարժեց , կարծես
իր

մեկնող

կ՝ուզէր

նայուածքր

ճեղքել

տանիքը

այգ կիստ փուլ հիւղակին ,
որպէսղի կարենար

նա յ[-Լ

աստղեբուն ,ամպերէն անդին : Ե ւ րսալ •
--- Հ^քյկուբ հիմա, դե'լնղի՚կ մահ,

որովհետեւ

1Ը ցանկայ :
քեղ
"ւէ՚լ
Մ օտ եկուր եւ թուլցուր
նիւթին կա պանքն ե ր ը , որովհետեւ ձանձրացայ անոնց կա չկան գո ւմ էն ;

[}—

կուր ուրեմն ,

եւ

մա' հ ,

աղատէ զի ս մ ար դոց մ է , որոնք

օտարական

ն կա տ են ղլ,ս

մը

կը

իրենց մէջ,

վասնղի ես խօսեցայ հրեշ
տակներու
մարդկութեան

բարբաոով
լեցուին

մկջ՝. Փութա՛ , որովհետեւ

ՅԻՍՈՒՍ, ՈՐԴԻ ՄԱՐԴՈՅ
Դործ' Խալիլ ճիպրսւնի

մ ա րդիկ մերձ ած են ւէիս նւ նետած մոռացութեան ան կի ւնն ե ր ը , ի—
րենց նման հարստութեան աչք տնկած չըլլալուս, կամ ինձմէ աւելի
տկարէն օդտուած չԸէէաԼոլս համար։ Եկուր ինծի, քա'ղց ր մահ եւ
առ ղիս , որովհետեւ իմ նմաններս ինծի պէտք չունին։ Աեղմէ ղիս
կուրծքիդ, որ լեցուն է սիրով» համբուրէ շր թն եր ս ,
շր թն ե ր ս ,
որոնք չճաշակեցին մօր մը համբոյրին համը, չհ պան քրո^ մը ա յտին , ոչ ալ զգացին սիրուհիի մը բերանը։ Աճապարէ եւ ղրկէ ղի" յ
մա՛հ , իմ սիրելիս :»
Այն ատեն, այգ մեռնող երիտասարդի անկողնին քո վը կեցաւ
ոչ—երկրային գեղեցկութեամբ կնոջ մը պատկերը։ Հազած էր ձիւնի
սւէ ս ճերմակ պատմուճան մը եւ ձեռքին ունէր երկնային հովիտ
ներէն քաղուած լիլաներու թագ մը։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ւ^ւ^^ւ^ւ^ւ^ւյ^ւ^ւ^ւ^ւ^յ^^ւ^|յ^յոյ|յոյ|յոօ
//'օտե ցալ անոր ՝ գրկեց գայն եւ դոցեց անոր աչքերը ՝ ո րպէսղէ կարենայ ան գէտել զէնքը էր հողէէ աչքերով։ Համբուրեց
անոր ՀՀ1քէները սէ րոյ համբոյրով մը՝ --- համբոյր մը՝ որ անոր
շրթներուն վրայ ձգեց էրականացման մսլէտ մը։ 1}ւ այղ վայրկեա
նէն հէւգակը պարպուեցալ . մնացէն հոն հոգ եւ ցէրուցան թուղ
թերու կտորներ՝ մութ անկէւններու մէջ-.
նարեր անցան եւ այգ քաղաքէն մարգէկը մնացէն տգէտոլթեան եւ էւենթութեան թմրէրէն մէջ*, 1}րբ արթնցան այգ թմբէրէն
եւ էրենց աԼք^[,Ը գէաեցէն հմտութեան արշալոյսը՝ քաղաքէ կեգրոնէն մէջ բարձրացուր էն մեծ արձան մը բանաստեղծէն համար եւ
ամէն տարէ որոշուած մ՜ամանակ մը տօն աէւմբո ւթէ ւն մը կատարեսՒն անոր է պատէւ :
Էն չպէՀ ս յէմար են մա ր գէ կ , , ,
ՊԱՏՄՈՒԱԾՆԵՐ

ՕՐԷՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՕՐԷՆՍԴԻՐՆԵՐԸ
նարեր առաջ
մեծ թագալոր մը՝ որ էմաստուն մըն էր։
Ու փաւէաքեցաւ որ օրէնքներ սահմանէ էր հ պա տ ա կն ե ր ո ւն :
կանչեց հաղար էմաստուն մարդէկ հաղար զանաղան ցեղախումբերէ, որպէսղէ գան էր մայրաքաղաքը եւ օրէնքներ մշակենք
Ու տ քս բոլորը կատարուեցան :
[Հայց ե ր բ մագաղաթներու վ[,այ դրուած հաղար օրէնքները
գրուեցան թագաւորէն աո^եւ եւ ան կարգաց ղանոնք՝ դաոնօրէն
լացաւ ան էր հ ոգէէն մէջ՝ որովհետեւ չէ ր գէտեր թէ հաղար տե
սակ ոճէրներ կայէն էր թագաւորութեան մէջ-.
Այն ատեն կանչեց էր գրադէրը ^ւ մպէտ մը էր բերնէն վրայ՝
էնք թելադրեց օրէնքները ՝ ո ր ոն ք եօթը հատ էէն ։
Հաղար է մ ա ս տ ո ւնն երը ՝ զայրացած հեռացան անոր քո վէն ու
վերադարձան էրենց ց եգաէւ ո ւմբեր ո ւն մօտ՝ էրենց սահմանած Օրէնքներով։ Է ւ ամէն մէկ ցեգաէւումբ հետեւեցալ էր է մա ս տ ո ւնն երու օր էնքն եր ո ւն :
Արգ ՝ անոնք հագար օր էն քն եր ո ւն էն ն ոյնէ ս կ մէն չեւ այսօր*,
՛Մեծ
մըն է եւ ունէ հաղար բանտեր ՝ էոկ բանտերը
լեցուն են կէներով ու այրերով՝ հաղար օրէնքներու անսաստող
ներով :
արեւ մեծ ևրկէր մըն է՝ բայց անոր մ՜ողովուրդը՝ հաղար
Օ ր էն սգէ րն եր ո ւ եւ լոկ մէկ էմաստուն թագաւորէ յաջորդներն են։

ԵՐԵՔ ՆՈՒԷՐՆԵՐԸ
Ատենօք Պ շարրա քաղաքէն մէջ 1լ ապրէր շն ո րհա լէ էշէյան
մը ՝ որ սէրուած ու յարգուած էր էր բոլոր հպատակներէն յ
կ ա ր սակայն չափազանց աղքատ մարգ մը՝ որ դաոնացած էր
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ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
իշխանին ղէմ եւ չար ունակ թունաւոր լեղու մը կը դործածէր ու կը
պարսաւէր ղա լն :
իշխանը դիտէր ասիկա՝ այնու ամենայնիւ կը համբերէր՝.
^այՅ վերջապէս յի շ ևց ղա յն ՝. 1յ լ ձմրան գիշեր մը} աղքատ
մարդու դրան առջեւ կեցաւ իշխանին մ է կ ծառան ՝ որ հետը բերած
էր պարկ մը ալիւր՝ տոպրակ մը օՀառ եւ շաքարի կոն մը՝.

0ա ո֊ան ըսաւ .
ղութեան :»

Հչփ շխանը ղրկեց ասոնք քեղի ի ն շան ]ի ՀՀ1"՜"

Մարդը իւ ան դա վառուեցաւ ՝ որովհետեւ խորհեցալ որ նու էըները պատիլ մըն է ին ի շխանին կողմի : Եւ իր հ պարտութեան մէջ
,է^յսյղ եպիսկոպոսին եւ պատմեց անոր իշխանին ըրածը՝ ըսելով*
--- հԶէ^ք տեսներ թէ իշխանը ին չպէՀ ս կ'ո լզէ բարեկամութիւնս*.'^
Ըա,13 եպիսկոպոսը ըսաւ. --- «0՜ ՝ ինչպէ՜ ս իմաստուն է իշ
խանը եւ ինչպէՀս քիչ կը հասկնաս դուն՝. Ալիւ՛րը դատարկ ստամոք
սիդ համար է ՝ օճառը աղտոտ մորթիդ համար եւ շաքարը քաղ
ցրացնելու համար լեղի լեզուդ՝.»
Այդ օրէն անդիս՝ մարդը ամչցաւ նոյնիսկ ինքղինքէն ՝. /յշխանին հանդէպ ատե լութին ը .աւելի մեծ էր եւ ա՛լ աւելի կ՚ատէր
եպիսկոպոսը ՝ որ իրեն բացատրած էր իշխանին միտքը ՝.
[Հայց այնուհետեւ չբացաւ բերանը՝.

ԿԱՄՈՒՐՋ ՇԻՆՈՂՆԵՐԸ
Անտ ի ոքի մէջ՝ ուր Ասի դետը կԿ.րթ այ միանա լու ծովին ՝
կամուրջ մը շինուած էր, րաղարին մէկ կէ սր միւս կէ սին աւելի
մօտեցնելու համար : Հ/ինուած էր մեծ ըարերուէ, որոնք Անտիոքի
ջորիներուն կ ոնա կ ը դրուելով բեր ո լած էին բլուրն երէն ՝.
Երթ կամուրջը վերջացալ՝
սինի մը վրայ փորադրուեցալ
յոնարէնով եւ արամերէնով. --- Հ,Այս կամուրջը շինուեցաւ Անտի ոքուս Ը . թաղալոսին կողմէ :»
Ել րոլոր յ^րդէկը կը ըսււէեն աղուոր Ասի դետի աղուոր կամ ո լրջին վրա ք *.
իրիկուն մը՝ երիտասարդ մը՝ փոքրիկ խենթէ մը թելադըր—
ուած ՝ իջաւ սինին մօտ՝ ուր այդ բառերը փորագրուած էին ՝ դրրուածը ծածկեց ածուի/ով եւ անոր վր այ դրեց. --- <Հ.Այս կամո լրջին
քարերը ջորիներով բերուեցան բլուրներէն՝.
Ան ո ր
մէ կ
կո ղմէն
միւսը անցած ատեն՝ դուք նստած էք կռնակներուն վրայ Անաիոքի
ջորիներոն՝ որոնք շինեցին այս կամուրջը՝.»
Եւ երբ մարդիկ կարդացին երիտասարդին դրածը՝
ոմանք
խնդացին եւ ոմանք հիւսցան՝, իսկ ոմանք ըսին. --- Հ.ԱՀ ՝ այ^՛ 5 մենք
դիտենք թէ ով ըրաւ ասիկա . փոքր խենթր չէ^ ան :»
(Հայց ջ^րի մը՝ խնդալով՝ ըսաւ ուրիշ ջորիի մը. --- «Զե^ս
յիշեր թէ մե՛նք կրեցինք այդ քարերը՝. Աինչդեռ՝ նոյնիսկ հիմա
կ՚ը սուլ, թէ կամ ուըԼը չխե ո ւած է Անւո1ւոշ)ււլս թագաւորին կողմէ՚ՀՀ
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«ԱՄԷՖՈՒՖ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԻՄԱՍՏՈՒՆ ՄՏՔԵՐ

ԱՒԱԶ ԵՒ ՓՐՓՈՒՐ
Մարգոց մէԼ ամէնէն ողբալէն այն է , որ արծաթէ ու. ոոկէէ
կը վ երածէ իր երագները :
Ականջ պիտի չտայի տիրապետողի մը՝ որ քարող կը կարդայ
տի րա պե տ ո ւո ղին

յ

Ա եծադոյն առաքինութիւնը հոս

կրնայ փոքրագոյնը

ըլլալ

ուրիշ աշխարհի մը մ էջ :

ՄԵԾ ՃԻԳԸ

Գործ' Խալիլ ճիպթանի

Երբ կլերդես ղուն , անօթին մտիկ կ'[ն է քեղ ի[3 ստամոքսովը՝
Ա* ար դող մօւո քուղա ր կա ւո ր ո ւթի ւն մը
է հրեշտակներու մօտ :

թե~եւս հարսնիք մըն

թեւլեց կութ են էն դուրս ոչ կրօնք կայ , ոչ գիտութիւն :
ձշմարտօրէն մեծ մարդը ան է՝ որ ոչ ոքի վրայ պիտի տիրա—պետէր եւ ան ՝ որուն վրա յ ոչ ոք պիտի իրնաք տի րապետե է :
ֆատ աղմկոտ է նախանձողին լռութիւնը՝,
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Ամչկոտ ձ"^սողան^) մը աւելէ ազնէլ է քան անհամեստ յա_
ջորլութէւե մը :
'Ծնունդն ու մահը քաջութեան
ներն են :
Մարդ՝ երկու մարդ է.
մէւսը ընած' լոյ սէ մէջ-.

երկու

ա ր տ այ այ տ ո ւթէ ւն-

մէկը արթուն է մթութեան մէջ,

Առա տա ձեռն ո ւթէ ւնը ձեր կրցածէն աւելէ տալն է , [,սկ Հ ըպարտութէւևը ձեր պէտ^ ունեցածէն սլա կա սը առնելը։
Պ* բախտէ եօթը դռներէն մէկուն բանա լէն պէտէ կորսնցնէ
ան , որ պէտ է մասնակցէր ձեր ուրախութեան , բայց ո չ ձեր վշտէն :
Տխրութէւնը պատ մըն է երկու պարտէզներու մէջեւ։
Աշխարհը կը փոքրանայ ՝ երբ ձեր խնդութէւնը կամ վէշտը
կը մեծնայ յ
Ըղձանքը կեանքէն կէսն է .

անտարբերոլթէլնը

մահուան

կէսը :
Մեր այսօր ուան վշտէն մ է ջ ամենադառն բանը
ուան խնդութեան յէ շա տա կն է :

մեր երէկ-

Հաւատքը սրտէն մէջ ո վա սէ ս մըն է, որուն երբեք
է.կրն այ հասնէլ մտածումէն կարաւանը։

պէտէ

^1րէաները աւելէ շատ բան կրնան ըսել ճամրաներու մ ա ս էն
քան բարակները ։

Տարօրէնակ է որ առանց ողնայարէ էակները
սլա տ ե անն եր ը ունեն ։

կարծրադոյն

Մ չոլչոլԼ ծածկուած էեռը բլուր մը չէ ♦ եւ լա լ!լան ո լռենէ մը
չէ կաղնէն անձրեւէն տակ ։
Երր փայլուն հա յելէ է մը պէս կեցայ առջեւդ ՝ նայեցար էն ծէ
եւ տեսար պատկերդ։ (Հետոյ ըս է ր էնծէ ---սէ բեմ քեղ։^ յՀ է շդ֊ը ըսելով* դուն վ±եղ ս էրեցէր էմ մէջս։
(Է էշտ չծա ղկո ՛Լ սէ['Ը մեռնող սէր մըն է ■■
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐՒՆԻՐ՚ԻԸ»
Հարիւր տարէն անդամ մը *Լ/ազարէթի Յիոու֊սը կը հ անդի պի
*Ըրիստոնեայ Տէսուսէն Լի բանանի բլուրներուն
վրայ՝ պարտէզի
մը մէջ*. Եր կար կը խօսին անոնք։ Ե *- ամէն անդամ Ղյաղարէթի 3 ի—
սուսը կը հեռանայ ըսելով~ ՛Լ* ր իստոնեայ 3իսուսին ♦
Հ^ք^արեկա մ ՝
կը վախնամ որ մենք բնաւ՝ բնա՛ւ պիտի չհասկցուինք իրարու հետ։»
Ամէն փակ դրան ետին կա յ եօթը կնի քն եր ո վ դա զտն իք մը։
Երնաս մոռնալ մէ կը ՝ որուն հետ խնդացած ես ՝ թայՅ ^րբեք
Ժ ս կրնար մ ոռնալ մէկը՝ որուն հետ լացած ես :
Եօթը դարեր առաԼ եօթը
սպիտակ աղաւնիներ բարձրա
ցան խորունկ հովիտէ մը եւ թըռան դէպի
լեր ան
ձիւնապատ
կատարը։ Մէկը եօթը մարդոցՏէ, որոնք թռիչքը կը դիտէին՝
ըսաւ*
«//եւ կէտ մը կը նչմա
րեմ եօթներորդ աղաւնիի թեւին
վրայ-Հ» --- Այռօր , այդ հովիտը
բնակող մարդիկը կը խօս ին եօ
թը սեւ աղաւնիներու մասին՝ որ ոնք կը թռին դէպի լեր ան ձի Լնա պա տ կատարը :

3 ա ւի տեն ո ւթեան րդձանքը
ունիմ , որովհետեւ հոն պիտի
գտնեմ անգիր քեր թո լածներս
ու չնկարուած պատկերներս ։

ԽԱԼԻԼ ՃԻՊՐԱՆ
(Ալքենավերջին լուսանկարը)

Մի^թէ Յուդայի մօր ոէրը
քան Լիարիամինը
Յիսուս ին։

ևլի քիչ էր իր դալկին Հանդէպ,

Եթէ նստէիր ամպի մը վրայ^ պիտի էկ[1^յայի[1 տեսնել սահ
մանագիծը մէկ երկրին եւ միւսին մի՛ջել՝ ոչ ալ սահմանաքարը
ագարակի մը եւ ագարակի մը միջեւ։ Մ ե'դք որ չես կրնար նստիլ
ամպի մը վրայ։
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ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԵՒՈՂՈՒԹԻՒՆԸ
Դթերյ ՍՈՒՅՈՒԹՒ(*)
Եը պատմեն թէ Պաղտատէ մէջ կ՚ապրէր ճարտասան քար ո-

1

զլ,չ մը, որ °Ը մը) աղօթելով՝ լ արտասանէր 'հուրանը՝, Երբ կո ւդայ

այն տունէն , ուր 1լ ըսուէ --- Հ.Մ է կ օրուան մէջ՝ որուն տեւողութէւնը յէսուն հազար տարէ £»} կը մտածէ այս խօսքէ նշանակու
թեան մասէն եւ երբ աղօթքը կը վերջացնէ ՝ կր մնայ մտահոգ ու
էւրւովահար՝, կը դէմէ ԷԼստուծոյ եւ կ^ըսէ*
<<//Հվ ԷԼստուածս ՝ Լ^ու
վեհանձնութեանդ, չէ վայլեր ՝ որ
դատաստանէն ոտքէ վրայ
պահես '{՝եղ պաշտողները յէսուն հազար տարէ՝ եր բ այս աշխարհէն
մէջ ['[‘հնց կեանքը վա թս ո ւն—եօ թանա ս ո ւն
տարէներու տեւողութէւնը ■ ունէ յ Դէացուր էնծէ այս գաղտն էքը եւ բա ց տ ր ո ւթէ ւնբ
այս տունէն ՝ որպէսզէ ազատէմ այս մտածումէն ՝,դ
ԷԼյդ օրը ուրբաթ էր։ '{Հարողէ՚ չը ոտքէ ելաւ եւ ուզեց լուացՏիդրիսէ մէջ-. Բայց ըսաւ էնքն էրեն ♦ --- ՀԼուացուելէ առաջ
պէ աք է երթամ եւ մէս դնեմ ՝ որւղէսզէ եփէ ՝ մէն չեւ որ վերջացնեմ
ուրբաթէ աղօթքս :»

ոլ1'Լ

{Լռաւ սակառ մը՝ ըստ {Լ ար դա րէ է խօսքէն ՝ թէ Հով որ էր
դործէքները կը կր է ՝ զերծ է ան հպարտութենէդ եւ մէսը դնելով
տարաւ տուն։ {Լպա ուղղուեցաւ դէպէ Տէգրէօը՝ լողնալու համար։
{Է տալ ջոլրէն մէջ՝ լուաց մարմէնը՝ որուն վրայ ջոլր թափեց եւ
յետոյ սուզուեցալ ջոլրէն մէջ։
Երբ ջոլրէն դուրս հանեց գլուխը եւ աչքերը բացաւ՝ չգտաւ
հ ա դո ւս տն եր ը : Դարձա լ աջէն ու ձա խէն եւ տեսաւ ՝ որ չեն դտն ուէր
հոն ՝ ուր կը դան ո ւէ էն առաջ : Տե սալ մեծ քաղաք մը եւ Պաղատտէնէն տարբեր բազմութէւն մը՝ էր հո ղէն տարբեր հող մը : Աահմըռկեցաւ է տես պատահածէն ՝ ուղղուեցաւ դէպէ գետեզերքը՝ ուր
լուացուող մարդէկ տեսաւ։ Հարցուց անոնց *
ր ե է այս քա
ղաքը :» --- Հ^^կասրան էդ ՝ պատասխանեց էն էրեն ։
Դուրս ելաւ ջՈւրէն ՝ ուղղուեցաւ դէպէ այս րարԼաքը ) հար
ցուր մզկէթը եւ հոն մտաւ։ {Լյնտեղ հարցուց էն էրեն* — «/? ւր են
քու հագուստներդ :» — ՀԱղքատ եմ եւ չունէմդ՝ ըսաւ ան։ Էէարդէկ
(*) Եգիպտացի գրող,
փահիրէ 1445ին եւ մեոած 1505ին: Հեղինակ
գրական գործերու, որոնց մէջ նշանաւոր են լեզուաւ գիտական համայնագի
տարան մը, ընդհ- ազգաց պատմութիւն մը, խալիֆաներու պատմութիւնը եւ Եգիպտոսի պատմութիւնը: Բազմահմուտ' ուսումնասիրած է այլազան նիւթեր,—
փիլիսոփայութիւն, սեոային րարոյական, աշխարհագրութիւն, կրօնական գիտութիւններ, եւլն-: Ջգած է րազմաթիւ գրական ֆորձեր եւ իր րոլոր գործերուն մէջ լայնօրէն օգտագործած է իր ճոխ րաոամթերքը՜: օատ հետաքրքրական
է իր մէկ փորձը, ուր, զանազան գիտութեանց քսան ներկայացուցիչներուն պատ
561

մել կու տայ իրենց հարսանիքի գիշէրը:
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անոր տուին' մէկը պատմուճան մը՝ միւսը զգեստներ՝ ուրիշ մը
պարեգօտ մը եւ ան նստալ մզկիթին քո Հը ՛■
Երբ աղօթքը վերջարալ՝ ^ա[,ոՂեէ[Լ սկսալ մտածել իր ա ր կածախնդրութեան մասին եւ ըսաւ ինքն իրեն»
ձՈ^*֊ր պիտի երթամ :
*Եանի որ Աստուած կամեցաւ՝ որ այստեգ ըլլամ ՝ պիտի մնամ հոս՝
մինչեւ որ ճակատագիրս իրականանայ :» Անաց հոն եւ սկսալ ար
տասանել յուրանը։ Մարդիկ դէմեցին իրեն եւ իր մօտը բերին իրենց զաւակները ՝ որպէսղի անոնց սորվեցնէ սրբազան գի[՛ՀԸ ՝
Ակսալ ուսուցանել՝ մինչեւ որ հռչակաւոր դարձաւ քազա■ըէն մէ£ Լւ բոլորը իմացան որ գիտնական մըն է։ Մարդիկ իրմէ
սորվեցան ամէն տեսակ գիտութիւն ՝ --- իրաւաբանութիւն ՝ մեկնա
բանութիւն ՝ բմշկո ւթի ւն ՝ աստղագիտութիւն ՝ արաբերէն ՝ եւլն ♦ :
Ապա՝ ուզեցին զայն ամուսնացնել եւ անոր կնութեան տուին քա
ղաքի մեծամեծներէն մէկուն արԼ^իկը՝ 'Եարողիչը
մնաց յիսուն
տարի եւ զաւակներ ունեցա լ յ

Օհ/ ր էէևտը գնաց' ուրբաթ օրուան մը համար իր ասլԱւէ"11թ-Հր
տոն ելու եւ լոգնալու : Հասալ գետեզերքը ՝ լուացուեցաւ եւ սուղուեցալ ջոլրին մէջ՝ ինչպէս ըրած էր առաջին անդամ : Ապա դուրս
եկաւ ջոլրէն հագնելու իր զգեստները եւ տեսաւ որ հոն էին անոնք
առաջուան պէս եւ ինք կը գտնուէր Պաղատտի մօտը։ Հագուեցաւ՝
գնաց տունը՝ պտուկը տեսաւ կրակին լԼրայ^ իսկ ^էինը նստած կ՚ե
փէր իր բերած միսը։
«.Ենչո*լ այսքան շուտ եկար՝ ըսաւ կինը՝
միսը գեռ եփած չէ-»--'^ալւող[ւչը գնաց
զկիթ ՝ արտասանեց ուր բա թի աղօթքը եւ
քարոզ մը իւօսեցաւ։ ^ււլււլւը ճանչցան ղինքը։ Ոչինչ փոթուած էր իր
վիճակին մէջ։
Այն ատեն հիացաւ Աստուծոյ զօրութեան վբայ...
ՍՈԻՅՈհԹԻ

ԴԱՄԱՍԿՈՍ
ԳԲեց ՄՈՀԱՄՄԷՏ ՔԻՒՐՏ ԱԼՒ(*)
յ : Հովիտ Ընգտր ձա կ , օՀ , տնհալտսա րելի բնութիւն : Վա յր
ամենայն քա ղց րտբար ութեանց : Հեչտանքն եր ո լ պարտէզ: Երկնա
յին յայտնութեանդ զառիվայր:
թափանցող րոյրերոլ խաղաղու
թիւն: Ա չկահոտ քոյրերու նմանը երկրիս վրայ: Շքեղանքիդ պէս
գեղեցիկ մետաքսեայ գորգերուդ՝ որոնցմէ՝ ինչպէս
թարմագեղ
(*) (քոևամմէտ էվյէնաի ՜ք՛իւ րտ Ալի, քննադատ, պատմաբան,
մարդ եւ Դամասկռսի Արաբական Կանսւււի նախագահ, ծնած է 1876ին:
սիրութեանց մէջ յիշատակութեան արժանի են Աուրիոյ եւ իսլամական
կրթութեան վերաբերեալ իր ուսումնասիրութիւնները
եւ
Աւրոպա
ճամբռրդութեանց նկարագրութիւնը:

պետական
Իր երկա
քաղաքա
կատարած
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ծառերէդ , խոյս կուտան բոյրերը : ^ավցրաբոյր որԼ^ո1 ոք ան
ձրեւի ու ցօղի “լէ ս կը տեղայ բա զմ ամարդ տուներուդ՝ սաղարթա
խիտ սլար տ է ղն ե ր ո ւդ ՝ յ ո ր դո ւն թաւուտներուդ ՝ խիտ ծա ոեր ո ւղ եւ
առատ հ ո ւն ձքեր ո՚ւղ 1/[է,ս ք •
ՈղխւՀ յն քնղի , օՀ , շնորհներու նախամեծար վա յ ր յ Երջան
կութեան եւ դիւրատար կեանքի հիմնարկութիւն՝. Լաւադոյնը ըդԴարաններուն ՝
վասնզի մենակեացներն ու գՒ տունները ապաստան
կը փնտռեն քու կողերուդ վ[,այ : Տօներու սիրահարներն ու ծաղ
րածուներով հետաքրքրուոէլները կ՚ապրին իրենց ուզածին պէս քու
երկնքիդ տակ : 'իու մէ ջդ կը տեսնուի շքեղութիւնը Եր կնքի Արար
չին , երր Ան Իր վեհ անձնութեամբ ողողեց երկրիս հ ո ղեր ը : 'Իեզմով
կ՛ ար տ ա յայ տ ո լի առաջադրութիւնը ա ր ա ր ածն եր ո ւն ՝ ր բ անոնք որոշած են աշխատիլ ու չծուլանալ՝. Աւր ի շ կլիմաներու մէջ չկայ
բան մը , որ դլէ անցնի ն եր դա շն ա կո ւթի ւնը դա շտ եր ո ւդ , մպիտները
բեր անն եր ո ւդ ՝
շա ր մա կան ո ւթի ւնը
կեր պա ր ան քի դ ,
ա յ լազանութիւն ը պտ ո ւղն եր ո ւդ եւ ծաղիկներուդ , օձա պտ ո յտ դի&ը ջրանց ք—
ներ ուդ եւ գետերուդ ՝ շքեղանքը բնութեանդ , եր ե կոն ե ր ո ւն եւ ա րշալոյսներուն ♦ ♦ ♦
ք/դ^ո'յն Գամասկոսի Հովիտին՝.
Գեղեցկութեան եւ բարու
թեան հրաշալիք մըն է ան՝. Ան որ մէջ կեանքը կը վերանորոգուի
ամէն վայրկեան ՝ քանղի վայրն է ան յաւիտենական դար ունին £
Կետն քի դառն Ըէէաէո լ պարադային իսկ՝ կը քաղցրանայ հոն՝ էր
դալարեաց ստուերներուն տակ ՝ --- այնքան պարզ է ապրիլը այն
տեղ : Հոդին ՝ յափշտակութեան հասնելու աստիճան կը թուլնայ ա—
նոր գարնանային կայաններուն մէջ՝ եղանակը պաղ ըլլտյ թէ տաք*.
է՜յ 5 Արգաւանդ Հովիտ ՝ երբեք ըսուած չէ որ դուն մերմած
ս դիւրատար կեանք մը ղա լա կն ե ր ո ւդ համար ՝ ն ո յն ի ս կ մէկ տա
րի ո վ : ^‘ուն չես դա դրած բաշխելէ բնակի շներ ուդ
սրտիդ կտոր
ները՝ քու աղգերոլդ եւ պետ ո ւթի ւնն եր ո ւդ երկար շարքերու ընթացքէ՚ն ։ Գուն կ՛արատ յայտես անկեղծ սէր մը՝. Ավ որ դրացնոլթիւնդ կը փնտռէ ՝ կ՚ապրի մօտդ առատութեան եւ խաղաղութեան
մէջ:
Այս արգաւանդ՝ հրաշագործ հողին
վրայ
Ս.Ր դա ր ո ւթեան
( 'Ի ուրան ի ) տ ո ւն եր ը կ՚արտասանեն ՝ երբ ո ւտ ե ս տ ե ղէն էր բամնեն ՝.
Ո ձ ղտղրատիպ աղքատութիւն ՝
ոչ ալ մեծափարթամ հարստու
թիւն՝. Այստեղի մարդիկը՝ այս աւանդութեամբ եւ հազուագիւտ
բացառութեամբ կը գտնեն հաւասար կեանք մը՝. Ամէն մարդ հա
րուստ է իմաստութեամբ եւ չափաւորութեամբ՝. Պիտի չգտնէք աղ
քատներուն մէջ սովեայներ՝. Ալ պիտի չգտնէք հարուստներուն մօտ'
բարեկեցութեան եւ առատութեան մէջ ասլրողներուն սրտի կար
ծրութիւնը ՝.
ՓաՀ ռք Ան ո ր ՝ որ Ար դա լան դ Հովիտին վեհանձնօրէն կուտա յ
բարիքներու եւ երդերու իր բամինը՝. Որ կը կրկնապատկէ անոր դե-
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ղեցկութեան եւ Լափաւորութեան իրաւունքը : Որ ազատամտօրէն
անոր կը բաշխէ կեանքին սկզբունքները :
Թ ո ՛Լ դիշերներ ու եւ օրերու թալալումը
անոր պա րդեւէ բա—
րիք ԸաԸՒ՝ըՒ ւԼ[,այ ’ յարաճուն կերպով*.
ՄՈՀԱՄՄԷՏ ՔԻՒՐՏ ԱԼԻ

ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԸ
Գրեց ԽԱԼԻԼ ՄԱՐՏԱՄՐ)
Ւն չպէ® ս խօսիլ անոնց մասին արմանապէս : Արցունքները ա—
•֊եԼՒ պերճա խօս են քան բա ռերը , ե ր բ խօսքը ակար է :
Արց ո ւնքն ե ր ը քերթ՜ուած մըն են , ղո ր ս ա չքերը կը շռայլեն
իրենց արիւնը վեհանձնօ
տուողներուն համար յ
«7 ս քերթուածին առածին կի սա տողերը դարբնուած են կրա
կին
որ կ} այ ր ի կուրծքին տակ » անոր յանգերն ևն հ սւ ռա չան ք—
ները :

Այս °['Ը կը .քիչցնէ 'Ւերպելայի օրը եւ որԼբնրը կիներուն՝
գետինը փռուած էլ Հոսէինի մարմնոյն վրայ*
ոգեկոչէ ան յիշատակը ()ս մանին՝ յուրանին վրայ արիւ—
նաթաթաւ ինկած նահատակին :
էքերդնում հօրս ու մօրս վր ա յ , յանուն անոնց, որ իրենց ա—
րիւնը թափեցին շռայլօրէն եւ ամուր ու վեհանձն սրտով*.
կեանքս կուտամ իրենց իբրեւ փրկագին , իսկ իմ կեանքը շա տ
փոքր բան մըն է իբրեւ ճանա չում իրենց դեղեցիկ գործին յ
էի ահ ո լան գրքին մէԼ կը պակսէր բան մը, մինչեւ որ իրենց
կարմիր ար ի ւնը գրեց վերնագիրը :
ԱՀևոնք երկարեցին իրենց ‘[['ղ^՚րը ) ՒԸԸ^լ ս սյն գո ւղ ի աստի
ճանները աղատագր ումի ամրո '.ւ1՚ն 8
Ւախաղտնին վրայ նահատակը աւելի վեհաշուք է, քան քԱոսԸո վը {Պարսից արքան') իր պալատին կեդրոնը*.
Հայրենիքիս անկախութիւնը մարգոց համար դարձաւ սրբութիւն այն օրէն, երբ նահատակներուն արիւնը թափեցալ իբրեւ
ընծայաբերութիւն :
Անոր հողը կարմրեցալ անոնց արիւնով եւ անոնց հոգիներ ը
բո ւր ո ւմն ա ւե տ եց ին անոր օղը ։
Ծ սւյրերուն արցունքները անոր թագին մարգարիտներն են
(*) Սուրիացի գթող Խալիլ Աարւռամ պէյի այս հայրենասիրական երգը —
տաղաչափեսւլ եւ յանգաւոր — առաջին ւսնգամ կարդացուած է Դամսւսկոսի լքէ՜ջ,
1925ին, տարեդարձին առթ-իւ այն սուրիացի նահատակներուն, որոնք Թուրքերու
կողմէ կախաղան հանուեցան 1916ին եւ որոնց յիշատակը կը պանծացուի ամէն
տարի Մայիս Սին:
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եւ արիւնը անոնց ՝ զորս մենք 1լ ողբան{ր ՝ բուստն են այգ թաղին :
Հայրենիքիս թշնամիները ին չպէ® ս պիտի կրնան ցնցել այն՝
որ իբրեւ սիւներ հիմնուած է նահատակներու գանկերուն վրայ*.
Եթէ հայրերը սիալ քայլեր առին ՝ թող անոնը ամօթը լուաց
ուի երիտասա րզներուն կողմէ։
ԷԼսլու Հաֆըզ բա րձրա ը ուցած է յենարանները
շինութեան
մը՝ որ մինչեւ երկնքի ւԼեր երը կը բարձրանայ*.
սուրբ առնուած է այն թուր երէն , որոնք հայր ենիքը
Ասլու Օպայտա
անոր պատ-

Կը սլաշտսլանէին եւ հաւատարիմն

նէշն էր ■
Այ“.բււ։ն վեհ անձն արիւնուէ ոռոգուած արմատներէն' ճիւղերը
պիտի չբարձրանալն դէպէ շատ վեր եր ը :
ՈՀ վ սուրիաըէէ երիտասարդ՝ եր կի ր ը կրնա0 յ քեղմ է ղա տ ու
րիշ մը նկատի ունենալ՝ ե ր բ մամանակը ըէԼայ անողոք ու դառն։
Ան ո ր ազատութիւնը գանձ մըն է՝ որ յանձնուած է քու ձեռքերուգ* դո՛ւն միայն --- եւ ոչ թէ ուրիշ մը --- կրնաս երաշխաւորել
անոր ապահովութիւնը :
ԽԱԼՒԼ ՄԱՐ ՏԱՄ

ՊՏՂԱՔԱՂ
Գրեց ՄՆԽԱՅԻԼ ՆԱԻՄԱ(*)
--- Օր մը հարցուցի Աստուծոյս*
«էթ ւր ես գուն։» Ան պա
տասխանեց •
«ԶեղսՀլ . բս,յց ո®ւր ես գուն ինքդ :»
--- ինչո®ւ կը գրեմ :
Արպէսղի գուն քեղ տեսնես իմ մէջս
եւ որպէսղփ ես քեղ տեսնեմ քու մ է ջգ :
--- Ենչո^ւ կը հարցնե ս թեձփ , թէ ով եմ ես ՝ եր բ դուն չես
ղՒ տեր թէ ով ես դուն :

--- Եթ՛է յաւերմական խաղաղութիւն կ^ուղէք՝ ամուսնացուցէք կատուն եւ մուկը :
--- Պատուհանիս տակէն անցաւ յուղարկաւորութեան թափօր
մը եւ ես ըսի* --- ^.Աստուծոյ անյիշաչարութիւնը թոզ ԸԷԼայ անոր
կամ ներա վրայ։» Աետոյ անցաւ հարսանեկան թափոր մը եւ ես
(*) Լիրանանցի քրիստոնեայ ՄիխտյԻւ Նուիմա ծնած է Պիսէանտա 1894ի&:
Նախակրթութիւնը ստացած է Նազարէթի ոուսական դպրոցին, մէջ, ապա յահախած է Փոլթաւայի դպրեվանքը, իսկ իրաւագիտական ուսում ստացած է Ամե
րիկա : Ամերիկեան դպրոցի արդիապաշտ
ներկայացուցիչներու
գլխաւորներէն
մէկը՝ Նաիմա հայրենիք վերադարձաւ 1931ին: Պարրերաթերթերու մէջ հրատա
րակած է րագւքաթիւ քերթուածներ, գրած է փորձեր արար ժամանակակից գրա
կանութեան մասին, ինչպէս նաեւ թատերական գործեր, ուր, դերակատարնե
րուն համաձայն, գործածած է դասական գրական լեցուն եւ խօսուած րւսրրաււը:
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«Աստուծոյ անյիշաչարութիւնը ^Ո'Լ ԸԱ_ամ անոր եւ ներա

--- Աախկոտին գուռն են ղար կե ր հաղորդելու համար անոր ,
թէ զվ՚^՚րր թա դա ւոր ըն տ ր ած են : Պ ա ա ա " խան ա ծ Է անոնց ն եր ս Էն •
--- «Տէրս տունը չէ :»
--- Երկու- անգղեր կռուեցան դիակի մը համար , որ աղուէսին
բամ՜ին դարձաւ յ
--- իարգ մը մարդիկ սանդուղներու պէս են * է$նողները կր
գործածեն ղանոնը իջնելու համար՝ ելլո ղն եր ը կը գործածեն ղա
նոնը ելլելու համար ի ս կ իրենը ոչ կ՚իջնեն եւ ոչ ալ կ՚ելլեն :
— ննչպէ՞ ս զԱս ա ո ւած կը պա շտէ ան , որ իր հոգին շի պաշ
տեր :
--- իյաղաղ Լկամ հաւատացեալ} չի կրնար ըէէսւէ ան

որ անյա-

գօրէն դրախտը կը ցանկայ եւ գմ՜ոխըէն կը վախնայ՝.
--- Հարցուցին սա լուսնային . --- «Ա է կը չե^ ս պաշտեր :» իսալ
սատանան • --- «Ա/ո , կը պաշտեմ Ս արգը վասնղի ան է իմ արարնչս ■»
--- Ո^ւ1"11Լ1'ն "ւ վախճանին միջել, մէկ աչք բանալ գողելը կը
կոչուի յաւիտենականութիւն :
--- ին չո® ւ կ'՝ անիծես գուն Փարաւոնը եւ կ'օրհնես Ս' ո վս է ս ը :
Մթ թէ Մ ովսէս չդաստիարակուեցաւ Փ ա ր ա ւոնի պալատին մէԼ՝.
--- Սկսայ սորվիլ այն օրԸ)

[’ մոռցայ ԲՈԼՈI՛ ս ո րվսւծնե ր ս ՝.

--- Աստուած ճանչցայ այն ատեն միայն՝ հրբ իրեն ներեցի'
իրեն հանգէ պ գործած բոլո ր սխ ա լն եր ս :
--- Եկուր , պիտի կռուինը յ

Երկինըը անձրեւեց ըու արտիդ

վրայ եւ չանձրեւեց իմինիս վրայ՝
__ Երկիրը կը գառնայ ա ռանց որ անոր վրայ ըալոցները հ ր են
զայն :
— Ո՜վ գէչևր՝ մտցուր ղիս սրտիգ մէ9
հոն տեսնել օրուան սիրտը :

:

թերեւս կարենայի

--- իաղմաթիւ են ծանօթութեան գռները՝ բայզ մ է կ հատ է
բան ա լին :
--- Անյուսութեան բո յնը յոյսն է։
--- Հրաւի րեա լներ չընդունող տունը գերեզման մըն է իր բը—
նակիչներուն համար՝.
--- *էյստայ ծաղկառսւտ խնձորենիի մը տուկը, ցօղեց զիս իր
բոյրով. իր ծաղիկները անձրեւեց վրաս՝. Ել սակայն չեմ յի շեր
ջրած րլ/ա / ղա յն օր մը կաթիլ մը թուրով եւ ոչ ալ կտոր մը աղբ
տարած ԸԷԼաէ անոր :
ՄԻԽԱՑԻԼ ՆԱԻՄԱ
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ԲՆԱՒ ՋԵՄ ԳԻՏԵՐ
Գթեց' ՒԼԻԱ ԱՊՈԻ ՄԱՏՀԻ(*)
Ոկած եմ չեմ գիտեր ուրկէ՛ , եւ սակայն եկած եմ,
Ե *- աո.ջեւս նշմար ած եմ ճամբայ մը եւ քալած եմ ,
Ու պիտի շարունակեմ երթ՜ալ ուղեմ թէ մերժ՜ուիմ ,
Ւն չպէ® ս եկած եմ , ին չպէ® ս կ'անցնիմ ճամբաս ,
--- Բնաւ չեմ գիտեր :
եմ , հի®ն եմ , ես, այս գոյութեան մէջ,
Աղա^ա եմ առանց ա ր գելքն եր ո ւ , թէ& կա պանքն եր ո ւ գերի ,
Ե ս գՒ°ս է ո[՚ կ}ոլ-ղղեմ , թէ& ուր ի շներ կ^ուղգեն զի ս ,
Պիտի ոէ-ղէ ի գիտնա լ • . . &ւ սակայն
--- Բնաւ չևմ ւ,ք, ւոեր

յ

Ու ճամբաս , ո® րն է ուրեմն իմ ճամբա ս , եր կա® ր թէ կա րճ է ան ,
Վ^ր կ՚ելլեմ թէ վար !լ իջնեմ , որսլէսզի անհետանամ ,
Ու ե® ս է որ կը ըալեմ ճամբո ւն վրայէն , թէ^ ճամբան է որ կ՚երթայ,
^ամ մենք անշարժ՜ ենք երկուքով, երբ ժ՜ամանակը կը սուրայ*,
— Բն ալ չեմ գիտեր :
Ոատարեալ կաղմուածքով մարգ մը ըլլալէ առաջ
Ջնջում մըն էի՝ ոյնչութի®ւն մը, թէ® էի բան մը,
Լուծելի® է այս աոեղծուածը, թէ® պիտի մնայ յալիտենական ,
Բնաւ չեմ գի ւոեր յ ք}ւ ին չո®ւ բնաւ չեմ ղՒ տեր • ♦ ♦
--- [֊նաւ չեմ զի տեր :
*իամբաններու շուրթն էի եւ հարց ո ւց ի հոգիիս »
--կարձ՜ե® ս թէ խաղաղութիւնն ու հանգիստ ը

փոսերուն մէջ
կը գտն ո ւեն :»

*[յշան ըրաւ ♦ ♦ »Ու ո ր ղեր ը կ՝ ո ւտ է ին ա չքերը իրենց ա կն ա կա ւդիճն եր ուն մ էջ » » »
Ո ետ ո յ ըսաւ

«0*՜ , գուն որ հ արց ո ւմներ կ՝ընես ինծի ,
— Բն ալ չեմ գիտեր?} *,

(♦) Արար քրիստոնեայ գթող Իլիա Ապու Ասրահի ծնած է Լիբանան 1889Ւն
եր իր ոնա ումը կաւոարելագործած՜ է Եգիպւոոսի մէջ • այնուհետեւ գաղթ՜ած է Ամերիկա: Զբաղած է երապարակագրութ եամթ եր միաժամանակ եղած է արդիա
կան թանասսւեղծական դպրոցին գլխաւոր ներկայացուցիչներէն մէկը: Էր քերթ՜
ուածներու աոաջին հաւաքածոն լոյս տեսած է փւսհիրէ 1911ին եւ վերահրատարակուած է Նիւ֊ Եորք 1916ին: «ժ*ատաուիլ» (Ասուակներ) անունով իր քերթուած
ներու երկրորդ հաւաք ածոն ալ հրատարակուած է Նիւ.. Եորք 1927ին:
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ր

--- ՀՆկուտէ որ բոլորն ալ հաւասար են այստեղ՝
Ա*ականակիր
անդամ կորսուած է մարգոց բեկորներուն մէ^՝
Սխրողն ու ա տ ողը միացած են եւ ու՛լ չեն բա քեն ուիր ։
Ո ւրեմն իԲնչ է վաթճանն արդար ո ւթեան'» * • * Ըսաւ ան ♦
--- «Ըն աւ չեմ դիտեր^ :
Եթէ մահը պատիժ՜ մըն է ՝ թն չ չա րիք գործած է անբծութիւնը՝
Եթէ վարձատրութ՜իւն մըն է՝ թնչ է ապականութեան արժ՜անիքը՝
իսկ եթէ ոչ կորուստ մըն է եւ ոչ ալ վարձատրութիւն մը՝
Այն ատեն ին չո&լ այս երկու բառերը՝ --- ոճիր եւ առաքինութիւն ♦♦ ♦
--- Ընաւ չեմ դիտեր :
Ամ էն օր կը փոթուի վիճակս՝ ու զդա ց ո ւմ ս ա մ էն ժ՜ամ ՝
ԵՓմ այսօր այն ինչ որ էի օրերէ եւ ամիսներէ ի վեր՝
թէ® ուրիշ էի արեւամուտին՝ ին չ որ չէի արեւածագին :
Երբ Հաբ*յ տուի հոգիիս ՝ ան ըսաւ ինծի*
--- հ,ք*նաւ չեմ դիտեր^ ։
Տեսայ
Տեսայ
Տեսայ
ինչո^ւ

որ աստղերը չեն դիտեր՝ թէ ին չո՛ւ են կայծկլտուն ՝
որ ամպերը չեն դիտեր ՝ թէ ինչո՛ւ անձրեւ կը թափեն ՝
որ անտառները չեն դիտեր՝ թէ ինչո՛ւ տերեւներ կ^արձակեն ՝
բոլորն ալ ինձ նման տդէտ են այսպէս :
--- ք*նաւ չեմ գ[, տեր 5

Եղա^ծ էի օր մը մ ելան ոյշ երգ մը լա րի մը վրայ՝
Եւ. կամ եղա^ծ էի ատենօք աէԸ<բ ը դետի մը մէ^՝
Եւ կում գտնուա^ծ էի փայլուն աստ ղերէն մէկուն մէ^՝
Ե ղա ՞ե էէ արդեօք բո յր ՝ սօսալիւն եւ կամ ղ եփէ ւռ * * *
--- Ընալ չեմ գիտեր :
Կը խաբուի ան ՝ որ կ'ըսէ թէ զթւ-էն կ արասին ղաւակն է ՝
Տէկթե մէ£ դր ուելէ առա^ եղած է ան որթատունկի արմատներուն
յէջ,
Եւ այղիի ծոցէն առա^ ղայն բերաւ ամպին ծոցը՝
Ե ւ սա կա յն ա տ կէ ա ռա ջ ո՞ւր էր ան * * *
— Բն աւ չեմ դիտեր յ
&// ո չին չ կը յիշեմ անցեալ դոյութենէս ՝
Ե ո ո չէ՚եչ դիտեմ ապադայ գոյութեանս մասին՝
Ես ունիմ էութիւն մը՝ բայց չեմ դիտեր թէ ինչ է ան՝
Այդ է ութիւնս ե՞րբ պիտի րյքււոնայ էութեանս թորրր . . .
— ք'նտլ չեմ դիտեր :
1ՎԻԱ ԱՊՈԻ

ՄԱՏՀՒ

է
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I

Լ

ՀԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐ ԵԻ ՄՈՌՑՈՒԱԾ ԷՋԵՐ

|

ՄԱՍՈՒՆՔ ՆԱՄԱԿ ՄԸ ՌՈԻԲԷՆ ՏԱՐԴԱՐԵԱՆԷՆ
կը հրատարակենք ստորեւ անտիպ եր մասունքի մը արժէքով մէկ նամակը
նահատակ գրագէա-հրապարակագիր
Ո-ուրէն Զարդարեանին: Նամակը, զոր իր
րնագրով մհր տրամադրութեան տակ դրաւ Տարեգրքիս
բարեկամներէն մէկը,
ուղղուած է ծանօթ- հրապարակագիր եւ հանրային գործիչ Ռուրէն Դարրինեանին,
այն օրերուն, երր այս Վերջինը կը մնար Պերլին եւ կ՚աշխատակցէր «Ազատա
մարտիկն: Ձեոագիրը կարդալու դժուարութիւն ունեցողներուն ի դիւրութիւն,
նամակը կը հրատարակենք նաեւ տպագիր, կարգ մը ծանօթութիւններով:

“MBBwrew.,

<ւ. «.լ».

hUPutrnhtbhL
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֊ Հ՜ՀՀՆ/Դ-

ՀքՀԱ

L't-'îJ' ~֊

ք-՜ււ՜օք- Հ՚^յյՍ-^^ս՚յ,

Հ/^ԱՂւ

Ա՜քք^ '—Ա՜՜Ա-Հ
լ/Ա

՛՜Ալ :

քԱ/Աք

՝ ■֊

„

>

&-/<♦

(£ր-

դ՜ա՜հ ք^֊րԱշ^Հ
ք՜'-՜'յ՜՜£֊ f-v է^Հ՝ ՀհԱ-ՀՀ^֊
ւ^-ք-^՜^Հ^է, Դ՜ԱհԳ ^Հ-հՀ-Հ՜ <՜~Հ
“yi^J,

(՚ ՜Հ^Ա^քԱՀ, Հ/’}՞ %՜*Հք

Հ&*<ՀՀէք/ԱՀ՜

•^^*1 *7*-

ՀհԱ^ԱՀՀ

Հր՜էՀՀ֊՝’

1.\^ՀՀ\^Տւ-

^հ2

(ք

• 2՜ւ՝՜^Հ

y~^

W

&րՀԱԱՀՆ'Ա-՝->֊Դ՜ հԱ՜^Հհ՜^
ՂՀՀ^՜Ա՞: (ձ՜զ/ՀՀ Հ
Ա՜Հ՜

Çq,

k^o-

" Ա՜ չԱ՜յ?- >'՝<(•'(%> •
Աէ֊ քԱ Ա^՜^ԱԱ՜

£/#<

(՜՜^

<հՀ ԼՀ֊^Հ ■>
Հ

*^սՀ/1-ՀԼ^Զ՜ձ

Հ

Հ?. Հ^Հ֊

MS

Ահ՜՚՜^Հհ ՀձՀ/ՀլՀ

քք^Հ-.

t^a

"շ՜Հ&ՀՀ Ե ւձ,էչՀձ , 'Հ/հՀ-

^/Հօ-7>— յք^ս^յ֊ • !

fifif

(^յ-^լէ/Հ^յ,

Լհր

"Ի՜^ք

'^~ԴԼ՜ՀԱ^^ է/ս^-՜յ

քք֊Հ՜^Լ^-՛ քշ^՜^՜Հւյ, /՜՜՜Հ
Հ՜Ա՜*

ՂՀՀՀՀ

'

Ա^՜Հ^Հ^^ՀՀշ սւՀ-Հ֊-չ՜՜ւր :
Ա/ չ </Ա՜ Հ^-

՜-Ալ/Տ֊—
՛՛ /Ա՜ Հ՜-՜y

*

C֊

/Ա
im

■ /fi “Հհ"-՛՜-'//
/^Հ^Հ/Հ-Հ-

Ա<֊ *- 2-հ- , /՜Ա՜ՀՀ ՜ Դ fi,/ք “՚ *-'

Ç-&»

I

* /ԱՀ՜՜ ;

՚Հ^՜^Հ^֊Ահհ

Ա՜Հ/
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Կ- Պոլիս, 9 Մայիս 1914
/>/)' սիրելի

եղբայր

Նոր դրրեր՝ արմանի

ուշադրութեան՝

լոյս չեն տԼ-

ո ած՝ բաղի Մ իր՛ս յէ լի (1) նոր դործը՝ որմէ դեռ մէկ օրի
նակ միայն ս տ /սղած ենք •
ii բ

Հնուտով կը ղրկեմ ձեզի օրինակ

եթէ երբեք արդէն ձեղի ալ ի/րկուած չէ ա յ դ տեղ։
Գ՛ոլով

Հար ո լմանի «Հեթանոս

էքրդեր^ուն

ղին Սիրալին՝ [սօս եղայ իրեն' որ շուտով
‘1էյ

եւ

«[} ե-

ուղարկէ

ձեղի

մէկ օրինակ։ թոստաղաւ։ Գարձեալ կը յիշեղնեմ

րեն

՞էմ-բաիասաբար , Աիամանթօի
էունինբ մեր

դրա,բա բանին

թարթողին (2) բով,
ինբր'

ի-

չմոռնալու համար։

մէվ.

«Ամբոխական
կան ծախու

յանձնուած հեղինակին

հեղինակն ալ

Փարիզ

է,

Գործչէն
օրինակներ

կողմէ.

որպէսղի կարելի

իսկ

ըԱար

խօսիլ իրեն եւ խնդրել օրինակ մըՁեր դնահատութիլնը իմ համեստ դրքիս

համար

(3)

կան է ինծի համար, եւ խթանիչ-, Աաադիր եմ այս .սարի
եւս զրի ասնեչ, վերջին հ է բիս, թիս
հատորով լոյս բերելու համար :
հարցնէր
այո՛ ,

genre

ով, ել ամբողջացնել սէթի մր ,

ապա

թէ ուրիշ դրուածբներ ալ ունի՞մ որ տեսած չըլքաբ-,

բայդ ցրուած հին թերթերու մէվ, ել րսենբ թերեւս

կան,

ուշադր ո ւթ ե ան ար

մանի բաներ ալ չեն ։
Արմաբէչխանչեանի դրբերէն տրամադրելի չոլնինբ նոյնպէս,
զբեմ հեղինակին, թս՛րբերդ՝
Ղ^մ իք՚^է մէյ

Եթէ կ՚ուզէբ'

ուր կը դտնուի այմմ տեսչական պաշտօնով՝ եւ ու-

ձէէ օրինակ իր դոբծերէն։

Զ!-ր դրա[սօս ականը «Հանքի» մասին

(4), շատ յս՚Հող էր --- ինչսլէս

մեծ ո ւշա դր ո ւթեա մբ կարդաղուեղաւ։ Հեղինակս [ս ո ս տ ո վան ե/յ ա լ
ճշմարիտ կեբոլով հասկղած էր զինք՝

միշտ

որ

քսիստ

եւ վերին աստիճանի ուր աքս էր ձեր քննա-

դա տ ո ւթ են էն :
ՍՀJ ե ղ բաJP ,
դառնալու

ահա

ամառն ալ եկաւ ու

մեր մօտ։ Պիտի ՀոլէԼ^^ Գ՚՚՚Լ'

դեռ չ՚լ ր ե ո ի ք P է

շուտով պիտի

ր ր մտադիր էք

դում արուի

ընդհանուր

մողովը (5) » որուն /լուղէ ես ալ ներկայ ըլլամ ։ կողովին մ ԷԳ անտարակոյս Ալի
ս՛// ի/Օ//ո/.ի թերթին վրս/ք (6)- կրնայի՞ն ր արդեօբ յուսալ որ մնայուն ու տեւական
կերպով ուղէիք

մ ա սն ակղ ո ւթե ան րամին մր առնել'

"Շատ ո ՚ ր ա քս պիտի ր ՛լայի
Օ)իթ՚րր
հանդէսր՝

(7)

դեռ

իւ մբա ղ.ր ա կան

կազմին մէ^ւ

եթէ ղրէ իք ձեր մ տ ա դր ո ւթի ւնն եր ը ։

հոս

է։

Նը սպասենք

տեսնելու

դեր մանօհ ա յ կա կան ձեր

որուն «էի եսրոպ» անունը երբեք չի կպաւ սրտիս։

Ո',?ս.դ ո ւր ե լուէ ձեղ կարօտով'

ձերդ

Ռ-

ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ

ԾԱՆՕԹՈԻԹԻԻՆՆԵՐ---- 1) Միք այ էլ Վարանդեանի : 2) թարթող Աօրեան,
Ապրիլեան Եղեոնի նահատակներէն, որուն սեւիականութիւնն էր «Արծիւ» ժողովրրդական գրավաճաււանոցը : 3) «Ցայգալոյս»: 4) Տիգրան Չէօկիւրեանի գործը:
5) Հ- 3* Դ- 8րղ Ընդե« կողովը, որ գումարուեցաւ նոյն տարին էրզրումի մէջ:
G) «Ազատամարտ»: 7) Գերմանական թերթերու թղթակից:

— 127 —

Fonds A.R.A.M

«ամէ՜նուն

տարեգիրքը»

2.ԱՅՒ»

ՆԱխԱՆՁԸ

ՈՂԲԱՄ ԶՔԵԶ, ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀ-••
Գրեց* է- ԱԿՆՈՒՆՒ
Ողբացեալ է. Ակնունին, իր հրապարակագրական յօդուածներուն մէջ ան
գամ աննման վարպետ մըն է՛ր գրական ոճի եր հասցուցա՜ծ էր զայն
արուեստի
կատարելութեան, — այնքան նուրբ եւ հնչեղ, պատկերաւոր ու ճարտասանական,
մինչեւ անգամ բանաստեղծական: Այս տեսակէտուէ չունեցաւ ան իր մրցակիցը,
ընդհանրապես, չհաշուելով անշուշտ Ա- Ահարոնեանի շքեղութեամբ գրագէտները,
որոնք իրենց հրապարակագրական յօդուածներն ալ կը պճնէին գրական զարդա
րանքով :
Տարեգրքիս ընթերցողները վստահօրէն հաճոյքով պիտի կարդան հետեւեալ
գրուածքը, որուն հանդիպեցանք մեր պրպտումներու
ընթացքին եւ որ հրատա
րակուած է' Հայ փրերու ֆիւտի 1500-ամեակին աոթիւ «Ազատամարտ»ի բացաոիկ թիլին մէջ (1913) : Այնքա՜ն գեղԱցիկ է ան իբրեւ նիւթ ու յղացում եւ իբրեւ
գրական-հրապարակագրական ստեղծագործութիւն:

քյրկու տարէ կայ։
Ս'եկուսադած հ ս կա յ վերնայարկէ կամար՝
ներուն տակ դ աչքերս յառած դեղանկար արձան
ներէն եւ կեն տրօնա ս րահ է անծայր լայնութեանդ
գՒ տ ում էէ մե ծութէւնները դ էն չպէ ս ապշած մա
նուկ ։
իօնդրէէ մատենադարանն է այդ։
Վյսշէդթօնէ
հսկայական
մտատաճա ր ը
լաւագոյնը բոլոր տաճարներէդ դ ուր հզօրաշունչ
ներդաշնակութեան մէթ
ւլր կա էյ առն ո լած են
Հէրտկանու թեան ՝ Արուեստէ
եւ
^էէտութեա^
խորհրդանշաններ ըդ սրբազան կրթարանները նորադոյն մարդկու
թեան ՝ թէեւ ան [սօս դ թէեւ անձայն *
քքարմարէոնէդ է կերտուած այդ Հ բ աԼա
** Պ^բէթը
Ը~“
պարտ ու վէթ[սաբէ ) "ր երկէնքը և1Լ Հ^րէ ։ ^ա լէթն եր ը լէ Վհրձէնէ
եւ Հատէ չէ լա ւադոյն վարպետներով
անմահ երդէ շները Առաքէնութեան դ Հանճարէ եւ
իմաստութեան յ փոդա
հետ մէասէն եւ
դրանդէդ ներքեւ'
մտքէ մեծ աստղերը --- Դեմօսթէնդ
իրվէնգ՝
Գէօթէ դ Ֆրանկլէն , Բանտէդ ու մէ այլ շարքէ վրաՀ Հոմերոս , Շ եբլապէբ ՝ Հերոդոտ*** Տէրական Գմբէ թէ կր&բէն' Առաջդէ մ ութեան
ու վՀաղաքա կրթումէ փառապանծ
էյ ո ր հ ր դան շանը դ
այլաբանու
թեան թեւերովդ որ տէ ր ո ւմ է ամէնքէ վրայ ու ամէն էնչ***
կյերքեւդ մեծութէւններէ ոտքերէ տակ՝ լայնանէստ սրահն էդ
շտեմարանը ի' տ ած ո դո ւթն ան : իա կոչուած է պարփակելու էր գե
դա շէն դարակներէ մէջ 5 մէ լէ ոն հատոր ---ուղեղը ամբողջ մարդկու
թեան : Ամէն էն չ որ ստեղծել է մարդկայէն մէ աքը՝
էբրեւ դէրՀ՝
մուտք պէտէ գտնէ այն հսկայական
դարպասովդ
որ է ճակատը
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1178<յ178?11ա

զարդարուած է բոլոր ցեղերի տիսլ—դլուԼսներով
իսարհների :

ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Հին ու *Լ,որ աչ-

Եւ ս,յրԼ Հ* ['աԼա էի քի հանդէպ' նորաստեղծ քաղաքի շրջափակի
մէջ Կ ապիտօլը ամերԼ/կեան /* րա ւո ւնքի եւ Ո*ա մ կա վար ո ւմի սլահապան — հրեշտակը ՝ քիչ հ եռուն' Սպիտակ — ^ունը^ մեծ իր համ ես ւո ո ւթեան •?է£, գ1"^"՚!1Ը՝
'Լ աշինղտօնի պ ի րամիւս — արձանը^
նոյնքան րա ր ձ ր , որքան ինքը Ատ շի դտ օն ա կան
հանճարը^ ու նրա
հովանու ներքեւ եր կամ երիկեան ա սլադա յ Ա եծ Հանրապետութեան
գրաւիչ դղեակը^ այնքանն համարձակ իր ծրագրած երազներով —
բոլորն էլ հսկա լ ու բարձր ՝ բոլորն էլ մ եծ } ինչսլէս ինքը Ամերի
կան , երկու Ո ‘Լկի ան ո սն ե ր ի դդուած ա յդ ն ա ղելին • . .
Եւ ակամա լ Լսոհերր ծայր տոլՒն...
«Հարիւր տարի առաջ --- մրմնջում էի ինքս ինձ --- այս քա"“
ղաքաւէա լրը անապատ էր : Ոչ մէկը ա յն փառունակ
կոթողներից
ո րոնք նրա պարծ անքն են այսօր : Ո՛ չ Մ ատ են աղա ր ան : Ո1 չ Կոթող :
Ո՛չ Կապիտօլ*. Ո՛չ Սպիտակ — §ուն։ Աչիատան^ն է ր , որ միացած Ամերիկեան Հանճարին ՝ ըստ Վրս շին դտ օնի ՝ ազատութեան արիւնա
ներկ րքրօչի հովանու տակ' սլատռեց հողը՝ փոԼսեց ջր եր ի րնթաքքքԸ)
բոր բոս Լւ տեղ լոյս սփռեց եւ ստեղծեց այսօր ո լան հրաշակերտը***

«/>Դչ էր նա ՝ եւ թնչ եղաւ :
ՀՒսկ մենք՝ հնադո յն աղդը Մօտաւոր Արեւելքի՝ որ դարերի
պատմութիւն ունենք՝ ի՜նչ ԷԼ՚նք՝ ևւԼՀնչ եղանք՝. --- 1500 տարի է
դիր ունենք ՝ բ,սյր առանց գրքի** Տ ա Ան եւ եօթը դա ր ոռաջ Լսիղաճօրէն կռուեցինք *Լ,աղովրեցու /Ա ա չի համար , եւ այսօր , մեր գան
էիք1(Լ կրո մն էլն ե ր Լւ տաէլն են նրանց , որոնք ուրիշ կրօն չունեն՝ բայց
եթէ կրօնը բոն ո ւթեան եւ աւերմ ունքի :
ՀՀ§ աճարներ շինեցինք դեռ ա յն րեամանակ՝ երբ այսօրուան
քաղաքակիրթները քարանձալների մէջ կ՚ապրէին՝ եւ հում
մի սը
իբրեւ քնքշադոյն կերակուր էլը վայելէ ին՝. Մեղեդիներ շարադրե
ցինք^ աստղերԼէ հետ թօսեցինք ա լն մ՜ամանակ՝ եր բ այսօրուան մե
ծերը Աստուծոյ տեղ Աատանան կը պա շտ է ին * ** *
«Ու այսօր * * •
«Այսօր մեր Հայրենիքը բնակավայր չէ ՝ ա,քԼ
վա թան 1
Այ՚է '/ ա թանԼւ մէջ չկա յ աշԼսատանքի վայելք՝ ա յ լ տանջանք*. Մն՚ր
ճակատնե ր ից քրտինքի տեղ
ա ր ի ւն է կա թ ո ւմ : Մ նր դր ի չն եր ի ց
ս Լւ ր ո յ փոթան' թոյն ատելութեան ՝. Ջ ենք ապրում ՝ ս՛,!է հալւում
ենք՝, Երիտասարդները' կերակուր բանտերի* այրերը' ղար իբա կան
անմԼսիթար ; Կմաթյշացող դպրոցների տեղ բանտերն են ուռճանում *
եւ հաղիլ մԼւ շղթան փշրուած' միւսն է դարբնւում , աւելի բիրտ
եւ աւելի ամուր : Ու սյյրէ յուսահատ , գերմարդկային
ճակատա
ւք՛ արտ Լւ մէջ' ուրիշ մթիթարանք չունենք ՝ րայ^ միայն
ապագան
հեռո՛ւ ու մշուշապատ ♦ ♦ ♦
«Ապտբաղդ վաթան ՝.
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{^Ուրիշները եկան ել քո 1Լ['այո1Լ ո լ ^եղանից անցան՝ ա ւե—
րակների վրայ Հրաշակերտներ կանդնեցին՝ [էսկ դոլ- մնացիր կիսաւեր ու չղ^այի աակ ՝ որդիքդ ցիր ու ցան , քնարդ լիշրլած ♦ » •»
• » »Է/Լ երբ՝ յուղուած այր1
ւ վշտահտր՝
իֆնում
էի մարմ ա րեա յ ս ան դո լիսն եր ո վ ՝ աչքեր ս վա ր դա ր ձր ի ՝ որ ե ր^ան իկ
յաճա խ որ դն ե ր ր արտասուքս չտեսնեն :
*Լ/ախանձի արտասուքն էր այդ*.
Սեւաւո^ր հ ա յ սերունդ»*» Տաոապանքի արտասու՝ւ’1՛ հետ եւ
նրան կից , որ քո ի ր ա ւո ւնքը եւ բամինն է ՝ դու ո ւն ե ս մի ա յլ ալւտասուք' վատթարադոյնը եւ դուցէ ամօթալին --- արտասուքը անղօր նախանձի :

1913

է ■ ԱԿՆՈԻՆԻ

Ա- ՎՌԱՄԵԱՆ* ՊԱՏԱՆԻ
Նահատակ
հանրային-ք աղաք ական,
գործիչ Ա- Վւսոմեանի բուն անունն է
Օննիկ Դերձակեան: Այդպէս ալ -նանչցուսւծ է ան մինչեւ հանրային ասպա
րէզ նետուիլը:
Այնքան համակրելի
դէմքով այս
պատանին նկարն է Օննիկ Դերձակեանին եւ կը ներկայացնէ 76 տարուան հընութիւն մը: Նկատելի է պատանիի յա
տուկ ուղղագրական իր վրիպումը հօր
անունին մէջ (փաբրիէլ) : Հետագային,
պատանի Օննիկը դարձաւ իր մայրենի
լեզուն լաւ իւրացուցած ականաւոր հըրապարակագիր մը եւ իր կրակուբոց
կեանքը,
ամթողջութ եամթ եւ նահատակուեյու գնով, ընծայաթերեց իր ժո
ղովուրդին :
Աեր լուսանկարած տոթերը գրուած
են իր ձեոքով, նկարին ետեւը :
(Ա- Վոամեան
ձերբակալուեցաւ
Վանի մէջ, 1915 Ապրիլի սկիզթները,
կուսակալ ճէվաէթի հրամանով եւ ապա վայրագօրէն սպաննուեցաւ: Անոր
ձերբակալութենէն եւ ՛իշխանին ալ ըսպանութենէն ետքն էր որ Ապրիլ 5ին
պայթեցաւ Վանի յաղթական
ապըստամբութիւնը,
Արամի
ղեկավարու
թյամբ :
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ԳՆԱ , ԻՄ ԽԵՂՃ ԳԻՐՔ
Գրեց

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՐՈՎՒԱՆ

Գնա', իմ խեղն գիրք , գնա' լքարդամէջ ,
Գլուխդ քաշ քցիր, մի' նեղանար հէչ,
Ականջդ փակի'ր , սիթարդ լէն բււնիկլ ,
Ւնչ ասեն խօսեն, տար ու համբերիր:
Ւ՞նչ ես դարդ անաւք որ վթէդ խօսեն,
Եա քեգ ծաււր անեն, եա աչքից քցեն,
Ամէն սրտի դուր գալը չի ըլլիլ,
Աւքէնի խաթրը ո՜վ կարայ առնել :
Հալբաթ մէկ օր էլ արեւ դուս կգայ ,
էն վախտն կ՛իմանան թէ ուզածդ ինչ ա :
Գնա', Աստուած քեզ բարի ճամբւսյ տայ • • •

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԽՄՐԱՆԿԱՐ ՄԸ
Դեււ ՕՕՕաէան թուականներուն համրաւ վայելող գրագէտներէն {ձախ էն աջ՝
նստած} Աւետիք հոահակեան,
Վազարոս Աղայեան եւ Յովհաննէս Թումանեան:
վրայ' Դերենիկ Դեմիրջեան :
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ՔՐՒՍՏԱՓՈՐԻ ԳԵՐԵԶՄԱՆԻՆ ԱՌՋԵՒ

Ւ ՍՈՖԻԱ

Հ. 3- Դաշնակցութեան
ղեկավար դէմքերէն
եւ
Անկսվս Հայաստանի Հան
րապետութեան վարչապետներէն Համօ Օևանջանեան,
1934ին, Եւրոպայէն վերա
դարձին, անցած էր Սուի՜
իայէն եւ հոն այցելութիւն
մը տալով Մեծ Նահատա
կին* •Յրիստավտրի եւ Վըոամ *Սէնաիրեանի գերեզ
մանին ,
ծաղկեպսակ
մը
զետեղած էր անոր վրայ :
Այսօր, շա՜տ մը թա
ներու կարգին, որբացած
սլէտք է ըլլայ նաեւ ա'յս
գերեզմանը,
որ
այնքան
իյոր պատկառանք կը ներ
շնչեր այցելուներուն, հին
ու բարի օրերուն* ••

ԱՐՄԵՆԻԱՆ ԱՄՈԼԸ ԵԻ Մ. ՄՆԱԿԵԱՆ
էուսանկարուած է Պո
լիս, Աբէլեան - Արմէնեան
թատերաիյումթի այցելու
թեան աոթիւ, 1908ի վերջերը:
Դերասանապետ Անսւկհան սիրուած արուեստագէտ մըն էր կովկասահայ
դերասաններուն
համար,
դեո Պետրոս
Ադամեանի
օրերէն, երր
ընկերացած
էր անոր էով կասի
մէջ,
իրրեւ անոր ուսուցիչն ու
ոէժիսէօրը:
էէ • Մնակեան աոաջին
անգամ թեմ
բարձրացաւ
Պոլսոյ մէջ, 1857ին, աս
կէ ուղիղ հէսրիւր տարի
աոաջ, երթ 20 տարեկան
էր: Այնուհետեւ եղաւ ան
սլոլսահայ թատրոնի, ւսյլ
եւ թրք • բեմի աոաջաւոր
դերասաններէն մէկը: Աեոաւ Պոլսոյ մէջ, 1020ին:
Արմեն Արմենեան ծնած
է Պոլիս, 1871ին (եղբայրն
է հանգուցեալ
Դասպար
էփէկեանին) :

աջ' հկտտելվւնւս
Արմեն

ք}՝ու..րևան — 1Լրմենեանգ

Արմենեան՝ Ա'արաէր ո ս
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ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄՆԵՐ
ոււ!սահււււււ«ււււ!ւտւոււ1ւււուասւ!1

ՎԱՍՏԱԿԱՇԱՏ ՅՈԲԵԼԵԱՐ^*)

ՌՈհԲԷՆ ԴԱՐԲհՆԵԱՆ
(է ա ման ա կա շր ջտ V' մռ ‘քէջ, ուր հրապարակագրական խօս^ը
դարձած է ապականած իւղճէէ աղա ու նեխանք եւ կամ փերեղակայէն
կանչ ու գովասանք հ ա յ մողովուրդին մէկ փոքր մասը միայն ներ
կայացնող մամուլին մէջ՝ հատու եւ տոնական շեշտ ունէ էսօսքր աորոնց համար հրապարակագրութիւնը գաղափարական խո
յանք է ամէնէն առսփ եւ սկղբունքներու կիրարկումը դիւրացնելու
ծառայող քաղաքական պայքարի միջոց այնուհետեւ՝ կամ մի ամամանա կ :
րիա շնա կցական հ ր ա սլա ր ա կա դիրը ՝ իր գոյութեան
առաջին
իսկ օրէն , դո րծունէ ութեան եւ պա յքա ր ի ա՛յս գծուէ արմեւորեց իր
դիրքն ու դերը մեր
քա գա քա կան—հ ա ս ա ր ա կա կան
կեանքին մէջ^
Շրջանէ շրջան փսխուեցան անշուշտ
դո րծ ո ւն է ո ւթե ան դաշտն ու
պայքար էէ թիրախները՝ եւ՝ նոր
մամ տնակներն ու պայմանները՝
նոր որոնումներու կամ նոր ձդտումներու առջեւ կեցուցին դաշնակ
ցական հ րասլա րակաւլ րին միտքը՝, բայց՝ նաեւ այդ պարադային —
ա յն է' բո լո ր սլա ր ա դան ե ր ո ւ տակ --- րւ[՚^[[ պահուեցալ անշեղ եւ
եւ պայքարը տարուեցաւ միշտ միեւնոյն գաղափարական էսոյանքով՝ յանուն հայ մողովուրդէւ գերագոյն շահերուն եւ իրաւունքնե
րուն :
Այո է արդէն կոչումը ճշմարիտ հ ր ա պա ր ա կա դրին յ Անոր ար
տաբերած իւրաքանչիւր [ւա"[՛ դրսեւորումն է ոչ միայն իր սլայծառամւոութեան ու անկաշառ խղճին ՝ այլեւ հանրային շահերու
եւ
հանրալին բա րո լա կան էէ մասին ունեցած իր հասկացողութեան։ Ա—
նոր էսօսքը ւլերծ է շահախնդրական կեղծիքէ եւ ձդտո ւմներէ՝
ատոր համար ալ յստակ է ու անխարդախ։ Այլեւ ումեղ՝ վճռական ու
տպաւորիչ՝ մանաւանդ այն պարադային ՝ երբ հաւաքական մտա
ծողութեան մը արտայայտութիւնն է ան եւ համ ադր ուած կամքի
ձ՜այթքը՝ ինչպէս եղած է եւ է դաշնակցական
հ ր ա պար ա կա դրին
էսօսքր՝ ամէն տ ե ղ եւ ամէն մամանա կ։
Հր ա պա ր ա կա դիր ը ՝ 1է1,քս
պարադային ՝ բանբերն է հ ա ւա քա կան օր էն քննուած ու պարզաբան
ուած տեսակէտներու՝ որոնք էրն ալ են բնականաբար։ Էր պարտա
կանութիւնն է պատճառաբանել՝ վերլուծել եւ բանաձեւել այդ բոԼորը ըստ իր ճա րտա րութեան եւ հ ր ա պա ր ա կա դր էէ շնորհքին ՝ դար(*) Անցեալ Յունուար 20ին, Լոս Անճէլըսի ւքէջ տօնուեցաւ վաստակաւոր
հրապարակէս գիր Ո*ուբէն Դտրթինեանի գործունէութեան
ՇՕամեայ
յոբելեանը:
Կարդալ այս մասին այս հատորի «Անցքերը անցեալ տարեշրջանին» բաժնին մէջ:
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ձնելու, համար ղանոնք հանրային էայն խաւերու սեփականութիւնը՝.
Ուրեմն՝ անհատապէս թէ հաւաքական կամքի արտայայտիչի
ձեւուէ եւ իր ա'յդ ա շխատանքով ՝ իր ա ռաքելո ւթ ե ան գիտակից հրապարակադիր մը գլխաւոր սիւնն է մամուլին՝. Առանց անոր ներկա
յութեան , թերթ մը շատ բան վրայ կուտայ իր բարոյական վարկէն
ու դրամագլուխէն ՝. Ամէն բանէ առաջ կը կորսնցնէ իր ղեկն ու հալա սարա կշռութիւնը՝. Ո*- կը պարպուի իր միջուկէն՝.
^•աշնա կցական մամուլը իր հմայքն ու ծանրութիւնը կը
պարտի ոչ միայն իր քաղաքական ուղղամտութեան ու պաշտպանած
առողջ տ ե սա կէ տներ ո ւն ՝ այլեւ ա յն որակաւոր հ րա պար ա կա գիրն ե—
րուն ՝ որոնք գիտցած են խանգավաոօրէն անանձնական նուիրումով
մը արմեցնել իրենց կոչումն ու գերը , բոլոր պարագաներու տակ ,
իբրեւ պերճախօս արտայայտիչը գա շնա կցական մտքին ու քաղա
քականութեան յ

***
Ընդհանուր այլ հիմնական այս քանի մը
հաստատումները
պէտք էր ընէի , անոնց լոյս ին տակ պայծառացնելու համար դէ^քը
այն բազմավաստակ հ րապարա կա ղրին ՝ որ Աուբէն
Ղարբինեանը
եղաւ վ երջին կի սագաբուն ՝ հայ հրապարակագրական կեանքին մէջ..
Ու եղաւ այդպիսին ոչ միայն դաշնակցական
չաւիանիշով՝ այլեւ
համահայկական տարողութեամբ՝, Ել ոչ միայն տարիներու համ
րանքով , այլեւ անոնց բե ղմն ա ւոր յաջո ր դա կան ո ւթ ե ա մբ ՝.
Ո ի ս ո ւն տարի տ ոտջ նետ ուի լ հալ հրապարակագրական աս
պարէզին մէջ՝ ճաշակել՝ պարագային համեմատ՝ անոր գմուարութիւնները ՝ հ իաս թաւիութիւններն ու գա ռն ո ւթի ւնն ե րը ՝ գործ ունե
նալ յաճախ անյաղթահւն ր ելի ազդակներու կամ աննպաստ պայ
մաններու հետ ՝ եւ՝ հակառակ այս ամէնուն՝ մնալ միշտ հոն՝ ու
ռանց յողնելու կամ ձանձրանալու ՝ ա ոանց կո րսնցնելու սկղբնւս կան
եռանդն ու խոյանքը եւ առանց կքելու տարիներու եւ տարիներուն
բերած ա շխ ա տ անքի ծանրութեան տակ ՝ --- յաղթանակ մըն է ՝ ոբուն կրնայ տիրանալ գաղավւարօրէն անձն ո ւէ ր ու հաւատաւոր
հ րապարա կագիրը միայն՝.

Իսկ } յիսնամեայ ւյասլոակոլլ ձեռք ձդուած այգ յաղթանակը՝
այս պարագային՝ պէտք է բնորոշել իբրեւ հազուադէպ
երեւոյթ
մը հայ հրապարակագրական կեանքին մէջ՝ ուր՝ քիչեր միայն կըր֊
ցած են մինչև հիմա այգ արդիւնքով կշռել իրենց վաստակին ծան
րութիւնը՝, իիուբէն Գարբինեան մէկն է այգ քիչերէն՝. Ու այգ քիչե
րուն մ է ջՀ լա լա գոյններէն;
•իտզաքական միտք մը, ամէնէն աոաՒ. ՛Ներհուն' լայնքին ու
խորքին՛. Իրապաշտ' ըսա ամենայնի : Երբեմն համարձակօրէն ինք
նատիպ' իր ձղ աումներոլԼ ու ն ո ր ո ւթի ւնն եր ո լի , զո ր ս կրնաք չբամնել, բայց չէք կրնար տարակուսիլ, որ (ի- Գարբինեան
կ'ըոէ ու
կը բացատրէ իր միտքը, ազգային կամ հասարակական
շահերու
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վրայ հ իմն ո ւած իւ ո ր /,Ն

համ սղումով ու

անկեղծս ւթեամբ :

Օժ

տուած' տակաւթ՛, ,րլ, ջաղղային հարցերուն քննական ա շքո վ մօտե
նալու , ա յլեւ ՝ պա րադա լօրէն , ա լղ հարց
ոմանց մեր ա զղային
դատին հետ ունեցած յ ա ր ա բե ր ա կան ո ւթի ւև ը
արւարկայօրէն վերլուծելու իրա տ ես ո ւթեամբ ։ Անուն մը՝ ստորադրութիւն մը՝ վերջա
պէս՝ ո ր ՝ քաղաքական հարցերու կապակցութեամբ
մանաւանդ՝
վւն տ ռո ւեց ա լ

շտ ու կա ր դա ց ո ւե ց ա ւ հ ետ աքրքր ո ւթեա մբ :

Ո» ութէն Դարյվւնեան գրած պահուն

Ղործ'

Ե՛

Լ*ի

Պայքարի ու պր ո պա կանտա յին աշխատանքի ներքին ճակա
տին վրայ՝ Ա- էիարբինեանի յօդո ւածա դր ո ւթի ւն ը , իր բացատրա
կան ն լ,.թեր ով կամ պաշտպանողականներով ու յ ա րճա կո ւմն եր ո վ ՝
կրեց միշտ պաղարիւն դատողութեան մը
Այս մարղին մէջ
ալ իր բաւլմահաղար ստորագրուած յօդուածներն ու չստորագըրուած խմբա դր ա կանն եր ը բն ո ր ո շո ւեց ան ծանրախոհ մտքի մը արւթեամբ :
տա լա
Աուբէն էիար բինեանին անունը կուգայ հերւուներէն՝ --- հ եռաւոր վայրերէն ու մամ անա կներ էն : խուդայ թիֆլիսէն ՝ ապա Ե*-—
բ սպայէդ ու Պո լիսէն։ Կուդայ այն օրերէն , երբ մեր մողովուրդը՝
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ապագայ է հ ե ո.ան կա րն ե ր ո վ խանդավառ^ ապրած չէր տակալէն էր
հ՚անրադոյն ողբերդութէւնը՝ Տ"՚րեկէՀ/Ներէն է ս,ն լուսաշող փաղան
գէ ա յն ներկա յ ա ղ ո ււյ է չն եր ո ւն , ո ր ոն ք էէար դար եանն եր ո ւ ,
1)է!լնու—
նէներու՝ Վրւա մ ե անն եր ո ւ ՝ Հթ ա հ ր է կեանն ե ր ո ւ ՝
Վրս ր ան դեանն ե ր ո լ ՝
էյ ամա կներ ո ւ կամ 1] էնասեաններու դր է շներ ո ւն տակ ՝ Հ ա յ հ րա սլա—
րա կա դր ո ւթէ ւնը հ ա ս ղ ո ւցէն աննախընթաց բարձրութեան մը , /,մացական ու բարոյական ղմայլելէ նուաճումներով։ [է* քարբէն—
եան ունէր ամէն շնորհ ու յատկութէւն բոն ելո ւ տեղը ս՚յդ թանկադէն դէմբերէն մէկն ու մէկուն։ Էյ լ ՝ երբ ասպարէզը մէկ անդամէն
ամա յարաւ ան ոն ր ն եր կա յ ո ւթ են էն ՝ մենք տեսանբ զայն
առածէն
գծերու վրայ՝ ուխտաւորէ մը հաւատ,բով ու հ ա ս տա տա մտ ո ւթեա մբ ։
փաղաբա կան դո րծէ չ եւ նախարար՝ Հայաստանէ նորաստեղծ
Հան ր ա սլե տ ո ւ թե ան մի : Ապա , մեծ փլուզումէն ետբ՝ «Հա յրենիք֊»ի
խմբագրութեան վարէչ* Այէ^ւ հայր' «Հա յ ր ենէբ» Ամ սադրէն՝ զոր
խմբադրեր այնբան հմտութեամբ եւ դարձուր զայն մեր մամանա—
կակէր դրականութեան ու սլատմ ութեան ան փ ոխ ա րէն ե /է յէ շա տա
կտբանը :
Էյրէտասարդ էթ այղ օրերուն՝ պէտէ ըսէէնբ՝ եթէ՝ անցած
երեսուն եւ աւելէ տ ա ր էն եր ո ւն վրայէն դէտելով ղէնբը ՝ եր է կո լան
այդ
եւ այս օրուան է-ն էրարու հաւասար նկատելու սլարտա—
դրանբէն տակ չդտն ո լէէն բ ; վասն ղի
Պ*աբբէն եան երէաասարդ
է նաեւ այսօր՝ հակառակ մօտ երեբ բառորդ դարով համրուող էր
տարէներուն եւ յէսնամեայ էանԼէնբէն : Մեր ամէնուն վրայէն ան—
ցած երեսնամեակը՝ կարծէբ՝ մոռցած. է էր ծանրութեան տակ առնելու մշտառոյդ ^արբէնեանը :
Պի տէ մաղթէէնբ է էւ որ ո ր սրտէ ՝ որ վաստակաշատ յէսնամեակէ մը յոբելեար քէուբէն ‘էա ր բէն ե անը ՝ դեռ երկայր տարէներով
նստած մնայ մամանակէ բամակէն վր ա յ ՝ վազեմէ կորովով
ու
նուէբում ով շարունակելո՛ւ համար մեծապէս գնահատուած էր աչ—
խատանբը մեր հ ր ա պար ա կա դր ա կան ասպարէզէն մէֆդ.
ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ

——՜ձԱՅկԱկԱՆ ԱՌԱԾԱՆԻ
Մ երր տես' աղջիկն առ , եզրը տես' կտաւն առ : — //'օր մէկ
Օրհնէնքը օխտր վարդապետի տնէեք կր քանդէ : — Հօր ան րմր ( անոլնը) աղջկան կը ե֊ախի։
՜ Ատ հարը, ետ մարը՝ ետ եուռոլմուռ
կնքա հարը։ — Հինդ մատիցդ որ մէկը կտրես՝ արուն դուս դուքսս։
— Ռ1՚ԲԸ 7"7"ւթեան գնաց , լ ո ւսն կ ան ի ր ի կլըն է ելաւ : --- Պղ տ տտի (ընտիր կտոր) նման շա լ , ադբօր պէս կռնակ շրղտնւի : --Ախպօր տղա' ջան տղա , քըլո ր (քրոջ) տղա' շան տղա ; --- Ա՛ ար դ
ու կնիկ կռուեցին ՝ կատուն թոնիրը ցցեցին-. — Գիմ աղջիկը խե
լօք հարս կը լինի՝ դիմ հարսը խելօք կին։ — Հարսին հ եր ան ց տուն
ասա ՝ բոպիկ էլ կ՛՚երթայ : = Փեսի շըւաք ՝ փչի չըւաք ; = Տան
փեսայ — շան փեսայ յ
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ՏՈՍԹՈՅԵՒՍՔհ Եհ ԻՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹԻհՆԸ
Գրեց

ԳԱՐՐՒԷԼ ԹԱԳԻՈՐԵԱՆ

Այս մեծ ստեղծադո բծողի մ ա հ ո լան 1Հ)րդ տարեդարձին աոթէ"- (*),, մէ՛կ կէ տ միայն կհուզեմ վեր առնել անոր րնդարձակ գրա
կանութենէն , ցոյց տալու համար այղ զարտուղի մ աքէն խորունկ
ազդեց ութիւնը ո ոլսական յեղալիոխութեան ծա յրա յեղ ձա խա կո ղմէ դաղափա րա բանութեան եւ անոր ընթացքին լԼըայ՝
Այգ լուսաբանութեան համար՝ սակայն՝ անհրամեշտ է նախ
տալ՝ մէկ քանէ որոշ գծերով՝ հանճարեղ վիպասանին ստեղծա
գործութեան ինքնուրոյն նկարագիրը՝ զո ր դրոշմուած կր գտնենք
անոր կերպաւորած արտակարգ տիպարներուն մէջ։ Անոնց ծփունդ
այլ խորհրդասքող հոգեբանութիւնն է որ թե լա գր ա կան օր էն անվրի
պելի հմայքը ունեցած է պարտագրելու ի^՛Ըրւ11^՛ 4^1՛ անհուն քէուսաստանի կեանքը ալեկոծող դիւաշունչ հոգիներու լԼըսյյ*
«.Այսահարներու հեղինակը ումգնօրէն կ՚ապրի իր կերտած
սեփական աշխարհին մէջ՝ ընդարձակ' որքան թ"յէ կուտայ իր անծ/'/' երե լա կայութիւնք եւ հոն՝ զարմանալի դիւրութեամբ կը ստեղ
ծագործէ անհամար անձեր՝ հերոսներ ՝ տիպարներ ու կը նետէ զա
նոնք կեանքի կրկէսը։ Այգ
ստեղծագործութիւնը կը ներկայացնէ
այնպիսի զանդուածային բնոյթ մը՝ որ Տոսթոյեւսքի
մամտնակ
չունի նոյնիսկ ղանոնք բնորոշելու եւ վերլուծելու անջատօրէն :
ԱՀևոր անձնաւո րութիւններէն ի ւր ա քան չի ւր ը\ ունի աուանձնայատուկ մտայնութիւն՝ բայց կան ո ր ո շ դիծեր՝ որոնք հասարակաց
են ամէնուն ; Հետա քրքր ո ւելո ւ ՝ հասկնալու՝ սիրելու
տ ոդորո լած են ամէնքը՝ զգայականութեան մղումով մը՝ որ այգ անձ
նաւորութեանց վրայ կը կեգրոնանայ այն ատեն միայն՝ երբ ղոհաբերութեան մը կամ խոյանքի մը առիթը ներկայանայ իրենց առջեւ։
Այղ տի պա րն եր ը ոչ թէ ն եր քն ա պէ ս ՝ ի ր ենց խղճին անսա լով ՝
այլ իրարու եւ ընկերային կարդերու ներգործութեան ենթարկուէէով է ո [՛ կը տ պա ւո ր ո լին եւ ընգունա կ կր դառնան
անիրական ՝
Ըայ^յ բացառասլէս վսեմ հն ար ա մ տ ո ւթի ւնն եր ո ւ ՝ ծայրայեղ անձ—
նաղոհ ո ւթի ւնն եր ո լ եւ սիրոյ արտակարգ զեղումներու։
Ջ.ա րմ անա լիօրէն ուշագրաւ այս մտայնութիւնով
օմտուած
հերոսները ունին նուրբ թա փ անց ո գո ւթի ւն եւ իըհրը դատելու՝ վերլուծելու՝ համադրելու եւ (Խթ Միտք մը յղանալու մտաւորական նըչանա կելի կար ո ղո ւթի ւն :
Այսպէս , «Աճիրն ու Պատուհասը» վէպին հերոս Ա-ւոսքո/նիրովի կեանքը ուշագրաւ է աոանձնա պէ ս եւ
շահ ա գր դռա կան : Ար
ներքին կա իւարգանքին անձնատուր' ոճրագործ կը դաոնա յ ան րսպանն ելով կին մը եւ անոր վէ".1[՚11 մի ամ ամանակ : Հակառակ որո(*) 1881—1956
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նումներու՝ հետապնդումներու եւ բաղմաթքււ ձեր բա կա լո ւթեան g ՝
սպանութեան հեդինակը կը մնայ անյայտ*. Ոճիրին թևլը կը գտնուի
պատահաբար եւ շատ անակնկա լ կերպով : Հա ր g ա քենի չ դատաւորը ,
«Պարբերական Jljouji'b անունով իրաւագիտական հանդէսի մը միջ կը
հանդիպի֊ ան ստորադիր ո ւս ո ւմնա ս Ւր ութեան մը «Ոճիրն ու Ղ*ըրդապատճառը}} խորագրով*. Այդ յօդուածը ունիր ին քն ա տպօր ին jb—
ղաշրջական բովանդակութիւն մը*. *իատաւորը
կը հետաքրքրուի
յօդո ւածա դր ին ինքնութինով եւ հանդի ս ւ- hբագրութենին կ'իմա
նայ անոր անոնը՝
Ո'ա սքո քն ի բո վ'
իրաւաբանական ուսանող*.
վանուած իր ոճիրին հետքը՝ որովհետեւ նոյն ուսանողը ՝ ւիոխա֊
ոո լթեան դրա լի մը հետեւանք ով, շփում ունեցած իր սպաննուած
կնո^ հետ :

Զձ,ք յիչեր կ արդացած [ԼԼԷա/ տեսակցութիւն մը այնքան ուշադրալ ու խսրճրդալից՝ որքան հարցաքննիչ դատաւորին եւ f]‘uiu—
քո էնի քովի իւ օ ս ա կց ո ւթի ւնը ՝ խնդրոյ ա ռա ր կա լ յօդո ւածին
*
քիատալորին հարg ուփ որձելու ե ղան ա կը ՝ երբեմն էոլ-ր$_ ևւ երբեմն
սուր հեգնութիւնով տրոփուն՝ ալդ
տեսակցութիւնը կը դա րձնէ
գերաղանցօրին սկղբնատիպ դրոշմով շահեկան բեմադրութիւն մը։
Ուսանողը կուտայ իր յօդուածին բովանդակութիւնն ու մեկ
նաբանութիւնը *.

Hîr klL ճանշնայ պետերու Լ թիլով քիչ՝ անշուշտ} իրաւունքը
ոճիր գործելու այն պարադային ՝ ևրբ հանրութեան օգտակար Ըէ~
լալու իրենց ձգտումին միջ կը հանդի պին խոչընդոտներու*.
0 ր ին ս դիրն երն ու առաջնորդները , ըստ այս ուսանողին ՝ ալւանց բացառութեան եղած են ոճրադործներ ՝ որովհետեւ
նոր o—
րինքներ հաստատելով ջնջած են հիները*, իրենց ծրադիրներու իրա
գործման միջ անոնք կանգ չեն առած երբեք եւ ի հարկին բնաջնջած
են արգելք հանդիսացողները՝ որով՝ մարդկութեան առաջնորդները՝
իապիս բարերարներ՝ եղած են ահարկու արիւնարբուներ ՝ այլապիս
դմուտր պիտի ԸԷԼար անոնց վեր բարձրանալ սովորական մակերե
սին եւ օդտա կար ր/ յալ հասարակութեան *.
Ալս տեսակէտով՝ կա ր ե լի է մարդիկը բամնել սովորական եւ
անսովոր երկու դասերու : Առաջինը ստորնախալը ՝ ա շխատող ՝ ար
տադրող ու հնազանդ՝ միւսը
դերաղանցը՝ տաղանդաւոր եւ կա
րող նոր խօսք մը լսելի ընելու առաջիններուն եւ տիրապետ ելու անոնց վ[*այ* Երկրորդ դա " ի մարդիկը արտօնուած են բռնաբարելու
օրէնքը՝ գործելու ոճիրներ եւ քալելու դիակներու վրային՝ յանուն
իրենց դա ղափ ար ա կանին եւ հանրային շահերու։
Առաջին դա ս ը կը պահի աշխարհը՝ կը բազմապատկի մարդ
կութիւնը* ևրկրորդը կը շարմ՜ի աշխարհը եւ կ' առաջնորդի զայն
դերա դոյն նպատակի մը։
«Ոճի րն ու Պատուհասը'}? վիպի հերոսին ալս
լանդուղն բա
ցատրականը լսևլով՝ մարդ ապշութեամբ հարց կուտայ ինքն իրեն՝
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թէ թ^չ .ւ-ւ-ւ-ւ֊ րութիւն կրնայ գոյութիւն ունենալ արւ ոճր ա սլա չտ-—
պան ըմբռնումին եւ մա մանա կա կ ի ց բո լշեւիզմի ոճրա թաթաւ գոր
ծելակերպին միջել : իէուր չէ որ համայնավար պետերը իրենց բար
ձի դիրքը դարձուցած են այս զարտուղի հանճարին' $ոսթո յեւսքիի
ծրկերը եւ կը ներշնչուին անոնցմէ՝ բայց միամամանակ կթարգիլեն
անոնց տ ար ած ո ւմը մ ո զո վո ւր դին 'մէջ յ [[ասքոլևիքովեան ախտամէտ
մտածողութեան ն եր դործ ո ւթի ւն ը այսահար
ուղեղներու
Հք ա յ
անուրանալի իրողութիւն է այսօր*, Կարելի է ն ոյնի ս կ ըսել՝ որ այգ
մտքերը տառապէս իւրացուած եւ գործադրուած են անոնց կողմէ :
Արդարեւ՝ դտնուեցսՀւ յորովայնէ
ընտրեալ
ՀՀ դեր մար դ»ը ՝
յանձին օրէնքներ քանդող եւ քանդումի այդ ճանապարհին
բիւրբիւրաւոր ղոհեր սրածող Սթալինի ՝ որ իր մէջ ղդա ց գերազանց ումը՝ ինքզինքը արտակարգ առաջնորդ մը դա լան ելու եւ անոր մակա
նին տիրանալու համար յ
[[ա սքոլնիքո վի կանխատեսած իտէարակսՀն առաջնորդն էր
ան՝ որ գազանաբարոյ կամքի մը միացուցած նաեւ անլուր յալակնութիւն մը՝ կրցաւ բնաջնջել իր բոլոր մրցակիցները եւ սուրով ու
հուրով իշխել բազմամիլիոն հպատակներու լԼ{,այ*
Ս-յսսւՒսՒ ՛թորելը ։1/՛ էէր հ.թեար անշուշտ իրականանալ մէ կ
անդամ էն*. Պէաք էր նախապէս ունենալ մտատիպար մը եւ անոր
յդադքԸ) կազմելու համար' այդ յդացքի իրագործման կնճռոտ ծրագիրը :
[իա սքոլնիքովի կախարդական
բաց ա տ ր ո ւթի ւնն երը
իրենց
մէջ կը բովանդակէին սթալինեան
աւերումներու բոլոր
էական
տարրերը*. Աս ո վ ալ պատմութեան մեծադոյն բռնակալը յաջողեցաւ աւելիով մարմնաւորել այդ մտատիպարը*
Աս ի կա չի նշանակեր ՝ սակայն ՝ որ Տոսթոյեւսքի կը ներկա
յանայ իբրեւ ռահվիրան բոլշեւիկեան աննախընթաց ոճիրներուն Հ
Ան իր հերոսը ներկայացուցած է իբրեւ խորհրդանշանը իր մամանա կա շրջանի մտայնութեան : Հարցաքննիչ դատաւորն ալ} արդէն՝
իր հեղն ախառն հարցումներուն եւ հաստատումներուն մէջ կր խոս
տովանի ՝ թէ «ոԲվ է որ մեր մօւո ՝ լ ՌոՆսիոյ մէջ, Նափոլէոնի մը տե
ղը չի դներ ինքզինքը» : իշխան ատ են չ հեռանկար մը, ահա ՝ որ վերջ
Ւ ‘ԼԿՀոյ իրականացաւ վ[1,11քյի Հհա փ ո լէ ոնի»
սանձարձակ տիրապետութեամբ *.
Այո հաստատումները կը ձդտին դոյդ տալ
դրականութեան
անդիմադրելի ներգործութիմսը աղդերու եւ սՀնհատներու ճակաւոադրին ,1[,ս,յ 1 [՛[՚ մութ ու լուսաւոր կողմերով*. Չ/Հ որ ^միեւնոյն ծա
գի կէն մեղուն մեղր եւ օձը թոյն կը պատրաստէ» *. ինչպէ^ս մեղա
դրել բնութեան հրաշալիք ծաղիկը միամամանակ մեղրին ու թոյնին սլատրաստութեան բերած իր նպաստին համար*.
Հոգեբանական ենթարկումի տեսակէտո վ, օրինակը
միայն
ռուս մողովոլրդէն ու մտ ա լոր ա կան ո լթեն էն չէ որ կոլգայ*. էի ա ր-
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ԳՐՈՂԸ ԻԲՐԵԻ. Ս՜ԱՐԴ
---------------

Գըէց Կ-

Գ-

Անվիճելի հարցի մը մասին վէճ ունեցայ անդամ մը դրոցրրոց բարեկամի մը հետ*.
Հարցը այն էր, որ ա^րդեօք տաղանդը միայն բաւական է արժեւո րելու կամ բնորոշելու գրողի անհատականութիւնը , իբրեւ ամբո դրական կաղմա լորում , երկրորդական դծի վրայ նետելով անկէ
իբրեւ մարդ պահանջուած այլ բար եմ ա սն ո ւթի ւնն եր, թէ^ տա ղանդէն առաջ, կամ , առնուազն տաղանդին հետ, ա,]Ղ բարեմասնու
թիւնն երն են կարեւոր , իբր^ւ էական ստոիոդելի , նոյն այդ արժեւորման կամ բնորոշման համար*, եքամ , Թա|սլւ(1ւՈ.լւա]1Ա1յ1 ի ն չը պէտք
է փնտռենք Ղ ր ո ղք1
^օտ,
գրելու շն ո րհն ու այդ շնորհի դրաւչութի®ւնը , թէ շնորհէն ու դրալչութենէն առաջ , կամ , գոնէ անոնց
կողքին' անոր բարոյական դիմագիծն ու նկարագիրը*.
Ա ւ կա մ ,
վերջապէս , Ղ՜բո,ւՒ (Լ տաղանդն ու դրական արժանիքները բաւա
կանն են պարտկելու անոր բարոյական
վրիպումներն ու սա յ թաքումները, նկարագրի խաթարման գծով*. Այլ խօսքով,
պէ®տք է
անտեսել այդ վրիպումներն ու սայթաքումները --- եւ անտեսելով
քաջալերել ղանոնք --- թէ® , ընդհակառակն , գրողէ Ը դրտկան ար
ժանիքները սլէտք է ստորադասել ան ո ր բարոյական կա ռո ւց ո ւածքին
ու կեցուածքին : Անոր մարդկային արժէքին եւ
արժանիքներուն։
ղեկ ու խմբաւորումներ հակամէտ են միշտ տպաւորուելու եւ կաղա
պարուելու, երբ կ^ենթարկուին վաւերական հանճարի մը
գաղա
փարներուն ձգողութեան , իսկ կեանքն ալ, անսպասելի դէպքերու
շղթայազէրծո ւմ ո վ , ասսլարէղ կը բանայ անոնց առջեւ , իրագործե
լու համար իրենց ծրագիրները*. *Լյման պարագաներու մէջ կա ր եւորը տիրապետութեան սանձը, ղօրաւոր կամքով ու վճռական կեցուա&յչուէ, ձԼովվւ մկ ջ սլահելու հնա ր ա մտ ո ւթէ ւնն կ ։
Ա/ս է “ր կրլլալ րն ել խորհրդալին Միութեան կեղծ <թյափո—
/կոնը» :

Աղեքսանդրիա

ԻՆՉՊԷՊ

ԿԸ

ԳՐԷ

ԳԱՐ-ՐԻԷԷ

ԹԱԳԻՈՐԵԱՆ

, Հհ քձ
ւօք>շք*Ւ
.-Դ֊չ

ՀՅյՇտձչ.
}թյւ
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Ոարեկամսդ ընդունելով հանդերձ բարոյական արմկքներու
կարեւորութիւնը ամէն դա սա կաբդի մարդոց համար , այնու ամե
նայնիւ^ կրողին մօտ ղ[,ո'ղ[Լ ^Լոլղ^[1 նկատի ունենալ նախ եւ ա սլա
միայն մարդը* Լալ մարդ շա տ կա յ դ կ՚ըսէր՝ բայց քիչ են լալ դրոց
ները*. Պկաք կ հ ան դո ւր մ՜ենը հետեւաբար գրոցի մը մարդկային տըկարութիւններուն եւ նկատի ունենանք անոր գրական
արմկքն ու
արմանիքները մասնաւորաբար*. [Բարոյական խաթարումն ու լոկա
լէ ութիւնները կրնան ացարտել մարդը գրողին մօտ դ բայց չեն կրնար
բացասասլկս անդրադառնալ անոքէ տաղանդին ու դրա կան ա րմ՜կքի
ձեւաւորման վր ա յ եւ ցան ոնը եւս ադարտել*.
ք1 վեր ^ո յ } մարդը
մամանակաւոր կ ու անցաւոր՝ իբրեւ մահկանացու դ իր բոլոր թե
րութիւնն եր ո վ մինչդեո տաղանդաւոր դրոդ ձր կ՚ապրի ապագային
համար նաեւ յետ մահու դ եթէ ան շուշտ դործնապկս ա րմեց ոլցած
է /-/- տաղանդը ի կեն դան ո ւթե ան :
^Լմուար կր համաձայնիլ բարեկամիս տեսակկտին*. Ա ւ դրմ*—
ո լա ր կ ր՝ ամկն բանկ ա ո ա ա յն տարրական պատճառովդ որ ն կարադրկ դ բարոյական ըմբոն ո ւմն եր կ եւ մարդկային առաքինութիւններկ զուրկ մ կ կը դ ո՛վ որ ալ եղած ԸԷԷա յ տաղանդաւոր գրող թկ
անտաղանդ յ՛/, ոմն ՜ԿիրակոԱդ խորշանք ու հակակրանք կր հրալիրկ
իր վրայ եւ կր նսեմացնկ ինքղինքր յաչս իր անմիջական ու հեոաւոր
շրջապատին*. սիրողը դ մանաւանդ դ պարագայկ պարագա հ եւ դկպքկ
դկպք կը կորսնցնկ իր հմայքը եւ երեսկ կ՚իյնայ , ի վնաս իր վար—
կին դ դի ր քին ու ա ր ման իքն եր ո ւն եւ կը դաոնայ նուա ստացմ ան նըշալակ դ անխուսափելի կերպով *.
սիրողին համար բարոյավայել կեցուածքն ու մաքուր նկարա
գիրը կրկնապկս կարեւոր նախապայմաններ են իր խօսքին ծանրու
թիւնը ապահովելու եւ իր ձդտումներուն մասին հ ա լա տք ներշնչե
լու համար յ Որովհետեւ կա ր ելի չկ՝ կեանքի մկջ՝ բանիւ եւ դո բծով
եւ ամկն մա ման ա կ ընդոտնել բա ր ո յա դի տա կան ըմբռնումները եւ
հակառակ ասոր դ ելլել եւ գրչով բարոյագիտութիւն քարոզել*. Ոչ
ոք կրնայ գործածել իր չունեցած դրամագլուխը եւ խարդախ լի երեղակի նման գովել իր դլխուն վրայ չունեցած ապրանքը * Ո ւ֊ ոչ ոք
կրնայ խօսքով վստահութիւն ներշնչել գիմացինինդ երբ ինք մա
քուր չկ դ սլա ր կե շտ շկ , անկեղծ շկ իր դործերուն մկջ*. Անունն ու
համբալը ո Լինչով կրնան պարտկել դկ շ արարքի մը տգեղութիւնն
ու ամօթանքը : Ընդհակառակն աւելի կը շեշտեն նման արարքի մը
ծան բութիւնը *.
Այս իոկ նկատումովդ դ[,ո,ԼքԼ^ ամկն մամտնակ եւ բոլոր պա
րագաներու տակ պա րտաւո ր է կենալ բարոյական բարձրութեանց
վրայդ որպկսցի կարենայ արմեցնել իր խօսքր։ Պկաք կ ունենա յ
միանգամայն պատասխանատուութեան
զգացում եւ գիտակցու
թիւն եւ ըստ այնմ Ընթացք տայ իր քայլերուն եւ ար ա րքն ե ր ո ւն :
Թոյլատրուած չկ իրեն արհամարհել շրջապատըդ ընթերցո ցներն
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ու գործակիցները կամ իր դասակիցները՝ որոնց մօտ պիտի ո ւզէր
փնտռել բարոյական յենարան եւ մանաւանդ նիւթական աջա կց ո լթիւն , ին չսլէ ս նաեւ իր դործին դն ա հ ա տ անքը :
Այլա պէ ս եւ շատ
տ րամ ա բան օր էն ՝ ա ր հ ա մար հ ելո ւթ թեք
Ը դառնայ արհամարհելի
կամ արհամարհեալ եւ իր ան սլա ա ա ս խ ան ա տ ո ւո ւթի լեն ալ կը սլա տմ՜ ո ւI- ան վեբ ա կան դն ելի անկում ուԼ ու վար կադր կում ով*.
Գրողը պէտք է Ր! !ա.! անկեղծ եւ ուղղամիտ 5 իր վերաբերու
մով անկողմնակալ՝ եւ անխտրաբար՝ բոլոր պարագաներու տակ ու
անփոփոխ կերպով պէտք է ունենայ սեւին սեւ եւ ճերմակին ճեր
մակ ըսելու հ ա ս տա տ ամ տ ո ւթի ւն ր : քՕօսքս կը վերաբերի անշուշտ
ա յն գրողներուն ՝ որոնք՝ իրենց դրական ա ր մանիքն եր էն ու վաս
տակէն անկախաբար՝ հրապարակ իԼած են նաեւ հանրային առա
քելութեամբ գրադատի ՝ բարոյախօսի ու քա ր ո ղի չի քղամիթը նե
տած իրենց ուսերուն վրայ*. իր այդ առաքելութեան դիտակից գրո
ղի մը համար ներելի չէ շապիկ փոխելու պէս դիըը ոլ կարե՜իք փո
խել ուզած (/ամանակդ ըստ այնմ արտայայտելու
համար իր տե
սա քլէտներ ր անցքերու եւ անձեր ու մասին*.
'քննադատական ամէն դիրքաւորում սլէտք է ունենայ իր ու
ռար կայական հիմերն ու տուեալները՝ առանց անձնական նախասի
րութիւներու եւ առանց մանաւանդ նենդ կամ մանրուք հա շի լներ ու է
Այլապէս ՝ ըսուած խօսքը կը կորսնցնէ իր լրբութիւնը։ Ատոր համար
ա լ ըս ո ւածին մարդ չի հաւատար յ
Եթէ՝ օրինակի համար՝ դրադէտ մը՝ իր ամբողջութեան մէջ
արմէք մըն է քննադատի մը համար , այդպէս պէտք է մնայ միշտ
եւ բոլոր պայմաններու մէջ*. Աաքուր բարոյականի տ է ր մարդու
գործ չէ՝ օր մը ամէն առաքինութիւն , ամէն շնորհ ՝ յատկութիւն
ու կարողութիւն տեսնել տուեալ անձի մը վրայ եւ օր մը ետքը յայ
տարարել՝ թէ նո լն այդ անձը ամէն տեսակի առաքինութենէ զուրկ՝
ապաշնորհ եւ անկարող մարդուն մէկն է։ Բարոյականէն ալ ւսոսվ
տրամաբանութեան դէմ է' տարի մը սււավ պայծառատես եւ երկու
աչքերով առողջ նկատուած մէկը՝ տարի մը ետքը հռչակել
նախ
միականի եւ ապա բոլորովին կոյր*. Այսպիսի յարափոփոխ վերա
բերումով՝ որուն շարմ՜առիթը անձնական ^Է^Ը^Ը միայն կրնալ Ըէ~~
լա լ ՝ գրողը կամ գրադատը ինքզինքն է որ կը ն ուաստացնէ ամէնէն
առաջ :
Գնահատանքի կարօտ կը մնայ տ յն գրողը՝ որ ՂԸ Ւ ՀմԼ ^ԼԲ. *ԷՈ
ծա ծէ հ աշիւներ մաքրելու համար ա ջլ՚-“ ու ձախին հետ : ^]ամ ՝ անձ
նական նախաս ի րութիւններով կ^ ա ուս ջն ո ր դ ուի ՝ բան մը ըսելու հա
մար ուրիշի մասին*. Աանաւանդ՝ ե ր բ իմաստակօրէն ինքնահաւան
ալ է 1 4/* թռւ1՛ ումպերու մէջ եւ իրմէ մեծ ուրիշ մեծութիւն չի ճան չշ
նար ։
Եթէ նկարագրով խաթարուած ղլւորլը դրաւոր խօսքի սեփա
կան բեմ ալ ունի իր տրամադրութեան տակ՝ չափ ու սահման թու-
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նենար այլելս էր անհա կակշռելէ յան ձն ա պա ս տ ան ո ւթէ ւնը ։ Արնայուզածը փչել ո* յնտեղէն եւ ո լզածէն դէմ նետել—բռնել
ան սանձ օրէն :
*Լ,կատէ ունեցէք այդպէսէ բեմ մը՝ որուն բեմավարը --- այս
պա բազայէն
--- էաՀքե բացած է էր թերթէն էջերը էր աշխատակէցներէն Ավն } ք* • էն եւ 9* • էն առջեւ-, էէէնչեւ անգամ գէմած ու
խնդրած է անոնց ա շխա տ ա կց ո ւթէ ւնը : Էքնգրած չըէէա է" լ պա ր ա դա—.
յՒն ալ՝ արմ՜էք ընծայած է անոնց աշխատակցութեան , քանէ որ տեղ
յատկացուցած է անոնց գր ո ւթէ ւնն եր ո ւն *. Ամանց մա սէն , մէն չեւ ան
դամ, գովասանքներ շռայլած է առատօրէն , արգարօրէն*.
Արդ ներելէն է այդ դրողէն , տարէ մը երկու տարէ չանցած ,
թունաւոր տ ր ա մ ա գր ո լ թ եա մբ ճանկերը լա ր ելո վ նետուէ լ այդ երեր,
ա շխա տակէցներուն ալ վրայ, զանոնք
բզկտելու եւ ւէ ո շէ լսցնելու
սանձաղերծ մոլեգնութեամբ*.
Փնտռուած ս^ակէց էր Ա . ը եւ ահա, մ է կ տար էէն մէւսը կը
հռչակուէ չոր—դլուէւ համբակէն մէկը*,
էքնորհա՚լէ դրադէտուհէ էր Ա * ը , որ սակայն, ւոա
չանցած ,
կը դառնայ «արուեստի ամուլ ւիորձեթՈՆ» նուէրուած եւ հայերէն չը
զէացող 1Լր ՈԼա գէր •
Ալ երրորդը, ըսենք ամբողջական գրագէտը --- եւ գրագէտէն
հետ նաեւ ամբո զ ջա կան Հայր — «մտքի պատուական աշիաւտաւոԸԱ» , որ , նո լն այդ գրողէն բնորոշումով, «երր հայութիւն րաոր

արտասանէ կամ լսէ, կարծէք պատարագի մը վեհութիւնը կ’իջնէ
իր անձին վրայ» * յանկա րծ կը զարնուէ դե ան է գետէն եւ կ'անար
գուէ ամենագռեհէկ, ւէողոցայէն որակումներով, --- կը դառնայ,»»
/ո՜ւ , ոջէ'լ կամ բանադՀղ եւ կամ թարս կը նստեցուէ . . . էչու մը
վրայ եւ կը ճամբուէ ... է անտքեռ *.
Գրական կեանքէ մէջ այսքան անլուրջ ու պմ՜գալէ կեցուածք
ներելէ չէ մէն չեւ էսկ ամէնէն բարոյազուրկ գրողէն համար*. Արնայ
ան , ատով , էր կէրքր յագեցնել , բայց չէ կրնար արդէլել էր թա
լա լզ լո ր անկումն ու թրումը անբա ր ո յ ո ւթ եան ■րՀջ-.
Հանբայէն խարանէն աղատում չունէ նման գրող մը, եթէ
նոյնէսկ էր ունեցած եւ չունեցած արմ֊անէքներովը սոնքայ*. Ա* ա բՊ ['է -> ոլ յէմարներ են եւ ոչ ալ կարճամէտ մոռացկոտներ, չյէշելոլ
համար նա [սապէս չռա յլուած գովեստները եւ չհակադրելու համար
ղանոնքն հետագայէն արձակուած հայհոյանքներուն*. Ալ ապա, ույս
կէտ էն մէջ էսկ չչափելու համար արաբքէ հեղէնակէն գռեհկութեան
լայնքն ու խորքը։
Երբ դրոԳ մը այսքսն ապերախտ է էր շատ հա լնած անձեր ո ւն
հանդէպ , ապերախտ պէտէ ըլլար բնականաբար էր այլ աջակէցներուն նկատմամբ եւս*. Այգպէսէն ընդունակ կ՚ըլլայ
թքնելու
այն*
ամանէն մէջ, որուն պա ր ո ւն ա կո ւթէ ւնը կշտացուցած է էր փորը*
Ընդունակ կ՛՚ըլլայ՝ հանրային շօշափելի օժանդակութիւն փնտռելէ
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եւ գտնելէ վփրջ՝

թքնելու նաեւ

օժանդակողներու

երեսին։ Առ.

նուարլն թնգալու անոնք քթին կամ հեգնելու անոնք անսահման միա
մտութիւնը։ վստահութիւններ չարաշահելով այդպիսին
կրնայ
տ ե ւլ մը հասնի լ ՝ բայք չի կրնար երկար Ժամանակ մնալ չհասած այգ
կէտ ին վրայ։ Ո*֊շ կամ կանուխ --- եւ աւելի կանուխ քան թէ Ո1֊չ
կը դառնա ք բարոյասլէս անձնասսլան :
վրա կան ասպարէզը տեգ չունի
ա յ գոլի սին եր ո ւն
համար :
՛ին Հպէս տեղ չու-■է ա մէն անոնք համար ՝ որոնք հեղգ են ու ծ ո յ լ եւ
քրտինք չեն տեսած իրենք ճակատներուն վր ա յ յ Ուրիշներու վաս
տակով եւ ողորմութեամբ կերուած հաքը ՛ի ո ր չի կշտաքներ : Ո ւ
յետոյ' ուղուած սլահուն չի գտնուի ր : ի°ն չ արդիւնք կուտան գրա
կան շնորհներն ու արժանիքները , եթէ ժանգ կապեն եւ չօգտ ա գո րծուին արժէքի վերածուելու գծով :
ա մ ար տ ա կո ւթի ւնն եր ո վ զբա
ղիլը գրական աշխատանք չէ : I1 ս կա կան դրողը պիտի ձգտի
իրեն
համար նախասահմանուած կոչումին ՝ լա րատեւ նուիրումով : իսկ
ատիկա կար ելի է լո կ քրտինքով ու աշխատելու յամառութեամբ։

— «Գլխաւորն, էն է որ չծուլանաք : Ծուլութիւնը ու դրա հե
տեւանք տգիտութիւնը գրողի ամենամեծ թշնամին են : Գրելն էլ մի
արհեստ է- գլխաւորն էն է որ մարդը էդ արհեստը արուեստ դար
ձնի , իսկ դրա համար սլէտք է մի քիչ բնածին շնորհ ունենայ ու
մեծ տոկունութիւն, աշխատասիրութիւն:»
Ամենայն Լա յո ք թանա ստեղծինն են այս խօսքերը։ Ե ւ ՝ հա
կառակ սկսնակ գրողներուն ուղղուած ըլլաքնուն՝ անոնք այնքա՜ն
կը պատշաճին' չո ր ք ած . դափն եճի ւղեր ո ւ վրայ իրենք
գլուխները
հանգչեքնող եւ այլեւս շարժելու անընդունակ չափահասներուն։
Ահա , բոլոր այս թերութեանք , բոլոր ա յ ս եր ա իր տ ա մ ո ռո ւթե անք , քինախնդր ութեանք եւ ս ա յթա քո ւմն եր ո ւն համագումարն
է ո Ս V որակոլի մէկ բառով անբա ր ո յ ո ւթի ւն' դրական
կա լո լածի
մէջ՝, եի որակուի առողջ նկարագրի պակաս եւ ըստ այնմ կ'անդրա
դառնայ գրողին վ[,այ^
մարգ զայն դարձնելով անպէտ եւ
տարրական ա ռա քին ո ւթի ւնն եր է զուրկ մէկը։ Ալ ահա , այս պարա
դային է , որ մարդիկ , գր ո գէն առաջ մարգը կը կշռեն եւ կը գտնեն
զայն բոլորովին պակասաւոր իր մարդկային արժէքին մէջ՝ քա ջ
գիտնալով՝ նաեւ՝ որ գրական արժանիքներն ալ կը ծառայեն իբրեւ
գունագեղ ներկ ու ջնարակ միջուկի մը վր ա յ ՝ որ փտած է եւ որ
դեր ունի իր մ էջը :
Այս բոլոր նկատումներով ալ՝ կ'ըս էէ
բարեկամիս ՝ ամէն
նախընտրութենէ վեր սլէտք է մնայ գրողի մը արժէքը իբրեւ մարգ։
վա ս նղլ, ալ եւէ լալ է առաւելագոյն արժանիքներով մարգ
ք1 /ԼաԼ >
քան թէ տաղանդաւոր րԼ՜[,որԼ ^Լամ գրադատ ՝ բազմատեսակ թեր ութիւններով ։
Եթէ կան բարեմիտներ՝ որոեր.
խնձորի կարմիր
կեղեւէն
խաբուելով կը ղնեն մէ^ի փտուկը՝ --- բարի վայելում իրենց
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
ՀԱՅ ԴԵՐԱՍԱՆԻ ՄԸ ՑԻՇԱՏԱԿՆԵՐԸ

ԻՆՋՊԷՍ Մ՜ՏԱՅ ԼԱՅ ԲԵՄԸ
Գրեց

Ա- ԱԱՐՈԻԹԵԱՆ

Տարիները վաղում է ին ♦ ♦ .
Արդէն հասուն սլա ա անի
ԷՒ

1917 • • • Ապրել էի 16 դարուններ :
Վար ա դի փոխարէն տես
նուէ/ էի Սրարատը իր յաւերմ՜ական
ձիւնապատ
ղադա թով՝.
Հայրս կարողացել էր մեր կեան
քը բարելաւել՝ նոյնիսկ մի ձիանՒ կաււյ> ունէ ինք :
Սովորում
էի
քյրեւանի
Թեմ ական դպրոցում ։ *Լյրա կող
քից եր դելով անցնում էր Հր աղդանը : Սրուդածը ծաւի էր աա լիս
եւ փոքր քփասիսը համբուրւում
էր ամ սլեր ի հե տ ;
Սմառուայ
արձակուրդ
ները մ օ տ են ո ւմ է ին ՝
Գսեե'ո Ս1Լ
պատրաստում
էր իր
հանդէսը : իսկ մեր
դա սար անը
պատրաստւում էր
բեմ, դրելու
Ս • Պարոնեանի
^Ա՚ԼԳԱՍԱԲ
ԴԵՐԱՍԱՆ ՄԱՆՈԻԷԼ ԱՄՐՈՒԹԵԱՆ
ԱՀԲԱԲ^ը Ի բրել անընդունակ
դերակատար եւ անտաղանդ դերասան ՝ ինձ դեր չէ ին տուէլ՝. Բայց
ես բոլոր փորձերին ներկայ էի յ Հ/ա տ վատ էր արտասանւում Պ արոնեանի լեզուն՝ —— կարծես էքրեւանցի Թուրքը հայերէն էր խօ
սում :
Ես տառապում էի ու մտածում . --- «ԲրքսՏն լալ պիտի կա
րողանայի խաղալ այս դերերից մէկն ու մէկը»՝՝՝՝
Ւե չոՓ լ այսպէս անտաղանդ ծնուեցի՝. Բոլորի դերերը դոց
տփուէի ՝ աւելի լալ քան իրենք դերակատարները՝ բայց ղրկուած
էլ՛ ույդ բախտաւորութիւնից հ
Երեք օր յետոյ ներկայացումն էր... ք} լ ահա՝ ոՀվ աստուածեեր՝ ոՀվ բախտ՝ կատարուեր մի հրաչք՝. Բաղդասաց ՍրԼբա ր ի դե
րակատարը ՝ ո րե անունը հիմա մոռացել եմ ՝ իր ծնողների
հետ
մ ե/լնեց ՀիԼԱ * Սմերիկա '. ք]՝երը մնում էր առանց ղերակատարի :
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քյւսոււյ^^նելւը խուճապի մատնուևցին։
--- Այսբան կարճ ժամանակամիջոցում մվ պիտի կարողա
նայ սովորել ու խաղալ նման պատասխանատու մի գեր,
ասում
էր մեր դաստիարակը :
--- Աւելէ լաւ է ներկայացում ը յետաձգել՝ պնդում էր

հա-

յերէնի ուսուցի չը :
— ^‘ա խայտառակութիւն կը լինի , ասում էր թուաբանու
թեան ո ւս ո ւց ի չը :
ահա ես հերոսաբար մօտեցայ մեզ սովորեցնող ուսուց
չին եւ ասացին
--- Էս կարող եմ փոխարինել Ամերիկա գնացող դերակատարէն-,
--- Էորիր աչբիցս 1 գոռաց ո ւս ո ւց ի չը :
Դիմեցի միւսին։
--- քյնգրում եմ , տուէբ ինձ այգ գերը , ես պիտի կարողանամ
խաղալ ♦
--- Հեռացիր, բանի ապտակ չես կերել, պատասխանեց միւսը։
Աօտեցայ մաթեմաթիկոս էն:
— Էս ձեզ հաւատացնում եմ , որ կարող եմ , եթէ ուղում էբ
փորձեցէք:
--- Դ֊ու ինչպէ^ս կարող ես այսբան կարճ միջոցում գեր սովորել , գեռ մլ, կ ողմ թողնենբ խ ա ղա ր կո ւթի ւնը ,
շարմումները *
ընդունա կութիւնը , ասաց նա :
--Իմ
--փորձին,
բեղ շատ
---

Էս անգիր գիտեմ ամբողջ Ղ՜ևԼ՛ Ը : Փ ո րձեց էբ :
յամառութիւնս յաղթահարել էր՝Լա՛լ, ասաց մեր ուսուցիչը, մամը Հին ներկայ
եղիր
բայց ^թէ մեզ ի զուր մամավաճառ ես արել, այն ատեն
ծանր կը նստի ա,քս կա տ ա կը :
Թող այ գոլէս լինի , պատասխանեցի յամառութեամբ :
Էլ ա յգ մ էկ ՀՀլալ^ը վճռեց իմ ամբողջ ա պա գան ։ Հ£գի տեմ
օրհնե^մ , թէ անիծեմ ույդ վւսյրկեանը, որովհետեւ ույգ Հլալ^ից
յետոյ անցել են 38 տարիներ, որ ես բեմի անհուն բա ղցր ո ւթի ւնների հետ կրել եմ եւ անսահման գառնութիւններ , տառապանբներ ,
յուսախա բութիւններ , զր կանբներ եւ կորուստներ ♦ ♦ . Ա ա կա յն այդ
բոլորով հանդերձ, օրհնում եմ բեղ, ոՀվ սրբազան վայրկեան։ Էլ
եթէ երբեմն էլ , օրհնելով անիծել եմ , իմ շր թն եր ս մեղաւոր չեն,
շրջապատն է որ դառնացրել է հոգիս ։ Ջեմ ափսոսում որ կեանբս
ու երիտասարդութիւնս տուել եմ հայ բեմին, աշխատել եմ ու աշխատում եմ, որբան ներել են իմ ումերը։ ք^այց եթէ մի օր պիտի
ընկնեմ պարտասած , թող ընկնեմ հ ա յր ենի բեմի
չոր
տախտա1լների վրայ։
Ա րտատրոփ սպասում եմ մամը Հին : ՈբբաՀն դանդաղ
են
շարմւում մամացոյցի սլա բները։ վերջապէս եկաւ ցանկալի վա յր-
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կեանը : Ղ*եռ փորձը չս կս ո լած նկատում էի բո լորի դէմբերի վրայ
անվստահութեան եւ կասկածանքի նշաններ։ Ընկերներիցս շատե
րը ծաղրում էին ասելով «
--- [Ընց պիտի խաղաս :
--- *իու ե® ր բ ես բեմ բարձրացել :
--- ք՝եմ բարձրանալը հեշտ բան չկա բծես : Պիտի
խայտարւակուես

յ

I/// չէի պատասխանում :
--- Դէ , սկսեցէք, հնչեց ուսուցչի ձայնը :
Սկուեց փորձը : Մի քանի վայրկեան յետոյ հերթը իմն էր*
Սէր տս սկսեց արագ արագ բաբախել՝ կոկորդս սեղմւում էր՝ ականոնէրիս մէջ թմբկահարում էին՝ յուղումը խեղդում էր ինձէ
Արդեօք վախենո®ւմ էի ♦ ♦ ♦
Հերթը իմն էր բեմ մտնելուն։ Աչքս ըիկ աւ
շրջապատիս
վրայ նոյն անվստահութիւնն ու կասկածանքը ճառագայթում էր
նրանց աչքերում : Սակայն ես ինձ էկսրՅՍէ1
— Հինծի քՀաղդիկ կ^ըսեն» ♦ ♦ •
Այլեւս մոռցայ բոլորին՝ մոռցայ կասկածոտ դէմքերը՝ տա
րակուսող հայեացքները։ Մի քանի վայրկեան յետոյ , նորից աչքս
փնտռեց դիտոցներին եւ ինձ թուաց ՝ որ նրանց դէպքերը փոխուել
են։ կասկածին փոխարինել էր վստահութիւն 5 տարակոյսին'
զար
մանք։ Տարօրինակ բան ՝ ես նկատեցին որ այղ դէմքերը բարութեամբ
եւ հրճուանքով էին նայում ՝ նրանց հա յեա ց քևեր ո ւմ ես ն չմարեց ի
քաջալերանք ՝ համակրութիւն եւ գոհ ունակութիւն :
Վփրջացալ առաջին արարը ։
— Եթէ այսպէս կարողանաս շարունակել յաջորդ երկու արար
ներն Էէ) հրաշալի կը լին ի , ասաց դաստիարակը^ ուսս ծեծելով։
--- Անսպասելի էր՝ թչպթս նախապէս թէ ինք իմացել՝ ասաց
կրօնի ուսուցիչը՝ սա նմանուեց քրիստոսի ջոլրը դէնիի փոխելուն։
--- ^ռա՚ւօ ՝ կեցցե՛ ս ՝ գո չեցին քիչ առաջ ինձ յուսահատեցնող
ընկերներս *
Սկալ ցանկալի օրը :
աշա կեր տ ո ւթի ւնի ց ՝ սրահը լեց
ուած էր մեծ թուով հասարակութիւն ։ *Լ,րանց >քէջ է ին իմ ծա
նօթներս , բար ե կամն եր ս } ա զդա կ անն եր ս ու Հանոցներս :
Ա՜հ, ի՜նչ երխսնիկ վ ա յ ր կե ան էր ։ ք*եմի ետեւը վերածուել
էր մի միր փեթակի ։ Մ տնում է ին ՝ դուրս դա լիս ՝
ոդեւո րում ՝
խորհուրդներ տալիս։ թուաբանութեան ուսուցիչը ամէն մէկին մի
բեխ էր փակցնում ՝ մի քիչ սեւ ներկ յօնքերին եւ կարմիր' թուչերին: Ն ա այնքան ոգեւորուած ու կլանուած էր ծպտումի
այդ
աշխատանքով՝ որ աղախին խաղացող դերակատարին էլ մի բեխ
փակցրեց . . .
— [՝ա յց սա 1լնկա յ դեր պիտի խաղա յ ՝ ասաց Ասքանաղը ՝
կնիկն էլ բեխ կ ’ունենա^յ ♦ • .
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֊ Այէ քո դործը չէ՛ դ սլոասւյ մ ա թեմա թԷւ կո սը եւ պոէլԼց
աղախնու, բեխերը*. Ե ս ուղում է էւ փորձելդ յիմա՚րդ կատակի համար էր ♦ ♦ ♦
Մեր ծպտումր վերջացած էր : Հ^օր եղբօրս Վ^անիղ բերած մեծ
եւ հին ֆէսր քա՚շ ել էէ մէնչև, ականջներս : Աեէսերս ինձ ան հ ան ղրճ
տացնում էին , բայց ղրան էլ վար մ՜ ո ւեց ի :
Առաջին ղանդ։ --զաեդ : --- Երրորդ ղա*եդ ։
Ես բեմի վրայ էի' Չկարողացայ ոչ ոքի նկատել ։ Մ է թանձըր կա պո յտ մշուշ ինձ բարեանել էր հա սա րա կո ւթիւնի ց :
Ըստ
երեւոյթին դ խաղը լաւ էր անցնում դ ո րովհետեւ րեողովուրդը ծի
ծաղում էր : Վարագոյրը իջաւ ծափերի տակ : Ընկերները շրջապատեցին մեղ։ (Հանկարծ պայթեց մի սարսափելի փոթս լ՛ե՛լ ՛■ Ս՛եր
աշակերտներից մ է կը Դալուստը դ յուղուած դ չփոթուած դ այլայ
լուածդ եկաւ բեմի ետեւ եւ շնչակտուր ու կակազելով ասաց»
— Զ*ո •• • Զա ՝ • ♦ Զա • ♦ ♦
--- Ը^նչ է պա տա հ ել :
--- (Էար • • ♦ Զար * • • Զարիֆեանը այստեղ է » » » սրահի մ էջ :
ահա լոր կայծակ պայթեց դ քի չ մնաց վայր րնկնէի։ Հէ՜“
մա ինչպէ^ս պիտի կարողանամ խաղալ այղ մեծ դերասանի ներկա
յութեան :
Դալուստ ի ասածը ճիչդ էր ' Դերասան !էարիֆեանը , որ եր
կու օր առաջ իր խմբով եկել էր Երեւան եւ յայտարարել ներկա
յացումների մի չարքդ տեղեկանա լուէ որ մեր դպրոցում
ներկա
յացում կայդ ուրիշ երկու դերասանների եւ իր կնոջ Արաքսի հետդ
հկեւ էր տեսնելու աշակերտական այս ներկայացումը։
Դա մեծ պատիւ էր մեղ համարդ բայց լաւագոյն էր ղր կո ւել
այդ պա տ ո ւի ց դ քան թէ էսայտառակ Անել ։
Ես ինձ կորցրել էի'. Եթէ պատրեից չվաէսենայիդ այդ վիճա
կովդ ֆէսս գլխիս տուն կը փաէս չէ ի։
Այս կացութեան մ էջ էիդ երբ ուսուցիչը եկաւ ու ասաց»
--- (Հ ո յ ս ունեմ դ որ հիմա աւելի լալ պիտի խաղաք։ Պարոն
Զարիֆեանը այստեղ էդ նա պիտի դիտէ ձեղ դերասանի աչքերով։
--- Վա յն եկել է ու մեզ տարելդ գոռաց Ասքանաղը։ Դերա
սանի աչքերը միԲթէ տարբեր են սովորական մարդու աչքերից։
--- Այո դ նրանց աչքից սխալ չի վրիպի դ ասաց ուսուցիչը։
--- Ե^նչ անենք դ մենք էսօ դերասաններ չենք դ պատասխանեց
Ասքանաղը դ որ սխալուենք մեղ խօ չի կախելու։
— Ըոլորդ գէպի բեմ դ դո
ուսուցիչը ։
Ա [լսուեց երկրորդ արարը ։
Առաջին արարի ինքնավստահութիւնս կորցրել էի *» Անդա
դար մտածում էիդ թէ Զարիֆեանը ինձ է նայում դերասանի իր
կապոյտ ա չքեր ո վ ։
*ԼյՈ յն էս ան դա վա ռո ւթեամբ դ ինչպէս առաջինը վա ր ա դոյրը
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էք լ ահա իէա ր ւ՚ֆե ան ը մտաւ, զարդախուցը։
--- Կեցցէ՚Հ , բալիկներս , լալ էիք բոլորդ էլ : Ապրէ՛ր : Իսկ
քո անո*ւնն ինչ է ՝ բալիկ խսն , ասաց նա ինձ մօտենալով , երկու
ձեռքերը դրեց ուսիս ու նայեց աչքերիս՝ իր քաղցր ՝ իր բարի
հայեացքով յ
ԷՀ ա լտնեց ի անունս :
--- վաղը մ՜ամը Հճին եկ քա ղա քա յին թատրոնը՝ ուղում եմ
քնղ հետ մի քի Լ թօսել։ /’ ս կ հիմա դուք դէպի բեմ ՝ մենը էլ դէէպի
սրահ՝ ձեղ դիտելու եւ ծափահարելու։
Մն ացել էի շշմած։ ]էն չո^ ւ համար ասաց որ դնամ քաղաքա
յին թատրոնը յ
Պարոն
£Լա ր իֆեանր
քեղ հաւանել է ՝ ասաց ՛Ասքս*—
նաւլը ՝ երեւի քեղ դերասան պի
տի
դար ձնի ։ Էքրանի՜ վքհղ • • •
ինձ չկան չեց ՝ երեւի ես շնո րհք
չունեմ ։ Վնաս չունի 5 դու եղի ր
դերասան՝ բա յց ամէն ներկա
յացման ինձ մի ձրի տոմսակ
սլիտքյ տաս * * *
Թէ Ւնչպէ ս անցաւ երրորդ
արարը չդի տ եմ ։ Էքս ո չհչ չէէ՝
զդում • վերաց ել էհ տարուել
ու ւ՚հ ՛լ ախ ար դա կան ա շխարհ ։
Երբ •Լևւ՚?1՚ն Հարադո յրր ի^րսւ ՝
֊մեղ բեմ կանչեցին ։ Ասքանաղը ՝
որ դլուխ տա լու համար աճ ա սլա
ցանքո վ_ բեմ էր մտել՝ մոռացել
էր Լ՛ Լ1 տսյբատը կասլել ՝ ու երբ
ձեռքը բա ց թողած սկսեց խո
նարհութիւն
անել ՝
տաբատը
վա յր ընկաւ եւ նա ան դր ա վարտիկով
կանդնեց հասարակու
ՅՈՎՀԱՆՆԷԱ ԶԱՐԻՖԵԱՆ (ՕԹԷԷԼՕ)
որորն, մահորան ք սանեսւմեսւկն է
թեան առա^ ։
Էքս ս թաւիուեց ի
այս
տարի (9 Յուլիս 1937 ֊ 1957)
հասարակութեան խելահեղ ծաՀերից ու քրքիջներից : Հասարա կո ւթեան ամէնից շատ դիւր էր եկել Ասքան աղի տաբատին
վայր ընկնելը . . .
Ամբող^ դիշերը չկարողացայ քնել։
Էք^րբ սլիտի
լուսա
նայ։ 'քաղաքային մամացոյցը ե&րբ պիտի ղարնէ 11_£ : Արդեօք թնչ
է ասելու ինձ պարոն իէարիէիեանը։ Հաւանական է սխալներս ցոյց
պիտի տայ՝ եւ կամ պիտի ասի* --- «9*"*- շնորհալի մի տղայ ես՝
■վքվ՚ղ րն դո ւն ո ւմ եմ խմբիս մէջ-.»
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Եւ ահա * ես արդէն խմբի անդամ եմ * խաղում եմ նախ փոքր
ու ապա մեծ դերեր* Արդէն դերասան եմ* բայց անիծեալ բեխերս
չեն բուսնում 5 որպէսզի դնամ ու սափրել տամ * չէ^ որ դերասանները բեխ չեն պահում : Ահա խումբը
ճամբորդում է քաղաքից
քաղաք * ամէն տեղ հիանում են այս նոր* երիտասարդ դերասանՒ Հր այ*, թերթերը սկսում են գրել իմ մա սին է *Լ։ >} ա րն եր ս տըսլ—
լում են * դով ասանքներ են չռայլւում * պահանջում են Զ,ս րէֆեանից աւելի պատասխանատու դերեր վստահ ել ինձ։ Ահա բեմի վը~~
բայ եմ , խաղում եմ * բոլորը յափշտակուած ինձ են նայում * կա
նայք* օրիորդներ* մանաւանդ օրիոբղխեր հիանում են իմ խաղով*
պատիւ են համարում ծանօթանալ հետս։
—— ՀՀատ ուրախ եմ * շատ ուրախ եմ * շատ ուրախ եմ ♦ • ♦
--- Վեր կաց , բալաս , վեր կաց •
Իմ սիրելի , իմ բարի մայրն էր , որ կ անդնել էր մահիճիս
կողքին։ «Ի^նչ է* հիւա^նդ ես։ Ամբողջ գիշեր քնի մ Էջ խօսում է եր:
Երեւի շատ յոդնեցիր երէկ գիշեր» Լալ էր ) շատ լաւ։ Ո ոլորն ինձ
շն որ հ աւոր ո ւմ էին ։ ք*այց դէ * դա էլ մի բան չի' դերասանն . . ♦
Լաւ է երբ բեմի վրայ ես» էհ, 1՚՞նչ ասեմ» » » ♦
Ղ*ուցէ իրաւունք ունէր իմ բարի մայրը։
Վեր եմ կենում եւ արագ դուրս վազում ։ Հասնում եմ քաղա—.
քային պարտէզ։ փա մը դեռ ինն է։ Ուրեմն դեռ երկու մամ պիտի
սպասել ։
Երեւանի մամացոյցը այն մամանա կ աշխարհի զՈւ֊թերո րդ
հրաշալիքն» էր յ (Հաճախ պա տահ ո ւմ էր , որ մամը (Հին կր զարնէր
12ր * կամ մամը Հձ_ին' 2ը։ Ոացատրեմ թէ ին չպէ ս էր կատարւում
այս հրաշքը•
փա դաքային պարտէզի գէմացը մի փոքր[խ աշտարակ
էր
շինուած * ո ր ի վրայ զետեղուած էր մամացոյց ը* իր երկու խոշոր
սլաքներով։ Ապակի չկար մամաց ոյց ի լԼիայ* Երեւանը այդ մա
մանակ յայտնի էր իր սեւ ագռաւներով* որոնք խմբերով թառում
էին հանրային պարտէզի ծառերի վր ա յ ) ո ր ի մ^տն էր նաեւ աշտա—^
րակ—մամացոյցը։ Ագռաւներ ի ց նրանք* որոնք պէտք էին
զդում
սնձնան
անա ւու , /լամ սիրային գաղտնի խօսելիքներ ունէին* թող
նում էին պարտէզն ու միւս ագռաւներ ի խմբերը եւ թառում մա-»
մտցոյց ի սլաքների վրայ*, Եւ երբ ագռաւներից
մէ կը
սիրային
թռիչք էր գ ործում դէպի իր սիրելին * սլաքը սկսում էր իր տեղը
փոխել* իսկ ղանդը խփում էր իր մա մ անա կին։
փիչ յ^տոյ նայեցի
տեսայ* որ փոքր սլաքը Հ2ի վրայ է*»
Վախեցայ*, Երեւի մտքերովս տարուած եմ եղել եւ ուշացել եմ։
Վռազեց ի դէպի թատրոն ։ ‘իռները փակ է ին *, Ա* օտեց այ մլ, անցորդիու հարցրի »
--- Ղքեբոզութիւն * պարո՛ն * մամը քանթսն է ։
— Ինը 30 անց * ասաց անցորդը յ
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--- [Հա յց րաւրւ/րււյ[ւն (ք՜ամար ո յց ը 12Ն է ցոյց տա լիս :
— Է՜ է ո["էՒ ։ ^7' ՚Բ'" դա քում աղ ռա լհեբն են ան օր ին ում (I ամը եւ մա ման ակը է
ս՚ւ սերի թափառել : թատլա }'/< դուռը բաց ո ւեց : ^'ռնասլանը
յօ րանջելո ‘Լ մլ. IIIթ ո ո դրեց դռան առփհւ եւ նստեր յ Ս օտԼնալով
նրան ասացի •
--- ^Ներողութիւն , պարո՛ն , ե& ր բ է դա լո ւ պարոն {Հարիֆեանը :
--- Պիտի դան սահաթի ճճին ռէպիտի ցիա անելու :
'{Հաշուեց ի մի անկիւն եւ սպասեր ի :
^•երասանի նմանուող մարդիկ եկան եւ մտան թատրոն •• ՀՒչ
յետո յ երեւա ր {Հա րիֆ ե անը իր կնո{թ {Լրաքսի եւ աղթլան ՏօղԷկի
հետ։ իսկոյն մօտեցայ։
---------

ԷքԱ եկել եմ , պարոն {Հարիֆեան :
քք*վ ես դու , սիրելիս :
Ե րէկուան քՀաղդասար աղբար խաղացողը :
Հտ' , չճանաչեր ի : Եկ ներս , բա լի կս յ

Հետեւ եց[. Ջ ա ր[,ֆե անին : Լի տանք թատրոն եւ ապա
բեմ է
\յա խապէ ս եկածներ ը ոտքի կանգնեցին իսկոյն եւ յ ա ր դանքո վ բարեւեցին Հարիֆե աններին։ ՍՀհ այրե օրերին դեռ յարգանք
կար
մեծերի հանդէպ ։
--- Ջեղ ներ կա յարնում եմ ա յս երիտասա բդին , ասար {Հա-“
րիֆ ե անը , ինձ ծանօթացնելով ներկաներին ։ Ե թէ շարունակէ՝ լալ
խմոր է, սակայն սկսնակներին չպէտք է գովել, դա վնասում է
նրանց ապագային :
Տետոյ դառնալով ինձ հարցրեր»

— Vիր"**-*?

ես թա տր ոնը ։
--- ^ատ :
--- Ուղո^ւմ ես նուիրուել այդ ասպարէզին։
— Այո •
--- Ծնողներդ դէմ չե^ն :
--- Ջեմ կարծում ։
--- {Հայց դիտե&ս , ս իրելիս , որ ա յս ա ս պար է զը վա ր դեր ի մ իխփ չի անցնում , ա յլ փ շեր ի ու տատասկներ ի « ♦ ♦ էնթր իկներ , տառապանքներ, ղրկանքներ , հալածանք տդէտ ու թշուառ մարդկանրիր» Եր պատահես այնպիսի անպիտանների , որոնք իւրաքանչիւր
քայէիդ խոչընդոտ պիտի հանդիսանան ։ Եթէ տաղանդ ունես, 1լ ո ւզեն տրորել, փոշիացնել, նսեմացնել։ Պիտի կարողանալս տոկալ*
յարատեւել, դիմագրաւել ու շարունակել ճանապարհդ :
Յե տ ո յ ,
երբ մ[, անդամ ոտքդ դր ի ր բեմի ւԼրայ , ա յլեւս չես կարող ետ
դա ռն ա լ , պիտի շա բուն ա կես առաջանա լ տ ա ռա պանքն երի ու ղըր-"
կանքներ ի գնով : Այդ բո լոր ը կը մոռանաս , երբ բեմի վ[,այ ես» այրբ
մլ, քանի մամերի ո ւր ա Լս ո ւթի ւնն ու յաղթանակը քեզ սնունդ կո լ
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տան օրերով*. Երբ բեմ մտարդ պիտի մոռանաս ինքդ քնղ՝
Օ*ու'
դու չես այլեւս*. *իոլ մէկ ուրիշ մ ա լւ դ ես*. Պ ի տի դառնաս
ուրիշ
մարդ*. Պիտի տանջուես նրա վշտերովդ պիտի հրճուես նրա ուրախութիւններով*. '{* ո ա Հքե ր ը պիտի արտասուեն նրա համար*. Հո~
դիդ պիտի բղկաես , սիրտդ պիտի այրես նրա սէրեր ի համար*.
1)]օսքերը նրանն են դ շրթներդ քոնը դ քայլուածքդ նրանն էդ ոտներդ
բոնը*. Ե' երբ յաղթանակեցիր ու հասար մի որոշ բարձրութեանդ
-պիտի նկատես դ որ դէմքիդ կնճիռները ակօսուէլ
են դ մաղերիդ
ձիւն է 1'^է նւ ա^^Լ11'Ղ՜ փայԼ(Լ
է ։ ՛Ծերութիւնը դերասանի
մահն է*. Եթէ այս րոէո ր ր ք^ղ չեն վախեցնում դ ես քեղ ընդունում
եմ խմբիս մ էջ յ
&</ չը վախեցա յ ու եղայ իԼարիֆեանի խմբի ամենակրտսեր
անդամը:
• • • Այղ օրուանից անցել են 38 տարիներ • » ♦
Ջ.սյ ր իֆ » ես օրհնում եմ քո յի շա տա կը եւ ասում դ
եթէ ճիշդ է այն տեսութիւնը դ թէ մարդիկ կրկին պիտի աշխարհ
դան դ ա յն ատեն դ ես 1լ ո ւղէի կր կին ծն ուել ՀԱՑ , մկլ< տուէլ ԴԱՇ

I]ի րելի

ՆԱԿՑԱԿԱՆ է՛- աշխաաել որպէս ՀԱՑ ԳԵՐԱՑԱՆ ■ ■ ■

3-

ԶԱՐԻ ՖԵԱՆ* ԴԵՐԱՍԱՆ Դ- ԱԻԵՏԵԱՆԻՆ

Եատակերդակ դերասան Գրիգոր Աւետէանի բեմ ական դո րՆ՜ու ութեան քսան եւ հնդամեա յ յոբելեանին սաթիւ (1912) ) դե
րասանապետ Յովհաննէս իէարիֆեան դրած է հետեւեալ նամակը»
--- «Ցէրելէ Գրէ շա դ քո ցայտուն
տաղանդի
մեծութիւնը
յա յանի է ամբողջ հայ J-ողովրղէն •. 1887 թոլէ՚յ սկսած մին չեւ ա յս
օր դ այդ մասին հիացմունքով խօսուել է ու դրուէլ*, քթ ր թատե
րասէր Հա JԸ կարողացել է թաքցնել իր ղուսսլ մ՜սլիտը քո դերակատարութեան մ՜ամանակ*. Հրատեր բաg ա դան չել են*--- «Վյս/յ մեո֊—
նես դոՆ? Աւեւռեսմն, սպաննեցիթ մեզ ծիծաղից:» Եկեղեցին դ թատ
րոնը եւ աշխատանքը այնքան ում՜եղ ներգործութիւն ունեն մարդ
կանց հոդեկան աշխարհի 'Լրայ^ որ մ՜ա ման ա կա ւոր ա պէ ս մոռացու
թեան են տալիս մեր առօրեայ հոգսերը*, վատերը մեղ նախանձում
են՝ անուանելով անհոդ դ զուարթդ աղատ թռչուններ *.
Ա ա կա յն դ
գուցէ հենց այդ րոպէին դ երբ դու բեմի վրայ անհոդ կատակում
ես դ քո սիրտը g ալիg հեծկլտում է*, իթ վ է զդում այդ*. Ոչ ոք*.
Եւ այղ դառն զգացմունքը ծածկելու համար պէտք է ունենալ այն
■տաղանդը դ որով օմ՜տուած ես դու*. Պարծանքս ■L կ 'ասեմ դ որ քեէԼ
համար գոյութիւն չունի կս1րիէթԱ1 ? դու ծառայել ես գոթծին եւ
•ո1չ քո նււին :»
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ՓՐՈՖ-

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ

ՊԱԼԱՊԱՆՈՎ.

ՀՕՐԸ ԿՈՎՄԷ ՀԱՅ* ՊՈՒԼԿԱՐ ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԴԷՄՔ ՄԸ
Տարեզրքխ,
. հ ա տ որ ը
արղէն լոյս տեսած էր, երր Ա ոֆՒայէէ*յ իմացանք' հայ — պուլ
կար անուանի գրագէտ ,
բա
նաստեղծ , 'գրադատ , հ րա սլա ր ա—
կադիր , քաղաքական գործիչ եւ
դասախօս
ւիրոֆ
Ալեքսանդր
Պ ա լա սլ ան ո ւ
մահուան գոյմը՝.
Երկար մ՜ամանա կէ [, վեր
հիւանդ , Ալէքսանգր
Պ ալա պա
նով մեռած էր
30 Նոյեմբեր

1955/'^ :
Տիրական դէմք մը եղաւ
հաեգուցեալը պուլկար
ազգայ/՚-Կ քաղաքական եւ մշակութային կեանքին մէջ*. Երեսուն եւ
հինգ տարուան վաստակ ո ւն ե—
ցաւ ան միայն Աոֆիայի համալսարանին մէջ, իբրեւ դասախօս
գա ս ա կան դր ա կան ո ւթե ան , րանասիրութեան եւ լեզուագիտու
թեան Լկը տիրապետէր մասնա
ւորաբար հին յունարէնին, մա
ՓՐՈՖԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՊԱԼԱՊԱՆՈՎ
իլւ
մսււսծոՆմնհրոՆն
մէջ թ-աւլոՆսւծ՜
սամբ դիտէր նաեւ մեր դրաբա—
րը) ։ Ե*- 5 աւելի քան յիսնամեակի մը արդիւնաշատ գործունէութիւն' պուլկար հանրային կեանքի միլս մարզերուն մ է ջ*.
Եր անմոռանալի յիշատակին նուիրելով այս էջերը, պիտի
ուզէինք, որ Տարեգրքիս ընթեր ց ո ղն երը ճանչնան այս
մեծանուն
եւ այլապէս ինքնատիպ անձնաւորութիւնը, որ պարծանքով
կը
յայտարարէր բոլորին իր հայկական ծագումը եւ իր մեծ ա զգե
ցութեան շնորհիւ, միշտ օգտակար !լ ըլլա ր պուլկարահայ գաղու
թին, բոլոր առիթներով եւ ամէն դետնի վ[,այ*
Ալեքսանդր (կալապանով ծնած է 1879/*^,
Հրթիպ (Ա* ա կեգոնիսխ , որ մինչեւ 1912 կը գտնուէր թրքական տիրապետութեան
տակ Լատկէ ասդին կցուած է Եո ւկո սլա լի ո յ) :
Ակնէն գաղթելով, (կալապանովի հօրը մեծ հայրը, 18ձ5 ■— 60
թուականներուն կը հաստատուի Ակիւպ : Եր կոչուէր
Աանուկ,
բայց ճանչցուած է այնտեղ ի բրել Ա անօ •Բկհէ ա : Ուն եց ած է մեծ
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ազդեց ութիւն թուրք պետական շր ֆանտ !լն եր ո ւ եւ տեղացի սլուլկար — մակեդոնացի բնակչութեան մօտ : Հոն հաստատուելէն
գնած է քանէ մը ագարակներ եւ ընտրուած է տեղւոյն էիէճլիսին
նախագահ յ Հետագային հիմնած է այնտեղ պուլկարական առա
ծին վար մ՜աբանը յ
--- Հօրս պապը ՝ Ա'անօ 'էէհեա , կը պատմէ Ա. Պ ա լա պան ո վ,
տեղ մը՝ էը յու.շերոՀն մէջ (1-93-)/'^) , աղդտյէն դատաւորէ նման
բան մըն էր էւսկէւպէ մէջ, վասնզի թ ուրքերն ալ ՝ ին չսլ է ս Պուլ
կարները , ունէին անոր հանդէպ յարդանքի եւ սիրոյ միեւնոյն ըղ^
դացումները ։
Պալապանովի այղ յուշերուն համաձայն՝ իր հայրը զաւակն
է Աանօ "Ոէհեա յի Ակն ծնած աղջկան' Զոյիղայի ^Զարրրլ^ի
կամ
իէապէլ հաւանաբար} ՝ որ ամուսնացած էր Պոլիս՝ նոյնպէս Ակնցի
Պ ա լա պան ե ան անունով հայ վաճառականի մը հետ։ Փոքր տարի—
րէն, Պ ալապանովի հայրը՝ իր մօրը հետ կը փ ո խադրուի ]՜> ւսկիւպ
եւ հոն մեծնալով՝ կ՚ամուսնանայ մակեդոնացի աղջկան մը հ ետ :
Այս ամուսնութեան առաջին ծնունդը կ՛ըլլա յ Ալեքսանդրը։
Ու Պալապանով կը պատմէ •
Ջոյիցա մեծ մայրիկը։ Ա'այր ս մեռաւ վաղամամ
եւ իրմէ գրեթէ ոչինչ կը յիշեմ ։ Զի" խնամեց Զոյիցա մեծ մայ
րիկը ել երգեց ինծի միշտ միեւնոյն մռայլ երդերը՝ հայերէնով
անշուշտ՝ որովհետեւ ան սլուլկարերէն չէ ր դիտեր։

-- «1ԱեՀղճ

ՀհԱ*եծ ընտա եէը մը եղանը-, Ամ էն էն չ կ ախո ւմ ունէր Զ Ոյէ՛֊
ցա մեծ մա յրի կէն ։ Լեցունկէկ եւ ում՜եղ կին մըն էր։ Մէկ ուսին
հեռադիտակ եւ միւսին հրացան՝ յաճախ կը նստէր Օվչէ Փոլէէ
մեր աշտարակին չաթ.ՍւԱ1քչւ եւ հ ոնկէ կը դիտէր աշխատաւորներն
ու աղջիկները՝ որոնք կ՚աշխատէին մեր արտերուն մէջ*. Ան
էր
մեր ագարակներուն վարիչը ։ Հայրս իւսկիւպի
Ար կր ա դործա կան
Դրամատան տնօրէնն էր ՝ բա յց ետքը զբաղեցաւ
ւիաստա բան ութեամբ։
ՀՀ Հայրս ամուսնացաւ ն ո ր էն եւ իր բո լո ր ա մ ո ւսն ո ւթի ւնն երէն ունեցաւ 24 զաւակներ ՝ մանչ ու աղջիկ ։ Ես ա ռջին ե կն եմ :
բոլորն ալ մեռած են՝ իսկ մանչերէն ողջ մնացած ենը 6
եղբայրներ։ Մէկ եղբայրս' Լազարը՝ բնաւ չեմ տեսած ։ Մ1- շտ կը
դրէ ինծի*--- «Սիրելիս՝ կեանքիս մէջ բնաւ չտեսած եղբայրս***
թերեւս պիտի տեսնենք ղի[՚ար ան դեն ա կա նէն մէջ(*) :»
ՍՎԼ քսանղր Պ ա լ ա պան ո վ ՝ նախնաէլան կրթ ո ւթի ւ֊ն ը Եւսկիւպի
մէջ ստանալէ ետք կ՛անցնի Ա ելանի կ ՝ 14 տարեկանին եւ հոն եր
կու տարի կը յաճախէ պուլկարական կիմնազիոնը ՝ ապա ՝ տարի
(*)

Ալեքսանդրի

կրտսեր

եղբայրներէն

%իքոլա

Պալապանով,

Աոֆիայի

Ազգային Թատրոնի վաստակաւոր դերասաններէն է եւ մեծ համբաւ կը վայելէ
Պուլկարիոյ մէջ : Կաթուածահար եղած է 1955ի վ^թջ^րը:
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
մըն ալ
Ա ո ֆլ, ա յին ր : Աւար տ ելո ւթ 1լ անցնէ Գե րմ անիա էլ
էլը
ստանայ համալսարանական ուսում ՝ մասնագիտանալով դասական
գրականութեան եւ բանասիրութեան մէջ՝. Գերմանիայէն
վերա
դառնալով՝ կը հաստատուի Աոֆիա ՝ վերջնական կերպով եւ շատ
չանցած կը նշան ա կուի ղաււսվււօս' տեղւոյն համալսարանին՝.
Այնուհետեւ կը սկսի իր դրական — հասարակական ղործոլնէութեան
* Կ ը խմբադը է «Խ ուտ ոմնիք'}}
(Արուեստագէտէ
պարբերաթերթը 1906/^: Կը հիմնէ «Վրէմէ» (փամանակ') օրաթեր
թը 1908/'^ է Կր հիմնէ եւ կը խմբա դրէ պո ւլկար ա կան առաջին դրա
կան շաբաթաթերթը
<ձէ)*ա զվի կոր?> (Արմատների 1921£^/
մինչեւ

1927:
իր ստեդծադործ ութի ւնն եր էն «Պ ո լրէնի»
(քսումի չ խոտերէ
երկարաշունչ պոէման ՝ բոլորովին ինքնատիպ եւ ատո վ Ւս՚ւ յան
դուգն գործ մըն է*, իր պա տմ ո ւածքները կր յայտնաբերեն կեանտ ա ր օ ր ին ա կո ւթի ւնն եր ը ՝
իրապաշտ արտայա յտութեամբ մրէ
ԱՀնհամար
քերթուածները՝
փիլիսոփայական
խոհերը՝
պա տմուածքևերը՝ դրական քխն ա դա տ ո ւթի ւնն երն ու հրապարակագրա
կան յօդուածները ցրուած են դրա կան պարբերաթերթերու
եւ
քաղաքական օրաթեր թերու մէջ։
Արտակարգ հ ա մբեր ո ւթեա մբ եւ յաջողութեամբ մշակած է
նաեւ թարգմանչական դրականութիւնը։ Գլուխ — գործոց մըն է
Կէօթէի «Ջ)ք// ուստիին ամբողջական եւ տաղաչափեալ
թարգմա
նութիւնը պո ւլկար եր էն ո վ, ինչպէ ս
նաեւ
թա ր գմ ան ո ւթի ւնն երը
բազմաթիւ դասական ո ղբեր դո ւթեանց եւ առանձ Ւն
հ ա տ ո լածն երու
Հոմերոսի «իլիա կանգէն եւ Հ^Ադի սա կանդէն ։
Ա ոֆիայի Ազգային թատրոնին մէջ՝ 21 Յունուար
ձՏ&ձփն
տօնուեցաւ իր դրական — հասարակական դործ ո ւն է ո ւթեան
35
ամեայ յոբելեանր ■ Այդ ա ոթի ւ հրատարակուեցաւ' իր ստեղծա
գործութեանց մ է կ մասը՝ ին չսլէ ս նաեւ յոբելեարի մասին գնահա
տական յօդուածներ պարունակող մեծղի հատոր մը։ Համակրական այս ար տայա յտ ո ւթի ւնները միայն բաւական են վեր առնելու
ա յն մողովրդա կան ութի ւնը ՝ զոր փր ոֆ • Ալեքսանդր Պալապանով
կը վայհլէր պուլկար մողովուրդին մօտ։
Այս միեւնոյն համակրանքին արմսէնացած էր
Աւարներու եւ մանաւանդ Գերմանացիներու կողմ է։

ան նաեւ օ-

Յէչենջ ա յս աո թիլ ՝ որ Ա ♦ ՊաԼապանով 1932/'^ ստացած էր
աշխարհահռչակ դէմքերու միայն յատկացուած դերմտնական մ եծ ագո յն շքան շանը
Մետաթը : Այօ շքանշանը ստացա ծ են
քիչեր միայն եւ այդ ^խրոԼ կա [’ */ թե' Մարքոնին՝ էրիօն ՝ Կն ո ւտ
Համսունը՝ եւն ♦ ՝ մէկ ալ փրոֆ* Ալեքսանդր Պ լա պան ո վը ։
'քաղաքական կեանքի մէջ թունդ դերմանասէր մըն էր իր
համոզումներով եւ ապահովաբար ՝ այս իսկ պատճառով՝ տամանք
մը եղաւ իր կեանքին
11 տարիները՝ Պուլկարիոյ համայ-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

նա վար վարչաձեւէն ներքեւ։
Տեղե1լութէւններ կը սլա կսէն մեղէ
դէտնալու համար , թէ համայնավարները պահեց է՞ն զէնքը
համալսարանէն մէջ եւ եթէ չպահեց էն , էն չպէ՞ ս ապրեցաւ եւ է^ն չ
ձեւով քաչքչ^ց էը կեանքը։ Ունեւոր չէ ր : \յէւթէն բացարձակ կարեւորութէւն չէր տար : Որ լաւ օրերուն ալ կ՚ապրէր Նոէ՜թւլյւշ^/ կեանք
մը : Ապրուստէն բաւելու չափ թոշակ մը կը ստանար համալսա
րանէն եւ ուր էշ եկամուտ դր եթէ չո ւն է ր : ՜Ւնք կը պատմէր , թէ
« յօդուածներ ո ւս ւէո խա րէն երբեմն փոքր ա շխատավար ձ մը
կը
լ, լուսնամ , բայց գործերուս մեծ մասը անվճար կը է՛լեն ձեոքէս եւ
ես դրամ ո ւղել ո ւ կ^ամվնամ^ ♦ ♦ ♦
Ամուսնացած

էր , ունէր երկու ա ղ9^է 1լհ եր , բայց ,

1լն ո չմէն
Ա:Ւ I1
ով )

զատուած' կ՚ապրէր առանձէն ,
1Լ ^["1՜ յա['^Լ1Լ^
թերթերով եւ թուղթերով խճողուած տաէլնուվրայ սենեակէ

մը

մ էջ-.
Անդամ մը՝ նախա պա տ եր ա զմ եան օրերուն, պատասխանելով
պուլկար օրագրողէ մը հարցումներուն, փրոֆ ♦
//, ♦ ^1ալապանով,
հետեւեալը ըսած էր էր դրական ա շէյ ա տ ան քն եր ո ւն մ ա ս էն *
--- ՀՀ,]* մ դրական աշխատանքս ազդուած է մէ այն կեանքէն հ
Ամէն բանաստեղծէ եւ դրա դէ տ է համար էմ էտէալը այն է , որ ան
արձագանգն ու ա րձանադր է չը սլէտք է Ըէէա յ կեանքէն եւ
անոր
բոլոր թ ելա ղ ր ո ւթ ե անց , բոլոր երեւոյթներուն : Այդպէս եդած է
դասական հելլէն բան ա ս տ ե ղծ ո ւթէ ւնը :^>
Ու աւելցուցած է *
--- «&" կը գրեմ , որովհետեւ ըս ելէքն եր ունէմ : Ո ս կ դրելոլ
համար՝ կանոններու ոչ մէկ կապանք էլընդունէմ : Ո՞րբ կը գրեմ ,
--- ևը դրեմ սերեկ, ղէչեր , ամառ, ձմեռ։ Ոը խորհէմ, թէ ընդհան-~
րապէս , նման կանոններ մէջակ գրողներու համար են մէայն ։ Էքս
կր դրեմ , եր բ որ կարենամ եւ երբ որ ըս ելէ ք մը ունենամ ։ Որնայ
դէ շեր ր Ը/էաէ ՝ Որնայ ԸԷԼաԼ ո[' Ղ՜է^եը ատեն արթննամ եւ ըն դո ս տ
ոտքէ ելլեմ , նո յնՒ-կ կէս դէ ժրեն վերջ, ու սկսէ մ դրել ,--- դրեԼ
նոյնէս կ տեսած երազներուս մա ս էն ։ Որ գրեմ մ ա սն ա ւո ր ա բա ր , ե ր բ
կ՚եռայ հոդէս ա յն մեծ հոդերով ու մտածումներով, որոնք --- անէծեալնե'րը
նէնջէ բնաւ սլէտք չո ւնէն ։
«&ս կր դրեմ ողջերուն համար։ *էէաեմ նաեւ, որ երեւակա
յական վախով մը համակուած են թշնամէներս եւ անոնք , որ. կը
կարծեն թէ էնծէ թշնամէ են։ Ու դէտեմ վերջապէս, թէ կան շա
տեր, որոնք ղէ ս կը խեղաթէւրեն ու կ՝ ա յ րէն՝ ղէ ս խեղդելու ցանկութեամբ, բա յ ց բոլորովէն անէրաւօրէն։ Ամէն անոնք որ
կը
ճանչնան ղէ ս , լալ դէտեն թէ ո'վ եմ եւ- է՛ն չ եմ ես ։ Զէս չճանչկ
ցողներն են որ կազմակերպուած են էնծէ դէ մ , է ր ենց անդէր կանոնադէբներով։ (Հաճախ կոսլան խ ո ս տ ո վան ելո ւ այդ բանը եւ կը
մեռնէն ստորնացումէն , երբ կը տեսնեն ու կը հասկնան, որ բնա^.
չեմ վշտանա ր էրենց ընթացքէն :»
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Ս-յ ս 1] ^՚ ['ւ^['հաստատումը է չդ է ,ս քն էմաստով ՝ որ փրոֆ •
Ս. ՝ Պտ['"սլանով եղած է էատադատ գրող մը եւ ումեղ գրադատ մը
եւ չէ հանդուրմած բնաւ, կեղծէքէն՝ չարութեան եւ աման համբաւ—
ներու ա ղմ կա ր ար ո ւթեան ՝ այլ հարթած է այդ. բրէ լորը է լ։
սուր
Ղմ,ՒԼո1Լ'> տմէն առթէւ եւ ւսմէն մամանակ : Աքս վերաբերումը արդէ^քն էր էր անկախ մտածողութեան եւ անաչառ դատաստանէն՝
որմէ խորշողներ մէ շտ կայէն Պուլկարէոյ դրական եւ հասարա
կական հրապարակներուն վ[ւայ՝
Այս համառօտ տողերը կը բաւենք կը կարծենք՝ բն որ ո շելո լ
համար փրոֆ < Ալեքսանդր
ա լա սլան ո ւԼը էր ուշագրաւ տաղանդէն
ու ա րմանէքներուն մ էշ-, Այ^մ քանէ մը խօսք՝ նաեւ՝ էր մ աս էն՝
բնորոշելու համար
նաեւ է բրել մարգ՝ էբրեւ քաղաքական
դէմք եւ ապա էբրեւ Հա յ' էր մտածումներուն եւ զգացումներուն
մ էշ-.

**
՛Երբ դէտէք
ասկէ եր ե սն ա մ ե ա կ մը առաջ քաշուած էր եր
կու հաղուագէւտնկարները՝ ղո ր ս կը հրատարակենք այս
էջերուն
մէջ, արդէն անմէֆական տպաւորութէւն մը կ(Լ ստանաք էր արտաքէն էն : Ըսէնք արդէն՝ թէ կատարեալ տէլււԱւշ մըն էր ան
/'/'
նէստուկացով՝ հադուածքով եւ կեանքէ աոօրեայէն հանդէպ ո ւն եցտծ էր ըմբոն ո ւմն եր ո լէ եւ էւրա յատուկ փ էլէ ս ո փ այ ո ւթեա մր ՝,
լս ր դլուէս մը գէսախռէւ մ աղեբուէ՝ որոնք կարծէք սանտ /-/ե ր ես
տեսներ : նէերեւը լայնկէկ ճակատ մը՝ որ կէսուէ
կը
կոըսուէր վայրահակ մաղերու մէջ՝, <էլէւ ո ւն' ձմեռ
եղանակէն ՝
ձեւաղեւլծո ւած ւչլէսարկ մը՝--- ամառը ընդհ անրապէս ման կո ւդա ը
գլխաբաց յ Ա' արմնեզ՝ ա յ լ մէջահասակ :
Ա ո վո ր ա կան
կերպասէ
բաճկոն մը էրանէն չ_ու[’^Ս
ւ. տաբատ մը ընդհանրապէս չար
դուկուած : Տանելէ էր՝ սակայն՝ հադուածքէ այս անհոդութէւնը
եւ մարդէկ վարմս ւած էէն տեսնելու ւլէւնյշը մէ շտ այդպէս՝,
Ա^ն
<ձեւով կ՚երթար համալսարան՝ այդ արտաքէնով կ՚անցնէր փողոցներէն եւ այդպէս ալ կ՚այցելէր ն ո յն է ս կ Պորէս թագաւորէն [շա
բաթը
2—3 անդամ') որուն անկոչ բայց սէրուած ու մէ շտ
փնտռուած հէւրն էր տարէն տասներկու ամէս :
Հանգուցեալ &ար պորէս՝ որ ա ռե զծ ո ւածայ էն մահով
մը
Լ[՚ջ^!յալ ~ձ§ձՋէն ՝ 49 տարեկան հասակէն ՝ արտասովոր սէրով
մը
կապուած էր փրոֆ» Պ թս լա պան ո վէն է1 ր ս էր ո յն մէջ մեծ րամէն
մը ունէր անշուշտ [սու1 գնահատանքը Պտլապանովէ բացառէկ արման էքնե բուն հանդէպ ՝ բա յ ց ՝ անկասկած՝ փոքր րամէն մըն ալ
‘ւ՚-ւ՚թ ար Պալտ սլտն ո վէ հայկական ծալլումէն ՝ որովհետեւ
$ ար
Պորէս՝ փոքր տարէքէն սէրած էր Հայևրր՝ --- ունեցած էր Հա յ ո լհէ մը էբրեւ էր հ ս կէ չը ՝ խաղացած էր հտյ տարեկէցներու հետ՝
պալատէն մէջ տեսած էր Հայեր եւ կապուած էր անոնց հոդեւէն ։
Տ՚սրը ՝ յաճախ ՝ կը սէրէր նաբտէ խաղալ փրոֆ ♦ Պ ս՛լա պան ո-
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

վին հետ՝ սլա լա տին մէ^։ Օր մը՝ [Ղ,արԼ[Լ ընդհատելով՝ յանկարծ
կը հարցնէ անոր •
--- Փրոֆէ՚սոր՝ կ՛ըսեն թէ դուն Հա յ ես , ճի՞ չղ է***
--- Հպարտութեամբ կը հաստատեմ ՝ թէ ճիչդ է ՛Լորին Վե
հափառութեան լսածը , կը պատասխանէ ան եւ 1լ աւելցնէ •--- Զ՛եղի
համար ալ՝ Զերդ Վեհափառութիւն , կ՛ըսեն թէ Պուլկար չէ,ք> , այլ
Գերմանացի ՝ այդ ալ ճի՞չդ £(*)♦♦♦
Աւելորդ է ԸԱևլ՝ թէ թագաւորը տարածուն ծիծաղուԼ
մը
կ՛ընդունի իր սի ր ելի Պա լա պան ո վին այս պա տր ա ս տ աբան ո ւթի ւնը :
Ըսինք որ փր ոֆ • Ա. Պալասլանով թունդ զերմանասէր էր եւ
փոխադարձաբար ՝ բոլոր վարչաձեւերու գերմանական
կառավարութիւններ ր անվերապահ վս ա ա հ ո ւթի ւն կը տածէ ին իրեն հանդէպ յ
1943/'^ 5 դերմանակ ան իչխանութեանց մ օտ
կա տ ա ր ո ւելի ր
հայկական դիմումի մը կապակ
ցութեամբ
հաւաքուած
էէՀ^ք
Աոֆիա՝ բարեկամի մը բնակա
րանը • Հր ա լիր ո ւա * էր փր ո ֆէսորը՝ որուն միջոցով պիտի կա
տարուէր այդ դիմումը ։ Եկ ած
էր' հակառակ արտակարդօրէն
բազմազբաղ իր վիճակին : Ամբող^ խօսակցութեան
ընթա ցքին ՝ որ անչուչտ տեղի կ՚ունե
նար
պո ւլկտ ր եր էն ով ՝
Պ ալապանով մտածեց ՝ դատեց եւ ար
տայայտուեցաւ

իբրեւ

Հայ։

«Լիենք՝ Հ այերս» Լէ Ըս է ր մի չտ և
ոչ թէ «դուք ՝ Հայերդ» : /Մտահոդուած էր Հայաստանի
ճա
կատագրով եւ իր {հաի) մ՜ողովուրդի վիճակով : Ատահոդուած
էր
պուլկա րահայ
գաղութին
չահերով։
Ուրախ
էր
որ
Հայերու
ՑԱՐ ՊՈՐԻՍ ԳՊուլկարներու վաղամեռ, արքան
կողմ է գերմանական
բանակին
մասնակի օմ՜անդա կո ւթեան շնորհիւ կա ր ելի եղած էր ամրասլնդել
գրաւուած հողամասերոլ մէջ գտնուող կէ ս միլի ո նէ աւելի Հա
յերուն հանգիստն ու ապահովութիւնը։ Ո*֊րախ էր նաեւ՝ որ հայ
կական դիմ ումներու եւ գերմանացի բարեկամներու ազդու
միիամա ութեանց չն ո ր
՛լ ա լ՛ելի ե՛լած կր հաստատել Հայոց արիա֊
կան ծ ա ՛լ ո ւ՚1ր :
(*) Ցար Պորիս Գ- զաւակն է Պուլկարիոյ Ցար Ֆէրտինանտին, որ
սերի գերմանական Սաքս - Ս֊ոպուրկ - Կոթ-ա իշխանական գերդաստանէն եւ
գահընկէց հոչակուեցաւ 1918ի զինադադարէն ետքը:

կը
որ
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Գերմանացիները մեծ էլ ար ե ւո ր ո ւթի ւն կուտա յէն Պ ա լա պա~
նովի ^աղա^ական տեսակէտներուն : Այ'է °ԸԼԼ> էն,ը սլա լոմեր հե
տեւեալ մանրավէպը.---

1916// ամառը դ երբ ջախջախուած էր Աերպէան եւ պուլկարական բանակը գրաւած էր Ա ակեդոնէան դ
հոսանք
մը ծայր
տուած էր պուլկար կառավարութեան մօտ դ անջատ հաշտութիւն
մը կնք ելոլ դաշնակիցներուն հետ դ որոնք մեծ ում՜երովդ հակայա րձա կողա կանէ անցած էէն Աելանէկէնդ վերւԱդրաւելու համար
սերպէական հողերը՝. Տեղեկութինը հասած էր Գերմ անա ց էներուն
ականջը՝. Պատերազմը շարունակելու կողմն ա ՚լ[՚3
ն ա էյ ա ր ա րն եր ը
էլը ղէմեն Պ ալա պան ո վէն , խնդրելու համար որ երթայ Պ եր լին եւ
ասլւ
դերմ անա կան
հ րամ ան ա տ ա ր ո ւթեան
անա կատեղէն
եւ
յայտնէ անոնց դ թկ նման դիտաւորութիւն մը գոյութիւն
Հո ւնՒ
կասկածելովդ սակայնդ թէ էր բովանդակ ան կեղծո ւթեանը
մ էջդ
Պաշտպանովդ կացութիւնը կը սլարղէ Գերմանացիներուն եդածէն
պէս ) 1' յ՚՚՚յ՚^՚է այսինքն անոնց դ թէ իրապէս կան անջատ հ ա շա
տութեան կողմնակից նախարարներ եւ հ ո ս անքև եր դ նախարարներըդ
Պալապանովէ բարեկամներէն մէկուն պաշտօն կուտան .. . լրտե
սելու ղէնքըդ էր ունենալիք շփումներուն մ էջ՝. կլ այդ պաշտօնը
կը տրուէ այդ բարեկամէն դ է բրել . ♦ . դո րծա կէց ը Պա ԼԱ1 պան ո վէն :
--- Երբ Աոֆիայէն կա ռախ ո ւմբ նստանք դ պա տ մ ե ց Պ ա լա պանովդ բաբե էլամս դարձաւ եւ ըսաւ էն ծէ ♦
--- Գէռւե^ ս դ Ալեքսանդր դ Լոլր ունթս ։
— Ինչի՞ մասին կը խօսիս դ է՞ն չ բան է էոլ֊ր
է ունե
նամ . . ♦
--- Այն բանէն դ որ ես ♦ ♦ ♦ լր տ եՀ ս նշանակուած եմ քու վրադ >
հեւ
րլն դելո լ համ ւ
Պաշտպանով կը պայթէ խնդալէն դ գաղտնիքը այնքան շուտ
երեւան ելած ԸԷԼաԼ" լն համար՝.
Ա տացոլած տեղեկութիւնը ամէնէն աւելէ զայր ոյթ պա աճա
ռած էր գերմանական բանակէ սպարապետութեանդ այնպէս
որ
Պալասլանովդ էր բարեկամ — լրտեսէն հետ էլ երթայ
հ րամանա
րութեան կեդրոնըդ Պ ե ր լին հանդիպելէ ետք՝. Այնտեղ կուտա յ սլէտք
եղած հաւաստ իքը դ թէ Պոլլկարէա մինչեւ վերջը պիտի շարունակէ
կռուիլ Գերմանիոյ
կողքէն եւ տարածուած
տևղեկութէւններ ը
սուտ են ամբողջութեամբ ՝.
Ա ո՞ ււո • • ♦
ճ//^ այդ պահունդ հեռագրական կեդրոնէ սպաներէն մ է կր
կը մօտենայ սպարապետէն եւ կը յանձնէ անոր հէնդ վայրկեան
առսվ ստացուած երկար հեռադիր մը՝. Սպարապետը կը կարդայ
յա րաճուն ջղայնութեամբ մը եւ 1Լնր ջին
տողերու
ըն թերց ումը
չվերջացուցածդ ջղայնոտ շարմ՜ումով մը հեռադիրը կ՚երկարէ Պ սյլա պան ո վէն յ
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կա ր դին ՝ ալապանով ^ար կը կարի այս անաիւորրե անա—
կնկ տ լէն : ^եռադ^ւլւլւ ստացուած էր Յոֆիայի դերմանական դե ս—
պանատունէն եւ կը ներկայացնէր ամբողջական թա ր դմ ան ո ւթի ւնր
յօդուածի մր^ որ լոյս տեսած էր նոյն օրը^ իբրեւ կառավարական
կի սա պա շտօն ա կան օրկան ճանչցուած Հ^փրեփորեց'^ օրաթերթէն մէ ջ
եւ որ առաջ կը քշէ ր' դաշնակիցներուն հետ անջատ հաշտութիւն
կնքէլւււ տեսակէտը • • •
Պալապանով ՝ այս անակնկալին աոջեւ , էլը ս տի պո լի պարղել
բուն իրականութիւնը շեշտելով , սակայն՝ որ ճղճիմ փոքրամաս
նութիւն մրն են այդ տեսակէտը ունեցող մարդի էլը։ ՀԱպահով ե՛լէք՝ " պատերաղմր սլիտի շա
րուելս կենք մինչեւ վերջը , ձեր
կողքին կեցած :»
Գերմանացիները կը
հա
ւատան ՊալասլանուԼի անկեղծու—.
թեան եւ սսլարա սլետը կը հան
դարտի : Սր դա ր ե ւ ճի շդ ելա լ
Պասլա
լա պան
պանս
ո վին հալ
հաւաստիքը եւ
Պ ո ւլկ ա րն ե ր ը
շար ո ւնա կեց ին
կռիւը մինչեւ ի ր ենց եւ իրենց
մեծ
ղինակցին
ամբողջական
սլա րտութիւնը :
վերջացնենք մեր նիւթը՝
երկու ղուարթ մանրավէպերովդ
Ա * Պ՛Ալա պան ո վի կեա
[Լսինք թէ
Պ ալա սլան ո վ
տէրվիշ մըե կր , բայց դեռ չըւվ՚նք՝ թկ առանձնութեան կամ
բաղ մ ո ւթեան մէ ջ. է
ճտիւ
կը
մոռնար ան ինքզինքը*. Եր մտա
ծումն եր // ու ապրումները դարձո ւց ած է ի ե ղինքը արտակար-,
դօրէն մտաց րիւ մարդ մը*.
Եը
մ տածէ ր բա նի մը մ ա սին
եւ
կ՝ըեէր ոլ-ր['2. բա^ ■ Այնքան որ
մտաց բիլ վիճակը դաղտնիք
չէր իր ծանօթներուն եւ բարե
կամներուն համար*.
%ը պատմուէր թէ դի շեր մը հրաւիրուած էր ծանօթ ընտա
նիքի մը մօտ , ուր մեծ ընդունելութիւն կա ր ՝ բաղմաթիլ հրաւիր
ես! քներով*. Յանկարծ դուրսը ծայր կուտայ տեղատարափ անձրեւ
մը*. Եւ երբ հ բաւի րեալնեբու մեկնումին պահը կը մօտենայ՝ տանՓՐ ՈՖ •

ԱԼ ԵՓ ՍԱՆԴ Ր ՊԱԼԱՊԱՆ Ո Վ
այնպէս ինչպէս որ էր
երիտասարդութեան տարիներուն

1՚ր
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^1>7^1^ւ^|յ7^1յ^^1ւ^|յ?^1Տ^Տյ?յ^1յ?^1^Տ1ւքՏւ1յ^յ|յ?րւ ՀԱՅ ԿԵԱՆՐ-Ը ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ
տիբուհ ին կ'ըսէ Պ ալա պան ո վին *
--- Պարո՛ն փրոքիէսոը ՝ մնացէք այս ղՒ^Լ' մեղի՝ պատրաստ
անկողին կա յ ձեղի համար՝ մեղը էք , կը թ['$_իՀ> այս Օդին եւ
տունը խնամող մը չունիք* ♦ ♦
Պաշտպանով սիրով կ'ընղուն ի առաջարկը՝. Ու մէկ ալ 1լ ան
յայտանայ։ Կ է ս մամ անց՝ տանտիրուհին կը նկատէ որ փրոփէսորը
չկա յ : Կը զարմանայ ՝ թէ ինչ պատահած կրնայ Ըէէա Լ՝ Գաղտնիքը
կը սլարղուի , երբ Պալապանով հիւրասրահէն ներս կը մտնէ թ՜աց —
խխում վիճա կի մ էջ՝ փոքր կապոց մը թեւին տակ :
(իաց ած է եղեր' տունէն ղի չերանող ը բերելու * * ♦
Մէկ այլ մանրավէպի համաձայն , Պաշտպանով ՝ ձմրան օր
մը՝ կայանի մը առջեւը կը սպասէ
հանրակառքի ՝
բոլորովին
մտ ա զրա զ եւ խ1 քղինքը
ոո-*քա^՜ վիճակի մէջ-. Երբ < ան րա կա ոքը
կուղայ՝ Պաշտպանով կը հանէ ոտքի 1|ալոշ2/^՜Հ7Հ7 եւ ձեռքը բռնած
կը մտնէ ներս ՝ ճամբորղներու զարմացած նայուածքին տակ *
Պաշտպանով կա բծած էր թէ առջեւինը
հանրակառք
չէ ՝
այ լ տան դուռը՝ ուրկէ ներս սլէտք է մտնէ 'մաքո՜ւր կօշիկներով* * ♦
՛Այսպէ՜ս էր Ալեքսանդր Պալա պանով՝.
[‘ր բազԱ ա տեսա զ
ինքնատպութիւններով զարտուղի թխի մը՝ որ սակայն մեծ միտք
էր եւ որ այնքա՜ն սիրուած էր եւ այնքա՜ն խ ո ր յա բղանք ու պատ
կառանք կը ներշնչէր իր շո ւը ջինն եր ո ւն ՝ --- թագաւորէն ՝ արքայա
կան ընտանիքէն ու նախարարներէն սկսած՝ մինչեւ իր անհամար
բարեկամներն ու բազմահազար աշակերտները*.
Փառքով ապրեցաւ ան՝ առանց փառքը փնտռելու՝. Ու մեռաւ
անշուք՝ լքուած եւ անկասկած արհամարհուած՝ դաման ու տամանելի վարչաձեւի մը պարտադրանքներուն տալով
անպատում
տառապանքի իր տ ո ւրքը ՝ ծերութեան օրերուն ♦ ♦ ♦
1] .

ՏԻԿՆԱՅՔ ԱՆՈՒԱՆԻ ՀԱՅՈՑ ԱՇԽԱՐՀԻ
ԹՈՍՈՈՀԱՆՈՅՇ ԹԱԳՈՒՀԻ.— Կինը Աշոտ Ողորմած թագա լոր ի՝, մթութեան մարմնացումը : Կին մը որ անտ ե ս ած
արբունի պերճանքներն ու վայելքները , իԼած էր հ ա ս ա րա կո լիմե ան
մէչ եւ բարեղործութիլններ կր կատարէր ; Հայոց պատմութեան
մէջ ան կը յիչուի ոչ միայն իբրեւ առաքինի թագուհի , այլեւ իբ
րեւ <ձԳթած Ա այր Հայոցն :
ՋԱՊԻԼ ԹԱԳՈՒՀԻ- քիուբինեանց գահոլ թագա կ ր ո լհ ին ե[• Թ1յ մին : Կինը Հեթումիւ Այլեւ անոր խորհրդականը* Ա է կը այն
հազուագիւտ թագուհիներէն ՝ որոնք արմեցուցած են իրենք զի[•ենք իբրեւ այդպիսին , ել , իրենց ամուսիններուն նման , իրենց
դէմքերն ալ դրոշմուած է դրամներու վրայ-,
Հիմնադիրը
Աի սի
հիւանդանոցին-. Ու քաջալերողը եւ նպաստաւորողը հայ
ուսս։—
նողներոլ ՝.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐ ԵԳՒՐԳԸ»

ԳԱԲՐհէԼ ՍՈհՆԴՈհԿԵԱՆ
Եհ ԴԵՐԱՍԱՆԱՊԵՏ ՅՈՎ.2.ԱՆՆԷՍ ԱԲԷԼԵԱՆ
Հյատ մեծ եղած է ^աբր ի է լ
դո ւկեանի

դերն

կովկասահայ

ու

Աուն-

աղդերութիւնը

թատերական

կեանքին

զարդարման եւ ղօրարման •րէ?, ոչ մէայն իբրեւ տաղանդաշատ թատերագիր,
այլեւ Հայ թատրոնին նուի ր ուած կազմակերպիչ ո յմ
Գեո. ^Օա կան թուականներուն
դեցիկ դէմք

ազ

էր ան կովկասահայ թա

տերական կեանքին մէջ։ ^'երասան չէ ր ,
բա յր ա յդ թո ւա կաններ ո ւն եւ այն ուհ ետեւ, մինչեւ իր յառաիսյած տարիքը,
թատերական կեանքը կարե լի չէ ր ըմբու
նել ^յովկասի եւ յատկապէս

Ւէֆլէսլ.

•էէ?, առանց «Պ է սլո յ$>ի անն'ահ հեղինա

կի

դործօն

մասնակցութեան։

թաղմաթիւ մեծանուն
րու կաբդին ,

դերասաննե

Աունդուկեան

ջերմօրէն

կասլուեցաւ նաեւ Յովհաննէս Աբէլեանի
հետ,

որ,

հազիւ քսանամեայ ,

ար դկն

իսկ յայտնուած էր բեմի վրայ, 1885“87
թուականներուն, իր դերասանական չընորհներով եո ստանձնած կարեւոր դերեքով: Երբ 1889^, Բաղո^ի մէվ, մէկ
տարուան

յասլաղումով

կը

տօնուէր

Լք ո ւն դո ւկե անի դրական դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան

%Հ)ամ եակը,

այդ առիթով

դրուած «Պէպոյ՚^ի մէջ
ներ

հոն բեմ ա-

Աբէլեան ստանձ

Զիմզիմովի ղէրը)

1,սև>

դարձեալ

Ս ո ւն դո ւկե անի «է լի մէկ ղոհ^ թատե րա
խա ղին մէջ՝

Մ իքայէլեանը։

Տարիներ

ետքը, Աբէ լեան բեմ եկաւ նաեւ Պ է սլո յի
ղերով,
Օլկ-ո Աբէլեան

(ղեր ա ս ան ա սլե տին

կինը) այս ղերի կա սլա կր ո ւթ եա մր հե
տեւեալը կը պատմէ իր յուչերուն մէջ»
--- «Դրամատուրգ Գաբրիէլ

«Պէպոյ»ի եր
թատերական այլ
գործերոր անմահ հեղինակը, որորն յիշատակը յարերժացորած է Երերանի մէջ,
ի միջի այլոց եր իր անորնը կթող պե
տական դրամատիկ թատրոնով:
(Երեւանի Օփէթան կը կրէ
Ալեքսանդր
Օպենդիարեանի անորնը:)

աիչ

Աունդ.ուկեանը

նիկի~

գնահատում

էր

Յովհ» Աբէ լեանի տաղանդը, սիրում էր
նրան եւ միշտ

դէպի

Ս ուշտայիդ իր

սովորական զբօսանքը կատարելիս, ճա
նապարհին մտնում էր մեր տունը, եր
կար զրուցում էր Աբէ լեանի հետ, համ ողում

նրան անպատճառ խաղա լ Պէ-

պօն : Աբէլեանը շատ էր ուզում խաղալ
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
Պէպօնդ բայց նրան խանգարում էր թէֆլէսահայեր է բար բառը : 1} ս նրան օդնում
էէ այդ բարբառն արտասանելէս դ

յու-

շում է է , սակայն նա դմ՜ ո ւար ան ո ւմ էր
տէրել այղ բարբառէն յ Այնու ամենայնէւ- նա մէ քան է անդամ Պ է պօ խաղաց եւ
Լաւ էր խազում դ բայց էսկական. թէֆէէԱեցէ

կէնտօ

էէ[’ զդացւում

Երբ »)00ա կան թուականներու սէէղթ~՜
ները թատերական կեանքը կէսակազմաԼոյծ վէճակէ մը մատնուած էր

ւ„,.լկ.,.֊

սէ մէԳ^ Ա ո ւնդո ւկեանն էր որ աչխա տե
ղա ւ — ել յաջողեց ալ — ելք մը դանել
այդ անփառունակ

կացութենէնէ Ս ո ւն-

դուկեան 'քք տարեկան էր 1902/'ե ւ ծ ր բ,
հակառակ էր ծերութեանդ թատերական
դործէն նոյնքան ջերմօրէն
կնոջ մը'

կասլուած

Ա՛ արէամ թումանեանէ

ծակցութեամբդ

թ էֆ լէ ս է

հԷԷ ր ա մ ա տէ կա կան

բէլեան եղաւ

դոր-

մ էջ

հէմնեց

Ընկեր ութէւն^ը • Ա-

առաջէն անդամակցողնե

րէն մէկը՝. Հէմնադրմ ան առաջէն տարէ-

3-

ԱՐԷԼԵԱՆ՝ ՆՈՐԱՀԱՍ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ
(Լուսանկարուած' 1888ին)

էն էսկ ընկերութեան մաս կազմերէն դ է
մէջէ այլոցդ
ս ուր եան,ր ,

Աէրանոյշը,

0

լկա

Ա*այ-

Պ • Արաքսեանը , Պետրոսեանր

եւ լն » ։
Աունդուկեան ապրեցաւ այնքան եր
կարդ

որ էնք եւս մասնակցեցաւ Աբէ լ-

եանէ բեմական դործ ո ւն է ո ւթ ե ան Չգամ
ես/կ էն : Աոբելեանը տօնուեցաւ
էէեկտեմբերէն դ

1907/'

[՚ֆ I [՛" [՛ Արտէստական

թատրոնէ մ էջ՝. Ապէւոակահեր Աունդուկեան

(82 տար եկան'

այդ տա րԹ) I

Ա-

բէ լեան էն թեւը մտած բեմ դալուէդ բա—
ցաւ հ անդէ ս ո ւթէւնը եւ յոբելեարէն ուղ
ղելով էր խօսքը

ըսաւ»

— ^Աարդելէ բարեկամդ շնորհա լո
րում եմ ձեր այսօ ր ուա յ

ւոօնա/սմբու-

թէւնը եւ է սրուէ ցանկանում
ամենայն բա ր է ք :

եմ ձեղ

Տայ Աստուած

երկար կեանք եւ ե ր ջան կո ւթէ ւն դ

ձեզ
3- ԱՅԷԼԵԱՆՒ
վերջին լուսանկարներէն
(Լուսանկարուած' 1932ին)

ո ր-

պէսղէ մէ շտ լէնէ ք մեր մայրենէ բեմէ
զարդը ել պարծանքըդ էնչսլէս եղել էք
մէ՚նչփւ այսօր
Այնուհետեւ դ մեծանուն

թատերա-

տերախումբով

Աոսկուա

դէրը ապրեցաւ եւս 5 տարէ եւ 16 էէ արտ

մեծապէս

1912/*ե (Հ« *"♦), 87 տարեկան հասակէն

մահը

մեռաւ թէֆլէ ս է մ էջ (ծնած էր 1825^) :

դուկեան դ ոչ մէայն մեծ

Աբէլեանդ

որ այդ

օրերուն դ

թա-

եւ

ազդուեցաւ

է ման ալով'.

է* ր են

կը

դտնուէրդ

Աունդուկեանէ
համար

Ա ո ւն—

թատերադէր

թատերական անկաշառ դո րծէ չ էր>
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

այչեւ մտերիմ,

անկեղծ բարեկամ մը՝.

պոյտով՝. Ու փոխադարձաբար ՝
ալ՝

Ա ո ւն-

Սքանչելի ծերունիին բարձր

բարոյա

ղուկեանն

Աբէ լեանին մ է ջ կը ս ի-

կանն ու անբիծ նկարագիրը՝

հոգեկան

րէր անոր մեծ տաղանդը՝ հոգեկան կո

անհուն բա ւար ա ր ո ւթի ւն կոււոար Աբէ լ-

րովն ու անհատնում եռանդը՝

եանին՝ որ կը նկատէ ր զայն Հայ թ' ա տ—

ըն կեր ա կան տաք խառնուածքը :
Սովհաննէս

բոնի ամրակուռ սիւներէն մէկը եւ անոր
խիղճը '.Աբէլեանին համար ՝մեր թատրո

Աբէլկան՝

այլեւ

Ա ունդուկ-

ե անի մ ահէն ետք ապրեցաւ եւս 24 տա

71 տարեկանին մեռաւ Երեւանի

նի իրականութեան եւ. սլատմոլթե...ն մէջ

րի եւ

բացառիկ տեղ կը գրաւէ ր Աունդուկեան,

մէջ 1 Սուլիս 1936/'^ (ծնած էր 1865^) ՝

որ անմահացած էր իր բազմաթիւ թա

թաղուեցաւ' իրմէ տարի մը առաջ մե

տեր աիւա գեր ո վ՝

ռած Շ ի րվանզատէ ի գերեզմանին քովը։

ա լ լ մանաւանդ ; «1է֊

Ա- ՎՌԱՄԵԱՆՒ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԻՒՆԸ
Մեծ Եղեռնէն ուղիղ տասը տարի աոաջ, մեծ նահատակնե
րէն Արջակ Վոամեան , «Հայրենիք »ի 28 Հոկւռ- 1905ի թիւ֊ին
?
քաղաքական մարդու իր սուր հուոառութեամր եւ հջգրտօրէն, ձեւով ու ժամանակով նախատեսած էր հայ ժողովուրդի գլխուն պայ
թելիք մեծ աղէտը : Ահա թէ ինչ կը գրէր տն այդ թուականին--- «թուրքը եւ անոր ցեղակից տարրերը հայութեան բնաՀնձումի ծրացիր ր ի գլուխ պիտի հանեն ՝ եթէ յարմարագոյն առիթր ներկայանայ ՝, իսկ այց՜, առիթը կամ պատեհ րոպէն միջազ
գային բա րդութիւններն են , որոնք գոնէ կարճ մամտնակ ի մը հա
մար պիտի կրնան է>ւր ոպայի ուշադրութիւնը
՛Արեւելքէն
հեռու
պահել եւ թողույ որ դահիճն ու գոհը մնան առանձին ՝ ցէ1? դիմաց :
Ահա այդ ահաւոր րոպէին է որ հայաջնջումի ահեց ծրադիրը պիտի
եր ա կան ան ա հ առանց դմուարութեան եւ սլա ամութէ ան մ է V նմանը
չտ ե սն ո լած ողբերղ.ա կան ութեամբ :»

Ուր որ երթար Ին խօսէր կամ գրէր, Ս. • Վււամեան կնւրծարծէր հայկական ինք նապաշտպանութ-եան հարգը, իբրեւ միջոց հայ
ժողովուրդի ապահովութեան : Եր Մէկ այլ յօդուածին ւքէջ , գրրուած' վերի տողերէն հինգ տարի աոաջ, 17 Նոյեմբեր 1900ին, կը
գրէր ան--- «/’ րալունքը ՝ ին չպէ ս առաջ՝ այսօր ալ սուրին ծայրն է՝
այսինքն անոնք միայն իրաւունք ունին՝ որ սուր ունին կամ դէ թ
եաթացանին դէմ ղմելի մը՝, իրաւունքը արցունքոտ
թաշկինակին
ծայրը կապեցինք մենք՝ փոխանակ սուրին &այրը դնելու՝. Պոռացէք
ուզածնուդ չափ՝ թէ իբր մարդ՝ ուրիշներու վայելած աղատ ու
թիւնը դուք ալ ստանա լու իրաւունք ունիք ՝. ի ո կոր դնի դ ու ա րց ունքն իդ մեղքցէք՝. Պուրապ խօսքեր են ատոնք' ինչպէ ս դատարկ
փամփուշտ մը առանց վառօդի :»
* • -«?/ որ
բողոքել ու կռուիլ՝ սորվեցնենք մեր զաւակ
ներուն բողոքել ու կռուիլ մեր ամէն մէկ իրաւունքի բռնաբարումին դէմ եւ մենք կատարած կ'ըլլանք ամէնէն նուիրականը
մեր
պա ր տա կանո ւիմիւննեբուհ ,
ազնուութեան
մասնիկ մը աւելցնելով
մեր մա ռանղո ր զն/եբ ո լ ն կա բադը ին վրայՀքչ
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Հին

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ

օրեր, տաք օրեր

ԲՈՐԷԱՍ խՈՒՍ՜ԲԸ
ՆԻԿՈԼ ԴՈԻԱԱՆԻ ձՐԱՄԱՆՆԵՐՈԻՆ ՏԱԿ
Գթեց ՍԷԹՕ
"կա թիջեւան էն վերադարձին, մենք Երեւան հասանք կէ" Օ՛
րին : $ ր ո ւեց ա նք մեր տուները, հրացանները պարտկելու, մ ա քրուելու , Հաղ ուսաներր փոթելու եւ իրարմէ ան ջա ա , պտոյտի ելնելու Սստաֆեան ՀԱբովեան} փողոցի վրա ք :
Ս եր անուշ օրրանը' Երեւան, հարաղաա մօր մը պէ ս
կր
ղիմալորէր մեղմկ իւրաքանչիլր[ւն-, Ամէն կողմ է ո ւր ա թութեան
բա ցադան չութիւննե ր եւ ողջա
գուրումներ : '(քանօթ թէ անծա—
նօթ հրճուանքի մ էջ էին ։ թաց
աչքերով փառք կուտային
որ
ո դջ — առողջ վերադարձած
է[,նք , մեր սլա ր տ ա կան ո ւթի ւնը
կատարելով հանդերձ : Երբ մ եհանդիպողները կր ղդու լա

ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԽԻՉՕ
(ձախ կողմը Թստածը)

ցնէինք , որ մ եր մասին չտա րաձայնէին , կառավարութիւնը մեր
անունները
չիմանայ, --չ
կա ռա վա ր ո ւթի ւն ,
բան • • »
կառավարութիւնը
ա մ են ո ւր եք
թուրքերը ղինած է եւ ինքը մէկ
կողմ քա չուած : թոլոր գաւառնե
րու եւ Երեւանի
ձէջ
անդամ
թուրթերը
յարձակումներ
կը
դործեն : կանոնաւոր սլատերաղմ

է : Ս ենք արդէն ո ւն ինք մ ե լւ ղին ոլորական չտաբը եւ հրամանատարը՝ կ* ո լման :
լան ի $փ*եջ արեւ /-Ի պէ ս սլա յծառ է ին
Եր ե ւան ց ին ե ր ո ւ
դէմքերբ : խոլորը ինքնավստահ է ի ն եւ մարտնչելու եռանդով կը
փայլէին՝. կփմնաղիայի եւ թեմական դպրոցի աշակերտները թում
բերով կը վաղվղէին՝ իրենց աչքերով մեղ տեսնելու համար՝.
Երեկոյեան դտանք կիալուստ ԷԼլոյեանը եւ Լք ա թի ջե լանի կ ոմիտէի շնորհակալութեան, նամակը յանձն ե ցինք։ Շ ա ա ուրաթա—
ցաւ եւ յանձնարա րեց , որ վա ղ առա ւօտ շտա բը եր թանք կ*ում ան ին
ներկայանալու համար՝. Համաձայնեցանք, բա յ ց դո'ԼԸ բռնեց մեր
Հանը։ ԷԼրդեօք թն չ տեսակ մարդ է ա յդ կ՝ ուման կոչուած հռչա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

1լաւոր հա լղ֊ոլկասլետը . արղ^եօ^ լղէէոէ լւպւ<1 ւսհսււյ՚ե^
մեղ
էրեն
զէն ոլոր կոչուելուն :
Երեկոյ Լ ան ]Սէչօն հեւէհեւ մտնելով մեր հ աւաքատեղը , դո—
էԿ ■
Խաթաքեարնե'ր , բոլորդ էլ որչԼ առողջ
ղչ ւէերադ
վերադարձ^
Ե *- էս ե լէ վերջ մեր պա ամ ո ւթէ ւնը ՝ աւելցուր
--- ԳէաեՀմ , ե՛ս պէտէ հոն Ըէէա ,քէ ) ո ['
*Լյա խ էջե ւանց էն երը
մտրակով լեցնէ է դէ ր քեր ը • բա յց փառք Աստուծոյ որ առանց կո—
բուստէ ու պարզերես վերադարձաք :
Յայտնեց որ \,ակաշէձէէ ահա բեկէ չը Գրօն է։ Մեր հրճուան—
քը սահման չո լնէր , քա ?Հ, որ Գրօն ալ ք* ո ր է ա ս խումբէ հէմնադէրներէն էր : էեէեւ^ մեղմէ հեռացաւ՝ ու դնաց ք*ադու
դեռ խումբը
չվա ւեր ա ց ո ւած շրջանէն

ՋԱԽԷՆ ԱՋ' ՄԿՕ Ա՚ԼԱՄԱԼԵԱՆ,
ՀՄԱՅԵԱԿ ՋԱՆՓՈԼԱՏԵԱՆ
ԵՒ ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՉԱՐԸ.ԽՃԵԱՆ
Հ. Ց- Դաշնակցութեան

յ-

է]էչօն դեռ այդ երե—
կոյ
մեղէ ներկայացուր
«Փոթորէկ» է/ումբէ ան—
դամներէն
Մ արտեր ո ս
Զ ա ր ըխճ ե անը
եւ
Մ կօ
Աղամ ալեանը
էոկ Գըրոյէ համար ըսաւ , որ
<ձվա ղո ւըն է
ղա յն
ձեր
խնամքէն կը յա ն ձնեն լ,».
բնակարա նէ
ամ Մնաէ/էստ
դաղտնս ա պ ա •֊» ո լթէւն սլէաք է , որսլէսղէ
կառավար ո ւթէ ւնը ո՛ չ
կե րպ
չէ ման այ
անոր
: թէ Մ, ն ևւ թէ
Ո՝ արա/րու/ո.
1.
Ս
ա թւ սրան'

“

....

մարզիկները, րա֊
մը հանդիպումներէ

առաջնակարգ ահաբեկիչներէն
/'
ետքը դարձան մեր ս է ր ելա դո յն եղբա յ րն եր ը :
Առաւօտեան հաւաքուեր էնք ու վախվխելով մտանք շտաբը
որ րնդարձակ սենեակ մրն է ր ՝ երկու սեղաններով ու քանէ մը աթոռներով : Ա եղ դէմ ա ւո ր ե ց բարձրահասակ նէհար ՝ թափանցող
փայլուն աչքերով ու խոշոր ականջներով մ է կը ՝ որ *[, հ կո լ անունը
տալով մեր ձեռքերը սեղմեց :
Գումանն արդէն Ալոյետնէն էմացած էր մեր պատմութէւնր ,
բայց ուղեր մեղմէ ալ լս ել : 1] եր ն ե ր կա յ ա ց ո լց է չը , փոխանակ դրա
կան գործերով պարծենալու՝ ցաւով շեշտեր այն բոլո ր ր , որ կարելէ էր ընել, բայց էըրինր, տեղացիներու երկչ ստութեան պատ
ճառով։ Գումանը գոհացա լ այդքանով եւ յա յաներ , թէ Երեւանէ
ու շ[,ջակայ դէւղերու պաշտպանութեան համար այստեղ պահուած
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
կը մնան ւէո րձառու մարտէ կնևր , որոնք
գաւառներում շատ կա
րեւոր դեր կրնայ ՛էն խաղալ՝. (թստէ մեզէ^ ո րպէս Երեւանում մեծցած եւ քա զա քէն ու բնակ շութեան ծանօթներու , աո.ախորկեց տեգ
գրաւել թաղերու պաշտպանողական ր անր էն մէջ*. (Հայտնեց
թէ
թաղերու մ է ջ ար գէն կա
տեղական թումբեր ՝ ուրեմն մենք կը
գա ռն այէն ք թաղապետներ*.
Ս'ենք ուրախութեամբ
ընղուներէնք
եւ էր մատնանշած դէրքերը ստանձներէնք*
(Հաջորդ օ ր ը կէսօրէն հրազէնէ ձայներ լս ո ւեր էն
քա գաք է
կեդրոնէ կո ւլ մ էն : Հարեւան դէ րես ու (Հա կոր էաղրամ եանր շտապեց էնք կոուէ
վա յ ր ր է
ուր Ս արզ էս 0 հ ան 9ան ե ան է փայ
տէ սլ ա հ ե ս աէ ա նկիւնէն Չ*ամր րբո ւլ ա ւլ է թուրքերը կրակ բար ած
է էն Ս,ս տ ափ ե ան է վրայով ւս^յ!ք
ու դարձ անող հ ա յ բազմութեան
‘Ա՛՛՛՛յ :
Երբ մօտեցանք կոուէ վա յր լւ , տեսանք թումանը , մէնակ
մաուզերը ձեռքէն կը
կրակէր
թուրքերու վրայ ՝ թեւէն քա շերէնք եւ պահանջեց էնք՝ որ էնք
շմոոնայ
հրամանատարէ
էր
պաշտօնը եւ հեռու մնայ
այդ
ւէոքրէկ
ընդհա րումներէն
ո՚ւոն[>
կրնան էր
թան կա դէն
րոււք
կեանքը խլել :
Երէկուան
մե,
ամ օ թխած
ՆԻԿՈԼ ԴՈՒՄԱՆ
ա յ ս օր ո ւան
հ ա մ ե ս տ ո ւթէ ւնն ր
Հայկ- հարուածող ուժերու
մեր կորովէ շեշտն ու կռուելու
Մեծանուն հրաւքանաաարր
ձեւը շատ էր գէւր եկած թու
մանէն եւ անէ կա հետզհետէ մ ե զէ հանդէպ կը դաոնա ր աւելէ ուչադիր :
Ս եր թումբէ ունեցած յաջո զո ւթէ ւնն եր էն մեծ
ոգեւո բու
թէ ւն առաջացալ Երեւանէ աշակերտութեան մէջ*. 1Հմ էն կո գմ է մե
րէ կը դէմ է էն զէնք ճարելու եւ զէն ա վա րմո ւթէ ւն սորվելու առա
ջարկներով :
թտան ք Պ Լ արոս անունով մէ ծուռ վ^է՚թ17՛/ պարսկահայ որ
50 — 00 մաուզերներ հայթայթեր՝. Զանազան ազրէւրներէ օգտուելով' կարճ մամ տնակէ մէջ ունեցանք 120 է աւելէ զէն ո լած ա շակերտներ՝ որոնք է ր ենր բնակած թազամասերուն մէջ էնքնապաշտսլան ո ւթեան կար եւոր ազդակներ դարձան ♦
Օր մԸ ) ընկերոջս՛1

Վահան Վարէբեանենց տունն էէնք՝ երբ
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«ամէ՜նուն

տարեգիրքը» |է7^|7^յ78(1է?8է1է>8է1է?ՏՏ)Տ8<|[?8է1|

հրազէնէ ձայներ լսուերէն Լէէյտանէ կողմ էն՝. Վրսղերէնք առաջ ու
տեսանք ՝ որ 30 է չափ թ ո ւր քեր ՝ անուանէ հ ր ո ս ա սլե տ
Լք) է ղուլա յի
գլխաւորութեամբ ՝ կր յա ռաջան այէն Ս • Գրէդոր Լուսաւորէ չ ե կեգերւոյ ո լղրլո ւթեա մր : // եր մ ա ո ւզերն ե րր դեռ նոր սկսած էին դոր^
ծել՝ ե րբ մեղէ հասան 16 — 17 տարեկան է]ոսրով էք զէ աղար ե անն ու
Ե դոր Տէր Մ էնա սեանը։ թշնամէն դէ ակներ թողնել
փաէւալ :
Վփրադարձէն լսերէնք կնոջ մը աղմուկը՝. թումանէ հրամաե ո վ բոլոր տուներու դարպասները մէ շտ բար սլէտէ մնա
ո ր—
պէս ՛լի հայ մա ր տ է կն եբ ը ամ են ո ւր եք ման ել — ելնելո ւ ազատ ութէւնը 4ա յ1ւ լէ ին: Միւս կսղ՚քէ մարտէկները
պարտաւոր էէն հսկել
բն ա կչո ւթ ե ան ան դոր ր ո ւթ ե ան վրա յ յ
^֊քնոջ ղայրադէն աղմուկը լսելով բակէն ներս
մտանք եւ
տեսնենք*
պատշգամում կան/լնած էր
Լէ է քա յ է լ ^Լէէշա)
Տ է ր Պօղոսեանը՝ 15 տարեկան պատանէն ՝ բերդան հրարանը ս ըրբելով ղբա ղո լած : Լ1 ր տատը զայրարած էր ՝ որ I) է շան ա յնքան ում՜եզ որոտ էր առաջարրեր էր հրարանէ կրա կո ր ո լէ : // է շան կ'ր ս է ր *
--- Ա՛յ տատէկ՝ ես չեմ կարող հրարանէ որոտը պակսերնել՝
էմ ձեռքը չէ ՝ բայր տեսսՀր էն չսլէ ս էդ թուրքը դլորերէ * * .
/* ս կ տատէկը՝ որ հրարանէ անակնկալ որոտէն շա տ էր վ ա[սերած ՝ մեղէ դառնալով կ՚ըսէր*
—— '(՝ա ղո՛ ւր սլան ՝ շատ ասլրէք որ մեր կեանքը կր պաշտսլանէք ՝ բայր Մէշայէն էմ ըսածը ուրէ շ է՝ կ՚ըսեմ՝ չկրակէ՛ ՝ բալաս ?
կրակէ՛ ՝ բայր կամար կրակէ՝ ա էսր էմ սէրտը ճաթելու վրայ է ր ՝
ձե՞ ս մեղքնար տատէկէդ^ ♦ ♦ ♦
Համբուրեր էնք I)'է շա յէ ճակատը եւ թելադրերէնք որ ուր է շ
անդամ կր ա կելէ առաջ զդուշարնէ մամէկէն՝ էսկ մամէկն ալ իր
■ականջները դորէ յ
Այդ օրերու Հհղէկ պատանէ Լք է շան ՝ մեծնալով՝ [Լուս է ա դա
րած էր էր ուսումը շարունակելու եւ հոն անդամ ադրուած
էր
քէուսէոյ Աորէալէստ — Լք ե զա փ ո [ս ա կ անն ե ր ո ւ կո ւս ա կր ո ւթ ե ան ՝. հԼտըղհետէ ականաւոր քաղաքական դո րծէ չ՝ դարձաւ եւ մէ շտ հա լա
լուս րէմ մնար հայկական դատէն՝, էսկ ]{] ո ս ր ո վ Աղէաղարեանը ան
ուանէ է/մբա պետ դարձաւ եւ Եդո ր Տէր Մ էնա սեան է հետ մ ասն ակ
րեր ան քյփրեմէ կռէ ւներ ո ւն Պարսկաստանէ մէջ եւ կամա լոր ական
շարմմսւն' 1915/'^: {Այս երկու-քի մասին առանձէն գլուխն եր սլէտէ
յատկարնեմ \ ( — 1(| թուականներու յուշագրութեանս մէլ}:
Էալարար չա ւէ ո վ պա տ կեր արն ելո ւ համար այդ
մ՜ամանակա շրջանէ մա րտատեն չ ո գին > ահա օրէնակ մըն ալ*--Աղջկանր դէմնաղէոնէ հԱյյ ա շա կեր տո ւհ էն ե րը դէմումնադրով
մը խնդրեր էն որ Աորէաս խումբը ստանձնէ է ր ենր
ղէնավարմ՜ու—
թե ան հոդը։ Մ ենք կլան ուած էթեք բազմազան աշխատանքներով՝
բա լր մերմ՜էլ ալ թէ թեք կրնար։ Պ ա ր տ ա դր ե ր էն ք մեր ընկեր Լք մբա տ
էղէաղարեան էն (հետագայէն բմ՜էշկ՝
Փրկութեան Եոմէտէէ ան-
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I

•ո որ ղբա ղէ աղջէկներու ղէնա վար մ ո ւթեամբ ա յն փափկանկատութեամբ , որ տեղէ չտանք մանչ — աղջէկներու շուրջ ան էւ ո ւս ափ ելէ ըսէ — րսաւներու՝. Սմբատը ծանօթ էր որպէս «ձուկէ պէսֆ
պաղ երէտասարդ եւ հակառակ էր կատարեալ առողջութեան } է դական սեռէ հանդէպ կը մնար բարարձակօրէն անտարբեր :
Ո*֊րէ չ օր էնակներ ♦--- I) եր դա սրն կերն եր էն Լա յրապետ Ենդէբարեանը^ դեռ նոր պէտէ ըն դո ւն ո ւէ ր (՝որէաս թումբէն' մէջ^
փորձուելէ յետոյէ Երբ էաւմբէ հետ մեկնած էր մօտակայ գէլրԼԸ
պաշտպանելու , ամբող^ 1էէչեր կռուելէ ետք , առաւօտեան կր վե
րադառնա յ քաղաք՝. Լա յ րը 5 որ ստորէն վաշխառուէն մ է կն էր^ կր
յարձակէ տղուն վր ա յ եւ քէ թն ու բերանը կ' ա ր է ւն ո տ է ,
ըս ելո վ'

Հայկական ինք նապսւշապանութեան

հարուածող

ուժերէն

խումր

մր

«այնքան ոսկէ եմ ծախսեր վրադ՝ որ դուն երթաս աւաղւսԿլ դառ
նաս» ; Տղւյյն հո դե կան տագնապէ մ էջ ան ձնա ս պան ո ւթէ ւն ղ ործեր՝.
Մ ենք Լ ա յրօն պատէւներով թաղեր էնք եւ արգէլերէնք հօր ը ներ
կա յ դան ո ւէլ թա ղման :
Կարբեր է եղբայրներ' Արտաշէս եւ Օնէ Ս' ելքոն ե անն երը ար
դէն հ ա յդուկ է էն ։ /* ր են ր կրտսեր եղբա յրն ալ
կար ձանադր ո ւէ
թռուրէկ թումբէ մ էջ՝, քնողները կաղաչեն , կը պաղատէն ,
թէ
էնք տան մէակ նեցուկն է՝ էն չսլէ՛ ս էր ծնողները կը ձղէ անօգ
նական :
--- Եթէ մենք սեփական պետութէւն ունենա յէնք , կը պատաս
խանէ ան՝ կրեայէն զօրակոչէն խուսափէ լ՝, 'Հանէ որ կուզենք սլետութէւն ունենալ՝ մեր կո ւսա կր ո ւթեան
զօրակոչէն
պարտաւոր
ենք ըն դա ռա ջել :
Լա յ րը կերթայ խմբապետէն՝ կ՚ըսէ թէ ոչ մէկ պետ ո ւթէ ւն
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«ԱՄԷՖՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» 1^^ւ^ւ^^ւ^ւք^ւ^ւ^ւ^ւ^ւ^ւ^ւ?րտւքրտւյրյւ1յ^յւտ51^
վերջին նեցուկը կը ղէն ո ւորադրէ , «խիղճ ԼունիՌք , երրորդ ղաւակը ս ալ ինձմէ կը խլէ ք» : !{/ մբա սլե տ ը յա ր դև լո վ հօրը բողոքը՝ տ ըղան կ}արձակէ խումբէն : ք1 սկ տղան ՝ սաստիկ ա զզուած ՝ տուն կը
վերադառնայ եւ անձնասպանութիւն կը գործէ ՝
բարոյական
եւ
նիւթական թշուառութեան մատնելով խեղճ ծնողները՝.
Երեւանցի Աողոյենց Աստղիկը ՝ ղինավարմութեան փորձերու
ատեն կը հեգնէ մեր ընկեր ՀԼանօ 9։///Լոլստեանը ՝ թէ իրեն նման
ճարպիկ շար քք՜ումն եր £ ըներ : Կը նետ ուի պատին շա ր ո ւած հրացան-֊
ներէն մէկը վերցնելու*. Հէանօն ալ հրացան մը կ՚առնէ ու փլթակը
կը քաշէ յ Զար բա խտի բեբում ութ այգ հրացանի տէրը կռիւէն ետք
մոռցած էր փամփուշտը հանել*. Ե Լ- փամփուշտը պայթելով՝ տեղն
ու տեղը կը սպաննէ օրիորգ Աստ ղիկը*, Հ* Տ* Գ* Կարմիր Խ ա չի
ամ ենանուի րեա լ անդամուհին*. Աստղիկի եղբայրն ու մայր ը չմե
ղադրեցին Վրսնօն ՝ այէ տեսնելով անոր անհուն տառապանքը՝ ջա—
նացին մխիթարել զայն : Վրսնօն չդիմացաւ
ճակատագրի
այգ
հարուածին ՝ ուղղուեց իբր թէ թուս իա եւ անյայտութեան
մէջ
կորալ֊ այնպէս որ մենք անղօր եղանք ղինք գտնել եւ իր արիւնով
սր բա գր ել տալ արկածը :
Այսպիսի մթնոլորտի մէջ՝ բնական է՝ որ մենք կռուողներու
պակասութիւն չունենայինք՝ հայկական թաղերը
պա շտ պան ելո ւ
համար : ք֊այց անօրէն թուրքերը ամէն առիթէն քլօդտու կէն
ա յո
ո Լ այն անկիւնէն ՝ այգիներու մէջ՝ ճամբաներու վրայ պատահած
Հալերը կողոսլտելու եւ կոտորելու*. 9* ի ւղա ց ին ե ր ը այլեւս կը վա
րանէ ին քաղաք երթալ յ
թնա կանոն կեանքը խանգարուելու վրայ էր՝ ծր բ Գումանը
յայտարարեց՝ թէ տուեալ պայմաններում կրաւորական
ինքնա
պաշտ պան ո ւթի ւնը անհեթեթ բան է աո անց յարձա կողա կան ձեռ—
նարկներու*. Ուստի հրամայեց֊--- Ո՛րտեղ որ թուրքերը մեղմէ զո
հեր խլեն՝ հ այ կա կան ում՜երը պա ր տա ւո ր են անմիջապէս եռա պատիկը խ էնլ անոնցմէ *
Այղ < րամանէն օդտուելով՝ ի*ո րէաս խումբը խզուեց թաղա
յին մնայուն դիրքերէն եւ դարձաւ թռուցիկ խումբ*.
խերեկները
ուր որ կռիւ ԸԱա ր հոն կը հասնէինք՝ իսկ գիշերները մինչեւ լու
սաբաց կը խումէինք Կ'ա մըր բո ւլա ղի թրքական թաղերը եւ պա տահածին կը ղա րկէ ինք ՝ սլա տ ո ւհ անն եր էն ներս կը կրա կէ ինք *. Կարճ
մամանակի մէջ թուրքերը այնպէս մը ահաբեկուեցան ՝ որ տունե
րէն փողոցը նայիլ չէին յանգգներ :
Տարեգրքի սուղ էջծրը թոյլատու չեն՝ որ այս
կռիւներու
շատ հետաքրքիր փուլերը նկարագրեմ : թսղմատեսակ ընդհարում
ներու մէջ մենք դարձանք աւելի ինքնավստահ ու համարձակ*
Գումանը փափաք յայտնեց ՝ որ թորէաս խումբը զինուորա
կան դա ս ընթա ց քի հետեւ/' /'/' առաջնորդութեամբ՛. Օրական երկու
մամ մեզի կը սորվեցնէր այլազան ձեւք։ կռիւներու դո րձելակեր-
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^ւ^1^1^|}^1^^1^7Տ1^1?րՏ1??^1?«Ձ1յՏյ ՀԱՅ ԿԵԱՆԻԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
պը* աւաններու
պաշտպանութիւնը կամ գրաւումը՝
ղյսլտայ^ն
կռիւները , ապստամբութեան մը ձեռնարկելու
անհրամեշտ
նա
խապայմաններ ը , եւայթ։ Աեղի կուտար ռազմական
խնդիրներ ՝
որոնց դրա լոր լուծումը յա^ո[1րէ դասին պէտք էր իրեն ներկայացնէինք քարտէսով միասին : *Լյախ ընկերներս կը սկս էինք վիճա
բանիլ մեր ունեցած տարա կարծո ւթի ւններ ու մաս 1'ն: ո րմէ յետ ո յ
Ղ*ումանը իր հեղինակէս լոր վերլուծումը կ'[նէր եւ վճիռը
կ 'ար
ձակէր :
Օր մը խնդիր մը քևնած ատեն հրճուանքով յայտնեցի ՝
որ
իր (Հեումա նի) ւոլծ ումը որքա՜ն սրամիտ է եւ գործնական համ եմատած նոյնանման խնդրի մը լուծման հետ՝ ըստ ռուսական զինուո
րական դա սադր քի :
Աւրկէ^ դիտես ՝ հարցրեց։ Պատմեցինք թէ
սպայ Վրսրդան Ղ^արիբեանի դրադարանէն օգտուած էինք դեռ տա
րիներ .առաջ։ Գլուխը շարմ՜ելով յայտնեց իր գոհ ո ւնա կութի ւնը ։
Երեւանի Լոլ['^_Ը թուրքեր ը կատա րեա լ լռութեան մատնուեցին։ թումանը մեր խումբէն մ է կ քանիսին խմբապետական վկա
յականներ բա չխեց ։ Ա աս ունքի պէ ս 'լը պահէի իր ձեռքով դրուած
վկայականը՝ որով ինծի «յ ե զա լի ո խա կան բանակի ձիաւոր
խմբի
հարիւրապետիդ աստիճանը կուտար •
Այնուհետեւ՝ թումանը սկսաւ հեռաւոր գաւառները
ղր կել
Բորէասի իր հաւնած տղաները ։ Երեք հոգին ղրկեց Ղրորաբաղ —
Զանդեզուր ղսյւյՈրԼ ՜խմբա պետն եր ո ւ' Աուրատի ՝ Գրոյի՝ 'Բեռիի եւ
կայծակ Առաքելի մօտ։ Այղ խմբապետական խումբի դործունէոլթեան մասին գրել չեմ համարձակիր է Աիայն ըսեմ որ
ամիսներ
յետոյ վերադարձող մեր տղաները մեծ հիացմունքով՜ կը
/սօսէքն
հայդուկներու քս^ագործութեանց մասին։ Առանձնապէս
սիրա
հարուած էին Աուրատին՝ որու մասին պատմելով չէին կշտանար։
Անձ ու Ար տա չէս Աելքոնեանին Լորու, մասին պիտի
գրեմ
1919 — 20/ր յուչեր ուս մէջ) 1•ումանը կանչե3 եւ յայտնեց ՝
որ
Աեւքտրեցի Ատքօն իր մ է 300 հ ո գին ոց օղնական խումբ մը խնդրաձ
է՝ որպէ սղի կարենայ ՜Լոշավանք գիւղի վրէձ՜ը լուծել
Փոլատ —
Այրիի թուրքերէն ։ Այդ շրխոեի Հայերն ալ՝ թուրքերն ալ
քաջ
կռուողներ են ՝ բա յց թուրքերը թիլով դեր ա ղանց ըլլա խ ո ւն պատ
ճառով Աաքօն Ղ*ումանէն օղնութիւն խնդրած էր ։ թումանը չարունակեց »
--- Էքս որոշած եմ ա յս գորե՜ը
ձեր
երկուքին
յանձնել։
Զին ոլորները պիտի հաւաքէք *Լյոր — ք*այաղիտի ՝ Ղ*արաքիլիսի
ու
Գիլիջ անի շրջաններէն: Այդ դիւղերում բերդան հրացաններ
շատ
կան ։ ի" է փամփ ուշս: ը ես կր տրամադրեմ ձեզի :
Յաջորդ առաւօտուն Գումանի նամակը մեր դրպանը,
դա
րին.ը փանաքեռ, հոն ստացանք փամփուշտները, բևռցուցինք եր
կու սահնակներու վրա յ եւ ճամբայ ելանք: Գևկտեմբերի 23 — 25^
էր եւ մինչեւ Գիէիջ^ն համատարած ձիւն էր:
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՛հոր — (‘տյաղիա գաւառի մեր այգ ելած գիւղերու
երիաաոգեւորեցին մեղ իրենց
արձանագրուելու ջերմ
սա րդներ ը
պատրասաակամութեամբ ,
ի”կ հրացաններու
ցուցակը
արդէն
ամէն գիւղական կոմիտէի մօտ կար : Կ'ընտրէինք լաւագոյն հրա
ցաններն ու ռուսական բանակի մէջ ծառայած նախկին
ղին ոլոր
ներ ը-. Ար կազմէինք նաեւ լրացուցիչ ցանկեր եւ կը յանձնէ ին լ։ տե
ղական կոմիտէներոլ ն ՝ որպէսղի եթէ կարիքն ունենանք ու
պա
հանջենք՝ այրե
մեզի տղաներ ղրկեն*.
փամանակ շահելու
փալիս։ քով ,
Արատ չէս ը
գնաց
՛Լա ր ա քի լի սա յի
ոլղղոլթեամբ ՝
/,„// ես՝ *հոր — ք*այադիտ :
Երբ հաստյ հոն , հարցուցի
տեղւոյն խմբավար Աի ս ո յի տու
նը : Մ տա յ ու ^նչ տեսն եմ }
մէ փոքր ս են ե ակում 0 — 6
իաիրի մը լԼրայ
ծալլապատիկ
նստած , տ ղ ի ձուկն ու օդ՝իի շի~~
շերը առնելնին , դինով վիճակի
մկջ կ՚աղմկէին։ Հարցուցի թէ
ո'վ է Սիսօն : Ե է կը արձագանգ
դեց : քաշեցի դուրս եւ յտյտնեյՒ դա լուս ն սլա տ ա կը յ "էյկատել-Լ անոր
ան տարբերութիւնը
հա բ ց ո ւց ի թէ ին չսլէ' ս
կրնամ
դտնել խմբասլետ Ա ուշեղը ՝ —
այս տղաքը // ուշեղի ղին ուորՍԵԻ-ք-ԱՐԵՑՒ ՍԱ֊հՕ
ներէն
է ին : Ասոնցմէ ամէնէն
սլա տ բա ս տ ա կամը ոտքի ելաւ եւ դլորուելով^ ղի ս հաս ցուց Ա՝ ուշե
ղի բնակաբանը ; *Լքերս մտնէլով , տեսայ որ Ա ուշեղը նստած
էր
աթոռի մը վբայ եւ բում՜ ակը կը լուար անոր այրած դլուիւր յ իումակին հետ խօսելէս հասկցայ , որ Ա ուշեղը երկար
մ ամանակով
դատապարտուած է տունը մնալու , մինչեւ որ դլխոլ այրած կա
շիին տեղ նորը բուսնի : Ր ս կ տասնեակի մասին Ա ուշեղ արտասուե
լով թելադրեց , որ տղաներոլ հետ ինքս խօսեմ :
Որսլէսդի զդա ստանալու մ՜ամ ան ակ տամ Աի ս ո լին ու
Մ ուշեղի տասնեակին ՝ Լ"լր ՛երկճղի որ առաւօտ ինծի գան՝ իմ ղիշե1'ելիք տունը : Ական ու մխիթարական ոչինչ գտաւ անոնց մօտ։
Լքուած էին եւ անծան օ թն ե ր ո լ հրամանին տակ չէին ուզեր մտնել :
Գումանի մէկ հրամ անաղ րով ես լիաղօրուած էի կամ այգ խումբը
միացնել մեր ո լմեր ո ւն եւ կամ զինաթափելով ՝
տղաքը
Ալ։ ելան
: Ն//'"'"/' ունենալով որ անոնց մոսինի փամփուշտները գրեթէ
սպառած էին ՝ ես հրացանները յանձնեցի տեղական
կոմիտէին ,
որպէսղի ապրանքատար կառքերու մէջ պարտկելով Արեւան ղըր-
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կեն է 1]ւ հրահանգեցէք որ զէնուորները անմէջասլէս ճամբեն ^‘ումանէն :
1} ս մ՜ամ անա կ չունէէ Ա ուշեղէ ո ղբե ր դո ւթէ ւնը ուսումնա
սէր ելո ւ տեղւոյն լԼ['այ՝ Այնքան ր դէտեմ ՝ որ էսում բը էր ճամբոր
դս ւթեան ընթացքէն ս էսա լած էր դէչերելով մալական
կոչուած
ռուս վէւղացէներու մօտ՝ որոնք լալ հէ լր ըն կալն եր էէն շատ մ ը
տեսակէտներով։
^Էէշերուրնէ ռուս դէւղացէները լո ւր կը ղրկեն
մօտակայ թուրք դէւղերուն՝ թէ տասնեակ մը մ ոսէնա լոր Հայեր
առաւօտուն սլէւոէ անցնէն այս էն չ ճամբա յէն եւ էրենք
կր ց ածնուն չափ ղանոնք սլէւոէւ դէնովցնեն՝ որսլէսղէ թուրքերու դործը
դէլրանայ յ
Նրբ էսումբը ճամբայ կ՝ ելլէ , երկու ղէւղերու թուրք էսո լմանէն կողմ է կր սլա շարուէ բա ղ դաշտէն մէջ*.
Ա ուշեղը տղաքը
կը լեցնէ քարայր մը եւ էնք վերջէնը կը մտնէ՝, թուրքերը կը շըրջա պա տ են քարտ յր ր ու էսուրձ մը էսո տ ա յրե լ ոլԼ' ՚ւը նետեն Ս ու
շեղէ դլէսուն ՝ որ կը սկսէ ա յրէլ ։ Հայ ղէւղերէն օգնութեան
կը
հա սնէն եւ Ա ուշեղը կր լէ ո էսադրեն Նոր — ք^այաղէտ *.
Հայդուկներ ու մէջ ունեցած ենք քան է մը Ա ուշեղներ : Է^այց
թէ այս Ա' ուշեղը ո՛ր մէկն է ՝ չեմ կրնար ճշդել յ Եթէ դէ տ ց ո ւլն եր
կան , թուլ բար եհ աճէն ընել ճ շդո ւմը :
Էյ որ — է^այաղէտ քաղաքէն հաղէլ 7 կամաւոր ղէնուորներ առէ ու շարունակեց է ճամբաս դէպէ* Ղփլէջ՚սն : Հոն եկաւ նաեւ Ար—,
տաշէսը յ Ա եր էսումբէւ թէւը հաս ցուցէնք ճէչդ 300// :
Դէլէջանէ,
արմէր է] ա չէէ տէկէնները երկու օրուան մէջ ղէնուորներու համար
սլատրաստեցէն բուրդէ հաստ գուլպաներ ՝ ձեռնոցներ , տր եէսն եր ՝
մթե՜րքէ պայուսակներ եւ դեղօրայք*.
էյսւէսապէս
տեղեկացնելով
Ա ու քոյէն
ճամբայ ելանք դէպէ Աեւքար*. Ա ա քօն , կան էսա լ՝ մեր
’1սյ[է>ք օրուան համար բոլոր շրջանայէն էսմբասլետները հրաւէրած
էր մողովէ *. Ա աքո յէն առաջէն անդամն էր որ կը տ ե "■“է/', այն ալ
էր հօրենական էսրճէթէն մէջ՝ դէլղէն մէկ ծայրը՝ բլուրէ մը կո
ղէն՝. թումանէ տուած նամակը յանձնեղէ եւ յայտնեցէ որ
300
մարտէկներով կը դտնուէնք էր հրամանէն տակ։ --- «Այս երեկոյ
էսմբապետական մ՜ոդով պէտէւ ունենանք եւ այնտեղ ձեղ հետ մէտ—
սէն կ' որո շենք մեր ընելէքը'»։ Այդ մողովէն եկած էէն 8 — 9 էսմբապետներ՝ որոնցմէ յէշողութեանս մէջ մնացած են մէ ա յն Մ եսրոպ
թէղէ եւ ‘Շրէսալէէ անունները*.
(էողովը. բացաւ ընդհան ուր հրամանատար Աեւքարեցէ Ա աքօն ՝ որ պատմեց թէ Պ^ոշա վանքէ։ վրէմը լուծելու համար էնք Ղ*ոլ—.
մանէն օդնա էլան ր՚յմ է էսնդրած եւ թումանը ահալասէկ ղրկած է
այս երկու էսմբասլետները 300 ղէն ո ւորն եր ո վ *. Մեղէ կը մնա յ
ա յս
մողովում մեր ո ւմ եր ո ւ նոր դասաւորումը կատարել
եւ
դործէ
անցնէլ:
Մեսրոպ բէդը ըսաւ,--- Մենք երբեք մեր դրաց էներոլ վրայ
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յարձակում գործած չենք, սակայն երբ վայրագ թշնամէները ամե
նուրեք աւեր ու կոտորած կը սփռեն , մեղէ կը մնայ հետեւէլ ^‘ւււմանէ փրկարար մեթոտէն, --- էյստէւ պատմել
չարագործները,
անոնց արէւնարբու ա խորմա կներ ը ղսպելու համար եւ յատկապէս
բէգերու կեգրոնը Փոէա ա — ԷԼ ք ր էն պատմել ամեն ագաման
կեր
պով : Եը մնայ ճշգել թէ որո՛ւ սլէտէ յանձնուէ այղ֊
պատմական
արշաւը գործագրելու պար տա էլան ո ւթէ ւնը :
Էքաքօն' թէ' «մեր հա ր ուածը տալու ենք յատկապէս մ եծա[յանգուած ու սպառազէն Փոլատ — ԷԼյ ր է էն , ո ր ո վ սանձած 1լ'ըլլանք
մէ ամբողջ թրքաշատ ու լրբացած շրջանդ : ք^այց թէ է՛ն չ ումերով
եւ որո՛ւ ղեկավարութեամբ սլէտ է է ր ա գո րծ են ք , այգ մ ա ս էն 1լ ո լղէ լս ել մեղէ օգնութեան եկած մեր ընկերներու կարծէքը։
Ես ու ԷԼրտա շէս ը յ ա յ տն եց էնք .թէ մենք գրկուած ենք ընկեր
ԷԼաքոյէ հրամանները կատարելու եւ Երեւանէն յատուկ հրահանգ
ներ չուն էնք։ Ե ենք առանձէն յա լա կն ո ւթէ ւնն եր
չուն էնք
եւ ,
էն չսլէ ս որ Ա ա քօն հրամայէ , այնսլէս ալ կր վարուէնք սէրայօմար :
Ետքէ ելաւ Հյըխալէն ու էր խլացուցէչ ձայնով բարբառեր»
--- ՛Շնորհակալ ենք որ ընկեր թումանը մեղէ օդնութէւն ՚1Ըր~
կա ծ է» ղէնուորները գէւղացէներ են , ես անոնց կը վստահ էմ , բայց
այ ս «էյմբապետն եր^>ը , որոնց բերն էն կաթ կը հոտէ ու դպրոցակա
նէ լեղուով անուշ — անուշ կը խօս էն , ա ս րմնք է որ Փոլատ —
I[’['Ւ
դազաններուն գէմ սլէտէ ելնեն այս ձէւն ձմրան : Ես կ՝ առաջարկեմ
էսումբը բամնել շրջաններու, ոյյգ շրջաններու լաւագոյն ղէնուորներէն կազմել 300^ ո ց էյումբը եւ զայն յանձնել մէ փորձարւու խըմ—
բապետէ, որը յանձն կ^աոնէ այղ- գմուարէն ձեռնարկը գլուխ հա
նելու գործը:
Եո էմ բերն էն կաթ հոտելու հեգնանքը բարեկամական մսլէտով մը ընգունեցէ, էսկ Շրէ՛ալէէ առաջարկէն
համաձայնեցայ
ներքնապէս ։ (Հայց ԷԼրտա շէս ը, որ Հէոռ ու էէօսունէ արշաւանքէն
մա սն ա կց ած էր ու բնաւո րութեամբ ալ շատ
էն քն ա հ ա լան ,
ղէ ս
կանխելով ելաւ ու բոգոքեց
ա ր տ այ ա յ տ ո ւթէ ւնն եր ո ւն
գէմ ու հեգնական եղանակով եղրակացրեց ♦
--- Եոկորգալէց աղմուկը, այն էլ այս պատկառելէ մողովէն
մ էջ, որպէս քաջութեան չափանէ շ բնա՛ւ չեմ ընգունէր***
Հք ըէյալէն ոտքէ ցատկեց ու ձեռքը ատրճանակէն տանելով ,
նո րէն սկսալ որոտալ : ԷԼր տա շէ սն ալ էր ա տ ր ճ ան ա կը քա շեց ու կը
պոռար ։ (]տ
ելած ԷԼաքոյէ ձայնը չէր լսուեր։ ]1 Վփրջոյ մէւս
խմրապետներուն օդնութեամբ երկու աքլորները
նստան
է ր են ց
տեղեր ը ։
ԷԼ աքօն , որ մոգովը շարունակելու պաշտօնն ունէր , խուլ ու
ց աւադէն ձայնով մը սկսալ էւօս է լ»
--- Շըխալէն քաջ ղէնուոր մըն է, տասնապետէ մը աստ էժա
նով , անկէ վեր պա շտօն կարող չէ վ^րել, բանա կանութենէ աղքատ
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
ու կամակոր մէկն է, կ արգապահութենէ ղուրկ է ու ինքնահաւան ♦
ո րպէս
ան դա մ ո լան պատիմ՝ ղա յն կը հեռացնեմ այս մոդովէն . խ,կ եթէ նորէն շարունակէ իր յոռի րնիմացքը ՝ կը վռնտեմ
զին ո ւո ր ա կան շարքերէն ;
Վ՛այրկեանը շատ /"‘-[՛ջ է Հ7 ) ուստի մողո վա կանն երը ա չքերու
շարմումով հասկցուցին՝ որ դուրս ելնէ։ Ո*- Հք ըխալին
էէԼՒ'Ւևո[1
դուրս ելաւ սենեակէն յ
Է, ս ւյալ յայտնեցի արւ անիմաստ միջադէպի համար եւ դի~“
տոզութիւն ըրի Ար տաշէ սին ՝ որ նման ընկերական մողովի մը մէջ
այնքան բծախնդիր զանուելու չէր ընկերոջ մը անտաշ խօսքերուն
հանդէպ՝, Ըայց մ՜ ո ղովտ կաններ ը
միաբերան
աոարկեցին՝
թէ
Հ/ըխալին անտանելի մարդ է՝ միշտ .իր խօսքը պիտի ըէԼա ք ) ապա
թէ ոչ կռիւը անխուսափելի է :
Այս աոաջին ու
անդամն էր որ տեսայ
Հյ ըխա լին յ
Տարիներ լետոյ լս I, ց ի թէ անիկա թի (ի լի սի մէջ ահաբեկուած
էր
մեր կազմակերպութեան կոդմէ։
փողովը շարունակուեց : &ր[""։ լէթե ա ոա ջար կ ը բան ա ւո ր հա
մարելով հանդերձ՝ ես յայտնեցի որ Աաքոյ[1 որոշումին սիրայօմ՜ար կ'ենթա ր կուինք եւ մեր կարողութեան ու կորովին վրայ վրստահութիւն ունինք յ ժողովականները քանիցս շեշտեցին որ Չ*ոլ՛
մանի ընտրեալներուն վրայ իրծնք ալ կատարեալ
վստահութիւն
ունին։ Ա իաձայնութեամբ ուրեմն որոշուեց՝ որ Փոլատ — Այ [’[՛ [՛
արշաւանքը մեղի յանձնուի ՝ մանր ա մա սն ո ւթի ւնն եր ը ձդելով Ա աքոյի հայեցողութեան։
Վիշերելու դաց ինք Աաքոյի աղքատիկ բնակարանը։ Ընթրի
քէն յեաո լ Ա աքօն հանեց ղին ո ւո ր ա կան քարտէս ր եւ սկսաւ դծել
մեր ուղին : Էի են ք ալ հանեցինք մեր քարտէսները ու սկսանք նշան
ներ ընել ու դրի առնել Աաքոյի թելադրանքները» Ա աքօն շատ
հաւնեցալ քարտէս չկարդալու'}? մեր հմտութեան եւ մեր
յար ուցած հարցումներուն՝, էյ ւ յայտնեց որ ուրախ է՝ երբ մեր մասին
իր յոյսերը կ' արդարանան աոաջին ի ս կ քայլէն։
(Հաջորդ երեկոյ խումբը ճամբայ հանելով՝ մօտեցանք
ա յն
լեոնա շղթա յին ՝ որ կը տանէ ր Ղ^ոշավանք
Փ ո լա ւո — Այրի՛- Լ ու
ստբա ցին սկսանք բարձրանալ դէպի լեռը։ [ի ե ր ետեւէն քանի մը
մամ ետքը պիտի դա ր 50 հոգինոց խումբը բեռնակիրներու՝ որոնք
պիտի բերէին մեր պահեստի ոազմամթերքը ՝ ուտեստեղէն ու ճամբա լ բանալու թիեր՝ կացիններ՝ եւայլն։ Անտառապատ լե ր ան վըայ
մէկ մէթր հ աստութեամբ ձիւն կա ր ու մենք' ծանրապէս հադուած
ու զինուած ՝ մագլցելով՝ թաղուելով բարձրացանք մինչեւ գագա
թը եւ ուղղուեց ինք դէպի Ղրւ շավանք ։
Սկ սուեց ձիւնամրրիկը՝ որու հետեւանքով մեծ դմուարութեամբ գտանք աւերակ հայկական գիւղը՝. Տ ծղա ւո ր ո ւե ց ինք տու
ներու մէջ՝. Զինուորները ուզեցին թոնիրներ վառել՝ տաքնալու եւ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐ ԵԳՒ Ր

հաղուսան1ւլւչորցնելու համար յ ք*այց ա լգ խստ Ւ ս1["էՒւե31,նՀ>
որովհետեւ, թոն Է ր Է ծուխը տեսանելէ Էր գէմացէ լերան կատարէն ,
ուր թրքական գոմերն էէն*. Այսսլէս կը կոչուէէն լերւներու կատա—.
րէն շէնուած ախոռները՝ ուր գէ ւղա [] էն եր ը ամառ թէ ձմեռ
կը
պահէէն էրենց կենգանէները՝ որովհետեւ այղ լեռևերէն
խոտը
դէւղ տանէլը աւելէ գմուար էր ՝ քան անասունները լերան վրայ
պահելը*. Այգ գոմերու թուրքերը եր բ տեսնէ էն Ղ^ոշավանքէ թո—
նէրներէն բարձրացող ծուէյը՝ լուր սլէտէ տայէն Փ"էատ — Այր է եւ
թշնամէն էր գէմ ա գր ո ւթէ ւնը աւելէ լալ սլէտէ կազմակերպէր*.
ճէմն ամրրէկը երթալով սաստկացաւ եւ մեր շալակատարնե—
րը մէնչեւ էրէկուն չերեւցան*. Ատէսլուած եղանք արտօնել՝
որ
զէնուորները էրենց պայուսակներու անձեոնմխելէ չորաց րած հա—
ցէն մաս մը ուտէ էն ու պահակներ դնելով՝ քնանա յ էն *.
Գէշելւը մրրիկը մ ե ղմ ացալ * է} ս ու Արտա շէ սը
վա լատներով
Ուղղուեց էնք դէպէ թրքական բարձունքները՝ գոմերը մեր ա չքո վ
տեսնելու եւ Փէ>լատ — Այրէ է մօտեցման ուղէները ճշդելու*. Եկանք
այն եզրակացութեան՝ որ առանց գոմերը գրաւելու կա ր ելէ
չէ
Փոլատ — Այրէէ վրայ ձա րձա կէ[• Մեր թէկունքր թողած
յէեք զէն ո ւած թուրք եր է տ ա ս ար գո ւթէ ւն *.

