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Ս՜ԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐՈՒՆ
Այս տարի եւս կը յայտարարենք մասնաւոր գոհունակռւթեամր եւ հանոյքռվ----Ընդհանուր պահանջին ընդ առաջ եր
թալով քանի կ’աւելցնենք Տարեգրքիս տպաքանակը, այնքան
կ’աւելնայ նաեւ այս հրատարակութեան սպասումը հայկա
կան գաղթաշխարհի րռլոր կէտերուն վրայ : Ու յաւելումը կը
հասնի այն կէտին, որ հրատարակուած օրինակները, ի վեր
ջոյ , կը սպասին զարմանալի արագութեամբ մը , անկարելի
դարձնելով երբեմն նոր պահանջներու բաւաոաոումը :
Անցեալ տարի այս էջին վրայ կը գրէինք, թէ բոլորովին
սպասած են Տարեգրքիս Ա- (1954) եւ Գ- (1956) հատորները,
որոնցմէ, այսօր , մէկ օրինակ իսկ չունինք տրամադրելի մեր
նոր ընթերցողներուն համար, դժբախտաբար: Ւսկ վերջին
Գ • հատորէն մեր մօտ մնացած են շատ փոքրաթիւ օրինակ
ներ միայն: Վստահութեամբ կը նախատեսենք, թէ այս տա
րի, տպաքանակի զգալի յաւելում մը եւս կատարելով հան
դերձ , 1958ի օրինակներն ալ հազիւ պիտի բաւարարեն Տա
րեգրքիս յարանուն եւ ընդհանուր պահանջը:
Մեր հրատարակութեան գտած ջերմօրէն համատարած
այս ընդունելութիւնը շնորհապարտ կը կացուցանէ մեզ մեր
հազարաւոր բաժանորդներուն հանդէպ: Ու ամէն տարի կը
պարտադրէ մեզի նոր խոստում մը , ցարդ տրուածէն աւելին
տալու իրենց եւ իւրաքանչիւր հատոր դարձնելու նախորդը
գերազանցող հրատարակութիւն մը: Ցարդ յուսախաբ չը
րինք մեր ընթերցողները: Ունինք այն ինքնավստահութիւ
նը , թէ այ« հատորին վրայ թափուած աշխատանքն ալ աւելիովը գոհ պիտի ձգէ զիրենք, հանելի նորութեանց եւ անակընկալներու հետաքրքրութիւնը արթնցնելով իրենց մօտ:
«Ամէնուն Տարեգիրքը» այլեւս իրապէս դարձած է սեփա
կանութիւնը ամէնուն, եւ , ասանց անոր Ամանոր մը ըմբռնելի
չէ այլեւս այս հրատարակութեան սպասող հազարաւոր ազ
գակիցներու համար:
Ահա ուրեմն եւ 1958ի հատորը իրենց տրամադրութեան
տակ: Ցարի վայելում բոլորին եւ ցտես&ւթիւն* 1959ի Ամա
նորին :
ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
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ԻԲՐԵՒ ՆԱԽԱՄՈՒՏ

ԱՄԱՆՕՐԻ ՊԱՏԳԱՄ
Ն. Ս. 0. Տ. Տ. ԶԱՐԵՀ Ա

ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ

ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿՒԼՒԿՒՈՅ
Ւրրեւ նախամուտ
Տարեգրքիս այս տարուան հատորին,
հանդիպակաց էջին, կրայ հաճոյ քով
կը հրատարակենք Ամ՛անորեան Պատգամը Մեծի Տանն Կիլիկիոյ արժանընտիր գահա
կալ Ն • Ս • 0 • Տ • Տ • Զարեհ Ա • Կաթողիկոսին , որ բարեհաճե
ցաւ Նոր Տարւոյ աոթիւ եւ Տարեգրքիս միջոցով իր գրաւոր
խօսքը ուղղել իր հոգեւոր հօտին եւ մեր րազմահազար ընթեր
ցողներուն ի սվվււոս աշխարհի :
Ցանկալով յաւելեալ շեշտ մըն ալ դնել հայրապետական այս
պատգամի ինքնատպութեան վրայ ,
այլեւ աւելի տպաւորիչ
դարձնելու համար անոր ընթերցումը, կը հրատարակենք զայն
Վեհափաոին իսկ ձեռագրուէ :
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ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

հ։Ն2 ԿԸ ԳՐԵՆ ՄԵՋՒ» ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
(ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ ՄԵՐ ՍՏԱՑԱԾ ՆԱՄԱԿՆԵՐԷՆ)
Մեւոֆորւո, (Մէս-)» 20 Մարտ 1957
...Կարօ <իէորդեան.
....էրբեք չեմ մոռնար ձմրան այն իրիկունը՝ երր Տարեգիրքդ, թղթատելով ու
կարդալով անցուցի մեր տան օճախի աղուոր կրակին մօտ՝.
շնորհակալութիւն
այդ հաճելի պահին համար՝. Առանձնապէս նկատեցի որ դուն ինքդ շատ աշխատանք

տարած ես.

Ուրախ եմ

որ

ըսել

կհուզեմ որ

Տ ա ր եդիրքդ

հետզհետէ

հաւաքածոյի

տպաւորութիւնը չի ձգեր։

տ ե ղա ւո ր ո ւե ց ա ւ

եւ

ապահովեց

իր

հրա

տարակութիւնը : Ոաջողութիւն ջանքերուդ :

ՀԱՄԱՍՏԵՂ
Գահիրէ, 25 Յունուար 1957
...փտմանակ չկայ որ գրեմ տ պա ւո ր ո ւթի ւններ ս . սքանչելի եւ թանկա րմէք է
Տարեգրքիդ բովանդակութիւնը՝ մասնաւո րապէս
Հայաստանի
դրականութեան
բամինը՝ այլեւ յունահայ եւ իրաքահայ դաղութներու պա տ մ ո ւ թի ւնն եր ը ՝. (մ է ոդիկինէն աւելի արմէքաւոր է՝.
միայն բովանդակալից

էր

Անոր

հրատարակութիւնը

ել վերջապէս

ունէր

այնքան

վե ր ջին

տարիներուն

տաղանդաւոր

աշխատա

կիցներ՝ իսկ այսօր Հայաստանէն դուրս թնչ մնաց...

ՂԱՐՐԻԷԼ ԼԱԶԵԱՆ
Օթութկարտ, 10 Յունուար 1957
"Պէաք է խո ստովանիմ
*քյախ'

խուզարկողի՝

որ

պրպտողի՝

կրկնակի

անակնկալ

համադրողի ՝

մը

եղաւ ինձ

ձեռնարկդ՝.

բայց մանաւանդ նիւթեր ը

ընտրե

լու եւ զանոնք հաճէ/ի ու մատչելի ձեւով մը տալու եւ ընթերցողին հետաքրքրու
թիւնը անյագ դարձնելու ընդունակութիւնդ՝. Երկրորդ' մեր ներկայի պայմաննե
րուն մէջ մեծածաւալ հատորի մը ւոե Լական հրատարակումին լուռ բայց հասկնալի յանձն առութես,ն յ-՚եղդն ութիՏլնդ... Հ>նքնտվստահ ու կորովի է /?ւ նաեւ' ան
տեսէ/ով կամ արհամարհելով բոլոր
դմ ո ւա ր ո ւթիւնն ե՛ր ր ՝
ինչպէս եւ աննկատ
թողելով հայ գրքին աղաղակող տագնապը. . .
չին համար

առաւելութիւն մը՝

տուած ես դուն քեղի՝

նախ'

նոյնիսկ

Ա եր օրերու հ այ հանրային դո րծ ի-

արմանիք

մը՝

որուն

վարձատրութիւնը

ես

անմխտելի յաջողութեամբդ եւ ա սլա ստացած

նաեւ հանրութեան ըն դհ անր ա կան գնահատանքը :

Կ- ՄԵՀԵԱՆ
ֆսւլտասւ, 30 Մայիս 1957
Այլեւս

անվարան

արմէքներէն՝

կրնամ

ըսել՝

թէ ՀԱմէնուն

Տարեգիրքը^՝

անկախ իր

հարազատ վկայութիւնն է Ափիւռքին՝. Դար մը ետքը՝

ւակներն ու թոռները փորձեն բնորոշել մեր այսօրուան գոյավիճակը՝
ակամայ

պիտի

դիմեն

ՀԱմէնուն

Տար^դրքին'}} ՝

ճանչնալու

ա յլ

նրբ մեր զա
կամայ թէ

համար

իրենց

հայրերուն ու պապերուն դիմագիծը եւ այն միջավայրն ու պայմանները՝ ուր ապ
րեցան՝

գործեցին ու մեռան անոնք։

վկա յ ո ւ թ ի ւնն եր ը միշտ յաղթահարած են

մամանակը՝. Այս ոգիով ալ շարունակէ ու մի ընկրկիր : (Հաջողութիւնը հետդ է։

ԼԵԻՈՆ ԳԱՐՄԵՆ
ՄԱԿ, Նիւ- Եորք, 21 Յունուար 1957
..'Մէկ շունչով կարդացի Տարեգրքիդ այս
յունահայ գաղութին վերա բերեա լ բամինը՝. Շատ՝
նաւանդ ինծի համար՝

քանի որ

տարուան հատորը՝
շատ

ծանօթ չէի նիւթին՝.

մանաւանդ

հետաքրքրական էր

մա

Շնորհակալութիւն եւ նոր

ԼԵՄՈՆ 'ՈէօԵՇԵԱՆ

յաջողութիւններ :

— 9 —
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Վիլմոմպլը (Փարիզ), 6 Մաթա 1957
քէաբելոնի շա ր էէ՜ ա կան աշտարակդ ստացայ։ ԱԼպրի՚ս։

Դարձեալ իմ

զարմա-

ցումս ոլ հիացումս կամքիդ եւ հաւատքիդ հանդէպ։ Այս անդամ յարկ մը աւելի
բարձրացած Հր, դեղատեսիլ ել բարձրադիտակ։

ԱՀԱՐՈՆ
Վաշինզտոն, 20 Յունուար 1957
• • - Ջեմ կարոդ հիացմունքս չյայտնել ձեր անսպառ եռանդի ու ճաշակի
նկատմամբ յ Ամէն տարի գերադանց ում Էհ նախո րդին : 0 դտ ա կա ր ու բաղմադան
նիւթեր ի շտեմարան է Տարեգիրքը) --- հայելին' հ այ կեանքի մշակութային ու
ազգային ար տ այայ տ ո ւթի ւնն ե ր ի ։ Եւ կարեւորը' խմբագրուած վարպետութես.մբ,
իյնամ քո‘Լ ու սիրով։ Ողջունելի է) որ սւիիւռքահայ կեանքի հետ միասին մեծ տեղ
Էհ տուել նաեւ Լս՛ յաստանին ու հա յաստանի ղր ա կան ո ւթ ե անր :

Հա յաստանի իրաւ

գրողները կարող են ներշնչման հարազատ աղբիւր հանդիսանալ եւ հոդեկան կապ'
հայ

համայնքների

միջել։

Շնորհաւոր ում

եմ

յունահայ

գաղութի

մասին

ձեր

ստորադրած աշխատութեան համար։ Ե ր անի հնարաւորութիւն ունենայիք սփիւռքահայ իւրաքանչիւր համայնքի մասին նման բազմաբովանդակ յօդուածներ տա
լու ապագայ համարներում : /’ շարս այլո ց , չափազանց հետաքրքրական գտայ ԱՀիարեդին Վ^Հգ*

0արդիսեանի

ուսումնասիրութիւնը

Հայաստանեայց
3-

մասին։

Եկեղեցւոյ

ԿԱՐԱՊԵՆՑ

Փարիզ, 18 Յունուար 1957
Հաճոյքով ստացայ 1957/' ՀքԼմԷնուն Տարեդիրքդ^։ Տքնաջան աշխատանք եւ
մեծ խնամք դասաւորման ու նաեւ

տպագրութեան ։

եռանդդ հ անխոնջ աշխատութիւնդ եւ ճաշակդ։

Ջերմօրէն կը շնորհաւո րեմ

Յունահայ գաղութի մէկ չը^“

ջանին մասին պատմական տեսութիւնդ կարդացի հ ետ աքրքր ո ւթ ե ա մ բ ։

Հյնորհա-

կալ եմ որ ՀԱէիքֆի մասին ալ քանի մը Հ՜£ յատկացուցած էիր։ իմ պատկերս ալ
զետեղելով՝ ինչ որ աւելորդ է ր : Պէտք չէ մանաւանդ մեր ե՛րիտասարդութիւնը
մեզի չփչեցնել՝ երբ մեր անունէն զատ ոչ մէկ բան կը յի շեցնէ
մարդը , ափսոՀս • • •

ս,յրե

տար[էՀ[ր

ԼԵԻՈՆ ՄՕԶԵԱՆ

• ••կրնամ ըսել որ յաջողած ես մողովուրդին

Նիւ Եորք, 6 Մարտ 1957
հրամցնելու հատոր մ ը) որ

հնարաւոր բոլոր չափերով կը լրացնէ Տս,[>եդիրք նկատուելու պահանջները յ Առա
ւելութիւններ ը այս հատորին իր նախորդին եւ նախորդներուն

վրայ'

անկաս կա-

ե՚ելի են։ Յոյս ունիմ, աւելի ճէչգը վստահ եմ որ այդպէս ալ սլիտի ըէէայ յա“
Ո-աջիկայ տարիներուն։ Ուրեմն կը մնայ Հեզի մաղթել ոյմ) կարողութիւն) առողջութիւն,

յաջողութիւն)

այլ

մանաւանդ

• ••

յարատեւելու

հնարաւորութիւն։

ԵԴՈԻԱՐԴ ՍԱՀԱԿԵԱՆ
Ֆրէզնօ, 25 Յունուար 1957
Երեք օր առաջ ստացայ նոր Տ,սրեդիրքդ։ իՐն չ ըսեմ)
ափսոսացի որ տարողութիւնը կր կնա սլա տի կը չէ ր
կամ Հեղի երկար ու առողջ կեանք)
կանութեան տամանելի ճամբան :

յ

արդէն կարդացի եւ

• ••վարձքդ կատար։ կը ցան

ո րպէ սղի կարողանաս շարունակել հայ դրա

ՏՐԴԱՏ ԴԱԶԱՆՃԵԱՆ
Մոնմորանսի (Փարիզ), 12 Յունուար 1957
• ••Ստացայ

ձեր

փառաւոր

եւ իրապէս

բովանդակալից

ՏԱւրեդիրքը։

ծանր եւ երկարատեւ պրպտումներու արդիւնք է այղ մնայուն գանձարանը)

Ե՜նչ
զոր

այս տարի եւս ընծայած էք հայ մողովուրդին։ կը մաղթեմ որ դրապէս օգտակար
Բ.ԼԼս,Լոլ՜

ձեր նուիրումն ու կորովը անսասան մնայ միշտ։

ՖԼՕՐԱ Դ- օէՕՀԼԱԵԱՆ

10 _

Fonds A.R.A.M

ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

• • • ՀԱմէնուն Տարեգիրքը^

Նոր Ջուղայ, 26 Յունուար 1957
իր բովանդակութեամբ եւ այնքան հետաքրքիր

յօդուածներով ներկայացնում է մի աշխարհ եւ ցոյց է տալիս,

որ ձեր ճիդն ու

ջանքը որքան մեծ է եղելդ ՚)։տ մի դանձ է մեր դրական անդաստանում,

որին չի

կարելի համեմատել նման ոչ մի դխք- Ալե լի ո յմ եւ կորով ենք մաղթում ձեզ՝
դեռ երկար

տարիներ

այսպէս

շարունակելուդ

ԼԵԻՈՆ Դ- ՄԻՆԱՍԵԱՆ
Լոս Աննէլըս, 12 Մարտ 1957
•• •
/՛։* պ ատերազմ ի ահն ու սարսափը տեսնելէ ու ապրելէ ետք Տարե
գիրք պատրաստելու կորովդ գովելի է* *Լե ր էն' Հայուն տրուած է այս շնորհը :
Տարեգիրքը ընթ ե ր ց մ ան միակ յարմ ար
դիրքն է մ ո լորա կային
ար ադո ւթեամ ր
թաւալող մեր կեանքին մէջդ կարճ եւ

ամփոփ յուշեր ու նիշեր չորս հո վերէն1

ԷՀաջողո ւ թիւն քեղի-.

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ

Այս տարուան

Շիքակօ, 14 Մարտ 1957
հրատարակութիւնդ անցեալ տարուանէն աւելի յաջող է եւ

գնահատութեան շատ արմանիդ ԱրքսՀն մեծ աշխատանք է', ամէն տարի այսքան
մեծածաւալ դործեր պատրաստելդ ԱմերիկեսՀն արագ շարմող կեանքի հասկացողութեամբ հսկայական աշխատանք է սա,
չունենաս

եթէ նոյնիսկ

ուրիշ զբաղումներ

ալ

յ

ԽՈՐԷՆ ՀԻՒՍԻՍԵԱՆ
Սփթինկֆիլա (Մէս-), 13 Մաթա 1957
. . .*իրադէտները
սիրողներ ունին,

կը նմանին

դեղանի

օրիորդներու՝

եւ ասոնցմէ ոչ մէկը իրենց ծանօթ է

որոնք
•••

հազարներով

[Հաւական է որ

կը

սիրուին ՝ այրէ է կարեւորըդ Ա ենք ձեր գրիչը կը ս իրենք, ծանօթ ըԱանք թէ ան
ծանօթդ ինձ համար ձեր Տարեգիրքը ընտանեկան ալպոմ մըն է> յաւէտ յիշատակևլի :

ԱՌԱՓԵԼ ՄՐՐԻԿԵԱՆ
Աաիս Ապսւպսւ, 13 Յունիս 1957
. . .Տարեգիրքդ յարատեւ աշխատանքի եւ տքնաջան պրպտումներու արդիւնք
է. շատ

բովանդակալից եւ մեր գաղութահայ

իրականութեան

համար անսպառ

շտեմարան մըն է օգտակար ծանօթութեանց : Մ եծ պակաս մը կը լեցնէ անդ

ՍԱՄՈԻԷԼ ԱՐՈՒԹԵԱՆ
Պելմաո. (Նիւ Եորք ) , 3 Փետրուար 1957
...Գոնէ ինձ համար ապշեցուցիչ կոչուելու աստիճան բազմակողմանի հա
տոր մը ընծայած ես նաեւ այս անդամդ

Գ՛նահատանքի արտայայտութիւնս

բաղդատեր մեր գրողներու եւ դրոց — բրոցներու դրածներուն հետդ ]1մս
ընթերցողի մը տ պսւ լոր ո լթի ւնն

մի
մոլի

կ:

3-

Ս- ՄԱԼԽԱՍԵԱՆ

Աթ-էնք, 20 Փետրուար 1957
Տեր Տ արնդրքի

ՀոԸԸոԸգ հատորԸ)

իր

ճոխ բովան դա կո ւթե ա մ ր ,

կուգայ

լրացնել մեծ պակաս մըդ Նման հրատարակութեան մը կարօտը ունէինք իրապէս
երկար տարիներէ ի վերդ Գնահատելով ձեր դմուարին ու ծանր աշխատանքը, կը
շնորհաւորեմ
կութիւնը դ

ձեզ անկեղծօրէն եւ կը մաղթեմ

Ատիկա չափանիշն է

ձեր

որ

շարունակէք ձեր

հրատարա

կարողութեան է

ԳԱԻՐԻԷԼ ՎԱՐԺ-ԱՊԵՏԵԱՆ
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Տիրրոյիթ, 1 փետրուար 1957
Կը բաժ՜նեմ

Տ ա ր եղը քի մասին արտայայտուած

բոլոր

ղնա հ ա տանքնե ր ը։

Սունահայ դաղութի 1922 — 1939 տարիներու պատմութիւնը ապրում մը եղաւ ինձ
համար եւ վստահ եմ, որ ապրում մը պիտի ըլլտ յ ամէն Յունահայի համար։

ԱՐՓՕ ԵԷՄԷՆԻՃԵԱՆ
Ռիճֆիլսւ (Նիու ճրրզի) , 26 Յունուար 1957
1957/» «Ամէնուն Տտբեդիրքը» շատ գեղեցիկ է։ Կարելի է կո չե լ զա յն Սփիւռ
քի հայութեան կռունկը։

ԽԱՉԻԿ ՆԵՏՈՒՐԵԱՆ
Փալիսէյտս Փարք (Նիոս ճրրզի) , 1 Փետրուար 1957
Այս տարուան

Տարեղիրքն ալ յոդևաջան

աշիւատութեան մ ը պտուղն է։

թաղձալի է՝ որ շատ հետաքրքրական եւ այլաղան բովանդակութեամբ այս դործը
սպառի' ի գնահատութիւն ձեր աշխատանքին ։

ԼԵԻՈՆ ՏԷՐ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
Պուէնոս Այրէս, 27 Մայիս 1956
իսկապէս որ մեղուական աշխատանք է' 5 — 6 ամսուան կարճ ժ՜ամանակի մը
մ է է, այսքան այլազան պարունակութեամբ նիւթեր հաւաքել՝ դասաւորել՝ յղ^Լ
ու տսլել եւ մ եծածաւալ այդ. հատորը հասցնել նաեւ մինչեւ» . .
Հ ր ո յ Էք ր կրին
դլ՛ացի Պուէնոս Այր Էսի հայութեան

Կը մաղթեմ անսպառ համբերութիւն

յ

եւ

աւելի ում՜ ու կար ո զութլ..ն:

ԱՐԱՄ ՏԱՊԱԱԵԱՆ
Նիւ Եորք, 1շ Յունուար 1957
Մ Լձ՜ հաճոյքով կը կարդամ ձեր Տարեգիրքը եւ կր գնահատեմ ձեր ազգա
նուէր ոգին’, կը մաղթեմ ձեզի երկ ար կեանք եւ յաջողութիւն ի բոլոր սրտէ։
ԼՈՒՍԻԿ Ա- ՔԷՕԼԷԵԱՆ

Տարեգրքին այլազանութիւնն ու

Գահիրէ, 1 Մայիս 1957
ճոխ բո վան ղա կո ւթի ւնը կը դար—

ձրնեն զայն իր տեսակով եզակի հրատարակութիւն մը Սփիւռքի մէՀԷ։ Հյտտ աւելի
կ^արժ՜եւո ր ո ւի ան ինձ

համար ՝

Սփիւռքի հին եւ նոր հա յ դազութներու մաս ին

տուած պատմական տեղեկութիւննե րով։ Ապագայ հայ սլատմ արանը՝ ս,յդ դաղութներոլ պատմութիւնը գրելու առթիւ պիտի դիմի անկասկած ձեր Տտ րեդրքի
օժ՜անդա կո ւթե ան :

Ա. Հ- ԳԱՐՏԱՇԵԱՆ

...Այո տար ո ւան Տս՚րեդրքէն ալ շատ՝

Լոս IJ.fi քւէլըս, 2 Ապրիլ 1957
շսՀտ գոհ մնացի եւ եթէ ըսեմ՝ որ

մի շտ ձեռքս է ՝ սուտ խօսած չեմ Ըէէա[* • ե/» մաղթեմ երկար կեանք եւ անսպառ
ոյ՛ք՛ շարունակելու այնքան լաւ սկսուած Ա՛յս դործր։

ՄԻՍԱՔ ԱՄԻՐԽԱՆԵԱՆ

••

Տ՚"րեդրքի

մասին

եղած

‘Իէրքիլք, 28 Յունուար 1957
անարդար քննադատութեան առթի ւ ինծի

ըսելիք չի մնար ։ Արդէն սլէտք եղած պատասխանը կանխաւ տուած էիք «Կ՝րսղը
իբրեւ մարդ» դրութեամր (էջ 140), իսկ

131րդ

է ջին վր այ /] .

իմ խեղճ գիրք^ կտորը լաւադոյն պատասխանն է բոլոր անոնց՝
բարեխիղճ չեն իրենց քննա դա տ ո ւթի ւններ ո ւն մէջ։
Անհարդար

պիտի ըէԼա ր,

եթէ պահանջէ ինք՝

Արովեանի «Գնա'՝
որոնք արդար ու

որ Համ էն ո ւն» պատկանող ձեր
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ւ^^1ւր50^1յՈւ101ր7^1ք?^^1ւ7^1?Տ1յա^!2 ՄԵՆՔ ԵԻ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
ամէն

Տարեւլրքի բովանդակութիւնը միայն դրականութիւն ըէէա[' * ք)Ո վ ըսաւ որ

մաթդ Տ՚սրեդրբի մը մէջ միայն դրականութիւն կը փնտռէ է

2,ե՝ր Տարեդիրրը՝ ուր արդէն տեղ դրաւած են մեր դրականութեան հին ու
նոր արմէբաւոր դէմքերէն չատեր, չի կրնար «գրադարաններու համար աւելորդ
րեւՆ մը» նկ ատու /,լ։ Ատիկա վիր աւորական պիտի ըլլար ամէնէն առաջ այդ յայտ
նի դէմրերուն համար ու անոր դոնէ կէ ս ին ընթերցումը բնաւ «ԺսւմավանաՈՈԼ—
թիւն» մը չէ ու չի կրնար ըէէա է՝ ը վերջացնեմ նամա կս՝ Խ ♦ Աբովեանի երկու
տողեր ով ՝ —

— «Ականջդ փակի'ր, սիթարդ լէն րււնի/ր,
հնչ ասեն իյօսեն, տար ու համբերիր»..»
ՏՈՔԹ- ԳՈՒՐԳԷՆ ՓԱՓԱԶԵԱՆ
]]Ա ք* • — Մեր բարեկամի այս նամակին ու հոն տեղ դտած

ակնարկութեան

անդրադարձած են ր ա յս հաւոո րի վերջին էջերուն վրայ-,

Ի՞Ն Ջ ԳՐԵՑԻՆ ԹԵՐԹԵՐԸ
ՄԵՐ ՏԱՐԵԳՐՔԻ Դ- ՀԱՏՈՐԻՆ ՄԱՍԻՆ
Տակաւխն չմեղմացած կսկիծով ու այրող յուղումով է որ աեղ կոււոանք
մեր շատ սիրելի ու անմոոանալի Շաւարշ Աիսաքեանի ջերմօրէն գնահատական
տողերուն Տարեգրքիս 1957ի հատորին մասին: Այդ տողերը ստորագրած է ան
մահուընէն 18 օր աււաջ, «Յաոաջ»ի իր մնայուն սիւնակին' «Օթը օրին»ի բաժնին
մէջ, «ՎԱՀԷ» գրչանունով: Ողբացեալ հրասլարակագիրը, Տարեգրքիս հրատարա
կութեան աոաջին օրէն իսկ չգլացաւ իր իրախոյսը մեզի եւ չորս տարի շարունակ,
անվերապահ ու գերագանցասլէս դրական իր կարծիքը արտայայտեց հրապարա
կով, իր թերթին էջերէն: Կը հրատարակենք իր այդ «հուսկ թանք»ը, այս ան
գամ, բացաոաբար, ամբողջութեամթ :
փանի մը շաբաթ ուշացաւ այս տարուան հատորը՝ բայց ի վերԼոյ Հասալ
ճիշդ հոդեբանական սլահուն՝ --- տօնական օրերուն է
Յաւելում' տարուէ տարի՝. Ե՛ւ բովանդակութեամբ՝ ե ւ ծաւալով՝.
Անցեալ տարուան հետ բաղդատելով՝ 48
աւելի է այս հատորը

(Գ •

Տարի)՝ իսկ 160 կջ աւելի' առաջին տարիէն (1954):
]ցմբադրութիւնը հաւատարմութեամբ կը հետեւի սկզբնական ծրադրին ՝

հե-

տըզհետէ ճոխացնելով իւրաքանչիւր բամինըէ
Այս տարի աւելի լայն տեղ տրուած է Հայաստանի Գրականութեան՝

ար

ձակ թէ ոտանաւոր ՝.
Արտասահմանի ղրողներուն էջը կը բանայ Շ' Նարդունի ՝ սիրուն հէբեաթով
մը (ՍրտաձորիՐւ Կամուրջը): ]յմբադիրը յաջողած է Լորս անտիպ ոտանաւորներ
կորզել անճառելին Ահարոնէն ՝ որ թէեւ մեկուսացած ՝ կը շարունակէ երկնել ու
կղպանքի տակ սլա հ ել. . .
Այս րամինը կը սլար ունակէ նաեւ չարբ մը արձակ եւ տաղաչաւիեալ կտոր
ներ'

երիտասարդ կամ հին ղրոզներէ՝.
ճոխ 4՜: նաեւ՝ Արաբական Գրականութեան բամինը՝

այլազան

նս լթիլններով ■.
Տարեգրքին երրորդ հիմնական բսւմինը, «.Երէկ ել Այսօր»՝
անտիպ յուչեր՝ ինչպէս ել ծաղկաքաղ մը Եղիտ

Գաս սլար եանէ

թարգմա

կը պարունակէ
«Ոգիներ

ել

նաիւ ա սլա չա ր ո ւմն ե ր» , 15 էվ։
ին չպէ ս կ' եր ելայ՝ ողբացեալ նկարիչը մ֊ամանակ չէ ունեցած ուսումնասի
րելու այս հում նիւթերը՝ որոնք բազմաթիւ նորութիւններ կը պարունս։ կեն ■.
Այս րամնին մաս կը կազմէ ընդարձակ տեսութիւն մը՝
յո լնահա յ զաղութ ին հետ» (1922 — 1939) ։
Ձեր աոչել կը պարզոլի երիտասարդ գաղութի

մը

«Տասնըեօթը տարի

պատմութիւնը,

ԳՀ

լայն էջերու վրտյ՝ յոլղոլմնալից դէպքերով՝ ինչպէս ել խանդավառսլթեան աչիք-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ տարեգիրքը»
ներ ով ,

որոնք դժբախտաբար կարճ տեւե ց ին յ

Գրախօսական մը դրելու

միտք չունիմ :

յաջորդ բաժինները---- «Արուեստի Աշխարհ»,

Աւստի

արագօրէն

«ՀայասաաԹ»

կ*արձանադրեմ

(բնական

տեսարան

ներով եւ վիճա կադր ակ ան տ եղեկո ւթի ւնն ե ր ո վ) ։
^Արաբական

Աշխարհը^ ---

նոյնպէս

Տարեգրքին

հիմնական

բաժիններէն

մին — այս անդամ նուիրուած է ք>րա <■[■ (40 էջ) ■■ հ այկա կան գաղութն ալ աոանձին
կը գրաւէ 60 էք։
Էք ւ վերջապէս կրօնադիտական, բժ՜շկական, մարղա կան, երդիծական բա
ժիններ^ Սարէն — էֆորէնդ անցեալ տարեշրջանի անցքերըդ մա հ ա գր ո ւթի ւն դ Օրա
ցոյց — Տ°նացոյց եւյն-դ ինչպէս եւ բազմաթիւ պատկերներ։
Էեց ունկեկ հատոր մը
(664 մեծադիր է£) ք
ո [' տարի մը կը բաւէ իբրեւ
հոսուն շտեմարան զարգացմանդ իր ազդային եւ միջա զդայ ին պաշարով։ Գրականդ
գիտական եւ գեղարուեստա կան ճոխութեամբ ։
Խմբագիրը՝ կ. Գէորգեանդ կա ր ելին փորձած

էդ

Հատոք ցորենի ցանելու

համար ամէն էջի *Լըա,1։ տքնաջան պր սլտ ո ւմներ ով։
Բովանդակութիւնը կուո եւ թարմ : Խմբագրութիւնը*
նակ ։

սահուն եւ ներդաշ

Չ,եր բարձի գիրքը։ տարեց ըլլաք թէ երիտասարդ։

(«Յաււաջ», Փարիզ, 8 Յունուար 1957)

ՎԱՀԷ

Հքանօթ հ րապարակադիր կարօ Գէորդեան Լոյս ընծայեց իր ՀԱմէն ուն Տա~
րեգիրք՚^ին Գ' հատորը^ նախորդներէն աւելի ճոխ ել այլազան
բո վան դակութեամբ:
1957—ի այս հատորըդ որ կը բաղկանայ 664 է^ըէ։ անգամ մը եւս կուգայ
հաստատելուդ թէ անոր խմբագիրն ու հրատարակիչը օժտուած է նման ձեռնարկի
մը համար

անհրաժեշտ

եղող բազմապիսի

յա տ կո ւթի ւնն ե ր ո վ։

^Ամէնուն

Տարե-

էիըՀը» յօդուածներու եւ այլազան տե ղեկո ւթի ւններ ո լ պարզ հաւաքածոյ մը չէդ
բան մը* որուն համար շատ արժանիք չի պահանջուիր :
Այս ցըըխն ամէն մէկ էջին վրայ զդալի է անոր խմբագրին ^ըոշմըդ իբրեւ
ընտրողդ

իբրեւ գնահատողդ

դասաւորող եւ խմբագրող։

տահականութեան՜ ձդուած էդ

այէ

ենթակայ է

համար դեղեց իկը« օգտակարն ու հաճելին,
նուացնող ձեւին տակ :
Ամբողջ հատորին մէջ ոչ մէկ բան*
պատշաճութեան դէմ ։

"(յոյնիսկ

խիստ

Հոն ո1 չ մէկ բան

հսկողութեան մըդ

իրենց դաստիարակիչդ

ՀԱմէնուն Տարեգիրքը^ի
տակուած է*

չի՛նիչ "Լ ազ

որ մեղանչում մը ըլլար

ճաշակի ել

երգիծանքի ու ծիծաղի բաժնին մէջ՝

տեսնենք խիստ ընտրութիւն մըդ ուր նկատելի է ձգտում մը*
եւ սրամիտըդ միշտ հեռու մնալով դռեհիկէն։
նախորդ

հատորներուն

մենք

կը

տալու ծիծաղելին

առթիւ

հանգուցեալ թէոդիկի ՀԱմէնուն Տարեցոյցը^դ

պա

տալու

յաճախ

յիշա-

զուգակշիռ մր ընե

լով երկու հ րատար ա կո ւթիւններուն միջեւ ։
Առանց նուազեցնելու թէոդիկի գործին արժէքը եւ ստորագնահատելու անոր
հեղինակին քրտնաջան վաստակըդ

ինձ կը թուիդ

թէ ճշմարտութեան բաժին մը

կայդ երբ ոմանք զայն կ՚որակէին ՀՇտեմարան պիտանի եւ անպէտ գիտելեաց^։
Այն օրերու կարգ մը պայմաններըդ թէոդիկի կողմ է ի գործ դրուած ճիգը*
քիչ մը ամէնուն հաճելի ԸԱ_աԼու։ ամէնքը գոհացնեք ու դ ձեռնարկը տարածե՚ու եւ
նիւթապէս ապահովելու մտահոգութեամր, պատճառ կ'ըլլային, որ
«Ամէնուն
Տ ար ե ց ո յցՀ> ին դրական ու կենսական բաժիններուն մէջ տեղ գտնէին այլազան աս
պարէզներէ ո շն չո ւթի ւնն ե ր ։
կարօ Գէոըգեան դ

իր

հատոր ին մէջ նիլթերու ընտրութեան եւ ա շխատա-

կիցներու յօդուածներու հիւրընկալութեան
չի տար իրեն տեղ տալու միջակէն վար

ատեն ունի չափանիշ մըդ

որ թոյլ

ստեղծադս րծս ւթիւններ ու եւ տարուէ
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ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ
տարի կը Լան այ բարձրացնել «Ամէնուն Տարեդիրքը»ին որակը։
Աիւս կողմ է ,
քական՝

ան իր տուրքը կուտայ ժամանակի ողիին՝

ընկերային,

ապրող գործ մը1

ազգային գի&՜Ը\

որով իր

ձեռնարկը

կը

ունի իր քաղա

դառնայ կենդանի *

իբրեւ բովանդակութիւն :

Այղպէ ս ըլլալով հանդերձ՝

պատմական դէպքերն ու դէմքերը ներկայացնե

լու ատեն՝ ան կ՚աշխատի ըլլա է անաչառ եւ առարկայական։
«Ամէնուն Տարեդիրքը»ին մ աքո ւր
լուսանկարներու ներկայութիւնը՝ զայն

տ սլադր ո ւթի ւնը ել բազմաթիւ
յա^որԼ
արտաքնապէս ալ կը դարձնեն հաճելի'

ընթերցողին համար։
Այս բոլոր ա րժ անի քն ե ր ո ւն վրայ պէտք է աւելցնել նաեւ ամէնէն կարեւորներէն մին' տարեգրքի խմրագրական լեզուն։
^քարօ *իէ ո րդեանի լեզուն , Ըէլա'յ իր յ°Գո Լաձ՜ներ ո ւն , ըլլա>յ նօթադր ութիւններուն մէջ՝
հաբար մը՝

կը հանդիսանա յ մաքուր՝

դիւրասահ՝ ներդաշնակ եւ ճիշդ աշխար

զերծ հնութեան ժ՜անդէն եւ ոճի բռնաճիդ ծ ա մ ածռո ւթի ւնն եր էն ,

ո-

րոնք յատուկ են կարդ մը նորութեան հետամ ուտ դր իչներու։
իր այս

բոլոր

յ ա տ կո ւթի ւնն ե ր ո վ

ու բա ր ե մ ասն ո ւթի ւնն եր ո վ՝

Տարեգիրքը»ին 1957֊^ հ ատորն ալ կը հանդիսանա յ գործ մը՝
հետաքրքրութեամբ պիտի կարդացուի ընթերցողներուն կողմէ
զատ՝

եւ

յ

• Ղ՚էորդեան , իր գրոգի։ պրպտողի՝ ընտրողի
անժխտելի շնորհներէն
ունի նաեւ կազմակերպչական
շնորհ՝ առանց որուն իր ձեռնարկը՝ հա

կառակ իր անժխտե լի արժանիքներուն՝
Ո^-ր ախ ենք՝
լայն

«Ամէնուն

որ հաճոյքով

կրնայ ձախողիլ։
ձեռնարկը ղնահատուած է

որ այս բոլորին իբրեւ հետեւանք՝

հասարակութենէն ՝

եւ

հետեւաբար ՝

նիւթապէս

ապահովուած

անոր

հրա

տարակութիւնը ։
• ••Ամէն

ճաշակի

ընթերցողի

համար

հաճելի եւ օգտակար

հատոր

մ ըն

է

այս հրատարակութիւնը։ թղթատելով զայն՝ կարելի չէ չհիանալ անոր խմբագրին
մե զուտԼան

աշխատանքին՝

տրելու շնորհին։
Ոնչպէս ըսինք՝

յարատեւելու

կամքին՝

պրպտելու եւ

պատրաստ նիւթերու հաւաքածոյ

լաւադոյնը ըն

մը չէ այս

տարեգիրքը»

հատոր մըն է՝ որուն չոէ֊ր£ քանի մը հարիւր էֆ/րրը։ նոյնինքն խմբագրի գրէին
արգասիքն են՝ ի ս կ մնացեալին վրայ կը փայլի անոր քրտնաթո ր ա շխատանքին
դրո շմը :

(«Արմհնիաշ>,

ՊոնԷԸոա

Այթէս, 20 Մաթա 1957)

ԱՐՄԷՆ ՍԵԻԱՆ

• ••Աեւ աշվսատանքի անխոնջ ու աննկուն մշակ կ» *իէորգեան՝ դիտակից իր
ուժերուն ՝ ոչ թէ մէկ օր կամ մէկ շաբաթ'
կազմած՝

դասաւորած՝

այլ ամիսներ շարունակ

քաղած է զանազան հ ր ա տ ար ա կո ւթի ւնն ե ր է

պրպտած՝

կամ ստացած

այլ պաշտօնակիցներէ' ինչ որ հետաքրքրական է մարդկային հոգիին ՝ սնունդ մը
անոր մտքին՝

եւ խմբագրած մաքուր հայերէնով մը՝

չագեղ տպադրութեամր ՝

հանած է

պատկերազարդ ու վայել

հրապարակ։

Տարեգրքեր շատ կան եւր ոպա կան կամ ամերիկեան

հրապարակներու

բայ՛ անոնք թերեւս աւելի ճոխ են իրենց բովանդակութեամբ Լւ

վ

աւելի ակնահա

ճո յ իրենց դսյներով՝ սակայն կը ծառայեն լոկ ժամանցի ու չունին դրական կամ
մշակութային նուազագոյն արժէք։
«Ամէնուն Տարեգիրքը» պատշաճեցուած
ներուն եւ բացի մտքի ժամանցէն՝

է

Սփիւռքի

ստանձնած նաեւ՝

գործ մը կատարելու պաշտօն։
Այս մտադրութեամբ նետեց ան իր առաջին

հայութեան

պահանջ

որոշ չափով՝ մշակութային
քայլերը՝

ասկէ, չորս տարի

առաջ՝ յաղթական մուտք մը գործելով մշակութային կեանքէն ներս։ Զորս տաբի
վերջ չէ դաւաճանած իր

կոչումին՛՝

երր նոր

փայլով մը

հրապարակի վրայ է

այսօրտ
. . .Աարդկային դոբծ մը թերի է միշտ։ Ո*- անկասկած
«Ամէնուն Տարե
գիրքն» ալ ունի իր թեբութիւննե ր ը։ Ամանք' անտեղի գտնեն թերեւս այս կամ
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
այն յօդուածը՝. Ուրիշներ արմանի չգտնեն
երիտասարդ
Ղ՜['ո'Լի
Ը ՜ԳՐ" ւթԼ՛?
Տարևդրրի մը մէջ, անունի աէր այլ գրագէտներու կարգին : Բայց արուեստագէտ

հալի ի

եւ

ուրանալ,

մարդկային

նուաղագոյն

իր ամբողջութեան մէջ,

պարկեշտութեան

տէր

ոեւէ

Հայ

այս գործին բերած որոշ նպաստը

շի

կրնար

Հայ Մ շա՜“

կոյթին եւ աո. ոչինչ համար ել հոն թափ ո ւած բարեխիղճ աշխատանքը :
Երր կա յ մտաւորական դաս մը, որ մաքուր հայերէնով դրուած եւ լայն
թաւերու ընթերցանութեան արմանացած հրատարակութիւն մ ը լաւագոյն զէնքը
կր

համարէ

ազգապահպանման,

ապա

ուր եմն «Ամէնուն

Տարեգիրքը» ար մանի

է

մեր ջերմ ընդունելութեան եւ գնա հաաանրին :
Եը մնայ որ դիտակից ա մ էն Հա յ վարձատրէ թափուած ճիղը եւ դրակա
նութեան ամէն մշակ,
թեամբ,

տարին մէկ անդամ,

օդնէ խմբագրի աշիւատանքին,

բար ե լա ւո ւելո վ,
նապարհը,

հետզհետէ

աւելի

իր լաւագոյն

մէկ

ս տ ե դծադո րծո ւ-

որպէսղի «Ամէնուն Տարեգիրքը»,

ու աւելի

հաստատաքայլ շարունակէ

միշտ
իր

ճա

որ կնանցն ի ուղի՛դ Հայ էք շա կո յթ ի անդաստանէն՝.

(«Ազդակ», Պէյրութ, 27 Ցունուար 1957)

8-

ԴԵՂԱՐԳ

Մեր աչըին աո.ջել ունինր կարօ Գէ ո րգեանի 1957/' «Ամէնուն Տ ա ր եղի ր քը» :
670 մենագիր էջեր ո վ սլ ա տ կաււելի
ել
փարթամ հ ատոր մը, որ իր նմանր
չունի Սփիւռքի հայ կեանքին մէջ՝.
Չորրորդ տարին է որ

Կարօ Գէորդեան լոյս կ՛՚ընծայէ

«Ամէնուն Տ ա ր ե-

Դ1՚I՛՛ Ա*? էե տարի, ակնբախ է ոստումը' դէսլի գեղեցիկը եւ կատարեալը՝. Ո ովանդա կութեան, տպաղբութեան եւ ճաշակի տեսակէտով՝.
Հապճեպ եւ հարեւանցի ակնարկ մը հատորին վր ա յ, արդէն գաղափար մը
կազմել կուտայ այն տքնաջան եւ բարեխիղճ աշխատանքի մասին,
ամբողջ տարի մ ր անխոնջ խմ բադի ր ը :
'''Այս

տարուան

Տարեգիրքին

մէջ,

Ա ո ւն ա հ ա յ ե ր ո ւն

համար

զո ր կը տանի
ամէնէն

շա

հագրգռական բա մինն է մեր դաղութէն յ ուշերը Ես,րօ փէորդեանի, որ 17 աարեներ շարունակ գործեց հոս, իբրեւ խմբագիր եւ հասարակական դործիչ՝. թ մբագիրը այս մասին մէջ յա Լողան է տալ այն բոէս ր անց ո ւդար ձեր ը ,

որ ոն .լ, կաղմե-

ցին յունահայ գաղութի ալեկոծ պատմութիւնը՝, կարելի չէ սկսիլ ընթերցումը եւ
է՚Լ1’լ՚Ւ՚!1նեԼ մէ'ւ չ՚՚ւեչով-. Այս մասը կը գրաւէ բաւական ընդարձակ է Լե ր ,
քեր ո ւ եւ դէմքերու լուսանկարներով զարդարուած՝.

դէպ-

ՀԱմէնուն Տարեգիրքը» անսպառ գանձ մ ըն է՝. Ատածումի եւ դիտելիքներու
դանձ, 670 էգերով, որոնց իւրաքանչիւրին
շակը եւ մտքին ու հ ո դիին ■ կաթ ի լն եր ը Հ

վր այ կը ն չմարուին խմբագրին

ճա

...կ'արմ-է որ իւրաքանչիւր գրասէր Հայ ունենա յ «Ամէնուն Տարեգիրքը» իր
դր ա դա ր անին մ էջ :

(«Ազատ Օր», Աթէնք, 11 Յունուար 1957)

Լիրանանի

Ա- Շ-

հ այ մ տ ա ւո ր ա կ անն եր էն կարօ ^'էորդեան'

ինչպէս

անցեալ երեք

Հ րատարակած է «Ամէնուն Տարեգիրքը», որ յաւէտ
կը յիշեցնէ մեղի թէոդիկի Ամէնուն Տարեցոյցը: Այս ալ, թէոդիկի երկասիրուտարիներուն
թելսն պէս,

այս տարի եւս

իր վր այ կը

կրէ

պրպտողի,

յ ո դնիլ չգիտցողի,

անխոնջ աշխատողի

կնիրը:
Բ֊էոդիկի օրով, մանաւանդ նախասլատե րազմ եան
թիլով շատ աւելի էին հ այ տաղանդաւոր
իսկական առո ւմով --դադարէն յետոյ ալ,
ք/՚ն՝

ւթեռեւեվւէր թէ՛
սկղբնաէան

ղէ թ

դրոգներ,

Պ ո լս ո յ եւ թէ՛
մէկ—եբկու

շրջանին,

անտարակոյս,

ու հայ կեանքը ---

բառին

գաւառներ ու մ էջ :
տարիներս։

ընթաց-

տակաւին շատ վառ էր աղդային զգացումը' Ա ուր իա ու Լիբանան,

տասնեակ

Բալքան-

ներր, Եվրոպայի զանազան երե իրները, ինչպէս նաեւ Հիւսիսային եւ Հ սրաւ ա յին
Ամերիկա ապաստանած Հայերս՛ մէջ՝. Այսօր մեծ չափով փսխուած է
ա կերըհ
Այ,’ռ[’ մեծ յանդգնութիւն է

ա յին ում,

աչքի լոյս,

հոգեկան կորաք

սպառել,
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«Փ8ՓՅ$1է

ՄԵՆՔ ԵՒ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂՆԵՐԸ

պրպտել՝ հաւաքէլ՝ ընտրել՝
դասաւորել ու հրապարակ դնել երկ մը ,
անոր վաճառման ու տարածման։

վստահ'

կարօ ^էորղեան ս,յրէ յանդգնութեամբ տոգորուն ՝ այդ֊ 1ս['Գա1ս որւ ՒոէԼ °ձ՜““
տուած դրէք՛ մշակ մը եգած ԸԷԼաէոլ է։ որ մտածումն ունեցած է
Տարեգիրք
պատրաստելու՝ եւ հաւատքը՝ զայն ի Լոյս ընծայելու՝ առանց վար անելու ծախ
քերուն առջեւ՝ որոնց մասին յստակ գաղափար կրնան
ունենալ
առաւելապէս
անոնք՝ որոնց գործը՝ սա օրերս՝ թուղթի ել մելանի հետ է սոսկ։
Ար գարեւ բարեբախտ է կարօ Գէ ո րդեան՝
ի յայտ ևոլԳայ ['Ս

որ յուսախաբ չէ եգած՝

ինչպէս

«ծք

հյօսք^էն ։
• • • Ամէնուն Տարեգիրքը կարդացողները պիտի տեսնեն՝ թէ որպիսի' ընտիր
ճաշակ դրուած է հանրութեան հ րամց ուած կտորներուն մէջ։

Տարեգրքին բովանդակութիւնը երկարօրէն եւ կարելի մանրամասնութիւնԹերով տալէ ետք, յօդուածագիրը կԴզրակագնէ---կարօ Գէ"րդեան ոչ թէ պարզ հաւաքող մը ու դասաւորող մըն է՝ այլ առա
ւելապէս
տադրէ յ

բեղուն դրիէ

մը՝

որ

եբկարաշունչ

ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթի ւննեբ

ալ

1թ ար

՛Լերջին շուրջ երեք տասնեակ տարիներէ ի վեր մենք չէինք տեսած Տ*"րեդփրր մը՝ որ ա՛յնքան շահեկան ՝ ա՛յնքան այլազան ՝ ա՛յնքան ճոխ նիւթ պարունակէր՝ որքան կր պարունակէ Ամէնուն Տարեգիրքը:
Լիենք կր շնորհաւորենք հեղինակը եւ կը մաղթենք՝ որ անիկա ամէն տարէ
նոյնքան ստուար ծաւալով ու նոյնքան եւ աւելի բովանդակալից
պարունակու
թեամբ կարենայ հրատարակել Ամէնուն Տարեգիրքը:

֊(«Հայաստանի Կոչնակ», Նիւ Եորք, 9 Փետրուար 1957)

ՅՈՎՀ- ԱՒԱԴԵԱՆ

Չորրորդ տարին է որ Տ արեդիրք կը հրատարակէ թէոգիկի այս մաոանդորդը՝
եթէ կՆուզէք յս^որդը՝ աւելի ճի շգը

մրցորդը։ Արդարեւ կը թուի թէ մեծափոր

այս հատորը շուտով պիտի մոռցնէ գահակալը' գերազանցելով զայն՝ որովհետեւ,
մեծ մ՜ ո դո վր դա կան ո Լթիսն կը վ այելէ
[կարծես կը հրատարակուէր երկար տա
րիներէ ի վեր) ՝ երկրորդ' եւս առաւել փոր կը շինէ (665 էջ) : Ուրիշներ բովանդա
կութեան մէջ աւեքի կհուզեն դրական մանանան՝

ես ոչ։

իէ մը

ակադեմական

ուս ո ւմնա ս ի ր ո ւթի ւնն ե ր ը աւելի կ^ամրացնեն իր դիրքը։ ար^՜Լքը դարձնելով տե
ւական՝ տարիներ ու տարիներ ետքն անդամ փնտռել
մինչեւ բնակարաններ ը ։

տալով

գրադարաններէն

(«Հայ Յոյժ», Փարիգ, Նոյեմբեր _ Դեկտեմբեր 1956)
Շ- ՆԱՐԴՈՒՆՒ
Պատուաբեր գործի մը ձեռնամուխ եղած է ծանօթ լրաղրող ՛կարօ Գէորդեան
իր «Ամէնուն Տարեգիրքով։ Ա եղան ի վրայ ունինք 1957^ ծաւալուն հատորը 660
է$խրո*Լ* Գործ մր'
դում ով :

խիստ այլազան բովանդակութեամբ ել հարուստ նկարազար

Չորրորդ տարին է եւ նախորդ տարիներու հետ

համեմատած'

նորանոր

նուաճումներ ըրած ու իր ինքնա յատուկ տեղը գրաւած է տարուան ամէն կարգի
հ ր ա տ ար ա կո ւթի ւնն ե ր ո ւն մէջ։ էք լ ատոր պէտք է վերադրել ղրասէր հասարա
կութեան մօտ գտած իր անվերապահ ըն դո ւն ելո ւթի ւն ը յ Տարուէ տարի աճող պա
հանջի մը կը պատասխանէ «Ամէնուն Տարեգիրքը^։ Գործին բնոյթը եւ կազմ եղին
ձեռնհասութիւնը կրցած են իր ու ր ամբողջացնել ճիշդ այնպէս՝

ինչպէս քսան մը

տարիներ եղաւ թէորէիկի պա բադան եւ որուն արմանի շար ո ւնա կ ողբ
լման քառորդ դար մր՝

չունեցանք

վերջինիս անսպասելի մահէն յետոյ։

Տարեգիրք մը՝ ինքնին՝ իր ինքն այատուկ տա բազումն ու նի: Տ արին անգամ
մը միայն լոյս տեսնելով՝ կը ջանայ իր ընթ ե ր ց ո ղն ե ր ո ւն մօտ տար սւան մը ընթերցման եւ հետաքրքրութեան դիրքը դառնալ՝ բոլո բովին տար բեր' ՚ ամսադր եր ու
եւ պար բերաթեր թերու բո վան դա կո ւթի ւնն ե ր էն ել առաջա դր ո ւթի ւններ էն ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
• ••Այս հա Ս կա ց ո ղո ւթ/» ւնով մօտենալուէ 1957/» ՀԱմէնուն Տ ար ^դիրք՚^ին ՝

կա

րելի չէ մեծարանքի խօսք չըսել ղայն կազմողին։

Տարեգրքի գլխաւոր գլուխներուն յիշատակութենէն ետք՝ եզրակացութիւնը»
Ինչպէս կը տեսնուի՝

կը գտնուինք ճոխ ու
այլազան բովանգս) կո ւթեամր.
հաճելին ՝
հ ա ւա ս ար ա պէս տեղ զտած են օդա ա կարն
հատորի մը դիմաց՝
ու սովորական ընթերցողը : Զ ո ր ս տաընդունակ' գոհացնելու մտաւորակս
րիներու ւիորձր խրախուսիչ է։ Ընթերցող հասարակութիւնը
ամէն
տարուայ.
վերտերուն կը սպասէ ի' ր Տա րեդրքին :
Կ- Գէ ո րդեան լաւ ըրած է ինքզինքր նուիրելով այսպիսի օդտա չատ գործիմը՝ որուն ձեռնհ ա ս ո ւթի ւն ը ունի եւ որուն կար ե ւո ր ո ւթեանը լաւապէս դիտակցող֊,
մըն է յ

(«Ակօս», Պէյրութ, Փետրուար 1957)

Ի-

«Մտսիս»ի խմբագիրներէն Հրաչ •ք^աջարենց այս անգամ իր գրախօսականըյատկացուցած է առանձնապէս «Տասնըեօթը տարի յունահայ
գաղութին
հետ»,
յուշագրութեան: Ահաւասիկ քանի մը հատուածներ---1957/» ՀԱմէնուն Տարեգիրքը»՝

որ այնքան ճոխ է՝

քը՝ կը պարունակէ հետաքրքրական յօդուած մը՝
գաղութին հետ» վերնադրով :
Երր Գէ,ՈԼ՚ե ընդհանուր պատմութիւնը

որքան 19 5()/' Տարեգիր

<^ՏաԱնըեօթը տարի յունահայ-

հայ դաղութներու՝

նկատի պիտի առնուի անտարակոյս։
Հեղինակը՝ Եարօ Գէս րդեան՝ կը ներկայացնէ

այգ

ընթերցողներուն

յօդուածը17

տարի—,

ներոլ անցեալ կեանք մը։
Անմիջապէս ըսենք՝ թէ պատմականէ աւելի յուչադրական բնոյթ ունի այս.
յօդուածը՝

հետեւաբար ենթակայական է աւելի'

քան առարկայական եւ 17

րիներու պատկերը սեւեռած Ը1չաԼոէԼ հանդերձ դիտակէտէ մը՝
եւ ուղղութիւն
ունեցող ոդեւո ր ո ւթե ա մբ մը՝ չի ղադր իր ըլլալէ պա տ մ ա կան օ ր էն հետաքրքրական՝
քանի որ դէմքերն ապրած են եւ ղէսԼք^ԸԸ աեղի ունեցած ։
• •քԱունւսհայ դաղո^ւթը ••• ])] ա ր ո յ կ ի մը տպաւորութիւնը կը թողու

ան,

մեր վրայ. բոցավառած է պահ մը՝ տուած է [ոյս մը՝ ջերմութիւն մը վաղանցիկդ
եւ ապա ի սպառ մարած՝

(«Մասիս»,

Պէյրութ,

մոխիրները ցրուած» ••

16

Մայիս 1957)

ՀՐԱՉ

Զորրորդ տարին կը թեւակո խէ այս ստուար հատորը՝
թեամր՝

ճոխ

ՔԱՋԱՐԵՆՑ

րովանդակու—.

արդիւնք' յո գնաջան աշխատանքի եւ յամառ պր պտ ո ւմն ե ր ո ւ ։ Ամէն ճա—.

շակի եւ նախասիրութեան անհատ հոն պիտի գտնէ ղո հ աց ո ւմ մը իր նախաս իրոսթե ան համաձայն, գրագէտը կամ բանասէրը ամբողջ տարի մը կրնայ թղթատել՝
ամէն անդամ նորութիւն մր գտնելու համար։
• . .Վստահ
հետաքրքիր

ենք՝

ոգիով՝

որ Եարօ

Գէսրդեան՝

իր

յառաջիկային աք նոյնքան

անվհատ

հատոր

մը

ներկայացնէ ընթեր ցաս էր հ ա ս ա ր ա կո ւթե ան յ Այս վերջինը պա ր տա ւո ր է
լերելու նման շահեկան ձեռնարկ մը՝ որ իսկապէս կը լրացնէ պակաս մը։

(«Հասկ», Անթիլիաս,

Յունուար 1957)

եւ

աշխատութեամբ

բովանդակալից

պիտի
քաջա—.

Խ- ԳԱՐՒԿԵԱՆ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԻՒՆ ԲՈԼՈՐԻՆ
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/»1է?տ^է/»1ր/»ւէ7տ^էր»1^է7»ւր/տ«է/տ«ր««^1հտ^է/»1ր(»1է?8^հ^ր«(1էր»1է)»է։ Տ

ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐ

ԴԱՏԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

Գրեց ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՋ.ԵԱՆ
Գաւառական քաղաքումն էր :
Հինգ տարեկան
ժ՜ամանակ։

աղայ էի այն

ք*մ աշխարհը

մեր

տան բակն էր ՝

բակում կենող

հ արեւանները Տ

նրանց երեխա-

ները։ Ւսկ որ' մի աշխարհ հա
զար

ոլ մի հրաշըներով լի։

Էքս երկու լխկեր ուհի
Մ անգուխտը

եւ

ունէի

ք] ոսր ովիգուխ-

աը՝ երկու ըոյրեր ՝

որոնր մի

լի որբ մեծ էին ինձանից ։
Օրն ի բուն նրանց հետ էի յ
է] աղում էինը , վազվզում 5 զրու
ցում ։ *Լ,րանց
^այրԸ
[' երե
ւում յ ք*նձ շատ էր զար մացնում
այգ բանը։ Մթ թէ նրանը հայր
չեն ունեցել եւ չունեն ։
Մի

անգամ ,

Մանգուխտին

երբ

հարցրի

եւ էքոսրովիգուխ-

ԴեՐԵՆԻԿ ԴԵՍԴՐՋԵԱՆ

տին , թէ հայր ունեին } նրանը պատասխան ետՒն է որ ունեն եւ իրենց
հայրը Մրամ թագաւորն է։
— Մրամ թա գա ւո*րը • • •
Մա ինձ շշմեցրեց եւ շատ զարմացրեց ։
--- Լա՛լ * որտե^ ղ է ։
--- Ուրիշ տեղ է ։

— Ինչո* լ տուն չի գալիս ։
--- Կը գայ ։
Մրամ թագաւո'րը ։ *}՝ա վերին աստիճանի հ ետաըրըրական բան՝
է) — մեր հարեւանը^ այս տան բակում ապրում է Մրամ թազաւո^րը.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
1,ա^ւ

ւՀ*Հւր^ր^1^1րՀ4հւք^1!՝/տ\1ւ^^'

} ես չէի տեսել եւ ոչ մի թագաւոր՝

յետոյ' Հայոց թա

գաւոր :
ք*այց էնչո^ւ չի գալիս , երեւում քաղաքում ՝ որտե®ղ է շրշում ,

/-%չ տեսակ մարգ է՝ ինչսլէ® ս

գործ ունի ուրՒչ տեգերում :
են լինում թագաւորները :

Հետաքրքրակա՜ն ՝ շատ հ ետաքրքրա կան բան :
Երբ մի փոքր շփոթմունքս անցաւ , սկսեց է հարց տալ ինձ ՝ թէ
այգ էնչգ^ս է՝ որ Սանգուխտի ել /ԱոսրաԼիգուխտի ^այրը թա
գաւոր է։ Երեկոյեան մօրս հարցրի՝

թէ ինչո^ւ

ե] ո սր ո վի գո ւխ տի հայրը թագաւոր է

Սանգուխտի եւ

իսկ իմ ^այ[*1Լ ատա,լձագործ :

֊ Գէ՜, նա (Լրամ թա գա ւորն է ՝ նրա բանն ուրի շ է ՝ տղաս ՝ —
հանգստացրեց ինձ մայրս եւ իբրել թէ բացատրեց մի բան :
Տարակուսանքներ
սանքներ յ

մնացին

հոգուս

մ էջ

եւ

մեծ

տարակու

Զէի կարոգանում լուծում գտնել հարցասիրութեանս ։

Ուզում էի օր առաջ տեսնել (Լրամ թագաւորին։ Ամբո ղջ մամանակ
ն տ ած ո ւմ ԷՒ ա յգ մ աս ին ե ւ պա տ կեր ացն ո ւմ էլ,... Գէ' յ հնար կսւ* յ
բացատրելու՝

թէ ինչե՜ր էի

պատկերացնում :

Ոսկեհուռ

թագը

գլյթին , հագին ծիրանի ՝ մարգարտաշար գօտուց ակնաղարգ սուրը
■կախած ՝ ձեռին գայիսոն կամ աշխարհագունգը ♦ * ♦ Ահա իմ գիտցած
թագաւորը՝ որ տեսել էի նկարների մէթ.

, հետաքրքիր է՝ հետա—

^ր^ՒՀլ’ • • •
Եւ. ոլրիչ աչքով սկսեցի նայիլ Ս անգուխտին եւ ]] ո ս ր ո վի գո ւիյաին ; "երանց անունները նոր նշանակութիւն

ստացան իմ աչքում է

"երանք ինձ համար այմմ արգէն գառան միստիկական արարածներ |
հէքեաթական հերոսուհիներ։ "եր անց գէմքը՝ հագուստը՝ խօսուած
քը ՝ ինչ — որ արքայական էր՝ այլեւս ոչ այս աշխարհի։
(Հանկարծ մտածեցի՝ --- տեսնես Ս ւսնգուխտն ու Լ] ո սրովիգուխտը թնչ ձեւով են գառնում գէպի Արամ թաղալորը եւ [սօսում նրա
հետ ։ Եւ֊ ի^նչ խօսքերով ։ կա էլ ի հարկէ պա տաս[սանում է . . ♦ Եւ֊
յետոյ այն հանգամանքը՝ որ Արամ թագաւորը

նրանց հայրն է։

Երջանիկ ՝ երջանիկ են նրանք ։ Եւ- լ-նչպէ՞ ս մինչեւ օրս չեմ նկատել
լսյրէ երկու ընկերուհիներիս մ էջ՝ որ նրանք թագաւորի

աղջիկնել

են ։ "երանք պահ ո ւմ էին ինձանից իրենց գագտնիքը ։ Տես ՝ ինչպիսի
աղջիկներ են նրանք։ Ատ էլ առանձնապէս ներգործեց ինձ։
փքաւոր էին նրանք։ Լսւում էին երբեմն նրանց տան ւԼէճերն ու
տրտունջները՝ անգամ լացը։ Մայրը՝ մի չարքաշ՝ թախծոտ արա
րած ՝ չէր տալիս աղջիկներին ին չ — որ բան ՝ իս կ սրանք պա հ անջո ւմ
էին։ Երբեմն էլ ծեծում էր նրանց ՝ բայց՝ չնայած նրանց խեղճու
թեան՝ կարիքին՝ ինձ համար ոսկեզօծ էր նրանց կեանքը։ ^'ա Արամ
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
թագաւորի տունն էր* Ոլ ) ^ինչ այՂ՜ Լսսյ^՜ ՀայոՍ սլատմութիւնից
խառն ու անորոշ ա կնար կները ,

իմ գիտցած բոլոր

ֆանտաստիկ

դէպքերն ու անձերը յստականում ՝ ոլատկերւում էին ահա այղ ըն
տանիքի մէջ :
// ի օր էլ ահա , եր ր փողոցում , ես ՝ ընկերուհիներիս հետ , ար
դէն մոռցած այգ հանգամանքը՝ տարուած էինք մեր խաղով՝ յան
՛կարծ 1Սորովիգուխտը ձայն տուեց *
--- Ա անգոՀւխտ ՝ ^այ['[էէը * * *
Ա անգուխտն ու Խոսրովիդուխտը վազեցին գէսլի փողոցի ան
կիւնը՝ որտեղից երեւաց նրանց հայրը՝. Այսինքն Արամ թագաւորը։
բռնեցին նրա ձեռքերը եւ հետը եկան տուէ՝.
Ես արագ ու սրտատրոփ վագեցի

նրանց յետ եՎ՚ց ել աչքերս

յայն բացած ՝ մտիկ տուի եկողին՝, Պ**ս մի հասարակ

մարգ

էր^

դեղնած մօրուքով ՝ սեւաղանգուր մազերով՝ գլխին **• կարտուզ ել
հագին մի կարկատած սւիջ_ակ ՝

Ոտներին չուստեր ՝.

Ուս1՚ն էլ մՒ

լ/՚ՀԸ խ՚՚պ՚ջւ՚ն:
Եմ զարմանքն աճեց ՝. Ես արգէն կորցրի ամէն չափ ոլ- համե
՛մատութիւն։ Ոայց մօտ գնացի Արամ թագաւորին եւ շարունակ աչ
քերս վրան պահած ՝ ուղեկցեցի մինչեւ տան բակը։ Արամ թագա
ւորը հասալ իրենց տան շէմքին ՝ խուրջինը վայր բերեց եւ ցածրիկ
■դռնով՝ ժէջքր կռացրած՝ մտաւ ներս։
Ես չհամարձակուեց ի մտնել ներս*

ընկերուհիներս էլ Ւրենց

•ծնողով տարուած դուրս չեկան ։ Պնացի տուն եւ մօրս յայտնեցի*
--- Աայրի՚կ՝ Արամ թագաւորն եկաւ։
- Եկ ւս*լ ՝

մեղմ ժ՜պտաց մայրս եւ էլ ո չինչ չխօսեց ։

Ես մնացի բակում ։ Եր կար ժամանակ ականջ դրի ներսի խօ
սու կց ո ւթի ւնն երին ՝ բայց անորոշ ձայներից բացի բան լսել չկար ոզացայ։ Էյ ո ր հ ր գա ւոր

անձնաւորութիւնը

Արամ թագաւորը չէ1*ր

խօսում ՝ թէ° ցածր էր խօսում ՝ բայց չարժանացայ նրա մի բառին :
Պնաց ի տուն եւ նստելով մեր պատուհանի գոգին ՝ սկսեցի սլշի
ուշով՝ լացուած նայիլ Արամ թագաւորենց պատուհանին։ Է]որհըր—
դաւոր աղօտ լոյս կար ներսը։ Ենչ որ ստուերներ խորհրդաւոր հա
մաչափութեամբ խլրտում էին սլա տի վրայ։ Արդեօք Արամ թագա
ւորի ստուերը չէ^ ր դա ։ Ահա պարզ գծագր ո լեց մի ձեռքի թափահարումը ։ Ո ւմ ձեռն էր գա ։ Ե րելի այնտեղ խօսում էին ՝ չէի կա/Հ/7/£ ԼԱել։ Անշուշտ։
ներ կա յ ո ւթեան

Եւ խօսում էին ի հարկէ

* ♦ ♦ թեր եւս մինչեւ

Արամ թագաւորի

անգամ նրա հետ

***

Ոայց

տեսնես ի^նչ է [ն ասում նրան եւ թնչ էր պատասխանում նա : Ե^նչ
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հրաշ^ բան՝ էՀ^չ նշանաւոր դէպք պիտի լթեէր լս ելը ՝ տեսնելը այղ
ամէնը :
Այո մարերի մէջ է ի •, երր մայրս ձայն տուեց ինձ , որ քնեմ յ

էքս

մտայ անկողին ել դեռ երկար օրօրուեր ի Արամ թագաւորի եւ նրա
աղջիկների երազանքով՝ մինչեւ որ քունը վարագուրեց իմ աչքերից
այղ հոյակապ տեսարանը։
Հետեւեալ առաւօտ զարթնեցի բա լա կան ուշ :
էմ ԳԼՒՒ^' Վյ*է* ^ռայ

*1աէԼ^9է

Արեւն ըխկ^Լ է[*

պատուհան , նա յե3ե Արամ թա-

գաւորենց տան կողմը : Այնտեղ հանդիսաւոր լռութիւն էր։
նուեցի՝ ղուրս եկայ բակը։

Հագ-

Արամ թաղալորը երէկուանից էլ դեռ կաէսար դի չ անձնաւորու
թիւն էր ինձ համար՝ չնայած իր

ՀՀտարօրինակյչ

զգեստին՝

այդ

պիջակին եւ կարտուզին [թաղալորի համար անհամապատասխան} :
փափաք ունէի սակայն ԼԱել Արամ թագաւորի ձայնը՝ իյօսքը* ♦ ♦
(Հան կարծ դուռը բացուեց եւ դրան մէջ ղծուեց ՝

իր ամրողֆ

հասակով՝ Արամ թագաւորը՝ մի ինչ — որ գիւղացու հետ՝ որ՝ չես
հասկանում ինչ հրաշքով՝ գիչերր թէ առաւօտը եկել էր Արամ թա
գաւորի մօտ։
ներին.

Նա ետ նայեց ներս եւ ասաց իր կնո^ը թէ արԼ^թ[~"

- Գէ՚, ինչ որ ասի ♦ ♦ ♦

էք լ դառնալաէ դիլղացուն կցեց •
--- Երթա՛նք ։
Նրանք եկան անցան իմ մօտուէ։ Էքս մօտ վազեցի եւ շատ լարուած նայեցի Արամ թագաւորին ՝ որի հայեացքը ինձ թուաց թաէսծալի եւ խորհրդաւոր :
Աանդուէս ան ու ]] ոսրովիդուէստը դուրս չեկան տնից։
Արամ թաղալորը գնաց փողոց ՝ շուռ եկաւ անկիւնով եւ կորալ
իմ տեսողութիւնից հէքեա թային արարածի պէս։ Ո՞ւլ՛ ղնաց , ի՞նչ
գործով՝ — այս եւս իմ մանկական երեւակայութեան համար դա
ռաւ անվերծանալի մի սեպագիր ՝ ընդո ւնա կ

մի այն իմ մանկական

երեւակայութեամբ ղարդարուելով շքեղացուելու ։
Էքս այլեւս էսուսափում էի հանդիպել

Ա անդուէստին եւ ]]ոսրո—

վի դուխտին ։ Աաստի կ քաշւում էի նրանցից ։

Ն բունք դառան ինձ

համար անմատչելի եւ օտար էակներ։ (]ւստէ եւ աշէսատում էի փո
ղոցի անկիւնս ւմ ս պաս ելուէ հանդիպել Արամ թագաւորին եւ մէէ բան
հասկնալ ։

ԱՀէս ՝ եթէ յտջողուէր լս ել նրան՝

իմանալ թէ ինչեր է

ասում :
վերջապէս ույդ յաջողուեց ։ Հետեւեալ երեկոյ նա բակր
մի քանի գիւղացիներէէ ըն կերա կց ո ւթեամր ։

մտաւ

Ա րանք լուռ անցան իմ

կողքով։ (Հետոյ մտան տուն։ Աանդուխտն ու էս ո սր ո վի դո ւխտը ներս
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
վազեցին ու կրկին առանձնացան :
*•
Ես՝ կամաց — կամաց՝ ոտներիս ծայրով մօտեցայ նրանց պա
տուհանին

էլ

սկսեցի ականջ դնել։ Այնտեղ ուրախ ղրոյց էր սկսուել։

2էի կարողանում որոշել ՝ թէ

1’^ 2
խօսո,-մ : Ինձ զարմացրեց ղի*-—
ղացիներից մէկի ձայնը՝ որ ամպի պէս գոռում էր* Արտմ թագա

ւորի կինը

մօտենում էր պատուհանին ՝

որի գոգում փայլում էր

ինքնաեռը եւ բամակները թէյ Լինելով ետ էր տանում :

(Հանկարծ

գիւղացին գոռաց.
— էՀ ՝ կենգանութի ւն ՝ սաղ ր//իր ♦ ♦ ♦
--- Անուշներ ՝ — լսուեց չգիտեմ ում ձայնը :
Սկսեցին ծիծաղել՝ ձայները բարձրացան*.

Ե“ աւելի մօտեցայ

պատուհանին*. Գոռգոռացող գիւղացին սկսեց երգել*.

Արա ձայնը

երերում էր *. Մէկ էլ նա ասաց ♦
— Էն խաբարը մէկ էլ ասա՝ էն թնչ բան էր*.
—— ՀՀ անի անգամ պիտի ասի ՝ .ասաց էլի' ՝ — լսուեց պատաս
խանը *.
--- Ամ — մա՛ն՝ թէ հոդիգ կը սիրես՝ Արտմ թագաւոր ՝ մէկ էլ}
— պնգեց գոռգոռացողը :
(Լայները լռեցին։
Եւ յանկարծ լսուեց

♦♦♦

Արամ թագաւորի

խօսիլը .
— *Լ,ամակն եկել է մի ամիս առաջ*. Զինացոց թագաւորը դրել
է մեր Հայոց ազգին՝ թէ մօտս ուղարկեցէք Աամիկոնեան իշխան
ներից մէկին՝ որ դայ ստանայ նրանց թողած գանձերը։
— Ա*ամի կոն եան իշխանները ո*րտեղ են-,
— Գէ՛ >) էն է ՝ փնտռում ենք ՝ որ գտնենք :
--- Հա — աՀ

լսուեց ընղհանուրի կողմից*.

— Ա եր անգ տաճար ՝ Արամ թաղալոր ՝ --- գոռաց դիւզացին ՝ —
մի հատ էլ լցրու Արտմ թագաւոր*. Ու երգեց կրկին։
Երբ երգը դագարեց ՝ նորից լսուեցին Արամ թադաւորի խօսՀերը։
— քամակը բերել է Զինացոց իշխան /Սին — էյոն ՝ կա շէ փաթ—
թռցի մէջ, մա գագաթի վրայ գրած ՝
մէջ չի ծրում ։

չինական թանաքով՝ որ ջրի

— Ջո^ւրն ինչացու էր ՝ Արամ թադաւոր ՝ — հարցրեց գիւղացին երգը մռլտալով։
— ՛Ծովի ափերից լողալով եկել է իշխանը ՝ որ Աքնգլիան չկռահի՝ — բացատրեց Արամ թագաւորը։
Եսզգացի մի հաճելի դող ողնաշարիս վրայ։
— ՀսՀյ , Աստուած բերնէգ լսի ՝

Արամ թադաւոր ՝ --- գոռաց
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գիւղացին , դէ1 , լցրէբ՝ Սքէ# մ[' “ մէ հատ էլ '"նկենք .

Երազանքի ցերեկ էր այղ
մտայ անկողին ♦ ♦ ♦

օ ր ը եւ կախարդանքի

‘էեէՒը) ^րբ

րտեղ էր հիմա չինական իշխանը, արդեօք կը

գտնեին Ա ամի կոն ե ան իշխաններին : Ե^նչսլէս կարելի է տեսնել այդ
բոլորը • ♦ •

Անցան տարիներ։ Էս դարձայ խելահաս պատանի ,
թադաւորի առեղծո լածը լո ւծ ո ւեց ։

եւ Արամ

Լուծուեցին Չ ին աց ո ց թաղա

լորի եւ Ա ամի կոնեան ի շխաններ ի գաղտնիքները

♦ ♦ ♦ 1'ւյլրս եկաւ ,

որ նա մի հասարակ մասնաւոր ուսուցիչ է եւ դիւդերում , եկեղե
ցիների բակերում կամ օտաներում մի քանի

աշակերտ հաւաքած ,

նրանց հետ անց ընում է տարրական գրագիտութիւն

բնա վճարի դի

մաց եւ ընտանիք պահում : Ազնիւ, խեղճ մարդ է, ն ո լիր ո լած ըն
տանիքին։ ք*այց, ինչպէս ՛Լերջը պարղուեց ինձ համար , սիրում էր
հաւաքել

գիւղացիներ ին եւ պատմել։

Երեւակայական

ջարդեր , յա ղթո ւթի ւններ 5 սխր ա դո րծ ո ւթի ւնն եր ♦ ♦ •

դէպքեր ,

//£_ ո^ւէ գիտէ ,

թէ ի^նչ նախճի րներ է ն կար ա դր ել , որ կատարել են Հայոց թա գա
լսբները , Արամ թագաւորի ումեղ երեւակայութեան շնորհիւ։
անշուշտ ջարդուած թշնամիների

Ե *-

թիւն այնքան ուոց ր ած է եղել,

կամ , ոՀվ գիտէ , Հայոց թագաւսբներ ի քախւ ւթի ւններ ը նկարագրե
լիս այնքան անվերապահ է եղել , որ դի լղաց ին երը է աւելի զուար
ճանալով քան բանի

տեղ դնելով

այդ պատմութիւնները ,

նրան

^ԼսէցԸ^Լ են Արամ թագաւոր մականունը, իր անուան' Արամ վար
մ՜ա պետԼ/ յարմար։
Հետաքրքրականն այն էր, որ երբ իրեն դիմելիս էլ այդ անունն
էին տալիս

թէԼ՛ վիրաւորւում ։

Ահա այդ

անուանակոչութիւնը

դիլդերից եկել

շուկան եւ ամենուրեք
տարածուելովդ հասել էր
Սանդուխտին ու 1] ո ս ր ո ,Լի դո լի, տին ■.

էր քաղաքի

մինչեւ անմեղ

Արամ թադաւորը մերկացաւ իմ աչքում ել դառաւ Արամ վար
դապետ : Արդէն խօսում էր հետս , զրուցում դիւդերում

է

ընդհանուր քաղաքական անցքերից ,
պատահարներից , որոնցից մեծ մասը բնութեան
չունէր :
7^

պատահած

ամէն տեսակ
դոյութիւն

Պարզապէս երեւա կայող էրՕրը երեք — չորս բան էր հնաբում ամենազարհուրելի մանրա
մասնս ւթի ւններ ով, առանց աչքը ճպելու։
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
[1լ՚տեղ^ււյ

է ին դալքւս U,J" բոլոր անհնարին երեւակայութիւն-

ները : Ւնչթg ստիւղուած հնարում էր այգքան
կոպիտ ցնորամտո ւթի ւններ :

անհեթեթ

Թեր եւս նի ւթա կւս*ն

անգամ

ակնկալութիւն-

ներից » . . ftujjg ի^ն չ Օգուտ կա ր նի ւթա կան թկ հոգեկան :

“{յրան

չէէն հ աւատում . ծիծաղում կին եւ անցնում :
Վ^եր^ին տարիներս պատահեց մի գկպք ՝

որ ճակատագրական

նշանակութիւն ունեցաւ կԼրամ թագաւորի համար՝.
՛Լրագրում
է^^րի ՛էր՛" !
թիւն երեւաց մի հատիկ բառուԼ»

տարօրինակ յայտարարու

— «Աեթոլիտա» :
&Zy՛/-

b'-i

ոլրիչ ոչինչ -.
քանի լրագիր կարգացողներ սկսեցին

է նշանակում այգ

շրջանակի մկջ*.

Jfjounuf

միակ բառը
կ ին ՝

հ ետաքրքրուիլ.^ թկ

յայ տա ր ար ո ւթի ւն՝

ենթագրութիւններ անում ,

սել

բացա

տրում :
fiան գուբս չկր գալիս :
Զկին կարողանում հասկանալ թէ ['"Լ է նչանա կում այգ բառը :
Հիտնուեց մի ո լս ո ւց ի Լ ՝ որ ինձ ասաց թկ գա 1ն1յթ11ԼԱ կ եւ ուի որ
լուծի

ղուղէ մի ահագին գումարի մրցանա ՛լ էր ստանայ :

Հետաքրքրութիւնն առաւել գրգռւում կր

ա յն հ անգամանքուԼ

որ չէր տրւում ոչ մի ա !լևա ր կ կտմ րա g ա տր ո ւթի ւն

թկ ԼՀնչ նպա

տակ ունի այ՚լ մի հատիկ բառը հրատարակել» թողուել կր անյայտ ՝
թէ իբրեւ. ինչ էր աոաիււր կլում րնթերցո ղներին , ի բրել
թկ տ լլ բան :

Զ կա ր նաեւ հնար րա g ա տ ր ելո լ

Itlj թՍ^ՆԱ ?

թկ ինչպկ ս սլկաք կր

ւԼարուել այգ բառի հ ետ :
էքատարեալ գաղտնիք » » »
Այղ

ՀԱ1 րgուէ

զբա զլո ւմ էր երեւի նաեւ Արամ թագաւորը : Բայց

ո'ւէ զարմանք , չէր էսօսում այղ մասին,

այլ լսում էր միայն ել

լռում չարոլնակ-. Երբ իրեն հարցրին մի օր՝ պատասխանեց .
--- *իա ուր ի չ բան է - - •
--- Բ՞նչ բան :
--- Ո՜՚Լ գՒ։ոԷ ։ --- բացատրեց Ար ամ թագաւորը եւ լռեց :
ք»այց իյ ո ր ա ս ո լղո ւած կր եւ լա քուած'.
Ա'ի օր էլ, երբ քաղաքի ընթեր g արանո ւմ
խումբ ընթերցողներ , մեծ մասը ուսուցիչներ ,

հալաքուել էին մի
Արամ

թագաւորը

ներս մտաւ ել իբրել զգայացունց բան յայտնեց , որ քաղաքի սիւ
ներէն փակցրել են մի նման յայտա ր ա ր ո ւթի ւն :

— «Ահրոլիւոա» :
Բոլորը հ ետաքրքրուեցին :
—— 1^նչ

կար ո ղ է լինել ...
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«ամէ՛նուն տարեգիրքը»
Այն մամանակ Արամ թագաւորը բոլորին Հաւաքեր իր գլխին ել
յայան եր հետեւեալը^
--- ‘նա մի բառ. էդ որ էն չ — որ մէ բա զաբում էնչ — որ մէ օդա
կայան ընդունում է մթնոլորտէց եւ ենթադրւում էդ որ Հրատ մ ոլորակիր է

...

--- Ո^վ ասս/ւյ } --- հարցրէնբ մենբ։
Արամ թադաւորը բացատրեց •
---- Այո բանէ օրերս կարդացել եմ մէ մա սնա դէ տ ա կան մուռնալում : Այնտեղ լուր էր տրուած դ որ Ամերէկայում պատբաս ալում
է մէ ռմբա ձիգ օդանալ որ սլէտէ թ1ռՀ_է ր1'էսւՒ Հր*ոտ եւ այնտեղէզ
էլ ա Ղ.Գանչանն եր են դալէս լո յս է շարմ ո ւմն եր ո վ :
է տնա կանն երը
կարդացել են այդ ազդանշանները դ — դրանբ
բառ. են ա ր ա այայտում : թառէ մէտբն անհասկանալէ է։
—— Եոկ էնչէ՞ ց էմացար այդ ամէնը դ --- հարցրէնբ մենբ՝.
Արամ թադաւորը ոդեւոր ո լեց եւ սկսեց րա ցա տր ել ,

որ էնբե

ահա մէ ամէս է ո ւս ո ւմնա ս էր ո ւմ է մէ հէն ձեռադէ ր , որ բա զ զ է ա—
կան ծագում ունէ եւ նրա մէչ

օդերեւոլթաբանական

դո ւշա կո լ-

թէւններ ու նշաններ կան։ Այնտեղ դ նա ույս օրերս կարդացել է ♦
եւ Արամ թադաւորը չորս կողմը նայելովդ

ցածր ձայնով եւ հա

մարեա դաւադրօրէն փսփսաց »
--- Ես կարդաց է
♦

մէ բառ , --- Ա1յա ’ * * երԼՈՆՈ. • • • ելլի • • • ՆՈԱւհ

Հենց ույդ բառն էլ պէտբ է որ լէնէ ոյյդ «ԱւեթՈլ|ււո.Ա1»5/ եւ Հրա

տէ ազդանշաններէ հետեւանբը երեւէ մեծ կապ ունէ այդ
հետ ել թերեւս շուտով կՀէմանանբ՝ որ երկար դարեր

բառէ

այնաեղէց

կանչում են եր կր ա դո ւնդց էներ է ս ♦ ♦ ♦
Տէրել էր մեռելայէն լռութէւն :
Երեւակայութէւնր ) լրֆութէւնր , այդ մարդու համար սլայբարը
յանուն երեւակայութեան մէ տեսակ զարմանալէ թո լաց մեզ՝. Ե^նչոլէս նա օրը ցերեկով այդսլէսէ բաներ է հնարում կամ մտածում :
Է*այց հենց այդ լռոլթէւնն ընդհատեց մէ րնադէտութեան ուսուցէչ^ որ ամբողջ

ժամանակ

լուռ կարգում
ւմ էր եւ

յնգի

լսում էր այդ խորհրդաւոր զր ո ք ց ր ՝.
— $ա րդելէ բազաբացէներ , --- ասաց նա բարեսէ ր տ հեդնան
բով * «աեթոլիւոա» — դա ռուս յա յանէ զ ր ո զ Աի համանուն վէպէ
ֆէլմն է դ որ շո ւտ ո վ սլէտէ ց ո ւց ա դր ո լէ

ամրողջ Ս էութեան մէչ..

«Ա1յթ11լ|աւա»2ր պարզապէս ոյյդ ֆէլմէ հերոսուհէն է։
— Ու֊ր եմն դա ֆիլմ է :
—— Հէ էլմ դ և ոյյդ մէ բառով հանդէս գալն Է[հ առանց բացատրու
թեանդ ռէկլամ է հետաբրբրութէյժն գրգռելու համար։ Ե՜՛նչ Հրատ դ
ի'նչ րատէ ո կայոյն դ էՀնչ ձեռադէր ♦ • ♦
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Հոմերական
թնդ ա3Ր^*3 ընթերցարանը :
ԼԼրամ թաղաԼորը կ^Ր^րեց՝ ապուշ նայեց մեղ եւ ՂԼՒՒ^Ս դուրս եկաւ ընթերցաբանից :
"՜
I' Հանէ1 տաթւ անյ լսեցի՝ որ մեռել Էր։ Մեռել Էր չհասնելու!
իր անյայտ նպատակին ՝ --- թերեւս երեւակայութեամբ
կառուցել

մի անուն ՝ մի դիըվ>՝ իր անուրաիյ՝ անյայտ ու կորած անձի համար։
Խե՜ղճ Մրամ թագաւոր :
ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՋԵԱՆ
ՄԵՐ ԿՈ՚ԼՄԷ
Հայա ստանի դրականութեան բամինը բացինք սիրուն այս
պատմուածքովը
տարլանղաչատ արձակագիր ու բանաստեղծ
դերենիկ դեմիրճեանի՝ որ իր աչրերը փակեր 1956^ Դեկ տեմբերին՝
գրեթէ բոլորած՝. Ան տ ա ր ա կո ւս ե լի է՝
աշխարհ էն՝

մեծարմէք

որ

ու անկորնչելի

երեւանի

մէջ՝

դերենիկ դեմիրճեան

մառանդութիւն մը

ութսունը

հեռացաւ

ձգելով

Հայ

այս

դրակա

նութեան եւ իր մողովուրդին : փ առանգութիւն մը՝ որ կազմուած է ոչ միայն իր
բազմաթիւ արձակ եւ չափածոյ էջերով՝ իր
բանաս տե զծ ո ւթ իւնն ե ր ո վ՝
պատմուածքներով՝
Հայրենի')՝

ն ո ր ափէ պե ր ո վ ու թատերական գործերո •Լ

այլեւ՝

այլ մանաւանդ իր

Ն-սզար,

պատմական վէպերով՝

որոնց

գանանքդը պէտք է նկատել իր դլուխ — դործոցը՝. Այս մէկին
դառնալու կոչուած էր նաեւ իր ՀհԱ ե ս ր ո ։ւլ Աաշտոցդը՝
գրականութեան՝ մնաց կիսաւարտ՝.
դ.

դեմիրճեան դէմք էր

արդէն՝

Երկիր

մէջ

հաւասար

որ՝ ի մեծ կորուստ մեր

իր դրական վաստակով՝

նախ բան Հա

յաստանի խորհրդայնացումը՝. Ան կա պտ ելի թ^վ՚էԸ ունէր իր ‘[թ՚լԸ
աձԳ մաման ա կաշրջան ին ՝. խորհրդայնացումէն ետք՝ ինքն ալ՝ ուրիշներու կարդին՝ սկսաւ
իր տուրքը տալ տիրոզ կա ր դո ւս ա ր քին : ՀթԼար դանանքդը՝ որ շատ վաղուց կը
փոթորկէր իր էութեան մէջ՝ իբրեւ ամբողջացած պատմավէպ լոյս տեսաւ «հ այրենական պատերազմիդ օրերուն՝ 4943/'^: խորհրդային ան ո զո ք
գրաքննութիւնը
ազատ ձդած էր հեղինակյչ իր հայրենասիրական անկաշկանդ զեղման մէջ՝ ո րպէսզի կարելի Ըէէա թ վարդանանց հարազատ շունչով ոդեւորել
Ր՝ աշխարհա
մարտին մասնակից Հայաստանի մ ո զո վո ւր դը •
Պփրքը գտս,լ- մեծ մ ո զո վր դա կանութիւն եւ ս պառեցաւ արադօրէն ՝. Երբ սա կայն 1954/»^ Լոյս ևը
տեսնէր
նոյն
պատմավէպին երկրորդ տպագրութիւնը՝ խորհրդային գրաքննութիւնը մտաւ իր
դերին մէջ եւ կտրատեց վէպին ա յն մասերը՝
նկատուած

էին

որոնք պատերազմի տարիներուն

հարկադրօրէն անհրամեշտ եւ որոնք՝

սակայն՝

պատերազմէն

տասնամեակ մը ետքը՝ կորսնց ո լցած ԸԼԼաԼո,է ֆր^^ր
պարագայական
բոլշեւիկեան հ ա ս կա ց ո զո ւթ եամբ կը նկատուէին խորթ ու վնասակար ՝
բար եւ անթ ո յլա տ ր ե լի յ Ահա թէ ինչո՛ւ տեղ — տեզ տարբեր է այս

արմէ քը՝
հետեւա

պատմավէպի

ՂՈձԳ տպագրութեանց ր ո ւէանդա կո ւթի ւնը ։
Հրարեփոխումներ ըդ անշուշտ

կատա րած է խնքը՝

հեղինակը՝

րած է՝ բնականաբար՝ ի վերուստ սլար տադրեալ։ Ո*- անկասկած'
կամքին ու ցանկութեան ։

բայց կատա
հակառակ

իր

Ր ո! ո ր սլարադաներու տակ՝ դ՝ դեմիրջեանի տաղանդը փայլեցաւ
լման
վաթսունամեակ մը եւ երբեք չտկարացաւ՝. Աահուան առթիւ՝ իր գործակիցներէն
Հմայեակ Աիրաս դիտել կուտար իր մէկ գրութեան մէջ*--- <վ]'եմիրջեանը մինչեւ
կեանքին վ^թ^ր մնաց երիտասարդ՝. Ալո^ ՝ չտեսնուած թարմ ՝ չտեսնուած երիտա
սարդական էր նրա մտածողութիւնը՝. Աիշոզութիւնը միշտ տեղին՝
պատկերները
կենսունակ։ Ես ^'րբեք՝ նոյնիսկ նրա հիւանդութեան օրերին՝

մրմ ունջ կեանքից ձանձրանա/ու մասին՝ չնայած՝ որ Վերջին
հիւանդութեան սուր նոպաներ անցկացրեց ։դ
Ընթերցողը՝ հեւնդուցեալի մասին
կենսագրական

նրանից չեմ լս ել
տասնամէակում նա

տեղեկութ իւններ

կը

գտնէ այս հատորի ՀԱ ահագրութիւնդ բա մնին- մէջ՝.
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ՅԻՇՈՂ.ՈԻԹԻԻՆ
Դրեց ՅՈՎՀԱՆ՜եէՍ ՇԻՐԱԶ
Վեր նայեցի սարերին, Սրացածին իմ գարնան,
Սիրտս լցուեց արցունքով,
Մանկութեանս օրերը գաոների պէս վեր ելան
Իմ յուշերի սարերով:
Ա՜ի , այն մանուկ սսւրհրին գաոներ էի ես սլահում,
Ընկերըս մի հովուուհի,
Աղան մէկ - մէկ սար գալիս , նրա լքագերն էր շոյում,
Ասում' «Աստուած քեզ սլսւհի» ...
Սրինգս էի թոթովում, մատաղ գըլուխըս լոին
Դրած ծնկին աղջըկայ ,
Ու դեո սիրտըս չգիտէր, թէ այն վճիտ հովուուհին,
Մի աղջի՞կ էր , թէ՞ տդայ ■ • ■
'էնում

էինք լուսնի տակ, գլուի գլիի' ժեո ճարին,
Դաոների մէջ մենք էլ գաս,
Սայց մի գիշեր եկաւ սար' թողած րոլոր գաոներին,
՜երան տարաւ աղան չար • • •

Վեր նայեցի սարերին, է'լ չըգտայ ես նրան,
Դա՜յլը տարաւ իմ գսւոին--Մանկութեանս օրերն էլ գառներիս պէս լաց եղան
Իմ յուշերի սարերին •• •

ԱՆՄԱ1ՈԻԹԻՒՆ
Թէ մահիցս յետոյ հող պիտի դաոնամ՝
Թող դաոնամ սիրոյ ճամրէքին մօտիկ ,
Որ սիրոյ համար նորից աշիարհ գամ'
Հոդից դաոնալով պայծաո լքի ծաղիկ:
Ել ինձ կը քաղի պատանի լքի նոր ,
էը դընի կրծքին սիրած ազջըկայ ,
Ել համթոյրի մէջ նրանց րախտաւոր'
Կը զգամ, որ սիրոյ համար մահ չկա'յ • •

Արագածի ծաղիկները աչերն են քո ,
Իմ Հայաստան, հովերդ անուշ պաչերն են քո,
Մասիս սարը սար չէ միայն, ուրիշ րան է--•էո լեոները արձանացած քաջերն են քո:
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ԿՇԻՌՔ
Մտքի օրոցքից երթ աշխարհ մտայ ,
Աշխարհում' աշխա՜րհ մօր սէրը գտայ :
Յօնքերս լծակն է իմ նժարի,
Աչքերըս նրա զոյգ թասերն արի,
Ել ես կշսեցի մօրըս սէրը սուրթ,
Որ ինչքան մեծ էր, այնքան խորն ու նուրբ:
Հիմալայն իրրեւ կշոաքար դրի,
Վեր թււաւ լեոը հետն իր նժարի:
Ծովերը դրի' վեր ելան կրկին,
Վար քաշեց մօրըս սէրը սրբագին :
Աստզարոյլերը դրի կշոաքար,
Նորից մայրիկիս սէրը քաշեց վար• ■ •
*ք՝ո սէրն, իմ սիրած, քո սէրն էլ դրի,
Վեր ու վար արին նժար նժարի • • •
Ր՚այց երթ անսահման իմ հայրենիքից
Մի թուռ հող դրի,
Եկաւ համբուրեց նժար նժարի :

1ԻՆ

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ

Մէկից մի սոխ , մէկից մի հաց գողանում ,
Գնում էինք Արվւաչայը լողանում :
Սոված, ծարաւ, բոկոտն ընկնում սար ու ձոր „
Շրջում էինք' անգիտութ-եամբ բախտաւոր :
Աշխարհն ասես, սարի յետեւ վերջանում,
Իջնող արեւն իրեն հետ էր մեգ տանում - • •
Չգիտէինք' ո՞վ էր ժպտում, ո՞վ լալիս,
Ո՞վ էր մեզ հաց, ո՞վ լքեր աչքին լաց տալիս

-

Չգիտէինք' թէ ո՞ւմ կուրծքն էր զարդարում
Ձնծաղիկը, որ մենք էինք միշտ թերում•• •
Չգիտէինք' աշխարհն ի՞նչ էր, մարդն ի՞նչ էր,
Մենք դարդի մէջ , չգիտէինք դարդն ի՞նչ էր • •Ա՜խ , դեո մանուկ մենք ծերացած , գլխիկոր
Շրջում էինք' անգիտությամբ բախտաւոր • .
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Կ՛ՈՒՏԵՍ՛ ԼԻՆԵՍ՜ ՋԱՐ

ԱՐԴԱՐ Վ.ԱԻ

Կ՛ուզեմ ես միշտ չաթ լինեմ
Ու խենթ լինեմ մօրս դէմ,
Որ ինձ այսքան չսիրի ,
Չտեսնեմ լացն աչքերի • • •

Շաղկղա, կաղկդա,
Շաղկղա, կաղկդա,
էսւքաւր սեւ քարին
Կը խաղսւյ , կը շողայ :

Որ թէ կորչեմ մի օր էլ,
Թրւայ' բան չի կորցրել,
Լոկ անաււակ մի որդի,
Որ, ա՜խ, փուշն էր իր սրտի :

Շաղկղա , կաղկդա,
Շաղկղա, կաղկղա,
Կր յիշէ սիրածին
Ու սիրտը կը դողայ :

Բայց մահ կ՛անցնի մօր սրտով'
Ամէն որդու կորուստով,
Որդին լինի հասարակ ,
Թէ մի ասպետ ոսկեթագ • • •

Շաղկղա , կաղկղա ,
Շաղկղա , կաղկղա ,
Հայ հացք ը սեւ քարին'
Որսկա՜նը կը սողայ • •

Ո՞ՒՐ ԵՍ ԴՈՒ Երր քեզ որոնող աչքերս եմ գոցում,
Յայտնւում ես դու գրկիս մէջ , իմ սէր,
Րայց երթ հիացքից աչքերս եմ թացում,
Չքանում ես դու ու • ■ • ծարաւ եմ դեռ,—
Ա՜խ , ես հուր եմ, ջուր ես դու,
Թէ ես քոնն եմ, ո՞ւր ես դու - • •

Աղթիւր լինեմ, ջինջ լինեմ,
Գամ , կ՛ընդունի'3 ս , անուշ ջան,
Ա՜խ , չգիտեմ ինչ լինեմ ,
Որ ծարաւես, անուշ ջան •
Սէր իմ , ուրիշ ի՞նչ լինեմ ,
Որ ինձ սիրես , անուշ ջան • • •
Ա՜խ , Շամիրամ շամբշոտաշուրթ
Գու չիմացար , որ անյագուրդ ,
Սուրը սիրտ չի կարող գերել ,
Սուրը սէր չի կարող բերել ,
Թէկուգ արար աշխարհ գերի'
Սուրը երթեք սէր չի թերի•••

Ոտքը գարնան դրախտի
Սարն Արարատ' գլուխը
Ր֊արձր բռնած' ժպտում
Ինչքան բարձր , էնքան

մէջ ,
ձիւն'
է պերճ ,
սիրուն :

Գու էլ , սիրտ իմ , քո երգերով
Րարձր եղիր եւ իմաստուն,
Րարձր մնա երազներով'
Ինչքան բարձր , էնքան սիրուն:
Ոայց գլուխդ, գլուխդ միշտ'
Թէ ալեհեր , թէ իմաստուն ,
Ցածր պահիր ամէնքի դէմ,
Ինչքան ցածր , էնքան սիրուն•• •
ՑՈՎՀԱՆՆԷՍ ՇԻՐԱԶ
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ՔԱՌԱՏՈՂ.ԵՐ
Գրեց ԱՆԼՎԱ ԿԱՊՈԻՏԻԿԵԱՆ
ԱՄանուկ օրից Զանգուն իմ դէմ իր իյորւոոլրորա ափն է թացել,
Իմ աոաջին սիրոյ ճամբան փր խորտուբորա ալին է դարձել,
Հիմի ափը ոդորկ ու կոկ, շուրջը ասֆալտ ու հարթ ճամբայ ,
Բայց սիրուս բախտը աշխարհում դեո խորտութորտ է մնացել

•

ՐԱսում ենք «մահ» — ասում ու չենք հաւատում«Ո'չ , մահը կայ» — ւսսուլք ու չենք հաւատում(«Կայ, բայց ոչ ինձ, այլ քե'զ համար, կամ նրա'»),
«Ինձ էլ կը գայ» — ասում• • • ու չե՜նք հաւատում• • •
ԳՍիրոյ անհուն ստեղծուածը չեմ կարենում հասկնա) ,
Սէրը կորո՞ւստ, թէ՞ մի գանձ է, չեմ կարենում հասկնալ,
Ես քեզ սիրուլք, իսկ դու անսէր , չոր մի սիրտ ես թաւիաոիկ ,
Յաղթո՞ղն եմ ես, թէ՞ յաղթուածը, չեմ կարենում հասկնալ •• •
ԴԻնձ ասում են՝ բախտաւոր եմ, ունելք արդէն փառք, ու անուն,
Ուր գնում եմ' յետեւիցս բանաստեղծ են ինձ անուանում •
Չճանաչէ՜ր ոչ մէկը ինձ, ու քո կողքին, քեզ հետ լքէկտեղ ,
Այս երեկոյ մինչ ուշ գիշեր թափառէի՜նք Աբովեանում • • •
ԵԱյսօրն անցաւ, հիմա խօսիր վաղուանից,
Ինչ չգտար , սի'րտ , սպասի ւէաղուանից ,
Այսսլէս տարի՜ք անցան, թըւում է ինձ դեո
էեանքըս պիտի նո՜ր սկսոլի վաղուանից • ■ •
ԶԱկանջըդ իմ հեռու ձայնին' դու քայլում ես ուրիշի հետ,
Այլ ֆողոցում, այդ նոյն ժամին, քայլում ես դու ուրիշի հետ,
Ոչ ես, ոչ դու ենք բախտաւոր, ոչ քայլողները մեր հետի.
Ա՜խ, էլ ինչո՞ւ պիտի կեանք ում քայլենք այսսլէս ուրիշի՜ հետ---
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Դրեց ԼՒՒՍՒ ԹԱՐԴՒԻԼ
Ջրերն էր են ւյ հիւթը տոլէն
արտերէն

արեւն'

էր

խուրձ

ճառագայթը
^Ո,Լ1Լ
ԱԼտրԼ^Յ »
1ւն
արտերը գնար էն հ ե—.
րանր

սըւսըլար էն *

— Սը' - "Ը՜ - "ըԺյԷհ
մանգաղները ♦ ♦ ♦
I)լմ — ս լմ —>֊
ս ըրեր էք ման գա /լն երը ♦ ♦ ♦
//* անչսլա րն եր ը սրեր էն ման—
գաղ՝ գերանդ է» պայտերէն եղ—,
ներ ը

մայ>ր եր էն կալա տեղը :

Համբուրելով սուրբ

հ ո ղը'

դրնգար էն դերանգէները :
Արտո յաները

ճռա ոգելուէ

թռան արտերէր * շաղոտ

երգէ շ

լորիկները ըլթի կ - մլթիկ փաէյան արտերէր : Աըւս ըւուն հաս—,
կերը փռուեր էն կորԼ^Է : Կանա յք.
երգելով խուրձեր
կապերէն^
ԼՒԻՍԻ ԹԱՐԳԻԻԼ

գէզեր

զարկեր էն լոլսնէ տակ :

Ա րջէւնները թափուած հատէկներն էրենր բոյնը կրեր էն , հալքերը
կարերէն էրենր րամէնն ու թըռ՝ թռան , գո ր շ ամպէ նման վերեւ^
բարձրարան։ Ապա եկան զէլղէ չքաւորները

կռութ

հաւաքելուդ

Սուր ծղօտները ծակծկում էէն նրանր ձեռքերն ու ո տ քերը , ս ա կայն:
նրանք հաճոյքով էէն տանում այղ րաւը՝ մէայն թէ գոդնորներում՛
-Դ բան հաւաքուէր

որ երբ երախաները լա ր լէնեն

հատ լ,կ խաշէին ,

տայէն ձեռները :
Ահ ա ե ւ էանում է կա թնա շոգ գէ շեր ը ♦ խուրձ — մ ա զա ւո ր ա գ—.
ջէկխերը է/րձերէ մօտ սպասում են- վ ա ղելո վ /լալէս են սէրատոչոր
պատանէները* լուս էնը դաշտում վրան է զարկում ել աղ$_էկ

տգայ-,

էրար մրմնէում են յաւերմական սէրոյ անմոռար խոստումը* * •
Առաւօտեան նո ր էր թնգո ւմ է ա շխատանքը

նոր էր սար ու

ձոր զրնգում են շէնականէ երդէր :
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Եղները քաշում են կամը* կալոլոբները բերկրանքով շոյում են
նրանց թալշեայ կռները* երդը նրանց
ուրախութեան ճլ,չ.

կոկորդից ելնում է որպէս

Հո՜լ արա , եզօ , ջա՜ն սալեր • • •
Ցորենը մեզ , դարմանը քեզ , պոէ — պոէ , հօ՜ • • •
լււ'1յայվ) դարէքանը ըամսւն են տալէս . ցորենը Հսկելո/է' դիզում
են կորԼքի * երեխաներն իրար հրելով թալալում են խղճերի մ էջ՝.
ճիչ ) </?/''/֊/'£ ) բառա չ ,
խրխինջ ՝ թռ չո ւնն եր ի
կեանքով էր լցուել բնութիւնը :

սուր

ծղրդոց •

Աշխատանքը եռում էր ՝ եր բ յանկարծ մի երդ լսուեց ♦
կանները դործը թոդած' միմեանց նայեցին*
այդքան սրտայոյղ *

այրե

շվւնա-

՛Լ էՍ երդում

Դէ՜հ , սիրուն , ել , ել , ել , ե՜լ • • •
Սքանչելի հնչիւնները դալիս ՝ շոյում էին կալոլոբների յոգնած
ճակատը , փայփայում եզներին՝ բայց ո*վ էր երդում :
—— Ով որ ես' մէջտեդ արի՝ բերանդ սլադնեմ ՝ էտենց էլ տւՀղ
կր մ,նՒ >
բացա դանչեց (] ս կան ամին՝
համա զտած՝ սիրունացրած։

էս մեր կալերի երղն է՝

— 1Լէզս կը կտրեմ, թէ արմանք — ^զարմանք Ե ոմի տասը չէ՝
ոնց որ մեր կորԼքին նստած մեր տազերն է հաւաքում' չենք տեսնում ՝
էնսլէս էլ երդում է մեղ համար ու մենք նրան չենք տեսնում :

Իմ

կարճ խելքով նրա համար է երդում ՝ որ իմանայ՝ թէ (ժողովուրդը
նրա մշակած երդերից որին է հաւան՝ --- ոգեւորուած ասաց ռանչԱլարներից մէկը։
--- Ես էտենց մշակի հոգուն մատսՀզ՝
զդածուեց /? ս կան
ամին ՝
հ իմի ես նրան սլիտի դտնեմ ՝ դուրս հանեմ * դուրս հանեմ' րեբանը սլա դնեմ : Տեսէ' ք ՝ տեսէ'ք ՝ ա'յ մ ո զո վո լր դ ՝ նրա անուշ երդի տակ ահ ել — ջահել ոնց են ձեռներն աշխոյմ
եղներ ը ոնց են ոտները միը — ժ՜իր փոխում :

շարժ՜ում ՝

Ու նա րեոԳԳո2. ձեռնեբը տարածելով կանչեց *
— // արջան բլբուլ ՝ դուրս արի' • • •
Սակայն

չերեւաց :

Եոմիտասը թփուտներում պահուած' լսում էր ծերունու խօսքեր ը ՝ ու նրա ա չքերը եր ա խ տ ա դ ի ա ո ւթի ւնից թաց է ին . . . դրանից
բարձր ղնահատա կան չէ ր սպասում * * * Ո ւրեմն զուր չի ա շխատանքր •
ռանչպարը հասկանում է նրան եւ իր մշակած

երդերը սրտեր են

յուղում * այդ է նրան պէտք ։
հալերում թնդաց ուրա խ երդը ։
“Լյրան ա րձա ղ անւլեց կալոլո բներ ի սրտաբուխ <'

ւ-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ-ք-Ը» րաւա«յ«ա» է£2ճյ|ճ1է/Զ1 հ«1է?Տէ1է։«1է7»1 ՋՋՋՋ
--- Աա հօ մեր Խումարի տաղն է... Սատկես ղու՝ Խ ո ւմար ՝ ո*^3
էլ լալ է սա րքել , էն չ սազական խօսքէր է գտել անէրաւ եբդէ չը •

Դարնան բսւցու_Ւց նոր լալա,
Խումար րերեց ջուիա րալա • • •
__ ԱՀյ

սրան կդասեն չոր ղռերր կանաչացնող՝.

- Հ/">*ա հասկացանք , է^է է^'ւէ^

^1ր,մէտասը սարէր — ձորերն է
չափում ՝ --- խորհրդաւոր բացագանչեց Ա ս կան ամէն՝.

Աոմէտասը լեռն այէն այգ գէւղն էր եկել
հանգէպելու եւ օգտուելով առէթէց'

թումանեանէ

հետ

ուզում էր փորձել՝ թէ էր

մշակած ու բազմաձայնէ վերածած

երգերէց ո րն է մոզովրգէն

դուր գալէս՝ որ ըստ այնմ կազմէր թէֆլէսում կայանալէք համեր
գէ ծրագէրը՝.
Սւււսվւ ուրախացած զէ ւզա ց էն եր է

ընդունելութեամբ եւ խոբը

զգացումով ձգեց մէ սէ րոյ երղ՝.
Արէտասարգ գեղջուկներն ու ւլե զ^կո ւհ էն եր ը խորհրդաւոր էրար
նայեց էն* նրանց էց է ւր ա քանչէ ւր էն

թւում էր՝

ո ր այրէ ^րգն ու

խօսքերն էր սրտէ էւ ո ր քե ր է ց է է*1' է՛է՛"լմ ՝.
Ո ս կան ամէն եր է տ ա ս ա ր գն եր էն գէտելով ծէծազեց *
--- Տեսէք՝

էնչպէ^ս են ջահէլներէ

ա չքե ր ը

պեծէն տալէս • **

ջոլ֊ԸԸ ձեր հոգուցն է խմում ՝ չէՐ * * *
--- Հա՛ ՝ Ասկան ամէ՝ վառեց՝ թողեց անէրաւ ե ր գէ չը ՝ --- պա
տասխանեց էն երէ տա սա րգները '.
Անչպէս վերջալոյսէն՝ երբ արեւ այլեւս չկա,ք 5 բայՅ երկնքում
գեռ նչմարւում է նրա շառափը՝ այնպէս էլ կուլերում ՝ թէպէտ երդը
լռել էր ՝ սակայն մարդկանց գէմքերը գեռ փայլում էէն հրճուանքէց '.
— ՈԱկէ բլբոլլ» դ"*-րս արէ ՝ է" ՝ թփուտներէ ձփջէց դուրս ելաւ ^ոմէտասը՝ Ասկան ամէն ցու
պէն յենւած գնաց ընդ առաջ՝, ^ոմէտասն ու ծեր ռանչպարը գրկեցէև
էրար* գէլզացէները լուռ բոլոր ո լեց էն

^ոմէտասէ չոլբ$_Ը՝

Աոմէ-

տասէ համար բառերը արմէք չո լնէին, նա լա լ էր հասկանում լռու
թեան պերճաէ/օս լեզուն* երանոլթէւնէց ուզում էր կանչել այն
պէս ՝ որ հեռաւոր ու մօտէկ բարեկամները դզ ա յէն էր է՚է^պը՝ էսկ
վայրահաջները պա պան ձ ո լէ էն ՝. Այո՛ ՝ այո՛ ՝ նա շուտով :ւ".ւս ՛լ՛"՜
աայ թշնամէներէն ՝ թէ էն չ է նշանակում կաղկանձել՝ թէ Հ^մոզովըրդական երդեր է ց գոմահ ո տ է ղա լէ //» ♦ ♦ •
էէոմէտասէ ոտքերէ տակ այլեւս հող չկար* նա թեւեր ունէր ու
ճախրում էր ՝ ճախրում արեւէց էլ վեր ՝ սարերէ կատարներէդ

էլ

բարձր՝, ^էոմէտասր հասել՝ ըոնել էր արեւը* ահա նա' Ասկան ամոլ
ջերմացնող ա ր ց ուէւքներէ մէջ՝.
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Ծերունին երախտադիաոլթեամր էքոմիտասին նայելով ասաց*
--- Արեգական օրինակ ես , էԳ ոԲր բաղի [ււսւԱ բլբո*-ւ^ ես :
— (ժողովրդական երդի մշակն եմ ես ՝ --- պատասխանեց ՛Կոմի*
տասը-, --- ]շստեղ տաղ հաւաքող չիՓ եկել ՝
թումանեանը

Հայոց խօսքի

արքան

յ

—— Հենա թորոսենց կալում դի լ դաց ին երին
է՛ն
հ ա ւաքաւ
հէքեաթ է պատմում , --- պատասխանեց մի պատանի ՝ ոբը կալո լոր*.