կ'Ըէէա~՜

Լոմերու թէլը 5 թէ 6 հատ էր եւ ա մ էն մէկուն մէջ կայէն
25 - 30 ղէն ուած թուրքեր*. ք]ւրեմն ՝ որքան ալ անախորժ՜ էր՝ րայմ
մենք ստէպուած է էնք ամէնէն առաջ յարձակէ լ գոմերուն վրայ եւ
որքան կտրելէ է շուտ զանոնք գրաւելով՝ էաւմել Փոլատ — ԱյրՒ»
որ ան տ ա ռա պա տ լեոներով շրջապատուած ՝ կը գան ո ւէ ր րնդար ձա կ
դա շտէ մը վրայ •
Գիչերը վերագարձանք մեր հետախուզական
արշաւէն
ու
պա ռկեց էնք քնանալու :
(Հաջորգ կէսօրէն մէայն հասան բեոնա կէ րն երը ՝ էրենց հետ
բերելով երեք օրէորդներ ու երկու երէաասարգներ թէֆլէ ս է գէմ—նաղէա յէ ա շա կեր ան եր էն *.
ւղա ր կո լած կին
Հ. 3. Գ- Կ արմէր
Նաչէ կողմէ եւ Արմեն կարոյէ անունը կը հ ոլովէէն : Զարմանալէ
աշխումութեամբ օր է որ դն եր ը բաց էն էր ենց բո ւմա կայանը ՝
գա—
սալորեցէն դեղօրայքն ու գործէքները եւ վէրակապեր բա մ՜ն եց էն
զէնուորներուն *.
Ե րկուքը հ] ա չէ կ ^յսւ լբան դեանն ու օրէորդ
մը
Ղ.ա րա քէ լ է ս ե ց էն ե ր էէն ու ծանօթ դաշնակցական
Վրսհրամ \,ալ—,
բանգետնէ ազգականները *. ք՝ ո լո ր ը ղէն ո ւած է էն ա տրճ ան ա կն եր ո վ ՝
էսկ մեղէ համար բերա ծ էին երեք ծան ր ռումբեր *.
Մենք այգ օր անմէջապէս յարձակելու անկարող է էն ք : Որով
հետեւ Փոլատ - Այրին յաԼողա պէ ս պա շա ր ելո ւ համար պէտք
էր
կլորաձեւ լեոներու բո լո ր կողմերէն մօտենալ դէլղէն *. է ս կ լեռներու լանջերուն վրայ՝ երկու տեղով՝ հեղեղներու ում՜ով աոաջացած
էէն խոր ձորեր ՝ որոնք այմ՜մ ձէւնով լեցուած ՝ կը զր կէ էն մեղ էրաբու մէանա լու
կար ելի ութենէն ; Ուստէ մեր արշաւանքը
սլէտէ-
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բա մնէինք երկ ու ինքնուրոյն մասերու՝ մ է կը Ար տաշէ սի եւ միւսը
իմ ղեկավարութեան տակ * Վփճա կ նետեցինք յ Ար տաշէ սին ինկաւ
լերան միւս կողմի ճակատը*. Ուրեմն մամանակ
պիտի
տայինք ,
մինչեւ որ Արտաշէսը իր թումբով երկար պտոյտ մը ընէր ՝ հասնե
լու համար գոմերուն*. Երբ ան յարձակէր իր դթացէ
գոմերուն
վրայ՝ մենք ալ պիտի յարձակէինք մեր գի մ ա ց ինն եր ո ւն վբայւ
Փոլատ — Այր իի արշաւանքը սկսաւ յաթւրգ օրուան ա ր շալոյս ին :

1956
(Շարունակուր-էւնր 1958Է հատորով)

*ԹԻԻՐՔԱ1ԱՅ

ՌԱԶՄԻԿՆԵՐԸ*

^.թիւրքահայ ռազմիկ» , այս Ղ.ոյԳ բառերը միասին մի վիթխարի դի ւց ա զն եր գո ւթի ւն են սուգի , տառապա նքի եւ. ա ր ի ութեան ?
հայրենի մոխիրների եւ ցասումի, հոգի՝ որ վառւում է կերոնի
պէս՝ եւ սրտեր՝ ուր կուտոլած մաղձը վաղուց է սպաննել ամէն
գթութիւն ՝ ամէն արցունք •
Ձորս տարի է ահա զարկում են ու զար կլում *. Անունն է կռիւ»
իրականը՝ փոխադարձ ոչնչացումն է*, թշնամին
պէտք է մեռնի՝
վասնզի հրգեհ է վառել մեր աշխարհում ՝ բոլո ր մեր
յաբև^11Ւ
տակ՝ մեր բերրի գաշտերում ՝ մեր բա ր ի ակօսների մէջ. անդամ
մեր գերեզմաններում :
Ւնչպէս մոռանայ Աեսլուհ իր պառաւ՝ անուշիկ՝ հեզահամբոյր մայրը, որի վիզը պարան ձգած քաշկռտել են որդու /չառու—
ցտծ դպրոցի չէնքի շուրթն ու նետել մոխրակոյտի մէջ կիսամեռ՝
նուալէն ՝ մինչեւ որ շուն չը փ չէ *.
Մի հտ րցնէք Մ ուրատին իր ընտանիքի պատմ ութիւնը . համակ զարզանդ է*. *Լ,ոյնը բոլոր այս իրենց զինակիցները*.
ԱոՀեւիցս անցան դատի՝ հողի՝ արօրի ու ակօսի մարդիկ,
ցանքս ու հունձի ՝ կա լ ու կուտի շինականներ յ Ե ինչ են դարձել
թուրքի երեսից. հայեացքները ղաման ՝ ճակատները
վաղամամ
խորշոմած ՝ շրթունքները ճաքճքած արեւից ու ցրտից ՝ մորթէ փա
փախների տակ իրենց հայեացքը բիրտ ու անգութ յ էի ի Հարցրէք՝
թոզ չբացուեն իրար
սզմուած շրթունքները *.
*երանք կը բացուեն որի հարուածի
հետ
անէծքի ու հայհոյանքի
համար ՝
վասնզի ամէն մի մօտեցող թուիք իր
զաւակի ՝ իր հօր ու մօր
արնպարտն է*. Ե *- իրենց երիվարների Հականջը մտած» սլանում
են անձայն ՝ իր ձագերը փնտռող վագրի կտ տա զո ւթեամբ *.
Զարհուրելի է մարդը՝ երբ իր մեծ Աուդի հետ նաեւ իր վայ
րագ ցասումն է եռում կուրծքի տակ յ Ե*- ստլասմբակ ու խելայեղ
Այ,/Դ արշաւի մէջ քանի քանին իր սեփական օրհասն է /լրում իր ու
սերին *. Ե՛ն չ փոյթ*. Աահը՝ իրենց հոգին փոթորկող կոկիծից աւելի
ծանր չէ *
Ո. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
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;ԱՄԷՆՈՒՖ

ՏԱՐ

ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԻԿԻՆ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶԸ
«ՔԷՇԿԷԿԸ» ԵՒ ՀԱՅՐԻԿԻՆ «ԹՈՒՂԹԷ ԴՂԱԼԸ»
Այս տարի կը լրանայ Խրիմեան Հայրիկի մահուան
յիսնամեակը (11 Նոյեմրեր 1907 - 1957)։ Վստահ ենք, որ Սվւիւռքի ամէն կողմը պիտի տօնուի այո
տարեդարձը, արժանավայել Խսնղիսուր իւններով: Այս առիթով կը հրատարա
կենք ամփոփումը այն պատմական եւ յեղափոխաշունչ քարոզին, զոր Հայկա
կան Ազատամարտի անդրանիկ ռահվիրաներէն Հայոց անմոռանալի Հայրիկը իօոե(կաւ Պոլիս, Դում Դափուի Մայր Եկեղեցիին մէջ, 1878ին, Պերլինի վեհաժողովէն
վերադարձին: Դարողը կուտանք ոնի,
ասուր-եանց եւ պատկերներու ինքնատիպ
հարազատութեամր:

Օրհնեալ մողուԼոէ.րդ Աս տ ո ւ.ծ ո յ :
Հիմա դուք ամէնքնիդ ալ ականթիդ սրաձ անհամբեր կը րսպասկք թկ' արդեօք ի՛նչ աւետիս բերաե կ մեզ Պերլինի 'Լեհամ֊ոդովկն հյրիմեան Հայրիկ : Ահ ա ^Լ!Լ սկսիմ մի առ մէ պատմել ձեզ եւ
դուք լաւ մտիկ ըրէք։
Մենք՝ *Լյերսէս պատրիարքի եւ Ազգ * փողովոյ
որո շմամբ
պատգամաւոր գնացինք ի Պ երլին ՝ վեհամոզովին
ներկայացնելու
«Հայկական ^ատըֆ ♦ գնացինք հոն՝ տեսանք աշխարհիս մեծամեծ
մարդիկ՝ որոնք նստած էին խոշոր եւ կանաչ լաթով մը վրան ծած
կուած սեղանի մը չոլ֊ր^* Մենք՝ մոզովէն դուրս կը սպա սէինք ^ուլկարիոյ՝ Աերպիոյ եւ Աակեդոնիոյ սուր կրող պատգամաւորաց հետ :
Հեհ ամոզովի կանանչ—երես սեդա^յփն մէջտեղ կա ր մեծ կաթ
սայ մը՝ եփած տաք «քէչկէկ^ով լեցուն։
Վփհամոդովը քացուեցաւ եւ մո զո վա կանն երն սկսան վիճա
բանիլ՝ ոմանք կը քաշէին Արեւելք եւ ոմանք Արեւմուտք*. Այսպէս
բաւական վիճաբանելէ յետոյ՝ սկսան մի աո. մի եւ կարգաւ ներս
կանչել :
*Լ,ախ ՝ Պուլկարը մտաւ ներսէս ուր ի չա քր չո ւքո ւր ո վ*.ք^ա լա կան
իրարու հետ խօսելէն ետքը՝ Պուլկարն իւ֊ր մէջքի սուր քաշելով անոր սուր ծայրով առաւ իւր բամին տաքուկ քէ շկէ կէն եւ գուբս ելալ *.
Աս ՛էէ յետ ո յ ներս մտաւ Աերպը իր սու/7'
չաքր չո ւքո ւր ո վ •
անոր հետ ալ բաւական խօսեցան . ի վերջոյ այս ալ իւր սրոյ ծայ
րով առաւ իւր րամին տաք քէշկէ կէն եւ դուրս ելաւ *
Ասկէ ետքը ներս կանչեց ին Մ ակեգոնացին ՝ ասոր հետ ալ բա
ւական խօսեցան , տուին ՝ առին ♦ ի վերջո յ այս ալ իր սու1՚1՚ ծա յրո •Լը առաւ քէ շկէ կէն իրեն րամին ընկած եւ դուրս ելաւ :
Ասկէ յետոյ կարգն եկաւ Հայոց պատգամաւորին *. Ջիս ներս
կանչերին . երկար ու բարակ խօսքեր տալէն եւ առնելէն յետոյ ՝
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մողովականք միահամուռ որոշում տուին՝ ո րպէս ղի ես ալ
իմ
րամին առնեմ տաք քէշկէկէն , սակայն ի՜նչ օգուտ , ես չկր^այ առ
նել՝ վասն ղի Ազգ- Պա ա րիա րքաբանն իմ ձեռք միայն թուղթ մը
տուած էր եւ թո ւգթը չը կրցաւ տաք .րէչկէկէն առնել կաթսայէ
մէջէն :
Արդարեւ , եթէ ղէ " բա զդատ է էն Վե հ ա մ ո զո վոյ
անդամոց
հետ , ես անոնցմէ աւելէ բարձրահասակ էէ եւ դէմքով աԼ աւելէ
դեղեցէկ, սակայն է՛ն չ օգուտ , ձեռքս թուղթէ կտոր մը տրուած էր
եւ ոչ թէ սուր։ Ահա այս պատճառաւ րամէն թէրԱ.ր ունենալ տաք
քէչկէկէն։ Այսու ամենայնէւ, ապագայէ տեսակէտով անօգուտ չե
ղաւ մեր Պ ե ր լէն է վեհամոզովէն երթալը։
Հէմա շատ լաւ հասկցուեցաւ թէ զէնքը էն չ կրնայ
գործել
եւ կը գործէ : Ուրեմն , ոէրելէ եւ օրհնեալ Հայաստանցէներ , երր
Հայրենէք վերադառնալու էէնէք՝ ձեր բարեկամներուն եւ ազգա
կաններուն պարգեւներ առնելու մէ՛ մտածէք* զէ՛նք առ էք, ղէ'նք և
դա'րձեալ զէնք ։
Օրհնեալ էք եւ օրհնեալ լէնէք , ամէն։

ՄԱԿԸՆԹԱՑՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ՏԵՂԱՏՈՒՈՒԹԻՒՆ
Մարդկութեան համակ պատմութէւնը, կա[*ելէ է ասել, դա
լա փարա կան մակընթացութեան ու տեղատուութեան սն դա դր ո ւմ
յորձանք է ։
Պատմութեան նոյն չր^անը մէ հատէկ դերէչխող ու բնորոշ
բնոյթ ունէ, արուեստէ, փէլէսոփա յութեան 5 բարոյական ու ս ոցէալէստական ըմբոն ո ւմներէ մէջ, եթէ հաշուէ չառնենք մանրամասները, որոնք յէշեցնում են շարմուող բանակներ է
հեղգեր
թուլամորթ յետամնացները։
Այս պէ ս են կերպա րանա ւո ր ո ւել դէ թ քաղաքակրթական խոշոր հանգրուանները, էն չոլ էս Ա ո ւնօ—Հռո մ է ա կան դասական
աշ
խարհը , Մ էջէն հարերը , ազգերէ խօլական ^ուն , ապա Վփր ածն ո ւթէւն , ֆ րանսէական Ա եծ 0 եղա փ ոխ ո ւթէ ւև , եւ է ւր աքան չէ ւրն էր
անթէւ ու բազմապէսէ հետեւանքներով, էնչպէս աս տղեր է բոյլ։
Մեր օրերէն է վէճա կուած ապրել մէամամանակ զուգընթաց
գաղափարական շարմումներ , էբար հակոտնեայ, է բար բացասոզ
քաղաքական, բարոյական, հանրայէն ըմբռնումներ, որոնք մըռմըռացող գազաններ է պէ ս ընթանում են կորԼք կորԼքՒ ՝
մա յ թքում է բար ճակատէ, առանց երբեք հաշտութեան կամ համա կեցութեան եզր գտնելու։ Երկու դետ, ասես, հաւասարապէս
փրփրուն ու յորձանուտ , որ շառաչել
ակօսում են մարգկա յՒն
զանգուածներէ հո Ղ1։ն » առանց է բար խառնուելու, մէն չեւ որ նոյն
ծովը --- մամանակներէ ամենակուլ, անյատակ անդունդը դահավէմուէն ։
Ա- ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ»
ԱՒԱՆԴՈՒԹԵԱՆՑ ԳԾՈՎ

ՈԴԻՆԵՐ ԵՒ ՆԱխԱՊԱՇԱՐՈԻՄՆԵՐ
Հաւաքեց ԵՂԻԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
Հ(Տեա մահու.

հրաաարա կոլթիլն)

ձՍԿԱՆԵՐ
• ՀՍՀեեղք եւ երեւելիք առաջ^ն^ն ի գՒյ*^
աչ["'ս['^[' մեծամ եծ
բարեաց պատճառք ) որ սկիղթև աշխարհի եւ բազմամարդու
թեան եւ սոցանէ հատեալ ղտան ազդ է)կայիցն (հսկայիցն^ ) անհ եթեթք յաղթանդամ մարմնով եւ վիթխարիք ♦ • ♦ (ֆորոցմէ էր
եւ $աբետոսթեան Հայկ անուանի եւ քա^_ նախարարն կորովաձ[,գ եւ հաստաղեղն^ • ♦ ♦
■ «{Հյ" Հայկ գեղապատշաճ եւ անձնեայ քա ջաւլան դո ւր խայտեաէն
եւ հ ա ս տ աբա ղո ւկ , սա ի մէջ Սկայիցն <րաջ եւ երեւելէ լեալ
ըեդ գէմաց ամենեցուն) ոլւք անբառնային ղձեոն միապետէլ ի
ւԼերայ ամենայն Սկայիցն եւ Դիւցազանցն : ք]ա խրոխտացեալ
անձամբ ղձեոն ընդդէմ բռնաւորութեան ք*ելայ* է, լ ապստամ
բելով ղնաց յեր կիրն Սրարատայ ) որ է ի կողմանս հ ի ւսիս ոյ» ♦ ♦ ♦
(ք*ել երբ իր բռնակալ իշխանութիւնը կը տարածէ բոլոր հ ըսկաներ ո ւն /Լրայ՝ կ՚երթայ Հայկն ալ զսպելու եւ իրեն հպատա
կեցնելու
բա յց պա տ եր ա զմի մ էջ կը ս պանն ո ւի Հայկէ ձեռ
քով} :
(Խորենացի)
■ «ԾհՆ օրերը երկրէ մէջ Հսկաներ կայէն , եւ անկէ ետքն ալ երբ
Աստուծոյ որղիները մ ա րդո ց աղջիկներուն կը մտեկէն, ո րոնք
անոնց զաւակներ կը ծնա նէէն, ասոնք է վա դո ււյ հետէ ղօրաւոր
ու անուանէ մա րդէ կ կ էն :»
(Գիրք Ծննդոց)
- «Ն«յ ենալ երեք զաւակներ Ա եմ , ՝էամ , Յաբեթ . 'էամէ սերուն
դէն կը եհ անէ էել (վեբրովթ) հսկան , Յաբեթէ
սերունդէն
Հայկ հսկան.-»
(Գիրք Ծննդոց)

«ՄԵՋՆԷ ԱՂԷԿՆԵՐ»
Չմշկսւծսւգի Միատուն գիւղէն մօրս
Աննսւ փասպարեանի պատմածները
— Ս* իատուն գիւղէն մարղ մը ձմեռ ատեն որսի 1լ երթայ մեր հորը)
(մեր այգիին անունը հոր էր ♦ անոր փոքր աղբիւրին ^ով
ուած աւազանին պատճառով կոչուած էր հ ոբ} :
— էիարդը հրացանը ձեռքին կը նստի որսի տան մէջ՝ մէկ ալ կը
տեսնէ նապաստակ մը՝ որ Ւր 1ւ ողմը կոլդայ* իիարդը հրացա
նը կը պատրաստէ կրակելու)՝ բայց կը տեսնէ ) որ մէկէն ) նա
պաստակը ագջիկ կ^Ըէէա,] * 1Լար կ՚առնէ հրացանը եւ աղջիկը
նորէն նապաստակ
ԸԼԼաձ * Սնգամ մըն ալ հրացանը կ՚ուղղէ
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րր*^17«1հ»1[Հ»՝ք1!՝/8տ1ր?«ւէ78է1էւ'»1

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

նապաստակին եւ երբ ն ո ր էն ա ղ^քւ կ !լ'ԸԷԼա յ ) կը թողու ու կը
վաղէ դէպի էւ11լէԼ* Այս
քառասուն օր ետքը ‘^['ղը կը
մեռնի (վ ա խէն) :
\յոյն տեղը (Հոբ^
մեծ մայրս ՝ աղբիւրին քով տեսած է մերկ
երիտասարդ. մը կանգնած
կռնակը գէպի մօրս՝. Մ եծ
մայրս
սաստիկ կը վախնայ եւ գիւղ դաոնալուն կը պատմէ տեսածը։
՝ք՝ անի մը գիւղացիներ
կ՚երթան ՝ բայց բան չեն
տեսներ։
Միայն հոբի չ_ո1լր$_Ը գանուած քարերուն վ[,այ ^ուր ս ր ս կո ւած
էր ■
Կին մը ախոռը կ՚երթայ եւ կը տեսնէ Մե՜զԹԷ՜ Աւլէ՜1լ(ւհլւլւ {խումբ
մը կիներ} սլար բռնած , կը սլա ր են ու կ' երդեն սա երդը • —

— Հա', հուսա, հուսա, հուսա (այստեղ)
Աղթիւր մը բուսներ հուսա,
Տարոց տարի վարդ բուսներ,
Հուոիկ մ՚աոնէի հուսա» . . .
Միաաան մէջ՝ գիշեր մը, ջրաուըի դացած երկու. կիներ ։ոե-“
ս ած են Աեզնէ Աղէկներու հարսնիք մը* հ ար սն ե ւո բն եր ը մ ոմերով ու տաուլ—զուռնայով կ'ա ռա ջան ա յին ձո րին մէջէն ։
ըսուի նաեւ Հէքէն է Ազէկներ'». կամ Հ^քանց մեզ ԷԼզէ1լներ'^։

ԱԼՔ
/Հհ

ևՍ չա^ակէ խոր տեղուանք ՝ գմոխք ՝.
ւր երթաս , նզոված պիդխ
Ալը կը պատասխանէ *--- ՀԵրթամ զմ անկունս կանանցն թառամեց ուցանեմ ՝ զկա թն պա կա ս եց ո ւց ան եմ , զա չմն խա լա ր եց ո ւց ան եմ
ղրզե զն ծծեմ եւ համր առնեմ եւ առնեմ զտղայն անմամանակ
յորովայնէն :»
ՀԱէխ լար ^'ւ զ֊մնեկ կենդանին :»
«է?// եմ ԷԼյն չա րն որ կորուսանեմ զմանուկն յ ո ր ո վա յն ի մ օ րն ՝Հֆ
Ուրի չ մը կը նկարագրէ Ալը՝--- ՀԱյր մի նստեալ ի վերայ ա ւազու եւ մադն նորայ իբրեւ զօձի եւ ըզունդ նորա պղնձի եւ ատա
մունք նորա որպէս վարազ խոզի :»
Ալը 1ւ'ը սէ .--- «// եր բնակութիւնը յանկի ւնս տանն է եւ յախո
ռս ւն ս անասնոց ♦ թագաւոր մեր յանդունդս ։
{•ի իւր տերն ա լ Աէի մասին ունին նոյն հաւատքը՝, ք իւրտը երբ.
կնոջ մը բարկանայ

կ^ըսէ*--- Ալն 111 ղ իք՛է կրծկ(Ալիշսւն)

Ալք կամ Ս.,ի պառաւ :
Ալը կարմիրին կը վաիւնայ-, Ալը մ ի կո ւն չվնասելոլ
միր ծածկոց մը կամ ուրիշ կարմիր բան մը կը
վրայ-, Օրրանին վրա յ կարմիր լաթ մը կը ձդեն
ոգիներին սլա շտ սլան ելո լ համարէ
Աուլ։ են պահում ծննդականի բարձի տակ {նաեւ

“.ամար կար
դնեն անոր
երեխան չար

(Աուրեէսն)
հաց) ,

սնա-
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«ամէգոին

տարեգիրքը»

ր էն մօտ դնում են ակէ^է սանտերք եւ այլ երկաթեղէն, վերմա
կէն վրայ շուլլում են ասեղ, որպէսղէ չա ր ը (Ալը) չմօտենայ՝.
— Աչր կը 4,7///^ ’

——
--—
—

—

” Եբբ մէկուն բան մը կը հարցնեն ու չէ պա-

տասէւաներ , կ'ըսեն *
«Յերանգ Ա®չն է կոխեր»
«Ա&յն է
կո խե ր բեր ան ղ :»
Զաւակը ծնելէն ետքը երբ մա յ ր ը ուշաթափ մարած էնկած է,,
պատճառը Ալը 'ւը նկատեն յ
«Մէկը Ալն է, մէկն ալ Անտաշ՛.
Գեվի Ալ, Գնվի Անտար»՛.
( Չիթ-աՋի )
Տարօնի շրջանին մէջ, մանուկը ծնելէն մինչեւ 40 օր լրանալը
ոչ մ օ րը եւ ոչ երեթայէն վրայ արեւ սլէտք չէ ւ՚յն այ՝.
Արա համար կը հաւատան, որ մարդոց փորէն կերակուր կը
քաշէ, ադահութէւն կը թափէ երեխայոց վրայ* եր բ երեխայ մը
անկուշտ ըլլայ կ՚ըսեն «Օշ Ալքն է քաշէ փորէդ :»
Երր մէ բան յանկարծ կո ըսուէ «Ալոց-զալոց եղաւ» կամ «Ալ ու
գալ

եղաւ՝»

(Ազգագրական Հանդէս) (*)

կ՚ըսեն։

— ԹՊՂ.ԱՅ '--- Այս ճէլարԼԸ յայտ*^է է ՅՂԷ կանանց վրայ թպղոտ ութեան ցաւ թափելովը :

— Թ՚ԸՊՕհՒ ---- փողովուրդը երեւակայում է

գորտանման մէ չա ր
ոգէ, որ յղէ կանանց արգանդը մտնելով թունաւորում է նրանց
սաղմը, սրէ պատճառով եւ նորածէնը կամ մեռած է ծնւում եւ
կամ չափազանց սակաւակեաց է լէնում : *Լ,րանէց ղա րն ո լած կէնը
կոչւում է թպղոտ :(*)

ՅԱՒԵՐԺԱ2.ԱՐՍՈՒՆՔ
—— Կամ յաւերմական հարսունք :
—— քանակած կամ շրջած տեղերնէն բնութեան զուարճալէ կողմանք
են,
մարգեր, գետեզերք* կարողութեամբ'
մուսայէց նման
գէ ան ա կանք • բնութեամբ ո ւնէն գէտոլթէւն եւ ոչ ո ւս եալ :
—— ^ըսեն թէ «Յաւէրժահարսունք յատուկ խնամող են է ր են ց սեռէ
տԳայՈ3 > ս կսեա լ է հա րսանեաց մէն չեւ յերկունս եւ է տ ղա բեր ս ,
նաեւ անոնց պչրանաց եւ լուացմանց , որոնց յէշատակալ կ՚ըսեն
թէ հէմա այլ տեղ տեէլ կանայը տարին երկու անդամ խլարուե
ել աշուն) ուրախութեան հանդէս կատարեն ի բտղնիս :»
— կան կա բծողներ , որ երբեմն Ա ա ւերմ֊ահ ա ր սա ց հետ ա րմանա ւոր
վ։ էսայը, երիտասարդը ալ կոլ չրջին՛.
(Ալիշան)

(*) Աստղանիշ կթող հետագայ բոլոր հատուածները նմանապէս
են Օրուանդ էալայեանգի «Ազգագրական Հանդէս»ի զանազան թիլերէն:

քաղուած
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ՊԱՅՔ
—— // արդու մարմին ունին եւ այծի սրունք եւ եղջիւրն եր :
— Եզնիկ կ'ը սէ՝
ՀղՊայն ի մարդկանէ ելեալ ասին)։
ԲԱՆ (Պան ?) ---- Պ^իշերները փողոցները՝ աղբիւրները՝ աղբա
նոցները^ պարտէզները ման եկող չրԱկ ոգիներ, որոնց վրայ
կոթող կամ միզողները՝ անոնցմէ կը զարնուինք ուստի եւ բերաննին կը ծոի , կը ջլատ ին ՝ եւլն • ասոր 1լ ըսուի լլ՜էսն ՈՆրթ-]ւլ
յւանի գալ ? զարնուիլ՝ (բանուրթողներուն ընգհանրասլէս կարդալիք կՀընեն} •
(0*ոՆլւ1յա(ւ)
ԲԱԲ՚ԵԲ----«Վշկապարի) — «Վ արգապայն
դա պայ) --- «Լի ա ր դաքա ղք) ՝.

քւսղեաց)

ՀԱ* ա ր-

ՅՈՒՇԿԱՊԱՐԻԿ
— ՊԱԲԻԿ ՝--- Պարիկք թոլին իգակերպ Պայք՝ ըստ անուանն' պարողք եւ պարայածիք բնութեան գեղեցիկ տեղաց մէջ՝ մանա
ւանդ յատուկ տեսա կն յուշկապարիկք ՝
որ աւելի յաճաթ
յիչո1-ին եւ ըստ բարդեալ ՀՀյուշիկ) բառին ՝ կարծեցնէ հանդարտ
եւ նազով պար ող յ
— Յուշկապարիկն մինչեւ ի պորտն կնոջ պատկեր է եւ անհնարին
քաղցր ձայն ունի եւ պատրէ զլսողն ՝
—— Յուշկապարիկն (հա մբա բու է ?), կէ ս ա նձին կն ո ջ է եւ կէսն
■յման ւ
թոքն ո ց եւ յոյմ՜ քաղցրաձայն է (եւ ի ծուԼու բնա կի} .
ասին հաւ է քաղցրաձայն ՝ անապատասէր (կամ գեւ մա րգա-

(Ալիշան)

տեսիլ ?) :

2.ԱՄԲԱՐՈՒ
Զ Լամբարու (այլք Յոլշկապարիկ
թարդմա նեցին}
համբաւէ
վասն սորա թէ ծովային կենդանի է եւ ի միջոյն ի վար ձուկն
է եւ ի վեր էնոջ կերպարանք՝ եւ այնքան քաղցրաձայն ՝ զի
պակնուն լսողք։ --- (խաղանք անապատի համբարուք եւ դստերք
ջա յլամայ) •
(Ալյւշան)
Լամբարձման դի շե ր ը մարդ մը եւ իր կինը կ՚երթան գետեզեր
քը լողնալու եւ իրենց հիւանդութիւնը բմ՜շկելու։ Երբ էու1անքը
կ՚աւարտի ՝ մարդը կը նայի որ կթեր թ[,ւյմ • Չերթայ թու ղթ
բացողին : թուղթ բացողը կ'ըսէ' սլէտք է տարի մը սպասեն՝
«գալիք Համբարձման կ՚երթանք ու կինդ կը բերենք)։ Յաջորդ
ուոյ րին կ՚երթան մարդն ու թ՚էթբացր ջրի ափին»--- Ան դրեց ու
ճղեց , մարդը ս սլա ս եց • մէկ էլ կը տեսնեն որ կուդան թումբ մը
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4/*'Դ. ո րոնց մէջ է !.,_ մարգուն կինը երեքսայ մը գրկա * (Ըրէ՛
մարդու զաւակ) յ Մարգը երեխան կը ձգէ $_ՈԼԸԸ ոլ Հ^նը առա^՝
տուն կը տանի :(*)
— ՋՐԻ ԻԱԱՆ — Սըանը ապրում են գետերի , լճեր ի եւ ծուէի մէջ
'ւՒ սուց ըարձր մարգոլ մարմնուէ եւ էեէ[սր11{_^ 1'"^Լ ներքեւ ձ 1լէր
մա րմնով և պոչով են լինում ♦ թեւերի տակ լինում են մարգկային երկու ձեռքեր 5 [ւայՅ ոՀ_ ոտներ ♦ երկու սեռի են լինում
'[մարգ եւ կին) * շատ իմաստուե ՝ կերակրւում են աւաղով եւ
մտ րղ կոր յին մարմնով ՝ ա յգ պատճառաւ չատ ան գա մն եր նաւեր
կր իարտակեն լալ ճաշ ընելու համար ։[*)
— հՈՒՐնԻ՚Կ ՀՐԵՂ.ԷՆ *--- 'Ծովային աղջիկները էՕուրնիկ հրեղէն են
կո չւում ♦ սրանք չափազանց գեզեցիկ են , յաճաէս կիսով չափ
դուրս դալով ^րի
հրապուրում են նաւաստիներ ին եւ անոնց յ/, որեւէ վնաս պա տճա ռո ւմ : ( )
ՍԵՂ.ԱնԱՏ11 — Վանայ լճի նաւաստիները՝ լճի վրայ տ^’Ղ.ե ՈԼ-~
նեց ող փո թո ր ի/լ—թաթառները
1]եղանայս են կոչում եւ կար
ծում են , թէ մի չար ոգի է որ դալիս է նալերը էսորտակելու՝
ուստէւ անմիրապէս ա ռա գա ս տն երը իջեցնում են եւ սուրբերին
օգնութեան կանչում :(*)

ՃՕՃԻ ՊԱԳԱՒ (ՋՐՊԱԳԱՒ) — Ճօճի կը նշանակէ ճախճախուտ
գետիններ * ճօճէլ պառաւները ույս տեսակ տեղերու [գետերու
եւ ճահիճներ ու մէջ) կը բնա կին եւ ինչ որ հանդիպի իրենց
մօտ՝ անասուն թէ մարգ՝ մանաւանգ աղջիկներ ՝ կը բռնեն ներս
կր քաշեն :
(փՈՆ]ւԽս{ւ)
ՀՕԹՕԹ *--- Հօթօթները սատանի սլէս են եւ ճահիճներու
մէջ
կը րնակին • օր ցերեկով հարսանիք 1լ ընեն ու պար էսաղալով
մարգերն իրենց կողմը կը տանին եւ ջու ր/,ն կամ ցեխին մէջ կը
խեղդեն :
(ԳոՆթհւսն)

ՔԱՋՔ
— Հայոց սեփական կրօնական էակաց մէկն է 'ԻւսՀն [զօրաւոր՝
կտրիճ կը նշանա կէ) :
«— Ի աղումը ասեն թէ Հաջը պատերազմս մղեն եւ զորս երեոց [վայ
րի կենդանիներ} որսան :
«—— ԷՀարմտիս կալոցն կրեն եւ գինին հնձանաց առնեն եւ վի չա պք
զտոհմական անգէոց ծնին։
— 'Իաջք մարդիկ կը ցնորեցնեն ՝ լլկեն ՝ ծեծեն եւ միով բանիւ դի-

— 186 —

Fonds A.R.A.M

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅIIՕՐ
լահար կ՚ընեն՝ այսինքն Քաջակալ, '(Հա ջեր էն
բռնուած
‘լը
դարձնեն :
*/*աջերու կայանն են աղբիւրները ՝ ծովերը եւ Լրայ[ձւ տեղեր :—
Սղբիւրներու մէկ մասը 'իաջերու եւ միւս մասը Սուրբերու կը
պատկանին :
«'/^«/£ է ոդի բացա րձակ ի հողեղէն մարմնոյ [այսինքն անմարմէն), ըստ ինքեան դոլո վ բա րի :»
Սրտա չէ ս անիծեց իր ղա լա կը Ար տ ա լա զդը ՝ որ '(Հաջեր ը բոնեն
ղնա եւ տանին էիասեաց խաւար խոռոչներուն մէջ՝ կասչէն ու
պահեն :

«Դոն յոթս հեծցես յԱզատ ի վեր ի Մասիս,
Զքեզ կալցին Քաջք տար ցին յԱզատ ի վեր ի Մասիս,
Անդ կացցես եւ զլոյս մի տեսցես:»
Էք ախ ար դո ւթ ե ա մբ չս ուած եւ յա յ տն ո լած բան ե րն 'իաիւււչ ներ
դս րծութե ամբ համա բու էէն :
Պոչաւոր պառաւներ [ճատու պառաւ) որոնք խն ո 3 է կը հեծնեն ՝ քաջերու հրամանները կը կատարեն*, --- Հեծեալ ի
կա
րասն երթան ճանապարհ հեռի եւ ի վերայ իրոյ քա յլե ալ վաղ
վաղակի յօտար աչխարհ ելանեն ՝ "(Հաջաց սեղան դնեն եւ ի նո
ցանէ բանս լսեն եւ ա ունեն յ
Ղ^ռնավարղի եւ '(Հաոասնի միջել կան խոր ձորեր սաղարթախիտ
ծառերով ծածկո լած ♦ այս ձորերը կոչւում են '(Հաջաձոր եւ. !_է
են '(Հաջերով* Զանախ չի գիւղում էլ կուսանաց անապատի մօտ
ահա դին մ՜այռի մէջ մի մեծ ճեղքուածք կայ» դի ւղացիներր ա յդ
ճեղքո ւածքին '(Հաջատուն են կոչում եւ հալատում թէ '(Հաջերով
լի է» հաղիլ պատահում էր որ դիչերները մարդիկ անց կենային
այդ (/այ ո.ի մօտով*.[*)
'(Հաջերը թա դա ւո ր ո ւթի ւն եւս ունին , անոնց գլխաւոր ը կը կո չուի
ՀՀՀթաջանց թադաւոթ» յ

1ՐԷՇՆԵՐ
—-- Հրէչները լեռների քարանձաւներում ՝ մանաւանդ

Աասիսի

կո

ղերին ապրում են : ան եօթը գլխանէ Հրէշներ > որոնք չա փ աղանց յաղթանդամ են ՝ ծանրաքայլ եւ անխելքէ
—— հ}աճախ սրանք յալի չտա կում են մարդկային ցեղից սիրուն աղջէկներ ե, կ ան աչք եւ նրանց հետ ապրում :(*)
— Սրանք վիթխարի մարդակերպ էակներ են՝ մի քանիսը միակա
նի [թալիա- կէ°զ) սաստիկ ում՜եղ՝ րայց եւ սաստիկ միամիտ»
բնա կլում են առաւելապէս անտառները՝ այրեր ու մէջ* սրանք
սիրում են կենակցիլ մ ա ր դ—կան անց հետ՝ ուստի եւ ամէն միՒ՚յ գործ են դնում նրա ն3 ձեռը բերելու : (“)
֊ Մէ աւանդութիւն ասում է՝ թէ այսպիսի մի հրէ չ կամեցել

է

Գե տաչէն [է1"՜ղից ՛?է՛ ա ղ^Լ'"յ կնութեան տանել՝ բայց ե ր բ աղջըկայ ծնողներն ու գի ւղա ց ին եր ը թոյէ չեն տուել՝ նա բարկա-
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«ԱՄԼՂւՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
նալով գնաց ել ■Դ ահագին մ՜այռ է բերել՝ որ ղվքԼ-ղէ1
թ^բից
գլորի եւ ամրողջ ֆետաշէնն աւերի* բայց
բարեբախտաբար
Պանսւր [Պայ 7) տեսել կ նրան եւ խղճալով վետաշ էնդթներթն,
յն մ՜ա յրւին ՝
իր նիզակս վ Ւփևլ է 11ր ան եւ բեւեռել նո յն
շալկած տանում կր յ Հենց այմ՜մ կլ այղ ահագին (ք՜այռը կանգ
նած կ դիւգի դլխիե եւ նրա լանջին է Հրէ չ[' ամ[1ո,ԼւԼ դծադրութէւնը :(*)

ՎԻՇԱՊՆԵՐ
— Ւրենգ ապրելակերպը նախամարդու ապրելակերպ կ։ Որս
Ը~“
նեն եւ ուրիշի ունեցածը կը յափշտակեն։ թերթային ՝ հունձքին
ու բերքին լալ֊Ը կը տանկին եւ ամենալաւ կովերու կաթը
կը
ծծկին:
—— վի շա պն երը րնգհանրապկ ս կը մ օտենա յին ազնուական եւ ի չթա
նա ղուն կիներու եւ կոյսերու՝ անոնց հետ սեռային յարա բեր ութ[, ւն ունենալու համար •
— ^Ւլյ աղներ կր կռո ւկին անոնց հետ ու կը յաղթկին ♦ հասարակ
մահկանացուները անզօր կին անոնց գկմ : վիշապները կարոգ են
թռչիլ օդին մէջ, խ որասոււլոլիլ ծովուն տակը կամ քալել ջուրի
վրայ--- Ջ "՛լ՛ ոգիները՝ ինչպկս վիշապներն ու հրկշները ՝իրենց կամեցած
ատեն մարդկային կամ այլ կերպարանք կը ստանային՝ մարգոց
(կիներու) մօտենալու համար։
— Ա ասիսի կողերուն կ՚ապրին եօթը գլխանի վի շա պն եր ՝
որոնք
չափազանց յաղթանդամ են ՝ ծանրաքա յլ եւ անխ ելք • ունին ահռ ելի ձ այն յ
—— Պարսիկներր 1լ ըսեն՝ վիշապը երեք գլխանի կ ։
— վիշապի արեան մէչ թաթխ ո ւած նետին բան շի գիմ անար ։
— Եթէ օձը հ արիլր տարուայ ընթացքում մարդու երես չտեսնի՝
այնքան կը մեծնայ՝ որ վիշապ ^Ը դառնա յ ՝ մինչդեռ մարգ
տեսնելիս հալւում մաշլում կ ։[*)
--- վիշապները կը բնակին քարայրներում ՝ ուր ունեն իրենց ապա
րանքները կամ տաճա րները ՝ ունեն իրենց թագաւորներն
ու
թա դո ւհ ին երը ՝ զօրքն ու զօր ավարը եւ իրարու դկմ կռիւ
են
մղում ։ {Բոլորովին նման են մարդկային կեանքին եւ թադալորութեան ։ Այղ վ[էչասԼեերը ['Ը[' իսկասլկս մարդիկ են՝
միայն
ՀՀօձեգկն շապիկով» ՝ որ ուզած մաման ակ հանում են եւ մարդ
կային կերպարանք ստանում յ նրանք մարգկանց հետ յա րա բերութիւն ունեն եւ նրանց կանանց հետ սկր կլ են անում ։
--- Այդպիսի վիշապներով բնակուած կ համարւում եւ
Մասիսը՝
որ կոչուէլ կ նաեւ «Սեաւ Լեաււն» կամ «Մութ Աշխարհ»: Այղ
վիշապներն Աժդահակի եւ նրա կնոջ վիշա պա ց մայր Անուշի
սերունդներ են։ նրանց գլխաւորը եւ հայրն կ Արդաւանը։

(Հայոց Հին Գրականութեան Պատմութիւն ՝ Ա. Աթեղեսւն)
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2.ՐԵՂԷՆ

ՁԻԵՐ

— 1]սւն^ւ եւ Աբճա կու ծովերում լինում են հրեղէն ձիեր , որոնց
երբեմն կտրիճն երը բոնում են ու հեծնում ♦ սրանք թեւա ւո ր են ,
կարող են թռչիլ^ լեզու ելլել եւ 1Լալ1'ե[Լ Գ" ւՀ-ա Լ ^էա1է կաւ?
բա լ,ի) ■
— Ե ր բեմն սրանք սովորական ձիերու հետ մերձեն ո ւմ են երբ ծո
վից դուրս են դալիս աղբիւրի Լուր խմելու կամ արածելու եւ
այս դէպքս ւմ ծնած ձիուկները նոյնպէս հրեղէն են լինում : Այս
պիսի ձիերի մասին առաւելապէս պատմում են
հէքեաթների
մ է Լ. ասում են որ կտրիճները պահում են իրենց մօտ այդպիսի
ձիերի պոչերի մա զից , ■ որ պէ ս զի երբ ցանկանան , դան ոյյդ ձիերը իրենց քով-Հ*)

ՇՒՕՏՆԵՐ
Կը հսկեն երկրադործութեան եւ հունձքի լԼքէայ* ասոնք, աշնան ,
երբ հունձքը ներս Լլառնեն , մշակներուն հետ տունէն ներս կը
մ տնեն եւ ամբո ղԼ ձմեռը կը կ ենան մարդոց հետ
տունը եւ
մասնաւորաբար ախոռի մԷՒ- Երբ գարունը գայ, մարդիկ ծէսերով դուրս կը հանեն Հ^ւօտները, որ երթան արտերը, մշակ
ներուն հետ իրենց պա շտ սլան ո ւթի ւնը կա տա ր են :
Երբ Հյւօտը
տունէն դուրս կը փախցնեն , ան լալո վ կ՝րսէ---- «Ի՞նչ գէշու
թիւն ըրի^ը ձեզի , որ մեղի հետ այդպէս կը վարուիք-.'»

(ճրաօաՌՈ ճ^էհօԽ^)
- ՀՀւօտները բարձր եւ բարակ ոգիներ են , հագած են սպիտակ
շապիկ : Արանք սատանաներից տարբերւում են : ՝Լ,ախ , նրանց
պէս անմահ չեն , թէեւ նրանց պէս ծնում են ու բազմանում յ
Ա ատան աներ ի "{է ս Աստուծոյ հակառակ չեն, այլ պաշտում են
նրան*, "երանց պէս չա ր չեն , եւ շատանում են մարդկանց հրա
պուրելով ու խաբելով***
Զմ եռը բնակում են մարդկանց ըընակարաններում , ի ս կ դա րն ան դնում են հանդերը *. Փ ետր ուարը նրանց ամիսն է կո չւո ւմ , որովհետեւ այդ ա մ ս ո ւն նրանց
արիւնը տաքանում է եւ նրանք տռփոտ երազներով
հ րապուբում են մարդկանց : ( ~ )
- Հ^ւօտն վնասակար համարուի*, իիարտ ամսոյ նախընթաց օրն,
մշակք, լա շի ծառոյ ճիւղերով, կաշիով, փայտով իրենց տան
եւ դո մի պա տ եր ը կը զարնեն' ՀՀյ ւօտն ի դուրս , Ա արտն ի
ներս» կանչելով, եւ այս դո րծն Հ^ւօտահան» կոչեն*. *Լյ,աեւ տըղայք վախցնելու համար կը սպառնան Հ/ւօտը կանչել։
- Աունուար $ը ձմեռուան կէ սը կը հաշուըւի, որ
յետո յ կուդայ Հր լա տ ը [Փետրուարէ , որ քանց օր վատ է :
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«ամէնուն

տարեգիրքը»

Հյւօտները էէ մբով կը պտտէն եւ ձմեռուան Հրւատ ամսուն երե~°
լան կուղ ան :
^ոլվաթ1ւ բնակած տեղը մսուրէ դլո ւխն է * կ՚ըսեն :

Հքւօտները

գուբս ըրած ատեն պէտք է րԼ,Լ,1,1լ աԼա^ ’ "Լ’ Տ ,յէվաթէ^ ^ղոյրնեն *
երբ գոգնոցներով ու ցախով Հ/ւօտը կը փախցնեն :
Փետրուար ամսուն
օրուայ երեկոյեան երգէբներն ու
ու ցուէքներն բոլորակէ կը գծեն յ էք ր բ որ մթնեց , կխառնեն
մլ, գոգնոց ու ախոռէ սներուև^ սլատերուն ղարկելով Հյ ւօտները
գուբս կհանեն ասելով --- Հքյւօսւն է գուբս ? 1] արտէն (Մարտ ամէս ?) է ներս ։»(*)

ՕՆօւոի մասին մօրս Աննա փասպաըեանի պատմածները
--- Մ օլե տ էն գէխրը Հյւօտը կու գա յ եւ մարգ կը տան է ; կքըս են'
մեր գէւղէ (Ս* էատուն} մէկ վարրեա պետը 1ք' օլետէ գէշեր
մը
տարած է ան գէւղէն գուբս մէնչեւ կալերը : Նրբ վար մա պետը
գէտակցոլթեան կուդայ եւ էնբղէնբը հոն կը գտնէ ՝ Հայանուն
Հօր՛» ըսելով երեսը կը խաչակնքէ ու մէկ ալ կը տեսնէ ՝ որ
Հյւօտը
մը թառ (մանուած բուրգ) եղած կը ‘[է11[՛է
վար

(րէէւ՚վՒ Եփրատ դետը) :

— Էէօլետէն դէչ^րը Մ էատունց էներ ը օճախէն մ օտ չէՒ" պառկեր ♦
կ՚ըսեն Հքւօտը բուխեր է կէն վար կ՚իքնէ ու ըունի մ է ջ եղուլներոլ
ականջներին վար կը խօսի, կը համողի ու կը տանի ջուրին ըով
)Եփըատ դետ) , ըա րի մը վրայ կը նստեցնի , ի բէր թի լոգանը
կուտայ ու կ'ըսի •

«Ե՞ս շէտ (լաւ) կը լոգցնեմ թ-է մայթդ,
Ե՞ս շէտ կոնակդ կը շփեմ թ-է մայթդ,
Ե՞ս շէտ մազեթդ կը սանտթեմ թ-է մայրդ:»
Եթէ ըունի միչ եղողը այս հարցումներուն դուն ըսելու տեղ
մայթս ըսէ , Շւօտը բարկացած կը հրի զայն ել կը ձգի գետը-.
--- կ՚ըսեն' Շւօտը գիշերը
--- ՇՈՒՍ.Զ----

['1‘՚րըերը

կուգայ ել մոխիրին

մէջ կը թապլտի :

խնամող ուլի կը հ ամարուի Հ/ուաղը-.

--- ՓՈՒ-քկքխՒվ- կամ ՊՈՒՊՈՒՇԵԵ •--- Միանգամայն
համապատաս
խանում ի ուրիշ գաւառներու իհւօտ ոգիին : Սրա վերաբերմամբ
ալ Փետրուարի վերջին անում են այն՝ ինչ որ անում են ուրիշ
տեղերում Հհւօտի վերաբերմամբ-. Հալածում են տներից գուբս
այսպիս.--- Տանուտէրը գլուխը ա յծի մորթի փաթաթած վերց
նում ի մի ձեռը մի ուրիշ մորթի, միւսին' մի մանգաղ, պտր
տում է տան բոլոր սենեակները ել մանգաղով խփում պատե
րին ասելով . «Փուռդիը դո՛ւրս , Փուռդիը դո՛ւրս֊» , ել այսպիս
հասնում է փողոցի գուռը ել անմէջապէս գուռը փակում :(*)
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— ԽԸԼՎԸԼԻԿ *--- ^ԸԼ՚ԼըլՒևէԼ արտերու մէջ է բնա կլում եւ սրանց
արգիւնաբերող ոգի են համարում ։(*)

ԳՐՈՂ
— Էւ/տ ոմանց
հոգւոց գործերը գրող է որ պիտի
կարդացուի
Աստուծոյ դատաստանին ՝ ըստ այլոց' հոգիներ կրող եւ տանող*.
— ԱՆԷԾՔՆԵՐ *— Կլ, ողը տանի <րհղ : —— վրողին գիրը
դրուիս :
--- սիրողը տանի ; --- սիրողի տարուկ *. --- Կրողին տամ րեղ*. —
Զրոյ հոգին տաս գրողին :
Կ՝ր ո ղի գալթար գրուիս :
— ^Էկը 1<ր սիրածին համար կ'ըսէ .
«Այն րաղարը որ գուն մըտնուս ՝ գրողի ձայն չհասնի*.»
(Ալիշան)
--- Հոռոմ մ ամիկը վանում պատմ ում էր , թէ ի*֊ր րեռին եւ րեռաղին ( պապը) եօթնական տարի գրողներին ման են ածեր։ Ա»յս
ոգինե ր ը մի մի սպիտակ տոպրակ անց է ին
կացնում սրանց
գլիւներին) որով նրանր աներեւոյթ է ին դաոնում : Ապա հա
նում էին իրանց մօտի գալթարը եւ կարգում , թէ ո՛ւմ անունն
է դրած*, ^եոին ու րեռազին առաջնորդում էին դրանց
այգ
մարդկանց տները եւ ցոյց տալիս անձնաւորս ւթիւնները :
ները իրենց ձեռրի ճսլո տ ո ‘Լ /■'•/■ ում է[,ն սրանց } որով նշան էր
գոյանում • յետոյ հողէ առ հրեշտակը Լ Առնակ ?) գալիս էր եւ
այս նշանով գտնում սրանց եւ հոդին առնում *. (*)

— Երէցէ մը ողրը իր թ-ոււան մասին--// ահն ու գրողը եկաւ աշխարհ տիրեց ,
Առաւ տիւՒթ ֊ գա լամ տեաւդարին դրեց ՝
կարմիր դրէն (կեանքէն) հանեց ՝ սեւ գրին (մաեո1_ան) դրեց^
Աւա՜ղ ՝ ափսւ/ս՝ կանանչ արեւդ , Ա ա մի՛լ :» (* )
— «Կրողը կոյր եդած կը լինի*.» --- «Կրողն էր հոդիր տանողը*.»^*)
— ՓՈՒՒԻԿ կամ ՇՈՒՏԻԿ (ԱՈ՝ՆԱԿ) *—
—— Փութիկ կամ Շուտիկ մի արագընթաց ոգի է •) որ նոյնաղնում
են Գ ր ող աստուծոյ հետ որովհետեւ յաճախ «Կրող տանի րերլ»
ըսելու ւիոխան ՀՇուտիկ տանի րեղ» կ՚ըսեն ։{*)
Օւււ֊ւոիկ ---- էստ բժշկարանաց՝ տարաժամ մահ կը նշանակէ*. ’
--- Աոնակ ---- վանում մայրերն իրենց չար երեխաներին ՀձԱոնակայ
շուն» } «Առնակային երեխայ» են անուանում , առանց կարեւո
րութիւն տալու այգ խօսրերու նշանակութեանը *. Պարզ է
որ
սա մնացորդն է մեր նախնեաց Աոնակ (Առնող ?) հողէ առ
ողլ,[,ն :(*)
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ՋԱՐԱԿՆ
«Գ4 շ աչք՛» ■ — Մէ կը կը հ արցն է չա ր ա չքէն . — Ո՛ր երթաս
պէղՀք- անէծեալ։ վարակն կը պատասխանէ ---Երթամ ղէւրեանց ղործն խափանեմ ՝ --- դեղն է լուծէն՝
զկովն I' կաթէն ՝
ղմաքէն է կա թ1՚ն, ղաղէկ մանուկն հալեմ ՝ ղտղայն է մօր դէր կն
չարչարեմ եւ մաշեմ » • »
Զար աչքէ

'էէ*? դարման»—

Չաթակն ի չաթ փուշ՛ն, չաթ փուշն ի թաթկ կթակն,
թսւթկ կթակն ի քաթն, քաթն ի յանյաաակ ծովն,
Ամենայն չաթ աչք եւ չաթ լեզուաւ չաթ իոթհութդ եւ չաթ
զզայաթանք՚ն պասւաոի եւ իաւաթ դաոնայ ի դիմաց ծաււայիցս Աստուծոյ :
// ա ր դէ կ

կա պո յտ յուլունք կամ քա ր կը կրեն վրանէն Հա չէ ց^

չըլլաԼոլ համար։
«Աչէր՛» եղողէ մը վրայ
համար։
Ու տակալէն ♦

աղ 1լ անցնեն

Լաղոլորել) բմշկուելոլ

«Չաթ սւչք' չաթ փուշ,
Չար կրակն էջէ էրԽԻ,
Չաթեթն սաթեթն եթթան,
թաթին վթթ մեթ աղի օթօթոցի:»
Երեխան չա ր աչքէց պահելու համար մէ սիսւոթ փաթաթում են
կանան չ—կարմէր մետաքսէ թելով՝ մէջտեղէն էլ մէ ՛բուստ ամրացնում կախում են երեխայէ դդա կէ տակ*
Տունը չարքերէց եւ չար աչքէց աղատ պահելու համար չէ մքէն
վերել չոր փուշ՝ գխտոր , հէն կ<>շէկ ՝ կոտոշ
եւ ա յլ էրեր են
կախում :

խՊԼհԿ
—— Է]սլլէկները շատ մանր (չար) ոդէներ են՝ որոնք , մարդկանց յօ
րանջելէս ՝ կարող են բերանը մտնել (եթէ չշտապեն խաչակընքել) , էսկ փոնդտալէս' կոլէ դացած էւքոլլէկխերը դուրս են նե
տում • ուստէ եւ ներկայ եղողները բարեմաղթում են թէ «իեթ

Ր11ա.ւ» (բարեն ըււայ) •
— երբ այս էքպլէկները մտնում են մարդոց փորը՝ նրանց խենթեց
նում են եւ տրամադրում' շարունակ էրենք է ր ան ց դէմ խօսե
լու» ուստէ եւ ժողովուրդը ղո ւա րճա ց ո ղ—ա ս ո ղ—խօ ս ո ղն եր է վե
րաբերմամբ ասում է Հդարձեր են խեւ—խպլէկ'» :
— ^սււ1՚կը Հուա (բրղէ դդակ) մը ոլնՒ > կ'ը“ևն գիւղացիդ. եթէ
մէկը կարողանայ ձեռք ձդել ու դնել գլուխը՝ աներեւոյթ
կը
դառնայ՝ քայժ
կտրող է ամէն բան տեսնել։
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»—— Համբա ր ձմ ան (Հէյա լա սար դէ^ հրաշագործ կէս ղիչերին ,
այն
վայ րկեանէն եր բ եր կէնքն ու դետէնը ) սարեր ու ձորեր ) աստզեր ու լուս էն , քարեր ու թուփեր սկսում են էրա ր ող^ունել 5
նա ^կախարդը)
ՔոԼա է ուզում յ /^/յ7//,4/ր այս
երբ էնք կամ ուրէչները կրեն ) կ՚աներեւութանան եւ
■տեսնուելու կրնան

-Ը՚Դ՚՚ՂՐ
առանց

Հ_բ$փէ մարգոց ֊քէչ-Հ*}

ՇՆՈՂՔ
»—»

չվանեցէ մամէկները հա լա տում են թէ ամէն արտուքէ ) այսէնքն ուտելէքէ ) էնչպէս բրէնձէ )
էլ֊ղէ ,
ա լէւրէ ,
պան էրէ եւ ամանէ մէջ ՀՀնողք կոչուած մէ ոդէ կայ որ պահպանում
է բո լո րէն ։ — էյր բ ուտեստեղէն վերցնեն' «0 է ս ո ւս 'ք^րէստոս'})
կ՚ըսէէն) որպէսզէ Հանողը ամանէ մ է ջէն քելլէ ։» (* )

1--- ԶԱԶԱՆ'!*1 ՝--- Սրանք աներեւոյթ բա ր է ոդէներ են
մարդկայէն
կերպարանքով* նրանք մեզ տեսնում են, ի սկ մենք նրանց չենք
տեսնում : ( * )

ՏԷՕՂԼԱԹ
■ --- Տէօվլաթ, Գովլա թ, Տ ո վլաթ , Տ ոլվա թ ՝ Գովլէաթ,
■ -- 1Լմ էն տուն ունենում է մի բարերար ողի , որ յայանի է ՏաԹ
Տէօվլաթ֊ անունով յ Սէ ունք սովորաբար լէնում են օձէ կամ
հուրէ—ւէերէէ կամ արհեստաւոր մարդու կերպարանքով։ քանա
կում են տան պատէ մ էջ) կտ [-1- տա կ, նկ ուղում եւ մամ ունակ
աո. ժ՜ամանակ երելում են կամ լս ե՜լ է անում էրենց ձայնը) կամ
էրենց արհեստէց առաջացած թխթխկոցը։ Տնեցէները մեծ յար
գանքով են վե ր ա բեր ւո ւմ րէէոչէ ա,յրէ ոդէներ ը , հաւատա ցած էէ~~
նելով որ է ր ենց տան բարձրութեան պատճառը սրանք են ։{^^
*— Տէօվլաթը մէ ոդէ է եւ ան տես անելէ կերպով ապր ում է տան
մէկ որեւէ անկէւնում հ երբեմն ալ երեւում է տանտէր ոջ' օձէ5
մկան՝ մարդու ) է շո լ ել այլ կերպարանքով։^^
-— Տէօվլաթէ բնակած տեգը մսուրէ գլուխն է։ Կ՚ըսեն էքԼօտը դուրս
ըրած ատեն ղգո յշ պէտք է ըլլա լ , որ Տէօվլա թէն չզարկեն) երբ
գոգնոցով ու ցախով էյւօտը կը փախցնեն :(*)
*--- Կէները կբ զգուշանան տան մ էջ խօսք ու կռէ լ ընելէ • կ՛ըսեն
Հէովլաթը կը խռովէ կ՚երթայի (տան բախտն ու պէրէքէթը կը
փախէ') *
*— Երբ ընտանէք մը կռէւով կը բաժ՜նուէ 5 Դովլաթը տունէն կ՚եր
թայ։ Այո մասէն կայ հետեւեալ պատմութէւնը*--Տուն մեծը առաւօտ կանուխ կը տեսնէ որ էրենց տան առաէ
ձէւնէն վրայ ) ոտքէ հետք կայ) կը նկատէ սակայն) որ տնեցէները բոլորն ալ տունն են։ Կ՚երթայ այդ հետքէն ետեւէն ու կը
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հանդիպի մարդու մը , կը հարցնէ եւ կը գիտնայ որ իր տան
Տէօվլաթն է-. Կ'աղաչէ ու նորէն ետ կր բերէ եւ այն հարսը, որ
պ ի տ ի բամնուէր, կրկին կը դաոնա/ ընտանիքին մ էջ. կուգայ
Տէօվլաթը տունը պահելու համար ..Հ*}
--- Անդամ մը Տէօվլաթը} ճերմակ մաղերով ու մօրուքով
կր նեղանայ տուն^ մը ու կը պա տ ր ա ս տ ո լի մ և կն իլ :
մա բղիկը՝ յուսահատ ՝ առանձին առանձին կթեր թան
մօտ ու կը խնդրեն որ եթէ սլիտի երթայ ՝ ղէ թ այսինչ

մարգ մը^
Այղ տան
ծերուկին
եւ այնՒնչ

բաները հետը չտանի : Ա է կր կ'ըո է կ" վերը մեղի թոդ, միւսը
եղները , ուրիշ մը' ոչխարները* ու Տէօւքլաթր այդ֊ Ըո է" Ը Ը 4Ը
շնորհէ : կր մնայ նոր հարսը - դայն եւս կը ղրկեն, որ խնդիրք մը
/ւնէ :

Հարսը--- Բարք՛ լոյս քէ է պապէ :
Պապէն *
Սստծու բա րին ,
Հալար •— Պապէ ՝ ղուն ո^ն ես [ո*վ ես} :
Պապէն--- Եւ/ ձեր տան Տ էօվլա թն եմ , խռովեր եմ ՝ կը թողում

---

---

--—

կ՚երթամ • ղուն ի&ն չ կը խնդ րես որ շնորհեմ :
Հարսը ---- Ես ալ եկեր եմ կր խնղրեմ , որ եթէ պիտի եր թաս ՝
այս տան մի ա բան ո ւ թի ւնր հետղ չտանիս , բաշխես ինձ :
Պապէն ---- Բսէշ խեցի , ու կ^աւելցնէ.— *ինա՛ մսուրին գլուխը
տեղ ը պատրաստէ - էլ չեմ եր թար . եթէ մի ա բան ո ւ թի ւնը հ եարս չտանիմ ՝ ալ ո* ւր երթամ :(*)
Տաւարի ^ովլաթ- ---- Հ^ատ մաղոտ մարղ մը՝ որ բարակ ձայն
մր ունի։ Տուն մը կ՚այցելէ ՝ կը հիւրասիրեն ՝ ուտելիք կուտան ՝
կ՚ուտէ ՝ բայց ուտելիքը չի պակսիր : Երբ կհուզեն գիշերն ալ
հիւրասիրել՝ կր նային որ չկայ՝ աներեւութացեր է» այն ատեն
կը գիտնան որ Տաւարի Դու)լաթ- է-.(*}
Մի գիւղացի ՝
ի
դաշտով անցնելիս նկատում է երկու
ճրաղ։ Երբ մօտենում է՝ տեսնում է մի էչ ականթներին երկու
վառած մոմ կպցրած։ Էշն ասում է' «բարաթողո'ւմ» ։ Մարգը
վ /սիւնա լո վ չի պատասխանում : Էշը կրկնում է բարեւը եւ ա ւելացնում ---- «Բարեւ եմ տալում ՝ հնչի- չե ս առնում» ։ Այ ս ան—
դամ գիւղացին սիրտ է առնում և պատասխանում է . «Բաբո՛ վ ՝
էշ ախսլեր ՝ էդ յո* ւր ես ե ր թ ո ւմ :»
«ինծի տար ձեր տունֆ ,
ա սո լմ է էշը ՛■—«Փէ տա նիմ մեր տուն ՝ վմն չ ան ի մ ՝ ղուն վե® ր է շն
ես» ՝ պա տաս խանում է գիւղացին : --- «Ե11 էչ չեմ ՝ բա ր կան ում
4 էւՐ ' հԱ Օհանենց Տէօվլաթն իմ ՝ համ ա հիմի խռովեր եմ,
ուըէ՚շ տեղ եմ երթում • երթամ Ա ո լքի ա ս ի տուն» ՝ ասում է է շը
ու անյայտանում : (Հսվորդ °['Ը տեսնում են որ Աուքիասի շտե
մարանները ցորենով լեցուել են։(*}
փովլէաթւլսլքէաթԺողովրդական կարծիքութ
Վսլքէաթթ
կամ Դուլլէաթ-թ մի երիտասարդ ղըո֊ ձիաւոր £ • ( * )
ՋԱՋ * Ջաթ կոչւում են այն ոգիները՝ որոնք գաէի ս
նորա—.
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հայ կեանքը երէկ եւ այսօր
ե ին երեխաներին յափշտակելու՛. վրանք
կանանց կերպարանքով են երեւում :

միշտ

լալ

հադոլաե

--- ՓԱՄՓՌՒՍԻԿ---- Փամփոեսիկը մի ոգի է, որ երբեմն հրէշային
մեեութիւն ստանալով ընկնում է քնաե մարդու վրայ եւ ճնշում,
երբեմն ալ կատուաչափ դաոնում եւ կոկորդը սեդմում.
այս
մամանակ է յառաջ դալիս մղձալանջը :(*)

ՋԱՋԱՆՔ •

Սրանք աներեւոյթ բարի ոգիներ են, մարդկային
կերպարանքով . նրանք մեղ տեսնում են , իսկ մենք նրանք չենք
տեսնում :(*)

— ԳԱԲՈՒԶ ♦— Գաբուղները աէւոռէ ոգէներ են
որոնք մէշտ ա֊
էւ ո ռն եր ո ւմն են սեւ գոմէշէ կե ր սլա ր անքո վ, միայն թէ անմարմէն ենսոսկ ստուեր եւ չեն բռնուէր ։(*)

— ՍԸՄԲՕՏԻԿ — Տան մ ութ- ան կէ լնն եր ո ւմ գտն ո ւո ղ մէ "՛եք1 է *
Երբ Փէկը որեւէ առարկայէ գէմ ճրագ վառած նստէ ու նրանով
շատ զբաղէ , հեգնանքով ասում են----հ,1]ըմբօտէ1լև է՝ ճրագն
կը վառես գէմ»։(Հ)
--- ԱԲԼԷԶ •--- Արկղները կր ծնէն շուներէն եւ
մեռեալները էղևԼ՛1 վ կեն գանացնելու զօրութէւնը ունէն : Այլեւ' մահացու ՚ԼԿ՚լզէլոլԼ կը բձ-շկեն :
ՍԱ1ԲԱՈՈՒԲԱ ---- Նառակուրա (մղձաւանջ) *--Ոմանց ասելութ
սրանք հ ս կա յ մարգէկ են , ուրէ շներէ ասելով՝ թանձր ստուերներ , որոնք երբեմն ընկնում են պառկող մարգոց վրայ եւ սասաէկ ճնշում » երբեմն էլ մկան կամ կատուէ կերպարանքով մըտն ո ւմ են անկողն է մ է ջ եւ սարսափեցնում սլառկողէն , կամ պառկողէ դլէյէ տակէց բարձը քաշում քցում են մէկ կողմ :(*)
ՍԱՏԱՆԱՅ- Հ ովէւ տղայ մը սատանաներու հարսնէքէն ներ
կայ կ՝ըլլայ : Սատանաները էրենց գէւղացէներու գէմագծերով
երեւցած են էրեն եւ առաջարկած են որ առաԼէն անգամ հար
սէ հետ այգ տղան պառկէ , որպէսզէ «հողածնէց սերունգ ու
նենանք» :('*)

ԵՐԱԶ
— Երազ--- Երկնայ էն անձնա ւո ր ո ւթէ ւն ՝ որ կը ղրկուէր աստուածներէն , մ արգոց

թելա դր ո ւթէ ւնն եր ընելու համար*.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
.

Փք1]11^'Ա- Ջաւաէւէ Լթֆթ^իԼ ^ԼՐ ւյ[,11,ո1^Են երազէ մէջ հ.փոլ^ա^
տալու մասէն :
__ «ԱղջՀկ ե>- տղայ երազէ լք է տեսնում են մէմէանց
եւ
«փութա» են տալէս , այսէնրն փոխանակում են մատանէներ ,
երղւում են մէմէանց գտնել եւ ամուսնանալ՛.
Այնուհետեւ, երէտասարդը երգելով շրջում է գէւղէ գէւզ,
դալառէց գաւառ եւ ամէն տեղ աղատ մտնում է եւ աղջէկներէն
տեսնում , որ անոնց մէջ «փութա» տուող էր երագէն ''"շ£/'4ճ
գտնէ :
/> ս կ արէք_[1^Ը^ յայ տն Լո1Լ էրան ծնողներէն էրեն
Էէփուէքա^
ւորուէլը՝ հրաժարում է ամուսնանաչ՝ մէնչեւ որ Հղսմէթյչ եղած նշանածը չդայ էրեն չգտնէ։
(Էողովուրգը շատ համակրանքով խօսում է եւ վերաբերում է
արտայայտում ^փութա)) տուածներէն եւ մէ^ույ է տալէս նրանց
մէմէանց գտնելու։ Այսպէս՝ աղջկան չեն ստէպում ամուսնա
նալ* ընդհակառակն թո յլ են տալէս գնալ տեսնելու օտարական
ճամբորդներէն եւ կամ ում որ նա կը ցանկայ :
սէրուհէն փնտռող երէտասարգէն էլ ամէն տեղ ընդունում
եւ հէւրասէրում են :
ԵՂԻԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ

ՄԵՐ
կան

ԿՈՂլՄԷ'---

վաղամեռ

նախապաշարումներու

թերը՝

ոչ մէկ

ներով՝

ձեւով կը կրեն

հանգուցեալ

գրագէտը

թերը մէկ գլուքսի տակ՝

այլ

Գասպարեանի

հրատարակուած

ուսումնասիրութեան մը
ձգտած

Այղ
եւ

հաւաքած եւ

հաւատալիքներու
է

իբրեւ ատաղձ'

ուսումնասիրութիւներուն :
հատորով

Եղիա

կամ

ամփոփել

Ը^ոյթը

կը

հեթանոսական

րող նիւթերը յ քէանասէր Ար շակ

Ալպօյաճեան,

բնոյթը-.

հոս-հոն

հաւանաբար

մ ո ղո վր գա-

վերաբերեալ

այս նիւ-

Իր պրպտում-

ցրուած

այգ նիւ-

հետագային կատարելիք իր

կրէին

նաեւ

շրջանի

Տարեգրքիս

1956^

ա ս տ ո ւածն ե ր ո ւն

խմբագրութեանս

վերաբե

ուղղած

իր նա

«Աստուածներ Հայոց
Աշխարհի»
գլուխը, որ իմ տեսութեամթս, պատրաստութեամբ պակաս մնացած փորձի մը
նախագիծն է, կամ ստուերագիծ մը, նորութիւն մը թերելու հանգամանքը չունի:
թերեւս հեղինակը ժամանակով — զոր չէ ունեցած — պիտի կարենար կատա
րելագործել: Նիւ֊թ-ը շատ կննոոտ է եւ ցարդ, մեր բանասէրներէն շատերը չեն
համարձակած իսկ անոր մօտենալ:» նկատողութիւնը ընգհանրապէս ճիչգ
ըլ
մակով կը նկատէ այս պարագան եւ

լալով հանդերձ՝
եան՝
թին

մենք կը գտնենք՝

մէկ գլուխի տակ

որ

հաւաքելով

ուսումնասիրութիւնը՝

կ\ըսէ

ամէն

այգ

պարագայի տակ՝

ԸՈԼՈԸԸ)

կարելիութեան

Ի ղի ա ()՝ասսլար—

դիւրացուցած

սահմաններուն

մէջ

կ'ըլլայ

նախապաշարումներու մասին կատարուած այս պրպտումները աւելի
կան են

եւ մեր ընթերցողներէն շատ շատերը՝

ներկայացնեն
հատորով մեր

անոնք՝

վստահօրէն

հրատարակածները

յետաձգել Տարեգրքիս 1958^

որոնց

հետաքրքրութևամբ
եւ թէ՛

հատորին՝

այնքա՛ն

շահե

հ ա մ ա ր նորութիւններ
պիտի

շարունակութիւնը՝
---

նիւ-

անշուշտ՝.

երկար

կարդան
զո ր
էր

թէ՛

կը
այս

ստիսլո ւեցանք

նիւթին ամբող-

ջոլթիլնը :
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ՅԱԿՈԲ Դ- ՋՈԻՂԱՅԵՑԻ
ԱԶԱՏԱՏԵՆՉ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ
Գրեց ՀԱՅՐ ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՎՐԴ-ՈՍԿԵԱՆ
Երբ Պ ոլիս է [" 'է1"^1!' 19օօ/' ամ առը ՝ տեսայ Հայոց աղատատենչ կաթ՛ ո րւՒկոսին շիբէմը ՝ ուր ամփոփուած են անոր նուէրակահ
մասունքները :
Կեցայ ք^երայի Ա. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ
բակէն
մէջ՝
այդ շիրմին առջեւ։ Եւ յուզուեցայ։ ՈՀւր ծնած էր Հայոց աղալուստենչ կաթողէկոսը ոՀ ւր ապրած եւ շրջած եւ ոՀւր եկ ած էր ու
հանդչած • ♦ ♦
*[յոր է մարմարեայ ու վան
դակապատ լ['['['^[Կ ո [՝ շինուած
է՝
ոսկորներուն
Աանկալթիի
գրաւուած
դեր եղմանա տ ո ւն էն
հոն փոխադրուելէն ետք ♦ Տասլա
նա քա րին վրա յ կը տեսնեմ րս֊
ջողութեամբ քանդակուած
եպէ ս կո պո ս ա կան թադ եւ կա թո ղէկոսական
դաւաղան ,
նաեւ
կոնքեռ : Կը կարդամ եւ կ՝ ա ր-~
տադրեմ ան ո ր վր ա յ է արձանա
գրութիւնն ե ր ը :
Անոնք արդէն
ստէպ հրատարակուած են՝ ուս
տի եւ կր կն ո ւթեն է խուսափելով
ղանոնք հոս յառաջ չեմ բերեր-.
Այգ տողերը կը բանան առջեւս արդիւնաւոր Հայրապետիդ
փ ոթոր կալից կեանքը , որ 'քա
մակ նուիրում մը եղաւ իր կոչումին :
Աակոբ
ՀՈԲ

Հ- ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՎՐԴ- ՈՍԿԵԱՆ
Դ - Կաթողիկոս ,

ինչպէս իր Ջուղայեցի յորջո^ան-

քը կը հաւաստէ , ծնած է {Հէն} Ջուղայի մէջ 15.98^^ յ
ՒI1
ծնողքը զէնքը հուրէ , սուրէ եւ ջուրէ ազատելով կը բերեն Եսպահան ՝ ուր կ' ա շա կեր տ ի *[,որ Ջուղա յի ա ռաջն ո ր դին էք աՀատուր Կեսուրաց էին՝ ո ր , գիտութեամբ
ականաւոր եւ համբաւաւոր ՝
իր
իյնամքէն լանձնուած ուշիմ պատանիին կուտա յ շատ լաւ դաստիա
րակութիւն : Ե> անիկա , աշխարհականներէ եւ քահանաներէ եկե
ղեցական աստիճանի ա րմ՜անաւոր ն կա տ ո ւելո վ , կուսակրօն քահա
նայ

կր ձեռնադրուի :
Իք ուսուցիչին մահէն ւ/երԳ կ'անցնի Արար ատեան նահանգը
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

__________ .

—— յատկապէս էջմիածին --- ուր Փիլիսլսլոս կաթ՜ողիկոս ղինքր կը
լիազօրէ վար դա պետ ական ղալազան կր ելո լ եւ կ"*աոարձ նուեր ա կ
Հայաշխարհն ^ունայ^ ։ Վերադարձին կաթողիկոսը ղթհքը ի[' փո
խանորդը կը նշանակէ եւ այդ հանգամանքով կը սկսի շինարա րական լայն դո րծո լնէ ո ւթեան ; Արդէն կ անխաւ Վար շամրի Ա • *Լ,ա~
խավկայի վանքին մէջ կարեւոր ն որ ո դո ւթի ւնն եր ըրած է ր ։
Այդ
աշխատանքը կը շարունակէ հետադային նմանապէս 5 իբրեւ կա
թողիկոս։ Եը նորոգէ Վայիանեանց եւ Հռիփսիմեանց վկայար անն երը յ Ամենափրկիչ եւ Աանահին վանքերը եւ կը վերաշինէ կամ կր
բարձրացնէ եկեղեցիներ :
Աճն ո ր փ ոխան ո ր դո ւթե ան պաշտօնը երկարատեւ մ՝ըէլար , •ւե
արդէն 1655/'5> կաթողիկոս կ՝ օծուի , երբ 57 տարեկան էր եւ հասուն
ու փո րձառութեամբ լի հասակի մէջ։ Փոյթ կը տանի որ հայերէն
գրքեր տպուին Աւրոպայի մէջ*. Ա* ա սն ա լո ր ա սլէ ս կը ջանայ
. Պ ոլոոյ մէջ յարուցուած խնդիրները կարդի
Լ
կէԼ հանդիպի մեծ
դմո լար ո ւթի ւնն ե ր ո լ , ղի դմբա խտաբար փառասէր եւ շահամոլ ան
ձեր պատրիարքական Աթոռին տիրանալու հետամուտ էին։ *Լ/ո Լ-ի՜
րակներով եւ թուղթերով միջամուխ !լ ԸԷԼայ եւ լաւագոյնը կար
գադրելու բծախնդիր։ Եը ստիպուի Աղթամարի Մարտիրոս կա
թողիկոսին ո տնձդո ւթի ւնն եր ը կա ր ճել է գՒ սա 1 1660/'?յ , 'Լա աղ ու
րականի մէջ գտնուող էջմիածնի թեմերը իր իրաւասութեան են
թարկել կ՛՛ուղէ։ Ջուղայեց ի հայրապետը կը յաջողի
իր
դատը
պաշտպանել ու չահիլ։ Ա ին Լ Մարտիրոս կը ստիպուի
խոնարհիլ,
երեւան կուդայ բուռն նկարագրով Աղիաղար Այնթապցին, որ նախ
կը ձգտի էջմիածնի կաթո ղի կո ս ո ւթի ւնը յ ա փ շտ ա կ ել եւ եր բ ան
յաջողութեան կը մատնուի' Հալէպի քառասնից եկեղեցւոյ
մէջ,
իրեն հ ամամիտ Աիսի հ]աշաաուր Վ. Վաղատացի
կաթողիկոս էն
ձեռքով ինքղինք քմր քա հ այ ո ւթեան կաթողիկոս օծել կուտայ ։ Այս
տեղի կ՚ունենայ 1664/*^ ։
Ա ա կոբ Ջուղայեց ի հ իր ա դար ձ ո ւթի ւնն եր ո ւն տեղեակ, ամէն միջո ց ձեռք կ "՛առնէ հ երձուածը բառնալու եւ ճեղքը դոցելոլ
եւ սակայն անկարելի 1լ ըլլա յ ։ *Լ,ոյն իսկ Տաճկաստան կը ճամբոր
դէ եւ Աղիաղարի հետ յա ր ա բեր ո ւթեան մէջ կը մտնէ նպաստաւոր
պայմաններով։ Այդ ^>ա[,ՅԸ տարիներով ղինքը կը զբաղեցնէ ու կը
յուզէ ։ Եաղձացուած յաջողութիւնը կարելի շ'ԸԼԼաՀ* ունենալ} այն—'
պէս որ իր ամէն ձեոնարկին ստիսլուած կ'ըլ[,ս յ աչքի առջեւ ունե
նալ, որ հակառակորդ մը կայ դիմացը։ Այս պարադան կը նպաստէ
իրեն, դթեքԸ մղելով խոհեմութեան, այլեւ ձէ ոներ է ց ո ւթեան ։
Աակոբ Ջուղայեցի ապրելով էջմիածին ու ՛Երեւան, ճամբորդելով Պարսկաստանի ու Տաճկաստանի զանազան քաղաքներն
ու
գիւղերը ականատես ու ականջալուր կ՚ըլլայ Հայուն տառապանք
ներուն։ Եր տեսածներուն վր ա յ կ՚աւելնան նաեւ թղթակցութիւն-
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ները՝ որոնվի էրեն կը հասնէն ամէն կողմ է։ Հայը՝ աղատութենէ
զր կո ւած ՝ ճնշող լուծերու տակ ս տր ոլկէ կե ան քը !լ անց ըն է ր ՝ սլա րտաւորուած ծանր տուրքեր վճարելու՝ ենթակայ բոն ո ւթէ ւնն եր ո ւ
եւ յաւէշտակոլթէւններու՝ մտահոդուած' ապրուստ է եւ մշակոյթէ
անա պահ ո վո ւթեա մբ ։ Ուստէ հարկ էր մէջոցներ
ճարել եւ ձեռնարկներ ընել տ ղա տ ա ւլ ր ո ւմէ ՝ կամ գոնէ էբրեւ մարդ.
ապրելու,
էրաւուեքէ :
'(քանօթ է որ Տ ա կո բ Ջուղա յեց է ստէպ բա ղձա ց ած է Արեւմ ուտք եւ յատկապէս Հռոմ ճամ բո րդե լու եւ ես կը կա բծեմ ՝
թէ
անոր նպատակներէն մէկը եղած է նաեւ 1} ւր ոպաց էն եր ո ւն պարզել
հայ աշխարհ է աղաւաղելէ կաց ութէլն բ եւ օդևութէւն խնդրել :
ԷԼզա տ ա դր ո ւմէ հարցը աւելէ
ո ւս ո ւմն ա ս է ր ելո լ
եւ
մէջոցներ էյորհելոլ համար՝ ձձ)7&էն ղա ղտն է մոզով մը կը ղումարուէ էջմէածնէ մէջ նա էւա գա հ ո ւթեա մբ Հայրապետէն եւ մասնակցութեամբ վեց ե կե ղե ց ա կանէ եւ վեց աշխարհականէ :
/» ո լո ր
մողովտ կտններր համախոհ կը ղտն ո լէն ՝ թէ աղատադրումէ լաւա
գոյն մէջոցն է սլա տ ո ւէ ր տ կո ւթ ե ան մը առաքումը Արեւմուտք։ Հա
կառակ անոր որ ԷՀ ա կո բ արդէն ութսունամեայ ալեղարգ ծեր ունէ
մըն է՝ սէրով էլը յօմարէ անցն է լ տյգ առաքելութեան
գլուխը։
Ասէ կա կ՚ապացուցանէ ՝ թէ ումեղ կամքով եւ ամէն ղոհողութեան
պատրաստ էր ///?/ եւ ՝ էնչպէս Լէօ կը զրէ (Պտմ . Հ յց . Գ- ԷԼ 224)
«մէայն այս հանգամանքը բաւական է՝ որ նա գաս ո լէ Հայաստանէ
անուանէ երախտաւորներէ շարքում»։
Պ ա աղամ ա ւո ր ո ւթէ ւնը կը մեկնէ Պոլէս :
/Հ ա մբո ր դո ւթէ ւն ը ՝
դմուա րութէւննե րով եւ ն եղո ւթէ ւնն եր ո վ յողնեցոլցէչ՝ երկարա
տեւ կ՛ըլլտ հ -- վրաստան — կարէն — Ապեր — Տէգրտնակերտ —^1 ոլէ ս ։
Այս քաղաքէն մ է ջ (Հ ա կո բ կաթողէկոս կը բաղձայ հակաթոռ Ե■ղէաղարէ հետ տեսնուէ լ եւ ապա անցն էլ էքլրոպա ՝ բայց 1680 Մայէ" ՅՕԷն կը հէւանդանայ եւ երկու ամէս վեր^ Օգոստոս 2էն կը
կը մ եռնէ ու կը թաղուէ Պէյօղյուէ դեր եղմ անն ո ց էն մէջ՝ ուր՝ Հ ա յ
մողովուրգը գարերով կը փութար էր մոմը վառելու՝ էբրեւ սուր
բէ մը։ ՛Նոյնը այսօր եւս կը շա բունտ կուէ Ա. Երրորդութեան բակէն
մէջ՝ ուր յարգանքէ տուրքս մատուցէ նաեւ ես՝ տյգ «հողեընկա լ
եւ առաքէնէ ՝ էմաստուն եւ հանճարեղ» (Աէմէոն կաթ. Ջտմբռ. էջ
23) եւ հտյ աղա տա գրութեան գոհ ուած մեծ Հօտապետ/.ն:

Պէյրութ- 1956
ՒՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԴՐԷ ՀԱՅՐ ՀԱՄԱԶԱՍՊ ՎՐԴ • ՈՍԿԵԱՆ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ»
ԻԲՐԵՒ ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

ՅԻՇԱՏԱԿՆԵՐ

ՊԱՐՏԻԶԱԿԷՆ

Գրեց ՏՈ՛ՐԹ- ԼՈՍԸՆ Փ- ՉԷՅՄՊԸՐՍ
Բացաււիկ հետա£րքրութեամթ կարդացուեցաւ ամէն տեղ եւ գրեթէ
րոլոր ընթերցողներու կողմէ' Պարտիզակի Ամերիկեան Բարձրագոյն Վարժարա
նին մասին հրատարակած յուշերս: Վարժարանի երրեմնի սաներէն ոմանք ու
նաեւ պարտիզակցի կամ այլ ընթերցողներ մասնաւոր գնահաաութեամր արւոայայաուեցան այս մասին, մամուլի մէջ հրատարակուած՜ գրախօսականներով կամ
աոանձին նամակներով: Ստորեւ հրատարակութեան կուտամ այդ արտայայտութեանց մէկ մասը, ցոյց տալու համար թէ որպիսի՜ ջերմ խանդաղատանքով կր
յիշուին Պարտիզակն ու Բարձր* Վարժարանը րոլոր անոնց կողմէ, որոնք հոն
մեծցած կամ հոն դաստիարակուած են: Հանելի է հաստատել, թէ այդ յուշերս
աոիթ մը ընծայեցին վերյիշելու հին ու րարի օրերը Պարտիզակի կեանքին,
որ անրաւարարելի կարօտ մըն է այսօր րոլորիս համար:
Այդ արտայայտութիւններէն աոաջ, սակայն, նո,'յնութեամր
տեղ կռւ
տամ այն գրութեան, զոր
ինծի ղրկած էր անմոոանալին
Տոքթ* էոսըն Փ*
Չէյմպըրս Տարեգրքիս անցեալ տարուան հատորին համար եւ որ դժթախտաթար
ուշ ստացուած ըլլալով յետաձգուեցաւ այս տարուան: Վստահ եմ, որ Տոքթ*
է- Չէյմպըրսի կողմէ հայերէնով գրուած այդ յուշերն ալ յուղումով ու հետաք րք րութեամթ պիտի կարդան, մասնաւորաբար Պարտիզակը սիրողները:
_____________

Կ-

Գ-

1891 թուականին էր որ 8 տարեկան պատանքէ մ ր , Պ ա րտիզակ եկայ ծնոցացս եւ եղբօրս հետ՝, քիոպի ԼայսպԷս կ՚անուանուէր
եղբայրս} 5 ինձմէ երեր տարի երէց էր յ Էքրկուրս ալ Աքարին (^րզրում) ծնած էթեր , եղբայրս' 1880/'^,
ես
1883/'^ ծնողրս
հոն հաստատուած ԸԼԷա/" վ 18^9/*^ , //ՀՃ/7 Ամերիկեան Պորտին մի
սիոնար՝. Աօրս տկարութեան պատճառով ՃՏՏ7ին Ամերիկա վերա
դարձան ծնողրս եւ 4 տարի վերջը , 1891^^ , հաստատուեցան Պարտիղւսկ՝ ուր հայրս տնօրէն եղաւ քՀլսրձր. վար մար անին ,
զոր

1883/'5> բացած էր վեր. Մր* Փիրո (*)* Ե ր բ մենր Պ արտիգա կ հա
սանք , Մր • Փի րս արդէն մ եկնած կր :
Ուսուցչական խումրին մկջ կային Արմենակ Տէր Ցակոբեանը (որ Մր- Փիր-ի գործակիցն էր վարմարանի հաստատման օրէն

(*)
թխին

Իմ յուշերուս

մկջ

մէ£,

< րատարակուած

հիմնուելով
ազդէ

մը

հ.Պա ր ա ի դա կ'ձի

վրա յ }

1913

վար J-ար անէն

Հոկաեմրերի

հ էմնա դր ո ւթեան

դաան էի 1879 (աևո «.Ամէնուն Տարեգիրքը^ 1956, Լք 190): ԱղէԸ.
«Վարժարանը ունի 34 տարուան գոյութիւն մը»: fcc ես զտեր էի___
Ց4ա 1913ԷՈ պակսեցնելով կ՚ունենանք 1879 թուականը:» Այմմ, Տոքթ.

թուականը

կ՝ըոէր՝
«ՈւրԵմն
Լ.

Փ- Ձէյմպըրս

ճիշդը,

իբրել հիմնադրութեան

կ'արմ-է որ ուրիշ իրաղեկներ

թուական ցոյց կոլտայ 1883/»: Ո՞րն է
եւս ճշդեն այս

կէաը :

կ.

<ի.
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ V
եւ առաջին վար մ՜ապետը} ՝ Տո,բթ* Տսւ1լ"բ թաշճեան ՝ Տոք/
ր ապետ Աթանասեան ՝ 1]արդիս էֆէնւոի Գասասլեան ՝ ԷԼղալ
տ /' Ա? արեան եւ ԷԼր շա կ էքիէն ւոի
եկ ած էլ- Պ արտիղակ

1} ա գո ւսլեան ՝

որ այդ. աս

յ

Երկար դանկ մը կը կաղմեն անունները կարոդ ուսուցիչնե
րուն այղ թուականէն մինչեւ 1915, երբ Պարտիզակի տեղահա
թեան պատճառաւ դպրոցը դոցուեցալ՝ Տոքթ* Մ աք
տնօ
րէնութեան օրով [հայրս անօրէնութիւնը ձդած էր 1912/'^) * Պատերաղմէն ետքը Մը* Մաք \յոթըն դպրոցը փոխադրեց էշրէնքէօյ ՝
Ե . Պոլսոյ չր^ա^լայքը* ^այց Ղ ս1[1ո31Լ է’11
զակի համն ու յիշատակները կորսնցուց *.

է^ո[1

դէը՚^է^ մէջ Պարտի

Եղբայրս եւ ես աշակերտեցինք վարմ՜աբանին 1893Հ՜^ սկսեալ՝
մինչեւ որ քիոպէրթ Գոլէճ գացինք' եղբայրս 1896^^,
իո կ ես
1 89 <• (Հետոյ յաճախեցինք Գսյնատա '/՝ ու/-}'7 Գ ոլէճ ՝ ո բուն ընթացքը աւարտեցինք' եղբայրս 1902/'^ եւ ես 1905/7^ * Այնուհետեւ
1902 - 1905, եղբա յրս իբրեւ ո ւս ո ւց ի չ պա շտօնավարեց
ք*ա րձր *
վարմաբանին մէջ*, էքս այնտեղ պաշտօնավարեցի !905 — 1908
եւ
նորէն [ամ ուսնութենէս ետքը ) 1910 — 1912 թուականներուն*. Մի
ջանկեալ 1908 — 1910 տա րիներուն , միջա զղային X • ]\1 * 0 * A *—ի
կողմ է ղրկուեցայ թուրքի ո յ ներքին գաւառները ստուգելու համար թէ արդեօք « Հի ւր ր ի է թ$> էն վե ր ջը
կարելիութիւն կա&յ ա յգ
կազմակերպութեան մասնաճիւդերը հիմնելու
ա,քրե
շրջաններուն
մէջ* Այրէ ճամբո րգութեանս միջոցին էր՝ որ ԷԼտանա գտնուող հօ
րեղբօրս այցելութեան օրերուս՝ ականատես եղայ ԷԼտանայի ջար
դ՜ ին եւ նպաստամատոյց գործով Հաճըն ալ գացի*.
է1 Վերջոյ
1912/*5> , ծնողացս հետ ՝ տիկինս ու ես Գանա տ ա եկանք եւ ՊԱ1 ր ա իդա կի հետ մեր ո ւղղա կի կապերը խղո ւե ղ ան :
Պ ար տի դա կի գեղատես իլ գի բքը , Գ^Ա1Ւ I՛ է՜Ա ե Ա էեոնէն վա ր ՝
երեք մղոն հեռաւո րութեամբ կ՚երկարէր մինչեւ 'էյիկոմիդիոյ եոցը
եւ ապա ծոցին միւս եզերքը' նորէն երեք մղոն հեռաւորութեամբ
մինչեւ ի զմիտ քաղաքը*. ՜Ւ ս կ դէպի հարաւ կը բարձրանային իրա
րու վրայ գիղուած լեռները ՝ որոնք աչքը կը տանէին դէպփ ^Լա~՞
պոյտ երկինքը* Հէմեռ ատեն լեռներուն գագաթները կը ծածկուէին
ձիւնով*. ԷԼմէնէն բարձր ու հեռաւոր գագաթն էր Հհ է լ թ է փ էն ՝ դէ՜~
պի արեւելք*, է1 ս կ գիւղին մօտը՝ զառիվեր ճամբայ մը հազիւ կէս
մամ քալելով՝ կը տանէր գէսլի ԷԼ * Մխեասի քանդուած սրբարանին
քովի համանուն աղբիլրը՝ որուն ^ոլբը պաղ էր միշտ*. [ՈՀվ
կր
խմէ արդեօք հիմա ջուրերր այդ ՀԷԼոխմիաը%ին ՝ քանի որ քան
դուած է ղի ւղը ՝ հայ բնակչութեան մեծ մասը մեռած՝ ի ս կ
որթէ
մնացածները' աշխարհիս չորս կողմը ցրուածք **»
Պարտիզակի պատմութիւնը գրելու կա բոզութիւնը եւ
մ՜ամ տնակը չունիմ*. Գրուած է «Պարտիզակն ու Պարտիզակդ ին» դըրքին մէջ՝ հեղինա կութեամբ վարմա բան ի ո ւս ո ւց ի չն եր էն պարտի-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԴՒՐ֊ր-Ը»

րԼաէ^[1 ս(Լ' • 9*թ1,րԼ ո[’ ^''/"աէհ[’ ՝ ^Ււ,ւ11ն ր1 ւ՚ւ՚քււ '
տեսարանները }
բնակցութիւնն ու ս ո վո ր ո ւթի ւնն երը նմանապէս
պա տ կե բ ա ը ո լած
են վտ բնաբանի ընթազալարտներէն 1Լեր ♦ Անդրանիկ Պետիկեանի
'^Գրչանկարներ Պարտիզակ գիւղին^ գրքին մէջ՝.
Անոնք որ Պարտիզակը ի են կամ մարմնով եւ կամ
հոգիով
' [քանզի վարմարանին տ շա կեր տն եր ը , մինչեւ ի ս կ անոնք որ հե—
ռոլներ էն եկան Պարտիզակ
կա ր
սիրով Պարտիզակը ի եզան)
գիտեն գիւղին
դեզեը կո ւթի ւնն ու ա ռա ւելո ւթիւններ ը :
Ան ո' ւնը
միայն կը բաւէ քտ զզ ր ու տ թուր յիշատակներ ա ր թն ըն ե լո ւ համար :
Այս յիշատակներուս իբրեւ վերջաբան կհուզեմ այստեղ ար—
ձանադբել Արմենակ էֆկն տ /' Տէր 8 ակոբեան լ, հև տ ունեըած վեր—
!1^ /„ օսակըութիւնս :
&/»/։ 1919^ Արն ավուտքէօյ եկայ՝ իբրեւ ուսուը ի չ Ամ ե ր ի կեան Աղջկանը Վրս ր մ ա ր անին [Ակիւտարի նա իւ կին Հոմ Աքուլը) , ուր
մնաըի մինչեւ 1923 ? Պարտիզակը քանդուած էր եւ բնակչոլթիւնը
մեռած կամ ըրուած՝. Արմենակ էֆէնտին՝ ուրիշներու հետ վերա
դարձած էր Գոն ի ա
՛լ 5 ա սլր կ ր եղբօրը ւի ր ո ֆ- Աբրահամ Տէր
8 ա կոբեանէ քով , /< քէոպէրթ Օ՚ոլէճ :
Օր մը, նբբ այցելած էէ Տէր Աակոբեան եղբայրներուն , Արմենակ էֆէնաէն , խօսքր էնծէ ուղղելով ըսաւ.
--- «Մենք , Հ այեր ս ո ւնինք մեծ
թ ե ր ո ւթի ւնն եր , --թոզ
Աստուած ներէ մեղի՝, թայը երեսուն տաբի Պատմութեան ուսուը ի չ
եղած րլ լտլով կրնամ տալ սա վկա յ ո ւթէւնը , թէ աշխա րհ ի ս •Լւ՛ ա ք
չկայ մէկ ազգ --- ո՛չ Տ)րանսան 1 ո՛չ ԱՀևդլիան , ո՛չ իսկ Ամերիկան ,
որ այնքան խոստմնապահ եղած է որքան եղած ենք մ են ք , Հա
յերս : քրիստոնեայ պե տ ո ւթի ւնն երը մեզի մեծ խոստումներ րրին
բա լզ մեր ծայրագոյն հալածանքներուն մէջ մեզ լքեը ին ՝. Վ^ստահ
եմ որ Հայ արԼր1Ը } հակառակ հ ալա ծանքն եր ո ւն պիտի ապրի
եւ
աշխարհիս մէջ մեծ գեր մր պիտի խաղայ կրթական ՝ գեղարուես
տէս կան եւ բարոյական գետիններու Հր այ :»
Ահաւասիկ Պ ա ր աի զա կզ ի ի մը մարգարէութիւնը հ ա յ ազգին
համար՝.
Լ՝ Փ՝ ԶԷ8ՄՊԸՐԱ

Այժմ Փունջ մը այն արւոայայւոութիւններէն, զորս յ որջերուս ընթերցող
ներէն ոմանք ունեցան մամուլով կամ անձնական նամակներով:
Յակոթ եյաշմանեան (Նիւ Եորք) «Հայրենիք»ի Յունուար 22ի թիլին
մէջ
կը գրէ, «Կրթական մեծ հիմնարկութեան մը արդար գնահատութիւնը»
խորա
գրին տակ-

֊ «Արղ եօք անձնական նախասիրութեան արդէ՞ւնք է , եթէ
պնդեմ թէ ոեւէ բանիմաը Հա յ վԼպի մը հ ետ աքրքր ո ւթե ա մբ պիտի
կարդայ այգ գրութեան 65 էջևրը :
«.Արդեօք ումեղ ու սէրելէ նա խո։ սլա շա րո՞ ւմ մըն է, որ էնձ
դմուար կը դարձնէ հաւատալ, թէ կրնայ դտնուէլ հայ մարդ, որ
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'այգ ընթերցումէն առէթով՝ չապրէ անցած օրերը Էր ալ դպրոցա
կան կեանքէն ՝ հոգ չկ թկ տարբեր
Ը ^կՀէ ու տարբեր
սլայմաններու տակ յ
«/?*- դեռ. է^եչ յուշեր ու լոյղեր ՝
երազներ ու դործունկութէւններ , բոլորն ա լ կապուած քա դզ ր ու դ<Ւնէ այդ օրերուն:
«.Արդ՛ս ր կ ն չել որ ^արօ *էկ ո ր դեան --- աշակերտ ու ընթա
ցս/լա ր տ նոյն այդ վա ր շ/՜ ար ան էն --- լա՛լ տուած կ որոշ բամէններ
„Լ կէտեր : Կարդ ւք ը տեղեր սր տ ա ս ա ց ո ւէքե ան պկ ս գրաւէ չ կ
էր
է/օսքը՝ մերթ՜ ալ աղօթասացութեան չափ էւոհուն ու շնորհապարտ :
«Լա՛ լ պէտ է ըլլար } թկ մեծ ու փոքր վար մա ր անն եր ո ւ մեր
շատ մը ուսուցէչները կարդայէն «Ամ կն ո ւն Տարեդրքէ'^ այս ՚11ու1ս1ք՛
Հբ՚ն ներկայացնել փորձուած դէմըերէն ամկն մկ կը կրնար պատ
գամ մը ո ւնենա լ . . . էս^Լ փափաքողէն :
Հ!՝եռ այսօր՝ երկկէ հաղարներու
մնացորդ
հարէւրներ՝
լէաւարտ կամ թերաւարտ , սէրով ու է/ոն ար հ ո ւթ ե ա մբ կփնդունէն ՝
թկ բարոյական քանէ՛ ըմբոնումներ եւ սեփական նկարագրէ րէէ~
ծեր՝ լէապկս կամ մասամբ կը պարտէն ա յ ս ազնուական մարդոց՝
ու մանաւանդ անոնց է/օսուն օրէնա կ1։ն ■
հՀէմուար թկ ոեւկ ՈՆԱՈՆքյյւչ ՝ աւելէ
մեծ
դնահատութէւն
փնտռկ ու գտնկ՝ քան այն՝ ղււլւ էր աշակերտները կրնան տալ սէ
րով ու յարդանքով :»
Վեր» Անդրւդնիկ ^աիկհան (Նիւ֊ Եորք) կը գրէ նամակուէ մը (30 Դեկա-

1955)»

--- «ք*սլոր Պարաէղակէ տդոց զգացումները հասարակաց եդած են հանդկպ դպրոց էն եւ անոր ուսուցչական կազմէն նկատ
մամբ՝. Զեմ հանդէսլած մ կ կո ւն ՝ որ մխտա կան կերպով արտայայտուկր՝. Մանկութեանս տարէքկն մէնչեւ չափահա սութէւն ՝ կեան
քէս մ կ կ երրորդկն աւելէն անցուցած եմ ամկն կարգէ դպրոցներ ու
մկջ՝ մէնչեւ մասնագէտական դպրոց եւ համալսարան՝, էայց
եւ
ոչ մէկ տեղ հանդէսլեցայ ո ւս ո ւցէ չն ե ր ո ւ է/ումբէ մը՝ որ անբացառ
Ըլլայէ*հ & է՚չդ11 Լ' կ՚ըսես թկ Պարտ է"Լա կէ ո ւս ո ւց է չն երն կ էն ՝.
ճշմարիտ խօսած ես-, Այդ սերունդը անցած է ել անգտանելի
է
աշխարհի ամէն մայրը՛. Աւա՜դ որ երաղի պէս ցնդեցաւ այդ երա
նելի անցեալը : (Հաճախ ըսած եմ որ եթէ Պարտիզակը տեղը մնա
ցած ըլլար , ինչպէս որ էր 1912/'^', օրինակի համար , ես իմ հանգստեան տարիներս
կ՛՚երթայի հոն անցն ելո լ : Պարզ ու
հարազատ
զիլ ղացէներու հետ շւէ ո ւելո վ աւելէ երֆանէկ պիտի ըլլայի , ըան
ըաղաըա կրթութեան այս կեդրոնին մէչ՛֊. Արդէն ես ըազաըակր թոլթի ւնը ՝ իր ներկայ սլա ր ո ւն ա կո ւթ ե ա մր չեմ սիրեր :»
Տիթ-րոյիթէն՝
նամակէն.

---

Տիկին

Նոյենի

Աղապսւպեանի

2

փհտյւ-

1956

ք-ոսսկիթ

ուզում ով կարդացէ Պարաէղակէ մա սէն դրուածը* մոռ-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳՒՐՔԸ»

ւյսւյ դուրս ի աշխարհը՝ ներկան* ^դայ դեռատի արԼ^Է^Է ^ը՝ ուրախ
եւ տխուր։ Եթէ 11 ['ս,է^ ա մ ['ք թէ էՀ*^ Հ. աղուոր յուշեր եւ կարօտներ
ա րթնցան մկջ.ս՝ 1'^է ս[՚ըէւ11 դէպքեր ու վեր յի շո ւմը ունեցայ
նըկարները դիտելով եւ անոնցմէ ոմանց անունները յամեցան
2[Լ[ե~~~
թունբևերուս վբայ* Ե րբ ընթերցումս աւարտեցի՝ Յալ
Ղ1Լա3ե
եւ կամաց մը սրբեցի աչբերէս հոսոդ արցունբըւ
«Անհո՜ւն կարօտով գՒ տ եցի Գեղամին {Գուշակեանին) նկա
րը՝. Հօրեղրօրս թոռն էր իր մօրը կո ղմ է , հարազատ նմանութիւնը
իր մօրը՝. Տարիները արագօրէն ետ գացին'. 1913/' աշունն էր լ երբ
սկսայ անգլերէն գասեր առնել իրմէ : Այս պա հ ո ւն 1սոբ Ըալ
Ը
կը զգամ ՝ եր բ կը մտաբերեմ շարաճճի աղջնակի մ ը խազերս՝ ի՛
րեն պա աճառած վրդովումներս ։ Եր յուղումը դիտելու
համար՝
երբեմն իր սիրած աղջկան անունը կամաց մը էլ արտասանէի։ ՀՀա—.
բա թ երեկոյ մըն էր՝ անձրեւոտ ՝ տխուր օր մը։ Հիւանդ պառկած
էր եւ ես ՝ ծալապատիկ նստած իր ան կո զն ին քովիկը $ դասս կը
կարդայի ։ Այղ֊ միջոցին ^կեղեցւոյ զանգակը զօզանջեց կիրամ ուտ—՜
քի համար : *իեղամը յ ո ւզո լած բացագանչեց • ——
) զանգա կ ՝
զնդա1 զանդակ ՝ Աստուած մըն է մեռեր))՛՛* Տետոյ ՝ կ՚երեւի
իմ
այլայլած դէմքէս ա զզուած , ըսաւ*
«Ն ո յեմՒ՛ ՝ քու հոդին դեռ
շատ մանուկ է ՝ աղօթէ ինծի համարէ * * * Այղ֊ °բը ^ս չհասկցայ իր.
խօսքերուն իմաստը։ Այսօր երբ կը մտաբերեմ այն օրերը՝ սիրտս
կուլայ» * * *
Լոնւոոնէն Աարգիս 'թիւրքհեան, որ Սուտանէն գալով երկար տարիներով
■մաշեցուր Յարձր- Վարժարանին նստարանները, 25 Յունուար 1956 թուակիր իր
նամակով կը վերյիշէ ացեալի աղուոր օրերը եւ կը գրէ ի միջի այլոց.

--- «ճիչդ է որ Վեր* Ա* Պետիկեանի «Գրչանկարներ Պարտի
զակ գիւղին» դէէ՚^Ը կարդացած եմ եւ բնականաբար ունեցած եմ՛
վեր յի շումներ ՝ բայց բուկդ՝ տեսակ մը ուղղակի իմ մամ տնակս ըլ
լալուն ՝ շատ աւելի ումեզ ազդեցութիւն ըրաւ վրաս * տակաւին կը
կարդամ կրկին ու կրկին ։
«Ս ուտանցի Աարգիսը՝ որ այմմ Լոնտոնցի եղած է 19314՜^
վեր՝ չէ կրցած մոռնալ Պարտիզակը եւ այդ անուշ ու երջանիկ Օ՛
րերը :»
Յուշերով րեոնաւոր եւ 17 Փետր- 1956 թուակիր երկար նամակ մը նաեւ
Տոքթ. Յարութիւն փսւլվւաքճեանէն (էւսկիւպ, Եուկոսլաւիա) : Ահաւասիկ քանիմը հատուածներ-

--- «Սնզ ամ մը ՝ մեր անմոռանալի ուսուցիչներէն
լք ա յեան ՝
դասարանին մ էջ մոռցաւ իր գրպանի տետրակը՝ որուն մ էջ նիշեր
կԸ Գ^էր '. Անմիրապէս , յարձակեցայ վրան ել մատիտի ։իոբր հար
ուածներով՝ ձողիկները {ամէնէն վար նիշը} վերածեցի իւաչերոլ
{ամէնէն բարձրը) : Որպէսղի կասկած չունենայ ՝ տետրակը վերադարձուցինը Գեղամին {Գոլշակեանին) ձեոլտւ/ Երբ եկաւ. ոևնու-
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թեան (ք՜ամանա կը ՝ դասէն արւա^ կարդաց քնն ութէն էն աղատ մնա
ցողներուն անունները ՝ --- ((աղաս ՝ Գեղա'մ ՝ աղատ ես ՝
աղաս ՝
*Լ,շա'ն ՝ դուն ալ^ կր շնորհաւորեմ» : էք ւ երբ ^Լարգը ինծի ե կա լ , —
հտղաս ՝ (Հ ա ր ո ւթի' ւն , դուն ալ աղատ ես ՝ բնաւ ւէե յուսար ՝ կը
շնորհաւո րեմ» ըսելն ու իմ բարձրաձայն խնդուքս իրարու խած
նուեցան :
«Մէկ այԼ անդամ գրաբարի քննութիւնը ծայրէ ծայր ընդօ
րինակած էի ^իեղամէն։ Լալեան էֆ& տ/,յ, այս անդամ չէր ^ԼԷԼա^ 5
•— Գեղամին տուած էր 92 ? իս կ ինծի 68) -- իրականին մէջ այդքան
ալ
կխսրմէի յ ^-այ*յ [**? ա Լ դրածս <մ2նոց էր • ♦ ♦ ՎԲանի մը անդամ
խնդրեցի ՝ որ թուղթս Վերադարձնէ եւ տեսնեմ սխա լներս , --- (Վե
րադարձս ւց : Արշա կ էֆէնտին՝ ըն դհ ա կա րւա 1լն , ածանց մեր ո ւղելուն ալ կը Վերադարձնէ ր ու կը բացատրէր ՝ թէ ին Լո'լ սլա կա ս թ[„
դրած է: Երբ անդամ մը ըսի իր են ՝ թէ այսինչ կէ տին մէջ սխալեր
եմ՝ ես լալ դիտէի այդ խնդիր ը՝ --- «սխալիլը կէս մը չգիտնալ է»
եղաւ իր սլա տ ա սխ ան ը :»
«Հայկական կեանքէն կտրուած այս շրջապատին մէջ մանա
ւանդ մեծ Վայելք մը եղաւ Տարեդրքիդ եւ մասնալորապէս պարտիղակեան աղուոր յուշերուդ ընթերցումը*.»

Ատիս ԱպԷպայԷն

Տիկին

Զսւթուհի (ԱԵնակաը)

Զամսւնեսւն,

կը գրէ

12

Յունուար 1956 թուականով.

--- «1956/ք ձեր «Ամէնուն Տարեգիրքը» ,
ամուսինս եւ
տարաւ դէպի ետ ՝ մեր շատ հին ս*- քաղցր յի շա տա կներ ը եւ
դամ մըն ալ հպարտ ղդա ց ի ինքղինքս Պարտիզակը ի ըլլալուս
մար *. Պ արտ ի ղա կի մասին գրուածքն ու նկարները դիտելոՎ՝
բ՚՚՚/Հ անցեալը պատկերացաւ մեր աչքերուն ածջեւհ
«Ատերմիկ էր մեր Պարտիզակը՝ կարծես ամբողջ ղ֊իլրԼը
ընտանիք էր : ԱՎ/սոՀ ս ՝ բո լորը ց իրուցան կորսուեցան :

ղիս
ան
հա
ամմէ կ

«Երբ Վեր * Ա* Պետիկեանի «Գրչանկարներ Պարաիղակ գիւ
ղին» Ղ՜ւ՚ւ՚^ւ1 ունեցանք՝ օրերոՎ խորասուզուեցայ մ էջը՝ կարդացի՝
կրկին կ արդացի» շուրջս կարծես կեանքը
դա դրած էր եւ միայն
Պարտիզակը գոյութիւն ունէր երկրագունդիս Վքայ^ Ա* են ակար էն
խնդրած եմ ՝ որ եթէ ես իրմէ առա^ մեծնիմ ՝ այդ գթ^ը
րէեէ'
դագաղիս մ էջ» հիմա այդ կտակիս Վրայ աւելցնէի մ նաեւ ձեր Տարեդիրրը...
«Մեծ ղնահատանքի արմանի է ձեր Տարեդիրքը եւ արդիւնք է
յամած աշխատանքի եւ համբեր ութէան յ (Հաջողութիւն գտաք
եւ
պիտի գտնէք*, հալեցէք ուղիդ՝ ձեր ճամբան հարթած էք արդէն*.»
Աըշակ Ալպօյանեան, ֆահիըէէն, կը գրէ (30 մաթա 1956)*

մասը

--- «Ջ,եր Տ արեդրքին ամէնէն շահեկան եւ ամէնէն
համոՎ
«Պարտիզակի (Բարձրագոյն Վարմարանն» է։
թերեւս հոն
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳՒՐ՚ՈԸ»

յԷւ չուած անձերէն մ է կ մ ա ս ր մ Լ լէ մ՜ա մ անա կա կիցն երը ՝ ուսուցիչ
ները՝ ծանօթները ըլլալուն համար ա ւեթէ հրապուրիչ նիւթ մրն
կր : Ա ա կայն ՝ առանց աո որ ա լ ՝ կը իւորհիմ թէ բոլոր ընթերցո ղները ամէնէն շա տ ասով պիտի հ ե ա ա քր քր ո լին :
^ԱնձնապԷ ո մէկ շուն չուէ եւ շատ մեծ
հ եւոաքրքր ո ւթեամբ
կարդացի. էէեր ^այ['^ } որոնց համար չափազանց էսնդացի՝ երե
ւակայելով֊ իմ պատանեկան օրերուս ուսուցիչներէն ոմանց
մա
սին դրուածները : // ա սն ա ւոր ա պ է ս երկրաշարմ՜ին
սլատմութիւնը
աչքիս առջեւ բերաւ Հքալեանը՝ որ ո ւն ես ալ աշակերտած եմ*.
Հ^ատ կը ցաւիմ որ այդ սքանչելի գրուածքին մասին առաջսւ֊ց չէի դիտեր , ե թէ ոչ կրնայի մի քանի լրացումներ ըն ել մեծ
յօմ ա րութեամբ :»
Պուէնոս Այրէսէն
23 Ապրիւ 1956 թուակիր

Տոքթ- փէորգ Տիթատուրեան զգայուն տողեր ունի իր
նամակին մէջ: Վերյիշելով Պարտիզակը, կը զրէ-

--- «//?/Հ/7£.Ն հաճոյքով կա ր դ ացի ՝
լա փ ե ց էէ
^Պարտիզակի
Ոարձր. 1ԼարմաբանՀ7» : Հիանալէլ բուրումով մանկական լուշերու
փունջ մր՝ որմէ մարդ կը գինովնայ... կը շնորհաւորեմ : Ունիս
սուր դրի չ մը՝ ճշգրտութիւն մը ՝ զո ր կր պարտիս փայլուն յէ՚շ ողութեանդ եւ ճկուն ոճիդ*. Որքան ալ ունենամ գրուածքդ գնահա
տելու կար ո դո ւթի ւնը ՝ անհնարին է ինծի համար՝ ղւլա ց ած անուշ
տպաւո րութիւննե րուս իսկական սլա տ կեր ր տալ ալս աղքատ հա
յերէնովս *. Ես որքան ալ դրեմ ու որքան ալ կարդամ՝ չեմ կրնար
բալա րա րութիւն տալ կա րօտ իս եւ ապրուած օրերու քիշատակնելաւն , որոնց վրայ կը գուրգուրամ միշտ եւ թարմ օրէն կր պահեմ
մէջ՛*:»
Տոքթ- փէորգ Տիրաաուրեանին նամակը յայտնութիւն մը Եղաւ նաեւ իր
եղբօրը, Խորէնին ուր գտնուիլը ստուգելու տեսակէտով: քԱ այսպէս, 44 տա
րիներու ակամայ խզումէն ետք, ահա իր ալ նամակը Պոլսէն, 2 Օգոստոս 1956
թուականով----

--- «ԱՀե ա կն կա էն եր կան ՝ որոնց տ սլա ւո ր ո ւթի ւնը ասուսլէւ մը
տեւողութիւնը ունի ՝ իսկ ան ակն կալեր ալ /լան ՝ որոնց թողած հետ
քը շատ երկար կ՝րլլայ , երբեմն անվերջ*. Տարեգիրքդ ու նամակդ
ասոնցմէ եղան*, ինծի այնպէս թուեցալ ՝ որ մշուշոտ հեռուներէն
ձայն մը կը լսեմ ՝ --- այնքան երկար է վե ր յ ի շած օրերուս եւ ներ
կա յ մ՜ամ ան ա կն ե ր ո ւն մլ,ջեւ. ձդ ուող տ ա ր ած ո ւ թի ւն ը ՝
կէ ս դա[•էն հՒՀ պակաս :
«Սիրելի Պարտիզակ՝ չեմ դիտեր ին չիՀ մէջ
կը
կայանայ
հրապոյրդ՝ ե ր բ անքա կտ ե լիօ ր էն կը կապես բոլոր անոնք՝ որ զո—
վաշունչ օդդ ծծած եւ կա թնա բոյր ջուրդ խմած են՝ այլեւ անոնք՝
որ իբրեւ իրենց երկրորդ ծննդավայրը՝ երկարօրէն ապրած են քու
միջավայրիդ մ էջ :
«Առանց չափաղանց ո ւթեան կրնամ ըսել՝ թէ կեանքի
այս
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ
թոհուբոհին մ է ջ երբեք չի պատահիր , որ չյիչեմ դէպք մը Պ ա ր տի,լակէն ու դպրոցէն , որքան ալ աննշան ըլէա յ ա ա ի կա , կամ խօսք
մ/մ գիւղի բա րբա ո էն , խորհուրդ մը կամ ասացուածք մը ո ւս ո ւցիչներէն, չարաճճիութիւն մը դպրոցական ըն կե րն ե ր էն եւ
դեռ.
ինչե՜ր ու ինչե՜ր , որոնք յանկարծ, ուղեղիդ մէկ անկիւնէն դուրս
կուգան , քեղ պա հ ի կ մը գիւղ ու դպրոց տանելու համար : Ամէն
ոք սւլլքա մաթ-էթ մը ունեցած է անկասկած , բա յ ց մերը ուրի՜շ էր,
մերը անտեսանելի թելերով կապած է մեղ իրեն։^
Աւաշինկթընէն կո ւդայ ձայնը նաեւ մեր մէկ ուրիշ դա սընկեըոթ Ս' արկոս 'Ըէչէշե անի , ո բուն հետքն ալ կո ր ս ո լած էր : // եր
դասընկերն էր՝ բա յց , 1911 — Ճ2փն , մէկ աալ/ի բացա կա յելէ ետք
վերադարձած էր 1913^^: Ընթացալարտ ԸէէալԷ*^ ետք, անցած է
Ոյր ութ , ուր մնացած է V տաբի : Աւարտած է տեղւոյն Ամերիկեան
Համալսարանի դեղագործական
ճՒլղԸ1 1919^5»:
հւոք կը մնար Պ՛՛լէս : Ամերէ կա գաղթած է 1931^' եւ 1932^^ /' Վեր
հաստատուած կ Ո լա չէ^ւ կ թքն , ուր կը գըագէ գորգէ գործով՝.
Գա
3.՛լ օն Գ ուշակեան խիեղամին փոքր եղբայրը) կը
ճշդէ > թէ Հարմ՜արանի ուսուցիչներէն Հայկաղուն թիւրապեան (եւ
ոչ թէ իեիլրատեան , ինչսլէս գրուած էր՝) '՛Ալ է ) է [' մնայ Ամերիկա
եւ ունի նպարեղէնի խանութ մը՝.
Փակելով Պարտիղակին եւ Ըարձբ» Վրսրմ՜արանին նուիրուած
այս յաւելուածական է ջեր ը , քիչ անդին կը հրատարակենք
նաեւ
Վփեննական էիխիթարեան Հայրերէն էք փրեմ 1Լրդ . Պօղոսեանի շա
հեկան
պ ր պա ո ւմն եր ը Պ111 րտիղա կի մ էջ , ս կի ղբի օրերէն մին չե ւ
աոաջին աշխարհամարտը գործած Ա*իութեանց
եւ
Ընկերակցու
թեանց մասին : Վ^ստահօրէն , այդ գրուածքն ալ պիտի կարդացուի
հետայօրքրութեամբ եւ հաճոյքով՝.

ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ ԿԱՆԹԵՂԸ
Հա յ դատը Հայի համար հաւատ է, անընկճելի հաւատ՝, ///հբի եւ հեծեծանքի մէջ եւ նրանց հետ պահուել է եւ մեղ աւանդուէլ
ձի անշէջ յոյս, որ վերջապէս արդարութեան դոները պիտի բացւեն եւ Հայ հ ա յր ենիքի վ[*այ :
Յոյսը վատաբախտի համար, կրկնակի ոյմ՜ է, եւ մեղ համար
այն հսկայական կանթեղը, որ տեսնում է ին մեր երաղուն հա յրէ—րր
երկնքից կախ, հայրենի բարձունքների վրայ*
Այդ կանթեղից հրամարուել չենք կարող՝.
Հա
դատը ծանրանում է ընդհանրութեան խղճի լէ[,այ "[՛—'
պէ ս չվճարուած պա տ ո լա մ ո ւր հ ա կ :

Պբոֆ. Ն. ԱԴՈՆ8
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ՊԱՐՏԻԶԱԿԻ ԸՆԿԵՐՈԻԹԻՒՆՆԵՐԸ
Գրհց ՀԱՅՐ ԵՓՐԵՄ ՎՐԴ • ՊՕՂՈՍԵԱՆ

1- ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (••• 1847)
Պ ար տի զա կի հնագո յն Ընկերութքէձն է ասիկա ՝
հ իմն ո լած
Արմաշի վան ոքէ
Եփրեմ վարդապետէն եւ գիւղի վարժապետէն:
Հիմնումի ճշգրիտ թուականը անծանօթ է , ղի 1847 Ագոստ ♦ %&ին
Պարտիզակէն գրուած նամակի մը մ է ջ կ'ըսուի ՝ թէ 18474՜ե ամԼաջ
հիմնուած Լը արդէն՝ իսկ 1847/'ե «դարձեալ նորոգ հաստատեալ

պայծառացաւ» :
Ընկերութեան 1847^ վերահաստատումի ն պատճառ եղած է
Ստեփան Ջայեան ԼՊոլիւխ 500 ղրչ* նուիրելով՝ իսկ բարերարներէն
մին եղած է նշանաւոր Տատեան դեր գա ս տ ան էն Աոսւքել Տ ատեան ?
որ 1000 ղրչ • նուիրած է :
եալ նամակի հեղինակը Տէր ^քարապ ետ՝ 'լը դրէ՛ «•••
Ընկեր ու թիւն գիւղիս՝ ՛Թորգոմեան ? որ ի հանճարաւիայլ
Աւիրեմ
վարդապետէ սրբող վանից Արմաշու հիմնադրեալ էր
հանդերձ
.բազմիմաստ տնօ րէնէն, այսօր դարձեալ նորոգ հաստատեալ պայ
ծառացաւ գալստեամբ մեծապատիւ արքունի գործակալի Հ^այեան։^

26 Օգոաո ♦ 1847
ի Պաղչէճի1լ

ծառայ

Ն* ՏԷԸ ԿԱք2ԱՊԵՏ»(1')

*

Ընկերութիւնը կՀընւորէր վարմարանին ուսուցիչը եւ կը հո
գար անոր ծախքերը ՝ ինչպէս կը պատմէ էյի կոմի գիոյ «Հա յրենաո էՀ/» թերթը 18օ2/'ե գրելով *
Հ(.Պ Ա1ր տիզա կի դպրատան ուսուցիչ
մաքրակրօն Տ * Ա ահա կ . . . վարդապետութեան պաշտօնը վարելու
անկարող ըլլալո վ' հրամա րականը տուեր է Ըն կեր ո ւթեան • ♦ ♦ 'ԸաՀայոյս եմք որ Թորգոմեան րարեջան Ընկերութիւնը... կը փու

թայ ուրիշ վարժապետ մը դնել եւ ինչպէս որ յառաջ' անանկ ալ
այսուհետեւ յառաջացնելու կ՚աշխատին»(2) :
1857/' *յկիղբր Ընկերութիւնը կ երակագմուելով' վարդարանի
վերատեսչութիւնը կը յանձն ուի Ըն կեր ու.թեան անգամներէն տասը
երիտասարդներու՝ ՀՀորպէսզի գպրո ,,լ,ն հ արկաւոր եղած բարեկար
գս ւթի ւնն եր ո ւն անձանձրոյթ հ ոդ տանինք : Ասոնք <վսոստացան ամ—
բող£ տարի մը այս վերատեսչութիւնն ըփել ի փառս Աստուծոյ ՝
Ազդին գործը իւրեանց անձնական դործերէն վեր սեպելուէ» ՝
կը
գրէ թղթակից //‘/,»(3) :
ՀԱկսնակ բանասէր» Հո ե՛ս Արեւ ե/ք , Կ. Պ- 1898 թ- 3854)
սխալմամբ 1857/'^ հիմնուած կարծեր է Ընկերութիւնը։ Հա լան օրէն 1857£հ յետոյ ալ շարունակած է ան իր գոյութիւնը ատեն մը*.
(1) Թուագրուած րոլոր ծանօթութիւնները
ւորութ-եան :

գթուած են յօդուածին ւլերջա-

— 208 —

Fonds A.R.A.M

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

2- ԸՆԹԵՐՑԱՍԻՐԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1858)
Կազմուած կ^երեւայ 1858/' սևՒ,1^[Լ։ *ՈոԹ տարւոյ Ս այիսին
ունէր արդէն «Թանգարանդ Լդրադա րան — ընթերցարան} մը ( 1 ) ,
ուր կ՚այցելէ նոյն տարւոյ Սզոստ* 19ին
«Սուսայը I]'աււԼսււր^ւ
խմբալլ իր Արմ են ա կ Հ • ճիղմէճեան եւ կը յէշէ Ընկեր ո ւթե ան «///րրայօդ անդամները՝ որոր ամեն մէկուն ճակտին ւէրայ ազգային սիըոյ ը"!>ը Դեււե31՚կ կը վառէր»

(5):

1866 Մ արտին Կ՝ * Մ • Շ /' ր՛ին եան Պարտիզակէն կր զրէ
որ
« ( Կ՝ալւ՚թ Վ արդապետ} գիւղիս մ է ջ քանի ՜լքր աարի թԱՈաջ հաս
տատուած եւ քիչ ժամանակէն ցթորած Ընթեըց աս իրար թանդարա
նը վերահաԱՆՈաԼոեց , որուն բազմաթիւ երիտասարդը սի ր ո վ
բա
ժանորդ դրուերան եւ հետզհետէ կը գրուին : Այս Թանգարանի Ըն
կերութեան առաջին հանդէս ր տեղի ունեցաւ <իետր*
ին . . . Ալս
ուսումնասէր Ընկերութիւնը ամեն Եիւրա կկ կը շարունակէ իւր հա
ւանումները ի Թան դար ան ՝ ուր կը պարապի վերծանութեան լրադրոր եւ դա ս ա տ ո ւո ւթ եան հայերէն՝ տաճկերէն եւ դա դզի եր էն լեզ^
ուա .7»(6) :
Ւնչսլէս կը տեսն ո լի' 1866/'ե Ընկերութեան անունը վերաձուա}ր էր «Թանգարանի Ընկերութեան» :

3- ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1863)
Թղթակից մը 1861 Ո ունիս 29 թուականով Պարտիզակէն
կր
գրէ • «Անցեալ աարի այս ասւենները դսլրորր երեսի վրայ մնալով՝
մէկ րս՚նի լուսաւորութեան բարեկամ ազդայինը տեսնելով իրենր
դպրոց ին խեղճ վիճակը ՝ միարանեցան Ընկերութիւն ւքը կազմել եւ
դպրոցին հոգաբարձութիւնը վարել, մինչեւ որ Աահման ա դրութիւ
նը գայ*. Եւ որովհետեւ դպրոցն հայկաբան եւ դադղիաբան դասա
տուի մը սլէտըը ունէր՝ միաբան խորհուրդ ըրին ասոր վրայ
եւ
հոգաբարձութեան
մեծարգոյ անդամներէն մին յանձնարարական
ԳԸուԼ Ե* Պոլիս
անցեալ Սեպտեմբեր ամսոյն մէջ՝ իրենց
դպրոցին այն սլէտըը լեցնելու համար եւ որչափ որ կարելի էր
իրենց խորհըդոյն կատարմանը հասնելու յ ա£//դեցանդ (7 ) յ
Ուրիշ խզԹ1սկիզ մը կը ճշդէ Ընկերութեան անունը՝ կո չելսվ զայխ «Ուսումնաս ի րաց Ընկերութիւնդ՝ որ ո ւն ամբողջ տարե
կան ձրի բաժտնո րդագրութիւն մը նուիրեր
է
Պ ոլս ոյ «Սէրդ
թք-ըթը(.8)

:

4- ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

(1864)

Հիմնած են Պարտիզակի դսլր ո ց ի աշակերաներր ,
«նպատակ
ունենալով իրենց ըանի մ^ազդային լրադիրեր հայթայթել եւ իրենց
զբօսանաց մամերն անոնց վեր ածն ո ւթեանը ն ո ւ ի ր ել ՝ո ր սլէ ս ղի իրենց
սովրած ուս մ անցը հետ ուրիշ միջոց մ' ալ ունենան մտըերնին մշա-
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կե/ու, ո լ է,,ո ընելով որ դպրոցէն բամնուելէ եաեւ ալ նոյն Ուսում
նասիրական Ընկերութիւնը կանգուն պահեն՛»^) :

5- ԱՇՈՏԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1865)
Կը յէ.լուէ 1866/< գարնան: Հէմն ումէ հաւանական տարէ
կը
համարէն,բ 1865շ: Առեւտրական Ընկերութէւն մ՝է , որ 1866/<ե կը
ստանձնէ գէւղէ դպրոցէն հ ո գա բա ր ձո ւթէ ւն ը
մ ա սն ա կց ո լթ ե ա մբ
ուրէչնևր ու (10) :

6- ԹԱՆԳԱՐԱՆԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1866)
ե ա ղմ ո ւած է 1866 Փետը * էն՝ Աեծ — ՊաՀոց առթէւ Պ՚սրաէ—
զակէ մէջ քարոզելու դարած 0‘աւիթ- Վրգ • լյերշասլՈ1_1ւի կողմէ։
Հա յ Տ է կն անց Ընկերութէւն մ՝է , էն Հոլէ ս կը բացատրէ թղթակէց
մը, գրէ լու1 1866 Մարտ Հձէն. «Արմ. Գ""էէ> Վթ<ք «ե
ազգօգուտ
գործերէն ղաա՝ կանանց ալ Թանգարանի Ընկերութիւն մը կազմեց
որո հ հանդէսը
ԸւԼ' ն աէյ ա դա հ ո ւթեա մբ տ եղէ ունեցաւ ամ ո ո յս

13էն աղթլանց դպր ո!ք

մէ^Հ. Կ^ըսուէ

թէ

այս

Ըն1ւԿ՛ ութէւնն

ալ

աղջկանց դպրոցին խնամակալութիւնը յանձն պիտի առնու եւ սո
նոր եկամտից աղթիւրը պիտի յաւելցնէ իւր արդիւնքովը» (11) :

7- ԶՕՐԱՅԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1866)
Թատերական Ընկերութէւն մբն է, կազմուած 1866^5» , վերոյՒ լեալ Գաւէթ 'Լրդէ կողմէ՝ «ի յիշատակ համանուն ազգային
գթագէւոին» .
«Այս Ընկերութէւնը մէն չեւ յաոաջէկայ
ա չո ւն
պէտք եղած պա տրաստութէւնները պէտէ հոդայ եւ այն ատեն ներ
կայաղմանր սլէտէ ձեոնարկէ^ԼՀԶյ) :

8- ԱԱՆՈՒՏ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1872)
Պոլսոյ «Հայըենէք^ը կ՝աւետէ 1872 Տունէս Յէն *--- «Ուր1"—
էյութեամ բ կը լսենք որ է Պար ա է ղա կ Սանուզ ԸնկերՈԼթ-իւն անո ւամբ Ընկե րութէւն մը հաստատուեր է, որոյ նպատակն է շաբա
թական փոքրիկ լումայով մը գրքեր գնել : Արդէն Ընկերութեան
անդամոց թէւն ՏՕԷ հաս եր է} որոց 10հ* դպրոցական աշակերտք են
եւ մնացեալները արհեստաւոր երէ տ ա ս ա ր դն եր» (13) *
Պարտէզակէն 1871/'հ կը դրեն , թէ Ընկերու թէ ւնը լուծուած
եւ դրքերն րւ 200 Ղ.րչ*ը Ղ ս13 ո3

յ,ս^ձնուած են (11) :

9- ԱՂՔԱՏԱՍԻՐԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1872)
Կազմուած

կ՝ ե ր և լա յ նոյնպէս

ՃՏՄԳԷն ,

էն չ՚զէ ս

կ՝էմացոլէ

1872 Հոկւո • էն եղած թղթա կց ութենէ մը , ուր կ՝ըսուէ- «•••Աղ֊
քւսաասիրագ քլնկերութ-իւնր ? որ նոյնպէս դէւղէս երէտասարղներէն
կը բաղկանայ եւ որ նէւթակւսն դումար Ւ՚ւ ո վ 'Կ' ա ղքա տէն ման-
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ՀԱՅ ԿԵԱՆհԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅ 11 ՕՐ
թոլր]1? ե-

կըտւոյն մտաւորական մշակութեան գործիքները
այյն դնելու համար միա բանած 4՜»(15) 5

10- ՀԱՅՐԵՆԱՍԷՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1878)
Հէմնուած է 1878^5,(16): Կը ,ւէ՚շ"'1՛ 1878 Դեկա.էն թղթակդութեան մը մէջ^ ուր Ընկերութեան Ատենապետը^ Մ- Ս- ԿԷօԱիրԼ՜ան, եւ Ատենադպիրը Ա •
• Ծալլնհան կը գրեն ՝ թէ Նիկր'միդիոյ
Փոթ — Առաջնորդ Ատեփանոս ()* ♦ Վ ♦ Յովակիմեան էրենց Ընկերու
թեան 1135
• նուէ րե լուէ քաջալերաե է Ընկերութեան «դպրՈ-

ցասէր նպատակը» (17) :
Ընկերութեան նոլ ատակն էր <<աղքաա]ւկ լուլայոց գրական ու.
դասական պէւոքերն հոգալ»: 1879 Մայիսին բադ ած էր լսարան մը
այրերու համար Հուր ազգային եւ գիտնական նիւթերոլ վրա ք կը
խօսէինք» նոյն տարւոյ Սահմանադրութեան
հանդէսն ալ է^րը
սարքած £//(18) :
Հրանա ստորադրող մը Պարտիզակէն կը դրէ՝ որ «.Հայրե
նասէր Ընկերութիւնը դիողիս մէջ եղած ուսումնասէր եւ քիչ շատ
նաեւ ուսումնական երիտասարդներէն կը բաղկանայ եւ կրնանք
Ը“ել թէ Ընկերութեանդ ամէնէն արդիւնաւորն եղած 4՜» (19) :

11- ԱՐԱՄԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1878)
թ՛էեւ ու ո աջէն անդամ 1879 Յունէսէն կը յէչուէ , լոկ անոննով(20) , սա կայն նոր հ իմն ուած Հերեւար յ Գուդէ 1Տ78ի վերջերը
կազմ ուած ԸԼԷա յ » Հրանա եւս կը յի շատա կէ ուրէչ Ընկեր Ո ւթիւններու կարգին հ որոնդ բոլորին նպատակն է՝ կ^ըսէ ՀՀաղդային դաս
տիարակութեան օդնել, թէեւ տա րբեր եդանաւյներո Հ»(21) :
Նպատակն է Պա րտէղակէ մէջ կեդրոնական վ ար մար ան մը
հէմնեչ(22) :

12- ԱՍ՚ՐԱՆԱԶԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1Տ79)
Նպատակը»---

ՀՒ նպաստ ազգ» վարմ՜արանի՝

կալուածներու

ԱՅէր ԸԱաՐ>(?&) *• Կը յիչուի սա կարգով» --- Հայրենասէր ՝ Արամ
եան ՝ Աս քան ա դե ան (24) : 18Տ0^հ միադած կը դտնենք «ՀայրենաՈէր»ին հետ (25)

:

13- ԱՐՄԵՆԳՈՒԽՏ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

(1879)

Հիմնուած է Պարտիզակի հայ տիկիններ էն' մէկ

օրուան

մէջ

100 ^ոդՒ անդամագրելով: Նպատակը---- «Աղջկանց վարժարան լքր
րանալ հւ_ ղասակարւսկել» » շաբաթական անդամավճարն է 40 փա
րա։ Ընկերութիւնը կը յաջողի շուտով կան անդ լսարան մը բանալ՝
որուն հանդէսին կը նախագահէ Տէր Կարապետ
քահանա յ (2$) •
Ասոնք ամէն կի րա կի հաւաքուելով իրենդ լսարանը
ճարւախօսու
թիւնն եր մտ էկ կ'ընէէնէ21):
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐ ԵՓՍ

1880/''/' «Արմ ենդո լ[սա» ի Փոխ - Ատենապետն էր Փարիս ՄՍ՜արիամ 3- ճրկայեան, ոըոնք

Մ- կյաչերեան , իսկ Ատենադպիրը

շնորհակալութիւն կը յայտնեն Տիկին Աննտ Գ- էսայետնի եւ Տիգ
րան Կիւմիւշկերտանի , որոնք 175 կտոր դիրք նուիրած էին Արմենդուխտի լսարանին (28) :
1881/'!' Տիգրան Մկրտիչեան 1420֊10 դահեկան կը հանգա
նակէ Եգիպտոս' ի նպաստ Ըն կեը ո ւթ ե ան ս (29) : ՀրանսՀՀՀ} կը դրէ'
որ 1879/-/- «ուրիշ մանր մունր Ընկերութիւներ ալ կային՛» Պարտի
զակի մէջ-,

14- ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1880)
Կը կազմուի Պոլսոյ Պարտիղա կց իներ էն , 1880 Յունիսին , իբր

Մասնւսնիւղ Պարտիզակի «Հայրենասէր Ընկերութեան» : Նպատա —
կը, __ ահաւասիկ. --- «Պաղչէճիկի աղքատիկ մանկտւոյն նպաստել
եւ 50/» չափ գաղթականաց , որք Տրապիղոնէն անդ հաստատուած
են ըտնի մը տարիէ ի վեը , ուսում եւ կր թութիւե չամբել» (.30 ) *

15- ԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1889 - 90)
Կաւլմ ուած Եղի չէ Վ • Դուրե ան է ջսՀև յ>եր ո ւ[ ՝. 1/նո^ա/չան Ըն
կերութիւն մըն է, որուն անդամները «ամէն կիլրակէ հա լա քո լե
լով ի վարմ արանի' եկեղեցական երգեցողութեամբ, Ա- Դրոց ըն
թերցմամբ եւ այլ հոգեշունչ գրուածնեբո ֊Լ մէկ կ ո դմանէ արական
սեոի ,-սո. եկեղեցին ունեցած ցրտութիւնը
բաոնալու
1լ աշիւսւ-

--'/'!'» (31 ):
Ընկերութիւնը կը ջանար իր միջոցն ե րուԼ բադնիը մը թ֊'^1 ն է
իբր աղղային կալուած(Հ$Զ^ :

16

ԸՆԹԱՏԱԻԱՐՏԻՑ

ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ

(1892)

Հիմնուած է Պարտիզակի Ամ երիկեան Ոարձրագոքն Վ^արմ՜ա—
բանի ընթաց ա լար ւոն եր էն՝ 1892 (Հունիսին (33) է 1909
Հո կա .ին
կ՚ունենայ իր պարբերական /մերթը
Պս1րւոքւզա.կ ? որ Պոլիս կը
տսլուէր*. թերթը տարին միայն երկու անդամ {Ապրիլ — Հո կա.)
լոյո կր տեսնէր.. Հրատարակուած է մինչեւ 1914,
Լոյս հանելով
տա սն եւմէ կեր որ դ /ժ՛ի լ մ՝ալ (34) :
Ընկերութի ւն ը ունեցած է Հին եւ նոր կանոնադիրներ մերչլ,նը միայն ծանօթ է մեզ՝ հրատարակուած՝ «Պ արտ իղա կ?Հի
մէջ
եւ ունի 14 յօդուած եւ (Հ աւելուած -^(35) :

17- ՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1908)
1908 Նոյեմբերին հանդիպած ենք այս անունին։
Անշուշտ
19081- է հիմնումի տարին։ Սուրհանդակ (36) կր դրէ----«.Պարտի
զակի ձայ Երիտասարդներու Ընկերութիւնը մօտերս պի տի հլաւտարակէ Փարոս Րիւթանական անուն դրական , բանասիրական եւ
աղդտղրական շաբաթաթերթ մը, տեղացի եւ Պոլսահայ աշխատս.-
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅԱՕՐ
Ւ

կիցներով եւ խմրադրասլետոլթեամբ Հ. Մ • Վ • Պոաուբեանի՚ֆ է
Ընկեր ութիւնը չկ լս^ողած մտադրած թերթը հրատարակել’.

.18 • ԹՈՐԳՈՄԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1908)
Անթուական իմորատիւգ մը
Պարտիզակ,
հրատարակուած
ամենայն հաւանական ո լթեամբ 1908 Գեկտ-ին (թերթէն վրայ կայ
«Առաջին տարէ թիւ 1, Դեկա. 190 •••»), կը յիշէ
«Թորգոմեան
Ընկերութիւն»^։ որ «դպրոցին օգնելու համար միայն կազմուած» է :

19- ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ԲՐԻՍՏ • ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ (1908 ?)
Բողոքական Ընկերութիւն մըն է Պարտիզակի այս ճիւղն ալ,
սակայն իր մէջ ունէր նաեւ ոչ - բողոքական շատ անդամներ : Հիմ
նումի թուականը չենք կրցած ստուդել : 1908Հ5» /' վեր ունեցած է
Ընթերցարան մկ»: 1910 Փետր՛ին կը սկսի հրատարակել «Փարոս,
ամսաթերթ ազղայթ
ընկերականդ գրականդ բարոյա կան^ :
ութեան նսլա տա կը բա ր ո յա ղի տա կան £(37) , իսկ «Փալոս՝)) շատ լալ ուղղութիւն մը ունեցած է , տեւելով, որքան դիտենք ,
մինչեւ 1912 Ապրիլ-.

20- ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ (1910)
Կազմուած է 1910^ սկ["1ԲԸ նախաձեռնութեամբ գիւղի միւ~
տիւր Յակոր Տէր — Յակոթեան/,, նպատակ ունենա լով «գիւղին մէջ
երկրագործութիւնն ու արհեստները զարգացնել» (38) : Հէաբաթա-

1) Հայաստան, ե- Պ՛ 1847> թ- 66: — 2) Հայրենասէր, նիկաեիդիա 1852 թ-

Մասիս, Կ- Պոլիս 1857 թ- 280= — 4) Անդ' 1858 թ- 328= — 5)
Մուսայք Մասեաց,
. Պ • 1858,
90: _ 6) Մասիս, 1866 թ- 734= — 7) Սեր.
1864 թ- 62: — 8) Անդ, էջ 69: — 9) Մասիս, 1864 թ- 648: — 10)Մասիս,
1866 թ- 734: _ 11) Մասիս, 1866 Ա՛նդ: — 12) Անդ: —13) Հայրենիք, ԿՊ- 1872 թ- 105: Հմմա. Մասիս, 1872 թ- 1267 ել 1315: 14) Հայրենիք, 1874
իք. 203: — 15) Մասիս, 1872 թ- 1314 - 5: — 16) Անդ, 1882 թ- 3160: — 17)
Լրագիր, I,. Պ- 1878թ- 871: _ 18) Անդ, 1879 թ- 1010: — 19) Մասիս, 1879
թ- 2394: —20) Լրագիր, 1879 թ- 1010: —21) Մասիս, 1879 թ- 2394: — 22)
Անդ, 1882 թ. 3160: — 23) Անդ: — 24) Լրագիր, անդ: — 25) Հայրենիք, 1880
թ. 609: — 26) Լրագիր, անդ: —27) Մասիս, 1879 թ- 2394: — 28)Հայրհնիք,
1880 թ- 608= — 29) Մասիս, 1881 թ- 2974: — 30) Հայրենիք, 1880 թ- 614: —
31) Արեւելք, 1892 թ- 2455: — 32) Անդ: — 33) Պարտիզակ, Կ- Պ- 1909 թ- 1,
էջ, 1: — 34) ժամանակ,
1914 թ- 2012: — 35) Տե՛ս Պարտիզակ,
անդ, էջ
46 - 8: —36) '/• Պ- 1908 թ- 126: — 37) Տե՛ս նաեւ Երկիր, Ատարազար 1910,
էջ 151: — 38) Փարոս,
ԿՊ- 1910,
էջ 16, 140: — 39) Երկիր,
Աաաբազար
1910, էջ 150: — 40) Անդ, էջ 151' — Տե՛ս նաեւ Փարոս, անդ, 1911, ք» 193:
— 41) ե- Պ- 1954 թ- 3779: — 42) Մարմարա,
անդ: — 43) Մարմնամարզ,
59: — 3)

Կ. Պ- 1913,

էջ 171:
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
կան անդամավճարն էր 10 փ արա : Կը կ" չու էր նաեւ «փիւ_ղասւնւոհ-

սսւկսւն ՄիոՆթ-խ_ն»(39) :

21. «ՏԻՒՐԿԼ՝Ր»ՆԵՐՈՒ ՄԻՈԻԹԻՒՆ (1910)
Պարտիզակի արհեստաւորներէն կազմուած է' խնայողական
նպատակով*. Շաբաթական անդամավճարն էր 4:0 փարա : Իր մասին
տեղեկութիւն կուտայ
(4:0) :

22. ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒՒԻՒՆ (1910 - Ա)
ՀԱ ա րմ արաֆյի (4:4:) տուած տեղեկութեան վրայ յ^ղաձ՜ հա
ւանական թուական մը պէտք ենք համարիլ 1910—14:^։ Իսկ Ա էու
թեան թերթը
Հսւնդէս — փթական, ղոր
հրատարակած է Տ *
թովմա աւադ քհնյ* Հյիկահեր՝ տակաւին ուսանող եղած
ատեն

(42), անչուշտ լսւքոլւաակսլ եղած րյյա/ու է :
23. ԱՐԾԻ Ի ՄԻՈՒՈՓԻՆ (1913)
Մարզական այս Աիութիւնը կը յիչոլ-ի 1913 Աեպտ *ին * ոճ.—
նենալով նաեւ դնդախաղի {^ֆուտբոլ} խումբ մը (4:3) :

Վիեն՜ևա 1956

&ՒԼՀ ս

ՊԵՏՐՈՍ ԱԴԱՄԵԱՆ ԵՒ ՇԷՔՍՊհՐ
Պետրոս Ադամեանն իր համար մի տեսակ արտօնութիւն էր
համարում Հյէքսպիրի մասին խօսելն ու կարծիք յայտնելըէ
Ում
հետ որ վիճա բանէր } նրա դէմքից չէր հեռանում հեգնական մ՜պիտԸ * Ր'լոլմ էր} որ նա 1՚ր մտքում ասում է»
ՀՄա'րդ ՝ ին չպէ* ս
ես յանդդնում ինձ հետ վիճաբանել իմ Աստծու մա սին
անգամ նա իմ ներկայութեամբ վիճում էր Արտեմիկով
անունով մի ռուս բմշկի հետ որ հմուտ ՀյէքԱպիրիստ էր*
Արքայ Լիրի հոգեբանութեան մասին էր* Ես նկատում էի՝ որ բը~~
ձ՜իչկը հարուած հարուածի լԼրսյյ տալիս էր Ադամեանին
եւ դե
րասանի տրամաբանութիւնը քանի գնում թուլանում էր*. ՆԼերջապէս նա իրեն յատուկ ճար պի կո ւթեա մբ փոխեր վիճաբանութեան
նիւթը : Երբ ր*^ի չկր հեռացաւ ՝ նա ասաց *
------

խնայեցի

ծերունուն }

ապա

թէ

ոչ

պիտի

ջախջախէ ի*.

ԱւսՀղ՝ արդէն ինքը ջախջախուած էր***
Համլէտն էր Ադամեանի սրբութիւն սրբոցը*. Համլէտ էր եբազում նա դիչեր—ցերեկ ՝Համլէտով էր ապրում ու շնչում : &Ճ. ու
նէր իրաւունք* այդ դերի մ էջ նա չունէր հաւասարը ամբողջ Աուսաստանում :

Ա. ՇԻՐՎԱՆԶԱԴԷ
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հայ կեանքը երէկ եւ այսօր

ՇԱՏԵՐ է՜յ. ՄԷԿԸ

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ՏԱՂ.ԼԵԱՆ
Գրեց Առ ԵՏԵՍ ԹԷՔԷԵԱՆ

Ս ահմանագրութիւն ը հռչա կուած եւ ի էէ կի ո յ մեծ կոտորածը
տեղի ունեցա ծ էր՝ երր ՀԼէյթունէն Պեհեոնի հասալ
Յարութիւն
Տաղլեանը , իբրեւ աւագ ո ւս ո ւց ի չ եւ ստանձներ ղեկավարութիւնը
մեր ազգային վա ր մա ր անին ՝ որուն բարձրագոյն կարգի ուսանող
ներէն էինք մենք։
Պոլս էն բերել տրուած գասադիրքերը՝ տարուան մը ընթացր/'ն է հ այտցուց ած եւ բա րձրա ց ուցած էին մեր վարմարանի ^['յ1՜
թական մակարդակը։ Հայ լեզուն կը ծաղկէր Պեհեոնիի տաճկախօս
ընտանիքներու հայ մանուկներուն եւ պատանիներուն թոթովախօս
շրթունքներուն վրայ*. իսկ մեր երգեցողութեանց խանդավառ ար
ձագանգները սկսած էին տարածուիլ հայկական
թագերու մէջ*.
Տ ա ղլեանի միջոց ո Հ էր որ մենք առաջին անգամ ըլլալով ծա
նօթացած էինք իոմիտասի ս տ ե ղծա դո րծո ւթի ւնն եր ո ւն եւ ա յլ կարղՒ ազգային ու յ ե գա ւի ո խ ա կան երգերու երամշտ ո ւթեան ։
Հտտ չանցած՝ 3* Տաղլեան ՝ դի շեր ային վարմարան մըն ալ
բացաւ հայեցի կրթութիւն ջամբելու համար
արհեստաւոր
Հայ
պատանիներուն եւ երիտասարդներուն ։ Բոլորովին ձրիավարմ՜
էր
վարմարանը եւ մեծ զոհողութիւններ կը պարտագրէր իրեն։
Էի իւս կողմէ , մեր հա յրերուն համար կազմակերպեց 1լԼւրււէկ—
նօրեայ լսարաններ՝ ուր խուռներամ կը հաւաքուէր մողովուրգը՝
նուագ ու երդեր ունկնդրելու՝ աշխարհի
իր ա գա րձո ւթի ւնն եր ո ւն
ծանօթանալու եւ զանազան հարցերու չոլրջ տեսութիւններ եւ բա
նախօս ութիւններ լսելու համար։ Այս բո լո ր ը կը կառավարէր մեր
աւագ ուսուցիչը ՝ ուսուցչական կազմին եւ աշակերտութեան օմւսնդակութեամբ *
ի ան ի մը տարի չանցած Տաղլեան իր դի շերա յ ին վար մարա
նը վւոխակերպեց կուսակցական ակումբի ՝ --- աղատագրա կան գաղափարներու վառարանի մը՝ որուն անդամներուն թիլը Լա տ չան
ցած հասած էր հարի ւր ի :
--- Ղ*ուք տեսաք՝ ^Ըսէր Ան ՝ կ ի լի կի ո յ հայութեան
1909/'
իա րմլ,ր Զ ա տի կը *. Թշն ամին կարմիր ներկել 1լ ո լզէ մեր իէա աէկնե
րը մեր զաւակներուն արիւնով։ Պէաք է զինուի Պեհեոնիի հայու
թիւնը , անա կնկ ալ նոր կոտորածի մը պարադային իր կեանքն
ու
պատիլը պաշտ պան ելու համար ջարդարար խումանի յարձակում
ներուն ղէմ;
իզերական եւ պա հ սլան ո զա կան դասակարգը սակայն
դէմ
էր յեղափոխական դո րծո ւն է ո ւթեան Պեհեոնիի մէջ*.
Անոնք չէէն
ուղեր գլուխ բռնել իրենցմէ տասնապատիկ աւելի թէ*- եւ ոյմ ու-
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«ամէ՜նուն

տարենիր-ոը»

ող հարեւաններու դէմ : Ո ւ֊ղե ց էն նոյնիսկ
հանդիսանալ
Տաղէեանին՝ ելւբ ան սկսաւ զինել ակումբին երիտասարդ անդամ—
ները։ Սակայն յաղթանակը ՏարԼ[փանը տարաւ՝ որովհետեւ
նոր
սերունդը իր կողքին էր եւ ինք , Հ ♦ 3 » Ղ*աակղութիւէւը
թուրքիոյ ամէն ամէն կողմը կազմակերպելու լիազօրադիր ունէր 1ԸԸ'~*
պանը :
--- Սահմանադրութեան օրէնքները՝ 1լըո է ր ան , մեղի թոյլ
կո ւտան ունենալու պաշտպանութեան զէնքեր : Ասիկա մեր իրա—
ւունքե է յ Հերոս է ան որ
անձը ՝ իր ըն տ ան ի քին պա տ ի ւը եւ իր
ազդին գոյութիւնը կը պաշտպանէ ջարդարար թում՜աններու դէմ։
Ե *- ) պատիւ իրեն ՝ ան միջողներ ստեղծեց որպէսզի արհես
տաւոր երիտասարդները՝ հին զէնքերը ա ր դի ա կան ա ղն են եւ իրենց
իսկ ձեռքով շինեն իրենց ռումբերը ։
Սարութիւն Տաղլեան մեծ հայրենասէր մըն էր* ^ասալանդութեանց ընթացքին ան կ'ըս էր--- Տղա ք , ^ս՚յ մողովուրդը՝ աոանց սեփական հայրենիք մը
ունենալու՝ չի կրնար զօրաւոր աղդ մը դաոնալ եւ մտնել ա յլ ազ
գեր ու չարքին մէջ։ Եթէ հայ մ-ողովուրդը սեփական հայրենիք մը
ունենա յ , ես ուխտած եմ ՝ իմ գտնուած տեղէս հետիոտն քալելով
երթալ մինչեւ մեր հայրենի սահմանները անոր նուիրական հողե
րը համբուրելու՝ մեր նորազատ հայրենիքին քաղաքացին դաոնա
լու. ե, լ,մ ումերս յատկացնելու անոր յառաջդիմութեան :

Տաղլեանի համար կապոյտ երազ մնաց իր ուխտը։ Որով
հետեւ թալէաթի հրամանով՝ կախաղան բարձրացաւ
ՊեհեոնՒՒ
մէջ-. Ահ ա թէ [՚նչպ1՚ ս ի՛ արի ո ւթ ե ա մբ դէմադրաւեց ան մահը՝ կա—
խաղանի օղակը վղին *
--- Անգո՛ ւթ դահ իճներ , կ՝ըս է ան իբրեւ վերջին խօսք ՝ իր
լուրջը խմբուած ոճրագործներուն ՝ ես մ ահէն չեմ վախնար՝ բայց
հը ցաւիմ որ ձեռքերս կա պո լած կը մ եռնիմ ։ Գոլք Աստուծմէ չէք
վախնար։ Հայաստանի նահանգներէն ՝ մինչեւ 45 տարեկան տաս—
նեակ հազարաւոր հայ տղամարդիկ
զօրաշարմփ
են թարկ '■:ւ1՚ր =
Հիմա ալ մեր անմեղ մ աա ւոր ա կանն ե րն ու առաջնորդները սկսած
էք հաւաքել եւ բնաջնջել : Բայց վստահ
եղէք , որ օր մը պիտի
հնձէք , ինչ որ հիմա կը ցանէք... Ահա իմ վերջին խօսքս...

1915£Ւ /' վեր, շատ մը դէմքեր եւ դէպքեր աղօաած եւ մշուշ
կապած են մտքիս մէջ, շատ մը բաներ մոռցած եմ, բայց մեր ալադ ուսուցչին՝ Յարութիւն Տաղլեանի անմահ յիշատակք անմոռաց
է ինծի համար, Որովհետեւ ան կրթեց մեղ իբրեւ Հայ եւ հայրենա
սիրական բոց արծարծեց մեր Արտերուն մ է ջ : Անոր
դաղափարապաշտ կեանքը լուսաւոր հետքեր ձդեց մեր պատանեկան կեանքին
վրայ եւ մենք անոր կը պարտինք ի՛նչ որ ենք այսօր իբրեւ Հայ-.
Պէյրո֊Տ-

ԱՒԵՏԻՍ ԹէքէԵԱՆ
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ՕՐձՆՈՒԹԻհՆ ԵՒ ԶՈԼԱԲԵՐՈհԹԻՒՆ
ՇԷՆՔԵՐՈՒ ձԻՍ՜ՆԱՐԿԷՔԻՆ ԱՌԹհհ
Գրեց ՍՕՍ - ՎԱՆԻ
ստոնեայ երկիրներու ■էէջ. առհասարակ,՝ սովորո՛ւթիւն
եղած է նոր շինուող եկեղեցիներու՝ վանքերու՝ մատուռներու՝ այլ
նւ- հ ի ւան ղան ո ցն եր ո լ ՝ ծերանոցներու ՝ որ բան ո ցն ե ր ո ւ ՝ վա ր մ՜ա ր ան-*
ներու ՝ նոյն ի ո կ անհատական տուներու վրայ փայտէ կամ երկաթէ
ի] ա չ մը տնկել ու մլ, շտ տերեւներով՝ ծաղիկներով զարդարուածէ
իյ ա շը քրիստոնէութեանն խորհրդանիշն է՝ որ նա իւ ցոյց կոլ—.
տայ^ թէ շինուելիքը կր պատկանի քրիստոնեայի մը՝ կամ ր[՚իս—
տոնէական համ ‘“յ՚՚՚քւ՛ մը • յետոյ' որ այդ շ՚Հ՚՚րր չթևլ
տուող
քրիստոնեան կ^ասլալինի /Սաչին ՝ այսինքն' կրօնական
ուղղակին'
կարենալ անվտանղ հաս նհլՈւ համար վերջաւորութեան*.
'քրիստոնէական ո® ր թ ո ւա կանին կամ ղա ր ո ւն ծնունդ առած
է ույս սովորութիւնը՝ կարելի չէ ճշդել*. յամենայն ղէսլս շատ հի--,
նէն կուգայ է} աչէ դործածո ւթիւնը շէնքերոլ շինութեան
կապակցութեամբ . կրօն ական աւանդութիւն մրն է՝ կառչած' ծանրածանր
հաւատքի մը*.
Ազգային կան անհատական շինութիւն մը՝ իր մասնակի կամ՛
անհատական բնոյթին՝ իւորհրղանշած ըմբոումին եւ կարեւորու
թեան համաձայն կ՚ունենայ նախատօնակ հ ան ղի ս ո ւթի ւն մը ՝
ոբուն ներկայ կ''ըլլան բազմ ութիւններ *. Եթէ կառուցուելիք
պետական կամ ազգային է՝ ա յն ատեն հանղիսութեան կր մաս—,
նա կցին քաղաքական ՝ զինուորական ՝ կրօնական ներկայացուցիչներ
եւ մողովուրղ ՝ իս ՛լ եթէ անհատական է' շէնք շինողին ազգականնե
րը ՝ գրաց իներ ը ՝ բար ե կա մն եր ը եւ հ ե տ աքրքիրն եր ը :
«
՜Շէնքին հիմնարկէքը կ^օրհնուի կրօնականէ մը՝ աոաջին քա- րը ևեԼ Գ[,ու1՛ Հիմին տակ եւ մաղթանքներ կ'ԸԼԼան յաջողութեան
համար՝ ո րպէ սղի զերծ մնայ արկածներէ կամ վտանգներէ ♦ այս
սւռթիլ կր ղոհաբերուի նաեւ կենդանի մը՝ հաւ կսււ/ այաւդաղ ՝ 11 £—
էւար կամ եղ՝ ,,["11^"րւ[1 լէեքէե կառուցումը հաճելէ ըէէայ Ասաւււեոյ եւ ապահո/Լոլէ 1Լն ո ր բա ր ե կա մե ց ո ղո լթէ ւնը :
Հայերը տան հէմէ օրհնութեան համար կր հրաւէրէն կ[րօ—
նական մը՝ որ կր կարդայ հետեւեալ աղօթըը*.

— «Զգործս ձեոաց մերոց ուղիղ արա' ի մեղ, Տէ'ր , եւ գգործըս ձեււաց մերոց յաջռղեա' լքեզ» :
«Տէր ոզորմեւս' , Տէր ողորլքեա', Տէր ողորմեա' :
«Բարեխօսութեամբ Սրբուհւոյ Աստուածածնին եւ էսմենայս
սրրոց քոց, լուր մ՛եգ Տէր Աստուած լքեր եւ հաստաւոեա զհիմունս
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

սորա մեծաւ զօրութ-եսսքթ քո եւ յաջոզեա' զգործս ձեոաց սոցա,
որսլէս ([|ւ եղիցի կատարումն սորա խաղազութ-եամր եւ մեք արժա
նի լիցուք լիաոաւորել զՀայր եւ գՈրղի եւ զԱսւրբ Հոգիդ, այժմ եւ
միշտ եւ յաւիտեանս յաւիտենից :»
ս ա ղօթքին կը յս^որդեն ըհ թե ր ց ո ւմն եր Պօղոս առաքեալէն
եւ Աատթէոսի Աւե տ ա ր ան էն ՛. Օրհնութեան արտր ո դութենէն վերթ
կը արուի ճաշկերոյթ՛. ՀՀ ո հ աբեր ո ւթի ւնն ու ճաշկերոյթէ ճոխոլթիւնը համեմատական են տան տիրոջ նիւթական կարողութեան :
Օղած ծախքը տան տիրոջ համար կ'ասլահովէ ընկերային
դիրք,
այսինքն' լիառշ ու մեծութիւն : կ՚ալառներու մէջ մկրտութեան ,
հարսնիքի , հոգեճաշի եւ հիմնարկէքի մամանակ ծախսուած գու
մարները նշանակելի կը դաոնային իբրեւ շեշտուած դէպք
ու
թուական :
կամ ղոհաբերոլթիւնը ծանօթ է բոլոր կրօններուն կամ
մոզովուրդներուն : Աստուծոյ կամ աստուածներու հաճելի ըլլա լո լ
եւ անոր պաշտպանութիւնը վայելելու համար , հաւատացեալը սլէտք
էր գոհ ընէր՛, 'քրիստոնեայ վանքերն ու եկեղեցիները ընդունած են
մատաղի, այսինքն զոհելու սովորութիւնը՛. Ո [՛քան մեծ կամ շատ
ըլլար զոհուելիք կենդանին , այնքան շուտ
կ'րնդոլնոլէր
կամ
լսելի կ՛՚ըլլար զոհ ընողին խնդրանքը եւ կը կատարուէր անոր փա
փաքը. ո չքոար մը նախապասւիլ էր հալէ մը, գոմէշ մը' աքաղաղէ
մը՛.
Լեռնաբնակ մոդովո ւր դն եր ը բաղդատելով
դա շտ աբե ա էլն եբուն հետ , կրօնապէս աւելի մոլեռանդ են , պինդ կա պո լած են ըն
տանեկան եւ ց եղա լին ա լանդո ւթի ւնն ե ր ո լն , բա ր քե ր ո ւն եւ սովո
րութի ւնն եր ո ւն ՛. ի՚աղդատեցէ՚ք մեր երկրի լեռնցիները դաշտեցիներոլ հետ, օրինակ' իիոկացիները
Հայոց Լորդիներու, Ա ասունցիները' Ա' շո յ *)• ո լ.լ/ ան ց ին ե ր ո ւ ՝
րկառցքէները
<իա լա շց քէն ե ր ո ւ
կամ *Լար աբա դ*} թն երը ԷԼլա շկերտց քէներու հետ եւ դուք պիտի գըտնէք մեծ տա ր բեր ո ւթի ւնն եր անոնց մտածումին ՝ ըմբոն ոլմին կամ
կրօնական եւ ընկերային համոզումներուն մէջ՝. Մեր լեռնցին քա
րացած միտք Էր եւ ն որը դմուաբ կ'ըմբռնէր՝ կամ ն որին դէմ պայ
քար կը մղէր՝, իր ներաշխարհէն բա՛ն մը դուրս չէր հաներ՝ որպէ ս ■լէ՛ չստիպուէր բան մը ներս աոնել՝. Վ^ստահ էր դիացածին ւքր ա յ
եւ հպարտ էր իր դիտցածուքը՝.
Հայաշքսարհի լեոնահաքութիւնը
դարձաւ չհ ալելի ք երկաթ-, իր մտայնութիւնը ղիեքը ւքերածեց անառիկ բերդի՝. քարձալ յառաջապահ ը մեր քաղաքական ու ^Լր°~“
մրաղՍ հ I,ր յ
կռուեցաւ յանդղնօրէն ՝ անհալանա կան բոլո ր պւ
տա լի քա ջո ւթեամ լ եւ ս տ եդծեց հա յկա կան պանծալի դիւցաղնոլթիւնը :
էեռնահ ա յ ո լթի ւնը իր ա յ ս բնութիւնը
ց ո յց տ ո ւա ւ
բո լոր
դարերու եւ մա մ ան ա էլն եր ո ւ մէջ՝ մանաւանդ ա յն սլահերուն՝ երբ
.քրիստոնէութիւնք երկրին մէջ կը թափանցէր ու կը սպառնար փըէ-
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ցընել հեթանոսական մեհեանները ։ *ԼյՈ յն էսկ այն ատեն՝ ել,բ կարծուեց ալ թէ ըը/՛ ստոնկութիւնը արդէն ՀՀ տուն — տեղ^ եղած կ Հա
յաստանի մէջ՝ յանկարծ ընդվղեցալ՝ դիմադրեց՝ արիւն հոսեցուր
յանուն իր հ ին հ ա լա տա լիքն եր ո ւն : ]Ղ ս կ երբ քր ի ս տ ոն կ աց ա լ ՝ նո րկն
մնաց յամառ ու կատաղի : թէեւ վանքեր ու եկեղեցիներ
շինեց՝
բայց կառչեցալ անոնց հեթանոսի իր ամբողջական հաւատքովը եւ
անոնց սլա տեր ո ւն տակ՝ բակերու մէջ եւ խորաններու առջեւ փռեց
դոյնղղոյն տարազը իր հեթանոսական պաշտամունքին՝.
կեռնահայը սլկաք կր տեսնել իր ուխտագնացութեան մամանակ ՝ օրինակ' երբ ան կը դտնուկր Ա* շո յ Սուլթան Ս ուրատատուր
Ս * Կ արապետէ բակին մկջ՝ Աղթամարի ՝ Մո կա ց Փութկու Ս ♦ Ղեկոր
՛դի կամ Տիրամայր Աստուածածնի պուտերուն տակ՝ կարենալ հաս
կնալու համար այն հինը՝ որ դեռ 1լապրկր անոր մկջ՝. է1ր աղօթքին
նը՝ հողը պագնելու կամ եկեղեցիի մը խորանը համբուրելու
էր
խոր ո ւթի ւն ը , ծնրադրութեան լրջութիւնն ու խ ո ր հ ր դա ւո ր ո ւթի լդիրքն ու ծայրայեղ հաւատացեալի կեցուածքը՝ մատաղի հանդկպ
էր ցոյց տուած շահագրգռութիւն ը ՝ կրօնաւորի մը նկատմամբ ար
՞տայայտած յարգանքը 'էի^՚քը կը ղանաղան կին դա շատբնա կն եր կն :
Լեոնահա յութեան մկջ չմեռաւ հեթանոսութիւնը՝. Անոր նե
րաշխարհին մէջ բազմած 'է^րիստոսը հագաւ քուրմի տարազ՝ ի ս կ
եկեղեցիներն ու վանքերը զերծ չմնացին հեթանոսական առասպել
ներէ՝ — մէկուն մկջ սատանայ մր կ ամ դեւ մը՝ միւսին մկ^ աքա
ղաղ մը կամ կռունկ մը՝ երրո րդի մը մէջ' արջ մը կ ամ դոմկշ մը
համբաւի հասան իբր հրաշագործ՝ գուշակ կամ ր^՜էեև* Մեր ո*ր,
վանքը զերծ մնաց հ եթան ո ս ա կան քանդակէ մը ՝.
Հեթանոսութեան առանցքը կը կազմէր զոհաբերութիւն ը*. Աւ
քրիստոնկութիւնը ընդունեց այս սովորութիւնը՝. Կը զոհաբերուէին
կենդանիներ կամ հաւաղդիներ *. Արդեօք հայկական հեթանոսութիւ
նը՝ հուսկ յետոյ նաեւ հայկական քրի ս տ ոն կ ո ւթի ւնը ՝ ի շարս զա
նաղտն կենդանիներու՝ մարդկային ղո հ ա բեր ո ւթի ւնն ալ ընդունա&ծ
կր թկ ոչ՝ --- ծանօթ չէ մեղի :

***
Այմմ ՝ վերադառնալով բուն իսկ մեր նիւթին ՝ քաղենք քա նՒ
՛մը էջեր պատմութենէն ՝.
Կարդանք նախ Աս ուրնաղիրհա բալի մէկ արձանագրութիւնը*
--- ՀՀքՀաղաքին մեծ դոներուն առջեւ պարիսպ մը կանգնեցի՝
ասլստամ բութեան պա՜րագլուխները տեռեցի Լքեր թել՝ մոր թաղերծել) եւ իրենց մ ո րթերով ծածկեցի այս պարիսպը* Անոնցմէ ոմանք
ողջ ողջ պատին մէջ հիւսուեցան՝ ոմանք ալ իւաչուեցան՝
կամ'
պարիսպին երկայնութեամբ ցցի զարնուեցանք։

***
Պ ատմութենկն դիտենք ՝ որ երբ ՛Լեն կթիմ ուր յարձակեցաւ
Վերուստ անի ՝ &իր լանի ՝ Պարսկաստանի՝ Հայաստանի ՝ Ա իջա դետ-
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«ԱՄԷՆ Ո ԻՆ

ՏԱՐ ԵԳՒ Ր 'Ւ Ը»

վ^է Ասորէքէ ոլ ԼԷ բանանէ վրայ՝ ԸՈԷ"Ը այ^յ քաղածները որ դէ—մադրութէւն ցոյց տուէն , հէմնայատակ քանդուեցան : Հետագայ/,ն 1 այս քաղաքներէն ոմանք վեր ա շէն ո ւեց ան նոյն բռնակալէն հրա
մանովը եւ անոր անմէջական հսկողութեան տակ : Արդ՝ բոլոր աշ
տարակներու. եւ պարէսսլներու մէջ հէլսել տուաւ ան կրաջուր է մէջ
դրուած ու կարծրացած մար դեր ։
##*

Ո'ում էն պատմադէր
Պարպէրօ՝
Աը^էչէ եկեղեցէէ
մասէն
դրելով' կուտայ սրտառուչ աւանդութէւն մը՝ որուն համաձայն ՝
եկեղեցէէ շէնութեան յաջողութեան համար՝ կէ*ե Ը հէւսուած է
պատէն մէջ*.
Հայ ճարտարագէտ թո րամ անեան ՝ Արճէշէ եկեղեցէէն այս
աւանդութէւնը պատմելէ ետյ> կը դրէ*--«Հայաստանէ մէջ այս աւանդութեան մէկ ուր է շ այլազանու
թիւնը կա յ է մաս էն շէնութեանը հսկայական պարէսսլէ մը՝ որուն
հաստատութէւնը եւ յաջողութեամր ամբողջացումը
մարդկայէն
զոհ ՝ աղջկան մը մարմէնը կը պահանջէ ր
հէմէն մէջ հ է լսուելու
համարի :
Ատափաղարէ հէւսէս — ա րեւմտեան կողմը կա յ րէ ւղան դա կան
հէն կամուրջ մը*. Այ ս կամ ուրջէ կամարներուն տակէն կը
հոսէ
Աապանճա յէ լէճէն սկսող գետակ մը
(Հար էյը — որ ջուր
'լը
հայթայթէ 1Լտափաղաբի բնակչության •. կամուրջը ծանօթ է Պէչ —
Փէօփրիւ. անոնով եւ ս/յս մասէն կը պատմուէ հետեւեալ աւանդոլ—.
թէւնը —
քէարեր առսվ^ Աաքարէա գետը կը հոսէր (Հարէյ դետ է այս
օրուան հունէն եւ յորդառատ ու արագավազ կը փլցնէր էր կա—,
մուրջները*. ք*էւզանդական կայսրերէն մէկը՝ էր եր կրէն մէջ մոլնետ էկներու մէջոցով յայտարարել կուտայ՝ թէ կը փնտռէ
կա
մուրջ շէնող վարպետներ ՝ որոնք
կարենան սանձել
Աաքարէան՝
անոր վրայ քսյրաչէն կամուրջ մը ձգելով՝ ու կ'աւելցնէր՝ թէ չվա
նողները պէտէ վարձատրուէն մեծ գումարով մը*.
Աաքարէա յէ մօտերը բնակող եօթը եղբայրներ կը ստանձնեն
շէնութէւնը*. Աայց ամէն անդամ որ կամուրջը բաւական մը կը
բարձրանար ՝ ահա՛ ջուրերը կը յորդէ էն եւ կը փլցնէին զայն*. Հ՝ ան է
մը անդամ շէն եց էն ու քանէ մը անդամ փլաւ*, էք օ թը
եղբայրները
սկսան մտածել՝ թէ թ*նչ պէտք ընեն՝ որ էրենց ձեռնարկը յս^ողէ Հ
Պղտէկ եղբայրը կ'ըսէ .--- ^Կամուրջը զոհ կ'ուզէ մեղմէ,
1ԼարԼԸ>
մեզմէ որո ՚ւն կինը որ ո ւտ ելէք բերէ ՝ ան թող մ ա ա ա ղ ըլլա ք եւ զոհենք զա յն :» Կը հաւանէն*. (Հաջորդ օրը կրտսեր եղբօրը կ էն ր ուտե
լէ ք կը բերէ*. Կը բռնեն զայն՝ վէղէն կը կտրեն եւ արէւնը կը թա
փեն կամ ուրջէ տուտերուն վ[ւայ *
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
Աւանդութիւն մրն "՛լ բէւղանդա կան կայսրութեան
շրջա
նէն ---- ^էպքը պատահած է 1280/'^ , էքպէրոս ան ո ւն ո վ ծանօթ յ ո լնա կան նա հան դէն մէջ*. Այն տեղ՝ Արտա աւանէն մօտէն կը
հոսէ
գետ մը' Արաէյթոս ՝ որ գարնան կը յ որ գէր եւ անց ու գարձէն արդեչը կ'ըէլար* Այս պատճառով կը հրամայուէ կամրջաշէն վարպետէ
մը՝ որ գետէն վրայ մեծ ու ղօրալոր կամուրջ մը ձգէ : Հրամանը կը
կատարուէ՝ բայց ամէն անդամ որ կամուրջը լմննալու վր ա յ [լ ըլ[ւսյ ՝
յանկարծ կը փլէ *
11 ար^կտյ[՚ն գսհ սլէտք է ր ՝ --- ա՛յս էր պատգամը*. Վ^ար պե
տը՝ առանց վարան ելու կը բռն է էր կէնը եւ ո ղջ — ո ղջ կը հէւսէ
զտյն կամուրջէ կամարէն մէջ* ատկէ ետքը
կամուրջը չէ փ լէր :
**#
Պ ելք եւ էեման Հա ո ւսլտ ՝ Աուսաէյէնայլ- (՝էան} եւ թոփրաք
վ^ալէէ [Հողաբերդի գոհարանէ ոսկորներու նկուղէն մէջ լեցուած
ոսկորները մանրամասն քննութեան ենթարկելով գտան ոչէարի
այձփ ) եղփ 1 ևՈէԼՒ > ՚1"՚^ը[՚ եւ տյլ կենդանէներու ոսկորներ*. էյ ոգէ
ոսկոր չկար , [ՀԱ> յ !յ գտան մարդկային զոհերու կմախքն եր
կամ
ո ս կորն Լր *.
Ասկէ էարելէ է հետեւցնել ՝ որ 1] ալա է տ ց էն ե ՝'ը ՝ ա ս տ ո լած
ներու բարկութէւնը իջեցնելու համար կը դէմ էէն նաեւ մ ա ր գա գո
հութեան ՝ երբ հայրԼնէքը ճգնաժամային պահեր 1լ ա պր էր ՝
երբ
թչնամ էն յար ձա կա ծ կ'րլլար եւ կամ երբ անձրեւ ՝ կարկուտ ՝ հ եղեգ՝ փոթորէկ՝ երկրաշարժ՝ ս ո վ կամ համաճարակ հիւանդութիւններ կը սպառնային երկրին ու մարդոց*.

վէերոյէշեալ
աւանդութեանց եւ պատմական տյլ տեղեկու
թեանց համաձայն՝ ղանաղան երկիրներու մէջ եւ զանագան առիթ
ներով տեղէ ունեցած են մարդազոհութեան դէպքեր ՝ իբրեւ վրէժ
խնդրական արարք՝ իբրեւ
հաւատարմութեան նշան կամ հաճո
յանալու ձգտում եւ դեռ' իբրեւ զոհ ու պատարագ՝ ձեոնարկէ մը
յաջողութեան կամ չար է խափանման համար*.

{/&« - Հ»

Փիրէսւ

ԴՈՒՔ ՑԵՂՒՆ ՈՒՂԵՂՆ ԷՔ
Հեռու մեն է' ախտագին մտաւորականներ : ^ուք ցեղէն ու
ղեղն էք՝ բայց երբ այդ ուղեղը ուր է չ կերպ չէ կրնար խորհ է լ՝
քան յուսահատեցնելով մեր կենս ո ւն ա կո ւթէլնը ՝ մենք պիտի յէ ըրըընենք ու նԼտհնք այրը ո ւդե ղյչ :

ՌՈԻԲԷՆ ՍԵԻԱԿ
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ՏԱՍՆԵԻԵՕԹԸ ՏԱՐԻ
3 Ո Ի- Ն Ա Լ Ա 3

յ

ԳԱՂՈՒԹԻՆ

ձԵՏ

( 1922 ֊ 1939 )

Ոունահայ դաղոՀւթ • • ♦
Մէկը Սփէ ւռքէյ տարածքէն վր ա յ տարտրէաւահ՜ ^ւ՝ մեծով
ու փոքրով մէկուկէս տասնեակէ մօտեցող հայ դա զութն եր էն : Դոյութէւն չունէր ասկէ 35 տարէներ աոաջ } բայց կազմուեցաւ այնու
հետեւ^ մ է կ օրէն մէւսը՝ ստացաւ կրակուբոց դէմադէծ ՝ բոլորեց
շատ աւլմ կալէ ՝ ա յ լ խանդա վաոո լթեա մբ ղեղուն 17 եր կար տա ր էներ՝ հասնելու համար , է վե ր թո յ ՝ էր այսօրուան --- յետպատե—.
րաղմեան--- խաղաղ եւ էնքնասոյզ վէճակէն՝ անցքերու անդէմադրելէ հարկաղրանքէն բերումով։
Դէ տած էք անշուշտ հորէզոնը ամրան ա յն սքանչելէ երեկո
ներուն^ ե ր բ կաս — կարմէր հրդեհումով մը կրակ առած
ԸԼԷսյ^յ
այնտեղ յամեց ող ա մսլեր ը եւ ա սլա ՝ մամանակէ թալալում ով՝
կը
մա րմր էն ՝ կը տմդունէն յուշէկ յոլչէկ ոլ
1լո րսնցնեն է ր ենց
կրակն ու փայլը՝ էյ աղաղ էր ^րկէնքը նախ քան այդ բոնկումը ու
կը վերա գտնէ ան այդ էսաղաղութէ ւնը ՝ անդամ մըն ալ՝ [-լվ'կնապահէն , ե ր բ ստուերները 1լը ս1լս էն ԷԷ^^Լ *
փամանաէլէ
հ ա մեմ ա տ ո ւթէւ ւնն 1?րը պահելով՝ ճ է շդ այսպէս
ապրեցաւ յունահայ գաղութը*,
Կեանքէ !/ ոչուեցաւ ան մ է 1լ անդամ էն եւ 1լո չուելէն անմէջապէս ետքը բռնկեցաւ եւ սկսաւ եռալ էնքն էր մէջ*. Տեւեց այսպէս
17 երկար տարէներ , մէն չեւ որ զար/լէն էրէկնապահէ զանգերը*,
Այնուհետեւ ամփոփեց ան էր թեւերը՝ կորսնցուց
եր բեմն է
էր
կրաէլուբոց դէմագէծը եւ հանդարտեցաւ։ ԷԼտ ՛լէ ասդէն ոչ մէկ նոր
բռնկում , թէեւ կեանքը նորէն կայ եւ գաղութը 1լը պահէ մէշ տ էր
յ ա ր ա բ եր ա էլան կեն ս ո ւնա կութէւնը ՝ աւելէ սահմանափակ եւ այլեւս
ընդլայնումը ան կա րեւ1։ լրԽԳ^Ւ
Դ յ բա էյ տ ա բա ր յ
Անկրկնելի ‘"եցե ալ մըն են ա յլեւս ա յդ 17 տարիները (1922 —
1939) եւ. կը ներկայա ցնեն դաղութներու մեր պատմութեան շատ
հետաքրքրական մէկ երեսը։ Դէպքերով
բեռնաւոր եւ դէմքերով
հարուստ այդ ժամանակաշրջանն է որ !լ ուզեմ ահա պատկերացնել
այս անդամ 5 ա,քս էջերուն մէջ*. Ու սլա տ 1լեր ա ցն ել այն բոլոր յա
շեր ով , որոնք 1լարմ-եւորեն այդ անցեալը էր լալ ու վատ 1լողմերով՝ էր ճէդեր ով ու անոնց ա ր դէ ւնքն եր ո վ ՝ յոյսերով եւ անոնց էր ա կան ա ց ո ւմն եր ո վ կամ ձա խո ղո ւմն ևը ով եւ վեր ջա պէ ս ազգա յէն—֊
քաղաքա!լան հա կամարտ ո ւթէ ւններ ո վ ՝ ոլայքարներ
ներով՝ որոնք լման 17 տարէ վերջ չունեցան Հ

ու

բաէս ում—,
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Այս բոլորէն առընթեր' նաեւ պաակերարումը
ա յն բո հ ո ր
անձերուն որոնք ուզղութէւն տուէ'ն քունահա լ կեանքէն կամ խան—դարերէն անոր խա դա զո ւթէ ւնը
ա յլ էւօսքով դրական կամ բա
ցասական Ղ՜^Լ1 էէագարէն այՂ՜ կեանքէ զարգացման մկֆ // ւ ո րոնցմ է
շատ շա տ եր ը մեռան բնական կամ անբնական մ ահերով ու չկան
այ“°Ր\) '■

ՈՒԹՍՈՒՆ

ՀԱԶԱՐ ՀԱՅ

ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐՈՒ

ՀԵՂԵՂԸ

Գաղթականական հեզերդ էր որ թափեց ալ յունական ա փե
րուն վրայ Հ*մ2՝2է աշնան ՝ փոքրասէական ռազմաճակատէ փլուզու
մով եւ էղմէրէ վերա գրաւում ով։ Է] ե լայեղ փախուստ մըն էր էեուրքէոյ արեւմտեան շրջաններու բո լո ր կէ տ եր էն , որոնք յա^ոլ/դարար

Սիրա

կղզիին մէջ Ամերիկեսւն Նպաստամատոյցին ընդարձակ որբանոցները,
որոնց կարւուցման ձեռնարկուեցաւ 16 Յունուար 1923ին •

կը գրաւուէ էն քէ մալտ կան ումերու

կո ղմ է :

Մէկ միլիոնէն աւ եւ[՛ յո յն դա ղթ ա կան :
վաթսուն եւ հէնդ հազար է մօտ հայ փախստականներ՝ ք1 զմէրէն եւ ն եր քն ա դա լա ռն եր էն , Պ ոլս էն ՝ *Լ, է կոմէ դէա յէն ^[րոլսայէ
եւ Պանտբմայէ շրջաններէն^ Արեւելեան թրակէայէն եւ ա յլ վայ
րերէ : (Ոմանք այս համրանքը կը բարձրացնէէն հարէլր հազարէ։}
(*) 3 ու֊շ-ա գրութիւն մը կազմեն այս էջերը, ընդհանրապէս, ես չեն շօ-.
շափեր յունահսւյ գաղութի անցեալն ու ներկան, իթրեւ պատմական եւ ժամա
նակակից կրականութիւն: Տարեգրքիս յաջորդական հատորներէն մէկուն
մէջ
պիտի ներկայացնենք նսւեւ այդ կրականութիւնը այնպէս,
ինչպէս ներկայա-ցուցինք ցարդ լիթանաեայ , սուրիաևայ եւ եգիպտահայ գաղութները եւ ինչպէս.
կը ներկայացնենք այս տարի իրաքահայ գաղութը:
Ա,.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ասոնց հետ , նաեւ եօթը — ութ հադար հայ որբեր եւ որ բո լ.—
հէներ' Ամե ր է կետն ՛Նպաստամատոյցէ եւ
Լորտ Ա էյըրդ Ֆրետէ
հ ս կո դո ւթեան տակ :
Ալ ասոնցմէ դուրս , նաեւ , հէ՚եգ հաղար ոլրէչ Հայեր, որոնք
էդմէրէ աղէտէն աոաջ փախած էին Կիէիկիայէն եւ ապաստանած
Հին Հունաստան :
ԱՀնօրինակ խճողում' ամէն կողմ $ (Հունաստանի մ է կ ծա յր&
միւսը։ Հակակշիռը
անկարելի։ Հեղեղը
անդիմադրելի։ Զետե
ղումը ծանր ու տա ման ելի ։
Աթէնքն ու Փիրէան՝ որոնք մինչ այդ հաղի լ երկու հարիւր
Հայեր կը համրէին հ մ է կ ան դա մ էն տէթսան երեսունեւհինդ հազար
նոց հայկական զանգուած մը։

Սիրայի որբանոցներու երկսեռ, որթերէն խումբ մը իրենց
ուսուցիչներուն հեւո, պաոյտի պահուն

Աելանիկի երկու հարիւր յիսուն հոդինոց համայնքը $ քանի
■մը շարթուան մէջ կը բարձրանար տասը հազարի ։
Արեւմտեան թրակիոյ եւ Արեւելեան Աակեդոնիոյ Հայերուն
թէւը ա ւելց ա լ ութ — տասը հազարով }
քա զա քն եր էն
մին չեւ
դէլղերը:
Վաթսուն եւ հինդ հազարին մնացածն ալ (Հունաստանի այլ
շրջաններուն մ է ջ ցիրուցան։
Ալ տակաւին որբերու բազմութիւնը
արագօրէն հաստատ
ուած որրանս ցներու մէջ,
Գ Ո րֆ ու Սէր ա 1 Օրոփ ոս , Կո րնթոս ,
1] ալքիս , Գավալա } եւլն . :
ԶԵՏԵՎՈՒՄԸ ՍԵՓԱԿԱՆ ՃԻԳԵՐՈՎ
ՀրսՀշք էր որ դո բծուեցաւ մէկ օրէն միւսը։
Աոաջին ամիսներու շուարումէն ու թարթա լի ո ւմն ե ր էն ետք՝
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բր,Լր,[’Ը մտած Ա/ն արդէն իրենց կաղապարներուն մէջ*. Փոքրտթիլ.
դա ղթա կայաննե ր ո լ տարածքին' տնակներ , փայտաշէն ու թիթեղապատ*. 1} ր կար շարքերովդ կռնակ կռնակի՝ խորքին ու լայնքին եւ
ընդարձակ տ ա ր ած ո ւթի լեն եր ո լ վրայ ՝ որոնք դարձան հետադայի
^սյյկսյկսյն թաղամասերը*. քէ)իքս — Տուրդութի եւ Աին կր ո ւ'
Ս,—
թէնքի պորտին վր ա յ (*)= /./- փաղմա եւ Գսքինիա' ^1՚րէայ1՚ մէջ ։
Եւ. Թումպան, Լէմպէթը, Հ արմանդիլղը՝ քՒ էն է քէ մա հէէն' Ա ելանի կ *,
Նեղ ըը[ն' տեղ ըրին*. Սեփական ճիգերով՝ ճակտի քրտինքով՝ իրարու օգնելով՝ իրարմէ խրախուսուելով*.
Այս «առձեռն» չին արարութեան կողքին' նաեւ աշխատանքը՝
ի խնդիր ապրուստի *. Աշխատանք' օրավարձերով՝ իբրեւ բանուոր
կամ մշակ յ վարձու արտեր ԼԹրակիոյ եւ Ա*ակեդոնիոյ գիւղական
շրջանն եր ո ւն մէջ) եւ ցանք ու բերք *. Փերեզակներ'
շրջուն կամ
կրպակներու մէջ կծկտած : Արհեստանոցներ՝ ճաշարաններ՝ դրասենեակներ ՝ խանութներ *. *Լ/ոյնիսկ վաճա ռա տ ո ւն եր *.
Եւ՝ տնտեսապէս ՝ աստիճանական
♦ Սկիզբհերը խնա
մատարական օւլնութիւե *. ՀՀ ատ չանցած' ընդհանրապէս ինքնաբաւ,
վիճակ յ
Ու բնականաբար փոքրաթիլ դասը արհեստով անգործներուն
եւ թափառաշրջիկներուն ՝ նախկին ^է՜թ-է՜5/ եր ո ւն (յունական ումերու
ևող^Ւն) կտմ բանակի կամա ւորն եր ո ւն ՝ որոնցմէ շատերը՝ տարի
մը — երկու փորձանք դարձան ոչ միայն աղդային եւ խնամատարա
կան մ արմիններու՝ այլեւ ոստի կանութեան գլխուն :
ՏՈԻՐվՈՒԹԻԻ ԳԱՂԹԱԿԱՅԱՆԻՆ

ՊԱՏԿԵՐԸ

{^Փակագիծ մը բանալով ըսեմ այստեղ՝ որ գաղթականու
թեան առաջին տարին եբուն եւ մին չեւ 1924^
) Տ ո ւր ղո ւթի ի
գաղթակայանը կը պարղէր կատարեալ բանակատեղիի մը պատկե
րը- Կիլիկիայէն հոն փոխադրուած էր ^ԱււԼոՆշՆ
բանտակ մը։
Փ*սփ աիւ ա լոր ՝ {*! խ։ (լ է1 երով
եւ
զինուորական համազգեստներով
մարդիկ տ էրն ու տիրականն է ին նորահաստատ այդ թաղի
կա
ցութեան*. Այնտեղ էր Արամ Կայծտկ՝ իր հաճընցի զէնընկեցներով՝
(*) Իզմիրի աղէտէն առաջ Աթէնք ապաստանած՜ Կիլիկեցիները, գրեթէ
ամրոզջութեամր հաստատուած էին Աթ-էնք ի կեդրոնէն տասը վայրկեան անդին
Տուրղութի ըսուած եւ մեծ մասով ամայի տարածութեան վրայ, այնտեղ շինելով
իրենց փայտաշէն խրճիթները: Թաղը ծանօթ էր երեք անունով, — Ֆիքս կը
կոչուէր, այնտեղ գտնուող գարեջուրի համանուն գործարանին անունով, Տուրղութի կը կոչուէր, որովհետեւ այդ հողամասը ժամանակին պատկանած է եղեր
Տուրղութ անունով թուրք փաշայի մը, իսկ էիլիկեցիներն ալ փակցուցած էին
նոր անուն մը, Տոմուգ տամը, հոն գոյութիւն ունեցող եւ իթրեւ խոզանոց ծա
ռայող հին շէնքի մը պատճառով: Թաղը մինչեւ այսօր ալ գոյութիւն ունի,
մօտ երեք հազարնոց իր հայ րնակչութեամր :
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Զաքրճըն' [ւ լէ մալւդոէյմով} չա^ՈԼշՆ^-Հ/Հ/' ի ր ևն էյ ջոկատներով : կար—
ծՀր «հ՚՚՚յկա1լան անկախ ութէլն» էր հ ռչա կո ւաե- Աթկնրի պո ր տ էն
վր ա յ : Ոս տէ կան ո ւթէ ւնը չէը մէջամտեր § ո ւր րլո ւթէ է հներքէն ւրւլւծերուն» : Շատ անդամներ Էսրղուած են ձէթերն ու բերանները ա յն
ո ս տէ կանն եր ո ւն , որոնք փորձած են պետութեան օրէնքները պա րտագրել է՜ֆէ^ճր^ «ճ. այս բազմութեան։ Յունական մամուլը գրեթէ
ամէն օր արձագանգը կ}ըլլա ր Տ ուրգութլ,լ, մկջ սլա տ ահ ած գէ սլքե—
բու եւ սպանութեանց : Անպակաս
է էն
հ րա ց ան ա ձդո ւթէ ւնն երը
Օրուան եւ գէշերուան որեւէ մամուն : // անալանգ , եր ր 'բոլոր ուած
կ^ԸԷԼա քէ*ե °Ղ.Է է ս եղանն ե ր ո ւն շո ւր ^ը :
Կատարեալ
ան է չէււոն ու—
թէւն , ո բուն հետ գլուէ/ չկրց ան ելլել է շխան ո ւթէ ւնն եր ը ամբո զ ջ
երկու տարէ յ /* ւԼեր9ււյ մա ման ա կը հարթեց ամէն բան յ Փ ա փա էյ—
ները նետուեցան եւ նլ1Ը[լքէ՜?7^Հ/Հ1 հանուեցան :
///_ մարգէկ սկսան
Փ.աւ|ւ|ւյ1» օն փողկապներ կապել, ա յլ մանաւանդ հպատակէ լ կարգ ՛՜՜
կանոնէն եւ օրէնքներուն^ • • .
ԱԶԳԱՅԻՆ - ՎԱՐՁԱԿԱՆ ԶՈՅԳ ՇՐՋԱՆՆԵՐ
,
Առածէն օրերուն էսկ ստեգծուեցալ ազգայէն — վարչական
կազմա կերպութէւնը , էրարմէ անջատ երկու շրջաններու մէջ,---Հէն Յունաստան ու Կգղէները եւ Նոր Յունաստան :
Աելանէ կը կը ներկայացնէր Նոր Յունաստսւնէ Լթրակէոյ եւ
Ա* ա կեգոն է ո յ^ կեգրոնը։ Այնտեղ փոխադրուած էէն
էտ էրն է է եւ
քէոտոսթոյէ Ազդ այ էն Առաջնորդարանները,
Առա ջն ո ր գ
Եըուանգ
եպէ ս կո պո ս Փէրտահճեանէն հետ եւ փ ո խա գր ո ւելո վ' էնքնաբերա—..
ր ստեղծուած էր ուրո լն թեմ (մրա '/Ւ"/ ել Մտկե գոնէ ոյ շրջանէն
համար $ համանուն Ա սա ջն ո ր գար ան ո վ :
Րարէ մարգ էր Եըուանգ եպէս կուզոս , մաքուր, պարղակեաց ,
ուղղամ էտ եւ ան շա հ ա խն զ.է ր : Ունէր վար չա էլան փ ո ր ձա ո ո ւ թ է ւն ,
բաւական երկար մամանակ վարած Ըէէա էո վ Պոլս ո յ սլաաըէարքա—.
կան փոէ/անո րդութէւնը։ Րարէ ըլլալուն պատճառով,
սակայն,
թոյլ էր րնգհանրապէս։ Կը պակսէր երբեմն էրեն վճրւա կան ո ւթէ ւնը , --- յատկութէւն մը, որ այնքան անհրամեշտ էր այգ օրերուն,
թէ՛ կազմակերպական — վարչական ա շխա տ անքն եր ո լ մէջ եւ թէ’
--- էնչսլէս աւելէ ետքը սլէաէ պաբզեմ
գլուխ բոն ո զ , գործերը
ջլատող եւ վէճ եր ու կռէ լներ հրահրող տարրերը զսսլելու գետն էն
վրտյ :

բա

ՅԱՐՁԱԿՈՒՄՆԵՐ ԵՐՈՒԱՆԳ ԵՊԻՍԿ ■

ՓԷՐՏԱՀՃԵԱՆԻ ԳԷՄ

Ինքն էր խռո վար ա րն եր ո Լ դլխալո ր թէ ր ա խը եւ գրեթէ մէ շտ ,
քաղաքական նկատումներով կամ ազգայէն սնտուկէն դրամական
ակնկալութէւններով, էրեն կ'ոլղզուէէն ամէն կարգէ սպառնալէքներ եւ նոյնէսկ յարձակումներ ։
Կէրակէ առաւօտ մը, 25 Մ ալէս 1924/'^ , այդպէսի յարձա
կում մը կրեց ան Մելանիկի եկևղեց[է[է գասէն մէջ , մամերգութեան
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պահուե ՝ ե րր Տրամայի աղդային վա ր </ ար ան կն հեռացուած ուսոլՅել մԸ՝ Մուշեղ քքք ո ր խ ո ռո ւնի ՝ հակադաշնակցական դա ւա դիրն եր ո ւ
դրդումով՝ յարձակեցաւ Սրբազանին վրայ ՝ քանի մը հարուածներ
իջեցուց անոր ծոծրա կին եւ երբ կբ պատրաստուէր ձեռքի մկրատով
կտրել նաեւ անոր մօրուքը՝ չարաչար ծեծուելով ու խոշտանգուելով
դուրս քշուեցաւ եկեղեցիէն։ (Հետագային դատուելո •Լ'
օրուան բանտարկութեան պատիմ մր :)

կրե3

85

Ան հա լատալի պիտի թոլի այսօր՝ եթէ ըսեմ ՝ որ նոյն իրի
կունն իսկ ) իբրեւ մէկը այս վատ յարձակման ենթադրեալ դրդիչներէն ՝ ձերբակալուեցաւ ծանօթ գրող
այմմ հանդուցեալ
♦.♦
Երուանդ Տէր Անդրէասեանը՝ որ այդ տարին իբրեւ աւադ — ոլսոլ՚յ[՚է էր սլա շտօնա վա ր է ր ն ո ր աբա ց ՜եպր ո ց ա ս էր Տիկնանց վարմ՜ա բա
նին մ էջ...
Այս ^է^րէն տասն օր առաջ՝ դարձեալ կիրակի իրիկուն մը ՝
Երուանդ եպիսկոպոսի վրայ յարձակում
գործեր էին խումբ մը
բախտախնդիրներ Աթէնքէն եկած չէթէապետ Զաքըճիի դլխաւորութեամբ եւ քաշկռտեր էին զայն Առաջնորդարանէն դուրս։
Ու֊ տակաւին՝ նոյն տարուան Սեպտեմբերին՝ դաւադիրներու
միեւնոյն խմբակը յունական կառավարութեան յանձնեց
Ժո1_1ւքաւլ
մը՝ որով՝ ուղղամիտ եւ բա ր ի Երուանդ եպիսկոպոսը կը մատնէին
[•բրել . . . զեղծարա ր . . ♦ հելլենատեաց ու կը պահանջէ ին անոր հե
ռացումը Սունաստանէն ♦ . .
(Այս դէպքերու յ ի շա տա կո ւթեն էն վ^լ՚ջ պարզ չէ® ՝ թէ բարձ
րաստիճան
հոգեւորականներու վրայ յարձակումներն ու զմօրուք
կտրել^ու փորձերը ին չպէ՛ ս ծայր տուին եւ որո՛նց կողմ է գործուե
ցան ամէնէն ա ռաջ յ ան դելո ւ համա ր ՝ ի վերջոյ՝ Ա ա ղլըմ ե ան ա ր—~
քեպիսկոսլոսի
մօրուքի
մ կրատման
դէսլքին ՝
Աթէնքի
մէջ

1926/^)...
Երուանդ եսլիսկոպոս չդիմացաւ այս դր գռո ւթի ւնն եր ո ւն
եւ
յարձակումներուն։ §արի մը անց' հեռացաւ Աելանիկէն եւ գնաց
Պուլկարիա (&/'//'"/£) > այնտեղ ընտրուեցալ Պ ո ւլկա ր ա հ այ ո ց Առաջնորդ Ատեփաննոս արքեպ* Աովակիմեանի մահէն վեր ջ եւ փա
կեց

1‘Ս

աէ4^րը Սոֆ[էայի մէջ 1938/'^:

Հակառակ դեռ 1923/'^ սկսած այս էա["1;ի դէպքերուն՝ որոնք
կազմեցին սկզբնաւորութիւնը Ա ելանի կի մէջ հետագային պատա
հած աւելի ծանր ա կշի ռ իր ա դա ր ձ ո ւթ ե անց ՝ ա յն ո լ ամ ենայնի լ ըստեղծուեցալ եւ ամրապնդուեցալ շք^սմնի թեմական կաղմակերպոլթիւնը՝ իր մողովներով ու մարմիններով։
*[յորակազմ գաղութի կազմալուծման եւ վարկաբեկման ձըդտող այդ սնցքերը ՝ իրենց շարունակութեամբ եւ աստիճանական
սաստկացումով՝ տարինե՜ր ու տարիներ զբաղեցուցին
յունական
ի շխան ո ւթի ւնն երն ու մամուլը՝ իրենց բացասական անդրադարձը
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ունենսւլուվ գաղութի հաւաքական ան ղո ր ր ո ւթևան ՝ ապահովութեան
ու արժ՜անապատուութեան վ[էԱ1յ*
ՆՈՐ '!■,}■ Ր֊ ԱՈ Տ ՈՒ ԹԻՒ՛!, — ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐՈՒ
ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹԻՒՆ ՆՈՐ ՑՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՇՐՋԱՆԷՆ
Արգէն իսկ պառակտուած այս վիճակին մէջ էր ՝ որ ՃՀ^ձձփ
վերջերը նոր դժ՜բախտութեան մը մատնուեցան թրակիոյ եւ Մակեղոնիոյ հայ գաղթականները։
Հրաման մը Աթէնքէն ♦— Պիաի տեղահանուին եւ Հին &ոլնա ոտանի զանազան շրջանները փոխագրուին բոլոր նորեկ Հայևրը ♦
Երկու տարիներու ընթա ցքին ՝ ճիգերով ու գժ՜ ո լար ո ւթի ւնն երով կանոնաւորուած կեանքը տակնուվրայ եղաւ մէկ
անգամէն։
Հիազթա կաններ ո ւն 'լը. պարտադրուէր էրել իրենց բնակարաններն ու
կրպակները կամ խանութները՝ իրենց վարձած ու մշակած արտերԸ՝
*յա*հքերն ու խորքերը եւ դառնալ անգամ մըն ալ թափա
ռական :
Պ*իմումները ժ՜ամանակաւոր ձգձգումներով միայն
պսակուեցան : կ եգր ոնա կան կառավար ո ւթի ւնը մնաց անդրդուելի իր որոշումին մէջ*, կարելի չեղաւ հետեւաբար կանխել աղէտը՝ որ ի
վերջոյ պայթեցաւ ՝ գաղթի նոր ճամբաներուն վրայ նետելով ա ւելե Հան 5000 Հայեր՝ մեծ մասով չքաւոր եւ անապաւէն :
կտեւէ
ետեւ պարպուեցան Տէտէաղաճը՝ Տէմօթիքան՝ կայվալան՝ կիւմիւլճինան ՝ $ րամ ան ու Աերեզը՝ փոքր թիւով նաեւ Աելանիկը։ ք)ւ՝ նոր
կայքեր' նոր վայրերու մէջ՝
էյիոն՝ *Լյալփլիոն ՝ կ՝ալամաթա ՝
կորնթոս ՝ եւլն • ՝ ուր տ ե զա հ ան եա յն երը ստիպուած էէն ա մէն ինչ
ծայրէն սկսիլ*. Այն ալ միջավայրի մը մէջ՝ ուր յունարէնը միայն
1լ անցնէր իբրեւ լեզու՝ իսկ մեր գաղթականները բնաւ չէին հաս
կնար այգ բարբառէն*,
կռանուեցան այսուհանդերձ քանի մը հազար բախտաւորներ՝
որոնք սա կամ նա ձեւով յաջողեցան փրկել իրենց °ձիքը տ եղա հանութենէն եւ մնալ իրենց տեղերը*, Տ եզահանեալներն ալ ՝ սակայն՝
երկար չմնացին իրենց համար նշանակուած նոր բնակավայրերուն
մէջ եւ հետզհետէ ՝ տասնով — քսանով փոխագրուեցան Աթէնք
եւ
Փիրէ ա՝ կամ մեկնեցան արտասահման։
կառավարական այս կա րգագրութեան
պաշտօնական
բա
ցատրութիւնը այն էր ՝ որ շատ են խճողուած այգ շրջանները՝ այգ
պատճառով ալ մաս մը գաղթականներ սլէտք է հեռացուին եւ այ
լուր տեգաւո րուին *, Տէա ր մ ան ալի օր էն ՝ սակայն ՝ այգ ((մաս մը գաղ
թականները'^ կը զատուէին բացառաբար Հայերէն :
Չըսուեցաւ՝
բայց պարզ էր գեռ այն ատեն՝ թէ կառավարութիւնը՝ ապագայի
ապահովութեան մտահոգութիւններով՝ կ'ոլզէր ^"՛Լ՛ելի
եղածին
չափ քիչ թիւով օտարներ ձգել Պուլկար իոյ սահմանամերձ
այգ
շրջաններուն մէջ*, Մանաւանգ Արեւմտեան
քՒրակիա ՝ ուր 30 —
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35 ,0005/ ոց թրքական փոքրամասնութիւն մը կար արդէն յ
Տ եղահանութենէն ետք, մնացածը մնաց*, Անաց մինչեւ այն
թուականները , եր բ ներգաղթի յաջորդական 5 — 6 կա ր ա ւանն եր ո ւԼ
շատերը այդ մնացածներէն մեկնեց ան Հայաստան*.
ԱԶԳԱՅԻՆ

ՄԵՀԵՆԱՅԻ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

ԱՐԷնՀԻ

ՄԼ՝Ջ

ինչպէս ըսի) համր անքուէ 1] ելան ի կէն երեք — երեքուկէս ան
դամ աւելի հա յ դա ղթա կաններ խճ ո ղո ւած էին Աթէնքի եւ Փիլ՚էայի
մէջ-.
Եթէ Ս ե լանիկը անմիջապէս ունեցաւ իր
Առաջնորդարանը,
էտիրնէի եւ Աոտոսթո յի միացեալ Առաջնորդարաններուն
փոխա
դրութեամբ եւ տեղաւոր ո ւեց ա լ տեղւոյն եկեղեցիին կից
մէջ, եթէ ունեցաւ ան նաեւ իր Առաջնորդը յան ձին
էքրուանդ
եպիսկ* Փէրաահճեանի, Աթէեքի մէջ, այս բոլորը ,
թեմական
կազմակերպութեան հետ միասին, պիտի սկսէին ծա յրէն*.
Աթէնքը, մինչ այղ~) մատուռի նմանող բան մը միայն ո ւն է ր :
/?չ եկեղեցի կ ար եւ ոչ ալ ազդապա տկան որեւէ շէ*եք * Զկար աղդայէն որեւէ իշխանութիւն *. Զկար ոեւէ հոգեւորական *.
(Հունաստանի մայրաքաղաքը հասնող առաջին բարձրաստի
ճան ե կեզեց ա կանը , խում՜ումի ա յդ օրերուն , եղաւ I1 ղմ իրի Առաջ
նորդ Ղ,եւոնդ եպիսկ* Գուրեանը*. Աա այն եկեղեցականն է ր ,
որ
էըելուԼ ՜Ւզմիրի խուճապահար եւ վտանգուած հայութիւնը, փախած
էր հոնկէ
կ'ըսէ ին
կն կա յ զդե ս տն եր ո վ ♦ • ♦
Գաղթականական հեղեղի առաջին
ամիսներուն
այնպիսի
քաոսային վիճակ մը կը տիրէր, որ կաԸ^էի էէ Ը Ը^տԸո1Լ1՛ աղրէայիէ^
իշխանութեան մը կազմութիւնը*, նկատելով, սակայն, որ գաղթա
կանութեան մեծ մասը եկած էլ՛ իզմիրի շր$_անէն, յարմար նկատուած էր ազգային իշխանութիւնը առմ՜ամաբար կազ մել
Ի ղմիր ի
Գաւառական եւ ՀՀաղաքական (Հ' ո ղո վն եր ո ւ Աթէնք գտնուող անդամներով, Ղյեւոնդ եպիսկ* Գուրեանի նախագահութեամբ եւ Աիհրան
Աղնաւորեանի ատենապետութեամբ յ
կազմուած այս մարմինը չունեցաւ երկար կեանք եւ ուշա
գրաւ դործունէութիւն *.
Ւզ^իրի վէգերը , որոնց առանցքն էր Հեւոնդ եպիս կոպո ս , փ ոխա դր ուած է ին Աթէնք եւ հոն կը ծեծո լէին յ
Աթէնքի մէջ ալ, Ղփ*-Ո*եդ եպիսկոպոս կը գործէր ինքնագլուխ, ա յլ
մանաւանդ կը պահանջէր , որ ինք իր անձնական հայեցողութեամբ
ծախսէ արտասահմանէն ստացուած նպաստի գումարները*. Ա թնոլորտը այնքան ծանրացաւ, որ Ւզձփրի դասալիք Առաջնորդը հար
կադրուեցաւ հրամ՜արիլ եւ շատ չանցած մեկնեցալ նախ Անդլիա եւ
ապա Ամեր ի կ ա :
ԵՒ

■■■

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐՀԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ

Աթէնքի թեմքլ, ձՏ^2ՀՀին , կապուած կը մնար
դեռ ^ոլսոյ
Պատրիարքարանին*. Այդ պատճառով ալ աղդ* մարմինը դիմեց Պո-

— 229 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
լիս ) բարձրաստիճան հոգեւորական մը ուզելու համար : Ու ահա)
այո դիմումին Հրայ՝ 1923/* Ա կի ղբն երը ) Պատրիարքարանը Աթէնք
ճամբեր Կարապետ արքեպ* Ա ազլըմ եանը} իբրեւ պատուիրակ։
Էյերով — բարով ուզած Էըլլար եւ խերով — բարով ալ ղրկուած
չըլլար . . .

&4 ած չեկած արդէն՝ իր անվար չադիտութեան եւ յամառու
թեան հետեւանքով) բռնուերաւ ազդ» մարմնոյն հետ։ Անհասկս/—
րողոլթիւնները } վէճերն ու բախումները այնքան յաճախակի
եւ
ան հ ան զուր մ ելի դարձան) որ ի վ^Ը^_ոյ> աղդ* մարմինը) ռամկա
վարներուն ալ համաձայնութեամբ ) կախակայեր Ա ազլըմեան ար
քեպիսկոպոսը իր պա շտօն էն եւ 'Ոորֆու ճամբեր * * * ՀՀօ դա լի ո խ ո լթեան» ։
Այնուհետեւ 1921/* ամառը ա լգՒ ուներալ անդրանիկ Պ ա տգամաւորական փողովը։ Ըն տր ո ւթեանր մէջ'
առանձին
մնարած
խաշնա կր ո ւթեան դէմ միարեալ ճակատ կազմած կին ռամկավար
ներն ու հնչակեանները ։ խա շն ա կր ո ւթի ւնը շահերաւ 12 աթոռ 27 ի
վըայ եւ մնար փոքրամասնութեան մէչ-.
Կաղութիւնը սակայն փոխուերալ՝ երբ
ըն տր ո ւթի ւնն եր էն
ետք) հնչակեանները անջատ ուեր ան ռամկավարներէն եւ ,փտ բանակրութեանր միարան դա շնա կր ա կանն եր ո ւն ։ Ահա այս համաձայ
նութեամբ էր որ խաշնա կր ութիւնը գործեր ճակատագրական սխա
լը : Ընզո ւն ելո վ հնչակեաններուն պահանջը ) որոշուերալ Կարապետ
արքեպ • Աազլըմեանը րնտ րել Հին 3ունաստանքւ թեմին իբրեւ, առաջնորզ յ
'
Այդ օբէ*հ ասդին ասպարէզը լայնօրէն բար ուեր ալ Ա ազլըմ—
եան արքեպ *ին առջեւ։ Աոթտեր ան իր թեւերը եւ սկսաւ խաոնել**»
Եթէ այս համաձայնութիւնը կայարած չԸէէա Ը 1 Մ ազլըմ եան
արք* վերադարձած կ'ըլլա ր արդէն Պո լիս ՝ կամ կը մեկնէր այլուր)
որովհետեւ Պատրիարքարանը ) զեռ 1921 Մ արտին վերջ տուած էր
անոր պատուիրակի պաշտօնին ։
Ու դարձեալ՝ այս համաձայնութեամբ) Պատդ* փողովը կազմեր առաջին ընտրովի Ազգային Կեդր* վարչութիւնը երեք չէզոք
ներով ) երկու դա շնա կրա կանն եր ո վ եւ երկու հնչա կե անն եր ո վ ) յանձին Գրիդ որ Ըարադամեանի ) խրիգոր Տէր Մինասեանի , $ ոքթ- ԱԱսլան եանի (չէզոքներ) ) Գաբրիէլ Լաղեանի ) Անասն Կազէլի (դաշնակրականներ) ) Աակոբ Աուքիասեանի (հնչակեան) եւ ուր1՚շ հըն~
չակեանի մը ։
խաշնակ — հնչակ այս դործա կր ո ւթի ւն ը շարունակուերալ տարի մը մի այն : Այ ս անդամ ալ ներդաղթի էի ուզոր խան ո ւշ Հթ ահ վէր Աւ
եանն էր որ տակնուվրայ բերաւ կաղութիւնը իր մեքեն այ ո ւթի ւններով եւ համաձայնութիւնը խզուերալ*
Ահա այս թուականէն ծայր կուտայ կազմութիւնը ռամկա
վար — հնչակ — ՀՕԿ — համայնավար պլոքին) ոլ>) ընդ հովանեաւ
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Մադ

եան արքեսլ*ի ՝

կատաղի պայքար մղեղ

^աչևա կց ո ւթեան

) մինչեւ ք՝ . աշխարհամարտի սկիղբը '
այնուհետեւ , Մաղլըմեան արքեպ* ի՜ն չ
փորձանքներ
բացս/ յունահայ գաղութի դլխուն՝ կը տեսնենք ա յս էթէ րու շար ունակութեան մէջ՝.
ՃՇՄԱՐՏՈՒԹԻՒՆԸ ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ ԱԹԹԵՊ Ի ՄԱՍԻՆ ԱԳԱՆՏ ԿՐԻՒ
Գմոլւսր է ինձի համար մեռաձ — դացաձ մէկու մը, այն ալ
բարձրաստիճան հոգեւորականի մը դատախազը դառնալ-,
Ր՚՚՚յՅէ

1923£Ն մինչեւ 1939 երկարող մա մ ան ա կա չր ջան ին անցքերը, յ ո լնահայ գաղութին մէջ, այնպէս մը կապոլաձ են այս եկեղեցականի
դործ ունէ ո ւթեան հետ , որ կա-

1,եւ1'

էէ ԸնեԼ այղ անցքերու յիշատա էութիւնը ել մոռնալ կամ
անտեսել Ս ազլըմեան ա ր քեպի սկոսլոսը : Անցքերը
իրենք
կը
սլարտագրեն այդ
յիշատակոլթիւնը՝. Այլապէս՝ կամաւոր մո
ռացումով կամ
անտեսումով գ
անկարելի պիտի դառնար
տալ
յունահայ գաղութին եւ անցքե
րուն պատկերը հարազատօրէն :
^ատ բան պիտի մնար մութ եւ
անբացատրելի*. *Լյոյնիսկ անհա
ւատալի ;
Մէկ բան սա կա յն անմ՜խտելի է այս պարադային և այս էջե
րու հրատարակութեան կապակ
ցութեամբ՝. Այն' որ այս անդամ
ԷԼ՚է՚մԸ տեԳ էուն1' այս յոլ֊Լադրութեան մէջ֊. Մօտ քսան տարիներ կը հեռացնեն ղի ս այն օրերէն՝ երբ Մ ազլըմեան արք»ի դէմ
մղուած պայքարը՝ արտաքին ի ր ա դա ր ձո ւթ եանց բերումովդ
կը
մարէր յունահայ դա զութին մէ^։ 1Ա ի ս տ էր այդ պայքարը եւ այն
ատեն իրերա յաջորդ անցքերու անմիջական աղդեցութեան տակ՝
կարելի չէր չկրքոտիլ եւ անխնայ չըլլալ մէկու մը նկատմամբ } որ
տակնուվրայ կը բերէր ամբողջ դաղութը՝. Այսօր թլա յ այդ կիրքր ) վասնզի չկան այդ անցքերն ու անոնց գլխաւոր դերակատարնե
րէն Մ աղլըմ ն ան Արբ աղանը : Աւ հետեւաբար , շատ բնականօրէն }
այս տողերը կը դրուին այսօր պաղարիւն տ ր ա մ ա դր ո ւթե ա մբ , կա
րելի է ըսել բոլորովին առա ր կայօրէն ՝ առանց չափազանցելու եւ
առանց դունաւորելու անցքերու արձանագրութիւնը :
ԿԱՐԱՊԵՏ

ՈՆթՈՆսւԱկար'

ԱՐՔ-

ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ

Աբմհնակ

Տ-

ՅակոբհաԵի
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էր ւ սակայն ՝ անցնինք , մինչեւ որ հերթը զա յ նորին թօսելու,
ա յս մասին ։
ՄՏԱԾԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ

ԱՈ-ԱՋՒՆ ՕՐԵՐՈՒՆ

Դաղթականական ալիքը՝ Պոլսին՝ 'իզմիրին եւ այլ լԼայ[1^[1է
Յունաստան նետած իր նաեւ բազմութիւն մը մտալորականներոլ ՝
որոնցմէ շատերը զ ե կա լէա րի զերեր ալի աի ս տան ձնէին զա զութին
•ոջ,

առածին օրին մինչեւ

:

իային կուսակցական րէո[,^[է£յ~
օրագրող
բմիշկներ եւ որոշ
զարզացումի ու փորձա

1 զինուորականներ ՝ դրոզներ՝ արուեստագէտներ՝
ներ ,

ուսուցիչներ ,

ռու՜թեան տի լ։ բազմաթիւ ո ւրէշեերԼ*') •. Մ է կ մ "՚ “ ը , Հ""'յ[' մքլ Աւա
րէն և լ, անցնելէ ւէեր հեռացան եւ զա ց ին այլ երկիրներ : վատերը
մնաց ին եւ լծուեցան զործի ։ Պ ար տ ա կան ո ւթի ւնն եր ստանձնեցին
հանրային կեանքին մէջ եւ ունեցան նախաձեոնութիւններ *.
(] ւ
հետզհետէ՝ թի Հիե եւ թէ Նոր ^Հունաստանի մէջ ունեցանք մամ ուլ ՝ կո ւս ա կց ա կան կազմ եր ՝ բաղմա տ ե ս ա կ մէ ութիւններ ՝
թւստերախումբ՝ երգչախումբ եւ այլ հանրային կամ հանրօգուտ կազմ ա կերպո ւթի ւնն եր : ի ա րւո ւց ո ւեց ան կամ բաց ո ւեց ան դսլրոցներ ՝ . ե—
կեզեցիներ՝ ակումբներ ամին տեղ՝ մինչեւ ի ս կ ամէնէն
համեստ
թաղերու կամ համայնքներու մի^Հ
ԱՈ-ԱՋՒՆ ՕՐԱԹԵՐԹԸ ԼԵՒՈՆ

ՄՕԶԵԱՆՒ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՄԲ

Առախն օրաթերթը՝ շատ համեստ ծաւալուէ անշուշտ՝ եզալ
Սելանիկի հ.Ալիքկը} զո ր հիմնեց «ճակատամարտկի խմբագիրներին
Լեւոն 1] օզեան ՝ անհատապէս ՝ 1923 Փետրուարի սկիզբսերը$ զնելուէ զայն Հ* 3* Դաշնակցութեան նորակազմ Մեկուսի կ՚միտէի
տրամադրութեան տակ։ Ծախքը շատ իր ՝ սպառումը անբաւաբար
եւ ♦♦♦ չարչարանքը մե՜ծ։ Է*բրե՛լ «էսմբա դր ա տ ո ւնկ տրամազրուած
իր իրեն Պիրոլ եղբայրներու^՛^ տախտակապատ տպարանին փոքր
(*) Մեկնած կամ վերջնապէս Աթէնք մնացած ոամկավար
գործիչներին
էին Տո-քթ-* Տ- էնֆիէնեան, Տոքթ* Վաովաոեան, Արտակ Դարրինեան, Հրաչ
Երուանդ, Յարութիւն Դարրինեան, Յովհաննէս Պօղոսեան, Տէրենց, Ա. Պետրոսհան, Սարդիս Տէր Յակորեան, եւն* : Հնչակեաններէն՝ Աեդրակ յարեան, էեւոն
Սէֆէրեան, Հայկ ժամկոչեան, Յակոթ Սոսքիասէան, Արիս Դալֆայեան (այժմ
քահանայ), Արամ էէօքնեան : Դաշնակցական գործիչներին Հրաչ Փափազեանը,
Ցակոթ Սիմոնին եւ Աատթէոս էպլիղաթետնը միայն մեկնեցան Յունասաանէն*
միւսները մնացին եւ հասւոաւոուեցան այնտեղ: Կուսակցականներին զատ, զաղթականութեան աոաջին տարիներուն Աթէնք, Դորֆու եւ Սելանիկ մնացին ու
րիշ ծանօթ- դէմք եր եւս, — Թէոդիկ, Օննիկ, £իֆթէ — Սարաֆ, Դշան Պէշիկ-թաշլեան, Արշակ Ալպօյ աճեան, էեւոն օաո-րեան, էրուանդ Տէր Անդրէասեան,
եւն* : Աամանակի ընթացքին ասոնք հեււացան Յունասաանէն, աոանց որեւէ րաժին ունենալու յունաեայ կեանք ի հետագայ ընթացքին ու զարգացման մէջ :
(*) Այս այն տպարանն է, որուն անունը օգտազործուեցաւ հետագային
իթրեւ տպագրիչը «Ա- Դիկոյ» անունով ծանօթ եւ այնքան դիւահնար, այնքան
գարշելի գրքոյկներէն աոաջինին* • •
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^4 բա էք՜ ան ո ւմը , յարակից մ է կ ա յ[ ծակով՝ որ դրաշարատունն էր»
(^Առաջին տարին կը տպուէր ւհրանքօ փողոցի մէկ տպարանին մ կ £) :
ԷԼմ ենա տա ր րա կան յա ր մար ո ւթի ւնն ե րն իսկ էը պակսէին՝ մարգա—
վարի օր մը անցընելու համար այղ խեղճուկրակ Հ^խմբա գր ա տ ան^
մէջ՝. Պաղ օրերուն' ցուրտը ներսն էր եւ կը սառեցնէր մարմինը՝
տար օրերուն ալ փոշին։ ք} ւ այսպէս՝ ցուրտին ու բուքին՝ վերար—.
կուն ուսեր ուն' Ա' օղե ան կը խըմ-,
բա դր է ր թերթը ՝որ աոաջին տա
րին լո յ ս տեսաւ իրիկունները։
Հաշուելով որ առաւօտները հրա
տարակուելու պարադային սպա
սումը աւելի շատ կ'ըլլայ , տարի
մը ետքը ,
// օդե ան
դա րձուց
առաւօտեան
օրա
թերթ

կրկնապատիկ ծաւալով։
հետ կր կնա պատ—
կուեցալ նաեւ Մ օղե անին չար
չարանքը յ
էք ղան ակի
ա մէնէն
ցուրտ գիշերները՝ մինչեւ մ՜ամը
12 - 1/1, կր նս տ էր ան խմրադրատունը ՝
ո ր սլէ սղի
ֆրանսերէն
թերթէ մը իրեն հաղորդուող դ!—
շերային լուրերը թարգմանէ ՝
շարել տայ ՝ փորձը նայի եւ աԼԵԻՈՆ ՄՕԶԵԱՆ
Հիմնադիր եր իյմթագիր
սլւ. յոգնած — մսած
մար մնով
րջնէ կ ա յանը
ս սլա ս է
վերջին
«Ալիք» օրաթերթի — Աելանիկ
(1923 ֊֊ 1925)
հանրակառքին եւ հր թայ տուն։
Րինթերգ ողին թարմ
լուրեր տալու այս մ տահոդութիւնը ար—,
մեց երկու ամսուան տառապանք խմբագրին համար։ ]Ղ ս կ արդիւնհՒ տեսա կէտ ո վ' գրեթէ ոչ մէկ տարբերութիւն ։ Ոչ մէկ յաւե
լում սպառման մէջ։

՝0'ւս լալին

Բ. ՏԱՐԻ ԹԻԻ 344

ԹԻԻԸ ՄԷԿ ՏՐԱԻՄԻ

«ԱԼԻՔ» — ՕՐԱԹԵՐԹ — ՍԵԼԱՆԻԿ
հիմնուած 1923ի Փետրուարին, Լեւոն Աօզեանի կողմէ:
Դադրեցաւ 7 Նոյեմբեր 1927ին:
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^'/,4//ճ՜
է"
Կտքը ''Աւ/'1^/^
տպա դլ։ ութէ ւն ր
կ՚աւարտէր
ՒրՒև ունները կանուխ ՝ իրէ կուսւն լուրերով ու հը ծախուէր առ
տուները ՝ իբրեւ . . . առաւօտեան օրաթերթ ? ին չպէ ս
Ա ելանի կի
միւս հայկական թերթերը՝ ին չպէ ս հետագային իմ « Հոր ի ղոնյչը ՝
առաջին օրէն մինչեւ ւքերջը :
--- Աիմար եմ եղեր՝ որ այսքան չարչարուեցայ պարապ տեղը, կ'>Ըսէր Մօղեան այնուհետեւ՝ խոր եՈԼ՜^ե
գնահատուէիր ըրածս • • .

Լ՛ •ԸսյՀյ*էով.

գոնէ

Լ • Ա օղեան հեռացաւ Ս ելանի կէն եւ անցաւ քյ)ր ան ս ա ՝ 1925/
■ամառը եւ ատկէ ետքը կուսակցական հրատա րակութիւն դարձած
«Ալիքով՛ խմբա դր ո ւթի ւնը յ ան ձն ո ւեց ա լ ինծի ՝ տպա բանա կան միեւնոյն խեղճ պայմաններու մէջ*.
«ՀՈՐԻԶՈՆ»

ՕՐԱթԵՐթԻ

ՀԻՄՆՈՒՄ Ը

1927ԻՆ

Երբ Հ* 3> Գ* Մեկ ուսի 1ք ո մի տ կն ,
Կեդրոն ա կան
ոմիաէ
դառնալով , 1927/' սկիղրները փոխադրուեցաւ Աթէնք ել
թ եր թի
պատասխանատուութիւնը ս տանձն եցին քանի մը անհ ա տ դաթւակցականներ՝ ես քաշուեցայ խմ բա դր ո ւթ են էն : Հրատարակեցի նախ
«Կսմիթ» եր գիծ աթերթը (24 Ապրիլէն մինչեւ 2 Հո կա • 1927)
եւ
ապա ՝ անձնական նախաձեոնութեամբ ՝ 1(> Հոկտ • 1927/-2, հիմնեց/,
«Հօրիղ՚ն» օրաթերթը՝ որուն լո յ ս տեսնելէն երեք շաբաթ ետքը
7 Նոյեմբեր 1927ին , «Ալիք» գագր Լ ց ո ւց իր հրատարակութիւնը ՝
փոխադարձ համաձայնութեամբ*.
«Հոր իղոն»ի հ ր ա տ աբա կո ւթե ան պայմանները աւելի ձեռն
տու էին եւ խմբագրատունը
աւելի ներկայանալի*.
Ապառումը
գոհացուցիչ էր եւ ելեւմուտքը հաւասա բա կշռուած *.
փամանակի
Ընթացքին հ ան ունեցաւ նաեւ իր տպարանը՝ սեփական մեքենա լով*.
թերթին կից կար նաեւ հրատարակչական գործը *. թեր թօնի ձե լուԼ
գ^ԸքԼ՚րէն ղատ } Լոյս կը տեսնէին նաեւ գի րքեբ առանձին տ պա
գը ո ւթեամր *.
թերթօնը գրքի վերածելու ձեւը՝ որ այնքան տարածուած է
այրեմ Լիբանանի եւ Աուրիոյ հայ թերթերուն մօտ՝ կուգայ Ա ելանիկէն *. Գիէ-տը» • • հրէական է*. Աելանիկի հրէական թեր թերէն առնելով օրինակը ՝ «Ալիք» , իմ օրով ՝ հրատարակեց գրքի ձեւով առաջին թերթօնը 2 Ապրիէ 1926/'5> (Մ որիս Լըսլլանի «Արսէն Լիւբէն»ը) =
ՄԵԹԱ-ԲՍԱԱՆԱն

ԳԻԿՏԱՏՈՒՐԱՅԻՆ ԳԺՈՒԱՐՈՒ^ԻՒՆՆԵՐԸ

«Հորիզոն» հրատարակուեցաւ անխափան ամբողջ տասը տա
րի*. Ոկրրայ աւելի շարունակել՝ որովհետեւ անկարելի դարձած էր
թերթին աղատ խմբագրութիւնը*. Մեթաքսասեան դիկտատուրան՝
որ հաստատուեցաւ 4 Օգոստոս 1936/'^' ) գրաքննական խիստ օղակ-
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ներ ու մէջ ա ռա լ ամթորԼ^_ յունական . ա մ ո *-ԷԸ * Մ եր թերթերը
ան
շուշտ միջամուխ չէ ին ԸԼԼար հելլէն քաղաքական
կեանքին այդ
խստութեանց արմ՜անանալու համար՝ [ւսյյՅ կար դսյ դր ո լթի մնը
հանուր ԸԼԷաէո,Լ , Հ_որիե հետ կ''այբէը թաղն ալ :
Դիկտատուրայի հաստատման աոաջին օրերուն՝ զինուորական ի շխանութիւնները չուղեցին անդամ արտօնել
«Հորիղոն^ի
հրատարակութիւնը՝ որովհետեւ ^այ զ-րաքենիչ չունէին։ Երեկո
ները ես ինքս կայաղօրքի հ ր ա մանա տ ար ո ւթեան կեդրոնը կը տա
նէի օրուան թերթը եւ երեք սպաներու ն եր կայ ո ւթեան ,
սիւնակ
սիւնակ կը բացա տր է ի բո վան դա կո ւթի ւնը :
Դ"րծն ա կան
չգտան
ձեւը եւ դիտել տուին մինչեւ անդամ , որ կրնամ զիրենք ♦ . . խտ
րել : Փնտռեցին եւ գտան հայ գրաքննիչ մը՝ որ ♦
հայերէն չէր
գիտեր (
գրել—կարդալ եւ ոչ ալ խօսիլ) ։ Զգիտնալը ՝ սա կայն՝
զինուորականներն ալ չէին դիտեր ♦ ♦ ♦ Ֆրանսերէն ՀՀ.Փրօկր4՜» օրաթեր թի խմբագիրներէն է լՀ Լիւսիէն Երամը՝ զո ր յունացնելով կը
"0ք|20»|..
6*01 >»«է»ա» 1 - Օէ1***Օ1»1է<Ւ1

»Օ « 12Օ«

քէ|Փ1|ք11

«է«1|ք!>Ւ

1

օատոււ 1933

ՎէՏէրէքԳ Տսրհ-»հ1> 17ՏՏ
քԱժՆէՏՒՆ • հ»մ« Վէյ. *<»»
6>ւՏ֊օ«ս<5' ՏՕ
150 Տ(!Ո
Ար.ս,.-..տյ«մ--—
ՏՕ 158ծրՕա»
Հ11ՏԸ ՄԷԿ ՏՐՕԽՄԻ

ԱՈԱհՕՏեԱՆ ՕՐԱԲեՐՕ

■ կար» ♦էոր^էԱՆ

—

Տ(.ե ր|,,ր կ-֊^է » .ր-քՕԴ

«ՀՈՐԻԶՈՆ» — ՕՐԱԹԵՐԹ — ՍԵԼԱՆԻԿ
հիմնուած՜ — հւ իյմթագթուած — Էսւթօ Նէոթգեանի կողմէ
16

Հոկտ- 1927ին եւ գաղթած 8

Սեպտ-

1937ին:

կոչէին Լուքիանոս էրամ Լինքն ալ ինքզինքը այդպէս կը ներկա
յացնէր Յոյներուն) : Ըաըեկամ մարդ էր եւ ճարպիկ ՝ միանդամայն-. Հ ա մա ձայն ած էր զինուորականներուն հետ եւ իրիկունները
խմբադրատուն կուդար եւ կը ստո րադրէր թեր թին է^երը :
«ԿՐՕՆԱԿԱՆ»

ԵՐԳԱՐԱՆ

ՄԸ,

ՈՐ

ԿՐՕՆԱԿԱՆ

ԶԷՐ

- -

Այդ օրերուն պրակ պրակ լոյս կը տեսնէր նաեւ ^Հայ վ^նար^
երգարանս՝ որ նոյնպէս ՝ տպուելէ առաջ՝ դրաքննութենէ պէտք էր
անցնէր : Ե թէ ի շխան ո ւթի ւնն երը գիտնային ՝ որ հակաթուրք բո
վանդակս ւթեամբ յեղափոխական կամ հայրենասիրական
* երդեր
կային երգարանին մէջ՝ առանց այլեւ-այլի կը խափանէին հրատա
րակս լթ1,լնԸ > որովհետեւ արգիլուած էր, առանձնապէս հայ թա
թերուն , հակա թուրք ա ր տ այ ա յ տ ո ւթի ւնն եր ունենալ*. Լիւս ի էն Երամ գտաւ ատոր ալ ճարը։ Հետը վերցնելով առաջին պրակները՝
տարաւ գրաքննութեան կեդրոնը՝ ցոյց տուաւ տնօրէնին եւ ստո
րագրեց տեղեկագիր մը ըսելով , որ հրատարակուածը . . . կրօնա
կան երգարան մրն է : կար տեսանելի
ապացոյցը ... կոմի տաս
Վա ր դա պետ ին նկարը , զոր գրաքննութեան տնօրէնն ալ կրնար տես
նել իր աչքերով առաջին պրակին ճակատը. . . Այսպէսով իրաւունք
տրուեցալ մեղի շարունակելու երգարանին տպագրութիւնը :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Լէ ԼԱ 1'էն Եր ամ մերւալ քանէ մը ամիս ետքը*. Ե *- այս անդամ
Հ, Հորի դոն?} ի յանձնարարութեամբ՝ դրաքննիչ նչանակուեցալ թեր
թին խմբագիրներէն Էյոսրով *ԼբերսԷսեանը կայրեմ Ամերիկա՝ վ^Հայ-.
րենիք»ի իյմբագրութեան մ է : Իր եւ իմ իյմբա գրած թ1եր թը ինք կը
տան էր դրաքևն ո ւթեան կեդր ոնը ՝ կո ւտ ար անհրամեչտ բացատրոլթիւնները եւ Էքերը 1լնքելով կը բերէր իւ մբա դրա տուն : ԱՀյ չուշտ կը
զդուչանայինք ամէն կարգի չարաշահութենէ եւ
փորձեր
որեւէ շեղում ընդհանուր հրա հանդն եր էն : ճիչդ է Ղ՜Ըա>ըեեիչը ներ—.,
ո էն էր՝ բայց րՀվ կրնար համարձակիլ ծուո. քա յլ մը աոնել եւ
լի որձա ՛երԻ մԷՀ. մ անել ։
§արիէ մը աւելի քաշքշուեցաւ այս կացութիւնը ՀհՀորիզոն» ին
համար *. թերթ իյմրտ գրելու համն ու հոտը փա իւ ած էր այլեւս : Ար—,
գիլուած էր հա կա թուրք բովանդա կութեամբ նիւթեր տալ ՝ ար
գիլուած էր պայքար մղել ներքին ճակատի վրայ^ իս 4 միւս կողմէ
պարտադրական տուրքը պիտի տրուէր Աստծուն °['Ը օրուան վարչաձեւին ՝ բաղմատեսակ
հ րա տար ա կո ւթի ւնն եր ո վ ու գովասանք
ներով :
Ահա ա լս պայմաններու բերմամբ որոշեցի դադրեցնել «Հո
րի դոն» ի հրատարակութիւնը*. Համաձայներ էի Աթէնքի «Նոր Օր^ին
հետ միացնել երկու թերթերը՝ բայց դարձեալ՝ թերթը փակելու
համար ալ հարկ էր ստանալ գրաքննական կեդրոնին ար տօն ութիւ—,
նը *. Զ է ին ու՛ղեր արտօնել*, թերթի մը դադրիէԸ) աՀե ալ էնբնաբերաբար, դէմ էր վարչաձեւէ վարկէն։ Եւ- սակայն , նիւթական տագ
նապ ու պարաբեր պատրուակելով գտանբ ատոր ալ ճարը։
Եւ
«Հորէղոնձէ վերջէն թիւր, 3025/"//'ւ լոյս տեսաւ 8 Աեպտ. 1937էն ,
«.նոր Օր~»է եւ «Հոբիզոն»ի միացման մասին իյմբագրական եւ վար—
հական միացեալ յայտարարութեամբ մը*.
ՈՒ ՇԱՐՀԸ ՈՒՐԻՇ

թԵՐթԵՐՈՒ

Սել անիկը՝ Ա'ակեդոնիոյ եւ թրակիոյ իր ն ե ր քն ա մա ս ո վ ՝ կը
ներկայացնէր 11*000^"^ հայկական ամբողջութիւն մը՝ մինչեւ Տ է-*
մօթէբա եւ նէ ա Օրէ սթիաՀ Հակառակ համեմատաբար ալս փոքր
համրանքին՝ 1923£^ մինչեւ 1938 > ունեցաւ ան չատ մը ուրիշ թեր
թեր ալ յ
«Ալիք^էն ծեալ * . « «Նոր Աէիվ&ը , երբ անոր վար չա կան պաչ—,
տօնեան ինկաւ ռամկավարներուն գիրկը եւ ճ^ձ^ին սկսաւ հրատա
րակել ույդ անունով օրաթերթ մը՝ վառնիկ *Լ,ա լա ս ա ր դեան ի խըմբադրութեամր *. Հոդը բաւական պարարտ էր՝ բոլոր հակադաշնակ
ցական տարրերը այդ թերթին չուրէը հ ամ ա է/մբելո լ տ ե ս ա կէ տ ո վ :
Էնչոլէս րսէ » 1923Հ^ է"է սկսած էր Ա ե լան է կէ նորակազմ համայնրէն պառակտումը, որ հետագայ բանէ մը տարիներուն պիտի հասնէր ամենածայրայեզ աստիճանէն ։ Եւ պէտբ է ըսել, թէ հակադաշ
նակցականները լաւագոյնս օզտադո րծեւյ էն այս թերթը, ՝Ն„ր (} ո լ-

— 236 —
I

Fonds A.R.A.M

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
նաստանի գաղութը տակնուվրայ բերելու տեսակէտով։
Ւնչպէս
ամէն տեգ եւ ամէն մ՜ամանակ՝ պայքա ր ի թիրախն էր Ղ*ա շնա կզու
թիւնը^ որ այս սլաբադային ՝ այսինքն ]] ելա նՒ'ւ1։ մԷՒ
I՛ ձեռեն
■ունէր ազգային իշխանութեան զհկը՝ տեղացի եւ նորեկ իր բազմա
թի*- համակիրներով։
«Նոր Ալիք» դւոգրեցալ 1927/^» րբ , յունական
կառավա
րութեան հրամանով՝ նոյն տարուան "Նոյեմբերի ճճին ՝ Հայաստան
մեկնած ներգաղթի Յրգ կարաւանին պարտադրաբար մաս կա*Լ.Ո,,
թերթին խմբագիրը՝ իր տասնեակ մը գործակիցներուն հետ։ կա
ռավարութիւնը ստիպուեցալ ար տա ըսումի այս հրամանը
արձա
կել ՝ որովհետեւ 1924(1» մինչեւ 1927, "’յ/ մանաւանդ 1926/»5» , այս
թ հր թին եւ անոր ^ոլ[վը բոլոր ուած մա րգո ց գր դռո ւթի ւնն եր ը ան
ցած էին ամէն չափ ու սահման եւ յաճախ զբաղեցուցած էին ոս
տիկանական եւ դատական ի չխ ան ո ւթի ւնն երը ։
այգ՝

Պիտի գրեմ այս անցքերու մասին քիչ աւելի անգին ։ Մինչ
Սելանիկի մէջ հրատարակուած ա յլ թերթերու մասին։

{ի աման ակ մը (1926 — 27) ) ^այ համայնավարները հ րատա—
րակեց ին ի ր են ց թերթը՝ հ.Աշխա տանք» անունով :
Էյ մբա դի րն եր էն
մէկն էր Ստեփան կուրտիկեան , այմմ Երեւանի գրողներէն՝
որ
կարճ մամանակ մը եւս հրատարակեց թերթը՝ երբ իր երէց ընկեր
ները՝ յոյն եւ հրեայ ուրիշ համայնավարներու հետ՝ 1927 Մ այիսի
Գճին ա քս ո ր ո ւեց ան Եդէակ անի կզզ ին ե ր ը ։
մը'

«Ն ո ր Ալի^ի փ ակում էն օդտուելով՝ ռամկավար
ուսուցիչ
Երեմիա Պաուղեան հրատարակեց «Պահակ» անունով թերթ

■մը ՝ 1929/^: ՀաԳՒլ ‘Ս'9 ամիս դիմացաւ այս թերթն ալ եւ դագրե.ցաւ նոյն տարուան \յոյեմբերին՝ նիւթական գմուարոլթեանց հե
տեւանքով ։
Հակադաշնակցական ‘Լերջին թերթը՝ Ս ելանի կի մէջ՝ եղաւ
'ՀԱր եւելք»ը ՝ հ րատարակութեամ բ եւ խմբադրութեամբ
‘էաշնա կա
ցութենէն վտարուած խումբ մը մտա ւորա կաններ ո լ (Հ - Բ ա գր ևան գեան ՝ Ե ♦ ^իաղանճեան ՝ Տոքթ * Մ ♦ Մ ալաքեան ՝ Ա> 3 ♦ Մ ակարեան
եւ Ա* Պոյնիկեան} : թերթը ՝ որ էոյս տեսաւ 1930/* Մարտին՝
իր
առաջին թիլերով ունէր գա շնակցական ուղղութիւն ։ Հրա տաքա
կողները կը գտնուէին դաշնակցական շարքերու մէջ*, "էյ կա տի ու
նենալով Հ-Հորիզոն»ի գոյութիւնը՝ իբրեւ դաշնակցական
թերթ՝
Հ* 3* *1'* 3ո *-նա ս ա ան ի կեդր* կոմիտէն ազդարարեց հրատարա
կիչներուն դագրեցնել «Արեւելք»ի հրատարակութիւնը ։ Ազգաբա
րութիւնը լսուած չըլլալո*Լ՝ կրկնուեցաւ նաեւ ***յգ տարուան Յու
լիսին գումարուած 8րգ Շրջանային փողովին կողմ է։ Ե*- երբ այս
երկրորդ ազդարարութիւնն ալ մնաց անլսելի՝ Շրջ*ոնային փողովի
միաձայն որոշումով՝ «Արեւելք»ի հրատարակիչները
արտաքսուե
ցան րիաշնա կց ո ւթենէն ։
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այս արտաքսման կը սպասէ ին՝ եւ ահա ՝ ւլաիւակցական ՀԱր ե ւելք»ը , մ է կ օրէն միւսը դարձաւ կատաղի հակադաշ
նակցական եւ սկսաւ փրփուր մա յ թքել Դա շն ա կց ո ւթ ե ան դէմ : //Հ<
միայն այսքան՝ այլեւ անմիջասլէս նետուեցալ ռամկավարներուն
գիրկը նւ դարձա լ անոնց բեր անը , նո յնքան թունոտ , որքան Հեոր
Ալիքէն էր կամ «Պահակ»ը :
ժամանակաւոր ընդհատումներով 7—8 տարուան կեանք ու
նեցաւ այս թերթը՝ որ տեւասլէս նիւթական բեռ եղած էր հակա
դաշնակցական անհ ատնեըո ւ եւ կա դմա կեր պո ւթեանց լԼըայ*
Ւ
ՀԴք՞յ դադրեցալ՝ եւ ՝ Հավասն բարւոք ծա ուս յ ո ւթ ե ան» ՝ Վ ♦ ք*ւսղ—
րեւանդեանի վստահ ուեցա լ
թար եդո րծա կան էն
հովանաւորուած
վար մա ր անն եր ո լն Հեն է չ լ, պա շտ օնը Ա ա կեդոն ի ո յ և լ Բ՚րակիոյ մէջ,
իսկ Ս * Ց • Մ ա կա րեանն ալ ճամբուեցալ կիսլրոս ի Ա ելքոն եան վա ր—
մ արանը :
Այսպէս ՝ հայ մամուլի պատմութիւնը վեր ջ կը դանէր մի
անգամ ընդմիշտ *[յոր (Հունաստանի հայ գաղութի կեդրոն Ա ելանիկի մԷՒ 1938//&: Այդ թ ուա կան էն ասդին յունահայ միակ թերթը
մնաց Աթէնբք։ Հև որ 0 հ/» օրա թեր թր ՝ որ ՝ անհատական հ րա տա բակութիւե մը Ըէէաէով հանդերձ ՝ կը դտն ո ւէ ր Հ» (Հ • Դ » կեդրոնական
կոմիտէի տրամադրութեան տակ՝ իբրեւ
Դաշնակցութեան բանբերը :

«Ն/?/1 ՕՐ»/’ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ ԱԹԷՆԸՒ ՄԷՋ
Եթէ յունահայ գաղութին մ է £ օրաթերթի
առաջնութիւնը
ունեցաւ դաշնակցական Հ.Ալիր?>Ը) շաբաթաթերթի մը հրատարա
կութիւնն ալ , առաջնութեան գծով ՝ վիճակուեցաւ
հնչակեաններուն՝ որոնք՝ 1922/'
ե1?_եI1 [Լ ՜Աթէնքի ^էջ սկսան
հրատարակել
«Երկսւնք»ը ՝ողոր մեթ, բովանդակութեամբ եւ կ ի լի կի ա հ էն բերուած
տառերով* թմբադիրն էր կովկասահայ մը (յարութիւն կ՝ աս սլարեան անունով *. Ունեցաւ 7—8 ամսուան կեանք մը միայն*.
Դա շնա կցական երկրորդ թերթը՝ գաղութին մէջ՝ եղաւ Հկոր
Օր^Ը՝ որուն առաջին թիւ֊ը Լոյս տեսա լ 2ց Մ ս՛րա 1923/'^' Աթէեքի
ձ էջ ՝ իբրեւ շա բա թա թերթ * Հիմնադիրներն է ին Դա բրի է լ Լազեան ՝
Ան տոն կազէ լ ՝ Աբամ Շ իրին եան եւ Պօղոս Ա վաճեան *.
«Ն որ Օր» , որ լայն մ ո ղո վր դա կան ո ւթի ւն դտած էր աթենահայ զանգուածին մօտ ՝ քանի մը ամիս ետքը դարձաւ երկօրեայ՝
իսկ 1 (Հուն ո լար 1924^5/ սկսեալ հրատարակուեցաւ իբրեւ երեկոյեան օրաթերթ՝ անխափան 20 տարի՝ մինչեւ 1944/' Ա ե պա եմբերը՝
այսինքն մինչեւ դերմ տնական նահանջն ու համայնավար ասլս տամ
բութ[,ւնը-. (Վեր ա հ ր ա տա ր ա կո ւե ց ա ւ
Փետրուար 1945/-5/, «Աղ ատ
Օր'» անունով եւ կը շարունակուի մինչեւ այսօր՝ իբրեւ միակ հայ
թերթը այմմու յունահայ գաղութին մէջ*.^
Ոնչպէս հ,Ալիք»ն ու <ձՀորիզոն»ը՝ Ա ելանի կի եւ ընդհանրա-
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“թ>“ նոր ֊3 ունաստանի մ Լ ջ , այնպէս ալ Հհոր Օր»ը Աթէնքի եւ Հին
Ցուն ա ս տ անի մէ ջ ՝ տ ի ր ա էլան ու գերակշիռ դեր մը խաղաց ա զդամին — հասարակական — կո ւս ա կց ա կան բո լո ր գետիններու ւԼրա յ :
Հ* 3* քիա շնա կց ո ւթ՜եան Եեդր* ԵոմիտԷի անմիջական դործակցոլթեամբ , հանդիսացաւ ան անփշրելի թումբ մը ի դէմս այն բոլոր
ում՜երուն՝ որոնք վճռած էին տաէլնուվրայ բերել յունահա յ կեանՀԸ՝ այլատեսակ դաւերու՝ դէպքերու եւ յարձակումներու կազմա
կերպումով :
111յդ կարդի բ1,յրէմաթի լ դաւեր վիմեցան կամ Լսեղդուեքքան իրենց ս ա ղմին մէջ ՝ այդ եղաւ շնորհ իւ Հ^որ 0ր?>ի ար թուն հ ըսկողութեան ;
Եթէ յունահա յ դաց ութը յաջողեցալ անաղարտ պահել օ ր[,նապահ եւ հաւատարիմ տարրի իր վ ա ր կը յա շս հելլէն պետութեան
եւ մոդովուրդին՝ ոտյդ եղաւ Հէյոր ()ր»ի եւ իր գործակիցներուն իրատես քաղաքականութեան ՝ պր ո պա կան տ ին եւ պատկան շրջանակ
ներ ու մօտ ապահոված վստահութեան շն ո ր հ Լւ լ *
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ՆՈՐ ՕՐ — ՕՐԱԹԵՐԹ — ԱԹԷՆ*հ
Հիմնու-եզաս 25 Մսւթսւ 1923ին 3՝- Լսւզեանի, Ա- ԷազԷլի
Ա- օիթինեանի եր
Սվաճեանի կոզմէ, իմթագթոՆթհաւքթ Ա- ԷազԷլի
Էն ւլադրեցաւ. 1944ի Սեպտեմբերին:

Ե, եթէ փշր ուեցան Դաշնակցութեան դէմ ո ւղղո ւած
?ոԼո[է
տեսակի {արձակումները՝ այդ յաջողութեան մէչ լ,ր առաջնա կարգ
դերը իոսղաց Հէյոր Օր^ը^ իր ումեղ դիմադարձութեամբ եւ վճռա
կան կե ց ո ւածքո վ :
§ասնէ աւելի հայ թերթեր հրատարակուեցան Աթէ^ք[՛ մԷԼ է

1922£Ն սկսեալ՝ միամամանակ կամ իրարու յա$_ո[*դևէով*. Ր ո լո ր ը
մարեցան ու դա ց ին եւ ՀՆ"ր Օր»ը մնաց՝. Ո*- չէր կրնար չմնալ՝ քա
նի որ իր կողքին ունէր յունահա յ դա ղութի ջախջախիչ զանգուածն
ու անոր անվերապահ գնահատանքը : Եւ այդ զանգուածին համար
դարձած էր հացի չա փ կարեւոր ամենօրեայ սնունդ՝.
Գ՝ ԼԱԶԵԱՆԻ ԳԵՐԸ ՅՈՒՆԱՀԱՑ ԳԱՂՈՒԹԻՆ ՄԷՋ
ՀՆ”ր Օր»ի հիմն աղիըներ էն Գա բր ի է Լ Լա զեան երեւութա պէսկը ղբաղէր թերթին վարչական գործերով՝. Իրականին մէջ սակայն
ինքն էր թերթին քաղաքական ղեկը վա՝բողբ ՝ կուսակցական մարմ
նոյն հետ համախորհուրդ՝. Գէմք մը ե զա լ ան յունահայ գաղութին
մէջ՝ անոր կաղմաւորման առաջին օրէն եւ այդպէս ալ մնաց մին-
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չեւ էր մեկնումը Հունաստանին։ է1 մէջէ այլոց գործ մը չիր էրեն
համար հանրալէն աշէւատանքը՝ որուն արաայայւոէչն էր
ՀՆոր
()['»[< բոլոր պարագաներու տակ յ էյ մբա դրա տան մէջ թէ դուրս ը ՝
աղդայէն մարմէններու մէջ թէ (Հունաստանէ մէկ ծա յրէն մէ ւսը էր
յաճաէւակէ պտոյտներուն ընթացքէն՝
♦ Լաղեան աղդայէն — կու
սակցական ընթա ց է կ հարցերով ղբա դելէ ղա ա ուր է շ որեւէ դո րծ
չունէր : \մնած ու թրծուած էր սյյրէ դո րծէն համար յ Օրուան որ
պահուն որ խմբագրատուն հանդէպէէր ՝
Լաղեանը կը տեսնէէր
կլան ո լած տաք վէճա բան ո ւթ եա մբ մը հան բայէն այս կամ այն հարը1'ն շուրջ^ այս կամ «/յն անձէն հետ։ Կամ՝ զբաղած՝
թադայէն
մարմնէ մը էրեն կատարած մէկ դէմումով։ Եւ կամ շոդէէ վրայ՝
դուրս ելլելու եւ այսէնչ ազգայէնէն հետ , աղդայէն հարցէ մը շուրջ
հանդէսլում մը ունենալու համար։ Է, ման բոլոր պարագաներուն ՝
կը մոոնար ան թերթէ վար չա կան գործերը՝ ճաշը՝ տունը՝ հանդէստը։ Հեւէհեւ եւ անվերջանալէ ղրաղում մրն էր է ր ը ՝ որ կը
սկսէր առտուան լոյս ով՝ դէշերուան ուշ մամ էրուն էոկ չվեր ջանա
՛լու համար յաճախ։
Կոր ուստ մը եղաւ յունահայ գաղութէն համար էր վերջնա
կան մեկնումը (Հունաստանէն ՝ 1939/'^ : թէեւ զէնքը փոխարէնողներ
մէշա գտնուեցան ,
էք1 բաց ա կայո ւթէ ւնը մնաց -7'շւո ՂԳս'էէ )
մանաւանդ պատերազմէ տամանելէ տարէներուն եւ դա զութէն հա‘մար շատ տադնասլւսլէ յետ — ղէնադադարեան չը£ա ն[,ն :
ԼԵԶՈ՜Ւ ՈՒՆԵՆԱՅԻՆ «ՆՈՐ ՕՐ»Ի ԽՄԲԱԳՐԱՏԱՆ ՊԱՏԵՐԸ- --

8’" ^մ՚կ աո աստաղովդ օրուան լոյս ով անբաւաբար՝
թ'" յ3
րնդարձակ սենեակ մրն էր հ*քյոր 0 ր^> է խմբագրատունը՝
Աթ&*Ւ
կեդրոնա /լան մէկ կէ տէն վրայ։ (Էանաղան սենեակներ վւո 1"ելէ ‘Լ^Ր^
«Ն որ Օր» տեղա լոր ուած էր ա՛յդ սենեակէն մէջ եւ հոն Ա1[ մնաց
տասնեւհէնդ տարէ շարունակ :
Էեղո?ւ ունենայէն այդ սենեաէլէն պատերը եւ պատմէէն մե
ղէ այսօր անդարձ կորած ա յն օրերու մա սէն ՝ որոնք թալալեցան
այնտեղ ՝ տարէներո ‘Լ ու տա ր էներով՝ այնքան տաք ու այնպէս հա
ղորդական մթնո լորտ Ւ մը մէջ -,
Էէ մբա դր ա տ ո ւն չէր ՝ էրականութեան մէջ՝ այէ հալաքատ եղէ
■կամ ակումբ։ Էեցուև՝ օրուան ամէն մամուն ։ Այլ մ ան աւանդ լ,րէկունները։ Եւ աղմուկ՝ վէճա բան ո ւթէ ւն ՝ կարծէքներու ւէ ոխանակութէւն ՝ կատակներ՝ զուար թա էւօսութէւն ՝ քաշքշուքներ՝ երբեմն
հասարակաց մ տա հ ո դո ւթէ ւնն եր եւ անոնց կապուած անցաւոր նեղսրտութէւն։ Ամէն օր այսպէս ։ Մ ան աւանդ այն օրերուն՝ երբ կա
րեւոր հարց մը՝ դէպք մը՝ դա ա մը՝ հետապնդում մը կը զբա
ղեցնէր մտքերը՝ դէմադարձական մէջոցներու կէրարկման ուղղու—
թ է ւն ո վ ։
Այդ

անվերջանալէ

աղմուկէն

մէջ

էր

որ

Անտոն

Կազէլ

—'
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խմբագիրը --- պիտի ցբադէր թերթին առօրեայով, --խմբա գր ա կան դրել , յօդո լած կամ թդթա կց ո՞ւթի ւն սր բա դր ե լ , է ջեբուն փորձերը կարդալ կամ թարգմանութիւններով րԼեէարԼՒԼ * 1Լս,['~
ժութիւնը սակայն կը հարթէր ամէն դժուարութիւն *. Էլ Ա. Կազէլ
եղաւ մէկը մեր ույն խմբադիբներ էն եւ հ ր ա սլա ր ա կա դիրն եր էն , ոլանք ձեռք ձդած էին արադ աշխատելու եւ չոլ-[,^ի աղմուկէն չա ղդուելու այդ վարժութիւնը*.
Այդպէս է այսօր ալ մեր բոլոր թերթեր ու խմբա դրա տունէ-*
բուն մ էջ, որոնք, օրուան որեւէ ժամուն ունին իրենց մնայուն այ
ցելուները ,
ընկերներ կամ բարեկամներ , որոնց
ան խ ո ւս ա փ ելի

Ջախէն աջ' Դ- Կաովարենց, փ- Լազեան, Ա- Կազէլ եւ. քԴնիամին Թաշեան,
այս վերջինի Սթէնք այցելութեան սաթիս, 1935ի ամաոը:

ներկայութեան հետ հա չտուած են խմբա դիրն եր ը : Եթէ ճի շդն "՛է
կ՝ ուղէք , ն ո յնի ս կ կր փնտռեն այդ ներկայութիւնը, իբրեւ տեսակ
մը բերան — փոխ օրուան ծանր աշխատանքին*.
Այդպէս էր կացութիւնը նաեւ «Ալիքվի եւ «Հոր իղոն^ի խըմբաց բա տունէբուն մէջ*. Աւելի հանդարտ դլուխով կարենալ աշխա
տելու համար էրե՛լ ուան քանի մը ժամերուն , երբ թերթին
ԷՀփրը սլէտք էր կապել — վերջացնել, անդամ մր, խոշոր տառերով
աղդ մը փա կց ուց եր էր «Հորիդսն^ի խմբադրատան պատին վրայ*.
«Կը խնդրուէ' իրիկուան ժամը 4-6 չայգելհլ խմբագրին:» Ազդը
երկար չդիմացաւ՝. Ե րկրորդ օրն էր, սենեակէն դուրս ելած
մէկ
սլահ ուս , աննման կ»ալլպայյր, որ իյմբա դրասլան ամենօրեայ այցելուն էր, փրցուցեր — նետեր էր ազդը պատին լիրայէն...
--- կոմիտէին որոշումով միայն կրնաս այդպիսի աղդ
մր
•վւակցնել,

կ՝ըոէր

ողորմած —

հոգին

Այդպէս էր նաեւ ՀՆ ո ր

0 ր» ի

լրջութիւն

կեղծելով. . .