Կոմիսսսս Վարդապետ դաշնամուրին աււջեւ

ներին հաց էր բերել :
— Ւ ս կ ո րն է թորոսենց
է1 ոմի տաս ր :

կալատեղին

--- անհամբեր

հարցրեց

--- ծ" բեղ Յոյղ ^ւբ աամ } --- պատասխանեց պատանին եւ առա^
բնկալ :
Կոմ[.տ,11սը կա ր ղ ին մնաք — րարեւ էլ չանելով , նետուեց
յետեւէց :

նրւս
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1!

րՀ»>1^1ր«Հւր«\1ՏՋ1Տտ\1 օՋ՜նւասՏւ

օտակայ սարալանջփ վրայ փռուած դէզերի

ստուերին նստել

էր հռչակաւոր բանաստեղծը՝ չո*֊ր^ը հաւաքել ռանչպարներին
^"ձՅ էէ1 ունում ։
Ըստ երեւոյթին՝ [սօս ա կց ո ւթեան նիւթը մի որսորդական

ել
ար

կած էր ՝ որ պատմում էր թումանեանը եւ ղրանիդ փառ — փառ
ծիծաղում էին ուեկնղիրները :
ԱըՅ^՚՚^^Ւ հասնող ծիծաղի միջից թումանեանը

յան կարծ նկա

տեր կածանով բարձրացող ^ոմիտասին եւ խօ ս ա կց ո ւթի ւնը
թողած' գր կա բաց աո.ա[ նետուեց :

- օ՜,

լ.մ աղնի լ բարեկամ ՝ որ չա փ ուրա[ս եմ քեղ
համար ՝ —— ղեռ չհասած' բացաղանչեց թումանեանը :
— Էյ ս նմանապէս ՝ — միեւնոյն
%]ոմիտասը յ ■ ■

Ւ ա րծ ե ս զղում էի

ջերմութեամբ

կիսատ

տեսնելուս

պատասխանեց

որ հենց ա յս ա բտում կը լինես ել

կարօտս ուղփղ ինձ քեզ մօտ բերեց :
— Ս եր սրտերը միշտ բաբախել են միմեանց համար ՝ չնայած որ
ուշ — ուշ ենք հանդիպում :
Ած^Յ հեռու' մտքով միասին*. ԷԼբեղեանն ու Ա ո վհ աննի ս եանր
[Մանուկն ու Աովհաննէսը՝ է? * /Ս ♦ ) նոյնիսկ դտնում են՝ որ ես ու
ղոլ մի անձ ենք երկու մարմնի մ էջ*. Ս' ասամբ ՝ ի հարկէ՝ ճի շղ

են

ասում ♦ երկուսս էլ ստեղծաղործութեան աղբիւրը քաղում ենք րեոՂ^ւԼՅԳՒՅ 1 նրա ֆոլկլորիդ միայն այն տար բեր ո ւթեամբ ՝
որ ղու
մտքերդ արտայայտում ես խօսքերով՝ իսկ ես' հնչիւններով*
Թ ո ւման եանը Ւոմիտասի փոշոտ կօշիկներին նայելով հարցրեց*
— Նորից ոտքո* վ ես շրջում . ♦ ♦
——1 Այո՝ որովհետեւ կոտրուել են կառքիս անիւևերից չորսը՝ —
ծիծաղեց է[ոմիտասը :
— Ւնչպէ Ս իմ ձիու ոտներից Լոր ս ը • . ♦ կատակը մի կողմ *
ոտով քայլել շատ եմ սիրում

ես

սիսեան ղսլր ո ց ո ւմ սովորած մա-

մանակս , արձակուրդներին ոտով խփում էի սար ու անտառ եւ հաս
նում ^'սերլ։ Աակայն այլ է՝ երբ յաճախ ես շրջում ՝

ինչպէս դու*

յոգնում ես ♦ ♦ ♦

--- ծ/7/2 այԼ միջո3 եկայ ) ստիպուած ես յողնածութեան մասին
կխորհիլ՝ --- ասաց ^ոմիտասը*. --- ք)*ոլ այստեղ ՈԼ՚Լյ"Լ ԹիֆԱ'սի^3
եկել յ
—— Ոչ ՝ Հյուլաւերից : Աղայեանը

մեր Ասլան ամին ինձ ասել էր ՝

որ Շ ո ւլա ւեր ո ւմ հ ա րի ւր տարեկան մի ծերու5,/, կ այ՝ որը դիտի հա
զարան բլբուլի հ էքեաթը : Էդ հէքեաթն ինձ շատ է հ ե տա քրքրում եւ
ուզում եմ մշակել*. ^['ֆլէոիդ
ևաՅայ> Գ^ա3ե Շուլալեր ՝ բայց
երբ հասայ դարաւոր ծերունու տանը՝ տանեցիք ասացին՝ որ հա
զարան բլբուլի հէքեաթն իմացողը մի

մ՜ամ առաջ

մահացել է * * •
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Պ տ տ կեր ա ցն ո^ ւմ ես ՝ սիրելի ^]ոմիտաս ՝ անակնկալը* . .
րացնո^ւմ ես , թէ այդ դարաւ-որ ծերունին
գանձեր հետը տարաւ* * *

--- Պաակերացնում եմ , ա փ ս ո ս անքո վ ձայնեց

պատկե-

է} լ

մահանալիս

ին չսլի ս ԼՀ

ո մի տ ա ս ր :

— Դէ’հ , դնանք , քեղ ներկ այացնեմ , --- առաջարկեց թուման■եանը՝. --- էս պատառ — պատառիկ արտերում
իմաստութիւն կա յ

ժ՜ողովրդական

մեծ

յ

— Դրա Համար էլ մենք միշտ սովորում ենք ժողովրդից :
ըն կերն երը
դէզերի

մ օտեցան
ստուերում

դիսլա ցին երին ,

թու-

մանեանն ասաց*
--- իյնդրում եմ

ծանօթա

նաք ♦ սա մեր թան կաղին 1]ո մի
ւս ասն է յ ժողովրդական

երդեր

հաւաքող — մշակող^ թ՚քը
երդի չ
եր դեց ո ղո ւթ եան ուսուցիչ
ու շսՀ տ թո շո ր ղի տնա կան

յ

թէ-

պէ տ նա կառք անդամ չունի ու
ոտքով է անցնում սարեր ու ձո
րեր

սակայն նրա համբաւի մա

սին դիտի ամբող^ աշիւարհը յ
— Ս՝եծացրոլ ,

մեծացրո^լ

արժ՜էքս ՝ --- ծիծաղեց ^ոմիտասը
ել դարձաւ

դիլղացիներին , ——

բարել ձեզ՝ սի ր ելի

բարեկամ

ներս յ
— քնարով՝ հաղսՀր բարով՝
--- յար դանքո ւէ ոտքի ելան երի
տասարդ

ռանչպարները :

—

«Ամենայն Հայոց բանաստեղծը»

էի ենք քո անունը Լսծլ էինք՝ հա

«Ամենայն Հայոց բանաստեղծը

մա

լէի՚ծը

տեսել*

համեցէք ,

նստիր ։

սւյդ օրերուն--.

--- Տղերք իան } մի փափուկ իյոլրձ դրէք տակին , առաջարկեցին
պա տ կա ռելի ծերերը :
—— frf/

չոր դետնին էլ ինձ լաւ եմ զդում ՝

վա ղո ւց ո ւա յ ծանօթի

նման ասաց կոմիտասր ՝ ծալապատիկ նստելով :
—— Ս ենք միեւնոյն նպատակով ենք եկել՝ --- բացատրեց
մանեանը*. ---

^ոմիտասին

երդն է հետաքրքրում ,

թուինձ'

առակներն ու հէքեաթները* դեռ մանկութիւնից ես սիրում էի էԱծլ
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իմաստուն ծերերի զրոյցները, մանալանղ իմ հօր' թադոսի

հէք

եաթները*. Հէքեա թներում պայծառութիւն կայ, ու միշտ, բարին յարլթում է չա րին ։
— Ափսոս, որ մենակ

հ էքե աթն եր ո ւմն է բարին

յաղթում է

Հ_ա[*[Հհ , — նկատեց ծերերից մէկը, — ոնց որ ասում են*
ենք

ապրում

մեռեյներին երանի տալուէ * * * Ա՜յ , ա՜յ , տեսնում ես էն քաղ-

ցած դելերին, --- զայրոյթուէ աւելացրեց ծերունին' մօտեցուէ մարդկանց ցոյց տալով , --- ց որ են,, Հ ա լա չմաղած' չփալների բերանն են
բացել* * * թաղալոբի փայը տուր,
շան — գելին րամին հանիր*
չտուի ր
քշեն . * .

մանգաղը փիղդ: կր գցեն* * * ճիշգ էսօ^սք ասիր' Սիրիր կը

թէպե տ գիւղացիների ճնշող մ եծամ ա սն ո ւթի ւնը կա ր գա լ — դրել
չգիտէր , սակայն նրանք, շնորհիւ գիւղական ուսուցիչների եւ ծխա
կան դպրոցների աշակերտութեան , ծանօթ է ին թումանեանի պո էմներին ու հ է քեաթներին *. ՀԱնուշ^ը , ՀԱարօն», ՀԼոռեցի Աաքօն» հէք
եաթի ձեւուէ պատ մ ում էին իրար * երիտասարդ ռանչպա րն երն անդի ր
դի տ էին ՀՀին օրհնութիւներ , իսկ երեէսաները , լս ելո ւէ իրենց ղ1,սԼ—
րոցական եղբայրների բարձրաձայն ընթերցանութիւնը,

բերանա

ցի էին արել Հ^արի փեր^ը^ եւ Հիք ո լեն ու կատուն) :
— Ա՛յ

ասում

ես որ եթէ

գա չա գ դառնա ս'

քեզ Ա՛իր՛ի ր կր

քշեն, —— էսօսքը ռանչսլարն երից մէկուն ուղղէլոփ ասաց

թուման-

եանը : —— Լոռում Զ ո փ ո ւռն եր կան , ութ եղրա յբներ են : // եծ եղ—
բայրր'

Աողոմոնը, չդիմանալուէ տիրող կարգերին , սպանեց թա—

լադին ու փաէսալ սարերը : Աողոմո նլ, Հե տ ղա շա ղ դառան ու սարե
րում պահուեցին նրա եօթը եղբայրները* էս քանէւ ւոարէւ է ցա ւ-Ւ
ղինուոբները փնտռում են Զոփուռենց Հա լա զա կն երինյ> , սակայն չեն
կարողանում գտնել*. էդ Հա ւա զա կն երը^չ , մ է կ էլ տեսար
’! [՛ լ՜՚1 ^՚ [’ե.
մտան, մի երկու զոռբայի հոդին առան ու ԿՒ ետ քաշուէցին իրենց
տեղեր ը :
--- Աարդս ց ա ր էւ ղինուոր լինի ու չկա բոզանա յ ղաչաղին բռնե՜լ,
— զարմացան ո ւն կնդիրներ ը :
_ Զեն կ արողանում , էէի՛ յ

գոհ ո ւնա կո ւթետ մբ պատասէսա

ներ թո լման եանը, —— մոդուէուրդն ասում է, որ քա^ին

դնդակ չի

դպչում *. ՜Լոռեցիք սիրում են Զոփուռենց Հա լա ղա կն եր ին^ , դա ղտնէւ
ուտելիք են տանում , անցուդարձի մասին տեղեակ են պահում : Հի
մի, որ ես փերցնեմ ու Զ ո փ ո լռենց Հա ւա ղա կե եր ի» մ ա ս ին գրեմ , չի
դառնայ հէքեաթ --- կը դառնայ*. Ա ենք հէքեաթը սիրում ենք նրա
համար, որ հերոսները մողովրդական բարի մարդիկ են, իրենց քաԼութեամբ ու աղնուութեամբ կարողանում են յա,Լթ^Լ չարերին եւ
շահիլ մեր սրտերը*, ինչպէս տեսնում էք,
ոլ աւթիւ մարդիկ
կեանքսւմ էլ շատ կան *. Ուրեմն չարերը կեանքսւմն էլ կը պարտուեն
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„£. կը յաղթէ բարին, --- լա լա տ ես ո ւթեամբ ասաց Ի'ո ւման ե անը *. ——

Չ*4՜,Հ* ) ուրեմն , սիրելի պապեր ու հայրեր ՝ բաց արէք ձեր գանձա
րանէ դռները» ես ուղում եմ ձեզանից վերցնել նորանոր հէքեաթ
ներ ՝ մշակել ու ձեղ վերադարձնել՝ ինչպէս որ մեր սիրելի ^ոմի-

տ,ասն է ձեր երդերը մշակում ու մշակածը ձեզ տալիս :
—— Սի այն խնդրում եմ

չմոռանալ՝

որ ես 1Լա դա ր շա պա տի ց եմ

ոտքով եկել մինչեւ այստեղ՝ իոկ (Հովհաննէսը Հյոլլաւերից ՝ այն—
Ալէս որ մեր տանջանքի չափով մեզ պիտի վարձատրէք՝ — կա տակեց Կ ոմիտասը :
— Այ-ինրն • • ■ [՚նէ“ւէ՞ ս ՝
զարմացան ռանչպարները :
— Ինձ' շատ երդ ՝ (Հովհանն էսին' շատ հէքեաթ :
— Լք եր աջ աշքի վրայ* դուք մեղ հիւր դաք ու մենք ձեղ բոլ —<
բոլ չհ իւրաս ի րե^նք ՝
—— 1Լմբողջ

հ ամաձա յնու եղին ռանչնլա բները :

ձալւհլը նրանում է՝ թէ ֆոլկլորից օդտուելիս ի^նքը

պիտի վերցնել ՝ ի'^նչը փոփոխել ՝ թնչ լեղուով եւ թնչպէս դրել ՝ որ
< էքեաթը հ ետ աքր քր ո ւթեա մր ընթեր ց ո լի ու լկ որ չէ ժ՜ողովրդական
հմայքը՝ --- ասաց թումանեանը Իոմիտասին' թոււլթ մատիտ հա
նելով : --- Հէքեաթներ դրելիս ես օդտ ւո ւմ եմ նաեւ ռո ւս ա կան ՝ իտալական ՝

դերմանական ՝

ակունքներից

վրացական

եւ

այլ

ժողովուրդներէ*

յ

--- Այլ կեք ր ւյլ չի կարող լինել» եթէ վերցնելու լինենք համաշ
խարհային մեծադոյն կոմսլողիտո բներ ի

ս տ ե ղծա դործո ւթի ւնն երը՝

ապա կը տեսնենք ՝ որ դրանք եւս նոյն ս կղբո ւև քն ե ր ո վ են դրուածէ
Լիստն իր ռապսոդիաներից մ է կո ւմ օդտտդո բծել է հայկական պա
տարագը՝ Ո*իմսկի — Կորսա կովը' արեւելեան մեղեդիները» հայկա
կան պարեղանա կները երբեմն յիշեցնում են քրդական պարեղանակ
ները*. Արուեստի բնադա լառում

Ժողովուրդները միշտ օդնել

են

իրար ու միմեանց առաջ լա յն բացել են իրենց դանձա ր անն եր ը •
—— Իա որ ժողովուրդները օգնում են իրար ՝ ինչի՞ I ետ ո ք էլ լԼեՐ
են կենում եւ իրար 1Լ էխի թուր խաղացնում ՝ --- ղա յր աց ած խօսեց
ծերունիներից մէկը*.
— Էդ ժողովուրդները չեն իրար ջարդում » չար
նրանց ոտքի հանել ու մտքերը պղտորել՝ ---

ուժերն

վշտացած

էժումանեանը *. —— ^խո^ւմ էք ^Աասունցի ^}՝ալիթր^

յ

են

խօսեց

ԷԼրաբ զինոլո ւ՚1՛

մէ կը ասում է *էաւթին --- ոխ ունիս' դնա Լ) սրայ Լք ելիքից հանիր *
նա է մեղ զօռով հ ա ւաքել ՝ էստեղ բերել» » *

էս տարի ես վերցրի

սպիտակ դրօ շա կը ու սկսեց ի շըջիէ Լոռու * /» ո ր շալո ւի եւ 1Լր ա ս տ անի
որոշ շրջաններ ի ղի ւղեր ը : Հա ւա քո ւմ եմ ժողովրդին ու. ասում ՝ —
բա ՝ ամօթ չթ ՝ որ իրար ջարդում էբ* ախպերը ախպօր գէմ բա
ղէնք կը վերցնթ » * * ոնց որ կողք — կողքի ապրել էք խաղաղ ՝ էն-
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ալԷա էԼ շարունակեցէք ապրել , չար ուժերին մի ենթարկուէք :

— Յետո*յ • . . յետոյ ['^է է ին պատասխանում իրար ջարդողները՝ — անհամբեր հարցրին ներկայ գտնուողները։
--- Ամաչում էին իրենց արարքից եւ սրերը պատեան էին գնում ՝
'— պատասխանեց քժումանեանը։
— ^ո['["յ գալիս ենք այն հաստատ համոզման՝ որ ժողովուրդը
ժ-ողովոլրգին թշնամի չի կտրող լինել՝ --- ասաց
նրա հոգին միշտ պարզ է ու պայծառ։

^Լոմիտասը՝ —

— ճ[՛'չղ է է &[•' շգ է՝
համաձայնուեց ին գիւղացիները՝
ժողովրդի հոգին միշտ պարզ է ու պայծառ՝ միայն շուն — գելերը
նրա հոգու հետ շատ են խազում ♦ ♦ ♦
Ո ւ֊շ երեկոյ էր արգէն՝ երբ ^Լոմիտասն ու թումանեանը իրենց
հետաքրքրոզ նիւթերը վերցնելով հրաժեշտ տուին գի ւզա ց իներին ։
Չմաղեց լուսնեակը՝ լի չեց հովուի փողը՝ թրթռացին սարի սըմ
բո ւլները

ել

առուները աստզերը գրկած' երգեցին գիշերայինը։

փայլելով լեռնային կածաններով եւ ներշնչուած բնութեան գե—
ղեցկութեամբ ՝ նրանք րաղրր
է [’1՛ բոնուել։
Երբ սարերի
փէչնրին վառուող հովուական խարոյկները երեւացին՝ ^]ոմիտասը՝
:թնչ — որ բան մտաբերելով՝ փոխեց զրոյղի նիւթը։
— Ամէն անգամ ՝ երբ անցնում եմ Լոռուա յ սա բերով ՝ --- ասաց
նա ՝ --- ինձ թւում է ՝ որ քո «Անուշին եմ տեսնում . ♦ ♦

Անուշն ու

Աարօն հ ոգուս մէջ այնքան են տպուել՝ որ ուղում եմ ♦ ♦ ♦
— Ուզում ես ի^^Լ) --- ^ա[1311^3 Ո^ումանեանր՝
թեանը սպասելով :

շարունակու

— Ուզում եմ քո սլոէմն օպերա դարձնել ։
Անսպասելի նորոլթիւնն ուրախացրեց թոլմանեանին։
— Տիգրուն Զուխաջեանը օպերային

գրա կանութեան հիմն է

*էրել՝ փորձում եմ ես էլ գրհղ։ Աակայն նախ քան օպերային անցնելը՝
ես ժողովրդականի մ էջ որոնում էի ու գտայ մեծ երկերի յենակէտերը։ Օրինակի համար'

ՀՈալերդեր

գիւղական աշխատանքի

մի

ամբողջական պատկեր է՝ մի գործո ղո ւթի ւնից բաղկացած օպերա ՝
իսկ Հ.Աուա ւօ տ ո ւն բարի լուսնը երգիծական մի արար։ 1} ս ձեռնար
կեցի իմ առաջին բեմական — երաժշտական

ստեղծագործութեան ՝

Պարոնեանի «'քաղաքավարութեան վնասներիը դարձնելով երաժըշւոական մի պատկեր ։

Փորձի յաջողութիւնն

ինձ

քաջալերում է

«Անուշէին անցնելու։ Աիայն խնդրում եմ Տովհաննէս՝

լ]ւսլր1ր1Ռո5ր

դու գրիր ) որ հեշտ լինի : ՀԱասմայ ծռերը» նոյնպէս ուղում

եմ

երաժշտութեան վերածել՝ հոյա կա սլ նիւթ է։
- Որ տեղ հերոսը ռամիկն է՝ նիւթը չի կարող հոյակապ չվնել՝ —— ոգեւորուեր թումանեանը։
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--- Ե </ արդէն ձեռքիս տակ ունեմ Աբեղեանի

«fr ա ս մա ք ծռեր^քը

եւ բո «.Աասունցի Դ^ւիթ^ը՝, Երբ կարդում եմ քեղ ու Աբեղեանին ՝
տեսնում եմ թէ որքան հարազատ ես մնաg ել

դու մ՜ ո ղո վր դա կան

դիւցաղներդութեան : Աբեղեանը քեզ հարուստ նիւթ է մատակարաքել ել դու սքանչելիօրէն օդտուել ես այդ նիւթ ի g ,
tjnjy

մի ա մա մ ան ա կ

տալուէ քո մեծ վարպետութիւնը։
—— Հաճելի է այդ ամէնը լս ել քեզանից , --- ղդածուած ձայնեց

թումանեանը :

Ն// անք թեւանցուկ բաւականին տեղ առա^ անցան : Եոմիտասը
նորից ան դր ա դա ռնալո վ իր սկսած նիւթին ասաց ♦
— Հիիտե^ս հ որ ի՝ երլինում սովորած մամանակս ես օպերայում
երդում էի

î

— Մի մա մտնակ էլ ես էի բեմի /էրայ դերասանութիւն անում ՝
*—* ծիծաղեց քմումանեանը իր բեմական դո րծո ւն է ո ւթի ւնը
Լելով։
— fri/ օպերայում երդում էի իբրեւ երգչախմբի անդամ ՝ սակայն
չենթադրես ՝ որ նպատակս

բեմ

բարձրանալն էր ՝ --- շարունակեց

Եռմիտասը՝ --- ամենեւին։ Պարզապէս ուզում էի օպերայի առանձնայատ կո ւթի ւններ ին մօտից ծանօթանալ՝ որովհետեւ դ ե ո ա յն մամանա կիg օպերա դրելու միտքն ինձ հ անդիս տ չէ ր տալիս :
չմեռնեմ ՝ դեռ շատ բան եմ մտադիր անել՝ 3" վհաննէ' ս ջան ,

Եթէ
լա-

բային քառանուագ էլ կր գրեմ ՝ [IU1J3 [“? ամենամեծ ձգտումը՝ ի
հարկէ , այն էկ որ կորուստից փրկեմ անցեալ դարերի մողովրդա-*
կան երդերը։
—— Այդ աշխատանքիդ համար մողովուրդը քեզ միշտ եր ախ տապարտ պիտի լինի»** I1 ս կ ե՞ ր բ ես թիֆլիս համերգի գալու։
--- Հ ուտով՝ շուտով՝ հենց ույս տարի՝ ես արդէն պատրաստել
եմ ծրագիրը ել տյդ ծրագրով Լր$_ելոլ եմ թիֆլիս ՝ Յա քո լ՝ IJmj—
դոկ՝ Աո ստով՝ Փտրիզ՝ Ետալիա։ Ես ուզում եմ ամբողջ աշխարհին
ցոյւյ տալ մեր մ՜ ո ղո վր դա կան սքանչելի երդերը* * * Ա ա կայն կայ մի
շատ էՈէ֊ր$_ դմ ո ւա ր ո ւթի ւն ։
֊ Ի՞նչ, դուցէ կարողանամ քեզ օգնել-.
— Ղ*իտեմ ՝ որ դու միշտ պատրաստ ես ամենքին
հասնելու՝ բայց դմ՜բախտաբար

օգնութեան

խնդիրն այնսլիսին չէ , —— ասաց

Եոմիտասն ու նրա դէմքին դծադրուեց

ծանր մտահ ոդո ւթի ւն ։ ——

Ինչպէ ս դիտես ՝ ես Վա զա ր շա պա տ ո ւմ ունեմ երկսեռ երգեցիկ խումբ
եւ իմ աքդ խումբը տեղում արդէն յիսուն համերդ է տուել։ Ա ա կայն
երբ ես խնդրեցի խմբիս աղջիկների ծնողներին՝ որ թոյլ տան նրանց
ինձ հետ թիֆլիս ) Յաքու տանել ՝

կտրականապէս

Հասկանո^ւմ ես՝ Յովհաննէս՝ իմ վիճակը։ Այմմ

մերմեց ին » * •
ս տի պո ւած

եմ

ճեմարանական խումբս տանել։
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Ղ*էշերը կէսուել էր արդէն : //*օտակայ դէւղերում վաղուց հանդել էին ճրադները :

ում է էն հարերն ու հովէտներր^ էւ ս կ նրանց

դլէւա վեր եւո ւմ ամպերը ձէւնաթոյր պսակ էէն կապել՝. *Լյնջո ,,ք

էլ,

ամէն էնչ :
^յոմէտասր պառկեց կռնակէ վրայ ՝ ձեռքերը դարձրեց գլխակալ^
նա յեց թտ ր թ՜ոդ ա ս տ դեր ին,

ապա կամաց

էնչպէ ս անուշ օրօր

երգեց■

Շորորա , անուշ ջան , շորորա ,
Անուշի շորորով ես կորա] •
Անուշ , լուսնեակ նորել է ,
Նորել , թակ բոլորել է ,
Շարան շարան ամպի մէջ
Մ տել ու մոլորուել է•••
անեանր ՝ որ նոյնպէս հանգստանալու համար թէկնել էր
նրա կողքէն

ասես երդ է հնչէւնները դեռ է՛ր ականջներում պահ ելու

համար ՝ կամաց

•

--- (Էո դո վ ո լր դը քեղ երբե՛ք չէ մոռանայ , Եոմէտաս » ♦ ♦
Կոմէտասր չլսեց : Լյա էր երդէ թ րթռո ւն հնչէւններէ ՝,ետ լո
ղալո ւէ տարածութեան մէջ՝ լէարւում էր լուս նի շո դեր է տակ թա
ռած գէւղերէն հ մշուշով շդար չուած կասլոյտ լեռներ էն» » »
ԼԻԻՍԻ ԹԱՐԳԻԻԼ

Լիւսի թ*արգիւլի մահարձանը, որորն րացումը կատարուեցաւ անցեալ տարի
Երեւանի գերեզմանատան մէջ
ՄԵՐ

Կ ԼՄԼՄԷ

Մեր շնորհալի արձակագիրներէն մէկը եղաւ Լիւսի

(Լ”1-—

սընթագ) քՒարգիւլը Լթ ա ր գի ւլեան) , որուն մահը արձանագրած էինք մեր անցեալ
տարուան հատ որի մահագրութեան րամն ին մէջ՝. Արձակագիր մը, որ հեղինակն
է արմանի հետաքրքրութիւն արթնցուցած չատ մը վէպերու՝

Վարժուհին,

Աահականուշ,

Երաւլկաւան,

ինչպէս փիւղական

Պիոներական Խոստում,

Լուսնի Սոնատ,
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ԳՐԱԿԱ՛Ն ԱՇԽԱՐՀ
Հսկաների շաթԺոՆւք, եւլև»դ ինչպէս նաեւ բազմաթիւ, պատմուածքներու եւ ման
կական վիպակներու։

(Հետ մահու հրատարակուեցան իր երկու երկասիրութիւն-

քէհււչոզ Ծաղիկներ եւ կոմիւոաս, առաջինը' 1955/»Ն եւ վերջինը 1956/^: Մեր
հրատարակած է $վ՚ I՛ !՛ Էը ներկայացնեն հատուած մը կոմիւոաս£Ն, ուր
ներկա

ները

յացուած կ հանճարեղ վարպետը իր բազմակողմանի
այլեւ իր

անսահման

եւ այնքան արդիւնաւէտ

ձիրրերով ու շնորհներովդ

նուիրումով

մ՜ըշտութեան գանձերը յայտնարեր ելո ւ աշխատանքին

մեր

տոհմիկ

երա-

հանդէպ։

Կյ, թոսի, սակայն, թկ
Լիսսի Թ արդիւլն ալ չէ կրցած
ձեր բազատուէլ
խորհրդային գրաքննութեան արց ան էն, մասնաւորաբար
կոմիւոաս^»
կարենալ
տալու համար իր ամբողջական հարազատութեան մէջ։ Մեր տեղեկութեանց հա
մաձայնդ

այմմ հրասլարա կի վրայ գտնուող կոմիւոաս^» ,

թիւնն է ։ Գիրքը աոաջին անդամ տպուած է 1_951^ե,

երկրորդ տսլադր ո ւհեղինակի կենդանութեանդ

բայց դ հազիւ հրապարակ ելածդ տպուած բոլոր օրինակները . Հաւաքուած են հրա
պարակէն ել ոչնչացուածդ դրքի հ.հ ա կաբոլշեւի կեանքի եւ ^ազգայնամոլ շունչին
պատրուակով։ կ' ա ր ձանա դր են ր ա յս չո ր իրողութիւնըդ առանց դիանալուդ սակսսյն, թէ ի՛նչ աստիճանի ւի ո ւի ո խ ո ւթի ւններ կրած է 19ւ>0/' այս երկրորդ տպա
գրութիւնըդ վկս[ի ուռա չին յօրին ո ւածրին հետ բա զդատ ե լո վ :
Ամէն պարագայի տակդ կոմիւոաս^, որու բազմաթիւ էջերուն վրայ կը սա
ւառնի քնարական րա ղց ր շունչ մ ր եւ որ էէքե է պատկերաւոր դեղեց իկ նկարագրո ւթի ւննե ր ովդ կր կարդացուի հ ե տ ա րր րր ո ւթեամբ ։ Անտեսելով կարդ մը սխալ
ներդ

արդիւնք

երեւակայական յղացումներուդ

այլեւ րանի մը վւորր

հովաբար պարտադրական թերացումներդ կոմիւոաԱչ», հեղինակին
եւ իր յիշատակին լի ո վին արմ՜անի գործ մըն է անկասկած։

եւ ապա

պատիւ

բերող

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾԱՆԻ
ճուտամելւ կատուն ւլուլ կըէեէ • = Ս՚Օր մէկ օրհնէնբը օէստը վար
դապետէ անէծբ կր բանդէ : = Հօր անըմը

Հանունը)

արլէկան կը

ծա էսէ : — էյ ա հարը դ եա մարը դ եա ծուռումուռ կնքահ ար ը : = Հւ-նՂմատէցդ որ մէկը կա ր ե ս դ արուն ղուս դո ւքա յ = // րբը դողոլթեան
դնաց դ լուսնկան էրէկուընէ ելաւ։ — Պադտատէ Հընտէր կտոր} նման
չալդ ադբօր պէս կռնակ չըդտնուէ : = [Լէսպօր տղա' $_ա*ե տ,Լ“՛ ) քԸւո['
Հքքոշ} տղա՝ շան տղա : — // արդ ու կնէ կ կռուեցէն դ կատուն թո*եէրը

։ ~ ^է^՜ աՂ$.ՒևԲ. խելօք հոյրս կըլէեէ , լէե^՜ հարսը էսե—

լօր 4/*^ * = Հա ր ս էն հերանց տուն ասա դ ոտ բոպէկ էԼ
’
= Փեսէ շյլւաբ դ փչէ շըւաք։ = Օէստը քեն եկալ մէ ճամւէով դնում
լն, ասեց էն»— [Լ է մարէք էլ չրկա որ հետը էսօսանր։ — Տ ան փեսայ
--- շան ւէեսայ : = ԷԳԷ տունը մեծ ունէ՝ մեծէն պաշտէ , թէ մեծըմ
չունէ՝ մեծ քար ըմ ՛էէ[' կ անոր մեծէ տեղ պաշտէ : = խնրն էրան
եկած դոնաղէ Հհէւր} պատէլը պակաս կըէեէ ՝» = Կն կա բերած փողը
դռան ղան դա կ ա , աեց ու դարձ անելէս ճակտէդ կը դ֊էպէէ • ~ Հր տապ
գնամ՝ դէ/քք՜ կօսէն , կամաց դնամ՝ էշ կօսէն : ~ ԷԼէքո ւէդ տես դ փէչթփ/է
ծած կէ : == Ոսկոր բերող շունը ոսկոր ալ կը տանէ ։ = Հացը ս ո ւլէքան դ
Հոպւը '1ադէք ւ մնացածը դ՜ըդէք — մըդէչ1 : == ԷԼպո*-ր կեր դուռը ելդ
փլաւ կեր՝ լեռը ել։ — փէնէն մարդու չէ մեռցնէ դ համա շան օ րը
կը վ?3 Ւ ’ =

մ ելուն հսՀյ — հսՀյ դ հաշւումը վաՀյ — վսՀյ ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» քհ>8Հ1է78Հ1ր?8Հ1^հ^հ^1ր78Հ1;

Ս՜ԵՐ ԱՅԳՈՒ ԱՆՈՒՇ

Ո՜/8Հ1րրՏՀ1ք78\1հա7տ««

2.ՈՏՈՎ.
Գրեց ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ

Մեր այգու գռան մօտով
Գնում է մի ջինջ աոու,
Մեր այգու անուշ հոտով
Գնում է հեռո՜ւ, հեռո՜ւԳնում է ու չի քնում,
Ջի քնում թոլոր տարին,
Գնո՜ւմ է, գնո՜ւմ, գնո՜ւմ,
Խառնըւում Որոտանի՜ն:
Ափերին ծառ ու ծաղիկ ,
Յատակին ոսկի աւագ ,
Գնում է ալիք — ալիք ,
Հասնում է մինչեւ Արագ:
Հիւսւում է Արագի հետ,
Նրա հետ մտնում է ծով,
Մեր այգու գօղերի հետ,
Մեր այ գու անուշ հոտով :
Մեր այգու դռան մօտով
Գնում է մի ջինջ առու,
Մեր այգու անուշ հոտով
Գնում է հեռո՜ւ, հեռո՜ւ-••
ՀԱՄՕ ԱԱՀԵԱօ

ԲԱՂՁԱՆՔ
Ամէն մարդ կեանքում մի օջսվս ունի
եր նուիրական նամթէքի վրայ ,
Եւ ուր էլ գնա, ուր էլ որ լինի,
էորթոք է պահում կրակը նրա:
Որքան էլ օջախն աննշմար լինի,
Ել հեռու լինի կրակն անհատնում ,
Ցերեկով' նրան ծուխը ծիրանի,
Գիշերուայ պահին' րոցերն են մատնում:
Ես կ’ուգենայի կեանքիս խարոյկին,
Երագանքըս թոց , երգըս ծուխ լինէր ,
Որ հեռաւորներ իմ կարօտագին,
Ջեր սրտի աչքով ինծ որոնելիս .
Ցերեկով' տեղըս իմ երգը յայտնէր,
Գիշերով' լոյսը երազանք ներիս •• •
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ԳՐԱԿԱ՞Ն ԱՇԽԱՐՀ

ԻՄ՜ ՈՐՈՏԱՆԻՆ
Ոմանք հեգնում են, ոմանք ափսոսում,
Որ ես քո մասին յսւնախ եմ խօսում .
Որ շառաչում եմ քո ջրերի հեա,
Յաւիտեան ջահել իմ հայրենի գետ:
Հայոց բարձրաթերձ սարերից գալիս,
Լոյս դարձած նորից սարերն ես գնում,
Դու անյիշելի դարերից գալիս
Ել դէպի գալիք դարերն ես գնում :
Որքան «նեղ» լինի ու որքան էլ «հին» ,
Ես նախանձում եմ քո ճանապարհին:

ՈԻՇ ԴԻՇԵՐՈԻԱՅ ԱՅՍ ԺԱՄԻՆ
Ուշ գիշերուայ այս ժամին
Երգիս տողերն եմ ձուլում
Եմ սրտի մէջ աաք:
Ուշ գիշերուայ այս ժամին
Մի պատանի է սուլում
Պատուհանիս տակ :
Ո՞ւմ է կանչում , չգիտեմ ,
Ո՞ւմ է սրտինը պատւքում
Մայթերի վրայ :

Ո՞ւմ է կանչում, չգիտեմ,
Րայց իմ երգն է ընդհատում'
Սուլոցը նրա :
Ով անծանօթ պատանի,
Որ անցնում ես Փողոցով
Անհոգ ու ագաա,
Ով անծանօթ պատանի,
Շարունակիր սուլոցով
Եմ երգը կիսատ :

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԻՔ
Շնորհակալ եմ ես այս աշխարհից ,
Որ դեռ խոնաւ է ու տաք է հողը ,
Որ դես չի խլել աշունն ինձանից,
Չի տարել վերջին տերեւն ու շողը :
Շնորհակալ եմ, որ դեււ ինձանից
՞Նոր երգ է ուզում ի֊լք ընթերցողը,
Որ դես կարող է անձրեւի ձայնից
Արթնանալ , ճչալ իմ երգի տողը :
Շնորհակալ եմ, որ աշխարհը դեռ
Զգում է սրտիս թրթիռն ու դողը,
Չեմ ուզում փառքի փոթորկուն ծովեր Ն
Ենձ համար ծով է մի կաթիլ ցօղը • ֊
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ԿԱԿԱՋ
Ասում են թէ' հովը մի օթ
Հարցմունք արաւ կակաչին •
— Գոն ինչո՞ւ ես այդքան կարԱյդ ի՞նչ սեւ է քո միջին : (միը ,
Կակաչն ասաւ- — Ուրախ էի
Թերթերս էին սպիտակ,

էողրոջում էր սիրտըս սիրով,
Գարնան շուշան ամպի տակ :
Մի վիրաւոր եղնիկ անցաւ,
Արիւնն ընկաւ իմ շրթին,
Եւ սգաւոր նրա սրտի
Սեւը մնաց իմ սրտին • • •

ՋՐՎ.ԷԺՆԵՐ
Ես չեմ սիրում յամր ու հանդարտ աոուները դաշտավայրի,
Քարափների թաշից կախուած ջրվէժներն եմ սիրում վայրի:
Ջրվէժներն եմ սիրում վայրի, որ կանչում են զուարթաձայն,
Թռիչքի մէջ փշրուելով դաոնում փրփուր ու ծիածան • • •
Որ չգիտես մարգարիտնե՞ր, թէ աստղեր են վերից թափում,
Գլորւում են դէպի անդունդ եւ անկումից չեն սարսափում,
Որ ցնցում են բաշերն իրենց, բախլում հագար ժայո ու քարի
Եւ փշրուող ալիքներով քարն են փշրում նանապարհի :
ՀԱՄՕ ՍԱՀԵԱՆ
ՆՈՐ1ԱԱՍ ՔԵՐԹՈՂՆԵՐ

ԾՈհխԸ
Իմ լքլսնկռւթիւնը գիլզում է անցել,
Գիւղում եմ տեսել գարունն աոաջին,
Գարունն ինձ համար բերել է գանձեր
Ու փոել քարոտ մեր սարալանջին :
Ես զրուցել եմ աոուակների հետ,
Արտերում վազել լորի ետեւից,
Ես գիշերել եմ հանդում բուրաւէտ
Ու թրջուել գարնան վարար անձրեւից :
Շատ ելք մոլորուել կիրճերում մեր նեղ
Ու գիւղիս ճամբան կորցրած' լացել ,
Րայց հենց որ ծուխ եմ նշմարել մի տեզ,
Գէպի այն ծուխն եմ յոյսով գնացել:
Այսսլէս էր ասում բարի պապըս ինձ ,
Երբ օջախի մօտ լուռ թիկնում էր նա— Որտեղ էլ լինես , միշտ մոլորուելիս ,
Վեր ելնող ծխի կողմերը գնա--ՍԱՐԳԻՍ ԽԱՐԱԶԵԱՆ
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ԱՆՑՈՐԴՆԵՐ
Դրեց ԴԵՂԱՄ ՍԱՐԵԱՆ

Տեսայ զուարթ մի պատանի ,
Դայլում էր նա անվեհերՈւ ասացի — պատասխանիր,
ինչո՞ւ ես միշտ նայում վեր:
Ասաց — այնտեղ իմ հոգեթով
Երազներն են հմայուն,
Դրա համար ես կարօտով
Լուրթ երկնքին եմ նայում:
Տեսայ մի մարդ արդէն հասուն,
Եւ կենսախինդ, եւ ամուր,
-— ինչո՞ւ ես դու անվերջ վազում
Ու միշտ նայում աւքենուր :
Ասաց — կեանքը ամէն տեղ կայ ,
Լինի ուրախ թէ տխուր,
Դրա համար սրտով ագահ'
Նայում եմ ես ամենուր:
Ու կորամէջ մի ծեր տեսայ ,
Կննիռներով անհամար •
Ու ասացի — ինչո՞ւ, ասա,
Նայում ես միշտ դէպի վար:

ԳԵՂԱԱ ՍԱՐԵԱՆ

Ասաց — կեանքըս անցաւ, գնաց ։
Մտանեց ինձ ահ ու դողին,
Դրա համար ես սարսափած’
Անվերջ նայում եմ հողին:

1Ւ»Ն

ՅՈՒՇԵՐ

Ն գութ է հոգիդ ւոիթորթեամթ գարում
Անցած երջանիկ օրերիդ համար ,
Որ ցրել ես դու, ինչպէս աշխարհում
Սաղարթն է ցրում աշնան ամէն ծառ:
ինչպէս խաղողը գինի է դառնում
Ել հընանալով րուրում կենարար,
Այ նպէս' եր ջանիկ պահն է յուշ դառնում
Եւ ամէն մի յուշ ւ սրժի ողջ մի դար • • •
*

♦*

Մի' սարսափիր մահից դու,
իմ թարեկա'մ , իմ ընկե՜ր ,
Մահը կորուստ չէ մարդու,
Կործանում չէ դեռ:

Սարսափիր դու, երր գիտես՝
Ապրում ես ու կաս ,
Ու քո կեանքում մեր կեանքին
Բան չունես որ տաս :
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ԻՈՐ1ՈՒՐԴ

ԳՈՐԾԸ
Ոչ վշտացիր, ոչ թախծիր դու,
Կեանք է, կ՛անցնի , կը գնայ ,
Որպէս արձան անցնող մարդու'
Նրա գործը կր մնայ :

Դու թոզթոջ եո մի հին ծառի,
Դու մի կանաչ — կանաչ տերեւ
Ուրախ կանչն ես դու ծիծառի ,
Դու մի ծիլ ես' վրան արեւ:
Խնդութիւնն ես երկրռւմ

Դարը կ՛իջնի գարի վրայ ,

ծնուած ,.

Դարը դարից ոյժ կ՛առնի,

Դու ծաղկումն ես մի հին ծառի
Օդում' ուրախ ,
թեւատարած ,
Զուարթ կանչն ես դու ծիծառի:

Ու դարերի փոշին վրան,
Պայծառ գործը կը յառնի:

ՆՈՐԱՀԱՍ ԳՆՐԹՈՂՆԵՐ

ԵՒ ԾԻԾՍ/ՆՈԻՍ՜ ԵՍ՛
Այն օրից, երթ մենք սիրեցինք իրար,
Քեղ են որոնում աչքերըս անվերջ ,
Տանը , փողոցում , անցորդների մէջ :
Նոյնիսկ երթ գիտեմ, որ ծեր տանն ես դու,
էլի աչքերըս որոնում են քեղ ,
Ու որոնումից յոգնում են ւսյնպէս:
Եւ ծիծաղում եմ ինքըս ինձ վրայ ,
Չէ՞ որ դու մէկ ես եւ ոչ թէ հազար,
Այդ ե՞րթ դու տանից ամէն տեղ հասար - • •

ԵՐԳԸ
Երգից լաւ թան երգն է էլի,
Նա սրտի մօտ եւ սիրելի ,
Նրանով է իմ սիրտը լի,
Միայն երգն է իմ ուզածը:

Երգի մէջ է
Խնդութիւնը
Հանգրուանը
Միայն երգն

սէրը կեանքի „
ներշնչանքի,
անրջանքի ,
է իմ ուզածը:

Վա՜յ այն սրտին , որ երգ չունի ,
Գրաւելու նա թերդ չունի,
Նա ալեկոծ վերելք չունի,
Միայն երգն է իմ ուզածը:

Միայն երգն է իմ ուզածը ,
Նա է սրթում աչքի լացը,
Նա է լցնում սրտի թացը ,
Երգից լաւ թան ե'րսն է էլի:
ԳՐԻԳՈՐ ՉԱԼԻԿ ԵԱՆ
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'՛ՍԻՐԱՀԱՐՈՒՄՆ
Գրեց ԳՈՒՐԳԷՆ ՄԱ2.ԱՐԻ
Ա՝ձ'է տ ա ր էն
ՅոլԼս էփ Ո սկանեանը
ամառնային
ակումբի
է ր իր

թատրոնում

ծաւալէ է

դործ ո ւն է // ւթի ւնը

թատրոնի

(*)

ռեւդերդուարը

շադրութիւն

Լր

ու֊

ւլլւաւում իլ

խայտաճամո ւկո ւթեամլւ ։

«Ար-

շ/։ն — մս/է — ալան» , <<ճ/'/'/Հ’/'»

<<//։հ>
«Հ/,ն» ,

’
՝հ"ւչ ///Ն//» ,
«/Յ֊ադոս /' ւ[անի

1“
եւ

Աըղիբաշեւ֊ի
«Խանդ»ը , ՀԱշուդ
էԼարիսլ'^
էլ Հ1*աւաճանութ[ււն:
... Աւ-ելորդ է նշելը, որ 3 ով
“Է՛ի
Ոսկանեանն
ամա ռնայխ
թատրոնի
բեմի
վրայ
աւել!
հմ ուտ ա ռե ւտր ա կան էր՝
ես' քեռուս խանութում :

1]ադ

քա*,'.

մ ելուէ նման խտ յ տ ա րղէ տ

խա

ղա լյ ան կ , նա դէսլի իրէն քաշէդ
թիֆլիսի խայտաբղէտ
թատրոնասէր հ ա ս ար ա կո ւթի ւնը :
Աստուած իրէն հէտ } էս չէ

' ՄԱՀԱՐԻ

/,// սլիտի զբաղուէմ թա տեբադի տ ո ւթեամր էլ քննութէան առնեմ
Յովսէփ Ոսկանէանի թատէրախմրի այղ սեզոնի ռէ սլէ լւ տ ո լա րի գէ~֊
ղարուէստական էլ սոցիալական արմէքը։ Տարեւորն այղ չէ։ ^սւրեւորն այն է

որ երբ էս առաջին անդամ րէմի վրայ տեսայ Արուս

Ասկանեա^յին^ ինձ համար անհերքելի իրողութիւն դարձաւ ՝ որ առաջինը

Արուս Աս կանէանը հ ա լ կա կան

թատրոնի

էր 1լնա կա մար ի

ւԼ[՚այ լՈ,1Ա'!)ՈրԼ ի կախարդական աստղ է էլ երկրորդը՝ որ էս սի
րահարուած եմ նրա վրայ՝.
--- Ւսկ Աիրարփթն

հարցրի էս ինձ այն մամանակ^ իսկ էմ-

մա ն^ որին ես արդէն հաւատաց րէլ էի

որ միայն նրան էմ ս // ր ո ւմ ♦.

Ես խիստ զննութեան ենթարկեցի ինքս ինձ եւ՝ աւսմղ ՝ դտայ
որ երանք մազաչափ անդամ իրար շէն խանգարում էլ որ էս սի(*) Յովսէփ ՈսկանԽսն, դերասան, Արորս Ոսկանեանի աւքորսինը:

Ա’Տ*
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րում եմ նրանց այնպկս , էնչպկս կարող եմ սէրել 1ԼարզԸ։ մեխակը՝ մանուշակը՝ առանձքւն առանձին եւ մէասէն*.
Երբ Ար ուս քյսէլանեանը բեմ մ տալ եւ արտասաներ առաչլ,ն նա
խադաս ութէ ւններ ը

Տր էլբէ է ղերում ՝ ես մոռացայ՝

թկ ուր

եմ

ղտնւում ել ով կ նստած էմ կոզքէն 1 Ենձ թո լար , որ էս կապկս ՝ նրա
ոտքէ նման գեղերէ կ ոտք մէայն մէ ոտք կայ եւ այղ' նրա ձախ
ոտքն կ ել որ նրա նման գեղեր է կ կէն աշխարհում չէ եղել՝ չկայ ել
չի լինի
Ես զղար է էնձ էԼրայ երկու աչքերէ այրող ջերմութէւնը։ էմ
կողքին նստած կր կմման ♦ այղ նա կր նայում էնձ վրայ այրող ու
խանղոտ աչքերով*. Արուս Ոսկանեան — $ I111Ա*
ծէծաղեր հնչուն՝
յստակ ծէծաղով եւ նրա ծէծաղը հաղարաւոր արծաթկ ղանղակներէ
նման ղնղար էմ ող$_ կութեան մկջ*.
--- Եէ րէԱհԱ1 րո*֊եր է՞ ր )
շշնջում կ ականջներէս մօտ էմման ։
--- Մէ խանգար է ՝ --- բողոքում եմ ես :
— 1՝այւյ

^“՚ Հե,ւ ‘Լւ,այ է/ էւ նայ1՛ • • ՝
--- քծ'ող չնայէ ) — ասում եմ ես ? --- ես կը նայեմ նրա վրայ •

--- *Լյա ամոլսէն ունէ...
--- Ւ^նձ էնչ ՝ թ11 ՚Լ ո ւնենայ :
— Ղ*ոլ խենթ ես ՝
նորէր շշնջում է էմմ ան , րա լցնելու աստէճան սեղմելով էմ ձեռքը։
--- էյ ատ հնարաւոր կ ՝ --- ասում եմ ես :
• • ♦ Մէջնա գա գար : *էահ լէճը ծփում կ ծա փահ ար ո ւթէ ւններ էր ՝
ալե կոծւում :

ՈսկանեաՀն ,

կանչում կ

ղահ լէճը , — վարա—

գոյրը րարւում կ եւ Յովսկփ Ոսկանեանը բեմ կ
տալէս

հասարակութեանը յ

գահ լէճն էր սխալը

յ

մտնում ու գլուխ

Արո՛ ւս Ոսկանեան ,

ուղղում կ

Ոեմ կ վազում Ար ուս Ոսկանեանը*. Հքափահա-

ր ո ւթէ ւններն ու բա ր ա գան չո ւթէ ւնն երը կր կնա պա տ կւո ւմ են : ^ահլէճէր բեմ են թռչում ծա ղԼլեփնջեր : Ար ուս Ոսկանեանը վերցնում կ
ծաղկեփնջերէր մ կ կը , սեղմում է կրծքէն՝ զԼու1սԸ խոնարհում կ՝
նկատելէ կերպով ժպտալով առաջէն կար դերէ հ ա ս ա րա կո ւթեանը :
Է,ս բարձրանում եմ տեղէրս ու նայում ՝ թկ ովքեր են նստած առաջջ,ն կ արդում : ճաղատ ՝ վար դա գոյն ու սպէտակ գլուխներ ՝ կարճ
ու ալեկոծ վզեր՝ սել մէլետներ'
ոսկէ շղթաներով՝ --- «Թէֆլէսէ
0 ս է պո վն երը ՝
անցնում է մտքովս՝
բոլո րէն կլ կախաղան» •• •
Օ-Լարէաները վերջանում են *. Հա ս ա ր ա կո ւթէ ւնը գահ լէճէ ր դուրս
կ ԳաԺս ամառնայէն այգէն*. Ես նայում եմ շուրջս*.

կմման չկայ*.

Ե՞րբ դուրս եկալ՝ ես չեմ նկատել*, քայլերս ուղղում եմ ղկպէ այն
ծառուղէն ՝ ուր փերջէն օրերը հանղէպում էէնք
խօսում կէնք՝ էւօսում ու խօսում ՝ սատանան

ե^մայէ հետ եւ

գէտկ թէ էնչէ մա-
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սէն ։ Ես չեմ սթալլում : *ԼքԱտել կ նա մեր նստարանէ վրայ ՝

ծնօտը

երկու, ափերէ մ էջ առած ել արմուկներով յենուած ծնկներ էն։
մօտենոլմ եմ նրան : *Լյա լուռ է

յ

Ես

Ե “ տեղ եմ դրա ւո ւմ նրա կողբ[ն ՝

ծնօտս առնում եմ ափերէս մ էջ ել արմուկներով յենւում ծնկներէսհ
Մ տածելու շատ բան կա յ ։
Այսպէս ՝ մէեւնոյն դէրքում մենք նստած ենք հէնդ րոպէ՝ դուցէ
տասը րոպէ ♦ ♦ . էս դէտեմ ՝ թէ էնչ է մտածում էմման ՝ էսկ էմման
չգէտէ ) թէ ես էնչ եմ մտածում ։ Են չ ո°ւ ես տէյր ո ւմ ՝ պայծառ աղջէկ^
ածխերով էմմա ՝ էնչո* ւ ես թանգում : Մ է^ թէ դու կար
ծում ես յ որ Արուս ք) ս կան ե անը քեղ վռնտ եց էմ ս րտէց : //'Է&թէ դու
դուրս վռնտեցէր է^ղւսւլււվւուն էմ սրտէց :
դուք՝ էնչպէ ս մարմարէոնէ չքնաղ՝

Ո' չ , էմմա , ապրում էք

կենդանէ

կուռքեր էմ հոգու

տաճար ո ւմ ու ես ՝ պատանէ քուրմ կամ երէտասարդ արեդայ ՝ աղօթում եմ ձեր դէ մ ծնկաչոք ու գլթա բա ց ՝
[սունկ յ սէրտս որպէս [սունկ • . .

ծքսելով սէրտս որպէո

Ես ինքս էլ չիմսո/այ ,
թէ
էնչպէ' ս յայտնուեցէ
էմմայէ
առաջ ծնկաչոք ,
նրա ծնկներէն ՝

դլութս

դրած

դառն արցունքե

ներով լալէս : Ես Լաէէս է['
ոլ
մտածում
Աէրարփու
մասէն՝
Ար ուս

(]սկանեան[

կրկնում՝
ես

բ^դ

մասէն

պնդում ՝
սէրում

մտածում էէ՝

ու

է՛մմա ՝
եմ ♦ ♦ ♦ --- ես

որ եթէ

երբեւէ

լամ Աէրարփու ծնկներէ վրաՀ »
սալա սլէտէ յիչեմ էմմային ու
Արուսին,
իսկ
ևթէ
Արուսի
ծնկներէ վրայ արտասուեմ , ան
կասկած պէտէ մտածեմ Աէրարփոլ եւ էմմայէ մաս էն։
մա ՝ ես բեղ

է1մ-

ԱՐՈՒՍ ՈՍԿԱՆԵԱՆ

սէրում եմ» • » ---

— Աէրարփուն ես ճկոյթով անդամ չեմ դէսէեէ^ Արուսէ ծնկներէց ես
հեռու եմ երեւէ հազարաւոր ծովերով՝ դո՛ւ մէայն թոյէ տուէր յ որ
գրկեմ բեղ ու շնչեմ քո մերկ՝ մանկական

ծնկներէ

արեւարոյր

բուրմունքը ։ Է՛ մմա ՝ ես սէրում եմ բեղ* ♦ ♦
*քյա վեր կացալ՝ կարղէ բերեց էր մաղերը եւ չչեջար՝ էնձ հա—
մար մէայն լսելէ ձայնով*
— ^Էնանք ՝ երրորդ ղանդը ՝ բեղ հետ ես վախենում եմ • • ♦
♦ « ♦ Վ^երջէն մէջնադադարէ մամանակ ՝ երբ ես դուրս եկայ դահ—
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ր/®\1ւ78\1?ր8\1ր/8\1^8\1է7Տ\1 էճւմՇճևձձճձյ

էիճից իմմայի հետ՝ թի ս տ հսկողութեան տակ՝ մուտքի մօտ լսեցի
հետեւեալ թօ ս ա կց ո ւթի ւնը ՝ երկու երիտասարդների միջել*
--- ^ոԱա > գնանք հ աղի կներ դնենք ու երբ դուրս դա յ

Արուս

Ասկանեանը' տանք իրեն :
— Գն անք ՝ Սաչա ՝ դու 1\ ի շդ ես ասում ՝ անձամբ տանք իրեն♦♦♦
ի* եմ դցելր յիմարութիւն է :
Ես իմմային ասացի ՝ --- հիմա ես կը դամ ՝ — ու հետեւեցի եր
կու ասպետներին : Ես հ՚Լէ՛՛^1^ I՛ ’

ուր է դտնւում ծա ղկա թան ութը :

ք*այց ահա ել ծա ղկաթան ո ւթը ։ *Լյրանք պատուիրում են իրենց
Ա|Ո1_կ1յ1Ո1/ձՀ7Հ/

՝ ես' իմ ծաղկեփունջեր։ \,րանք դուրս են դալիս իրենց

Պ£բճՆ\յՀն\քՀն ե ր ո ւյ ՝ ես հետեւում եմ նրանց լ,մ ծաղկեփնջով՜ :
թատրոնի մուտքի մօտ կանդնել է իմման։ Նու աթուր աչքերով
նայեց իմ ծաղկեփնջին եւ անթօս միացաւ ինձ։ Հնչեց երրորդ ղանդը եւ մենք մտանք դահ լիճը ։
Երբ ւԼերջին դո րծ ո դո ւթի ւնը

վերջացաւ եւ վարագոյրը փակ-

ուեց ՝ դահ լիճը վերջնականապէս կո ր ց ր եց դլո ւթը ։ «ք* թդ» ՝ «բրաԼՕ՛)) ՝ «բրա լի՛ սիմօքչ ՝ «Արուս Ո ս կան եսՏն» ՝ «Արո՜լրՀւս)) ♦ ♦ ♦ Ե *- հա
սարակութիւնը թռնուեց բեմի առաջը։
Վբսրադոյրը բացուեց եւ
բեմի վբայ եբ ե լա ց Արուս Ասկանեանը։ Օվացիան կր կնա պա տ կո ւեց
տ
եւ եռա պա տ կո ւեց ։
Ես մեթուել էի աթոռի վրայ ^ւ ՝ բացի
Արուս Ասկանեանից՝
ո չին չ չէի տեսնում ։ Լ,ա լողում էր եւ մ՜պտում ծաղիկների դոյն—
դդո յն ամԱլերում : Եմ կողքին նստած էր իմման ♦

նա չէր նայում

բեմին՝ նա նայում էր ինձ իր աթուր՝ վճիտ հայեացքով։
— Ենչո^ ւ չես նետում քո ծա ղի կն երը ՝ —— հարցնում է նա օվա
ցիաների աղմուկի ձփջից ։
--- Պ^ա լ իմա ր ութիւն է ՝ --- ասում եմ ես ՝ --- ես անձամբ
տամ նրան :
վարագոյրը

վեր ջն տ կան ա պէ ս

փակուեց*

կը

հասարակութիւնը

սկսեց դուրս դա լ :
^'ոլրս եկանք եւ մենք՝ իմմա յՒ
տ միասին ։
Ղ^էպի այղոլ ելքը տանող դլթաւոր ծառուղու

նստարաններից

մէկլ, վյ, այ նստել էին ինձ ծանօթ երկու հերոսներն իրենց

Ա]Ո1_կ1յ1Ո.—

ներով ։ Ես որոշում եմ հանդէս դալ վերջում ։
(իլթաւոր ծառուղին ամա լացաւ։ Անցնում են միայն դերասան —
դերասանուհիները փոքրիկ կաչուէ պայուսակներով՝ փոքր իկ թըմբերով ՝ ղո յդեր ով կամ առանձին — առանձին ։
— (իալիս են՝ --- ասում է երկու ասպետներից մէկը։ '(քառուղու
վրայ՝ ելեկտրական լոյսով ողողուած ՝ երեւում է Արուս Ասկանեանը՝ սսլիտտկ ՝ ամառնային զգեստով ՝ նոյնքան գրաւիչ ու դեղեցիկ,
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■որքան բեմի կ['այ* Նա դալիս է թեթեւ կերպս կ յենուած ամուսնու
կրայ ) որը նոյնպէս սպիտակ էր հագած դ գլխաբաց եւ 'Լէիոորկր
բռնած՛ ձեռքին :
Երկու ասպետներն իրենց 11լ11Ն1լ1ր \i\Li եր ո ՛Լ ՚Լևւ՚ ՛լ ացան դ մօտեցան
նրանց եւ սլարզեց ին ծադի/լները /] ս կան եան Ար ո ւս ին ։Նա մպտա ց բե
մական յ՜պիտուէ եւ նայեց ամուսնուն դ --- ինչպէ^ս կտրուէէհ
(Հոկսէկւ ք) ս կան եանը չկո ր ց ր եց իրեն ♦
--- Ախալլում էք՝ երիտասարդներ 5 այր1 ծաղիկները դ որքան ես
դիտեմ դ

Լ['I'սԼատկանում :

--- Այ քո՛ դ -- անհաստատ ձայնուք հաստատեցին դմբախտ աս
պետները :
— Տրիլրին մնաց ա յնտեդ դ բեմի կրայ , --- ա^ ուսի կրայոկ դ
բթամատոկ ցոյց տուեց նա դ --- ա յնտեդ էլ հարկաւոր էր նուիրել* • •
ք1 ս կ հիմա ձեր առջեւ կայնած է (նա բա ց ձեռքոկ ցոյց տուեց Արու
սին 'էէՒ՚եց մինչեւ ոտները թեթեւ շա րմ՜ ո ւմ ո կ) իմ ամուսինը եւ
ընտանիքի մայրըդ որի հետ դուք ծանօթ չէք կամ կապուած չէք
■ազգականական կա պո կ ♦ ♦ ♦ քինանք դ Արուս դ --- ու նա իր աջ ձեռքը
նետեց Արուսի աջ ուսի կրայ ու տարաւ նրանդ ինչպէս
հոդէաո
Հիարրիէլ հրեշտակապետը տանում է ա յն աշխարհը

իր

դեդեցիկ

զոհին**»
Երկու ասպետներ ր խորտակուած նետուեցին ամենամօտ նստա
րանի կրայ : Էմման մօտեցաւ ինձ դ ինչպէս ինձ թուաց դ .չար մսլիտուէ , իսկ ևս * * . օՀ , ես ցոյց տուի , որ նրան չեմ նկատում եւ հետելԿւ1՛ սպիտակազգեստ զոյդին : Նրանք դուրս եկան

ւի ո դո ց դ

ես՝

նրանց յետեւէ'!1 :
(Հոկսէւի 11 ս կան ե անի սուր աչքից էկէ' ի ոլեց ի ես* նա նայեց ինձ
կրայ եւ նկատեց ծազկեւիունջը դ ո ր ը ես ամէն կերսլ աշխատում էի
անն կա տ ելի դա ր ձնել :
— Ահ ա մլ. ուրի շ ծա զիկ բերոզ դ --- ասաց նա քմծիծազոկ

եւ

ռոլսերէնոկ*. Արուս Ոսկանեանը նայեց ինձ կրայ երկնագոյնդ Լոյո!Լ
աչքերոկ եւդ ըստ երեւոյթին դ պատրա ս տուեց ամուսնուն ինչ — որ
բան ասելդ բայց այդ րոպէին արագընթաց կառքը կանգնեց ակումբի
առաջ , նրանց մօտ :
Երբ ^Լաո՜ք11 պատրաստուեց շարմ՜ուել իր տեղից դ ես մօտեցայ
կառքին ել ծազկեկւունջն ամբողջ թափուէ
շպրտեցի կառքի մէջ*.
Եառքը շարմոլեց <^Լ/ոյ^ հիւրանոցի ուզզութեամբ եւ իմ դմբախտ
ծազկեկւոլնջը դուրս թռաւ կառքի ց ու կարծես հ ա ռա չելո կ

րնկաւ

ա/ւֆալա է մա յթի կրա յ :
Երբ ես բարձրացրի ծաղկեփունջը դ իմ դիմաց կանգնած տեսայ
էմմային* նա գունատ էր ) շնչում էր խոց ^ւ արագդ յուզմունքից
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նրա կուրծըը բարձրանում էր ու իննում : Է} ս պարգեցէ ծա գկեւէ ո ւն֊-.
էր էմմայէն։ Աւելէ յարմար բան չկարողացայ մտածել։
\յա արադ. ւԼերց րեց ՝ գրեթէ

Լսլեց է մ ձեռրէց

ծաղկեփունջը

ջղայէն մատներաԼ գլխատեց ծագէկները *
նետեց մայթէ
1Լթսւյ^
կ ո էւ ո տ % Ւր ամառնայէն սսլէտակ կօչէկներուԼ ւէեարահանո լած ու
րադմաչարչար ծագկեւէունջը ու գէմեց գէպէ տուն'. Սէ
է վՀա յ է
առնելուց յետոյ , նա կանգնեց ՝ դարձաւ գէպէ էնձ
ֆՒւուէ եւ.
Լսե գգուած ձայնուԼ ասաց •
—— !՝արէ գէլեր։ Մենը այլեւս ծանօթներ չենյ>***
Ու արագացրեց քսյյէե՚րը՝
— թ մմա ՝ — կան Ժյ ես : Նա ետ չնայեց :
■— է՛մմա ՝
կրկնեց է ես ։ Նս*
գլխաւոր

1՛

ծառուղուց

գէսքէ էրենց տնակը եւ անհետացաւ։
Ամա յ Լւ մայթէ ւԼրայ ես մէնակ մնա 3 Ւ՝

ողողուած լուսնէ

ու

ելեկտրական լամպեր է լոյսուԼ։
քէէմացէ տան երկրորգ յարկէ պատուհաններէդ մէ կը բացուեց
ագմոլկուԼ եւ փոգոց խումեցէն երկսեռ խմբերգէ մելամաղձոտ հընչէւնները♦

Դոն էլ գնա , նոթ սէր արա,
Այսպէս է կարգն աշխարհի* • •
թալդ ես Հնոր սէր անելու}} կար էր չունեմ • ես ունեմ էմ սէրը^
էմ հէն սէրը։ Հէմա Երեւանում գէլեր է* Նոյ*ն այս լռւսէնը կա^3ք^
նած է երկրորգ որբանոցէ ւԼրայ։ քսակում բուրում են յասմէկներն
ու Լուսամանները՝ էսկ Աէրարփէն ընել է հրեշտակայէն ընուԼ։
Է մ հէն սէր ) ես րեղ սէրում եմ նոր ս էրուԼ* ♦ ♦
ԳՈԻՐԳԷՆ ՄԱՀԱՐԻ
ՄԵՐ ԿՈՕյքէ---- Գուրղէն Մահարի եղաւ, մէկը Հայաստանի այն գրողներէն,
որոնք՝ իրենց ^թեքումներ ո /_?/» կամ «շեղումներուն» պատճառով ենթարկուեցան
խորհրդային

իշխանութեանց հալածանքին :

վատերը այղ գրողներէն մեռան կամ

սպաննուեցան բանտերու կամ աքսորավայրերու մէջ։

վերապրած քիչերէն մէկը

եղաւ հ*. Մ*սհ*սրթե եւ քսանամեայ աքսորէ վերջ վերադարձաւ Երեւան՝ քանի
տարի առաջ։ Չ*ա մ՜ան օ ր էն

անողորմ վարչաձեւի մը այս հալածանքներուն

թարկուելէ ետքն ալ՝ սակայն՝

Պ՝ •

մը
են-*

Մ111 հարի մնացած է*** թթու բոլշեւիկ։ Մ*յԱ

կը հաստատէ 1956/'^ հրատարակուած իր ՀԵ ր իտաս ար դո ւթեան սեմին'}} դՒՍՀՐ* որ^**
մէ արտատպած ենք' հէ՜Լլքայնքան սիրուն այս սլատմուածքը եւ որ՝ սակայն՝
լեցուն է բազմատեսակ անճիշդ դատումներով մեր պատմական նորադոյն անցեալէ
կարդ մը ականաւոր դէմքերու ել դէպքերու մասին։
9* ♦ Մահարի՝ բուն անունով քուրդէն ԷԼՃԷմեան՝ ծնած է ՀԼան 1903/յ’^ ։
&1-»
հակառակ իր դրսեւորած քաղաքական
կեցուածքին ՝ կը ներկայանայ ան այսօր
իբրեւ Հայաստանի լաւագոյն արձակագիրներէն մէկը։

|<եո'դ ինձ այսուհետեւ տգէտ կանչեն, լեզուս թաց ա էլել' ի՜մ
ընտիր , ազիզ , ի'մ սրտի սիրեկան ազգ : Թո'ղ' տրամաթանութ֊իւն
գիտցողը իրան համքեարի համար գրի , ես, քո կորած , շըւարած
որդին՝ քեզ համար:
Խ- ԱնՈՎԵԱՆ
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ԱխՈԻՐԵԱՆԻ ՈՒՌԻՆԵՐԸ
Գրեց ՍԱՐՄԵՆ
Հէ՜յ յ ուռինե՜ր , ուռինե՜ր,

Զեզ ծեծում են հողմը սաււ,
Փոթորիկը դժնդակ :

Ախուրեանի ուռիներ,

Ջարդում, թափում են ներքեւ
Զեր ճիւզիկները թարակ,
Եւ մերթ թըւում է ահա,
Որ դուք չկաք, դուք կորաք:

Երնէկ հիմա ձեր հագին.
Գարնան կանաչը լինէր :
Շորորայիք , նազէիք,
Սըւսըւայիք թախծանուշ,
Զեր շըւաքին քէֆ լինիր
Արշալոյսից վերջալոյս :
Գուք կծկըւել էք հիմա
Այս ձորակում, ձիւնի աակ,

Բայց դուք կանգնած էք նորից,
Գարուն լինի , թէ ձմեռ • • •
Հէ՜յ , ուռինե'ր, ուռինե'ր,
Ախուրեանի ուռիներ,
Երնէկ հիմա ձեր հագին
Գարնան կանաչը լինէր:

ՍԵԻԱՆԻ
Այսօր Սեւանը այնքան
Անտրտունջ է ու պայ ծառ ,
Տուն է կանչել արեւին,
Բացել զրոյցը անծայր,
Տարուած անեղծ իր սիրով՝
Մոռացել է վիշտ ու մահ,
Նրա դէմքին չես տեսնի
Կնճիռների ոչ լքի ծալ :
Ե՞րր է ծնուել այս ծովակը,
Ո՞վ իլքանայ , բարեկա՜մ ,
Թէ ուզում ես իմանալ դու,
Մասսին հարցրու մի անգամ •
Բայց ո՞վ գիտէ, գուցէ այն օր
Մեր Մասիսն էլ դեռ չկար,
Երր Սեւանը շողշողում էր
Այսպէս պերճ ու դիւթական:
Սո՜ւս , չե՞ս լսում , խաւարի մէջ
Այդ մեր Սեւանն է երգում,
Այդպիսի երգ , ասա, արդեօք
Լսե՞լ ես դու քո կեանքում:

1ԵՏ

Տե՜ս, լեռները լուռ լսում են,
Երկինքը ցած է իջել,
Աստդերն ասես շուարել են
Երենց անհաս բարձունքում :
Չորս կողմ սարեր բարձր ու ձիւնոտ..
Մէջտեղ հսկայ խորխորատ,
Հազարաւոր դարեր առաջ
Լցուած ջրով անարատ,
Բայց թ-ըւում է, ջուր չէ, այլ մի
Յաւէրժական հին գինի ,
Որ ծփում է անհուն, անվերջ,
Եւ անունն է «Սեւաճի» :
Ծովից երկինք, երկնից մինչ ծով
Թանձր մշուշ է ու ամպ,
Են անձրեւը մաղմղում է
Մանկան լացի մեղմութեամբ :
Այդ գորշաթոյր մշուշի մէջ
Ծովն ու երկինքը իրար
Գուրգուրում են, համբուրում են
Որպէս երկու սիրահար:
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փոՂ ես լքայրը լքեր թոլոթ
Ազթիւրների լուսաշիթ-,
Ես ո՞ւր գնամ, որ մէկ էլ
Մի քոյր գանեմ քեզ նման:

Դարեր են պէտք , ո՜վ Սեւան,
Որ ես քեզնից յագենամ,
Դոն կապոյտ լոյս ես լցուած
Լեււնագոգումն անսահման •

ՍՐՏԻ
Խորհում են վանքերը մեր'
Լո՜լո, կանգնած սարում, ձորում,
Քարերից վիշտ է ծորում,
Խորհում ես վանքերը մեր:
Որպէս հին յուշարձաններ
Կախարդիչ ու կամարուն,
Խորհում՛ են վանքերը մեր'
Լո՜ւս, կանգնած սարում , ձորում :
*
**
Յոզնել եմ ես ջախջախից
Հնօրեայ ջրաղացի,
Նա միայն սիրտ կը խոցի
Յոզնել եմ ես ջախջախից:
Երգ ասա ջերմ, անր-ախիծ,
Արեւոտ ու առնացի •
Յոզնել եմ ես ջախջախից
Հնօրեայ ջրաղացի :
*
* =1:

Ծերանաս պիտի մի օր,
Եւ սրտիդ հուրն էլ սառի,
Նման այււ ձիւնոտ սարի
Ծերանաս պիտի մի օր:
Վայելիր այս կեանքը նոր,
Շա՞տ ճգնիր , քի՜չ թարթառի • • •
Ծերանաս պիտի լքի օր,
Եւ սրտիդ հուրն էլ սառի:
*
❖*
Թուլ զուլալ լինի հոգիդ
Լեռնային աղթիւրի պէս,
Տխրութեամր երթեք չամպես,
Թող զուլալ լինի հոգիդ:
Թէկուզ քուրջ լիճի հագիդ,
Ջար լեզուն խարանի քեզ,

խՈՐՔԻՑ
Թող զուլալ լինի հոգիդ
Լեռնային աղթիւրի պէս :
Մի նայիր իմ քունքերին,
Ջմեռ է այ նտեղ արդէն,
Մի ծերուկ կ՛ելնի քո դէմ,
Մի' նայիր իմ քունքերին,
Կարող ես' թա'ց իմ հոգին,
Ուր նոր են ծաղկում վարդեր •
Մի' նայիր իմ քունքերին,
Զմեռ է այ նտեղ արդէն:
*
**
Վառուիր դու որպէս խարոյկ ,
Ջերմուր իւն թաշխիր մարդկանց ,
Կորածին տուր յոյսի կայծ,
Վառուիր դու որպէս խարոյկ :
Ծերուկին դարձրու առոյգ,
Րորթոքիր հուրը լքարած ,
. Վառուիր դու որպէս խարոյկ ,
Ջերմութ-իւն թաշխիր մարդկանց:
Ինչ ունես՝ տո՜ւր աշխարհին,
Այրուիր դու մարդու համար
Ու որպէս կրակ անմար ,
Ինչ ունես՝ տուր աշխարհին:
Թէ կեանքում ցանես րարին,
Կը ստանաս մէկին հազար,
Ինչ ունես՝ տուր աշխարհին ,
Այրուիր դու մարդու համար :
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^ճր*. ււՀէքա֊

ւթիե֊ $ե՜

(^ձյԱ^ր-ս^ք^յք-աՀ- ^'“'Հքր/'
Գրեց ՎԱԽ ՏԱՆԳ ԱՆԱՆԵԱՆ
Երկնասլաց

վպռուոդ մո

մերի նման բարտիներ կան Արարատեան դաշտում }

առուների

ու ճամբաների եղրերին 5 դիլդերի շր կայրո ւմ ,
բակում :

իւրաքանչիւր

\,րանց վր ա յ դեռ

հ եռոլից

երեւում են ա բադիլներ ի
իյա րի բները ։

վիթ-

Արադածի
լանջերին
դեռ
ձմ եռ է ել սառնամանիրն կ թադալորում

երր նրա ստորոտը

քԼրարատեան

դաշտն են մտնում

վերահաս գարնան առաջին համ
բաւաբերները
ները :

ճերմակ արագիլ-

*իալիս են հ եռա ւոր հա-

րաւից } ի ւր աքանչի ւրն
կերպով

անսիյալ

իջնում կ իր հին բնի

վրայ ու սկսում կ նորոդել իբենց ա պա գա յ ձագերի օր բանը :
ք*արի յլալրՀւս տ ՝ բաբի ղալր/ւււտ

ՎԱԽՏԱՆԳ ԱՆԱՆԵԱՆ

--- ուրաքս ձայն են տ ալի ս

Հովտի բնակի չները ել եր կա ր ճամբին դադրած թռչուններին հ ի ւրասիրում են համեդ պատառներով։
կ' հ յ որ եկաւ ա բադիլը ՝ ուրեմն նրա յետեւից կ լ գարունը կը
րյյյ

իր ալ ու ալուան ծաղիկներով։ Եը դա յ

նոր յոյսեր կը բերի իր

հետ : քննութիւնը նորից կեանք 1լառնի
^որԼ1Լ և1ճ
բեղմնաւորուի
ըրտինքով եւ նորից ա ռա տ ո ւթի ւն կը լինի Ար ա ր ա տ ե ան դա շտ ո ւմ :
ալ հլ,ն բարեկամը , ուրեմն կը լթեի երջանկութիւն : Արալիյն ուրաքսութիւն կ բերում իր հետ :
Ղ^արերի խորքն կ ղն ո ւմ ա յն սերտ մտերմութիւնը^ որ գոյու
թիւն ունի քԼրարատեան աշքսարհի հ ոդադործի եւ ույդ թռչուններ ի
միջել:
(*) Մեր Տարեգրքի 1956ի հսոոորով հրատարակած էինք կարճ պատմուտծք
մը արագիլներու կեանքէն: Այո անգամ եւս
նմանօրինակ պատմութիւն մըն է
մեր հրատարակածը, րայց շատ աւելի յուզիչ, այլ մանսււանդ գրուած իր որ
սորդական պատմուտծքներովը այնքան համրաւաւոր գրչի ւլարսլետ Վաիտանգ
Անանեանի կողմէ: Վստահ ենք որ պիտի կարդացուի րացաոիկ հաճոյքով:
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երեւանխյ ոչ հեռու. , ուր վերջանում են ^ալմայքւ

այգիները՝

արգաւանդ մի տափարակում փռուած է Արգաւանդ գիւ՜ղը ) նաիլկին
Ջափարաբագը յ Այդտեղ եւս կան սլացիկ ու բարակիրան բարտիներ հ
որոնց վրայ բոյն են շինում ու ձագ հանում արագիլները։
Հին ժամանակ այգ գիւղերում էր ) որ տեգի ունեցաւ
զմայլելի ՝ այն հրաշք դէպքը :
• • *Պառաւ

Ա արանի

ա յն

բակում ՝ մի

վիթխա[1ի բարտոլ կատարին՝ իրենց հին
բնի վրայ նոՀր — նոր թռչելու վա բժ՜ութիւններ կին կատարում աբագիլի ճուտերը։ Աշոլնը մօտենում էր եւ նրանը շուտով
իրենց ծնողների հետ

պիտի չուէին

տաք

երկիրներ։ Պառաւ Ա*արանը սրահում ՝ թեմ
թոնրի մօտ թաղիքին նստած

գրտնակում՛

էր խմորն ու երբեմն էլ խանդաղատանքով
նայում մայր արագիլին՝ որ ծնողի համ
բեր ո ւթեսւմբ

շար ո ւնա կո ւմ

էր

անճոռնի

ձագերին թռի չք սովո րեցնել ։
--- Աշունքանում է ՝ շուտով կը թռչեն ՝
--- չ&Ւ՚-մ էր ինքն իրեն սլառա ւը ։ — Ա՛ յ
տղայ՝ Աուրէն ՝ էս հացիցը տար ուտեն • * •
Եւ Աարանը կողն այրուած մի լաւաշ
հանել "՛Լ թ ոնրից ՝
նետեց
խաղացող իր թոռանը ։
--- վա՛յ՝ քո հոգուն

կա տ ո լի հետ
մատաղ՝

տատ.

ջան՝ — կանչեց Աո լրիկը՝ --- վաղեց •Ղ՛
համբոյր դրոշմեց տատի խորշոմած դէմքին եւ տաք լաւաշը

վերցնելով ՝

վաղեց

դէպի բարտին ՝ ճերմակ կատուն էլ յետե—
՚1՚:յ

■ ԴԷՀ , Ս ուրիկի համար
արագիլներին
կերակրե—
լուց բարձր հաճոյք չկար*,
ամբողջ գարունն ու ամա
ռը նա իր

ամենահամեւլ

պատառները

նրանց

էր

նուիրել։
[*աց գանգուրները քա
մուն

տալով՝

ոտաբոբիկ

հասաւ բարդուն ՝ եւ Հ^ո1ւ ՝
«Թեւը կապած արագիլը աիուը կանգնած է թակում»*
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,խ'ւ ՝ չո' ճ.» անելո վ լա ւսւչը կտ ո ր — կտոր արա լ ՝ !]['["- տուեր ծառի
տակ՝ էսկ էնքը հեռու կանգնած , մատով՜ սսլառնում էր կատուէն*
--- ԶմօտենսՀ ս ՝ թէ չէ պոչղ կը կտրեմ * ♦ •
Սայր արագէլը ծառէ կատարէր *յաե՜ է^աւ եւ սկսեր

լաւաշէ

■կտորներ կրել էր ճուտերէ համար՝. Այղ մամանակ հարեւանէ շունր
գողէգող մօտերաւ՝ որ մէ կտոր էլ էնքը փաէւրնէ : // ա յ ր արագէլը ,
Ւր ահագէն կտուրով՝ քլուևգէ նման հարուածեր ծեր շանը՝ թէ՝
<^['Հ'1ւչ ես ա էրդ. տնկել ճուտերէս բամնէն}։ Սայր շունն այնքան
էր
գայթակղած թարմ լաւաշէ հոտուէ՝ որ ուշադրութէւն չգարձրեր աՀ,արէեւէ գէմագրութեանը ՝ առա^ եկաւ եւ սկսեր հաւաքել
,ընկած հարէ կտորները՝.

գետնէն

— ո րէ՛ր 5 ս ր է կա'յ 1Աոլ[է11կը հւ նետեր ձեռքն ընկած
քարը՝. ք*այ*յ ) սյյրե վայրկեանէն՝ մայր արագէլը թեւերը տարածած
վրայ հասաւ՝ եւ քարը՝ փոէւանակ շանը կպչելու՝ ջարդեր նրա թեւր ՝.
.թռչունը վայր ընկաւ եւ երբ նորէր վեր կարաւ՝ ա^ թեւը քա ր շ էր
■տալէս գետնէն «
— վսՀյ ՝ քոռանամ ես ՝ էգ թնչ արէր , ա1յ բեմուրաղ ՝ --- ճ չա ր
պառաւ Մ արանը եւ լաւաշները

թողնելով թեմ թոնրէ

սլա տեր էհ

կսլա ծ՝ էսուճապահար հասալ գէպքէ վայր ր ՝. Աոլրէկը՝ էր արածէր
շշմած՝ գեռ մեխուած էր տեգում ՝ էսկ տատը բռնել էր թռչունէն
եւ սըւսըւալով ՝ թոնթորալով նրա վէրքն էր տնտղում : .
—— Ս ոռանամ ես ՝ քո ռան աՀմ • ♦ • էս թեւով ո^նր է ճամբա յ գնահո լ . ♦ . էս է^նչ զո լլո ւմ էր ՝ ո ր եկ ալ էմ օ^աէսէ գլէսէն ՝ --- ծնկներէն

խփելով գանգատւում էր սնահալատ կէնը՝. Աճնտեղէ չէր նրա ահըՀ
Հէն մամանակ՝ մեղ մօտ՝ արագէլէ վրայ ձեռք բարձրարնելը սըրյբապղծութէւն էր համարւում : «Qnբանայ էն ձեռքը՝ որ քա ր կը ձգէ
արագէլէ վրայ} ՝ --- էր պապերէր ու տատերէր այգ էսօսքն էր Լսել
էէարանը* դէ՛ ՝ հէմա էն չսլէ^ ս նա աղէտ չհամարէր այգ գէսՀքը՝ Ե *պառաւ Ա* արանը որոշեր՝ որ եր կնքէր պատէմ կը գայ էր թոռան՝
նր՛ա գործած անխղճութեան համար :
- Ի՞նչ ես փետարել՝ մէ շո ր վառէր բեր՝ --- ղայրարած պատ
ուէ բեր նա՝ դեռ էր տեղում մեէաւած աղալէն յ
Աուրէկն արագ պատռեր էր հէն բլուզէ փէշը՝ վառեր

թոնրէ

կրակով ու վազեր տատէ մօտ*.
— Հարերը այրւում են ՝ --- փնթ փնթար նա :
— Ջհանդամէն են վառւում » • » ՎյքՀցը բռնէ ր • • • ^էոը տո՛ւր • • •
Ար ա '/ի/ի ճե[-մակ թեւէր արէւն էր ծորում : ^աււաւն ա յրոլած
շո ր է սեւ մրճեղը գրեր ջարգուածքէ վրայ՝ խմորով, պատեր վէրՀՀԸ
խնամքով փաթա թ՛-!] : Մ ինչ նա զբա ղ ո լած էր վէրաւո րով ՝ ա յրոլոգ հարերէ ծուխը գուբս էր գալէս թոնրէր ՝ լրնում սրահը ՝ էսկ

ել

'Ոյյնտեղէր էլ տ՚տրածւում բակում ՝ շրջակայքում
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2X', եկ, մլ,՛ մորմոբոլիր մէ1 արտասուիր սչւաւսււ Ս արան :
թեւը կա ււլա ծ արաղէլը տխուր կանգնած է բա կո ւմ

իսկ ամու

սինը թողել է ձադերին } Աա^՜ է^^է ^‘՚ ս րտա կե՚էէբ
կափկափոցով
պա տ ւո ւմ է նրա չու-ր$_ը •, յարդարում նրա փետուրները ,
կա ո ւց ը
բսում է կացին եւ , թւում է սիրոյ բնբոյշ խօս բեր է ասում նրան » ♦ ♦
(ինաց սլտրտէղ

առուն փորփրեց , մի գորտ ճարեց ու բերեց —■

գրեց իր ընկերուհու բերանը։ (Հետոյ լաւաշի կտորներ հաւաբեց եւ
գարձեալ մէկ — մ է կ նրան յանձնեց : իսկ ւէե ր ե ւի ց

սուտերը ցած

էին նայում եւ գործից անտեղեակ աղմկում էին , թէ՝

•«թնչ բանի

Էհ 1 ղէ' 9 ուտելիբ բնրէբ , £՜>> ♦ • •
Ուտում էր մայր արագիլը իրեն մատուցուած պատառները ՝ գոհ.
էր ամուսնու հոգատարութեան համար

բայց սրտուԼը սեւ արիւն էր

դնում : քմ*նչ անի հիմա» ո''չ ['^ՀԸ կարոդ է բարձրանալ իր սիրասուն
բալիկների մօտ , ո'է_ Էէ նրանբ այնբան ան՛ուր թեւեր ունեն ՝ որ լ,չնեն
բակ։ կտուցը ՛Լեր տնկած նայում էր բա ր տ ո լ կատարին

ճերմակ

թեւիկներ էր տեսնում կանաչ սաղարթների ձփֆփց ու լուռ մգկտ ո ւմ յ.
--- Էէեռբգ կոտրոլ

Ս Ո՛լրիկ )

մրմնջում էր պառաւ

Ս արա

նը , մէկ վիրաւոր արագիլին նայել ■■■լ, մէկ թ ոնրում եփուոգ հացերին . . . Ինքն էլ մայլ, էր , ինքն էլ բալի1ներ էր մեծացրել եւ մո ր-—
մ ո բո ւել նրանց կո ր ս տ ո /Լ եւ ա յ մմ Ււ՛ մայրական սրտով հաս էլան ում
էր մայր թռչունի վիշտը ։
ԷԼմուսին արագիլը շատ սլտտւեց վիրաւորի չոլԸ^Ը^ շատ անգամ
նրան խրախուսեց իր հետ բարձրանալ վեր , իրենց
բայց երբ իջաւ իրիկունը եւ համողուեց

ձագերի մօտ

որ իր ընկերուհին թռչել

չի էլարող^ ստիպուած գնաց վերելում աղմկող ձագերի մօտ։
Ս արանը որ արդէն դո է՛ծը վերջից րել էր եւ հացը տեղաւո րել ր
վիրաւոր թռչունին տարաւ տուն եւ մի աման կաթ դրեց նրա առաէ։
1Ղ ս էլ

Սուրիկը վատ բնեց այգ դիքեր» նրա խիղճը տանջում էր»

Ս»յգ դեռ ոչինչ։ Տղայի իսկական տանջանբները սկսուեցին

քա-

ջ"Ըգ օրուանից , երբ նկատեց , որ իր խաղընկերները խ ո ւս ա լի ո ւմ էին
իրենից ։ --- «Ուզեցել է իրենց արագիլին սպանիր » » » ասում էին տղա—»
ները^ մատով Սուրի էլին ց ո յց տալով։ Սրդալանդ

գիւղի

տատերը

ներշնչել էին իրենց թոռներին ՝ որ արագիլը սուրբ թռչուն է եւ նրան
խփոգը սատանայի սեւ գործն է կատարում ♦ ♦ ♦

3Վփրաւոր արագիլը հետղհետէ ընտելացաւ իր նոր վիճակին։ *էա
հալերի հետ ծանր — ծանր բալլում էր բա կո ւմ
■մ՜ինը

խլո ւմ էր նրանց լ՛ա-

բայց ոլ-ԷՀԸ ՜ միտբը բարտու կատարին էր*»
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քյ ր կո լ օր անընդհատ անձրեւ տեղաց : Վ^էրաւորէն տ ն1՚՚յ դուրռ
չթողեց էն : Ե*- նա երկու օր չտեսաւ ձադե րէն :
քյ ր ր ո ր ղ. օրն առաւօտեան ծկղէն /չուռը ծեծեց էն :
Պառաւ Լք արանը քնա թաթավս ւէ՛եր կա ց ա ւ եւ դուռը բա ց ե լո լց առաջ հարցրեց *
--- Սօնա ? դո& լ ես • ♦ ♦
^‘այւլւ նորէց ծեծեց էն :
Ս արանը րաց արալ եւ մնաց կ ար կա մած*. Էէ կմքէն կ ան/լնած
հայր .Արագիլը . . .

կր

--- քյրտամեռ՝ վաէեցրէր**»
Հրս ՝ տանն կ ՝ ներս ա ր է ♦ • ♦
էՒռչունը ահ ո/Լ ետ — ետ դը~
նաց ՝

բա լ ց

մէն չեւ

մնաց

սրահում ՝

որ էէ արանէ

ւէկշերէ

տա կո ւէ վէրաւոր արազէլը դուրս
վազեց սրտապատառ :
— ք*' հ սատկկք ղոլք ՝
ոնց են էրար ս է ր ո ւմ ,

տես
զդա ծ-»

ուած ասում կր պառաւ էէ արանը :
ԷԼր ա դէ լ

ամ ո ւս էնն եր ը ղուրս

եկան րա կ ել էրար հետ քայլում
կէն

լո ւ

ու հանդէոաւո ր , —

երեւէ խորհրդակցում կէն էն չ — «Ա*արանը վիրաւոր թոչունին տարաւ
որ կարեւոր բանէ մա սէն *.
տուն եւ մի աման կաթ- դրեց նրա աււջեւ».
ԷԼյդպկս անցնում կրս օրերը դանդաղ ու սրտամաշ*. վէրաւոր արադէլը , մթնելուն սլկ ս , է/րճէթէ մէ

անկէ լնում քուն կր մտնում ՝

բայց արթնանում կր շատ վաղ՝ կտուցով քաշում կր պառաւէ վեր-»
մա կէ ց ել անէ/Օս խնդրում կր էրեն դուրս թող նևլ-, Դ*ոլրս կր դալէս
տնէց եւ անձկութեամբ ու կարօտով նայում էր րնէն ♦ ♦ ♦
Այն տ ե ղէ ց , դեռ

լոյսը նոր բա ց ո լած ՝

ձադերը խառն է խուռն

կա փ կա ւէէ ւն ո վ ո ղէուն ում կ էն էրենց մօրը եւ , հաւանաբար , էրենց
լեղուով խնդրում , որ վեր բարձրանայ*, է1 ս կ ամոլս է^նը*. ք]եղճը ամ-*['որլէ Օրը ՛յէ" — ղկն կր ըն կն ո ւմ ձա ւլեր էն կեր

հասցնելու համար :

\յրա հոդսը կր կնա սլա տ կո ւել կր՝ մեն — մենակ այդքանէն կեր հասց ընե& լ կր էէնէ ♦ ♦ է1 ս կ սրանց է^նչ ՝ պահանջում կ էն ՝ հա՛ պահանջում ։
. . .էւսրտոլ կանաչ տերեւներէ վրայ խալեր երե լացէն՝ գէշեր-^.
ներն սկսեց էն ցրտել*, էէ ա յր արադէլր դրանէ ց՝ աւելէ մռայլուեց*. ք1ր
բնազդով նա զգում կր աշնան մօտենալը*.

ք^նչ պէտէ անէ թեքը՝

ջարդուած թեւով էն չսլկաս պէտէ չուէ հարաւ*, էե Լ
մ ենա կ ՝ օտարութեան մկջ՝

մնալու կ մեն —

էր բալէ կներէց հեռու»» »

քյրեւէ այդ
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,բնազգն էր՝ որ հանգիստ չէր տալիս թռչունին , --- նա գմկամ ու.թեամբ էր ըն դո լնում սնունգը եւ բուն ու գագար չունէր :
!'այ*յ "JJ'b Օրերին՝ ուրախութիւնը յանկարծ այրի եկաւ նրան՝,
Ս ի առաւօտ ՝ հայր արագիլը ՝ իր ձա գերի գ լո ւիւն տնրած ՝ ոլտ ոյտ
գործեր գիւղի վրայ եւ իջաւ բակը։ Ւրենր հօր հետ իջան եւ ձագերը՝
-արգէն հասուն ՝ խոշոր ՝ էքփղերիկ , ամբարած ու երկար թեւերով» . •
սրտաՇւմլի կ տեսարան էր • ձա գեր ը շրջապատել է ին ի ր են ւք
մօրը՝ կտուրները քսում էին նրա փետուրներին ու մեղմ կտ փ կտ--

վ,լ։ւն ո,Լ

Ւրեն9 Սէրն արատյա յտ ում : Պտռտւ Լք արանը ՝ սրահում
կանգնած ՝ գո գն ո ր ո վ ս րբո ւմ էր թոնրի ծ իւի ր կարմրած ա չքերն ու

ինքն իրեն քրթմնջում •
--- Ի՚հ ՝ սատկէք գոլք * տես ոՀնր են շուլալւում իրենր մօրը • • •
էյ լ

այն' որ օւյգ թռչունի ձագերը սիրում էին իրենր մօրը՝ սլա-

■ռալ U արանի
րտԸ լց^ոլյ^ է> Ը գոհունակութեամր։
-ձագ սլէտք է սիրի ու խնամի իր ծնողին :
^աղելւն իրենր մեծ — մեծ կտուրները

մեէլնած՝

ԷԼյո' Հ

ամէն

սովո րութեան

համաձայն ուտելիք էին խնդրում մօրիր» երեւի գլխի չէին ) օր հի
ւանդ է՝ մոռտրել էին՝ որ այսուհետեւ իրենք սլէտք է իրենր համար
կեր հ այթայթեն , --- հօ1 ՝ էլ առաջուայ պէս փոքր չեն : // արանը
դաշտ լիքը հ ա ղ ի կտ որտանքներ եւ ձկոււո արած?»

բոքոններ

մի

դրեր

բակի մէջտ եղը :
— թող ք^արեկենգան անեն • • • թող վ ե՛րջին անգամ հայ

ուտեն

իրենր մօր հետ՝ --- զգածուած մրմնջում էր բարի պառաւը։
Իրօք վերջին անդամ ...
քանի օրիր յետո յ

սկսուեր

ար ա գիլն երի չուն դէպի

տաք

■երկիրներ։ Հայր արագիլը ամբողջ օրն ղբազուած էր ձագերի վար՝մո ւթի ւններ ո վ եւ այլեւս J ամանակ չէր գտնում ընկերուհուն այրեՀելու :
էփիայն չուելու օրը ձագերի հետ նա Ւ!ալ ծ առի տակ ՝ պատուեր
ընկերուհու շուբջը եւ ինչ — որ բաներ ասար նրան ։ Է) ա վեր րատկեր՝ թրթռար օդում եւ վայր

բնկաւ յուսահատ :

■ա ռո րյ ջար ել եւ սլարղ էր ՝ որ պիտի

բա ման ո լէր

թեւը դեռ չէր
հարաղատներիր :

Էէ լ նրանք բամանուերին : Հօր հրամանով ձագերը օգ բարձրա
գնան եւ կանոնաւոր շարք կա զմեցին նրա յետեւիր : էք ա յր աբադիլը
•ս րտա կտ ո ր ճիչերով վազեր նրանր յետեւիր ՝ ոստոստեր ՝

թռչելու

■ա պար դի ւն փոր ձեր տրաւ ։
Հարաղատներր հեռացան ղէպի երկնի լազուրը՝ ապա ետ եկան՝
■պտոյտ տուին բակի վրայ ու ձզուեցին դէպի

Արարատի ձիւները՝

■այնտեղից էլ թերոլեցին ձախ եւ Արարսի ջրերն իրենց

ուղեցոյց
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bm դրական աշխարհ
համարելով, նրա հոսանքով չուեցին դէպք, Իրան-, Գնացին ել իրենց
հետ տարան վիրաւոր թռչունի սիրտը :

4սմԼռր վիրաւոր արագիլին տանը պահեցին : Սուրիկն իր մեղքը
քաւելու համար այնպիսի հոգատարութեամբ էր խնամում վիրաւոր
թռչունին , որ սա չուտուի կասլուեց հետը ել ուր գնար' իր անճոռնի
քայլուաեքով հետեւում էր տղային, մոռացել էր, որ նա է իր
բոլոր դմբաիյտութիւնների պատճառր î
1՚"կ պառաւ Մարանը ամէն առաւօտ հարցնում էր թռչունին.

~ Ա՛յ թեւա կո տ որ

բա ե^ ր ր է թեւդ լաւանալու • » »

Ա-.1՚1ւ11է" Էէ արագիլի անունը թ ե լա կո տ ո ր մնաց :
{/* արանը
խունկի մոմի եւ չորացրած ծաղիկների խառնուրդիg բո լմի չ մահ
լամ կ ր ե էի ում ՝ կամ հեքիմներից բալա սան կր բերում ՝ քսում թըռչունի Վկրքթե) փաթաթում } կերակրում ու խնամում էր թոռանը
հաւասար՛, ‘իրա շնորհիւ թեւը բոլորովին առողջացաւ եւ Փետըր—
ուարի վերջերին } մի արեւոտ օր

աբադիլը թռաւ — բարձրացաւ իր

՛բոյնը ե, մէկ ոտքի վրայ երկար ու մտախոհ կանղնեց այնտեղ։
Մի օր էլ I] ո լրիկը բակից ճչալով տուն բնկաւ»
— Տատի՛ յ եկսՀն , եկսՀն » » »
—— Մ*վ եկաւ

ա՛յ տղա յ » » »

--- ԷԼրագիլները » » »
Պառաւը տնից դուրս եկաւ այն պահին

երր երկու

մէկը շատ խոշոր } միւսը փոքր ու գողտրիկ ,
կատարին ՝

թեւակոտորի մօտ՝, U»fi մէկը

իջան ծեր

ամուսինն է՝

՜արաղիլ^
բարտոլ
պարզ է

■ահա դլխի ծանօթ նշանը ՝ իսկ աfi ջտհե^լը»»»
Պառաւը գլխի՛ ընկա լ եւ չանգռեց իր դէմքը*
— ՎրՀւյ 5 սեւ կապես դոլ^ թազա կնիկ է բերել հետը» » »
Մուրիկը զարմացած նայում էր իր տատի կեր պարանափ ոխոլթեանր ու երեխավարի մտածում էր* --- «քՀՀ 1 աւելի լաւ չթ ՝ հիմի
■երեք աբադիլ կ^ ո ւնենանք^ » » »
եսկ ինչպթ0 ս ընդունեց թեւա կոտորը իր հիւրին։ Պիտի կար
ծել որ զարնուեր սրտից ։ Մ ի պահ շշմած ու լուռ մտածեց ապա
առանց դաւաճան ամուսնու դէմքին նայելու սկսեց կտցահարել —,
քշել իր ջահել ախոյեանին։
Հալալածում էր նա անկոչ հիւրի գլխին եւ կարծես ասում

էր

ցասկոտ »

--- Q որի՛ ր յ անզգա՛մ հ կորի՛ր իմ բնիg

թէ չէ

հիմա աչքերդ կը

հանեմ » » »
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ւր7ՏՀ1է7Տ\1ր/8\1>?^!

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ք*այց Հանզդամշ/» բոլոր ոփին միտք չունէր Ղ.է^ՒԼՈԼ՜ Ւ Լ' իրա-^
լունքները : *է,ա սլա շտ ոլտնւո ւմ էր եւ հալալածին հարուածոփ սլա—*
տասթանում :
թռան

(Հետո յ

կռուո ցն երը ցած

ծառից եւ շարունակեցին

իրենց-

ՀՀսլա տ եր ա ցմհհ» լ՛ակում : Այստեղ ընղա ր—
ձակ էր , կարելի էր ե՛լ

գրոհել՝

ե՛լ

սլա շտ սլան ո ւել ։

Ծ "‘"վ՚ց [-չ՚սւ֊ նաեւ
կողմ

կանգնած

աձ ուսինը* մի
չէ ր
թառելում

նա

կռուին : Ձէին թառնւում ե՛ ւ տե/լներում
լլարմանքից քարացած
թայց սլառաւ
[, հարկէ ,

տատն ու թոռը յ.

էի արանի

համակրանքը՝

Թ ե ւա կո տ ո ր ի կողմն էր :

'(,111

դա էլս լա ծ էր ծեր արագիլի նամարց. արա ր քից :

՛է որողուեց սլառա ւ

Ա արանի

հին 'էկրքը՝ Երբ մաղերն սկսել էին ճեր
մակել ու ղէմք1՚ն '-ւ՛ ե ւաց ել էր առա 1լ,ն
թորշոմը՝ մի ջահել հարս հրասլուրել —•
«Անզգամը» պաշտպանւում էը
եւ հարուածին հարուածով
պատասխանում». . .

տարել էր իր ս ի ր ելի

ամուսնուն :

ա յմմ կրակ կտրած ու ափերից ելած
ոսկրոտ ձեռքերը օդում շարմ՜ելոփ դո չում էր .

Եւ

չ

--- Տո՛ւր էդ լրլ՛ին ՝ աչքը հանիր ՝ որ է՛լ ուրիշի մարդկանց չգո
ղանա / ♦ ♦ ♦

ծ ւ. կարծես նրա համակրանքից ու թրաթուսանքից

քաջալեր

ուած՝ Ս՝եւա կոտորն սկսեց յա/լթել իր ջահ՛ել հակառակորդին։ Ե]ան-ցից ու փրդոփմ ունքից կուրացած ՝ նա պոկոտում էր իր աթոյեանի
փետուրներն ու ցրում բա կով մէկ:
Այղ որ տեսաւ ծեր ա բադիլը ՝ առա ւ

ալ եւ մօտեցաւ կռուո ց—

ներին ։ թեւա կոտորը ՝ ամ ո ւսն ո լ ներկա յութլ՚մեէց թե լ առաւ : Այ Ո՛ յ,
ինքն է ել ոչ թէ ույն աներեսը* . ♦ ]1նքը թի կունք ունի սարի նման ♦ ♦ ♦.
Արհ ամարհանքո/է նայեց իր ամուսնու

դղդղուած-

սիրուհուն՝,

նայեց յ ա ղթ"՛ղի դոհ ո ւնա կո ւթեամբ ։ Սիրտը հոփացած ու գոհ

էր

ե'լ պառաւ Ս՝արանը :
իայց ույդ, նամանա կ կատարուեր անսպասելին։ Ամուսինը մօ
տեցաւ թե լակոտորին եւ դոլրդոլբելոլ փոթա րէե,
հ ար ո լածն եր հասցրեց նրա դլթին * ♦ ♦
1]ա

՛լ տ ո ւց ո փ ծանր

անակնկալի եկաւ ՝ զարմացաւ* --- «Ա^նց թէ • • . ի&նձ . . . քո

որդիների մօ^րը ♦ • • քո դառն օրերի ընկերուհի ւԽ> ♦ ♦ ♦
Ապա ՝ յուսահատ ճիչ արձակեց եւ ց ա ս ո ւմո փ բռնուած փաղեց
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
դէպի սրահի կենգլանում բոցավառուող թոնիրը-, Այնպէս վազեց՝
որ ույլելս ոչ մի ոյմ չէ լ։ կարող կանգնեցնել նրան-, Հա սա լ եւ առանց
վարանելոլ նետ ո ւեդ չէ կ բոցերէ մէջ...
— Ամա ն ՝ էս է նչ ղուլում էր ՝ ամսՀն ♦ ♦ . --- մաղերը պո կելո վ
առաջ վազեց ծեր Ա֊արանը՝ բայց արդէն ուչ էր։ Այրուող թռչունէ
փետուրները ճախրում է էն մրոտ առաստաղէ տակ . . .