խ մբա գր ա տ ո ւնը ■. Օրուան բոլոր
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«ԱՄԷ՛Ն Ո ԻՆ Տ Ա Ր ԵԳԻ Ր ՝Ր՝ Ա»
մամերը ^ընդունելութեան մամերի էին». Ե1- դուռը բաց էր ամէ
նուն առ9եւէ Այցելողը՝ սրճեփ էքորղոյէէն իր սուրճը ապսպրելէ ետք
ներս կը մտնէր : Կր դրալէր աթոռը եւ կը խառնուէր արդէն էսկ
հինդ _ վեց կ ամ աւելի ներկաներու .րլ-ջե, ծայր տուած խօսա կզու
թեան ՝. էոն կ'ԸԼԼա[" պատուական 1փիհրանը^ որ միշտ սրախօսու—
թիւն մը //'ունենար իր լեցուին ծա քրր ՝ կուդար 9' . ա ռվա ր ենց ը ՝
որ ) յաճախ յանգաւոր իր կատակներով ՝ մրցման կ'ելլէր իէիհրանին հետ ՝ Գւ-ր-ւՒւ-ը
որ աւելի մտիկ 1լընէր քան թէ կը խօսէր ՝
Արս էն Պա լեանը որ ՀՀսնանկ հռչակածդ էր իր ուղեղը ՝ ազգի դո րծեր ո ւն խելք կարենալ հասցնելու ո ւղղո ւթ ե ա մբ , բանաստեղծ Մ անուկը որ յայտնելիք տեսակէտ մը ունէր միշտ այս կամ այն հարցէն շոպ,չ, ու տակաւին Արամ Կայծակը՝ որ սարքուելու վրս,յ եղող հակադաշնակցական դաւադրութեան մը էոլ-րը կը " բնր է ր , կամ
զօր» Թորգոմը՝ որ սլատահօրէն վա ր կ՚իջնէր նոյն Հ_էն<բի երբորդ
յարկի իր սենեակէն ՝ Լազեանը կամ Ա իհրանը տեսնելու համար եւ
ուրի շներ ՝ ու[՛լ՛շնե՜ր , ղանաղան թա դեր էն ՝ զանազան շրջանն եր էն ՝
նոյնիսկ գաւառներէն եւ արտասահմանէն յ
Շ ու ա կներկարի յուշերու այս Հ_ար<ԸԸ) ^թէ ուզեմ էրի1- պատ
կերացնել Հէյոր Օր^ին ել անոր ստեղծած միջավայրին դրալչու—Հ
թիւնը, Աթէնքի մէջ՛. թոյլաւոու չեն Տարեգրքին էջ^րը՝ որովհե
տեւ դեռ շատ բան կայ գրելիք յունահայ գաղութի այդ շրջան՚ի
դէմքերուն եւ անց ո ւդա ր ձեր ո ւն մասին».
ՏԱՍՆԵԱԿ ՄԸ ՈՒՐԻՇ ԹԵՐԹԵՐ ԱԹԷՆՀԻ ՄԷՋ
Ըսի որ՝ 1922 — 1939 տարիներու ընթացքին տասնեակ
մը
ուրիշ հայերէն թերթեր ալ հրատարակուեցան ւԼթէնքէ մէջ եւ կարճատեւ շրջաններ բոլոր ՛՜լէ ետք մարեցան՝ 1՚լզը հատած կանթեղնե
րու պէս :
(Ռամկավարները ՝ ճՀ$ձփն հրատարակեցին ^Արարատֆ օրա—
թերթը ՝ որուն Հ_ոլըջը համախմբուած էր ռամկավսէր գործիքներու
ամբողջ սպայակոյտը՝
իՀովհ» Պօղոսեան՝ Հրաչ Երուանդ՝ Ար—
տակ եւ Սարութիւն Կ*արբինեաններ եւ Հրանդ Մամուրեան ՝ որոնք
կը կազմէին միամամանակ կուսակցութեան կեդր » վարչութիւնը։
հ,Արարատ^ կրցաւ դիմանալ 5 — 6 ամիս
«/ հՆ :
Րաց մնաց ած տեղը պէ տք էր լեցնել : //, ահա ՝ Կ*անուշ Շահ
վի րտեանի ա ջա կց ո ւթեամր ՝ 1926/'^) ՊոԼԱ էն Աթէնք
բերուեցաւ
վահան Զկյթ ունցեանը՝ որ անցաւ նոր թերթի մը ՀձՍադթանա 1ւ»ե
խմբագրութեան գլուխը՝. Այս այն չըԼ^նն էր՝ եր բ պայքարներու
ամէնէն բռնկած օրերը կը բոլորէր յունահայ գաղութը Աթէնքէն
Աելանիկ : Զէ,/թոլնզեան , որ այմմ հանրային գործօն աշխատանքէ
քաշուած կր մնայ Փարիզ՝ լիո վին արդարացուր
Շա հ վէ ր ա ե անի
ակնկա լութիւնները եւ ամէնէն գռեհիկ պայքարը մղեց Դաշնակցու
թեան դէմ ՝ «Յաղթանակէի գոյութեան երկու տարիներու ընթաց-
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• Այս խաչա կր ո ւթեան սաստկութեան մասին Ընթերցողը գաղաւիար մը պիտի ունենայ՝ երբ կարդայ յուշագրութեանս 1926 1927 տարիներու անցուգարձերուն վերաբերեալ մասը՝ հետագայ
էջերուն ւԼրայ յ
«Յաղթանակէին յաջորդեց «Արձագանդ»ը ,
1928/^ > հնչակեաններու նախաձեռնութեամբ*. Ունեցաւ կարճատեւ կեանք
մըՀ
Յայց՝ ատկէ վերջն ալ սունկերու պէս բուստն ու չորցան հնչակեան
եւ համայնավար շարը մը ուրիշ թերթեր՝ եռօրեայ կամ շաբաթա
թերթ ՝ --- ես գրեմ' գոլը համրեցէք՝ --«կողովուրդի Զ,այն» >
, «Ն„ք Շարժում՛» , «(/ձւաճ», «Վ^եր ելՀ» : Աւելորդ է ըսել,
թէ Ըոլորե աԼ ետեւէ ետեւ փտկուեցան , առ ի ^1nJ^ ընթերցողի •.
Այնուհետեւ 1931 — Յհ> թուականներուն , հակադաշնակցական
թմբուկին ձայնը սկսաւ լսոլիլ նոր թերթի մը «Ար ամազդ» ի էջե
րէն : Գաղութի կազմութեան առաջին օրերէն ազգային կեանքի մէջ
գործօն աշխատանք վերցուցած եւ հետագային՝ մանաւանդ վերջին
տասնամեակին ՝ մաշնա կց ո ւթեան հետ գործակցած «ազգային վար
չապետէ մրիգոր Ոաբաղամեանին վիճակեցաւ այս անդամ մա շնակցութեան դէմ ՝ Աազլըմեան արքեպ»ի գործակցութեամբ պայ
քար մղելու կարգը* Այղ լղայքար^է ալ սակայն մարեցալ՝ երբ եր
կու տարի հազիւ անցած ՝ «Արամազգ»ը ՝ իր կար Գ/՚ն անցաւ պտա
ւք ութեան :
թախկին դաշնակցական Միքայէլ Ոարթիկեան Լայւեմ
Հա
յաստանի հրատարակեց «Ամրոց»
շաբաթաթերթը
շահ ան ական
շարմման օրերուն եւ ապա «3)որթիֆոր»ը ՝ իբրեւ երգիծաթերթ*.
Առաջինը լոյս տեսաւ քանի մը ամիս՝ միւսը մէկ տարի*.
Երդի ծա թերթ մրն ալ հրատարակեցին
մ * ^առվարենցն ու
Միհր ան Փափազեանը՝ 1937ին ՝ «Փասաթեմփօ» անունովդ Երկուքին հ ամար ալ՝ թերթը՝ ի միջի այլոց զբաղում մըն էր ՝ այգ պատ
ճառով ալ ՝ էկրցալ- երկար կեանք մը ունենալ :
Ջ0/* . (d'n ր դո մ ՝ հ ա կա դա շն ա կց ա կանն եր էն խղո ւելէն եւ Գ աշնակցութեան մ օտ ենալէն ետքը սկսաւ հրատարակել իր շաբաթա
թերթը' «Կիլիկիա»ն ՝ որ շատ չապրեցաւ*. Այնուհետեւ հրատարաԿԿ նաեւ «Լ’Arménie» ամսաթերթը՝ ֆրանսերէնով*, մտած
էր
այս թերթը վաճառելու
գործնական միջոց մը :
Պարբերաբար՝
մէյմէկ թէլ կը նոլէրէր զանազան
երկիրներու՝ — / եհաստան ՝
Զեխոս լովաքիա ՝ Ե ո ւկո ս լաւիա ՝ էսթոնիա՝ եւլն . ՝ ել լոյս տեսած
թիլերէն քանի մը հարիլրական օրինակ կը ճամբէր ս,յղ երկիրնե
րու գեսպանատո լնել, ո ւն ՝ իբրեւ • » • վճար ո լած նուէր •
Ազգային — քաղաքական գունաւոր ում ունեցող այս թերթե
րէն զատ՝ իբրեւ դրական հրատարակութիւն ՝ լոյս տեսան նաեւ
հետեւեա լ պար բերաթեր թեր ը »--«*Ոնար»՝ 1926 ? միայն մէկ թիւ՝ խմբագը ո ւթեամբ Ա*» Աան ո լ կետնի ՝ (յ • Հո վար տ եանի եւ մ * Զ է քիճեանի :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
«Լուսաղբիւրէ , սլաչտօնաթելւթ

Պատանեկան

Ա իութեանց ,

1925, խմբագիր' Հ}. Սիմոնի*.
«Հրազգան» ՝ որուն հրատարակիչներն Էին ՎազգԷն Օսայեան
1]ա վո ւլեան :
«Այ^.£ւս/րա2ր> , [Լ* ^աղէչի խմբագրութեամբ :
«Փունջ» (մոույ ած եմ հ րատարակութեան թուականն ու հրա
տարակիչը) :
եւ Մ •

«Արեւագալ» ,
1937 — 38,
հրատարակութիւն «Հայ ք]տ հՒ
£ս/Ն» , ԱթԷնք։ Կը խմբագրուէր
*ի . կառվարենցի եւ Վ • Օսայեանի կողմէ ։ Լոյս տեսան
12
0 ունահայ
գրական
թւկեանքին մ էջ ամէնէն ներ կայանալի եւ յալ մչակոլած պարբե
րաթերթը եղաւ «Արեւագալ»ը յ
Ու կը կրկնեմ : վառած ու
մարած
բոլոր
պարբերական
հրատարակութեանդ մէջ
միակ
ղիմւսդողը եւ անխափան չար ու
նակս ւողը եղաւ «Նո ր 0[’»Ը , ա,ք^
պատճառով ՝ որ
տթենահայոլթեան ամէնէն չա տ սիրած թերթրն էր ան եւ
միամ֊ամանակ
*իա չնա կց ո ւթեան լիաղօրեալ բե
րանը : Ու նթէ պատերազմը վրայ
չգա ր ՝ այս աարի
թեւակոխած

գթական ամսաթերթի կողքը

պիտի ԸԷԼար ս,ն իր հրատարակութեան Յձրդ տարին :
«Նոր Օր» կատարելապէս արմեց ուց իր գոյութիւնն ու գերը՝ որովհետեւ գիտցաւ ծառայել յունահայ գաղութի չահերուն
անայլայլ պարտաճանաչո ւթեամբ
հակառակ իր եւ իր պա ակա
նած կուսակցութեան դէմ հակառակորդներու չգթայաղերծած ան
սանձ պայքարներուն Հ
Այդ պայրարն երը ծայր տուած էին արդէն 1923/'^, տարուէ
տարի սաստկանալու եւ 1926^ հասնելու համար իրենց գաղութ
նա կէտին

յ
ՊԱՅՔԱՐՆԵՐՈՒ

ՍԱՍՏԿԱՑՈՒՄԸ

Այ ս գետնի վրայ) հակադաշնակցական տարրերը իրենց լա
ւագոյն աջակից ը եւ իրենց որ ո չումն եր ո ւն գո րծագրի չբ գտան յ ան
ձին Կ արապետ» արքեպ* Աաղ/րմեանի ՝ որ խառնուածքով անհան
դարտ կրքոտ եւ յամառօրէն անզիջող մէկը եղաւ իր ամբողջ կեան-

■1՝[՛

ընթացէ ■
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(Հոյները կրօնա սէր մ՜ողովուրդ են եւ կը յարգեն եկեղեցա
կանները՝ ընղհանրապէս • Ս* ազլըմեան արքեպ. էր վեղարէն հանդէպ պետական շրԼանա 1լն եր ո ւ այղ յարգանքն էր որ կր շահադորձէր դէտնալով հանդերձ , որ այդ շրջանակները բնաւ լալ. արամադրուած չեն էրեն հանդէպ : ^‘եռ Հունաստան գալէն առաջ՝ երբ
Պանտրմայէ Առաջնորդն էր՝ հեռացուած էր այդ֊ քաղաքէն
ջանէ յունական ո լմ՜եր ու հրամանատար թավուլարէսէ հրւսմանով՝
էբրեւ թուրքերոլ մօտէկ մարդ եւ հետեւաբար
քաղաքականօրէն
կասկած ելէ եկեղեցական մը։ 1*սկ (Հունաստան գալէն ետքը՝
հէն
թղթածրարներ ու օգտագործման հարկ չմնաց՝ որովհետեւ էր նոր
դործունէութէւնը լեմոն քամեց էր անցեալէ բոլոր մեղքերուն վ[,այ*
Հէէտնա լով հանդերձ ՝ որ յունական է շխանութէւններր
լալ
տրամադր ուած չեն էրեն հանդէպ ՝ յաճախ կը ցալցնէր ան անոնց
գլուխը էր բազմատեսակ դէմումներով՝ որոնք մէ շտ ալ ուղղուած
էէն քէա շնա կց ո ւթեան եւ դաշնակցականներու դէմ,
ԵԻ

ՇԱՐԻՐ

ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ

ԱՐ֊ԲԵՊ

Ի

ՄԱՏՆՈԻթԻՒՆՆԵՐՈՒՆ ■ ■ ■

Ա* ասնադէտա ցած էր մանաւանդ մատնութեան
կամ
է/մբադրելու եւ կամ ուր հնե րու կողմ է էւմբաւբրրուածներու տակ ստորադրելու արհեստէն մէջ՝, էր առաջէն {մ՜ուռնաթը տուաւ ան կա ուա վար ո ւթե ան 10 Մ արտ 1926/^' ) «Նոր 0ր^ [ն
դէմ ՝ յայտարարելով որ ան եր կսլա ռա կո ւթէ ւն կը սերմանէ դաղութէն մէջ՝ հետեւաբար եւ պէտք է արդէլուէ անոր հրատարակութէւնը։ Էլ երբ Ապահովութեան ճէլղը հրալէրեց 9* ♦ էազեանը
բացատր ութէ ւն պահանջելու համար՝ դաւը երեւան եկաւ։
Տարէ մը ետքը՝ Աազլըմեան արքեպ՝ զօռ տալով էր երեւա
կայութեան՝ կատարեց աւելէ ծանրակշէռ մատնութէւն մը։
՝Նոր
{մուռնալ^ով մը տեղեկացուց ներքէն նախարարութեան ՝ թէ տ ունաստանէ {դաշնակ քոմէթէն^ կը գործակցէ .պուլկար քոմէթաճէ—
ներու հետ է վնաս (Հունաստանէ ապահովութեան եւ թէ անոր ներկայաց ուց է չները յաճախակէ հանդէպումներ կ՚ունենան այդ քոմէթաճէներուն հետ Ա ո ֆՒ ս*յէ եւ սահմանամերձ վայրերու մէջ։ Հե
տեւաբար վտանգ մըն է ան (Հունաստանէ համար եւ պէտք է ճզմել

4ձմ~ո ւոն ար>ն եր

անոր գլուխը • ♦ •
Մէկ այլ անդամ 1934/' Փետրուարէ վերջերը՝ այս մէեւնոյն
արքեպէսկոպոս ը (((եուոնահ» մը եւս յանձնեց օրուան վարչապետ
Փանա յէ (Հալտա ր էսէն եւ տ եղե կա դր ելո վ անոր » ♦ • Չ* ո ւր ե անէ ս պանութէւնը Ամերէկայէ մէջ՝ ներկայացուց ^ա շնա կց ո ւթէ ւնը է բրել
{.ոճրագործներու կա զմա կեր պո ւթէ ւե՚Հչ ՝ որ կը սպառնայ նաեւ (Հու
նաստան գտնուող [,ր հ ա կա ռա կորղն եր ո ւն ♦ ♦ ♦
Մյս {մուոնալ^ը
մէն չեւ անդամ հրատարակուեցաւ Աթէնքէ կարեւորագոյն օրաթեր
թերէն կառավարական {'(*ա թէմերէնէ»է 2 Մս,[՚տ 1934/' թէւ֊էն մէջ.
Տարէն բարեբե՜ր էր նման քոոլթէւններ Չպատճառաբանելու.» տե-
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սակէտով եւ Ղ*ուրեանի սպանութիւնը լաւագոյն առիթն էր
արքեպիսկոպոսին եւ անոր գործակիցներուն համար յ

այս

'Ըսանը կՀանցնի Մաղլըմեան արքեպ*ի յանձնած եւ ք)՝ա բնակ
ցութեան դէմ ուղղուած «մ՜ուռնալ»ներ ուն թիլը 1926 էն մինչեւ

1934:
/> պատիւ հելլէն իշխանութեանց հարկ է արձանագրել այս
տեղդ թէ բոլոր այս հա կագաշնա կցական մ ատնութիւնները երբեք
եր^օրէն նկատի չառնուեցան անոնց կողմ է*. Ընդհակառակնդ այգ
բոլորը ծանրօրէն անդրադարձան Մաղլըմեան արքեպ»ի վարկին եւ
ի վերիոյ դ լախտի հարուածի նման իջան իր գլիւուն :
ԵՐԿՈՒ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ ԱՐ^Բ Ի ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ

ՄԱՍԻՆ

Որ ովհետեւ նո՛յն տա րին դ 1931/' //^'//^//^/ հ>մ՜ ո ւոնա րչ էն
ճ ի շդ
ամիս ետքը՝ ներքին նախարար Տ * Եանոփուլօս
ստորագրեց
31 Յուլի ս 1934 թուակիր հրամանագիր մը՝ որով կր հրամայուէր
Մաղլըմեան արքեպ»ինդ մ է կ ամսուան ընթացքին հեռանալ Յոլ~~
անցան
նաստանէն : Հրամանը պայթեցաւ ռումբէ մը պէս : Սլւար
բոլոր խխրը ձ՚ւ յաջողելով ապահովել նաեւ Աթէնքի Մետրապոլիտ
էյրի ս ո սթոմո ս ի միջամտութիւնը դ կրցան խափանել հրաման էն դործա գր ո ւթի ւնը :
Կարծէք ամէն ինչ մոռցուած էր՝ ր բ նոր նշանակս լա ծ ներ-

։1Կւ

■ր1՚ն նախարարը Ե * էՏլորոս դ 19 Կ*եկտ » .1 934/'^
I'Լ՛ նա խորդէն հ րամանագիրը Մաղլըմեան արքեսլ . ի հեռացման մասինդ լսյս
անդամ տասն օրուան պայմանամամ ով։ Նոր ռումբ եւ նոր իրա
րանցում : 3 ոմնա կ ան մամուլը ամբողջ շաբաթ մը զբաղեցաւ այս
հրամանագրով եւ ներքին նախարարը ծանրակշիռ յայտնութիւններ րրաւ մամուլին դ Մաղլըմեան արքեպ*ը ն եր կա յա ցն ելո վ իբրեւ
օտար պետութեան հաշլոյն գործող լրտես մր եւ 3" լն ա ս տ անի մէջ
համայնավար գր գռո ւթի ւնն եր տարածող ղործակա ւ մըԱր բազանին պաշտպանները դ սակայնդ այ ս անգամ ալ հա
զար աղբի լրէ ջուր բերելով կրցան միջոցը զանել կասեցնելու հա
մար նաեւ այս երկրորդ հրամանագրին գործադրութիւնը։
Կը յՒչէմ ծաղրանկար մըդ որ այգ օրերուն լո յ ս տեսաւ աթենական օրաթերթի մը մէջ*. \,երքին նախարարը գետնամա՜ծ խո
նարհութիւն մը կ՚ընէր Մաղլըմեան արքեպ*ին առջեւ եւ
ներո
ղութիւն կը խնդրէ ր : Ծաղրանկարին տակը զրո լած էր յունարէն
տառերով եւ թո ւր քեր էն լեղուով ♦

— Աֆ էւոէթսինիզ ? եսւ՚նլը՜շ օլւոոՆ • •.
Աւելորդ է ըսել, թէ սլետա կան սլա տ կան ս պա ս ար կո ւթէ լև~~
ները քայլ լոս- .ր"',Ա հետեւաե էէն Մաղլըմեան արքեպ.է դա ղան է եւ
յայանէ դորեունէութեան : Գէաէէն Պ ան տ ր մ այ է պա տ մ ո ւթէ ւնը : /'
ձեռէն ունէ էն Սելանէկէ
■ էէօրաբանակէ
հրամանատարութեան
սւեդեկադէրն ու որոշումը Սրբազանէն Ս ե լան է կէն արտաքսման մ ա-
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սին՝ երբ ան ) 1927/'^ հոն դացած էր Առաջնորդարանը գրաւելու
համար՝. Ունէին ուրիշ տ եղե կո ւթի ւնն ե ր ՝ ոլ['Էլ տեղեկադիրներ ալ՝.
Գլ. տ էէն անոր կապերը* Աթէնքի մէջ իրարու յա^որդած խորհրդաքին դե ո պանն եր Ո ւս տ ին ո «//., փ ո թեմքինի եւ Դաւթեանի հետ : Անոր ցուցական մասնակցութիւները *Լ,ոյեմբեր 29ի
խորհրդալին
տօնակատարութեանց : Երեւանի « Աղատ Եկեղեցի»
պարբերակա
նին գործակալի հանգամանքը*. 1927 — 28 թուականներուն Պ" լի ս
գտնուող Պօղոս (/ ակինցեանի հետ անոր թ ղթա կց ո ւթի ւնն ե ր ը
գութին մէջ հրահրած գր գռո ւթի ւնն եր ը :
մանաւանդ ի ձեռէն
ունէին Զեկայի կամ Ե էւիէ ուի Ա ոսկո ւ այի կեդրոնին
արեւելեան
բամանմունքի նախկին վա ր ի չ Դէռրգ Աղտբէկովի Լ,1<1յ 11 ,ս էի !յ յայտ~“
ն ո ւթի ւնն երը , րնգհանրապէս Ջ ե կայի դո րծա կա տա րն ե ր ո լն եւ
ի
միջի այլոց նաեւ Ա ազլըմեան արքեպ *ի մասին :

*

ԳԷՈԱԳ ՍՀԼԱԲԷԿՈՀԻ

ՇՈ-նԳԱԼԻՏ

ՑԱՅՏնՈՒԹԻՒննԵՐԸ

Դ * Աղաբէկով , որ Փարիղ ապա ս տ ան ած էր , տեղւո լն «Ն ովոսթի» ո ո ւսա կան թերթին մ է £
սկսաւ
հրատարակել իր ս,քղ
յայտնութիւնները 1930/'
Հոկ
տեմբերին*. Ե<- , իր այղ մերկա
ցումներէն րամին հանեց նաեւ
չո ր ս բարձրաստիճան հա յ եկեղեց ա կաննե բու , ղանոնք ներկալացնելով
իբրեւ
բոլչեւիկեան
ղ ո րծա կա լ ներ արտա սա հ մանեան
կեգր ոնն ե ր ո ւ մէջ..

/Հյ'/ դո
էր'

կա թ/երէն
մ է կն
նա խա պէ ս Փարիղ
ապրող

Արսէն վրղ* (.յետոյ արքեպիս
կոպոս լ Դըէըտճեանբ *.
Երկրորդն էր* Պ >• լի" ապրող
Տ աճատ եպիսկ ♦ Պ,Ասմաճեանը :
Երրորդը* իյ արպինի նախկին
ԳԷՈՐԴ ԱՂԱԲԷԿՈՎ
եւ ա լդ թ ո ւա կ ան ին Պ ա ղտ ա տի
Չէկայի նախկին ղեկավարներէն ես
Առաջնորդ Աոլբէն եպիսկ * Մ աչորս հայ եպիսկոպոսներու
'նա սեանր :
հոգէաււ հթեշւոսւկթ* • •
Եւ֊ վերջապէս չո ր ր ո րդբ , Զեկայի կեդրոնին մէջ թ[,լ
3 23
գործակալի հանղամանքով արձանագրուած
կարապետ
արքեպ*
1ի ազլըմեանբ* * . Այս յտյտն ութիւնը տեղի ունէյալ .1930 Նոյեմբե
րի վերջերբ եւ ւոպուեցալ նաեւ ա յն դրքին մէջ՝ ղո ր
Աղաբէկով
հրատարակեց
ա լն ո ւհ ե տ ե ւ եւ որ թարգմանուեցաւ
եւրոպական
բազմաթիւ լեղուներու :
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Ահ ա այս բոլոր տեղեկութեանց ՝ քյրողութեանց եւ յայտնու
թեանց համագումարն էր յունական կառավարութեան
որոշումը
Ատզլըմեան արքեպ*ի Հունաստանին վտարման մասին*.

ՃՒլգ է՝ վտարման որոշումի բեկանումով գամերը հանուեցան ՝ բայց հետքերը ատկէ ետքն ալ մնացէն*.
ՄՕԲՈՒԲՒ ԳԷՊԲԸ ԵՒ ՋԵՐԲԱԿԱԼՈԻԹԻՒՆՆԵՐ

1926/ր ա ո ա ջին Հ^մուոնալ^ը բուռն գրգռութեանց գուռ բա
ցաւ Աթէնքի մէջ*. Ո է- մ՜ողովուրգը , մասնալորապէս երիտասարդու
թիւնը ՝ սաստկօրէն լացուեցաւ Արբա զանին դէմ եւ դարձաւ ան
զուսպ : //ճ. ահա այս անդամ , գործնապէս կրկնուեցաւ մօրուք կըտրելոլ առաջին փորձը , որ ՝ ին չպէ ս գրեցի ՝ կա տար ո լած իր Ա ելանիկի մէջ՝ 1923/^) Երուանգ եպիսկոպոս Փիրտահճեանի դէմ
ել
ձախողած :
Երեքշաբթի իրիկուն մը՝ 30 Մարտ 1926/'^» «մ ո լոն ալ»ի հրա
պարակումին քսան օր ետքը՝ խումբ մը կի ս — ծպտուած երիտա
սարդներ կը մտնեն Աթէնքի Առաջնորդարանը՝ ուր այգ պահուն
նիստ կը դո ւմար իր Աղգա յէն Կևդր . Վ ա ր չո ւթի ւնը ՝ Մ տզլըմեան
արքեսլփ նախագահութեամբ*. Պարզուած այս տեսարանին առջեւ՝
մ ո զո վա կանն երը ՝ սարսափահար կը ձգեն ու կը փա խին :
Աս որ
վրայ երիտասարդները կը նետուին Սրբազանին վրայ եւ մկրատով
մը կը կ տրեն անոր մօ ր ո լքին մ ի կ մասը *. Ապա կը ձգեն ու կ՚երթան յ
Յաջորդ օրը՝ Աա էԼԼըմեան արքեպ* ս,,1րԼ վիճակով
ներկայա
ցաւ ո ստիկանատուն եւ ամբաստանեց գալնակցական գե կա վարն երը յա կան ի յանուանէ : \յոյն օրը՝ ոստիկաններ՝ Հէ/որ Օր»ի խրմբադրատան մէջ ձերբակալեցին հ* * Լաղեանն ու Ա» Եաղիլը*. Փաոտեր չկային անշուշտ զանոնք մեղադրելու համար ՝ սպնպիս որ եր
կու օր ետքը անոնք աղատ ձգուեցան *.
Ոտքի վրայ է ի^ հա կա գաչխա կց ա կան պարագլուխները առաջ
նորդութեամբ զօր* թորգոմի՝ որ այգ օրերուն կը գործակցիր անոնց հետ ՝ վահան Զէյթ ունցեանի եւ Յովհաննիս Եսսյյեան կոչուող
դաւադիրի մը՝որ ամին գար շելի գործի մէջ Ա'ազլըմեան արքեպ»ի
աջ բազուկն էր : *Լ,որ Հ<մոլոնար»ներ յանձնուեցան եւ նոր անուններ
տրուեց ան՝ իբրեւ մօրուքի դէպքին կ ա ղմա կ եր պի չն ե րն ո լ գործաԳ^Ւձ^^րը* Եւ , դէպքէն երեք շաբաթ ետքը տեղի ունեցան խմբա
կան ձերբա կալութիւններ *. Բանտ նետուեցան խումբ մը դաշնակց ականներ եւ համակիրներ ՝ --- 19 Ապ ր իլ 1926/'^' Ա * Ետ զէլ՝ Ար ամ
կայծակ՝ Մ * թոփճեան եւ Ա ♦ Բարթիկեան ՝ իսկ շաբաթ մը ետքը
3* Սիմ ոնլ, եւ ո ւր ի շն եր ՝ — բնգամ ինր 0 հոդի ՝ մ ինչ ՝ ներկա յացուած ցանկին համաձայն կր փնտռուէին 21 ^ահաբեկիչներ^։ Աիլ-Ա—
ները՝ որոնց կարգին եւ կ* . Լա զեանն ու Հրաչ Փտփազեանը՝ որ այդ
օրերուն Աթէնք կը գտնուէր ՝ կար ելի չեղաւ ձերբակալել *.
Փտնկալոսեան դիկտատուրայի օրերն էին*. Ներքին
նախա-
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րարր ո1'ռ^!] Աթէեքէն աքսորել բոլորն ալ՝ բայ^ շնորհիւ տրուած
լո ւսաբան ո ւթեանց եւ ազդեցիկ անձեր ու
միջամտութեանց ՝
ոչ
միայն աքսորի որոշումը չեղեալ նկատուեցալ՝ այլեւ բանտարկեալ-—,
ները աղատ արձակուեցան ՝ Հն — 24 օր բանտը մնալէ ետք։
Այսպէս ով փակուեցալ ^մօրուքի պատմութիւներ՝ որ ամիսներով խօսակցութեան նիւթ եղած էր յունահայ գաղութին մէ^։
Պոռթկումի այ ս անմեղդ ձեւը՝ շատ չանցած
իւրացուեցաւ
նաեւ
յոյհ սափրիչի մը կողմ է , որ , տարի մը ետքը՝ 21 Աայիս
1927ին ՝ մկրատ ի ձեռին յարձակեցալ Աթէնքի Մետրապոլիտ Խրէսոսթոմոս արքեպ-ի վրայ՝ անոր ալ մօրուքը կտրելու դիտաւորու
թեամբ՝. մարմ՜առիթն էր իր գմգոհութիւնը նոր °[,սյ^ոյ*յի պարտայբրանքներուն դէմ • յարձակողը սափրիչ մը Ըէէաէով , ապահո
վաբար աւելի ձեւաւոր պիտի կտրէր Մետրապոլիտին
մօրուքը՝
մինչդեռ անծանօթ Հայ երիտասարդները շատ անճարակ եւ անճա—.
Լս'կ /1ոլ[,ս եկած էին այդ դործողութեան մէ£) • ♦ •
ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ ԱՐ֊ԸԵՊ Ի ԱՐՏԱՔՍՈՒՄԸ ՍԵԼԱՆՒԿԼ-Ն
Հիմա՝ նորէն անցնինք Աելանիկ ։
Թրակի ոյ եւ Աակեդ ոնիոյ թեմին Առաջնորդ Արուանդ եսլիսկ*.
Փէրտահճեանի մեկնումէն ետք՝ Աաղլըմեան արքեպ ♦ ա Հ_<£Ը *ոն 1լեց
Աելանիկի Առաջնորդարանին վրայ։ Vոլզէր' ի դին ամէն բանի իր
իշխանութիւնը հաստատել նաեւ այնտեղ։
’
Ել օր մը՝ 30 Հոկտ • 1927/'^ եկաւ ան Ա ելան ի կ ։ (Հաֆորդ օրն
իս կ դիմեք) այնտեղ Ա*ակեդոնիոյ ընդ** • կուսակալութեան եւ պա—..
հանջեց ճանչնալ Սելանիկի Առաջնորդարանին ենթարկումը իրեն։
Ներկայացուր նաեւ նոր նշանակած իր առաջնորդական փոխանոր—
գը։ Ազգային իշխանութիւնը ՝ շատ բնականօրէն՝ հակազդեց
լսնմիջապէս յ
Ներքին գծով վէճը շար ո ւնա կո ւելո ւ վրայ էր ՝ երբ օր մըն
ալ՝ Հի՛♦ Զօր արանակի հրամանատարութիւնը ընդհ՛ * կուսակալու
թենէն պահանջեց Աաղլըմեան արքեպ *ի անմիջական հեռացումը
Աելանիկէն՝ իբրեւ քաղաքականօրէն- կասկածելի մէկը։
Ընդհկուսակալութի ւնը դո րծադրեց իէօրա բանակին պահանջը 1լ հրամա
յեց Արբադանին՝ երեք օրուան ընթացքին հեռանալ
Աելանիկէն։
Հակառակ իր պաշտպաններու
իրարանցումին եւ դիմումներուն՝
հրամանը մնաց ի զօր ո լ եւ Աազլըմեան արքեպ • մեկնեցալ "Նոյեմ
բեր ՃՕին ՝ դա տար կ ձեռքերով :
ԻՐ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆԸ ՈՒՐԻՇ

ԱՐՏԱՔՍՈՒԵԼԻՔՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԱՐ

Մաղլրմեանի այդ առաքելութիւնը սակայն կապուած էր մէկ
այլ կարեւոր հարցի հետ։
Սելանիկի Ապահովութեան տն օ ր էն ո ւթի ւն ը ՝ 1927ի Ո ո ւն ո լա
րին հրամայած էր տասնեակ մը ռամկավար եւ համայնավար պա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

յւագլուխներ ո ւն հեռանալ (Հունաստանին մէկ ամսուան ընթացքին ։
Ու ահա՝ այղ. օրերուն՝ շոգեպինդ արագութեամբ Աելանիկ եկաւ
զօր» թորգոմ՝ ղօ ր ա վա ր ի իլրա յատուկ իր հտմաղգեստն ու
սուրը
հետն առած : Անաց հոն աւելի քան ամիս մը։
իր ամինին
սուղ պանդոկը՝ որուն վարձքը պիտի վճարի ին ռամկավարները։
երկու շաբթուանը վճարելի ետք՝ հաշուեցոյցին շարունակութէնը մնաց անվճար : Ալ երբ հեռանալու օրը եկաւ ՝ ղ°ր * թորգոմ ,
իր պարտքին փոխարէն աւանդ ձգելով իր համ տղղ էստը՝ «սմոքթ՚՚՚ՐԸ < սուրն ու պատուանշանները՝ մե!լնեցալ Աթէնք ։ (Հաջողած
էր այնու ամենայնիւ մամանակաւոր յետաձդում
մը
ապահովել
ա րտաքսուողներուն համար*
Արտաքսման թ^դէբԸ) սակայն՝ նորին սեղանի վրայ
եկաւ
նոյն տարուան Հոկտեմբերին ՝ եր բ կա ռա վա ր ո ւթի ւնը , օդտուելով
դիպի Հայաստան կազմակերպուած ներգաղթին ՝ հրամայեց
111,!ղ
տասնեակ մը մարգոց մեկնումն ալ՝ հայրենադարձներուն հետ։
Զօր» թորգոմ չկար այլեւս հրապարակի էԼ[,այ* Հ/ատ գի շ
կերպով ալրուած իր ան ռամկավարներուն հետ՝ որոնք նիւթական
գետնի վրայ խո ս տմնա գր ո ւմ՜ եղած ի ին
իրեն հանդէպ :
Ո կա լ
■ահա այս անգամ Աազլըմեան արքեպ»
եւ դիմումներ կատարեց
ա րտաքս ուոգներ ր վա ր գնելու ուղղութևամ բ ։ ]նքն
ալ
սակայն
գտնուելով միեւնոյն կացութեան մէջ՝ թԼ[*Յալ- բան մը ընել։ Նո
յեմբեր ՃՕին ինք հեռացաւ Աելանիկին ՝ էսկ Ն ոյեմբեր
ճճին ալ՝
ներգաղթի շոգենաւով մեկնեցան տասնեակ մը ռամկավար եւ հա
մայնավար պարագլուխները՝ --- «Նոբ Ա*է[՚<բ^[՚ խմբագիր
վառնիկ
Նաւաստրգեանը ՝ համայնավար Ախիկեանը՝ Ատ եփ ան եոլրտիկեանր, Կէ տիկեանը ՝ եւլն ♦ յ
«ՀՈՐԻԶՈՆ»Ւ ԳԷՄ ՍՐԲԱԶԱՆԻՆ «ՊԱՏՈՒՈՅ ԳԱՏԸ»
ՈՐՄԷ ՍԱԿԱՅՆ ԻՆԲԸ ՎԱԽՑԱՒ ԵՒ Ւ ՎԵՐՋՈՅ ԽՈՒՍԱՓԵՑԱՒ
կհուզեմ վերջացնել այս յուշագրութեանս Աաղլըմեան ար
քեպիսկոպոսին վերաբերեալ գլուխը՝ յիշատակէլով այն դատը՝ ղոր
Սել անի կի սլա տ մ՜ա կան ատեանին ա ռջեւը բացաւ Աթինքի Առախոլւգր «Հորիզոնդի եւ անոր սլա ա ասխանատու տնօրէնի հանդա մանքո-—
վըս'

ինծի ղէմ »
Աթէնքլ, ընղհ. գա տախաղութեան յան ձնած իր խնդրագրով ՝
«պատուոյ գատ^ կը բանար ան 9 Փետր» ճ&ճձին այն պատճառաբա
նութեամբ՝ որ ղրսլար տ ո ւթի ւնն եր ո վ
եւ ան ո ւանար կո ւթի ւնն եր ով
լեցուն հ ր ա տար ա կո ւթի ւնն եր ըրած եմ «Հորիղոն^ի մէջ՝ իր հասցէ1՚ն ■ րիատը կը փոխանցուէր Աելանիկ։ 1]անչուելով հարցաքննիչ
դատաւորին առջեւ՝ էսյրղաբ[չ բողոքադիրը *» Ո՛- շաբաթ մը ետքը
հաղորդուեցաւ ինծի՝ թէ հրապ՛արակային դատավարութիւնը տե
ղի պիտի ունենայ Ատյիս ճՀձին ։
Ընգհ * գատախազութիլնը ընդունած իր դատախազ
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■այն սլատճառաբ/սնութիւնը^ թէ եղածը անուանարկութիւն մըն է
եւ հետեւաբար ՝ ըստ մամլոյ օրէնքին՝ իրաւունք չէր տրուեր ինծի
ըստ էութեան ապացուցանելու Ա*ազլըմեան
արքեպ»ի
հասցէին
բազմիցս բանաձեւած ծանր ամբա ս տան ո ւթի ւնն եր ս է Օրէնքին այդ
տրամադրութեամբ եւ այղ ձեւով՝ դա տա վա ր ո ւթի ւնը կորսնցուցած էի ես դեռ դատը չքննուած : Օրէնքը կ'ըսէր յստակօրէն . --Անուանաըկա^ծ ես մէկը՝ --- կը պատմուիս ՝ ենէ որ ալ ԸԱան ան
ուանարկութեանդ հիմերը՝ զորս ապացուցանելու իրաւունքը չու
նիս :
Փաստաբանիս միջոցով բողոքեցի ղատին այս
հիմնա
ւոր ման դէմ : իյմբաղրուեցալ պատճառաբանեալ յուշագիր մը՝ ուր
■կ՚ըսէի թէ ինծի ւԼեր ագր ո լած յանցանքը ոչ անուանարկութիւն է
եւ ոչ ալ զրպարտութիւն ։ ինչ որ դրուած է Ա* ազլըմեան արքեպ* ին
դէմ ՝ հիմնաւորուած ամբա ս տ ան ո ւթիւնն եր են՝ զորս կրնամ ապա
ցուցանել որեւէ մամանակ ; Ու պահանջեցի
*
դատախազու
թենէն փ ոիւել դատախազ կողմին հ իմնա ւոր ո ւմր ՝ այն է' իրաւունք
տալ ինծի ապացուցանելու այն բո լո ր ր ին չ որ ըսած եմ հա յ Մե տր ա պոլի տին հասցէին եւ հետեւաբար դատարանին տալ հարցը ըստ
էութեան քննելու իրաւունքէ
Ընդհ . դատախազութիւնը՝ նկատի ունենալով ապացոյցներս՝
զորս ներկայացուցած էի յուշադր ին մէջ՝ ընդունեց պահանջս եւ
երբ այս պա բադան հաղորդուեցաւ դատախազ կողմին՝ պաղ Ւ՚-ր
թաւիեցալ Ա* ազլըմեան արքեպ* ի գլխուն : /Հ/1/- 1ւ|ւս:է£ր չէ ր կրնար
ընել այլեւս ՝ դատարանին առջեւ վար կաբե կո ւելո լ պնով :
^իատ ը ՝ որ տեղի պիտի ունենա ր Մ^յք, ս ճօին ՝ յետա ձդո ւեցալ՝ որովհետեւ դատախազ կողմէն ոչ ոք ներկայացած էր դատա
րանէ *ԼքՈր թուական որոշուեցաւ Ա այիս 'ձ^ը ՝ որ սակայն ՝ ա յ ս անդամ ալ յետաձդուեցաւ ըևդհ ♦ դատախազութեան կո ղմ է ՝ նկատի
ունենալո Հ Լ-մ յուշադր իս ընղունո լած ըլլալու պարագան : ^ամա
նակ պէտք էր տրուէր Ա* ազլըմեան ա րքեպ * ին ՝պա տր ա ս տ ո ւելո լ դա■տլ.ն ըստ էութեան քննութեան յ
Այնուհետեւ սպասեց ի՜նք որ ո ր ո շո լի դատավարութեան նոր
թ ո ւա կանր : Ոչ մէկ որոշում ՝ ոչ մէկ թուական :
Ընդհակառակն
Ա* ազլըմեան արքեպ* ա յ ս անդամ ի^՚ք աշխատեցաւ՝ որ դատը տեղի
չունենալ եւ յաջողէցաւ ձգձգել տալ զայն մինչեւ այն օ ր ր ՝ երբ՝
ըստ մամլոյ օրէնքին ՝ մամանցման պիտի ենթարկուէր է
Այդպէս
ալ եղաւ է Անյաւ սլալմ ան ամա մը եւ դատը նկատուեցալ չեղեալէ
Ա ազլըմեան արքեպ* չհամարձակեցուիլ ներկայանալ դատարան՝ իր
■պատիւր պաշտ պան ելու համար ♦ ♦ ♦

Հ.

3*

ԴԱՇնԱԿՏՈԻՒԵԱն

ԱՆՅԻՇԱՉԱՐՈՒԹԻՒՆԸ
ր

Այ ս պէ՜ս էր յունահայ գաղութի հոգեւոր Առաջնորդը ^]արա■պետ արքեպ ♦ //ազլըմեան :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Սխալ պիտի ըլլար սակայն բոլոր այս դէպքերուն մէակ պա
տասխանատուն նկատել ղայն : ճէշդ է որ էնքն էր դլխալորողը՝ էնքն.
էր առաջ նետուողը՝ բայց նոյնքան ճէշդ էր նաեւ՝ որ էր շրջապատը
յոռեդոյն խորհրդատու մը եղաւ էրեն համար՛ել տարէներով գլխէ
հանեց ղայն :

1}րեսուներեք տարէներ անցած են այն օրէն՝ եր բ մեր առա—.
ջեն բաէլ ո ւմը ունեցանք այս ե կե ղեց ա կանէն հետ ՝ հֆունաստանէ մէջ»
էյ լ անխնայ եղաւ մեր պայքարը անոր դէմ: Իր ա րա րքներ ը ՝ որոնք
աւելէ քան անվայել էէն բարձրաստէճան եկեղեցականէ մը համար *
ներում չունէէն այղ օրերուն ու թերեւս ներում չեն գտած նաեւ
այմ՜մ ♦ • • անդէնականէ մ էջ : Եթէ նո յնէսկ պատմ ո ւթէ ւնը փոր—,
ձէ մեղմացուցէչ
պարագաներ
գտնել , եթէ ոչ ա րդարացնելու ,
դոն է բացատրելու համար էէ աղ—,
լըմեան արքեպ* էն ընթացքն ու
յա րուցած
դայթա կղո ւթէ ւնն երը-, մէկ բան սակայն պէտէ չը
կրնայ ներել
անոր ՝ --- պէտէ
չներէ երբեք խորհրդայէն է շէյ ան ո ւթե ան ց ծառա յող հոգեւո
րականէ էր հան ւլա մանքը։
Այսօր ալ՝ խղճէ ամենայն
հ անդ ստո ւթեամբ կ'ըսեմ ՝
թէ
Ա աղլըմեան արքեպ «
էրապէ'ս
այղ հոգեւորականն էր : Երբ 20՜*
30 տարէներ ետքը՝ այս օրե—֊
ր ո լ֊ն,Ս ո վետն երն են որ տակնու
վրայ կը բերեն դարձեալ
մեր
ղաղութներր
է ր ենց
նէ ւթած
ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐ«հ- ՄԱԶԼԸՄԵԱՆ
դաւերով ու սերմանած խռով ուիր աւքենւսվհրջին լուսանկարը
թէւններ ով ՝ սյյրէ- շրջանէն
ւսլ
նո յնն էր պա տ կերը եւ ա յսօրուանէն յար եւ նմանն էր ա յդ օրերու
էրա կանո ւթէ ւնը էւորհրղայէն դրղռո լթեանց ղծո վհ. Ահա այղ էրականութեան դլվսաւոր դերակատարներէն մէկը դարձաւ
Աաղլըմեան արքեպ»՝ էւրովսսՀնն ծառայելով Աովետներուն եւ անոնց
ծրադէրներուն էրականացման։ Անկախ *է » Աղաբէկովէ մեծադղորդ
յայտնութէւններէն ՝ ուրէշ շատ մը ապացոյցներ ունէէնք եւ ունէնք այսօր ալ
ձեռէն ընելու համար այդ վճռական հաստատու
մը։ Ծառայողէ էր այդ տուրքը տալու համար էր որ դաւերուն տե
սակը լարեց ան ^էա շնա կց ո ւթեան դէմ եւ ծառացուր ղա յն էրեն
դէմ ։ Աւ ՝ էնքն ալ տառապեցաւ ՝ դաղութն ալ տառապեցոլց երկար
տարէներով :
/
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ
խոկուն էր էր կազմը եւ դէմացալ նաեւ (էէզէքապէս բո լո ր
ցնցումներուն եւ յո ւղո ւմներ ո ւն ՝ հակառակ անոր որ (Հունաստան
եկած օրէն շաքարախտ ունէր յ Ապրեցաւ երկար եւ վախճանեցալ
ութս ո ւնը անց ՝ 1 Մայիս 1951^, Աթէնքի մէջ,
Վերջէն ներգաղթէն ետք (1946 — 47) 5 երբ հրապ տրակը մաք—
րուած էր բոլոր տեսա կէ դա լա դէրն ե ր էն եւ չա ր խորհրդատունե
րէն ՝ Աազլըմեան արքեպ* ապրեցաւ էր կեանքէն ամէնէն խաղաղ
ՀՀ՚ջս^Ը ' 1նքե ալ կը խոստովանէր ա ս է կա : Գաղութէ է շխան ո ւթէ լնը անցա էր Դ ա բնակցութեան ձեռքը եւ դադրած էէն պայքարնե
րը* Գա խա կց ութէւնը եդալ անյէշաչար էր նկատմամբ*. (*սկ ան
շատ ուշ հասկցաւ ՝ որ Գաբնակցոլթեան սԼայ^լարը կը մղուէր
էր
անձէն աւելէ էր կործանարար դործունէութեան դէմ : Աղգա յ էն է շխանութէւնը լաւագոյնս ապահովեց անոր կեանքէ վերջէն տարէնեբուն հանդէստը : Ալ երբ վա էւճ ան եց ա լ ՝ Գաչնակցութէւնն էր դա րձեալ} որ կազմակերպեց էր համազգայէն
յ ո ւղա ր կա լոր ո ւթէ ւնը *.
թա դո ւեց ա լ Աթէնքէ 1Լռաջէն Գերեզմանատունը՝ ՀՀ ահէնեան գեր
դաստանէ դամբանէն մէջ*, էր վերջէն բաղձանքը եղած էր Հայտստան փոխադրել օր մը էր ոսկերոտէքը :
ՒՆՋՈ՚Ւ ԵՒ ՒՆՋՊԷԱ ԾԵԾ ԿԵՐԱՒ «ՆՈՐ ԱԼԻԲ»Ի ԽՄԲԱԳԻՐԸ
Ընթերց ողներ ծանօթացան արդէն Աելանէկէ
ռամկավար
ՀՆոր Ալէք^էն *. Թոզ այ<եմ էմանան նաեւ այդ թերթէն հետ կապ
ուած քանէ մը պատմ ութէւններ *. Աք ակնարկեմ ախ կար եւոր դէպ
քերուն ՝ որոնք տեղէ ունեցան Աելանէկէ մէջ՝ 1924^^ անդէն եւ մա
նաւանդ 1926 — 27 տարէներուն ՝ Աթէնքէ դէպքերուն հետ զուգա
հեռաբար՝ այււ թերթէն հրահրած դր գռո ւթէ ւնն եր ո ւն եւ նէւթած
դաւերուն հետեւանքով *.
Աէսադրադէտ մարդ էր ՀԱոր Աէէվ&է խմբագէր Գա՚նէկ Նա
ւաւ/արդեանը*. էեերթր կը խմբագրուէր շատ աղքատ հայերէնով մը։
Գեռ լեզուն մէկ կողմ ՝ մէջուկ ալ չունէր*. Աղքատ հայերէնով^ աղ
քատ բովանդակո ւթէւն : Էբրեւ տեւական ու անսպառ դրամագլուխ'
մէւսկ հարստութէւնն էր հայհոյանքն ու քսութէւնը*. Ամէն օր եւ
ա մէն պատեհ ութեամբ*. Ալ ահա դէպք մը —
Ա* Ահ արոնեան՝ 24 (Հունոլար ձՏ^ՀՀԷն ՝ ճառ մը խօսած
էր
Մարսէյլի մէջ-, Ր անի մր շաբաթ- ետքը՝ այս ճառին անգրագա րձաւ
նաեւ. «?," ր Ալիք» , Փեար • 11/' իր խմբա դրա կան ո ւԼ , որոմն մ է £ , ոչ
աւ֊ելի եւ. ոչ պակաս՝ |> Ո1 | Ո 1Ղ[ ւ1]ա(ւէւ անա րդաբան ո ւթ եամբ կ՚որակ
ուէր հանճարեղ գրագէտը :
Առաւօտ էր: «Ալիք»ի խմբագրատան մէջ՝ 3- Սիմոնի՝ հայկ,
բանակի նախկին սպաներէն Ար չա կ Ենովքեանի ներկայութեան կը
կարդար այդ ցեխապատումը: Երկուքն ալ կրակ կարեցան ,
երբ
հանգիպեցան թՈ1 }ՈՆւքպահ|լ որակումին: 3- Սիմոնի նետեց թեր
թը ձե ոքէն եւ հետն առնելով Ար շա կը ՝
ցատկեց
հ անր ա կա ոք ՝
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
երկուքը մէկ գացին
ՀՆ^ր Աէփք»
թ^րթի
խմբագրատունը,
գտան հոն հ՝ * '(յալասարղեանը եւ տեղւոյն ւԼրայ ք1'^յ ոլ բերանը
ջ*ո ր դելէ ետք , ւԼեր ա դար ձան ; Պա ամա կան Հա ր շա լը?> տեւած
էր
հազիւ կէս մ՜ամ :
ՈՒՐԻՇ ԾԱՆՐԱԿՇԻՌ

ԳԷՊՀԵՐ

ՍԵԼԱՆԻԿԻ

ՄԷՋ

Նոյն տարուան Աեպտ. 26/^} ԷՒ[,աէ1է առաւօտ մը,
Հ.Նոր
ԱլՒ^ի աղդանշանին վրայ^ 40 — 50 ռամկավարներ եւ համայնավար—
ներ գրոհ տուին Առաջնորդարանին վր այ , ազգային 'քաղաքական
փողովը եւ առաջնորդական փոխանորդը հեռացնելու եւ Առաջն որ—
դարանը գրաւելու դիտաւորութեամբ*. (Հարձակումը չարաչար ձախողեցալ*. Ջ,ախողիլը դեռ մէկդի, եկեղեցւոյն բակը խոն ուած բազ
մութիւնը բզկտեց յարձակման պարագլուխները*.
Նման
ծանրակշիռ դէ պք մըն ալ սլատահեցալ 2 Ա այի ս
1932/»^ , Մպրիլե ան Ադա տօնին °[,Ը^ Աելանիկի Ա . Աստուածածին
եկեղեցիին մէջ*. Երբ Հ* 3* Չ* ♦ Տեղական Կոմիտէին ներկայացուց ի չր , Ե ո-Այ գոյն ո վ պճնուած ծաղկեպսակ մը ձեռքին կը մօտենար
մահաբեմին , յանկարծ , եկեղեցիին
«/“££, կ անխամտածո ւթե ամբդիրք բոնած երկու համայնավարներ խլեցին ծաղկեպսակը եւ վ[Լ~՜
րա լի Եոադոյն մապալէնը փրցնելով նետեցին դետին : Աւելորդ է
նկարագրել խուճապն ու տեղւոյն վրայ իսկ դաշնակցական երի
տասարդներու փոխադարձութիւնը*. Տ ա կ^ ո լլԼր ա յ եղաւ ոչ միայն
եկեղեցւոյն մէջ խռնուած բազմութիւնը, այլեւ բակը, ուր
բոնած էին ռամկավար եւ համայնավար հերոսները*. իյռովարար—
ներր այնպէս մը ծեծուեցան , որ զղ$_աի^ ['["են!ք սրբապիղծ ա—
րար մ1՚ն հ ամար *. Ե քետո լ հաշիւ տուին նաեւ յունական
դատա
րան[.ն առջեւ ու պա տ մ՜ ո ւեց ան :
ՀՕԿԻ

ԶԵՂԾԱՐԱՐ ԵԻ ԿԱՇԱՌԱԿԵՐ ՎԱՐԻՉՆԵՐԸ

«Նսր Մլիք^ի ծնած օրերուն , ՜Լ^2^ին , ծն ա ծ կր նաեւ համ
բաւաւոր ՀՕԿր , յունահայ գաղութին թիլ 1 փ ո ր ձան քր , իբրեւ հա—
կաղա շնա կցական համաքաքբում : Հայրենասիրական պիտակ ունէր
ան , բայց էապէս կր ներկայացնէր ա զդային մարմիններոլ
դէմ
պս,յքա1'ող գլխաւոր կազմակերպութիւնը-, կե կա վ ա րն եր ը՝
մի շտ
միեւնոյն մարզիկը, հա ղի լ 8“10 հոդի , որոնց չկ ոտրած ամանը
չմնաց : Բոլորն ալ հաւաքուած էին «Ն”ր Աէիք»ի շ՚"1'2ը եւ հոնկէ
կը հոսեցնէին իրենց մաղձն ու թոյնը հանրային կեանքին մ է ջ :
//./« բոլորն ալ մէկ կողմ, ՀՕԿր, իր վարիչներու
ձեռքին
յէ ջ դարձան էր զեղծարարներու ել խաչաղողներու ո ր 9 :
Ներգաղթի ա ր ձանաղ ր ո ւթեանց մամանակներն էին եւ առատ
դրամ կը հոս
հոսէր ՀՕԿի սնտուկին մէ^-. Ի՜նչ կ'ընէ ին այդ դրամը,
--- իրենցմէ զատ մարդ չէր դիտեր :
Ու ահա, 1926/' Հոկտեմբերին պայթեցաւ գայթակղութիւ
նը : ՀՕԿ ի վարիչները սկսան էին իրար ուտել ել իրար մեղադրել
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
զեղծարարութեանդ՝
ներով :

դողութեանց

եւ կաշառքներու ււլատմութ^ււհ-

ՀՕԿը ն եր գա ղթի նոր կարալաններ խոստանաէով ՝ յաջողած
էր տասնեակ հազարաւոր տրախմի կորզէէ մխոմխո բազմութիւն—
ներէն՝ արձանագրութեանց սակի անունին տա կ : Ամիսները կ անց-նէէն սակայն եւ ներգաղթ շկր կատարուեր : Ար ձանա գր ո ւո զն եր ը
սկսեր էին պահանջել իրենց տուած գումարները՝ որոնք շոգիացած
էին : Աերմ՜ման հանդիպելով՝ անոնք փողոցներու մէջ կը հ ետապնդէին ՀՕ^Է վ արի շները յ յ ար ձա կո զա կան նպատակներով :
ՀՕԿԻ

Ր ԱՐՏ ՈՒ՛ԼԱՐԻՆ

Մ ԵՐԿԱՏՈՒՄՆԵՐԸ

Ու ահա Հոկտեմբերի այգ օրերուն ՝ հ,Աէիք^ի խմբագրատոլ—
նը ներկայացաւ ՀՕԿի քարտուղարը Արսէն Ա' ո ւթաֆեան եւ հար
ցուր թէ կրնայի՞ տեղ տալ ՀՕԿի մասին իր փաստացի մերկացում
ներ ո ւն յ Հաստատական սլա տաս խանիս վրա յ երկարեց յօդուած մր ՝.
Կարգացի ՝
ի ս կ եւ իսկ մեր փնտռածն էր : // ութաֆեան լականէ
յանուանէ կ՛՛ամբաս տան էր իր ընկերները ՝ --- բոլորն տ լ գոգ ու ղե.լծարար՝. Կը պատմէր կաշառակերութեան զանազան գէպքեր ,
ո—
րոնցմէ մէկն էր 7 Զէրքէղներ ու պատմութիւնը՝. ՀՕԿ ը ,
ներգաղ
թի երկրորդ կարաւանով (Ն ոյեմբեր 1925) Հայաստան ճամբած էր
այԳ " Ջէր^էզեել, ը՝ Հա լու անուններով եւ փոխան կարեւոր կա
շառքի :
Աօգուածը յաջորդ առաւօտուն լոյո տեսաւ «Ալիքվի մէջ եւ
պայթեցաւ ռումբի մը ո ւմ՜գն ո ւթե ա մբ : Ա եզագրանքի տա կ ԷՒԿ
ոլրիշխևրու կարգին , «Ն//Հ7 ԱլՒ^Ւ
* Նա ւա ս ար դեանը եւ վար—
չական պաշտօնեայ Պետրոս Ագամեանը՝.
Ասոնք ՝ ինչպէս ըսի , կը հետապնգուէին ն եր գա ղթի զոհերուն
կողմ է ,
^Լ՜ 3-[՛եկ'՝ Կրնկակոխ կը հետապնգուէ ր նաեւ Ա,
Ա ո ւթաֆեանը՝. էլ օր մը՝ 4: Նոյեմբեր 1926/'^, կէսօրէ վերջ՝ Ա ո լթաֆեան ՝ խւքւլխւքր վտանգուած տեսնելով՝ ապաստանած էր մեր
թաղի ոստիկանատունը՝. Օտեւէն ներս մտած էին խումբ մր մարդՒկ եւ յա յտնած էէ ն ոստիկանապետին ՝ թէ յէ?չ_էա ԷԸ
կարեւոր
գումարներ աւլած է իրենցմէ ներգաղթի պատրուակով ել ետ չի
տար՝. Ոստիկանապետը վա ր գրած էր զայն եւ գործը
լանձնած
[նգհ ՝ գա տախաղութեան ՝.
ՊԵՏՐՈՍ ԱԳԱՄԵԱՆԻ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ ՍԵԼԱՆԻԿԻ ՄԷՋ
Ահա այսպէս ծանրացած էր ՀՕԿի մթնոլորտը՝ երբ նոյն օր
ուան՝ այն է Նոյեմբեր Հի դի շերը ՝Ա ելանի կի արուարձաններէն Պէչ
Զին արի մէջ՝ անծանօթներու կողմ է սպաննուեցաւ
«Նոր ԱլԷհ»Է
վարչական պաշտօնեայ եւ ՀՕԿի կեղր ■ վարիութեան անգամ Պետ
րոս Ագամեանը՝.
Պաղարիւն գա տ ո ղի մը համար գաղտնիք չ֊ո ւնէր
սպան ո լ—-
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'«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐ ԵԳՒ

թեան բնոյթը՝ --- Ադամեան՝ առանց այլեւայլէ ղոհ դացած էր էր
չարաշահութեանց եւ սէրտը ՀՕԿԷն այրած մարդոց գործը մէայն
կրնար եղած ԸԼլաէ այս ս սլան ո ւթէ ւնը :
Հք ա տ յատկանշական էր' ուղէղ օր մը առա^ ^Նոյեմբեր Ջէն ՝
Արսէն Մ ութաֆեանէ հ.Ալէվ$>է մէ$_ հրատարակած մէկ այլ յօդուա
ծէն սա պար բեր ո ւթէ ւնը ♦

— Յոյժ յարգելի պ. Պետրոս Ադամեանն ալ հրաւէր մը
ըրած է ինձ 1000 տրախմիոլէ: Է'ընդունիմ հրաւէրը եւ ժամադիր
կ’ըլլամ քեղի այս իրիկուն ժամը Տին, ի Պէշ Չի՛նարք նպարավաճառ
պ- Գալուստին խանութը-•• եւ հոն, քեղի հետ կը ստեղծենք տա
քուկ մթնոլորտ մը: ՝|’ու ըրած հրաւէրիդ քլիշէները պատրաստ կը
ծախուին պ • ոամկավար եւ կը գործածուին ի պէտս չփրկուելիք
արժանապատուութեանդ :Կը խրատեմ քեզ, որ խղունջի պէս գլուխդ
դուրս չհանես, կրնայ ըլլալ որ վերջը ւղատեանդ
Վրւււյ տաս:
(«Ալիք» 3 նոյեմբեր 1926, թի- 1133=)
Օր մը առաջ ղլորոլած եւ. ուրիշներու.
ՀՕԿ ի զոհերուն
հաշլոյն եղած ույս սպառնա լիքը իրականացած էր օր մը ետքը*. Ա■ դամեան լԼրայ տուած էր իր պատեանը* • .
ՆՈՐ ԳՐՈՀ ՈՒ ՆՈՐ

ԳԱՒԵՐ ԳԱՇՆԱԿՑՈԻԹԵԱՆ ԳԷՄ

Յաջորդ օրն իսկ՝ սակայն , ռամկավար — ՀՕԿ — համայնավար
■պլոյյի մարդիկը, մոռցած իրենց ղղոլրաոլքր ,
Գ տ շն ա կց ո ւթի ւն ը
ամբաստանեցին նաեւ այս ոճիրին համար՝. Ե-՝ այՂ՜ "‘֊ղ՚էութեամբ
վկայո ւթի ւնն եր տուին հարցաքննիչ դատաւորին՝. Ոչ միայն այդ
պէս վկայեցին , այլեւ նե ր կա յա ց ո ւց ին ցանկ մը 2! դա շն ա կ ց ա կաններոլ եւ Հ ա մա կի րն ե ր ո լ , որոնք կը մեղադրուէին իբրեւ
ո ճէ ր էն
կազմա կեր պէ շն երը : ք
էք լ բրէն դալադրական կեղծ բեմ ադր ութէլն մըն ալ , վկայ
ներկայացնելով երկու անպատէւ կէներ՝ որոնք կը յայանէէն՝ թէ
ոճէրէն գործուելէն երեք օր առաԼ՝ դէշեր մը՝ փողոցէն մ է ջ տե
սած էէն էրենց առջեւէն քալող երկու հողէ՝ որոնք կը խօսէ էն Ադամեանը սպաննելու ծրագրէն մա ս էն : էսայներէն ճանչցած էէն՝
■ որ խօսողներ էն մէկը Ար շս՛ կ Են ովքեանն էր եւ
մէ ւս բ' *էրէդոր
թարթողեան անունով երէտասարղ մը :
շէնծոլ վկայութեան վրայ ալ ձերբակալուեցան է/նովքեանն ու թարթողեանը , ասոնց հետ նաեւ ճարպէս Ահարոնեան անունով ուրէշ մը :
երկուքը անմէջապէս աղատ ձդուեցան ՝ է ս կ Ա. • Ենովքեան բանտարկուեցաւ եւ յանձնուեցաւ ոճ ր ա դա տ ատեանէն :
Ղ^ատը՝ յետաձդումէ մը փ^րջ՝ կայացաւ
2()
(յունուար
1928/'^ ել տեւեց երեք օր։ ՀՕԿէ շարքերէն դեղանէ կէն մը կարե
ւոր ղեր խաղաց եր դո ւեալն եր ո ւ մէկ մա սէն վրայ ազդելու տեսա
կէտով եւ անոնք՝ մէայն մէկ ձայնէ առաւելութեամբ ՝ "է ԲՀ Ւր՜
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Տ|յ?^1^|յ7^1^1^|յ^|յ7^|յ?^|յ?յյ|յ^յ1|յ7^1^տ ^|?քՏ1է^յյ18 ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
րեւ ոճրագործ ՝ ոչ թէ իբրեւ կազմակերպիչ՝ այլ իբրեւ դործուել իք ոճիրին տեղեակ մէկը յանցա ւոր գտան Ա, • 1՜}ն ո վքե անր : Չ’"*—
տաբանը՝ ա հ ա որոշման վ[,այ^ էՀհովքեանր
դատապարտեց
չոր ս
տարուան բանտարկութեան :
Ու այսպէս ՝
բուն ոճրագործները անպատիժ՜ մնացին ՝ ի ս կ
ոճիրէն բացարձակապէս անտեղեակ Են ովքեանր պատմուեցաւ անիրաւօրէն : (Ա'/""" արձակուեցաւ. 6 Աուլիս 1930/4» :)
Ս-

ԳԸՅԸՃԵԱՆՒ
ԵՒ

ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԳԱԻԱԳԻԸՆԵԸՈՒ

ԱԹԷՆԹԻ

ՄԷՋ

2ԱԽՈՂ.ԱՆ-ԸԸ

Մեծ աղմուկ հանած ուրիշ ոճիր մը եղաւ Դա շնա կց ս լ թե ս էն
վտարուած է] արդիս Դըյրճեանի սպանութիւնը Աթ էն քի ^քեսարիանի
թաղին մէջ՝ 30 (Հուլիս 1933ին ։ Ու նոր առիթ մը՝ որպէսղի հակադա շնա կց ա կաններ ո ւ
սպա րսկո քար ՝
իր
ամ բողջ
ծան րութեամր
նետոլէր անղամ մրն ալ Դաշնակցութեան վրայ՝ ղայն հռչակելով
իբրեւ բարոյական
պատասխանատու գործուած ոճիր ին :
Ոչ ոք կրցաւ երեւան հանել սպանիչը : Ապար գիւն անցան բոԼոր ցուցմունքները։ Լք ո ւտ •/կ ան ե ր ո ւ մի ջ ո ւլ ո վ սակա լն յաջողեց ան
ձերբակալել տալ վեց անմեղ դաշնակցականներ ՝ այդ շրջանին ԱթէնՀ գտնուող *1/ի կոլ Նիկող ո սեանի գլիսաւո րութեամբ : (Այս *սյն
Ղւիկո/ն է ՝ որ տարիներ ետքը սպաննուեցաւ Պարսկաստանի մէջ։}
Դատավարութիւնը
տ եղի
ունեցաւ 1935/'
Փետրուարին :
Ամբաստանեալներու պաշտպանութիւնը
ւտանձնած էր ան ո լան ի
փաստաբան մեթր Տամասկինոս՝ որ մեծ ճարտարութեամբ պա շւոպան ե ց ոչ մի ա յն մեղադրեալները՝ այլեւ Դաշնակցութիւնը՝ որուն
վրայ կեդրոնացած Էր հ ակադա շն ա կց ա կանն եր ո ւն
համազարկը յ
Դատական ատեանին տողելէն մէկիկ մէկիկ անցան բոլոր սուտ եւ
իրաւ վկաներր։ Առաջիններուն մոմերը մա ր եց ան օ ր ր իրիկուն
ղած ՝ մինչ միւսները յաջողեցան արմեցնել իրենց վկա յ ո ւթի ւնն երր եւ համոզել դատաւորները՝ թէ անմեղ
երիտասարղներ են
դատուողներր , ի ս կ Հ • ԷՀ . Դաշնակցութիւնն ալ չէ՛ Հոճր ա դո րծն ե ր ո ւ
կազմակերպութիւնդ մը՝ ինչպէս փորձեր էին ներկայացնել զայն
ա յնքան անդրդու ելի քամառութեամբ մր :
Դատավճիռ ր հ ա ղո ր դո ւեց ա լ 17 Փետը . 1935/'^ եւ վեց ամ
բաստան ե ալն ե րն ա լ անպարտ արձակուեցան ;
Եթէ հ ա կ ա դա շն ա կց ա կան պա բա դլո լիսն եր ը ՝ սուտերով
եւ
այլ միջոցներով յաջողեցան ազդել ի) ելանի կի երդուեալներուն վըրայ ' Պ. Ա լյա մ եա նի սպանութեան դա տ ա վար ո ւթեան րնթաց քին ՝
այդ բանր չյաջողեցալ իրենց Աթէնքի մէջ՝, է,*- Աթէնքի արդարու
թիւնը տեսակ մը փ ո իսա դա ր ձո ւթի ւն եղաւ Ա ելանի կի մէջ դո բծուած
անարդարութեան ՝ ի վնաս քաւութեան նոիսաղ Արշակ իչնովքեանին։
{Ար,չուկ մեռաւ. Հյ թ ո ւ թ կ ար ւոի մէջ 1915/ Դեկտեմբերին) :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԴԷՊՔԵՐԸ

ԳԱՒԱՌՆԵՐՈՒ

ՄԷՋ — ԿՒՒՄՒՒԼՃՒՆԱՑՒ

ԿՌԻՒՆԵՐԸ

Այսպէս է էն Աթէն քն ու Ա ելանի կը ՝ իրենց յաճա խա կի խռո
վութիւնն ե ր ո վ *. Հ/ատ բնական էր որ այ ս ^''Լ՚՚Լ՚ւԼ պիտի անդրադառ—
նային նաեւ գաւառական քաղաքներու Հ///ր// հ : Ջ կա ր համայնք մը ՝
որ եր կո ւրի բաժնուած չ բ//աբ եւ վէճ ու բա խ ո ւմ դո յութիւն չու
նենար ազգային մարմիններու չ,,լ[՚ջ մանաւանդ*.
Այ ս տեսակէտով՝ աոաջին օրէն մինչեւ վե^ր, պա ո ակտ ո լմի մրցանիշր պահեց Կ ի *-մի ւլճ ին ան {այժմու յունական ան ո ւն ո վ
'Ւոմոթինին} յ (Հ ունահայ գաղութ դաոնա լէն առաջ ալ
սակայն
այդպէս էր տյդ համայնքը՝ երբ հազիւ 60 — 70 տնուոր թրքախօս
հայութիւն կը հաշուէր իր մ է ջը : Այդպէս էր թրքական տիրապե
տութեան օրո վ {մինչեւ 1912) : Այդպէս էր պուլկար ական տիրա
պետութեան շրջանին (1912 — 1920) » Մյդպէս տլ պիտի մնար բնա
կանաբար ՝ երբ քաղաքը կցուեցալ (Հունաստանին (1920) :
Կ՚երեւի՝ համայնքի հիմնում ին հետ բո յն դրած էր հոն թայ
ֆայական պառակտումը*. Կի *-մի ւլճինաց ի եմ եւ դեռ
մանկական
տարիքէս կը յիչեմ [մէ ինչպիսի՛ կիրՀ կա[• աՀդ համայնքին
մէջ
մէկ ճակատէն միւսը եւ ի՛նչ կռիւներ տեղի կ՚ունենային հոն թա
ղականութեան կամ տէրաէրին եւ մինչեւ անդամ
մամուն բակը
թաղուած մեռելներու շուրջ»»» Այդ օրերուն ՝ մարդիկ
այնտեղ
գաղափար իսկ չունէին քաղաքական կյռւսա կց ո ւթեանց
մասին՝
հետեւաբար փոխադարձ անհ ան դո լր ժո դո ւթի ւնն ալ
քաղաքական
դունաւորում չունէր*. Այդ գունաւոբումը ընդհանրապէս չունեցաւ
նաեւ հետագային՝ երբ յունահայ գաղութին մէջ ամբողջ պայքարը
դարձաւ քաղաքական կիրքերու պոռթկում *. Կ ի ւ֊մի ւլճին ա յի կռիւ—
ները տեղացի եւ դասեցիի {Կի *-մի ւլճինաց ին եր ո լ բառերով* հէ՜րլյւ^ր
եւ հսւպանճը^) կռիւներ էին : Գրսեցի էին բոլոր անոնք ՝ որ ուրիշ
քաղաքներէ հոն եկած ու հաստատուած էին՝ ն ո յնի ս կ յիսուն —
վաթսուն կամ աւելի տարիներ առա չ-. Գր սեցի կը նկատու էին նոյն
իսկ ալն տեղացիները՝ որոնց համակրանքը կ՚երթար
դրսեցինեբուն *. Ես ս ր հոն մեծցած եմ ՝ ես ալ կը նկատուէի դրսեցի ՝ քանի
որ 1 հա՛յրս դրսեցի մրն էր » . .
Ինչե՜ր չպատահեց ան ՝ Աստ ուա
այս համա յնքին մ էջ ՝
մանաւանդ 1922£^ ետք՝ երբ գաղթականական ալիքը հարիւրաւոր
հայ ընտանիքներ նետեց նաեւ տյդ քա՚Լաքը եւ դրսեցիները դար—
ձուց մեծ ամուսնութիւն ♦ ♦ ♦ Ընտրական պայքարներ ՝ դատեր ՝ կա—
ռավարական միջամ տութիւններ ՝ տէրտէրի — վարմապետի, կռիւ—
ներ՝ բախումներ՝ մ ա տն ո ւթի ւնն ե ր ՝ ան ո ւանար կո ւթի ւնն եր եւ դեռ
ինչե՜ր՝ ինչե՜ր*. Արտաքին մի ջա մտ ո ւ թ ե անց վրայ երբեմն համե
րաշխութիւն կը գոյանար՝ բայց՝ քանի մր ամիս չանցած
կռիւը
նորէն կը բռնկէր *.
Այսպէս շա րունակուեցալ մինչեւ այն օրը՝ ե ր բ
այլեւս
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
կռուող մարդ, չմնաց »»» Արտագաղթը՝
պատերազմէն ետք՝
քառորդէն ալ պակասի իջեցուց Եի ւմի ւլճինայի Հայոց համրանքը։
Այսօր , դպրոց չկայ՝ որ վարժ՜ապետի կռիւ ըլլա յ եւ տեւապէս բաց
եկեղեցի ու մնայուն քահանայ չկայ որ մարդիկ իրարու կոկորդ
նետուին տէրտէր ի — տիրացուի վէճերով։ Մնաց որ՝ ինչպէս ըս ի յ
կռուող մարդ եւ կռուելու տրամադրութիւն ալ չմնաց ։
ինչիՀ ծառայեցին յի սնամ եա 1լներ շարունակուած այրէ կռիւ
ները ՝ ւի ո խ ա դա ր ձ
ա տ ելո ւթի ւնն երն ու քէն եր ը ՝ ա յլե ւ ուժերու
վատնումն ու սպառումը այնպիսի խնդիրներու. շուրջ՝ որոնք յա
ճախ կ աղինի կեղեւ մը անդամ չէին կրնար լեցնել» • ♦
•ՐՅՅՒՄԻԻննԵՅ

ԳՍ.ՎԱԼԱՅԻ

ՀԱՄԱՆ31Գն ՄԷՋ

Գաւառական քաղաքներէն Գավալայի նորակազմ համայնքն
ալ ժ՜ամանակ մը բռնկեցաւ նման վէճերով։ Ունէր ան իր փոքրէկ
Մազլըմեանը՝ յանձին Տէր (իիրայր Տօնի կետն անունով քահանա յէ
մը՝ որ թունաւորեց համայնքը տարիներ շարունակ՝ իր
հակադա շնա կց ա կան ելոյթներով՝ որոնք միտումնաւո ր կերպով կը շօշաւիէին կաթոլիկի եւ բողոքականի խնդիրներ եւ այդ դունաւորոլմով ա՛լ կը հ աս ց ո լէին' նման հարցերու հանդէպ այնքան ղդայուն
քաղաքական եւ կրօնական իշխանութեանց ականջը :
Այ" քահանայի դա ղտա ս ո ւքն եր ո ւն հետեւանքով՝ անդամ մը՝
Գա վալայի Մետրապոլիտը պաշտօնագրով մը սաստեց'
դաշնակ
ցականներէ եւ համակիրներ է կազմուած թաղ» ե] ո րհուրդը ՝ ըսե
լով որ Գերմանական Հիլֆ ս պո ւն տին եւ կաթոլիկ Եկեղեցիին ծա
ռայող մարդորսներու դասեր յանձն ո լած են հայ — օր թոտոքս վարմ՜արանին մէջ՝ պատճառ դաոնալով որ Օրթոտոքս Եկեղեցւոյ զա
ւակները ուծանան :
թաղ» իքորհուրդը՝ իր Լրիլ կա ղմո վ ՝
Աունուար ՀՏ¥&ճ_ին
ներկայացաւ Մետրապոլիտին՝ եւ՝ նահանգապետին ներկայութեան
բողոքեց այդ անարդար վերա դր ո ւմն եր ո ւն ղէմ :
Մետրապոլիտը
նորէն պնդեց իր ըսածներուն վբայ եւ ըսաւ՝ որ Հայերուն մէկ մա
սը գործիք է բոլշե ւի 1լն եր ո ւն ձեռքը՝ միւս մասն ալ կաթոլիկներուն
եւ բողոքականներուն : Եւ աւելցուց ՝ թէ երկու տարի առաջ հրա
ւիրուած էր հայկ» ֆիլմի մը ցուցադրութեան ՝ որ համայնավար
քարոզութեան միայն կը ծառայէր : հվէոյց տուիք մեղի
Լենինի
պատկեր ը եւ ծափահարեց իք ահ» ♦ ♦ ♦
Արդարեւ պատահած էր ա յ ս բանը եւ ֆիէմր ներկայացնողն
ալ եղած էր նոյն այղ 3*իրայր քահանան »» •
Մարեցան Գա վալայի վէճերն ալ պատերազմական անցքերու
բերումով եւ համայնքին նօսրացումով։ ինչպէս մարեցան
մանր
մունր բոլոր վէճերը՝

բո լո ր միւս համայնքներու մէջ՝

միեւնոյն

պատճառներով ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԹՐԱԿԻ Ո3 - ՄԱԿԵԳՈՆԻՈՅ
Աելտնիկի

ԱՈ-ԱՋՆՈՐԳԱՐԱՆԻՆ ՋՆՋՈՒՄԸ

մկջ պատահած դէպքերը

անդրադարձան

նաեւ

Թր՚՚՚կիոյ եւ. Մ՚՚՚կևդոնիոյ Առաջնորդարանին վրայ-, Եւ օր մը, Ս"'—
կեդոնիոյ ընդհ . կուսակալութիւնը հրամայեց
Առաջնորդարանէն
փակումը (11 Յունիս 1928): Գէշը ույն էր, որ որոշումը տրուած
էր պահանջին ՛Լր՛ոյ տեղւոյն Թաղ- կ]որհոլրդին, որ էրմէ
‘ԼՒր
գերադաս ի շիլանոլթիլն էէ ր ուզեր ճան շնաչ։
Որոշումը ետ առնուեցաւ կատարուած դիմումներու
շն որհիլ-. Բայց, երեք տարի անց, 2 Յ՛՛՛ղի՛' 1931/-5» , հրամանը կրկնուեցաւ անգամ մրն ալ։ Թէեւ ա յս անգամ բո զոքները լսելի չդարձան,
բայց Առաջնորդարանն ալ ձեռնթափ չեղաւ իր աչիլատանքներէն ,
ինքզինքը նկատելով ամէն բանէ առաջ եկեղեցական հաստատու
թիւն մը : Ներքին գծով շարունակեց իր գոյութիւնը : Պաշտօնական
գետնի վրայ միայն դադրեցուց իր յար ա րել։ ո ւթի ւնն ե ր ը կտռավաբա կան է շխանութեանց հետ յ
ՀԵԼԼԷՆ
ԵՒ

ԵՒ

ՀԱՅ

«.ԱԹԱԹԻԽԻ

ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹՒՒՆՆԵՐԸ

ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ

ՕՐԱԿԱՐԳԸ

Այս կապակցութեամբ աւելորդ պէտէ ՀԸԷԷա Լ՛
է մԸ 4՜ £^7*
յատկացնել նաեւ հելլէնեւհտյ յա բաբերութեանց եւ արձանագրել
կարգ մը էր ո զո ւթէ ւնն եր :
Ըսէ արդէն ր որ (Հունաստան լայն բացաւ էր գրւները 1922/^* >
թուրքէայէն փաէւ Ա՜տ ական հայկական բա ղմ ո ւթեանց առջեւ՝ (Հունաստանէ այս մարգասէրական վերտ բերումը մէ շտ ալ յէ չուած է
համահայկական եր ախտա գէ տ ո ւթեա մբ :
Հէագութէ կազմ ո ւթեն էն վերջ ՝ սա կայն ՝ եկած ու գա ց ած բո
լսր կա ռավաբութէ ւնները էա ւսաւէեցան
է բալա կան
ճանաչում
շն ո ր հ ելէ հ այ տարրէն ՝Հ) րէնքով՝այգ մամանա էն եր ո ւն ՝ երկու ազդայէն փոքրամասնութէւններ կ՝> ապրէէն (Հունաստանէ մէջ եւ անոնց դոյութէւնը մէայն ճանչցուած էր էրալապէս ՝.
Արեւմտեան
թրակէոյ թուրքերն էէն անոնք եւ Աելանէկէ 60*000
Հրեաները
[որոնք սպաննուեցան \,ացէներու ձեռքով ճֆհՋէն^ ՝ Հայ^ՈԼ> ան
շուշտ որ ւէոքրամա սնութէւն դաոնալու յա լա կն ո ւթէ ւնն երը չու
նէէն՝. ՛իրենց ուզածը ոչ — փոքրամասնական համայնքներու լատոլկ
էրա ւ ո ւնքներ էէն ' ազգայէն հ էմնա ր կութեանց եւ մարմէններոլ էբաւական ճանաչման գծով
մասնաւորաբար՝ --- Առաջնորդարան
ներու գոյութեան էրալունք՝ ընտրական կանոնա դր ո ւթէ ւն ՝ հայկ,
դպրոցներ , համայնքներ եւ ազգայէն մարմէններ եւ ա ս ոն զ նման
բաներ :
Այսօր՝ 32 տարէներ ետքը՝ Աթէնք գումարուած Ա. Պատդ»
(էողովէ 3 Օգոստոս 1924/' նէստէ ա տ են ա գր ո ւթեանց մէջ կը կար-*
դամ . --«Երեք յանձնախումբերու կարգէն կազմուեցաւ նաեւ
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Հսթա թիլդի յանձնախումբ մը՝ որուն պաշտօնը պիտի Ըէէա յ պ՚՚՚՚որաստել եւ կառավարական վաւեբացման ենթարկել յունահայ դաղութի կաղմական կան ոն ա դիր ը :»
Ե րեսուն երկու տարի ետքը^ տակաւին այսօր աէ
Աթկնքի
ազգային իշխանութեան սեղանին վր ա յ կ ^ւոյ^ այԳ
թա թի ր.»ի
վաւեբացման խնդիրր • • «
Պարզ կ մեբրեմ ան պատճառը՝, --- կֆունաստան չուղեց իշխանութեան մկջ զիշխանութիւնդ ստեղծել եւ ատով ան ո ւղղա կի օր կն
երրորդ փոքրամասնութեան մը կազմութեան իր
հ ա լան ո ւթի ւէւը
տալ :
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐՈՒ ՓԱԿՄԱՆ ՀՐԱՄԱՆԸ
Այ ս ձեւով յ ո ւնա հ ա հ դա ղո ւթը դարձաւ պետական — օ րինական դծով անտիրութեան մատնուած հայկական ամբողջութիւն մը։
Ե լ ատոր հետեւանքը կր եց ինք 1936/'^' , եք1 բ կառավարութիւ
նը իր Յունիս 15/ր հ րամանա դրով հրամայեց ւիակել բոլոր աղդային
վարմա րանները ։ Թկեւ } եր կա րատեւ Ղ1,մումներու
եւ
ճիգերու,
շնորհիւ կարելի եղալ կանխել հրամանա լրբին տառացի գործադրու
թիւնը^ այն կ' վար մա ր անն եր ո ւ վերանա կան փակումր՝ բայց կար ելի չեղաւ ապահովել հա յեր կնի ուսուց ումը իբրեւ մայրենի լեզու ույդ վա րմա ր անն եր ո ւն մկջ՝. Եւ այնուհետեւ , հայերկնը աւան
դուեցաւ իբրեւ օտար լեզու այն ալ օրական մկկ մամ եւ պաշտօ
նական դա սա պահ երկն դուրս • ♦ ♦
Իման ՀՀսթաթիլդի մը չգոյութեան պատճառով կ դարձեալ^
ոը Աթէնքէն ղատ ու րի չ ոչ մկկ համայնքի մկջ հայկական վա րմարան դոյութիւն ունի այսօր : Աթկնքիններն ալ ճանչցուած
են
իբրեւ անհատական վարմարաններ հայերկնի եւ հ ա յ ե ր կն ո վ դասաւանդումը կարելի նիւթերու ուսուցման վերաբերեալ սեղմում
ներով յ
'ԾԱԻՐԱԿՇԻՄ

ՓՈԹՈՐԻԿ ՄԸ

ԿԻՊՐՈՍԻ

ԱՄԻՐՈՒԹԵԱՄԲ

Հելլկնեւհայ յ ար ա բեր ո ւթե անց դծով ծանրակշիռ փոթորիկ
պայթեցաւ անդամ մը 1930/' սկիզբները եւ հակահայ տրամադրոլթիւններ սկսան ձեւ աոնեք 3ո ւնա ս տ անի մկջ՝.
Այդ օրերուն Աթկնք եկած կր Պկյրութի անգլիական «Հ^րկնւող
Ս իչրնդի վարմաբանին տնօրկնը Մ ա ր շըլ Ֆոքւէ) որ
միամամանակ
«Աէյ4 աը Զ[.լա ր ընդ ընկերակցութեան ներկայացուցիչն կ ր : Աթկնքի
Աղդ ♦ Կեդր ♦ վարչութիւնը թկյասեղանով մը պատուած կր Հայերու
այս բարեկամը եւ հրաւիրած կր քարոզելու եկեղեցիին մկջ՝.
Այո եղելութիւնն կր որ ստացաւ ա ր տա ռո ց դունաւորում մը
յունական մամուլին մկջ եւ դարձաւ 15*000 Յունահայերոլ Կիպրոս
փոխադրութեան խնդիր յ Մուսնաւորապկս Աթկնքի
ՀԱկրոբոլիսդ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» րՀ»>տ«Տէ7Տէւէւ®ւ1հ«1էյ®(։
օրաթերթը ծանրօ րէն անարգական յօդո ւածա շա ր քո վ մը
ձագկեց
Հայոց Զդաւաճանութիւն
այնպիսի մ՜ամտնակ մը՝ երբ Կիպրոսի
յոյն բնակչութիւնը , ոտքի ելած՛՝ կր պահանջէր կղզիին
կՅՈԼյ?Ը.
0ունա ստանին : թերթը կը դրէք , թէ {է) ոքս Աթէնք եկած եւ խոր
հրդակցած է ^այ երեւելիներու հետ ՝ 15*000
Կիպրոս փո
խագրելու համար ամէնէն ձեռնտու պայմաններ ո Հ
(<*/’/' ‘է ոխագրութիւն ՝ ձրի տուն ՝ անձ—դլուխ 25 սթերլին գրտմ , եւյն ») ♦♦♦
Մարշըլ 9)ոքսի “՛յուլութիւնը ան եր կբա յօ ր էն ՝ պարզ
պատըրուակ մըն էր հակահայ տր ամտ գր ո ւթի ւնն եր ստեղծելու հա
մար իբրեւ փոխադարձութիւն այն կեցուածքին ՝ զոր այգ օրերու
Կիպր ոսի Աոախւղւղը Աարաճեան եպիսկոպոս
ունեցած էր յու
նական շահերուն դէմ ։ Արդարեւ Առաջնորդը՝ 1929 Հոկտեմբերին՝
Կէպր ոսի թուրք եւ մարոնիթ կրօնապետներ ուն հետ ստո րագրած
էր յայտարարութիւն մը՝ որով դէմ ^արտայայտուէր
Կիպրոսի
կցման (Հունաստանին *.
Եղելութիւնը մեծ գրգռութիւն յառաջա
ցուցած էր այգ օրերուն Կիպրոսի (յոյներուն մօտ եւ այգ բոլորի
ա րձա դանգը հասած էր 3 ո ւն ա ս տ ան ՝ ի վերջոյ
անդր ա գա ոնալո լ
համար յունահայ գաղութին վբայ* Մ՛"րԷՐԷ էեոքսի այուլութիւնը
եւ 15 *000 Հայերու Կիպրոս փ ոխ ա դր ո ւթ ե ան առասպելն ալ եդած
էր ամբողջ պատմ ո ւթեան ա ղն ու պղ ս{ ե ղը • ♦ •
(Հւսրեբաիյաաբար շուտ մարեդալ «Ակր ոբոԱ։ ս»է
յարոլդաե
վլվլուկը եւ յունահայ ազգային մա րմիններու եւ մամուլի բողոըին
վրայ , «Ակր ոբոլիս՛»ի
խմբագրութիւնը
իաոաովանեդաւ , որ անճշդութիւններ կային իր հրատարակութեանդ մէջ՝
մասնաւորա
բար

Հա քերոլ յ ո ւնա տ եդ ո ւթեան աո-ն չոլթեամբ :
ՀԱԿԱՀԱՅ ՏՐԱՄԱԳՐՈՒԹԻՒնՆԵՐ ՆԱԵՒ ԹՐԱԿԻՈՅ ՄԼ՝Ջ

Մէկ այլ առիթով ալ՝ թրտկիոյ ընգհ » կուսակալ — նախա
րարն էր ՝ որ 30 Հոկտ . 1929 թուակիր տեղեկագրով մը ներքին նա
խարարութեան կը յայտնէր ՝ թէ իր վարչական շրջանակին մէ ջ ՝
"եէա Օրէոթիայէն մինչեւ Գ ավալա
ա պր ող հույ գաղթականները
գործած են բազմաթիւ ա ւաղա կո ւթի ւևներ եւ այլ չարադործութիւն-*
ներ եւ թէ անոնք շատ անգամներ հ ր ա պար ա կո վ ա րտա յա յտած են
իրենց յ ո ւնա տ եց ո ւթի ւնը ♦ * » Տա րօրինակ կեր պո վ ՝
գնահատական
առանձին յի շատակութիւն կար այգ տեղեկագրին մէջ միայն» ♦♦
Կիւմիւլճինայի տեղացիներուն մասին ՝ իբրեւ ^բարոյականի և գի րրՒ տէր ՝ օրինապահ ՝ հելլենասէր ՝ հ ելլենա հ պա տ ա կ ՝ կալուածատէր
եւ պատուաւոր մարդիկ^».. Անացեալ 3000 ^այ գաղթականները
ամբողջութեամբ կա ս կածելի ՝ անվստահելի եւ անբա գձալի . . ♦
Կի *֊մի ւլճինայլ- տեղացիներուն մասին շռայլուած այս մաս
նաւո՜ր գնահատանքը բաւական եղած էր հաստատելու ՝ թէ որո՚նք կրնային եղած Ըէէաէ սյյս պաշտօնական՝ բայց
բոլորովին
անճիշդ մեղադրանքին խորագրի քները »•» Այնու ամենայնիւ մեխը
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պամ ո լած էր եւ հանուելու պարագային է ս կ հետքերը պիտի մնա
յին . . .
*
Ու տակաւին ՝ հելլէնեւհայ յարաբեր ո ւթեանց դծուԼ՝ տեւա՛պէս անլոյծ մնաց նաեւ յ ո ւնա հ ա յ եր ո ւ հպատակութեան
հարցը*.
Մինչեւ այո օր ալ կը մնայ անլոյծ եւ մեծ է ներկայիս համրանքը
այն Յունահայերուն ՝ որոնք՝ հակառակ երեսուն եւ աւելի տարիներէ ի վ եր 3 ո ւնա ս տան ասլրելնուն եւ կա տա րած բազմաթիւ դի
մումներուն՝ տակաւին կը մնան հայլքաթղոԱ • • .
ՄԵՐ ԹԱՆԿԱԳԻՆ ՅՈՅՆ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԸ
Այո եւ ասոնց նման այլ ի ր ա դար ձո ւթե անց կարգին ՝ սա
կայն ՝ հ ոգեկան խոր գոհ ո ւնա կո ւթեամբ եւ բոլոր մամանա 1լներ ու
համար սլէտք է արձանագրել՝ որ Հայ մոգովուրգը միշտ ալ ունե
ցաւ անկեղծօրէն սրտցալ յոյն բարեկամներ' 3ո ւնա ս տ անի
պե
տական քաղաքական եւ մտաւորական շր^ան ա կն եր ո ւն մէջ-, Մ արդեկ. որոնք եղբօր նման սիրեցին մեզ՝ կիսեցին մեր խանգալԼառոլթիւններն ու յուսաբեկումները եւ ամէն մ՜ամ անա կ կեցան մեր

:
Ա£I՛Ը ^.և113Այլ ունշուշտ ազդել յաճախ պետական նկա
տումներու ւԼրայ՝ կամ չէզոքացնել հակահայ տարրերու պատահա
կան դրդոութիւնները՝ բայց եւ այնպէս ՝ հակառակ այդ բոլորին՝
մեր բարեկամներու բար ե աց ա կա մ ո ւթի ւնը երբեք չպակսեցաւ մեր
նկատմամբ :
ԷԼԷէեԹԷՐԻՈՈ

'ԼԷՆԻՅՀԼՄՍ

ԵՒ

ԻՐ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ԾԱԳՈՒՄԸ

Ահա մ է կը այդ մեծ բար ե՛կա մներէն ,
էլէֆթէրիոս Վէն/,զէլոս՝ աշխարհահռչակ պետական գէմքը՝ նախկին հայդուկը՝ մի^.աԳրէԱյյե^ տարողութեամբ դիւանագէտը եւ հայ մողուԼուրգին ու
^այկ* դատին աննկուն պաշտպանը՝ որ այնքան թանկագին ծառա—
յութիւններ մատոյց մե զի ՝ ԱեւրԼւ դաշնագրի կնքման վաղորդայ
նին :
Կ՚ըսէին թէ Հայոլ արիւն կայ այս մեծանուն ^րետացիի երակներուն մէջ*. Անհ ա լան ա կան չէր այս ենթադրութլ^նը ,
քանի
որ 100 — 150 տարի առաջ կարեւոր համր անքո լէ Հայեր ապրած են
Կրետէի մէջ* Աինչեւ. այսօր ալ հայկական անունով գիւղեր կը յի շք
ուին այնտեղ : Ու֊նեց ած ենք մինչեւ անդամ Կա թո ղի կո ս մը հ,Կր ետացիյչ յ ո րջոր ջո ւմ ո վ*.
Իր հայկական ծագման մասին խօսած է անգամ մը ի՚եքը^
'Լ&Ւղէլոս ՝ Փարիզի մէջ՝ 1919/' սւյն օրերուն՝ եր բ օրա կա բդի վըրայ էր Հա բոստանի սահմանագծման ^արրը եւ վէճ ծագած էր < /// լ
եւ յոյն պատուի րա կո ւթեանց միջել Տրապիզոնի
մասին*.
Յոյն
պատուիրակո ւթեան մէկ անդամը պատմեց Ա ելանի կի հ,Թախիտրոմոսֆ թերթի 9 Օգոստոս 1928^ թիլին մէջ՝ թէ ինչպէ՛ս ՝ ՆԼենիղէլոս ՝ ընդդիմանալով Յունաց պա տրիա րքա կան տեղապահ
Տորո-
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թէոսի եւ Տրապիզոնի Մ Լ ար ա պո լի ւո 1Ար/ր սանթոս// պահանջին ՝ յամառօր էն կը պնդէր կցել Տ րապիզոնը Հա յաս տանին {ինչ որ եղաւ
ի Հևլ՚ջոյ ուիլսրնեան ս ա հ ման ա դծո ւմո վ} : Աւ օր մը } երբ ույս վէճը
հասած էր իր ամենասուր աստիճանին ,
իղէԼ"ս , իր պնդումը
պատճառաբանած է նաեւ զգացական հիմերով եւ մպիտը դէմքին
ըսած է պատր • տեղապահին •
--- Ի՞նչ կ^ուղէք որ ընեմ ,
կր համակրիմ հ՛ոլ աղ՚1-1'^ եւ կը
սիրեմ Հայերը։ Կ՚ըսեն թէ հայ-.
հայկական ծաղ ում ունի • . ♦
^իործնապէս } սակայն }
եևրունի Իրետացին բացառիկ օգ
տակարութիւն
մը
չունեցաւ
յունահայ դաղութին : ^ասմա-.
ոը
իր ապրած օրերու յունա
կան փոթորկալի
իրադարձոլթիւններն էին որոնց մէչ մըխըրճուած էր ո աքո վ — ձեռքով :
փամանա՞կ կը մնար մտածելու
հայ դաղութին մասին ՝ երբ ան
լուր հալածանքներու կ՝ենթա րե ո ւ էէ՛

՛լ

ան

•‘‘Ւ չտ ,

1-ր սնհամար
րուն կո //ղմ է :

Աունասաա նի

հակառակորդնե

ՄԵԾԱՆՈՒՆ Զ0Ր1ՆԼԱՐԸ ԵՈՐԿՒՈՍ 'ՒՈՆՏՒԼՒՍ ԵՒ ԻՐ ՍԷՐԸ
հԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻՆ ՀԱՆԳԷՊ
ԷԼԷՖԹԷՐԻՈՍ ՎԷՆԻԶԷԼՈՍ
էրեաացի մեծանուն դիւանագէտը
հայկական ծագումով

Ուրիշ էր գործնական գետ—
նի 1Լ[ւայ մասնաւորաբար , վերաբերումը այն միւս մեծանուն զօրավարին՝ որ Աորկիոս 'Իոնտիլիսր
եղաւ մեղի համար։ Ո*֊րիչ էր սյյրէ վերաբերումը^ որովհետեւ իրական խորք ունէին անոր ղդացական կապերը հույ մողովուրդին հետ :
ԷԼննման մարգ էր ղօր ♦ Ե* 'Իոնտիլիս ա յ ս տեսակէտով : Ազնո լական ու առաքինի տիպար մը որ հօր մը կամ եղ'1Բ°Ր մԸ
րազատութն ամբ դուրդուրաց մեր վրայ՝ մօտէն ճանչցած Ըէէաէո1Լ
մեղ մեր հաւաքական որմէքին մէջ*. Չըմբռնէր ան տառապանքով
լեցուն մեր վիճւ ՝կը> և(Լ ց^ւսյհատէր մեր յԳԳ1 '.ւ/'ն ձ'զտումները
եւ
1
անոնց իրականացման ճամբուն վրայ մղուած
պայքարները
եւ
եր
՚յծ
ներր
եոբեք չէր զլանար իր խրախոյսն ու աջակցութիւնը հ ու յ մողովուրդէն :
Գէրքը, զոր դրա լա})- է ր ան Յուեաստանէ կեանքէն մէջ, անոր ամէնէն տադնապալէ ել ներքէն ու ար տա քէն վերէ վա յր ո լմն ե-
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րով ցնցուած ՛աս րէն եր ո ւն , կը պարտէր միայն իը բնատուր տա
ղանդին : Բարձրագոյն դպր ո ցներ տեսած ձարդ չէր ; ինչ որ կ՛՛արժ՜էր իրրեւ զինուորական եւ պետական մարգ՝ համագումարն էր իր
կամՀրին ՝ քս^ութեան ՝ նկարագրին եւ ին քն ա ղար գա ց մ ան : կուտէն
հասած յեղափոխական էր եւ երկարամեայ սլա տ մ ո ւթի ւն
ունւ,լ.ն
Ււ՛ կ ուիւները թրքական բոնա տի ր ո ւթեան գէմ , իրրեւ հայդուկ կամ
փէտա լի ՝ մակեդոնական լեոներու եւ թեսալական գաչտերու մէջ՝.
կողովուրդը , որ երբեք չի խաբուիր նման պարագաներուն
իր
գնահատութեան մէջ՝ մկրտած էր զա յն «կայծակ» անունով՝.
0.

^եթաՆևո/ս , --- այգպէս կը ճանչցուէր ան (Հունաստանի մ էջ՝.
Զ°ր * Ե * Բոնտիլիս } տարիներով եղաւ կուսա կի ցն ու դործակիցը է* վէն ի ղէլո սին ՝. Հետագային ՝ սակայն՝ քաղաքական տա
րակարծութեանդ
հ ե տե լանքո վ
բաժնուեցաւ անկէ եւ հիմ հեց իր
սեփական ԷԼզդային — Սարմատա
կան կուսակցութիւնը ՝. Հանրապետական' երկար
ժ՜ամանակ ՝
դարձաւ արքայական ՝ եր բ ըմսահ մ՛ տն ադրաղկան —
բռնեց որ
մի ա սլե տ ա կան վար չաձեւը աւե
լի օգտակար է ^ունաստսւնէ Կա—
մար՝ ներքին
միասնականու
թիւնը ապահովելու
տեսա կէտով, ՝.
Ու ա յ ս սլ է ս ՝ իբրեւ հայդուկ
ու պարզ զինուոր ճամբայ ելած
Բոն տիլիսը ,

տարուէ

տարի

եւ

ԶՕՐ- Ե- -ՈՈՆՏԻԼԻՍ
գէսլքէ
‘Լժ՛1,1 3 պետական
Հայոց թանկագին թաթեկամը
բոլոր բարձր գիրքեր ր ՝ --- եղաւ
զօրամասերու հրամանատար' զօրավարի աստիճանով՝ եղաւ սլա'էերաղմական նախարար
վարչ ապետ բազմիցլ եւ մինչեւ անգամ ընտրուեցալ փոփւ արքայ' 1935/'^) եր բ ՝ այժմ
հանգուցեալ
էքորկիոս Բ* Թագաւորը վերահաստատուեցալ իր գահին վ[,ա ] ՝
Զօր • 'է^ոն։ո[։լ[։ ս մեռաւ անակնկալ կերսլով եւ չբացատրուած
մահ ո վ ՝ 31 յունուար 1936^^ է ԷԼկանա տ եսն եր ՝ գեո այգ տտրինե—
բուն կ՚ըսէին՝ թէ անուանի թեսալացիին գերեղմանր լք ո ւսՀծ է իր
ծննդավայրին' Բարաիցայի գերեզմանատան մ է կ անկիւնը***

Ըսի թէ զ°ր * Ե* Բոնտիլիս հօր մը կամ եղբօր մը հարազա
տութեամբ գուրգուրաց յունահայ դաղութին վրայ եւ այղ գուր
գուրանքը քանիցս արտայայտեց փաստօրէն՝. Բ՚Ացաոփկ էր իր սէրն
ու համակրանքը Հ * (Հ • Ղ*ա շնա կց ո ւթեան հանդէ սլ մանաւանդ : վա
ղեմի հայդուկ եւ յեղափոխական' տարբեր ալ չէր կթևաը ԸԼԼաէ (’ Լ1
վերաբերումը
յեղափոխական
կազմակերպութեան մը հանդէպ։
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-Իսկ իբրեւ զինուորական' կը սիրէր նաեւ մեր ռազմունակ խառ
նուածքն ու քաջութիւնը) որոնց ականատես
եղած էր Իզմիրի
ռազմաճակատին լԼ[1այ* Աքս տեսակէտով յարդան^ ունեցաւ միշտ
ղօր • թորգոմի եւ Արամ 'կայծակքւ հանդէպ* Անձամբ կը ճանչնար
երկուքն ալ ռազմաճա կատէն եւ տեսած էր անոնց
քաջագործոլթիւնները։ ^իովեստո •Լ հը խօսէր անոնց մասին։
[Զօր* թորգոմի
մա սին միեւնո յն դո վա ս ա նքներ ով արտայայտուած է նաեւ ղօր* Ե*
"Իոնտիլիսի գործակիցներէն զ°ր* Ս * Եոնաթաս ֆ որուն հրամանա
տարութեան տակ գործած է հԱ,յ կամալորական վաշտը եւ որ հ ետաղ ային քանիցս վարեց (Հունաստանի վար չա պետ ութիւնը :
ք) ւ
միեւնոյն կարծիքր ունէր նաեւ ղօր* Ն* Փլասթիրաս՝ ճ§22ի յեղա
փոխական կառավարութեան պետը՝ հետագային' նոյնպէս վար
չապետ ։ )
Զօր ■ ե ■
ոնտիլիս անսահման բար եա ց ա կա մ ո ւթ եա մբ [’^յրէ
ա ռաջ կ"* եր թա ր շտ հայկական որեւէ Դլ.մ ու մի) մին չեւ անդամ իր
ամէնէն բաղմաղբաղ մամերուն ։ Եթէ Հ.բոէո րտ ի քեանքվ արգելքներ
ձԸԼԼայի^1 5 I’1՛ 1^ւս !ք
կուտար անմիջապէս , գործնական լուծում մը
ապահովելով այս կամ այն հարցին։ ք*ազմաթիլ հարցեր կարգա
դրուած են այս ձեւով ի շահ գաղութին ) մինչ ուրիշ խնգիրներոլ
չէ կրցած օգտակար ԸէէաԼ , իր միջամտութեան սահմաններէն
դուրս մնացող արտաքին կամ ս՛ Ա սլատճաոնեբու հետեւանքով։
ՄԱՅԻՍ

2ՏԻ

ՇՀԵՀ

ՀԱՆԳԷՍՆԵՐԸ ԱթէՆՐՓ

ԵՒ ՍԵԼԱՆԻԿԻ ՄԷՋ

Անմ ոո. անալի
մնա ցած է իր մասնակցութիւնը Հայաստանի
Ան կա խ ո ւթ եան տարեգարձի տօնակատարութիւներուն )
Աթէնքի
մէջ, քանի քանի անդամներ՝ վարչապետի կամ պատերազմական
նախարարի իր հանգամանքներով ; Այգսլիսի հ ան դի ս ո ւթի ւն.
մրն
էր ձնՅձվ՚ն ը
աննախընթաց' իր շուքով եւ ստեղծած խ ան գա վառութեամբ ։ ՆԱ1խագահեց ի^՚քը* Ամէն տարի) իր իսկ կարգագրու
թեամբ) հանգիսութեան կը մասնակցէր Աթէնքի Ա* զօրաբանակի
ֆանֆառը։ Այգ տարին ալ) ֆանֆաոբ^ հելլէն ազգային օրհներգէն
ետք թնդացուց «Մ եր Հայրենիքովը ) զորս յոտնկայս ունկնդրեցին
իրեն հետ , րոլոր հելլէն բարձրաստիճան անձերը : Զ° ր * 'Իոնտի լիս
զդալա պէս յուղուած էր այգ օր եւ խօսեցաւ շատ զգայուն ճառ մը
հայ Ժողովուրդի մասին։ Ու մնաց' մինչեւ հան էէ սին վերջաւորու
թիւնը) խանգավաո. տրամադրութիւնով։
Նոյնքան փաոաշուք էր միեւնոյն տարեգարձի տօնա կատա
րս լ թյ,,նը, ն ոյն այգ տարին) Աելանիկի մէջ) բազմաթիւ
հելլէն
պաշտօնական անձնաւորութեանց ներկայութեան ։ Պատերազմական
նախարար ղօր* 'Ի ոնտիլիս իր կողմէ ներկայացուցիչ նշանակած էր
իր կուսակցութեան Ածլանիկի հատուածին պետը
Տոըթ. Մ ըս ըրլօղլուն : Աթէնքէն յատկապէս եկաե էր նաեւ ղօր . էեորղոմ , րե-
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^րճ՜Հ/7^ Ղ0!1 * Բոնտէլէսէ անձնական ողջոյնները : Հանդէսը ա ե՚ւՒ ու—
նեղաւ 10 Տունէս ձՏ&ձփ կէբակէն :
ԶՕՐ- ԹՈՐԳՈՄԻ ՄԷԿ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԻՒՆԸ — 9- ԶՈՐԱԲԱՆԱԿԸ
ԿԸ ՊԱՏՈՒԷ ՀԱՅԿ- ԵՌԱԳՈՅՆՆ ՈՒ «ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ
Ըայց^

մեծաղոյն անակնկալը վերապահոլած էր

Աելանէկէ

Հայ համայնքէն ՝ յա%_ոԼ1րէ ԷՒ[,աէ[' °I1Ը. ’ Յունէս 17էն : Եւ այդ յու~~
զէ չ անակնկալը մենք պարտական մնացէնք զօր* Թորգոմէ նախա
ձեռն ութեան :
Զօր ♦ Թորգոմ կարգադրած էր որ այրէ կէբակէն գոյդ դափ
նեպսակներ սլէտէ դրուէն Հելլէն Հերոսներու Յուշարձանէն վ[*այ^
մէկը համայնքէն անունով՝ մ է կն ալ նաէւկէն Հայ կամա ւոըներ ու
կողմէ:
Կէրակէ առաւօտուն ՝ յոյն են թաս պայ մը էնքնաշարմ՜ով եկաւ
եկեղեցէ եւ ուզեր Հ^Հայոց ազդայէն դրօշակը^՝ որ տրուեցալ էրեն
անմէջապէս-. Ել ^[գ խումբով գացէնք Յուշարձանէն մօտ՝ տեսանք
՛որ տարազէր Եռագոյնը կը ծածանէ օտար պետութեան դրօշներուն
յատկացուած բարձր ձողէն վրայ՝ հանդէպակաց ձողէ մը վրայ ծածան ող հելլէն դրօշակէն հետ-. Ոլ զէնուորական ջոկատ մը
հանդէ սալոր օրերու յատուկ հ ա մ ա ւլդե ս ան եր ո վ -. Այլեւ. Գ- Զօրաբա
նակի ֆանֆաո-ը
ամբողջական կաղմով*.
Հայկ.
պատուիրակութեանց
մամանումը
ողջունուեցալ
պատուոյ ջոկատին բուրելով-. Հերոսներու Պատուերզը
ունկինգրուեցաւ եր կի ւղաձ֊ո ւթեամբ :
Դափնեպսակները
գրուեցան :
Ու
սւՀսւ , ֆանֆաււը ալս անդամ թնդացուր հ.Ս*եր Հայրենիքը ,
արբունք բերելով մեր բոլորէն ա չքեր էն : Հելլէն Ազդ •
0 ր հն եր դէն
ետք՝ զօր- Թորգոմ ողջունեց պատուոյ ջոկատը եւ այնքան սրտայոյզ այս հ ան դէ ս ո ւթէ ւնը վերջ գտաւ-.
Հելլէն զէն* էշխանութէւնը տարադէր հայութեան ըրաւ այդ
օր այն պատէւը՝ զոր կ՚ընէր ոլ ^ԼԸ^Է օտար պետութեանց եւ անոնց ներկայացուց է շներ ուն -.
Յետոյ էմացանք՝ որ Աթէնքէ խորհրդայէն դեսպանը
բո
ղոքած էր արտաքէն նախարարէն՝ այս Հանճահ ցոյցէն^
համար։
Անսպասելէ չէր ՝ բա յց եղածը եղած էր եւ լա՛լ էր եղած : Զ° ր *
Թորգոմ արդար հպարտութեամբ եւ էրաւունքով կը յայտարարէր
այդ օր եր ո ւն *
— Շէ-ր™ կոյի մկջ Գ ուրեանէն կողմէ անարգուած Հայկ. Եռա դոյնէն պատէւը վերա հ ա ստա տո ւեց ա լ Սելա նլ.կի մէջ...
Եւ էն չպէս էՀ վ երահա ստատում ՝ որքա՜ն
ոլ ա րմ՜անավայել . . .
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՀԱՆԻ ՄԸ ԽՕՍՀ

ԵԻՍ ԶՕՐ ♦ ԹՈՐԳՈՄԻ

ՄԱՍԻՆ

Այսպէս էր ղօր * Թ^րգոմ ։ Այդ օր լիապէս քալեց ան' մինչեւ
ամբողջ մեղքը։
Ու պէտք է ըսեմ , որ ռամկավար — բոլշեւիկ պլոքէն խզուելէն ետք,
կեցաւ ան միշտ Գաշնա կց ո ւթեան կո ղքին : Թո[’գոմ ունէր գլխա ւոր
թեր ութիւն մը ՝ —- ինքնագլուխ կը նետուէր որեւէ գործի մէջ՝
արւանց ոեւէ մէկուն կարծիքը աոնելոլ՝ --- եւ ասիկա կը գմուալրացնէր երբեմն մեր դործակցութիւնը իրեն հետ :
Հայց յաճախ
կարելի կ'ըլլար կանխել անպատեհ ութիւնները եւ գտնել հա ս կացողութեան լ եւլու մը*

1927 ունեցած հա կաղա շնա կցա կան ելոյթներուն

Մապրէր «Ն
Օր^ի խմբագրատան շէնքին Յրղ֊
յա['կը ♦
սենեակի մը մէջ՝ զոր խաչաձեւ
վերածած էր 4 փոքԸ^կ մասե—.
րու ՝ — ննջարան , դրա սենեա կ ՝
խոհանոց , չո ր ր ո ր գ բա մնին մէջ
ալ կը պառկէր իր մանչ ղա լա
կը՝» Ա&կիւն մը , ձողին
վրայ
փաթթո լած կր մնար ^քովկասի
իր կամա լոր ական վաշտին գրօշ.ակը > ԳՈ՝Ր ս1արղա^՜ էր նաեւ էրղըրումի մէջ՝ հռչակած միօր
եայ անկախութեան օրը» * » 1Սրնամքով կը պահէր նաեւ իր հա—,
մաղգեստը՝ սուրը՝ պատուտնրշանները յ

ԶՕՐԱՎԱՐ ԹՈՐԳՈՄ
զինուորականի իր համազգեստով

Ապրուստը տեղն էր ՝ --- ի
մլ,ջ[, Աէյ1Հ'^ կը ստանար յունա
կան բանակի պահեստի ղօրավսյրի կենսաթոշակ». Ըայց՝ մ է է
ափով բռնած գրամը՝ միւս ափով էը շոգիանար միշտ՝ վ ՛Ա

սրն ղի կը մ սխէր անհաշիւ *
վերջին անգամ Իաալիայէն Աթէնք վերադարձաւ այցելու
թեան համար՝ 1937^, իր շուէտացի տ /,//?, ո ջ հետ *
Անաց շատ
կարճ : Իր սիրելին ^յօր » Հոնտիլիս մեռած էր : Օր ուան մեթաքսա սեան վարչաձեւը՝ Թո*֊րքիոյ հետ իր սերտ գործակցութեան բերմամբ՝ լաւ աչքով չգիտեց անոր վերադարձը։
ղդաց ՛լ սիու՚դ՝
կա եւ հեռացաւ
ունաստանէն միանգամ ընդմիշտ*.
Երբ Սերմնիկի կա յա լաւնլ։ գիմտլորեցի դինքը՝ էւլւոպա վե
րադարձի ճամբուն վրայ՝ շատ նեղուած էր նկատելով՝ որ գաղտ
նի ոստիկան մը դրած էին իր խցիկին մէջ՝ Աթէնըէն մինչել եոլ-.
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅմՕՐ
կոսլալեան սահմանագլուխը,
Գառնացած մեկնեցալ
զինուորականի իր բնատուր
՞անոր ամին ին նեղ օրերուն • ♦

իբրեւ աչք ու ^սկի^Հունաստանին , որուն ծառայած
իր
քա ^ո ւթեա մբ եւ հաւատարմութեամբ,
»

ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԻՏՒՆԵԱՆՒ ՁԵՐԲԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ
ԵՒ ԹՈՒՐՔԵՐՈՒՆ ՑԱՆՁՆՈՒԵԼՈՒՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԸ
Հելլինեւթուրք սերտ գործակցութեան շատ տարաբախտ միկ
զոհը եղաւ Պարտիւիակցի Կ ա ր ա պե տ 'Լ/’ տինեանը , կամ 'Ա- ու Ւն Կ ա—
"/Հ ) ո [՛ ) կը յէ Լո’ւ՜է՛ անշո ւշտ , ս պանն ո ւեցա լ Թ ուրքեր ու ձեռքով ,
Պսլսոյ աո.ջեւ , ռումանական շոգենաւի մը միջ*.
Գիպքը պատահեցալ 1931 Հոկտեմբերի առաջին
օրերուն :
Վ/> տ Ւն Կ ապի , Հր անգ ՜քՀանիկեան անունին հան ո լած լիբանան եան
անցագրով մ'ը Պիյրօւթին եկաւ Ա ելան ի կ , ուր մնաց քա նՒ մը ամ[,ս : Արդէն , 1923 - 29 ապրած իր (Հունաստան
(Տ իաիաղաճ եւ
այլուր) : Ւ մա ցած Ըէէաէով ոԼ1 £ոյՐԸ
մնայ Ո՝ ո լմանիա , որոշած
իր երթալ անոր քո լի յ Եըթալու ւգա տր ա ս տ ո ւթեան
էր < երբ
ձերբակալուեցաւ Աեէան^էկէ մ է 9 ՝ հետեւեալ սլար ա դան եր ո լ տտկ*—
Մեձ պատրասւոութիւններ կը տեսնուէին այգ օրերուն Աթին<ըի մէջ, ընդունելու համար Թուրքիոյ վարչապետ Ըսմիթ փաշան եւ
ար տարին նախարար Թէվֆիք Աի ւշտին , որոնք հոն պիտի հասնիին
Հոկտ , %ին :
Հոկտ . Գի իրիկունը «Հորիզոն^փ խմբագրատունը այցելեց Ա■պահովութեան տնօրէնը հազարապետ Ք » , որ կուդար երբեմն սուրճ
մը առնելու համար : Այգ իրիկուն հետը բերած իր հայկակսւն անուն
ներու ցանկ մը, որուն գլուխը Աողոմոն Թէհլիրեանն իր եւ տակը
VI- սար Թորլաքեանը։ Ա* իջտեղը լեցուած իր տասնեակ մը անծանօթ
անուններով*. Բանկը ինծի երկարելով ՚Բ ♦ հարցուր , թի արդեօք
այս օրերուս , այս ան ո ւնն եր ին մէկն ու մէկը ունեցող Հայ մը տե
սուած եմ Աելանիկի մէջ կամ իմացուած եմ (Հունաստան եկած ըլլալուն
մաս ին :
Տանկը աչքի անցընելէ ետք խնդացի եւ ըսի իրեն, թի կը
կռահեմ հ արցումին իմաստը։
— «Կը վախնաք, ըսի , որ ասոնցմէ մէկը իբրեւ ահաբեկիչ
կրն այ (Հուն առ տան զրկուած Ը_ԼԼա Լ 1 ԸԱմիթ փաշային զ՜իմ մահա
փորձ մը կազմակերպելու համար։ Կրնամ վստահեցնել ձեզ,
որ
'ա) այս անուններին Թէհլիրեանը եւ Թորլաքեանը կը բնակին ար
տասահման եւ այս պահ ուս ալ հոն կը գտնուինմնացեալները
չեմ ճանչնար. ի ս կ ր) հարիւրին հազար վստահ եղիք, որ մեր կու
սակցութիւնը, մտքին անդամ չի կրնար անցնել մահափորձի մը
ծրագիրը (Հունաստանի եղբայրական հողին վրայ. դուք լալ դի
տէք, որ եթէ Գա տնակցութիւնը ուզի գլուխ հանել նման գործ մը,
կրնայ գլուխ հանել ղայն որեւէ մամանակ եւ որեւէ տեղ, բայց
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

երբե՛ք 3 ունաստանի
ուր կը պատրաստուիք
ղիմաւորելու
ձեր թուրք հ իւրերը :»
Իրիկուան մամերն էին*. Դրաշար մը ղրկեցի շուկայ՝
ո րպէ սղի գնէ երեկոյեան թերթերը։ Երբ բերաւ եւ տ չքէ անցուցի՝
— քա՛ր կարեցայ երկու հեռադիրներու դէմ յանդիման*. կարդացի
եւ երկարեցի թերթերը
♦ ին , որ նոյնպէս կարդաց եւ ըսաւ» —«Ջ արմանալի' է» » • »
Հեռադիրները 1լըս էթ, թէ, Հ-մէթբ սպաննելու նպատակով
Աթէնք եկած երկու հայ ահաբեկիչներ , ՀՀճէնեան» եւ Աբիկեան Ն
երեւան հանուած են Փիրէայէն ճամբայ ելած ՀՀ Ո'ո մանիա» չուլե
նա լին մէջ*. Պ ոլս ոյ առջեւ ուղուած է վար առնել ղանոնք*. Հձճէնեան» ինքն ա ս պան եղած է , [“'է Աբի կեան ձեր բա կալուած ։
վաիւն ու կասկածը մտաւ ներսս : ՀՒ ա ին ֊՛կապէին շՀանիկեան
կոչուիլը դիտէի : թէեւ անունը կիսկատար տրուած էր հեռադիրներուն մէջ՝ [ւայւյ անհաւանական չէր որ ղո^ը
եղած ԸԷԼաԻ *
Արդէն 4-5 օրէ ի վեր մէջտեդները չկար*, կասկածիս մասին բան
մ'ը չըսի 'Ի * ին * ինքն ալ բան մը չըսալ եւ քիչ ‘էրն ալ նստելէ ետք
մ եկնեցալ յ
(Հաջորդ առտուան թերթերը յստակ էին բո լո ր ո վին *.
Իսկ
երեք օր ետքը ստացուած պոլսական թեր թեբու մէջ կա ր նաեւ
խեղճ վիտինեանին նկարը՝ յարակից մանր ամ ա սն ո ւթի ւնն եր ո վ եւ
վր ա
գտնուած դրամի տեսա կներով *.
Ին չպէ^ ս պատահած էին այս ք1ոԼո[1Ը'
Դիպուածը օդնեց ՝ որ երրորդ օրը պարզուի գաղտնիքը *.
Ունէի մէկ ուրիշ յոյն բարեկամ ՝ այմմ հանգուցեալ նախւ,լ.ն ոստիկանական սպայ եւ բնիկ պոէԱևցի Եանոփուլոսը՝ որ ամէն
օր խմբադրատուն կուդար ՝ օրուան թերթերը ա չքէ անցնելու հա
մար։ Այդ օրն ալ եկած էր» Ա եղանիս վրայ էին թրքական թերթե
րը ։ Երբ աչք մը նետեց անոնց վրայ եւ տեսաւ
վիտին կապէ իննկարը ՝ բացագանչեց »
--- (Հայց այս մարդը դե ո. հինդ — վեց օր առաջ հոս էր...
--- Ին չէ^ն դիտես ՝ հարց ո ւց ի : Ու պատմեց »
--- (Լպահ ովութեան կեդրոնը կը գտնուէի եւ հոն տեսայ*
Ջնր բա կալած էին օր մը առաջ եւ կր հարցաքննէին*, (էիս կան
չեցին իբրեւ թուրքերէն գիտցող թարգման*. կը հարցնէին թէ ին
չո՛ւ եկած է 3 ունաստան եւ թ-րան.զյւթ- լԼՒղԷ ունենալ ով հ ան դեր ձ՝
ինչո՛ւ այդքան երկար մնացած է*. կ՚ըսէր թէ կը սպասէ ռումանա
կան վիղէին , "րպէսղի Պուքրէշ երթայ իր քրոջը քով*. Ես համրեցի
վրույի դրամներ ր՝ --- ճիշդ եւ ճիշդ թուրք թերթերուն դրած դու—
մարն ու տեսակները*. (Լթէնքէն եկած հրամանի մր վրայ՝ Ապահո
վութեան տնօրէնը Հ* * ^ նոյն ՒբՒ՚ւ ո լան ճեպընթացով անձամբ տա—
րաւ զայն Փիրէա *. ԷԻերեւի հոն է որ Պոլիս դացող շոգենաւին մէջ
նետած են խեղճը » » •
յերեւի' » * * Ոչ թէ կերեւի ՝ այլ այդպէս ալ եղած էր։
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ԱԼԻ

ՐԻ ԶԱՏԻ ՊԱՀԱՆՋԻՆ ՀՐԱՏ ԲԱՆԻ ՇՈԳԵՆԱՒ ԳՐՈՒԵՑԱՒ
ԵՒ էօԱԳԱՕՐԷՆ ՍՊԱՆՆՈՒԵՑԱՒ ՊՈԼՍՈՏ ԱԱՋԵՒ

Նո յն այդ. բարեկամէս իմացայ քանի մը օր ետքը ի որ թուրք,
նախարարներու ա սլա հ ո վո ւթ ե ան վրայ " կել ու նպատակս վ Սթկ՚ւ՚ր
մամանսմ Անքարայի ոստիկսնութեան ըեդհ • տնօրէնը Ալի Ոիզա ,
ա չքէ անցընելով վերջին ամիսներու ընթացքին (Հունաստան մտած
Հայերուն անունները ի հանդիպած էր նաեւ Հրանդ յՀանիկեանին եւ
ուրիշներու կա ր դին սլա Հ անջած էր
յունական կա ռա վար ո ւթենէն
ձերբա կալել զա յն
Աթէնք փոխադրել : վանուած էր ճանի կեանին հետքը միայն ի Աելանիկի ^Պրուսա^ պանդոկին մէ^։ Ոստի
կանները յ ան ձն ա ր ար ած էին սլան դո կա սլետ ին որ եր բ ճանիկեանը
պանդոկ վերադառնայի անմիջապէս ներկայանայ Ապահովութեան
կեդրոնը : Ու վիտ ին Կ ապԼն ի անտեղեակ անցուդարձէն եւ բոլորո—.
վին անհոդդ ներկայացած էր եւ ինկած էր թրքական
ծուղակին
մ էջ, որ^է պիտի չկրնար աղատել օձիքը-. Ապա ի Փիրէա տարուէԼուԼ> շիտակ փոխադրուած էր Սեպտեմբեր (Հ($ին րլէ"ւի Պ ո լի ս ճամ—֊
բայ ելլող «Ա " մանի///» շո դեն ալը , սահմանէն դուրս հտնուելու համ ար :
'Ո՝ դիտէր բոլոր այս մանր ա մա սն ո ւթի լնն եր ը Հո կտ . 2,ի իրիկունըի երբ ինծի եկած էր այցելութեան ի բա յց } հակառակ
իր
ամբողջ բար ե աց ա կա մ ո ւթ եան , պաշտօնին ու հանգամանքին
իսկ
բերմամբ ծ ածկած էր ինձմէ իր գիտցածը :
Միեւնոյն շոգենաւին մ է ջ ի ՓիրէԱէյէն նստելով տեղ
դրա—
ւած էր 'նաեւ (Հակոբ Աբի կեան անունով ա պո ւխտի
վաճառական
մըի որ 3)իլիպէէն եկած ըլլա լո վ , իր բնակավայրը վահիրէ կը վե
րադառնար՝. Ոչ մ է կ ծանօթութիւն կար երկուքին միջել՝. Պատա—.
հական ճամբորդ մրն էր Աբիկեան , որ վիտին Կապէն կը տեսնէր
առաջին անդամ ԸԷԼաէՈ1Լ ' @'"‘-['4? թերթերը խեղճ վիտին Կապէն
«դա շնա կ ահաբեկիչդ դարձնելկ ետքի «քոմիթաճի»
դարձուցած
է ին նաեւ կե սա րաց ի ա պո ւխտա վաճա ռը • ՝ »
Երբ Հոկտ ՝ Հի իրիկունը ուշ ատեն շոգենաւը կը խարսխէ
Պ/՚լսոյ առջեւ , թուրք ոստիկաններ նալ բարձրանալով կ՛ուզեն ձեր
բակալել ճանիկեանն ու Աբ1’կե անը : Հակառակ նա լա սլետին բողոքնե—.
ր ո ւն ի ոստիկանները դո ւ։ծԳ կ՝ ա նցնին : վիտին Կ ա պէն ի որ հումկու
երիտասարդ մրն էր, կռահելով գլխուն դալիքը --- զինադադարի
տարիներուն հարիւրաւոր թուրքեր ջարդած Ը_ԷԼա Լո 1Լ
մահուան
դատապարտուած էր թուրքիս յ մէջ --- կատաղօրէն կ՚ընդդիմանայ հ
Տեղ/, կ ՛ունենաք օրհասական գօտեմարտ մըի որու ընթացքին ի կատ—ղած ոստիկանները ի ամորձիքները ոլորելով կը սպաննեն
վիտ/.ն
Կապէն եւ ա պա ի «ինքնասպան եղաւ'}/ ըսելու համարի կը տանին եւ
իբրեւ թէ կը կախեն զայն ճեմիշին մէջ՝՝» /> վեր յ ձերբակալէ—.
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/՞*/ ^՝բ1՛ 4 եանը , կ՝իջեցնեն ղայն Պոլիս [ամիս մը վխրջը երեւան եէլաւ

այս * » .

Հքոմիթաճի"$>ին անմեղութիւնը եւ աղատ արձակուե-

•յալ) ■
Ահ ա ա յ ս ■■է՛,", 1931 (Հեպտ* 28/^ Աելանիկի մէջ ձերբակալուած հէք Վճիտին ՛կապէն , սպաննուեցաւ ^ոլսոյ առջեւ Հո կա ♦ \ի
.իրիկունը՝ այնքան վայրագօրէն եւ թրքատիպ
դա լա գր ո ւթեա մբ
մը :
«//'
ղա պահանջեր էր ղայն ՝ իբրեւ կասկածելի եւ վտան
գաւոր մէկը եւ յունական ի շխան ո ւթի ւևն երն ալ ընգ առսվ գացեր
է[,ն այգ պահանջին ՝ առա՜նց ա յլե լայլի . . .
Պտ րտիղակի քաջերէն
Վ/ր տ ին կապէն ղոհ գնաց յո յն եւ
թուրք բարեկամութեան եւ սպաննուեցաւ իր չգո րծած ու չդործե//՚ր մէ'ւ

Հա հաբեկմանդ համար ՝ այնքան եղերական պայմաններու

մէջ...
ԳՊՐՈՏԱԿԱն ՏԱՆՏԸ

ՅՈՒՆԱՀԱՑ ԳԱՂՈՒԹԻՆ ՄԷՋ

Այյմ> ք/'/ մԸն ա լ 5 յունահայ
գաղութի սյյրէ տարիներու
հանրային ՝ կրթական եւ մշակութային կեանքին մասին յ
Լիագութը տակնուվրայ բերող դէպքերէն անկախաբար կազ
մակերպուած էր կրթական կեանքը (Հունաստանի մէկ ծա յրէն միւ
սը՝ 'ԼՂ՚աԼե յաոաջդիմութիւններով : (Լյգպէս ալ մնաց մինչեւ 1936/*
տարեփակը՝ երբ՝ ինչպէս պատմեցի ՝ հրամանագրով մը փակուեցան աղդ.» վարմարանները : (Հետոյ արտօնուեցաւ անոնց վերաբա
ցումը իբրեւ յունական վարմարաններ՝
վերաբերեալ սեղմումներով։

հայերէնի

գասաւանգման

Փոքր համայնքները ունէ1՚ն 1՚լ՚1Հւ'!1 ազդա յին վարմարանները ՝
առանց բացառութեան , խ ս 1լ Աթէնքի ՝ Փիրէույի եւ Աելանիկի մէջ՝
ւսզդայիններու կողքին կը գործէին նաեւ կարգ մը մասնաւոր վարմարաններ ՝ո ր ոնց ա ր տօն ո ւթի ւևն ե ր ը առնուած էին անհատներու անունով յ ք^ոլոր վարմարանները են թար կուած էին պետական կրթական տեսչութեան հակակշռին։ Պետութիւնը՝ միւս կողմ է ՝ ազգա
յին վարմարաններուն կը տրամագրէր նաեւ յոյն ուսուցիչներ կամ
ուսուցչուհիներ՝ ձրիօրէն՝ յունարէնի ուսուցման համար։
Փիրէայի մէջ կար Հ* կ* 1] ա չէն հովանաւորուած (Լա լա րե ան
Վրսրմարանը ՝ իսկ Աթէնքի մէջ' Հայ Կաթողիկէ Վ արմարանը յեր
կուքն ալ գոյութիւն ունին այսօր՝ միայն թէ վեր ջինը դարձած է
Միացեալ Վրս ր մ ա ր ան ՝ Հայ Առա քելա կան եւ կաթողիկէ հ ա մ ա յնքն երու գործակցութեամբ) յ Աելանիկի մէջ ալ՝ երկար
տարիներով՝
իբրեւ մասնաւո ր վարմա րան
գործեց
ի ւլլա պ ի
կիլլպէնկեան
ՀԼարմաբանը ՝ որ գո յ ո ւթի ւն չո ւնի այլեւս։ Հա յ 1Լւետարան ական
ներն ալ ունեցած են քանի մը նախակրթարաններ ։ ինչպէս նաեւ՝
մինչեւ 1939, Փիրէայի մէջ թէոըինի ա) գործեց Ս'իւի թա ր ե սՀն վար'մ՛արանը [վիեննական) :
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Ցաւ է հաստատել՝ որ այսօր՝ բացի
Աթէնքի եւ Փ ի բ էայի
երեք վա ր մ՜ար անն եր էն ԼԶալարծան ՝
Ա իացեալ էլ Աւետարանա
կան') ՝ ուրիշ ո Լ
է կ հայկական
աղդային կամ մասնաւոր
վար մ՜արան գոյութիւն ունի յունահայ համայնքներու մ է ջ ;
Այս
պատճառով ալ ՝ Աթէնքէն
Փէրէ ա
դ ուրս ՝ միւս քադաքներու
երկսեռ հայ մանուկները կը ստանան յունական
դաստիարակու
թիւն՝ յունական վա րմ՜ար անն եր ո ւ մէջ՝.
ՀԱՑ

ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ԱՆՈՒԱՆԱՑԱՆԿԸ

թեղուն տարեշրջաններ բոլորեց
ըեգհանրապէս
կրթ ա կան
կեանքը
յունահայ գաղութին մէջ՝ մինչեւ թ. ա շիւ ա ր հ ա մ ա ր տի
սկ11,լբը- Ե լ այս արդ["-^^1՛ ապահովման մէջ իրենց լտ րն բամ՜ինը
բերին հայ
ո ւս ո լրյ ի շն ե րն ու ուսուցչուհիները՝.
Պարտահատոյց
սլէտք է Հ7//"7/ առնուադն արձանագրելով
անունները այն բոլոր
երկսեռ ուսուցիչներուն ՝ որոնք նոր սերունդի կրթութեան նուիրուեցան առաւել կամ նուաղ խան ղտ վա ոո ւթ ե ա մբ եւ վառ սլա հ ե ց ին
կրթական ջ՚ս Հը երբեմնի շէն ու հայաշատ յունահայ
գաղութին

1էՀ*ա այ՚ե անունները Հկը գրեմ յիշողութեամբ եւ տսլաւինե—
ն եր ողամ տ ո ւթեանը ամէն անոնց , ղո ր ս պիտի չ կրն ա մ յ ի չա
տակել պա տ ա հ ա կան մ ոռ ացումնե բու հ ե տ ելան ը"վ ) ---// անդակ Աղա սեան ՝ Տէր եւ Տիկին Ա տեւի ան Ա տեւի ան ե ան
ներ՝ Զաքար թյս քար եան ՝
. Աառվարենց՝ Տէր եւ Տիկին Մ կր տ Ւէ
Փավւաղեաններ ՝ Տէր եւ Տիկին Աստտուր Ա տ կա ր ե անն ե ր ՝ Արսէն
Պալեան՝ Հրանղ թէօսէեան՝ Աօս — վանի՝
Ա ի հ ր ան վալիկեան ՝
թո վմաս Պօյաճեան ՝ Ա անուկ Ա անուկեան ՝ Ա եղրա կ վոհա ր ո ւն ի ,
Աարդիս եւ Օննի կ Զարարեաններ ՝ Ատեւիան թապաքեան ՝ Տէր եւ
Տիկին Գրիգոր Պ ալատունիներ ՝ Յարութիւն Աճէմեան՝ Տիկին Տիւք-—
ր ան ուհի <՜իա ս պար եա ն, Տիկին Ւ.գա բեր ՀՒ,շտսլեան ՝ Աեղոակ թարադամեան ՝ ՛էյ բեմիա Պաոլղեան ՝
Օր . Ա տքրուհի վաղարոսեան ՝
կյադարէթ Հովարտեան ՝ Ար . իՒաղ ուհի Ղ*ա վտվ) ե ան ՝ Օր '■ թագուհի
Աարապետեան ՝ Օր . Հերմինկ Չ. ա զար եան ՝ Օր- Ց ու ս մի կ Հյ մա ւոնեան՝ Ատեւիան Պնյաճեան ՝ էյ ո ր էն վալիօն՝ Օր՝ Պայծառ Պէօրէքճետն ՝ հիսս րով է] անճետն ՝ Տէր եւ Տ ի կ ին Ա ե լքոն էնֆի է ճ ե անն եր ՝
Տիկին Ա ե լիքուհի \,ա ւա ս ա ր դե ան ՝ Օր ՝ Ալիս Աշըքեան ՝ Աարապետ
թորոսեան ՝ Յարութիւն Տի *~ր կէր եան ՝ Տի կին Հթաքարեան ՝ կարա
պետ Հիաղանճեան ՝ է] ո սրով ՛վարգունի ՝ եւլն » :(*)
Ասոնցմէ դուրս՝ նաեւ՝ Յովհաննէս վր ղ .
Ա ամ սա բա կան ՝
Փ իլիպպոս վրդ ’ Ս տ լճեան ՝ վե ւոնղ վր ղ . թի լէրճեան ՝
3ովսէփ
վրդ ՝ էյ ան ձեան , վեր • 3ա կոբ Աղի ադար եան եւ կաթողիկէ ու աւե
տարանական ուրիշ հ ո դե ւո ր ա կանն ե ր ՝ որոնք ղասախօսած են դաէջ՝

1ով

(*)

Ուսուցչուհիներէն

կանուններով:

Հետագային,

ամուրիները յիշած

եմ

իթէնց աղջկնութ-եան

մա

շատերը ամուսնացած՜ են:
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ՏԱՐ ԼԴՐՐ՚ՐՐ,

նազան վ ա ր մ ար անն եր ո ւ ■քէջ-'Ո աք է այ" բր՛ ք" [’ ի կար դին յի չատակեմ նաեւ Ս ե լան է կ է ԱԺ երի կեան Անա թ ո լ իա Գոլէճի հ ա յ Ուսուցիչներէն (ֆակոբ Ա, ո ճ ե անն
ու Աամուէլ Արուքեանը՝ որոնք եր կար տարիներով
նուիրուեցան
այդ Ղ*ոլէճր յաճախող հայ աշակերտներու կրթու թեան : Ալ յի չատա կեմ նաեւ Տիկին Մ անիչակ
Ղ*էորգեանը } որ սլա չտ օն ա վա ր եց
Ս ելանիկի Ամերիկեան Աղք_կանց վարժարանին մէջ ու դասաւանդեց
հայ աշակերտուհիներուն՝. Աւ տակաւին ՝ երկու ուրիշ արմէքաւոր
հայ ուսուցչուհիներ՝ Օր՝ Գէորդեանն ու Օր* Մըսրրեանը՝ որոնք
այնքան կարեւոր դեր մը խաղացին Աթէնքի Ամերիկեան Աղթլանց
Գո լէճՒ հայ աշակերտուհիներուն հալեցի աո-ող^ դասաիարակու թՒն
մը ջամբելու տեսակէտով;.
ՀԱՅ ԿԱՊՈՅՏ ԽԱԶ ԵԻ ՀԱՅ ԳԹՈՒԹԵԱՆ ԽԱԶ
Հանրային կեանքին մէջ ուշագրաւ. դե ր խաղաց --- կը խաղա յ.
մինչեւ այսօր ալ
Հաժ Կար՛միր Խ ա չը , որ Աթէնքի մկջ կը գործէր

ԽՄԲԱՆԿԱՐ ՀԱՅ ԳԹՈՒԹԵԱՆ ԽԱՉԻ 1Ց37Ի ՊԱՏԳ- ԺՈՂՈՎԻ----ՍԵԼԱՆԻԿ
Նստած' ձախ էն աջ — հյոսրով Ն^թսէսեան, Տիկին Հռիփսիմէ փամպոպւեան (մեռած) , Տիկին Պ՛այծառ Սօմունմեան, Պեւորոս փալ ֆայ եան (մեռած),
Տիկին Սօս - Վանի, Օթ- էօժէնի Պազպազեան : Երկրորդ կարգ' Տիկին Հռիփսիմէ
1 փասպարեան, Տիկին Մանիշակ փէորգեան (մեռած), Տիկին Մտքրուեի Ասպուպեան, Օր- Թագուհի կարապեաեան, Տիկին փեղան օինիկնեան — Փափազեան, ՕրՄերի Մորճիկեան, Տիկին Անսա Մորնիկեան: Երրորդ կւսլսյ* Սեպուհ փասպարեան, Ստեփան Եաղուպեան, կարօ փէորգեան, /Մկրտիչ Փափազեան (մեռած) Ն
Միհրան փալիկեան,

Մուրէն փալ ֆայ եան:
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
Տայ կապոյտ էՕ/աչ անունով՝ ի ս կ Լք որ (Հունաստանի մէ£ իբրեւ. Հայ
մթութեան հաչ*. Հիմնադիրներն ու վաըիչխերը եդած են մեծ մասով
Հայուհիները՝ վայելելով միանդամայն փոքրաթիւ այրեր ու աջակ
ցութիւնը։ ճանչցուած ԸԷԼԱէԷով սլեսՀութեան կողմէ՝ Հ.
. էք ա չի
կամ Հ» Չ* ♦ է}111 չի բոլոր մասնաճիւդերը ունեցած են իրենց աո.ջեւ
դործո ւն է ո ւթե ան ընդարձակ դաշտ՝
բարեսիրական եւ կրթական
ա ււաջա դր ո ւթի ւնն եր ո վ: Ամէն տարի ամտոնային
արձակուրդնե
րուն!՝ կը դումա բուէին երկու շրջաններու սլատդամ ալորական (ք՜ո—
ղովները՝ ընդհանուր խան դա վա ո.ո ւթեան մէջ%
Հայ կապոյտ էք ա չը Աթէնքի մէջ հիմնուեցաւ ձՏ¥ձձփն ՝ Արամ
“
Շիրինեանի եւ ԷԼ» կազէլի նա իւաձեոնութեամբ ՝ իսկ գլխաւոր հիմ
նադիրները եղան Աթէնքի Ամերիկեան Աղջկանց կ*ոլէճի հայ աշա
կերտուհիներէն (քւնիկէ 9 'ալփւսքեան ՝ շնորհիկ ք*արսեղեան ՝ կա
րուհի Զէքիճեան ՝ Աննիկ Վրթանէս եան եւ ուրի շներ : վ^անի
մը
տարի ետքն էր որ Աելանիկի մէջ կազմուեցաւ Աակեդոնիոյ
եւ
թրա կէոտ Հայ
ութեան էք ա չը ՝ որուն հ իմնա դր ո ւթեան եւ հե
տագայ դո րծունէութեան մէջ իրենց դերը ունեցան Տիկին Մ անիշակ Հիէորդեան ՝ Պետրոս կ*աըիայեան ՝ Տիկին կ^եղանոյշ Փափադեան՝ Աուբէն կ^աըիայեան ՝ Տիկին Աաքրուհի Աաղուսլեան ՝ Տիկին
Աննա Ա որճիկեան , Օր • Մ երի //’ որճիկեան ՝ եւլն • ;
Վա լա ոա կան
մասնաճիւղերն ալ ունեցան իրենց եռանդուն անդամուհիները ՝ որոնք իրենց լաւագոյնը ըրին ա սլա հ ո վ ելո լ համար կազմակերպու
թեան յառաջդիմոլթիւնը ՝.
Այնքան բախտորոշ դեր վերապահոլած էր կան ա ցի այս
նա ցանց կազմակերպութեան ՝ որ գաղութի նօսրացումէն եւ
մա տ ես ա կ Ս՚Ւ ութեանց ց բլում էն վերջ ՝վեր ա սլր ած փոքրաթիւ
մա կերսլո ւթի ւնն եր էն մէկն ալ Հ. կ . էյ ա չը եղաւ (Հունաստանի
Հ-

Մ-

Ը-

Մ-

լա յբազկադմէջ^

Ը

'Լերապրած մ Լ կ “։ յ լ Մ [՛ " ՛-թ/' ւ"ե է Հ- Ս ■ Ը- Ս ■ ը, որ 1923
֊ 1939 տարիներուն ՝ մարմնակրթական մեծագոյն կա զմա կեր սլո լթիւնն էր յունահա յ գաղութին մէջ՝, Վաղութկն դուրս եւս յունա
կան մարմնակրթական կեանքին մէջ գրաւած էր ան իր պատուոյ
տեղը իր արմէքաւո ր մարզիկներով՝
գնդախաղի ու աթլեթիզմի
զանազան խումբերո
/7- ս կա ո ւտ ա կան շարքերով՝ ա յլ մանա
ւանդ ա սլա հոված յ ա ջո դո ւթի ւնն եր ո վ :
// ասն աճիւղեր ու կազմութենէն ետք ՝Հ ♦ Ա՛ Ը» Մ ՝ի ան դր անՒկ պատզ.* մոգովը գումարուեցաւ Աթկնքլ, մէջ շ հ ոկտ * 1^27ին ։
Այդ թուականին լոյս տեսաւ Ա իութեան պաշտօնաթերթը
Հկոր
Աերունդ'^՝ Ատեփան Տ ա մլամա եանի խմբա դր ո ւթեա մբ յ (Հւնեցալ ան
Ւր առա ջին Ողիմպիականը 1929ին
կազմակերպական աոաջին չը$_անի ա շխատանքներուե մէջ իրենց լայն բամինը ունեցան Վէորդ եւ Ա կրտի չ (Հա բեթեան ե զբայր-
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ՏԱՐԵԴԻՐ՚ՈԸ»

ները, Կարօ Հյահէնեան, Հայկ Տէաէեան, Համբարձում Կէաոէնեան ,
Արշաւէր ճամճեան , Պաարէկ Աարդէսեան , Ստեփան Տամլամաեան ,
Լևւոն եւ Պետրոս Գայեան եղբայրները (այս երկուքը սկաուաական
դորեունէութեամբ( • :
Գործեցէն նաեւ ուր էշ մարմնակրթական Ա է ո լթ է ւնն ե ր , բո
լորն ալ տեղական բնոյթով ել ա ոա լել կամ նուաղ չափով
վալլ
պահերյէն մարմնակրթական շարմումը ղաղոլթէն մէջ՛.
ԱՅՑԵԼՈՒ

ԴԵՐԱՍԱՆՆԵՐ

ԵՒ

ՅՈՒՆԱՀԱՑ

ԹԱՏԵՐԱՍԷՐՆԵՐԸ

Թ ա տ եր ա ս է ր ա ղ Ս' է ո լթէ ւնն եր դո բծ ե ւյ էն դբեթէ բո լո ր հա—
մայնքնեըոլ մէջ, ղարկ տալով նաեւ թատերական կեանքէն :

ԴԵՐԱՍԱՆԱՊԵՏ ՑՈՎՀԱՆՆԷՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆ
Սելանիկի մէջ լուսանկարուած 1927ի Հոկաեմթերին
իյումթ մը թատերասէրներու հետ

ԷԼնսլա կա ս /./■ե տեղական կարող ուրեերը
էն շսլէ ս նաեւ անոնցմով եղած նաէւա ձերւն ո լթէ լեն երը ։ 1Լլգ ում՜երուն կոլգայէն
յահաէ մէ ան ալ նաեւ գաղութ է գաղութ Լ[*^որԼ դերասաններ
որոնք ն ո լւ թաւէ ու եոանգ կուտայէն թա ա եր ա ս է րն եր ո ւն :
Հէնց որդ դերասաններու կարղ էն սլէտք է ամէնէն առաջ քէշեմ դերասանապետ ($ուԼհաննէս Հէարէֆեանը, որ 1927է
եր կր որ ղ
կէսամեակէն ա յղ ելե ղ Աթէ^ք եւ Ս ե լան է կ եւ ստեղծեր անսահման
էւանդա ւէա ռո ւթէ ւն , շար ք մը ղմայլելէ ն ե ր կա յաց ո ւմն եր ո վ :
տարողութեամբ եւ կա րողութեամբ ուր էշ դերասան չտեսա լ յ ո լնահայ գաղութը ոչ Ա՛յղ թուականէն աո աջ եւ ոչ ալ ա ա կէ ետքը։
Հէա բ էֆ ե ան էն ետք } բայց շատ աւելէ ո1֊շ , ոլ[՚11 Լ արուեստա
գէտներու կա րգէն այցելեց էն նաեւ դերասան տէր եւ տէ կէն է] անուէլ էէ ար ութեաննե ր ը ( 1939/7^ ) 5 որոնք ներկայացումներ կաղմակերսլեցէն Աթէնք ՝ Սելանէկ ՝
ս ան թէ եւ էւմէւլճէնա ։
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Ունեցանք կա տա կե րդա կ է, դուարդ, ^աւիրաստը^ որ բաւական
երկար մաման ա [լուէ մնար (է ո ւնա ս ա ան եւ ո տ ե ղծ եց
թատերական
խան դա վա ռո ւթի ւն :
Էք լ տակաւին դերասաններ ^ոստանեան
ամոլը^
Հ "՛է՛՛լ ՜
Պ ա ա ր ի կը եւ *ԷՀ ո չա ր ե ան ամ ո լը ո րոնք , իրենց
կա րդին նպաստե
ցին յունահայ բեմի դո րծ ո ւն կ ո ւթե ան :
Է}ր բ կր յի շե մ ա յս դերասաններուն անունները
չեմ կրնար
չանդրադառնալ նաեւ այն ծանրագոյն աշխատանքին , ղոր , Աթէ^քի
■քէչ է-ր ուսերուն վրայ կը վերցնէր* այմմ Պէյրւ՚ւ֊թ հաստատուած
ԷԼովհաննէս է£աքըրեանը՝ կամ մէկ բառով* է£աքըրը՝ ին չ պէս կը կոչուի ան մինչեւ այսօր՝. Հէ ա տ շատեր [չաջակցէին այցելու դերասան
ներուն բա չց ին չ որ էֆաքբրբ [լըն է ր , [լը ՛է [ է [’ [չանցնէր երեւակա
յութեան եւ դոհոդութեան ամէն սահման : էք կող դերասանը
դինքը
կը դտնէր եւ իր վրա չ կը բեռցնէր ներկայացումներու կազմակերպ—
ման աշխատանքին մ եծա դոյն մասը : Ու֊ էխս քըր 5 բան — դո րծ ձդած
ևը տանէր ՛այդ աշխատանքը անտրտունջ եւ ամէն անդամ
դուրս
կուդար ճերմակերես : ԷՀ ոլոր ներկա լացումներուն յւՄւ|ւյւէ(լարյ1օ2ք էր
ինք՝ ♦ ♦ ազգասիրաբար : ԷԼ չլ մանաւանդ սլա տ ա ս իւ ան ա տ ո ւն* նիւթա
կան ապահովութեան տեսակէտով՝.
Տեղական ումերով
[լա ղմ ա կ եր պո լած
ներկայացումներուն
մէջ չեմ կրնար մ ոռնա չ հ.Ջա[էչը[[1 ԷԼբ թին աղա)) օւիէրէթը^ որուն
զուարթ ու է՚եքն ա ա ի պ եր ա մ շտ ո ւթի ւնը գործն էր այմ՜մ ալ Աթէնք
բնակայ տ ա !յա՛հ դա լո բ հ բ ա >1չտ ա /լ Լ ա Հ^ակոբ Փ ս։ փա ղեան է ել. որուն
մէջ Արթ1-ն ադայի դե ր ը ա չնքան ուշագրաւ չաջոդ ո ւթեամբ կը տա
նէր Ս այբըէ Ալմուխանեանը ( ա չմմ ԷԼրմանթին} ՝.
Հ

Բ՝Ը՝ ՄԻՈՒՒԻՒնԸ

Հ. ԷՀ . Ը՝ էիիութիւնը՝ իր կարդ,ին ունեցաւ իր կա դմա կերսլա [լան ցանցը չունահա չ գաղութի բոլոր կեդրոններուն մէջ եւ
գործեց բաց առա պէս դպրոցական ճակատին վրայ՝. նպաստներ կամ
Ւր 4 ողմէ ն շանա կո ւած ուսուցիչներ կը տ րամադրէ ր
իր կր թա
կան ծրադիրը կի րա րկելու յօմա րա կամ դսլրոցներուն : ԷԼյ լ վա րմարաններու չէ ր օդներ ՝. էիասնաւոր
վար մ ա ր անն ե ր ը
անշուշտ
սլէտք չունէին անոր օման դա կո ւթ ե ան ՝. էիիութեան նպաստէն հե
տեւաբար օդա ո լեց ան մի ա չն աչն ա զգային վար մ՜ա ր անն երը
ո—
րոնց ղեկավարութիւնը կը գտնուէ ր ԷԼ ի ութեան անդամ կամ համա
կիր մարդոց ձեռքը ՝.
Հ. ԷՀ. Ը. ւեիութեան յունահայ վարիչները ընդհանրապէս
բա ր ի աո աքինի եւ ազգասէր անձեր է ին , բայց իՀն՝չ կրնային ընել՝ երբ ամէն հրահանդ կուդար վեը էն , այդ օրերուն վահան էէ ալէղ>- անէ դե կա վա ր ո ւած խմբակէն ՝. 1Լյս ի " կ պատճառով ՝ երբեմն
Բարեգործականի անունն ալ կը խառնուէր դա ղութի անվերջանա
լի պայքարներուն մէջ՝.

— 277 —

Fonds A.R.A.M

ՀԱՅԿԱԿԱՆ

ԵՐԳԶԱԽՈՒՄԲԵՐ ԵՒ

ԽՄԲԱՎԱՐՆԵՐ

Հայ Եը՚է!1 1!այ^լքկն աԼ 1Լոլ['և
յունահայ
գաղութը՝
այգ տարթերուն :
Աթկնքը՝ Սնլանէկը ՝ Տ է ա կ ա գաճը , Գավարսն եւ քան է մը ա յլ
շրջաններ ունեցան է ր են ց եր կս ե ո. երդչաէաւմբերր , որոնք բագմաթէլ աոէթներով մեր երգերը թնգացուց էն սրահներու մկջ՝ ար
ման ան ալուԼ մէամամանակ ք’1^ հասարակութեան ջերմ
գնա հատանքէն յ Այս գետնէ վրայ՝ էբրել խմբավար՝ էրենց լայն նպաս
տը բերէն Ղ*էորդ ա ո վ ար ենց ՝
ա կոբ Փա ւէազեան ՝ Օր . կէ ա ւ՚Ւ Աշըքեան ՝
Յովհաննկս ՀՒւր ան եան ՝
Տոքթ * Արամ 1Լբրահամեան ,
Ստեփան էագուպեան ՝ էգուարգ Տատուրեան ՝
էերսկս I]՝ ուր ատ
եան եւ ուրէշներ ՝ մնայուն էլամ մամանակաւոր կերպով
կազմա
կերպուած՜ երկս եու երւլ.չաէւումբեր ոլ մլ,ջ„ցով:

ԱԹԷՆ֊Ր-Ի ԵՐԿՍԵՌ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲԸ
ՎհկավսւթոՆթ-եւսմթ Դէոթգ էւսււվաթենցի (մէջտհւլը նստած)

ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒ ԹԻՒՆՆԵՐԸ
ԵՒ ԿՆՒԲՒ ՄԸ ԶՈՒԱՐՃԱԼԻ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
էնչպկս ամենուրեք ՝ յուեահայ դաղութէն մկջ ալ մեծ թէւ մը
ևը կազմ է էն Հայրենակցական կէէութ՚իւնները :
Այղ սլկ ս ա լ սլէտէ
ըլլա ր , քանէ որ Թուրքէսյ ւսմկն կոգմկն հաւաքուած Հայերու ամբողջութէւն մըն կր յունահայ գաղութը : Սթկնքէ ՝
I1['ե այէ > Սնլանէ կ է եւ այլ հ ա մա յնքն եր ո ւ մկջ էրենց Հայրենակցական Ս է ո ւթլ, ւնները ունկէն էէ լէ կեց էն եր ը ԷՀաճըն ՝ Սարաշ՝ ԼԼտանա ՝ եւլն ♦) ,
Ստափազար ցիները ,
ԲԱ օթահէաց էները ՝
ք)՝ոաոս թոց էներ ը ՝
Աֆէոն *էարահ էսար ցէներ ր ,
է ո ղկա տց էն եըը ՝
էս կէշկ հ էրրէն երր ՝
Պրուսացէները ՝ եւլն* : Էրենք էրենց մկջ ներգաշնակ կ էն
բոլորն
ալ եւ կը կատարկէն էրենց հայրենակցական պաը տ ա կան ո ւթէ ւն-
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ներր բարեսէրական եւ կրթական մարղերու մ Լ £ :
Այս Ա է ո ւթե ան ց կ ա ր ղ էն []ելա >'/<///' քյողկաա — [} ո լ ո ւրբււ
— Պողաղլեանէ Հա հրենա կղա կանր բրած էր չսմ ա էնրնատէպ ղէւա
մ'ը , վարշութէւնր Էն րն Էրմով եւ Էն րն Էր մ Է £ հակակշոէ ենթար
կելու համար ; ԷյնղալԷր բան Էր , բա բյ եւ Էրական :
ՈրպԷսղԷ ոեւէ վարչական Էնրնա ղլո լէ։ կերպով
չկարենա յ
'Օդաադործել Ա* Էութեան կնէրր՝ մեր դէւտարար
ա յ ր են ա կէ ցն երը
պատրասաել տուած Է Էն 4—5 սանթէմ Է թր տրամադծով ւոօսաէւէ
կլո ր կն է ր մր եւ կտրած էէն ղա քն չորս հաւասար մասերու : ա որէն մէկը յանձնուած Հ ր ատենապետէն
երկրորղ_լմ
քյողկատցէ
վարչականէ մր , ե ր ր ո ր դ ր Սոլևկուրլուղէէ մր եւ չո ր ր ո ր ւլ ը Պ ո րլա ղլեանցէէ մր : Արդ , ե թԼ որեւէ նամակ , վկա յա [լան կա մ հա ստատաղէր պէաէ ս ա ո ր ա ղ ր ո ւէ ր ,
՚ար էր այս ["1՚"
կնրապահներր
րով րովէ դայէն՝ է բարու կցէ էն ու կապէէն կնէրէն չորս կտոր
ները եւ այղսլէս ալ կնրէէն թուղթր . . .
1} ր կա ր ղո րծ. էր , բայց
հ ան ւլ է ս ա է/ղճ ո վ կր րն ա ցն է ր խստապահանջ վա ր չա կանն ե ր ր ♦ • •
ԿՈՒէյԱԿՅՈՒԹԻԻՆՆԵՐԸ
Հ՛ա 7/ր այր՛ ՚ւ՚՛ անրէ պատկերը սլէաէ ւս մբո ղջ*սն ա ր ՝
նթէ
ծանրանաք է նաեւ ղաղ ութէն մէ$, ա յղ 1? տարէներու րնթացրէն

ԽՄՐԱՆԿԱՐ ՄԸ Հ- 3- Դ- ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ 1932Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԺՈՎՈՎԷՆ
էռսսանկարոՆսւծ 7 Յուլիս 1932ին, Դոքինիոյ Զաւարեան Վարժարանի րակին մէջ: Նստած՝ ձախէն աջ — կարապետ ԱաաոՆրօֆ,
Աիհրւսն Փափագեան
(մեռած), Հրանդ փարպասեան (մեռած՛), Աաաթէոս էպլիգաթեան, Շ աւար շ Միսաքեան, Սօս — Վանի, կարօ Վէորգեան՛, Մկրտիչ Փափագեան (մեռած), Վէորգ
կառւյարենգ (մեռած): Ր- կարգ՝ ոտքի, ձախէն աջ — Աինաս քւեօփնեան, Անառն
կագէլ (մեռած), կ- Տէօնմէնեան, Աանուէլ Սավուլեան (մեռած), Սեդրակ Վոհարունի (մեռած), Տոքթ- կ- Արշակռւ֊նի.
Ըարեհ Վարդանեան
(մեռած),
Խրիմեան ?, Յովեաննէս Ջաքրեան, Մխիթար, Աաթրիէլ Լազեան,
Յսւրութիւն
ՄոՆրաաեան: Վ՛ կարգ' ձախէն աջ — Աիերան Ամիրեան, Տարօնգի ընկեր մը,
Նազարէթ- Հովարւոեան, Աանուկ Աանուկեան:
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

գործած քաղաքական կուսակցութեանդ վրա ք ; կաիլրնթաց
էգե
րուն մէջ բաւական բան պատմեցի արդէն անոնց
իւրաքանչիւրի
դո բծունէութեան մասին : Ւն չ կր վերաբերի անոնց կաղմակերսլա-կան ումին՝ այդ տեսակէտով միշտ ալ աււաջին դծի վրա Հ մնաց Հ.
3 ♦ կ*ա շնա կց ո ւթի ւնը իր մէ.կոլկէս տասնեակ կոմիտէներով եւ
Ենթա կոմի տէն եր ո վ , անդամական իւի տ շարքերով եւ Պատանեկան
Ա ի ութի ւններ ով՝. 1Լմ էն ամաո կանոնաւոր կերպով կր ղ ումտրուէին
կուսակցութեան Հ? լրանային (}' ո ւյ ո վն ե ր ր , Աթէնքի ՝ Փ ի ր է ա յ ի կամ Աե—
լանիկի մէչ^բ եո՜նա ւո լւ ո ւա& օլւակարղևլյրօԼ : Հձլւֆւսնը 1/ Հ կ ոլսէ Կայէ—

Հ. 8- Գ- 1927Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻ՛Ն ԳՈՂՈՎԸ ՍԵԼԱՆԻԿԻ ՄԷՋ
Գետինը նստած' ծախէն աջ — Գէռրգ Կառվարենց (մեռած), Կարօ Գէռրգեան, Տռքթ-- Ա- Աբրահամեան, Հրանդ Գարպասեան (մեռած), Մ- Փափազեան
(մեռած), Հըանդ փ-էօսէեան (մեռած), Տոքթ- 3- Գալփաքնեան: Մեջտեղը' ,Արսէն Պալեան (մեռած), Տոքթ- 3 • Պալեան (մեռած), Մաաթէոս էպլիզաթեան,
Շաւարշ Միսաքեան, Սասունցի Մուշեղ (մեռած), Տոքթ-- Մ- Մալաքեան (մե
ռած), Տոքթ • Արր- Աբրահամեան: Ոտքի' Կարապետ Գազաննեան, Գրիգոր Թարթողեսւն, Առաքել Կիւրիւնլեան, Գարրիէլ Լազեան, Պատրիկ Սարգիսեան, Հմայհակ փայլեան:

տէութիւն էր մինչեւ Հ*;)'!! ի սկիցբները եւ կեդրոնն է ր Աել ա նլ,կ : Այն ու—
հետեւ դարձաւ կեդրոնական կոմիտէ ութիւն եւ փոխադրուեցաւ ԷԼթէնր, ուր մնաց մինչեւ վերֆ֊ր եւ. կր մնա յ մ ին չե ւ այսօր աԼ '
Երկրորդական ղծի վրա լ կուդար (իամկավար
Աղատա կան
կուսակցութիւնը^ Աթէնքի եւ Աելանիկի մ է ջ ունեցած իր 3 — 4: //.—
կումիներով : Յետոյ' Հնչակէ ան կուսակցութիւնը իր 2 — 3 Ս ս—
նաճիւղերով*. Ե լ վերջապէս
Համայնավար կուսակցութեան
հայ
կական [վթ^^՚լ՚ւ՛ ) որոնք մեծ թ[,լ ձ՝ր չէին կաղմ եր եւ կր դոբծէինիբրեւ ղաղտ 57" ‘ւ աղմակերպութիլն Հ կ*ա շն ա կց ո ւթ են էն ղատ բոլոր
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մէւս

կո ւս ա կց ո ւթէ ւնն երը

կար ալաններու
ԶՈԼՕ,

տկարացան

ներզազթէ

յ ա £// ր զ_ա կան

Հայաստան մեկնումով (Հ ) է

ՄՕՐՈՒՔ ԿԱՐԱՊԵՏ ԵՒ ՍԱՍՈՒՆՏԻ ՄՈՒՇԵՂ

ք^ա լական ե ր կա ր հ ց ա լ՛ ա յս յ ո ւշա զր ո լթէ ւն ս , բա յց ա լա ր տ ե—
րււ համար հարկ է նաեւ, ներկայացնել յունահայ զաղութէ կազմու
թեան օրերուն հոն ասլրած եւ ա պա արտասահման անցած էն չպկ ս
նաեւ կազմութեան առածէն օր կն մէնչեւ ‘/թ՚^ը հոն մն ա ց ած եւ
զ ա ղ ո լթէ րա ր /հ ա լ ա ճ/////Ն հ ա լաւլոյնս սա տարած նորեկ անձեոմանք :
Երեք անուանէ ", ա լցուկներ
կարճ կամ ե ր կա ր մամանակոզ
ապրեցան ^ունաստանէ մկՊ՝--Ջոլօն , Ա օրուք Կարասլեար եւ
Աասունցէ Ա'ուշեղը :
Աււաջէն ե ր կ ուքր
մն ա ց էն
Տ կ ա կա զ աճ
--Տ աբ օն ց էն եր ո լ
հէմնած
եւ
մեծամասն արար
Տա րօնց էնե րուԼ բն ա կ ո լած Եզր
ականէ սէրուն քաղաքր --- ուր ,
էրենց հայրենակէցներոլն կողւ} կ հ է ւրա սէ ր ո ւե ց ան 1923 - 24
թուականներուն եւ
զբաղեցան
ա յ զ_ե ւլո րծ ո ւթ ե ա մր ; Եբկո*֊քն ալ
Հայաստան մ ե կն ե ց ան ներզազթէ
աււաջէն կարաւա նով .
ա յսաւ, զ ՝
կ ո ր ս ո ւե ց ա Լ անյա լտ ո ւթեան
աքսորէ —- մ կ ջ վակ
օրուքը
!
լա
ստանկն
անցաւ.
Մ
Ասլատան
ուր եւ մեռաւ քանէ մէ
'Մ
տար էնե ր ա ս ա 9 :
Ա ասուն ց է Ա ուշեղն ալ մա

ՍԱՍՈՒՆՑԻ ՄՈՒՇԵՂ
կարօ ՂԷորդեանի հետ, Ակրորոլիսի
բարձունքը (1928ին)

ման ակ մը մնաց Տ կ տ կ ա ’]ա եւ
ասլա ւէո[սազրուեցալ Աթէնք : Ամուսնացաւ այնտեղ ,
զբաղեցաւ
էնքնաշարմէ ւլործով եւ է ւ[ ե ր ջո յ 1930 էն մ ե կն ե ց ա լ Աուրէա եւ Լէբանան ՝ ուր եւ ապրեցաւ մէն չե ւ էր մահը՝ անցեալ տարէ՝.

(*)

Ներգաղթի վեց

կարաւաններ

1924 ֊ 1933 թուականներուն----Ա-ը*

մեկնեցան

Յունասւոանէն

Հայաստան.

1924ին,

Ր՝ը' 1925ի Նոյեմբերին, Դ-ը, 11
Նոյեմբեր 1927ին, Դ-ը' 24 Ապրիւ 1932ին, Ե-ը' 1 Յուլիս 1932ին եւ Զ-ը' 7
Յունուար 1933ին : Հայրենադարձներու թիւ ր' մօտ 12-000:
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•«ԱՄԷՆՈՒ՛Ն

է/»1է)»։ր/տ^ր«\1քր»\1

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ

ԽՄԲԱՆԿԱՐ ՄԸ ՏԷՏԷԱԱԱՃԷՆ
Աջէն ձա]ս' Մօրուք էարապեւո, Սասունցի ՀՄուշեղ, Կարօ փէորգեան, Չոլօ,
8ակոթ Սիմոնի, յաոաջամասին' Յթթ- փայլեան եւ. Հրաչ Փափաղեան:

ՍԱՐՀԱՏ ԵՒ ԶՈՒԱՐԹ ՄԱՆՐԱՎԷՊ ՄԸ ԻՐ ԿԵԱՆՔԷՆ
Երկու երեք տարիի Լա փ
մինչեւ 1925
Ա ե լան ի կ մնար
նաեւ հանրածանօթ յեղափոիւա կան եւ նա խ կին բրե շկա կան ուս ան ող
Աարհատ (յարութիւն (Հակոբեան ՝ Ե է / ի պոԼո ւ֊ց ի)
որ ճաշարան մր
կը բանեցնէր Ապ ի տ ա կ (Լշտ ար ա կ ին մօտերր ՝ Եըեւանի երբեմնի ոս
տի կանասլեա քիո ւբէյ, Պապի կետնին հետ :
Եզ1"ծ էր
Պ' ա շն ա կց ո լթեան գործօն զինուորներէն մէկը եւ մասնաւորաբար զբաղած էր
՛զինական փոիյագրութիւններով , համիտեան բոնա պետութեան տա
րիներուն եւ այգ աո ի թով ալ անզամ մր բանտարկուած էր Աթէնբի
մէջ*. իքիգա իլ մարգ էր եւ ճարպիկ ու հնարամիտ
միանգամայն :
ենղ ալով կը պատմէր իր գործ ո ւն է ո ւթ ե ան բազմաթիւ, դրուագներէն
հ ետեւեալ ը .---

1918/' զինա գա դար ին ՝ անզ լ . ի շիյան ո ւթի ւնն երը
կ1 որ ո շեն
ձերբակալել բանի մը իթթիհատական «մ է պո ւս՚^ն եր , բա լ զ աասն ր
միջադէպի եւ աղմուկի։ Աարհատ՝ որ համակ շարմում էր ,սյգ Օրերուն Պ ոլս ո յ մէջ՝ կ'ըս է անգլիացի ս սլա լ ին ---- «Տուէք ինեի մէկ
զինուոր եւ ուղտենիդ կը բերեմ :» Ասրսն ոյպշւսե կր նայի անոր
երեսը’. Եւ Աարհատ ըսաեին սլէս կ՛՚ընէ’. Մէկ ‘մ՚եդլիացի զինոլորուԼ
կը մտնէ «Մ էճլիս ը Մ էսլուսան^ի սրահը եւ կը խնդրէ որ իրեն ներ
կայացնեն իր փնաոաե երկու «մ է պո լս»ն եր ր : Երբ կո լդան ասոնք՝
յայտարարէ կարճ եւ կտրուկ.--- «(Հանուն անգլիական կառա
վարութեան կը ձերբակալեմ ձեղ։» Երկու «մ է պո ւսյ>ն երը իր առ
նելը կ՚իյնան ՂէթI1 կո[* ՝ ձինչ միւսները կր հետեւին լուռ ու շփո
թած։ Աարհատ յանկարծ կը դաոնայ եւ կը հարցնէ թէ կրնա**յ
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
հերւաձա յնել՝.

Ե*-) «Հ բ ա մ մ եր է ք^էն լԼ[’ս,,1^ կ՚առնէ ըն կա լո ւ չը ձեռ-

քը ել բոէո չ՛ է ներկայութեան կը հեռաձայնէ •

— ԱւօՀ,

Պէյօղլռւ, ւոոքոՆզ իքի եէւոի •• •

ՀՄէպուսան^էն կը է/օսէմ դ
Հ,մէսլոլսցներ ♦ . .

ձերբակալերէ

երկու

Եւ երր ձեր բա կա լեալն եբը հետը տանելով ,

Աարհաան
եմ դ
էթթէհաաական
շէնքէն

դուրս

[լ ելլէթհ ,> էնքն աշա ր <եէն մօտ դ ուր է չ հ,մ է սլո <_//» մը մօտենալուէ է ր են
կը հարցնէ .
--- Էրնայթ էմանալ թէ որո՛ւ հեռաձայներէդ՝.
--- Այո' կ[*^յաք էմանալ՝ հեռա ձայներ է «/ք ա կա ա ա մ ա ր տ^> էն ,
1ւ'ըւււս I Աարհատէն պա տասթանը • • ♦
&£. քԼ^Լո1Լ էնքնաշարմ՜ր դ ձ երբա կա լո լածն ե րը կը տանէ ու
կը յանձնէ անդլէար է սպա լէն :
յյ ար հ ա տ Աելանէկէն ղնար
[Լլսլանէ ա եւ հ ա ս տ ա ա ո ւեր ա լ
թէբանա դ ուրկէ դ անդամ մը
ստարուերալ էր մահոլան
դոյմբ :
վհանէ մը շաբաթ ետքը էնը հ եր քե ր նամակով մը՝. Ա^նրուրած էր
էնքնաշարմէ արկած մը եւ այդ է [՛ ամէնը՝, [քեռալ շատ տարէներ
ետքը [թուականը կը վ[՚էսւէ ,/էչոդոլթենէ//) :
ԼԵԻՈՆ

ՇԱՈ֊ՐԵԱՆ'

«ԽՄՈ՚ԼՆ ՈՒ ԽՈՐՀՈՂԸ»

ԵՒ ԻՐ «ՄԵՂ.ՈՒ»ն

Ո՛- Աելան է կ էր նաեւ դրոդ Լեւոն ^աթրեանըդ Պ ո լո ո յ
մ էջ
Եր ուանդ Ատեանէն անբաման ընկերակէրն ու կա սլէ լան ե ր ո ւ
սե
ղանս/կէրըդ «/// մ ո ւլն ու է/որհ///լը'^ , էն չսլէ ս բնորոշած էր դա յն ()տեան վւր մէկ դրքո յ կո վ ՝.&էն — /լուար թ մարդ էր և մէ շտ Լ| յ11ԱԱ1ՈՆԱ^ր
բարձրութեան վրա յ : Մ ամ ո1֊էէ բա (ենէն մէջ չյ է շեր է էր հրատարա
կած երդէծաթերթը «[քեզու^ն դ
որսլէսդէ յէ չեմ այս առէթովէ
Լոյս ընծայեր զայն է բրել վ/ոքրածալալ շաբաթաթերթդ ^Աէէդ^է
հ րա տա ր ա կո ւ թ ե ան ս կղբն ա կան շրջանէն դ մէնչեւ 1924: յ
մէեւնոյն
■տպարանէն մէջ եւ հ,Ալէք^է դէ՚ր եր ո վ ՝. թերթը ունէր սրամէտ բովանդակութէւն եւ կը տանէր դա շն ա կր ա կան դէծ : Փակեր ղա յն երբ
հ եռար ա լ Ս ելանէ կէն եւ անրաւ Պուքրէ շ , էր սէրական 0 տ ե անէն
մօտ ։
Հ^աթրեան անդամ մըդ է Լ1 ՝ • * մա տ ը դումեր Ա ելանէ կէն Պոէ“
՜սոյ ռամկավար
ո դո վո ւր դէ ծԼայնը^էն՝ որ սեւ շրջանակէ
մէջ
տպեր մահազդն ու տուաւ «հանդո ւր եա լէն» կենսադրական դէծերը, աւելրնելով որ
հՀՀաթրեան մեռած է թշուառութեան
մ էջ դ
Սել ա ն/։կ, թանէ մր ան կ է ւնը^չ ♦ ♦ ♦ «// ա հ ը^> հերքո/յն աէ
եղալ
դարձեալդ նոյն թերթէն ուղղուած լո լա ր ո դա կան ո վ մը...
Ես/տաղէ դէնեմոլ մըն էր եւ կրնար 10 — 15 տեսակ ըմ պելէ
մէկ անդամ էն թմել ու պահել էր հա լա սարա կշռո ւթէ ւնը է \յոյնէսկ
սրաէ/օսել համով — հոտով՝, էէ եռալ Պուքրէչէ մէջդ Ա. աշթարհա•մարտէն առաջ՝.

— 283 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ՏՋ2ՋՋՋւՏՋՏՋՋՋ®ՋՋ2ՋՋՋՋՋ2ՋՏՏՋՋՏՏՋ1|Ջ
ՑԱԿՈԲ ՍԻՄՈՆԻ
/յ լ ահա $ակոբ Աէմոնէն (Օնպ աշեանը կամ Տ ա սն ա պե տ ե ա—
նր'} , որ ամ բորյջ ո ւ թ տարի մնաց (Հունաստան ՝ մերթ Ս ե լան ի կ եւ
մերթք գաւառները եւ ի վերջոյ ԱթԷնք , ուրկէ անցաւ էի բանան եւ
Աուրիա ՝
Ս ունա սա ան նեաուա ծ </' *9 անտրմայէն ՝
դա գթական ական
առա ջլ,ն հ ոսանքին հեա եւ իբրեւ առաջին կայք' րնտրած էր Տէ աէադաճը ; ԷԼյնուհետեւ անցաւ Ա ե լա ն1.կ : Չ•արձալ կուսակցական գոր—
ծի չ եւ դբադեցալ կաղմա կե ր պա կան ա շխա տ անքն եր ո վ ՝.
Սիր ուած
էլ- բոլորէն ՝
մասնաւորաբար
պատանիներէն ու ե ր ի ա ա ո ա ր դն ե—
րէն ՝ ա յ լ մանաւանդ Սէրէ^ի եւ Տրամ այի
չափահաս որ բե—
րէն : Ամիսներով կր մնար անոնց
մօտ , գիւղերը : ^/հ/ կաղմա կեր
պէ ր մ՜ոդովն եր ու դասախօսու
թիւնն եր , կը խօսէր ու կը խան
դալիաո էր [1Ոէո['ե ' թանաստեղծ
էր խորըով եւ Ն1ւէ՜յ1ւ|յւշ
խառ
նուածքով :
Զո լՂա ևՒ311
այհ
միւս ւոէթւ] \^շին , ո ր
աննման
Ա*իհրանը {Փափաղեանը) եղաւ*.
Սել ա նիկ /լ անո լած <7'£անին >
մեծ մառով դիշերեց
«Ալիք^ի
խմր ա ղ.ր ա տ ո ւն ր , թերթի հ աւա
քած ոներ ո ւն վրայ՝.
Հ^ահաւորուած ս են ե ա կ ը պերճանք
է՝
կ՚ըսէր ՝ մեղ նման
թաւիառա—
կաններու համար))՝ մանաւանդ
որ յաճախ կր րացակալէր քա
ղաքէն
թքնամք չէր տաներ իր
առ ուլջու թե ան , որ խանգարուած
Կ՛ դեռ այդ օրերուն՝ թոքախ
ՅԱԿՍ Ո ՍԻՄՈՆԻ
տի մը ս կղբնա ւոր ո ւթե ամբ : ՛Տոկուն էր կադմր եւ կր դիմանար :
Ունեցաւ այնտեդ իր դմբախտ սիրավէպն ալ} ղոր չկ ր ց ա լ սակայն
գլուխ հ ան ել ՝ ւսոուլխւ1լան սլա տճա ռ ներ ո վ : Սեղմեր ակռաները եւ
այդ վշտին ալ դիմացաւ յ Ամէն բանէ կրնար հ րամար իլ , բացի ռի—
կտրէթէն, Ո լ սիկարէթին ալ ամէնէն առաջնակարգ եւ սուգ տե
սակէն՝. Ջ, եռքն անցած դրամը կր յատկացնէր իր այդ միակ հա^ոյքՒ'և '■ Ը^կելէաքլան էր եւ շատ անկեղծ : // ոլեռանդ դա շն ա կց ական՝ կր ծառանար ամէն կարղի վատութեանց դէմ , էք րբեք չեղաւ
նիւթին մարդը եւ բնաւ չտրտնջաց իր վիճակէն : (Հաճախ ման կո լդար վրան կար կ տան ո ւն եց ո ղ տաբատո վ I՛'՜ 4 արեւորութիւն
քէ>['
տար՝. Աթէնքի մէջ՝ ուր վւ ո խ ա դր ո ւեց ա լ ի վ^յ^ոյ՝ մլ,շ տ կուսակ-.
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ց ա կան գործով ՝ ունեցաւ աւելի դիւրատար ու հ անց իստ
կեանք
մը ։ Ե ւ երբ հեռացաւ Հունաստանին , իր տեղը միշտ բաց մնաց եւ
յաճախ զգացինք իր բացակայութեան նշանակութիւնն ու ցալԸ՝
ՄԻՀՐԱՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ
Ասոնք' յունահայ դաղութէն հեռացածները՝. Այմ՜մ աոաջին
օրէն մինչել վերջը այնտեղ մնացած սի['ե էի գէմքերու մասին՝.
Ու նորէն 1]՝իհրան Փալիաղեանը՝. Րաղմա շնորհ' իր շատ մր
յատկութիւններով ՝. Անձնուէր' անձնազոհութեան տստիճան : 3անղուղն' յեղափոխականի ծառացումով ՝. Մշտաշարմ ա մ էն տեղ հաս
նելու սլա տ րա ստ ա կամ ո ւթեամբ ՝. Րարեմոյն իր վերաբերումին մ էջ՝.
Ու սրամիտ' խօսքով ու գրուածքներով , իր եր ղ իծ անքն եր ո վ ու քաշ֊
քշուքնեբովչ՝.
Այլեւ
մշտապէս
մպտագէմ ու կա տա կա խօս ՝. --Ահա Ա' իհրանը կամ Հէյ շդ ր ա կ»ը
//^7 գլխաւոր գծերուն մ էջ՝.
(իր ուած է իր մաս լ.ն Տ ,ս—
րեղրքիս Ա. հատորով՝. Տրուած
է իր կենսագրութեան եւ գործ ո ւն ՀոՆ թ եան պատկերացումը ՝.
Ուրեմն կրկնելու հարկ
I '՝
յուղեմ սակայն անգամ մր եւս
ըս ել ՝ որ յունահա յ
գաղութին
մէջ իր դո րծունէ ոլթեան քսանամ ե ա լ շրջանին շէ կա տար ո ւած
հ անր ա յ1՚ն ՛! ամ
որեւէ կար ե ւո ր

կուսա կցա կան
գո րծ ՝ որուն

վրայ Ս իհրանր դրած չըԱա,ք իք1
դրոշմը՝---այնքա՛ն տիրական
եղաւ անոր գեր ը ւլա ղ ո ւթի անց
եալ պատմութեան մէջ՝.
Ահա այս տիպար Հալն ու
յեղափոխականն է ր որ մ որ թ ե•յՒն ոճ րադո
ր տ ւյ ո րՇ՜
րծ Տ ա մ ա յնավա ,նեըը Աթէնքի մէջ՝ 11 Դեկա . 1944//

ՄԻՀՐԱՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ
սւնգլ- բանակի եամազգեսւոուլ
1918ի

զինադադարէն

ետք

Գիշերը 1 I՛[՛
Եվ'լ11' 1ո,քս['
իրենց ղալկին՝ Աերդոյի հետ *.
Լուր ունէր այգ օրերուն կատարուած դաշնակցականներու ձերբակալութեանց մասին՝ բա լց երբեք մտքէն թ, ը անցըներ ՝ որ հա
յանուն հ ր է շն եր ր կրնային ե ղբայբ ա ս պան ո ւթի ւն բ
հասցնել
ա,քս
ծայրայեղ աստիճանին ՝ դաւելով նաեւ. իր եւ իր ընտանիքին դէմ •
ու մոռնալով՝ որ գերմանական գրաւման օրերուն՝ տասնեակներով
հայ համայնավարներու կեանքն էր աղատած անիւուսափելի
դա կահ ար ո ւթենէ ՝.
Երեքն ալ նահատակի լուսապսակներով անցան պա տմ ութեան
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ՏՍ,ՐԵԳՒ1'-ք՝Ա>;

եւ ա յր)՜մ , նո յնքան եղերաբախտ
Մ անուկ Ս ան ո ւկեանին հետ կը՝
հանգչին Պ ք՚“։ հ «" մի է գերեզմանատան մէջ՝ Աթէնր-,

Համայնավարներու

ՆԱՀԱՏԱԿ ԸՆՏԱՆԻՔԸ
ձեռքով նոյն ժամուն սպաննուած

Աթէնքի

մէջ,

11

Դեկա- 1944ի գիշերը: Աջէն ձախ' 1)երգօ Օնպաշեան. մայրը՝ Արշալոյս Փափւսզեան եւ Ա՚իերան Փափազեան: Քովինը' Ալիս Յովհաննէսեւսն, Արշալոյս Օնպաշ
եան
— Փափագեանի աղջիկը, ընտանիքին միակ ողջ մնացած անդամը, որ
այժմ կը բնակի Արժանթին :

ՄԱՆՈՒԿ

ՄԱՆՈՒԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
սպաննուած' համայնավարներու
ձեռքով 11 Դեկա-

1944ին

ՍԱՆՈՒԿԵԱՆ

Մանուկ Մ անուկեան սպան
նուեցաւ միեւնոյն ^['Հ^րը՝ մի
եւնոյն
ճիւաւյներու
ձեռքով։
Հաւատաւոր դաշնակցական
էր
եւ իր
կոչումին հաւատարիմ
դաստիարակ :
// ի հր անին նման
կուսակցական ղեկավար դիրքեր ո ւ վ ր ա ք չէր՝ որ արդարանար
իր դէմ ալ նի ւթո ւած գազանա—
քին ոճիրը ; Աւելի բան ա ս տ ե ղծ
Լ ր , քան թէ հանրային դործի չ ՝
--- բարի խորքով
երիտասարդ
մը՝ որ յաջողած էր ապա հովել
իրեն համար պա տ ո լա բեր անուն
մը աթենահայ
կեանքին մէջ*,
ք]ւնէր , սա կա յն ՝
համ այնավար
ակնոցով մահաց ո՞ւ նկատուած
մեղք մը՝ --- դաշնակցական էր
եւ բնականաբար ՝ իր կուսակցա
կան ի հանդամանքին վա յ ել ար—.
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տ այ այ տ ո ւթէ ւնն եր կ՚ունենար յաճախ՝ ներկայացող՛ .առիթներով*.
ԷԼհսէ այդ ՛է'Է՛"կ մեղքը բաւեց ՝ որ դէնքն ալ անցնեն սեւ ցանկէն
մ կ ջ եւ մահավճէո արձակեն Է ր են դէմ :
թուրքը խնայած կր Ա անուկէ ո ր ր կեանքէն ՝ ա ա ր ա ղր ո լթ ե ան
տարէներուն՝ անապատէ աւադներուն մէխ
Ս էնչդեււ
թուրքէն՝

Չորս նահատակներու.

գերեզմանները Աթէնքի

մէջ

էւնա լածր չէւնայեցէն խենկշ ու խաոնածէն հ այ ան ո ւնն ե րը •,
Ել >
Ս՝ էհ բանն ու /'/' ս է ր ե լ էն ե ր ր սոլաննած դէչերնէն՝ դէնքն ալ մորթեց1՚ն ու մերկացնելով նետեցէն մէ ե ւն ո յն փոսէն մկջ» • ՏՈՀթ.

8ՈՎՀԱՆՆԷՍ

ԱՇԸՀԵԱՆ

Լսւմտնմսւն
պայմաններու
մկչ եւ մէե ւնոլն ոլ ա ա.. ա ոն ե ր ս վ
նա *■» ա ատ կ ո ւե դ ա ւ նաեւ
Տ^քթ՝
*քով տնն Լ ս 1Լշրքեանր՝
էւրււաասլա^էսնջ

դաաաէւադր

րոպէն շահերուն եւ
լէ

խոտաղ ու/ր

հան-

անտե դէտա-

դաշնակցական

դ ա դա փարաէւօս ո ւթե ան :

Պ ո/—

ս էն // ո լ դ ա ր ե լ շ ա ո ա լ է դ ն Լ ր {Լշրքե ան ոլաար էա րքէ
դ երդաստանէն : խուակն հասունցած մո—
լեոանդ
դաշնակցական կր՝--խա րադանող ՝ րմբոստ ՝
կրքոտ
ոդէ մը՝ որ անդուսպ կր դաոնար
էր
ա ր տա յ ա յ տ ո լթեան ց
մկ£՝
երր հակ աղդ ա յ էն ո ր ե ւկ դ կ պք
կամ ա ր ա ր ք դ ա տ ա ւէ ե տ ել ո ւ ա—
ոէթր կր ներկայանար յ *էէ տ ո ւ} թեան մարդ է'1Լս'Լո1Լ

Հանդերձ՝

ՏՈ՝նԹ- 3- ԱօԸ^ԵԱՆ
որ իւժդժօրէն սպաննոՆեցաՆ
համայնավարներու ձեււք ով
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ:

ում՜ եղ էր հանրային մ ար դո 'լ էէ՛՛//՛ է՛ր մԷ£՝ ամ էն էն աաւվ :
Ալ
ծանօթ էր հայ եւ ք ո յն շրջանա 1լն եր ո լ մ Էջ իբրեւ. թունդ հակահամ ա յնավար ;
Երկար (/՜ամանակ ապրեցաւ Տէտէաղաճ} ապա անցաւ Տրա~
մա ՝ ի դործ դնելով իր բմշկական ա ր ո ւե ս տ ը : Ետքը գնաց ու մնաց
Աթէնք , ուր եւ ամուսնացաւ։ Ապա՝ հ ոն կէ , դարձեալ եկաւ Տրա
մս/ եւ ի վերջոյ փոխադրուեցաւ շրջանի մէկ ղ ի ւդա քա դա քը ՝ ուր եւ
անցուց պատերազմի տարիները։
Այղ տարիներուն , Տրամայի շ_ր[Լ 1'ն Հ_պէ ս ամբողջ Արեւ
մտեան թրակիան եւ Արեւելեան Ա՝ակեդոնիան ՝ գրաւուած էր Պուլ
կարներու /լողմէ ։ Եւ երբ 1944/'^ , գերմանական ումերու հետ հ /շն
չեց նաեւ Պուլկարներուն նահանջի մամը՝ տիրեց ընդհանուր անիշ
խանութիւն մը եւ յոյն համայնավարները տէր դարձան կացութեան ։
Եկ ա ծ էր հա չի լներ մաքրելու մամանակը։ Ջոկուեցան եւ սպան
նուեցան Պուլկարներու դո րծա կ ի ցն ե ր ո ւն հետ նաեւ ալքի ղարնող
հակահամայնավարները։ Ահա ա յ ս վերջիններու
կարգին սպան
նուեցաւ նաեւ Տոքթ • հՀ ♦ Աչըքեանը ։ Ա եղք մը չէ ր գործած ՝ մէկու
մը դէմ ղէշութիւն չէր ըրած եւ սեւէ մէկու հետ լուրջ խեղիր մը
չէր ունեցած։ Ամբո՜ղջ մեղքը դաշնակցական եւ հակահամայնավար
մը եղա<\ Ը1['"ւ}1 էր :
ս'յԴ 'ԱՀ"՚ ՚յ ւ մհ՚Լքն էր որ քտյ֊ել տոլէն
այս անդամ քոյն համայնավարները նաեւ աարաբախա
Աչըյյեանէն...
ԱՐԱՄ

ԿԱՅԾԱԿ

ԵՒ ԻՐ ԵՂԵՐԱԿԱՆ

ՎԱԽՃԱՆԸ

Ահա եւ Արամ կայծակը՝ անվեհեր Հաճրն ցին՝ որ տարիներ
շարունակ --- եւ ինչպիսի՜ տարիներ --- թրքական վտանգը դիմագրաւելէ ետք՝ խեդդուեցաւ դդա լ մը ջուր ի մէջ՝. (Հունաստանի գեր
մանական գրաւման տ ա ր ին եր ո ւն ՝ իր թիկնեղ
հասակը
լարած
ման կուդար Աթէնքի մէջ՝. Աչքի լի ո ւշն Կ՛ Ւ ւ՛ շա ա մր հաւ եւ յո յն
թշնամիներուն ՝ որոնք սլատերաւլմէն առաջ ալ չէթ մարսեր ղին
քը յ ^եիաէր այս բո լո ր ը ՝ բա յց գիտնալով հանդերձ չէր զգուշանար՝.
Խ/՚ղ ախ խզած էր կեանքի մէջ եւ ճկիլ ու կացութեան յարմարիլ չէր
դիտեր :
(Հ աճա իւ կուդար Աթէնքէն Ա ելանի կ ՝ առեւտրական գործով ։
Անդ ամ մը
‘/[‘[՛ջին անդամ — տեսայ ղինքր այնտեղ՝ 4944^ (Հու
նիսին՝ երբ ես՝ վտանգի հոտն ա ոն ելո վ ՝ կը սլա ա բ ա ս տ ո լէ ի հեռա
նալ (Հունաստանէն եւ անցնիլ Գերմանիա [հեռացայ (Հուլիս ճին} ։
Հիիտէի իր կացութիւնը : Ո ւ վստահ էի ՝ որ հում — հում պիտի ու
տեն զինքը, եթէ օրին մէկը ձեռք անցնեն ։ ]'նքն ալ դիտէր՝ բայց
չեմ դիտեր , թէ ի՛նչ բանի 1լ ապաւինէ ր , նման ծանր ու վերահաս
վտանգի մը ղէմ յանդիման։ Աւելի անփոյթ էր՝ քա*ն անիրատես*.
Եղբայրօրէն թելադրեցի իրեն՝ որ այլեւս վեր ջ տայ Աթէնք --- Ա ելանիկ երթուդարձին եւ լր ջօ ր էն մտածէ իր ապահովութեան մ ա-
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սին՝. Ս էնչեւ. իսկ՝ օր առաջ^ տունով — տեղով հեռանայ Հունաս
տանին } ինչպէս հեռացեր էէն ՛ուրիշներ*. Եթէ հրամ՜արէր ճամբորգո ւթի ւնն ե ր էն եւ Աթէնք մնար , կ րնա ր ն ո յնի ս կ ամենավերջին պա
հո ւն ՝ 1944/ք Սեպտեմբեր --- Հոկտեմբերին հեռանալ Գերմանացինե
րուն հետ եւ անցնիլ Գերմանիա ; Ըսի' ՀԱրա'մ , ա
Հորս բաց ՝
վտանգը գլխուգ պայթելէն ետք՝ մաղ ւիեթտելր օգուտ չՀըներ^Հ
Ս աիկ ըրաւ՝ պահ մը մտածեց՝ տպա խնդաց եւ ըսաւ թուրքերէ
նով. --- «հշ օլաճազընա վարըլւ» {գործը ըլլա լիքին կը դիմէ)՝ այսինքն ըլլալիքը կ՚ըլլայ*.
Ահ՛ա իր այս անհոգութիւնն ու ան տար բեր ո ւթի ւնն
ճակատագրական եղալ իրեն համ ար :

էր որ

Պ ա տ եր ա ղմր ա լար տ ելէն ետ
քը իմացայ իր եղերական սլա տմ ութիւնը :
Համ տ յն ա վա րն եր ր
լարած Լին թակարդը*. Օր մը ՝
գար ձետ լ՝ գէպի Ա ելան ի էլ ճամբորդութեան
ատեն ՝
կա ռաթումբի իր խցիկին մ էջ տեգ կը
գրաւէ դեղանի յո լն կին մը, ոբուն հետ կը ծանօթանալ ճամ—
բու ընթացքին :
«Կը բար ե կա
ման ան» եւ խօսելով — խնդալով
կր հա սն ին Ա ելան ի կի
մ օ տեր ր
գիւղական կա լարան մը : կ ին ը ՝
դալը գլուխ հանելու նսլատա—
կով ՝ կ'առաջարկէ անոր գիշերել
այդ ‘ւէ"֊՚լ[՚'ն
> որպէսղՒ յԱ՚ջորգ Օ ր ը ե ր թան մօտակայ ղիւ
ղեր ը եւ ապրանք
ո ւտ ե ս տ ե —
ղէն --- դնեն Աթէնք փ ո խա գր ելու համար • Արա մ կը հ ա լանի :

Հսրնոնցի ռազմիկը, որ սպաննուեցաւ
Մակեդոնիոյ մէջ, 1944ին,
համայնավար թակարդի մէջ իյնալով

Կը գիշերեն այգ 'ւՒւրԼ1Լ ^րւ յա?.ոՍՂ' առաւօտուն ՝ քալհլով ճամբայ
կ՚ելլեն՝ իբբեւ թէ այգ մօտակայ գիւղերը երթալու համար՛ Կինը
կ՛՚ըսէ թէ ճամբան աւելի կարճ է անտառին մ էջէն եւ աւելի լալ է
որ հոնկէ անցնին : Ե լ ե ր բ կը մտնեն անտառ ՝ եօթը ղինեալ մար—
ԴՒ՚ւ գուբս գալով ծառերուն մ է ջէն
կը սպաննեն ղա յն տեղն ու.
տեղը*. Կթեր՝ է/քԼ^րանց էո։ւ11 աուած էր մարդասպաններուն՝ որոնք
կը ս պա ս է ին իրենց անցքին ՝ անտառ էն մ էջէն :
Ոճրագործներէն մէկը՝ որ ձերբակալուած էր պա տ ե ր ա ղմէն
ետքը՝ պատմած է աքս մ ան ր ա մ ա սն ո ւթի ւնն երը դատավարութեան
ընթացքին՝ Կայծակին կնոջը ներկայութեան*.
ԵրականացսՀլ Արամին

ԸՍս՛ւէ՛ք֊Ը

ԸԼԼ,ս}

ոI1

սակայն
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կրնար եւ չըլլաԼ -, եթէ քէՀ_ մը ԼոլԸ$_ վերւոբերուէր իր ապահովու
թեան հետ եւ մամտնակի մը համար գէթ մէկդի գն է ր ամէն տեգ
չանցնող էր անվախ ու յանգոլղն կեցուածքը* *♦
ԳԷՈՐԳ ԿԱՈՎԱՐԵՆՏ
Նահատակներէն ետք' նաեւ բնական մահով մեռած մեր ո է-—.
րելէներէն մէկ քանին :
Ահաւասիկ Դէորգ Կ ա ռվա ր են ց ը , որ շատ շա տ եր էն
աւելի
ա րթո ւն գտնուեցաւ եւ կն ո £ն ու երկու զաւակներուն հետ Աթէնքէն չուեց Վփ եննա , ղեո 1943/,5, : Եթէ մնար' իր
կարգին պիտի
համրուէր այսօր հ ա մ այն ա վա րն ե ր ո լ ձեռքով մորթոտուած նահա—.
տակներու շարքին :
էջ մը ՛լ ա / է՛լ՛ մասին Տարեգրքիս Ա* հատորին մ ԷԼ՝. էջ մը
որ նուիրուած է անոր քերթողական արուեստին : Այմմ քանի
մը
խօսք ի՛ր մասին՝,
քինաւորութեամբ շատ դիւրահաղորդ' Կ ա ռվա ր ենց միշտ կը
փնտռուէր ընկերական — բարեկամական բո լո ր
հ ա լա քո յ թն եր ո ւ
մէջ՝. Իր ներկ աղութիւնը զուարթութիւն կը սփո է ր
ամենուրեք'.
Պատրաստաբան էր եւ կատակախօս՝.
Ապրուած
մանրավէպերու
շտեմ արան մրն էր
արագօրէն' զուարթ քա ո եա կն ե ր
յօր ին ո զ
յանդաբան ՝. Ի՜ն չ «գիւտեր՛» կ՚ընէր մէկ վայրկեանէն մ ի ւս ը , անմեղ
կատակներով մէկն ու միւսը քաշքշելու, կամ սրամիտ խօսքերովՀ
կեանքի այս կամ այն երեւոյթը բացատրելու համար՝. Առանձնոլ—.
թեան մէ^ ընգհանրապէս մտասոյղ, գործի սլահուն կը դառնար
բոլո ր ո վին միր եւ
*
Դաշնակցական էր պատանեկան տա ր իքէն ՝. {Հեգալ ան կու—.
սակցական — քաղաքական ւլործիչ մը՝. {Հայց մինչեւ իր մահը տա
րաւ ան գա ստ իա րա կչա կան այն առաքելութիւնը, որ կը մղէր զէն
քը կերտելու Հայը, ի տղայ տիոց, դաշնակցական հայրենասիրի
տիպարով՝, 'քերթողական արուեստին հետ մշակեց նաեւ երամ֊ըշտութիւնը՝. Յօրինեց ու դաշնաւորեց բազմաթիւ երդեր՝. Ի զա լ երգ—,
չախումբերու արմի քաւոր խմբավար եւ իր եր գա հ ան գէ սն եր ո վ ա—.
նուն հանեց յունահայ գաղութին մէջ՝. Դերասանական շնորհ ալ
ունէր եւ մասնակցած էր Պոլսոյ Տ ը մ աթի քէն ՝. Ապա, Աունաստանէ մէջ, սիրողներու բեմ ա գր ո ւթեանց * '{Հաջ գիտէր ֆրանսերէնն ու
անգ֊լերէնը եւ ձգեց շատ մը յաջող թա ր գման ո լթի լեն եր օտար դրա—,
կանութենէն եւ մասնաւորաբար Ասկար Աւայլտին՝. Հիանալի հռե
տոր էր եւ անուն ունէր նաեւ որպէս ինքնատիպ դամբանախօս՝.
(Հանկարծամահ եղաւ 4 Աեպտ* Հ(44(փն , Մէ բոն ո յ ի մերձակա լ
կայարանի մը սպասման սրահին մէջ՝. (քնած էր Պ ոլո լ , 1892/'^ •
ԱՐԱԷՆ ՊԱԼԵԱՆ
{Հարձր զարգացումով օմտուած եւ իր կոչման լիովին արմա—.
նի դաստ1ւա Ըաէ մը եղաւ մեր մէկ ու յլ րն կեր ը' Արսէն Պալեան, որ
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(Հունաստան ապաստանած էր ^ղմ^րէն ՝ Ճ^ՀլՀփն : \քնած էր Ասլարթա
1889//Ն : Աւարտած էր Պէրպէրեան վար մարանը 1911/'? Տարի մը
յաճախած Աորպոն եւ մտած էր ուսուցչական ասպարէզ՝ նախ Տր ա—
ոլիզոն եւ ապա Պէրպէրեան վարմարանը (1913՜— 14) * Տարագրու
թեան տարիներուն հոս — հոն պահուըտելէ ետք ՝ զինադադարին'
1919 - 22 վարած էր Ւզմիրի ազգային վարմարա նլ, փոխ — տեսուչի
պաշտոնը-. Ապա անցաձ էր Մէ տ[։լլ[։ և։, հոնկէ Գ ավալա — Տրամա —
ԱէըէզՓ
իբ՝րել Ամերիկեան *Լ,պա սաամ ա ա ոյց ի
Գ"['^էլ )
եէ1 որբանոցներուն համար յ *Լ/պա ս տա մ ա տ ո յց ի կա ր դա դր ո լթեա մբ ՝
500// մօտ որբերու եւ որբուհիներու հետ փոխադրուեցաւ Ադիպաոս 5 իբրեւ անոնց դաստիարակն ու հ սկիչը : Այնտեղ մնաց մինչեւ

1936 եւ վերադարձաւ (Հունասաան ՝

ուր՝

մինչեւ իր

հի լան-

գտնալը պարապեցաւ
ուսուցչութեամբ՝ զանազան
վարմս/—
րաններոլ մէջ {Տէտէաղաճ՝ Տըրամ ա ՝ Աթէնք ՝ եւլն ♦ ) յ
Պատերազմի

տարիներուն ՝

1942/ վերջերը յ հրաւիրած էին
զայն Ա ելանի կ ՝ իբրեւ Կիլլլապի
Կիւլպէն կեան վարմարանի տնօ
րէն :
Ունեցած էր տա մանէլի
ճամբորդութիւն մը օթուղիւս ով ՝
ձիւն — ձմեռ եղանակին եւ մսած
էբ զէԼ կերպով՝, Աելանիկ հաս
անելուն պէս 'անկողին ինկաւ թո
քախտով ՝ որ արադօրէն
ծան
րացաւ եւ դարձաւ անբումելի յ

ՈՐՍԷՆ ՊԱԼԵԱՆ

Է^յզ վիճակով ալ 1943/ ա^նան փոխադրեցին զայն Աթէնք ՝ դարմա
նումի ակն կալութեամբ : Փակեց իր աչքերը 6 Յունուար 1944/5/
թազուեցալ Գոքինի Ո յ դերեղմ անա տունը ։
Մեծ եղաւ Ար ս էն Պալեանի ծառայոլթիւն ը կրթական ա ս պարէղին մէջ*. Առաւել եւս մեծ եղաւ իր նուիրումը չափահաս երկսեռ
որբերուն՝ որոնց վրայ դուրգոլրաց
հայրական
հ ոդածո ւթեամբ ՝
յաճախ իր հանգիստն ու առողջութիւնը զոհելո վ:
Երե ւո ւթա պէ ս
հանդարտ ու պաղար իւն մէկը կը թուէը ըլլալ եւ զայն չճանչցող մը
չէր կրնար երեւակայել՝ թէ ինչպիսի՛ բո ց ու կրակ կար տեւապէս
Ար ս էն[, // ուրծքին տակ յ ԱռՒթՒ կը սպա ս է ր ՝ որ լար ո լէին դա շն ակցականի իր ջփ‘էեր ր եւ բռնկէր իր հոդին-. Օմտոլած էր հանրային
գործիչի մր բոլոր ա ռա ւելո ւթի ւնն եր ո վ ՝ --- ուղղադատ միտք՝ ան—
կաշառ խիղճ՝ վճռա կան ո ւթի ւն ՝ այլ եւ խօսելու եւ մանաւանդ գրե
լու շնորհ {յաճախ կը գրէր Ա* Գեղակ դր չանունով) : Ալ իր այդ
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բոլոր յատկռւթիւննևրբ ընծայաբերեր ան հասնող սերունդներուն ՝
կրթելով ղանոնք թէ՛ դպրոցական նստարաններու վլ՚այ եւ
թէ'
վ ւսրմար անն եր կն դուրս ։ կեանքի մէջ՛.

ԱՐՍԷՆ ԿԱԼՍԱՆԻ ՇԻՐԻՄԸ ԳՈՔԻՆԻՈ8 ՄԷՋ (ՓԻՐԷԱ)
Թաղուած է Մշեցի հայրենասէր Միհրան Ամիրեանի հետ
միեւնոյն գերեզմանին Մէջ

ՄԿՐՏԻՉ

ՓԱՓԱՉԵԱՆ

Րւր1՚,չ արմէ քաւոր դաստէարւմկ մը եղաւ էր կա ր դէն ան
մոռանալի Ս կրտէ շ Փափազեանը} որ տնօրէնէ պաշտօնով քանլ, մը
տասնամեակ շո £_?/ չ սպառեց յունահայ վարդարաններու մէջ {Փըսանթէ՝ Աելանէկ ՝ Փէրէա՝ էէալարեան վարրեարան՝ եւլև . ) էրեն
աջակից ունենալով նաեւ էր կինը՝ ^էեղանոյշ Հյէնէկճեան — Փափաւլեանր : Է] ղճամէտ Կ՛ է՛ ւ՛ պարտականութեանց մ է ջ , որովհետեւ
նուէ րեա լ մրն էր ի ր ասպարէզէն : Ո ւս ո ւց չո ւ թլ,ւնր՝ ա պր ո ւս տ ճա
րելու ծառայող արհեստ ՛մը չեղաւ էրեն համար՝ այէ եղաւ կոչում
մը , առաքելս ւթէ ւն մր 5 որուն ն ո լէ ր ո լեց ա լ հ ո ղե ւէն :
Էյ առնուածքով հանդարտ էր եւ որեւէ պարագայէ տակ դիւ
րութեամբ չէր բռնկեր՝. Ատկէ' էր պաղարիւն դատողութիւնը էրերու եւ անձերու նկատմամբ : Լաւ դաշնակցական էր : Ադեի՛- էր
էր վերաբերումէն մէ$ ՝ ամէնուն
հանդէպ եւ էր դիւրահաղորդ
բնաւս րութեամբ սէ րցուցած էր էնքղէնքր ա մէն տեղ : ԱՒւեվրիցի
էր եւ Պէրպէրեան Վարէեարանէ ընթացաւարտ՝. Պատերազմ է տա
րէն եր ո ւն նեղ օրեր անցուց եւ ընտանեօք ւէ ո խա դր ո ւեցա լ *էե ր մ անէա , ուր աշէւատեցալ դո րծա ր անն ե ր ո ւ մէջ -. Զթ՛ ադադարէն
յա~“
ջողեցաւ անցնի/ Փրանսա , ուր եւ հաստատուեցաւ , պաշտօնավարելով Տէսինի Հայոր վարդարանին մէ/։ Մեռաւ Փարիզ՝ 30 Ապրիլ

— 292 —

Fonds A.R.A.M

|1^^58?մՀյ\1է

ձԱՅ ԿԵԱՆՐԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ

1955/^ (տեսնել Տարեգրքիս 1956/' հատորին
«Մահագրութեան»
բաժինը --- տեսնել նաեւ նկարը Զ^ձրգ Լ ֆ [' խմբանկարին մէջ} :
ԱՆՏՈն ԿԱԶԷԼ
Տարեգրքիս 1951/' հատորին «//' ա հ ա գր ո ւթ ե ան» բաժնին մ էջ
խօսուած է խմբագիր — հրապարակադիր Ացետոն Եազէլի մասին։
Այո անդամ քանի մը գիծ՝ իր անհատական կեանքէն :
Արտաքինով համակրելիս նիհարի
վր ա յ եւ միջահասակս
յաւիտենական երիտասարդը մնաց ան մինչեւ իր կեանքին վախ
ճանը՝. Ասորի էր Հ°ԸԸ 1էո ղՀէն ա բայր այ^,սւէս է[' հայացած ա որ
կրթութեամբս զգացումներով եւ մտածումներովս զտարիւն Հայէ
մը ոչ մէկ տարբերութիւն ունկր :
Ընկերական է ր , երբեմն լռակեաց եւ ընդհանրաւզէս պաղա
րիւն՝. Կը տաքնար սակայն ա երբ ինքն ալ միջամուխ կ՝>ԸԷԼէԱ[' հարյՒ մԸ շուրջ ծայր տուած ազգայինս քաղաքական կամ կուսակցա
կան վիճաբանութեան մը մէջ եւ կը ջանար արժեցնել իր տեսա
կէտը՝. Երբ միջամուխ [ԸԱար } կը դաոնար Համ երիկեան գիտող»
եւ
ան տա ր բեր ո ւթ ետ մբ ականջ կուտար ուրիշներու
խօսակցու
թեանց ՝.
Հակառակ իր ասպարէզին ու տարիքին ա իրապաշտ մը չէր՝
Ունէր վիպական խաոնուածք ա որ կը համապատասխանէր կարծէք
բանաստեղծի իր խմորին՝. Այո իսկ պատճառովս վերացականութիւ
նը եղաւ իր գլխաւոր բնութագիծը՝. Աւելի կ'եր եւա կայ է ր ա քան թէ
կը տրամաբանէր՝. Երբեմն կը յղանար այնպիսի մտքեր կամ ծրադիրներ ա որոնց իրականացումը կա՛մ
վտանգաւոր էր եւ կա1մ
դործնապէս անկարելի : Այնու ամենայնիւ յղա ց ածը իր երեւակա
յած կառոյցով մէջտեգ կը նետէր եւ կը պաշտպանէր զայն՝. Այո
խառնուածյն էր , դլխա ւորա բար ա որ վնաս հա ս ց ո լց իրեն եր կր ո րգ
աշխարհամարտի տարիներուն եւ անխորհուրդ
զո րծերոլ
մղեց
ԴՒնՈ՛ •
Աթէնքըս իր խայծերով ու այլատեսակ ա ոտ ւելո ւթի ւնն եր ո վ ,
եղաւ իր շատ սիրած միջավայրըս որմէ բնաւ չբաժնուեցաւ՝. Սիրեց
կեանքը եւ վայելեց զայն՝ իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ՝.
ԳՐԻԳՈՐ

ԳԸՏԸՃԵԱՆ

Ա* եռած — գազած ա յս սիրելիներու կարգին , ահա եւ Գրիգոր
Գրյրճեանըս զորս /' զմի ր ց ին եր ո ւ յատուկ փաղաքշական որակու
մով կը կոչէինք Գիրդիր , --- ամէնէն եըիտա սարդը բոլոր յի չա
տակածն ե ր ո ւս մէջ ւ., կ աղմակերպական շարքերու մէջ վերելքի գրա
ծով ամէնէն անօրինակը՝. Գա շնա կզ ո ւթեան մէջ ա պատասխանատու
դիրքեր ու հասնելու համար ա ոլ֊րիչ շա տ մը արժանիքներու կարպին, գա շնա կցական մը պէտք է բոլորած Ըէէա մ անգամ ա կց ո ւթեան
երկար շրջան մը (ութ տարի' այսօր ո լան կանոնագրով} ՝. Գրիգոր
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եղաւ այն քիչերէն մէկը, որուն համար չկիբար կո լեց ա լ. այս պայ
մանը : Հազիւ 24- աարեկան արդէն ըետըուեցալ կեդր . կոմիտէի
անդամ ՝ !934:/'^ կլրջանային փողովի միաձ այնութեամբ ♦
Գրիգոր մէկն էր այն նորահ աս երիտասարդներէն ՝
որոնք՝
իրերու դմբախտ դա սա ւոր ո ւմո վ ՝ չէ ին կրցած ստանալ անհրաժեշտ
ազգային զա ս աի ար ս^ կութիւն ; Տասներկու տար ա նին
Աթէնր
եկած յաճախած էր օտար
վո ւր (ետր անն եր եւ ստացած էր լա յն
զարգացում , 19 — 20 տարեկանին իսկ տիրանալով |իսէՆ^„յ_ մէջ
դասախօսելու իրաւունքին : Օտար շրջանակի մէջ մեեցած֊, այնտեղ
աԼ պիտի մնար ու կորսուէր հաւանաբար իր մոզովոլրդին համար,
եթէ իր

ուշիմ ութիւնն ու նկ ահաշուի առած հոգածու,
ձեռքեր --- եւ անոնց մէջ^ ամէ
նէն աւելի 9* • Լաղեանը --- չբերէին դա յն դա շնակցա կան րնտանիքին մէջ եւ Հր"1 նկՅնէհն անոր մէջ հայկական առողջ բնաղդը եւ ողին յ
Լ,էԼ'ո [՚ 1 ահա լասիկ , այս ձեւով փրկուեցաւ հա
յութեան համար եւ դարձաւ մեր
շատ ա րմէքաւոր մտաւորականներէն մէկը :
Մ անրակազմ էր ու թերեւս
այս ['"կ սլա տճառուէ պատանե
կսէն հով մը միշտ
անպակաս
մնաց ա յ ս ԼՈէ֊րջ ոլ հասուն երի
տասարդին
վրայէն՝.
[Լրտակար դօր էն ա շխո յմ՝ /'/' անձն ու
գործը մոռցաւ միշտ եւ խանԳՐԻԳՈՐ ԳԸՅՐՃԵԱԳ
դավառօրէն նուի ր ուեցալ հան
րային գործին : /?/գործ որ տեսա լ լա1 լ տեսաւ* կլ ա տ լալ կը
տիրապետէ ր յունարէնին եւ ֆրանսերէնին եւ յոյն մտաւորականներ ու առջեւ հալ մշակս յթի եւ այլ մէկ առի թո վ՝ Հելլէն հին քա
ղաքակրթութեան ու արուեստներու մասին իր դա ս ա իւօս ո ւթի լե
ները հիացում պատճառած կին բոլորին*. Երեւիլ շատ չէ ր սիրեր՝
ա լլ մարդն էր լռիկ — մնջիկ արդիւնաւոր աշխատանքի *, Հարիլրալոր հալ պատանիներու հողին բոցավառէդ հա լկական շու,նչսվ
կրակով եւ տա րիներով զբաղեցաւ անոնց
դա ս տ ի ա րա կո ւթեա մ բ :
Ու փրկեց Դաշնակցութեան պատիւն ու ձերբակալուած անմեղնե
րու կեանքը , Ս * Դըյըճեանի սպանութեան դատավարութեան առ[,թ ով՝ իբրեւ անմիջական ղոբ\ա1վւրլը պաշտպան
փաստաբան
Տ ա մա ս կին ո սի : Անմոռանալի պիտի մնայ*1 իր իսկ նաթաձեռնութե ամբ ե ւ ճիգերով 25 Մարտ 1939^^ կազմակերպուած Հայ ‘Կ՚քԻ
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Ցուցահանդէսը կաթողիկէ Հայո3 վարմարանէ սրահէն մէջ*, Լըման մէկ տարուան աշխատանք արմեր էրեն այս յաջող ձեռնարկը*
Կարճ ապրեցաւ ՝ ['"‘,1!] արմեցուց էր կեանքր\> *Լ,ուէրեց դա յն
էր շրջապատէն եւ էր սէրած կուսակցութեան մէջ՚՚ց ով՝ ^այ
ղո վ ո ւր դէն : թոքաէստը զգե տն եց այս պատուական տղան ալ ՝
!
փեար • ՃՀ)ձՅէն ք պատերադմէ թշուառ ու դմնդակ օրերուն * ♦ «

ՀԱՅ ԳՐՔԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ ԱԹԷՆ4Դ ՄԷՋ (25 Մաթա — 2 Ապրիլ 1939)
Խորքին նստողներն են Յովհաննէս Վրդ- Կամս արական
ես բանաստեղծ — ՈՆսոՆցիչ Աանուկ Աանուկեան

ՀՐԱՆԳ ԳԱՐՊԱՍԵԱՆ

1թ հէմա՝ Կարնեցէ Հր ան դէն ՝ Գարպասեանէն՝ կարճ՝ մեր
պատուական ՝ աննման Գար պասէն մ ա ս էն ՝,Ան ւէ ո խ ա րէն ե լէ թ՜էփ մը
էրր!’ւ Հայ ^ւ մանաւանդ էբրեւ դաշնակցական : ՀՀ ա տ բա ր է ՝ շատ
ադնուաաէպ եւ ան ս ա հ մ անօր էն անձնու էր- « Աղդ*"յէնճէ »
մ
ոդնուծուծը : Ու- դա շն ա կց ա կան՝ ոդնուծուծէն ալ անդէն , էր բո
լոր երակներով՝ բոլոր ջէ դեր ո վ ՝ մարմնոյն բոլոր բջիջներով*. Եթէ
մէկը կրնար Ըէէա Լ դաշնակցականէն աւելէ դաշնակցական՝
այԳ
մէկը Դարպասն էը՝ անվէճելէօր էն : Երբ երկու մ ան շ դա լա էն եր
ունեցաւ՝ կը բռնէր անոնց մ՛ան րէ կ ականջներէն՝ խոմոռ մը կը
նայէր անոնց եր ե սէն եւ կ՚ըսէր» --- «կբ սատկեցնեմ ձեղէ ՝
եթէ
դաշնակցական ^Ըէէաբ ։» Կուսակցական մ րէւլովն եր ու աղն էր
ու
համեմը*. Եւ- կտրելէ չէր երեւակայել նման մոդով մը՝ ուրկէ բա
ցակայ ըլլար Ղ*արպասը* Կը մնար Աելանէկ՝
ուրկէ ալ յաճախ
կ'(Հնարուէր պատգամաւոր տարեկան Լրջանայէն
կողովներուն ՝
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որոնք ըեգհանրապէս կը գումարուէին Աթէնքի մ է ջ : Եթէ պատաՀէր որ չբնտրուէր ՝ այնու ամեն այնիլ պայուսակը պատրաստած կը
ս պա ս է ր յ *իիտէր որ պիտի կանխուէր յ Ել յ՚ողովի առաջին նիստին ՝
խորհրդակցական ձա յնով հրաւիրուածներուն գագաթը կը գրու էր
իր անունը՛. Հեռադիր մը , կամ հեռաձա՛յն մը ՝ եւ կառախումբ կը
նստէր նո ին իրիկունն ի ս կ ու կ՚երթար Աթէնք,
^աճաի կը կատակէինք հետը --- կը կատակէ ր
մանալանգ
Ա իհրանը ՝ դր թագերուն տեսակը կը սարքէր իր գլխուն ■
կը
հարցնէինք երբեմն
«քիար պա' ս ՝ ե&րբ դաշնակցական եդած ես :»
-- «1888// ն}> ՝ կ'ըլԼար սլա տաս խանը ամենսմյն լրջու թւ. ամբ ♦
Ու,
կ^աւելցնէր
«*/* ա շն ա կց ո ւթի Լ֊—
նը չծնած' ես
դաշնակցական
ծնած եմ է հասկցսմր հիմա^ • ՚ ՚
Ե*- ՝ իբրեւ անհերքելի ապացոյց՝
ցոյց կուտար Ւը անունին՝ հօր
անունին եւ մականունին սկըղբնատաոերը --- Հ • 3 • Գ • : Ու կը
կրէնէր՛--- «ՏեսսյՐր հիմա»...
կուսակցական ՝
ազգային է
թագաքական կամ
միջաղդային
ամէ՚ն հարցի մասին ունէր միշտ
իր
հ եգինա կա ւոՀր
կարծիքը ՝
մանալանգ երբ նստած
Ը_ԼԼաԸ է
ընկերն^Հրու հետ ՝
վՀարլանսա—՛.
րայ սրճարանը՝
սեղանի
մը
շուրթը ։ Եթկ անցքերը հեըքէթն
/'Ը տեսակէտը , 1լըս է ր
Հ^իուն
ատոր վերջաւորութեան
*եայէ)
օր մը կը յիշես ըսածս՝}} ՝ հոգ չէ
թէ I'I' 11սա^[Լ յեԺԼու֊
աոիթը
երբեք չներկայանար » . ♦
3ա լի տենա կան անդամն էր
Տեղական կոմիտէին։ Այլեւ յաւիտենական գործավարը՛ Եթէ գո րեիչ մը դա ր ՝ ա'լ դո րծին չէ ր նայեր ՛. Ան ո ր հետն էր
~~ 3 հրեկ՝ իս^1 բուռն պայքարներու օրերուն՝ կը հսկէր անոր ապահո—.
վութեան վրայ։Հ Ո՚յգ պարտականութիւնը ոչ ոքին կը զիֆէըՀ Ունեցած դրամը կը պահէր տաբատին գրպանը՛, ք^այց երբ կուսակց ա կան շրջաբերական մը կամ հրահանգ մը վրան կրելու
ըլլար 5
կը թաղէր ղա յն բաճկոնակին ներսը՝ ուր՝ միայն այգ նպատակով՝
մա սնա ւո ր գրպան շին ել տուած էր ՚ ՚ .
Արհ ե ս տ ո վ դեղագործ էր ՝ բայց կը զբաղէր կտալադո րծ ու
թնտմր յ
ը զբա ղէր}}ը ըսելու ձեւ մըն է այստեղ՝ որովհետեւ ա ր—.
հեստանոցով զբաղողը իրմէ աւելի իր կինն էր։ Եր բո՛ւն զբաղումը,
ՀՐԱՆԴ ԴԱՐՊԱՍԵԱՆ
(Իր վեթջին լոՆսսւնկսւթը)
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կուսակցութիւնն էր՝
մոռցնէք կուտար իրեն զ՛ո րծն ալ՝ տունն
ալ ՝ ղա լա կներն ալ ...
Ո է- զարմանալի չէր ՝ որ ս ի ր ո լած էր բոլորէն ՝ անվերապահ—֊
Օրէն : Որռվհետեւ ինք կը ս իր է ր բո լո ր ը ՝ անկեղծօրէն յ Հա կա ռակորդներն անդամ կը յա րգէին ղք՚նքը , թէեւ ինք չէ ր ո ւզեր անոնց
անունն ի ս կ լսել՝. Ո՝*- այսօր ՝ մտաբերելով անցած — դացած տարի—
ները՝ ես ինծի հարց կուտամ , թէ ին չսլէ'ս
կա ր ելի է ըմբռնել
]]ելանիկի հայ համայնքն ու դաշնակցական կազմը՝ առանց ^‘սւրպասի ներկայ ո ւթեան • • .
Տասներկու տարի է որ հեռացած է ան այս աշխարհէն։
^քլէլ՚դք1 Բոյ*^ դրած ըլլալո,լԼ ալ,,լ:կն իսկ տկար իր մարմնոյն մէ$ ՝
փոխադրած են ղա յն Աթէնք , դարմանումին ակնկալութեամբ։ ք} լ
երբ վիճակը ծանրացած է՝ յարմար տեսած են ղա յն վերադարձնել
Աելանիկ՝ իր ընտանիքին մօտ։ իյւ վերադարձի ճամբուն
Լարի սա քաղաքին մէջ՝ աւանդած է իր հողին։ Այնուհետեւ անշունչ.
մա րմինն է որ փոխադրած են Ս ելա նիկ, հ ոն ալ թաղելու համար . . .
ԽՈնԱՐՀնԵՐՈՒն ՅԻՇԱՏԱԿԸ
Փակելէ սաաջ մեռած — դացած
սիրելիներու այս
քանի մը տող ալ յիշատակին ա յն խոնարհներուն ՝ որոնք այնու ամենայնիւ հետք մը ձգեցին իրենց ապրած համայնքներուն մէջ*.
Ամէնէն առա^՝ Տէաէաղաճի մեր պատուական Տարօնցիներր,
Ըս ի սյ[էրէ^> "Ր այմմ Ալեքսանդրուբո լիս կո չուող այդ սի
րուն քաղաքը Տարօնցիներու ձեռակերտն է՝ --- խոհարար Սմբատն
ու Ա ոսիկը՝ Ա*իրզոյեան Բար սեզն ու Աս օն ՝ Ա ո ւրա տեան Աանատրուկն ու Առաքել Տավուշը՝ որոնց հոդին այրած մնաց' սլանդըխտ ո ւթեան մէջ տ ա ր օնի կարօտով տ ա ռա պե լո վ , տպա
թանկա դին
Որմողն ու վառնիկ աղան ՝ որոնք կոլգային հերոսական Աամաթիայէն՝ յե ղափո խա շուն չ օրերու յ ո լշե ր ո վ բեռնա լո ր ՝ ու տակա—
լին իր նիստուկացով ՝ շար մ՜ ո ւմներ ո վ ու անձն ո լիր ո լթեամբ բոլորովին ինքնատիպ Ակնցի թաղտիկը՝ նոյնքան վաղեմի դաշնակ—,
ցական Աբդարեան քերովբէն եւ թարմատի մեռած
բանաստեղծ
Սակոբեան Վարդգէսը (Առաքել Տավուշի զաւակը) ՝ որոնց բոլորն
ս՛ Լ 5 յիշողութենէս հաւանաբար վրիպած ուրիշներու հետ՝ Տէաէա—.
քէաճը շէնցուց ին երկար տարիներով (Աթէնքէն եւ Ա ելա նիկկն ետք ՝
դաշնակցական ամէնէն բազմանդամ կաղմ ը ունէինք Տ ար օնց ին եր ո լ
այս քաղաքին մէջ) ։
Ու անդին ՝ Կի*-միւլճինա յե -ոջ, դե ղա դո րծ Բարսեղ Ա էնկէնէճեանր եւ էտիրնէց ի Ա* կր տ իչ ւՀ՚՚ր սէրճեանը՝ '/՝11 անթի էն' դեղա—
դործ Կարագը՝ բմ՜իչկ քիուբէն Պռարիկեանը՝
թադէոսը (Ա* ամիկոնեանը) ՝ Կ^ավալայէն' Ա կիւտա րի քիոբովամն ու Աճէմեան թոր ո սը ՝ ու տա կա լին Տ ո քթ. Յ- Պալեանը՝

Աեդրակ *իոհարունին՝
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Մանուէ լ Աավուլեանը,

Նազարէթ Հո վա ր տ Լանը

եւ դե ո.

այնքան

■ուրիշներ , որոնք իրենց կարելին Ը[’ի^յ հանրային
ծառայութեան
մէջ եւ հանդարտ խղճով հրամեշտ տուին իրենց անցաւոր կեանքին :
ՅՈՒՆԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
Բաւական երկարեցալ յուշագրութիւնս եւ սակայն շատ բան
դեռ սլակասաւոր մնաց յ 0* մ՜ ո լար էր աւելի սակաւաթիւ էջերու մէջ
քստացնել յունահայ գաղութի 1922 — 1939 տարիներու ի րադարձոլթի լեները եւ յուշերով $ դէմքերուք * դէ սլքեր ով եւ անոնց թուա
կաններով արձանադր ո ւթի ւն մը ձգել վաղուան սլատմ ութեան հա
մար :
Բոլոր համայնքևերոլ , այլ մանաւանդ Աթէնքի եւ I) ելանի կի
մէջ ապրեցան ուրիշ արմէքաւոր անձեր ալ, որոնք իրենց մասնակ
ցութիւնը բերին յունահայ կեանքին ու անոր զարգացման՝. Կ*էմ—
քեր , որոնք իրենց պատուոյ տեղը ունին
յունահայ
գաղութի
պատմութեան մէջ*. Կ՚էմքեր , մանաւանդ, հի՛ն յունահայ գա ղութէն , որ , հակառակ իր փոքրաթիւ համրանքին , գոյութիւն ունէր
այնու ամենայնիւ նախ քան գաղթականական մեծ' խումումը*.
Ըոի արդէն, որ այս էֆերը կը կազմեն յուշագրութիւն
մը
եւ չեն ներկայացներ յունահայ գաղութը իր պատմական անցեալի
ամբո ղջո ւթե ա մբ եւ ներկայ վիճա կով :
Տա՛րեգրքիս յ ա ջո ր գ հա
տորներէն մէկուն մէջ, երբ այլ դաղութներու կաբդին հերթը գայ
նաեւ յունահա յ գաղութին , անոր
պատկերացումը կր կատարուի
ամբողջական ձեւով*.
այրէ սւռ['Բ'"1 կր յելուՒ^' 1'^' ոլ ոՐ Գ1Ա~~
-ղութլ,ն մաս կազմող ա յն բոլոր անձերը, որոնց յ ի շա տա կո ւթի ւնր
չեղաւ այս էջերուն մէջ եւ որոնց, սակայն, բան մը կը սլար տ ի գա
ղութր , իր սլատմ ութեան ու զարգացման գծ ո վ ՝.
ԿԱՐՕՏԻ ԱՆՓՈԽԱՐԻՆԵԼԻ ՎԱՅԵԼԲԸ
Ա ուշերով, յոյղերով եւ ապրումներով լեցուն անցեալ մր կր
ներկա յաղնեն 1922 — 1939 տարիները ամ
անոնց համար , որոնք
ապրեցան յունահայ գաղութին մէջ եւ ուղղակի կամ անուղղակի
մասնակցեցան անոր աղմկալի կեանքին ու պայքարներուն եւ կորԼր
կողքի ապրեցան այն բոլոր սիրելի դէմքերուն հետ, որոնք չկան
այսօր*. Հյ ա տ շատերը մեռան անմամանակ, մի նչ ո ւրի շներ հեռա
ցան յունական հողերէն, ուրիշ երկինքներու տակ անցընելու հա
մար իրենց կեանքին մնացած օրերը, հոգելին կապուած
մնալով
այսու հանդերձ յունահայ
գաղութին ու տակաւին հոն ապրող
բաղմ ութիւններուն *.
Մեռածներուն ա չքերը պիտի չիյնան ա յ ս էջերուն
վրայ,
որոնք սահմանուած են ապրողներուն համար, իբրեւ
հարազատ
վերարտադրութիւնը իրենց իսկ ապրած — անցուցած
կեանքին
- գա ղութՒ մը
որ ամէնէն ^/սնառակըֆ եղաւ մամ անա կին
եւ
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ամէնէն

դիւրաբորբոքն

Եւ

հիմա՝

դին սլատմութ՜եան
րը_)

կարօտը

կը

հետ

անցած

զգանք

զգանք մանաւանդ
■որոնց

խոյանքները ՝

մեր

տերն

ու

են

մ֊ամանակը

զայն

յաւէտ

լեցուցած

դացած

այդ

րամն ուած

կիսեցինք

մեր

եւ

իրենց

օրերուն՝

մեր

այն

ու

կարօտը

կը

սիրելիներուն ՝

ուրախութի ւններն
ու

կար-

դէմքե-

ու

մտա-

պայքար ունակ

շարունակ յ

համար

կուդայ

երբ՝

դէպքերն

խանդա վառո ւթի ւններն

տարիներ

Ապրոզներուս
հեռուներէՀն

«կռո լա զանը» :

անցած —

մեզմէ

եղբայրօրէն

հ ոգո ւթի ւնները ,

որ

ու

երբ անցած է այդ

անփոխարինելի

այսօր ՝

իրմով

վայելք է

լեցնելու

այդ կարօտր ՝

համար

մեր

սրր-

հ ող.իները ♦ • ♦

ԽՄԲԱՆԿԱՐ ՄԷՆ ԱԼ ԱԹԷՆԲԷՆ
Նստած'

ձաիէն աջ----Միհրան Փակաւզեան (մեռած), փարրիէլ Լազեսւն,

Անսան Կազէլ (մեռած), Տսքթ-- Դ- Դալուստեան: ք|տքի' ձաիէն աջ----փէորզ
էառվարենզ (մեռած), Հրանզ Բամսլակեան, Պարգեւ Նանարեան, «թուլիս Ալեփի.ս (հայկական րանաստեղծութ-եանց յունարէնի, թ՜արգմանիչը), Վազգէն Եսայ
եան, փրիգոր Փըյընեւսն (մեռած), Արսէն Պալեան (մեռած), Մանուկ Մանուկեան (մեռած) :
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հՋՄհՐՒ» ԱՂ.ԷՏԸ ԵՒ ԴԵՐԱՍԱՆԱՊԵՏ 3. ԱԲԷԼԵԱՆ
Երբ 1922/' աշնան պայթեցաւ Ն՚վվէըէ զարհուրելէ
աղէտը,
դերասանապետ Աովհաննէս Աբէլեան , էր կնոջ 0էկայէ եւ աղջկան
Աարէրայէ , էնչպէս նաեւ էր թատերաէւումբէ այէ
անդամներում
հետ կը գտնուէր այդ ^Ս/ք/ա^ ’ ոլ9 եղած էր շատ անգամներ եւ
այդ տարէն ալ գաղած էր Պ ոլո էն , շար,ր մը
ներկայացումներու
հատուէ համարքը բեմադրած, կը պայհամա ր : Հաղէլ սակայն
թէր աղէտը, տակնուվրայ բերելով ըա ղա քն ու
բևա կչութէւմըՀ
Աբէլեան ականատես կ^րլ լա յ ա յդ օրերու ար էւեալէ էրադարձութէւններում եւ սաստէկ կ^ըևկճու /'■ Այղ տեսակ ղուլում չէ ր տե
սած կեանքէն մ էջ :
Աղջէկը^ Մ ա րէբան , տարէներ ետքը էր յուշերուն մ էջ կը
գրէր»--- «Աայրէկս այդ օրերէն դարձել էր հերոսուհէ՝. Նա էր գօտեպնդէչ խօսքերով բարձրացնում էր տր ա մա դ ր ո ւթէ ւնը ,
որսլէսղէ 9Լ՛ե Հա,1[11էկ1չս պաշարած ծանր մտքերը։ թէ էն չէ& մա ս էն էր
մտածում նա, մեղ բան չէր ասում : Աէայն մէ անդամ լս ելէ ձայ
նով շլմջտց*--- «Այո՛ , հէմա ես խորապէս հասկանում եմ թէւ֊րքէա—
յՒ Հայերե ողբերգութէւնը :»
Ա* Աբէլեան, մեծ դմուա բութէ ւմներ ով կը յաջողէ էր ըն-,
տանէքև ու դերասաններու խումբը փոխադրել Աելանէկ , ուր եր
կար մամանա կ չէր կրնար մոռնալ էր տեսածներ ը։
Պոլսոյ մ էջ այդ օրերուն լոլր տարածոլած էր թէ Աբէլեան
ընտանէքը եւ մէւս դերասանները
սպաննուած են կոտորածներու
ըքյթացքէն*. «Ականատես» մը նոյնէսկ կը վկայէր՝ թէ «տեսած էր^
անոնրյ
սպանութէւմը* * * Այո սուտը տարածոլած էր նաեւ այլ դա—.
Ա9 սսլւ
եւլե .
էւր շատ մը թեր
ղութներու մէջ,֊ Եդլ՚պ տոս , Ֆրան է։
թեր, հաւատալով խօսուածէն., դո լմած էէն Աբէլեան ընտանէ րէ
կորուստը եւ յօդուածներ նուէրած էէն մեծանուն դերասանապետ է
յէշա տակէն : Աելանէ կ հասն ելէն ետքմ էր , որ անոնց փր կուած Ըէ~
լալուն լուրը կը հաղորդուէ անմէջապէս պոլսահայ թերթերում , է
մեծ ուրա խութէւմ բոլորէն ■
Տ • Արէլե ան կարճ մամանակով Ա ելանէ կ մնալէ ետր , անցալ
Աթէնր՝ ուրկէ յաջողեցալ մեկնէլ Վփեննա : Հոն ալ երկար չմնաց
եւ ղմաց Պերլէն, ուր, պայմանաւոր ո ւելով գերմանական թատրո
նէ մը հետ, բեմադրեց «Օթէլլօ»ն յ Ւնք կը խաղար
հայերէնով,
գերմանացէ դերասանները
գերմաներէն ով : է1ւհ1.Հւ ալ ն* եծ յաջողութէւմ : Այնուհետեւ անցալ Փարիզ , Պրիւրս է լ , ]ոնտոն եւ Ամերեև այէ Ա*էաց եալ *ԼյԱւհանղմերը , ուրկէ , 1925/^ վերադարձա լ Հա
ւոյս տան :
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ՆԿԱՐԻՉ

ՏՈՔԹ. Ս՜ԱՍԻՍ Ա. ՊԱ2.ԱՏՈԻՐ
/* ս փ իւրւս ա շխար հ ի ասլրող
եւ ստեղծադոբծող
արմ՜էքաւոր
հայ նկարիչներոլ շարքին՝ ահա եւ նոր անուն մը , Շ ի քա կո
յէն ՝ —
Տոքթ* Մասիս Արմեն
Պահատուր *. Հ^րջապատի
Ամ երի կացիներուն տարիներէ ի ՛Լեր
ծանօթ՜ իր նկարչական տրուես—
տին մասին նոր է որ կր լսոլի
Ափի լոքի մէջ՝. Ա յս ի ս կ պատ—
ճառով յայտնութիւն մը պիտի
ԸԼԼայ ան այս տարի՝ Տարեդըրէէ՛ ս ընթերցողներուն
համար ;
Ալ աղուոր յայտնութիւն մը՝ որովհետեւ կր դան ո լինք իրապէս
տաղանդաւոր
ու վաւերական

,ւ
/

V՜

^էէա[1Ւ^Ւ մր առջեւ*.
նկարիչի
\ր
•՚ «ծ*՜
1
<
մ՝ը ՝ որ արդէն ի ս կ դրա լած է
ամ երիկեան մեծ ոստանի ա ր-Հ
ՏՈՔԹ- ՄԱՍԻՍ ԱՐՄԵՆ ՊԱՀԱՏՈԻՐ
ուեստադիտական եւ դե ղա ր ո ւե ս տ ա սի ր ա կան չր Լան ա կն եր ո ւն լուր 9
ուշադրութիւնը եւ արմանացած է անոնց անվերապահ
գնահա
տանքին : Ալ ն կա ր ի չի մը՝ որ անկասկած ՝ միեւնոյն գնահատու
թիւնը պիտի գտնէ հայ արուեստագէտներու եւ
գեղարուեստա
սէրներու կողմ է ՝ Ա' իաց եալ *Լ,ա հ ան դն ե ր ո լ եւ մեր միւս գաղութ
ներ ո ւն մէջ՝ երբ կարդան անոնք այս տողերը իր կտրած ճամբոլն
մասին եւ դիտեն այն քանի մը դիմանկարները՝ զորս կր հրատա
րակենք ան ո նց հե տ միա սին յ
Հազուադէպ չեն պարագաները՝ երբ իբրեւ մամանց կամ րզբօս սկսած գործ մը Լուրջի կը վերածուի եւ կը դառնայ արդիւնա
ւոր զբաղում եւ ե ր բե ,ռ նոյն իսկ սա եդծա դո բծական
ա շխա տանք *.
նկարիչները մանաւանդ ճամբայ ելած են
ընդհանրապէս
այդ
եղանակով եւ ապա՝ տաղանդի սկզբնական յայտնութենէն
ետք՝
մամանակի ընթացքին ստացած են իրենց զարգացումն ու ձեւա—.
ւոբումը եւ տիրաբար մտած են արուեստի կա լո լած էն ներս : ^կա
տան եկան տարիքին նկարներու եւ նկարիչներ ու հանդէպ արտաՀ^ուած հետաքրքրութիւնն ու անոր ընկերացող դծադրելու շրնորհը եղած է անոնց մօտ նախաքայլ մը՝ որ ՝ տաղանդաւորներու
պարադային ՝ առաջնորդած է ղիրննք
Հդէպի ա ղ րի լր ր Լոյսին» Ն
դէպ ի դեղեցի կ ա րուեստներու աչխարհը •
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Այսպէս ճամբայ ելած է նաեւ Տոքթ* Մ'""['" Ա • Պսւհա՚ոուր ՝
եւ , տարիներու ճիգով՝ որոնումներով ու մշակումով՝ դարձած է
արուեստագէտ ՝ դարձա
է նկարիչ-.
իը կեա՞նքըք --- Հայո՚՚ց պատմութիւն •• .
Որբ մը՝ Մեձ- Եղեռնէն ■. Կ ո ր ս ո ւելո լ դա տ ա պար տ ո լածն եր էն
եւ հրաշքով աղա տածն եր էն : թալասցի-. 'թեր։ որդին'
Հրիք^կ^յի
ծանօթ
բմ՜իշկներէն
§ ո ,րթ ■ Բ տրսեդ 1մ ան լեանի ՝ որուն կր պարտի'
պատանեկան տա րիքին
վա յելած գո ւր դո ւր անքն
ու հոգածութիւնը :
Ե ր կր ո րղա կան կըրթութիւնը ստացած է
վենետիկի Մ ուր ատ Ո*աւիայէլեան վարմ՜աքանին
մէ£՝ որուն ընթս1ցք[Լ
ա ւա ր տած է
<£ս/"“
ռորդ դար առա^ յ Ո.պ~
ր ած է Փ ա րիղ մէկոլկէս
տարի
եւ հոն է ո ր ՝
Լուվրի
թանգարանին
ա րն երը ուսումնասի
րելով ՝ սր ո լած է իր
հետաքրքրութիւնը նըկա ր չա կան արուեստին
մա սին յ
Փարիզէն անցած է
^իքակօ 1932^ : Ո *- եղած է շատ դործն ապաշտ : *Լյ,կար չութիւնր
դարձո
ր ձ ուցած
ւց ւ
չէ դա
իրեն
ԴԵՌԱՏԻ ԱՄԵՐԻԿՈՒՀԻՆ
իրը եւ
կեանքի
Տ»թթ- Մ ■ Ա- Պ ա հ ատ ո ր.. ր քւ
պարէդ՝ աքէ մտած է ելինոյղի {Հրիք*սկօ } ■ համալսարանի ատամնաբում՜ ական վարմարանր ; իբրեւ ատամնաբոյժ՜ \մմ&$ին հ ոն կէ վկա յ~"
ուելով ՝ա լա ր տած է նաեւ 1Լյովայի համալսարանը՝ մասնագիտա
նալով ալս անդամ մանկական ատ ամներու դարմ ան մ ան ( թ6ճ0(10Ոէ18. )
եւ ծուռ բուսած ակռաները շտկելու (օրէհօճՕՈէ^) ճիւղերուն մ է 9 :
Ու ւոքսպԼս, Հոսկեայ ապարանջանը» իը դաստակին անցընե
լէ եւ իը ապագան ատամնաբումութեամբ ապահովելէ ետք՝ Տո քթ//ասիս Ա. ■ Պ ա հ ա տ ո ւր վերադարձած է Շի.ր։"կօ 1943/^ եւ հ ոն ալ
հաստատուած է վերնական կերսլով յ
ԼԼհա ՝ ատկէ վեր^ն է որ ն ո լի ր ո լած է ա րուեստ ի իր եր կր ո րդ
• ասպարէզին՝ որուն մինչ այդ մօտեցած էր իբրեւ հաճոյալի մա-
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ԱՇԽԱՐՀ
! Հետեւաե է տպաւորապաշտ (ւաթր6ՏՏԽաՏէ) դպրոցին եւ.
եղաե է նոյն դպրոցի վարպետներէն' այրեմ հանգուցեալ անդլիացի
նկարիչ 1Լրնոլտ Թըրթըլի եւ այլ ո ւս ո ւց ի չն եր ո լ տաղանդաւոր աչակերտներէն մէկը- էւ, իր
դարձած կ տպաւորապաշտ
նկարիչ մը՝ աոահւյ սակայն խրելու արդիական շատ դժ՜ուարիմաստ

ԴԻՄԱՆԿԱՐ ԱԼԻՍ Ր. ԻԱՆԼԵԱՆԻ
Գործ՛' Տււվւթ. ]]'. Ա. ^ահատո լրի
նկարչութեան լա բիւրինթոսին մկ^*. ( 1Լյդ նկարչութիւնը հաս1լնալոլ համար , 1լ ըո կ Տորթ* Սասիս Ա • Պահատււպւ ՝ մարդ սլկար կ
ճամբաներու բարակս մը ունենա յ ձեռրը) ♦ ♦ ♦
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

նկարչական արուեստէն մէջ էր նախա սէր ո ւթէ ւնր

կ՚երթայ

դէմ ան կար չո ւթե ան
(քՕ1?է1*Ջյէ)
եւ ապա Թաթ-յւ՚ւլւ լքորթ-^րէր
(Տէա Աք©) , անշունչ էրեր ու նկարչութեան : թո լոր դե դար ո ւե ս տ ա-

նաէ

կան ^ննադատներոլ կարծէբով ,
Տորթ* Մ* Ա* Պահատուր էէովէն
կատարելադործած է էր
բապարուեստը եւ ն կար չա կհ
մաթէլ ընկերակցութեա
կորւ~
մ է ճանչցուած է էբրեւ վարպետ
դէմանկարէչ --- փոթթթէյթ- Ա1թթփււթ- :
Հակառակ էր բազմա
զբաղ վէճակէն ՝
(ք-ամանակ կը
գտնէ ան արտադրելու
ամէն
տարէ 30 — 35 պաստառներ ՝ որոնք կը ծախուէն բարձր գէներով :
վաթսունէ
ներուն առաջէն
կազմակերպեց

չա ւէ էր ն կլոր
ցուցահանդէսը
ան 19ՕՕ//

Աեպ-

տ եմբերէն
ՀՇէր ա կո մ՛ Կէ լիւ
ներու. Ընկերակցութեանդ սրա-

ՃԱՓՈՆՑԻ ԱՂՋԻԿԸ

Տ՚՚վ՚թ ■ Մ. Ա. Պահասալրի
հին մէջ եւ
ունեցաւ
բա ց ա ռ է կ յ ա ջո զո ւթէ ւն :
Ատկէ առաջ ալ ց ո լց ա—
դրած էր ան էր կա[1ր1;
մը նկարները Հլձոնսըն
Կկ լրբինի մէջ՛. Շ ահ ած
է երկու
մրցանակներ
«Րէճընթ Արթ Լէկ^էն :
եր անդամակցէ ան
բո—
լոր
ալս
ըն կ եր ո ւ—
թե անց , որոնք ա ր մա—
նասլէս կը
գնահատեն
էր տա զանդն ու յղա
ցումներու
էնքնատրպութէւնը*. ԱյԱօր, վեց
տարէ է որ ճան չց ո ւած
է ան էբրեւ ասպարէզով
նկարէչ — ար ւււ.1ատսւդէտ ■

ԾՈՎԱՀԷՆԸ
Գ-րէւ'

Տ:քթ-

Մ-

Ա-

Պ ա հ ա տ ո ւր չւ

1'/ւ/՚ն Ոյղէ համալ
սարանէ
ատամնաբու-
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մական ւԼարմարանի
ընթարյա լար տներ ո լն պարբերաթերթը
կը
դլ՛է > թէ Տոըթ. Մասիս Ա • Պահատուր հետեւած է սւլւուեււտաղէտ —
ներու յա տ ո լկ աւանդական կանոններու առ նուաղն եր կոլքին ՝ —
ապրած է Փարիզ եւ ամուսնացած է իր «մ ստէթին հետ՝.
Արդարեւ՝ իր «մոտէթներէն մէկը ե զած է Փ ա ո լլա անունով
օրիորդ մը՝ որուն հետ ալ ամուսնացած է 1954,ին : Տիկին Պահատուր իր կարգին նկարչուհի մըն է տպաւորապաշտ դպրոցէն
ել
աշակերտած է նոյնպէս Արն ոլտ քեըրթըէինւ Ամուսնանալէն ետք՝
սակայն՝ դադրած է զբաղելէ նկարչութեամբ ՝ խորհելով որ ՀՀընտանիքի մը

մէջ

մէկ

նկարիչ բաւական 4֊» =
Մեր հ րաւոա րա կա ծ նըկարներուն
մէջ
կը
տեսնէք ղխեքը
արե
ւելեան տաբազով ՝ նըՀլար ո լա ծ' իր ամուս
նոյն կողմէ ;
Տոքթ, Մ* Ա* Պահատուր նկարները
կը
ստորադրէ ]\1 ♦ ArռleՈ
եւ այդ անունով
ալ
ճանչցուած է նկարչա
կան շրջանա էլներու ■քէչ-.
Այո տեղեկութեանց
աւելցնենք նաև
այն՝
որ
Վեն ե ա 1-՚ւՒ
Մ ուրատ քխսւիւս յէլեան
վարմարանին մէջ իր
ստացած հայեցի ա ո ո
դաստիարակութեան շընորհիլ՝ Տոքթ* Աբասիս
Ա . Պահատուր պահած է
իր կապերը հայութեան
հետ ՝ կը հ ետաքր քր ո լի
հայ կեանքով եւ բոլոր
առիթներով կը բերէ իր

ԹԱՐՄԱՏԻ ՕՐԻՈՐԴԸ

<ի,,

Տ-.լ.թ-

Մ-

Ա-

Պ-հաաուրի

Օժանդակութիւնը հայկական ձեռնա ր կն եր ո ւե •.
]1սկ իր նկարչական արուեստին վերաբերեալ բոլոր տուեալ
ներով կարհլի է հաստատապէս նախատեսել ՝ թէ Տ՚՚քթ ■ Մ • ԱՊահատուր պիտի յա$Հ"լի հետզհետէ աւելի լայն նուաճումներ ապահովել նկարչական աշխարհին մէ£} դառնալու համար սիրոլաե
անուն մը նաեւ Հհ իըա կոյէն դուրս նկար չութեամբ հետաքրըրուոզ
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համամերիկեան

չր ջան ա էլն ե ր ո լ

մէջ-.
Ալ ինչո՞ւ չէ , նաեւ ամե
րիկահայ
այլ
համայնքներու
■րէջ, որոնցմէ չաաերը ապահովարար
տեղեկութ՜իւն
անգամ
չունին այսքան չնորհալի
ար
ուէ ս տաղի տ ի մը
ներկայոլթենէն , Շիքակոյի հայ համայնքին
մէջ-.

ՏԻԿԻՆ ՓԱՈՒԼԱ Մ • ՊԱՀԱՏՈԻՐ

Գ-րքր' Տ"Հթ- Մ- Ա- Պ-հաաուրի

Գաղ ար չի կրնար ճան չեալ
արուեստագէտին
ստեղձ՜ագործա կան ա շխ ա տ անքը , եթէ
ուՆ/, ան նոր որոնումներու հե
տամտութիւնը եւ եթէ
մշտա
բուխ է ներշնչումներու
ա կը
իր հոգիին մէջ՝. Ո*- վստահօրէն ՝
էր
ստեղծագո րծութեանր ի ս կ
վկայութեամբ Տոքթ' Մ * Պ ահատ ուր
ս՚յ՚1
որոնումներուն
ու ներշնչումներուն մարգն
է
ըստ ամենայնի :

Ուրեմն , նորանոր նուաճումներու կարգին , աւելի լա յն զետնի վրայ ալ ճանչցուելու եւ ղնահատուելու սրտագին մաղթանքն
է որ կ՝ ուղղէ իրեն, հեոոլներէն, ((.Ամէնուն Տարեգիրքը» ■.

Նկարիչք իք

նկարնեիուն

աււջէւ,

1955

— 308 —

Սեպտեմբերի

ցուցահանդէսին

Fonds A.R.A.M

ՏԱՐԱ

ՏԱԼԵԱՆ

վ,,սո11111"լ'11 տարի շարունակ եւ չսպառիլ*. Արգել արուեստադէ տի ղե ղում ո վ ու մ/,չ տ մնալ արուեստի բարձունքներուն
վր՚սյ ; Ու երգել՝ մշտապէս իր հետն ունենալով ունկնդիր բա ղմ ո ւ—
թիկններու հիացումն ու գնահատանքը՝ տա սն ա մ ե ա էն ե ր ո վ իրարմէ
հեռացող մ՜ամանա կն ե ր ո լ մէջ*. -— Այսպէս բոլորեց իր կեանքի բե
ղուն
Հայաստանի անուանի երգիչներէն ՀքԱւրա Լալեան ։
Անուն մըհ էր դեռ երեսունքառասուն տարի առաջ : Անուն
մ
է նաեւ այսօր , իր աբուեստի լիութեան մէջ*, ք]ւ լին տըռուած՝ պահանջուած անուն մը՝
որ իր պատուո յ տեղը ունեցաւ,
եւ ունլ, այսօր ալ հայ երամ՜ըշ—
տակտն ա շիլարհէն ներս *
Աշուղական
դե ր դա ս տանի
զաւակ՝ հայ ^րդը իր ման կա
կան տարիքէն թափանցած էր իր
հո դիէն ներ ս։ հուսան Ջամա
լին էր իր հայրըւ
դուսան
Շերամը՝

իր

հօրեղբայրը՝ —

երկուքն ալ Տալեաններ ՝ որոնք
հայ մողուԼրդական երամ՜շտութլ,ւնը օմտեց ին այնքան սիրուն
ա շո ւղա կան
երդերով :
Շարա
Տալեան երգահան մը չեղաւ յ Ան
ընթացաւ. մէկ այլ ճամբայով,
որուն վր այ պիտի
յայտն ո լէր
ան իբրեւ բացառիկ տաղանդով օմ՜տուած անուանի երդի չ մը :
Հազիւ 18—19 տարեկան եւ տա կա լին քՒիֆլի ս ի *Լ,երսիսեան
դպրոցի աշակերտ՝ Շ ՚սր ա Տալեան ծանօթ էր արդէն իբրեւ մեներ
գու՝ հասարակութեան լա յն թաւերուն*. Այդ տարիքն ունէր՝ եր բ
1912/ր5> մասնակցեցաւ Արմէն Տիդրանեանի «Անուշ »/՛ սկդբնա կան
բեմադրութեան իր հնչեղ ձայնով եւ դերասանական շնորհով*. Աւ
ատով ալ Տա էե ան դարձաւ այդ օփէբայի հետագայ ձեւալորման
ու զարգացման անմիջական մասնակիցներէն մէկը*.
«Անուշէի
հե գինակը՝ Տալեանին ուղղած իր նամակներէն
մէկուն մէջ կը գրէր,--- «Անուշ» օփէբայի պատմութիւնը սերտօրէն կապուած է քո անուան հետ *. Եթէ հեղլ,ն •սկր տուել է Աարոյի
ՇԱՐՍ.

ՏԱԼԵԱՆ
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.

լայնաչունչ մեգեդէները՝ դու նրանց կենդան ութէ ւն ես տ ո ւել քո
անզուգական կա տ ա ր ո ւմ ով ՝ քո ձայնէ
ա ոանձնա յա տո ւկ Նոե լքսլ՛բով , որով ստ ե ղծ ո ւել է ս քան չելէ
ա ր ա—Ա ա ր օն ՝ ու ես չեմ կա
րող պատկերացնել մէ այէ նման Աարօ :»
Անուանէ վարպետէն այս գնահատանքը աւելէ քան պերճա
խօս է £արա Տալեանէ երդչայէն եւ դերասանական արուեստը բընորոշելու տեսակէտով ։
^արան երդերով կեանք մտաւ եւ երդը՝ հա՛յ երդը տարաւ,
էր հետը , մոզո •[ուրդի մէ$Հ- Այցելեց քաղաքէ քաղաք եւ. կազմակերպեր օփէրայէն եւ օփէրէ թայէն
ներկայացումներ կամ հա
մերգներ եւ 1ւէսլ1թ-ալ5>£Հ7 , ամենուրեք ա ր (եան անա լով ջերմ րնդունելո ւթեան :
Տալեան ոչ մէայն եղաւ ա րո ւե ս տ ա գէ տ—եր դէ չ մը՝ այլեւ
նուէրեց էեքզէեքը համաշխա րհա յէն երամշտութեան
ուսումնասէրութեան : Ա*էլս կոզմէ՝ երկար տարէներ ով փնտռեց հ*ոյ ազգայքւն-ւե ո դո վր դա կան երամշտութեան էնքնատէպ դէծերը ՝
էնչպէս
նաեւ հայ ^ե՚ՂԸ) արեւմտեան երամշտութեան բարձր մակարդա
կով հարազտօրէն վերարտադրելու ուղէները յ
&արա Տա լեան օմտուած է քնարերգական ու տրամաթէք
պարէթոնէ ձայնով՝ որ սակայն շեշտ ուած կերպով կվարտա յայտէ ազդայէն—ցեղայէն երանգաւորում մը՝ հայկական
երդերու
մէջ*, Ջմ ոռնանք՝ որ ան՝ էր հարուստ երդացանկէն եւ դերա ցան
կէն մ էջ՝ հայկական ստեղծադո րծութեանց կողքէն տեգ տուած է
նաեւ եւրոպական ստեղծադործութէւններ ո ւ եւ եւր ոպաց է ա րուեստագէտէ մը յաջողութեամբ խաղացած է՝ օրէնակէ համար ՝ Անե
ղէնէ ղերը ՀԵւդենէ Անեղէն» օփէրայէն կամ Աքարպէան հք^ոսքու»յէ ՝ (էէկոլէթթոն հ.Ո*էկոլէթթո»յէ եւ Ամոնասրօն' հ,Այս1ա^յէ
մէջ։
Արեւմտեան երամշտութեան ղէեր՝ ա յ ս ո ւհանդերձ ՝
կուդայ
էր մօտ երկրորդական չար^է 1Լ[,Այյ) վասնղէ Հ^արա Տաէեան դերագանցապէս հայ երդէ չ է՝ հայկական շունչով ու հարազատու
թեամբ՝ ամէն բանէ աոախ Հայ երդը՝ անոր շրթներուն վըայ կը
թրթռայ էմաստներու եւ Է11,[էք1՛ թոէ" Լ1 մանրամասնութէւններով՝
այլեւ մշտապէս թարմ ու էնքհատէսլ ար տա յայտ ո ւթեամբ : Ս»յս
բանէն կը նպաստէ նաեւ էր յստակ առոգանոլթէ ւնն ու անթերէ
արտասանութէւնը :
Տալեանէ մօտ խօսքը՝ էր նշանակութեամբ՝
շեշտով ու յանգով կը ստանայ տպաւորէ չ յստակոլթէւն մը։ Աւ
ունկնդէրը՝ երդէն կամ մեգեդէէն հետ կը լսէ նաեւ բառերը հատէ կ հա տէ կ ։
Տ ալեան երկար քուլած է նաեւ անկոխ ճամբաներէ ՝ չնորհիւ
պրպտելու եւ մոռցուած երդեր երեւան բերելու էր նա խանձաէյլո
դրութեան ։ Աշուգ Ջէ*֊անէէ չարք մը մոռցուած երդերը՝ էնչպէս
հ.Ապէտակ մազեր»ը՝ Հ^Պոյնդուէւտէ երդը»՝ «Ա՛ ո. նազելէս»ը՝ «Խեղճ
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մարդը^՝ ձին չ կամենաս ըն կեր ի դ»ը եւ ՀՀ.Հոդսերով լքւֆն մոռացու
թեան վիհէն դուրս բերոզր եդած է ['^'^11'' ինքն է դարձեալ լՈյԱաշխարհ մտցուցած Մ ♦ Ղ,ալբան դե անի
«//անկութեան
օրեր^ը ՝
^Ազատութիւներ եւ «Հիմի1* էլ խօսենքեը՝ Հայր Ղ^եւոնդ Ալի շանի
«Պլպոլլն Աւարայրիեն
(իկմալեան) ՝ եւ «Օ'ն ՝ մեր
նախնիքեր
{Ջուխաճեան) , Գամառ 'իաթիպայի Հ^Լռեր , ամպերը եկան^ը (
մա լեան) եւ ուրիշ շատ մը մոռ
ցուած ազգային երդեր։ Հէվարդաբլուր գիւղի ոճով^ իր երգած
Հձէոռուայ գոլթաներգըե
(թք ոմիտաս վրգ • ) կը մնա յ անդեքա
ղանցելի Տալեանի
շրթներուն

՚1րս։յ ■
ՀՀարա Տալեան ՝ ամենայն
վա րպետութեամբ կը
յա^ՀէՂ.Ւ
տալ իր սեփական մե1լնաբանու—
թիւնը երդած բոլոր երդերուն :
Ու դարձեալ անմրցելի վարպետն
է ան դո ւս անա կան երդերուն ,
անոնց ոճին եւ երդային դար
ձուածքներուն
ու
խազերուն
ամբող^ական

բնականութեամբ ։

Աայեաթ *Լյովայի երդերը 1լերդԷ ան ա յնպիս ի
յուզական ութեամբ եւ խոր զգացումովդ որ
կա բծէք ինքը > աշուղն է երդոԵԱՐԱ

ՏԱԼԵԱՆ

Սարոյի դերով

«Անոոշ»ի մէջ

ՂԸ ՛՛ ...
ԼԼնսպաո.

,

,

է

իր

<

.

ձա/նր

.
եւ

'
Լ ,
կրեայ երգել ան ե րր եւ ին չռա ն

որ կամենայ՝. Այդպէս էր անցԼալէն մէ9, այդպէս է նաեւ այսօր , երբ իր տարիքը կը գտնուի
վաթսուն եւ չո ր սի սեմին՝.
Անուանէի երգչի գլո ւխ—դո րծո ցնե րն են այսուհանդերձ
իր
եըեը ղերերը, երել, հայկական օփԷրանԼրու մէջ՛. Մէկը՝ «Ան ուշ»ի
Աարօն՝ միւսը
հԱրշակ Ո*եի Ար շա կ թա դա ւոր ը
իդրան Զուխաճեան) եւ երրորդը «Գաւիթ Բէկեի Գաւիթ րէ կը {Արմէն Տ իդրանեան^ : Ե*- , որքա՜ն երկար է ճանապարհը Աարոյէն մինչեւ Արշակ թաղալո ր եւ ապա Գալի թ րէ կ • Մ էկր էոո-եց ի հովիւն է ՝ որ
միւսին մէջ կր դաոնայ ուրիշ մարդ՝--- զօրավար եւ արքայ* իսկ
Գաւիթ րէ կը ՝ բոլորովին տարբեր անձ մր ըլլալո վ հանդերձ ՝ եր
կուքին խառնուրդը կամ միաձուլումն է կարե՜էքդ Աար ոյի զգա
ցումներուն ու անձնուիրութեան խորութեամբ եւ Ար շա կ թ»ի հայ
րենասիրական ոգիով ու դո րծո ւն է ո լթե ա մբ : Ո ոլո ր այս դերերուն
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«ամէ՞նուն

տարեգիրքը»

ՊԱՂ ՋՈՒՐ ԿՈԻԴԱՅ
|

I

I. — ւ I

Մշակում'

ՍՈՖԻԱ

ՍԱՄՈԻԷԼԵԱՖԻ

ՌՈ/-^/՜5ճ_ւՒ-ո1ր>

մկքք^ քյարա § ալե ան կը մնայ քւնբնատքւսլ ում՜եւլ եւ. տիրապետող՝
ըմբռնելու՝ ղղալու եւ արտայայտելու քւր լայն կաըողո ւթքււննե—
րով :

էքրկար ճամբայ կտրած է ՀՀաըա § ալԼ ան Հա յ հբղքէ ևա1~
ուածին մէջ ու չկ յողնած : ը մնայ ան տա կա լին առոյղ , քսանդա վա ռ ու մլ,՛ շտ երիտասարդ յ
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3

•>»Հ
-

կո 1
րՒ.հ •

•

(Ուր

փ

i

->-—֊^------

» /’

1

_

quij 1 ահյյ-քփ.

ժ.
ï

«

•

- ■ ■ <~ց

j J

4-^--. ---

/ -

9֊

a
Պաղ ^_ուր
Սարէն y

-------------------■■■՛

- '4

■ - ....... ..
--------- '-

dun

կո ւդայ վերէն y

սարէն

'fin

կարօտի երդն

Աղբիւրն

քարերէն ,

են

ասում

ոլ առուն ։

խուդայ կ' անցն ի լուր չի բերե
րօտաե

Պ՝արնան

եա րէն î

կանաչ շողն

'fin բարձրիկ
Սր տիս նման մ էդ է
Սարերի

է

փռուէէ

սարում y

ք<ՒԷ որ չկաս y թէ ինձ հետ չես,

հադեէ

Ա՜[ս յ

հեռուն y

էլ է^չ զարուն...
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏԻՆ

ՏԱՍՆԱՐԱՆԵԱՆ

Ֆ. ՇԱԼԻԱՓԻՆԻ ՏԱՍԸ ՊԱՏՈՒԷՐՆԵՐԸ
Աշխարհահռչակ ռուս երգիչ եւ դերասան Շալիափին, հետեւեալ զուարթ
«Տասնէսրանեա»յին լքէջ ամփոփած է' արուեստագէտներուն վերաբերեալ եւ անոնց ուղղուած իր մտածումները, իթրեւ
իր երկարամետյ փորձառութեան--------հիլ

Անուն

էլ ուզես ,

շահելու

սլկար

է

եզրակացութիւնը

հետամուտ

ամէն

տեղ

մէ'

ըլլ ար :

ցուցադրես

ու

որ

չէ ՝

ունենալ*
կրնաս

անցընել

կռնա կիդ

բեռը*,

ելսլ

եմ

էս

եւ

տէկա,

ս1ՒսՒ
են

2Ա

ՀոդՀփ

թէեւ

երկիրներու,

2—
լաս*
°ր

Այս

մը

բազմապիսի

Եթէ

կ'ուզէի

գնել

ես՝

ծնունդ

Վան

մէջ,

է

իւ աղաղ

քիչ
եւ

մէջ՝

սակարկելու

թատրոնի

կեանք մը եւ.

ուր

երկիրներու

լա յնօրէն :

սակայն

չէ,
այն-

Հաբուստ

առանց

ու
ա-

մը

հետ

եւ

Նաիյրնտրէ
ու

երբեք

չափաւոր
մի՛

ժ ո ղ ո վր դա կ ան ո ւթի ւնը

ուզեր
կրնայ

անհ աճ ո յ ո լթեանց *

փ առասէր

մտածումը

ապրի լ

մ էջ-,

կ՚ընեմ

դտն ո լի ս

վճա ր ո ւմն երը :

կա պո ւի լ

բոլոր

հաճոյքով

բան

երբ

առատաձեռն

ս կ ըս

իւն ամք

ծառայիս ՝

բայց

կարելի

սաի սր

կնոջմէս

գոհ ունա կութեամբ

մանաւանդ

ունենա

մինակս

ամենայետին

Ընդամէնը

թէ

ծառանե

դոյքերուս

կարիքները*

սահ-

կետնքդ *

վրայ

հոգալ

մինչեւ

տանող
------

Ա* ի՛

ազգականներու

ուած

տալ

մը

կարծեր

րու

մ.ուտք

բնականա

ա րուեստագէտի

ման

լու

ծնունդ

րս-

ունենալ յ

կրնայ

առանց

ընկեր ութեւ

պիտի

փառասիրութիւնը

պիտի

դո ր ծե /

ալդ

ԸԱ.աԼՈէԼ

հետ ՝

ըսել

շա

իսկ

ըն կր կումն եր

Ասիկա

ՖԷՈՏՈՐ ՇԱԷԻԱՓԻՆ (1873 - 1938)
«Պորիս էոտունով»ը ստեղծած
իր ամէնէն փայլուն շրջանին
Փարիզի մէջ նկարուած

անուն

զբաղած

անոր

տի պուիս

բար

Եթէ

արուեստդ»

պարագային
ասոր

թեմական կեանքի

լաւագոյն

առաւ

Տիքի

մէկ

է

որ*»»

մտքիս

մէջ

նկարը՝

որ

նկարիչ

մը

պատահաբար՝
յայտարարուած

ըլ
երբ
էր
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Պերլէնէ մէկ վաճառատան ցուցափեղկէն մէջ*, կյկարէն փոխար
ժէքը՝ 24*000 մարք՝ լկ [’V սյ յ վճարել*. Ե ա ր ելէ^ բան է էնձ նման
չքաւոր մարդու մը համար տրամադրել այդքան դրամ նկարէ մը*,
*Եաէյանձեցա յ հ ոլան տ ա ց է նկարէչէն՝ ո ր ո ւն արուեստը առարկայ
չէր ղանաղան ս ա կա ր կո ւթէ յնն եր ո ւ ՝ զորս կ՚ընեն ՝
այնքան անխըղճօրէն ՝ թատրոններու տնօրէնները*. Ան չուշտ ՝ այսպէսով՝ վան
ՏՒհՒ հետ չէ որ կը բաղդատեմ էնքղէնքս *,
ըսեմ պարզապէս
ցոյց տալու համար՝ թէ թնչ ահաւոր անջրպետ մը կը բամնէ
մեզ էրարմէ*. Ահագէն
տարբերութէւն կա յ 24*000 մարքէն եւ
1000 մարքէն մէջեւ՝. 0ը թելադրեմ ուրեմն բոլոր երդէչներուն
նկա[։լ,չ ըչլալ . . .

3*--- Չմոռնաս մէջամուխ
ԸԱաԼ***
քաղաքականութեան*.
Փուճ ու վտ ան դա լոր բան է ընկերվարական դա դա փա ըներ ունենալ
եւ ըստ ա յնմ արտա լա յտուէ լ։ 'քաղաքականութեան մէջ լաւագոյն
բանը պահպանողական Ըէէաէ ա ր ո ւեստա գէ տէն համար յ Եթէ
արուեստդ մողովուրդէն ծառայեցնելու փափաքը ո ւնէ ս ՝
հետա
գայէն պէտէ փ ո խադա րձուէս այնպէս է վարձատրութեամբ
մը՝
որ մտքէդ է ս կ չէ ր անցներ ; Լա լ է որ արուեստագէտն ալ զբա ղէ
քաղաքականութեամբ*.
ք^այց ո ւշա դր ո ւթէՀւն . . . Եթէ ըստ կար^եքէ՚Ղ > <րոլ 0^ թ՜ավն
աւելէ մեծ ն չանա կո ւթէ ւև ունէն քան քա
ղաքագէտներու մողովներն ու հոն տրուած որոշումները ՝ պէտէ
համողուէս օր մը՝ թէ մողովէ անդամները պէտէ չվարանէն դրաւելու ա յն պզտէ կ ս եփակ անութէւնդ ՝ յ7/ր/7 «ըն տ ան ե կան օճա խյ> կը
կո չլ ս *. Այ ս պէտէ Ըէէայ վարձատրութէւնդ ՝ էնչսլէս եղաւ էմէնս ՝
պրոլետարականն հանրապետութեան մը մէջ»*
4— Մք պատուեր * • ♦ ^այ[*Ղ՜ ոլ՜
Եթէ} հակառակ
ամէն բանէ՝ պատուես զանոնք ու հպարտանաս նաէյնէքներովդ ՝
նկատէ չառնելով՝ որ անոնք ոչ թէ էչէյաններ՝ այլ խոնարհ մ արդէկ են եղա ծ, եւ., եթէ խոնարհ ծագումէդ պատճառով ^վերմա
կագործ՝^ ան ուն ը փակցուցած Ըէէա*ե մ^զէ } վստահ պէտէ ԸՍաս 1
որ ծադումդ յէ շե ցն ո ղ խարանը պէտէ կրես կեանքէդ ամբողջ ըն
թաց քէն *. Հյատ նախընտրելէ է ՝ որ [նդհ * կառա վարէ չէ մը աղն ո լա
կան մէկ տէկնոջ արգանդէն սահած րնկեցէկ մը Ըէէաս} քա<ն թէ
պարկեշտ լո ւա ց ար ա ր ո ւհ էէ մը զաւակը։ «.Հայրութեան որոնումը?}
պէ տք է կատարուէ նաեւ մօրը մօտ ՝ այսէնքն՝ երբ հարցնեն թէ
որո՛ւն զաւակն է այս մէկը՝ կա[’ելէ Ր!!ա.! պատասխանել»— 0' }
ազնուափայլ ա յ սէն չ տէկնոջ ղալա կն է... Հող չէ թէ < ա յր ը ան
ծանօթ ընկեցէ կ մը եղած ըլլա յ սյյրէ տղան։ հալական է որ մայրը
«ազն ուա փայհ» է *. Այվանը կը բալէ գոց ելու ամէն էնչ։ Ւսկ եթէ
մայրդ ճամբէն դուրս կ՚ելլէ եւ զէսլքերը կը յանգէն անհաճոյ վերջաւորութեանց ՝ կրնաս պնդել թէ մայրդ չէ ան՝ այլ... մօրաքոյրըդ : Այսպէսով ալ անաղարտ կը պահես անունդ*.
5 ♦-- Մ է՛ հաւոյ տար ղդայա րանքներուդ *. Եր հաւատաս ան— 315
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շուշտ ) որ երկու ա ռա ւել երկու կ'ընկ չորս ) թէ սեւը ճերմակէն
ճէշղ հակառակն է եւ ամէն էն չ բնական է աշխարհ էս վբ ա յ ՝ թյՀ~~
պէս սո րվեցուցած են {վ՛զէ դպրո ցէն մէջ-. Եթէ ա ս ոն ք են
կարծէքներդ ) կը նշանակէ որ ո՛՛չ էւելք ունէս ո՛՛չ ալ էնքնա տպո ւթէ ւն :
Եթէ չե ս հետեւէր թատրոնէ բարեշրջութեան եւ հեռու ես ար
դիական ԸԼԼաէէ ) անկարելէ է որ ըն դո ւն ելո ւթէ ւն գտնես թատ՛
րոններու մէջ։ թատրոններու տնօրէնները ամբողջական արդէականութէւնն են եւ եթէ դուն արդէական չես )--- անոնդ համար'
«անցեալ դպրոցէն պատկանող մէ կր^> <, այսէնքն «ձախողածդ
մը
կրնաս ն կա տուէլ մէայն։
6 --- Ջան ա1 մօտդ գտնուողը էնքղէնքէդ աւելէ
էէ՜՞
րաց էդ ՝ էլամ մօտդ գտնուողը ՝ յաճախ ՝ կրնայ ր/լա / սէրէլէ ա րուեստակէց մը) որուն էւրաքանչէւր քարԼէքբ ոլ- մելանոյշ խօսքը)
սակայն) կրնայ նաեւ մաղձ ու թշնամ ութէւն
պարունակել էր
մէջ։ Ու֊շադրութէւն ըրէ ՝ մանաւանդ) եր բ ^Ո1[թդ
մըն է։
7 ---- Եեր ) խմէ եւ զուարճացէր ։ Անշուշտ ըսել չեմ ուզեր )
որ 17 ղալաթ դէնէ խմելէ եւ փորը լեց ուած հնդկահաւ մը ստամոքսէդ մէջ տեղաւորելէ ետք բեմ ելլես։ Եթէ սակայն պատահէն
այդ էլա ր դէ բաներ --- որոնք անխուսափէլէ են արուեստագէտէ
կեանքէն մէջ --- այն ատեն ըսէ տնօրէնէն) թէ անհանդէստ ես եւ
պէտէ չկրնաս բեմ եյլեյ յ

8*--- Ոչ մէ կ մամանակ դադրէ փաղաքշելէ ամբոխը եւ ընդու
բո լոր անոնք ) որ շն որ հ ա ւո ր ելո լ կուգան վփզ : Օր մը սակայն պատահեցալ էնծէ) որ հակառակը ընեմ եւ ամբոխէն դէմ
ելլեմ ։ Օտէսայէ մէջ պայմ անա ւոր ո լած էէնք թատրոնէ մը հետ)
որուն եկամուտները հետղհետ է կը նուազէ էն եւ մեծ յո լսահատ ութէ ան մատնուած էէն տնօ րէնն ու արուեստակէց շնկերներս յ
Այդ անելէն մէջէն դուրս գալու համար ) ընկերներս
դէմեցէն
խորհուրդէս։ թուական մտածելէ ետք վերջապէս գտայ լուծման
ձեւ մը։ ՅաԼորդ օրը\ խումբը գազանօրէն փախաւ թատրոնէն ու
փոխադրուեցաւ զբօսանալ մը) որ խարսխած էր նա լա հ անդէ ս-—
տէն առջեւ։ Զբօսանալը սկսաւ ԷԸ^ադայ1,է ոլ֊ այցևլել բոլոր ծո
վեզերեայ քաղաքները։ Ամէն էլո ղմ արձագանգեց այս մէջադէպէն
յառաջացուցած աղմուկը։ թեր թերը ) բացարձակ ու աննախընթաց
դայթակղոլթէւն մը կը նկատէէն մեր փախուստը։ Ե*- ^րբ վերա
դարձանք Օտէսա ) մուսաներուն տաճարը) սրահը) շնչահեղձ ըլ
լալու աստէճան լեցուն էր եւ այսպէս ալ շար ո ւն ա կո ւեց ա լ ) այն
տեղ գտնուած ամբողջ մ՜ա մանա կա մէջոց է ս ։ Շ ա տ չանցած , սա
կայն ) տնօրէնը սնանկացաւ ել ըսաւ բնականաբար ) որ ես էէ
յանցաւորը ) որովհետեւ
խր տ չեց ո ւց ած էէ հ ա ս ա ր ա կո ւթէ ւնը ) է
գործ դրած հն ա ր քն եր ո ւս պա տճա ռո վ ։

9 ---- քննադատներուն դրածները կարդա ո լշա դր ո լթեա մբ :
Եթէ չկարդաս' արուեստագէտ չես ։
10 •—— թնալ մէ դրեր թերթերոլ մէջ) մանաւանդ երբ գրե— 316 —
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ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԸ Ի 2.ՆՈՒՄՆ
ա լէ ■I 'Դ պատմագիտական պր/զտումներու արղքէւն^ով !լըս
ուի , թէ թա տ երա կան արուեստ ի սկզբնական օրրանը եդած է Ե~~
դիսլտոս, ուր քուրմերը կը կատարէին կախարդի մը դե ր ը , ^[,օ~
նա կան սլա շտ ա մ ունքներու ձեւին տակ :
Հին Եգիպտոսի մէջ ամէնէն աւելի սիր ուած աստուածն էր
Օզիրիսը )
երկրադո րծութեան եւ բուսականութեան բա ր ի աստ
ուածը, որ սպաննուեցաւ անապատը
մարմնալորոդ իր եղբօրը
Աեթի կողմէ՝. կինը կրցաւ փրկել Օզիրիսի զՀաէ_Ը ^Լ թ ա 1Ս'Ս Ղ.ա՝/^

30—4:0 վայրերու մէջ, որոնք այնուհետեւ կոչուեցան Ապոլ Զէ ['[*
անունով՝. Այսօր ալ այս անունով կը կոչուին շատ մը գիւղեր Եգիսլտոսի մէջ՝.
Այս դէպքով ստեղծուած աւանդութիւնը եղաւ խորհրդանի
շը յաւիտենական պայքարին' բարիին ոլ չարին, լոյ սին ու խա
ւարին , արդարութեան եւ անարդարութեան , այլ խօսքով' Աբէլին ու կա յէնին , կամ Աս տ ո ւծ ո յ ու սատանա լին միջել ՝.
Արդ, բար ի աստուծոյ մահը ողբալու համար , կդիպտա ցի
ները կը հաւաքուէին մեհեաններոլ մէջ ել կը դիտէին քուրմը,
որ դերասանական ձե ւեր ո վ կը խաղար Օզիրիսի
• Օղբե ոլ
սուդը կը տեւէին քանի մը օր , յետոյ յանկարծ , քուրմը, միեւնոյն
թա տ ե ր ա կան ո ւթե ա մբ կը . հաղորդէր մեծ աւետիսը,
հՕ ղի րի ս
յարեաւ ի մեռելոց»՝. {] լ կը սկսէին ո ւր ախ ո ւթի ւնն եր ը ,— կը խմ էին , կը պա րէ ին եւ կ' երդէ ին ու կը նոլադէին կրօնական եդանակ
ներ , իբրեւ խորհրդանիշը բա ր ի ի ,
արդարութեան եւ առատու
թեան յաղթանակին ՝.
Ահա այստեղէն --- ապա ուրեմն էքգիպտոսէն --- կը սկսի հին
թա տ եր ա կան արուեստը, ոմանց կարծիքով՝.
Յետոյ է որ Յոյները Հո ր դեդր եց ին» Օղիրիսը>> դարձոլցին
զա յն իր ենց կ՝իոնես ի ոսը , իբրեւ ա ռա տ ո ւթեան աստուած եւ տօ—
նա կտտա ր ութիւննե ր սարքեց ին անոր ի պատիւ ՝.
Այնուհետեւ Հռո մ այ եց ին ե րը իւրացուր ին կ^իոնե սիոսը , տա-

/7<}' Հ ռոմ , դարձոլցին ղայն իաղոս եւ տոլին անոր Օզիրէ սի բո
լս ր յա տ կութի ւնն ե րը : Ե թէ 0 ղի [՛ ի ս ց ո ր ենի բերքին աստուածն էր ,
3 ա դո ս ալ եղաւ *էինի ի եւ այդե կո ւթքի աստուածը '.
Յունական թատերական արուեստին յաղթանակը եղաւ այն ,
որ Յսխերը, այլ արուեստներու կարգին , այդ արուեստն ալ մեր
կացուցին իր կրօնական պատմուճանէն եւ դարձոլցին ղա յն լոկ
դեղեցկութեան ձօնուած Հսշխարհիկ արուեստ ՝.
լիքդ, եղած քննա ղա տ ո ւթե ան ց աոթիլ ինքզինքդ արդարացնելու
փորձ մըն է '. Աւելորդ են արդարացումներդ եւ արուեստիդ հա
մար ոչ մէկ օգտակարութիւն կրնան ունենալ։
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ԳՈ1Ս.Ր ԳԱՍՊՍ.ՐԵԱՆ
Ոդիպտոսէն հայրենադարձ
երգչուհին' ^իոհար
^իասպարեան ՝ այսօր մէկն է Հայաստանի առաջնակարգ ար ո ւե ս տ ա գի տ ո լ—
հիներէն*. Մէկ ւ/ւարի էն միւսը՝ արուեստի երամ՜շտական ճիւղին մէջ
այնպիսի հռչակ հաներ ան , որ ճանչցուեցաւ իբրեւ կատարէլա տիպ
ա ր ո ւե ս տ ա դի տ ո ւհ /' մԸ նաեւ Հայաստանէն դուրս՝
էէորհրդային
Ս իութեան
դե ղար ո ւե ս տ ա կան
չր ջանա կնեբուն
մէջ*. Ոչ մէկ
տարակոյս՝ որ 1}գիսչտոսի մէջ
գեռ եւս նոր փթթող իր տ ա գան
գը ՝ զարգանալու ՝
հ ի մն ա ւորուելու եւ տարածուելոլ
մեծ
կա ր ելի ո ւթի ւններ գտաւ Հայաստանի մէջ եւ ի
հա սա լ
կատարելութեան :
Համ ամի ութէն ական
բազ
մաթիւ արուեստի քննագատնե—
րու կարծիքով ՝ Մոհար
*իասպարեանի արուեստը խորապէս
քնարերգական է : Այդ քնարերգութեամբ եւ մարդկային
հո
գիի խսրունկ ան կեգծութեամբ
են դրո շմուած իր բոլո ր ստեղծագործութիւններբ՝ Պաիյի ել
Հեն տ ելի շարիատներէն
մինչեւ
Հմայքովս կիի ՝ քիաի/մանին ո վի եւ
նրիկի Հռոմ անստնէրը կա մ հաւ մ֊ո գո վր դա կան երդերը*. Պարդ է
իր արուեստին մէջ՝ վճիտ եւ սրտագին*. Այլեւ ինքնատիպ՝ սեփա
կան անհատականութեան մր դրոշմով ու ա րտա յա լտութեամբ *.
Հիոհար (իասպարեան ունի հազուագիւտ գե գեց կո լթեա մբ եւ
լայնածիր ՝ երեք օքթաւ[5///^ ելեւէջով քՈլ11լ1Ա1թ-ՈՆթ սոփրանօ ձայն՝
որուն ^[՚շ[սէ ամենայն կա տ ա ր ելո ւթ ե ա մբ *. յաղթահարած է ան
եր ա մշտ ա կ ան ա մ ենա գմո լարին բա ր ձ ո լևքն եր ը եւ կան զնած է ա յսօր հռչակաւոր երգչուհիներու շ*սրվ>թն մէջ*. Ում եզ է ձայնային իր
թ-է՜ք (ւ|ւք^ : Ամենարարդ եւ ա մ են ա գմ ո ւարին խազերու եւ դարձը—
ւածքներոլ վրայէն ի ս կ այգ թ-է՜քև|ւք^/ կ՛'ան ցնի բա ց ա ր ձա կ
սա—
հ ունո ւթեամբ , առանց բեկ ելու կամ կա ղալո ւ :
Նուիրեալ մրն է ան իր արուեստին եւ ին չ որ յաջողած է
ապահովել իբրեւ թանկագին դրամագլուխը իր տաղանդին ՝ ձեռք

— 318 —

Fonds A.R.A.M

I
ՏՋւՁՏՏՅ ւռտճծտճր/տմրրտճ շ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ

ձգած է լարուած աշխատանքովդ ւի ո ր ձ եր ո վ , վա ր </ ո ւթի ւնն եր ո լէ դ
տեւական որոնումներով եւ երբեմն տանջալից երկմտանքներով*.
--- Ուղած ստե ղծադործութեանդ դ կ''ըս է
ա ր ո ւե ո տ ա դի տ ո լ—
հին , անհրամեշտ է բանալի յարմարցնելդ որպէսզի կարենաս մըտնել բովանդակութեան խորքերը*. Եթէ այրես1^ս չընեսդ ունկնդիրը
անմիջասլէս կը տեսնէ դ որ ստեղծագործութիւնը կը
տմդու
արուեստադէտի ան տ տ ր բեր ո ւթ ե ան [՛ ս կ պա տճա ռո վ :
Հիոհար ^իասսլարեան , յամառօրէն խորամուխ է միշտ իր ա—
մէն մէկ նոր ս տ եղծ ա դո րծ ո ւթ ե ան մէջ եւ անդադար կը յղկէ անոր
բոլոր դարձուածքներն ու հնչիւնները*. Եր սկզբունքն է' բնաւ, չը—
թուլցնել արուեստի հանդէպ իր իւ ս տ ա սլա հ ան ջո ւթի ւն ը :
Լայն է եւ բազմազան իր երգացանկը*. Տեղ ո ւնին անոր մէջ
ւ1’Զ • --- Ժէ • գարերու ե ր ամ շտա դէ տն ե ր էն մինչեւ մեր օրերու հե
ղինակներուն ստեզծադո րծութիւննե ր ը : Օփէր ա մԹ շնորհալի դե
րասանուհի է ան միանգամայն դ ին չ որ եւս առաւել կ^արմեւորէ
ար ո ւե ս տա դի տ ո ւհ ի ի իր ձ ի րքեր ը *. Երե՛ն կը վստահուին
յաճախ
դասական օւիէրաներու գլխաւոր դերերը*. Եղերգէ ան ոչ միայն
հայերէն դ այլեւ ռուսերէնդ իտալերէն դ ֆրանսերէնդ անգլերէն եւ
գերմաներէն : ԼԼյսպէսով կը յա$_որւՒ սյն ս* *-ելի լալ ըմբռնել ազդա—
յին տարբեր ոճերով դրուած ս տ ե զծա դործ ո ւթի ւնն եր ո լ ոգին ու
բովանդակութիւնը յ
Երգացանկին մ է ջ ունի ՀՀաբիարներ Ա ոցարթի դ
[Լոսս էնիլ.,
'Լերտիի , *իլինկոյի , [էի մ սի—՚ի ո ր ս ա կ ո վի ,
ձ' ոն ի է թթ/< /< ,
Պ ե լեւ թոմայի օփէրաներէն, ինչպէս նաեւ Հքուպէրթի, Պրամսի,

Շթրաուսի,

Կրիկի,

Լ['ս!)թէ’,

^տյբովսկիի ,

Աա ի։ մ անին ո-

V/- ‘՚ լ շատ ուրիշներու երդերն ու Հռո մ ան ս^ն ե ր ը : Եր երկնատուր
ձիրքը կը յայտնուի բոլոր այս երդերուն մէջ՝ բա յ ց առանձնապէս
կը շեչտուիդ եր բ կ՝երդէ ան ԼԼտամի հ,վա րի ա սի ոն^ն երը դ Տէ/Հ^Ւ
^ՊոլէրօՀն դ (Լոսս ին ի ի հ,թաբանթելլա^ն եւ ասոնց նման դմուարին
կտորներ դ որոնք ւ| |^յւլ>լււէ՜Օ(|^/ արտակարգ
րնզունտկութիւն
'լը
պահանջեն *.
Ե՝իջա զդա յ ին էչ[ւրւոլԼ ոլ աա րոզութեամբ
բն ո ր ո շո ւո ղ
է՛ր
ս տ ե զծ ա զ ործ ո ւ թ ե անց կարգին , ^ոհար ^ասպա րեան հարաղատօրէն հայատիսլ է նաեւ իր հայկական երգացանկին մէջ*. Եոմիտասիդ I) պենդիա րեանի դ Մելիքեանիդ Տ ի ղ ր ան ե անի եւ այլ ականաւոր
հայ երամշտադէտներու դո րծե րուն մէջ
իրապէս անմրցելի է
տաղանդաշատ Պտհար *իա սպա ր եան ը *. ՀԷԼնոլշ?>ի դեր ը
համանուն
օփէրային մէջ կ՝ արտայայտէ ան շատ խոր ոլ- հասուն մշակումով
մը-, Այստեղ, ինչպէս Ամպրոլազ իեոմայի «Համլէթ» °փէրայի 0—
ֆե / իա յ ի դերի թելա դար ո ւթե ան տեսարաններուն մէջ , իր արո ւեստի քն ա ր եր դա կան ո ւթեամբը բնորոչուող երգչուհին
երեւան կր
բերէ նաեւ ողբերգական երանգներով հա ր ուստ արտայայտութեան
մը շքեղանքը՝.
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/’[' այս քւր'էր'[' յա^ոզոլթիւններոփ} ^ոհար
Ղ*ասպարեան
ներկայիս ՝ ամէնէն չա տ ծափահտ րոլած երգչուհին է ՀայաստանՒ մէջ -,

Զմոռնանք ըսել սակայն՝ որ բոլոր այզ֊ յաջո զո ւթի ւնն երը
դերէ եւս իր դո րծ/,ն սկզբնաւորութիւնն են : Ջնայած ի ր տասնեւհնզ ամեայ աչ1ս՚յււոանվ)^ն ու փորձառութեան
^իոհար ^1՜*ասպարեան շատ երիտասարգ է ւոակալին : Հէարիքի այս պարագան իսկ
գրաւական մրն է՝ որ ան , հետզհետէ , սվււո^ւ հւսսնի նոր բար
ձունքներու դադաթր ;
Հարազատ Ըէէաէ մարգոց եւ հասկցուիլ ու ճանչցուիլ անոնց
կո ղմէ ,
կ տ® յ արգեօք ասկէ աւելի մ եծ բախտաւորութիւն ար
ուեստագէտի մը համարէ
Հիոհար Հիասսլարեան հ ահա ՝ մէկն է մարգկային
բազմու
թիւներու կոզմէ գնահատուած եւ խ ան գա վւս ռօր էն
ծափահարուած ա յգ բախ տ ա ւոբն եր էն յ

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԴ ՄԸ .
ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԱՆՏԻՊ ԶԵՌԱԴԻՐՆԵՐԷՆ

Լ^աՅ>ճ.

*

—լ«■» յ

- >V ր ՛ծX ./
,՜Հ

էս «Ո 5ն . է

« Ա՜յ

։1

ւրա-էէ* մշրմ սՀհ

հ*ւս1՝հ*ւ՝է/1 ձ- &սսքէ111Լ~

հՀ՜ՀԼ

քսՈքէՀ.

է՝Հ Հ ՈՀ, է ր-ր էձ
ոփ -^*հ/

Լ)*»»ս

է 1/ օր երաղրմ եմ

***^*1^/**

տիս ե ր ,
Խ“' ,

Մեկ

տիսեր՝

աստըղ մ''ելաւ, էն Ս ա ս ո ւն անց տ եխ Էն ,
հ!ա',

Մէկ լիւսնսւկ

•/"ելաւ.

էն Մըսրլսյ

աեխէն՝

աեխէն,
Խ,..',

...եխէն,

կն էէըսրսւյ լ ի լււն ա կ յաո.ջեւէն Սասրէւնանղ աստղին
Խա',

խաւարաւ՝

խաւարաւ. :

— 320 —

Fonds A.R.A.M

ՅՋՋՋՏՋ?ՋՋՏ?Ջ?ՁւՏ21ՋՏՋՏՋ1ՋՏՋ1ՏՋՏաՋ1Տ21ՋւՏՋւջ;1 ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
ԻՐԱՒԱհԱՅ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐ

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ
(ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՉԱԿԱՆ ՍԹՒՒՏՒՕ ԱՆԴՐԱՆ ԷՎԱՆ>
Արուեստագէտի ձիրքերով ծնած եղբայրներ են՝ անկասկած՝
Մանոլկեանները Պաղտատի մէջ՝, Ա*եծը Անդրանիկ Ա* անոլկեան կը
ւԼայեէէ ճարտար լուսանկարիչի համբալը՝ հնագիտական վա քր եր եւ
իրեր լուսանկարելու մա սնա դի տ ո լթեա մբ մանաւանդ՝ ի ս կ ամենափոք['Ը Վյսրգան իիանուկեան՝ ի տղայ տիոց յայտնոլած տաղանդ
մըն է՝ իբրեւ վիթթիւօզ £ ութակահար *.
Անդրանիկ Աանուկեան ծանօթ է
անունով՝ իսկ իր Աթվււ_սւիօն իբ
րեւ «Անդրան Արթ Աթիւտիօ^։
Զկայ Ւրաը այցելող եւ հնագի
տութիւնը
սիրող
ղբօսաշրջիկ
մԸ 5 որուն մօտ հետաքրքրութիւն
չար թնրնեն Անդրանիկ Ա* անուկեանի նկարները : Ալ չկայ հնագի
տութեան
մասնագէտ մը կամ
մասնադիտական հաստատութիւն
մը՝ որ անոր
ծառայութեան
ս[էտք չունենա յ Ւրաքի
հնու
թեանց կասլակցոլթեամբ •
Տի
րական է իր համբալը ամէն տեղ
եւ ճանչցուած է ան իր մ ասն ագիգիտութեամբ միջազգային բաղ_
մաթիլ թանգարաններու կողմէ :
Ա ♦ Մ անոլկեան ի բաքի Հնու

մէԱնդրան էվան

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ

թեանց Ընգհ , Տնօրէնութեան ՝ ին չպէ ս նաեւ Պաղաատի Հնադի
տական թանգարանին մասնաւոր լուսանկարիչն է մէկուկէս տասնամեակէ ի վեր։ Պ՝եո. եօթը տարի առաջ՝ յ/՚շ եալ Տ^օրէնոլթւ^նը
գնահատանքով թօսած է անոր արուեստագիտական կարողութեանց
մասին։ Ւր մէկ հաստատագրին մէջ (25 Փետը • 1949) կան ՝ ի միջի
այԼՀ>զ ) հետեւեալ տողերը »
--- Ւր աշխատանքը
կայացած է լուսանկարչութեան մեծասլէս թ-է՜քԹլւք ձեւերուն մէջ՝ ի սլէ տ ս հնագիտական
արձանա
գրութեանց եւ թան դա ր ան ա յին նպատակներու ։ Հն ա գի տ ա կան պե
ղումներու լուսանկարիչի մը ընգհանրասլէս վստահ ուած ամենագըմուա րին ա շխա ա տանքն եր էն մէկն ալ ՝ խորերը թաղուած
հնագի
տական մնացորդները լուսալորման բարդ պայմաններ ու մ էջ լու
սանկարէյն է: Անդրան կատարԼլապէս վարպետ դուրս եկած է այս
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

թ-Է՚ք նիք^/!/ մէջ։ թարձրօրէն հիանալի թ-է՜քնէւք մը ունին նաեւ թան
գնաբանայ ին իրերու եւ դծա ւլր ո լթե անց վերաբերեալ իր լուսանրկար ները: Հերջլ,ն տարիներուն
սլա տրա ստած իր լուսանկարները
հրատարակուած են համաշխարհային համբալ վայելող թերթերու
մէջ՝ —
լիլսթրէ յթըտ Լոնտոն ^էյիուզ»՝ «// ֆի/'» , ^Լայֆ^
^ԼԱյԳՒ^1
եւլն , )--- նպաստաւոր մ ե կն ո ւթի ւնն եր ո վ :»

Մ ա-~

Հք ա ւո աւելի ջերմ է գն ա հ ա տ անքը Լոնտոնի
Համալսարանի
Հնագիտական
Հիմնարկութեան Արեւմտեան — Ասիական Հնագի
տութեան քյաման մ ունքին ՝ որուն տնօ րէեը » Մ ր • II • է • Լ • Մ *սլովան ՝ կը դրէ ի միջի ա յԼո ր , 1 Մա[՚տ 1955 թո լա կիր իր հաստա
տս* գրին մ էջ ♦
--- «Հիեծապէս հաճելի է ինձ
համար յայտնել իմ բարձր գընահատանըս ա յն ամբողջ աչխա տանրին համար՝ զոր գլուի*
հանած է ԱՀ* ղրան Լվան Մանոլկեան ՝
բազմաթիւ
տարիներու
րն թացրին : Ան դրան ՝
թէք նիք
բարձր կար ո ղութեան աէբ լու-»
սանկարիչ մըն է՝ որուն հնագի
տական պատկերները ծանօթ են
ամբողջ աշխարհի մէջ՝. ԱՀնգրա—

Ն/, գործը կը խօսի թեր իր մա
սին եւ ոեւէ մէկը՝ որ տեսած
է այգ գործը ՝ պիտի ըմբոն է ՝ որ
լ,լ,
թէքնիք
ճարտարութեան
կողրին !{այ միամ՜ամանակ ար
ուեստագէտի մը զգա յն ութի լ-

Լոյս եւ սաոՆեթ

նը
ձեւի ՝ գծի եւ զանգուածի
բացառիկ գնա հ ա տ ո ւմ ո վ :
/>դոծին գեղեցկութիւնը արտս*—
քա յտելու ա յս
կարոգութեամբ
է որ բացառապէս կը
զանա

զանուի իր գործը։ Անարդար խտրութիւն մը պիտի ըլլա ր մատ
նանշել որեւէ մասնաւոր նկար, կ՚ըսեմ սակայն ՝ որ գլանաձեւ իրերու վրայի սեպաձեւ արձանա դր ո ւթեանց վերա բերես*լ իր լու
սանկարներուն երկրորդը չկա յ ամբողջ աշխարհի մէջ՝.'»
էշ ւ վերջապէս ՝ Ե է յԼ Համալսարանի ա ս որ ե ս տ ան եան
պատ
մութեան փրոֆէսէօր Ալպրեխթ Կէօցէ ՝ 14 Մայիս 1948 թուակիր
իր հաստատագրով կը նկատէ ի միջի այլոց,
--- «/* [՛աքի թանգարանին մէջ մնալուս շրջանին (Աունուար
— թայիս 1948) , Անգրան Լվան շատ մը սեպաձեւ
ա րձանագրոլ-
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« ԱՄԷՆ ՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՀԱՏՐԱՑԻ ԱԽԵՐԱԿՆԵՐԸ — ԻՐԱ՚Ր(Գեզարուեսաական կազմութիւն

Անզզւսւնիկ Ասւնուկեանի)

թիլններ լուսանկարեց ինծի համար : Տեսայ նաեւ. իր բազմաթիւ,
այլ է" լ"ան կարն Լ ր ր : Ան դրան է վան մեծ
ճարտարութեան
աէր
լուսանկարիչ մըն է ել իր դեղեց կազոյն զործերը կարելի է բաղ
դատել աշխարհի որեւէ մէկ թանդարանին մէի կատարուածներուն
հետ :շ>
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀԴ!i3aa?jiaai
Այլեւս մեղ/,

Հիյնար

այս

մասն ա զի տա կան

ղնահատանյյէան
ներուն Հր1* ՝։յ մեր կողմէ
մը ա ւելցն ել :
ՍՀն դր անէ կ 1] անուկեանէ լուսանկարչական ար
ուեստէն մա սէն կը խօսէն ա յն
նկարները ղորս կը հ րա տար ստ
կենք այս էջերուն մ էջ** Ե Լ- Ըն
թերցողը պէտէ նկատէ } որ հընագէտական լուսանկարչութեան
կողքէն ) կը [ԼԲ^գՒ ան նաեւ դեղարուես տա կան լո ւս ան կար չո լթեամբ ։
Հնագէտա կանէն՝
մ եծապէս
հեւոաքրքրա կան է այն ւքոնթՂԱ&ը ) ղոր Ս • Մ ան ո ւկեան գլուխ
հանած է ներկայացնելու
հա-

Աղջիկներու եւ ձուկերու պարախաղը
(պալէթ)

մար Հատրա քաղաքէն աւերակ
ները՝. ԼՀատրա
կը
գտնուէ

Մայրամուտը աշնան'

Տիգրիսի

լԽայ

Մ ուսուլէն 150 քիլ՚՚^էթր ՚լկ"ւ1'
արեւմուտք եւ iloin երկու հա
զարամեակ աոաջ եղած է կրա
կապաշտութեան կեդրոնը : Պալատը } որ կը տեսնուէ
նկարէ
խորքէն ՝ոլնէ 20 մէթր րարձրութլ.ւն: Ջ ոյգ կամարներէն էւրաքան չէ ւր էն վլաւ յ կան
32ւյյ կան
արձանէկներ ՝ որոնք քանդակա
գործէս կան արուեստէ
հրաշա1էըներ են : Աոջեւէ աւազանը
ծարւա յած
է
քա ղաքէն
ջոլԸ
հայթայթելու նպատակէն :)
1Լ *
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱօԽԱՐՀ
Ս' անուկեան ,
պալատէն աւերակները՝ կամարներէն մէկը՝ ղարդան կա բները եւ արձանիկները ղա ա ղա ա լուսանկարելէ ետք՝ րով
քովի բերած է ղանոնը ՝ կաղմելոլ համար մեր հրատարակած այնքան ներդաշնակ Ո֊ըլէֆ նկարին ամբողջութիւնը։ Այս նկարը (1 ով
1*50
է իւղանեբկուած ՝ զետեղուած է Պաղտատի թանգարա
նին մէջ։
Անդրանիկ Ա անուկեանի դե ղար ո ւե ս տա կան դործերէն
մէկն
է «Ջ”ւրի պարախաղը^ (ս|111 — 1ԼԱլէ՜ֆ) , երկու անջատ թումբերով
— արԼջի^քնեբունը եւ էքւիրատի ու Տ իդըիսի ձուկե ր ո ւնը : Լո ւս ան կա րչական «խաղ'» (թ-թֆլք) մրն է նաեւ աղջկան նկարը՝ իբրեւ տեսակ
մը «կրկներեւոյթ» :
Այս բո լո ր էն ետք սլա րղ է որ Անդր * Մ անուկեանի լո լսանըկարչակտն մա սնա դի տ ութի ւնը ՝հնա դի տա կան արմէքներ վերարտա
դրելու մարզին մէջ մասնաւորաբար ՝ զինքն ալ կը կեցնէ շարքին այն
լուսանկարիչներուն՝ որոնք լուսանկարչական արհեստր վերածած
են արուեստի՝ իր ամբողջական շքեղութեան մէջ*.

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ
Մևե եղբայրը ծանօթացնելէ ետք՝ ահա եւ կր տ ս եր ա դոյնլմ
Վար դան թան ո ւկե ան՝ ա ըուեստադէտ ջութակահար մը՝ որ անուն
հանած է Իբաքի մէջ դեռ 12 տարեկանին Լայմմ 20 տարեկան է^ :
Պաղտատի Հայոց Ա . թարգմանչաց վարմ֊աբանէն րնթացաւարտ ըլլա լէ եւ տարի մրն ալ Լատինաց վու ր մաբանը յաճախելէ
ետք ՝ Վրսրդան Ա* ան ղ ւկեան կը նուի բուի
եր ա մչտո լթե ան եւ կը
յաճախէ Գեդարուեստից վարմարանը ՝ ուր կը զարգացնէ ջոլթա-

Վարդան Մանու_կեւսնի 1956ի ււէ՜սիթալը
Դաշնակին սւււջեւ. Օթ* Պէաթ-թիս Յովհաննէսեան
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կա հ ար ութեան արուեստը։ Եօթնամեայ դասընթացքը
կ'աւարտէ
4: տարի էն եւ 1953/*5> կնանցնի (^'1,['["Լ) րնդունուելով տեղւոյն Եր ամ՜շտանոցը՝ որուն դասընթացքը
աւարտէ այս տարի*
Եր 1Նէս]ւթ Ա1լ2/ձ^շ/, որոնց առաջինը տուած է Պաղտատի մէջ՝
12 տարեկանին եւ հոծ բաղմութեան մը ներկայութեան ՝ արմ՜անացած են ընդհանուր հիացման յ ^քրանսա մեկնելէն ա ռա ջ ՝ Պ աղտատի մէջ 1953/^ տուած նուագահանդէսը
սլսա կուած է յաջողութեամբ : Աւելի մեծ յաջո ղո ւթի ւն ունեցած է ի նպաստ Պաղտատի
նո րակառոյց եկեղեցիին անցեալ
տարուան իր նուագահանդէսը ՝
որ , հասարակութեան պահան

4.րայ կրկնուած է։
ՆԼարդան
Ա՝անուկեան ՝ էր
դասակից
ընկերներուն
հետ
նուագահանդէս մը տոլալ նաեւ
ՀՏԽձվն ՝ եր ա մշտ ո ւթ եան դմ՜ուարահաճ
կեդրոնին ՝
Վրսկնէրի
ծննդավա յրին
Պա յրոյթէ մ էշ ։

ջին

Ընդհանուր է այն հա ստա
ւս ումը՝ թէ տաղանդաւոր ջու
թակահարը ՝
տիճանաբար
րելութեան ՝
գամայն իր
դիրներուն

իր արուեստը աս
կը հասցնէ կատա
վա յևլելով
միանորակալոր ունկընսնռամառ ոնահա-

տանքը :
Ջութակահար ՎԱՐ ԴԱՆ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

ՕՐ- ՊԷԱԹՐԻՍ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
Ահա եւ իրաքահայ ար ո ւես տա գի տ ո ւհ ի մը՝--- Օր* Պէաթրիս
Օովհա ննէսեան , որ դաշնակի վրայ ընկերացաւ, վար գան Աանուկեանի անցեալ տարուան նուագահանդէսներուն :
Պաղատտի
Գե
ղարուեստ ից ՝Լսւր<1արանի յաշողադոյն ըն թա ցա լա ր տներ էն՝
Օր •
0ովհաննէսեան յ պետութեան ծա իւրով ղրկուած է Լոնտոն , ուր ,
չորս տարի ուսանելէ ետք , աւարտած է Երա (եշտ ո լթեան Արքայա
կան Ակ ադեմիային դասընթացքը՝ ստանալով միամամանակ Բրե
տեր իք Ուէսթ յիշատակին
յատկացուած
մրցանակք՝
1948/^ : Ե*-՝ Պաղտատ վերադառնալով՝ այդ թուականէն ասդին
իբրեւ
ուսուցչուհի կը պաշտօնավարէ
տեղւոյն *իեղարուեստից
Պ •

վարմ՜արանին մէջ*.
Երաժշտական քննադա տն եր ո ւ կարծիքով ՝
բացառիկ
ջե րմութիւն մը կը ւոարածուի Օր* Պ* 0 ո վհանն է ս եանի նուադած կր~~
տորներու մեկնաբանութենէն ՝ որուն մէջ՝ սակայն՝ չի կորսոլիր
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ՈՒԻԼԵԸՄ ՍԱՐՈՏԵՄՆ ԿԸ ԳՐԷ ՄԵՏԻ

5

Տարեգրքիս տպագրութիւնը հասած էր այս էջերուն, երթ սւոացանք մեծանուն գրագէտ Ու֊իլեըմ Սարոյեանի հետեւեալ նամակը

է

Տ

Մաէիպու>

$
Հ

1
5
Տ

|
\

2
Հ

\

յ
<

^ալիֆորնիա }

1

Աեպտ»

Սերելէ՛ Եարօ <իէորդեան .
Մուզեմ մեծապէս
շնորհակալ ըլ լա լ ձեզի'

1956

հայերէն

Լ^ԳՈւր"Լ
բազմաթիւ լուսանկարներով
հրատարակուած
ար եգիր քէն մ է յմ է կ օրինակ ամէն տարի ինծի ղրկելնուդ
համար։ թէեւ չեմ կրնար հայերէն կա ր դա լ } ա յն ո ւ ամենայնիւ հաճոյք /լ առնեմ դարձնելով դրքին է^իրը եւ դիտելով նկարները։ *Լ,երեցէք որ այսքան ուչ կը յայտնեմ
շն որ հ ա կա լո ւթի ւնն եր ս ։
Ուզած եմ այցելել Պէյրութ եւ Միջին Արեւելք ՝ բայց
ցարդ չկրցայ ճամբորդէլ։ Այսուհանդերձ ՝ յոյսեր ունիմ
տա /լաւին :
Մինչ այդ' ամէն կարգի բա ր եմ ա ղթո ւթի ւնն եր ։

|

ՈՒԻԼԵԸՄ

ՍԱՐՈՅԵԱՆ

ՇԱԼԻԱՓԻՆԻ ԵՐԳԱՀԱՆԴԷՍԸ- ՄԷԿ ՀՈԳԻԻ ԱՌՋԵՒ
Աշխարհահռչա կ երգիչ Հ/ալի ափին թոքիօ գնաց 1936^^ * Առա
ծին օրն իսկ իւեդճուկրակ արտաքինով մարդ մը ներկայացաւ պանԴՈևԸ^ ուր իջեւանած էր ան եւ ուզեց Դրդիչը տեսնել։ Էք ա ռան երը
չէին ուղեր թոյլ աալ՝ բայց այցելուի պնդումին վրայ տեղի տուին։
Երբ Շ ալի ափինթէ ներկայացաւ ՝ ըսաւ ան ո ր ՝ որ Ո'ուս մըն
է եւ արհեստով ներկարար։
ա տ կ'ոլզէի լս ել ձեզ ՝ բայց տոմ
սերը սպառած են» արդէն ՝ եթէ սպառած ալ չըլլայինք
պիտի
չկրնայի զնել } որովհետեւ դրամ չունիմ ։ Ըարի եղէք ուրեմն ձրի
տոմս մը տալ ինծի յ»
Հ/ալիափին ՝ ինքն ալ տարագիր ՝ շատ կը յուղո ՚ե եւ և'ըսէ •—
լԱել Լլոլղէ՞վէ՝ հրամմեցէք»-. Եւ [՛ սկոյն կը սկսի գոռացնել
<(*Լոլկայի նաւավարներուն երգը^։ Ներէարարը
կը
ծափահարէ

«Ջ/'«

իւ ան դա վա ռո ւթե ա մբ ։ ---

հ.Պ ի^ սՖ ) կը

հա րցն է

եր դի չը եւ /լերդէ

երկրորդ մըն ալ։ Լյորէն ծաւի եւ ն որ էն երդ։ Ու այս ձեւով Հ/ալիափին կը սպառէ իր այդ դիշերոլան յա յ տ ա դիրը ՝ ի պատիւ չքաւոր
քիուսէն ։
դա սա/լան ձեւի ըմբռնումն ալ՝ երբ ընտրած նիւթերը նման ըմ
բռնումի մը արտայայտութիւնը անհրամեշտ կը դարձնեն։ Իր 1Նէ՜-“
սյւթալ?/^Հ/£7 պսակուած են միշտ իր' արուեստին արմանի յա Լալու—
թեամբ եւ ծափահար ուած են ջերմօրէն։
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ՖՐԱՆՏ ԵՈՋԷՖ ԼԱՅՏՆ
(ԾՆԱԾ' 31 ՄԱՐՏ 1732-ԻՆ — ՄԵՌԱԾ' 31 ՄԱՅԻՍ 1809-ԻՆ)
Համանուագներու

եւ լարային քառանուագներու

հայրն

է

{նրանց Եողէվ) Հայտն՝. Հքնած է Աորաոլ, Աւստրիա՝. Հա յ ր ը ան ո լագործ Լր եւ {նրանց շա տ ա ղքա տ ապրեցաւ պատանեկան տարիներուն : Փոքր տարիքէն յայտնուած էր իր երամշտական ձիրքը եւ
հազիւ պատանի ? տարուած է Վփեննա , երգելու համար տեգւոյն
մայր տաճարի երգչա խումրին մէջ՝. Այնտեղ առած է գա շնա կՒ
ջութակի գա ս եր , ու մինչ, իր տարեկիցները խաղալով մամանակ
կ'անց ընէ ին ,

Հայտն սկսած է

դրել ե րամ շտ ական կտորներ :

^անի մը տարի անց' տասնըվեց տարեկանին, Հայտն , տա
ճարի երգչա խումրին մէջ կորսնցուցած է իր տեգը եւ իբրեւ աշ
կերտ մտած է բարի • . . սափրիչի մը մօտ , վասն ապրուստի : Ղփ—
շերները,

բոլորովին

առանձին,

ձեղնայարկի

անշուք

սենեակին

մէջ, որուն տանիքէն ձիւնն ու անձրեւը ներս կը մտնէին, Հայտն
կը կարդար

երամշտական հին զ^^վ^ր

ւ միամամանակ

փորձեր

կ՚ընէր' միջատներու կրծած—մաշեցոլցած հին, դաշնակի մը վ[,այ՝
Եւ յաճախ կը պառկէր անօթի :
փա ման ակ մը ետքը սկսաւ դասեր առնել այ՚է Հ_['ջ1"^1 ['
—
րածանօթ երամշտագէտ Փորփո բայէն, որ բիրտ ու խոմոռագէմ
մարգ մըն էր : ք^այց որովհետեւ վճարելու գրամ չունէր , փոխա—
րինաբար կը ներկէր դասատուին եւ ընտանիքին
Կ Բ.
կատարէր իրեն վստահուած յանձնարար ո ւթի ւնն երը :
Երամշտական արուեստին մէջ հսկայաքայլ
յառաջգիմած
էր արղէն , երբ 1761/'^» ղեկավար նշանակուեցալ իշխան էսթէրհա—
զիի նուագ ախումբին՝. Այնուհետեւ, մինչեւ 1.795) մնաց իշխանին
մօտ՝. Երկու. անդամ , 1792^^ եւ 1794/'5> այցելեց Լոնտոն , ուր դրեց
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
բազմաթիւ մեծ
հ ա ման ո լա զն եր եւ այլ դործեր*. իրեն
տուին
պատուակալ § ոքթո ր ի աստիճան Օքսֆորտի համալսարանէն :
Փարիզի Ողիմպիական Օթեակի նո ւադ.ահանղէ սներ ո ւե տը^յ°[էէ^յԸ' ՜ձ^Տ^ին իրմէ ուղած էր վեց անտիպ հ ւս մ ան ո լա դն եր ՝ զորս֊
տրամ աղբած է անմիԼա պէ ս յ
՜Լոնտոնէն վերադարձին ՝ Վհիեննայի մէ ջ զներ
բնակարան
մը եւ հոն ալ հաստատուեցաւ*. ԷԼյստեղ է որ ստեզծադործեց իր
գլուիյ—դո րծոցնեբուն մեծ մասը յ // ոցարթ , որ իր աշակերտը եզած էր , մեռած էր արդ & եւ ասպարէզը բաց կը մնար իր առչե,:
ԷԼ ք ս
Պեթհովէն :

է

ո I1

Պո*նէն Վ^իեննա գալով՝ իրեն ա շա կե ր ա ե ց նաեւ

Հա յտնի դո յութիւնն ու ս տեղծա դործ ո ւթի ւնն եր ը կը բնորոշեն մեծապէս բեղուն մ՜ամ ան ա կա շրջան մը երաժշտութեան պատ—*
մութեան մէջ՝ Պւսի'ի եւ Պեթհովէնի միջեւ*.
Արդ արեւ՝ այդ պատմութեան մէջ Հայտն ունեցաւ իր շատ
կարեւոր տեղը*, էքղալ անսպառ ներշնչումներու բաղմանորհ ար
ուեստագէտը՝ որուն ս տ եղծա դործ ո ւթե անց ս> կը

կը կա ղմ է ր այս

պէս ըսած Հբացօթեայ'}, կամ մ՜ ո զո վր դա կան

երաժշտութիւնը*. *Լյը-

լադաիյմբային բաժիններու

մէջ՝

դասալորման

Հայ ան

եդած է

առաջին երաժշտադէտը ՝ որ կրցած է օգտադործել բոլոր տեսակի
նուագարաններու

մասնակցութիւնը

է1? զ֊որ ձերը՝
ռանուագներ եւ 30

ն ո լադաիր ո ւմբեր ո լ

մէջ*.

մօտ 100 համանուագներ ՝ 77 լարային քա
ուրիշներ' ուրիշ նուագարաններու
համար ,

100Հ աւելի «</ ոն ա տ^ն եր եւ ՀՀքոն չէր թօմն ե ր դա շնամ ուր /-.
թակի՝

թաւջութակի ՝

ֆլի ւթի ՝

կլարինէթի՝

երգեհոնի

նուագարաններու՝ 24 օւիէրաներ՝ ժողովրդական

քեւ

այէ

բազմաթիւ եր

դեր՝ պատարադներ եւ հարիւրաւոր այլ երդեր*. Ոմնի 3 նշանաւոր
«օ րա թո ր իօմե եր ՝

---

զ[Լ տ ե ղծա դործ ո ւթի ւն^ ը ՝

զքյ ղանա կն երյ> ը ՝

եւ

զթոպիի վերադա րձը» :
Հայտն մեռաւ վիեննա եւ թաղուեցաւ Այղէնչթ ատ :

Ե. ՀԱՅՏՆԻ ՋԵՌԱԳԻՐԸ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՕՂԱՒ

ՏՈԻ'Նէ',

տ»
§ $ $

ք
ԿԷՈՐԿ ՖՐԻՏՐԻխ 1ԷՆՏԸԼ
ՀԾՆԱԾ՝ 23 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 1685-ԻՆ — ՄԵՌԱԾ՝ 14 ԱՊՐԵԼ 1759-ՒՆ)
Հեչանաւոր Սաքսոնէացին»

այսպէս կը կոչէին

իրապէս

մեծ այս երամշտագէտը^ որուն ուղեղը երաժշտական
ստեղծա
գործութեանց անսպառ, ակ մը եղաւ իր ամբող^ կեանքի ընթաց
քին :

1Լյնքան

շատ ստեղծագոր ծեց , այնքան բազմաթիւ օփէ բաներ

եւ Հօ րաթորիօ»ներ յօրիներ որ է վ_երէ.ոյ իր ֆիզիքականը չկրցաւ
դիմանալ՝, Ե *-՝ Պախին պէ ս ՝ կո ւրա ց ա լ կեանքի վ եր$ին տարինե
րուն :
աղում ով Գերմանացի

եւ

ապա

հպատակութեամբ

վիացի ՝ Հէնտէլ ծնած է ՀաաԷ ՝ Աաքսոնիա յ ‘իեո. մանուկ }
բաղէր նուաղով՝. Հայրը բմի չկ

Ա^ղկը ըղ-

էր եւ չէր ուզեր որ իր զաւակը

երամի չտ դառնայ : Այս պատճառով ալ՝

հօրմէն գաղտնի՝

կ՚ա

ռանձնանար ան իրենց տան ձեղնայարկը եւ հոն զանուող հին լուս
ալիցի
Բ. 1Լ[,այ և1Լ նուազէր եռանդով յ Հ°րը
ռակ Հէնտ ըլ նուիրուեցալ երամ շտ ո լթեան :
■վին եւ 10 տարեկանին սկսաւ յօրինել հոդեւոր
կուեցալ 13 տարեկանին եւ ապա 1703/*^

ցանկութեան հակա
Աշակերտեց
Հէախ ոերդեր : Պերլին րԼ11['՜~
Համպուրկ եւ նուա-

գեց Օփէ բայի ն ո լա զաիյ ո ւմբին մէջ՝. Տարի մը
այդ նուագախումբը։

ի տալիւս

այցելեց

վ^['^ր ղեկավարեց

1706/*^ եւ մինչեւ 1720

Հիերմանիա մնալէ վերջ ՝ այդ թուականին փոխադրուեցաւ էոնտոն
եւ հոն հաստատուցաւ վեր ^ն ա կան ա պէ ս յ Ա եծ համբաւի ՛սէր դար
՛ձաւ Ա^գլէ Ոք մէջ եւ ձմքՉ&ին դարձալ անզլիահպատակ

յ

իր անհա

մար գործերը յօր ին ած է Անղլիոյ մԷՒ նախ՝ իր օփէ բաները ՝ որ ոնց մ է մեծ եկամուտ մը չէր կրնար ապահովել եւ ապա՝ Հօրաթորիօ^ները-, թեթեւ կաթուած մը անցուց 1737/'V/ եւ ա ռո զ Լա ց ա լ յ
թայց հետագայ 20 տարիներուն այնպէս

քամեց ինքղինքը ՝

■վերջոյ վր այ տուաւ իր

Աեռալ Լոնտոն եւ մեծ

տեսողութիւնը։

որ

ի
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
֊պատէւներով

թաղուեցաւ Ալէս թմէնսթրէ Աբբայարանէն մէջ*.

էբրեւ Ղ*երմանա .'//', Հէնտէլէ գործեբուն մէջ անպակաս է
■գերմանական դրոշմն ու նկարագէրը՝ այնու ամենայն/ււ մեծապէս
ազգո լած է ան ֆ բան սաց է եւ էտալացէ վարպետներէն յ Ան բաղ
դատելէ է սակայն ան էր ներշնչումներու էնրնաբուխ պոոթկոլմով՝

էր

թեամբ ՝

ոճէ յստակութեամբ ՝
մէկ խօսըութ

ճկունութեամբ

եւ

այլա զան ու-

էր հանճարէ շքեղո ւթեա մբ *.

Հէնտըլ՝ էր բաղմաթէլ
ս տ ե ղծա ղո րծ ո ւթեանց եւ նոյնէսկ
/ր «օրաթո ր էօ^ն եր ո ւն մէջ կը ներկայանայ էբրեւ էւո րապէս ներշնչեալ ողբերգակ մը :
էոնտոնէ մէջ վաբեց յաջորգարար Հա յմ ա ր քէ թէ ՝ էէնքընզ
էն Ձ) էլտէ եւ 'ք>ովէնթ

1] ա ր տ ընէ

թատրոններուն տնօրէնութ[,մպչ :

Ե*- ^‘յ՛^ թատրոններուն մէջ՝ մէնչեւ. 1738 , բեմ ա գրեց էր 31 Օւէէ~"
րաները՝--- «.Ամատէս^ը՝ «Օթթոնէ^ն՝ «{էլա լէ օ»Ն ՝ «Յուլէոս Կե
սար»ը՝ «քեէմոլրլենկ»ը ՝
լանթ»ը՝

«Ալեքսանգր»ը ՝

«Արմէնէուս»ը՝ «*£ ս ե ր քս ե ս»ը ՝

«Արէաննա»ն ՝
եւայլն՝

«Աթա-

եւայլն՝.

Հէնտըլ ՝ էր «0 ր ա թ որ է օ»ն եբ ը սկսաւ գրել Ճ14մ}էն եւ ստեղծադործեց հ րաշալէ քներ : «Մե սէա»ն՝ որ գեղեցկագոյններէն
է՝
գրած է 21 օրէն*. Յէշենք՝ էր մէ լս «օրաթո րէօ»ներ ո լ կարգէն՝
«Աթալէա»ն ՝ «էսրայէլը Ագէպտոսէ «/££», «Աաուլ»ը՝ «Աամսոն»ը՝
հՀերակլէս»ը, «3-վսէփ^ը, «Պաղտասար^չը ՝
ց էն» ՝ «Աէւզան»ը ՝ «թէոտորա»ն ՝ եւայլն*.
Այս բոլորէն զատ

«3 ո լգա

Աակաբայե-

հեղէնակած է նաեւ բաղմաթէլ կրօնա

կան մեղեգէներ՝ աւելէ քան 10 Հքսն չէ րթօ»ն եր ՝ մասնաւորաբար
երդեհ ո նՒ ել նուագախումբէ համար՝ հանդէսաւոր պատարագ մը՝
հինդ գոհաբանական աղօթքներ ՝ եւյն * :
Հէնտըլ

կնսրտաղրէր

շատ արագ եւ անհալասարելէ

վար

պետ մըն էր մանաւանդ էւմբերգներու յօրէն ման մէջ*.

յթ.
ւ յւ)
«Մ եսիա»յէ «Ուվէրթիւր»էն

է-

ՀԷՆՏԸԼՆ

ձ>Հ

/-/2171<

ՁԵՌԱԳԻՐԸ
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«ամէ՞նու՜ն

տարեդիր՜էը»

:

ԾՆԱԾ ՏՈՒՆԸ

ԵՈձԱՆՆԷՍ ՊՐԱՍ՛Ս
(ԾՆԱԾ' 7 ՄԱՅՒՍ 1833—Է՜Ն — ՄԵՌԱԾ' 3 ԱՊՐԻԼ 1897-ՒՆ)
<ձէյրա(ք-շտա դէ տին
ւյսււ

1)ոհաննէս

եր

չտա դէ լո ր'ձ է

այսպէս

ճանչցուէ—.

Պ րամ ս Ւր ամէնէն /ՀՀ^/'£ ստեղծագո րծութեանց մէ^

եւ այս տեսակէտով նմանեցա լ_ ան Պ ս'է> էն : Այս որակումը անոր
համար ? որ էր այդ. ս տե ղծա դործ ո ւթէ ւնն եր ո վ
Պրամս մատչելէ
չէ միջին ե ր ամչտա ս էրներ ո ւն : /*հ/ եր ա մչտ ո ւթե ան դեղեց կութէ ւնն
ու դէւթանքը չեն ծփար մակերեսէն վրայ^ ['Ա1յ!յ դոյութէւն ունէնեւ անդամ մը որ երեւան հ ան ո ւեցան ,
լիօրէն գրաւիչ,
Այս

չի նչտնակեր՝ սակայն ՝

թէւնները շատ լու

որ

կը

դառնան անդէմ ա դրե—

^լւաւհվւ

ս տ եղծա դո րծո ւ-

ու խորունկ են ընդհանրապէս : Ունէ ան բաղ—,

մա թէւ ու ք՚/՚շ գործեր ա լ ՝ որոնք այնքան մ՜ողովրդական են եւ անմէջականօրէն

տսլաւորէ չ :

Պրամս ծնած է Համսլուր կ եւ դա րձած է առածէն
^ԼաՐէէե
դաշնակահար յ Էբրել այդսլէսէն ալ ճ&ՏՅԷն ընկերացած է հունգա—.
րացէ ջութակահար քէեմենյէէն եւ շրջած է *էերմանէոյ
բոլոր
կողմեր ր : ԷԼր տա կարդ եղած է էր յա ջո ղո ւթէ ւն ը եւ ա յս առթէլ
յարաբերութեան մտած է Լէ ս ղ թէ , Հլ ո ւմանէ
ք,ոաքէմէ
եւ
այլ
անուանէ երամշտադէտներու հետ :
Երկար

մաման ակ

Համսլուր կ եւ 1Լէեննա

մը

էբրեւ ն ո ւա դաէյ ո ւմբեր ո լ

ղեկավար

աշէւատելէ խրջ ) 1Տ78/ր^/ վերջնակ ան ա ոք է ս

հաստատուած է 1Լւստր է ոյ մայրաքաղաքր եւ հոն ալ մնացած է
մէն չեւ կեանքէն վերջը ։ Ե* եռած եւ թաղուած է Վփեննա •
Պրամս՝

անկասկած ՝ բոլոր

դերմանացէ
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^«1,^ ԱՐՈՒԵՍՏՆ ԱՇԽԱՐՀ

ՋՁԶՁՋՋՋո

ամէնէն չեչտուած եւ ղտարէլն ^Էերմանացէն է էր երաժշտու
թեան ոճով ու նկարագրով։ Այս գետնէ վձ1այ կ[Լ ,! Լ1

է ,1,1յ Մ են-

տելսոնը, բայց երեւան կուգայ անկէ շատ աւելէ դասական եւ ալանդասլաշտ էնրնատսլութեամր մը :
^ագմաթէւ են էր երկերը : Ա' շակած է երաժշտական
րու գրեթէ րոլոր տեսակները՝

բաց է

սեռե

«9* եր </ ան ա կան

օփէրայէ^*

Հոգեհանգէստ»ը ՝ որ էր գլո ւվս—գո րծ ոցն Հ ,
ճ է ա րտա կարգօրէն ; ^րամս հեղէնակած է անհամար մեգեգէներ
մէայն ձայ
նական երաժշտութեան կամ երգչա թումբէ եւ նուագախումբէ հա
մար։ Ասոնցմէ են «(եէնալտօ»ն ՝ «(յենէներ»ը՝
կ™աագրէն եր
դը» , եւլն . : Աօրէնած է նաեւ չորս
համանուագներ ,
դաշնակէ
ՀՀրոնչէրթօ»ներ եւ Հ^սոնատ»ներ ,
հնգանոլադներ ,
քառանուագ
ներ եւ եւ եռանուագներ զանագան նուագարաններու համար , է^
պէ ս նաեւ վալսեր ՀՀ.Է ն թեր մ ե ց ց Օ»ն ե ր մանկական երդերու
հաւարածոյ մը եւ *200£ աւելէ ժ ո գո վր դա կան երդեր } որոնցմէ ոմանյր
հռչակաւոր են :
Պ րամսէ դործերուն մէջ լաւագոյններէն է նաեւ էր ^Յաղ
թանակէ երգ»ը ('ւն՞արոբհտԱօճ) , որ ձօն ո լած է Գերմանիոյ կայ
սեր ել ւիաոա րանանրն է գերմանական բանա 1լե ե ր«լ յաղթանակ
ներուն :
/>„£ Ւ[“
I" է՛ ստեղծագործութեանդ մէջ ամէնէն նշանաւոր
ներէն եւ ամէնէն մողովրդականներէն են «Հո ւն դար ա կան պարերր» , որոնք յօրինուած են նուագախումբի համար :
Պրամսի դա շնամո ւրա յ ին ե րամ՜շտութեան տարածման մէջ՝
հ՛ Ժամանա կին , շատ կարեւոր գեր խաղաղած է տիկին ^լարա
Շուման՝ որ ամէն ին շ ըրաւ անոր արուեստը մողո վր դա կանա ղնեՀլու համար :

յր-րէ, <4՜---------1 --------------------1------------------- -------------1.------------,---- -----------------------

ր,

<

(

՜ «V

/*

հՕրօր^էն
Ե-

ՊՐԱՄՍԻ

ՁԵՌԱԳԻՐԸ
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'ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐ*ԲԸ>

ՔԱՐԼ Ս՜ԱՐհԱ ՖՈՆ Վ.ԷՊԷՐ
(ԾՆԱՒ' 18 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1786-ԻՆ — ՄԵՌԱԾ' 5 3ՈՒՆԵՍ 1826-ԻՆ)
Ւբրեւ «// րամչտութեան Լո ր տ Պա յր րն Հ/»
անուանի ար ո ւե ս տա դէ տ ը
ւՒացէ՛ բան ա ս տ ե ղծին յ

ճանչցուեցաւ

այս

որ եղած էր նաեւ ժամանակակիցը անգ—.

Այնպիսի շքեղանք ունին իր ներշնչումները

եւ բանաստեղծական այնպիսի քն քո յ շ խորք՝ իր կարգ մը օւիէրա—՜
ները մանաւանդ ՝ որ բո լոր ո վին ճի շգ է այս բնորոշումը։
Հէպէր ծնած է Օյթլ.ն, Հիևնն ա յի մ օտ եր ը

յ

Հէնդ Աեր ոլնգնե-.

ք,ով ^Լը համլաւին երամիշտները իր գերդաստանին մէջ*. Հայրը լալ
կը ն ո լա գէր ջութակ ՝ վ]ւոլԱ1 եւ թաւջութակ ՝ իեկ մ ա յ րը երգչուհի էր :
ծնաւ կաղ եւ մարմնով վտիտ : Հա յրը րլե!ք րԼաՀքն
ար
ուեստներու աշիւարհը ել արթնցուց անոր մէջ բուռն ս է ր մը երա—.
մ՜շտոլթեան ՝ նկարչութեան և վիմագրութեան հանդէպ : />ր տաղան
դը սակայն կեգրոնացալ երամչտութեան վրայ եւ յ այ տն ո ւեց ա լ ան
իբրեւ արմէքալոր նուադահար էլ դաշնաւորող։

Էլ

այնուհետեւ

նուիրուեցաւ միայն երամչտ ո ւթեան ։
Երիտասարդ տարիքին եղաւ թափառաշրջիկ մը։
տարեկան՝

վարեց ան

պա անցաւ 1Լի ւր թեմ պեր կ ։ Ւբրեւ դաշնակահար այցելեց
փամանակ մը

մնաց

Հա ղի լ

Պրեսլաուի թատրոնին նուագախումբը։

երեք

տարի եղաւ տեղւոյն ^իերմանական Օփէբային երամշտական

ղե

Տրէղ տ

գնաց

ապահովեց իրեն եւ

Փ ր ա կա

Պ երլին։
ուր

կավարը ։ Մէձ հռչակ

ՆԼիենն ա եւ ապա

18
Ա~

1816/'-^ հրաւիրուեցաւ

ուր ստանձներ Արքայական Օփէրային ղեկավարութիւ

նը։ Այստեղ է որ ներկայացուեցաւ առաջին անգամ իր «Յ) րայ չի ւց»
օփէրան ՝ մեծ յաջողութեամբ^ այնուհետեւ ձՓրեցիօղա »ն և,. «Եւ-—
րիանտէ^ն։ Լոնտոնէն եղած ապսպրանքի մը վրայ սկսաւ գրել Հ,0—
պէրոն» օփէրան } թայՅ յաճախ ընդհատեց ղայն , որովհետեւ թո-
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
•թախտը անկողին նետեց ղինդը-, ի վերջոյ յաջողեցալ աւարտել եւ
հիւանդ վիճակով մե1լնեցալ Լոնտոն ,

ղեկավարելու համար

իր

այս նոր գործին բեմադրոլթիլնը ; հ.0պէրոն-»ը գտաւ լալ ընդունե
լութիւն , բայց Վէպէր նորէն անկողին ինկաւ ել այս անդամ շատ
եանր վիճակով- Զկրցալ ոտդի ելլել եւ մեռաւ Լոնտոնի մէջ, 40
տարեկանին , Մարմինը փոխադրեցին Տրէզաէն եւ հոն ալ թաղե
ցին :Ամ ուսն ացած էր 1817/'^, նշանաւոր երգչուհի Վաբոլին Պրանտէ հետ :
Հէպէր ) թուականի
գոյնը դևրման

կարգով աոաջինն է ու թերեւս մեծա

երաժշտագէտներուն մէջ, իբրեւ վի պա սլա շտն ե ր ո լ

դպրոցին ն եր կայ աց ո լցիչը յ

Հարաղտտօրէն գերմանական

փէրաները հեղինակելու համար

իր

օ-

ներ շն չուած է ան գերմանական

ժողովրդական հէդեաթներէն եւ իր երաժշտութեան տուած է ջեր
մօրէն բանաստեղծական խորդ ու դրոշմ, որմէ, հետագային , մե
ծապէս ազդուեցալ Աիխտրտ Վակնէր:
կը ն կա աո լի Վակնէրի վարպետը :

Այս տեսակէտով,

Վէպէր

Մ ենտելսոնի նման, Վէպէրն ալ բաղմաշնորհ երաժշտագէտ
էք ե*- ունէր դաշնակ նուազելու, նուագախումբեր ղեկավարելու,
երաժշտական հրաշալիցներ ստեղծա դործելու եւ
երաժշտութեան
մասին ուսումնասիրուած յօդուածներով հրապարակ գալո լ
ար
մէյ>ա լոր յատ կութիլննևր ը :
Օփէրաներէն զատ Վէպէր յօրինած է նաեւ «դոն չէր թօ»ն եր ,
«սոնատ»ներ ,

երկու համանուագներ ,

բազմաթիւ

ժողովրդական

երդեր, ռաղմերզներ , ցայգերգներ, խմբերգներ, եւլև . :

"Նշանաւոր

են իր Գերմանականդը, Ակովտականդը եւ մանաւանդ «Վալսի հրալէր»ը!
Հանճարեղ երաժշտագէտը վայելած է շատ մեծ ժողովրդակա
նութիւն , իր ապրած բոլոր վայրերուն մէջ,
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«ԱՄԷՆ Ո ԻՆ

ՏԱՐԵԴԻՐ-է՚֊Ա»

ՆՈՍՏՄՆԱԼԻՑ ՊԱՐՈԻՀԻՆ

ՆԵԼԼՒ» ՆԱՒԱՍՍ.ՐԴԵԱՆ
Հադէլ երկու տալվւ Է որ բեմ բարձրացած Է %\_ամեայ պար ո ւհ Է
Նևլլի Ն աւասարդեանը եւ արդէն կը գտն ո ւէ պարարուեստէ առա
կաւոր դծերուն վրայ ՝ էր ապահոված արադ
յ ա ջո դո ւթէ ւնն եր ո վ ՝
զանազան դերերու մէջ*. ը մասնակցէ էք րեւանէ թատրոնէ Ա սլենգՒ արեան օւէէրա յէ եւ պա լէթե պարաէւումբէն եւ բեմ դա լո վ հան
դերձ • կը շարունակէ մշակել ու.
էարացնել մենապարէ էր բնատուր ձէր<ք>ը *
նելլի Ն աւասարդեան ծնած
է Մ ոսկուա 1935/*^ եւ 12 տարեկտնէն ընդունուած է տեղւոյն
պարարուեստէ
ո ւս ո ւմնար անը ՝
ղոր աւարտած է 1954/^: Այնու
հետեւ ընդառաջ երթալով Հա
րեւանէ Ապենդէարեան °փէ րայէ
եւ պալէթէ թ ա տր ոնէ վար չո ւթեան
առաջար կէն . ւէ ոխադըր
ուած է 1յ ր ելան : Այնտեդ յանձնուած է պարարուեստէ ո ւս ո լսէչ Ռ' * Թա*֊րէղե անէ էն ամյշէն
եւ
սկսած է նաեւ
ստանձնել
պարուհ էէ նա էս մանր ՝ ապա
եւ
կար ե ւո ր
դերեր ՝
պէսէն են էէէնկուսը (ք$ոն 'է էՆԵԼԼԻ ՆԱԻԱՍԱՐԴԵԱՆ
շ_ոթ} >
էյանդութը (Ապենդէար
եանէ «քէքանդութ^էն մէ£) , Ջ արեման Լ ք* տէւ չէ ս տ ր տ յէ շատրուան}
եւ Գոհարը (Գ * Եդէաղարեանէ ՀԱ ելան»էն մէջ}։ Մեծ ալէւնո 4 ՚ւը
կատարէ ան մասնաւորաբար սպանիացի շր 9ի կ պարոլհիի դերը,
ինչպէս նաեւ սիրոյ եւ ատելութեան ՝ կը^է ոլ- նախանձէ հակամարտ
տարրերով ծանօթ Զարեմայէնը*.
Իր պարերուն մէջ՝ \յելլէ Նալասարդեան անշուշտ չունէ տակաւէն էր սեփական ստեղծադործական դէմքը յ *էյորեկ մըն է եւ էր
անհ ա տա կան ո ւթէ ւնն ու էնյնատպութէւն ը
դրսեւորելու
համար
դեռ լայն մամանակ ուն1' : Այդ լայն մամտնակն ա լ պէտէ բոլորէ ան
ապահովաբար շատ արադ եւ աստէճանա բա ր պէտէ հ ա սնէ կա
տարելութեան ;
Թերէ է ան ՝ տակաւին, դերասանական վարպետութեան մէջ*,
(էամունակը՝ սակայն՝ մէանալով տաղանդէ վերջնական
ձեւաւորման էր ճէգերուն ՝ այդ պակասութէւնն ալ պէտէ կրնայ դարմա
նել անկասկած ՝ յառաջէկայ տարէներոլ ընթացքէն*.
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Խպ՛ ձորերով ՝ հովիտներով եւ բար ձր ա բեր ձ լեռներով ծած
կուած գեղատես իլ երկիր է ՀՀան դեդուրը
ւժմ ր
ւս /ա ււ տա'նի
ձայրաղ ո
հարաւ—արեւելեան շր՛ջանէ ա յ ս լեռնաշխարհը։
Շրջանի արեւմտեան մասին մէջ՝ ղ ր ե թ կ Միջօրէականի ուղղութեամբ եւ մօտ 150 քիլոմեթրի վ[1այ կներկարի
իէանդեղոլրի
բարձր լեռնաշղթան ՝ որ կը վերջանա յ Մնղրիի ան ղն գա խ ո ր մայՈ.Ո տ կիրճով։ Լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթն է ^յասլոււո!ՈԼղԸ (3906 մէթր} :
Ւսկ հիւսիսային մասին մէջ՝ Որ ո տան եւ Հա գարի գել ւեբուն
1լ[Լ ուարածուի Սիւնիքի բա ր ձր ա լանգա կը յ Այո սարահար
թը հրաբխային դօտի է՝ 300—800 մ է թր բարձրութեան վրույ ց ըր
ուած փոքր հրաբուխներով։ ք* ա ր ձր ա լան դա կի արեւելեան մասին
մ էջ, հ րաբուխներոլ որոշ խումբեր իրենց կարգին կը կուզմեն լեռ
նաշղթայ մը՝ ո ր ո ւն ամենաբարձր գագաթը իշխանասարն է (3852
իէանգեզոլրի լեռնաշղթայէն ^էո^ի արեւելք կը տար ածուին
Հ_ար<ր մը լեոնաբազուկներ ՝՛ որոնց ամէնէն նշանաւորներն են ք*ա րդուշատի եւ Արեւիկի լեռները ։ Այս ջեռներ
՚յմ են ւ ւ բար ճր դա—
դաթներն են Արամազդը՝ էք ո ւս տ ո ւփը եւ ք*աղացսարը-,
Շրջ*ոնի հ ի սիս—արեւմտեան մասին մէջ գերիշխողն է Զան
գէ զուր եան
լեռնաշղթայի շատ կտրտուած եւ
հ ո ղմն ա հ ա ր ո լած
ցցուածքը։ Ւսկ հարաւային մասը՝ ըստ մա կերելոյթի կը բամնոլի
երկու հատուածներու։ Առաջինը հ ի ւսի ս—ա ր ե ւելե ան մասն է
իր
անտառապատ բարձր լեռներով եւ կը յի շե ցն է Հայաստանի հիւ
սի ս—ա ր ե ւելե ան անտառային շրջանը եւ երկրորղն է հարալ—արեւելեան հատուածը՝ որ կ^Ը^^^ըկկ Մ եզրի դետի եւ մասամբ ՈղւՒՒ աւազանը եւ աչքի կը ղարնէ իր ցցուածքի հ ո ղմն ա հ ար ո լած
զան դո լածն եր ո վ ։
Լեռնային ույս բարձր շրջանին մէջ հ ա զոր դա կց ո ւթեան հա
մար միակ ուղին դմ ո լա ր ա մա տ չելի լեռնանցքերն են՝ ուրկէ կ^անցնին գլխաւոր խճուղիները։ Ասոնցմէ կա ր ե լի է յիշատակէլ Աի սիանի եւ Որոտանի լեռնանցքները՝ որոնք Տէանդեղո ւր ը կը միացընեն Ար ա ր ա տ ե ան գոգհովիտին ։
Զանգեզուրեան ծալքալոր լեռները հարոլստ են հանածոնե-
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կտ ր եւորով եւ հոն է որ կը գտնուին Հայաստանի —- քԼափանի
էնչպէս նաեւ կարդ մը ուրէ չ մետաղէ
րադոյ
"/'ճնձա հանքերը ,
հանքեր :
Որոտանը, Ո ղչէն եւ Մեղրէն, է ր ենր վտակներով, լեռնային
արագահոս դետեր են։ Ա ար ահարթայէն շրջաններու մէջ այս դե
տերը համեմատաբար դանդաղ կը հոսէն , բայց երբ մօտենան սարահա ր թերու եզերքներուն , ուղղակի կը գահավիմփն խոր ոլ կէրճանման հովիտներու մէջ՝. Օրինակ
Հալիձորի անդնդախոր կէ րճը , Տ ա թեւէն դէսքէ հարաւ , ուր կը թափէ Ո րոտանը ։
Փորելով իրենց ճամբան լեռնային անցքերու մէջ, {Հանդեզուրէ դետերը ստեղծած են մ՜այռոտ զառիթափ ափեր, սահանք
ներ եւ ջրվէմներ : Առանձնապէս ուշագրաւ է Արոտանէ ջուրերով
կազմուած Հյւսքիի բարձր ու հրաշագեղ ^րվէմը, ուր կառուցուած
է ելեկտրակայան՝. Տաթեւի մօտերը, Որոտանը կր կոըսուի լեռներու մէջ եւ որոշ հեռաւորութեան վր ա յ ն ո ր էն դուրս
կո ւգա յ
կազմելով բնական կամուրջ մը, որ կը կոչուէ ^սատանայի կամ ուրջ» ։
կետերը կը սնանին ձիւնէ եւ անձրեւէ ջուրերով եւ կը յոր
դէն դարնան վերջերն ու ամրան սկէզբները։ Այո գետերը եւ մաս
նաւորաբար Որոտանը , ելեկտրական ու
եւ ոռոգման կարեւոր
աղբէւրներ են :
իէանգեղուրի մէջ բաւական շատ են նաեւ լեռնային ակերն
ու լիճերը, որոնց մէջ նշանաւոր է Անւ լիճը :
Ո ո ւս ա կան ո ւթե ան տեսակէտով ՀՀանդեզուրը կա[*հլէ է րամնել երկու մ ասեր ու,
հարաւային կէ ս ը անտառային է, էոկ հիւ
սէ ս այէնը տափաստանային։ կարեւոր շրջան է ույս վերջինը հացա
հատիկային արտադրութեան եւ անա սնասլահ ութեան համար*
Հայաստանի ազգային տնտեսութեան մէջ Հէանդեդուրը կա
րեւոր տեղ ունի իբրեւ գունաւոր
մետաղներու , տ յ լ մանաւանդ
պղնձի արտադրութեան եւ ձուլման կեդրոն։
Ան տա ռն եր ո լ դոյութէ ւնը նպաստած է փա յտամշա կո լթեան
զարգացման ։
Զանգեզոլրի մէջ ղաբղացած է նմանապէս տն ա յն ա դո րծ ո լթիւնը , դո րդադործութիլն ը , անտ սնա պա հ ո ւթի ւնը ,. [“-՛լէ ա րդիլնաբերութիւնը եւ պանրագործութիւնը, մասնաւորաբար Մորիս ի եւ
թիսիանի շրջաններուն մէջ*.
‘էի լղ ա տն տ ևս ո լթեան տեսակէտովդ
իէանղեզոլրը կարելի է
բամ֊նել երեր ենթա շրջաններ ո լ --- Սիսիանի շրջանին եւ
Գորիսի
շրջանի կարեւոր մ է կ մասին մէջ առաջ գարած է հա լյ ահ ա տի կն երոլ մշակութիւնն ու անա սնա պա հ ո ւթի ւն ը : ']տ վ, անի շրջանին եւ
Գորիսի շրջանի որոշ մա սերուն մէջ զարգացած է այգեգործու
թիւնն ու շերա մա բո ւծո ւթի ւնը եւ բաւական լայն չու։իի վրա հ նաեւ
ծխախոտի մշա կո ւթի ւնը : իսկ ‘Լաւի անի շրջանի ծայրագոյն
արե-
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ւելեան մասը եւ Մեղրիի Հմ՚ֆ^եը
յին պտուղներու Լթուղի ՝ նուռի՝

հարուստ է մ երձա րեւադարձա^1",!Գ11 •> խո՛ղողի ՝ եւ/ն .) մշա-

կութեամբ :

Աձւասնապահ ութեան

ղարդացման լա յն հնարալո րութիւններ

[լ ընծայեն £էանդեղուրի լեռնային հարուստ արօտավայրերը*.
Ս եծա պէ ս
բարելաւուած է հա ղոր դա կց ո ւթի ւնը
շնոր հիլ
շարք </*ը ասֆալթապատ խճուղիներու՝ որոնք՝ կիրճերու եւ ան
տառներու եղե րքնե րը քե ր ելո վ ո լո ր ա պտ ո յտ կը բարձրանան կամ
կ'ի$խեն լեռներէն վե ր եւ վար՝, Միւս կորԼէ^է’> Ղ^՚՚ւ ւի ան ը եըկաթոլԳե ով միացած է Երեւան—աքո ւ դծին : Ե այ նաեւ օդանա լային հա
ղորդակցութիւն Երեւանի եւ Ղ^ոյփանի միջեւհ

Տեսարան մը

Մարքս փողոցէն — փորիս

Ղրսփանը՝ ինչպէս նախախորհրդային Լ^^^եին՝ նաեւ այսօր
Հայաստանի պղնձի ար դի ւն աբեր ո ւթ ե ան կեդրոնն է*. Մյմմ այն
տեղ կառուցուած են բաղմայարկ բնակարաններ եւ բացուած են
նոր փողոցներ :
<իորիսը ՝ որ {Հանգեզուրի դլխաւոր քաղաքն է ՝ փռուած է
լեռնահովս/ի մէջ՝ կանանչո ւթեանց ձ*էջ թաղուած* Այ ստեղ ՝ լեռնայէն աղմկալի գետակը՝ Վարարակը՝ քաղաքը կը բամնէ երկու,
մասերու'. փաղաքը շրջապատուած է իշխանիկ՝ Լաստ եւ '1՚սւրւււ^
հունչ լեռնեբով՝ կարծէք բուքէն ու փոթորիկէն
պ ա շտ պան ելո լ
համար զայն*.
փորիսը

ունի 120 տարուան պա ամ ո ւթի ւն : Աւելի քան դար
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մը առսփ Պարոլի հա րուստ Հ,յյյ նալթատկրերը ընտրած է էն ա յս
գեղեցիկ լեռնահովիտը՝ իբրեւ իրենց ամառնային օդա փ ոիւ ո ւթեան
հանգ ստավայր եւ իրենց համար՝ Վ՛արարակի
եր կայնրո վ շինած
կին երկյաբկանի բնակարաններ։ Այգ ^ոյն հարուստները հետզհեակ խանութներ բացին հոն եւ Վ*ո րի սր շո ւտ ո վ դարձաւ ւււււեւտրական փորը կեդրոն մը եւ հետղհետկ ստացաւ րաղարի կերպարանը։
Այ^՚ք, Գ ո բիսը Հայաստանի սիրուն րա՜ղարներկն մ կ կն կ՝
իր եր կյ ար կանի շկնրերով ՝ դո րծ ա ր անն եր ո վ ՝ պարտկւլներուԼ ՝ ծա
ռացարդ փողոցներով ՝ դպրոցներով ՝ պետական թա տր ոն ո վ ՝ եւլն . յ
^ան երեր միջնակարգ եւ երկու եօթնամեայ դպրոցներ՝ 2100 «*—
շակերտներով ։
'{Հա ղարի հանրային պարակցի մուարին առնելը շինուած կ
գեղակերտ աղբիւր—յուշարձան մրՀ /՝ ♦ աշխարհամարտի
ընթաց-

Աւլթիւր _ յուշարձան փորիսի մէջ

րին զոհուած {Հանդեղուրցի ղին ո ւո րն եր ո ւ յիշատակին։ Այս աղբիւրի 10 ծորա էլն երկն ջուրը կը թափի դուռին մկջ եւ ապա ն որ կն
բաժնուելով 10 մասեր ու՝ կը հոսի դկպի պարտկղի աւազանը։
իՀանդեղուրի միւս բնակավայրերն են Աե ղր ի ի եւ Ս ի ս ի ան ի
շյր ջանային կեդրոնն եր ը , ին չսլկ ս նաեւ '{Հաջա բան
բան ո ւո ր ա կան
աւանը յ
Այնտեղ կը գտնուի նաեւ Տաթեւի պատմական վանրը։
ՀԱՏ ՕԳԱԶՈՒԻ ՄԸ ՄՐՏԱՆԻՇԸ
^աբրքւէլեան
սլտուտակաւոր
նոր

մրցանիշ

անունով

օդանաւի
մը՝.

մր

սովետահայ
վրայ

(Հ ա£ո ղե ց ա ւ

օդաչու

սաւառնելով՝

րարձրանալ

մը՝

անցեալ

հաստատեց

մինչեւ

6017 ’ 5

տարի՝

Ս'Է կ

— 4

համաշխարհային
երկու

թոն

բեռով:
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1ՏՏ1ՏՏյէ

ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ԱՀԼԱւէքւԱ
Սև լան /- ւճՒ մասին համառօտ ծանօթոլթիւննևր կային Տա
րեգրքիս 1955/' եւ 1956/' Հատորներուն մ է ջ՝. Այս հատորի «Տիրական
իա մնին "ծ մէջ ալ հրատարակած ենք Հայաստանի գրագէտներէն ՆԼ *
Անան ե անի գեղեցիկ նկարագրականը այս լճի կազմութեան մասին*.
ի1բրեւ լրա*յոլցի£ մաս օգտա կա ր կը նկատենք տալ նաեւ հ ետեւեալ
տեղեկութիւննե ր ը , այս անդամ 1] ելանի աւազանին չոլ[,ջ՝--Արա րատեան գոգհովիտէն գէսլի արեւելք^ ծուէի մակերեսէն
2000 մէթր բարձրութեան վ[էայ գանուող Ա ելանի աւազանը հ ի լ-

լյեՆսւնսւյ լիճը

լուսնի լոյ սով (Էղ^Ւէն նկաթուսւծ)

սիսէն եւ արեւելքէն եզեր ո ւած է Արեգ ունի ի Ա եւանի եւ իէանգեղոպ՚ի էեռներով^ հարաւէն՝ Վրսրգենիսի եւ <իեգամայ՝ ի ս կ արեւ
մուտքէն միայն Հիեղամայ լեռներ ո ‘Լբնա կան սլա լմաններով
Աեւանի աւազանին շարունակութիւնը կը հանգիսանայ իքարմարիկ
գետի գեղատեսիլ հովիտը՝ որ ինկած է Փամբակի եւ Հքազկունեաց
լեռներ ուն մէջտեղը :
Փ ամպակի լեռնաբազուկը Ա եւանին կը հասնի աւազանի հիւ
սիս — արեւմտեան ծա յրէն Արջանոց գագաթով՝, իսկ Աարմարիկի հո•ււ-տը ՝ լճի հիւսիս — արեւմտեան վերջամասէն կը տարածուի գէսլի
արեւմուտք։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ա ելանէ դո դա ւո ր ո ւթէ ւնը հ էլսէս - արեւմտեան կողմ էն բաց
ելք ունէ դէպէ Արա րատեան դոդհովէտը , այն տեղէն ալ կը հոսէ Ա ելան էն սկէզբ առնող մէակ դետը Հ ր ա ղդանը :
Ա ելանէ դո դա ւոր ո ւթէւ ւնը եզերող լեռն եր էն ամենաբարձրը Ղ*եզամայ լեռնաշղթան է , էսկ ամենացածր Արեդունէէ լեոնա շղթան հ
որ լճէ մակերեսէն բարձր է հազէլ 750 մէթրով։ Արեդունէէ արեւ—,
մտեան լանջերը էւէստ զառէ թափ են եւ այդպէս ալ կէէ9նեն 'լԷսլԷ
ԼՃՒ ափը , դարձնելով զանոնք դ/՜ուարանցանելէ :
Հարաւ — ա րեւելեան ուղղոլթեամբ լեռները ա սաէճանաբաբ
կը հեռանան լճէն, գոյացնելով Աասրէկ գետէ հարթութէւնը, ուր
լճի ա փերը զած են եւ հարթ : Ոչ հեռաւոր երկրաբանական անց
եալէն մէջ այ էէ հ ովէ տը նոյնպէս եղած է լճէ տակ : Ա ասրէկէ հովէտէն եր կար ո ւթէ ւնն է 20 <ըէէո մէ>թւ՛՝ Ւ1ւ ԼԱ1յնՀԸ 15:
Սե լանէ գոգաւորութեան հարաւ — արեւմտեան մա ս էն

մԼ ջ

բաւական ընդա րձա կ հ ար թո ւթէ ւն առաջ բերած է նաեւ Արդիճի
գետը։ Աւազանէ այս հ ա ր թո ւթէ ւնն եր ո ւն կը յաջորդեն քարքարոտ
բլրա շարքերը ։
Ա ելանէ աւազանը ունէ ցուրտ լեռնայէն կէէ^այ*
ՒԼ*
անմէջական շրջակայքէն վըայ էո կ կը ձդէ "ք'Ոլ մեղմացնող աղդեցութէւն ։ Հեռաւոր մասերը այդ ազդեցութեան
ենթակայ
չեն :
Անձըեւներ ը , ըստ բա րձրութեան կ՝ ա ւելն ան ։ Ա արմ արՒ՚ւ գետ է ալագանէն մէջ ալ անոնք բաւական չատ են : Այս աւազանը ունէ մեղմ
լեռնա — անտառայէն կէէ1?այ *
Զմեռը շատ ցուրտ է Ա ելանէ ալազանին շուրջը : Ա ռատ ձիւն
կը տեղայ եւ Հ^^ակայ լեոնալանջերը կը ծածկոլէն բաւական հաստ
եւ տեւական ձէ ւնաշեր տեր ո վ ։ Լճէ դո դա ւոր ո ւթէ ւնը ա չքէ կը
նէ ձմեոնայէն ումեղ քամէներով եւ ձէ ւնա մրր է կն եր ո վ» այս պա տճառով ալ էէճը կը սառէ հ ա ղո լա դէ պօր էն : Աեւանայ յէճը 11 ան
գամ մէայն սառած է 1832£^ մէն չեւ մեր օրերը։
Ամառը մեղմ է եւ զով : Լեռներ ու վրայ տեղացող անձըել
քերը լեոնալանջերը կը ծածկեն
հարուստ
բո լս ա կան ո լթեամբ ։
Տարուան տաք եղանակէն յաճախակէ են ամպրոպներն ու
կարկուտէ տեղատարափը։ Ոացառէկ երեւոյթ են տաք
եղանակներըհ
Ցերեկը կը փչէ մեղմ , զովացնող հով, էսկ դէ շեր ը , լեռներէն փչող
քամէն ումեղ է համեմատաբար , այդ պատճառով ալ էէճը կ՝'ենթար
կուէ ալեկոծութեան յ
Աեւանէ աւազանէն ցած մասերու հողերր սեւ են, էսկ բարձրաբեր մասերունը՝ լեոնա — մար գա դե տնայէն յ Հակառակ
ծովէ
մակերե ս & ունեցած բարձրութեան , այդ հողերը տեղ — տեղ շագա
նակագոյն են, էսկ անտառայէն կղզեակներու շրջաններուն մէջ ալ
գորշ :
Լճափնեայ դօտէէ մէջ

կփշէյէ

տափաստանայէն

նութէւնը , որ կը տարածուէ լեռներոլ լանջերն է վեր ,

բուսա կահասնելով
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էճոնճձԼճ.

հայաստան

մինչեւ 2400 մէթր բարձրութեան •.
ւ^նտաոներով բաւական հարուստ է էիարմարիկի
հովիտը,
յատկապէս Հքաղկունեաց լեռներու լանջերը։
Այնտեղ կը գտնուէ
Հայաստանի լաւագոյն հ ան գստ ա վա յր եր էն մէկը
Հքաղկաձորը։
ԼՒՃԸ1 որուն ամենալայն մասը 37
էթր է է եռանկիւնս!ձեւ է :
Աեւանի ջոլ[1Ը քաղցրահամ է , թեթեւ ու թափանցիկ : Անոր
միանան Նո րատուս ի եւ Ար տան ի շի հրուանդաններուն մ էջէն յառաջացող 8՚5 ք[՚լոմէթրնոց նեղուցով։
Լճի ջոլրին ընգհ . ծալա լը 58-5 մի լի աո խորանարդ մէթր է՝
իսկ տա րածութիւնը* մօտ 1400 քառ, քիլոմէթր :
Աեւանը բաղկացած է երկու աւազաններէ ՝ որոնք իրարու կը
դո յն ը կը փ ոխո ւի նուր բ ե ր կնա դո յն էն մին չեւ մ ութ կապո յա ։Ջու-

Ամպի ծով Հայաստանի հովիտներուն մէջ (հազուադէպ երեւոյթ)

րին ջերմաստիճանը^ լճի մակերեսին լԼրսյյ^ տարւոյն ընթացքին կը
տարուբերի ]_՝§էն մինչեւ 17 «1 ս ան թի կր ա տ Ւ մ1՚1ել (ղէրոյէն վեր) •
Լճին մէջ թափող շտ գետերու եւ գետակներու միջոց ով ՝ Ա ե—
լանը ՝ իր ամբողջ աւազանին մէջ կը ստանայ տարեկան 1 միլիառ
312 միլիոն խորանարդ մէթր ջուր՝ որուն միայն 110 միլիոն խորա
նարդ մէթրը դուրս կուգայ Հրազդանի միջոցով, մնացածը կը շո
գիանայ լճի մակերեսէն եւ կը կոըսուի։ Այմմ կիրարկումը ս1ւ սած
ծրագիրը այն է , որ փոքրացնելով լճի մակերեսը՝ պակսեցնել շո~“
գՒ տցումը եւ մնացած ջոլ-էը օգտագործել ելեկտրականութիւն ստա—.
նալու եւ Արարատեան գոգհովիտի ^Որլերը ոռոգելու համար*
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Ա եւանէ ա լա ողանը
ա
անա սնապահութեան եւ հացահատէկէ
դե տն ախն ձ ո րՒ մ՜չա կութ ե ան չրջան է : Վ^եր^էն տարէն եր ո ւն սկսած
է նաեւ ծխախոտէ մչա կո ւթէ ւնը ՝. էսկ պա դա մ չա կո ւթէ լևը սկսած
է աւելր առաջ՝. էք ը բ ամբողջանայ լճէն կուրերը պակսեցնելու ծրա—
գրէն դո րծադրութէւևը՝
Հայաստան պէտ է ո ւն են այ աւելէ քան
100 *000 հէքթար նոր հոդ , հացահատէկէ ՝
ծխաէս ո տ է $
չտքա րէ
ճակնդեղէ եւ այլ բոյսերու մչակութեսւն համար՝. Պէտէ տնկուէն
հազարաւոր հէքթար տ ա ր ած ո ւթեա մբ այդէներ եւ անտառներ՝,
Ս եւանէ աւաղանէն տնտեսութեան ա ռան ձն այա տ ո ւկ ճէլզե
լ՛ էն են նալադևացութէւևն
ու
ձկն որսութէւևը՝. է*ն ա կա ւէայր ե—
րէն ն չանաւոր է *ԼյՈր ք^այաղէտը՝ ուր կայ
ձկն աբո ւծար ան
մը՝ մեքենադէտա կան հէմնարկութէւև , հ էւսուածեդէնէ դործա րան եւ ա յլ ձեռնարկներ • *ԼքՈր
քՀայազէտը՝ նաեւ՝ Ս ելանէ Այ
լազանէն
մչակութայէն
կեդ
րոնն է : // էւս բնա կավայրերն են
Ս եւանը ՝ Ա արտուևէն ՝ ք՝ա սարնտայը ՝ եւլն . ; է)* աղ
էէ արմարէկէ հո վէ
տէն մկջյ
Սեւանէ դեղեցէկ բն ո ւթէնը ՝ ամ աոնա յ էն մ եղմ կլէմ

Աշոա թագաւորի րերդին
արերակները (ժ>- դարէն)

եւ լճէն խ1 լր եր ը կը դէ ւրացն են
առող^արաններ ո ւ հէմնումն
ու
դարգացումը :
նչանակութէւն չունէն ՝ այս տեսա կէտով ՝

հանքալէն Լոլ['^[1Ը
հանգստեան տուներ կան Ա եւանէ թերակդղէէն մէջ
պէտէ բաց ո լէն նաեւ ծրագրուած առողջարանները :
Ա եւան է շր ջանէն մէջ կան հետքերը չա տ հէն
թութեան : ԷԼանաղան պեղումներու չնորհէւ երեւան
բազմաթէլ սեպաձեւ եւ այլ ա ր ձանա դր ո ւթէ ւնն եր
թեա*ն համար ո ւս ո ւմն ա սէ ր ելէ ա,քէ նէւթեր՝,

՝ Արղէ*^ է“կ
Ապագայէն
քադաքա կըրհ ան ո լած են
ւ
պա ամ ու-

Լճէ հ էւս էս — արեւմտեան ծայր էն կը գտնուէ Ա եւան է կըղդէն՝ էր պատմական մ են ա ս տ ան ո վ : Կ ղղէն այսօր դարձած է թերակղղէ ՝ նեղ չերտով մէացած է ցամաքէն եւ կառքերը՝ լճեզերազատօրէն կ՚երթեւեկեն մէն չեւ կղզէն :
Այ ս լճլ, ա ւէով կ'ան ցնէ Երեւան — Ղ^էլէջան — թէէէ լէ ս խճ ո ւ—
ղին , որմէ բամնուող մէկ ա յլ խճուղէ ՝ հարաւ — արեւմտեան ա լէ աէ
կ՛ եր կար է դէսլէ "է, որ — էայազէտ՝ վայոց Զոր եւ մէն չեւ Աէւնեաց
աչխարհը :
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1ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՋՐԱՆՑՔՆԵՐԸ
ք//Հ///////////7/^
իաչւՀ րդտ Հհացումէն ետք առաքին
իջանցքը
կա ռո ւց ո ւեց ա լ
Շիր,սկի
մէջ .

Տ/"
դաշտին

շնորհ՛իւ
Շիրակի
մէջ սկսան
մշակուիլ

պտղատու ծառեր } շաքարի ճակը^դեղ , բանջարեղէններ եւ ընդար ձա կո ւեց ան
հացահատիկս/—
յե*հ ցանքերու տ ար ած ո ւթի ւնն եները : Աւելի ոլչ կառուցուեցալ
Նալբանդի
^[""նցքը ՝ "Լ՛ յատ
կացուեցաւ Ապիտակ սարահարթին ոռոգման եւ ղար կ արուք,—
ցաւ առանձնապէս շայթարի ձա—
կԸ^Գ^ՂյՒ մշակման՝. Ե*-^ միամ՜ա ման ակ հիմնուեցաւ շաքարի
գործա րան ա յդ շրջանին մ էջ յ
Արարատեան
դաշտին
ու
ռա տ ջոլր կը հայթայթէ Արա քո
գետի ։1լւա յ կա ռո ւց ո լած Հո կտեմբեր եան
( Աար տ ա ր ա սլա ա ի )
ջրանցքը ՝ որու շնորհիւ կազմաՀրսւզդանի , .լիրայ -ջրանցքի մը
կերպուեցան
ցան շա
չարք
ր ք մը պետա կան
կւ
գլիյամասը
ղա
դո րծա քյ
կւ,ան
<
հ ո ւյ
ա ւթո
ըն կեր ո ւթի ւն—
ներ եւ զարկ տրուեց ալ իւաղողի , ծիրանի > դեղձի եւ այլ այդինեներու մշակման՝.
Առողի չ ջրանց քներ ու ցանցը հետզհետէ աւելի եւ աւելի ըն
դարձակուեցաւ՝. Շինուեցան Կարճեւանի, Ա*ազրայի՝ Նոր Ղ՝ալմայի ՝ Աիսիանի ջրանցքները՝. Այո նպատակով՝ 1920 — 1910 Հայաս
տանի դիւղատնտեսութեան յա տ կա ց ո լած 301 մի լի ոն ր ո ւբլիին !!4
միլիոնը ծախսուած է միայն 20 ջրանցքներու շինութեան ,
աւելի
քան 427 քիլ ոմէթր երկարութեամբ՝. Այդ ջրանցքները ա յմմ կ՚ոռո
գեն 63 ‘000 Հէքխաւ1 հողային տա ր ած ո լթիւն :
Նորքի եւ խիտոնիի ջրանցքները շինուեցան եւ շահագործման
յ ան ձն ո ւե ց ան 1910^1/ էաք ՝.
Հեըջլն ւօ տարիներու ընթացքին եւս շինուած են 240 քիլ Ոմէթր երկարութեամբ ջրանցքներ ՝ մշակելի հողերու տարածութիւ
նը աւելցնելով 58*000 հէքթարո •Լ ■ Աթմ > ամբողջ Հա բոստանի մ էջ ՝
121*000
տարածութեամբ հողամաս կ՚ոռոգուի այդ ջրանցք
ներ ո ւն շն ո րհիւ :
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/>ոլոր
այս ջրանցքներուն համար 1լ օգտադործոլէն Աելանէ ՝
Սվսուրեանէ ՝ Արաքսէ ՝ Հրազգանէ եւ այլ հոսանքներու ջուրերր*.
Նոր ջրանցքներ բանալու աշխատանքները կը շար ո ւնտ կո ւէնԱրղն1՛ - Շ ամէ րամ եւ ^էւմէւշ — յուսայք շրջաններուս մէջ*. Արւյնքւ
— &ամէրամը , 35 քէէոձ'էթր էր երկարութեամբ
եւ
ջբառատոլթեամբ սլ^ւտ^ւ ԸԼԷամ Հայաստանէ մեծագոյն ^րա^րքը
ոլէտէ ոռոդէ 13*000 հէ<րթար տարածոլթէւն *. ք*սկ
*էէւմէւշ — ^ոտայքը
պէտէ ոռոգէ մօտ 7500 հէք/վար տարածու թ1„ն եւ ունենա յ 4է2
քէլոմէթր երկարութէւն *. Այո երկու ջր ան ց քն ե ր ո ւ
կառուցումով
ոռոգելէ հոգամասերու տարածութէւնը պէտէ բարձրանայ 44:2 *000

հէքթարք, , որուն 104*000/^ Լոլ['[Լ
ներուն :

Ոչխարի

ապահովուած է ամրան ամէս-

հօտերը Ստեփանաւանի շրջանին մէջ

(Լուլի)

Ջրանցքն երէն ղա տ բաղմաթէլ դէլղական շրջաններու մկջ կը
բարուէն նոր ջրհան կայաններ եւ արտէգեան ջրհորներ ՝ որոնց շն ո ր—
հէւ էւրաքանչէւր շրջան կ՚ունենայ բա լա ր ա ր քանակութեամբ ջուր ՝
էր մշակութեանց համար*. Այգսլէսէ ջրհան 'կայաններ կը գործեն
արգէն Մեղրէէ՝ Կէրովականէ՝ Ապէտակէ՝ էջմէածնէ եւ ա յ լ շըրջաններու մէջ*, էջմէածնէ
Արշալոյս Ղ՚Ւ՚՚ԳՒ ջրհան կայանը՝
որ ջուր կը ստանայ Այղր
] կ՝ոռողէ 170 Հէքթ՚^ր տ ար ած ո լ—,
թէւն*. Ակս ած են շէնուէլ նաեւ ջրամբարձ եւ ջրմուղ
կայաններ |֊
որոնք կը գործեն ելե կար ա կան ո ւթ ե ա մբ եւ ջուր կը
հայթայթեն
հանբայէն շէնքեբուն՛*.
Ոռոգումները բացառէկ ն շան ա կո ւթէ ւն ո ւնէն մասնաւորաւ
բար ամառնայէն ամէսներուն*. Հայաստանէ դետերը՝ րնգհանրապէս սնան ելով բարձրագէ ր գօտէներոլ ձէւնէ պա շարէն ՝ ["ք֊րէ ս'՜’
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ռատութեան տեսակէտով ունին չտա փոփոխական վիճակ յ
Գար
նան ՝ այսինքն բուսականութեան սկղբնակտն
շրջանին՝
գետերը
շատ ջրառատ են , ի ս կ ամառը , եր բ կ'որոշուի բերքին բախտը^
ջուրերը կը պակսին եւ կը հասնին նուազագոյն չափեր ու*. Այս փ ոփ ոիւ ա կան վիճա կը նկատի առնելով է որ մշակուեցաւ Ա եւան —
Հրա զգան ոռոգման ծրագիրը՝ գեռ քառորգ գար առաջ՝. Ե *- <, հետ
զհետէ շինուեցան Ս թալինի ՝ թա լինի , *իառնիի ՝ Նորըի
ները եւ ա լլ փոքր ջրուղիներ :
րատեան շրջանին եւ ա լլ շրջաններու •ո, չ՝ 1947^5» ս կըս՝եալ կար եւոր աշխատանքներ կր կա տա ր ո լ
ճահիճներու եւ ճահ
ճացած հողերու չորացման համար՝. Ա*ին չեւ 1956/' կէսը չորցուած
են 7500 Հէվ>թար տարածութեամբ ճահիճներ եւ ճահճացած հողեր ՝
ինչ որ նպաստեց մշակելի հողերու ընդարձակման եւ մ՜ո զո վ ո ւր դի
աոռղջապահութեան : Այսօր՝ Հայաստանի մէջ՝ գրեթէ
անհետա
ցած է ջերմախտը [մալարիա^ ՝.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻ ՀՈՎԵՐԸ
[էս տ 1952 թուականի տ ո ւե ալն եր ո ւն ՝ Հա յա ստան ի Հան ր արասլետութեան հողային ամբողջ տարածութիւնը կը հասնի 3 մի
լիոն հէքթարի՝. Այս տարածութեան 640 հազար Հէըթարը վարե
լահողեր են՝ մէկ միլիոնը
արօտավայրեր ել մարգագետիններ՝

Յօ հազարը

բաղձամ ետ յ մշա կո ւթի ւնն ե ր ՝ ին չսլէ ս
խաղողի ա լդիներ ՝ մրգաստաններ թթենիի տնկարաններ եւ 345 հազարը ան
տառներ եւ սլուրակներ : Անացածը անգործածելի տարածութիւն—
ներ են ՝.

Երեւանի կեդրոնական մարզարանին գլխաւոր մոււոքը
(կաոուցուած է ՜նարւոարապետ Յակորեանի կոդմէ)
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2.ԱՅՐԵՆԻ ՍԱՌՆՈՐԱԿ ԱՈԼԲԻՒՐՆԵՐԸ
Հնադոյն դարերուն՝ բնութեան չորս տարրերու հողէ՝ £ր/լրթ հուրէ եւ օղէ պաշտամունքէն մէջ ամէնէն շատ երդուած ու
փառաբանուած է ջուրը՝ էբրեւ «ակունքդ կամ էբրեւ խորհրդանէշ
եւ «ա ղբէ ւր կենդանութեանդ :
Այդ դա՛ր եր ո ւն ալ , հ ա յ մ ո զո վուր դը ՝ էր մա յււա պա տ ա շ—,
խորհէն մէջ ղղ աւլած է ջուր էն ան հ ր ա մ եշտ ո ւթէ ւնը եւ ապալէնած
է անոր կենարար # զօ
րութեան՝, Աքղ֊ նպատա
կով ան մայռեր է փշրած
եւ ջրանց քներ փորած ՝
եւ ՝ հ եռա լոր լեոնալանջերէն
ջուր է հա սց ու
զած աղէ | Հ_ո [* ոլ ["Ո՜՜
սլան հողերուն եւ
զա
նոնք վերածած է դեղածէծաղ պարտէզներու և
տարա
/ շա1լլ
թեանց յ
Ա ո ւկ
Ասկէ զատ յ՝ բա
բ.անուկ
ճամբան եր ո ւ
երկայն■քՒն1 քա զաքներ ու մուտքերուն եւ հրապարակն եր ո ւն ւ/րա յ ՝ գէ լզեր ո լ
մէջ եւ այլուր՝
բարե
սէր մ ա րդէ կ աղբէւրներ
են շէն ած ՝
խորհելով՝
որ
ատով
մեծադոյն
ծառայութէնը կը մա
տուցանեն մարդոց ՝ աԱղթիւր - յոՆշսւրձան Ալավերւոիի մէջ
նոնց պապա կը յադեցրնելու ուզղութեամբ մանաւանդ՝, Յաճախ այդ
աղբէւրներ ը շէնուած են բարերարէ մ եռելներու յէ՛շատակէն կամ էբրեւ զո հա բե—
րութեան ա ր տա յայտ ո ւթէ ւն ՝, Ու ծարաւած անցորդը՝ էր պապա
կը յագեցնելէ վ^լ^, «.ողորմէ Աստուածդ մրն է մրմնջացեր
է
խորոց սրտէց եւ բաբէ է/օսքով է յ է շե ր աղբէլ-[*ը չէ*1'ո ղը ) երկար
կեանք կամ անմահութէւն եւ. հոդւոյ հանդէստ մաղթելով անոր՝.
Ջուրը եղած է էա ըհը դան էշը
մահականդ եւ «ճանապարհ կենացդ՝,
շէնարաբները դեղեցէ կ յուշաբձան —
մէայն փայտեայ հասարակ ծորակով

կան ան չո ւթ եան ՝
«դեղն ան
Հետեւաբար ՝ Հայոց ճարտար
աղբէւրներ են կա ռո լց ած ոչ
եւ ծորակէն առջեւր գտնուող
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դուռով՝ այլ Լ լ յաճախ անոր տուած է կամարակապ դարպաս ի ձեւ՝ ի նշան ^անմահութեան դրան^ ՝ արեւ. կամարներն ալ
զարդարած է բուսական աշխարհը ներկայացնող քանդակներով*.
Այսպէս է թե իմաստալո րած մեր նախահայրերն ու հալրերր
$_ո
կարեւորութիւնն ու գաղափարը-, Այդ ի մ ա ս տ ա ւո ր ո ւմ ո վ ալ
հասան անոնք մեր մամանակներուն :
Հայաստանի մ ԷԼ՝ այսօր՝ ա ղբի ւր ա շին ո լթի ւնը դարձած է
տեսակ մը ճարտարապետական կառոլց ում : Անցորդը , բոլոր ճամ
բան ե ր ո ւ վրայ կը գտնէ բազմաթիւ կամարակապ ու սիւնազարդ
աղբիլրներէ աո ատօրէն հոսոդ ս ա ոն ո ր ա կ ^ոլ[է 5 ['[' եա րա լը յա—
գեցնելոլ համար-. Ամարանոցներու /լեզեց ի կ քա ռո լղին ե ր ո ւն մէջ՝
լեռնային բարձունքներու
‘հ'՜
[,1յյյ •> խիտ ու վա լ ր ի անտառ
ներուն խորերը՝ մինչեւ անդամ
մոռցուած
կածաններու
եր
կայնքին շինուած են այղ աղբիւրները՝ որոնց ամէն
մէկը
ունի իր ջոլրի ուրոյն համը։
Այդպիսի հա ր ի լրա ւոր աղբիւրներ կ ան Աասարգեչարի ՝ Ասլարանի՝ Ա տ եւի ան ա լա նի ,
Կիրսվականի ՝
Արզնիի ՝
Հանքալանի՝
'Ծաղկաձորի՝
Ջերմ ու 'ւհ
Նոր Աայազիտի մ է ջ ՝ Արագածի
ծաղկառատ
լանջերուն ՝
կամ
Ջանդեղուրի
կիրճերուն
մէջ՝.
Որքան աղբիւր ՝ այնքան ալ համ
եւ համբալ եւ անուն՝--- կաթ
նաղբիւրներ ՝
տ ան ձ ա ղբի լրն եր ՝
թթուաղբիլրներ ՝ լուսնազբիւրներ ՝

արծաթաղբիլրներ ՝ ելն .
Նէերջին տասնամե ա կն ե ր ո ւն

Դիլիջւսնի ապաքինարաններէն մէկը

ոչ . միա յն

շինուեցան

կամ

նորոդուեցան քան դո լած կամ անխնամ ձգո լած բնական աղբիւրները՝ այլեւ յենլով ծերունիներու յիշողութեան ՝ վերաբացուեցան'
բնական աղէտներու հետեւանքով փա կուած ուրիշ շատ մը աղբիւրներ : /1 ս կ հոն ՝ ուր հոսուն ջուրե ր չկա յին ՝ £///^հ/հ/ ստաղուեցալ ա րաէղեան ջրհորներու միջոցով ; Այսպիսի բազմաթիւ ջրհորներ կան
մ ա սն ա ւո ր ա բա ր Ալ. ա ր ա տ ե ան դաշտին մէջ՝ ուր ՝ ստորերկրեայ ջո ւ—
րը-, Լր,յս ~ աշխարհ բերուելէն վեր ջ ՝ կը զտուի եւ կը բիւրեղա
նա յ քարէ հսկայական դուռերու մէջ՝ ստանալով բնական աղբիւրէ հոսող համեղ ջոլրի որակը*
Ըմպելի ջոլրի առատութեամբ ա յլ մանաւանդ որակով հըռչակաւոր է Երեւանը։ Ամէն մէկ հարիւր
յէի վ[> ա յ աչքի կը զար-,
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նեն արծաթափայլ՝ սիւնաձեւ, ու զո լէ շիթերով ցայտաղբիւրները*.
Գրեթէ բոլոր պո ղոաաներ ո ւն եւ փողոցներուն վրայ կամ դալա րագեղ հանրային պարտէզներուն մէ^ կը ցայտեն ">յդ աղբիւրները*.
Ու Երեւան , ամենայն իրաւամբ անուանի է սու ո ի պէս պաղ՝ զու
լալ՝ համեղ ու դիւրամարս իր ջոլրով*.
Աղբի ւրա չին ութիւնը եղած է Հայաստանի
անփոխարինելի
ա ո սւնձնա բստկութիւննե րէն մէկը*. Եղած է նաեւ մ է կը մեր հնադար եան մ՜ողովուրդի հ պա ր տ ո ւթի ւնն ե ր էն ՝ որով կրնայ
պարծե
նալ Հայաստանի մայրաքաղաքը՝ ամէնէն առախ

Հայաստանէ
վեր*.

Այնպէս

որ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԻՆԱԿՉՈԻԹԻԻՆԸ

մէջ

մարդահամար

պաշտօնական

ծանօթ

չէ

Հայաստանէ

չէ

կատարուած

բնակչութեան այմմու

1939£?'

ճշդրէտ

է

համ

րանքը :
1939/'

մարդահամարէ

հասնէր 1*281*599$։
ետք
Աճէ

(/./"

(881*290 մարդ)
տեսա կէտով՝

հթ1յթՈթդ

տեԳԸ

բնակչութէւնը

(աոաջէնն

է] •

մէջ)*.

44

100$?/ 82*8^1
4*4/^»

նոսելսկէ՝

գիլէջանի ՝

Լենինականէ

մէջ*.

{Հասարդեչա ր է ՝
տաշատէ եւ

Վփդէէ

17 տարիներ՝

այլ

քառ.

միայն

ընդհանուր

բնակչութէւնը

1*250

հազարը

Հայեր

հազա քաւոր
դուրս

են*.

Ա ելանէ

տուած Հ_Ըէէար 1941 ---

եւ

է»

է

քաղաքներու

վրայ

Ար ար ա տ ե ան

դա շտ է

Հայաստանէ

ընդհանուր
եւ

Հան

բնակչութեան

Ա ւքր ա յն ա ց էն երը'

տոկոսը*.

Աուսերը

Ատեփանաւանէ ՝

շրջաններուն

թալինէ՝

ել

Երեւանէ

էջմէածնէ՝

Ասորիները'

եւ

^րասՈԼ

Վփդէէ
Կուռայքի ՝

եւ
Ար-

եւն. *.
մարդահամարէն ասդին անցած ըլլաԼով
մեծ չափերով՝
Հայաստան

Ն ուազադոյն

կնանցնէ

մ է կո լկէս

համրանքը

քաղաքական

շատ

հաշուով՝
միլիոնը՝
աւելէ

մանաւանդ որ

դացած

մեծ

ա լ'

հարիւր

հայրենա

այսօր՝
որուն

Հայաս
! * 200

կ''ըլլար ՝

պատճառներով աքսորուած

ե ր է տ ա ս ա ր զ.ո ւ թ է ւն

—
նթէ

չըլլային

հազարէն աւելէ

զոհեր

45$ սլաաերազմէն :

պարագաներու

մէկ յատկանիշն

գրաւէ

նօսրագոյն շրջաններն են

1

'Լոլկասեանէ՝

արտասահմանէն

հազարէ *.

Այս

Հայեր՝
ել

է

^էէոմէթրէ
կայ

(էուսերը

ազդեր'

Հայաստանէ բնակչութէւնը աճած է
100

աճած

Հայերը՝

Կ ••• էէնէն ո յէ ՝

որ 1939$ վ^Ս^ի^

տանէ

թո լոր

եւ

շրջաններուն մէջ՝

հասաւ

Հայաստանէն

ել

Ապարանի

դարձներու թէւը

տասնեակ

100$?/ 10*2»

Կիրովականէ

մամ անա կամէջոց էն ՝

կը

Հանրապետութիւնը)

100$?/ 28) :

1

ներկայացնեն

առաւելապէս

'քիւրտերը'

4/*

հ ա մ ե մա տ ո ւթ ե ա մբ է

Հայաստան

արագօրէն

արդիւնքով՝

կը

Ատր պէ յճ ան ց էն ե ր ը'

՛Շատ բնական է
այդ

մէջ

Ասորիները

կ՚ապրին

է^իւը

մարդահամարէն

(14<?/ 24 մարդ) *.

Ատրպէյճանցիները'

Ուկրա յնաց էներ բ

45

մէջ

խ ո ր հ ր դայէն

մարդ

մարդահամարէ

1 • $ը ՝

100$?/

մինչեւ 125 մարդ) .

սահմաններուն

վՀէւրտերը'

1!)26/'

Աւելէ [սէտ բնակո լթէւն

գաբալա դե ա ղն ՈԼ Զանդեզուրը
1939$

բնակչութեան

որ

Ա էութեան

19$ դէմաց 1939$?/'

շ ր ջանն ևր ո ւն մէջ (1 ր. ր ■ ի

րապետութեան

Հ

աւելցած

Կէրկէզներու

էստ ութէ ւնն է

Աէութեան

գարձեալ՝

կուտայ՝

ձեոնարկներու շն ո րհ էլ

(1926$ 100$?/

բնակչութեան
տեղը'

է

Հայաստանէ

Յ՚՚եՅ

ամբողջ խորհրդային

ճա ր տա ր ա ր ո ւեստա կան
բնակչութէւնը

տ ո ւե ա լն ե ր ո վ՝

“• րյղ-խ-նՀԸ

այս

տակ՝

բազմածնութիւնը

տեսակէտով

ալ

հայ

սահմանուած է

մողովուրդէ

գլխաւոր

ան բազմանալու տար

ուէ տարէ՝ յարաճուն վերելքով մը։
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

1ԱՅԱՍՏԱՆՒ
ԲՈՒՍԱԿԱՆ

ԱՐՏԱԴՐՈՒԹհՒՆՆեՐԸ

էյՍՀԼՈՂ, ♦--- Գեռ հէն մամանակներուն , Հայաստանէ մէջ մըշակուած են բամսլա կ , հացահատէկէ տեսա/լներ , խաղող , շալ>ա —
րէ ճա կնղեղ, զանազան տեսակէ դե դարո յսե ր , պտղատու ծառեր ,
եւլն . : ներկայէս երբ րնդարձակ անԼրդէ տ ար ած ո ւթէ ւնն ե ր կ'ոռոդոլէն բազմաթէլ ջրանցքներու Լուրերով, է ս կ մէլս կողմէ ա րդէականացած են մշակման եղանակները, հասկնալէ կ որ շատցած
կ հողայէն ա րդէւնաբերութէւն ը քանակով եւ բարելաւուած կ նաեւ
անոր որակրՀ
էյ աղողը , սա կա յն , ապահովաբար ,
Հայաս
տանէ ամ են ահ էն ար տադր ո ւթէ ւնն եր կն մ կ կն կ :
Հնադոյն
լ է շա տ ա կո ւ—
թէւնները , էն չպկ ս նաեւ
Լուլէ — Փ'"մբակէ ձորեբուն կամ րԼափանէ ան
տառներուն եւ ա յլ վայ
րերու մկ Լ
դո յութէւն
ունեց ող վա յրէ էւա զո ■մ
տ ե ս ա կն երը կը հաստա
տեն , թկ դեռ քանէ մը
տասնեակ դարեր առաԼ ,
մեր նաէնէքները
զբա-

Խաղողի թերքը էջ միածնի շրջանին մէջ

զած են ա յս թան կա դէն պտուղէ
մշակութ՜եամբ՝.
ՈւրարտանաԼ
մշակութեամբ՝.
Ուրարտական
թագաւորութեան մամանակ (3000 տարէ աւսսէ) , -խաղողը տարա—
ծուն մշակութէւն կ եղած Հայաստանէ մկԼ՝. Ա էնչեւ էսկ, դէ տնա
կանները Հ/արմէ ր բլուրէ պեղումներու շնորհէւ եկած են ա յն եզ
րակացութեան, որ ա յգեդործութէ ւնը դոյութէն ունեցած կ Ան—
զըըկովկասէ մ կ Լ Ուրարտաց էներկն ա լ առաԼ՝. ԷԼանաղան աւերակ
ներ կը վկայեն , թկ վՀրէստոսէ ա ռաԼ դեռ Տըդ — 7է դ դարերուն,
Հայաստանէ բա ր ձ ր ա լան դա կը ունեցած կ նաեւ արհեստական ոռոդումներու ցանց ՝. Հրաղդան դե տ է աԼ ափէն դոյութէն ո ւնեցած
են պտղատու ծառերոլ սլարտկղներ եւ խաղողէ այգէներ ՝. Պեղումներ ո ւ ընթաց քէն ամր ոցէն մ կ Լ գտն ո լած խաղողէ կո ւտ եր ը շատ
նման են ևնյմմ մեծապկս տարածուած դաոան դմակ, ոսկեհատ,
մսխալէ , արարատէ խաղողէ տ ե ս ա կն ե ր ո ւ կո ւտ եր ո ւն :
Հետագայ դարերուն եւ մէն չե ւ մեր նորա դոյն մամտնակ
աւ ե րը , Հայ ա ս տ անէ վրա լ դոբծուած ա ւեր է չ արշաւանքներու հետեւանքով, շատ մը ուրէշ բաներոլ կարգէն , ընդարձակ այդէնեբու տ ա ը ած ո ւթէ ւնն երն ալ փճացած են ՝.
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Այմմ , խաղողի արտագրութիւնը՝ քանակով ու որակով՝ կը
գտնուի դգալի բարձրութեան վր ա յ Հայաստանի մէջ՝. Հայկական
խաղողի տեսակները 120£5» աւելի են , բայ՚յ մեն մասով դորնաձ֊ական չեն : Ամէնէն շատ տարաձուաՀր է ոսկեհատ կոչուող տեսակը
(խաըՀի } , ոը կը ներկայացնէ խաղողի արտագրութեան էՕՕ/»^»
30/' , ա սլա կուղ այ կա խեթը 100/'Ն 23"^/։ մսխալին 100/'Ն ՜ձ*&ով ,
դառտն դմակը
100/'^ ճճով , տըննին 100/'^» 6'"/ւ տրտրատին՝

100/'Ն 4"'/, եւլն.՝.
Աըարւ ոեան
քՍ աղողի ա յւլ ին ե ր ո ւն ւՕՕ/^ 70/» կը գտնուի
ՕԱ-տագո րղ օդ
դաչտ ա վա յրին մԷԼ'. Այստեղէն ստա ցոլող խաղողը
ծուի իբրեւ թարմ պտուղ , բայg մեծ մասով անկէ կը պատրաս
տուին սեղանի ւյին ին եր , լի քէ Օրն ԼՀր ՝ քոնեաքներ , օղի , եւլն՝*. Սե
ղանի թեթեւ գինիներ եւ չամփանիա պատրաստելու համար կը
գործածուի
ո յ եմբեր ե անի ՝ Շամչատինի՝ իջեւանի՝ ^ոտսւյլվ եւ
Ազիզբեկովի չրջաններու խաղողի արտադրութիւնը :
Արտադրութեան քանակը կը տա ր բեր ի չրխսնէ չր ջան եւ տե
սակէ տեսակ : Շրջաններ կան՝ ուր միջին բ^րքը՝ մէկ Հէքթարի
վրայ կը հասնի 100 ցենտների , իսկ ոլբէ?Լ չրջաններ կը ստանան
150 — 160 g են ան եր (1 g են տները 100 <^/v°) :
Դիտական միջոցներ ձեռք կ՚առնուին չարուևակ՝ այգիները
հանքային աղերով պարարտացնելու եւ արտադրութիւնը
քանա
կով ու որակով բարձրացնելու համար : Պատուաստներու միջոցով
եւ այլ ե դանա կն ե ր ո վ կարելի եղած է արտադրել խաղողի 5 նոր
տե սա կներ ՝ որոնք ա չքի կը դա րն են իրենց բարձր բերքով : Աչխատանքներ կը տարուին եւ փ ո ր ձեր կը կատարուին' g ո լր տին ղի“
մացող խաղողի այէ տեսակներ եւս արտադրելու համարէ
Երե լան ի դի տա—հ ետազօտա կան հ ի մն ա ր կո ւթի ւնր ունի խա
ղողի այգիի փորձադաչտ մը՝ ուր կեդրոնացուած են խաղողի աւելի քան 315 տեսա/լներ՝. Uju հիմնարկութեան օդնութեամբ կագմոլեցան նաեւ խաղողներու նոր անուններ ՝. Օրինակի համար խա
ղողի հա չարա չ կոչուող տեսակը այմմ կր կոչուի արարատի ՝ աս—
կեարին' նա ղելի 5 խա ր ջին ' ոսկեհատ ՝ սպիտակ խալի լը
սպիտակ
սա թենի ՝ եւլն • :
՛իչանա լոր են Հայաստանի քոնեաքներըՀ
ոբելեանականք» ՝
^Հայաստան^ ՝ Հ1*ութֆ «Երե՜ան» եւ այլ անուններ
որոնք կ'արաադրուին Արեւանի քոնեաքի մեծ դո րծա բանին մէջ*. *իինի ի գոր
ծատուն մրն ալ կայ Աչտարակի Q չա կան գիւղին մէջ՝ ուր կ՛արտա դր ո ւին «/// ե րեսյ> կոչուող դինի ի սքանչելի տեսակներ :
Ադելից ըմպելիներու արտադրութեան կողքին՝ Հայաստանի
սլահածոներու

գործարանները

!լ արտադրեն

գոյն տեսակներէն պատրաստուած անոլչեղէն

նաեւ խաղողի
(մ ո ւրաբա)

փոթ՝. Կը պատրաստուի նաեւ չամիչ՝. Մեծ սպասում ունին
այս

արտա դր ո ւթի ւեն երը

լաւա

եւ քոմնաեւ

t
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Կարելի եղած է գտնել
բոնեաբի սփիրթը
արհեստական
ձեւով հինգնելու մեթոտ։
՛Ներկայիս փորձեր կը կատարուին նաեւ խաղող արտադրե
լու Հայաստանի լեռնային շրջաններուն մէջ՝.
ք*ԱՍ ՊԱԿ *--- Հայաստանի հիմնական մշակութիւններէն մէկն
է բամպակը՝ որ առաւելապէս կը մշակուի Արտաշատի՝ էջմիածնհ Հ ոկտեմբերեանի (Ա ա րտարապատ^ եւ Վփդիի
շրջաններուն
մէջ -. Բ ամ պա կի բեր բո վ ՝ Հա յա ստան կը դրա լէ ա ռա ջին տեղերէն
մէկը խորհրդային Մի ութեան մէջ*. Այմմ , մէկ Հէբթար տարա
ծութեան վրայ՝ բամպակի միջին թ^րրը կը հասնի աւելի րան 20
ցենտներ ի (2000 քիլոկրամ} : Շրջաններ կ ան , ուր բերբը կը հասնի
27^2ր մինչեւ 31*5 ցենտների :
թամպակի մշակութիւնը կարեւոր
եկամուտ
կ'ապահովէ
գիւղեր ու հա լաբա կան տնտեսութիւններուն : Հայաստանի րաե՚պակադործները՝ 1954^^յ պետութեան ծա խած են 34 միլիոն ԸՈԼ-ԸԼ^
արմէբով աւելի բամպակ՝ բան 1952/'^:
՛Ներկայիս աշխատանբ կը տարուի ՝ որպէսզի բամպակի միջին ըևրբը՝ յա սաջի կայ 4—5 տարիներու ընթացբին ՝ հէբթար—դը—
լուխ 20 ցենտներէն բարձրացուի 28 — 30 ցենտների :
ՃԱԿՆԴԵՂ* *
Այլ
կարեւոր մշակութիւն է
Հայաստանի
մէջ շաբարի ճակնդեղը՝ որ /լարտադրուի մասնաւորաբար Ախուրեանի ՝ Ապիտակի եւ Արթիկի շրջաններուն մէջ*, ճակնդեղի մշակ
ուած տարածութիւնը կը հա սնի մօտաւորապէս 4000 Հէքթարի *
Մէկ Հէըթարէն կը ստաց ուի միջին հաշուով 200—250 ցենտներ ճակնդեղ • հ*իլղական շրջաններ կան ՝ ուր ստացուած է 450£^/
մինչեւ 500 ցենտներ*. Շ ատ զօրաւո ր է շաբարի հ ա մ եմա տ ո լթի ւնը
Հայկական ճակնդեղին ՝--- 3—4 եւ երբեմն 5 առ հարիւր աւելի' բան
Խ • Մ իութեան այլ շրջաններուն մէջ արտադրուող ճակնդեղի պարունակած չալ>սւ[՚ը *
»
ԽՈՐԴԵՆԻ---- Հոկ տեմբերեանի շրջանին մէջ միայն ղարդացած
•“րմէըտւոր մշակութիւն է խորդենին ^աԽա), ումեղ բոյրով
գեղեցիկ ծաղիկ մը՝ որմէ ստացուած իւղը մեծ նշանակութիւն ու
նի անուշահոտութեանդ պատրաստութեան համար*.
Այս տունկը աճեցնելու համար յիչեալ շրջանին մէջ շինուած
են ընդարձակ ջերմոցներ*. Տ,մրան ամիսներուն՝ այդ ջերմոցներու
մէջ կ'աճեց ու.ին եւ կը ւզահուին խորդենիի ս ածի յն եր ր ( ծի յ երբ"} եւ
վաղ գարնան զանոնբ կը տեղափոխէն պարտէզներու եւ արտերու
մէջ։
Շնորհիւ այս արդիւնաբերոլթեան ՝
Հոկ տեմբերեանի
կ ա ռո ւց ո ւած է խորդենիի խղ պատրաստող դո րծարան ՝ որուն
տադրութիւնը կ* օդտադործուի Հայաստանի եւ խորհրդային
հանրապետութեանց անուշահոտութեան ա րդի ւնաբեր ո ւթեան
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ԵՐԵՒԱՆԻ ^ԵՌԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ
Երեւանի հին դրականութեան եւ արուեստի մատենադարան
նին մէջ կան մօտ 10-000 հայերէն հին ձեոաղիրներ եւ 4000 պատա
ռիկներ դ --- 1Լս տ ո ւած ա շո ւն չ ՝ Աւետարան } շՀա շոցներ , ճա որն տ իրներ
որոնց հետ նաեւ բանաստեղծութեանց դ վէպերու դ
բժշկու
թեանդ
փիլիսոփայութեան դ աստեղագիտութեան դ
մաթեմաթիկի դ
քիմիաբանութեան եւ երաժշտութեան վերաբերեաը ձեռաղիրներ :
^///////!աւրի տա կան ար մ էք ունին 1270
ձեոաղիրներ ,
որոնց
կարգին ի]որենա ցիի «Հայոց Պատմութիւնը» , 30 ձեռագիր օրինակներով : Եա հ
Կ ողբաց ի ի «Եղծ Աղանդոց»
աշխատութեան
միակ յայտնի եւ վաւերական օրինակը՝. ^ան նմանապէս րալիթ
ԱՀյաղթի , Աովհաննէս իմաստասէրի՝ Աովհան Որոտնեցիի եւ Գրի-

Հայաստանի Մատենադարանին հին ձեոազրերոՆ բաժանմունք ը
(Նկարին մէջ' փարեն Եիւզթաշեան, բաժանմունքին պետը)

դո ր Տաթեւացիի փիլիսոփայական եր կա սի ր ո լթի լևներ ը
իացառՒ՚ւ շահեկանութիւն եր ներկա լացնէ է» գարու հռչակաւոր մ աթեմաթիկոս Ամն անիա (/ ի ր ա կա ց ի ի թուաբանութեան դասագիրքը*.
մատենադարանին ամէնէն մեծ ձեռագիրն է մադաղա թեայ
«ճա որնտ իր»լ՛, 607 [մերթով եւ 32 քիլօ ծանր ո ւթեա մր : իւրաքան
չիւր թերթր պատրաստուած է մէկ ոչխարի մորթէ • • • իսկ աւէ է—
նէն փոքրը՝ «Տօնացոյցը» ,
լուցկիի տուփէն ալ
փոքր է ել կը
կշռէ 30 կրամ :
Այմմ կը շինուի Մատենադարանի նոր չէնքը (5
յ'"րկ) :
թ-ետնայարկերուն մ էջ պիտի ունենալ ներքին «օդափոխման» սեն
եակներ, որոնք տարուան բոլոր եղանակներուն միեւնոյն ջերմու
թեան մէջ պիտի սլահեն ձեռագիրները :
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ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐՈՒԱՆ ՑՈՅՑԵՐԸ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ
Անցեալ տարի՝ Աուլիս 22^/Ն , Երեւան
պատուիրակութիւն մը , արտաքին նախարար
գլխաւորութեամբ եւ
թեամբ:

բազմաթիւ

դևաց
ֆրանսական
'{Հրիսթի ան Փինոյի

օրագրողներու

րնկերակցու/—

Երեւանէ։ օդանա լային կայանի հրապարակին վրայ՝
Տ)րանսայէն Հայաստան ներգաղթած հարիւրաւոր Հայեր ՝
ոստիկանա—
կան շղթան ճեղքելով՝ Հ.Մ ա ր ս էյ ե է ղ}) ը երգելով եւ «կեցցէ' Ֆրանսա՝)) բացագանչելով փութացին դէսլի նախարարը
եք
պաղատե
ցան ՝ որ զիրենք ^)լւանսա
վերադարձնեն՝. --- ՀԱզատեցէք
մեզ՝
պաշտպանեցէք մեղ՝ շատ դմ՜բաէստ ենք})՝ {չըսէին անոնք նա էսա—
քարին եւ օրա դր ո զն եր ո ւև :
Նոյն գիշերն ալ՝ հազարէ աւելի Ֆրանսահայեր սլա շարեց ին
ֆրանսական պատուիրակութեան իջեւան ած պանդոկը եւ դիմում
նագրեր ու նամակներ յանձնէցին նախարարին՝.
Ֆրանսահայերու ույս էսն գի ր ր երկար մամանակէ ի վեր
կը
զբաղեցնէր Ֆրանսս։ լէ։ ա ր տաքին նախարարութիւնը եւ '{՝ • Փինո յՒ
Ս*ոսկուայէն Երեւան երթալը՝ յայանօրէն կապ ունէր այս հարցին
հետ՝. Նախարարը տ ե ս ա կց ո ւթի ւնն եր ունեցաւ այս մասին իք. Միու
թեան արտաքին նախարար
էիոլոթովի՝
Փարիզի
խորհրդային
դեսպան Վփն ո կ ր ա տ ո վէ։ եւ Հա լաստանի վարչապետ ԱՀ։ տոն 'ք'ո չ լ,նեանի հ ե տ ՝.
Ֆրանս ալէն Հայաստան ներգաղթած Հայերու թիւն է մօտաւո
րս։պէս 7000 ? որոնց 20 — 25^ ի ծնէ Ֆրանսացիներ կամ Ֆրանսու
հիներ են՝, {Բոլորն ալ դմ՜դոհ են իրենց վիճակէն եւ չեն իրրաե՜ յար~
մարիլ մի ջա վայրին ՝ տասնեակ տարիներէ ի վեր է /// ♦ Հա լաստանի
պետա կտն շրջանակներն ալ ըսած են ֆր ան ս ա կան պատուիրակու
թեան ՝ թէ ցուցարարները միջաւ! ալրին չյարմարած մարդիկ են՝
ընդհ անրապէ՛ս ոչ — արդի լևաբեր տարրեր ՝.
Մ ոսկուս։ յի ֆրանսական դեսպանատունը
կ ը ղբա ղի
այս
խնդրուէ՝ որուն լուծումը սակայն դմ՜ուար է՝ նկատէ։ ունենալով որ
ներղաղթած բո լ։։ ր Հա լ եր ը այմ՜մ խորհրդային քաղաքաց ին եր են :
Հաւանաբար ի ծնէ Ֆրանսացիները սլիտէ։ կրնան վերադառնալ իրենց
հայրենիքը;
՛Նոյն հաւաքական դմ՜դո հ ո ւթի ւնը յայտնեցին նաեւ Ամերի կայէն ներգաղթած 300 Հայեր^ որոնք Նախագահ Ա,յղրնհ ա ո լրին
ուղղուած խնդրագիր մը յանձնէցին' անցեալ տարէ։ Երեւան այցե
լած Նիւ Ե որքցի քՒամըս վ^ուկրնին ՝ աղերսելով որ արտօնուէ։ իրենց Ամերիկա վերադարձը՝, {խնդրագիրը փոխանցուած է ամերիկեան արտաքին նախարարութեան ՝ որ նոյնպէս կը դբաղէ։ այս հար-
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ԳՈՒՍԱՆ ՀԱԻԱՍԻԻ ՅՈԲԵԼԵԱՆԸ
հուսան Հա լա սի ՝ որուն եր
գերը յաճախ կը ըսուին Երեւանի
ձայնասփի ւռէն եւ
եր գա պն ակ
ները տարածուած են նաեւ Հա
յաստանէն դուրս՝ մեր օրերու
լաւագոյն աշուղներէն է անկաս
կած : Իր եր գերուն առանցքը կը
կազմեն հայրենի
բնաշխարհը՝
սէրը եւ ընգհանրապէս մարդը՝
իսկ եր ամշտութիւնն ալ կը հա
մապատասխանէ
իր
ընտրած
նիւթեր ո ւ ոգիին։ Այս ի կ պատ
ճառով ՝ այդ եր գեր ո ւն կար եւոր
մէկ մասը գտած են լայն մոգո
վը գա կան ո ւթի ւն յ Հք ատերը կ'երդեն անոր Հինչ ասեմ եարիս^ *
«.Եղնիկի պէս» ւ
«Կոլխոզի չո
բան» , <թյայլալոր Լարս», «.Հա
յաստանի սիրուն սարեր», «Տէար ո ւն եկաւ.» եւ ա յ/ երդերը :
Արդ |
Երեւանի Արուեստի
Աշիսատո/յներու Տսյն
1Ան3—
Լալ Աուեուարի 2Հ)ին տօնուեցաւ
ԳՈՒՍԱՆ ՀԱՒԱՍՒ
ա յս
վաստակաւոր
աշուղին
եննդեան ՀՕամեակը, գրողներու,
արուեստագէտներու եւ հոմ
թիլով հանդիսականներու ներկայութեան : Այս առթիւ Հա լա ս իի
կետն.րին եւ ս ա ե զեւս դորեո ւթեանց մասին խօսեցան Հյսդւա $ալեան,
Աողոմոն Տարօնցի , Մ- Մ ուրասւեան , Երուանդ Աահառունի, Աչուո
Գր ա շի եւ ուրիշներ : Հանդէսի վերջաւորութեան
շնորհակալու

թեան իր խօսրը ըսաւ նաեւ յոբելեարը :
'

ԵՐԵՒԱՆԻ

Երեւանի երկաթուղային

ՆՈՐ

ԿԱՅԱՆԸ

կայարանի նոր շէնյյին

բացումը

տեղի ունեցաւ անցեալ Յուլիս 22//Ն : Այս աո թիւ խօսեցան Անդրկով
կասեան

Երկաթուղիներու վար էութեան կողմ է կիկնացէ,

նի քաղաքապետ 9* » Զոլախեան եւ կայարանապետ

Երեւա

Հ* Այվաղեան :

Շէնքը սիւնաղարգ է եւ կա ռո լցուած է Անիի ոսկեգոյն տուֆ քարով* կեդրոնական մասը ծածկուած է մեծ գմրէթով մը։ Հյէնքին
ետեւի մասը զարդարուած է շատրուաններով եւ ծաղկաթումբերով՝
խկ առաստաղը

հայկական ծաղկաքանդակներով։ Ունի սպասման

սրահներ ՝ ընդունելութեան ՝ ինչպէս նաեւ մօր եւ մանկան սենեակ
ներ ։ Ո • յար կը պանդոկ է ։
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Ւձ՚^է-ճ^^՚^ւ

ԴՈԻՒՆՒ ՊԵՂՈՒՄՆԵՐԸ
§ասնըչորս

տարիէ ի վեր

պեղումներ կը կա տա ր ո լին Ղ՝ ո լի
նի

մէջ։ Հն տգիտական

արշա

ւախումբը՝ անցեալ տարի
լարտեց

իր

ղումները ՝
ո ւէ ին

ա-

ամառնային
ո րոնք կը

պե

կատար-

Մ իջնաբերդին եւ քաղա-

բի հ արա լ — արեւմտեան

իք ա—

ղամա սին մէջ՝, Այստեղ գտնուե
ցան թրծո լած եւ ղանաղան գոյներով

ներ կո լած

ա ղի ւսն եր ՝

յարդարանքներ եւ որմածեփեր ։
Մէջտ ևղ ելան բազմաթիւ
գիտական

առարկաներ ՝

հնա
որոնք

ևը պարզէն Հայաստանի միջնադա ր ե ան շրջանի կենցաղը, սովոր ո ւթի ւնն երը ,
արհեստները :

առեւտուրն

ու

^անուտէ- առար

կաներուն մէջ ուշագրաւ

տեղ

կը գրաւէ խեցեղէնը (սերամիր) ,
Ւր բուսական եւ

Լենինականի պետական
թատրոնին շէնքը

երկրաչաւիա—

կան նբբաքան գա կներ Ո •Լ ■■
տնուեցան նաեւ թասեր ՝ պնակներ ՝ ափսէներ ,
ներ ,
ուած'

կումեր , ձիթաճրագ

ինչսլէս նաեւ կարմրաներկ կարասներու կտորներ , զարդար
առիւծներու ՝ վագրերու եւ վայրի այծերու գարգաքանդակ

ներով։ Գտնուեցան նմանապէս մեծ քանա կութեամր կա լէ կոնաձեւ
ամաններ , որոնց վրայ կան արաբատառ նշաններ եւ փորագրութիւններ։ Էւ վերջապէս գտնուեցան պարսկական ՝ բիւզանգական եւ այլ
երկիրներու դրամներ , մեծ քանա կո ւթի ւններ ո վ ։
քիուինի

մէջ՝ բացի

մա ման ա կա շրջանին

բրուտադռրծութենէն ՝

միջնադարեան

զարգացած է նաեւ մետաղագործութիւնն

ու

ատաղձագո րծութիւնը :
Այմմ կը շարունակուին պեղո ւմն ե ր ը Ա իջնաբերդին մէջ ՝
կր գտնուին արաբ մարզպաններու եւ փոխարքաներ ու
րը * Պեղումները կը շար ո ւն ա կո լին

նաեւ

ուր

պալատնե

ս իլնա շարեր

ո ւնեց ող

մեծղի շէնքի մը մէջ՝.
Ար շա լախումբը պիտի շարունակէ

պեղումները

եւ

երեւան

պիտի հանէ նաեւ արհեստաւորներու կողմ է բնակուած թաղամա
սերը ։
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ԵՐԱԺՇՏԱԳԷՏՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ
Անցեալ Փետրուարէ 1 ()էն , Երեւանէ մէ ջ կայացաւ Հայաս
տանէ երաժշտագէաներու համագումարը^
*
Աարեանէ նաէււսգա հ ոլթեամր ; 1սուեղան երաժշտական նոր ս տ եղծա գործ ո ւթէ ւնն ե—
րր եւ համագումարը էր ղնահատանքէ է/օսքը ըսաւ 9. . Աարեանէ
«Եր աժշաական Պ ա տ կերն ե ր^ո ւն Հ * Ատեւէանեանէ ^Երրորդ Աէմ—
ֆ ոնէ ա?> յէն ՝ Ղ* • Եղ_էազա րեանէ
Հ.Աեւանք> եւ է* Ա ովհաննէս եանէ
«{/*ալւմալւ)) պար ւսէսա ղեր ո ւն մ ա սէն : Գնահատուեցան նմանապէս }
սենե կայէն երաժշտութեան մէջ՝ Ա» Աա բաջանեանէ «Տէա շնամոլ—
րսւյէն թրէօ^ն՝ է. Ա ո վհաննէ ս եանէ հՀէա շն ա մ ո ւր այէն Եվէնտէտ^ր՝
Հ» Ատեւէանեանէ եւ 9* ♦ Զթճեանէ հյւոման ս^չն երը ՝ եւլե . յ թեբութեանց
կարդէն համադումարը դէտել տուաւ
որ թո յլ կեր
պով կը զարգանայ աղգայէն օւէէրայէն
արուեստը եւ բա ց է Ա*
Տէդրանեանէ հ.Ղ'աԼ-էթ բէկ՚^էն չէ ստեղծուած մնայուն երկ» 2)
համանուագս/յէն երաժշտութեան մ էջ զդա [է է մեղեգէներոլ պա
կասը ՝ ա յս պատճաոով եւ երաժշտական էսր թէն լեգո ւո ւԼ ա լ հա
մանուագս/յէն եր ա Ժ շտ ո ւթէ ւնը մատչելէ չէ ժողովուրդէն • 3) ‘էէ՛ լ
են այն երգերը՝ որոնք անմէջապէս կը սէրուէն եւ կ^ եր գոլէն ժո—
ղովուրդէն կողմ է» 4) բաւարար ոլշադրութէւն չէ դարձուած Օ—
փէրէթայէն եւ պարայէն երաժշտութեան ստեղծման , եւլն . :
Հա
մագումարէն հագո րգուած է որ շուտով լոյ ս կը տեսնեն Ա- Տէր
(Լեւոնդեանէ , Ա. Ատեւէանեանէ՝ Ալ» Ա ա ր ո ւթէ ւն եան է ՝ Ա. Աաբաջան եանէ ՝ Ե՝ Աահաոունէէ ՝ Ե* էէաքարեանէ եւ այլ երաժշտագէտ
ներու 2^է չափ երաժշտական - նոր ս տ ե ղծա գործ ո ւթէ ւնն եր ը : Երա
ժշտագէտները անուշադէր չեն թողած նաեւ մանկական երաժըշտութէւնը եւ յօրէն ած են կարգ մը մանկական նոր երգեր եւ թատ
րեր գո ւթէ ւնն ե ր մանուկներու համար*.

4*

Երեսանի համալսարանին շէնքր

— 360 —

Fonds A.R.A.M

f

1957

Աէրէ՚ևՈԻ՜ե SUTOOTHC

44

Fonds A.R.A.M

Fonds A.R.A.M

յ»ւ=*լ։ (3^։։

ժևււ Jyi֊։

էՈՐԻՆ ՎԵՀԱՓԱՌՈԻԹԻԻՆ ՖԷՅՍԱԼ ԻԹագսււ֊որ Իթաք՚ի

Fonds A.R.A.M

Fonds A.R.A.M

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՒՐԱՔՒ
2.ԻՆ ԴԱՐԵՐԷՆ Ս՜հՆՋԵԵ Ս՜ԵՐ ՕՐԵՐԸ
ԻՐԱՔԸ ԴԱՐԵՐ ԱՌԱՋ
Վ*եց հազար տարէ եւո պէտբ է երթալ ծանօթանալու
հա—֊
մար Իր աբէ կամ Լք էջազետհ1՚ առաջթն
գրաւոր
պատմութեան ՝
թէւ^, շատ աւելէ հէն մամանա կա շրջաններու
պատ կանո զ
հնա
գէտ ական մնացորդներ՝ մասնաւորաբար հէւսէսայէն եւ հարալա—
յէն շրջաններու մէջ՝ կը հաստատեն դոյութէւնը քարէ դարաշըրջանէ մարդուն՝ [,սկ
ր էսաոսէ առաջ վեցերորդ եւ հէնզերորդ դա
րերուն ալ մարղկայէն յա րաճուն յա ռաջդէ մ ո ւթէ ւնը եր կրագործութեան ՝ պզնձա դո րծո ւթեան , ան ո լա ւո ր կառբերոլ շէն ո լթեան ՝
նա լա շէն ո ւթեան ՝ մեհեաններու կառուցման եւ բաւական

յալլա-

ջացած բան դա կա գործո ւթեան ճէւզերուն ■‘էջ--

ք^սւթելոնի

աՆեթակնեըոՆն մէջ

գտնուած՛ աււիւ֊ծֆ. արձանը
Ձ)ոթօ էլտորատօ

—

Լէապէ ս զարգացած բա զա բա կր թա կան կենցաղէ հետբերն ու
՛գրաւոր ա ր ձան ա ղր ո ւթէ լնն երը երեւան կուդան նախաբրէ ս տ ոն էական 3000 թուականներէն առաջ երկարող մա մանա կաշրջանն եր ո ւն
մէջ*.
ԷԼյսպէս՝ այղ հետբերով եւ ա րձանադրոլթէլններուԼ
կը
հաստատուէ դոյութէւնը հարալայէն ՜Ւրաբէ
շրջաններուն
մէջ
Սումերական հրաշալէ բա զաբա կր թ ո ւթեան ՝ որ առածէն տեղր կը
գրաւէր այգ դարերուն՝ աշխարհ էս մէջ*. Այս՛ բաղաբակր թութէլււջ ՝
ձուլուեցաւ
նը՝ 'թրէև
ԷԼբբա տ եանն եր ր
*է 2400
աբՒ
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սեմական գաղթականութեան մէջ՝ ո լւ երկիրը դարձուց միացեալ
թագաւորութիւն մը եւ ընդարձակեց
անոր
սահմանները
օտար

Հ

հողերու զր ա ւո ւմն ե ր ո վ : Այ" մի ութիւնը քայքայուեցաւ արեւելքէն
խում՜ոդ ցեղախումբերու ձերւքով • հետագային ՝ սակայն ՝ եր կհ արիլրամեայ շր ջան ի մը համար վեր ա հ ա ս տ ա տ ո ւե լէ ետք 'ք^աղդէա
ցիներու տիրապետութեան տակ ՝ երկրորդ հազարամեակի սկզբնա
ւորութեան նորէն քանդուեցաւ իւ ո ւմ ո ւմ ո վը
(/ լա մ ա ց ին և ր ո ւն եւ
սեմա կան Ամովրացինեբուն ՝ որոնցմէ , Ք ♦ "• ♦
դարո*ն
ծնաւ
Համ մ ո ւրա "ւՒՒ Բ արելոնը :
Հիւսիսէն
Հիթիթներու եւ Հուրեաններու՝ ի ս կ արեւմուտքէն'
փասեաններու արշաւանքներով՝ սա
կայն՝ Բաբելոնն ալ կերպարանափոխուեցաւ զանազան արքայա
տոհմերու տիրապետութեանց շրջանին ՝ ի վերջոյ՝
♦ ա. (վլ>

•ԻԹԵՍԻՖՈՆԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՊԱԼԱՏԻՆ

ԱՒԵՐԱԿՆԵՐԸ

քեո&օ էլտորատօ

Պ ա ՛/ տ ա սւ

'Իթեսիւիոն քաղաքը, ուր յետ — ք րիստոնէական սսւաջին գարերուն քա
ղաքական եւ ռազմական նժարի մէջ տատանած է տեւապէս Հայաստանի ճա
կատագիրը, կառուցուած է Տիգրիսի վթայ, Արշակունի Պարթեւներու կողմէ,
իթրեւ իրենց ւքւսյրաք աղաք ը : Այնուհետեւ եղած է մայրաքաղաքը Սասանեան
Պարսիկներուն: Նկարին մէջ' աւերակները Պարսից պարթեւ - արշակունի Նոս
րով թագաւորի (107 - 131 թ-) պալատին, որ ունեցած է սքանչելի կւրռուցուածք,
հոյակապ կամարներով եւ առանց սիւներու գործածութեան: Կը գտնուի Պաղտատէն շուրջ 60 քիլոմէթր հեռաւորութեան վրայ : Արաբերէնով
կր կոչուի
Թահ *Իէսրէ: Արարները գրաւած են *Իթեսիֆոնը 637ին:

թուականին՝ իյնալու համար սեմական

դեր ի շխանո ւթեանր

ներ-

քեւ Ասորեստանի ՝ սր ՝ հիւսիսէն ի ֆն ե լո վ ՝ մամանա կ մը իշխեց ա մ-—
Բո,1^

իԱն Արեւելքի վրայ :
Ասո րեստան իր կարգին տապս։լեգալ, 'ի . ս։ . 612 թուականին

եւ անոր տեղը գրաւեց վերածնեալ թաբելոնի ել նորածին Աեւոիայի
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֊միացեալ տիրապետութիւնը^ ա,Ա խօսքսվ \յ,աբոլգոդ.ոնոսորէ
եւ
Պադտասարի նոր — բաբելոնեան կայսրութիւնը՝ ոբ սակայն երկար
կեանք չունեցաւ եւ տապալեցաւ 539թե '1' • ա Պարսից կ իւրոս
թագաւորի արշաւանքներուն հետեւանքով :
կիւրոս հի մնա դիրն է պարսկական երեք մեծ արքայատոհ
մեր կն առաջինին* ասոնք՝ հետագայ հազարամեակի
ընթա ց քթե ,
իրենց տիրապետութիւնը տարածեցին Իրաքի
արեւմտեան
սահ
մաններէն ալ անդին : Արքայատոհմերէն առաջինը
Աքեմենեանը՝
չդիմացաւ Աեծն 'Աղեքսան դրի յա ր ձա կո լմն եր ո ւն եւ կործանեց ալ՝.
֊Աղեքսան դրին յաԼո րդած
Ա ելե ւկե անն ե ր ո ւն եւ սլար ս կա կան
եր—
կրորգ

արքայատոհմին'

֊կռուախնձոր մնալ՝, իսկ

Պարթեւներու մ իջել Ւրաքր
երրորդ արքայատոհմը

շարունակեց

Ա ասանեանները ՝

վՀէթքիլքի պատմական թհթդին մուտքի դուււը

ԻԱԼԱՄԱԿԱՆ ԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Ա ելեւկեաննե ր ը իրենց ենթարկելէ
1
ի'[* ենց
նախորդներուն
նման ՝ շարունա կե-վ-ն պա տ ե ր ա գմի լ
Հռոմէական
կայսրութեան
դէմ 'Իթեսիֆոնի ի ր ենց մայրաքաղաքէն-.
'քրիստոսէ ետք 7րղ գարուն Ս՚ոհամմէտ Մարգարէի յայտ
նութեամբ , աոմամաոլէս իրարու միացեր էին արաբական ցեղախումբերը։ Մ արդարէի մ ահ էն անմիջա պէս ետքր անոնք յա րձակե ց ան Ա ա ս ան ե անն եր ո ւն վրայ } տապալեցին զանոնք եւ նոլաճեցին
Րիւզանդական կայսրութեան ենթակայ
սուրիական եւ եգիպտա
կան նահանգները-. Իբրեւ֊ Մարղաբէի յա2_որրէԸ նկատուած Ա^այեան
խալիֆաները Գամ տոկոսը դա րձուց ին արագօրէն ծա լա լող
արա
բական գերիշխանութեան
մայրաքաղաքը-.
Այնուհետեւ՝
750
թուականին ՝ երեւան եկան Օմայեաննեըու ազդական Ապպասեան-
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ները , որոնք, զօրացած' ի քաքէն եւ աւելի հեռա՛ւոր
արեւելեան
շրջաններին իրենց ստացած ումերով ։
իշխեցին սոլրիական ծազումով Օմա յեաններ ո լ վրայ եւ 762/'^ հիմնեցին նոր մայրաքազար մը Պաղտատը՛. Ամբողջ 500 տար ի Ապպասե անները
յա ջո ղեցան կրօնական եւ մշակութային կապերով զօրացնել
արաբական
մի ութիւնը՝ որուն մ ԷԼ ^սհւլտատը ունեցաւ շատ առաջնակարգ դԷրՀ
մը։ Հակառակ սակայն իրենց հաստատած կեդրոնացեալ իշխանու
թեան , Ապպասեաննե ր ը , իրենց կրած յարձակումներուն եւ ներքին
պառակտումներուն հ ե տ ե լան քո վ ՝ կոր սնg ո ւց ին
թիւնը :
իիոնկոլեան արշաւանքի մը

իր ենg

հետեւանքով՝

հեղինակու

1258/'^ յ ^աղտատ

կործանեցալ՝ նւ՝ արդէն ի ս կ տկա րա ցած Ապպասե ան խալիֆա յակւսն դեր գա ս տ անը տասլա լեցաւ :
ուհետեւ ՝ իրաք՝ յախէրգաբար
թատերաբեմը դարձաւ կատաղի բախումներու
իՒի լրքո մանն եր ո լ
եւ {ձ'աթարներու եւ ապա Պարսիկներու եւ
Օսմանեան կայսրու
թեան միջեւ՝ որոնց իւրաքանչիւրը կը շահադործէր
I]ի ւննի եւ
Շ['[• Ւս լամներու կրօնա կան բա ման ո ւմն եր ը ՝
ինչպէ ս նաեւ սահ
մանամերձ 'քիւրտերու ախորժակները։ Ե •-՝ 1638/'^,
Ւրաք
Ըա3
դուռ մը ԸԼԼաԼով հանդերձ սլար սկա կան արշաւանքներու առջեւ՝
վերջնա կանօրկն ինկաւ թուրքերոլ տի ր ա պե տ ո ւթեան տակ եւ ա յնուհետեւ՝ մինչեւ Ա • աշխարհամարտը մնաց մեկուսացած նահանգ
մը կամ նահանգներու ամբողջութիւն մը՝
Օսմանեան
կայսրու
թեան սահմաններուն մէջ։
ԻՐԱՀԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒՄԸ ՈՐՍԱԿԱՆ ԳՐԱՒՈՒՄԷՆ
կաւ չնա կից պետ ո ւթի ւնն ե րը ՝ 1914^^ ՝ պատերազմ
հռչակէցին ի)֊ուրքիոյ դէմ եւ հնդկական կիսաբաժին մը մտաւ Ւրաք՝. Այ~
նուհետեւ՝ անոնք՝ 1916/'մշակեցին պատերազմի
աւարտումէն
ետք գործադրելի եւ զիրար չբռնող երկու ծբադի բներ

իրաքեան

անկախութեան համար։ Առաջինն էր համաձայնութիւն մը
Ա' նծն
Ւրիտանիոյ եւ Հյ էր իֆ Հիւս էինի միջել՝ ըստ որում անկախութիւն
կը չխորհուէր արաբական հ ո զա մա ս եր ո ւն ՝ բան մը որ 8 Նոյեմբեր
1918//Î/ Հ աստատուեցալ նաեւ անդլեւֆրանսա կան յայտարարու
թեամբ. եւ էյախադահ []լխսընէ 11 կէտերով : իսկ աոաջինին հա—
կասող երկրորդ ծրագիրն էր 16 Ա'այի ս 1916/' Աայքս _ Փ ի քօ հա
մաձայնութիւնը, որուն համաձայն, Մեծն իրիաանիա պիտի ստա
նար հարաւային Մ իջաղետքն ու Պաղտատը եւ իբրեւ ազղեցութեան
շրջանակ' արաբական իշխանութեան
ենթարկուելիք այն դօտին,
որ կը տարածուէր հարաւային Մ իջ՚՚՚ղ ետքի ել Մ ուսուէի
նահան
գին միջել : Այս նահանգը սլէտք էր գտնուէր ֆրանսական աղդեցութեան տակ, բայց 1918/'^'» 'իլեմանսոյի ել Լո յա յՀորճի միջել կա
յացած նոր համաձայնութեամբ մը, առնուեցաւ բրիտանական աղ-
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գերութեան տակ եւ ասոր փոխարկն Հերան սա ստացաւ հիւսիսա
յգն Մ իԼա դե աքի նալթահորերու
արտադրութեան
մասնակցելու
իրաւունք :
բար ՝

Բրիտանացիները , իրենց յայտար ար ո ւթի ւններ էն
անկախա
սեփականացնել իրաքեան ամբողԼ հողամասը* ^իա-

1լ ո ւղկին

հիրէի Արաբական Պիւրօն՝ իր կարգին կը պահանգէր

հաշեմական

ի շխանութեան ենթա ր կել թուրքիա յէն ազատագրուած բոլո ր արա-

*
ՒՐԱՔԻ ՔԱՐՏԷՍԸ

բական նահանգները : Բրիտանական նոր ախորմա կները դէեգոհութիւններ ստեղծեցին Բրաքի
ազգայնականներուն եւ համարարա
կան շրջանա կներ ուն մօտ* Այս գմդոհութեանց ոյւ/- կուտային Աուրիա գտնուող եւ իմիր հայսալի բանակին
ծառայող զինուոբտ
կանն երն ու թրքական փր ո փա կանտը : Ասոնք յա Լողեց ան գմդո հ ու
թի ւնը տարածել նաեւ Մի Լին եւ Ատորին
Ափրատի շրԼաններուն
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ապրող &['[' գիւղացիական ց եղա իւ ո ւմբևլ։ ո ւն մօտ*.

Եւ ևրբ՝

1920/-&, Ս ան Րէմ ոքի իւ ոլւ հ րդա մ ո դո ւՀը ոլւոշեց Ւըաքի հոգատարոլթլ^նը յանձնել ք]՝ եծն Րրիաանիոյ եւ ր ր ի ա ան ա կ ան Հւ շՀսան ո լթՀէ լե
ներն աչ փորձեցին ղՀնաթափել դմ՜դոհ ց ե դա իւ ո ւմբե ր ը ՝ նոյն տար
ուան Սուըիսին պայթեցաւ մեծ ըմբոստութիւն մը՝ որ շարունակուեցալ մինչեւ 1921// սկիզբները*. 1] ին չ այդ.՝
Ա եծն Րրիաանիա ՝
1920// Հ ո կա եմբեր ին ՀերՀ տուաւ իր զինուորական
դեր ի շիլան ո լթե ան եւ ստեղծեց բրիտանացի իւ որ հ լւ դա կանն եԷէ ո լ ենթակայ ԷԼ—
բաբ Պետական Խորհ ուրդ մը :
ՖԱՅԱԱԼ Ա*
ԹԱԳԱՒՈՐ ԱՆԿԱԽ ԻՐ ԱՐԻ
էմիր Ֆայսալ՝ որ 1920^ I
Ֆ րանսաց իներու կոդմէ հեոայուած էր Գաձասկոսէն ՝
1921/ր
// արտին ընդունեց
բրիտտնա
կան աոաիււ րկը Իրաքի թաղա
լոր հռչակուելու մասին՝.
Այս
հռչակումը ա րմ֊անացալ
Արաբ
Պետական Խորհ ուրդի եւ ճէ&ճին
Գահ ի րէ դումարուած իւորհրդամոդոկի
հա լան ո ւթեան ՝
եւ ՝
հանրա քո ւ էի մը մզոցով
եւս
քք-ոդովուրդին կոդմէ ըեդունուեէէ ետք՝
էմի ր Ֆայսալ
դահ

23 0<

1921^ :

Սահմանադիր
մոդուԼ
մը
ընտր ուեցալ
1^2/^ին :
Նո յն
տա րուան Նո յեմբեր ին ՝
Աղդեբու Գա նա կցութեան Խ որհ ո ւրդԸ) Ս ուսուլի նահանգին
մեծ
Ֆայ սալ Ա- Թագաւոր
մասը յան ձնեց Իրաքին :
Ոէկը յանձնէ Իթսւքի առաջին դրօշակը
դարձեալ՝ 1924//^/,
Մեծն Ր րիի թաքեան թանակի ներկայացուցիչին
տանիոյ՝
թուրքիոյ եւ Իրաքի
միջեւ կնքուած համաձայնադրով ճ շդուեցան Իրաքի նոր ու վերշնական սահմանները*.
Ա եծն Րրիաանիա •լերջ
տուաւ ի ր հոգատարութեան ՝
եր ր
1930/1/ Իր աքի հետ կնքեց զինակցութիւն ձը՝ ըստ որում երկու եր
կիրները պիտի դո րծա կց ին ղիրալւ շահագրգռող ար տա քին եւ ղինւորական հաըցերու ձէջ եւ Ա եծն Րրիաանիա
իյարիսիներ պիտի
ունենա է Պասրայի մօտեր ը եւ Իփրատի արեւմտեան ափերուն ւԼը—
բայ*. Աղդայն ա կանն երը ընդդիմացան այս զինակցութեան՝ ո ր սա-
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ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱօԽԱՐՀ
կայն վաւերացուեցաւ 193!^ Նոյեմբերին
Իրաքի
Ա ահմանագիր
կողովին կո զմ է : & ւ Իրաք՝ 3 Հո կա - 1932/'^) բրիտանական պա
հանջով՝ ընգունուեցալ Աղդեր ո լ Դաշնակցութեան մէջ՝ իբրեւ ան
կաթ պետութիւն (57/'*շ֊ անդամը) :
ՖԱՅԱԱԼ Ա Ի

ՄԱՀԸ ԵՒ ՎԱԶԻ Ա Ի ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆԸ

ք))ւսյսալ Ա» թագաւոր՝ Իրաքի ազգային հերոսը՝ որ այնքան
ումեգ՝ մ ո զո վր գա կան եւ իմաստուն դէմք մրն էր եւ որ յաջողած
էր պահել հաւասարակշռութիւնը մ է կ կոզմէ բրիտանական
բարեկամութեան եւ միւս կոզմէ ներքին հակամարտ
ումերու
մի
ջել՝ մեռաւ § Աեպտ . 1933/^7: Ա,ք“ վաղաժամ կորուստը ցնցեց Ի֊
րաքի ներքին կեանքը-. Իր դալկին 2±ամեայ Վազիի դահ բարձրա
նա լկն ե աք՝ իրարու յաջորգեցին կառավարական տագնապներն ու
դահլիճի
փ ո փ ոխ ո ւթի ւնն երը ։ Ակս ան գմդո հ ո ւթի ւնն երը
օրուան
իշխանութեանց դէմ եւ 1936/'^, Եասին էլ Հա չեմի ի կառա վար ո լթևան դէմ ուղղուած զինուորական հարուածով մը գործի
գլուխ
եկաւ զօրավար Պաքր Աըտքին ՝ 'Իէմալ Աթաթիլրքի սիրահար Հիք-,
մա թ Ս ուլէյմանի դալակցութեամբ :
Տասն ամիս միայն տեւեց այս զինուորական իշխանութիւնը։
Զօր. Պաքր Սըաքին ՝ որ թրքական ռազմափորձերուն ներկայ դըտնուելու համար թր ա ՛մ' ա կ'երթար , 10 Օգոստոս 1937/'?' Ասլանն ո ւեցաւ Ա' ուսուլի օդակայանին մէջ՝ իրեն ընկերացող իրաքի օդանալային ումերու հրամանատար հազարապետ Ա ոհամմէտ Ալի ճեւա■տի հետ ՝ իրեն մրցակից զինուորականներու որոշումով՝. Սպանու
թեան յաջորդեց նոր պետական հարուած եւ այսպէս ամբողջ 4
տարի՝ բանակը սա իւղուեցաւ յաճախ միջամտել երկրի
քա զաքական կ եա եքին է 4 ա ոա վա ր ո ւթեանց գոյութիւնը ապահովելու
համար մրցակից տարրերու դէմ :
՛ՀԱԶԻՒ ՄԱՀԸ ԵՒ

ՀԱԿԱԲՐՒՏԱՆԱԿԱՆ

Խ Ո-ՐՎՈՒթՒՒՆՆԵՐ

Ւրս՚վլի ֊ան կախ ո լթե ան շ լւ թսնին , իրաքցի
աղդայնականնեներ ուն գրգռութիւնները երբեք
չգագրեցան
Մեծն Ըրիաանիոյ
դէմ • Այս գրգռութեանց ոյժ կուտային սուրիացի եւ Իրաք ապաս
տանած պաղեստինցի ազգայնականները՝ ին չպէ ս նաեւ գերմանա
կան փր ո փ ա կան տը : Գր գռո ւթի ւնն եր ը ծալա լ ստացան ՝ երբ Վազի
Ա- թագաւոր մեռաւ 3 Ապրիլ 3939/'?' , իր կ ո րո> ւ՚շ ո ւոգ ինքնաշար
ժի արկածի մը հետեւանքով։ Կառավարական ղեկռյցը՝ թագաւո
րի մահուան արկածային բնոյթին մասին ՝ ոչ մէկ կերպով կրցաւ
հանդարտեցնել ազգայնականները։ Ա ուսուլի մէջ՝ ալս վերջիննեէր ը յարձակեցան բրիտանական
հիւպատոսին վ[,,սք եւ սպաններ ին
զայն։ Վա բչապետ Նռւրի Սայիտ պաշարման վիճակ հռչակեց Մ ո լ■ սուլի շրջանին մէջ եւ պատմեց յարձակման պատասխանատուները։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԶՕՐԱՎԱՐ

ՆՈՒՐԻ

ՍԱՅԻՏ

հրաք ի այժմու. Վարչապետը զինուորականի համազգեստով
նկարուած' մօտ 15 տարի առաջ
(Աոաջին անգամ Վարչապետ եղած է 23 Դեկա- 193Տին եւ մինչեւ, այսօր
տասն անգամ ստանձնած է այդ պաշտօնը)

ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ

ԳՐԱՒՈՒՄԸ ՐԱՇԻՏ ԱԼԻԻ ԿՈ՚ԼՄԷ

ԷԼ. համաշխարհային պատևրաղմին , երբ 11ր“ ՝ք
խղե
յա րա բեր ո ւթի ւնն ե ր ր քերմանիոյ հետ՝
աղգայնակւ յններ ը

Ւր
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բռնկեցան եւ պահանջեցին յարաբերութեանդ
ԻրուսաղԷմի Ա' ի լֆթիին'

Հա ճ

վեր ահ ա ս տա տ ր ւմը դ

Ամ/,ն էլ Հ{, ւս է ին ի ի ներկա յ ո ւթի ւն ը

Պաղտատի մկջ^ մեծապէս նպաստեց հ ա կա բրի տանա կան
գրգռու
թեանց խորացման եւ 2 ԱպրիԷ ձձ)ձձի1’ նախկին վարչապետ Բ ա շի տ
Ալի էլ Կտյլանի դ բանակին օդնութեամբ կազմակերպեց նոր պետա
կան հարուած մը (ճրդ/չ) ծւ տա սլա լելով թահա էլ Հա չեմիի
կա
ռավարութիւնը դ դրաւեց իչխանութիւնը :
Այս անցըերը տեղի ունեցան' անչափահաս ՀԷքայսալ /՝. թա
գաւորի խնամակալ եւ փոխարքայ իչխան Ապտիլլիլահի օրով՝. Բա—
շիտ Ալիի գործի գլուխ գալէն ետքդ փոխարքան եւ կարգ մը պե
տական անձնաւորութիւննե ր հեռացան երկրէն՝. Ա* եծն Բրի տանիա
մ եր մ՜եց ճան չնալ Բ ա չի տ Ս.լ[վ՛ կ առավարութիւնը՝. էքւ երբդ
այս
վ^՚լ՚ջի^Ը մերմեց բրիտանական զօրամասերուն անցք տալ
Ի րաքի
մէիէն) ըստ իրաքեւբր իտանա կան գաչնագրի
,որ ա մ ա գր ո ւթ ե անց ,
սկսան թչնա մո ւթիւնները Ա եծն Բրիտանիոլ եւ Իրտքի միջել՝.
Պատերազմը սկսաւ 2 Ա'այ ի ս 1941/'^
եւ
ընգհ ա տ ո ւմն եր է
ետք յ վերջացալ Մ^յ[- // 29^5> յ Բրիտանացիներու
եւ
փոխարքայ
ի ր Ապաիւլիլահի յաղթանակովդ (Հորդանանի Արաբական- էեդէոնի աջա կզութեամբ եւ Բ տ չի տ Աէիի իշխանութեան տապալումովդ
Բա չիտ Ալհ որ Իրան էր ա սլա ս տան ած , լաջողեցալ հ ոն կէ ալ փա
խիլ եւ Գերմանիա անցնիլդ եր բ բրիտանական ումերը մտան Իրանդ
1941/' (Հուլիսին՝. Այնուհետեւ դ ծպտ ո լած դ վեր ագար ձա լ ան 111, ու
տի Արարիւս դ իբրեւ Իպն Սկ ուտի հէւրը-. Իր աքեւբր իտանա կան պա
տերազմի ընթացքին դ թէեւ Գերմանացիները ուզեցին օգնել
Բ աշիտ Ալիին դ
օգնութիւնը չկրցաւ֊ հասնի լ մ ամանակին ;
ԱՐՏԱՓԻՆ ԵՒ ՆԵՐՓԻՆ ՓԱ՚ԼԱՓԱԿԱՆ ԱՆՏՓԵՐ
ԵՒ ՓԱ՚ԼԱՓԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՏՈԻՐ֊ԻՒՆՆԵՐ
Իբաքի յաջորդական կա ռա վար ութի ւնն եր ը սերտօրէն
գոր
ծակցեցան գա չնա կի ցներ ո ւն հետ եւ 1943/'^' Իրտք սլա տ ե ր ա զ մ հռչա
կեց Գերմ ա ն1"՚յ էէլէ • "Ե ոյն տարին ստորագրեց ան նաեւ Ա իա ցեա լ
Ազդերու ուխտագիրը՝. Ա իլս կողմէդ 1943£^ ի վեր
ընդհատաբար
չարունակուող քր տա կան Պարղանի ցեզախոլ մբ[,ն ըմբո ս տ ո ւթի ւնը
ղսսլուեցալ 194օ/'5> եւ ըմբոստները ապաստանեցան այսպէս կոչ
ուած
Աահապատի
Բրտական
Հանրապետութիւնը
[հիւսիս —
արեւմտեան Իրան} դ որ հաստատուած էր խորհրդային
ն եր շն չո լմով եւ հ ոնկկ ալդ եր բ ինքնաբոյս հանրապետութիւնը տապալեցաւ դ
անցան ]] ոըհրդա յ['ն VI' ութլ.,ն:
Իր աք դ ձՏ)4Հ)ին ստո րագրեց Ար ա բա կան Ա՛՛լ ա յի Աւխտը դ որուն իրականացման համար մեծ ա չխտտանք թափած էր վարչա
պետ *Լյուրի Աայիտ՝. Հակառակ ներքին
րնգդիմոլթեան դ
1947/1»
վաւերացուեցաւ թուրքեւիրաք բարեկամական գաչնագիրըդ թէեւ^
Ա իջին Արեւելքի մէջ պլոք մը կազմելու եւ Աաատապատի
հան-
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ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴՒՐք-Ը»
գուցեալ ուխտը վերակենդանացնելու նպատակով, Թուրքիա նմա
նօրինակ դաշինքներ պէտք էր կնքէր արաբական միւս երկիրներու
հետ ալ, բայց կարելի եդաւ 1լնքել միայն (Հորդանանի հետ,

1946/-}- արտօնուեցաւ վեր ա կա ղմ ո ւթէ ւնը չաղաչական կուս ա կց ո ւթէ ւնն եր ո ւն , որոնչ լուծուած կ էն տասնեակ տարէներկ է
վեր։ Վ^երա կազմուեցան հէնդ կո ւս ա կց ո ւթէ ւնն եր ։
Սրդէլուեցալ
մէայն կաղմութէւնը համայնավար
կուսակցութեան ՝ որ սակայն
կը ղործէր դաղտնօրկն յ
Ւրաչ՝ դործօն մ ա սն ա կց ո ւթէ ւն մը ունեցաւ Պ աղե ստէնէ
կռէւներուն եւ էր ղէնուորները կռուեցան մէնչեւ 1949*
Համայնավարութեան
՛/ յնավա ր
պէե
ս է ոնա կան ո ւթէ ւնն ա լ
օ [•կնքկ
դուրս
հռչակուեցաւ
Ւըաըէ
մկջ՝.
Ւրաչաբնակ
Հրեաներու
հանդկպ
մասնաւոր
մէտոցներ
ձեռք չորոնուեցան բնաւ՝ բայց
ազդուած' արար
մոդովուրդէ
հակահրկական
տրամադր ու
թէ ւնն երկն ,
Ւ ր աչէ
150 *000
Հրե ան երկն 140 ’000 հողէ
հե
ռա ց ան հ ոն կէ 1951 ֊ 52 տարիներուն եւ մեծ մասով
ա սլա u—
Հր կա կան
աանեցան
՜իսրայէլ։

ԱՊՏԷԼ ՎԱՀԱՊ ՄԱՐՃԱՆԷ
*Նսւ]սագահ Երեսւի- Ժողովի

սլա աճա ռ
ա քս
արտագաղթէն
դար ձալ նաեւ այն } որ 1951/-Ïզէնչեր ու պայթո ւց է 1լն եր դըտնուեցան հրկական
կալուածնե
րու մէչ, էնչպկս նաեւ երեւան
հանուերյան
փաստաթուղթեր $
Կ
որոնյշ
ր հաստատկէն ս է ոնաորոնչ //
կը

կան դաւադրական ցանցէ մը դոյութէւնը Ւրաչէ մկ^։ Այդ ցան
ցէն գո րծած կարդ մը ա հ արե կո ւմն եր ո ւն հետեւանչով ալ
երկու
Հրեաներ մահապատմ՜է ենթարկուեցան։

<ք

Էաղա չա կան հէնդ գլէրաւոր կո ւս ա կց ո ւթէ ւնն եր զո րծած են
մէնչեւ այսօր Ւրաչէ մկջ, --- 1) \յոլրէ ք] այէ տ է ղեկավա րած Սահ
մանադրական Ս*էութիւնը* 2) Ս՚՚՚լէհ ճապրէ Սւմմա էն կերվա լրա
կան կ ուսա կց ութէւնը* 3) էէոհամմկ տ Մ ահտէ 'Էուսլպայէ
Սն կա
ղութեան կ ուսա կց ոլթէւնը» 4) 'Համէ լ Զատրճէէ Աղգա յէն Ղ*եմ՛Ա
կրատ կ ո ւս ա կց ո ւթէ ւնը եւ 5) Զօրավար թահա կլ Հա չեմէ է Ս'էաց
եալ լէ ո ղո վր դա կան լՀակատը։ կ^լէրալոր ս1այըարը մղուած կ սակայն
*Լ,ուրէ Սայէտէ եւ ՍալէՀ ճապրէ կուսակցութեանդ մէջեւ։
կուսակցական պայքարներու հետեւանչով
ծանր
էյռովոլ-
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թիւններ պատահեցան ք*րաքի մէջ 1^2/էն դաւադիր ում՜երու նիւ
թած մեքենա յութեանց հետեւանքով եւ դասադուլ հռչակած ուսւսնողևերու նախաձեռնութեամբդ Տեղի ունեցան մինչեւ անդամ ըսպանութիւններ : Միջամտեց բանակը՝ կառավարութիւնը հրամ՜արեցալ եւ վա ր չա պե տ ո ւթի ւնը ստանձներ ընդհ ♦ սպայակոյտի պե
տը զ°ր * Նուրէտտին յ Հէօրավարը լուծեց քաղաքական
կուսակ
ալ ո ւթի ւնն երը դ կազմակերպուեցան եր ես փ ո խանա կան ընտրութիւններ 1953/'^ ել *Լյուրի Սայիտ ապահովեց ջախջախիչ մեծամասնոլթ^ն նորընտիր խորհրդարանին մէջդ
Ըն տր ո ւթի ւնն ե ր էն ՛Լերջ իբարու յաջորդեցին երկու վա ր չա պետներ' ճէմիլ Միամիտին
եւ
Տոքթ* Մոհամմէտ ^)ատհիլ ճէմալին (նոյն
տարուան
Սեպտ*ի
4§ին^ , որ վերցուր պատերաղմական
վիճակը եւ
արտօներ
քաղաքական
կո ւս ա կց ո ւթեանց
դործունէ ութիւնը (Հոկտ* $) :
Հրատ
չանցած ,
սա կա յն ՝
կա ռա վար ո ւթե ան Գե1!Ը
անցա ւ
անդամ մըն ալ *Լյոլրի Օայիտի
ձեռքըյ
^Լերջին
մա մանա կն ե ր ո ւն ՝
արտաքին ճակատի վրա յ *քյուրի
1Խյի տի կարեւորագոյն լաջո—
ղութիւն ը եղաւ կնքո ւմը Պաղ
ատտի
Ուխտին ՝ իրաքի
եւ
թուրքիոյ
միջել
(24 Փետր*
1955) : Հետագային , Ո ւխտին
շրջանակը ընղարձակուեցալ եւ
անոր մաս կաղմեցին նաեւ Մեձն
Որիտանի ան ՝ Փ աքի ս տ անը եւ /?—
ՃԱՄԻԼ ՄԱՏՖԱԻ
բանը :
Այս Ո ւխտին
կնքումը
Նախ ագահ Ծեթակոյախ
բուռն դմգոհ ո ւթեանց դուռ բա
ցաւ կարդ մը արաբական երկիրներու եւ մասնաւորաբար էք դիպա ոսՒ
որ ։ իբրեւ չէզոքս ւթեան կողմնակից ՝ արեւմտեան պետու
թեանց ենթարկումի մը նշանակութիւնը կուտար
*Լ,ոլրի 1]սւյվտի
այդ նախաձեռնութեանդ
ՖԱՅՍԱԼ ԲԻ ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆԸ — ԻԸԱԲԻ ՎԱՐՉԱՁԵՒԸ
^իա հա մ՜առանդ էմիր ԷԼսլտ էլւ1՚լահՒ ‘Ը ո խա րքա յութիւնը ՛Լերջ
գտաւ 1953/*^: Ֆէյսալ Ո* թագաւոր
չափահասութեան
տարիքը
գտած ԸէէաԼով) դահ բարձրացաւ նոյն տարուան Սայիս 2^:
Ի/» աքի վարչաձեւը սահմանադրական — միապետութիւն
էդ
Օրէնսդիր իշխանութիւնը կը ներկայացնեն երեսփ* մողովն ու ծե
րակոյտը դ ծերակուտականները կը նշանա կուին
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կ^րնտ բուին ա լն անմնա լո ր ո ւթի ւնն եր էն որոնք իր ենդ դործոլ ո ւթեամբ շահած են (ք՜ո դո վո ւր ղին վստահութիւնը։ ՛Ծերակուտական
ներ ու թլ,ւը , երե ս փ ո խ անն եր ո ւ իք՜ի լին մ է կ չո րր ո ր գէն աւ եւՒ
մ՝
կրն ար ՚ԸԼԼաԼ։ յիւրաքանչիւր 20*000 ա յր ընտրողներ կհընտրեն մ է կ
երեսփոխան ։ 0րինագիծները օրէնք կը դաոնան „եր կո լ խորհ րգարաններու կո ղմ է քուէարկուէլէ եւ թագաւորին կողմ է վաւերադուե—
լէ վերջ:
Գահ լիճը կը բաղկանայ 10 — 12 նախարարներէ , որոնք երես
փոխանի հանգամանք սլէտք է ո ւն եդած Հ7///71^7 ։ Եր ես փոխան Հ^ղող
մըն ալ կրնայ նախարար ն չանա կուիլ , բայց չի կրնար վեդ ա մի ս էն
աւելի մնալ գործի գլուխ՝ եթէ մինչ այգ ծերակուտական չէ նչա
նա կո լած կամ երեսփոխան չէ
րնտր ո լած : ք]* ահ լիճին բոլոր որո
շումները ՝ դործագրուելէ առաջ ՝ սլէտք է վա լեր ադ ո լին թա գա լո
րին կողմէյ

Պաղտատի Ուխտին ստորագրոսթիսնը հրաքի ես Թոսրքիոյ միջես, Պաղ
ատտի մէջ, 24 Փետրոսար 1955ին: Նկարին մէջ ձսւխէն աջ' Թոսրքիոյ արտա
քին նախարար Ֆուատ փէօւիրիսլիս, Վարչապետ Ատնան Աէնտէրէս,
հրաքի
Վարչապետ Նոսրի Սայիտ ես արտաքին նախարար
ՊոսրԽսն Պաշաեան

ԵՐԱԳԻ 14

ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ

Երաք բաէենուած է 14 նահանգներու } որոնբ
ուին : Նա>ա՝!"լայ1՚՚։՛

կը կո է~

14 կեդրոններն են Աուսուէ՝ Էրպիէ\

Գէր-

ըիւը, Սի>-լԿման1'է
Տիալա , Պաղաաա , Գութ , Տ/-էՀ ,թ՝ ,
Հիէ֊
լա ՝ Գերպելա ՝ Տ/"/անիա ՝ (ի ունթաֆիք՝ ԷԼմա րա եւ ^յասրա ;
/յ լր աքան չի ւր նահանգ ունի իր նահանգապետը ՝ որ պատասխանատու
է ներքին նախարարին ՝ բայդ եւ մի ա մ՜ա ման ա կ
կը
ներկայա դնէ
միլս նախա րարութիւններ ը :

— 374 —

Fonds A.R.A.M

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Ւրաքի սահմաններն են' արեւելքէն Երան՝
արեւմուտքէն'
Ա ուր իա եւ (Հորդանան՝ հիւսիսէն' թուրքիա եւ հարաւէն' Ա է ո ւտ ի
Ար ա բիտ ՝ ՀՀ ո լէ յթ եւ Պարսիր ծ ո ց :
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ

ԳԻՐԲՐ

ԵՐԵՐ

ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐՈՎ

Եր այսօրուան սահմաններուն մէ^ իրաք ունի 444*442 քա
ռակուսի քիլոմէթր տարածութիւն՝ որուն

I՛11

208*464^

անապատա-

չյ*9ան է : (Համն ո լած է ան երեք աշխարհագրական որոշ մ ա ս ե-

ք*ոէ-1
Ա իջա ւլ ետքի դաշտը՝ բարձր դաշտային շրջանը եւ լեոնայէն դօտ /ժ: Ա Հ ս մա ս ե ր էն առաջինը կարեւորագոյնն է պատմականօրէն ) վասնզի դաշտային այս տ ար ած ո լթի ւնը ՝ իր երկու մեծ դե
տերով՝ սնուցած եւ զարգացուցած է հնադարեան սքանչելի
քա
ղաքակրթութիւնը Ա ի ջին Արեւելքի այս շրջանակին մէջ՝.

«քէուււնա —

(Եփթաւոի եւ Տիգրիսի միացման կէաը) իր արմսւՆենիներով
Հեոթօ էլտորատօ----^աղտատ

քիէպի հիւսիս — արեւելք հարաւային դա շտա շրջանը կը մօ
տենալ պարսկական լեոներու ստորոտները եւ շր ջան մ ր ընել Ո Վ ՚1Ը
հասնի քյփրատի արեւմուտքը Հայդ դա չտա շրջանը ընդհանրապէս
կազմուած է ոզոդումներու ձգած հողով ՝
ցեխով ու ալազով եւ
քարքարուտ չէ} : Երկու դետերը
Եփըատն ու Տիգրիսը՝
իրենց
ճիւղերով կր տարածուին դաշտի մնացեալ մասին
ո Լ1 տ ելա պէս ենթակայ է ոզոդումներու՝ ե ր բ ձի ւն հ ա լը կը սկսի ՀՀիլրտիստանի լեոներուն մ է ջ եւ կը բարձրանայ գետերու
մ ա կե ր ե ւո յթը յ
Տեգ ական անձրեւները ընդհանրապէս
աննշան
ազդեց ութիւն մը
ունին դետ եր ու համար : Տ իդրիս ի ջուրերը կը բարձրանան Ա արտի
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վերջերը կում Ապրիլի սկիզբերը եւ Պաղատտի

մօտերը

անոնդ

բարձրութիւնը կը հասնի երբեմն մինչեւ 7 մէթրի։ քյփրատը
կը
բարձրանայ Տիգրիսէն 2 — 3 շաբաթ աւելի ուշ, մինչեւ 4 մէթր
{ւեալուճայի մօտերը) : Երկո՛ւ դետերն ալ ամէնէն ցած մակերե—
*-ոյթը կ՚ունենան Սեպտեմբեր — Հոկտեմբեր ամիսներուն։ ^աշտա—.
յին շրջանը, ոչ մէկ կէ տ ի վրայ, ծովէն 450 մէթրէն աւելի բարձր
չէ-

Դաշտային շրջանին մէջ անձրեւները կը տեղան
^Նոյեմբերի
կէսէն ետք եւ մինչեւ Աարտի կէսերը - ամենաթաց ամիսն է Փե
տրուարը։ Երնայ սակայն պատահի լ, որ անձրեւային
եղանակը
վերջանայ 3 շաբաթէն եւ մնացեալ ձմրան չԼ1ջա^յԸ անցնի բոլոր ո
ՀՒն չոր ։ Մշակութիւնը կաթում ունի ոռոգո ւմներէն , որովհետեւ
անձրեւը յաճաիւ չի բաւեր հ ա ս ո ւնցն ե լո ւ ձմեոնային բերքը։
Եփրատն ու Տիգրիսը՝ որոնք յաճախ փոխած են իրենց հո
սանքներուն ուղղութիւնը դարերու ընթացրին , իրարու կը միա
նան Պասրայէն վեր, Լուր ջ 100 րի լոմէ թր կէտ ի մը վրայ եւ կը գո
յացնեն մէկ հոսանք գէպի Շ ա թ — էլ — Արաբ : էյմանապէս , Պ՛՛՛Ա
բայէն վեր, Աունթաֆիքի եւ Ամարայի լիլ|ահ£-բուն մէջ ընդարձակ
տարածութիւն մը կը գոյացնեն ճաիյճաիւ ո ւտները ։
Բարձր դաշտային շլ^անը, որ մօաաւորապէս կը համապատաս խանէ հնաղարեան
Ասորեստանին , կը ներկայացնէ քիչ մը
քարքարուտ մշակելի հողամասի ամբողջութիւն
մը: Այստեղ,
անձրեւը բաւական է հասունցնելու ձմեոնային բերքը, աոանց ոռոգումներու: փէրքիւքի եւ էրպիլի
նահանգներուն մէջ կ'օգտագործուի նաեւ քահրիզ կոչուող ստորերկրեայ ջրանցքներու ջուրը :
Ա* ուսուլը ծուէի մ'ակ երես էն 214 մէթր բար ձւ՛ է՝ 'Հէրքի՚-մԸ 350 մէթր
եւ իրպի/ը 381 մէթր:
Ալս շրջանին մէջ եւ երկու գետերուն մէջ*ոեղը կա յ սեպ եւ
անմշակելի տարածութիւն մլմ ճէզիրէն։
Լեոնային դօտին, երկրի հիւսիս — արեւելեան սահմաննե
րուն վրայ, լեռներու աղեղէն դատ կր ներկայացնէ նաեւ Տիալա,
Փոքր եւ Ա եծ Ջալդ եւ էյ ապուր գետերու աւազանները :
Բ բուքի
քրտաբնա կ շրջանն է ասիկա եւ բնակչութիւնը ունի դաշտաբնակ
Ար աբներէն բոլորովին տարբեր կենցաղ
բլրակողերու վրայ, ուր եւ տարածոլած
տի մշակութիւնը ։ Լեռներու բնդարձակ
կաղնիներով։ Լեռն ա գա դա թն եր ո ւն վր այ

մը։
ի *֊ղեր ը կր գտնուին
է այգիներու եւ ծիւ ա իլ ոշրջաններ
ծածկուած են
կան ամառնային արօտա—

վայրեր :
Երկրի կլիման միատեսակ չէ։ Ղ*ա չտային շրջաններ ո ւն մէ1'
ջերմա ս տ իճանր , (յունուար ին կը տա րուբեր ի զէրոյէն վեր 5 — 10
ս անթի կ ր ա տի եւ Սուլիս ին' 35 — 42 ս ան թի կր ա տի միջել ։ Լեոնային շրջաններուն մէջ շատ աւելի ցած է ջերմաստիճանը երկու եգունակներուն ալ ։
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երարի աշխարհագրական ր[ ['[''եէ'^1 կարեւորութիւնը երեւան
եկաւ , երբ Ս եծն Աղերսանդրի բանակները , րս ան եր կ ու դարեր ա—.
ռաջ՝ քյւրոսլան միացուցին Հնդկաստանին՝.
է*ր աքէն
կ՚անցնէին
կարճ եւ դիւրին ճամբաները հարաւային էք ւր ոսլայէն դէպի Պար—>.
ւ՛ ի ց ^ո!1 եւ Հնդկաստան ՝ նա իւ բան Բարեյուսոյ Հրուանդանի ծովային ճամբուն բա ց ո լի լը : Բա բելոնեան
կա յ սր ո ւթ ե ան
օրերէն ՝
Ծայրագոյն Արեւելքի առեւտուրը կ՚անցնէր Ւրարէն՝ դէպի
Մի
ջերկրականի նաւահանդիստնե րը յ 3՝ Բ՝ •
դա ր ո ւն ՝
Ա եծն քԲրի տանիա 5 քիուսիա եւ Ղ*երմ անիա մրցման ելան իշխելու համար Իր ա հՒ
վ[,լսյ1 որպէ սղի կարենան հակակշռել այս ճամբան՝ կամ արգիլեն՝
ո •֊[*[' շն եր ո ւ հակակշիռը յ իսկ Ի • գարուն ՝ երբ նաւթ
դտնուեցալ

Աշսւրի ջըսւյին հոսանքը Պասըսրփ մէջ
Հեոթօ էլտո լւսււոօ — Պաղտատ.

Բրարի մէջ եւ միւս կողմէ զարգացան օդանալային հ ա դոր դա կց ո լթիւնները՝ Բրար ստացաւ շատ կա րեւոր դէր^ մը աշխարհի րա-~.
ղարական
կառոյցին մէջ եւ դարձաւ
յառաջադէմ ու արդիա
կան երկիր մը :
ԲՆԱԿՋՈՒԹԵԱՆ

Մ իակ

պաշտօնական

ԹԻՒԸ

մարդահամարը՝

որ

1947ին ՝ Իրարի բնա կչո ւթեան թիւր կը բա ր ձրացն է

կատարուեցաւ

4 *799 *500/' 5

\յախ րան այդ՝ պարբերական եւ պաշտօնական դիահատումներով՝

1930/'^, բնակչութիւնը կը հասնէր 2*824*000/', 1935/'^՝ 3 *560 *000/^
եւ 1943/'^' 3*995*000/': Բնակչութեան թ լ֊Ը՝ 1955/ վիճակագրոլ—.
թեամբ ՝ կը հասնի 4 *812 *798 անձի : 9*//""'-"/' րադարնե ր էն
Պաւ]~տատը ունի 619*488
(նահանգի բնակչութիւնը 882*907),
Մուսուլը 318*637, Պասրան' 245*451, Ամարան'
201*790, Բէր-

1,
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քիլքը 167’029> եւլն * ։ (Վիճա կա դրա կան
այ ս
թուանշաններէն
դուրս կը մնան օտարները եւ վաչկատուն բա ղմ ո ւթի ւնն ե ր ը :) Պ ա զտատի բևա կչո ւթի ւնը ՝ 1947// մարդահամարէն ա // ղ1՚ն ա ւելց ած

93 *835

է

Հ"*ք/ր/,յ/ •

Ամբողջ Ւրաքի մէջ՝ օտարներ ո լ թի*֊ը՝ ըստ 1955^
վիճակադր ո ւթեան , կը հասնի 24*735 Հ"'/՜/'/'» որոնց 12 *21օՀք (•ր անցի
ներ են ։
Բնա կչո ւթեան
խտութիւն ը կը տա ր բե ր ի
շր Լան կ
շրջան :
Պաղտատի նահանդին խտութիւնն կ 69*2 անձ մէկ քառակուսի քի
լոմեթրի վրայ ՝ Հի լլայինը 49-7, Պ՚սսրայինը 32-3, Ս ուս ուլինը
19*6, 'Բկրքիւքինը 15 ’3 , եւլն . ։
ԼԵԶՈՒ՝ ԿՐՕՆՔՆԵՐ՝

ՍՐԲԱՎԱՏՐԵՐ

Երկրի պաշտօնական լե ղո ւն կ ա րա բե ր էնը :

Ա օտալո րապէս

800 *000 'Բ իւրտեր ը կը խօսին սլա ր ս կ ե ր կնի զանաղտն բարբառները :
թրքական

դա լա ռա բար բա ռն եր

կը

իւօսուին

հե՚^ՒէՒ^

՝Բկրքիլ—

մ1' եւ մաս ամբ իյ անա քինի շրջաններուն մէջ խԲկրքիւքի մէջ տիրող
լեզուն թ ո ւրքեր կնն կ ՝ յետո լ կուղ ան քր տ եր կնն ու ա ր ա բե ր կն ը ) :
Հիւսիսային Ւրաքի քրի ս տ ոն եան եր ը կը խօսին ասորական բա ր բա
լլով։ Պարսկերկնը լայնօրկն
տարածոլած կ հարաւի սուրբ քա
ղաքներ ո ւն՝ 'Բերսլելայի եւ Լ,աճավ)ի մէջ՝.
Ւրաքի Սահմանադրութեամբ պետական կրօնքն կ իսլամ ութիւնը ՝ բայց կ ա տ ա ր ելա սլկ ս եր ա շխա ւոր ո լած կ նաեւ միւս կրօնք—
ներու աղատ պաշտամունքը։ Սահմանադրութիւնը՝
օրէնքին առ
ջեւ հաւասար կը հռչակէ բո լո ր քա դա քա ց ին եր ը ՝
կը
թոյլատրէ
կրօնական համայնքներու կազմութիւնը՝ թոյէ կուտայ անոնց ու
նենալու իրենց դպրոցները՝ մայրենի
լեղուներու
ուսուցումով։
Ըստ օրինի ՝ երեսփ • մ֊ողովը պէտք է ունենա յ 6 քրիստոնեայ երեսփոխաններ ։ \,ա[սապէս ՝ Հրեաներն ալ ունկին իրենց երեսփո
խաններ ը՝ բայր 1951 — 52/' արտադաղթկն ետք՝ երբ շատ պակսե
ցաւ հրեայ ընտրողներու թ[,լ֊Ը) անոնք կորսնցուցին երեսփոխան
ունենա լու իրաւունքը ։
ճշգրիտ տուեա լներ չկան' զանազան կրօնական
համայնք
ներու պա տ կան ո զն եր ո ւ թիւր դիանալու համար ։ Ե ԼԱ ր
հաշուով՝
ի ս լամներ ու թ[՚լՐ պէտք է ըլլա յ 4-600-000,
քրի ս տ ոն եան եր ո ւնը
150-000, հրեաներունը 10*000^^ աԼ սլա կա ս եւ այլ կրօնական խըմբա ւո ր ո ւմն եր ո ւնը 50 *000 •
ԻՍԼԱՄ ՍՒՒնՆՒՆԵՐԸ ԵՒ ՇԻԻնԵՐԸ
Ւս լամնեբը բաժնուած են երկու անջատ մասերու՝
Սիլե
նիները եւ “
Շիիները ։ վերջինները քիչ մը աւելի շատ են առաջիններէն , Աիլննք։ Ար աբները եւ 'Բիւրտերը միասնաբար առած։
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Ս է ւնքէն երը մեծ մասով կը բնակէն ք*րա /7' հՒ լսէ սա կողմը եւ
Պաղտատի ՝ ՏէալայԷ Էլ ՏըլԷյմԷ լիվան եըուն մէջ.
Ա է ւննէն եր ո լ
■

պատկանող մէկ կար ե ւո ը սրբարան դո յութէւն
ունէ էրաքէ մէջ՝
էէյէ Ապտէլլ '{Հատէր էլ կայլանէէ դամբարանն
ու
մ դկ է թր
Պ՚ողտատէ մէջ*.
Սրբարանը ուէյտատեղէ մըն է եւ հոն
ուխտէ
կոէ֊դսմե շատ հեռաւոր շր ջանն ե ր է ՝ մէնչեւ է"կ Հնդկաստանէն։
Հքէէները մեծամասն ութէլն կը կ ա ղմեն '{Հ ո ւթէ ՝ Տէվանէա էԷ ՝
վ^երպելայէ եւ Հէէէայէ կեդրոնական լիվաններ ուն եւ Պասրայէ՝ Ամարտյէ եւ Աունթաֆէքէ հաբալաչէն լիվանձշր օ<_ն մ է ջ ։ Ս ւնէն չորս
սուրբ քաղաքներ 'թերպելա՝ \,աճաֆ ՝ '{Հատհէման եւ Աամարրա՝ էրենղ սլա տմ ական սրբավայրերով։ *Լ,աճաֆէ մէջ թաղուած է Ալէն՝
առաջէն {*մամը՝ էսկ 'ք^երսլելայէ մէջՀ Հէւսէէնը՝ երրորդ ՛իմամը*.
Հա ղա ր ա ւո ր
էէն եր էրանէն ՝ Աֆղանէստանէն ՝ Հն դկա ս տ ան էն
եւ
այլ ե ր կէրնե րէ կը մասնս/
սուրբ քա ղա քն եր ո ւ տարեկան ուխ
տագնացութեան ։ Այղ ուխտավայրերուն մ է ջ ՝ Ա*ոլհարրամ ամսըւան առաջէն տասնօրեա կլ,ն տ ձ7/, կ' ունենան Չարչարանաց աւան
դական ցոյցերը՝ է յէշատակ Հէւսէէն է սլն Ալէ է մահուան 'էերպեԼայե ճ ա կա տ ա մարտէն մէջ՝ 680 թուականէն ('{Հրէստոսէ ետք} ։
իրաքէ մէջ Հրէէ ղեկավարները ո ւնէն ոչ մէայն կրօնական ՝
այլեւ քաղաքական ա ղդեց ո ւթէ ւն ՝ էն չպէս երեւան եկաւ
1920/'^ )
ցեղախումբերու ապստամբութեան ընթացքէն եւ ու[•է՚Լ աո էթնե—
րով։ Օսմանեան տէրա պետ ո ւթեան շրջանէն Հձէէներր հեռու
կր
մնայէն քաղաքական կեանքէն ։ Էրաքէ ան կա է/ո ւթ են էն ետք ՝
սակայն ՝ անոնք դործօն մ ա սնա կց ո ւթէ ւն ունեցան պետական կեանքէն
մէջ։ կ արդ մը դահլէճներու մկչ ղտն ոաւՏ են չորսէ
աւելէ չէէ
նախարարներ , իսկ 1953 — Ն\վ՚ն ալ վարչապետը եղաե է Շ էէ մը:
Բ ՐԻՍ Տ ԱՆԷՈՒԹԻՒՆԸ ԻՐԱԲԻ ՄԷՋ
Բրէ ս տ ո ութէւնը սկսաւ տա ր ածուէլ հէւս էսայէն Ա՜ էջագեաըէ մէջ Ա . դաբու կէ սերուն՝ երբ այդ չչ^սնը մաս կը կազմէր
Հռոմ էական կայսրութեան ՝ էսկ հաբալա յէն Ա*էջադետքը կը դտն ըւէր պարսկական տէր ա պե տ ո ւթե ան ներքեւ։
Այսպէս կո չո լած Պ որբ սկաս տանէ քյկեղեցէն ՝ 424 թուականէն
էնքղէնքը հռչակեց էնքնավար եւ 434էն ՝ է} ւէ ես ո ս է {էողովէն
մէջ
ընդունեց \յեստորական Վրսր դա պետ ո ւթէ ւնը ՝ անջատուելով օրթո
տոքս քրէստոնեաներու ընտանէքէն։ Հետագայէն ՝ 4454 էն գումար
ուած 'ք* աղկեդո նէ Մ ողովէ որոշումներուն հակառակ ՝ Ա էա բնա 1լն երու երկու
խմբաւորումներ --- Ասորական ազդայէն
կամ
Յորկոբէկեան Ակեղեց էն եւ Հայաստանեայց Առաքելական Ս կեգեց էն --հ ա ս տ ա տ ո ւեց ան -•յդ

շը^՚՚՚՚՚՚Թհ

ուրոյն

նուէ րապետոլ—

թէւններ ով *
ժէ. դա ր էն ետք՝ ա յս 3 Ե կե ղեց էն եր ո ւն պատկանող ւէոքրա-
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թՒլ թումբեր անջատուէլով ընդունեցին Վատ ի կան ի գերիշխանում՝
թիլերդ պահելով իրենց ազգային ծէսերն ու ս ովոր ո ւթի ւեն երը էլ
ունենալով իրենց Պ ա տրի արքն եր ը ։ Ասոնք են '{Հ աղդէա կ ան , Ասորի
Եաթոլիկ եւ Հա յ Եաթոլիկ Եկեղեցիները։
\,աի քան Ա* ա շխարհամ ար տը դ
*էյեստորական Եկեղեցին
որ մեծ մասով քանդուած էր Լենկթիմուրի կողմի եւ որուն ի րաք՜
ցի անդամներ ուն մեծ մասը միացած էր 'քաղդէական
ԼԱւեիա թ}
Եկեղեցիին դ վերակենդանացաւ գլխաւորաբար Պարսկաստանի
եւ
թ ուրքիոյ լեոնային շրջաններուն մէջ*. Պատերազմը վերջանալուն դ
այս Եկեղեցւոյն անգամներին շուրջ 25*000 Հոդի՝ որոնք այմմ կը
ճան չց ո լին իբրեւ Աս ո ր ես տանց ին եր , բրիտանա կան իշխանութեանց
կսղմի փոխադրուեցան Երաք եւ ղետեղուեցան երկրին հիւսիսային
շրջանին միջ, իսկ 1933^, իրենց եւ ի րա քեան բանա կին միջել տե
ղի ունեցած ընդհարումներին ետքդ անոնցմէ 6000 հոդի
Աուրիա եւ հոն ալ հաստատուեցան *

անցան

Տ{.չեալ Եկեղեցիներին զատ դ Երաքի մ էջ կան նաեւ յունա—
ս օրթոտոքս եւ կաթոլիկ փոքրաթիւ համայնքներ։ ք* ո լո ր
ա,քս
Եկեղեցիներու պետերին միայն '(Քաղդէական Եկեղեցւոյ Պտտրիարքը կը մնայ Ւրաը[, մէջ :
Երաքի քրիստոնեաները մեծ մասով քաղաքաբնակ են եւ կը
զբաղին առեւտուրով եւ արհեստներով ։ Ղ*ի*-ղական կա ր եւ ո ր
հա
մայ1ւքներ
քաղդէական դ ասորի
ազգային եւ կաթոլիկ
կանԱ* ուս ուլի դաշտային շրջաններուն միջ եւ Ասորեստանցիներ
մարալի եւ քիրվան տուզի կողմերը։
ՀՐԵԱՆԵՐԸ

ԵՒ

ՈՒՐԻՇ

Ա-

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ

Մրեց ինը արդէն , թէ մինչեւ. 5-6 տարի առաջ Րրաքի մէջ
կ'ապրէին 150 •000/' չալի Հրեաներ , որոնը հոն հաստատուած էին
տասնեակ դարեր առաք՛, կ՛՚ապրէին դլիւալորաբար մեծ ըադաընեբու մէջ եւ կը զբաղէին առեւտուրով, սեղանաւո րութեամր , ճարտա րարուեստական ձեռնարկներով, եւլն . :
կային նաեւ ըրտաիւօս
Հրեաներ Երաքի հիւսիսակողմը • Հրէ ա կան համայնքները^ 1931/^
հրատարակուած օրէնքով մը ստացեր էին համայնական ին քեա վա
րութիւն
իրենց ներքին գործերոլն մէջ*. Ալնէին անոնք համայ
նական կազմակերպուած կեանք դ բազմաթիւ
դպրոցներովդ
հիւանդանոցներով եւ բարեսիրական կազմակերպութիւներով։ Այս
բոլորը դրևթի չկան այսօրդ 140*000 Հրեաներ գաղթած
ըլլալով
Եբաքին դ 1951 — 52 տարիներուն , Պաղեստինի դէպքերուն
հետե

ւանքով :
ճէպէլ Աիեճ արի շրջանին եւ Ա ոլսուլի հիւսիսակողմը Հ^այխան գաւառին մէջ կը բնակին Եղիտիներըդ որոնք կը խօսին քրտական դաւառաբարբառ մը դ իսկ
կրօնական արարողութեանց-
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լլը գո րծածեն արաբերէնը : Եզէաէները կը նկա տո լէն ՀՀսա տանայապաշտ^ : Բ'էեւ էրենր
կրօնքէն մէջ րն դուն ուած է սա տան ա—
յէ՚ն պաշտամունքը՝ բտյր աւելէ ճէշգ սլէտէ ԸէէաԼ՛ ['[’^Ս
նկատել էբրել քրէստոնէական ՝ էսլամ ական եւ հեթանոսական կըրօնքներոլ էյաոնուրդ մը յ
ծ7/'

ծագում ով

տ էներոլ ասլրած շրջանակէն մ է ջ կան նաեւ
քրտա կան
ա պաքն եր : Աս ոնք դմուար կը ղան ա ղան ո լէն Եղէաէ-

ներէն եւ կրօնական դաւանանքը էյաոնուրդ մրն է եղէա Ւ եւ~ մՒ
դաւանանքներուն :
Կան տա կա լէն Մ անտէան կամ Ա ապէան եւ կամ «Ս . Ո ովհաննէսէ
ր[, ս տ ոն եաներ» կոչուող Մ կր տչա կանն եր ը , ո լ, ոնղ կրօն-

Արմաւենի նեթՈՆ սւնւոաււ օալխիսւյի մէջ
քէոթօ էլտորատօ — ^ւալսւատ

ՀԸ էր մէջ ունէ տարրեր զանազան շրջաններէ եւ դա լան անքն եր է յ
Մասլրէն մեծ քաղաքներու մէջ եւ րնդհանրասլէ ս կը զբազէն ար
վեստներովդ մանաւանդ արծաթագործութեամբ՝.
Կան վերջապէս քաղաքական ոչ մէկ նշանակութիւն ուներ ող
շատ փոքրաթէլ ուրէ շ խմբաւորումներ՝ --- Պահաէներ՝ Սարլէներ *
'/* ա քաէն ե ր ,

[Լ՚ԼՐԼս1աI*

’

եւլն . :

ԱՐՏԱԳՐՈԻԹԻՒՆՆԵՐ, ՈՌՈԳՈՒՄՆԵՐ,

ԱՄԲԱՐՏԱԿՆԵՐ

Ւնչ կը վեր աբեր է տնտեսական կեանքէն ՝ Ւրաք եր կր ա դործ ա կան
երկէր մրն է դերազանցապէս եւ բնա կչութէւնը ՝ ոլղղակէ կամ անուղղակէ ? հողէն կը ճարէ էր ապրուստը :
Բացէ նաւթէն ՝ ար
տածուող մէւս արտադբութէւնները ա մբողջո ւթեա մբ երկրագոր
ծական են՝. Հոգայէն ամբողջ տարածութեան 1ՕՕԷն 20ը
մէ այն
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մշա կո լած է : իէանազտն շրջաններու մ էջ առատ բերքեր
ց որենը ՝ դարին ՝ ե դի պտ ա ց որ ենը , կորեկը ՝ ծխա խոտը }
Հուշման , արմաւը՝ բամպակը ՝ բրինձը՝ եւյն . :

կուտան
խաղողը ՝

Ւրաքի արմաւը կը ներկայացնէ համաշխարհային
արտա
գրութեան 4:)^րգը^ Արմաւի ընգարձակ անտառներ կան ՀՀ ա թ էլ
1ԼրաբԷւ շրջանին մ է ջ ^ասրա^ յ Արմա լի ծառերուն համրանքը կը
հասնի 1Տ միլիոնի*. Կ՚աճին արմաւի աւելի քան 350 տեսակներ Ւրտքի մ Էջ : Ւնա կանոն մ՜ա մանա 1լն եր ո ւ մ Էջ արտագրութիւնը
կր
հասնի 250 — 280-000 թոնի : Այս քանակութեան կէսը կ'արտածուի ,
միւս կէսն ալ կը յատկացուի տեղա կան պահանջներու բալարա րման ( սնունդ , օշարակ՝ հում նիւթ ա լքո լի արտագրութեան ՝ եւլե :
Պետական յատուկ մարմին մը կը հս կէ արմաւի
արտագրութեան
եւ նանալանգ տ ր տած ո ւմն ե ր ո ւն
^Ս՚՚՚յ ' Ւրաքեան արմաւ ներածող
գլխաւո ր
երկիրներն են Հըեգկաստան ՝
Փ ա քի ս տան ՝ Ա ի տ ց—
եալ Լ,ա հ ան ւլն ե ր $
// եծն /* ր իտան իա ՝ Ղ*անատա ՝
Եգիպտոս ՝
եւլն . : Հյաթ էլ Արաբի շրջանէն
զատ
արմաւի արտագրութիւն
կա յ նաեւ Նասիրիայի շրջանին
մ էջ՝ Եւիրտտի վերի հոսանքին
մ օտ երը :

Ամէնէն շաա արմաւ. արտադրող
երկիրդ Ւրաքն է աշխարհի մէջ

Ան տ ա ո ն ե րը ՝ ք'րաքՒ
մէ?_ 1
քա ոա կ ո ւս ի
նեն 18-000
քիլ՚՚^էթւ՚ի տարածութիւն մը*.
*Լ,ա լթը կը ներկա յացնէ Ւ[•աքի գլխաւոր հ ա ր ս տ ո ւթի ւնր յ
Այս մասին պիտի գրենք առան—
ձին դլուխի տակ ՝ յս^"րգ էջե
րու վրայ : \,ա լթէն դա տ
ան—
հ ագո ւա գիւտ են
Ւրաքի
մէջ*.