ՈՐՍՈՐԴ ԱՀԱՐՈՆԸ
Երեւանէ վերաբնակէ չ՝ սլոլս եց է Ահ ար ոնը մէջա հ ա ս ա կ ՝

նէ-

հար ՝ ալեէւառն մազերով՝ բա ր է դէմրով ու մեղմ բնաւորութեամբ
մարդ է։ Արտաքուստ բոլորովէն չէ երեւում՝ որ այդ անկէրք մար
դու մէջ մի կ ատաղէ ՝ կրքոտ որսորդ է թաքնուած ։
Ահարոնը՝ մէւս բոլոր մոլեռանդ

որսորդներէ նման հանդերը

ոտքէ տակ՝ կօ չէ կ ու չոր կը մաշէ՝ մէ ոչէւարէ դէն կր ծախսէ' մէ
*</< հար նտսլաստտ կ որսալու համար։
Եւ [Հեչ հ րճուանքով՝ էՀնչ անւլոլսսլ հ սլար տ ո ւթեա մր է ներկա
յացնում էր որսը ։ Ապա ոտները հանում է , ծա լա սլա տէ կ նստում ՝
թէյ խմ ո ւմ ու ճակատամարտէդ վերադարձած մ ա րդու յոդնած ու
թէ ւնն ու հանդէսաւորութէւնը դէմքէն՝ դանդաղ պատմում է էր
որսորդութեան մանր ա մա սն ո ւթէ ւնն երը ՝

ո դե ւո ր ո ւելո վ յատկապէս

այն տեղերում ՝ ուր խօսքն էր կրակելուն է վերաբերում ։
Այղ պահէն անեցէք՝ մանաւանդ Ահ ա ր ոնէ կէնը' տ ի կին 1]իրա
նը, պարտաւոր են ուշադիր լսել նրան՝ զարմանալ՝ բացագանչել՝
վերքն, էլ իրենց հ էացմ ունքը յայան ել նրա կրակոցէ վրա յ ։
ե^ույց
ասա^ր 1 տէկէն Ա էրանը նրբանկատ չէ եւ մեր բոլոր
որսորդներէս կանանց նման վադոլդ ձանձրացած է էր ամուսնու
պատմութէլևներէդ ։ Եր ծերութեան չէ մքէն այդ է Ահ ար ոնէ

մէակ

դաւը եւ նա չատ բան կը տար կեանքս ւմ ՝ մէ ա յն թէ այդ դաւը չունե
նա ր ՝ մէայն թէ տէկէն Ա էրանն էր ձեռքէ անտարբեր

չարմ՜ումով՝

կամ մէ արհամարհական «է՛ հնչուէ սառը ջուր ^_էցեէր նրա թեմ տրա
մադրութեան վրայ։
Աարսաւէելէ մռայլ ու յոդնատանջ դէմք է ունենում Ահարոնր՝
Երբ դատարկաձեռն վերադառնում է որսէդ ։ Երան թւում է ՝ թէ ողջ
թաղը գաղտագողէ էրեն է նայում ու մտքում ծաղրում' Հորսորդէ^ս
նա յեդ է ք ♦ . • հրադանէՀն նայեդէք • ♦ ♦ չուեն էլ յետեւէն » . . մէ լոր էլ
չի բերել» . . .
Եւ նա սկսում է մեծ ապրումներով պատմել՝ թէ էնչպէս վէբա
լոր որսը անհետացել է՝ թաքնուել։ Ալ այդպէսէ դէպքում անպա լման պա բուսակէդ հանում է արնոտ մէ փետուր ՝

կամ «//, քարՒ

կտոր' արեան չորացած չէթը վրան որպէս ապացոյց՝ թէ էր կրա
կոցն է զուր չէ անդել :
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ւէ7»1ր«։11»^է7տ<1հ«1է«(1ր7»ք| Ջյ®Տճ ^է7^րր8էւրրտ<< ր7^ր/աւո^ր78^ր7ՏՀ1ր?տ ■

ԱւաՀղ ՝ կր կնում ենք ՝ տիկէն Աիրանը բո / որովին նրբան կա տ կէն
չէէ Ամուսնու պատմութեան թեմ պահին՝ երբ Ահա բոնը արիւնոտ
ապացոյցները դնում է սեղանէն ու արձագանգէ սպասում ,

տէ կէն

Աէրանը՝ մէկ էլ տեսար ՝ շուռ եկաւ ու գէմեց կատուէն •
—— 'եոնօ1 յ կաթէն չմօտենսՏս • ♦ •
Կաւմ ուղղակի հալերէն քշում է եւ հարեւանուհու հետ ղրոյցէ
բոնւում առօրեայ դատարկ բաների մասին։
Այդպիսի գէպքերում ՝ Ահարոնը շանթահարուած կանգ է առ
նում ու գրևթէ ատելութեամբ նայում կնո

■

Մէկ օր Արմաշ գէւղում հէւր էինք Ահ ար ոնէ
Պետրոսէ տանը։ Այդտեղ էր եւ տիկէն Ս էրանը
ամուսնու հակապատկերը

թնամէ

որսորդ

էր փոքրամարմին

մէ թոշոր ու գէ ր կէն։

*Լյա մեզ այսպիսի մէ դէպք պատմեց էր ամուսնու որսորդական
մոլեռանդութիւնէդ »
--- Ահարոնը նոր էր վերադարձել աղուէսէ որսից ։ Լուտարկ էր
վերադարձել։ I1 ր ասելո/թ ծոփ դրած կենդանին սատկել — մնացել
էր ընէ էւորքոլմ : Ու թեդճ ամուսինս այն մտքից ՝ որ չէր կա ր ո /լա
ցել ապացոյցներ բերել հետը՝ ծանր տր ամա դր ո ւթեամբ քնեց ։
Ղփշերն զգացի՝ որ կոկորդս սեղմում են։ Արթնացայ։ Ահարոնը
բկիս չոքած թեղգո ւմ է ինձ ։ Ջանաց է ետ հ րել — ա զա տ ո ւել ՝ էսկ
նա գոռաց »
— 1]աց

՝ կնէ՛կ ՝ աղուէս եմ թեղդում • • ♦

Ասաց ել էր ձայնից արթնացաւ։
Էյեղճը եր աղում աղուէսէն

բռնե'լ էր ւէեր^ապէս » ♦ •

Ե, ի՜նչ

աղուէս » * •
ՎԱԽՏԱՆԳ ԱՆԱՆԵԱՆ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՌԱԾԱՆԻ
Գինիէն հ ա ր ց ո ւցէն

Աւրա® ծդ շատ է ՝ թէ շինածդ ։

Ասաց —

Շէն ածս չը դիտեմ ՝ աւրածս համրանք չունէ ։ — ՀՀալը դուքա վազէ —
վազ ) դուրս կը գնա նազէ — նազ ։ = // էնչեւ քառասուն ընկուղ մ է կտեղ չը տեսնէ ՝ քա ր չէ նետեր ։ — Շ է տակ թօսքը հանաքով կդասեն :
= Մ տնէ լ լողահՆ էլ գիտէ ՝ ելլել դողալն էլ ։ — ՛Երկու. մեռլէ կշտով
անց կենա ՝ մինը պիտի թռցնէ : = Ակօն տանը չէ Լիւ ենթ է) ։ ~ Եծանը (այծերը) սարն են գնացել (նոյն իմաստով՜) : = կապիկը կարճ է
(նոյն իմաստով) ։ = Մ է ասեղ

ոլտէ առնէ ՝

հարցնում ։ — Հպարտէն

դուրսը

Մէ սել

ունենայ՝

(սայլ)

սիսեռ

սլո /լ սլա տէ

փութն ա

ծեծեց էն ՝ տանը բան չասաւ ։ ’-3է
Աստծուն

Ասատուր կասի։
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գրական աշխարհ

Ա Ռ Ո հ Ն ԵՐ
Գրեց ՍՈՎՈՄՈՆ ՏԱՐ0Ն8Ի
է՜յ , առունե՜ր , առունե՜ր , անվե՜րջ հոսող առունե՜ր ,
Առուներ, ռթ գալիս էք ու գնում էք հեռուներ :
Զուարթ, զնգուն լքանկանց պէս , սրտերով ձեր տրոփուն,
Ջեր կարօտ մայր ծուէերի րացուած գիրկն էք շտապում :
Ջեր մէջն է միշտ արտասւուլք ուոենին՝ կոյսը տխուր,
Ու հառաչում,— առունեկւ, ո՞ւր էք գնում դուք, ա՜խ, ո՞ւր։
Իսկ դուք անփոյթ ցնծում էք — ուղիներով ձեր երկար,
Մերթ տանելով տերեւներ ու փշատներ քամահար:
Սանրելով հեզ մամուռի կանաչ վարսերը րեհեզ՝
Աչքով — ունքով էք անում րարձր թարտուն սիրակէզ:
Է՜յ , առունե՜ր , առունե՜ր , երակներ դուք մայր հողի ,
Ջեր ջրով են բրգանում ողկոյզները խաղողի:
Ջեր ջրով են բարձրանում հասկ ու ծաղիկ , ծիլ ու ծառ ,
Տօթի մէջ այն ժպիտն էք , որ ցոլցըլում է պայծառ:
'ք՛աղցր է նայել ձեր ջրին, ձեր երթին ժիր ու փայլուն,
Ել մանկութիւնը տեսնել ձեր արծաթեայ հայելում :
Է՜յ , առունե՜ր , առունե՜ր , անվե՜րջ հոսող առունե՜ր ,
Առուներ , որ գալիս էք ու գնում էք հեռուներ • • •

աՆԴԻՊՈՒՄ

ԱՇՈՒՂԻ ԵՐԳԸ

Եմ սիրածը , ասէք , ո՞ւր է .
Ես քեզանով վաղուց լցուած'
Ո,սին , որ էս եարը ծուռ է ■
Երագելով , փնտռելով քեզ ,
— Ծուռ չլինի , եար կը լինի՞ ։
Չէի գանում, սակայն, յանկարծ,
Դէմս ելար հին յուշի պէս:
Վարը սիրու ց ծուռ կը դառնայ ,
Ջուրը սիրուց հուր կը դառնայ •
Ենչքա՜ն եմ ես մենակ , լռին
— Ծուռ չլինի, եար կը լինի՞ :
Գուրգուրել քեզ , անգի՜ն երազ,
Ենչպէս առուին թեքուած ուռին, Վարար ջրի գալն է անուշ ,
Որ մնում է ջրին անհաս :
Այգու բարի տալն է անուշԵւ ահա դու, լուսնի նազով ,
Նայեցիր ու անցար հպարտ,
Դո երկնի տակ թողած անզօր
իւք կարօտը — ծարաւած արտ:

— Ծառ չլինի, բար կը լինի՞ ։
Աշուղն ասաւ' ուռը լար չէ՜,
Ամէն սիրող ծուռը եար չէ՜ •
— Ծուռ չլինի , եար կը լինի՞ ։
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է?տ\1ր?»\ 1

Գթեց Մ- ՎԵՍՊԵՐ

ՈՐՈՆՈՒՄ
Ո՞րտեղ եմ ձեզ ես կորցրել,
Օրեր ոսկի՜ իմ մանկութեան,
Ո՞ր պարտէզի համբին ցրել,
Անտէր թ ողել որթի նման:
Ապարանջան աղբիւրի մօ՞տ,
Եո'վ Րզնունի, քո ափերի՞ն,
Այգեստանի զի՞րկը շաղոտ,
Թէ՞ Վարագայ ծաղկոտ սարին:
Դուք ծիածան, թե՜ւ աղաւնու,
Արծաթ ղօղանջ , ոսկեցոլ ամպ ,
Իւք երազներ պայ ծառանուն ,
Լցուած կեանքի զուարթութեամբ
Ման ելք գալիս մուրիկ - մուրիկ
Որոնում ձեզ կարօտով վաո,
Կոխում տատասկ ու դալարիք ,
Կտրում լեոներ եւ աոապա՜ր • • •
Ա՜խ , ուր եմ ձեզ ես կորցրել,,
Օրեր ոսկի՜ իմ մանկութեան,

Մ- ՎԵՍՊԵՐ

Ո՞ր ամայի համբին թողել
Որթերի պէս անտիրական • • •

ԵՐԵՔ ՆՈՒԷՐ
Աշնանային երեկոյեան ծիրանոսկի՝
Հաւաքուեցինք մահճի շուրջը լքեր մայրիկիԵրեքս էինք՝ երեք եղբայր կանաչ - կտրին ,
Երկուսըս' թուխ , միւսը խարտեաշ , աչքերը' լիճ • • ■
Անօրինակ կոչունքին այդ տրտմախոով'
Չափեց մայրիկն հասակը մեր իր հայեացքով,
Չափեց բարի, իմաստնացած հոգու խորքից,
Ապա այսպէս ասաց նա մեզ գորովալից— Անցաւո՜ր է այս աշխարհում ամէն էակ,
Անցաւոր է եւ իմ կեանքը արեւի տակ •
էր ճաոագի վաղը դարձեալ շողը երկնի
Այս տան վրայ , սակայն շողն այդ ես չե՜մ տեսնի - • •
Ես իմ կաթով սնուցի ձեզ, փայփայեցի,
Հազար չարքից , սեւ ջրերից ազատեցի ,

— 70

Fonds A.R.A.M

կՋՏւՏճրՋՎտՎՏէչչյկյիչՏւեէ/կՋՋՋՀւՏ Տե ՏւՋրՋճճձ գրական աշխարհ
Ի՞նչ էք ուզում յայ ունեցէք ինձ վերջին անգամ,
Ի՞նչ ընծայեմ, որ չմնամ ձեզ պարտական-••
Առաջ զալով մեզնից կրտսերը անհամբեր,
— Մայրի'կ, — ասաց, — նուէր տուր ինձ լոկ այցին մեր,
Որ մշակեմ ես ձեռներովս գիշեր ու զօր ,
Հողի բերքով լինեմ ուրախ եւ բախտաւոր :
— Նըւիրո՜ւմ եմ, — պատասխանեց մայրըս այնժամ, —
՛Իոնն է հերթը , միջնակ զաւա՜կ իմ սիրարժան :
— Մայր իմ, — ասաց նա կսւսլաաշող հայեացքը ցած, —
Ընծայիը ինձ մարգարտալից տուփըդ պահած ,
Նրա ուժով կ՛առնեմ լքի նաւ ես ինձ համար
Եւ հասնելով Չինումաչին ոսկեկամար՝
Եա կը դաոնամ ծիծաղաձայն, բեռներով լի,
Որ լիութեամբ ողողուի տունն իմ սիրելի :
— Ընծայո՜ւմ եմ • • • — պատասխանեց մայրըս կրկին, —
Դո՜ւ էլ խնդրիր, աւագ որդի' իմ թանկագին:
— Ե՞ս - • • մայրի՜կ իմ, — ասի նրան ալեկոծուն, —
Սիրտըդ կ՛ուզեմ անեզրական սիրով լեցուն •
Նրանո՜վ եմ ուզում զգալ աշխարհն արար ,
Նրա զարկով , նրա ուժով ընթանալ յար ,
Երգըս օծել սրտիդ մաքուր շնչով միայն,
Լինել մի կայծ՝ նրա հրում յաւերժական •• •
— Դէ', մօտեցի՜ր, — պատասխանեց մայրըս սիրով, —
Վերջին պարգեւն էլ ստացիր դո՜ւ անխռով • • •
Ել սեղմելով ինձ իր կրծքին անհուն ու լքեծ՝
Երանաւէտ խաղաղութեամբ ընդմիշտ քնե՜ց • • •

ՏԱՂ. ՁՄԵՌՆԱՄՈՒՏԻ
Խաղաղութի՜ւն դաշտերին,
Ոսկեսաղարթ պարտէզին ,
Որոնց պտուղն ու բարին,
Մեր աշխարհը շէ՜ն արին :
Խաղաղութի՜ւն գետերին ,
Արծաթացոլ վտակին ,
Որոնք պապակ լքեր հողին,
Ամրան տապին ջո՜ւր տուին:
Խաղաղութի՜ւն ծառերին ,
Նազիկներին, մացառին ,

Որոնք մարմանդ զո՜վ բերին
Յոգնավաստակ հողուորին:
Խաղաղութ ի՜ւն սարերին,
Ծործորներին, ձորերին,
Որոնց կանաչ լանջերին՝
Մեր հօտերը կեա՜նք առին:
Խաղաղութի՜ւն լներին,
Աղբիւրներին, ակերին,
Որոնք կեանքը ցօղեցին
Ու միշտ պայծառ մնացին-••
Մ-

ՎԵՍՊԵՐ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ

ՕձԱՆԷՍԻ ՄԱՍԻՆ ..
Գրեց ՀՐԱՉԵԱՅ ՔՈՉԱՐ
Հիւր

ենք

ըն կԼՀլ

Լոռու

Գսեղ գքէլղում : Լսում ենք հին —
հին պատմութիւններ Լորիս Մ ելիք"՛Լի կռուից » ՏԼր *Լ"ւկասովից )
թավադներից ու ղա չաղներիր : ք]օսքն ասլա դառնում կ
բանաստեղծ ԼՀովհաննկս

թ ո ւ-

մանեանին :
— փոստան սլասլի
Օհանկսի

ղու ել

մասին պատմիր

խնդրում ենք խ"ր

---

ծերութ՜եան

հասած Լոռեցոլն } որ նստել
թախտին

եւ

հիլանդ

Լ

ոտները

երկար պարղել , — դու յիշո* ւմ
ես ՕհանԼսին :
--- Լա՛յ քո տունը շինուի յ
բա կդպկս բան

կը հ ա րցն ե^ն *

բա նրան ձեռքերիս
չեմ խաղաց րե^ լ :

վրայ ս կի

— Պ՛ոլ նրանից մե&ծ ես ու

ՀՐԱՉԵԱՅ ՔՈՉԱՐ

րեմն , փոստան պապի :
--- 1Լա' յ քո տունը շինուի , բա երկու նրա հ ա ս ա /լին կլ չեմ լի՝’
նխ° • նրա ծնուելոլ մամանակ ես էլի ա յ ս արհեստս կի բանացնում ♦ »
— 1Ղ^նչ

արհեստ :

փոստան պասլր չի սլատասխա նում : Փալասով ծածկում կ ուռած
ոտներն ու չի բո ւ[սը թութունով լցնում : // եղ բա ց ա տ ր ո ւմ Լն } որ
փոստան պապը դեռ Լորիս իիելիքովի կռուի (եամանակից եղել ե
յայտնի հեքիմ դալլաք^ էնպկս դալլաք Լ ^դել՝

որ «մեռելներ կ

գերեղմանիցր հանել ու սաղացրել^ :
— ‘եկ որ կդպկս կ

փոստան պապի

պատմիր տեսնենք ՝ ինչ

ես յիշում Օհանկսի մասին։
--- Ի՞նչ եմ յիշում • ♦ ♦ ի^եչ յիշեմ ♦ • ♦ *Լյի կալկն Հայոց ուսում
նարանները փակում կր^ չկր թռցնում որ Հայերն առաջ գնան» հիմի
ԷդպԷս չի , հիմի շատ չս/տ դսլր ոցն եր /լան մ ո ղո վո ւր դն կլ առաջ կ
գնում : Օհանկսն կլ լաւ մարդ կր } մոդովրդասկր կր ՝
որ դեղ կր
գալիս

լաւ — լալ խրատներ կր տալիս

ասում կ ր լաւ ա շխատկք
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;ւ?8Հ1է?տ»Ջ

հլսԼէ1,լ Ո-^ԼՍ11Ա[ւոլ^[ւլ'1յ 11։['Է^ յ վատութիւնիցը
րելանէ հետ դո ւշման ո ւթի ւն անել միք***

ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

հեռու մնացէք , հա—,

—— Որեւէ դէպք սլատմ էք ՝ 1] ոստ ան սլասլէ ՝ մի դէպք ււլատւ!է^Հ
--- Ոաս սա դէպք չէմ* ՝ որ սլատմում եմ * * *
Ոացատրում ենք թէ

ննք ուղում :

— Հ«/Հ ? հասկացայ՝ դէպք էք ուղում պատմեմ ՝ --- 'ԷԼ[ս1' է
նում փոստան պապը՝ --- հասկացա՜յ՝ այ մարդ.՝ դէ' ՝ ծերացել ենք՝
գլէսներումս բան չէւ մնացել՝

ճամբից ը շեղւում ենք։

Լաւ՝ հիմի

էլ դէպք սլատմ եմ * . .
«Մի անդամ ՝ էդ բանը Օհանէ սի երեէսայ մ՜ամանակն էր ՝ ղամ
շուտումը երեէսեքով խաղացել էին՝ մէկի փորը ղամիշ էր մտել ու
վեր դցել ցած ։ Օհանէսը վազեց տուն եկաւ՝ թէ եկէք՝ \,եսոյի փորը
ղամիշ է մտել ու մեռնում է : 0 ս էլ էդ երեխո լ տան հետ /լռուել եմ
ու խռուէ եմ ՝ չեմ խօսում : Ո^նչ անեն ՝ ինչ չանեն : Մ*ոա ձեցէն ել.
ուրիշ հեքիմի մօտ տարան։ ի*այց այդ հեքիմը կարաց ո՛չ բ<եշ կի :
Մի ^էևղից մ է կելը

տարան՝ մէւ դեղից մ է կելը ՝

ու ոչ մէկն էլ

րձ՜չէքփլ չփա[,աՍ ' ՆԼփրցրիե ու էլէւ ետ ՜իսեզ բերին խեղճ երեխուն յ
Ի՞նչ անեն՝ ի^նչ չանեն։ Մի երկու հարեւան եկան մօտս՝ թէ փոս
տան բիձա ՝ ուրիշ ճար չկայ յ երեէսան փրկող ըլի դու ես ՝ չ րլի
ես ։ քիոլ որ չես եկել՝ երեխի հ ա լը ւէայ է ♦ * * ՜Ւէ՛ յ

դու

գեղացի մարդ

էր' սիրտս մղկտաց ՝ ու ասի' լա1 լ ՝ բերէք։
երին ՝ տեսա յ ♦

տեսնեմ ♦ էսեղճ ի ջանդակն ուռել ՝

տիկ

է դառել ու դեղնել է ՝ ոնց որ անիծած օձ կծած ըլի * Սուղ դեղականն
էլ երկու մասի է բամանոլել։ ^ատն ասում են՝ թէ փոստան բէձէ՚և
կարա ոչ բմշկի ՝ քիչն իմ կողմն է պահում ։
փա կլում են՝ ցաւին չէւ դիմանում ...

Հի ւանդէէ աչքերն էլ

է^նչ անեմ ՝

ֆինացի ՝ ղամշուտից ը մէւ տասը տղրուկ բերեցի ՝

չանեմ ։

բաց թողէւ սրա-

ջանին ։ Տզրուկները հարամ արինը լա՜ւ ծծեցին ։ Որ ծծեցին ՝ ես էլ
նշտարս ‘էեր կալա ՝ ընկայ ջանին ՝

մի տասը տեղից էլ ես ա ր ին֊

առայ։ Տեսնեմ հիւանդս աչքերը բացեց՝ նայում է հաւաքուածներ
րլ,ն ու աչքով իր նանին է ման դա լէւ ։ Որ ղ֊տամ նանէւ ՝ ասում է ՝
հայ տուր ուտեմ ՝ որովհետեւ երեք օր էր հաց չէր կերել։ Հիմէւ
ամբողջ դեղականն ուրախացել է՝ հերն ու նանն էլ ոտներս ևն ընկել ) թէ' /յ ոստան ասլեր ՝ քեղնից շա՜տ ու շա՜ տ

շնո րհ ա /լալ ենք՝

դոլ մեր փրկիչէ ես^> ♦ ♦ ♦
—«— թայց ՝ /յ ոստան պապի ՝ ()հանէսի մասին պատմիր՝ Օհանէ Ա1' Ն
—— միջամտում ենք մենք՝ --- քո մասին էլ յետոյ կը պատմես ...
—“ Հա> ւ Օհ անէ սի մասին էք ասում* * * ւէա1յ ձեր տունը շինոլէւ
մտիցս գնացել էր • ♦. թերացել ենք՝ ա1յ մարդ՝ դլխներումս բան
չի մնացել ՝ ճամբիցը շեղւում ենք * ♦ ♦ Օհանէս թ մասին՝ հիմի էլ.
Օհ ա

սի մասին պատմեմ ։
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«// է անդամ ՝

էդ բանը տասնութ

թո լա կանէն էր ,

օս մալո ւէ

ղօրքն էկել ՝ Տ ա ս ել էր Լոռէ : Օհանէսն է կա լ էնձ տանէցը կանչեւյ :
Կոստան բէձա ՝ ասում Լ ,

աս 'լ'- աբներէ թումբն է կել ,

դ ևբեդմա-

նատնւււմ հ ւս լաքո ւել է ՝ ՚ քեդ են ուղում : --- ք*ա էնձ ընչէ՞ են ուղում ,
> ս'['՚յI'[' Օհանէսթն ու վ ա էւէ ց ը ձէնս փորս բնկալ :--- ՀԼա էւէլ մէ՛ ,
փոստան բէձա ՝ ասում է Օհանէսը ծէծա դելո վ , ։հ>/*/հ բան չեն ա նի:

Էդ ասկեաբնեբէց մէկէ ատամն ՝ ասում է , դալում է՝ էրենք էլ հ եքէմ I) ոստ անէ անունը տալով , է կե է
են հասել : թէ որ էդ
մարդը չէ եկել ու մեր ասկեաբէ ատամը չէ լա լաց ր ել ՝ ասում են՝
կրակ կը տանք , ամբո//£ ^էս ե ղը կը վառենք : Պա ՝ հօ՞ ♦ ♦ ♦
անենք ՝ է^ն չ չանենք :

1Լտէւէ դ ը ոտներս դո դո ւմ են :

բա է^նչ

ճա՝ րս էնչ :

Վեբ դ բ է քեալ/էաթէնս ՝ մէ ւս հաջաթներն էլ ածեց է տ ո պ բ ա կ է մ է ջն
ու գնացէ։ *էնացէ՝ տեսնեմ ՝ ղէնքով ու զրահով ՝ թուր ու թվանքսվ
ասկետ բներն հալաքոլել են դեր եզմանա տն ո ւմը ։

— «Խօշ գելդըն, հեքիմ, խօշ գելդըն» — հրամանքդ թոլրքերէն գիտէ՞ք :
— «Ղ*էտ ենք , դէ տ ենք , փոստան սլասլէ :
--- «Լաւ է որ դէ տ է ք , լեզու էմանալը լաւ բան է ,
բարով է կա բ , հեքէմ ջան , հազար բա բու! ,

ե անէ

թէ՝

տեսնեմ , չէ՛ ՝ ոնց որ

երեւում է , էս մարդէկ էնձ վնասելոլ մէտք չունեն• սրտասլնդուեցէ :

— «4* իմըՀն դիշի աւլլւլւելւ, — հարցնում եմ ես , եանէ թէ ո63ւմ
ատամն է ց ա ւո ւմ :
«ԼԼս կեարներ է ց մէկն առաջ է կա ւ , երեսը կապած։
--- «թ է "ր ատամս
ես , եա ց ա լաց բ ե լ , ասում է՝ ք^'՝Լ
սպան ել սլտէնք։
ԱՀյ քե<ղ շառ բան։ էԼեռքեբս է էէ դողում են։
ճա՛րս էնչ։ Լ՝ երանը բաց անել տոլէ :
հրէն քերն ո ւմը ջա բ դո ւած է ,

Տեսնեմ էդ ցաւող

ա բմատն է մնաց ել :

ատամը

Չ* ո լ «//, աս է ,

էնձ ա նէ,Դ առաջ մէ անշնորհք հեքէմէ մօտ են տարել՝
էս հեքէմը
կաբաց ել է ոչ քաշէ ՝
է:
է&նչ անեմ ՝ էն չ չանե^մ ՝ մտա
ծում եմ էնքս էնձ ու հնարը չեմ դտնում :
--- Հ^Լաբդաչ ջան՝ ասում եմ ՝ ատամդ կարող չեմ քաշեմ ՝ ու^_ա[յՂ ^Լ
արմատը հաղէւ է երեւում ։
--- «Որ չես քա շել ՝ ասում է ՝ եա ց ա լաց բ ել ես ՝

ք^ղ սպանել

սլտէնք ՝ ու կրակն էլ կը տանք ՝ սաղ Պ^սեղը կը վառենք » » •
«էՀ հ ՝ ձարս էն չ : Է* երանն

է լէ ք"1՛ 1ք անել տոլէ ՝

քեալւէաթէն

տարայ ու քա շե ց է ։ Էնսլէս քաշեց է ՝ որ Հէչ էսս բարը չելաւ։

— «9*4՜ £աք ? հեքիմ , չաք , ասում է ՝

եանէ թէ քա շի ,

հեքիմ

ջտն , ք"՚չի ■

■— «Չւսքմիշամ,

ասում եմ ,

խաթալւըն օլմադի , — եանի թէ

քա չել եմ , իւտրտրղ չելաւ :
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«Էս ւսս1լեւսլւնելւը
զան : Pսւյր

ա /'/'

՝1֊1'c

<ՀԷրա բանը հեշտ էր :
բերերէ

է մնււււ! ՝ որ ո ւրաէս ո լթէւ ւնէէ ր ը սլար

տես ՝ որ սրա երեսներն էլ են ուռել :

բար էլք ողէ

^ԷնարԷ ղամշուտԷրը

մէ տասը տզրուկ

ջան էն : $ ղր ուկն եր ս հարամ ա ր էնր

լսՀ լ

ծծեր էն։ // ր ծծեր էն , ես էլ նշտարս ՛է եր կա լա յ ՝ մէ քանէ տեղուէ էլ
ես ար էն առայ՝ մլհամը գր է , կապերէ , ասերէ' դէ՛ գնացէք։ Հէմէ
Արանը ամէն մէկը փողերը հանում ու լրնում են էն լեն գերեգմանա լշա րէ ւէրա յ :
--- հէէէ որ էգսլէս լալ հեքէմ ես ՝ ասում են , էս փողերն էլ քեզ։
ձՎրսէւենում

եմ ՝ թէ ւէերրնեմ :

--- Հ&նորհակալ եմ , ասում եմ , ջահել մարղէկ էք , տարէք ձերյ
համար քէֆ կռանէք։
Հէստեղ ասկեա բները բարկարան î
--- <ՀՆու մեզ լաւութէւն արէր՝ ասում են՝ բայր որ մեր լալութէւնն էլ ընդոլնես ո'չ , վ^զ սպանել սլտէնք ու կրա 1լն էլ կը տանք ՝
սաղ փսեղը կը ւէա ռենք » ♦ ♦
<^ճու' րս էն չ ♦ . . Փ ո ղեր ը հաւաքերէ , Լ!! Լ1 [' տոպրակս ու ետ դեղ
է՛լ ա յ : էգ Օ ր ո լանէր ասկեա բներէ հետ գոստար ել է1՚նր: էև՛ Գե գականէ էսոտն էէն տանում ՝ եա երէնջը՝ ո Լ՛ մորթեն՝ հաւարը ղր ո ւմ
էէն էնձ : էքս էլ դնում էէ ասկեա բներ էս մօտը՝ էսն դրում որ քեասէբէ
մա լը տանեն ո Լ : £/,// 'լեարներէ պրէստաւև էնձ տեսնէր թէ չէ , հրա
ման կը տար ՝ որ տարածը ետ բերեն տանտէրոջը^ ♦ ♦ ♦
--- Էյ է՛ չեղս/ւ՝ փոստան պապէ ՝ է էէ Օհանէսէւ մա ս էն չես պատմում ՝ --- կրկէն մէջամտում ենք մենք՝ 'է1,ւ,Լե
են : փոստան սլապը մէ րոպէ ^/</
է*

ծէծաղում

--- ՀաՀ , է1 ՝ ս թափլում է փոստան պապը՝ --- ()հանէսէ

մաս էն

էէք ասում ՝ ւէա յ ձեր տունը շէնուէ , էլէ մտէրս գնար ել էր » ♦ ♦ ծերա ր ել ենք , ա' յ մարգ՝ դլէսնեբումս բան չէ մնացել՝ ճամբէր ը շեղւում ենք* * . Օհտնէսէ մասէ^ն : էէ է քէ չ սպ ասէք ՝

1 պատմեմ ♦ ♦ ♦

ոստան սլապը փալասն էէէ1 քաշում է քարուած ոտներ էւ ւէրայ՝
չէբուխը լցնում ՝ բերանէր բա ր է թույնում մուգ կա պոյտ ծէսէ մէ
քուլա՝ ո ր ը էսառն ւում է նրա

քեղերէն ու մէսում գէմքէ

մազերէ

մՒԱ՚!1 ■ Ապա մՒ անգամ էլ ծծելուէ չէ բո ւէսը շարունակում է »
--- Օհանէսէւ մասէ^ն էք ուղում : Օհանէսը թէֆլէսում մէ յայտնէ բմէ շկ ունէր ՝ որ տասը տարուայ մ եռելը գերեզմանէրը կը

հ ու

նէր ՝ կը սաղարնէր։ I] ա ղ էք ո ւէկա ս ո ւմր գրա նման բմ՜է շկ չկար։ Էնքն
էլ Օհանէսէ նման լոռեր էւ էր՝ րԼ['լւէ համար էլ նրա համբաւն ամենէց
շատ մեր էոռումն էր տարածուել։
յեղականն Էէ) Ո1Է որ էնձ չէ
ուղում ՝ ուրաէսարել է։ ԷԼսում են փոստան բէձու մ՜ամանակն անցաւ՝
հեքէմէ մօտ էլ գնար ող չէ ըլէ I էաՀլ ) թո,Լ էՂ՜ս1էս ILL-Ւ » աււում եմ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ինքս ինձ '.Սի օր ինձ էլ կը տեսնէր , Ս ւր ո պա աւարտած ձեր րմ՜ շկին
էԼ"
Հ֊էդպէս մ՜ամ տնակ անցկացալ*. Ու մի անդամ ՝ էս մեր հարեւան
էՍ եչանի աղէն ծանր հիւանդացաւ՝. Հերն ու մերն ուղում են, որ ես
իրենց մինուճար երեթին բմշկեմ , լաւացնեմ , դեցի ջահել — ջոլհուլն,
համաձայն չի. կանգնել է, թէ չէ՛ , չէ որ չէ՜ , հեքիմն ի՜նչ է որ
հիւանդ րմ՜չկի , եր եիւին տարէք թիֆլիս' րմիշկ 'Ոոչարեանի մօտ՝.
<Հ.Լտ՜լ հ Էս քեասիր մարդն էլ մի երկու թուման ինձնից ւԼերցրեց *
մի երկու թուման էլ էս մեր ԷԼլեքսի բիձոլց ու թեղճ երեթին տա—
բաւ հասցրեց թիֆլիս : Մինչեւ թիֆլիս են հ ասցնում

երեթեն հա—*,

լից ընկնում է ։ ք*միչկ */* ոչարեանը , որ տեսնում է^ հիւանդից յոյսԸ*
կտրում ոլ ասո լմ է > թէ ճիչղը որ ասեմ յ ձեր հի լան դին փրկութիւն
միք^ ետ գեդ տարէք } թոդ իր հալալ հողումն ու
Խ։լմը, իր < արազատ նանի թելերին հանգիստ մեռնի : Ու հ եր ը *
լալո ւԼ — ողբալուԼ՝ կիսամեռ եր եթին ետ դնղ բերեց : Էկան մօտս *
Հ.է.ամ ) Էէ ԼաԼ1Հ_աԼ՛I՛Լ

թէ փոստան բիձա , երեթին փր կո դ րլի' դու ես
դո լ չես եղել^ մեր հ ալը վայ է

Հ_Ըլ!Հ դու ես * որ

հարեւան բարեկամ մարդ ենք. ♦ ♦

«Սիրտս մղԼլտաց : ֆինացի տեսնեմ

դրուստ որ հալ չի մնա ց ել

թեղճ երեիյի վրէն : Ու էԼի իմ փորձ ուած ձեւերուէ նրան էլ բմշ ՚ւԿյ[՛>
էնսլէս լաւացրի՝ որ երեք օր յետոյ ո ց — առո՜ղջ կա լեր ո ւմը եր եթեքի հետ կոճի թաղէր . • .
«0 հան էսն

ու իր Ե ւրոսլա ա լար տած բմի շկն էլ որ լս ել , դար—,

մաց ել էին, թէ Կ ոստան բիձէն դրուստ որ հրաշք £» ♦ ♦ .
---- Հետաքրքիր բաներ ես պատմում յ կիոստան պապի , բայց էլի
Օհ ա նէ սի մասին չէր } քո՚ մասին էր *
— Վրս՜յ ձեր տունը շինուի , էլի® . . • ՜իէ՛ յ ինչ անենք , ա' յ մարդ *
մաներիցս դնում է* մենծացել ենք , դլթներումս բան չի մնացել^
ուղիղ ճամբիցը մշտական շեղւում ենք... Օհանէսի՜ մասին... թնչ
պատմեմ Օհանէսի մասին , դէ' , էն է դուք

ընձանից լալ դիտէք։

Օհանէսը՝ դէ' ) լաւ մարդ էր՝ շտ տ լալ մարդ էր} մողովրդասէր էր +
որ դեղ էր դալիս լալ — լալ թրատներ էր տալիս } ասում էր՝ լալ
աշթատէք , հ ալա լ ռնչսլար ո ւթի ւն

արէք

վատութիւնիցը

հեռու

մնացէք՝ հարեւանի հետ դուշմանութիւն անիլ միք...
Ու սրանով ւէ եր ջանում են փոստան պապի յի շո ղո ւթի ւնն երը բա
նաստեղծ 0 ո'{հ տննէ ս թումանեանի մասին . * .
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ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԱԳՌԱՒԸ ԵՒ ԹԻԹԵՌԸ
Դրեց ԱՐՇԱՒԵՐ ԴԱՐԲՆԵ
Մի պասաւ ագռաւ
Ասաց թիթեււին •
— Կը՜ս, կը՜ււ, կը՜ո-,
Ականջ գիր, փերի •
Դու աոաւօտեան
Աշխարհ ես գալիս ,
Երեկոյեան դէմ'
Այրւում մահանում :
Այս հարուստ կեանքից
Դու ի՞նչ ես տանում:
իսկ ես աւգրում եմ
Երկար ու երկար :
Թիթեռը ասաց •
*— Ա՜յ , 1«ելքից տկար,
Եմ կեանքը կարճ է,
Բայ ց դրա համար ,
Ես չեմ ամաչում •
Ուրախ խաղում եմ ,
Դաշտե՜րում թռչում :
Ենձ հետ տանում եմ
Վարդերի րոյրը,
Դարնան հովերի
Անուշ համրոյրը :
Եսկ դու, պարծենկոտ,

ԱՐՇԱԻԻՐ ԴԱՐԲՆԻ

Տանում ես միայն
Կեղտր գարշահոտ:
Լաւ է մի օրու մ
Ծաղիկներ սիրել ,
Բոցերում հանգչել,
"Բան հարիւր տարի
Կեղտոտ կտուցով աղմկել,
կանչել:

ՍԵԻՆ ՈՒ ԴԴՈՒՄԸ
Սեխն ու դդումը դրկիցներ դարձան,
Ել նոյն րոստանում
Թաղ - թաղի տըւած, մէկ տեղ մեծացան:
Սեխն արեւի տակ քաղցր կուտակեց,
Ու երր լաւ հասաւ - մի փոքր ճաքեց:
Անհամ դդումը կշտամթեց նրան •
— Այ քեզ տեսարա՜ն ■
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«ամէնուն

»1հ«<ւհ^ր/ՏՀ1ծտ^ծՏ\1!

տարեգիրքը»

Ես ամաչում եմ քեզ պէս աննոոնի,
Դէշ հարեւանից|ւԻաղդ հաւաք իր ,
Կորիր բոստանից :
Տես' վարունգն անգամ դիմացաւ շոգին,
Իսկ դու նեղքուել ես, փչում՛ քո հոգին•• •
Սեխը լսում էր, բայց ձէն չէր հանում,
Ոսկեզօծւում էր , հասնո՜ւլք, քաղցրանո՜ւմ • • •
Ել ահա մի օր բոստանչին եկաւ,
Սեխի բոյրն ւսոաւ ու նրան գովեց:
Դդումն այդ տեսաւ, սաստիկ ւյրդովուեց:
— Ես չեմ հասկանում ,— դիմեց վարունգին ,—
Ինչո՞ւ է սեխը այդքան թանկագին
ո՞ւմ է հարկաւոր
Նրա այլանդակ, պատռած բերանը,
Արի հասկացիր աշխարհի թանը :
Ինձ վիշտ պատնառեց այդ տխուր փաստըԱւա՜ղ , բոստանչին
Լաւ չի՜ հասկանում կեանքի իմաստը • • •

ՔԾՆՈՂ.Ի ԿՈՇՏՈՒԿԸ
Հիմնարկում մէկը
Սխալմամբ կոխեց քծնողի ոտը •
Խեդնի աչքերը մի պահ մթնեցին
Ու նա չջոկեց, թէ ո'վ է մօտը:
Ամբողջ կոկորդով այնսլէ՜ս
թղաւեց
(Ըստ երեւոյթին' կոշտուկը
ցաւեց) .
Ու երբ ուղում էր
Ոտը նզլքողին թափով հարուածել
Զի ոտի ցաւից շատ էր
բարկացել, —
Նոր միայն տեսաւ'
Հիմնարկի պե'տն էր կոշտուկը
կոխել • • •
Նրան լքնում էր
Իր ցասկոտ դէմքը անյաւղաղ
փոխել :

Ու ոնց է ժպտում,
Կոտրատւում , նազում,
Ցաւը զսպելով
Ս'տք ի մէջ ասում •
«Ա՜խ , երանի՜ թէ
Միւս ոտս էլ կոխ էր ,
Դուցէ դուրս գայի
Պաշտօնս փոխ էր» . . .
Ու խոնարհուելով նա մինչեւ
գետին'՛
Րեկբեկուն ձայնով դիմում է
պետին •— Ես եմ մեղաւոր ,
Խնդրում եմ ներել,
Ոաըս սխալմամբ
Ծո՜ւռ էի դրել • • •
ԱՐՇԱԻԻՐ ԴԱՐԲՆԻ
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐ ձ

ԱՐՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՆ ԳՐՈԳՆԵՐ

$5Լ 4^^^
Գրեց Կ- ՄԵՀԵԱՆ
Ոչ ոք գիտցաւ. ,

թէ

էնչ~

պէ' ս էր եկած ան՝
եւ ուրկէ՛
էր եկած: իր արտակարգ կեր
պով

հասակը ,
որ
ծածկուած էր ա ւ՚Ւլ
մորթիով մը եւ որ
անթ ա ց ո լ111^1սա111'

՛մ՛ ԱՈ ,//,ե

սլերով քալող ամեհի էակի
տ սլա ւո ր ո ւթի ւնր

կր

մր

թո դուր

ր1ի^քԸ

տեսնողին ,
իւոշոր դլուլայն ո ւս եր ո ւն վրայ ՝
եր-

իր

կա ր ու խռիւ մա դերը
մինչեւ

ծոծրակը

որոնք
կ՚իջնէին՝

թանձր ու անխնամ
մ օ ր ո է֊քը
՚
<< * *
Ա
յ
տ
էյր
ա /տերն ու ■ււղը

ամրո ղխւ ւթ ե ա մր եւ երկու

խորն
մէ9

ինկած

աչքերը

սաթի նման

յարատեւ կր շարմ՜էին ,
ել վաղրի

ձագուկը

իր ետեւէն

որոնց

սեւ րիրերր
ին չսլէ ս

կուրծքին՝

քաշեր

բերէր էին

ա յղ

քաղաքին

հնաղա րեան
դրեթէ ամրտւլ^

բնա կչո ւթի ւնր ՝

ԿԱՐՕ ՄԵՀԵԱՆ

ձեծւմվ ու պզտիկով՝ կար ձէՀ շար մ ած ըլլա ր
ղարթախիտ կաղնի մը
Ամբոխը՝

հաստաբուն ու սա-

ետեւ էն անտառ մը տանելով՝.

ահ աղանդէ մր խթանուած

բազմութեան մը նման՝

յանկաըծ թափուեր էր փողոց : Է կեբ ՝ խռնուեր էր անոր ետեւ ՝ այ
լանդակ ու վիթխարի այս կերպարանքէն

ղա րմացած եւ խորասլէո

հետաքրքրուած անով՝, վաղեր՝ եկեր էին ամէնքը իրենց նեղ մ տ քե
րումն ՝ նախա սլա շա ր ո լմն եր ո ւն ՝ ինչսլէ ս նաեւ բնազդին առթած լուռ
բայց խլրտուն սարսափով՝ որ առաջին անդամ դայլ տեսնող հօտի
մը հ ող ե.լլ,ճ ակր կր մատնէ:
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«ԱՍ՜էԻՈԻ՜Ն ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ոլ , նոյն այդ րնաղդկն

դրդուած ֊է կը պոռայէն ,

կ ա ւլմկկէն ,

.^սւլւելւ ու փայտէկներ կը շսլրտկէն անոր ետեւէն ու քովերկն, մեր—
՜ձենալով ել րն կը կելո վ մէ անղա մա յն :
էյոլմոզ մարդոց այդ. J-խորէն այլայլած ու անձկացեալ
սւււալ ան , բոլորովէն անղդալարար , քազաքէն մեծ

կանդ

հրապարակէն

՜ճէշղ կեդրոնը : Որ էէ ո շոր , էոլւ ու սեւ աչքերը սլահ ած անքթէթ , ան
էր սուր նայուածքը

սլտըտցուց ղէնքր շր^ա պա տ ո րլն եր ո ւն

վրայ,

չ՚ւ ա րենալ n‘L Ըմրռնել անոնց է ս կո ւթէ ւնն ու կ ո ւթէ ւնը , էր կե անքէն
մէչ առածէն անդամ հանդէպսրծ [ԼԷԼաէով կակներու այդ տեսակէնհ
Ան ծն ած կը հեռակայ ու անկոխ անտառէ մը խ ո ր ը եւ լքուած
խանձարուրէն մ կ ջն է ս կ : Անած կր դազաններոլ կաթով։ Աճած ու
շարմւո կա * էր անոնց
ձադերուն հետՀ է] ա դաg ած ,
դլտորած ու
տա պլտ կած կր կորէւններուն թկ վա դրէ կն եր ո ւն թաթէկներուն հետ
.խա շա ձեւելու! աոտէկներն ու թաթէ/լներն էր : ^*էշերած կր ու նընջած^ ա նոնց որջերուն մ կջ եւ անոնց հետ

կուշտ կուշտէ եւ

շունչէ ։ Ու մեծցած' հասա կա ւոր ուսՀ ծ կր հետղհետկ,

շունչ

մթա ս տ ո ւեր

անտառէ խորհուրդներուն դէ [• կը ' Որ հոդէն թրծուած ու շա ղախր
ուած կր մռայլ դէ շերներոլ թանձր խաւարէն մկջկն անմարմէն
վէշապնե ր ո լ նման սողոսկող ու սուլող մրրէկներուն , է ս կ ցերեկը'
դա ղանն եր ո լ

մռն չէ ւնն եր ո ւն ու ո ռն ո ցն եր ո ւն

ամ եհ է ու վա յրադ

երամշտ ո ւթեանց ունկնդէր : Գոյութեան բնազդական տենչկն եւ անկկ ^՜^ՈէԼ պահանջկն մղուածդ էնչսլկս եւ մէ շտ բնաղդարար օրէնակելով էր հետ ել էր շոլ[րջ եղող դաղանները , որ սաg ած ու լափած
կր : Մz^xz/ծ՜ կր անողոք ել օրհասական դուպարներ ։
Եւ, օր մը h ալ , գէրկն առած վաղրէ ձագուկ մը, որուն մայրը
.թկր վերադարձած , բնազդական է^^՚չ անէմանալէ մզումով մր, թո
՜ղած կր անտառը

ել

հեռացած։ Ու քալս/ծ, քալսՀծ կր օրեր ու գՒ

շերներ, անընտել էր չոլ[*ջ պարզուող նոր շրջապատէն,
որ հասած կր այդ քաղաքը։

մէնչել

Ու հէմա կանդնած կր ան, այլայլած ու անձկանօք , ան վարմ ու
անդէտակ զէնքը շրջապատող էաւռներամ բազմութեան եւ մ[սորէն,
՜որ էր շուրջ կ'աճկր ու ալէքէ նման կը խումկր էր վրայ։
Անոր կայքէն հետ , յանկարծ կանդ առաւ նաեւ ը ա ղմ ո ւթէ ւնը ,
էնքն էր վրայ ընկրկելով, կառաէաւմրէ մը նման , որուն մասերը,
վայրաշարմէն ըն դո ս տ կա ս ո ւմէն հետ , նոյնքան ընդոստ կը կա սէն
ու կ'ընկրկլ,ն , ր ա էւ ելո վ էր ար ո լ .

♦ .

--- Ա' ամո՛ ւթ կ , --- ըսաւ բազմութեան մէչէն մէկը, որուն ծնօտը
ծռեր կր դկսլէ ձա էւ եւ որ հովահարներու նման ա կ անջն եր ունկր։

— r/»r/i_îr մամո ւթ տեսե^ ր ես , որ կը էւօսէս , --- աոա րկեց

ծե-

էրուեէ մը, --- երկու ոտք ունէ, չե^ ս տեսներ :

՜•
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--- &" /'Հ^2 գիտնամ ՝ թէ ի՚նչպէս է մամ ութը ,
սանալ առա Լինը ՝--- մեզմէ ո* վ է տեսեր ՝

Լանաց արգա

որ ես տեսած

ԸԱալ^ *•♦

կը պատմէին՝ հ էՀ ՝ մեր պապերէն մնացած աւանղութեամբ մը։
--- թերեւս մարդակերպ ղազան մը՝ վաղր մը՝--- ձայնեց երի
տասարդ մը՝ որուն երեւակայութիւնը՝ դեռ մանկուց՝

հէքեաթնե

րով էր սնած՝ եւ՝ ի՛նչքան կը հետաքրքրուէր պա տմո ւթի ւններ ո ւիը
գա զաններ ո ւ ՝ ա՛յնքան կը սարսափէր անոնցմէ ։
---- Վրս^գրս որն է՝ --- ^ԷԼ ինկաւ թզուկ ծելաւնէ մը՝ մատներքէ
սահեցնելով ալեփառ մօրուքէն վրայէն ՝ --- կազմէն չնայէ՞ս՝ Լո[,ս
հատ վագր կ'ը/ յայ :
Ու մէնչ ոմանք կը վէճէէն՝ ճգնելով ճշգել այս տարօրէնակ էա
կէն էոլթէւնը՝ ուր է շներ կը շարունակէ էն պոռալ՝ ճչալ՝ աղաղա
կել՝ բռունցքներ ցոյց տալ եւ քոլոլեր ճօճել օղէն մէջ՝ կամ քարեր
ու փա յտէ կներ չպրտել :
Ան կանգնած կը մնար մէ չտ , էրեն ուղղուած այգ աղաղակնե
րէն ու նետոլած քարերէն հետզհետէ աւելէ

չփոթած եւ կուրծքէն

վրայ աւելէ եւ աւելէ սեղմելով վաղրէ ձագուկը՝ որուն յարաչարմ
բէր^րը^ սրտէն տրոփումներուն արտայայտէչը ըլլայէն ՝ կարծէք:
Այս տարօրէն ու վէթէւաբէ էակը մարգ տեսած չէր էր կեանքէն
մէջ՛. 11ւ լսած չէ՜ր մարդկայէն էւօսքը: Իր սահմանափակ մէտքը՝ որ
անտառայէն կենցաղէն մէջ հետզհետէ

օմտոլած էր թակարդելու՝

կամ , խէղախելոլ թէ սլաչտ սլան ո ւելո լ

անհ ր ա մ եչտ ո ւթ են էն

խորամանկութեամբ ,

հէմա անզօր կ'ըլլար

ըմբռնելու

ծնող

էոլթէւնը

զէնքը չճապատողներուն , բայց մանաւանդ՝ պատճառն ու էմաստո
անոնց յարոլցած մխորէն: Ան բնազդաբար ղգաց մէայն՝ որ էր

ու

անոնց մէջել գոյութէւն ունէ հանգէտոլթէւն մը: Արովհետեւ էնք
եւս ՝ բոլորովէն այլ' քան գազանները , որոնց հետ ապրեր էր տեւապէս է երկու ոտքերոլ վրայ կը մնայ , ճէ չգ այնպէս էնշսլէս էր չուրԼինները :
Եւ յիշեց անտառի միապաղաղ ու անդորր Լուրերուն մէԼ տեսած
ԸԼԼաԼ էէմմ
"Ի Ւ՛Ին էլ՛ ՛•
IIւ էնք՝ որքսՀն՝ որքսՀն շատ ցանկացեր ու որոներ էր նման
ներն իր։ ք*այց ՝ չէ ր գտեր։ Ու հիմա իրեն այնպէս թուեցալ՝ թէ իր
դէմն էին անոնք՝ իր դէմքին յար եւ նման դէմքերուի : ք*այց նկատեց
նաեւ՝ որ իրեն անծանօթ ու տարօրէն այս էակներր ունին
ելեւէԼներոլ կերպ մը՝ որ տարրեր է իր ըսածներէն.

կարճ՝

ձայնի
րնզ-

հատ՝ հատու ձայներու արտաբերում մը՝ որ ո՛չ մռնչիւն է՝ ո՛չ ոռ
նում ՝ ո՛ չ փրնջէւն, ո՛չ րեայԼսյյԼ ^րլ՜ ոI1 1 անոնցմէ մէկուն ու միւսին
մէջեւ փոխանակման կերպ մըն է :
Ի՞նք:
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Զուրկ էր անկէ*. Զարմացաւ*. Եւ՝ իր ու անոնց միջել նմանու
թեան մը մասին ենթա գր ո ւթեանը մէջ յուսախաբ՝ աւելի այլայլէցաւ։
IIւ բանի՛ ճիչերն ու աղաղակները շատցան եւ քարերն ու փայ

տիկները հ ա ր ո լած եց ին ղինքը է ա' յնքան աճեցաւ ու
մէջ 1սռո*Լ^Ը^ "Լ՛ ձուլեալ

կապարի մը

խորացաւ իր.

նման կը բարձրանար իր

կուրծքին տակ ու կը ճնշէր ղի^^ը *
Իր ու անոնց միջել նմանութեան մը ենթա դրութենէն իր ունե
ցած յուսախա բո ւթի ւնը աւելի շեշտ ո ւեց ա ւ ՝

ունղրագարձաւ , թէ

դաղանն երո լ հետ իր կենակցութեան ընթացքին ՝ [խք յաճախ տե—.
սեր էր զանաղտն տեսակի կենդանիներու կատաղի ու վայրագ դու—,
պարը իրարու հետ՝ կամ , միատեսակ զո յ •լէ մր թէ որեւէ տեսակէ
հատի մը կռիւը ուրիշ ցոյցի մը կամ հատի մը հետ՝ բայց պատա
հած չէՀր որ անտառային որեւէ սեռի պատկանող կենդանիներ
մեծերով ու փոքրերով հաւաքուին եւ այսպէս կատաղի՝ անսանձ ՝
անզուսպ ու վայրագ՝ շրջապատէն միայն մ է կը իրենց ի ս է տեսա
կէն՝ զայն բզկտելու կիբքով մը առլցուած * ♦ *
Ե*-՝ ծնունդով մարդ՝ բայց կենցաղով ղազան այս երկոտանին՝՝
անընտել ու անղիտսՀկ մարդուն էութեան՝ չկրցաւ

ըմբռնել՝

թէ

նման այն գաղտնի ձագուկին ՝ զո ր ինք կը կրէր իր կուրծքին վրայ՝
մարդուն հո դէէն մէջ տեւապէս կայ ծուարած՝ բայց եւ

տեւապէս-

խլրտուն գազան մը՝ որուն էիրքևրովը կը սնանի թեքը՝ մա՛րդը»»*.
Իր շփ ոթ այլ անսասան կեցուածքը՝ իր ա չքե ր ո ւն հզօր ցոլքը՝
ինՀպէս եւ իր յարա շարժ՜ ա կնա ր կը ա լ աւելի գրգռեց ին ամբո խը ՝ որ.
իր

1՚րէ^ոտոււ-թ^ա^յԸ

միջել անզօր՝ կը վրդովուէր

անոր՝՝

ինչպէ ս նաեւ ինքն իր դէմ ♦ ♦ ♦
Տիրող ույս ժ՜խորին մէջ՝ փոքրերը աւելի կատաղեր էին եւ քա—
բերն ու փա յտի կները աւ եւէ յաճա խակի կը բախէին

հիմա անոր

գլխաւն ՝ դէմքին՝ կուրծքին ու թեւերուն *.
Իր մարմինը ար իւնող փայտերու ու քար եր ո ւ
աւելի' իր սիրտը կը խոցոտ էթ- բառերու

հարուածներէն-

տեղատարափը՝

դէմքխ

հ եզնակ ան կամ արհամարհական ծամածռո ւթի ւններ ը ՝ շրթներու եւ
լեզուի շարժ՜ումները՝ բայց մանաւանդ

քրքիջներն ու հաւաքական-

ծիծազներն ու հագագները ։
'ԻանջՀ քանիՀ հեղ ան գուպարած էր ղազաններ ու հետ*. ]]] ոյա
զած կամ դիմագրաւած էրէ Հարուածած եւ հարուածուածէ Երբեմնգիրկ Ղ1’ԷՒ ոլ ^1Լօ1^աւէոյ^ թափով մը օրհասական կռիւներ էր մղածէ
(Հաճախ եղած էր ար ի ւնլո ւա յ :
ախներ էր պատռած
այնպէս՝
ինչպէս նուռ կը ճեղքեն *. Ապրած էր ՝ օրեՀր շարունակ ՝ ցաւի տագ
նապներ ։ Իայց ՝ չէ՜ր յէչթր ՝ որ թաթեր՝ ժ՜անիքներ կամ ատամներ
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այնքան խոր կսկիծ ու խոց պատճառած ըլլային իրենդ որքան
պատճառէ ին այրեմ'
խօ՚սքը

իրեն համար

նորօրինակ կերպը

մարդկայինդ --- ինչպէս եւ գէմքերոլ

կը

ձայնիդ ——

արտայայտութիւն-

ներըդ --- հոգի՛ն մարդուն դ --- որոնք իր մարմնէն աւելի իր մէջ կը
խոցոտէին բան մը՝ որուն
խռ ո'վքն իր հոգիին**»
Ու քանի

գոյութիւնը նո՛ր էր որ կը զդարդ —

չար ո ւնա կուեցան

արհամարհա ն(’ե,

անարգանքի ու ծաղրանքի բառերն ու գէմքի

սպառնալիքի *

ծամածռութիւններըդ

խռովքի այգ ալիքը լայնցսՀլդ ծաւալեցսՀւդ բարձրացա'ւ անոր մէջ^
լալայի մը նման բորբոքուելովդ հ րահ րուելով եւ ճնչուելով

ինքն

ՒԸմէ ու ճնշելով կուրծքն անոր :
11ւ եկաւ պահ մը, երբ ան, իր այդ ներքին ալիքին դէմ անզօր,

Ղ"ւ!)է ել զինքը չյ^ասլուտողներուն նմանելու բն ա զգա կան մղումո'/
մը՝ ցանկաց .. . ցանկաց . . .
ղակե'ց . . .
Աղաղակեց

•Ժճ> հ րահրուող
րահրուո

չդիացա'լ թէ ինչ

ցանկաց եւ աղա-

իր ներքին փոթորկումին , աճող ու ծաւալող ալիլալային ամբողջ

թափովն ու ումգնութեամբը

յ

Աղաղակեց այնպէս դ ինչպէս երբեք աղաղակած ըլլար իր կեանքին
ամէնէն

տաղնապալի

պահերոլն իսկդ իր այգ

պոռթկումին մէջ

ոլ~ վըրչովոլձ>ի անօրինակ թափ մը խտացուցած՝

ընդդէմ

իրեն համար նոյնքան անօրինակ մարդկային գէմքերոլ արտայայտութի լններուն ու մանաւանդ խօսքին դ որ խոցելու իր ումին

մէջ

կը դերազանցէ գազաններու հարուածները եւ որ դ իբրեւ չնորհ եսՀլ
արմանիք մը մարդուն դ կոչուած է զայն նոյնացնելու կամ նմանցնելու թէ մերձեցնելու Աստուծոյ ♦ • •
11ւ իր այգ ամեհիդ հզօր ու անօրինակ աղաղակը դ որ երկրային

որոտումի մը նման տարածուեցալ հրապարակին վրայդ յանկարծ դ
համրաց ո ւց ամբոխը դ շառաչելով տարածուն խարազանի մը նմանդ
եկած՝ թանն Աստուծոյ չնորհէն զուրկ եւ գազանատիպ
թանն Աստուծմով օմտեալ ու գազանաբարոյ մարդոց

մարգէն դ

հաւաքական

երես ին * • *

էք լ մռնչիւններու ու ոռնոցներոլ ընտելացած ամեհի էակը

եւս

սարսափեցալ իր իսկ աղաղակէն: Ու ինք եւս չչմեցաւ՝ իր դէմ ել
իր չուրջ համրացած ու չչմած ամբոխին ի տես:
թայց դ տիրող այգ լռութիւնը տեւեց րո սլէ' մը միայն :
Ջուրերոլ ներում՜ ու կատաղի

հոսանքի մը նման, որ ամբար

տակէ մը կը կասի յանկարծ ու անոր վերացումին հետ աւելի մեծ
ումդնութեամբ կը յորձանի , ամբոիւը, կարծէք ղղջուն իր րնկրկոլմէն ել կամ կատաղած' անոր աղաղակէն ակամայ ցնցուած ըլլա/ու
ենթագիտակցոլթենէն , սկսաւ աւե/ի հզօր թափով եւ աւելի կատա-
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րոՀ?/Ղք1ռ աոր ր7տ\ւր^ր/տ^^ր/»?ւր/տ\1ր/տ\1ւ^ր?>տ-

«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ղ ի սլոուալ^ աղաղակել՝ ճչալ^ ^ալւեր ու փայտակներ շպրտել։

Ոլ

փորձեց կապկեՀլ աղաղակն անոր' £ր ՈԼ հագագներ արձակելով կրկին։

{ՀՆ ևեԼ նայէ[1 բազմութեան' այլեւս բոլորովին այլայլած ել
կենալու թէ շարմելու հ ար կա գր անքն եր ո ւն միջել տարտամած ՝ իր
խռովքին համաչափ հետզհետէ աւելի ումգին սեղմելով վագրի ձա
գուկը

որ ահաբեկած մարգկային զանգուածին այս անզուսպ խու-

մումէն , իր ակնարկը կը պտըտցնէր աջ ու ձախ՝
վեր' գէմքին

անոր՝

պա շտ պան ո ւելո լ

երբեմն նայելով

աղերսանքով՝ թէ իրենց

նոյնանման վիճակէն սփոփուելու ցանկութեամբ***
Ու մինչ մխորը շար ո լնա կո ւեց ա լ ՝ մարգածինը զգաց՝ թէ

իր

կուրծքին ներքեւ տեղի կ՚ունենայ անսովոր բան մը։ Տեսողութիւնը
մթագնեցաւ։ Հեւքը շատցաւ։ Եւ ալիք մը ցնցեց՝ ճնշեց՝

հեղեղեց

զխնքը։ Ո Լ- անոր ամեհի կազմը յանկարծ փլաՀւ ՝ ^^բ երկրաշարմէ
մը ինքն իր վրայ կրող լերան մը նման ։ Ել ան

իր վրայ ծալուե-

ցաւ՝ ամփոփուեցաւ՝ կիտուեցաւ* * *
Եւ-, իր այգ փլուզումին հետ ՝ անզօ ր ո ւթեանը

մէչ պարտեալ ՝

իր ամբողջ խռովքը՝ անձկութիւնն ու տագնապը՝ խտացուած' ար
տասուքի երկու կաթիլներու մէջ՝ մարգարատցան իր թարթիչներու
եզրերո ւն * * *
Կեանքին առաջին արտասուքն էր այգ' գազաններէն

հեռացած

մարզածին էակին ՝ իր նմաններէն իսկ շնորհուած * * *
Ու իյաղաղեցաւ։ քէք ա ղա ղեց սմւ' իր կեանքին մէջ առաջին ան
գամ ղգալո վ արտասուքին ընծայած հոգեպարար անգոր ր ո լթի ւնը։
Ոազմութի ւնը ՝ ի տես անոր փլուզումին՝ քարացաւ ու համրա
ցաւ կրկի^1} գաւանագրում ամբոխի մը նման՝ որ իր առջեւ յանկարծ
փլող տաճար իմը մէջ պատմիչ ձե ռք մը կը տես նէ-.
Ամէնքը իրենց նա յուածքներ ը ս եւեռած էին անոր ՝ չն չա կտուր
ու ս պա ս ո ւն :
Աղչնա կ մր ՝ որ կանդնած էր աւելի մօտ ՝ եւ ՝ տեւապէս լուռ ու
անձկանօք ՝ փաթթուած էր մօրը զիստին եւ որ ունէր վարգերանգ
այտեր ՝ կարծէք թաթխուած ԸԼԼա ր ա բ չաէոյ11ի
--- Կ՚արտասու կ" > — էՀՀԿ ։
— Կ՚արտասուէի * * * Ո ւ֊ր եմն մա՛ րգ է ՝

մը մէ^

ձայնեց մայրը աղջնա-

կին-.
--- ՄաՀրգ է՝ — վեր յի շո լած աղօթքի մը վերջին բուռերուն նման
ամբո խբ եւս ։
Ու. այղ միաձայն շշոլնջը սարսուռի մը նման սողոսկեցաւ ամէն
մէկին մարմնէն ներս ։ Սարսուռ մը՝ որ ղիղջն է ՝ --- մթշտ յապաղող
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ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
մարդկային ձայնը մարդէն ներս՝ --- եւ ո ր } ներկայ պարադային՝
բնաՀ ւլդն էր կենդանական' նմանը նմանին մօտեցնող***
*Լ/ոյն այդ բնազդէն մղուած' աղջնակը՝ տիրող իււՀ ր լռութեան
մէջ՝ անզգալաբար յաոաիույաւ •, Ա'օտեցաւ անոր ՝ որ կը մնար դեռ
կք/Հլն : եր մանրիկ ու փափուկ ձեռքը երկարեց անոր

աչքերուն՝

որոնք թաքնուած էին խռիւ մօրուքին ոլ անխնամ մուզերուն միջել յ
եւ ՝ քնքոՀ ւշ ու դո րուԼադին , սրբեց ար ց ո ւնքի կա թիլներն անոր կո—
պերէն * * •
Ու յետոյ՝ ոլւլզած անոր իր բարի նայուածքը՝ որ կը զեղոլր'
յուղումէն ու կարեկցութենէն ծնող եւ բիբերուն վր ա յ ^ոԼՅԼորԼ ա
տասոլքի կաթիլներուն ընդմէջէն՝ ժ՜պտեցաՀւ լուսեղէն ու անմեղ
ժ՜պիտ ո ւէ մը՝ ուր երկնայինն ու
^հրեշտակային^

/չորակենք՝

մարդկայինը կը զօդուին եւ զոր

ենթագիտակցաբար մենք մեղ անա—

տսւ^ կ թէ անարժ՜ան համարէլուի անոր * • *
փսլտեցալ նաեւ ամբոիւը՝ իր այդ ժ՜պիտ ուԼ յանկարծ ու կրկին
մարդկայնանալուէ * ♦ ♦
Ու անոնց ժ՜պիտէն վար ա կեալ ՝

բնազդա բա ր

ժ՜պտեցաւ

նաեւ

ան * • •
եր կեանքին առածին ժ՜պիտն էր , իր առածին արտասուքէն *թ>ր^_ •
Արց ո ւնք եւ ժ՜պիՀտ * ♦ ♦
Արարչութեան ընծայած երկու

անգերազանցելի

օժ՜իտները*

որոնք զիրար կը հալածեն՝ բայց իրարմով ^ամբողջացուին եւ որոնց
զուգորդումը «կեանքէ կը կոչենք**»
Այդ օժ՜իտներէն մէկուն' արտասուքին ընդմէջէն մարդիկ ճանէցուն մա՛րդը անոր մէջ*.
Ու ինք ՝ օժ՜իտ ներէն միւսին' ժ՜պիտին ընդմէջէն ճանչցաւ նման
ներն իր ու նաեւ ինքզինքը * * *

Փարիզ, 1957
ԻՆՉՊԵՍ ԿԸ ԳՐԷ Կ - ՄԵՀԵԱՆ

--ձ

ւՀմ2-մւ֊,

<շհ^Հ}

/Հ-Գ

էէ^Հ/

Հ

ՄԵՐ ԿէՐԼՄԷ
Սիպեր ի.սկան ս աոնա ման իլշեեր ո լ մ է ջ տաս նրմէկ տա ր իներով եր կա լւ ած տառապագին շրջան մը բոլորելէ ետք՝ աղատ աշխարհի մէջ
կը
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ււ^յհ^1ր?>ր|

«ԱՍ-ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՀղԷ դարձեալ ծանօթ՛ գրադէտ

եւ հ ր ա պար ա կագէր կ •

Ս եհեան (</ արօ 'Լաղարոս-

եան) : եր դրական դործ ո ւնէ ո ւթեամբ ծանօթ դէմք մըն էր ան նախա պա տեր ազմեան
շրջանին,

երբ կը բնակէր Պուլկարէոյ ՓլովտիւԼ ԼՖէլէպէ)

րազարըւ

Մշակած է

ել այսօր ալ կը մշակէ իր նախասիրած դրական սեռերը՝ ---- կարճ պա ամ ո ւածքն եր,
գրական
կառուց ուածքով հէքեաթներ եւ աւանդութիւններ, էնչպէս նաեւ
ըն
թացիկ կեանքէն վերցուած թատր ե րդո ւթի ւններ •. *Լ,ախա պա տ եր ա ղմ եան
օրերուն
առանձին գր^՚՚վ հրատարակած էր իր պա տմ ուածքներ ո ւ մէկ փուներ,
մեղքերէ
<տա/լ)):

ընդհ անո ւր խորագրով՝

ինչպէս

նաեւ թատերախաղ

Այմմ պատրաստ ունի երեք նոր թատերաիւադեր

մը

հ,Պղտէկ

^վերջալոյսէ

(ՀՈայթաքումդ 3 արա-

Հովւ հՀայրապենց Արութը» 1 արարով եւ հԱշխրքէ բաների նոյնպէս 1 արարով)
Ունի նաեւ անտիպ հէքեաթներու եւ աւանդութեանց Լարր ձ"ը՝
■մեր հրատարակածը է
Կ՛

Մ եհեանի հ րապարա կադրութիւնն տլ՝

խորքով՝

է

որոնցմէ մէկն է

ոճով եւ արտայայտու

թեան ձեւով՝ եդած է ինքնատպօրէն հիւթեղ եւ միշտ կարդացուած է հաճոյքով։
Իր հարիւրաւոր յօդուածները ցրուած են նախա պա տեր ա զմ ե ան թերթերու մէջ ել
ունի

էջեր ,

•սակայն՝

որոնք

այսօր

ալ կը

կարդացուին

հետաքրքրութեամբ յ

թէ աքսորէն վերադառնալէն ասդին չի *Լբաղէր այլեւս

եը

թուի՝

հրապարակէս-

գրութեամբ եւ ինքզինքը նուիրած է միայն գրական էջերու մշակումէն։
Բսլ որ պարագաներու տակ՝ տարիներու պարտադրական լռութենէն
ետքլ
գրական հրապարակի վրայ կ. Մ եհեան ի վերերեւումը շահ է մեր գրականութեան
համար եւ վստահ ենք՝ որ ան՝ իր նոր ու մնայուն ^Լայ^Ը ունենալէ ետք՝ բազ
մաթիւ առիթներ պէտէ ընծայէ մեր գրասէր հասարակութեան վայելելու դրա
կան իր նոր գործերուն ընթերցման հաճոյքը։
Աւելցնենք այս առթիլ՝ որ կ. Մեհեան՝
նօթ էր նաեւ ՀԱօսեաց ֊ Տ ղան?} գրչանունով։

թ.

աշխարհամարտէն առաջ ծա

ՕԱ-հԱՐ ՈԻԱՅԼՏՆ է ԸՍՈՂԸ
֊Բմահ ա&ոյքի

ը եւ յաւէրժանալ ոսլող սիրոյ մը միակ տարբե

րութիւնը այն է , որ

առաջինը քիչ մը աւելի երկար կը տեւէ

յ

«

Մենք՝ բոլորս գետակին մէ^ն ենք՝ բայց մեզմէ ոմանք աստզերը կը
գիտեն : = Լրագրութիւնը

անընթեռնելի է , գրականութիւնը

չէ

կարդացուած : = Կարգ մը վէպեր գրելը աւելի դիւրին է բան կարԳաԼ[Լ' ==
սիրևմ այն այրերը՝ որոնք ապագայ մը ունին ել այն
կիները՝ որոնք ունին անցեալ մը։ = Պատմութիւնը միայն մէկ բան
կը սորվեցնէ մեզի ՝ — այն' որ մեզի բան մըն

ալ չէ սորվեցուցած է

= Մեր օրերուն կը կարդան այնքան շատ՝ որ հիանալու

ժամանակ

չեն ունենար ու կը գրեն այնքան շատ ՝ որ մտածելու ժամանակ չեն
ունենար։ — Երիտասարդները կհուզեն հաւատարիմ բ/յա/ ՝ բայց չեն
կրնար։ Ծերերը կհուզեն անհաւատարիմ ըըալ՝ անոնք ալ նոյնպէս
չեն կրնար : = Իրար սիրող աղքատները հարուստ են : = Մշիյարհ ը
շինուած է թենթերոլ կոդմէ, որպէսզի
(էառանգա կան ութի ւնը

միակ

գիտեր ։ == Ե թէ կեանքին հետ

թելացիներր ապրին հոն ։

աստուածն է ՝ որուն
վաքուինք

անունը չենք

գեզարուեստագիտօրէն ՝

մեր ուղեղը սիրտ մը կ'ր/յայ ։ = ԼԼրոԼ-եստը երբ երեւակայական ըլ
լալէ կը դագրի՝ կը մեռնի։ — քնանալ

Գեղեցկութիւնը եւ ծա }լկել

արուեստագէտը , --- այս է Արուեստին նպատակը :
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ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԱՆՅՈՅՍ
Գրեց ԱՐՍԷՆ ԵՐԿԱԹ
Կեանքին բոլոր ադամանդները փշրեցան •
Բաժինս եղաւ գուղձը պղտոր- ա'լ յոյս չըկայ
Որ անոր մէջ հիւսէ անձրեւը ծիածան,
Եւ նանանչէ արեւաշող կայծ մը ոսկեայ •• •
Կեանքին շքեղ պըսակներէն մոխիր մընաց •
Եւ շրթունքներս ամէն բիւրեղ բաժակի մէջ
Ըմպեցին թոյն- ի զո՜ւր ձեռքերըս ազօթած
էին որ միշտ շողար սիրոյ բոցը անշէջ • • •
Անմեղութիւնը լացաւ մահն իր խորհուրդին,
Բայց ես ահա' մանուկ եմ միշտ, երթ կը ժպտին
Արտասուացօղ աչքերս մահուան տեսիլքին դէմ • • •
Ո'չ մէկ սարսափ կը զգամ • ոտքիս տակն է հիմա
Անդունդը սեւ, երթ ա'լ կըքած ուսերուս վրայ
Բանաստեղծի վաո ծիրանիս դեո կը նետեմ • • •

ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ
Երագներուս մէջ ամէնէն շքեղն ես դուն,
Փոքրիկ տընակ, ուր մանկութիւնս ապրեցայ ես,
Մինչեւ այսօր հոգիս գաղտնի կը հըմայես
Արեւաշող կամ լուսնկայ շողով ժպտուն :
Աղբիւրդ քարի մը Արտին մէջ զիս կը կանչէր
Եր հոգեձայն մեղեդիով, ու թթենին
Բազկատարած, կարծես ոգի մ’էր երկնային
Օրհնութիւնով լեցուն, գթոտ ու սիրաջեր--Չեմ հաւատար, որ աւերակ ըլլաս հիմա,
Երբ շիջած են թոլոր ջահերն իմ անցեալին,
Երթ ալ խո՜նջ եմ կեանքի մըոայլ նամբուն վըրայ • • •
Զի դեռ ըզքեգ ողջունելու կարօտն ունիմ ,
Փոքրի'կ տընակ, համբուրելու՝ տաճարի պէս
Փարերըդ սուրբ , որ քաղցրացա՜ծ են արցունքէս • • •
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ՔԱՌԵԱԿՆԵՐ
Գրեց ՎԱՐԴԱՆ ԳԷՈՐԳԵԱՆ
Ափսո՜ս, գինին չիյորհեցայ դաթձընել ես
Հեղուկն ուրախ * կոչունքներուս, Խայամի պէս,
Եւ երթ օր մը գինի խմել ես փորձեցի ,
Ո՜վ մարդ, այլեւս ո՜ւշ է, հծծեց ձայն մը ինծի:
Մոռցած երգերն ես, խօսքերու լոկ ունկնդիր
Դարձայ , երկար տարիներ լուռ եւ անձանձիր,
Օր մ՚հուսկ մտէ էս անցաւ լսել երգը սրտիս,
Գտայ , աւա՜ղ, գոյգ ականջով խըցած ես զիս - • •
Տասը առի , փոխան տուած իմ հազարիս ,
Ուստի մարդիկ՝ խենթ է, ըսին, ծազրեցին զիս-

ԱՌԱՍՊԵԼ
Հէքեաթը նո՜յնն է- պատմողները կը փոխուինՅաւերժական զըրոյց Կեանքի, Սիրոյ, ՄահուանԲաժակներուն մէջ կր լեցուի մըոայլ գինինԸմպողնե՜րն են միայն տարթեր, երթ որ կուգան
Սեղանին շուրջ թազմիլ զըւա՜րթ, առաւօտեան
Կերպարանքները չենք տեսներ, երթ կը վառին
Մրրրկաշող ոսկի ջահերը գիշերին,
Ուր նորերն ալ տեսիլքի պէս կ’աճհետանան • ■ •
Երդմնագըրուժ շրթունքներուն վըրայ ծաղկած
Սէրը վէրքի պէս կ՚արիւնի մինչ լուսաթագ ,
Բայց կը փութայ լքահն իր շունչով գրկախառնել
Բոլոր անոնք , որ ըստեղծած են առասպել
Իրենց անհուն ճակատագրով , յետոյ խաչուած
Անմեղութեան սուրը ոճիրով՝ իթրեւ աստուած • • •
Գահիրէ
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Հիմա ձգած այդ տասն ալ ես ահա կ՚երթամ
Անծանօթի մեծ գրկանքին յաւերժական:

Կեանքը նման է անսահման կապոյա ծովուն,
Ծարաւահիւծ կանգնած մենք մօան իր ափերուն՛'
Անյագօրէն կը խմենք իր ջուրէն ազի,
Ու կը մնանք միշտ աոաջուան պէս ծարաւի ւ-

Հագար արհեստ սորվեցայ ես, հազար երգեր ,
Լաւն ու թաթին հանչցայ , տեսայ հազար ընկեր Ւ
ճկիլն ի'նչ է, չսորվեցայ սակայն ես դեռ,
Ուստի կ՚ըսեն- ի՜նչ համրակ ես, ի՜նչ անընտել :՜

Գրկած ոմանց սէրը, նախանձն ալ շատերու,
Կ՚երթամ ահա ես վախհանիս , անխօս , հլու ,
Թէ ցաւ մ՚ունիմ , չնւսնչնալս է , թէ ո՞վ է ան .
Զոր կը կոչենք մենք թշնամի կամ թարեկւսմ :
Գեղեցկութեան
Արժէքն անոնց
Ել անձկաւքիտ,
Կը տառապինք

հազար լոկեր կւսն շուրջը մեր ,
կ՚անգիտանանք սակայն լքենք դեռ,
կառչած նիւթին սին , մեղաւոր
փառքին գերի, լուռ, ալքէն օր :

Ծնունդէն մահ կեանքը շնորհ մ՚է մեզ համար ,
Բարիքներով հազար լեցուած է ողջ աշխարհ ,
Սէր, երգ, ժպիտ, գեղեցկութիւն են թոներ պար,
Եսկ մենք անկուշտ կը տրտնջանք դեռ անդադար • •
Տ£եզի' գանձերն ու ծափերը , ձեզի' թոլոր
Ծիրանիները ււլեթնաշուք , զարդերն աղուոր ,
Ջեղի' ինչ որ կայ թանկագին , վառ , թազմարժէք ,
Բայց կը խնդրեւք, հպարտութիւնս ինձ ձգեցէք -Պ

Այրէս, 21- 5- 1957
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ՅԻՇԱՏԱԿԻՍ ԱՂՋԻԿԸ...
Գրհց ԱՐԱՄ ՀԱՅԿԱԶ
Ս արտի այս առաւօտը այնքան ցուրտ է ու խոնաւ՝ որ դարոլնը ՝ ճամբան ՝ տերը մը՝ կորսուած էլամ մոլորած րյյայ կը թուխէ Կը
֊փակեմ եր կնքի թարփն ու գոր շո ւթեան գէմ բացուոգ
փ եղկերը ու կրիայի մը պէս՝ որուն չա ր ձեռք մը

4ը

սլատուհ անիս

քար է նետած ՝

քաշուիմ ներս' պատեանիս մէջ՝.
կիերագեմ

յ

երազեմ արեւով գեղին ջերմ գա շտ եր ո լ

եւ տաքո լկ ծաէա փի

ներու մասին։ Հակառակ որ օրացոյցխո էջերուն վրայ կայ գարնան
•ոտնաձայնը եւ Ղ*ա բխս թրանոյխ ծիծեռնակներուն վերադարձին լու
րը

լրագրիս մէջ՝ 1բ1սփսոսամ' դուրսը՝ բլուրներու պաղ կողերուն

պառկած մսող որթերուն

վրայ եւ րամակիս մէջ

կարմրող դինին

ծծելով կ^օրհնեմ անոնց արմատները :
— քՀողբոջւՀր ՝ գալսՀր մնար ♦ . .
Հիմա արիւնը աւելի

արաղ շրջան կ'1ընէ

երակներուս մէչ ե.

միտքս աւելի արաղ կը գործէ։
Արւջի օր ՝ երբ արեւը տաք էր, < անրային պարտէզին մէջ թա
փառած պահ ուս ՝ տեսայ որ ծառերու մորճերը ուռեց ոլորած էին*»*
^հ7հհ*//Բ յ որ գի շեր ուտյ պաղ քամին սառեցնէ զանոնք ու պատճառ ըէ-

յայ՛՝ որ գարունը քի չ մը եւս ուշանայ»»» Ս* լ համբերութիւնս հա
տած է՝ 1լ ուզեմ որ շուտով դան գարունն ու ամառը՝ տաք՝ արեւոտ
օրերը՝ ծղրիթները՝ թռչունները՝
ծաղիկներոլ

բամա կն երո ւն

մէջ

մեղուները։
թաւալելով

Մ եզո լները'

որ

բեղմնափոշիով

կը

ծեփուին ՝ կը գեղն ՛ին ու կը գինովնան : թռչո ւնն եր ր' որ աբեւածագերը կը սաղմոսերգեն ու մեր ծառին /էրայի հասուն կեռասները կը
գո ղնան : Ոս վևրջ՚՚՚պէ ս ծղր ի թներ ը՝ որոնց երգը ՝

կէս գար առաջ

մանկութիւնս օրօրող երգն է եդած եւ չէ1 փոթուած բնաւ։
Դուրսը հովը կը շաչէ ու կուլայ ծառերու լերկ ճիւղերուն մէջ»
անձրեւը 1լ ասղնտէ խոնաւ հ՛ողը՝ որ բուրում չունի հիմա։

Դուք

շնչած է՞ր անոր բուրումը արտերուն մէջ՝ ամառ ատեն » » »
[Լնգամ մը՝ դաշտագնացութեան մը առիթով՝
բռնուեցայ

տեղատարափի

եւ անձրեւի խոշոր թաց կաթիլներուն գետին իյնալէն

վերջ ջնչեցք, անոր բուրումը։

[} րբ քո վէս քալող

բար եկ ամուհիիս

Ուշադրութիւնը հրաւիրեցի ըսելով՝ թէ «Լյառներս հողին բուրումը^ ՝
էր խոշոր թուխ աչքերով զարմացաւ ան՝ նայեցաւ ինծի ու ըսաւ»
—— ք»այց փոչիի հ ա'մ կուգայ անկէ » » »
Այո1 ՝ այդպէս ըսաւ՝ իր աղուոր քիթը ծռմռկեց ու ըսաւ՝

որ

Փ-շՒՒ հսՀմ կուգայ անկէ » * *
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իրեն ներեցի։ I1 ր գէմքը թաւյ է? -) թարմ՝ թր^ած ։ Սաղերն ու
թարթիչներն ալ թաց էին։
Լորենի գոյն ողորկ
թարմ մորթին
վբայէն կլո ր կլոր ծորող 2_ո*~րը մեղրի

կաթիլներու, գոյն

ունէր։

Ինչպէ՞ ս կրնայի չներել իրեն ♦ ♦ • թեւիս տակ սեղմեցի իր պզտիկդ
նուրբ իրանը ու փաղելով մտանք մարագ մըդ անձրեւի վախճանին
■սպասելու համար։
Ուրիշներ ալ եկան մեզի պէս ւսնձրեւէն հալածական ու սկսանք
շաղա կրատել։ Ամէն անգամ որ կայծակը Լաչելով ճեղքէր երկինքը՝
ան քիչ մը աւելի կը սեղմուէր ինծի ։ Եկաւ պահ Դ' որ ս կսայ ատել
քովիններս ♦ ♦ . ինծի թուեցաւ 5 թէ երբեր այգքան իւորո լնկ ւէէ ս1՚՜
ըած զինրը :
Հքռեցայ վրան ու համբուրեցի իր բերանը։
—— ի՞նչ կ՚ընես՝ ամօթ է***
— Է}րրէն ի վեր սիրելը ամօթ է * * *
--- Այսէափ մարդո՞ց մէշ. . . Հիմա թնչ կ''ըսեն » » »
--- ի՞նչ պիտի ըսեն» կ՚ըսեն թէ աս երկու ջահելները իրար

կը

■սիրեն ։
___ ի րա՞ լ ։

—— իրա՛ւ , հապս/•
Լման քսան տարի առաջ էր այգ։
Առջի շաբթոլ՝ դիպուածով՝ քաղաքի մայթերուն վրայ՝ գիմացս
■ելաւ այգ աղջիկը ։ ՛Լեռ ամուրի է

յ

ծերացած ՝ փլատա՛կ մը։

Երր զէ^քը տեսայ ՝ սիրտս գող ելաւ՝ բայց երբ բաժնուեցայ իրմէ' ցաւ ունէի սրտիս մէջ։
__ ՛Աստուա՛ծդ բորԼոք^ցի բռունցքովս օգը ծեծելովդ Աստուա՛ծդ
փնչո՞ւ ստեղծեցիր ծերութիւնը դ ինչո՞ւ»»»

Նիւ- Եոթք, 1956

ՍԱԱՏԻԻ ԳՈՀԱՐՆԵՐԷՆ
Հաւատալով իր եղթօր
Գովեստներին կողմնակալ,
Լաւ չի լինի, եթէ մարդ
Անտես աոնէ իր սըիյալ :
Տե'ս, քո մասին րարեկամ ,
Ւնչ են ասում թշնամիք,

բարեկամիդ կ՚երեւայ
Արատդ անգամ արժանիք :
*
**
Գոն քո խելքովն ես միայն
Գերընտրելի գագանիգ,
էսկ թանն եթէ ոյժի գայ ,
Շատ թարձր է նա քեգանիգ:
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ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐԸ
Տարեգրքիս խմբաղիլւը անցեալ տա1’Ւ այցելեց /> ր ան ե լ առիթը ունեցաւ, ծանօ թանալու

այնտեղ

մեր

գաղութի

մտաւորական

շրջանա կն ե ր ո ւն հետ։

Այլազան»

բարեմասնութիւններով օմտուած ^այ մտավորականներու
կարգին ,
իրանահայ.
գաղութը իր մ էջ կը համրէ նաեւ որոշ թիւով շնորհալի բանաստեղծներ՝ որոնք,
բաւական երկար մամանակէ ի վեր կը մշակեն քերթողական արուեստը։ 1'րենց
քերթուածները լոյս տեսած են ցարգ աոանձին գրքոյկներով եւ հրատարակուած
են թերթեր ու ֊քէջ, Օդ տուելով իր հ անդի պո ւմն ե ր էն ,
րենցմէ քերթուածներու փունջ մը՝

զոր հաճո յքով

մեր խմբագիրը ստացաւ ի-.
հրատարակութեան կուտանք.

ս,յս էջերուն վրայ՝ Տ^ղի անբաւար տ ր ո ւթեան պատճառով չկրցանք հրատարակեր
րոԼորը։ Կ ը յուսանք՝ որ ուրիշ քերթուածներ ալ տեղ կը գտնեն Տարեգրքիս յա^-

2.ոքԳ

Հատորին մ էջ։

ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱՅ ՀԵՏ
Գրեց ՀԱՅԿ ՕՀԱՆԵԱՆ
Մանուկների հեա ընկեր եմ
դարձել,
Մասնակից նրանց երգին ու
պարին,
Ուզում եմ մի պահ ոչինչ
չյՒշեւ>
Ու թիթեռ դառնալ նոր սւարուայ
սեմին:
Բաժակս ահա լցրել եմ գինով
Այս գիշեր այնպէս ուզում եմ
արրել »
Մինչեւ լուսարագ կեանքից
անիյոով,
Գալիք օրերիս կենացը ըմպել :
Պայ ծառ լոյ սերում վառ
տօնածառի Ւ
Ուզում եմ հոգիս մանկանայ խնդուն,
Ւնձ զգամ ջահել , աշխոյ ժ ու արի ,
Աշխարհը մոռնամ այս գիշեր անքուն:

ՀԱՑԿ ՕՀԱՆԵԱՆ

Եւ անյիշաչար* րոլորի դիմաց
Ւմ սիրտը թանամ , փարուեմ ամէնքին,
Ողջունեմ սիրով մինչեւ լուսաթագ ,
Մանկութիւնն իմ վերապրեմ կրկին:
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Դիշերը տսւյփ թող լինի երկար ,
Տօնածառի պէս սիրտս առկայծի-••
Ես այս Նոր Տարոսն աշխարհի համար,
Ուրախ երգերըս մինչեւ լոյս հնչի :

ԻԱ՛ ԱՆՅԱՅՏ ՃԱՍ՜ԲԻՆ
Կմ անյայտ համրին դու յայսւնըւեցիր
էնչպէււ մի թովիչ երազ ցանկալի,
Սիրտըս աշուն էր, խոհերս ցանուցիր,
Դունասւ էր շոսրջըս , մշուշ տաղտկալի :
Դու յայտնուեցիր ինչսլէս արշալոյս,
Մի կայծ նետեցիր իմ մարած կեանքին •• •
Օրերիս մթնում շողաց մի նոր լոյս ,
Րոյր ու խնդութիւն զգաց իմ հոգին:
Կեանքը ինձ թըւաց եդեմ ու գարուն,
Տաղտուկ առօրեաս' հեշտագին գիշեր,
Ցնծագին խօսքեր տյնպէ՜ս գեղգեղուն,
Հնչեցին անուշ' հանց երգ սիրաջեր:
Կեանքին փարոսեցի ես նոր աշխուժով,
•ք՛ո լոյսերի ւքէջ հոգիս թեւածեց - • •
Մոռցայ ողջ անցած օրերըս անթով,
Խինդ ու բերկրանքով ինձ ներկան կանչեց-••
քեէհրան

ԿՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԴՐԷ ՀԱՅԿ ՕՀԱՆԵԱՆ

թ ձՀԼ՜

'է/*՜***'/

"հհ/

:
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ՍԻ ՔԱՂԱՔ ԷՐ ԳՈՐՏ
Գրեց ԴԵԻ
Մի քաղաք էր գորշ, հին,
իտալական,
Ու փողոց էր մութ, նեղ ու
քարքարոտ,
Ու կանայք էին, իյհղն,
թափառական,
Սիրոյ , գգուանքի ու հացի
կարօտ:
Անձրեւ էր իջնում, լալիս էր,
խօսում,
Պանդոկ էր քարէ, փոս ու
ծխապատ,
Ու առատ գինի, գինի էր
հոսում,
Գինի էր բուրում առաստաղ ու
պատ:

ԴԵԻ

Եւ աղմուկ էր խուլ, գինի էր
թափուած,
Երգ էր վշտահար մոռցուած
(Մաթգսւթ Վաթաթէգեան)
սիրոյ,
Սհւ սեղան էր թաց , բանուոր էր հարբած,
Ու աղջիկ էր շէկ լացոտ աչքերով:
Փողոց էր , կանայ ք , անձրեւ էր , գիշեր ,
Պանդոկ էր, գինի, ու ծուխ էր այնքա՜ն,
Կարօտի երգ էր, ու աղջիկ էր շէկ, —
Մի քաղաք էր գորշ , հի՜ն , իտալական • • •

Ջենովա

քքվ. էր. ասա'
Աչքեր տեսայ կապոյտ շուրջով, սեւ բիբերով,
Թարթիչներում անեզրական երկինք տեսայ ,
Հայեացք տեսայ, անրջական յոյգեր բերողԻ՜նչ սարսուռ էր, ո՞վ էր նայեց, ո՞վ էր, ասա':
Մազեր տեսայ բազմաերազ հոսող , հոսո՜ղ ,
Ու քանի՜ սիրտ մազերի մէջ գերի դարձած,
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Շրթեր տեսայ ու շրթ-երի գոյնը խօսող ,
Ու շսւ՜տ ուրիշ , ուրիշ շրթեր լուս մնացած :
Քայլեթ տեսայ, յետոյ մէկը գնա՜ց, գնաց,
Ու քայլերի հետքից ո՜րքան աչք եր տեսայ ,
Շուրջը մորմոք , համատարած կարօտ մնաց •
Ո՞ւմ քայլերն էր, ո՞վ էր անցաւ , ո՞վ էր, ասա':

ԻՄ ԵՐԿՐԻ ԳՈԿ.ՔԸ
Սրտիս զարկերով երգերդ լսեմ
Հոգուս ծալքերով հեւքերդ լսեմ

ոն
ոն

2.ԻՒՍԵՄ
երգեմ անոսշ ,
երգեմ անուշ :

Սէրերըս ամրոզջ րերեմ քեզ զոհեմ ու կարօտ հոգուս
Կարօտ խօսքերու[ խօսքէրդ խօսեմ ու երգեմ անուշ :
Ու վւերուզատաո գոհար տողերով պատմեմ աշխարհին
Հազար փառքերով փառքերդ վսեմ ու երգեմ անուշ:
Հայրենի երկի'ր, ի'մ երկնահաս սէր, ի'մ վերջին կայան,
Ոսկի երգերով գովքերդ հիւսեմ ու երգեմ անուշ :
է՚էհրան

ԻՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԳՆԻ

-& էԱչ^ճ-ՀէոՀ

Հձ-ՀՀ՜/է?.-

*••֊
'էՀ,ՀՀ՚^>
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ՊՈԷՏ
Մի ջինջ գիշեր է եղել,
Մի ջինջ գիշեր,
Մայրս ջահէլ մի եղէգ
Հայրս ուժեղ:

Ու մօրս յուզել է
Բարտիների երգը,
էսկ դաշտերում փերոլզէ
Ծղրիթ ներ են եղել • • •

Բարտիներն են երգել ,
Ջրերի մօտ,
Ամէն ինչ խորն է եղել,
Ամէն ինչ յորդ:

Ա՜խ , ծղրիթներ շատախօս’
Լուսնկայի հետ,
Ծնուեցի ձեր պատճառով
Այսպէս պոէտ • • •
Գ. ՄԱՀԱՐԻ.
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ՔԱՅԼԵՐԳ
Գրեց ԱՇՈՏ ԱՍԷԸՆ
Ես ժպտադէմ երգում եմ'
Երազիս ձեռքը թոնած,
Ու կայ երկար մի ճամբայ
Իմ դիմաց:
Ես քայլում եմ ու գիտեմ,
Որ կեանքի այս մեծ նամթան
Ինձ կը տանի մի ուրախ
Օթեւան :
Ուր չի լինի սվվացող
Ու սեւ սարսափը սրի,
Ուր սիրտը իր սիրածը
Կը սԽփ:

ԱՇՈՏ

Ուր կը ծաղկի ամէն հող'
Ի'ր երկնքի աակ գըւսւրբ- • • •
Աչքը աչքին կը ժպտայ'
Ո րպէս մարդ :

ՔՈՅՐ ԱՍՏՂ-ԵՐԸ
Ասաց չեմ գայ: Ու նա եկաւ սիրտը ձեռքին,
Նստեց մօտս մի թռչունի պէս մոլորուն ,
Նրա երկու աչքերը քոյր աստդեր էին,
Իրենց երկու երկինքներում:
Կանաչ ծառից հանդարտ իջաւ կանաչ քամին,
Ու համբուրեց մեղմիկ մէկ ինձ ու մէկ նրան • • •
Ու մեր երկու համրոյրների երգը շրթին'
Քամին քնեց դաշտի վրան • • •
Մի' համբուրիր, — ասաց շնչատ ու գունաթսոի,
Ու ժպտալով ջրթերը ինձ համբուրեցին •• •
ճերմակ քնից սթափուեցին երկու կարապ ,
Ու թելերիս մէջ քնեցին:
Ասաց երբեք էլ չեմ գնայ • • • Ու նա գնաց:
Գնաց հպարտ, լառ քայլերով, սիրտը ձեռքինՔտյց ոչ, օ՜ , ոչ, նրա հպարտ սիրտը մնաց,
Ու դողում է սրահս կողքին:
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ՄԱՐԴՈՒՆ
Ծառերի պէս' կեանքին յոյսերդ դաւէիր,
Լինեն յոյսիդ արմատները թարմ ու խոր'
Ծառերի պէս :
Երգիր կեանքի ծիածանները անծիր,
Երկինքների յարերժական ռիթմը գոռ'
Արերի պէս :
Ջրերի պէս գրկիր կանաչ մի երագ ,
Հոսիր հեռոր ափերի մէջ' իոր որ ջինջ'
Ջրերի պէս:
Հեռորն կանգնիր սարերի պէս մերկ որ պարզ • • .
Նայիր, հիմա գեղեցիկ է ամէն ինչ'
Սարերի պէս :
’

ՎԱՐԴԵՆԻ
• • .Աներերի տակ դոդորմ էր մերկ վարդենին :
Որ յիշորմ ես այն աղջիկը, որ յանկարծ
Ս՚ոռացորթեան ձեռքը րռնեց որ գնաց ,
Երր դոդորմ էր անձրերի աակ վարդենին :
Որ քո անգին երազները ծերացած'
Այսպէս նորից վւայւիսւյում ես քո կրծքին,
Երր դոդորմ է անձրերի աակ վարդենին • • •
Որ քայլորմ ես • • • ձեռքդ մեկնորմ մշորշին —
Այն աղջի՞կը... րայց յիշորմ ես' նա յանկարծ
Մոռացորթեան ձեռքը րռնեց որ գնաց:
• ■ -Անձրերի տակ լորո դոդորմ է վարդենին:
Թէհրան, 1956

ԵՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԱՇՈՏ ԱՍԼԸՆ
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1Ս.ՅԱՍՏԱՆ
Գրեց ԱՐՇԱԻԻՐ ՄԿՐՏԻՉ
Ելնել կարօտի երազից այս խոր
Մի լոյս աււաւօտ,
Լծել յոյսերի սայլը թեւաւոր
Ու թեւել քեզ մօտ:
Թափուել երկնքից շաղի սլէս
րերրխ
Արտերիդ, վրայ ,
Ու գովքը գրել սեւ
գանգուրների*'
Կալսող աղջկայ :

ԱՐՇԱԻԻՐ ՄԿՐՏԻՉ

Սիթարս ափիս մէջ տնից տուն
մտնել
Ծանօթի նման,
Հացի րարեւը եւ շուրթը գտնել
Տ ախ տի ն թո նրատա ն :

Գլուխ ըս դնել թոնրասսսն սեմին
Ու երազ տեսնել ,—
Որ թևս գցած Մասիսի թևին
Փեսա՜յ եմ դասել • • •

1ԵՐՈՍԱԿԱՆ
Արարատեան այգիներում արեւի գոլ շունչը փչէր
Ու դեղնէին մրգերը հում , պտղահաւաք հիմա լինէ՜ր :
Պտղահաւաք լինէր հիմա մրգադաշտում ու ամէն տան,
Ծիծաղէր ալ թալը մի պահ եւ արեւը սիթէթ նրան :
Ու արեւը սիրեր մրգի ու խաղողի սիրտը բարի,
Որին գեղջուկ մի աղջկայ դաստակն է պոկել ծաոից:
Ու երկարէր դաստակը մերկ, կտրէր պարապը տարածման
Խրնիթիս որթ դուսը թակէր, ասնէր ինձ էլ մրգի նման:
Ասնէթ , նետէր, կողովը մեծ ու կողովից կարասը հին՝
Ինչպէս խաղողն արարատեան արեգակի շնչով յղի :
Արեգակի շնչից յանկարծ փսխուէր, դաոնար կեանքս չնչին'
Յաղթանակի գինու փրփուր մի հերոսի արնոտ շրթին---
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ԿԱՅԱՆԸ
Ես ւքէ. սպիտակ ճանապարհ գտայ
Կեանքիս աւազուտ անապատի վրայ •
Ու մի առաւօտ
Ես մի արեւոտ
Կայան շինեցի կեանքիս սպիտակ ճանապարհի մօտ:
Հոգիս ցանեցի կայանի դրան
Ջոր աւազի մէջ •
Սրտիս արիւնի հեղեղով մի օր
Ջրեցի նրան
Ու մի սեւաչեայ աղջիկ կանաչեց :
Եր երկու կրծքից մի ջրվէժ սիրոյ
Ոռոգեց համրիս չոր հողը խոպան,
Ու երկու ծաղիկ'
(Երկու շիթ շաղի)
ճամրիս կապեցին երկու ծիածան:
Ծիածանի հետ եկաւ իրիկուն
Ու քնաթաւալ մի անմահութիւն • • •
Թէհրան, 1956

ԵՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԱՐՇԱՒԵՐ ՄԿՐՏԵՉ
Ա-
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Ո՜վ Տէր, այրիր դժոխքի մէջ հոգին Աահմուտ արքայի
Եւ զարդարիր հոգին լոյ սով , քեզ րողոքոզ ծառայի:
ՖԻՐՏՈԻՍԻ
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ՍԻՐԵՐԴ
(Սանսկրիտ սրբազան երգերի հետեւոզականռւթեամբ)
Գրեց Զ- ՄԵՐԶԱՅԵԱՆ
Նոյ նիսկ հիմա,
Երբ տեսնում եմ հոգուս աչքում
Գէմքը նըրա ,
Որ նման էր գիշերների
ատոզերին,
էոցից ձուլուած կրծքերը հիր,
Որ դոզում են
Ու հչում են հպումից'
Սիթարս նորից,
Սիթարս նորի'ց ձիւների մէջ
թազւում է:
Նոյ նիսկ հիմա,
Թէ գեղուհիս իր լոտոսէ
աչքերով՝
Մօւոենար ինձ,
Եմ սիրազուրկ բազուկները,
Նորից նրան ես կը տայի
էր խմէի նրա բերնից գինին, գինի'ն ,
Որ կր հոսէր արեան նման
Եմ չորացած երակներում :
Նոյ նիսկ հիմա ,
Թէ տեսնէի նորից նրան, գունատ պառկած
Եր պատանի կրքի անզուսպ
Ըսպասման մէջ ,
Նրրա համար սէրըս նոթէն
էր դառնար մի ծաղկէ մանեակ
Եւ կր դառնար սէրըս գիշեր ,
Խափշիկ - գիշեր՝ սիրոյ ագահ
Ցեթեկուայ լոյս կրծքի վրայ :
Ուղարկում է մահը այսօր
Ենձ իր փոշոտ դողն կոպերի , —
Ես տեսնում ելք տառապանքը նրա մարմնի
Եր ցանկութեան տենդով փշրուն :
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Քո կրծքերի ծոպիկները
Լինեն վերջին տարփանքը իմ
Եւ շրթներըդ թաց ու րոսոր
Տաոապանքըս լինեն վերջին:

ԴՈՒ ԻՄՆ ԵՍ

1ԻՄԱ

Սէրը , թիթեոի սլէս , դեո դողդոջում է
Անկողնուս վըթայ ,
Ուր պաոկած ես դու:
Ուզում եմ պահել այս ժամը ընդմիշտ,
Պահել տաք շունչը յողնած գիշերուայ
Ու Փակած պահել դուսը աշխարհի
Քո սրտի վըրայ :
Դու իմն ես հիմա:

ԵՐԿՈԻՈՐԵԱԿԸ
Հայելու միջից մօտենում է ինձ
Գատարկ աչքերով մի ծեր սլատանի •
Մազերը ճերմակ, շրթները այրուած,
Չորացած մատին' զմրուխտ մատանի :
Հին երազի սլէս յիշում եմ նրան
— Դատարկ աչքերով նայում է նա ինձ —
հւ ես յիշում եմ զմրուխտէ իլք հին
Կորա՜ծ մատանին — հայելու միջից - • •

1ԱԶԱՐ ՄԻ ԵՐԿԻՆՔ
Այվազեանին եւ. նրա ջազին

Թոչռւմ է մի ճիչ , զարկւում է մի ձայն,
Րացւում է մի վէրք, լացում է մի յուշ,
Ոսկի են փշրում շեւիորները լայն —
Դա երգն է մեր հին, վաղեմի , անուշ :
Մի փոքրիկ երազ սրտիս անկիւնում
Վաոել է հսկայ կարօտի խարոյկ,
Ու որթ իմ հոգին Սեւանի վրայ
Դողում է ինչպէս թղթէ մի մակոյկ :
Մի ուրիշ երկրից, մի ուրիշ ձայնով,
Այնքա՜ն հարազատ եւ այնքա՜ն հեոու,
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Հէքեաթ- են բերել , երգերով հագար ,
Այս կախարդները սիրոյ եւ հոգու:
Ազատ հողմերից երգեր են հիւսել ,
Լուսնից գողացել արծաթը նըըա,
Արեւների թոց հոգին ես գերել'
Ու ջահերի պէս վասել են ահա:
Ցեռներն են բերել մեր սէգ սարերի ,
Մեր աղջիկների ժպիտը ծաղիկ,
Մեր այգիներից ողկոյզ են բերել,
Ու ողկոյզի մէջ' հազար մի երկինք :
Մէհրան

՜ ՜՜՜

!

ՒՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ Զ- ՄԵՐԶԱՅԵԱՆ

՛է՜
ԻՆՉ ՈՐ Կ՚ԸՍԵՆ' ՃԻՇԴ Կ՚ԸՍԵՆ
Աթթահսւմ Լին-քըԹ ---որպէս ղի կարենայ յա^ո,Լ

ո<£ բաւական լաւ

յիշո դո ւթի ւն

ունի ՝

ստախօս մը րյ/ա յ ; = Տոք թ-• ճոնսլւԹ • —

77*ի վարմ ուիր մեծ բառեր դործածել փոքր բաներոլ համար : = ճոշ
^1|ւլլ|ւԼւ1լԱ •--- ճշմարտութիւնը հ աղուադիւտ ըլլալուն համար է որ
խնդրանքը աւելի շատ է քան մատուցումը՝, = Մյ^շէլ ալ1 Մոնթ-անՆԱ •
--- ՀՀ ատ աւելի դիւրին է դրել միջակ քերթուած մը^ քան լալ մը
հաս կնալ յ — Ուիլսըն Միզնէր--- թատերական

քննադատը

մարդ

մըն է , որ զարմանքի կը մատնէ թատերագիրը յալտնելով անոր

թէ

ինչ է իր ըսածը։ — ՊԱՈԼոն. ՆՈլւ Մոնթ-էսքիէօ ---- է]որքէ պակաս ճառախօսը լայնքին կ՚երկննայ*. — Տոք թ-• ճոՕ.Ա]ւԹ ---- ԷԼրդար գովասան
քը պարտք մըն է } մինչ շո ղո քո րթո ւթի ւնը

նուէր մը՝.
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ՍՊԱՍՈՒՄ

Ես սիրում ելք ձմեռնային
Ձիւնով ծածկուած
՛Դաշտերը հարթ ,
Ու սիրում եմ* իրիկնային
Հողմը կամաց
Սուրայ հանդարտ :
Փչէ սասը հողմը դէմքիս,
Ձիւնը թափուի
՛Քուլա՜ , քուլա՜ ,
Բայց էլ հոգիս , ցաւոտ հոգիս
Աոաջուայ պէս
Երթեք չը լայ :
Ու սաոնածածկ դաշտերը հին
Ձիւների տակ
■Թէկոլզ տնքան,
Սակայն սիթարս տուած հողմին

ԱՐԱ ՏԷՐ ՑՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

Ես կր սպասեմ
Այգի ծագման-••

Վ.ԵՐԵԼՔ
Ես հիլքա մենակ ու անընկեր ,
Կանգնել եմ արեւի ցոլքի աակ ,
Դիտում ելք այս ժխոր կեանքը մեր, —
Ամէն ինչ դասել է մի կատակ :
Ամէն թան սուտ է ու անհեթեթ ,
Յոյզերըգ պարուրուած միշտ ստում,
— Մի' խաղա այլեւս հոգուս հետ,
Քանի որ էլ չըկաս իմ՛ սրտում :
Անվհատ ու աոոյգ' կեանքի դէմ,
Չեմ թեքել գլուիյըս տակաւին ,
Նոր վերելք, նոր համրայ կը հարթեմ
Կը հարթեմ երագած իմ ուղին :
Սակայն դու էկ րնաւ չես լինի,
Եմ տենչած նոր համրում — իմ հոգում,
Կը դաոնաս մի ցնորք, մի յուշ հին,
Ամէն ինչ նոթ է իմ վերելքում :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ:

ԱՆԻՕՍ Մ՜ԱՐԴԸ
Գրեց ԵՐՈՒԱՆԴ ՔՈՋԵԱՆ
ԱՀթ , սարե'ր ,
ուտեմ

հ ո ՞ն

Էհ

ոգի՛ն

ձեր

տակաւին տ

Այ"'> ճՒչրէ Է} ես եմ որ հեռա
ցայ : Տանելով ձեզ հետս բի
րնր ո' ւս մէչ ու հոգիիս ♦ ♦ •
Ալ

անտառներն

են

գոգ

կանանչ ՝
որ ծռեր
վար
կը
նային։ 1Լար ՝ ուրկէ տուփ ^ը^
սչոռալո վ ՝ ս ոնքաչով եւ ամսլեր
գծելո վ կը Հ սլարտանա յ ու

կը

վ ա ղէ : Ու- Վրսհան հ որ մայռերը
կը քնրէ , մերթ
խոր }
մերթ
ճռտիկգ
վերերէն
կուգայ ու
ԸԸք^ալով կը վարլէ
կան տափաստանը :
տեղ ,

Աար սլաթն եր ո ւն

Հահայի
կկզած

շէն^ մը :

ցիրուցան
ԵՐՈՒԱՆԴ ք-ՈՉԵԱՆ

1ԻՆ

հ ոլնգա րա-*-.

ափերուն
իչ անգին

գիւղակ մը՝ հիւղերը-

նետ ուած հոս ու հոն ,
թրփած

թաւի-

շաքիլներու պէ ս :

Ու.

ՊԱՐՏԻՋՈհՍ՜

Պարտէզի մէջ աղջկայ սլէս հերարձակ,
Հովն է վազում ու համբուրում խոտերին,
Սօսիներէ խիտ շարքերի շուքի տակ,
Ինչքա՜ն յուշեր ունի պահած իմ հոգին :
Հին պարտիգի ծառերի տակ ալեհեր,
Ինչքա՜ն սրտեր են արտասուել խենթօրէն,
Եւ ով գիտէ ինչքա՜ն սէրեր պիտի գեռ,
Այդ երկնամբարձ սօսիները օրօրեն:
Ու տարիներ պիտի սահեն յամրընթաց,
Րա՜րձր , բա՜րձր սօսիներէ գագաթից ,
Ու պարտիզում, թէկուզ վւոխուած, զառամած,
Միշտ նոյն սիրոյ հեշտանքները կաթկթին:
ք’Ղ'՚'՚"1!

'

''/
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ձորին վրայ ոսլզատայեաց } ուրիշ ձոր մը , պատկառելի' հեղեղատ
որուն անկողնին մէ ջ

նախիրը բոժոժի խմբերգ ունի։

ՈւնրՀլշ^ երազային կանչեր ՝

ք] լ

հ ի'ն

մօ'օ'օ'Օ • • • Ահ ա այգ փոք['[,և

արվել է որ պողպատէ տոււ^ւը կր կենայ ու կը հ ելա յ : Ու. իլւ
գրպաններէն կր թափին քաղքցի բնութենապաշտ շրջիկներ , մէյմէկ,
պարկ իրենց կռնա կներ ո ւն , հագած լեռնակօշիկ՝ երկաթէ սրածայբ3
հաստ բի ր եր ո վ

յ

Ամպերը հ հօտերու նման կը փաթթուին կատարներուն հո վեբուն հետ կը զարնուին , մերթ հալած ո լելով կը նահանջեն ՝ յստակդ
լոյսին մէ^ պալատներ ու դղեակներ կերտելովդ մերթ կը գոռան ու
կ՚ողողեն աշխարհ :
Ենչ որ ամէնէն հետաքրքրականն է՝ ան. հոն է մէ շտ : ԼԼմէն տա—,
րի եւ ա մէն ե ղանակի : Լուռ եւ անխօս : Որ կը րԼ ի ա է սառած ա չքերով՝ անշարժ՜՝ ժ՜այռի նման։ Հյ է կ եւ իւի տ մացառներ իր առոյգ գա
գաթին եւ րի չ ձ*ը բացուածք

անոր խորը՝ նման սարի

լիճերուն

որոնց լեռնցին կ՝ըսէ Ծովաչ#-. Անկէ վար' բզկտուած ցնցոտի ՝ թէեւ
պինգ ՝ ուղիղ՝ եղեւինի բունի նման։
Հա ղի լ

շշունի մը՝

թորլ թէ վան կ , ոչ իոկ բառ ու խօսք՝

ե ր բ-

ոմանք՝ բանգէտ ՝ որ ծանօթ են իրեն ու գիտեն բանը , բան մը թա
փեն իր ա փը - Այղ պահերուն միայն իր ծով ա չքեր ը կը կայծկլտուն
ու աւաչը կր մարի : Է) լ եր բ տուփը նոյն հանգիսաւոր ձեւուէի պո—,
ռալ կանչելէն շարժ՜ի ՝ վախցնելով վայրի կենդանիները՝ եւ քաղքցիք,
ցրուին կաքաւի ձագեր ու պէս՝ ան կը մսնէ քովի գինետունը։ Ան
հրաժ՜եշտ չէ խօսիլ։ Ղփտեն ուզածը * Որովհետեւ անօթի է մի շ տ եւ
շարունակ ծարաւ։ Ա* աւաւանգ հ ոգիով։
Աիրտ մը ունի ան եւ հո ղՒ , բնականարա բ ՝ ու թեր ե ւս սնբնա—.
կանօրէն , եւ ՝ ասւոր համար ի ս կ հոն է ան։ Մէ՛ շտ ներկայ։

*Լւոյն.