ւմ
նիւթեր
քային
ոլրիչ
էան աղի ՝ ծծումրի ՝ վատորա կ հանքածուխի եւ ա ւելի քի չ քանա
կութեամբ Հևիթրաթ տը ւիոթաս^ի՝ աւազաքարի՝ գէս լար զի (բուարց} եւ գոլոմիտի շատ սահմանափակ հանքեր՝. Հյ ին արա ր ո ւթեան
յատուկ քար կր գտնուի րլր ա յին գաւառներու մէջ*.

Ո ռո զո ւմն ե ր ր կա րեւո ր գեր կը խաղան Ւրաքի տնտեսական —
երկրագործական զարգացման մէջ*.
Ա ում եբեան
քա զաքա կր թ ո լթե ան շրէանին ի ս կ լաւապէս
կազմակերպուած էր ոռոգումներու
դրութիւնը՝ որ հետզհետէ ՝ ման ա լան գ
ԺԴ* եւ ԺԳ * դարերուն ՝
տկարացաւ բոլորովին :
Լու քք աշխատանքներ սկսան

այս

ուղղութեամբ

րն թ տ յՒ՚է
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ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
գարու

սկիղբները միայն՝,

վհրչացալ 1913/^

Հինաիա յ ի

ամբարտակին

Եփրատի Հրայ՝ իս կ

Փութի

շինութիւնը

ամբարտակինը,

I'սI'

’և'այ ւ 1939/»& :
Ան;,!. ալ տարուան Ապրիլին , !յ)աւււսւլ քէ, թադալոր կատարեց
բացումը նաեւ թարթարի եւ Աամատիի հսկայական ամբարտակներուն^ աոաջինը Տիգրիսի եւ երկրորդը է} փ ր ա աի վրայ } աշխար
հի րոԼո [' կոգմերէն եկած 800 օտար պատուիրակներու ներկայու
թեան ; Այս երկու մեծ ՛դետեր ը^ յորդելու պարադային ՝ աղէտ կր
դառնային իրենց անց ած ճամբաներուև վրայ եւ ողողումները լկին
թնա յեր մինչեւ անդամ Պադտատին յ Այ մ՜մ , այս նոր ամբարտակներու
կս> Ո-Ա է֊ց ո ւմ ո ւԼ եւ հոսանքներու ընթացքին
ւի ո ւի ո թ ո ւթ ե ա մր * մի
է՛՛լս

անդամ ընդմիշտ ղսպուած կ'ըլլա,/ Ե փրա տի եւ Տիգրիսի կատադոլթիւնը՝. Ասոնցմէ զատ շինուելու վր այ են նաեւ ուրիշ ամբարտակ
ներ՝. Պէթմէի ամբարտակը՝ որ կա ռո լցուելու վր ա յ է՝ պիտի ունե-

Հինւոիէի

նոր ւսմթսւրաակը Եվւրաաի վրայ

( Պսպւոաւոէն հրկու ժամ hhitnv)
Ձ)ււթօ էլւոո րաւոօ

ա ղւոա m

նւսք 165 մէթր բարձրութիւն՝.
Աշթատանքներ կը տարուին նաեւ
Հապպանիէի ամբարտակին եւ §իալայի ու § ոքանի աւազաններուն
ամրողջացման համար ՝.
finլոր այս ամբարտակները կը ծառայեն երկու հիմնական
նպատակներու ,--- ոռոգել անջրդի հողերը եւ թումբեր բարձրացնել
աղէտա լի ոզոզո լմներ ո ւն գէմ ,
երկու պա րադաներուն
տլ
ապահ ովելուք
fi րաքի բնակչութիւնն ու ազգային
տնտեսութեան
ղարդա g ո ւմը :
ԿԵՆԴԱնԱԲՈՒ՚Ծ ՈՒԹԻՒՆ

ԵՒ ՃԱՐՏԱՐԱՐՈՒԵՍՏ

էէ են գան ա բուծ ութի ւնն ալ կարեւոր չափով ղա րլլացած է fiրաքի մէջ՝. Ատով կ՚ապահովուին
բնակչոլթեան ուտելիք միսը՝
փոթա դրական միջոցները եւ զանազան ճ ար տ ար ար ո ւե ս տն եր ո լ ըո-
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«ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ տարեգիրք։
տուկ հում նիւթերու' բուրդի ,

մորթի եւ աղիքներու արտադրու

թիւնը , արտածման համար յ fi ուր դի
ա ր տադր ո ւթի ւնը կը հարն ի
տարեկան 7000 թոնի :
Վիճակագրութեան մը համաձայն ՝ 1955/'^ Ւրաքի մ կ ջ կային

4*484*156 ոչթար դ 1*618*145
՜» 711*918 կ"վ եւ ևղ՝ 398*798 է շ ՝
137*446 ձի , 56*673 !_որի > 47*395 ղոմկչ եւ 37*696 ուղտ՝.
Ս* եղուաբուծութիւնը կը ներկայանայ !i)։000 փեթակներովդ
Ս* ուս ուլի դ հւէսւիլի ^ւ Սի ւլկ յմ անի կ ի շրջաններուն մկջ՝.
կառավարութիւնը մեծ ղար կ եւ դի ւր ո ւթի ւնն եր
/լրնծայէ
նաեւ ա ր դի ա կան
ճա ր տ ար ար ո ւե ս տին դ որ նորկ ն ո ր ղարգանալու
վրայ կ :

էՀա ր տ ա ր ա ր ո ւե ս տ ա կան ա ր դի ւնա բեր ո ւթի ւն ր

րնդհանրա

պէս կը յա տ կա g ո լի ն ե րքին ս սլա ո մ ան : կան րա մ սլա կ
մաքրելու դ
բամպակ մանելու եւ ներկելու դ բո ւս ա կան իլ,յ ի i օճառի դ
կա շ ււ,
տ րմ ա լի օշարակ պա ար ա ս տ ելո ւ դ կրաղիւս ի դ աղիւսի ,
պողպա լոկ

||ւպսփ ձագը կը ծծէ օրւրւան կը կաթը

քեոքժօ կլտորսւտօ — ^ւալտատ
եւ ալիւմինիումկ թեթեւ առարկաներ պատրաստելու ,
ցորեն ագալու եւ այ) մանր ճա ր աա րա ր ո լե ս տ ի
յատուկ
դո րծա րաննե ր յ
Մ րադրուած կ կառուցումը նաեւ երեք շաքարի գործարաններու՝.
Ի (‘/ԵԲԵԱՆ ԴՐԱՄԱՆԻՇԸ ԵՒ ԵԼՄՏԱՏՈՅՑԸ
Երկրին

դրամանիշը ի րաքեան աինարն կ ,

հ իմնուած

անգ

լիական սթեր լին ի լԼրայ՝ Ա ա ո ր ա բա ման ո ւմն կ ֆիէսԸ՝ որուն 1000^
կ^արմկ մ կ կ ի րաքեան աինար : Ա ին չեւ 1932 թ' շրջաբերութեան
մկջ էր հնդկական դրամանիշը (ռուփի} : Աթերլինի Հրայ հիմնուած
են նաեւ Յորդանանի եւ Կիպրոսի դր ա մ ան ի շն երր ,
բոլորին մէջ,
• սակայն , արմէքի տեսակէտով ամէնէն բարձրը կը մնայ իրաքեան
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ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐձ,
տ /<>' 1,1 ['ը ՝ հՀորդանեան դրա մ անէշն աք կը կոչուէ
տէնար ՝
ա յնպէս որ պէտյյ է անունէն կցել նաեւ էրայյեան կամ յորդանանեան
բացատրականները^ մէկը մէ ւս էն կարենալ զանազանելու *֊,ամար յ
Պետութեան եկամուտներն ու ծախքերը^ 1954 — 00 ելմտա
կան տարեշրջանէն կր
ներկայացնէ էն
հետեւեալ
պատկերը*--Մ ուտը՝ 52-178’916 տէնար՝ ելը՝ 53 *798 *028 տէնար՝ Տարեշրջա
նէն բացը 1*619 *112 տէնար :
ՀԱՂՈՐԳԱԿ8ՈՒԹԻՒՆՆԵՐ — ԵՐԿԱԹՈՒՂԻՆԵՐ ԵԻ
Մէջա դետըէ

կոէւներու շրջանէն

ԽՃՈՒՂԻՆԵՐ

բրէ տ ան ա կան

բանա կէն

կողմ է կա ռո լցո լած երկաթուղէները կազմերէն հէմը Իրաքէ այէե'“
մու պետական եր կաթո ւղէներ ո ւն ։
Այս երկաթուղէները պետա
կան սեւէա կան ո ւթէ ւն դար ձան 1 Ապրէ լ 1946/»^ :

քհւսմասփի ւսւքթաթւոակը. Եփրաւոի

ՂէՏերէն

մէկը (նեղ)

վթայ

Պ1Ասրան կը մէացնէ Պաղտատէն

եւ

Տէդրէ“է 1Լ[,այ^ անցնելով կ՝երթայ մէն չեւ
Րէրքէւք եւ էրպէլէ
Այս դէծը ունէ ճէւզ մը դէպէ քյուայպա ՝ ^ուպայր եւ ճէպէլ Ա անամէ ըարահանըը՝ ճէւզ մը ղէպէ Ն՚ոսէրէա եւ ճէւզ մըն աԼ՝
դէպէ Խ ան աքէն :
Ո լրէշ դէե՜ մը Պաղտւստը կը կապէ Թէէ ՝Ւո չէ^Ւն > ս ո ւրէա կան
սահմանէն վրայ* Այս դե՚էն շէնութէւեը վերջ*ոցալ 1940/7 Ոոլլէս էն : 'Րէրքէւք —
բա ց ուեցա լ 1949^ Ցուն էսէն :
Կարեւորադոյն դէծն է , սակայն՝ <էեր ման ա ց էն եր ո ւ եւ
Ֆր անսացէներոլ
կորյմէ շէնուած ՀՀ.Պ ա ղտ ա տ պան՝» ը
Պաղտատէ
երկաթուղէն --- որ Պասրայէ Տոցը՝
Պոլսոյ
լ1[,այո1Լ էը մէացնէ
Ա ան !/' նովան: Այս
շինութեան մենաշհոլւհր՝ ք^ոլրքքւոյ կող-
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«ԱՄԷՆ Ո ԻՆ

ՏԱՐԵԳԻՐԳԱ»

մ է տրուէւյալ դերմանեւֆ րանսա կան ընկերութե ան մը 1902/^^' : Պ*ծէներկու երրորդը շէնուեցալ 1903 — 1918 տարէնեըուն : Երկար ընդհա
տում կ մը ետք շէնութէւնը չար ո ւնա կո ւե ց ա լ 1933/'^ եւ ամբող^ոլ—.
թեամբ աւարտեցալ 1940/^: ^արլտատ — Հայտար փաշա ՀՊռլէս^
երկաթուղէէն եր կայն ո ւթէ ւնն է 2632 քէ Լո մէ թր } է ս կ պադտատ —
նեղ դծէն ե ր կայն ո ւթէ ւնն ալ 567 քիլր՚ձէթր :
Եր կա թ ո ւդէն եր կն դա տ էնքնաչարմէ
կանոնաւոր
հաղորդա կց ո ւթէ ւնն ե ր կան ^աւլտաւո — Ս ուսուլ՝
— Ս[' լ/Հ յձ'ա֊
նէէ ՝ էրպէլ ~ Ո*ր*Լա*ե տ ո ւղ ՝ Ա ուսուլ — ՀԼախօ ՝ Ա ուսուլ — Ամ ա տէ ա ՝
Մ ուսուլ — ԷՒէլ փ ո չէ ք ՝
Պաղտատ —

քէո ւթպա

Պադտատ — Պասրա * Պ ա դտա տ — 'էերպելա ՝
(Ա ուրէտ

եւ

Լէբանան)

դլխալո ր

էւճոլղէ—.

ներուն վրա յ ;

•թէթքիւքի նոթ կամուրջը

Տամտքտ թ։ն

հաղորդա կց ո ւթի ւնն երէն

զատ

կ՝օղտաղորձոլին

նաեւ ջ՚ււլ՚ւ՛ ճամբաները (թփրատ եւ Տ/"/[’/"') , տեղական փոխադբոլթե անց համար :
•X- -X- *

էրաքէ վերա բերեալ Ա՛յս համառօտ ակնարկը կը բա լկ հաս
տատելու , թէ արաբական այս ե ր կէ ր ը կը դրալկ անտեսական
եւ
քաղաքական լաւագոյն դէրքերէն մէկը Ա* էջէն Արեւելքէ մէջ՝. ՛Շատ
ուշագրաւ յառաջդէմութէւններ ա րձանադրած է ան էր անկախու
թեան տէրանալէն ասդէն ՝ եւ , շնորհէւ էր ղեկավարներու ձեռնե
րէց ո ւթեան եւ (եոդովուրդէ աշխատունակ նկարադրէն ,
նորանոր
յառաջդէմութէւններ ալ պէտ է ապահովէ յառաջէկայ տարէներու.
ընթաց քէն ՝ առաւել եւս ամրապնդելով արդէն է ս կ նախանձելէ էր
դէըքը արաբական աշխարհ էն մէջ՝.
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աշխարհ

ԽՐԱՔԻ ԱՐՔԱՅԱՏՈՀՄԸ ԵՒ ԻՐ ԵՐԵՔ ԹԱԳԱՒՈՐՆԵՐԸ
Ւրաքէ արքայական
տոհմը
կը դրա լէ եզակէ դ էրք մը է սլամական աշվսարհէ ա յլ արքայա
տոհմերու
շարքէն*
ք1 ր
այս
ա ուա ձնա շն ո րհ եալ
ՂՒւ՚քեԼ
ևեԼ
պարտէ ան
երեք
հէմնական
& շմա րտութեանր »--1) Հաշեմէներու այս մեծ ար
քայատոհմն էր որ հէմներ
է1—
քաքէ արդէական պետութէւևը յ
2) Ա' է ու 1լ գերդաստանն
է,
որ էրալամբ ^Լ[’նԱյյ հաստատել՝
թէ կը սերէ է սլամական կրօնքէ
հ է մնա ղ/,ր Մոհ ամմ էս1 Աարդարէէն : Այս է րողութէւնը
բարաոէկ յարգանք կը ներշնչէ Հա
շեմէնե րոլ դեր դա ս տ անէն հան
դէպ՝ ամբողջ
էսլամա կան ա շխարհէն մէջ*. Արդէն՝ հ ա շեմա—

՜իթաքի

ՖԱՅՍԱԼ Աաոաջին թագաւորը

կան էշխանները՝ մէն չեւ Հէճաղէն Աէուտական Արաբէոյ կրու
մը՝ եղած են է սլա մական սրբա
վայրերու' Մեքքէէ եւ Աետէնէէ
պահապաններն ու կրօնապետե-

րը՝ Հրէրէֆ (Ազնուականէ
տէտղոսով*.
3) Այս գերդաստանը՝ արաբ աղատադրական շարժման մէջ
խաղար ած է սլա տմական դեր : Ս.[՚դ արեւ՝
հետագայէն
թաղաւս ր հ ոքս կո լած Հր է ր էֆ Հէւսէէնն էր ՝ որ ասաԼէն

Հ[՚ճարլէ
անդամ

ըմբոստութեան դր°շը ս1ա[,Գ^’ժ 1916/^ , Օսմանեան կայսրութեան
դէմ եւ ոտ մ1՛ հ աներ բոլոր Ա՝րա բները՝ կերն ելով ղանոնք դա շնակէրներու կողքէն ՝ պատերազմէ այրչ տարէներուն :
Հյ է ր էֆ Հէւսէէնէ շղթայազերծած անկախութեան
պայքա
րէն դրօշակէրն ու խորհրդանշանը եղաւ էր զաւակը՝ էմէր Ձ)ա յսալ ՝ որ ՝ շհորհէւ արաբական զէնքերու յաջողութեան եւ քաղա-+
քա կան անրքերու նպաստաւոր դա սա ւո ր մ ան ՝ Հէճ աղէն անրաւ կտա
մաս կո ս եւ հոնկէ ալ Պաղտատ՝ ուր՝ 1921/'^ թագաւոր հռչակուէլով՝ մէաժամանակ հէմներ արքայատոհմ մը եւ պետութէւն
մը ՝
արժ՜անանալով ժողովրդական մէահամուռ դնահատանքէն եւ
էրեն
չխորհուած «Մ նծ» տէաղոսէն*.
Համեմատաբար կարճատեւ եղաւ էր արքայական լ՛,շխանոլթլ. ւնը
մօտ 12 տարէ՝ --- բայր այրք ժա ման ա կա շր ջանէն յաջո-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

դեցաւ՝ էր իմաստուն մեծազործոլթեամբ , կազմակերպել պետու
թիւնն ու բանակը , թօթափել բբէ տան ական հոգատարութիւնը ք»—
բաբէ վրայէն՝ ընդունուէլ ԷԼղդերու խաղակցութեան մէջ՝ բարե
կամական յա րա բեր ութէ ւնն եր հաստատել հարեւան երկիրներու եւ
մասնաւորաբար թուրբէոյ եւ ք1 բանէ ՝ այլեւ /* պն 1]է ո ւտ թագաւորէն
հետ՝ մէկ խօսբով կրցաւ ամրապնդել Ւրաբէ մէ1Լ11ա'է^ ՂրէրբեԼ)
դէպ է արտասահման կատարած ճա մբո ր դո ւթէ ւնն եր ով եւ ,յ',քէ նախաձեռնութէւննեբով :
Ֆ ա ւսա
1885/'^ եգաւ մեծագործ աբբայ
մը՝ որ սէրուեցալ թէ էր մոզովուրգէն եւ թէ օտարներէն : Երբ
8 Աեպտ. 1933/^ մեռաւ Հէուէցերէ ոյ մ էջ՝ ուր գտցած էր դար
մանումէ համար
Լկը տԱյ,Ն,ւյպէր
եր ա կն եր ո ւ կարծր ա ց ո ւմէն^ ՝ սու
դը պատեց արաբական աշխարհը
ըն գհ անր ա պէ ւ. եւ Իրաըը մ ասնալոր ա պէ ս յ
Արդէն ի սկ չափահաս
էր
մէակ զա լա կ ը ՝ որ խազէ ԷԼ ♦ կոչուեցալ ՝ անմէջապէս
բազմեցաւ

ՂԱԶԻ ԱԱ-ի զաւակը
հւ Իթաքի երկըորդ թագաւորը
3) այ սալ

երաբեան գահէն վրայ*
ք^ազմատեսակ յատկութէւններ մա ռան
դած էր ան էր հօրմէն*, Աէոյգ^
էյ ելա ց է ՝ խառնուածբով ումեգ եւ
թունգ հայրենասէր ՝ առա ջ/ւն օրէն
էսկ
վճռեց ան բա լե լ էր ^°րբ
ճամբէն եւ շար ո ւն ա կ ել
անոր
դործը : Ե<- էրապէ ս ՝ ամբող$է
տարէ կրցաւ ան իմաստութեամբ
կառավարել
կաոավարել
բա
բագա
գաըա
բական
կան ներներ—

բէն պառակտումէ մատնուած էր երկիրը*. Տեւական եւ առաւել եւս
ա րդէւնաւո ր պիտի ըլլա ր էր ծառայութիւնը Ե բաբէն , եթէ կո յ ր ու
մահացու արկած մը վերջ տուած չըԼէս1ր ['[' երիտասարդ կեանբէն՝ 3 Ապրէ լ 1939/>^ Հծնած էր 1912/'^):
խազէ Ա*է մահով թափուր մնաց էրաբէ գահը՝ թէեւ անմէխոպէս թադաւոր հռչակուեցաւ հազիւ 4 տարեկան էր
զաւակը՝
էխայսալ ք* • : []' անուկ աբբայէն իյնա մա կալ եւ գահէն փո խարբայ
նշանակուեցաւ էր մօրեղբայրը
իշխան Ապտէ ւլէ լա հ ՝ որ յանուն
անչափահաս թաղալո րին իշխեց եւ կառավարեց եր կէ ր ը ամբողջ
14 տարէ՝ մինչեւ Ֆայ սա լ Ա.լ. --- այմմու աբբայէն --- չտփահասու թլ։ւնն ու աբբայական մականէն տիրացումը*.
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Ա ք Ա ԱԿԱՆ Ա Օ Խ Ա ք Հ

,
ՖԱ8ՍԱԼ 8Ւրաքի այժմու թագաւորը
եւ ԻՇԽԱՆ ԱՊՏԻԻԼԻԼԱՀ Իրաքի գահաժառանգը
իշխան Ապտիւլիլահ յայտնուեցալ իբրև լ ա ռա Հհ ա կա ր գ

պե
տական մարդ մր եւ րաղարագէտ մը՝ որ՝ Հակառակ իր երիտասարդ, տար էքքէն եւ մատնուած ներքէն եւ ար տաքէն մեծ րէմուաթեան վբայ։ (հահ>ակալէ
ւէոէւանորդութէւե ը ‘[լս[մւյ այնպէսէ մարութեանց , մնաց մէ շտ էր պա ւոիսսԷւանատ ո ւո ւթեանց
բարձր ու-
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«Տ11®էՏտ1է®1Տտյյ1®1։5Տ?!է5^1

«ԱՄԷՖՈԻՆ

մանակաշրջանքէ մը մէջ՝ ելւբ համաշխարհային պատերազմ էր եւ
ան պա կա ս էլ.ն ի
ներքին խռո վո լթի ւնն երը ՝ ս կքելով Րաշիտ
Ալի էլ Եայլանիի ապստամբութենէն ՝ 1941/'^ ) մինչեւ քիւրտ խար
զանի ցեղախումբին ըմբոստութիւնը եւ ա յլ դէպքեր՝. Ապա եւ Պ աղեստինի կովյ ւն եր ը ՝ մին չեւ 1949 I
Իշխան Ապաիւլիլահ այժ՜մ գահաժ՜առանգն է Իրաքի արքա
յական դահին :
Փ»խարքայութիւնր լխ['1_ զտալ 19օՅ^^ )
երբ ,
չափահաս
դաոնալով՝ րԼազի Ա՝ի զաւակը Ֆայսալ
. ձեոք առաւ արքայա
կան մականը՝. Մօրեղբայրը իրեն յանձնեց պետութիւն մը՝ որ ոչ
միայն ամրապնդուած էր ՛ներքնապէս եւ արտաքնապէս՝ այլեւ կը
բոլորէր տնտեսական բարօրութեան շրջան մը՝ շնորհիւ իր հողե
րու հարստութեանց ՝ ժ՜ողովուրդի
աշխատանքին եւ վարի շներ ու
իմաստութեան ՝.
Համակրելի անձնաւորութիւն է Ւ»րաքի երիտասարդ թա
զա լորը՝. կարդացած ՝ խելացի եւ ազատամիտ՝, Եը խօսի շա տ մը լե
զուներ սահուն կերպով : Հիանալի հռետոր է : Կը սիրէ արուեստ
ներն ու դրականութիւնը՝ մանաւանդ նկարչութիւնը եւ դեղեցի կ
պաստառներ կը նկարէ իր աղատ ժ՜ամերուն՝. Եը "ի ր է մանաւանդ
իր ժ՜ողովուրդը եւ ջերմօրէն սիրուած է անկէ', թազա լոր մըն է
ան ՝ որ իր դա^ը հաստատած է ժ՜ ո զո վո ւրդի ս րտին մ էջ ՝. Ու վե
հապետ մը՝ որուն ղեկավարութիւնը երաշխիք մրն է Իրաքի ապադայ յաջողութեանց եւ աւելի փայլուն յ ա ռա ջդի մ ո ւթեանց
տե
սակէտով ՝.
ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ' ԱՌԱՋԻՆ ԽԱԼԻՖԱ ԵՒ ՄՈՀԱՄՄԷՏ ՄԱՐԳԱՐԷԻՆ
ԱՆԵՐՀԱՅՐ ՈՒ ՅԱՋՈՐԳ ԱՊՈՒ ՊԱՐ՝ ՐԻ ՃԱՌԷՆ
Ո՜վ մա ր ■էՒ՚ւ, ես ձեր պետը հռչակուեցայ ՝ բայց ձեր մէջ ամենալալը չեմ : Եթէ տեսնէք ղի ս ուղիղ ճամբոլ մէջ՝ օղնեցէք ին
ծի* բայՏ հրբ անիրաւ զանէք' ղսպեցէք ղիս '* Հնազանդեցէք ինծի ՝
այնքան ատեն որ ես պիտի հնաղանդիմ ԼԼստուծոյ ձեղլ, Հ ամար՝.
Մի հնազանդիք ՝ երբ ես անհնազանդ դտնուիմ Աստուծոյ հանդէպ։
Ինծի համար ամէնէն ում՜ եղը ձեր մէջ ա մէնէն
տկարն է ՝ որուն
հանդէպ արդար պիտի դտնուիմ ՝. Իսկ ինծի համար ամէնէն տկարը
ձեր մէջ ամէնէն ուժ՜եղն է, ո ր ո ւն
սլիտի
պարտագրեմ արդա
րութիւնը յ Եթէ անարդա ր ութի նը յաղթէ եւ իր ալո ւնքր կորսուի ՝
պիտի կորսուի նաեւ այս ժ՜ողովուրդը՝ առանց հետք ու յիշատակ
ձգելու ՝.
՝՝՝ Սի ԲաՅաէայ11ք մզկիթներէն՝
ն եր շն չո ւեց է ք 'Ի ուրա
նով եւ ենթա րկու Կէք անոր : թող որոշումը հ ա ջո ր դէ
դատողու
թեան : Գործի անցէք երկար մտածելէ ետք՝. Ե ւ ՝ Աստուծոյ օղն ո լթեամր պիտի յաջ^ղի^*
Ահա ինչ որ կվուզէի ըս^է ձեզի ՝.
թող Աստուծոյ ողորմ ութիւնը ըլլայ իմ եւ ձեր վրա յ * * *
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^ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԻՐԱՔԻ ԱՐՔԱՅԱՏՈՀՄԻՆ «ԾԱՈ»Ա

ՀԻՒՍԷԻՆ ԻՕլՆ ԱԼԻ

7>քԱ/Հ^ ---£«. Ցո/^աՆաՏ//.--- արքայատոհմը կը սերք, ուղղակի Աոհամմէա Մար
գարէէն։

Աոհամմէտէն,

նաթիմայէն

ել

Հասունէն

(Տեէյոալ Բ. թագաւորին մեծ հօրը մեծ հայրը)
սէն սերած 36 սերունդներ :
կը

չարոլնակուի'

Շէ րիֆ

այս նկարին

մէջ

մինչեւ.

ապրած

Շ է ր իֆ

Ալի

Աուն

են ուղղակի մէկը միլ-

Ալի Աոլնէն սկսեալ, արքայատոհմին (լծառքը
մեր ներկայացուցած
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էրտմէ^ք^օտ^քՏ

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՊԱՂՏԱՏ ֊ ԻՐԱՔԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԸ
Ապպասեան իյ ա լիփան եր ո ւ մայրաքաղաքը Պաղտատ մ է էլն

է

Ա* իՀիին Արեւելքի գեղեցկագոյն քադաքներէն ՝. իր շատ մը կէտերուն
վրայ ալնքան արդիական , որքան եւրոպական կամ ամ երիկեան որևէ
մեծ ոստան :
Իր 619*488 բնակի շն Լրով (1955/* վիճակագրութիւն} ՝ Իր^քի
մայրաքադաքը փռուած է Տի դ['՛իս՛ի երկու կողմերը՝ 30 <ըիէոմէթբ
երկայնութեան եւ 15 քիէոմէթր Լայ^^ի Ը ‘Լւ՛ա՝ե ’ Պահելով հԱյնդերձ
արեւելեան քաղաքի իր ինքն ա տ պո ւթի ւնը , Պաղտատը , այլեւս , Հա
րուն էլ Ա աչի տի մամ ան ա կա շրջանին կամ « Հազար ու մէկ դիշերներոԼֆ մայրաքաղաքը չէ : Առանց մթստելու անոր փառապանծ անցեալն

Ֆայ սալ Ա-ի արձանը Օիսղաաաի մէջ
3)ոթ՜օ

էլտորտտօ —— Պաւլտտտ

ու պատմութիւնը՝ Պաղտատ , այսօր՝ մեծ քայլերով կը յառաջդիմ է եւ կը
ստանայ բոլորովին արդիական ոստանի մը կերպա—
րանքը :
&/-// ար ու լայն ՝ ստուերոտ ու մաքուր պողոտաներ ՝
բա
նուկ եւ արդիական փողոցներ ՝ գեղեցիկ հանրային
պարտէղներ՝
պալատներ յի շա տա կար անն եր ՝ բա ղմ ա յա ր կանի շէնքեր ՝
հան բա
յին հ իմնար կո ւթի ւնն ե ը ՝ սիրուն պարտէղներ ով շրջապատուած վի լլան եր ՝ ղբօսավայրեր՝ ա ռե ւտր ա կան հ ա ս տա տ ո լթի ւնն եր ՝
ս լ,նէ.
մաներ եւլն ♦ եւլն • , --- ահա այսօրս լան ^կաղտատր ՝ որ լաճա իյ կը
շփոթեցնէ' արեւելեան քաղաք մը տեսնելու
նախա տր ա մ ա դր ո լթեամբ հոն դացող օտար ղբօ ս ա շր ջի կը կամ այցելուն՝.
Գեղեցկագոյն եւ ամէնէն երկար պողոտաներէն մ է կն է էլ
ՐաչիտԸ> որ 1 կարելի է Ըս^լ Պաղտատի ողնայարն է՝, նոյնքան դե-
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ղեցէկ են ‘Լադի Ա* եւ էլ '/'՚ արատէ պողոտաները , մանաւանդ Ապոլ
՝Լյուաո պողոտան
Պ աղտ ատէ Հ^'որնէշ»ը --- որ կը կրէ Ապպա ս ե ան
մ՜աման ա կա շրջանէ նշանաւոր եսլէկուրեան բանաստեղծէն
«Գէնէէ
եւ Հեշտանքէ փերթողէն» անունը ։ Այո պողոտայէն վրայ կը դըտնուէն ընգհանրապէս Պաղտատէ զբօսավայրերը
Լպա րա ս րա հն եր
ճաշարաններ

սրճա րաններ } եւլն ♦) :

Պաղ տատ

կը գտնուէ

Ա է-

ջաղեաքէ պորտէն *1_Րայ)
567
քէլոմէթր հեոու Պարսէց ծոցէն
եւ. 650 քէլոմէ թր' հէւսէսէ թըրքական սահմաններէն ; Կ ե գր ոնն
Լ ]էրաքէ քաղաքական , ճարտարարուեստա կան ,
առեւտրական
եւ մշա կո ւթայէն կետ ն^ին, Հ ա—
մալսարանն ու կրթական բարձրադոյն

հա ս տ ա տ ո ւթէ ւնն եր ը

մ եծաղ ոյն մասով
սով կը
դան ո լէն
լտ ա տէ մ էջ : Այ ս էսկ պատ
ճառով կը ներկա յացնէ ան արաբական աշխարհ է մտաւորա
կան կարեւոր կեղրոններէն մէն։
Ա՛յսքան խէտ բնակչութէւն
սկ
տար ած ութէ ւն
Ը՚՚Գ1
ունեցող
մայրաքաղաքէն
մէ ջ
լո ւծո լած է նաեւ հաղորգակցոլթեանց գմ՜ոլարոլթէւնր ։
Ա' ա սնա լոր ելա ղմ ա կեր պո ւթէ ւն
մր
կը ՀԱԷԷ անոնց *Լրայ *
Երեք
հարէլր օթոպէւսներ եւ հազա
րաւոր
փոքր
էնքն ա շար մն եր
կ'ապա հ ովեն
հ ա ղոր ղա կց ո լ
թեանց սպասար կութէւնը մայր ուքաղաքէն մէջ՝.
Աէայն ա յ ս
ս պա ս ար կո լթեան մէջ ևը պաշ
տօնավարեն 5000 պաշտօնէ ան եր :
վ^աղաքապետութէւնը
էր
լաւագոյն
ճէդերր է գործ կը
դեէ ա ո ա ւել եւս գեղեցկացնելու ՝
բարեցար գելու
եւ
շէնցնելու
համար այս պատմական
մայ
րաքաղաքը
եւ
յարմարցնելու
ղա յն արգէական կենցաղէ
բո
լոր պահանջներուն :
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«Ում ֊ ալ — լապան»
Մածուն պարունակող ամաններու
փոխադրութիւն Պաղաաաի մէջ —
Վրայէ վրայ դրուած 9 ամաններու
ծանրութիւնը 55 - 60 ք իլօ — Մինչեւ
15 աման փոխադրող կիներ կան - • •
0)օթօ

էլտորատօ

—

^աղտատ.,
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«ամէնու՜ն

տարեգիրքը»

Պ >ս ղտա տ հիմնուած կ 762//Ն եւ հ ին

մ֊ամանա կներ ուն եղած

է գԷ պէ ՊարԱ կաստան , 11'ուոոլլ, Տիարպեքիր ՝
Հալէ պ , Գամ ասկո ս եւ Պկյրոլթ ճամբո րդող առեւտրական կարաւաններուն կեդրո
նը՝. Գրաւուած կ Լէ ոն կոլն եր էն 1258/^} Լենկթէմուրկն
1401/*^ յ
[(Ւուրքերէն' 1534//ն եւ ապա դարձեալ ւ638//^/ Լմէնչեւ 4919// ^/^՜/,£~"
նական ա զա տա դ ր ո ւմը) : *Լ, ա հ անղւս յէն կեդրոն կր թրքական
ւոէ—
ր ա պետ ո ւթեան շրջանէն ։

Ֆայ սալ

է-

կամուրջը Պաղաատի մէջ
ւեոթօ էլտորատօ — ^սււղտատ

ԱՐԱԲԱԿԱՆ

ԱՌԱԾՆԵՐ

՜Կր սէրեմ ապարանջանս , բայց ո շ թեւէս աւելէ : = Պա հ կ
հէնդ (ր արեկամդ} նորը երկար չէ մնար (Հ ա լա տա ր էմ) :
ք*արկութեան սկէղբը
յէմարութէւն կ ւԼաէւճանր
ղղջում :
/* րեն
չւԼերաբերոդ բանէ մը մ ա ս էն խօսողը՝ էրեն հաճելէ չեղող բան կը

/"I - =
---

՛>*ոյքԸ ամէն անդամ անւԼնաս դուրս չէ դար
ջր՛հոր էն ։
ԼԼմուսնացէր արմատը
հէն աղջկան մը հետ , եթկ նո լն էսկ

էսս էր է մը վրայ նստած յաղքատ) Ը/Լա յ ՝ == Խօսուն ա^էորր ^Լ^՚ՍԳ^
հաւկէ թկն ելածէն պէս՝,
ԼԼդահէն հարստութէւնը
սատանայէն՝.
222 Լա լա դո լն կ սայթաքէլ ոտքով
լ>ան թէ դր չո լէ ;
Փ ո ր ձա ռո ւէն
խրատը աւելէ լալ կ^ ^ան թէ է մա ս տ ո ւնէն ը : շշշ Հարուստ ագահ
մը աւելէ աղքատ կ ,
առատաձեռն աղքատ մը : շշշ Լալ ամէսը
յայտն է կ'ԸԼԼայ մէ շւո ա ռտ ջէն էսկ օրէն՝ շշշ ք*արէ լոյս՝ ր1՜[,ԱյՅե' )
դուն բու տունդ ես ՝ ես ՛ էմ տունս : շշշ Հա մբեր ո ւթէ լնը ամոքումէն
բանալէն կ ՝. 222 Ուղտէն հարցուցեր են' արհեստդ է՛ն չ կ՝ մետաքս
կը փաթթեմ , ըսեր է ։ 222 ^ապէկը մօրը ա չքէն եղնէկ կ ՝.

— 394

Fonds A.R.A.M

Mg ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԻՐԱՔԻ ՆԱԻԹԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈԻԹԻԻՆԸ
ԵԻ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀԵԱԼ ԸՆԿԵՐՈԻԹԻՒՆՆԵՐԸ
Իր աքի մէջ նալթային
է

են

Այ-Փի-Աին

մենաշնորհի գլխալո ր

(IPC — Iraq Petroleum Co-h

ընկերութիւնն

որուն

ընկերակից

IJ' ուս ուլի

էլ մասրայի նալթային ըն կեր ո ւթի ւնն եր ր ՝.
Երեք ընկերութիւններն ալ մենաշնորհը ստացած են ՛քմական

տարուան սլա յմանամամ ո վ, աոաջինը
եւ երրորդը
1938/'^ [մենաշնորհները
2000,ին, 2007ին եւ 2013/^v) :

1925/'^, երկրորդը
կը

վերջանան

1932/^

հետեւաբար

Նաւթի շահագործումը չսկսած ՝ ըն կեր ո ւթի ւնն եր ը
՛ի բաքին
կուտային մնայուն վարձը մը՝ ի ս կ նաւթի ա ր տա գր ո ւթի ւն ը սկսե
լէն վերջ կը վճար է ին 4 nu կե ս’ւեն^ արտածուած անղուտ նաւթի
իւրաքանչիւր թոնին համար*.
Նոր համաձայնադրով մը՝ որ կնքուեցաւ 3 Փետր . 1952ին
եւ որ յետադարձ ոյմ֊ ունեցաւ մինչեւ 1 Յունուար 1951 1Ղրաք՝
նալթային ըն կեր ո ւթի ւնն եր էն կը ստանայ անոնց ապահոված շա
հին 100/'îz 50^, նաի։ քան օտար տուրքերու վճարումր : Ար
100/-Î50/'^' կէոն ալ կը ստանայ նաւթով :

Ամէն պարագայի տակ՝ ի բա g առեալ կամքէ անկախ հար
կեցուցիչ պարագաներէ՝ կառավարութեան նալթային
եկամուտը
ս[էտԸ հԷ Ըէէայ 100/'5> 2’Հ)էն սլա կաս՝ նալին վրայ բեռցուած ան
զուտ նաւթի արմէքէ՚ե' U.J-Փի-Սի եւ Մ ուս ոււե
ր ո ւթեանց
հաշուոյն եւ 100/'33 1)3/*/քՀ՜Ն պակաս' ի հաշիւ աս բայի ընկե
րութեան : //f_ տա կա լին ՝ որեւէ պարագայի տակ ՝
կառավարու
թեան տարեկան եկամուտը նախան շանակուած
գումարէ մր պա
կաս սլէտք չէ ըլլայ (1953/' ել 1954/ր համար այս գումարը 2()ական
միլիոն սթերլին էր՝ 1955/' եւ հետագայ տարիներուն համար' շնա
կան մեէե ոն ) ։ Եթէ կ՛՛՛մքէ ան կա խ աըՀէելիչ պա տճա ռն եր ո վ կանդ
առնէ նա լթա Jին ա ր տա գր ո ւթի ւն ը ՝ կառավարութիւնը ՝ երեք լիւ
կեր ո ւթի ւնն եր էն պիտի ստանայ 25 միլիոն սթեր լինի
տարեկան
հատուցում մը՝ երկու տարուան համար*
Այս պայմաններէն ղատ ՝ ըն կեր ո ւթի ւններ ը պարտաւոր
են
երա շվսա ւո ր ել արտագրութիւնն ու փոխադրութիւնը անղուտ նալթե տարեկան նուաղագոյն քանակութեան մը՝
Այ—Փ ի—Աին' 20
3)4/"ք միլիոն թոն՝ Ա ուս ո ւլի ընկերութիւնը լ 1)4: միլիոն թոն
եւ Պասքայի ընկերութիւնը 8 միլիոն թոն ,--- աոաջին
երկուքը
1 Յունուար 1954^ հաշուելով եւ վերջինը 1 Յունուար 1956^»
{Հին համաձայնութեամբ , Այ — Փի — Սիի պարտաւորութիւնը տարե

կան նուաղագոյն 3 միլիոն թոն էր, միւս երկոլքինը' մէյմէկ թոն-.')
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ւտ«է1էՏէ1ւտ<ււ?8Հ1ւջյյՏՋՏՋ!ւէ«փտ՚(1էաւ'»1տտւէւ’»1ւ

ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ»

կառավարութէւնը ,

համ աձայն ութէւեն եր ով

կ՚ապա

հովի տարեկան 60—70 մէլէոն սթերլէնէ եկամուտ մը նալթայէն
արտագըո ւթէ ւններ ին :
Ահալաոէկ դ ան կ ը ԷրաքԷ մ ի ջ գործող նալթայէն օտար ըն—
կերութեանդ եւ անոնդ ստացած շաՀարամԷններոլն ---1) թանաքէն Այլ 7?ըմփ ըն է , որ մէնչեւ 1952 կը ներկայացնէր
Ան դլե լէ ր ան ե ան ՛Նաւթէ Ընկերոլթէւնր ■ շահարամէնը՝ ՜ԷՇԱԷն 100
կը պատկանէր այս ընկերութեան ■.
Լ,ա ւթա Հ ո ր երը կը գտնուէն
՛Նաւթ թանի է շրջանակէն մ ի ջ : (Այո ընկերոլթէւնր կը գործի այմմ
ք1 րա ■րէ' 4 ա շո ւոյն ) :
շ) Արար Փէթրոլէում 'Աըմւէընէ

Յաւիաենական

կրակը

միշտ

շահ աըամէններ ունէն Ա*ոյ[Լ(

կը

(Այ—ՓԷ—ԱԷ),

որուն

‘է էջ

լուսաւորէ -ք-էրքիւքի երկինքը

(Լի — ^*է( ^‘էադեալ ըն կե ր ո ւթէ լեն ե-

ըը՝ 100էն 23-75 (0‘ոյըլ Տըիը' 100/'?» 60, Շիլը 100/'?' 40) Անկլօ —
Ւքանէըն Օյւ ^ըմփրն/ւն1 100/յ^ 23 "'75 •) թոմփանէ $)րանսէղ տը Փիթրոլը՝ 100/'?» 23-75, Ա որոնէ 'Լիրրմ Օյլ 'Աըմւէընէն' 100/'?' 11-875,
Աթանտարտ Այլ Փըմվ։ընէն (Նէու ճըրղէ)' \(}(}էն 11-875,
նա կ դ ո գն եը ո լ ել ՛Լյա լթաէյ ո յգն ե ը ո լ րնկեր ո ւթէ լեր' 100/'?' 5- Ն""֊~
թահորելւը կը դւոնուէն հէւսէս — արեւելեան Արարէ մ էջ :
3) Պասրա Փէթրոլէ ում 'թ ըմւէրն է ՝ որ կ'՛ ա էւ ա տէ Այ - Փէ Սէ է համար*, Ղ/ա լթա վայր' հարաւայէն էրո/վլ*.
4) Մ ուսուլ Փէթրոլէում թըմփ ընէ՝ որ կ 'ա շէւատ/- Այ - Փէ Աէէ համար: ՛Լյայ թավայր' հէւսէս — արեւմտեան Արար:
՛Նաւթը մայթրեդ առաջէն անգամ 'Աէրրէւրէ մօտերը, 1927/'?»
ել 1934/' վերջաւորութեան Այ — Փէ — Աէն , 12 էնչէվնոց [ս ո րլովա կն ե-*.
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ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
ր ու

(փայփ - լայն)

մ է^ն արտածեց

տարեկան

14 միլիոն թոն

անղուտ նաւթ } 7 միլիոնը Ս'['իւՒՈԼՒՒ վ['ա,ք"վ (853 քիԼոմէթր ) եւ
7 միլիոնն ալ Հայֆայի վրայով (993 <ըիլոմէթթ) Հ 1949/'^ 5 թրիփո//-/' ՛քէշ բա ց ո ւե ց ա լ տա ր եկան 4 միլ • թոն տարողութեամ բ 16 ին չէրէ՜~
նոր խողովակի ղիւծ մը։ Հայֆայի փայփ — լայնը գագրեցալ գործելէ Պաղեստինի կռիւներէն ետք՝ վասնզի իրա^ իւղեց խողովակ
ներու անցքը գէպի իսրայէլ, իսկ 1952/^ յ Պանիասի մէջ (Ա ուրիա)
բացուեցալ տարեկան 14 միլիոն թոն տարողութեամբ 30 — 32 ինչէղնոց խողովակի գիծ մը , 901 քիլոմ է թր եր կար ո ւթեամբ :
Մ ուս ուլի շրջանին մ էջ նաւթը գտնուեցաւ 1931^^
առաջ ՝
բայց /՝• ա շխ ար հ ա մա ր տ էն ետքն էր որ ^լ1" էի եղաւ առեւտրա
կան արմ՜էքի կար ե ւո ր ո ւթեա մբ նաւթ արտագրել Մ ուսո լւՒ հէլսիս — արեւմտեան կողմը՝ Այն Զաէայի մէջ՝. Փո խագրող խողովակ
ները միացուեցան Այ — Փի — Սիի գլխաւոր գծին դէս[ի Միջերևր ական ։
Պասրայի մենաշնորհեալ
շրջանին մէջ եր կր ախ ո լղո ւթի ւնը
սկսաւ !939/'^
եւ աւարտեցալ ք՝, աշխարհամարտի վերջաւորու
թեան՝. Լաւորակ նաւթ սկսաւ դուրս վանուիլ Լէուպէյրի չ[,ջանԱյկի
նաւթահորերէն
ոմանք 335 մէթր խորութեամբ
որոնք աւելի
մեծ են հարեւան իրանեան նալթահո րերէն եւ չորս անդամ աւելի
մեծ րան 'իէրրիւրինները՝. \,ալթը՝ 1951/' Դեկտեմբերէն սկսեալ՝
119 քի^մէթր հեռաւորութեան վր ա յ կր փոխագրուի քիաոյի նո
րաշ էն նաւթային
նաւահանգիստը՝ 12 ին չէղնոց
խողովակներու
մ էջէն՝. Արտադրութիւնը աւելցած ը/ յա յով ՝ 24 ին չէ զնոց
խողո
վակներու գիծ մըն ալ շինուեցաւ 1953/^':
իալթային չո ր ս ընկերոլթիլևները 1955/'^
արտագրած
են
32*187*906 թոն անզուտ նաւթ՝ իւրարանչիւրը հետեւեալ
քանա
կութիւնն եր ո վ»
Այ — Փի — Աին 23-477*958յ Պաորայի Ընկերու
թիւնը 7 *001 *026 յ Մ ուս ուլի Ընկերութիւնը 1 *281 *111 եւ էք անա
րինի Ընկերութիւնը' 427-811 թոն,
իրարի արեւելեան Հախսեի նալթային մենա շնորհ ը յանձնուեցաւ Լ]ան արին Օյէ ըմփընիին ՝ 1925/'^ եւ 1926/'^ կայացած համա
ձայնութեամբ՝. Լք անարինի մօտեր ը գտնուող զտարանին
արտա
գրութիւնը ՝ Ապա տ ան էն կատարոլող
ն եր ած ո ւմն եր ո վ ՝ կը յատ
կացուի Ըրարի ներքին նաւթային պահանջներուն , ՜[էյ&2ւին կնքուած
նոր համաձա յն ո ւթեամբ մը Ւրաք գնեց այս զտարանը եւ Ընկերու
թիւնը յանձն առաւ բանեցնել ղայն դեռ եւս 10 տարուան համար ի
հաշիւ պետութեան ՝.
Պաղտատի մօտն ալ կայ Տտուրայի
զտարանը՝ որ սկսաւ
գործել

եւ որ տար եկ ան մէկ միլիոն թոն զտուած քա ր ի ւղ

կ^ապահովէ Ւրաքի

ներքին

պահանջներուն

175-000 թոնօ ^ա[՚ՒւԳ 1ԼւՈորԼ փո^ր զտարան
հասրա յի մ էջ 5
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«ամէնուն

տարեգիր-րը»

ԻՐԱՔԻ ԿՐԹԱԿԱՆ Մ՜ԱԿԱՐԴԱԿԸ
Որաքի կարեւորագոյն նախարա ր ո ւխի ւևն եր կն մէկն կ ^Հ?/1""*
խա կան նախար ա ր ո ւխի ւնը
որուն վս տ ա հ ո լած կ եր կրի կր խա կան
մակարդակը տեւապկս բարձրացնելու հոցն ու սլար տ ա կան ո ւխի ւնը։ Պե տուխիւնը իր առաւելագոյն ո ւշա գր ո ւխի ւնը կ?ըեե՜այկ նո
րահաս սերունդներու կրխուխեան եւ գա ս տի ար ա կո ւխեան եւ առա ւելա գոյն զոհոգուխիւնները կ'ըն կ' այգ գետնի վ[1այ յալՈ,ԼՈԼ~'
խիւններ ապահովելու համար * Մեծ ճիգ կը խավալի կրխուխիւնը
ձրլ, կ ամ դրեխկ ձրի դարձնելու նպատակով :
Որաքի մկջ այսօր

կան 380*000 աշակերտներ

եւ ուսանոց

ներ յ որոնց ամկն մկ կը 60 տ ին արի {^սխեր լինի^ կը նստի պետ ♦ գանձէն : Այս իր ոգուխիւնը միայն կը հասւոատկ խկ ինչպիսի՛ ձեռներկցուխեամբ պայքար կը մ գոլի անգրա գի տ ո ւխեան գկ մ եւ աշխա
տանք կը տար ո լի բաձրացնելոլ համար մ ո գո վո ւր գին
մշա կո լթային մակարդակը^
Հետեւեալ խուանշանները
գագալիար մը [լուտան' կր խական դետնի վրայ տարուած աշխատանքին մասին*--Ւրաքի մկ^, 1954—55 տարեշրջանին կային 1579 պետական
նախակրխարաններ , 294 *997 եր կս եռ աշակերտներով :
Մասնաւոր եւ օտար §4 ն ախա կր խար անն եր' 19*912 երկսեռ
աշակերտներով :
Պետական
երկրորդական 159 վարմար աններ'
սեռ աշակերտներով *
Ս ա սնա ւո ր
եւ
օտար 56 եր կր որ գա կան
12*397 երկ սեռ աշակերտներով ('* ) :
Պետական արհեստակցական
ա շակերտներով :
Աղատ
կեր տն եր ո վ յ

արհեստակցական

վար մար անն եր'

վարմարաններ

վար մա ր անն ե ր 4

41.484 երկ-

6 հ՛՛՛ա '

հատ '

1100

423 ա շա—.

930 երկսեռ տ չակերտներով :
Պետական այլ վարմարաններ' 10 հատ' 4805 ա չա կերտնե-

Ուսուցչանոց

Լեր կր ո ր գա կան)'

րսվ :
Համալսարանի
ք։ր ա լաբան ա կան
ճիւղր' 924 ուսանողներ
1955/'!' : ք'մչկա կան ճիւղը 484 ուսանողներ ։ ],տա մնա բո ւմտ կանը'
15 ո ւս ան ո ղն ե ր :
Գեղա գործա կանը' 186 • ճար տարա սլետա կանը
292: /? ւսուլյ չանողը (բարձրագոյն}' 878: Ս,լք"ս թագուհիի աղջըկանլլ գոլէճը' 402 : Առեւտրա կան վարմս։ բանը 1027 : Գրականու
թեան եւ գիտութեանց վարմս։բանը' 452 ! Երկրագործականը 92 •
(*) Մասնաւոր վարժարաններ կը նկատուին զանազան կրօնական համայնք
ներու կրթական հաստատութ-իւնները: Իսկ օաար վարժարաններ են բրիտանա
կան, ամերիկեան եւ պարսիկ դպրոցները:
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.1. ԱՇԽԱՐՀ

1է!«1հ8Հ1178Հ1է)8(1ր<8^է?»1|78<1է?8Հ11

Կան տակաւին կրօնադիտական ՝ դե դարուեստից ՝ բազմար
ուեստեան ՝ ոստիկանական ՝ սպայից՝ հ ի լան դա պա հն եր ո լ եւ դայ
եակներու վարժ՜արաններ ։ ք*նչպէս նաեւ դիշերային դպրոցներ աշ
խատաւորներու համարդ
Կարեւոր
հաստատութ՜իւն մըն է ԼԼր րա լա էլան Բ+շկ ա կան
Գոլէճը , էէր հ իմն ո լած Է ւ))1/յ յսԱյ Լ Ա ♦ ի կո ղմ Է 1927/'^ եւ ՛իր մակար
դակով կը հաւասարի Լոնտոնի համալսարանի բժ՜շկական ճիւղին յ
է)*աս ա ւանդո ւթի ւնը կը
կատարուի
անգլերէնով ;
Կ'" ւ֊ս ո է-քք ան են
անւլլիացի եւ հ ոլանտացի մասնագէտներ ՝ իրենց իրաքցի դասա
կիցներուն հետ :
Հաստատութիւնը ունի երեր բտ մ ան ո ւմն ե ր' բժ՜շկականը՝
դեզադործա կանը եւ ա տա մնա րո ւժ՜ա կանը ՝ ին չպէ ս նաեւ ճիւղ մրն
ալ
հ իւանդապտհներու եւ դայեակներու
պատրաստութեան հա
մար : Կայ '■.աժ ա լսա բահին կիքք հիւանդանոց մը 800 ան կո ղինն եր ո վէ.
Կ' ըսուի թԼ 1Լրրայական Լ* ժ՜ շկա կան ^ոլէճը կաոուցուած
է
աւերակներուն վ[,այ աքն բժ՜շկական վարժ՜արանին ՝ որ նշանաւոր
կր
Հարուն էլ թաշիտի
իւ տլիֆտյ ո ւթե ան
ժ՜տ մ անտ կա շր ջանին

(786-809) :
՜Իրարի մէջ կան 936 ըմի շկն ե ր (560 ը Պաղտատի մէ 0) , 81 ատտմնաբոյժներ (17ը Պաղտատի մ է £) եւ 160 ւիորձաոական ատամնաբոյժ՜ներ (Տ7ը Պաղատտի մ է £) : Կան նմանապէս 305 անհատական
եւ պետական կամ մասնաւոր դեղարաններ , որ //?/ ց 229ը կը դըտնուին Պաղտատի նահանդին մ է ջ (!07 դե ւլա ր ան անհատական ՝ ի ս կ
122' պետական կամ մասնաւոր հիւանդանոցներու
սեփականու
թիւն} : Կան վերջապէս 1115 փաստաբաններ ՝ որոնց 652/ք կր դործեն Պաղտատի մէջ (1955^ վիճակադր ութ/։ւն) :

Րաֆիտայն Դրամատան շէնքը,

Պաղտատի Րաշիտ

պողոտային վրայ

Հեոթօ էլւո ո ր ա ա օ

^ււււրոտտ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԱՄԻՍՆԵՐԸ
Մէջազզայէն

պատմաբաններու եւ

բանասէրներու

կարծէ-

.քով՝ էսլամա կան թուականէն ս կէ ղբն է 16 Յուլէս 622/ք ('/' ր է Ատոսէ ետթ , հաշուելով էէոհամմէտ Մարգարէէ գաղթէն (Մէքքէէն
Աետէնէ) , որ արաբերէնով կը կոչուէ «Հէճրէթ»։ ֆրանսացի պատ
մաբան վ^ոսէն , սակայն ՝ սէւալ գտած է այս հաշէլը եւ հաստատած
է որ «Հէճրէթ»է առածէն տարէն 211ր գ տարէն էր մա մ ան ա կա շրջա
նէ մը ՝ որու ընթազքէն Արաթերը լուսնա յէն — արեւայէն ս ՒաւՒ մԸ
մէջ են էնկած , էւրաքանչէւր երրորդ տարէն կազմելով 13 ամէսներ ով՝ էսկ մէւսները 12 ո ■լ -- Այ ս սէյսւլը սր բագրած է է^րը 5 Մ ա ր■դարէն ՝ «Հէճրէթ»է ՃՀ)րգ տարուան Ճ2րդ ա մ ս ոլն :
Այս սրբագրութեամբ ալ հ.Հէճրէթ»է առաջէն տարէն ֆ շատ
հաւանօրէն կը սկսէ երկուշաբթէ օր մը 19

2ըղ
®2ձէն

622էն :

Այսպէս

հաշուելով՝

տարէն սկսած է 7 Ա'ա յէ ս 623/'^ {չաբաթ}

26 Ապրէլ

(հէնգշարթէ) ՝ ձրդը

^[‘ԳԸ

15 Ապրէլ 625/^ (երկուշաբթէ) ՝ օրդը 3 Մայէ" 626/'(չաբաթ) •> §րղը 23
Ապրէ լ
627/'^
(հէնգշա բթէ) ՝ 7է զ ը 12 Ապրէլ 628/'^ (երեքշաբթէ) ՝ Հ>րդԸ 1 Սսյյէս 629էն Լեր կուշաբթէ) ՝ §րղԸ 20 ԱպրէԼ 630/'^ Լուր բա թ)
եւ
^րղը 9 Ապրէ Լ 631^ Լ^րեքշաբթէ) :
Ասկէ երեւան կուգայ՝ որ աււաջէն , ^որրորրէ ւ նօթեերորդ
տաըէնեբը կը բաղկանայէն Հնական լուսնայէն ա մ է սն եր է : Ութե
րորդ տարէէն կը ս կսէն լուսնայէն սովորական

ամէսները։

Այս

հաշուով ալ կազմուած են հետագայ տարէներու ս կղբնա ւո ր ո լթե ան
տախտակները : Այս տախտակներն

ալ սակայն

պակասաւոր

կը

թուէն ըլԼալ՝ որովհետեւ ամէսը կը սկսէր՝ ^րբ կը տեսնուէր նոր
լուսէնր՝ էսկ ա ս է կա կը փոխուէր զանազան վայրերու մէջ՝, ճէշգ^
այն է որ էսլամ ական թուականը չէ սկսէր Մարգարէէ

գաղթէն ՝

այլ կը սկսէ այգ գաղթէն նախորգոզ Մ ոհարրամ ամսուան լուսնէ
■առաջէն օրէն :
Աւրեմն էս լամա կան ամէսները 12 են եւ ունէն հեաեւեա լ շարյխ
ու անունները*--- Մ ոհարրամ ՝ Աաքէար ՝ քէասլէա էլ Աուալ՝ քէապէա
էթ թ-ա

ճումատ էլ Աուալ՝ յՀումատ էթ թան/։ , Աէճէպ , ՛Շ ա պան ՝

քէամատան ՝ Հյաոլալ՝

նէն յաջորգարար
վվ՚ր^էն ամէսէն՝

ՀԼոլլ

20 ական

'ք^ատէ եւ Զոլ'ւ Հէճճէ : Ամէսներ ր ուեւ

20 ական

օրեր ՝ բազէ քէու

որ «առատ» տարէներուն կ՚ունենայ 30 օր

Հկճճկ/,
յ

Այս-

սլէսով ՝ տարէն կը բաղկանայ 351- կամ 355 օրերէ։
Եւրոպական ամէսներ ու անուններն են 'էեանուն էթ

(3ոմւյււար)

, ^էպաթք

թանէ

Աաալ։ , \յ/։սան ՝ Այեալ։ , Հոլզայրան } քՒսրւք-

մուզ՝ Ապ , ԱյԼ" ՛՜Լ' Թըէյ՚ւ՚՚հ է Լ Ա"՚ս՛ է 1 ^ԸՀք՚թ1՛ էթ թանի եւ ՜Ր է. անուն
էլ Աուալ (Դեկտեմբեր) :
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ջջջջ^տջԱԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

ԻՐԱ*ՒԻ ՀԱՅ ԴԱՎՈԻԹԱ
(ԿԱԶՄՈՒԹԵԱՆ ՇՐՋԱՆԷՆ ՄԻՆՉԵՒ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ)

I) ԴԱՂՈՒԹԸ ԱՆՑԵՄԼհՆ ՄԷՋ Եհ ԱՅՍՕՐ(*)
^ատմւսղ^ր Հերոգոտի համաձայն՝

Հայեր , ի հնուց անտի ՝

առեւտրական գործերով կր ճամբորդէ ին
Հայաստանէն
մինչեւ
*Լյին ո ւէ ե£ ք*աբելոն ՝ լաստերով կնանցն է ին Եփ րատի եւ
Տիգրիսի
վրայէ^յ եւ իրենց հետ կը փ ոխագրէին ամէն տեսակի ապրանքներ 9
—- ցորեն ՝ գինի ՝ տաիւ տա կեղէն ՝ ^ւ/ն • յ
Այս ւՍլա յոլ^իլ^յԲ.
4Ը
հաստատէ ՝ թէ Հայեր գտնուած են Ա* իջա դետքի մէջ հազա րամ էակներ առաջ՝ տոլրելով առեւտրական կեդրոններու մէջ՝. Պատահական
եղած են սակայն այս բնա կո ւթի ւնն եր ը եւ այգ թուականներէն ոչ
մէկ հայկական հետք կարելի է գտնել աշխարհի այգ մասին մէջ՝.
Ապսլասեան խալիֆաներու պատմութեան
մէջ
կա յ կարճ
ակնարկութիւն Հայոց մասին տ յն իմաստով՝ որ տեղացի հարուստ,
եւ ազնուական դասակարգը Հայեր ունէին իրենց տրամադրութեան
տակ, էբրե>- սեղանաւոր եւ մատակարար
(ին չպէ11
հետագային
թուրքերը ունեցան) : Այգ Հայերու հետքն ալ սակայն կորսուած
է դարերու խաւարին մէջ՝.
Ղ*էպի Ւ[։ալ> եւ յատկապէս <կաղտատ հայկական գաղթն ոլ
Հայոց մնայուն բնակութիւնը կը սկսի փէ . գարուն
սկիղբները՝
Շահ Աբբասի տիրապետութեան չբԼունին՝ երբ Հայեր՝
տասնեակ
հազարներով կը տեղահանուին Հայաստանէն եւ կը տա բուին Պա["ւկաստան : Այգ առիթով է որ գաղթականական փոքր հոսանք մրն
աԼ ի^սմնցնի Ա*իջադետք եւ կը տեղալորուի այնտեղ՝.
Փետրօ թաքս իէ րօ անունով Ասլանիացի մը Լկամ ՓորթոլկաԼ*յի մը)՝ որ ^աղտատ այցելած է 1604/^ , կը դրէ թէ 10 տուն
Հայեր կա յին այնտեղ ա յգ թո լա կանին ՝.
Ետալացի ուրիշ ուղեւոր մը
Փ իէթրօ տէլլա Վրսլլէ ՝
իր
կարգին կը վկայէ՝ թէ

1616/^ | Տ ի գր տն ա կեր տ էն եւ

Ա*արտինէն

(*) հր թազմազթաղ վիճակին պաաճաււով, Տարեգրքիս խմթագիրը
չկրցաւ
անցեալ տարի այցելել հրաք, տեղւոյն վրայ կատարելու համար իր պրպտում6-երը իրաքահայ գաղութի պատմական անցեալին ու ներկային շուրջ: Այնպէս
որ ՜հրաք ի գաղութին պատմութիւնը կազմելու մեր այս աշխատանքին մէջ մե
ծապէս օգտակար եղան մեգի Պաղտատի Ազգ* Վարժարանի աւագ ուսուցիչ կա
րապետ Թաթուլեան, 'հէրքիլքէն' ք՝ժ- Վ* Փաւիազեան եւ Պ՚ասրայէն Վ* ԱելքոնեաԱ
որոնք ամենայն յօժարութեամբ Տարեգրքիս խմբագրութեան
տրամադրութեան
տակ դրին իրենց բոլոր տեղեկութիւները, իրաքահայ գաղութի անցեալին
եւ
Ներկային մասին: Այդ տեղեկութեանց շնորհիւ, վստահ ենք,
որ
տուած՜
կ'ըլլանք այս պատմական ու պատուական գաղութին լիակատար պատկերը:
ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԸ
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«ԱՄԷՆնԻՖ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
փախած եւ Պաղտատ ապաստանած քրի սա սնեաներ ո ւն մ է$

կայէն

նաեւ Հայեր, որոնք սակայն ոչ եկեղեցի ունէին եւ ոչ ալ եկևղեցականն եր :
Շահ Աբրա սի օրով, 1&23ին , Պարսիկները թուրքերէն կը գրրաւեն Պաղտատը եւ հոն կը մնան 15 տարի-. Պատմութեան մէջ կը
յիչուի, թէ այղ չրջանին Պաղտատ այց եղած է Մովսէս եպիսկո
պոս , որ 1629/յ^ ընտրուեցալ կաթողիկոս Ամենայն Հայոց , Մովսէս
. Տաթեւսււ]քւ անունով :
թՈՓՃԻՊԱՇԸ ԳԷՈՐԳ ՆԱԶԱՐ
Աուլթան Մուրատ Գ • 1()ՅՏին վերաղրաւեց Պաղտատը Պար
սիկներու ձեոքէն, մեծ ղմոլարոլթեամբ : Սուլթանը յուսահատելու
վրայ էր, երբ իր զօրականներէն Հայ մը
թրքական
բանակի
թոփնի — պսւշը2( Գէորղ էյաղար կը ձուլէ թնղանօթ մը եւ ատով
կը ոմբա կոծէ
պարսպապատ Պաղտատը , որ քաոասնօրեայ սլա չա
րում է մը ետք, ի վերջոյ անձնատուր կ'ըլլայ 25 Գեկտ. 1638/'5':
Այս յաջողութեան վրայ, Սուլթանը կ'ուղէ վարձատրել հայ զօրականը ՝ հ արցնելո վ անոր թէ [’^՛Լ ^ՈԼ զէ ունենա լ : *իէորգ *Լ,աղար տեղեկանալով որ ^սւղտատ^ւ Հայերը եկեղեցի
եւ գերեզմանատուն
չունին ՝ կը խնդրէ թագաւորէն ՝ որպէսղի յարմար հող մը նուիրէ
սւյղ նպատակով։ էյնգրանքը

կը կատարուի եւ ատոր վըայ^ Պա ղ-

տատի հիւսի սա յՒն կ ողմը՝ 1640/'^ ատենները կը կառուցուի այմմու
Ա. Աստուածածին եկեղեցին եւ Պապ էլ Աուազզամի կից' հայկ,
գերեզմանատունը։ թաղը՝ մինչեւ այսօր ալ կը կոչուի «.Աահալլէթ
Կէորկ Ղ,աղար^ (Գէորգ հազարի թաղ)՝ կամ «Մէյտան» ՝ իսկ գե
րեզմանատունը՝ որ 1914 — 15ին քանդուեցաւ
թուրքերու կողմէ
եւ այմմ ՝ սբք-լլլխ արքայական պալատը
տանող լա յն պողոտային
մաս կը կազմէ՝
կը կոչուի <^]եավուր թէփէսի» ։ Եկեղեցւոյ հա
մար յատկացուած ընգարձակ հողի մէկ մասին վըայ ա Լ կը
ուին ա զդա պա տ կան խանութներ եւ տուներ :
Ա • Աս տ ո լածածին եկեղեց ին , որ կ[՚ սաւեր վիճա կո վ կանգուն
է տակաւին ՝ մինչեւ այսօր ալ ուխտատեղի մրն է թէ՛ Հայ^*Ըոլ
թէ՛ Ար աբներ ու. համար ՝ իբրեւ ամէնէն հին քրիստոնէական ս ըրբավայրերէն մէ կը Պսէղտաւոի մէջ՝. Այս եկեղեցիի ձախակողմեան
որմին մէջ շինուած է խորշ մ'ը ՝ ուր թաղուած է քառասնից Ա'ան
կանց մասունքներուն մէկ մասը պարունակող տուփ մը։
Տարին
անդամ մը պւստարագ կը մա տ ո ւց ուի այնտեղ ։
Մ այր Աթոռի նուիրակ Ա արտիրոս արքեպիս կոպոս
1750/3։»
այցելած է ալս եկեղեցին եւ արձանաղրութիւն ձղած է ա յ ս մասին
1՚ր ^Հակառակութիւն 'Լյեստորա կանաց ընգ Հայս^չ տետրակին մէջ՝
պատմելով անոնց ոտնձգութիւնը յիշեալ
ս ր բա վա յր ը
գրաւելու
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^ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
նպատակոյ յ
.արեւ ՝ Նեստորականները ՝ շատ հ ա լանաբար օգտուելով հայոց համրանբի սակաւութենէն ՝ Ժամանակի բնթացքին

4/1 գրաւեն Ա . Աստուածածին եկեղեցին։ ^'ար մը ետք՝ Աարտիրոս
արքեպ » ս տ ո ւգելէ ետյյ թէ եկեգեցին Հայոց սեփականութիւնը եղած է ՝ գատ կը բանա յ Ն ե ս տ որ ա կանն եր ո ւն գէձ* ’
Գա տ ա կան որո շում ով կը փոր ուին ե կեղե ց ւո յ նե րսն ու գո լր սը եւ երբ երերան
կը հանուին եկեղեցւոյն հայկ» սեփականութիւն ԸԱալր հաստատող
ա րձանադր ութի ւններ , դատարանը սր բա վա յր ը
կը
վերաղարձնէ
Հայերուն :

Պաղսոսսւի Ա. ԵթթորդոՆթիւ-ն եկեղեցին (կաո֊ւրւցոՆսւծ՜ 1852ին)

ՀԻՆ ԳԱՂՈՒԹԻ

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ

Արգ ՝ Իրաըի
առաջին անգամ հաստատուած Հայ^ԸԸ ևկած են Նոր Ջուղայէն , Համատանէն ՝ 'Ւիրմանշահէն եւ պարսկա
կան այլ շրջաններէ : Ապա եկած են Թրքահայեր Տի գր անա կեր տ էն ՝
Աարտինէն՝ Աղերղէն , Ուրֆույէն ՝ Ատանայէն ՝
Իղմիրէն՝
փոքր
մաս մըն ալ Հայաստանէն եւ տեղա լոր ո լած են
գլխաւորաբար
Պաղտատ ՝ նաեւ Պասրա ՝ Աուսուլ եւ այլուր։ Ամէն մէկը հետը բե
րած է նաեւ իր դա լա ռաբար բա ռը եւ ժամանակի ընթացքին բոլոր
բարբառները ի մի ձուլուելովդ
կազմուած է հին Ի րաքահա յերու.
յատուկ այժմու բարբառը։
Հայերը հետզհետէ բազմանալով Պաղտատի մէջ՝ տարածուած են նաեւ մինչեւ Հ[որճա կոչուող թաղամասը՝ քաղաքի հա
րաւային կողմը։
Ի կեգեց ւոյ կողքին դպրոց մըն ալ ունենալու
ցանկութեան
վրայ ՝ գաղութին եր ե ւելին եր ը ՝ առաջնորգ Ա ես րոպ Ծ" • ‘Լրդ •[՛ թե-
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լադրութեամբ ՝ 1848 — 49 թուականներուն էջմէածէն կը ղրկեն եր
կու զարգացած ^սյ1յհր , Յյագտասար ^էաւէթեանը եւ Ա ան ո լէ լ Տէլան ե անը ♦ ՀՀ անէ մը տարէ ետքը կը վերադառնան ՝ --- առաջէնր
էբրեւ Աեսր ոպ քահանա լ ‘էալէթեան եւ մէ ւսը էբրեւ
ուսուցէք։
Ասոր վրայ կբ բաց ո լէ առածէն ազգայէն վար մաբանը՝ 1852/’^ կառուցուած Ա» Ա րր որգո ւթէ ւն եկեղեցւոյ դալէթէն մէջ՝ թեմէ
առա^նո րդ Ա եսրոպ Ծ- վրդ-է ջանքերով եւ Ա * թարգմանչաց Վյսրմարան անունով։ Այս վարմարանէն առաջէն տնօրէնը կ'բ/յայ վեր ոյՒԺ ալ Ա* ան ո լէլ Տէլանեանը *
կը պատմուէ թէ Ւրանէ *Լ,ասրէտտէն Շ*սՀը՝ 1871/^
ա^նան}
Շէէներու սրբավայրերը ՀՀերպելա եւ Նէճէֆ այցելելու
համար
կՀանցնէ Պաղտատէն : Մ* Տէլանեան՝ Շա^էն մամանումէն
առաջ
կը

յ°րենէ անոր ձօնուած հայերէն գրաբար երգ մը եւ կը սոր

վեցնէ դպրոցէ աշակերտներուն։
(Համանման °[էԸ^ ոլ[7[Ղ Ղս111Ո3՜՜
ներու կարգէն՝ Հայոց աղդ* վարմարանէն աշակերտներն ալ
կը

.(ԽՍՈհ
;

Ր՛՛՛^ Կ»ւ"է”3 Տ*'
ՏՍձէւաճ

:<րրփ

«ծ1֊*

ՄԱյՐՈ-Մ֊
^|սաէոա«|>Հ<.Լ^Աէ1(ք|է ՚|<Հ»^յ»յ1է(; ^«չ 1 |ա<. »«ք«յ

Ա.

ր քէրԿ-լ-,

ոՆյյ*հԷ

էթթոթւլ-ՈՆթիՆն եկեղեցրոյն ճակատի • աթձանագթՈՆթ-իւ.&ը

ղ^մաւորԼն Հ^ահը
՝յնո ր է պատէւ
ձօն ո լած երգը ՝
որ և1Լ կթէնուէ էրսյնէ մը օր ետքը՝ երբ Շահը կ^այցնլէ Հայոց վար
մաւ նը։ Իր ցանկութեան վրայ կը թարդմանուլ,ն
նաեւ երդէն
բառերը*, ՇաՀը շատ ոգեւորուած ՝ մէյմէկ թուման կը նուէրէ էլ'ա*
րաքանչէւր աշակերտէ եւ բարեկեց է կ
աշակերտներն ալ՝
էրենց
կարգէն ՝ էրենց ստացած նուէրն եր ը կը նուէր են Ա ♦ Տէլանեանէն *,
Ւրաք՝ կամ հէն օրերու ան ո լանա կո չո ւմ ո վ Ա էջա դե տք ՝ հինէն է վեր եգած է էջմէածնէ
թեմ ՝
Ջոլգայէ
Ամենաւէրկչեան
վանքէ էրաւասութեան տակ՝ էն չպէ ս էր Հնդկաստանէ թեմը։ ք1 բրեւ հոգեւոր հովէւներ կը պա շտօնա վյսր էէն պարսկահայ եկեղե
ցականներ *. Այսպէս մնաց մէնչեւ 1845 յ ^րբ Ջուղայէն
ղրկուած
վերջյ,ն առա^նորգըՀ Ա ուքէաս ՛է՛գ՝ (Հովնան Լ ան վերադարձաւ էր
տեղը։

Ւրաքահայերը ՝ նկատէ ունենալով որ էրենց բնակավայրը

մաս կը կազմէ Ասմանեան կայսրութեան ՝ որոշեցէն
ենթա ըկ ո լՒլ
Հոլսոյ Պ ա տրէարքար անէն * ()լ այսպէս ՝ 1848/*^ ) Պագտատ
հա-
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հԱԱյլ- նորընտիր առաջնորդը սլոլսեցի Ա' եսր ուղ Հյ* • ւԼարղապէտ յ
Առաջնորդը անմիջա պէս ձեռնարկեց նոր եկեղեցիի մը կա
ռուցման գործին՝ Պագտատի քրի ս տ ոն է աբնա կ թաղամասին մէջ^
՝պա գտա տաբնակ Հայերու ծախ քո լէ * Եկեղեցիին շինութիւնը աւար
տելէն անմիջապէս ետքը՝ 21 ‘Իեկտ • 1852/^ կատարուեցաւ օծումն
ու անուանա կո չումը
Ա , Երրորդութիւն*. Վարդապետը՝ եկեգե-

9 Ւն

օձ՜տեց նաեւ հասութաբե ր կալուածներով՝ որոնք մինչեւ ոյյս
օր ալ կ'ապա հովեն ազգային եկամուտին մէկ մասը*
Եկեղեցին
այձմ շատ հինցած է եւ կանգուն կը պահուի ն որ ո գո լթի ւնն եր ո վ։

Ա* եսրով Ծ* • 1Լ1’րէ' վախճանած է 1865/^ , Պաղտատի մէջ՝ 17
■տա ր ո ւան շինարար դո րծ ո ւն է ո լթեն է մը վեր ջ :
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԹԱՓԸ ՎԵՐՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ
Պ ու գտա աի երկու Հին եկեգե ցիները
անբալարար
համայնքի հոգեւոր կարիքներուն , 'քաղաքական փողովը

Պաղատտի

նորակաոոյց Ս-

Գրիգոր

Լուսաւորիչ

Ը_ԷԼաէոՎ,
ՃՋ&ձին

եկեղեցին

■որոշեց նոր եկեղեցիի մըն ալ կառուցումը*, Այո որոշման գործա
դրութեան մէջ ալ իր բարոյական քաջալերանքը դ ա յլ մանաւանդ
նիւթական լա յն աջակցութիւնը ընծայեց իրաքահայ գաղութի բա
րերարներէն

Աիմոն

Վար իսլեան*.

Եկեղեցւոյ

կառուցման

ծրագրուած էր չին ել նաեւ հասութաբեր մեծ կալուած մը*, Ըարե:բւսր Ա * Վ ա րիսլեան առաջարկեց հանգանակութիւն կատարել
եւ
խոստացա լ հաւաքուելիք գումարին չա փ ալ /,նք նուիրել-, Հե տադային՝ բարեփոխուած որոշումով մը կարգադրուեցաւ՝ որ հանգա
նակուելիք գումարով կառուցուի եկեղեցին՝ իսկ բա րերա րի նուիրատուութիւնը յատկացուի կալուածի շինութեան յ

ք
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Ժողովրդական հանգանակութեան ա րդիւնքը
եղաւ.
XX *000
տինար {^սթերլին^ ՝ որուն վ[,ւսյ աւելցուեցան ք*սկկնտ էր Ստ եֆանի
եւ Գալուստ Եիւլսլէն կեանի նուէրն երր* 2000*" կան տինար : էք ր կր որ դ
հանգանակութեամբ մը

հաւաքուած 15*000

տինարը

բարձրացաւ

19*000/':
Այո դումա րով եւ պէյրութցի
ճարտարապետ
Ա ա ր տի ր ո ս
Ալթունեանի յատակադծով՝ 1954/' Օգոստոսին
դրուեցալ
նոր եկեղեցիին ՝ աղդապատկան
գերեզմանատան եւ վար մ ար անի
շէնքին կիր, հ ողին վրա / : Կառուցման րն թա ց քին պակսեցաւ
6000
տինար : Այ ս անդամ ալ
Գ. Կիւ.լպ էնկեանի
կտա կ ա կա տ ա րն եր ը
նուիրեց ին այս գումարը եւ կարելի եղաւ աւարտել
կառուցումը
ամբողջութեամբ : Նորակառոյց եկեղեցին կը կոչուի
Լուսաւորիչ :

Ա»

Սէ ԳոI1

ԱԶԳԱՏԻՆ
ԲԱՐԵՐԱՐ
ՆԵՐՈՒ ՆՈՒԷՐՆԵՐԸ
Ա . ՏԼ/սրիպեան դո րծադրելով իր խոստու
մը՝ վճարեց 15*000 տինար ՝ հասութա բեր կալ
ուածի շինութեան հա
մար* \քախք կը նախա
տես ո ւէր 40 *000
տինար։
Ծ րադրուեցալ'
սլա արաս տի

գումարով

-կ սիլ
կառուցման եւ
տարիներու ընթացքին ՝
կա ռո ւցո լած

մասի ե-

կամուտներով ԷԸա3^յ^'Լ
շ&Հը :
՛Ծրագիրը սակայն
դուռ
պիտի բա
Ազգային ըաըեըաը Սիմոն Վարիպեան
նար մեծ ծախքերու եւ
կը կաւոաըէ Ս- Ֆթիգոը Լուսաւոըիչ եկեղեցւոյն
ամբողջական
կառուիիմնաըկէքը (24 *Եոյեմթ. 1954)
դործնական չէր :
ցումը պիտի տեւ էր
երկար , հետեւաբար
Այստեղ
ստեր/ ալ Ա • Ղ^ա ր ի պե անն էր որ փրկեց կացութիւնը : Ւ ր նուէրին վրայ աւելցուր 25*000 տինար եւս իբրեւ փ ո իւսա տ ո ւո ւթիւն ,
առանց տոկոսի՝ մէ կ անդամ էն վերջացնելու համար
կ
ում ր
եւ կահաւորումը յ
Արդ՝ հինդ յարկանի ա յ ս շէնքին հիմնարկէքը

կա տա ր ուե-

ցտւ 1955// Նոյեմբերին եւ կառուցումը կը վերջանա յ 1957/^:
Որոշուած է նմանապէս՝ նորակառոյց եկեղեցւոյ
կողքին
կառուցումը Առաջնորդարանի նոր շէնքին ։ Այս

նպատակով՝

Եր-
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ջանքէկ թաճի ր եան նուիրած կ 2օՕՕ տինար ՝ քէսկ 7500 տինար ալ
արաւէաղլւսւհ կ իբրեւ փոխատուութիւն ՝ առան ց տոկոս քէ ՝ որպկսզի
ան մքէ ջա պ կ ս ձեռնարկուի կառոլցման*.
Ազդային գերեզմանատունը՝ ուր կառուցուեցալ Ա* Գրիգոր
Լուսաւորիչ եկեղեցին եւ ուր շինուած են նաեւ թարգման չաց
եւ
Սվաճե ան Միացեալ Վարժարանին շկնքերը՝ ո լնՒ 22 *000
<րաո- *
մէթլ՛ տարածութիւն ՝ որուն 18 • 000/* յատկացուած Է ննջեցեալներ
րու թաղման ։

Իրաքւսևւսյ թեմի

Առաջնորդարանը'

Պաւլսւատ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏԻ ԱՀԼԲԻԻՐՆԵՐԸ
Պաղատ տի հայ

համայնքին եկամուտի աղրիւրներն են աղ-?

դային հին ու նոր կալուածներու՝
պատկան խանութներու ՝

եկեղեցապատկան եւ դպրոցա

բնակարաններու

եւ

դրա ս են եա 1լն ե ր ո լ

վարձքերը*. Ասոնք մեծ մասով կը գտնուին մայրաքաղաքի

կեդրո

նական թագերկն քիա ս էլ ^րԷյայՒ մէ?.'
Կայ նաեւ ազգային տուրքէ գոյացած հասոյթը) Այս տուր-,
քը՝ ընթացիկ կամ

յետնեալ՝ կը գանձուի այն պարքսդային՝ երբ

ազգային մը տարւոյն ընթացքին գործ մը կ՚ունենայ Աոաքնորղա-,
բանին հետ*. Այլապկս՝ ամկն մկկուն դիմելով

գանձումներ չեն կա

տար ո լի ր յ
ՎԱՍՏԱԿԱՒՈՐ ՈՒՍՈՒՑԻՉ

Մ*

Գրեցինք որ Պագտատի ա զգա յին
բացուած կ 1852/* ^* ,
յաջորդեց Սղնրդցի
երեք տարի *.

ՍՎԱՃԵԱՆԻ ԳԵՐԸ
անդրանիկ

վարժարանը

Մանուկլ Տիլանեանի տնօրէն ութեամբ *.
Ւսրայէլ

1] ա չա տ ո ւր ե ան ՝

որ

Ասոր

պա շտ օն ա վար ե ց
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Վ^արմ֊արանին մակարդակը բարձրացնելու նպատակով՝

օր

ուան աղդ» իշխանութիւնը՝ առաջնորդ [) ադաքիա էք* ♦ '/ճ7*?* $ Է~~
րունեանին միջոցով կը դիմէ ^ոլխւ *Լ,երսէս Պատրիարք Վ^արմա—
պետեանին՝ խնդրելով կարող

տնօրէն — ուսուցչի մը առաքումը*.

Եւ ահա ՝ 7 Վեկտ . 1876/’ն Պււ՚ղտւււսւ կը մամանէ մտաւոր լայն պա
շարի տէր ՝ դրա բարի ՝ աշխարհաբարի } ֆրանսերէնի ՝ թուրքերէնի
եւ ա շխարհադրութեան մէջ հմուտ եւ Պ" լս" յ

(յուււլար — Շահնա-

ղարեան վարմ՜արանէն րնթացալարտ Մէհր ան Հրաչեայ Սվաճեանը՝
որ այնքան թան կա գի՛ն ծա՛ռայութիւնն եր
թական կեանքին մէջ յ

մատոյց Պաղատտի կըր-

Ւհ/ °['Ո1Լ) ^՚ Թարգմանչաց Վարմարանը հասալ յառաջդիմ ութ ե ան ամենաբարձր
աստիճանին եւ դրա լեց
առաջին
տեղը
Պաղտատի բո լո ր համաստիճան վար մ՜ար անն եր ո մս մկչ-.
եան ՝

Մ- Սվաճ

որ ընդհատաբար պաշտօնավարեց նաեւ հայ կաթողիկէ հա

մայնքի եւ թուրք պետական վար մ՜ար անն եր ո ւն մէջ՝

տարիներու

ընթացքին յաջողեցալ հասցնել ղարդացած — պատրաստուած երի
տասարդութիւն մը*. Հյատեր ՝ հետագային անոր պարտական մնա-

3ին

Ւէ՚ենց գրաւած փայլուն դ^ր^երը պետական ՝ առեւտրական եւ
հանրային ասպարէզներու մէջ եւ այս պարագան միշտ ա լ խոստո—

վանեցուն սրտագին
Մ-

եր ախ տ ա դի տ ո լթեա մբ :

Սվաճեան ՝ միամ՜ամանակ հիմը դրաւ

վարմ֊արանին կիղ

մարզարանի մը և գրադարանի մը՝ որպէսղի առաջինով զարկ արուի
աշակերտութեան ֆիղիքական կրթութեան եւ երկրորդով^ երի տասարդութեան ընթերցասիրութեան*. Գրադարանը՝ իր ակումբս վ,
նուեցալ 1885/'?/ եւ կոչուեցաւ «Ասքան աղեան Ընկերութիւնդ
անունով * Ըոլորեց 37 տարուան շրջան մը եւ փակուեցալ 1922թ ■
ԹԱՐԳՄԱՆԶԱՏԷՆ

ԵՏՐ

ԶԱՊԼՎԵԱՆ

ԱՎՋԿԱՆՏ

ՎԱՐԺԱՐԱՆ

»
Ա. թարգմանչաց Վյսր մ՜արանը կը յաճախէին մանչերը միայն*.
Այդ թուականներուն --- 1880 ֊ 1895 --- տեղական աննպաստ պայ
մաններու բերմամբ՝ հայ ար]^_1էկը ստիպուած էր մնալ տունը
եւ
հոն՝ ծերուկ վարդապետէ մը կամ քահանայէն սորվիլ
մայրենի
լեղուն ՝ քերական ՝ Աւետ ար ան կամ *Լ,ա ր եկ կ արդալով*. Ուսուցման
այս եղանակը անգործնական ըլլալով՝ առաջնորդ Փ ի էի պպո ս եպիսկ*
\,աճարեան ՝ Ա ♦ Ավաճեանի հետ համախորհուրդ՝ Առաջնորդարա
նի մեծ սենեակներէն մէկը յա տ կա ցուց
աղջկանց
վտ րմա րանի
֊դա սալանդո ւթեանց : Հետզհետէ սակայն նեղ եկաւ այս սենեակը եւ
հարկ տեսնուեցաւ կա ռո ւց ան ել աղջկանց յատուկ վա րմարան մը *.
Ա ին չ այդ՝ սակայն՝ ազգային բարերար Աովհաննէս Ե ս կէն տ է ր եան ՝

-1901^ ազդին նուիրեց իր մեծ տուներէն մէկը՝ որպէսղի

դո ր-
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Ե Ր ԳԱՎ Ո ՒԹՆԵ Ր Ը
Չածուի իբրեւ արԼ^Լա^յՅ 'էյւլ՛ք1ւյ'լ՛ա՛հ : Այդսլէ ս ալ եղաւ եւ վա րմա-րանը կոչուեցաւ ՀԷալգԷլեան Վրսրքեարան } նուիրատուին մերւաե աղջըկան յիշատակին յ Այս վարդարանին ալ տնօր էն ո ւթի ւնր
վարեր
Մ ♦ Ա վաճեան } իրեն օգնական ունենա լով պաղտատցի Օր . Աղալնի Ս՛ա ս պար ե անը :
՛Նոր առաջնորդին՝ Սերովբէ վրդ. Աամոլէլեանին հետ
ու
նեցած՜ տար ա կարծ՜ո ւթեան պատճառով , //' . Ս վաճեան ,
1906^։»
հրաժարեցաւ Ս ■ Թարգմանչաց եւ Զապէլեան վարժարաններու տնօ
րէնութենէն : Ասոր վրայ , աղջկանց վարժարանին համար վարժուհի մը ուղուեցալ Պոլսէն : £"լ 1 23 Օգոստոս 190Տ/'?' , հոնկէ Պ ա ղտ ա ա

Թարգմանչաց _ Սվսրնեսւն Միացեալ վարժարանին աււջերի մասը

մամանեց կարող ուսուցչուհի մը Օր* թերեղա Հյալճեան՝ որ մե
ծապէս օգտա կա ր եղաւ հայ
աղջիկներու
դաստիարակութեան
գործին՝,

Այս արմանալոր ուսուցչուհիին անունն ալ Լ ր աիւ ա ա ւլ ի-

ւո ո ւթեա մը յի չուած է մի չա Ւր սանուհիներուն կողմէ՝
Օր՝ Թ •
Շալճեան հեււացւսլ Պաղտատէն 1911/* Ա եպտեմբերին •.
Այնուհետեւ իէապէլեանի տնօրէնոլհի
կարգուեցաւ
խարբերգց ի Տ ի կին Վ.[՚քթո [' իա Ա • Փափազնան
թիւնն ալ եղաւ արդիւնալոր :

որուն սլաչա օն ա վար ո լ-

Եւ երբ 1917ին տեղի ո ւն եց ա լ Պաղտատի դրա ւո ւմր /'ր իտա—
նացիներէն, Ա- թարղմանչաց ել !էապէլեան վարժարանները միա
ցան եւ հաստատութիւնը դարձաւ երկսեռ վարժարան :
Սերովբէ

վրդ՛

Աամոլէլեանի

հետ

իր

տ ար ա կա րձո լ թ են էն
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֊ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐ֊ԷԸյ
ետք }

Ս .

Սվտճետն՝

|^ր78Հւր78Հ1է78Հ1ք78Հ1ծ8Հ1է

կաթողիկէ

համայնքի

վարչութեան

հրալէ-,

րին վրայ ստանձներ սյյրե համայնքի վարմաբանին տնօ /4 ն ութիւն ր
եւ կարճ յ՜ամանակի մ է ջ հասցուց ղա յն բարձր մակարդակի մը :
Ու տակաւին
Ա . Սվաճեան , երկու տարուան
տ եւողոլթեամր (1890 — 92) հրատարակեր ՀՀ,Փունջ?> անունով տսլադիր հանղէս մր , վարմա բանին յառաջադ էմ
ա չա կեր տն եր ո ւն
խմբաղրութեամբ:
Ձ)բան սա սլա տ ո լած էր զա յն
Հ.Պ ա տ ո ւո յ Լե գէ ոն^ի սլա տ ո լանչանով ի վարձ իր
ծառայոլթեան՝ ֆրան սերէն լեզուի
եւ
ֆրանսական մչա կոյթի տարած
ման մէջ-.
Լմ ան
քա ռա սն ա մ եա կ
մր
Պաղտատի մէջ կրթական եւ հաբազմ ավաստա կ
սա րա ե
Լլա
ա 1ել ան
դո րծո ւն է ո ւթի ւն մը ունենալէ
ետք , I) • Սվաճեան նահատակուերռ
]՝եծ Եղեռնին ՝
երբ
տեղահանես։լն եր ո լ
առաջին,
թումբին
հետ
աքսորուեցաւ
Ո“Աա _ իւլ — 1Լյն , ուր եւ մանտախտէ վարակուելով^
մեռաւ

4

Հոկտ

. 1916/*^ :

Հանդուցեալին

սան

—

սա

նուհին ե ր ր 15 Ապրէլ 1930/»^,
թարդմանչար
——
1] վաճեան
բակին
Մ իարեա՝լ 'Լար մ֊ար անի
մէջ բարձրացուցին իրենց վաս
Միհրան Սվանեանի կիսանդրին որուն ներք Են գրուած է----«Միհրան
Հ. Սվսրնեան,
բազմավաստակ
դաս
տիարակ ուսուցիչ, ի նշան երախ տագիտութեան
սան եւ սանուհիներուն

տակաւոր դաստիարակին պր ոնղեա յ կի սանդր ին ՝
եր աիւ տ ա դի
տական արձանագրութեամբ :
Ս*իհրան Սվաճեանի ղալա—.,

կողմէ:» Պաղտատ, 15 ԱպթԽ 1930

կը

Րաբունակ (/վաճեան մեռաւ

եւ մահէն առաջ՝ իր ունեցած չարմուն եւ անչարմ ինչքերը
նուիբեր ^աղտատի հայ համայնքին՝.
1954/,*,

ՇԱՐՀԸ ՀԱՅ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ
Երբ Ս ■ Ս՚է աճեան ըևդհատեց
իր
պաշտօնավարութիւնը
թարդմանչաղին մէջ՝ վարմա քանին
ստանձներ առաջնորդ
Սերովբէ վրդ* Ս սյձ> ուէլեան ՝ որ քա ջ հայագէտ եւ ֆրանսագէտ եկեղեցական մըն էր։ Այրէ շրջանին ՝ իբրեւ աւագ ուսուցիչ պաչտօկ ոչո ւեցա լ նաեւ Փարխլէ մէչ էր ուսումը աւարտած Ս եդրա կ
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1?Տ7Տ\1ւ7Տ\ւ>րՏ\1

ՏՋՕՏՋՋՄԵՐ ԴԱՂՈԻԹՆԵՐԸ

Տ իլան ե անը : £?<_ երբ

Աերովբէ
վրղ֊ * Երուսաղէմ վերադարձալ
1907/^, Թ արդմանչացի տնօ րէն
կարգուեցաւ մշեց ի Աիսակ ^'ոլյումճեան՝. Ասոր յա^ո[,րյ:^*3 Ե փբատ
*էոչէ ճէն
'շրջանաւարտ
խարբերդց ի Ա արգիս
Փ այ թոնճեան (Հյ իր վան եան} : 'թանի մը
տարի
ետքը
անօրէնութիւնը
■ստանձնեց'
եան , այմմ

Աե սլո ւհ
Փ ա փ ա ց—
բմէ շկ էր եղբօր ր'

քուրդէն Փ ա փ ա ղե անէ հետ , /'քրեւ աւագ ո ւս ո ւց ի չ :
Տիկին
Փեր ո ւղ
. Փ ,1յ ՛է ա ղե ան սլա շտօ֊նավարեց էբրել մանկապա րտիգպանուհի : էքրեքն ալ
ա շիյատեցան
խղճամտօ րէն եւ լալ ար
դիւնքով,

մինչեւ

ՑԱԿՈՐ ՏԷՐ 8ԱԿՈՐԵԱՆ
Տնօրէն Միացեալ Վարժարանի

1914:

յեեոլՒ
նաեւ
անօրէնութիւնը
պոլսեցի
Տ”քթ՝ 1փ էն տէ լճեանին, հաւանաբար Աէսա կ Պ՝ու յոլմճեան էն

(1945

առաջ}

— 1950)
յ

թարդմանչացի
անօրէնութիւնը, ճ&ձձփն
վաբեց
սյոա^ն.
փոխանորդ Արսէն '(?• վքղ* ՔԼրլրաճեան, այնուհետեւ, քանի
մը
տարի' Արսէն ^իտոլրՀ

Աետոյ,

կարգով , իբրեւ տնօրէն իրարու,
յաջորդեցին
Գրէգոր
Ա արաշլեան , վարգան էսկէնտէրեան ,
էիարապետ իՒաթոլլեան ,
Գա—
րա յեայք եւ ($ակոբ Տէր Տ՚"կ որեան

(5 տարի՛) , մինչեւ. 1950:
իյալիլ

Պաղաօ}

Աքայ

{Աբրահամ

անօր էն ռ լթի լ_նր վարելյ

1952 - 55: Ի-կ 1955 - 56^5-,
դպրոցին տնօրէն ն շանա կուեցալ
Գալուստ Աիւրմէնեան, որ
կը
պահէ
իր
պաշտօնը
մինչեւ
այսօր :
թարգմ ան չտ ց
Վտ րմա րանը
առաջին միջնա կա րղ դա ս ար անբ
ԳԱԼՈՒՍՏ ՍԻԻՐՄԷՆԵԱԳ
Ազգային Միացեալ Վարժարանի
այ ժմոն անօրէնը

ո ւն եց ա լ 1946/^, 6 ա շա !լեր տ ո լհէներով : Տարուէ տարի աւելցաւ,
ա շա կե ր
՚
աւ , աշակերտութեան
հետ ,նաև
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

դասարաններու թի ւը : //, Հ </”//* , թարգմանչաց — Ս վաճեան Մ[էացեալ
Վրւսր(եարանը լրի*- երկրորդական վարմարան կ եւ իբրեւ այդպիսին
1955 - 56 տարեշրջանի վերջաւորութեան ունեցաւ իր անդրանիկ
շրջանաւարտները 3 մանչ եւ 1 ադջիկ :
Թ արդմանչաց Վրսրմարանի ֊1 սենեակները շինուած են բնի կ
Հքապին <իար ահ ի ս ա ր ցի Ոի*֊րը Ղ՚է՚՜Գ^ պաղտատա բնակ Ա ենեըերիմ ,
Էէ աչիկ եւ այս վերջինի կողակից Ագապի
կ շի շեանն եր ո լ նուիրա—.
տուութեամբ է
թԱՐԳՄԱՆՋԱՑ - ՍՎԱՃԵԱՆ ՄԻԱՑԵԱԼ

ՎԱՐԺԱՐԱՆ

Երը նորեկ
^այ
դաղթականները 1921/'5<
տեղաւորուեցան ԿԼյլանի ըկմփին մկջ^ հա
մեստ դպրոց մը բա ց ին հոն իրենց զաւակներուն համար յ Այս
դպրոց ը ,
որ 1932/^
ւի ո իւ ան
ցուած կ ր աղդ * ի շիւ ան ո ւթեան յ

193§ին , առաջնորդ Աուբկն եԱքի11 կ • Մանասեանի կարդադրոլթեամբ եւ 10 տարուան համար
յանձնուեցալ Հ * Բ. Ը- Միութեան եւ կոչուեցաւ
Ավաճեան
1Լա ր մար ան ,
ի յիշատակ
Ա •
ՍՎ աճեանի : Ապա ՝ ձՏձձ&ին
վե
րստին փո խանցուելով ազդ* ի շխանութեան ձՏձձՋին
կատար-.
ուեցալ թարգմանչաց եւ Ա վաճՄիացեալ Երկրորդական

Վարժարանի

եան Վրսրմարաններոլ

միացու

յանդրանիկ շրջանաւարտները (1955 ֊- 56)
—Ջախէն աջ, ոտքի կեցած' Յարութիւն

մը ,

Տէր
եան

տնօ րէն ութեան օրով : Ատ ՛էէ ե
վեր կը կոչուի թարդմանչաց —

Մովսէսեան, Վահագն Մեսրոպեւ Վաղարշակ Խաչիկեան
—

Տակոբ

Տկը Ո ա կոբեանի

Ա վաճեան Մ իացեալ Վյսր մ՜ա ր ան :

նստած' Շամիրամ Մուրատեան:

ՆՈՐ ԳԱՂՈՒԹԻՆ

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ

Երբ բրիտանական ումերը գրաւեց ին (ք իջադետըը , թրըաՀայաստանի զանազան շրջաններէն } ինչպէս նաեւ Ո*֊րմիոյ Լք՛ ջ՛1'—
նկն ՝ 20*000// չափ ^ւնյ գաղթականներ
1918/'^ ւ թրըական սար
սափներէն փախելով եւ Պարսկաստանի վրայով ապաստանեցան այն
տեղ : Րրիտանական ի շխանութիւններ ը
պատսպարեց ին
ղանոնը
վրաններու տակ, Պ “՛հո տղայի մկջ ել կերա կրեցին մամանակ մը -.Իսկ
Պաղտատի Ա ■ Ե [' [•" Հ ՛է" ւթիւն եկեղեցիին կից

բացուեցալ որբանոց
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՚ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
մը՝

անապատներէն հաւաքուող որբերը պատսպարելու համար յ
ՊայՀուպայի մէ9 երկու տարիի չափ մնալէ ետք՝ բրիտանական,
ի շխան ո լթիւնները , 1920/'5' , այս րնդարձակ
վրանաքաղաքը փ ոկադրեր էէն հարաւային Ւրաք՝ \յահր էլ Օմար
կոչուած վա յր ը ֆ
Պոյսրայէն 17 մղոն հեռաւորութեան լԼ[,այ՝ Այստեղ ալ գաղթական
բազմ ութեանր խնամատարութիւնը ստանձներ ին [' ր իտանարիներ ը։
*քյահ ր էլ Օմարի վրանաքաղաքը այդպէս ալ մնար մինչեւ 1921^
Յունիսը՝ երբ՝ այղ ամսուան 23/»5> , բրիտանական իշխանութիւնները հրամայերին

դա ղթա կա յ անին րրւումը։ կրկոլ ամսուան ըն-.

1^աՅքՒ^'

1200 Պ^րսկահայեր անրան Պարսկաստան :
7,0^5/ տար
ուան վեր^ա ւոր ո ւթեա ն, 8000 դա ղթա կանն եր ՝
3 ր ի տանա ր ին եր ո լ
օմ՜ան գա կո ւթե ա մբ եւ 3 շոգենաւերով փոխագրուերան Հայաստան յ՛
Ու-րիշ 500 Հայեր ՝ 1922 - 23/^ սնրան Ապա ՚յն ՝ ԱՀևդլեւիբան եան
*Օաւթային Ընկերութեան մօտ աշխատելու համար յ ^լրՒւ հ աղա ր ա- .
ւորներ ալ րրուերան Ըրաքի զանազան կողմերը Պասրա ՝ Հապպանիէ 5

) Աուսուլ եւ մանաւանդ Պաղտատ : իսկ Պազտատի

որ բան ո րին երկսեռ որբերն ալ փ ոխադրուերան քյբոլսաղէմ եւ
գի պտ ո ս :

Ե-

Այգ տարիներուն՝ վրանաքաղաքին ղե կն
ու
հոգատարու
թիւնը՝ Ըրիտանար իներու կո ղմ է յանձնուած էր Լեւոն փաշա թու
ղոյ եան ին՝ որ՝ առաջին օրէն իսկ

թանկագին

մատուրած էր բոլոր գաղթականներուն՝
տեղաւորման

ծա ռայ ո լթի ւնն եր

խուճապի եւ սկզբնական

շրջաններուն մանաւանդ՝.

ծ/»/։ վերջնա պէս նօս րարալ է,ահր էլ Օմարի գաղթակայա
նը ՝ Լեւոն փա շա ՝ հաւաքէլով մնա ր ած բոլոր դա ղթա կանն եր ը ՝ որոնք մեծ մասով վա ս պո ւր ա կանր ի երկրագործներ էին՝ փոխադրեր
զանոնք Ա ուսուլէն 10 մղոն դէպի հիւ֊սիս՝
կան չ1՚ջ,1է1,ը՝ 15 Հոկտ .

լ[1 է

հոգագործա-

1^2^)ին է

Այս ր րւում ով է որ նոր գաղութը

ստարալ իր վերջնական

դիմագիծն ու կերպա րանքը եւ տ ե ղա լո ր ո ւեր ա լ ու ղարդարալ տա
րիներու ընթարքին :
ԻՐԱ-ԲԱՀԱՅ

ԳԱ՚ԼՈԻԹԻՆ

ՀԱՄՐԱՆՔԸ

Ըրաքահայ գաղութը կը ներկայարնէ այսօր 17 — 18*000^"^
բազմութիւն մը՝ որուն մօտաւորապէս 11 «000/^ կը բնակի ^աղաատի ^էջ (>^ա,Լա^

արոլար ձայներ) ՝ 2000/»' Պս^օրա

2000/ք' Մոլ-

սուլ՝ 1000/»' ^է
>, 1000 ^ոդ1՚ի էափ Զա1սօ՝ Տըհոք, Հ ապպանի է ՝
Հաւրէզք ՝ եւլն * ՝ իսկ մնարեալը փոքր շրջաններու մէջ րիրոլրան։
Հիրեթէ ամբողջ գաղութը

հայախօս էէ Սկզբնական Հ/»^*"^»/»^»

Կիլիկերիները թրրախօս էին նւ Սդնրդրիները արաբախօսէ Միայն.
Զախոյի Հայերն են որ քրտերէն կը խօսին մինչեւ այսօր։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Գա ղութի կէսէն քիչ պակաս թի լ մը կը ներկայացնեն ՛Լասպուըականցինհըը Լչոլլ,ջ 8000 անձ)-.
Տիզըանակերտցիներ , <Հէյթո ւնցիներ է
ջան էն

Պարսկահայեր ՝

Անաց ե այն եը ը' Ս ։լեր դցին եր ,
Հաճընցիներ , Աւրմիոյ չըը-

Ա' արաշցիներ ՝ Ասեցին եր ՝

Այն թա պց ին եր ՝

Մ ժցիներ եւ. ^ոլսոյ մերձաւոր շրջաններին եկած Հայեր են :
՛Լ, ախ քան գաղթականութեան մ֊ամանումը՝ ամբողջ

իր՛՛՛քի

միջ, հայկական համրանքը հաղիւ թի հագարը կ'անցնիը-, Պաղտատի
միջ, 1920/' սկիղբնեըը կային 700 Հ'"յ/'Լ՛ 1 "['ո^'3 2 < 0/ք 4 «Ն հաստատ
ուած էին 1914/' պատերազմի ն ա իւօր եա էլին : Անագածները
1լ ա սլր ի ին Պասրայի , Մ ուսուէի , Գէրքիւքի ել “՛ձև վայրերու մէջ֊, Ահա
ա յս համրանլջն էր > որ ղին ա դա դա ր էն ետք թուրքիայէն հոն ապաս
տանած գաղթականներն ալ հաշուելով՝ բարձրացաւ 25 — 26*000^,

1923^

պակսելու համար

10 * 000"*^ :

ՊԱՂՏԱՏԻ ԿԷՑԼԱՆԻ ՀԷՄՓԸ
Լ,ահր էլ Ամա ր էն 1921//^/ Պադտատ փո[սա դրուած գաղթական
ները կաղմեցին *նոր վրանաքաղաք մը՝ որ կոչուեցաւ
(տեղական բարբառով՝

1/էյլանի

նակէն ՝ քէմւիը՝ միայարկ տուներու շինութեամբ ՝

ստացաւ նորա

շէն թաղի մը կերպարանքը եւ այսօր՝ 35 տարի ետքը՝
աւն մայրաքաղաքի

քէմփ

Հքէմփ էլ Արմեն ^էյլանի^^ : ^արճ մ՜ամադարձած է

կեդրոնական թագամաս եր էն 'մ,էկը։

է յլանի քէմւիը այսօր ունի 12*000
ասորի : Հայոց թի*֊ը

4000

արաբ եւ

Համ^ՐԸ մեծ մասով Աա սոլո ւրա կանց ի-

ներ են' թիմարէն 65 ա ո ւն ՝ ՀՀատաիւէն 30, վանէն 15 յ Վասպուրականի այլ դիլղերէն 60,

Տարօն — Տո *-["ո ւ֊բեր ան էն 20 յ

Ո՚֊րմիայէն

45, Աալմաստէն 40, Աուլտուզէն 45, Հաճընէն 25, Զէյթունէն 20,
Աիսէն՝ Այնթապէն եւ Ա" արա շէն 40,
Պրուսայէն եւ Աիւթանիոյ
շրջանէն 25, Աեբաստիայէն 15, Աեսարիայէն 15, */ արին էն
15,
Եոզղատէն 10, Աւ֊րֆայէն եւ ^ամուրջէն 30 ,
ր բերդէն 5 տուն ՝
■եւլն •

յ

Զէյթունցիները ՝ 1930 — 34 պահած են վարմարան մը 100 աշա
կերտներով։ 'Ի է մփը ՝ 20 տարիէ ի վեր ունի ակումբ — գրադարան —
դարմանատուն մը՝ որ սեփականութիւնն է Իրաքի

Հայ Իարօտե-

լոց քՏնամա կալութեան Պաղտատի մասնաճիւղին։ Ակումբը կը ծա
ռայէ
-եւլն * ՝

ազգային եւ ընտանեկան
իսկ դարմանատունը

հա լաքո յթն եր ո լ ՝

չքաւոր

մողովներոլ՝

հիլանղներոլ դարմանումին։

Առողջապահական տեսակէտով քէմւիը կը գտնուի շատ լալ
■ սլայմանն եր ո ւ մ էջ*.

Անա կիչներուն տնտեսական վիճա կը բարելաւ

ուած է տարիներու ընթացքին եւ այմմ բոլորն ալ ինքնակալ են։
՛Արհեստաւորներ են

ըն դհ անր ա սլէ ս ՝ իսկ նոր սերունդը կը նախ-
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II'ՆՐ

րնտրէ

ԳԱՂՈԻԹՆԵ ՐԸ

աւելէ պա շտ օն ե այ դառնալ •
Սկզբնական շրջանէն քէմփէ հայութեան մուխթարը

եղած

է Հէրէդոր Հյահոյեան (2 տարէ} , յետոյ մէնչեւ 1913 > ^"7^ պաշտօ
նը վարած

է հաճընցէ Ա' էսաք Պ ո ւվո ւքե ան ՝

1913 — 15

վանեց է

Սեր որ Սովհաննէսեան ՝ է ս կ 1915^՜^ մէնչեւ այսօր , Պբուստյէ Զ՛՛՛է՜
դարա դէլղէն Աբրահամ Ս* Տըկըլեան : *հախորդ մուէյթարները

կը

ղբաղէէն մէայն Հայոց դործերով՝ մէնչդեռ Աբրահամ Ս* Տ ըկըլեան
մ ուէւթա րն է ամբո ղք. քէմ՚էէն '
'Ըէմփէն հողամասը սեփականութիւնն է մ եծահաբուստ

ո ր-

■պաճէ գերդաստանէն*. Եւրաքանչէլր ընտանէք ս ե փ ա կանա տ է ր ոջ կր
վճարէ Հ ո ՚ւՒ վարձք մը՝ որ շատ աւելէ ամ՜ան կ քան քաղաքէ բնա
կարանն Լ ր ո մհ վաբձքերըյ

1

նՈՍԱՇԷՆ

Երբ 1935/',

ԱՒ ՌԸ

Կէյչոնէ քէմփէն ս ե փ ա կանա տ էրը ՝

բտկան հրահանգէ վրայ ստէսլուեցալ ւէլցնել տալ
մասը՝ ^որԼ[Լ բարձրացնելու համար՝

ծրագրուեցաւ փլցուող մասէ

բնակիչները փ ոէ/ա գրել քաղաքէն արեւմտեան կո ղմը
ալ Սլեխէ

ամբարտակէն անդէն՝

կա ււա վա-

տուներուն մէկ
Ալեխ , ա յն

էն չ որ մեծագոյն սխալը պէտէ

ԸԼլալ’ ) բանէ որ Տէդրէոը՝ յորդելու պարագայէն պէտէ ողողէր այգ
Հաջանը։ Ե
որոշուեցալ ա լանը շէնել թումբէն այս կողմը
եւ այդպէս ալ եղաւ*
Հ աճընցէներ՝ սակայն՝

1լ որ ո-

շեն նոր աւան մը շէնել Պաղտատէ արեւելակողմը՝ $էկէն

Սառս»

էՍումբ մը

էէէյթոնցէներ եւ

թագէոսեանէ հողամասէն վրայ։ Ո*- արդարեւ՝ աւանէն հէմնադէրը Աովհաննէս Աէմէրճեան , 1935/- Մայիսին կը բարձրացնէ առա—
ջթ տունը ՝ էս կ 3 ամէս ետքը ՝ 20 — 25 ուրէ շներ ալ կը շէնեն է—
րենը տուներ ը :
Աւանը , որ կոչուեցաւ <Լ,որաչէն , £//ւր եւ ելեկտրականութիւն
ունենալէ ետը, սկսաւ արագօրէն չէննալ -. Այսօր ունի 170 տուներ ,
200 Հայ ընտանիըներով (չաւոերը 6—7 Հող[՛ » ուրիշներ' մինչեւ
10 - 12) , ընդամէնը 1380 անձ : ()տար [,քլալոլԼ 1 — 5 տուն կայ
մէայն՝ անոնք ալ

հաստատուեցան

դնուած լրուներու մէջ՝, թնակչութեան

հ ոն ՝

հայրենադարձներէն

մ եծա մա սն ո ւթէ լնը

Հէէյ-

թունց էն եր են . ետքը կո ւգան Հաճընց խները յ
Նորաշէնը Պաղտատէն 8 քէլոմէթր հեռոլ է եւ մայրաքաղա
քէն կապուած' է օթոպէւսներու եւ փոքր էնքն ա շար մն եր ո լ
նաւոր հաղորդակցութեամբ :
Աւանէ հէմնադրութեան առաջէն տարէն

էսկ

կանո

բացուեցալ
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դոլրոցը՝ վարձու սենեակէ մը մէջ՝

54 աշակերտներով-. Տարէ մր

ետքը՝ երբ աւանը մեծցաւ՝ վաըձուեցալ ^Նորաշէնէն ոչ շատ

հե

ռու մեծ շէնք մը՝ ուր տեղաւսըուեցան աւանէն 170 աշակերտները։
Սեփական դպրոցէ չէնրը, 10 սենեակներով ՝ կա ո ո լց ո ւե ց ա լ 1944/'^:
Հրէնարարական աշէլատանքը

տարաւ աւանէն

բհա կ չ ո ւթէ ւնր ՝ յա—

ճախ աշխատելով մէնչեւ առտուան մամերը։ ՀՀէնութեան սկզբնա
կան ծախքերուն համար է$ո վհաննէս 1)էմէրճեան տրամադրեց 350
տէնար եւ յետոյ՝ գլխաւորաբար էր ու Ս ուրդէս Զուլումեանէ ջան
քերով հաւաքուեցաւ 1200 տէնար-. Գպրոցէ հայն ալ՝ շէնքն ալ աղղապատկան են։ Ա՚էակ պակասը մատուռէ մը Հգոյութէւնն է աւա
նէն մէջ-.
նորաշէնէ կառուցման մէջ՝ էր

նէւթական

աջա կզութեամբ

Նորաշէն աւանի ազգ- վարժարանին 1954ի շրջանաւարտները
քանի
ւււսուցիչ - ուսուցչուհիներու հետ: — Ետեւի կարզը, մէջւոեղը' աւանին
վարժարանին հիմնադիրը Յովհաննէս Սէմէրնեան:

մր
ու

եւ աշխատանքով ՝ շատ լայն բաժ՜էն մր ունեցաւ. ($ո վ հանն է ս Սէմէրճե ան -. Մ1-նչե, սպսօր ալ էր մասնաւոր գուրգուրանքէն առար—
կաք է վարժ՜արանը եւ հող էկ ան մեծ հաճոյք կր ստանայ ան այդ
գուրգուրանքէն -. Աշա կ ե ր տն եր ը փ ո խա դա ր ձուբա ր կր ս է ր են կի^քր
եւ կր կոչեն «Աէմէրճեան Հ,այր[,է'»Արգարեւ հ ա յր է կն է ան ամբողջ *ԼյՈ բաշէնէն՝ այլեւ թաղա
պետը ՝ վարժ՜արանէ Հողաբարձութեան աաենասլետը ՝ երկար ւոա—
րէներով անդամ Գաւառական եւ քաղաքական (է ո ղո վն եր ո ւե
եւ
րն ղհ ա ա ա բար'

1]ր թական

(ֆանձնախոլմրէն :

Տովհաննէս Աէմէրճեան ծնած է քՀէյթուն 1906/'^ ել տա
րագրութեանց տարէները անց ո լցած է անապատէ Արաբներուն մօտ֊
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8\1^^1ծ8^ւ7Տ^^ր^ծ»{1ր

ջջմեր գաղութները

զինադադարին դ խեղճուկրակ վիճակի մկջ՝ նետոլած
է
Պաղտատ յ Ակիզբները ուրիշներու մօտ աշխատելովդ
շատ
չանցած
կ[է^յս'^՜ է սեփական գործ ունենալ եւ լալ դի Լ՛քի մը հասնիլ տարի
ներ ու ըեթացքին : Եղած է եւ է անձնոլ Էր ու առատաձեռն աղդային մը՝. Ա ան աւանդ նախաձեռնութեանց ակր մէկը։
Անցեալ տարի դնած է ան մայրաքաղաքին շատ մօտ[.կ ընդարձակ հողամաս մը՝ յ7/'// մա մտնակի
պիտի
դարձնէ
Հայերու կողմէ միայն բնակուած արուարձան մը։
ՍԼԵԽ

Ւնչպէս վերը

գրեցինքդ

թԱ^ԱՄԱՍԸ

Ալեխ

1935/^ 5 թուբէն եպիսկ . Ա անասեանի

թաղամասր

հիմնուեցաւ.

առաջնորդութեան

°[էՈլԼ

դնուած հողամասին վրայ*
թաղամասի բնակչոլթիւնը դ

տարիներու

ընթացքին

բար

ձրացած էր մինչեւ 120 ընտանիքի : Ակսալ սակայն նուաղիլ ներդաւյթի տարիներէն ասդին։ Այմմ հազիւ ունի 60 ընտանիք , մեծ
մասով Եիլիկեցիներ Լ
էիպրոց ունեցած է 1937 — ՅՏին : Աշակերտութիւնը սլակսած
է ներգաղթի հետեւանքով : Եը կա ռա վա ր ո ւի'

մ ո ղո վո լր դէն

ըն-

տրուած Հոդաբարձութեան մը կողմէ:
թաղամասը ունի ընդարձակ

ա յ լ թափուր հողեր մատուռի ՝

50 խ անութներու դ 8 կարամներու , փուռի դ կազինո յի եւ այլ շէն—
քերու կառուցման համար։
ԶԱ/ՀԼԱՐԱՑԻՆԵՐՈՒ

թԱ՚ԼԸ

Այս թաղը կը գտնուի Պաղատտի Ա ո ւրա պպտ ա թաղամասին
մէջ եւ

կառո լցուած է Զ ա լղա ր աg ին եր ո ւ կողմէդ 1 923/'^

վարձու

հողամասի մը վրայ։ Աինչեւ 1910 կ՚ապրէին հոն 10 ընտանիք ^ա՚րզաքացիներ :

Ատկէ անդինդ սակայնդ տյս ընտանիքները ցրուեցան

ուրիշ թաղերու մ էջ եւ ա յյմ է հազիւ 10 ընտանիքներ
այնտեղ։

(Զալղարան

կը

րնա կին

կ՚իյնայ Պրուսայի նահանգին մէջ} էս կի շէ֊-

հիրէն դկպի արեւմուտք եւ կապոլաքր է Պ[’լէ ճք։ կ ին : Ր֊ն ա կչո ւթէ լնը, 1800 անձ դ Հայեր էին ամբոզջութեամբ
Այս աւաններովդ թաղերով

եւ մայրաքաղաքին մէջ ապրող

Հայերով կազմուած է ահա Պաղտատի այմմ ո լ հայ համայնքը։
Այմմ դ իրաքահայ միւս հ ա մայնքն եր ո լ մասին։
ՊԱՍՐԱՏԻ ՀԱՏ ՀԱՄԱՏՆՐԸ
Պասքայի մէջ աոաջին հայ^['Ը հաստատուած են ժէ.
րու-ն սկիզբները՝
հան ուա Հ,

դա-

երբ Շահ Աբբասք, կողմէ՝ 25-000 Հայեր տեղա

են Հայտս տանկն եւ փոքսաղրոլա& Պարսկաստան,

Այղ
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^տգթտկտնութևնէն կարեւոր

համրանք

էսկ փոքր մաս մըն ալ Իրար, դէպէ
Հետագային, թր,քա հայա ս տան էն ալ
գրուեցան

Պասրա ու այսպէս ոփ

մը անցաւ

Հնդկաստան,

Պարսից ծոց եւ
որոշ թիւով

Պազտատ։

Հո-յեր փոխա

կազմուեցաւ տեղւոյն հայ հա-

մա յնքին կորիզը :
Պա որայի Հույոգ գլխաւոր յի շատս, կաբանը

կը կազմէր 1691

թուականը կրող խաչքար մը, որ կորսուած է այսօր, զմբա խտա
բար :
Հայոց թիլը, մտմանակի ընթացրին այնքան բազմացաւ, որ
Պասրան իր միՀր կը համրէր 3 - 400()>'"Հ/ հայ

բնակչոլթիլն մը :

Այգ մամանակա շրջանին Հայերը կը տիրապետէ ին
ռեւտուրին *. Մի՛- կոզմէ,

Պասրայի

Պասրայի եւ Հնդկաստանի հայ

տրականները, 1660 - 1780 թուականներուն

փոխադարձ

ա-

առեւ
կապեր

հաստատած էին եւ իրենց սեփական նաւերը կ՚երթեւեկէին Պարսից
ծոցին եւ հնդկական նաւահանգիստներու միջեւ-.
տօնավարէին նաեւ Պասրայի բրիտանական

Հայեր կը պաշ

հիւպատոսարանին մէԼ

իբրեւ առեւտրական գործակալներ : Մ արդար անունով Հայ մըն էր
բր^ւտանա !լւսն

հիւպատոս Ա ուրի առեւտրական ղոբծա կալը 1767/5»։

Շէյխ Պօզ ոս կը կոչո լէր նւսէւ անոր հայ թարգմանը : քքւ դարձեալ
^ՕՕական թո ւա կաններ ո ւն ,

Ա ատթէոս Ա արկոսեան անունով

հ'"յ

մըն էր միեւնոյն հ իսպատո սարանին աւագ թարգմանը։
վիանտաիւտի համաճարակ մը բազմաթիւ
զոհեր [սլեց նաեւ
Պասրայի հայ համայնքէն^ Հ^^Յին : Հրատեր մեռան եւ կորսուեցան
անոնց
Ուրիշներ գաղթեցին հեռաւոր շրջաններ եւ այսպէսով նուաղեցաւ հայութեան համրանքը։
^ամանակի ընթացքին } Պասրայի մէջ շինուած են երեք եկե
ղեցիներ ) --- Ս ♦ Աստուածածին ՝ Ա . Ատեւիանոս եւ ուրիշ մը ,

որուն

անունը ծանօթ չէ : Վերջվին երկուքին տեղերն անգամ յայտնի չեն
այսօր : կանգուն կը մնայ միայն Ա * Աստուածածինը՝ որ Պասրայի
միակ եկեղեցին է եւ որ կառուցուած է 1736/*^ \ մեծահարուստ եւ
բարեսէր Աղա Պետրոս Աեթաղայեանի ծաիէքովէ Եկեղեցին հին ըլ
լալովդ կանգուն կը մնայ նորոդութիւններով*Հ
Եային նմանապէս հայկական երեք

վարմարաններ ՝

որոնք

անշուշտ գոյութիւն չունին այսօր*. Փոքր մ ան կա պարտէզ — նաիյակրթարան մը միայն կար ելի եղած էր բանալ 1010^^) վարդանանց
Վարմարան անունով եւ 22 աշակերտներով :

ՀՀարի մը հազիւ դի

մացած է այս դպրոցը՝ որովհետեւ աշակերտները սկսած են յաճախել 1911/5» բացուած ամերիկեան զոյգ վարմարաններր յ
Փոքր մատուռ մըն ալ գոյութիւն ունեցած է 1770 — 1800
թուականներուն ՝ Պասրայէն քանի մը մղոն հեռու Սուր էլ Հհի ութ
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£ՄՆՐ գաղութները
դՒ' ղս/^աղա^րն մէջ՝ ուր տեղաւո րուած է էն 30 — 35 ^այ ր^եաա—,
նէքներ:

Աոաջ^ւն

աշխարհամարտէ նախօրեակէն

^ասրայէ

հայու

թեան թէւն կ ր 120 ^որէՒ կամ 35 — 10 ընտանէը } բո լո րն ալ բա ր ե-*
կեցիկ վիճակի մէչ-.
\յահ ր Էլ Օմարէ վրանաբաղաբէ ցրւումէն ետբ (1921) ) կա
րեւոր համբանբով հայ գաղթականներ տեղալո ր ուեր ան
Պա ս րայէ եւ մաս մըն ալ ^էասլայէ եւ.
Հէքաօէ մկՀխ Այգ շրջանէն լիաց
ուեցաւ վար մար ան մը

Ա • Աստ

ուածածնաց եկեղեցէէ շրջափաբանէ մր ս են եւս կներուն մ էջ .
աւագ

ո ւս ո ւցէ լն էր տէգրանա-

կերտց է Ա արգէ ս

քէա ր ուշեան }

որ պաշտօնավա րեց 1922 — 25 •
Հետագայէն }
աղդայէն բարե
րար

Աէմոն

Ղյարէպեանէ նուէ-

րատուութեամբ

վարմարանը

ունեցաւ էր առանձէն
Հ_է*նքԸ ;
քէպրոց ը բա ց կ մէն չեւ այսօր
եւ կը կոչուէ ,
նունով 5
րտն յ

1]ը

բարերարէն ա-

Ղ^արէպեան

ՆԼար մա

յաճաէյեն 90

երկսեո.

ա շա կեր տն եր ։
Պասրայէ

նոր

գերեզմանա

ՎԱՐԴԱՆ ՄԵԼ^ՈՆՆԱՆ
(Պապւա)
Անդամ Մեծն Բրիաանիռյ
եր հրլանաայի Արքայական
Ասիական Ընկերութեան

տունն ալ նուէրուած կ համ ա յնքէն' բարերար Աէմ ոն ‘Լարէպեանէ կողմէ*.
Այս տեղեկութեանց կապակցութեամբ պէտբ կ յ է շել նաեւ բն է կ
պասրացէ Ղ*կսրդ եպէսկ*ը^ որ Պաս բայէ թեմէն առախորղու թի,նը ւԼա['^3 1751/^ եւ այնուհետեւ՝ 1760 — 1763 տարէներուն : ճ1ւմՏէն
ստանձներ ան *Լլոր Ջուղա յէ առաջնորդական պաշտօնը եւ 1760/,^?
վերադարձաւ Պասրա ; *Լյոր Ջոլղացէներու խնգրանբէն վրայ ՝ 1763/*^
նորկն ղնաղ էր նախկէն պաշտօնավայրը եւ հոն ալ վախճանեցալ

1768^: Թա ղուած է Ն որ Ջուղայէ տաճարէ արեւելեան դրան մօտհ
ՄԱՐԳԻԼԻ

ՀԱՏ

ՀԱՄԱՅՆՔԸ

ԵՒ

ԻՐ

ԳՊՐՈՑԸ

Պասրայէ հայաբնակ արուա րձաններկն Ա ա ր գէլէ մէջ՝ գաղ
թականական զետեղման առս^էն տարէներուն
Հա յ
գրեթէ
չէ
գտնուած : Ո*-թ — տասը տարէ ետքը՝ 1930/^ է որ 30 — 35 հո*յ
ընտանէբներ տուն — տեղ եղած են այնտեղ : Էյ ւ անոնց առածէն
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ՏԱՐԵԴԻ

մտահոդութիւնը եղած է ղպր"3 մը ունենալ իրենց
զաւակներուն
համար ; Այդ դպրոgը կարելի եղաւ ունենալ 1931/' վերջաւորու
թեան յ հաւաքական ճիգերով կառո լցուած 3 մեծ սենեակնոց շէն—
քի ը մէջ h ւ հոն փոխադրուեցան մին չ այ*է աան մը մէկ սենեա
կին մէջ իրենց մայրենի լեզուն սորվող

աշակերտները*.

Ասիկա

եղաւ կրթական
բնականոն կեանքի մը սկի*1^[Լ
Տասը տարի ետքը՝ արդէն դ համայնքի աստիճանական բազմացու
մով աշակերտութեան քվի*֊ը 150ի մօտեցած Ըէէաէո1Լ} դպրոցական
նոր շէնքի մը կառուցումը աւելի քան անհրամեշտ դարձաւ*,
ffլ
ահա J համայնքը այս անդամ նոր ճլ,ղ ով մը ձեռնար կեց նոր շէնՀՒ
մը կառուցմանդ Հայ Ե['կ սեռ քյր իտասարդաց Աի ո ւթեան դործա կցութեամբ : *Լ,ա խ կառուցուեgալ Մլ. ո ւթեան յատկացուելիք ակում
բի մասը ( Հոկտ . 1943) եւ ապա , աստիճանաբար դ

րես111ՈՅԸ^

ո[*

Պասրայի Հայ Երկսեււ Երխո- Միութեան Վարչութիւնը (1955) : Նսաած,
աջէն ձաի' Աովսէս Ամիրխանեսւն, Հայկազ Սեւլրակեան (ատենապետ) եւ Ասքանազ Վարդանեան : Ոտքի, աջէն ձախ' Ալեքսան Աւետիսեան (ատենադպիր),
Լեւոն Օխզոսեան (գանձապահ) եւ Վաղարշակ Պետրոսեան: (Արիութիւնը 1931Է&
մինչեւ սւյսօր եղած է Պասրայի եանրային կեանքին գլխաւոր լծակը, իր թսւզ~
լքատեսակ ձեոնարկներով եւ համայնքին մէջ ստեզծած խանդավաոութեամր :)

այմմ ունի 40 սենեակներ դ սալարկուած լայնարձակ բակովդ Վէ֊
թա(1տաճձ/ր ով դ եւլն ♦ :
Մ արդիլի ազդ* վարմարանըդ իր հ ի մնա դր ո ւթեն էն
մինչեւ
այսօր հետզհետէ ունեցած է --- եւ այսօր ալ ունի --- երեք բաժանում—
ներ՝ մանկապաըտէզդ տարրական նախա կրթարան եւ լրի ւ նաթա
կըթարան : Աշակերտութեան թի*֊ը >, 1931^ 15 — 20էն բարձրացած է
այմմ 260/' յ որոնց 40հ* Արաբներ են : Ուսուցիչներու թիլն է 9? որոնց
Հ>Ը Հայեր :
Մարգէլէ մէջ այմմ կը բնակէն 215 Հայ րնտանէրներ , 968
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ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
անձով : ^ասլւավւ ամբորլջ շրջանէն մէջ ամէնէն շատ Հայ ունեւյող
համայնքն է Լքարգէլ} որ կը գտնուէ Պաս բայէն 12 Հ։չ</ * ‘հեւաււււրութեան մը վրայ՝.
Երկրորդ ևուՂայ Հայո3 ^Ւ"1Ը կամ վՀէմւէը՝ քաղաքէն ղրեթէ կից : Ունի 83 ^այ րնտանէքևեր 370 անձով՝.
Յետոյ կուգան՝ քաղաքէն նոյնպէս կէ ց հէլանղանոցէն մ օտերը ապրող 20 ընտանէքները ՝ 106 ^Ոէւէով) Պաս բայէն 1 քլմ • հ երւուն Աշա րէ մէջ բնակողները 19 ընտանէք ՝ 91 հողէ ով եւ Հրէյպայէ
օդանաւայէն կայանէն մօտը ապրողները 12 ընտանէք , 73 հոդէով՝.
թուն Պասրա քաղաքէն մէջ կ՚ապրէն 25 Հայ ընտանէքներ՝
96
հողէով:
Եթէ հ աշուենք նաեւ Պասբայէն 90 Հէ1? ՝ հեոու (Հ)աօ նաւթայէն եւ նա լա հանգս տայէն կեդրոնէն մէջ ապրող 16 Հայ ընտանէք—

•թէրքիսքի նոթ եկեղեցին

ես մանկապարտեզը

ները՝ 75 հոդէով՝ Պասքայէ ամբողջ շրջանէն
մէջ
կ՛ունենանք
ընդամէնը 390 Հայ ընտանէքներ , 1782 անձով՝ որոնց 898^ այրևր
եւ 881// կէներ :
ՀԷՐՀԻՒՀԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
ՀՒ ատենները՝ ասկէ չոլ['^_ 120 տարի լււոաի Հայէր , քւբ.
րեւ թուրք կառավարութեան պաշտօնեայ , 'իկրքիւք դացաե
են
Կևսարէայէն ՝ էնկէւրէէն եւ ա յ է շրջաններէ եւ հոն
ամուսնացած
են օտար քրէստոնեայ աղջէկներու հետ՝.
(էամանակէ [ն թաց քէն
անշուշտ ձուլումը եղած է վերջնական եւ այսօր ՝ այղ
Հայերէն
հետք գրեթէ չկայ։ Այո ընտանէքներու յետնորդներուն մէկ մասը
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միայն հեսյաքրքրուած են իրենց ծագումով ել. անոնք այսօր

ալ

կ՚ըսեն , թէ Հայեր եղած են իրենց պապերը՛.
Այնպէս որ բոլորովին նոր է 'Աէրքիւքի <<"./ համայնքը : ■/='"?/- մԸ < այ կառապաններ , իրենց արհեստին բերումով՝ 1^22ին կը
հաստատուին
այս քաղաքը-, Ապա արաղ օրէն կը բազմանան Հայե
րը այնտեղ- Համայնքի այմմու թիլն է 1000 անձ (200 ընտանիք) է

100/'^' 00/' 'Լա ս պո լր ա կան էն , 100/'^ 30/» Ոլրֆայի
շրջանէն
ել
100/'5> 10/"՝ Մարաշէն , Հաճընէն , 'Աի լիսէն , Պրուսայէն , կարինէն ,
քՏարբերդէն , Տիղրանակերտէն , եւլե - :
Այս համրանքին
100/'^'
90/» կ'ա շխա տի Այ _ Փի - Աի նաւթայ1ւն ընկերութեան մօտ , մեծ
մասուԼ իբրեւ որակեալ արհեստաւորներ եւ հաչուապահ պաշտօն-,
եաներ-, 'թաղարին մէ£ կան Հ հայ խանութպաններ ՝ 6 սափրիչներ ՝
1 բժ՜իշկ՝ 2 ատամնաբոյժ֊ եւ 1 դեղագործ : Բոլոր Հայերը բարեկե
ցիկ են եւ 50 ընտանիքներ ունին իրենց սեւի ական բնակարանները-.

4'էթքիլքի Հայ էաըօաելոց Խնամակալութեան
Մ ասնաճիւղի անդամ — անդամուեինեըէն խումը մը

Ս օտ 30 տարիէ ի վեր գոյութիւն ունի եկեղեցիին կից աէե~
գային իյրիմեան Վրսրժ՜աբանը ՝ նախա կրթար անԼէ 5 դասարաններով
եւ 100/' Լափ երկսեռ աշակերտներով-,
*եախա կրթարանին
մէ^՝
հայերէնէն ,
Հ ա յոց սլատմ ութենէն եւ կր օնա դիտ ո ւթենէն զատ ՝
միւս բոլոր նիւթեր ը կը դասաւանդուին ար ա բե ր էն ո վ :
Տնօրէնն է
*իէորդ թագւորեան :
Նախակրթարանն ու մանկապարտէզը
շատ
բան կը պարտին պուլկարահայ Տիկին Փ եր ո ւզ Փաւիազեանին՝
որ

15 տարիներ անընդհատ ՝ առանց որեւէ նիւթական
թեան՝ սիրայօժ՜ար նուիրոլած է Հայ մանուկներու

վա ր ձա տր ո լեւ
պատա—.

նիներու կրթութեան դործին : 7* պր ո ցա կան շէնրը ՝ թէեւ հ ին ՝ բայց
ազգային

սեփականութիւն

է։ Գալուստ Նիւլպէնկեանի

նուիրած

1000 տինարով կաոուցուեցալ նաեւ 3 դասարաննոց շէնը մը 1955^»
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ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
մանկապարտէղի համար’ Ազդ*
նալի սրահ մը։

վարմարանը ունի նաեւ, ներկայա—֊

Զորս հազար տինար ծախքով կա ռո ւց ո ւեց ա լ Ա . Աստուածա
ծին եկեղեցին՝ 1952^» *Լորիա թաղին մէջ՝. Համայնքը ունի նաեւ
իր սեփական դեր եզմ անա տ ո ւնը (1000 քառ. մէթր)։
Եկեղեցին
մնայուն քահանայ չունի, մինչեւ անցեալ տարի կուդային այցելու
քահանաներ Ա* ուսուլէն եւ Պաղտատէն : Անցեալ տարի էր որ Պ էյրութի մէջ ձեռնադրուեցաւ ուրֆացի երիտասարդ, մլմ I եւոն Առաքելեան , իբրեւ քահանայ ^'էրքիւըի եկեղեցիին :
Շատ աւելի մեծ րալ- է ^այ ուսուցիչներու պակասը։ *1յաթա
կը թաբանի 6 ուսուցիչներէն %ը միայն Հայեր են ՝ ['11 կ ձը իսլամ
ներ։ Անցեալ տարեշրջանին ՝ ինչպէս 1950/^, Պէյրութի Համազդա—.
յին ճեմարանէն շրջանաւարտ

'^էըքիլքի

Հայ

երկու ուսուցիչներ

հ րա լիր ո ւեցան Հ

էալւօաելոց Խնամակալութ-եան Վարչութիւնը

բայց չկրցան դալ եւ պաշտօնավարել^
որովհետեւ
ճեմարանինվկայականը ճանչցուած չէ Ւրաքի կրթական
նախարարութենէն։
թաղ. 1Աորհրդոյ ատենապետն է Տոքթ.
ուր դէն Փափազեան ՝
որ միամամանակ վարմարանին պատասխանատու տնօրէնն է յա չս
պետութեան ։
իբրեւ, հանրօգուտ կազմակերպութիւն
՛Ո է ր յփ լքի մէջ կը
գործէ Հայ Կ ա ր օ տ ե լ ո ց խնամակալութիւնը, որ ունի փայլուն գործ-,
նէութեան Զ^ամեայ անցեալ մը: Աիութիւնը ունի 150 երկսեո. ան
գամներ: կ՝օդնէ վարմարանին չքաւորներուն:
՛Ունի իր նուագա
խումբը , որ կը մասնակցի հանդէսներուն ել յաճախ կը հրաւիրուի
Աուսուլ կամ Այ - Փի - Սիի պա չտօն եաներ ս ւ հ ա ւաըոյթն եր ո ւն <
Ոմնի նաեւ երգչախումբ մըէ
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կ/ան մ արղական եւ երկսեռ պատանեկան Մլ՛ ութէւններ :
*Լ,որահաս սերունդը կը յաճախէ
պետա կան
բարձրագոյն
վարմարաններ եւ Այ — Փէ — 1)['[' արհեստագէտական եւ առեւտրա
կան դպրոց ը։ Ամանք կը յաճախեն նաեւ Պաղտատէ կամ արտա
սահմանէ համալսարանները։
Տեղական բարձրագոյն վարմարաններ յաճախոդ հայ աշակերտներու թիւը կը հասնէ 50/' :
Այ - Փի - Ա[վ' կ ողմէ էոնտոն ղրկուած եւ հոն էր մասնա—
դէտութէւնը
կատա րելադործած
արուեստագէտ — լուսանկարէ չ
մըն է Պետրոս Աքըլեանը՝ որ ունէ ամէնուն կո ղմէ գնահատուած
բագմաթէլ գեղար ո ւես տա կան գործէր։ Ա ւնէ էր Աթ-|ււ_1ո|ւօ5>
եւ

վՎրքիլքի

Հայ կարօտելոց Խնամակալութեան Երգչախումբը
ղեկավարութեամբ Մանուկ Վազարեանի

տպարանը եւ մէ ա մա ման ա կ նաւթայէն ընկերութեան մօտ կը վա
րէ

լուսանկարէ չէ

լուսանկարներուն

պաշտօն :

Անցեալ տարէ

կազմակերպած էր էր

ցուցահանդէսը՝ հ էացում պա աճառելով

լուներուն :
Տարակուսելէ է՝ որ ապագայէն՝ մնայուն

եւ

այցե

այսօրուան

համրանքով հ այ համայնք դոյոլթէւն ունենա յ
է[՚հԷ լ-վ?1'
*եաւթայէն ընկերութէւնն էր որ հոն հաւաքած էր Հայևրը այնպէսէ
մ՜ամանակ մը՝ եր բ տեղացէ որակէալ արհեստաւորներ եւ հաշուասլահներ չկայէն։ Ան ական է որ տարէքէ բերումով գործէ արձակ-
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ՄԵՐ ԳԱՂՈ Ի ԹՆԵ Ր Ը
ոլոգներ հեռան ան Փէբքէ լրէն, Պա գտա տ կամ ա յլուր գործ դտն ելոլ
յոյսով։ Պիաի գմո լա րան այ նաեւ նոր հասնողներ ու մուարը րն կե
րութենէն ներս յ Էք լ եր բ այս պատճառներով
նօսրանայ
^,ւյ յո’ք
թիւը, համայնքն ալ պիտի տ էլա ր ան ա յ ■ Վթց սափրիչներով եւ քանի
մը նպարավաճառներով դմուար է բազմանգամ եւ մնայուն
համա յնք ունենալ յ
Գէպի Հայաստան ներգաղթի տոթի, թէեւ քանի մը ընտա
նիքներ արձանագրուեցան , բայց բոլորն ալ մնացին իրենց տեղե
րը* ՛Ներկայիս, երբ Հայ մը պաշտօնական դորքլի մը առիթո •Լ կը
դիմէ պետական իշխանութեանց ՝ ոստիկանո ւթիւնը իբմ է կը պա
հանջէ թագա կան ութեն էն տրուած հաստատագիր մը՝ թէ Հայաս
տան գազած ու վերադարձած մէկը չէ։ Այլապէս կը նկատ ո լի կասկածելի
եւ
'եի՚մոլ մին
.ըսթացք չի տր ո լիր :
Ազգա յ թե
ի շիլան ու
թիւնը կը
ներկայացնէ
հնգան գամ
թաղական
Խորհ ուրգը 5 որ 4: տա րին
անգամ մը
կ^ըետրուի
մ՜ո գովը գա կան
գա գտնի
քուէարկութեամբ : ճանչցուած է պետո ւթենէն
եւ տարին երկու անդամ
պար տա լո ր է իր
ծունէութեան

դոր-

տեղեկա-

գիրը ղրթլ
Պաղտատի
Առաջնորդարանին ։
‘^Էթքիւքի Հայոց Թաղական Խոըհըդոյ կազմը

ՄՈՒՍՈՒԼԻ

ՀԱՅ

ՀԱՄԱՅՆՔԸ

Ա* ուս ուլի հայ համայնքին պատմութիւնը աւելի հին է՝ քան
'Ոէրքիւքինը։ Էիօտ

հարիւրամեակ

մը առաջ՝

Հայեր գաղթած են

Աղեր դէն եւ Տ իդրանակերտ էն եւ հ աստատուած են այս
մէջ : Այսուհանգերձ ՝ Ա . ա շիլարհամա րտէն առաջ
հայ ընտանիքներուն համրանքը։

20ը

քա զաքին

{էր անցներ

Հետագային ՝ այն է 1915 — ՃՏի

տարագրութեանց հետեւանքով է որ 300/*
‘[՚ ^այ
լնտանիքներ
հաստատուեցան էի ոլսուլի մէջ եւ բազմացուցին հ ամայնքը :
Այսօր էի ո ւս ո լ/ի Հա քոց թիւր 1800^^* ալելի է : Աւնին իրենց
եկեղեցին'

է] ♦ էջմիա ծինր ՝ որ հիմնուած է 1857^* , է1 րաքահայոց

'աոաջնորդ Ա*եսրոպ ՛Մ ♦ վրդ»ի կողմէ :
Համա յնքին մէջ մեծ օդտա կար ո ւթի ւն ունեցած

է

Տոքթ»
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Գրիգոր Աստարճեան ՝ որուն ճէգերով եւ Աերոբ *Ոէնտիրեանի

եւ֊

այլ աւլղա յնոր օմանգա կո լթեա մբ 1931/'^ կա ռո ւց ո լած է վարմա—.
րանի շէնք մը , ուր կը յաճախեն ներկայիս 350/' լափ երկսեռ աշակերտներ : Համայնքը

ունի քանի մը հասութաբեր

կալուածներ

ինչսլէս նաեւ ազգապատկան ակումբ մը*.
ՀԱՊՊԱՆԻԷԻ

ՀԱՅ

ՀԱՄԱՅՆՔԸ

Պտգտատէն 50 մ
հեռու

եւ Ափրատի

եզերքին գտնուող

աՀ
այս

/'■Սղարին մկք կը բնակին
մօտ
550 ՀայԿ'
(90'
տուն) : կյախապկս Հա
յոց թ["-ր երկու անգամ
աւ ելի շատ էր : Ընղհանրապէս կր ղրաղին ար
հեստներով *. ^քան
նաեւ.
պա շտ օն եաներ ։
մասով Ո՚֊րմիոյ

Մեծ
շրջա

նէն, Ա ուլտուղէն եւ ^Լասպուրականէն

գաղթած

Հայեր են*. Փոքր
Pb*մր կը կազմեն Իիքիկե—
ցիները *
Համայնքը ունի

ե-

կեգեցի մը, որ Հայոց ել
% Ասորիներու
ն
ՍԱՐԴԻՍ ՉԱ’ԻՄԱ-ԻՃԵԱՆ
Աուսուլի ամենատարէց Հայերէն

է:

հաւատա-

սեփականութիւնն,
Ունի

երկու ան^ատ

Հա,քերը մեկազմեմէջ: _ Ա- աշխարհամարտէն ետք իր գլխաւոր լոլյ , տօնական
օրերուն
քանի մը

տարի առաջ Են թաղուած

Մեռած' խորաններ :

Աուսուլի ծա մ ասն ութիւն

զբաղողը եղած է որբահավաք գործը, յաջողելով
միաժամանակ մեծ թիւով
Հայուհիներ
, _
,
_
ոեն ո
աղատել հարէմներէն:
ւ
ք

ն,

եր

Մնաց

.

մատուցանեն :

IL

J

որ

համա յնքը

մնայուն քահանայ չունի։ Պագաատէն կը ղրկուի քահանայ մը ա—.
մէն անգամ, երբ տօն է կամ Հայ քահանայի մը
անհ րամեշ
Աղդա J

կը նկւ

ներկայութիւնը

b*

ւ-

վարմարանն

ալ խառն է*.

Համայնքը

շինած

է

դպր ոg ին չէ*եքը 1949/'5> եւ յանձնած է պետութեան , առ ի գործա—.
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ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
'ծութիւն դ պայմանով որ հայ աշակերտներուն

աւանդուի

իրենց

■մայրենի լեզուն , անդլերէն եւ կրօնագիտութիւն յ վարժ՜արանը Ա1 ի լ
նաէսա կրթարան

է աււանց մ ան կա պար տ է զի ։ ներկայիս հոն կը յա

ճախեն ՏՕ աշակերտներ ,
եւ

կրօնագիտութեան

50հ*

ա ղէի կ եւ ՅՕը մանչ։ Ա այրենի

գա ս ա լան գո ւթի ւնը

ստանձնած է

լեղուի

Պէյրութի

Հրսմազգային ճեմարանի ճֆՅՅի
րնթաց ա լար տն եր էն
Պաղաասար
Յարութիւնեան , որ միաժամանակ
պա տաս էսանատու է գպր ո ցի
հայկ • բաժնին ;
Պետական ծրագրին

համաձայնդ

հայերէն

եւ

կր օն ա գի տ ո լ-

թիլն կնւսուցուին շաբաթական ^.ական պահ ԷԼ. եւ Ա» դասարան
պահ 9* ♦ 9* ♦ եւ Զ * դասարաններուն եւ 2 պահ Ա •

ներուն ,

դասարանին։ Արկոլ դասերն ալ արուին միեւնոյն գա ս ա պա հն եր ո ւն ։
Օտար երկրորդական վարժ՜արան կը յաճաէս են 20 — 25 երկսեռ
աշւս կ եր տն եր

յ

Դպրոցի շէնքր

կցուած է

Հա յ

^արօտելոց

թեան Ակ ումբին դ ուր տեղի կ՚ունենան

հանդէսներ

խնամակալու

y

դո* ո ***խօո ո լ-

, թի ւնն եր եւ այլ ազգային հալաքո յթներ : Կ արօտելոց խնամ ա կալո լ<թի ւնր ունի եռանդուն դործունէութիւն ։
վարժ՜արանին հայ աշակերտուհիները
ցահ անցեալ տարէ/ Տըլէյմ նահանգի

առաջնութիւն շահե-

միջվարժարանա կան մարղա-

հանդէսի պարերու բաժնին մէջ ^ըենց «Հօյ նազանըմ'» պարով
-ստացան արծաթեայ բաժ՜ակ։

մ/,ջվարյ արանա կան ցուցահանդէսին վարժ՜արանը շահած
եաթեայ բաժակ

եւ

*Լյաէս անց եալ տարի ալ նահանգային

մը դ աւագ ուսուցիչ Պ*

էր ար-

3 ար ո ւթի ւն եանի

կողմ է

պգնձի վրաJ փորագրուած ել ]>րարր ներկայացնող նկարի մը իրրեւ մրցան ա կ ։
Համայնքը

ունի

ժ՜ողովուրդէն ընտրուած

Առաջնորդարանէն վաւերացուած իր

եւ

Պաղտատի

հնգանդամ Հոգա բա ր ձո լթի լ-

նբ՝ որ կը զբաղէ/ եկեղեցիի եւ դպրոցի զործերով եւ որուն ան
գամներն են'

քէոլլումաթ

Ա* ա ր տիր ո ս եան {ատենապետ} դ

Աահակ

Մարղարեան , փիրայր վա սպէս^ր եան , Գէորգ Ա*արդարեան ել Աւագ
վէւագեան։ Ատենապետին Պասրա մեկնումովդ նոյն պաշտօնը փոխան
ցուեցաւ Աահակ Ա* ա ր դար եանին *
խԱՆԱՀԻնԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Պարսկական սահմանին մօտ
բնտանէ/ քն եր ո վ (160 անձ}
րական} :

1]ան

յ

ապրող փոքր համայնք

Ա* եծ մասով Հաղբակէն

են

մը'

30

{վասպոլ-

նաեւ կարնեցիներ եւ Տիդրտնա կեր տց ին եր :

finլորն

ալ կ՚աշխատին նալթային ընկերութեան մօտ։ Համայնքը կազմուած
է 1924£^ ետքդ երբ սկսած է նաւթահորերուն աշխատանքը։

Աչ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
դպրոց կայ՝ ոչ ալ եկեղեցի՝, /* հարկին այցելու քահանայ կ՚երթայ՛
Պաղտատէն

յ

Հայ Կարօտելոց քի]նա մա կալո ւթեան մասնաճիւղը ունի

40 անդամ — անդամոլհիներ : [հանուկները կը յաճախեն տեղական
վա րմա ր աններ : խնամակալութեան միջոցով 15 փոքրիվփեր հայերէն
գրել — կարդալ կը սորւԼին դիլերները՝ սենեա կի մը մ է ջ հաւաքուէլով՝. Համայնքին միակ մխիթարանքը հայ թերթերն են՝, Կը ստացոլին
«Յուսաբեր» ՝ «Արեւելք» եւ «Հայրենիք» ՝, Աղգային

տօները կը կա

տարուին սե ղմ շրջանակի մէջ՝.
ԶԱԽՈՅՒ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
փիւղաքաղաք մըն է Զախօն ՝ ուր
յութիւն ունեցած է 18904^ /'

• Կային

հայկական համրանք դո—,

UIJrl

տարիներուն -1 — 5

չալագործ ընտանիքներ : Համրանքը շատցած է 1895 — 96/#

կոտո

րածներէն ետք յ հրբ Սղերղի $ ըհ է գիւղէն Զաթ° ապաստանած են

20 - 25 ընտանիքներ : Տ ա րադր ո ւթեանg մտ ման ակ §ըհ եղիներն աէ
տեղահանուեցան եւ ցցուեցան Հյարնախի
ջանա կին

մէջ՝,

Qին ա գա գար ին ՝

ա լա տա պետն եր ո լ

Հ/ԼԸ՜՜

անոնց բոլորն ալ փոխագրուեցան

^աիօ ու այսպէս ով՝ համրանքը բարձրացաւ 150 ընտանիքի յ Այգ-.
պէ ս ալ կը մնայ մին չեւ ա յոօը :
Համայնքը ունի իր եկեղեցին՝ որ շինուած է 1932^^: Ո*- նաեւ
վարմարան մը

80 երկսեռ. աշակերտներով՝ որոնք կը սորվին իրենց

մայրենի լեղուն', Կը նշենք այս կէտը՝ որովհետեւ Զախս jի Հայ^[,11
ամբողջութեամբ քրտախօս են՝, Այդպէս [՚ԱաէՈւ1 հանդերձ շատ եկեղեցա ս էր են եւ ամրօրէն փարած են իրենց պա պենա կան

ալան—,

գո ւթի ւնն եր ո ւն եւ ս ո վոր ո ւթի ւնն եր ո ւն :
Համայնքի վարչութիւնը ենթարկուած է Ա* ուս ուլի ազգային
իշխանութեան :
ՍԻՒԼԷ8ՄԱՆԻԷԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆԲԸ

JJ* եր

արձանագրած

իրաքահայ

համայնքներուն

փոքրը՝, Կը հաշուէ 20 ընտանիքներ միայն (100 անձ) :

ամէնէն

Բոլորն ալ

բարեկեցիկ են եւ րնդհանրապէս կ՚աշխատին շինարարական ընկեր ու—
թեանց մօտ՝ ուրիշներ արհեստաւորներ են կը զբաղին փոխագրա—
կան գործերով : Կ ան

f)ւրփա ցիներ ,

Զէյթ ունցիներ՝

Ասեղիներ՝

Արաբկիրցիներ , 'Լան I. g ին եր եւ ք՛՛՛նի մը Պարսկահայեր ՛. Ոչ դպրոց
ունին եւ ոչ ալ եկեղեցի՛. Հայ

մանուկները կը յաճախեն տեղական

դպրոցներ եւ դմըախտաբար , դպրոցէ դուրս անոնց հայերէն գրել —
կարդալ սորվեցնելու
վրայ ենթակայ է

աշխատանք չի տարուիլ՛ : Ազգային

գետնի

'իէրքիւքի համայնքի աղդ. իչխանութեան : Պա-

տահօրէն կայցելէ շրջուն

հայ քահանայ մը՛.
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ԳԱՂՈՒԹՆԵք Ը
ՀԱՒՐԷԶՐԻ ՀԱՏԵՐԸ
Րալական մեծ թէւ մը կը կազմէքւն' էեւոն փաշա ՀՀ ա ղո յ ե անի
գլխաւո րութեամ բ *Լ,ահր էլ 0 մա ր էն Հալրէղք
փո խաղցուած
ել
ամբո ղջո ւթեա մբ վա ս պո ւր ա կանց ի դա ղթա կանն եր ը յ
Ասոնք Ղելրատաբ եւ լալ կեանք ունեցան մինչեւ 1935 • Հետագային , սակայն՝
կլիմայի , ջոլրի եւ միջատներու ստեղծած աննպաստ սլայմաննե1էոլ- հարկադրանքին տակ՝ Հա լր է ղքցէն եր ո լե մէկ մասը ցցուեցաւ
եւ անցաւ Ր ուսուլ՝ 'Րէ[՚քէլք^ Պաղտատ ՝ Պաս բա եւ ա յլ վայրեր։
Այմ՜մ է Հ“"Հ'^77’/'

մնացաք են 50 - 60 ընտանէըներ մէ այն եւ

կը զբաղին հողագործութեամբ։
փաշան ։

Այնտեղ

կը

մնայ նաեւ

Լեւոն

ՑԻՐՈՒՑԱՆ ՀԱՅԵՐ
Յիշատակուած համայնքներէն դուրս
ընտանիքաւոր
կամ
ամուրի Հայեր կ՚ապրին Իբաքի այլ վայրերուն մէջ՝ ին Հսլէ ս էր“ժւ > Հ^ախլաւա՝ Աըվանտուզ՝ I) ար սանկ՝ ճամճամալ ՝ Տըհոք ,
պոլն ՝ եւլն . յ Այս ցիրուցան բեկորները կտրուած են իրաքահայ հա
ւանական կեանքէն ։ Րարեկեցիկ են ընդհանրապէս եւ ունին
անձնական գործերը :

իրենց

2) ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԱԻՆՆԵՐ, ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ, ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ
կրեցինք արդէն՝ թէ Ւրաք՝ հինէն ի վեր եղած է էջմիածնի
թեմ ել կա պո լած է ո ւղդա կի Ա այր Աթոոին ։ Հետագային ՝ ս ա կա յն ՝
նկատելով որ շր ջան բ կը գտնուի
թրքական
գերիշխանութեան
տակ՝ թեմը՝ ՃՋձՋփն ՝ կը կապուի Պ ո էս ոյ Պատրիարքարանին։ Աքսպէս ալ շարունակուած է մինչեւ Արսէն ծ» վ[,րէ* Ղ^լըաճեանի Պաղ—,
տատ քեամանումը՝ իբրեւ առաջնորդ։
Այ1՛ վերջինը
ա շիւ ա տ անք
տարած է որ թեմը կապուի ուղղակի էջմիածնին ։ Այն ատեն է որ
Պ ատ ր իա րքա րան ը ՝ 1924/'^ Պաղտատ կը ղրկէ Տ • Ղ*ար եղին

եպիսկ ♦

յ^աչատուրեանը ՝ իբրեւ իր ներկայացուցիչը։ Ի վեր£//յ ՝ սակայն՝ ի—,
ր ա քա հ ա յ թեմն ալ կ' են թա բ կ ո լի էջմիածնի ի շխանո ւթեան յ
Աքս շրջանին է որ վէճ եւ անհասկացողութիւն մբ կը ծագի
գաղութին մէջ՝ նորեկ գաղթականներուն ազգային իշխանութեանց
մէջ մասնակցութեան մասին։ Տեղացիները կը մերմ՜է քէն նման բան
մը՝ մինչդեռ նորեկները կը պնդէին թէ կը վայելեն հաւասար իրաւունքներ տեղացիներուն հետ ։
'Լէճը
բռնկեցաւ
մանաւանդ
1927ին > երբ ուզուեցաւ' մին չ այդ, Գարեգին եպիսկ. ի կարդտղրոլ—
թեամբ Գաւառական (իողովին մասնակցած 5 երեսփոխաններն ալ
հեոացնել փողովէն : Եւ- սակայն երկար չտեւեց եւ վերջ ի վերջոյ
յսւղթեց ողջմտութիւնը-, ճանչցուեցաւ կողմերու հաւասարութիւնը
եւ այդ հիման վրայ, 1932/^ խմբագրուեցաւ պետութենէն ալ հաս.

— 431 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

տաաուա\ աղդայիե կազմական կանոնադիր մը
Հեւ այԱօր :
Էլւա^ահայ գաղութը ունի թեմական
Պագտատը , Բէրբի*֊բը 5

որ // ղօրու է մ^ն

չորս

Մուս ուլը եւ Պ “՛սրան -

կեդրոններ—
ԱոաՀնորդանիստ

կեդրոնն է Պագտատըէ
Ըստ թեմական կանոնադրութեան իրա^ահայ Գլս ւա րւա կան
կողովը կը բւսղկանայ 30 երեսփոխաններէ ՝ որոնց Յը կրօնական
ներ են : Մ ուսուլի
կուտայ 3 երեսփոխան ՝ 'Բ կ րըի ւըինը 2 ?
Պ՚սսրայինը 2 եւ Պագտատ 20 ? որոնց 10/^ պէտը է Պաղաատ ծնած
ըլլան :
Գաւառականէն կՀըն արուին 'Բաղայյական եւ Կրօնական փո
ղովն երը .
ա ուա էլինը ի անգամներ ոփ , որոնց ^ր ^աղտւնտ ծնած
պէտր է 1Լ1Լ1Աէ/'* ^‘['ԳէԼ և11 բաղկա^աՀ Աո֊ա էն ո ր դէն } 2 դործօն եւ %
օմանդա կ ւսնդամներէ : Օմանգա կխերը դործօն կը դաոնան } ^րբ
գործոն անդամները բացակային կամ պաշտօնէ ղադրին ւ {Կազմական կանոնադրին մէէխ Պաղաատ ծնածի կամ նորեկի յիշատակոլՐՒլն չ'ւս,յ- ՛մ՛ր ար կումը կը կատարուի

թԼամբ

փոխադարձ համաձայնու-

յ)

ԳԱՒԱՌԱԿԱՆ

Ներկայ Գա ւա ռա կան

փքՐԼքՒԼԻՆ

փողովը

ԿԱԶՄԸ

ընտր ո լած է մոգովըդային

.'իուէա ր կութԼամբ , 28 Մ արտ 1954/<5' : Երե սփոխաններն են'
ՊսւրլյաԱՆԴէև
Նչան (Հ ա կո բեան
Լեւոն էի ելրոնեան ՝
Լեւոն
Օհանէոօէի ՝ Տորթ* Հր անդ Եզմիրլեան՝ Բերովբէ Գույումճեան {Ա •
-ատենապետ}
վահան Ստեփան էիարգարեան Աբգար Օհան ^Ոլվ"
հաննէսեան } էիանուէլ իերոբեան }
էիարդար Գա*֊իթեան ՝
Արամ
Սեթեան
([^իկ Պաղտատց իներ} ,
(^['Ւէ1ոՐ Աէեանար }
Մկրաիչ
Սեդր ակեան՝ Հայ կ Գսյնթարճեան Լեւոն Հ/ահոյեան Տորթ* Գ՛Արեդին Աահակեան , Աովհաննէս Աէմէրճեան՝ Արամ Տի*֊զնան (Բ •
-ատենապետ} ՝ Նաթան Աիմ ոնեան ՝ Նիկողոս Ալերսանդրեան
Հմեւյեակ էիեսրոպեան {նորեկներ} ։

Մուսո-լլէն .— Տոքթ՝

Գրիգոր Աստարճեան ՝Տորթ • Հասրէթ Մի-

.րայէլեան ՝ Նշան Կումրիրեան*

Քէթքխ-քէն

Տ որթ . Բարկէն Փափազ եան ,

(Ա .

ա տ ենա—

ԳՊՒլ1} > ^'/'լուսւո Աիւրմէնեան*
ՊսւԱթԱւյէԹ ---- էիեսրոպ Աովհաննէսեան
Լեւոն

(Բ *

ատենադպիր} ՝

Ա տեփանեան :

Կրօնականներ ♦— 5 • Գրիգոր ■րհնյ- Տէր Աակոբեան } Տ ♦ Գեդամ

Փաշայեան , $ ♦ Լ] որ էն րհնյ . Գա սա պեան :
ԲԱԳԱԲԱԿԱՆ

ԵՒ

ԿՐՕՆԱԿԱՆ

փՈ՚ԼՈվՆԵՐ

ԷԼյմմու 'Բադաըական փողովը րնտրուեցալ 20 Փետր ♦ 1956/'^ ւ
'Գաւառական փողովին կողմէ։

Անգամներն

են

Նշան Աակոբեան
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մեր ԳԱՎ ու թնե ր ը
{ատենապետի
եան

Լ եւոն Մել^.

(ատենադպիր) ,

Մ արդար

Գաւիթեան (գանձապահ) ։ Տ.բթ •
Գ- Աստարճեան , Տ՚՚քթ.
Իզմիրլեան ,
մէրճեան ,
դրեան յ

3 " վհ անն է ս

Նիկողոս

Կրօնական

Հրանդ
Ս է-

Ալեքսան-

յ֊ողովին համար

րնտրուաե են 4 քահանաներ , __

5 • Գրիգոր Ա . քհնյ . Տէր 3 ակոբեան , 5 • Գեղամ քհնյ . </>ա-^
շայեան է

$.

կյաչատուր քհն լ -

Գարմանեան,
Գասապետն :

Տ- Խ որ էն քհնյ.
Պետական

պատ

կան իշխանութիւնը այս 1է1Հխ
պիտի

հաստատէ իբրեւ

2ր

դո ր-

նօն անդամներ : Կրօնական (Գո
ղովին կր նախագահէ առաջնորդ
Տ • Զգօն ծ • վարդապետ :
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ
Պաղատտի

Տ- ԳՐԻԳՈՐ Ա- ՔՀՆՅ- ՏԷՐ ՅԱԿՈՐԵԱՆ
Աււսւջն. տեղապահ (1939 — 1955)

ԱՈ-Ա-ՐԵԼԱԿԱՆ

մէջ կան 3 եկեղեցքէներ'

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Ս.

Աստուածածին ,

Ա.

՛Երրորդութիւն եւ Ա • 9*ր ի դոր Լուսաւորիչ յ 'ք^ահանաներն են
Տ*
Գրիդոր Ա'
Տէր & ա կորեան ՝ Տ ♦ թաչատոլր քհնյ. խարման-եան՝ Տ* Արչաւիր Հ^յ. Սէվաալեան ,
Արչէն րՀնյ. Աշըքեան ,
$ ♦ Ա ուրիաս
՛Պօղոսեան :
// ուսուլ ունի 1 եկեղեցի՝ Ս . էԼմիածին ; Հոդեւոր հովիւն է
Տ * հ1 որ էն քհնյ ♦ Հիա սՕյպեւսն :
Պասրա ունի 1 եկեղեցի՝ Ա ♦ Աստուածածին ։ Հոդեւո ր հո
վիւն կ Տ- Գեղ ամ քհնյ * <իւս չայեան յ
^էրքիւք
ունի 1 եկեղեցի՝ Ա » Աստուածածին ;
չունի ։ Պ է յ լէոլթի մէջ ձեոնաղրեալր գեո. չէ ստանձնաե
տօնը :
Ին (պէս գրեցինք, այս քահանաները կը կատարեն
րելու կամ շրջուն հոզեւոր հովուի պարտականութիւն եւ

քահանայ
իր պաշ
նաեւ այ
կ՝այցելեն

այն բոլոր վայրերը, ուր հայ քահանայ չկայ-.
ՊԱՂՏԱՏԻ ՀԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԸ

Ազգային թաւրգւքանչաց եւ Սվաճեան Միացեալ Վարժարան.

(1955 - 56 կլ՚թ- տարեշրջան) . --- Այո վարդարանը ունի չորս բա— 433 —
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միններ
մանկապարտէզ՝ նախա կրթարան եւ լրթ միջնակարգ —
ե՛րկրորդական : // անկապարտէղի մէջ կր պաշտօնավարեն 0
^այ
ուսուցչուհիներ : կ,ս։խա կրթարսւնի մկ^ 11 հայ եւ 10 ոչ — Հայ
ուսուցիչներ , որոնց 11/» այր ել 10/> կին : Մ ի^նակարղի մ կ £' 3 հայ
եւ

13 ոչ - հայ ուսուցիչներ , որոնց 15/» "'յր եւ 1/» կին : Ուսուցչա

կան կազմին րնղհ • թիլն կ 42 :
իի ան կա սլա ր տ կ ղը ունի 112 մանչեր ել 115 ‘"զ^իկներ,
մար՝

ղու—

22 ( :
կյախակրթարանը ունի ՝ &’ դասարաններ (2 — 4 դուզ ընթաց

ներով՝) ել 684 աչակերաներ , 381/» մանչ, 303/» '“'/Լի կ՛
քիի^նակարգը ունի 3 դասարաններ 78 ա չակերտներով ,

44/»

մանչ եւ 34/» »»» գԱ՚՚լ ՝■

Ոսւղւոսւսւի Միացեալ Վարժարանի միջնակարգ
բաժանմունքին ընթացաւարտներր (1955 - 56)

Երկրորդականը ունի 2 դասարաններ 12 աշակերտներով՝

Տը

մանչ եւ ձզ՛ ս,ղԼիկ ՝
Զորս

րամ իններու աշակերտութեան

ընղհանուր թիւն

է

1001 , որոնց 545^ մանչ եւ 456/* ա ղջի կ :
Վրսրմա բանին տարեկան պիւտճէն է

1!*000 տինար ՝ մօտա

ւոր ապկ ս :
Եր թական Տանձնախումբը կամ Հո դա բա ր ձո ւթի ւնը ՝

որ

կը

հսկէ վարմա բանին Հ/'"7 / 1 ո լ յ,/, հետեւեալ կազմը՛— Տոըթ*
զոր Աստարճեան (ատենապետ) ՝
Տոըթ՛ Հր անգ իզմիրլեան

եւ

Տոքթ՛

Հասրէթ Մ ի Հա,/ է էև

•

Տնօրէնն է Գալուստ Աիւրմէնեան՝. Աւաղ ուսուցիչը

էալւա-

պետ թաթուլեան յ
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Սլէիի Ազգային Արեւմտեան Վարժարան (1955 - 56 կըթ.
տարեշրջան}----Ունի մանկապարտէզ ել նախակրթարան յ
Ման
կապարտեզը' 75 երկսեռ աշակերտներով ել 2 հայ ոլսոԼցչոլհիներով^ իսկ նախակրթարանը' 150 երկսեռ աշակերտներով ել 2 հայ
եւ
ոչ - հայ ուսուցիչ - ուսուցչուհիներով : Ուսուցիչներու ընդհ .
թիլը 9, աշակերտութիւն' 225: Տտրեկան պիւտճէն է 1600 տինար.
Հոգաբարձութեան կազմը---- Տովհաննէս Աէմէրճեան (ատե
նապետ} , ո արդիս Ո ար կա ր ո ս ե ան
րիքեան (գանձապահ} ,
Աւետիս
Ա ավեան :

(ատենադպիր} (
Գա ր ա ման ե ան եւ

Նշան ԿումՀամբարձում

Ոաղաաաի Թարգմանչաց Միացեալ Վարժարանի Դպրաց Դասր 1948ին

Վրսրրեարանին պատասխանատու

ուսուցչուհին

է

0ր ի որ գ

]շպօ 'Ոանչիլեան (1943£ն [՛ վեր} :

Սլեխի Ազգային Արեւմտեան Վարժարան
(1955 - 56 կրթ •
տարեշրխս ն}
Ունի ման կա պարտէզ էլ նախակրթարան : Մ անկ ապա րտէղր 40 երկսեո. ա շա կեր ան եր ո վ , որոնց 20ը հա յ ել 2 հայ
ուսուցչուհիներով՝ ի ս կ նախակրթարանր 80 աշակերտներով՝
որոնց 00ը Հ>այ եւ 9 ուսուցիչներով (4^7 հ ա յ ուսուցչուհիներէ : Ուսու
ցիչներու րնգհ . թիւն է 11 , որոնց 0ը Հայ՝ աշակերտութիւն'
120 յ
որոնց ՏՕը ^այ՚ Տարեկան պիւտճէն է 1.)00 տինար ;
Հոգաբարձութեան կազմը----Մկրտիչ Աեզրակեան

(պատ

ուակալ նախագահ) ՝ Յակոբ Ադամեան (ատենապետ) ՝ է} ո վհ անն էս
Ազապապեան (ատենադպիր) ՝ Աամոլէլ Զօլաըեան
(գանձապահ) ՝
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Աարղէս էփէկեան , Կարապետ Մալխասեան , Աւետէս Աղաաեան

ել

Գրիդ՛*ր Յովասափեան ՝.
Վար յ՜արանին աւադ ուսուցէք է Ներսէս իՒովմասեան ։
իրաքահա յ միւս համայնքներու կրթական կեանքին մասին
ամ ւի ուի ւո եղե՛լ ութի լեներ միայն

կրցած ենք տալ

իւրաքանչիւր

համայնքի յատկացուած բաժնին մէջ՝.

Տէր ես տիկին ճորն ՍԿսրաիկեաններ
Պաղտաաի Նորաշէն ասանի վարժարանին մէջ,

1952իժ

3> 1ԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ 2.ԱՄԱՅՆՔԸ
Ո["՚չ տուեալներու համաձայն (>() — ($5 էա^՜ոդ[,էէ
Հայեր
դտնուած են Պաղտատի մէջ (Ւ Ը * դար ու կէսեր ուն յ
Ջ ունենալուէ
սակայն իրենց եկեղեցին՝ անոնք իրենց պաշտամունքին համար կը
դիմէին ի ար մելե անն ե ր ո լ եկեղեցին։
Պաղտատի մէջ ^այ կո՛թողի կէ համայնքին դո յոլթիլնը պա շ*տօնա պէ ս հաստատուեցաւ ^ոլսոյ ի ար ձր ա դոյն Գրան 3 Փետը ♦

1832// հր ո վու ր տ ա կո վ ; 1Լ լդ թուականներուն էր որ Պաղաատ ցնաց
Տ • Աահակ վրդ • Ս տ ե ւի ան ե ան եւ կազմակերպեց
մայնքը :

էաԷՎոդի էէ

հա-

Գարձեալ^ այդ թուականներուն Պաղատտի մէջ ևաթո Դ-է ևէ
Հայերու թի*֊ը էր հա սնէր 140^: Ունէին համեստ վարժարան
մը*.
Նօթը — ութ տասնամեակներ վերջն էր՝ որ կաթողիկէ համայնքը
Պ ա ղաա տ է
սլիտի ունենար ներկայանալի վարժարան մը։
ին չսլէս գրեցինք ասկէ աււաջ ՝ քՒար դմանչա ց Վար մ ար անին
տնօրէնը Աէհրան Ավաճեան , 1906/<5< , առաքէորդ
Աերովրէ վրդ՛
Սամ ու..էլեանի հե տ ունեցա ե վէճէն պաւոճաոով հրաժարեցաւ տնօրէնսւթեան էր պաշտօնէն եւ այս անգամ, կտթողէկէ
համայնքէ
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հրաւէրէն վրայ ստանձնեց կաթողիկէ

Հայող վարժարանին

անօ

րէնութիւնը է Ա • Ա վաճեան այնքան արդիւնաշատ դո րծ ո ւն է ո ւթի ւն
մը ունեցաւ եւ այնպէս լաւ կազմակերպեց կաթողիկէ վարժարա
նը, Ո1' նոյնիսկ թարգման Լացի աշակերտներուն մէկ մասր սկսաւ
յաճախել այնտեդ*. Այդ շրիսնթ } կաթողիկէ համայնքի
հոգեւոր
հովիւն էր Տ • ներսէս վրղ • Ա՚սյևղեան , որ իր կարգին օժանդակեց
Ա . Ավաճեանի ճիդերուն :
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՀԱՄՐԱՆՔԸ
*Լ,ախ քան Ա- աշխարհամար
տը ^րաք ապրած կաթողիկէ Հա
յոց պա պերը հոն հաստատուած
են գաղթելով Պոլսէն ,
րիէն ,

Ա վաղէն,

էնկիւ-

էրղրումէն ,

Ա/սԼՅՒ1Ա1յէն > Հալէպէն է
պէքիրէն , //ա րտինէն ,
շէն,

Տիար// արա-

Հ ամ տտանէն , եւյն • :

Պա

տերազմի աւարտումէն ետք /յրաք ւիոխադրուած հայ /լաթսր՛իկէ

գաղթականներն ալ կուդաքւ

ընդհանրապէս միեւնոքն շրջան
ներէն։

էիաս

մըն ալ կայ,

որ

ք1րաք դալէն ետք ըն դուն ած են
կաթողիկէ դաւանանքը յ
ներկայիս
կաթողիկէ

^րաքի

հայ

համայնքը կը բաղ

կանա յ մօտ 2000 անձերէ , որոնք
բաժնուած են հետեւեալ

կեր

պով.---

1100

Պաղտատի

մէջ

անձ , Աինճարի շրջան 250 > Մ ուԱուլ 200 յ Պ ա սր ա 200 , 'Ւէրրիւք
90 ? Ւսէ մնացեալ 150 հողին ալ
ցրուած են այլեւայլ

վայրերու

մէչ-.
Աւելի քան քառապատկուած
համեմատութիւն

մր կը

ներ

կայացնէ այս համրանքը, բադ—

Հայ կաթողիկէ համայնքի
«Յիսուսի Ս- Սիթտ» եկեղեցին
Պաղատտի մէջ

դատելով 1914/' համրանքին *. Արդարեւ, այդ թուականին Պաղատ
տի մէջ կ՚ապրէին 305 կախր,րլէկէ Հայ^11 միայն եւ 120 ո լր ի շն ե ր
ալ Պասքայի մէջ*.
Համայնքը ունի քանի մը հասութաբեր կալուածներ, որոնք,
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4845^^ կտակուած են (ՀուԼհսյննէս եւ ^ուվսէփ Ա աղաքեան եղբայր
ներու կողմէ > ի յիշատակ իրենց ծնողաց •
Րարեկեցիկ է Պաղտատի Հ>այ կաթողիկէ համայնքը՝
կան
մեծ ու մանր կալո լա ծ ա տ էրն եր ՝ ա ռե ւտր ա կանն եր ՝
պետական ՝
դրամատնային եւ օտար ընկերոլթեանց պաշտօնեաներ ՝
ներ ) բժիշկներ
խատաւորներ :

ատամնաբոյժներ ՝

օրագրող-

արհեստաւորներ
աշ
ո բներ եւ ա յ//լ ա
չ-

ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Պաղտատի Հայ

կա-—

թողէկէ հ ամայնքը ունի
ա յ^մ երկ ու եկեղեցիներ
մէկը ԼհՒնը} Մայր 'Լեբաւի ոխման
եկեղեց ին ,
(իաս էլ Կարիա
կեդրո
նական թաղէն մէչ-. Այս
եկեղեցին կարւուցուած է

4844/^ եւ հարիւրամեայ
յո բելեանն ալ

տօնուե

ցաւ 4944/'^ : Եկեղեցիին
կից կը դտն ո լի կաթողիկէ

համայնքներու

Արք

եպիսկոպոսս! ր անր

ԼԱ-

սա^նորդարան^ :
ծ/74/,/7//յ2Ւ

Կ^ղեցին

4937ին

/լտրւուց ուեցաւ

եւ օծումը կատարուեցաւ

3 Ապրիլ 4938/^' : Անունն
է (յիսուսի Ա . Ա իրտ եկեղեցի

եւ կը

^:սլւլւսւոա

գտնուի

թաղին

մէ^է

Յիսուսի
Ս. Աիյւտ
եկեղեցիին հողը
ղրնուեցաւ և կառուցումն ու
Պազտատի

հայ

կաթողիկէ համայնքի «Մայր կահաւորումը

կատար-

Վերափոխման» եկեղեցիին աոջեւ֊ի մասը — Աա- ուեցան
իրին'

րու'

Արք եպիսկոպոսարան

—

Առաջնորդարանը

ազգային
րարերարուհի երեք քոյրե

Աին ու ՝ թերեղա եւ Մկճին ա Ան տոնի Գա ս պա րխանն եր ո լ նուի-

րատուութեամբ , ի յիշատակ իրենց հանգուցեալ եղբօր'

Ա-ափայէլ

^իասպարխանի (ենաե' Պաղտատ 6 Նոյեմբեր 1862/'^ եւ
մեռաե'
26 ՛Նոյեմբեր 1937/'5<) : Այ" երկու յ ի չա տ ա կո լթի լնն եր ը արձանա-
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դրուած են եկեղեցւոյ ճակատէն եւ արտաըէն պատէն լԼ[,այ*
էրարէ ճայ կաթողէկէ թեմէն վէճակաւոր առաջնորդն է Տ *
Ներսէս արքեպէս կոպոս թա յրոյեան ;
Պաղատտէ մէջ կը պաշտօնավարեն 1 վարդապետներ , ---

3 ա ր ո ւթէ ւն

վրդ ♦ £էւլէկեան

որ երկու եկեղեց էներոլ ժոդովրդա-

պետն է , $ • Պօղոս վրդ . Աարդէս , $ .
Տ♦

$•

1]ահակ

վրդ . Պա ր էղեան եւ.

ՊՎորդ ՎքԳ * Զան արեան :
ԱՆԱՐԱՏ ՅՎՈՒԹԵԱՆ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ՎԱՐԺԱՐԱՆ
Պաղտատէ Ասֆար թաղէն մ է ջ ^արրատա} կը դտնուէ քԼնա-

րատ Յղութեան քոյրերու Արրուհէ ԱՀենա աղջկանց

Վարժարանը^

՛որ հէմնո լած է 1932/*^ •

Անարատ Աղու-թեսւն '^ոյրերոՆ Օխւղաատի Ս • Աննա Վարժարանին
աււջեւփ. մասը (Սաֆար թաղին մէջ •— Գարրատա)

Վարժ՜արանը

ունէ երեր բաժանումներ ,

ման կա պարտէդ՝

նաէւակրթարան եւ մէջնակարդ։ ԱՀնցեալ 195օ — £)6 կրթական տա
րեշրջանէն մանկապարտէղ կը յաճա էյէէն !18 1Էոքրէկներ ՝

որ ոնց

100/- հայ ; Նա էյա կրթտ րան է աշակերտութեան թէւն էր 219 > որոնց
175^ հայուհէներ , էսկ մէջնակտրգէ աշակերտութեան թէ լը §8,
որոնց 2£>ը մէ ա յն Հայուհէներ : Աշակերտութեան ընդհ . թէ*֊ը 425 յ
որոնց 300/ք Հայուհէներ ։
ը պաշտօնավարեն 10 Հ^յքել* եւ 21 ո ւս ո լց չո լհ էն եր ՝ որոնց
Հայոլճէներ են :
Հաստատութեան

մեծալորուհէն

եան։ Մէւս 9 վայրերն են'

Վասէլուհէ

է

էէ ա յր

ժ է ւս թէն

Զպոլքճեան ,

Ադամ

Այտ լաս թէյ.
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^1ըսւ1'ււղ^։

՝

Փ խււ քկ ա ղլ և ան ,

եան ՝ էմէրէնցլ, ա Ս ա նհ

քւմելտա

0 տէ լ

Համ սան է , Փւլւղէլլ Ս* անուկ-*

Սէ մ ոնե ան

Մ աթ[ւ լա Ա)ա ր վաճ՝է եւ

Երմ ոնէ Ս'արտէնլէ ;
Անարատ

(Հ/լութեան ^ոյրերւէԼ նորակառոյց

վարմ՜աբանէն

մ,ն ութիւնը ա րմած է 40 *000 տէնար : Վրս րմ՜արանը
կը
դան ո լէ
4600 րառ, մէթր տարածութեամբ հողէ մը ՚Լ[ւայ> որուն
3500
քառ» մէթրը նուէրած են

Լք

էնա եւ քէէճէնա ^ասպարէան քոյրեր ը։

Մնացեալ 1100 քա ո- ♦ մէթրը գնուած է Ա՝ Տ’ քոյրերուն
կողմէ։
^Էասսլարխան քո յր ե ր ը նուէրած են նաեւ 500 տէնար , կառուցման
ծախքերուն համար •

£նթ-ացաւարտ աշակերտուհիներու խումը մը Անարատ Յղութեան ‘քոյրերու
Ս- Աննա Վարժարանէն (հին նկար) — Նստած, ձախէն աջ' ՝ք՝ոյր Շուշան Ժամկոչեան, Մայր Վերժինի Սուքիսւս, վարժարանին հիմնադիրը, որուն հսկողու
թեան տակ կատարուեցաւ դպրոցական նոր շէնքին կառուցումը եւ *3ոյր հմելտա Համսանի :

Վրսր մար անէն ւէրայ զետեղուած է հետեւեալ արձանագրու
թիւնը»--- ^Անարատ Յղութեան հայ քո յ ր ե ր ո ւ Սրբուհի Աննա Վյար—
մարանս հիմնուեցաւ քաղաքէս
մէջ
1932/-5-,
փ ոխ ա գր ո ւեց ա ւ

1947էնՀ

նորակառոյց այս ձէ^քը
լ [' յ'ա *-երմա կան
յէշատակ
կ'արձանագրէ անոր ճակատը իր առատաձեռն եւ գլխաւոր բարե

րար ո ւհ էն եր ո ւն'

քէէճէն ա եւ Մլ.նա Հէասսլւսրէւանէ

անունները
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ԲԱՈՐԱՐՈՒՀԻ ԳԱՍՊԱՐԽԱՆ ՔՈՅՐԵՐԸ
Ւ ր ու քա Հ ա յ
ուաւոր տեղը

ՒI'3

գաղութի բարերարներու

կը գրաւեն Գա ս պա ր խ ան երեք քոյրերը :

պատ
են չպէ ս

ԳՐ^ցինք՝ մեծ եղած է իրենց աջակցութիւնը հայ կաթողիկէ հա
մայնքի եկեղեցական եւ կրթական կեանքի վերելքին մէջ՝ ի[>ենց
այն առատաձեռն նուիրատ ուութի լններ ով ՝ որոնց շնորհիւ
կա
/լուցուած է եկեղեցի մը եւ Անւ 'րատ Յղութեան ի-ոյրերոլ աղ իրէա*նց
վարմարանը
Պո/ղտատի
մէջ։

երաքէն դուրս եւս

անոնք

ըրած են կարեւոր բարերարու
թիւն մը՝ Պէյրութի մերձ ա կա յ
իՀմմառի մէջ (Հ ամ անուն

վան—

ե/'ն դէ^ր) բարձրացնելո վ Ան աբատ Յղութեան 'քոյրերու
որ
բանոցին դեղեց ի կ եւ ընղարձա կ
ձէ^քը ։ եառուցման
մեծագոյն մասը

ծախքերուն

եղած է

Օր*

Ո*էճինա ^իասպարխանի նուիրատոլու.թեամբ :
Երեք քոյրերէն կ՛ապրի Օր •
Ո-էճինա ^-ա ււ պա ր խանը ,

յաոա-

ջացաե տարիքի մէջ֊. Ա"իւս քոյ
րերը

8

մեռած են, --- քներ եզան՝

1954/^
Աայիս 1955/ւ2< :
Դեկ ա •

եւ

Ա*ինան'

22
ՕՐ-

ՌԷՃԻՆԱ ԳԱՍՊԱՐԽԱՆ

ՀԱՅ ԲՈղՈք-ԱԿԱՆՆԵՐԸ
Իրտքի մէջ գոյութիւն չունի հայ աւետարանական համայնք ,
այն պատճառով որ շա տ փոքր է հայ բողոքականներու թիլը :
Պաղտատի մէջ այգ թիլը 6—7 ընտանիք է միայն : Զկայ հ ետեւաբար հայ աւետարանական մողովարան կամ վարմարան : Պաղտատի
բո ղո քա կանն եր ը ՝ իրենց հ ոդեւոր պահանջներ ը բա լա քարելու հա
մար կը դիմեն Հայաստանեայց Առաքելական եկեղեցիին
եւ
իրենք ղիրենք կապուած կը զգան աոաքելական համայնքին։
Պաղտատի Հայոց Կ էյլան ի քէմփին մէջ կայ Հու յ Աւետա բա
նական եղբայրութիւնը՝ իր մասնաւոր
աղօթավայրով՝ ուր հա
յերէն լեղուով պաշտամունք կը կատարուի 1921£^ ի Հեր։ 'Հարո—.
զիին է բնիկ Շի վիէի կց/• (Մուրաշ) եղբայր Աարղիս Ա ո ւր սալեան Լ
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Եղբայրութեան մնայուն անդամներ ո ւն թիլը 20էե ““-ելի չէ : Բ“’յղ ,
Հայ» Առաքելական Եկեղեցւոյն պատկանող Հ,սյեր ալ կը յաճա
խեն այս աղօթավայրը՝ հոգեւոր խօսք լսելու համար՝ որովհետեւ
Պա ղտա տի եկեղեցիները հեռու >■'“ Կէյլ անի փ կմ լիէն՝. Ամ էն տարի՝
Պէյրու-թէն , Գահ[,րէէն , Հայէպէն այցելու քարոզի քներ
կ՚երթան
հոն՝ վասն քարոզութեան եւ պաշտամունքի՝. Այցելու քարոզիչնե
րէն են պատուելի Տիմոթէոս Զօրպաճեան , եղբայրներ կարապետ
ճիզմէճեան 5 Հալէպլեան ՝ եւլն»։
Ե ղբա յրութեան ան դա մն երն

ալ որոշ

չափով կա պո լած կը

զղան իրենք զիրենք Հայ» Առաքելական Եկեղեցիին՝.
Աո ո նցմէ ղատ ՝ Պադտատի մ է ջ կան նաեւ 15 — 20 շաբաթա
պահ Հայեր ՝ որոնք կապուած են արաբ շաբաթա պա հն եր ո ւն ;

4ՈՍ.ՆՐՍ.ՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈհԹԻՒՆՆԵՐ
ՀԱՅ ԿԱՐՕՏԵԼՈՑ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ
Երաքահայ

գաղութի ամէնէն

մի ր

կազմակերպութիւնն

է

Հայ կարօտելոց խնամակալութիւնը՝ որ հիմնուած է 1927 — 28/^ յ
Պաղտատի մէջ եւ այնուհետեւ , 1930/^
վաւերացուած է ներքին
նաիւարար ո ւթեան կողմէ:
Սկզբնական չբ^ա^յի^յ » Պաղտատի Ա* ասնաճիւղը
տարած
է
նաեւ կեդրոնական Վյար չութեան սլա ր ւո ա կան ո ւթի ւն ՝
յատկապէս
կա ղմ ա կեր պա կան դետնի վբս,յ հւ <րան ի մը շրջաններու մէջ մ ա սնաճիւղեր կազմելէ ետք գումարած է իր անդրանիկ Պալոդամաւո—
րական փողովը 1934// (յունուարին։ Պ ա տդա մա ւո րա կան էն րնտ ըր
ուած աոաջին կեդր» վարչութեան
անդամակցած են ա իէիններ
Լուսիս։ Եոայևան , Ա իրանս յչ Գրիդ որեան եւ
այցերէն
§իրան
փան թա րճեան ՝ Ար ամ Տիւղեան՝ յարութիւն Աուլթանեան ՝
Ա ա րԴ-է ս փրի դո ր ե ան եւ Ա եսրոպ Ա ո վհ անն է ս ե ան ՝.
Այնուհետեւ աշխատանքներ տարուելով կազմուած են մասնաճիւղեր ՜Իրաքի գրեթէ բոլոր հայաբնակ վայրերուն մէջ՝. Ներ
կայիս 5 Հ» կ» խնամակալութիւնը ունի հետեւեալ 13 մ ասնաճիւ
ղերը • — Պաղ*ոատ Լքոյղուք )է
Մուսուլ ՝ խանաքին , Զ*ոխօ ,
Պ՚ոսրա

(քաղաք) ՝

Կէյլանի Բէմփ՝ Ալեխ,
Հալրէղք ՝ Հապպանիէ ,

ԲԼրրի՚ք,
Հատիտա ՝

Մարղիլ եւ 3)աօ : կազմակերպութեան անդամ

ներ ո ւն թիլԸ էը հու սնի 1000// <, մեծ մասով կիներ՝.
Երաքի պետական պատկան ի շիլան ո ւթի ւնն եր ը ՝ բո լո ր առիթ
ներով օմանդակած են խնամակալութեան ձեռն ար 1լն եր ո ւն եւ նպաս
տած են անոր յաոաջդիմութեան ՝. Երբ կառավարական որոշումով՝

1954// Ա եպտեմբերին լուծուեցան Երաքի մէջ գործող բոլոր կաղ
նակեր պո ւթի ւնն երն ու Մ ի ո ւթի ւնն երը ՝ լուծուեցաւ նաեւ

Հ» կ»

— 442 —

Fonds A.R.A.M

ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
Խնամակալութիւնը՝. Այս վերջինը դիմեց ներքին նախարարութեան
խնդրելով կազմակերպութեան
լատրուեցաւ

1է)^ի

սկիզբները

վեր ա հ ա ս տա ա ո ւմը , ինչ որ թոյ
յ

Հարկ եղաւ կարդ մը

թիւններ մտցնել կազմակերպութեան
փոխուած կանոնադիրն ալ

կանոնադրին

նո յնութեամ ր

ւիուիոխու-

մէջ՝.

(Բարե

վա ւեր աց ո ւեց ա լ ներ քին

նախարարութեան կողմ է • խաւ կանոնադրի ՝ Հ • 1] . ք]նա մա կա լո լթիւնը համարատու է ի բաքի ընկերային դործերու նախարարու
թեան ՝ որուն կը ներկայացնէ իր նիւթական եւ բարոյական դործոլնէութեան տեղեկադիրը ամէն տարի՝.
Հ^այ կարօտելոց Խնամակալութեան նպատակն է օդնել հայ
վարժարաններու չքաւոր աշակերտներուն՝ բանալ
դարմանատու-

♦

Հայ կարօտելոց Խնամակալութեան 1936ի Կեդր- Վարչութիւնը — Նստած,
ծախէն աջ' Տիկիններ Արուսեակ Յովեաննէսեան, Աստղիկ Սիւրմէնեան եւ Արփիկ
Սուլթանեան — Ոտքի, ձախէն աջ' Ս՜արդար Աոսոյեան, Յարութիւն Սուլթանհան, Վալուստ Սիւրմէնեան եւ Աեսրոպ Յովեաննէսեան:

ներ , խնամել չքաւոր հիլանդները եւ փոքրի կխեբուն
ուսուցանել
հայերէնը աքն բոլոր վայրերու մէջ՝ ուր հայ վար մ՜աբանն ե ր չկան՝.
Այս դետնի վրլսյ՝ անոր ամոքիչ ձեռքը կը հասնի ամէն տեղ՝. (]ւ
շատ բնական է՝ որ իր այս դո րծո ւն է ո ւթեան մէջ կը վայելէ բոլոր
բարեսէր Հայերու օժանդակութիւնը՝.
Պաղատտի թարդմանչաց եւ Սվաճեան ք( իացեալ
վարժա
րանին մէջ ունի իր չքաւոր սաները , որոնց կրթաթոշակները
կը
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վճարուին քաղաքի ել Կէյը՚՚նի 'Բէմփի մ ա սնա ճի ւղե ր ո ւն
կողմէ՛.
\,որաշէնի եւ Սլեխի դպրոցներն ա լ կը ստանան կրթաթոշակի որոշ գումարներ՛. ՛Նմանապէս Պ ս՛որայ ի ,
Ս՛արդիլի՝
է) անտ քինի ,
Ս՛ուսուլի , Հապպանիէի , "Յէրքիւքի եւ իևսխոյի վա րմա րանն եր ո ւն
մէջ կը պահ ուին չքաւոր սաներ :
Էքնամակալութիւնը կՀօ\գնէ աղքատ հ ի լան դն եր ո ւն ՝ կ ապահովէ անոնց բմշկական խնամքը եւ կր հո՚էայ ՚Լ^լ ՚է°[’մ՝ք* ք* ՚
րէ Աղունիէի բումա րանը ղրկուող աղքատ հ ի լան ղն ե ր ո ւն

ը վճա
լճանա-

պարհածախսը :
Պտղտատի եւ Կ է յլան ի ՛ի է մ փ ի մասնաճիւղերը ունին
դար
մանատուն , ուր տարիներէ ի վեր , հայ բմիշկներ ,
բարեսիրօրէն
կը խնամեն ներկայացող հիւանդներր : Այս ուղղութեամբ
իրենց
օմանդակութիւնը ընծայած են Տոքթ. Յտկոբ Զօպանեան , Տոքթ'
Գառնիկ 3 ովհ անն է սեան , Տոքթ. էմիրզէ Գարաճեան , Տոքթ' Լեւոն Աշտունի եւ Տ՚՚քթ. Աուբէն'. Սմիշկներուն աջակցած են
նաեւ
կ էյլանի '/՛ է մ լի ի մասնաճիւղի վար չութեան
անդամներ ը եւ մասնա լոր տպէս վ* ո շօ //’ ելիքեան :

Հայ կարօտելոց Խնամակալու, թեան 16րդ ՊատդԺուլովին անդամները (1953)

Հապպանիէի մէ ջ Հ.

.

էքնամտ կաէութեան մասնաճիւղը ու—.

V' իր ակումբը». Ակումբ մը կա յ նաեւ կ է յլան ի վՀէմւիին մէջ*.
կազմակերպութեան պիւտճէն կը հասնի տարեկան 1700 --1800 տինարի՝ որ կը գոյանայ ան գա մա տ ո լրքեր ո վ ՝ նուէրներով եւ
զանազան հասութաբեր ձեռնարկներով*.
Ա ա սն աճի ւգեր ո լ
բոլոր
հասոյթները կը կեգրոնանան կեդր» վարչութեան մօտ } որ կը կա
տարէ բաշխումը՝ ըստ կարիքներու եւ
Պատգ, կողովին
գծած
նախահ աչուի հիման վ['այ*. Ամերիկայի Հայ Օգնութեան Ա ի ութիլնը ամէն տարի կը յատկացնէ 500 տոլարի գումար մը կազմակեր
պութեան կարիքներուն *.
էյնամա կալութիւնը տարին անգամ մը կը գումարէ իր
Պատդ * Յղողովը ՝

որ կը քննէ

տարեկան նիւթական

դործառնոլ-
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լՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

ւ78^^ր/8քո4^^1ր7Տ\1^!^ր^ր^

թեանց հաշիւները ՝ կը քուէարկէ յա$_ո[1րէ տաքեշր^անի նաիւահա շիլը
ել. կ'ընտրէ նոր Կեղր ■ Վ արչութիւեը։ Մինչեւ 1956 գումարուած
էն 16 Պատւլ . փողովնԼր՝ այնպէս որ 1956/'^ գումարուածը \_1րգ^ է*
Վեր £ա ղ ած 1955 - 56 տարեշրջանի Կեգր . Վրս ր չութեան ան
գամներն էին Տիկիններ Աննա {Հօպանեան ՝
Աստղիկ Սիւրմէնեան՝
Հրանոյշ Մարթին՝ Արմինէ Փաւիազեան ՝
Պահարիկ (Հովսկւիեան
(գանձապահ ) եւ ա յր եր էն' Լե ւոն Աելքոնեան
( ա տ ենա պե ւ -)
Մ եսրոպ 3 ո վհ անն է ս ե ան (ատենադպիր} *
ՊՍՀԼՏԱՏԻ ՀԱՅ ԵՐԿՍԵՌ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Մչակութ սպին գետնի վր ալ Պագտատի հայ համայնքին մէջ
իր փայլուն դործո ւնէ ութեամբ կարեւոր տեղ մը կը գրաւէ
Հա յ
Երկսեո. Երիաասարգար Ա ի" *-թի *-նը ;
Կաղմոլած է 22
Յոլ-էիս

<1|աղաասփ Հայ Եթկսհո. Երիտասարդաց Միութեան ւխւրիչները — 'Ասաած՜,
ձաիէն աջ' Տիգրան Աուլթանեան, Աւետիս Յովհաննէսեան եւ Յովհաննէս Կէյիկեան — Ոտքի, ձաիէն աջ' Տրդատ Ասաքելեան,
Վարանդ Ստեւիանեան,
Տոքթ. Նուպար Աստարհեան եւ Հայկ Պոսթանեան:

1926/^5 նախաձեռնութեամբ Դա բեղին Աահակեանի ՝ Ար ամ Տեղ
հանի ,

Յովհաննէս Ա.

3 " վհ անն է սեանի ՝ Յովհաննէս Մ •

3 ո վհ ս,ն—

նէսեանի ՝ Արտաշէս Մ կրաիչեանի եւ Խիկար Ա ովսէսեանի : Մի ո ւթեան վերջնական ձեւաւո րումը եւ կազմական
կանոնադրի մշա
կումը աւարտած է նոյն տարուան Դեկա • ‘ձին՝ եւ՝ կանոնագիրը^
աղդա լին 'Իագաքական փողովի 9 Ն ո յեմբեր 1926/' նիստէն ե, Իրաքի ներքին նախարարութեան 13 Մարտ 1927 թուակիր հրամա
նագրով վաւեր տրուելէ ետք, 12 Ապրիլ 1927/-Ն
գումարուած
անդրանիկ ընգհ . մոգովը , ընտրելով աոաջին վարչութիւնը ,

է
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
է1 ր գործունեութեան 30 տարիներու բնթա ցքին ,
Հ . 1} * էք ♦
Ս իութիւնը կազմակերպած է մշակութային բազմատեսէսկ ձեոն արկ-,
ներ , այլեւ մասնակցած է

ա յ բարենպատակ հաստատութեանց ի

նպաստ կազմակերպուած ձեռնարէլներուն : Կ ը գործէ է.^ԳՈլ8 դ^տնի
վրայ , հաւասարապէս օգտակար Ըէէաէո1Լ բս էսր ին •. Արիութիւնը տօնեց իր 2&ամեայ յոբելեանը 29 Յուլիս 1951/'^ ՝
է* Ե* ե՛ Մ իութեան յաջոզագոյն գործը եղած է ընդար
ձակ, ներկայանալի եւ սեփական ակումբի մը կառուցումը 3660
լ>աււ- մէթր տարածութեամբ հողի մը ւԼրայ
որ վարձուած
է
30 տարուան համար յ էՀէնքի կառուցման համար ծախսուած
է

10*000 տինարի մօտ գումար մը՝, Ակումբը ունի ընդարձակ սրահ ,
իր բեմով եւ անհրաժեշտ կահաւորումով՝. Պազտատի միակ հայկա
կան հաւաքավայրն է այս ակումբը, ուր տ եղք, կ' ունենան եր ի տաս ար գա կան հալաքոյթներ, հանդէսներ , ներկայացումներ, երեկոյթ
ներ, հարսանիրներ , եւլն ♦ :
Ակումբը ուն ի նաեւ իր բնգարձա կ
եւ
բար եզար գո լած
պարտէզը :
Էյմբանկարը, զո ր կը կցենք ա յ ս
տ եղեկ ոլթիւններուն ,
կը
ներկա յա ցնէ ա յն երի տ ա ս ա ր զն ե րը , ո բոնը ոււ[1 ի [1Ո լ,ն կ' ա շխատին
Հայ երկ սեռ Երիտասարդաց Ա իութեան
յառաջգիմութեան
հա
մար :

Հ.

Մ-

Ը-

Մ-

3 ա զգա տ ա բար նոր կազմ ուած Ա ի ու թէւն է Հ- Մ- Ը- Մ ր
Պազաաաի մէջ՝. Հիմնուեցաւ 19«).1//^ եւ
անմիրապէս
ապահովեց
պետական վաւերացում : Հ/ գործէ միայն ^աղտտտի մէ$_ հւ ուրիշ
մասնաճիւզեր Հու՜ն/, : Զ ունլ, նաեւ ակում բ՝. Ան գա մն ե էէ ո ւ թիլԸ 70 •
Այսուհանդերձ, նախ քան Հ* Մ. Ը- Մ.լ. կազմ ո ւթի ւնը գո
յութիւն ունեցած են մարզական խումբեր , Հա յ կարօտե լոց Խնամա կա էութեան ղեկավարութեան տակ, 1942£^ սկսեալ՝.
Պաղտատի մէջ, Հ- Մ- Ը- Մ -ր ունէ ֆութպոլէ Ա. եւ քե
խումբեր , որոնք յաճախ բարեկամական մրցումներ կ՛՚ունենան ոչ —
հայ խումբերոլ հետ-, Ունէ նաեւ սլասքէթպոլէ ել վո լէ պո լէ խոլմբեր : էէոլթպոլէ ասորական «էԼՕ Պ/՛ [""» խոլմբէն հետ 1955/' մըրցմ՛ան արդէւ՚հքով Հ- Մ- Ը- Մ - ր չահեցալ մեծ բամ֊ակ մը (11 փոքր
բամակներ

ալ

էսա ղց ո ղն ե ր ո ւն} :

Ս'է ե ւն ո յն յա էո ։լո ւթէ ւնը

ցած էր ան նաեւ տարէ մը առաջ, յաղթելով

ասորական

ունե
«Պլէւ

Պըրա՛ծ էսումբէն :
Ո' էութէւնը էլա պ կը պահէ Հ. Մ . Ը. Մ է Պէյրութէ , Հալէպէ եւ թէհ բանէ կեդրոններուն հետ : Ուզեց ան մ ասնակցէլ Հա լէպէ 1956/' մարղաաօնէն , բայց կտրելէ չեղաւ' կամքէ անկաէս դըմու արութեանց պատճառով-, Պէաէ ջանան մ ասնակց է լ ՜[ֆՀք1էն
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ե ր գաղ ո ի թն ե ր ը
Ֆութպոլի Ա . խումբի խմբասլետն

է ՆԼարդդէս վազարեան յ;

1955/, խմբապետն էր Ա ուր էն Մ էյ քայ էլեան յ ՛իսկ մարզական խազե
րու. բնդհ . վարիչն է Ս' արտիր ոս 3ա կորեան :

Հ. Մ- Ը- Մ-լ. 1955 - 56// վարչութեան կ՚անդամակցին Ար—աաշէս Պալասանեան (ատենապետ) } Մարտիրոս (ֆակորեան ՝ Աղավարդ Շաղոյեան ՝ Եդուարդ Մելիքեան՝
Վա ր դդէ ս
Վազարէ ան՝
Մաղտք Տ * Աւետիսեան եւ Նիկոլ Արդումանեան •
Պաղատտի հայ համայնքը իր լաւագոյն դո բծեր էն մէկն ալ
տեսած պիտի ըլլար լայնօրէն քաջալերելով իր Հ. Մ • Ը՛ Մ ՛ական
ները՝
ևաՍ^եՒ եԼԼԼա յ զօրացնել շարժումը եւ ընդարձակել
կազմակերպական ցանցը՝ նոր մա սնաճի ւղեր ո ւ կազմութեամբ՛.
ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒՐԻՇ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
Ազղա յՒ11 ['չխմհւււթեան հ ա կա կշռին տակ կը դո ըծէ Ա. Եր
րորդութիւն եկեղեցւոյ Աղքատախնամ
Տիկնանց Յանձնախումբը՝
որ ամ սական կան ոն ա ւո ր վճարումներով նպաստ կուտա յ չքա ւո րներուն եւ սնունդին ու Զատկին ալ կը բամնէ հագուստեղէն յ Ե-՝•
կամ ուտի ազրիւրներն են ն ո ւի ր ա տ ո ւո ւթի ւնն եր եւ պնակներու հա
սոյ թ ՛. Յանձնախումբին կ՚անդամակցին Տիկիններ Ո* ոքս անն ա Պօղոս—.
եան՝ Երանուհի Յա կորեան ՝ Աննա Զօպանեան ՝ վարդանուշ Ալեանաք ՝ ^լիղա Եիւրճեան եւ Աստղիկ Իսկէնտէրեան :
Եկեղեցիներու
բարեզարդութեան հոդը ստանձնած է Եկե
ղեցպան Մարմինը՝ որուն
եկամուտներն
են
հանգանակութիւն-,
ներէ՝ նուէրներէ եւ պնակներէ գոյացած հասոյթները՛. Մարմնին
կ՚անդամակցին Տիկին Հերանոլշ Մարթին՝ Օր՛ Արփէկ Ա * Յակոբ—եան ՝ Յովհաննէս 3 " վհ անն է ս եան ՝ Մ արդար Դաւիթեան ՛.
Ա . Վրիդոր Լուսաւո ր ի չ Եկեղեցւոյ եւ հասութաբեր կալուա
ծի շինութեան յանձնախումբ մը կազմուած է 'քաղաքական փողով[՚ -Լաւերացումով եւ բարերար Ա իմ ոն Վարիպեանի համաձայնու
թեամբ՛. Աքս մարմնին
կ՚անդամակցին Նշան Յակորեան ՝
Լեւոն
Մելքոնեան եւ Յովհաննէս Աէմէր&եան՛.
Աղդա քին Առաջնորդարանի քարտուղարն ու հաշոլապահն
է
բնիկ Մեծ Նոր ղվ1Լղաց I' (Պրուսայի շրջան) Եարապետ Յովակիմեան (Ազնիւ Եարապետ Պլ՚չքըճեան) ՝ որ 1936£^ ի վեր կը վա ր է
այդ պաշտօնը ձեռնհասօրէն '.
ԻՐԱԳԱՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼ ԵՒ

ՏՊԱՐԱՆ

Պաղտաաի մէջ առաջին հայկական տպարանը բացուած
է
ՃՀ՜էին : Նկ՚ոաի ունենալով ՝ որ Պ ո լս էն կամ այլ վայրերէ ապըսպրուած դասաղ իրքերը՝ փոխադրական ան կան ոն ո ւթ ե ան ց եւ յա
պաղումներու սլա աճառով շատ ուշ կը հա սնէ ին Պ աղտ ատ ՝
թադէոսեան երկու եղբայրները կը հաստատեն տպարան մը՝ որ
կը
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ձեռն ա ք՛լէ դա սադրրեր՛ու տւդաղդւութեան յ Տի գր ա*^ ա կեր տց ի
(Հակոբ (Հ ո վհանն է ս եանի ՝ այլ անունով ք] ա մ> ա (Հակոբի հեղինա կոլ.թեամբ լոյս կը տեսնեն այրենարան եւ րեր ա կան ո ւթ եան դասաԳէս1!?** Հեղինակը ՝ որ ուսուցիչ էր միաժամանակ
թարգմանչաց
'Լար յ֊ա ր անէն մէջ., 1876/'5' կը < րա տ՚արա կէ նաեւ դրաբար րելիակա
նութիւն մը^ Աամոլէ լ աղա ^*էորդն անի մե կենա ս ո ւթ եա մբ :
թրեցինր արդէն Հ^Փ ո ւնջ?> աշակերտական հանդէսի հ րա տա
լէ ակութ/, ան մասին հ թարգման չացի տնօրէն (ի ♦ ՍւԼաճեանի խմբա—
դրութեամբ :

«Տ/'77'/' //» ան ո ւն ո վ խմորատիպ սլարբերաթերթ
հրատարակուեցաւ Պաղտատի մէ^} այժմ
ւիազեանի կո ղ^Հ : Լոյս տեսան 2 — 3 թիւեր միայն :

մըն
ալ
թուրգէն Փա-

իսկ՝ 8 \,ոյեմբեր 1948^5/ սկսաւ հրատարակուիլ «Տէոյամ ա րտ?»
շաբաթաթերթը' Տորթ- Ս * Փոււիաղեանի
եւ
էեւոն թար մկնի
.իյմբադրութեամբ եւ ԷԼրամ Տ իւղեանի
ա րաօնատի ր ո ւթեամբ
ու

Զ ։1ւ1Դ ԹԻՒ ««

Հ1-։.-Ւք.1Ս>1»Ւ էՕԱԳՕ՚ւ »»»

I 300)

«ք1՝ոյ աւքաթւո»

է«»4

շաթաթաթ-եթթ- —

»»Ղ Ա

&1Վ

0

ր (ր Հյ >

<Հ*յ>

1֊—

Պաղաաւո

պա տ ա սխ ան ա տ ո լո ւթե ա մբ :
Հ/"'*'ադիրները եդած են ա յս երերին
հետ նաեւ հանգուցեալ էի արդար Աոսոյեան եւ տպարանատէր (Հակոբ Տէր Ղ/երսէսեան հՏիոյա մար տ»ին աշխատակցած են }
ի մ'ի Փի
այլոց , (Հ - Իրազեկ, Հայկ Օհանեան , (Հ մբա տ էիիրոյեան, թ- էք'ո մճետն) Տորթ- Գ* Ա ստարճեան , Տ * Մ1. ս րոպ
րհն յ 0րջանեան ,
Տ ո րթ- Գ. Փ աւիազեւսն ) Ս - Աոսոյեան, թ- Ա՚իւրմէնեան ,
Տորթ*
Հ . Իզմիրլեան , թա լիթ թագէ ո սեան , Օր - Լի ելին է Աիւրմէնեան ,ևն ♦ յ

«Գ" լամ արտ »ի միխ՚ցով Տորթ -

Գ♦

Աստարճեան

ծանօթա

ցուցած է արար դրականութիւնն ու դրական դէմրերը իրարահայ
հասարակութեան : (Հայտնուած են այնտեղ բանաստեղծական լխորհ
ունեցող երիտասարդներ ,--եւ Օր*
բար

Սմբատ Ա իրոյեան ,

Մ ելին է Աիւրմէնեան,

թուրէն

Ս ոմճեան

որոնր չեն շարունակած դժբախտա-

այրԼ՜ ^որհՒ մշակումը։
«Գոյամարտերը, որ կարեւոր պակաս մը կը լրացնէր իըարա-

հալ գաղութին ։)'Լ 9

վւտկուևցտլ 26 Օգոստոս 1954/'^ կառավարա

կան հրամանով եւ ի չարս ուր[։ չ 40 թերթերու։ Պատկան իշխա
նութիւնը հետագային ըն գունեղ, որ «Գոյամարտեի փակումը թիւր իմացութեան ար ՛լէ"1'!’ էր ■
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ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

5) ԴԷՍ՜ՔԵՐ ԻՐԼԼՔԱձԱՅ ԳՍ/ՆՈԵԹԷՆ
Տ. ԶԳՕՆ Ծ- ՎՐԴ- ՏԷՐ ՅԱԿՈՐԵԱՆ
Իրաքահայ թէմի նորընտիր
աոտթ,որդը' Տ- Զգօն 0' • վր գ ■
Տ է[՛ 3"՚ կոբեան են ած է 'ԲԷ օ չտ-՚ևՒ ('Լան) 1904/»/» : Աշխարհ ա կան
անունով Ներսէս , 18 տարեկա
նին կ՛՚երթայ էրուսաղէմ եւ իր
երկրորդական
ուսումը
. կը
ստանայ քէա սանդա ւս րաց Վրս րմ՜արանէն և Ընծայարանէն մ ԷԳ
մէնչեւ. 1930 , աշակերտելով

էք-

ղի չէ արք . ՛է ո լր ե անին եւ Բարկէն
“՛ԸՀ՛ Կիւլէսէրեանին ՛. Այս շըրջանին (1922 - 30)

կը ստանա յ

դպիրի , սա ր կալադի ել աբեղա
յի

աստիճանները

եւ այնուհե

տեւ, 1930/-5» կը դառնայ վար
դապետ ՝.

Ծայրագոյն

պետ 191!/^ )
Նէւ Եոըք՝
Ուսուցչական

երր

վարդա
կը

մնար

պաշտօններ

կը վարկ 1930 — 37 Երուսաղկմէ
քէա ռանդա ւորաց

եւ քՒարղման-

Տ-

ԶԳՕՆ Ծ- ՎՐԴ- ՏԷՐ ՅԱԿՈՐԵԱՆ
Առաջնորդ. Հայոց Իրաքի թեմէն

Հա !յ վաըմա ր աններ ո ւն } էն չպկս նաեւ Ընծա յա րան էն մէ՛ջ : //* էն չեւ
193 վարած է նմանապէս ուր է չ պաշտօններ էք ր ուստ դէմէ Պ ա սր
է՛էարրա րանէն մէջ՝. 1937 — 39 առաջնորդական տեղապահ Հարաւայէն էէրանսայէ թեմէն՝. ԼԼմ եր է կա կնանցնէ
էն եւ հ ոն , մէն չեւ

1913 կը ստանայ համալսարանական ուսում էյ է ,էա կո յ է Ս աք ՛Բոր•>՚Ւ,ր ա ս տ ուածաբանա կ ան ճեմարանէն մէջ : Էք [' կ ու տարէ ալ՝ մէնչեւ 1915 ? կր յաճախէ *Լյէւ Եորքէ էք ո ւնէ րն
աստուածաբանական
ճեմարանը ել 'Ըոլըմպէա համալսարանը : Էքլ դար ձե ալ 1950 - 52
կր հետեւի «Փս իֆի ,/’ Ս/ °ֆ Ոիլիճըխ»['
աստուածաբանական
եւ եկեղեցական վարչութեան դասընթացքներուն՛.
քքւսման այս չր9աններուն, Տ' Զգօն Ե' • վ["է • վարած է նաեւ
հովուական պաշտօններ Ամերիկայի մէջ, --- 1940/»/»' շրջուն հո
վիւ, 1940 - 43' հոգեւոր հովիւ Շիքակոյի եւ շրջակայից , 1943 47' հոգեւոր հովիւ Նիւ Եորքի, 1947 - 50' հոգեւոր հովիւ Ա ան
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Տ- ՆԵՐՍԷՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿ. ԹԱՅՐՈՅԵԱՆ
/7րաըա հ ա յ կա թուլի կէ թեմի
վիճակաւս ր
*Լ,եր սէ ս

արյյեպիս կոպոս

րոյեան

1895^Ն

առա^նորդ.

ծնած

է

Տ♦
թ-սյյ-

Ա ա րտին

: քահանայական կոչումը

ստացած

1919/^Ն

և

ձեռնադրուած

փոխանորդի
տատ

է

Արքեպիսկոպոս ական

:

պաշտօնով

1938/* Ն •

հ ա ս տ ա տ ո ւած է

1} պի ս կո պո ս

Պ ա ղ-

ձեռնադր ուած

1940//Ն , Պէյըութ

է

վՀաւիուչիննե-

րու եկեղեցիին մէ ջ ,

Վ ա իք՜ ո ղի-~

կո ս — Պատրիարք Տ *
Պետրոս ^յարտինալ Աղա ճան եանի
կողմէ :

Այնուհետեւ

նշանակ-

ուած է վիճակաւոր — առաջնորդ
ի րս!վ)ի

թեմին է

հ ա յ կա թողիկէ

Տ ողիեւոր,
անձն ո ւի ր ո ւթեա մ ր տարած է ան
մին չեւ այսօր եւ ս ի ր ո ւած
րր հօտէն ։ Լաւադոյնս
րած է իր թեմի
Տ- ՆԵՐՍԷՍ ԱՐ*ՅԵՊ- ԹԱՅՐՈՅԵԱՆ
Առաջնորդ
հրաք ի հայ կաթ- թեմի

ո, հ
/ժեան
1

է

սատա-

/ա րւա 9ո_ի մ ու.

եւ բարղալաեսան :

$ . *Լյերսէս արյչեպ ՛ի ն ա խաձեռն ո ւթեա մբ
\Հ)Հւձ ի !'
Պա ղ~~
տատի մէջ կազմակերպուեցաւ Ա , Վ՛արդարանի Ե՚լբայ[’ոլթիը
որ կը գործէ մինչեւ այսօր իր Հովանաւորութեան նեբքեւ։

9)րանչիսքոյի :
քյւրոպա վերադարձած է 1952/* Ն եւ մինչեւ 195օ վարած է
Աիլանոյի հալեւոր հովիւի սլաշտօնը՝. իրալլահայ թեձի առաջնորդ
ընտրուեցալ ձՏյՀ)*2ին եւ վե ր րն տ ր ո ւեց ա լ 3 Փետր • 1956ին , Վալա—
ռական էիողովի միա ձայն ո Լթեամբ:
£ • Զ.դօն ծ’ • ‘Լրդ- • աշիյատակցած է հ.Սի**Ն» ,
«.Հայաստանի
կոչնակ» եւ
«Հայաստանեայց
Եկեղեցի»
պարբերաթերթերուն :
Հրատարակած է «.Սէր եւ ամուսնութիւն»

անունով դիրք մը՝

տտլիոյ մէԼ, 1954/'^': Ունի բազմաթիւ անտիպ
աստուածաբանական ,

քրիստոնէական

եւ

Ի-

ա շիւս։ տ ութի ւններ

տղղս։ յ ին

նիլթերոլ

շուր^, [մեչպէո նաեւ ուսումնասիրութիւն մը՝ Հ<Ս • Ներսէս Շնորհալի
եւ Ողբ Եդեսիոյ» :
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ՄԵՐ ԳԱՂ Ո Ւ ԹԳ Ե Ր Ը

ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ՈՒՐԻՇ ԴԷՄՔԵՐ
Ղ,ախորգ էջերուն մէջ խօսեցանք իրաքահայ գաղութի գէմքերէն ոմանց սքանչելի դործ ո լն է ո ւթեան մասին։ Հետագայ էջե
րուն մէջ ալ ընելով կտրդ մը այլ գէմքերոլ յ ի շա տ ա կո ւթի լնը ՝ կր
վերջաց նենք
մեր
ա լո
տեղեկութիւնն երը
քահայ գաղութի

իրաանց

եալին ել ներկային մա
սին յ
նախ քան տյդ ,
քանի մը խօսք եւս
ի֊
րաքահա
քա^այ հին զաղոլթր
կազմած անձեր
է ու մասին յ

5,

Թրքական

՞

որոնք

կարե ւոր

դիրքեր գրաւած֊ են զա
նազան
ասպարէզներու,
մէջ.. Պաղատտի բրի տ անա կան

հիւպատոսարա

նին մէջ

ԴքԱ>

֊,

ՀՏԱՅԱ
քէԻք' Հ-

“

տիրապե-

տ ո ւթեան շրջանին
}•—
րաք[, մէջ
ապրած֊ են
Հայեր ,

րէԱԷ
,

պաշտօնավա

.ահՀՏա
աՀ,ՀԻՒՊԱՏՈՍ։’ ՚ ՜ րՓԴՏԱնն,
՜ ՚Հ
ՀԱրրՀա Ւ- *ր.$ ա
ո 203*ձ ԿեՆՅՏՈ ԱՂՅՃՒ-ԿԱ է,
:..«.ՂԾք*էԿ ս՜օա օրա
տանդ՛ ^սմ֊,
ողոր֊քԻ ւոատՆ ա$շ/;ւյ?՝֊
Հ֊

;

ՅՆեճէ ?

ԲԱՍՐԱՅ

Ւ
ՅԱ*էՏԱ800
'“‘֊ԴԷ-ա?՝ ԲԱՂԴԱԴԻ 10 (ՐԱՅէտՍհ ’3 >Հ
•
■ ի հասակի- իբր- Յծ «րստ

հճաճ ^&£ւրրւօւ:.

րած են շատ մը Հայեր
իբրեւ
վախ - հիւպա
տոս , քարտուղար ՝
ւադ թարգման ՝

.1է՛հ՛՛՛ի7,

ա-

եւլն . :
Բրիտանական

փոիյ — հիւպատոս

Խաչիկ

անունները
Մկրտիչեանի դամբանը Պաղտատի Ս* ԵրրորգուՄ ս ւքել եւ Ա ին աս անու
թ-իւն եկեղեցւոյ րակին մէջ:
նով երկու Հայերու } որոնք աւագ թարգմաններն էին
Պաղտատի բրիտանական
հիւպա
տոսարանին 1805 — 1810 թուականներուն :
<իէորդ եւ ԷՀովհաննէս
իեադէոսեան եղբայրները Հնդկաստանէն գալով 1843/*^ հաստատ
ուած են Պտղտատ^ իբրեւ քարտուղարները միեւնոյն
հիւպատո
սարանին : Այն տ եղ պաշտօնավարած են նաեւ ասոնց 1լր տ ս ե ր եղ
բայրները Յակոբ եւ Գտբրիէլ՝ 1845ք^ սկսեալ- Այս պատճառով՝
թադէոսեան ընտանիքը Պ ա ղտ ա տ ց ին եր ո ւ կո ղմ է կը կոչուէր «Պէյթ
էլ քէթթ""'Թ {դպիրներու ս՛ուն) . Ա՛յդպէս ալ կը ճանչցուի

մինչեւ

ա յ1*0!1 *

Պաղտատի մէջ իբրեւ բրիտանական փոխ — հիւպատոս սլաշտօ-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
նավարան է նաեւ, նոր 9ուպայև;,[, ընտան իքէ Պ'Ա“րայի մէք 22 Ն„յեմբեր 1800/->- ծնած Խաչի կ Մ կրաիչեան : ԱI. ռած է ան Պ՚սղաատ

22

Աայիս 1858/<5' ՛■•- մարմինը ամփոփուած է

Ս ■ Երրորդութիւն

եկեղեցւոյ շրջափակին մ է ջ :
էւ վերջապէս , 1902 ֊ 1914 թուականներուն , աւազ թարգ
մանի պաշտօն վարած է միեւնոյն հիւպատոսարանին մէջ թոըատցի Յ՚՚՚կոբ կյերսէսեան :
Պաղտաաի անուանի փաստաբաններէն եղած են
Ա արուը
իիանուկեան,
փ եր ո բ Աեթեան եւ Յարութիւն Սինանեան :
կային
նմանապէս առեւտրականներ , սեղանաւորներ ՝ բմիշվներ , դեղա
գործներ եւ այլ արհեստաւորներ՛. Առեւտրականներէն անուն ու
նէին Ա արկոս Ի սկէն տ էրե ան ՝ Ա' եսրոպ
Գո ւյ ո ւմ ճ եան ՝
*Լյերսէս
թագէ ո սեան , Ս* ես րոպ Աեթեան՝ Գրիգոր եւ Գուն ի էլ Ւ սքէնտէրեաններ , Ւսքէնտէր Անանօֆ , եւյն**. Արհեստաւորներու մէջ լա
լա դո քն դէր^րը ունէին փորագրիչ — ոսկերիչ — արծաթագործներ
իքարգար Գաւիթեան ՝ Գրիգոր Աակոբեան ՝
Աովնան Գասպարեան ,
Մ կրտի չ Գույումճիսլա չեան ՝

եւյն * յ

ՄԻՀՐԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ ՍՎԱՃԵԱՆ
Նախորգ էջերուն մէջ տուինք
կարգ մը ծանօ թո ւթի լեն եր

այս

վաստակաւոր

ուսուցչին

մա

սին : Ատորեւ

կարգ մը

յաւե

լումն եր եւս ---// ♦ Ավաճեան ծնած է Պոլիս ՝

1Տ4:7ին։

Պէչիկթտչի մէջ՝

Տեղ

ւոյն եւ Աա մա թի ոյ ազգ* վարմարաններ ո ւն

աշակերտելէ ետք

յաճաիւ ա ծ է քՍ ա ս գի ւղի Նո ւպա ր
— ՀՀ ա հն ա զա ր եան

Վա րմարանր ՝

Մին ու II Զէրաղի եւ Ե զի տ Տէմիրճիպաչեանի թումբին հետ*.
շակերտութեան
դէ,լղ[՛

Հ_ր$Հոնին

քարոզիչն

էր

Աք^աս-

յերսէս

եպիսկոպոս Վյս րմապետեան ՝ որ
պատրիարք գար ձա լ 1874 - 84:
Պ տ տր ա ս տ ո ւած

հայկաբան

էր

եւ ֆր ան ս ա գէ տ : իրա ք գալէ աՎասւոսւկաւոթ ուսուցիչ

ռաջ ՝ 1872 — 76 վարած է Հաճըևի

ՄԻՀՐԱՆ Հ-

ազգ * վարմա րան ի տնօրէնութիլ-

ՍՎԱՃԵԱՆ
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նը , ուրկէ փոխադրուած է Պաղտատ

յ

Եւ հէմա մեղէ մամանակակէց քանէ մը էրաքահայ անձնա
ւոր ո ւթէ ւնն եր ։ Եւ՝ ասոնց կարգէն ՝ նախ եւ առաջ ՝
հան դո ւց եա լ
Մարդար Աոսոյեանէ մասէն։
ՄԱՐԳԱՐ ՍՈՍՈՅԵԱՆ
՛Ծանօթ

դաշնակցական

դոր^՜էչ Մ արդար Ս ոսոյեան ծնած է

1895/'?/ Այգեստան ՝ Վան եւ հոն ալ ալա րտած է Վարժապետանոցը։
Մասնակցած է Հանէ ապրէլեան կո է ւն ե ր ո ւն (1915),
է"կ նոյն
տարուան մեծ դաղթէն անցած է Երեւան։

(էամ ան ակ մը ետքը՝

երբ յաջորդական կռէւներէ ետք Վանը Վե ր ա դր ա լո ւե ց ա լ եւ 25*000
Վաս պուրա կանց էնե ր Վերադարձան հայրենէք՝ Մարդար՝
գաները Երեւան ձդելուէ դնաց Վան եւ հոն աշխատեցաւ

պարա
մէն չեւ

2

Ապր է լ 1918// վերջէն նահանջը ; Երեւան հասնելուն' նորէն ղրկուե
ցաւ Վանէ Հ_ր$_ա*եը մասնաւոր ա ոա քելո ւթ ե ա մբ ՝
ղաք

["",1!]

հաղէլ քա

հորսած ՝ մնացած բազմութեանց հետ ստէսլուեցալ

քաշուէլ

այս անդամ դէսլէ Պարսկաստան՝ ուր՝ Ա ալմաստ է եւ Աւրմէոյ կռէ լներու օրերուն ծառայեց ղէնուորական սպայակոյտէն մէջ՝.
Մ օտ երկու տասնեակ հազար տարադէրներու հետ Ւրաք ասլա ստանեցալ 1918// 0 դո ս տ ո ս էն եւ առանց Պա քո լսլա մնալու
ան
ցաւ Պաղտատ եւ հոն ալ հաստատուեցաւ։ ՀքուտոՎ դարձաւ հանրայէն դէմք Պաղտատէ մէջ եւ լծուեցաւ աշխատանքէ

յ

էրաքահայ

դա զութէն մէջ չէ եղած հան րայէն կարեւոր գործ մը՝ որուն ո ւղղակէ կամ անուղղակէ մ ա սն ա կց ո ւթէ ւն բերած ԼԸԷԼաձ ,ւյն ։ ԱՀն գա
մակցած է Գաւառական եւ քաղաքական (էողոՎներուն ՝ այլեւ հո գե
լէն աշխատած է Հայ Կարօտելոց խնամակալութեան մէջ.
՛նակցած է Պաղատտէ կրթական եւ մշակութայէն
րուն ,

մէկ խօսքով էր բո լո ր ումերր

դործէն:
,
Մ արդար Ա ոսոյեան՝

ղոր

տրամադրած է

փաղաքշօրէն Աոսօ

Մաս

ա շխա Արանքնե

կը

հան րայէն
կոչէէն՝

յանկարծամահ եղալ 18 3"^///" 1953//?', Պաղտատէ մէջ եւ համ ազ
դրս յէ^ր

քարղանքէ ար տ ա յայ տ ո ւթէ ւնն եր ո Վ

թաղուեցաւ

տեղւոյն

ազդ ա քէն դեր ե րլմ ան ա տ ո ւնը ։
ՏՄԸքն. ՅԱԿՈԲ ԶՕՊԱՆԵԱՆ
Տոքթ. Յակոբ Զօպանեան ծնած է Կեսար էրս՝ 1893//?', րայ&
1Ւոքր ս“" ր էքէն մեծցած է Պոլէս : Տ եղւո յն

Աղ դա յ էն Կեդր ոնա կան

Վարժարանը յաճախելէ ետք՝ 1910//?/ կր մանէ պո լսական համա
լսարանէն բժ՜շկական ճէւղը՝ ուրկէ էբրեւ բժէ շկ
կր
Վկա յուէ

1916//?/: Զինուորական ծառայութեամբ ՝
բուն կը

պաշտօնէս Վարէ Պոլ

պատերազմէ

տարէնե-

՝ էտ['է՛՛՛՛է I' է Ձորլուի (!<>•[, ակ ի ա)

եւ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ
ապա

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

1] ուսուէի ՝

'կիսիպինի

եւ Հյըրկաթի զինուորական

հ ի լան ղա

նոններուն մէջ*
Պատերազմ էն ետքը՝

1919/Հ^ կը հաստատուի

Պաղտատ

եւ

շուտով կը դառնայ ծանօթ դէմք մը բմ՜շկական եւ հանրային աս
պարէզներու մէջ։ Գասախօս կը կարգուի Պաղտաաի

համալսարա

նի բմշկակահ ճիւղին ձՏձՅՀ}ին ՝ մորթային եւ վեներական

հիւան

դութեանց մասնադիտութեամբ ։ Էլ՝ 1^42ին ՝
արքայական
վարտակով կը ստանայ փրոֆէսէօրի տիտղոսը։

հրո

Իբրեւ դասախօս իր պաշտօնավարութեան
25 տարիներու
ընթացքին ՝ Տոքթ. Ա. Զօպանեան ՝ հասցուցած է բազմաթիւ երի
տասարդ բժիշկներ՝ որոնք

կը

գործեն այսօր Իրաքի մէջ. Երբ

1954/^ , տա ր իքի բերմամբ հանդըսաեան

կոչուեցաւ՝

իրաքի

Բմշկական Միութիւնը

տօն եղ '
համալսարանի մէջ իր պաշտօնա

25 ամեակը* Ի քա

վարութեան

քի թագաւորը

չխորհեց

անոր

արքայա կան պա տ ո լան շան :
Ս էլ/՚ՂԻէն

մՒնչ_ել

Տոքթ. Տ՝ Ջօպանեան
իր

դործօն

Պաղտատի

վՒրնւ»
բերած է

մա սնա կց ո ւթի ւնը
հանրային

դործե-

բուն։ Ազգային Գաւառական <իոզովի երեսփոխան

քնացուեցաւ

1931/*5> եւ այնուհետեւ
ՏՈ'ՅԹ-

ընտրուեցաւ ուրիշ

ՅԱԿՈՌ ՉՕՊԱՆԵԱՆ

վեր-

անգամներ

ալ։ Անդամակցած է նմանապէս 'քաղաքական փողովին եւ ազգա
յին այլ մ արմիններու ։
Անխտրաբար բոլոր Հայերէն

եւ Արաբներէն

սիրուած

դէմք մըն է ան այսօր Պաղտատի մէջ եւ կը վայելէ պետական եւ
այլ բարձր շրջանա կն եր ո ւ անվերապահ հ ամ ա կրւ նքը
ՏՈՀԹ* ԳՐԻԳՈՐ ԱՍՏԱՐՃԵԱՆ
Ա* արա շի մէջ ծնած 1886^?/ եւ հոն ալ մեծցած՝ §ոքթ* Գրիգո ր Աստարճեան իր երկրորդական ուսումը ստացած է նախ տեղէ֊ոյն Աղդային կեդրոնական վարմ՜ա քանին եւ ա պա
սէին մէջ։ Հազիւ Պ ոլիս մեկնած՝ ±905^^ ՝
կան ճիւղը մտնելու համար՝

Ե ըլտըղի

պետական լի

համալսարանի

ռումբի

բմշկա—

դէպքին հետեւան-
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ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
^ա1 աքսորուած է ^ալէպ։ (Հաճախած է՝

1907

բմշկական վարմարանը եւ ապա՝ 4910/^ ,

փոխադրուած է Պոլս ո յ

— Տ> ^տմասկոսի

համալսարանը՝. Պ ալքան ե ան պատերազմին (1912) իբրեւ
սպայ մասնակցելէ ետք՝ իր բմշկական

վկայականը

բմի շկ —

ստացած

է

1913/*5> եւ իբրեւ պետական բմէ շկ ՝ նոյն տարէն ղր կո լած է Ա* ու-՝
սուլ։ Է1 բրել տեղւոյն կուսակալէն թմիշկը զերծ մնացած է տեղա—
հանութենէ եւ ղին ♦ ծա րւայ ո ւթենէ ։ Այղ շրջանէն յաջողած է կու
սակալէն միջոցով ապահովել Ա ո ւս ո ւլէ շրջանէն

մ է ջ բնակոլթե-

նը 3000 կարնեցէ հայ որբերու՝ աղջիկներու՝ կիներու՝ պաոալներու եւ այլ անկարներու՝ որոնք կը քշուէին կոտորուելու համարդ
Պւս ա երաղմա լար տ ո ւմէն
ետքն ալ մնացած է
ոլր է ամ՛բողջ
զբաղած

է

Լէ ուսուլէ

30

տարէ

բմշկութեամբ ՝

մանաւանդ.

հանրային

ա յլ

աշխա

տանքով ։ Աերտ կապ պահած է
արաբ մտաւորական

շրջանա կ-

ներոլ հե տ եւ լա ւա պէս տիրա
ցած ըլլալո վ ար աբեր էնին ՝

ա-

րաբական թերթերու մէջ սկսած
է

հրատարակել

թիւններ հ այ
(]ւ

թարղմանու—

գրականութենէն ։

փոխադարձաբար ՝

արաբ

դրա [լան ո ւթեն էն ալ էջեր թարգ
մանած եւ հրա տարա [լած է «Գ Ոյամարանէ
թեանց

մէջ՝.

Տեղահանու-

տարիներու իր յուշերը

հրատարակուեցան

«Յուսարե-

ՏՈ'Ր-Թ-

ԳՐԻԳՈՐ

ԱՍՏԱՐՃԵԱՆ

ր՚^ի մէջ ճ^օճին ընդարձակ թերթօնով մը։
Տ'՚քթ՝ (է ♦ Աստարճեանի դրական կարեւորագոյն աշխատա>>է րութիւններն են արաբերէնով հրատարակուած իր երկու ստուար

1951/'^ Լո,[ս տեսած «հայոց պատմութիւնը» եւ
դրական եւ մշակութային պատմութիւնը»՝ որոնք
արմ՜անա ցան արաբական մամուլի եւ արաբ գրագէտներու
ջերմ
հատորները՝

1954/'^'

գնահատութեան։ Արաբ դրական թերթեր՝ ին չպէ ս նաեւ

,ք1ա,]դէ՜~

ական «էննէճմա» պարբերաթերթը ղանաղան արտատպումներ ըրին
այս

՛[ I՛րր էն ՝

Տոքթ* Գ* Աստարճեան ՝ իր անձնական ղրադարանին հայկա
կան մասը՝ մօտ 200 դասական - դրական - պատմական դիրքերով՝
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19օՕ/'5> նու. 1'1'Կ) Մ ուսուլի սլ ե տ ա կան գրադարանին դ ո ր , այսպէսով
ունեցած եղաւ նաեւ իր հայկական բա մ՜ինը*.
Տարիներով եղա լ ան Աուսուլի օտար համայնքներու եւ կա
թոլիկ

հաստատութեանց պատուակալ բմի շկը եւ իր զործունէոլ-

թեան ի վարձատրութիւնդ

Պապէն պարդե ւա տր ո ւեց ա լ // • Սէ լվե ս-

տրի Ասպետի պա տ ո լան շան ո վ

յ

Եղաւ ան մեկենասը ^արեգին Ա> կաթողիկոսի

ձԵրդնկայի

դպրոցը^ գ րքին դ (>()() տինարի ն ո ւի ր ա ա ո լո լթ ե ա մբ մը՝.
Տոքթ .

. Աստա րճեան 5 տա սն եա կ տարիներէ ի վեր

յաջոր-

ղարար ընտրուեցալ երեսփոթան Ազզա յին կ*ալառական փողովին
երբ 1953/'^

ընտանեօք Պ՚՚՚դ՚ոատ

փ ո խ ա դր ո ւեց ա լ դ

նաեւ անդամ քաղաքական (իողովին , 1953^^

եւ 1956/'^ : Ատենա

պետն է (Թարգմանչաց — Ավաճեան Ա իացեալ Վրսրմ֊արանի
բարձութեան : Պետական բարձր շր ջան ա 1լն եր ո ւ հետ
կապերուն շնորհիւ կարելի եղաւ վերաբանալ

եւ

ընտրուեցալ
Հոգա

ունեցած

իր

վարմ՜ա բանին մթ-

նա կարդ եւ երկրորդական Ա. դասարանները , որոնց փակումր հրա
մայուած էր 1954 — 55 տարեշրջանի վերջաւորութեանդ
պատճառներով*. Եր ճիգերով է որ
բնադ իտա կան եւ քիմիագիտական

վարմ֊ա բանը

զանազան

ունեցաւ

նաեւ

տ ա րր տլո ւծա ր ան մը դ դիտական

փորձերոլ համար*. Ա ին չեւ այսօր ալ կր ծառայէ ան
դոբծին , ան ս սլա ո. եռանդով :

հանբալին

ՍԻՄՈՆ 'ԼԱՐԻՊԵԱՆ
Եք՛ ընկերային գ ի ր քո վր դ աոեւարական ձեոնե ր է ց ո ւթեամբր դ
վայելած մ ո դ ո վ ր դ ա կան ո ւթե ա մըն ու մանաւանդ ազգային բաբե—
բաբութիւննե բովը հանրածանօթ դէմք է Աիմ սն Ղ^արիպեան իրա—
քա^այ գաղութին մէջ*. Տ ե դ — տեղ թօսուեցաւ իր մասին նա թորդ
էջերուն մէջ*. Աւե / ի ցայտուն դարձնելու համար Ւր ան հ ա տա կ անութիւնն ու գ ո րծ ո ւն է ո ւթի ւնը դ ահաւասիկ նաեւ կարդ- '^/՚ յաւելո ւածա կ ան տ ե գ ե կ ո ւթի ւննե ր *.
Սիմոն ղ արիպեան բնիկ սլա ս րա ց ի էդ ծնած՝ 18<Տ1/,'^/ է Հա I—
րր
Մկրտիչ Ղ,արիպեան դ իր ատենին եդած է Պ ու ս ր ա լ ի
ծանօթ
դէմքերէն եւ կա րեւո ր մասնակցութիւն ո ւն եց ած է Ա • Աս տ ո լած ածին եկեդ եցւոյ կառուցման մէջ*. Եկեղեցւոյ բակին մէջ էլ ր զանուի
Ղրորիպեան գերդաստանին ղ ա մբա ր անը *.