տեղը։ Ե* առերու կլոր հովանոցին տակ՝ անշարժ՜ կեցած :
Մարգ մըն է ան :
Ա՛՛՛յց 1՚՞նչ մարդ -,
Կին մը կու յ անոր քովն ի վեր ՝ թէեւ ա յմմ բացա կայ : Կին
անշուշտ ,

երիտասարդ՝

ծ՛աղիկի նմ՛ան ՝

մը,

ինչսլէս !լըլլան հիւսիսի

էգերը։ ՛կի՛նը ույս մարդուն , անոր գրկին մէ^՝ չքնսՀգ՝ գալարուն։

ՆՆՋՊԷ,Ս ԿԸ ԳՐԷ ԱՐԱ ՏԷՐ 3 ՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ
//ւ

ՒՂՐ')ք>սվ
ս/֊՜տք֊է իՆ
հՀ

ն՜խՀք-

ս/լձՀէ-Հ)

աՒ^ս'սէս'քԼ^'/-'>,/16Հք՜^ ՚

/։^լ/ա'

Դք3

էձ՜՞—յ

օ֊յ֊^յՀ-ն .•
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0

ձ արդեօք i !i լ

մարդն

IfrSMlÿgtiÎTSfr^l

է ե լուսնիկ : կը սիրէ , կը փայփայէ զայն ,

Հ՛Ո՛Լ1-. Ւէ՛ ամէն ինչը : 1/լ օր մըն ալ, յուսահատ ու խաբուած , սրուիհետել կինը կը բռնուի մեղրի ըա՚ևդին մէջ, խելքին կուզս, յ եւ կ'առ‘"կ կը ըալէ : Կը թողու Լբկիբ ՝ ^աղա^ ՝ տուն — տեղ՝ ընտանիը : Կբ
Լ<ջէ նոտա ը ի իր գործը՝

դրա սենեակ՝ ո տա ցոլածը :

]jj ելըին

^ԼեԼ^Է հեռանալ։ Կը թափառի անդադար : Տեղէ տեղ։

եկած'
Ո լր կէ՞

է 1 ո F մոլորակէն ՝ այլեւս չի յիշեբ : Ո ի յիշեր նոյն իսկ իր անունը :
Ու հոն ՝ Վբսհայի
՝</՜ ա inh ր ո ւն

ափին ՝ ուր դետը ,

խոր ո լթի ւններ

պե ղելո ւԼ ել

ըսուելով , կամ մացառներուն մէջ պահ ո լած

հարաւ հունգարական տափաստանը՝ կանդ կ՚առնէ ՝
թեր եւս սարերու տեսըէն :

fri- ահա հոն է ան նորէն : Հոն է ան դեռ ՝

կնանցնի

դիւթուած

տեւապէս ներկայ ՝

իբրեւ ծառ ու մ՜այռ՝ *սյղ փով!:բէկ
քո՚Լ'' Երբ Օ ր ը սեւնայ՝ կբ
սսչբղի մարագէ մը ներս։ Է} ւ՜ երբ ճերմկի' կը թ ո թ ո լէ բայէն խոտ
‘ու փոշի ու կը տնկո լի երկաթէ ղո ւդա հ եռա կանին վրայ , դէմըը երկինք դա ր ձ ո ւց ած : Դ*սբձո լցած ամպեր ո ւն * ս ա ր եր ո ւն ՝
րուն } ձորերուն ու հեղեղատներուն ՝

անտառնե

անոնց դեղեցկութենէն հմայ-

լուած' աշխարհը մոռնալու համար ■■ Ոչ Հի,շսւ /լարտա յա fin է ՝ ոչ ուըախո .թիմս : Լուռ է եւ անխօս ։
Հարցական մը։
Ու նաեւ մարդ մը :

P«/yy //ճչ մարդ . . .

«

Փարիզ, 1957

Z
ՒՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԵՐՈՒԱՆԳ ՔՈՉԵԱՆ

Ա"ի.

W

Աը'., ÿfa} (֊ i
fa՝

է {S Հ

fWS- fa ԿԻՆ, ՍԷՐ ԵՒ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆ

(Ւեմի ՄԼլւ էութւքոն. •--- Կիները տակաւին կը յիշեն առածին համ
բոյրը^ երբ այրերը մոռցած են իրենց լէեր^ինը։ = Սււկրսււռ ---- //,—
մ ուսնաց իր ի ղթե ա մէն բանի * եթէ լաւ կին մը ունենաս' երջանիկ
պիտի ըլլաս* եթէ ունենաս դէշ մը' պիտի դառնաս փիլիսոփայ ։ =

(հոսլըւթթ՝ Ֆթոսթ- ---- Դիւանագէտը մարգ մրն է՝

որ միշտ կը յի շէ

կն ո^ մը ծննդեան տարեդարձը՝ բայց բնաւ չ ի յի շեր անոր տարիըըւ

= Աթթ-ՈՆթօ Թոսքանինի
կինս

ել

Միեւնոյն օրը համբո լր ած եմ առաջին

ծխած' առաջին սիկարէթս * ատկէ ասդին ծխելու բնաւ մա-

^մանակ չեմ ունեցած։
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ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ԱՆՏԻՊ ԵՆ ՄՈՌՑՈՒԱԾ ԷՋԵՐ ՈՒ ՆԿԱՐՆԵՐ
ԱՆՏԻՊ ՄՏՔԵՐ

ՎԱՀԱՆ ՆԱՒԱԱԱՐԴԵԱՆԷՆ
Հաւատքի ջահը ուրի շներ ի հ ողում վառելու համար'

նախ ինքդ

կրակ պիտի լխւես » ուր ի շներ ր խան
դա վառելու

համար'

խանգավա-

ռութիւնը նախ քո հողում
ո ւևենա ս .

պիտի

ուրիշները չլորմելու եւ

առաջնորդելու համար'

նախ ինքդ

պիտի չարմուես ել առաջ անցնես :

19- 10- 42
Ս արղոլ հողին
ս ուր

ա կանջ է <

երաժշտական
ին չսլէ ս որ ա լս

1Լե[՚ԼՒնԸ
էՒ՚֊թէ՚չ.
մելոդէէ մէչ
իսկոյն բռնում կ կեգծ նոտը , ճիշգ
նոյն ձեւուԼ հուրին ղիմացինի ա ր—
տայա յտոլթեան մ էջ դդում է կեղծ
րառերն ու ղղացոլմները ։
Վ. ՆԱՒԱՍԱՐԴԵԱՆ

21- 10- 42

(երիտասարդ)

1/ իայն

ամբո '1$-ա կան գործի մ էջ է ՝ որ ուլին յաւիտենականու

թեան է ձգտում արուեստի ճանապարհով : Ե թէ ի ւգան կա ր ի չը իր
գործի միայն մէկ անկիւնը գծէր [մնացեալը ուրիշին ձւլելուէ) ՝ ին չպէս

օրինակ՝ 3)որդի բանուորն է անում [հսկայ մեքենաների միայն

մէկ

պտուտակը

դարձնելովս ՝ այսօր

կ՚ունենայինք եւ ոչ

Էէ

մենք ոչ արուեստագէտներ

արուեստի լաւերմակեաց դոր ծեր :

։26- 10- 42
՛իրամը ե' լ շատ կա ր եւո ր բան է ՝

ե* լ

շատ ոչ լ,նչ. եր ր ո ւնես

եւ

1

դիտես նրա վ["սյ [’լ ա^Լոլ- ^ԼԸ}
մարգ էթևելով
կարող ես
կարեւոր գործեր կատարել ել մեծագործ դառնալ» եր ր ունես բայց
չգիտես նրա վրայ իշիելու ձեւը՝ նրա ստրուէլն ես եւ նա է րԿ ՚1րայ
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«ԱՍ՚ԷՆՈՒ-Ն ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ր/^ր78\ւրր8\1ր/8\1ր/8\1ր78\1ւՀ^1ր/8\1Ւ/տ\1^\1^

իչխո՚ԼԸ* կարեւոր մարդ լին ելութ կը դառնաս այս աշիւարհի ոչինչ
արսւրածների մՀՓ ամենաոչ ինչներից մէկը -.

10- 12- 42
ատերադմներէ մէ^ կռիւը շահելու, համար լաւ սուին պէտք է*,
քաղաքացիական կռիւներ ի մէ թ լալ դա դաւի ար՝.

14- 12- 42
խռնութեամբ մարդուն աւելի դիւրին է դէպի դմոիւք

քան,

■ւէ-մ՛ արքայ ո ւթի ւն :

6- 7- 43
Հետեւող ՛կա ր ո ղ է ունենալ նա' ով գնում է ( ուէ հաւատք ունի
եւ պայքարել դիտէ} } բայց ոչ նա' որ էհ՜ցած է՜

(հաւատքից պար—*,

պուած է եւ կը մնայ պայքարից հեռու} :

26- 5- 44
ՄԵԾ ՄԵՌԵԼՆԵՐԻ
ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Որքան էւ կեանքը թսւ-_
ւալուի'

նոր

թիւններով,
հշմարւոի

իմաստու-

գեղեցկի
նոր

րարձր

եւ

եւ
աւելի,

ըմբռնումներով

ծանրաթեււնուած,

դարձ—,

եալ

գերեգ-

հերոսական

մանների

թաքցրած

քինութիւնը,,

առա

արդարու

թիւնը եւ մեծութիւնը միշտ
կը մնան որպէս
շսվսաղ
րի,

նոր

համար:

թանկագին,

նոր կերւոուածք նե
գեղեցկութիւնների.
Մեծ

մեոելների.

ներհուն ու լուս իմաստու
թիւնը

նստած է

հիմքում'

կեանքի:

նոր բողբոջներ,

նոր ընձիւղներ

ուռնացնե-».

լու համար:
Ա- ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ,
Վահան Նաւասարդէ ան' նկարուած Աւէտիս
Ահարոնեանի հետ, 18 Մարտ 1937ին
ՄարսԷյլի մէջ
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ԳՐԱԿԱ՜Ն աշխարհ
ՓՈՇԻՆԵՐՈՒ ՄԷԶԷՆ-••

ԻՐԱՒՈՒՆՔ ՈՒՆԷ՞Ր . • .
Գթեց ՐԱՐՍԵՂ ՇԱՀՊԱԶ
Այղ տալուն , Փարիզ ՝ կաղանդը ուրախ
համար՝ ՛Լեց — եօթը ընկերներ՝
ուսանող , ‘ԼԼ,ոգ ո լ > ասալւա կա կան Ղ^Ս^Ււ *
հաւաքուած էինք մեր մէջ միակ ամ ուսնացածը եղող Պետրոս Հէքիմեանի տունը։
Հրաշալի տրամադրութեան մէ

մամը

10//*/ բացինք հանղէսը , բոչսրուեցանք չուրձււ սեղանին ՝
որուն վրայ աԼսակուէ քիչ
բա յց քանա կո //
առա ա
միրգեր' ընկոյզ,

ք-ԱՐՍԵՂ ՇԱՀՊԱԶ

.չումի չ ու նար ինչ } ոսկիներու պէս կը փայլէին, կարմիր լոլսամփոփով զգեստաւորուած լամպարին ծիրանի շողերուն տակ։
ձիկին Հէքիմեան , որուն լիճերու նման վճիտ ալքերէն
■ան պար ա գր ելի բար ո լի}ի ւնը ՝ ինչպէ ս

եր կնա ^իր

ծորող

օրհնութիւն մը ՝

ազնուագոյն զգացումներով կը լեցնէր մեր հոգիները ՝ կը շրԼէր մեր
մէչ ու կը բաշխէր քաղցրաբոյր թէյը :
քի տաղիր էինք թէյուէ ու խօսակցութեամբ <յնց ընել մ եղզ
Նոր
Տ արիէն րամն ող երկու վերջին «ձանձրալի» մամերը եւ ճ ի շղ կէս
գիլերին միայն , Լի եծ Անցքի պա հուն՝ բարձրացնել շամփանեըի բամակները՝ երգել

բոլորս միաբերան ու տիկնոջ կողմէ գաշնակի բն-

կեյէակցութեամբ

որոտրնղոստ ւլովական տաղ մը նոր օրերու հաս-

9է1,ն

ու փակել երեկոյթը
սրտադին մաղթանքներ ոփ-.

մեր ղործերու

փամը ճճուկէսին ոգեւորութիւնը

յաջողութեան

շատ մեծ էր արգէն :

համար
վ^անի

պատէն առկախ մամացս յցին համբերատար ճօճանակը լԱելի կ՚ընէր
իր թիքթաքր ու քանի շրջանակին վրայ սլաքները կը յա ուս ^ան ային
գէպի 12հ/, այնքան մեր սիրտերը կը յորդէին մանկական ուրախութեամբ* *Լ/որ Տ արիին գաղափարը՝ զոր՝ թամատային կարդացրութեամբ , ընդլայներ՝ պանծացուցեր էր մեզմէ իւրաքանչիւրը մեներդով մը՝ մենախօս ո լթեամբ մը կամ ճառով մը՝ ա1լ մեղի

կը

թուէր կուռք մը՝ որուն գալուստին կը սպառէինք՝ ինչսլէս զմրուխտ
ները կը սպասեն ԷՀ ո լսին ։
վերջին անդամ խօսք առաւ իմաստասիրական եւ բար ո յա խօսա
կան գիտութեանց ուսանող Հայկ ԷԼբրահամեանը ՝ որսլէսղի՝ թամատային բառերով՝ «հակիրճ բայց

պերճիմաստ հուսկ — բանքով մը

վերջ գնէ շաղակրատութեանց շարքին ու մենք՝ իմաստուն կոյսե
՛րուն նման արմանի կերպով րնդունինք *Լյոր Տար էն, մեր բէլրևղեայ
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rAT.Tr.fln ԱհՂէ 1^ր/Տ^ր7Տ^է78^է7»(1ւ7ՏՀ1ր7ՏՀ1ծՏՀ1^'

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
կանթեղ — բա մա կնևր ո ւն
ւէաււած)) ♦ ♦ .

մէջ 1,լրԼ ““ շամփանեըի

Հայկ , բոլորովին մռայլ եւ կարծես

փրփրալի

վրդովուած

ԷոյսԸ.

թամատային.

կատու կաբանութիւններէն դ երբ ելաւ ոտրիդ մեղի թուեցալ որ տըմգոյն է եւ անհանգիստ : փիտէինրդ որ ան ընդհանրապէս ծայրայեղ՛
գաղափարներ ուն էէ՛ կե անրի մասին դ որ շատ առիթներով մեզ կ^ամ
բաստանէր իբրեւ ՀՀտղայա յ՛/, տներ^ , որ Հ.կր սիրենր մենր գմեզ խարեշ» ել ատով ՀՀշատ չենր տարբերիր ամբոխէն^ դ եւայլն : ք^այց մենր
գրեթէ մի շտ Կն ա ր ա լո ր ո լթի ւնը կը դտնէինր իր տ ե ս ո ւթի ւնը վեր ածելոլ տանելի հ ա մեմա տ ո ւթի ւնն եր ո ւ , մերթ

սաստելով ու ղինրր

կոչելով <Հսովւեստ?? հ մերթ աղաչելովդ որ իրեն պահէ իր ՀՀյլիտակցոլթիւնը^ եւ մեզ հանգիստ թողու մեր վայրկենական ինրնամոռաց ութիւննեբուն մէ ջ : ԷԼյս կաղանդի զիշերը , սա կա յն դ բնաւ չէէն#
ենթադրեր , որ կրնար ան ո ւզել դարձեալ յերազներ փ շր ո ղի^ իր գերը
կտտար ել՝. Սթալեր էինր*. Հազիւ ոտրի կանգնած' Հայկ սկսաւ*
--- հքֆար գելի՛ տիկին ? ս ի ր ելի՛

ընկերներ դ

ներդա շնա կո ւթեան

օրէնրներուն ձեզի տրամագրած բոլոր միջոցներովդ — երամշտոլթիւն դ բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւն եւ սլերճախօս ո ւթի ւն ,

գոլը

կարգով

փառաբանեցիր այստեզ օրուան մեծ տօնը՝ Տարեգլուխը դ ել ջանա—
ցիր ց ո յց տալ անոր ն շան ա կո ւթի ւնը : ‘Է ո ւր խանդա վա ռո ւեց ար ձեր
ըսածներով եւ ձեզմէ ամէն մէկուն

ստեղծած

խան դա վա ռո ւթի ւնը

իբրեւ փաստ ու թթաւք Փքէն --- ոտնատախտ --- ծառայեց
միւսին *
ընդհանուր տ ր ա մա գր ո ւթե ան աստիճանաչափը բարձրացնելու համար : Ս' ի ա յն ես եմ, որ ահա երկու մամ է ձեզ կը լսեմ եւ կը խորհիմ դ — արգեօր ե&ս եմ թիւրատես , թէ& անոնրֆ * * *
Պետրոսը դ տիկինը եւ առ հասարակ բոլորս զգացինրդ որ Հայ
կին

փիլիսոփայութիւնը

ծայր կուտայ ն ո ր էն եւ արդէն

սկսանր

սահմռկիլ^ երբ ան ՚1Ը շարուևակէր անայլայլ*
--- ՀԱհաւասիկ խնգիրըդ ընկերնե՛ր դ եւ եթէ 1լուզէրդ այգ մա
սին կարելի է խօսիլ մամ մը} երկուդ եւայլն դ մինչեւ ՀՀդալ տարիչդ
ինչպէս սովորութիւնը ունիր սրախօսելու դուր այս
աԿ աւասիկ խնդի րը :

սլահերունդ —

«Ւնծի կը թուիդ թէ բոլորովին անվայել է կրթուած

մարդոց

համարդ որսլիսին էր դուրդ կանդ առնել այսպիսի տղայական թքնախարէ ո ւթեան վրայ ՝ --- տօնել կաղանդը կամ I, ո ր Տ ար ին : *Լ,ա խ դ
Ւ՚^չ ըսել է աայւյւ : ի բրել թէ ան մէկ ստորա բամանումն է փամու
նակ ին *. ք*այց չէՓ որ փա մանուկը

անհուն էդ անսկիզբ եւ անվախ

ճանդ եւ մթթէ կարելի է ստորաբամնել դ չափել ԷԼնհունր * * * քՍեՀդճ
մարզիկ դ թշուսՀ ռ մարզիկ դ առ եր ենդ փ ամանակի ա լդ րանակըդ որ
մօտաւորապէս ան հ ր ա մ եշտ է արեդակնային դրութեան մոլորակ
ներէն մէկուն' Երկրին' կտտա րելու համար արեդակին շրջանը

ել
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
անունը ղ֊րեր են ՆՈարյւ : (Հետոյ ուզեր են (իամանակը զարնել ընդ—,
հանրապէս այդ. չափին ու ըս տ այնմ

եղրա կաց ո ւթիւններ

կարեսւսւեւ ? երկարատեւ , եւայլն։ Սկսեր են նոյնիսկ
երկ ոլ > նրեր՝ հազար՝ եւայլն։ Հ^այց

հանել՝

համրել՝ ֊—-

Ը կէտէն

սկսեր են

համրել ել ինչո՞ Լ ա.!Գ
տէն ‘՛կ՛՛եր ե հ ւ աւելի լ\իչրլ ը ըսելու համար ,
առ. հասարակ ի՞նչ իրաւունքով սկսեր են համրել, հաշուել (իամանակը ; Մի՞թէ (ի ա մանա կը սկիղր ունի • • •
«Ո ( ' Հ[լայ աարի ՝ չկայ ամիս ՝ չկայ երէկ կամ այսօր ♦ այդ բո—.
լորը մեր ստեդծադործութիւններն են ու մեր պատրանրները.

ել

հետեւարար չկա յ նաեւ ո՛չ Հին Տարի ՝ ո' չ *Լյոր Տարի ՝ ո'չ տարեվերջ^
ոչ տա րեդլուիյ :
հ£1եզի պա հեցէք ձեր անօգուտ ցնծո ւթի ւններ ը եւ շնորհաւորոլթիւնները՝ որովհետեւ այս գ^Լ^րը՝ գիտցէր՝ ընկերնե՛ր՝ յար

ել

նման է միւս բոլոր գիշերներուն ՝ երբ դուր չէր չնորհաւորեր զիրար յ
(իամանակն է որ իր ընթացրը կը շարունակէ անվրդով՝ առանց ընդ—,
հատումի ՝ ինչպէս Տիեզերրը՝ Միջոցը նոյն ինրն ՝ իսկ հանգրուան—,
ները մե՚նր կը հնարենր՝ որովհետեւ մեր դիւրաիւոնջ ուզեզներն

ու

սիրտերը պէտրը ունին հանգչելու այնպէս ՝ ինչպէս մե՚նր կը հնա—.
ր ենր մ եր

ա ս տ ո լածն երը ՝

որովհետեւ մեր հեզդ հոգիները անդի—.

մագրելի պէտրը ո ւնին եր կիւղին եւ միյիթարոլթեա ե» :
ՀաԺ^ԼԸ ՛!1’^ԱյՍ ու!ք [՛Լ՛ 1Լ,օս^[Լ} եւայՅ մևնր արդէն ընկճուեր էինր-.
ել իբրել յուսաբեկ երաիւաներ ՝ մեր փշրուած տրամադրութեան՛
•Լւ՚այ կը նայէ1՚նՀ ղլի-Ւկ՚՚ը ■ • •
Եւ Հին Տարին անցաւ՝ ժ՜ամը հնչեց Ճ2ը զիլ

ձայնով

մը ՝ որ

ս ենեա կին լռո ւթեան մէչ տարածուեցաւ մահազանգի մը պէս ւոիա լր
եւ \յոր Տարին եկաւ բոլորովին աննշմար ♦ ♦ .
Հայկ Սրրահամեանի իւօսրերը ճ շմա ր տ ո լթի ւնն եր էին թերեւս՝
բայց իրաւունր ունէիր ան այդ ճ շմար տ ո ւթի ւնն եր ը ա՛յդ իրիկունը
ըսելու մեղի . ♦ ♦

( «Ագատամսւրտ» 1914)

ԲԱՐՍԵՂ ՇԱՀՊԱԶ

ԱԶԴ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԻՔ
Շունչդ տուր, հոգիդ, րայց քո հայրենիք
Մի' սւսւբ թշէւամեաց , ու անաշիյարհիկ
Ընկնիլ սարէ սար, լինիլ չարաչար,
Ծաոայ օաարաց, կամ գերի ւսննար:
Ո'չ երկար ապրիլն էր իմ ուզածը ,
(1'չ լաւ օր քաշիլն՝ ա՜խ, իմ ինդրածր,
Եմ էն քաշած շունչն էլ մահ էր ւսչքիս ,
Երթ չէի կարում սլէտքը գալ ազգիս :
Խ- ԱԲՈՎԵԱՆ.
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«ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԳԱՐԵԴԻՆ ԵՊԻԱԿ. ՍՐՈԻԱՆՏՏԵԱՆՑԻ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՄԷԿ ՆԱՄԱԿԸ ԻՐ ՁԵՌԱԳՐՈՎ
Նմոյշ մը տալու համար փարէ գին եպիսկ- Սրուանձտեանցի ձեռագրէն, հան
դիպակաց էջին վրայ կը հրատարակենք եղրօրը ուղղուած իր անձնական մէկ նա
՛մակը: Տեղ — տեղ դժուար կարւլացուելուն պատճառով նամակը կը հրատարակենք
՛նաեւ տպագիր, դիւրացնելու համար անոր ընթերցումը:
Աիրելի եղբայր իմ Խաչատուր*
Ս՛եր հայրենակից եւ սիրեցեալ Դարբինեան պարոն /Ա ա չա տ ո ւր ին հետ
՛րի Լ
մը իսարճլըիս ղրկած եմ մօրս, դիր ալ դրած եմ Ձ,եզ. կը յուսամ ողջամբ եկած է
եւ ստացած էր՝ կ՝ ողջունեմ ղինդն եւ զ2,եղ համայն պարագայիւդ՝.
Յարութիւնը դանի մ՝օր ի Ար. կ արասլետ պահեցի եւ իրեն լաւ ու նոր Լա■փունճա մը) ղամայ մը եւ 50 դահեկան տուի) ճամբեցի ի Աղէրտ .

դեռ դիր էէմ

ստացած, բայց կը յուսամ թէ ապահով հասած լինի, զի ի իազէշ եւս յանձնարա,րականներ դրեցի։ Արգեօդ թնչ եղաւ մօրս աչդեր ո ւն վիճակը կամ ի*֊ր անձնական
առողջութիւնը, գրեցէդ ինձ :
էԼսէդ սիրելի Անթառամին եւ ս ի ր ե լի Աա թենի կին թէ՝ ստացած եմ իրենց նա
մակները) բայց կը ցաւիմ որ մամանակ չունեցայ առանձին դիր գրելու՝.
'էյերւիակեալ նամակս տուր Արմ. Տէր Դիոնիսիոսին. \,ալպանտեան մեծ.

կ ա-

րապետ Աղա՛յին յատուկ ողջոյն ըրէ եւ յայտն է թէ՝ իրեն պատուական
նամակն
՛ստացայ) ես արդէն վստահութիւն ունիմ իլր եւ իւր նմանեաց վր այ. շնորհակալ
եմ որ զիս կը յի չեն եւ բարեկամ են . կը իսոստանամ երբ միջոցս ներէ) իրեն պա

՛տ ասիս անը գրեմ :
Ա-կէ աւելին գրելու մամանակ
չունենալով այսօր)
սրտագին կ^ողջունեմ
զհամայն Ա ր ո ւան ձտ ե ան ս գ ել զդրացիս ել զբարեկամս , մնալով աղօթարար

1883 Յոպիս 21

ՍՐՈԻԱՆՏՆԱՐԵՆԻՆ ԵՊՍ-

ի Մռւշ

ԽՄՐԱՆԿԱՐ ՄԸ ԱՆՑԵԱԼ ՕՐԵՐԷՆ
Նկարուած Զտելէ (Լիթանան) 1928ին: Աջէն ձախ----Համաստեղ, Տիկին էլլէն
Րիւզանդ,
Վահան Նաւասաթգեան,
Տոքթ- 3- Պէթպէրեան
եւ.
Տոքթ- Աթամ
Մահսէրէճեան :
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«ամէնու՛ն տարեգիրքը»
ՄՈՌՑՈՒԱԾ ԷՋ ՄԸ

ԻՄ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆԸ
Գրեց ՅԱԿՈՐ ՊԱՐՈՆԵԱՆ
Հայ ք} ր դիծաբանո ւթ ե ան անղուղա կան վարպետը
ւ< եծահանճար
ՀՀակոբ
հարոնեան՝ յայանօրէն բարեկամ չէ եղած» » • բանաստեղծներուն՝ որոնր՝ յաճախ՝
ինչպէս ՀՇողորորթը^ թատերախաղին կամ ՀԱեծասլատիւ Ա ուրացկանն երկուն մէջ
եւ այլ բազմաթիւ առիթներով՝ նշաւակ դարձած են իր սուր երգիծանքին :
--- հվԼսա ինձ ո՛վ Մուսայ՝ ինչոու բանաստեղծները փախուկ կ ըլլան՝

կը

բացագանչէ Պարոնեան՝ Ա» Ավաճեանի ՀԱեղու՚^ին խմբագրութիւնը ստանձնած օրն
իսկ՝ ինշպէս կը կարդայ

Ընթերցողը այգ թերթի Ա»

է ջին 9* •

սիւնակին վր այ

(տես ձճ՚Հրդ էջի նկարը) է
Արդ՝

օրուան անցրերը Հաշըշելու ՝

այլեւ բանաստեղծները

հեզնելու ծառա

յող ել այսօր գրեթէ մոռցուած էջ մ րն է ստորեւ մեր հրատարակած Հյղարոնեա-

նա կան ոտանաւորը՝ որուն Շրդ- տունը՝ մանաւանդ՝ երկար բառը կիսելու ձեւին
■ոջ, այնրան ինքնատիպ յղացում մըն է։ Ահա մեծանուն
երգիծաբանին
այգ
գրուածքը՝ վերի խւ
•րով եւ նոյնութեամբ»---

ք)Հ՛Լ օր աղէտաբեր ♦ ♦ •
ղիշեր
սոսկալի

անձրեւաբեր » • »
տայ)

հ/Ն թե ր ց ո ւլներ

ամէնուգ

»»»

ոՀ/Լ
ո*/Լ

ցերեկ ♦ ♦ ♦
պատիւ ունիմ

ծանուցանելու՝ որ ես-

բանաստեղծ մԴմ եղեր։
ԱոՀի ղէչ^ր երազիս մԷ9լ
մուսաներ տեսայ» ա ղո ւոր ի կ —
աղուորիկ աղջիկներ էին : Լք ուսաներն են եղեր * » »

Ասոնյ> ըսին

թէ ես բանա ս տ եղծ մ' եմ

եղեր է

Եթէ քիո ւսինեան էֆէնտին ըսած
ըլլար' չէ [՛ հաւատար :
Երազէս
'եա1՚սւէյ1’ բա~
նաստեղծական ստուերն ալ տեՑԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆԵԱՆ

սայ» Հայր Արսէնէ Հայկն
ալ
աեսայ, որ Նարպէյը խեղղէլ

կիաշիւատէր ։ Այս ամէնը տեսայ՝ բանաստեղծ եղայ եւ սկսայ անանկ
նկարագրութիւններ ընել՝

որ բոլոր մուսաները մատերնին խածին :

Ապշեցայ մնացի բանըա ր աթաըոյց ո լթեան ս վրայ»

ոտանաւոր

մ'ը գրեցի հ,Թէ ես թագաւոր ըլլայէ^>~ի հետեւողութեամբ եւ մուսաներուն սրբագրել տուի :
վ բանաստեղծներ ՝ լսեցէ՚ը բանաստեղծութիւնս եւ անոր հե-տեւեց է ք :
Մուսայք ՝ օգնեցէ՛ք յիշողութեանս » » »

—ա
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Թէ պատրիարք ըլլայի,
Կաթողիկոսն Խաչատուր
Շուտ մը թեւէն ըոնէի,
էջմիածին ղրկէի :

Թ ՛արծաթ, ոսկի ըլլայի,
Ազգ • սնտուկին կուտայի
Վարժապետաց մի դպրոց
Շուտ մը կանգնել կուտայի :

Թէ ես խնդիր ըլլայի,
Վարչութիւնը զիս կ՚աոնէր,
Կը դարձունէր, դարձունէր,
Մինչեւ հոգիս դուրս տայի :

Եթէ հարուսա ըլլայի,
Պոլսոյ բոլոր փողոցներն
Աղուոր շինել կուտայի,
Աղբերն մաքրել կուտայի :

Երեսփոխան թ՚ըլլայի,
ժողովին մէջ քուն քաշէի,
Ջեոքերս միայն վերուցած'
Աոատ քուէ կուտայի:

Օրիորդ մը թ՚ԸԱայի,
Եղբօրս փալթօն ու լաթեր
Իրարու հետ կապկապած'
Մեծ խըչյյչխ կը շինէի:

Իսկ 'Ր-ասազեան թ՚ըլլայի,
Երեսփոխանն հայհոյող
Կը թոնէի օձիքէն,
Դուրս կ՚ընէի ժոզովէն:

Թէ թաղական ըլլայի ,
Թազին սնտուկ պարպէի,
Կրկնատոմար շինելով,
Հաշիւները շտկէի :

Թ՚ապակեդրոնացակա- •
Նութիւն երթեք ըլլայի ,
Խաղաղութիւն ազգին մէջ
Ջէի թողներ , տանէի :

Թէ Իզմիրցի ըլլայի,
Եդեսեանին ձեոք տայի,
Եւ քաշելով քաշելով,
Հարկաւ Իզմիր տանէի :

Համամճեանի թէ Սարդիս
Ես ԸԱայի' Ապուչեխ
Գիւղին հարիւր հազարնոց
Սերկին ազգին յանձնէի:
Եանգ առ, /Հւվ աւիւն՝ կանգ առ՛՛՛

հանգստացիր րի չ մը՛՛՛

'1’ււ/ն^ որ ասոնց ել. ոչ մին պիտի չկրնամ ԸԼԼալ , այդ րարեկարդոլ—

թիւններն ալ պիտի չըլլան ։

8’ ՊԱ8ՈՆԵԱՆ Կ/} Կճէ---- է՚մ կողմէս հարցապնգում մը երես-

փոխանական ժողովոյն՛--- Ե' ոլէուն տակը չերթալու համար չատեր
դգում կը կապեն իրենց թեւերուն վրայ՛՛

Երկինք

չհամբառնալու

համար թեթե ներն ինչո՞ւ համար կապար չեն կապեր իրենց ո աքե
րուն՝ երր ցամաքի վրայ կը գտնուին։
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<ԱՍ’ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

3. ՊԱՐՈՆԵԱՆ ԵՒ ԻՐ ԹԵՐԹԵՐԸ
հայույ գրականութեան թ[1Լ- 1 երգիծաբանը Տա կոր Պաբոն էան
եդած կ

մամուլի չալւվւաչ աշխատաւոի մը՝ որ նիւթական շատ նեդ

պայմաններու տակ՝ անտանելի զրկանքներու գնով եւ խիզախօրէն
կուրծք տալով բազմատեսակ հալածանքներու՝ ամբոզջ 19 տարի
հրատարակած

կ

իր սեփական

թերթերը՝ ի ս կ այս

խափանման պարադային ար աշխատակցած

կ

ւԼեր^իններու

մամանակակից այլ

թերթերոլ յ
Ատոր եւ՝ մամանա կա դրա կան 1լալւղու1 կը ներկայացնենք ցանկը
Տ»

Պւսրոնեանի սեփական միջոցներով հրատարակած թերթերուն •
Փոզ Առաւօտեան
Ե փրատ
Ս եզո լ

[մատբոն

1871
1872
1874

[մատրոն մ՛անկանէ
Ն' իծազ
իկար

1870
- 1872
- 1874
- 1877
1876 — 1878

1883
1884 - 1888

Ա եփական թերթ-կ ւյր կո ւտե րլյալու. շրջաններուն
ա շխատա կց յութիւնը հետեւեալ թերթերուն.--«Եփրատ»

(երբ դեռ. սեփականութիւնն կր

«Աեզու» (3 ♦ Ավաճեանի

խմբագրութեան

«Լոյս»՝ «Աքանզումէի Լֆքեար» ՝ «ճէրիտէի

Ա » Ֆկլկկեանին} ՝

շրջանին) ՝

«Աքասիս»՝

Հյուբքիկ»

(հայատառ

թուրքերէն) ՝ «Հայրենիք» ՝ «Փորձ» ՝ «Փարոս Հայաստանի» եւ «Ար
ձագանգ» (առաջինները Պ ոլս ո յ
ԱՌԱՋԻՆ ՏՍ4Դ

ԹԱՏՐՈՆԸ կք

՛Լերջին երեքը

Կովկաս} :

18?* (ՈԿՏէՄէծր տ «սառ

ւ»փր»

57

V’**'’-*•ձք~դ <,-*֊? Ղ ղ^ւ~ւ
Հ• *‘*'-6լք՛
—Հ~րհ"մ,Ւ* Հ^սրյ՛
Լք^ր-յ-

Շ^՚էՀՒ •-*՝» V
Հ—Հե. ®»> օ»«^ քէ/Հ
—ր»ք-> (38®)
«$/>•
ԿԱնՒԻ՚ք Գա—Ո-# 4-.
*՜-ր ր—Բ-ՀՒ 9»Հ*Հ£ $°*

ր*Րթ ց

լ

6-

Տ-

3-7-Ա-Ն

^ւտր/Ւ

<-* *^-4

20 փարսց

ԹԱՏՐՈՆ

^ք-^/ք •

20 փարայ

3 ■ Պարոնհանի «Թատրո6»ին ճակաւռլւ
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

ՄԵՂՈհ
««‘4^
տտ^®։«»©^<«»

.*0

- Ր-.^*-Ն-/.1-.,ր-.//է-Ն

9196ա,արկ ք/հ

է

1|>Թ1ՓՆ

ՍԱՕՏԱՐՍ.Ո

կու-ա/,

“/ *«***/•->-*. ք՝/*1 «•**՛*'•
ք»** ձանձրացա} Աք»/?* ^ք-յ/ -/ ->Հտ/ք-նք •
Նաբաթր էրկոէ. թերթ

1/*ք •

ք^Լ •Ո**

4ր֊յ

հրաաձ.

ՀՀոց Հ ալ

էՌք-ւ> ^։*,քճ*Դ*Ն

•դնական. .

Օ-^-ր

։։ յ~յ և յ^ւ
պ ԸԿՀ

յր

• .■/.է

է-4*

^ըո .

•

Ա../“

նէոկն

֊օ.-» .ն!.'/><

դ որձ և ,.

և անոնցմէ ո-ւձ/յաձ
Հր որ

մաՏա.

կուաաինր մնի Բերթթ.

հրաաարակոլթձան

վոոն դ/, &ձյուն

մձյ ո/ահձ,ոլ անկար»-/ Հր . ուոաի ու.
րհ քր^Կ՚՞Հ էր^Ղեւ^

ուրիշ ՀՀկ էրկո*. թմբադիը.

“7

1*ր*լ

4ժ~ր

րր“*'։
հ^Դ
րՆեւ
մձր թձրթին անոլնռքր ապրէինք •

V

Նաւոերը կրոՀին մձ յ/> .որ

օդնա.

ւ՚-ա/Յէ՚ թՀ

դրԿ'*-

$•“* մը

յողովարրյն ա/

անոն ր ա/ չորմ^-յրնՀ

թռր». անոր թ.րրաՀրո.թ1^նը .

հապա

դանձնք.

֊քք/֊ՆՀ”7/'

կ~ր»1 և թՀ
Ա ճղուին
ւաՀօթի մնալ յանձն աւլնտյ

Հ*֊Ա/ »/•.•-£

/?Հ

օրի՛ն

բաղդէն Հր որ

ու/ո որԼրո ձևո.ք անցու ցին ք
ր֊րձկամ մր.

անձ մը

դմուար (ր .
անոր ըէթեցոդեԼ.

ր^քն /րյիսւենր

որ

յ*^ռքյխԱւրուն

\\'ե-/ոլի Տն»/Հնա.թ/-մ1-ր .

.'աո/Հո ամեն նե^թիանր
պահվն/Ո^ երրև^և

այնպիօի

Հ՚քյիշեալ
Հր֊յ

^ր_

Պ • Ա Պ-.

յան1նրվաձ Լ՛

ր..նէանի

վնրա.

անոր

թմր ա ղ ր ա .

թնան .բնական», Բթնր -

Ա-4<

ոռկա/ի

ի-ոՈ

աո,ին. և /րա^րակռՆ

Աս.

ք.Ա ո ^ Մո,ոա, , ի\ո\րա»

ն------ է^նէրր ֆաթռկ կրրան . ե
պՀո էրալ որ Օրագիր ոճրափորձ րոէա
•*■!•*• ՛էր-.1 ի որո՚յ՚առ թիՀն ր/աբէալ ոո»ա
պաըԼ^ կարդաց Աանպո^Հին. էւ
ո/Լո ե./ա. որվձրիՀՆ Լրկոլրնա/ յոպ
թ անակա, է՛ տ ղ աըԼՀն^

Ես

գ ■*. ք . ով

||'». սար- . \\</ի.!պոոի գտող աթՀն հոոէ/^
,Լր իճ-կր Ւան \Հաքա այթր
յարկ

քսմրա.

1րաթ1 լնր . ղոր\ակա,ո.թթնր ,

թի.

տ.

•ք-ցաՅ՚ոև Հ/
՛է

ոլնևցՀր

իևՀ որ աքո

պատերազմը մԼկ

էրգ ով

ւ,ււ’Ա-1 ԼՈ եէ ՚

VV?

«րր-/-/-

ոնակր

րանա/ո. հաՀար

»-./'• /Լարք-^ ական

դարբին փնաոնլոլ իթ-ր Հը Լեփձոաո.
ոիբնակարանր.

Որիր .Ա կԼն ի

3Հկ

•րո-ո ո/արար ՚ կր հազարին ,

արթւ^ո. . ա.բձք.ըրացա. . անկոյնո/ն

ձան..9անէ, .թՀ յՀկ րանՒ արի, կա.

յլչ կոն^ննցալ . . Հր Հահո^ է կ^^ոց,

ր»ր

7-./.7 ա,նպիոի ոաէ,ոավն,ի Հռ,նովՀր^

ոաիո/Հաձ Հ.

ՒԿ՝ ■ յ-.~*Ւ է ՞ր -չ Հ"Ւ4 կր^֊^-է
-Հէհ "Լ ֊՝եէ>ԲՒ &-ւ~- կթ֊յի^ր
դիմանա,

||.*>«ր~է *ձ

ղիէ-ցա^Հնց ՈքՈէ»

^"•1 ^3 Աէէ,/։" կաաայարար իրորո»
դՀյ- ո,առէ-րար1ե;,ան , րնթերյո^Ոէք

կա.

*/4------ ՝•

կՀո կարո կկո անոթի .

Խ.> Հ^ա^-օՆ ղբ ա ղմոէն րն

վաոե դի մեն ը

ոլնինր

րա

յաո/այո, աձրոՀՆ դթաւոր

պոաՏոոք։ մձր
Հին

Ս**ք”«.*

• — ~յո»ւհէր»,և

Ոէն/էՆր որ

Կ^րյ էՀեո »/ն

աոո/ՈէրՀզր էորէ,ա.1ր արաաաէ-որձցքն •

4ք'^"*/^'"/ "." Մ^յ"»/-Ն րու. ընզ Ու.ն1. .
1| 4 • /ռքյ^ն
րԱ/ով րոյորո^ն անոթի ?/.

Որ \\եէ/ոլի բ---րե կամէ.!, ըր

մԼրլաէ. հրաաար-։-կեցին ոէ

Ա է յոլի

— |Լս.««..ձ

’•■*-֊-»• »*/••»•¥ ։~ւ-Բշ
, .յհք------- ր.^ .
&Ո/Ո

.յյ.շ «է, քՈրԲ
ատեն ձ դալ որ ան,ափ «•<..

.դնել

հրաաարակոլթձան Տաոին . ոլոռի Հըօ.

քմրլ հրաաարակաձ ձնբ ■

1է-“ »,_. .,.

ք»ր2-

մձդի

օբադո«

ւլՆԴԴԼ-ւր 1րԱՆ»>.1»Ի11 Լ1?
աէրադյր որր ոայի փ!.աո>րո^

թե^րր.

•ոահ էնր . որ

V:- <"■>• <.*«•*»*•

Հւսւււ.8էւ.(րս.րտ

յաակութթնն •/

րադրաթձամք^ «. կարէ

հ֊^ է/փէք -ք

•? ՝

ձաոա,ձ/ու.

ե-լ հաէէցաւ.

^թթ,

։՛«■»• *-—։ Հ~'-ր «»>
< ժր- • »•
*Հ* ԲԿ-Բր •"•» ժ-ր-7 • Հր-—ր-4*ւ» «•
*4~» «.Ն.յՏ.Նյ ոակարկո. թի.\, կ, „այ .
1 ժր֊ ■

մռ/ովոլրդին ձքրձ» Նփրաաա, թրՏ.
էր/ա.

շՒ֊֊կը թ—է.
, րնթեր9,Ն

1*4 յԼ*է »/

էքր էր/ա»

V»* —ր*4-* ։՛■» Բ*>րԲ

50 /»*ր/* V:
ԲԿ-Բ Կ
մար

աւե,ցուցաձ Հ . ա.ի որ Էն ձ անոթ Հ

|ք*է«ւ>* .«..//>

V էր*3"լ9ՒԿ • ր~.ւ9

/{"•ր*-

,Ն

ամԼնայէ. ,.,ոէա»բ կր կրճաավթ ր.„ '^ր.
է ,»„է/ ֊. խյ^ւ.^..

։1>/»/—1<- »/••>
*•// հ-Աղ՚Հ

հ

«•

Դ.|.«Ն էք.»
Ն-յևՀՆ^ .

րարնկ-ոՏևեր .պ

թո֊աացաձ ձն

յ^Հ րնաիր ^որ>ձ/.ո. ,անռթխնն/րո^ .յնէ,

թա^/մա.

Հարծ,/ան ոկոաւ /արՅի, . բանի Հր

^ե-յռի ոլարռ.

վա,րկնան ձե..ն ի ծն.ա թ-րհէ/Հն վէ ր.

նակռթ /■ ան բացման . և ահա ար, օր.
ո^ր՚Հ

կրոններ

իրրէ.

իր ,}ար իիա..

բանաոիրակճն

նոր Ղորո,թի. ն Հր

ո,,ով\էաէ. ողրցոլրա

Հր,

\\՚ և ձ ապաաթ Ւո՚;իկ է<>ոձան ւֆՀնաիք։

ի^/Լն ի ղԼն (‘-•/ով. դի.նբ/-րո,ն

թար^անո^թի^ր

աո.աւ էանո>բ .

«ւՀ.

,ոբ.^րՀՆ Դ,ոա
պաամ՚ռթ ք-Հնր
րական

Հէ՚րթոո
անո.ն.վ

Հ/.կ.ք,
անձին

ընտիր և իմ՚աոաաոի.

Ոորձ .էր .

որ կը յ-<.սանր թՀ

լաո, հա ձև/ի պիտի^ա, ընթձրցողայ -

ք • Դ ԱԱ ԼԱՃԵԱՆ

ձրկոլ

դ ր պանը

է,

ք իՀնց

թոթ է,ց , &

արիաբա-ր հէձնէ/ով թր ոարի ա^աձձՀ.
րռն վրա, . կաաայի ա^ք^ձի
աանԼն^ար.է,,ա, .

է

դՀՏէդէա,

յա^աիանար <} (ո, ի հոնո^ր թրթր;.
նամին պիաի ոպաննՀր.
Ման^մՀն

իբՀնվրթէոո

վաո .

էա/ հաոյճն պոՀ ոկոա, հահ Հի լ •դոաոձ.

ադդին ան.

Արսսյին Էջը «Մեղուշի այն թիւփն, որ սկսած էր }սւքյւււպրավւլ

3.

(կարոնէանի

կոզմէ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ տարեգիրքը»
ՀԱՅԵՐԷՆ...

41-Լ ՄԵԾԱՍՔԱՆՉ ԴՈՒ ԼԵԶՈՒ . »
Աչ^լէ անցընե՜լ պէաը է' մեզմէ 100 - 150
տարէ առա^
հրատարակուած
հայերէն թերթերը՝ գաղափար մը կազմելու, համար՝ թէ էնչսլկ՚ս
յղկուած է՝
զտուած ու գեղեցկացած եւ է՚՚հչ անգեր ա ղանց ելէ բարձրութեան հասած է Հայոց
ոսկեղնէկ լեզուն մեր օրերուն։
Լեզուական

Հանմաըր ո ւթեան'» եւ շարահէւսական թափթփածութեան

տեսա

կէ տոփ՝ անկասկած անմրցելէ կը մնայ
ր գ գարու սկէզբները հրատարակուած
հՂփաակ քՀէւզանդեան» երկշաբաթաթերթը՝ որուն Ա. է
լո ւս անկար եց էնբ մեր
ընթերցողներուն համար։ Այղ առաջփն է^ն էսկ գաղափար մը կուտայ՝ մեր ըսածը
հաստատելու գծոփ։
ք»այց որպէսզէ տանը լեզուական աւելէ պատկերաւոր
ու
զուարճ ալէ նմոյշներ՝ ստորեւ !թ արտատպենք կարգ մը լուրեր ՝ այս երկշաբաթս!—
թերթէ յաջորդական թէւերէն :

1814 Հոկտեմբեր 16 • 19 • 22 • 25 • 27 • 29 • 31ի երկշսւրսրթ-եսւյ
յ>-խ-էն (իւ֊րսւքանչիւր թիւ կը րսււլկանայ երկսիւ.նսւկ 12 էջերէ, իսկ
էջին, մեծոՆթ-իւ_նը' լայնք 14 ել. րարձրա_թ-իւ_ն. 20 սանթ-իմեթ-ր) .—
*ՒԵ ք*ՄԱՆԵԱ * վէէննա ՝ լ Հոկտեմբերէ : --- Սեպտեմբերէ

2ւ&էն'

■որովհետեւ շատ հանդարտ ու պարդ հաւա մըն էր , պատրաստութէւե
տեսան' որ գէչէ՚րը ֆէշէնկներու խաղը ընեն' էնչպէս որ հ րամայվեր էր տէրութեան կողմէն» նոյն օրը կէսօրէն ետեւ սահաթը {)էն
ամմէն թագաւորները հանդերձ էրենց այայուէր ճամբայ ելան էրենց
պալատներէն՝ երթալու համար ան տեղը' ուրտեղ րյ յար պէտոր ֆէշէնկներուն խաղը » թա գա ւորներ էն առաջ դաղեր
ր էթ անտեղը անթէլ անհամար ժողովուրդ» թագաւորներուն ալայը էր աս
հ ետեւեալ կերպով» ան առա պայէն մէ^ որ կերթար կոր & առջեւէն , նստած էէն \յէմցէէ ու Սէ ո ս կովէ կայսերները եւ կայսրուհէնե—
րը» եր կրորդ առա պայէն մէջը նստեր էէն Պ աւԼէէռայէ

ու թազուհէն ՝ ասոնց

թագաւորը

հետ էէն նաեւ ^ռււլչ^ւ ու Տանէմարդայէ թա

գաւորները» երրորդ առա պայէն մէջ նստեր էէն 0 լտ էմպո լռկէ ել
վէէմառէ

տուդէսսաները ,

ասոնց հետ նստեր էէն երկ ու ‘եէմցէէ

կայսեր եղբայրները Սր էն չէ րէ 'Սառլօն ու Սալաթէնօն»
լո[՚թոթր1:
առա պայէն մէջ նստեր էր վուռթէմպէռկէ թաղալորը եւ ասոնց
ե տ ե ւէն կուդար կոր կարդալ ուրէշ առապաներ ալ ՝ որոց մէչը նրո
տեր էէն Էյէմցէէն կայսեր աղջէկներր , ու Պավէէռայէ՝ 'Լուռթէմպէռկէ ու *էյէմցէէ թա դա ւոր ո ւթեան յաջորդ ք*րէնչէբէները » ասոնց
հետն էր նաեւ Պռուշէ թագաւորէն ու Պավէէռայէ թագաւորէն տղաքր ՝ եւ ասոնց ետելէն ալ կոլդայէն կոր ուրէ շ ա ռա պան ե ր երեւելէ
ճէնէռայներոլ ու էշխանաղո ւններ ո լ • որ ճամրաներէն որ 1լ անցնէր
նէ աս ալայը՝ բաղմոլթէւն անհամար ժողովուրդներ ու
կելլա յէն
խումբը

սէյէր

ընելու

աս

մէկտեղ

ժողված

ընդառաջ

դէ ւց ա ղո ւնն եր ո ւն

յ

թրաթէր ըսված մեծ թսյըթէն ^էջ' ուրտեղ ըլլա ր պէտոր էսս-
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Ո I» հ <Լ I'. և Դ֊ և ր. Ն
^^ասէէ1քքլ.քյ1է վ>ադաը>ակահ 9 էղաւոէտ՜րադմակահ 9 լւաեասքէ^
րակսէե 9

ե՜կև՜րլե՜չլակսյն

գՒա1ուա&նԼրրու. 9 "ր հՀ-

մրկվան սւ ւոէրնս էլ ր լ/աՆ
||^

սէ^1ս[,^ք^ս

վրսց .

ՒքՓ տարե-դրոլ-թի մը աս տարվան •

1 \յ^սսաէսսքէրէ»ւ>ւ ՛ՀՀ՛ \յ“ք*էտաթ[,ա Վ^-^Հ-

էքոսսէանղնււլսլ»լսէրյլւշ^

՛Է \յ^քս[ւթարեա*ն յքւաբաեո ւ.թե ■
*|> քս^շ-րշյ քՀնկերոէ-թ/ր Հ^րշարոմեէրահ «

|լ</ տարե՜իր ութ-իը Որ Հոս մ^կ տե՜ց մոց փչված ւ/կկ տարվան պատ,
մու.ք3^ւ է , ամմկ*ն սւասնը^նկ օր ւ/կյմը ե՜տևմք ե՜տև. կրտպվի , ու ամՀ
մկքն լւօստայովյ>անէ մը թերթ՜ կըխրկըվի Հ]տանսյօըք նոր նոր պատ,
մութ [.ներովը.
(1Հ.
կՈէ-*1^ առնէրէ, ուր տէոյ ^էւչ րադար որ ՐԱ^՚յ > էր անունը
ւլ֊րե-ը ԱէէՀյ էյտանպօը

քսանութը , որ /րրլլածաէւ է Հ^ու֊

Էւա՚ՃԷ քսանէն րՈէ/Է՚րր > վճարելովրարւսուն Ղ^~Լ,
էսնէրամ*րոլըր
մկկ տարվան Համար ։ | 'թանկով ամւ/կն մկկ րօստայ դ֊ալոլն էր մար֊
'քԸ Հ**ն քսրկե > աէւանչյ ր֊էսն մը վճարելու կա/լնէ ե՜կած՝ թերթերը •

I' >Լ է *Ն է Տ հ

<1

'ՒւևՆՍ ՍՐԲՈ6Ն ‘ՀԱ.ՋԱ.ՐՈՒ
«Դիտակ Ր-իւ.զա(1դիռն»ի կողքը
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«ԱՍԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԴՆՐՔԼ»
ղ^*րը

rzîdr7S\ir7SYirr8vi gWWi h^tïWhïflhwtzïfltzïfltTïflfrsflr^iSS^sifi»-

փառաւոր ու զեղերիկ լուսաւորութեամբ

զարդարեր

էին )v

այնպէս որ ճրագներուն ԼոյսԸ քաւլթեր էր գիշերվան մթոլթեանր ՝
ել

կարծես թէ դեզերի կ աստ/լներով զարդարված եր կնքին շաֆխը՝

եր կր՛ին վրայ զարկեր էր՝ եւ ոլրաքսութեամբ լեցուած մ ո զո վր դե ան
բազմութիւնը ան ընդարձակ դաշտին մ էջը կը ծածանէ ր ծովու ա—
լիւներու պէս:
Էք ր բոր հասա լ խազերը սկսելուն մամանակը՝ ամմէնքը աչվընին
տնկած կը սպասէ ին' թէ այսպիսի

թագաւորներուն առջեւը

ինչ֊

նոր թիւռլիլ ֆ ի շէն կէ խազեր ձե լարվի պիտոր' որ արմանի սեպվի
սէյիր ընելու» մէյմալ ինչ կը տեսնաս ՝ եկաւ կերաւ վարպետը օրթան եւ անհամար թիւռլիւ թիւռլիւ այլաբանական խազ

որոր անուն,

հայեցուած՜ ապագաներՈԼ •
գերազանց
կեանք - Զորրոըդը պսակ ուրախութեան* Հինդերորդը շնորհակալու
թիւն Եւրոպացի ժողովուրդներու. վեցերորդը գօաի միաբանու
թեան :

տըրված էր այսպէս» առաջինը կըս վէ ր

Երկրորդը համասաեղութիւն մարգարէական’ Երրորդը

(Այս ֆիշէնկէ խաղերը՝ յայտնի է որ շատ մարիֆէթլի բաներ
են՝ բայր մենը հիմակվան հ/..քայ չի դըտանք գազէթաներ ոմն

մէջ

աս խազերուն ս տ որ ա ւյր ո ւթի ւնը , թէ ա րդեօք ինչ բաներ ձեւացու
ցեր են» աս խազերուն անուններէն ինչ որ կը մակաբեր ՛Լէ՛ նէ , W յն- .
Լափը բաւական ըլլաJ , ել մենք խօսք կուտանք՝ թէ ո՛ր ատեն ձեռ—
վրնիս իյնայ աս մարիֆէթլի խազերուն ստորագրութիւնը՝ մահ բում
չենք ըներ մեր դիտակներուն կա ր դա ր օղն եր ը :)

1814 Նոյեմբեր 16- 18- 20- 22- 24- 26- 28- ՅՕի երկշաբաթեաց
թիլէն---ԳԻՏԵԼԻ* ԱՄԵՐԻԳԱՑԻՈՏ ՎՐԱՅ — Վազհինկթօն
(Ո^աշինկթըն^ Ամերիդարւոր մայրաքաղաքին առնիվիլը Ե*֊րոպայի մէջ շատ
շամաթա հաներ , եւ անկիր վերջը ամմէնքը միարան կը կարծէին թէ
ալ կը վերջանայ պատերազմը Ինկլիզին ու Ամ եր ի դա ր ւո ր մէջ՝
կը սսլասէին թէ Ամերիգայի միացեալ նահանդ ներ ուն

եւ

տէրութիւնը

ո ւզէ ու խոնարհի ան ա ռա ջա ր կո լթի ւնն եր ո ւն՝ որ Ինկլիզի

տէրու—.

թեան ատեանը առաջարկէր սլի տ ո ր ՝ եւ շատ ա ւլդեր ալ կը կա րծէին •
թէ վերանա ք պիտոր ասկից ետեւ Ա,մեր ի կա յի

հ ա ս ա ր ա կա պետ ո ւ-

թք.լնը, բայր ան մարզիկները որ հմուտ ու տեղեակ էին իւրաքանազդար

բնա ւոր ո ւթեանը ՝

աս

զէրէմ դիտէ ին թէ Ամ երի դա ր ին երը

կարծեարը չր միաբաներան՝
սաստիկ

սիրով

կապեալ են

իրենց տէրութեանը հետ՝ ել հ ի չ մէկ աշխատանքէ ու չարչարանքէ
չեն փախչիր՝ իրենց անկախութիւնը պահ ելու համար՝ եւ ե ր րո ր կբ-
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տեսնան թէ խրենդ հայրենիքը վտանգփ մէջ է' ամմէնքը մէ կ սխրտ,
միկ հոդի ըլլալով ղէնքի կը վագեն սլպչտսլանելոլ

համար վտանգի.

['/ևօ՚ԼԸ' թէել իրենց մ է ^ր ըլլա յ անմիաբանութիւն' բայց երբո բՏ
բանը հայբենեաց պաշտպանութեանը կուգայ նէ իրենց դուրսի թըշնամիներէն, 1լարթբննայ մէկէն ազգային նաթանձր ու ^աթսլտւու-^
թիւնը ամմէնուն սրտին մ էջը ել կը մոռնան ամմէն իրենց մ էջ եզած
անմի աբան ո ւթի ւնը :
♦ ♦ *քեէպէտ Ինկիլի գներն ալ կըտրիճ ղինուոր են եւ կը սլատե—.
րազմին յ։տջութեամբ փառբի *-»ամար , բայց աս պատերազմին

լ[_Ի'~“'

ճակը տարբեր է բան զո լր ի չ սլա տ եր ա զմն եր ը , վասնզի մէկ ան գա մ'
յաղթելուէ բանը չի լըմըննար* զէ ր է մ պատերագմը իրենց տանը մԷԽ
յՐ11ա1Ոէ1 5 միշտ սլէ տ բ է որ պատերազմին, ել իրենց բանա կէն ւլա յ,
եզած բաները թէ՛ մարգ եգեր է թէ' պատերազմի պաշար եզեր է՝
շուտուէ չեն կըրնար պատրաստել պատճառաւ

իրենց

հեռաւորու

թեանը իրենց տե գկն. ասոր ներհակ ԷԼմ եր ի դա ց ին եր ը իրենց պակսած
բաներուն ճարը շուտ մը կըրնան տեսնալ*. Աս պատերազմին
խտրճ կընէ կո ր Ի՚եկլփղը, ղէ ր է մ մէկ թօփ մը տանելու

շատ,

Օնթարիօ յ

պիտոր էսարճէ դրեթէ 2000 եալտըղ ոսկի յ Հիէ չի տարակուսվիր՝ որ
Ինկլիղը աս պատերազմը բացաւ նէ կարծեց թէ իրեն բոլոր ծովա—
յին զօրութեամբ զարնելու ր/յա յ նէ Ամերիգայի

ծովեղերեայ բա—,

րլաբները, ու բոլորովին արգելելու ըլլայ անոնց վաճառական ութի լ—,
նը նէ, մէջերնին անմիաբանութիւն 1լըլլայ ու կը պարտաւորէ ԷԼ մ ե—.
ԸեէէաՅլոՅ տէրութիւնը որ խաղաղութիւն ուզէ, բայց այս յոյսը պօշ
ելաւ յ

Նոյն ^թ-Էո-Է^նւ — Պօլււրւօ 4 Եոյեմյւե՜րւյւ •-— Երկու Իօստաճի՝ որ Պօ—,
նա ր ա ռթ է ին ըն կեր ո ւթի ւն ըրնր էին մինչեւ էլպա կգ_զին >, աս օր ե րրո
եկան անկից Պօրտօ բազարը , ուրտեզ էին իրենց ըն տանի բն եր ը ել՜
պատմեցին անոնց աս հետեւեալ խապարները։
Ջ°ըըըՀ ոը կա յ հիմա ք*օրթօ — ֆէրա յ°1՛
են հ ազար հոգիի
չափ, ասոնբ՝ իրենց ւէճարբէն տահա եւ ոչ մէկ ըստակ մը առեր են,
ել Պօնաբառթէն միշտ խոստանալուէ կը խաբխըբէ կոր բի չ ատենէն
վճարելու, անոր համար

րյօ լւ էըԼւ լւ լւ միջոց մը դըտնալնուն պէս

կը

փախչին կոը ան կ1'!) է մէկ գլխաւոր փախչելուն պատճառն ալ է՝ զէրէմ չեն կրնար կոր դիմանալու ան անմարդաբնակ կըզղիին մէջ*.

1814 Դեկտեմբեր 16- 20- 24- 27- 29- 31ի երկշաբսւթ-եայ թիլէն .
ԻնԿԻԼԳԷՌՈ-Ա---- Լօնտււա 5 Դեկտեմբերի------նոյեմբերի 18/'^
Խփմէս (ի՛ա յմզ) ըսվաե ինկիլփղին գազէթան' տրպվեցաւ Ինկիր-*
գէռռայի մ էջ մէկ նորագիւտ մեբենայով մը, որ հնարեց *Իէնիկ ա—.
նունով 1]ա բս ոնիա ց ի ին մէկը*. Աս մեբենան' որ կըսվի ւքաւքոՆլ (մէ ն-=*
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վչէնէ^յ ւոպԱ1թաևֆլ.? շատ կը դիւրացնէ ու կը կարճեցնէ տպելու դործողութիւեները։ Լ) եքենային քո վը միայն պէտք է մօտիկցընել կաԱլարով իյոլր շինով շարած *էիրերը , թուղթը

ու միւրէքքէպը՝ մեքե

նան իրեն շարմմ ո ւնքո ■Լ կը տեղաւորէ դի րեր ը մամուլին մէէ^ կո լտայ միլրէքքէպը ու կը տըսլէ դրված թուղթին վրայ » աս մեքենա.յին քովը-պէ-տք է ՛որ մինակ մէկ հոգի մը կենայ' որ տըպած թուղթը
առնու մեքենային ձեռքէն ու ուրիշ չի տըսլած թուղթ տայ։ Մեքե
նան աս դործողո լթի ւնները ընելու թէպէտ շատ պռճուկ շարմմուեքրներ ունի' բայց ի վերայ այսը ամենայնի այնպէս շուտ շուտ կը
տըպէ' "ր մէկ սա Հ աթվան մէջ կը հ անէ հ աղար հ արի ւր
թա պա ղայ ։

տըպած

Ել-- ողբա՜մ զք եզ, «մայրենի լեզու, մայրենի բարբառ, սւխորժ ընտանի իմ հոգու համար» . ..

<1)ԱՏԴԱՍ*
• • ֊Դեռ երկիւղալի է մեր անցնելիք նամթան , — օդի մէջ
արեան հոտեր կան, հորիզոնի կրայ մրրկի նշաններ • • •
Այդ կացութեան հանդէպ յիշենք մօտիկ անցեալի գերբնա
կան զոհաթերոլթիւնները , վերյիշենք մանաւանդ այն յաղթա
նակները , որ երէկ իսկ երազ կը թուէին : Լացի ժամանակ չմոռ
նանք որ ծիծաղ 1լայ : Եւ մահուան տագնապի մէջ լքիա բերենք ,
որ գերեզմաննոցի կողքին օրօրոց կայ • ••
Նոր տարին նոր յոյս առնենք;
Ներա գոյն իմաստութիւնը յոռետեսութեան մէջ չէ եւ ոչ էլ
խելքի նշան է միշտ չհաւատալ, միշտ տրտնջալ, միշտ ողբալ:
Մեծագոյն առաքինութիւնը վտանգը արհամարհելն է: Այս
արիւնոտ ազգամարտի մէջ Հայը տասն անգամ ընկաւ, բայց
եւ տասն անգամ ոտքի կանգնեց: Ընկած դիակները սանդուխք
պիտի լինեն նորերի համար եւ առաջամարտ բազուկները' կոչ
յետագաներին : Օրուան մեր ցաւերը չխտացնենք անցեալի Եղեռ
նի վերյիշումով: Թեթեւացնենք մեր ցաւը ապաքինման յոյսով
եւ լինենք բանաստեղծ Վազուան հանդէպ եւ փիլիսոփայ'
վտանգի դիմաց • • •
Ու այդպէ'ս էլ երգենք • • •

1912, Կաղանդ

է- ԱԿՆՈՒՆՒ
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

յ

ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

\

ԺԱՆ ՄՈՐԷԱՍ
ԾԱԳՈՒՄՈՎ ՅՈՅՆ' ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՄԵԾ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ
Սեղմէ Լոլ-["$_ հարէլրամեակ
մը առաջ, 1856^2/, Աթէնքէ մէշ
կը ծնէր համբաւաւոր յոյն բա
նաստեղծ փան Ս որէաս(*) )

որ

հետագայէն ։ շատ էրաւամբ կոչմ
ոլեցաւ ֆՐա^սաօՒ թանասաեղծ
եւ որ էր կենդանութեան , մա
նաւանդ դալալս աոաԼէն

տաս-

նամեակէն ՝ վայելեց մեծ հռչակ
Ֆրանսայէ մէջ՝ մէնչեւ էր մահն
փ Փարէղ՝ 30 Մարտ 1910//2/: Այե
հո. յա կը ոէրապետող մնաց նաեւ
մ, հէն

ետՀ'

մէնչեւ

աշխարհամարտէ

յետպատե-

րաղմեան տարէները։ Ւր

«£/*/—

լլա,ի ունջեր» ո լ
(ՏէՑ Ո ՇՇՏ)
հ րատ արա կութէլնը 1899//2/ եւ

1901^2/ ,

ուշագրաւ

եղելութէւե

մը նկատուեցալ ՀՒրանսայէ քերթողական պատմութեան մէշ-.
.քուր յ ղտարէւն

Մա-

քնարերգութեան մը փոթ — վրէմր եղաւ ան այդ

շրջանէ դրամատէ կ տաղաչափութեան յաղ թանա կ էն վրայ։ Ե լ այս
փոխ — վրէմէն աղդեցութէւնը է ա պէ ս տէրապետեց բանա ս տ եղծա կան
շր^սնուկներոլ մէջ մէնչեւ 1925// ատենները , երբ էր յանկարծահաս
ու արդար վերելքը 1լ արձանագրէր

Փ՚ղ վաչերէ } եւ , արդէն էսկ\

գերէրապաշտո ւթեան մը ս կզբնա ւոր ո ւթեան աղմուկը սկսած էը ոգողել հրապարակը։ Այդ֊ թուականէն է որ կը սկսէր Հյքայր մտնելէ
ւէ ալլուն աստղը քյոաննէս Փ ա փա տէ ամանտ ոփ ո ւլո ս էն ՝ որ ֆրանսացէ
բանաստեղծ փան Մորէասը եղաւ ֆրանսական

քերթողական

ար

ուեստ [< պատմութեան մէջ֊, Այդ «մայրամուտին» կը յաջորդէր Փոլ
Վալէրիի շրջանը, ինչպէս (է ան Ա որէասը յաԼորդաե էր իրմէ առսւի(*) «(}՝ան»ը յունարէն
Եոաննիսին ֆրանսերէն թարգմանութիւնն է,
իսկ
«Մոթէաս»ը կազմուած է յունական Մորէայէն, որ, այլ անունով թելոթոնէզ, ըն
դարձակ թերակղզի մըն է Հարաւային Հունաստանի մէջ:
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻ-Ն ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ահ»1էւ«<1հ«ւ1հ«!,հ«է1
ուան խորհրդապաշտական քերթոդոլթեան ՝ որուն առածին եւ ամԷ—*,
նէն մոլեռանդ, րար ո ղէշներ Էն

մէկն ալ եդած էր թ^քը այնու ամե-

ՏԱՂԱՓՈՒՆՋԵՐ ԺԱՆ ՄՈՐԷԱՍԷՆ
ն
Տ

5
$
<

5
<

5

5ն
Հ

5
?
Տ

<
'

I
I

Ս՜ի ըսէք թէ կեանքը խնճոյք մ’է հրճուագին,
Զոր գիաեն լոկ վայլել ախմարն ու վատոգին,
Եւ ոչ ալ թէ' դժբախտութիւն մըն է անվերջ ,
Եւ կամ թէ' սին քաջութիւն մը , յար վաղաշէջ :
Խնդացէք միշտ ինչպէս սաղարթները գարնան,
Ու լացէք զերգ հովն ու ալիքը ծռվաւինեան ,
Համտեսեցէք հաճոյքները հետը ցաւին,
Եւ ըսէք----«Շատ, շա՜տ է իթրեւ շուքն երազին» :
յի
**
Փոթորկոտ գիշեր մը նստելու երթ որ գամ
Ժայռի մը մենաւոր ,
Ու քեզմով հմայուած , այլեւս ես չըզգամ
Սրտիս հեւք ն երկրաւոր ,
Սվկէա՜ն դառնահեծ , մի' թնաւ շատանար
Փրփուրով գիս շաղել ,
Այլ թափով մը զօրեղ խլելով գի ա'ռ , տար ,

Ընդերքիդ մէջ թաղել:
**
Ծո'ւխ անհոգ, որ ընկերն ես երկնի եթերին,
"հման եմ ես քեզի,
Քու կեանքը պահ մըն է, իմըս ալ՝ մաշած, սի՜ն,
Կրակն է մայր մեզի:
Ապրելու համար մարդ կը ժողվէ մոխիրն իր,

Ծունկերուն —
վրայ
,
124 ինկած
—
Մենք' առանց հոգերու եւ երթե'ք ծնրադիր,
էորսուինք լո՜ւռ , անդարձ :
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նայնել; «ծ ա ղա փ" ւնջե հ/»« ւն մէջ տեղ դտած քերթուածները՝

շատ.

կարճ ել յա յ տնօր էն շատ կո կո լած — յղկուած , բա ղ էն ֆ ր անս ա կան
քերթողութեան այսպէս ըսած <Հ.մոր է ա ս ա կան

շրջանը^՝ որ տեւեց.

ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
<"1-^//' •եա'ն Հաո-"րղ դար-. Այդ Լրմանի վաւերական վկայո ւթէ ւնն երն
են ահա իր Հ.Տ ա դափ ո ւնջեր-ֆո լ վեց դէըվփբը^ որոնք 1լ ար տ ։ոյայտ են ,
է1՚ լր եղե ա յ ներդաշնակութեան մը ձեւթե տա/ը ստոյիկեան յուսալրումի մը ապրումները ել որոնք, ['['ենց բովանդակած կարճ փերթ
ուածներով կը ներկայացնեն

դասականօրէն

["‘[՛Լ

արուեստ

մը-,

Հ<(.Տ աղափո լնջեր-^ուն եօթներորդ դիրքն աէ հրատարակուեցաւ բա
նաստեղծի մահ էն ետք, 1925ին', այնքան գեղեցիկ, որքան աոաջին
ները , )
Ո՞վ էր ժ ան Մ ո րէ աս , որ յ

ըսենք ի միջի այլո ց ՝

■մ եր վաղամեռիկ յեղափոխական դորձ՝՜ի չ
կա մը ։

եղաւ նաեւ

Տիգբուն Ե բ կա թի րար ե-

Աորէասի ժամանակակից Ամերիկացի մը

վանս թոմփսըն՝ լը-

՝սած է բանաստեւյծին կեն ս ա գր ա կան պատմութիւնը ՝ իր իսկ բերնէն ։ իր մէկ հրատարակութեան մէջ թոմփսըն կը պատմէ .
— ՀԻրիկ ո ւն մը՝ Փարիղի

ւիրանսուա Ա* սրճարանը

էինք՝ ևրբ Աորէաս ըրաւ իր պատմութիւնը։ --- ՀԱյո'
միշտ եղած եմ ըմբոստ մը։

լէ Փթ՜5>

նստած

ըսաւ ան * ես

(հայդուկներու) կատաղած

արիւնը կայ եր ա կն եր ո ւս ■ր էշ -, ե ս 3 ոյն եմ յ ի ր ա կա 'ն Յոյն մը։ Ու
ինքզինքս կը նկատեմ

շառաւիղը

Փինտարին ՝

Պ՛լատոնին ՝

Աէլէակրին եւ թերմոպիլէի երեք հարիւր քաջերուն՝ ե՛ս՝ Աան Մ որէաս կոչուածս ։ Ընտանիքս

իպիրոսէն է։ եղած է յայտնի

ընտա

նիք մըթ Փ ՛ուի ատիամանտոփուլոս ազգանունով։ ^ատ երկար անուն
մըն է՝ գրեթէ ծիծաղելի անուն մը

փոքրոգի մարգոց համար։ Ա՛

նունիս միջանկեալ բառը՝ կը հասկնաք անշուշտ ՝ կը նշանակէ աղա
մանդ՝ առաջին մասը

ապացոյց մրն էք թէ մեր դեր գաս-

տանին մէջ ապրած է քահանայ մը՝ իսկ էՍ1[,^ե^յ ծրկվանկ ւ]ո1Նլա1Հր
համսսլօր է իրլանտական 0-[-ն, սկովտական Մաք-ին կամ սլաւա
կան սք[ւ—ին կամ Ն[]ւ^—ին ։ Ուրեմն ես զաւակն եմ Ագամանգի

մը ՝

որու ընտանիքին մէջ ապրած է քահանայ մը» այէէ պատճառով ալ
կը կռչուիմ Փ՚ոփսւտիամանտոփուլոս ։
«Հայրս ՝ շարունակեց Ա որէաս ՝ ուզեց ղի ս

Գերմանիա ղր^Լ^լ

ուսանելու։ Ըմբոստացայ։ Ես կ^ուղէի ՀՀ)բանս ան տեսնեյ։ Այո պատ
ճառով տունէս փախայ երկու անգամ եւ ի ^խրջոյ յաջողեցայ աս
պաստանիլ Փ՚որիղ։ (\ակատաղիր ը ղոյց տուաւ իմ ճանապարհը —
աստղս կ^առաջնո րգէ ր ղի ս
սաց ի

բանաստեղծներուն։

որսլէսղի դաոնայի մեծագոյնը ֆր անԶարհուրելի

կերպով

տառապած

եմ ■.

Անաղած եմ անօթի՝ ծարաւ՝ խեղճ ու թշուառ։ Ըայց կեցած եմ ամուր եւ չեմ կքած՝ --- կը հն չէՀ ր իմ մամս ։ Ու հնչեց։

Անցած է

այժ՜մ երիտասարդութեան եւ խենթութեան շրջանը։ Ու եկա ծ է Ժ՜ամանակը արուեստի ու կեանքի խրոխտ ըմբռն ո ւմն եր ո ւն :»
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«ԱՍԷՆՈԻՆ տարեգիրքը»

ւ?»1է?®(](7տ<1է։*(1ր/տ»է®ւէ)տ?։ւՋք;րՀ*\

սկսնակներու մօտ՝ այնպէս ալ էի որէասի

պա-^

բադային ՝ այս նոր ու անծանօթ իմացական աշխարհը մղեց

զայն

կամաւոր մեկուսացման մը՝ իր զգացումներու անմիջական

ազդե-

ցութեան տակ - Հասունցած ու կազմուած էր ան իբրեւ բանաստեղծ *
եւ՝ այդպէս ըլլալուն համար ալ ունեցաւ ան յանկարծահաս

լռոլ-

թի լեն եր ել անձնատուր եղաւ կշռուած ու լալ մշակուած խոկումներու՝ ծածկելու համար մանաւանդ, գաղտնիք մը՝ գուցէ սրտի ողբերդական պատմութիւն մը՝ ծաղրական դիմակի մը տակ՝ երբեմնակի բարձրաձայն պոռթկումներով եւ րի չ մը վիրաւորիչ կատակներով՝ որոնք յաճախ կը դառնային

նեղացուցիչ իր շրջապատին

համար*, Այս տրամադրութեամբ ու շունչով դրուած իր էֆփրը կա
րելի չէ կարդալ հաւանաբար առանց դմգոհ ութեան ՝ --- անարդար'
թերեւս ։ Այ- էջ_երը հակառակորդներու բազմութիւն մը հանեցին
Մ ո րէասի դէմ մինչեւ իսկ իրեն հանդէպ լաւ տրամադրութիւն ու
նէց ո զներ ու մօտ եւ նե,զացուց ին նաեւ անոնք ՝ որ ս ո վոր ո ւթի ւնը ու
նին դա տ ելո լ ար ո ւե ս տա գէ տն երը իրենց դործերով :
Այսպէսով ստեղծուեցալ «Աորէաս եան առասպելէ
ստեղծուած է «Պ ո տըլէր եան առասպելեր ՝ շատ սխալ

Հ իմնաւորու-

մով եւ ի վնաս անոնց հանճարի յստակ գնահատման :

Ղ^մդոհները ք

որոնք իրենց կարգին ունէին գսվ^լի

դիտաւորութիւններ ՝

ամէն

սլա բազայի տակ տեսան արտաքին կեղեւը միայն անձնաւորութեան
մը՝ ո ր ՝ խրոխտ խառնուածքով մը՝ անձնատուր կ'ըյ/ար հեգնանք
ներ
քաշքշուքներու եւ կոպիտ ար տայայտ ո ւթեանց տեղատա
րափին ՝ պատնէշ մը բարձրացնելով իր եւ իր շրջապատին

միջելգ

որ՝ այնու ամենայնիւ՝ կը գնահատէր իր փարւ^ն ու հանճարը։
Մ ո րէասի այս ներքին

ողբերգութեան ծալքերը չեն բացուած

մինչեւ այսօր։ Ու թերեւս պիտի չբացոլին ալ։ Ոայց՝ ոչ մէկ կաս
կած՝ որ այդ անծանօթ ողբերգութիւնը իշխած է անոր

հոգիին եւ

տակնուվրայ բերած է զայն երկար մամանակ։ Որ դործերէն «էրիֆՈե^ի

իր հ.Տ ա ղա փ ո ւնջ^եր ո լ շատ մը էջերուն վրայ տարածուած

է վչտագթհ կծկում մը եւ զսպուած հ եծեծանք մը ՝ ողբերգական շեշտ
մ'ը դնելով իր լաւագոյն քերթուածներէն շատերուն վրայ։ Փիէր
Լուիս ի նման ՝ փան Ա որէասն ալ կրնար ըսել*— «Աենութլ,ւն-. Հըպարտութիւն :» Ու աւելցնել*--- «Ամօթխածութիւն :» Որ արձակ էջերուն մէջ ալ՝
քը

Ա ո րէաս կը զգացնէ իր

այս ներքին

գաղտնի

երբ ուրիշ մռայլ արտայայտութեանց կարգին դիտել կուտայ*

--- «Ղ*երազանց տաղանդ մը՝ անկասկած ՝ կը հա շտոլի դմբախտու
թեան հետ։ ք*այց ի^նչ մռայլ հաճոյք է ասոր հաստատումը'^*»*
Ոնչ որ ալ եղած ըլլան փան Ա որէասի

արուեստին մասին ըս

ուածները ՝ ոչ մէկ սահմանափակում հ անգուրմելի է անոր հանճա-
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Լ՛քէն համար՝, Որ երկերը՝ ա յլ մանաւանդ «£ ա ղա լէ ո ւնջե^/» ո ւ էր եօթըհ.Ը մնան ֆրանսական բանաստեղծութեան գլուխ — դոր—֊
ծոցներէն մէկը՝ բոլոր մամանա կներ ո լ համար՝, Անոր շատ մը քերթ
ուածները կատա ր ելո լթէ ւններ են ոչ մէայն էրենց ձեւով՝ էնչ որ,
ք['Լ նշանակութէւն ունէ՝ այլեւ էրենց յուզական ո լմդնո ւթեամբ ։
Որքա ն յատկանշական էն յ ո քքէ տ է ս ո լէք էամր է/աէքաւուն էր էք [ կ
քէր էք՛ոլած[,ն սա՛ տ ո դէրը

ճակատագիրը մռայլ, եըթ կևսնցնի իյոով,
Գիտնանք մենք լռել ,
Յիշատակը այսօրուան ի՞նչ իմաստ ունի,
Ինչո՞ւ զայն կրել :
Սիրտըս շա՜տ է թեռնաւոր մութ ստուերներով,
Խոր գաղտնիքներով,
Տեսքն իսկ ծաղկին րեռ մըն է իմ սրտի ճամար,
Ինչպէ՜ս զայն կրել--.
Ս՛ահ ուտն մասէն էր խոկումներով, էբրեւ ճչմարէւո ս ւո ո յէ կե ան,
մը, (էան Աորէաս հանդէսացալ ա մր ո ղջ,ս կ ան րանաստեղխը, որ
•[լր1ոյ

կ'ըն դունէր ՝ թէ «դեղեցէկ

է

քերթուածները կը յօրէնոլէն,

ամէն օր գործածուած բառերովդ եւ կը ն սլա ստեն բանաստեղծական-,
արուեստէ յաւեբմացման :
Վ^եր^նա կանասլէս 1882//5> Փսզւէլ

հաստատուած (էան էէ որէաս.

հեղէնակն է բազմաթէլ ստեղծագործութեանց Հ փերթուածներու էր
անդրանէկ

հաւաքածոն'

1884/'5/ : Ապա՝ 1886//2/

«Շարմուն

աւազակոյտքն՝ Լոյս տեսաւ

հրատարակեց ան էր

«Սրբազան երգեր^ը^

որուն յառաջաբանով կը հռչակէր էնքղէնքը էբրեւ

խորհրդապաչա

րանա ս տ եզծ : Այնուհետեւ ՝ ւէոխելո •I է՛ր բանաստեղծական սեռը ՝ էր
չորս հետեւորդներուն հետ հէմնեց յոյնեւլատէն
շնչուած ել վէպապաչտոլթեան

հակադրուած

մշակոյթէն ներ—,
«Աո ման ‘էպրոցը'}}*.

Այս շրջանէն հրատարակեց ան «էյ անդա կաթ ուխտաւորը^

(1890))

«Հովէն բերածը հովը կը տանէ» (1893) , ^Լ՚ՒֆՒւ^ (1894) , «3 ո տակադէմ էն ոնը» (1896) ) եւլն • :
տազաչաւէոլթենէն ՝ վերադարձալ

է վ^ը2_ոյ ) հ րամարելով աղատ,
դարձեալ յանգաւոր տազաԼա

ւէ ո ւթեան ՝ ոբուն գլուխ — դործոցները եղան էր «Տ ա զա ւէ ո ւնջեր» ը յ.
Այո մէեւնոյն սեռէն կը պատկանէ նաեւ Ե *֊ր էփ էտեսէ

հետեւոդա—.

կանո ւթեամբ էր դրած «Ւֆէենէան յ>Ալղէս'^Ը (1903) : 3 էչատակենք,
նաեւ Փոլ Ատամ է գործակցութեամբ էր հրատարակած
պեր/,' «Թէյ Մ էրանտայէ մօտ» (1886)

եւ

երկու վէ

Հտէէոլպէր Օրէորդևերը»

(1887) : Եւ վերջապէս էր երկու հ ա լաքածոներլմ «Հէքեաթներ հէն,
3)րանսայէ» եւ «Ուրուագծեր ու յէչատակներ» (1908):
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«ամէ՞նուն տարեգիրքը»

irÆdftgrtiygrtt

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԵԱՆ ԳԱ2.ՒՆ ԱՌՋԵՒ
Գթեց ԽԱԼԻԷ ՃԻՊՐԱՆ
Փա^աւստ տուի բաղմni-թեն էն եւ թափառեցայ այդ չայն հ ովfi
niին

մէջ, մերթ հետեւելով

հեցեցի հոսանքին, մերթ ունկնդրելով

թռչուններու խօսակցութիւնք, մինչեւ որ հասայ արեւի ջերմութե
նէն ճիւղերոփ պա չտ պան ո ւած տեղ մը , որ տեսանելին

կ'ընդունէ ր

իբրեւ պատրանք եւ .անտեսանելին իբրեւ ովասիս ։

Ել եր բ միտքս թռած էր նիւթի բանտէն դէպի երեւակայութեան
թաղալորութիւնը, դարձոլցի գլուխս եւ տեսայ աղջիկ մը, որ քովս
կեցած էր ։ Գ րա խտի յաւերմահարս մըն էր ։ Ոչ հագուստ ունէր ել
ոչ ւլար դար անք, բացի որթատունկի ճիւղէ մը, որ կը ծածկէր
մէկ մասը եւ մեկոններով

իր

կաղմուած թաղէ մը, որ կը չրջապատէր

Ւր ոսկեայ մաղերը* Ո լ երբ նչմարեց անակնկալի ու զարմանքի ակ
նարկներս , ըսաւ.--- հ,Ես անտառներու մէկ աղջիկն եմ : Մի վախնար
ինձ մ է :»
Ե լ ես հարցուցի իրեն, ըսելով.
րին
Qu է

ՀՄի^թէ քու նմաններղ կ՚ապ

ամայութեամբ ու վայր ի անասուններով բնակուած տեղ

մը։

ինծի , ո^վ ես ղուն ել ուրկէ^ կուղաս :»
՝Լ,ստալ խոտին վրայ ել ըսաւ .--- «fri/ քննութեան մէկ խորհրդա-

•նիշն եմ-. Ե ս կոյսն եմ , ցոր քու նախահայրերղ

սլաչտեցին ել որուն

համար խորաններ, սրբարաններ եւ տաճարներ բարձրացուցին Պ աալսլէքի , Աֆաքայի եւ Պիպլոսի //*££:» fri/ ըսի.--- «Այդ տ աճ ա րն երը
քանդուած են եւ նախահայրերուս ոսկորները դարձած են հո ղին հալասար , իսկ իրենց աս տուածներ էն ու իրենց ձեւեր էն քանի մը էջեր
միայն մնացած են գիրքերու կողքերուն մէջտեղը։^
Ան ըսաւ

ՀԱնոնց ա ս տ ո ւածն եր էն

չատերը 1լ ապրին ղի րենք

պա չտոցներ ու կեանքին մէջ եւ կը մեռնին

անոնց մահով ■ Ուրիշ

աստ ուածներ !լ ապրին յաւեր մ՜օրէն եւ յաւիտեանս : Իմ ա ս տ ո ւած ո ւթիւնս կը չա ր ո ւնա կո լի այն դեղեց կոլթեամբ , ղոր հը տեսնես ղուն ,
ուր որ ալ դարձնես աչքերդ, --- գեղեցկութիւն մը, որ քննութիւնն է
իր բոլոր ձեւերուն մէջ*. Գեղեցկութիւն մը, որ երջանկութիւնն

է

հովուին, երբ ան կը կենայ բլուրներուն վրայ, եւ գիւղացիներուն'
իրենց արտերուն մէջ, եւ վաչկատուն ցեղախումբերուն' լեռներոլ
եւ ցաչտերոլ միջել։ Գեղեցկութիւն մր, որ իմաստունին

համար'

դէպի աււլրող ճշմարտութեան րյահր առաջնորդող ոտնաքարն է *.^
Ու֊ մին չ սրտի բաբախումներս լեցուին անծանօթ բաներ կր մրրմրնջէին՝ ըսի իըեն.

«?5 շմար տօ ր էն

, դեղեց կո ւթի ւնը ահարկու ել

■Սարսափաղդոլ ոյմ մրն է :»
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Անոր շրթներուն վրտյ կար ծաղիկի մը մ պիտը եւ ալքերուն մէ£
կեանքին թաքուն բաները։ Ըսաւ ան---- Հիուք՝ մսեղէն ծնունդներդ ,
կը վւսթնաք ամէն բանէ ՝ կը վախնաք մինչեւ անդամ դուք ձեզմէ։ Կը
վախնաք երկինքէն՝ որ ապահովութեան ակն է։ Կը վախնաք բնոլթենէն , որ սակայն հանգստա րան մըն է։ Կը վախնաք բոլոր աստոլածներու Աստուծմէն եւ Անոր կը վերադրէք նախանձ ու չարամըտոլթի ւն ։ /յ նչ է սակայն Ան , եթէ ոչ սէր ոլ կար ե կց ո ւթի ւն :»
Լո-ութենէ մը վերջ՝ որ օծուն էր քաղցր երազներով՝ հարցուցի
անոր*— Հի նչ է սա գեղեցկութիւնը։ վասնզի մարդիկ տարակարծիք
են անոր սահմանման եւ այդ մասին իրենց գիտցածին Հ_ոլԸ$_)
իրարու հետ կը վիճին զայն գովելու եւ սիրելու համար :»

^[,եԼ

Ե լ ան պատասխանեց *--- «Գեղեց էութիւնը այն է՝ որ իրեն

կը

<Ըաշէ վ1ոլ ոււ1111 :
է' Պ”Լ՛ 'էուն կը տեսնես եւ որ կը մղէ քեզ աւելի'
տալ՝ քան թէ ստանալ։ Գեղեցկութիւնը այն բանն է՝ զոր դուն կը
զգաս ՝ երբ խորքերէդ ձեռքեր վեր կը բարձրանան եւ կը ջանան բըո.—
նել զայն նոյն տյդ խորքերուդ մէջ*. Այն է' զոր մարմինը կ?ընդունի
վ՚Ըըեւ փորձութիւն եւ ոգին' իբրեւ պարգեւ։ Կտպն է ան հրճուանքին
ոլ

Հհ տին միջել։ Անով կը նչմարէք աննշմարելին՝ կը գիտնաք ս*ն-

ծանօթը եւ կը լսէք լռութեան մէջ՝. Ոյմ մըն է ան՝ որ ՛ԱԼ սկսի էու
թեան գ սր րոլթիւններուն սրբութեան մ էջ եւ կը վերջանայ այնտեղ՝
տեսողութեանդ սահմաններէն անդինդ * * ♦
Այն ատեն ՝ անտառներուն ա ղջլ.կը մօտեցաւ ինծի եւ իր դիւրա
քակ ձեռքը դրաւ կոպերուս վրայ։ էյ ւ երբ վերցուց զայն՝ տեսայ
առանձին էի տյգ հովիտին մ էջ՝.
վերադարձայ ՝ մինչ ոգիս կ1ըս է ր ինծի*

«ճ շմար տօր էն ՝

որ
դե

ղեց էութիւնը այն բանն է՝ զոր գուն կը տեսնես եւ որ կը մզէ քեղ
աւելի' տալ ՝ քան թէ ստանալ :»
ԽԱԼԻԷ ՃԻՊՐԱՆ

ԶԱՐԴՆ ՈՒ ՑՆՑՈՏԻՆ
(յիմարութիւն է տւլէտ մը յարգել

զգեստին ու զար գին սի

րոյն * --- Ա աչած հագուստին ՝ խեղճ տեսքին համար' անբասիր անձ
մը մը ընել աչքաթող։ --- Հնաղդեստներ կան արմանիքի տէր՝ որ կը
վայելեն հանրային յարգանք. --- Պատմուճանակիր մարգ կայ ան
պատիւ, որ ծանականքի կ^րլլայ նշաւակ՛. --- իիարգ մր երր պատուոյ
դէմ չէ մեղանչած , վերելքի սեմ է իրեն' ցնցոտին. --- Հէն կոթը
։ինաս չի տար սուսերին, ոչ ալ աղքատիկ բոյնը

բազէին՛.
էէ ՀԱՐԻՐԻ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՊԱՐՍԿԱԿԱՆՔ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԻՐԱՆՑԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՆԵՐ
իրանահայ երիտասարդ
բանաստեղծներէն Հէօրայր Աիրզայեանդ
Ը1,'Լ առաԼ
երթալով մեր խնդրանքին դ Տարեգրքիս այս բամնին համար տրամադրեց մ եղի մի
շարք հին ու նոր պարսիկ բանաստեղծներու, գեղեցկագոյն փերթուածներէն վւուո
մըւ իր իսկ կո ղմէ բնագիրներէն
յաջոզութեամբ յ

թարղմանուած' չափով ու յանգով եւ այնքան

ՔԱՐՈՒՆԻ Կ.ՐԱՅ
Գթեց Ֆ- ԹԱՒԱԼՈԼԻ(*)
Նաւակը' մեղմ, ինչպէս կարապ նրթաթեւ,
Քարունի վրայ սահում էը լուս ու ր-եթ-եւ,
Գետեզերքի արմաւների լղուրակից,
Հորիզոնիկ թոսոըել էը մի աըեւ:
Արշալոյսը ալիքների հայելում ,
Ուրիշ մի սէր, ուրիշ գաղտնիք է փնտռում,
Հարթած քամին մենամոլոր համրէքից,
Ուրիշ մի թոյր, ուրիշ պատգամ է թերում:
Ջխւան աղան , թիակավար ու մոլոր ,
Նաւն էր քշում ու իր եարը' նաւակում,
Ջայն էր գցել քամու նամթին ու տխուր
Սիրոյ ցաւն էր հազար դարդով նա երգում:
— «Երկու գէսըդ դարձան լարը իմ թառի,
«Ի՞նչ ես ուզում դու սեւ սրտից խելարի ,
«Ո՞ւր ես գալիս կէս - գիշերին երագիս,
«Թէ չես ուզում գերին դարձնել ինձ եարի»(*)...
Նաւակի մէջ հողմն էր խաղում շոյանքով,
Սիրած հարի փունջ մազերի կոհակով,
Ջրին թեքուած, մատն ալիքին ու ժպտուն'
Մի աղջիկ էր մատաղահաս ու սիրուն:
(*) էեէրէյդոլն թաւա լոլի, Իրանի երիտասարդ բանաստեղծներու շարքին կը
գրաւէ ամէնէն ուշագրաւ ու իւոստմնալից տեղը։
Կը հետեւի
բանաստեղծական
արուեստի նոր ուղղութեանդ

խուսափելով դասական ձեւերէն։

Անոր լաւագոյն

քերթուածներէն մէկն է «փարուն^ը (իրանի մեծագոյն դետը, հարաւային շրջանի
մէջ) է Աւարտած է Հքիրազի համալսարանի հնագիտական
բամանմունքը եւ ապա
նշանակուած է Հյիր ա ղի շրջանին մէջ հնագի տական

պեղումներու

Հքնած է' բանաստեղծներու ծննդավայր Հ^իրազի մէջ՝ 1917ին

կառավարիչ է

Տ

Չակերտներու մ էջ առնս ւած տողերը կը պատկանին ք^արա Թ ահ երին ։
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ն^աարր11ւ7ր1^1»77<1յ^1յ?^1ւ7^ւ^ւ^|ւ7^^ւ^ւ^^ւ^[^|յ?^|յ^|^ ԴՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Երգը , վարդի րոյ րի նման մեղմահոս,
Տարածւում էր լոյ սերի մէջ ակնաթով ,
Տղան հարթած իր տանջանքից սրւոաւեր,
Մէկն էր փնտոում, որին գգուէր շոյանքով:
«Դոն
«Դոն
«Դոն
«Այդ

ոը սրտիս անոՆշը չես, ի՞նչ անեմ,
որ կեանքիս շամթոՆշը չես, ի՞նչ անեմ,
որ վէրքիս դարման չոՆնես քո հոգում,
աչերիդ ադը վէրքիս ի՞նչ անեմ :»

Լոռւթիւն է ՈՆ ադջիկը նաւակում,
Նմանում էր դաշտի կարմիր կակաչին,
Տըղի ձայնից սիրտը լեցուն ցնծոՆթ-եամր ,
Ուշքը արդին' սիրտը տըւած ուրիշին :

յ

•վարունի միւս հեոու ափից մի նաւակ
Թեթեւօրէն մօտենում էր այս մէկին,
Եղեգնուտին գցած լոյսը կանթեղի,
Ու մի օտար երգ էր լսւում ցաւագին:
Քամին ձայն է րերում հեոու նաւակից— «Այն սէրն է լաւ, որ միշտ երկո'ւ սիրտ այրի»...
Տղան լսեց ու շրթի տակ մրմնջաց •
— «Սիրտըս հալուեց սիրով անգո՜ւթ իմ հարի»։

ԱՌԱՒՕՏ
Դրեց Բ- ՖՈ ՐՈՒԶԱՆՖԱՐ( * I
Աոաւօտ է : Արեգակը դանդաղօրէն
Տարածում է իր լոյսերը հորիզոնին,
Նա պատոում է մթընշաղի շապիկը սեւ,
Կարծես մի ձեոք մերկացնում է սիրեկանին:
Տիեզերքը օդակւում է ոսկէ փոշով,
Օդն է դոդում, սիրագրգիո ել լուսահեր,
Ու գիշերուայ գոհարները նա հաւաքած՝
Եր մի' հատիկ ադամանդը նետում է վեր:
(*) թադիող — ^էաման

3) որ ո ւղանֆ ա ր

նկատուած է /ամանակակիւյ

իրանի

լաւագոյն բանասէրներէն եւ շնորհալի բանաստեղծներէն մէկը՝, էք ղած Հ քՒէհրանի
համալսարանի գրական բամանմ ո ւնըի փոխ — տեսուչ եւ դասախօս, երկար տարի
ներով՝. իր կրթութիւնը ստացած է յայտնի բանաստեղծներու եւ հոգեւորականնե
րու մօտ՝.
ա տարելա սլէ ս կը տիրապետէ իր մայրենի
լեզուին եւ արաբերէնին :
Հքնած է քՍօբասան !899^^ է

— 131 —

Fonds A.R.A.M

Ջ!2;ՋՏՌՋ&1ր?8<1ր78Հ1^^»%Հ1^?ւրՀ<Տ1ր?»

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

1ԱՏՈՒԱԾ

ՄԻ ԳԱԶԷԼԻՑ

Երնէ՜կ անցնէի քո սիրոյ թաղով,
Գոն ինձ ժպտայիր քո աչքի խաղով,
Երէկ ասացիր' սիրոՂմ էս ղու ինձ ,
Այսօր' այրո՜ւմ ես հոգիս քո դաղով:
Երնէ՜կ այս գիշեր տեսնէի' նազով
Պարում ես մենակ իմ թառ ու սազով,
Այրում ես իմ խեղն սիրտը սիրահար,
Տեսքով քո ւքատաղ , քո գանգո՜ւր մաղով :

ԱՒԱԶԱՆԸ
Գրեց ՌԱօԻԳ ԵԱՍԱՄԻ(*)
Գիշեր է: կողքիս աարածուել ես ջրնջ
Ջրերը խաղաղ մի աւագանի ,
կարծես հայելի' խաւարում փայլող,
Կարծես պարտիգում մի բաժակ լինի :
Երջանիկ մի դէմք , քարերով գրկուած ,
Մի աչք է, յառած աստղերին այն լուրթ,
Ծառի մի շըւաք ընկել է դէմքին
Կոպիա թառի պէս' րերնին քաղցրաշուրթ:
Ցոլքերն աստղերի , գոհարի նման ,
Որը երագն է մուրացիկների,
Խաղում, փշրըւում, պարում են քամուց— կ՛ա մղձաւանջն է տանջուող սրտերի :
Ինչո՞ւ է ջուրը այդպէս ալեկոծ,
Մի՞թէ չի բանտել նա իր պաղ կբծքում
Անթիւ աստղերի գոհարէ փոշին,
Ու լուսնի ոսկէ շողերը քրքում:
Ջրին է ծռուել վայրի վարդենին
__ Կարծես աղջիկ է' ապագան կարդուլք —
Ու վիշապի պէս , այդ գանձի վրայ ,
Հսկում որթենու շղթան ցօղաթուրմ :
(*) Աաչիդ Եասամի երկար տարիներ ուսուցչական պաշտօններ վարելէ ետք
եղարք է արքայական պալատի քարտուղար, մինչեւ իր մահր, 1951ին I Առանձնա
պէս կեանքի վերջին տարիներուն մ եե անուն հանեց ան իր դրական սլոեղեագսրէրոլթիւններով եւ /Հնարուեցաւ դրական կաճառներոլ պատուոյ անդամ Ձյրանսայի
ել Եգիպտոսի մէջ՛. Աւելորդ չէ յիչել, որ Առչիդ Ե "՛սամի, հանգուցեալ Աովսէ՚ի
Ա* իրդա քեանի ներշնչմամր եւ օդնոլթեամբ,
մանեանի «Անուշ^ը՝.

'()'նո,!ք

պարսկերէնի թաբդմանաե է

8.

քնու-

է ան վէերմանչահ , 1895ին :
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Ենչպէս ծուխի մէջ աոկայծող մի բոց,
Աստղիկն է խաղում ջրերի կրայ ,
Ե՞նչ է մրմնջում աստցը դողացող— «Նոյնիսկ ջրերում ինձ հանգիստ չրկայ»:
Երրեմըն փայլուն մի ձուկ է թո չում,
Զարկելով ջրին արծաթէ մտրակ,
Ու ջուրը յանկարծ, կնոջ պէս յղի,
ճչում է մեղմիկ , ցանկութեամբ անյագ :
Կիրքը այդ ձուկն է ու սիրտն' աւսպան,
Աստղը' դա միտքն է, ալիքը' երա՜զ ,
Կիրքը հրդեհ է, որի ծուխը թանձր,
Մթագնում է միշտ' միտքը դեոահաս:
Նմանեցրեցի կիրքը մի ձուկի•• •
Րայց վա՜յ այն կեանքին, որ անկիրք ապրես,
Զի աոանց կրէի' աւազանը լոկ,
Պադ եւ անհրապոյր ջրհոր է կարծես :
Երանի՜ նրան ով ագատ սրտում,
Կարող է սընել կիրքը անարգել ,
Բայ ց եւ կարող է կրքերր բոլոր ,
Եր գիտակցութեան սանձի տակ պահել :

ԱՄԷՆ ԾԻԾԱՂ. ՄԻ ԱՐՑՈՒՆՔ ՈՒՆԻ
Գրեց ՍԱԵԳ ՆԱՖԵՍԵ(*)
Հովիկ իմ, անցի՜ր պարտէզից նըրա
Եւ իմ սիրուհուն լքեղլքիկ տուր մի հարց,
Յիշո՞ւմ է արդեօք թէ վարդը ինչպէ՜ս,
Փուշի վերածուեց ու կորաւ անդարձ :
Մենք մենակ էինք սլարտիզում սիրոյ ,
Ոչ ոք աշխարհում չըկար մեզ համար,
Ասացիր մեղմիկ--- «Աշուն է, աւա՜ղ ,
Ու պիտի փակուեմ սենեակում խաւար» . . .
(♦) Սս-էգ Ն ա ֆիսի՝ իր վաստակով ու վաստակի որակով՝ թերեւս մեծագոյնն
է Իրանի ապրող գրագէտներուն եւ բանասէրներուն մէջ՝. Անոր գրական՝ պատմա
կան՝ բանասիրական՝ լեզուագիտական՝
վիպական եւ թարգմանական երկերը կը
կազմեն

հարիւրաւոր

հատորներ՝.

Գրականութեան

գասաիւօս

է թէհրանի

համա

լսարանին մ էջ 1929£^ ի վեր '. Ն աֆիս ի բան ա ս ւո եղծ ալ է միանգամայն եւ իր փերթ
ուածները
կառո լցուած քով պարզ եւ ոճով սահուն են ու
քաղցր։ Իր կ*սրէք: 'Ա.
քերթուածները՝ որոնց շարքին եւ մեր հ րատարակածը՝ թարգմանուած են ֆրան
սերէնի։ \?նած է ան թէհրան՝ յայտնի ընտանիքի մէջ՝ 1895/’?-' ։
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Այդպէս կը մեռնի սէրը անշշուկ,
Մի օթ, եթթ հասնի օթը թաժանման,
Եւ եթթ դառնաւլէսւ այդ ժամը հնչի,
8իշի'թ այն խօսքը անգութ եւ դաժան
— Ոթ ամէ'ն ծիծաղ մի աթցռւնք ունի,
Սո՜ւգ է հետեւում ամէն մի տօնի • • •

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՔԵՐԹՈՒԱԾՆԵՐՈՒ ՄԷԿ ԱՅԼ ՓՈՒՆՋ
ՀԱՖԸԶ
Այս խենթ խնջոյքում մի — եթկու թաժակ
էյմիթ ու գնա,
Ջըկաթծես մէկը մինչեւ յաւիտեան
Այստեդ կը մնայ :
*
**
Սիթեկաննեթից , շութջդ հաւաքուած ,
Փոքթիկ գեղանիս, դու մի նեզանաթ,
Շատ թնական է, նաննեթ կը խմթուեն,
Այնտեղ, ութ գտնեն մի կտոթ շաքաթ :
*
**
Աթի', ծաղիկ թափենք մեթ շութջ ,
Գաւաթ-նեթը լեցնենք գինով ,
Տիեզեթքը քանդենք հիմքից,
Մի նո'թ աշխաթհ հիմնենք սիթով:
❖
**
Շիթազը հանք է, կաթկեհան շթթիյ
Եւ ես մասնագէտ՝ գոհաթ ընտթելու,
Սիթոյ մէջ թոցից փախչել չի' լինի,
Ես մո'մ եմ վառած , ինձ մի վախեցթու:
*
**
Համթութիթ միայն հաթթած սիթուհուդ
Շութթը սիթակէզ,
Համթութել ձեռքը կեղծ կթօնաւոթի ,
Ամօթ է, Հա՜ֆըզ:
*
**
Սէթը՝ մաթգաթիտ, ծովը՝ գինետուն ,
Ել ես գինեպաշտ ոթսոթգ եմ սիթոյ ,
Կը սուզուեւք այստեղ եւ Աստուա՜ծ գիտէ
Թէ ո՞ւթ կը հանեմ գլուխըս յետոյ • • •
*
**
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*Բառասուն տարի տառասլել եմ ես
Ու գիտութեան մէջ դարձել մկնաքիս ,
Բոլորից յետոյ' ուշքն ու միտքը իմ
Երկու տարեկան գինուն եմ տալիս :
*
**
Մի սիրուհի մանկամարդ ու հին գինու մի սափոր,
Ազատութիւն ու մի գիրք , սիրււյ անկիւն մի անդորր,
՛Դո դրախտի ձանձրոյթին ես չեմ փոխել հեշտալից,
Թէ որ հազար փերիներ ինձ ուղարկես կենակից:

Հւսֆըզի դւսմթարանը օիըւսզի մէջ

ԻԽՈՋԱՆԴ
Որքա՜ն, եդրայր, ինձ խրատես,
Որ ձեււք քաշեմ զինուց անգին,
Հօր խրատը օգուտ չունի ,
Մօրից ծնուած անառակին:

ՇԷՑԽԷ ՂԱԶԱՐ
Խմխր , գարկխր , երգխր , խաղա' ,
Ու մոռացիր կեանքը ունայն,
Բաժակի մէջ գինու նայիր,
Կեանքը' ջրում ցոլք է միայն:
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ՋԱՄԻ
Գիտե՞ս ինչ են այդ չըրացոււսծ
Կոկոնները վաո ես հասուն,
Րլրուլները վարդի թուփին
Սի'րտ են կախել, արեամր լեցուն:
*
**
Տեսայ կուրծքը շապկի ծալքից ,
Ու խնդրեցի սրտիս՝ նայել ,
Ենչսլէււ նոնուց դալարագեղ ,
Որսլէս պտուդ՝ նո՜ւռ է կախուել :

ՍԱՆԱՒ
Աո սիրտըս այս , ո'վ սիրեկան ,
Րարի գիշեր, գնում եմ ես ,
Քոնն է սրտիս սէրն անսահման,
Րարի գիշեր , գնում ելք ես :
Եթէ նորից քեզ չըտեսնեմ,
Պատի՜ժն է գա մուրացիկիս,
Թող համբուրեմ շուրթ ըդ շուշան ,
Րարի գիշեր, գնո՜ւմ եմ ես • • -

ՄԱՀԱԱԹԻ (ԿԻ՛Ն)
Երազում եմ շուրթը ծծել քո կարկեհան ,
Րայց դու չըկաս,
Երագում եմ գինի խմել քեզ հետ միայն,
Րայց դու չըկաս,
Լինեմ հարթած , լինեմ ուշքի ,
Լինեմ թէ խենթ,
Երազում եմ ձայ նըգ լսել , իմ սիրեկան ,
Րայ ց դու չըկա՜ս ■ • .

ԴԷՀԼԱԻԻ
Եարըս թրքախօս ու ես թրքերէն
Չըգիտեմ, ո՜վ Տէր,
Ի՜նչ լաւ կը լինէր թէ նըթա լեզուն
Րերնիս մէջ լինէթ•• •
քեէերան

թնագրէն թարգմանեց թ. ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ.
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ 1 ՈՒՈԱՆՑ՚Ր֊ԻՆ ՎՐԱՅ

1Ս.ՆՃՄՐԻ

ՄԸ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆԸ

(Թ- ՏՈՍԹՈՅԵՒՍՔԻԻ ԵՐԿՈՒ ՅՈՒԶԻՉ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ)
Ո֊ուս հանճարեղ ղրադէտը' քՒէոտոր Ալամ էնէոտոր)

Տ ո սի)II յե ւսրի յ

հ եղինա-֊

էըն է< Լ' չարս իր բաղմաթիլ հոյակապ ւէէ սլե ր ո ւն , նաեւ անհամար ն ւս մ ա կն ե ր // լ ,
զորս կը գրէր ան էլ, կնոէ, բարեկամներուն, էր վէպերու.
հ ր ա ա ար ա կէյն եր ո ւն ,
այլեւ զինրը պաչտալ չա տ մը անծ ան օթն եր ո ւ , որոնք կ՚ողողէին ղէ՚^թթ հտզարաւո ր.
հիացական ն ա մ ա կն ե ր ո վ։ Կը պատասխանէր ան ամէնուն սիրայօժ՛ար եւ այնպիսի
խոյանքով մ ը՝ որ կը յատկանշէր ամէնէն առաջ իր ա ր տ ա կա ր ղ. բնութեան ծաչ—
Հչհրը՝' Այս թղթակցութեանց ընիժերցումը անհրաժ՜եշտ է՝ կա ա ա ր ե լա պէ ս ըմբռնեԼու համար այղ մեծ ա յլ հիւանդ սիրտը՝ տեւական պոռթկումի մէջ դտնուող ույդ
հրաբուխը՝ որ իր ամբողջ կեանքի ընթացրին հանդիսացաւ թշուառներու եւ ար
համարհուածներու հանճարեղ դրադէտն ու պաշտպանը։
Ստորեւ կը հրատարակենք երկու հատ ա յ դ ն ա մ ա էլն ե ր կն ՝

որոնցմէ առաջինը,

կը պարզէ էր վէպերու հրատարակչէն հետ ունեցան դմ ո ւա ր ո ւթէ ւնն ե ր ը , էր ամ էնէն նեղ օրերուն։ Տոսթոյեւս 1'1'
''""մակը դրան է 1869էն , Տրէ զարնէ ն, էր մէկ
մտերմին՝ ականաւոր ռուս բանաստեղծ Արոլլոն
իքո լա յ ե ւ իչ Ա այքուէին՝ ողբեր
գական տողերու մէջ
բացատրելով^ այւլ. շրջանին ցէ՚ն թ ը
թշուառութիւնք։ Ահա այգ նամակը*—

^ՒրեւՒ
բարեկամս
նիքոլայեւիչ.
էէս էք ինծի՝

տանջող

նիւթական

Արոլլոն

Աստուծոյ

սի-

բո յն , թէ է^չ սէէտ>էէ է ընեմ
եւ ինչ որոշում տամ : (Հ ո ւս ահատած

եմ :

'թասւիիրեւէն

Լլււստսւլւա1լ^ւչէս՝
կոպէկ

դամ չեմ ստացած
սօր :

մը ան

մինչեւ այ

// թէ գիտնայիք թէ ՝ ին չ

վիճակք, մէչ կը գտնուիմ
րոպէիս : Ե բեք հողի ենք ՝

ա յս
ես

ե, կին ս՝ որ կաթ կուտայ մեր
փոքրի կ աղ^նա կին եւ որ պէտք
է ուտէ ՝
ա յլա պէս
հ ի լան գտ
նալու ել մեր
երես էն

ադքատոյւթեան

մեռնելու

գա տ ա սլար-

տուած է։ Ւ^նի տեսակ մարգ է
այս հրատարակիչս եւ ինչպէ^ս
այս կերպ կը վաբուի ինձ հետ :
Մի՞թէ կը կարծէ

որ

նկա

ԹԷՈՏՈՐ ՏՈՍԹՈՅԵԻՍ’1Դ
(Գործ1 նեաոհտ Վ. Փէթռոմի - 1872)

րագրած եմ իրեն թշո լա ռո ւթի ւն ս , որպէսղի

տեսնէ ոճիս գեղեց

կութիւնը միայն։ ք*այց ին չսլէ^ ս կրնամ գրել^ եր ր փորս անօթի է
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«ԱՍԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ
^ել երբ անոր հեռագրելու նպատակով երկու մանէթ գտնելու համար
■պարտաւոր եմ գրաւի գնել իմ վ երջին տաբատս :
հարո՛ղը տանի թէ՛ ղի11 եւ. թէ՛ թշուառութիւնս : Եինս

ոլ,

մեր

փոքր ի կը կը դթրնէ , ա յս բոլո ր էն վերջ սլիտի ստիսլուի ինքն ալ
գրաւի գնել իր բուրգէ տաք շրջազգեստըՀ Մի մոռնաք որ երկու օրէ
ի

Լ՛ ևէԼ

հոս (սուտ չէ ըսածս , կրնաք թերթեր ու մէջ

դալ) ♦ կագելու վտանգին մատնուած է :

f]ւրեմն

այգ մարգը

կար
չի^

հասկնար , որ 1լ ամշնամ իրեն բացատրելու այս ԸՈԷՈԸԸ*
«Եթէ միայն ասունք եղած ըլլաJին * * *

ան աւելի ամօթալիներն

■ալ ։ Տակաւթ բան մըն ալ չեմ վճարած ոչ դայեակին , ոչ ալ տանտիրոլհիիս : «7"> եթէ կ արենայի վրէմ՜ս առնել : Պ*է շ դործատ էր մԸ
■միայն սլիտի կրնար այս կերպ վարուիլ իր լ՜ա.քէ՜^5/ հետ : Ե լ ըսել որ
դրականութիւն կը պահանջէ ինձմէ : Մի^թէ գրելու ի վիճակի եմ այս
պահուստ Հոս — հոն կը թափառիմ , մազերս կը քաշեմ եւ գիշերներս
անքուն կ՝'անցնեմ : Զեմ գագրիր սակայն խորհելէ եւ այսպէս , կեր
պով մը կը մ ոռնամ ինքզինքս ։ Ու կը սպասեմ :
«ՕԴ Ա Ատուած H t չեմ կլ՚ն ար նկարագրել մեր թշուառութեան
բոլոր մանր ա մա սն ո ւթի ւններ ը , 1լ ամչնամ ընելու այգ բանը*, Ըայց,

եթէ գիտնայիք բո լո ր ը , իմ շատ ս ի ր ելի բարեկամս»** Ըսէք ինծի,
նուաստացուցիչ չէ® : Եթէ ամենափոքր

գնահատանքը

ունէր

ինձ

համար, կրնար շատոնց կարգագրել խնդիրը** թոզ իմանայ, ոբ
թէոտոր Տ ոսթոյեւսքին , իր աշխատանքով, իրմէ շատ աւելի շահե
լու ի վիճակի է*. Ու տակաւին ինձմ է արուեստ եւ հարազատ բանա
ստեղծութիւն կԸուզէ ։ Ու տակաւին կը յիշեցնէ ինծի

թ ո ւբ կեն եւը է

թող տեսնէ թէ ինչ պայմաններու մէջ կ^ապրիմ :
«Ուրիշ անդամ քեղի աւելի շատ կը գրեմ : Հիմա չեմ կրնար *. Բո
լորովին ընկճուած եմ եւ հազիւ կրնամ ըմբռնել, թէ ինչ կ՝անցնի կը
դառնայ շուրջս*. Եը քաշկռտուիմ եւ կարծես թէ բան մը շունչս կը
խեղդէ :
Ո տ ե ս ո ւթի ւն *.

Մ ի շտ քոյրէ
թէՈՏՈՐ ՏՈՍթՈՏԵՒՍԲԻ

Հանճարեղ դրադէտին թշո ւառո ւթիւնը պատկերացնող այս նամակին

թուա

կանը կը զուգադիպի ճիչդ այն տարուան՝ երբ ան ստեղծադո րծած էր իր ծանօթ
վէպերէն յաւիտենական ամուսինը^՝

մինչ նախորդ տարին հեղինակած էր երկու

ուրիշ գլուխ — դործոց վէպեր՝ «Ապուշը» եւ Հեուաստաg ուածներ ու անարգուածներ»ըւ կ ը նշանակէ՝ որ Տո ս թււ յե ւսքի ՝ անյուսօրէն տառապելով հանդերձ՝ կամ
քին ումովը կը յաղթահարէր իր անօթութիւնը ել կը շարունակէր դրել, մի1 շտ

ԳՐեԼ*
կամքին ումը՝ սակայն՝ մինչեւ անդամ իր տյդ վիճակին մէջ՝ անզօր կը մնար
՛մաքառելու իր անբումելի մէկ մոլութեան դէմ՝ որ բախտախաղն էրէ —— Մեծ
մարդուն մեծ թերութիւնը՝ որ անշուշտ աւելի կը ծանրացնէր'
թշուառութեան
մէջ դալարուող մարդու իր վիճակը*.
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ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ
Ահ ա թէ [/նչ դրած է ան, անդամ մը^

այս կապակցութեամբ^

()՝Լ ր մ ան է ո յ

ՀՒսսլատըն վՀադա՚րէն էր կնո^ը^ բախտախաղի մէջ մատնուած էր մէկ դմբախտու
թենէն ետր---

«Անէա .
«Աստուծոյ սէ բոյնդ մէ մ տ ահ ո դո լէր դ մէ յո լզուէր այս նամա
կէս ) այԼ ջանա կարդալ զայն մէնչեւ ծայրը։ Պէաէ տեսնես այն
ատեն } թէ մեր թշո ւառո ւթէ ւնը չզարմեր այսքան դառնութէւե ։
Բայցդ Աստուծոյ սէ բոյնդ կը կրկնեմ դ կարդա

նամակս դ լսէ զէս դ

հանզստացէր ։ էմ ոսկեղէն հրեշտակս դ եւ մէ մխրճուէր յուսալքումէ
մէչ-.
«Ոսկեղէն հրեշտակս դ հողէս դ կը հասկնա^ ս ուրեմն դ թէ էն չ է
պատահած ։ կորսնցուցէ բո լո ր ը . կորսնցուցէ նաեւ այն 30 մանէթըդ
զոր էնծէ ղրկեր էէր ։ 1Սորհէ որ դուն ես էմ փր կո ւթէ ւնը եւ թէ դ աշէյարհէս ւԼրայ դ քեզմէ զատ ո ւրէ չ ոչ ոք կը սէրէ զէ ո ։ Չէրելով հան
դերձդ սակայնդ կը մտածեմ ։ Ե^նչ պէտէ րյ յաս է ՜Ւ^նչ տսլա ւո ր ո ւթէ ւն
պէտէ դործէ ՛էրադ այս նամակս : կ՝ ադա չեմ քեզէէ * եթէ /էրաս յա
ւելու տրամադէր ես դ մէ ըներ այդդ վասնզէ կարեկցութեանդ ար
մ՜անէ չեմ յ
էս դ Անէա դ էնչո*լ փաէւէէ։ ^նչմւ այս [ՃՈէո Լ1Ը պատահէէն
էնծէ : Այսօրդ կէս օր ո ւան մամը ձ֊էն առէ նամակդ դ բայց դրամբ
տակաւէն չէր եկած։ Տուն դարձայ եւ սկսայ գրել րեզէ յանդէմանութէւններով լեցուն պատասխան մը։ Տարէ զայն
բայց տակաւէն դրամը չէր եկած։

նամակատունդ

(Էամը Զը կ՚անցնէր 30 րոպէ • • •

Եւ հաղէլ երր ո ր դ անդամ երթալուս դ մամը հփն դ տուէն էնծէ դրա
մը դ ըսելով որ երկու մամ առաջ եկած է։
«Ա էնչեւ յ՜ամը (յը անց 30 ['ոսւէ ե['թ կառախումբը պէտէ առնէէ ճամբայ ելլելու համար դ անցան աւելէ քան երկու մամեր ։ Ա պա
սելու համար դա ց է երկաթոլզայէն կայ ար անը դՈ ւր կը գտնուէ կազէնօն ։ Եւ հէմա դ Անէա դ եթէ կհուզես՝ հ աւատա էնծէ դ 1լ երդնում քեգՒ> որ խաղալու ամենափոքր դէ տ ա ւոր ո ւթէ ւնն էսկ չունէէ ։ Եւ որ-

պէսղէ հաւատաս ըսածէս դ ամրոզջովէն պէտէ խոստովանէմ քեղէ

յ

«Երբ հեռագրով քեզմէ 30 մանէթ ուզեց է եւ ոչ թէ 25 յ կ՝ոլյԼէէ
խաղալ այդ յաւելուածական 5 մանէ թով։ Հա չուեց է որ եթէ դրամս
աւելնայ դ հետս պէտէ բերեմ՝ քեղէ վերադարձնելու համար։ Բայց
երբ այսօր գանձեց է այս դումա րրդ որոշած էէ չխազալդ հետեւեալ
պատճառներով,--- 1) "կամակդ զէս սարսափելէ կերպով յուղեց եւ

2) Երէկ ղէշեր երազէս մէջ տեսայ հայրէկս դ որ շատ դէ շ
մը մատնուած էր։ Երկու անդամ մէայն այսպէս

վէճակէ

տեսեր էէ զայն

երազէս մէջ*. Ա*է շտ նախատեսել կուտար էնծէ մեծ դմ՜բախտութէւն
մըդ որ երկու անդամէն ալ էրականացաւ։ Եւ նոյնէսկ հէմւսդ երբ կը
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«ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

յէշեմ առջքւ դէշեր ուտն մէ ւս երազս ^ուր քեղ տեսայ &եփ — ճերմակ
կտրած , սարսափը կը ս առեցն է սէրտս :
պէտ է պա տահ է եր ը
առնես նամա կս ։
ՀՀ,11ւրեմն, հաղէլ թէ կա զէն օ մտայ

նստայ խաղասեղանէն մօ-

տը ել սկսայ խաղալ» - » մարովս : Պէտի դուշա կեմ » կ'ըսէե > եււեւ1՛^
թէ՚֊Ը՝» ^Հ') Անք/ա } սլէտէ հաւատա։/ ըսածէս : (Հաջորդաբար

•ԼԿ

անդամ յս^ողեցայ դուշա կել՝. Աս է կա այնքան տպաւորեց զէ ս ,
որոշեր է դումար մըն ալ ես դնել՝. Ե1) հէնդ րոպէէ մէջ,

18 մանէթ» » . Այն ատեն

որ

շահեցայ

Ամնէտ , ուղեղս սկսաւ դառնալ : հ) ո ր հեւյայ,

որ դէշերուան կառա խումբը 1լ առնեմ : ք, ւ հետս

դոն է քէ շ մը դրամ

կը բերեմ տուն • ♦ .
«Կ 'ամշնամ ա յն 30 մանէթէն համար , զոր ուղեր էէ քեզմէ է
թայց սլէտէ հա լա տոմս էնծէ 5 հրեշտակս , եթէ ըսեմ քեզէ , որ ամբոզջ այս մամանակէ րնթացքէն

1լ

երազէ է դնել քեղէ համար այև

Օղեր ը , զորս տա կա լէն չէ է կրցած վե ր ա դա ր ձն ել քեղէ ։
տարէներոլ

րնթացքէն

շսՀ տ

Ա.յս եՈ[,Ա'

տառապեցար էմ երեսէս»»»

Ամնէա՝

Ա՛նէտ , հակառակ ալս բոլորէն, թշուառական մըն եմ ես , խաղամոլ
մը, զո ր կ՚ուտէ ամօթալէ մոլո ւթէ ւնը » » *
ՀՀքՒամը էնն եւ կէսէ ատենները կորսնց ուցած էէ այլեւս ամբողջ
դրամս՝. Այնքան տանջուեցայ , որ անմէջասլէս վազեց է քահանայ մը
դտնելու համար : Գ[-շեր ատեն , անծանօթ փողոցներու մէջէն վազած
է^Ւ2.ոյՒս կեԼ
--- կուզեմ դտնել Աստուծոյ մէկ մարդը --- եւ
ոչ թէ մէկ այլ մարդ --- անոր խոստովանելու համար ♦ ♦ ♦
ՀԵ ւ սակայն շատ շուտով կորսնց ո լցէ ճամբաս եւ երր հասայ
շէեքի մը առջե,, զօր ռուսական եկեղեցէ մը կար եեր էի, Հ/// ին ինձի,
թէ հրէական սէնակոկ մըն է : Պա ղ Ա1ՈՆշ մըն էր ա ս է կա էնծէ Հա
մար՝, Ամնմէջասլէս վերադարձայ տուն՝. ^]էս գէշեր էր արդէն։ ‘քր/տայ
եւ սկսայ դրել քեզէ ։ Ա՚նէա , ոսկէս , փըկէ /7////

անդամն ըլլա

լով եւ նոր էն ղրկէ էնծէ 30 մանէթ՝. Պէ տէ ընեմ էն շ որ կրնամ , որպէս զէ ատէ կա բալէ էնծէ ։ էյնայասէր պէտէ ր//ամ եւ խոհեմ : Ղ*էտեմ որ անմէջասլէս սլէտէ մտածես»-- - «7/Հ/ րէ'ն պէտէ խաղաՀ» ♦ ♦ «
(Հայց ո1շ ) կ^երդնում քեղէ , Ամն է տ , որ այդ բանը անդամ մըն ալ պէ—
տէ չպատահէ :»

3 ա ւերմ՜օ ր էն յայդ

ԹԷՈՏՈՐ ՏՈՍԹՈՅԵՒՍՔԻ
Անաս ելլւ խռովքը,

որուն մատնուած է,

երկար տարիներով,

մեծանուն ռուս

գրագէտր , լաւագոյնս կ^արտայայտո ւի իր 111 յս ^Լ^՚ԼԼ՚՚ԼՒ մտերմական նամակներուն
մէջ, որոնք լեր ո ւն են վիշտով, արցունքով եւ հասկնա լի հ ա կա ս ո ւթի ւնն ե ր ո վ ՝. Ու
լեցուն են, նաեւ, այնպիսի հիւանդագին գաղափարներով, որոնք կ՚անցնէին առողջ
դատողութեան ամէն Լափ ոլ սահմանէ Աւելցնենք ս/յս առթիւ, որ Տոսթոյեւսքի
ի ծնէ հիւանդ էր լո ւսն ո տ ո ւթ ե ա մ բ եւ շատ ալ տ ան Պո ւած Կ1 ս ի սլեր ի ա կան աքսո
րավայրերու մէջ, ուր ղրկուած էր 1849/'^/, դնդակահա րութեան վճիռ ստանալէ
ներման արմանանալէ ետք, մնալով այնտեղ ամբող^ տասը տարիներ՝.

ել
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/Հ}|^1?^1^1^1^|յ^|յ^յւ1յյ^1?յտՏ1յ^յ1^Տ1յ7^|!?^1ւ^յ!յ?«|յ?^1^Տ1ք7^1յ7^յ|յ;=յյ|յ?=Տ1յ!^ ԳՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀ

«ԱՆՊԱՏԿԱՌՆ ԴԻՈԳԻՆԷԼԻ
Գէոդէնէ ս ՝ մէկը փ իլի ս ո փ ան եր ո ւն մէջ ամէնէն
Հ՛էն

արթնամիտնե-

որ կոչուեցաւ. «£/,!/սլատկաոն (ս|ւն|ւք) Պ*էոդինէ//» կամ պարղւս—

յ

պէ ս Հէք ո ւն

ի ո դին է ս~}չ ՝

հռչակաւոր է իր իմաստալից

սրախօսոլ-

թիւններով։ Այդ սլա աճառով ալ՝ իր խօսքերն ու մարեր ը՝

դա ր եր

ճեղքելէն ետքն ալ կը ոլահեն իրենց յալիտենական թարմութիւնը։
= Անդ ամ մը՝ Ա եծն ԼԼղեքսանդր

հ ա րց ո ւց անոր ♦ — Հինձմէ

չե՞ս վախնար :» --- <Հ]*ուն լա ւ մարդ ես , թէ& ղէ£» ) ^աԸՅոլՅ
զ.լ<նէս : --- «Լ ալ մարդ եմ?> ՝ եւլալ աշխարհակալին սլատասիյանր : —
հ,Ո *֊ր եմն ինչո՞ւ վախնամ մարդէ մը ՝ որ լալ է :^> Երբ վեր^աց ա ւ իրենց
խօսա կց ո ւթի ւնը ՝ Ա եծն 1Լղեքսանդր մեծադոյն մեծարանքը ուղղեց
Գ[՚ողինէ ս

ըսելով»--- «Եթէ ես Աղեքսանղրը եղած չըԼԼայի ՝ պիտի

ոլ֊զէի Դվ՚ողինէսը ըլլալ :»
=
այրայեւլօր էն համեստ

ասլրելակերպ մը ունեցած ըլլալուն

համար է՝ որ մարղիկ Հէք ո ւն՝» 1լ որակէին

*)• ի ո դինէ ս ը : Անդամ

մը

այցելուին մէկը հարցուր՝ իքէ ինչո՛ւ ղինքը շուն կը կոչեն։ --- «/?•րովհետեւ՝ ըսաւ ան՝ կը շողոմեմ ա մէն անոնք ՝ որ բան մը կուտան
ինծի ՝ կը հաջեմ անոնց վրայ ՝ որ բան մը չեն տար եւ կը խածնեմ
շատերը 5»
— Աէկ ս,յ լ անղամ ՝ երբ կը ճաշէր շուկայի հրապարակին վրայ՝
խումը մը մարղիկ հաւաքուեցան իր չոլըջը եւ ս կս ան բացադանչել
«շո ւն 'իիոդինէս'» : --- «& ուները ղո՛լք էք^ սլատասիւանեց ան ՝

երբ

■ա յսպէս շուրջս հ ա ւաքո լած ՝ ո ւտ ելս կը դիտէք :»
— Ո լԸէ՛ Լ անղամ մը ^իոդինէսն ալ ճաշի հրաւիրուած էր : Ս եղանակիցներէն ոմանք՝ դինովնալէ ետք՝ ս կս ան ոսկորներ նետել անոր
առԼեւը։ Այն ատեն ^'իոդինէս ըրաւ այն՝ ինչ որ շուն մը պիտի ըն էր
ծառի մը մօտենալով» » »
= Մ ո ւրալո լ տարօրինակ սովորութ՜իւն մը ունէր ան :

//* արդոլ

մը ողորմութիւնը ուզելու համար կր մօտենար անոր եւ կ՚ըսէր» --«Եթէ ոլր[1չի մԸ րան մը տուած ես ՝ ինծի ալ տուր ։ Եթէ չես տուած'
ս կս է ինձմով։»
= ^իողինէսի դերեզմանին վրայ բարձրացուցած էին շան
արձանը՝ հետեւեալ

արձանադրոլթեամբ

հՀիամտնակը

մը

պղինձն

անղամ կը մաշեցնէ։ [Հայց քու փառքդ ՝ ‘1'իոդինէ՛ս ՝ դարերն անղամ
սլիտի չկրնան կործանել՝ որովհետեւ դո՛ւն միայն ս ո ր վեց ո ւց ի ր մահ
կանացուներուն ինքնսւբա լութի ւնն ու կեանքի ամ ենադիւրին

ճամ-

բան :»
~ Գիողինէ ս եւ Ս*եծն Աղեքսանդր մեռան միեւնոյն օրր՝ առա
ջինը' Աթէնքի մէջ՝ 90 տարեկանին՝ իսկ երկրորդն ի ք^աբելոն' հա
զիւ. 33 տարեկան հ ա սա կին ։
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ՃՋՋՁՋՏ

ՏՋՃՓՋլ

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՍԵՐՊ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԵՐԴԵՐ

«ԱՆԷԾՔ»
Երեք լերան ետեւէն մայրը կը կանչէր Մարան.,
Երեք լերան եւոեւէն մայրը կը կանչէր,
Եւ֊ աղջիկը' չորս անգամ կանչելուն մէկ հեղ նշան կուաար,
Ւնն անգամ կանչելուն' մէկ հեղ արձագանգ կուաար:
— Մ արա', լուացի՞ր հերմակեղէնները :
= Ո'չ, մայրիկ, դեռ ջոլրին իսկ չեմ մօտեցած
Ել ճերմակեղէնները չեմ լուացած,
Որովհետեւ Եովօ ջուրը պղտորեց:
Անիծէ' զայն, մա՜յր, որպէսզի ես ալ անիծեմ:
— Աստուած տար՝ կաիուէ՜ր • • •
= ■ • • Չար ծառէն հերմակ վզիս • • •
— Աստուած տար' րա՜նտ իյ նար • • •
= • • • Բանտին մէջ իմ ծոցիս :
— Աստուած տար' կարգուէր շղթայով - • •
= • • • Շղթայովն իմ սպիտակ թեւերուս :
— Աստուած տար’ հեղեղը քշէր...
= ••• Քշէ՜ր, քշէ՜ր, ա՜ի մայրիկ, եւ քովս թերէր---

ԸՍՈՒԱԾ ԼՍՈՒԱԾ
Պալղաքի օրերուն

մարդիկ կը կարծէին

մեռնիլ

ձանձր "յթէ »

սրտնեզութենէ ել խղճահարութենէ : Այսօր կը կարծեն թէ կբէփը^
քանսէրը եւ թոքախտը միայն կը մեռցնեն մարդը =։ Լւսւ է դրամ
ունենալ եւ դնել ամէն ինչ որ դրամը կրնայ դնել* բայց լաւագոյնն
է երբեմն երբեմն

ստուգել ՝ թէ չէ®ք

կորսնցուցած բաներ , զորս

դրամը չի կրնար գնել : = ^լււսւ էլ Vըսէ՝ թէ մամանակը չէ որ կը
պակսի մեղի ՝ ա յլ մենք ենք որ կը սլակսինք մամանա կին : ՜ Սէրը
այն ճիգն է , ղոր այր մարդ մը ի դործ կը դնէ միայն մէկ կինով՜ դո—
հանայո ւ համար : — իմաստուն է ա յն երիտասարդը ՝ որ մի շտ
խորհի կին մը առնելու

մասին ,

կը

Ըայց երբեք չ՜առներ : = Մի ոլզէք

ամուսնանալ հարուստ կն ո^ մը հետ՝

եթէ չէք ուղեր դառնալ ձեր

կնոջը կինը*. — Ո ւշ ամուսնացողը ուշ կը դմբախտանայ ՝ շուտ ամուս
նացողն ալ զղջալու աղատ մամանակ կ' ունենայ *. — Յիմարին սիրտը
իր բերնին մէջ է՝ բա յց

իմաստունին

բերանը' իր սրտին մ էջ*. =

Սիրոյ մէչ մի ակ յաղթանակը փախուստն է

ա փ ոլէ ոն'} ։
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ԱՄէ՚եՈԻ՚ե ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ
Գ. ՄԱՍ

ր

}

հայ կեանքը երէկ եի այսօր
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Տ ՀԱՅ ԿԵԱՆ1'Հ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
ՓՇՐԱՆՔ ՄԸ ՀԻՆ ՕՐԵՐՈՒ ՑՈհՇԵՐԷՍ

2.ՄՅՈՑ

ՄԱՅՐԻԿԻ ՄՕՏ
Գթեց Ռ- ԴԱՐԲԻՆԵԱՆ

1903 թ * ) Է^Հէվէս յա յտ<1յէ է )
ցարա կան

կ աոավար ո ւթէ ւևը

բււնաւլրաւԼւյ

եկեղե ցա կան

կալուածները։ ԱյՂ: առթէւ հ ա յ
(եողովոլրդը
Հ . Հյ . ^էա շնակցոլթեան ա ոաջն որ դո ւթե ա մլ՛

րո ւոն

տեւլ—տեղ նոյնէս կ ղէնեալ

դէմա-

ղըութէւն ցոյց

տուաւ։

երեր տարէ ետքը
րէն

այդ

Հ ետեւանքով ,

կադրուած

եւլաւ

Ե կե դեց է էն

էք ր կո լսլա յքա

ցարր

հար

Հ,ա յաստանեա յց

վերադարձնել դրաւ-

ուած կալո լածն եր ր ։
!ե ււ լսական
ւէ ոէւ ո ւթե ան
՚է,Ո,1^
կան
թեամր

ա ոաջէն

յ ե դա

օրերուն էր ։

քէուսաստանը
կանոնաւոր
կ՝ընտրէ ր

էր

Ամ-

ձուլովրդաքուէարկուՊ ետ ա կան

թուման կամ էք որհ ր դա ր անր ։

Ա-

մենայն Հայոց ^քաթողէկոս էքրէմեան Հա յր է կն ալ ՝ օ դտ ո ւել ո վ ա յրյ
օրերու

աղատութէւններէն ,

ո֊

1906 թուէ Օգոստոսէն
[•"չԿ՝
'•ուսաԿայոց
ընդնրյ.հ անուր
կերք.—

ՌՈՒՍԷՆ ԴԱՐՐԴՆԵԱՆ

րոնական ձողով մը գումարել էջմէածնէ մէ^Հ. (էողովը սլէտք է բաղ
կանար 60 պատգամաւորներէ եւ անոնց րնտրութէւնը սլէտք է կա
տարուէր ընդհանուր՝ հաւասար ել դադտնէ
՝քոլէար կութեամր :

հ ա մաձ ո ղո վր դա կան

Ընտ ր ո ւթէ ւնները տեղէ ունեցան որոշուած ձեւով՝
էւանդա ւէառո ւթեան մէ^։ 1Լոա^էն

անդամն էր

անօրէնակ

որ քէուսահ այերը ՝

ընդհանուր ձողովրդական քո ւէ ա ր կո ւթեա մբ ՝ աղատ ու անկաշկանդ
կերպո վ կ'ընտրէ էն էրենց աղդայէն — ե կեդեց ա կան ձողովը ՝ տնօրէնելոլ համար էրենց աղդայէն մչակութայէն

կեանքէն վերարերեալ

֊կենսական էւնդէրները ։
Այդ֊ օրերուն ես Հ. 3- Գ ա շնա կւյ ո ւթեան շրջուն դո րծէ չն

կքէ
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«ԱՍ՚ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»
Հէւսէսայէն կովկասէ մէջ, որուն ռուսախօս թէ հայախօս հա յու
թէէւնը , բալա կանա չափ առէթներ ունեցած Ը[ԷաԼո վ
էնձ հետ՝ ղէս
Ւբ[,ել 1'ե'
շատ երէտասարգ եւ անփոր ձ մէկն էլ, :

ծանօթանալո ւ

պատգամաւոր , թէեւ ես

Երբ Օգոստոսէ ս կէզբէն դա յՒ
ԷՀմՒ ածէն ,
տեսայ որ մէայն
՝0՝ ա ւլկա ձ որէ չ[,^_ա^յ[’ պատգամաւոր Ս • ԼԼւադեանը էմ տար էրէ եր էտասարդ մըն Էէ՛) էնձ պէս ուսանող ռուսական համալսարանէ

մը։

Ւսկ մէլս պատգամաւորները՝ գէթ անոնցմէ շատերը՝ հօրս տարէքլե
ունեցող մարդէկ էէն՝.
Թէեւ բոլոր պատգամաւորները հաւաքուած էէն արդէն՝ բայց
օրերը կ^անցնէէն պարապ մամանց է մէջ եւ ԷՍրէմեան Հայըէէը)

ո քք

հրալէրած էր պատմական այգ մոգովը՝ չէր բանար ղայն :
Պատգամաւորները անհ անգս տա ց ան եւ ո ւզև;1լ,ն լ,մանտլ
ճառը։ Ս էմոն ԷԼաւարեան ՝ որ պաշտելու չափ կը ս իրէր

պատ

Խրիմևան

Հայըէկը՝ յանձն առաւ երթալու անոր մօտ եւ հասկնալու՝ թէ էնչո՛՛լ կ՚ուշանայ մողովէն բացումը՝. Երբ վերադարձաւ՝ յայտնեց ՝ թէ
Հայրէկը հէւտնգ պառկած է՝ բայց էր տ սլա ւոր ո ւթէ ւնն է՝

որ էր

հիւ»Հն դո ւթէ ւնը աւելէ գէւանագէտա կան է ՝ քան էրա կան ՝. Ս. Զ ու
լար եանէ կաբծէքո ւթ էյրէմեան Հա յ ր է կը

նեղուած էր պատգամա

ւորներէս՝ որովհետեւ մենք մէնչեւ այմմ այցելութեան թէէ^ք դացած էրեն մօտ ՝ էն չ որ յարգանքէ պա կա ս էր էրեն հանդէպ մեր կ ողմէն-.
կարճ խորհրդակցութենէ մը ետքը՝ որոշուեցաւ խումբով եր
թալ ու ներ կայանալ~ Լ} րէմեան Հայրէկէն եւ անոր տԼը համբուրել՝
այս կերպով անոր սէրտը առնելու համար '.
Ես եւ ԼԼւա գեանը յ֊/, ա յն մերմեցէնք երթալ՝ ըսելով՝ թէ ո ե լէ
կղերականէ աջը չենք ուղեր համբուրել եւ ոչ ալ սլէտք կը զգանք
մասնաւոր յարգանք ցոյց տալու կ ա թ ո ղէ կո ս էն ՝ քանէ որ էջմէածնէ
տէրը հայ մողովոլրգն է եւ ոչ թէ էգերը՝ ու մենք ենք հայ մողովուրգէ էրապէս ընտրեալ պատգամաւորները եւ ոչ թէ Կ ա թ II ղէ կո ս ը
էր վանա կաններ ո վ '.
Երկուքս ալ գեռ դպրոցական տղաներ ՝ կ'ա ր տ ա յ ա յ տ է էնք պար
զապէս այն մէտքերը՝ որոնցմււվ թունաւորուած էր այգ օրերուն բո
վանդակ կուսաստանէ ոչ մէայն ռուս՝ այլեւ հայ առաջաւոր մտա
ւսբա կանո ւթէ ւնր եւ մանաւանդ եր էտասա րդութիմ,,լ, :
Սակայն՝ մե Ը հոդէէ էւ որ քին մէջ սէւալ բան մը ըրած ըլլալու
անհ անգս տ ո ւթէ ւնը կը զդայէնք՝. Ե *֊ ՝ Ըս ,ո երեւոյթէն՝ տյգ սխալը
գէթ մասամբ շտկելու մղումով՝ հ արց ո ւց է ընկերոջս»
— Որեւէ ժ՜ամանակ տեսած ես ]]րէմեան Հ,ս յ ր է կը » Հետաքըրքրական է, թէ ի՞ նչ տեսակ մարգ է - Ել, անէ թէ կտրելէ Ըէէաք1 տես —
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ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ
ղտյն , առանց անոր մօտհնալոլ ել ա^ը առնելու :
Գուբս եկաւ , որ Աւադեանն ալ չէր տեսած ել հետաքրքրուած էր
տեսնելու էքրէմեան Հարւ^ւ1լը^ քանէ որ անոր մաս էն շատ տսլաւորէչ
բաներ լսած էր։ Ուստէ որոշեցէնք անմէջապէս երթալ հ ոն ՝ ուր քէ չ
առաջ դարած էէն մէլս սլա տդամա ւորները :
Երբ ներս մտանք Հայր է կէ ննջասենեակը^ ուր սլառ կա ծ էր ան

ՀԱՅՈՑ ՀԱՅՐԻԿԸ

անկորլնէն մէջ^ տեսանք որ սլա տդամա ւորնե րը էւռնոլա * էէն անոր
անկո ղնլ,ն շուրջ !'Լ ^էկէկ ^էկէկ կը մօտենայէն անոր ու կը համ
բուրէ էն անոր աջը-, Էյրէմեան Հայրէ կը անոնց բոլորէն ալ կէս —
հ եդնա կան , կէ ս — քուրջ ս րամտոլթէւններ կ՚ընէր։
Ե11 ու ԷԼւադեանր անկողէնէն հեռու ան կ^ն մր կեցանք եւ ՝ ա—
ռանց ]Սրէմեան Հայրէկէն մօտենալու որեւէ փորձ ընելու , էբրել
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սլար զ հանդիսատեսներ ՝ սկսանք սլա տ դա մա ւո րն եր ո լ արանքէն

ու-

շադրութեամբ գՒ տել Ամենայն հայոյ կաթողիկոսը։
Հյատ չանցած Հա յր ի կի սուր աչքերը նկատեցին մեղ։ Ըստ երե
ւոյթին ՝ մեր բռնած դիրքէն եւ մեր դէմքեբու ար տ ա յա յ տ ո ւթ են էն ան
հասկցաւ՝ թէ ին չ տրամադրութեամբ եկած էինք իրեն տեսութեան :
Շարունակելով իր իմաստալից եւ սրամիտ իւօ ս ա կց ո ւթի ւնը իր
ձերւյյը համբուրող սլա տղա մա լո րն եր ո ւն հետ ՝ ան ըսաւ*
--- Այո՛ ՝ այո՛

դիտեմ որ եկած էք բոլորդ ալ ազդային ցաւերը

բո լմելու ՝ --- եւ իր հայեացքը յանկարծ իմ ու Աւադէ անի կողմն ուղղհլուէ եւ ձեռքով մեղ ցոյց տալութ հ ա ր ց ո ւց • — Աս երեթանե րն

ալ

եկած են ազդա յին ց ա ւեր ը բումելու ♦ ♦ ♦
Այ՚է որ լսեց ինք' երկուքս ալ , չափազանց վրդովուած ու ■ււր ա ւո ր ո ւած , դուրս փաթանք աթ ո ղի կո ս ի ննջարանէն , աոսւնյ մամանակ տալու՝ որ միւս

սլա տ դամա ւո րն երն եւս տեսնէին մեզ եւ

թնդային մեր վրայ։
Սիմոն իէաւարեան չատ ^էչ՚լ կռահած էր՝ որ Հայրիկին հիւան
դութիւնը դի ւանա դի տա կան էր :
Հետեւեալ օրն ի ս կ ան անկողնէն
ելաւ եւ բացաւ մ ալովը սքանչելի ճառուէ մը , որ բոլոր պատգամաւորներուն , նաեւ իմ եւ Ալադեանի անսահման հիացումին

արմա

նաց ա լ :
Ալն ատեն էր , որ մենք հասկցանք քՍրիմեան Հայրիկին մեծու
թիւնը եւ ամչցանք , որ չէինք ուզած միւս պատգամաւորներուն հետ
միասին մեր յարգանքի տուրքը տալ անոր :
Տարիներ յետոյ մենք հասկցանք նաեւ՝ թէ որքա՜ն արդար էր

1՚

Ւր ս ր ա միա դ ւոոդութիւնը մեր երեխայ ըլլալու մասին՝ ին չ որ այդ
երանելի օրերուն , մենը՝ բնականաբար ՝ չի ինը կրնար հասկնալ. ■ ■

ԻՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ՌՈՒԸԷՆ ԳԱՐՐԻ՜նԵԱԳ

/3ՀՅ ,

Հր,
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ՄԱՆՐԱՎ.ԷՊԵՐ ԻՐԻՍ՜ԵԱՆ 1ԱՅՐԻԿԻ ԿԵԱՆՔԷՆ
քՍրէմեան Հա յ ր /' կէ յ է շա տ ա կէ^յ նուէր ուած այս շարուածքէն առընէութեամբ հետաքրքրական է էմանալ նաեւ անոր կեանքէն առ
նուած քանէ մը մանրավէպեր : ԷԼհ ա ւա ս է կ փունջ մը ՝ համով — հո
տուէ »--Հայր է կը բա րձր ահ ա ս ա կ ըլլա լո վ ՝ տեսակ մը արհամարհանքով
կը 'ԼսյԼ՛ ո ՛՜է Լ՛ փոքրսյ^լսսակ մա ր դոց հետ ։
Կ տ թո ղէ կո ս ըևտրուելէն ետք երբ առածէն անւլամ ^'է՚ֆւէ՚Լ գացած էր այցելութեան՝ կալարանը ներկայ գտնուած է հոծ բաղմութէ ւն մր' ռուս կառա ւէար ո ւթեան ն եր կա յ ա ց ո ւց է էն ե ր ո վ ՝
պատդամաւո րութէւններով՝

աղդայէն

ղօ ր ա վա րներ ո վ ՝ վրացէ էչէսաններով ՝

պա շտօնատա րներով ՝ եւլն ♦ : Ընդունելութեան առածէն էսօսքը 1լ ընէ
քա ղաքա ւլ լո ւէս Պօղոս էղմայլեանը՝ որ փոքրահասակ մարրլ մըն էր։
Ուղերձը ՝ որ կը թա րդմանուէ ռուսերէնէ ՝ էս ո ր տ պա ւո ր ո լթէ ւն
գործէ Հայրէկէն վրայ։ ԷԼլարտելէն ետք՝ ՀաՀք[' է1
)
լալ մը չափելով քա ղա քա դլո ւէսը ՝ կը հարցնէ անոր»

կը

վերէն ւէա ր

—— փո՞ւն ես դրած այդ ճառը :
---- 1Լյո' 1

Զ՛երդ Ս ր բութէլն ՝ կը պատասէսանէ էղմայլեան։
---- փուն այդպէս պղտէկ ՝ ճառդ այդքան աղուոր ՝ շնորհակալ եմ'
կը յարէ էքրէմեան՝ շփոթութեան մատնելով ներկաները։

Զէ

որ

օտարները ուզած Ա,ն ռուսերէնէւ թարգմանել Հա յրիկէ ամէն մէկ
["°"Հ՚ւ՚ ՚ ՚ •
ամ մը՝ էջմէածնէ մէջ՝ Հայրէկէն կը ներկայանայ մեր բա
նա ս տ ե ւլծն եր էն մէկը՝ էր կնոջ հետ՝ որ փոքրահասակ էր։ ]]րէմեան
ո

նայելով կը հարցնէ բանաստեղծ ամուսնոյն»
---- 1] սմ

է որ կ՚ոգեւորէ քեղ՝ բանա ս տ ե ղծ ո ւթէ ւնն եր գրելու հ ա-

I ար :
— Այո՛ ՝ Վփհափառ :

--- ԷՀաւակս ՝ աղէկ որ չարէքներէն փոքրագոյնն ես ընտրած » » »
Աւելորդ է Ըս1ւլ , թկ տէկէնը հ1Լ
մա տն ո լէ շփոթութեան ։

լևէՂո'1ոլԼ’

* մէ*^ է ամուս էնը կը

*

Հայոց Հայ['['^Լ' կ է՛ էոօսէւ էր առաջէն քարոզը ^՝եֆլ1'Գ1' ՝Լա^քէ
տաճարէն մէջ՛. փարող մը՝ որ բաւական երկար էր։ 1] եղանէ/ վրայ
դրուած էր բազկաթոռ մը՝ բայց էյրէմեան կը էսօսէր ոտքէէ

կեցած ։

փարողէ կէս էն Հա յ ր է կը կ'րո է »
— Ըշտէ՛ այդպէս ՝ --- եւ կը նստէ/ բազկաթոռէն վրայ :
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^'Ալլւարյ դասը ՝ որուն ղեկա/Լա ր ը քահանայ մըն էր՝ կարծելաէ
որ Հայրէկը րար"զը վերջ^ցոլց» կը ս կսի երգել «.Հայր մեր-»ը-. Ու.
յանկարծ՝ էք րէմ եան կ' ելլէ ոտքէ եւ էսօսքը քահանայէն ոլրԼրթրԼՈ1Լ
կ'ըսէ .
--- Համբերէ ՝ տ է ր պա պա՛ ? ես էսօսքս տա կա լէն չեմ վերջաց ուցած ♦ անօթէն ես ՝ մէ աճապարեր ՝ կրնաս քէչ մը ուչ ճաշել* * ♦
Ո Լ- դարձեալ շփոթոլթէւև տաճարէն մէջ՝ որ լեցուն էր օտ Այ
րականներ ո ւԼ :
❖
փփ

Եաթոդէկոս ընտրուելէն ետք դդո լշա ց ո ւց եր է էն էյրէմեանը՝ որ
չքննա դա տ է ռուս կա ռա վաը ո ւթէ ւնը :
— էէ՚լէ կ ) աՂ.կկ> հԱ ամէն տեդ կը փառաբանեմ անոր քադաքականութէւնը՝ ըսած էր էյ րէմ եան։
Էէ ւ. էրապէս ՝ ^աթումէն մէնչեւ. Թէֆէէզ եւ էջմէածէն՝ դո վաբա
նած էր ան ռուս կառա վար ո ւթէ ւնը։

վանքէ տաճարէն մէջ՝

/ր առածէն քսէր ո զէն ՝ դո վա ս ան ա կան խօսքերու կար գէն 1լ ըսէ ♦
— 2ևր

բա րեկեցոլթէւնը դուք պարտ էք քէուսաց ցարէ բարե

ւէբրտութեան : Հաւատարէմ եղէք անոր ՝ զաւակնե' րս , վասնզէ

մո-

^Լովուրդը ՅաԸե^ ծառայելու համար է։
ք*այց յանկարծ՝ յեղափոխականէ վայել պոռթկումով մը գլու
խը հպա րտօրէն վեր բարձրացնելով կ^աւելցնէ ♦
— Է)ա կա էն գէտցէք՝ որ ցարն ալ (եոդովուրդէն համար է : Գիւ-դացու չքաւոր էյրճէթէն ու կայսերական պալատէն մէջ կայ ելեքտրա—
կան թել մը։ Եթէ հոս փլչէ դէւղացու էյրճէթ , հոն՝ պալատէն

մէջ

կը դղրդայ սիւն մը...
*
**
էյրատ ազատամէտ մարդ էր Հայոց Հա,1[’թւԸ'- էէէնչեւ անոր Եաթոդէկոս ընտր ուէլը ապահարզանէ խնդէ ր ը ծանր լուծ մըն էր եդած
էջմէածնէ համար։ էէնոր նախորդները՝ կէս գարու ընթաց քէն ՝ հագՒ ւ ար տօնած էէն

6—7 ամ ուսնալուծ ո ւմներ : ԷԷէնչդեռ էյ րէմեան ՝ Ււ՝

է շխանութեան առաջէն տարէն էսկ ստորագրած էր

ամուսնալուծ

ման $7 վճռագրեր :
ԷԼնւլամ մը՝ էջմէածէն դա լուէ Հայրէ կէն կը ներկայանայ պարոն
մը եւ կը բոդոքէ ըսելով՝ որ ան՝ լուծելով էրենց ամուսնո ւթէւնը ՝
ար տօնած է կնոջը վերամուսնանալ ոլրէշէ մը հետ։
— Եը սէրէէ®ր կթհրէ ' կԸ ^,աԸՅ^յէ էյ րէմեան։
֊Ո՛չ:
--- Ան ալ քեզ չէր սէրեր ՝ ուստէ բամնեց է ձեզ ։
— Էայց՝ ՛վեհափա՛ռ՝ դուք նրան էրալունք էք տուել ամուսնա
նալու մէ ո ւրէ չէ հետ՝ մէնչ էնձ ղրկել էք այդ էրաւունքէց ։ ԷԷ ուս ա—
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կան օ լւ էնք ով երկու ա մո ւսնալո ւծ ո լածն եր ի ց միայն մէկը կարող է
ամուսնանալ : ինչո^լ այղ մէկը կինս է եւ ոչ ես :
—— Ըշտէ' ՝ քանի որ կյուղես , րլնա ղուն ալ ամուսնացիր :
— Ո ւր եմն թո* յլ էք տա լիս :
---- Հար կա ւ :
—

°րէ՞նՀԸ ■

--- Օրէնքը իմ էսօսքն է : '[Հալէ՛ • • •
Ե *- էՍ ր իմեան կը ստորաղրէ պարոնին ամուսնութեան թուղթր :
թաւարամիտները ՝

ղայրացած՝ կը բողոքեն ռուս կառավարու

թեան մօտ՝. Հետեւանքը այն 1լ րլլւս յ ՝ որ ամուսնալուծման

վճիռը

վաւերացնելու ի րալունքը կը թլոլի կաթողիկոսէն եւ կը վստահ ուի
էչմՒ ա ծնի Սին ո ղին :

*
**
Հայրիկի կարծիքը ռուս ի չթանա ւորներ ո ւ մասին»
— Փոէսարքայ վորոնցով — ‘յսսշկուԼ թոյԼ մարգ է ՝ ձայն չունի ՝
թօսքը թազգեր յ Այն միւսը՝ Օդալիցինը՝ մի քիչ կ՝ աղՀբէԸ իԸ թօսելու,
եղանակովը՝, ք1 ս կ *ե ի կո լա յ քՀ»ը, պզտիկ մարղ մըն է ՝

կայսերական

Հուք չունի վրան » • .
*
**

Հայոց Հայրիկը՝ որ կեանքին մէէ թատրոն չէր գտցած ՝ իմաս
տուն տեսակէտներ ունէր թատերական արուեստի մասին՝ հակառակ
■այղ շրջանի կղերականներուն կո ղմ է թատրոնի ղէմ սարքուած հա
յածանքն եր ո ւն :
--- թատրոնը՛՝ ըսած է ան անգամ մը՝ երկրորդ եկեղեցի է։ Անիկա տեսակ մը տաճար է մարդկային

բարքերը

կրթելու եւ հոգին

բարձրացնելու համար՝.

❖
Աննման էր թրիմեան Հա յ րի կի արտաքինը՝.

Պլութէն

ոտքը մարմնացած գեղեցկութիւն էր ան՝ եւ առնական

մինչեւ

գեղեցկու

թիւն ՝. Աչ մէկ լուսանկարուէ կարելի է պատկերաց նեւ ՀայրՒկՒ
քը ՝ մանաւանդ անոր թո շոր՝ կա սլտ ա լուն աչքերս լ արտայայտու
թիւնը՝. իՀայն տեսնողը՝ ով որ ալ եղած Ըէէա Ը }

է'Ըս է Ը անպայման»

--- Ի՜նչ վեհ կերսլարանք » » ♦
Աւելի բար ձւ՚ էը ան զէնքը շրջա սլա տ ո ւյներ էն '. Արծո ւեքի թ էր ՝
հսլարտօրէն գծագրուած դէմքով՝. Այտերը կարմրութիւն չունէին։
Աի ապա ղաղ էր գէմքին դոյնը եւ ճերմակ՝. Մէկ բան միայն կ^աւրէր
մասամբ այգ պատկառելի գէմքին վեհութիւնն ու գեղեցկութիւնը՝
--- ծէստէս ոտին ձգած դեղնագոյն հետքը փառաւոր

մօրուքին վրայ։
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ԵԻ ԱՅՍՕՐ
•հՒՉԵՐԷՆ ՄԷԿԸ

ՇԱԻԱՐՇ ՄԻՍԱՔԵԱՆ ԻՐ ՆԱՄԱԿՆԵՐՈՎ.
Գրեց Կ- ԳՉ* ա ր ան ա կս։լ մահը մէկ անդամ էն ղդետնեդ
11յմըադըաււլետ

(/ ա լաը չ

(է է ս ա ըԼ անը

տնօըէն ~֊

, յունուարէ ւէ Լ ջ օր մը ւ ա ՛հ ւյ Լ ալ

ւոալւ է :
Ըէէաէէ^յ է ['
եղաւ ; Ան կար ելէ էր ա րդէ լել կամ դէ թ եր կա ր
էՒամանակէ մը համար յետաձգել ւէլոււլումը Շ ա լա ր չէ մարմնական
կառուց ոլածքէն , որ սկսած էր արդէն ճարճատէլ տարէներէ է ՛Լեր ։
Արտէ տագնապը դարձած է մտաւորականէ

Հ է լան դո ւթէ ւն

: $ Աւ

րէն!, րով ու տա սնամ եա 1լներ Ո'Լ շարունակուած մտքէ եւ մարմնէ չա
րաչար յ ո էէն ո ւթ՜է ւնր կր հարուածէ ս է ր ա ր ամէնէն առաջ : Եր
ան երբեմն էնքն էր վրայ , երբեմն կր լա քննա յ՝ ա սլա նորէն կր հևայ
ել դո բծելէ կր դադրէ ա կնթ ա ր թէ մը համար , կամ կր դառնա ք դաւէ
ա,ԼԷ'1,1-1' Ոլ ևւ՛ Ա!1'և^ ԼՒ՚Լ^ւ՚ւԼ՝! մերթ կ՚աճապարէ եւ մերթ կր դանդաւլէ՝ բայդ եւ այնպէս կր յամառէ յտ ո կա լ հակառակ աքս բոլոր
ցնց ո ւմն եր ո ւն ,

տոկալ՝

սակայն՝

էնքն էր մէջ մաշելով՝

էնքն

էր մէջ հատնելով ու հասնելով աքն ճակատադրական կէ տէն ՝

երբ

կը կա սէ մէկ անդամ էն :

1950 - 51//2/, ե բբ մէասէն է էնք ՀՀ 3 ա ռա£»է մէջ ՝ Հյ ա լար շ մատը
կր դնէր թերթեբոլ մէջ հրատարակուած ա քն մ ա Հ ա դո լ մ՜ ե ր ո ւն ւէրայ ՝
Ուր ենթական մեռած !էրքլոյ ր սրտէ տադնասլէ հետեւանքով ։
— Այո որրա՛ն շա տց ած է ս բտէն մեռն ո դն եր ոլ թէւր ՝

կ'ըսէր ՝

առանց անշուշտ ղդացնելոլ էր այն կասկածը՝ թէ օրէն մէկը էնքն
ալ այդպէս պէտէ երթար վստահօրէն ։
Շ ու լա ր շ այդ տարէներոլն ալ կր տաոասլէ ր
հ սլա տա կեր

բնականոն

դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան

սրտէն ՝ որ չէ ր

օրէնքներուն :

Աշէսա տած

կամ հ անդս տ ա դ ած ա տ ենը ՝ նա ք է օ ՝ քան կա րծ սւջ ա ւէր կր տարածէր
կուրծքէն վրայ՝ սրտէ անցաւոր ցնդումէ մը ադդեցութեան

տակ։

է չ ետքը կր հանդարտէր անշուշտ ՝ բայց օր օրէ վրայ եւ չոպասուած սլահուն կր կրկնուէ էտն այդ ցնցումները ՝
դէ մքր քանէ մը րոպէէ համար :

պրկելով նա ել

Տարէներ է բարու կրայ դնաց ջերմուկ դարմանուելու։

Ւ՚՛

Երրորդ

անդամ՝ ՜[^2էն ։ Յետոյ՝ բմ՜էշկներոլ խորհուրդով դադար ունեցաւ
երկու տարէ յ Վր կա րծ ո լէ ր թէ դարմանուած է երկար մ՜ամանա կէ մը
համար ։ ['այց ահա ՝ 19օ1/' ամառը լսեց է ՝ թէ նորէն դացած է ջերմոլ/լ դարմանումէ։ Վերադարձէն՝ հ ա րց ո լց է ՝ թէ նորէն ՀՀբա^ն մը'}
կոյր ՝ նոր տադնա&սլ մր՝ կամ րա ր դո ւթէ^ ւն մը։ Ահա թէ էնչ դրեց
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԴՒՐՔԸյ
(այն ատեն ՝ հարցմանս ի պատասխան , 1 Սեպտեմբեր 19օ1 թուակիր
նամա կո •Լը(*) —

ղ-շտ-

2/^^

\Հ^:

Հբ(՜~ր՜>֊

և^Հ])Լ խՀ^2-

^֊~

ք^լռ.^^֊

Հւ֊^

?
*■"’'?-

ա՜

՛■’.՛:֊!,

Հ)

^^'՜՜ՀՀ’

Կչ
Սղ?
■ ձՀճ^.^
Շ^և

՜^շ^՜ Շ^<ե-

Տ՜

}^ՀԳ

Հ՜Հ չ

և՜ 2

Հանթ տարի . ♦ .
Անամանակի՛ն

ուղղուած այս հարցումին

պատասխանը

տուաւ

վնքը՝ մամանակը՝ 20 (յունուար 1957/' գՒԼ^ՈԼ^ այսինքն երկու եւ
•կէս տարին չբոլորուած ՝ երր՝ գիտութեան Օոթմալ հռչակածը՝ մահը
՜հ ռչա կեց Աւև[ւււլ1ւ1ալ եւ յաւիտենականութեան 1ւ1՚[՚ևէԼ փոխադրեց՝
֊յիսնամեակի մը չարաչար յոգնութեան տակ կքած մեր սիրելի Շ ա~ւա ր շը յ
էք ոնջկնքկն սպառելու վրայ եղող ս ր տ ին տագնապները անգրագա րձա^ ծ էէն շ աւար չի հոգեվիճակին վրայ՝. --- Անշուշտ որ անդրա
դարձած էին : Աշխատանքը ՝ եւ գրական աշխատանքը մասնաւորա
բար՝ կապուած է տր ա մա գր ո ւթե ան հետ ՝ որուն առածին թխամին
է հիւանդութիւնը։ ]'ն չսլէ ս իր նամակն ալ յոյյ կուտայ՝ յայտնապէս
■կոտրած էր տրամա գր ո ւթի ւնը Հյաւարշին մօտ ՝ իբրեւ հետեւանք իը ■
խախտած առողջութեան ՝ այլեւ տա սնամեա կներ ո լէ

շարունակուած

՜եւ երբե'ք չվերջանալիք ծ անր ածանր ա շխա տ անքին : Ա* ինչեւ գերեզ
մանին գուռը այսպէ՛ս շար ո ւնա կո ւելո ւ յուսահատեց ուց ի չ

գիտակ

ցութեան :
՛Ի՜նչ կը նչանակէր ՝ սակայն՝ «անդրադարձը հոգեվիճակին վը(*) «Մասնաւոր բան մը չէ պատահած: Երկու տարիէ ի վեր տեղէս շարժած
չէի: Այս տարի գացի եւ բժիշկը ամէն բան նորմալ գտաւ: Հազիւ կազդուրուած,
եկայ նորէն սեւ աշխատանքի մէջ մխրճուեցայ : Ամէն օր հինգ սիւնակ, Ա-էն Դ՛էջ, կէս օրէն վերջն ալ' Գ- եւ Ի- էջ: Տակաւին քանի՞ տարի պիտի տեւէ այս հեւ ի
5ւ-եւ աշխատանքըտ>.
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Խմբագիր' ՇԱԻԱՐՇ ՄԻՍԱ-ՕԵԱՆ

ԿԵՐԱԿԻ

27

8ՈԻՆՈԻԱՐ
DIMANCHE

27 JANVIER

1957

ՆՈՐ ՇՐՋւԱՆ. 13ՐԳ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 3604

ՈՉ եՒՍ է

ՇԱԻԱՐն ՄհՍԱքԵԱՆ

Ut. ՀՈՒՆ Կ11ԿԻ,ւ11Վ ‘II: ՀԱ1.11Ր1Ե,.ք. ՀԱ>1 ԺՈՎՈՎՈԻՐԳԻՆ ԹԷ .ԱԱՌԱԶ.Ի ԲԱԶՄԱՎԱՍՏԱԿ ԵՒ ԱՆեՈՆԶ ԵՄԲԱԳՐԱՊԵՏՐ. /•/' ՀՈԳԻՆ ԱԻԱՆԳԵՏ ՇԱԲԱԹ . ՍՈՒՆԱՒՈՐ ՀՈՒՆ. ԱՌԱՒՕՏԵԱՆ ԺԱՄՐ. I I .«5/-Ն . ՓԱՐԻԶԻ ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՀԻԻԱՆ
•llli.tlHht. ՄԷԶ. ՈԻ։1.1ՐԼԱՈԻՆ ԱՐԻՒՆԱՀՈՍՈՒԹԵԱՆ ՄՐ. ՀԵՏԵՒԱՆՐ1ԻԼ
մեր ոաիէտ mnnai.iu. /.•։.՛</.•/•/.՝. հինգշաբթի . շատ եավագ. /./• զուարթ օր մ1լանոոիտ. միշտ աշեատանրովզ
ԹՐԹՌՈՒՆ ԳԻՇԵՐՐ. յ-՚-ԱՈ: 1.1 ՀԱՓՆ. ԱԱՆԿԱՐ՚ՄԱԿԱՆ ԱՆՀԱՆԳՍՏՈՒԹԻՒՆ ՄՐ. ԿՐ. ԶԳԱՍ, ԵԻ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ll'1-ՆՈԻԹԻԻՆՐ ՈՐԵՒԷ tllltlll ԶՆԵՐՇՆԶԵ ԼՈՎ' ԿԷՕ ԳԻՇԵՐԷՆ ԵՏՐՐ. ժէԱՈ'. U-Ն ԿՐ. ՓՈՐԱԳՐՈՒԻ ՀԻՒԱՆԳԱՆՈՕ. ԱՐԳԷՆ
ՄԱՀԱք-ՈԻՆԻ ՄԷԶ էք-ՈՄԱւ
ՈՒՐԲԱԹ ԱՌԱՒՕՏ. ՀԱԿԱՌԱԿ ԲՈԼՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՆԱՄՐՆԵՐՈՒՆ. ՀԱԿԱՌԱԿ ԲՈԼՈՐ ՕՈՕՍԵՐՈՒՆ . ՈՐԵՒԷ ԲԱՐԵԼԱԻՈԻՄ ԶՆՇՄԱՐՈՒԵ11Ս.Ի ԻՐ ■ԼԻոԱԿԻՆՄէ» ՄԱՀԱԹՄԲԻՐԻ, ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԻ ԵՕԱՒ ՄԻՆՏԵՒ ՇԱԲԱԹ ԱՌԱՒՕՏ. ԵՒ ԺԱՄԼ
11-1-.ԻՆ ՎԵՐԶՆԱՊԷԱ ԲԱԺՆՈՒԵՕԱՒ ԻՐ ՍԻՐԵԼԻՆԵՐԷՆ ԵՒ ԻՐ ՀՈԳԵՆՈԻԷՐ ԱՇեԱՏԱՆԲԷՆ .
ԼՈԻՐՐ. ԿԱէՄՍԿԻ ԱՐԱԳՈՒԹԵԱՄԲ ՏԱՐԱէրՈԻԱէք ԷՐ ԱՐ՛ԻԷՆ ՄԱՍՐԱքԱՎԱՐԻՆ ՈՒ ԳԱՒԱՌՆԵՐՈՒՆ ՄԷԶ՛ ՀԵՌԱԳՐՈՎ
ԱՌԱՋԻՆ ՏԱԳՆԱՊԷ ՀԱ՚ԼՈՐԳՈՒԱՄ ԷՐ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՄԵՐ ՄԱՄՈՒԼԻՆ . ԵՒ IUIII ԱՌԱՒՕՏ ԱՄԷՆ ԿՈՎՄԷ ԿԸ ՀԱՍՆՒՆ
ԱՐԳԷՆ Ժ1ՐԼ1ԻԼՐԳՈ.ՈԻՆ ՎԻՇՏԻ ԵԻ ՕԱՒԱԿՕՈՒԹԵԱՆ ԱՐՏԱԱԱԱՏՈՒԹԻԻՆՆԵՐԸ . ՀԵՌԱԳՐՈՎ ՈՒ ՀԵՌԱԽՕՍՈՎ .
ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ, ԱԱՆԿԱՐ1րԱՀԱՈ ԱՍԱ ԳԺԲԱԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՌԶԵԻ . ՄԵՐ ԵՈՐ ԿՍԿԻՄԻՆ Մ ԷՏ. ՏԱԼՈՎ Ա8Ա ԳՈՅԺԸ. .ՅԱ
ՌԱՋ. ԱՌ ԱՅԺՄ Ի Վ.ԻՃԱԿԻ Չէ ՏԱԼՈՒ ՈՒՐԻՇ ՄԱՆՐԱՄԱՈՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ,
ԱՈՒ՚ԼԱՐԿԱԻ ԱՐՈՒԹԵԱՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹԵԱՆ!! ՄԱՌԻՆ ՊԻՏԻ ՏԱՆԻ ԱՄԷՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆ 6ԱԶՈՐԳՈՎ ,

Հ. «. Գաշնակցութեան Արեւմտեան Եւրոսլայի

Կեդրոնական

է..միտէն սրտի իրսրօմէրկ

կսկիեով կը հաղորդէ ընկերներուն եւ հանրութեան' իր վեթերան ընկերոք, մամոպի բադմա.
Վաստակ ա,թ-------լոր,

*8----- ,ի,ի

հիմեադիր-խմրադիր

ԺևԻԱՐԺ ՄԻՍԱՔեԱՆԻ
յանկարծական եւ անակնկալ մահը, որ տեղի ունեցաւ 26 Յունուար. Շաբաթ առուէս ժամը
\\.ԷՆին, ՆԼօյիի Ամերիկեան հիւանդանոցին մէվ.

ՓԱՐԻԶԻ Հ

0

Գ

ԵԳՒՊՏԱՕԻ կ..մ/....էն

աՆհ...ն կսկիե.վ կր ՀադորդԼ րացքա./ա.աակ րնկերոք էՍ-սոավօի էխ,.

Սա.,էր ւ. անէանք'իժբադ բա-դետ ՇԱՒԱՐՇ ՄԻՍԱՐԵԱՆէ մահր. որ աեդի ռնեցա. Շ-,աթ աոալոտ'ժամը tl .եօքն .

«Յաոաջ»ի 27 Յունուար 1957ի Ա- Էջը. ուր կը գուժուէր
իր տնօրէն — խմբագրապետին՝ օաւարշ Միսաէհանի մահը:
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«ԱՍԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐ-ք-Ր/»
րայ» , Հյ աւար շէն
կոտրելու

համար ՝ երր. ան ՝ հակառակ

տ ր ա մա դր ո ւթէ ւնը

ծառայող այս սլատճառներոլն ՝ կը մնար մէ շտ թ՜երթէն

գլոլէյը անձնազոհ ու անգէջող յամառութեամբ մը՝

ա ա ր էն տասն

երկու ամէս ՝գանգատելուէ հանդերձ էր ճակտէն դէրէնՀՀյատ նուէրական աշխատանք մը տարած ['էէա էո լ հ111 մ ո ղում ո՛վ

շաչող

կամքէն

մտրակը էրեն կը հպատակեցնէր Հյ ա ւա ր շէն մէտքը՝ հուրէն , աչքերն
ոլ դաստակը եւ առտուընէ էրէկուն կը գամէր

I'1'

ա թոռէն

ւէրայ ՝ գր ա ս եղանէն առջեւ :
--- կոչումդ է այսպէս ՝ կենալ չկայ՝ ղ ր էՀ ՝ գրէ'•••

Շարարշ Միսաքեանի յուղարկւսւ_որոՆթիՆնը Փարիզի եկեղեցիին մէջ

ՀՀ ալար շէն համար յուսահատականը՝ սակայն՝ հէւանգագէն >ԼԷ-“
ճակէ մը կամ մահաղուշակ լէնեէութեան մը թաէւծալէց գէտա կց ութէւնր չէր այնքան՝ որքան էր րաղմամեայ ճ է գերուն էր ակնկալած
ձեւուէ սլտղա բերուած ^_ԸԷԷ,սԼո լ դաո-^ հաստատումը՝. Հ^Ս ահ աւրոլշա կ»/>ն հ ամար անզօր է անշուշտ ամէն կամք եւ մաքառում : Էրրբ
պահը հնչէ ՝ ըլլա էէ քը պէտէ ԸԼԷա յ ՝ է1 [! քամ առ

մտասեւեռումն էր ՝

սակայն՝ որ *սյգ մէ՛ ւս Ըէէ^՚էէքք1
էէ,ս յ ՝ Ջ Ըէ[ա յ $ այսէնքն՝ մեր հա
ւաքական կեանքէ մահագուշակ ՛Այն մէ ւս լէնելութլ^նր, որ հ ուլե
րս! ր որսկան այլասերման եւ աղգայէն գէմա

եղծ ան ման ճամըա-

ներէն գէսք է քա քքա յում կը տանէ ց ե գայէն կեն ս ո ւն ա կո ւթ են էն պար—
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®ԱԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
պուած ու //իշտ ալ պարպուող տարրերը մեր մ ո դո վո լր դին ՝. խուզէր
որ յետին Հ^այոլ ա ր ի լեն ի ս կ Լուր
Հպար պո լին իրենց ծուծերէն :

չդառնայ եւ եղէգները չչորնան՝

Ահա ) այս նշանակութեամբ տեւապէս ա րձա դանւլո դ հ ա լար դար
ձաւ իր հրապարակագրութիւնը
ասդէւն մանաւանդ :

համահայկական

մեծ

ւիլո ւղո ւմ էն

^'ոգեւորուէր անշուշտ իր ցանած հունտերուն

տեդ — տեդ բուսնիլն ու հ ա ս ա կա լոր ո լիլը տեսնելով : ^ալն իրեն հա
լէ ա ր

այն էր. սակայն՝ որ այդ <Հտեդ — տեղը?> չէ ր ըն ղղր կէ Լ՛ հայկա

կան ամբորԼ^ տարածքը : Ընդհակառա 'ւն է երթալով կը շա տնա յին
ցամքուլ ակերը ՝ կը մթագնէր շա տ եր ո լ գիտակցութիւնը՝ աստիճա
նական ուծացումը թել առած կ'երթար՝

հաւաքական

կեանքը կը

դառնա ր բարելոնեան էսառնարան , հատուածէ հատուած կը էս ո բա
նար անջրպետը եւ ինքնա պա շտ պան ո ւթ ե ան
-անբաւաբար միջոցներուէ :

պայքարը կը տարուէր

ս էր մտահոգի չը (Հ ա ւա ր շին համար՝. Այս էր որ դարձած

էր

տեսակ մը ամենօրեայ մղձաւանջ՝ որ կը տաղէր իր միտքն ու հոգին՝.
Ե Լ- ) մինչեւ իր մահը չազատեցաւ ան այդ մղձաւանջէն՝.
Մէկ այլ առէ/թուէ՝ դարձեալ էւ ր (իիզիքական
մա նքէն ակնարկելով՝ ինծէւ ուղղած

15

ամենօրեայ տա

ԱԱ1["Ըլ 1954: թուակիր նամա

կին մէջ՝ դառն հ ի ա սթ ա ւի ո ւթ ե ա մբ մը կը դրէր իր այրԼ՜ ձիւնական
■մ տահ ո դո ւթեան մա ս /,&(*)•—

հէՂմ

էր •

՛<(

/ <՜

•֊ ^>7/

յ-Հ

Տարբեր բառերով , բայց միեւնոյն դառնահեծ իմաստով տողեր
կը պարունակէն «£/ ո ւս ա ը եր?>էւ էսմբաղրին ուղղած իր մէկ նամակը*,
(յաւիտենական ղանղատը
ա լլե ւ հ ա ս տ ա տ ո ւմը

ՀՀամենօրեայ թի ա պա ր տ ո ւթեան?}

դէմ ՝

կամ էս ո ս տ ո վան ո ւթի ւնը իր ան ղօ ր ո ւթ ե ան

ել

ատկէ բէսոդ արդա՛ր ցաւին՝. Ահա իր դրածը նաեւ այդ առիթով.---

— «Ջալւաչսւլւ կը զղջամ, որ ամբողջ կեանքի ուժերս մաշեցան
(*) «Օթէ օթ ի^թնգվզիմ այս ամենօթեսւյ թիապաթսւութ-եան դէմ, — աւււոուան
ժամը 7էն մինչեւ իթիկուսսն 7ը : փոնէ աթդիւ֊նք մը տաթ- • • «Ջայն թաթթաււոյ»: Ամէն
ինչ կը մաշի, եոգինեթը կը ցամքին: Աաթդիկ այլեւս բնական կը գանեն տեղաաոՆՈՆթիւնը-• . Ո.չ մէկ յ՜ուսատու եեււանկաթ:»
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«ԱՍ՚ԷՖՈհՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ;;

iiSÿitaflfz8<it?8<ir?8<it?8yiiiiAwWAWriaitaafsafswiii

հեւ ի. հեւ , օթը օթին, ամուլ uifնութեամթ : Այնքա՜ն ծթագիթնեթ,
նիւթ-եթ ունէի • հեւոք պիտի չմնայ , երթ աււտոլ մը գթէք — «նա էլ
գնաց» . . . Իմ վիճակս մի հարցներ ■ ամէն ւաւսւոլ ժամը 7ին կ՛աթթըննամ, «ազգը լուսաւոթելոլ համաթ» : Ա՜յ մաթդ , որո՞ւ համաթ կը
գրէս : Եթէսուն տաթի էրակներդ քամեցիր, ո՞ւր է արդիւնքը» . . .
Հակառակ սակայն էր այս աղէ — է ե ղէ

Հ ա ս ա ա տ ո 1 lï'lj ե ր ո ւն

, հա—

կսւոսւկ յուսահատականէն հետ դրարէտւյաձ Ււ՛ այս հոգեվիճակին ՝
^յալարշ երբեք չեղաւ այն պարտեալը՝ որ իրերու եր կաթե այ հար
կադրանքին տակ պիտի հնչեցնէր նահանջի փողը՝. *Լյման ւրսսալյալթիւն մ աքէն չանցուց ոչ իսկ ակնթար թէ մր հ ամ ար : Եթէ անց ո ւց ած
ԸԼԼԱ՛ր

լ

չատ/Հնց քաշուած կ'ԸԷԼա Լ՛ ասպա րէզէն եւ եթէ Հա չուած ալ

չԸԼԼար } Է՛Լ՛ կրակուբոց խմբագրականներուն սիւնակը կը լեցնէր երեմիա կաններ ո Հ ել ՛լ ամ դաւթեան սաղմոսերգութեամբ* • » Մէնչգեռ. մնաց իր գրաւած գիրքերուն վրայ մինչեւ իր վերջին չունչրէ
Երրելյ չտկարացաւ իր հնչեղ ու խրոխտ ձայնը : է} լ բնաւ ւէա ր չդրաւ.
սԼայքարէ [՛Լ՛ միակ զէնքը՝ --- իր մչտաչարմ գրիչը։ Ւր կամքը յաղ
թահարեց բոլոր պատահական յուսալքումները :
էք ւ ՝ աւյնուական
կիր քո էէ բնորո չուող իր խո յանքներր անտես եց ին ճամբուն /էրա յ g J'g~~
ոլող բոլոր էսոլթերը՝. թալեց այդ ճամբ էն անս ա յթաք ու մի չտ կո-

րՈ'ԼՒ : թալեց

իր առաքելութեան ու կոչման դիտակից առաջնորդի
աներեր վճռա կանո ւթեամբ ՝. 'թալեց' որպէսզի չկա ս ի մեր հաւաքա
կան կեանքին ընթացքը ՝ եթէ նոյնիսկ կասի ընթացքը ի՛ր կեանքին i
Հասկնալի էր ել արդար իր պոռթկացող դմ դո հ ո ւթի ւնը ի դէմս
իր ամենօրեայ հատնումին՝ ա յլ մանաւանդ

հաւաքական

թմբիրը

արթնութեամբ փոխարինելու եւ այդ ուղղոլթեամբ իր ճիգերը լաւապէս պսակուած տեսնելու ցանկութեան ձախողանքին ՝. Փշրուեցան
եր շատ մը երաղները ՝ կէս ճամբան մնաց էւ ր ա յլա ղան ց ան կո ւթեանց
իրագործումը՝ պղտորեցան երբեմն իր տր ա մա դր ո ւթի ւնն երր ՝ մա
նաւանդ իր կեանքի վերջին տարիներուն ու դառնացալ իր հոդին ել
սա կա յն ՝ այդ կացութեան մէչ լ, սկ ՝ ա ւելի ո ւէը կատարեց ան /էտ անդը
ազդարարող պահ ա կի իր սլա ր տ ա կան ո ւթի ւնր :
թաղմա շնորհ մարդ էր

ա լար չը իբրեւ հանրա յէն դէմք-. Իր բո-

լոր ձիրքերուն ու շնորհներուն մէջ՝ սակայն՝ անոր մօտ դերա կշռեց
տոկալու՝ չկքելու եւ աննահանջ

մաքառելու իր ընդունակութիւնը՝

հակառակ յ ոռետ ես ո ւթի ւն պարտագրող պայմաններու գոյութեան ՝
Սփիւռքի բովանդակ տարածութեան ւէրայ՝.
րու մօտ ՝ կեանքը ՝ իր էսորքով ու արտայայտութեան եզա
նա կնեբուէ՝

իր

ձգտումներով ՝

պայքարներով

ու

խոյանք

ներով այսքան լիարմէք համադրութիւն մը կրնայ ներկայացնել՝.
Շ ա ւա ր չ ՝ իր դրչանունով՝ ՀՇատերէն մէկն'» էր։
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]ւ7ս1ւՂՆէ7ս
11 [<

յ ՀԱՅ ԿԵԱՆՒԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ՛
կեանվ>ուէ ու ւէործուԼ^ սակայնդ եղաւ ան խ լւ ա "1է ս այդ.

քիչհ-

րէն մէկը:
1‘րրհւ. այդսլիս էն ալ դարձալ արդար ս ե փա կան ո լթէ լնր Հայոց
սլատմութեան :
կ. փ.

Ընթերցողը՝ ՀԱ* ահադր ութիւն^ բամնին մէջ պիտի
գտնէ
Շ- Միսաըեանի
կենսադրական դիծերն ու հրապարակադրի իր արմկրը բնորոշող վերլուծում մը։

ՎԱ'3 ՎԱՐԱՆՈՂԻՆ
Թէ' մշակոյթի եւ թէ' ազատագրութեան պայքարին մէջ, մենք
արդէն կտրած ենք ճամրուն կէսը : փետին մէկ ափէն ջուրը ւքլուսծ
ենք , լքիւս ափը հասնելու համար : Եւ պիտի հասնխնք :
Վա՜յ անոր որ չի գիտեր տոկալ , լողալ ու մարտնչիլ եւ կը տապըլտկի, կը վարանի զետին լքէջտեղը : Ան դատապարտուած է կա'մ
իր մեկնած աւիր վերադառնալու , անփառունակ նահանջով մը եւ
կա'մ խեղդուելու ալիքներուն մէջ :
Սարսափեցէք այդ ճակատագրէն :
ՇԱԻԱՐՇ ՍԴՍԱք-ԵԱՆ

Հին. նկար մըն ալ, ոսր, մէկ ողջի դիմաց կը տեսնուին երէք մեււած սիրելի-,
ներ: Ջսւիյէն աջ՝ Տրդատ. Ղազաննեան — էջմիածնեցի (ողջ), Տոքյլ. (հուրէն Տէր.
Սաեփանեան (մեռած' (ծաւրիգ) , բանաստեղծ Ոստանիկ (մեռած' թէերան) եւ գրա
գէտ Վահան Թոթովենյյ (նահատակուած րպշհւիկներու ձեռք ով, տեղ մը, խոր-,
հըրդւսյին դժոխքին մէջ): Նկարը քաշուած է Թիֆլիզ, 1()15ին :
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1ր78Հ1է78Փ8Հ117^1

«ԱՍ՚է՜նՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԻՈԼՇԵՒԻԶՄՒ ԶՈՀԸ

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԳԵ1
էմէհրանէ <Հ,ՍվԷք^ըանցեալ տարուան Յուլէս Յէ է[• էձ է ւո վ ղո
(ք՜եց մահր *էարեւլէն *Լ/մդեհէն՝ որ փակած կր ա չքե<րը Ս է սլեր է ո յ եր
■աքսորավայրէն մէջ՝ երկարամեայ տառապանքէ մր վերջ*.
Անյայտ մնացէն մահ ո լան պարտ ղաներն ու թուականը*. /’ մտց
ուեցաւ մէայն , որ \,մդեհ ՝ րԼՂ'ԱԼ'1‘Լ է՛I' մօտալուտ վաէւճանր՝ հ ա լանաբար էր կեանքէ վերջէն օրերուն , խնդրած էր էր դահէճներէն՝
.Հայաստան

ապրող էր եղբօրը յանձնել էր մարմէնը՝

թաղուելու

համար հ ա յ ր ենէ հողէն մէջ՝ էնչպէս նաեւ էր ձեռադէրները՝ ‘երէ^ե
ու մամացոյցը*. Ա երմուած էէն էր խնդրանքներուն առաջէն երկու
քը եւ գործադրուած

մէայն վերջէնները*.

ււ-րլ՚,ւ
մէկ մանրամա սնո ւ թլ,մև : Այլեւ- ոչ մէկ յ[, շատա կո ւթէ ւն
խորհրղահայ մամուլէն մէջ*. Եթէ ոչ էբրեւ մաԿագոյմ ՝ դէ թ է բրել
♦

զոհ ո լնա կո ւթէ ւն ՝ ոէւերէմ հակաբոլշեւէկ մըն ալ

բոլշեւէ կներ ո լ.

կամքով գերեզմանէ բամէն դարձած ըլլալուն համար *. Ե ր ե լան չէր
ա րձաղանդած *Լյմդեհ է ձերբակալութեան ՝ դա տ ա վար ո ւթեան ՝

ըս-

տացած վճռէն՝ բանտարկութեան եւ հուսկ յետոյ աքսորէն՝
տասներկու տարէներոլ ընթաց քէն *. Զա րձա զանգեց նաեւ անոր մահոլան ա յն շատ հասկնալէ պատճառով՝ որ ոճրագործը մէ շտ ալ

կը

խուսափէ խօսելէ էր գործած ոճէր էն մա ս էն :
Եթէ

բոլշեւէկները

հ բճուեցան է էոլր էրենց ղոհ է մահուան՝

մենք՝ մեր ամբողջ հոդէով ցաւեցանք էմանալով դոյմը*. Դաւեցանք յ
վասն զէ Ւր անհամար

ծանօթներուն նման ՝ լալ կը ճանշնայէնք ու

կը սիրէինք Գարեդէն \,մդեհը *. Լ ալ ՚լը ճան շնար զայն մանաւանդ
Հայաստանէ մոդովուրդը՝ որ՝ վստահօրէն՝ խորապէս կսկծաց լս ելավ' բերնէ բերան՝ չչոլ-^է փսփսուքներով

տարածուած դոյմը էր

■անձնո ւ էր Հերոսէ մահուան :
*/» . *Լյմդեհ

ձերբակալուեցաւ Պո ւլկարէ ոյ մէչ, 1944/-

ա շնան ՝

այդ երկրէ հ ա մա յնա վար ա ց ո ւմ էն ետք*. Եամովէն յանձնուեցալ

ան

էր դահէճներուն ՝ 1՚ր 1ւ1։նն ու զաւակը Լորդեգէրը) համայնավար
ճանկերէն ւէ ր կելո լ ակնկալութեամբ *. Զ ե ր բա կալո ւեց ա ւ եւ տա ր ո ւե—
ցաւ Աոսկուա*. Ապա' Երեւան՝ ուր բանտարկեց էն զէնքը եւ մէնչեւ
դատուէլր հարցաքննեցէն ամբողջ չո ր ս տարէ*. ^ւա/ււ11րւյթ' Զ^ամեայ
բանտա րկութեամբ ՝ 1948/'^: Այնուհետեւ փոխադրեց էն

Ա ոսկուայէ

մերձակայ Ալատէմէր քաղաքէ բանտը՝ ուր պահեց էն մէն չեւ 1954/'
Սեպտեմբերը*. Յետոյ հեռացուր էն բանտէն եւ՝ էնչպէս 1955/' ամա•ռը էմացուած էր՝ աքսորեց էն Աէպերէոյ թայշէտ քաղաքը ԼՊայքա-
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Տ ՀԱՅ ԿԵ ԱՆԵԼ՛, ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

ւՒ
հ էէ ւսի ս — ալւԼ լւէ ա Լ ան Լլողմը ՝ Ս ոսկուա ■՛ ՚
*էլա տ ի ւէո ս թ ո ք
եր կաթուղագծին ւէրայ^.՝ ուր կը մնար հիւանդանոցի մէջ՝ հսկողու
թեան տակ ՝ հ ալանարար հիւանդացած ԼԼԼԼաԼ՛՛՛է •
Զգիտցուի ր ՝ թէ
տեւապէս հոն մնա՞ւյ , թէ այդ տեղէն "՛Լ տարուեցաւ այԼուր , —
ամէն պարագայի տակ իր մահուան
անցեալ ղարնան :

լԼոյք^[Լ

հա սա լ

Լէիպերիա յ&,

'1Է տք էր Օգտոլէր ՝
սլո ւլկար ահ սլա տ ա Լլի իր հ անղա մանքո ւէ ՝
Ս թալինի մա հէն ետք աքսորեալ կամ բանտարկեալ օտարականնե

րուն շնորհ ուած ներումէն ՝ բայց չթոյլատրեցին որ օգտոլի : Զթոյլա տ ր երին՝ որպէսղի դաԿէեներոլ ալքերուն առջեւ մա շի ու սսլառէէ
օրէ °Լր հւ այդսլէս ալ փակէ իր
աԼքերը ՝ ոճրապարտ բոլշեւիղմր

ա նիծելէն ♦ . .
Հա յրևնասիրօրէն

իր գործին

բեղուն

մասին գր ո լած

է

այս հատորի Հ.Ս ահա դրութիւնդ
րամնին մէջ.էԼյս էջերուն ւէրայ'
քանի մը բնորոշ ղիծեր իր աննեդա րւ

հ ատա կանո ւթենէն ՝

դրէն եւ բազմապիսի բարեմասնութիւններէն :

Հ♦

3 •

քիաշնաԼլցութեան

գաղափարական շունչուէ
ու մեծցած'

հ՝ ♦

սնած

Լյմդեհ ՝

պատանի տա ր ի քէն նուի րեց

իր
իր

անձը հա յ ա ղա տ ա ղր ա կան սլա յքարին : Էյղալ՝

ւէարմ՜արան տե

սած մեր կարող զինուոր ական
ներէն մէկը :

Ո*տ լլմա կան

աոլթեանո իր տեսական

՛էէ՛՜’
եանօ-

4

թոլթիւններռլն կը միացնէր՝
ռազմադաշտերու
ւէրայ
ձեռք

Տաիէ(լ աջ՝ Գարեդիհ Նժդեհ,
ՏՒԷՒն
• Տուոուքեսւնց,
փրոֆ • Վ.
Տոաոմեահյ, եւ
Կարօ
Գէորգհսւն:
(Նկարուած' Սոֆֆսւ, 1943)ւն:)

■ձգած իր փորձառութիւնը : Ղ*ո րծնապէս ալ հաստատեց ան տյս մարղ/՚ն մէ!_ /՛[՛ 'ւ ա ր ո ղո լթէւ ւնն ե րը ՝ երբ

մեծ

յաջողութեամբ

ւէարեց

1920 — 21

էմուա-

Ս իւն եաց աշխարհի պատմական հերոսամարտը

կաններուն ։ ^‘ալ իթ - Բէդ ե ան էս ոյանքո ւէ ՝ ա ւ ելի քան տասն

ամի ս

սանձեց ան կարմիր բանակի ումեղ գրոհը Զանգեղս ւրէ՛ դէմ ՝ իբրեւ
Լեռնահ այա ս տանի հայկա/լան ումերոլ սպարապետ ։ *Լ,աէսապէս

ալ

կռո լած Կ' Գ ոդթան դա լաոի թուրը — թա թ ար հորդաներուն դէմ :
[թլւուււո Լեռնահ այա ս տան ը եղաւ՝ Փետրուարեան ԼԼպս տամբու-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐքՀ»
թեան վախճանէն ետ^ Հայաստանէն հեռԱւցոզ պետական դէմքերու^
մտա ւո րա կաններ ո լ եւ հազարաւոր ա յլ փախստականներու
թևան կամոլԼ1'Լը ՝ Եւ֊

փրկու-

նոյնքան ու թել։ եւս աւելէ կարեւորը ՝ —

փ՝

Ղ/մ՜դեհ ՝ էր ղեկավարած ապստամրութեամբ ՝ յաջոզեցաւ խո րհ րդա—
յէն է շէսանութեանց պարտագրել էէանդեզուրէ կրումը Հայաստանէն՝.
Եթէ ա յս շրջանը մէացած է այսօր Հա յաստանէ Հանրա սլետ ո ւթեան
եւ չէ ենթար կո ւած վաըաըազէւ կամ *Լ/ա էսէ ջե լանէ չա ր ճա կա տա դրէն ՝
այղ կը պարտէնք դլէսա լոր արար

• Լքմդեհէ պայթեցուցած ու ղե

կավարած այղ մեծ ասլստամրութեան : Եր հերոսական
ա յս Լ֊թ'րԼ ա[՚ րէէ

վխ հր ո

կեցուա

Աէւնե աց հերոսամարտը հանդ էսա ցաւ 9* •-

*Լյմ՜դեհէ ղէնուորական ասպարէզէն ամ ենափա յլո լն փառապսակը՝.
Ասպարէզով զէն ո ւոր ա կան 9* • Նմդեհ ը ունէ ր նաեւ քա զա քա կան
զործէչէ մը պահանջուած բոլոր շնորհ ները :
յՀազաքական զո րծէ չէ էր կա ռո ւց ո ւածքը

էբրեւ

ունէր էր անայլայլ հաւատքը հ ա յ մ՜ոզովոլրդէ

պատուանդան

ցեզայէն ումէն եւ

առաքէն ութ եանց հանդէպ՝. Ա եղա պաշտ էր եւ հայ ցեւյ ը կը նկատէր
էբրեւ աշխարհ է լա ւա դոյնն եր էն

մէկը՝, խուզէր որ մամանակակէց

երէտասարդութէւնը ցեզայէն դարաւոր ու անսպառ ակունքէն ստա—.
նար էր սնունդն ու կաղդո յր ը : Ե Լ- կը խանդավառուէր ա յն րո լո ր արմէքներով ու փառքերով՝ որոնք
ընդո ւնա կո լթէ ւննե ր ո ւն ՝.

արդասէքն էէն մեր առհաւական

Տ արէներով քարոզեց ան այս ճշմարտոլ-

թէւնները՝ դա լանելուէ ա ,ք Յ^ղը է՚րր^"*՜ գերագոյն ապաւէնը մեր
գոյութեան ու փրկութեան ՝ մանաւանդ ուծացման եւ սպէտակ ջա ր—.
դէ այս վտանգաւոր մ՜ամանակներուն ՝.
Անսասան էէն էր համոզումները քաղաքական հէմնական հարցերոլ եւ Հայ կեանքը ալեկոծող պայքարներու մասէն : Այո հէմնական
ուղեգծով ալ մ դեց ան էր բուռն պայքարը անբանօրէն նէւթապաշտ
ել տնաքանդ րոլթ»ւէղմէն դէմ ՝ թէ՛ ռազմագծեր ու առջեւ եւ թէ՛ ա—.
նոնցմէ հեռու՝ քաղաքական ճակատներու վրայ՝.
Ումեղ էր էր ՛[[՛[՛ ծ1Լ :

էր նաեւ էր բանաւոր խօսքը : Գրչով՝

ընթերցողները կը կապէր էր խօսքէն, լեղուովվ ունկնդէր բազմոլ—թէւններ ը :
Ունէր մշակոլած մէտք՝ է մա ր ա կան լայն դարդարում եւ էրերոլ
ու երեւոյթներու խորքը էմա ս տա սէրօ ր էն թափանցելու ընղունակոլթէւն : Ասոր լրացուցէչն էէն էր սահուն՝ սրտագրաւ ոճն ու պատկե
րաւոր բա ցա տր ո ւթ է ւնները : փրքոյկներոլ եւ թերթերոլ

մէվ

տեգ

գտած էր անհամա ր յօդուածները մէ շտ կարդացուած են եւ այսօր
ալ կը կարդացոլէն հաճոյքով*.
Բանաւոր խօսքը ուղղակէ հմայէչ էր-. Այլեւ կազդոլրէչ եւ ումական-, Խրոխտ եւ վարակէ չ-, Կը կապէր բաղմ ութէ ւննեըը էր չըր թ~-
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ներուն , աւլածն րոպէէն մինչեւ. վերջինը։ եւ֊ կ՚ունկնդրուէր

բա-

ցառիկ հաճ ոյյչով ու բաւարարութեամբ ՝ էհչ նէւթէ Լոլ-ը^_ ոԼ՛ աԼ [սօսէր > 1՚նչ հ սյՍՅ "Լ՛ "՛Լ վերլուծէր :
ԱնձնաԼլան կեանքէ մէջ աւելէ քան սակաւապէտ՝ 9* * \յՅ՜դեհ երըհք Լլապ չունեցաւ նէւթէն հետ։ Ա էնչեւ անգամ արհամարհեց զայն։
Անտեսեց անոր դերը առօրեայ կեանքէ մէջ*. ')*րամ չունէր*. I1ր ամէ
նէն նեդ օրերն անդամ

Լլ անցընէր առանց

թէւններ ունենալու։ Է ր տենդոտ

դրամական

աշէւատանքէն

մտահողու-

հ ամասլատաս էյան

վաստակ սլէտք էր ունենար էւաղաղ մ՜ամտնակներուն ՝ բայց օր
Օրանց չմտածեց այդ մասէն։ Էր հրատարակած գրքոյկներէն

մը
կամ

մամուլէն բերած էր աշխա տա կց ո ւթենէն անդամ շահ չէր ակնկալեր։
Աոված չմնալու համար անհ րամեչտ հացէ մը դրամ ՝ --- ատկէ անդէն
չանցան երբեք էր նէ ւթա կան ա կն կալո լթէ ւնն երը *.
Հաւատք ունէր ան արդարութեան հանդէպ , --- 3Ո^ 'Լ1յաՅ անար
դարութեան ։
Հաւատաց Հայաստանէ ազատագրման , --- տեսաւ անոր րռնագրաւումը
կողմէ։

օտար

բոլչեւէզմէ եւ անոր հայանուն

վարձկաններուն
«*՜

Անայլայլ վստահ ութէւն ունեցաւ հայ ժողովուրդէ ապագայէն
մասէն ՝ — անմուրազ փակեց էր աչքերը՝ առանց այդ ապագան տես
նելու ։
Պաշտելու աստէճան սէրեց էր հայրենէքը՝ --- բայց մահէն յետոյ չիմացա՞ւ՝ որ էր դահ էճները
մարմէնը յանձնել հայրենէ հողէն։

մերմ֊եցէն նոյն էսկ էր անշունչ

Այսպէս ապրեցաւ ու այսպէս ալ մեռաւ։ Ասելի ճիշդը
ն ո լեզուլ անարդօրէն , վատօրէն , տմա՛րդօրէն ,
վարմոլած չար ա դործն եր ո լ ձԼոքով •

1912/' Պա լքանէան

սպաննելու

պատերազմին, երր, կ ո վկաս էն

վերադարձին , 9* • *Նձ՜դեհ մաս կազմեց Անդրանիկի
վաչտին,

իր

հ րամ անա տ արո ւթեան

տակ

սպանմիայն

Պուլկարիս!

կա մա ւոր ա կան

ծառայող

զինուորներր

կ'երդէ ին պոլլկարական ծանօթ րայլերգի մը եղանակով յօրինուած
ել իրեն ձօնուած երդ մը, որուն վերջին տունը կ՚ըսէր՛

— Արեան դաշաու/մ , էււուէ դաշտում,
Սուրըդ շողաց, քա'ջ Նժդեհ •
Ու֊ռււա , յաոա՜ջ , դու զոոացէր ,
Կուրծքըդ իաչով զարդարէր :
Ո՜ւոոա, ո՜ւոռա , ո՜ւոոա,
Քաջ Նժդեհէ սոՆրը շողշողայ • • •
Այսպէ՜ս էր խոյանքի ո Լ փառքի այդ օրերուն, երբ սուրը ձեռ-
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«ԱՍ՚ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՎԸ>;
քէն կը սլանալ/ ան ղէբքէ րէ11Ս,£' ևուԸ^^1Լ ՍՍա^ գարաււ/ր թշնամէէն
ղէմ •
Անչչ ապալ/տ բոԼշեւէ/լմը ՈԼ սուրը ձգեր ձեռքէն եւ ոչ ալ էւսյչը
կուրծքէն ; է) չ գրէչը

մատներուն մէԼ ՝ ոչ ալ է/օսքը

չրթներուն

վրայ ՛•
Փշրեց բոլորը անարգօրէն՝ /Լատօրէն ՝ տմա'րգօրէն : Չարչարեր
էր պարարտ ղոհը դէ/-*"յէն հրճուանքով։ է ւ երբ էրականարաւ անխուսափելէն եւ՝ էրեն
տոկալու ան կար///լ

սլարտագրուած

գմոԼսայէն

սլա յմաններ ո ւն

• Ն<եգեհ աւանդեր էր տանջահար հոգէն՝ նոյն

այգ 11ՈԼԼ նետեր ղայն սառոյց է տակ փորուած փոսէ մը մէջ՝
թքաւ անոր վրայ՝ կոէ/ոտեր՝ անյայտ մնալու սահմանուած էր գերե/լմանը եւ /լա ր չելէ քբքէԼո,է

ը յագեցուր է ր չյագենա լէք՝ չհ ան-

գարտելէք գազանաբարոյ կէրքը* * *
(1ւրէչ չատերու նման՝ 9։ • Նմգեհն ալ ապրեցաւ հերոսէ կեանքով
եւ մեռաւ՝ նահատակէ պսակը ծէք կապած էր պայծառ

չոլւ,ն՛ •

ճակատէն
է. փ.

ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹԻՒՆԸ' ԸՍՏ ԴԱՐԵԴԻՆ ՆԺԴԵՀԻ
Վաղը պիտի անասնանան ու կործանուեն այն ժողովուրդները ,
որոնց որդիներն այսօր ուսումնասիրում են իրենց պատմութիւնը
Մարքսից կամ Լենինից եւ ոչ իրենց նախահայրերից սկսած:
= Չկա՞յ հայրենասիրութիւն,— չկայ հոգեւոր հայրենիք: Եղա
ծը լոկ աշխարհագրական սահմաններ են • իսկ նմանը աւազահիմն է,
դիւրակործան , անապագայ :
= Չկայ հրէշ, որ կարողանար գերազանցել անհայրենասերին,
որ հոգեթանօրէն անտարբեր է դեպի իր երկիրն ու ժողովուրդը :
= Սուրը եւ բարեգործ ,— սրանք կենդանի անհեթեթութվււններ
են մեր կեանքում , եթէ միաժամանակ հայրենասէր եւ արի չեն:
= Անհայրենասեր Հայ ,— այդ դժբախտը կը նմանի այն թագա
ւորին, որի մասին պատմութիւնն ասում է հեգնանքով,— «միայն
գահ բարձրացաւ» :
= Հայրենասիրութիւնը ժողովուրդներին ներշնչում է առաքինութիւններ , որոնց շնորհիւ նոքա դաոնում են եւ մնում ապահով ու
յարգուած :
= Գինետնային հայրենասիրութիւնը , որ բաւականին դաւանողներ ունի մեր մէջ , այնքան էլ հեռու չէ անհայրենասիրութիւնից :
= Գաաապարաելի է պայմանական հայրենասիրութիւնը: Հայրե
նիքը պիտի սիրել անկախ իր քաղաքական ոեժիմէն , ինչպես եւ ան
կախ մեր քաղաքական համոզումներէն:
= Հզօրանալու մի իմաստուն Քիգ է հայրենասիրութիւնը:
Գ- ՆԺԴԵՀ
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ԼԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՎ.ԷՊԵՐ
Տ- ՆԵՐՍԷՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԵԼԻՔ - ԹԱՆԳԵԱՆԻ ԿԵԱՆՔԷՆ
(ԻՐ ՄԱՀՈԻԱՆ ՏԱՍՆԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԹԻԻ)
Այս տարի (26 Սեպտեմբեր 1958) կը լրանայ Ասւրպատականի Հայոց թեմին
անմոռանալի Առաջնորդ հոգելոյս Տ- Ներսէս արքեպ- Մելիք - Թանգեանի մահուան տասնամեակը: Վստահ ենք, որ իրանահայ գաղութը եւ մասնաւորապէս Ատըրսլատականի հայութիւնը, պիտի տայ այս սաթիս իր պաշտամունքի եւ յար
գանքի տուրքը քաղցր յիշատակին այս մեծանուն հոգեւորականին, որ 1912էն մինչես իր մահը այնքան անձնուիրօրէն հովուեց իր խնամքին յանձնուած հօտը, պահ
պանելով զայն ամէն կարգի արտաքին վտանգներու ղէմ: Մժուա՜ր թէ ոեւէ հովուա
պետ սիրուած ըլլայ իր ժողովուրդէն այնքան խոր անկեղծութեամր, որքան սիրուեցաւ լքելիք — Թանգեան Սրբազանը, միեւնոյն թեմին մէջ իր պաշտօնավարու
թեան 36 տարիներու ընթացքին:
Սրրագանի կեանքին ու գործին մասին ընթերցողը կը կարդայ այս հատորով
ներկայացուած Իրանահայ Մազութի պատմութեան մէջ : Այստեղ եւ իր մահուան
տասնամեակին աււթիւ հրատարակութեան կուտանք կարգ մը հետաքրքրական ման
րավէպեր, որոնցմով այնքան հարուստ եղած է Սրբազանին կեանքը: Այո մանրա
վէպերու շտեմարանն է Թէհրանի «Ցախաւել» պարբերաթերթի խմբագիրը բանաս
տեղծ Ե* նազէն, որ երկար տարիներով եղած է Սրբազանի մտերիմներէն մէկը եւ որ
մեր խնդրանքին վրայ գրի առաւ զանոնք Տարեգրքիս ընթերցողներուն համար :Մանրավէպերը, որոնք կը ցոլացնեն Մելիք — Թանգեան Սրբազանին խառնուածքն ու
ըմբռնումները այնքան հարազատօրէն, բաւական շատ են համրանքով: Այս անգամ
կը հրատարակենք անոնց մէկ մասը միայն, մեր յաք֊աջիկայ հատորին վերապահե
լով մնացածները:

ԳՐԱԴԱՏ ՍՐԲԱԶԱՆԸ

Մայթ ու աղջիկ սիրուց անքուն,
Եւ իրարից անգիտակ ,
Սիրում էին լուո ու թաքուն ,
Սիրում էին ինձ անյագ • • •

Գիշերըս թ՜ող մօրը լինի ,
Ցերեկն' անուշ աղջըկան,
Գիշերը երգ, պար ու գինի ,
Ցերեկն' համրոյր կուսական:

Մայր ու աղջիկ լուո, իոոնդօրէն,
Ինձնով ապրում միասին,
Ես էլ խելա՜ր ու խենթօրէն,
Սիրում էի երկուսին•• •
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րեւոյթէն մա ման ա կ Լ գտնում ծանօթանալու սկսնակ բանաստեղծէս
Գ[էքոյև11^յ Հևա՝ կարգում է եւ վերոյէշեալ բանա ս տ եղծո ւթէ ւնը եւ
խստօրէն զայրանում այնտեղ նկար ագրո լած գայթակղալէՀ «հովուերգութեան» վրայ։ Ապա սլա աո լէբում է էր շսւթ-իթ ‘Շերմազանէն )
որ էնձ կա^£(*Խ
Երբ մտայ Արբազանէ գրասենեա կը , գտայ նրան խորասուզուած
մարերէ մէջ։
--- Աստուած օգնական ) Ար բազա՛ն հայր***
*է,ա , առանց նայելու եւ պա տասէւան ելու էնձ , ձեռքերը գրասե
ղանէն գրած՝ հրամայեց

շեշտով՝

--- Ա* օ'տ արէ ) մօ՜տ՝ մէ հԼդ էլ մօ՜ տ ա ւելէ՛ մօտ * * *
Ես մօտեցայ) մօտեցայ եւ կանգնեց է ճ է չգ գրասեղանէ առաջ։
Սրբազանը) սեղանէ թղ թա կա լէ տակէց հանելով էմ էէբէ^ոյկը} պար
զեր էմ երեսէն եւ հարցրեց ահեղագոչ ձայնով*
— Էս սլոռնէ կ գրքէ հեղէնակը ղու ես * * *
— Ինչո* լ

էք էնձ հարցնում ) Ար բազա՛ն) պատասխանեց է ես վէ~~

րալորուած * չէ^ որ գրբէ Հապէէ 1է[,սյյ էէԼՒաԳեՐ
գր ուած է հեզ էնա կէ անունը :

խոշոր տառերով

--- Տ>ծր բանաստեղծ հ է՛ րն եմ անէծեէ) վրայ բերեց

Արբազանը

աւելէ զայրլսլԻՅ* գրականութէւնը վերցրել փողոց էք նետել* փոխա
նակ հ այր ենա սէր ա կան ոտանաւո րներ գրելու , 3:1'3 ոլ Յ^բհկ էք
երգում ) մայր ու ա3?_էկ է<£ երգում՝ * *
Զ կաբոզացայ ո չէն չ պատասխանել

յ անգէ ման ո ւթ եան )

ո-

րովհետել խորը պաշտամունքով ս էրում էէ Արբա զանէն եւ *1էխէկոբ
ա յլ վէրաւոր սրտով հեռացայ էր մօտէց։

«ՔԱՆԻ ԱՅՍՏԵՂԻՑ ՉԵՍ ՎՌՆՏՈՒԵԼ»--Հյատ մաքրակենցաղ) սրբակրօն ու անկեղծ մարգ էր Արբազանը։
Իր յանգէմանո ւթէ ւններն անգամ կա ր ելէ էր տանել անտրտունջ ^թէ
նոյնէսկ համաձայն չլթհէէը նրա գէ տ ո գո ւթէ ւնն եր է հետ։
Վերեւէ մէջագէպէ վրայէց մէկ — երկու ամէս էր անցած)
Արբազանը) մէեւնոյն “
Շերմազանէ մէջոցով) նորէց կանչեց էնձ

երբ
էր

մօտ ։
Ոչ մէ խօսք ու ակնարկ նախորգ հանգէպման մասէն։ Բառնա
լով էնձ՝ ասաց *
--- ճաշէն պատուական ք1՚ւֆթ ա ունենք։

առայէն կ՛ուղարկեմ

(*) Շաթիր Շերմազան բարձրահասակ, լուրջ դէմք ով եւ պաակաւսոզդու մի
մարդ էր: Սրբազանի հաւատարիմ պահակն էր հւ նրա աււջեւից կը քալէր գաւազան
ի ձեոին, երթ նա ուզենար իջնել եկեղեցի կամ պաշտօնական այցելութեան գնալ:
Միաժամանակ նրա վստահելի սուրհանդակն էր: Նախկին դերձակ էր եւ ազատ ժա
մերին միայն տանը կը կարէր քահանաների յատուկ վերարկու, փակեղ, եւլն» :
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կեանքը երէկ եւ այսօր
֊ձեր տունը ասԼլոլ ՝ որ կէսօրին տուն չես երթալո ւ ,
մօտ պիտի ճաշես :
Շնորհակալութիւնս

այստեդ դ ինձ

յայտնելուց յետոյ , մտա լ Առա^ւոլււլալւա-

■նի րրի լան ա տ ո ւնր , մինչեւ ճաշն ա լնտեղ անցկացնելու համար Արբ ա•զանի քարտուղարի մօտ :
Այդ֊ օրերին թաւրիղում

ստաց ուել էր

{^Հայրենիք՛}

Ամսադր ի

հ երթակ ան թՒը ՝ որէ՛ մԷ£ տսլագրուած Էր Լեւոն 1,ա յիրցիի ձ՛ի բա
նաստեղծութիւնը , ն ո լի ր ո լած Տիկթե Լ ին-, 'Լերչին ս թալրիղի մե
ծահարուստ մի ընտանիքի հարսն է ր , յայտնի՝ իր անթերի դեղեցկութեամբ ։ *Լյ ա յի ր ց ին տարագրութեան օրերին տեսել էր տիէլնո^ը ել
հմայուէլ էր։

իր այդ բանաստեղծութեան

մէ ջ

գովերգել էր

Տիկին Լ.[, զեղն ու հրասլոյրը՝ իր ըմբռնած կամ ցանկացած եզանակո։Լ •

Ջեր ձայնը թաւիշի պէս,
Աչերը խոր են այնպէս,
Չեմ կարող , ուրիշի' կին ,
Չցանկալ, չսիրել ձեզ---

Եւայ/ն-.

3 ե տ ո ք ինձ պատմեցին, որ Արբաղանը,

րբ Հ

յ բ ենի

ի այդ

իք ո լի մի ջ կաբղսլմ է կյա քի բց ի ի սյյրԼ բանաստեղծութիւնը, սաստի [լ
ւԼբդուԷլոլմ ի եւ քննադատական ա բ տայայտ ո ւթիւննեբ Է ան ում հե
ղինակի քբմաշունչ տողեցի մասինդ յայտնելուԼ թէ պիտի դրի <^Հայրենիքքչի թմբադր ո ւթեան դ ասելով որ նման հ ր ա տ ա ր ա կո ւթի ւնն եր ո վ
երիտասարդութիւնը զէպի անկում է զնալու :
ճաշի պահին երբ մտա լ սեղանատունդ տեսայ

Սրբազանի մօտ

Հայր Սրբահամն է նստած եւ թօս ա կց ո ւթի ւնը դառնում է Լեւոն իւսյիրցիի յիշեալ բանաստեղծութեան շուրջ :
Հայր Աբրահամը ինձ տեսնելով ասաց»
— Ահ ա մեր բանաստեղծը դ թող սրա կարծիքը հարցնենք։

Ել

դառնալով ինձ հարցրեց»--- Սբուա՚նղդ կարդացեալ ես Լեւոն իայիրՀլու վերջին բանաստեղծութիւնը «Հայրենիքէ Ամսադրի մէջ։
--- Ա քո' դ ասացի ես ։
--- ի՞նչ է քո կարծիքը այդ բանաստեղծութեան մասինդ --- վրայ
բերեց Հայր Աբրահամը։
— Հայր Աբրահա՛մ դ եթէ թոյլ կը տաքդ ճաշից յետոյ

թօսենք

այդ մասինդ պատասթանեցի ես։
--- Հա' դ հա' դ ճաշենք դ յետոյ կը թօսէք դ հաստատեց Սրբազանը։
ճաշից յետոյդ երր անցանք սեղանատան կից Սրբազանի դրասենեակը դ Հայր Աբրահամր անդրադարձաւ նոյն հարցին։
--- Հր , Երուա՚նդ դ ասա տեսնեմ դ Լեւոն իայիրցու բանաստեղ
ծութեան մասին քո կարծիքը։
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ր
--- իրաւունք տալէ ս էք^ Արբազա՛ն՝ դէմեցէւ ես

Աբբազանէն *

11 ['Ը Լ111 տ Լ11Լ* ոլ կտր ո լկ ասաց .
--- Է]օս է'բ . . .
--- Ս ր բա ղա՛ն հայր , ասաց է , ես բանաստեղծ եմ • . . Ասենք' ու—
ղոււէ եմ դրել ձեր </ ա ս էն : Աս տեսնում եմ' դուք նս տած էք փառա
ւոր դէ բ քո /է , էմաստուն ու խոհուն

հայեացքով՝

տեսնում եմ'

բարձրահասակ էք եւ ունէք Ա ա ս է ս սարէ ձէ ւնէ պէս սպէտակ մաղեր
եւ ալեփառ մօրուք . . . Ասացէք ՝ արղեօք կարո^ղ եմ դրել՝ թէ Աըրքաղանէն տեսայ կարճահասակ՝ սեւ մազերով՝ փոքր մօրուքով*.*
Լեւոն Նայէրցէն էլ Տէկէն Լ • էն տեսել է այնպէս ՝ էնչպէս գրել է՝ ♦
Տեսել է նրան եւ ♦ » .
Արքաղանը՝ որ մէն չ այդ լուռ լսում էր էնձ ՝ մէկէ՛ն ընդհատեր
էմ խօսքը ել ասաց ղայրալէց •
— վ^անէ այստեղէց չե ս վռնտուել ՝ ձայնդ կտր է՛ր . . .
ւ---- Տեսանք՝

Հհս յր Աբրահամ ՝

դարձայ ես հարցը

յացնողէն ՝ թէ էնչ։մ լ ճաշէց առաջ
քըք[,ո,Լ հարսՒ
թեամբ* • ♦

էնձ

ներկա—

կարող խօսել ձեզ հետա—

մաս լ,ն... դոն է կարողացանք

ճաշել

խաղաղու—

ՍՐԲԱԶԱՆԸ ԵԻ «ՀԱՅ ԲՈՅԺ»Ի
ՎԱԹՍՈՒՆ ՀԱԶԱՐ ՄԻՔՐՈՊՆԵՐԸ• ■ ■
Ա ելէք — թանդեան Ա րքաղանը պարղակեաց էր ՝ բայց վեր էն աստէ&անէ ուշադէր' մաքր ա սէր ո ւթեան նկատմամբ ՝ այլեւ խստապա
հանջ

առուլջապահ ա կան կանոններէ հ անդէպ : Հազէւ թէ էր աջը կը

սլարղէր բոլոր նրանց՝ որ կ' ուզենա յ էն համբուրել՝ եւ է ս կո յն յետ կը
քսյշէր ։ Ղ*քեուա ր է մատնանշել բուն պատճառը։ Արդեօք խուսափո^ւմ
էր ոլր[*շէ Համբոյրէց ՝ թէ^ չէ ր ուղում դէմաց էնէն պար տ ա լո ր եց ր ած

մ՚նեւ համբուրելու էր ա1ը : Այսինքն , առողջապա հ ա կան նկ ատ ո
ունէր էր այդ վեր ա բեր մ ո ւնքէ մէջ՝ թ էՓ համեստութեան մէ արտայայտութէլն էր էր արածը։ թերեւս թէ՛ մէ կն էր եւ թէ՛ մէւսը։
Արդ ՝ Ա րբա ղանը ՝ մէկ °լ՛ > & • Ն արդունու «Հայ ք^ոյմ^է մէջ
կարդում է՝ թէ ամէն մէ համբոյր վաթսուն հազար մէքրոպ է պա
րունակում էր մէջ ։
Արքաղանը ընդհանրապէս մեծ գնահատանքով կը խօսէր «Հայ
Բոյ<հ>ի մա ս էն ել անհամբերութեամբ կը ս պա ս է ր բոլոր

թէւերէն է

հ>Հայ է^ոյմ^է մոլէ րնթ ե ր ց ո ղն եր է ց էր եւ անդաւաճան բարեկամնե—
րէց մէկը։ Ա դէպ՝ ասեմ ՝ որ Ար քաղանէ

հետ նաեւ

անմոռանալի

Աամսոն է] անէ առողջապահական դէտելէքներէ անքննադատելի աղ—
բէւրն ո լ շտեմարանը Հ^այ իոյմ՜՚^ն էրէ
էստ երեւոյթէն

^Հայ իոյմ՜^է այդ յօդուածէէ ընթերցման տպա

ւորութեան տակ ՝ յաջորդ

կէ րա կէ օրը էր ըտրոզը յա տկացն ում

է
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ա յ մայրերին եւ խօսում Լ մանուկ սերնդի դաստիարակութեան մա—
սին՝. /> միջի այլոց անդրադառնում է նաեւ երեխաների ֆիղիքական
հոգածութեան խնդրին եւ ասում է՝
--- ^Հայ Բոյմ-^ի ՛Լերջին թոլի մէջ կարդացի, որ ամէն մի համ["'.ւք վաթսուն հագար միքրոսլ է պարունակում :
միքրո' սլ , լա՛ ւ լս եց է ք , վաթ ս ո՜ ւն հագար . . .

վաթսուն հագար

Ա։քս Օրո լանից թողէք

փոք[,1'^ երեխաներին համբուրելու յիմար սովորութիւնը՝. ՀսՀ , թո
ղէք նաեւ հոգեւորականների ձեռքը համբուրելու ադաթ-Հր :

Կարող

Տ- ՆԵՐՍԷՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԵԼԻՔ - ԹԱՆԴԵԱՆ (գծանկար)

է պատահել, որ այդ վաթսուն հագար միքրոպներից մէկը անպէտ
դուրս դայ եւ ձեր տ ո ',նն էլ քանդի , երեխա լի տո 'ւնն էլ : Էք ր Լ խանե
րի
‘Ղ' կրծկալ կը կապէք ու վրան կը դրէք --- Հհ/^նձ մի՛ համ—
բուրէք» . . .