Պատանեկան տարիքին դ Ա • Ղ^արիպեան Պ՛ո գտա տի մէջ աշա
կերտած է վաստակաւոր ուսուցիչ Ա ի հ ր ան Ավաճեանին*. Այնուհե
տեւ դ բարճրադոյն ուսումն ալ ստանալէ ետքդ նետ ո լած է առել—
արա/լան ասպարէզի մ է £ , ուրդ իր ճիգերուն դ ձեռն եր էց ո ւթ եան եւ
ապահոված վարկին շնորհիւ ունեցած է շատ փայլուն ‘[երել^ մը։
Այսօր դ միջազգային շուկաներու մէջ ծանօթ մեծ հաստատութիւն
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գաղութները
է 1! * Ղ^արիպեան առեւտրական տունր
տուեր ;յ 1]ը ղբաղի ներածման
եւ
արտածման առեւտուրով : &<_ ներածումներու զանաղտն տ ե ս ա կն ե—
րով) --- ատաղձ , երկաթ , կրաղիւս , եւրոպական խմիչքներ , անգ
լիական ծխախոտ , X. ճա ռա գայթն երո ւ գործիքներ , եւյն . :
իսկ
գլխաւոր արտածումն է իրաքեան արմաւը, որուն համար յատուկ
գործարան ունի Պտսրայի մէջ՝. ՛Երկու տարի առաջ Պտղտատի մ ԷԳ
հիմնեց նաեւ օճառի եւ բուսական իւղի գործարան մը ,
տեղւոյն
ծանօթ
առեւտրականներէն իսկէնտէ ր Ստեփանի
ընկերակցութեամբ ՝. Ս . Ղ ա ր ի պետն առեւտրական տան րնգհ • տնօրէնն է
իր
քեռորգին Արամ Ար թին , որ ձեռնհասօրէն կը վա ր է հաստատու
թեան բոլոր գործերը՝. Մանաւանդ իր մօրեղրօրը բաց ա կա լ ո լթեան ,
որովհետեւ Ս ♦ Ղբսրիպեան տարւոյն ութ ամիսները կ'ա ն;/նկ Ելրոպա ՝.
Ազգային գետնի վրայ

Ա.

Ղրսրիպեանի մատուցած

ծառա

յութիւները համբանը

չունին :

Պտսրայի հայկ.

համայնքը, իր

կալուածական

հարստութիւնը

գրեթէ ամբողջութեամբ կը պար
տի իրեն յ կը վերանորոգէ տեղ
ւոյն

Ա•

Աստուածածին եկեղե

ցին յ 1930/'5> ) եւ կը
իր

ծախքով յ

կահաւորէ

Եկեղեցիին

կից

տուն մը ղնելով կը նուիրէ հա
մայնքին, 1էԱ^Լ տան բակին մէջ
չին ել կուտայ Առաջն որ գա րանը ,
առանձին 5 ս ենեա կն ոց
բամինով մը,

յար կա-

քահանայի բնա

կութեան համար՝

Նոյն թո լա-

ՍԻՄՈՆ ՂԱՐԻՊԵԱՆ

կանին համայնքին կը նուիրէ իր ւլնած երկ յարկանի նոր մէկ չէնքը ,

եկեղեցիին քովը, իբրեւ դպբոց գործածուելու համար :
Երբ 1918 — 25 Պուսրայի ազգային

ձեռքի

կ'Լ լլէ ,

Ա.

հին

ղերե ղմ ան ա տ ո ւնը

‘Լարիպևան կը զն է եւ համա լնքին կը

նուիրէ

12*500 քառ ♦ մէթր տարածութեամբ հող մը , որ ա ա կէ ի վե ր կը
ծառայէ իբրեւ գերեզմանատուն՝. [) լ գար ձե տ լ , 1950/'Ն , համայնքին կը նուիրէ նոր զնած 50*000 քառ. մէթր տարածութեամբ մ է կ
ուրիշ հողամասը, որ ցարդ կր մնայ անգործածելի ՝.
Այնուհետեւ համայնքին կը նուիրէ գսլրոցի շէնքէն ալ աւե
լի մեծ շէնք մը, ծախսելով նաեւ 1000 տ ինար նորոգութեան հա
մար ; Ե>- վերջապէս ուրիշ շէ*եք մը եւս , եկեղեցիին մօտ ,

իբրեւ
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հասութաբեր կալուած կը դաոնայ ազգային սեփականութիւն ՝ իր
նուի րատուութեամբ յ
Պ՚սղտատի մ է ջ աԼ՝ ['[' ն ո՛ւիր ած 20։000 (եւ ոչ թէ 1.0 • 000 >
ինչսլէս գրած ենք նախորդ էջերուն վրայ^ եւ ,սոս'նրյ տոկոսի փոխ
տուած 2օ *000 տինարով կառուցուելոլ վրայ է ա զգա պատ կան եւ
հասութաբեր հինգ յարկանի չէ*եքըւ
Այս բոլոր կարեւոր բարերարութիւններէն զատ ՝

Ա*

'Լա-

րիսլեան ա ուս տ ա ձե ոն օ ր էն մասնակցած է հանրային բոլոր
ձե ռնարկներուն՝ իրաքահայ գաղութին մէջ՝. Ա եծ եղած են իր ծառայ ո ւ թի ւնն եր ր ՝ 1920 — 21 թ ո ւա կ անն եր ո ւն , *Լ,ահ ր էլ ()մ ար փ ոխ առ
դրուած հազարաւոր գաղթականները տեղաւորելու, եւ անոնց մ է կ
մասին արմաւի իր գործարանին
ուղղութեամբ :
Չմոռնանք աւելցնելու՝ որ

մէ ջ աշխատանք

հայթայթելու

Աիմոն ՀԼարիսլեան

պատուակալ հիւպատոսն է Լ՛բաքի մէջ՝.

I1 ր

Պելմիքայի

բացակայութեան

քե

ռորդին կը վարէ միեւնոյն պատուակալ պաշտօնը՝.
ՆՇԱՆ Մ՝ ՑԱԿՈԲԵԱՆ
ֆահ Աբրա սի մա ման ա կա շր ջանին

հաւանաբար Նոր Ջ ո ւգա-

գաղթած եւ Պաղտատ հաստատուած նշանաւոր Լօեա Տ սվհ ան
գէսի դեր գա ս տ ան [.ն մէկ շառաւիղն է Լք շան Ա • Տա կորեան ♦ Արղէ*1>

՝

Պաղտատի տեղացի հա յութեան գրեթէ կէ ս ը կը սերի *ծյս ղեր գա ստանի ճիւղաւորումներէն ՝. ինքն ա լ ծնած է Պա գտա տ !896/,^/ ’ Ե
ղած է մ եծան ո ւն դաստիարակ Մէհլւ ան Սվ աճեան ի սաներէն 5 ին չպէս նաեւ անոր թոռներէն մէկը*.
Թ արդ մանչաց
Վար մաբանէն
ետք,
<ՀԱլիանս Ւղր՚ծէլիթ^ի
դպրոցն ալ աւարտելով՝ հետեւած է երկրաչափութեան՝. Այնուհե
տեւ՝

1917/'^ սկսած է պաշտօնավարել երկաթուղային

ընկերու

թեան երկրաչափական ճիւղին մէջ՝ իբրեւ պատասխանատու

ար

հեստագիտական
գր ա ս են եա կին ՝.
Ընկերութեան մ օտ իր պաշտօն ա վար ո ւթի ւնը շարունակուած է 36
տարի յ
Հրամարելով
այգ
պաշտօնէն 1953/'^ ՝ հաստատած է անձնական գործ՝ իր մա սնաղ իտ ո ւթեամբ ՝.
'Բառասուն տարիներէ

ի վեր գործօն

ծառայութիւն

Նշան Մ՝ Տա կորեան Պաղտատի հանրային կեանքին մէջ՝.

ունի
Տ‘ծր՛ա

գրութեան տարիներուն բազմաթիւ փախստական Հայերու կեանքն
է փ[՛կած ՝ պահելով զանոնք Ււ՚ մՒ1ո զներ ով ՝.
Անդամ է 7գաւառական փողուէին 1931֊^՜^ ի վեր եւ երկար տարի
ներով ստանձնած է 'Բաղաքական
փողովէյ
ատենապետութիւնը ՝.
Այդ հանգամանքը ո ւնի նաեւ այմմ ՝.
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ԵՐ ԳԱՅ. Ո Ւ ԹՆ Ե Ր Ը
Անձն ո լքյը ա բա ը

կ'աշքսաւոի

ան նաեւ Պ աղտատի
կրթա կան
կեանքին մէջ՝ ջանալով միշտ բա
րելաւել ազգային վար մ՜ար աննե
փներուն մակարդակը՝
անունը ;

վարկն ու

Նշան Լք' . &ա կորեան

ղեցալ

համայնքի

կան եկամուտները
մօտաւորապէս

յաջո—

կալուածա
բարձրացնեք
շո1,[,ո[,Գ

մէկ

համեմատութեամբ*.
Աղդ * I՛ Ծ՜
խանութեան հետ դործա կց ա բա ր
յաջողեցալ ան նաեւ պետութե
նէն

ձրիօրէն

ստանալ Պ ա գտա-

տէն 3—4 ^իԼոմէ թր հեռաւո
րութեան վրայ 100*000
մէթր
մաս

տարածութեամբ
մը,

(,բբես

քառ .
հոդա-

ՆՇԱՆ

գերեզմանս,-

տուն :

Ատենապետ

8ԱկՈԲԵԱՆ
*Րաղաքական Ժողովի

ԵՐՋԱՆԻԿ ԹԱՃԻՐԵԱՆ
Ազգային բարերարի մը արժանիքներով կը յայանուի արգէն ի րաքահայ երիտասարդ ումերէն ճարտարապեւո

Երչանէկ

Թաճիրեան ՝ ո ր ո ւն ՝ նոր

Առաջ

նորդարանի մը կառուցման հաւուի
րատուու.թե ան
լ1՚ւ՚“
փոխատուութեան
մասին

սր ըրաշ
եւ

՚ււ՚լ՚յէ՚'ևՀ արղէն •
Երջանիկ թաճիրեան
է Ա՝ուսուլ ՝ 1
Զաւակն է'

//'արտ

1882/'Ն

ծնած

ճ^ճ2ին յ
քիընտվան

ԼՍղերդ) ծնած Տ* Վյյյհան քհնյ •
թաճիրեանի՝ որ 19174՜^ մինչեւ
1930 յ մինչեւ իր մահը՝ վարած
է

առաջնորդական

սլա շտօնը Պաղտատի
ԵՐՋԱՆԻԿ ԹԱՃԻՐԵԱՆ

1! ուսուլէն

տեղապահի
մ էջ ՝

ուր ՝

գալով ՝ հաստատուած

էր 1912£?' ի վեր : Աիրուած հովիւ մը եղած էր Երջանիկ թաճիրեանի հայրը եւ ինքն ալ, իր կարգին՝ սիրուած ու յարգուած երի
տասարդ մըն է այսօր իրաքահայ գաղութին մէջ*.
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ԻՐԱՔԱՀԱՅ ԹԵՄԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ
ՎԵՐՋԻՆ ՔԱՌԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ
վերջին 40 տարիներու ընթացքին
1915^^ աս ՚ւ1'ն — /։լաւհԷ մէ1 էրւ՚Լլ առաջնորդ /լաւէ առաջնորդական տեղապահ պա շտօնավարած են հետեւեալ եկեղե3 ականները ---Տ ♦ Փոաէն ծ* վրղ* Մերրոնեան՝ 1915 — 17 :
$ . //"ուշեղ եպիսկ • 3եր ոբեան եւ ապա Տ * Վշահան քհնյ ♦
[(նաճիրեան 5 իբրեւ առաջնորդական տեղապահ՝ 1918 — 20 :
Երուսաղէմի միաբաններէն Այ վատ եան եպիսկ* 1920 — 21*
£ ♦ Արոէն ծ ♦
Ղ^էըաճեան {նաեւ տնօրէն Ա ♦ քմարդման—
չաւյ վարժարանին ՝ 1921 — 24 • Կարճ մամանակի մը համար Պաղ—
տատ կը մնայ նաեւ Տ* Դարեդին եպիսկ* /Ս ա չա տ ո լր եան ,
իբրեւ
Պոլսռյ Պատրիարքարանի ներկայացուցիչ։
Տ ♦ Վշահան բհնյ.

քՒաճիրեան

առաջնորդական

տեղապահ՝

1924 - 30:
1930 — 32 :

£ * [իուբէն եպիսկ * էիանասեան՝
$♦ ՜եղիշէ
պահ՝ 1933 - 34:

*

Համբարձումեան

առաջնորդական տեղա

$ . Ո* ո ւբէն եպիսկ * Ս անաս եան՝ 1934 — 38 :
Տ- Գրէդ ո Լէ Ա * քհնյ ♦ Տ է I1 ($ակոբեան առաջնորդական տե
ղապահ՝ 1939 — 55 (Յունիս) ։
Տ» Հիեղամ բհնյ *

1955

Յունիս

—

Փա շայ ե ան

առաջնորդական

տեղապահ'

Դեկտեմբեր ։

Տ* Զգօն ծ* վրդ* Տէր Յա կորեան' 1956Հ^ ասդին։ (Նորըն
տիր առա ջլորդին հանդամանքը վաւերացուեցաւ արքայական հր ովար տա կով, 6 Մայէ,, 1956/'5'=)

ՆՄՈՅՇՆԵՐ ԻՐԱՔԱՀԱՅ ՐԱՐՐԱՌԷՆ
---

կարապետ էֆէնտի ,

ատա ո^նց էս ։ Էսօր մամ դնացիմ *

քուչան կնքան ղալապալըէ, էր, որ մարդ մարգէ էր կսլն ում : Մ էնչեւ մամ հասն էլս հողէս քէնթս եկաւ։ էս կէ[""կէ Վարդավառ էր.
Համը լէքն էր մոդովոլրդով ■ մամ գալու աեղ չկար :

Էս նոր վար

դապետը կնանց ճէէպ ա արեր խալխէն, որ հէր մարդ սէրում ա
մամ էրթալ :
--- Լէ է

սէբուն քարոզ խօսաց

վարդապետը

Վարդավառէ

մար-. Լաւ բացատրեց մեղէ Վարդավառէ մա՛նէն։ (Էամը վերխսնալուդ ԷՎլՎբ մամէ բակումը տեսայ հէն ու նոր բարեկամներ էս ու
տահա տեսայ էնքան նոր էրեսներ , որոնց հէչ մէկէն չեմ ճան մնում 5
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էս պղոէիէները մեծացեր էն՝ տղամարդ, էն դարձեր» օվ ա ՝
տղան ա՝ մարդ չի իմանում յ

ո ւմի

— Ամույիս տ,1_Ւ Վ.ս,րդանի հետը խօսք մէ կ արեցինք՝ որ էս
իրիկուն լողացուելու չատին Լկ՚լղէ} էր թանք պէլէմ ուԼ (նա լակ) յ
էնտեղ 'Լարղանը չարտաղ տ շիներ.
դուն էլ էկէ մեր հետը՝ մ է
Լաւ ձուկ սէկըֆանք՝ մ է երկու պութոլլ պիրա էլ կը տանինք մեր
հետ. առաջ կը լուլա ց ո լինք մինչեւ արեւը
քաշուի՝ մէ քի չ կը
խմենք մինչեւ որ ձուկը էփի'. Ուտելուց վերջն ալ էս լալ ձմերուկը՝
ղա,Լունը ՝ խաղողը ՝ խնձորը վրէն կ'ուտենք ու րահաթ-վելոլց վերկը ղաո-նանք տուն՝ կտրանը մ է լալ կը քնենք*, կարապե՛տ՝ էս
լաւ լուսնեակ գիշերը մի՛ փախցնէր՝ էկէ՛, երթանք մէ լալ քկֆ
անենք ;

ԿԱՐԴ ՄԸ ԱՌԱԾՆԵՐ ԻՐԱՔԱՀԱՅ ՐԱՐՐԱՌՈՎ
--- ՍՀնղդամի էրէսին էն թքեր՝
դալում :

ասեր ա չ° լո ւմը անձրեւ ա

--- Գլորող քա ր ը ասաս չի բռնիր :
--աստ դիր } ես կասեմ Գիրդոր :
--- էս օրուան դործը օղուցլան մի թո ղն ի ր :

— />î-< որ կը փելլի ոսկի չի ■
---

Լոութէնը nu llb ա ՝ խօսալը էրծաթ

յ

--- կ աղանը գլուեր ա ՝ կաւիաղն ա քթեր :
--- Վաղար ուտողս ըլլի

y

մէ կ ասողս չըլլէ '

--- է] ամբեր ի ր որ համ բերի :
— Մէ հատ մէ հատ կանի շա տ :
--- հոլանի տուտը Կ՚՚ւ^ ա :

-- IJէ11’" ^՚ թննը

հալվա ու հաց չի որ ուտուի :

--- Փետի էրկու դլոխն է լ փիսոտ ա :

-- 'fin

ուղածը

ԷԼսսու տուածը :

--- 'կուրտին ասեր էն անկաճդ ո® լր ա՝

թերսնէ

կո ղմից ը

ցուց տ տուեր :
— Օխչէրը ոաՒ՚յը կը կախոլ[՛ » էծն էլ ""վ՚ըը :
--- Ալուրս մաղուալ՝ մաղս էլ կախուաւ*.
—
-----------

էր՚ւ ուսի պորտը մէ տեղ էն կտրեր î
էփողի մեղքը չուտողի վիղը î
Վաղարի կէ սը հինգ հարիր ա :
Ս*ինչեւ հարսը ղարդարուի մամն էլ !լ արձակոլի :
ֆաւո խօսողի <րՓլլէն ծակ կ'ըէ/փ •
&ունի պոչը քառասուն տարի մէնկէնէն դրեր էն' է լի ծուռ

ա է լեր :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»!

ԵԳԻՊՏԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻՆ ձԱԱՐԱՆՔԸ
(ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ)
քյդէպտահայ դաղութէն համրանքը, անցեալ տարուան մեր
Տարեդրքէն մէջ ներկայացուցած էէնք 38 — 39*000 անձ : Այո աոթէլ
Հելէոպոլսէն ընթերցող մը կը գրէ մեղէ»--«&դէպաա հ ա յութեան թՒււ ցո յց կր տրուէ
մ օտա ւո րա պէս
՝ծ է : Ատ որ եւ կուտամ ձեղէ <էաւնդներուն եւ մահերուն թէւերը
են Ա>•7 ա V?/ ր,1 որ արան ին մօտ :

(1950 - 55) ,
2950
1951
1952
1953
1954

— Մկրտութիւն
_
Չ)
֊
Ջ)
Ջ
2)

1955 -

2)

160
164
155
133
147
141

ման 160
2)

3)
2)
2)

3»

154
155
121
144
124

Հէյկատէ ունենալով այս թէւերոլ մէջէնը 155
կեանքէ
տարէները մէջէն հաշուով 65 յ այս երկու թէւերոլ բազմապատ
կութեամբ կ՚ունենանք 10*075> ոբ մօաալո րապէօ սլէտք է համա պատաս թանկ Ղ*ահ է րէ է առաքելական Հա յե բու
համրանքէն յ
Զեմ
կարծեր որ այ ո համրանքը Ազեքսանդրէոյ մէջ ալ 7000Հ՜^ ուլ եւէ
ըլլայ , այնպէս որ առաքելական Հայոց համրանքը առաւելագոյնը

18*000 կրեայ ըլլալ։
հ.Կ'աւելցնենք ասոնց լԼրայ ^այ կաթողէկէ եւ
բողոքական
համայնքներու համրանքն աԼ) որ , երկու
համայնքներու
մէջ
5000/' £ա*եցնէր ասլահովաբար ու այսպէս էբրեւ եդէսլտահայ ղաղութէ համրանք կ՚ունենանք 23*000
:
['բ պաշտօնական մարդահամար
լկայ 1
ստէպոլած ենք
ա չքէ առջեւ ունենալ ծնունդներու եւ մահերոլ թէւերը, ղաղութէ
մը

համրանքը դէտնալու համար, մօտաւոր ճշդութեամբ մը Հ'»
Ե>

ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

Մեր նամակադէրն ա/ , էնչսլէս կը տեսնուէ , ենթադրական
է էր հաշէւներուն մէջ, մանաւանդ որ բազմապատկութեամբ ձեռք
ձդած թՒ-֊էն դուրս, մնացեալ 12 — 13 *000/'2/ համար ոչ մէկ տուեալ
ունէ : Զենք կարծեր որ Գահիըէի < այութեան թէւն ա/ , մեր ներ
կայացուցած թէւէն 8 — 10*000"// պակաս ըէԼայ , --- շատ մեծ է
աքս տարբերութիւնը եւ այսպէս հաշուող չտեսանք մենը ^-ահիրէի
մէջ-. Ամէն պարագայի տակ՝ մեր նամա կադրին դրութիւնը հրատարտկեւյինք իբրեւ պարզ ար ձան ա դր ո ւթի լնը տեսակէտի մը՝
որ
վստահօրէն ճիշդ չէ իր ամբողջութեան մէջ՛.
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Կ Ր ՕՆԱԳԻ Տ ԱԿԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԴԻՐՔԸ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔՐԻՍՏՈՆԷՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ
Դրհց ԳԱՐԵԴԻՆ ՎՐԴ- ՍԱՐԴԻՍԵԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Աշխս*րհ ի

չ„րս

ԻՐԱՐՄԷ ՏԱՐԲԵՐ

ծագերուն

Վրւսյ տա րածուած եւ մարդկու
թեան բոլոր խաւերը

մասամբ

կամ ամբողջութեամբ րնդզրկոզ
եւ տա կա լին առաւել ընդարձա
կս ւթեամբ ընդգրկելու

ձդւոոո

‘տիեզերական կրօնը մրն է քրիստոնէ ութիւնը՝

որուն

մարմնոքն

աշխարհի մէջ տեսանելի ներկա
յութիւնը ԵԿԵՂԵՑԻՆ է :
Իրական ութիւն մը՝ որ տի
րական ՛դի րքով
իր տեղը

ու դերով ունլ,

մարդկային անհատա

կան թէ հ ամայնա կան կեանքին
մէջ :
Իրական ութիւն մը ,
դա զա փ ա ր ա կան ա րմ՜Էքը ՝
մարտէս կան [սորքԸ)

որուն
ճրշ-

Տ-

ԳԱՐԵԴԻՆ

հակա ռա կ բազմատեսակ

ՎՐԴ-

ԱԱՐԴԻՍԵԱՆ

մխտումներոլ

եւ

ուրացումներու ՝ կը ՛պահէ դեռ. իր կենդանութիւնը •
Իրականութիւն մ՛ը՝ վերջապէս ՝ որուն մէջ զարմանալի երե
ւոյթ մը եւս կը պար ղուի , դիտող մարդուն ա չքե ր ը երբեմն զաւրն ող
էիիբալո ր կերպարանքով մը»

Նո'յ*ն

Լ,ո'յն սկզբունքներուն դիմաց՝
.բեր եւ՝ երբեմն՝

հիմնադրին՝ Նո'յն

հիմին՝

հակադիր սլա տկերը տարբեր տար-

իրարու հակառակ Եկեղեցիներու՝ Ին չպէ^ ո ըմ

բռնել այսպիսի կաղութիւն մ՛ը։ Նոյե Աստուածը նոյն ճս*մբով —
Աւետարանով — ճանչցող՝

նոյն

անձով ---

Աստուածորդիով —

■անոր մօտեցող՝ նոյն զօրութեամբ --- Ա » Հուլիով--- զայն ապրող
մարզիկ ՝ ՏԱՆՐԻՆ

ՆՈՅՆ

ԱՅՂ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻՆ իրենք զիրենք

կը

‘դալանին իբրեւ ուղղափառ (orthoÔOXG ) կտմ ընդհ անրական — կաթողլ,կէ, իսկ մի ւս Եկեղեցիները կ'ամբա ս տանեն իբրեւ ճշմարտու
թենէ հ ե ո աg ո ղ , ճ շմա ր տ ո ւթի ւնը եղծող եւ հ եա ե լաբար հերձուա
ծող (schismatique) եւ հերետիկոս (heretique):
քիմուար է հաշտոլիլ գաղափարին հետ՝ բայց իրականոլթիլ-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
նը ինքզինքը հը ս1աԸԳհ ԸաՅայայտ իրողութիւներով։
Հպա*հցիկ
նայուածք մը միայն ընդհանուր ^րքյստոնէութեան
ՏI1 ե ղերական
կ^՚ւ ^՚!! I'I' տյսօրուան պատկերին. վր ա յ ,
եւ. ահաւասիկ
դոյնեՀր ՝
ղոյնե'ր ու երանղնե^ր տակաւին։ Երկինքէն ի £5/ ո ղ Լոյսը՝ պս>րզ եւ
զուտ՝ իր բաղակցութեան մ է ջ , աշխարհի պրիսմակէն ասդին հազար
ղոյներով կը զոլայ մարդոց կեանքի մակերեսին վրայ՝ Ո*- եր բ կը
նայուի այդ մակերեսին՝ լոյս էն առա Լ տեսնուողը գոյնն է՝ բնակա
նաբար , եւ • ♦ ♦ դմբախտաբա ր յ
Այսօրուան յատուկ նոր ՝ կում մասնաւոր տեղի մը համար ս եփա կան երեւոյթ մը չէ այս : Ամէն մամանակ՝ ամէն տեղ եղած է բամանման՝ այլազանութեան պատկերը՝ որ ինքնին բնական եւ հետե—
լաբար արդար պատճառներ ունի :
արեւ՝ դի ւրըմբռն ելի է

որ տար բեր—տար բեր ՝

ան կա իւ ՝ իրարու օտար աշխարհներու մէջ՝
տարբեր

փորձառութիւններով՝

՞ իրարմէ

պատմական

ա շխարհադրա կան

կեանքի

ազդեցութիկ

ներ ու տարբեր տեսակներով՝ հոգեբանական կազմութեան տարբեր
վիճակներով՝ իմաստասիրական խորհողոլթեան տարբեր ըմբռնում
ներով՝ կրօնական
հաւատալիքներու
տարբեր
համոզումներով
ապրող մարդոց մէջ՝ գաղափար մը՝ կրօնք մը՝ չկարենար ունենալ
նոյն պատկերը՝ այլ

ունենար հա կաղդեց ո ւթ եան տա րբե ր—տար բե ր

արտայայտութիւններ։ Աշխարհը Հսրբեալ տ ախ տ ա յ£» (՜է<3,Ւս1Ձ, 1'ՅևՏՁ, )
մը չէր՝ ուր դրոշմուած որեւէ պատկեր ունենար նոյն կերպարան—
քբ ։ Արդէն իսկ հազպրաւոր տարիներու

կեանքով

աշխարհի պաստառին վրայ՝
կը^^Ը'
տի պատշաճէր
երբեմն գաղափարներու ՝
երբեմն

դաղափարեալ

քրիստոնէութիւնք պի
պիտի պատշաճեցնէր

ղանոնք իրեն՝ մարդոց հոգիներուն մէջ կարենալ թափան

ցելու համար:
Ահա ասկէ'

շատ բնական եւ արդար այլազանութիւնը կկե-

ղեց իներ ու ՝ նոյն ու մի քր ի ս տ ոն է ո ւ թեան մէջ-,
ինչ որ ՝

սա կայն ՝ կը մնա ր իբրեւ ղօ ր ե ղ կապ ՝

ութէ, ան

շաղախ իրարմէ տարբեր այս Եկեղեցիներուն մէջ, ատիկա ՀԱՒԱՏՔՆ
նոյն ձեւով բմբռնումը կրօն ■ր/՛ բոլոր հիմնական դաւանական
սկզբունքներուն ; Տարբերութիւնը' վարչական ՝ ցեղային ՝
ծիսա

էր ՝

կան բնոյթ ունէր դեռ
էութեան'

հ ա լա տ րին

:

եւ չէր կրցած թափանցել Եկեղեցւոյ
Սաօ

-------

նաձեւ չէր ղեո. , աքէ իրական կեանր
բում'

Հաւատոյ Ս՜իութիւնը

ի,որ
բա

Եկեղեցւոյ համար, ըստ ո-

Հայաստանի մկ £ զանուող հռոմէացի զինուորը եղբայրական

հասարակաց լայն ոգիով Հայաստանի Եկեղեցին կրնար զզաէ [՛բրդէ
իր Եկեղեցին ու կրնար հաղորդուիլ, ընդոլնիլ 'քրիստոսի մարմինը
անխտրաբար , որովհետեւ միջ — հաղո րգութիլեը (1ււէ6ք — (ՅՕ1Ո1ՈԱ—
աՕՈ) Եկեղեցիներ ու մէջ սովորական երեւոյթ էր տա կա լին :
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ԿՐՕՆԱԳՒՏԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ' ԻՐԱՐՈՒ ՀԱԿԱՈ-ԱԿ

pU,J3 այս կացութիւնը Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ երկար չտ եւեց . Մարդոց առօրեայ կեանքին մէջ միշտ ու ամէն ձեւով գործող
րամանռւմի , հակառակութեան եւ պառակտումի ողին , թափանցեց
նաեւ Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ առաջին իսկ օրերէն , առաքելական
քարոզութեան շռաններէն ■. Ասոր յատկանշական մէկ վկայութիւ
նը կուաայ մեղի Պօղոս Առաքեալ Կորնթացլռց ոլղղեալ իր թուղ
թին մէջ, երբ կը յանդիմանէ նորադարձ քրիստոնեաները ,
զիրենք Պօղոսեան կամ Ասլօղոսեան , Կեփայեան
եւ, հետեւաբար ,

իրենք

կամ 'քրիստոսեան

իրարու հակառակորդ դալանե լնուն համար

(Ա .

Կորնթ. Ա. 12) : Ու առաքեալր կր բացատրէ պատճառը.--- «ԵԹ կսկ

ի ձեզ հեււ եւ նախանձ, ո՞չ ապաքէն մարմնաւոր էք եւ. ըստ մարդկան գնայք» (Ա. Կորնթ. <ի. 3):
Ահա, այսպէս, Եկեղեցւոյ կեանքի փթթումին մէջ իսկ յ՚Այանուռդ որոմները հետզհետէ պիտի աճէին պատմութեան ընթացքին,
երբ մարդիկ Եկեղեցւոյ մէջ պիտի ապրէին «ըստ մարդկան» ել ոչ'
«ըստ

Աստուծոյ'^՛. Աինհատական ա թոռամ ո լա կան

կիրքեր, խմբակ_

ցական մրց ա կց ութի ւններ , ազդայն ա կան շահե բ , դաղափարի

փ ո-

խարլարձ ան հ ա ս կա g ո ղո ւթի ւնն ե ր եւ մանաւանդ քաղաքական կեան—
քէն Եկեղեցիին անցնող ա զգեg ո ւթի ւնն եր եւ նկատումներ --- բոլորն
ալ հըստ մա ր զկանաչ

պատճառ. հանգիստ ցան , որ ճեղքեր բացոլին

՛Եկեղեցւոյ հաւատքի միութեան հաստատուն դետնին վ_րայ^ իւղուի
զիրար միացնող եւ իրարու եղբայրութիւնը պայմանաւոր ող

կապը

ու յառաջանան ոչ թէ այլազան , այլ ԻՐԱՐՈՒ ՀԱԿԱՈՎԼԿ Եկեղեցիներ, ղի րա ր ամբա ս տ ան ելո վ իբրեւ հեր ձո լածող կամ հերետիկոս :
Ղրեղ են այս է$յ*րը վերլուծելու համար երեւոյթն ու

զայն

գոյաւոր ող պատճառները։ Եը նշենք միայն ա յն զլիւ ա լոր պատմա
կան հանգրուանները, որոնց ընթացքին Եկեղեցին ունեցաւ ցնցում
ներ եւ տեղի տուաւ նորանոր բա ման ո ւմներ ու ։
Ն“'իւ, ^Հ)Հին , 'քաղկեդոնի փողովին

առիթով,

'Իրիստոսի

բնութեան չոլրջ հիմնական տարա կարծոլթ ի ւններ իրարու

հակա

դրեցին, իրենց հետագայ արդիւնքին մէջ, Միաբնակ (MoilOphy—
site) եւ Երկաբնակ (DÎOphysite) Եկեղեցիներ, այսինքն այն Եկեղեցիներր , որոնք զքրիստոս կր ղ ա լան է ին մէկ
աստուածամարդկային միացեալ ---

անձ՝

ՄԷԿ ---

բնութեամբ եւ մէկ անձ, ԵՐ

ԿՈՒ __ անջատ --- բնութեամբ : Ասկէ' Միա բնակ եւ Երկաբնակ բնո
րոշումները ասոնց : Առաիին

խումբը գլխաւորութեամբ Աղեքսան-

դրիոյ Եկեղեցիին իր մէջ կ'րնդդրկէր Հայաստանի , Ասորիքի եւ Եթովպիոյ Եկեղեցիները, իսկ երկրորդ խումբը' Լատին ել 8 » յն Ե֊
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔՍ»
կեդեցիները՝. Աքււ բա էք՜ան ումը արղ-^լ^

հանդիսանալով այս Եկեղե

ցիներու միջ. — հաղորդութեան ՝ աոաջին արիւնոտ վէր^ը բացաւ Էկեղեցւոյ մարմնին վրա / •
Այղ ‘/Էր^Ը նոր բախումով մը խորացաւ՝ նոր ուղխերով արիւնոտեցալ վեց դարեր ետք ՝ այս անգամ ՝

այլազան ա յ լ հարց եր ու կո ղք1՚ն'

բխման [խնդիրը • Լատին Եկեղեցւոյ նոր
Հօրէ եւ ՑՈՐԳՒՈՅ»

եւ Լատին եկեղե

«Մեծ ՀեթձոԼԱւծ»

ցիներու պառակտումով՝ որ ծանօթ է
տակ : Պատճա^ որ ՝

3 ո քն

տեսակէտը՝

անուան

Ա•

Հ ոդւոյ

«ք* խումն ի

(FilioqUe) բանաձեւը՝ ըստ որում' Ա . Հո-

դին բխեալ կը ճանչցուէր Հօրմէն եւ ՈՅՊՓԷՆ) տեղի տոլալ Յոյն
Եկեղեցւոյ ընդգիմութեան ՝ ըստ որում' Ա . ՀողԼ՚^յ բխեալ
կ'ըն
ղուն ուէր միայն «ի Հօրէ»՝--- Աւետարանի

խօսքին

համաձայն'

«Հոգին ճշմարտութեան ՝ որ ի Հ°րէ ելանէյչ յ Ահա ա յս անհամ աձայնութիւնը խորանալով յանդեցալ բա մանման եւ

պառակտումի՝

երկ ու Եկեղեցիներու պետերուն փոխադարձ բանադրանքս ■լ - Այ ս
ւով՝ արդէն իսկ ինք իր

ձե-

մէջ բա ման եալ Արեւելքը րամն ո լած ե-

դաւ Արեւմուտքէն ՝. Երկու մեծ Եկեղեցիները այնքան խոր բացուած
անջրպետէ մը ետք էկրցան գտնել միջոց մը իբրեւ կամուրջ՝ զիրար վե—
րըստին գտնելու եւ իրենց միութիւնը վերահաստատելու համար՝.
Առաւել խորութեամբ այղ վէրքը ԸաՅՈ,Լ </
ցնցումը
տեղի ունեցաւ (ի Զ • դա ր ո ւն ՝ այս անդամ Արեւմտեան՝ Հռոմէական
Ե կե դեցիին մէջ՝ Ա* արտին Լուտեր ի
կաթոլիկ

Եկեղեցւոյ դաւանական

կարգապահական

ըմ բո ստացման
կարղ

ձ'Ը

հ ե տ ե լանքո վ'

սկզբունքներուն

կեանքի ապականեալ վիճակին ղէմ :

բոստացումը՝ ազգայնական եւ քաղաքական շահերու եւս
յումով վերածուեցալ շարմումի՝ կազմակերպչական
հ/՛, որմէ յառաջ եկան՝ դարերու ընթացքին՝

եւ

Այս

ըմ
ծառա

աշխատան-

('ողոքական

շատ

ընդհանուր անուան տակ հարիւրաւոր յարանուանոլթիկներ ,

Ո-

րոնք խզուելով Եկեղեցւոյ միութենէն՝ տեղի տուին պառակտում
ներու եւ անդամ ահա տ ութեանց ♦
Ահա՝ այսպէս՝

գլխաւոր այս

հանգրուաններու վրայ Ըա3~

ուած անջրպետները Եկեղեցւո յ մի ո ւթեան . մէջ ՝ ին չ ձեւով որ

ալ

արդարացուին

ալ

իրենց կատարման

գոհացուրի չ կերպով բացատրուին

ըն թա ց քին մէջ եւ որքան
իրենց արդիւնքին մէջ՝

ունին

իրենց դատապարտութիւնը՝ որովհետեւ՝ Եկեղեցւոյ կեանքին

մէջ

յառաջ բերին այնպիսի վիճակ մը՝ զոր դուրս էն դիտող հեթանոսը՝
այլակրօն մարդը՝ պիտի չկարենար նոյն իսկ ըմբռնել՝ ո՜ւր մնաց
Եկեղեցիին անդամակցի լ : ի՜նչ մեծ «գայթակղութիւն եւ յիմարու
թիւն հեթանոսաց» : Արդարեւ՝ քանի՜ դարեր այլակրօն մարդիկ եւ
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ԿՐՕՆԱԴԻՏԱԿԱՆ
ցեղեր

հեռու մնացին քրիստոնէութենէն անոր այս

սլառակտեալ

հանգամանքը նկատելով իբրեւ անոր ճշմարտական զօրութեան աննպաստ եւ վնասակար երեւոյթ ու չկարենալով հաշտեցնել աւետա
րանական գաղափարներու վեհութիւնը

ի ր ա կան ո ւթեան

անհամա-

պատասխան երեւոյթներուն հետ՝.
Այդ պատճառով՝ Ա. Ադոստինոս , հերե տիկոսական շարժում
ներով արտայայտուող պառակտումները

այնքան խո րապէս

զդա-

ցած է ՝ որ յանուն Եկեղեցւոյ տարուած է ըսելու*--- «ծ« դժբախտ
եմ ՝ որովհետեւ բզկտեալ եմ :»
Եւ

այս դառնութիւնը առաւել

խստութեամբ կը ղդացուի

միշտ՝ քանի որ տակաւին ,սյղ

կ'ար ի լնի

Եկեղեցւոյ մարմ-

նՒն Հ['այ • ■ ■
ԵԿԵՂԵՑԻՆ՝

ԱՅՍՕՐ

Արդ՝ պատմական ] և ղա փ ո խ ո լ թի մեն եր է եւ դարերու կադմս,—
ւոր ումէն ետք թնչ վէճ ակ ՝ ի^ն չ պա տ կեր կը ներկայա ցնէ Ե կեղե-

(տէտէւգԱ6) գոյութեան ընդհանուր

ցէն էր կայական
մէջ-,

*Լ,ախ երկու թեւեր --- հինին

երեւոյթին

նման --- Արեւելքի եւ Արեւ-

մուտքի վրայ տարածուած • ——
Ա •— Արեւելեան Ե կեղեր ի ՝
Ո ----

Արեւմտեան

Եկեղեցի :

Այո թեւերը՝ իրենց կարպին՝
սերու ----

բեկեալ երկու

գլխաւոր մլո

Ա'իա բնակ կամ Ազգային Եկեղեցիներ ՝
Երկաբնակ կամ 0 ր թո տ ո քս Լ Ուղղա լի ա ռ}

Եկե-

ղեր էն եր :
Բ — 1 — Հռոմէական

կաթողիկէ

Եկեղեցի՝

2--- Բողոքական Համայնքներ ՝ Ա արանո լանոլթիլններ ։
Ու տակաւին բե կումի հետեւանքով յառաջացած մասնիկներ'
Ա

1

ա

Հայաստանեայց Եկեղեցի ՝

բ ---- Ասորական Եկեղեցի ՝
դ • ■---■ Ղյղտա կան
դ*

Եկեղերէ,

Եթովպիական Եկևղեցէ ■.

---- տ ---- Հիե

Պատրիարքութիւնն եր ՝

բ ---- *Լյոր Պ ա տրի ա րքո ւթի ւնն եր ՝
դ .--- Աունական Ե կեղեց իներ ՝
դ

0 ր թոտոքս

Անկախ Եկեղեցիներ ՝

ի ր են ց

յա-

տուկ բաժանո լմներով :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴՒ1''0Ա>;
Ու տա կա լին »
է' ---- 1 ---- ա ---- Լատինական Եկեղեցի ,
/•’----- Արեւելեան Միացեալ (Սոաէշ) Եկեղեցի :

2 ---- ա .--- Լուտերական ՝
բ----Երիցական ,
դ •--- Եպիսկոպոսական ,
դ

Աւետարանա կան ,

ե•

ի*արենորոդչական

եւ

այլ

հարիւրաւոր յա

րանուան ո ւթի ւններ :
Ասոնց վրայ դե ո. կարելի էր աւելցնել իբրեւ անկախ է} կեղեցիներ'
ա*--- Նեստորական

Եկեղեցին'

ր*--- ՍՀնկլիվ>ան Եկեղեցին'

Արեւելեան ճիւղին մէջ՝

Արեւմտեանին մէջ՝.

Ահաւասիկ յստակ պատկերը այս Եկեղեցիներու ներկայ բաման եալ կացութեան : Անկարելի պիտի ԸԱ"1ր հոս տալ բոլո րին անունները» բայց այս ընդհանուր պատկերն ի ս կ կրնայ որոշ դա ղա
լիար մը տալ 'Ո ր ի ս տ ո նէ ա կան Եկեղեց ւո յ
մասին՝,

{Տեսնել նաեւ

ներկա յ

դո յ ա վի ճ ա կին

հանդիպակաց էջի տախտակը*,)

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ'

ԸՆՂՀԱՆՈՒՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՄԷՋ

Պատկերին մէջ յստակ է տեղն <ու դիրքը Հա լաս տանեա յց Ե կ եղեցւոյն*, Ըայց անհրամեշտ է բացատրել այն հիմնական տարրերութիւններ ը ՝ Որոնք ղԸ^Ը կ'ա ո.ան ձն ա ցն են ըն դհ ան ո լր էն ՝ եւ կամ ՝ ա յս
ու ա յն Եկեղեցիէն:
Տ արբեր ո ւթի ւնն երր այստեղ նկատի ո ւն ին ք

միայն

դալա-

նա կան դե անի վըայ՝ որովհետեւ ծիսական ՝ նուիրապետական կամ
վարչական տ ար բե ր ո ւթի ւնն ե րը մեծ կար ե ւո ր ո ւթի ւն չեն
ներկա
յացներ Եկեղեցւոյ միութեան աո.
Ա- Արդ, Հ այց ♦
ղեցիներու խումբին

մէջ՝

ո ւթեամբ :

Ե կեղեց ին ՝ գտնուելով
Ա իա բնակ

Արե^դե ան Եկե

կամ Ազգ"1յ ին Եկեղեցիներու

հետ հասարակաց են անոր դաւանական բոլոր սկզբունքները» չու
նին որեւէ զատորոշ դիծ եւ ուրեմն ՝ ատով իսկ , անիկա |ւ 1ւԱ11լորւլ.11Ն—
թհսւն

է այդ Եկեղեցիներուն հետ *. Պս,րղ

կյուղենք՝ որ

Հայց»

պարադային՝ Ասորի՝
դութիւն ստանալ՝

բացատրութեամբ

Եկեղեցւոյ զաւակ մը կրնայ՝

ըսել

հարկեցուցիչ

Ղ"[տի կամ Հապէշ Եկեղեցւոյն մէջ Հաղոր

այսինքն անիւտրաբար ընդոլն1Ղ այն տ ե ղ Տիր Ոլ.

մարմինն ու արիւնը-, Փոխադարձաբար նոյնն է սլա բադան Ասորի
ներու՝ 'Լպաիներու եւ Հասլէշեերոլ համար , Հայց. Եկեղեցւոյ ւԼե-
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ՀՀ

մ—’
Ք-

«5
ՀՀ
Օ՜'
ՀՀ
Հր
֊Օև ՀՀ

=5
=5

ԵԿԵՂԵՑԻ

Ղպտի Եկեղեցի
Եթովպիական Եկեղեցի

Ժ՜
օր

յւ

X
դօ

=5

տ

Հր

==
=5

Հին Պատրիարքութիւներ

Աղեք սանդրիսյ
Ան.Ոք.Ով,ի
Երուոաղէմի

հ_

Հ=>

ՀՀ
<Հ=
ՀՀ

—ր

Բ

հ.
X
ը_
ր5

Հայաստանեայց Եկեղեցի
Ասորի Եկեղեցի

«5
ՀՀ
Ժ՜
ՀՀ

_

V ոսկուս,յի

Նոր Պատրիարքութիսններ

(սլալ)

Աերսլիոյ (ոլաւ)
Պոլլկարիոյ

~

(սլալ)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ

■ՑՐԻԱՏՈՆԷԱԿԱՆ

Ո‘111 մ անէ էէ յ

Հ_

Հ$ուեաս ա անէ

ՀՀ =
(ճ
Օ-

Յունական

Եկեղեցիներ

Կիպրոսի
Օինայի

օ

՛Էրաս"՛անի

)րթոտ- անկսւիյ Եկեղեցիներ

Ք00

ՀՕ
ժ

Ժ

X
X

ՀՕ

ՊՕ
Տ

Լատինական Եկեղեցի

Կաթողիկոսութ.

Ալպանիոյ Եկեղեցի
հհինլանրոայի

Եկեղեցի

Լեհաստանի

Եկեղեցի

Եւրոպական

երկիրներու

Հիւս*

ու Հար.

Կաթոլիկ

Լրիւ.

Եկեղեցիները

Հայ Կաթոլիկ

Եկեղեցի

ր0“
Հև

Յոյն Կ՚ոթ-

0=

Ասորի Կաթոլիկ Եկեղեցի

—՜

Միաց- կաթոլիկ Եկեղեցիներ

(Մելքիթ)

Եկղ-

՛կոյտի Կաթոլիկ Եկեղեցի

X,
X

Մարոնիթ

ՇՀՅ

Հ»
ր5

■ք-աղղ կ ական
0-

ՀՕ
=5
1—Դ"' ճ£_
=5
«Տ֊ 05

ր ր5
Ժ՛

—

Հին Կ'"թ"լիկները(*)

ՀՕ

X
X

եւ

ԱմերԷկայԷ

Ե կ եղեցի

Եկեղեցի

էոՆտերակտն
Երիցական
Եպիսկոպոսական
Բարենորոգչական
3- ողով ակ ան
Ակրտչական, եպն- :

(*) Հին կաթոլիկները կը մերժեն Պապին անսխալւսկանութեան վարդապետոՆթիւնը:
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
րսւբերմամբ(*) ։
Հայց . Եկեղեցին , Արեւելեան

ճիւղին վրայ Օրթոտոքս կամ

Երկաբնակ դաւանութեան տէր Եկեղեցիներէն կը տարբերի

երկու

գլէսաւո ր դաւանական սկզբունքներ ո լէ .

1»--- քրիստոսի բնութեան ըմբռնումին մէջ կը մերմէ 'թաղկեղ. ոնեան տեսակէտը ՝ ըստ որում 'քրիստոսէ/ անձին մէջ կը տես
նուին երկու անջատ բնութիւններ
կեղ ոնի փողովին մէջ իբրեւ
Տոմարի ղաւանութիւնը

2

կը մերմէ մասնաւորաբար քՀլսղ—.

հաւատոյ կանոն ընդունոլած

էեւո

(*) յ

աղկեդ ոնի փողովին (451 թ ♦)

հետ Հընդունիր նաեւ

0րթոտոքս Եկեղեցւոյ ընդունած միւս երեք «Տիեզերական փո ղութի

ներ ը

Ե* Պոլսոյ Բ. փողուէր (553 թ ♦) ) 9* Պոլսոյ 9’ «ը (681 թ •)

*Եիկիոյ Բ*բ (787 թ •) , իր դաւանանքը հիմնելով տիեզերական առաջին երեք մողովներուն վրայ միայն՝ որւղէս քր ի ս տ ոն է ա էլան կրօ
ն՛ի դաւանո ւթեան ամէնէն
ները

վեր ջնա կանօ ր էն

հիմնական եւ ամբողջակ ան

սահմանող մողովներ

սկզբունք

Նի կիոյ

փողովը

(325 թ •) , Ե- Պոլսոյ Ա. (կողովը (381 թ •) եւ Եփեսոս1'նը (431 թ
Բ ■—

I

Արև ւմ տեան ճիւղի Եկեղեցիներէն ունի աւելի հ իմնա-

կան տա րբեր ո ւթի ւնն եր ՝ անշուշտ ՝ այ ս անդամ ո շ միայն դաւանա
կան դետնէւ վրա յ ՝ այլե ւ ողիէ/ եւ քբ ի ս տ ոն է ո ւթի ւն ը ըմբոն ե լո լ ու
ապրելու կերպի տեսակէտէն։

Բայց այստեղ մենք նկատի ունինք

դաւանական տսւ ր բեր ո ւթի ւնն երը ։
Հայց.

Եկեղեցին

կաթոլիկ

Եկեղեցիէն

կը զատորոշուէ/ հե

տեւեալ դիծերով----

X.--- փարձեալ մերմումովը քաղկեդոնի փողովին եւ մնաց
եալ «Տ ի ե ղեր ա կան փ ո ղո վ^ն եր ո ւն ։

2

Ա երմումովը

«Եւ

յՈրդւոյ^

^ւ1ւօցԱ6)

բան ա ձ ե լին Ն

(*) Դեռ մինչեւ, հիմա եւրոպական երկիրներու, կամ աշխարհի այլ մասե-.
թուն մէջ, ուր Հայց- եկեղեցիներ կան, այս քոյր Եկեղեցիներու հաւատացեալ
ները, հոն, հայ քահանայի ձեռքէն կը ստանան իրենց հաղորդութիւնը: Հետա
քրքրական պարագայ մը պատմեց ինծի Հապէշ Եկեղեցւոյ անդամ աստուածաըանութեան ուսանող մը իր մասին: Յունաստանի մէջ Յոյն Եկեղեցւոյ Դպրե
վանքը կը կարդար, րայց ամէն անգամ որ Հաղորդութիւն առնելու ժամանակը
գար, կը թողուր Դպրեվանքն ու իր յոյն դասընկերները եւ կ՚երթար Աթէնքի
Հայոց Եկեղեցին հաղորդուելու: Դոյն պարագան իմացած եմ նաեւ էոնտոնի մէջ
ուսանող Հնդիկ — Ասորական Եկեղեցւոյ հաւատացեալներէն:
Գ- Վ(*) Լեւոնի
այն թուղթն է, զոր գրած է Հււոմի Լեւոն եպիսկոպոսը
(Պապը), իբրեւ Քրիստոսի բնութեանց մասին Հււոմի Եկեղեցւոյ
տեսակէտին՛
պարզաբանութիւնը, որ իբրեւ
ուղղափառ.
ւ]սւրդապետութիւն
ընդունւււեցաւ
Քաղկեդոնի ւէողովին մէջ:
*ի- Վ-
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ՏՋ՛ ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
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ըստ որում , հետագայ գարե՜րուն հռչակուեցաւ կաթոլիկ Եկեգեց-

LnJ “‘J՝'1 վարդապետութիւնը՝ թկ Ա. Հոգին կը բխէր Հօրմէն եւ
Որդիէն• մինչ ՀայՅ * Եկեղեցին՝ Արեւելեան բոլոր Եկեղեցիներուն
հետ միասին ՝ 1լընդունէր
որեւէ յաւելուածի :

Հ-pխումն ի Հօրէ'}» բանաձեւը՝

առանց

3՝-- Մերժումովը Աստուածածնի Անարտւո Յղութեան վար—.
դապետութեան (1854—/^ ընդունոլած Կաթոլիկ Եկեղեցւոյ կողմէ)՝
ըստ որում Ա » Աստուածածինը կ^ընդոլնուէր իբրեւ ծնած' անարատ՜
յղութեամբ :

4*
Մ երժում ովը
Պապի Ան սխա լա կան ո ւթեան վա ր ղա պե
տութեան (1870—// վատիկանի (իողովով հււչակոլած) ՝ ըստ որում
Պապը անսխալական կը ճանչցուէր' իր իշխանութեան
առն չութեամբ արտայայտած խօսքին կամ կատարած գործին ժէջ՝. Հա J g ♦
Եկեղեցին Անսխալականութեան այգ հանգամանքը կու տայ
Տիե—
գերական

Ժ֊ողովին , իբրեւ Եկեղեցւոյ ամբողջութիւնը

ներկայա-

ցրնող մարմին։ Այս կէտին առնչոլթեամբ' կը մերմէ նաեւ Պապին
գերագահութեան հանգամանքը՝ որով Պապը կ^ընգունուի
իբրեւ
գերա դոյն պետ'

5*--

քրիստոնէական Եկեղեցիներու պետերուն

Մ երժումովը հալարանի

մէջ՝.

(Purgatoire) վ ար դա պե տ ո լ-

թեան եւ անոր կապուած առանձնական դատաստանին՝ րստ որում՝
մահէն ետք՝ մարդոց հոգիները՝ երբ ներելի յանցանքներ ունին՝ ապա շխարանքի եւ պատ իժի շրջան մը կնանցն են քաւարանին
^էջ
[այսինքն դրախտի եւ դժոխքի միջել) : Հայց» Եկեղեցին կ^ընդունի
մէկ գա տ ա ս տ ան ՝ ա յն է վերնին Դ ա տաս տանը եւ յետ մահոլ
խարանքի վարդապետութիւն չունի ՝

ապաշ

ննջեցեալներուն համար

հայցէ ան Աստուծոյ գթութիւնը միայն Հոդեհանդստեան

կը

արարո-

ղութեամբ ;
Ալ տակաւին ուրիշ

մանր ա մա սն ո լթի ւնն եր'

հա րg եր ո լ մէջ տարբեր ըմբռն ումն եր ու ՝

ո րոնց

դաւանական

յի շա տ ա կո լթի ւնը

շատ պիտի հեռացնէր մեզ մեր յօդուածի սահմանէն : Կ Ագեւորները
թուեցինք արդէն ՝ ու կը բաւականանանք անոնցմով^) :
Արեւմտեան Ե կեղեց ւոյ երկրորդ մեծ ճիւղին'

P ողոքա կա

նո ւթեան հետ մեր Եկեղեց ին բա ղդա տ ած ատեն ՝ տարբերութիւն-,
ներր նշելէ աւելի նման ո լթի ւնն երը հարկ է ն շել ՝ որովհետեւ դա-,
(*) Ենչպէս յստակօրէն կը տեսնուի, տարբերութեանց մէջ գլխաւոր յատ
կանիշը' Հայց- Եկեղեցւոյ կողմէ մերժումի սկզբունքն է այն յաւելեալ վարդա
պետութեանց, որոնք քրիստոնէական Եկեղեցւոյ սկզբնական պարզ դաւանանքը
կը խճողեն, հասցնելու, զայն բարդ վիճակի մը, ուր մարդուն միտքը կը սկսի
տատամսիլ: Պարզութիւն, ժուժկալութիւն,
յստակութին, — ահա'
հիմնական
յատկանիշները Հայց* Եկեղեցւոյ դաւանութեան:
փ- էէ$
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'ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ*
ւանական դետն ի վրայ դ շատ հիմնական հարցերու մէջ կը ղատոբո շուին իրենց ըմբռնումները՝. Այ ս պէ ս դմերմ՜ո ւմը ք] որ հ ո լր դն եր ո ւն
իբրեւ, միջ ոց Լ) . Հոգւոյ ստացման , մերմումը Նոլիրապետութեան
իբրեւ առանձին դասակարգ '/՝ ր ի ս տ ոն է ա կան Եկեղեցւոյ

հա լա տա ց-

եալներոլ ամբողջութեան կազմին մկ^՝ մերմումը ()՜ է ս ին' իբրեւ
կեղեցւոյ հոգեւոր կեանքին կեդրոնական

յե

մերմումը [) . կոյս

էփարիամ Աստուածածնի եւ յ]ուրբերու բա ր եիւօս ո ւթեան դ մերմումը
Եկեղեցւոյ Աւանդութեան'

իբրեւ կարեւոր աղբիւր դաւանանքի եւ

վերջապէս մերմումը ա յլ դաւանական կարեւոր սկզբունքներու [Բ՛ոդոքականութեան կողմէդ զայն կը հեռացնէ մեր յեկեղեցւոյ դաւա
նական նկա րադրէն : յեկեղեցւոյ մը էական յատ կան ի շեր էն եւ անոնց
մէ յատկապէս Առաքելական յաջորդութեան գիծէն զուրկ է Աողոքականութիւնը : է՜*նչպէս կաթոլիկ եւ

0 ր թ ո տ ո քս

Եկեղեցիներ ու 1

նոյնպէս եւ Հայց» յեկեղեցւոյ դաւանութեան հայեցակէտէն այ (Բո
ղոքական ո ւթի ւն ը

կրօնական

այլատեսակ

համայնքներու ծաւալուն

ամբո ղջութի ւն մըն էդ որուն դոյնն ու ձեւը ճշդել չափազանց դըմուար է , եթէ ոչ անկարելի :
ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ
Այս բոԼոր

ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ԱԶԳԱՅԻՆ

հաստատումները^ իրենց

ԴԻՄԱԳԻԾԸ

նկարագրին մէջ

ուրիշ

բան չևն, եթէ ոչ նշումներ միա յն դ ա կնա ր !լներ եւ յ ի շա տ ա կո ւ թէ’1'1'ներ տարբեր ո ւթի ւննե ր ո ւ դ որոնք այսօրուան մարդուն
թենէն դիտուած'
քիմուար սլիտի
ղանոնք

անշուշտ այս նեղ էջերուն մէջ պարզաբանել

ու ներկայացնել

վերլուծական

ձեւով :

մտի ունենալդ որ պատմութեան մէջ անոնք
կար ե ւո ր ո ւթի ւն դ

հայեցողու

կրնան նկա տուի լ շատ աննշան եւ անկարեւոր :

կատարած

են

հ^րկ

է

ի

ունեցած են շատ մեծ

ճակատագրական դեր

Եկեղեցի—

ներու եւ ազդեր ու պատմութեան ընթացքին վր ա յ դ ե ր բ Եկեղեցին
պերճանք չէր նւ ոչ սովորութիւնդ այէ կեանք

առօրեայ կեանքին

հետ ձուլուած դ իբրեւ անբաման մասնիկ մը անոր մէջ՝.
[Բայց ,

եթէ կհուզենք լրիւ դա դափա ր մը ունենալ Հայց, յե

կեղեցւոյ եւ այլ Եկեղեցիներու տարբերութեան մասինդ

այս ընդ

հանուր մատնանշումներէն անդին անհրամեշտ է շե շտ դե ե լ Հայց.
Եկեղեցւոյ

այն յատկանիշին վրայ^ "Լ՛

այլեւս մի ա ձո ւլո ւելո վ եւ

տարրանալով անոր էութեան մէջդ դարձեր է անոր առանձնա յատ
կութեան պայմանաւորի չ դիծերէն մին --- ԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՄԱԳ11Ն'Ը •
Հայ մողովուրդը դաւանական

սկզբունքներու եւ վար դա պետ ո ւ-

թեանց մէջէն շի դիտեր ու £ապրիր իր եկեղեցին այնքան դ որքան
ոգիի

մէ Հէն ՝ եւ ասիկա իր ազգային հոդի ին եւ Եկեղեցւոյ կրօ

նական շունչին խորհրդաւոր դ բա յ ց իրական համադրոյթն էդ ան-
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ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
հա շահ լի թերեւս մարդու մ տրին տրամաբանութեան ճամբով՝ անըմբոն ելի թերեւս օտար մարդուն' կրօնական
դա լան ա բան ա կան
մտած ո դո ւթեամբ ՝ բայց իրական եւ շօշափելի' մեր պատմութեան
եւ ներկային մէջ*.
Հարկ է ուրեմն խ ո ս տ ո վանիլ ՝ որ Հայր. Եկեղեցւոյ եւ ուրիշ
Եկեղեցիներու

միջել

դաւանական , ծիսական ՝

նուիրապետական

աա ր բեր ո ւթի լնն եր ո ւ կողքին կա յ նաեւ ո դի ի հիմնական տ ա ր բե ր ոլթիւն մը՝ րրիստոնէոլթիւնը ըմբռնելու եւ ապրելու
ազդի մը՛՝

Հա՛յ ազդին պատմական

ձեւ մը՝ որ

փ ո ր ձա ռո ւթ ե ա մբր եւ

անկէ

բխող իմաստասիրոլթեամբը իւրացուած է՝ եւ որ մեղի՛
միայն
յա տ ո ւկ Լ եւ ատով ալ կը զատորոշէ մեղ ո լրիշն եր էն է ա կան օր էն :
ք*այ9 » միւս կողմ է ՝ պէ տք չէ երբեր հետեւցնել՝ որ ան արգելր է Հայց. Եկեղեցւոյ հաղորդութեան ույլ Եկեղեցիներու հետ*.
Որովհետ եւ ատով Հայց. Եկեղեցին չի մերձ՜եր վաւերականութիւ
նը ա յԼ Եկեղեցիներու եւ չի մխտեր իր մէջ հ ասարա կաց ա յն
ծերը՝ որոնր ղինր կը կապեն միւս Եկեղեցիներուն*.
Ս ենր ճշդեց ինր տեղը Հայց.

՛{ 1՚~~

Եկեղեցիին ընդհանուր՛

տոնէութեան այսօրուան կացութեան մէջ եւ պատմական տուեա լներ ով բացատրեց ինր նաեւ այդ կացութեան ստեղծում ր ՝
լաբար ծանրանալով դաւանական
ւոյթներուն վրա յ :

դիծերու

ա ռա ւե-

այլազանութեան

երե-

Եարելի էր տակաւին ճշդել անոր դիրրը ՝ ընդհանուր րրիստոնէութեան մէջ ծիսական տիպերու պատկերով եւ կամ նուի րապետական կազմութեան դասալորումով եւ խօսիլ մանաւանդ

ախ

ԴՒըքւ՛^' մասին՝ զոր ան ունեցած է պատմութեան րնթացրին ՝ րազարական կեանրի ^էջ՝

րր ի ս տ ոն է ո ւթեան

համար իր ընծա յաբե

րած ծառա լութիւևներով եւ կատարած մևձա դործութիլններով ՝

ի

խնդիր անոր պաշտպանութեան եւ զօրացման՝ ԷԼրեւելրի լայնածիր ՝
այլազան ո ւթեամբ ճոխ եւ բնկ/ուզիչ աշխարհին մէջ*.
Բայց նեղ են էջեր ր :
ՍԵՐՈՏ ՈԳԵՈ'Լ ՈՒ ՃԱՄԲՈՎ
Են չ

որ

դաւանական

կ^ուղէինր աւելցնել իբրեւ վեր ջին
աար բեր ո ւթեանց

մատնանշման

ույս

նկատողութիւն
փորձին

մէջ՝

ատիկա' անհրաժեշտութիւնն է Հայց* Եկեղեցւոյ համար ինրզինրը
չսլարփակելու եւ չսեղմելու ինր իր մէջ՝ այլ՝
կութիւնները պահպանելով

հանդերձ՝

իր ալլանձնայատ-

բա ց ո ւելո լ այն աշխարհին ՝

որուն մթնոլորտին մէջ ծաղկած է ո Լ կ՚ապրի ան ըստ էութեան ՝
բա ցոլելու ճշմարտօրէն րրիստոնէական — տիեզերական
բայրութեան ՝ որ 'Բրի սասս ի

Եկեղեցւոյ

ա յն եղ

միութիւնն է՝ հակառակ

բաժանումներու ախուր երեւոյթին*. Բ ր ի ո տ ոնէ ա կան պատմութեան
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ներկայ րէսյԸ 1 Եկեղեցիներու համար [Լի[,ա[1
գտնելու,
յ7/,//Ա//1
ճան չնա լու , իրարու հետ հ ա ղոր դա կց ելո լ , իրա րմ ով
ղօրանալու ,
գործա կցա բա ր ապրելու եւ 'ք՝ րի ստ ո ս կ մ՜ա ռանգեալ փրկութեան ա—
ռաւելութիւնը միասնաբար ի րադո րծելու մա ման ա կա շրջանն կ , [’ս
ասիկա իրագործելի կ սիրոյ ոգիով ու ճամբով միայն*.
տեւ^ եթէ 'Որիստոնկական Եկեղեցին կորսնցուցած կ

Որովհե
«Հալատո յ

Մի ութի՛նը֊» (ՍաՕ Ս(ճ01) է դերւ կը պահէ՝ սակս՛ յն , «.Սիրոյ
թիւնը֊»

(Սաօ

ՇտոէոՍտ),

աոանց

որուն,

մենք

էու

ալ պիտի տար-

ու ԷՒնք րսելու •
--- ինչո^ ւ Ե կեղեց ին • ♦ •

Անթիլիսւս , 1956
ՆՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ- ԳԱՐԵԳԻՆ ՎՐԴ- ՍԱՐԳՆՍԵԱՆ
')ք'ր~

Հ

ԱՆԹԱՓԱՆՑԵԼԻՆ' ՈՐ ԿԱՅ
Պէաը է գիտնալ , թէ ինչ որ ա ն թափանցելի կ մեղի համար,
գոյութիւն ունի իրապէս
իմաստութիւն

եւ կ' աբ տա յա յտ ո լի իբրեւ

եւ իբրեւ մեծապէս լուսաճաճանչ

բարձրագոյն

դեղեցկութիւն :

Ա.
ԿՐՕՆՀ

ԵՒ

ԱՅՆՇԹ-ԱՅՆ

'ԲԱ^Աք-ԱԿԱՆՈԻԹԻՒՆ

Ոչ մէկ հ ա կառա կո լթի ւն կա յ ներքին խաղաղութեան ա ղբի ւր
կրօօնական կեանքին եւ քաղաքական պայքարի մասնակից

քրիս-

տոնեայի մը յարձակունակ ընթացքին մէջ՝. Եկեղեցւոյ խորհուրդ
ներով լեցուած կեանք մը կը ստեղծկ տրամադրելի դառնալու ■Լիճակ մը, ումփ յարաճում ^ը, տեսակ մը ոգեկան զեղում յ Ե Լ- սա
կայն բարեսիրութիւնը չէ որ կ^օգտուի ատկէ միշտ՝.

ՖՐԱՆՍՈհԱ ՄՈՐԻԱՔ
ԿԱՐԵԻՈՐԸ
Կարեւորը այն չէ, թէ Աստուած
որ աՓրդեօք մենք Աստուծոյ հետ ենք։

մեղի

հե^տ է, ա յլ այն,

Ա.
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-i^- ԿՐՕՆԱԴԻՏԱԿԱՆ

ՅԱԿՈԲԻԿԵԱՆ ԱՍՈՐԻՆԵՐՈՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
(ԴԱՒԱՆԱՆՔԸ,

ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ

ԵՒ ՆՈՒՒՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ)

Մեծի Տ՚՚՚նն Կ[' լի կի " յ կաթողիկոս Տ* Զարեհ Ա .է

անցեալ

տարուան օծման հանդիսութեանց մասնակցեցաւ Ասորիներու ԱղՂայ1'^ 3 ակոբիկեան Եկեղեցինդ իր բարձրաստիճան մէկ եկեղեցա
կանովդ յանձիհ
Յակոբ Աեւերիոս եպիսկոպոսիդ որ մեր երկու
եպիսկոպոսներուն՝ Տ* Տ* Խ որ էն եւ *Լե ւոնդ Արբազանն եր ո ւն հետ
ընկերացաւ կաթողիկոսի ձեռնադրութեան ել այնուհետեւ ա յս վեր
ջինները օծեցին գայն*.
Այս առիթով հետաքրքրական

պիտի ըէէտր Տարեդրքիս ըն

թերցողներուն համար կար ■ւ մը ամփոփ տեղեկոլթիւններ տալ Ասորական Յակոբիկեան Եկեղեցւոյ դաւանանքին դ կազմութեան եւ
նուիրապետական կարգերուն մասին*
Յակոբիկեան դաւանանքը
բուն :

քաղկեդոնի

ձեւալորուեցալ Ե • դար ու կէ ս ե-

փողովը դ ձ&ճին դ դա տա պարտած ԸԼԼա Լո վ

Ե1֊—

տիքէսի վարկածը Յիսուսի անձին մէջ աստոլածային եւ մարդ
կային երկու բնութեանց միացման մասինդ Աո^րիա եւ Եգիպտոս
ապրող եկեղեցականներէն եւ հալատացէալներէն շատերը

gին

ըն դո ւնիլ

մերմ՜ե-

ա ղկեդոն ի տեսակէտը դ որ գա տա պա ր տ ո ւթի ւնն էր

Ս. Կիսրեզի դաւանանքին : Աքս մերմ՜ումն էր որ ծն ունդ տ ո լա լ պա—
ռակտումի մըդ որու հետեւանքով
միաբնակները
անջատուեցան
կաթոլիկ եւ Օրթոտոքս Եկեղեցիներէն
Լինչպէս Հայաստանեայց
Եկեղեցին ալ

քաղկեդոնի փողուէին

հաստատած

այս

դաւանանքը) :
Ակղբնական

տարիներուն դ

սակայն դ

Եկեղեցւոյ

միասնակա

նութիւնն չկար Unl֊pbnJ
Եգիպտոսի մէջ*. Այսպէս դ
451 — 518
թուականներուն դ Անտիոքի Աթոռին վ^այ յաջորդաբար բազմեցան
կաթոլիկ եւ միաբնակ

պատրիարքներ դ նայած թէ

բիլզանդա կան

ո՛ր կա յսրը ին չ գիրք, ունէ ր քաղկեդոնի ո ր ո շո ւմն եր ո ւն
հանդէպ *
Ա'իաբնակ պա տրի ա րքն եր ո ւն մէջ ամէնէն նշանաւորը եղաւ Անտիոքի
Աեւերիոսըդ որ ում՜եղ մղում մը տուաւ դաւանական այս

հարցին

եւ իւորացուց անոր արմատները մողովուրդին մէջ*.
Կացութիւնը փոթուեցաւ %,]&ին ,

երբ իիլղանգիոնի

finin—

տինոս կայսրը կտրուկ կերպով ղէ մ արտայայտուեցաւ ամէն կար
գի միաբնակութեան : իսկ իր քեոո բդին
գնաց

աւելի

3 ո ւս տինիան ո սր (527 — 561)

հեոուները՝ --- ձերբակալել եւ վանքերու մ էի բան

տարկէ./ տուաւ Աոլրիոյ եւ Եգիպտոսի բոլոր կասկածելի եպիսկո-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

պոսները։ Շա •" չանցած ՝

սակայն՝

քՒէոտորա կայսրուհին օգնու

թեան հասաւ եւ փրկեց միաբնակները՝
տեղի տալով ղասանեան
ԼԼրաբներու թադալոր Հար ի թ ի պն շքապալայի դիմումներուն առ—,
ջեւ (Հաըիթ թագաւոր կը գորե՜ակցէր Յիւղանդիոնի հետ} :
Ասոր
վրայ թէոտոր եւ Յա կոր Պարատայ անունով երկու վանականներ
եպիսկոպոս ձե ռնադրուեցան :

ԼԼռա ջին ը դարձաւ Պոս բայի

կոպոս ՝ որուն իրաւասութեան
գեստինը՝
իր

միւսը

իրաւաութեան

տակ կ'իյնային Արաբիան եւ

(քակոր Պարատայ իբրեւ
ենթարկեց

ե սլի ս-

Աուրիան՝

Պա-

Եդեսիոյ եպիսկոպոս ՝

Ա իջադետքը

եւ

Փոքր

Ասիան*. թէոտորէն հետք մը չմնաց ՝ մինչ (քակոբ Պարատայ եպիս
կոպոս՝ բիւզանդական ո ս տի կան ո ւթ ե ան
հետապնդումներէն զերծ
մնալու նպատակով յաճախ ծպտուած լրբեցաւ իր ընդարձակ թեմա
կան շրջանները եւ կրցաւ տիրանալ մեծ հեղինակութեան՝ ի վեր
ջոյ դառնալով Սուրիոյ (ի իա բնակ Եկեղեցւոյ իրական պետը։ Այս
եպէ ս կոպոս ին

անունով ալ

Եկեղեցին

կոչուեցաւ այնուհետեւ —

/71_ կը կոչուի մինչեւ այսօր ալ --- (քակոբիկեան Եկեղեցի՝ որուն
հիմնադրութեան իբրեւ թուական !լ ընղուն ո լի 541^, այսինքն այն
տարին ՝ երր վանական (ք ակոբ Պարատայ' եպիսկոպոս ձեռն ա դր ուեցաւ : Այն ուհետեւ իր

ձե ռքո վ ձեռնադրուեցան ուրիշ եպի ս կո պո ս-

ներ ալ՝ որոնք ցրուեցան այն բոլոր վայրերու մէջ՝ ուր մասնաւո—
րապէս երկաբնակ ե պի ս կո պո սն եբ կը գտն ո լէ ին

յ

Ան՚ո ի ոքի (քակոբիկեան Պ ա տր ի արքո ւթի ւնը սկսաւ կա ղմ ա կեր—
պուիլ եւ զօրանալ՝ մանաւանդ Արա բնե բու
ւումէն ետք։ Անոնց տիրապետութեան

կողմէ Աուրիոյ

օրով՝

3 ա կո բի կեանն երը

յաջողեցան չէ զոքացն ել բի ւզան դա կան ազդեցութիւնը
Յակոբիկեան

դր տ—

յ

Պատրիարքը սակայն չունէր մնայուն բևակա—

վս.յլ, մը եւ նախընտրաբար կը բնակէր Տ իարպէքիր կամ (ի ելի տի—
նէի մօտ Պարսումայի վանքը

ս I՛ ԼյչԼ՛ հԸ ը

ոլէԼ^'3

յ

Ե ղի ա պատրիարքն էր որ §րդ գարու

հաստատուիլ

Անտիոքի մէջ՝

բայց

իրաւունք

չստացաւ :
Յոյները՝ երբ գրաւեցին Աուրիոյ մէկ մասը ֆ$$ին՝ ի զուր
փորձեցին

0ր թո տ ո քս

Եկեղեցւոյ ծոցը առնել

Հալածանքներէ խուսափելու համար՝ այս

3 ա կոբի կե անն եր ը ։

վերջինները՝

1030/^)

Խ՚և^ց Աթ ոռը
ոխադրեցին
Տ իա ր պէ քիր >, որ դուրս կը մնար
բիւզանդական տիրապետութենէն։ Աէկուկէս դար ետքը՝ Աիքալէլ Պատրիարք Աթոռը փոխադրեց Ա ար տ ին ; (/‘Չ* ♦ գարուն բա ղմա֊թիւ փորձեր կատարուեցան Հռոմ էական
համար՝ բայց արդիւնք մը չստա ց ո ւեց ա լ
մ էականները

չսւրունակեց ին իրենց

Եկեղեցիին հե տ միացման
յ

Հետագայ դարերուն՝ Հռո—

պայքարը

3 ա կոբի կեանն եր ո ւն
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դէմ։ Այսպէս , ԺՋ* գարուն՝ 'ք'ա լի Ո լչինն Լ րր յախոլեցան
Հաէէպի
Յակոբիկեաններուն մէկ մասը բերել Հռոմ էական Եկեղեցւոյ ծո-

9Ը' 3 *ո կոբիկեանները

սակայն ցոյց տուին ումեղ դիմադարձութիւն
մը եւ յա շողեցան պահել Հա լէ պ ի եկեղեցին յ
Եաթոլիկ — Յակոբիկեան հակամարտութիւնը ալ աւելի խո
րացաւ 16(0 — 1700 թուականներուն : կաթոլիկ Սնդրէաս Ա/սիքան
եպիսկոպոս՝ միացման կողմնակից մը գտաւ յանձին Երուսաղէմի

Պետրոս եպիսկոսլոսին եւ հրաւիրեց ղայն Հա լէ պ ՝ իբրեւ պա տրիարք՝. 3 ու կո րի կեանն եր ը կանխեցին եւ նստեցուցին իրենց Պատ
րիարք Ապաի լլ Ա եսիհը : Պետրոս ե պի ս կո պո ս դնաց Հռոմ եւ հրաւի
րեց Պապին միջամտութիւնը՝. Ասոր վրայ ^իերմանիոյ կայսրը՝ թուր
քերու հետ կնքած մ է կ դաշնադրով՝ 1700/#^#, յւսջողեցալ վերահաս
տատել տալ Պետրոս եպիսկոպոսը պատրիարքական Աթոռին
վէք՚Հ՜
բայ՝, թուրքերը՝ սակայն՝ քանի մը ամիս հաղիլ անցած , դրմեցին
դա շնագիրը եւ հա լածանքը ծայր տուաւ կաթոլիկներու դէմ : Պետ
րոս Պատրիարք ՝ ա ր քե պի ս կո պո ս մը եւ տասը ուրիշ եկեղեցական
ներ ձերբակալուեցան 1701/#

*ԼյՈյեմբերին եւ Ատանա

ղրկուելով

բանտարկուեցան ; Առաջին երկուքը վախճանէցան բանտին
մէ9 ՝
1706^^# , միւսները աղատ ձդուեցան երկու տարի ետքը՝. Այսպէսով
Աս ո ւ՚Ւ կաթողիկէ Եկեղեցին գրեթէ ամբողջովին քա յքա յ ո ւեց ա լ եւ
ա ռանց Պատ րիա ր քի մնաց 1706£ք/ մինչեւ 1783:
Յակոբիկեան անունով կը կոչուին նաեւ
700*000
ոլ՜[՚ՒԼ
քրիստոնեաներ ՝ որոնց Լոլ[վ 580*000^
օրթոտոյչս
[հետեւաբար
ոչ — միաբնակ'} Ա* ա լա պա ր ց իներն են ՝ իսկ 120*000հ#' աւետարանա
կան Ա ա լապա ր ց ինե ր ր ՝. Օրթոտոյչս Ասորիներու Ա* ար թովմաս եպի ս կոսլոս ր ձեոնադր ո ւած է Երուսաղէմի Յակոբիկեան
կորիդոր
արքեպիս կոպոս էն I, ողմէւ Այս գործակցութեան ի յիշատակ անոնք
հաւանեցան կոչուիլ 3111 կո րի կեան ՝. Ասոնք կ^ընդունին նաեւ
Յակոբիկեան Պատրիարքին հեղինակութիւնը ի հոգեւորս :
( Մ ա լասլար կր գտնուի Հնդկաստանի հարաւ — արեւմտեան կողմ'ը :)
Յակոբիկեան Եկեղեցւոյ պատրիարքը կ1ընտ բուի արքեպիսկոպոսներու եւ եպիսկոպոսներու Աինոտին կո ղմ է : *[,ա խ քան րնտր ութիւնր ՝ անոնք կը քաշուին վանք եւ կը մնան հոն 1() օր ՝. Ամէն
մէկը կը ներկայացնէ իր հօտին տեսա կէ տը պատրիարքական թեկ
նածուին մասին՝. թրքական տիրապետութեան օրով , կատարուած
ընտրութեան արդիւնքը , առաւե/ադոյն

քուէ

ապահոված

երեք

ե սլի ս կո պո սն եր ո լ ցանկով կր ներկայացուէր Պոլսոյ
նա
խարարութեան , որ ստուդելէ ետք աոաջին ընտրեալին ով ԸէէաԷԸ ,
կը հաստատէր կամ կը մերմէր ընտրութիւնը՝.
Եթէ ստուգումը
նպաստաւոր լԸԼԼաԲ առաջինին համար ՝ կը ստուդոլէր երկրորդը ՝
ի հարկին նաեւ երրորդը եւ անոնցմէ մ է կ ը կը նստէր պատբիար քտ-
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•«ԱՄԷՆՈՒՆ
■ կան Աթոռին վրայ (*) :
Այմ֊մ , բոլոր Տակոբիկեանները կ'ապրին թրքական սահման
ներէն դուրս , իսկ պատրիարքական Աթոռը , 1932£^ ի վեր կը գտնուի
Հոմս : Այ ս իրողութեամբ, ալ պատրիարքի ընտրութիւնը 1լ են թարկուի սո ւրի ական կառավարութեան վաւեր ար ման {կը ներկայացուի
■ միայն ընտրեալին անունը) յ
արքեպիսկոպոսն է որ կը կատարէ պատրիարքին
ձեռնադրութիւնը,

ԸոԼոԸ մետրապոլիտներու եւ

եպիսկոպոսներու

ներկայութեան , ընտրեալի հանդիսաւոր ուիւտէն ետք։
Պատրիարքը պետն է Աուրիոյ, Լիբանանի , Մ իջա դետքի եւ
փի լր տ ի ս ա ան ի բոլոր միաբնակ Ասորիներուն։ Լ*ն չպէ ս ըսինք ֊֊, ոդեւոր հեղին ա կո լթիւն ունի ան նաեւ Ա ալա պա ր ի Ա ա կո բի կեանն եբուն վրայ : Անք միայն իրաւունք ունի նշանակելու իր փոխանորդը
( «</ ա ֆւ՚ւ՛ ան»ը) եւ թեմակալ առա^նորդներ ը կամ սլա շտ օն ա ղր կելո լ
ղանոնք յ Անք կ՝օր հնէ Ս . Ա*ի լոոնը :
Տիտղոսն է «Աստուծոյ քաղաք Անաիոքի Պատրիարք» , կամ
«Պատրիարք Աստուծոյ քաղաք Անաիոքի եւ Արեւելքի նահանգնե
րուն»։ Պատրիարք ձեռնադրուելէն ետք կը փոխէ իր անունը {այս
սովորութիւնը կը կիրալլկուի Տ7Տէն ի վեր} : Պատրիարքը իր
նոր
անուան կը էր է միշտ Աղնատիոս ան ո ւնը , ի յիշա տ ա կ
Ան աի ո ■րՒ
նահատակ հա յրապետ Ա • Աղնատ իոս /-(*): Ա լանդօրէն $
վեդար ին
տակ , գլիւ ո ւն վրա յ կ ը կ[' է սեւ կամ սպիտակ դդա կ մը : Ջ կրել ու
պարադային կը կո րսնցնէ ոչ միայն իր եպիսկոպոսական աստիճա
նը^ այլեւ օծումը։ Այս միեւնոյն պարտադրանքին ենթակայ
են
նաեւ արքեպի ս կո պո սն եր ը , ե պի ս կո պո սն եր ը եւ մնացեա լ
կո լսա—
կրօն եկեղեցականները յ
Պատրիարքէն անմէ^ապէս ետքը կուդտյ «մաֆրիան»ը ,
որ
բարձր եւ բոլորովին մասնաւոր աստիճան մրն կ Յակորիկեան Եկեղելյիին մկջ-. Սկզբնակ ան մամանա !լներուն , «մաֆրիան»ը կ՝րլլար մետրապոլիտ մը, որ ուղղակի իր իրաւասութեան տակ կ՝ ո ւն ե(*՛) թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքութեան հիմնումէն՝ 1461էն ասդին, թուրք
կաոավարութեան մօտ քրիստոնէական թոլոր միարնակ Եկեղեցիներու, որոնց
կարգին եւ Ասորիներու Յակորիկեան Եկեղեցւոյ ներկայացուցիչն
էր
Հայոց
Պատրիարքը :
(*) Անտիոք, քրիստոնէութեան տարածման աոաջին շրջանին, այն
է
•քրիստոսի մտհէն սւնմիջապէս ետքը, հանդիսացաւ քրիստոնէական քարոզչու
թեան կեդրոններէն գլխաւորը, որ հանդիպավայրն էր աշխարհաշրջիկ աոաքեալներուն: Արդ, Ասորիքի կեդրոն Անաիոքի Աթոոը
հիմնուած կը համարուի
նոյն ինքն Պետրոս Աոաքեալի կողմէ, որ այդ տեղէն գտցած է Հոոմ: Պետրոս
Աոաքեալի անմիջական յաջորդը եդած է Ւգնատիոս հայրապետ, որ նահատակուած է այնտեղ: Հինգ դար ետքն էր որ հիմնապէս կազմաւորուեցաւ Ասորական
Եկեղեցին եւ այնուհետեւ, ինչպէս ըսինք, կազմակերպիչ Յակոը Պարատայ եպիսկոպոսի անունով կոչուեցաւ Յակորիկեան Եկեդեցի:
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է???5՜՜Հ ւք/

ԿՐՕՆԱԴՆՏԱԿԱՆ

^‘"'[՚ Արաբի ոյ եւ Պարսկաստանի 12 -- հետագային 60 --- թեմերը
եւ կը կա սա վա ր էր ղանոնը իբրեւ պատրիարքական
պատուի բակ յ
Պա*որիարքը սակայն չունէր միջամտելու իրաւունքը*. հ.Ա աֆ րի ան^ը
կրնա ր նշանակել ՝ տեղափոխել կամ պաշտօնազրկել իր իրաւասու
թեան ենթակայ եպիսկոպոսները՝ ճի շդ այնպէս ինչսլէս
կ'ըն է ր
Աակոբիկեան Եկեղեցիի մնացեալ մ ա ս եր ո ւն համար*. իրաւունք ո լնէր մինչեւ անդամ օրհնելու ք) . Աիւուոնը*
• Այմ՜մ <(.մաֆրիան^էի այս լի ա ղօր ո ւթի ւնն եր ը
ջնջուած
են*,
Ալ^1_է պատուակալ տիտղոս մըն է ներկայիս «մաֆ րիան» ը *. Այղ
տիտղոսը ունեցող մետրապոլիտը կը կոչուի «Մ աֆ ր ի ան եւ Ե ա թոդէկոս Արեւելք»է եւ կը վարէ պատբէարքական փոխանորդութեան
պ աշտ օնը յ
Մետրապոլիտի (մհթրոփոլիթօ , մը]>թսւն) տիտղոսը
պատ
ուակալ տիտղոս մըն է եւ որեւէ մասնաւոր հեղինակութիւն չի տար
ենթակային*. Մետրապոլիտն ու եպիսկոպոսը ունին միեւնոյն ի Հ՜՜
խանութիւնը *. ԷԼյս աստիճանն ու հանգամանքը ունենալու համար
մէկն ու միւսը պէտք է արմանի ԸԼէան այղ կոչման ՝ րԼԼան երկեւ■ղած ՝ զարգացած եւ մամանակ մը ապրած ԸԼէան վանականի կեանք յ
Այլեւ սէէտք չէ "[' ամուսնացած ըլլան*. Պատրիարքը կը ձեռնադրէ
մետրապոլիտներն ու եպիսկոպոսները*.
Եպիսկոպոսը սլէտք չէ որ հեռանայ իր թեմէն*. Չի կրնար իր
եղբայրը կամ մօտաւոր մէկ ազդականը ձեռնադրել իր թեմին կամ
մէլւ այլ թեմՒ մԷՒ ոչ ալ կրնայ հաւանիլ թե կնած ո ւթեան մէկու,
մը՝ որ իր թեմին չի պա տ կանիր *. Անոր կեանքը յաւիտենական մումկալութիւն մըն է եւ միս ուտելը արգիլուած է բա ց ար ձա էլա պէ ս *
Պատրիարքը՝ իր կարգին՝ ինչսլէս նաեւ միւս վանականները
են
թակա ք են տյս պարտադրանքին*. իացառիկ պարագաներու
տակ
միայն՝ պատրիարքի մասնաւոր

արտօնութեամբ՝

եկեղեցական մը

կրնա յ միս ուտել *.
Յակոբիկեան Եկեղեցիին այմմու թեմերը կը գտնուին

իրա-

քէ , Աուրէոյ ել Լէ բանանէ մէջ (Աոլսոլլ, Հալէպ, ճէղէբէ, Պ է յրութ, եւլն •) եւ կը կառավաբուէն մ ետ բա պո լէ ան եր ո լ կամ եպէսկոպոսներու կսղմէ՛. թէ աֆր է ան» ր
մէամամանակ
Արուսաղէմէ
մետրաոլոլէան է, րայՅ Կը մնայ սովորաբար պա լորէս,բքէն
մօտ
եւ ալնտեղ ունէ էր փոխանորդը՛. Մ ոլսուլէ մերձակայ Լյ է յխ Լէատտէէ , էնչպէս նաեւ ճէպէէ Մորէ վանքերն ալ ունէն էրենց մետրապոլէանևրը՛. Կան նմանապէս թփսլէլոյէ կոչուող քանէ մը անպաշ
տօն մեարապոլէտներ , որոնք կը մնան սլաարէարքէն մօտ :
Աակոբէկեան Ասորէներոլ թէւն է մօտ 100-000: Կը բնակէն
Աուրէա , Իրաք եւ Լէրանան : Կը խօոէն ասորերէն ,
արաբերէն ,
քրտերէն կամ հայերէն, ըստ էրենց ապրած շրջաններուն
Ջերմե
ռանդօրէն փարած են էրենց կրօնքէն եւ պահք կը բոն են ծսաոլթեամբ՛. Այմմու Պուտրէարքն է Տ՛ Եփրեմ Պարսոմ
Իդնաաէոս՛.
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Վեցուկէս դար առաջ, 1300ին, փայտի '1ւ։այ փորագրուած է ֊իրիստոսի
այս խաչելութիւնը, այնքան
սքանչելի
արուեստով, — դէմքի կծկումներու,
նայուածքի եւ մարմնոյն այլ մասերուն վսրարերեալ մեծապէս թեական մանըամասնութիւններով: Այս փորագրութիւնը գարերով անծանօթ- մնալէ ետք',
վերջերս գտնուած է Օնեըի երիցատան ձեղունին մէջ

(Ֆրանսա,

Օթ- - Վիէնի

նահանգ) :
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ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆԵՐ

ձՍՆՄՏՔԸ ԱՆԱՄԼՈՒԹԵԱՆ Մ՜ԱՍԻՆ
Վթհց

ՎԵՐ • Մ- Հ- ՄԱՐԿԱՆԵԱՆ

Մարդկային միտքը տելապէս էա['է['^ԼորԼ մեծագոյն
հարցը
եղաձ է ապահովաբար՝ յետ մահու, անմահութեան դա դանիքին լու
ծումը : Եւ ասիկա այնքան հին է , որքան հին է ինքը , մարդկու
թիւնը Հարցը իր պարզագոյն ձելին մէջ հարցում մըն է
Երր
մարդ մեոնի, կ'ապրի՞ նաեւ այնուհետեւ -.
Այլ խոսքով'
կեանք
կա^ յ գերեզմ՛անէն անդին*.
գեււ

1] եղի ծանօթ եբրայեցի իմաստասէր մը) ^ոբ Երանելին ՝
իր մամանակին կուտար այււ միեւնոյն
հարցումը»
Հ.Ե թէ

մարգ մեռնի) պիտի վեր ա կեն գան ան աԲ յ
գլուխ (ի*]՝ » համար 14):

արդեօք»

ԼՅոբի Ղ*իրբ^

Հարցումը տրուած է բոլոր մ՜ա մանա 1լն եր ո ւ մէֆ_^ զանազան
հ ա լա աքն եր ո լ տէր բոլոր մ ո զո վո ւր դն եր ո ւ կողմէ*. քքւ պատասխանն
տլ տրուած է դարձեալ շատերու կողմէ) բոլոր
մամանակներոլ
մէջ*. Տ՛րուած պատասխանները սակայն միատեսակ չեն եղած*. Ո—*
մանք հաստատած են կեանքի գոյութիւնը մ ահէն ետք ՝ ուրիշներ
միոոած*. Երրորդ դասակարգ մըն ալ մնացած է երկմտանքի մէջ*.
Տեսնենք թէ ի®նչ կ՚ըսեն այս մասին հին ու նոր իրողութիւն—»
ներր *.
էԼնմա^ութեան

ապացոյցներէն առաջինը հաւանաբար բնագ-

դա յՒն է» այսինքն բնազդաբար կ^ըմբռնենք թէ իրականութիւն
է
յետ մահու կեանքը*. Եւ ասիկա կը բացատրուի ի միջի ա լլո ց ել
մ՛անուան երկիւղով*.
Եը պատ մ ուի թէ Ա* եծն Սղեքս անգր ի ղօրավա րներէն
Պ ըտղոմէոո Ա* , որ իշխեց Եգիպտոսի վրայ}
ա ս1Հ՛ է Մ Ս"1Ւ ոլ չոլայլո
կեանք մը*. Զգալով իր մեղքերուն ծանրութիւնը եւ մահոլան եր
կիւղէն տարուած՝ մարգ ղրկեց եգիպտացի քուրմերուն) հարցնել
տալու համար թէ ին չ պիտի ր լլա յ իր վախճանը մեռնելէն ետքէ
Ո ւ- քուրմերը պատասխանեցին ---- «Պիտի հնձէ իր ց ան ածն ե ր ր :»
Հ/,1 գարերուն մարդիկ իրապէս կը հաւատային կեանքի ան
մահութեան *.
Ե տալական թ եր ա կղզի ի հա րաւամասին վրայ Ե տրուբացիներ սյնունով վաչկատուն ցեղ մը կ՚ապրէր քրիստոսէ շուրջ ութ գա ր
առաջ * լԼնոնք իրենց մեռելները չէ ին ծածկեր հողին տակ , եղածին
պէս ) այլ կը տեղաւորէին տակառներու մէջ եւ տակառներն ալ կը
դնէին < ողին տակ պատրաստուած խուցերու մէջ՛
Տակառներուն
վրա յ կը գծէին արեւածագի պատկերը , ըսել ուզելով , որ ինչպէս
արեւը մայր մտնելէ ետք նորէն կը ծագէ, այնպէս ալ պիտի վերա-
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«ԱՄԷ՜ՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔՍ»
ծնին կամ վերակենդանանան իրենց մ եոելներ ը։
Ամերիկայի կարմրամորթ Հնդիկներն ալ, իրենց
մեռելները
թաղած մ ամանակ, անոնց քովը կը դնէին նաեւ պնակ մը կերակուր,
ղալաթ մը թ.ւը եւ զէնք մը որսորդութեան համար : Այսպէս կ'ընէին, ո րպէ սղի երբ մեռելները արթննան,
ո լա են
կերակուրը,
խմեն ջ՚՚՚լ՛!՛ եւ ելլեն որսորդութեան :
Ա եր նախնիքներուն մօտ ալ գերեզմանին մէ$_ ուտելիք դնելու
սովորութիւնը ունի այս միեւնոյն բացատրութիւնը, ինչ որ
կը
հաստաաէ անոնց հաւատքը կեանքի անմահութեան մասին՛.
կարդ մը բարբարոս մ՜ ո զո վո ւր դն եր ո լ մօտ րնղ ունուած
սո—
վորութեան համաձայն , երբ մեռնէր իրենց
թագաւորը,
անոր
հետ ողջ ոզՀ կը թաղէին թագուհին կամ սպասուհին , որպէսղի երբ
մեռեալը աըթննայ , թադուհին կամ սպասուհին ծառայեն իրեն՛.
Հին մամանակներուն , երբ Արաբիոյ մէջ մէկը մեռնէր, չէին
ըսեր թէ մեռած է՛ այլ կ՝ ըսէ ին ու կը հաւատային , թէ ողջ է եւ
պիտի աըթննայ :
Յիսուս, յետ մահու կեանքը իր իսկ անձին օրինակովը ապա
ցուցանելէ առաջ, հաստատեց նաեւ իր բարեկամին'
բե թանաց ի
Ղազարոսի դեբեղման ին վրայ, երբ ըսաւ, որ ^'Լաղարոս մեռած
չէ

է

այլ

՚1Ր

քնանայ» :

կ 'ըսեն նորագոյն մամտնակներու մեծ մտքերը կեանքի
անմահ ութեան մասին :
'ԼՒ՚ջթոՐ ՀՒկօ մէ՚ւն Էր այգ հաւատքը ունեցողներէն՝. Ահա
թէ ինչ ըսած է ան •
--- «Ա*էջս կը զդամ յաւիտենական կեանքը յ Էս գէպի երկինք
կը բարձրանամ : Արեւու ճառագայթները դլիւուս վերելն են՝ իսկ
երկիրը ևեԼ և^[,աև['է 1'^ մահկանացու մարմինս՝, ի է ս գարէ ի վեր
կը պա րապիմ արձա կադր ութեամր եւ բան ա ս տ ե ղծո ւթեա մբ ՝.
Ղ*րրած եմ պատմ ութիւն ՝ իմ ա ս տա սիր ութին ՝ թատրերգութիւն
եւ
եր դիծաբանո ւթի ւն ՝. Փորձած եմ ա յս բո լո ր ը եւ գեռ ուրի շ բաներ
եւ սակայն կը զգամ որ մէջս գտնուածին մէկ հազարերորդը չեմ ըսած տակաւին ՝. Երբ գերեղման իջնեմ , աատեն միայն
պիտի
ըս եմ, ո ր մէկ օր ուան գործս վերջացուցի : Ե եան քը ճամբո ր գո ւթի ւն
մըն է , որ կը վերջանա յ իրիկնամուտին եւ կը վերսկսի արշալոյսին՝.»
Ահ ա եւ անգլիացի հռչակաւոր բանաստեղ & ԱլֆՐէ տ Թէնիս ընի վկայութիւնը •
--- «Հրի ս տոն էութեան հիմը կը տեսնեմ անմահութեան դադափա րին մէջ՝. Ու կը հաւատամ , որ Աստուած՝ մեղմէ ամէն մէ
կուն համար ո ւնի' մեր մահ էն ետքը գո րծա գր ելի
պատրաստու
թիւն մը՝.»
քիուս նշանաւոր գրագէտ $ոսթոյեւսքի ՝ իր
Հ՛Ո ար ա մ ա զո վ
եղբայրները» վէպին մէջ, Տիմիթըիին բերնով կը հարցնէ ի վանին ՝
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քՀՏՏ^^'ւ/»1ր?*\1րՀ«\1?/տ\1ր«ք ԿՐՕՆԱԴԻՏԱԿԱՆ
--- ՀՒ րապէս այդ յաւ համոզո^լմդ է՝ որ ամէն բան պէտ է
“Լհրջանայ անմահութեան մէջ*.^ էքւ_ ՛ի վան կը պատասխանէ»--- «Այ//,
աՅԳ Ւմ հ ամոզումս է • առանց անմահութեան չկա յ առաքէնութէւն :»
Ւսկ երբ՝ էր մահուան անկողնէն մէջ կը հարցնեն Ոենէամէն
Փալւսընս անունով ծանօթ ան ձլ, մը, լ,մանալոլ համար թէ ինչպէ' ս
է ՝ ան կը պատասխանէ »--- «[էլոլխս կը հանդչէ երեք
բարձերու
վրայ ՝ --- բարձերը յալէտենական հաւատքէն ՝ յալէտենական յոյսէն եւ յա լէ տ են ա կան սէրո յն
Փակելոլ համար վկայութեանց եւ հաստատումներու
այս
շարքը՝ մանրավէպ մը ռուսական կեանքէն :
Ոոլշեւէզմէ տէ ր ա պե տ ո լթեն էն ետք՝ այ /
մանաւանդ
այդ
տէրա պետո ւթեան սկզբնական շրջանէն ՝ կրօնքը ընդհանրապէս եւ
մանաւանդ քր էստ ոնէ ութէ ւնը ենթարկուած է հեդնանքէ եւ հալա
ծանքէ ՝ բովանդակ էյորհրդայէն Ս* էութեան մէջ՝, [[ասնալոր թաւէ
մը կը ստանար
հա կա կրօնական
քարոզոլթէլնը քրէստոն էական
տօներ ու ա ութէլ մանաւանդ*.
Այսպէս ՝ անդամ մը՝ [Հատկէ շաբաթ գէշերը՝ ^րբ Ալալ Եկեղեր էն կէս ^էե^րէն կ'աւետէ 'Որէստոսէ յարութէւնը՝
յատուկ
մէթէնկ կը կայանայ ռուսական քաղաքէ մը րնդարձակ մէկ սրահէն
մէջ՝* կողովուրդը՝ որ ե կեղեր է չունէր այդ գէչնր ՝ աղօթելոլ համար ՝
այԼ^լ մէ թէնկէն ներկայ չգտնուելու հ ետեւանքներ էն վախնալով՝
Կը փութայ սրահ եւ լուռ կը նստէ : [քւ ահա բեմ կոլդայ անկրօն ել
անհաւատ բոլշեւէկ բանախօս մը՝ որ լման երկու մ՜ամ հազար աղըէպ՚է £ՈԼԸ հը Ըհըէ է ներկ աներուն բացատրելու համար թէ անէմաստ ու շէնծու բան է 'Ըրէստոսէ [Հարութէւնը ՝ քանէ որ մարդ
մեռնելէն ետք ՚լը դառնայ դէակ եւ ա՛լ չէ կրնար ողջննալէ
*Լյերկայ բաղմութէւնը՝ որուն սէրտը լեցուած էր այդ 7/,֊՞
շերուան սրբազան խորհուրդով՝ ակռաները սեղմած մտէկ կ^Ը^էը
անաստուած քարողէչը յ Այս
^Ը^-ե^Ը 5 ն եր կան եր ո ւն դլո լխը
մ՜ամերով արդուկելէ ետք՝ ճառէ վերջաւորութեան հարց կուտայ անոնց »
--- ԱեԸէլՒ ընկերներ ել քաղաքաց էներ ՝ վստահ եմ որ համ ոգՒ [ 11տա ք բա ց ա տր ո ւթէ ւնն եր ս : Էք ւ ըմբռնեց էք թէ սուտ բան է
վՀրէստոսէ յարութէւնը*. Ուրեմն ՝ է^ն չ է այ մ՜մ ձեր կարծէքը ըսած
ներուս մասէն՝ դո՞՚-ք էն չ կ՚ըսէք՛.
Եւ ամբողջ բազմութիւնը, խզելով մեռելային
լռութիւնը,
մէկ մարդու պէս ոտքի կ՛՚ելլէ, կը խաչակնքէ եւ կ'ը"է միաբերան .
--- Խրխթոս վազքթէ'սէ . . . (՛թրի Ատոս յարեա՛՛ւ}...
Հակառակ իր բոլոր գալարումներուն , սլարտոլաե էր անաստուած֊ եւ անհաւատ քարոզիչը եւ յաղթաձ֊ էր մարզս զ անբռնաբա
րելի հաւատքը :
Հաւատքը' յարութեան եւ անոր միջոցով կեանքի անմահ ու-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ձԱՐԻՒՐ ՎԱԹՍՈՒՆ ԵՒ ՎԵՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ
ՏԱՐԵԺՈՂՈՎԸ ՊՈԻՏԱՓԷՇԹԻ ՄԷՋ
Եկեղեցիներու Տ^եղէրական հ]որհոլրգը ՝ իր վերջնական կազ
մութիւնը ստանալոլ թուականէն ՝ այն է 1948£2> ասդին , առաջին
անգամ ԸԷԼաէՈէԼ ['[’ տարեկան ձ՜ողովը գումարեց՝ անցեալ ամառ՝
երկաթեայ վարագոյրին անդիի կողմը՝ Պուտափէշթի մէջ՝.
Հունգարիոյ Բարենորոգչական եւ Լուտերական Եկեղեց ինն
է՛Ը ՝ ա պա ս թալինացումէն շատ առաջ՝ գեռ 1954/'^ ՝
առաջարկած
էին Տիեզերական էյորհուրգին Հունգարիոյ -ոչ գումարել
հեր
թական տար եձ՜ողովը ՝. Այո երկու Եկեղեցիները տարիներէ ի
վեր
կ՚անդամակցին Եկեղեցիներու Տիեղերտկ ան ք]որհ ուրդին եւ անոնց
ներկա յաց ուր ի չները միշտ ալ մասնակցած են այլուր գումարուած
մ՜ողովներու ՝ վեր ջին տարիներու ընթացքին։ Խ որհհւրգը ՝
առանց
վացանելու համաձայնեցաւ առաջարկին եւ 1956/' ^"՚Լոլ[1Լ գումարեց
Պուտափէշթի մէջ^
Հունգար Աւետարանական Եկեղեցիներու
Գ1'մ ումին վրայ *
հունգարական կառավարութիւնը Հունգարիա մ ուտքի ա րտօնոլթիւն
տուաւ համ ամ՜ս զովի բոլոր պատգամաւորներուն՝.
Հա մամս գովին
մասն ակցեցան ա շխա րհ ի գրեթէ բոլոր Աւետարանական Եկեղեցինե
րը --- Լոհերը՝ Աումանսպիները՝
Հնդիկները՝
Ե է յլանց ին երը ՝
շ^ափոնա ցիները՝ Ափ ր ի կէ ի եւ Ամերիկայի խափշիկները՝
Ամերի
կացիները՝ Չինաստանի համայնավար
պետութեան
Չինացիները՝
Արեւմտեան եւ Արեւելեան Գերմանի ոյ Գերմանացիները՝ իէուիցերիացիները՝
ֆրանսացիները՝
Դանիացիները՝
Շ ո ւէ տ ա ց ին երը ՝
Ղյորվեկիացիները՝ Անկլիքան Եկեղեցին ՝ այլեւ Ղպտիները՝ Տիեզեթեան մասին յ
Առանց այգ հաւատքին թն չ արմէք պիտի ունենար երկրա
յին կեանքը յ
թող մեզմէ ամէն մէկը ինք տայ իրեն այս հարցումին պա
տասխանը :
Այ նճար

ՒՆՉՊԷ՚Ս ԿԸ ԳՐԷ ՎԵՐ - Մ- Հ- ՄԱՐԿԱՆԵԱՆ
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^(■ս\ք!?ւ

ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

րակաե Պ ա տր ի ար քա ր ան ին ենթսւկայ () ր թ ո տ ոքսն ե ր ր եւ յատկապէս
Յոլնաստանի Եկեղեցին , Հ//Ճ աթո լի կ*ե եր ը , եւլն . եւլն • , --- ամՒո,11 բաղմութիւն մը ա յլա ց ե ղ , բաղմալեղու
եւ
բաղմադաւան
քրիստոնեաներու ՝ որոնք ներղաՀնակ մթնոլորտի մը մէջ մասնակ
ցեցան ժողովի ա շխատանքնե բուն : Եղան զեկուցումներ' զանազան
երկիրներու մէջ աա ր ուահ ա շիյա տ էոնքն եր ո լ մասին յ
Յատուկ ուշադրութեան աոարկայ դարձաւ քրիստոնէական
չարժման յ ա ռա ջդի մ ո ւթի ւն ը Չինաստանի մէջ՝. Տրուած զեկուցում
ներէն երեւան եկաւ՝ որ կաթոլիկ եւ բողոքական Չինացիները ա լլեւս չեն ուզեր օտար քարողի չներ տեսնել իրենց մէջ՝ որովհետեւ
Ւ VՒ^ա հ' {' ^ն կ,ս ո՜ա վար ե լո լ իրենք զիրենք՝ րստ ամենա լնի : փողովր
ո [՚ո ^եց այսոլհանդերձ պատուիրակութիւն մը զրկել Չինաստան ել
նորուլել կապերը էի ա օ ցէ թունկի երկրին քրիստոնեայ Եկեղեցինե
րուն հետ :
\յ,որ հեռանկարներ կը պա րղուին նաեւ ի]որհրդալին Սղու
թեան մէջ՝. ԷԼմսթերտամի մեծ համաժողովի նաիւօրեակին (194:8)
Մոսկուայի եւ արբանեակ երկիրներու պա տրի ա ր քն եր ո ւ*ն կո ղմ է ըստորագրուած յայտարարութիւն մը կր մերժէ ր ընդառաջ երթալ Եկեղեցիներու Տիեզերական է]որհոլրդի դիմումին՝ պատրուակելով որ
մի^ազդային եկեղեցական այս կազմակերպութիւնը
քաղաքական
առաջադրութիւններ կը հետապնդէ՝. Եր թոլի սա կայն՝ թէ այժմ՝
զանազան համաժողովներու որոշումները
ուսումնասիրելէ ետք ՝
1] ոսկուայի պատր իա րքը բարեւիո խած է իր դիրքր ՝ Եր նախատեսոլի
թէ 1957/' սկիղրները ՝ հալանաբար Փարիզի մէջ՝ Տիեզերական Խ ո րհուրդին ներկայացուցիչները հանդիպում մը պիտի ունենան փոլոաստանի Օ ր թոտոքս Եկեղեցւոյ մէկ պատուիրակութեան
հետ ՝
քննելու համար [Լուսերու մասնակցութեան հարցը՝.
փողովը զբաղեցաւ նաեւ զանազան եր կի րն ե ր ու մէ$ Եկեղե
ցիներու ազատութեան խնդրով : 3 ա տ կա պէ ս նկատի
առնուեցաւ
Ս պանիոյ եւ *իոլումպիայի մէջ տիրող ան հ ան դո ւրժ ո ղո ւթի ւն ը ոՀ —
կաթոէիկ Եկեղեցիներու հանդէսլ՝. փողովը հաստատեց նմանապէս ՝
թէ բոլոր ժողովուրդներն ու բոլո ր մարդիկը իրաւունք պէտք է
վայելեն ազատօրէն հաղորդակցելու իրարու հետ
եւ արտայայ
տելու իրենց գաղափարները :
Ս իջաղդային — քաղաքական դետնի վրայ՝ համաժողովը այս
անդամ ալ հաստատեց , որ օտար տիրապետութեան
ենթակայ
բազմաթիւ ժողովուրդներ կը պահանջէն ինքնորոշման
իրալունք
եւ քաղաքական անկախութիւն։ Ե ւ եզրակացուր ՝ որ արդար
եւ
օրինական են այդ իրաւունքն ու պահանջը՝ հետեւաբար է]որհ ուր
դին պարտականութիւնն է ոյժ տալ ան կախո ւթեան ձգտող
այդ
ժողովուրդներուն ՝
որպէսզի խաղաղ
ճանապարհներով
հ ա սնին
իրենց նպատակներուն :
Յատկանշական էր՝ որ համաժողովի ամրողջ տեւողութեան ՝

— 487 —

Fonds A.R.A.M

<ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ո1 չ երկաթեայ վարագոյրէն անգին գտնուող Եկեղեցիներու ներկա—֊
յարուցէՀեերը եւ ո՛՛չ ալ համամողովի կազմակերպիչ հունգարական
Եկեղեցիներու պատգամաւորները որ^ւէ իւօսք չառին կաբեիք մր
չայտնելու կամ տեսակէտ մը պաշտպանելու համար՝, վարուած է իե
անոնը հաւանաբար հսկողութեան տակ գտնուելու վախով։
Էլ սակայն՝ այլապէս ուշագրաւ էր այն՝ որ
Հունգարիոյ
(Հարեն որ ոդչա կան Եկեղեցւոյ եպիսկոպոս (Լավաշ՝ որ մեկուսաց—.
ուած էր տարիներէ ի վեր եւ լռո ւթեան ու դործելո ւ անկարողու
թեան գա տ ա սլա ր տ ուած , կրցաւ աղատօրէն տեսնուի լ Տիեղերական
իյորհ ուրդի իր վաղեմի բարեկամներուն հետ յ //< կ'ըսուէր նաեւ
Որ 1948^ ձերբա կա լո ւած եւ կեղծ ամբա ս տ ան ո ւթի ւնն եր ո վ գա տապարտուած
Լո ւտ եր ա կան Ե կեղեց ւո յ աստիճանաւորներէն իլսոաս
եպիսկոպոս պիտի վ եր ա հ ա ս տ ա տ ո ւի իր պաշտօնին մ է ջ եւ
պիտի
ա ր ձա կո ւի բանտէն :
Այ ս մեղմացումները՝ թէեւ բարենշան ՝ բայց եւ այնպէս գեռ
վստահութեան արմանի երեւո յթներ չեն: Հ ամամողովին մասնակՑՈրԼ բարձրաստիճան Լկեղե ցական մը ՝ մասնաւոր խօսակցութեան՝
մը Ընթացքին իրաւամբ հարց կուտար՝ թէ եղածը կամ կատարՈւածը վանդակին ընդլայնումը չէ&ր արդեօք՝ որսլէսղի
ձողերը֊
հաստատուին ուրիշ տեգ մը՝ աւելի հեռուները։
/ ս հարցումին պատասխա—.
Ապագան պիտի nu յ ան շո ւ շտ տ քս
նը։ Այսօրուտն համար կարեւորը tuj'h է՝ որ ոչ մէկ
երկաթեայ
վարագոյր եւ ոչ մէկ վանդակ ի վլ,ճտ ԿՒ է արդիլելու բազմացեղ
ու բազմալեզու քրի ս տ ոնեա նևր ու հաղորդակցութիւնը
հաւատքի ՝
յոյսի եւ սիրոյ րնղմէչկն -.

Ել֊ ) հակառակ ամէն կարգի բոն ո ւթեանg ՝ ճնշումներու եւ
հ ա լածանքն եր ո ւ ՝ քր ի ս տ ոն է ո ւթի ւնը կը շարունակէ
տիրապետեր
ստրկացուած մարդկային անհամար
բազմութեանg
հոգիներունմ էջ-, Ե. ասիկա ՝ յա լի տ ենա կան ճշմարտութեան՝ ա յն է համաքրիս—.
տոնէական գաղափարներու նոր մէկ յաղթանա կն է ի հեճուկս Աս
տուծոյ եւ կրօնքի բոլոր թշնամիներուն ;
Ջմ ոռնանք ըսելու՝ որ Եկեղեցիներու Տիեզերական I] որհուրդին կ՚անդամակցին 166 Եկեղեցիներ :
ԱՍԱՆԿ ՈՒՆԿՆԳԻՐՆԵՐՍԻՆ, ԱՍԱՆԿ ԱԼ 'ՐԱՐՈԶԻԶ
Հալատացեալ ունկնգի րները յա յտնօրէն թմրած են ♦ շա տ է
յողնածներու՝

յօրանջողներու՝ ն ո յն ի ս կ մ շի կ մ շի կ

քնաց ողներ ու

թիլը -, ք՝ արոզիչը բեմէն կը նկատէ եւ գոհ չէ բնականաբար
ձայնը քիչ մըն ալ բարձրացնելով՝

կ՚ըսէ.

«է՜յ ՝

յ

պատուական

եղբայրներ ՝ ճիգ մը ըըէք ՝ բացէք ձեր աչքերն ու ականթները
մտիկ ըրէք ըսածներս

Ե*-}
եւ

* Հաւատացէք ՝ որ եթէ ես մտիկ ըն է ի ինք—.

զինքիս ՝ ես ալ պիտի չքնանայի^ . . .
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ԿԷՍ - ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՉԻՆԱԿԱՆ ԲԺՇԿՈՒԹԻՒՆ.

ԱՍԵՂ-ՆԱԲՈհժՈԻԹհՒՆ
( ACUPUNCTURE )
Գոեց ՏՈ՚ԲԹ- Գ- 0- ԳԱԼՈԻՍՏԵԱՆ
Ա*օտաւորապէս քառորդ, դար ս/ոսմ

էւր ոսլայբմշկական

. չր
ա քյն եր ո ւն ուշադրութ՜եան յանձնուեցալ դարմանման այս ձեւը — սւսեղնաթու.ժոՆթ-լււ_1ւը :
'ք՝ա նլ, մը հազարամեակներու հնութէլն ունէ բո լմ՜ելու
այս
կերպը ) որ կը կէ րար կուէ Զէնաստանէ մէջ^
Զ էնաgէ բմէ շկն երը
■ երկարամեայ ւէոր ձար կո լթէ ւնն եր ո վ հաստատած է էն y թէ մարդ
կուլէն մարմնոյն մէջ աս եզներ մխելու եզանա կով ձեռք կը բերուէն
կարդ մը ընդհանուր բար ելաւո ւմն եր դ էնչպէս ցաւերու անհետացում դ ներքէն դործա ր անն ե ր ո ւ բնականոն դործո ւնէ ո ւթէ ւն ՝ եւլն . î
Աստ այս բմէշկներու տեսութեանդ ամէն ներքէն հ էւանդութէւն դ
ցալառէթ հա կազդեց ութէւն մը կ՚ունենայ մարմնոյն մակերեսէ n—
րոշ մէկ կէտէն լէրայ եւ ասեղներու մէջոցով կտրելէ է չէզոքացնել
այդ հակազդեց ութե^Ը' — ահա հէմն ու ս կղբունքը ա ս եզնաբո լմութեան : Այս տեսութեամ բ ալ՝ չէն ա g է բմէշկներըդ ներքէն դոր՝ծաբանն եր էն ա մէն մէկուն համար ճշդակ են որոշ ւ£]ւջՕրէ՜Աւ1լԱւն ç|l—

ծեթ եւ այդ դէծերուն ՚Լ[,աf 1,նկ ոդ մօտ 800 կէտերը ըևտրած
էբրեւ ասեզնա բումական կէտեր :
Պ*ործա ծուելէք ասեղներ ը կ'Ըէէան ընդհանրապէս
ո ս կէ է

են
եւ

արծաթէ z Արծաթեայ ասեղները ունէն ցաւերը ցրուող եւ ծ£ա9*հող
յատկութէւն դ մէնչ ոսկեայ ասեղները կսյղդոլրէ^ են։
Ներքէն զորկարանայէն խանգարումէ մը պարագայէն դ մարմ
նոյն մակերեսէն վրայ
Ը կէտեր կը դաոնան զգայուն
եւ
նո A/' սկ մատներ ու պարզ հպում մը յաւ կը պա աճա ռէ : Ալ բնա կանաբար զդայնոտ տյդ լԼէ^սյկը կ՚անհետանայ դ անմէջապէս որ ներմ-Ւ'1' դո րծա ր ան այէն է/անգարումը վերջ '1տ նէ եւ դո րծար անը վերստանայ էր բնականոն վէճակը *
Զէնաg է բմէշկներու տեսութեամ բ դ տէեզերական դրոլթէւնը
կը բազատրուի երկու հակամարտ ումերով-, Իրականին

մէջ, սա

կայնդ եղածը երկուութիւն մը չէ, այլ յարաբերական զօրութիւն
մը: Այղ երկու ումերուն Չինարիները տուած են ինն ել իեանկ
անունները, որոնզ հայերէն կամ այլ լեւլուով
թարդմանո ւթիւնը
դմուար է գտնել-. Ըստ այղ բմիչկներուն , ամէն բան կազմուած է
տիեզերական զօրութենէն , զոր կը ներկայազնէն վերոյի լեալ երկու
հակամարտ ումերը-,

Հիւլէէն մինչեւ ամբողջական տիեզերքը,

---

նիւթը,, չարմումը, էակները այլ խօսքով ամէն ինչ այդ երկու ոլմերուն' ինն/» եւ իեանկ/. կուտակումն են :
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Արդ ) հ Աւանդութիւնը ՝ առաւել կամ նուաղ չափ ոփ՝
երկու ումերու միջել յառաջ եկած ան հ ալասարա կշոութիլնն

այդ
է՝

այսինքն կԹԹ^ր եւ ]ւ1յ սւնկ^ր չափազանցութեան գա ցած անբնականոն
վիճակը : Ւսկ չինա կան բմշկու-*
թիւն ը ա յն ա ր ո ւե ս ան է ՝ որ կ ը
փերահաստատէ բնականոն

Հ///~

ւա ս ա ր ա կշռո ւթի ւնը
Լ[,ար^յ^ԼոլԼ
այն ինչ որ կը պակսի ;
լրացումն ալ կը կատա բուի ՝ եր ր
մարմնո lit

ասեղ ներ կը ձ իւ ո ւին

այս կամ ա յն մասին փր ա յ ՝ նա
յած թէ ներքին

ո՛ր դործարա—

ն/,ն դո րծ ո ւն է ո ւթի ւնը խանդար—,
ուած է ։
Այ^մ

ա սեղնաբում~ո ւթեան

հ ե տ ե ւո զն ե ր ը ՝ գիտութեան
րադո յն

նո-

դի տ ե լիքն եր ո ւն

մ ա րցնելոփ
հնամենի

յաք-

^Ju

Զթ աղիներու

՚ւ1՚ ut ո ւ—.

փորձառական

թիւնը՝ կ՚ըսեն թէ Չինացիներուն
բնորոշած

« կեն ս ա կան

քը^> , որ կ'ընթանայ

հոսան—.

մար մն ո յն,

միջօրէական դիծերուն

համա—,

ձայն եւ որուն ընդհատումը

ա J ՜ա

լազան կէտերու

‘/[“"J

բերէ զանազան

հիւանդութիւն—

յառաջ կը

ներ , ուրիշ բան չէ , բայց
^միջբջիջային

եթէ

ելեկտրական

սանքխ» մը իւանդտ բումը

հո—,
կաԱ

ընդհատումը :
Ա/ս ււոէոո
ԱսՒղնաթոՆժոՆթեսւն.
յաոաջակոզմի միջօրէականները
եւ օգտագործելի գլխաւոր կէտերը

ետՀ'
[՛ ՝

"1՚"ն9

հարկաւ ՝

տեսութի ւննե—.
բացաարութիւօր

մը

աւելի

ստոյգ եւ գիտականօրէն ընդունելի փորձերոփ պիտի հաստատուի ,
կարելի չէ միւտել ա սեզնա բո ւմո ւթեան յաճաիլակի ար դի ւն ա լո ր ո ւմը։ էքս ՝ անձնապէս ՝ քսան եւ աւելի տարիներէ ի վեր
ր!/ա քուք
զա յն ,

ա սեզնա բումո ւթեան մեթոտին

եւ

ունեցած եմ երբեմն ց ո ւց ա կան յաջո զո ւթի լնն եր

կութեան ՝ $ՀԼա յ Ան զանազան ցաւերու՝ լեարդի
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իլիթերո,ւ ՝

սրտի,
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ԿԷՍ ֊ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ջղային բաբախումներու՝ մանուկներու գիշերային
միզարձակոլթեաևց ,
երիկամունքի խիթերու՝ ^էջքի ցաւերու
(լումպակօ) ՝
ճռանցաւի {սիաթիք^ , բաղկացսւլի ՝ ընղհանուր առմամբ յօդացաւե բու
քլարդ մը ուրիշ սլա բագաներու ամոքման կամ
•մ անման մ էջ յ

դար-

Ասեղնս։ բումս։ կան
տէն

մեթո

կտրելէ չէ պահանջել,

ո լ,

բումէ ամէն էնչ- Օրէնակէ հա
մար է եթէ լեարդէ կամ երէկամոլնքէ խէթերը յաճախ
հետանան

կ՚ան

աս եղես։բումա կան

մէկ դործողոլթեամբ ,
նչանակեր ,

այդ չէ

սակայն, որ հէլան-

դր օձէրր աղատած
՛էամփուչս։Էն

կամ

է մաղձս։—
երէկամուն-

րէն մ էջ տեղաւորուած
եւ

հետեւաբար

<րա չկ

ձեռք

դարմանումի

մեթոտներէն։

քարէն
պէտք է

սովորական

Այսուհանդերձ

նման խիթերով տառապած հ իւանդները

լիապէս պիտի

գնա

հատեն այն ամոքումն ու թեթե
ւացումը ՝ զոր պարդեւած է իրենց ասեդնա բուժութիւնը ՝ յա~
ւերու արադ անհետացումով։
Զինական բժշկութեան մա
սին ընդհանուր

ծանօթութիլն-

ներ

անդամ մը Ա—

տուած եմ

թէեքի

ՀՆոր Օր» ին մէջ

(բո ես

24 — 25 Ապրիլ 1937/' թիները) ՝
իսկ աւելի ետքն ալ «.Հայ ք^ոյժ»ի
մէջ

(տես

19օՅ) )
թիւններ

թի Լ-

147 )

Մարտ

հետսակողմի միջօրեականները
եւ օգտագործելի զլիաւոր կետերը

հարեւանցի ակնարկումիայն ընելով աս եդնաբուժութեան մասին։ Այժմ

քանի

մը լրացումներ ։
Ջ էնարէ

բմէչկներոլ

կողմ է էբրեւ

դարմ ան ումէ

մեթոտ

կէրարկուած եղանակ մըն ալ <ձվաոխս։րան»ն է (վառել եւ խարա
նել) կամ դէտական բառով րՈՕՃՏ-ն : Այս մեթոտն ալ կ՚սղտադորձէ մեր յ1՚.չատակած մէջօրէականէ դէծերը, այն ատ ր բեր ո լթեամբ ,
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որ փոխանակ որոշեալ կէտերուն վրայ մխելու ասեղները, աոաւել
կամ նուաղ ումդնութեամբ կր խարանէ ղ ան ոն ք ՝ չինա կան գնդա
ծաղիկի փոշին վառելով կամ ուր էէ շ որեւէ այրող նիւթ գործածե
լով ^եախը^ին մէկ ձեւը) :
ին չսլէ ս ը՚փ)

ասեղնա բումութեամբ է լւյւե՜ է1 Թ ձեռք կը ձգուին

ցուցական արդիւնքներ եւ հ ոն

ուր բմչկա կան ծանօթ եւ սովորա

կան դեղեր կը ձախողին երբեմն , կարելի է օդտադործել ա ս եղնաբում ական եւ խաբանաբո ւմա կան

դարմանումի ձեւերը^ հիւանդին

ջղային կազմախօսութիւնը լալ մը ուսումնասիրելէ ետք-.
Այնու ամենայնիւ չինական այդ
երկու
մեթոտներէն
ար
հրաչքներ սպասուելու չէ : Եւ մանաւանդ
կիրարկելու չէ բոլոր
տեսակի

հիւանդութեանց

առիթներով-, Ան ըս ջո ղո ւ թ Լ ան պարադա

յին > թ^՜Ւ^լ
Ը և['^յայ 1'նքղՒնԸԸ վար կաբն կել եւ բմչկա կան գի
տութեան անունը արատալորել : Ս\քս պատճառով ալ պէտք է չարմիլ խոհեմութեամբ-. Երբ բմիչկ մը համոզում գոյացնէ ՝ թէ սպա
ռած են իր բո ւմա կան բոլոր մ իջեցներ ը՝ ա յն ատեն միայն կրնայ
հիւանդին առաջարկել դարմանումի այս անվնաս եղանակները-, ԵԼ
ապա փորձել ՝ եթէ տեղին է -,
Ասեղնա բում ութի ւնն տլ^

դարմանական ամէն միջոց

ունի իր որոշ ու սահմանեալ ց ո ւց մ ո ւնքն ե ր ը : Այդ պատճառով պէտք
չէ կի ր ա ր կել զայն տեղի — անտեղի : Պէտք չէ նաեւ կանխաւ խոս—
տումներ չո.ա յլե լ

հիւանդին

կամ անոր պա ր ա դան ե ր ո ւն -. թանկու

թիւնն ու հաւանութիւնը պէտք է ձգել անոնց կամքին } վասն ղի ան
յաջողութեան

մը պարադային

առաջքը կ՝ առնուի հիւանդը շահա-

գործած Ըէէաէո լ մտայնութեան եւ հետեւաբար ի ւինաս

բմի չկին

գործուելիք անիրաւութեան եւ վարկաբեկման-,
Ասե ղնաբումութիւնը ՝
այ/եւս
բմչկա կան
րնթացիկ գի
տութեան մաս կր կազմէ եւ կարդ մը համալսարաններ մասնագիտա
կան վկայականներ կուտան ա յն բմի չկն եր ո ւն ՝ որոնք աւարտած են
ա ս եղնա բո ւմո ւթեան դասընթացքը -

ՊորԷնոս ԱյլւԷս, 1956

ԽԵՆԹԵՐԸ ԿԸ ՇԱՏՆԱՆ
վէիճակադրութիւն մը ցոյց կուտայ թէ Հի ր անսայի մէջ 1947/'^'
յիմարանոց դրուած խենթերուն թիլն է 67’000?
իս կ
1954/^'
103*000: Տտրեկան 5000 աւելի-, Միացեալ Նտհանղներոլ մէջ յիմա
րանոց դրուած խենթերուն թի ւն է 7օ0*000> մինչ 400 "000 ՈԼ['^Հ
վկայեալ խենթեր կը մնան դոլրսԸ տեղի չգոյութեան պաաճառով*.
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ԿԷՍ - ԲԺՇԿԱԿԱՆ

ԲԱՐԿԱՆԱԼԸ ԼհՒԱՆԴՈՒԹԻՒւՆ Ս՜ԸՆ է
Բարկութիւնը Փոթորիկ մըն է, ոլւ
կը մարէ դատողութեան մոմը եւ կը
մղէ մարդը մտածելու մթութ եան մէջ :
ՊԵՌՆԱՐ

ՇՕ

Հրահանգը կուգայ նախ
Աւետարանէն *
«Ըարկանայք և
մէ

մեղանչէք»*. Ըսել կ՚՚ուղոլի,

որ

բարկանալը

զէշ բան

է,

այնքան գէշ, որ երբեմն մեղքե
րու դուռ ալ կը բանայ, հող չէ
թէ

փոթորիկը

անցնելէն վերՋ

դոբծուած մեղքին համար մարգ
ւՋում
ունենա7»
ղար ձես Լ'
ըստ
Աւետարանի
խօսքին --«յանկողինս ձեր

ղղ^աց ար ո լք» :

Գիւ-րաբո ր բոք մարգը
նի սակայն

ու

իր պատասխւսնր .---

«Ի՜նչ ընեմ , ^ղբսմյր, չեմ կրրնար ինքզինքս

զսպել ,

խառ

նուածքս այդպէս է, հայրս ալ,
մեծ հայրս ալ ինծի պէս է ին * . .

Բարկացած մարդու դէմք
(փծագրութիւն' Լէոնարտօ տը Վինչիի)

բարեբախտաբար շուտ կ՛՛անցնի , իսկ անցնելէն ետք կր մոռնամ կ՚եր
թայ» . . .
Իարկացոտները կը մոռնան սակայն մէկ տյլ ճշմարտութիւն,
--- տյն որ բարկութիւնը հիւանդութիւն մըն է եւ ոչ թէ առհասա
րակ խառնուածքի խնդիր :
^ան երկու տեսակ բա ր կո ւթի ւնն եր : Առա ջին ը , ա մէնէն վըտանղաւորը, բմ՜իշկներու կողմ է կը նկատոլի լուսնոտութեան' մէկ
տեսակը : Այս Լա[՚՝^Ւն պատկանող բարկացոտը , ամենափոքր պատըրուակով մը կը մատնուի էԼայ[էոյթ[1 իրտկան տագնապի
որուն ազդեց ութեան տակ Ջարդուփշուր կ՛՚ընէ ձեո՝ղն անցա

ը,

կը սկսի զարնել ամէն անոնց, զորս կը նկատէ իր թշնամիները*.
Այդպէս են նաեւ գինովները, որոնք, բարկութենէն
կուրացած ,
մինչեւ իսկ ոճիրներ կը գործեն*. Այսպիսի
տագնապէ մը
հ ի ւանգը կ՚իյնայ քնանալու անգիմագրե/ի ճնշումի մր տակ
մէկ

‘1Կ՚Հ_,
յ

Հ} լ ,

կտոր կ՚իյնայ փողոցին մէջ, կամ փոսի մը եզերքը եւ կամ

դրան մը շէմքին

յ

Աքս դասակարգէն ոլ[՚[՚Լ հիւանդներ չեն դործեր
ա յսպիս ի
ծա ք րա յեղութիւններ *. Տադնապը աւելի թեթեւ պոռթկում մը կ՛՚ու
նենայ անոնց մօտ՝. խուդայ այդպէս, «ներսէն», ինչպէս
կ՛՚ըսեն,
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•առանց սակայն անդրաղա ռնալու ՝ որ այդ. «1/երսէն ղ֊ս'լե)') աԼ ո'֊՛լե
ղային հիւանդութեան մը մէկ տեսա 1լն է :
Ո ւրի շներ դիւրագրգիռ կը դա ռնան անմիջապէս որ
չա փէն
աւելի խմեն*.
էք անշուշտ մարդիկ՝ որոնք երկու ղալաթ
ճնկելէ ետք կռուելիք մարդ կը փնտռեն ։ Այրէիք?սԼ1*^երը կը գտնուին ՝
եթէ կ ար Կ1- է ըսել՝ լուսնոտային տագնապի մը սեմին*.
Այս բոլոր պարագաներու տակ՝ մարդ պատասխանատու չէ
է՛լ՛ բարկութեան համար ՝ սլոռթկումէն ետք*. Պա տա սխտնա տ ո լ
է՝
սակայն ՝ ղայն կանխելու նպատակով նախազգուշական
միջոցներ
ձեռք առած չ ր/լա / ո ւն համար*. Ամ էն օր Հկարտէնար^ի թեթեւ լ>անակութիւն մը՝ զո ր թմ՜իշկը պիտի յանձնարարէր՝ կրնայ կանխել
նոպան*. Եւ յետոյ՝ ենթակաները պէտք է բոլո ր ո վին
հրամ֊արին
խմելէ ՝ գիտնալով որ նման պարագաներու մէջ՝ ոգելից ըմպելին իբտկան թոյն մըն է իրենց համար *.
Երկրորդ տեսա կի բարկութիւնը շա տ աւելի թեթեւ է եւ ալելի ընդհանրացած *. Արդարեւ ոչ ոք պիտի կրնայ ըսել՝ թէ բնաւ
չէ բարկացած*. Սովորական բան է' առհասարակ ամէն
մարդու
համար*. Այս տեսակի բարկութիւնը ջ՚լ՛" յին է*.
Բարկացողը
կը
զդայ ՝ որ սատանաները կը հաւաքուին դ/ոլխը եւ հի՛մա ինքն իրմէ
պիտի ելլէ՝ բայց անհ րամ֊եշտ կամքը ի գործ չի զներ զանոք քշե
լու եւ պոռթկումը կանխելու համար*. Ուրեմն՝ այս պարադային ՝
ջիղերու տկարութիւնն է հիւանդութեան պատճառը *
Այս հիւանդները՝ իրենց գերագրգռուած պահուն ՝

մօտալո-

րապէս կ՚ընեն այն՝ ինչ որ կ'ըն եէ առաջին դա սա կարդինները ՝ ---կը պոռան՝ փոթորիկ կը փրցնեն՝ տակնուվրայ կը բերեն՝ երբեմն
կբ զարնեն ալ՝ բայց մարդասպանութիւն չեն գործեր՝

որովհետեւ

դիտեն թէ ի՛ն չ կ՚ընեն*. Եւ՝ ծայրայեզո լթեան հասնելու
կէտին'
կանդ կ՚առնեն *. Տագնապը անցնելէ ետք ՝ քնանալու պահանջ չեն
զդար *. Տեսարանը կը փակուի

երբեմն ոլըՒշ_

տագնապով մը՝ —

["՛լճի ի1 ա յ թ Ը ո Հ/ 1 արցունքներով՝ քնքշութեամբ ՝
չի պատահիր^ի խոստումներով ՝ եւլն • *.

Հանդամ մըն ալ

ճիշդ չէ ♦
բ^րկացոտը կ'ըսէ ՝ թէ Ւր հայրն ալ ա.ւդսւէս
էր եւ հետեւաբար անկէ մ՜առանդած է բարկանալու
բնութիւնը :
զիառանդա կան ո ւթեան հարց չկայ > ընդհանրապէս ♦
եղածը
^ՕՐԲ.
ըրածին անգիտակից կապկումն է*. Մանուկ մը՝ օրինակի համար՝
կբ բարկանայ ՝ իր մօրը կամ խնամակալին բարկանալը տեսնելով։
Այ" պատճառով ալ, բարկութիւնը վարակիչ է։ Եթէ ձեր զաւակնե
րուն մօտ չէք կրնար ղոպել ձեր բարկութիւնը,
ղիտցէք որ ոչ
միայն պիտի նուաղի անոնց յարգանքը ձեզի հանդէպ, այլեւ

զի

րենք ալ շուտ մը բարկանալու պիտի վարմեցնէք :
Այդպէս է նաեւ դորձի մէջ :
Եթէ ձեր
ստորադասներուն
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բարկանալով կը խօսիք , աւելի հնազանդ պիտի չկրնաք
դարձնել
ղանոնք. ընդհակառակն պիտի ստեղեէք անհաճոյ մթնոլորտ
մը,
ո [''^ Լ '1ր'1'[֊ "7 սլիաի տառապիք ;
Անհրաժեշտ է ան չուշտ երբեմն
բարձրացնել ձայնը, բայց բարձրացնել ձեր պաղարիւնն ու հան
դարտութիւնը պահելով : Այդպէսով կրնաք
տագրել ձեր չոլրՀիններուն :
Բարկանալու հա կամէս։ երկու

հեղինակութիւն պար

դաստ կա բդերն ալ

տարբեր

տարբեր դարմանում կը պահանջեն ; Եթէ ջղաձգային բարկութիւնը
յաճախ կը կրկնուի, պէտք է դիմել բժիշկին , որուն ամոքիչ դեՂ^ե՚Ը.

հետզհետէ պիտի կանխեն բուռն պոռթկումները :
Ե րբ կը ղդաք, որ մօտեցան՜ է պոռթկալու
պահը, կամքի
պարտադրանք մը կրնայ փրկել կացութիւնը-.
Ասոր համար
ալ
սակայն վարմ ութիւն պէտք է , իսկ վարժութիւնը
մէկ անդամ էն
ձեռք չի ձզուիր : //'իայն թէ շուտ շարժեցէք եւ մի սպասէք , ,,ր
բարկութիւնը առնէ
շատ ուշ կ'ըլլայ ,

ձեզ իր տիրապետութեան

տակ.

ախ ատեն

Բարկութիւնը կեցն ելո լ լաւագոյն միջոցներէն մէկն է ըն ել
շարժում մը եւ արագօրէն , հոդ չէ թէ րոպէի մը համար, ուրիշ
■տեղ մը կեդրոնացնել ոլշադրոլթիւնը ; Ամանք, սիկարէթ մը կր
վառեն, ուրիշներ' առարկայ մր
մը կը վերցնեն և այլ տեղ մը կր
դնեն , կամ կը դարձնեն րատ ի ոյին կոճակը եւ կր սկսին
Լ՛նել երաժշտական
նԼերջապէս

կտոր

մտիկ
մը-,

ուշադրութիւնը ա յ-

լուր կեդր ոնացնելո լ

բազմաթիւ

ձեւեր կան, զորս կարելի է կի
րս։ ր կել բարկութիւնը կանխելու,
/,„//

չկանխելու պարագայէն ալ

կարճ կապելու, հ ա մար ’.Ա ն ա ց ածը
կը

կատարէ կամքը՝ եւ ,

սեւ

ամպն է կը ցրուի ։
Այս նկատ ո լմուէ

չէ^ ըս՜

ուած արդէն՝ --- ՀՀտասը համրէ
Երթ մանորկ ւքը թսւթկսւնայ
լացը իր միակ զէնքն է

եւ բար կութիւնդ կ'անցնիլ :
թոլոր պարագաներու տակ ,
բարկութեան կապակցութեամբ թէ

ընդհանրապէս ՝ պէտք

է ԱԼԷ՛-

ջ°ըէն ուշադրութիւն դարձնել $Հէային դրութեան կանոնաւոր
դործո ւնէ ոլթեան ՝ ին չ ՛որ ձեո֊ք կը ձդոլի կանոնաւորելով բունն
ու մարսողութիւնը^ այլ մանաւանդ

էսուսափելով

յողնութենէ ,

մարմնոյն

ապահովելով այսինքն

տարապայման

կանոնաւոր

հան-

պիստը :
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ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԿԱՐՈՂ. ՄԱՄՈՒՌԸ
էոլոր մամանա կներ ու մ է £ դէտունները մտածած են մարգկայէն կեանքէ յ/^/£^/?/Հ/ երկարելու մ ա ս էն ։
Երկարել^
այսէնքն ,
մարգը երէտասարդ եւ արւոյդ լղահելով էր յաոա^ադած տարէքէն ,
երկարել չծերազնելով, կամ , առնոլաղն, ծերութեան նշաններուն
յայտնութէւնը հեռացնելով։
եղած
են յաոլա ղեցնել ու
Սովոր ական մէտոցները
անզօր
մարգկայէն մարմնոյն աստէճանական քայքայումը,
յառաջացած
որոշ տարէքէ մը ետք։ Այդ պատճառով ալ, դէտունները մէ շտ ալ
ջանացած են գտնել անսովոր, դէւթական մէջոց մը, հրաշալէ գեղ

մը, «էԼէ քս է1 ե*^ մը, որպէսղէ մարմէնը չհ է ւծէ եւ չծերանա յ տարէներու ընթաց քէն , ա յլ պահէ էր յարաբերական թարմութէւնը։
Արգ , նոր յայտնութէւն մը այս գետնէ վր111 յ ՝
Ովկէանոոէ ընգծովեայ բուսականութեան մէջ
գէտն ական
ները երետն հանած են տեսակ մը ծովայէն մ ա մ ո
Շ0ր&16)յ
որ , շատ բարգ բաղագրութէւն մը ունենալով հանգերձ , ունէ նաեւ
շատ զարմանալէ յատկութէւն մը ։ Յետ զննութեան հաստատուած
է ՝ որ այգ մամուռը կը պարունակէ 24 տեսակ հ,ամէնօ^ — թթուներ
եւ 10 տեսակ վէթամէններ։ Այս երկու նէւթերով այսքան հարուստ
բոյս մը ծանօթ չէ ր տակալէն բուսական աշխարհ էն մէջ՝.
գւտնականները, հետեւաբար } կը գտնեն որ այո մամուռէն
դործածութէւնը
մեծապէս
օգտակար կրնայ Ըէլա է մարգկայէն
մարմէնը վերանորոգելու եւ ե րէ տա ս ա ր գա ցն ե լո ւ տեսակէտով ։
իւ սակայն յայտնոլած է նաեւ ան պա տ եհ ո ւթէ ւն

մը։

Այո

մամուռը շատ զգայուն է եւ ջուրէ խորերէն հանուելէ ետք, Էոյսէ
ազդեց ութեան տակ շատ շուտով կը կորսնցնէ էր
վերանոր ոգէ չ
կամ երէ տա ս ար գացն ո զ յատկու թէմսը =

Ահա հաստատումէն ետք, փորձեր կը կա տաբուէն մա մտնա
կէ Բ. ե
1 րւ[՚պէս,լ1' մամուռը, ջոլրէն հանուելէ եւ օգտագործելէ ձեւէ մը բերուելէն ետքն ալ պահէ թարմացնելու եւ վերանո
րոգելու էր զքրութէւնը եւ հետեւաբար գտնուէ մէ շտ
մարգոց
տրամադրութեան տակ։
Էն չօլէ® ս պէտէ կատարուէ այս պահպանումը» մամուռը գեգահատերո^ւ պետէ վերածեն կամ լոյսէ չա զգուող «ամփ ո ւլձներ ո ւ
մէ^ջ պէաէ պահեն , այգ ո ւմն ու յատկութէւնը ապահովելու
համար,--- պարզ չէ տակալէն ։ Ս ը կարծուէ սակայն , թէ
հեռու չէ
այն օրը, երբ այդ դմո ւար ո ւթէ ւնն ալ պէտէ յաղթահարուէ
եւ
այնուհետեւ»»» մեռնէլ չկա"յ այս աշխարհէն վրայ մէնչեւ հա—
րէ'ւր տարեկան • . .
Սրան է անոնց, որ պէտէ հասն էն այգ օրուան յ «£/* եղ համար
չէ գարնան դալր^> պէտէ ըս է էն , յէսուն — վաթսունէ սահմանները
շատոնց անցած • • • գմբախ տն երը » » •

— 498 —

Fonds A.R.A.M

ԷԷՍ - հժ֊օԿԱԿԱՆ

ՇՈՔՈԼԱՆ ԻԲՐԵՒ ՍՆՈՒՆԴ
Հր ո քոլան սննդական բարձր ոյժ ուձւքէ ՝ ո րովհեա եւ 100 կրամ
շոքոլան մեր մարմնոյն կը հայթայթէ 500 - 600 դոլ Լքալոր ի) •.
Ել յևաոյ ամբողջական ուտելիք մրն է՝ շնորհիւ իր պարունակաե՜
աղո թային նիւթերուն՝ իւղերուն , շաքարին՝ վի թա մինն եր ո ւն
եւ
մասնաւորաբար հ ա կո ս կ ր ա թեքա յին վիթամին I)ին ՝ ինշպէս նաեւ
^"՛նքային նիւթերուն , --- ֆոսֆոր , կիր՝ երկաթ՝ ելլն.-. 'ի- ի չ քա
նակութեամբ կը պարունակէ նաեւ թէոսլրոմին եւ քա ֆէին ՝ ո ր ոնք
միանալով վերոյիշեալ ն իլթեր ո լն ՝ չոքս լան կը դարձնեն ուժատու
եւ. կազդուրիչ սնունդ մը ՝ պայմանով որ որակը լալ եւ թարմ
Բ.ԷԼայ
ր,ւտելը չափազանց ութեան չտա լաւի յ Պէտք է ուտել չալիաւոր քանակութեամբ ՝--- ոչ աւելի քան 30 - 50 կրամ մէկ անդամէն եւ օրական ա ռա ւելա դոյնը 80 — 1-00 կրամ :
Սննդական ուժով հարուստ բոլոր ուտելիքներուն պէս ՝ շոքոլան ալ քիչ մը դժուարամարս է* Լալ չէ զայն ուտել լալ. մը ճաշելէ
ետք։ իսկ կաթով՝ նուշով՝ կաղինով եւ մ էջը լեցուած քրէմով չո
քսլան ալ աւելի դժուար կը մար ս ո լի յ
Դիտական ստուգումներով հաստատուած է որ շոքոլան թոլնաւոր սնունդ ժը չէ լեարդին համար յ Փորձերը ցոյց տուած են ՝
որ օրական 200 կրամ շոքոլա ուտողի մը լեարդը ոչ մէկ թո ւնա լո
րում կրած է ։ իայց ՝ կան կազմեր ՝ որոնք չեն կրնար տանիլ այս
սնունդը։ Այս պարադային ենթական կ՚ունենայ գլխացաւ եւ զ[1է~'
խու պտոյտ։ Հազուադէպ են ա յս պարագաները՝ բայց գոյութիւն
ունին։ Ամէն պարագայի տակ՝ շոքոլան պէտք է արգիլուի շաքա
րախտ ա լո րն եր ո ւն [շաքարին պատճառով} ՝ յօղտտասլէ տաււաԱլոց
ներուն [կրային նիւթերուն պատճառով} եւ սրտի տ կա բութիւն ունԿ ողներուն [թէոպրոմինին պատճառով} ։ Պ*եդո,լթիւն ունեց ողնե
լէ ո ւն մ օտ կրնայ պնդութիւնը զօրացնէլ ։
երկ ու տարեկան & սկսեալ՝ մանուկ մը կրնայ օրական 1.5 —
30 կրամ լաւորակ շոքոլա ուտել։ Մանուկներու կազմը կրնայ վեր
ցնել զայն՝ մանաւանդ որ կը պարունակէ կիր եւ ոսկորները 'զօ
րացնող վիթամին։ Պէաք չէ տալ սակայն մարսողական դժուարոլթի ւն ունեց ող փ ոքրի կներ ո ւն ։
Հթոքոլայի անմարսողութիւնը կարելի է դարմանել պահեց ողութեամբ եւ հանգիստով՝ իսկ աղիքներու
թեթեւ խանգարման
պարադային' ալքա լինի եւ ածուխի փոշիներու դործածութեամբ յ
Բոլորովին աւրուած [դոյնը ճերմկած՝ ծակծկուած ՝
համը
կորսնց ուցած} շոքոլան է որ կրնայ
թունաւորում
պատճառելէ
Աան թունաւորման մը հիմը մանրէական ըէէաԼ"‘Լ ) կը դարմանուի
հա կա կենս ային գեղերով-. Այլապէս ՝ ըսենք նորէն՝ շոքոլան բոլո
րովին անվնաս է թունաւորման վտանգի տեսա կէտ ով-.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԱՆԳԻՏԱՏ՜ ՊԻՏԱՆԻ

ԿԷՍ ֊ ԲԺՇԿԱԿԱՆՔ
Գոեց ՏՈԳԹ- Գ- 0- Գ-

ԿՈԾԻԾ (ԳՈՐՏՆՈՒԿ)
^ույովուրգքւն ծանօթ է հասարակ կոծ էծր՝. Ընդհանրապէս ՛Այղ
ելունդը կը բուսնէ պատանիներու ձեռքին կոնակը կամ
մատնեբուն վրայ։ Ծ աղկա կաղամբի մը մակերեսէն նման գնդակաւոր է
եւ կ՚ունենայ ոսպէ մը կամ ոլո ոնէ մը մեծութիւնը՝. (Հաճախ կ'ըլ
լան ■քէկէ աւելէ եւ խմբուած կամ ցրուած զանազան
կէտերու
վրայ։
Կոծիծը՝ հետեւանքն է մորթէ սլա կա լոր խաւէն տարապայ
ման աճումէն ՝ տեսակ մը եղջերային գերաճում * ճէշգ ասոր
հա
մար ալ զա յն կը կ ո չեն նաեւ ձեոքեր ո լ այտո յց : Կ ր բո ւսնէ երբեմն
գարշապարէն ալ վրայ եւ յաճախ կը շփոթեն զա յն կոքւա(1£^/5/ հետ ՝
բայց կը զան ա զան ո լէ անմի ջա պէ ս ՝ երբ քննուէ մա կերեսէն դնգակա ւոր ո ւթէ ւնը :
Կոծիծները կրնան ճեղքուէ լ եւ բորբոքումէ պատճառ գա ոնալ՝. Վարակիչ ալ են եւ կը փոխանցուին թէ անձէ անձ եւ թէ
միեւնոյն անձին վրայ, ինքեափո խանց ում ով։
Այս իրողութիւնը
կը հաստատէ ՝ թէ խնդրոյ առարկայ է մահրէ մը (¥Ա*ԱՏ) գոյութիւ
նը։ Ասոր համար ալ՝ երբ կոծիծը ճզմելով հանել ո լզուէ եւ արիւ
նոտէ՝ յաճախ կը բոլսնէն քանի մը ուրիշներ։
(Էամէկ ժողովուրդը կը յուսայ դարմանել կոծիծը լուսնէն
նայած աղօթելով։ Եւ կամ կայ կոծիծը մետաքս թելով կապելով
աստիճանաբար սեղմելու սովորութիւնը։ Այս եղանակը
անշուշտ
գիտական ոչինչ ունէ էր մէջ՝. Կը կարծուէ թէ այգ ձեւով՝ այսինքն
մետաքս թելը աստիճանաբա ր սեղմելով՝ կարելի պիտի ըլլայ կոծիծը
արմատէն պոկել։
Առտուները՝ երկու շաբաթ շարունակ՝ մէկ կրամ ՀՀսէւլֆաթ
տը մանեէղի» քառորդ գաւաթ մը ջ^ւրէ մէջ հալեցնելով առնելը՝
ներքին գրական փոփոխութիւն մը յառաջացնելով կը նպաստէ կո
ծիծներու անհետացման։
Կոծիծները բորակային թթուով փճացնելու դարմանման ձեւը
ունի անպատեհութիւն մը՝ --- տղեղ սպիներ կը գոյացնէ ։ Երբեմն
կը յաջողէ նաեւ խոշորացոյցով մը արեւուն ճառագայթները կո
ծիծին վրայ կեգր սնացն ելու եղանակը՝. Կա<ե նմանապէս կարգ մը
տունկեր ՝ որոնք իրենց կաթնանման
բո ւս ա հիլթով կը փճացնեն
կոծիծը՝. Այո բոյսերէն են հողմափայտը {դրլաեկըճ օթոլ)՝ ափար
փին Լսիւտլիէն^ ՝ ինչպէս նաեւ թուղի կոթէն կաթող կաթնանման
բուսահիւթը ։
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ԿԷՍ - ԲԺՇԿԱԿԱՆ

ԿԱՆԿՐՈԻԿ (ԿՈՇՏ)
Այս կարծրոլթիւնը կը գոյանայ րնդհանրապէս ոտքի զանա

I

զան մասերուև , մանաւանդ ոտքի մատներուն լԷըայ՝
ո*ԼՈ 1ԼՈլՍԳ1Լ
ՀՀոտքի կո շտ}> ան ո ւնր կուտայ այս կարծրութեան'. “
Շատ աւելի ն ըպատա կա յարմար պիտի ըլլար կոչել զայն կաԹկթՈլկ
կամ թլկթե(1 յ
ն ա խըն տ ր ա բար կան կր ո ւկը ՝ իր հե չտալուր ու կոկիկ ար
տասանութեան պա աճառով :
Արդ՝ կան կ՛րուկը՝ եղջերային կազմութիւն ունեցող կարծր
կեկ հիւս կկն մրն է՝ որ ընդհանրապես կը գոյանայ նեղ կօշիէյներ
հագնողներու ոտքի մա տն եր ո ւն վրայ* Կ՚ունենայ' արմատի նմանող
ո ուր մաս մը՝ որ կը մխրճուի մորթեն ներս եւ ցալ կը պատճառէ ՝
մանաւանդ խոնաւ օդերուն , էյ ր բ արմատանման այդ մասը էլ ուռի եւ
կը ճնշԷ Ւը շո "֊րջի հ ի ւո կենն եր ը :
Կայ նաեւ ձեռքի մ որ թին , ափին , մա տներ ո ւն եւ կամ ներբանին
տակր գոյացող մորթի կոշտ մը՝ որուն կ՚ըսենք կոքևսնք ել որ՝
արմատ չունենալուն պատճառով՝ կը տարբերի կանկրոլկէն :
Կոճանքը րնդհանրապէս կը
գոյանայ արհեստաւորներու
ձեռքերուն վրայ {հիւսն ՝ երկաթագործ ՝ թիավար՝ եւքն ♦) ,
կամ
թէնիս խաղացողներու ափերուն մէջ՝ որոնք կը կարծրանան
եր
կարատեւ ճնշումներու հետեւանքով :
Կ անկրուկը եւ կոճանքը դարմանելու առաջին միջոցը պատ
ճառը մ է ջտ ե զէն վերցնելն է՝ --- կանկրոլկի պարադային մասնա
ւորաբար
լայնկեկ եւ կակուղ կաշիով կօշիկներ հագնիլը՝.
Հի^
խօսք է --- ոտքը

յարմարցնել

կ ° չի կ թե եւ ոչ թէ կ°չիկը ոտ
քի^ : Այդ պարադային կանկրոլկ
չենք

ունենար ՝

որ

մտածենք

նաեւ դարմանի մասին՝, ‘իմ՜ուար
է կոճանքին

առաջքը

առնելը ՝

վասնզի դմուար է խորհուրդ տալ
երկաթագործին՝

որ մուրճ չը

բո-նէ ամէն օր կամ թէնիսմէնին՝
որ հրամարի իր
ղէն :

սիրական խա

Կան կրուկի կամ ոտքի կո շտեր ու

դարմանման

յանձնարա րելի է տաք
ամենօրեայ

համար
ջո լր ո վ

լոգանք ՝ կէս մամ

տ ե ւո ղո ւթե ա մբ : Երբ կո չտր լա լ
ք^սւրձը կրունկով կօշիկի մը մէջ
ի՜նչ դիրք կ’ունենսւն կնոջ մը
ոտքին մատնոսկրերը

մը կա կուղն այ ,

£ մատ-
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ftSYiîzstfr/sflrïSfifzïviftsMtzs'd էՋ

ներու եղունգով չու րջը փ որփրել եւ հանել դայն արմ ատ էն :
^երիչ էր ով մը՝ օրինակի համար ածեյիի շեղբով՝ կան կր ո լկ
հանելու ձախաւեր փորձ մը յաճախ կը կարէ մորթը՝ արիւն կը
բերէ եւ վէրք կը զ-ոյլսցէեէ > 1'^լ "Ը 1 շաքարախտ ունեցողներու մօտ
մանաւանդ՝ ծանր հետեւանքներ կրնայ ունենալ*.

ՄԻԶԱՐԳԵԼՈՒԹԻՒՆ

(ՇԵՌԿԱՊ)

Աննախատեսելի հետեւանքներով հիւանդութիւն մըն է մի
զարգելութիւնը՝ որ ոչ տարիք կը ճան շնայ եւ ոչ ալ սեռ*. Եապ
ունի այլազան ւղատճաոներոլ հետ*. ՜էքրբեմն յառաջ
կուդայ մի
զանցքի ճամբուներուն խլս' J[ն պրկումէն՝ ինչ որ իր կարգին տեղի
կ՚ունենայ ներքին գործարանի մը խանդա րման անուղղակի հետե
ւանքով*. Երբեմն ալ պատճառը՝ միզափամփուշտին մէջ աւազի կամ
քարի ներկայութիւնն է*. Տարիքը առած մարդոց մօտ դեր կը խաղայ
յաճախ շա դան ա կա դե ղձին {^փրոսթաթ^ բորբոքումը*, իսկ մանուկ
ներու մօտ՝ կէս մէջքէն վար սաստիկ
պաղառութիւն մը կրնայ
շեռկապ յառաջացնել :
Բարձր ջերմութեամբ հիւանդութեանց պարադային պատա
հածը միզարգելութիւն չէ՝ այլ մէզի անբալարար արտադրութիւն*.
Միզարգելութիւնը կրնայ յառաջ դա լ նաեւ սննդական թու
նաւորումներու պարագային եւ կամ դո րծած ո ւթե ա մբը կարգ
մը
դեղերու՝ որոնց բիւրեղները կը խցեն երիկամունքին
խողովակ
ները :
Ս.յ ս հիւանդութեան նշաններն ու հ ետ L լանքն L րն են միզանցքի
ճամբաներ ու եւ մ էջքի սաստիկ ցաւերը՝ իսկ աւելի յառաջացած տա
րիքի մէջ' ընդհանուր խանգարումի վիճակ մը՝ որ կը յա յանուի
ուռեցքի մը խաբկանքը տուող որովայնային փքուռոյց վիճակով։
Բոլոր պարագաներու տակ մէզը կը կուտակուի միզափամփուշտին մէջ եւ ա յն ատեն՝ կա՛մ բնաւ դուրս չ1՚ դար բնական եղանա կո վ եւ կա՛ մ կը կաթկթի կաթիլ կաթիլ *
Բնական է որ ա յսպիս ի Լոլ-[՚ջ նւ յաճախ յանկարծօրէն ծայր
տուող վիճակ մը կը կարօտի բժ՜իշկի միջամտո ւթեան *
Բժիշկը ♦
պարադային համեմատ՝ քաուչուէ մուծակո վ մը (sonde)
դուրս
կը քաՀ.Է մ էլԼ1Լ
կաձ* ՝ հակառակ սլար ա դա յին ՝ կը դիմէ վի ր ա բո լմ՜ական դործոզութեան ;
Միզարգելութիւնը կրնայ յանկարծակի պատահի լ գիշեր մամանակ՝ երբ բժ՜իշկին գալը կ՚ուշանայ եւ կամ այնպիսի աեղ մը ՝
ուր կարելի £ԸԼԼա?
I՛ լէ գտնել։ Ահա այսպիսի պարագաներու
մէջ՝ յաճախ փրկարար դեր կը կատարէ տաք ջո լրի
լոգանք մը՝
քսան վայրկեան
տեւողութեամբ ՝ կէս մէջքէն վար եւ յետոյքի
շրջանակը ա մբո y£" ւթեա մբ ջոլրին մէջ մխրճելով*. Ենթական այս
լոգանքին ազդեց ո ւթեան տակ կը միզէ առատօրէն ՝ մողովրդական
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ՀՀ շեռ կապը կը քակոլէ»

յ

Տաք ?_ոլՍՒ մէջ թաթխուած անձեռոցներոլ պատատումն ալ
կրնայ մէ և ւն ո յն արդէւնքը ապահովել՝
լողարանէ
չգոյութեան
պարագայէն։ Անձեռոցները մէ շտ սլկաք կ փոխել եւ դո րծո դո ւթէ ւնն
ա Լ շարունակել կէս մամ կամ աւելէ տեւողութեամբ , մէն չեւ
որ
//տաց ո լէ ցանկալէ արդէւնքը։

ՈՐԾԿԱԼ
Ործկալը փսխել չէ : Ատամոքսը պէտք եղածէն աւելէ ծան
րս/բեռնած ո ւտ ելէ քն եր ո լ կամ հեղուկներու աւելորդ մ ա ս էն դուրս
տալուն կ'ըսեն ործ կալ կամ ործալ :
Ործկալը՝ առանց ճէգէ կատարուած արտահանումն կ ՝ մէն չդեռ փսխելու պարադայէն ենթական անպայման ճէդ մը 1լ ըն կ , կը
սեղմուէ) կը պրկուէ , կարծես կը գտնուէ ճնշումէ մը տակ։ Ործ
կալը յաճախ կը պատահ է. ծծկեր մանուկներու մօտ՝ որոնց ծծելէք
կաթը կարելէ չկ րնդհանրապկս կանոնաւորել։ Է)' ծ կեր մանուկնե
րու մօտ ործացուած կաթը մակարդուած ԸէէաԸ) ո Լ ւս / կ՚ունենայ
փսխուքը յատկանշող խմորումէ մը յատուկ ն եխածո ւթէ ւնը •
()' անուկներու ործ կա լո ւն առաջքը կար ելէ կ առնել հսկելով
անոնց սննդառութեան մումերուն (ծէծ տալ երեք մամը
անգամ
մՀ/) : Անն դա ռո ւթէ ւնը աւարտելէն ետք պէտք կ լալ ու հանդարտ
դէըըէ

՝Բ.
պահել մանուկը եւ էթարէց^,^լ զա՚ձեռքերու վրայ*
Եթէ դէ եց ումը կը կատարուէ ծծակով (պէպեռոն) ՝
կաթէն
չափը պէաք կ պահել մանկան տա րէ քէն համեմատ։ Աեծ պէտք չկ
ըլլայ ծծակէ րաուչուկ պտուկէն ծայրը՝ որպկսզէ կա թը առատօրէն
չհոսէ մանուկէ բերնէն մ ԷԼ։ Եթէ առատօրէն հոսէ ՝ ման ո լկը կը
ստէպուէ արագօրէն կ լլե լ կաթը՝ է ս կ այս պարագայէն օդ ալ կը

1ււ/ձ 'ւ ա թին

հ ետ ։
Այ ս մէ 1թ' Լ1 ո վ կա ր ե / է կ ործկալուն ա ռւսջքը ա ռն ել մա—
նուկներու մօտ ։
Զափահասներու եւ ծեըերոլ պարագայէն սլկար է շողա դրա
կան (ըատէոկրաֆէք) քննութեամբ հաստատել՝ թէ նեդցած
չկ®
ստուգնը (կերակրափողը) , շրջապատէն գործարանէ մը
ուռելուն
հետեւանքով է գործ դրուած ճնշումէն։ Ո թէ կատարուէ այս հաստատումը՝ այն ատեն դարմանումէ պէտք կ ձեռնարկել՝ առանց մամ անա կ կոր սն ցն ելո լ ։

ՀԵՌԱԿԱՑ

ՑԱՒԵՐ

Կը պատահէ որ ըալ- մը զղանք մեր մարմնոյն որեւէ մէկ
մ ա սէն վրայ ,
Յալ մը որ ճէ շդ այդ մ ա ս էն վրայ գտնուող գոր
ծարանէ մը խանգարումէն յառաջ եկած չըլէայ ՝ այ լ ըլլայ հեռակայ
այլ գործարանէ մը խանգարման հետեւանքը։ Տեսակ մը ՀՀարձադանգ
ցալ^ ՝ եթէ կտրելէ կ այսպէս բնորոշել։ Օրէնակէ համար՝ ա կան-
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ԱՄԷՆՈՒՆ ՄԱՏՉԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
ՇԱՔԱՐԱԽՏԱՒՈՐՆԵՐԸ---- Տ"'բ“'Տուաե հիւանդութիւն
է շաքարախտը Ալէ ս մի լի ոն անձ մ ի ա յն ծ)րանսայի մ է £) :

մրն

են այս հիւանդութեան դարմանման
եղանակները՝.
Եթէ նախա
զգուշական միջոցներ ձեոք ա ունուին փորձանքը չեկած ՝ կա ր ելի
է
յաճախ կանխել ս,յս

քանի որ

ըս ա բմ շկա կան

փորձառութեան ՝ «մէ կ կրամ նախազգուշութիւնը՝

հիւանդութիւնը՝

մ է կ քիԷՕ դար

ման կ^արմ֊Է՝» ։ Այս հ ի լանդու թիւնը ունի ա լս պէ ս կո չո լած «նախա—.
շաքարային շրջանդ մր ՝ որ կատարելապէս դարմանելի է՝ պայ
մանուէ անշուշտ ՝ որ հաստատուի անոր գոյութիւնը՝. Եսկ ատիկա
բխելու համար՝ շաքարախտը դեո չսկսած ՝ պէտք է տարրալուծա—.
յին զննութենէ մը ետք բմի շկի քննութեան յանձնել !)

շաքարախ-

բախտաւոր ծնողքէ ծնածները՝ 2) ա յն կիները՝ որոնք աշխարհ բե
րած են սովորականէն ալ Լ լի ծանր մանուկներ (4: — 6 քի//>) եւ 3)
շատ սնունդի ստացման հետեւանքով դի րց ողներ ը :

Շ ա քա ր ախ տ սա

*1>ը-

լորներուն երկու երրորդը կո ւդան այս հրեք դա սա կա ր դեր էն ՝.
մանները անփոյթ պէտք չէ գտնուին ՝
չլսել բմիշկին հ աստատումը

եթէ կուզեն

օրին

մէկը

ՀՀ շաքար ունիս^չ՝.

ԽԼՒՐԳԻ ՆԵՐԿԱՅՈՒԹԻՒՆԸ— Շաբարաի,տ
մը
երեւան
հանելուն պէ ս դիւրին չէ խլիրդի (քս*ն ս է ք» ) ներկայութեան ստու
գումը՝. Դիւրին չէ՝ բայց կան ատոր ալ զանազան
եղանակները՝
զորս կարելի է ամփոփել հ ետեւեա լ երկու կէտերոլ մկչ,— ւ)

կ ա-

տարել

կարելի եղածին չափ ամբողջական մարմնական քննութիւն

մը ՝

շողագրական

(ր ա տի ո կր աֆի ք}

մար ս ո զա կան խոգ ովա կի ՝

զննութիւն

ելե կտրա դր ո ւթի ւն սրտի

թոքերու
եւ

եւ

ուղեղի ՝

Ւ^հԱ/Էս նաեւ շարք մր այ[ տարրալուծածին գննութիլններ ՝ որոնք
բազմածախս են անշուշտ եւ որոնց՝ սակայն՝ կը դիմեն շատերը
ջի ցաւ մը՝ որ իրականին մէջ հետեւանքն է ակռայի մր փտածութեան ՝ կամ աչքին ՀՀ1 Լ [’ջր յ՛1"- մը՝ որ կրնայ յայտնոլիլ ճակատի
ոսկորին մէջի ղոյդ խինձերէն (խ ո ռո շն եր էն') մէկուն բորբոքման
հետեւանքով՝.
ան նմանապէս դլխոլ անբացատրելի ցաւեր ՝ որոնք
արձագանգեն են հեռա կայ գործարանի մը՝ օրինակի համար լեար
դին խանգարման'.
Ալս պարագան նկատի պէտք է ունենան շա հ ա դր դռո ւո գն երը՝ որպէսղի մշտարթուն դի տար կո ւթեա մբ մը եւ ատոր վբս,յ հիմնուած տեղ եկ ութի ւններով կարենան լալ մը լուսաբանել
րմիշկըեւ դի ւր ա ցն ել անոր ախտաճանա չո ւմը ՝.
ՏՈք՝Թ« Գ- 0- Դ-
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ԿԷՍ - ԲԺՇԿԱԿԱՆ
այսօր Ամերիկայի մէջ՝. 2) Աւելի գործնական քան ւԼհրոյիշեալ մի—,
ջոցները՝ պէտք է ԱՆՄՒ ՋԱՊ ԷՍ բմի չկիե դիմել՝ երբ ամենափոքր
ախտանշան մը երեւան կոլղայ մարմնոյն
մէջ՝.
Այսպէս ՝
երբ

50/> անցած մ1,կր_ աղիքներու յ աճա խակի խան դա բումն եր

1լ ո ւնե-

*եայ) առանց մամանակ կորսնցնելու սլէտք է դիմէ աղիքներու շողադրական զննութեան՝. Եւ կամ ՝ երբ կին մը կր զղայ կարծր ու
ռեցքի մը
նե ր կա յ ո ւթի ւնր սա ինքին մէջ, պէւո,բ է ղ1՚մէ
կին եւ եթէ բժ՜իշկը հարկ տեսնէ հ ի ւս կէնն ևր ո լ քննութիւն

մը՝

պէ տ ք չէ տ ա ա ա մ սի *ելրէ[,ա^ԼՒ 111 !!1
հարուածին ենթարկուե
լու համար՝, Ըոլոր պարադաներու տակ՝ լաւագոյն ն աԼս ա ղզ֊ո ւշո լթիւնն է ունենալ անձնական բմի շկ ՝ որ առնուազն վ ե զ ամիսն ան
գամ մը՝ խլիրդի մը սլաաահական ներկայութեան ստուգումը կա
տարէ ենթակային մօտ՝ ջանա լուԼ
եթէ կան անշուշտ :

հաստատել

տ Լս տան շանն ե ր ը ՝

ԱՐՏԻՆ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹԻՒՆԸ ՝— Պատահական
հ ի լանդո լթեանց համար կատարուելիքէն ան կա Լս ա բար ՝ 50 ը անցուցած մարդ
մը՝

անհ րամե շտօրէն

եւ կանոնաւոր

առողջ զգալու պարադային իսկ ,

հ ե տ ե ւո դա կան ո ւ թ եա մբ

կատարել սլէտք է տայ

մը ՝
սրտին

ելեկտ րադրութիւն ը ՝. Մասնագէտ բմիշկը՝ այս քննութեան արդիւնքո V Կ’ հաստատէ ՝ թէ ի՛ն շ ոյմ կր ներկայացնեն սրտին մկանները՝
ին Հպէ՛ս կ^րնթանա/ արեան շրջան ա ռո ւթի ւնր եւ ի՛նչ անկանոնու
թիւնն ե ր կան ---

եթէ կան ---

սրտի զարկին մէջ՝.

Ամէն տարի

կրկնուող ույս քննութեամբ կարելի կը[1այ հետեւիլ սրտի ծերանա
լու րնթացքին՝ եւ՝ գործնական դարմանումներու մ[,ջո;, ով կանխել
ա խտա թանա կան խան ւյա ր ո ւմն ե ր ր յ Շ ա տ կա րեւո ր
նախազգուշու
թիւն մրն է ասիկա ՝ իրենց առոզջոլթեամբ Լր^^րէ^ հետաքրքրուողն ե ր ո ւն համար :
ՍՈԽԵն ՅԱՏԿՈՒԹԻՒՆնԵՐԸ — Երանի՜ անոնց „ր կը սիրեն
հում ս ո Լս ուտել : Վրսսնղի սոխր հում վԼւ ճակի մէջ, սննդական հարրստութեան շտեմարան մրն է : Եը պարունակէ ս ո տ ի ո ւմ ՝ փ ո թաս իում ,
ա թ ՝ պղինձ՝ զինկ՝ մանկանէզ եւ իոտ՝
հանքա
յին գրեթէ բոլոր տարրերը՝. Աւ տակաւին Օ, 1$2 եւ £)1 վիթամիններ ը : ԱոԼսը՝ Լւ միջի այլոց՝ ո ւն Լւ նաեւ միզեցնող յատկութիւն՝. Ա* Օ-.
տաւո րապէ ս ս ո Լս ին հանքային եւ կեն ս անի ւթային յա տ կո ւթի լնն երը ունի նաեւ պրասը՝ զոր սակայն հում ուտելու
վա րմո ւթի ւնը
չուն ինք՝. Եթէ ատոր ալ վարմուէինք՝ մեր մարմինը պիտի ստա
նար յաւելեալ սնունդ մը*.
ՋՒԹԵՆՒՒ ՏԵՐԵՒՆԵՐԸ- Գիաակ անօրէն հաստատուած
է
որ ձիթենիԼէ տերեւները ունին արեան բարձր ճն շո ւմր (թանս իոն}
նուադեցնելու յատկութիւն՝. Առնել 20 — 2է> տերեւ եւ քառորդ մա-
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"ԱՄԷՆՈՒՆ Տ Ա Ր ԵԳՒ Ր Ըշ
ձի Հ_ափ եռացնել 300 կրամ ջուրի մէջդ մինչեւ որ ջոլրին քանա
կութիւնը իջնէ 200 կրամի : Եո֊ացածը պէտք է քա մ ել , մ է ջը շաքար
իւառնել եւ տաք տաք իւմել առտուն եւ իրիկունը = Զիթենիլ, տերեւ
ները կը նուազեցնեն նաեւ շաքարի քանակութիւնը արեան մէջ-,
«ՏՈՒՇ»ՒՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ---- Առողջապահական հարցերով ըղբա ղող դի տն ա կանն եր ը հաստատած են 5 որ <Հտ ո լչ$> ը բարերա ր աղդեց ութի ւն մը կը զ ործ է ա սլաքին ման շր ջան ը բոլորող Հ ի լան դն երոլ 1[[,այ՝ Օյս հիվանդները վարձերու ենթարկելովդ անոնք գտած
են որ կար ի մեքենա լի վր ա յ կտրած ատեն դ կարողին մօտ թթուա
ծինը կը սսլսւոի 100ին 7 I համեմատութեամբ՝.
Այո հ ա մեմա տ ո լթիւ֊նը 100/^ 83 է հիւսողներուդ 100ին 100'
փ որ ա դր ո լթեա մբ
զբաղողներու եւ 100^?/ 267' Հտուշ^չ առնողներու համար : Այնպէս
որ --- եզրակացուցած են
առողջապահական
մասնագէտները --«տուշեր ունի երկու օգուտներ մարդուս համարդ նախ կը մաքրէ
մորթը եւ ասլա !լ աւելցնէ թթուածինին փ ո խանա կո ւթի ւնը մարմ՚րէջ_"
ՀԱԿԱԿԵՆՍԱՅԻՆ ԳԵ՛ԼԵՐՈՒ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹԻՒՆԸՏոքթՊոլթրր կը գրէ
թէ երբ բորբոքում կա յ մարմնոյն արտաքին մէկ
կէտ ին վրայդ թարախոտ վէրք ը , օրինակի համարդ պէտք է գո
հանալ դո րծածութեամբը այն հ ա կան եիւի չ գեղեր ո ւն դ ո ր ոնց
կբ^
դիմէին բմի շկն ե ր ը , երբ տակաւին հակակենսային
դեղերը
չկայի^1 1 Ւսկ հակակենսայինները
գործածել այն պարադային դ ^րբ
հնօրեայ հականեխիչները օգտակարութիւն մը չեն ունենար՝. Այս
պարադային , սակայն դ պէտք չէ դո րծածել փ են ի ոի լին , ս թր եփ թոմիս ին եւ քլո ր ո մի ս ե թին ՝. Պէաք է գիտնալդ որ այս դեղերը
շա տ
թանկագին են եւ կարելի չէ ղանոնք մսխել թեթեւ բորբոքումնե
րու դարմանման համար՝. Այլապէս կրնան անոնք
բարդութեանց
դուռ բանալ հետագային դ երբ կը դոբծած ո լին ասեղներու ս ր ս կ ո լմ ով կամ բերն էն առնուելով յ Երնան նմանապէս դո լացնել դիմա
դրող մանրէներու խաւերդ իսկ այս մ անր էն եր ր դ իրենց կարգինդ
կրնան յառաջ բերեք այնպիսի ծանր խանգարումներ դ որոնց դար
ման ո ւմը դ իբրեւ նոր հ ի լան դո ւթի ւն դ անկարելի կր դառնայ հակա կ են ս ային դեղերու ն ո յնի ս կ զօրաւոր չափերով ՝. Ուրեմն , թեթեւ
բորբոքումներու համարդ ի հարկին պէտք է գործածել աւելի եր
կրորդական հակակենսային դեղերդ ինչպէս պա սիթր ա սին դ

"1՚ն,

նէոմի-

ֆր տ մլ, „ին, ւ.Կն.-.
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ՍԱՐԷՆ - ՑՈՐԷՆ
Հէք-ԵԱԹ-Ի ՊԷՍ' ԲԱՅՍ ԻՐԱԿԱՆ

ՆհԱՐԻՈՍ

ԵԻ

ՕՆԱՍԻՍ

ՆԱՒԱՅԻՆ ՈՒ ՆԱՒԹԱՅՒՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԷՋ
ԵՐԿՈՒ ՀՍԿԱՆԵՐ
ՄԻԼԻՈՆՆԵՐՈՒ ՊԱՐԸ ԾՈՎԵՐՈՒ ՎՐԱՅ
Մ ե՛ր Տարեգրքի ք' ♦ հատորին ընթերցոզներ ր կը յի շեն նկա
րագրութիւնը արքայական ա յն զբօսապտոյտին ՝ զո ր (Հունաստա
նի ֆալլոս թագա լորն ու (իրետերիքա թագուհին կազմակերպեցին
հա րիւր էակ մը թագաւոր — թագուհիներու եւ իշխաններու ի սլատ ի լ ՀԱղամէմնոն^ զբօսանաւին վրայ՝ Այզ֊ օրերուն չհրապարակ
ուեցաւ՝ բայց
հետագային յայտնուեցալ՝
որ զբօսապտո յտը
յղացուած եւ կազմակերպուած էր' տոլարով
բազմամիլի ոնա տէր
յո,!^յ նաւատէր Աթալրոս Ղ/իարխոսի կողմէ՝ իր ծախքերով* (ՀաՊորդ տարին ՝ 1955/*^ այս ^ւՈյ<^ նաւատէրը երկրորգ զբօսապտոյտ
մըն ա լ կազմակերպեց ի պատիւ միջազգային
միլի ոնատ է րն եր ո լ ՝
որոնց կ'ընկերանային նաեւ պետա կան գէմքեր ՝ ա րուեստադիտոլհիներ՝ օրագրողներ եւ այլ երեւելի անձնաւորոլթիլններ :
ք)Փվ է րխկերային բարձր գիրքերոլ հասած այս բազմամիլիոնատէրը՝. միջազգային հասարակութիւնը՝ որ կը ճանշնայ
ֆէլլրրեերը ՝ Աղա իյանը կամ հանգուցեալ ֆալուստ Եիլլպէնկեանը՝ նոր կ֊ իմանայ այս առասպելական անձին մասին՝ որ տարիներէ
ի վեր իր Հրայ կեգր ոնա ց ո լցած է պետութեանց ՝ նալթային մեծ
ընկերութեանց եւ միջազգային
սեղանաւորական
շրջանա կն եր ո լ
ուշադրութիւնը :
Ղյիարխօս աշխարհի մեծագոյն նաւատէրն է այսօր՝.
Տասը
տարի առաջ տէրն էր 100 — 150*000 թոն տարողութեամբ բեռնա
տար շոգենաւերու՝. Այսօր իրն են 48 նալթատար հսկայ շոգենա
ւեր՝ որոնց կարելի է միշտ հանդիպիլ բաց ծովերու վրայ եւ որոնց
ծխնելոյզներուն Հ/7£-Հր^/ր կը տեսնուի մեծադիր Իք գիրը I --- սկզբնա
տառը մականունին՝. Եւ երբ՝ այմ՜մ շինուելու վրայ եղող եւ իր ու
նեցածներէն աւելի մեծ 28 նալթանաւերն ալ ծո վ իջնեն ՝ *էյիարխ ոս
պիտի ունենա յ 1*976*779 թոն տարողութեամբ 76 շոգենաւեր ՝ չորս
անգամ աւելի մեծ' րան ֆրանսական
պատերազմական
նաւա
տորմը • ♦ ♦
ինք կուդայ առաջինը բոլո ր նա լատէըներ ուն մէջ՝. իրմէ ետքը
կուղան երեք ուրիշներ, --- ամերիկացի Տէնիըլ Լուտվիկ, 58 տարեկ ան ՝ իր մկկուկէս միլիոն թոնով, Արիստոտէլ Օնասիս, ՞քյի ար
իաս ի քենեկալը' 49 տարեկան , իր 1֊300֊000«Հ եւ ՜Նիարխոսի ու
Օնասիս ի աներհայրը Օթալրոս Լիվանոս,
65 տարեկան , իր
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Հարստութիւնը ՝ --- կը գնահատուէ 350
մէլէոն
տոլար՝
այն ալ դէզուած' վերջէն 10 տարէներու ընթաց քէն*.
ք*ն չպի-ս կտրելէ եղած է ամս անհաւատալէ վերելքը*.
Սթաւրոս Նէարէաս՝ որ 17 տար եկ ան է ՝ ծնած է
՛Ծնողքը Ծփէրօ եւ Եւգենէա ՝ որոնք Մ ♦ *Լ,ահանղները կը բնակէէն ՝
(Հունաստան վերադարձան 1909/'^/ եւ նոյն տարէն
ծնաւ է ր ենց
բախտաւոր ղաւակր յ Սթաւրոս \յէարխոս աւարտեց Աթէնքէ
հա
մա լսարան էն
է րալաբանական ճէ ւղը եւ մտաւ գործէն մէջ էր
հօր եղբայրնե ր ո ւն ՝ որոնք ջաղացքներ կը բանեցնէէնհ Հաղէլ
20
տարեկան է[1) երբ օր մը ՝ մանր ա մ ա սն օր էն հաշուելէ ետք ղէտել
տուաւ էր հօրեղբայրներուն՝ թէ շատ սխալ է արման թէնեան ւյււրեն փոխագրել ^ուեաստան օտար շոդենաւեր ով : Պ էաք է սեփա
կան շոգենաւեր ունենալ՝ որսլէսղէ լէ ոխա գր ո ղչէքը ամ՜ան ԸԱայ •
Հօրեղբւսյրներէն թէ ոտ ո ր ը մէայն՝ որ մ եծահարուստ
մըե
էր ՝
հաւնեցալ էր եղբօրորդւոյն տեսակէտէն եւ ահա այղ օրուընէ բացուեցաւ նէ արխո սէ բախտը ։
Ս.յգ տարէն՝ 1929/^) տեղէ ունեցաւ Նէւ Եորրէ
սակարա—.
նայէն ահաւոր փլուզումը*, <էէները՝ որոնց կարգէն եւ շոգենաւէւերունը՝ էն կան թաւալգլոր : թէ ոտոր հօրեղբօրը գրամով եւ շատ
աման դէներով դնուեցան քան է մը բեռնատար շոգենաւեր ՝ որոնց
ղեկավարութէւնը ստանձնեց Նէ ա ր խ ո ս յ Ու ահա՝ մ է կ տարէ ետքը՝
շոգենաւերուն արմէքը բա ր ձր աց ա լ 100էն .100 ո վ * Ե ւ փոքրիԼ նաւա
տէրը հարստացաւ մէկ անգամ էն*.
Շարունակեց աշխատէ լ հօրեղբայրներ ուն հետ մէն չեւ 1939 յ
երբ հէմնեց ծ ո վայէն փոէւագրութեանց էր սեփական ըեկերութէւնը՝ 7 բեռնանաւերով*. Նոյն տարէն պայթեցաւ թ. աշխարհամար
տը*. (էրուն սա յէ անկումէն ետք ՝ 1940/»^ յ Նէարխոս կռահեց թէ շո—.
գենաւերու կարէքը չա տ զգա լէ պէտէ դառնայ*. Երբ Մ * Նահանգ
ները սլատերաղմէն մասնակցեցան՝ Նէարխոս ունէր 11 շոգենաւեր.՝
զորս վարձու տուաւ ամերէկեան եւ բրէտանական
կառավարու
թեանց , է"կ իւք 1՚բրել սս1այ ծառայեց Հէլսէսայէն Ստլանտեանէ
ջերերը ճեղքող հելլենական տարադէր նաւատորմէն մէջ*.
Պատերազմը վերջանալուն ստացաւ 2 մէ լէ ոն տոլարէ ապա հո-.
վադրական գումար մը՝ ընկղմած էր 6
շոգենաւերուն
համար*
1947էն ծախեց էր բոլոր բեոնանա լեր ը : Ուզեց դեել ամերէկեան
6 նաւթանաւեր , որոնք ՝ 1946/ր ամերէկեան
օրէնքով՝
կրնայէն
ծախուէլ Մ* Նահանգներու գա շնա կէ ցն եր ո ւն ՝
^ամՅ ամերէկեան
կառավա րութէւնը՝
ապահովութեան
նկատումներով՝
պայման
գրաւ որ նաւերը մնան Ամեր է կա ց էն եր ո լ ձեռքը*.
Նէարխոս ՝ այգ նալթանաւերը եւ ո*֊րէչ 6 բեռնանաւեր գնեց
կազմելով ամերէկեան նալայէն ընկերութէւն մը ՝ որուն
արմեթուղթերուն 100/'^ 75/» տուաւ էր քրոջը ա մ երէ կա հ պա տ ա կ է կէն
Մէրէ Տ րաքոփուլոս էն ՝ էր երկու ամերէկացէ դո րծա կէ ցն եր ո ւն եւ
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"'['1'հ ամերիկահպատակ Յոյնի մը։ "Լալերը ամերիկեան դրօշ պի-/' կրէՒն՝ բայ;յ նիարխոս յրԼաՅալ՝ ^աՍԳ ձեւ մը } ըստ որում ա—
նոնք վարձու պիտի տրուէին փանտմտկտն ընկերութեան մը,
ո րպէոդի տուրքեր չվճարէ Ամերիկայի մէջ*.
Այս առուծախին զուգընթաց պայթեցաւ գայթակղութիւն մր
Ամերիկայի մէջ՝ երբ երեւան հանոլեցալ ո ր վաճառման ամ երիևա3ե

մի^նորղները }

'Հյիտրխոսի

դարձուածքներուն

շնորհիւ

1-400 -000 տոլարի աոլրքր չէին
վճարած ամերիկեան գա նձին եւ
աւելին, շահած կին
տոլար :

3-200-000

է ր կա ր քնն ո լ թի լնն եր է ետք ,

19օՅ//?/ ‘Նիարխոս ) իր քեն ե կա լր
Օնասիս եւ ասոնց կազմած երել»
ընկեր ութի ւնն ե ր ր
գա տարանի ա յն

յ ան ձն ո ւեց ան
մեղագրանքով

որ կեղծ են ամ երիկեան անունը
կրող նաւային

րն կե բութի ւնն ե՛

ւ՛ Ը Լ ձերբակալուեցան ընկերու
թեանց 17 տնօրէնները եւ խորհ րրգտ կտններ ր

եւ

գրաւուեցան

*Լքիար խոսի 19 չո գեն ա ւերր ■
Եր տյս նաւերը անշարժու
թեան

շմա անելու

1/իարխոս
կաւ

համար >

իրաւտխոհու թե ան ե-

ամերիկեան

թեան հետ^

կառավարու

վճարեց

1 միլիոն

տոլարի տուգանք եւ իր նաւե
րուն

տիրանալու

համար խոս

տացա լ 110-650 թոն տա ր ո ղութեամբ երեք նոր նալթանաւեՍթ-աՆթՈս Նիստի ոս
րու ապսպրանք տալ ամերիկեան ն ա լա շինա ր անն եր ո լն յ Ասկէ զատ՝
իր վե ր ստացած նալերը օտար դրօշակներու տակ գործածելու իրա
ւունք ստանալու համար ալ վճարեց 8*579-500 տոլարի ուրիշ տու
գանքներ :
Այս 12ուկէս միլիոնին դէմ , սակայն) '[յիարխոս կ՚ապահո
վէր 5 միլիոնի շահ մը այն տուրքէն) ղոր այլեւս պիտի չվճարէր
ամերիկեան գանձին :
*Լյիարխոս 1951/'^
տոլալ' այրԼ օրերու ամէնէն
մեծ
նաւթանալը
«Ուըրլտ էունիթի^ն) 31*745 թոն*.
Երկրորդ
մը
1954/,5> , «1Ե-ըրլտ Կլորիկն՝ 45-909 թոն *. 1956// սկիդբները ալարտե-
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֊ցաւ շինութիւնը ալ ե/ի մեծ նալթանալի մը իր ^օրը
անունով
կոչուող ՀԱւիիրոս Նիարխոս^>ին , 4 < ’750 թոն , որ անցեալ
ամառ
կոտրեց բոլոր մր ց անի չն ե ր ը ՝ 4ժ*633 -000 Ա'էՈ [՚ նաւթ պարպելով 17
մ՜ամ 48 վայրկեանէն • ♦ ♦
Արշաւը դեռ կր շարունակուի : Գերմանական նա լա չին ա բա
նի մը մկջ կր շինուին 65 -Հպական թոննոց 9 նալթանաւեր : 1957/ր
վերջաւորութեան կ՚աւարտի շինութիւնը՝ բոա իր խոստման ամեր ի կետն ն ա ւա շին ա ր անն ե ր ո ւն ապսպրած 3 նա լթանա ւեր ո լն յ \յիարխոսի ապսպրանքներուն պատճառով դլխաւորարա ր , ն ա լա շին ար ան
ները դիչեր ցերեկ կ՚աշխատին Ն" [• վե կ իա յ էն
մինչեւ ճտփոն եւ
ոմանք կր յայտարարեն՝ թէ
1962£^ առաջ որեւէ նոր յանձնում
չեն կրնար կատարել։ Ամերիկեան ն ա լա շին ա ր անն ե ը ր կր ստանան
325 տոլար ամէն մէկ թոնին փոխարէն։ ճ'"փոնականներր կ'աշխա-

«Սվփրոս

' '՛

^իարիոս».

շքեղ

նաւ_թ-անսււ.ը

(47-750

թոն)

Անգլիոյ

մէջ

շինոՆսւծ

• տին աւելի ամ՜ան զին եր ո վ :
Աւելորդ է րս ել , թէ *էյիարխոս՝ իր ա յ ս բո լո ր դործաոնոլթիւններով կր ղ֊իզէ առասպելական շահեր : Կ ը հտշօլէ որ 10 — 12
տարիէն հանած կ'Ըէէայ նաւերու շինութեան համար ծախսած դուՀարները :
*Լյիա,րխոս ՝ խոհեմի խառնուածքով մարդ մըն է յ ի1 ր
դո րծերը կը ղեկավարէ ինքը , րնդհանրապէս իր զբօսանաւին' հ.Գրէոլ?>ի
վրայէն , Ջվ առած ՀՀ.Փ տվւ ա սթքաթո ս 1» սի կա ր է թ մը շր թն եր ո լն ան
կիւնը ^ամէն առաւօտ ՝ իր դրասեղանին առջևը նստած ա չքէ կնանցն է
նախորդ իրիկուընէ մինչեւ առտուն ստացուած հեռադիրները՝ որոնք
կէս մէթր բարձրութեամբ դէզ մը կը կազմեն միշտ եւ կը թելադրէ իր
պատասխանները քարտուղարներուն։ Անցեալ ամառ՝ օրինակի հա
մար՝ հեռա դրով հրահանգեց Լոնտոնի իր դրասենեակին՝ որպէ սղի
սկսի շինութիւնք 32’6օ0 թոն տարողութեամբ նալթանալի մը՝ որ
պիտի արմ է 10 մի լի ոն տոլար ։
Անդամ մ ը ՝ երբ իր զբօսանալը կը գտնուէր
Հիւսիսային
ծովուն բացերը ՝ Փարիզի իր փաստաբաններէն մ է կը անթելով իմացուց իրեն՝ որ անմիջա կանօ ր էն պէտյ> ունի գերմանական այս
ինչ թեԼ՚թի այս

1,նէ

թիւին

Ա տ ջո ր դ օրն իսկ

երիտասարդ մ՛ը զա ր-
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4“/£- փաստաբանէն տան գուռը ել թերթ- մը երկարելով անոր մ ե կնեցալ յ Փ տ ս տ ա բանը ա պշած էր ՝ որովհետեւ չէ ր
գէտեր ՝
որ
Լ, է ա րէւ ո ս ՝ էր հեռագէրը առնելուն պէ ս հրահանգած է ր' եւր ոպական բազմաթէլ օդակայաններուն մէջ սպասող էր օդանաւերէն մ էկուն օդանա ւոր գէն , որ անմէջապէս մեկնած էր Համպոլրկ՝ գնած
էէ7 ուղուած թերթը եւ անձամբ
տարած էր Փարէղ ու յանձնած
փաստաբանէն :
ղբօոանալը թանգարան մըն է։ Սրահներու
սլատերէն
կաթուած են հատը 20 — 30 հա գար էն մէն չեւ 400 հագար
տոլար
արմոգ թաևկագէն էւղանկարներ
Լվան Եոք՝ կ ր էքօ ՝ քէ ըն ո լա ր ՝
եւլև : Աոնթէ Գարլոյէ մէջ՝ 575*000 տոլար վճարելով նոր գեեց
«Գըոէ^ կ ոչուոգ դղեակը՝ ուր մա մունակէն բնակած են տա բադէր
արքաներէն Ուէնտզըրէ գոլքսը- եւ Պելմիքտյի Լէոփ ոլտ թաղալորը-- Գղեակներ ել. բնակարաններ ունի կ,իլ Եորք, Փարիզ, Լոնւոոն
եւ֊ Աթէ՚եք-, Կ լլ սիրէ պարել, խմել, շաղակրատել-, (հատ սահուն կր
խօսի անղլերէն ել ֆրանսերէն : իր սիրական սփորն է սրին :
Աւէ ուսնաղաե է նալատէր Լիւխսնոսի աղջկան հետ : Ունի երկու ղաւակներ (տ մ եր ի կա հ պա տ ա կ) , Հիիլիփը՝ 4 տարեկան եւ
իխիիրօն'
ձուկէս;
թէեւ \յէարթոս էնք կը վարէ էր գործերը՝
այսուհանդերձ
էրեն կը ծառայեն հարէլրալոր մասնագէտ խ որ հր գա կանն եր ՝
որոնց տուած է լայն լէա ղօ ր ո ւթէ լնն եր : Առատաձեռն է էր նուէրներուն մէջ՝ --- ագամանգեայ ապարանջաններ ՝ թան կագէն
ման
եակներ ՝ շքեղ էնքևաշարմներ ՝ ոսկէէ ծխատուփեր ՝ եւ/ն . յ
Երբ
աճուրդով կը ծա թուէր ֆրանսական արծա թեայ սպասներու ամէ
նէն թան կագէն հա լաքա եոն , կյիարխոս , 250-000 տոլար վճարելով
գնեց գա յն եւ ն ո ւէ ր եց Լո ւվր է թանգարանէն :
\յէարթոս շատ կը սէրէ էր հայրենէքը ՝ (Հունաստանը եւ ամէն
տարէ 1լա յղելէ հոն ուխտաւորէ մը պէս : Կը սէրէ էր ընտանեկան
պարագաները*. Շ ա տ ազգուած էր^ եր բ քանէ մը տարէ առաջ յան
կարծամահ եղաւ էր հ***յրըՀ Հրէնցոլցած է էր ծննդավայրը բազմւստեսաէ՛լ ն ո ւէր ա տ ո ւո ւթէ ւնն եր ո վ ;

ԱՐԻՍՏՈՏԷԼ

ՕՆԱՍՒՍ

I1 ր նաթաձեոն ո ւթէ ւնն եր ո վ ՝ հնար ա մտ ո ւթէ ւններ ո վ եւ յա~~
ջ ո ւլո ւթէ ւնն եր ո վ նոյնյւան ումեղ անձնա լո ր ո ւթէ ւն մըն է աշխար
հահռչակ այն մէւս յոյն նաւատէրը՝ որ Արէստոտէլ (Հնասէսն է*
I1ր նալթանաւերն ալ կը ճեղքեն աշէւարհէ ծովերը ՝ էոկ էր ձկնոր
սանաւերը կը ղրաղէ^ւ կէտ ձուկէ
որսորգոլթեամբ
հարալայէն
էք աղաղականէ մէջ*, խալատէր մըն է՝ որ տեւաբար դա գտնէ պա
տերազմէ մէջ է Ա* էացեալ նահանգներու՝ էտալէոյ՝
Հոլանւոայէ
եւ Սկանաէնաւեան երկէրներուն հետ*.
Պատերազմ մը՝ որ կը
մղուէ յանուն նաւթէ փո խագրութեան եւ որ սաստկացած է այս
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վհրջթե տտրինհբուե՝ ան ևը հ ւա կայ ե / ի չափն րով՝.
Օն ասիս ՝ 1936/'^ էր որ սկսաւ Հ և տ ա քր քր ո լիլ նալթանա ւե—
րով : /!?,/, 4 իղմիրցի, նախասլէս
կոկիկ հարստութիւն մը դիպած
էր ծխախոտի ա ո՜եւտ ո ւր ո վ : Մեծ քանակութեամբ՛ արեւելեան ծխա
խոտ կոտրտածէ ր Սրմանթին : Հվտտղհետէ սակայն , կորսնցուց իր
շահ ա դր դււո ւթի ւն ը ծխախոտի արւեւտուոին շոլր$
եւ
ուշադրու
թիւնը կեդրոնացուց նաւթին վ[է,1,յ՝ ^'ն եց նաւթաաար փոքր նալեր
եւ վարձու տուաւ ղանոնը՝. ՊԱ1 աերաղմը օգտակար չեղաւ
ի ր են ,
որովհետեւ իր նաւերը ւսնշարմութեան մատնուեցան չէղ"ք երկիրներու նա ւա հ ան դի ս տն եր ո ւն մ էջ :
ինչ որ սակայն չշահեցաւ պատերազմով՝ շահեցաւ՝ պատե
րազմէն

Լաքը ՝ սիրո լ ճամբով :

Արդ արեւ ,

1946/*^

ծանօթացաւ

17 տար ու սիրուն
մը հետ եւ այս

Հելլենուհ /'/'
ծանօթու

յանդե ցա լ ւիո խաղա րձ սիրահա
րութեան : թին ան , որ շատ չան
ցած իր կի^Ը եղաւ ՝ ս•ղջիկն էր
յոյն նաւատէր Աթաւրոս Լիվանոսի եւ քենին' Ս թալրոս (յիարխոսի :
մուտք

ւԼյսսլէսով ,
դործեց

()նաս իս.

մ եծահա ր ուստ

ն ա ւա տ էրներ ու շրջանակէն ներս՝,
իր ան եր հօր եւ քեն ե կա լին
մ՜ան դա կո ւ թ ե ա մ բ

սկսաւ

ՕԼԼ^Ղ՜

արձակել նալթային ւիոխտդրոլթեանց իր

գործը:

Գնեց ա։1ե-

Արիստոտէլ Օնասիս

րիկետն Վիպըրթիններէն եւ տուրքէ զերծ մնալու համար , ՛Նիտր
իտսին նման բանեցուր ղանոնք օտար --- Փանամայի Հ Հոնտոլրասի եւ Լիպևրիոյ --- դրօշակներով : Մեծ վարկեր գտաւ միջազգային
դրամատուներուն մօտ:
Ակսալ շինել տալ հո կայ
նաւ թանա լեր ,
զորս վարձու տուաւ նալթային ընկերութեանց մեծ դիւրութեամբ ,
վասնզի դեո այդ տարիներուն , ամերիկեան նաւերը զբաղած կին
Աւր ոպա գտնուող իրենց զօրամ ասերոլ պարենաւորում ով :
Փորէտյի պատերազմը նոր ընթացք մը տուաւ Անասիս ի զոր-

I

ծերուն: Մ է կղի դրած իր խաղաղասիրական գեղեցիկ
երազները,
ամերիկեան կա ոտ վար ո ւթի ւնը որոշեց արդիացնել եւ զօրացնել իր
պատերազմական
նաւատորմը:
Ամերիկեան
նա լա շինաբանն ե ր ը
այլեւս մամտնակ շունէ ին Անտ սիս ի նաւերուն շինութեան համար:
Եւ Անասիս ստիսլուեցաւ
այնուհետեւ իր ապսպրանքները
տալ
Տիւնքէրքի եւ Ա էն կյազէրի
ֆրանսական
ն ա լա շին ա ր անն եր ո ւն :

— 514 —

Fonds A.R.A.M

ՍԱՐԷՆ - ՏՈՐԷՆ
Ֆրանսական կառավարութիւնը այնքան գոհ մնացդ որ ի փոխարի
նութիւն Օնասիսի այս նախրնւոր ո ւթեան դ 1951/'^ հ ր ա տ ա ր ա կո լած
հրամանագրով մը ղերծ /լացոյց զայն նաւային
դո րծա ռն ո ւթեանց
եկամտային տուրքերէն ՝.
Նոյն նախըն արոլթեամր դ 0ն ա սի ս նոր նա լթան ա լեր ո լ
ապըս սլր ան քն ե ր տուաւ նաեւ Համսլուրկի
նա լա շինա րանին :
Օ'երմ անարիները մեծապէս ուրախացան դ որ այգպէսով կը վերակեն
դանանան իրենց նա լա շին ար անն ե րը ՝. Հս կայ բա ղմ ութիւն մը
ող^ունեց հռչակաւոր նաւատէրը դ երբ Համսլուրկի մէջ ծով իջեցուեցուլ 236 մէթր երկար եւ 37 մէթր լա յն իր մէկ նալթանալըդ --կնոջը անունով «թինա — Օնասիս»ը :
Այս ծաւալուն գործին համար սլէտք էր նաեւ մայրաքաղաք
մը : Օնասիս դիտ էր Մ/.չ1.ր կրա կանի ա րձէքը ։ — «Մ 1՚ջերկր ա կանը
3 ո յներ ուն
է ւ կ'ըսէր ան սովորաբար եւ Յոյները միայն կըրնան ըմբռնել անոր կարեւորութիւնը՝.'» Պահ մը խորհեցալ
հաս
տատուիլ թանճէրի մէջ՝, Բայց երբ միտքը ե կա լ իր մեղրալուսնին
առթիլ Աոնթէ ^արլոյի մէջ պատահած միջադէպ
մըդ ո/էոԼ^՚9
հաստատուիլ այնտեղ՝. Արդարեւ դ ինքնաշարժ մը զարնուած էր իր
ինքնաշարժին եւ յ1,յջ,1Լ,ր1 օրն իսկ ստացած էր չէք ը դ իբրեւ վնա
սս ւց հատուցում , առանց իր պահանջին՝. Աքս ժեսթը շատ հաճելի
թուած էր իրեն դ Ա* ոնթէ *իա ր լո ց ին եր ո լ ն կար ա դի րը
ճան չնալո լ
տեսակէտէն ՝.
Հ^ա ստատուե լով քք՛ ոնթէ ^իարլոյի մէջ՝ զնեղ տեղւոյն նշա
նաւոր կազինոն եւ եր կո լ մեծ շէնքեր։
Ել) անմիջասլէս դարձաւ
տիրական ;՚,Հր մը այնտեղ ՝. (Օնասիսի հարստութիւնը կը ղնահատուի 150 միլիոն տ ոլար ;)

I1ր այս յաջողութիւններ ը մտահոդութիւն պատճառ ււցլ.ն ամ երիկեան
շահադրդռուած շր ջան ա կն եր ո ւն ,
որոնք վնասակար
մրցակից մը կր տեսնէին յանձին Օնասիս ին՝, թէջտեղ եկան նաեւ
պետական նկատումներ՝. Պատերազմի մը պարադայինդ կը խորհէին
Ամերի կա ց ին եր ը դ պիտի ստիսլուին' դէ թ մասամբ հարկատու դառ
նալ արժան թինեան քաղաքացի յոքն նաւատէրի մըդ որուն նաւերը
աշխարհի չԸ^^Ը ^/ Ը^է^ զանազան դրօշակներու տակ ՝.
սիրեցինք այն մեծ դատավարութեան
մասին ՝ որ այնքան
սուղի նստած էր Նիարխ ո ս ին դ Ամերիկայի մէջ՝. Այս դա տին խառ
նուած էր նաեւ Օնասիս յ
օրերուն հրապարակ
եկաւ
նաեւ
ծ եր ա կո ւտ ա /լան Մ ՛",/> 'ի ու ր թին դ որ ամբաստանեց Օնասիսը իբրեւ
գործակից չինացի հ ամայնա վարներ ո ւն դ յայտարարելով
որ
իր
նաւթանաւերով գազանօրէն զէնք հայթայթած է ան Աաօ Յէ թուն ՛մ՛
բանա կներ ուն : Այ ս մեղադրանքին դէմ ծառացան բոլոր լ ո լն նա լատէրները եւ բողոքեցին՝.
<ձ1՝ա շնա կի ցն եր ո լ սիր ոյն դ ըսին անոնք $
մենք կորսնցուցինք 360 նաւեր՝. Բայց չկորսնցուցինք ղանոնքդ որպէս զի պատերազմէն ետքը մեր բարեկամներուն դէմ գործենք՝.»
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
հատական — քաղաքական այս յարձակումներէն ետք , նալթոպին մեծ ըն կեր ո ւթի ւնն եր ը որոշեցին սլոյքոթի ենթարկել Օնա—
սիսը եւ չվարձել անոր նաւերը : Ոպվ.չ ամ էն վտանգ քաջութեամր
եւ պաղարիւնով դիմագրաւած Օնասիսը սկսաւ մտ ա հ ո գո լիլ ՝ նա
խատեսելով որ ան շա րմո ւթեան կրնան դատապարտուիլ իր նա լթա—
նաւերը։ ՛Այստեղ ալ յարէթհց նոր ճամբայ մը բանալու իր հնարագի
տութիւնը։ Ա տածեց Ա է ուտի Արտբիոյ մասին՝ որ երկրորդ կո լդա ր
ա շխարհլ, մէջ լ,լ, նաւթային արտագրութեամբ ։
Ակ ուտի Արաբիոյ նաւթին շահագործումը՝ սակայն՝ 1936£՜^
է '1Խ յանձն ո ւած Էր խումբ մը ամ երիկեան ընկերութեանց ՝ որոնք
Կը գործէին ՀԱրաբիա — Ամէրիքրն Օյլ Փ ըմփ րն ի» կամ «Արամքօ^
անունով : $ ա ր եկ ան 16 միլիոն թոն նաւթին 6 միլիոնը կը փոխա
գրուէր այլ ընկերութեանց կամ գն որ գն եր ո ւն վարձած նա ւթանաւերով :
Ահա այս կացութիւնն էր որ տակնուվրայ պիտի գար ()նասիսի
հնարամտութեամբ ։
Օնա սիս անմիջա սլէ ա գնաց ի սլն Սէ ուտ թագաւորին
մօտ ։
Ու֊ ւյ^յւԱյԱճ նուէրներով բեռնաւոր։ Վփրֆ ի վհր$_ոյ արելնլքցի
մըն
էր եւ գիտէր նուէրներուն րնծայուած կարեւորութիւնը Արեւելքի
մէջ-.
(իիատի մէջ՝ J1 ղմի ր g ի ի մը յատուկ սլե րճախօս ո լթեա մբ յա~
ջողեցալ համոզել J1 սլն Աէուտ թագաւորը՝ եւ՝ 20 Աունուար 19£)4/'^ »
ստացաւ Ււ՚ ուզածը՝ --- համաձայնագիր մը։ Այլէ
համաձայնէսգրով՝ Օնասիս յանձն կ՚առնէր ճիտտէի մէջ ստեղծել
«£/ էուտքշ
Արաբիրն Ատրիթիմ թէնքըրգ» անունով ընկերութիւն
է

մը՝

որուն

նա ւթանա ւերը պիտի կր են ա րաբական անուններ եւ պիտի ճամբորդեն Ա է ուտի Արաբիոյ ղրօշակով ' ՜Ւս֊կ թագաւորը հանձնառու կ'ըլ
լար' իր միջոցներովը ստիպելու նաւթի
գնորդները՝
որպէսզի
նախընտրութիւն տան Օնա սիս ի նաւերուն ՝ իրենց նաւթի ւիոխագրութեանց
համար։
Արոշուեցան նաեւ փոխադրական սակերը՝
ս ո վոր ա կան էն աւելի բարձր չափերով : Օնասիս կր պա ր տ ա լո ր ո լէ ր'
փոխագրուած իւրաքանչիւր թոն նաւթի վրայ
մ է կո լկէ ս
մւեն
վճարել սէուտական կառավարութեան z Աանձն կ՚առնէր նմանապէս
ծով ա յ/՚ն վարմարան մը հիմնել արաբ երիտասարդներ ու համ ար եւ
որեւէ գործ չխն^լ ]'սրայէ լի հետ։
Կն քուած համաձայնագիրը ռումբի մը ո ւմ՜գն ո լթեամբ պայ
թեցաւ նաւթային շր ջանա կն եր ո ւն մ ԷԼ։ Օնա սիս ին գէմ ելան 180
նաւթային րն կե ը ո ւթի ւնն եր :
ա հ ագրգռոլած
կա ռա վա ր ո ւթի ւններն ալ բողոքեց ին ♦ Ա ♦ Ն^ւհ անղնեըը, /*։ոաթւսՀհ Հոjui'h տ ա*և
եւ.
JJ կանտթհաւեան երկք։բները արեա րեեց էն եովայթն իրաւունքէ մը'
դրօշակէ ընտրութեան հարցը կամ սկզբունքը :
Տն.յե լու համար իր հակառակորդները՝
Օնասիս
փորձեց
հասցնել նոր հարուած մրն ալ : ^նաց Պ ոն ՝ ըն գո ւն ո ւեg ա լ Վրս ր հա-
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ՍԱՐԷՆ - ՋՈՐԷՆ
պեւո Աաընաոլըրի կողմէ ել ո լղե դ դնել Հովալաի , Գիլի ել Պրծմէնի
նաւս, չինաբանները, որոնք դեր մանս, կան պետութեան սեփականու
թիւնն են, Այս նաւաշփնարաններուն մէջ կ՛՚աշխատին 8000 բան
ւորներ եւ Օնասիս խոստադալ դործ հայթայթել անոնդ 10 տարո լան համար յ
Ատըեաոլըր վարանեցալ պահ մը* Այն ա տ են Անասիս՝ որ
ամէն գործի մ էԼէն ելլող անձ մրն է՝ հրապարակ նետեց երկրորդ
ծրագիր մը
Աշխտրհ ի ամէնէն կա տ ա ր ելա գո րծ ո լած Հ եռատեԱելՒ Լթելեվիզիոն} ցանցը հաստատել Գերմանիոյ մէջ, 10 հե
ռարձակող եւ 250 աշխատակից կայաններով* իացատրեց թէ
իր
նպատակը գերմանական ընկերութեանց հետ գործակցիլ է եւ ոչ
թէ մւ՚Յա1ւս1ււ * Պ լ՛տի արտագրէր հեռատեսիլի մ եքենաներ
450
մարքէն ալ նուաղ ա րմէքով եւ 5 տարուան ՛մէջ 2 միլիոնի պիտի

Օնասիսի

«*Bp]iuinJi(iui»

զթօսսւնսրւը

Մոնթ-Է

փւսթլոյի

սսւջեՆ

բարձրացնէր մեքենայ ունեցող Գերմանացիներովն թ^լԸ*
fi ա անա կց ո ւթի ւնն եր ը րնգհատուեցան *. Օնասիս պէտք էր
Համ պուրկ երթար աշխարհի մեծագոյն եւ Աէուտի Արա բիոյ
ու
ռա ջին 46*500 թ ոննոց նալթանաւը ե՜ով իջեցնելու համար յ "էյ ալը
կը և? է թագաւորին անունը
«// ալի ք Ա է ո ւտ ալ Աո լա լ» :
Ել յ ի
ներկայութեան Գերմանիոյ փոխ — վարչապետին ,
Աէոլտական
Արա բիոյ առեւտրական
նախարարին եւ արքայական ընտանիքի
չորս անգամներուն մկրտուեցաւ նաւթանալը՝ Ա է քքէ էն յատկապէս
բեր ուած ջուրով :
Օնասիս , որ կը կարծէր շահած ըլլա լ խաղը Գերմանիոյ մէ£,

20 Յունիս 1954/'5/ ս տա դա ւ դէշ լուր մը----Գերմանիոյ ելմտական
նախարարը՝ Տ",բթ- Շէֆըր, էէ Ը արտօնած
նա լա շինա րաններ ո լն
վաճաոումը, որովհետեւ գնորդը օտարական մրն էր, Պատճառս,—
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բանութիլնը համոզիչ չէր եւ Օնասիս անմիջապէս գիտցաւ՝
որ
հարուածը կոլգար Ամերիկային։
Արդարեւ՝ Պ ոնի
տմերիկեան
դեսպանը
յայտնած էր գերմանական
կառավարութեան՝ թէ իր
կառավարութիւնը լալ աչքով պիտի չդիտէր նման գործառնութիւն
մը։ Օնասիս չխեղուեցաւ ՝ որովհետեւ ստիպուած էր պաշտ պան ո լիլ
ռաղմագիտական մէկ այլ գծի վր ա յ ՝ Աէուտի Ար՛1՛ րի ո յ մէջ՝. ՛Ամե
րիկացիները կը ջանային ի գին ամէն բանի ջնջել տայ
Օնասիս ի
կնքած համաձայնագիրը Աէուտի Արարիս յ հետ։
Աասնաւոր մարդիկ ներկայացեր էին I1 սլն Աէուտ թաղալորեն ՝ անոր նկատողութեան յանձնելոլ համար ա յն իրողութիւնը՝
թէ մինչ Սէ ուտի Արա բիտ ՀԱրամքո յ^չէն կը ստանայ
տարեկան
150 — 200 միլիոն տոլար իբրեւ շահարամին ՝ Օնասիսէն կը ստանայ
միայն 960*000, ին չ որ աննշան գումար մըն է
Ամ եր ի կա g ին ե ր ո ւն
տուածին հետ բաղդատելով ։
Հիմա՝ իրաւաբաններն են որ կը ղրաղին ա յ ս հարցով։ Ռփա
ւս/' մէջ արաբ իրաւաբանները կ՚ուսումնասիրեն
համաձայնագիրը
եւ կը ջանան գա յն չեղեալ հռչակելու պատճառ մը գտնել։ Î1 ս կ ՝
բաց ծովուն վրայ՝ ի ր «՝/» ր ի ս տի ան «/» զբօսանաւին մէջ՝ Անասիսի
վստահելիներն են որ կ՚աշխատին գտնել իրաւական
մէջո g
մը՝
ստիպելու համար Աէուտի Արա բիտն քտբ՚Է^Լ համաձայնագիրը։
փալով Ա*իացեալ *Լ,ա հ ան գն եր ո լ կառավարութեան՝ կը ցան
կայ ան անշուշտ ամ երիկեան նալթային ընկերութեանց
յաղթա
նակը՝ բայց չի ա/ կրնար համակրանք մը չունենալ գործի
lt,ju
մեծ մարդուն հանդէպ։ Արդարեւ՝ Ալաշինկթընի մէ$ կ՚ըսեն JIU~
ճախ> --- Հպիտի ստիպենք որ Օնասիս տեղի տայ՝ բայց չենք ուզեր
խեղդել զա յն y
մեղք պիտի ԸԷԼար նման բան մՀ/» ...
&/»// ու քենեկայները կը գործակցին իրարու հետ այլ առել—
տրական ձեռն ար կն եր ո լ մէջ ա/։ Անցեալ աԼԱրի J ոյն կառավարու
թենէն ստացան անոնք ազգային օդանալային հաղորդակցութեանց
մենաշնորհը։ J1 միջի ա JԼԱ g ՝ անոնք օդանալային դիծ մը
պիտի
հաստատեն --- փոխադարձութեան իրաւունքս ֊Լ — Աթէնքի եւ Ամեrbli այի միջել : Ար բեմն սակայն ՝ սեւ կատուն կ՛անցնէ իրենց մ էջէն ՝ ինչպէս եղաւ՝ երբ Օնասիս համաձայնեցաւ ՛իւղն Ա է ո ւտ թա
գաւորին հետ։ *Լյիարխոս մեղադրեց իր քենեկալը՝ ըսելով որ կ՛ու
ղէ մենաշնորհի վերածել նաւթի փոխագրութիւնը Աէուտ է Ար աբիայէն :
Հեռանկարները այնքան փայլուն են ՝
սակայն ՝ որ բո լո րին
համար ալ գործ կայ նաւթաշխարհին մէ$։
Աանհաթանի
«Ջէյղ
Պէնք^ը հաշուած է վերջերս՝ որ մինչեւ 1965 յ աշխարհիս
նաւթի սպառումը պիտի աւելնայ !00/*^ 73*7 հ ա մ ե մա տ ո լթեա մբ ։
իսկ մինչ այգ՝ Մ ի ջին Արեւելքի նալթահորերը պիտի արտագրեն
օրական 13 միլիառ լիտր նաւթ յայդքան կ՛արտադրեն այսօր
ամ երիկեան նաւթահորերը) ։ Այս ն կա տ ո ւմն ե ր ո վ ՝
մասնաւոր
ան-
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հա տներ էն ղատ, նալթային րն կ ե ր ո լթի լեն երն ալ շինել
կուտան
հսկայ նաւթանաւեր (172 կտոր պիտի ունենան !960/'Ն) :
«յ ս մեծ նաւթանաւերը սակայն դժ՜ուար սլէաէ անցնին []ոլէ'1Ւ $ձէԱՏնց,ք»էն ) որուն խորութիւնը 12 մէթր է եւ 40*000 թոննոց
նաւերէն աւելի մեծ նալեր չեն կրնար անցնիլ հ ոն կէ յ Այս պատճառուԼ եւ Ս ո լէ ւլի ^_[էսյնց1րին ա զգայնաց ո ւմ էն ետքը՝
մանա լանդ դ
նալթանա ւեր ը սլիտ ի սա ի պո լին անկասկած ճամբոր դե լ իարեյո լ-

«Թինա Օնասիս» նաւթ-անաւը (236 մէթր երկաթ)

Համպոսթկի

մէ£ շինուած

սոյ Հրուանդանի ւԼրայով՝. Այո պարադայինդ նաւթանաւերը որըան
մեծ եւ արագաշարժ՜ ըլլան ՝ այնյջան աւելի մեծ
քանակութեամբ
նաւթ սլիտ ի կրնան փոխադրե/ :
թոլոր ույս ի ր ա դա ր ձո ւթե ան ց ուշադի ր կը հ ետ եւին
երկու
ըենեկալևերը , որոնց , անկասկած դ կը սպասեն նորանոր յա^ոգոլ-*
թիւններ յաոա^իկայ տարիներուն հ
ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՕՐՀՆԵՐԳԸ
Ալքէն անոնք որ ուզած են գիտնա լ բրիտանական օրհներգի

{«է„«ւ սէյվ տը ՝Բէնկ'» կամ «.Բոլին») հեղինակէն ո՛վ ԸԼլաԼԸ 1 երգի
ձայնագրութեան տակ գտած են Հէնտըլի անունը-, ճիչդ չէ սակայն
այս հաստատումը : ճշմարտութիւնը այն է , որ երաժ՜շտագէտ Ա՚՚֊էլի յօրինած է այս երգը Լուի (ԷԳ- թագաւորին համար : Հէնտըլ,
երդին ծանօթանա լութ շատ հաւնած է ել հետը տարած է զա յն
Անգլիա։ Ատոյգ չէ թէ գերմանացի երաժշտագէտը, Անգլիոյ մէ£
յտյտնսճծ է երգի հեղինակին ով ըլլալը։ թերեւս ինքն ալ աւել
ցուցած է կարդ մը ձայնագրոլթիւններ : Պարդ է սակայն , որ Անգ
լիացիները --- ել ապա բրիտանական արքունիքը , որ իլրացոլց այս
երգը ի բրել աղգային օրհներգ --- համոզուած են որ երգին հեղի
նակը Հէնտըլն է :
’ այսուհանդերձ , միեւնոյն եղանակով

կ'երդուէ Ամե-

ւ՚Ւ՚ւ ա յի մ էջ, իրրեւ ամերիկեան աղգային երգ մը {Մ այ քընթրի)։
Կը գտնուի նաեւ Հայ Աւետարանական Եկեղեցիի երգարանին մէջ,
իրրեւ կրօնական երդ մը {Իջիր արքայ հղօր) ։
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

«ՓՐՈԹՈՔՈԼ» ԸՍՈՒԱԾԸ
ԵՒ ՔԱՆԻ ՄԸ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՎԷՊԵՐ
ֆիլան ագիտա կան կեանքի մէջ կի րար կուոց <^փր ոթոքոլ^ին հա—յերէնը չունինք դժ՜բախտաբար ։ ՛իմաստը^ սակայն ՝ շատերոլն ծանօթ
է ՝ եւ , այսպէս ըսած } կը նշանակէ «միջազդային քաղաքավարութեանկան ոն ա դր ո ւթի ւն^չ ՝ դրա ւոր էլամ անդիր : հ>Փ ր ոթոքո թը կը սահմանէ
պետութենէ պետութիւն եւ ան ոնբ ներկայացուցիչներուն միջե ւ վերա
բերումի
եզանա էլները ,
որոնք աւանդօրէն եւ անշեղօրէն կը կի-~
րար կուին աշխարհի ամէն կողմը՝ թէ պա շտ օն ա դի րն եր ո ւ փոխա
նակութեանց պար ա դա յին եւ թէ ա լցե/ութեանց , ընդո ւն ելո ւթեանց
կամ այլ պաշտօնական հ ան դի սլո լմն եր ո ւ առիթներով։ փազաքավարական այս միջազգային
կանոնագրութենէն ամէն շեղում կը
դառնայ վա ր կա բե կի չ եւ նուաստացուցիչ արարք մը շեղումը գոր
ծողին համար՝ կը դաոնա յ <հկաֆ^ մը՝
որուն դարմանումը շատ
դժուար է ; Այս իսկ պատճառով՝ պաշտօնական ընդունելութեանց
առիթներով մանաւանդ՝ հիւրընկա/ կողմը աչքը չորս կը բանայ որ
սխալ մր՝ ճկածիդ մը չգործուի եւ հիւրերը մեկնին լալ տ սլա լո ր ո ւթեամբ։ <ձՓ ր ո թոքո ը ամէն տեղ ունի իր պետը՝ որ պատասխանատու է կանոնադրութեան անշեղ կիրարկման համար յ
Ֆրանսացի դրադէտ (իոժ՜է Փիէրֆիթ՝ "I՛ դիւանագէտ մը ե—
ղած է նախապէս ՝ դրած է աեղ մը՝ թէ ՀՀյի ր ո թ ո քո ր» ը ՝ արտաքին
նախար ար ո ւթեանց կա ր ե ւո ր ա զո յն սպասարկութիւնն £» :
Ուրիշ Ֆրանսացի մը՝ օր աղբ ող
Կի Ավետերիք՝
կը դրէ---ՀձՓրոթոքոլ^ը երբեմն կը դառնայ յաջո ր դա կան ո ւթի ւն մը աղէտ—ներու ՝ որոնցմէ խուսափելու համար ՝
մարդ մեծ ո լշա դր ո ւթի ւն
սլէտք է դարձնէ եւ ունենա յ արթուն պա տ ր ա ս տա մ տ ո լթի ւն ։ Ամէն
ենչ "/< տք է նախատեյսել: երկար ժ՜ամանակ առաջ եւ ամէն ին չ փըր—
կել վերջին պահունի Այլա սլէ ս ՝
ամենափոքր
պակասութիւն մը
կրնայ աղէտալի հետեւանքներ ունենալ։
Ֆր անսայի *Լ,ախադահ Վփնսան Օրի" էի օԼ՚Ո1Լ) նախադահականպա լատին Հւիրո թոքսի պետը §իւմէն ՝ մեծապէս խանդավառած
է ֆանիոյ Ֆրետերիք թագաւորը՝ որ նուագախումբի Համաթէօր'»
վարի չ մրն է՝երբ՝իրեն ի սլա տ ի ւ () փ եր ա յին մ է ջ բեմա դր ո լած Պ երէիոզի մէկ օփերային ամբողջ երաժ՜շտական բաժ՜ինը յանձնած է անոր՝ օթեակին մէջ՝, թագաւորը՝ ներկայացման ամբողջ տեւողու
թեան՝ գրպանի ելեկտրական /ամբ մը ի ձեռին ՝ հետեւած է նօթա—.
գրութեան ՝ համաչափօրէն շարժ՜ելով նաեւ ձեռքը։
Երկրորդ ուքարուածին ՝ յանկարծ կը տկարանայ /ամրին լո յ սը : «</> ր ո թ ոքոլ»ի
պետը՝ որ կհ„ ած էր թագաւորին քովը , յուսահատական ակնարկ,
մը կը պտտցնէ շուրջը՝. 1^այց իր գործակիցը Տիլֆուր կը հանդար—,
տեցնէ ղա յն , ըս ելո վ ♦
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--- 'հ'11քււս՚տ հասծ էէ ըլլալէքր էլ բերած
մըն ալ ՝ • •

էէ է ր կը ո ր գ լամբ՛

Ե*- սակայն՝ կա ր էլէ չէ ամէն էն չ այսպէս նախատեսել։ քյու—.
կոսլալէոյ *Լյախագահ մ ա ր աջաէւ տ թէ թո յէ անցեալ տարուան Փա—
['[‘‘Լ այցելութենէն օրեր առա^ Հերանսայէ արտաքէն նա խաբարու—,
թէ ւն ր Պելկրատ ղրկած էր էր մէկ պաշտօնէ ան ՝ որպէսղէ տեղւոյն
լԼրայ ս տ ո լգէ թիթոյին նա էսս սէր ո ւթէ լեն եր ր ՝.
Փարէղ վեր ադար-—
<\էն պաշտօնեան տեղեկացուց ՝ թ՜է մարաջաէւտը բնաւ
հեռատե"էլ (էքեէեվէղէոն^ չէ տեսած : Հետեւաբար շատ դոհ պէտէ մնար՝
եթէ հեռատեսէլէ գործէք մը դրուէր էր բնակելէք սենեակէն մէ^Հ
^ործէքը գրուեցաւ՝, թէթօ՝ սակայն , ո չէն չ ըսաւ էր տպա
ւորութեան մասէն՝. Սենեկապան մը՝ որ Հ ե տ ա քր քր ո ւե ց ա լ ՝ հաղոր—.
գեց աո որ անկ է ՝
--- Ս արաջաէյտը եր կար օր էն կը նստէ դո րծէքէն
առջեւ՝
մէ շտ կը դարձնէ կոճակը՝
Ղո ՒհԸ Հ.[' ւ1ա"թ,։ յուսահատած
երեւոյթ մը ունէ՝ . .
թէթօ չէը տեսներ ՝ որովհետեւ հեռարձակման ամբո
տեւո
ղութեան ՝ հ եռարձա կո լողը էնքն էր եւ չէր կրնար հետեւաբար ըէլալ նաեւ դէտ ողը։ Այն ատեն սերպեր ով թարգմանուեցաւ էրեն
հեռատեսէլէն յայտագէրը՝. // լ այսպէս թէթօ հասկցաւ՝ թէ էնչո'լ չէ ր կրնար տեսնել էնքղէնքը . ♦ ♦
Հքատ յուր ջ Հ^կսսէ^ մը գործուեցաւ Փար [••մ՛ մէջ՝ հա շտոլթեան համամո րԼՈ1Լե օրերուն։ 'քաղաքապետական թորհոլրդը հրալէըած էր Զորս Ա* եծեր ո ւ արտաքէն նաէյ արա բները ՝ ո րսլէսղէ քա—.
ղաքապետարանէ պատշգամէն հետեւէն հանգէ սալոր թափոր է մը
անց քէն ։ Ս ան կարծ նկատուեցալ , որ Ա ո լո թուէ ելա լ էր տեղէն ՝ էջաւ ս ան դո ւղն եր էն վար ՝
փողոց ելաւ եւ էնքեա շարմը նստելով
մեկնեցաւ։ ՀհՓ ր ոթոքո լ?> է համաձայն ՝ օրեր առաջ որոշուած էր ՝ թէ
4 ար տաքէն նախարարներէն ա մէն մէկը ո ւր պէտէ նստ էր- Զէր
նաէւատեսուած ՝ սակայն՝ թէ այդ °[1Ը ) նախորդ կէս դէ շերէն մէնչեւ նոյն օրուան կէս դէ շեր ր ՝ Ա ո յ ո թավն էր էւ ո րհր դա մ ո ղո ,Ա,ն նա
խագահը եւ հետեւաբար անոր սլէտք էր յատկացուէր պատուոյ
տեղը ♦ ♦ .
Այս պէսէ անտեսումներ սակայն հաղոլագէպ են՝. Հէրանսայէ
ա րտաքէն նախարար ո ւթէ ւեը ընգհանրսւպէս ո ւշա դէ ր է շատ բծախնգրօրէն ։ Պաշտօնական հ րա ւէր եալները ոչ մէայն չեն վէրաւորուէր ՝ այլեւ կը մեկնէն խանդավառոլած ՝ որովհետեւ շոյոլած
կը տեսնեն էրենց բո լո ր տ կար ո ւթէ ւնն երր :
Եթէ մարաջախտ թէթօ յուսա խար եղա լ հեռատեսէ լէ դոր—.
ծէքէն , մեծապէս հմայուեցաւ սակայն՝ երբ զէնքը պառկեցուր էն
Մ եծն \յափոլէոնէ մահճակալէն վր այ ՝
է ս կ Տէկէն թէ թոյէն ալ
յատկացուցէն փո ղէֆլ-նտ թադուհէէն մահճակալը^
Անցեալ տարէ Փար1՚Գ այցելած էաալէոյ *Լ,ախադահ ը Երոն-րՒ
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տարեդւր-էը»

շատ զոհ մնաց՝ երբ էր անկողնոյն քովէ փոքր սեղանէն վրայ զտալ.
Սալմաճորէէ հանքայէն ջոլրով լեցուած շէշ մր , --- այզ ջոլրէն կր
էւմէր ան ամէն դ էշեր , պառկե/է աոաջ ;
Պ^ա ր ձե ալ՝ անցեալ տարէ ^,ս[,է'Լ
այցելած
3 ո ւն աս տանէ
Փտլլոս թագալորն ու վ)ր ե տ երէ յչա թադոլհ էն շատ /ալ տպաւորո ւեց ան՝
ե ր ր է ր ենց ննջասենեակէն մէՊ պատէն կաէյոլած տեսան
էլ՚ենց զաւակներուն նկարները : թա զա լո ր ը ալ աւելէ զոհ մնաց սե
ղանէն վրայ զտնելով նաեւ էր նաէյասէրած հ ո լէ սքէն ու սէ կա րները :
Եթէ «փրոթոքսչ»/ր պետերն ու պաշտօնեաները է/տ ւ սորված
են հ է ւր ա մ եծա ր ո ւթեան գրաւոր եւ անդէր կանոնները՝ այզպէս չէ
սակայն սլա րա ղան դէ ւանա գէ տն ե ր ո ւ տ է կ էնն ե ր ո ւն ՝ որոնք՝ յաճաէյ
■եւ հ ա կա ո ա կ է ր ենց տ ր ո լած Հդա սերունդ ՝ անախորժ՜ հժլաֆ^ե ր կ'ընեն եւ նեղ վէճակէ կը մատնեն է ր ենց ա մ ո լսէնն եր ր :
ԷԼյսպէս ՝ աո֊ջէ տարէ ՝ էոնտոնէ արքայական պալատէն մ է ջ
հացկերոյթէ մը ընթացքէն ՝
էլէզապէթ
թադուհէն նկատեց՝ որ
ֆրանսական զեսպանատան քարտուղարներէն մէկուն
է^Ը ) ձեռէէ՛ պայուսակէն մ էջէն բրնձափոշէէ տփէկը հանելով՝ բո լո ր էն ներ—
կայութեան սկսալ ծեփել էր զէմքը՝ ձեռքէն հայելէ մը բռնած ՝
կարծէք ղան ուած Ըէ[ա Լ՛ է Լ՛ ննջասենեակէն մ էջ » » . թադուհէն ան■մէջասլէս կանչեց սպասեակներէն մէկը եւ ըսաւ անոր»
--- թթուաշէ թ^ առաջնորդեցէք այզ տէկէնը • • •
Յաջորդ օ ր ը ՝ զեսպանատան քարտուղարը ս տ է պո ւե ց ա լ հե
ռանալ ՜Լոնտոնէն ♦ ♦ ♦
// լ սակայն կան թազուհէներ ալ՝ որոնք՝ կարդ մը պարագա
ներու մէջ՝ էրենք չեն հետեւէր ՀՀւէ ր ո թոքոլ^չ է պահանջներուն ■ Ա., սպէս՝բոլոր թա դո ւհ էն ե ր ո ւն մէջ րացառութէւն կազմելով՝ Հոլանտալէ շՀուլէանա թադուհէն եւ Աեծն Յրէտանէոյ էչլէզասԼէթ մայր —
թագուհէն՝ մէկու մը ձեռքը սեղմե/ոլ համար բնաւ չեն հաներ էրենց ձեռնոցները » . ♦
&ւ որովհետւ այսպէս ընողները թազուհէներ են՝ արարքը
էր հեր թէն անցած է «փ ր ո թ ո քոլ»է կարդը 1 ,ւՒ
Լ ա ր քո ւնէ քն եր ո ւն

ԼՈԼԻԿԻ ՓՈՇԻ
$)ր ան ս ա լ է մ է ջ սկսած է ծախուէլ մետաղեայ տուփերու մէջ
լեցուած Լո էթ ԵՒ կարգէր փ ո չէ , որ շոզէացման եղանակով սլա տ.րաստուած է զուտ լո լէ կէ : Փ ո շէն ան մէջա սլէ ս կը լուծուէ ջուրէ
կամ որեւէ այլ հեղուկէ մէջ եւ կը պահուէ տարէներով՝ պայմա
նով որ տուփը մէ շտ զո*յ մնայ եւ շողէ կամ ջուր չմտնէ անոր
մէջ.
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//* ♦ Նահանգներու մէջ 1953/'^ քննուած են 58 միլիոն ե կա մըտայ1/ն յայտարարագրեր , որոնց համաձայն
145 միլիոն մարդիկ
միայն կը շահին տարեկան մէկ միլիոն տոլարէն աւե/ի : Այս թիլը ՝

1.)օՕ/.// հետ բաղդատելով՝ ց ո յց կոլւոայ 74 միլիոնատէր ի նուաՂ.ոլմ մը՝. Արդարեւ՝ 1950ին , մէկ միլիոն տոլարէն աւելի շահած 219
ևրիկացինեբ կա լին :
= ՄԱԿի պատկան ս պա ս ար կո լթեանց

մէկ

վիճակագրու

թեան համաձայն՝ 2•6օ2•000 *000
բնակիչներ կ՚ապրէին երկրագունդիս վրայ 19օ4^ կէ սերուն՝. Ասոնց 14օ1 միլիոնը ոշ—րոյշեւիկ—
եան Ասիոյ մէջ՝ 404 միլիոնը Աւր ո պա ՝ 357 միլիոնը Հիւսիսա
յին եւ Հարաւային Ամ երի կան եր ո լ մէջ՝ 214 միլիոնը խորհրդային
Միութեան մէջ՝ 210 միլիոնը Ափ րի կէ եւ 14 միլիոնը Ռվկէանիա՝.
Զթնաս տանը միայն ունի 582 միլիոն բնակիչ՝.
Մեծ քաղա քներէն
Նիւ Եորք ունի 12-300-000 բնակիչ՝ Լ ոնտոնը ' 8-300-000, թռքէօն'
6-300-000, ձւ֊/5,.:
= Պ ա ւարի ո յ (փիերմանիա^ բնակի քները
առաջին
կո ւ.դան
աշխարհի մէջ գարեջուր խմելու տեսակէտով՝. Մարդ—գլուիմ տա
րին 125 էիար ՝.
= Լոնտոնի հեոաձայնային բա ման ո ր դն եր ո լ գրքին Հ}’
անունն է ZZZU անունով տիկին մը՝.
— Ամերիկ այի Օհայօ նահանգի
^իոլոմպըս
քա,Լսյքին մէջ
ճիմմի քիոճըրղ անունով 20 տարեկան երիտասարդ մը՝ ձեռքի փայւոի1լներով իր փոքր թմբուկին վրայ զարկած է 80 մամ 35 վ,սյ՝ր—
կեան եւ 14 երկվայրկեան անընդհատ ՝ ալս ինքն ալե/ի քան երեք
Օր՝՝՝
--- (ի որմ Կր ոնեէ անունով 50 տարեկան Պ ելճի քա ց ի մըն ա լ
ա շխարհ ի ախո յեան հռչակուած է' ‘ւէ ս յ՜ա յ՜ ո լան ^է^ կերած 44
հալկէթներռվ :
--- թոքէոյէ մէ$ մտմէսնւյ է առարկաներ արտադրող դործարաններր ու ր ղ է ա կան ա ղ ո լղ տծ են
ճատրակէ խաղը՝
ալեէէյնելով
նաեւ. հէւլէակա*ծ ռումբը՝ որ ամէնէն ղօբտլոր դերակատարն է : կը
էւաղա յ թադոլհէէ դեր ել «//աթձ կ'ըն է խաղը*.
-- ՚1,էւ Եորք նահանգէ Աէրադէլզ քաղաքէն մէ^՝ մոմ պատ
րաստող գործարանատեր Մ ՛"ր քէթ յայտարարած է, որ մոմէ ըսպառումր ամէն տարէ երկու մէլէառ կտորով պէտէ աւեյնար , եթէ
Ամերէկոլհէներր , է ր ենէյ 19րդ տարէքէն ետքը չսկսէէն պակաս մո
մեր ղետեղել է ր ենէյ ծննդեան տարեդարձէ
խմորեղէններուն վըրայ• • •
--- Հարա լայ էն Զ էն ա ո տ անէ մէկ քարայրէն մ ԷԼ գտնուած են
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մարդկային ոսկորներ՝ որոնք՝ մասնագէտներու կարծիքով՝ հոն • կը՝
մնային ՝ . . կէս միլիոն տարիներէ ի վեր :
= Ամերիկեան
օդանա լային
ս պա սա ր կո ւթի ւնը սկսած է
գործածել աշխարհի ամենափոքր մանրադիտակը՝ որ կ[՚^,այ չափել
մինչեւ մէկ թրիլիոներորգ միլիմէթրին 1*6 հարիւրերորդը յ Ա անրադիտակը շինուած է Աթանֆորտի համալսարանին կո ղմէ (
ֆ որնիա) ; Ոսպնեակը միայն ունի 55 թոն ծանր ո ւթի ւն . . .
= Ամերիկ տցի դո րծա ր անա տ էր

Հ • "/* անթո ր

սլիտի ա սլա հ ո վէ

120 միլիոն տոլարի դրամագլուխ մը եւ սլիտի շինէլ տայ աշխարհիամէնէն մեծ՝ ամէնէն արադ եւ փոխադրական սակագիներով ամէ
նէն աման անդրատլանտեան շոգենաւը ; Ա ա տա կա դիծը ՝ որ դոր ե՜ն
է նշանաւոր ճարտարադէտ Հլատիմիր Աուրքեւիչի ՝ սլա տրաստ է
արդէն՝. ՛Շոգենաւը պիտի ['[Լսւյ 350 մէթր երկայն՝ 90*000 թոն տա
րողութեամբ՝. Պիտի կրնայ Լփ ւ Եորքէն Աւրոպա ճամբորդէլ 4 Օ» Հ ոխադրելուէ 6000 ճամբորդներ : Աէկ ճա մբո ր դո ւթի ւնը անձ—,
գլուխ
արմէ 50 տոլար ՝ առանց ճա շի ; ճս՚մբորդները ի ր ենր
կերածին փոխարմէքը պիտի վճարեն դատէն ՝. Շոդենալը
ի հարկին կ արելի սլիտի Ըէէա ք գործածել նաեւ զինուորական փոխադրոլ—.
թե անր համար ՝.
Միջին հաշուով չոր ս հարիւր միլիոն մանրէներ կ՚ապրին
եւ կ՚աճին 1000 //'/'Հ ^^"7 գործածուած դրամատոմսի մր վր ա յ յ
Արկար ա շիւ ա տ անքն եր է ետք այս եզրակացութեան յանգած է Հոռո
մի դիտական հետազօտութեանց հաստատութիւնը՝.
= Անցեալ Աայիսէն ի վեր՝ *Լյի ւ Աորքի ամենաբարձր շէնըին' Ըմբայր Սթէյթ Պիլտին կին գագաթը հ ա ստա տ ո լած են 4 դար—,
ձոդ փարոսներ ՝ որոնք ուղղութիւն կուտան օդանաւերուն եւ որոնց
ԼոյսԸ ևԸ տեսնուի 500 քիլոմէթր հեո֊ուէն ՝.
= Հիւլէական ումով բանող ա մ ե րի կե ան «Լ,ա ւթիլի ո ///» րնդծովեան 34*000 մղոն ճամբայ կտրած է՝ առանց ումի նոր պաշար
աոնելու ։ ՀՒ-֊լէ ական ոյմ ըսուածն ալ ուրանիումի կտոր մրն է՝
կո լֆի ղն ղտկի մը մեծութեամբ՝. Ե [> բ ա չքի առսվ բերենք՝ որ եր
կրագունդիս շրջտնը՝ հասարակածին վրայ՝ 21*600 մղոն է՝ կրնանք
դա
դավա
յլեւի յստա՚կ
// ւյ_
ալյ
ափար մը կազմել
կտրուած
հ եռա լոր ո ւթեան
մ աս ին ՝.
= Ալ դարձեալ՝ Աեդլիոյ մէջ գործածուած է հիւլէական ո լմը !]“յ նրի համար ՝. Փորձառական դաշտի մը մէջ ցանուած է 'ի ո կա
2 անունով ծանօթ ցորենը ՝ ո ը ո ւն հատիկները նախապէս կրած են
«.հիւլէական ռմբակոծումդ մը՝. Հունձքին արդիւնքը իւրաքանչիւր
հէքթարին 72 կենդինար ՝. Տարդ՝ նոյն արտին մէջ նոյն ցորենը կո լ
տար 30 -7 կենդինար : Աս կէ զատ հիւլէական ա լիւրին որակն ալ ա—֊
ւ֊ելի լալ է՝. Այս անդամ ՝ ստացուած այս ցորենը պիտի գործածուի
իբրեւ հնտացու յառաջիկայ գարնանային սերմնացանի համար՝.
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ՍԱՐԷՆ - ՁՈՐ ԷՆ

ՄԵԾԱՐԱՆՔ ԿԻՆԵՐՈՒՆ
Կիները ս1էտ^ Լ ամէն տեղ արձան բարձրացնեն էք ո հ անն է ս_
պուրկ է համալսարանէ մարդաբանութեան
դասախօս
փ րոֆէսօր
Ուէլեըմ ճէֆրէ սէ , որ դէտական եւ փորձառական
տուեալներով
ղովքը կը հիւսէ' այցերու կողմ է է բրել տկար սեռ ճանչցուած կէներուն ՝ կը հաստատէ թէ անոնք կը դտնոլէն այրերէն աւելէ բարձր
մակարդակէ մը վրայ՝ եւ՝ ոչ աւելէ — ոչ պակաս կը յայտարարէ՝
թէ այրերոլ մօտ --- այրե՛ր՝ մէ Լսէք --- ապուշները երկու անդամ
աւելէ շատ են քան կէներոլ մօտ . . ♦
Ահա եւ փրոֆէսէօրէն փա ս տար կո լթէ ւնները •---

1) էիէնը աւելէ երկար կ''ապրէ ըան այրը՝
2) Ս ան չերը աւելէ տկարակադմ են քան աղջէկները յ
3) Երբ հասակները հաւասար են՝ կէները աւելէ ծանր կր
կշռեն քան այրերը՝.