«ԱՆԽԵԼՔ ԵՍ ԵՂԵՐ, ՎԱՐԴԱՊԵՏ»-..
վահան ծ* վ[*ղ■’ Կոստանեանր {ներկ ա քիս

ար քե պ ի ս կո պո ս ) ,

էջմիածնից ուղարկուեր ]՜*րան, իբրել թէհրանի թ ե մի /ամանա—
կաւոր ԷԼռաջնո րդ , ճամբին մի քանի օր հիւր մնաց թաւրիգ Ս ելիք —
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

2

ւ!5տտտտ5։ք?Տ(1է7Տ^ք/»1հ®։։է>®(1 ւն®Ջ ւ78\1ւ78\1ր/տ\ւր/տ\1ր

թան դեան Սրբազանէ մօտ եւ ապա մեէլնեց թէհրան ստանձնելու

Էր

-պաշտօնը :
վահան վար դա պեւոն ու էրեն ընկերաց ուլ պրոֆ • Աշոտ Աբրահամեանը շատ աշխատեց էն համոզել Սրբազանէն

որ յառաջէ կայէն

կայանալէք ազգայէն — եկեղեցական համագումարէն բերէ էր մաս
նակցութիւնը՝ էնչպէս եւ մասնակցէ ընտրոլելէ^ կաթողէկոսէ օծ~ման ։
՛վարդապետն ասում է •
--- ՍբբլսրԼա'^յ^ կաթո ղէ կո սա կան տեղակալ Զէօրէըչեան Սրբազա
նը յանձնարարել է էնձ' խնդրելու յատկապէս ձեղանէց , որ ներկայ
լէնէք ազգայէն — եկեղեցական համագումարէն եւ մասնակցէր

կա

թողէ կոս է օծման : // է ամ՜ամանա կ , վաղուց է չէ ր տեսել է^7- ածէնը ՝
ուրեմն եւ մէ դեղեց է կ առէթ կը լէնէ այգ՝,
Աբբա ղանը պատասխանում է •
--- ԷՀ ՝ ծերացել եմ , վ^ղ պէս ջահ էլ եպէսկոպոսներ ու վարդա
պետներ շատ կան ա շխար

ամէն կողմում • 1լ երթար , կ^օծէր ու կը

վեր ա դա ռն աք յ
Տե ս նելս վ սր Մ ելիք - յանգեան Սրլ• աւլանը վերապահ է էջմէածէն գնալու նկատմամբ եւ ենթադրելով որ կասկածներ ունէ

յ

վար

դապետն աւելացնում է ♦
--- Ս ր բազա՛ն , ե թ Լ թ ո յլ կը տար , ձեզ համար կարող ենր

Լայս

ՀՀենք^ը պրոֆ* Աբրահամեանէ հաշուէն էր} Հայաստանէ կտոտ վա
րութեան երաշէւաւորոլթլ։ւնն անդամ բերել • ♦ ♦
Սրբազանը անմէջասլէս թափանցում է խնդրէ էութեան եւ ընդ
հատում է Վշահան վարդապետէ խօսրը :
--- վարդապե՛տ , ասում է՝ առաջէն

անդամ եր ր քեզ տեսայ՝

կաբծեց է էւելքզ դլխէդ է, բամց հէմա բանէց դուրս է գալէս՝

որ

անէ/ելր ես եզեր՝ վարդապե՛տ՝ անխելր մարդ են ուղարկել այստեղ
♦ ♦ ♦ Զե^ս տեսնում ՝ որ չորս կողմս ռուսական զօ ր քն է : Ո՛ր մ՜ամէն
ուզեն' էնձ կը բռնեն ՝ Ս րո*-Աաղէմ էլ կը ճամբեն ՝ էէոսկով էլ կ^ու
ղարկեն յ էջմէածէ՚ն էլ կը տանեն : [)ր չեն բռնում ՝ նշանակում է էնձ
հետ գործ չունեն։ Է^նչես ք.0շ — թօշ երաշխաւորութեան մասէն

խօ

՛սում (*)♦♦♦

«ԴՈՒ ԵՐԷԿՈԻԱՅ ԽՈԽԱՆ ԵՍ»-*.
թ էհ բանէ Ս ♦ Աս տ ո ւածած էն մայր եկեղեցու օծումը զուգադէպեց
այն օրերէն՝ երբ էջմէածնէ ազգայէն — եկեղեցական համագումարէ
(*) Այդ Ժամանակ ամբողջ Աարպաաականբ,
էրանի այլ շրջանների հետ,
գտնւում էր կարմիր բանակի գրաւման ներքոյ : = էօշ — բօշ' սա Սրբազանի ամէնիգ շատ գործածած արտայայտութիւններից մէկն էր: Թրքերէն է եւ նշանակում է
դատարկ, անիմաստ, յ իմար :
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■առիթով թէհրան էին դտնւում Ա' եծի £ան2ր կիլի կիոյ Տ* Տ* Գարեգին
Կաթողիկոսը՝ Ա ր ո ւս ա ղէմի Պատրիարք Տ' Կիւրեղ արքեպիսկոպոսը
ել

արտասահմանից եկած մլ, շարք բարձրաստիճան հոգեւորական

ներ՝. (Ըստ երեւոյթին՝ եկեղեցին կառուցող բարերար քիոման Ասայեանը ցանկացել էր՝ որ ապահովուի նրանց մասնակցութիւնը*.}
քարեղին Կաթողիկոս ՝ որ էջմիածնի ճեմ արանում դասընկեր էր
եղել Ա ելիք — թանդեան

Սլ-քաղանին՝ րնակւում էր

Հայ Ակումբի

դրա դա բան — մատենադարանի նոբա կառոյց շէնքում ՝ որ առմամապէ ս կա հ ա լոր ո լած էր նրան հ ի ւր րն կալելո լ համար իս լւ ւէ1- ւԼ՚ ւ> թանգեան Արբա ղանը իջեւանած էր Աոման Ասայետնի տանը : Կիւրեդ
Պատրիարքը ա պր ո ւմ էր իր քր ո^ր մօտ : Այդ օրերին թէհ բանի թեմի
Առաջնորդն էր նորընծայ ՝ բայց արդէն ծայրագո՜յն վահան վարդա պետը :
Ածումից մէկ օր առաջ՝ երեկոյեան՝ Մելիք — թան դե ան Սրբւսղանը դալիս է Հայ Ակումբ՝ օծման հանդիսոլթեան մասին կաթողի
կոսի հետ

խորհրդակցելու համար :

Արբ մտնում է կաթողիկոսի

■սենեակը՝ Տանն Կիլիկիոյ գահակալը ասում է*
--- Արբազս,՚ն՝ եկեղեցու օծման ծրագիրը մշակել եմ արդէն՝.
--- ք}՝ոլ Ւ՞նչ գործ ունես ՝ որ ծր ա ւլիր մշակես ՝ պա տաս խանում է
Սրբազանը*. կաթողիկոս մարդ ես ՝ հիւր ես եկել այստեղ՝. Արեսուե
տարի է ես այս Հողի վրայ եմ • ծրագիրը դո*ւ պիտի մշակես ՝ թէ՞
ես * • ♦
կաթողիկոսը քահ — քահ ծիծաղելով ասում է •
--- Լա՛լ՝ լա՛լ՝ Ար բազան՝ դու մ շա կիր :
--- Ո ւր եմն ՝ յարում է Ա ր րազանը ՝ ես սլա տա բադի չ եմ ՝ ոլրիչ ո շ
մի խօսք ՝ դու էլ կաթողի կոս ես ՝ սեղանը կՀօծես : Ար ուսա ղէմի Պ ատրիարքն էլ կՀօծի եկեղեցու կողմերը՝.
Ապ ա դառնալով' տ ր տ տ ս ա հ մանի ց եկած կարճահասակ՝ ցանցառ
մօբուքով մի եպիսկոպոսի ՝ որի անունը չեմ յիշում ՝ ասում է»
--- Է՜ ՝ եղբա յր ՝ քե՞ղ ինչ ասեմ •

ոչ դէմք ունես ՝

ոչ

հասակ ՝

բայց ոչ["Հնչ՝ եպիսկոպոս մարդ ես ♦ կը ղդեստաւորուես ՝ որ արարողութեանը շուք տաս '.
--- Հապա ե՞ս ինչ պիտի անեմ ՝ յարում է միլս կողմից վահան ծ*
վրդ* Կ ոստանեանը ՝ դմ՜կամ ու խռով ա ր տա յայտ ո ւթեամբ՝ ույս թեմր ինձ է պա տ կան ո ւմ ՝ ե՛ ս եմ ա յս թեմի Առաջն որ դը » * •
—— կ*ո՞ ւ , սլա տ ա ս խ ան ո ւմ է Մ ելի ք — թան դե ան Սրբազանը ^ոլո —
ե՜ուռ վարդապետին նայելով՝ դու երէկուայ խոխան եսԼ*') : կեանյվւդ մ էջ եկեղեցու օծման մասնակցե՞ լ ես։ Վեգումս դեռ աշխարհս!—
(*) Խոխա, Վաթաթազի թարրաււու, նշանակում է երեխայ :
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«ԱՍԷՆ11ՒՆ ՏԱՐԱ՚ւ-Իւ՚-ւ֊ւ;,,
կան էիր > Հեղ վա ր գա ւգե տ արեդէն՝ ուղարկեց էն այստեղ՝ կարծում,
ես արդէն ան էն բան ղ^ւտԼ ս * * * ք^այդ "^փ^նչ յ հասակդ լաւն է յ վե'Լա[,1է կը ծածկես ,

կարգապահութեան կը հ ետեւես :

Ա՝ եծ — մեծ

ն արգէկ են գալու : Աը նայես ՝ կը դէտես , կը տեսնես ն՚ենբ էն չպէ ս ենօ
օծուն

ե կե յլեդ էն ՝ որ ն ե զն է դ յետոյ ե կե զե դ է օծել կաըուլանաս ♦ . ♦

II ւ այսպէս ) յլս2,ո[’րե °Լ'[Լ կատաԼ՛ոՍ եկեղեցու օծումը՝ Մելէբ —.
թանգեան Սրբազանէ կարգագրութեան համաձայն՛,

ԵՐԿՈԻ ԽՈՓԵՐԻ ԱՌԱԿԸ
Ս ելէբ — թանգեան Սրբազան բարձրահասակ ՝ մարզուած ու Կա—.
ն՛ա չափ կազն՝ ունէ ր . հաստափոր չէ ր ՝.

/լուտէր ՝ զէ չերներ ը չէր

ընթր է ♦ կը բաւականանար ամ ենօրեա յ թանա պո լր ո վ ու մածունով *
կերածը համա րեա մէ երեթայէ րամ՜էն էր՝. Սէրում էր քայէել՝ պա^.
րապ մամ եր էն՝ Առաջնորդարանէ պատշգամում կամ բակում ման կը
գար ՝ էսկ գաւառ գնալէ ս' ձէ կը նստէր : Այգ բոլո ր ը կռանէր մ տած-—,
ուած ՝ բաջա կազմ ու բարեկազմ' մնա լո ւ հան'ար : Լք էն չգեռ Ա ամսոն
է] անը ՝ որ է հետ կապուած է այս մանրավէպը՝ հաստափոր էր ՝ կար-—,
ճահասակ ել .կը հ ե ւար բալած պահուն :
Ատր պա տ ա կանէ Հա յոգ Առա^ն որ գա ր անը ՝

ս բանէդ երկու տաս

նեակ տարէներ առաջ գտնւոլմ էր թաւրէղէ Ղ*ալա Լք* եր գաթագ} թա
զան ասէ Ա . Աստուածածէն մայր եկեղեցու շրջափակում :

07' անգամ ՝ մօտ երեսուն տարէ առաջ՝ եկեզեզու

ընդարձակ

բա կէ արեւմտեան պարէսպը փլել էր ամբո փջո ւթեամբ ՝. Հէ՚մքէքք
տէ նոր պատ բարձրացնէ էն : Ա եծածա էյս գործ էր : Ա րբա ղանը ՝

ա-

զատ մամ եր էն ՝ էջնում էր Առաջնորդարանէդ ՝ ա նձամբ հսկում աշթատանբէն ել երբեմն էլ տ ր ա մա գր ո ւելո վ ՝ ‘Լեր դնում էր բահը ել
օզնում բանուորներէն :
Մէկ °1՚ , !/Կ' ե,ւ ուայ մամը ճձէն ՝ Այսմսոն թադէոսեանը (^/7' ս-.
տափորէ ք[՚ոջ որդէն՝ յայտնէ յ ե զա լէ ո խ ա կան դո րծէ չ Աամսոն էյ ա—.
*եը} եկաւ Առաջնորդարան եւ տեսաւ Սրբազանէն' բահը ձեռբէն ուշ—,
խատելէս : ԼԱյգ շրջանէն Աամսոն էյ անը անգամ էր թեմական էք ո ր-

հը["ւ1՚ն ••)
Աա յանօրէն նեղուած՝ անմէջապէս նկատո զութէլն արեց։
--- Սրբազա՛ն՝ ասադ՝ վերջապէս այս մէկը մեզ պատ I- մ
րում * Էգ հ ասակէ եւ դթյյէ ^էջ բանուորներէ հետ աշխատում ես*
հա րեւան տներ էդ ու փողոդ էդ ուր է շներ ը տեսնում են ՝ լալ շէ^ ՝ Աըր—^.
բազան * • *
--- ՀաՓ ՝ Աամսո՚ն՝ փոխադարձեց Սրբազանը՝

էմ

արածները

բե՞ղ էլ պատէլ չեն բերում : ^'Է՛ ՝ Արս էն Ղրլրճեանը եկել է թէհրան՝
գնադէբ նրան բերէբ ՝ նստեց րէբ էստեղ * * *
Աէ-ել ադ նեմ, որ այգ

շրջանէն՝

Սրբազանէն

հ ա կառա կոբգներր.
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ՋՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
՝ամէն միջոցի դիմում էին նրան հեռացնելու իր պաշտօնից* ղալում
էին ել դ ա ւա դ ր ո ւմ

ւի որմում է ի հ թեմական

իշխանութ՛իւնը ։։՚ ո ն ք_

■ՒԼ՚^Ս ձեռքը՝ թեմը թափուր էին յայտարար ում էԼմիածնի օրացոյ
ցէ մէէ Յ՚՚մՅ տալու համար որ Մ ելէք - թ-անղեան Սրբազանի իշխա
նութիւնը ապօրինի է , 1'^մ ի ածնից պա տ ո լի ր ա կն եր է ին ո ւզա ր կո ւմ
համ ողելոլ Սր բա զանին , որ հեռանա լ ի բանից

եւլն • եւլն . :

իր այղ ա ր տ ա յ ա յ տ ո լթի ւնի ց մի քանի րոպէ յետոյ } Սրբազանն
զղաց

որ ւէիրաւորել էր Սամսոն հ) անի ե ։ ք(քորքով շատ բարի մ ա ր դ'

չէր կարող քէն պատել* նման ոլտ ր ա զան եր ո ւմ անմիրապէս 1լա^էսալոէ[’ շահել ղիմացինի սիրտը յ (] ւս տէւ } թողեց աշխատանքը եւ ասաց
Ս ամս ոն ՛Խանին .

Աալմասսփ երկրաշարժին աորիւ (1£30) , Տ- Ներսէս արքեպ- Մելիք Թանգեան քննական պւոոյտի ելած է աղէտ ե ալ գաՆպււին մէջ : Սրթազանին քո
ւլը' գւսՆաււի այդ աաենուան առաջնորդական ւիոխանյ}րդը' Տ- Մշոտ ք հնյ • Պօ
ղոսեան (այժւք Թէհրան) եւ հասարակական գործիչ Սամսոն Թադէոսեան:

--- Սա մս ո՚ն } ա ր ի գնանք , թ Լ ,ք խմենք*** Սրուա՚նղ՝ ղու էլ արի^
աւելացրեց նա ինձ դաոնալով :
Երբ բարձրացանք Սրբազանի մօտ ՝ իր գրասենեակը ^ թէյը խմե—
լոլ րնթացքին նա ասաց *
--- Սամսո՚ն՝ դպրոցական դասագրքերի մէջ կայ երկու խոփերի
առակը* կարդացեալ ես : Էն խոփը որ ամբողջ մ՜ամ տնակ հ ո զի

■ոչ

դնում է ու զալիս , փայլփլում է ա ր ելի պէս * ի ս կ էն մի ւս ը , որ ամբողչ մ՜ամ տնակ սլա տի տակն է դրոլած , մ՜անգոտոլմ է ել ան պէտքա
նում : // ա ր դո ւս մարմինն էլ էդպէս է

եզրա՛ յր * էն մարմինը ,

ամրոզջ մ՜ամանտ կ , զի շեր եւ ցերեկ կ'1 աշխատի , էն փայլուն

որ

խո ՀՒ
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<ԱՍԷՆՈՒՆ տարեգիրքը^
պէ» կ'ելն[,, լ,սկ էն մարմէնը
է1' աչ^սատ^ւ ՝ փոԸԸ ՝ԸՈ'
կը մեծանայ ու կ՝անպէտքանայ * * •

փո[1Ւ

--- Արբազա՛ն՝ մէկ վէր ա ւո ր անք էնտեղ ցածում ՝ մէկն Էէ էստեղ*
ասաց Աամսոն էյ անր դմդոհ ա ր տա յ այ տ ո ւթ եա մբ :

եզսմ լ ՝

բա զանէ! մպտաց եւ չթողեց որ Աամսոն էյ անը շարունա ՛մ՛
խօսքը :
---

Ւր

, Աամսոն՝ ասաց նա՝ վէրաւորոլէլ մէ՛ * էսա չայը խմ ե-

ցէնք՝ հաշտուեցէնք ՝ ւէերջացա^ւ» • •

ՎԱՐԱԴԱՎՑՆ ԿԱԹՆԱՎԱՃԱՌԸ
թնչսէէս

ասացէ՝

Աբրա-

ղանը քչակեր էր * ս էրահար էլ»
կաթէ ՝
պուր է :
1,լւա

մած ո ւնէ

եւ

թ անա

համա լէ ամէն օր

կաթ

կը բերէր *էար ա դա ղց է մէ կաթ
նավաճառ , Ո['Ը է՛ Լ1 տանը
կուԼ
կը պահէր եւ կը զբաղէր կաթնատնտեսութեամբ : 0 ա ր ճ ա հ ա—
սակ՝ նէհար՝ տխեղծ
մՒ մարդ.

էր

մարմնով

այդ կաթնավա-

ճառը եւ *էէխխե կը րէ^յէը հնա
մաշ մէ կէպկ : Կութը կը ըեըէը ,
ամանով կը յանձնէր խոհանոց *
ր'ԸԸ

դտնւո ւմ էր Առաջնորդա

րանէ պատշգամէ ա^ անկէւնը *
Արբազանէ դրա սենեակէդ երկու

ԵՐՈհԱՆԴ ԲԱԶԷՆ

— երե ք

ս են ե ա կ ա էն կողմ ՝ նո յն

րայ : ֆնայած
էքէն

էլ՛

ամենօրեայ

շարքում ,

երկրորդ

այցելութեան ,

յարկէ վը-

օրուայ

այդ

մտ

նա դեռ առէթը չէր ունեցել տեսնելու Արբազանէն։ Էէէայն լսել

էր-, որ պատկառելէ արտաքէնով՝ փառաւոր մօրուքով՝ բարձրահա
սակ մէ հոգեւորական էր :
Մէկ °Ը 1 երբ

սովորական

մամէն գալէս է Առաջնորդարան եւ

բարձրանում պատշգամը՝ յանկարծ էր դէմը տեսնում է Արբազանէն՝
որն այդ սլաքէն յետ ու առա^ ճեմում Լ ր պատշգամում :
շփոթւում է եւ որովհետեւ չգէտէր ՝ թէ րարձրաստէճան

ԱաստՒկ

Հ ոդեւոբտ

կանէն էն չպէ'ս պէտէ ող^ունել՝ ձեռքէ կաթնամանը դնում է դետէնը, կէս մարմնով կռանում է՝ ձեռքը

տանում է վերել ,

հնամաշ

հանում է գլխից՝ երկու, մատներով բարձրացնում է գլխար
կը եւ տ զ ա չա կան ձայնով՝ կատուէ մլա ւոց է պէս ասում է»

կէս]իՆ
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ'
.--- ԱււտւՀծ-’- [^Աստուած' Ղյորադաղի բարբառովս*} :
Սր բադանը՝ իր արծուի հայեացըով
խրոխտաձայն յանդիմանում :

նայում Լ մարդու կլ.ն

--- Տօ' ? Հայի տաւար ՝ ասում է նա» եսլիսկոսլոսին

տեսնելիս՝

կդասեն՝ հվԼստուած օդն ական՛}) • նա էլը պատասխանի՝ հ,Աստուած սլա—,
հ ասլանդ : Որ է դրանն էլ չես իմանում ՝ դոն է սուԼորակաս յ իմա բներ ի
սլէ ս դլոլխդ շարմ՜իր ու անցիր ♦ ♦ ♦
փ

*❖
1ԼյսպԷՀս

էր մ եր 1] ր բա ղանը

՝

առաըինի՝ խսաակրօն ու բարի

մեր երբեմնի Առաջնորդը , "[‘ի յիչատա^ԷԸ ո Հ_

է կ իրանահայ չի կա—,

րոդ մո րւան ա լ • . .
Ս.յսպԷՀս են նաեւ նրա կեանքից քաղուած մանրավէպերը՝, “
^ատ
ոլ շատ են դրանը՝, ի) ոստանում եմ ուրիշներ էլ դրի առնել Տա րեդրքի
յաջորդ հատորի համար՝.

Թէհթւսն , 1957

Ե- Ր-

(*) Վարազսոլր լեռնային գաւառ է- գտնւում է Աւրրպատականում Են սահմա
նակից է Զանգեզուրին: = Տաւար' փոխաբերական իմաստով նշանակում է ապուշ,,
անթան, յիմար:

ՀԻՆ ՆԿԱՐ ՄԸ ԺԸՆԵԻԷՆ
Այս

խմբանկարը

քաշ

ուած է 1912ին, ժընեւ, «Դթօշակ»ի

շէնք ի պարտէզին

Աէջտեդը

նստածը'

մէջ :

շէնք ին

պահապան — հրեշտակը'
առն Գոշ,
ձախ էն

ետեւը'
աջ'

Ան

ոտքի

եւ

Տրդատ

Դա-

զանհեան — էջմիածնեցի, ան
մոռանալին էարնեցի

Տիգրան

Խաչիկեան — Արզումանը
թեւը
դրած

այս

վերջինին

եւ
ուսին

Տրապիզոնցի

Հայկա

զուն Խանէտանեանը,

Դաշնակ

ցութեան ահաբեկիչներէն:
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«ԱՍ՚ԷՆհհՆ ՏԱք'եԴ|֊Ր'ք՝Ը»
ՀԻՆ ՕՐԵՐ, ՏԱՔ ՕՐԵՐ

ՓՈԼԱՏ ԱՅՐԻԻ ՊԱՏԺԱԿԱՆ ԱՐՇԱԻԸՈ
Դրեց ՍԷԹՕ
Ար տաշէ սէ Ճ.Հ)\յնոց թումրըդ ըստ որոշմանդ առտուան ժ֊աԱը *ձէն
ճամբայ պէտէ ելլէ բ դ որպէ սգէ ապահով հասած ը//ա ը էր մե!լնակէտէն եւ էմ է/մրէ հետ մէտ շ/ամանակ մամը Հէն սկսէէնք գոմ եր ո լ
գրաւման գո րծո գո ւթէ ւնը : Է մ էւ ո ւմբը

շա ՛Լանքէն

գուբս պէտէ

գաբ մամը 3 ,30/'^> :
Ամբողջ դէշ^՚ր ձէւև կը տեղար } հանդարտ ու առանց ժրրէկէ ։
Լուսագէմէն ձէւնը գադրեցաւ եւ սկսաւ պագ հուէ մը փչել։

Երբ

Արտաշէսէ էաւմբը շարուեցաւ մեկնելու համար եւ ես ու Արտաշէսը
անհբամեշտ

հրահանգները կոլտայէնք

տրտունջ յա ըոնեց , թէ

տւլաներուն , շարքէն մ է կը

((ա ս ան կ օգէն ալ մարգ էր կամքո /է կռուէ

կ^ երթսմյ» : Ըսէ էրենց ♦
--- Տեսէ՛ ք} վաււլթ՚ե եկած փափկասուն օրէորգներըդ որոնք հ այ
շփնա ելանէ վրէմ՜ով լեցուն դ ւէէնչեւ այս գմ ո է՚քը եկած են դ թէֆլէ ս
վերադարձէն պփ տէ պատմեն էրենց տ ե ս ածը : փուք "[' ընտէր լեռ
նականներ էք, ղէնավարմ *

վր է մէէն գէ ր ու դայլէ պէս յանդուգն ,

մոռցանք մեր ֆ եդա յէն եր ո ւն երգը --- «Թ]ււ|ւ|ւ թորան լքՈՆթ- գ]ւշ1յր|ւ(ւ ,
ԱլԱՂՍւուլք է Փ^րԴայ11^»

մեր պայմանները»

: ճէշգ է՝ բաւական աննպաստ են այսօր ո լան
մենք ցուրտէն կը կոտորուէնք՝ եթէ դանդաղ

շարմէնք։ Մեր փրկութէւնը

ձէւնը

յաղթահարելովդ

դէլդը մտնելն է։ Անկէ յետոյ մենք կը հասկցնենք

ա րաղօրէն

գա ղանն ե ր ուն դ

թէ է՛ն չ կը նշանակէ հայ ղ է ւղեր ա ւե ր ել ։ Այսուհանդերձ սլէտք չէ
մոռնաք դ որ մենք կէներու եւ երա[սաներու հետ դործ չունէնք, մեր
հաշէւը հասուն գազաններ ու հետ էդ եւ պէտէ ցոյղ տանք այգ արէւնարբու մոնգոլներո ւն , որ էրենց վատ արարքներուն համար եր
բեք անպատէմ մնալու չեն :
ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԳՀԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
փա մը

3 •30/ք^

ես ալ թումբս ուղղեց է գէսլէ էմ դէմաց է

երկու

գոմերը դ ջանալու! ամենայս ղգոլշութեամր մօտենալ եւ այնպէս մը
պա շարելդ որ հոնկէ փաթչող չըլլայ» Սակայն ճերմակ ձէւնը շուտով
մեղ մատնեց եւ սկսաւ շուներու հաջոցը-.

Գոմէն դուրս թափեցան

ղինո լա ե մարդիկ եւ Իրենց լեզուս ։Լ՝ բայց երկչոտ ձայնուէ պոռա
ցին---- «Այղ ովքե՞ր էք»: Մենք

պատասխանեցինք------ «Զէնքերը

թափեցէք՝ անձնատուր եղէք՝ թէ ոչ կը կոտորուիք:» Բոլորը մէկ
(*) Այս գրութեա՜ն աոաջին մասը հրատարակուած է Տարեգրքիս 1957ի հատորով:
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
կրակելով սկսան փախչիլ՝ բայց մեր տղանե րր չորս կո ղմէն ղիմաւորեցին ♦ /!իայն

յաջողած էին փաՒԺւ*

Մինչ կը մօտենայինք երկրորդ ղոմին, թշնամին, արդէն ձիւնի
եւ խոտի դէզերու մէջ դիրքաւորուած, ուժ՜եղ համազարկերով

դի

մաւոր եց մեզ , առանց սակայն մեզմէ զոհեր խլելոլ : Ա ենք , առանց
կանդ առնելու, մոլեգին արագութեամբ կը չաապէինք մօ՛տենալ դո—
մին։ թշնամին մեր ինքնավստահ շարժ՜ումէն ահաբեկուած ,
ղիրքե<րն ու փախաւ դէսլի Փոլատ Այրի :

լքե զ

Ա ենք զարնուածներու զէնքերը հաւաքելու ժ՜ամանակ չունէինք,
հետապնդելով փախչող թուրքերը, հասանք լեռնադադաթ

լս յէ

ոլըկէ

1

մը,

մեր առջեւ քացուեցաւ կաթսայաձեւ եւ սէդ լեռնաշղթայով

մը շրջտպա տուած րնդարձակ դաշտի մը վրտյ

տար ած ո լած մեծ

ղ[,լղ մը ) Փոլատ Այրին , մեր սլա տժ՜ա կան արշաւին հիմնական թիրախը։ Գոմերէն փախչողները լեր ան դա դա թ էն

թալալադ լոր վար

իջան ու լեցուեցան ժ՜այռակոյտի մը մէջ, որ Փոլատ Այրիի պաշտ
պանութեան առաջաւոր զ ի ր քն էր եւ թուրքերը հոն 30 հոգինոց մնա
յուն պահակախումբ

մը հաստատած էին։

Այղ ժայռակոյտր

կը

կոչուի եզեր Ջաղացի Գիրք եւ ղիւ֊ղը մտնելու համար միակ միջոցն
էր այղ ղՒէ՚^ււ. ղ[ւալ^Լ> ^ոն ամրանալ, հոն ալ թաքցնել ամբողջ
խումբը եւ հ ոնկէ մասնակի խաղերով թափանցել դիլդր, որ կը
զանուէր 500 մէթր հեռաւորութեան վրայ։
ՋՐԻՆԵՐՈՒ ՄկՋ ԻՅՆԱԼՈՎ, ԳԼՈՐՈՒԻԼՈՎ
Լաւ որ Ջաղացի Գիրքը տանող լերան լանջը անտառապատ էր

յ

Մէկ յիսնեակ հրաման ստացաւ ուժեղ կրակի տակ պահել այդ ղիր-~
5

ձինչեւ որ երկու յիսնեակները աջ ու ձա իւ կողմ եր էն

անտառի

միջով մօտենային ւփր^թ ու դօտեմարտի սկսէին։ Այն ատեն,
ռաջին յիսնեա //V, ալ կրակը դադրեցնելով եւ
տի

գլորուէր

վար ։

Ի'ըսեմ

դլո ր ո լէ ր ,

ա—

ւռռսՀ» պոռալով ,յլի-

«հհ

ո ր ո վ Հ ետ եւ

խոր

ձիւ ն",լ

ծած կո լած անտառը շատ զա ո ի վ ա ր էր ել. ս տի պ ո լա ծ էինք մ է կ ծ ու
ռէն մինչեւ միւսը դլորուելով [փմլ, ամբողջս/Լին թ ա դո լելով ձիւ
նին մ էջ ։

*/»/// V' ա նտառին մ էջէն կ՚իջնէինք, թշնամին առատօրէն կր*ո ՛! ՚!Ը
տեղար մեր ցանոլցրիլ շարքերուն վրայ, թէեւ ա սլա ր զ ի ւն ։ Րայց
երբ անտառէն ելանք ու երկու կողմ երէն նետուեցանք դիրքին '/ր1,,յ>
սարսափահար թշնամին լ^եց այղ անառիկ ամրութիւնը եւ փախաւ
ղէս1ի

ղ[ւլ,Լէ մեր շեշտակի

ճամբուն վրայ։

հարուածներուն

Ջաղացի Գիրքը գրաւելու

միայն երկու վիրաւոր։ թշնամին ունէր

տակ փռուելով

կէս

համար մենք ունեցանք
յանդ զ ն ո ւթի ւն եւ առատ

փամփուշտ , բայց զինավարժ՜ չէր*
Ջաղացի Գիրքը դր աւելէ յետո յ , մէկ յիսնեակը զ իրք բունեց զիւղի զէ մ ու սկսաւ կրակ բանալ այն կէտերուն վրայ, ուրկէ հրացանի
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐ-ւ-Ը»
ծուխ կ'ե/ / է ր : Մետցած հարիւր հոդին կծկուեցան մայռերուն ետեւը Ն
ցուրտէն ակռաները կբճ տ ացն ելո վ դն ո ր հրահանգի սպասելու համարէ
ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՍՆԵԱԿԸ ԿԸ ՑԱՌԱՋԱՆԱՅ
Այ՚է նոր հրահանգները տալու համար ես կը ո սլա ո է ի ԱրտաշԷ—
սի ազդանշանին դ թէ գոմերը գրաւած է եւ կը քալէ գիւղին վրայ։
Այգ ազդանշանին հարկ եղաւ սպասել մօտ կէս մամ եւ երր

պայ

մանական հր^['ռը օգին մէջ սլայթեցաԼդ առաջին յիսնեակի առա չէն.
տասնապետին հրաման տրուեց ալ դ որ 1՚ւ՛ տասնեա կով ուղղուի գէսլի գխւլյի

ձախակողմը

գտնուող

խոտի գէւլերը եւ անոնց ետեւը

թաքնուելովդ կրակ բանայ թշնամիի որոշ գիրքերուն վրայ > որսլէսզի
առա ջին յիսնեակին մնացած շորս տասնեակները

աւելի

դան իրենց մի անտլու :
Առաջին տասնեա կի ա յս սլա ր տա կան ո ւթի ւնը

շա տ

անվտանգ,
վտ ան դա ւո ր.

էր՝ ['ս/յՍ Ը^րի լեռնականները եր եսնին ’ խա շա կնքէ լո վ ելան ճաձ—բայ , որ կը նշանակէր ձիւնի մէջ թաղուէլով 000 ձ՛էթը յառաջանալ
թշնամիի կրակէ տարափին տակ :
Ե ր ը սյյրէ տասնեակը Ջտղացի Կ* ի ր վշէն վար իջաւ բաղ ղաշտըՀ
ուր ձիւնը կը հասնէր մինշեւ իրենց ձ էջքը եւ սկսաւ դանդաղեց նել
իր քայլափոխը դ սրտէս արիւն կ՚երթար։ ինշեՀր պիտի շտայի երկու
թիակի համար դ

որոնցմով տղալը հերթու!

ճամբայ բանային ու

շուտ դուրս գային կրակին մ էջէն : Կ՛մրախտաբար թիակ շո ւնկէնք
ոչ Ւ ս կ մէկ հ ատ ։
թշնամին ս կսա ւ կրակ բանալ գա շտ ը իջած տ ա սն եա կին

վրա յ դ.

բայց դիրքին մ էջէն ալ մենը շատ ումեգ կրակ րաց ինը անոր վրայ։
Աիամամանա կ մէկ ա շըս միշտ յառաջացող տասնեակին ւէրայ էր*
Ահա անոնցմէ մէկը սայթաքեցուլդ ինկաւ ձիւնին մէջ եւ ոտքը բըռնելով բալա կան պառկած մնա ց այնտեղ : Կը լ ս է ի գիբքի տ գան եր ո ւն
ձայները --- «Վ«/Հխ , Կարօն զարկուալ՝ լէսՀէս Կ՝ալօն լը ղար կո լա /_» ♦
Ըայց երբ այգ Կարօն ու Կ*ալօն ոտքի ելած կը շարունակէ ին կազն ի
կաղ քալել դ

տղաքը ա յս անգամ ս կս ան

Աստուծոյ դ թեթեւ են /Լիր ա ւո ր ո լած :»
տասնեակը անվնաս հասած էր
ումով ղարն ո լած է թ1 խո շո ր

բաց ա գանշել ----Ե րա կա նլ,ն

մէջ,

ՀհՓ աՀռք
ամբուլէէ

գէ ղեր ո ւն , է՛ ս կ աղոց ոտքերը շատ
քա ր եր ո լ դ որոնք շար ո լած են եղած

բոստանի մը սահմանին վրայ եւ ձիւնով ծածկուած ԸԷԼաէր,,[ 1 էէ
նշմար ուած :
վերջապէս տա սնեա կը գէ ղեր ո ւն հասնելով դ սկսաւ

հ ա ր ո ւածե լ

թշնամ ու վտանգաւոր գիրքեր ը : Զորս տասնեակներն ալ վար իջեցուցի եւ դիրքը լ^Յ"ԼՍ1' երկրորդ յի սնեա կով դ որը պիտի կրակէր՝
մեր յառաջացումը քօղարկելու համար։ Մինշեւ որ գէզին հասանք ր
՛տղաներ էն երկուքը վիրաւո ր ո լեց ան ,

գլխաւորապէս այն սլատճա-^
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մ1ւՁԶք^յ^ՁՁ!յ£Տ
ռաէ , որ երկրորդ

ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

յիսնեակին կրակը աւելի տկար էր եւ թշնամին

ա Լք բանալո լ կարելի ո ւթիւն ունէր ։ Կապեցինք ւԼիրալորներուն վէր
քերը ՝ բայց շատ վտանգաւոր էր եւ գժ ո լար' ղանոնք Ղ^օչավանքի
բուժակայանը ղրկել։
ԳՈՐԾԱԴՐՈՒԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ
Կը հաշուէի

որ ձիւնի պատճառով արագ շարժուելոլ ճար չու

նէինք ՝ այնսլէս որ նաիւ քան դ[,լդը մտնելը
րս/ յեգ զգուշոլթեամր =

որոշեցի չարմ՜իլ ծայ

Մլ.չ տ ենթադրելով , որ թշնամին ուժեդ է

եւ ի վիճակի է գիւղին մէջ վճռական հարուած մԸ տալու
յարմար գատեցի դիլ,լը մտնել միայն առաջին
երրորդ

յիսնեակք

պահել Ջաղացի Գ իրքին

մեղի

ընտիր յիսնեակով^
վրայ՝ ի ս կ երկրորդ

յիսնեակը գնել մարագներու դիրքերը^ որպէսզի ձա թողանքի պարս/—
գային նահանջս գէպի մարագները ապահովուած ըլլար ել թումբը
աղէտէ զերծ մնար։ Աարագներոլ տանիքները ամրացոլցի քարերով
ու հողով եւ դասաւորեցի յիսնեակը։ Կային հոն թոտի գէզեր , որոնք
մարագի գիրքերուն առջեւը գոցած էին։ Կէս մամէն այգ գէզերն ոլ
աթարի Համրոցները» մ ո թրաց ան եւ մեր գի րքերուն առջեւ բացուեցաւ գիւղին մեծ մասը։
Իմ բոլոր շարժումները եղած էին գիւղին ձաթակողմը հարուա
ծելու նպատակով։ Այնտեղ աչքի կը զարնէին բէկի ամբացուած երկ—
յարկանի տունը եւ զայն չճապատող ուժեղ դիրքերը։ Իսկ Արտաշէսին թումբը պիտի օղակէ ր գիւղին աջակողմեան մասը^ որ իր ձաթակողմն էր։
ՄԵՐ ՄԻՒՍ ԽՈՒՄԲԻՆ ԳԺՈԻԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Գիւղին վրայ շարժուելէս առաջ նկատեցի նաեւ^ որ բլուրին ետեւը եւ մեղի բաւական մօտ' ուժեղ հ ր ա ց անա ձգո ւթի ւն կայ։

{Բար

ձրացայ բլուրը եւ զարմանքով տեսայ Արտաշէսի թումբը ՝ որ կռուելով, Գ^ս1ե մեր կողմը կո լգա ր ։ Այս կը նշանակէր՝ թէ դի ալը Լորս
կողմէն օղակուած չէ ր ։ ճանապարհին անյա ղթ ահ ա ր ելի գժոլարոլթիւններոլ հանդիպելով ՝Ար տ ա շէ ս ը որոշած էր շուտ միանալ ինձ իմ
ձաթ թեւին վրայ եւ բացատրելով իր ճակատի կացութիւնը ՝ բաբեփոթել մեր գործողութե՛ան յատակագիծը։
Երր Արաաշէսին հետ գէմ դիմաց եկանք , նկատեցի որ շատ յոգ
նած եւ յուսահատ կերպարանք ունէր ան ։ Դժգոհ ու հեգնական եղա
նակով հարցուցի*--- ՀԱեր տղայ ՝ այսի^նչ 1]Ա1լօննս1
կազմել ու իմ վրաս ես գալիս ՝ փոթանակ

(զօրասիւնէ

ես

ձաթակողմիդ ւ/րայ տա

րածունլու եւ սլա շարման օղակը դոց ելո ւ» ։
Րա լց երբ Արտաշէսր պ՛ատմեց իր գլիւուձւ եկածը

շատ ամչցայ

ըսած թօսքերուս հ ալլ մանաւանդ հեգնական շեշտիս համար։

Ս.ր-
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ր/տ\1ր/տ\1ր7Տ\1ր^1^ր^ր/տր!?^^՛

«ԱՍ՚ԷՆՈԻ-Ն ՏԱՐԵԴԻՐ^»

տաշէսը մեծ ողբերգութիւն մը ասլրած է եղեր։ Ան ալ գոմերը խոր
տակելէ յետոյ իջած է ^է^էէ^ վրայ ՝

սակայն մեր Ջաղացի Կ'իր քէն

նման հ ոյակասլ կայան չէ ունեցած եւ ղիւղին

մօտենալու

համար

լեռնէն իջնելէ յե տո ւ ՝ պէտք է եղեր որ նորէն բարձրանան , սակայն
խորտոլբորտ ճամբով մը՝ որ կ'ընթանայ հ եւլե ղա տն եր ո լ •րոէն, մքը թափթփած քաքերով , փոսերով ու վերէն ալ ծածկուած ձիւնով յ
ԶՈՐՍ ԸՆԿԵՐՆԵՐՈՒ ՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Երր Արտաշէսը կ՚իյնայ փոսը՝ մ է կ յիսնեակով կը դիմէ գէպի
ա չ (/,,/• ձախը) եւ միւս երկու յի սն ե ա կն ե ր ո ւն ուղղութիւն ցո լց .յաււլր՚վ )

կը սլա տ ո լի ր է ՝

ել յառաջանան

դէպի

ձա խ

մէնչեւ իմ ղէն ո լո րն եր ո ւն հանգիպիլը։ Ըայց

որ

ձո րէն

ելլեն

եւ

ուղղուին

այգ

յիսնեակները՝ մեծ չարչարանքներէ յետոյ՝ մէկ ձորէն ե/ւե/ււվ 5

Լ1

նան ուրիշ ձոր մը եւ յուսահատ , կը վերագառնան Արտաշէսի մօտ :
Արտա շէս ը կը նկատէ ՝ որ վե ր ա ղա ր ձ ո ւլն ե ր ո ւն մէջ կը

բացակային

իր սիրած չորս Ղ,111ր ա քիլի ս ացին երը ՝ հարուստ ըն տանի քն եր ո լ

ւլա-

լակն եր ՝ լաւագոյնս զինուած եւ ղինավարմ , երկուքը ռուսական բա
նակի ենթասսլաներ :
Ընգհանոլր

դո րծողո ւթեան

ձեռնարկելէ

ւււււսվ ,

ո ր ո շեց ինք ՝

նախ , ամէն ղն ո վ քի շե ալ տղաները գտնել։ Ս թլ յիսնեակով տ ամանելի փնտռտուքէ ետք ՝ ձիւնի վրայ գտանք հետքը՝ որով՝ քիչնալ Թ'
ոը՝ ձիւնախեղգ չըէէաէոլ- համար , որոշած էէն գերմա րգկային

ճի

գերու! դիւղը մտնել եւ տուն մր գրաւելով՝ դիմանալ հոն մինչել մեր
ոլմերուն հ ա սնիլը : Ա ա կա յն ՝ մին չ իրենք գիւղին մօտերը ձիւնին մէջ
կը տապլտկին եղեր ՝ մօտակայ երկու տուներէն Ր'ոլրքեր գուբս կո լ—
գան ու կը սպաննեն չորսն ալ ՝ զէնքերն ու փափախները կը գրաւեն
ու դիա1լները կը թաղեն ձիւնին մէջ։
ՍՊԱՆՆՈՂՆԵՐԸ ՊԱՏՄՈՒԵՑԱՆ ԱՆՄԻՋԱՊԵՍ
Նկատելով՝ որ ձիւնին հետքերը կը տանէին մինչե ւ գիւղ՝ մենք՝
ումեղ կրակոցով մօտեցանք այգ երկու տուներուն ու պա շարեցինք։
Կտուրը ր ա ր ձր ա ց ո ւց ինք ղինուոր մր ՝ որ պահանջեց մեր չորս տղա
ները բաց թողնել՝ խոստանալու! որ իրենք բոլորովին ազատ ու ան
վնաս պիտի մնան ։ Թուրքերը կը սկսին հայհոյել եւ կտուրէն ու ցրո
նէն ումեղ կրակ կը տեղան :

Այն ատեն խոտ բռնկցնելով

տուինք տան դուռը ՝ խորտակեցինք՝ կտուրէն ռումբ մր

կրակի

նետեցինք

ոլ ներս խո լմելով՝ դիմադրողները կոտորեցինք։ Ապա երկու տուձնե—
բուն տանի քները դիրքեր շինեցինք ու դրինք պահակներ : Ա եր սպան
նուած զինս ւո րնե ր ո ւն զէնքերը ետ գ բաւեց ինք ու կիներէն իմացանք՝
որ անոնց ղ էակները թագ ուած են խ ո ր ձիւնին մէջ՝. Ղ*տանք զանոնք
եւ դոներ ու տախտակներ միացնելով ու չուաններ կապելով՝

դիակ-

— 180 —

ր

Fonds A.R.A.M

ՀԱՅ ԿԵԱ՜ՆՔԸ ԵՐԷԿ ՍԻ ԱՅՍՕՐ
ներ ը մէկ առ մէկ ձ ի ւհ ի ւէրա լով <^աԼ^Լ տւււ^ւհվ) մինչեւ մարաղներ ու
մեր գիթարը։ Ապա թիակներ աո լինք թուրք կիներուն՝ որոնք այղ
եաւէբան բանալով՝ մեծապէս դիւրացուցին այդ թաղամասին չոլթ^_
մեր կա տա ր ած շարմումներր :
Այ ս ամրուէֆ_ թոհուբոհը՝ որ ձիւն չեղած պարադային մէկ մամո լան գործ էր ՝ տուեալ
կէսօրէ ծաք

պայմաններու մէջ

տեւեց

տասը մամ

եւ

մամը Ղին հազիւ սկսանք ըն ղհ ան ո ւր դո րծ ո դո ւթ ե ան յ

թիրաիւ ունենա լուէ իմ ձախակողմի գիւղին կէ ս ը :
Արտաշէսին

յանձնեցի շրջան մը՝

որ կը սկսէր

մեր

երկու տուներէն ու կը հասնէր մինչեւ մարաղներ ու մ եր

գրաւած
դ իրքերը ՝

եւ , իմ երկու յ ի սն ե ա կն ե րը առնելով ՝ վերադարձայ Ջ ու դա ց ի Ղփրքթ
ու սկսայ զրոհր թէ կի թաղին ւէրա հ

:

ԲԷԿԻՆ ՀԱՇԻՒՆ ԱԼ ՄԱՅՐՈՒԵՑԱՒ
Աէկը» որ իր տան պատշգամները
ցած էր ,

երկու կողմէն լալ ամրացու

կը կրակէր գերմանական հ ինղհ ար ո ւածանի մա ո լզէր հրա

ցանէ մը՝ Հատում — տ ո լմ» գնդակներով։ Ն ո յն ղէրքէն մէջն էին երեք
երիտասարդներ բերդան հրացաններու! եւ շռայլօրէն փամփու՛շտ կը
վառէին :
Նպատակս զրի առաջին հերթին զգետնել Բ է կթ ՝ որ ղիմաղրութե ան դլիւաւոր դե կա վարն էր : Պիտաւորեալ կերպով պահ մը դադրեցնել տուի մեր '11'թ 4?է'^' էթԱ'էթ ոլ~ թէ էթ սկսալ- համարձակ շար—
մոլմներ րն ել պատշգամի մէկ ծա յրէն դէսլի միւսը : (Հարմար մէկ
րոպէին , երր ան իր ամրողջ հասակովը իւրոիւտ շարմումներ կ՚ընէր՝
մոսինի մէկ գնդակով տա սլալեց ի զա յն : Այնուհետեւ ,

մեր դիթքէն

կթակի բռնեց ինք թէ կի թազին թ ոլո թ գի ր քե թ ը , եւ ես , առաջին ընտ ի ր յիսնեակիս դլո ւիւն անցած , ուղղուեցայ դէպ ի բէկին տ ո ւնը , --դէսլի տունը ա' յն բէկին՝ որ օդտուելով ոճրագործ կառավարութեան
թոլլատոլ ընթաց քէն , բնաջինջ ըրած էր խաղաղ ու աշխատասէր հայ
է1փլ-րԼԸ^ ոթսւէԱէւ1' ա*^ոթ անտէր մնացած հողերը վերածէր խոտհարքի
ել արօտատեղիի , իր բազմաթիւ կենդանիներուն համար ։

ՓՈԼԱՏ ԱՅՐԻՆ ԳՐԱՒՈՒԵՑԱՒ ԵՐԿՈՒ ԵՐՐՈՐԴՈՎ
իյումբը

այնպիսի թափուէ մը յառսվացալ՝ որ քառորդ

մամ էն

արդէն պաշարուած էր բէկին տ ո ւնը , լքուած էին պատշգամի դիթ~
քերր եւ թուրքերը պատուհաններէն կը դիմադրէին : Աումբ մը նե
տեցինք պատուհանէ մը ներս եւ դուռը խորտակելով ներս մտանք։
Բէկէ՛ տղաները տան ան կի ւնն ե ր էն յուսահատ դիմադրութիւն
տոլին մինչեւ իրենց ՛էհ[՛ջին շունչը։ Կարճ մամտնակի
գրաւած էինք տասնեակ մը տուներ ու հրամայող
ս11՚լ

մէջ

ցոյց
արդէն

դիրքեր բռնած

բարձրադիր թազին մէջ՝. Ատկէ օդտուելով՝ Արտաշէսն ալ ՝ ա
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<ԱՍԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ռանց կորուստներու , դրա լեց իր դիմաց ի թադերը : Ւրիկուան

դէմ

գիւղին երկու երրորդ մասը արդէն գրաւուած էր ել մնաց եալն
սլա շարուած : Ապա չ Արտաշէսի հետ ունեցանք

ալ

յադթական հանդի

պում մը եւ որոշեց ինը յարձակումը դադրեցնել մինչեւ առաւօտ չ զիշերը խիստ հսկողութեան տակ պահել ամբող ջ դէ՚՜դԸ է ղինուորները
երեք հ երթով աղատել , որպէս զի հա դուս տները չորցնեն , ուտեն —
խմեն ու հանգստանան չ ել վերջապէս քանի մը տուներու մէջ թո
նիրները վառել եւ թէյ ու կերակուր եփել*.

Տղաները տար տուներ

մտնելէն յետոյ պարղուեցալ՝ որ շատերոլ ոտքերն ու ձեռքի մատ
նեքը ցրտահար էին եդած ու կը տառապէին :
ՍԵՒ ՀԱՐԵՑԻ ՍԱՀՈՑԻ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
Հանգստեան հերթը երկրորդ հարիւրեակինն էր՝ երբ Աեքարեցի
Ս ա քոյի սուրհանդակը հասալ եւ յանձնեց անոր հ րամանագիրը հե
տեւեալ պար ո ւնա կո ւթեա մբ
չվերադարձած շալա կա տարներ էն իմացանք չ

որ ույդ

լեռնե-

բուն մէջ կատաղի մրրիկներ են պայթած։ թիֆլիսէն կը հաղորդեն չ
թէ թուրքերը դիմած են փոխարրային եւ օգնութիւն խնդրած'

ղՒ՜՜

րենր պաշտպանելու համար ընդդէմ' հ ա յ ֆ եդա յին եր ո լ չ որոնք մեծ
բազմութեամբ կ'արշաւեն Փոլատ Այրիի ուղղութեամբ։ Ատոր հե
տեւանքով հրամայուած է վազախում գտնուող ռուս հեծելազօրքին
երկու էսկադրոն (250 հեծեալ) զինուորներ ղրկել , ֆեդայիները բըռնել՝ զինաթափել ել բանտարկէլ , դիմադրութեան պարագային' կո
տորել։ Ուստի չ համաձայն մեր վերին հրամանատարութեան

հրա-

հանգին չ հարկ է ամէն կերպ խոյս տալ ռուսական ումերոլ հետ ընդհարուելէ։ Եը հրահանգեմ'
ծրագրուած նահանջի չ

այս նամակը ստացուելուն պէս

առանց խուճապի չ

բայց միշտ

դորքէ^ե դէմ պա շտ սլան ո ւելո ւ չ եթէ անսպասելի

^Ւ^ել

պատրաստ

կերպով

թակար գԸ

մէջ գտնուիք։ Զինուորները ուղղուին Գիլիջան եւ սպասեն նոր հրա
հանգիչ էսկ Սէթօն եւ Արտաշէսը ներկայանան ինձ Սեւ Հարի մէջ*.^
Նախ մտածեցինք չ որ հեծելազօրքը անկարող կը լինի

Փոլատ

այրի բարձրանալ չ ուրեմն մենք աճապարելու հարկադրուած Հէխեք*
բայց նոր էն կարդալով թակարդի մէջ չիյնալու մասին Աաքոյի նա
՛յ ղգո ւշս յ ում ր . հնա ր,
լեռներր
՛լ՛ ղ°ր^ը>
բարձրանալու չ կարող է մեր վերաղար ձ[, ճամբաները ղոցել եւ հա րկադրել մեզ չ որ կռուի բռնոլինք։
ՎԵՐԱԳԱՐ2 ԳԼ-ՊԻ ԳԻԼԻՋԱՆ ԱՒԱՐՈՎ
Ուստի չ

կատարուածը բալ համարելով չ

որոշեցինք

ճշդութեամբ գործադրել Աաքոյի հրամանը չ դիմելով

ամենայն

անմիջա կան չ

բայց մանրամա սնօր էն նախադծուած վերադարձի։
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ԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
Ամէնէն սասւչ պէտք էր դէւրացնէ էնք չորս դէա կնեբու եւ եօթը
վէրաւորներոլ փ ոխա դր ո ւթէ ւնը : Տուներէն բերել տուէնք տասնեակ
֊մը թէեր եւ յ անձներէնք

30

հո Ղլ,ն որ խմբակէ մը, որպէսղէ փոխն է

փոխ ճամբայ բանան մէնչեւ լերան գագաթը ու թէերը պահեն' հոնևէ ա նղլ,ն ալ օդա ո ւելո լ համար յ Հյ էնել տ ուէնք տախտակներէ պատդարակներ ել չուաններով կապել տուէնք անոնց չորս
'Ա'բալոբները փաթթեց էնր

ծայրերէն։

վերմակներով ու յանձնեցէնք յէսնեակէ

■մը , որ հերթ ով
I' վ^Լ1 1ւա['['ա՚յ^
՝• Աքս ամ ենադձ՜ուարէն դորեր մէնչեւ կէս դէշեր անաղմուկ աւարտելէ յետոյ՝ հրահանգեց էնք
է մէ հաւաքել թշնամէէն մնացած արմ՜էքա ւոր զէնքերը եւ նոյնպէս
փոխադրել վօշավանք։

Այրէ եւս ընելէն յետոյ մէայն հաւաքեցէնք

տա սնա սլետներ ը եւ բացատրեց էնք՝ թէ վերադարձէ հրաման ունէնք ՝
ուստէ

պատմական

հատուցումը

ամբողջացնելու

համար ՝

նաւթ

պէ տք է հաւաքեն ու ղօրբաներու տները հրդեհեն՝ բնակէչները նա
խապէս ուրէ շ տուներ փո խադրելով : Տ ա սնա պե տն եր էն հարց տոլէն •
— ՀՀւսսլա կեն դա նէնե&րը էնչ ընենք : Ջէ^ որ այս գազաններ ը 'Լօչավանքէ մ էջ թողած է[,ն միա յն [սողեր ը» ։ էէս էնք' թէ «կեն դանէն եր ր
լեռն է վեր բարձրացնել ան կա ր ելէ է՝ մենք կրնանք մէայն գոմերու
կեն դան էն երը վա ր էջեցնեը» : Կփտել տոլէն ՝

«/7 ր

պարոն Արտաչէ սէ

եկած ճամբայէն քէ չ մը աւելէ դէպէ աջ թեքելով՝ կենդանէները վար
փջ^ցնելը դէւրէն է ՝դուք մէայն արտօնեցէք՝որ մենք զանոնք էջերընենք խճուղէէն վրայ»։ Այ՚ե եւս արտօներ էնք եւ յատկացուր էնք երեք
տասնեակ զէնուոր ՝ պատոլէրելով որ լքնելէ յեաո յ առանց դա դար է
շարոլնակեն ճամբան դէպէ *)'էլէֆ_ան 5 եւ համբանքով զանոնք յանձնեն

տեղական

^քոմէտէէն

ու

ստացադէրր

լու համար*, Զգուշացրէնք՝ որ որեւէ կենդանէ

պահեն'
էրենց

մեղէ

տա

սեփականոլ-

թէւն չդարձնեն՝ այլապէս կարող էին մատնուէլ փորձանքէ յ
ՄԵՐ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՋՈՒՀԻՆԵՐՈՒՆ ՄՕՏ
Կենդանէները ճամբայ հանուեցան եւ հրդեհուելէք
ծուխէ ու բոցերու

մ էջ կոըսուեցան։

ՀԼէնուորները

տուները

հաւաքուեցան

-Ջաղացէ ^Իէրքը^ ոլԸ^լԷ մաս առ մաս ՝ մագլցելով ու ծառերոլ ճէւղերէն բռնելով , ելանք լերան դա դաթը ։ Էյ ումբեր ղրկեց էնք , որ գո
մեր ո ւն չոլրջը թափթփուած զէնքերն ալ հաւաքեն ու կեն դանէն եր ո ւն
հետ լեռն է վա ր էջնեն խճուղէէն վրայ՝ այնտեղէն ուղղուելու
մար դէպէ Գէէէջ^ն ։
Լոյսը բարուէլու վրայ էր-, եր բ վէրաւորներով
մտանք մեր բո ւմա կա յանը ։ Կարմէր խաչոլհէ մեր

ու

հա-

դէակներով

օբէորդները մեղ

դէմաւորեցէն տրտնջալով՝ որ թոյլ չենք տուած էրենց կռո Վ՛ ՚1այլ՚ը
իջնել-. Ըսի՝ Հնւսիւ մեղի օղի ել ուտելիք տուէք, քիչ մը կազդուր
ես լինք, յետոյ ձեղի կը բացատրենք , թէ դուք ինչ մԼե դեր կտտա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
րեցիք այս դմ՜ոխային

պայմաններուն մէջ* տեսէք

թէ ձեր մասին

ին՛Լ գովեստներ պիտի ղբենք Արմէն Դարոյին^։
Անմիջասլէս ա լք ոլի շիշ մը պարպուեցալ նոյնքան Լ ո պ՚Ւ -քէՒ
Օղին սլ ատրաստ էր Լ լ մատուցուեցալ խոշոր դա ւա թն եր ո վ յ Ա փռո_
վրա, առատօրէն դիզեցին միս ., սլա ն[,ր , հ ա լկիթ ու լաւաշ հաց ,
զորս բել/ած էր շալա կա տ ա րն եր ո լ երրորդ ու վե՜րջին խումբը։ Ա՝ին չ
ձ ենք կ ուտէինք՝ օրիորդները սկսան բանալ վի ր ա լո րն եր ո ւն

վէ ր—

•Ը^ԸԸ * մաքրել ել ն ո ր էն /լասլել : Ապա դիտել տուին , որ վի րա ւո րնեԸԸ՝ մ՜ամանակին կայան ղրկած չըլլալն ո ւս պատճառով՝ շատ աւելի
ոլչ պիտի ասլաքինին :
— Օայտ < ը-1՛ է ՛լ "՛ է֊ չ՚ւ1՚տ^ք > որ ^թէ վիրածոր ները կռուի մ՜ա—
մանակ՝ առանց պատդարակի վեր հանած ԸԼԷայինք ) անոնք արդէն
արիւնաքամ կը դառնային եւ անոնց պատճառով ալ. քանի մը հոդի
էը րէարն ո լէին : Դիաց է ք ՝ Օրիորդներ , որ ա յս լս^ող ա ր շա լը ձեզի կը
պարտինք :
--- Ախր մենք ոչինչ չարեցինք՝ պարոններ՝ դուք մեղ երախայի
տեղ էք դրած ու մեր վրա լ կը խնդաք։
Հանդիսաւոր կերպով կարդացի Ա ա քո յի հրամանադիրը

խումրի

անմիջական վերադարձի մասին ու աւելցուցի՝ որ եթէ իրենք՝
րիորդները երէկ հասած չըլլտ յին ՝ մենք դոնէ մէկ օ ր ո վ պիտի
տաձգէինք մեր արշաւը՝

օյե

ս սլա սելով որ օդը քիչ մը

մեղմանար ել

ձիւնն ալ նստէր՝ որպէսղի կարելի ըլլար շարմուիլ։

Հ*սւյց վօ շա-

վանքց ին ե ր ո ւն ձայնը Աստուած լսեց ՝ ձեղ ուղարկեց եւ ձեր ներկայութեամբ ալ դուք մեղ մղեց ի ք անմիջական

յարձակումի եւ ահա՝

կը վերադառնանք հայ գիւղի ^ըէ^՜Ը լուծած եւ վնտսոլց ալ չափով
մը հատուցում ստացած։ Կեցցե՜ն
ք] ա չի հերոսուհիները։^

Հ*

3։

Դաշնակցութեան Կարմիր

ԿԱՐԾԵՑԻՆ* ՈՐ ԶՕՐ* ԷՐ ...
Աղջիկները ուրախ — ուրախ դե ւլերն ու ի ր եր ը կա պկսլեց ին ու բո—
լորս պատրաստ է ինք շա րմուելու ։

թի ա կա լո րն երը

ճամբա յ

շա րմուեցան

բանալո լ

՝

անոնց ե տ ե ւէն

առաջ

անցան

պատդարակները ՝

ապա Կարմիր քէ] ա չը եւ խումբերը : Տուեալ պայմաններու մէջ վա հրէջքը հ անգի ս տ էր ել շատ կարճ տեւեց ։ Երր իջանք խճուղիի վրայի
ւէերջին անտառապատ բարձունքը՝

կանդ առինք ՝ մինչեւ որ մօտա

կայ /լիւղէն սայլեր բերին հիւանդներու՝ վիրաւորներոլ եւ մեռեալ
ներու փոխադրութեան համար ։
Համապատասխան նամա կներ ով այս ա մէնը ղրկեցինք Դիլիզանի
Կոմիտէին՝ յանձնարարելով որ պատսպարէ խումբն ու Կարմիր ]]ա~
չուհիները՝ մինչեւ որ ես ու Ար տա շէս ը կը հասնինք ։

Ա ենք ՝

նախ-
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ՋւՀԱՅ ԿԵԱՆՔԱ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
ղնալոլ էինք Սեւ 'յ՝սւլւ : Իսկ կենդանիներուն համար ալ ՝ մ՜ամանակը
կարճ ԸԷԼաէոլէ\ մեր հրամանագրերովդ յանձնարարեցինք՝ որ բոլորը
անմիջապէս մորթուին՝ միսը՝ թէկոլզ կէ ս դինով՝ բայց արագօրէն
ծախուի՝ ել դրամը յանձնոլի Ատքոյին'
նուելոլ համար :
ել

Ղր>շավանքցիներուն բաե-

Ս-յ՚ւ մամանակ նկատեցինք ՝ որ մեր ա^ կողմէն , խճուղիին վրա յ
խառնիխուռն վիճակի մ է £ զանգուած մը կը յառաջանար :

Ենթադրելով որ կրնայ մեր ճամբան կաբել ուզող ռուսական ղօրա—
մասը

ըլլալ , վեր բարձրացանք ել անտառին խիտ մա ս եր ո ւն

'եԻևքԼ՚ր դրալ-եցինք*. Երբ մեղի մօտեցան՝ հեռադիտակով

մ էջ

ն շմա ր ե-

ո ր եկողը զօրքը չէ ր ՝ տյլ մեր ղրկած կենդանիներուն առաջին
խումբն էր՝ որ դեռ նոր կը հասնէր մեղի՝. Այս երկու կարաւանները
միա խառնելու! եւ ղինուորներոլ կարգապահութեան

համար ալ պե-

տեր նշանակելով ՝ ամէնը մէկ ճամբայ հանեցինք դէպի Ղփլիջտն։
ՍԵՒ ՀԱՐԵՑԻ ՍԱՀՈՑԻ ՄՕՏ
Այնուհետև ՝ ես ու Արւոաշէսը ՝ տասնեակ մը ընտրեալ ւլինուոր—
ներու! ՝ ուղղուեցանք Ա եւ Հար : Ա եր ղեկոյցէն Ա ա քօն շատ գոհ մնաց ՝
համարելով մեր խումբին առաքելութիւնը
նացուած՝. Ա ա քօն շատ տսլալորուեց՝

կատարելասլէս

իմանալով որ իր

իրակա

հրամանին

տակ կը դնենք երեք հա բիւրէն քի չ պակաս թիլով հրացաններ՝ մեծ
մասը նոր բերդաններ՝ որոնք առնուած էին սպաննուած թշնամինե
րու վրա քէն :
Արդէն երեկոյ եղաւ՝. Եկեղեցու

զանգակները լս ելո վ ՝

Ա ա քօն

յայտնեց ՝ որ տյդ օրը Ցսւնուար Հ)ը ԸէէսյԼով՝ մենք իրեն հետ միա—
սին հրաւիրուած ենք ծանօթ ընկերոջ մը կո դմ է էյ թ ման ընթրիքի։
Երբ մ տանք տյդ ընկերոջ լուսաւոր ու տա քո ւկ դահ լիճէն ներս ՝
նոր զգացինք մեր յոգնածութիւնն ու քնատութիւնը եւ չէինք

^ԷԸ]1՜՜

նար հաւատալ՝ թէ օր մը առաջ մեր քաշած դմ ո լար ո լթի ւնն երը խտ
րականութիւն էին՝, ճաշակելէ յետոք մեր հիլրընկա
րակուրներն ու Ղրսզախի պատուական

զինին՝

Ա ա քո յ ի

համեղ կե
փափաքով

գի չ^ր Ը վյևազսմհք իր տնակը ՝ որ կը բաղկանար երկու փոքրիկ ու.
մերկ սենեակներէ եւ կը գտնուէր գիւղին եզերքը՝ բլուրի մը վրայ՝.
Ի բրել շրջանի հրամանատար' Ա ա քօն առտու կանուխ ոտքի վրայ
էր ել ճակատներէն եկած սուրհանդակներ կ^րնդուևէր ու հրահանգ
ներ կուտար : Ա'ենք ալ ակամայ կանուխ արթնցան՛ք ու սկսանք քըն—
նութեան ենթարկել Ղյս զա խ ի չ[>ջանի ռազմական

վիճակը՝.

Ա ա քօն

յայտնեց ՝ որ ինք թումանէն խումբը ուզած էր յատկապէս

Փոլա ա

ԱյԸ ի ի կատղած շուները պատմ՜ելու համար՝. է]ոլմրը՝ տուեալ բա
ցա ռօ ր էն աննպաստ պայմաններու մէջ՝ էիոլԼին կատարած է իր պար—
տականութիւնը եւ անոր հասղուցած հարուածը երկար մամանակով
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^]ւՋյՋւ^ՕւԶւյ^ՋՋՋՋւՋՕ

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
յյվււ/վւ դոցկ րէկերոլ գազանային

ախորժակները՝. Ե ւ ՝ թումանին
ո լզզո լած նամա կով մը խումբը շն ո ր հ ա կալո ւթեա մր տուն կը վերա-դարձնէ :
Աաքօն մեղի ընկերացոլց երեք զինուորականներ՝ որոնք

պիտի

սա անձն կին զէնքերն ու կենդանիները սպառելու պարտականութիւ
նը : ճաչ եւէ յետոյ , համլւուրոլեցան^ ու մեԼլՍԼցա՛հվ> ^1‘էլէ^ան :
ԽՈՒՄԲԸ ՏՐՈՒԵՏԱՒ
Հոն խոլմրէն յայւոնեցինք հրամանատար Ա ա քոյի ՝ ինչւզէս նաեւ
.Արտաշէսի եւ իմ շն ո ր հ ա կալո ւթի ւնն երը իրենց խստադոյն

կարգա

պահութեան եւ /"/' ղախութեան համար եւ տուինք վերադարձի հրա
մ՛անը :
Ար տա շէ սը պիտ ի տանկ ր ա յն տ դան եր ը ՝ դորս էնք < ա ւաքած էր
Ղ^աքաքիլիսա յի շրջանէն եւ ո ր ոնց մ կ երկուքը վիր ա ւոր ո լած եւ չոր֊սը սսլաննոլա Լր է/.ն: Գ/. ակները հանդիսաւոր կեր պո վ եւ զինուորա
կան պատիւներով պիտի յանձնէր հողին՝, է}ս ալ հինդ վիրաւորներով
■ել *Լյ ո ր Բայաղի տի չ_ր2_ա^ի ադաներով դաց ի Զ ի բուխլու՝.

Վ^իրաւոր-

ներ ու բուժման հարցը կարգադրելէ եւ ղինուորներուև ճակատները
^է՚ւՒև մէկէ՚ւ < ամբուրելէ յետոյ , վերադարձայ Երեւան՝.
թումանը՝ զեկուցագիրս ու է] ա քո յի նամակը դոհ ո ւևա կութեամր
ընդունելով՝ կարգադրեց որ երկու շաբաթով զբաղիմ

Երեւանի մէջ

բազմազան աշակերտական նորակազմ մարտական խումբերոլ կանո
նաւոր ումով՝ որմէ վերջ՝ պիտի մեկնիմ վաղարշապատ՝ էջմիածնի
շքխնի դաւառային խմբապետի պաշտօնով՝ փոխարինելու

համար

]Ս ենթի որդի Արսէն ադա յին ՝ որ վա ր Լա կան թերա ց ո ւմներ ո ւ պատ
ճառով՝ կր հեռացուկր այդ պաշտօնէն։
«վԱՒԱՆ» ՄԱՐՏԱԿԱՆ ԽՈՒՄԲԸ
Համաձայն թումանի

հրահանգին՝ ես անցայ աշակերտական —

մարտական խումրեբու մարզանքներուն։ 190օ/' փարջերը՝

Երեւանի

մկջ՝ այդ խումբերը սունկի նման կը բազմանային՝. Ա ա կա յն մեր վե
րաբերմունքը բոլոր այդ խումրեբուն հանդէպ

միատեսակ չէր- Ա՜

նոնց մեծագոյն մասը տոգոր ուած կր զուտ տեղական ինքնապաշտպանութեան գաղափարով՝, էիինչդեռ ^Բորեազ^ը այդ թոհ ու բոհին
մկջ կր ջանար ջոկել ու նախա սլա տ ր ա ս տ ել թրքահայ դատին նուիրուած գաղափարական հայդուկներ ՝ որոնք կարենային ստուարաց նել
մեր շարքերը՝ աւելի ծաւալուն

ա պս տամբո ւթեան մը պարադային։

Մեր կազմած մարտական թումբերուն մկջ առաջին օրերէն իսկ
ուշադրութիւնս գրաւած կր ա յն խմբակը՝ որուն մէջ էին

Խոսքով

Եղիէողարեանն ու Ե դո ր Տէր Մ ինասեանը։ Ւմ ջերմ վեր ա բ ե ր մո ւնքէն
քաջալերուած՝ ույդ ադաները՝ մեղմէ 2—3 տարիով պզտիկ սլա տա-
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ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՆՕՐ
նիներ դ յաճախակի կը դիմէին իմ խորհուրդներուն եւ հայդուկային
տր ամա դր ո ւթի ւններ կը յայտնէին : /7սկ այդ բանին տեղեակ է եղեր
թ ոս րովին մայրը՝,
Լյ ա խի ջե լան էն մեր խամրէ վերադարձին դ Սմբատ է ւլ^ւաղալւեանը առտխւլւ 1ւլս մտնել յալալուդ իրենց տունը դ մ է կ օ ր ո ւէ Հանղստանալոլ՝, վացինք՝, Տունը միայն մայրն էր՝ կրտսեր եղբայրը
Երեւան էր՝ անդրանիկ եղբայրը

ի]ոսրովդ

թեմ ուր բէկ կը գտնուէր

Հ_բ2.ա*եը

կազմակերպական գործերովդ ի ս կ հայրերնին մահացած էր՝
Ջերմօրէն մեղ

ի լր ա ս ի ր ելո լց յետոյ դ մայրըդ

հարցնելո ■Լ

թէ

■որն է Ս է թօն , ձեռքէս բռնած դ քաշեց ղի ս միւս սենեակը եւ սլա դա—
տաղին խնդրեց դ որ բալ համարենք Լեմուր բէկին ու Սմբատին աղգին ծառայելը եւ իր կրտսեր բալան' ]] ոս բովր թողնենք դ որ մայրը
մխիթարէ ել իր սլասլենական օճաէսը վառ սլահէ յ Ես ըս հ թէ 1օ ոս—
րովին Երեւանի մէջ վտանգ չի սպառնար

ե, թէ լ.նք մտատանխւե-

լոլ պատճառ մը չունի ♦ ♦ ♦

֊Ջր, բալաս դ ան ալ օրինակ վերցնելով Սմբատը դ միտքը դրած
է ֆեդայի դառնալ ու Երկիր երթալ» • .
Ջեռքս տարաւ շրթունքներուն եւ հեծկլտանքով աւելցուր .
—— էյ ոս բովը սիրահարուած է քո վրայ» նա մենակ քեզ կը լս է դ

I"1'

յոյսն ալ հ"

Ջերմօրէն

՚Լւ՚այ է - • ■

համ բուրեց ի այդ նահապետականդ

աստուածատիպ

մօր ձեռքը եւ խոստացայ իմ կարելին ընելդ քԱոսրովը վտանգներէ
հեռու պահելու համար :
Է*այց երբ Երեւան հասայ ու գտնուեցանք

համաժողովրդական

բանակի մը կազմութեան առջեւ դ երբ աղջիկնեբն անդամ զինակոչի
֊ենթարկած էինք եւ երբ մերժ ո լածն եր ո ւ անձնա ս պան ո ւթի ւնն եր տե
ղի կ՝ ունենային դ այդ սլայմ աններ ո ւն մ էջ՝

ես կրնայի որեւէ

կերպ ազդել ք/ք ոսրովներոլ տարերային պո ռթ կո ւմն եր ո ւն վրայ՝, Վ*երջապէս դ ես դ ինքս ալդ ծնողներուս մէկ հատիկ մանչ ղալակն էի եւ
զուրկ էի Սմբատի եւ թեմ ուր բէ կի նման եղբայրներէ։
Օր մը հ բա ւիր ո ւեց ա յ ել գացի {Ա ոս բովենց ' խումբի

ժողովին :

թումբին կողմէ ժ ո դո վը բացաւ ք}*ո ւբէն Ս ան ո լչա ր եանը եւ

ըստ

■օրակարգի դ կարդաց հՀաթանֆ մարտական խումբի ծրագիր — կանո
նադիրը դ յար

ել

նման <^ք^որեաղ^ի ունեցածին դ բայց քիչ մը աւելի

պարզունակ բառերով եւ ա ւելի կա րճ : վերջացնելով իր խօսքը , /?• •
Ս' ան ո ւչար եան խումբլ, անունով խնդրեց դ որ կազմը

ներկայացնեմ

կուսակցական պատկան մարմիններուն դ որպէսզի «վաթանդ թռու
ցիկ խումբր վաւերացուի իբրել հայդուկային

խումբ՝,

թռուցիկ

վսումբ կը կոչուէին այն խումբերը դ որոնք տեղական խումբերու նը֊
ման կապուած չէ ին որոշ վայրի մը ինքնապա շտպանութեան

հետ դ
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
էս յէ ) կանոնաւոր ցօրամասի մը նման միշտ սլա ւոր ա ս տ է ին նետուելու այն վա յր ը , ուր կը հրամայուէր իրենց երթալ՝.
ԳՈՒՄԱՆԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ «ԲՈՐԵԱԶ»Ի ՄԱՍԻՆ
Մ ոմն ո լշա ր եանի ձեռքէն սիրո/է ստացայ ց.է/ մ ո ւմն ա դի ր ր ,
Գումանի ներկայացնելու համար եւ յաջորդ օ ր ը /լացի
ձ օտ : Գիմ ումնադիրը կարդալէ յետ ո յ , ցայն

ցայն

Գումանին

վեր ա դա ր ձ ո ւց

ինծի

եւ ըրաւ հետեւեալ յայտարարութիւնը*
--- Որ ո չո ւած է բոլոր աշակերտական

մար ա ա կան

ւլե կա ւէա ր//ւթի ւնը վերապահել իրենց մայր էսումրին'

էսումբերոլ

<հՐ ո ր ե ա դ}>ին :

Ո ւո տէյ Հ^Ոորեաց^ը իր մէջէն սլիւոէւ ւլատէ հինդ հոդինոց մարմին մը՝
որ

պիտի

կոչուի

«/* ո ր եա դա կան էսումբերոլ մարտական վարչու

թիւնդ՝. Ան կ՚ունենայ իր կարմիր կնիքը եւ իր դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան մէջ
կ^րնթանայ հրամանատարութեան հետ հ ա մա էս որ հ ո ւր դ :
թում ան կ ր թե լա դրէր նաեւ էս ո ւմբեր կա ղմ ե լ դա լա ռն եր ո ւ մէջ
ոչ — աշակերտական շրջանակներէ :
իյորասլէս լուցուած «/*ո ր ե ա ցդէ/ հանդէպ սնուցուած ույս
վստահութեան

համար՝

միամամանակ

մեծ

պա տ ա ս էսան ա տ ո ւո ւթ ե ան

ցդաց ո ւմն ե ր ո վ ծանրաբեռնուած ՝ մողովէ/ կանչ ԿՒ «Վ աթանդ էսում—
բը հ պատմեցի Կ* ո ւմանէւ որոշումները եւ մ ոլեդին էսան դա ւէա ռո ւթ ե ան
մէչ կատա րեց ինք «Վ աթանդէ/ երդման ա ր/ս ր ո/լո ւթէ/ւնը : Էք ըղմնաԳՒՐԸ ո տ որ ա դր եց ին բոլո ր ը } --- ի] ո ս ր ո վ էք ցիւս ցար եան ,
Մ ինասեան $ Աո լբէն Մ ան ո լչար եան ,

Ւ դո ր Տէ[*

Գէո ր/լ ՝ Նորա լր Մ ալինց եան 5

Ա ոլկոլչ , Համլի կ , էք փրեմ եւ Վա չա կան ՄԿԽ եան :
Աատկապէս կանդ առի ՀՆէաթանդի կացմոլթեան վրս/յ^ որովհե
տեւ այդ էսումրը եցալ ՀհՐ ո ր ե ա /հ»էւ հ ա բացատ շարունակութիւնը եւ
հետացա յին իր մէջէն ելան աչքառու մարտական եւ կ ո ւս ա կ ց ա կ ան
դէմբեր : ]յ ո ս ր ո ւէն ու էք դորը մա սնա կի ց եցան Ուիր եմի

շա րմոլմ ին

Պարսկաստանէ/ մէջ՝. Արմանա ւոր/սսլէ ս վար Կ1։ն հ ա ր ի ւր ա պե տն ե ր ո լ
պաշտօն Գ ր ո յէւ կամաւորական ցունցին մէջ՝.

Իսկ Խոսրովը՝ հայ

կական նորակացմ բանակէ/ մէջ կարգուեցաւ պարտիցանական գուն
դի հ ա րլ։ւրասլետ ՝ Գրոյի կոցմէ ՝. 1918“/' դարնան , իր 125 ձիաւորներ ո ւէ նա անհ ա լա ս ա ր կռուէ/ րռնուեցաւ

թլ, լո/է շատ աւելի դերա—

ցանց թշնամիէ/ հետ՝ ցոյց տուաւ առասպելական քաջութիւն եւ իր
մահկանացուն կնքեց իբրեւ ա մեն աէսոհեմ , կարգապահ

միշտ պար—

տաճանաչ ու նուիրուած մա ր/ո ի կ մր՝ արմանի' նորահաս

սերունդ

ներ ու պա շտ ա մ ո ւնքին ՝.
««ԲՈԸԵԱԹ» Ւ ՈՒՄՈՒ ՄԷԿ ՆՈՐ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԸ

1957/' «Ամէնուն Տարեգիրքի-» 175/»7 է
՛և"" ■! պատմած է ի , թէ
ինչպէս մալական կոչուած ռուս գիւղացիները Թուրքերուն մատնած
— 188 —

Fonds A.R.A.M

^1ծա78Հ1է78?11

ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

Հ/'^' Ս ոլչեղի հայդուկս։չին տասնեակը, որ, անոնցմէ

պաչարուե-

Լո,է ) ա /լէ տի ենթար կուած է ր :
Այղ դէպքէ՛11 յետոյ մալականները աղերսագրուէ մը դիմա ծ կին
Երեւանի նահանգապետին ՝ յայտնելո// իրենը վա խր ՝ թէ ւ/ր է <եխը!:—
ԳՒ[* Հայևրու կողմ է կրնան յարձակման ենթարկուիլ ու խնդրած էին
իրենը ղի ւղին տալ 60 բերդան հրարաններ մ^ա/րսն փ ա մ փ ո լշտն ե—
րուէ՝. իմաըած էինք նաեւ՝ թէ նահանգապետը աղերսագիրը Հղած էր
Ե ու/կասի փոխարքային , ի տնօրինութիւն :
Ս ենք արդիւնքի մասին տեղեկութիւն չունէինք՝. Դուման որոշած
էր այդ զէնքերը բռնա դրա լել՝ դեռ ռուսական դ ի լդը չմտած։ Հա ը կ
էր ստուգել , թէ ուրկէ՛ եւ ե' րր
պիտի փո խագրուէ ին ա յգ դէն.րե լ,ը : Էորեարրչի աչքերը ամէն
ե ղ է ին :
մը
ընկերներէն
0['

էր

անմ ոռանա լի
(Հակոբ էաղրամ-

եանը հաղորդեը , թէ մա լական
ները սայլերու/ ղէնք են բերած
ա,1ս
է խանը եւ պիտի տանին
էանաքեռի ուդղոլթեամբ :

ՀէնէԵՐՈՒ 1ԿԷՆաԳԵԱՒՈՒՄ
«ԱՄԷն 9-Ն//Վ»
՛է ո ւմանը հէ ո րեա գյ>ին

հ ը-

ըամայեը բռնա գրաւել այգ ղէնքե ր Ը ալքէ՜Լւ գնուլ ? ջանալո վ որ
արիւն

չթա փ ո լի ,

մանաւանգ

ետքերը չգտնուին :

ԷԼռա ջին

ան գամն

էր

որ

Ն ի կոլ Համէն գնուխչի հրամանը

ԽՈՈՐՈՎ ԵՎԻԱԶԱՐԵԱՆ

կուտար Հէոըեաղ»ին՝ դայր ոյթը իր աչքերուն մէջ՝.
& գաները կառքս ւ/ մեկնեըան 'էանա քեռ եւ Ջրւ/էձ[' ^^*"3 գարանաձուտ եղան։ Հյ ուտուէ եկան Լ/ ալա կանն ե ր ր , որոնք
բեռըուած սայլերուն ւ/րայ՝ ո լղե կը ո ւթեամբ

նստած էթ*

երեք հեծեալ ոստի

կաններ ու ։
Տ՚լ աներոլն դարանէն դուրս ն ե տ ո ւիլն ու ոստիկանները

ղինա-

թափելը տեղի ունեցաւ այնքան ա ր ա գ ու խի դա խ , որ զէնքերու փ ոխագրութիւնր դ արձաւ այլեւս շատ դիւրին գ ործ , քանի որ մէ՛կ
գնդա կ իսկ չէր ա րձա կո լած եւ էանաքեռի

ղօրանոըները

եղածէն

լուր չունէին :
էանաքեռըի երիտասարդներու օգն ո ւթեամբ սայլեր բերուեր ան ՝
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐ՚հԸ;
զէնքերը բե ռցուեցան անոնց վրայ եւ ^անա^եռքւ վրայով տարուեցան
ուր յանձնո լեց ան պահ ե ս տ ա պետին ։ Այս վերչլ,նը անմիջապէս
բոլոր հետքերը անհետացուր եւ բռնաւլր ա ւո ւած

զէնքերը դարձո լց

ան դտ ա նել[, :
Աուս մաշականներուն եւ ոստիկաններուն վրայ հ ս կո ւլ
քեռցի երի տ ա ս ար դն երը , որոշեալ մամ էն յետոյ ազատ

Հանա-

արձակեցին

բանտար կեալևերը , ւէեր ա դար ձնե լուէ անոնց սուրերն ու հ րացանները * Աղա տ ո ւած ոստիկանները լոլրը հ ա ս ց ո ւցին Երեւան յ Ե լ ապարդիւն բանտար կո ւթի ւններ է ու էս ո լզար կո ւթի ւններ է յետոյ , էսնդիրր
ւիակուեցաւ :
Այս փառա ւոր յաջողութիւնը կատարեալ հրաշք մըն էր : Կր բա
ւէ ր որ ոստիկանները

դիմադրութեան փորձ ընէին կամ անոնցմէ

մէկը ձիուն ,էէոլէսը դտրձնէր ու փախչէր 'ք^անաքեո.^ տեղի 1լ ունենար
մեծ աղէտ մը՝. Ա այլեր ը այլեւս ո՛չ 'թանաքեռ — ՜Երեւան կարելի կ' ըլ
լար քշել եւ ոչ ալ դէպի Եոտա յքի գիւղերը , որովհետեւ ատկէ անդին
գիէ֊ղևրը ծածկուա

Է1՚ն ձէ՚լն ո լէ եւ ուր որ ալ երթայինք , զօրքն ու

ոստիկանոլթիւնը դ սայլերուն հետքերովդ պիտի հասնէին եւ տեղի
պիտ ի ունենար անհաւասար եւ աղէտալէւ կռիւ ։
Աղէտը տ ւղլ, չունեցաւ շնորհիւ Հք^որեաղ^ի էսիղաէս յարձակմանդ
որ միանգամայն ^լա տ եց ոստիկաններուն բանա կան ո ւթ ի ւնը , տարե
րու յին սարսափի մատնելով զանոնք։
ինչպէՀս

չկատարուէր ՀրտչքԸ՝ եր բ թումանը

կը

հրամայէր

Համէ՛ն գնովթչ » ♦ •

Տկթրոյիթ, 1957

ՄԱՍԻՍԸ,
Մասիսն ինձ համար, ինչպէս Արարաաեան աշխարհի իւրաքան
չիւր զաւակի համար միշտ եղել է մի հսկայ միսւք , մի տիաանեան
գաղափար, որ արձագանգել է ժամանակից ու տարածութիւնից
դուրս , մահերից ու աւերակներից րարձր , ամպերի հետ' աշխարհին
ասելու համար , թէ «ես կա՜մ եւ պիտի լինեմ» . . . Նրա փէշերին
ծուարած հայ ժողովուրդը լււելեայն ապրում է այս անօրինակ
Սփինքսի հզօր միտքը, չի ըմբռնում, բայց գգոււք է, չի գիտակցում,
բայց տարտամօրէն գուրգուրում է իր հոգու խորքում , որովհետեւ
այն իր կրած տառապանքի , իր պրկուած ու կողոսլտուած երագների,
իր արդար ցասումի եւ իր մեծութեան պատկերն է :
Ա- ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ
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2Ջ ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ Եհ ԱՅՍՕՐ

Վ.Ա2.ԱՆ ՄԱՆՈԻԷԼԵԱՆԻ
ՇԱՏ ՅՈՒԶԻՉ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ

ՄՕՐԸ ՀԵՏ

ՄԵԾ ՆՈՐ ԴԻՒԱԻ ՄԷԶ

Վշահան Լք անուէլեան , բուն
անունով

Եա րասլետ

մաճեան ,
էր

բնէ կ

$օղրա-

Ա եծնորգիլզցի

{Պրուսայի շրջան):

Երք՛-

տասարդ տարիքին իսկ կը հե
ռանա յ ծննդավա յրէն եւ ա ր տ ա~
սահման

անցնելով կը նետոլի

յեղափոխա կան

1լե ա *եքի

մ ր ին եր ո էէ

, բղար
Պուլկար իա

եւ

կը

ձ'էջ:
մնւ

Աո լմանիա ել

ապա կը մեկնի Երկիր՝

իբրեւ

Հ • 3 * քիաշնակցութեան էէագ°ր
Ս ասն ո յ շրջանին մէջ յ
իր

Այնտեղ ,

փ որձառո լթեան

դարտ

ել

հեղահամրո յր

րութեան

շնորհ իլ

Դաշնակցութեան

հան

բնաւո

կը յաջողի

ՎԱՀԱՆ ՄԱՆՈԻԷԼԵԱՆ

հեղինակութիւնը ուժեղացնել

ֆէաայիներոլն եւ

Ա ասնոյ ժ՜ողովուրդին մօտ։
Վահան նահատակուեցալ 1904/<>, , երր Անդրանիկ , Աերասաացի
Մուրատ , Դէորղ {Տավուշ ել ընկերները հեռանալով Ա ասնոյ լեռնա—
11ա.1['էն է

դաշտ իջան : հալելու անվարժ՝ Վ ահան չէր կրցաե միանալ
անոնց: Որոշ ժամանակ մը կը պահոլի քարայրի մր մէջ ել օր մը

դուրս ելլելուն , կը նշմարոլի թուրը ղինուորներէն եւ կը գնդակս!—
հարուի :
Աելանիկի հ այ համայնքին հոգեւոր հովիւը' Տ ♦ Ղ^ուկաս
Տե իլի ս ե ան 5 որ Վշահան Ս' անուէլեանի դիլղակիցն է

կր սլա տմէ ան-

ո լանի յեղափոխականին շատ յ ո ւղի չ եւ վերջին հանդիպումը իր ծեբունի մօրը հե տ :
--- «Երկար տարիներէ ի ՛Լեր հեռացած ԸԼԼաԼով էր օճախէն ՝ կը
պատմէ Տէրհայրը՝ 1Լահան անզուսպ փափաք մը ունէր իր մայրը
տեսնելու : Ա' ա յրն ալ իր կա բդին 1լ ա յր է ր իր ղա լկին կա րօտ ո /Հ : Յա
ճախ ՝ Վշահանի ընկերներէն կր խնդրէ ր դրել իր ղա լկին

որ սլէ ս ղի

գիւղ վերադառնար եւ գոնէ՛ անդամ մը տեսնէր մայրիկը։ Ե *- վա
հանդ կուսակցական պարտականութեամբ Երկիր
կ՝ որ ո շէ իրականացնել մօրը ցանկութիւնը

անցնելէ

առաջ

եւ՝ գուցէ վերջին անդամ

մը տեսնել իր կարօտցած մայրը։
Հկը ծպտուի թուրք տէր էէ[[՛շի զգեստներով եւ ձեռքին թափ առա—.
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կանէ ցուպը՝ երկար տ ա ր ած ո ւթի ւնն եր
գՒգ

կա ր ելէ

կը հասնի

:

«/?չ ոք[' ^Լ1' յա,1տ^յէ ['[' թ^եութթնը :

^3 ր շր$ի ղ իւղին փողոցնե
րը 5 սրճարանէ ս րճա րան ՝ տունէ տուն , իյանո լթէ իյանո լթ ՝ եր դելո ւէ ,

Հ///^ք «//ուրալո/^»

:

Էք լ

երկար մամերուԼ կը նստի առնելը ալն սրճա--

րանին , որուն դէմը կը գտնուէր իրենց տ ո ւնր : Հ// '“՛լէ, անյայէ աչքերուէ , եւ միշտ , առանց իր ին քն ո ւթ ի ւնր յա լտնելու , կը դիտէ իր
ծերացած մայրը : եք ը զարնէ նոյնիսկ տան դուռը ,
տեսնէ մայրիկը։ Պահած՝ իր պա ւլարի ւնը ՝

որպէսւլի մօտ էն

ղսսլած՝ իր յուղումը՝

արցունքը սառեցուցած՝ տիքերուն մէջ՝ կը դիտէ անկուշտ աչքերուէ
ել կը հեռանայ անդարձ , կը մեկնի գիւղէն ւլէսլի սլա ր տ ա կան ո ւթ ե ան
վայրը . . .
«ո, մա լրը շիմանսՀր , որ իր ղա լա՛ կը տեսած է , տէթլԼ1,լ11
ճւսնւս չելի ղղե ս տն ե ր ո ւն տակ ♦ ♦ .
Հիի եկն ելէն շաբաթներ վերֆն է որ րերնէ բերան կ՝իմացուի 1Լա~
հ ան ին անցքը ղ ի ւղէն : Լուրը կը հասնի ծերունի մօրը , որ հոգեկան
ել մարմնական հ ղօր ցնցումի մը կ՝ենթարկուի : Լուլայ ւ-ւ՛ անոդորմ
ղաւկին անողորմ արարքին համար եւ կը հիւանդանայ։ $ արիէն աւելի կը տեւէ հիւանդութիւնը՝ որ հուսկ յետոյ կը մեռցնէ որդեկորոյս մայրը՛.
«Մ1. ռնելէն առա^_ ՝ իյեւլճ ծեր կին ը կը իւնւլր է շո լրբիններ էն ՝ որ—
■■ւէ սղի իրեն հետ թաղեն նաեւ իր պաշտելի ^քոյրապետին լուսանկա
րը՝ *Լւսհանի ընկերները կը կատարեն մօրը տ/եր Լին բաղձանքը
դագաղին մէջ կը դնեն Վշահանին երեք լուսանկարները՝ մէկը
ներուն ՝ մէկը՝ սրտին եւ եր ր ո ր դը
Յեղափոխութեան

հանդէսք

քին իբրեւ արտայայտութիւն՝
նաւորը՝

ղո ր

դրած

է

Վահան

եւ

շըրթա

կողքին»***

Մ ան ո ւէ լ ե անի

ունեցած խորունկ

հաւատ

կը հրատարակենք նաեւ իր սլա րզունակ մէկ ոտա

1898/'^ եւ " • ր ի չ ոաանաւո րներու հետ հրատարակած է

'«նշխարներ» անունը կր»ղ իր դրքոյկին մ էի։ Ահա այղ ոտանաւորը*---

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ԱՐՁԱՆԻՆ
Երէկ դեո կանգուն գահոյքիդ Վլւայ ,
Ամթոդջ հայութեան պաշտելի էիր,
Ամրոիյը անհուն կ՚երզէր ովսաննայ ,
Արձանիդ աոջին կեցած ծնրադիր :
Բայց փչեց մէկէն հիւսիսը պղտոր,
'Բեզ սլարուրեցին ամպեր մութ, նսելք ,
Խօլ արհաւիրքի մէջ թաւալգլոր ,
Ամրոիյը մոոցէսւ ազնիւն ու վսեմ :
Ու քարեր եկան ուժգին ու թեթեւ,
փու վեհ պատկերիդ ուղղուած շիտակ ,
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5^ր7Տէ1էա78Հյյ?8է11ա

յյ7յ

ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ

ԷՋՍ՜ԻԱԾՆհ ՄԱՏՈՒՌ Մ’հ ՓԱՐԻԶ
Հարիւրամեակ մը աււաջ Եզմիրի մէջ հրատարակուած «Արփի Արարատեանշ>
օրագրին համաձայն, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ անդրանիկ մատուռը, փարիզի մէջ, թացուած է 1854ին եւ առաջին պատարագը մատուցուած է հոն,
այդ. տարուան Յունիս 13/25ի կիրակի օրը: Ահա թէ ինչ կը գրէ այդ. թերթը, այս
աոթիւ, իր թ. տարւոյ 2րդ թիւին մէջ (Օգոստոս, 1854), վերի խորագրով----

Ս-յ ս երկու, կամ երեք բառե—
-ՈԼ ) Ո[' անշուշտ
/լուլէ Ա Է որ
այս

սւռա^ւն անյարաբերոլ-

թԼ/սւէր յառաջ եկած են ՝

կար—

ծեմ թէ
չ_Ւ կա յ
մէկ ազգային
մը՝
որուն
սրտին
զգացմանց
չնևլ,դ ործէ : Այո' յ ա յս մատու
ռը եւ իրեն եր կն ե ա լ /Լա ր(/ա ր ա-—
նը ազգային

ա սլա ռնի բարելա

ւութեան յա յտնի ցոյցեր են ՝ ել
ազգին ըրած մեծամեծ

կո ր ըս-

տեանւյ ամբա ր տ ա կ պիտ՝
[ԼԼԼա յ
ո զորմութեամրն Աստուծո ք :
ինՀոլէ ս
նի
ն եր

երբեմն Հայա ս տա

ո ս >ւե

գարուն մամանակր
յոն/լնաջան
նա իյնիքը յԱ-

թէնք ՝ յԱզ եքսանգրիա կը պանղը/ստէին Հ ա յ կա յ ո րգլոց պա յծառութեանը համար՝

նոյնպէս

Տ- ԿԱՐԱՊԵՏ ՎՐԴ- ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆ

•ճ՜լ այմմ Հայաստան Արեւմուտքէն սպասելով իր գիտութեանց լոյսր՝

իր հ արաղատ ո[,րԼ-իւԸԸ Ե *֊րո պի ո յ ծաղկեալ քագաքները կը իյր կէ • բայց
որովհետեւ աս պանգոլիւ տ Հայերը Հայաստանեայց

Ա ♦ եկեղեցւոյ

պաշտամունքէն տարիներով զուրկ կը մնային ՝ Արմանա պա տ ի ւ ^ահնաղարեան կարապետ վարղապետին ջանիւքը աս թերութիւնք
ր

մէջ < ո V

!/ ո,1' 1յ111՚

Փա—

5 "՚ ոա մամւսնա!լեայ մատուռ մը շինուեցաւ

Եւ ցեխի աղտոտ շերտերու ներքեւ,
Կարծեցին թաղել քու սու_րթ յիշատակ :
Սակայն չ'ուշանար կը ծագի նոր օր,
Ուր մութ ամպերը կը ցնդին ի սպառ ,
Եւ ուշքի եկած ամրոիյը մոլոր,
Նորէն կը կանգնէ քեզ' սուրր , վեհափառ :
ՎԱՀԱՆ ՄԱՆՍԻԷԷԵԱՆ
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ազգասէր եւ բարեպաշտ աղգայնոց նրսլասաէւրը եւ Փարիզի կսման—եան դեսպան

/Լսեմափայէ ՀէւՒ փաշային

միջնորդութեամբը ՝ որ

Օսմանեան առատագութ վեհափառ կայսեր հ րամանաւը

փազղիոյ

հ^ր ամեծար եւ վեհանձն կառավարութենէն աս հ աճ ո ւթի ւնը

էսըն—.

դրեց եւ ստացաւ ։
Աս մատուռը արդէն բացուած է , եւ կը գտնուի Փարիզ՝
նօն փողոցը՝ թիւ 20^ Օ՛՛՛նիս 13 — 2&ին Կիրակի օրը Արժանապատիւ
Կարապետ վարդապետը առաջին սուրբ սլա տ ա ր ա դը մատոյց ի ներ
կայութեան Փարիզ եղող բոլոր Հայոց՝,
Այս մատուռիս ս կղրնա ւո ր ո ւթեանը մէջ սքանչելի համաձայնու
թիւն մը կայ։ Հայոց մ՛ատուռ հաստատեալ ի Փարի՛լ վասն լուսաւորչեան զաւակաց ս րբո յ էջձ իա ծնի ՝ յանուն էջմիածնին նուիրեալ ՝
յաւոլբ տօնի ս ր բոյ էջմի ածնի՝ ի ձեռն ս ր բոյ

եւ

ա ծն ի միա բան Ար-

ժանա պա տի լ Կարասլետ վարդապետին Հյահնազարեան ՝ եւ իւր կրօ—~
նա կից սրբակրօն Արէլ վարդապետի ՝ որոց ազգասիրական ջանքը եւ
անձնանուէր եւ նա էսանձա թնդիր փ ո յթր վասն ազդիս ծանօթ է ամե—նայն Հայոց :
Փա' ռք Վ՛երին Նա էստ իւն ամ ո ւթեան ՝ որ բոն ո ւթե անց եւ նենդու—.
թեանց զարերը անցան ։ Այս դարերը կրօնական ազատութեանց ՝ զի~“
տութեանց եւ լեզուաց մշակո ւթեան դարեր են՝ եւ իրաւունք ազգացյ
եւ բնո ւթեան կը թա գա լոր են ։
Աս տարիներուս մէջ ազդիս ամէն մէկ անհատներուն միտքը իւր
ազդին եւ իւր ազդին սուրբ կրօնից եւ լեզուին ՛էր՛ս յ զբազեալ է» ազ
գային անունները կը գործածուին ՝ առանց ծռմռկելու՝ թարդմանելու եւ փոթելու։

ա յն

երիտասարդին՝ որ հայերէն

յատուկ

անուանց հայրանունական ԵԱՆ վերջաւորութիւնը իրեն պատիւ

ս ե-

պելով ՝կը կռուի իր անունին վրայէն Ա՛յս մասնիկը վերցընողին դէմ :

Հ/"'՜ա Հայսց լուսաւորչեան կրօնի ց

նա էսանձախնդի րները

շատց ած

են։ Այս ըսածիս ստուգութիւն մ'է Հայոց 1ի Փարիզ հաստատեալ լու—,
սաւորչակրօն մատուռը՝ որուն պայծառ

ապագային

բարեմաղթող

են բոլոր ճշմարիտ ազգասէրք։ Աս հաստատութեան բարի վախճանին,
ապացոյց մ'է (յւււհէս 12 — 21^/?/ Փարիղոլ Փ"է" օրադրոյն մէջ հրա—,
տարակեալ նամակը՝ որուն թար դման ո ւթեան միտքը հոս կը դնեմք։
Փարիզ՝ 12 — 24 8 ունիսի (1854)
Արգոյ հրատարակիչ Վ>ռէս օրադրոյն ՝
Զ,եր օրադրոյն միջոցաւ 1լ ուզեմ հրապարակաւ յայտնել իմ

ել,

իմ կրօնակցոյս խորին շնորհապարտութիւնը առ Օսմանեան Կայսրն ՝։
որուն խնամքը ընդհանրապէս ամէն տեղ տարածեալ է իւր յամենայն,
կրօնից հպատակաց ՛էր՛ս յ աղատ հաւասարութեամբ։
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ
ՄԷԿՈԻԿԷՍ ԴԱՐ ԱՌԱՋ

ԴԱՆԻԷԼ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ
ՆԱՓՈԼԷՈՆԻՆ ԵՒ ԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ
Հայաստանէ --- եւ էջմէածնէ --- պատմութեան տագնապալի մկջ չըԼւենէն՝ ե ր բ.
օտար գրաւումներու տակ ար է ւն — արցունը կուլար հայ ժ՜ոդովուրդը՝ այրէ օրե
րու
Հայոց Հայրապետը'
^‘անէկլ Կաթողիկոս՝
օդտուելով Հաէ եզեր ա հ ր ամ ան}
*Լյաւէոլկոն Պ ոնա վ։ ա րէժ կայսեր դեսպանէն էջմիածին ժ՜ամանում կն եւ կայսերական
հ ո վանա ւո ր ո ւթ ե ան ու օժ՜անդակութեան ակնկալութեամբ՝ մ ասնաւո ր նամակով մը
դէմած կ կայսեր եւ. պա ր զած կ էր երկրէն ու հօտէն ծանր վիճակը՝. '[,ամակ մ ըն ալ
դրած կ ան հՀերանցա յու մ էն է ս տ ր Հա ւա տ ո յ եւ 0 ր էն ա ց} Փ11 րտա լէ սէն եւ ա յս եր
կու նամակները յանձնած կ' էջմիածինը էր այցելութեամբ սլա ա ո ւած կայսերական
դեսպան ^ոմպատէսթ քՀուասսոյէն՝ անոր եւս առանձինն դրելով ^ւ խնդրելով նա
մակներուն յանձնումը իրենց հասցէներուն՝.
Կը հ ր տ տ ար ա կենը ն ո յնո ւթեամբ այգ֊ երեը նամակները՝ որոնր այնրան ինք
նատիպ են եւ հետաքրքրական իրենց բովանդակութեամբ՝ ոճով ու ձեւով։
Այս առթէւ՝ կաթողիկոսէ երեր նամակներուն կը կցենք՝ նաեւ՝
ա րևդրքէո
աշէւատակէց է] ո ր կն կ՝աբէկեանէ կո զմ կ մեր խնդրանքէն վր ա յ դր ուած յօդուած մը՝
Ո լ, երեսան կը բերէ այգ <ե ա մ ան ա կա չրԼանի ազգային եւ. միջազգային - քաղաքական
իրադարձո ւթեանւյ ծալքերը^ այլ մանաւանդ.
Հայող կաթողիկոսական եւ պա լո
րի ար քա կան գորեերուն մէջ օաար պեաութեանղ շահախնդրական
նև[,Ը՜-

միջամտութիւնԱ. Տ-

ԱՄեծ Նասլօլիօն Տիեզերահրամսւն Կայսերն Ֆրանցայու ամենա
խոհեմ դեսպան մեծագոյն ւիսւոաց եւ սլաաւոյ արժանաւոր ժօմսլարիսսւ ք՛ոսսԱսօ նշանակիր Արեգական:
Ողորմա})- Տէ՛ր՛
Ու֊րաիւ եմք դալստեամր Ձեր

լո ւս ան կար

րիստոսահ իմն Ա-

թոռս ամենայն Հայոց 1ի սուրբ էջմիածին՝ ուրախ է եւ ինքն իմաԼ)սմանեան կառավարութիւնը՛ ա սա ջար կո ւթ եա մր Խ լ՛ ՀէւՒ փ ա—
չա դեսպանին 1ի Փարիղ՝ գաղղիացի կւսռւս վար ո ւթենէն հրաման առա լ վւսսն մեր ՝ որ Փարիղի մէջ մ լս տ ոլո մը կ անդ նեմք Գրիգոր Լոլ—սաւորշի եկեղեցիէն եղող Հայոց համար : Այս առմամանա կեայ մա
տուռս կը գտնուի ^'ուռնօն փողոցին մէջ՝ թի լ 20 յ ուր որ այււ օրերս
պաշտօն պիտի մատուցանեմ ըստ մեր արարողութեան՝.
0ր

մը առաւել երջանիկ ըլլալ կը յուսամ

ամենայն

թեամր ՝ որ մեր բարեխնամ կայսեր եւ դաղղիացւոց

վստահ ու-

կառաւԼարոլ-

թեան րա րերա րոլթեանց ր վրայ առաւել ընդարձա կ խօսիմ ՝ երբ որ
յաջողիմ այս հիւրամեծար Գ*սդդիային մէջ աղդային վա րմարան մը
կանդնել յանխարդախ օգուտ Հայոց ազդին ուսումնասէր սլատանեկաց ՛■
Ըեղ ունէ իմ յարրյ ան ըս :

Վ. Կ-

ՇՍՀնԱԶԱՈԵԱն
Հայոց եկեղեցւոյն վարդապետ ’ի Փ*որիզ է
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԷ»
նայապէս եւ Տ1"^1յւ[1հ Աստ ո լծոյ , գի րն կալա լ զհրեշտակդ ամենա
ողորմած կայսեր , որով կարէ ունել պարծանս :
Ջերմեռանգութիւն մեր մեծ է յոյժ՜՝ որպէս ել կար ո ղ ես ղզ֊տլ ՝
բայց զի ականատես եղեր մեծագոյն աւերութեան ՝

հաւաստի եմք

թէ ցաւակից ես մեզ։ Ա ա տ ո ւց աք Ջեղ՝ ո՛չ որպէս պարգեւ արժ՜անաւոր ՝ յորմէ այժ՜մ անձեռնահաս եմք՝ այլ միայն ի նշան մեծագոյն
սիրոյ եւ ուրախութեան մերոյ ել յիշատակ բարեկամութեան զմի
մա տ անի զմրոլիւտ ել ?Հ/' ոսկեալ արծաթեայ բաժ՜ակ
ոյ ։
Զորս ըհկալցիս սիրով եւ վայելեսցես հանգերձ օրհնոլթեամբ
Սրբոցն՝ որք աստ եւ հոգեւորականք շնորհօք ս րբո յ Տտճարիս Աստ
ուածայնոյ Տէր ըեգ քեզ եղիյի եւ սէր սուրբ
սրտի Ջերում անմ ոռաց :

Տաճարիս

մնասցէ ի

Ոզ^ լեր եւ մեք եմք եւ մնամք ամենայն միաբանութեամբ աղօ
թարար վասն առողջութեան ճանապարհի արւաիս գր ո ւթ ե ան ձերոյ։
Գ 1808 յունիս 16
V7 սուրբ Աթոռն
ԼՀմլ, ածին որ յԱրարատ
ԳԱՆԻԷԼ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՅ
իէս ո յն ղփր թփդ. թաս ին եւ մ ա տ ան ւո յն ինքն մ ա ա ո յց

Վ^եհ ափ ա րւն ի նե ր կա

յութեան իւրում՝ վասն որոյ հասցէ ոչ ո ւն ի է (Որ ի քաղաքս [իարսիլիա էր։)

Բ՝Բաջ խորհրդական, մեծ կայսրութ-եան Ֆրանցայու եւ մինիսար
Հաւատոյ եւ Օրինաց Մեծ Իշխան Փօրտալիս :
քյղորմած՜ տէր եւ րարերար յուսացողաց Աղօթարար Ջեր եւ Յի
սուսի 'թ ր ի ս տ ո ս ի ծառայ Գսյնիէլ կաթս -//-'/ ոս ամենայն Հայոց եւ
ծայրագոյն պատրիարք Արարատեան Աթոռոյ սր րոյ էջմիածնի վո ՛Լջո

տլ- սուսաւանգ մատուցանեմ Աստուածային բազմապատիկ օրհ-

* նութեամբ խնդալի տէր ։
Ոա ր երար ո ւթի ւնք

եւ

մարդասիրութիւնք

իշխանաց

Հռոմա—

յեցւոց առ ազգս Հայոց յաւուրս նախնեաց Ջերոց ՝ երեւելի են յոյժ՜ ՝
բայց յորմէ հետէ բարձաւ տէրութիւն եւ թագաւորութիւն
մերմէ եւ հզօրացաւ իշխանութիւն

յազգէ

դեր չա ց մերոց ըստ ողբերգու

թեան սագմոսողին մինչեւ ցայսօր ժ՜ամանակի՝ մինչեւ ի սպառ մ ոռացեալ եղաք ի սրտէ՝ ո րպէս զմեռեալ յալիտ ենէղ եւ < ամար ե ց աք
ոլալէս զանօթ կորուսեալ ։
Գ ո հ անա մք զԱստուծոյ անոխակալ տեառնէ մերմէ՝
ժ՜ամանակի բարերար

ակնարկութեամբ

զի ի սմին

ոլղգեաց առ մեզ զճանա

պարհ խո հեմութեամբ եւ իմ ա ս տ ո ւթեամր բարեհռչա կեալ ա ր եզա
կան նշանա կի ր 3*օմլւաթիստ Յոլասսօ

դեսպանի անպարտելի

Հ ղօր
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ
կայսերութեան Ֆրանցայու առ բարեսիրտ

եւ

առ

առատախնամ

բարձրագահ Շահն Պարսից եւ ,առ յատււս!լ պաշտպանն եւ բարերարն
Արարատեան Աիքորւոյ Ա րբո յ էջմիածնի բարեբարոյ եւ քաղց րա գութ
Աբպա ս Ա իրզա յ որդին եւ էեառանդն նորա :

Հ ամարիմք թկ իացեալ ից են մեղ դրունք ողորմութեան ամենաողորմած արարչին ՝ /Լուսն զուարճութեամբ հոգւոյ մերոյ փութամք
ներկա յանալ Ջեր ում

փառաւորութեան ի ձեռն սոյն քարտիսի' զո ր

մատուցանեմք Ջեղ իբրեւ զնախկին պտուղ ջեր մեռան դո ւթեան սիր՚՚յ մերոյ =
յամենայն որպիս ութիւն մեր եւ Արարատեան ս ր բոյ

Աթոռոյս

կարէ բա ւա կանա պէ ս յա յտնել Ջեղ յ Լ/ շեալ դեսպանն , որ եղեւ ա կանաւոես եւ Է Ղ՜է՚Լ1 կենդանի , մեք միայն յուսո վն, ղո ր ունիմք փ յիշատակարանաց նախնեաց մերոց , վստահանամք Լսնդրել միայն զի
բարերար ակնարկութիւն հողւոյ Ջերում

ի պատիւ '/* ր ի ս տ ո ս ա կան

սուրբ հաւատոյ տարածեայ առ մեղ սիր ո վ ՝ մատուսչիք առ նորին
ամենաողորմած
կայսերութիւնն զգԼր մեր 11ո[1
յիշեալ դեսպանին մատոլցաք Լւ/ոնարհ ութեամբ :
Հա ւա սաԼւ առնեմք զՋեղ ղի յ ի շա տ ա կո ւթի ւն

այս^ եկեալ
բա ր եր ա ր ո ւթեան

Ջերոյ յաւիտեանս էեամանակաց ըե՚Լ- առաջնոց նաԼսնեաց Ջերոց մնայ
անմոռանալի առ ամենայն ազդս Հայոց՝.
Եւ- մեք նովաւ հանդերձ եմք եւ մնամք զամենայն աւուրս կենաց
մերոց աղօթարար վա սն կենաց Ջերոց , Ողորմած Տէր՝
'Ի 1808 յունիս 16

Ջերոյ թա րձրութեան

'Ի սուրբ Աթոռն

խոնարհ Աղօթարար

էջմիածին որ յԱրարատ
ԳԱՆԻԷԼ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

Յերեսն. սոյն, թղթոյ —
Նորին բարձր դերւսղսւնւյութիւն մեծ կա յ ս ե ր ո ւթ ե ան 3) ր ան ւյ ա յ ո ւ քա £
[սոր-֊
հըրդական եւ մինիստր Հաւատո յ եւ Օրէնս/Ա
Փօրտալիս մ եծ ք/շխան ողորմած
Տեաոն մերում'

V* թագաւորեայ քաղաքն Փա ր [՛զ :

ԳԱււ մեծն. Նապօլէօն'
ի Դանիէլ Կաթողիկոսէ Ամենայն ՀայոցՄեծ Նապօլէօն խաչապսակ ինքնակալ
օղոսաոս կայսր Ֆրանցայու աիրող բարեպաշտութեանԱմենաողորմած թագաւոր եւ պաշտպան եկ եղեցւոյ հաւատա-—
ցևլոց .
Աղօթարար ցանկալի կենացդ եւ ՅիԱուսի
Գտնիէլ կաթողիկոս ամենայն Հայոց

եւ

'Իրիստոսի

ծառայ

՛Ծայրագոյն Պատրիարք
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Արարատեան Աթ ոռոյ

բոյ էջմի ահնի դ

իմանալւո յն

զօր ութեամբ

ներկայացեալ առաջի ք՝ալւձլւաղոյե Աթոռոյ Սուրբ թագաւորութեան
ճեր "յ թմնարհ եր կրպաղո լթեամբ ղհոդեւորական օրհնութիւնս հ անղերձ քրիստոնէական որդունի լ

Զեղ մա տ ո լց անեմր

Յաւիտենից մ ամանակաց կայսերբ

:

Հռովմայեցւոց

մեծագոյն

գթասիր ութեամբ բարերար եւ ողորմած են եղեալ միշտ թագաւորաց
եւ 'քահանայապետաց Հայոց եւ ողջոյն ազգի նոցա եւ մինչեւ ցայսօր
մա մանա կի անմոռաց ունի եկեղեցին

Հայաստանեայց

եւ պարծի

նովաւ միշտ՝ բայց ի բա ղմանալ անտանելի նեղութեանց եւ աշխար
հակործան մեծամեծ խռովութեանց յԱսիոյ եւ մանալանղ աշխարհս
Հայոց օր ըստ օրէ զրկեալ

յամենայն

բա ր եբա ղղո ւթեանց

ճ—տւոր(Հ'^ ամբ են դ զի /Լասն մամանելոյ ի յետին
իբրեւ ե մոռացօնս եմբ յամենալո ւսա վւայլ

ահա՛

նուաստութիւն

մտաց հասաբա կախնամ

կայսերաց Հռո վմայ եց ւոց ։
Ուրախ եմբ եւ առաւելապէս գոհանամբ ղԱս տ ո ւծոյ եւ ղանպատում շնորհաց ողորմութեան նորա՝ ղի բարերար

ակնարկութեամբ

նորա առ մեղ եկն ի սմին մամանա կի է
ստոսա էչ Աթ ոռս Ար ւսր/սւո Լ, ան խոհեմութեամբ եւ իմաստութեամբ
հռչակեալ
ղեսպան
Զերոյ մեծահբաման
ծագոյն

ա յս եր ո ւթեանղ առ բարեբարոյ եւ ողորմա-

բարձրաստիճան

Հ/ահն

հզօրաց

Պարսից եւ առ

յատուկ

պաշտպանն Արբոյ Աթոռոյս մերում Աբպաս Մ ի րղա յ որղի նորա՝ ողորմութեամբ եւ մա րղա սիր ո լթեամբ եւ իմաստութեամբ
պատուեալ բարձր բարեծնունղ Ար եղա կան նշանա կի ր

գերա

Ա՝օմբատիստ

ք^ուասսօ <,ղոր կաբեմբ հանգունատիպ ընդունել նշան մեծագոյն ողոր
մութեան Աստուծոյ դ որ երբեմն Հայրն աշխարհի զաղաւնին' յո[՚~
մամ ի տապան անդր տարածեալ ծւիիւր երեսս

ա շխա րհ ահ եղձոյց

Ւ/՚յ ■
Լալ եւս /լարէ պատմել յիշծալ դեսպանն Ամ ենա ողորմած Աս տոլածատիպ սուրբ կայսերութեան : Այլ մեք վստահացեալ յԱս տ ո ւածաղութ յողորմոլթիլնս Տ եր եւ ի բարերար ակնարկութիւնս նախնի
Աթոռակալաց Զերոց աստէն ի ծագս տիեզերաց ի ծունկս

անկեալ

առաջի ամենա ողորմած Աթոռոյ Զերոյ բարձրագոյն կայսրութեանդ
ո րպէս

աթոռակալի

քրիստոսի Աստուծո յ մեւ՛ ոյ դ յանձն առնեմբ

շնորհաց աշխարհատարած ողորմութեան եւ մարդասիրութեան Զե
րոյ եւ զԱթոռս

Արա րատեան եւ զամենայն

զհ ոգեւո րա կանս

զմարմնաւորականս Հայոց եւ ամ ենա խ ոնա րհ արա ր

խնղրեմբդ

եւ
ղի

ուր տարածեսցի ողորմութիւն Աթոռոյ Զերոյ Կայ սերական մեծու
թեան ծղից ի հովանի ազգի եւ եկեղեցւոյ Հայաստանեայց :
Ողջ լե'ր Ամ ենա ողորմած սուրբ Օգոստոս կայսր եւ մեբ յուսով
մեծաւ մնամբ ողջոյն ազդալ ազդին կենաց Զերոց եւ վասն բոլոր
( * ) Հ արիւ-թսւար յ
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Հ ՚Լ;> ԿԵԱ'հ'1'[' ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

ԴԱՆԻԷԼ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԵԻ ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
(ՆԱՓՈԼԷՈՆԻՆ ՈՒՂՂԱԾ ԻՐ ՆԱՄԱԿԻՆ ԱՌՆՉՈԻԹԵԱՄՐ)

Գրեց ԽՈՐԷՆ ԳԱԲՒԿԵԱՆ
Ժ֊Թ- գարու մեր

ե կեղեց ա կան

սլա տմ ո լթեան

^•սւնյ/էլեան կաթողիկոսական վկճը կը ղրաւկ

էջ, գալիթ —

մասնա յատուկ

տեղ

մը։ Եկեղեցականներու փ առա սի ր ո ւթեանց պատճառութ ներքին վկճ
մը կը ղառնայ միապետական [սնգիր մը

թուրքիոյ՝

Աուսիոյ եւ

Պա րս կաստանի միջել :
Ղ^ոլկաս կաթողիկոս կը վախճանի ’ձ~[ Դեկտ * 1799ին ։ կջմիածնականները

իրրեւ կաթո ղի կո ս ա կան

թեկնածուներ

!լ ընղունին

Պոլսոյ Դանիկլ Պատրիարքը եւ Եփրեմ արքեպիսկոպոսը։ կքելիքներ

լ1Նէ[Ա.]աշլւ1/ճրՀ7 եւ Երեւանի ւ^ոհամմէտ խանը հաւանութիւն

կուտան

Դանիկլ Պատրիարքի րն տր ո ւթ ե ան ։
Պտշտօնաղրերը Պոլիս կը րԼԸ^Էոլէ^յ Դաւիթ եպիսկոպոսի ձեռքով

16 Տուն ուար

ին ։ [[ուս կառավարութեան Թ'էֆէէէէՒ ներկայա
ցուցիչը զօր* Լազարեւ եւ Վրաստանի կոկորդ թագաւորը կը յայտնեն ՝ թկ Տովսկվւ արքեսլ* Ար ղոլթեանկն զատ ուրիշ մկկը կաթողի
կոս ընտրուելու չկ *. իսկ Լջմիածնի միաբանները^ հպատակ Պարս
կաստանի , չեն ուզեր ընտրել ռո ւսա ս կ ր եւ ռուս քա զա քա էլան ո ւթեան
ջերմ հ ամա կիր եկեղեցական մը։
Պ ոլս ոյ մէջ տեղեա կ էլ՛ն Լ-ջ֊Դ ածնի անց ո ւղարձեր ո ւն ։
տարմութիւն ցոյց տալու համար օսմանեան տկրութեան ,
հալերը պատրիարք

կՀընտրեն կեսարիոյ

մերմելով Դանիկէ Պատրիարքի

թեկնածու

Ստեփան

Հա լաՊոլսւս-

եպիսկոպոսը^

Յովսէփ եպիսկոպոսը։

Ստեփան եպիսկոպոս կը մերմկ եւ ասոր վրայ

Դանիկլ Պատրիարք

իր տեղը պատրիարք ընտրել կուտայ Լջմիածնի պատգամաբեր Դա-

պալատի կէերոլմ

օգոստոս ինքնակալ

կԼերոց [Բարձրագոյն Եայսե-

Ը " լթև՜ա հ
իէոնարհ ծառայ եւ Աղօթարար Վաթողի կոս Ամենայն Հայոց եւ
()' այրագոյն Պատրիարք Արա րատեան Աթոռոյն Արբոյն էջմիածնի
ԴԱՆԻԷԼ
'Ի 1808 Յունիս 16
V7 սուրբ Աթոռն
կջմիածին որ յԱրա րատ
Օրինակ հասցէ սոյն մոՆսսւվսւտիս*
նորին ՛կայսերական մեծութեան ինքնակալին նրանցայու եւ գրաէի ետալիոյ
■օգոստափառ Մեծ նաս1°էէոն ամենաողորմ ած թագաւոր էէ մերում•
Ամենափառաւոր պալատն իւրոյ կայսերական բարձրութեան ։
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ւճԶՁՁՏՁ

լիթ եպիսկոպոսը (28 ^■'7Հ///Հ 1800) : Ասոր վ[,այ կը միջամտէ ռուս
դես սլանը եւ կը ջանալ ապահովել Ա ո վ ս է փ արքեպ* Ար ղո ւթեանի
ընտրութիւնը ՝ Դանիէլ Պատ րիա րքի տեղ :
Պատրիարքական ւի ո լի ոթ ո ւթի ւնը դուռ կը բանայ խռովութեանց է
Հրապարակ կուդան պատրիարքական ուրիշ երկու թ եկնածո ւներ ալ
--- (ֆովհաննէս ել կ*ա լո ւս տ ե պի ս կո պ ո սն ե ր ը ՝. Ասոնց կողմնակիցնե
րը Յ^Յ^ր կը կազմակերպեն եկեղեցիներու մէջ՝.
կա ռա ւԼար ո ւթի ւնը ՝

1լ

ը միջամտէ թուրք՞

ա քս ոը է թէ՛ Ղ՝անիէլը եւ թէ՛

կ՝ալո ւս տը

ել

պատրիարքական աթոռին վրա լ կը ըաղմեցնէ (ֆովհաննէս եպիսկո
պոսը՝. Այս վերջինը՝ իբրեւ եր ախ տ ա դի տ ո ւթի ւն դեսպանին ՝ (Հ ո վս է ւի
արքեպիս կոպոս ի կաթողիկոսացման հրովարտակը կը ստանայ թուրքիայէն :
(Հովսէվւ աըքեսլ» կը հասնի Ո^իֆլիղ^ թաՀ13 ** ո^յ կը վախճանի 10
Աարտ 1801/^: Ասոր վրայ՝ էջմիածնի մի աը անն ե ր ը
կաթողիկոս
կհընտրեն դարձեալ կ*ա նիէլ Պատրիարքը՝ որ աքսորէն վերադառ
նալով՝ ստանձնած էր էքւդոկիոյ առաջնորդական պաշտօնը՝.
Ա ո լս երը կը միջամտեն անդամ մըն ալ : Զ.պ՛ • Լ աղար ել կը թ ելա դրէ էջմիածնին ընտրել կ՝ալիթ եպիսկոպոսը

{Պրւէիս

ղրկուած

պատդաւէ ատա րր') '.Զ րա ւա կան անալո վ սակայն այս թ ելա դը ո ւթ եա մը ք
Ո* ուսիա զօրք կը համա խմրէ պարսկական սահմանը եւ կը պահանջէ
Երեւանի Ա ոհամմէտ խանէն յաջոդցնել կ^աւիթ եսլիս ‘լ մ՛ ըն տ ը ո ւթի ւնը՝. ի] անը կը համակերպի եւ սլա ը ս ի կ ղինուոըներու պաշտպանու
թեան տակ կ՞ա լիթ

եսլի ս կո պո ս

կաթողիկոս

կ'օծ ո լի 28 Աս[ [՛ իԼ

1801/^ :
կ՞անիէլ նախկին Պատրիարք Պայաղիտ կը հասնի նոյն տարուան
Ա այիս ի ձ_ձփն : Ա իարանները կ՚ուխտեն տապալել կ՞ա լի թ կաթո ՛մ—
սը : կը բողոքեն ցարին ՝ կը բողոքեն Պ ոլս ո յ կառավարութեան :
վերջա պէ ս տա պա լելո վ կ՞ա լիթ կաթողիկոսը ՝ կը յաջողին

Ե *-

կ՞անի էլը

կա թ ո ղի կո ս օծել 25 Ա այիս 1802/'/' :
Ե *- ս ա կա լն կ՞ալիթ կաթողիկոս տեւլի շի տար : Կը րռնէ ել

կը

բանտարկէ իր մրցակից կ՞անի Լ լ կաթողիկոս ը : րԱ իւս կողմ է ՝ Տիցիանով՝ իր ռուսական ումերով կ'ար շա լէ կ՞անձակի '/['“'I կ՞անի էլի
կաթողիկոսութ ի ւնը պաշտպանէլու համար՝. Ասոր վը ա ք Պարսիկներն
ալ կ՛՛աքսորեն կ՞անի էլը՝. Աուսական ւլօ ր ա մա ս եր ը կը յառաջանան ել
կը դրա լեն էջմիածինը՝ րալղ շեն կրնար Երեւան ալ մտնել՝.
Ալ Պարսի/լները յանկարծ կր փոխեն իրենց քա ղաքա կան ո ւթի ւ—
նը՝ աքսորէն կը վերադարձնեն կ՞անիէլ կաթողիկոսը եւ կը հրաւի—
ր են հրաժարեցուած կ՞ալիթ կաթողիկոսը՝ որ բանալիները յանձնէ
կ՞անիէլ կաթողիկոսին՝ ին շ որ տեղի կ՚ունենայ 20 Աայիս 1807/*^*
կ՞ան ի էլ կաթողիկոսն էր որ առաջին ւսնդաձ ըլլա էո վ հաստատեց
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իջմիածնի Աինոդը՝ իբրել գործակիղ մարմին կաթողիկոսին։ Տայդ*
իրակ ան ո ւթեան մ էջ՝ Աթոռը կառավարողը եղաւ *Լ,երսէս
րա կեղ ին :

Աշտա

կ*ա ն1'էլ Կ աթողիկոս վա խճանեցալ 9 Հոկտ- 1808/'^, ւք է կ տա
ել հՒն1 ա -7' ս միայն կաթ ո ղի կո ս ա կան Աթոռին վրա լ իրասլէս ն ըստելէ վերջ-.

*
**
‘իանիէլ կաթողիկոս իր 10 (Հունիս 1808 թո լա կիր նամակը ՝ ու
րեմն՝ Ն ափոլէոն Պոնափարթին ուղղած է վախճ անելէն հազիւ երեր
ամիս առաջ միա յն ։
Տեսնենք հիմա ՝ իքէ թչ վիճա կի մ էջ էին սլա ր ս ի կ եւ ֆրանսա
կան յ ա ր ա րեր ո լթի ւնն երը ՝ \,ա փ ոլէ ոնի արեւելեան

քաղաքականու

թեան ա ռն չո լթ ե ա մր :
Եգիպտոսի վրայ իր արշաւանքին ձախողում էն ետք՝ *[յ ափոլէոն
կր ջանար ճամբայ մը գտնել Հնդկաստան արշաւելու համար ՝ Անդլիան ջախջախելու նպատակով : Պարսկաստան ՝ ա լս ճամբուն վր ա լ
կրնար լաւագոյն յենակէտը ըէէաէ իրեն համար :
Անգլիաղ իները տէր — տիրական էին կաղութեան ՝

սլա ր ս կա կան-

սահմաններուն վրայ : // ալքոմ ՝ 1801^^ } Պարսիկներու հետ
դաշինքով ՝ յաջողած էր անգլիական

առեւտուրին

էլնքած

առջեւը բանալ

Պտրսիղ ծողի ել կարմիր ծ ո վո ւ նաւահանգիստները։
Մէ ւս կողմէ ՝ Ա ուս իա ՝ դէսլի հարաւ իջնելու իր ձդտու մին մ էջ ՝

1804£5> ի վեր կը պատերազմէր Պարսկաստանի հետ։ Երբ կը կոԸ~~~
սընղնէ Պ տ քո ւն եւ Տաղստանը ՝ Պտրսիղ (քահը կը դիմէ Հնգկաստանի փոխարքային եւ (,ափոլէոնին : թէհրան կը գտնուէին արդէն
ֆրանսաղի գործակալներ ՝ իբրել Ան գլի տ ղ ին ե ր ո ւ մրղակիղ։ Մայրա
քաղաքը դարձած էր միջազգային սադրանքներու կեդրոն ։ Ի ‘ՍդՒ/
պարսիկ պատգամաւորութիւն մը ներկայանալով *Լ,ափոլէո նլ,ն,
7
Աայիս 1806/'^ կը կնքուի պարսիկ եւ ֆրանսական

դաշնագիր մը՝

որուն հիման վրայ (Հքրանսա պիտի պաշտ պան էր Պարսկաստանը ռու—
սա կան լառաջխա գաղման դէմ եւ պիտի ղր կէ ր ռազմանիւթ եւ մա ր֊—
զի շներ , ի ս կ Պարսկաստան կր խոստանա ր իր օմանդա կո ւթի ւնը *Լ,ափոլէոնին՝ դէսլի Հնգկա ս տան արշաւանքի մը պարագային։
Երկու ամիս հազիւ անղած ՝ սակայն՝ \,ափոլէոնի եւ Ա* ո ւս ի ո յ
Աղեքսանղր Ա. Տարին միջել կր կնքուի թի լս ի թի հռչակաւոր դաշ
նագիրը։ Աքս առթիւ հարղ կը ծագի օսմանեան կայսրութեան անդա—
մահատման մասին : (մրագիրը կը ձախողի Պ ոլս ո յ չոլ֊Ը$_ ծա ղած տա
րակարծութեան հ ետ եւանքո վ եւ էլը փ ր կո լի թուրքիան ։ (յափոլէոնի
համար «Պոլիսը , ինքը, կայււլււս,) իւ ն մըն է»:
Թ[էլս[՚թ1՚ դաշնադիրը մեծ վրդովում կը յառաջա ցնէ Պ ո լս ո լ

եւ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
հլւան^ւ

՝Լյ/ս/էոլէոն կը Էվձէ Ը է՛ Լ1 ղէնակէ/ցները

սէկը՝ որոնք կը պայքարէէն էէուսէոյ դէմ :
Օգաուելով ֆրանսական ասլահ ովոլթենէն

Թուրքն ու Պո/ր-

էէւ/ւսերը կը յար

ձակէն Թուրքէ ոյ /էրայւ էր ղր ո ւմէ ւէա շան կը սլարտուէ

՝2J

Հոկտ*

1807էն : Այս կացութեամբ ալ կը զօրանայ Անդլէոյ 'էէըքԸ Պ ոլս ո յ
մէջ, ուր դէպքերը էրարոլ կը յս^որդեն նաեւ ներքէն, թրքական
գծուէ եւ ա ր տ աքէն քա զաքա կան ո լթեան ազդեց ոլթեամր :

Պ այրաք-

տար կը ւէերահ աստատէ գահընկէց JJ ո ւլթան Աելէմը : Ա ո ւլթան Ս ուսթս/ֆա

. կը սպաննէ Աելէմը, րայց էնքն ալ գահը ւէրայ կուտայ 28

Ցուլէս 1808/'^ î [Լյնոլհետել դահ կը րարձրանայ

Սոլլէ՚ան

JJ՝ահ-

մուտ է՛, 5 Յունուար 1809/'^' i
Անդէն , Թէհ րանէ մէջ , *Լ,աւէոլէոնէ ներկա յ ա ց ո ւց է չը ղօ ր * Եարտան կ՝ ա չէսա տ էւ հաշտեցնել

էէուսն ու Պ ուր ս է կը ,

է/ս կ

գնգա պետ

Ֆուսլւէէէ 'սւ -կ ս էւ կազմակերպել սլա ր ս էւ կ բանակը : քէուսեբը սա կայն
տեղէ/ չեն տար , կը յառաէանան աւելէ/ դէսլէ հարաւ եւ կը սլա շա ր են
Երեւանը՝, ^fU/հր, տեսնէլուէ որ \յա ւէ ոլէ ոն չէօգներ , կը լքէ Ֆրունսս/ն
ել ասոր ւէրայ Անդլէոյ գործակալը Աս/լքոմ կր կէն երեւան կոլգայ
■Թէհրունէ մէչ՝.
Օսմանեան կայսրութեան անղա մա հ ա տ ման

ծրագէրը

սեղանէ

վրույ կուզայ անգամ մըն ալ ե լ 2 Փետը * 1808/'^ ռուս ն եր կա յ ա ց ո ւց է Լ
■էէ ումէ անց ո/է ել Լ, ա ւէ ոլէ ոնէւ պատուէրակ Եոլենքուր կը ձեռնարկեն
բանա կց ութեանց ՝. քէուսէա պէտէ ստանար Պուլքանները, Ալսւորէա'
Սերսլէ/ան ել Պոսնսձն, էոկ Ֆրունսա* Եգէոլտոսն ու Աուրէան։

Երբ

կարգը կո ւ֊գու յ Պոլսոյ , *Լ,ավ/ոլէոն քէուսէոյ կը ձգէ 1Լո ս ւէ/ ո ր ը , [,սկ
Ֆրունսայէ/ն կը լէերապահէ Տարտանէլը՝. Ղ/մ՛ան կէսկատար բաժ՜անում
մը՝ սակալն , Աուսէոլ կո զմ է կը նկատուէ մէկ ձեռքո/է

տրուածը

մէւսո/է ետ առնել :
Անգլէ ական գործա կալներն են որ ա յս անգամ կը ջանան հաշ■տեցնել քէուսերն ու Թուրքերը՝. fiu/jg ռուս եւ պարսէկ թշնամանքը
կը շար ո ւնա կո լէ , հ ա կա ռա կ զօ ր • Ե ուր տանէ ջանքերուն : Պուտ երազմը կը ւՍյԸսկս1՛ Հոյյաստանէ մէջ՝. Ա՝ ուսերը կը գրաւեն է,աէսէջելանը
ել կը սլա շա ր են Jj ր ելանր :
Հնգկաստանէն գալով*

Անգլէուցէները կը մտնեն Պ ու ր ս էց ծոց

1808 Մայէսէն՝. յէալքոմ կը գրաւէ Պունտար Ասլ/ւլասը՝. Անգլէ ոյ սլաւոուէրակր Աըր Հարթֆորտ 2%ոնս կո ւգա յ Թէհրուն եւ ղօ ր ♦ խարտան կը
ստէսլուէւ հեռանալ հոնկէ 1 Յունուար 1809/'5> : Այսպէսով, Պուրսկաստան կը ւէա կուէ Ֆ ր անս ա ց է/ներ ո ւ առջեւ :
Այս անցուգարձերոլ շրջանէն --- հետեւաբար եւ ^'ա ն1’էլ Կ աթողէկոսէ/ նամակը գրուած օրերուն --- *Լւ ա ւէ ոլէ ոն զբաղած էր Ա պանէո լ գրաւման հե/ո կապուած էսնդէրներո/է եւ կը գտնուէր այնտեղէ
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ՅՈՎ.1- ԹՈԻՍ՜ԱՆԵԱՆ ԻՐ Ս՜ԱՍԻՆ
Յովհաննէս թ ո ւմ ՛ան եան ՝ զսպուած պարծանքէ զգացումով կ՚ը
սէր յաճախ ՝ թէ էնքր էէ ա մէ կոն եան էշխաններու շառաւէզներէն է :
փրենg տոհմը կը ս Դ/< այն Ա ամէ կոնեաններէն ՝ որոնք
Տարօնէն հեռանալով դարէն հաստատուեցան

քէ ♦ դար ո ւն ՝

էոռէէ Ղ*սեզ

1էէլ,ԼԸ

Լթումանեանէ ծննդավայրը) :
է բրել ապացոյց էր այս հալաստէքէն ՝ ԷԼմենայն Հայոց ['անաստեղծը ց՚՚յց կուտար դէ՚֊ղէ պատմական գերեզմանատան մ ԷԼ գտնուող
տապանաքար մր՝ որուն վրայ յէշատակուած h uni էկոնեան էշխանյլ
կը կ ոչուէր նաեւ Տէրանց էշխան։ Էքւ որովհետեւ ft' ո ւման եան տունը՝
էս եզէ մէջ՝ հէնէն է ‘Լեր ծանօթ էր «Տէրանց տուն)) անունով՝ թու
մանէան ^եզրակացնէր՝ թէ էր գերդաստանն ալ կը սեը[։ Մամիկոնեաններէն :
թումանեանէ մօտ ՝ թերեւս այս գծով՝ ա չքէ կը ղարնէր ազնուա
կան մեծատունէ հով մը՝ այգ պատճառով ալ չէր կրնար ան հան
դուրժել չքաւորութեան։ J1 ր մէկ նամակէն մէջ (1898) ք այս ճշմար
տութեան ակնա րկելով ՝ կը գրէր »

-- «Z/z/ շատ առաձգական րնաւորութէւն ո մնեմ : Կը տանեմ ամ ե—
նագարեան գրկանք ղո լա րթ եւ անսասան ՝ որպէս թէ այն սարէ *էէխէց
մէ սեւ ամպ է անց/լաց ել։ Էւսյց չեմ կարող ապրել գրկանքներէ մէջ*.
Jj ս

չեմ ս էրում չքա ւոր ո ւթէ ւնը ։ Եթէ մէ օր էնձ զգամ չքաւո ր ՝ սէր-

տըս կը պատռէ : Ես մէ շտ համոզուած եմ ՝ որ շատ հարուստ մարգ
եմ ՝ մէայն

հարստութէւնս այս րոպէէս մօտս չէ եւ ամենաշատը

մէայն ափսոսում եմ ՝ որ այս րոպէէս չկարողացայ այս անել

կամ

այն ՝ կամ զայրանում ու վշտանում եմ ՝ որ այս րոպէները երկար են
տեւում
ֆրանսական արշաւանքէ շրջանէն քէուսէա դարձեալ շարրեեցաւ
գէսլէ Պարսկաստան եւ վերջապէս ՝

1813/'^

կնքուած

^1է ւլէ ս տ անէ

դա Հնագ րով ՝ Պա րսկաստան ճանչցաւ §ագստանէ եւ Պ ա քո լէ

գրա

ւումները քէոլսէ ո յ կողմէ եւ հ աւանեցաւ՝ որ այս փփրջէնը ռազմա—
նաւեր պահէ Եասսլէց ծովու մէջ*.
ԷԼհաւասէկ՝ մէջազդայէն ծանրակշէռ անցքերու եւ փոէւագարձ
սադրանքներու այս բռնկած մթնոլորտէն մէջ էր՝ որ մեր երանելէ'
Հայրապետը

'էանէէլ՚Եաթողէկոս օզնութէւն կը հայցէր «տէեզերա-

հրամանդ կայսր փափոլէոնէն ՝ մէնուճար Հայաստանէն եւ տառապող
հայ էք-ողովուրգէն համար*»»
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«ամէնուն

տ?ատւ^տւ

տարեգիրքը

ՊԱՏՄԱՐմէք ՎԱՒհՐԱԹՈՒՂԹ ՄԸ

ձԻհՍԷԻՆ ԹԱԴԱՒՈրհՆ

1ՐԱձՍ.ՆԳԸ

Ի ՊԱՇՏՊԱ՜ՆՈՒԹԻՒՆ ՏԵՂԱՀԱՆԵԱԼ ՀԱՅՈՑ, 1917ԻՆ
Հանդիպակաց էջին վրայ, իր ա-,
ր աբեր էն բնագր ով հրատարակութեան
կուտանբ սլատմական արմէ բով
վա—.
ւերաթուղթ մը՝ որուն հեղինակն է
Ա.

աշխարհամարտի ընթացրին

մերձ-

արեւելեան
արաբական
երկիրներու,
թագաւոր եւ Մեբբէի մեծաւոր հըռ-,
չա կո ւած Հէրիֆ Հ1'լսԷՒն (ՒրաՀՒ ել
(Հորդանանի այմմու
թագաւորներուն
մեծ

հօրը
Ֆայսալ
ինչպէս ստորեւ

բառա ւյ ի

Ա.ի հայրը)՝.
հրատարակուած

թարգմանութենէն

կը

պար—.

ղուի, Շէրիֆ Հի֊աէին, ի աես եւ. ի
լուր՝
պատերազմի ընթարբին
ՕԱ-.
մ ան ե ան կառավար ո ւթեան հրամանով
բնաջնջման
հանեալ

ՇԷՐԻՖ ՀԻՒՍԷԻՆ ԻՊՆ ԱԼԻ

դատապարտուած

Հայերու անսահման

սս ւթեան,

կը

յանձնարարէ

տեղա-,
թ չո լա
իր

զա—,

ւակներուն եւ անոնց մ իջո*1”վ քւո էո ր արաբ ց ե զա իւ ո ւմբեր ո ւն , իրենց պաշտպանուեն
թեան տակ առնել Հայերը : Շէրիֆ Հիւս է ինի ղրչին տակ հայերը կոչուած
ա կո բեանյչ ՝ ան կասկ ած Եր ուսաղէմի Ա. (Հակոբեանց վանբին կրօնասլէս ենթա
կայ նկատելով զանոնբ՝.
Շէրիֆ Հի^“էինի այս նամակը ս րտառուչ արտայայտութիւնն է իր հայրական
ու մարդասիրական բարձրօրէն ինբնաբուխ զգացումներուն՝ ո ր ոն բ հետագային ու
մինչեւ այսօր ալ եղան իր արմանաւս ր յաջորդներուն զգացումները՝
արաբականերկիրներու մէջ հիւրընկալուած հայ մոզովուրգին հանդէպ։
Օրհնութեամբ ոգեկոչելով մեծանուն Հիւսէին թաղաւս /՛/՛''՛ յէ՛.շատակը՝ ահա՝
մեր ընթերցողներուս կը ն եր կայա ցն են բ՝ իր ոճով ու ձեւով այնբան ինբնատիպ այգ
վաւերաթուղթին թ ար դմ ան ո ւթիւնը :

ՀԱՇԵՄԱԿԱՆ ԴԻՒԱՆ
ՅԱՆՈՒՆ ԳԹԱՈ֊ԱՏ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
ԳՈՀՈՒԹԻՒՆ ՄԻԱԿ ԱՍՏՈՒԾՈՅ
Արաբական երկիրներու թագաւոր եւ Մեքքէի մեծաւոր եւ իշ-.
խան Ալ - Հիւսէին իպն Ալիէն' ւքեծ ու պատուական իշխաններ' Ալ —
էմիր Ֆայսալին եւ Ալ - էմիր Ասլտըլ Ազիզ Ալ - ճարպային:
Ողջոյն, գթութիւն Աստուծոյ եւ օրհնութիւն ձեզի:
Այս տողերը յղուած են Մեքքէէն, 18 Րէնասլ 1336ին (1917) :
*Իաոք կուտանք Աստուծոյ , որմէ զատ ուրիշ մը չկայ , կ՚աղօթենք եւ կ’ողջունենք իր Մարգարէն, անոր պարագաներն ու մտե
րիմները :
Տեղի կը տեղեկացնենք — փառք օրհնեալ ու վսեմ Աստուծոյ —
թէ մենք ողջ - առողջ ենք եւ շնորհիւ Արարչին րարիք կը վայելենք :•
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(ՏտՏքՏտա^է®։։23® ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ
Տէրը մեզի եէ. ձեզի պարգեւէ իր առատ բարիքները :
Այս տողերը գրելով մեր փափաքն է որ պաշտսլանէք բոլոր անոնք , որոնք նամբան ետ կը մնան եւ կը գտնուին ձեր բոլորտիքը եւ
ձեր ցեղախումբերուն մէջ' Յակորեան հայ համայնքէն: Օգնէք ա-

նոնգ իրենց բոլոր խնդիրներուն մէջ եւ պահպանէք զանոնք, ինչպէս
որ կը պահպանէք ձեր անձերը , ձեր ինչքերը եւ ձեր գաւակները եւ
ամէն դիւրութիւն ընծայէք անոնց թ-է' իրենց նամթորդած ատեննին
եւ թ-է' իջեւանելուն ժամանակ : Անոնք Իսլամութեան պաշտպանեալ-
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«ԱՍ՜Է՜նՈՒՖ ՏԱՐԵԳԻՐ'ք-Ը>՝
ներն են եւ. անոնց մասին Ան (Մարգարէն) — Աստուծոյ աղօթքն ո.Ն
օրհնութիւնը Անոր վրայ ըլլայ — ըսած է' ով որ անոնցմէ աոնէ
նոյնիսկ ուղտի մը կապը, Յարութեան օրը ես անոր հակաոակոըդը
պիտի ըլլամ :
Ասիկա կարեւորագոյն իյնգիրներէն մէկն է, որուն գործադրու
թիւնը կը պահանջենք ձեզմէ: Այս ծառայութիւնը կ'ակնկալենք ձեթ
վեհանձնութենէն եւ ասպեաականութենէն :
Աստուած մեզի եւ ձեզի յաջողութիւն պարգեւէ: Ողջոյն ձեզի եւ
Աստուծոյ գթութիւնն ու օրհնութիւնը ձեր վրայ ըլլայ :

(Կհ/,Ք) ԱԼ - ՀԻՒՍԷԻՆ ԻՊՆ ԱԼԻ

ԱՐՁԱԳԱՆԳԸ
լւաւլանւյսւ սլ^ ս մա ր դա ս ի ր ա 1լա ս 111յս վեբաբերու•Ղ՚ն ար ձա դան դ
տուաւ էմի ր. $)այսալ* հետագային' իրաըի առաջին թագաւորը։
Երբ Ֆ*այսալ Ա. մ եռալ Տ Սեպ տ * 1933/'^ , իր պա շտ պան ո ւթի ւնը
վայելած հայերէն' Ատիս Ապէպայի հանգուցեալ հոգեւոր հովիւր

ձ* ♦ Յուէհաննէս ըհնյ * Կէվհէր եան , Պաղւոատի արաբական մամուլին
՚ միջոցով Ղրսզի Ա * ին ուգգած իր ցաւակցական րա ց — նամակին

մէջ

կը '//'Կ' /' մ1'2-է' այւ"3 ■
--- «Զեր մեծանուն հ ա յր ը տեսնելու եւ իրեն անձամբ ծանօթա
նալու պատիլը ունեցայ 1918/'^) երբ հորանի Տաբատ գիլգին
հ աւաըուած

մէջ

աւ ելի հ ա յ տարաւլիր նել, ու կորլմէ իրեն ներկա յա-

ցուցած ագերսանըս ընդունելուԼ* բարեհաճած էր հրաման արձակել*
որպէսզի մարդ — գլուխ հինգ ըիբ> ցորեն բաշխուի

այս թշուառնե

րուն եւ այս կերպով ազատած էր ղանոնը ձահուան
մահ մը

ճիրաններէն*

որ անխուսափելի դարձած էր՝ դաշնակիցներու ահեգ յա-

ռա ջխ ա գա ց մ ան առջեւ քամուսկոսէն ըա շո ւո գ թուրը եւ դերման բա
նա կնեբուն նահանջին պատճառով :
«Զեր մեծանուն հայրը իր անսահման գթասրտութեան ապացոյ
ցը տուաւ հայերուն նաեւ ւսյն ատեն , երբ* դաշնակիցներու

կո գմէ

Աոլրիոյ գրաւում էն անմիջա պէս ետըը* հրամայեց որպէսզի թուրըերոլ կողմ է աըսորուած եւ Արարներու կո գմ է որգեգրուած բոլոր
հայ մանուկները* երիտասարդները* երիտասարդուհիներն ու կիները յանձնուին անմիջապէս իրենց հ ա մա յնըն եր ո ւն * ^‘ամասկոսի հա
յոց Առաջնորդարանին միջոցով* ին Լ որ կատարուեցաւ

արաբական

կառա վա ր ո ւթեան աջակցութեամբ :»
Տարայի այս 1օ00 տարագիրներէն զատ հազարաւոր ուրիշ
տա բաղի բներ ալ վայելած են արաբ էմիրներուն եւ անոնց

հ այ

ստորա

դասներուն դո ւրդո ւրանըը : Այո վերջինն երը ամենայն հաւատարմու
թեամբ դո րծադրած էին իրենց պետին՝ Շ է ր իֆ հիւսէին ի պն Ալիի
հրահանգը* հայ տար ա գիըն եր ո ւն րնծայուելիը անվերապահ սլա շտպանութեան մասին։
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԴԷՄՔԵՐ

ԷՍ՜ԻՆ ՅՈՎ.ՍԷՓ ԷՍ՜ԻՆ ԵԻ- մկրտիջ էմին
Հայոց ազատագրական շարժման կապակցութեամբ յսւնախ յիշատակութեան;
կ’արժանանայ անունը այգ. շարժման ականաւոր ոահվիրաներէն Յովսէվւ էմինի,
որուն, սակայն, գործունէութեան ընդհանուր գիծերը միայն ծանօթ- են հայ ժո
ղովուրդին: Պատնաոն այն է, որ այդ պատմական դէմքին կեանքն ու գործը պատ
կերացնող գիրք տակաւին լոյս չէ տեսած մեր մայրենի լեզուով, թ-էեւ գիտենք,
թ-է նոյն ինքն Յովսէվւ էմինի անգլերէնով տպուած ընդարձակ յուշագրութիւնը
թարգմանուած է հայերէնի, թայ g տակաւին չէ հրատարակուած գրքի ձեւով :
Անգլերէնով գրուած յուշագրութեան Ա« տպագրութիւնը լոյս տեսած է միայն
100 օրինակ 1792ին եւ բնականաբար, բոլորովին անգտանելի է այսօր այդ հրատա
րակութիւնը: Կայ սակայն այդ գրքի B- տպագրութիւնը, որ լոյս տեսած է Կալկաթա 1918ին : Ահա թէ ինչ կը գրէ այս մասին մեգի Նոր Ջուղայէն բանասէր Ատեվւան Հանանեան----

Հովս է լի էմինի յ ուշերի երկրորդ

m պա գր ո ւթի ւնը

,

րնգարձա կ

ծանօթոլթիւններո/Լ իսմբագրել եւ լոյս է ընծայել էմին Յովսէփ էմինի Լմօր կողմից՝) թոռան թոռ Օր* էմի Աբգարեան : ^էրքի կողքին.
‘ԼրաJ ղրոլաձ- կ .---

LIFE AND ADVENTURES
of
EMIN JOSEPH EMIN
1726-1809
Written by himself — Second Edition — With portrait, correspondance
ot original letters and map — Edited by his great - great da-ughter
AMY APCAR — Calcutta. 1918.
^'րքի յառաջաբանի մ ԷԼ Օր* էմի Աբգարեանն ասում է՝ որ «երբ
երկու տարի արււս^ այսինքն 1916 թ* որոշեցի վերատպել էմին ԷՀովսէփ էմինի «կեանքն ու Արկածները» գիԸՀԸ) ձեռքիս տակ ոչինչ ու—,
նէի, բացի իր գրքի մի քայքայուած օրինակից եւ նրա դերեղմանի
--- կալկաթայի *Լ,աղարեթայ Ա * Եկեղեցւոյ բակում--- տապանագրութէւնխյ» :

«Ջ^/, իմանում ուր գիմ ել տ ևղեկ ո ւթի ւնն եր
մասին։

ձեռք բեր ելո ւ

Ւր

Ա՝ տածում էի՝ /լուցէ կարողանամ կենսագրական իառարա—

նի մէջ որոշ տեղեկութիլններ գտնել հռչակաւոր տիկին Ե * էիոնտա
ղուի մասին Լայս տի կինը ամենամտերիմ բարեկամներից մ է/լն է եղել
էմինի՝) : Ահա այգ մ ամանա կամիիոg ո ւմ ձեռքս բնկալ մի գրավաճա
ռի գրացուցակդ որի մէջ՝ ի շարս այլ գրքերի՝ կար նաեւ
էի ոնտագուի նամակների հրատարակութիւնը

տասը

Տիկին Ե *

տարի

սւոախ.

էի տածելով՝ որ այգ նամակների մէջ թերեւս որոշ ակնարկութիւն կը
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լինի Լ-մինի մաս ին, սւնմիջւսպէս Լոնդոնից մԼւ օրինակ ուզեցի եւ տե
սայ որ չէ Լւ սխալուել։ Այդ֊ գր^ոլյ^ ^ա,1է'^ 150 նամակներ եւ քսանից
■աւելին վերաբերում էր (ՀուԼսէւի էմինին որ ինքն անձամբ դրե՛լ էր
Տիկին I] ոն տա գոլին ՝ բացի ա յլ նամակներից

որոնց մէջ տեգեկու-

թիւններ կա լին էմինի մասին : Հյ ւ որովհետեւ ես չունէի ոչ ձի ինք
նագիր գրութիւն հեղինակից ,

գիմեցի

նամա կների

հրատարակիչ

Տիկին IJ՝ոնտագոլի մեծ թոոան՝ Տիկին Կլեմենսոնին եւ ստացայ այգ
նամակների բնագի բները :»
ԷԼյնոլհ ետել Օր* էմի ԷԼբդարեանը լծւում է մի այլ ծանր աշխա
տանքի :

*Լ,ա

անրնգհատ նամա կագր ո լթեամբ կամ տեղումը

Կալ-

կաթա յում , անձումր , րւի1^ ոլձ>ներ է անում գանաղան օտար պետա
կան հեղինակաւոր անձանց ու իր բարեկամներին ՝ եւ , չնայած պա
տերազմԼւ պատճառով ստեղծուած ծանր վիճակին , հետզհետէ ստա
նում է իր փնտռած
թիւնները

գրեթէ

տեգեկոլրո լո ր

անձանց մասինդ որոնց

այն

վերա-

բերեալ յի շա տ ա կո լթի ւնն եր
եղել

($ովսէւի էմինի

են

գրքում :

ս Լսն գրում նա դրամական ոչ

■դ ծախս Լ/ առաջ կանգ չի առ
նում : *1/ա ույս
լԼեբատբոլ
ս՛ան գործի մէջ իր հ ետ ազն նութիւեն

ու

րծա Լսն ղր ո ւթի ւնը

այնքան է առաջ տանում }
անգամ

ա լկա թայ ո ւմ y

որ
նաԼս

քան էմինԼւ դր^Լ առաջին հրա
տարակութիւնը
yU'Pb ՍհՀՕէՓ ԷՍ Ի b

արձանագրուած

բամանորգ
Y4:

UJ J

•անգլխաց Լէ անձեւս ւո ր ո ւթ է ւսեեր ի մա ս Լւ ն եւս տեգեկոլթի ւնն եր է հա—
լաքում եւ ալէլացնում է 'լրր1'

հրատարակում է նմանապէս է~

■մինի բո լո ր նամակները :
Գիրքը բաղկացած է 532 է$_էց ՚ Բնագիրը եւ ո ւգգա դ ր ո ւթի ւնը
սլահպանուած է նոյնութեամբ, միայն Լսմբագիր — հրատարակիչը
■պատմութիւնը բամանել է 31 գլուխների եւ Լ/ւրաքա նչիւրին

տուել

բնորոշիչ խորագիր : (֊£ 333/'մինչեւ 359 տեղալորել է Ր՚ոֆֆու 'Լար արա ղի Մ ե լիքների պատմութիւնը'

այգ տարիներում Կա լկաթայի

Լա քոց Մարդասիրական ճեմարանում գրաբարի ուսուցիչ 1Լաղարչակ
իի . Մա/ստանեանի թարգմանութեամբ՛, իսկ 128 Հ £^7 ե^տոյ առանձին
եւ լաւորակ թղթի ‘Լրայ տպել է էմինի լուսանկարը Լայս էջի ’էրայ
հրատարակուած՜ս'} :
* Ն՛? ին բա ցե անգլերենից գիտէր նաեւ

հայերէն

կարդալ ել
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ Եհ ԱՅՍՕՐ
դրել : $ արէներ առաջ էս Ւմ I՛ ար ե կա մՒ մօտ տեսայ նրա հայերէն
դրուած նամակը ք^ուշիրից } Նոր Ջուղայի բարբառով» դուրէ դա
միակ փաստաթուղթն է նրա հա յե1’էն ա '//' տ ո ւթեան :
Հեղինա կի անունը (Հովսէփ չի եղել ա յլ էն ին : Հօր
ւ՚ ղ^Լ Տովսէփ և լ

քանի

որ ,

ան ո ւնն

նա ա յդ ան ո ւն ո ■լ է ճանաչուած

է

ԼՀղեէ

օտարների շրջանում ՝ ուստի դիրքն այդ անունով է հրատարակել՝.
կմլ.ն 3 ովսէփ

1726
հ ա ւանօրէն 1778 - 1779

էմինեանը ծնուել է Համադան քաղաքում

թուին : Նա ամո լսնաց ել է Նոր Ջուղայ ում ,
թոլերին եւ մեռել է ^ալկաթայում 1809/'ե :
վերը յիչուեց ՝ ^ալկա թայի

Նաղարեթայ

թաղուած է , ին չպէ ս

Ա • Եկեղեցւոյ

բակում :

Նրա դերեզմանի վրա լ կայ հետեւեալ տ ա սլանա դր ո ւթի ւնը •---

«Այս է տապան Համադանցի էմինեանց Յովսէփի որդի էմին
Աղային, որ փոխեցաւ աշխարհ վերին թիւն 1809 Օգոստոս 2:»
Գերեզմանի վրայ քանդակուած կա յ մի թնդանօթ եւ մի թմբուկ ՝
որպէս խորհրդանիշ նրա ղլ,ն ոլորական պաշտօնի ու արհեստի։

*
**

էմինեան աղդա տոհմը տուէլ է մի ա յլ նշանաւոր դէմք' էի կրտի չ
էմինը։ Սրա հայրն է եղել (Հով—
3 ովհաննէսը՝ ի ս կ մա յ ր ր'

էմինի դուստր Նսմինը։
Մ!,ր տ ի չր

ծնուել

է

Նոր

Ջուղայում 1815 թոլին։ Տասր
տարեկան հասակում դնում

է

Հնդկաստան եւ
^]ալկա թալում
մտնում է Հ ա jng Ս տ ր դա ս իր ական ճեմա բանր , ուր սովորում
է մինչեւ 1829 թ- Այնուհետեւ՝
թողնելով ճեմարանը՝ ուղեւորւում է դէպի է ւրոպա եւ
ամսից
f/‘ ո ս կո ւա

ղարեան

յետոյ
ել

հասնում

րնղունւում

ութ
է
Լս/—

ճեմարանը։ Այդ Օ ր-

ուանից
սկսեալ նրա
'Հա նրՒ
ղրեթէ մեծ մասը ՛կապուած է
մնում ճեմարանի հետ :
Ն*ո 1 1810/'#
մինչեւ 1860
վարում է տես չի պա շտօն , [,սէ
տ ե ս չո ւթի ւնի ց
Հ ր ա մա ր ո ւելո ւց

ՄԿՐՏԻՉ ԷՄԻՆ

յետոյ տարիներ եւս դասախօսում է այդ հաստատութեան մւ,ջ-.
Մկր-էչ էմ[,ն էրյեյ է տաղանդաւոր ղ ր ո ղ , բանասէր եւ հնադէտ է
Նա մեռած է Մ ո ս կո ւայ ո ւմ , 1890 թուին։
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«ամէնուն

ւ78է1է>8<1էՏՀ1|յՋճաՋ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՅՈԻՇԵՐ ՊԱՐՏԻԶԱԿԷՆ
Նախանցեալ տարի, Պարտիզակի Ամերիկեան Բարձրագոյն. Վար
ժարանին մասին մեր հրատարակած յուշագրութեան արձագանգներր հասան մեզի նաեւ, անցեալ տարի :
Վարժարանի նախկին սաներէն մէկը ղրկած էր մեզի երկու ան
տիպ յուշանկարներ Պարտիզակէն: Կը հրատարակենք երկուքն ալ
այն վստահութեամբ , որ Պարտիզակի հետ այս կամ այն ձեւով
կապուած մեր ընթերցողները յուղումով պիտի դիտեն զանոնք եւ
վերյիշեն շատ ծանօթ դէմքեր , որոնց մեծ մասը նահատակուեցան
Մեծ Եղեռնին կամ մեռան հետագայ տարիներուն, մինչ ուրիշներ,
փոքր թուով, կ՚ապրին տակաւին աշխարհի այս կամ այն կոոմս :

Այս խմբանկարը քաշուած է 1914ի ամաոը, Պարտիզակ,
Ս- Ս՜իևասի րւսրձունքին վրայ, խմբական մեծ պտոյտի մը ընթացքին, որ կազմակերպուած էր*
այնտեղ գումարուած ուսուցչական համագումարի մը աււիթով, երթ բազմաթիւ
այցելուներ գացած էին Պոլսէն Պարտիզակ: Նկարին մէջ կը ճանչցուին
Սուրէն
Կէօնճեան, Վահրամ փոնտայեան, Դեղամ ‘Իէրէսթէնեան, Հրանդ Տէր Անդրէասեան, Վեր* Մեսրոպ Փարաւազեան եւ ուրիշներ, իսկ վարի կողմը, ձախ ան
կիւնը նստած են Կոմիտաս Վրդ-ի աշակերտները՝ թարսեղ Կանաչեան,
Վարդան
Սաըգիսեան, Վ« Սրուանձտեան, եւլն« : Նկարահանման թուականէն մօտաւորապէս
տարի մը ետքը, Պարտիզակը ամբողջութեամթ տեղահանուեցաւ եւ ատկէ ասդին
էքնաց անոր սիրելի անունը միայն մտքերու եւ Արտերու մէջ«««

*
Ընթերցողի մը հարցման վրայ , Թէհրանի մէջ կրցանք ստուգել
Բարձրագոյն Վարժարանի ուսուցիչներէն Տոքթ- Յովսէփ Տէր Ստեվւանեանի մահուան թուականը : Անմոռանալի բժիշկը մեռած է 28
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ՀԱՅ ԿԵԱՆՔԸ ԵՐԷԿ ԵԻ ԱՅՍՕՐ

Փետրուուար 1943ին , Թէհրանի մէջ ես թաղուած է տեղւոյն ազգային
գերեցմանատունը : Կարելի չեղաւ ստուգել ծննդեան հիշդ թուա
կանը :
*
**
Դարձեալ, մէկ այլ ընթերցողի հետաքրքրութեան ի գոհացում
ստուգեցինք, որ Ըարձրագոյն Վարժարանի երկրորդ օրհներգին —
«Ծիծաղկոտ ծաղկունք ծոցիդ մէջ ծլին» — եղանակը, որ աոնուած է
La Prière d’une Vierge անունով երաժշտական կտորէն, յօրինուած
է կին երաժշտագէտի մը' Thecla Badarzewska -յի կողմէ:

Ամերիկային ստացանք' անցեալ տարի հրատարակուած «նշդումի» մը հշդումը, որուն համաձայն, Ըարձրագոյն Վարժարանի
ուսուցիչներէն Հայկազուն Թիւրատեան մեոած է այնտեղ երեք
տարի աոաջ: Ոչ մէկ ժամանակ ունեցած է նպարեղէնի իյանութ ,
ինչպէս տեղեկացուած էր մեգի : Երկար տարիներով եղած է Դարակէօգեան Տան ներկայացուցիչը Թէհրանի մէջ , ապա վերադարձած
է Ամերիկա: Անունն ալ' նախապէս մեր գրածին համաձայն Թիւրատեան է եւ ոչ թէ Թիւ֊րապեան, ինչպէս սխալ նշդումով մը «սըրրտգրած» էինք անցեալ տարի :
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Պարտիզակի աննմա՜ն աղջիկները, խմբանկարի մը մէջ, որ քաշուած է Լուս
աղբիւրի մօտեըը, 1912ի Յունիսին: Մէջաեղի սեւ զգեստովը' իր գեղեզկութ-եամթը
ամբողջ գիւղին մէջ համբաւ շահած Անժէլն է: Կ’ապըի'3 արդեօք, թէ'9 իր կարգին
նահատակուած է այն սե՜ւ օրերուն* ••

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ղ.ԱՐԱՔԻԼԻ11ԱՅԻ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ
ՈՐՈՒՆ ՔԱՌԱՍՆԱՄԵԱԿՆ է ԱՅՍ ՏԱՐԻ

•••&£- 1918 թուի Մայիս 25/»Ն , կէսօրխց յ^տոյ ձ՚ամը ձին սկըսուած ահեղ ճակատամարտը Ղ*ա ր ա քիչի ս ա յ ի

առջեւ դադարում էր

Մայիս 2$ին , կէսօրից վ^րք_Ը մամը ձից 20 Լէոպէ անց։
Էլ այսպէս , այն դարնանը , չորս օր շարունակ *իուգարաց աչ-~
խարհի լեռներն ու ձորերը ռազմի որոտներով դղրդաց ին եւ մութ
անտառները ա ր իւնի մրրի կո վ չառա չեց ին :
Զորս օ'ր ♦ • ♦ դիըվ^րը ^ռ>^Է ձեռք անցան եւ ^Ւ՚է' բոս ո րային
մշուշի մէջ վիրաւորների տնքոց , հոգեվարքներէ/ հռնդիւն , տէրը
զար կուած երիվարի ցաւագին իւր խինջ , իրար քսա չաձեւոդ ս ո ւինների
շկահիւն եւ կո լրծք — կրծքի ջլապինդ բախումների տակ

ա կռաների

կրճտոց եւ ծանր՝ ախտամ՜էտ հայհոյանքի կրակէ խօսքեր : Էք ւ բաց
դաշտում ճակատող գումարտակներ,

աչքերն արիւնով լեցուն դե

լերի պէս պլլւում են' իրար մէջքը փշրելու համար։
Զորս օՀր * • • Եւ֊ դի շերները անտառների թա լո ւտներ ի խուլ խա
ւարում սուինները կայծկլտում են դայլի աչքերի պէս* մութը ծածկում է արիւնի գործը, մինչեւ որ բարի լուսաբացին վադորդեան շող
քերը համբուրեն անտէր մեռելի ճակատը։
Զորս օՀր • * * Արիւնն էր հոսում վտակներով եւ դեռ երբեք

հայ

ու թուրք այսքան արիւնախանձ թափով ու քէնով իրար չէ ին զար
կուած ։
Զորս օՀր , չորս դա'ր կուտուած ոխի հաշուեյարդար էր հինա
ւուրց ոսոխների մէջ եւ ո՛ չ մէկը տեղի չտուեց , ո1չ մի նահանջ պար
տութիւն չեղաւ , ոչ

յաղթութիւն վաղորդայն չունեցաւ։ Էյ ւ չոր-

րորդ օրը , երկու բանակները , երկու ոգորող ցուլերի պէս արիւնլուայ եւ ումասպառ ծունկի եկան իրենց սեփական արեան ճապաղի՛—*
հՒ մԷՒ Ղ.արաքիլիսայի ճակատամարտում ո՛չ յաղթող եւ ո'չ յազ—

թուած կար* այլ երկու ջարդուփշուր բանակներ դէմ դէմի մնացին։
Էքլ

Հայոց աշխարհի սիրոյն, երկու հազարի չափ մեր ընտիրները

իրենց մատաղ կեանքը զոհեցին։ թշնամին, որ մի քանի անգամ աւե
լի կորուստներ ունեցաւ, երկար մամանակ պիտի յիշէայդ ճակատա
մարտը, ինչպէս հարսիկներն Աւարայրը (451) եւ Արաբները վար
դանա կերտը (702) ։

ԱՒԵՏԵՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ

ԵՂԻԱ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆՒ ԳՐՈՒԹԻՒՆԸ
Տ ա րեգրքիս այս

հատորին համար

պատրաստուած

նիւթերոլ

բացառիկ խճողման հետեւանքով ստիւղուեցանք մեր յաջորդ հատո
րին յետաձգէլ Եղիա վասպարետնի դրութեան շարունակութիւնն ու
վիրջին մասը ԼՈդիներ եւ Ն ախա սլաշար ո ւմներ^ ։
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ՄԵԾ ԱՐՈՒԵՍՏԱԳԷՏ ՄԸ

ԵՈՒՍՈհՖ ՔԱՐՇ
ԵԻ ԻՐ ԱՐՏԱՍՈՎՈՐ ՅԱՋՈՎՈԻԹԻԻՆՆԵՐԸ
Լ ՈՒՍ ԱՆԿԱՐ Ջ ԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՄԷԶ.
«Ամէնուն Տս/հաճոյքն ունի այս տարի իր ընթերցող
ներուն ներկայա ցնելու հայ մոգովոլրգի շատ տաղանդաւոր ղաւակներկն մէկը
սս ւֆ

Փարչը։

աշխարհահռչակ արուեստագէտ — լուսանկարիչ էք ու
էք լ

ներկայացնելու ոչ միայն իր կենսագրական գծե

րովդ իր արուեստի բնորոշումով եւ վերելքի ճամբուն վրայ իր կա
տարած սքանչելի ոստումներովդ այլեւ հատընտիր մէկ փունջովր իր
գլուխ — գործոց գիմ ան կարնե ր ո ւն դ որոնք այնքան մեծ համբալ
.ա սլահ ո ված են իրեն ամբո

մը

ա չխարհի մէջ՛. Ե ուս ուֆ Փար շ բարե

հաճեցաւ ընթացք տալ մեր խնդրանքին եւ ամենայն պատրաստական
.մութեամբ մեր տրամադրութեան տակ գրաւդ իր նա խա ս իր ածներ ո Լ
կարգինդ նաեւդ մեր ցանկացած },// արները դ զորս կը հրատարակենք ,
.այս նիւթին հետդ յախւրգական էջերու վրայ :

Կարելի չէ աչքի առջեւ ունենալ այգ նկարները եւ երկարօրէն ,
.անյագօրէն չգիտել զանոնք։ Ա ո ս կա կան

հ ե տ ա քր քր ո ւթենէ

աւելի

բան մը կ ^արթնցնեն անոնք գիտողին մօտ : Կ^ արթնցնեն

կատարելա

գործուած ա ր ո ւես տ ի մը նրբութեանց եւ կիրարկուած

լուսանկար

չական թ-է՜քմէջ խորասուզուելուդ ամէն մէկ նկարին վրայ ինքնատպօրէն այլատեսակ մանրամասնութիւններ երեւան բերելու եւ
ի վերջոյ դ ույս բոլորին ի տես դ շատ բնական

մզո ւմո վ մը խանգա

վառս ւելու տրամադրութիւնը։
Իր առանձնաշնորհեալ ոսպնեակին առ

կեցած

մի ջա զգա յին

.գէմքերոլ չարքը եւ անոնց համբաւը դ դիԸՀԸ՝ դերն ու զործունէութիւնը կը բաւեն անշուշտ անմիջա կանօրէն սրելու գիտողին հետաքրքրութիւնը։ Թերեւս այգ հետաքրքրութիւնը կը բացատրուի նաեւ
իրապէս բացառիկ ույն յաջոգո լթեամբ դ զոր Կուս ուֆ Փար շ ունեցած
է ամէն անգամդ աշխարհի

մ եծա մ եծն եր ո ւն դ

նոյնիսկ անոնց մէջ

ամէնէն անմա տ չելիներ ուն հետ ծանօթութի ւններ հաստատելու մար
զին մէջ։ Այո բոլորէն վեր դ սակայն դ 'Ի ար շի գիման կարնեբուն գրաւչութիւնը կը կա լանայ առաւելապէս իր շատ բարձրորակ արուեստին
ՀՀ ջ՝ որու շնորհիւ իր ստեզծադործո լթիւններ ը մնացած են անմրցե
լի աշխարհի ամէն կողմը։
Փարշի գիման կարներէն շատ շատերը ձեւ ու ա րտայայտութիւն
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տԱՍ ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐ՝(’Հ»
սւռած են հոգեբանական պահ ելաւ օդտաղործման շնորհիւ՝. ԷԼմէն անդամ ան յաջողած է ստեղծել այդ պահը՝ [,սկ ստեղծելէն ետքն ալ
/լան ել ու ՀՀբռնեա յն ակնթա ր թր, երբ լուսանկարուող դէմքը

իր

ամէնէն բն ո ր ո շ ու ինքնատիպ ար տ այա յտ ո ւիեեամր պիտի ճեղքէր —

Հ

ԵՈԻՍՈԻՖ ՔԱՐՇ (աշխաաանքի պահուն)

ՕօբյոճՋհէ Ե7 KAR.SK, Ottawa
անցնէր ոսպնեակը դրո շմուելոլ համար լուսանկարչական ապակիին
վրայ :
Այդ֊ պահ ի եւ ակնթարթի կ ապակցոլթեամր եւ անոնցմէ ա լ ա ֊~
ռաջ անշո ւշա

մեծ ղեր կը [սա ղա հ նաեւ արուեստ ին լր ա9 ո լ9 Ւ £. ել-
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AnAffAï

ՁւՕՁՋՁւ

ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ

անոր կիրարկման հետ զուգահեռաբար քալող թ-է՜ք ն|ւք^ , --- միխս'/այրի յարմարութիւնը, լուսաւորութիւնն ու լոյս ի խաղերը, մեքենան գործածելու

փորձառութիւնն ու նոյն ինքն մեքենան։

դարձեալ կարեւորագոյն դերը վերապահուած

('այղ

կը մնալ արուեստը

Հ

Ն* Վ- ԷԼԻԶԱՊԷԹ

ԹԱԳՈՒՀԻ ՄԵԾՆ ԻՐԻՏԱՆԻՈՅ

Copyright by KARSH, Ottawa
բաղատրող եւ ան ո ր կՒ ր ար կ ո ւմը երաշխս/ւոր ող ազգա կներ ոլ համախմբման, --- ա չքի սրութեան եւ դի տ ելու շնորհին, ն կար ո ւո ղի մօտ՝
իր բնութենէն բխող տր ա մա դր ո ւթի ւնը ստ եղձելու ճարտարութեան ,
սլար ա ւլա յ ա կան
A

արթնամ տ ո ւթեան ,

հ ո զերանական

պահ ը

նաիւա-
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ԼՍՅմք՜մեՍՃՋ "«vWhîtiMMM

■րԱՍԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԴՆՐքՀյ

'պատրաստելու եւ ասլա ղայն ակնթ՜արթէ մը մէիէ անվրէպ օղտագոր-^
ծելոլ արա:ւ աչարրեութեան եւ ի վերջոյ մատներու թեթեւ թաղերուն՝
լուսանկարը յայտնուած ապակիին վրայ

ո ր ո շ մանրամասնութիւն-

ներ աւելի յստակ ու ղ ւյ ո ւն դար ձնելու նպատակով ՝ աուանր անշուշտ

ՍԸՐ ՈԻԻՆՍԹԸՆ ՋԸՐՋԻԼ

Copyright by KARSH, Ottawa
■վնաս Լ լո ւ կաղմ ուած ն կա ր ի բն ա կան ո ւթ ե ան :
1} ո ւս ո ւֆ

վ*ա ր շ ամը ո ւլԼա կան տաղանդն է իր ասպա րէղի

բոլոր

■Ճակատներուն վրայ : իբրեւ ^լուսանկարչական ՎԷՓթփ^Օէլ մը &Լ ա շվսարհիս մէջ ամէնէն շատ փնտռուած փռրթրէթիսթ^» բն որոշուած է
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ԱՐՈՒԵՍՏՆ Աս Խ Ա Ր Հ
ան անգամ մը ՝ ա ր ո ւե ս տ է քննա գա տէ մը կողմէ, գեռ աս կէ մէկոլկէս
տասնամեակ առաջ*. Ո *-նէ ան' ի ր ասպարէզէն տէրասլետելոլ անհրամեշա ք՛ոլոլ, յա տ կո ւթէ ւնները ՝ թէ' ա րուեստ է ել թէ' ք-էքնիք/' կիրարկման գծով յ Ունէ ապահովաբար աւելէն ալ։

վկայ էր

ար տա—

կարգ յա^ո գո ւթէ ւնները *. Աշէւարհէ աչէւարհ տա րածուած էր համբա—
Լ՜Ը։ Ա էէԼՈւ1ս ~~ գործողները*. էր անհամար կապերն ու ծանօթու
թէ ւններր*. էր ազատ մուտքը պալատներէն մէնչեւ մէջազգայէն հա-

ՋԸՐԶՈԼ ԱՌԱՆՑ ՈՐ ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՍՈԿԱՐՈՆ
Ուինսթըն Ջըրչիլի ա յս լո ւս ան կար ները — եր կր ո ր դը տեսնել յաջորդ
էջ/, վրայ — առն ուած են ^անատական խորհրդարանի նաթադահի մէկ սեն
եակին մէ^՝

1941/' դեկտեմբերին թօսած

սլատմական ճառէն տնմիթսպէս

ետքը՛. Հյսւա մ եծ դմ ո ւա ր ո ւթ ե ա մբ կարելի եդած է ստանալ լուսանկարելու
իր հաւանութիւնը*. --- Հինծի ըսուեցաւ՝ որ քանի մը րոպէի մէԼ պէտք է
վերջացնել ել մանաւանդ Հբռնել թռչունը^ ճիշդ այն սլահուն, երբ
^ի

ԶԸԸ~~

խորհրդարանէն դուրս դալով պիտի երթար վարչապետին սենեակըւ

Ատիպուած էի նաիւապէս տեսնել պա տ ր ա ս տ ո ւթի ւնն ե ր ս : Ո ր ո չած էի լու
սանկարել զինքը առանց իր համբաւաւոր սիկարին*.
ւկայն՝ բնաւ տրամադիր

ձառի^ աւարտումէն

լուսանկարուելու յ Հյ ատ աո

օրէն

թնդրեցի իրմէ միայն երկու րոպէ մէկ նկարի համարէ Այն ատեն նոր ս իկար մը տեդաւորեց իր չրթներուն
ս սլա ս
հ ի որ այսպէս
սէ

անկիւնը եւ վառեց զայն*. Արդէն

պիտի ըլլա ր : եւ ըսի

անմիչապէս

«Ա ը ր ՝

կը
տե

սէք՝ մոիւրուման մը կայ հոս‘.ֆ Ե ր լ1 թոմոռ նայուածքով մը մերմեց՝ ա1է
մամանակ չկար համոզելու ^ի^^ը՛ Ա ի կար ը չրթներուն մ է ջէն քաչելս՝ մոթր ա մանին մէչ դնելս եւ մեքենան չրթկացնելս մէկ եղաւ-, ]>մ այս յանդգնու
թիւնս յայանօրէն զուարթացուր
Ղ֊Ւ^^եԼ ^"ւ ԼաՐ* Լու՜^Լ Ը. առաւ առածին
նկարը քա չելէ ս ետքը՛, ներկաները կը թնդային՝ իսկ Ջ Ը[’ է կը մ՜պտէրէ
Ալ ահա ըսաւ ինծի՝

թէ

Հքանի որ

այնքան ինքնա ապօրէն յա^ողեցաք՝

կրնաք երկրորդ մ ըն ալ նկարել^՛. Ապա՝ անմիջասլէս եւ մ իչտ մպտելով

չա

րունա կեց .
--- հՀհուք մինչեւ իսկ մռնչող առիւծ մը կրնաք հանդարտեցնել լուսա
նկարելու համարի» ••
մպաելու այդ սլահուն քա չո լած է ահաւասիկ մեր հրատարակած ե րկրորդ նկարը (փոքրը' յա£որդ

*

մագո լմարնե րը : Ե <- ) մեծամեծ անձնաւորութեանց հետ էր հանգէ՛լցումներէն պատմած մանրավէպերը*.

**
Ու ս,յս թոԼոթԸ մեկնակէտէ մը՝ որ էրրեւ ս կղբն ա լո ր ո ւթէ ւն յա
տուկ է' էր ճամբան սեփական

ձեռքերով հարթող եւ առա ջէն էսկ

քայլերուն յաջողելու հ ա ս տ ա ա ա մ ա ո ւթ ե ա մր տոգորուն բո լո ր սկըս—
նակներուն*. 'Ր ա ր չէ պարագայէն ՝ այգ
էւրայատուկ՝

եղերական

ծննգողն

ս կղբնա լո ր ո ւթէ ւնը ունէ էր

ալ՝

որ

կուդայ

հայասպան
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ա'եծ

Եղեռնէն։

ասլրած

է

'թարչ

ա յդ

դար-

հ ուրանքը Y — !() տա->
րեկան

հասակէն ,

ալքերովդ

եւ

քառասուն

էր

այսօր

տարէն եր

անցնելէն ետքն ալ
կրցած մոռնալ էր ՝nզէն ալեկոծող այդ մեծ
ո ղբեր դո լէքէ ւնը :
Եենսադրա կա^նը ՝ --Հ,տ յո ց
tl’

սլ/ստմ ո լէքէ ւն

կարգէն

“Faces of Destiny
Լճա կատադր ական
^էէմքերյ

անունը կրուլ

եւ 1940/'/' Լոյս տեսած
էր

դէման կա րներու

հաւաքածոյէ

յառաջա

բանէն մ էջ կան համա
ռօտ դէծերր

էր կեն-

ՃՈՆ ԼԵՒԵԼՆՆ ԼԻՈԻԻՍ

Copyright by KARSH, Ottawa
ս ա դր ո լէք եան :
--- <ԷԾնած եմ ,

/^չ/

արտ էնէ
մէջ }

Հա յաստան ~ է

Թուրքէ ա >

Ծնունդէն

ճէ*դ երկու օր աոս/Լ,

23

1008/'/' :

՛l-եկտեմէեր

Մեծ հա լրս ւէո րաղրէ չ
մրն էր , սքանչելէ ար
հեստաւոր մը՝ որ հ ըսլ ա ր տ ասն.թ
սք ու
կր
մէչ-,

զզար

հաձ ոյք
ղործէն

էր

համաչ-

Հայրս

I'՝սար հ այէն

/սլրանք—

ա ած ո ղ մրէ/ էր ,
ՍԸՐ ՈԻԻՆՍԹԸՆ ՉԸՐՉԻԼ (Ժպաադէլք)

Copyright by KARSH, Ottawa

ՂՒյՒԿ. բաներ կր

բե

րէ I' te 1։րկրէ մարզող
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1
7

ԱՐՈՒԵՍՏ՛Ի ԱՇԽԱՐՀ
ել ո*֊րէչ երկէրներոլ մարդոց ալ էլը ղրկկր է [' բնագաւառէ Ղ^՚Լ^՚յՒ^Լ
բաները՝. Ապրեցայ ես Հայաստան ՝ որպէսզէ Ծնունդն ու անոր կա սր
ուած ամէն էն չ տեսնէ է փ ո էւ ա ր էն ոլած բարբար ո ս ո ւթ ե ա մբ ու մար—
դա ս պան ո ւթ ե ա մր ՝ ո րպէս •մ՛ տեսնէ է էմ բարեկամներուս եւ

տղդա—

կէցներուս մեռնէլր՝ անդթօրէն ծեծուելէ եւ դնգա կահ ա ր ո ւելէ
ւէորլո ց ներ ու ■ոջ, սլա ր ղա պէ ս անոր համար ո ր Հա յեր էէն

ետք՝

անոնը :

Աարսաւէէ այղ տէր ա պ ե տ ո ւթէ ւնր ր ար ե բա էւ տա րա ր անցաւ անվերադարձ կերպով՝. ք^այց 1915 —

ՃՏԷ ^արՂ^թ[է

է ձտ

պէտ է մնան էնձ հետ ՝

էբրել կարծրացած ս պ է մր էմ էւղճէս ‘և’ ա ! :»
կուսոլֆ ^արշ՝ 15 տարեկանէն կը փոէւա դրուէ *էանատայէ Հք է րպրոլք քտղաքր ՝ ուր

լուսանկարչատուն մր

ունէր էր մօրեղբայրը*

Ա • \յաքաշ ; Այնտեղ կր յայտնաբերէ ան սուր հ ետաքրքրութէւն մր
լուսանկարչութեան հանդէպ եւ կը սոր •ԼՒ որոշ րանհր : ԷԼս ո ր ւԼրայ ,

ՑՈՒԼԻ ՀԵՏ ԿՌՈՒԵԼՈՒ ՊԷՍ ԲԱՆ ՄԸ-

Գ[ո„ե,յէք ս,լո
կա վա ր Լ'

սյտաթիւնը Ա . 'էահանղներու ա շիւ ա տ ա ւոր ա կան դե

Մ խ-։յ եսւ է Հանքա յ ին

ք* ան ո ւո րն եր ո ւ նաիյադահ

ձո^> Լէո 'իս ի

դէմքին՝ ուր այնքան սքանչելի մ անր ա մ ա սն ո ւթի ւնն ե ր դրոշմուած են շեորհիւ *իսւրշի ա ր ո ւե ս ա ին : --- հ,ճ»ն Լիուիսը լուսանկարելու սլա հուս , կը դրէ
*ք*արշ՝

ո ւն եր ա յ զդա դումբ թ-Ոյւէ՜ա1Ո11ր դլամ արտիկի մը՝

որ կը կռուի ա-

խոյեան դուլի մը հետ՝. Կ ը կարծէր , թէ քանի մը վայրկենական արադ լու
սանկարումներով դործը պիտի վերկանար :

իւրաքանչիւր նկարը քաշելուս

կը կծկէր դիմադէս ել ինծի կ'իյնար համոզել՝ որ նորէն դա ր մեքենային
առջեւ: /)ւ֊ ա յ" պ էս Հ երեք անդամ յաջորդաբար

յ

Չորրորդ անդամին ալ փա

խաւ եւ ես այնքան յուսահաաած էի՝ " ր նկարեդի սենեակը՝ պարապ ա թո-—
ռով յ» Այնու ամենայնիւ՝ 'իարշի ամէնէն յաջող լուսանկարներէն

մէկն է

ասիկա՝ — այնքան րնականօրէն արտայայտիչ նայուածքով ու այլ բազմա
տեսակ մանր ամ ասնո ւթիւններ ով՝.

մօրեղբայրը կը ղր կէ ղա յն

Պոսթբն եւ

կր յանձնէ

էր

բարեկա

մէն* ^ււն Կարոյէ ՝ որ համբաւուած արուեստագէտ մրն էր լւ/ւսանկա ր չական ա ս սլա ր է ղէ մ է ջ : Աշէյա տ ելո վ ա յնտեղ ՝ երեք

տարուան

ընթաց քէն կը յտ^ուլէ ոչ մէայն լաւ. մը թրծել է ծնէ արուեստագէտէ
էր էյմորը՝ այլեւ տէրանալ

լուսանկարչութեան

դա /լանէ քն ե ր ո ւն :

Ասլա կր վերադառնա յ Հյէրսլբուք՝ ով թէ ա յնտեղ հաստատուելու հա
մար՝ տյլ ո ր ո շելո լ ՝ թէ ո՛ւր՝ որ եր կր է ո՛ր քաղաքէն մէ^ սլէտէ բա
նայ էր սեփական արուեստանոցը՝. Հխս տ սէրած Ըէէաէո1Լ է Լ՛ "երկրորդ
հայրենէքր* վանատան ՝ կ^որոշէ հաստատուէ լ Օթթավա ՝ Կ'ս՚նա տա
յէ մայրաքաղաքը՝. Այսպէսով կ՚ընէր ան լաւագոյն
Որովհետեւ Օթթավա ՝ շա տ վանց ած ՝ սլէտէ

դառնար

րնտրութէւեը՝
եր կր է ս կա-
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«ԱՍ՜ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐ֊քՀ»
րեւորագոյն ^առուղքւներէն մէկը՝ ուր պէտէ այղելէէն աշխարհ է մեե՜աղոյն դէմրերը :
Ուրեմն 1933^2, ) Ե* 'ք^արշ կը բանայ Օթթավայէ էր այմմու արՈւեստանոյը*, Ու կը սկսէն էր ծանօ թո լթէ ւնները

տեղւոյն

գեդար-

ԶՕՐԱՎԱՐ ՏՈԻԱՅԹ ԱՅԶԸՆՀԱՈԻԸՐ

Copyright by KARSH, Ottawa
ուեստական շրջանա կներ ո ւն հետ : Սէո.ա^էն կապը կը հաստատէ (ՕէP""lu,jl՛ Դրամատիկ Լի կայի «.Փոքր fi-ատր ոն^քէն հետ եւ այնտեղ կը

կէրտրկէ բեմական լուսաւորութեան ւէերա բերեալ bp սեփական րմ-
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^ՋԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
բո.եոլմներն ու հնաբյչները : ( Ս էն չեւ այսօր ալ լոլսալո րոլթէւնն

ու.

Լոյսէ խաղերը էլը կազմեն էր արու ե սա էն ու յաջողութեանց արւանլլ—•1֊Ը։)

Ս.յո Լէկայէն մկջ կը հ անդէպէ էր կնոջ' րնէկ Օթթաւէա g է Ա ո-

չանմ կոթէէէ, որուն հետ ալ կ՚ամուսնանայ 1939էն :
ա յնտե զ 1լը սկսէ ընդլայնել էր ծանօթութեանց

-;v

--- պետական դկմքեր

եւ

նաէւարարներ

Ու դարձեալ
րա ր ե կա մն եր ո լ_

լորտեր

կարգէն նաեւ Չէանալուս յէ այղ. շր ջանէ ւէարչապետր

որոնց

այմմ հուն դո լց

եալ Ս*արկնզէ 'Բէնկ, որուն 'թարշ^ էր էսկ հ ր ա սլար ա կայէն ու երախ
տագէտ ա կան խոստուէանոլթեամր ՝ կը պարտէ էր հռ.չակը ա ոա ւելարար : Լէաքկնզէ 'Բէն կ երբեք չկ զլացած էր քաջալերանքն ու ս^ակ—
ցութէւնը ՝ ltt JԼ եւ էր շահ ա դրդոո ւթէ ւնը

'Բ ար շէ

արուեստէն

հան-

«ԲԱԻԱԿԱն ՋԱՐԶԱՐԵՑԻԲ ԶԻՍ»..՝
— «Մինչեւ. 1946 թո լականը^ կը սլատմկ է. ^արշ^ չկ ի կրցած պատ
րաստել զօր՝ Այզըեհաուըր ի նկարը՝. Հաւաքածոս ամբողջական պիտի }յԼԼ~~
լար հ եթկ այղ նկարն ալ չունենայի : Ուստի որոշ եցէ նկ արել : Աո ս>ջին մ՜ամաղրութիւնս սակայն չեղեալ նկատուեցաւ : Ա ե տ ա ս ան ե ր ո ր ղ մամուն առ
նուեցաւ նոր մ՜ամ ադր ո ւթիւն մը։ Օր մը աոա^ ե'ր բ գլխաւոր թիկնապահ ը
կանչեց զիս, հարցուց թկ որքսմն մամանակ պիտի առնկ՝. --- «Այնքան } որրան կը տրամադրկք ինծի»՝
եղ
սխանս՝, է ‘թ՚ըՉ-Ոյ համաձայնե
ցանք ^սան րոսլկի Լոլ-թջ՝ Տ11՚ջ"["է °ՈԼ) զօրավարի մ՜ա մ ա ղր ո ւթ ե անg թուզ—
թին ,Լ[,այ 1ԼաԸԳս"յՒ---- «10 կ' ա. 'ի-արշ ----- նկարիչ --- մկկուկկս մամ :» Ան
ձի շղ կը) [ւայ՚յ քաջալերական ... խօսակցութեան
պահուն
մատնանշեցի
իրեն երկրագունդ մը եւ ն շե լո/Լ իրական խաղաղութեան մը կարեւորու—
թ[,Լնր բոլոր երկիրներու եւ մոզովուրդներու համար՝ ըսի թկ ինք*պկտք
կ ընտրուի իբրեւ անդրանիկ նախարար միջազգային խաղաղութեան ։ մըպիրապէս, լս
.,լ.լ,Ա
ոեցաւ' լսելով
սիս,.լոսը ել
թիւն մ ըն կ այղ մկկը»-*. էլ երբ հրամեշտի նկարն ալ առի, զօր • Այ^ընհաուըր յարեց---- «հաւական չարչարեցիք ղիս» • . .
ք> ս կ ես նկատեցին որ
կաթ իլ մը քրտինք իսկ թէա [’ զօրավարի ճակատին վր ա յ, մինչ ես քրտինք
ներ ու ■ու կը լողայի աղատօրկն» . . .

դկպ։ է բրել պաշտպանն ու բարեկամը 'Բ ա ր շէն ՝ էնքն կ որ ծանօթա
ցուցած կ անոր մեծանուն ան ձնա լոր ո ւթէ ւնն եր կն

շատերը^

որոնք,

յօմարած են նստէ լ էր լուսանկարչական մեքենայէն աոէեւ։
Այս ծանօթացումներուն մկջ՝ 'Բ ար շէ համար ամկնկն ուշագրաւ
ել հ ամա շէյարհ այէն հռչակէ տէբացման տեսա կկուուէ ամկնկն ւէճռա—.
կան դեր ը խազաց' Ա' աքկնզէ Բ էն կ է մէջն ո ր դո ւթեամբ ծանօթացումը
Աւէնսթրն Չ րր չէլէ հետ։ Այդ տեղէ

ունեցաւ

ամկնկն տաք օրերուն՝ 1.941./* Չ* ե կտ եմլւեր էն

է՝ աշխարհամարտէ
եր բ Ա* եծն Բրէտա նլ, ո յ

այդ չրջա*եէ ւէարչապետր դացած կր Օթթաւէա : Այ ս հանդ,է պման

ու

Հըոհէ լուսանկարման մանրամա սնո ւթէ ւններ ը տուէնք 2ճ$րդ էջէն
ւէրսւյ •. է ր ո ղո ւթէ լ_նը այն է, որ մէնչ ույդ Որ ր չէ լէ ունեցած լուսա—.

-O
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արներուն մէջ ամէնէն յաֆ_որԼԸ եղաւ քարշին լուսանկարածը = Այղ
մէկ նկարով ալ կազմուեցաւ

միջազգային համբալը

'քարշին՝

որ

■այնուհետեւ փնտռուեցաւ ամէն տեղ՝. Մտնա տա կան կառավարութեան
խնդրանքով գնաց ան Անգլիա եւ նկարեց հոն բազմաթիւ մեծանուն
դէմքեր՝ որոնց կա բդին եւ թագաւորն ու արքայական
■անգամները [քանի մը տարի առաջ ալ

ընտանիքին

էլիզապէթ թագուհին') , Մտ-

նատայի սլետական թանւլարանի հաւաքածոյին համար :
՜Ւսկ ամերիկեան «Լա ./&» հանգէսի յանձնարարութեամբ ՝ "է^արշ
նկ արեց

Ա . '1,ահ անգ-

ներ ու

սլատե րազմ եան

շրջանի մեծ

գէմքերր

եւ այնուհետեւ
գնաց Ա ան Ֆրանչիսքօ՝
ուր

1լը

գումարուէր

ՄԱԿ—ի անդրանիկ համամ՜ո դո վր եւ հոն նըկտրեց

գրեթէ

միջազգա յին

բոլոր
անձնս/—

ւորոլթիւնները :

Այս

ն կա րն եր էն

կտոր

հրատարակեց

ա ն

1946/*հ «ճ ու կա տա գրա
կան Գէմրեր'» կ ոշուող
գեղեցիկ ալսլոմին մէջ՝
որուն

յ ի շա տ ա կո ւթի լ-

նը ըրինք քի չ_ ուռա ջ եւ
••լ՛ լևՅոլն է'այղ րէէմ՜

քերոլ

նկարահանման

~,ետ կապուած բազմա-*
թիւ-

ՏՈ*Թ- ԱԼՊԷՐԹ ՇՎԱՅՑԸՐ

Copyright by KARSH, Ottawa

հետաքրքրական

մանրավէպերով*.

կազմելու վրայ է մ է կ այլ ալպոմ եւս այն բոլո ր նկարներով՝
սլատրաստած է 1953/'^ , ևրկրորղ

անդամ քյւրոպա

Այ մ՜մ
զորս

այցելելուն ա՛

ռի թո վ :
Մարշի նկարները իրենց պատուոյ

տեզերը

ունեցած են նաեւ

«.Գոլիրզ» , «Z/^Հ չ» ) «1'լլ1’լ։։թր1,յթըտ
նէ-լյր, , գանատական
«Սէթըրտէյ Նայթ» եւ «Ա՛ ար/էնգ» պարբերաթերթերուն եւ այլ կա
րեւոր հրատարակութեանց մէ^՛. Արքաներ , էշթաններ , պետական եւ
կրօնական գէմյէեր , քաղաքական անուանէ

գորեէչներ ,

զինուորա

կաններ , արուեստագէտներ , երաւեշտաղէտներ , գրագէտներ ,

թա-
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8 ւ ր ո հ ո 11 տ հ ԱՇԽԱՐՀ
տերագիրներ ՝ գիտնականներ , ճ ա ր տ ար ա ր ո լե ս տ ա կան եւ առեւտլւական հիմնարկութեանց վարիչներ եւ բազմաթիւ ուրի շներ նստած են
'[Հարչի լուսանկարչական ոսսլնեակին աո ջեւ։ Ահա բանի մը ան ո ւններ՝ ի չարս բազմաց,--- Զօր, Այզբնհաոլըր ՝ մարաջախտներ Ալերսանգր ՝ Ալանպր ո լը եւ Մ ոն թկ ոմրր /' է 'ք՝ւ1’մՆթւՒ ։ ծ ո վա կալ
լորտ վՀընինկհէմ , զօր ♦ տը ոլ ՝ ի տ ըն ՝ *Լյորվեկիոյ Հաաքոն թաղալորը ) Այնշթայն , // ոլոթաԼ , *Լ,ելսըև Ա-որֆէլլրր , ՚հ՚"խաղա հ Աուղվէլթ՝
Տիկին է* քիուզվկլթ , *Լ,ախագահ թրումրն՝ Աթէսըն՝ Աթզէրթ ՇվայԱ ԸԱ ) Ճորճ Պէոնար Հյ օ ՝ մարաջախտ թ'ի թօ ՝ արուեստագէտներ (իիրասօ , Փսյպլօ Գազալս , Անտրէ Ա ալրօ , Լօ , եւ/ն , եւ/ն , յ

*
**
Անուանի հ այ արուեստագէտին

մասին

հրատարակուած

ուած՜ներն ու գնահատականները համբանը չունին միջազգային

յօրի—
մա-

ՏՈՀՒ՝ ՇՎԱՅՏԸՐԻ ՄՕՏ
(?

Ե՝ 'ք՝արչ կը պատմէ,
«Տոքթ, Աըղէ ր թ
Ւ^ձ համար, գա
րուս ականաւոր մարգն է՝. Տարիներէ ի ‘Լեր կը ծրագրէի լուսանկարել մե

6

ծանուն բ^իչկ ~ երամ-շաագէա — փիլիսոփան Ֆրանսական Հասարակածային
Ափրիկէի իր բարեսիրական հիւանդանոցին մէջ ՜յ Հյատ բախտաւոր համա
րեցի ինքզինքս՝ որ Աւրոսլա կը գանուէ ր եւ ես կրցայ լուսանկարել զինքը
Ալղասի իր ծնն գա վա յրին' կ ո ւն սսբսիւ բա գա րին մէջ՝.
«.Երբ հարցուցի իրեն՝ իմէ ինչ կը իս ո ր հին Ափր ի կեց ին երը՝ ան ըսաւ,—
«Անոնք չեն խորհիր , այԼ կ՚ապրին, անոնց միակ մտածումն է' կարելի եգաս ին չափ քիչ աշխատիլ գործ մը գլուիս հանելու հ ամար յ» Հարցուցի
նաեւ՝ թէ ո՛րն է քրիստոսի
Պատուիրաններէն
ամէնէն
կարեւորըէ —
«մ՝րի ստոս՝ ըսաւ ան՝ իրապէս՝ միայն մէկ. պատուիրան տուաւ եւ ատիկա
սիրոյ պատուիրանն է ր :» Իմ վր այ ամէնէն աւելի տպաւորութիւն ձգեց իր
հանգարտամ տութիւնն ու ինքնա կեգր ոնա ց ո ւմը յ
Արբ ես իրար անցած էի
մեքենաս եւ լոյսերը
տեղաւորելու
շարունակէ ր գրել իր նոր դիրքը :»

աչիսատանքուԼ՝

ան հանդարտօրէն կը

մուլին մէջ՝ Ա , *Լյահ անգնե ր էն *իանատա ՝ Աւս արալիա՝ Հնդկաս տան ՝
ՄՒ^ւ՚՚ե Արեւելք , Ա կանւոինաւեան երկիրներ ՝ Աիեգլիա ՝ Հիրանսա , ելն ♦
ելլն , յ (^սւհաթ տեսնուած՜ է ան բեմերու ել հ եռա տ եսիլն եր ո լ վբայ
ել ըսուած՛ է ձայնասփիւռի կայաններէն՝. Այս ^Լլս1ւզ1է [՚ՈԼ"[՚ գնահա
տականներ ո ւն մէջ՝ սակայն՝ պատմական մնալու սահմանուած՜ են
համաշխարհային մեծանուն գէմքերէն ոմանց ար տ այա յ տ ո ւթի ւնները՛, Ս՝յսսիէս 5 ['թ Լուսանկարը տեսնելէ ետք՝ անգլիական մեծ օրա
թերթերու սեփա կանատէ րը լո ր տ իվըրպրոլք բաց ա գան չած է ♦
--- 'իա՛րշ ՝ անմահացուցիր ղիս * * *
Աչխա րհահռչա կ գերմանացի գրագէտ թոմաս Մ սսն ի միջի այր»
լոց հետեւեալ տողերը գրած է նամակի մը մէջ*
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«ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

12ՋՏՋirrtftifrgŸirTSviï

--- «Z/.J" լուսանկար ները լա լաւլ ri ք ններն են իմ ունեցած եւ
սած դիմանկար ներ ուս մկջ : Զ,եոլւերոլ ո ւս ո ւմնա ս ւ՚ք ութիւնը
ոլկս ուշագրաւ գործ մրն կ եւ կը յիչեցնէ ինծի Ալսլրեիւթ

տե

մ եծ ա—Տիլրէ րի-

մէկ ղ ծանկարը :»

ճ- ՊԵՌՆԱՐՏ C0

Copyright by KARSH, Ottawa.
Զեխոսլովաքիոյ ականաւոր եւ այմմ հանդուցեալ

Լյսւիւադահր

էտ ոլարտ Պէնէչ, որ պատերազմի ընթացքին հայրենիքէն տարագիր
դաg ած էր ^անատա , 'ք^արշի րո լո ր հրահանգներուն ենթարկու ելէ եւ
անոր կողմ է լուսանկարուելէ եաք , ղուարթօրէն ըսած է /ւր քովը կե—.

226 —

Fonds A.R.A.M

Օ ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
ցած Գանատայի ./... ր չա պե լո Ա լւ։բէնղ[լ թինկին.
Աարսափելի մարդ է ձեր բարեկամ փարչը. միակ դիկտատորն

1օՕԱԱԿ8ԵԼՈՎ.

, ԿԱՏԱԿԵԼՈՎ . . •

էուսոսֆ 'ք'1,,[՚շ կը պատմէ.--- Հ.ճորճ Պեռնարտ Շ ո յի քարտուղարուհին
ոան
սրտանց
կ'ուզէր ամէն կար դա գր ո ւթի ւն ընել ինծ ի համար՝ բայց ընել իր
գիտցած ձեւով։ Միայն հի՛նգ րոպէ։ Սենեակին մէկ ոչ մէկ տեղափոխու
թիւն։ Ոչ մէկ բացառիկ լուսաւո րում յ Լուսանկարչական փոքր՝ չատ
շատ ւրոքր
փո
մ եռենա յ ‘Ը քիեո
հանճարը,
'•* չէինք' նրր առա ս պ ելա կան
ինրը, յա յ ան ո ւե
ւղղաձիգ եւ աշխոյժ՜՝ թէեւ իննսու նլ, մ օս
"՛մ."
թեամր ճառագայթելով ել իրլանտացի Մ եֆ ի ս թ ոֆ,ելի մը նմ անո -թե֊աքբ...
Հարցուր թէ ինչո°ւ ի դին ամէն բան ի կ'ուզէի նկարել զէնքը։ --- Որով
հետեւ՝ այլ պատճառնեբու կարգին՝ դանատական կառավարութիւնը կ^ ո ւսկան
գէր իր նկարը ունենալ աղդային թանգարանին համար։
Երբ գանս
կառավարութիւնը իր նկարը տեսնէր՝ ինչէ^ն պիտի գիտնար՝ որ լաւ նկար
մբն է։ Եւ՝ եթէ նկար մը կ *ո ւզէ ր ՝ ինչ՚՚ռ ւ հազար սթեր լին տալով չի վարձեր 0 կըսթըս ճոնը [անգլիացի ն չանա ւո ր նկ„ ' ր ի չ) • ա յն ատեն պիտի դիտնար՝ թէ նկարը լաւ է՝ կամ՝ գոնէ այդպէս ւլիտի ըս է ր : Ըսի' որ թերեւս
ով վարձած են զի ո է
այԳ
«£օ հաւնեցաւ ըսածիս ել հարցուր թէ ինչ է ազգութիւնս։ Երբ բա
ցատրեցի՝ թէ ծնունդով Հայ եմ՝ ըսաւ---- «Լա՜ւ... Հայերու մէջ շատ թԱ1րեկամներ ունիմ, թայց զանոնք ուժեղ եւ աոոզջ պահելու համար, պէտք
է եթթեմն երթեմն թնաջնջել». . . .

ճ1՚:՚ւ

«Նոյն իսկ ա յ ս

կատակներով՝ տակաւին թոյլատրուա * չկր թեծի ու-

նենա լ լո յս եր , կամ տ1

սփոխել

փոքր՝ շաՀտ փորը՝ եւ

ոչ աւելի

1_Լա

Ը

երր

կ աբասիները. մեքենան պէտք էր ԸԼԼա ր
քան հինգ րոպէ : --- «Թող տասը րոպէ

) աղաչեցի։ --- ՀԵ րբ Հինգ ըսի' տասը ուզեցի ըսել՝ պատասխանեց.
դուր տասը ըս է ր ՝ հաւանաբար ըս ել կ^ուզէք կհ ս ժամ. այգ կը նշանա

կէդ որ ձեր ուզա՛ծ ժամանակը պիտի

վատն էք գործը

վերկացնելու հսւ-

մար^՛՛.. Ըսածին պէս ալ եղաւ։ Մեր նստիյն ու խօսակցիլը շատ մը հինդ
վայրկեաններ խլեցին։ Ճ11րճ Պեռնարտ Շ Օ կրնայ ծերունի մը եղած
այղպկս ց՚՚յ՚յ կուտայ՝ ոչ ալ
տելով իր դերասանական ձեւերը յ
Րայց "Լ

ԸԼԷաԼ։

սյդպէս կը խօսի։ Հէմ այլած էի դի-

«Երբ հրաժեշտ կ՚առնէի՝ ուզեցի իր կարծիքը ծաղրանկարի մասին։—
^•Տէյվիա Լոյի մասի՞ն կը մտածէք'»՝ հարցուր ։ Ըսի որ այդպէս է՝ ո ր ո վհետեւ մէկ — երկու օրէն պիտի լուսանկարէի նաեւ
ծաղրանկարիչը : —ՀՍՀ, այո՝ Լօն՝ ձա խո ղեր աւ ան խայտառակօրէն՝
աշխարհիս վրայ երկո
մարդիկ ծա ղր ան կար ելո ւն մէկ՝ --- նախ ղիս՝ ետքը' Սթալինը։ Ոչ ոք կը
ճանչնայ Սթալինը :» Այն ուհետեւ Շօ ըսաւ ինծի՝ որ իր լաւագոյն ծաղրա
նկարը տեսած է գիշեր մը՝ հացկերոյթի մը ընթացքին։ Տանտիրուհին բա
րեւելու վրայ էր ցիեքը ՝ երբ անոր ետեւը ն չմարեց նկար մը ու մտածեց.——
ճՀերջ^պէ ահա ես՝ ի՚նքս^չ : Ան. զոք բան էր՝ բայց այդպէս Հբ։ Հ>ոյՒ
ւագո յն նկարն էր որ կը տեսնէր։ Սլ
աւելցուր.--հ.Տառակացայ նկարին
եւ
կողմը՝ եւ՝ քանի մօտեցայ՝ նկարն ալ այնքան լաւ տեսնուեցաւ՝ մինչեւ որ
Լոյս ծագեցաւ մտքիս

մէկ՝ թէ կը նայկի հայեւՒՒ մԸ մէկ»...

կ ան ՝ որուն հնազանդած եմ • * •
I1 ս կ թ1 արկնղի

ին կ , ի սլա տաս[սան

ար շի

երա [ստադիտակււ
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ւպւտա յա յտութեանց եւ. չերմ շնորհակալութ՜եան

շատ մը առիթնե

րով իրեն ընծայուած աջակցութեան համար՝ ւլրած է հետեւեալը՝

լ, մլ,ջ/, այլոց ■

ՏԷՅՎԻՏ ԼՕ

Copyright by KARSH, Ottawa
թիւն մը կատարելու գիտակցութեամբ» այմմ գիտեմ ՝ թէ յաջոգած
եմ uiju բանին մէջ :»
Հա կառա կ հին ասա g ուա եյ,լ<ն, թէ զմարգարէ երկրի իւրում ար-
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յ/,ք ո Հ_ ո լնի^ ) Փարչ արմ անա դ ած է նաեւ

ւլանաաա ւյ է

բա ղմա թէ լ

քննադատներու եւ գրողներու անվերապահ դնահ ա տանքին : £ՀՆ/7?/^—
մէ մէկը' անուանի գրագէտ ձը՝ դրած է հետեւեալ տողերը»
--- «Ամբողջ աշիւարհի մէջ՝ մամանակակիդ . րոլոր

արոլեստա-

գէսւներէն անմահութեան ամէնէն հաւանական թեկնածուն'

հայկա

կան ծագումով դանատադ է լուսանկարիչ էուսուֆ Փարչն է։
հաստատումը կ՚ընեմ կատարելապէս

դիտակդելով՝

որ

Այս

Փիրասօ՝

քիուալթ , Հէնրի I) ուր ել այլ մեծ արուեստագէտներ ր///£ են տա կաւէն •. Երբ պատմութիւնը յաԼողի ըմբռնել այս մարդիկը^ պիտի օգտադործէ Փարչի լուսանկարները :»
քյ ո ւս ո ւ ֆ 'Բ 111 [՛ շ մասնագէտ մրն է նաեւ, մեե րսղա^ներու 1լեան-

ԱՇԽԱՐՀԻ Ա՚ԵԾԱԳԱՅՆ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐԻՉԻՆ ՀԵՏ
Ե- -Բ-րչ կ'ըսէ< թէ /՛/՛ ""քէնկն շատ սիրած նկարներէն մէկն է՝ բնիկ
նոր ^եըսնտացի ճ'ր_ աշիւարհի մեծադոյն ծաղրանկարիէներէն Տէյ֊Ասս Լսյի
այս լուսանկարը։ --համար) որ շատ սիրած եմ իր ծաղրանկարները՝ կամ անոր համար , որ յաԼողեցայ յայանարերել մարդուն ներրին աշխարհն ու արտարին կեցուածքը : *1՝իւրին դործ չէր յ Որովհետել Լօ
աւելի կը նմանի միջին — դասակարգի զուարթախոհ՝ համակերպող վաճա
ռականի մը՝ րան թէ աշխարհի մեծադոյն րաղարական

մեկնաբանողներէն

մէկ ուն՝ կամ Տու?իէէն ասդին' ծաղրանկարի մեծադոյն վարպետին։ Տունը
յարմար չէր ուզածիս պէս լուսանկարելու համար։ Սեղանին առնելը աշ
խատած սլահուն լուսա նկարելս, որոշ պատճառս վ մը անգոհացուցիչ թուեցաւ ինծի։ I1 վերջոյ սակայն րաշեցի այս լուսանկարը՝ որ ինծի համար երեւան կը բերէ' աշխարհն ու իր գործը դիտելու կերպը։ (Պ ւս տ ո ւանդանին
•Լւ,,Այ տեսնուողը Լ են ինի արձանն է։) 1]օսելով իր արուեստին մասինդ
Լօ
ըսաւ ինծի՝ որ ծաղրանկարի իր յղացումներէն շատերը կ՚ունենայ խօսակցութիւններ մտիկ ընելով եւ կամ խօսա կց ո ւթեանց մասնակցելով Լոնտո նի
հանրային վայրերուն մէջ՝.?)

վ>ին այլազան երեսները

լուսանկարելու արուեստին մէջ՝,

նկարներն ար հռչակաւոր անձնաւորութեանդ իր

Եր ա՛յս

դիմանկարներուն

հետ ՝ յաճաիւ ցուցադրուած են ամերիկեան եւ գանատական բազմա
թիւ՛ մեծ թան դա ր աններ ու մէջ :
Հիանա տա կան արուեստին ել մչա կո յթին մատուցած անգնահա
տելի ծառայութեանդ իրրել վա ր ձա տ ր ո ւթի ւն , դանատական կառա
վար ո ւթի ւնը ՝ 1947ի հֆունուա րին հ բաւիրեդ Ե ո ւս ո ւֆ ՓւԱ ր շը դառնալու մէկը ^‘անսւտա լի ընտրեալ քաղաքացիներէն եւ ընդունելու' երր
եւիդէ տրուած դանատական քաղաքացիութեան առաջին վկայական
ներէն մէկը։
Եթէ կ^ւււղէք Ե՚ււ֊ււուֆ Փ*"րչը ճանչնալ նաեւ իբրեւ մարդ՝

կը
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բաւէ մէայն կազմել փուն£ը աքն ածականներովն՝ զորս

քեամանակէ

րնթացրէն չաս յլած են էր հասցէէն "լԷ^ԸԸ մօտէն ճան շց որը անձնաւորութէւնները՝ Ահա այրե փոմնջը*--- Աւչաղլ/ալ^

գրաւէ չ՝

մտաց է՝

կաէւարգ՝ արթնամէտ՝ ճարտար դէտոգ՝ ւէարսլե տ որ դէ ՝ ազնէւ՝ րա—
ղարավար

շնորհ ալէ՝ յամառ՝ կատարեալ՝ սահուն է/օսակէց ՝

ար 

տայայտէի՝ ճչդապահ ՝ ճկուն եւ գէւրաշարէե ՝ կրքոտ' եր ր որ պէտը
է ր//ալ այդպէսէն՝ եւ՝ ւէաւերական ամէն

արուեստադէտէ

նման'

ան կայուն էր զգաց ո ւմն եր ո ւն մէջ֊,

•

***

1}ուսոլքէ 'թարչ եդած է մէկը մէջազդայէն րարձր չրջանակներու

մէջ րէէրրէ հասած եւ համբաւէ արմանացած ա յն Հայերէն ՝

որոնր

Ե- *£սւթշ կը լսօսսւկցի մեծանուն գիտնական Ալպէթթ Այ^շթւսյնի հետ
զայն լուսանկարելէ սւոաջ

Copyright by KARSH, Ottawa
ամէն տեդ եւ արմանա պէս էրենց հետ սլտտցուցած են նաեւ

էրենց

հայկական ալւեան հ պար տ ո ւթէ ւնը *. ^ան ա տ ա յէ մէջ եդած է ան աուս ս* Հայը ՝ որ ա շէսատած է էր ցերլն ու էեոզուէուրգը ճան շցնել գանատական պաշտօնական շրջանա կներ ո ւն : *Լյման առէթնեբուէ օգտա
գործած է ան պատմական տուեալներ՝ ւէաստելոլ համար՝ որ Հայե
րը ունէն ար էական ծագում : Հյնորհէւ

էր այդ

ա շէւատանընեբուն ՝

զգալապէս աւելցած է այսօր ^անտտա գաղթող եւ հոն հաստատուող
Հայերու թէլԸ*

պատուակալ նախագահն է քանէ մը տա rb առաջ

կազմուած հայկական մարմնէ մը ՝ որուն անունն է
Armenian

Congress»

(

«ՕձՈՁըՈձՈ

Գանատահայոց Խորհրդարան)

Î
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Երբ Ե* ^արչ^ է՛ր տիկնոջ հետ , 19է)4// գարնան Համիլթըն քա
ղաքը ղա^ած էր գոր }> ,,,/ , Հ. 8 ■ Չդաշնակցութեան Համիլթընի Եոմի■տէն ՝ ՀՕՄ—Է> Տիկնանց Ս էութեան գործակցութեամբ , շքե դ հ տ ց կե
րոյթուէ մը սլատուեց զիրենք։ ԷԼյնտեղ՝

Ե ♦ */* տ ր շ էս ո ս տ ո վանեց ա լ ՝

■որ առաջին անգամն է,ԼԷ11,Լ,,!յ իբրեւ արուեստագէտ պատոլէւ կ^արմ՜ա—
նանտ հ կա ղմա կեր պ ո ւթ ե ան մր կո ղմ է : Եւ ատիկա հայկական կաղմակերպութիւն մրն էր :

*
**
Հռչակաւոր հա յ

արուեստագէտին

ծանօթացումը մեր ընթեր-

պոգեերուն կը ղուգագիպի իր ծննդ եան յիսնամե ա կին ։ Ե

ՀԱմէնոլն

Տարեգիրքը^ կ՝ուզէ օւլտագործել այս ղո ււլա գի պո ւթի ւնը ՝
նուաճումներ մաղթելու համար

օտար

նորանոր

երկինքներու տակ եւ ար

ուեստէէ դժուարահաճ աշխարհին մէջ Հայոլ
Եուսուֆ 'էարշին :
ԷԼյլեւ յայտն ելու մեր ջերմ բաղձանքը

անունը

փառաւորող

րտէստաւոր օր մը զէնքը

տեսնելու նաեւ էիիջին ԷԼրեւելքի երկիրներուն մէջ՝ ուր՝ արուեստա
գէտէէ իր շահագրգռութիւնը յագեցնելու կոչուած

այնքա՜ն նիւթեր

եւ իր ոսսլնեա 1լ[,ն աո՜ջեւը նստելու տրամագիր այնքա՜ն

մե ծանուն

դէմքեր կան > ♦ ♦

ԿՈՄԻՏԱՍ ՎԱՐԴԱՊԵՏ
Հ/'Ն ու անտիպ

նկար մրն է ա յս

մէկը՝ որ կը ներկայացնէ
վարդապետը՝

էջմիածնի

դարանին մէջ նստած ։

Եոմիտաս
Ա ատենա-

Է, կա ր ր

ուած է՝ յայանօրէն՝ մեծանուն
ո ւե ս ս: ա դէ տի

թե ան

նորընծա յ
Հա յ Երղլ,

ար-

ա բեղա յու-

շրջանին ՝ եր բ տա կա լին

դրսեւորած ան'

քաշ

չէր

եւ. ընդ-

'հանրապէս Հա յ Ե ր տժ շտ ո լթեան

ան-

■մր ց ե լ էւ վարպետը դառնալու ճամբուն
■էէրայ հետագային
֊մ եծ

յայտնուելիք

ար ժ անէէքները :

ք) լ

իր

ա րդարեւ ,

֊երգելու ձիրքէն զատ՝ որ իր հարըստութիւնն էր էւ տղայ տի ո ց ՝ Եոմիտաս
վարդապետ ՝

երաժշտութեան

կալ

ուածին մէջ ունեցած իր միւս ընդունակոլթիւննե ր ր էէ յայտ բերաւ շատ չանցած եւ արագօրէն ունեցաւ
Վերելք մը՝ որուն չկրցան այնուհետեւ հասնիլ ուրիշներ՝ կոմիտասեան տարողութեամբ եւ ծաւալով եւ այնքան ամբողջական ձեւուէ։
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԼՈԻՍԱՆՑ՚ԲԻՆ ՎՐԱՅ

ԾԱՂ.ՐԱՆԿԱՐՋՈՒԹԵԱՆ ԲՆՈՅԹԸ
Ո՞Վ է ՄԵՐ ԽՄԲԱԳՐԻ ԾԱՂՐԱՆԿԱՐԻՆ ՀԵՂԻՆԱԿԸ
'1)ահաւոսւ1լ

գրագէտ Արտա շէս էֆ ար ո ւթէ։ ւն ե անի

սա հմանումով

ծաղրանկար ը ՝ ուսումնաս /'/'ու^եսւն առարկայ տ^ւսլալվւն վրայ ամէ
նէն ուշագրաւ եղանակով վիրաւորելէ նկատուած կէտերուն չաւիա—
զանգուած ՝ համեմատութենէ ինկած եւ հետեւասլէս ծիծաղելի ըն
ծայուած ձեւուէ պատկերացումն է :
Ահա այս ճէչդ սահ —
ման ո ւ մր ։մ՚ւ՚ արկած է
ձ ե ր ամե ր ի կահ ա ք ե ր իտա սարդ

մ տա լոր ա—

կաններէն
Են ո '/ք լ աչինեան ՝
գծելու հա
մար Տարեգրքիս

իւըմ-

րադր ին յարա կից ծաղ
րանկար ր յ Մեր

էս մրա-

ղ1’1'Ը ’ Ւ՚՚՚չպէ" կը նկա-

•

տԼն՝

դինքր

այլ

մանաւանղ

ձամ /
ա յս

նկարով ՝

ան-

ճան}ո
ոո
չցողԱերը,
յաջող

ծ ա ղ ր ա—

-“'ւ արին մէջ չմերկաց
ուածդ է համեմատու
թեան եւ լափէ։ ու ձևի
օր կնքին ենթակայ այն
բոլոր տարրերէն ՝

ո-

րոնք 'լը ՛լ ազմ են բնա
կանոն ամր ո ւլ ջ ո ւիմի ւնր
իր

ՏԱՐԵԳՐ֊Ր-ԻՍ ԽՄՐԱԳԻՐԸ

գէմքին ու գի ման-

կարէն :

Այդ «մերկս։—

ցումըդ՝ սակայն՝ երեւան բերած է հարազատօրէն մտասոյգ արտա
յայտութիւնը մեր

էսմրագրէւ գէմքին

թե ամբ եւ՛ ամենօրեայ

աշէսատանքին

կա սլա կց ո ւ-

մտածումներուն եւ մտ ա հ ո դո ւթ ե անg

մկշ

մասնաւորաբար :
Եթէ [Լոլրւէ>Ը) ծաղրանկարային այս տարականոն
չմերկացոլմըդ ՝ ըստ պարագայի աւելէ։ հարաղատ կը դարձնէ մէկու մը գէմքը՝
քան դե գեg կա ցն ելո լ ՝ կամ յ ղկելո ւ ծառա յոզ

լո ւս ան կա րէ,
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IIՒ Ե U ՏԻ ԱՇԽԱՐ Հ
մը ւԼէ1այ ։ Լուսանկարիչը^ ընդհանրասլկս կը ջանայ ծածկել դկմքի,
մը դիմադծային կամ կա ղմա կան թեր ութի ւնները ՝ --- ներելի սահ
մաններու մկջ !լ երիտասարդացնկ ծերերը՝ դկմքի փոսիկները լեցը-*֊
նելով կս,մ խոր շոմները * ♦ . ար դո ւկ ելո վ եւ կամ ♦ ♦ . անթեր ի տդեղնեԼ1 Ը ևԼԼ դա ր ձն կ տանելի աղեղ , իս կ տանելիները* յ ա ր ա րեր ա րա ր ւլե—
ղեցիկ:
Եթէ այս կ լուսանկարիչին ղերլաղի տա կաՀն
նը յ ծաղրանկարիչը կը դործկ ճ ի շդ հակաոակ
հ ա կա դիր սլարւոա կանո լթեամբ

սլար տ ա կան ո ւթի լո ւղղո ւթեամբ

կամ

եր ր դծիկներու խազերով եւ չա փ ա—.