4) Կէն մը աւելէ տոկուն է ֆէղէքապէս քան այրը՝. ԷՀրէնակ'
պատերաղմէ տարէներուն ՝ Հոլանտայէ մէջ՝ կէները աւելէ քէ չ ու‘տելէք կը ստանայէն քան այրերը* էք ւ սակայն՝ անօթութեան եւ
թշուառութեան հետեւանքով աւելէ շատ այրեր մեռան քան կէն եր՝.
5) Այրերը ալելէ շատ էնքնասպան !լԸԼԼան քան կէն երը ՝ հետեւաբար կէներէն աւելէ տկար են բարոյապէս ♦
6) Ամէնէն ծանր մեղադրանքը այրերոլ մաս 1-ն, — ա յն' որ
ապուշներու համրանքը՝ ապուշ կէներոլ համրանքէն երկու անգամ
աւելէ շատ է՝. Այս կը նշանակէ՝ որ այրերը աւելէ շատ ենթակայ
են մտայէն անհա լա սա րա կշռո ւթեան ♦ ♦ ♦
Այս բոլոր հանդէսաւոՀր հաստատումներէն ետք
այցերուն
կը մնայ ՀՀլալ եւ կրճտել ատամ անց» ՝. էք լ կամ՝ գտնել հարալ —
ափրէկէցէ այդ փր ոֆ էսօրը եւ փետտել դլվսուն մազերը..»
Ո՞Վ է ԷՏԻՆՊՈՒՐԿԻ ԳՈԽԻՍԸ
Ս եծն Որէտանէ ոյ Լ՝ւ1՛ զապէթ թադոլհէէն ամուսնոյն է շփյան
՛լ ամ էտէն պո ւր՚մ՛ դուքսէն հա յցր՝ (Հունաստան է էշխան
Սձնտրէա՝ ղալա!լն էր (Հունաստանէ էքորկէոս էք,, թագաւորէն (դանէական գերդաստանէն^ ՝ էսկ մայրն էր է]* ո լսէ ոյ մեծ
դքսոլհէ
Օլկ ա թագուհէն ՝. էտէնպուրկէ դուքսէն մայրը
Պաթեմպերկէ ԷԼլէ ս էշէւանուհէն կը սերէ էէ եծն էրէտա նիոյ '1.1՚ւ՝թորէա թագոլհիէն: Գ ուքսէն հօրեղբայրներն էէն (Հունաստանէ ^քոստանդէն թա

&1՚լ["1՚ե

գաւորը՝ որ ամուսնացած էր Կ^երմանէոյ ըայղէր Վէէհ եէմէ վ>րոջը
ԷՀոֆէայէն հետ եւ որուն ղա լա կն է (Հ ուևաստանէ այմմոլ թագամեծ
ւորը Փալլոս Ա-, իշխան "Լ,իքս լան, ամուսնացած' (էուսէոյ
ւնա ցւ
դքսուհի էլինայի հետ,
իշխան կ)րիսթոֆորոսը ,
՚յցւ
Կիզի դուքսի աղջկան հետ եւ իշխան Եորկիոսը ,
իշխանուհի Մ ա ր է Պ ոնափա ր թէ հետ :
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԲԱՆԵՐ
ԽՈՐՀՐԴԱՒՈՐ ՁԳՈՂՈՒԹԻՒՆ ՄԸ
*Լք կարին մէջ
տես
նուածը սլւստահած
է
Հէալիֆորնիոյ մէ^֊՝ ճորճ
Տ իփեզօ , իր պարտէզին
մէ^ կը փորէ փոս մը )
թուփ մը տնկելու հա—
մար :
ԼԼսլա
կ՚առնէ
քա ո ւչո ւէ
խ ո ղո վա կը ,
ոըսլէսղի փոսը ^ր է :

I)ւ

յան կարծ կը նկատէ , որ
խողովակը հ.կր ծծուիլ
հալին կողմէ) դտնդաղօրէն) և ինք հակաոակ ի դործ դրած բազմաթիւ ճիգերուն չի կրնար
արգիլել ա,!ս խորհրդաւոր ձգողութիւնը։ Հե տ ա քր քր ո լթ են Է մ[Լզ
ուած §իփեղօ կը բերէ ուրիշ խ ո ղո վա կն ե ր ալ^ կը միացնէ իրարու
եւ Հծծումը^ կը շարունակուի : /* “Լ^ր^ոյ ) առանց խելք կարենալ
հասցնելոլ եղածին ) կը դադրեցնէ իր փորձարկութիւնը) աեսնեԼ"վ " ր մօա 100 ձէթը խողովակ կորս ուած կը հողին մէ^՝. Ղփ տնա
կանները շեն կրցած բացատրել այս տարօրինակ երեւոյթը ,
որ
սա կայն մեծապէս զուարճացուցած է

Տիփեղոյի զաւակները*.

ՐՆՈԻԹԵԱՆ ԽԱՎԵՐԷՆ
Կընա՝՝1 ք մ է կ ան դամէն

կռահել )

թ է ին չ է ա յս նկաը ին մ է^ ձեր տեսա
ծը՝. Վըսնսմկանի մը մէկ արձսմնը դա շտին մէջ ) թ՛է® ճամբորդ մը) որ «օթօսթոփ'» !լ ընէ ճամբու մը եզերքին ՝. Ոչ
մէկն է) ոչ ալ մի ւսը ) թէեւ հեռուէն
կը ձդէ մարդու մը տպաւորութիւնը։
քյկարը կը ներկայացնէ չորցած ծառ
մը) ((եունուղ—Պիզէրթ խճուղիին վր~“
րս,յ . . . Հիչ չէ թէւը ա յն շա լոեավա ր—
նեբուն , որոնք իրենց ին քն ա չա ր մն եր ր
կր կեցնեն ) ամայի ճամբաներոլ վրայ
մնացած IUJU Հ.ճամբո ր դը^
առնելու
համար ♦ ♦ ♦
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Մ եծ արժէք պիտի ներկայացնէ ա յ ս նամակադրոշմը՝ հաւա
քածոյ կազմողներուն համար՝. Հազիւ շրջաբերութեան
հանոլած
Արե լելեան Գերմ անիոյ մԷՀ՝ հաւաքուած է անմիջասլէս հր ա սլար ակէն: Ն ամա կա դրոշմը տպուած է երաժշտաւլէտ (իոպէրթ Հր ումանի
մահուան հարիւրամեակէն առթիլ՝. Նկարը
Շո *-մ ան ինն է՝ [ւսյյՅ
Հր ումանի երաժշտական կտորներէն մէկուն տեղ՝ սխալմամբ տըսլուած է կտոր մը»»» Հրուպէրթէն ՝. Սխալը հասկցուած է նամա կա—.
դրոշմին
շրջաբերութեան հանուելէն ետք։
Հակառակ
սակղայե
հրապարակէն եա քաշելու որ ո շմ ան
արադ
գործադրութեան ՝
կարդ մը բախտաւորներ կրցած են դն ել այս նամակադրոշմը՝.

ՀԵԼՒՔՈՓԹԸՐ ՄԷԿ ՀՈԴԻՒ ՀԱՄԱՐ
՛Ամերիկեան բանա կի
ւորներուն համար

զ ին—,

շինուած է'

250 քիլոմէթր չ^աղծի մը մէջ՝,
■‘է՛լ ղթ ոլորի
ծառայող այս
որ

ւի ոխադ ր ո լթե ան

«Հ ելի քո փթըը » ր ՝

օդին մ է ջ կը կատարէ

դերը} ինչ որ

ա յն

«մոթո սիքլէթ»ը

կը կատարէ ցամաքի 1[ըայ» Ո ա՛
քի կեցած դին ո ւո ր ը կը 1!սւ [՛է
<Հ.հ ելիքո ւիթըր» ը , ղեկ ի ձեռին :
կրնայ սուրալ մ/սմական մինչեւ

100 քիլ ոմէթր

արադութեամբ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐ
ՏԱՆՏԻԿԻՆՆԵՐՈՒՆ

ՕԳՏԱԿԱՐ

ԱՌՏՆԻՆ ԳհՏԵԼԻՔՆԵՐ
Աուսըլին՝ օրկտնտի մետաքսեայ բարակ
կերպասները եւ
ա սոնց նմանները , լուացուելէ ետք կը կորսնցնեն իրենց
փայԼԸ *
Այս փս>յլը վերստանալու համար , լոլալէ ետք պէտք է ղանոնք
թաթխել բրնձաջուրի մէջ՝ ղոր պէտք է պատրաստել
հետեւեալ
ձեւով*--- ^1էս է1,տ1' ջ,էւ1'ի մէջ նետեցէք ապուրի լեցուն քչւ1աԼ մը
բրինձ եւ ձդեցէք՝ մինչեւ որ հատի!լները կակուղնան եւ պայթին։
*ԼքՈւրր Ը1արշ[' մր մ է Պ էն քամեցէք այս լուծոյթը եւ ապա խաոնեցէք Ղ1"/Լ* > եԼԱտ պահանջի առաւել կամ նուաղ քանակութեամբ դաղջ
ջսւըի մ էջ:
--- ՝թրէփ տր չինի սպիտակութիւնը
պահպանելու համար
֊եռաց ուց էք թանձր օճառի ջուրի անհրամեչտ
քանակութիւնը եւ
ձդեցէք որ պաղի։ Այ ս պաղ կուրին մէջ թաթխեցէք կերպասը եւ
լուացէք արագօրէն : Ապա անդամ մը ցօղուեցէք թեթեւօրէն աղի
պաղ ջուրի մէջ*. Շարունակեց էք ցօղուել ըստ սովորականին՝ սեղ
մեցէք կերսլասը առանց ոլորելու եւ չորցուցէք արագօրէն՝ նա
խընտրաբար Օդի հոսանքին մէջ՝.
= *1^այլըն կերպասները պէտք է լուայ մաքո ւր եւ անդոյն
օճառով։ Պէաք չէ եռացնել՝--- ջոլրին տաքութիւնը 40 աստիճա
նէն աւելի պէտք չէ որ ԸԼԷ'1'յ : Ջ ո ԼԱ ր ել լո լա լէ ետք՝ այ[ չա տ թեթեւօրէն սեղմել ջո,֊ԸԸ պա [լսեցնելու համար եւ ապա փռել՝ նա
խընտրաբար ւիլասթիքէ չուանի մը վ[1Այյ** ա յլրնին դե ղն ի լը զկա րծըր^ ջոլրով եւ դո նա լոր օճառով լո լա լո ւն արդիւնքն է :
= Զեր նայլրն գուլպաները երկար պիտի դիմանան ՝ եթէ
լուաք ղանոնք ամէն իր իկոն։ Լալ [լ ընէք՝ եթէ նայլընէ ձեռնոց
անցընէք ձեր ձեռքերոն ՝ լուացած ատեննիդ՝ ո րպէ սղի գուլպա
ները չվնասուին ։ Զգուլպան հադնելէ առաջ ՝ թեթեւօրէն թա լք քըսեցէք ձեր ոտքերոն եւ սրունքներուն եւ թա լքի չա տ թեթեւ խալ
մրն ալ տարածեցէք ձեր կօչիկներոն մէ$։ էք ւ յետոյ՝ երր նայլըն
֊գուլպայ կր ղնէք ՝ մի՛ ղնէք ճիչդ ու ճիչդ ձեր ոտքերոն չափով ։
թիւ մր աւելի մեծը առէք։
՚--- Աետաղեայ մանեաէլներ կան ՝ որոնք էլ ա ղտ ո տ են ծոծրա
կը եւ հագուստին վեր ի մասը եւ դո րծածուելով իրենք ալ կը սեւ
նան ։ Որպէսղի այս ան պա տ եհ ո ւթեան ց առաջքը առնուի ՝ վրձինով
մը՝ մանեակին' ձեր մորթին կամ զգեստին դպեյիք մասը թեթեւօ,րէն ծեփեցէք եղոնգներոն համար դործսւծուող անդոյն ջնարակով-. Այ ս ջնարակը անտեսանելի կը մնայ եւ կը կատարէ չէղո —
քացնող

դեր

մը։

= Երբ ՛էում մը մեծ կուդայ աչտանա կին մէջ մտցնելու հա—
մար՝ մի քերթէք դանակով՝ այ / տակի մասը թաթխեցէք տաք
ջուրի մէջ*. էք ա կուզնալէ ետք պիտի մտնէ դիւրութեամբ։
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^1ր/տ^ր®1ր/»?ւր?»Հս Ջ^՚ճւճւ

ՍԱՐԷՆ - ՋՈՐԷՆ

;— ԵԼ1 բ քւնկած է գրպանքէ մ՜ամաց ոյցի ապակին եւ դժ՜ուար
^լ[Լ մտնէ շրջանակին մէջ՝ ձգեցէք ղայն 21 ժամ սառնարանին մէջ^
Այն ատեն ա սլա կին ՝ կծկուէլուէ ՝ պիտի տ ե ղա լո ր ո լի դիւրութեամբ յ
Ալելի էալ ամրացնելու համար ՝ կրնար ապակիին էոլ՜բ^Ը <բԱհէ սԼ'ի~
աորի կճեպ մը-.
■— Աո խ ը մանրած ատեն ձեր տէրերուն արցունք պիտի էը~~
պայ^ եթէ մանրելէ առաջ թաթխէք ղայն պահ մը եռացած Գուբի
եւ ապա անմիջապէս պաղ ջ,,լրի մէջ :
== Կիսուած սալամը Լսոսիսոն} պիտի
կրնար թարմ պա
հել՝ ե[մէ բոլորակի կտրուած լեմոնի շերտ մը փակցնէր կիսուած
մասին վրայ յ
~ էփուկի պնակներուն հոտը
անցընելու համար պէտք է
լուալ տար քացախով եւ կամ շփել հիւթը րամ ուած լեմոնի կե
ղեւներով յ

ԼՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐԼԸ ՈՒՆՒՆ
ՎԵՑ ՀԵՌԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈԻԹԻՒՆՆԵՐ
Համաշխարհային վեց հեռադրակւսն մեծ դորձա կալո լթի լե
ներ ունին լրատուութեան մենաշնորհը ամբո ղԳ ա շխարհին
մ էջ*.
Երերը ամերիկեան են՝ «էս ո շիկյթըտ Փրկս»} «/,’ ո ւնայ թըտ Փրէս'»
ել «էնթկ րնէ շրնըլ ՛!, ի ո լ ղ Աըրվիս» , որոնք լուր կը հասցնեն ամէն
■վայրկեան օրաթերթերուն ել րա տիօկայանն եր ո լն Չորրորդ գոր
ծակալութիւնն է բրիտանական «Աոյթէր»ը ( հինգերորդը' ֆրան
սական «Ամանս
վ)ր ան ս-Փրկողը ել վեցերորդը'
խորհրդային
-«թասս^ը :
Ամերիկեան
դործա կալո լթեանց լուրերը կը
կը լսեն աշխարհի րնակչութեան 100/Ն 05հ' : Այ"

կարդան կամ
բնակչոլթեան

100/<5^ 55/։ կը կարդայ եւ կը լոկ նաեւ «/?•"յթկր^Ը եւ 100ին 54^՝
ֆրանսական գործակալութիւնը։ ՛Խորհրդային ((ք^ասս)) գործակա
լութեան լուր եր ը կը կարդան եւ կը լս են աշխարհի բնակչոլթեան
ՃՕՕին 39ը* Ուշագրաւը այ^ էէ որ 745 միլիոն մարդիկ՝ այսինքն
աշի/արհի բնակչոլթեան 100ին 30 *Տը , համաշխարհային անցքերը
կ'իմանան միայն հթասս'» գործակալութեան խողովակով՝.
Այս 4-^3 մ'1՚ք.Ա1ԳԳայմեծ դո րծա կալութի լննեբ կ’" զատ կան
նաեւ 54 ազգային հեռագրական դո րծա կալո ւթի ւնն եր ՝
որոնք իրենց երկիրներու բնակիչները տեղեակ կը պահեն օրուան անցքե
րուն մասին’.
Եւ վերջապէս ՝ աշխարհ ի բնակչոլթեան 100/'?/ 1 ՝3ը 5 մօտաւորապկս 31 միլիոն մար փե՛լ ոչ մէկ էոլ-է1 կդիմանան աշխարհի որ
եւ է մէկ կկտկն յ
Պիտի չտարուէինք մտածելու՝ թէ աշխարհի ամէնէն բախս
տաւոր մաբդիկն ալ այս վերջիններն են - . -
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐՔԱ»

ՍԽԱԷԻԼԱ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ Լ
*Լրչանա լոր մարդիկ երբեմն այնպիսի սխալ
յայտարար ու՛—
թիւններ ըրած են եւ այնպիսի ծիծադելի վճիռներ ա ր ձա կած են ՝
որ այսօր կարելի է միայն զարմանալ անոնց
կարճատեսութեան
վ[՚"'յ։
(իանատայի չոլ[1^ Ի!,նդլիոյ
Ֆրան սայի ^իխլ մղուած կը~
սիւներուն ա ռթի ւ Վ*ո էթէ ր դրած է ,
«3> ր ան ս ա եւ ԱՀնդլի ա կր
կռուին բանի մը լծվար ձիւնապատ հողամասի մը համար եւ կր
ծախսեն այնբան դրամ , որ շ արմեր ամբող^ այրէ հ ո'քւս մ ա ս ը :» Ե լ
սակայն՝ ատկէ ասդին ՝ Գանատան հարստացուր ԷԼնդլիան իր ան
տառներով՝ թանկագին մուշտակներով եւ մետաղի զանաղտն հան—
բերով :
յՒ
ըսաւ,

Երբ հնարուեցաւ երկաթուղին , նախարար թիէր ՝ Հէք րան սաաքդ նորութեամբ մտահոդոլած իր պաշտօնակիցներուն
«Մի՛ վախնաբ՝ պարոններ՝ երկաթուղին երախայի խա

ղա //'Հ է է ուլ՛է շ ո շ ինչ .

հաղէլ թէ պիտի կրնայ Փարիզը կապել

'Լեր սա յւՒն :»
Գանի մը տարի ետբը՝ խօսելով միեւնոյն նիւթին
ձու1ր^.>
ֆրանսացի ն չանա ւո ր գիտնական Ֆրանսուա ԷԼրակօ կր յայտարա
րէր՝--- «Փապուղիներուն մ էջի ջերմութիւնը սլիտի ԸԱ1" յ 8 աստի
ճան՝ մինչ աղատ օդին մէ^ աւե/ի վշան 4:0 աստիճան : /’ վիճա '//'
եմ ըսելու՝ որ տաբէն դէպի սլաղ այս յանկարծակի անցըին պատ
ճառով՝ բրտնելու հակամէտ մարդիկ պիտի ունենան հարբուխ՝
կուրծբի բո ր բոբո ւմ եւ թոըատապ» , , ♦
Երբ ինբնաշարմի դիւտը նոր եղած էր՝ բմշկական համամո
րով մը՝ Տ)րանսայի մէջ՝ ըրաւ հետեւեալ
յայտարարութիւնը,--հՓնբնաշարմ կառյւը բչողները՝ մամական օՕ քիէոմէթր արագու
թիւնը անցնելու պարադային ՝ կը գտնուին շն չահեղձ ը/ լա լու վըտ ան դին տ ա կ։ իսկ՝ եթէ ենթադրենբ որ այդ արագութիւնը պիտի
հասնի 80 բի լո մ է թր ի ՝ այն ատեն բոլոր ճամբորդները պիտի մեռ
նին արեան երակներու սլայթման հետեւանըով» , , ,
Ու տակաւին ՝ երբ էտիսըն իր հնարած ձայնագիր մեբենան
ներկայացուր Գիտութեանց Կաճառին ՝ գիտուններէն մէ կը , ղա յբացած ոտըի ելաւ եւ պահանջեց' աճպարարութեան վե ր ջ մը տա
լով հեռացնել սրահէն Հայս որովայնախօսը՝ որ կը փորձէր ծիծա
ղելի դարձնել պատկառելի Կաճառը» , , .
. *♦ Ինչ որ կը հաստատէ՝ թէ մարդիկ՝ ն ո յնի ս կ ամ էն էն
նշանաւորները անոնց ։/Հ £ , կրնան [սա բուէլ , [։ ս կ այդ պարագայէն
անոնց յայտնած֊ գաղափարները երբեք պէտք չէ ընղունէ լ էըրեւ
Աւետարանէ էւօսր եւ անվփճելէ ճ չմ ար տ ո ւթէ ւն :
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ԵՐԳԻԾԱՆՔ ֊ ԾԻԾԱՂ
«ԼԱՅՍ ԾԻԾԱՂ ԵՄ ԱՐԵԼ»

ԺՊՏԵԼՈՎ., ԻՆԴԱԼՈՎ.
Գթեց ՌՈՒՐԻԿ
էյնղս/լուն պէս հաճելի ՝ խնդալուն պէս ա ռո ղ^ար ա ր ՝ վի շտ ու
Տալ մոռցնող՝ արամա դր ո ւթի ւնն եր բարձրացնող եւ շրջապատը շէնցնող բան չկայ կեանքին մէջ :
Երբ ծիծաղը՝ նոյնիսկ մպիտը պակաս չէ մարդուս դէմքէն՝
տրամաղր ո ւթիւններն ալ կը մնան միշտ իրենց բարձրութեան վը՜~
րայ-, իլ՝ ճիշդ հ ակառակը՝ երբ խոմոռ են դէմքէն արտայայտոլթիւնները եւ մարդիկ չեն դիտեր' դմբաէստոլթիւններն անդամ ծիծաղուէ ու մպիտով դիմագրաւելու գաղտնիքը՝ կեանքը կը փախցնէ
իր համը՝ կը դաոնալ բեռ ու ծանրութիւն ՝ հոդ ու մտմտուք՝ որոնց
^այրը

դար տարին տասներկու ամիս՝.
ք*ոլոր պարագաներու տակ աւելի դիւրատա ր ու հաճելի կը
դաոնայ կեանքը անոնց ՝ որ կ՚ապրին խնդումերես ու մպտադէմ 5
Մինչդեռ կան մարդիկ՝ որոնք կարծէք քէն ըրած են կեանքին ու
աշխարհին ։ Եարծէք Աստուած արգիլած է անոնց խնդալն ու մըպտՒԼԸ * Այդպիսիները !լ են թադրեն ՝ թէ խնդալը կը խանդար է խել
քը րէԼոլ[սԸ մարդուն էր^ոլ^էյմեը * Զեն խնդար իրենց զաւակներուն ՝
որպէ սղի երես չտան անոնց : Զեն խնդար իրենց դրաց իներուն ՝ որ"էէս ղՒ չտան անոնց իրենց հետ
մտերմանալու
համարձակու
թիւնը յ Աօնքերը կը մնան

-Դ,շտ

պռստած : Եախերես' աշխատան
քի

սլա հուն : Եաէսերես' խօսած

ատեննին։ Ալ կարծէք

չբաւէր

իրենց անձին հասցուցած վնա
սը ՝ կը ղա յրանան նաեւ էսնդացողներուն վրայ՝. Լուրջ խնդիր
ներ ու մասին խօսելու
ման

անար-

կը նկատեն ղանոնք :
Ան շուշտ շատ սխալ է կեան

քին այս ձեւի ըմբռնումը՝. Զ մ ոռ
նան ք որ եթէ խօսիլն է անբան
անասուններէն

մեր

տարբերութեանց մէկը՝

ունեցած
միւսն

ալ խնդալն է ՝. Տեււա^ծ էք բնաւ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐ ԵԴՒ Ր ֊Ր Ը»
ըս/Հ — րրահ խնդացող՝ նոյնխււ1ղ լք-սլտող անասոլԱ մը՛. հյԼղճԼրը ո'ւԼ
էէտէ ինչպէս կհուզեն խնդալ՝ --- կհուզեն խնդալ մանաւանդ, մարդ —
արարածներու զանազան տարօրինակ
արա րքներուն վրայ՝ բայ^
չեն կրնար։ իրենց դէմքերը չունին իւն դալու ձեւն ու յարմարութելնը •
Արդ՝ երբ բնութիւնը պար դե լած է մարդոց խնդալ ու մպտիլ
կարենալու շնորհը՝ ինչո*ւ լաւագոյնս չօգտագործել զայն յօգուտ
նախ մեր անձին եւ ապա մեր շրջապատին։
ՓՒԺ սոփայ մը --- ինչպէս գիտութիւնն "՛Լ — {՝ԸԱԷ
թէ
բարկանալը հիւանդութիւն մըն է։ Բարկութիւնը նմանցուցած է
ան հաղին : ինչպէս որ ^աղը մէկ անգամէն կը բոնէ ՝ բարկութիւնն
ալ այդպէս կուգայ։ իւ անդամ մը որ սկսաւ՝ ատով չի վերջանար :
Ընդհատ — ընդհատ հազալուն պէս՝ ընդհատ — ընդհատ ալ կը զայբանանք եւ ա ջին ձ ա խի ն բոն ո ւելիք տեղ կը փնտռենք •
Այ ս հիւանդութիւնը ունի միայն մէկ դարման՝ --- ա յն ալ
խնդալու վարժութիւնը ձեռք բերելն է։
*Լա րմութիւն ձեռք բերել ըսելով՝ սակայն՝
մի
անցնիր։
Երկը որդ աշխարհամարտէն առաջ՝ թերեւս առաջփն աշխարհամար
տին ստեղծած հոգեվիճակին պատճառով՝ իւրոպայի մէջ կարգ մը
Ժողովուրդներ նկատած
որ

ծիծա ղը

մօտ։

է ին ՝

սլա կսած է իրենց

Տ րամադր ութինները

կոտրած են եւ մարդիկ՝ որոնք
առաջ ուրախ — զուարթ 1լսւպլ,էին , րնդհ անրապէս

դարձած

են կախերես :
Այ ս ի բոզութեան
դարձած էին

ան դր ա-

Հունգարացիները

ամէնէն առաջ եւ Պ ո ւտափէ շթի
մէջ

բացուած

էր

մասնաւոր

դպրոց մը՝ ուր մարդոց խնդալ
կը ս ո ր վեցն է ին ։ Ա եծ թիւով աւկերտներ յւնեո
ցը ՝ --- երիտասարդներու .
նաեւ տարէցներ

հետ

որոնք խնդա

լը մ ոռցած էին տարիներէ ի վեր ;
սորվէին հոն*
Տեսայ՜ որ տիկինը

կը

կեանքի զանա-

համ- 7"'ն էէ^Լ՚Ը օթաղով ու. մ-պխ-

ըուըէիք խոհանոցին մէջ : Կ'ոլզէի գիա- ւոով դխմաղրաւելոլ գաղտնիքը ,
Թալ, թ-է ոՂլ է այսւոեղ սպասուհին.* • •

իրենց
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ԵՐԳԻԾԱՆՔ ֊ ԾԻԾԱՂ
տա վա յ ր եԼէ ո լ մէջ՝ ակումբներու, եւ նոյնիսկ ղբօս ա վա յ ր եր ո ւ մէջ
իրենց ժամանակը չ^՚չուլ ու զուարթ անցնելու եղանակները :
Այ"°ր ,

հրբ աւելի ղաման

են կեանքի պայմանները Հուն—

Դա['1'ոյ մէջ եւ մարդիկ՝ տարիներէ ի վե ր կուշտուկուռ խնդալու
կարօտ մնացած են՝ րՀվ դիտէ որրան ՅԺԼ՜1**1֊Ւ է դարձեալ նման
դպրոցներու պահանջը յ
^"{իկ մեծանուն փիլիսոփայ քիապինտրանաթ (Ժտ կորն
ալ
իր աշակերտներուն կ՚ուսուցանէր՝ օրական դոն է մէկ ժ՜ամ խնդաէոլԼ>, աոնուաղն ժպտե/ով անցնելու անհրաժ՜եշտութիւնը։
Այս բաժնին մէջ խօսուած է չինական ծիծաղի մասին եւ ըս
ուած է որ ֆինացիները ծիծաղով կը դիմաղրա լեն ի ր են ց դժբախտութիւնները։ ԷԼյդպէս է նաեւ ճափոնի մէջ։ ճա փ’ն ա ց ին եր ը ՝ ի■Ր^Յ մեծագոյն սուդերն խկ կը դիմակալէն ժպիտով ; ԷԼյդպէս կը
վարժուին ի տղայ տիոց ։ ճափոնացի կինը պարտաւոր է խնդալով
դիմաւորէլ

իր

ամուսնոյն

յուղարկաւորութեան մասնակցողները։

Ու֊ նման ծիծաղ մը՝ երբեք անլրջոլթիւն
նշանակեր ճափոնի մէջ՝.

կամ թեթեւութիւն չի

Կեանքի մէջ լալ կամ դէ շ ամէն իր ա դա ր ձո ւթի ւն
դիմաւորող մարդու 'մը ըսած են*

ժպիտով

--- ԷՀ , յաջողած ես կեանքին մէջ՝ ատոր համար ալ կը խրնդաս հար կա լ՝ մինչդեռ մե^նք***
Ա1 արդը ՝ անդամ մըն ալ խ',նդա լէ ետք աւելց ոլցած է ։
--- Կը սխալիր ՝
ներս ՝ շատ
կեանքի

կը

բարեկամ

սխալիր * ՝ ես ՝

մ էջ յաջողած ըլլալուս

համար չէ

որ կը խնդամ՝ այ լ

խնդալուս համար է որ կը ըււջողիմ . ♦ ♦
Կ՚ըսեն թ է ց ոլրտին դ1լմ անա լու լաւագոյն միջոցը՝ ցուր
տը “իըե/ն է : Ել֊ իրապէս ՝

երբ

մարդ ցուրտը կը փնտռէ ՝ օդը
որրան ալ պաղ րլլայ ՝ չ* ա ղդո լի ր :
Ու կան մարդիկ ՝ շա՛տ մարդիկ .
որոնք տարուկ տուները ձգած,
կը բարձրանան ձիւնապատ լեռ
ները ։ Կան մարդիկ ՝ որոնր ժա
մանս/կէն

առաջ

ձմեռը

՚լը

փնտռեն ։ ֆիւներ ու մկչ, շապիկ
ներն անդամ հանելով ՝

կիսա-

մերկ ման կուդան շատ հաճոյ-

— Գաւաթ ւքըն ալ ասկէ կոՆաայի՞ք. ..
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Հով։ ք}ոպ՚տը՝ ղէլ՛ոյէն վա ր Ը11'“ԼՈէ1 հանդերձ՝ չէ մսևցներ զա—
նոնր-, Եւ- ՛լայն ս էրեքնուն համար՝ սէրով ալ կը դէմանան
անոր
ան սլա տե Հ ո լ.թէ ւններ ո ւն :
Կե անք ի մ էջ գիմ ան ա լո լ գա ղտնիքն ալ կը կայանալ զայն
սիրելուն մէջ*. Անգամ մը սիրելէ ետք՝ մարգ կը տոկայ անոր բո
լոր դմո ւար ո ւթի ւնն եր ո ւն : Ան չպէ ս որ ձեզ շատ սիրող ձեր մայրը֊
խնգա լով կը նայի ձեր երեսին , այնպէս ալ գոլը պէտք է նայիր
կեանքին : Ատ ո վ ,

կ՚ուրախանաք՝ այլեւ կ' ո լր ա խա ցն էք

ձեր

շրջապատը :
«Լալի ք վիճակ ոմնինք ՝ ին չպէ' ս իյն գանք^չ
ըսորլներ ը
կը
սխալին չարաչար*. Ալ կը տումէն անկասկած*. Աչ մէկ խեր փ"Ը ն լի
է ս պա ս ել մարգո Յմէ t որոնք լա լիք վիճա էլի մը մէջ լալու կ' ե//են *.
Աինչգեո. մ՜պտիլը՝ խնդալը կրնայ զարման մը դաոնալ այգ վիճա
կին : Արմն ո լաղն թեթեւցն ել ա յգ վիճա էլին ծանրութիւնը :
փպտուն ՝ ծիծաղկոտ մարդոց համար անլուծելի քիչ [անգիր
ներ կան։ Ար ե ւին աովեւ հալող սառոյցին պէս՝ կնճռոտ խնդիրներն՝
ալ ) մպտուն դէմքով մարգոց մօտ յաճախ կը լուծուին
դիւրու
թեամբ : Ալ կը բա ցոլին մպտերես մարգոց առջեւ' կախերես մար—
գոց առջեւ փակուած դռները :
Աեանքին փիլիսոփայութիւնը դործնասլէս հաստատած պէքթաշի 11 ’ ութսուն տարեկանին մեռած ԸԼԼաԼով հանդերձ՝ իր տա—
պանաքարին վրայ գրել տուած է --- «Ապրեցայ հինդ տարի» : Ալ
այս հինգ տարիները շէն ու զուարթդ անհոգ եւ խնդումերես՝ վըչ—տին ինչ Ըէէալը չգիտցող տարիներն են եղած անշուշտ :
(իպտելով
անցուցէք

ու

ծիծաղէլով

հետեւաբար

կեանքը ՝ որպէսղի

ձեր

ապրիք եր

կար տարիներով ՝ արւողջ եւ ու—,
րախ : Աիմոռնաք
առածը ♦

ան գլի ա կան

«էյնդա որ ցէըն աս"».

(Laugh and grow fat) : վասնղի խնդալր ^շէնշող տրամագրսւ—
թե ամր ապրիլը՝ կեանքի առող
ջարար

վայելքներէն մ է էլն է՝

լաւագոյնը թերեւս բոլոր

վա

յելքներուն մէջ*
Աանաստեղծին

մէկը՝

իր

մէկ բարեկամին ն ո լիր ած նկա

Աւււսնց թացւստթոՆթ-եւսԹ

րին տակը գրած է *

«Ա ուլա մ'

քանի միտքս կո ւդան

խնդալով

անցուցած
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Ի ('ՂԻԾԱՆ՛Ր-

- ԾԻԾԱՂ.

ԳՐՉԻ ԽԱՂԵՐ

ԿԻՆԵՐԸ
Չ։,սչեակցա կան ամուր օռկան
Այս օրադրին մէ ջ պատուական ՝
Թանձրաթորիսթ ու լր ^ա դէ մ }
Երբ այսօր ինձ ^ոյէ կը արուի
Որ^ մերթ զուարթ՝ մերթ կորովի
Գրչի թաղեր տաղաչափեմ , ---

ի բրել մուարի թօսք առաջին ՝
V ուզեմ մարդոց ծանր ականջին
Ուղղել քանի մը բառ ներհուն՝
Եւ- --- ի՜նչ փոյթ, գոհ մրն ան թէ ոչ --Ոարձր աղաղակ ու մեծադոչ՝
Հիովեստն հի ւսել մ եր կին եր ո ւն յ

Ո'րրան ալ հերքեն , բողոքեն սաստիկ }
Կիներէն էւել չեն արմեր մարդիկ՝
Ամէն բանի մ էջ մենք կուտանք տեղի ՝
Թէ յատկոլթիւններ ունինք քիչ թէ շատ ՝
Անոնց ալ անսպառ աղբի լրն հարազատ
Կանանց շնորհքներուն ծոցէն կը բղթի *
Ոարեկիրթ վարմունք՝ զարգացած ճաշակ՝
*էյուրբ եւ ա շթարհ իկ ձեւեր անուշակ ՝
Կիներէն մեղի կուդան անմոլոր ՝
(*) Հայ գրականութեան յանգի վարպետը Աւլեքսանգր Փանոսեան, 1914ին»
այս սիրուն ֆանթէգին հրատարակած էր «Ագատամարտ»ի լքէ՜ջ : Կ'արտատպենք՜
իրրեւ մոսցուած մէկ էջը Ալֆասլանին:

դարել՝ մարդուս համար լալադոյն յիշատակը՝ թնդալով — ղոլարճանալով անցուցած օրերուն յիշատակն է։ Օր կո ւղա յ , որ մարդ
կրնայ լալ կեանքին մէջ քիչ թնդացած կամ բնաւ թնդացած £ըէ~
լալուն համար*
նե՜ղ է սյյս աշթարհը ((աւաղ ուրբաթդ դէմքերով մարդոց
համար*. *Լ,եՀղ է' ամէն բան սեւ տեսնող յ ո ռե տ եսն եր ո ւն համար*.
Ընենք ուրեմն այնպէս , որ կարենանք, մ՜ ո ղո լԼր դա կան անա-~
նուն երգչին պէս, մեր ամէնէն նեղ օրերուն իսկ լիաթոք եր դեէ*

Տոսդ ու դուշմանի միջին,
Լացըս ծիծաղ եմ արել • • •
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Եւ֊ քաղցր ակնարկնելւն անոնց անխափան
Մեղ կ՚ուսուցանեն շա' տ աւելէ բան 5
*Ոան տասն էմա ստնոց զէրբերը բոլոր յ
Կանանց նրբութեան եւ արթնութեան բով ՝
//<*//^/<* կ՚արմենբ մենբ ամբող^ մեր խելբով՝
Կոշտ դործերո՚ւ մէԼ ենք մէայն ճարպէկ՝
Ա էնչ կէնն ամէնէն տըդէ տ ՝ պարզ ՝ անուս ՝
Կնճռոտ հարցերու մ էջ՝ մեր ամէն ուս
Կ բնայ փո խել տալ մէկ բանէ չաս[1յ^Լ * * *
Լյսյէյ մենէ արլէկ դէտէ վա ր ել տուն՝
Պզաէկ գլխուն մէջ էր կամբն հաստատուն
Ա'յնբան զօրեղ է՝ անյողդողդ ա'յնբան ՝
Որ հոՀն՝ ուր մենբ՝ մարդ՝ յաճախ կ?(Լ^կրկէնբ ՝
— թէ աշխարհ դողայ ու սարս էն երկէնբ --Կ՝ևրթայ կր < ասնէ բայլով վճռական :
Խ ելաց է' կէներն են ՝ մա րդէ կ' յ[1լ^ա[1 * * *
Անկ արելէ բան' կէներուն համար
էսոլած չէ& մէ թէ ՝ որ բնաւ չըկայ *
Ան ոնց համար չե՛ն էյ ութ ՝ արդելբ ՝ պա յո ո լա ր ,
Կէնն էն չ որ ուզէ անհընար ՝ դմուար ՝
էՀ հ ՝ Աստուած էՀնբն ալ կ՛ուղէ ղանէ կա
թէ տար էն եր է ս կ
Զենբ կրնար ըլլալ
Աքն ոնց բա ր բառն է
ԱԴ,շտ մըտաղէ են
Այդ հԷՌ պատճառն
էնն էդ Ա ուսաներ

յ

վարմենբ մեր լեզուն ՝
կանանց չաւէ խօսուն .
դաշն երդ ու գեղօն •
ու մէ շտ էյ և լանէ ՝
որ ^առնասն ալ ունէ
՝ է ս կ մ էՀ կ Ապողոն ♦ ♦ ♦

Արտէ էյն դէ րն եր էոլ[,ֆ. թէ վա ղանց ո ւկ ՝
Մենէ լալ դէ տ են պա հ ել մէ շտ ծած ո ւկ ՝
Զէ կեղծելն էրենց ձէրբ մ'է բընածէն.
Աէրոյ մէջ՝ եթէ էյաբուէն ՝ մեղանչեն՝
Ան էյօսէկ կ՛ անցնէն ամբոէ՛ էն մ էջէն . . .
Մինչ, այդ դէպքերով, մարդիկ կր պարծի՜ն,
Տըկար ալ չեն՝ ո՛չ*. Մ եծ ցաւեր եւ սուգ
Որքան տան էրենց թափել արտասոլբ ՝
Հրուտ !լանցնէն էբրեւ յորդ անձրեւն ամրան ։
... Մէկ սէ բուն մանեակ ՝ փափուկ մապալէն ՝
Կէներուն համար՝ յաճաէյ կը բաւեն՝
Որ ՒՍ

Ս մեռած է ր էՀ կը մոռնան . . ♦
ԱԼՓԱՍԼԱՆ
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ԵՐԳԻԾԱՆՔ - ԾԻԾԱՂ

ԾԻԾԱՂԸ ԵՐԿՐԷ ԵՐԿԻՐ
ԻՆՉՊԷՍ ԿԸ ԽՆԴԱՆ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ՄԷՋ
Զ՚՚՚հղուա^ավւն

ամբողջական ծիծաղն է Չ էն ա ս տ անը ; Չորս

հաբիւրէն հինդ, հարիւր միլիոն են խնդացողները այդ անսահման
երկրին մէջ,
֊ «Այս կացութեան մէհ կ'ըսէլ՛ մէկը՝ զարմանալի չէ որ
Գ[,ա3ե ճափոնը մի շտ կը շարմի^ • ♦ .
Ե *- սակայն կեանքը այնքան ալ ւոարօրի նակ չէ Զ/,ն ա ոտ անի
■մէջ՛. Ս իլքանա լոր Ջթեալյթներր տեւասլէս կ՚ապրին ան դո լն ղի եզեր—
բազմատեսակ աղէտներու ենթակայ վթակ1է մէջ՝, փանտա խան
ու քք՜անտատենդր ՝ սո վն ու քո լէրան , ուրականն ու ողողումները ՝
թշուառութիւնն ու դրամի արմեզրկումը ՝ յեղափոխութիւնը երբ
այս ՀՀ/7Լո[''Ը էս,ն եւ Աաօ Տէ թունկը երբ կայ Չանկ ՝է^այ Շէքը■• •
Ահա թէ ինչո'լ կը խնդան ֆինացիները : ի եանքը արդէն ու
րախ չէ եւ եթէ չխնդային ՝ պիտի դառնար բոլորովին անտանելի :
Եթէ Ան դլի ան } ինչպէս կ՚ըսեն , «ծիծաղն է մշուշի ^էջ^^ Չինաս
տանը «ծիծաղն է աղէտի մէ £» : Վասնզի յա ւելեալ աղէտ մը սլիտի
.ըլլար , եթէ չ որսէն հինդ հարիւր միլիոն տխրադէմ մարդիկ եղած
մԼԼԼայՒ^' ֆինացիները*. Ասոր համար ալ՝ ծիծաղը Չինացիին հակայարձա կողա կանն է դմխեմ ճա կատաղը ի մը դէմ : Կը խնդան անոնք
որովհետեւ չեն ուղեր դիտել իրերու տխուր կողմր յ Ալ չեն ո ւղեր
դիտել՝ որ սլկայի չլան*. --- «կր
խնդամ ՝ ո րպէ սղի չլամ^ ասացոուածքր

բոլորովին կը

պատասխանէ

համա

Չինացիի

խառ

նուածքին ՝ գրեթէ բոլոր պարա
գաներու տա [լ

յ

կր պա ամոլլ, թէ

Կոմփէւ-

կիոս ՝ օր մը ՝ կր հանդիպի

ծեր

կնոջ մը՝ որ նստած էր արտի
մը մէջ՝ քանի մը թարմ գերեզ
մաններ ու. առ ջեւ :

ինը

կ'ըսէ ,

թէ ատ ոնք ի րհօ ր ր ՝ամ ուսնոյն և
զա լա կն եր ո ւն դեր եղմաններն /,/՛■>' ■
__ ՛ինչէ^ն մեռան ՝ կր հար-

ղընէ իմաստասէրը :
--- Վաղրր բզկտեց ղանոնք ՝
կը սԼա տա ս [*՛ Ա՛ն է պա ռա ւը հնչեղ
֊ծիծաղով մր*.
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--- 7*^5/շ իմաստ ունի ուրեմն դա լ եւ նստիլ այսպիսի լԼտ ան
գաւոր

տեղ մը, էլը յարէ Եոմփիւկիոս •
շատ լալ է այստեղ, կ^րսէ պառաւը աւելի բարձրա
ձայն խնդալով՝. Հոս վադըը կա յ միայն, մինչդեռ հոն կա յ կառա
վարութիւնը • ♦ •
Պառաւը տուած էր Ե ոմփի լկի ո ս ին չինական ծիծաղի եւ իմա ստութեան բանալին՝.
Զինացին կը խնդայ վտանգին ու մահոլան դէմ յանդիման՝.

-- 0՜ ?

Ո*- ևԼԼ 1ս^յԳԱ,յ հաճոյքով ոլ հտմ ողումով՝.
Եւրոպացի այցելու մը, իր բնակած շէնքին մէջ իրեն դրացի
ունէր 78 տարեկան ծերունի մը Զ եանկը՝. Օր մը իր յար կարամնի
սրահին մէջ, ծերունին Եւրոպացիին ց ո յց կուտայ եբենոսէ եւ մե
տաղէ մեծ կարասի մը, որ իր ♦ ♦ ♦ դագաղն .էր '. Եր հսկողութեան
տակ շինել տուած էր ղա յն ՝. էքնդալով ցոյց կուտայ անոր
նաեւ
այն հաստ ու տար պահող գունաւոր զգեստները, ղո ր ս պիտի հագնէր անդենականի մէջ . ♦ ♦
Օր ‘Կւ՝ չՒն տցի դրամ եքենադր ուհի
մը
Օր՝ Լ.Ւէե Լի և (Լ
յայտնէ այղ. միեւնոյն Եւրոպացիին, որ մեռած է իր մայրը՝, ք] լ կը
յայտնէ' կուշտ մը խնդալով, թէ՛ իր վի շտԸ թեթեւցնելոլ եւ թէ՛
իր պատճառով ուրիշ մըն ալ չտխրեցնելու համար ՝.
Զինաց ին արդէն կը խնդայ իրմէ աւելի ո ւր ի շի դմբախտոլ—
թեան վրայ ; Եթէ կայծակ մը իյնայ ձեր տան վր այ , ձեր դրացի
ները պիտի ցաւակցին ձեղի խնդալով : Ե, եթէ պատահի որ ռումբ
մը կրակ յառաջացնէ տեղ մը, հրկիզեալները անշուշտ ամէն ճիգ
ի գործ պիտի դնեն զայն մարելու համար, բայց
անցորդները
ղուարճա լի կատակներով պիտի դիտեն հրդեհը եւ ճկոյթ
մատն
իսկ պիտի չշարմեն օղնելու համար՝.
Զինաց ի մը կը տեսնէ ,

թէ

ուրիշ Զինաց ի մը ջոէ֊րը կը նետ—
ուի ինքնասպան ըլլալու համար ՝.
Եթէ փորձէ

աղատել յ ո ւս ա հ ա-

հատը, իր դէմր պիտի

տեսնէ

ո շ միա յն խն դա ց ո ղ ականատեսները, այլեւ բուն ի11 կ ինքնաս
պան եղողը '. վասն ղի աղատ ելէն
ետք ,

ազատարար ը

ո տա նձֆէ

ինք

աղատեա լին ,

ալ ի տի

անոր

կնոջ , անոր ղա լա կն եր ո ւն եւ անոր պաքաքերուն ամբո ւ^ջ հոդը '.
---- Ո՞վ ըստ լ որ ա ղա տ ե ս ղի ո ,

դիտել պիտ ի տա յ յարոլղեալը եւ
պիտի պահանջէ որ աղա տա րա-
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/’՝ը այնուհետեւ հոդայ իր րոլոր ծա խքեր ը յաւիտեանս յա լիտենից :
Չգալով կիներուն՝ նաեւ այգ դետնի վրայ ամէն փորձանքէ
զե րծ մնալու համար՝ կեանյն ու գրականութիւնը
կ՚ուսուցանեն
ամէն մէկ կնոջ՝ որ թեյչը իր կարծածին պէս մէկ հատիկ չէ Ջինաստանի մէջ՝. Ե ր են պէ ս երկու հարիլր — երկու հարիլր յիսուն
միլիոն կիներ կան : Եթէ ամուսնացած է կինը ՝ կուտան անոր թիլ
մը ֊ Ել նթէ րախտ ունի այգ թիւը կ՛Ըէէա ք 1 : ]՜մնչ նուրբ զուար
թամտութիւն ուևի այգ թ[՚ւը, քանի որ ենթակային կը զգացնէ ՝
թէ 1/- 7 ոյութիւն ունենալէն ետք ՝ 1[՜ո լութիլև
սլէտք է ունենան
նաեւ անոր յաջորդները ՝ --- 2 ? 3 յ 4: կամ 5 յ որոնք պիտի գան իրեն
հեւո բաժնելու ամուսնոյն ննջասենեա կները . • . ք]ւ թիէ- 1>, ուրիշ
ներու փորձառութեամբ գէ թ սլէտք է գիտնայ՝ որ իրեն յաջորդնԱ՛ք թիւերու տարիքներն ալ պիտի իջնեն ՅՕԷն 2§ի ՝ 20ի , 18/' ♦ • ♦....
^րա^մը ՝ --- Չինաստանի մէջ միլի ոնա տ է րն եր կան ՝
որոնք
Կսւ սա րա կ ծառաներ եգած են եւ ոչ ոք կրնայ գուշակել՝ որ այսօր
['ր ձեռնակառքովը տեղէ տնղ փոխագրոգ քու_լ|ւՆ ՝ օր մը իր
կորդէն միլիոնատէր պիտի չգառնայ յ
Ե լ սա կայն՝ գրամի
արմեզրկումը ՝ որ աղէտ մը դարձաւ
նաեւ այ ս երկրին մէջ՝ Չինացիներուն
տուած է հարստութեան
զուար թ փիլիսոփայութիւնը : Ռ°վ պիտի կրնար էՈԼ֊ր^[1 առնել դրա
մը՝ երբ ամերիկեան տոլար մը կ՚արմէր ՝ դեռ քանի մը տարի աոաջ՝ 10 միլիոն չինական տոլար՝ ա յն ալ ոսկի՜ տոլար՝ ինչսլէս
գրուած է չինական գր ա մ ա տ ո մս եր ո լ վրայ՝.
Եղալ Ժ՜ամսւնա ՛լ •Դ՝ երբ չինական քարլաքներուն մայթերը
լումայափոխներու շուկաներ դարձած էին։ Զկբմները ամէն վա յրկեան կ՚աւելնային թուանշաններուն ետեւը՝. Տանտիկին մը՝
որ
ճամբորդո ւթեան ծանր պայու
սակ մը ձեռքը շուկայէն կ՚անց
նէր՝ կը հանգիպի իր մ է կ բա
րեկամուհիին ՝ որուն կ՛ըսէ ♦ --ը ներ ես՝ դեռ ութսուն միլիոն
լոս լա ր ունիմ ծախս ելիք^ ♦ ♦ ♦

Չինաստանի մէջ «կը խբնդւււն^ նաեւ առարկաները : Ամէն
ինչ ալլմուկ է այնտեղ ՝
խազը՝

թղթա-

խոսակցութիւնը՝ վէճը՝

թմրուկնե ր ը ՝

ծնծղաներ ը ՝ ն ըս-

տ1՚լը,

եււեւը • • •
Չինացին երբ

կը

խօսի ՝

կարծէք կը կաղկանձէ ՝ երբ վի
ճի'

կարծէք

կը կռուի •

երբ

վսնգայ' կը պայթի որոտի նման։

— Պարո՜ն աո մ*սավանաււ, ԿԷօթԷի
հրապարա՞կն է այստեղ: — Ոչ, տի
կի՜ն, իմ մէջքս է-*-
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Փողոցներէն կարելի չէ ան էյնիլ տօնական օրերունդ վառօդով Էաց
ուած պայթուցիկներու աղմուկէն դ --- կարծէր ռմբաձդութիւն է
որ տեղի կ' ունենա ք * * *
Ու տակաւին , Զինաց ին կը սիրէ խաղը ՝ թատրոնը եւ լալ
ուտելիքըդ --- հիանա/ի խոհարարներ են Զինացիները*. Տունը քիչ
կ՚ուտէ : Ա'ինչդեո. ճաշարանը , կամ հացկերոյթներուն երեք տաս—
նեակ աման ուտելիք չեն կրնար լեց ե / անոր աչքն ու ստամոքսը։
Ո րամի տ մանրավէպեր շատ կը պատմուին այս զուարճալի
լեզուովդ որ՝ քերականօրէն տուած , ոչ գլուխ ունի եւ ոչ ալ պոչ՝.
Զ կան յար արեր ական կամ
ստորադասեալ
նա խ ա դա ս ո ւթի ւնն եր :
Զայնն է որ կը սահմանէ տրամաբանութիւնը*. Աս ո ր փոխարէն կը
լսէք կոկորդային փոքր վանկեր դ որոնք իրարու պիտի նմանէին դ

Փ

եթէ Հըլլս1ր նշանաւոր «քառաձայնը^։
Զայնը ՝
չինարէնի
մէ^
դուրս կուդայ չորս ալիքներովդ
վեր ելլելովդ վա ր
ի թն ելով դ
պապաչելով կամ դ ո ղդղա լո վ եւ երկարելով :
Զինարէնը յանդի
սիրահար ներուն լեզուն էդ իր բո լոր վանկերով ու ձայներովդ որոնք իրարու կը նմանին եւ հազարաւոր բառատառերովդ
որոնք
իրարու բնաւ չեն նմանիր : 0 տա րի մը համար դ
սակայն դ շատ
դմուար է ելլել այդ յանգերու եւ տառերու եւ անոնցմով կազմուող
զո ւար թ ա բան ո ւթ ե անց մէջէն:
Զինաց ին դ յաճախդ «Հ ի ւմըր»ո վ կ'ա ր տ այայտ ո լի դ
առանց
դիանալու կամ արտայայտողի ձեւը ա ռն ելո լ : թան մըդ
օրինակի
համարդ զոր կ'ըն է ամենամեծ լրբութեամբ եւ որ ս ա կայն դ ընդհանուր զուարթութիւն կը սփռէ իր շուրջը :
ՀՀանկհայի պաշարման օրերուն դ այնտեղ զանուած
օտար
օրագրող մըդ
կ՚փմանայդ որ
քա ւլ ա քին էի*եԱյցի

միլիոնատէր-

ները ամենամ եծ

գաղտնապա—

հութեամբ բան ա կց ո ւթի ւնն ե ր կը
կատարեն անձնատուութեան մը
համար*. Զ կարծէք որ ո/յդ բա
նա կց ո ւթի ւնն եր ը
ու

</,5,

կը

կատար-

Հ ամ ա լն ա վա ր

ո ւմ եր ո ւ

հրամանատարութեան հետ : /»րնա՛ ւ երբեք :

Ա ի լի ոն ա տ է րն եր ը

կը բանակցէ ին իրենց * » • բարե
կամ մէ կ. զօրավար ին հետդ ո ր ո ւն
վստահ ո լած էր քա ղա քին պաշտպանութիւևը :

Ո ս ՚ւՒՒ

նետելով նմարին

ոզիկներ

մէջդ

!լ ա ղա—

չէին զօրավարին դ որ չդիմադրէ
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ճ' ր՚՚՚՚/՚-րՒ կործանման պատճառ չդաոնա յ՝
այլ
հաւաքէ ի ր
զինուորները ել հեռանայ : ^օրավարը} սակայն՝ ձողիկներու համ—
րանքը շատցնելու համար՝ Հ_որս Հովերուն կը պոռար՝ թէ ՀՀ ան կՀայԸ ոլիտի դաոնայ նոր Սթալինկրատ մը* * *
Պ ա լոմո ւթե ան շար ո ւնա կո լթլ։ւնը աւե/ի

զուարճալի է յ էրբ ՝

բանակցութիւններէն անկախաբար կորսուած էր արդէն ամէն ին չ ՝
զօրավար ը կը դրպանէ ոսկիէ ձողիկները եւ կր հրամայէ*** ՀՀյադթանակի մեծ զօրանցք մը»՝ դարձեալ իր հրամանով
դրօշաղարուած քաղաքի փողոցներուն մ էջէն՝. Տ ծ դի կ՚ունենայ ... փաիւուստի Գ°[՚ 3 ՀԸ.
պաշտօնապէս կազմակերպուած դղրդագին ծա
ւի ա հ ա ր ո ւթեան ց մէջ՝ փախչող դօրամ ասերը կր մտնեն շո դի ի կրայ
ս պա ս ո ղ շո դեն ա ւեր էն ներս :

&ւ, վերջին արարուածք՝ --- կարմիր ղօրամա սերուն մուտքը՝ Զանկ իայ Շ է քի դրօշակներով զարդարուած քաղաքին մէջ՝.
Աէ կ տարբերութեամբ՝ սակայն.
Ոնակի շները՝ կոթերուն չոլ֊ր^Ը
երկու անդամ դարձնելով դրօշակները՝ անհետացուցեր էին անոնց
անկիւնները ւլարդարող Զանկ '{'այ Հյէքի «կապոյտ արեւը» :
ծփացողները իր օրին դիտելով՝ իսկ էդի ա ց ո դն երը
ետքէն
յիչելով փախուստի այս հանդիսաւոր
ղօր անցքը ՝
կուշտուկուռ
խնդացին անշուշտ եւ խնդալով ու աղմկելով ալ դիմալորեցին յաղ—
թական կա րմի րներ ը :
Հ ին ա ւանդ ո ւթե ամբ մը ՝ Զթնա ցին ՝ ամսական
կանոնաւ.որ
վճարումներով կր կապուի բմի շկ ի մը հետ՝ որսլէսդի հսկէ ան իր
առողջութեան վրայ* 1]ը վճարէ իր բամնեդինը այնքան ատեն որ
առողջ է : Հի լանդանա լո ւն պէս կը դադրեցնէ վճա ր ո ւմներ ը ՝ քանի
ո ը բմի շկը * ♦ ♦ թերացած է Ւր պարտականութեանց կատարման մէջ՝.
Ու չի վճարեր' այնքան ատեն որ կը շարոլնակուի հիւանդութիւնը*.
Ու այսպէս ՝ մինչ՝ ուրիշ երկիր
ներու

մէջ՝

հիւանդութեանց

պարադային

թմ՜ի շէները

դրամ

կը շահին ՝

Զինաստանի

մէջ՝

ընդհակառակն ՝ անոնք կը նըսւոին մոխիրի վրայ՝
բա ման ո ր դն եր ը

երբ իրենց

հիւանդանան ՝

ըսենք՝ համաճարակի մը հետե
ւանքով * * *
(')’իծաղը ՝ իր կարգին ՝ տե
սակ մը բմի շկ է Զինաց ի ին հա
մար : Երբ ամէն ին չ ծուռ կ"1ըն
թանայ եւ կամ փորձանք փոր
ձանքի

կը յաջորդէ՝

ծիծաղը,

որ առանց դրամի է ՝ կը հասնի

Աււանց բացատրութեան
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■ օգնութեան

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

: Ջ/>/'

բում՜ում մը՛, ա,!Լ

նէ եւ լաւը ղ ՛11 յ :

1սօսրոլ1_)

մէնչեւ որ վատը անց-

***

Զինական ծէծաղէն վերաբերեալ այս տողերը փակենք

էբտ

կան կեանքէ առնուած մանրավէպով մը։
Պատերազմէն առաջ, Հտնկհտյի մէջ կը մնար բրիտանական
հիւպատոս մը, որ ամէն իրիկուն «ըո.բի)էքլ փարթի^ներ կը սարսէր
Ւր բնակարանէն մէջ. Իրէ կուն մը, երբ կը պար պո լէ էն հո լէ սրէ է
քամակները, հէւպատոսը հեղուկէն մաս մը թափեց
ջոլրով լեցուած եւ մէջը կար՛միր ձուկ մը գտնուող ամանէն մէջ՝. Տուկն է
սկսաւ արագ ու ոգեւոր շարմ՜ումներ ընել, --- նշան մըն էր
որ
գոհ մնացած էր ըմպելիէն համէն՝, (Հաջորդ էրէկունը, նոյն պատմութէւնը, նոյն արդիւնքով՝. Հուէսքէ խմող ձուկը անուն հանեց
էրրեւ այգսլէսէն՝. Ե ւ այնուհետեւ, ամէն իրիկուն, ՀՀքոքթէ յրֆնեբուն կամ հացկերոյթներուն՝ ձուկը կը ստանար հոլէսքէէ էր բա
մ՜էնը '. Ամբողջ ՀՀանկհայը հետաքրքրուած էր՝. Ոգելից
ըմպելէէ
սէրահար ձուկը կը ցուցադրուէր ամէնուն՝. Աարդէկ սկսան նոյնիսկ գրաւէ գալ , թէ ձուկը պէտ է սատկիմ թէ պէտ է ապրէ ՝. Աա լո
կէ լր նա էւատեսողները կը կորսնցնէ էն գրաւը, որովհետեւ կարմէր
ձուկը, ամէն օր աւելէ կայտառ էր եւ գինովնալու կամ սատկելու
նշաններ ղոյղ էէ ր տար : Ո ր քա՜ն մեծ եղաւ սակայն զարմ անքը հէւպա տ ո ս էն , եր ր ամ սո քն վեր 9ա ւոր ո ւթեան , էր
էւ ո հ ար ա ր ա պե տը
ամսական ծախքերուն հաշէւը ներկայա ցուց էրեն'.
Հաշուեցոյցէ
վերջաւորութեան , ընղհանուր գումարէն
տակը կար հետեւեալ
յաւելումր---- «ԿԱՐՄԻՐ ՏՈՒԿԵՐ
30 հտտ , հատը 1 տոլարէն'
30 տոլար»՝" Երեւան եկաւ, որ ձուկը կը սատկէր ամէն գէ շեր եւ
առաւօտուն , խղճամէտ կամ զուար թախոհ խոհարարապետը ,
նոր
ձուկ մը կը նետէր
ամանէն
^ջ՝
ԱՄԷՆԷՆ ՎՏԱՆԳԱՒՈՐԸ
Աւաղ
,ւագ
հիւանդ
հ է լան գա պա հ ո լհ էն ,
նոր գործէ մտած հէւանգապահուհէներուն կը ծանօթացնէր հէւանդանոցէն յա ր կա րամ՜էնն եր ը ։
--- «Այստեղ, կ՛՚ըսէ ան, ամէնէն
վտանգաւոր յա ր կա րամ՜էնն
ուշագրութէ՛ւն :»
հ է ւանգո ւթեանց

— Պէաք է զգոյշ
<>րՒոԲԳ
Փաոանձեմ, այս կողմերը կիներու, որոորդներ շատ կան* • •

է,

«1Լար ա կէ չ
յարկաբամ՜էնը

ԸԼ1աԼոլ- է^ 1 էը յարէ հէւանգասլահուհէ մը՝. --- «0՜՜,
այս
յար կարամնէն մէջ կը մնան ապա քէն ո ղն ե ր ը^> • ♦ ♦
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զուարճալի պատմոիթիիններ

Հ/,Ն9*^»/յ/?/յՉ* ԶԱՒԱԿԸ*--- Փարիզի մէջ՝ ընղուն ելութեան մը
ընթացքին , Փարիզի Արքեպիսկ ոպոսը կը խօսի տթլնոջ մը հետ :
Առ ի ըաղաքաւէաբութիւն < բարձրաստիճան եկեղեցականը կը հար9նէ

տիկնոջ՛. --- «Զսսյսկներ ունի՞ք՛» = «Այո՛.» --- «.Հանի՞ հատ՛.»
— «Հար երախտարար չորս՝ միայն չորս՛.» --- «Այդ
չա տ լալ. է՝

?այ9 է՚նչո՞լ «բարեբախտաբար» ըսիք՛.» — «()'՝ դիտէք ՝ Սրբազան
հայր I վերջերս կարղաց ի որ ամբ ոզջ աշխարհի մէ £ հինգ մանուկ—
ներէն մէկը Ջինացի մըն է»...
ՀԱՆՒ ՄԸ Չ*//Ի/?’ ԱԾՉ՛ԻՆ*--- Սինկ — Աինկի բանտին
մէջ՝
թՒ 7816 բանտարկեալը կը կանչէ բանտապահը յ ------ «թարի եղէք
այս պահարանը յան ձնել փա ս տ ա բանի ս յ & ա տ մօտն է , քանի մը
դուռ, անդին , թիւն է 7819» ♦ ♦ •
ՀԱՐՑՈՒՄԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ*--- Հանրային պարտէզի
ձառե
րուն տակ երկար պտոյտ մը ընելէ վեր ջ երիտասարդը կր հարցնէ
իրեն ընկերացող աղջկան*
^Ր^ոյէ կուտայԼմր
որ
համբուրեմ
քեզ*.» Լռութիւն յ ------ «Ջ^/ւ պատասխաներ՝ մի® թէ այդքան ամչկոտ
ես :»
Հհ/1//^ ղուն ՝ մի® թէ անդամա/ոյձ ես՝}, ♦ • ♦
ԸՍԼ^Ր ) ՊԱՐՄՆ ԴԱՏԱԽԱԶ*
Ամոլսընը գինեմոլ մըն
Էէ՛*
՛Գիշեր մը ուշ ատեն տուն կը վերադառնայ դարձեալ դին լ ՝ մ1Հ՛ս
կի մէջ*. կամաց մը՝ առանց էոյսը վառելու կը հանուի Լ լ կր մտնէ
անկողին , կնոջը քովը : 'Ցանի մը վայրկեան ետքը կինը կը հարցնէ*
--) սիրելիս*.» Ամուսինը քնանալ կը ձեւացնէ : կինը կ՝ըսէ .
■
Հկ^աղա չեմ ՝ պա տա սխանէ ՝ պիտի չյանդիմանեմ ՝
միա յն
կը
վսնդրեմ ՝ որ իջնես եւ րմ՜իշկ մը կանչես՝ զէշ կը զդամ՝ շատ դէչ»
*** Ամ ո ւս ինը՝ ինք իրմէն ամըչնալով՝ դուրս կուդայ անկողինէն ՝ մինչ կինը կը շա ր ունակէ *
—

«Լ ոյսը

մի վառեր ՝

ա չքե ր ս

Հատ կր ցաւին ՝ չեմ կրնար լոյսին նայիլ*.» Մարդը ասոր ալ
կը հնազանդի ՝ կը հագուի մու
թին մ էջ եւ կ՚իջնէ փողոց *. Հինդ
վայրկեան հազիւ անց՛ած կը վե
րադառնալ ՝ Ըայքյ առանց բմի շիի : Կր մ տնէ սենեակ ՝ կը վառէ
Լոյսը եւ առանց խօսք ՛մը ըսե
լու ,
ատրճանակը կը պարպէ

— 4Հեզյւ

ււասի կորտ

չէի*3 պսււքաւիրսւՕ սթ կեչկլլես* • •
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^ծ»1ր»®8®«1հ®1է։«1

կնոջը կուրծքէն եւ անկողնէն մ/Հ է ս կ կը սպաննէ ղա յն յ Երեք ամիս ետ^ը դա տ ա վ ա ր ո ւթէ ւն ոճրադատ ատեանէն աո չեւ-, — «Մ ա—
հապատէ՚մ՝ կը բա ղադան չէ ընդհ* դատաէյաղը՝ մահուամբ սլէտք
է պատմել այււ ոճրագործը՝ որ դէչերը տուն կը վերադառնայ գէնո ■Լ վ/'Հա/վւ մ ԷԼ եւ կը սպաննէ էր կէն ը ՝ առանց պատճառէ : (ք’ըս է
թէ կէնը խաբած է
բայց կ^ընդունէ նաեւ՝ որ մէնակ
էր
ան անկողնէն մ էջ՝, Կ՝խնդունէ նաեւ՝ որ հէւանդ էր ան եւ Ւն^ ւլա—
ւրււե էր բ^՜է^կ կանչելու՝.?} Երբ կը վերջանա յ ընդհ» դատախազէն
ճառը , ա մ ո ւս էնը ոտհ/՛ կ՝եււէ անդամ մըն ալ եւ կՀըս է *--- հՏէէտեմ
որ դէնով վերադարձայ տուն եւ ապա վա ը էջայ բձ է չկ կանչելու
համար մ/րնայէ® սակայն հարցնել պարոն ընդհանուր դա տաէյ աղէն ՝
թէ է^ն չ սլէտէ ըլլա ք էն է՛ր զգացումները^ եր բ մութէն մ է ջ հադուեԼէ եւ փողող ւ՚չնելէ վերջ, փ ողողէ լոյս էն մ էջ կը նկատէ ոը հագած
է ուր է չէ մը հագուստները?} . » •
Ահ ՀԱՇՏ ԶԵՆ՝--- Ընտանեկան

հաշտութեանղ ատեանէն առ-

դատաւորը կը ջանայ հաշտեցնել է[՚էկ — կ^'է կ Ը 1 կ(' ՛է"
ղանաղան ձեւեր՝ բայց երբ կը տեսնէ՝ թէ կողմերը յսն դրդուելէ կր
մնան ՝ կը հարցնէ ---- « Վձր£ա"/< ս ՝ է^նչ է ձեր ուղածը ՝ սլար ո՚ն :» —:
ՀԱմ ո ւսն ալո ւծ ո ւմ :»
«/•ս կ. ձեր ուղա^ծը ՝ տէկէ՚ն :»
հ.Ամուսնալուծում :» —— Վ13 ՝ տեսա^ք հէմա ՝ որ անէրալ էք երկուքդ ալ ՝
րբ կ Ըսէբ

բնաւ չէք կրնար հասկցուէ լ էրարոլ հ ե տ?} » . .

ԿԸ ՆԵՐքբԲ, ՄԵ՚ԱՐ֊

^7հ/

պատմեն թէ դրախտը դեւվւդէն
րամն ալ դուռը
նոր սղութեան
կը կարօտէը :

Ս•

Պետրոս կը

կանչէ սա տանայա պե տ ը եւ կ ըս է
անոր ----

հՏէէաես

համաձայնութեան ՝

որ ըստ մեր
այս դուռը

սլէտք է նորոգենք փոխն է փոխ :
Հել,ջլ,ն անդամ ես էէ ն ո ր ո գո
ղը ՝ հետեւաբար հէմա
կաբրԼբ
քուկդ է :» — «5 ա տ կը ցալէմ
որ պէտէ չկրնամ ՝ կը սլա տա սխանէ
օրերս
— կը

ւլաւոապաըւոուփք

երեք

են

սատանա յապե տը ,
111,! ս
յաճախորդներս շատցած

եւ մամտնակ

չունէմ :»

---

հՈւըեմն կը մ երմե^ ս • ա յդ սլա—

սւմսոՆան
բանտարկութեան, այս կնոջ
հէա ինկած րլլալքւուղ
համար, իսկ

րտդտյին դատէ պէտէ յտնձնեմ

յաւելուածաըաը երկւււ աւքիս ալ՝

քն՚լ ան մէջա սլէ ս :» =2 «Յանձնէ ՝

ճա-

շակ ըաււած թանը րնաւ չունենալէդ
պասւճաււով- • •
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ԵՐԳԻԾԱՆՔ - ԾԻԾԱՂ
փաստաբան իսկ պիտի չզանես Հովդ ,

հասկցա՞ր» . . .

ԲԱՐԵԲԱԽՏԱԲԱՐ — Բքար ու չկա ր , իր
լա լա տ ե ս ո ւթեա մբ
համբալոլաձ մարդ մը կար: ինչ աղէտի մասին որ պատմուէր իրևն , պատասխանը կ՚ըլլար
հ,Բաը եբախտաիար . . . կրնար աւելի
դէչԸ պատահիր, ... Օր մը իրեն կը պատմ՛են) թէ մարդ մը , տուն
վերադառնալուն) կը դանկ իր կինը ոլ֊րիշի մը դրկին մէջ եւ աւոըրճանակը հանելով) տեգն ու տեղը կը սպաննէ իը մր ց ա կից ը յ —
աՀ7 եբաիլ տ ա բա ը ) կ'ը ս է լաւատեսը • կրնա ը աւելի դէ շը պա տա—.
^ ե 1^ * * * —— ՀԷԼտկէ աւելի դէշը ի^նչ կրնայ րլլալ որ . ♦ ♦ Ահաւասիկ
մարդ մը մեռած ) ուրիշ մը կախաղան բարձրանալու նախօրեա կին
եւ կին մը) որուն պատիւը ինկած է յԳՒ
Ւ՞նչ բան կրնար
ասոնցմէ աւելի դէ լ ըլլ
• ♦ ♦ --- հեքրնար ըլլալ այն ) որ եթէ այրէ
մարդը ) շա բաթ դի չեր ո լան տեղ հ ինդշաբթի գի շեր ը տունը եկած
ԸԼԼաԸ ) դիակն ալ ես եղած կ'ըլլայի)> . . .
ՏԱՊԱՐԸ' 'ԸԱՐ1'1/ --- Ֆրանսացի դրա դէ տ մր կը պատմէ իր
գործած հետեւեալ մեծ Հկաֆ)>ը.--- Այցելած էր նշանաւոր նկարիչի մը ա շխատասենեակը։ իանդ կ՚առնէ նկարի մը աո^եւ եւ դիտ եւէ ետք ) չի կրն ար ղսսլել իր բաց ա դան չո ւթի լնր .
յց ՝
վարպետ) ինչպէ' ս կա ր ելի է այսքան տգեղ կիներ
նկարել։)} --կ^ըսէքէ բարեկամս) կը յարէ նկարիչը՝
իմ քոյրս է ան :»
Գրագէտը անակնկալի եկած , 1լ ըսէ *—— «0՜ ) ներեցէք , պէտք էր որ
մ տածէի այդ մասին) որովհետեւ իրապէս շատ կը նմանի ձեղի)} * . .
ՃՒՇԳ ՒՄՒՆՒՍ ՊԷՍ
Տեսարանը կ'անցնի
Լոնտոն , գո
հարավաճառի մը խանութը։ Լյերս կը մտնէ ներկայանալի) խարտ
եաշ երիտասարդ մը եւ կ'ուղէ քանի մը մանեակներ ա չքէ անցնել։
ընտրէ հատ մը եւ կը վճարէ ։
իք ան ո լթպանր կը հարցնէ ՝

թէ

ուր պէտք է ղր կե լ մ ան եա կը ։--«Պրքինկհէմի
պատասխանէ

պալատը)} ,

կը

երիտասարդը ։ ---

Այն ատեն կը պարզուի) որ յա
ճախորդը) նոյն ինքն

թագու

հիին ամուսինն էր) էտինպուրկի
դուքսը ։ իրար կ'անցնի խանութ
պանը )

որ չէր կրցած ճանչնալ

եւ հարկ եղած պատիւները ըն
ծայել։ --- «Կը
[Բարձրութիւն )
սին ) բայց

ներէք)

1լ ըս է

դիտէք***

Զերդ

ան դուք
այստեղ

գործը ես չէ որ կը դարձնեմ ,

— Շսււո մի ուրախանար, ապոՂշ»»*
Պայուսակս դիլքացի դրացիին
ձգելու
համար է որ դուրս կԳլլեմ* • •
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կէնս է ո լէ կը զբաղէ սովորաբար» . . «^/ր հա ս կնամ , կը պա տա ս—
խանէ դուրսը , էմ պարագաս ալ ճէ շդ ձե րէնէն պէս £» • • •
ԱԸԿԱԾ •--- Պաշտօնեայ մը արձակուրդէն կր
վերադառնայ
գործէն եւ կր փութայ տեսնել տնօրէնը-. Տա յանելէ վե^, թէ ամուսնացած է արդէն , կը խնդրէ յաւելում մը։ --- «Ո՛չ, կր պա
տասխանէ տնօրէնը, րնկերութէւնը պատասխանատու չէ այն աբկածներուն համար , որոնյչ տեղէ կ' ունենան գործէ մամ եր էն դուրս֊»։
ԱՒԵԼԻ ԳԻՒՐԻՆԸ — Տէկէն մը վաճառատուե մըն էր մտած ՝
ամուսնին շապիկ մը դնելու համար : Քանի մը տասնեակ շապիկներ
ցոյց տրուեցան ՝ բայց տիկինը ոչ մէկը յարմար զտալ իր եւ իր
ամուսնոյն ճաշակին։ Այն ատեն վաճառորդը դիտել տ ո լա լ . --«Տէկէն, չէ՞Հ կարծեր, որ թերեւս աւելէ դէլրէն պէտէ ըլլար ձեղէ
զանել ո լրէ շ ամ ուսէն մը» • • •
Կ՛ԸՍԵՍ'
ԿԸ ԼՍԵՍ— Մեծխօսէկներ ու պատմո լթի լեն եր
շատ էք լսած։ Լսեցէք այս մէկն ալ։ Երբ անցեալ տարի Խ • Աիութ ե ան նաիւ որդ վարչապետը Ա աԼ&Հով Լոնտոն այցելեց ՝ տարին
զայն ՝ ուրիշ վայրերու կար դին , նաեւ գործարան մը։
Մ111 [է'1՛քով
նշմարեց բանուոր մը՝ որուն մէկ աչքը փաթթուած էր սեւ լտթով
մը։
«՛ԼԷրաւորուա^ծ էք ՝ հարցուց անոր ։ — «Ե է՛ ս >, ոըր^ • • »
Ու դաոնալով ղխեքը առաջնորդող անգլիաց ի
պաշտօնատարին
ըսաւ*--- խորհրդային Միութեան մէջ՝ երբ բանուորի մը
աչքը
վնասուի ՝ անմիջապէս տեղը կը փակցնեն թոյի մը աչքը եւ վիրա
ւոր ր կը սկսի տեսնել առախւան պէս :» Մաէէ*եքովի մեծխօոիկոլթիւեը բանալ կուտայ բերանը առաջնորդին ՝ որ կ'ըսէ.--- «Հիա
նալի՜ է՝ պարոն նա խարար ՝ բայց տ ւելի հիանալին կա յ մեր մօտը։
Անցեալ տարի՝ այս գործարանին մէկ վարպետը կոբռնցուց իր մէկ
ձեոքր ։ Մ^ր պետական վիր աբո ւմա կան
սպա սա ր կութիւնը ՝
իս1լո յե ՝ 1/տ ր ո լա Օ ՕւՈռքրս տողը դւ ա կւյ ո ւ ւլ կո վո լ մը ստինքները։
Դո րծողութիւեը ա յնքան յա^ՈէԼ
անցաւ՝ որ վարպետը ոչ միայն
սկսաւ դ ործածել իր ձեռքը առսւխւսւն

պէս՝

այլեւ՝ անցեալ

գար ո ւե էն ի վեր ՝ օրա կան

չո ր ս

լիտր

անոր

կաթ

կը

կթուի

մա ան եր էն» • • •
ԴՐԱՄԱԳԼՈՒԽ
ՏԱՆՔ •

—

ԵՒ

ԱՇԽԱ

Իր լանտացին •

---

«.Դ ր ամ ադլո ւխի եւ աշխատանքի
մասին

շատ

լսած եւ կա բղա

ցած եմ ՝ բա յց նոր էն խելք
կրնար

Աււանց թաց Աւարութեան

հասցնել :»

չեմ

Հրեան
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պարղ է» սիրելիս. հիմս, ինծէ կ ուտաս 25 տոլար ՝ ատ !լ Ըէ~
Լայ դրամագլուխ :» Ի[>լան տացին . —«(Հապա աշիա տ սմնքը յ» Հրեան,
«Նրբ կը ջանաս այդ դրամը ինձմէ ետ առնել՝ ատ ալ կը կոչուի
աշխատանք?» . . .
Ա ԷԻ Ձ) ք ԱՆ'Ի ԻՍԱե *--- ♦ • • Եւ ՝արտրչադործութեան ^րդ Օրը ,
Աստուած ստեղծեց ^ուիցերիան ՝ իր լեռներով յ
Ապա
հարցուց
անոր .

«Ուրիշ ի^նչ կրնամ ընել դեռ բեղի համար։?» իէոլիցերիա

պատասխանեց ,--- «Տէ^^ տուր ինծի արօտավայրեր ,
շատ
կաթ
տուող կովերով :» Աստուած կատարեց խնդրանքը*.
Օրեր ետքը՝
երբ նորէն աչք մը կը նետէր իր ստեղծադործութեան վրայ ՝ Աստ
ուած հարցուց իէուից ե րիային ,--- «Պ*ոնէ տուած կովերուս
կաթը
լա^ւ £ :» = «Այո՝ Տէ'ր՝ եթէ կ'ոլղէք նայեցէք համին :» Տէրը [Ամեց
գաւաթ մը կաթը՝ հալնեցալ եւ հարցուր, --- «Ուրիշ բան մը կՀու
զելս դեռ :» որ
ո ւից երի ա պատասխանեց »—— «Այո՛ ՝ Տէր,
մէկ
ֆրանք քսան ՝ դա լաթ մը կա թին փոխարմէքը?» , , ,
ԻՆԶՈ՚Ի ՉՀՈՒԶԵՐ ---- Գիւղացի մը կը մտնէ օր մը մ եծ վաճա
ռատունէ մը ներս : --- «Ի^նչ բան է ասիկա?»՝ կը հարցնէ վաճառորդուհիին : :
«Փիմամա է :» --- «£*** 1 թնչ բանի կը ծառայէ յ»
— «Գիշերը կը հագնին՝ կ^ուզէ^ք հատ մը դնել։?» --- «ԱՀ չ , շն ո րհակալ եմ ՝ ես դիշերները կը ^նանամ^ , , ,
ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ----Իլասկոյէն նամակ մը՝ թերթի մը խմբա
գրութեան,— «Ա1 լ ձանձրացայ Ս կ"՚1 տիացին եր ու կծծիութեան մա
սին ձեր հ րա տարա կա ծ տարօրինակ պա տմ ո ւթի ւնն եր էն : 'Իանի որ
կը շուրունակէք տ ա կա լին ՝ վաղուընէ
սկսեալ պիտի հրամ՜ա րիմ
ւիոխ տալէ ձեր թերթը բարեկամի մը եւ այսպէսով պիտի կորսրն-

3*եէք

Ընթերցող մը։?»

— թաթեւ ձեզ, տիկին-•• կնրւզէի՞ք
տնպսւթսւթոՆթ-ետն
Առւսնց թացսւսւլաւ֊թ-եսւէւ

վեթաթեթեսւլ

թսւնեթ

գնել...
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ՏԱՐԵԳՒՐ-ՒԸ»

ՍՐԱՄԻՏ ԽՕՍՔԵՐ
Հոլէվուտէ մէջ կեանքը ա էնքան բարդ է՝ որ մարդ երբեմն
ամուսնացած կ'ԸԷԷա յ էր երկրորդ կնոջ չո ր ր ո ր դ ամուսնոյն ե ր ր ո ր դ
կնոջ հետ :
= Երբ մարդ մը կ' ու֊ղէ ամուսնանալ կնոջ մը հետ * ձեռքը
կը խնդրէ անոր ծնողքէն ՝. Հոլէվուտէ
մ է £ ձեռքը կը խնդրուէ
կնոջ ամո ւսէն էն :
322 կառախումբէ մը հասնելու լա լա դո յն
մէ ջո ց ը
նախորդ
կառաէյումբը փախցնէլն է :
332 *էահ մը կտրելէ է հէմնել սուէններու վրայ՝ թս,յ!ք
չէ վրան նստէ լ ;
— ԱրրոլՒն դէչը այն է, "Ը ԼԸԸ ղալաթ մը խմէք, կ'ըլլաք
ո ւրէ չ մ ա ր դ մը եւ այն ատեն այդ ո լրէ շ մարդե ալ !լ ո լղէ ղալաթ
մեԼ

1սմ

է։

Հնագէտէ մը կէնը կէներուն մէջ ամէնէն երջանէկն է :
ան ծերանայ ՝ ամուսնոյն հ ե ա ա քր ք ր ո ւէեէ ւնը այնքան
կ՚աւել
նայ էրեն հանդէպ :
232 Գրամը
եթէ կը խնայէք՝ կծծէ մըն էք ՝ եթէ ծախսէքճ
անառակ մը՝ եթէ մ՜առանգէք մակաբոյծ մը՝ եթէ չա^է^ չտես
մը՝ եթէ փնտռէք' նէւթապաշտ մը եւ եթէ չկրնաք ձեռք անցնել
տնճարակ մը :
332

223 Համբոյրը առանձէն ո չէն չ կ>արմէ՝ բայց
րԼոյրւէ մը հա
մար կը նշանակէ եր ջան կո ւթէ ւե , սէրահարէն համար' առանձնա
շնորհ՝ փոքրէկէն էրաւունք՝ կեյլծալորէն' դէմակ՝ ամուսնացած
մարդուն' սլար տ ա կան ո ւթէ լն ՝ ամուսնացած կնո^ ա կն կա լո ւթէ ւն ՝
օրէ որդէն' յոյս՝ տունը մնացած աղջկան' բար եդո րծո լթէ ւն Փոք
էսկ
րէկը ձրէաբար կր ստանյսյ ւլա յն ՝ երէ տ ա ս ա ր դը կը գողնա յ
}րևրը կը ղնկ :

= ^ըըւՒւ6 է
ըաոգը —
քաղաքական մարդը պէտք
է
կարենայ ըս ել վա դո լան ՝ յաջոր՚է
ամսուան

եւ դավ^

ր լ՛լա լէ քը եւ ապա

տարուան
բացատրել ՝

ո՛ւ չեղաւ յ
232

Լաւ բացէք ձեր ա չքե ր ը

ամ ո ւսն ան ա լէ

առաջ

եւ

ապա

Ղ"ՏՒ,յԷ^ ս։ն"նՅմէ մէկը— ՜կ’ո լզէի՞ք որ թէյ մը յւերեն:
—

Ոչ,

շնորհակալ

պնդոՆթիւն կուաայ ինծի:

եմ,

յյ: Տա րբեք ութէ ւե
լռա կեա ց
տխմ արներ ու

թէյը կղպուած
մէջեւ:

եւ

պարապ յլարակներու
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ԼԱ՛Մ՜ ԱՐԹԻՆ
Պուէնոս Այրէսէն Տոքթզուարճալիքը----

Գ-

0-

Գալուստեան

կը

պատմէ հետեւեալ

^Դ'^1'1'1'
մեր պատանեկութեան տարիներուն
ունէինք
Տիվրիկեան անունով ուսուցիչ մը ՝ որ ամէն օր՝
սուտ — իրաւ,
պատմ ո ւ իքի ւնն ե ր ո լ իր սլար կը շա լկած կր մտնէր դասարան յ
մանէր ՝ կր պատմէր եւ մենք ալ կը կլլէինք*
Օր մը՝ եր բ խօսք անցաւ Լամ ար իքին ի
մասին ՝ ըսաւ որ
ֆրանսանցի գրագէտը իւյմիրցի . . . Հայ մը եղած է : (] ւ շարունակեց .
--- Հին էեաման ա կնե ր ո ւն ՝ երբ պատանի մր շատ
անաոակ
կ՝ըլլ՚ոլւ ^զմիրի մէջ, ծնողքը ղա յն կը նետէը <(.կէ մի»ի մը մէջ ու
կր հ ե ո ա ցն է ր տ ո ւն էն : ԼԼյ ս սլէ ս ՝ հա յ ծնողք մ՝ր 1լ ունենա յ Արթին
անունով ղա լա կ մր՝ որ կը հեռացուի /յ ղմի ր էն ՝ ֆրանսական առա դա ս տ ան ա լի մը մէջ նետուելով՝. Տարիներ կնանցնին : Տ ղան կը
մեծնայ՝ ուսում կ՚առնէ՝ գրող կր դառնայ՝. Հայրը՝ իր ըրածէն
խղճահարուած ՝ /ի ո ր ո շէ փնտռել իր կորսոլած ղա լա կը յ փ երթայ
Լիարսէյլ եւ երբ հոն կը ղտնէ Արթինը՝--- «ըրածիս համար լոմ մ ՝
Արթին» ըսելով կը փա թթո լի անոր վ՚քվն * • * Ահ 1//
մն ա ց ած է Լամ ա րթին . . .

ատկէ'

ան ո ւնր

ՍՈՒՐՃԻ ԳԱՒԱԹ ՜ՆԱՅԵԼՈՒ ՊԷՍ
Ս արդուն մ է կր թութքի Լմայասըլ)
տադնապ
կ՚ունենայ յ
Լի ին չեւ բմիշկին գալը՝ ա ր ի ւնա հ ո ս ո ւթի ւհ ը կեցնելոլ համար՝ տնեցիները սուրճով կը ծեփեն մարմնոյն ալն մասը՝ ուրկէ արիւն կոլ
դա լ :
կր կը հասնի եւ կը փնէ ծեփուած մասը՝. $նեցի մը կը
հարցնէ .--- «Ւ^նչ կր տեսնէք՝ Տոքթո՚ր։» — «Օ՜ , լաւ բախտ է,
տիկին ՝ մօտ Օրկն պիտի ստանաք կարեւոր նամակ մր՝ որ շատ
պիտի ուրախացնէ ձեղ՝՝՝ Յետոյ՝ ձեզմէ մ է կն ալ պիտի ճամբոր-

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ

Ա՜Խ սա մանուկները
ԸՍԿ ԵՍ Ո՛ՒՆԵՄ * * ---- Երկու լալ հա դո լած մանուկներ
կը
խօսակցին իրենց փոքր մէկ ընկերոջ առջեւ։
«Ես ՝ ^ԷԸսէ առաջի՛նը, պապայիս ա չքեր ը ունիմ եւ մամայիս քէթը։» Միւսը կ'ըս է •
"~՜ «Ես ունիմ մեծ մայրիկիս ճակատը եւ հայրիկիս մաղերը։» Ե լ
դառնա լով ի րենց ըն կեր ո ջ , որ չէ ր խօսեր , կը հ արցն են
«/* ս կ
Դռ է՜ն 1
թչ ունիս :» «£?//, կը մրմնջէ փոքր['էը <ր[’թը
քաշելով՝ մեծ եղբօրս վարտիկները ունիմ» ♦ . ♦

‘Ս’!^

ՄՍՆԿԱԿԱՆ ՓՈՈՈ>ԱՈ'ՈՒԹՒՒՆ *--- Մայրիկը
մանչուկին»--«Ո*ոդօ՛ ՝ ըսէ նայիմ մ վ է ույն մարդը՝ որ ուրիչներուն դլուխը կը
ցաւցնէ իր
անվերջանալի
հ ար ց ո ւմն եր ո վ :
=
«Վ/7/ ր մա պե՛տը ՝
մ‘“յւ՚Ւկ» • • ♦
ՒԴՋ
ՊԷՏՀ է ԸՆԵԼ ֊ Մայրիկը կ՛՚ըսէ
իր
աղջնակին ♦—
«Կփտե^ ս ՝ Ալիս յ դմ՜ո ի/ք պիտի երթաս ՝ եթէ չա ր կենաս ՝ Ըսէ եթէ
բարի կենաս ՝ դրախտ պիտի եր թաս յ» Ալիսը *--- «Ուրեմն ին չպէ^ ս
կենալու է ՝ սինեմա երթալու համար» . ♦ ♦

ՀՒՄԱ^ Թէ ԵՏ*ՈԸ*
Կէսօրուան ճաչէն քիչ առսվ՝ Ըաբկէնին Հայրիկը կը ստանայ հեռադիր մը՝ որ կը դում՜էր ծեր ազ—
դականի մը մահը։ Ոաբկէնը՝ քի չ մը ս պա ս ելէ վե[՚ջ յ միամտօրէն
կը հարցնէ ---- ^ՀայըԸ1է> հիմսմ* պիտի սկսինք լալ ՝
թէ& ճաշէն
ետքը» • • •

ՀԱՏ ՄԸ ՊԱԿԱՍ- «Լե ւոնիկ ՝ քանի® հատ են Աս տ ո ւծ ոյ
պա տ ո ւիր անն երը :»
«Տասը ՝ պար ո՚ն :»
«Հապա եթկ
մկկքլ
չկա տ ա ր ե ս ՝ Ւ՞նւ ՚լըլւս,յ :» “ «Ը ան մըն ալ £ըլլա ր , ինը կը մնայ՝
սլար ո ս» ♦ ♦ ♦
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԵԷԲ — Պըղաիկ Լի լսին կ'ըսէ ինքն իրեն ♦—
«ՈՀ *-ֆ , սա ա րեւը ՝ իՀն չ չա ր է :
ԿԴէԽ՚Ը

ԼԼ^ւ՛ ։ երբ

Կ՛՛ռէ րւԿ՚՚-կբ՝

'-լ՚բ

մոլթ է է
է»-՛-

ՃԻՇԳ ՊԱՏԱՍԽԱՆ- ՝Լ»-բմուհին*--- «Տիրանիկ՝ ըս է նա
յիմ՝

երբ թագաւոր մը մեռ ն[,,

ին չ կը դա ռն ա յ անոր

առաջին

զաւակը։» — «Որբ կը դառնայ՝
— Հայրս ձախլիկ

է, պւպա'(ւ>»

օրիո՛րդ» * ♦ •
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ԵՐԳԻԾԱՆՔ - ԾԻԾԱՂ
ԿԱՆԽԻԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆ- «Ինչ„ռ, կը ծեծես զիս , հսյ Ա՚ի^Լ •»
= «^ է^եմ, որովհետեւ փոքր տղայ մը կը ծհհ՜կէր հիմա :» —
«Հաւ^ա քու ըրա՞քրդ ինչ
է , հայրիկ :»
ԸՆՍՂԱՑ' ԳՏՆՍՂ.ԱՏ — Պևըճուկը աշխարհա գրութեան դա-,
սԸ պիտի սերտէ ՝ բայց ^,սյ1’ի^ր տակաւին չէ գնած դասագիրքը։
Շիտակ կ երթայ դասընկերոջը կարոյին տունը եւ փոխ կ՛՛ուղէ դա-,
սագիրքը քանի մը մամո ւան համար :
Հ^ք*այց քի չ ետքը ես ա է
պիտի սերտեմ , Պերճո՚լկ. եթէ կյուղես հոս կարդա՝ մինչեւ որ
ճաշս լմնցնեմ :» Կ'տնցնի մաման ակ եւ օր մը Կտրօն
Պերճոլկի
ցնցուղին սլէտյ> կ' ունենա յ Ւր ծաղիկները խրելու համար։ --- «Ց րնցուղդ /լուտայի ր քիչ մը :» — «Սիրով կուտայի ՝ Կարօ՝ բտյց հի~
մա ես ալ պիտի ջրեմ : Եթէ կյուղես հոս ջրէ ՝ մինչեւ որ ես ճաշս
լմնցնեմ» . . .
Տ*ԼՈՒ ԽԵ
---- ՀձՍ*ամա՝ ես որ հիմա կրնամ մ ա տն ե ր ո ւս
1Լրս,յ մինչեւ տասը համրել ՝ Հոիփսիկը մինչեւ քանթ* կրնայ :» —
ՀԱնիկա կրնայ մինչեւ երեսուն համրել՝ տղաս ;»
«Ւ^ն չ կ՚ըսես ՝
մամա ՝ երեսուն մատ ոբտեղէ^ն ո լնի տն» . . .
ՄԱԿԱՆՈՒՆՆ ԷՈ ՊԱԿԱՍ •--- Ւր ծննդեան տարեդարձին Ա'տր-~
տիկ &իկ մը կը ստանայ հօբարէն իբրեւ նուէր։ --- <Տ.ՒՀնչ աղուոր
չնիկ է ՝ կ՚ուրախանայ Մ արտիկ . ան մ° ւնը ինչ է ՝ հօբար :» — ՀԼո ւ-<֊
նա է ՝ տղաս յ» ------ ՀՒ՜ն չ աղուոր անուն է ♦ • . հա ուա մա /լան ո0 ւնհ/» ♦ . ♦
ԱՌԵՒՏՈՒՐ — 8 ա կո բի կ դպր ո ց էն դար ձին ,
սլա յոլսակէն
կը հանէ գիրք ոլ տետրակ ՝ կ՛՛անցնի սեղանին աո֊ջեւը եւ կը սկսի
դրել։ Կէս մամ ՝ մէկ մամ ՝ երկո՜՛ւ մամ ՝
Աակոբիկը անվերջ կը
գրէ : Հայր^ է կը ^էատէ :
^Այգ ի^չ է > տղաս ՝ ա շիւսւտաս ի ր ո լթի^ւնդ բոնեց՝ թէ® պատիմ կը գրես։» 3=
, ^այԼ՚իԿ > րէէ^ա!էՒ
կուտ ծախողը ըսաւ որ ինծի կուտ ու պիստակ պիտի տայ՝ եթէ
իրեն դրուած թուղթ տամ՝ տյդ թուղթերը կը լեցնեմ»...

— Տարեդարձը որո՞ւնն է,
իմս« • •

ձե՞րը թէ

- Օր մը պիտի ամուսնանաս եւ պիտի
ուտես ինչ որ դնեն աււջեւգ:
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
Ֆ 7/ ««/ կան գիւղի մը դի ւդա պետին մէկ հրահանդը*
«^/ը
Հրահանղեմ կ ա ո ո ւց ումը հանրային նոր լուացարանի մը։ ^առույման համ ար '1/ ի աի դործածուին հին լուացարանին նիւթեր ը եւ հ ի՛
եԸ սւ1,ւոի

ս1ա

" լՒ ’ մին չեւ որ նորը կա ռո ւց ո լի :»

կառախումբի մը վակոններուն մէ$ կ արցաց
Սոլանիա ան
ուած է հետեւեալ ադդը •--- ՀՀ,1Լրգի լուած է պատուհանէն
դուր ս
ցատկել , ա ոան ց հ ակակշռող պաշտօնեային արտօնութեան
ՍՀոլլիական թերթէ մը՛
«1Լշխա ա ա լորա կ ան երիտասարդ
մը կտուցէ ծանօթանալ ւդա հ սլան ո ղա կան օրիորդի մը հետ : 'եպատակ հիմնել երրորդ կուսակցութիւն մը :»
Ֆրանսական սլա շտօնա թե ր թր
հրատարակած է աղդ մը,
որուն տակր ստորադրած է <(,Որ բե ր ո լ ծնողքներուն Ընկերա կց ութիւն^ը :
Միչիկըն նահ ա նգլ. (Մ . \ք ահ անցներ^

ո լա ո ւո թըր

քա դա քի

տ ե դա ելան թերթին Հկոլտուո թը1' էտ Լ1_1ԼՍթա,1'ԼԼԼԼ'^Ւ
էՀրատաԸակուած է հետեւեալ փո ըր ի կ ծանուցումը*--- « Հր ա սլո ւր ի չ
երիտա
սարդուհի մը՝ որ իր շաբաթականը կը ստանայ ուրբաթ օր եւ կը
հատցնէ երեքշաբթի՝ կբ փափաքի բարեկամանալ պարոնի մը հետ՝
որ իր շաբաթականը կը ստանայ եր ե քշա բթի եւ կը հատցնէ յաջո րդ
ուր բա թ օրը :»

ԲԱՌԱԳԻՏԱԿ

ծՒ-էճ —

թան մը

որ ծանր կը թուի Ըէէաէ )

[' Ը "՛մէն ին չ

թեթեւ կ՚երեւի :
Փ ՈՐՁԱՍ Ո ԻՄԻ ՒՆ
կ ո ր սն ց ո ւց ած էք :

Ինչ որ կը մնայ ձեզի , երբ ամէն ինչ

ՁՈՒԿԻ ՓՈՒՇ — Ձուկին յետ մահու վրիժառութիւնը*.
ԱՄ ՈԻՍՆՈԻՐԻԻՆ
Ր՝ատեըախաղ մը, ուր գլխաւոր դերա
կատարը կը մեռնի առաջին ա ր ա ր ո լածին :
ՀԵՐԱՍ՝ ՈՒՍՆՈՒԹԻԻՆ ---

Փորձառութեան յաղթանակը

յոյ

սին վրայ :
ՀԱՄԲԵՐՈՒԹԻՒՆ — Տե սակ մը յուսախաբութիւն ՝ որ 1լ ա ո^է առաքինութեան մը կերպարանքը*.
Ո ՄԹՈՒԹԻՒՆ --- Կեղծ դրամ մը՝ որմէ ոչ ստացողը
մլօդտուի ՝ ոչ ալ ղայն տուողը բան մը կը կորսնցնէ ։
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1957

ւււրէնՈԻն տարեգիրքը

ձ
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Անցեալ

Սեպտեմթերի

ՅՕին

Նրանի վեհապետին

խոյեսւն մարզիկները: Մեր նկարին ւքէջ
Օր*

Վարդուհի Աամիկոնեանին հետ:

ցաւ մեր ձեոքը,

ներկայացան

երկրին

ա-

քհըզւս սահը կը խօսի սքիի ախոյենուհի

(Նկարը

վերջին պահուն դիպուածով ան

այդ պաանաոով ալ չկրցանք ստուգել,

թէ ուրիշ Հայեր ալ

կա՞ն ախոյեաններու այս խումթին մէջ:)
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ՄԱ Ր ԶԱՇԽԱՐՀ

մ՜արզական տարին երկրէ երկիր
^'(/ուար է մեղի համար հան դա մ ան օր էն անդրադառնալ մար
զական

քն բոլոր կարեւոր ի ր ա դար ձո ւթեա ց ՝ որոնք տեղէ ունե
ցան 1956/'^ , բազմաթիւ երկիրներու մէջ՝ բազմատեսակ մա բղավսադերու կապակցութեամբ’. & ա տ րնդարձակ է մարզական ա շ/սարհը ՝ Տարեզրքիս սահմանափակ էջերուն մէջ ամէն անցքի եւ
Ւ-^^նչլ,ւր մրց մ ան շո ւր ջ լա յնօրէն կարենալ թօսելու Հ111 մ1,1 ր յ
Սաիւղուած ենք ՝հետեւաբար ՝ նաեւ այս տարի՝ դլթալոր անցքերու
շատ ամփոփ ձ է կ վերաքւսղովը բաւականանալ՝ է1ք1թլու համար
մեր մարդասէր ընթերցողները դոնէ այդքանը կարդալու հաճոյքէն ։
ՖՈՒԹՊՈԼ
Ո ո չոր տեսակի մարզաթաղերու մէջ միշտ ալ ա ուսջին տեղը
քլը դրալէ ֆութպոլը՝ իր արթնցուցած հետաքրքրութեամբ
եւ ՝
■այսպէս ըսած՝ արծարծած «մարզական
: 1956/'^, մ[^ազ—
դա յին ֆութպոլը չունեցաւ տիրապետող թումբ մը՝ ինչպէս ունե
ցան 1953, է>4 եւ օ5 տարիները՝երբ աշթարհի շատ մը թաղադաշտերուն վրայ ինքզինքը պար տա դրած էր ս քան չե լի
թումբ մը
հունդա րականը՝ որ՝ լարուած մեքենայի մը նման դործի կը [թեոլ-էր^ ճզմելու համար իր բոլոր հակառակորդները*. Առեցեալ տարի՝
հունդ.արակսւն թումբին ստուերը մնաց եւ անոր բա ցա կայո լթեան
հետեւանքով էր որ ֆրանսական՝ չեթո սլո վաքեան ՝ թ ո ր հ ր դա յին ՝
անգլիական՝ եւ ա յ լ թումբեր կրցան յաջողո ւթի ւնն եր ձեռք ձդել
զանազան մցցումներու մէջ*. Հակառակ այս իրողութեան ՝ սակայն՝
Հունգարիա դարձեալ կրցաւ. պահել յարաբերական
գերակայում
թիւն մը՝ յաղթելով Խ' Մէութեան 1--- 0"^ , Ֆցուն սայի' 2--- Հով՝
ԼԼւստրիոյ' 2-- §ով՝ Ե ուկոսլաւիսյ' 2 ---- 0"*^ ,
պարաուելով
ՀՀ եթոսլովաքիայէն 2—ձ.ով :
Լիիջա զգային մցցումներու Հ՚ս[,քի^ շռն դա/ից
կերպարանք
ստացաւ այն յաղթանակը՝ զոր Ֆրո/նսա ապահովեց Հոկտ» 2Հ_ին
1օ • Միութե ան դէմ 2—1 ով'. Այս յաղթանակին շնորհիւ՝ Ֆր՚ոնսա ՝
1956/'^ ներկայացաւ իբրեւ Լք ւրոպայի առաջնա կարդ մէկ թումբը*.
Առեցեալ տարի տեղի ունեցան Ե ւրոպայի ֆութպոլի աթոյեան
ակումբներու բա մա կի մրցումները՝ մասնակցութեամբ 16 երկիր
ներու՝. (էտման մրցումներէն ետք՝ եզրափակիչ մր ց ո ւմին դէմ դի
մաց մնացին Ֆր1"նսայի աթոյեան «քԼէնս^ը եւ Ս պանի ոյ աթոյեան
«Լիէ ուլ Մ ա տրի տ?} ր : (Հաղթական հանդիսացաւ այս
4—ՀՀով
՛եւ տիրացաւ քյ ւրոպայի աթոյենութեան քամակին*
(Լալով ազդային աթոյենութեանց
մրց ո ւմներ ո լն ՝ 1956^,
իրենց երկիրներուն մէջ
ազդային
աթոյեաններ
հռչակուեցան

_ 557 —

Fonds A.R.A.M

մ

«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՀՆիո^ը Ֆրտնսա ՝ «Մ ան չէ // թր Եունտյթըտ^ը ԱՀյդլիտ , «Ջ)/"^"^-ս^>ը Ւտալիա^ «Պիլպտօձն' Ապանիտ՝ «§ ո ր թմունտֆը
Ալւեււ1ըտեան ^իերմանիա^ «Վ//ր ո շ Լոպււկօ^ն
Հուեդտրիա՝ «ԵրտսհոփըրԶուիցերիա » «Անտերլե [սթ»ը Պ ևլմիքտ } «Փոր թօ»ն' Փոր թոլկալ ել ՀԱպարտակ^ը էք որ հր դա յին Մ ի ո ւթի ւն :
ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՒ

վազքը
մէջ -,

Ամէն տարուան պէ ո , անցեալ֊ տարի եւս , Փրանստյի ե['2_ա՜~
ամենտկարեւոր տեղը բււնեց միջազգային
հեծեըարշալի

3 ազթական

հանդիսացաւ բոլորովին անծանօթ՜ մարզիկ մը

լեհա կան ծա դո ւմ ո ւԼ ֆր ան ս ա ց ի (Լոմէ ՆԼա էքո վ[' լսք « Հ/—/' ս—Արնւելր—Եեդրոն^ շրջանային թումբէն : Այսպէս ՝ 4528 ք1'Լո^Է^Լ' Հե
ռաւորութիւնը կտրեց ան 124 մամ 017 16''էն
մամա կան 36 *£)12
քիլոմէթր միջին արագութեամբ :
Վալքովիաք ույս յաջողութիւնը կրցաւ ձեռք ձգել՝ պարտու-—
թեան մատնելով ՀՀարլի Ե ո լի , Պրանքարի՝ Պ ա հ ա մ ոնթէ սի եւ ՝1՝ԷՈ[լ['
նման անուանի տխոյե աններ :
Ս՛իլս կողմի ,Զարլի կոլ շահեցաւ, Ի տալիոյ և Լի լքս էմ սլո լր կի
շրխսվաղքը^ իսկ կրաֆ' Զոլիցերիոյ շրչավաղքը-.
Անց եալ տարի ^առաջին անդամ ԸէէաէոլԼ կազմակերպուեցաւ
նաեւ Եվրոպայի շր ջա վա զքը 5Ա1լքսրթ-էօթ հ եծ ելան ո լոր ւլն եր ո ւ մաս
նակցութեամբ՝. Ախոյեան հանդիսացաւ ֆրանսացի Լիոմէ Ա՝ ի վի էր *.
Ալ տակաւին , ֆրանսացի (իաք Անքէթիլ կոտրեց մէկ մամուտն մբցանիշը՝ որ կը պատկանէ ր Լիաուսթօ 'թոփիի՝. Հազիւ ամիս
մը անցած իտալացի Պալտինի Ւտալիոյ վերադարձոլց այս մրցանիշը ■
Աշխարհի

ախոյենութեան

տիտղոսը շահեցաւ պելմիքացի

Ո՛ի ք Վ ան քՀթէնպէրկէն՝ 'Րոփէնհակի մրցումներուն մէջ՝.
Ա1 իջա զղային հեծելարշաւը այս տարի ունեցաւ մեծ կորուստ
մը յան ձին սլելմիքացի Ա թան Օքըրղի՝ որ մեռաւ աի կածի մը հե
տեւանքով : Օքրրղ աշիւարհի ախոյ ե անն իր 195-)/'^ 5
ԱԹԼԵԹԻԶՄ
Տարեգրքիս հրատարակութեան օրերուն

(\յոյեմբեր)

աշ—

խարհի լաւագոյն մարդիկներր հաւաքուած պիտի ըլլան Ալսւորա—
լիոյ Ս՚ելպուրն քաղաքին մէջ, համաշխարհային 16/"/ Ողիմպիա
կանին համար-. Ծ անօթ ի որ Ողիմպիականները տեղի կ'ունենան իւ
րաքանչիւր 1 տարին անգամ մը (նահանջ տարիներուն) եւ անոնց
կը

մասնակցին բոլոր երկիրներու ամաթ-է՚Օթ մարղիկները-.
Ողիմպիականներու միջ աթլեթիղմը կը հանդիսանա յ կարե
ւորագոյն եւ հիմնական մասը յայտաղրին : ճ ի շղ այս նկատումով
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անցեալ տարի մեծ զարկ արոլեցալ աթլե թի կ թաղերու, բոլոր
երկիրներու, մէջ ել կարելի եղաւ կոտրել չաս, մը ազգային ել մի
ջազգային մրցանիչներ-, Այս ուղղոլթեամբ կարեւոր արդիւնքներ
տուաւ Լոս Անճէ/ըսի մէջ ամերիկեան ողիմպիական թումբի ղըտման մրցաչարքը, որու ընթացքին նոր մրց անիչն եր հաստատուե
ցան կարճ վաղքերոլ մէջ ;
մնար միայն 100 ձէթր վա/ԼքԸ, որուն աթսյեանն էր սե
ւամորթ ճէս Օվրնղ, 19360/ ի վեր : ՀսսՀն տարի մ ա րա ո ի լ սլկաք
եղաւ, որպէսղի կարելի ըլլայ Օվըեդի ձեռքէն թ լել այս աոաթլոլթիլնը ; Արդարեւ ,()ղոսաոսի սկիդբները , ամե
րիկացի "՛լ՛ ի Լ սեամորթ
մԸ ’

'//'^'֊/'///'

Աւիլեըմզ ,
Գերմ'անիս I
մէ£՝ 100 մ Լ թր վ աւլրր
կրցաւ կաբել 10" 1 Հ , 0֊
վթնզէն
մէկ
աա մնե
ւ՛ 1,Հ1"! և I' է1] '" յր կ եան ա^ելի "/'"կաս
մամանակՈէԼ (Օվբնզի մրցանիչե

էր 10"2):
*ք/ո յն ճա կա աա զի ր ր
// ե րա պահ ո ւ ած Լ ր նաև ւ
աասը *» ա զ ար , հ ին զ հա
զար ՝ երեք հազար ե հա
զ՛"ր *» թ"1 -•ար իւր մ Լ թ ր
վ ազքե ր ուն , ո ր ոնց մր րցանիչները՝
մէկ ա՛սրո լան րն թ ա ցքին , բազ

մաթիւ. տէրեր փոթեցին՝.
Վյո՚ւքերու բոլոր աթոլե ա ննե ր ո ւն մէջ ...մէնէն
նշանաւորն է անդլիացի
կոր տրն

Փիլ՛ի ՝ իլ՛

5000

Թամարա
Միութեան

գունդ

Թիցքիեւիչ
նետելու ւսխոյենուեին

մէթրով'.
Միջ*սղղայի^յ
գունդ մըն ալ ինքը, իր կարգին
չ ա փ անի շո վ ա ր մ էքաւոր
վազողներ են
նմանապէս հունդարաց ի Ա ան տ ո ր իհարոչ եւ րւուս
նաւազ Վցատ իմիր 'Աոլց ,--- այս վերջինը' աթ ո յ ե ան 10-000 մէթրի,

28' 30" 4"// :
վաւնդ նետելու մէջ մեծ յաջողութիւն արձանագրեց ամերի
կացի Փերրի 0' Պրայըն, որու մասին աոանձինն կր գրենք ալս
րա մնին մէջ : Դո ւնդ արձա կելո ւ կին ախոյեանն է Օր* թամարսր
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«ամէնուն

տարեգիրքը»

ո !' I'[' էԱյս
մրցանէշով /ւ/ . ԷԷԷութԷւնը ււվւսվւ ներկայացնէ էէելպոլրնէ Ողէմսլէականէն մէ^Հ
վերջապէս ՝ է պատրաստութիւն Սղէմպէա կան էն ՝ նոր մըրցանէ լներ հաստատուած են սկաւառակ, նէղակ եւ մուրճ նետելու
'^'Ւյ^Ւ^^Ւ Լ [Ո*ոլս) ) որուն մրցանէշն է 16*22 մէթր ^ւ

մրց ո ւմն եր ո ւն մէջ-,
ԿՌՓԱՄԱՐՏ

1956չ» հարուստ լեղաւ կռփամարտէ մէջաղդայէն հանգէպումներով՝.
անցած են մեծ կուփամարտէկներու °Լ1^'11Ը՝
Պատմութեան անցած են չհօ Լուէսը, Ո*ոքէ Մա[*սէ ս,ն ոն եւ Ո-էյ
Ո* ո սլէն սրնր [հակառակ որ ալս վերջփնը կը գտնուէ գեռ ո ինկէն
վրայ) ՝ Ջ1]աէէ է նոր ա էւ ոյ ե անն եր ո լ պակասը՝.
Ո՝ սրէ Ս*արսէանօ՝ որ 1952/' Սեպտեմբերէն
տէրացալ ա շխարհէ ծանր 4^/7/,<^// ա խոյենութեան ,
յա ղթելո վ լՀօ 1Լո լքո թէն ,
պահեց էր տէտղոսը մէնչեւ 1956/' կէսերը, պարտութեան մատնե
լով էր բոլոր մրցակէցները։ ԱյԳ օրերուն, փառքէ գագաթնակէտը
հասած այս կռփամարտէկը լայտարարեց թէ կր լքէ կռփամարտը։
Էէարսէանոյէ այս որոշումէն ետք , աէւոյենութեան
համար
ներկայացան բաղմաթէլ թե կնածո ւն ե ր , որոնց մ է ջ ամէնէն ալԿՒ
ա չքէ կր ղարնէ Հ^քամեայ կռփամարտէկ մր՝ 1Լր չէ էէ ո լր , կէս-ծանր
կշէ^քէ համ ա շխա րհայէն ախոյեանը, որ կը շարունակէ տակաւ.էն
էր մրց ո ւմն երը :
Ո*էյ ՀՇոէ-կըր^ Ո*ոպէնսրն , մէջէն ծանրութեան եր բեմնէ հա
մաշխարհ այէն ախոյեանը, ամբողջ երկու տարէ ռէնկը լքելէ ետք,
կրկէն բարձրացաւ եւ յս^ողեցալ մր ցանէշը խլել վՀ ար լ ՀհՊ ոպօֆ 0էսընէն, երկրորդ անգամ մըն ալ պարտութեան մատնելով ղայն յ
Ուշադրութեան արմանէ է նաեւ աքաղաղ ծանրութեան հա
մա շխարհա քէն ախոյեան ֆրանսացէ քէոսԼէր վ^ոհէնէ պարտութէլնը, է տա լացէ խուլ—համր կռփամարտիկ Մարիօ ՚ տ՝Ակաթայէն :
ՊԱՍՓԼ-ՌՊՈԼ

ԵՒ

ՎՈԼԻՊՈԼ

Այ ս մարղախաղէն ամէնէն յատկանշական
եղելութէւնն էր
Զեխոսլովաքէոյ աղդ» խումբէն յաղթանակը,
Սւ֊րոպայէ աէւոյենութեան տէրացման մրցումներուն մէջ, էք ♦ Ս էութեան վր ա յ յ Այ ս
վևրջէնր պարտուեցալ նաեւ Հծրանսայէ աղդ. խումբէն , մէ ե ւն ո յն
մարղաէլաղէն մէջ՝. Այլապէս , արձանագրուելու
արմանէ
ոլ[,[1Լ
էրողութէւններ չկան պասքէթպոլէ մէջ՝.
վոլէ պոլէ համա շէւարհա յէն մրցումները տեղէ ունեցան Փարի ղի մէջ ; Ամբ Ո ղջ 10 օր շարունակուած այս մրցումներուն մէջ
յաղթական հանդէսացալ Ջ եէէ ո սլո վաքէ ո յ ազգւսյէն խումբը՝.
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ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
Լէբանան , 1956/'5/,
փայլուն յ տջո զո ւթէ ւնն ե ր չունեցա լ ո չ
մէայն մէջաղղավւն դետնէ վրտյ՝ այլեւ ներքէն գծով։
[յ չմ ա ր ելէ
էր րնդհանո *֊ր տեզ—քա հլ մր չըսելու համար նահանջ մը որ նր——
կա տ ելէ էր մար զա կան րո լո ր ճէ լզեր ո ւն մէջ :
ՖՈՒԹՊՈԼ— \,աէւ ֆութսլոլը , որ կը նկատուէ ՛Լէբան անէ
•ո զգայէն էւարլր^ կը գտնուէ տմդոյն վէճակէ մէջ՝. Առեցեալ տարէ
ախոյենական մրցումներ տեզէ ունեցան մէայն
«.դարձցէ
դրու
թեամբ , //. . դասակարգէ հետեւեալ § թումբերուն մէջեւ
Հ . Լէ .
Ը- Մ-, Հ. Մ- Մ-, ք* ա դր ա մ եան ՝ 1] ալամ
քէասէնկ ,
*[, ըճմ է ,
էէսււլրա եւ Լէըն ե ս ան ս ; Ավսոյենական այս մր ց ո լմն եր ո լ րնթացքէն
գործուեցան բազմաթէլ ան կան ոն ո ւթէ ւնն եր եւ ա պօրէն ո լթէ ւնն եր X
Ասոնց հետեւանքով ալ քէասէնկ՝ որոմն դեկա վա ր ը մեծ ազդեց ութէմն ունէր Ֆէ տ էրա սէ ոնէ վարչութեան մէջ^ կրցաւ տէբանալ ախոյենական տէ տզո ս էն :
Այ.. ան արդա ր ո ւթէ ւնը պատճառ եղաւ ՝ որ տա սլա լէ Ֆէտէ րա-սէոնՒ .լ ա ր չո լթէ ւնը եւ ընտրուէ նոր մր
որ կանոնաւոր հէմերու
վ[’ ա,/ աշվսատելոլ տ ր ա մա դր ո ւթէ ւն ցոյց կուտայ յ
Հակառակ այս անտէ/որմ անցքերուն ՝ ֆո ւթպոլը թան դա վաոոլթեան պահեր ապրեցուր դարձեալ Պէ քրութէ մարդասէր հասա
րակութեան , որ դաշտէն վրայ տեսաւ Հունդարէոյ աշէւարհահրո—
Հակ խումբը էր Փուշքաշով^ Պոզնէքով՝ Հետէ 'թէւթէով՝ եւլն . յ
Հունդարացէները , առանց բացառէկ ճէդէ ՝ 4---ճով րոզթեցէն Լէբան անէ ա զդ » խումբէն , ո ր ո ւն մարղէ չն էր ե ո ւկո ս լա լ Պ ր ո չէ Հ ։
Պէյբութ այցելեց նաեւ, ա լ՛՛...ր /' ա կան Օ՚՚թրէա է՛" էւ/ք՚բ ւ
Հ. //՛ . Ը • Մ •/' եւ Աասէնկը պարտութեան մատնելէ ե՚որ, պարտըւեցաւ ] է բանանէ թառն է՚ումբէն ,
!)>"' թպ ո լք։ բոլոր թումբերուն մէ9, էր կազմով եւ թաղարկոլթեամբ, ան վէճելի օր էն լաւագոյն տեղը կը դրա լէ Հ. Լէ. Ը.
Լէ .ը,այդպէս ալ յայտնուեցաւ ան դարձեալ անցեալ տարուան մըրցումնել՛ուն մէջ՛. Հ- Ա՝ ■ Ը- Ա' • /' Ա- դասակարգէ թումբը անցեալ
ա՛սրէ կը բաղկանար հետեւեալ [սուղցողներէն •--- Աւետէս ԼՒԷրղեան' րերղասլահ , Աովհաննէս հազարեան , Գէ՛՛րդ Արըճեան , Պետ
րոս 'Լէըէլեան եւ Աովհաննէս Աէրղեան' յե ա ս ա պահն ե լ։ ,Գէ ո ր դ Ասկերիչեան եւ Աննէկ Պ "՚ ըսում ե ան' մ/' թ։ ա պա հն ե ր ,Մ ե//' ,բ" է թ , Աա րղ.էս Ա ա րդէսեան , Լեւոն Ալթունեան , Մ "՛նուէ լ Ալթունեան եւ Աակոբ Պ՛"['/'կե՛սն' յառաջապահներ :
Հոկտեմբերէն կազմուեցաւ նաեւ Լէբանանի 1956---57 աղդաւէն թումբը, որուն մաս կը կազմեն 22 ֆոլթպոլէստներ ,--- Աասէնկ

Հ • Ա' • Ը • Մ՛, Հ՛ Մ • Մ՛' Աալամ , "Նըճմէ եւ Մ աղրա Յ՚սկան ,
Արն ես ա՛հ" 2 եւ Բաղրամեան 1:

4,
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ո,8Հոքյ>Հո?»՜\

ՊԱՍ'ԲԷԹՊՈԼ ՝
Պասքէ թպոլի
եղանակը այս տարի
հա
րուստ եղաւ մրց ա շա ր քեր ո վ դ որոնք կազմակերպուեցան զանազան
Մի ութեանց կողմէ եւ որոնքդ նախ քան ախոյենական մրցումները^
կը հանդիսանան փորձեր ու շրջան մը Ա* զա սա կար դի խումբերուէ
համ ւ

'Ր :
Անցեալ տարիդ այս

մցցումներուն մասնակցեցան

6 խում-

բեր — Հ* Մ* Ը՝ Մ՝՝ քէընեսանս դ էօ-էն—Տէ, Պէ-Տէ—Տէ, 'Ըլ1,լսԼ
Սփ որթիվ եւ թաատոտ : «£?րթուդարԱ»ի դրութեամր կատարուած
այս մրցումներէն ետք ՝ հաւասար կէտերու արդիւնքով ներկայա
ցան Հ» Մ • Ը՝ Մ ՝բ եւ քիընեսանսր՝ որոնց վերջին մրցումը սա
կայն մնաց կիսաւարւոդ հանդիսականներու միջեւ ծագած վէճի ՛մը
պատճառով՝.
Տ)էտէրա սիոնի
վարչութիւնը որոշեց' մրցումի ալա րաման մնացած 6 վայրկեանները խաղցնել առանձինն ,
նոյն
դաշտին վրայ եւ նոյն իրաւարարներով։ Այս կարճատեւ մրցումը
տեղի չունեցաւ յ 'Լերջին պահուն իրաւարարները փոխուած րէ լալով, Հ. Մ- Ը. Մ-ը, հ ա կա ռա կ
է տ է ր ա ս ի ոնի վա ր չոլթեան որոշման մերմեց խաղալ * Ա.ւ ս մեր մ՜ման լԷբայ^ վարչութիւնը ախոյ
եան հռչակեց Աընեսանսը ։
Էքումբերու կացութիւնը փոխուած է ընդհանրապէս նոր եղանա կ ին : Ա' անաւանդ , երկու լալ խաղացողներ' նա ում Պարաքա թ
եւ էլի Հոմսիդ որոնք էրելով իրենց խումբը' էօ—էն—Պ էն $
երկու
տարի շարունակ խաղացին Արն ես ան սի մ է ջ , 111 յս եղանակին վերա
դարձան իրենց նախկին խումրին դ որ բաւական զօրացաւ այսպէսով :

1956---57/' ա խոյենակ ան տիտղոսին
ամէնէն
հաւանական
թ ե կն ած ո ւն երն են Հ • Ա* . Ը • Մ * ը եւ էօ—էն—Պ էն յ
Հ. Մ- Ը- Մի կազմին մէ ջ կը խաղան Ա ա կո ր դ ՛կարօդ Ա ո լշէղ, Մին օ , վահ է , Եդուարդ > եւլն . :
վալով աղջկանց պասքէ թոլոլին՝
իբրեւ բացառիկ երեւոյթ
պէտք է ար ձ ան ա դր ել դ որ Հ ♦ Մ- Ը- Մ-ի Ա- խումբը դ վեց տա ր ի է
ի վեր շարունակաբար կը խէէ էի բանանի
ա խոյեն ո լթի ւնը ։
Լխ
բանանի
ամէնէն
միատարր խումբն է Հ* Մ ♦ Ը* Մ *ի գլխաւոր
հնգեակը
Ա* արին ,
Անահիտը ,
Աստղիկը դ էէօն եւ Աեղան։ Հ,
Մ՝ Ը՝ Մ՝ ի ա լս տիրապետութիւնը դ շատ հալանա բար պիտի շաբունտ կուի երկար մամանակդ նկատի ունենալով որ .րի ւս խումբերը
յառաջդիմութիւն ցոյց չեն տար ընդհանրապէս ։
Չմ ոռնանք աւելցնելդ որ Հ. Մ- Ը- Մ ի սլասքէթպոլի խումբերը այմմ ունին իրենց սեփական խաղադաշտը դ որու շնորհիւ պի
տի ապահովեն անոնք նոր նուաճումներ :
ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՒ — Այ- մարզախաղը դ որ ատենօք մեծ հետա
քրքրութիւն կր ստեզծէր մա ր զա ս է ր
հասարակութեան մօտ ՝ հ ետրղհետէ կորսնցնելու վրայ է իր հրապոյրըդ հակառակ այն իրո
ղութեանդ որ մրցումներ կր կազմակերպուին ամէն տարի

կանո

նաւոր արար :

— 562 —

Fonds A.R.A.M

ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ
Այս կացութեան պատճառն Հ մրցակցութեան պակասը թում
բերու էէ իջել. Հ . (ի . Ը. [/ . ը ,որ քանի մը տարի առաջ ունէր լի-,
ըանանեան հեծելարշաւի լալա,լոյն տարրերէն ոմանք ,անցեալ տա
րի ւլրեթէ չմասնակցեցաւ պաշտօնական մցցումներուն, որովհե
տեւ իր գլխաւոր հ եծե լան ուսրղնե լ, էն լիան Նալչայեան, միանդամ
ընդմիշտ լքած է այս մարզախաղը, իսկ Աովհաննէս ^ատուրեանն
ալ> Հալկպի միջմասնաճիլղային մցցումներուն

սրունքէն

վիրա

ւոր ուած ըլլալով , չկրցաւ որեւէ մրցման մասնակցիլ :
Անցեալ տարեշրջանին եւս լիբանանեան հեծելարշաւի տիրա
պետող դէմքր հանդիսացաւ Կարօ Մուրատեան , որ շահեցաւ կա-

Լիբանանի 1956ի շըջավազքին ուղեգիծը

տարուած բոլոր մրցումները։ Երկրորդ տարէն ԸԷԼալուԼ շահելէ ետ^
Լ/՛բանանէ աէյ ո յ են ո ւթէ ւնը ^քարօ Ս ոլրաւոեան փայլուն յ "՚ Պուլոլ ^
թեամբ վե^ացուց նաեւ Լէբանանէ շրԼավաղքր „ր անցեալ տարէ
անցաւ նաեւ Հոմսէն (^Աուրէա) յ ^քարօ Մոլրատեան 690 րէ լոմ է թր
հերւաւորութէւնր կտրեց 21 մամ Նձ/ձՕ^էն
մամ ական 32*4:75 Հ*/7լոմէ թրէ մէջէն արադութեամբ •,

Ա՚բ ւսնանի շր ջ,ս վա ղքին մասնակցեցան , Լիբանանի հետ , նա_
եւ Աուրիան, Աղխզաոսը, իրաքը եւ Լ<>՝ունոլզը : Այս վերջինին մար
զիկները աչքի զարկին իբրեւ խելացի եւ տոկուն քշուլեեը : Անոնք
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ո չ միայն փայլուն յա^ողութիւններ

արձանագրեցին ՝

այլեւ մին

չեւ իսկ բաւական դմո լար ո ւթեան մտանեց ին կարօ Ա ո լր ա տեանը :
Ընդհանուր դաոալորման մէջ աոաջին աեդը գրաւեց Կարօ
որմէ ետք ևկ ան Լ/ երտաշի
[թունոլղ) եւ
Արմէն

[Jուրաաեան ,

*Ըա ան (Սուր իա) : Jfl մբա կան
ւլասալորման մէ ջ աոաջին աեդը
գրաւեց Լիբանանը՛՝ որձ'է ետք կուգայ թուն ուղը՝.
Անցեալ տարուան չրՀավադրի յայտնութիւնը եղաւ Հ . Ա . Ը .
Ա .ական Ե դի ա ($ակոբեանը [Պէյրութ) 5--դեռատի րշող մը՝ որ
շահեցաւ փփրջին հանդը ո լան ի մրցումը՝ ախոյեաններուն վրայ մօտ
£» վայրկեան տարբերութեամբ՝,
Կ ԼեՓԱՄԱՐ S
Կռփամարտը կո ր ոնg ո լցած է իր
երբե մնի
փայլը Լիբանանի մէջ՝, Գլխաւոր
պատճառն ա յն է՝ որ տեղացի
կռւիամարտիկներ չեն հասնիր եւ հետեւաբար մրցակցութիւն չկայ
տեղական ում՜երու միջել :
էք ասամբ դարմանելու համար այս կացութիւնը՝ կռփամար
տի մրցումներու կազմակերպիչ յ ան ձն ա իւ ո ւմբր երբեմն

Լի բանան

կը հրաւիրէ օտար կռւիամարտիկներ՝. Այսպէս՝ 19») 6^^
Լիբանան
այցելեցին թուրըիոյ ախոյեան Կարպիս ^աքարեան ՝ Հունաստանի
ախոյեան փան Փափատոփուլոս եւ ֆրանսացի սեւամորթ
կռփա
մարտէ՛լ 0 սման Սիսէ :
Կարպիս Զ՛" քարհան ե։. ()սւ1՚սւ՚հ Ս /' ս է մրցումր վերջացուցին
հաւասար արդիւնքով՛. (ի. Փ ա ։իա ։ո ո վ։ ո ւլո ս /լիտերով յաղթեց Լիլ՛ ա՛հ ա՛ն ի բոլոր նանրութեանց
ախոյեան Հրանդ ‘Լաղաբեանին :
Այմ մ կ աղմա կերպո ւելո ւ վր ա հ է
Աի ջին Աըեւելըի աիւոյե—
նա կան տիտղոսը խնդրոյ առարկայ դարձնելու կոչուած մրցում
մը՝ տիտղոսակիր էտ իւղ Տէսոլ-ըիի էլ Հրանդ *Լա զա ր ե անի միջել՝,
Ա*իւս կողմ է շփում հաստատուած է այլ երկիրներու
հետ՝
մ"՚ յ/՚ն ան ո լան ի կռւիամարտիկներ հրաւիրելու նպատակով՝.
ՓԻՆԿ-ՓՌՆԿ ---- Անցեալ տ ա ր ե շ ր ջանին ալ ՝ Լի բանանի մ էջ ՝
ա քս մարզախաղի խմբական ա խ ո յ են ո ւթի ւն ը խլեց Հ» 1ք • Ը՛ Ա ՝ր՝
որուն կ՚անդամակցին փ ին կ—փ ոն կ ի լա լա դոյն ո ւմ եր ը ՝ յ ան ձին Վա
հագն Տ ովհաննէս ե անի եւ Վիգէն Ա ինասեանի :
ի)վշհԻԱ,— ր ացի Լիբանանի
աիայենական

մ ր g ո ւմն եր էն ՝

1956/-Ï-, Պէէ1ւ ու թի մէջ տեղի ունեցան միջաղդալին զանազան հան
դիպումներ ՝ որոնց մասնակցեցան աշխարհի լա լա դո յն թէնիսմէններր ,
Աասնաւոր լի շա ւո ա կո ւթեան արմանի է ա մե ր ի կ ե ան
ի/րմնա ք
կազմակերպած մր g ա շա ր ըր ՝ որուն մասնակցեցան թէնիսի միջազգային չորս ախոյեաններ Փ>*յնչօ Կոնդա/էս ‘[ԱմերիկասՒՆ

թ ոն ի թրապըրթ [Ամերիկացի} ՝ ԼԼէըս

Հարտուիկ [Աւստրալ—
իացի) եւ ւե ր էնք Աէճմէն [Աւս տր ա / ի ա g ի ) : Այո մրցոլմներուն
յա դթա կան հանդիսացւսլ Փ անչօ Կոնդա լէ ս ՝ որ ստացաւ Լիբանանի
Հանր ա պե ւո ո ւթեան

*1յ>ա խա դա հ ին

ն ո լի ր ած բա մա կը :
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ձԱ1աՇխՍ.Ր1ԱՅԻՆ ԵՐԿՈՒ ՆՈՐ ՄՐՑԱՆԻՇՆԵՐ
Ամերիկեան բանակի տեղակալներէն հւէրրի Օ'Պրայըն մէկն
է աշխարհի նշանաւոր մարզիկներէն : իր մրցակիցը չունի ան գունդ
նետելու ։! է

9:

Լրեք տարի աոաջ բոլորը զարմացան՝ երբ տեսան ՝

որ ան՝ 9 Մայիս 1 953/»5» , Ֆրէզնոյի մարզարանին մէջ՝ 7-257 քի/օ
ծանրութեամբ գունդը նետեց 18 մէթր հեռաւորութեան վրտյ, Այս
-ր, զարմանքին կ'ընկերանայ նաեւ հիացումը, 0'Պըտյըն այս ան
դամ գլեց անցաւ ամէն նախատեսութիւն : 1953/' է՛ր յաջողութենէն
ետք՝ նոյն տարուան Յունիսին կրցած
էր գունդը նետել 18-04 մէթր ել յա
ջորդ արար , 1954/» Ապրիլին'
18 -23
մէթր՝ 1954^ Մայիսին'

18-434 մէ1954/> Յունիսին 18-54 մէթր՝
1956/» Մայիսին' 18-61 մէթր եւ 1956/»
Յունիսին' 18-694 մէթր, Ալ
ահա՝
3 Աեսլտ՛ 1956/»!» , Օրէկօն նահանգի
թ[՚[՚ )

էօյճէն

համալսարանի

մարզահան-

գէսին, Օ'Պր այ ըհ 5 աոաջին արձակու
մով գունդը
հասցոլց 18*973 ^էթ[՛
հ եոա ւոը ո լթեան
էր կ ր ո ր գ արձակ
ման'

18*897/' եւ երրորդին'

19*059

մէթրՒ, մրՅանՒւ մԸ՚ որ
աննաիյընթաց է մարզս։ կա՛հ տա ր ե գր ո լթե անց
մէջ,

***
ՍՀնրեալ Սեպտեմբերի
սկիղբնե\րը Ս*ալմոէի մէջ (Շուէտ) ՝ անդլիագի ՛կորտըհ Փիրի կոտրեր 3000 էթը ի
համա շիյա րհային մր ր ան ի շը , այգ հե—
ոաւո րութիւնը կտրելով 7,52,/8 յ/"/է//,~՜
ան էն : /’ ր երեք վտանգաւոր մրցակիրներէն՝

երեքն ալ

Հունգարացի ՝

Ո-սչռվոլյի ելաւ երկրորդ' ֊՚ 53" 8»»»/^^
(հունգարական նոր մրցանիշ}՝ իհաբոս'

8՚5"8ով

եւ թասլո ր ի'

<յ>է

8՚ճ&"8ով !

ՀԱԼԷՊԻ ՄԱՐԶԱՏՕՆԸ
Ախցեալ տարի եւս ՝ էէատկի տօներոլն , Հա լէ սլի ^էջ տեգի ու
նեցան Հ* 11 • ի • Մ ՛ի միջմասնաճիւղային մրցումներուն աւանդա
կան մարզատօնը՝ 2000/ աւելի մարզիկներու ել սկաոլտներոլ մաս—
նակցոլթեամբ, Մարզատոնին վերջին օրր՝ քաղաքային ընդարձակ
մարզադաշտին վրայ տեղի ունեցաւ բոլոր մասնակցողներու աոզանցը՝ աւելի քան 25-000 հանդիսականներու ներկայութեան ,
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<ԱՄԷՆՈԻ 0

ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ»

ձԱՑԱՍՏԱՆԻ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆԸ
Անց ետ/ ասւ ր ո լան (Հունիս Զձին՝ Երեւանի մէջ տեղի ունեցաւ
համահայա ստանեան մեծ Ողիմպիականը՝ որուն համար մէկու կէս
տարիէ ի վեր նախա պա տր ա ս տ ո ւթի ւններ կր տեսնուէին : Ա* ար •ժկներու շքերթին մասնակցեցան 5500 երկսեռ երիտասարդներ*.
Մարզարանին մէջ կր ծածանէ ին խորհրդային 1 ք> հանրապե
տութեանց դըօշներր*. Ողիմպիականի 'Լ[1ՕՀ[Լ կեդրոնական կայմին
վբայ բարձրացնելու սլատիւը վիճակեցալ համաշխարհային ախոյ
եան մարզիկներ Հրանղ Շ ա հ ին ե անի եւ Ալպէռ Աղար եանի եւ Հա
յաստանի ախոյեան մարղիկներ
եանի ձր Ի ■ նովիկովի :

Վ.

Են ղ ի բար ե անի ,

Ո**

1Լարդան—

(Հազմահազար հանդիսականներու ծափերուն մէջ տ ե՚ւՒ ու
նեցաւ շքերթր*. Առնելէն կը քալէին ախոյեանները՝ ոսկեայ մե
տալները իրենց կուրծքերուն ւ[րայ • Ապա կոլդար չա[էքբ իրաւարարներուն ՝ որոնց կը յաջորդէ ին Երեւանի ՝ Լենինա կ անի ՝ Եի ր ովակ անի , Աղփնի ՝ Աղիզբեկ ո •II՛ > ^-/ ավերդիի ՝ Արտաշատի , (Հասարգեչարի՝ *իորիսի՝ Եոտայքի եւ հանրապետութեան միլս շրջաննե
րու մարղի կնե րու պատուիրակութիւնները :
Մարղահանդէ սր տեւեց 5 օր եւ այդ օրերու ընթացքին տ եղք,
ունեցան բազմատեսակ
անհատական եւ հաւաքական մրցումներ*.
Մարդիկ *Լ . (Հովսէփեան հաստատեց համամիութենական նոր մըրցանի շ դո ւնդը արձա կելո վ ձՀւ «28 մէթր
հեռաւորութեան
*էբայ
(8 սանթիմ աւե/ի Մ ո ս կո լա լի ախոյեան 0 * Ղ* րի կա էկա / ի նետածէն) : Վ. (Հովսէփեան ստացաւ թան կա րմէ ք ն ո լէ ր—մր ց ան ա կ •

0)ի ղի քա կան պատրաստութեան եւ երիտասարդական ումի
ու գեղեցկութեան ցուցադրութեան ստուգման մա սնա կց ե ց ան 2100
հոդի՝ որոնց 480// կթ1*. Աոսյջին ելաւ Երեւանի Ա. թումբը՝ 2րգ'
Երեւանի (Հ . ՝ (Հրդ '

Լենինականի եւ ձվ՚ղ '

Ե ի ր ո ւԼա կան ի խումբեր ը :

Մարզահանդեսի ընթացքին 10 հ" 7? տիրացան վարպետի աս
տիճանին ՝ 90 հողի Ա. • եւ 170 հողի ('• է՛" ["էի ա ս տի ճաննն յւ ո ւն :
(Հ ա ղ թա կան
խ ումբեր ր ՝
ա ս աիճանի բարձրացում ունեցող
մարղիկներր եւ մրցանիշ կոտրած ախոյեաններր վա ր ձա տ ր ո ւեց ան
մա րմնա կ րթա կան
վ կա յ ա կ անն ե ր ո վ եւ թանկարմէք նուէ րնե րով*.
Ողիմպիական/!՝
ո ր ո ւն
ՀԱ պար տա կիա տ*/»
ան ո ւնր կոլտան
Հայաստանի մէՓ ՝ փակուեցալ'
Երեւանի
Ֆիլհարմոնիայի մեծ
դահլիճին մէջ կայացած հանդիս ո ւթեամբ :
Այս աո թիւ. դիտեք կը տըուի , թէ Հտյտ ստանի մէջ բալարար
ուշադրութիւն չեն դարձուցած
մարմնամարզին՝
կռփամարտին՝
սուսերամարտին եւ լողալու մարզանքին*. Այս վերջինը մ անալանդ
անմխիթար վիճակ ունի՝. Ընդամէնը 56 լուղորդներէն Յը միայն
կը

1["սՀ1^<11

կանոնական չա փ ան ի շը :
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BSîgg

ԱՆՑԻԵՐՐ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ Ա C խ Ա Ր I
ԲՈԼՈՐ ԴԱՐԵՐՈՒ ՄԵԾԱԴՈՅՆ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆԸ
ԵՈՍԻՖ ՍԹԱԼՒՆ ՄԵՐԿԱՑՈՒՄՆԵՐՈՒ ՏԵՂԱՏԱՐԱՓԻՆ ՏԱԿ
Փետը» ճձփե , Ս ոսկոլայի // է ջ բացուեցալ խորհրդային Մի
ութեան համայնավար կուսակցութեան ԶՕրց. հ ա մ ա ց_ո ւմ ա ր ը ՝
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պատգամաւորներու մասնակցութեամբ՝. կոմկուսի էքերբր՝ ^ոմիտէի
Ա* քարտուղարը Ա. խ րուշչեւ կարդաց րնդարձակ աեդե կաց ի ր մր՝
որուն ընթերցումը տեւեց վեց մամ :
Համադումար ի

3[՚դ

օր ը

(Փետը

1.7 V ւ

փոխ — վարչապետ

իԼնասաաս Ս իկոյեան՝ իրեն տրուած պարտականութեան
1Լ[,այ>
երկար ճառ. մը խօսելով խստօրէն քննադատեց Սթալինը՝
նախ
տեսաբանական , պատմադիաակա , ււացմական , տնտեսական
եւ
ըեկերա լին ցետ իններ ու վրայ եւ ապա ներքին
քաղաքական եւ,
կուսակցական գծով՝ իիիկոյետնի այս ելո յ թր ցնցող տպալոբու—.
թիւն g ործեg ա շխարհ ի, ամ' կն կ ՚!մԸ !
Արւ ուցցութեամբ մեծադւ ' յն ո ումրը սա կա լն
սլա յթեցալ ,
երբ ար տա քին ա շխա րհ ր ի րացե կ g ա ր a ա լ ՝ որ Ա- Խ:ո ուշ չեւ՝
հա—.
մ ադ ումա ր ի Փ1- տր •
g ո նփա կ
նիստին մԷ9՝ րնդարձակ ամբաստանադրով

մր

g ամ ած

ս

անարդութեան
Լ « Հ անճա ր եց »

Սթալինը եւ կուսակցական — պե
տական անհամար փաստաթուղ—
թ1.լ։ու վլ՚այ յենլով , </<///>// լէ հ կ Է, կ
թ ո լած Է անոր ոճ ի րնե րն ու ա—
հ ա ւ որ սխալն երր :
տանաց ի ր ը ,

H,լս ա մ ր ա ս —

որ

հ ե տաց ա յ ին

նո յնութեամբ հրատարակութեան
տրուեցալ՝
այլոց ՝ որ

կը շեշտէ

[Jթալին ՝

եակներով ինքնացլուխ

ի
տասնամվարած

էր Խ' Մի ութեան եւ ^ամայնա—
վար

կուսակցութեան ւլործերր ՝

— Այսօր հասկցայ սւարթեթոսթ-իսոր կայ Սթալինեան դիկտաւոոսթաես
հասա՜ք ական
գիկսւաւռոսրայ|ւ

եւ , անհատի , այսինքն իր սեփա

(1ը,

կան ան ձի պաշտամունքը հաս-

յի

ց ընելով

միջես* • •

ամենածայըա յեց աս-

Ամ երիկեան

ծաղրանկար.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՈԵՆՒՈ՚ք՚Ը»
ԱՊԱՍԹԱԼԻՆԱՑՈՒՄԷՆ ԵՏՔ
Ս թալին ի

խայտառակման

էոեսան բազմաթիւ
հատ }

որոնց

"Հր

հռչակ

ֆրանսացի

աոթիւ

ծաղրանկարներ։

կր

առած ենյ» փար իդեան

համաշխարհային
հրատարակենք»
հՀ}) ի կա ր ո յքչի

ծաղրանկարիչ Սէննէփի

մամուլին

մ ԷԼ էոյս

ամէնէն սրամիտներէն
աշխատա ԿՒՏ՝

@

աշխարհա

գծածներէն։

Խրռւշչեւ եւ <1|ուլկանին* Լենինի եւ Սթալիմի դամբարանին առջեւ:
Պահակ գինուորը----«Ներս մի մանէք, կը կռուին իրարու հետ»...
Գործ'

Սէննէփի

Անցեալ տարի Աոսկոււս այցելեցին Ֆրանսայի վարչապետը էի Աոլլէ եւ
արտաքին նախարարը 'նրիստիան Փինօ : Ծաղրանկարին մէջ' վարչապետ Պուլկտնին, Սթալինի դամբարանին առջեւը կեցած կ*րսէ իր հիւրերուն— Այս ալ Անծանօթ- (անճանաչելի) Մարաջախտին գերեզմանն է-• •
Գործ'

Սէննէփի
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
ւոիճանին , բնգհանրապէս

ար

համարհած է իր գործակիցները
եւ մասնալոըապէ ս

բնաջնջած է

ամէն անոնը յ որոնց մաս1՚ն 'լը
կասկաձէր թէ կը ղ,„ լեն իր դէմ ;
հ1րուշչեւի համաձայն ,
րիւն արբու

գազանը,

.։։—

միալն

L937 թուականին սպաննել տուած
է բոլշեւիկեան ղեկավարութեան

lOÔ^Îf 70^ եւ աւելի քան 5000
քԼս ոն g

ս պան եր ։

մ էջ մ եծագո յն

ոճիրը գործուեցաւ

մարաջախտ

թո ւխա չեւսքիի եւ իր 7 բարձր
աստիճան ընկերներուն գէմ ր ո-

g ոն g

կորուստը այնքան

տագ

նապալի գարձուց /՝ . աշխար հ ամարտի ելքը կարմիր

բանակին

համար, 1941 - ձ2ին : Պ տ տ եր տ զմէն ետքն ալ, է]թալին ^րեմլինր
դարձուցած էր գա լա գր ո ւթե անց
որջ մը, ուր կ՝'իշխէր -,
տա »յ/՛

բառերով ,

կաններու

«Փ ր ա լ-

«թշոլաուռ

հրոսախ՛ումբն

մր ,

Անցեալ տարի Իտալիոյ մէջ տեղի
ունեցան երեսվւ- ընտրութիւններ: Հա֊
կսւհամայնավարները այս աոթ-իւ հրա
տարակած էին կոչ մը, ուր Սթ-ալին,
ի'ր րերնով եւ իրե'ն համար կը յայ
տարարէ----«Ես աւազակ մըն եմ, րայց
ասոնք ալ ինծի հետ էին: Աի' քուէար
կէք ասոնց:»

երկու անողորմ մարգասպաննե—
րու՝ Սթալինի եւ թերիայի գԸէխա ւոր ո ւթեամբ :
Խրոլչչևի դղըդալխյ մերկ...ցումներով, Սթա լին ներկայաց
ուեցաւ

իբրեւ

որուն

վերա գրուած

իշխանաւոր

տեսակ գերմարդ կա յ[,ն
ՆիքնԼր,

մր ,

է ին ան ՛էն
ա րժա—

հանրային աշխատանքի

բոլոր մարզերուն մէջ, Ւ սկ անոր

անձին

հանգէ սլ

պաշտամունքը

ստացած էր ^[,՝էշ_սյյթ^ ձեւեր, իր
իոկ պահանջով ու սլարտագրանհիշդ նկուղի կոտրած ապակիին
ծութիւնը ունի•••
Ֆրանսական

մե

ծաղրանկար

քով : Սթալին զուրկ էր այդ բո
լոր արժանիքներէն եւ զուրկ ը լլալուն

համար

ալ

ահագին'
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

հնասներ հասցոլւյ կուսակ/յու թեան ել ոլև տ Ո ւթե ան : քՍելադալւ ւէըն
Կ՛« վատոգ՜ի մը , որ ըրածը Լէք1 գիաեր , հոգ՜եպէս հիւանդ մէկր'
ՈՍ կորմնցուցած էր ինքգինքը յ է լա յլհ ՝ ե լային ՝ եւայլն :
Մէկ խօսքով՝ ]ք1րուշչեւ եւ անոր հետեւոգ բերանները՝
անարդանք չձդե ց ին որ շտ եղա ցն է ին արիւնարբու գագանին հասցէին :
Ըսին այն բոլորր
զորս տարիներով րսած էին ամբողֆ աչխարհի
<Հ ա կայ ե ղա լի ո խ ա կանն երն»
ու Հյետադիմականներըֆ՝ ըսած
էէն
այն տարիներուն
էրրր ք]ր ո ւշչեւն երն ու Մէկ ոյեանները լորձնա
բեր ան գով^ը կը հիւսէին բոլոր դարերու մեծագոյն հր է շէն :
Այ ս մեր կա ց ո ւմները ՝ բոլշեւիկեան այլք֊մոլ ղեկավարութեան
այս
յանկարծակի
դիրքաւորումը ունեցան իրենց անդրադարձը

ՄՀՏՆԱԳՐՈ՚ՇՍևՕՐ

ՅԱՏԿԱՆԻՈյԾՐ
1/Հււ(/անոձև - ՛էքԹլօ՜քfi ն

•ա

#

Ան-ձ. - էր֊֊Հք
Հրէե^ր.
րէլլւԼԼւււՀ _

W-

W-"

Լ

/ </? GS

«fct ՜

>

Ÿ՝ ձ-r *~ք՜

ՈՍՏԴԿաԱէ/ԱՆ

և

1

<յ,ր>Ց.ԱնսգրՈ*0ՀէւՆ

■-

,-zl.
Q —

Պ ո լկանին
լ

.

*

------------Լ

TSfHUt?

Ահա7 մսւթւլը-..

Աէննէփի
ամենուրեք •. քյաիլ Jfl . էք իութեան եւ մանաւանդ էքթա լինի հայրենի^ի^ Վ^րաստանի մէջ՝ ուր՝ ի պաշտպանութիւն էքթալինի ՝ կաղմակերսլուեցան գանգ ոլածային ցոյցեր ու խո՜ովոլթիլններ ՝. Զերբակալուեցան Սթա լինի եւ ք*ե ր իայի չա տ մը դործա կի ցնէր ը եւ գթ“դա կա հ ա ր ո լեց ան ։
Փ ա ոա կտ ո ւեg ա լ համայնավար աշիյարհը ար—
աասահմանի մէ9 եւ ստեղծուեցան ս թա լին եան եւ հ ա կա սթա լին եան
ճա կա տն եր ՝ եղան շն որհաղր կո ւմներ ,
ւեդ — տեւ/
քահդուեցւ
ռան ո_ո ւե ո ան
Սթալէնէ արձանները՝ վեր ա հ ա ս տ ա տ ո ւեց ան մեո֊ած կամ ող^ հակասթալինեան դէմքեր՝ բարելաւուեցան յարաբերութիւները մարաջաքստ
Հետ՝ այլ մանաւանդ , համայնավար շարքերու
մէջ ամենուրեք ծայր տուաւ հետղհետէ ծաւալող դմ՜դոհոլթիլն մը
ամէն կսյ[>դի բո֊նութեանց եւ են թա ր կո ւմն եր ո լ դէմ ՝ դմդոհոլթիլն-
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ք£ՋՋՋՋՋ?Ջ«Ջ[£ՋՋ^ՏՋՋԱՆՑ'Ր-Ե1'Ր ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
մԸ •>

որուն

կատաղի

մասնաւորաբար
թեան

մասին

պիտի

թո լոր

1Սրո1Հ_չեւի

պոռթկումները

Հունգարիոյ

ԼոլԼ՚ջ

գրենք

մամիլիոն

զհաւաքական

տակաւին

Աթալին ի

Ա* իսւ֊թեան

մէջ :

մանաւանդ

եկան

անոր
փոիւուած

կա րծի քո վ ՝

կը

անունը

թայց ,

են

մէջ՝.}
եւ

կարմիր

հակառակ

թէ

մօտ՝.

սկզբունքին՝

կր

բազ

տակ՝

յիշու֊[՚Ո

Խ'

խռովո ւթի ւններ ը

սթալինեան

Ղ՛երերը

եւ

լուծին

չի

արիլնալի

եւ

ա պս տ ա մ բո լ-

մեթոտներուն մէջ

բացարձակապէս

ապացուցանելու՝

միայն

բա մնին

սակայն՝

տա ուա պին

Հո ւնզ ա ր ի ո յ

յաջորդներուն

Լեհաստանի

մեծ

ղեկավարութեան»

ւի ո իւ ո լած է բոլշեւիկեան

մարդիկ

Այսօր

Լ Հունդ արիս յ

«Ա ա ւելո լած»ի

մարգոց

հռչակած

շատ քի շ բան

տեղի ունեցան

մէջ՝.

ոգին

մնան

տակաւին

միեւնոյնը.

զ ե ր ա կ ա ա արն եր ը . • .

ԱԼԺԵՐԻՈՅ ԲՌՆԿՈՒՄԸ
Հիւսի սա յին
րավայր ր ՝
հայ

Ս.փո[՚կէ[՚

Հ\)Հ&ին ,

Հոկտեմբերին

հա կավ) բան սա կան

1աէոլ[

արիլնալի

հանդիսացաւ
Ա* արոքի

եւ

դէպքերը՝

մէջ՝

^ֆէլլաղա»

Ալմերիան՝.

մասամբ

ա/

այս երկու

անկախութիւնը՝

Ալմերիոյ

անցքերուն դ/խաւոր

եւ

թ՛ուն ո լզի

երկիրները՝

ծանօթ

ա մ են ուր ե ք :
մէջ

ձեռք առաւ աւելի

նենալով
մասը
ղր ՝

քիրտ եսական

եւ

ոչ

որ

ունի

լիազօրեց

զսսլէ

ապստամբութիւնը՝.

ամէն

կա բզի

։1^?1

ղսպելու

պահանջին

թունուղը
թե ան
ցան

Հինդ

եւ երբ

դացած

որսլէսզի

ղեկավարները
թ՚ունուղ

ի

կէս

բանակ

ու

դին

ուր

հոդին՝

Ա ար ոք

հետ

ամէն

միջորյի

հասնող

կռուեցաւ

կը

մնան

Պ էն

եւ

անոնց

ա պս տ ա մ բո լ-

Պ է լլայի

հրաւիրուած

իր

եւ

Արմե-

ե բ կի րն եր ր ՝Ա՝ աբ ո քը ՝

ի շխան ո ւթի ւնն եր ը

հաւաքաբար

փոխադրող օդանաւը՝

թազա-

խորհրդա

էին

յա^որԼ^~

դլխաւորոլԱուլթանին

կ՚երթային ՝ վարչապետ Պուրկիպայի

Աուլթանին

մէկ

թոլնու-

մը՝.

միլիոնի
մը

ունե-

լա ր ձա կո լմն եր ը :

արաբական

Եգիպտոսը՝

հինդ

Ա" ար ո քև

ինքնորոշման ի րաւունք

կուտան բոլոր

անոնցմէ

նկատի

ֆրանսայի

բնակչութիւն

ըմբոստներու

պահանջեն

՝

Ալմեըի ո յ

ֆրանսական

տարին՝

դէմքերր՝. , ֆրանսական

Ա ա բ ոքի

զանոնք

հոծ

բաղկացած

համար

եւ. մանաւանդ

ձերբակալել

կողմ է

մար՝

ոյմ

գլխաւոր

թեամբ՝.

Ամբողջ

զօրամասերէ

էին

ամբողջ

կառավարութիւնը ՝

Ըմբոստները կը
այս

ին չպէ ս

էին

պայթումներ'

սա կա յն ՝

է ամբողջական

ֆրանսական

համայնավարներու՝

րան բ

1

մը ՝

առմամբ».
կիրարկե-

որոնք կիրարկոլած

հրկիզում ՝

խիստ զսպողական միջոցներ

թէ գաղթավայր

մանաւանդ

վերագտած ըբ-

ըմբոստները

կ ա ո ա վա ր ո ւթի ւնը ՝

որ այդ երկիրր նկատ ուած

ււութեամբ

ւ՚ ՚ոյ

կոտորած ՝

անց-

մէջ պայթած

հանդարտեցան ընդհանուր

անունով

մէջ՝-----

չհաշուենք

թոլնոլղի

՚յ!՚ն յ՚-Գ ափոխական այն՝ բոլոր մեթոտները՝
Մարոքի

Եթէ

թատե

եւ

խորհրդակցելու

ճանա պա ր հա գիծը

հոն
հա

փոխե-
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1,,լԼէ իջաւ. իԼլէք-էի օդակայանը,
նե1՚Ը1 Հոկտ ■ 23/< գիշերը-.

ուր ել ձերբակալուեցան

5

ղեկավար-՝

Ֆէպքը պայթեցաւ տմրող[ արաբական աշխարհը դղրդացնող
ււումրէ մը սասւոկութեամբ : Աէմէն կողմ տեղէ ունեցան մեծ ցոյցեր
եւ բողոքէ գործադուլներ •.
մ էջ

էնչպէս այլուր

Ամբոխը՝ Աարոքէ Մ է քն է ս քաղ աքէն
սպաննեց 504

աւելէ

Ֆրանսացէներ*.

Մ արոքէ Ա ուլթանը պահանջեց ձերբակալուածներուն աղատ արձա
կումը , նկատէ ունենալ
որ անոնք էր հէլբերն էէն : Ֆրանսական
կարւավաբութէւն բ մերմեց։ Ֆրանսական

է շխան ո ւթէ ւնն երը ձեռք

անցուցէն ալմերէական ըմբոստութեան հետ կապուած
Հէերբա կալո լած 5 ղեկավարները

թղթածրարներ :

բաղմաթէլ

Ալմէ էն փոէւա-

գրուեցան Փար էդ եւ պէտէ դա տոլէն պատերազմական ատեանէ առ—,
ջեւ:
Ո՚֊րէչ Լոլ[՚ջ մէջաղէպ մը եղաւ դրա լո ւմը ալմեր էական [ո ւրերու մ կ ջ հ.Աթոս^ շոգենաւէն ՝ որ ՝ ըստ ֆրանսական զեկոյցէն՝ Ե~
դէպտոսէ մ էջ եղէպտացէ ղէնուորներոլ ձեռքով բեռցոլած կարեւոր
քանակութեամբ զէնք եւ ղէնամթերք կը ւէոէլագրէր Ալմերէոյ ըմ
բոստներուն [շոգենաւը գրաւուեցաւ Հոկտ» \Հ)էն} Փարէղէ կա ռա—.
վարութէւնը բողոքեց եւ բացատրոլթէւն պահանջեց եգէպտ .

կա

ռավար ութեն էն : ['ողոքը անպա տա ս խան է մնա ցած ԸԼԷա [ ո վ } Ֆրան—,
սա ՝ Հոկտ •

(էն ետ կանչեց ^էա հ1՚ւ՚ԷՒ /'/' գե ս պանը ;

ՆԱԽԱԳԱՀ ԱՅԶԸՆՀԱՈԻԸՐ ՎԵՐԸՆՏՐՈԻԵՑԱԻ
Աշխարհ է անցուցած մեծ տագնապէ օրերուն՝ եր բ ռազմական
գո րծողութէ ւններ
տերով արէւն

կը կա տա բուէ էն Եգէպտոսէ վրայ եւ

կը հոսէր՝ խորհրգայէն

պայքարող հունգար մողովուրգէ երակներէն ՝
ներու մ էջ , *Լ,ոյեմբեր [)էն տե

երբ դե-^

բարբարոսութեանդ

ղէմ

Ա*էացեալ 'քյահանգ—.

ունեցան նախագա հ ա կան ՝

կուտական եւ եր ես փ ոխանա կան ըն տր ո լթէ ւնն երը

ծերա-

յ

*Լ,ախադահա կան ընտրութեանց ա ր գէ ւն քը ջաէյջսյէյէ[
թտնակ մը եղաւ *Լ,աէւադահ Տ ո լայթ Այղընհաոլըրէ համար

Ամէս-

ներ տեւած եւ վերջէն օր եր ո ւն սաստկացած րն տ ր ա կան սլա յքարն եր է
ետք՝ Այղըեհաուըր ապահովեց ընտրողներու 36 մ՛է լէ ոն քուէները՝
էր հակառակորդ Ատ/այ Աթէվէնսրնէ 26 մէ լէ ոն էն գէմ
( 1952/7
րն տ ր ութէ ւննե րո ւն Այղըեհաուըր ըետրոլած էր 31 մէլէոն քուէներով) : Ամերէկայէ

մողովուրգր սակայն էր արւ

վստահութէւնը

ցոյց տուաւ Այզըեհւսոլըրէ անձ էն հանգէպ ե- ոչ թէ Հանրապետական
1]ուսակցութեան ՝ որուն թեկնածուն է ր : Որով հ ետև լ երեսփոխա
նէս կան եւ

ծերակուտական

ըն տր ո ւթէ ւնն եր ո ւն աթոոն եր ու գերա-

կշռոլթէւնը ապահովեց Դեմոկրատ

ո ւսա կց ո ւթէ ւնը

հ
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Ր ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
ԿԻՊՐՈՍԻ ԸՄՐՈՍՏՆԵՐԸ, ԿԸ ՇԱՐՈՒՆԱԿԵՆ ԿՌԻՒ
^ս,ց՚"թիւնը բարելալման յոյս չի ներշնչեր կ՚ըսէինք անց—ւ
եալ տարի այււ էջերուն մէջ՝ խօսելով կիպրոսի ապստամբութեան
մասին : ծ՛՛՛րի մը Ա՛նց , այսօր ՝ այ՚է- կացութիւնը ալ աւելի ծանրա
ցած է : Ամբողջ 1956/' ընթացքին շար ո ւն ա կո ւեց ան ա հ աբեկո ւմն երր կղ՛էի [' ամբողջ տարածութեան վրայ՝ բրիտանական ումերուն
եւ անոնց գործակցող կամ անոնց համակիր յոյներուն 'էՀմ :
սլրստամբութեան ղեկավարը մնաց միշտ գնդապետ Ղ^է՚իվասը՝ որ
ղեկավարն է միանղամայն հվշօքա» համա կիպրա կան
կազմակեր
պութեան (հտ1չօքա» կազմուած է յունարէն -1 բառն ՛յո լ սկզբնամաս—
ոե րով» բառերն ենւ ձէթն իքի Օրղանոսիս
թիրիաքիս Աղոնասյչ ՝ որ
թարգմանի Հեէիսլրական Պայքարի Ազգային ա դմ ա էլեր պո ւթի ւն^^ :
Ահ ա 1956/' գլխաւոր
Լուծուեցաւ
Կիպր ո ս ի
համ ա յնավա ր կ ո ւս tu կ-

անցքերը՝

թուականի

կարղով.

ցութիւնը 14
^եկտ •
1955/'ն և ձեր բա կա լունցան 135 համայնավար
պարագլուխներ :
Օրիտանական
ի շխանութիւնները Ա արտ
ֆին ձերբակալեցին Ա ակարիոս
արքեպ • ը եւ
իպր իանոս եպիսկ *ի և.
երկու ո ւրիշներ ո ւ հե տ
աքսորեցին Հնգկաց ովկէանոսի Աէչէլ
(բրէտ. գաղթավայր)-.
Այ» առթիւ հա կաբրիտանական ցոյցեր տեղի
ունեցան եյիպրոսի ՝ Աթէնքի »
Աելանիկի ,
fyրետ ԷՒ եւ. 3 ո ւնա ս տա
նի այլ
քաղաքներուն
մէջ*. ^ատեբ վիրա լորխ
ուեցան :
Մ այիս ճֆին ՝
Նի՜~
կոսիոյ
բանտին
մէ$_
կա խաղան
հ ունուեցան

Մ ակարի nu ւսրքեպ» ըմբոստութեան, կոչ կ’ուզզէ
կիպրոսի ՛Յոյներուն, Նիկոռիոյ ւուսՍարին. մէջ
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առաջին յոյն մահապալււոներր1
Միխայիլ '{Հարտուլիս եւ Անտ-

(4 աս Տիմիթրիու : Օր ’!'ր առա£ ՝
ա ր ի ւն ա //- ցոյցեր տեղի ունեցան
ԱթԼ նքի

</Հ ջ,

10-000 ց ոլց ար ար—
Սպաննուեցան 7 Հ’ք////ր

ներովչ
եւ ւԼի րաւո րուեցան ո լր ի չ
մարղ իկ՛; Պատերազմական
ճակ

300

1] ի սլր ո սի

հռչակուեցաւ

մԷՒ

Մ այիս

11ին՝

«Էօրա»յի

փոխ — "ք
: է^^ուց ի1լներոլԼ
յայտարարուեցաւ որ կախաղան
գանուած են 2 անզլիացի

ոլա—

տանդ, զինոլորներ' Կ ո րտ ոն Հի ԱԼ
եւ քիոնի ^[՚ / խ[խը :

ու կէս

ամիս ետյւը դտնուեցալ
դիակը :

1] .

Այս կախաղաններուն
Էիպրոսի է ւսււսււ] արի չ
մաթ աջ ախ ա Սըր ճոն Հարւոինկ

ՀՒէՒ

յս'-“

ջոր դերին ուրիշներ ալ ել Ա Լ սլսլ •
՛ձին կախոլաե ուրիշ 3

1/ իոլրա-

Ս՚տկարիւսւ սւրքհպիսկոպոս աքսորի քւամրոՄւ վրւսյ
դէպի Հնդկաց ովկէանոսի Սէշէլ կղզին.
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ցիներու հետ՝ մահոլամբ պատմուածներու թիւր հասալ Տի'.
«.իօքա'» զինադուլ տոս,Զարկեց ՕդոստՈս ՃՏխն : Բրիտանա
կան հրամանատարութիւնը համաձայնեցաւ
առաջարկին ,
բայց
դրաւ անձնատուութեան այնպիսի պայմաններ՝ որոնք անընդունելի
նկատուեցան ըմբոստներու կողմ է-. Ասոր վրայ թ Հևա մ ո լթի լնները
վերսկսան Օգոստոս

՝27ի

կէս դիլերին :

Բրիտանական ի շվսան ո լթի ւնն եր ը յայտարարեցին ՝
թէ ձեռք
անցուցած են 'Լրիվասի օրադիր — յոլլատետրը եւ ըսին , որ ատի
կա երեւան կը բերէ երկու կարեւոր ի ր ոզո լթի ւնն ե ր :!)£/* ա կար ի ո ս
արքեպ . ինքն է
ապստամբ ո լթե ան բուն ղեկավարը . 2)
թէնքի կառ ավար ութի լեն է

որ

‘լէնք կը հասցնէ ըմբո ս ան ե բ ո ւն :

(3 ո ւն ակտն

շրջանակները կեղծ և

շինծու հռչակեցին *Լր իվասի օրաղ.բ ո ւթի ւնը :
Բրիտանական

իշխանու-

թիւնները 10*000 սթերլին խոս
տացան անոր , որ պիտի կրնար
դիւրացնե լ ‘Լրիվասի ձե ր բա կաԼ1՛ ւթի ւնր ; /1 ս կ կ բ ե տա ց ի վաճա—
ռա կան

*/ ըն

ալ

խո ստացաւ

30 *000 սթեր լին , Կիպրոսի
ո ավարի չ մարաջախտ

կա-

Հա բտին-

կը ս պանն ո ղին ;
(Հունաստան ՝

պաշտօնա պէ ս

բոնած է ի նպաստ ըմբո սա
ներուն եւ բոլոր ձեւեր ո վ կը ըա—
ջալերէ անոնց պայքարը ՝ կիպբոսը մայր - հայրենիքին կցելու
ուղղութեամբ : Աքս պատճառով՝

Յու֊նսւաոսւ6ի
^արաւքանլիս

վարչապետ

իթ

տիկնոջ

հետ

աւելի քան պաղած են յաբաբեր ո ւթիւնն երը (Հունաստանի եւ Ա եծն
թըիտանիոյ ու թուրքիոյ միջեւ*.
«վշօքա՝» ամբողջ տարին շարունակեց իր

8արղ

սպաննուած

ԱՀւ ղլիացիներ ո լ թիւր

նմանապէս՝ իբրեւ Բրիտանացիներու
նեբու թիլը :
Ու֊ դարձեալ՝ ընդհանուր

ա հ ա բե կո ւմն երը :

կ՝անցնի

60/' : Շա ա է ,

դործակից սպաննուած

է յոռետե ս ո ւթիւնը ՝ թէ

3"յ-

1957ին

ալ պիտի չարուեակուին արիւնալի անցքերը կիպրոսի մէջ՝ քանի
որ կողմերէն ոչ մէկը

մաքէն կ'անցնէ տեղի տալ՝

փոխադարձ

հա ս կ ա ց ո ղո ւթի ւն մը գոյացնելու նպատակով՝.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ

ՍՈԻԷԶԻ ՋՐԱՆՑՔԻ ԸՆԿ-ԵԱՆ ԱԶԳԱՅՆԱՑՈԻՄԸ
Տարւոյն

կարեւորագոյն դէպքերէն

մէկը

եղաւ

Աոլէզի

ջրանցքին աղդայնացումը եգիպտական կառավարութեան
կողմէ է
է/դիպտոսի *Լ,ախադահ Աամալ Ապա է լ \,ա„րր ՝ (Հուլիս %§ի երեկոյեան
Աղեքսանգրի ո յ
Ազատագրութեան
Հրապարակին
վր այ >
250*000 քաղաքացիներու ներկայութեան յայտարարեց } թէ
այրե
Օրուընէ սկսեալ աղդայնացուած է Աուէղի Ջրանցքի Ըն կեր ո ւթի ւնը
եւ հետե լաբա ր անոր բոլոր պահանջներն ու պաբտքերբ
թանցուին եգիպտ • պետութեան :

կբ վ, ո-

(Հայտարար ո ւթիւնը շշմեց ո լյ1դ
տպաւորութիւն
սան Գծե3
ամբող ջ աշխարհի մէջ եւ մասնաւորաբար շահս, գրգռուած պետ ո լ—
թեանց մօտ : կարձանագրենք համաոօտակի ա լնուհետեւ պատա
հած դէպքերը :
(Հաղորդ օրն իսկ բողոք Մեծն ք*րիտանիոյ եւ (երանսայի կողմէ : (Հուլիս 2Տթ 11111հօե տա^է առնուեցան եգիպտական ինչքերն
ու դր ամադլո ւխները Ա(եդլի ո յ եւ քերան սայի մ էջ՛. (}• ո գութ Աուլիս

2Ջին ՝ Լոնտո ն1' մէհ Մ ■ Բրի տանի ո լ 5 (Հքրանսայի եւ Մ • Լ,ահանդնեբու արտաքին նախարարներուն մասնակցութեամբ՝. ՄաԱնակի ղօ—
բա կոշ
Անդէիս յ մէջ՝. Աովետները րէիրը բսնեցին անմիջապէս
ի
նպաստ Եգիպտոս ի : Արոշուեցաւ՝ Ջրանցքով ուղղակի
շահագրրդո ո լած 24 պետս ւթի ւնն երը մ ուլովի հրաւիրէէ Լոնտոնի մէջ Ագոստ ♦
ՃՀՀին : Անդէիական մեծ կեգր ոնա ց ո ւմներ Եիպրոսի մէջ՝.
Աամալ
Ապաէ է *Լյասըր յայտարարեց թէ անդլեւֆրանսա կան սպասնայիքները բնաւ չեն վա ի,ցն եր Եգիպ՛տոսը ՝ որ վճռած է մին չեւ ի ր ար—
եան խրջթ
ա թեԼՐ պա շտ պան եէ իլէ իրաւունքները : Հարիւրաւոր
անգլիացի եւ ֆրանսացի ընտանիքներ սկսան հեռանալ Եդիպաոսէն :
Օգոստոս Հ§ին Լոնտոնի մէջ բացուեցալ միջազգային մողովը՝
հրալի րուած 24 պետութեանց ՂԳին մասնակցութեամբ՝.
Ա երմ՜եցին
մասնակցիլ Եղիպաոս եւ (Հունաստան : . Ա ասնակցողներն էին
Մ*
*Լ,ահանդներ , Ա • Ըրիտանիա ՝ քերանսա , Խ ■ //'ի ութիւն , Ե տալիա
Հոլանտա , Ասլանիս, } թուրքիա ՝ Աւստրալիա՝ Տանըմարքա} ^որվեկիս, ՝ (յուէտ՝ Փորթուկաչ^ Արեւմտեան Գերմանիա ,
Հնդկաս
տան ՝ Պարսկաստան ՝ շՀաւիոն , Ենտ ոն եղի ա ՝ Եթո վոէիա ,
Փ ս*քի Ատան \յոր (էէլան տա եւ Աէյլան ■ Երկ ար վիճաբան ո ւթի լեն եր է ետք*
18 պետութեանց ներկայացուցիչները որոշեցին'
ալստրալիական
պատուիրակ վարչապետ Աենղիսի նախագահութեամբ հնգանդամ
պատուի րակութիւն մր ղր կեէ *իահիրէ ,
Եգիպտոսի *Լ,ախաղ ա հին
ներկայացնելու համար մ՜ողովին որոշումները } որոնց համաձայն ՝
Աուէղի ջրանցքէն անցքը աղա,,, պիտի Ըէէայ բոլոր
երկիրներու
համար , այս երթեւեկը զերծ պիտի Ըէէա,ք քաղաքական պայմաննե—
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ազգեցոլթենէն , պիտի ստեղծոլի միջազգային մարմին
մը,
որ պիտի վարէ ջրանցքին վերաբերեալ
գործերը, ա յս մարմինը
տեղեկատու, պիտի ըլլայ ՄԱԿին, խիստ պատիժներ պիտի կրեն այս
պայմաններուն գէմ անսաստողները,

ելլն .

ասիկա՛) - (իողովր լիակուեցալ Օգոստոս
գրին դէմ քուէարկեցին հ . Միոլթիւնր ,
ի ան եւ ՍէյլանըՀ

(Տ տլլըսի

ծրագիրն էր

23ին

'Լերոյիշեալ ծրա
Հխդ կաստանը ՝ ]*նաոնեղ-

Եգիպտոսի հաւանութիւնը ստանա լէ ետք, Լիենղիսի պատուիրակութիլնը ՝ Սեպտ • Յին ունեցաւ իր առա
հ ան դի պո ւմը
Կամալ քԼպտէլ *Լյասըրի հետ :
որհրդակցոլթիւնները
վերջացան
Աեսլտ . (յին , կատարեալ ձախողանքով Եգիպտոս վճռապէս մերժեց

Խորհրդային. Միութեան արտաքին նախարար օէփիլով կը սեղմէ
Մեծն թրիտանիոյ արտաքին նախարար Սէլուին Լոյ տի ձեոքր

միջազգային հակակշռող մարմնի մը կազմութեան առաջարկը-, ^քացութիւնր այս անել վիճակին մատնուելէ ետը՝ Սոլէղի
^Հ'ա^յՅքՒ
նախկին ընկերութիւնը հ րահանդեց բոլոր եւր ո պաց ի
նալոլղիղնեբուն լբել իրենց գործը՝ ին չ որ կատարուեցաւ (]եպտ. 15// կէս գի
շերին՝. ԷԼսոր վրայ գործի անցան եգիպտացի՝ յ ո յն եւ նոր մամանած
ռուս նաւուղիղները՝.
Զինուորական եւ նաւային կե գր ոնա ց ո ւմն ե ր ո ւ իբրեւ
շարունակութիւն , 5 - 6000^"^ ֆրանսական զօրամաս մը ցամաք ելաւ
Կիպրոս եւ ֆրանսական մարտանաւեր խարսխեցին անոր առջեւ :
1]եպտ. \Հ)ին Լոնտոնի մէջ նոր մոզով 18 պետութեանց մաս-
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նակցութեամբ։ կազմուեցաւ Ջրանցքը Գործածողներու
ցութէւևը, որ պէտէ
րով ։ Փաքէ ստսմն մերմեց
փա կում' Աեպտ • 2ւ1էն :

Ըն կե ր ա կ-

կապուած բո լոր գործէ—
րէ ր էչ էր մա սն ա կց ո ւթէ ւնը ՝.
Ա*ողո 4.Ւ

"Ներկին '/ծ'"/ տարակարխոլթիւններ ձտդեցտն Անգլիոյ </“££:
Աշխատավորական Կ ո վս ա կւյ ո վթէ ւնը վճռապէս դէմ արտայայտուէբռնի ումէ քաղաքականութեան , որուն դէմ է էն նաեւ Ա' . թահանդները՝. Այս կացութեան եւ Ադէպտոսէ անղրղուելէ կեցուածքէն հե
տեւանքով, Ա • Բրէտանէա եւ Տ)րանսա դէմեցէն Ապահովութեան
Խորհուրդէն, որ սկսաւ քննել խնդէրը Աեպտ. 26/' ն է ս տէն ՝. Ընդ
հատումներով' քենութէւնը չար ունա կո ւեցա լ մէն չեւ Հոկտ.
14 •
Խ որհ ուրդը վաւերացուր անդլեւֆրանսական 6 կէտ^բը է որոնք սա
կայն վրէ թո յէ ենթարկուեցան Խ . Ա'էութեան կողմէ : Այս վևրջէնը
անրնդունելէ գտաւ այն պայմանը, ըս տ որում Ադէպտոս պէտք է
գործակցէ Ջրանցքը ^‘ո րծածո զն ե ր ո ւ Ընկերակցութեան հետ, մէնչեւ վերնական կարգագրութէւն մը՝. Խ ՝ Ս էութեան մէացաւ նաեւ
Եոլկոս լա ւէա ( Ապտհովո ւթեան Խորհուրդէն մէ ւս 9
անդամներն
են Ա . \յահանդներ , Մ • Բրէտանէա , & րանսա , <Հէն ա ս տ ան Իրան *
Աւստրալէա , Պելմէքա , 'Բուպա եւ Փերու) :

ԻՍՐԱՅԷԼԻ ՅԱՐՁԱԿՈՒՄԸ ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՎՐԱՅ
՜ԵՒ ՒՐՒՏԵՒՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԶԻՆԵԱԼ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

1]ացութէւնը

հասած էր

այս կէ տ էն ,

28էն 29/'

րացաւ մէկ անդամ էն : Հոկտեմբեր
յէլեան բանակը ,

երբ մթն ո լո ր տը ծան
էոյս 'էեԺրէն , էսրա-

անսպասելէ կերպով յարձակեցաւ Եդէպտոսէ վը-

րայ եւ սկսաւ յառաջանալ Ա էնայէ թերակղզէէն մէջ՝. Այս ան ակրնկալ արշաւանքէն երկրորդ օրը, էսրայէլեան բանակը կը գտնուէր
Ս ո ւէ զէ ջրանց քէն 25—30 քէլոմեթր հեռաւորութեան վըայ՝ Ոլ յա^~"
կա րծ վէրչն աւլէր մը Մ եծն Բրէտանէոյ եւ ՀԻրանսալէ

կոդմէ Ի—

գէպտոսէն եւ Իսրայէլէն, Հոկտ. 30էն . — Ա) Լեցնել կռէլները ջըրանցքէն երկու կողմերը 15 քէլոմեթր հեռաւորութեան մը վրայ*
Բ)

Ադէպտոս թոյէ ոլէաք կ տս,յ

Մեծն Բրէտանէոյ եւ քրտնոտյէ

զօրամասեր զետեղելու առմամապէս Փ ո ր թ Աայէտէ, Ի ոմ այէ լէա յէ
եւ Աո ւէ զէ

մէջ,

պատերազմողները

բա մն ե լո լ եւ ջրանցքէն

մէջ

շոգենաւերու երթեւեկը ապահովելու համար- Այս
պայմանները
ւղէտք է րնդունուէն 12 մամուան րնթացքէն, հակաոակ պարագա
յէն, եթէ կողմերը կամ անոնցմէ մէկը չընդոլնէն, երկու մեծ պետութէւնները պէտէ մէ ջամ տեն էրենց ամբողջ
վերջն ադէրը

ումով

յ

անմէջապէս րնդոլևուեղալ Իորալէլէ

կողմէ:
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ԱՆՑՔԵՐ Ր

ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

է1սկ Եգիպտոս մերմեց կտրուկ կերպով՝. Ասոր վըայ> Հսկա- 31/^)
բրի ւոեւֆրանսա կան օդանաւեր սկսան ռմբակոծել Եգիպտոսի '/
ոլ-ոԸւսկա^* կէտհրը)---

օդակայանները^

հրասայլերու

կեդրոնա—

ցումները՝ րատիոկայանը՝ եւլն . ՝.
էյնդիրը՝ Ղ/ոյեմբեր

Հին տարուեցաւ Ապահովութեան

քՍ որ-

հուրդին ; // . ք^րիտանիա եւ Ֆրանտս վ կ թ ո յ ի ենթարկեցին' յար
ձակումը անմիրապէս դադրեցնելու մասին տրուած որոնումը : Այ ս
վէ թո յին վրայ Ա Ակի րնդհ • մողովը հ րալի րուեցալ նիստի \,ոյեմբեր %ին :

փողովը ընդունեց ամերիկեան

պատանքը

կը պարտադրէր Ա . քՀրիտանիոյ՝

բանաձեւ մը՝

որ նոյն

Ֆրանտս յի. եւ ]*սրա-

Pնդհա—

յէլի: Այ** վերջիննե րը րնզ առաջ շզացիհ այս որոշման ;
կաոակն

Ա եծն ք^րիտանիա եւ Ֆք*ան**'** ՝ \,ոյ. Հ)ին իրենց վայրա-

չու զփնոլորները իքե ց ո լցին Փորթ Աայիտի եւ Փորթ Ֆուատ ի շըրքանին մէք՝ իսկ Եսրայէլ՝ շարունակելով իր յարձակումները՝ հ ետըղհետէ գրաւեց պազան եւ էլ Արիշը ՝ Նոյ ՝ §ին բրի տ ե ւֆր ան ս տցի հետեւակ նաւազները մտան արդէն Փորթ Աայիտ եւ Փորթ Ֆ ո ւատ ՝ ուր սկսան կռիւները փողոցէ փողոց եւ տունէ տոլն : Ասոնք՝
շա ր ո ւն ա կելո վ իրենց յա ո աքի/ազա ց ո ւմը , գրաւեց ին ՝ք՝ ան թա ր ան և
մօտեցան ]*սմա յՒմ'ս՚յՒ - ԱԴնէ '"./?՛ ^"՚յ- ^Ւն < ՄԱԿ-Է Հ՚՚ղհ • մոզ ովր ընդունեց դանատական բանաձեւ մը՝ որով 10 հազարնոց միքաղդային ոյմ մը պիտի ստանձնէ հսկողութիւնը Աոլէզի
ջրանց
քին մէք եւ արա բեւի սրա յէ լեան սահմաններուն *[րաI ՝
բար ընդունելով այս

հետելա-

որոշումը՝ կռուող կողմերը սլէւոք է

քապէս զազրեցնեն կրակը եւ յարձակողներն

ալ քաշուՒն

անմիեղէ պտ »

հ ո զ ա մա ս էն : Ա՝ եծն Արիտանիա եւ Ֆրանտս պա տա սիյ ան եց ին ՝ թէ
կ՝րնդո ւնէն որոշումը կ[,ակը դս*դրեցնելու մասին ՝ ['ս կ իրենց ումերը կը հեռացնեն ,
ընդունեց

^րբ որ հասնին Ա ԱԵի ումերր՝. /’Արայէլ եւս

առա ջէն պայմանը՝.

ցաւ դադրեցնելու կրակը

Եզիպաոս իր

կարգին

համաձայնէ-

յ

Ու այսպէս , ?,"./• 6/' կէս դէթրէն վեր£ գտան
Այն ոլհետել, կյսւխադահ Այզընհա ո լըրէ ղէմոլմէն
կ,ո լեմըեր Հէն տեզեկացոլց ,
մերը

վրա յ

կռէլներր
էսրայէլ՝

թէ պատրաստ է հեռացնելու էր

Աէ՚^այէ թերակղղէէն , ան մէՀապկ֊ս որ

ու-

հասնէն ԱԱԿ է ոլմ֊ե-

րր-, Ա տ եղծ ո ւեցա լ եօթնանղամ մարմէն մը, որ սկսալ ղրս՚զէլ մէ«աղգայէն զօրամասերու կազմութեան ել

ղէպէ

Եգէպտոս առաք

ման հարցով : Մ էջազղայէն ոստէկանական ում֊եըը, մաս աո մաս
եւ օղայէն ճամրով սկսան հասնէլ էդէպտոս : Աո աջէն խումբերն
էէն նորվեկեան , ղանէ ա կան , ղոլոլմպէական եւ դանատական զօրամասերը :
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«ԱՄԷՆՈՒ՜Ն

տարեգիրքը»

ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՆՑՔԵՐ ԵՐԿՐԷ ԵՐԿԻՐ
(ՀԱՄԱՌՕՏ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹԵԱՄԲ)
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1955

2 • Արիմնալի ընդհարումներ եդիպտ . ուժ՜երու եւ Հրեանե
րդ*- միջել Կաղայի շրջանին մէջ՝. Աւելի քան 300 մեռեալներ՝.
3- Եիմովպիոյ մէջ արտակարղօրէն մեծ հ ան դի ս ո ւթի ւնն եր'
Հայելէ Ոէլասիէ կա լսեր գահա կա լոլթեան 2&րդ տարեդարձին սա
թի*-)
մասնակցութեամբ 19 երկիրներու
ն եր կայաց ո ւցիչն եր ո ւն :
Հանդի ս ո ւթի լնն եր ը շար ո լնա կո ւեցան մէկ ա ■րՒ ս :

11* Պետական հարուած Պրաղիլիոյ մէջ՝, ք^անակը պաշտօնանկ
ըրաւ փ ոիւ — նաիւագահ 'Բարլոս էո ւզը ՝.

12 • Արմ՜ա նթինի մէջ ղօր •
գահ էոնարտիի ,

15-

Ջ որս

Արամպոլր ու յաջորդծրյ

Նաի*ա-

որ առնուեցաւ հ սկողութեան տակ ;
ա րտաքին նախարարներոլ (իրնեւի ժ՜ողովը ձախո-

ղեցալ^ երեր շաբաթ ղրաղելէ *Լ^ր^ Արեւմուտքն ու Արեւելքը

ի-

րարմէ բաժ՜նող հարցերով՝.

17- Իր անի վարչապետ Հիւսէին Ալա մահափորձի ենթար
կուեցաւ

եւ թեթեւօրէն վիրաւոր ուեցալ ‘ձ^ամեայ

մոլեոանգի մը

կողմէ^ որ կ՚անդամակցէր ՀՀւհէտայանր Իսէ****?^ կաղմակերսլութեան ՝.

18* Պուլկանին եւ իքրուշչեւ ժ՜ամանեցին Նոր Տելհի ՝. Հըեգկաստանէն անոնք անցան 'Բ ա շմի ր եւ Աֆղանի ստան

յ

21- Պ աղտատի Ո ւխտին էք՜ ո րլրէ լվլւ Պսյւյւոատի մէջ^ Ա ասնակցեց ան Իրաը ՝ թուրքիա ՝ Ա . Իրիտանիա ? Իրսյն , Փ աքիս տան ՝ ինչպէս նաեւ Մ- Ն ահանդներոլ ն եր կա լա ց ո ւց ի չր ՝ իբրեւ դիտող՝. Ա*ո-

*1ովը

տեւեց 2 օր :

23* Բփֆէիսի ձայնասփիւռը հաղորդեց դն դա կա հ ա ր ո լթի ւնը
5 բարձրաստիճան պաշտօնատարներու *
28- Խ՝ Մի ութիւնը պա լթեցուց ամէնէն ուժ՜եղ
ջրածնային
ռումբըյ

29* Ֆրանսական խորհրդարանը 218/' ղէ*? 318 ձայն ով ան
վստահութիւն յայտնեց
օրը

էտկաբ ծ) ո ր ի

կառավարութեան ՝. (յաջորդ

լուծուեցաւ խորհրդարանը ; Ե ր ե ս փ ո խան ա կան նոր

թի ւնն եր' (յունուար "ձին

ըն տր ու

յ

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
րՀ •

*Բլեմենթ էտլի

հրաժ՜արեցաւ Ա՚եզլէ ո յ Աշիւ ա տ ա լո ր ա կան

Կուսակցութեան ղե կա վար ո ւթեն էն ՝.

12 • Իօրայէլեան յարձակում ս ո լրի ական դիրքերոլ

Վ?այ*
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25 սուրիացի զինուորներ՝ բաղմաթիլ

Սպաննուած

ե, ուրիշ 28 հոդի անհետացած : Հրէական կոր ո լս տները
եւ 12 վիրաւոր յ

վիրալորներ
4: ս պանեաէ

13- Ղ*ամասկոսի մէջ դեղապետ Ատն ան Մ ա էըէէ սպանոլթեամբ
դա տուող 39 ամբաստանեալներէն 8 *Լովմիներ մա հ ո լան դատապարտուեր ան :

Անհպարտ'

1 հողի

յ

// ի ւսն ե րը

բան տա ր կո ւթեան

ղանաղան պատիժներու : //’ ահապարտներէն Զը կախաղան
ւյսւն Սեպտեմբերին-.

հանուե-

11 • Մ արաջաիյտ Ր'իթօ մամաներ Եթ ովպիա ՝ ուր մնար եր—
կու շաբաթ յ
14- Կէյթոքէ լ ստանձներ ԱՀեղլիոլ Աշխա տ ա լո ր ա կան

Կու-

սա կր ութեան ղեկավարութիւնը :

15- ՄԱԿի ընդհ. ձողովը վաւերացուր 13 նոր պետութեանդ
մասնակցութիւնը

Աղղա մ ո ղո վին :

նիա

Աւստրիա՝ Ւաալիա՝ (Լումանիա՝

(Հորդանան՝

(Նինլանտա՝
րէո/՝

Ա էյլան ՝ Ւրլանտա՝

Այո պե տ ո ւթի լեն երն են ԱլպաՊուլկար իա՝

Փորթոլկալ՝ Ապանիա ՝

Նեւիալ՝ 'Րամսլոճ՝ Լա ո ս եւ Լիպիա ♦

Հունգա-

Մ ԱԿ ի անդամներուն

թՒը բարձրացաւ ^Հի :

18- Մեծ խռովութիւններ (Հորդանանլ, մ էջ, 4 օր տեւողոլթեամբ եւ կառավարական տաղնապի առթիլ՝. Ամմանի
ձէջ
12
սպանեալ՝ 100 վիրաւոր : Է] ռո վո ւթի ւնն երը աւելի ս ա ս տ կո լթեա մր
կրկնուեցան Յունուար 7ին : Սպաննուեցան 100 I"'//** որոնց մէջ
ն՛աեւ անդլիարի ղնդա պետ մր :

18* Աննախընթաց ողողումներ'
քարԼար1'ն եւ չրը~~
ջա կան եր ո ւն մէջ, Ապու ԱլՒ դետի յորդումին հետեւանքով՝. ք՝ազմաթիլ դիլղեր քանդուեցան ու քշուեցան հեղեղներէն՝. Ա ր կո լ հա
րի ւրի մօտ մարդիկ խ ե ղդո ւեց ան ՝.

դիւթական վնասները

աւելի

.քան 50 միլիոն լիբ • ոսկի՝. Ազդային սոլդ հռչակուեցաւ Լիբանանի
մէջ-.

28* Մ՚ոլոսջախտ թիթօ հսսհիրէ մամաներ Եթովպիայէն՝.
ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1953

շ. Աուտանի վարչապետ էլ Աղհարի հռչակեց իր երկրին անկա խո ւթլ։ւնր :
շ. Սրեսփ. րնտրութիւններ 3)րանսայի մէջ՝. Արդիւնքը հա
մայնավարներ 151 երեսփոխան , անկախներ 108, ընկերվարական
ներ 96,

մողովրդա կաններ (էմ — էր — Փէ) 71,

արմատական

—

ընկերվարականներ 55, Փումատի կուսակիցներ 51, եւլն . ՝.
15* Կոէմւսլ Ապտէլ Նասըր Ղ*ահիրէի մէջ հռչակեց Եգիպ
տոսի նոր Սահմանադրութիւնը՝.
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18* «էհէւայւյսւնը Ւսլամ»ի պետը \յ,ավապ Աավաքիի եւ իր 3
ընկերները զնդա կա հ ա ր ո ւե ցան Լմէհրանի մէջ՝. Տաք_որդ °ԸԸ ձեր
բակալուեցաւ Շիի հոգեւորական պետերէն Այաթոլլլահ '{Հաշանի ՝
իբրել պատասխանատու զօր ՝

քիազմարա լի սպանութեան :

25- ՄԱԿի ընդհ. քարտուղար Տս,կ Համըրշեոլտ
Պէյրութ, ուր մնաց մ է կ օր :
29 ♦ քհրանսայի Ընկերվարական Կուսակցութեան
Կի Մ ո ԼլԼ

մամանեց
պետերէն

ս տան ձնեց վարչապետի պաշտօնը :
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

42/7

8 • Գեկ տ ♦ ]$ին ընտր ո լած Աաարի երեսփ • մոզով ր ,
ղէմ 30

ձայնով քուէարկեց օրինագիծ մը՝ որով իբրեւ պետական

դրօշակ եւ զինանշան կ'ըն դո ւն ո լին գերմանականները :

30

Ւոկ

ձա յնով քուէարկուեցաւ ուրիշ օրինառիծ մր , որ ռե ր ման ա հ ա ա տ ա կ

հը հռչակէ Աաարի բոլոր քաղաքացիները •

24* Հալէպէն ղէպի Դամասկոս ճամբայ ելած եւ
ԼյրՈԼէյԳ» ընկեր ոլթեան սլա ականող օդանալ մը

ՀԱի րիըն

կրակ առաւ

եւ

Հալէպէն 40 բիէ*? • հեռուն պայթեցաւ եւ ջախջախուեցալ • Ածխացան
ըոլո ր 46 ճամբո ր դներն ու 3 օդա չո ւն երր :

2* Յորդանանի Հիւսէին թագաւորին հրովարտակով

պաշ

տօնանկ հռչակուեցաւ յորդանանեան «Արաբական Լեգէոն»ի հրա
մանատարը
զօր . ձոն Կլուպ փաշա Չիսլամացած Անդլիացի մը) ՝.
Ըսուեցաւ որ պետական հարուած կը նիւթէր Յորդանանի մ էջ՝.

2- Մ արոբի վարչապետ »Ւ Պերայի եւ Տ)րանսայի արտաքին
նախարար Փինոյի միջել ստորադրուած համաձայնագիրով՝ հռչակ
ուեցաւ Մ արոբի անկախութիւնը , Աու/թան Մ ոհամմէտ է՝ի
գա լորութեամբ ;

թա

15- Հինդ նախարարներ հ րամա րած ԸէԼաէՈէԼ դահլիճին ան—
գամակցութենէն ՝ Լիբանանի վարչապետ քիաշիտ վճարումէ իր կա
ռավարութեան հրամարականը ներկայացուց
Հանրապետութեան
Ղթա քսա դա հեն։

16* Երկրաշարմի երեք յաջորդական եւ զօրալոր ցնցումներ
Լիբանանի մ էջ՝. Շ արմի կեդրոնը
վնասներ :
գեր *

հարալային Լիբանան'. Շ ա տ մեծ

կործանեցան 270 գէւ440 • հարիւրաւոր վիլյտլսրներ , 30 ֊000

Ամբողջութեամբ կամ մասամբ

Մեռեալներու թիւր'

հոդի տնպտտսպտր ։

ԼԼղգա վւն

սուղ Լիբանանի

17- ձ/- Մ լ- ո ւթեան նախորդ վարչապետը
մի նախարար Մ ա լէնքով Լոնտոն մամանեց ՝.

ելեկտրական ու-
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19- Ապաալլահ էաֆի կաղմեց Լիբանանի նոր դահլիճը-.
ԱՊՐԻԼ

5- Հրէական յարձակում եգիպտական ումէ ր ու վրայ. բուռնկռիւներ Կաղայի շրիանին մէջ , Սպաննուեցան 64 Եղիպաացիներ :
10- ՄԱԿի րնդհ. քարտուղարը երկար

պտոյտէ մը

ելաւ.

Մերձաւոր Արեւելքի մէջ՛.
(իամանոլմ Պէյրոլթ՝
ուր մնաց
7~
մամ-, Յետոյ՝ կարգով այցելեց Աուրիա , Յորդանան
եւ
Եդիպտո“'• Պտոյտը վեր^ացալ 1քայքւս 5ին:

16 • Պտդտատէ Ուխտ էն անդամները նոր մոդով գումարեց էն
թէ հրանէ մէջ՝.
17- Ան աս տաս Ա էկոյեանէ լայա ա ր ա ր ո ւթե ա մ ր ^ույինֆ ո րմը
լուծուած է։ {Հէմնուած էր 1947/'^) 'Ն''է1 Հա Հ1'1ձէ? ^էջ՝ կոմէնտերնէ լուծումէն ետք՝.')

18 • 1Սրուշչեւ եւ Պ ուլկանէն Լոնտոն մամաներէն սլա շտօնա—՝.
կան

այցելութեամբ՝. Պտրղ ընդունելութեան առարկայ

Աչխա տա ւո րա կան

կուսակցութեան

սարքած

դարձան՝.

հացկերոյթէ ընթաց

վիէն մէջադէսլեր տեդէ ունեցան լարոլած մթնոլորտ ի մը մէջ.. Ընդունուեցան թադուհէէն կողմէ՝. Մնացէն 10 օր՝.

26* Իտալէոյ ՝Լյախադահը հովաննէ կրոնքէ այցելեց Փարէղ
եւ մնաց Հօր՝.
ՄԱՏԻՍ

5 • Ուոուց է շներոլ անձնական էրա լանց նոր օրէնքէն ^րրքյ/ր^
կառավարութեան հետ տար ա կա րծ ո ւթեանց պատճառով՝ Լէբանան է
500 կա թո լէ կ դպր ոցնե րը ՝ 83 "000 աշակերտներով դասադուլ յայ-֊
տարար Լցէն ♦ կ՝ւս սա դո լլը վերջ դտալ Մ այի ս 15/'^ , կ ա լացած համաձալնութենէ մր ետք՝.
յ • Ա արաջախա թէ թօ Փ ա րիղի մէջ՝ պաշտօնական ա լցելուտեղ մնաց 4 օր :

թե ամբ :

12-

ՀՒւԱԷՒ'հ թագաւորը

Պէյրոլթի մէջ՝

ուր

մնաց 2 օր :

15- ֆրանսա լի վարչապետը Կի Մ ոլլէ եւ արտաքին նախա
րարը իրիսաիան Փի՚նօ մամաներին Մ ո ս կո լա : 'Լա ր չա պե աը 5
մնա յէ

ետք՝ ամսոյն

2Կին

վերադարձաւ Փարիզ՝ իսկ Փ ինօ ՝ շշին

այցելեց Երեւան՝ ուր տեղի
րեգրքիս

357րգ

օր

ունեցան ծանօթ ցոյցերը

[տես Տա

Լիր) !

19֊ Իր անէ &ահը եւ թագոլհ էն այցելեց էն թուրքէա էբրեւ
թուրք կառավարութեան հ է ւր եր ր՚ ՝.

29* Ատրպէյճանէ մէջ դնդա կահա րուեցան

Տերէայէ

դոր—.
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ծակից 5 բարձրաստիճան պաշտօնատարներ ՝ մ է կը

նախկին վար

չապետ ֆակիրով եւ երկուքը Հայեր' Ս*արդարեան եւ ^էրիդորեան յ
ՅՈՒՆԻՍ

1 ♦ 1Ս ՝ Մ էութեան արտաքին նախարար Ա ո լո թով հր արք՜ա ր եցաւ իր պաշտօնէն Լզո ւդա դի պա բա ր' թի թո յ ի այցելութեան նախ
օրեակին , իբրեւ մէ կը } որ Աթա լինի հետ հալածած էր

Եո ւկո" լա

ւի ոյ *ԼյԱ1խա դահ ր 194845* ասդին} : Անոր տեղ արտաքին նախարար
նշանակուե ցաւ <ձՓր ա լտ ///» յի խմբա դրա պետ ը Շէփէլով ;

2 • Ս*արաջախտ թիթօ այցելեց Աոսկոլա՝

ուր ընդունուե-

ցաւ արտակարդ պատիւներով՝. Լենինի եւ Ս թա լինի դամբարաննե
րը այցելելուն' ծաղկեպսակ դրաւ միայն Լեն ինի դամբարանին
րայ եւ բնաւ կանդ չառաւ Սթալինի դամբարանին առջեւ-,

վը~

(Սթ ա-

լ[,նն էր որ հեռացուցած էր թի թօն Ե ո մինֆորմէն 1948/'5? եւ ատկէ
ասդին թշնամացած էր ան արիւնարբու դիկտատորին հետ՝.} Ա* ոսկոլայէն վերադարձաւ ամսոյն

2§ին ՝.

5* (Հունաստանի Փալլոս թագաւորն ու (նրետերիքա թաղուհ ին Փաբիզ մ՜ա մանեցին պաշտօնական այց ելո լթեամբ ՝.

13* (բրիտանական ///,հ/£//?/ ղին ո լո ր ը մեկնեցալ եգիպտական
հողէն (Փ ո ր թ Սալիտէն}

յ

16- Խ ՝ Մ էութեան ա ր տաքին նախարարը ՀՀ է ւի ի լո վ ^ահ Ւրէ
մամաներ ՝. Պէքրութ այցելեց ամսոյն ‘ձ՚Հին ՝. Ապա անցաւ

2»ամաս-

կոս եւ վեր ա դար ձին 3 °ը(՛ լա փ մնաց ԱթԼնք ՝.

23- Եամալ Ապտէլ Նասըր հանրաքուէի մը արդիւնքով ընարուեցաւ

Ա դի սլա ո ս ի

Հանրապետութեան

ցին Հոլկէս միչի ոն Եգիպտացիներ
թեամբ իրենց ձա յները
վըա,1

5

Նա խադահ ՝.

'Ոոլէարկե-

որոնք 100^5/ 99*9 համեմատոլ—

կեդրոնաց ոլցին Եգիպտոսի

Ա,քս աոթիւ վաւերացուեցաւ նաեւ

վարչապետին

եգիպտական նոր

Սահ-

մանա դրութիւնը ՝.

25* Որանի ՀՀահը եւ թագուհին այցելեցին Ա* ո ս կո լա
խորհրդային կառավարութեան հիւրերը*.

իբրեւ

28* Փոդնանի մ էջ բանուորական մեծ ըմբոստութիւն իշխա
նութեան դէմ : Սպաննուեցան 38 եւ վի ր ա լոր ո ւեցան 270 Լեհեր։
Դէպքեր ու ըն թա ց քին ղն դա կա հ ա ր ո ւեց ան 50 ըմբոստներ՝.
ՅՈՒԼԻՍ

9*

Մեծ երկրաշարմ Յունաստանի Եիկլատեան

կղզիներուն

մէջ՝. Միայն Աանթորին կղզիէն մ էջ 90 մեոէալ էլ 4000 վիրալոր*.
Անպատսպարներու թիլը

աւելի քան 10*000’
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13* Եգիպտոսի ^յախաղահ Կամալ Ապա էլ էասըր
քյ ո ւկո սլա լի ա ; էյ ր կււ լ օր ետքը հոն մամանեց նաեւ

այցելեց

Հնդկաստանի

■վարչապետը *Լյեհրու՝. էյ ր ր եա կ խ ո ր հ ր զա կց ո լթի ւնն եր Պ րէ ոնէ կըրբ~~
զիին մ Էջ՝ ուր կը զտուի ւէ արա ջուխտ Միթսյի ամարանոցը :

19- ՄԱԿի ընդհ. քարտուղարը
Մերձաւոր Արեւելքի մէջ՝. Այցելեց
ղկմ , եւլն . ;

22*

§ակ

Համըրշեոլտ

^էյրոլթ ՝ *իա հ ի ր է ՝

նորէն
էյրո*֊սա-

Համամերիկեան մոզով Փանամայի մԷջ՝. Մ ասնա կցեցան

Հիւ֊սիսային եւ Հարալային Ամերիկաներոլ բոլոր \յախազահները :

Պրիոնիի ժողովը (ԵոՆկոսլարիա)
Ջախէն աջ' էամալ Ապտէլ %ասըր, մարաջախտ Թիթ-օ Էն Նեհրու.:

ՕԳՈԱՏՈԱ
8* Ատորերկրեայ սարսափելի հրզեհի մը հետեւանքով՝ Մա [•—
ածխահանքեր ուն մէջ մնացին 300/' Լա,ի բան

■■սինէ լի (Պ ելմիքա)
ուորներ ՝

որոնք մեռան ամբոզջ՚>ւթեամբ յ

8* Ահրւելի պայթում Գ”լումպիայի մ էջ՝. Պայթուցիկ նիւթէրով լեց ո լած 8 բեռնատար ինքնաշարմներ օդը ելան զօրանոցի մը
մէջ՝. Մեռեալներ'

1000, վիրա լորն եր' ալէլի քան 2000- Բազմա

թի1- շէնքեր փլան :
17- Արեսմտեան Գերմանիոյ զերազոյն դատարանը հաստա
տեց կառավարութեան այն որոշումը՝ որով կթարգիլուի համայնա
վար կուսակցութեան գոյութիւնը պետութեան ս ա հ մանն եր ո լն մէջ^
Պիտի գրաւուին կուսակցութեան ին չքեր ը : // ս տի կան ո լթի ւնը կընքեց բոլոր համայնավար

ակումբները

թերթերը : Է ղան կարդ մը

եւ

փակեց

համայնավար

ձե րբա կալո լթի ւնն եր ;

23- Լիպիոյ Բարիս թագաւորը վարչապետ Մուսթաֆա պբն
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Հալիմի եւ 17

հետեւորդներու ընկերակցութեամբ ւ/սււ1'անԼ ւյ

րութ ՝ իբրեւ Լիբանանի իախ ա դա հին

Պ է ր—.

^['"֊րը՝

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ

11* ւերտնսայի նախորդ վարչապետը էտ կար ^)որ

այցելեց

Երեւան :

26- Ի սրայէլեան մեծ յարձակում յորդանանի վրայ ♦ վպան-^
նուեցան 99 Հրեաներ եւ 31 Ս ո ր դան ան ց ին ե ր :
27* Փողնանի {Լեհաստան} ըմբոստներէն Ջին դատավարոլթ1.,նը սկսալ՝. Կ^ատարանր մինչեւ Շշուկէս

տարուան բանտարկոլ—

թեամր պատմեց ամբաստանեալները՝ հակաոակ որ ծանր էր մեղա—,
դրանբը ՝
մար ղ ա ս պանո ւթի ւն :
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

15* ^քլւանււա վ։ Ար մա տա կ ան
թեան

Ընկերվարական

համագումարը վերքաղալ պառակտումով՝.

ցաւ նախադահ ո լթենէն :

Փոքրամասնութիւնը ,

Կ " ւ֊ս ա կց ո

էրԸ°

հրաժարե

Սանտրէ Մ որիսի

ա-

ոաքնորդութեամբ պիտի կադմէ նոր կուսակցութիւն մր : Պայքարը
ուղղուած է Մէնտէս քիրանսի դէմ ՝ ղոր համագումարը ընտրեց ի բ—
րեւ

փոխ—նա խա դա հ

կ ո ւս ա կ ց ո ւթե ան :

նեց

եւ օդանաւային կայանին մէք դի մ ա լ ո ր ո ւե ց ա լ իրանի

17 ♦ Լիբանանի իա խադահր *Բամիյ քամուն թէհրան ժամա
աբբայ-

քիբդա Հյահին կո ղմէ :

27- ‘իաշնակցալին {Արեւմտեան} Ղ*երմանիոյ եւ քիրանսայի
արտաբին նախարարներ քիսն Պրէնթանոյի եւ Փ ին ո յՒ մՒՀ.ել ԷՒլՀսէմպուրկի մէք ս տ ո րա դ ր ո ւեց ա լ դաշնադիր մը՝ որով Աաարի շրրքանը վե րքնա կանապէ ս կր կցուի կերմանիոյ*

28* Աէժերի ո յ ի նպաստ Հ՚ալէպի մէք կատարուած ցոյցերուն
աո թիլ ամբոխը կրակի տուաւ երեք ֆրանսական հ ա ս տ ա տ ո լթի ւններ՝

որոնց երկուբր դպրոց եւ մէկը

^Մշակութային

Կեդրոն^ը՝.

30* Աուրիոյ իախաղա հը Շի՛,ըրի 'Բ ո լա թլի մեկն եղա լ Մ ոսկուա , ուր մնաց 5 օր :
31 • Լեհա ստանի կար տինալը Ա ինցենթի ՝
որ ար դելա փա կ—
ուած

ութ տարիէ ի վեր ՝

աղատ ա ր ձա կո ւելո վ

վերադարձաւ

Վար շա ւա եւ անցաւ իր հօտին դլուխր :

ՄԱԿի ընդհ. մոդովի որոշումովդ 'ք,ոյեմրեր Հձիհ , կազմէս—.
կ ե ր պ ո լթե ան իբրեւ նոր անդ ամն ե ր րն ա ր ո լե զ ան
Սուտան՝ Ասէնուդ եւ Ա ա ր ոք : Այսպէսով , ՄԱԿի անդամներոլն թիւր րարձրացաւ 79ի :
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ԼԻԲԱՆԱ1ԱՅ.,ԴԱՂՈՒԹ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ
Ի՞ՆՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒ ՏԱԿ ԸՆՏՐՈՒԵՑԱԻ ԵՒ ՕԾՈՒԵՑԱՒ
ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱԹՈՌԻ ԳԱՀԱԿԱԼԸ' Տ - ԶԱՐԵՀ Ա • ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
Զենք դիտեր ուրկէ՛ սկսիլ եւ ո՛ւր վերջացնել խտացած ար
ձանագրութիւնը
Փե ար ՝

այն րոլոր

սՀն ասդին

անցքերուն ՝

Պէյրութի

որոնք տեղի

ունեցան

մէջ՝ կաթողիկոսական

ընտրու

թեան առիթով՝. Ժողովրդական սկզբունքներու

համաձայն

տարուած եւ տա րա կա րծութիւննե րով րնորոչուող
թի ւն

ամէն

երկրի

մէջ՝

ամէն

կա

ր^ւտ ր ու

կ՚ունենայ նաէսա պա տրա ս տա կան

քա ր ի իր Լ^ջ^Ը : Ե ր բ այդ

պայ-

փա կուի ընտրութեան կատա-

բումով՝ կողմ երէն մ է կը • կը դառնայ ընտրեալ՝ ի“կ միւսը՝ կամայ
ակում ա լ հ ա չտ ո ւե լո ■Լ Ււ՛ պարտութեան հետ՝ կը համակերպի ստեղ
ծուած կացութեան :

Այնուհետեւ ի ր Լ րր կը մտնեն իրենց բնակա

նոն չրջադծին մէջ եւ կեանքը կը քա լէ իր ճամբան՝ առանց ա ղմո լԿՒ եւ աո անց ցնցումներու՝.
Այդպէս պէտք էր Ըէէա [• նաեւ Ա*եծի Տանն Կիլիկիոյ կաթո
ղիկոսի ընտրութեան առթիւ ՝ բայց չեղաւ՝. Ընդհակառակն ՝ պարտ
ելս լ կողմի

այլանդակ

կա մա յա կանո ւթե ամբ ՝

պայքարը՝

բնաբու-

թենէն առաջ մղուելու տեղ՝ մղուեցաւ ընտրոլթենէն ետքը՝ անե
րեւակայելի

դրդռութիւններով

եւ

ծայր այեղո ւթե անց

սահմաննե-

ր ըն ալ անցած արարքներով՝. ՛Նախընտրական պայքարի մէջ իրենց
ընտրական դր ա մա դլո ւիւ ո վ տկար ըլլալնուն պատճառով
ընդդիմադիրները՝

խորհրդաւոր

ում֊երէ

թելադրուած ՝

դերծե ց ին իրենց յետընտրական լա րձա կո ւմներր ընտ ր եալ
ղիկո սին դէմ հւ վերջնական

ձ/,.

ու դիմադիծ տոլին

էր ՝

որ

չղթայակաթո
կիլի կեան

թեմերու պառակտումին՝ --- մէկ կողմը
կաթողիկոսին
լոլ[՚ջԸ
.բոլոր ո ւած օրինապահ եւ յաղթական
մեծա մա սն ո ւթի ւնը ՝
իս^է
միւս կողմը իր պարտութեանը մէջ դառնացած եւ ինչ ընելը չդիտցող պարտեալ փոքրամասնութիւնը՝ որ կը յամառի չճանչնալ կա
տարուած ընտր ո ւթի ւնը : կը թուի թէ վերջնապէս

ձելալորուած

այս կացութիւնը այսպէս ալ պիտի երթայ եւ պիտի չմարի կիրքը
հակակա թողի կոսա կան

ճակատին վր ա յ * ինչ էլ ար ձանա դր ենք

լա-

Հւաջիկայ տարի ա յ ս ուղղութեամբ՝ --- տարին ցոյց կուտայ՝. Այրեմ
բաւականանանք արձանադրելով իրադարձութիւնները

կատարուած
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ընտրութեան կապակցութեամբ եւ իրենց րն թա ց ըի

յաջորդակա—.

նութեամր :
ԱՄԵՆԱՅՆ
ԵՒ ԿԱԹ-

ՀԱՅՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ

ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆԸ ՁԱԽՈՂԵՑՆԵԼՈՒ

ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԸ

Կի լիկեան Աթոռի Մ ի ո։ բան ա կան փողովը , 23 Հո կա .
Ը/'ք'ա նանի թեմակալ առաջնորդ
սական

1955ին ւ

Տ • էՏոր^ն Սրբազանը կաթողիկո

տեղապահ րնտըե լէն ետր , ճշդած էր նաեւ, կա թողիկոսա-

14 Փետը . 1956 • ՜Ա,քս որոշման ի
14// համար հրաւիրուեցաւ Աթոռին են—,

կան ընտրութեան թո լա կանը ,
գործադրութիւն ՝
թակայ

երեր

Փ ետր ♦

թեմերու

ընտրեալ

պատգամաւորներուն

(ք՜ողովը։

Փետը • ճին ՝ էջմիտծնէն կը հասնէր կաթ. տեղապահին ուղ—,
զուած հեռադիր մը՝ ուր կըսուէր թ կ Ամենայն Հայոց կաթողիկոոր

Տ՝

*Լազդէն Ա ♦

Պէյրութ կոլդայ ներկայ գտնուելու ընտրոլ-

Ամենայն. Հայոց Կաթողիկոսը Պէյրութի օդակայանին մէջ: կաթողիկոսին
ձախ կողմը, անկիւնը’ Լիբանանի Նախագահին ներկայացուցիչը <է • Հայմաըի,
իսկ ձախ կողմը' Տ- Խորէն Սրբազան:

թեան եւ մասնակցելու րնտրուելիր կաթողիկոսի օծման :
վէեհաւիառը՝ իր շքախումբով հասալ Պէյրութ օդա լին
Փետը .

Հ'ձի կիրակի

առաւօտուն եւ դիմա լոբ ո ւեցա լ

արեւ ՝,
ճամբով՝

համամ՜ողո—.

վըրդտկան մեծ ընդունելութեամբ։
Իջե լան ելո վ ՍՆթիլիա„, 5- 'Լ՚"ղղ1,'>՚ Ա- տեղեկացալ կա թ .
տեղապահին տեսած նախընտրական պատրաստութեանց ՝ այլ մա
նաւանդ քսելք դմ դո հ ո ւթի ւնն եր ը անոնց ՝

ո րոնր ՝ նախատեսելով ի-

րևնց պարտ ութիւնը ՝ ի դին ամէն րա նի կ' ոլղէին ձա խ ո ղե ցն ել կա թ .
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ՋՁւՋ^™»Ջ^^^^®ԱՆՑ-ԻԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
ընտրութիւնը, Գմգռհնէրը կը յայտարարէին
թէ
«ապօրինի Հ»
Պատդ, փողովին կազմը՝ քանի որ «սուրիս, կա',, կառավարութեան
որոշումով ապօրինի հռչակուած է» Հալէպի Գաւառական փողովը
եւ հետեւաբար անկէ ընտրուան պատգամաւորները
չեն
կրնար
մասնակցիլ Պատդ, (իողովին, Հերջին պահոլն նորէն բո ղորան էին
անոնր սոլրիական կառավարութեան' պահանջելով միջամտել լիբանանեան կառավարութեան մօտ՝ որպէսղի արգիլուի մոգովը,
թոզորը նոյնութեամբ փոթան ցոլան Ըէէաէով 1,իը՚ոնանի ար—,
տարին նախարար թելիմ Լահուաին ՝ այս վերջինը՝ Փետը. Հ՛Հ ի
իրիկունը , ինչսլէս նաեւ Հձի աաոուն անձա մբ դնաց ԼԼն թի էիա ս եւ
Ամենայն Հայոց կ աթ ո ղի կո սի ներկայութեան յայտնեց՝ թէ Լիբա
նանի կառավարութիւնը համաձայն է մողովի գումարման եւ այդ
ո ւղղո ւթեամբ ոչ մէկ արգելք գոյութիւն ունէ։
Տ • 'Լազդէն Ա . է բ կարգէն փորձեց ապահովել ^աաղ. փողոյետաձղումը՝ բայց պատգամաւորները ընդդիմացան ՝.
ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ՄՈՂՈՎԻՆ

ԲԱՑՈՒՄԸ

^ա^որգ առաւօտուն , Փեար ♦ H , մամը ձ.Օին գումարուեցաւ
Պատդ» փողովը՝

բոլոր

պա ա գա մա ւո րն եր ո լ

ներկայութեան՝.

flJ O—

ոեցալ Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը եւ առաջարկեց
յետաձգել
Պատդ* փողովին բացումը մինչեւ Փետը . 20 ? որպէսղի այգ J-ա
մանա կա մի ջոg ին

աշխատի

հասկացողութեան

դետին

մը ա պա հ ո-

վել տարակարծիք կոգմերու միջել՝. J1 ր առաջարկին՝ սակայն ՝ էն—,
կերացուց սպաոնա լիք մր ՝ յայտարարելով որ եթէ Jոգովը չյետա
ձգուի՝

1՚նք

պիտի չկրնայ մասնակցիլ կաթողիկոսի

ընտրութեան

եւ օծման՝ հետեւաբար եւ ցաւով պիտի հեռանայ Լի բանանէն՝.
Պ ս> տղա մա ւորն եր ը ՝ լս ելէ վերջ

այս

յայտարարութիւնը

թւ,! ու գէյ վիճաբանոլթիւններէ ետք ՝ ձայներու շ՚ս111(՚11[11[1շ

եւ
մե

ծամասն ութեամբ որ՛ոշեցին կատարել Պաաղ . փողովին բացումը եւ
մնայուն դիւանի ընտրութենէն ետք միայն ընդ առաջ երթալ ՆԼե—
հափառի ցանկութեան ՝
մասին : Այդպէս
—

ալ

մոգովը

մինչեւ

Փետը» 20

յետաձգելու

եղաւ՝. (Հայց որովհետեւ փոքրամասնութեան

եւ Վփհափառին ու անոր ընկերացող խորհրդային գործակա

տարներուն — նպատակը վերջնապէս ձախողեցնել էր Պատգ* փո
ղովը՝ մինչդեռ մնայուն դիւանի ընտրութեամբ կՕրինականանար.
մողովի գոյութիւնը ՝ այս որոշումէն դմդոհ աշխարհական եւ եկե
ղեցական պատգամաւորները հեռացան

Jn ղովա սրա հ էն ՝.

ուշադրութիւն դարձնելու այս խափանարարութեան ՝

Աո ան g

մոգովը շա—.

րունակեց իր աշխատանքները՝ ընտրեց մնայուն դիւանը եւ ապա՝
յետաձգեց իր աշխատանքները մինչեւ Փետր* 20 Î
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ԱՄԵՆԱՅՆ

ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ

ԱՆՓԱՌՈՒՆԱԿ ՄԵԿՆՈՒՄԸ

Մ/.ջան կեա լ վե ց օրե՛րը անցան ապարդ^ււն
<դե ա

մը գտնելու տեսա կէ ակն

հասկացողութեան

եւ Վ^եհալիառը 5

քակի առաւօտուև Անթիլիասի մայր

Փետր •

19/- կէ-

տաճարին մ կ ջ պատարագելկ

ետք ՝ Փետր 2^ առաւօտուն , կանուխ --- այսինքն կիլիկեան
Աթոռի գահակալի ընտրոլթենկն քանի մը մամ առսմ --- ցուցական
կերպով հեռացաւ Պկյրսւթկն }

ընդհանուր անտարրերոլթեան մկջ՝.

Երեսուն հագար Հայերու խանդավառ ար տա յայտ ո ւթի ւնն եր ո •Լ գՒ՜
մա ւոր ո լած Տ՛ Վա՚լ՚էԷ''1 Ա- , ճամբու գրուեցաւ իր հագարեա կ մը
համախոհներու ողջերթի ցոյցերով՝ որոնք , օդակայանին մկջ յան
գերան բարձրաստիճան օրինասլահ եկեղեցականներու
ծուած դար1 թ լի յարձակումներու խայտառակութեան յ

ղէմ

գոր

Ասդին, Ան թի լի ասի մէջ՝ 40 — 50 Հայ կիներ գրաւած կ ին
մայր — տաճարը՝ արդիլելու համար՝ կաթողիկոսի
ընտրութեան
օրակարգով հրաւիրուած քաւուէ » կողովին գումարումը
այնտեգէ
Այս պատճառով՝ ընտրութիւնը կատարուեցաւ Վե հ ա ր ան ին մկ ջ ՝
տաճարը ապաստանած կիներուն հ ե ռոլկ հեռու լսուող կանչերուն
եւ հայհուչներուն տակ . » .

•Տ՝-

ԶԱԸԵՀ Ա-,

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՍԵՄԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Ածողովը , բադմաթիւ հայ եւ օտար օրագրողներու ներկայոլթե ան , Փ ե տ ր ♦ 20/- գոն լի ակ նիստ լ,ն մէջ ւ լ եռանուն դանկի
մը
վրայկն ձեռնարկեց կաթողիկոսի ընտրութեան գաղտ ն[,
քու կռրկ ո լթեամբ : Մասնակցեցան
38 պատգամաւորներ ՝ որոնց
3^ին
քու֊կներուԼ՝ Ա եծի Տ անն Ե՚իէիկիոյ կաթողիկոս ընտրուեցալ Ըերիոյ
թեմին առաջնորդը

Տ. իկարեհ եպիսկ. Փայա"լեան ։ Ընտրութիւնը

ըն դո ւն ո ւեց ա լ մեծ խ ան գա վա ռո լթեա մբ : *Լ,ախ մայր տաճարի եւ
ապա Պկ յրութի Հայաստանեայց եկեղեցիներու ղանդակները մա
մերով ղօղանջեցին , այս աւետիսը հաղորդելով հալատացեալ բաղմ ո ւթի ւնն եր ո ւն :
ՊԱՏԳԱՄԱԻՈՐԱԿԱՆ ՌՈՂՈՎ.ԻՆ ԿԱԶՄԸ
կաթողիկոսի
պատգամաւորները»

ընտբութեան

մասնակցեցան

կիլիկեան

Ա իաբան ո լթենկն՝

հեւոեւեալ

38

Տաճատ

Ծ * 1եՍԳ * Ուրֆս*լեան , 5 ♦ Գարե գին վրդ * Աարգի սեան , 5 * Ար տակ
վր գ » Ա* ան ո ւկե ան : թեմ ա կա լ առաջնորդներ Տ • ՀՀարեհ եպ . Փա
յտսլեան } Տ • ՛Խսրէն եպ» Ըարոյեան եւ Տ ♦ կեւոնգ եպ» Զէպէեան :
Ըերիոյ թեմէն՝ Տ * Մկրլո ի Հ քՀնյ • Մ ուրատեան ՝ § • կարապետ քհնյ »
*Լ,ալպանտեան ՝ Տ՝ Ատոմ քհն յ » 'Ըկհեայեան ,
Փ ա՛լիտ զեան ՝
Տ "մԹ • Ա ■ ՛Ի ապաքեան ՝ Վրսհան Տ ո ւման եան ՝$ ո քթ . կ*ասպար Գաս‘պարետն՝ (յարութիւն կ*ույ ո լմ ճ եան ՝ Ա*ի հր ան Հերարտեան ? Պետ-
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ԱՆՅ֊ԲԵՐՐ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
!'""

Մ "՛լ, անկս դետն ,

ւփ՚կետն ,

Լեւոն

Եէնիրոմշեան-,
Գէ՛՛րդ

Ադիբեան,

Տորթ-

Մովսէս

թանամիրեան ,

սաքտլեան,

՛Լո՛հէ

Զաղլասեան,
սէն'

Մ՛ոտս,,,
Տ-

Արամ

Աէթեան,

Զէէ-քէդեան

հոդի

՚

Պատդ.

պահուն,

նիստէն

հեռացան

թիլմպալեան ,
Յ՚՚՚կոբ

11՚օ

Արամ

Ս,.ւ՚

Ապրոյեան
Տորթ .

ցումը՝
դերւ

Գե-

թուրէն

Մ՚՚՚վի-

Տ՚՚րթ-

Հրանղ

թէրճանեան,

38

Կիպրո

պ՛՛՛ա դ ,„ մ ", լորն ե ր ,

կ՛որդին

Հդործի

Պատդ.

եպ.

Շ "՛լարշ

ել

Մարտիրոս

պոյրոթի

Աալաթեան

են թա ր-

բերումով»*.

(Հալէպ),

Տ*

Ա.

Փաոէն
էր

Տ-

Ե-

՜ԼՀփ

Գերենիկ
Օրուանդ
Ս՚ոեփտն-

Ճիտէճեան ,

Աոա,ր_ե,ե՛՛՛ն

հեոաղաե՜

պոյքոթ հոչակած

•

Միհր՛՛՛ն
Տ".բթ-

պրոֆէսըր

Իսկ

Փետր.

(Գ՚՚՚մո՚սկո"),

(Գ՚ոմասկոս) ,

Ե էն ի դո մշե ան մողովէն

չեկած՝

փողովի

(էջմիածին) ,

եպ.

(իջմիա-

էր նա իւ քան բա

եպ.

{Միաբանութիւն}

անոր

դէմ...

հ* ումար՝

սլա աղամ ա լոր :
ՇնՈՐՀԱԻՈՐ ՈԻթԻԻննԵՐ

Ընտրութիւնը
բո/լվ

Սփիւոքի

թեմերէն

րը ,

ստեղծեց

մէջ*.

Ը ո լոր

ստացուեցան

Ընտրութիւնը
ինշսլէս

նաեւ

այս

Ընտրեալ
Լ,ախաղահ

պարան,րին
ներու

մ կ թ' *.

պետերը՝

երեսփոխաններ
թիլիաս

օտար
եւ

այցելելով՝

թ ո ղի կո ս ր *.
թի եւ ՝

Լիբանանի

ի ա յն

ա ր տ ա քին

յայտնեց

այն

վաւլղէն

այ/

Աուրիոյ

բազմաթիւ

կա բդին

Պ կ յր ո ւ թի
նախարար

բոլո ր

միջոցներուն
Կաթողիկոսի

համար՝

կառավա-

պա տի ւն եր ո վ

նա խաղ ահա կան
կրօնական

նախարարներ՝

նորրնտիր

դեսպանը

Լա հ ուա ին
որոնք

Աերդէյ

ա յցե լե լով ՝

արդելք
յաջող

ա-

համայնք

ան ձն ա լոր ո լթի լեն եր

շն ո րհ ա ւո ր ե ց ին

առաքելութեան

հ ե ոա դի րն ե ր *.

կ ի սլլաս ի

դեսպաններ ՝

խորհրդային
Աելիմ

եւ

ամերեք

1, ա իւ ա դա հն ե--

Սոլրիոյ

կողմ է՝

բա րձրաստիճան

իրենց

կիլիկեան

արքայավայել

քամունի

եւ

եւ

երկիրներու

Կա թողիկոսը
վ.

այ/եւ

շն ո ր հ ա ւո րա կան

էի բանանի

երկու

ԿՈփՄԷՆ

խանդա վ աո.ո լ թիլն

անսահման

հազարաւոր

րութիւնները *.

ԶՈՐՍ

դադութներէն՝

շն ո րհ ա ւո ր հ ց ին

ընդունուեցաւ

Տ.

Տ է է՛

\,ալպանտեան

իրենց

փարդան
Տ-

(Պ է յէ,ութ) ,

3•

մողովին

3 ՛" կ„ բ

Պօղոսեան,

3 "՛կոր

(Հա,քլե՛՛՛ն,

դիմելով՝

իէաշմանեան

Տին] ;

12

Տ-

(Միաբանութիւն),

եան ,

ԼՏ-

(հողովը՛.

Խափանարարութեան

եպ.

Տորթ-

թո սպաթ,

Պ աղտ՛ս սար ե ան ,

ել

ինճէ-

"է էնթան,

րհնյ.

Տի՛լ է՛ ան

Ընդամէնը

Ա.

ել
Կէ

Հայրապետեան ,

Կարապետ րհնյ.

վերջին

.բհնյ.

Ցովհաննէս

Խոս,,ով

Գ՚՚՚պտրտճեան -.

Գ՛՛լնա,սրճետն

Ա-

,$' .

Գալուստ!, ան ,

Տ"րթ-

Տ"րթ.

Շահվէբիլեան

Յարութիւն

Մ ե էք՛՛ն

Տէր

Աննի կ

Ստեփան

"["‘1՚!1՚!է 2

Գ՚՚ւն՚ոարճեան ,

Յարութիլնհան ,

Մելրոնեան ,
ղամ

Տ ա ղլե ան ,
Լիբափսնէ՚Ա՝

րհնյ.

Միոար

Մարտիրոս

Ան
կավ ի քցալ

հանդիսացան

ելքին...

{1
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԳԱՀԻՐԷԻ «ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ԺՈվՈվԸ»
էԳմ ի ածն ի

կաթողիկոսը Պ է յ ը ո ւթ էն

հեռանալէն

ետք

Գա—

հիըէ երթալով , Ա՝ ա ը ա Հ) — §ին այնտեղ դո ւմա ր ե ց «// պ ի ս կ ո սլո ս ա կան
մոդովդ մը} Կիլիկեան Աթսսի գահակալին ընտրութեան
վերա
բերեալ հիմնական օրակարգով՝. Այս ^՜որԼոլէը " է’ո Հ_ե !է «ընդունելի եւ
օրինաւորդ նկատել «թերի եւ անընդունելիդ հռչակուած կաթ ուլ ի—
կոս ակտն ընտրութիւնը ՝

եթէ

նոր ընտիր

կաթողիկոսը

հա լանի

ստորագրել «ուխտագրիդ մը տակ՝ ճանչնալով էջմիածնի ղահակաւՒն ։ւև րադահութիւնը իր վրայ եւ անմիջապէս

անոր առնելը
նորընտիր

կտտա րէ

հաւատարմութեան

Գահ ի րէ

իր

երթալով՝

երդումը»*»

Ր'է՛

կա թողի կոս ը ւ.Լ թէ՛ կ...թ. տեղապահը ՝ օրինապահ եւ

աւանդութեանց հաւատարիմ եկեղեցականներուն
հուրդ՝ վճռապէս մերմեցին
նմանը չունեցող 111 թ[

հետ

համա խո ր-

մեր եկեղեցական պ ա տ մ ո լթ ե ան մ է$

«ուխտադիրրդ եւ անոր կցուած «,հ ամա ձայ

նս/դիրըդ՝ ընդունելով ղանոնը իրը եւ անարդ դալ
Աթ ոոի ան կա իւ գոյութեան դէմ :

մը

Կի լի կետն

ՊՈՏՀՈՐՀ ԿԻԼԻԿԵԱՆ ԱԹՈՈՓՆ ԳԷՍ'
Այս դաւադրութեան

ձախողումէն ետք՝

հ ա կա կա թ ո ղի կո ս ա-

կան ճակատը՝ թեւերը սոթտած ասպարէղ իջաւ՝ ի դին ամէն մի-»
ջոցի հ րամա րեցնե լու

համար

նորընտիր

1լա թողիկոսը

խմբումդ պիտակին տակ «կազմակերպուածդ ՝ դիմեց
անպարկեշտ՝

դաւաղրական

եւ

«Համա-

յ

ան

ամէն

աններելի միֆ^ցի՝ ո րպէ սղի

լի ան է իրերու բնականոն ընթացքը ՝ որ պէտք էր

խա

տրամաբանօրէն

յանգէր ընտրեալ կա թուլ ի/լոս ի օծման՝, վերին հրամանովը Ամենայն
Հայոց Կաթողիկոսին

արգիլուեցաւ էջմիածնական բոլոր եպիսկո

պոսներուն մասնակցիլ օծման՝.

Ա,էս

հրամանին

ենթարկուեցան

նաեւ կիլիկեան միարան Տ ՝ էէ^դ արքեպ» եւ Տ » Տ ՝ Փաո էն եւ Գե
րենի կ եպիսկոպոսները՝.
«Հա մ ախմբո ւմդը ՝ իր կարգին՝ տւի առաւ լիբանան ե ան եւ սուր իա կան պաշտօնատուներու դոն ե ր ր ՝
պատկառ յամառութեամբ մը նորէն ու նորէն արծարծեց
«ապօրինութեանդ

Հ ա ր ցը ՝

„ր

ի

ան

Հալէսլի

Գաւառական

(իողովին

վերջո յ

հարց ԸԱա էէ

դադրեցալ սուրիակտն կա ռա վա ր ո լթեան կտրուկ

եւ

անվերաքննելի որոշումով՝ քանիցս դիմեց Լիբանանի Նախաղ ահ ին
եւ վարչապետ թւ
չեղեալ

պահանջելով անոնցմէ ընտրութեան ճանա չման

նկատումը՝ ցոյցեր կազմակերպեց եւ

մի թինկն եր գումա

րեց՝ մէկ խօսքով ըրաւ ինչ որ ձեռքէն կուդար՝ բայց չյաջողեցալ».
Հաշտարար

ոգիով մը՝

նորընտիր կաթողիկոսը

բանակցու

թեան մտաւ կիլիկեան միաբան երեք եպիսկոպոսներու հետ՝ ըրաւ
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^^^^^Ջ^^^^^Ջ^ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
նոյնիսկ կարեւոր .յղումներ , ղանոնը I. ւս բոլորան պահելու հա
մար դարաւոր Կիլիկեան Աթոռին շոպ^ր՝ բա յդ , «համախմբտկան*
ճնշումին վբաք "՚յդ ըայլհ ալ ձախողէ դաւէ
ԿԱԹՈ՚ԼՒԿՈԱՒն ՕԾՈՒՄԸ ԵՐԿՈՒ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՈՎ.
Երկար ժամանակ աընտրես ւե դա լ ( միւս կոդմէ , կա թոդիկոսական օծումը աո նուաղն երեր

եպիսկոպոսներով֊

կատարելու

հարդը ■. Եւ սակայն , երր էջմիաենի դահս։ կալր յամ աո օր էն մերժեդ
արտօնել իր եպիսկոպոսներուն մասնակցութիւնը
ել
կի լիկեան
միաբան երեր եպիսկոպոսներն ալ մնացին անդրդուելի ի ր ենդ բա
ցասական կեդ ուաեըին մէջ՝ որոշուէ դալ ի վերջոյ օե ո լմը կաաա[* ծԼ միայհ երկու եպի ո կո պո ս ո վ :
Այս

որոշումը նոր իւ ո ւճա պ

ստեղծեր

Հ^հ ւս մտիւմլյլտ կան^

շրջանակէն մէջ, որ այս անդամ փորձեր արդ[՚լ^Լ ,ոաԼ օծմա՛ն կա
տարումը*,

Ղփմեր Լիբանանի ^Նախագահէն

պահանջելով

օծման

աՐԳՒԼոլմր } բայր մ եր մ ո ւեր ա լ ; [Լյ ս մերմման 1Լ[,այ, քա<հէ մր երեւելիներ սպառնտրին մինչեւ անդամ

*1յախա գա հ էն ՝

...

թէ Հա-

յ^՚րը, ս՚յ" պայմաններու լուսկէ կը ն ա խըն ա ր են հեռանալ ] է բանա
նէն եւ գաղթել խորհրդային Հայաստան .. .

Ու *Լ,ախադահը, իմա

ցուր անոնր $ որ շատ լալ կ՝ըլլա յ նման բան մը եք- Լիբանանն ալ
կ՝աղատ ի այդպիսի քա ղ աքար ին ե ր ո լ ն եր կա յ ո ւթեն էն . . .
Օծումը ա ր ղ իլելո լ դիմումին Հգէմյչ բռ ներ նաեւ
Կաթողիկոսը^

Լջմի ածնի

որ միեւնոյն բանը պահանջեր \յաիւադսւհ յտմունէն

660 բառերով խմբագրուած հեռագրով մր :
ՏԱՍՆԵԱԿ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒ

ԸՄԲՈՍՏՈՒԹԻՒՆԸ

Այղ օրերուն էր որ կաթողիկոսական ընտրոլթենէն

գմդոհ

միաբանները
10
--- գրաւեր ին Կաթողիկոսարանի Պ էքփա յայի ա մա ր ան որ ային կեդրոնը՝ գումարեր ին հոն ի ր են ր զմիաբա
նական մոգովը^ եւ նորընտիր կաթողիկոսը».. «Հ ր ա մար երն ելո
՝
կաթ» տեղապահ հռչա կեր ին Տ ՝
"• գ ա րքեսլ »ը , յանուն Կա թողիկո սարանի յայ տա րար ո ւթի ւն ալ տալով
մուլին մէջ՝. Ըմբոստութեան այլեւս

ՀՀյա ռա ջդիմ ա կան^

մա

պաշտօնական եւ հրապարա

կային դոյն տրուած ՐԼԷաԼՈէԼ՝ րնտրեալ կաթողիկոսը կախա կայեր
երեք ըմբոստ եպիսկոպոսները եւ ի ր ենր սլա շտ օնն ե ր էն գա գրեր ուր
դիւանապետ

Տ • Հյո։հէ լԼ1"1 ‘Ը ) Գպրեվանքի

ե պ , ը եւ տպարանի տեսուչ Տ՝

1] ես րոպ

տեսուչ Տ • Գերենիկ

աբեղան է

Ու դա րձեա լ ույդ օրերուն էր որ Կ ա թ ո ղի կ ո ս ա ր ան էն ան հե
տս։ դա՛հ Ա ■ Գբիդ որ Լուսաւորչի Ս.ջԸ եւ այլ սուրբերու մասունքները՝

այդ եղանակով ալ օն ո լմր

թեամբ-.

«խ ան դար ելո յլ»

արւաջադրոլ-

Մինչեւ հիմա ալ մասունքները չզանուեցան : Տիրող բա-
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«ԱՄԷ՜ՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ»

ցարձակ համոզումը այն է, որ Տ- Վազգէն Ա- փախցոլց

զանոնք

էջմէաՏէն :
ԱԶԳԱՅԻՆ ԸՆԳՀԱՆՈՒՐ ԺՈՎՈՎԻ ԿԱԶՄՆ
Նախ ք"1՛1՛

օեման կատարումը,

ՈՒ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ

գումարուեցաւ երեք թեմե

րու երեսփոխաններով կազմուած Ա՛լ՛լային Ըն գհ . փողովը Յ՚՚՚նիս

2\փն ։

Մասնակցեցան 3 եկեղեցական ել 14 աշխարհական երեսփո

խաններ (րնդհ ■ թէ՚լը 21 ըլլ՚՚՚լ"՛!' կը բաՅ՚"կս։յէՒ'և 1 ներկայա
ցուցիչներ}
Լի բանանէն՝ Տ- Իէոբէն եպփսկ. Ըարոյե՚սն, Տ՚՚քթ’
Մ ելք՛՛ն Հայրապետեան ՝ Տ”րթ* Խ՛սրով Գրէդ որ եան՝ Ա՛՛ւրէն Մ ավէսարալեան , ՀՀակոբ Տէր Մելքոնեան,

Ասվսէ" Տ է [՛ Գալուսաեան

եւ Հազար ՀՀարըգ : Ա՛՛ւր ի՛" յէն {Լ'ե լ՛իոյ թեմ}' Տ- Տ՚սճաա ծ- վրդ՝
Ուրֆալեան , Տ՚՚քթ՛

3 ՛" կ" բ

Գա՚՚ապեան , Տ՚՚քթ.

եան , Ափսաք Պմ՜եան, Հր՛՛՛է Փափազեան ,

Ատոլը փ ա պա ք-

Ափհրան

Հերարաեան,

Գառնիկ Ազիրեան եւ Յ՚՚վհաննէս Տ՚սքէսեան : Կիպրոսէն Տ- Գե՚-՚՚նդ.
եպիսկ. Զէսլէեան : Կիպլ՛"" — Գամասկոս միացե՛՛՛լ թեմերէ՛!։՝ Յ՛ոկոր Պ"հ Հա լեան :
ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԳՐ ■

ՀԱՐԶՈՒԹԻՒՆ ԵՒ

Ընդհ. ժ ո ղ ո վ է Աք նէ սա էն
յան ձէն

Վահէ է) Լ թI, անէ

ԿԵԳՐ- ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՄՈԳՈՎ

կազմուեցաւ

մնայուն

{Ա * ատենապետ} , Աո լրէն

դ է լանը

Ա ա վէ ս ա րալ-

եանէ (/' • ատենապետ} ՝ Ս էհ րան Հերարտեանէ {Ա * ատենադպէր}
եւ Ղ^աղաբ Զարըրէ {Ր • ատենադպէր} : Ապա ՝ ընտրեալ կաթողէկոսը*
կատարեց էր սահմանադրական երդումը*. վերջէն ն է'ս տ էն ՝ որ գու
մարուեցաւ Լուլէս §էն ՝ րնտրուեցան Աղդ * Կեդր • ՛Լար չու թէ լեր եւ
Կեդր . Կրօնական Աո դո վր: Աո ամէնէն կ^ան դամա կցէն Աուրէն Մ ա—
վէ սարալեան

(Ա-

ատենապետ} ՝ Տ՚՚րթ*

Հրանդ Զաղլասէան

(.Բ-

ատենապետ} ՝ Տորթ* Ատ ուր '{Հա պարետն {Ա . ատենադպէր} ? Աեթր
Խա չիկ Պ ապէկեան ({* . ատենադ պիլ՛) , Փլ>ոֆ * էյոսրով Երամեան ,
Աեթր Ար ետ Արսլանեան {Աամասկոս} ՝ Աովսէս Տէր Ղալուստեան ՝

3 "՛կոր

Թէրճանեան եւ (Հարութէւն Աոլյումճեան {Լաթարէա} ;

Կեդր. Կրօնական Աողովը կազմուեցաւ հետեւեա լ կերպով.--Տ* *Լեւոնդ եպէսկ. Զէսլէեան {ատենապետ} ՝ Տ*

՛հորէն

եսյէսկ.

քՀ՚արոյեան՝ Տ* Տ*"ճ'"ա ծ. վրդ* Ուրֆալեան՝
Տ* յարդէն վրդ*
Սարդէ սեան {ատենադպէր}.՝
. Ար տալաղդ վք՚դ * Թ ր թր ե ան ՝ Տ .
Արտակ վրդ* Աանոլկեան՝ Տ* Խ" ր էն րհն յ . Աճէմեան՝ Տ*

3 " ւս է կ

րհնյ. Այտն եան եւ Տ* 3"վհԱյննէս րհնյ. Պօղոսեան :
ԸՆՏՐԵԱԼ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՕԾՈՒՄԸ
Կա թ" 'ք է կո սա րա նի

վ"ւ /՛չ՛" կ սմհ

մեքենայի

կան "ն ա լո ր ո լմ էն

ետք, Կ"'թ"՚լիկ"“ն ու Կիլիկեան Աթոռի երկու ե պ ի ս կ" պո սն ե րը ոբոչեցին օծումը կատարել Ս ե պ ո։ . 2ի կիրակին , ին շ որ յայտարար-
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
ուելլալ

մամուլով

հրալի րաղէրներով-.

էլ պաշտօնական

1] ո լրէ ա յ կն ,

շր ջան ա կն է ր ո ւն

կ [, պլ, ո ս կն ,

ուղղուած

Եղէսլաոսկն ,

Իրա-

1 Ֆրանսայկն էւ Մ՛ էահանղներկն հազարաւոր ուխտաւորներ

8-

Զարեհ Ա- Կաթողիկոս' հայրապետական քօղը գլիուն

եկած կին մէանա լու լէբանահայ ղան ղո լածն եր ո ւն , ներկայ զանուե
լու համար օծման հանղէսոլթեանղ :
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յ^յ^յ^!

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Սեպ տ ♦ շ/' առաւօտ ուն ՝ 30 •000ք'"5 Հ>"4 այ բազմութիւն մբ ոդողայր էր մայր — տաճարի բա կը , իսկ տաճարէն ներս՝ որ յա լո

ձ՛ Զաթեհ Ա- Կաթողիկոս՝ ծեոնւսղթոՆւսծ պսւհուն — (Կաթողիկոսին ձախ
կողմը'. Տ- Յակոը Սեւեթիոս եպիսկ-, աջ կողմը' Տ- Ղեւոնղ֊ եսլիսկ-,
եսւեւը՛
Տ- Խոթէն եպիսկ- : 'Ակաթի աջին՝ Տ- Տանատ ծ- վրղ• , ծախին' Տ- Աթտակ վթդ.
եւ Տ- Աթտաւազղ վրղ-:)

Օծման օթը’ ւիոքթ մաս մը ՅՕ-ՕՕՕնոց թազմութենէն
խռնուած' Կաթողիկոսաթանի մեծ դաթպասէն նեթս

կացուած էր միայն մասնաւոր հրա լի ր եալն եբ ո լ , տեղ գրաւած էի՛!'
Լիբանանի եւ

Սուր իոյ պետական անձնա ւո ր ո ւթիւնն ե ր ը ,

ինչսլէս
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ՃՋ:րքճ.Ն:յ՜:ճճճ;ՃՃՋՋ<ձ^11.'1ւՑ՚1’ԵՐՐ. ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
նաեւ

ան խտ րա բա ր

եկեղեց ական

եւ

դաւանական

Կաթողիկոսի

—

—

Յս,կոբիկեան

3 "՚ կո բ

,Տ ♦

ծաք

կատմէբեցին

օծումր

Կրօնական
սփռուեց ան

այս

այսուհետեւ՝
Հ՛ոյլք՝

լի բան ան ե ան

Տ •

Հակառակ

ցութեան ,

ղիկոսական

11յս

քերբ*.

բո սա

պիտի

ամարանոցը

շ ին քերին

Մ իւս

կողմիդ

հեռացուին

չճանչնալ

Անծի
ծուած այս

Տ՛ոնն

ալս

մէջ՝.

հոն

1

Պիքֆա ՚" քի

հանուեցան

բանալիները

դիմել

ալ ՝

միաբանները՝

կառավա

Հոկտ»

Պիքֆայայի

իրենց

դոյ-

կաթողիկոսական

յանձնուեցան

Կ՛աթողիկոսարանի

եւս

կաթո

փոխադրուած

եղա լ

հարկ

կա՜է

այնուհետեւ

պահել

հետեւանքով

եւ

ամրապնդուած

վերադարձնելու

11 >

պետին

կ ր օն ա պե ան

ի րա դար ձո լթեան ց

մի ա բանն ե ր բ ,

ղբաւած

լԸԱա/"

դուրս

են թակալ
յայտնեցին'՝

սահմաններուն

եւ

Անթիլիասին

որու

ըմբոստ

հոդեւոր

եւ

Անթիլիաս

եւ

կառավա-ո-

իրենց

ղերադոլն

Աուրիոյ

վերջացած

եւ

Հայրապետին՝.

ՄԱՔՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

ըմբոստ

դործադրուած

միաբանները

եւ

օրինականացած

բռնել

միջամտութեան՝

պա ա կան
նին ՝.

մր

ղլուխ

Գոյժերը

հրահանդը
րական

—

ներս

տասնեակ

շարունակեցին

Կաթողիկոս

Լիբանանի

եղած

վերջինները՝

անձկ

դահլիճին

սոլրիական

շրջաբերականներով

Ս ♦

ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ

կաթողիկոսարանէն

այս

յատուկ

ձայնս։—

պա շտօնա կան

օծեալ

եւ

ա ստ իճա-

որոնք

րնդարձակ

խնդա կց ո ւթի ւնն ե րը

ետք՝

Եկեղեցիին՝

բոլ ո ր

իր

եպիսկոպոսները*.

ետք՝

վեհարանի

նաեւ,

ունեցող

Հէե ոնա դ ր ո լթենէն

եւ վեւոնդ

ր ս։ տ իօ կա յանէն ,

ուղղած

յանձին

եպի ս կո պո ս ի :

9>ւլվն

Տ՝ է

հաւաքուեցան

հաղորդ

հիմունքը

Եկեղեցին $

հանդիսութիւննե քէն

կատարումը

իշխանութեանց

կ

համայնքներու

մասնակցեցաւ

միեւնոյն

քո յ ր

Տ •

յայտնեցին իրենց
Օծման

Բէ

կրօնա կան

ձևռնադրութեան

Աեւերիոս

Պէյրու֊թ[<

նա ւոր ո ւթի ւններ բ

ր ո ւթ ե ան ց

բոլոր

վարդապետական

նաւորներէն

ձԼջ եւ.

օտալ։

ն ե ր կա յա ց ո ւց ի շն ե ր ր :

Ընտրեալ

Սս ո րա կան

Հայ

Ըմ-

կաթողիկոսս։—

Կ "՚ թ " ղի կ ո ս ս* բ ա-

բնա կա բանն ե ր էն

որոնք

ալ

կբ

շարունակեն

դէմ

շղթայա զեր-

հեղինակութիւնը՝.

Ե ի լիկի"յ

Կաթողիկոսութեան

հակաղդային պայքարը ո լմի եւ աշխատանքի երկարատեւ

սպառում մը արմեց ամէն անոնց ՝ որոնք՝ յանուն օրէնքի կիրարկման
եւ յանուն աղդային բարձր շահերու պաշտպանութեան՝ իրենց լա լադոյնը բրին ձախողեցնելու համար «Հ ա մ ախմ բա կանն ե ր ո լ^> եւ ըմբոստ
միաբաններու բոլոր դաւերն ու մ եքեն ա յ ո ւթի ւնն եր բ '.
ԿԱԹ՝
Այստեղ՝
խս։ տ անք ին

ու

ՏԵԳԱՊԱՀ

բացառիկ

Տ՝

եՈՐԷն

ընդգծումով

յողնութեան

ԱՐՔԱԶԱնՒն
մը

առաւելաղոյն

պիտի

ԳԵՐԸ

ըսենք՝

բամ ինը

թէ

աշ

վ իճա կե ց ։ւ

— 599

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔ՛Ը»
կաթողիկոսական տեղապահ

1էոբկն

եւ

Լիբանանի

ւոանձնած

առաջին օրէն մինչեւ գահակալին

տ- Խորէն արքեպիսկոպոս թարոյեան,

աասն

Հայող

առաջնորդ.

$>

ե պիսկ» ք*արոյեանին^ որ տեղապահական իր պաշտօնը ըս-

ամիսներու տեւողութեամբ ,

օծումը^ աւելի ^ան

Առաջնորդ. Հայոց Լիբանանի

առաւելագոյն

անձնոլիրո լ-

թեամբ մը եւ ղիտակղական պար տաճանա չո ւթեա մբ կա տար եղ իր
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ԱՆՑՔԵՐ (է

պարտականութիւնը ,
հական
պէս

եւ ,

իր

անձնաւորութեանդ

աբ^եդոլդ

իր

դերն

ու

հետը

սերտ

ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

քալող

կրօնակ ան

դորձակդոլթեամբ ,

առաքելութիւնը,

եւ

ա շխար~

կատարելս։—

ապահովելով

լալա-

Տ- Վեւոնդ արքեպիսկոպոս Չէպէեւսն, Աււսւջնորգ Հայոց վերիոյ թ-եմին
լուծում ը
տա կան

կաթողիկոսութեան

տաղհտսլը

փարատելու

Լր,լ-['^Ը

ս տ եղծո լած

ա ր ո ւես—.

տեսակէտով :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

քՀացառաբար Տ ♦
■տինք մանաւանդ.

1Աորէն

Սլէբւսղանէ ողջմտութեան

կը պյսր—

կաթողիկոսական ընտրութեան կագմա կեբպո ւմը ,

77Հ7 Ւ [' ձախորդին՝ Տ ♦ էՏադ Սրբազանի օրով , երեք անդամ յախ1ր—՝

՛դաբար յետաձգուած Էր : Այս տեսակէտով ՝ անի կա լ ի ո վին ա րմեց ուց

Մ/' աբանա կան

(ի ո ղ ո վ ին

վստահութիւնը եւ

ա յն որոշումը՝

որով Փետը • ճձփն պէտք էր ան պ ա տճ ա ռ կատարուէր

Կ ա թ ո գ ի կ ո-

սին ընտրութիւնը յ
իր այս վճռա կանութեամբ եւ կոչման ու պարտականութեան
գիտակցութեամբ՝ Տ* 1Ս " ր է*ե Արբազան յաջողեցալ միանգամ Ը^դ
ւ/ի չա ձախող 1,;ւն1.լ Կ^կէ ան Աթոոթ գո յո ւթեան դէմ
ն ի ւթ ո լած
.բոլոր գաւերը ել ատով ի ս կ պատուոյ
Սլատմ ո ւթեան
ԵՒ

տեւլ գրաւեց այդ Աթոոի

մ էջ :

Տ- ՂԵԻՍՆԳ

ՍՐԲԱԶԱՆԻՆ

ՀՃՈ-ԱԿԱՆ

ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ

Զմոռնանք այս պատեհութեամբ և մի ա մա մ ան ա կ , բարոյական
'վարձատրութեան իր արդար բա մինը ընծայել նաեւ Կիպրոսի աոա^նորդ §. Ղհեւոնդ եպիսկ* Ջէպէեանին , որ իր կարգին՝ րմբրռ—
Նելով

Աթ ոռին

դէմ կազմակերպուած դա լա դր ո ւթեան

տարողու—

թիւնն ու հետեւանքները՝ իր կոչման գիտակցութեամբ եւ իր ամբորԼ?- Հնգին՚ա կութեամբ կեցաւ իր երկու Սրբազան եղբայրներու կողվ>Բն, ամիսներով բացակա լեցաւ իր թեմէն մնալու համար (Լն թի լիաս եւ ամէն առիթով ՝ իր խորհուրդներով ու վճռական կեցուած
քով

ն պա սա եց

յան ո ւն

Աթ ո ռի

սլահպ ան ո ւթեան

գ ո րծա կ ց ա բա ր

տար ուած ս^շխա տ անքն եր ո ւն պսա կմ ան :
ՆՈԻԻՐԱՏՈԻՈԻԹԻԻՆՆԵՐ
Կաթողիկոսի
լուծումը

ընտրութիւնն

անսահման

խանդավ ա ո ո ւթեան
մանաւանդ
ղիկոսարանի

ամէն

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻՆ
ու

կաթողիկոսական

խանդավառո ւթեամբ
դրական

կողմէ

սնտուկին :

համակեց

արտայայտութիւնը

տեղացող

հարցին

բո լո ր ր :

ն ո լի ր ա տ ո լո ւթի ւնն եր ր

// իացեա լ Լա հան զն եր էն

Այդ

հանդիսացան

ճորճ

եան 10 *000 ա ոլար ով յայտնեց իր հ րճուանքր : (Լր շալի ր

Կաթո

(ք ա ր տի կՇ իրակ-

եան նոյնքան գումար մը ղր կերց ԱՀնթիլիաս իբրեւ իր եւ իր խումբ
մը բարեկամներուն նուէրր։ *էյմանապէս

Տոքթ*

Լեւոն

իր շրջանակին մէԼ հաւաքուած 5000 տոլարը ղրկեց Տ*

Հէաղլեան ՝

3,արեհ

Ա*

Կաթողիկոսին Փսկ Լիբանանի եւ Սուրիոյ մէջ (եողովոլբդր անխբա
րաբոյ ր
ընծայեց իր նուէ ըները
Կաթողիկոսարանին՝
զանագան
առիթներու! : Միայն օծման առիթով
նուիրուեցալ մօտ 25*000
լիբ*

ոսկի՝

Դրամական

լաւագոյն չափանիշը կը

նուէրր՝

այսպիսի

պարագաներու

հանդիսանալ նուիրատուին

տակ՝

գիտակցոլ-
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ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
թեան ե՛ւ խան դա վա ռո լթեան ՝. Ահա այդ
բացառիկ
ներր :

արմէք ներկայացուցին

ՀԱԿԱՄԱԿ

նշանակութեամբ Էր

որ

կատարուած ն ո լի ր ա տ ո լո լթի լե

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ

ՀԷՆԻՆ

ՈՒ

ՊՈՅՀՈՐԻՆ՝՝'

Ա.յ" բոլորէն ետք աւելորդ է ըԱել՝ թէ
«համա խմբա կաններուժ սլոյքոթն ու քէնը կը շարունակոլին ըստ առաջնոյն՝. Երբ
ա,!Գ

միեւնոյն

պո յքոթն ու քէնը ցոյց էոլ-տսյյ էլթ ի ածնի Կաթո-

1Լ1'ևոսէԼ Մեծի Տանն Կիլիկիսյ Կաթողիկոսութեան հանդէպ ՝ անոր
լիբանահայ եւ սուրիահա յ գործակատարները չէին որ ՛Լերջ պիտի
տային իրենց բացասական կեցուածքին ՝. Տ՝ 'Լաղղէն Ա՝ երբեք չըշնորհաւորԼց իր դասակից
քեց ,

րեհ Ա՝բ՝ Ոչ միայն չշնորհալո-

Ջ'"

այլեւ անցաւ Լսա ւի անա ր արն եր ո ւն

հրապարակով՝

թէ

Տ՝ !Ս ա ղ

եւ յայտարարեց

արքեպ՚ը միայն կը ճանչնայ

իբրեւ

տեղապահ Կի/իկեան Աթոռին : Րոլշեւիղմը՝ որ միակ ակն էր բեմադրուած այս բոլոր խ ո ո վա ր ար ո լթեանց , տարբեր վերաբերում
մը պիտի չթոյլատրէր անշուշտ էջմիածնի դահին վրայ նստեցու
ցած իր ղ ործա կա տարին :
Այս բոլորը անշուշտ ց՛ոլ կը պատճառէն դա ղո լթն եր ո լ ան
դորրութեամբ մտահոդուած բա ղմ ո ւթի լեն եր ո ւն ՝բայ ց վեր^ ի վերջ»էյ չեն կրնար վնասել Կի լի կետն Աթոռին ՝ անոր անկախ գոյու
թեան տեւականացման տեսակէտով՝. Աթոռը ունի ալլեւս իր երի
տասարդ՝ բարեջան եւ անձնուէր գահակալը՝ որ ամենալաւ դրսյլականն է

նուիրապետական այս բարձր

գաւաճ ո ւմը ապահովելու տեսակէտով :

հաստատութեան

բար

« Հա մախմբա կան՛»

պոյ-

քոթը^ եթէ տարիներով ալ շալալնա կուի ՝ չի կրնար այլեւս խան
դա րել իրերու վա դո լան թթսււլ^ր դէպի բարօրութիւն
դիմութիւն՝ յօդուտ

Մեծի Տ անն Կիլիկիոյ

եւ յառա$-

Կաթողիկոսութեան՝.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՏԱՍՆՕՐԵԱԿԸ ՄՈՍԿՈՒԱՅԵ ՄԷՋ
Անցեալ տարի Յունիս 1—10 Մ "Ա կոլայի մէջ կայացաւ հայ
արուեստի

եւ դրականութեան տասնօրեակը՝

Հազարէ աւելի

ար ո ւե ս տա զէ տն եր

մեծ յաջողութեամբ՝.

եւ գրողներ այս

առթիլ գտ

ցած Լին Երեւանէն Ա'ո ս կո ւա ՝ ուր՝ անոնց մասնակցութեամբ տե-

1՚

՚ւ

ուեեգան թատերական նե ր կա յա ց ո ւմն ևր ,

ն ո լադա Հ ան գէ սն ե ր ,

եւլև • : Առանձնապէս գնահատուած են Վ^ահրամ Փափագեանէ «()—
թէլլօձն , Հրաչեայ ՜Ներսէսեանէ «Պ՚՚՚գտս՚ստր ազբար-»ը՝
Բէկ՛» եւ «Արշակ Բ

Հէալէթ

օ։էէ բաներ ր •. '<Տ.Արշա կ Բ-ձէ ներկայացման ներ

կայ գանուած, է նաեւ մարաջախտ (ծէթոն, որ յայտնտծ է էր հ էա
ցումը հա I արուեստագէտներու մասին՛. Այս տոթէլ

շքանշաններ

տրուած են շատերու :
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Տ* ՋԱՐԵ1 Ա> ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ
(ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ԳՒԾԵՐ)
Ա'եծի $անն

նորընտէր

թողէկոսը

Տ * Զս,րեհ Ա •

14 Փետր <
1915^ ք Աարաշի մէջ՝, եր նախնական կրթութիւնը՝ 1924£^ ս կըս-

{Փայասլեան') ՝ աւաղանք անունով

Աիմոն ՝

ծնած է

հալ՝ ստացած է Հալէպի Ա ե սր ո պետն աղդ . վարմա բանին մէջ՝
ապա ՝ ճ^ձֆին ա լարտած է ազգա յ էն
Հա յկազեան
վար մար անը :
Տարէ մը ,1929 — 30 յ յաճախած է Հաէէս{է Աէ ս ո լս եաննե ր ո ւն վար—,
մարանը ՝ Աղած է' 1930/^ բացուած Պ' պր ե վան քէն առաջին սանեԳ ասրնթացքը աւարտելով 1935/'^ յ ձեռնադրուած է աբեղա լ՝.
1936 — 38 հետեւած է Պրէւ֊րսէ/է համալսարանէ սլա տ մ ա դէ ա ա կանեւ արեւելադէտական ճէւղերուն ; Ա ուր իա
վերադարձած է 1939/^
!■&:

եւ տա [՛[՛ մԸ ետքը

րնտրուած է առաջնորդական տ ե դա սլա հ եերիոյ

1943/^: $ • կոսրեզին Ս, ՝
եպիսկոպոս ձ ե ռն ա դր ած է ղայն 16 Փետր »
էն :
թեմէն ՝

ասլա առաջնորդ'

կաթողիկոս

ե եը ի ո յ թեմէ առաջնորդութեան շր ջան ր ՝ մանաւանդ առաջին
տասնամեակը՝
ծանր ու

Տ* քէտրեհ

եպիսկոպոսէ համար

եղաւ շր ջան մը

սլա տա ս խանատու պա ր տա էլան ո լթե ան ց ՝ զորս դլոլխ հա—

նեղ անալլալլ նուիրումով եւ վա ր չա դի տ ո ւթեա մբ ՝. եր ա լդ պաշտօ
նավարութեան տարիներուն զուզա դիպեցան բացառիկ
պայմաններ՝ --- պատերազմ՝ Աուրիոյ ազատագրական պայքար՝ ներգաղթ ՝
դպրոցական եւ լեղուական

{մայրենի լեզուի') սեղմումներ՝ եւլն • ՝

--- եւ Տ* Հէարեհ Ար բազան կրցաւ այդ բացառիկ պայմանները ղէ~~
մադրաւեյ մեծ յաջողութեամբ ՝

սիրելի դարձնելով

էր հօտին եւ թէ սուրիա կան իշխանութեանց :

թէ

Ա,/ս վ

'1րջինն երը ՝

գնահատելով Արբազան հօր մատուցած ծա ռա յ ո լթի ւնն երը Աուրիոյ
ազատագրական պայքարին՝ պարդեւա տր եց ին զայն 1945/ր^ Ար մ ան
եաց Ա . կարդի շքանշանով յ
Ահ ա՝

իր հանրային դո րծ ո ւն է ո ւթե ա մբ ՝ իր նուիրումով ու

բարձր նկարագրով այնքան արմանա լոր այս եկեղեցականն է ՝ որ
մողովրդային

կամքով ընտրուեցալ

լՒկ[՚ո,1 1 անցեալ (/>/, տր .
այդպիսին :
եր

'2^ւն

կաթողիկոս

եւ Աեպտ*

անցեալը ՝ պետական եւ օտար

2ին

Ա* եծի

Տանն

ալ օծուեցաւ

կրօնտ կան շր ջանա էներ ո ւ

մօտ վայելած իր համակրանքը՝ լեզուագիտական ՝ տ յ լ

մասնաւո

րաբար արաբերէն լեզուի իր հմտութիւնը եւ իր հօտին
ունեցած խ ո ր
Ա*

Տանն Կիէէկիոյ

հանդէս/

սէրը լաւագոյն գրաւականներն են ՝ թէ Տ *

կաթողիկոսի

հ ովո ւա պետա կան իշխանութեան
կաթողիկոսութիւնը

Ե ի—

իբրեւ

պիտի

բոլո ր է

Հէարեհ

օրո վ՝

Աեծի

վերելքի

լո

սալոր շրջան մըւ
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եպիսկոպոսական տեռնադրոիթիին
ԵԻ ԱՐԻՈՒԹԻՒՆ' Տ- Տ- ԽՈՐԷՆ ԵՒ ‘ԼԵՒՈՆԴ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐՈՒՆ
Մեծի

Տ անն

թոդ[ւկոսը Տ*

Կ է էէկքյո յ

^]ա-

ՀՀարեհ Ա., Հոկ

տեմբեր շձ֊-ի կքէր ա կ ի օրը՝
թիլիասի մայր տաճար!յն
եպիսկոպոսներով ՝

ՍՀեմ

ք

վարդապետ

ներով եւ

քահանաներով չր ջա-

սլա տ ո լած

ե պի ս կոպո ս ձեո֊ն ա-

դրեւյ եւ օծեց

ճէզիրէի աււաի-

նո րղական փոխանորղ
ճատ

ծ . վրղ .

ծ•

Տ ա-

ք) ւրֆ ա լե անր

եւ

ւՏ ♦ Արտակ ծ * վրղ . // անոլկեանր :

Հազարաւոր

հալատացեալ-

ներ ՝ տաճար ին մէ^ եւ տաճար էն
դուրս

հետեւեցան

սէյ,Լ- հանդիսաւոր
թեան :
Այնուհետեւ
ՏԱՃԱՏ

Տ-

ԵՊԻՍԿ-

ՈհՐՖԱԼԵԱՆ

կրօնական
արարոդոլ-

մ՜ ո դո վո ւր դ_ը ՝

եկեղեցականներու ղասը

եւ

՛դային

ներկա-

իշխանութեանց

աւր-

Տ- Տաքսուս եւ Արաւսկ եպիսկոպոսներու ձեոնադրութիւնը
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յա ցուցի շները

հաւաքուեցան

վէեհարանի դահ լիճը եւ հոն

Տ*

*իա րեգին
*ԼԼ1 Ղ՜ *
Աար դի ս ե ան
կա՝ր դաց կաթողիկոսական
եր
կու կոնդակներ , ուր
թէ Տ ♦

կ?ըսուէր

քէարեհ Ա * )

գնա հաաելով Տ •
քԼեւոնդ

խորապէս

Տ•

էյորէն եւ

ե պի ս կո սլո սն եր ո ւ անձ

նուէր

ծա ռայ ո ւթի ւնն երը

գուտ

եւ

ի

յօ

պայծառացումն

Հայաստանեայց

Առաքելական

Եկեղեցւոյ եւ Ա եծի Տ անն Եի լիկիոյ Աթոռին ՝ կը շնորհէ անոնց
արքութեան տիտղոս :
կ ա թո դի կո ս ա կան այո
դա ր

տնօրինութիւնը

վա ռ եւ երկարատեւ
ընդո լնուեցաւ

ար-

խան դա
ծափերով

ներ կաներ ո ւն
Տ-

կողմէ :

ԱՐ ՏԱԿ ԵՊԻՍԿ-

ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ

ՊԷՅՐՈՒԹԻ ՄԽԻԹԱՐԵԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆԻՆ ՆՈՐ օէՆ֊ԻԸ
Պէյք-թՒ

արուարձաններէն Հազմիէի

մԼ

9

կառուցուեցաւ

ՆԼիեննական Մ խի թարեան Վյսր մար անին ա ր դի ա կան

եւ րնդա րձա կ

շէնքր ? որ ունի կրթական հաստատութենէ մը պահանջս լած բո լո ր
յա րմա ր ութիւններր ՝
լայն ու լուսաւոր դասարաններ հ
թաւոե—
րասրահ ՝ մատուռ ՝ ուսուցչանոց հ ըն դ ո լն ելո լթե ան սրահ } հարս—
ր ան

մարզարան , րնդար ձա կ բակ
վարմարանը

ներէ ի

վե ր ՝

հ

ունի

հ

եւլն , յ

որ կը գործէ արդէն Պէյրութի մ է թ 1/ տարի
ման կա պա ր տ է ղի ՝ նախա կրթարանի եւ մի ջնա—

կարդ վարմարանի մը բամ-իններր՝ Ախի թարեան Հայրերէ եւ
փո րձառու ուսուցիչներէ բաղկացած ուսուցչական կազմով :
սուչն է

Հայր Համադա սսլ վր դ.» Ասկեան : ճանչցուած է

այէ
Տե

սլետոլ—

թեան կողմէ։ Ա ոլոր դիտելիքներու եւ լեզուներ ո լ կ արգին ՝ աչա—
կերտութեան կր ջամբուի հայկական

առողջ

դաստիարակութիւն

մր՝ ուրիշ ամէն կարգի ա ռա ւելո ւթի ւնն եր ո վ :
կ րթա կան ասպարէզը ա լանդո ւ թխն մ,. դարձած
եաններու համար , որոնք^ այդ դե անի
ունին
տա սնամ եա 1լն եր ո ւ ՀԱ/յՆ փորձառութիւն ։
կ^արմեւորուի մանչերու ա յ ս վարմարանին

Այս

Հ

Ա խիթար—
բազմաթիւ

իրողութեամբ՛ այ

գոյութիւն ր Պ է յր ո լթլ,

մէջ -, վ ստահ ենք Հ որ վարմարանը պիտի ապահովէ յաւելեալ յա—
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1ԼՆ Ց Ք հ Ր Ր
սաջդիմութիւններ

լա,յոյնս

սւնսլ,

Աջակցողներու

պիտի

Նորակառոյց
ցաւ

Լոկա

թողիկոս

Պէյրութի

Մ իա բ անութեան

մէն

տարիներուն

Մ խիթարեան

ու

/.,

բա կին

Գրիդ՚՚ր

բա ց ո ւմը

մկ £

,

ի

- Պետրոս

տեղի

այլեւ

ն"1 ի ր ՛" կ ին ->

այս

Աբբահայր

աո թիւ

Հայը

Ա* ես րոպ

ան ձնաւոր ո ւթեանց :

ետք

պատեցան

շէնքին

բոլոր

նախարարի

Վ^իեննայէն

արլլեսլ •

Հանդէսի

կա-

Աղաճան-

շէնքը

կրթական

յա տ էլա պէս

'պաշտօնական
հիւրերը

/, ր

ունե

ներկայութեան
Կ ար աինալ

Մխիթարեան Վարժարանին նորակառոյց
Պապական

հետեւաբար

Ա՛ իաբանս լ թ /. ան

ղո հ ո ղո լթի լնն ե ր ր :

պա չտօնա կան

վաբլէ՛որանի

ներ կա յա ցուց չին ՝

Հքէ

ճիղերն

Պատրիարք Տ ■

ՊէյրոՆթֆ
եանի ՝

յ ս, „տ ի կայ

պսակոլին

չկնքին

. 14/ւճ ,

-

9

նաեւ

ալլալե

եկած

Հապողեանի

րամնին

եւ

աւարտու

լա ր կա բա մ ինն ե ր ր ։

ՄՏԱՒ Ո ՐԱԿԱՆՆԵ ՐՈՒ ՎԵ ՐԱԴԱ Ր Ջ Ը
[ԼնցԼալ

տարուան

մտաւո րականնե րու
ղշան

տասր

տարի

տարիներէ

վերադարձաւ

Տկվկճե ան ,

որ

եան) ,
մէջ

ղրաղՀտ
որ

11

ի

վեր

ծանօթ

մը

Վրսռեա

այնտեղ

մտաւորական

մնալէ

վեր

ե տբ

Ր

աւելի

1Լն ց եա լ

(Հովհաննէս

Օդոստոսին մեկ__

հաստատուած իր ընտանիըին մօտ։

Հոկտեմբերին

ի

^1ա[էրԷ

ուր

ա ր դելա ւիա կո լած ;

հ ր ա սլա ր ա կա դի ր. կարօ

տարիներէ

էինէլ>

Ս*իոլթենէն ՝

մնային

անցեալ
—

հաղորդեր

ի]որհ»

կր

Այր է ս ,

նմանապէս

հատորով

նմանապէս

մ՜ամտնակ

Պուէնոս

ծանօթ

մեր

վերադարձր

կը

մնար

էք ւր ո սլա

վերադարձաւ

'Լաղարոսեան
/Ա ո ր Հ ր ղ ա յին

(^ .

Մ եհ-

Ա'իութեան

ա ր ւլ ե լա փ ա կո ւած ։
կ'ակն կա լուի

թէ

ո ւր ի շն ե ր

ալ

պիտի

վերադառնան

ի

ընթացլլին :
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ԴՐԱԳԷՏ ՄԱԼԽԱՍ ՊԷՅՐՈԻԹԻ ՄԷՋ
Անցեալ Ապրիլ 20/յ5'
ճամբո վ Նիւ Եորքին

,

օդային

Պէյրռւթ

՛Ժամանեց

վաստակաւոր յեղա—

փոխական
ւքալխաս

Դ՚՚ե^՚էՂ
ւ ,11,ս"քէտ
^Արտաշէս Յ՚՚վսիփ-

եան^ :

1Լն ո ր

այցելութիւնր մեծ

խանդա վա ո ո ւթի ւն

ս տ ե դծ ե ց

Պէյրոլթի հայ հասարակութեան
եւ

մասնաւորաբար

երիտասար

դութեան մօտ: Ո ւ֊ր ի շ կե ր *յլ ալ
չէք կխ՛ար ըլլալ- Արդարեւ , իր
շուրթը

/<« հՆ

համագաղութա

հետաքրքրութիւն ստեղծած
նուն մըն է

1/ ալիւաս ՝

ա-

որուն քե—
ու

լու-

շադրութիւննե րը լափուած

ղաւիոխա շուն չ վէպերն

կին

ք* ♦ ա շխա ր հ ամ ա ր ա էն աոսվ բո
լոր գա ղու թն եր ո ւ •րէջ-- Բ ա քո ա ա լ որ
հայերը , որոնք Ա ալխա սը հեո ոլէ
ճանշնալէ ետք՝ այս անդամ իրենց
մար մնով : Եր ալ ա ռաջին ա յց ելու
ղութին ՝ 1ի այ խաս
խ ան դա վա ռո լած էր ի // կարգին*. Եւ ա յ ս փո
խադարձ խանդա վաո ո ւթեան ա րդիւնքր եղաւ րոյն
դետնի վրայ
քադմաթիլ հանդիպումներ

1! ալխասի

հետ : \,ա խ ա դա հ ե ց ան

հան

դէսներ ու՝ խօսեցաւ. եւ եգան ըն դո ւն ե ) ո ւթի ւնն ե ր իրեն ի պատիւ՝.
Այլ մանաւանդ սկսաւ « Լա մ ա դդա քին^ ի կողմ է վ ե ր ա հ ր ա տ ա ր ա կո լթիւնր իր անգտանելի դործերուն՝ -— հ֊Զ՚ո ր թօն ՝ հ.՜Լոլսադէմին^ ՝
<^Ար եւա դա /» , եւլն. : Հա յ '[1'վփ պատմութեան մ է ջ աննախընթաց
■սպառում մը ունեցան նաեւ ա՛յս հ ր ա տ ա ր ա կ ո ւ թի ւնն ե ր ր
{պրակ
լոս. պրակ եւ դ ի րքով ) , [^ն չ ոՍ անդամ մը եւս հաստատեց Լի ա լխասին ու իր դործերուն վայե/ած լա յն մ՜ո դր վր դա կանո ւ֊թի ւնր *.
Ըստ երեւոյթին ՝ էիալխաս՝ մինչեւ 1956// 1է^ւՎը պիտի մնայ
Պէյր ու թ՝ ուր արդին , Հ Հա մազդային՛»ի կողմի ձեռնարկուած
է
իր հ անրոյ յ ին — յեղափոխական — դրական դ ործ ո ւն ի ո ւթեան
60“
ամեայ յոբելեանին տօնակատարութեան •.
Հակառակ իր յառաջացած տարիքին եւ խանդա ր ուած
առողջութեան , Աալխաս
առաջադրած ի դառնալ
մշտաթափա՜ռ
ճամբորդը Հեռաւոր ճամբանևրոլն, կարդոլէ
այցելելու
համար
Աոլրիա , Իր՛՛՛ք, Իրան՝ Յորդանան , Եդիպտոս ՝ Եթովպիա , Աու-

— 608 —

Fonds A.R.A.M

ftgtiftaitmigBMffl ’At'iniiira M«lt«rtiâSlhSfiltr*Si

ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

‘տան, թերէէ֊ս Հունաստան եւ. !1)/աւնււ։ււ }
տյg ելո լթէ ւննե ր , զորս
հազիւ. թէ պիտի կրեայ աւարտել երկու տարիէն, աքն
եթէ
դիլ['ո ւթեամբ կարենայ ազատել իլ, օձիքը, դինքը այնքան շս, ա
ււիրոզ բազմութեանց ձեր,քէն, յիշետյ բոլոր ղազոլթներոլ մէ9-,

ՇՔԱՆՇԱՆՆԵՐ
Լիբանանի Հանրապետութեան ՛Նախագահի
որոշումներով,
‘անցեալ տարի լիբանանեան պատուանշաններ ստացան մեր հետեւ
եալ հայրենակիցները ----

1)
Լիբանանի
համար:

Օր • Լիլս, *իարակէօզեան
Արժանեաց ոսկիէ շքանշանը^
մ էջ
մատուցա ե իր մար դա սի ր ա կ ան
ծառա յոլթեանց

2) Տէրան Աճէմեան Ազգային կրթութեան եւ *իե զար ո ւե ս տից
•Ա. կարգի շքանշանը, վերջին “
2&ամեակին ծաղրանկարչական ար
ուեստի մարզին մ է ջ ունեցած իր բացառիկ յաջողութեանց եւ Լի—
բանանի գեզա լ, ո լե ս տ ա կան կեանքին մատուցած
ծա ռ այ ո լթ ե ան ց
ի գնահ ա ա ո լթիլն :
3) Անտրէ թապուրեան իժ էն ի սի մաբզաիսւսղին կիրանանի
մկջ տարածման եւ մրցումներ ու կազմակերպման մէջ ի յայտ բե
րած իր ընդունակութեանց ի քաջալերութիւն' Մայրիներու շքան
շանը :
4) Տոքթ՝ Վարղան Աէֆէրեան' բժիշկ Ֆրանսական հա
մալսարանին
մԷՀ, ի գնահատութիւն իր մատուցած
ծառայոլթեանց ի մասնաւորի Պաղեստինի գաղթականներուն, Արժանեաց
ոսկիէ շքան շանը :
5) ^էմանչիստ թուրէն' 22 Դեկա» 1955/» իր նուագահան
դէսին առթիլ եւ ի գնահատութիւն իր երաժշտական արուեստին
Արժանեաց ոսկիէ շքանշանը ։
6) թորգոմ հազարեան' Ա'այրիներոլ շքան շանը , էի բանանի
եւ /1 տա լիոյ միջել առեւտրական կապերու ղօրացման ոլղգոլ,թեամբ բերած նպաստին ի վարձատրութիւն ♦
(խւա կողմէ, կաթոլիկ է? կե ղեց ւո յ Հովուապետը, էի բանանի
հայ կաթողիկէ երեւելիներէն Պաղիլ Մկրտիչին շնորհած է
Ա*
Գէորգ Մեծի շքան շանը , իսկ Տ իկթն Պ ♦ Մ կբտ լ,չէն տլ Պէ Ո ս ԺԲ.
■ Արժանեաց ոսկիէ շքանշանը :

ՀԱՅ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏՆԵՐ ՊԷՅՐՈՒԹՒ ՄԷՋ
Հոկտեմբերի սկիզբները, ռուս եւ իւղպէք արուեստագէտներու
հետ

Պ էյրութ ժամանեցին Հայաստանի արուեստագէտներէն երգ—

■ Հոլհի $ ա թեւիկ
Աե գա

Աաղւսնգարեան ,

պարախաղի

Գալիթեան , դա շն ա կա հ ար ո լհի է/էնա Տէր

մ են ա կա տա ր ո լհ ի
‘Լեւոնգեան՛

եւ

ծրդիչ *Լյար Ա ո վհ անն է ս եան , որոնց կ՛ընկերանար նաեւ Հայաստանի
մ շա կո ւթային նախարարը Անդրանիկ &ահինէան : Արուեստագէտնե
րու խումբը կազմակերպեց քանի մը երեկոյթներ եւ վերջին երգահանդէս մը'

զուտ հայկական յայտագրով՝.
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Ա՞ՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ ւ^ւ^^ւ^^ւ^ւ^1^|ք^ւ^1|^յւ7րւ1ւ7տւ^

ձԱՄԱՌՕՏ ՆՈԹԵՐ ԼՒՔՍ,ՆԱ2.ԱՅ ԳՍ/ՆՈՒԹԷՆ
Գաւառական ^ողււվյւ լր աց ո լցէ չ ըն տր ո ւթէ լեն եր ա1,ւվւ
նէ ցան

11 Ղ*եկտ • 1955/*^ ^Էյ1,,,ւ^^

Այնճտրէ եւ Զահ լէ է մէ •
Երամեան, Տոքթ*

ու

թաղերուն , էն չպէ ս

նաեւ

Պէյրու֊թէն րնտրուեցան Փրոֆ* էքոսրով

1]ոսրով

Ա^րէգորեան եւ Արամ Ամ աս եան , Այն-

ճարէն' (Հէւզանգ էեէւթէւեճեան եւ Ջահչէէն' Աւետէ ս Ա* անուկեան :
= Լէ բանահայ Օգնութեան
ք] ա չէ
Հ^կնակ մր Ա երա կուրծէ
անցեալ տարուան հանդանակոլթէւնը , որ կատարուեցալ Պէյրո*-թէ
մ

Ա արտ 11/,յ,է պս ա կ ո ւեց ա լ անն աէյրնթա ց յա^ողոլթեամբ : Հա—

ւաքուեցալ աւելէ քան 11 *000 /[՚ ք՜ ' ո ս կ է *
— Լէ բանան է ազդայէն վարմարաննե բուն է նպաստ Աո աջ~
ն ո ր դա ր ան էն կազմակերպած մէօրեայ հանգանա կո ւթէ ւեը , որ տե
ղէ ունեցաւ Ապրէէ ձճձէն , էր կարգէն եղաւ արգէւնալոր : խոյացաւ
աւելէ քան 10*000 լէբ • ոս ՚ւՒ— Ս' ա յիս §էն , թուռն բազմութեան

մը

ներկայութեան ,

Պէյւ՛ ութէ հ.քէէվոէԼ^ սէնեմայէ մեծ սրահէն ^մ է ջ
կատարուեցաւ
սգահանդէսը աղգայէն մեծանուն հերոս հանգուցեալ
ր ո յէ յէ շատակէն : *Լ,ախադահեց Վշահան Փափաղեան : Է]Օսեցան Աարօ Աա սունէ
եւ Մ ուշեղ Լ1 չէւան :
= Մ “Հ/է օ 20էն , Հանրապետութեան *Լ,աէւագահ վ^ամէյ քա
մունէ ներկայութեան կատարուեցաւ Հ» Ա . Ը. Ա* . է նորաշէն

ա-

կումբէն եւ էյաղավայրէն պաշտօնական բացումը։ Ներկայ գտնուե
ցան նմանապէս Վարչապետ Ապտոլլլահ Ապֆէ , նախարարներ

եւ

այլ երեւելէ արաբ անձն ա լո ր ո լթէ լնն ե ր *. Ա ե թր էյ ա չէ կ Պապէկեան
աբա բեր

՛! ուռ ճառով մը ող^ունեց պաշտօնական

անձնալո բու

թէ ւնները*. Աա եղծ ո ւած էւանդավաո. մթնոլորտէն ■րէ ջ, աեղւոյն ^ւ1այ
եղան նուէրատուութէւններ ,

որոնց գումարը, 13*000 էէբ *

ոսկէ,

սլէտէ դործածուէ Հ • Մ • Ը * Մ *է նպատակներուն :
— Անցեալ Աարտ 27՛էն Պէյրութ
Լէեքսէկոյէ

Ա եգր •

Վարչութեան

մա մանեց

ատենապետը

Հ. Ա'. Ը. Ա* . է

քերովբէ Առաքել-

եան էր տէկնոջ եւ աղջկան հետ : Պ էքբութէն գնաց Հտ լէ պ եւ ներ
կայ

գտնուեցաւ

Հ. Մ- Ը- Մ-[.

մա րղատօնէն : ԱՀ.
կՀաշխաաէ

Հ.

տար եկան

Առաքելեան , լաւագոյն

Մ* Ը* Մ *է

համար

էմէ՛

ԱԼ քսէկոյէ

Նահանգներու մէջ եւ մեծապէս օգւոակար
մակերպութեան

ա չէյատանքնե բուն

մէջմասնաճէլղա քէն

անձնոլէ րութեամբ
եւ

մը

թէ՛

Ա* .

կը հանգէստնայ

կազ

ԷՒ բանանէն մէն չեւ Ա ուրէտ եւ

(Հունաստան :
= Լէբանահայ Օգնութեան էքաչէ Պատդ. (էոգովբ

գումար

ուեցաւ Պէյրու֊թէ մէջ (Հունէս 2 _ Զէն*.
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^^Ջ^Ջ^^ՋՏՏ^Տ^ՋԱՆՑք-ԵՐՐ. ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
ՀԱՆԴԷՍՆԵՐ, ԵՐԴԱՀԱՆԴԷՍՆԵՐ , ՆՈՒԱԳԱՀԱՆԴԷՍՆԵՐ,
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄՆԵՐ,

Հ•

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍՆԵՐ, ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹՒՒՆՆԵՐ

Ց * Ղ* * իէալարեան Ուսանողական Աքւոլթեան հիմնադրու

թեան յիսնամեակը տօնուեցաւ Պէյրութի մէջ 25 Գեկտ.
=

Համազգայինի «Գաս պար ՛ի լի է կե ան»

Միոլթիւնը տնցետլ

1955^ է

թատերասէրներու

տարեշրջանին բեմադրեց

«Տուն

— փեսայ»

թատերախաղը 3-4 Դեկա . 1955/''// եւ այնոլհետեւ մինչեւ Գեկտ ♦

18: Մայիս ()ին ալ բեմադրեց

ղթա յոլաեր»

«Շ

«Ունէսքո բ»ի սրա

հին մէջ..
=

Ամերիկա հ այ

['ո ւե ս տ տ դ ի տ ո լհի

Օր.

Աիրանս լշ

Տէր

Մ ան ո լէլեան մամաներ Պէյրութ՝ ուր մնաց 5 ֊ 6 ամիս. Այս առ֊
թիւ կազմակերպեց ան երգչախումբ եւ Փետր. 13 ին ՝ երամշտա1էտ Ալան Աովհաննէսի դո րծերուև նուիրո լած երդահանդէս մը
տուաւ քխէսթ Հոլի մէջ, խօսելոլԼ միանգամայն հեղինակին

մա-

ոին : Նոյն ձեռնարկը կրկնուեցաւ նաեւ էչրէֆիէի «Ազատամարտ»
ակումբին եւ Նոր Աարաշի «Դերմանիկ» սրահին մէջ֊ Օր. Ս- Տ'
Մ ան ո լէ լե ան Ամերիկա վերադարձաւ Ա'տյի,,ի կէսերուն ■.
= Դաշնակահարուհի Օր ■
լը տեղի ունեցաւ Մարտ

18ին ,

Ո սկ ի

3 ո վհ անն է ս ե անի

ռէսի թա

Ո՚-էսթ Հոլի մէջ.

— Հայ Աւետ. Դոլէճի Շրջ. Մի ութիւեը , Ա ա յիս ՃԶին
եւ
ճ$ին բեմադրեց «//* եծն Տրդատ» թատերախաղը ՀհԱ ւն է ս քո յ» ի թա
տերասրահին մէջ-.
— Ջութակահար Հէալէն

Մ ելիքեանի

ռէսի թալը

Ապր ի լ

10^յ-, Օւէսթ Հոլի մէջ, Այս աո թիլ Պէյրսւթէն խումբ մը նուիրա
տուներ թանկարմէք ջութակ մը նոլիրեցին իրեն :
=

թաւջութա կահա ր Վբս հ է Պ է ր պէ ր եանի ռէ սի թա լը ք) լէ ս թ

Հոլի մէջ, Ապրէլ 15^:
— Հայկական պարերու երեկոյ «Օւնէսքոյ»ի մէջ,
Պէյր ութի

Մէջ հայրենակցական

պութեամբ : Աասնակցեցան 100
րա զներ ո ւԼ

յ

Ա իոլթեան

երկսեռ պա րոզնե ր

Ապր է է

կա զմ ա կեր պո լտո հմիկ

տա

Զեռևարկբ կրկնուեցաւ Ա*այիս ճՀՀին ։

--- Գա շնա կի ռ է ս ի թաչ Ա արի 'իասոլնիի' Ապրի Լ 30/^ :
---

Փարիզահայ նկարիչ Արտալազգ Պէրպէրեանի

հանդէսը Աւէսթ Հո լի մէջ

նկարա

Մ այիս ՀՏթն *

--- Հ^իուսան» երկսեռ երդչախումբին տարեկան համերգը Ա*ա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ
յ/<«

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

22/>1/ , Ամերիկեան Համալսարանի Զէւիըլին

<'քք)

Բարսեղ կանաչ-

եանի ղեկավարութեամբ։
— Մայիս 29 -

3 ոմնիս 8'

,յ{է յ [' ո *-թա ՜> ,ւյյ նկարիչներ ու նկա

րահանդէսը Ամերիկեան Համալսարանին մէջ*, Մ՛ասնակցեցան Ճ4: ն կա
րի չներ' Տի կինն եր Աոնիա Հ արիս ՝ Պ * Մարթայեան եւ Լիւսի *Լ/եր-

0՝ • 0 ա կո բեան ՝

սէ սեան ՝ Փո/ 1'/՚ւյ ակո ս եան , Մ ար աիր ո ս Մ ան ոլկեան է

Արշակ (իաոնիկեան\ Հ. ^սոլղեան , Օր- Լ- Կէօչէրեան (12 աա րեկան) , (ի- Դարբինեան ,
՝Լ ■ Տաաոլրեան , Վ. կէօքկէօղեան , 3» •
Արապեան , ինչպէս նաեւ Փարիզկն Արաալազգ Պէրպէրեան : Մ"՛Ա
նս։ կյ Լյան

նմանապէս քանդակագործ՜ներ'

Մ • Զալըքեան :
--- «քէոլար թնոյ՜» եր գչա իւ ո լմբին
հարեանի

ղեկավարութեամբ Տհո՚֊բ

--- կյկարիչ Պարգեւ
Հոլի

Լեւոն Մ ոլրաաոֆ
համերգը

կ-էորղ կ-անաա-

, Օզսսաոս 19ին :

Շ"ւէ[՛/'

ճիսլօղլեանի

եւ

նկարահանդէսը

թւէսթ

Հոկա. ՜[$ին ։
Ս՚հղեաք

տար եշրջանին

եւս տ եղի ունեցան բազմաթիւ դա-

սախօսութիւնն!, ր եւ քանի մր վիճաբանական մողովներ զանազան
կա զմա կե ր պո ւթ ե ան ց կողմէ՝ — Հայ Ըմ՜չկա կան էիիոլթիւն}
Աւետ . Եկ եղեց լո !

Հայ

րթասիրաց Ընկերութիւն ՝ Համազգայինի մաս-

նաճիւղերր՝ Ն* Փտլանճեան ճեմարանի &['$• Միութիւն՝ Լի բանահայ Օ՛թ՛ ո լթեան

Լյա չ ՝

Լէա լա րեան

Կ ո մի տէները՝ ինչպէս նաեւ

Ուս * Մ իութիւն ՝

Հ♦

3*

Պ* *

Ֆրանսական Համալսարանի

Հայագի

3 ո վ հ'"նն է ս

Մոր եանի

տական բամնին ասուլիսներ ր՝
նաիյաձեոնութեամբ յ

Հայր

վրգ ■

ՀԱԼԷՊԻ ԳԱՒԱՌԱԿԱՆԻՆ ԸՆՏՐՈԻԹԻՒՆՆԵՐԸ
իյււովարար

տարրերու մ ե քեն ա յ ո ւթ ե անց հետեւանքով երկու

անգամ յետաձգուած

Ըերիոյ ԼՀալէպի}

1)5/' լրա3 ու յ1դ ընտր ութիւնները տեղի
ԶՋին ՝

կա ո.ա վար ական

հակակչոի տակ :

Գաւառական
ունեցան

քիողովի

Ա եսլտեմբեր

Հհ/^ո ղովո լրգը մեղի հետ

£» ճուազոզ եւ ընտրութիւններ պահանջող ա ղմ կա րա րն եր ո լ ճակա
տը՝ նախատեսելով իր անխուսափելի պարտոլթիլնը՝ չմասնակցե
ցաւ այս ընտ րութիւններուն *. Ընտրական երեք կեդրոններու քուէ
համարի

ընդհանուր արդիւնքով՝ բո՛ւն մ՜ողովրգական — ազգային

ճակատը ՝ ա ր ձան ա գր ո լած 48^)0 քո ւէ ա ր կո զն ե ր ո ւ

1Լ{,այ

ստացաւ

-4285 քոլ-է : Ընտր ո ւթի ւնն եր ր անցան խաղաղ եւ պետա կան հ ս կ ի չներր

միաձայնութեամբ հաստատեցին անոնց

Ազգային
Միհրան

երեսփոխան

ընտրուեցան

Տոքթ*

օր ինա լո ր ո լթի ւնր*.

3ակոբ

Հէրարտեան՝ Ատեփան Ընճէեան ՝ Հա յ կ

բակ Յովսէփեան եւ

3 ա է " 1թ՛ի են

(ԼԱյղէղետն ՝

Լքղիայեան՝ Ա ե դ-

{Լաքըր եան :
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ԱՆ Ց Դ Ե Ր Ը

ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

ԳԱՂՈհԹԷ ԳՍ/ԼՈԻԹ
ԵՐՈՒՍԱՂԷՄԻ ՊԱՏՐԻԱՐՔԱԿԱՆ ՏԵՂԱՊԱՀ
Տ- ԵՂԻՇԷ ԱՐՔ- ՏԷՐՏԷՐԵԱՆԻ ՄԱՏՆՈՒԹԵԱՆ ԴԻՐԸ
Տ- ՏԻՐԱՆ ԱՐՔԵՊ- ՆԵՐՍՈՅԵԱՆՒ ԴԷՄ
<
Սճելոլր դայթակղութէւն մը պայթեցաւ Երո*-սաղէմէ Հայոց
Պ ա տր էարքա րանէն մ է ջ ՝ անցեալ Սեպտեմբերէ վե ր ջե ր ը ՝ հրապա
րակումովը մատնութեան գրի՛ մը՝ զո ր պա տը . յոեղապահ
արքեպ * Տէրտէրեան յանձնած
Երուսաղէմէ
Տէրան
դէմ՝

կա ո.ավար ո ւթեան ՝

8*

մէաբաններէն

արքեպ»

էր յորդանանէ

Եղէ չէ

Էերսոյեանէ

զայն Սորղանանէն

ար

տաքսել տալու նպա տա կով ; էր
այս ։ւք սյչաօնաւլրուԼ ՝ որուն տակ
կը

պառկէն

տեղապահէն ստո-

բագը ութէւևն ու
կան կնիՀը,
հը

պա տրէ արքա-

Տ- Եղէ չէ ւււրքեպ .

տեղեկացնէր

յորդանանէ

կա ոա ւԼա ր ո ւթե ան ՝
րան արքեպ»

8 ♦ 8է-

որ

հ ա մա յն ա վտ ր ո ւ-

թեան եւ ս է ոնա կանո լթեան գոր
ծակալ մըն կ ՝ որ § տարէ աոաի

3 "ր զան անէ

դէմ ճառ խօսած է

(Էընեւէ մէջ՝ Երուսաղկմր
ջազգայնացնելու

նպատակով

այնտեղ գումարուած
աո֊ջեւ ՝ որ

մէ-

մողովէն

բազմածաէւս

ա պ—

բուստ ունէ , որ պառակտած
մէաբանութէւնը ՝
Այ-

եւլն »

է

եւյն » ։

ամբաստանութեանց

Տ-

ԵՂԻօէ ԱՐՔԵՊ- ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
!ձ)ոթօ 'Լէնիւս

հէման վր ա յ Յորդանանէ կա ո ավար ութէմնը որոշեց արտաքսել

8 էրան

արքեպ »ը։ Այս վերջէնը դէմեց դատարան եւ իրեց

8*

բոլոր

վերագրումները։ րյ»ատյս բանը որոշեց արւլէլե/ արտաքսումը՝ բայց
որոշումը դործադէր էշէյանութեան չհասած՝ ա յ ս վեՀր ջէնը ՝ Հ,ո կտ *
Ջէն ՝ ձերբակալեց

8*

տ/- րան արքեպ»ը եւ կէս մամոլան մէջ օդա

նալ նստեցնելով հեռացոլդ

3որդանանէն :

ՋՀ/ Դ

եկ ալ

Պէյրոլթ ,

ուր եւ կը մնւսյ մէնչեւ Ա՛յս տուլերոյմե դրուէլը ՝ ս սլա սելով
հար
ցէն վեր ջնա կան ու նպաստաւոր կար դա դրութեան :
Այս գայթակղութեան հրապարակման վրայ , Ս էաբանական
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«ԱՄ ԷՆ Ո ԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐ Ի Ը»
փողովը պաշտօնանկ

հռչակեց Տ *

ղի չէ ար^պ *ը եւ ապա ,

Ե՜~

ուրի շ նէս-

տՒ մը մէ£., տեղապահ ընւո ր եց Տ Հ
Տիրան արքեպ*ը՝. Մ եծ ցոյւյԼլւ տեղի
ունեցան

Արուսաղէմի

^էջ եւ պա-

հ անջո ւեց ա լ աքսորեալին վերա դարձը

V
ձ

Տեղի ունեցաւ, նաեւ ծեծկըւուք ՝

յ

թէ1

Պատրիարգարանին մէջ եւ թէ՛ դուրսը՝
ուր ՝

գրգռուած մողովոլրդը լարձա-

կեցաւ
ներուն

ճ-

Եղէ չէ աըքեպ *ի գո րծա կի ց-

եւ կարգ մը բնա կարաններու

վրս.յ :
յթա կզութեան
մէն
էր
Տ-

առաջ՝

հ ր ա պա ր ա կո լ-

տեղապահը անհետացած

Արուսաղէմէն ՝ անծանօթ

ուղղոլ-

ԱՐ֊ԻԵՊ- ՆԵՐՍ II ՅԵԱՆ թ'-""էր : /յ'"./.7 ""Հա . Ք",}'/' մ[Լ չաբ“'թ
Հո կա ♦ 14/'^, ձայնը ըսուեցաւ էջմիածնէն ՝ երբ այգ իրի

ՏԻՐԱՆ

ետքը՝

կուն՝ Երեւանի ձայնասփիւռը հեռարձակեց

էջմիածնի մայր տա

ճարին մ է ջ իր իսկ մատուցած Պատարագի ընթացքին եւ կաթողի—
կոսի գահակալութեան առա 9ին տ ար ելից ին առթիւ թօսած քարողը :
Երուսաղէմի պա տր . տեղապահին արարքը խոր
ընդվզում
յառաջացուր ամենուրեք՝

բա ց ա ռո լթեամբը տեղապահին բարեկամ

ռամկավար թերթերուն ՝ որոնք ոչ մէկ տողով մե!լնաբանեցին գոր
ծուած ա յս անլուր արարքը . . .

ՀՕՄ-Ի 36ՐԴ ՊԱՏԴ- ԺՈՎՈՎԸ ՏԻԹՐՈՅԻԹԻ ՄԷՋ
Անցեալ տարի՝ Աու՛հիսի վերտերը , Տիթլ1 Ո յ1-թլ՛ -քէջ դումա ր—
ուեցալ Հա յ Օգնութեան Միութեան Յ^րգ Պատղ>
նիստերով սպառեց

իր

օրակարգը խանդավառ

ք*ոլոր տեղեկադիրներու ընթերցումէն

փողովը՝ որ 12
մթնոլորտի մէջ*.

երեւան եկաւ՝

որ կազմա

կերպութիւնը՝ թէ Ամերիկայի եւ թէ արտասահմանի մէջ բոլորած
է բեղուն դո րծունէոլթեան շրջան մը՝. Ապա քուէարկուեցաւ
նոր
պիւտճէն ՝ որուն գումարը կը հասնի 59’000 տոլարի ; Հնարուեցաւ
նոր Եեգր* վարչութիւն ՝ որուն կ՚անդամակցին Տիկիններ Ա ♦ Հա
մաստեղ՝
Աիրանոյշ Ա խիթարեան ՝
^իայեանէ Եանայեան ՝
Ն *
Ղ*քԱ բրիէլեան ՝ Ա- Զօր պաճեան ՝ Վ ♦ թաշճեան եւ Հ» Տա տա յեան
Այս

յ

համագումարին զուգընթաց կազմակերպուեցաւ հանդէս

— հացկերոյթ մը ի պատիւ Տիկին Աիրանոյշ Մխիթարեանի՝ որ

25

տարիէ ի վեր այնքան անսպառ եռանդով կ՚աշխատի ՀՕՄ —ին հա-
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
մ ար
որոնգ

Սղան գնահատութեան
սրաաբուիւ
արտայալաութիւններ^
ջերմ չն ո ր հ ա կա լո լթե ա մբ պաաասիաւնելյ Տիկին Աիր ան ո ք չ

Մթիթարեան-, Այս աո թիւ
Ամերիկայի Վ եղլւ .

արուելլան իրեն նու կրներ

Հ. Տ-

Դ-

ոմի տ կ ին եւ ՀՕՄ—ի Վեդր» Վարչութեան կողմէ։

ՀԱՅ ԳՐՔԻ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ ԴԱՀՒՐԷՒ ՄԷՋ
Վաւհի րէի Հևալասարդ^

սրահին մ ԷԼ

(«8 ո լսարե ր»ի

շէնը} ք

26 Վ՝եկտ . 1՚955/'5/ կատարուեցաւ Հայ Վ^թըի 8 ո ւց ա հ ան դէ ս ին բա
ցումը՝

հոծ բազմութեան մը ներկայութեան։ Վ* •

ցատրեց ձեռնարկին նսլատա կը ,
Հայոց պատմութեան ՝

«5/ ո ր

սերունդը

դրականութեան եւ

միջոց ութ> : ձեռնարկի կարեւորութեան

դատին՝

,Լ[,աք

Լաղեան

բա

ծանօթացնել
հ այ

դրբերու

ծանրացաւ

նաեւ

1Ս աթանասեան ;

ոլցա հ անդի սին դլիյալոր բամանում-

ներն էին ՀայՍ* Եկեղեցին՝

Հայոց սլա տմ ո լթի ւնը ՝ դր ական ութիւ-

Տո<ըթ՝

Ե*

նը՝ բառարաննեբ՝ Հայաստանի դիր^^ր՝ Աիւիթարեան եւ դաշնակ
ցոյ կան հ րատարա կոլթիւններ եւ ա յ լ դի^^լեր : Ա՝ եր իյմբանկարը՝ --ցուցահանդկսի այցելուներ Հէ, ա լա ս ա ր դ^չ
նկ ա ր ո լած :

սրահին

մկջ

լուսա-

Տ. ԶԱՐԵՀ Ա, ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՆԿԱՐՆԵՐԸ
Տարեգրքիս Գ- էջին
>Տ՝ ՚ Ջ'" ք < Ա Հ' կաթողիկոսական
նկարը լուսանկարուած է Հալէպի 3)ՈԹ0 Գ11Գ0 լուսանկարչատան
կողմէ : Իսկ կաթողիկոսական օծման վերաբերեալ նկարները մեղի
ւո ր ա մա ղ ր ե գ Պէյրութի ՀԷՆԻՒՍ լուսանկարչատունը-.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՅՈԲԵԼԵԱՆՆԵՐ 1956ԻՆ
ՌՈՒԲԷՆ ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ (ԼՈՍ ԱՆՃԷԼԸՍ)
«Հայրենիքներու խմբադրապետ Ո'. Գ ա ր բթն ե ան ի հրապարա—.
կա դրա կան դործունէ ութեան 50 ամեակին աո թիլ՝
յոբելենա կան.
հացկերոյթ — հանդէս մը տեղի ունեցաւ Յունուար՝ 2$ին ՝
Լոս
Անճէլըսի Հա յ Կեդրոնի րնդարձակ սրահին մէջ՝ հոծ՛ բազմութեան
մր ներկայութեան։
Յոբելեարի կեանքին ու

դո րծ ո ւն է ո ւթեան մասին

յայտուեցան Հէրի 'Ւ արեան ՝ Ա . Ամ ո ւր ե ան ՝ Ալեք

արտա—*֊.

Փիլիպոսեան ՝

Տրդատ հ^աղանճեան եւ 'քերոբեան [անգլերէն} : Լքդած համակրան
քի
արտայայտութեանդ'
իմաստալից ճառով մը պատասխանեց
յոբելեարը՝ շն որհ ա կա լո լթի ւններ յայտնելով միամամ'անա կ իրեն
ընծայուած

այս

պատիւին

համար։

Այնուհետեւ

Ալեք Փի լիպո ս՛

եան թանկա րմէք նուէր պարունակող ծրար մը յանձնեց յոբելեալ,էն, ընղհ անուր խ ան դա վա ոո լթե ան մ է ։
Լի. էիարբինեանի հրապարակագրական — հանրային դործունէութեան մասին յատուկ յօդուածով խօսած ենք Տա ր եդրքի ս դրա
կան րամն ին մէջ [էջ 133 — 136) : Ւր մասին բացայայտ ղնահատանքով կ' արտայա յտ ո լի նաեւ նահատակ դրադէտ — հ բա սլաբա կա դիր
եւ «Աղատամարտ^ի խմբագրապետ ԼԼուբէն ՀՀար զարեան դեռ այն
օրերուն ՝ նրբ

Ո* •

^արբինեանի

դործ ո ւն է ո ւթեան վր ա յ չէր բար

դուած նաեւ հետագայ 40 տարիներու իր վաստակը [տեսնել իէար—..
էջ 135 — 127) ?

դարեանի ձեռադիր նամա կը

ՏՈՔԹ, ՎԱՀԱՆ ՀԱՊԷՇԵԱՆ (ՆԻԿՈՍՒԱ)

ազդ*

կան

նլ՚կոսէոյ մէջ, Ապրել ^են տ օն ո ւեց ա լ տեղւո լն Ա ելիքե ան
վարմարանի տնօրէն Տոքթ
Վշահան Հապէշեանի ո լս ո ւց չագործունեութեան յիսնամեայ

վա րմա րաններ ո լ

յոբելեանը՝

կիպրահա հ

աղդ *

Հո դա բա ր ձո ւթեան նախաձեռնութեամբ ։

Հիիտական Լոլ[,$_ պատրաստութեամբ
վա րմա կան ասպարէդին

հանդէպ մեծ

եղաւ յոբելեարը ՝ որ իր աշխատանքին

օմտուած եւ մանկսւ^

սէր ունեցող ուսուցիչ

մը

հ ետքերը ձդեց ա յն րոլո ր

վայրերու մէջ՝ ուր պաշտօնավարելու առիթը ունեցաւ* էղալ մէ կը
այն նուիրեա լներէն ՝ որոնք՝ անձնական զրկանքներու
ցին

Հայ Վյււրմա բանին մէջ՝

հայ

սերունդներու

գնով՝ մնա

դաստիարակու

թեան դործը նկատելով մէկը հ անր ային դեղեց կագոյն դործերէն ։
Տոքթ*

Վ*

Հապէշեան ՝

Աանասարեան *Լա րմա բանը աւար

տելէ ետք՝ իր մ ան կա վարմա կան բարձրագոյն կր թութիլնը ստացած
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ՃՅ ԱՆՑՆԵՐ Ը ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
կ

Ղ*երմանիա ՝

քյնայի

«Փիլէսոփա յ ութ Լ ան

1 1920/»Ն

էի11

ուխտովդ

անցաւ

բայց

[Լակէ

լու

համար

ԱՒՈյ

գէ պքեր ը

է

Կիպրոս ,

ազգային

է

ման կա վա րմա կան
ւ! աքի

մը

նորազատ

հեռացուցին

այնուհետեւ ,
էտիրնէ

ուր ահա

Ա ելի քե ան

Հեղին սւ կն

սուն

եւ

Ֆիլիպէ ,

ան

25

եւ.

վկայուեցալ

Վ// ր ա դ ա ոն ալ ո վ

հայրենիքին

ղթեքն
Տ ո քթ .

Պոլիս ՝

տարիներէ

վարմարանին

զանազան

ի

ա/

այնտ եղէն :

Վ,

Հ ապ էշ ե ան

վերջոյ

ի

Պո—.

ծաոա յելու

ա աշ-

հաստատուէ-

վեր կը

վարէ \քիկ„—

տնօ րէնութլ։ւնը :

դասագիրքէ րոլ

ուսումնասիրութեանդ ՝

արմէքն

191Տ//Ն

ուրկէ

տի տդո ս ո վ :

Երեւան ՝

ա ո աջ

տօնավաբած

համալսարանը^

Տ ո քթ է օ ր~$>

որոնք

եւ
կր

դիտական
դո լացնեն

—

հա

ու գեղեցկութիւնը՝.

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱԻԱԳԵԱՆ (ՆԻՒ ԵՈՐՔ)
Ակն այ Հայրենակցական Արիութեան նախաձեռնութեամբ՝ անդ—,
եալ Ապրիլ Հձվ՚ն ,
—

Նի*- Եորքի

հ րասլա րակադի ր

թե ան

յիսնամեայ

յոբելեարը
եան

1907/'?',

մէջ՝.
ուր

է

կան

Ամե-

է

1915/^ հ

լրագրական

Հա ս տ ա տ ո լած'

36

Եորք՝

վարէ

Վրս ն[,

անցած է

նուի րուած

Նիւ

/էին կ-

Վրսրմարանին

ասպարէզին :

Կը

է

Ամերիկեան

ք*արձր .

Ամերիկա

զ ր ա դէտ

դործոլնէոլ-

իբրեւ ոլսոլցիշ

պաշտօնավարած
րի կետն

դրական

Հնթացա-

Ա արդ ո լան ի

Գո լէճէն

Աւադեանի

յոբելեանը։

ծնած

1882/^:

(Ակն)

ւարտ

մէջ տօնուեցաւ վաստակաւոր

& ո վհ անն է ս

տարիներէ

ի

գլխաւորաբար

րամնին

վեր

գրա

խմբագրութիւնը

«Հայաստանի

Կոթյակ^

շաբա

թաթերթին :
(յոբելեարը ՝
չեւ

այսօր

հայ

եղաւ

սկիզբէն

դրականութեան

արուեստին՝

որոնց

հաւատա րմօրէն

եւ

ոգիով՝,

սիրական

եւ

տ ա կան

նիւթեր ու

կաններր

ոչ

մին

նուիրեալ

միայն

մը

եւ ^այ
ծաււա յեց

1

անլաշառ
եւ
աե
դեդարուես-

շուրջ
ի

իւ՛

յայտ

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱԻԱԴԵԱՆ

քննագատութիլններն

կր

բերեն

իր

մօտ

ու

պրպտող

գնահատու-.
միտք

մը՝
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«ԱՄԷՆՈՒՆ
՛այլք-, լ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

կը բնորոշեն

11-յ ս

ա ըմէ քն ե ր ո ւն յ

մշակութա յին
•եան

ղէնքը էբրեւ

էյոբունկ

ո է Լ՛

ունեցաւ

մ է շտ

քսդճա մ է ա

պահակներէն

իբ ո ւլ ո լ թ՛ե ա մբ
հալ

ւլրողէն

մէկը

մեր

աք 1 £> ո վհ . Ալտ ւլ.—

եւ

ա բ ո ւե ս տ ա դէ տ էն

հանդէպ ;
Հեղինակած
«Տէր ական
եան»

կ

շա լ, ք

եւլն • յ էսկ

.յօդուածները ՝

մը

'[էր^եը •-----

«Ն շան ա ւո ո

դէմքեր»՝

համբանք

շունէն

առաւելապէս

«Այսպէս

օփէբաներ»՝
թերթ՜երուն

մշակութա լէն

ապրեցանք» ՝

«Աւետէս
բա մ էն

Ահա բոնէնկած

էբ

նէւթերոլ շուրջ։

Տ. ԿԱՐԱՊԵՏ Ա. Ք2.ՆՅ, ՄԱՆՈԻԿԵԱՆ (ԹԱՒՐԻԶ)
Ամպեալ
կան է

Հայոց

Աուլէսէ

27էն

էՒալրէղէ

առաջնորդական

մէջ

տօնուեցաւ

տեղապահ

Ատբպատա-

կարապետ

Ա.

քհնյ •

Նկարին մէջտեւլը՝ 8- Կարապետ Ա- քհնյ • Մանուկեան, 19օ0ին Փարիզ այ
ցելելուն աոթ-իւ լուսանկարուած «Յաոաջ»ի խմբագրատունը: Տէրհօր ձւսխ կոզմը՝ օաւարշ Միսա՜քեան: Ջախէն աջ՝ օ- Նարդունի, Կարօ Փէորգեւսն, հւսնգուցեալ -Յակոր Մալաքեան, Տիկէն Տիրուհի Միսաք եան,
Աշոտ Տէր Կարւսպետեան
(Տ- Կարապետ հօր գաւակը,
որ կը մնայ Փւսրիգ) ,
Աատուր Պէրպէրեան եւ
Մարի Կաովսւրենց:
Ա* անուկեանէ
նը^

քահանայական

մ ո ղո վր դա կան

դո րծունէ ոլթեան

ե բա էւ տադէ տա կան

$ ♦ կարապետ Ա* քհնյ* ծնած է
կան է

Հքատաէւ

'ււ՚թ ու թլ։ւն,,,

ղ ա ւա ո էն

մկ ջ ։

պ ա շ տօնա վար ա ծ

Վբսնէ
է

շ^ամեայ

յոբելեա

ա բ տ ա յա յտ ո լթէ ւնն ե բ ո վ :

22

Ղ*եկտ ♦

1873/^

մ Հ ջ ստանալով

:ւ՚£ա նՒ

դան աղան

էբ

Վբսսպոլրամէջնակարդ

ղ է ւղ ե բ ո ւն

մկ ջ ,

մ էամա մ ան ա կ լծուելով աղատա դրական պայքարէն եւ յաճախ կռուե—

մԼով էբրհւ մարտ էկ

։
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
Վանէ ութօրեայ հերոսական

էնքնա պա շտ պան ո ւթեն էն ետք

(1896) ) 800 երէտսւ սարդներ ո լ հետ անցած է Իրան ՝ ուր քահա—
^'այ ձեռնադրուած է 1901/^ : թա լրէղ փ ո էլա դր ո ւելո վ
1908/*^ ,
յա^ո[,րե տարէն նշսւնակուած է առաջնորդական տեղապահ ♦ Տաս
նեակ տարէներով դործակցած է թ՜եմէ մեծանուն առաջնորդ, հոԳ^էոյս

Մելէքթանղեան արքեպ.էն հետ՝.

Տ* Կարապետ ԷԼ. քհնյ . լա յն մ ո ղո վր դա կան ո ւթէ ւն կը
յելէ ոչ մէայն հայ մողովուրդէն մօտ՝ այլեւ մեծապէս սէրոլած է
Պարսէկներէն

եւ սլա ր ս կա կան է շէւ ան ո ւթէ լեն եր էն :

0 մտ ո լած

է

է ան վար չադէտական կա ր ո ղո ւթէ ւն ո վ եւ էր հ եռա տ ե ս ո լթե ա մբ ու
էւոհուե քաղաքականութեամբ շատ օղտակար եղած է էր հօտէն՝
պահպանելով անոր ֆէղէքւսկան ա պա հ ո վո լթէ ւնը

ամէնէն տադ-

նապալէ մա ման ա կն եր ո ւն ՝ մանաւանդ.
աշխարհամարտէ րնթա3քէն եւ անոր յա^որդած շրջանէն ՝ երբ շատերը
ենթարկուած
էէն բարո յալքման ել պառակտում
էջմէածնէ

կա թողէկոսները

ը սկսած էր դա զութէն մէջ*.
սլա ր դե լա տր ած են ղալն աւա

նդութեան ՝ ծաղկաւոր
ո
քահանայական ըսնջաէլաչէ ե վա րդասլե տ ա կան ականակուռ խա չէ սլա տէ ւն ե ր ո ւԼ յ Իսկ պա ր սէ կ կա ռայա ր ո ւ թլ^նլ. շնորհած է անոր նաէւ Իքոլրշէտէ Աոփւծէ Կ'* եւ ապա
Ի . կարդէ սլա տ ո լան՛շանն եր ը :
Այսօր ալ՝ երբ արդէն 83 տարեկան է՝ Տ*
քհնյ* երէ տա ս ար դա կան ալէւնով կը շարունակէ

Կարապետ
կատարել

Ա»
էր

հովուական սլա ր ա ա կան ո ւթէ ւնը մօտ կէս րեա[1^ Ւ ‘Ս՛ I՛ /’I' հայ
րական էւնամքէն յանձն ո լած Ատրպատականէ թեմէն մէջ՝ վա լէլելով ամէնուն սէրն ու յարդանքը*

ԱՐԱՄ ԳԱՌՕՆԷ (ԹԷՀՐԱՖ)
Ի ան աստ եղծ Ա, ամ

Վառօնէէ

(Արում Տէր թաղդասարեան}

ծննդեան յէսնամեակը եւ դո րծ ո ւն է ո լթեան երեսնամեա կը տօնուե
ցաւ 22 Գեկտ • 1955/'^ ՝ թէհրանէ մէջ՝ էլումբ մը էրանահայ մ տաւորականներու

նաէլա ձեռն ո ւթեա մբ *. Փոքր տարէքէն էսկ Արս,մէ

մօտ յայտնուած էր դրելու շն ո ր հ ը ՝ որ՝ հետղհետէ ղարդանալով՝
չափահաս տսւրէքէ մէջ դարձուց ղայն արմէքաւոր բանաստեղծ մը*.
Ար ամ Հէառօնէ ծնսւծ է թաւրէզ 1905/'^ : Աւարտելէ ետք տեղւոյն
թեմական կեդրոնական վարմարանը ՝ 1928/1'

անցած է Տերանսա ՝

ուր մնացած է քան է մը տարէ ՝ էբրեւ հայերէնէ ուսոլՅեչ Փարիզի
*եւ ապա Վէէնէ մէջ*. Վերադառնալով ք*րան՝ նուէր ո լած է ուսուց
չական ասպարէզէն ։
Իր քերթուածները ամփոփուած են չարք մը դէրքերոլ մէջ՝
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«ԱՄԷՆհհՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ձԱրերի

երդերը»

«Աշնանամ ուտ»
մուած^ներ՝.

(1948),

(1930) , ՀԾ ա՛էի կխեՀր դ ծաղիկնե՜ր»
եւլև*։

Հրատարակած

է

(1940)

Ունի նմանապէս մանկական պա տ«Հայոց աւանդական

պատմութիւ

նք» դա ս ա դիր քը • Տարինե րով աշխատած է «.Ալի ^» ի խմբադրական
կազմին մէջ։
Աոբելենական
հանդէսներ տեղի ունեցան նա եւ
այլ համայնքևերոլ մէջ-.

ի ր ան ա հ ար

ՄՆԱՑԵԱԼ ՎԱՐԺԱՐԱՆ (ԴԱՄԱՍԿՈՍ)
Անցեալ Աայիսի ԶՕին դ Դամասկուէի մէջ տօնուեցաւ
տեղւոյն էիիացեալ վարժարանի հի մն ա ր կո ւթեան %&ամեայ յոբելեանը։
( Աոբելենական բուն թուականը --- 1954--- ղուդադիպելով
Համազդային

ճեմարանի յոբելեանին դ

Պէյրութի

տօնակատարութիւնը

տաձդուած էր 1956/'^) : վարժարանը ճ$2$ին հաստատուած Ըէէա՜~
էով

առաքելական ,

կա թո ղէկէ

եւ. բողոքական Հայերու գործակ-

ցութեամբ , ստացած էր «// իաց եա լ» անունը ։
Շ ա տ շատեր քրտինք ունթև' լ, լ, առաքելութեամբ
յաջողած այս վարժարանի վերելքին մէջ՝

լ ի ո վին

բայց այդ. շատ շա տ ե-

բու կարգին առանձնապէս պէտք է յէ.չո լի նուիրումը *-Լահան Տօ—*,
ն ա պե տ ե անին դ որ 1930Հ^ ի վեր ա տ են ա պե տն է Հո դաբա ր ձ ո ւթեան
եւ

Տիգրան Դա լըպճ եանին , որ

առաջին

օրէն կը պա շտօնավարէ

կրթական այս հաստատութեան մէջ^ իբրեւ ուսուցիչ կամ տնօ րէն :
վարժարանը ոչ մէ կ մնայուն եկամուտ ունի։ Աա րեդոբծա
կանը մ եր մած է իր նպաստը։ Ամերիկայի Հ» կ. Խ ա չը կամ Հայ
Օղնութեան Ա իութիւնն է որ կ'օդնէ պարբերաբար . կ^օղնեն նաեւ
Ա ուր իահա յ Օդե ո ւթեան jj ա չը դ ին չպէ ս նաեւ «Արլրատ ո ւս ան ո զն երու
րը

ամերիկահայ

^11՛

բար եկ ամներ»ոլ կազմակերպութիւնը։

\մախքե—֊

դոցուին ա բւ նպաստներովդ կրթաթոշակներով եւ հասութա

բեր ձեռնարկներով : Տարեկան պիւտճէն կը հասնի 20*000 սուրիական ոսկիի :
վարժարանը դ մինչեւ 1955 տուած
ւարտներդ

է

228 երկսեռ շրջանա

որոնք ունին իրենց Շրջանաւարտ [՛!) Միոլթէլնը։

Զունի սեփական չէնք ։ կազմուելու վրայ է հիմնադրամ մը
սեփական շէնքի մը կառուցման համար*, Աոբելենական հանդէսինայս նպատակով հաւաքուեցաւ 4500 սուր իա կան ոսկի։
Հանդէսը տեղի ունեցաւ ճէղի րէ ի առաջն ♦
Տաճատ

ծ*

փոխանորդ

վրդ. Ուրփալեանի նախագահութեամբ։

Տ*

Աանախօսեց

'Հալէսլի Հայկազեան վարժաբանին տնօրէնը Արմեն Անոյշդ որ եղած է նաեւ Ա իացեալի տնօրէնը 1932 — 45 : Մ իսիոն Լա իքի սրա
հին մէջ հաւաքուած հոծ բազմութիւնը խանդավառ տրամադրութեամբ ւոօնեց իր սիրած վարժարանին %&ամեակը։
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Հ- Ռ. Ը. ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՅԻՍՆԱՄԵԱԿԸ
Անցեալ

տարի

բաղմա թ՜ի լ հայ գագոլթներոլ •ո, ջ տօնուեցաւ.

Հա յ Բարեգործական Ա Էութեան

հիմնադրութեան

յիսնամեակը*

Ա," 1էյոթիլ տեղի ունեցան հանդէսներ՝ ինչսլէ ս նաեւ եղան նոլիրա—
տուութիւևներ ՝ մասնաւորաբար ամերիկահայ գաղութին մէջ*.
Բարեգործականը հիմնուեցաւ 1906/'^ , Գ^հէբէէ մէջ՝ Պօղոս
'Նուպար ւիա շայի եւ քա նՒ մը ուրիշներու նախաձեռնութեամբ* Հա
րուստ շրջանա կն ե բ ո լ հետ իր ունեցած կապերուն շնորհիւ , Բար եդո րծա կանը յս^ողեցալ ապահովել մեծագումար

կտակներ եւ դիզել

ահագին հարստութիւն մը՝ որուն շատ փոքր մէկ մասը

այն ալ

տոկոսներու հասոյթներով --- յատկացուեցաւ
կրթական եւ այլ
նպատակներու*, Այս յա տ կաց ո ւմներն ալ՝ սկիզբէն /, վեր կա տար—
ո լեց ան դմբախտաբար չաս, խտրական սղի ով եւ ատոնցմէ օդտուեցան իր սեփական ել իրմէ հովանաւորես, լ վտրմարանները միայն։
Այ ս խտրական ոգին պատճառ եղաւ՝ որ յիսնամեակի յոբելենա կան
ձեռնարկները չստ՛անան համազգային
տօնակատարու
թեան մը կերպարանքը՝ այլ տօնուին ամենուրեք եւ բացառաբար
Բարեգործականի անգամներ ո ւն եւ բարեկամներուն կողմէ :

ՖՐԱՆՍԱՑԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՅ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԸ,
Անցե ա լ

Աուևո լարի

‘ձին ՝ .

Հերանսայի մ է ջ կատարուած եր ե սւի ո խանա կան
ներուն

ընտրութիւն-

ընտրուեցալ նաեւ

Հա յ

մI՛ 1ա նձին Տոքթ*
նան ե ա նի , Ս էն է Աւազի շրջ՛ա
Լե ւոն

նէն

(Փ արիգի

յով

արուարձան ) յ

Աբձ անագրուած էր շր ջանի Ար
՝ կան Ըն կե բվա րա կ ան
սակցութեան ց ան կին մէջ ՝

կու
ի բ-

րեւ առաջյն թեկնածո լ ; Ընտբր
ուեցաւ 25*690

քուէներով*.

Տոքթ. Լ* Ց ո վն ան ե ան ծնած
է Ատանա 1920/'^ եւ երկու տա
րեկանին լի ոխա գր ո լած է Հերանսա յ Լիսէ Գոլէնէն շրջանաւարտ ,
1945/'5' աւարտած է Փարիզի համալսարանին բմշկական

ճիւղը։

Զէնրի տակ առնուած էր 1940^5» , յետոյ իբրեւ կամաւոր մասնակ-
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ձ^ս/ծ՜

դէն

է գերմանական կռիւներուն ՝ ձՀռենոս — հանուր՛» զօրադուն—֊
մէջ -.

Սիրուած է էր շրջանէն մէ ջ նաեւ է բրել հան րաւ էն գո րծիչ
եւ սերտ կապեր ուհ եգաձ է մի շտ քաղաքապետական եւ նահանդայէն շրջանա կներ ուն հետ։ Եղած է մանաւանդ մէ շտ բարեացակամ
եւ օգտակար' էր օգնութեան դէմած բո լո ր

Հայ ա ղդա կ է ցն եր ո ւն ։

ՀԱԼԷՊԻ ՆՈՐԸՆՏԻՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ
('երէոյ Հէալարւական փողովը ՝ հււ!լտ-

*2ւ2փ

էր

լէագումար

նէստէն մէջ՝ 27/» Հրայ 26 ձայնով թեմէ առաջնորդ ընտրեց Եէպրոսէ աուա^նո րղ Տ * Ղ^եւոնգ. արքեպ . Չէ պէ եանը : Եա թողէ կո սա բա
նը վաւերաց ուց

կատարուած ըն տր ո լթէ ւնը յ

չպէ ս ծանօթ է ՝

ք*երէոյ թեմէն աթոռը թափուր մնացած էր նախորդ առաջնորդ Տ *
Զարեհ

եպէսկոպոսէ կաթողէկոս ընտրոլելուն հ ետ ե լանքո վ :

Սուրէական
թէւնը :

կէսռավար ութէւնն ա / հաստատեց այս րնտրոլխ

ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԻԻՆԸ
Հայ Կր թակ ան Հէմնար կո լթէ ւնը անցեալ տարէ եւս բոլորեց
աշխոյմ շրջան մը։ ք1 ր տարեկան --- աւանդական --- հացկերոյթը՝

360 անձերու մասնակցութեամբ տեղէ ունեցաւ Ա*ար*,յ ՜[()էն ՝ Լոս
Անճէլըսէ մէջ՝ Հէմնա րկութեան քարտուղար էլ անցեալ տարուան
էր

ար կածէն նոր ապաըէնած

յարեանէ

ս եղանա պետ ո ւ-

թեամբ ։ Այս առթէւ կտրելէ եղած էր սպառել 500
հատը 50 տոլարէն՝ էբրեւ ճա շաղէն։ Աս

բարդելով Հ. Ե* Հէ մն ա ր կո ւթեան ցարդ ունեցած
վրայ՝ վերջէն 5
հասած

տարէներուն հաւաքուած

^ԼԸԷԼայ 180*000 տոլարէ։

տոմսակներ՝

գոյացած գումարն ա լ
հասոյթներուն

ընդհանուր

Հէմնար կութեան

գումարը

ատենապետը

(Հովսէփ Փէրսէ-մեան էր ղեկոյցէն մէջ ըսաւ՝ որ մօտ 145-000 յաս,կացուած է արդէն 59
վա ր մա ր անն եր ո լ (Հունաստանէ՝
]է բա
նանէ՝ Աոլրէոյ եւ Եր ս *֊ս ս1ղէ մէ մէջ՝ 20։000 կարօտ աշակերտներու
կրթութեան համար ։
կանայ

Հէմնար կութեան նոր չրք_ա^1՛ վարչական կազմը
կր բա ղհետեւեալ անձնաւորութէլններէն.
Ար փ աքս ա տ Աեդրակ-

եան'

նախագահ ՝

(Հովսէփ Փէրո*-մեան'

եան' քարտուղար ՝ Ար շա կ

ատենապետ ՝

Հէրի 'ք՝"՚ր-

Տ է դրան եան' փ ո(ս — քարտուղար ՝ շՀան

Եորեան' գանձապահ ՝ շՀորճ *էարտա շեան' փոխ — դան ձա պա հ , Պ էն
Մ ուլեղեան ՝ Աւետէք Փէրում եան ՝
ր ո ւնեան ՝ Ա ա րտէրոս Փիլ ոյեան ՝
րանեան ։

Ալեր Փէլէպսսեան՝ Արամ
ճէր Առաքելէ ան

եւ

Ա է-

ՓՈԼ Ա* ա~“֊
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ՁՋ2£ճւ£Ջ2Ջ

աՍ՚ԱՌՕՏ ՆՈԹԵՐ ԳԱՂ-ՈՒԹԷ ԳՍ/ԼՈՒԹ
— Արտասահմանի
դաղութներուն մէջ իր պտոյտը
վեր—
ջացնելսվ^ ձ’ *Լաղգէն Ա՝ Փարիղէն մեկնեց ալ Ա ա յիս &ին եւ Ա ոս—
կոլայի ճամբով վերադարձաւ էջմիածին ՝.
== Պէյրութէն երթալով Ապրիլ Զմձին Թէհրան մամանեց Համ'աղդ1հա յին ճեմարանին տնօրէնը Աիմոն վրացետն եւ յաջորդաբար
“ԿՐ^լեց Թալրիղ՝ \,ոբ Ջուղայ՝ Ապատան՝ եւլն . • Ամենուրեք կաղ
նակեր պո ւե ց ան հանդիսութիլննեբ

Համազգայինի

2%ամեայ

յոբել

եանին աո թիլ եւ եղան ն ո լիր ա տ ո ւո լթի ւնն ե ր ՝. Ա, վրացեանի
առաքելութիւնն ալ պսակուեցալ յաջո դ ո լթե տ մ ր :
== Փբովիտէնսէն

(Ա ,

այլ անուամբ Պուլկարացի

\յահանդներ) Ա արդիս

Աարդիս՝ անցեալ

տոլար Պէյրութի
Համազգային Փալանճեան
տոլար ալ Հայ Օդնութեան Միութեան ;

այս

Զաթալեան ՝

տարի նուիրեց 5000
ճեմարանին ,

1423

= Հանգուցեալ Գաւիթ Մինասեան (նիւ Եորք) 40*000 տ ո-

1ա1'Ւ

Ւր ,Ամ բոդջ հարստութիւնը կտա կած է Երուսաղէմի (իա ոան

ցաւորաց վարմ արանին՝, իիիլատելֆիա մեռած ուրիշ Հա ք մրն ալ
Ատ բունակ է/ իւր ինլեան միեւնոյն նպա ատ կին կտա կած է 5000 աո—֊
լար :
=
Աք',7 եալ Յունիսին ՝
իրանի հարաւային շրջանէն իրանա
կան երեսւի • մոդ ովին անդամ
րնտրուեղալ
Աեւակ Աագինեան :
նորընտիր երեսփոխանը՝ որ ծնած է 1921/'^ 1 կ[' վ*ս փլէ մեծ հա
մարում պարսկական եւ պարսկահայ շ ր ջանա կն ե ո ո լ մէջ-.
--- ԱՀնցեալ տարի Ա ան Հի ր ան շ ի ս կ ո յ ի մէջ լոյս տեսաւ ճորճ

Ա՝ արտ ի կետն ի «Աոնկ օֆ Ամերիքա» (Երգ Ամերիկայի) դՒՐՐՐ^ Ո՜~
բուն առաջին օրինակը նուիրեց ան տեղւո յն քաղաքապետ՝ ծաղումով Աոքն ճորճ վՀ րի ստոֆըրի ՝. Գրքի մասին գնահատականներ լոյս
տեսան ամերիկեան թերթերու մէջ՝.
— Յուլիս Յ^ին հրոյ ճարակ եղաւ քիրէդնոյի Ա. Արրորգութիւն եկեղեցին : նիւթ ական վնասները 40*000 տոլար •
= Թ ուրքիոյ նախարարաց խորհուրդին որոշումով՝
անց
եալ Յուլիսէն սկսեալ արգիլուեցաւ Թուրքիա յէն ներս մուտքն ու
բաշխումր
^դաշնակցական նեգր՝ կոմիտէին
Փարիզի պաշտօ
նաթերթ «3 ա ո ա ջ»ի» :
շշշ
Փորթլէնտէն (Մ • ն ահանգն եր} Արտալաղգ Եզո քեան ՝ որ
ծանօթ է նաեւ Արթըր Ջարլց անունով ՝ անցեալ Յունիսին ծերա
կուտական [Հնարուեցաւ Ա* է յն նահանգէն ՝ ստանալով 10*244 քուէ :
կ՚անդամակցէր արդէն նահանգի օրէնսդրական իշխանութեան՝. Ա»
Եզո քեան դաշնակցական է՝ իսկ ամերիկեան գծով
կ՚անդամակցի
Հանրապետա կան կուսակցութեան :
--- Գերասանապետ Ա*ա ր տ ի ր ո ս Ա*նակեանի հՒրՒ^Ւ*^ բացումը
տ եղէ ո ւնեցա ւ Մ-յէ ս 27ին ՝ Շիշլիի գերեզմանատան մէջ (Պոլիս) յ;

— 623 ֊

Fonds A.R.A.M

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

«ԱՄԷՆՈՒՆ

2.ՈՒՆԳՍ.ՐՒՈՅ Ա1Ս.ՒՈՐ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆԸ
իր ծաւալովը,
թիւն

մը

նը սկսաւ
րանք

Հունգար իոյ

ուսանողական

ստացան,

կողմերը

տարողութեամբն ու ն չանա կո ւթե ամբը

պայթեցաւ

մէջ

ցոյցերով,

Հոկա.

ներ :

պետական հիմնարկութեանց

արագօրէն ստացաւ

լուծը :

Փ ողոցային

կռիւները

ստանձնելով
իրենց

վար չա պե ա ո ւթի ւն ը,

յարձակումնե՛րը

.չտուին :

եւ

մը

բացագան-

Հունգար գործակիցներուն գէ մ ։
համեմատութիւն-

ները,

ապստամբները

հագարներով

դիմագրել

շատ

որ իր

եւ

մանաւանդ

7"/#

կուտար

Անօթի,

ծարաւ,
վր այ,

Ասվետները տապալեցին իմրէ

ըմբոստի

տ ր ա մ ա գր ո ւ թի ւնն ե ր

եւ

շարու

Պ">~տափԷշթի

կը յարձակէին անոնք կարմիր թանքերուն

■մեռնէին ու կը մեռցնէին հազարնե՛րով՝.
յայանօրէն

մեծ մասով զրա

երիտասարդուհիներ,

հ եր ո ս ո ւթ ե ա մ ր ,

Սո

բռե սրա ի ր ո ւթի ւ-

մ֊ոզովուրգըէ Ապստամբ-

բազմաթիւ կէաերուն վր այ քար ուրանդ եղաւ՝.

րոյէն վար ցուրտին մէջ,

մը

գրաւեցին խ-

կերպարանք՝.

200՚ ՕՕՕնոց նոր ումեր ,

երիտասարգներ

աներեւակայելի

արգիւնք

հունգարական զօրամասերէ
էր

անխնայ ս էլս ան կոտոր ել հունդ ար քաջարի

տասնեակ

նակեցին

դադրեցնելու

կոչերը

որ մի անդա մըն գմի շտ փուլ կո ւգայ իրենց

Հունգարիա թափեցին աւելի բան

իմրէ \,ակի ել

ապստամբներուն

մէջ

ստացած

ասլստամրեե-

եկաւ

խոստումներէ

շրջաններուն

մը ետքը կացութիւնը

վախնալով

հապատ յ եւ

ուղղեց

զանագան

անոնց միացան նաեւ բազմաթիւ

^աբաթ
վետները^

մը

շա ր ո ւն ա կո ւե ց ան

միջել՝. կարծի գլուխ

կոչեր

ըրաւ

Հունգար իոյ շատ

խանութիւնը»

որ

զայրալից

համամոզովրգական

կաաաղօրէն

րուն եւ խորհրդային զին ուորներուն

մէջ,

վրայ,

կերպա

շատ

Ոէոքի ելած էր ամբողջ Հունդարիան եւ կը պահանջէր թօթափել բո լչեւի էլ

ետն

նը,

Ապստամբութիւ

հհ, լձլղ.տր ի ո յ

հագարներով ել

չութիւններ արձակելով Ա ովետներուն ել անոնց
Ապս տամբութիւնը

շատ մեծ ապսւոամ-

դիչեԸԸ-

որոնք կաաաղօրէն յարձակոզական

Ըմբոստները, տասնեակ

յարձակեցան

23-24^

զէ
կը

իա կին,

իշխանութիւնը

.յանձնէդին կտատար անունով համայնավարի մը՝.
Խորհրդային
ճը !

Տեղի

ունեցան

վայր ա դո ւթի ւնն ե ր ը

ցնցեցին

հակախորհրդային

կողմը, ՄԱԿ-ը իր

կարգին զբաղեցաւ այո

Աովետներուն

տալ

վետները

ական)

Սիւո
տանեցան

վեր)
կողմէ,

աղատ

աամ բութիւնը
ա շխատ ի լ '.
Լոհերուն

տկարացած

էր,

համրանքր'

Ս բուստ դէմի
դարձաւ Ամման

հազարաւոր

Մինչեւ

բայց

տեղապահը

1Հ)ին,

սպանեալ
Տ՝

գաղթականներ

գրուիլը
ալ

(Նոյ.

բանուորները

եւ անհամար

Տիրան արքեպ.

ստացուած ըլլալո վ

յանձնարարեց

Հո լնգա ր իայ էն -.

Սո

ջարդը !

հունգարացի

տողերուն

այ- անգամ

40 — 50 ՚ 000

նորընտիր

Նոյեմբեր

այո

խիղ
ամէն

ել հեռանալ

ել շարունակեցին իրենց

տասնեակ

աշխարհ

մարդկութեան
աղատ աշխարհի

ա պ ս տ ա մ ր ո լթ ե ա մը եւ

արիւնահեղութեան

չկախեցին

ամբողջ

կատաղի ցոյցեր

ապաս

15),

ապրո-

կը

մ ե ր մ են

վ իրաւորներ յ

\,երսոյեան

վերա

Աորղանանեան իշխանու

թեանց արտօնութիւնը :
Տիթրոյիթէն

Տէր

եւ

Տիկ[ն

Փ"Լ Մտրանեաններ թանկարմէք «Հատիլաք»

..ինքնաշարմ մը նուիրեց ին Մեծի Տունն Կ իլիկի"յ կաթողիկոսարանին՝.

— 624 —

Fonds A.R.A.M

Fonds40A.R.A.M

Fonds A.R.A.M

ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԴՐԱՍՏԱՍՆՏ ԱԱՆԱՅԵԱՆ — ԴՐՕ

/։ սփիւռս աշխարհի ցրոլաե Հայ յ՜ողովոլրգին համար շան
թահարի չ աղդեցոլթիւն գորեեց Հայկական Աղատամարտի անզու
գական հերոսներէն փրաստամատ կանայեանի մահոլան բօթը՝ որ
սւոացուեցալ Ս" իացեալ նահանգներէն Ա արտ (,)ին ; է֊ ո լո ր գաշնակ-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐ-ՒԸ»
ցական թերթերուն ուղղուած հեռագիր մը կը տեղեկացնէր՝
թէ
Դրօ ՝ իր աԷ^ԸԸ փսյկսյե էր յալիտենապէս Պոսթընի մ է կ հ իւանդանոցին մէջ՝ էի արտ Տի երեկո յեան մամը 8
:
Դաղտնիք չէր ՝ որ մեծանուն յեղափոխականը մամանակէ մը
ի վեր կը տա ռա պէ ր խլի ր գո վ ՝ որ եր թալով կը ստանա ր տա ղնապալի
հ ամեմա տ ո ւթի ւնն եր ։
Դարմանուելու յոյսով մըն էր՝ որ
6 Դեկա* 1955/'^ կը մեկնէր Պ էյը ութէն Պո" թըն , ուր կը մնար իր
ընտանիքը։ ^անի մը տարի առաջ Փարիղի մէ9 ենթարկուած էր
վիրաբուժական
գործողութեան մը՝ որ սակայն՝
հակառակ յա
ջող անցած ըլլալուն՝ չէր կրցած վանել անոր մարմին էն Ա՛յգ ա՛
հաւոր հիւանդութիւնը։ Ու ժամանակ մը ետքը կը կրկնուէին ցա
ւերը՝ որոնց կը դիմանար ակռաները սեղմելով՝ առանց կորսնցնե
լու իր մշտաղուարթ տր ա մա գր ո ւթի ւն ը ՝. Է, ւ սակայն պիտի
պատահէր անխուսափելին եւ պատահեցալ յ Ապար գիւն անցան զթեքը
պաշտող իր բոլոր ընկերներուն ճիգերը եւ բժչկա կան գիտութեան
տրամադրած միջոցները՝ այգ անխուսափելիին առաջքը առնելու հա
մար։ Գրօն բաժնուեցաւ բոլորէն՝ իր կսկծալի կորուստին
սուգը
պարտագրելով հայ ժողովուրդին։
$տտ հարուստ են Դրոյի կենսագրական գիծերը՝ որոնք իր
նորահաս երիտասարգութեան օրերէն կ'եր կարին հասնելու
հա
մար մինչեւ իր խիզախ կեանքին վերջին օրերը։ Հքնած էը 31 Մա
յիս 1881/'^) Ւգղիը՝ Արարատի ստորոտը՝ կակոյենց ունեւոր ընտա նլ,քլ,ն մէջ (< այրենակիցն էր Աւետիս Ահարոնեանին^ ; Յսյճա—
խած է Երեւանի ռուսական կիմնաղիոնը՝ եւ՝ գեռ այգ շրջանին
մտած է Հ* 3* Դաշնակցութեան չաըըերը՝ շատ չանցած դառնա
լու համար մարտական խումբի անգամ եւ յայտնուելոլ'
իբրեւ
յանգուղն ահաբեկիչ։ Էր առաջին ա հ ա բե կո ւմ ո վ գետ ին փռած
է
Ա ուրմա լուի գաւառապետ Դալանցին , որ օգնած էր ցարական կառա վարութեան' Հայ եկեղեցական կալուածներու գրաւման
ձեռ
նարկին մէջ՝. Այնուհետեւ՝ երբ 1905/ր Փետրուարին ծայր տուած
էին հայկ՝ կոտորածները Յագուի մ է ջ նահանգապետ \,ակաշ 1՚ձԷՒ
հ րամանով ՝ Գրօ , որ այրէ տարին կը կատարէր իր ղին ոլոր ական
ծառայութիւնը Պեատիդորս կի մէջ
• ^1ովկաս} ՝ կը լքէ բա
նակը ՝ կ՚երթայ Յադու եւ հոն , Հ • 3 •> Դա շնա կց ո լթեան որ ոշո լմով, 11 // այիս 1905/,^/ ՝ օր ցերեկով՝ ռումբ մը արձակելով արիւ
նարբու Հրէշը փոխագրող կառքին վրայ՝ տեղն ու տեղը կը Ասլան^է ղա լն ՝ ահ ու սարսափ ս փ ռելո վ
ամենուրեք ։
Ո<- գարձեալ ՝
նոյն թուականին՝ իր զին՛՛՛կէ՛!} ընկերոջ Մարտինոս Հֆարըխճեանի
հետ ՝ Ալեքսանգրապո ւՒ
գետին կը փռէ տեղւոյն նահանգապետ
զօր* Ալիխանով — Ալար սկին՝ որ Հայ — թաթարական կռիւներու
ժամանակ աւերած էր Հին Նա խ իջե ւանի հայկական գիւղերը։
Երբ 1908//
ցարական կառավարութիւնը սկսած էր
ձերբակալել դաշնակցականները՝ Պ^րօ՝ օգտուելով թուրքիոյ մէջ
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օտ®

ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

հռչակուած <^Հիւրրիէթ^էն ՝
կ՚ապաստանի Հին ք^այաղիտ՝ ուր կը
մնայ Սուր էն կեղծանունով՝
իբրեւ Հևալթի եւ շաքարի վաճա
ռականդ ՝ հսկելով զէնքերու փոխադրութեանց *Լըայ՝
ո վկա ս կը
վերադառնա յ 1914//
♦ պատերազմի նախօրեակին եւ անցնելով
Իգդիր,
հոն կը ֆ** *1*?ա կեր պէ կամաւորական
• գունդը՝
որուն
գլուխը անցած կը կռուի թշնամիին դէմ ։ Հքանրօրէն կը վի րա ւորուի թափառէղի
բարձունքին վրայ եւ մարմնոյն մ է V կր մխուի
գնդակ մը՝ զոր կա ր ելի չէր եղած հանել մինչեւ իր մահը Լհանուե9ալ յ^տ մահու՝ պահուելու համար Հ, ԷՀ ♦ 9* * թանգարանին մ է £) :
Երկու ամիս թիֆլիսի հիւանդանոցը մնալէ ետք կ'արւողխսնայ հ Եւ՝
անցնելով իր գունդին դլուխը՝ կ՚արշալէ դէպի *Լան ՝ ուր կը մտնէ
բոլորէն առա ջ ։ (Լիւան դանոցը եղած շրջանին ՝ ԷՀար
քոլա ան
ձամբ վարձատրած է զայն քաջութեան շքանշանով յյ
էյ ատ մեծ եղաւ Գր ո յի դերը 1918/» Մայի սեան ռի ւն եր ո ւն ՝
երբ նմա րի մէջ կը խաղար այս անդամ արեւելահայ մողովուրդին
ճակատագիրը՝, ‘իրօն՝
Աւս րտարապատէն ՐԼարաքիլիսէ
երկարող
գծին կեդրոնը՝ թաշ Աբարանի լեռնային չրջա<նին մէջ կազմակերպեց
ա^յփչրելի ճակատ մը ՝ որուն վրայ ջախջախուեցան թշնամիին բո
լոր յարձակ ումները։ Այսպէսով՝ ինք եղաւ կերտիչներէն մ է կը Հա
յաստանի Սնկոյխոլթեան :
Հղ*ոյ — վրացական պատերազմին (1918 ^եկա .) ՝ ^'րօ հրամա
նատարն էր Ղ*իլիջւռն — Լոռի զօրամասին։ Այստեղ ալ յաջոգեցալ
ան դուրս քշել վրացական ում եր ը հա յ կա կան Լոռիէն յ
Ազատ Հայաստանի մ էջ իրեն վստահ ուած էր մայրաքաղաքի
պա շտ պան ո ւթի ւնը ՝ ի սկ ալ ելի ետքլմ կապը իէանդեղուրի հետ : Մեծ
գեր խաղաց ան երկրի ներքին անդորրութիւնն ու օտար դրդոփ չ
տարրերու մ աքրադո րծումը ապահովելու տեսակէտով։
Հայաստանի խորհրդայնացման նախօրեակին ՝ երբ քէմալա
կան բանակը արշաւեց Հայաստան բոլշեւիկներոլ
օրհնութեամբ^
Դրօն ստանձնեց Ա ուր մալուի ճակատ հ պա շտ պան ութիւնը ՝
որու
ընթացքին մղուեցան կատաղի կռիւներ։ կարսի անկումէն ետքն էլ՛
որ քաշուեցաւ ան էէ ուր մալու էն:
Լա ւաստանի
ԱՀ ուհետեւ ՝ երբ դէ պքեր ո լ հ ա ր կա դր անքո վ ՝
ի շվսանութիւնը փոխանցուեցաւ Աովետներուն՝ կնքուած
հաձաձայնադրով
փրօ^ Համբարձում ՀՀէրտէրեանին հետ մտաւ խաոն
կառավարութեան մէջ*. ՀՀ ա բա թ մը չանցած ՝ սակայն՝ Սովետները
դրմեցին հ ա մա ձայնա դիրը ՝ հեռացուցին կա ռա վար ո լթեն էն փրօն
ել Տէր տէրեանը^ եւ ՝ անմիջապէս ետքը փրօն ճամբեցին Ս'ոսկուա ՝
իբրեւ ^պատուաւոր աքսորականդ ։ փրօն մնաց հոն երկու տարի ։
Այդ չլ^անին ՝ դաշնակցական ահաբեկիչներու ձեռքով թիֆլիոի մէջ
սպաննուեցաւ ճէմալ փ ա շան ։ ձերբակալուեցան 200 դաշնակցական
ներ։ *իրօն հրապարակ եկաւ իբրեւ միջնորդ՝ թոյլ տրուեցալ իրեն
երթալ թիֆլիս եւ իր ճարպիկութեամբ ՝ բանտերէն կրցաւ աղա-

— 629

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ Ք Ը>:
տել իր ընկերները*, /’ լԷ^['^_ոյ յ՚ոջողեցաւ անցնիլ արտասահմանդ
խորհրդային թոյլտուութեամբ ՝ եւ հաստատուեցաւ Աո լմանիա *
Իր վերչլ,ն արդիւնաւոր գործերին մ ի կը եղաւ ա սլա հո լիու
թիւնը հայկական
բա ղմո ւթի ւնն եր ո ւն ՝
գերմանական
բանակին
կողմի գրաւուած
երկիրներու՝
մանաւանդ Հիւս* 1] ո վկա ս ի
եւ
1Սրիմի միջ*. Այստեղ արգին կը յայանուի ր Արոյին քաղաքական
ձեռնհ ա ս ո ւթի ւն ը ՝ --- լեզու գտնել
կամոլ['^ը կարենալ անցնելո ՛ւ
համար՝ ին չոլիս ըրած իր ատիկա Հայաստանի խորհրդայնացման
օրերուն : քյ ւ Ար օն անփոխարինելի ռազմիկ մր ԸԼԼա Էո *Լ հանդերձ դ
եղաւ նաեւ արթուն քա ղաքա կան էԷոբ^՜ի^ մԸ > ո [՚ )
գմ ո լար ա գոյն
պարագաներու մէ}. անգամ գիտցաւ արմեցնել նաեւ իր այրԷ կա
րողս ւթիմսը յ Տար իների ի վեր կՀան գամ ա
ր ան Հ * Ս *Ա * ԲԻ ւր ո յթ՜ՀՀատ մեծ իր Արօն եւ սլա ակառանք ունիր իր չո լբԸ *
Ա՝,1Գ
մեծութեան մէջ անգամ եղաւ ան խոնարհներուն միջ ամ ին ին խո
նարհը՝ --- շատ ընկերական՝ իր վերաբերումին մի^՝ զուարթ
եւ
ընգհանրասլիս
սլաղար իւն ։
Ան կար ելի
իր
չհ մա յուիլ իր մ ով դ
չտարուիլ իր խօսքով՝ չխ ան գա վա ռո լի լ իր պատմածներ ով :
/?£.
չպաշտել զթլլը սրտանց՝ հոգելին յ Սիրելին իր ամբող^ ^այ մո
զովս ւրգին եւ՝ այգպիս ԸԼԷաԷոլ^1յ համար ալ՝ սուր կսկիծ պատճառեց իր մահը ամինուն*.
Ս'արմինը երկու օր մնաց «Հայրենիքէ սրահը՝ ուր հազա
րաւորներ իրենց վերջին յարգսյ^յքը մատուցին հերոսին : Այնուհե
տեւ՝ Ամերիկայի բոլոր կողմերին Պ" ո թըն հասած հոծ բազմու
թեան մը մասնակցութեամբ
կատարուեցաւ յ ո ւղար կա լոր ո ւթի լնը
Ա արա 1Տին եւ Դրօն հողին յանձնուեցալ Ա* ա ո ւն թ Օպըրն գերեզ
մանատան միջ ԼվՀէյմպբիճ) ՝ 2օՕՕ ներ կաներ ու կողմի իւ ո ր յուղու
մով եր դո ւած «// եր Հայրենիք^ով :

ԴՐՈՑԻ ՎԵՐՋԻՆ ՊԱՏԴԱՄԸ
ՊԷյր-լթլ, մէջ,
տօնա կտտա ր ո ւթեան

27

Հ. 3-

նոյեմբեր

նախագահեց

Գրօն՝

որ

Գ ա չն ա կ,յ ո ,թ ե ան

հետեւեալ

տար խօսրե րով

Յ^ռմեակի
փակեց

հանդէսը*---

— Ե՞նչ է

Դաշնակցութեան ծրագիրը,

ի՞նչ է նրա

փիլիսոփայութիւնը,

ի՞նչ է նրա գիտնականութիւնը: — Դաշնակցութեան ծրագիրն է եայ .ժողովուըդի ազատ լինելը հայ ժողովուրդի հայրենիքին մէջ :
(Վաթսուն հինգ տարի աոաջ այս նպատակով սւոաջ եկան մեր պապերը եւ

65 տարի արեան շղթաներն անցնելով այսօր աւելի քան կանգուն մնացել

ենք

մեր այս գաղափարի վրայ :
Եւ մենք այսօր յայտարարում ենք — քանի րոնութեան տակ է մեր հայնիքը' Հայաստանը, քանի մեր հողերը րռնագրաւուած են, Հ- 3- Դաշնակցու
թիւնը ունի իր պայքարը եւ Դաշնակցութեան
գաւակները, իրրեւ հայ ժողո
վուրդի հարազատ զաւակներ,
պիտի շարունակեն այդ
պայքարը — արիւնով
կ’ըլնի, գրիչով կ’րլնի, պայքարով կ’ըլնի, մինչեւ Հայը հաւաքուի իր րոյնին
մէջ, Հայը Հային կաոավարի, ո'չ Անգլիացին, ո7չ Ամերիկացին, ոՀչ
Ռուսը,
ո'չ Թուրքը,

Հայը լինի իր երկրին տէրը, Հայը
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2Ջ1(531531ւճմհհ։)15315Փ83է53է5315315յ1(53է

1(ր«՜31531531531Ջ!Ջ£ ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Վ.Ա2.ԱՆ ՆՍՆԱՍԱՐԴԵԱՆ

]'եծանուն Ղ՜*րոյԼ1 մահուան կոկիծը դեռ չանցած ՝ շշմեց ուօէչ նոր հարուած մը եղաւ նաեւ մահը թանկագին վահան ՚Լ,ալասարդեանին , որ ՝ ուղեղային տագնապի մը հետեւանքով՝ քանի մը
կարճ մամերու ընթացքին հրամեչա տուաւ անցաւոր կեանքին եւ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»
ւիակևց իր

աչքերը յալիտենապկս {Հունիս 24/'

կկսօրոլան մամը

12ին, <1՝ահ 1՚րէէ ։/Հ£ : Արդէն ամէ սնե րէ
լէվ' [' ոԼ նէր հ էլանդկա էւ
վէճակ մը՝ որ կը պար ւոա գրէր էրեն բացարձակ հանդէստ*.
[Հա
ցու րձսւկէւ այդ. սլա ր տ ա դր անքէն ՝ սակայն , գրեթէ կա ր ե ւո ր ո լթէ լն
^ընծայեց ան , եւ՝ էր այդ. վէճակէն մէջ անդամ շարունակեց մնալ
ԷԼշթատանբէւ Հերոսը՝ որուն ձեռբէն մահը պէտէ կրնար էս լել գրէչըէ
՛Այդպէս ալ եղաւ*. վահան Նա լա ս ար դե ան մ եռալ դր է չը ձեռբէն ՝
ռաղմաճակաաէւ առաջէն գծէն վրսւյ դէն էւ ձեռէն մեռնող հերոսէ
մ ահով :
Հայ մտաւորականութեան եւ Հ>այ բաղաբական աո ափնորդներոլ մէջ , ա շէսատանքէն այ ս քան ն ո լէ ր ո լած եւ գործով ա յ սբան
տա ր ո լած դէմք շատ բէ չ ենբ ո լն եց ած ։ ԱԼէյատէէԸ *>
վահանէն
համար առաջէն բնութէւն էր եւ ետեւէ դէծերուն լէր ա յ կը ձգէր
անոր մէւս բնութէւնները : Ամէն էն շ կը զոհէր 5 ամէն էն լ կ^անտեսէր՝ ամէն էն չ կը մ ոռնա ր ան՝ ե ր բ ն ա էւրն տր աբա ր
կա տարելէք
գործ կար*. Ալ ույդ դո['ձ՜ը՝ է'[' կոչման՝ առաբելութեան եւ պսւրլոա կան ո ւթե ան ց էսկ բերմամբ՝
անպակաս եղաւ մէ շտ էրեն հա
մար :
սոդութեան ծան ր ւոա դն ա պ անց ո ւց 4; — 5 ա ա ր էւ առաջ 5--ա տէ կա մէայն պ է տէւ բաւէր ՝ որ էսնայէր էր ւս չբեր ո ւն եւ ղդա լա—
պէս պակսեցնէր էր աշխատանքը : Զ ըրաւ ա տէ կա ; Ընդհակառակն ՝
շարունակեց աշէսատէլ ե ր է ա ա ս ա ր դա կան եռանդ
ա շ էսա տ է / ա յնպէս , որ կա րծէբ բան մըն ալ չէ ր չգա տահած : Ա ա շեց ո ւց էր մար—,
մէնր բամեց էր ջէ՚դերն ու երակները եւ մնաց տեւապէս պրկուած *
մէն չեւ որ ՛Ա՛Լ [է[,զս,լ- դէմանալ եւ էսանդարոլած
"Լ^ւ՚Ւյ դաւաճանեց էր թան կա դէն կեա նբէն :
[Հա դմա շնորհ եւ անձնուէր՝

ա ռողջո ւթէւն ը է

վահան Նա լա " ար դեան մա ր մն ու

րումն էր այն բոլոր յատկութ՜եանց ՝ որոնյլ հանրայէն '1"['^է[ը կը
դարձնեն կո ր ո ւէէւ ՝ ծանր ա դլո ւէւ եւ ազդեց է կ բու դա բա կան առաջ
նորդ : վահանը եղաւ ու մնաց այդպէսէն հանրայէն դործ ո լն է ո լթեան առաջէն շրջաններէն
մէնչեւ
վ աստակոլէ ու ւէ ո ր ձա ռո լթեամբ հարուստ վե ր ջէն շրջանը*. Դաշնակցական ա շէսարհ ա յ եա ց բէ
ներհ ուն տեսաբան , շո՛ւ՛քերէն անէս տր աբա ր ս էր ո լած կո ւս ա կց ա կան
դե կա վա ր ,
իր այդ հանգամանքովն էսկ արմեւորուող բաղա—
բա կան դործէչ՝ ու տա կաւէն բեմերս՛- վրյ փնտռուած հռետոր
Ա՛յլ մանաւանդ հատու , հարուածող դր չէ աէր հ ր ա պա ր ա կա գէ ր >
---- գումարը

՛Այո ամէնուն՝

//^քը՝ վահան Նա լւսս '" ր դեանը :

Մէկը մէւս էն գերազանց այս արմանէքներով է՝ որ ան՝ էր
կե անբէ աարէներուն յ է ս ո ւնը ա մբո դ$ ո լթ ե ա մբ ընծայաբերեց
էր
մոդով ուր դէն ՝ անձնամոռաց նուէր ում ով ու սւրդէւնաշատ
վաս
տակով*. Հայրենէբէ մէջ՝ մօտ մէկ ո լկէս տասնում եակ՝ հայրենէդուրս՝ ուդէդ 35 տարէ *.
՝Անած էր &ոլշէ (‘Լարսւբաղ) 29 Նոյեմբեր ՜1.ՏՏ$էն *. /’ ր նա էւ-
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նական եւ բարձրագոյն կրթութէւնը ստացած էր ռուսական վար—,
քնարաններու մ է £ ՛Շո լհՒ ) ['աղու եւ Փեթերսսլոլրկ յ Աւարտած էր
Փեթերսպոլրկէ համալսարանը^ պատմութեան եւ տնտեսական գէ-՛
տութեանց թորթորա յէ աստ էճանով՝ ղոր եր բեր չկցեց էր ան ո ւնէն յ
Հակառակ էր ռուսական կրթութեան էնրն աշէյա տ ո ւթեան ճամբուէ
աէրապետեց նաեւ էր մւսյր ենէ լեզուէն՝ մ ա սնա գէ տա կան հմտու—.
թեամբ 5 անոր թոԼո [՛ նրբութեանց
էւրացումով եւ գեղեցկագոյն
ոճով՝ որ այնպէս ա չրէ կը զարնէ էր բոլոր
Հ ր ա տ ա ր ա կո ւթ ե ան ց
մէէ ։ Պ ատանեկաե տարէրէն գտնուած է գա շնա կցական չա բրերու
մէջ, Ո. հ աղէլ 19 տարեկան , րնտրուած է ք*ա դո լէ նման կարեւոր
շրթանէ մը Եեգր* Կ ո մէ տ է էն անգամ :
Այգ թուականէն ասգէն ել
մէն չեւ էր մահը գտնուեցաւ ան կուսակցական
սլա տ ա ս էլան ա տ ո լ
դէրրերու վրա յ՝. 1} գա լ գա սա էւօս էջմէածնէ կէորգեան ճեմարա
նէն համա շվսա րհա յէն պատերազմէ րնթացրէն եւ Աղերս անդր ա պո լէ
րաղարապետ Աղերս անդր է]ատէսեանէն օղն ա կան'
ռուսական քեղա փ ո էյ ո ւթե ան
առաէէն
շրջանէն ; Վարած է
էՀԷ լ է ս է հ.Հո 1’Ւ
զոն^էն եւ Երեւանէ
ա ռա £» էն էլմբա գր ո ւթ է ւն թ : Ան կա էյ ո ւթեան
շրջանէն րնտրուած է երեսւէոէյան Հայաստանէ
էյ ո ր հ ր գա ր անէն ՝
էսկ ատ ՛լէ առա ջ՝ Բւ-ֆլքւսլ, կ ո վկասեան Աէյմէն՝.
Ան կա էյ ո ւթ ե ան
խորտակումէն ետր'
տաբագէ ր ՝ նաէյ Պ ոչէս եւ Պ եր լէն ՝ .հուսկ յետոյ' ճ§2Զէն կահ էրէ ՝ ուր հ րա լէ ր ուած էր
է բրել
ո ւս աբեր»է խմբադէր՝. էր ա յ ս հանգամանրով վարեց ան
թերթը ամբողԼ 31 տարէ ՝ բա ց ա ռէ կ ձե ռն հ ա ս ո ւթե ա մբ եւ տա ր ո լէ
տարէ հ ա ս ց ո ւց զայն էր լաւագոյն բարձրութեան : Ալս 31 տարէներ ու րնթացրէն հրատարակեց մէամամանա կ 2()է չա յէ մեծածալալ էլ փորրածա լալ գէ ր րեր ՝ ա զգա յէն ՝ րա ղարա կան , կո ւս ա կց ական եւ տեսա բանա կան բո վան գա կո լ թե ա մբ : Ան տ է պ մնացած
է
էր ըն դարձակ մէկ ո ւս ո ւմն ա ս է ր ո լ թւ՚լնը Եղ[՚չէ Ջ արենցէ մա սէն :
Հ♦
կա շնա կց ութեան կերագոյն Ա արմնէ ան դա մ ընտըր—
ուեցալ ա ռա ջէն անդամ 1933/'
• կողովէն եւ պահեց այնոլհե—.
տեւ էր այգ հանգամանրը մէնչեւ էր մահը՝ վերըն տր ո ւելո վ հ ե—֊
տա գայէ բոլոր էնգհ • կողովներուն կողմ է : Էա խաւղէս ա լ ՝ 1919/'
ԷՀնգհ . կողովէն (Երեւան)
րնտրուած էր
Հ* 3՛ 7* ♦
խ ւ֊ր ո յ խ ■
լէ ո էյ — անդամ : Շ ա տ բան կը պարտէ Հ • 3 • կա շն ա կց ո ւթէ ւնը Վա
հանէն , Աւէէւռրէ մէջ կ աղմակերպական եւ ա զգայէն — րա ղա րա կան
գետէններու վրայ ապահոված վերելրէ եւ կեն ս ո ւնա կո ւթեան
ղ ծ ո 4 : էր անձէն էսկ քէէ,որԼ '1[ւալլրւլ^ւԱ1^ք1 էրեն կապած էր ան
դա շնա կց ա կան շարրերու անվերապահ ս էրն ու յարդանրը : Էքանգա—
վառոլթեան ա 1լն էր այգ շարրերուն համար էր բանաւոր ու գրա
ւոր էւօսրով : Այլել- » ղանոնր շարմ՜ման գնող զսպանակը՝ էր բաղմասլէսէ տ րմ՜անէ րև եր ո ւն հ ե ղէն ա կո ւթ ե ա մբ :
Ահա այսրան

արմ՜անաւոր ՝ այսրան անձնուէր
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ՏԱՐ

ՍԱՍՈՒՆՑհ Մ՜ՈՒՇԵՂ (ԱՒԵՏհՍԵԱՆ)
Հեր ո ս ա կան աննման
՚ւՀ՚Դ
մը՝, Հհէաայէ մը* Աո֊էւծէ խառ
նուածքով

մարտէկ

մշաաշաըմ
ամբողջ

մը,

ու քսէղաէ,

որուն

կեանքը,

mա սնեւհէնդ

դարձուղ զէնքը

տարէ

արթուն

պա

հակներէն մէկը Հայող աշխարհէն :
Հքնած էր §արօն ,

tH/րանքի

շր Viiiïiի

Սասնոյ

Արսրր ։լ[յլղ[։ն

J*կջ 1887/,ï' : Պատանեկան ։ոսւ-

1'['քը

կ՝ա'ե!]՝1,է Ե";"յ Ս • Կ՛Ա լ՛ա—
պետէ վանքը , ուր
կ՝ աւարտէ

(էառանդաւո րա ղ

Վրյյր մարանը :

հոնկէ ,
1905 —
1:)06//>< կը միանայ Գէորգ Տա

Դուրս դալով
ՍԱՍՈՒՆՅԻ

ՄՈՒՇԵՂ

վուշ/' /սոլմր/՚ն, /՛բրել կռուող njj֊ եւ սուրհանդակ-. Առարկայ կը
դաոնոպ թրքական հետապնդումէ , այղ պատճառով այ ի ր փա քո
ղն են ղա յն թէֆլէո , ուր կը մնայ մէն չեւ 1908: U»JU թուականէն ,
«Հէւրրէէ թ»էն օղ տուելով, կը վերա դառնայ Տարօն եւ կր ն շանա կուէ *1Ո[,^Է^
շրջաններու համար • էր տարած կազմակերպա կան ա շէւա տ ան քն ե ր ո ւ կո զքէն , տեւապէ ս կը մասնակղէ Հ . (ֆ ♦
Դա շնակղութեան Դուրան (՝ ա ր ձր ա լան դա կէ ^եդր. էոմէտէէ դո րծ եր ո ւն ու կուսակղական մողովներուն :
Տալւորէկէ շր ջան էն հրամանատարն էր եւ կը պաշտպան էր
Սասնոք հարալայէն ճակատները 1915/' աղէտէ տարէն յ *Լ,ոյն տար
ուան Սեպտեմբերէն, երբ էնքնա պա շտպանո ւթեան կա ր ելէ ո ւթէ ւն ո
մը կորուստը արմեղ Վրսհանէն մահը, ըևդհանրապէս
հալ մողովուրդէն եւ
մասնաւո րապէս Հ» Ս * Դա շնա կղ ո ւթեան :
Եւ, այդ
պատճառով ալ շատ սուր եղաւ անոր մահուան
կսկէծը քճՈԼո ր/,ն
համա ր ;
Հանդուղեա լէն յ ո ւղա ր կա ւո ր ո ւթէ ւնը , որ
տեղէ
ո ւն ե ղ ա լ
(յուլէս Հէն, եղաւ համաղդայէն եւ հ ա մա մ ո ղո վր դա կան յարգանքէ
ա րտայայա ութէ ւն մը՝. Դ՚ոհէրէէ ա զդա յէն
'քաղաքական (էոդովէ
որոշումով կատարուեղաւ ազգայէն յ ո ւղա ր կա լո ր ո ւթէ ւն ,
ԱրւաՀնորդ Տ • Մ ամբրէ արքեպ * է նաքսադահ ո լթեամբ եւ աղդա քէն
է շքսան ո ւթեանղ , հայ եւ օտար զանազան հանրայէն կազմ ա կեր սլո լթեանղ , մամուլէ ն եր կայաղ ո լղ է շն եր ո լ եւ հազարաւոր յուղարկա
ւորներու մասնակցութեամբ յ ԷԷ արմէնը ամփոփոլեղալ Հելէ ո պոլս ո յ
հայկական նոր գերեզմանատան մէջ՝.
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.թլար այլեւս ՝ Ո՝ո ւբէնէ ՝ Ո ա ս ո լնց // Ս անուկքւ ՝ կոմսէ եւ. ուլ.լ,շնհրու հետ անցաւ կովկաս՝ բա լ ց 1916^^ նորէն վերադարձաւ (քուչ
■ու (քնուս եւ Զոլս յէ ՝ Ս օրուք կարապետի եւ Ո ա ս ո ւէւց է Ս ան ո ւ ՚ժ
հետ ձեռնարկեց սլա տժա կան դործ ո ղո ւթեան ց եւ հա յ Հ>.ե կո րն եր ո ւ
տղա տա դրման :

1Սն ուսի գունդին հրամանատարն էր 191Տ^ 3սլնուա րէն , ևրբ
կռուելով եւ անցած ճամբաները մաքրելով՝ էր ուժերուն հետ հա
սա լ (Լրարատեան դաշտ (ԼպրԷլԷն : Ա ա ս ո լն ց է (Լ* ան ո լկէ եւ էր աո տ ջն ո ր դ ո ւթք, ա մբ ՝ $արօնէ ուժերը անցան (Լրադածէ փէշերր
եւ
թշնամիէն մաքրագործելս ՛! 40/։
'/ 1։լ'ւԿ' 1 1919/'5< Հ«2/ աեղաւորեցէն (Հարօնէ գաղթականները*. (յ ա ա չանցած սակայն թ ր քա կան
բանա/լներ ը լայտնուեցան Սարտարասլատէ եւ (Հա •> (Լբա ր անէ առ
ջեւ եւ այն ատեն Ս ուշեւլն ալ էր բոլոր ուժերով մասնակցեցաւ
Մայէսեան ազատագրական մեծ կռիւներուն*.
(Լմէս մը ետքը՝ երկու (Լա սունէց է քա^երը՝ է ր են ց
ուժերով
անցան
էեոնա հ ա յա ս տան եւ գրաւեց էն շրՓւս 5,/, սլա շտ սլան ո դա կան
ղիրքերը ՝ մաքրագործելով
միաժամանակ
Աղուտէ — Վրսղուտէէ
թաթարական շրջանը։ Ու տակաւին ՝ *էա բա լա դե աղէն մինչեւ Երե
ւանէ դոները անոնք մաքրեցին ուրիշ 7() թաթարական ւլէ լղ եր :
(Էուշեղ ՝ ՝էր ուժերով մասնակցեցաւ նաեւ մայէսեան
հա
մայնավ/սր
ապստամբութեան
զսպումէն՝ 1920էն :
(Լյնուհետեւ
դարձաւ
իրակի նահանգէ սահմանապահ
ոստիկսնութեան պետ*,
էոկ նոյն տարուան հայեւթոլրք պատերազմէն ՝ 1] ուշեղ՝ 500 ո ա ղմիկն!.րէ բաղկացած էր ոստիկանական վաշտերով կռուեցաւ էյէ դա էւօ ր էն
մինչեւ (Լլեքսան դրա պոլի անկումը։
Էր ‘Լե՚ե՚^Ւ^1 հերոսական էյո յանքը արձանա դր ո ւեցա լ Փետր
ուար եան (Լպստամբո ւթեան օրերուն , դաոնա լով հ ա մ ա մ ո դ ո վր դա կ ան
աձԴ ե^յԳւԼԳոլւ^Ւ ևոՍՈէԼՒ ղեկավարներէն մէկը*. (Լյնուհետեւ՝ (Լպրէլեան մեծ նահանջէ օրերուն՝ էնքն ալ՝ Ո1֊րիչ հ ա դա րա լորներ ո ւ
հետ հեռացաւ հայրենի հողէն եւ անցաւ արտասահման : Հաստատուեցաւ {Հունաստան եւ ապա՝ 1930էն ւէ ոէւա դլր ո ւեցա լ
նաէւ Ո ուրէա (Հալէսլ) եւ ապա էյբութ՝ ուր ապրեցաւ մինչեւ էր մահը*.
կ են ս ա դր ա կան այս շատ ա մ ւէ ո ւէ տողերը՝ I) ուշեղէ ե հերո
սական անցեալը սլա տ կեր ա ցն ելո ւ տեսակէտով ՝ այնքան սլե ը Լ\աէւօս են ՝ որ աւելորդ կը դարձնեն ուրիշ որեւէ
յա լե լո ւածա կ ան
մեկնութիւն *. ճշմարտութիւնը այն է ՝ որ (է ուշեղ
հանդիսացաւ
մեր ազատագրական պայքարէ շատ արժէքաւոր զինուորական ղե
կավարներէն մէկը*. (Լւելէովը կատարեց ան էր պարտականութիւ
նը Հայոց հայրենիքէն ու ժողովուրդէն հանդէպ *. (Լա ով տլ արժա
նացաւ հ ա մա ժո դո վր դա կան երա էւտադէտութեան *.
(Հատ տառապալից եղան էր կեանքէն վերջէն տարիները ան
բուժելի հիւանդութեամբ մը՝ որ է ՚ վերէ»յ զգետներ ղինվ*ԸՀ* Մ եռալ (է ար տ Հէքէն*. կատարուեցաւ ազգային յուղարկաւորութիւն։
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ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
Անողոք մահը՝ վերջէն մէկ
տարուան ընթաց քէն ՝
ւ՚Ւչ

վաստակաւոր

եւ ն ո լէր եա լ

*1որե'էչ

մ րն ալ ըսն-

հ ան ր ա յթ
ձէն

խլեց ու—.

Համբա ր ձո ւմ Տէ [',ո է րեանէ ՝

որ փակեց էր աչքերը թէհրանէ
մէջ, 31 Դեկտ. 1955/րք/:
Հանդո ւց եա լը ծնած էր Լյ ո ր
*Լյ1Ա /"1'^ անէ Ի՝ոփտէ դէ,լր1Ր եւ
մեռաւ 72 տարեկանէն (ծնած էր

1884//^) :

Իր ամբողջ

կեանքէ

րնթա ց քէն եղաւ եռանղո ւն

եւ

հաւատաւոր դաշնակցական ՝այ լե
անձնուէր հանրայէն
որ հոդեւէն ծառայեց

1]:ր,Լ'^Ււ>
Հայ մո-

ղովուրդէն հայրենէքէն մէջ եւ
հայրենէքէն դուրս:
'ԱՄՐԱՐՏՕԻՄ

Էրսւսսբսւն

ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

էր

մ ասն աղէ-

տուէք եամբ եւ աւարտած էր Փեթերսպոլրկէ համալսարանէն էրա—,
ւաբանական ճէւղր 191ձփն : Այնուհետեւ փաստաբանութեամբ պա
րտ/ցած էր Աոստովէ մէջ՝. ^‘եո ուսանողութեան շրջանէն նուէրուած էր հանրայէն եւ կուսակցական կեանքէն եւ կ՚աշխատէր է բրեւ դործէչ։ Աոստովէ մէջ անդամակցեցաւ Հ» ($ » կ» , Լքալբա^ւտէ
էքեդր . ել ո մէտէ էն , Լյ աէւէջեւանէ Համայնական է]որհ ուրդէն եւ ա յս
վել>ջէնէն հրատարակած ^‘աւլոլթ)) թերթէ խմբագրութեան։
Հայաստանէ Հանրապետութեան
հռչակումէն եաք փոխա
դրուեցաւ Երեւան
եւ քնացուեցաւ եր ես փ ոխ ան էյ ո ր հ ր դար անէն X
Ինքն ա լ մէացաւ էեւոն Հյ ան թէ պա տ ո լէ ր ա կո լթե ան ՝ որ Ա* ո ս կ ո լա ■
դնտց 1920^^5 բանակցելու
համար հայկական
պահանջներուն
շուրջ յ Իսկ Հայաստանէ խորհրդայնացման առթէ՛-, Գր՚՚յէ
հետ
մէասնաբար ստորադրեց 2 Ղ*եկտ » 1920// ծանօթ հա մա ձա յնա դէր ը ՝
որով հանրապետական կա ռա վար ո ւթէ ւնը կը համակերպէր վար
չաձեւէ փոփոխութեան։
Փետրուարեան տ պս տ ա մբո ւթեան նախ
օրեակէն՝ եր բ ձերբակալման հրամանադէր ելած էս էրեն դէմ ՝ Հ .
ՀՀէրտէրեան պահուըտեցաւ՝ է ս կ ապստամբութեան
պայթումէն
ետք եղաւ Փրկութեան Եոմէտէէ անդամներէն մէկը
Այնուհեաեւ ՝
2 ԱոԼրէէ 1921/'^ ) բազմահազար գա ղթա կանն եր ո ւ հ ե տ ան ցալ
Պարսկաստան :
Հաստատուելով այնտեղ՝ նոլէրուեցալ հանրոյ յէն եւ կ ըրթական
դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան ՝ եղաւ տեսուչ Համ տտանէ եւ Ա՛ ե շտէ
աղդ» վար մ ար անն եր ո ւն ՝ անդամակցեցաւ աղդայէն մ տ ր մէնն ե ր ո ւն
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ՇԱ2.ԱՆ 1Ն ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
Փարիզի

մէջ,

ան ա 1լե կա լօր էն
կս! ւո ր

Հոկտ.

զթ,,

մեռաւ

վաստա

ուսոլցչապեւո

& ա հ ան

Պէրպէրեան, որ հոն դացաե՜ էր
Պէյրոլթէն

ամառնային

կուրդի առթիլ
դարմանելու

ել

արձա-

մանաւանդ

համար սրտի

ւանդութիւնը ,
ծանրանար ♦

որ երթալով

Հան գուցե ալը

ծնած

հի
կը
էր

Սկիլտար ել դա լա կն էր անմո
ռանալի ուսուցչապետ քիեթէոս
Պ էրպէրեանին : // ի }ն ա կ ար զ կրրթոլթիլնը ստանալով հօրը շուն
չին տակ , Պէրպէրեան
րանին մէջ,

կ՛՛անցնի

ուր , Սորպոնի մէջ կը
իր

նախասիրտ})

թեանց՝

'1՝Ը11-1

վ,որմա
Փարիզ,
հետեւէ

մասնադիաոլ-

ՇԱՀԱՆ

ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ

փիլիսոփայութեան ել երամչտոլթեան ել

րնթացալարտ

հոնկէ, Վիսանսիէ ան Ֆիլողոֆխ» տիտղոսով,

Սարատեւօրէն կը մշակէր իր միտքր ին րն աղար դա ց մ ան եղանակով ։ Եղաւ կտտա րելապէս մասնագիտացած միտյ» մը՝ որմէ օգ
նուեցան իր հազարաւոր աշակերտները : Ինյ» եղաւ տեսուչը Պ է րպէրեան Վ^արմ֊ա բանին նաեւ վերա բացումեն ետք՝ 1918/'
ղինագագարին։ Եւ երբ՝ 1924/^ , վարմարանը փոխագրուեցաւ *ԽԱՀիրէ)
նորէն ինքն էր վա ր ի չը • Պ^ահիրէ ի վա րմա րան ին փակումով ՝ մօտ
10 տարի ետքը՝ պաշտօն ոտ ան ձնեց Ե րո *֊ոա ղէ մի փառանգալորաց
Վրսրմա բանին մ է ջ եւ յետոյ՝ 1944/'?/ անցաւ Անթիլիաս՝ ուր պաշ
տօնավար եց մինչեւ իր անսպասելի մահը՝. Պէյր^ւթե մ Լ $ ՝ 1947/*?/
տօնուեցաւ իր ուսուցչական դո րծուն էութեան ^ամեակը*
Հեր ջին տարիներուն իր հիմնական
մտա ա ե ւեււո ւմը
եղաւ,
վեր ա բանա լ Պէրպէրեան Վրսրմ՜արանը Փ՚1,րի1լի մ է ? ՝ բայց ՝ նիւթա
կան գմո լա ր ո ւթե անց հետեւանքով չկրցաւ հասնիլ իր նպատակին յ
եւ Հ ♦ 3 • Գ • Կեգր ♦ Ե ոմիտէին : Մինչեւ յյանի մր տարի առա}
վարէր հ.Աւիր~»ի վարչական դորձերը :

կր

Մ տ հէն քւսնի մը ամիս առաջ հրատարակեց
դաստիարակիչ
դրյյոյկ մը —» «/'՞Ն է պիտի գիտնայ երիտասարդ դա շն ա կ ց ա կան ը» :
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ՄԱՅՔԸԼ ԱՐԼԷՆ
/»ո ւն

անունով

Պ՝ույումճեան ,

$ էդրան

ծնած էէոլսճուկչ

(Պուլկարէա) եւ չորս տարեկա—
նէն փոխադրուած Ան դլէ ա : Ա աճ ա էւա ծ էր կա է մ սլ ո ւր կէ հ ամա—
լսա ր ան էն
բայր ,

բժշկական

դրելու

աուած , նուէ րուեղաւ
ա ս պա ր է ղէն

յ

ճէ ''Լք' ՝

տ ա ղան դո վ օժ—
դրա կան

^րեր մէայն անդ-

լերկն , --- հայերէն դէտ էր

դան

դաղսր էն խօսելու չալէ :

// եծ

անուն հաներ 1922/'^' , երր հրա
տարակեր էր առաջէն վէպեր էն
«կան ան չ դլէւ ա ր կ ր?> ՝ որուն վա—.
ճառում էն
ՄԱՅՔԸԷ ԱՐԼԷՆ

սթերլէն :

շահ եր ալ
Այնուհ ետ եւ ,

178*500
հետըղ-

հետէ հրատարակեր ուր է շ վէպեր,
«Ա քր երը կ՚ատեն կէները^,
ՀձքԺո՜չող Հոլան տար էն» ՝ «Համա կրելէ մա րդէկ^ եւ «Լէլէ վՀրէստէն» ,
Ո ր կը նկաաուէ էր լաւադոյն գործը*. Հյատ մտերէմ էր աշխարհա
հռչակ Զարլէ Զ է ւէ լէն էն հետ ^արլօ) : Հ/արմ՜ան կա րէ աոնուերալ
էր Հնանանչ [էէէ*ա[’կ[•?> ) որուն դլխալո ր դերը
ստանձնած
էր
ր եթա էա րպօ յ
Ամուսնարա ծ էր Կոմս Մ երրաթէ է (3 ո յն) աղջկան
Աթալան թայ է հետ եւ ունէր աղջէկ մը ժւ մանչ մը։ ք* ♦ աշխարհամար
տէ րնթաղըէն , 1910//Ն , յաջողած էր կարեւոր պաշտօն մը ստանձ
նել Անդլէոյ գաւառական մէկ կեդրոնէն մէջ, րրէտանական րա դա1րսյրէէ էր հանդամանրով : Է] որ հ ր դա ր անէն մէջ բոզոյ» եղաւ՝
որ
ծագում ով օտար է մր յանձնուած էր այրէ պաշտօնը* Ա“ոը վր ա յ
հեռար ուր էն Ա • Ար լէնը էր պաշտօնէն՝ էն չ որ մեծապէս դաոնարուր ղէնըր*. Էք ւ երբ պատերազմը վերջարալ՝ ա՛լ չմնար
Անզլէոյ
մէջ : Ա եկներալ Ամ եր է կա եւ հոն ա լ հա ստա տուերա լ յ ք) լ մեռաւ
00 տարեկանէն ՝ երկարատեւ հէւանդութենէ մը ե տը :
ԷԺոյլ եղան Մայրըէ Ար էէն է կաս[^րը ^այ ժողովուրդէն հետ*.
Տ,դած էր ա յն տ պա ւո ր ո ւթէ ւն ը , թէ կ՝ արհամարհէր էր րեղը*. Ա եծ
աղմուկ հաներ ու վրդովում պատճառեր՝ Լոնտոնէ «Նէշ^ղ Մէկէղէե»
ամ սաղր էն մէջ 1930/'Ն հրատարակած էր մէկ
նորավէպը՝
ուր
ծանրօրէն վէրաւորական որակումներ կայ էն հայ ժողովուրդէ եւ
Հայաստանէ հասրէէն *.
Աթէնրէ մէջ, ուր զարած էր 1935/' Մար ՛ոէն ՝ այս
մա սէն
խօսելով՝ էէ. Ար լէն ըսած էր էբրեւ լո լա աբան ո ւթէ ւն .--- «էքս էմ
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ցեղս կր սիրեմ՝ բայց
"է['“ ա["1^Լ՝^
լէ ՝ո I1 քննադատեմ
անոր անցեալի ու ներկայի թեր ո ւթի մնն երը * Այսօր ալ կան հա յ
մարդիկ ՝ որոնք պատիւ չեն բերեք! հայ ազդին : իս կր զգուշանամ
անոնցմէ ՝ որովհետեւ օտարները ղիս ալ անոնց հետ կր բա զ դատեն է Ան շուշտ այս դիտողութիւնս ՝ քսոնարհ խաւերէն
աւելի կր
վերաբերի այն թիփերոլն ՝ որոնք տանիքներէն կր պոռան
իրենց
Հայ 11ԼԼաԼԼԼ
սակայն իրենց համբալը կնսրատալորէ աղդը։ Ս ս
իմ Հայ ըլլալս ամէն օր չեմ ըսեր՝ ոչ ալ ամէնուն : քՀլսյց ես Հա յ
եմ : Էլ հպարտ՝ ^րբ կը գտնուիմ հայկական մաքուր շրջանակի
մէջ^ Այս անբալարար լուսաբանութիւնը սակայն երբեք չէր կբ րնար ԸԼԼ*"Լ մ[ստումը հայութեան հասցէին ըրած իր .ծանր անար
գանքին ՝ որ կլլո ւելի ք—մ ո ոց ո ւելի ք բան չէ ր X Յանցանքը կը թեթեւ—
նար թերեւս՝ եթէ այդ բացատրութեան փոխարէն՝ խղճի [սա լ թէ
մղուած՝ ունենար դզ^ման արտայայտութիւն մը՝ ինչ որ չունեցաւ
ղմբախտաբար :
Ո ո լո ր պարագաներու տակ՝ Մ՚՚՚յքք՚լ Ար լէն իր փառքի օրե—
բուն չըրաւ որեւէ բան ՝ որ կասլէր իր անունը նաեւ իր ցեղին ու
հայութեան : Անհաղորդ մնաց անոնց եւ այդպէս ալ մեռաւ կ[լ
Եորքի մկչ Տ ունիս ԶՅին :

ՏՈՔԹ- ՊՕՂՈՍ ՔՈԼՈԼԵԱՆ
Երկարատեւ հիւանդութենէ մը ետյշ՝ Սեպտեմբեր 7ին

Փա—

ԲՒգԷ ^էֆ. մեռաւ Տոքթ* Պօղոս '/՝ ոլոլեան :
\քնած էր Պոլիս , Ակ)1ց ի ծնողքէ ՝ 1Տ70/՚ն : Պ" լս ոյ Պ է լ՛ պ էրեան
վար մ՜ա ր ան ը աւարտելէ ետք ՃՏՏՏին ՝ լա £// ր դ տարին !լ ան ցն ի Փա—
րիղ ել 1895/'^ կը էԼ^էայոլ[1
էՈ եղւոյն համալսարանէն։
Այ՚է շռանին կնսշատակցէր Պ " / « " յ «Հայրենիք» ՝ «Ա ա սի ս» ՝
«Արեւելք» եւ «Ծաղիկ» թերթերուն՝ «Զուարճալի
բմշկութիլնը»կ1,ո՚Լ նիւթեր ով : Ունէր ղուարթախոհ եւ սահուն ոճ : իր առածին
ԴՒե՚ՀԸ ' 11եեՒ խորաղրով կաւ? ^Աալոնի
անունով ՝ լոյս տե
սաւ 1893^ :
Համալսարանը աւարտելէն ետքը հ ա ս տ ա տ ո ւեց ա ւ Փարիզ եւ
վարե9 բազմաթիւ պաշտօններ :
ա շխ ա ա ա կց է ր ֆրանսական թեր
թեր ո լ : իբրեւ զինուորական
եէ > հազարապետի
աստիճանով ՝
մասնակցեցաւ 1914^—18^ ընգհ * պատերազմին՝ ֆրանսական բանակր, մէջ-, ն ախադահ—հիմնադիրն էր Փարիզի Հա յ իմշկական Սի—
ութեան՝. եթւբււբդ աշխարհամարտին նախագահն էր իարեդործա—.
կտնին՝ Փարիզի մէ^։ իր յուշե ր ր
հրատարակեց
ֆրանսերէնով ՝
1952^: Ն ախադահ Փ ուանքա րէ անձամբ յանձնեց ի ր են Պատ ո ւո յ
[էէլէոնի շքանշանը 1918/'^ :
«քիիկարօյ>՝ որուն աշխատակիցն էր ՝ հաղորդելով
Տ"քթ*
Պ* 'իոլոլեանի մահը՝ դրեց թէ հանդուցեալը կը ձգէ «իլ՛ արուես
տին եւ բարեկամներուն' անձնուէր թձ՜իշկի մը յիշատակը»՝

— 639 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՓՐՈՖ- Կ

ԱՂԱՋԱՆԵԱՆ

^քւտնական մէտք մ րն էր փրոֆ .
♦ Ապա ջան ե ան եւ անուն
ունէր է/բրեւ հմուտ մասնագէտ $ՀԼա,/ [ն
հոգեկան
հ է լանդո լթեանց : ՛Ան ած էր 1876/'^ Ո'էֆէէ ս (Հսյյրը քահանայ էր) :
Աւար
տած էր Փեթերսպուրկէ դէն ո լոր ական բմչկա կան
վ ար </ ա ր անը :
Այնուհետել՝ մա սնադէտանա լու համար } ռուս
կառավարութեան
'ծա Լոքով ղրկուած է ^էերմանէա եւ ա չէւատած է Պ եր յ էնէ հոգեկան
հ էւանգութեանց
հ է լան դան ո ց էն
մէջ՝. Ա տաղած է բմչկա պետէ
տէտղոյյ ; 'էասաէյօոել սկսած է' 1912^^ Փ ե թ ե ր ս սլո ւր կ է եւ !913£^
մէն չեւ 1916 ալ 1Լար չա լա յէ հ ա մայ ս ա ր անն եր ո ւն ■ռջ ■
ք*ոլչեւէկեան յեղաւէո էյ ո լթեն էն ետք ՝ 1920/'^ , դայլթեց Պ ոլէ ս , ուր մնար երկու տարէ յ ^կուլկարէա անցաւ 1922/' վե րէէերը եւ
երկու տարէ դասախօսեց Աոֆէայէ համալսարանէն մ է £ ; Ապա ք֊ը—
նաց Փարէղ եւ հոն ալ հաստատուեցաւ վերջնական կերպով :
Ունէ բմչկա դէ յո ա կան
եր կա սէ ր ո լթէ ւնն եր :
ԷԼշվսա տա կց ած
է բաղմաթէւ օտար թերթեբու' ուղեղէ կա ղմ ա խօսական զործո լո ւթեան , հոգեկան եւ ջ*Լայէն հ է լան դո լթ ե անց եւ քր է ա կան պատ ա սէյ ան ա տ ո ւո ւթե ան վերա բերետ լ նէւթերոլ հր ա տ ա ր ա կո ւթեա մ բ :
\յախագահն էր Փարէզէ ռուս բմէչկներոլ Ա էութեան 19374"^ է վեր :
Երբեմն մասնակցած է նաեւ հ ան ր ա հ էն ւչո րծո ւնէ ո ւթեան :
Աեռալ Փարէզէ մԷԼ 16 Դեկա. 1955/^:

ՆՈՐԱՅՐ Ա-ՐՈՅՐ
Հայկական
սլա տմ ա դէ տ ո ւթէ ւն ր կարեւոր կորուստ մը ու
նեցաւ յանձէն պելմէքահայ *Լ,որայր Վ^րոյրէ^ ո[’ յանկարծամահ
եղաւ Ան վ ե ր ս է մէջ Ապրէ լ 23/'^ , 73 տարեկան հասակէն :
Լեզուագէտ մըն էր բառէն ամենալայն էմաստով, --- դէտէր
հէն ու նոր երկու տասնեակ լեզուներ : Աասնադէտ էր բեւեռադէր
ա րձանադրութեանց ; Ալ վաւերական
հ եղէն ա կո ւթէ ւն մը
բար
բառներու արմատական բաղդատութեան մա սն ա դէ տ ո ւթեան
մէջ*.
Իր ամբողջ մամանակր կը յատկացնէր արեւելեան հէն
լեգունե
րուն եւ մանաւանդ այն հէն արձանագրութեանց > որոնք կապ ունէլ,ն Հ այաստանէ պատմութեա ն հետ :
Իք տեգր ունէր արեւելագէտներու եւ լեզուաբաններու
ւքիջաղգա լին համ ամո ղո վն ե ր ո ւն մէ^ երկար տարիներէ ի վե ր : // եծ
կշիռ ունէր իր խօսքը-. 'Լանի հին արձանագրութեանց մ ա ո ին հա
տոր մը հրատարակեց ճ^օձլին : Կոթողական գորգերէն մէկն է սա
կայն «Ուրարտական ա րձանա գր ո ւթի ւնն եր ը» երկհատոր
մեծար-

•մէք 'լվ՚ւ՚քԸ' Գոէ' 1՚’1ւ-1! շարած է' այս նպատակով իր իսկ հաստա
տած տպարանին մէջ՛. Ապա , 7—8 տարիներու անխոնջ տյխութիւն-
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I Ո Ղ. Վ_ Ր Տ Ի Ք
ԼՒԵՍԵ ԹՂԼԵԳԵԵԼ
Ար ձա կա գիր հայ զրաղետոլհI' Ն11ւս11
Թարդիլչ մեռաւ Երեւանի մկ9 7 Հոկտ. 1955^: ՛Ան ած կր Վան
1905/^ ։ Մեծնալով Հայաստանի մկջ եւ աւարտելով Երեւանի համ աչսա ր անին պատմ ա — բան ւս ս ի բ ական ճիւզը 1928/'^ , սկսած
կ
գրել վիպակներ ու պա տմ ո լածքն եր ,
«}/ ա ղ կա լան» , «Հսկաների
շսւ րբո ւմ դ հ.քիա զմաճա կա տ ո ւմդ
եւչն . : //' ահկն սւռսվ աւարտած կ
ի [' ՀԵոմիտասդ ՎԷաԼԸ^ ո [’ պիաի հրատարակուի պետական հրա
տէ ար ա կչա կանի կ՚՚ղմէ-,
ԹՈՐՈՍ ԱԶԱՏԵԱՆ - Գ,.-.ղկ տ — բանաստեղծ Թոր հ ս Ազատեան մեռաւ Պոչիս 15 Ղլոյեմբեր 1955/^/) յանկարծական մաՀ,ո^1> լ"Լ1’^ 65 տարեկանին ; ք*ն ի կ Ակնր ի
շա տ ոն ր հաստատուած
Էր Պոչիս է Հեղինակած կ զանազան դիրտեր՝ --- Կոմիտաս վրզ • ի ,
Մ ♦ Մ եծարենրի , Հ . եւ Զ • Աս ա տ ո լրն եր ո լ
կեն սադր ո լթի լնն երը ,
«Ակն եւ Ակնրիբդ ուսումնասիրութիւնը ին չ պկ ս նաեւ իր բերթուածները ■ ամփոփած Է «Աղբիւր անմահութեանդ Ղքքին
Տեզապահ Արսչանեան ա ր բե պ ~ի օրով եզած կ Պ ա արի ա րբաբան ի բա րտուղտ ր : Եր բա զաբա կան գործունկոլթիլնը ուներ ալ
ստուերոտ
կողմեր։ Գլխաւոր աշխատակիրն կր «<իամ տնակդ թեր թին։
ԵՐՈՒԱՆԳ ՄԵՍԵԱՅԵԱՆ— Մեռած կ" 3 Գեկա. 1955/^ Ն/“
Եորբի մկջ*. Եր միջնակարգ կրթութիւնը ստարած կր Պարտիզակի
Եարձր ՚ Վա ր մ՜ա ր ան ին եւ Ո՝" պկ ր թ Գ"լէճ[, մէչ :
Ո. նլ, զ ր ա կան
ո ւս ումնա սիր ո ւթի ւնն եր եւ թա ր գմ՛ան ո ւթի ւնն եր ։ Եղ՛՛՛ծ կ
«Պ՚՚՚յբարդի խմբաւչիր եւ ք*արեզործա կանի տնօրկն • վ^անի մը տարի տ-

ներով հրապարակ հաներ «Հայերկնի
ստուգաբանական
բառարանկդին Ա> հատորը։ Մ "՚ հ ո լան հ ե տ ե ւանբո վ անտիպ կր մնայ Ե*'ը։
Համեստօրկն «բառարանկդ կ . կոչած բառագրական այս
թանկա
գին դոբծը^ Զմձի չափ լեզուներոլ եւ բարբառներու համեմատական
տախտակներով եւ 300 մեծադիր կ ջեր ով։
Եեւեռադի ր արձանադրութեանր մասին զանազան
չեւչո ւնե~
ր՝ով ---- եւ հայերկնով ----- կուէոար մշակուած գաս ախօս ո լթի լևներ ՝
որոնբ կ' ունկնդրուէ ին մ եծ հ ետ ա բր բր ո լթեւս մբ ։
Պատրաստուած
գիտնա կան ,1‘լ.ն էր-՝ բայր ծայրայեզօրկն համեստ Ըէթ՚է՚Վ) անու
նը շատ ծանօթ չկր • լրագրական աշխարհին յ Գոչ՚զի վաճառական
կր արհեստով՝ ել՝ իր այս դործով ձեոբ բերած նիւթական անկա
խութեան շնորհիւ կրրած կր ն ուիր ուի լ իր այնբան սիրած պա տմտգիտութեան :
ունդով Պ"չսերի կր եւ նախագահն կր

Պ եչմի բայի

^այ

գազութի լլնգհ ♦ մոզովին յ
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ռաջ հանդստեան կո չո ւած էր Բ ա ր եդործա կանի Կեդր •Վ^ար չո ւթեան
կողմէյ
ՊԻՄԷՆ ԶԱՐԳԱՐԵԱՆ — Բանասէր եւ ծանօթ
գրավաճառ :
]'եռալ Պոլիս Յունուար Հփն :
ԳԱԲՐԻԷԼ ԹՈՍՈԻՆԵԱՆ ՛— Բնիկ Գ՚՚նիացի ՝ ծնած է 1880^:
Աւարտած է Երուսաղէմի ժառանգաւորաց վար մարանը :
Երկար
տարիներով իբրեւ ուսուցիչ պաշտօնավարած է Մ երսին ՝ Լառնաքա , եւլն * ; Դաշնակցական էր : // եռալ Լառնաքա Յունուար 7ին :
ՏՈԲՐ'՛ ՀԱՅԿ ԱՍԱՏՐԵԱՆ---- Տասը տարի
1ւ1 • Միութեան
մէջ աքսորուած մնալէ ետք , 1955/^ վերադարձած էր Պուլկար իա՛.
Յանկարծամահ եղած է Ս ոֆիայի մէջ Յունուար ՜\&ին : Աւարտած
էր Փրակայի համալսարանին փիլիսոփայութեան ճիլղԸ Տոքթորի
տիտղոսով։ Չապրէր
Աոֆիա նախ քան աքսորուիլը։
Նախկին
դաշն ա կց ա կան ;
ԱՐՇԱԿ ԱՐԶՈՒԵԱՆ----Ւղմիրցի՝ վաստակաւոր դաշնակցա
կան ։ Եղած է գործօն անդամ Հ ♦ 3 ՚ Գ * Ւզմիրի Կեդր • Կոմփտէին ։
Մեծ Եղե ռնի օրերուն դատապարտուեցաւ մահուան՝ բայց Մ • Նա
հանգներու Պոլսոյ դեսպան Մոլ, կրնթաուի ջանքերով՝ մահավճիռը
փոթուեցաւ ցմահ բանտարկութեան եւ աքսորի (Դոնիա) ։ Ազատ
արձակուեցաւ 1918/' զինա դա դա ր ին Տ՛՛՛րի մը ետըը, 1919/'}', իզ
միրին զ՛հազ Երեւան , '"Հ» , Իբրանոսեան
՛Լաճս՛ո՛"՛ո„ւնը
պիտի
հիմնիր մ ա՛՛նաճիւզ մը (ինք տնօրէնն իր վաճառատան
իզմիրի
մ ա սնա ճիւղին) : Վ.ե րադարձալ եւ ընտանիքը ճամբեց Հայաստան ՝
ուր պիտի երթար ինքն ալ։ խորհրդայնացումը արգելք եղաւ
եւ
ընտանիքը վերադարձաւ Իզմիր։ (Լուման իա անցաւ Իզմիրի աղէ
տէն ետք եւ ապա հաստատուեցաւ
Փարիղ։ Այնտեղ ալ մեռաւ
Յունուար Հէնին , աւելի քան 85 տար եկան ին :
ԿԻՒՐԵՂ. ԽՐԱՅԵԱՆ— Ծնաե էր Խարբերդի Կիօլճիւր զ իւղը
Օժ՜տուած գրական
շնորհով՝ տարիներ առաջ
հրատարակած է պարբերաթերթ
մը
Մարսէյլի մէջ՝ երեք ընկերներով։ Յետոյ փոխադրուած է Լիոն՝
ուր եւ մեռած է Յունուար 17ին : Յօդուածներ կը գրէր րնդհ անրա
պէս պատմական նիւթերու շուրջ՛. Հրատարակած է ՀԾովք» անու
նով իր ծննդավայրին նուիրուած դիրք մը 1927/'^: Զգած է նս*եւ
կարդ մը անտիպ ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթի ւնն եր ։

1905/}': Ա- ա շփռս րհամարտի որբերէն մէկը։

ՕՐ՛ ՏԱԼԻԳԱ ՍԱԶՃԵԱՆ---- Բազմավաստակ
ուսուցչուհի ՝
բնիկ Ատանացի : Ամբողջ 37 տարիներ պաշտօնավարած
է
հայ
վ ա ր մար անն ե ր ո ւ մէչ' Տէօրթ Ե՛՛լ, Աաանա, Պէյրութ
Այ֊ նշ՚ռն
վարմս՛ րանր 24 տարի) եւ 1950/}' մինչեւ իր մահը' ‘իամասկոսի
Միացեալ ՛Լա րմա լ՛անը : Ն՚՚՚թկին դաշնակցական- Մեռաւ քէ"',1՝ս,"—
կո ս ի մէջ Յունուար ԶԷՏին ։
ԳԷՈՐԳ ԶԱՀՐԵԱՆ----Ր-նիկ Յէ^լի օզցի ■. Ասպարէզով առեւ
տրական, բայց ունիր սահուն դրիչ եւ կ՝ աշքսա տա կց էր թերթե-
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րուն \ Մտերիմն էր իր հայրենս/կից 3*սկոբ Ա շա կանին ՝ որու մա՛
սին հրատարակած է շահեկան յուշեր : հատ լալ ուսումնասիրած
է Ը Սէ°[էօ,]ի ?7,£/7/^///^/ պատմութիւնն ու բարքերը եւ բաւական հում
նիւթ էր հաւաքած : Կը բնակէր Փարիզ ՝ ուր եւ մեռաւ
Փետր ՝
21ին: Տարիքը 73:
ՏէԻԲԹ • ԴՐԻԴՈՐ ՍԱՐԻԿ՝--- Սպաննուեցաւ անծանօթներու
կողմէ Փետր» 2‘ձին Տիթրոյիթի մէջ՝. Սպանութեան շարժա ռի թն եԸԸ Լպարզուեցան տ բայց հաւանաբար ունէին քաղաքական բնոյթ՝.
Դաշնակցական էր՝. Ծառայած էր կարմիր բանակին
մէջ՝
ապա

194:1 ին

գերի ինկած էր Դերմանաց ին ե ր ո լ ձեռքը՝.

Զինադադարէն

մինչեւ Ամերիկա մեկնումը (1949) մնաց Շ թոլթկարտի քէմփը եւ
աշխատեցաւ իբրեւ բժիշկ՝ մասնակցէլուէ միա մամ անա կ՝ իր դեՂ3Ւ 4 ձայնով՝ դեղարուեստա կան ձե ռն ա ր կն ե ր ո ւ ՝. Անգլերէն չգէ սլ
նա լուն համար արտօնուած չըլլա [" վ ի գործ դնել բժշկութիւնը
Ամերիկայի մէջ՝
կ> աշխատէր իբրեւ
գործարանային
բանուոր ՝.
Հքնած էր Կարս 9 Մայիս 1910/^ :
ՏՈԲԹ՝

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ

ԴՈՆԵԱԼԵԱՆ—

'Ծնած էր Դարաման
ծառայած
է զինուորական հիւանդանոցի մէջ՝ Մեծ Եղեռնի տարիներուն եւ
մեծապէս օգտակար հանդիսացած է իր տարագիր ազգակիցներուն՝.
Զին ա դա գա րին անցած է նաէս Տէօրթ Ե ոլ եւ ապա Մ ե րս /,ն: Հոնկէ
ալ գաղթելով հաստատուած է Պէյր՚՚լթ՝ ուր երկար տարիներով
ունեցաւ հանրային օգտաշատ գո րծ ո լն է ո ւթի ւն ՝. Աղալ Դաւառական {իոզով էր անդամ եւ ժրաջան հոգաբարձու Ա ՝ Նշան ՀԼտրժաբա
նին ՝. Մ եռալ Փետր * 2%>ին :

1895/'^: Տարագրուելութ հաստատուած է Հալէպ՝ ուր

ՏԻՐԱՅՐ ԱՐԲԵՊ՝ ՏԷՐ ՅՈՀՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ՝— Ամերիկայի Հա
յոց նախկին առաջնո րդ ՝. Անդամ էր էջմի ածնի Մ ի աբան ո ւթ ե ան եւ
նախ քան Ամ երէկ ա ե րթտլը պաշտ օնն եր վարած է էջմի ածնի
եւ
Կով կաս /'Բանի մը տարէւ առաջ լռյս տեսաւ իր մեծածալալ
դորձը' «Ֆրիկի ղէլանը^ ՝ գրական եւ պատմական լայն ծանօթու
թիւներով՝. Վտէսճանեցալ Ն է՛ լ Եորքի մէ ջ Մ արտ 29ին ՝ չոլբջ 90
տարեկան հասա կին ՝. Տարիներէ ի վեր քա շո լած էր գործօն կեանքէ :
ՓՐՈՖ՝ ԽՈՐԷՆ ԵՐԷՏԵԱՆ՝-— Մեռած' Մայիսի սկիղբը
Երեւանի մէջ՝. Ծնած էր 1&$2ին ՝. Աւարտած էր Լայւիցիկի համալսա
րանը 1909^5> : Երեւանի գի ւղա տն տե սա կան վարժարանի անասնա
բուծական բեմին վա ր ի շն էր 1923^^ ի վեր ՝ Արդիւնաւո ր գի տա կան
աշէսատանք տարած է անասնաբուծութեան զարգացման մէջ՝. Մի*-ս
կողմէ Հայաստանի մէջ Հիմը գրաւ հանրամատչելի զիւզատնտեսական դիրքերու հ ր ա տ ար ա կո ւթեան ՝.
ԴԵՐԱՍԱՆ

2ին
էր

Ս՝

ՍՈՒՐԱԲԵԱՆ ՝—

Լոս

Անճէլըսի

մէջ

Յունիս

յանկարծամահ եղաւ դերասան Արապիոն Աուրաբեան՝. ՛Ծանօթ
հայ հ ա սարա կութեան իր ժողովրդական
ներկայացումներով

ա—
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^ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ՚հԱ»
կովկասի՝ իՒուրքիոյ եւ (I)լ։ ան ս այի մէջ*. Հ/ուրջ 30 տաբիէ ի վե ր
հաստատուած էր Միացեալ *էյա հ անզներո՛ւ ■ոչ, ուր եւս. վառ սլյսսհեց հայկական թատրոնը ՝ Ւր ՚ւն ո^ը դործակցութեամբ *
ՍԱ ՀԱԿ Մ* Վ(*Գ • 'ՐԷ՚ՇԻՇԵԱն՝*--- Կքնած էր ֊Մարա-չ 1880/'^
եւ քահանայ ձեռնադրուած էր 1903^^)
իէմմառի վանքին ' մէջ՝.
Պ ա շտ օնա վարած է իբրեւ մ ո զո վբ դա պետ
ջոր գաբա ր
Ս ա բա չ ,
Պիլէճիկ՝ Հալէպ
Պէյլան (Սան ճաք) մինչեւ
այնուհետեւ
եղած է Հէմմառի վանքին արտաքին մատակարարը երկու
տարի։
Պաշտօնավարած է Կաթողիկէ Պատրիարքարանին մէջ 1938 — 1944*
Այ ս թուականին փոխադրուած է վանք՝ ուր եւ մնաց մինչեւ մա
հը։ 'քահանայագործութեան Հ$ամեակը տօնուեցաւ 1953/^ ։ Վ*ա խճան եցաւ ^ղւնթ Շ/.ն վանքին մ է ջ ՝ յանկարծական մահով։
ԱՐ Շ ԱՄ ՏԱՏՐԵԱՆ---- Գրա՛գէտ եւ դաստիարակ։
Արեւելքի
մէջ ֆրանսական մ շա կո յթին մատուցած ծառայութեանդ
համար
սլա րդեւա տր ո ւած է ֆրանսական կառավարութեան կո ղմ է : (Հան
կարծամահ եղաւ (Հոլն/էԱ 19^, Գտհիրէի մէջ-.
ՄԱՆՈՒԿ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ----Երիտասարդ տտրիքէն հաստատ
ուած ըլլալաԼ էիրանսա , իր երկրորդ
հայրենիքին ծառայած- է
հ ա լա տ ա ր մ օ րէն եւ ան ձն ո ւի ր ո ւ թ ե տ մբ յ Ունէր հ ա ղարա սլե տի ա ստիճան ֆրանսական բանա էլին մ է ջ եւ քաղաքային կեանքին
մէջ
ալ ծանօթ էր իբրեւ վ^ոմանտան Ման ոլկե ան ։ Մասնակցած է բո
լոր պատերազմներուն՝ [էս^Լ գերմանական գրաւումէն ետք տարի
ներով եղաւ գաղտնի ղե կա վա ր ր Գ իմա դրա կան ճա կա տին Ա էն է
Ուա զի- շրջանին մէջ (Փարիզի արուարձան) եւ ունեցաւ շատ ուշա
գրաւ դո րծո ւն է ո ւթի ւն ։ Տարիներով եւ մինչեւ իր մահը
մնաց
ւի ո իւ — քաղաքապետը Տէօյ արուարձանին :
Ատաց'ած է Պա ա ո ւո յ
Ս-լՀ ոնի ասպետի շքանշան , ղին ո ւո ր ա կան շքանշան եւ սլա տ ե ր ա ղմական խաչ 1914 — 18 եւ 1939 — 1945/' պատերազմներուն ՝ ինչպէս
նաեւ Դիմադրական ճակատի շքանշանը։
(Հ ո լղւս ր կա ւո րո ւ թիլնր
կազմ ա կե րսլած էին Տէօյի, էտ Պտռի , Անկէնի եւ
Մ ոնմ որանս /'/'
քաղաքապեւոներն ու նախ կին ռա ղմի կն ե ր ը յ (Հ ո ւղա ր կա ւո ր ո ւթ ե ան
ընթացքին
կէ ս պարզուած 12 զանազան
դրօշակներու
■ոջ իլ՛
պատուոյ տեղը ունէր նաեւ Հայկական Եռագոյնը • Մ * ԱանուկԼան
մի շտ օղ տա կա ր եղած է իր ազգակիցներուն ։ Մեռաւ Տ ուլի ս 11/-Տ' ,
64 տարեկանին :
ՎԱՐԳԱՆ ԽՐԷԵԱՆ----Մնիկ վազեցի , Խուփս գիւղէն։ Ամերի
կա հաստատուած 45 — 50 տարի առաջ։ կամաւոր' 1914 — 18/' պա
տերազմին՝ Կ ո վկա սի հայ կամա լորս/ կան բանակին մէջ՝. Գրասէր
եւ հայ մշակութային արմէքներուն վրայ գուրգուրացող մը։ Տասնամ էակներով եղած է հայ գրքի եւ թերթի անխոնջ տա րած ի չը
Տիթւ՛ Ո քիթի մէջ՝ ուր կը բնակէր։ Րբ են համար .ամէնէն նուիրական
եւ հաճելի զբազումն էր ասիկա։ Մեռաւ Տիթրոյիթ Օգոստոս 8ին ՝
չուլ՚ջ 60 տարեկան հա սա կին յ
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ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
ԼՈՒԹՎյՒԵ ՊիՈ՛ՒՅ Ո՛՛ՒՄ ՃԵԱՆ
Բ՛նիկ էտի րնէ ց ի եւ կանուխ էն
հաստատուած Պոլիս : Աւար՛տելով տեղւոյն համալսարանին
իրա
ւաբանական ճի^-ղը՝ զբաղած է փաստաբանութեամբ։ Երկար տա
րիներէ ի վե ր կը վայելէր ձեռնհաս օրէնսգէտի համբաւ։ Առաջին
տարիներէն իսկ նուիրուած է հանրային
կեանքին եւ եղած
է
Պատրիարքարանի իրա ւադէ տ — խորհրդական : ^աճախ ստազած է
հանրային դատեր եւ հետապնդած է ղանոնք առանք
նիւթա կան
վարձատրութեան յ Վրսր ած է նաեւ կարեւոր մա ռանդա կան դատեր ։
Մասնագէտ էր կալուածական դատերու։ Հեղինակն է քունի
մր
հ^այերէն եւ թուրքերէն իրաւագիտական դիրքերոլ՝ որոնցմէ «/>—
ր աւաղ ի տա կան առախորգֆ անունով թուրքերէն դիրքը նկատ ո լած
է ^ւ՚^կր I1Ը տեսակին մէջ ։ Պատրիարքարանի խնդրանքով՝ ասկէ
30 տաք ի առաջ , առաջին անդամն ԸԼԼս՛էո վ պա տր ա ս տ ած եւ կա րդի
դրած է պո լսահա յ համայնքներու հազարէ ա ւե լի կալուածներուն
Ըանկը։ Մեռաւ վիրաբումական գործողութեան մը հետեւանքովդ
Պոլսոյ մէջՀՍեպտ* 20ին ։ Տարիքը 70/» անց։
ԷՄՄԱՆՈՒԷԼ ՓԱՓԱԶԵԱե----Արտասահմանի լաւագոյն հայ
Հրւէէ՚Հևերէն մէկը (թէ նոր) յ Եր մնար մ/7 անօ դ ուր եւ մեռած
է
Հ֊ոկտ . ձճին դ յետ կարճատեւ հիւանդութեան։
րադրած էր այցե
լել Միջին Արեւելք եւ Պոլիս՝ երգահանդէ սներ տալու համարդ իր
արուեստը մի չտ գնահատուած էր նոյնի"'ւ ամէնէն
դմոլարահաճ
ունկնդիրներհւ 1լողմէ։ Հ?նած էր Ալիվէն (Պուլկարիա) ։ կարիքը
4&ի մօտ։'
Տ111-Ր՝ ■ 1օՈՍՐ1ՒԼ ՀԱ8ՐԱՊԵՏԵԱՆ- Անիկ
Պ'»րաիզակցի-.
Աւարտած էր Պ ոլս ո յ հ ա մալս ար անին բմչկական ճիւղը եւ եր կար
տա րինե բով պաշտօնավարած՝ թուրքիս լ մէջ*. փամանակ մը՝ Ւզ'րի1'ի աղէտէն ետքդ Պուլկարիա մնալէ վերջ՝ հաստատուած
էր
վՀորֆու կղզին (Յունաստան} դ ուր եւ մեռած է Հոկտ» ճձփն ։ Աիրուած զէմք էր։ Տարիներէ ի վե ր հանդստեան կոչուած էր եւ թո
շակ կը ստանար Հելլէն իմշկական Մի ութենէն : $սյ ր իքը՝ 87 :
ՊԱՐԳԵՒ ԵՊՒՍԿ- ՝ԼՐ ՍԱՆԷՍ ԵԱՆ— Եր’"--աղէմի միաբան -.
Ծնած՝ Պալըքեսևր 1906/-5' , վարդապետ ձեռնադրուած էր 1930^
Երռւսաղէմի մէջ֊, Կ՚անդամակցէր Երուսադէմի Մ էաբանութեան :
Տարի մր աոաջ եպի սկո պո սացաւ էջմիածնի մէջ֊, Անդամ էր վանքի
Տնօրէն (իողովին, ինչպէս նաեւ գանձատան եւ ելմտական մարմինճ ե ր ո ւն ։ 3 ան կ ար ծամահ եղաւ վանքին մէջ Հոկտեմբեր ՀՀյին :
ԱՐԱԲ

ՎԵՀԱՊԵՏՆԵՐՈԻ

նոյեմբեր 13/»?' Պէյ բութ/»

մէջ

ԺՈՎՈՎԸ

գումարուեցաւ մոգով մը՝

որուն

մասնակ

ցե՛ց՛՛ան երաքիդ Ա է ուտ /» Արարիս յ եւ Յորդանանի թագաւորները՝ Աուրիոյ եւ Լիբանանի

ն*"իւադահներ ը՝

եւյն» : Փակումը

Ագիսլտոսի ՝

Աէմէնի

եւ

Լիսլիոյ

ներկայացուցիչները՝

կատարուեցաւ Լ,ոյեմբեը 1է)//?/:
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«ԱՄԷՖՈհՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ճճսճճռւ

ՏՈՓԹ֊ ՓԱՈՒԼ ՌՈՐՊԱԽ
Հայ մ՜ողովուրգէ անկեղծ բարեկամ *էերմանաց էն եր ո լ
հին
սերունդէն վերջէն ներկայացուցէք էր
Տոքթ* Փ'Աուլ Աոր պա էյ՝
որ էր մահկանացուն կնքեց անցեալ տարէ Լուլէս 19/*^) Արեւմտեան
Աերմանէոյ վէւրթեմպերկ նահանգէ Լանկենպոլրկ գէ ւղա քա ղաքէն
յէչ՝ 87 տարեկանէն : \քնած էր 20 3 ունէս 1869/ր^/ Ւրկբն աւանը 5
Լէվքլանտէոյ մէջ՝ որ մերձ—պալթեան եր կրամա սէ գաւառներէն է
եւ կը դտն ո ւէ ր
կը գտն ո ւէ այսօր ա լ — ռուսական տ էր ա սլե տ ո լթեան տակ՝.

Աարմէնը թաղուեցաւ

Հայլպրոնէ

գեր ե ղմ անա տ ան

մ է չ-.
§ոքթ* Փ՚ոուլ Աորպախ եղաւ Աերմանէո յ առաջաւոր մտա
լս ր ականն եր էն մէկը էբրեւ գրագէտ , պատմաբան՝
հայաստանագէտ եւ ճանապարհորդ՝ որ էր եր է տ ա ս ա ր գա կան օրերէն
մէնչեւ
էր մահը սէրեց Հլսյ մ՜ողովուրդը եւ էր բո լոր կար ո ղո լթէ ւնն եր ո վ
օգտակար եղաւ անոր : Օգտակար եղաւ մանալանգ
համ աշխարհայէն /» ♦ պատերազմէ ընթացքէն , ե ր բ նաց էական էշխանութէւնը
խնդրոյ առարկայ դա րձուցած էր ՀԱ,յ մողովուրդէ ար էական ծա
գումը էն չ որ հետագայէն ճանչցուեցաւ էր եւ ոլ[,էչ Ղ*երմանացէներոլ եւ Հայերու ջանքերով։ Այո առթէլ էր որ ուրէչխերոլ ալ
ա շխա տա կց ութեամբ հրատարակեց
« Հայ կա կան ո ւթէ ւն — Արէականութէւն» (ճրռւԸաշրէսրո — ճոշրէսռւ) անունով լէ[՚քոյկը^ "է1
այնքան սպառէ չ եղանակով կը հաստատէր Հայոց արէական ծա
գումը •
Ա ♦ աշխարհամարտէ նախօրեակէն եւ պատերազմէն
ետք
ինք ի, մբագրեց «// ե սր ո պ%> հայանպաստ պարբերականէ
գերմաներէնի բամէնը։
ւ դարձեալ՝, պատերազմէ ըն թա ց քէն եւ այնուհե
տեւ՝ մէնչեւ էր խոր ծերութէւնը ՝ եղաւ Տոքթ* Լեվրսէուսէ
եւ
Հա քոց բարեկամ ա յլ Աե ր մ ան ա ց էն եր ո լ ՝ էնչպէս նաեւ դեր մ անահայ մտաւորականներու գործակէցը։ քյնքն էր Պ եր լէն է Հայեւգերման Ա էութեան գործօն վարչութեան նախագահը՝ մէնչեւ
/* •
աշխարհամարտէ վախճանը։ Այգ Աէոլթէւնը
դոյոլթէւն
չունէ
այսօր ՝ եւ սակայն Աերմանէոյ ■ոչ տա [լաւէն ապրող
Ա է ո ւթեան
անգամները՝ էնչպէս նաեւ Պ երլէնէ եւ Համպոլրկէ հոյյ համայնք
ները՝ մէնչեւ այսօր ալ երա խտագէտութեամբ կը յէ շեն
Տոքթ*
Փու ուլ Աորպախը եւ անոր մատուցած անձնուէր
ծ առայ ութէ լե
ները հայ մ՜ո ղո վո ւր դէն : Աահ ո լան առէթով՝ անոնք ցաւակցական
հեռագէրներ
ո ւղղեց էն
հանգուցեալէ այր էէն եւ գաւակներուն ՝
որոնցմէ մէ կը
Փրոֆ» Հանս Աորպաէյ՝
է ներկայէս Ա* այնցէ համալսարանէն մէջ^

մաթեմաթէկէ դասախօս
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ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ԱՐԹԻՒՐ ՀՈՆԷԿԷՐ
Ֆրտնսայի (Ւամանակակիյ
մեծագոյն
երամչտա գէտներ էն
մէկը եղաւ Արթիլր Հոնէկէր՝ 11ր ՝ յետ երկարատեւ հիւանդութեան
մեռաւ

Փտրիզի

մէջ՝

25

Նոյեմբեր

1955/^ :

Հքնած

էր

ՀալԼւ՛ >

10

Մ տրտ 1892/'// է ղուիցերիացի ծնողքէ : ք*ր առաջին գործը «Հիաւի թ
արքան» ՝ որ մինչեւ այսօր ալ կը պահէ իր թարմութիւնը՝ ստեղ
ծագործէդ 1921^ յ երբ 29 տարեկան էր՝. Այնուհետեւ
համրանք
էունեյան իր հոյակապ ս տ եղծա դործ ո ւթիւնն եր ը ՝
համանուագ
ներ } Հօր աթօ րի օ»ն եր ՝ սենեկային երամչտութիւն ՝
°փէ րէ թն ե ր ՝
ֆիլմերու երամչտութիւն՝ եւլն . :
կարեւորագոյններէն յ ի չատա
կենը «փան տ'Արքը խարոյկ ի վրտյ»՝
«Յուդիթ» ՝
ՀԱնտիկոն» ՝
«Ամփիոն»՝ «Ա ե միր ա մի «» ՝ ՀՓողոլ արքան» ՝ «էկլոն» ՝ Հ^րիսւոափոր ^իոլոմպոս» ՝ եւլն*՝ իսկ վերջին գործն է «Ծնունդի երգ մը»՝
գրուած 1953^5' :

ԻՐԷՆ ԺՈԼԻՕ - ՔԻԻՐԻ
քիմիաբանութեան Նոպէլեան մրցանակաւոր' ձՏ$>ձ.ին ՝ իր
ամուսնոյն Ֆրետերիք 3' ո լի ո յ ի հետ ՝ աչխարհահռչակ կին գիտու
նը Ւրէն փոլիօ — 'խիւրի մեռաւ Փարիզի մէջ Ա*արտ 16 — 17/' դՒ~~
չերը^ 59 տարեկանին (ծնած էր 12 Ա ե պտ .
1897/^ , Փարիզ) :
ք*միչկներու հաստատումով՝ մահը յառա 9 եկած էր
հիւլէ ական
փո րձերու րն թա ց քին կրած չո ղար ձա կո ւմն եր ո լ հետեւանքով ՝
որոնք աստիճանաբար
«սպիտակացուցած» /,1,ն լ,,, արիւնը եւ օրկան ակտն խանգարումը հասցուցած է ին մինչեւ թոքերը։ Ուրեմն
հը մեոնէր իբրեւ գի աո ւ թե ան մէկ ւլո հը , /< կենդ ան ութէ ան
իս կ
գիտնալով՝ որ վտանգուած է իր կեանքը։
իրէն աղջիկն էր' նոյնպէս հռչակաւոր գիտուններ Փիէր եւ
Ա' արի 'Ոիլ֊րիի եւ երիտասարդական տար իքէն ա չխտտած էր անոնց
գիտական հետազօտութեանց հիմնարկութեան մէջ՝.
«Տոքթորա»ն
ստանալէ ետք՝ 1925/'^' ամուսնացած էր Ֆրետերիք 3*ոլիոյի հետ՝
որ նոյնպէս կ՚աչխատէր այդ հիմնարկութեան մէջ՝. Այնուհետեւ այր
ու կլ,ն
նուիրուեցան հիւլէ ական
չո զար ձա կո ւմն եր ո ւ հետազօ
տութեանց ։ Նր էն 3*ոլիօ — '{'իւր ի ն չանա կո ւեցաւ գիտական հետա
զօտութեանց փոխ — նախարար Պ լո ւմի դահլիճին մէջ՝ 1936/^5 3 •
ա չվսա րհամարտ ին վերջին տարիները անցուց իԼոլիցերիոյ մէջ՝. Զի
նադադարէն ետքը չա րունակեց իր դիտական աչխա տանքները ՝կոյս
գետիններու լվւ",՚յ կատարուող
հետազօտութիւներով։
կ՚անդա
մակցէր ֆրանսական 6 — 7 գիտական հաստատութեանց ՝ իբրեւ վա
րիչ կամ անդամ ։ թղթակից — անդամ էր բազմաթիւ օտար համա
լսարաններու ; Հե ղին ա 1լ1ւ էր 54 գի տա կան գիրքերու ։
Ինչպէս իր ամուսինը՝ ինքն ալ ձախ --- համայնավար --- հակումներ ունկը քաղաքական կեանքի մէջ՛. Հիւլէական արուեստա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ»

•■■•<£^:֊Ւ քէ'

կան շողարձակումներու էր դէւտէ 20ամէակէն
առթէւ Պա տ ո ւո յ
Լեգէոնէ շքանշան ստացաւ 1954// Հոկտեմբերէն :
ԱՀւցեալ տարէ
ստացաւ նաեւ Լավուազէէէ ոսկեայ շքանշանը *]՝է տ ո ւթ ե ան ց կա
ճառէն ։
էրէն 3*ոլէօ — ^էլրէէ մահով՝դէտական աշխարհը կորսնցուց
ականաւոր գէտուն մը՝. եր կորուստը ողբաց էն աշխարհէ
բոլոր
դէտուևներն ու դէտնականները։ Ջերմ գնահատանքով արտայայ
տուեցան էր մաս էն մասնաւորաբար ՀԼքրանսայէ ՝ ]մ*Ա*էոլ-թեան , // .

1,ա հանգ'ներ ու ՝

Ար մ՜անթէնէ եւ ե տալէոյ թերթերը։ Երեսւէ ♦ (էոդովէ
որոշումով կատարուեցաւ ագգայէն յ ո ւղա ր կա ւոր ո լթլ.Հն :

ՃՈՎԱՆՆԻ ՓԱՓՒՆԻ
ե տա լաց է մեծ գրագէտ հովաննէ Փ ա փէնէ մեոալ
Լուլէս
Տէն ՝ տամ՜ան ելէ հէւանգութենէ մը ետք։ կը տառապէր մկաններու
հ է լանդո ■֊թենէ մր, 1()53էն լ, վեր, Զ արհոլրելէ չարչարանք մր եէլան էր կեանքէն '/^/ք£//^/ տարէները ։ \,ւսէւ սրունքները ջլա տ ո ւեցան՝ ետքը թեւերը եւ վերջապէս ձայնը
մարեցալ եւ աչքերը
կուր ցան ։
թունգ անաստուած մը^ւ Լր եւ անէ շէւանա կան մը ո ւսան ողութեան շրջանէն եւ այնուհետեւ՝ բայց դարձէ գաէրւվ եւ ^աթոլէկ
Եկեղեցւոյ '/['[մ/ը վ եր ա գա ոնա լո վ , 39 տարեկանէն դարձաւ նոյն
քան թունգ քրէ ս տ ոն եայ մԸ- Գլութ — գործոց մբն է 'էր հ.*երէստոսէ կեանքը^
ո Լ՛ շատ մեծ սպաոհւմ ունեցաւ 1921// ն եւ որ
հետագայէն՝ հեղէնակէն է ս կ արտօնութեամբ՝ հայերէնէ ալ թարգմանուեցաւ Հ, Արս էն վ[՚գ* Ղ^աղէկեանէ կողմ է։
Մեծ աղմուկ հանեց էր վերջէ՛ն էւ1'[1մ1Լ հկատանան^ եւ նոյն
քան մեծ սպառում մը ունեցաւ։ Այգ
^էջ՝
Փաւէէնէ կբ
պա շտ պանէ ր այն տեսակէտը՝ թէ Աստուծոյ անյէշաչարոլթեամբ՝
սատանան անգամ կրնհւյ փրկուէ լ յալէտենական ՛դատապարտու
թենէն։ Այս տեսակէտը հակառակ ԸԷԷԱ^ԷՈ1Լ ՛կա թո ղեկէ դ ալանանքէն ՝
Վրստէկանը հ,էնտ Կ ս »/՛, այսէնքն ընթերցումը արգէ լոլած գէրքերու ցանկը անց ո ւց այս' գէրքը 1954/^5/ :
Փաւէէնէ մեոալ
տարեկանէն յ
ՄՈՐԻՍ ՈՒԹՐԻՅԵՕ
Ֆր"՚ն•>»"յ/՛ մէչ ճ Նոյեմբեր 19օ5/՚5'
մեոալ. նշանաւոր նկարիչ Մորիս Ո՚վմրիյեօՀ որ ծնած էր 26 Մեկս՛ •
1883^= Ջդ ած է բա դմա թէ ւ պա սատոն եր ՝ որոնցմէ կարեւոր' թէմը կբ գտնուէն մէջաղղայէն թանգարաններու մէջ՝.
ՏՈՐԹ • ՍԻՐԻԼ ԿԱՐՊԵՐ'---- Ե՛՛րրի Ալ՚րեպիսկոպոմբ Տորթ՛
Սիրիլ Կարպեթ , որ Ր Հն թըր պր իի Ար քե պի ս կո պո ս էն ետք երկրորդ
կ ր օն ա պե տն է Անղլի՚՚յ
վաի՚ճ ունեցաւ (յունուար Հէն յետ եր
կարատեւ հէւանգութեան ՝ 81 տարեկան հա սա կէն ։ Անկ լէքան էքկեղեցէն էրմով կորսնցուց շատ արմանաւոր եկեղեցևւ կան մը ։
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խՍ՜ԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԿՈՂՍ՜Է
«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ԻՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ
«//>*/ էն ո ւն §ա ր ե զի /'<£/»» ա յ ս տաբի լոյս կը տեսնէ սովորս/—
կտնէն մօտաւորապէս
երկու շաբաթ- յապաղումով՝.
Պատճառը՝
գլխաւորաբար՝ ծաւալի
ընդարձակումն է։ Արդարեւ՝ 1957ի ալս
հատորը՝ իր ծաւալով ու բովանդակութեամբ կը դլէ կ'անցնի բո
լոր միւս հատորները՝. Անցեալ տարուան հատորին հետ
միայն
բաղդատելով՝ այս հատորը 48 ££ աւելի է (1954^ Ա • հատորին
հետ բաղդատելով 160 էջ աւելի} : էջերու այս աստիճանական յալելումբ մեզի արմ՜եր բա ց ա ո ի կ աշխատանք՝ այլ մանաւանդ ծա իւր՝
Հակառակ այս ի բոզութեան ՝ ինչսլէս նաեւ թոլ ղթ[, ել. այլ նիւթեՐ"՛- յս՛րա^ու1ւ սղութեան, ՏԱԻԵԳԸ՚ՈԻՆ ԳԻՆԸ ՊԱՀԵՑԻՆՔ ԱՆՓՈ
ՓՈԽ , որսլէսղի մատչելի ԸԱա յ ա*^ բոլորին՝. Այս բազմածախս հըրա տ ա ր ա կ ո ւթի ւնբ մէկ հիմնական ա 1լն !լա լո ւթի ւն եւ խնդրանք ու
նի իր հազարաւոր ընթերցողներէն՝ --- ԸՆԵԼ ԱՅՆՊԷՍ, ՈՐ «ԱՄԷ
ՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ԱՊՍՀՈՀԷ ՆՈՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐ եւ տեղ ու
նեն ա յ նաեւ ան ոն ց ս ե դանն եր ո ւն վրայ :
Ղիաենք ՝ որ Յա րեզի րքը
դեահատոլած եւ սի ր ո լած է իր
բոլոր ընթերցողներէն ՝ իբրեւ իր անունին արմ՜անի միակ հրատա—
ր ակո ւթ[։ւնր Սփիւռքի մէջ՛. Ի ր են լյ ա լդ զն տ հ ա տ ան քը ՝
սա կա յն ՝
դրասլէս ա ր դար ա ց ո ւց ած պիտի Ըէէայ
անոնք ՝
ԵԹԷ ՂՏՆԷՒՆ
ՄԷՑՄԷԿ ՆՈՐ ՐԱՄԱՆՈՐԳ մեր Տարեգիրքին եւ կամ նուիրէ ին ՛լայն
իրենց բարեկամներուն՝ իբրեւ Նոը Տարւոյ ամէնէն օգտակար ՝ հետաքը քրա կան եւ մա տ չելի նու էրը :
Ընթերց ոզներու ա՛յս
պատ
րաստակամութիւնն է որ պիտի ապրեցնէ «Ամէնուն Տարեգիրքը^
եւ ապահովէ անոր անխափան հրատարակութիւնը ամէն
տտրե—
վերջի : Կը յուսանք ՝ որ այս հրատարակութիւնը հաւնոցներն ու
սիրողները անհետեւանք
պիտի չթողուն մեր այս շատ համ ե ստ
խնդրանքը եւ իրենց լաւագոյնը պիտի ընեն շատցնելու համար տնոր ընթեր ց ողներ ուն թիլը :
Այս տարուան հատորը հ րասլա բա կ կ' ե / / է քաղաքական փո
թորկալի կացութեան մը մէջ՝ որ իր անխուսափելի անդրադարձը
պիտի ունենա յ Տարեգրքի առաքումներուն վրա յ ՝.
Գմ՜ուաբացած
են փոխադրութիւնները՝ եւ՝ այս պատճառով ալ՝ կարդ մը գա
ղութներ ու մեր ըն իմ ե ր ց ո զն ե ր ր ՝ ցուցէ սովորականէն քիչ մը աւե
լի ուշ պիտի ստանան Տ ւսրեզրքիս այս տարուան հատորը՝. Ամէն
պարագայի տակ հիննա լիք հրատարակութիւն մը չէ Տարեգիրքը՝
եւ՝ ուշ ստացուելու սլա բադային ալ՝ կը կարդացուի հաճոյքով ու
հետաքրքրութեամբ

յ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐՆԳՒՐՔԸ»

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԴԻՐՔԵՐ 1956ԻՆ
«Ամէնուն
լութեամբ

Տա րեդիրքը» ,

ստացաւ

հետեւեալ

ՅԻՇԱՏԱԿԱՐԱՆ
‘Լեւոնղ
մասին

եսլիսկ՝

ՎՐԱՅ

փերթուածներու
ՄԵՌՆՈՂ

ԳԻՒՂԻՆ

Պարսամեան

[Փարիզ} :

հայրենիքէն ,

ին չսլէ ս

տաքրքրական
ԵՐԳԵՐ
մաթիլ

ԳԱԳՈՒԹԻ

մբ

Տ-

գաղութի

Աղայե ան ի

[Ա'ար-

եւ

5—//'

Հ/-//-

Մկրտիչ

պատանեկութեան

հայ

գրագէտներու

յուշեր

մասին

հե

190 :

վերլուծումներ :

Էջ

—

Հրա է

քերթուածներուն

3'
—

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

Բ անտ ստեղծ

Հեղինակ'

: £*£ 71 *

Ա անկութեան

նաեւ ՛քանի

—

տ ե ղե կո ւ թ ի ւնն ե ր

Բանաստեղծ

հաւաքածոն

շեո րհա կա-

124 :

էջ

-----

տ ար ե չրՀանին

հ րատա րակութիւններ ը*-----

Պատմական

նկարներով՝.

ԹԱՒՋՈՒԹԱԿԻ
սէյլ)

նոր

ԿԻՊՐԱՀԱՅ

Հքէսլէեան :

բազմաթիւ

անցեալ

'Բաջարենղի

լաւագոյնները՝

[Պէյթութ)

104

ամփոփուած'

բա զ—
էջերու

մէջ:
ԴԱՐ
եան :

Բ ♦

ՄԸ

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

հատոր

-----

Յետ

—

Հեր,էն„,կ'

Մէնաս

եղեռնի վե ր յ ա յ տն ո ւթեան

Թէ°լէ°լ-

քէ^ամեայ

շ Ր?ա-

էր (1920 _ 1950) : ԷՕ 530:
ԲԱՌԱՐԱՆ
եանէ

-----

1

Հոսււոարաեու էքէւն

ԳԻԻԳԸ

-----

11""աե»ե

թեն, տ՜

ԲԱՋՆ
է

-----

ՖՐԱՆՍԵՐԷՆԻ

Հրատա սա

(եւ

—

(Աւետիս

ՊԵՅՐԲԻԹ*
ւքուքմիւււնեոեն

Արփիա ր եան ի
մակները

[էջ

էջերու] :

հրա տարա կու

աատմուածրներ'}
Գ'"հ ե ր ե ՝

փունջ

մը

Հ այրենա լուն չ

Կսյղմեր

Աւ ե տ ե թ

— 1950/,
184

(էջ 88),
109) :

ՅԵԳԱՓՈԽԱԿԱՆ

(Պէյ-

/»£ 179 է
հատորը

Ի "ահա եեա ն ի

Պետրոս

ԱԼՊՈՄ

տարի'}

էջերով

նոր

եւ

հ րատարա-

բան ա ս տ ե րյծ ո լ թ ի ւնն ե ր բ

3♦
(էջ

Պարոնեա էէ

150) , Կարմիր

Չ'ուրեանի

~

[27ր Ո-

մեծադիր

ՀՐԱՏԱՐԱԿՑԱԿԱՆԻ

Հք ուլան եան ի

հեղինակ'

Թեւեան *.

մուրացիաններ

Վաղրէն

էջերով :

0 լականի

Վյսհէ

փերթուածներ.

Աս/ատ ան ։

Բաղ ա Ո111 տ

«ԷՏՎԱՆ»

270

Համա ստեր ի

էջերով •

ՏԱՐԵԳԻՐԲ

Մեծաաատեւ

Գարնանային'

կ,ուպար-

1210

Պէյրութ }

բովանգակութեամբ ՝

պատկերարաոդ :

198) «

81

Գե ո րր եան'} ,

«ԵՐՋԱՆԻԿ»
հետա.րր։րրահան

12

ուոե'

Ին ,րնա տ ի սյ

ԱՐՄԵՆՆԵՐԻ

Մեսրոպ

տ սլ ա գր ո ւթի ւն ՝

«3 ո ւս ա րե ր» ի ,

ո / եք ի ւն

,րերքշուածներէն ,

Հայ ո ր ո ե

Բ ՝

—

17«:

եՕ

911Փ

նԱ

ՊԱՏՐԻՀԱՆ
րութ'}

«Աո ո ա կձ // ,

Համաստեղի ,

•.

ՀԱՅԵՐԷՆ

Կազմեց

(էջ

մամուց'

քերթուածներն

Ա ւօ ,

Հալէպ յ

(էջ

119),
ու

Ա.
նա

Աասունցի
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ՏԱՐԵԳԻՐՔ ԿԸ ՆՈԻԻՐԵՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆՑ
Գաղութներու հանրային հաստատութեանց Տարեգրքիս ներևայ Հատորէն ղրկուելու. համար՝ շնորհակալութեամբ
հետեւեա լ ն ո լիր ա տ ո ւո լթի լնն երը ♦ ——

ստացանք

'Բերոբ Առաքելեանէն (Աեքսիկօ) ՝ Մի ս ա ք Աղէրեանէն (Պ է յրո^թ) ,

Վահէ Աէթեանէն (Պէյրութ}

եւ Աելանթոն Ասլանեանէն

(Պէյր՚՚ւթ}
10'սկան օրինակ, կտի Ատհակեանէն (Նիւ Ե՛՛րք} 4
օրինակ եւ Տիկին Արաքսի Մա լա քե ան էն (1]'ալա էյլ) Ւր ամ ո ւսնո յն
Տակոբ Մալաքեանի յիշատակին՝ 4 օրինակ : Ընդամէնը 48 օրինակ :

ԱՆՀԱՏՆԵՐՈՒ
Լ" ո Անճէլըսէն Ա' . Ամիրիյանեան 4 Տս՚րեգիրք կր նուիրէ
1) Աեդրակ Ամի ր իսանևանին (Նիւ Եոըք}, Տիկին Աղաւնի Մարտիկեանին (Նիւ Եոըք}, Ջէոթըր Ա երկեանին (Վուտսայտ, Նիւ Եորք)
եւ Շմալոն Անդրէաոեանին (Հա լէսլ} յ
Տիթլ՚ոյիթէն Յարութիւն Գա ս սլա ր եան'
եանին (Պէյր ութ}:

Սարդիս

Աիրաւագ-

Անցեալ տարի՝ 40 հանրային Գր ադա ր անն եր , Ակումբներ ել
Մ ի ո ւթիւնն եր ստացան իրենց յա տ կաց ո լած նուէրները : Պ իաի րո
տանան անոնք նաեւ այս տարի * Մնացած 8 օրինակներէն հատ մր
յատկացուցինք <^Սբովեան^ Գրադարանին (ք(]ոյդան—Փերիա—Իրան} ՝
ֆսկ 1 օրինակները պիտի յատկացնենք այն հանրային հաստատու
թեանց ՝ որոնք կր դիմեն մեղի Տարեգիրք մը ունենալու համար ♦
Ե ը յ ո ւս ան ք որ յառաջի կա յ տարի եւս պիտի դտն ո լին նուի
րատուներ ՝ որոնք պիտի փափաքին օգտակար ԸէէաԼ մեր հանրա
յին դր ա դա ր անն եր ո ւն եւ ուրիշներ , որոնք պիտի ո ւղեն իրենց սի
րելիները

կա ղնդել

Տարեգրքի

մր օգտակար եւ

հետաքրքրական

նուէրով :
Մ ուշեղի , Գ րո յ ի եւ Տիդրան Րաղդասարեանի նուիրուած թիլերը՝
պատ կերագարդ :
ՊԱՏՄԱԳԻՐ ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ ԵՐԷՑ --- Աեղմ տողեր կեանքի եւ
դործո ւն է ութեան մասին : Լեղինա կ է* Գ * Մինասեան ՝ Նոր $էուղայ—Ա պա հ ան : կջ 48:
ԳԱՄԱՍԿՈՍԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՎԱՐԺԱՐԱՆԸ — ՋՏամեակին առթիւ հրատալ՚ակուա^ պատկերազարդ գրքոյկ : £'£ 101:
րօ

ԳԱՎԸ ԳՈՎԷՆ ԳՈՎԱՑԱՒ - Ջ՚՚՚^չ՛" 1
Պէյրութ: Էջ 46:

հեղինակ՝ Կա-

1Ս ա շատ ուրեան ՝

— 651 —
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԵՒ

ՄԻԱՑԵԱԼ

ՏՕՆԵՐ---- Րամտաան

պան պտյրտմ') 8 Աուլիս ---

ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՏՕՆԵՐ
(պտյրտմ)

ԼԻԲԱՆԱՆ---- Անկախութեան տարեդարձ'
օր'

Մայիս 1 ֊_ Ալ

ԱարդարԷի ծննդեան տօն'

Աահտ (Գ-սր-

(> Հ ս կա ե մբելէ :

22 Նոյեմբեր

—

Նահատակաց

6 Մայիս-. ՍՈՒՐԻԱ---- Անկախութեան տարեդարձ' 8 Մարտ — նահատակաց

օր' 24 Աուլիս

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԹԵՐԹԵՐ
^Ամէնուն ՏարեդԷրըը'^ անցեալ տարեշրջանէն եւս ստացաւ
հետեւեալ թերթերը»--- ՀԱՅՐԵՆԻԲ (Պ""թըն) , ՅՈՒՍԱԲԵՐ {Գահէքէ), ՅԱՌԱՋ (Փաըէզ)՝ ԱՋԳԱԿ {Պէյըութ) , ԱՅԳ {Պէյրութ} ,
ԱԿՕՍ (ՊէյրութՆ ՀԱՅ ԲՈՅԺ (Փարէզ) ՝
ԲԺԻՇԿ
{Պէյըութ) ,
ՋՍՀյԱՍԷՐ ԼՊէյրութ} , ՎԱՐԱԳ {Պարբերաթերթ Համավասպուրականէ Հայրենակցական Ա էութեան՝ ԷՒէն է ք , Ն է ո *- ձըրզէ) եւ ԽԹԱՆ
{Փարիզ') :
Գոհ սլիտի մնայինք, եթէ միւս
թեբթեր ու
ի,մրա գրու
թիւնն ելՀե ալ, որոնք Հորս տարիէ ի վեր կան ոնա լո ր ա բա ր կը ստա
նան մեր Տարեգիրքը, նկատի ունենալով անոր մնայուն հրատա
րակութեան հանգամանքը, հաճէին ղրկել իրենը թերթերը մեզի-.

ՈՐ
Սա

——————

0ՐԱթեՐթ

ււաւ>Ն
էի ԳՐ|լԿ1Ո)
(12ՐԴ ՏԱՐԻ)

ԱԹԷՆՔ

Հունաստան ի միակ հայ օրաթերթը, — միակ արձա
գանգը, հետելաբար , յունահա յ գաղութ ին , հետաքրքրա
կան յօդուածներով և օրուան լուրերով։ Կր հրատարակ
ուի կյմ բագ ր ական Մ ա ր ւՈ, ի ս ր կողս է։

Արտօնատէր

Լ՛ Ա-

ն իկ իհսքարեան։

ՐԱԺՆԵԳԻՆ.- Տարեկան 540 տրախւքի, վեցամսեայ' 270
եւ եռամսեայ' 135 : Հատավաճառ' 1.50 տրախմի:
ՀԱՍՑԷ.- Օտոս Քորնարու, 4, Աթենք:
20.462:

Հեռաձայնի թիւ

632 —

Fonds A.R.A.M

«ՕՐԱՑՈՅՑ - ՏՕՆԱՑՈՅՑ

ԺԵ • ՄԱՍ

ՕՐԱՑՈՅՑ ՏՕՆԱՑՈՅՑ
ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵԻ ԱԱՂԱՅԻՆ ՏՈՆԵՐՈՎ

1957
ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ (ԸՍՏ ՆՈՐ ՏՈՄԱՐԻ)
ՒՈՒՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՏՆԽԹ — ՏՆԵ' (4449 — 4450)
ԵՒ ՏՈՄԱՐԱԿԱՆ ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԵ — ՌՆԶ (1406—1407)
ՅՈՒՆՈՒԱՐ
1-

Գ•

ԳՇԳԱՆԴ

պահոց

օր

Ծննդ.

ԿԱ-

եւ տ արեմուտ

10.

ԴՇ-

Պահք

17-

ԵՇ-

Ս • Ան տ ոնի ձդնաւո ր ին

շ.

ԳՇ-

Գ • օր պահոց Ծննդե սն

18-

ՈՒՐ- Պահք

3-

ԵՇ-

Ե ՝ օր պահոց Ծննդեւսն

19-

Շ7;-

4-

ՈՒՐ- Զ՝ օր պահոց Ծննդեւսն

5-+ՇԲ-

ճրսէղէէէլոյց Հքննդեան

6 -+ԿԻՐ

ՏՕՆ

ԾՆՆԳԵԱՆ

ԵՒ

ՄԿԸՐ-

8

ԴՇ-

(^կոդոսի

21*

ԲՇ ♦

Ս•

9-&.

'Լահանայ Գ՚՚զթնացլոյն

Կիրակոսի՝

23-

Չ-&.

Պահք

24’

ԵՇ ՝

Ս•

Գ' օր Ծննդեան

25.

ՈՒՐ՝ Պահք
ՇԲ՝

9

ԳՇ-

Գ•

օր Ծննդեան

26*

10

ԵՇ-

Ե'

օր Ծննդեան

21'-\֊ԿԻՐ ՝ Գ՝

11

ՈՒՐ- Զ' օր Ծննդեան

12

ՇԲ-

Լ.-

13. + ԿԻՐ- Ան

օր

Ծննդեան

սնակոչ. Տ^ռսի

14-

ԲՇ-

II-

&ովհ.

15-

ԳՇ-

Ա՝

Պետրոսի

Կարապետին
Հ յր պ . ին ,

ե ւն •

ՀՒադաւորին

‘{կնի Ծննդեան

22.

Ծ ի չա տ ակ Մեռելոց

ՏՈՒԹԵԱՆ ՅԱ-/֊ ֊ԲԱ-/.
+ ԲՇ-

Ա.

20- +ԿՒՐ- Բ՝ Կիր՝

Ս-

եւլն.

Տրիփ՚՚նի,

Պարսամայ

Աթանասի եւ Կի՛րղի
Կիր՝

զկնի Ծննդեան

28-

ԲՇ-

Ս.

Եւղինկոսի, Մակ ար ի ո ս ի

29*

ԳՇ-

Ա■

ԱնարԷի զօրավսւրին

30-

ԳՇ-

31-

ԵՇ-

Ս-

Անդրիսւնոսի ,

11-

ԲՇ-

Ա’ օր Առաջ, պահոց

12-

ԳՇ-

Ր՝ օր Առաջ, պահոց

եւ/ն-

ՓԵՏՐՈՒԱՐ
1-

ՈՒՐ- Պահք

2*

£/*•

Գր իղո ր ի

Աստուածաբանին

{$՝ ~\~ԿՒԲ •

Չ*.

Կիր՝ զկնի Ծննդեան

4-

ԲՇ-

Ս-

Եղիաղարօօ,

5-

ԳՇ-

Ս- Երկոտասան մարդարէիցն

15-

ՈՒՐ • Ե' օր Աոս,ջ.

6-

ԳՇ-

Պ..,՚հՀ
II- Աոփեայ եւ երից դստերց

16-

&/։•

7-

ԵՇ •

8-

ՈՒՐ- Պօ,հՀ

9-

ՇԲ-

ո,՛ դւոց

10- +ԿՒՐ- Ե-

/. , լն .

եւ թոռանցն

Լոլս.ի

Կիր՝ զկնի Ծննդեան

Բարեկենդան ԱռսՀ.

Չ-Տ14. + ԵԾ.
13-

պահոց

Գ՝ օր Առաջ, պահոց
ՏԵԱՌՆԸՆԳԱՌԱՋ
Ա՝

Աարդսի

պահոց
զօրավարին

՞/'7' ո յն Ա ա ր տ իր ո ս ի

17- + ԿԻՐ

Զ'

Կիր՝

18-

/։<7-

Ա•

Ատովմանց զօրավարսւ

19-

ԳՇ-

Ա՝ Աուքիասեանց

20-

ԳՇ-

Պահք
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«ԱՄԷՆՈՒՆ
21- ԵՇ22. ՈՒՐ23- ՇԲ24- + ԿՒՐ-

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ա.

Ո«կե...նց քահանա յէց

Պահք
Ո-

)'։։ահակայ

կ-

Կիր-

Պարթեւի

25-

ԻՇ •

26-

ԳՇ -՝ Ս- Ղ^եւոնդեանց րՀյ-էց

27՛

ԳՇ♦

28. +ծ&.

'լկ՛է՛ի Ծննդեան

Ա'

Մարկոսէ եպս • էն ,

եւլն .

Պահք
Ս-

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ

ԶՕՐՎՐՏ-

ՄԱՐՏ
1-

ՈՒՐ- Պահք

2-

ՇԲ-

Կ•

17- +ԿԻՐ- Անառակէ

Պոլսոյ Ո- Ո-ողււվոյն

18-

ԲՇ-

ՄԵ -

Կէր՝ակին

օր մեծէ պահոց

ԳՇ-

ՄԶ-

օր մեծէ պահոց

ԲՇ-

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
Ա- օր մեծէ պահոց

19-

4֊

20-

ԳՇ-

Մկ -

օր մեծէ պահոց

5-

ԳՇ-

Ի - օր

մեծէ

ՄԸ - օր մեծէ պահոց

6*

ԳՇ-

Գ-

7-

ԵՇ-

Գ-

8-

ՈՒՐ- Ե -

3- +ԿՒՐ

պահոց

21-

ԵՇ-

Օր մեծէ պահոց

22 •

ՈՒՐ- Մթ- օր մեծէ պահոց

օր մեծէ պահոց

23-

ՇԲ-

օր մեծէ

24- + ԿԻՐ- Տնտեսէ Կէրակէն

պահոց

Ս- ԻՎ ո դո ս է զօրավար էն
ՇԲ9.
10- +ԿՒՐ- Արտաք,սմ ան Կիրակին
Ը՝ °ր մեծէ պահոց
11ԲՇ12-

Երուսա ղէմՒ

4,

25

ԻՇ •

ԻԻ-

օր մեծէ պահոց

26՛

ԳՇ ♦

ՒԳ-

օր մեծէ պահոց

27

ԳՇ-

ՄԻՋԻՆ*

28՛

ԵՇ •

ԻԵ - օր մեծէ պահոց

մեծէ պահոց

Ի' - օր

ԳՇ-

Աովհ»

օր մ եծէ պահոց

13-

ԳՇ-

Մ-

14*

ԵՇ -

(ԲԱ-

Օր մեեի պահոց

29

ՈՒՐ՝ Ի Զ՝

15*

ՈՒՐ- (ԲԲ-

օր մեեի պահոց

30

ՇԻ •

16-

<7/'-

Կի՚րղի

ԲՇ-

ՒԹ-

ԳՇ-

Լ-

ԳՇ-

ԼԱ- օր մեծէ պահոց

18 -{-ԵՇ-

ԵՇ-

ԼԲ-

օր

ՈԻՐ • ԼԳ-

օր

Ոտնլուայ
Պահէ
ս9
19 -[-ՈՒՐ- Ա^ադ Ո՛ր- Աէչատակ Զարչ.

հայրապետին

Ա♦

°ր մեծէ պահոց
* ա ո ա սնէ ց Մ ան կանց

31 -{-ԿԻՐ- Գ ատաւո ր է Կէրակէն

ԱՊՐԻԼ

ՇԻ •
Ս-

օր մեծէ պահ որ
օր

ԳՇ-

17-

մեծէ պահոց
մեծէ սլահոց

ԼԳ- օր մեծէ պահոց

Կէրակէ —

20 ֊\֊ՇԻ-

Աւե

տումն Ա. Ա ս տ ո ւած ածնէ

3 ի չատակ

Տեառն —

Ա ւադ

/յ աչել»

Գր - Լուս'էն Մուտն է վէրապն

1֊\-ԿԻՐ- Գալստեան

Ա լադ. Գչ-

նութեան

մեեի պահոց

b

չ-

Յիչատակ

եւ թաղման

— Խ թ ում

ԲՇ-

ԼԶ-

օր մեծէ պահոց

ԱՍ-է *Ս-Է

ԳՇ-

ԼԼ-.

օր մեծէ պահոց

ըստ Հէն Տոմար է)

10-

ԳՇ-

ԼԸ-

օր

11

ԵՇ-

ԼԻ'' օր մեծէ

12

ՈՒՐ- 11] - օր

13

ՇԲ-

է պահոց

-{֊ԻՇ-

պահոց

ԳՇ -

մեծէ պահոց

֊{֊ԳՇ -

Վա դար ո ւ

ԵՇ-

14 -{֊ԿԻՐ- ՄԱՎԿԱԶԱՐԳ --- Գո-նբացկք
15-

Աւադ

ԲՇ-

Ի չ-

---

3 է չատակ

ԳՇ-

Աւադ

Գչ-

3 է չատակ

սան,աց —— Պահ ւ

(Զօ^աէկ

կ

նաել

Ի- օր Զատկէ —_ Ա է շ. Մ եռ '
Գ- օր Զատկէ
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ
օր

Զա տ կէ

ՈԻՐ - Զ’

օր

Զատկէ

ՍԳԱՏԱՆ

Գլխամ' Աովհ ■ Կարապետէ

-{֊ԿԻՐ- Նոր
տ ա սն

֊

Ե-

ՇԻ-

ա-.

րարչագո րծո ւթեան աշխարհի
16

*ս»է

21 +ԿԻՐ- ԶԱՏԻԿ — ՏՕՆ ԱԱՐՈՒթԵԱՆ

9*

Յարութեան

Աս • է

Րնթ-

Աւադ Շր- ճրադալոյց Զատկէ

8

3էչ-

Ա ատ-

Պահք

Կ էւրակէ

ԻՇ -

Ի' - օր Աէնանց

ԳՇ -

Մ-

օր Ա էն անց

ՄԱՅԻՍ
1-

ԳՇ -

ՄԱ- օր Աէնանց

5'-{-ԿԻՐ- ՄԵ - օր Աէնանց

2’

ԵՇ -

ՄԻ- օր Աէնանց

6*

ԻՇ •

ՄԶ-

3*

ՈՒՐ- ՄԳ- օր Աէնանց

7‘

ԳՇ-

Մէ- օր Աէնանց

4’

ՇԻ-

8’

ԳՇ -

ՄԸ-

ՄԳ - օր

Ց էն անց

— 654 ֊
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9’

ԵՇ '

<ԲՐ' •

օր Յինանց

10-

ՈՒՐ- Ւ- օր Յինանց

11-

ՇԲ՝

ՒԱ- օր Յինանց

21

ԳՇ-

ԼԱ’

22

ԳՇ-

ԼԲ * օր Յինանց

օր Յինանց

23

ԵՇ-

ԼԳ •

Ճ2՝-\֊ԿԻՐ- Կարմիր Կ իլրակէ

24

ՈՒՐ

ԼԳ * օր Յինանց

13-

ԲՇ՛

ՒԳ-

25

ՇՐ-

ԼԵ * օր

14*

ԳՇ •

/’?• • օր Յինանց

օր Յինանց

էօ •

ԳՇ •

ՒԵ* օր

16"

ԵՇ •

ՒԶ* օր Յինանց

17-

ՈՒՐ- ԻԼ'*

18’

ՇԲ-

Յինանց

28 +ԳՇ-

օր Յինանց
29

ԳՇ-

30 + ԵՇ-

20-

31-

օր

Յինանց

ՏԱՐԵԳԱՐԶ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ

ՒԸ* օր Յինանց
Լ-

Յինանց

26 +ԿՒՐ- ԼԶ* օր Յինանց
ՐՇ- ԼԷ • օր Յինանց
27

1^*-\֊ԿԻՐ* Տօն Երեւման Ս- հաչին
ԲՇ *

օր

Յինանց

ՈՒՐ

Լթ * օր Յինանց
ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ

— Վիճակ

ԽԱ* օր 3 ին անց

֊

ՅՈՒՆԻՍ
1"

ԽԲ *

օր Յինանց

Ս • Հռ ի ։ի ս ի մ ե անց

օր 3 ին անց

ւ՞
ւտ

ՐՇ-

2- ~\֊ԿՒՐ - ԽԳ *

ԳՇ-

Ս*

ԲՇ -

ԽԳ* օր Յինանց

19

ԳՇ-

Պ"'հր

4։

ԳՇ •

1)1 Ե -

20

5’

ԳՇ *

1սԶ - օր Յինանց

Ս- Յովհ. Կարապետին ել
ԵՇԱթանագինեայ Ե՛՛լս - ին
ՈՒՐ

3’

ՇԲ*

օր Յինանց

6։

ԵՇ -

հ/Բ •

օր Յինանց

21

7-

ՈՒՐ- ԽԸ*

օր Յինանց

22

8-

ՇԲ*

օր Յինանց

հ/Թ-

Գայիանեանց

Պտհյ.

ՇՐ- Ս* է^ր['Դ,րՒ Լուսաւորչին
մ եր է ե եԷն /' վիրապէն
23- + ԿՒՐ- Տօն Կաթողիկէ Ա. է$մծ.ի
ՐՇ- Ս • Ս ան կ անց Բեթղեհեմ ի
24

Հ-+ԿԻՐ* ՀՈԳԵԳԱԼՈՒՍՏ
10«

ԲՇ *

Բ* օր Հոգեդա ւստ .

11*

ԳՇ -

Գ* օր Հոգեդալստ . —- Պահք

25-

ԳՇ-

Կուսանացն

12*

ԳՇ -

Գ- օր Հոդեդալստ .

Պ՛ո հր

26

ԳՇ-

Պահր

13’

ԵՇ *

Ե* օր

Հոդեդալստ. •--- Պահր

27-

ԵՇ-

Լ4-

ՈՒՐ- Զ' օր Հոգեդա լստ . •--- Պահր

28-

ՈՒՐ

Պ"'հր

1.5 •

ՇԲ *

29-

ՇՐ-

Մ^ծն

է*

----Պահր

օր Հոգեդալստ.

16.+/,/»ք. Յիշատակ

Եղիա

Պահր

Մարգարէի

Ս ա հ ա կայ

Նունեայ՝
եւ

Յովսէփայ

Ներ սիսի

30 + ԿՒՐ- Բ'"րե1լնդ.

եւլե.

եւ

Լուս, ի

յագւոյ
պահոց

ՅՈՒԼԻՍ
1*

ՐՇ -

Ա-

2.

ԳՇ-

Կոստղ.

3՛

ԳՇ -

ՊտՀր

4-

ԵՇ-

Ս-

5

Եպիփանոլ.
թ֊աղ.

Թէոգիտոնի

16

ԳՇ- ՝ Զ՛որս,րիտյի

17-

ԳՇ-

Պտհր

18

ԵՇ-

Եղիսէի մարգարէին

19

ՈՒՐ

■ 20-

ՇՐ-

ելլն.

ՈՒՐ- Պահք

Շ՚-Է֊ՇՐ-

Գի՛"՛ Նչխ- Ո-

Գ--Է-ԿՒՐ- Գ-

Կիր-

զկնի

Գր • ի Լուս, ի
Հողեգէսլստ ■

8-

ՐՇ-

Անտոնիոսի,

9-

ԳՇ-

Գ՚սնիԷլ՝ Աեդրտկ՝

10-

ԳՇ-

Պտհր

1Ն+ԵՇ-

V-

քՒԷոփիլոսի

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ

Ա՛ ի ս ս։ ր
ՄԵՐՈՑ

մարդս,րէ ին

Պահր
Ս՝

Ե ր կոաասան

առարելոցն

21- + ԿՒՐ- Բարեկ. Վարդավառի պահոց
ՐՇ- Ա. օր պահոց Վարդավառի
22
23-

ԳՇ-

Բ*

օր

պահոց

՛Լ արդավառի

24-

ԳՇ-

Գ*

օր

պահոց

Վարդավառի

25

ԵՇ-

Գ*

օր

պահոց

Վարդավառի

26֊

ՈՒՐ

Ե*

օր

պահոց

Վարդավառի

ՇՐ-

Յիշատակ

Տ ասլան ակին

ԱԱՀԱԿԱՅ ԵՒ ՄԵՍՐՈՊԱ8

27-

12-

ՈՒՐ- Պահր

13*

ՇՐ-

28- +ԿԻՐ- .ԼԱՐԳԱ.ԼԱՈ29- ՐՇ' Յիշատակ Մ եռելո ց

Տրղոէտայ^

Ա-խԷնի՝

ՒԷ-+ԿՒՐ- Գիւս. Տփոյ Ա.
15'

V

Եիպրագել Հեդինետյ

ՐՇ ■

Ս-

եւ քիւ.

Աստեն.ի

Կ ՛ոլիս տ ր ա տ ս ս ի ,

ելքն-

30-

ԳՇ-

Գ- օր Վարդավառի

31-

ԳՇ-

Պ՚՚՚հր
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔՍ»
ՕԳՈՍՏՈՍ

1♦

ԵՇ -

2-

ՈՒՐ- Պահք

Եոայեայ

3*

ՇԲ-

Ս-

է' ~}~ԿՒՐ • Բ-

4

թաղէոսի

ԲՇ-

Կ իպ ր ի ան ւա ի

6-

ԳՇ-

Աթանադինեա յ

7-

ԳՇ-

Պահք

8■

ԵՇ-

Աղամայ ,

9-

ՈՒՐ. Պահք
ՇԲ-

17-

Աանդխտոյ
Վարդավառի

ե՚պս - ին
ե սլս . ին

Ար£լի՝

Ե լի ես ո ս ի

Ա-

11- + ԿԻՐ- Բար եկ •
I

եւ

գԿ^Ւ

Կիր-

5-

10-

Աձ-նի

ս/1 "հոց

ԳՇ-

Գ-

21-

ԳՇ-

Գ-

օր Վերափոխման

22-

ԵՇ-

Ե՚

օր Վե րափո իւ մ ան

25՛ +ԿԻՐ- ԸԲՇ- թ.
26-

մողովոյն

Ա-

20-

23- ՈՒՐ- Զ ’
ՇԲ- Բ24-

եւյն.

պահ

12-

ԲՇ-

Ա.

օր

Ա.

Ած-նի

13-

ԳՇ-

Բ-

օր պահոց Ա.

Ած-նի

14.

ՇԲ- Տօն Շողակաթի Էջմ իածն ի
ԱՄ-ՆՒ
18-+'/Ի/։- ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ ՈԲՇ- Յիշատակ Մեռելոց
19-

Ա'արգարկի

օր Վերափոխման

°ր Վերափոխման
օր Վերափոխման
օր Վերափոխման
օր Վերափոխման

ԳՇ-

Աովակիմայ

28-

ԳՇ-

Պահք

29՛

ԵՇ-

27-

Ւրեմեայ

եւ

Աննայի

մարգարէին

ԳՇ-

Գ-

օր սլ ահոց Ա.

Ած-նի

15-

ԵՇ-

Գ-

օր

պահոց Ա .

Ած-նի

40-

ՈՒՐ

Պահք

16-

ՈՒՐ- Ե-

օր պահոց Ա.

Ած-նի

ո-

ՇԲ-

Առաքելոցն

քեովմայի՝

եւլնւ

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
Ն-\-ԿԻՐ- Գի՛՛"

Գօտւոյն

Ա-

Ած-նի

Բ/՛:-\ստակ Ս՚եաելոց
Տօն եկեղեցւոյ

16-

ԲՇ-

2

ԲՇ -

Ատեփաննոսի

Ո՚֊/նեցւոյն

Լ7 ■

ԳՇ-

3

ԳՇ ■

Մարգարէիցն

Եզեկիէէի,

18՛

ԳՇ-

Տօն

եկեղեցւոյ

19-

ԵՇ-

Տօն

եկեղեցւոյ

20՛

ՈՒՐ- Տօն

Խաշի

11 ■

ՇԲ-

Տօն

1Աաչի

եւյն •
4-

ԳՇ -

Պահք

5*

ԵՇ -

Ս- Աովհ.

6-

ՈՒՐ- Պահք

7-

ՇԲ-

Նիկիոյ

Երպ-ին եւ

Ա.

Տ>- -\-ԿԻՐ - Մնունղ

Աստուածածնի

Ա-

/// ա չի

֊

Պահք

22- + ԿԻՐ- Բ- Կիր ■ զկնի Խչվ-ի եւ
Բար եկ. ՛Լար աղայ Ա. Խ ա չի

մողովոյն

Ա-

Բարեկենդան

Աոբայ

—

պահոց

---լ Պ՚՚ւհք

23-

ԲՇ-

Ա. Մամասայ

14 •

ԳՇ-

Բեբրոնեա յ - -

Պահք

9-

ԲՇ -

Ա-

օր Ա-

Խ՛ոչի պահոց

15-

ԳՇ-

Պ՚՚՚հք

10-

ԳՇ -

Բ-

օր

Ա.

Խ՛ոչի պահոց

26-

ԵՇ-

Բ "՚ ր ՛ող ա մ ո ւ ,

եւ լն .

11-

ԳՇ -

Գ-

օր Ա.

Խ՛ոչի պահոց

ԵՇ -

Գ-

օր Ա.

27-

ՈՒՐ-

12

28՛

ՇԲ-

1/.

քէօրավար ին

13
14

ՈՒՐ- ԵՇԲ-

Խ՛ոչի

պահոց

օր Ա - Խաչի

Տօն

Արր՚՚յ

պահոց

29- + ԿՒՐ- Տ օն

եկեղեցւոյ

։օ՚

15 +ԿՒՐ- ԽԱՉՎԵՐԱՑ

ԲՇ-

Ա.

ԳԷորգայ
Վ ար ադււ»յ
Գ՛՛՛՛թի

Ա-

Խ՛ոչին

Գ ր • ն և ;յ ւ ո յն

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
1-

ԳՇ-

Ե ւստա թէ ո ս ,

2-

ԳՇ-

Պահք

3’

ծՇ* • Աահակայ ել

4*

ՈՒՐ- Պահք

5’

.ՇԲ -

72

6--}֊ԿԻՐ- Գ-

եւյն »
Համաղասպայ

աչակերտացն
Կիր-

'!՝ ր ի ս ա ո ս ի

զկնի

Խաչի
]} ր ան ո ս ի

7•

ԲՇ •

Փ " կաս ոլ

եւ

8«

ԳՇ •

Թ ե կղե ա յ ,

Վաովառեայ

9*

ԳՇ-

Պահք

10 •

ԵՇ-

11-

ՈՒՐ- Պահք

Պանդալկոնի բ՛ժիշկին

Հ--֊^ՇԲ-

Ո-

թարգմանչաց Վարդապետ

13

Ե-

Կիր-

14-

ԲՇ -

զկնի Խ՚՚՚չի

Գիւա նչխ-

Գր-ի

Աղուանից-

Կաթ. ի
15*

ԳՇ -

Առաքելողն

Անանիայի՝

Մ ատթէի
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16

ԳՇ-

’7«/Տ^

17՛

ԵՇ-

Գիոնեսիոսի

18-

ՈՒՐ

Պ"Հք

19-

ՇԲ-

Զորհ Ա-է ա ա լ։ ան չա /Հ

20- + ԿՒՐ-

Արիսպ.

26-

///՝/*
£/*•

Կր կ ռ ա աս ա ն

ս ր դա պետա ցւ

27-+0/'ք. ի. Կիր. զկնի հ/աչի — ԳԻՒՏ՝
ԽԱԶ

Զ- '//-/>•

21-

ԲՇ-

ղկ',՚[՚ Խ-՚չի
'Լ ււ ւն կի ան ո սի

22-

ԳՇ-

3՝!, ող իաոնի քհյ • ին

23-

ԳՇ-

Պահք

24-

ԵՇ-

էէ/ արիթ ե անցն ,

եւլն .

28՛

ՅՇ •

Անասսւաււայ քհնյ•ին

29-

ԳՇ-

Հիպերիքեանցն՝

30-

ԳՇ ■

Պահք

31-

ԵՇ-

Յ՚՚վհաննու

եւլն.

Ոսկեբերանին

ՆՈՅԵՄԲԵՐ
1-

«/>/■ • Պահք

16

2-

Տ6-

17 +ԿԻՐ

Բա! եկ են զան

18

ԲՇ-

Ա-

19

ԳՇ-

Բ-

Ամ ենայն սրրոց

Յ+ՕԻՐ- Ը' Կ/՚ր- զկնի Խաչի
4-

ԲՇ-

Ասւեփանոսի Հռոմսւյ հյրպ-ին

5-

ԳՇ-

Ակիփսիմեայ

6-

ԳՇ-

Պ՚սհք

7-

ԵՇ-

Ա եարուիանո

8-

ՈՒՐ

Պահք

9-

ՇԲ-

Գար րիւ, լի եւ

10՛ + ԿԻՐ- 3՝.

ե պս - ին

ՇԲ-

եւ ւն .
Միքայկլի

2324

Անաիոքայ հյր՝

Փիլիպ-ի-

°1' պահոց Յիսնակաց
օր պահոց Յիսնակաց

Գ- °ր ււլահոց Յիսնակաց
Ընձ ••յ" ւմն !!• ԱստուածածնիՈՒՐ- Ե- օր սլա հոց Յիսնակաց
ՇԲ- Գրի՛ որի Սքանչելագործին
ԳՇ-

20
2122.

Կիր- զկ^ի էՕաչի

ԱնդրԷի ե'

Աաա մ-

ԵՇ-

֊յ֊ՕԻԲ’

Ա-

Կիրակի Յիսնակաց

25-

ԲՇ-

Ս՝

Կոլս.

26-

ԳՇ-

Ղ,ունկիանոսի քհնյ.ին

Յուլիանեայ

եւլն»

11՛

ԲՇ-

Աելիտոսի

12-

ԳՇ-

Գեմ եարեա յ վկային

27-

ԳՇ-

Պահք

13-

ԳՇ-

Պահք

28-

ԵՇ-

Կզեմ այ Հայրապետին

14.

ԵՇ ■

Գ"> [• իա սայ ,

29-

15՛

ՈՒՐ-

ՈՒՐ- Պահք
թ՝ա զ /, ո ււ ի եւ 3 արթո զիմ կո սի֊
ՇԲ-

Ա ամ ու նա սա հ

30-

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
1-+ԿԻՐ- 3՝ Կիրակի Յիսնակաց
Ա. Գենարիոսի է պս . ին
2.
ԲՇ3՛

ԳՇ-

Ա ինւս ս ա յ ,

Ի րմ ոզ ինեա յ

4-

ԳՇ-

Պահք

5-

ԵՇ-

Հարցն 1} զ ի պա ա ց ւո ց

6-

ՈՒՐ- Պահք

7-

ՇԲ-

Նի կ " զ այո սի

ԳՇ-

Պահք

19-

ԵՇ-

Կոլս-

20-

ՈՒՐ- Պահք

21-

ՇԲ-

հ այր ա պ ե ա ին

Ինւոոսի)

Արզ արու

թագաւորին

23-

ԲՇ-

Գաւթի մ արդ արկ ին

24-

ԳՇ-

Ա տեփ ան ո ս ի

նախավկա յին

ԵՒՐՈՊԱՑՒՈՑ

Կուո նԷլի ոսի

26-

ԵՇ-

Առաք.

Պահք

27-

ՈՒՐ- Պահք
Տ/։. Որդւ-ոց

ԲՇ-

Յղութիւն Ա.

10-

ԳՇ-

11-

ԳՇ-

1213-

Ա ւս ւո ր ա աի ո ս ի
ԵՇՈՒՐ- Պահք

14-

ՇԲ-

Ա.

15-+ԿՒՐ- Գ.

Աստուածածնի

28-

եւ

Յակոբայ Ա ծբն .

Հյրին

Կիրակի Յիսնակաց

Իզնաաիոսի՝

ե ւ լն .

Գոմնայի

Կիրակի Յիսնակաց

25-+Չ.&.

9-

ԲՇ-

ԳՇ-

22-+ԿՒՐ- Ե .

Տ-+ԿՒՐ- Բսւրեկ. Ա- Յւսկսբսւյ պահոց

16-

թկոպոմսլայ եպ ս . ին , եւլն.

1718-

Ա.

ԾՆՈՒՆԴ

Պետրոսի եւ

Պ°ղոսի

Ո րոտման 3 ա կորա յ

Յովհ՝

Աւետարանչին

29-+'//’/'■ Յար եկ. Ա. Ծննդեան

պահոց,

30-

ԲՇ -

Ա-

օր պահոց Ծննդե ան

31 .

ԳՇ ’

3-

օր
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Թեւ.: 29640
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ

ԺՋ ՄԱՍ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ
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?

ԿԱՆԱՑԻ ՆՈՐԱՁԵԻՈԻԹԵԱՆՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆ է

ՓԱՐԻԶԸ
եւ չկայ կին մը, որ չուզե' ամենավերջին նորոյթով
հոն կարուած զգեստներ ունենայ

1ԵՏԵՒԱ ԲԱՐ
Միջին Արեւեյքեն, Եւրոպական Երկիրներէ, Ամերիկայեն
եւ ընդհանրապես արտասահմանեն Փարիզ այցեյոդ
Հայերը թււդ ի մտի ունենան եւ իրենց օգտին
համար անպատճառ այցեյեն
$

COUTURE

փւսաւո,

mabhiMbin, մեծ

աււաոԻՆւ;

ՕՓԷՐԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ
17, BOULEVARD DES CAPUCINES 17
CAFÉ DE LA PAIX

աշխարհահռչակ սրճարանին ճիշդ դիմացը
Հեռաձայն — OPEra 80 34 եւ 00.24

C IC AV II RE

CO ML T JR

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԾ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
մի es կը հետեւի տարւոյն բոլոր եդանակներու սւմենավերջին
նորաձեւութեանց եւ կրնայ գոհացնեք ամենեն նուրբ
ճաշակները, առանց բացառութեան:
ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆՏԻՐ ԿԵՐՊԱՍՆԵՐ ՄԱՏՉԵԼԻ ԴԻՆԵՐՈՎ
?

ՉԱՓԻ ՎՐԱՅ ԱՊՍՊՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԱՐԱԳ ՏԱՆՏՆՈՒՄ

i-
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ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ . . .

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹԻՒՆ . . .

Ջեր տեսողութիւնթ թնականոն պիտի դառնայ,
երթ ձեր ակնոցները Տշգրտօրեն նամապատասխանեն
ակնաթոյժին յանձնարարած տափերուն ել պատրաստուած
ըլյան լաւագոյն որակի ապակիներէ:

ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՎՍՏԱՀՕՐԷՆ ՊԻՏԻ ՅԱՐԳՈՒԻՆ
ԵԹԷ

OPTIQUE
ԴԵՂԱՐԱՆ

ԴԻՄԷՔ

MODERNE
ՇԱՀԻՆԵԱՆ

Ֆոշ փողոց, Պեյրութ — Հեռաձայն 32136

OPTIQUE MODERNE—p կը գործածէ գերմանական
առաջնակարգ ապակիներ, ունի փարիզեան Amor եւ
Sol — Amor, ինչպես նաեւ արեւի ակնոցներու
այլազան տեսակներ:

ԻՂՃԱՍ՜ԻՏ ԳՈՐԾ ֊ ՋՍ.ՓԱԻՈՐ ԴԻՆԵՐ
659 —
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ժ՝

r

=

p ? p
Թ
<
,

ça

յճ

17Տ?^ւ7ՏՀո?յ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՇԻՆՈՒԹԵԱՆ
ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ՆԻՒԹԵՐ
ՄԱՆԱՒԱՆԴ

ՊԼԱԹ
<ր

ԿՎՄԻՆՏՐ
ՄՈԶԱՅԻՔ
ԻՆՉՊԷՍ

ՆԱԵՒ

ՄԱՐՄԱՐԷ ԵՒ ՕԱՅՒքէ ԻՈԱԱՏԻ ՍԱՐՔԱՒՈՐՈՒՄ
ԿԸ

ՀԱՅԹԱՅԹԷ

խԱնծԴԱՆ

եՂԲԱՅՐնեՐ

ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՏՈՐԱ — ՊԷՅՐՈհԹ
(

ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆ

215

?

ԱՇԽԱՏԱՆՈՑ

219

ՀԵՌԱՁԱՅՆ
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«ամէ՞նուն

տարեգիրքը»
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I

ՏԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԹԱՐՄ ՍՈՒՐՃԸ

|

ԿՐՆԱՔ ԴՏՆԵԼ ՊԷՅՐՈԻԹԻ ՄԷՋ ԴԻՄԵԼՈՎ

I

CAFÉ DES GOURMETS

j

I

ԾԱՆՕԹ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿՈՒ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐԸ

|

I
I

ՍՈՒՆ ԷԼ ՖՐԷՆՃ — Հեռաձայն 317Ü9
ՀԱՈՒԶ ՍԱԱԹԻ - Հեռաձայն 27396

g

J
g

Հաստատութիւնը ուհի նաեւ ամրափակ եւ օդազերծ

I

ՄԱՍՆԱՒՈՐ

ՏՈՒՓԵՐՈի

ՄԷՋ

|

g
g
g
g

լեցուած սուրճի տեսակներ, որոնք կը դիմանան շատ երկար ժամանակով, թարմ վիճակի մեջ: Տուփերը կը գթտնուին մի շտ ձեր տրամադրութեանտակ եւ կրնաք ԻԲՐԵՒ
ՆՈՒԷՐ ղրկել ձեր հեռաւոր սիրեյիներուն:

I

ԱՑՍ ՍՈՒՐՃԻՆ ՀԱՄԸ ԳԻՏՑՈՂԸ ՈՒՐԻՇ ՍՈԻՐճ ՉԻ ՓՆՏՌԵՐ

g
g
||

g
|
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ԱՆՅԱԴՒՐ, ՎԻԶԱ, ԵԻԱՅԼՆ
Անցագքյր հանելու՝ վիզաներ ապահովելու՝ բնակու
թեան արտօնագ Ւր ստանալու կամ երկարաձգելու՝ ար֊
տասււմմանէն Լիբանան ղ ա լո լ արտօնութիւնը ստանալու
և ասոնց նման տաղտուկ պատճաո-ող ձելակերպու թէ^ն֊
ներէն մ ի ան գ ա մ ր նԳ մի տ կ' աղ ա տ իք ե թէ դիմէք

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԱՔԷՐԵԱՆԻՆ
կը վարէ անօրէնութիւնը հաւք թոՐդութեսւն գրասենեակ|ւ մ|1 ե. որ ամէն աո. ի թով կը ղտնուի ձեր տրամաոր

գրութեան տակ

Լւ ար ՛ո զ օր էն կր վերջացնէ ձեր ցորձե֊

րր՝ այլեւ կը գնէ ձեր ճ ա մ բո ր ղ ո ւ թ ե ան տոմսակները՝
ապահովելով ձեր տևղե ր ը օդան ալերու կամ շոգենաւե
րու մէջ ։

Î1 ն չ

ղ ժ ու. ա ր ու թ ե ան g որ ալ հանղիպիք՝

մտաբերե֊

ցէք &ովհ. Չաքըրեանր։ Դիմեցէք կամ հ ե ո. աձ ա յն ե ցէ ք

27051

ԹԻԻՈՎ.
Գրասենեակի հասցե.— Condoghouris et Arghiris, Rue
de Port; Immeuble Marius Ged.֊ Beyrouth1 Հեռագրական
հասցե ALKIS — Beyrouth: Փոստարկղ 2398:
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1

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

(■^■■1111Տ

■ llll■■IHI■■IHI■■lա■

ՊԷՅՐՈԻԹհ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄԵԾ ՃԱՇԱՐԱՆԸ

« ՔՈՒՓՈԼ »
ՊՈԻՐՃԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿ, «ՌԷԺԱՆ» ՊԱՆԴՈԿԻՆ ՏԱԿԸ

Հեռաձայն.

32251

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԽՈՀԱՆՈՑ' ՀԱք/ծՕ, ԿԵՐԱԿՈՒՐՆԵՐՈՎ,
Մ ա սն ալ ո ր ա պ է ս կը յանձնարարուի արտասահմանէն
Պէյրութ այցելող Հայերուն
■ււււատււււ««ււււ««ւււա«ււատււււոօււււոտւււաոււ11««ււււոր
* «ոսււտուււււաոււււտոււււ0աւււ»տաււււտտււււտօււոատււււ*տւււււ

իր տեսակին մէջ նմանը չունեցող

և տուներու համար այնքան հաճելի գիրքը

«ԺԱՄԱՆՑ ԵՒ ԶՐ֊ՕՄ
որ լոյս տեսաւ անցեալ տարիդ ունեցաւ արագ և. անհա
ւատալի սպառում մ ը ամէն տեղ^ ա յ լ մանաւա նԳ ԼՒբ անանի և Աոլրիոյ մԷՀ։ Պատճառը այն էր^ որ շատ հաւնուեցաւ և ա ր թն ցուց

բացառիկ

հետաքրքրութիւնդ իր

բովանդակութեամբդ — երազահանիդ

բ ա խ տ ա գո ւ շա կո ւ-

թեանդ ոգեհար ցական ղ իտե լիքներ ու և ձեռնածութեան
բաժիններովդ ինչսլէս նաեւ ընտանեկան կամ ընկերա
կան հալա քո յ թն ե ր ո ւ յատուկ հարիւրաւոր նոր խաղերով

1ւ

ա յ լ ժողովրդական նիւթեր ով ր
ԾԱՒԱԼԸ' 632 ՄԵԾԱԳՒՐ ԵՒ ՊԱՏԿԵՐԱԶԱՐԴ ԷՋԵՐ

Ունեցեք օրինակ մլւ ձեր տուներուն նա մար
եւ գոն պիտի ձգեք մեծերն ու պգտիկներբ նաւասարաւգես:
■ււււա*ւււււ*«ււււա«ւէ!ւատււււաօւււււ^
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ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՏԱՐԵԳՐՔԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ
1- Մենը եւ մեր ընթերg //րյներր

....

■

5
H 21
■ է՝ւ 145
■ էք 301

....................................

•

• էք ծօ <

•

• էք

շ. Գր»»» կան աշխարհ

3- Հայ կեանքը

.

13.
141516-

.

.

երէկ եւ այսօր

4- Ար ուես տի աշխարհ
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144
300
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— 360
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463
489
507 — 530
531 — 554
566
567 — 624
625 — 648
653 — 657
658 — 664

ՏԱՐԵԳՐՔԻ ՀԱՍՑԷՆ ԵՒ ԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐԸ
Մեր հասցէն.—

GARO KEVORKIAN, B. P. 2453, Beyrouth — Liban.

Այս հասցէին ւցէայւ է ուղղել
չէք, էւլն-, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՕՐԷՆ

բ֊ոըոր

սւս֊սւյչոլ֊11ներր,— յ°Ղ-ուսւե, նկար,

Recommandé 4""ր Registered

պահա ցանուէ՝.

Կ լլ խնդ-րու-ի նւԲանապէ ս չուշացնել ւԼ՜ճւո լաւ ւՈւերը Ւրլ արւկսւխ հաշ_իւ չձգ.էրլւ
Մեր հեււաձայնի թ՜իլն Է

25923:

ՆԻԻԹԵՐՈԻ ՅԵՏԱՋՌՈԻՄ
Ար/ տար Է ա լ ՝ նիւթերոլ խճողման պատճառութ սէոիպուեցանք մեր 1958/» հատորին յեաաձդե լ կարդ մը աշխատակիցներու
ղրութեանց հրատարակութիւնը : Էք ւ ասիկա' հակաոակ Տա րեդրքիս
ծաւալին ընդարձակման :

<5 արեգ.րքիո

ասրս գ.րութ~ իւնը ւԼեր 9_ացաւ

<2^- ՆոյեւՐթ-եր 1956 ին

ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ «ՄՇԱԿ» ՏՊԱՐԱՆԻ - ՊԷՅՐՈՒթ՝
Նկարներու պատրաստութ՛իւն' էլինկոկրաֆ ՅուԷհաննԷս ԺաւԲկոչեանի կողյԲԷ՝.
Կազմարար* Մկրտիչ_ Տ էւՐիր՜ճեան:

— 661 _
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ԿԱՐԵհՈՐ Վ.ՐԻՊՍ.ԿՆԵՐ
Տարեգիրքը կարդալէ առաջ ԷԸ խնղրոլի սրբագրել հետեւեալ
կար ե ւո ր վրի պա կն երը ՚--ԷՋ

69
129
142
157
172
217
263
331
358
359
394
408
516
132
590

ՏՈ՛Լ
վարէն

8
վեըկն
վարէն

վեր էն
»
վարէն
վեր էն
վարէն

»
վերէն
»
վա րէն

ՍԽԱԼ

2
21
13
1
9
20
15
8
11
9
5
7
6

քարաշէն

քարեղէն

ոոաջ խիղաճ-

արւաջ իւիղա իւքւ/ամիր/֊ր

քղամիթը
եղաւ

մ է ջտ ե ղի խորաղ ր ին
նկարին տակը (Լ .

մէջ

տող

ՈՒ՚ԼԻ՚Լ

եղան
բլթակը

փշթակը
/լան
վաղորդա քնին
եւ ն ո յնի ււ կ

կամ
ն ա խ օր ե ա կ ին
ինչպէս նաեւ

ԿԱՅԱՆԸ
ղա րղա ւլած է

ԿԱՅԱՐԱՆԸ
ղ ա ր դա ւլ ա ծ են

1919/

1918/

0 // ո ս տ ո ս ին
նա լ քմա յին

Նոյեմբերին
նա ւա յին

ԱՐՄԵՆԻԱՆ
ձախ կողմր

ԱՐՄԵՆԵԱՆ
ա$ կողմը

ՏՈ՛ԼԵՐՈՒ ՏԵ՚ԼԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հակառակ մեր բծախնդրութեան,
մեքենավարի
անուշա
դրութեան հետեւա՛նքով եւ տպագրութեան վերջին պահուն, տո
ւմերու տեզսոիոխութիւններ կատարուած են կարգ մը էջերու վըրայ , անիմաստ դարձնելով որոշ հատուածներու ընթերցումը : Ապալինելով ընթերցողներու ներողամտութեան, կը խնդրենք նկատի
ունենալ հետեւեալ նշդումները , այդ խանգարուած էջերը
կար
դալէ առաջ--էջ 219/. վրայ պէտք է փոխել
բուն տեղերը :
էջ 345/ վրայ, վեըկն
տեգը եւ փոխաղարձաբար յ

7րղ

վերէն ճձր դ եւ 15/"£- տո զե

աողը պիաի գրաւէ ՃԶրդ տողին

/>£ 365/. վրայ, նկարին աակի ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԳԵՐԻՇԽԱՆՈՒ֊
ԹԻ ԻՆԸ խորադիրը պիտի դա յ' վարէն ֆրդ տողին վրայ*.
էջ 389/' լԼ['այ սւէտք է փոխել
տողերուն տեւլերը :

վարէն արոսջին եւ երկրորդ

Էջ 527ի վրտյ , սլէաք է ամէնէն վար ը տանիլ

վարէն 10/"£

տողը յ
ՈՒՐԻՇ ՍԽԱԼՆԵՐ
ԼՀ 238/' վրայ, վարկն 7րգ տողէն կը պակսին քան ի մը բա
սեր.' տողը սլկաք կ ըլլայ «իսկ 1 Յունուար 1924էն սկսեալ հրա

տարակուեցաւ քանի մը տարի իբրեւ առաւօտեան եւ ապա իրրեւ
երեկոյեան օրաթերթ», եւլն. :
էջ 435/. վեըկն Ա. տողը սլկաք է ըլլայ «Նորաշէնի Ազգա
յին Արեւելեան վարժարան», եւլն.-.
էջ 523/. աակի 110 թո լանշանը սլկաք կ Հ^ջել :
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