զանց ուած հ ա մ եմա տ ո ւթի ւնն եր ո վ երեւան կը րերկ տուեալ դկմքին
իսկական

արտայայտութիւնը՝

հասցնելով զայն ծիծաղէլիութեան,

սահմաններուն :
ճէշղն ըսելով , անորլւՀրմ կ ծաղրանկա րի չը եւ խնա յել մ ’tb-^
տելՀ իր դիտածն ու տեսածը հարազատ* » * ձեւազեղծումով մը ներ—.
կայացնելու իր արուեստի կիրարկման մէչ-.
Ահա՝

դեղար ո ւես տա կան

միեւնոյն*»*

անոզո րմ ո ւթեամբ ալ^

մեր տաղանդաւոր բարեկամը սլա տ կեր աg ո ւց ած կ Տ ա ր եղր քի ս խըմ-^
բս,11['['Ը^ փ ոխաղարձա բա ր հաւնուած այս ծաղրանկարին մկջ՝.
Հաճոյքով կը հրատարակենք զայն եւ 1լո լզենք օգտադործել ա—.
ոփթը՝ Տ^րեդրքիս ընթ երg ո զն եր ո ւն ծանօթացնելու մեր երիտասարդ
բարեկամը՝ որ՝ տարիներկ ի վեր ՝ Ամերիկայկն հեռացած ՝ գործին.
բերմամբ դարձած կ միջին — ա ր ե ւելեան երկիրներոլ բնակիչ : ՝իանխ
մը տարի մնաց Պկյրութ ՝ [1Ա^Լ այմմ , չոլ՜[’Լ ^կկ տարիկ ի ՛Լեր կը
բնակի իրանի մայրաքաղաքը

թկհբան։

ԸսթեՀ որ Են Ո •ս t աչինեան Ամերիկահայ է- Ոչ սակա յն ս տ ա g ա—.
կան քազաքացիութեամբ ,

այլ ծնունդով՝ քանի որ լոյս — աշվսարհ.

եկած կ ան Աիացեալ իահ անգներ ո ւ

*) î

իրեն հետ տեսնուող մը.

երբեք չի հաւատար ՝ որ Ամերի կա ծնած եւ հոն ալ մեծց ած , կրթո ւած

ու դաստիարակուած է ան։ Հայերէնը կը խօսի այնպէս ՝ ինչսլէս

կը

խօս քւնք մ Լնբ յայս կոյս աշխարհի ՝ — սահուն՝ մաքուր , հայկական,
հարազատ առոդանո ւթեամբ : Ընդհանրասլկս ամերիկահայ
սարդներոլ

յա տ ո ւկ ոչ մէկ ամերիկեան

երիտա-

շեշտ կը ձեւաւո բուb

bp

(*) Ենովք Լաչինեան ծնած է ՆիՆ էոթք, 1917ին: Ամերիկեան վարժարաններով
մէջ իր երկրորդական ուսումը սւոանալէ ետք կ’անցնի Փարիզ, ուր 1935ին կ’աւար-,
տէ Մխիթ-արեանց Աամուէլ Աուրատեան վարժարանը: Ընթացաւարտ'
Սորպոնի,.
1937ին: Ապա, 1941ին կևսւարտէ Ուաշինկթընի համալսարանին
քաղաքական գիտութեանց թաժանմունքը, իթրեւ մէկը յաջողագոյն ուսանողներին: Ունի պահեստի
հազարապետի սատինան ամերիկեան րանակին մէջ: Պաշաօններ վարած է Ա. Նա—,
հանգներու արտաքին նաիյարարութեան մէջ եւ երկու տարիի չափ եղած է Պէյրու-_
թի ամերիկեան դեսպանատան կցորդ: Այժմ կը մնայ Թէհրան.:
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շրթներուն վրայ։ կարծէք ծնած ը/յա ր Պէյրո*-թ՝ ՀԼահիրէ կամ Հա
լէ պ ել ոչ թէ Ամերիկա։
Ամբողջական Հայ ՝ ոչ միայն լեղուով՝ այլեւ մտածումներով ու
ա պը ոլմներ ո վ : եր է ո ւթեամր ու խառնուածքով :
Հայկական կրթութեան գծուէ ընթաւյաւարտ' Աեւըի Ա ուրատ —
Ո*ա փ այէ լեան վա րմա ըանէն ՝ կը տիր ա սլե տ է ան /'/' մա յր ենի լեղո ւթն
կա տ ա ր ելա սլէ ս :

Տլ՚ր ապետ ելը գեռ մէկ կո ղ-Կ

նաեւ գրելու շնորհը։
ս րամիա ՝

Ե- Լ ա չթնեան ո ւնի

ա շէս ա տ ա կց ի հայ մամուլին՝ րնգհանրասլէս

Լ,,ղ/,ծ ական

գրականութիւնը՝ որուն

յօղո ւածներ ո վ :
հարաւլատ

Լք րգիծանքը կամ զուարթ

քոյրն է ծա ղր ան կա ր չո լթի ւնը ՝

շեշտուած նախասիրութիւն մըն է իր մօտ։ Ոչ անշուշտ իբրեւ զբա
ղում ՝ ա յլ լոկ որպէս հաճելի մամանց ՝ ինչպէս ծաղրանկարելը* հո
գեկան բա ւարար ութեան գծով ;
Սէրող մը՝ սււքսւթ-էօթ
մենայն գէպս ՝ երկու
գաներու մէջ ալ։ Ոայց

ը1 յա“*
պարա
մէկը

այն շևորհալի Աււքսւթ-է՜ՕլւՆՃ^/^Ն .
որոնք
ուլ.ն

հաճոյքո ւէ կը կարգուել
կ ամ ՝

ծա ղր ան կա րն եր ո լ

պարագային՝

կը

գիտուին ՝

ամէն մամանակ։
Հա ր ի լրամեա կներ ո ւ ա պա
հքէ վոլթեամր

եւ

ամրո ղ Պ ա կ ան
թեամբ

հայկական
հարազատու-

գտգութ

յայն կոյս

/լ ունենանք

աշխարհի՝ եթէ եր

բեք ամերիկահայ սերունդները
ԵՆՈՎՔ ԼԱՉԻՆԵԱՆ

հասակ նետեն

եւ իր նմաններուն օրինակմվ ։ Լ, ♦ Լաչինեան՝

էք •

իբրեւ

Լաչինեանի
Ամերիկացի՝

՚ոչի^խ՚վ ետ կը մնայ ամերիկեան միւս քաղաքացիներէն։

/’ ս կ իբրեւ

Ամերիկահայ ալ կը պահէ իր հա յ՚ւա՚ւ ան խորքն ու արտայայտութիւ
նը չորս չորրորգով։ Այս կը նշանակէ ՝ թէ կարելի է ամ երիկաց [էու
թիւնն ու հայկականոլթիւնը իմի ձուլել մէկ ամբող^ի մէֆ_՝ առանց
խանգարելու մէկուն կամ միւսին

ինքնատպութիւնը։

սա կայն՝ որ Լաչինեանները բա ց ա ռո լթի ւնն եր չրյ/ան

Պայմանով՝
ամեր իկահա-

յ ո ւթեան մէչ..
Մեր ըս ելիքը այս էէր ) սա կայն։ կրեցինք այս քանի մը տողերը
•առիթովը գեղար ո ւեստա կան ու դրական այն շնորհներուն՝ որոնք էք ♦
Լաչինեանը կը բնորոշեն իբրեւ ամսւթ՜է՜Օ^ ծաղրանկարիչ եւ երգիծա‘դիր* Պիտի րտեկտյինք՝ որ ան աւելի լայն մամանակ տրամագրէր ՝
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ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
աոալել եւս ար ձե3նեէո *- համար իր այդ. բնատուր րս տ կո լխ}՝ի ւնն եր ր :
ոլ 'Լ^^՚ւէ՚ք այնյրւմն շատ րաներ
ի ր ա կան ո ւթ ե ան մ կջ - • .

կան՝

մանաւանդ, մ Լ ;ւ

/’ գիտութիւն ար/ տողերու. րնթ ե ր ւյ ո ղն ե ր ո ւն կը յայանենը՝ որ ք;ն ո վը Լաչինե ան աշխատակցած կ նաեւ. Տարեւլրրիս /«յ« հատորի երգիծական բաժնին է

ԹԱՒ ՋՈՒԹԱԿԱՀԱՐ ՈՒՀ-Ի ՏԻԿԻՆ՞ՍՈՒՃԻԱ
Արդիական նկարչութեան գլուխ - գործողներէն
այս իւղանկարը գործն է
անգլիացի նկարիչ ՕկըսթԱԱ ճոնի, որու, մասին ճ ւրն Պեոնարտ Շոյի ակնարկու
թիւնը կը կարդայ ընթերցողը 227բդ էջին վրայ :
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ՏԻԴՐՍ.Ն ՋՈՒխԱՃԵԱՆԻ «ԱՐՇԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴԵՐ
ԵՐԵՒԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՕՓԷՐԱՅՒՆ ՐԵՄԱԴՐՈՒԹԵԱՄՐ
Տէդրան ՀՀ ո լէսաճեան
էր արժանաւոր
տեղը ունէ հ այ եր ա ժշտ ութհան պատմոլէ!Լան //
ճէ շդ է որ ոլ['էչ *> տյ ալ: II ւե ս սայ-<
դէտնեըոլ պէս ՝ ան ա լ ՝ մէջավայրէ պահան$_ով կ*1'^' տնոլղղակէ
պարտադրանքով , էր
տուրքը տուաւ թրքական արուեստէն եւ
թուրք բեմէն համար յօրէնեց շա ր ք մը օվւէ—.
ըէթներ

(Լէպլէպի՜նի Հօրհօթ աղա,

4Վհեա , եւլե .) ,

Քէօսէ

բայց այս ՛պար աղայէն աԼ

էր տուածը եղաւ ոչ թէ վոլտ

թր քակաե ՝

•"յլ, օւէ,1>[՚Ա,>ւ",ւ[՛'1՛ երաժշտութեան դասական;
ըմբռնումով արեւմտեան երաժշտոլթ[,լն մԸՆ
տեղ — տեղ մէայն

թր^ակ ան

ւ1 րւթ ի \Հե ե ր ո ւէ

ղունաւորուած :
Հայ երաժշտութեան ձդած էր <! տոտն—,
դութէւնն տլ^ քանակուէ քէւչ

բայդ որակուէ

շատ հարուստ է բա ր եբա էս տ ա բա ր :
դատելէօրէն աւ ել[, Հ ա ր ո ւս տ

ԷԼնբտղ—.

քան թրքական

բեմէն հ ամար պատրաստած էր օփէրէթնե—^
րու որ ա կը յ
Աղուէս — գործողը այդ ժառանգութեան
մ ԷԼ «Արշակ Երկրորդ» օփէրան է : Ատեղծադործութէւն մր՝

որ երկար տասնամեա կնե-

բուէ մոռցուած — մնացած էր փոշէներու մէջ*
Հայաստանէ

արուեստագէտներուն

կեցաւ՝ այգ՝ ս տ ե ղծա դո րծ ո ւթէ ւնր

վէճա—*.
թատե—.

րական եւ երաժշտական արուեստներու

յա~*

Հո ղա դո յն

ար

ըմբռնում ով եւ լա լադո յն

դիւնքներով բեմադրած ԸԼԷաէո լ պատէլը։
Արդարեւ՝ «Արշա կ Արկրորդ^ը՝ Արեւս/—
«Արշակ Ր.» օփէրայի դերակատարները' այս էջին կրայ , կերէն կար----Արշակ թագաւոր (Մ • Եր
կաթ), Վասակ սպարապետ
(Սօախիջանեան) ,
Սպանդարատ
(Դ- Պօղոսեան) եւ Դրւսստամատ
(Ս*
Րարիյուդարեան) : Հանդիպակաց էջին կրայի
նկարը
կը ներկայացնէ օփէրայի կերջին տեսարանը, իսկ դե
րակատարները' կերէն կար
Փ ասան ձեւք
թագուհի
(Տաթեւիկ Սազանդարեան),
Օլիմպիա (Գոհար ֆաս-ւ
պարեան) եւ Տիրիթ (Գ- Գաթրիէլեան) :
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յ֊

նի վետական (] ւի է ր սյ յի

խաղացանկին մէԼ^

քանի մը տարիներէ ի վե ր ւլրալած է պատւււ ււյ տեղ եւ կր բեմադրոլի յաճախ

երդիէ-

ներու. ել դերասաններու կարողագոյն ումերով ։

Ալի էրան դտած է մ եձ (ք՜ ո ւլո ւէր դա կա

նո լթիլն եւ արմանացած
արուեստի բոլոր
էւլահ

է

երամչտտ կան

քննադատներու

գնահատանքին :

ունէք եր ա—

Ա ոսկոլայի

1936//!/, Հ ա յ կա կան Ար ո ւես տ ի

մէջ՝

§ասնօրեա-

ւ,1,ն առթիլ րեմադրոլած հայկական օւիէր ու
ներ ու կարգին ՝ Տիդրան Զոլխաճեանի

այս

րսւրձր ստեղծագործութիւնն ալ ծափահարո ւեց ա լ խ ան դա ւէա ռօրէն :
հՀԼրշտկ Ե րկրորդ^ օփէրան

դրուած

է

արեւմտեան դա սա կան արուեստի աւանդու
իմի ւնն Լ ր ո ւ/ : Ալ հ
տում ովն

մասնագէտներու

իսկ , իր բարձրորակ

գնահա

երամչտոլ-

թեւսմր * այս օփէրան ոչինչով ‘Լար կր մնայ
<յ>

օտար մեծանո ւն երամշտա դէ տն եր ո ւ

օփէ-

ր աներէն : /> ր մեներդնե[էՈվ ) զուգերգներ
խմբեր դներ ով

եւ

ն ո ւա դա խմբային

երա

մ՜ԸՀտութեամր , ՀԱրչակ Երկրորդեր անթերի
ստեղծագործութիւն մրն է։
սահմանի

[ի ենք , արտա

ղրկուած ենք այս սքանչելի

ստեղծագործութիւնը դիտել — լսելոլ բախ
՛տաւո՛ր ո ւթեն էն : ինչ որ լսած ենք , լսած ենք
էր րեւանի

ձալն՚ասփիլռ

այն ալ րնդհան-

ըապէս Միջին 'Արեւելքի մէջ՝ քանի որ երե-
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ււււհեան ճա յ նա ս վյ ոո ւմ ն ե ր ը չես հասնէլւ աւելէ
ենք եւ. խորապէս տպաւորուած' թ է՛ օւԷԷրայԷ

-էեոուներր :

/ սած

ե ր ամ շտ ս լթ՚ե ամբ

ել

թէ' դերակատարներու ա ր ս ւե ս ա ո ւԼ [երդ ) :
ԱնուաեԷ հ ե զէնա կը

է ը այս օւԷԷրան դրած է այնպէսէ մամա—

նա կա շրջանէ մը մէջ՝ երբ Արեւմտեան Հայաստանէ մ էջ ծայր տուած
էէն խմորումները սուլթանական բռնակալութեան դէմ՝. Աքս կա ց ո լթենէն ներշնչուած ՝ Տէգրան Զուէյաճեան , էր օւէէրայէ
կան

պատկերները

էւմըմ ա ն

կազմած է մ ո զո վր դ ա կան

լք 11 թի վ ն ե ր ո •է :

Ա՛ն ,

['[•

երամշտա-

պայքարէ և համա—

դա զա ւէ ա ր ա կան

յ զա ց ո ւմն ե րը

մարմնաւորելու նպատակով զէմած է *)՝ • զարու դէպքերուն*. Արդարե,, Աք, շա կ է* ♦ թազ աւոր Ւ գահակալութեան տարէները կը հա նէՒ~
սանան էբրել Հայոց պատմութեան ամէնէն խոովայոյզ շրջաններէն

Արշակ
օփէրայի «Շամիրամ եւ Արա փեղեցիկ» ինթէրմ^ցց ո յէն տեսարան
մը: Ջախէն աջ' շամիրամ (Թ* փրիգորեան) , Արա ֆեւլեցիկ (Վ. եյանամիրեան) եւ
Նուարդ (Նելլի ՆաՆասարւլեան) :

է կը 1 երբ կենաց — մահու պայքար կը մզուէր Հայաստանէ արտա<ըէե եւ ներքէն թշնա մէն եր ո ւն դէմ } կեդրոնացեալ պետականութեան
ստեղծման ել աղդայէն ան կա էյ ո լթ եան պահպանման անունով՝.
Օփէւյա լ է նոր բեմա դրութեան

'լը ս են էրաղեկները ,

մեկ

նաբանման շեշտը դրուած է Արշակ ք՝ • թագաւորէ պետական եւ քա
ղաքական դո րծո լնէ ո ւթեան վր ա յ : *Լյեր կա յացման մ էջ ընդգծուած է
օվյէ րա յե հ ա յրենասէ րա կան ոդէն

որ յատկապէս

կ՝ ա ր տ ա յա լ տ ո ւէ
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էեողովուրգը ներկայացնող տեսարաննել։ուն , էնչսլէս նաեւ

Ար շա

թա ւլա լո րէ } Փառանձեմ թա գո ւհ է է եւ 1Լա ս ա կ ս սլա ր ա սլե տէ

ղերե

րուն մէջ :
Անչսլէս ըսէնք՝ «Ալւշա կ Երկրորդեր

կը

բեմադրուէ

Երեւանէ

հ-Աէեքսանգր Ապենգէարեան» Ափէրայէ կարողագոյն ումերով ՛• ‘ք-ըլէյալոր դերերը ո ւնէն էրար ւէ ո էւ ա ր էն ո ղ գերակատարները
—
երգչոլհէներ ել դերասան — դեր ա ս ան ո ւհ էներ : Այս սլէ ս
դերով րեմ կոլգան Ա . Երկաթ եւ 1Լ • ^էրէղորեան
բով՝

Արչա կ Ա * է

Փառանձեմէ դե—.

Ա ա 1Լանդար եան եւ Ա . Զմշկեան , Օլէմպէայէ դերութ Գոհար

Գա ս սլա ր ե ան եւ Լ ♦ Լա զար եան , ՆԼա ս ա կ ս պա ր ա պե տ է գերոթ Ա . Հյ տէյէջւոնեան^

Լ, .

Աովհաննէսեան եւ Ե* Աարկոսեան^

Ապանգար ա տէ

դերով* Գ ♦ Պ օղո ս եան եւ. Վ . Գ[վ.գ որեան , Տէրէթէ դերով՝ Գ ♦ Գարրէէլեան եւ Ա- Աամուէլեան , եւլն • :
0‘էէրան ունէ նաեւ |ւնթէ՜րլքէ՜ց՜ց՜օ ( ^/Հ£անկեալ) մը
գան Արա Գեղեցէկն ու Հյամէրամը։

ուր բեմ կոլ-

ԻՆՔՆԱՏԻՊ ՄՏՔԵՐ
Աեղմէ Լոլբ$_
արուեստագէտ մը

ս դար առաջ մեռած

դերմանաց է

ականաւոր

քէայնհոլտ Պէկաս՝ որուն համար ըսուած է՝ թէ

հ.դերմանաց է Ա ո վս է սէ մը հասակն ու կերպարանքը ունէր՛» եւ որ կը
սթէր Գեղեցկութեան բոլոր ա րտ ա յ ա յ տ ո ւթէ ւնն եր ը ՝ այէ մանաւանդ
կէներն ու ծաղէկները՝ էնքնատէսլ սահմանումներ ունլ, շա տ մը բա—,
նեբու եւ այգ բաներոլ կարգէն ե՛ւ Արուեստէ մա ս էն : Ատորեւ՝ այգ
սահմանումներէն մէկ քանէն ♦
--- Արուեստէ առաջնակարգ գործ մը մէջտե/լ

բերելու համար

անհրամեշտ է երր որ գո ւթէ ւնը տղամարդու կորովէն

կնոջ քնքոլ—.

շութեան եւ մանուկէ մէամտոլթեան :
--- Մ են ո լթեան ճա շա կր կամ նախա սէր ո ւթէ ւնը

մէչտ նշան է

ներ քէն կեանքէ ել օմ տուած բնութեան ։ Ան որ մենութենէ կը խու
սափէ ՝ կը նշանակէ որ թա էյ որմէր էնքն էրեն

հետ գլուխ — դլխէ

մտերմո ւթենէն :
—— Եէներր կը նմանէն աստուածներոլ համադամներուն ♦

բայց

այդ աէ կախում ունէ ղանոնք սպասարկելու եղանակէն։
--- Ենոջ սէրը՝ տղամարգու ս է ր ելո լ ձեւէն տարբեր է
որքան տարբեր է մարմարէոնր անադապղէնձէն ։

այնքան Ն

Երբեք պէտք

չէ

բաղդատել եր կուքը է բաբու հետ :
---. Գեղարուեստական ղ ործէ մբ մա ս էն ուղէղ դատաստան ստա
նալու համար գէմեցէք ամէնէն առաջ կէներուն։ Անոնց էութէւնր աւել է մօտ է տպաւորութեան աշխարհ էն քան տղամարգերունր

քան ղՒ

աւելէ շա հ աէսն դր ա կան է ս',ք" վերջիններում խորհելու, եղանակը։
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<ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ՛ՔԸ

ՔՆՆԱԴԱՏԸ ԵՒ ԲԵՄԱԿԱՆ ԱՐՈՒԵՍՏԸ
‘էերասանը կեա^նքը կը բեմադրէ, թէ& արուեստը։Ու֊ տակաւէն,
դերասանը էր ա'*նձը կը թա դայ , թէ^ էր դեր ը ։ --- թատերական արՈլեստուվ
ասոնք :

շահադրդռուոզներ ոլ

համար երկու մեծ

թնդէրներ են

Ւմ հաս կար ալութեամբ յ դերասանը կը բեմադրէ արուեստը։ Ել
■աբուեստը կը սկսէ հոն, ուր կանդ կ՚առնէ կեանքը։

Ո*- տակաւէն ,

կեանքը պա տ կեր ա ցն ո դ ար ո ւե ս տ ը կեանք չէ , ա յլ արուեստ ։--- Հ^Աացարձա կապէս .բնականը, ա յն է կենդանութեան

շար ո ւնա կո ւթէ ւնը ,

տեղ չունէ թատրս նէն մէ^, ըսած է ւէրան սարէ թա տ եր ա կան քննա
դատ Պրէսոն* այլապէս , ամէն մարդ պէտէ կրնար բեմ ելլել եւ էնքհլէեքը դերասան կոչել յ»
Այստեզ կը ծադէ ո ւրէ չ հարց մը*--- փ եր ա ս ան ո լէքէ ւնը ^եզծէ^ք
է թէ զգսյցոլլ^ • Ւմ համոզումով, բացարձակ բնա կան ո ւթէ ւնը ցնորք
է բոլորս/էէն : Այս բանը ոչ մէկ տեղ գոյոլթէւն ունՒ, արուեստէ ոչ
մէկ տ եսակէն մէջ^ մէնչեւ անդամ ամէնէն բնականէն մէֆ_։ Որովհե
տեւ ամէնէն ազատ բնականութեան մէջ դոյոլթէւե ունէ արուեստէն
երեւա կա յո ւթէ ւնը ։

Ա* ե™ ղք պէտէ րյ/ար , եթէ դոյոլթէւն չունենար։

^•֊ւ՚Ւչ Ւ՞նչ բան է արուեստը, եթէ ոչ քմայք մը, յանուն դեղեց էու
թեան ։ Արուեստը վեր ար տ ա դր ո ւթէ ւն չէ , այլ ս տ ե զծա դործո ւթէ ւն ։
Ու նաեւ բեմակա՛ն ս տ ե զծա դործ ո ւթէ ւն : • Իսկ ս տ ե զծա դ ո ր ծ ո ւթէւնը կը վայելէ ազատութեան էրալունքը։ Այդ֊ էրաւունքէն

սահ

մանը նեզ է փոքրերուն համար , եւ գրեթէ անսահման' մեծ տաղանդներուն համար : Ալֆրէ տ 'ք' է րր դրած է անդամ մը»
ՀՒնծէ կը
թուէ, թէ մեծ տաղանդներ նկատէ ունենալու պարագայէն, սէւալ է
թօսէլ, թէ անոնք էնչպէ'ս կՀ1ըմբռնեն էրենց դերերը։^ Արդարեւ, մեծ
տաղանդներուն համար թեդէրը այն չէ, թէ 1՚նչպէ'ս «կը մեկնա բանեն» էրենց դերերը , ա յլ ա յն թէ էնչպէ' ս կը թա զան : ք)՝ասա կան
դառնալէ էաւսափոդ քննա դա տ ո ւթէ ւնը կը զգուշանա յ չափել ս կըզբունքԻ չափերով ու նա թա պա շար ո լմն եր ո վ ։ Անցեալ դա ր ո լ թա տ եբական քննադատութէւնր , որ բացարձակ

վա ր դա պետ ո ւթ եանց

կը

հ ա լա տար եւ տէրապետոզ վստահ ո ւթէ ւն ու /'նՀն ահաւանութէւն մը
ունէր, յաճաթ կը դառնար դասական եւ անէբաւող։ Այսօրուան քըննաղատութէ ւնը , այն մէկը, անշուշտ, որ վարակուած չէ քաղաքա
կանութեամբ, աւելէ ենթակայական է, բայց եւ աւելէ մարդկայէն
■ու տրամաբանական։
<ՒՒ դարու մեծահանճար դերասանուհէ

Տէւզէէն համար

էր

'ատենուան քննա դա տ ո ւթէ ւնը 1լըսէր, թէ դերերր անոր համար երե
ւութական դրսեւո րումներ էէն մէայն։

Ա'է՛այն դրսեւորում ։

Այս

— 240 —

Fonds A.R.A.M

Iլ|11|Ի-հՈՏՒ ԱՇԽԱՐՀ
յ^սև պատճառովդ սակայնդ բարձր քննադատութիւնը բնաւ [կրցաԼ
հակակշռել մեծ արուեստագիտոլհին ։ Անոր մեծագոյն ստեղծագոր
ծութիւներէն մէկն էր Ւպսէնի «Ծովուն ա ի կինը» : &է սա կա յն Տիլղէ բնաւ չէր ըլլար իրական տիկին 'Լանկէլը՝ այլ տիկին Վանկէլին
մէ$. կ'իրտդործէր իր երե լա կա յութեան «կատարելագործուածդ
անձնաւորութիւնը։

Ել

կ՛անմահանար իր սեփական

մէ կ

միջոցներովդ

ինչպէս կ'ըսէր Հ է ր ր : Այս բանը ըսին եւ կրկնեցին րեամանակակից
քննագատները դ անոր մահէն տասնամեակներ ետքը։
Այսպէս

է

իտալացի Պէրնարտէլլին կը բացատրէր ,

թէ «Տիւզէ ,

րսյէեԱ1 ս տ ե ղծա կան եւ ստեղծադործ տաղանդ մըն էր դ վ>ան թէ
գիմաթաղի ա րուեստագիտո ւհ ի մր :

Ան կը քանդէր բեմ ական կա-

ս֊ո լցուածքին կապանքները դ մխրճուելու համար անձերոլ

«բանա

ստեղծական ճակատագրինդ մէջ՝, ^՛արտայայտէր ոչ թէ խօսքըդ աղ
բանաստեղծութեան ներքին կշոոյթր դ «տես ի լքրդ ։
Տիւզէին ձօնած եւ՛ ն շանալոր քերթուածին

մ էջ դ

բանաստեղծ

Աայնէր Աարիա Աիլքէ կը գրէր---- «Ւր ամէն մէկ ըսածին մէջ Տիւ
ղէ կը դնէր իր հ ոգիին իմաստր եւ կը յորդէր իբրեւ գերբնական բան
մը ՝ երքև լ քարի մր ճիչըդ . . .
Ա'յս է : ք*արձր գեր ա ս ան ո լթի լնը , բարձր արուեստը անբնականը

ճ,

ա յլ գերբնականը։ Եւ Տ ի ւղէ դերբնական էր։
ճիչ՛/ էէ ըս էլ, թէ արուեստագէտ մը կամ

ա ր ո ւես տ ա գի տ ո ւհ ի

մըդ որ ինքզինքը էը [սարԼայ > ['
ղւււրլնայ միօրինակութիւնէ
Ոչ թէ իրենք զիրենք, այլ իրենց գերերը խաղցողներն ալ կրնան հա
ւասարապէս դառնալ միօրինակ։ Ա ինչեւ անգամ կերպարանափոխէ
■ոլոգ Հրէշխհրըդ խորքին մէջ կը մնան նոյնը։
կատակերգակն իսկ

Աշխարհի մեծագոյն

իր զհարիւր դէմքերովդ չի կրնար խաբել ո ելէ

<րէկը, թէ ամէն անգամ տա ր րե ր է , ինքը չէ ։
Եւ սակայն դ իսկական արուեստագէտը դ Vըեգօ րինա կո ւիր ու մ
ալ կրնար քնքղինքը ընդօրինակել։ Ան կը մնաւ մի,չտ նոյնը եւ մի շտ
տար րեր ։ Ենչպէս ծոՀ.[ր . . ■
Եոլոր այս նկատումներու կա ր ղին սխալ է մտածելդ թէ քննա
դատ ութիւնը պա ր ս ա ւա գր ո լթիւն մըն է միայն եւ երբեք գովասանք։
Երր մէկը կը ներ շնչուի դ սլէտք է տայ իր ներշնչումը։ քննադատը դ
սակայն դ պէտք է նաեւ հակակշռէ ղա յն ։ Պէտք է հակակշռէ եւ

ոչ

թէ խէղդէ ■
Երբեք աւելի արգարօրէն չենք դատեր դ քան ա յն պարադային դ
երբ կր դատենք մեր սրտով ։ Եւ աՀե ատեն մեր քննադատութիւնը ոչ
միա յն արդարութիւն է ուրիշներու հ անգէ պ դ այլեւ ամէն բանէ առաջ
երջանկութիւն^ մեղի համար։
Երբ դ ո րծ մր կր դիտեմ , անձնատուր կ՝ըլլամ միայն տպալորոլ—
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
թեան ♦ չեմ դատեր : *թննա դա տ ո ւթի ւնը յետս՛յ կը յենու տ պա ւո ր ո լ.—,
թեանր ւէրայ՝ իբրեւ հանդիսատես : Այսպէս ՝ կը կարծեմ թէ աւելի,
արդարադատ կ՝*ըլլամ : Էէ ւ կ^Ըէէա'•
Այսպէս ալ սլէաը է Ըէէա յ իրական ըննադատը : Ե'*- հանդէսս/—
տես ե'ւ քննադատ : Աւևլլ, ճիշդը նաիյ հանդիսատես եւ ապա ըննա—֊
դատ :
Թ- ԱԹԱՆԱՍԻԱՏԻՍ
(Յոյն թ-ատերական քննադատ)

ԷԼԷՈՆՈՐԱ ՏԻԻԶԷ
Աշխարհահռչակ

ut ո ւ հ էն , որուն
մասին

շատ

ա յս

արուեստադի-

հայկ, ծաղման ($ի ւզեա2ր)
խօսուեցաւ J ամանակին *

ծնած Հ փիճեւանօ Հիտա լիա) 1859/'^
եւ մեռած՝ Փիցսլուրկ ԼԱ • նահանգ—,
ներ)

1924/»ե Տ Կատակերղակ դերասանի

յ՚ր

աղջիկն է ր ե ւ. փոքր
աարիքկն.
սկսած է իւ աղա լ՛, ի ր ր ե լ դերասանուհի
բեմի վրայ յայտնուեցաւ

19 տարեկան

ն ին եւ ա յնրան արադ վե րելր մր ո ւ—
նեցաւ՝

որ

շուտով

ո ղբեր դա կ

դարձաւ.

ք*տալիոյէ

դերասանուհիներու

լաւառ

գոյններէն մէկըէ խարիներ անց'
նեցաւ իր
իր

մրցակիցը՝

հանճարը

հետզհետէ

աշխարհի ամէն
Մ՝
Ն ահանդներ՝
Գերմանիա ,

կաստթՈ.լ7/ձՐ//Հ,
դերերը

որ.

կողմը'
Ա սլանիա ,
Վ^իեննա, էոնտոն՝
Փարիզ^

քիու—.

ուր ղնաց

1882 - 1897 թուա

ն շանա ւո ր

$ ի ւմա

չու-

փայլեցաւ

Արանտինաւիա ՝

սիա եւ վերջապէս
կաններուն :

մանաւանդ

Որդիի

եղած են իր.
թատերախա—.

(կամելիազարդ
տիկինը,
կլոտի կինը) եւ
իպսէնի դո րծեր ո էն,
մէջ
(Ծովուն տիկինը,
Պուպրիկի
տուԱ, Հետտա էապլէր) : Կապրիէլէ
ղերս էն

ԷԼԷՈՆՈՐԱ ՏԻԻԶԷ

տ'Ան ո ւն ց ի ո յի հետ իր ունե U
ղապերը առիթ
ընծա յած են,
որ սրանչելիօրէն
մարմնաւորէ իտալացի բ նաս տ.եղծի ո ղբերդո ւթեանց բոլոր հերոսուհիները' ՓաՈ.—
քը, ճոքոնտա, 3»որիոյի աղջիկը թատերախաղերուն եւ ա յլ խազերու մէջ^ ]]որապէս ցնցուելով այդ կապերու հետաղայ խզումէն՝ էլէոնորա Տէ՚-զէ լքո,^ է թ ատ—֊
րոնը 1909/^, Ըայօ 1921/'2ք նորէն կապուած է բեմին, խաղալուէ մինչեւ իր մահը՝
յառաջացած տարիրի մէջ՛, թատերական արուեստի կողրին՝ է. Տիւզէ խորապէս կը.
պա շտէ ր նաեւ երամշտ ո ւթիւնն ու բան ա ս ա ե ղծ ո ւթ ի ւն ը յ
էլկոնորա Տիւղէ եղաւ բոլոր մամանակներու մեծադոյն
մէկը՝ ամբողջ աշխարհի մէջ՝.

դերասանուհիներէն

Ըոլսր աննկարագրելի րաներորն մէջ , Գեղեգկութ իւնր ամէնէն
աննկարագրելին է :
ՇԻԼԼԷՐ
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Երգիփ, անգին, երգի'ր,
Ջրկայ այսպէս երկիր,
Վարդերն են րացոՆել նազով,
Անուշ երսւզով.
— Նայ իր, ահա, հայրենական հողն է
Մեր սիրելի, մեր շէն ոն լի
Հո՜ղն է ծաղկավաո»
Իմ սիրտն է շոզոււք անմար,
Երգի7ր ինձ համար:

Հոգիս կր տամ, երգի՜ր,
Ջրկայ այսպէս երկիր,
Մեզ կեանքն է կանչում պայծաո,
ճամրի պէս անծայր»
— փայլիր, Հայոց նըւիրական հոզն է
Մեր սիրելի, մեր շէն ոն լի
Հո՜ղն է ծաղկավաո»
Իմ սիրտն է շոգում անմար,
Երգխր ինձ համար:
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Վ.ԻԼ1ԵԼՍ՜ ՌԻխԱՐՏ Վ.ԱԿՆԷՐ
(ԾՆԱԾ' 22 ՄԱՅԻՍ 1813-ԻՆ — ՄԵՌԱԾ’ 13 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 1883-ԻՆ)
ՀձԱպա դա յի եր ա մ շտ ո ւթ Լան աւՆԱ1

ալը)) ՝ --- այսպէս բն որ ո շո ւե-

էյալ այս մեծահռչակ երամշտադէտը ՝ իբրեւ, անցեալ ու /լալոց

բո»

լոր դարերու մեծա դոյնն եր էն մէկը՝, ^'եռ սլա տ ան եկան տաբիբէն //էպերդութեանց եւ Շէյ^ոփիրի թունդ սիրահար մը՝ Վրսկնէր նուիրեց
ինբղինբր եր ամ շտ ո լթեան ել առածին օրէն իսկ պաշտամունբ ունեբալ

էթհ ո ՛էէնի հ անդէպ : ^եռ աշակերտ' դո ց գիտէր անոր դործե-

ր^ն շատերը՝. Այդ տար 1՚^/՚ն սկսաւ յօր է՛հե լ եր ամշտական կտորներ յ
ՂքՈւագա խումրի ւէա րի չ 2! տարեկանին [իակտէպուրկի մէջ՝. (Հետոյ՝
'էէօնէկսպէրկ եւ Ո՝ է կ ա : Ամուսնացաւ 4836^^ դերասանուհի Ա*իննա
Փլանէրի հետ եւ /չնաց Փարիզ՝ յուսալուէ որ դիրք կը ղրալ-է այնտեղ։
ք*այց մատնուեցաւ թշուառութեան ՝. Հոն յօրինեց երկու օւիէրաներ'

Ռիէնցի եւ Ուրուական նաւը, որո

առաջինը բեմադրեց Տրէղ-

տընի մէջ 1843^5/ եւ ունեցաւ այնպիսի յաջողութիւն մը՝ որ նշանակուեցալ տեղւոյն աբբայական Ափէրայէլ նուագախումբի վարիչ՝. (Հա
ջորդաբար իր հեղինակած Թսւն1ւոյզէ՜ր եւ Լոէ՜նկըկն օփէրաները այդ
յ աջո ղո ւթ եան չարմանս/ցան ա յն ատեն ՝.
Տրէղ տ ընի մէջ ՝ 1849/^ ) դործնա պէ ս մա սն ա կց ած Ըէէա լո ւէ յե դա
ւի ո իւակտն պոռթկո ւմներ ո ւ ել ձերբակալման վտանգին մէջ գտնուե
լով ՝ ա պա ս տ ան եց տ ւ Տէպվ-խ, ուր հրատարակեց իր առաջին դր ա կան
եւ լիիլի ս ո լի այա կան փոր ձերը

(Արուեստ եւ յեղաՓոխութփւն , Ապա-

(յսւյյւ արուեստը, ելքն*} : Լէսցթ, ՆԼայմարէ մէջ բեմադրեց 'Լակնէր1՚ Լոէնկրկն^ եւ թելադրեց անոր լք եր ս կս իլ 4/քոկ1յ լունկէ՜նյւ լքաաանկն
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!ԱՐՈՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
գործին մշակումը՝ որ ամբողջ 20 տարի խլեց իրմէ՝. թայց՝ նաեւ՝
ապա հո Վեց իր միջազգային հռչակը*.
Տիպ՚իխ բնակող գերմանացի գործարանատիրոջ մը էլնոջը' Ա աթիլտ ՎՎղէնտոնքի հետ սիր ա հ աբ ո ւելո Վ ՝ ս տի սլո ւեց ա լ ասլաստանի լ
Վենետիկ , ուր , 1858 ֊ 59ին յօրինեց Թթիսթան 1յՆ Ւզոլաէ?/ : Վերագա րձա լ

Փ ա բի դ

՝ ապա անցաւ ե ւր ո սլա կան

ա յլ քա գա քներ եւ ա յո

շրջանին յօրինեց իր նշանաւոր օփէրաներէն լ1այԱթ-լւր(լի(ւ1|լւլ1Հյ : *Լյիւ—
թապէս շատ խեղճ ՝ քանիցս բանտարկուեցաւ իր սլա ր տքեր ո ւն

հա

մար։ ւքիւնիխ հրաւիրուեցաւ 50 տարեկանին , տուն մը նուէր ստա
ցաւ թագաւորէն ՝

պարտքերն ալ փճարուեցան՝ բայց հոն ալ գոհ

գնաց քաղաքական դաւի մը եւ տարի մը անց' գնաց (իընել՝. Հոն իմացալ' Սարսէյլ ապրող կնոջը մահը՝. Այնուհետեւ՝ 1870/*^ ամուս
նացաւ' էՒ՚յթՒ ընտանիքէն տ Ւ՚լՒն ֆ ոն Պ ի լլո ՛էի հետ եւ ունեցաւ
զաւակ մը' իէիկֆրիտը ՝. Անցաւ Պա լբոյթ ՝ ուր ժոգուէրգային հանդանակութեամր հիմնեց իր թատերասրահը 1876^^/ եւ սկսաւ բեմադրել
իր գործերը՝ մեծ յաջողութեամբ

Հառաջին անդամ Ըէէա էո 1Լ նաեւ

Փարսի Փա1^) :
'(քնած էր Լայւիցիկ եւ սրտի կաթուածուէ մեռաւ Վենետիկ ՝ ուր
դաց ած էր հ անգս տ ան ալո լ ՝. թաղուեցաւ Պա յրո յթ ՝.
[Լլլալուէ մէկ կո ւլմ է յապաղած

ւԼիպապաշտ մը եւ միւս կողմ է

խորհրդապաշտութեան եւ տպաւորապաշտութեան նախակարապետը՝
Վա կնէ ր ունեցաւ հետագա յՒն շատ մը հետեւորդներ ՝ որոնցմէ ոչ մէ
կը սակայն

հասալ անոր բարձրութեան։ Վակնէրեան ադգեցութիւ-

նը այսօր ալ կր մնայ դեռ ուժեղ ՝ հակառակ արդիական երաժշտու
թեան բարեշրջման՝ տարբեր ո ւգղո լթի ւնն եր ո ւէ ՝.
Վ^ակնէրի փառքը անհասանելի է եւ անսահման՝. Ագտւ ան օփէբայի բարեկարգիչ մը՝ մեծ արուեստագէտ ՝ բանաստեղծ ՝ քննադատ ՝
փայլուն բեմբասաց եւ հանճարեղ միտք մը՝ որ շատ տառապեցաւ ՝
բայց իր տառապանքին մէջ իսկ կերտեց Ւը հ ռչակը բոլոր ժամանակ-
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«՛ամէ՜նուն տարեգիրքը»

ԾՆԱԾ տունը

ԵՈ1ԱՆ ՍԵՊԱՍԹԻԱՆ ՊԱխ
(ԾՆԱԾ' 21 ՄԱՐՏ 1685-ԻՆ _ ՄԵՌԱԾ' 28 ՅՈՒԼԻՍ 1750-ԻՆ)
ԱյԱ անուանի երաժշտագէտը հանդիսացաւ «Ե րգեհոնի աբքանֆ
միջազգային երաժշտական պատմութեան մէջ՝. ք1 ր ասպարէզը սկսած
է է՚թքևւ. երգեհոն նուաղող : Որբ մնաց ած ր//ալութ 75 տարեկանին ,
ս տի պո լած է ն ո լա գեէ /լանաղան քաղաքներու եկեղեցիներուն
յաջորգաբար

՛րէ?.'

75 տարի ետքը գառնալուԼ Վրսյմարի դուքսին ու սլա—

Լատին առաջին նուագահարը : Այս թուականին արգ էն համբաւը տա
րած ո լած էր (իերմանիոյ բոլոր կողմերը։ Երգեհոն նուագողի եւ դա
սախօսի պաշտօններով֊՝ Պ աիւ ՝ ի վերջոյ հաստատուեցաւ Լայւիցիկ՝
ուր մնաց ամբո ղ^ 27 տարի : Ահ ա այս երկարամեայ
շրջանին է որ Պախ գրսեւո րեց

բնակութեան

երաժշտական իր ամբող^ ձիրքը ել

ստեղծագործեց հոյակապ կտորներ՝

եկեղեցական

երաժշտութեան

կալուածին մէջ՝ մասնաւորաբար :
Պախ ամուսնացած է երկու անգամ եւ ունեցած է'
ներ՝ որոնց

11չ*

մանչ՝ 7ը

առաջին կնոջմէն եւ 73/*

20 զա լա կերկրորգէն։

Հինգ յաջորդական սերունդներու գծուի իր հայրն ու պապերը

եղած

են երաժշտագէտներ : Եր բոլոր զաւա կներն ալ ՝ առաւել կամ նուաղ
չափով օժտուած են արուեստագէտի

կա ր ո ղո ւթի ւնն եր ո վ ։

Ապրե

ցաւ 65 տարի եւ մեռաւ Լայփցիկի մէջ՝ կուրացած աչքերով։ \քնած
էր Այղընաիւ ԼՓ րուսիա} :
Առաչլ,ն անգամ ԸԼԷաէոլէ Պաիմն է որ ոլսոլցած է գործածել բթա
մատներն ու բոլոր մնացեալ մատները՝

երգեհոն կամ գալն ամուր

նուաղելու համար։
Պախի աւելի քան 300 եկեղեցական մեղեդիները կը կազմեն փոքԸր մէկ մասը միայն իր հսկայական

ստեղծագործութեան :

Եկե—
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ՋԱՐ11ՒԵՍՏԻ ԱՇԽԱՐՀ
էլեցական երաւՒշտութեան նո լիր ած է ան հինգ պա տ տ լ: տ զն ե ր , որոնց
'մ ԷԼ ամէնէն նշան ա ւո րն է սի մինԷ՜0րՀ7 : իր Օրայ>11րիօե^Հ//ււ_2ք գլուխ —
գործոցն է Յիսուսի չարչարանքը ըսա. էքաւոթ-է՜ոսի ? աս ՛լէ ետքը կուդան Յիսուսի չարչարանքը ըսա Յովհաննու եւ Ծննդեան ու Զատկի

սրաթորիօեձՀ/շ/:
իր երգեհոնային երաժշտութիւնը կը <! բաղկանա յ նմանապէս ան
համար Աոնաւոճճ՜Հ/^՜ եւ ՜ւիրելիՆաե^՚Հ/^՜ : Ղ*ու շնամուր ի համար դրած

է

բազմաթիւ ք ոԹչէրթօնձ՜Հ/ , ԱոնսՈՈեձՀ/ , թ-ո£ս1]>թաե//ր : Գրտծ է նաեւ
զանագան կտորներ Լո ւթտկի , թաւ — Լո ւթա կ ի եւ տյլ ն ո ւա դար աններու համար յ Էք լ էԼել/Լսւսլէս յօրինած է բազմաթիւ խմբերգներ
սենեկային երաժշտութեան յատուկ կտորներ։

եւ

Զէ փորձած միայն

թա տ եր ա կան եր աժ շտ ո ւիմի ւնը :
Ս տ եղծագործ ելու է՛ր ո լմին կը հ ա լա ս ա ր ի իր ներշնչման գե զեցէութիւնն ու ճ ոխ ո ւթի ւնը , ինշսլէ ս նաեւ բոլո ր ուէին

անբաղդատելի

իր կաբոզութիւնը երաժշտական գիտութեան մ ԷԼ։ Պ տ խի ստեզծա—
գործ ո ւթի ւնն երը կը ներկայացնեն ձայնական ամբողԼ տիեզերք մը։
ՀՈ'ընէսանս?>ի շրԼանին բազմաձայն ու բացատրական արուեստը անոր
■■ստեզծադործութեանց մԷԼ հասած է իր դե րա/լոյն կատարելութեան։
Էիի ամաման ակ անոնց

կ' ար տա յա յտուի (իէ • գարու ֆրանսական

եւ իտալական ուլին շքեղագոյն գրաւչոլթեամբ մը։ իր ներշնչումնե
րուն ու ոճին ծանրութիւնը՝ որ կ'իԼնէ մինչեւ

Արտերու

խորերը՝

զմայլեցուցած են բոլոր մամանակներու քննադատներն ու երաժշտա
սէրները։ Էքւ իրաւամբ , Պախի գործերը՝ իրենց հիմնական
թիւններուԼ՝ հանդիսացած են նախակարապետը հետագայ

նորուգարերու

տյլ անուանի երաժշտագէտներու համանման ստեղծագործութեանց ։
Պուխ ունի իր անհաւասարելի տեղը* յատկապէս միԼաղդային եկեղեցական երաժշտութեան յէջ, եղած ըլլա լո,է 1 այս դետնի վրայ ՝
ՀԸ* գա րոլ մ եծագո յն եր ա մշտ ա դէ տը ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»

ՌՈՊԷՐԹ ՏՈՒՄԱՆ
(ԾՆԱԾ' 8 ՅՈՒՆԻՍ 1810-ՒՆ — ՄԵՌԱԾ' 29 ՅՈՒԼԻՍ 1856-ՒՆ)
Ողբերգական պայմաններու </££ ւէերջացալ կեանըր 111 յ11 հանձա—֊
ըեւլ երաժ՜շտաղէտԷն ՝ որ Էր ետէն ձդեց երաժ՜շտական

անհաշուելի

ժ՜առ ան էլ ութիւն մը : Ունէր երաժ՜շտադէտ դառնալը լ կոչումը՝

այդ

պա տճառո վ ալ կէս ձդեց էր էրալարանական ուսումը եւ ն ո լէ ր ո ւե—.
ցալ երաժ՜շտութեան ՝ թէ ե լ յետոյ ՝ ՃՏ39էն ՝ էքէնայէ համալսարանէն/
վկայուեցալ էրրել *)• ո կտ ո ր Փ էէէ ս ո փ ա յ ո լթ՜եան •.
*]*ա շնամ ուրէ վրա յ 1՚ւ՚ մատներ ը աւելէ դէւրա շարժ՜

դարձնելու,

համար , կարծեց հնարել ձեւ մը՝ որով անշարժ՜ութեան սլէտէ մա տ-—
նէր էր մէջն ամ ատները՝. Այնյլան ձաէյոդ դուրս եկան էր վարձերը՝
որ է վերջոյ մա ան ե րր դարձան ը ո լո ր ո վէն անդործածելէ' դա շնամուրէ համար : Ասոր վր ա լ նուէ րուեցաւ մէայն ե ր ա ժ՜ շտ ա կան կտ ո ր-—ներոլ յօրէնման : Հաստատուեցաւ Լայւէցէկ , ուր 1840/-*- ամ ո ւսն ա—֊
յլ,՚ւ էր ուսոլցչէն աղջկան
*էլարա

նշանաւոր

դա շնա կահ ա ր ո լհ է

հետ : թուման դասաւանդեց տեղւոյն

տ իկին

երաժ՜շտանոցէն

1843/'^ • Այնուհետեւ
1844//// հաստատուեցաւ Տրկղտրն եւ 18է)0//^/' & է ւս է լտ որֆ : Աքս քա~~
մէջ՝

որ հէմնուած էր Ա ենտ ելս ո ¥

՛! սղմէ

դաքէն մէջ է որ վրան եկաւ է/ենթոլթէլն մը՝ որուն առուէն ց ըն—
ցումները ո ւնեց ած էր դեռ 1833/^/ եւ ապա 1840//^/ է Տարուեցաւ էտալէա ՝ բայց անօդուտ ։ էք լ օր մր ՝

Տէւ֊սէլտորֆ

վերադառնալէն

ետը ՝ ւէ ո ր ձ ե ց ան ձն ա ս պան ք1ԷԼաէ Հռենո ս դետր նետուելով ։ Փ րկեց էն
եւ ւէոէյադրեց էն լէմարանոց ՝ ուր եւ մեռաւ երկոլ տարէ ետըըհ
էր Տվիք աոլ (վԱաքսոնէա^ :
Անմրցելի է Շ ո ւման է դործերուն արժ՜էըր*.

էր նշանածէն ներ-
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Ա Ր Ո Ի Ե Ս Տ Ի Ա ՇԽԱ Ր Հ

նուագային «էթիւտ»ներ^։ , Պարահանդէսի տեսարաններ/։ , Դիմա
կահանդես/։ , Ալսլոմի թերթիկներ//, եւչն • : Որ չորս սէնֆոնիեճ՜/։«ւե
հետ դրեց չորս ուվէրթիւրնձ/։' Մեսինէի նշանածը, Հերման եւ Տորոթ֊էա , Յուլիոս Կեսար եւ Տօնահանդէս: Այնուհետեւ' երամշտական քերթուածներ , ինչպէս Մինեոնի հոգեհանգիստը, Արքայորդին,
Երգչին անէծքը , ելլէ, . : Ու տակա լին անհամ՛ար ԱլԱ1լլԱ1Ա՜|1/^Հւ , սենե-.
կայէն

երամ՜շտութէւն ՝

եռանուագներ ՝

քառանուագներ ,

հնգա-

նուագներ , քԱւն.]>աԱ'ւՆ//Հ7 , զուգերգներ՝ խմբերգներ ՝ չո ր ս ձեռքերով
նուագուելոլ յատուկ դաշնամուրէ կտորներ , եւլն . :
նաեւ

երամ՜չտա կան

ե ր կա ր ա չո ւն չ

կտ ո րն ե ր ,

թուման ունՒ

թնչւդէս

լէսւրդի մը

կեանքը, Մանֆրէա, Ֆաուստէն տեսարաններ, եւ/ն ■ , թնչպէս նաեւ
Ժընեւիեւ ան ո ւն ո վ օւէէ րա մը : էէա շնամուրա յ էն ս տ ե գծա գո րծ ո ւ-.
թեանց մէջ մանաւանդ, է յայտ կուգան թումանէ

բանաստեղծական,

ներշնչումներն ու երաժ՜շտագէտէ բարձր արժ՜անէ քները :
Հյուման շատ կարոդ երաժշտական քննադատ մըն էր մէտժամանակ։ Լայւէցէկէ մէջ՝ 1834//?/ , հէմնեց երաժ՜շտական պարբերաթերթ՞
մը՝ զո ր հրատարակ ե։յ ամբողջ 10 տա /7' ■ 3 աճախ պանծա ց ո լց ած է
Հյոփէնն ու Պրամսր։ /' ր քննադատական գործերը հրատարակուեցան,
հաւաքածոյէ մը մէջ՝ 1854//?/:

I

" //'-;> [■>[■■ 20 «Ալպոմլ, թերթիկներէն
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ՖԵԼհՔՍ ՍՆՆՏԵԼՍՈՆ ՊՍ.ՐԹՈԼՏԻ
(ԾՆԱԾ' 3 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 1809-ՒՆ _ ՄԵՌԱԾ' 4 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1847-ՒՆ)
ԺԹ. դարոլ երաժշտական պատմութեան մէջ լ՚սււյւսռթլ եւ էր
մամանակէն համար անմրցելէ տեղ մը կը գրաւէ ա յս երէտասարդ
հանճարը,

մանաւանդ, էր գործէքայէն եւ հ ա ման ո ւա գա յէն

ն ա կո ւթէ ւնն եր ո վ յ Հէաւա կն էր Հ արուստ սեղանաւորէ մը եւ

հեղէթոռը

ւէէլէսուէայ Մովսէս Մ ենտ ելս ոնէ : Մ ան կա կան տարէքէն սորված է
դաշնամուր , ջութակ, երաժ՜շտական շտրադրութէւն , դծագրութէւն ,
ն կա ր չո ւթէ ւն ,

ֆրանսերէն , անդլեր էն , յունա րէն եւ ան չո ւշտ

/'/’

մայրենէ լեզուն' դեր ման եր էն յ Մ ա ր դաէլ ա ղեր ո լ սէրահար , զուարթ
պատանէ մըն էր ան* 9 տարեկանէն դաշնամուր նուազած է նուագա
հանդէսէ մէջ, էսկ 16 ո ա ,եկ անէն ղեկավարած է էր յօրէնած հա՜լքաշի հարսանիքը օփէրան Պերլէնէ մէջ: Ե րաժ՜շտական էնչ կտոր որ
դրուէր էր աո.ջեւը, կը նուաղէր մէկ անդամէն։ Սկսած է էր ստեղ'ծաղործո ւթէ ւնները հրատարակել 15 տար եկանէն : Այցելեց Անգլէա ,
էտալէա եւ. ^ցւսւ՚հսա 20 տարեկանէն եւ. էոնտոնէ մկջ առաջին ան‘գամն ըլլս1 էո՛Լ նոլագել տուաւ' քլէյ^սպէրէ թ՛ատէրախաղէն առնուած
■էր սքանչելի մէկ ՈՆլ] էլւ թիւ ր'

Միջամսունսրյին գիշՒթՈՆւսն երազոյ
‘Այդ- շրջանէն է որ հրատարակեց նաեւ էր Աււանց- խօսքի ՒրգերՀՀ :
Սրոյմ՜շտութեան ըն դհ ան ո լր

տնօրէն

Տէ՚՚՚կլ տորֆէ մէջ ։ Այնուհետեւ , 1835/'^

նշանակուեցալ , 1833/'/' ,
ստանձներ

ուզ^յէ նուագահանդէսներուն ւլե կա ւէա ր ո ւթէ ւնը

Հ^եւանտհա-

Լայւէցէկէ մէջ, ուր

!843^հ հէմնեց քաղաքայէն մեծ եր ամ՜շտ ան ոցը յ
Մենտելսոն հասած էր էր փառքէ գագաթնակէտէն, երր զգետ
նուեցաւ մէկ անդամէն։ էսւտ ա զզուած' էր քրոջ 3)անէէ
‘կարճ ժ՜ամանակ ետքը մեռաւ յանկարծական

մահով ,

մահէն՝
Լայւէցէկէ
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արուեստի աշխարհ

^4£) 38 տարեկանէն : Հքնած էր Համպոլրկ։
Ս ենտելսոն

եղաւ բանա ս տ ե ղծա կան

ուժեղ

եր ե ւա կա յութեան

տէր մեծ երաժշտադէտ մը։ ԷԷ դա ծ է անհամար ստերլծաղործութխլե
ը ՈւՎԷ՜րր՜իւ֊ր^^ր'

ներ ՝ որոնց կարգին հինդ •> ա մ ան ո լա դն եր ՝

Երթայ ականք/, , Խաղաղ ծով/., Գեղանի ՄելոՆզուհին ել Գի Պլաս,
օրաշ>որիօեե/.£Ն
Պօղոս/, հւ. Եղիա/. , երամ- շտութէւս' Արալիա,
Անտիկոն, էօտիվւ պատմական նէւթերուն համար ՝ բազմաթիւ ս ա գ■մոսներ՝ քոնչէ՜րթ՜Օհ/րՀ/ ' ջութակէ եւ դաշնամուրի ՝ էյմբեր ղն եր , օրհ
ներգներ

եկեղեցական մեղեդիներ , ժողովրդական երդեր (Էնը հա

ւաքածոյ) , երկու օփէբաներ' էամաշի հարսանիքը եւ

ճամր որդութեևէ վերադարձ, երդեհոնէ համար վեց ԱոնաահձՀ/ , եւլև . եւլև . :
Դտ շնա լորած է նմանապէս շատ մը մոռցուած երդեր : (Էողովրդական ացոլցած է առանձնապէս Պ ա էյէ ս տ եւլծա դործ ո ւթէ ւնն երը :

Էր

ղեկավարութեամբ է ր ՝ որ 1829/^, Պ ա էյէ մահէն վնրջ տռամէն ան
դամն ըլլալով՝ նո լացուեցաւ անոր Յիսուսի չարչարանքը րԱ1Ո ՄաԱ1-

թ-էոսի օրար-որիօե :
ԷԷ ենտելսոնէ ս տ եղծա դո րծո լթէ ւնները մեկնաբանող

երաժշտա

կան քննադատները դտած են՝ որ ան ոչ մէայն գրած է քէչ մը չա
յէ ա ղանց եալ դէլրութեամր ՝ ա յլեւ չա րա շահ ած է երաժչտա կան
ղգացական

ել

արտայայտութեան որոշ ձեւեր։ Եւ սակայն ՝ հակառակ

էր այս շեղումներուն՝ անուանէ երաժշտագէտը՝ էր դրալչութեամբ ՝
յստակութեամբ ՝ էր ոճէ վայելչական շքեղանքով եւ մաքրութեամբ ՝
էր բանաստեղծական հզօր երեւակայութեամբ ու վէպայէն պատկե
րացումներով՝ կը գրաւէ ՝ էնչպէս ըսէնք՝ (էթ • գարու երաժշտական
■պատմութեան մէջ բոլորովին բացառիկ տեղ մը։
Ամուսնացած

էն ՝ ունեցաւ 5

զաւակներ՝

որոնցմէ

'էարլ

դարձաւ պատմագիտութեան դասաէւօս համալսարաններու մէջ.. Հեգինակն է պատմական երկերու։ Գր ած է է միջէ այլոց

ո ւնա ստանէ

պատմութիւնը 1453^՜ե մինչեւ մեր օրերը?»։

9
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ԱՐՈՒԵՍՏԸ* ԸՍՏ Լ- ԹՈԼՍԹՈՅԻ
Լ. թոլսթոյի վերլուծող միտքը £ընդունիր Արուեստի մասին առաջա դրուած որեւէ սահման ։ Անոր կարծիքով դեղեց կա դի տ ո ւթի ւնը
տակաւին սահմանած չէ Արուեստին կամ Գեղեցկին ա ռան ձն այա տ—.
կո ւթիւններն ու օրէնքները : թոլսթոյ £ընդունիր ՝

թէ

Ար ո ւես տր

Գեղեցկին արտայայտութիւնն է։ Արուեստը՝ կ^լւսէ լս^'1 կը կայանալ
մ ար դուն անհատական զգացումները ՝ կարդ մր ա ր տարին նշաններով
խղճմտօրէն ուրիշներու

փոխանցելուն մէջ՝

որսլէսղի իր նմաննե—.

րր թափանցեն իր զգացումներուն ու վերակենդանացնեն զանոնք :
Աւելի խորացնելով իր տեսակէտները ՝

ա շիաւ րհ ա հ ռշա կ

ռուս:

Ըսէ ) թէ րնա ղանց ո ւթե ա մբ ղբա դո զն երը կը խաբո լին՝ Ար
ուեստին մէջ Գեղեցկութեան կամ Աստուծոյ խորհրդաւոր գաղափա
էէ[,ո,ԼԸ Լէ

րը տեսնելով։ Այսուհանդերձ ՝ Արուեստը չէ նաեւ մամանց մը՝ կամ'
խաղ մը՝ որուն համար մարդ այնքան աշխատանք կը թա փէ : Ոչ ալ
մարդկային յուզումներոլ արտաքին մէկ դրսեւոբումն է ան՝

կամ

հաճելի բաներոլ հետ կապուած ստեղծադո րծ ութիւն մը։ Արուեստը
հաճոյր մը չէ՝ ինչպէս կը կարծեն բնախօս գեղեցկագէտները։ ^րա—
կտնին մէջ՝ մարդոց միջել ան մէ ութեան միջոց մըն է ՝ որ

ղանոնը

կը հաւաքէ միեւնոյն զգացումին չոլԸ^Ը՝
ոԸ Արուեստը ան—ւ
հրամեշտ է մարդկային կեանքին եւ երջանկութեան ճամբուն վրայ
այդ կեանքի յառաջացման համար։
Հետեւա բա ր 5 կՀաւ ելցնկ Թոլ սթոյ՝ Արուեստը արուեստ ըլլալու
համար սլէտք է որ մատչելի ըլլայ ամէնուն եւ փոխանցէ

զդայն ու

թի ւններր՝ հոդ չէ թէ անոնք ուղիղ կամ սխալ եղած ըլլան։ Եթէ չի՝
կրնար կատարել այս փոխանցումը ՝ կը դադրի ըլլալէ ճշմարիտ

Ար—*

ուեստ մը։
Եթէ մէկը կը տպաւորուի' առանց ճիգի կարդալով՝ դիտելով
կամ լսելով արոլեստադէտի մը գործը եւ այդ տպաւորութիւնով կը
կապու ի այդ գործի հեղինակին եւ կամ ուրիշներու՝ որոնք միեւնո
տպաւորութիւնը ստացած են՝ այդ կը նշանակէ ՝ որ իր կարդացածը ՝
տեսածը կամ լսածը Արուեստի գործ մըն է։ Էւ գործ մը՝ որքան ալ
դե ղեց ի կ ՝ բանա ս տ ե ղծա կան եւ ուշադրալ եղած բ//ա յ ՝ չի կրնար
ն կատուիլ դեղա րուեստական գործ մը՝ եթէ մեր մէջ ^արթնցներ ան
մասնաւոր յուղում մը եւ եթէ հեղինա կին ե. ուրի շնեբու հետ ՝ որոնց
հետ կը կարդանք՝ կը լսենք կամ կը տեսնենք ՝ չենք ըմբոշխներ այս
պէս ըսած համազգացման հաճոյքը։ Գեղեցիկ՝ մեծ ու տիեզերական
Արուեստի դործ մը կրնայ անհասկնալի ըլլալ բոլորովին անընդունակ
եւ սահմանափակ զգացումներու տէր անհատներոլ՝ բայց չի կրնար,
չհասկցուիլ մարդոց մեծամա՛սն ո ւթեան կողմէ։
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^«ՏւհՏւէՏքւր/Տմէ^ր»։!

ՀԱՅՐԵՆԻ ԱՇԽԱՐՀ

1ԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԲՆԱԿԱՆ ԳՕՏԻՆԵՐԸ ԵՒ ԼՈՂ.ԵՐԸ

Լեռնա յին երկիրներու յատուկ Է բնական պայմաններու բազմա—֊
զան ո ւթի ւնը : Զնայած Հայաստանի

Հանրապետո ւթեան

ընգդր կած

հողամասի փոքր տարածութեան , մեր հայրենիքը աչքի կը զար^Է
րնա կան պայմաններու ամբողջ բարգոյթի զարմանալի բաղմազանու—.
թեամբ*. *Լ,ոյնիսկ ամենափոքր տ աԷած ո ւթի ւնն եր ո ւ
ուշադրութիւն կը գրաւեն
1]որհրդային

այնպիսի

վ[,այ

յաճախ,

տ ար բեր ո ւթի ւևներ դ

որոնց դ

Ա իութեան եւրոպական մասին մէջ կարելի Է հանգիպիլ

հաբիւրաւոր քիլո մ Էթրներ ո՜ւ վրայ միայն*.
Հայաստանի ցածրադիր մասերէն դէպի լեռներոլ

րարձրադի ր-

մասերը ճամբորդէլու մամանա կ դ ուղեւորը ո շ միայն կը ղդայ կէի~“
մայէ փ ոփ ո խութիւն , այլեւ կը տեսնէ հողերուդ բուսականութեան եւ
կենդանական աշխարհի փ ո փ ոխ ո ւթի ւնն եր դ ըստ բարձրութեանդ
քննական գօտիներու հերթափոխը լեռներու •ՈՒ ըստ բարձբու—,
թեան , կը կոչուի ուղղաձիգ

գօտի ա կան ո ւթի ւն դ ի տ արբեր ո ւթի ւն

հորիզոնական գօտիներու դ որոնք կը դոյանան հասարակածէն դէպի
բեւեռները ։
էյորհրդային Ա իութեան ընդարձակ տարածութեան >էրայ} հա—,
րալէն հիւսիս իրարու կը յաջորդէն անապատայինդ

կիսանապատա-

յէն, տ տ փ տ ////////?//// յին , անտառային եւ դունդթային գօտիները։ իսկ
այդ ուղղաձիգ բնական գօտիներու հերթափոխը գոյութիւն ո ւնՒ

Հ ա—.

յաստանի մէջ այնպէս դՈր լեռներու ստորոտէն դէպի վեր իրարու կը
յաջորդէն

ան ա սլա տ տ յին — կի ս ան ա պա տ տ յին ,

տանայինդ լեռնա — անտառային , ալպեան եւ
գօտիները :

լեռնա — տափաս-

լեռնա — 1լ11Ննսւլւայ]ւԶ.

Լեռներու տարբեր մա ս եր ո ւն մէջ ուղղաձիգ գօտիներու տարած—,
ման բ ար <\ ր ո ւթի ւնբ տ ա ր բեր է ել կախում' ո ւնի վա յր ի բ*ն ա գ ի տա կան
— աշխարհագրական պայմաններէն*. Այգ տ ա ր բեր ո ւթի ւնն ե րը առաւել
չափով զգալի են Հայաստանի հարաւային եւ հիւսիսային շրջաննե—.
րուն մէջ *.
Հիւսիսային

շրջաններուն •ՈՒ որոնք

համեմատաբար

աւելի

խոնաւ են՝ բոլորովին կը բացակայի անապատային — կիսանապատա—.
յ

գօտին դ 0 ո,Լի մակերեսէն 600 — <00 մ է թր բարձրութեանց վրայ

կԴչՒԷ Լոր — տափաստանային գօտին դ մինչդեռ հարաւային շրջան—.
ներու մէջ կ'իշի,է անա պ ա տ ային — կի ս տնապա տա յին գօտին դ որ կբ
հա սնի մինչեւ 1200 մ էթր բարձրութեան *.
Անապատային գօտին շատ քիչ է Հայաստանի մէջ եւ կը գտնուի
Արաքսի միջին հովտի ամենացած շրջանակին մէջ՝ 600 — 800 մէթր-
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բարձրութեանց ւիրայ։ Ա ակերեւոյթը կազմուած է Արաբս գետի բե
րած տիզմերուի։

Այնտեզ՝ շատ չո ր եւ տաք կլիմայի ն եր քե ւ կազ

մուած են ինբնատպօրէն անասլատային մոիլրագոյն հոզեր , ազուտներա! եւ ազահոզերուի՝ իսկ տեզ — տեզ գոյացած են ճա^ի&ներ , ա•զասէ ր րո ւս ա կան ո լթ եա մր : Տեղ — տեզ կան նաեւ ալազաթումրեր :
է1 ի սանա պա ա ա յին բնաշիւարհը կը տաբածուի Հայաստանի

հա

րաւային շրջաններուն մէջ՝ 800 — 1200 *1Հ թ[* բարձրութեանց լիրայ։
Այստեզ՝ բարբսւրոտ եւ ալիքաձել բլուրներու լիրայ ձեւաւորուած են
գորշագոյն եւ րաց — գորշագոյն հոզեր։ Ա^արգկային ձերւքուի ստեղ
ծուած արհեստական զարատաւիերու լիր այ ձեւաւորուած են ոռոգ-

Հսւյթենի տեսարաններ — Աղստեսի հովիտը ես Դիլիջան — Իջեւ֊ան իյքսոյլին

ո լուլ ու մշակելի հոզեր։ Այս գօտին ա չրի կը զարնէ իր չո ր , ցամա
քային կլիմ ա յուի։ Ասիկա՝ այսպէս կոչուած օշինգրային {էևղի}

'ս~

նասլատն է ։
Հայաստանի նաիսալեռնա յին մա ս եր ո ւն մէջ՝ կիւս անապատը աս
՜տիճ ան ա բա ր [՛լ՛ ւո ե ղր կուտայ չո լւ — տափասաանայէն ղօտէէն : Ձոր
■տափաստանները լալ տեղաւորուած են երկրէ թէ՛
թէ՛ հարաւայէն

հէլսէսայէն

ել

շրջաններուն մէջ֊. Այս դօտէն ա չրէ կը զարնէ էր

շագանակագոյն հողերով եւ րարեէսառն — տաք կլէմայով -,
•

հԷ։ա էսայէն

շրջաններու չոր — տափասաանայէն ղօտէէն անմէ-

ջապէս կը յաջորդէ լեռնա — անաառայէն

դօտէն, էսկ

հարաւային
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Հայաստանէ

.......

......

..

ուր անտառայէն գօտէն շատ աննշան կերպով

ձ£ճ. Ա

է

ա րտայայա ո լած ՝ յաճա էւ ՝ չո ր—տ ա ւէ ա ս տ ան ա յ էն գօտէ էն կր յս^որ■լէ լեռնա — տաւէա ստանա յթ դօտէն՝ որ մեծ մասուԼ կր տարածուէ
սարահարթերոլ վրայ (կՇէրակ՝ Լոռէ ՝ Լք ելան , եւյն . ) յ Այս երկու
ղօտէներն ալ կր ձեւալոբուէն րարեէւառն

կլէմայէ

ազդեց ութեան

տակ։ ԼԼնտառայէն գօտէն ա չքէ կր զարնէ էր զո ր շ ՝ լեռնա — անտառայէն հողերով՝ է ս կ լեռնա — ւոաւէա ստանա
Ալպեան գօտէն Հայաստանէ հէւս էսայէն

գօտէն

սեւ հողերով։

շրջաններուն մէջ կր

սկսէ 1900 — 2000 մէթր բտրձրոլթէլններէն ՝ էսկ հ արա լայէն շրջա՞ն
ներուն մէջ՝ 2300 մէթր բարձրութենէն եւ կր հա սնէ մէն չեւ 3500 ֊

3600 մէթր բարձրութեան։ ԲարեԼսառն — ցուրտ կլէմայէ ազդեց ու—
թեան տակ՝ ա յ ս գօտէ էն մէջ կազմուած են լեռնա — մ ար գա գե ան այէն
հողեր՝ որոնք ծածկուած են ալսլեան բուսա կանո ւթեամբ ։

Հսւյրենի տեսարաններ — Սեսանայ լիճն ալեկոծ

// ռնայէն
ցած առանձէն

գօտէն կ^ըե՚է^րկէ 3500 մէթրէն րարձր կե
լեռնադագաթներ ՝ որոնք ա չքէ կր գա րնեն
էրենց

ցուրտ կլէմայով։ ԼԼռանձէն լեռներու

ամենարարձր

գագաթներուն

վրա յ ( ԼԼրադած ՝ էւ ա սլո ւտ ջո ւգ) ձ է ւնէ ծածքը կը մնա յ տա րէն տասն'երկու ամէս : ԷԼյստեղ լ՚րէւ ձեւաւորուած չէ հոզաշերտը* մեծ մասուԼ
<եա յռեր եւ քա րակո յտեր են եւ ա յգ սլա տճառո վ ալ բո ւս ա կան ո ւթէ ւնը
չէ ծածկած ամէն կոգմը :
Պտբզ է՝ ուրեմն ՝ որ Հայաստանէ բնութեան

բոլոր

Հկլէմալ՝ հողեր՝ բո ւս ա կան ո ւթէ ւն եւ կենդանական

տարրերը

աշխարհ')

են—
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թակա յ են ուղղաձիգ դօտիա կանո լթեան 5 ղոբ նկատէ պէտք է ունե
նալ ո ւս ո լմնա ս է ր ո լթեանց մ ա ման ա կ ՝.
Հ1:.

Հայաստան հարուստ է հողերու զանաղտն տ ե ս ա կն եր ո վ : Էն չսլէ ս
ըսուեցաւ՝ Հայաստանէ հարաւայէն շրջաններու ցածրադիր մասերը
ծածկուած են մ ո էսրւսհ ողերով եւ ղոր Լ կողերով՝ որոնք յատուկ

են

անապատայէն — կէ ս ան ա սլա տ ա յէն գօտէէն՝. Այս հողերը

Լատ

րուստ են կրայէն նէւթերով եւ գաճով՝ բայց

հոսւքո՚ԼԱ

աղքատ

Հբուսահող} , որուն պարունակութիւնը՝ մոխրագոյն փուլերու

հա
մէ^

հազիւ 100էն 2 է՝ Պատճառն այն է , որ այս հողերը կը կազմուէն
մթնոլորտս/յէն աննպաստ պայմաններու մէջ եւ աղքատ բուսածածկի
տակ՝, Ա*ոխրաղոյն հողերու զանազան տեսակները առանձնապէս լաւ.
են Արարատեան դաշտէն մէջ՝.
Արարատեան դաշտէ որոշ մասերուն վրայ բէող

ստորերկրեայ!

ջուրերը շոգէ ան ալով կ'ա ռաջացն են աղուէ կշտացած հողեր կամ աղուտներ ՝ ուր կ՛՛աճէն աղասէր բոյսեր՝. Տեղ — տեղ ալ կը գոյանան
ճաէ/ճաէսուտներ :
Հայտ սա անէ մ Լ ջ շագանակագոյն հողերը լայնօրէն տարածուած
են նա էսալեռնա յէն Լհարաւայէն^ շրջաններուն մէջ (Աշտարակ ՝ կո
ւռայք՝ ^Լափան ՝ եւլև .) : Այս հողերը կը տարածուէն

1200 — 1400

մէթլ՛ բարձրութեան ւէրայ՝ էսկ հ էլս էսայէն շրջաններուն •քէջ՝ (Ն"~
յեմբերեան , իջեւան՝ Շ ամշաղէն) 600 — 800 մէթրէ վրայ՝
*Լ,աէսալեռնայէն դօտ էն նմանապէս ա չքէ կը զարնէ

կքէէմայի՛

չորոլթեամ բ ՝ ա յս պատճառով ալ ՝ ա յստեղ ՝ բո լս ա /լան ո ւթէ ւնը չո ր
— տափաստանայէն է՝ հետեւաբար շագանակագոյն հ ո ղեբ բ նոյնպէս
հարուստ չեն օբկանական նէւթեբուէ՝.

ՀոՆ՜ւքոՆԱէ պա ր ո ւնա կո ւթէւ ւնը

կը հասնէւ 100/'^ 4 — ՀՏԷ '՝ ^քը պարունակէն նաեւ կրայէն նէւթեր*. Ոռոգուած պայմաններու մէջ՝ շագանակագոյն հողերը կ'օ գտա գործ
ուին

հ ացահ ա տէ քլներ ո լ ՝

բանջա ր եղէնէ ՝

ծխաէսոտէ ՝

էսաղողէ եւ

պտղատու ծառե ր ո լ մշակման համար :
Սեւ հողերը կը գրաւեն Հայաստանէ/ տա րածութեան ղւլալէ մա
սը*. Հարաւայէն շրջաններու մէջ անոնք կը գտնուէն 1400 — 2400 մ է[,սկ հէւսէսայէն շրջաններու մէջ 800 —-՝
1800 մէթրէ ւէրայ՝. Տ,,յրածուած են գլխաւորապէս սարահարթներու

թըր բարձրութեանց ւէրայ՝

եւ լեռնա յէն բարձր հարթավայրերու վրայ՝

որոնք գոյացած են

տու֊ֆերէն եւ պազալտներէն :
Սեւ հողերով ծածկուած են Շէրա կէ սարահարթը

Արագածէ

լեռնաբաղո լկներ ո ւն հետ միասին՝ Ապարանի դաշտը՝ Աէստայի չըրջանը՝ էէանգեզոլրի՜ եռա բլուրը՝ եւլն՝*.

Հայաստանէ

սեւ

հողերը

կաղմ ուած են տափաստանս/յէն եւ մար դա դե տն այէն. — տափաստանս/ —
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

յէ՚ն բուսականութեան ծածկէ տակ^ րարեէւաււն 1լլԷ1սւ^ւ սլա լմաննե
րու •">չ, ատոր համար ալ հարուստ են հ.ՈՆլքոՆԱ«/Հ ( 100/7^7 5 — 15) *
հողէն դոյնը սեւցնողն ալ նոյն այրէ հ.Ո1_լքու.ս2/ կ :
Աեւ հողերու հաստոլթէւնը տեղ — տեղ կը հ ասնէ 75 սանթէմկթ—
րէ* անոնց կազմոլթէլնը հ ա տէ կա լո ր կ եւ շա տ րերքատոլ են է
Հայաստանէ որոշ մասերոլ սեւ — հողայէն դօտէներոլն մէջ կան

Հայրենի տեսարաններ — թնոՆր-եան սիրահարները լնի ափին

ճահճացած հողեր (7. ո լկա ս եանէ ՝

Ա տ եւէ անա լանէ ,

էասարւլ եչարի

շրջաններէ : ճահէճներոլ չորացման պարագայէն այղ հողերը ա չքէ
կը զարնեն էրենց բերրէութեամբ ՝ քանէ որ կը պարունակէն օր կանական նէւթեր հ մեծ քանակութեամբ։
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£Ջ

Սեւ. հողերը կ^օգտս/գո րծուին

հ ա ց ա հ ա տի 1լն ե ր ո լ ՝

ճակն գեղի *

գե տնախնձո ր ի } ինչպէս նաեւ կուտաւոր պտուղներու մշա կմ ան հա
մար յ
Լեռնա — անտառային հողերը

տարածո լած են գլխաւոր արար

Հայաստանի հիւսիսային շրջաններուն մէջ՝ 600 — 1200 ձէթ բար
ձրութեանց վրայ։ Հարաւային շրջաններուն մ է ջ ո/յ/է հողերը ունին
աննման տարածութիւնէ եւ կը հ ա սնին մին չե ւ 2300 մէթր բարձրու
թեան ։
Այս հողերը ղո ր շ եւ մութ — ղոր շ են։ Հա_ւ1ո1_Ա^ր

պարունակու

թիւնը կը հասնէւ 100/^ 7 — 9/' ։ Լեռնա — անտ առային հողերը կազ
մուած են ծառային բուսածածկի տակ՝ մթնոլորտային նպաստաւոր
պայմաններու մէջ*. Լեռնալանջեր ո ւ այգ հողերը յաճախ քա ր քա ր ո տ
են։
Լեռնա — անտառային գօտիի այն մ ա ս եր ո ւն մէջ՝ ուր անտառները
ւԼաղոլց կտրուած են՝ կը մշակուին հ աց ահ ա տի կն եբ ՝ բանջարեղէն եւ
պտ ղա տ ո լ ա յղիներ :
Լեռնա — մարդաղետնա յէն հ ոգերը Լա յ^0 [՛
տա րածո լած են
բարձր լեռնա յին զանգուածներու եւ լեռնաշղթաներու բարձրագիր
լանջեբուն վրայ։ Հարաւային շրջաններու մէջ 111 յ՛է հողերը կը սկսին

2300 մէթր՝ իսկ հիւսիսային շրջաններու մէ^ 1800 — 2000 մէթր
րա րձրոլթեանց վրայ։
Այո հոզելւը կազմուած են ցուրտ կլիմայի եւ առատ խոնաւու
թեան սլա յմ անն ե ր ո ւն մէջ, մերձ ալսլեան եւ ալպեան
տակ : ՀոՆլքոՆԱ^ր պա ր ո ւնա կո ւթի ւնը
Անոնք կը հանդիսանան

րո ւս ածած կի

100/'^ 7 — 8 •

ալսլեան

արօտավայրերու

հիմնական

մեծ նշանակութիւն ունին անասնաբուծութեան ղա ր —
/լա ց ման համար :
էլ լ վերջապէս ՝ Հայաստանի բարձրագիր լեռնա յին գօտիին մէջ

(3500 մէթրէն վեր) ՝ ուր ում եզ հ ո զմահ ա ր ո ւթ եան հետեւանքով գո
յացած են մայռեր եւ քարակոյտեր՝

աղքատ

բուսածածկի

տակ

կազմուած են յալերմօրէն ձիւնապատ գօտիի յատուկ տկար հողեր ՝
որոնց մէջ շատ չնչին է օրկանական նիւթերոլ պարունակութիւնը։
ինչպէս պարզուեցալ՝ կլիմայի եւ հալի տ ե ս ա կն Լ ր ո լ բազմազա
նս լ['"■ ան շնորհիւ՝ Հայաստանի մէջ շատ են' ա րմէքաւո ր եւ ա լլա զան
գիւղատնտեսական

ա ր տ ա գր ո ւթի ւնն եր

(*) Այս նիւթը պէսւք է նկաաե՜լ

լրացուցիչ

մշակելու

կա ր ելէ, ութլ,ւն-

շարունակութիւնը Տարեգրքիս
յօդուածին, — «Կլիմա

1956ի հատորի 291 - 295 էջերուն կրայ հրատարակուած

յական վեց գօտիներ»:
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ՅԱԽՃԱՊԱԿԻԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆԸ
Եհ ԻՐ ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ

ԱՐՏԱԴՐՈԻԹհհՆՆԵՐԸ

էրեւանէ լ աէւճա սլակէէ գործէարանը հէմնուած է 1948/'^։ ևեԼԳք*՜
գեղա ր ո ւեստա կան էրերու սլաւո-

նա կան տար ին և լ, ուն գո րծ ա ր անր

ր ա ս տ ո լթ՚ ե ան րամ անմ ունք չունէ լ7 ♦ կը սլա տր ա ս տ ո լէէն մէա յն

4- —

5

տեսակ լաէւճասլա կեա / ափս էնե ր ,( երեսսլատման քառակուսէ սաւՒկ-

նէւ՛ (Փւաք) I փոքւ՚1,1ւ տ ա կա ո —
ներ 5 տնա յէն զանաղտն էրեր ,
եւլն ♦

յ

որոնք դե ղա ր ո ւե ս ա ա կան

ոչ մէ կ
gընէէն

արւեէք

կ ր ներկայա-

// օտաւո ր ա սլէ ս 5 տա—

:

րէ ետքն էր որ դործարան
Հ էմնո լեց ա լ

էրերու

գե ղա ր ո ւե ս տ ա կան

ա րտագր ո ւթեան

J-ան մունք

եւ

արագօրէն

րաղա ր—

ղա g ա լ ւէե ր էէէն 3 — 4: տարէ ներոլ
րնթաgքէն :
Գեղարուեստ ական
մունքէ

հաստատման

տ արէն եր ո ւն
տուէ էն

ալ

մէայն

կր

րա J անառածէն
սլւոտրաս—

յաէսճասլա կեայ

էրեր։

Հփտղհետէ սակայն ըս-

կըսալ

ար տ ա գր ո լթէ ւնը կէսա-

ճ ենա սլա կե ա յ
ա ր ձանէ կն եր ո լ :

ս ա փ ո րն եր ո լ
էս կ

եւ
ւ

հ էմնարկութեան գլէւաւոր ճար
տարագէտ U եղա Գա յֆ ա ս- ա ն!,
նա էյաձեոնո լթեամր սկսած
է
զուտ ճենասլա 4/Հ
րոլ մեծաքանակ
թէ ւնր :

(ձՒՊ1) էրե֊
արտադրու-

ճենասլա կին,

յա էսճա-

սլակէէ հետ բա ղդա տ ելո վ , աւե
լէ փայլուն է եւ սսլէտակ, է ս կ
ասկէ զատ աւելէ լաւ կը վերցնէ
ներկը :
Գործարանը ունէ որակաւոր

ՅովեւսննԷս Թումանեանի
նկարով
զարդանկարուած
ճենապակեայ
այն
սափորը, զոր յախճապակիի
գործա
րանին աշխատաւորները նուիրած
են
րանասաեղծի
տուն — թանգարանին։
Պատրաստուած է ըստ նկարիչ Վ«
Տիրունիի նախագծին:

վարսլետներ ,--- ասոնց մէջ՝ կարե ր/թ թէւով հայրենադարձներ, էն չսլէս էֆ ո ւնա ս ւո սՀն էն ներգաղթած J 'ովմաս թումանեանը, որ գեղար-
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ոլեստական ր ա</՜ անմ ո ւնքէ // րլ—
էսսւոր պետն Լ

ել !յ)լ/անաււ քէ^'

հայրենադարձ
/րձ

էէ ա կոր

Լյսւլ—
Ն'"/—

սլանա!, անր : ^Էործարանէն րնդ —
հանուր

տնօրէնն

Փ որ ս ո ւղեան ՝
տա կան
նոլր

է

(Հարկէն

է ս կ դեղար ո ւես-

ր ամանմ ո ւնքէ

ւէա րէ չն

է

րնդհա-

երէտասարդ

նկարէչ Նէահ ան Տ է ր ” *նէն :
Այ ս

վարէչներու եւ /Լա ր—

սլետներո լ

ձեռքէն

էյ ա ա է ն ո լլ՚Ւչ

տակ !լ ա շ-

նկարիչներ , ար-

«Անուշը՝ կուժն ի ձեււին» — ճենա
պակիէ արձանիկ,
ըստ նկարիչ ՎՏէրունիի նախագծին:

ձանադործներ եւ
գէտներ
նպաստեն

ո լանք

այլ մասնա
րոլո րն ալ կր

ար տա դր ո լթեանց ո-

ր ա կա ւո ր ման ել այլազան
սածներու

տե

ստեզծազ ործո լ-

էմեան :
(Հարդ
նապակեայ

պատրաստուած

ճե-

էրերուն մէչ ա մէ-

նէն նչանա ւորն եր էն է
նի սափորը՛» 5
չըեզ եւ նուրբ

որ

<Հ)՝ ո ւէ-

հ այ կա կան

զարդաքանդակ

ներով մանրանկարչական դործ

«Զտնգեզուրի տարազով պարող Հայու
հին» — ճենապակիէ
արձանիկ, ըստ
նկարչուեի Ա- Սիմոնեանի նախագծին:
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մըն է

յ

Պատրաստուած է մթագոյն ճենապակիէ

ունէ երկու եւ !լէԱ

լ1էտր տարողութիւն եւ իր զարդաքանդակներով կը յի չերնէ' թո լինի
պեղումներուն մա մանակ զանուած նրբաճաշակ ս ա ւի ո րն եր ը։
է1ւ['1' շ

նշանաւոր իրերու կա ր զին են ղո յդ Ս ա սի սն եր ո վ զար դա—

նկար ուած սափորները , որոնցմէ մէկ ա զ^_ի կ միայն կը յա^_ո ՛մ՛ զար-դան կար ել օրական 24: հատ, ձէոմիտասի ել Աւետիս իսահակեանի
կիսանդրիները՝ նրբաքանդակ ծաղկամաններ՝
րամաններ , բազմաթիւ արձա
նի կն եր
բով

ջրամաններ՝ մոխ-

հայկական տարտղնէ-

սլար ո զ

աղջիկներու

եւ

ա զան եր ո ւ , եւլն • :
Աւելորդ / ԸԱ1-լ I թէ դ ո[*^ա—
բանը ունի անհ րամեշտ բոլոր
սարքաւորումներն
նումները

ու

բամա-

յախճապակին

կամ

■ճենապակին թրծ ելո ւ ՝ ձե լա լո
ր առաձէ ւա լոր ո լածը ւվ
ՐեԼՈ
յննեբու ,ո,չ չորցնելու ել
հուսկ

յետոյ

զա նոնք նկտրա—

ղար դելո ւ համար :
Մեր Հ ր ա ա ա ր ա կա ծ

ն կա ր-

Արը ցոյց կուտան ,
որ ի ր ենց
յ զա ց ո լմն եր ո վ ՝ ձեւաւորո ւմներով

եւ

նկարազարդումներով

նուրբ եւ ճո իւ են ա յս

դո րծա—

.բանին

դեզա ր-

պատրաստած

ո լե ս տ ա կան էրերը:
Այս

բոլորը

հանուելէ առաջ
■ գործարանին

հրապարակ
1լ

ենթարկուին

կի ց

կազմուած

դեզարո ւես տա կան

խո րհ ուրդի

քննարկման*. \յմոյշներոլ բնն ու
թէն էն եւ վաւերացումէն

ետքն

ճենապակհայ «Խաղող» ջրամանը, ըսսւ
նկարիչ Վ. Տէրու_նիի նախագծին:

է ՈI1 [Լ աԼ՛տ°նուի իւրաքանչիւր տեսակի մեծաքանակ արտադրու
թիւնը*. թեզա րուեստա կան խորհուրդին կ՚անդամակցին Հայաստա
նի անուանՒ ն'ւ Այրիչներէն եւ քանդա կադործներ էն ԷՀ ա կո բ կ^ոջոյեան՝
թուկաս Ջուբարեան , էէն ւբէն ^ահվէբտեան ՝ Հռ/"/' ս իմէ Աիմոնեան
եւ ճարտարապետ էիաֆայէլ />սրայէլեան ։
թործարանին դեղար ո ւես տա կան

արաադրութիւնները ՝

իրենց

բարձր որակին ու ազգային ո ճ/,ն շնորհիւ՝ մեծ սպառում ունին թ է1
֊Հայաստանի մէջ եւ թէ՛ այլուր ՝ Հայաստանի սահմաններէն դուրս*.

— 263 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԹՌՋԿԱՆհ ՋՐՎ.ԷԺԸ
Հայաստանի ղե դա տ ե ս իլ ւէսւյրելրկն մ է կն Լ նս/եւ ^ռչկանքւ
•ԼՀ՚Կւ, որուն ֊» ե ւո կապուած կ աւանդութիւն մը*. Հկքեսմթ՝ թ Լ իրական ութիւն , --- դմ ո լաբ կ ըսել*, քհլսյց կը պատմուի՝

թկ Լ["էէ^՜ի

մօաիկ Մեծ Պաընի դիւղին մէջ՝ մամանակին ապրած կ եը ի տ ա ս ա ը դ
հովիւ մը՝ որ սիրած կ դեղանի ա ղ^ի կ մը*.
Այս աղջիկը եդած կ Ղ'ՒԼԳՒ սեփականատէր մեծահարուստ պա
րոնին դուս արը : /\/
նաեւ , որ դիւղին անունը' Ա եծ Պարնի կուգայ այրէ մ ա ւ1 ա հա կն ե ր կն եւ կը նշանակէ մ եծ ,

հարուստ

պարոնի

•ւ1։լ։ւ:

Ամառը* երբ •[ ի*~ղի հեռաւոր սարերուն /քրայ խաղացա ծ- է չընկչընկան հովը եւ ձորերուն մէջ տարածս լած է բուրմունքը ծա դի 1լնեբու՝ երիտասարդ հու!իլը արածեցուցած կ պարոնին պատկանող " չի՛արի հօտը եւ երբեմն երբեմն՝

մամռապատ

քարի մը կռթնած *

նուաղած կ իր եղկդնեա յ ս րինգը :
Հովիւին ս կ ր ը շանթահարած կ պարոնին ա ղԼի կը )

որ ՝

օրին

մէկը, ււ,Լ լորէ

իր խստաբարոյ հայրը՝ փախած կ հեռաւոր սարերը*
այնտեղ դտած կ իր սիրածը՝ կապուած կ անոր հետ եւ այլեւս դիւրք
չկ վեր ա դար ձած :
Երբ իր աղջկան հետքերու! ամI'Ը ՝,ս""յյ^ կ հեռաւոր սարերը ել
դիմելով հովիւին հարցուցած կ՝ թէ ուր կ ա ղջի կը ՝ վերը՝ ջուրերու^
գահավիմած տեղը կեցած երիտասարդը՝ ձեռքը օդին մէջ տսրրածե—
լուէ պա տասխան ած կ ♦
—- '!՝սւ ա ղջի կը ՝ սլա ր ո՚ն ՝ թը ոռ ♦ ♦ * չկա՛ յ . . .
Ե^ըոեն՝ թկ ճիչդ ու յ դ օրէն ասդին ջ^վէձ՜ը կոչուած կ թռչկան։-.
Երբ էքԻլրԼե աարեց անասնապահներկն վհէռի Աահակ կը պատմէր
այս ղրոյցր իր չոլրջը հաւաքուած մարդոց՝ ներկաներկն մէկը հարց,
կուտայ »
--- (հայց ՝ '{հեռի՛ Ս ահ ա կ ՝ կ՚ըսեն թկ թռչկանը էլը նշանակէ նաեւ
թռչնանո ց

յ

Ի^ն չ կը կարծես ՝ ճի շդ կ ա յդ բաց ա տը ո լթի ւնը ՝

թէ՛*

սխալ :
--- Սխալն ու ճի շղը ո* վ 1լ իմանայ՝ կը պատասխանէ '{'եռի Լ)ահա ՛լ =
է նաեւ այն՝ որ թռչկանի քարածեփը լեցուն կ թռչուննեբոլ եւ մանաւանդ ծիծեռնակներու անհամար բոյներով։
ճիշդ կ^ըոկ վհեռի Աահ ակը։ ^մուար կ որոշել ճիշդն ու սխալը։
Իրողութիւնը ա լն՛ կ ՝ որ շատ Դ^՚մ՚սՒև է 'ռչկանը ՝ բարձունքէն դա—,
հավիմող իր փրփրադէզ ջուրերով՝ իր հումկոլ՝ որոտընդոստ եւ*
լ-նչ.Դ1, ս դի լդացիներ ը {լ ըսեն ՝ սարերը ցնցող ա ղմ ոլկով ՝ իր վերել
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Սաւառնող թռ^ւււննելալ անհւսմար երամներով և իր Լոլ[է$յտ ատրածՈէ֊ող հարուստ ու գեղատեսիլ արօաավայրերով։ ՛Այնտեղ՝ մարղա-

Հայրենի տեսարաններ — Թււչկանի ջրՎԷԺ՜ր

գետինները ճեղքելով կ'ընթանայ Զ[>չ[սսւն գետակը՝ ուրկէ ՝ ամառնա յէն մէջօրէի տապին ՝ ^ոլ[' կէ' թմ են սլա սլա կած հօտերը ոչի/ար-
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ՓՐՈՖ֊ ԱՐՇՍ.Կ ՅԼԼԿՈԲԵԱՆ
1]որհրգային

բարձր

ուանշաններու

պատ

ա ր (ք՜ ան ա ց ած

գիտնական մրն կ

լիր ոֆ'» Ար-

չսէկ
Հ*
(Հակո բեան ,
որուն
ծննգ Լան րՀՀ)ամեակը
նշուեցալ
Երեւանի մկջ՝ 25

Հոկտեմբեր

1956^:
Տյւչագրալ

դէմք մրն կ ան

րմիշկ — գիտնականի իր ա ս պա
րկ զին մ ԷԼ , որուն նուիրուած կ

- 45 տարիներկ ի ՛Լեր : Մ կ կն կ'
Երեւանի

ք^մշկական

կո ւթեան

հ ի մնա գի ր

սկօրներկն :

ՓՐՈՖ-

ԱՐօԱԿ

Մէկն է ան

ՅԱԿՈՐԵԱՆ

Հիմնա ր-

փրոֆկՍ ին չեւ այսօր ալ

կը շարունակկ ան ւ/արել

ա լգ

հիմնարկութեան

հ ի-

ւանգո ւթեանց

§ զ ա / ին

րամ՜անմո ւնբը է

նաեւ^ Հայաստանի պետական համալսարանի բնա/սօսա—

կան ամպիոնի հ իմնա գի րներ կն (1922) եւ այսօր ալ դա սա/սօսն կ այգ
ամպի ո '՚1՚ ն։ Եսյրեւոր ծաոայ ո ւթի ւններ մաաուցած կ ան Հայաստանի
Ս1Ո11 զ ջա ր անն ե ր ո ւ կաղմակերպման եւ բնգհանրապկս բնութեան ըն
ծայած կ՛ար ԿՒ ո լթէլններո/ րմշկուելու մ ա ր ւլե ր ո ւն մէչ -, Հեղինա կն
կ ան տ ա սն ե ա կ մը ւլ ի տա կան ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթեանց : Հրատարակած
կ Հայաստանի հանբային թուրերուն եւ յատկապկս Սրզնիի եւ Ջեր—
մուկի ջոլրերոլ

ներգործութեան

■Լ՛- ր ա րեր եա լ

աշ/սատո ւթիւններ ,

ինչսլկս նաեւ Չդաւին հիւանդութեանց եւ բնութեան մթոյով բմ[՛Հս
կուելու մասին ո ւս ո ւմնա ս իրո ւթի ւններ ։
Փրոֆ■ Ար շակ $ա կորեան

Հ ասց ո լցած

կ

հ իւանգութեանց

մասնագկտ բազմաթիւ բմիշկնեբ։
ներ ո ւն եւ այլ անասուններուն յ
Սպիտակի շրջանին պատկանող Պարնթ գիւղի հօտերուն ՀՀեայլա^ն
կ

անոր կա/երուն ու ոչխարներուն ամարանոցը։

Հու/իւն անգամ ,

որ . . . բանաստեղծ կր դաոնա յ ի տես բն ո ւթ ե ան շո֊ա յլած ա յս դե
ղեց կութեանց , դրած կ սա բաոեա կր , իբրեւ արձագանգ իր ներշընչումներուն•

ճերմակ Թււչկան , կանաչ արօա ,
Զով շունչ ունես, թոյր ու կարօտ,
Էթ-ու կովին կեր տուր աոատ ,
Զր ծով դաոնայ կաթն անարատ* • •
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ՆՈՐ ԳԻՐՔ ՄԸ ՖՐԻԿԻ ՄԱՍԻՆ
ՀՀՀա յաստանէ ^էիտութեանղ

Ակ ագեմիա^ն

հրատարակութեան

տուաւ Աչոտ ($ ո /Լհ աննի ո եանի հետաքրքրական մէկ գործը
գար եան հայ գրականութեան նշանաւոր
մասին՝. ^իրքը-, որուն անունն է

միջնա-

բանաստեղծ — տաղերգու

«3> րի կը

պատմաքննական

Լոյս ի տսմր) 5 կը ներկայանայ իբրեւ {}) ր ի կի ստեղծագործութեան նոր
գնահատման ու արմեւորման շահեկան մէկ փորձը:

ՔԱՆՆ ՄԸ ՏԱՂԵՐ ՖՐԻԿԷՆ
է՜, չարխ , ամ քեզ ի՞նչ ասեմ,
՜Յան զամէն ես խիստ դու մոլոր •
Զվատին տունն կու ծեփես ոսկով դու բոլոր ,
Զուդկէն ի յ երկիր ի ներս վտարես, որ ժողովէ կտոր •
Զայն որ խոզարած վայել է, կու շինես ահեղ ձիաւոր,
Ու զուդորդ մարդկանց տունն քակես աոանց բանաւոր :

3)սւլա'ք , թէ քեզ վատ ասեմ, կ’ասես թէ մարդն է մոլոր,
Թէ չէ գիտուն մսւրգըն է՞ր նայիս յերակ դու խոլորԶանգէտ եւ գնաքլսս մարդ յաստընւորս աոնես մեծաւոր ,
Զիմաստուն մւսրդկանց զհացն կոլ ձգհս ի սար կամ ի ձոր:
*
*#
Մէկին' հազար ձի եւ ջորի,
Մէկին' ոչ ուլ մի, ոչ մաքի •
Մէկին' հագար դեկան ոսկի,
Մէկին' ոչ փող մի պըղնձի ■
Մէկին' բեհեզ ու ծիրանի,
Մէկին' բրդէ շալ մի չանցնի •
Մէկին' հարամըն յաջողի ,
Մէկին' հալալըն կորուսի Մէկն' ի զրկանաց հարստի ,
Մէկն' ի յիւրայնոց աղքատասցի :
Հեղինակը , յայտնօրէն չալ ուսումնասիրած է պատմական տըւեալները Ֆրիկի ապրած մամանակաշրիանի ,

ինչպէս նաեւ րանա-~

ստեղծ — տաղերղոլի անձնական կեանքին ու ղայն շր^ապատող հան
գամանքներու մասին , որոնղ ակնարկներն

ու յիչա տա կո լիք՜ի ւնները

կան իր ս տ եղծա ղո րծ ո ւիմեան մէիէ'. Այս իրողոլթեամը ալ՝ Ա. 3
'հաննիսեան բնութագրած է Ջ>/,/74// մ՜ամանա կա շրջանը եւ այդ մամա-
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<ԱՍ*ԷՆ11ՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔՍ»
նակներոլ իր ա գարձո լթեանց հետ անոր ունեցած կասլը

այլեւ տա-

գերգուի ստեղծագործութեան ագգակներն ու ե ղի Լ շար</ առիթները ;
ինշսլէս ծանօթ է յ 1952/'^ > անուանի բանաստեւլծ — տա գերգուի.
մասին ծաւալուն հատոր մը հրատարակեց' առջի տարի
մէջ վաիյճանած

Տ իրա յր արքեսլ» &ովհաննէսեան

Նիւ֊ Ե՚՚րքի

հԱ ելի ր — Լ) ուշ--

կամբարեան') : Հատորին անունն է <Հւհ ր ի կի գիւանըՀչ եւ քննական —■
ուսում՛նասիրական րնւլա րձա կ բո ւԼանգա կո ւթեան

Հ//Հ

կ[Լ սլար ու

նակէ նաեւ ծ) ր ի կի տաղերուն ս տ ո ւա ր մէկ հաւաքածոն : ԼԼշոտ Տոլի՜
հաննիսեան իր 'էր^թ

[չարտայայտուի §իրայր արքեսլ*ի

շարք մը կարծիքներուն , յասւ կա սլէ ս բանաս ի րական որոշ հա րցերոլ
կա սլա կց ո ւթե ա մբ ։
Աչոտ (Լ ո ւէհ աննի ս ե ան կը հաստատ է ւ թկ էհրէ՚կ եւլած է իր ւ1սւմանակի առաջաւոր գէմքերէն մ է կը ՝ իբրեւ իրազեկ մը այգ (եամանա կա չւ՚ջ.անի քաւլաքական եւ տնտեսական ի ր ա դա ր ձո ւթե անց : Ջ) ր ի կ
իր կեանքին մ է ջ ունեցած է ձա իւ ո ր գո ւթի ւնն եր ՝ որոնց ա ր ձ տ դսւն դե
ները կան իր տաղերուն մէջ*. Այդ֊ կը ։Լկ ա յ են իր դա լակը գրաւի տալու
եւ առ հասարակ կետ ն^էն ղ<) գոհ ելու ւԼերաբերեալ յի շա տ ա կո/թի ւն—
ները եւ ասոնց նման ուրիշ ա ր տ այ այ տ ո ւթի ւնն եր իր քերթուածնե
րուն մէջ:
Հեդ ինա կը կը գտնէ նաեւ ՝ որ

ր ի կի լեզուն քէալ՚աբագի

բա ր—

բառը չէ : իր հիմնական քերականական կառոլցուածքո>Լ , այգ լեզուն
մք,ջք,ն հ այերէնն է ՝ որ կրած է արեւելահայ բարբառներու ում-եղադ—
դեց ո ւթի ւնը :
ԼԼշոտ ԼԼովհաննիսեանի այս աշխատութիւնը նոր էջ մը կր բանայ
Ֆրիկի կեանքին ու դործին ուսումնասիրութեան մէչ..

Երեւանի «Երգի Պարի Անսսւմրլ»ի արական պարախոՆմթը կը պարէ
«՜Շորոր» շուրջպարը, ժողովրդական նոսագաիյմթի ընկերակցու/թ-եսւմթ :
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ԱՆՀԱՒԱՏԱԼԻ' ԲԱՅՏ ԻՐԱՒ

ՄԱՆՐԱՔԱՆԴԱԿՆԵՐՈԻ «ՆԱՐՊԵՏ ԷԴԻԿԸ
ԲԱՌԵՐ ԿԸ ԳՐԷ

- ՄԱԶԵ ԹԵԼԵՐՈՒ ՎՐԱՅ

ղին կարելի պիտի չըլ
լար
փակցնել փարիւլհան
թերթի մը զործածած
«անհաւաաալէ' բայՅ Ւրալ»
Բա“
ց ա տր ո ւթէ ւնը
ո ր^ան
ւո յս պարագա յ էն :
կարդաք

եւ

Աը

կը հաս-

կրնաք :
Երեւանէ Հա յֆ էլարմ ոնէա յ է

ս էնֆ ոն է ք

նուադա /սմրէ
շուներէն

երա—
էդուարդ

Ղրսղարեանը

աննման

վարպետ

մանրա

է

գրութեան մէջ մ1 ր նրրր՛էն մանրաքանդակները
որոնք արտակարգօրէն
փոքր են

չա փ ո ւէ ,

է-

ո մ ան

Հէւ
նալէ վարպետոլթեամր

է. 'Լագարեան նկարոսած' «Մրգեր»
մանրաքանդակը պատրաստած պաեոսն

ՈԼ. մէայն դարմանք կր պա աճառեն } այլեւ տար ա կո ւսանքո ւԼ ու թե
րահաւատութեամբ կր Համակեն
կարդացած են ույս էնքնատէպ
11ԱյյՅ

ամէն անոնք՝ որոնք
վարպետէ

լսած

յաջողութեանց

կամ

մա սէն ,

չեն տեսած անոր անհաւատ ալէ գործերը :

ճ// շւլ ւսյս ղարմանքէն ու

թերահաւատութեան

մտան ո լուծ

են

դեր ւէ անտ կան «Պեր/էներ 8 այթ ո ւն կ»է չա ր ք մր ընթերցողները ՝ երր
կարդացած են է. Ղրսղարեանէ մ ա ս էն տրուած Լո*֊ր մր ։ Ալ դ լուրէն
մէ ջ րոուած էր՝ սր Ե ր ե լանէ փուլովրդական Ստեղծագործութեանց
Տան մէջ ցուցադրուած է է» Ղրսղարեանէ սլա արաս տած մանրադէտա—
մէն 1"*֊թակն ու պողպատէ թրաքթորը՝ որոնցմէ վերջէնէ մեծութէւնր հ աւլէլ ցորենէ

կէս հատէկէ չափ է յ

էՒրաքթորէն

ամրաց ուած

փոքր/’^{ Ղ1էՕչահՒ լԼ.Լ1Այյ> Ււոչո["ս3ոյ3ե օւչեռւ.թեամր կտրելէ էր կարդալ «Աւելէ շատ հայ հ ա յր ենէքէն՝» ն չանաէյօս քը . • ♦
.Այս Լոլ['Ը [սո1* զարմանքով կարդացած ընթերցող մը

Ալսլէրթ
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«ամէնու՛ն տարեգիրքէ» ™
Հէաոլպըն , թերթին ուղղած է հետեւեալ նամակը»
— «Կարդալով ձեր լուրը, ես ապշած մնացի եւ հայ վարպետի
այղ աննախընթաց յաջողութեան մասին կարծիքներ
իմ պաշտօնակիցներէս շատերս ւն

եւ

փոխանակեցի

ճարտարագէտներու հետ : —

«Այդ անհնարին բան է, կ՚ըսէին բոլո ր ը , չի կրնար ճշմարիտ րյյայ »
պարղ կատակ մրն է հաղորդուած լուրը*.» խնայած որ ես չեմ կաս
կածիր մեր թերթերու ճշմարտախօսութեան մասին, բայց դարձեալ
խելքս բան չի կտրեր : Ես ինձ շատ երջանիկ պիտի զգայի , եթէ կա
րենայիք պա ր ղա բ ան ել այս պա ամո ւթի ւնը :»
«Պերլիներ 8 այթունկ»ի խմբագրութիւնը ույդ նամակը

ղրկած

է Երէ լան, մանրաքանդակներ ու վարպետ է» *Լա ղա ր ե անին :
արեւ, չէ կարելի չզարմանալ, դիտելով տաղանդաւոր վարպետին գործերը, որոնց մէջ, յիշատակուած ջութակն ու թրաքթորրլ
ոչ առաջիններն են եւ ոչ ալ վերջինները : 8երանները

բաց

մնացած

են ամէն անոնց , որոնք, օրինակի համար, Երեւանի փ ո ղո վր դա կա ե
Ստեղծագործութեանց Տան մէջ տեսած են է* Ղյազարեանի մէկ այլ
մանր ա քան դա կր' աշխարհի ամենափոքր ջութակը, որուն երկարու
թիւնն է ընդամէնը 14 ձփ լի մէ թր , իսԿ. ծ՜անրութիւնը» • * կէ ս կրամ։
Ս' ո ս կուայի մէջ, Հա յ Արուեստի Տասնօրեակին աոթիւ է» ‘Լազա ր եան ց ո ւց ա դրած է'

Լ"‘Լե «քառեակ» առա կի նիւթով պատ

րաստած էր մէկ մանրաքանդակը, ին չպէ ս նաեւ «Պապն ու շողգա
մը» ա շխա տ անքը :
թոլոր այս մանր աքան դա կն երը կը դիտուին անշուշտ խոշորացոյցի օղնութեամբ*. Եւ դի տ ո զն եր ո ւն , շատ մը դործերու
մեծ զարմանք կը պատճառէ նաեւ Երեւա նլ,

կարգին

Օփէր^յէ էւ Պալէթի

շէնք/,ն ւ1'աք'էթ/<, զոր վարպետը փորադրած է սովորա կան . ♦ ♦ դընգասեղի մը դլխուն վրայ*.
Անցեալ տարի վերջացուր ան նաեւ մէկ այլ հազուագիւտ ման
րաքանդակ*. Ե մա ց էք եւ ապշեցէք»--Ա1 արդոլ մազէն փ որադրած է ան 75 վա կոն եւ 2 շոգեշարժ՜ մե
քենաներ , որոնք կնանցնին, դարձեալ մազի մէջ բացուած անցքէն :
Աւելի տարօրինակը՝ այս տարօրինակ կառախումբին վր ա յ
գրուած է «էյոպան հողերու առաջին հացը

հարազատ

փորա

հայբենի-

քին» նախադասութիւնը * » »
Երբ ք՝ • Ղհաղաբեան ստացաւ «Պերլիներ 8այթունկ»ի նամակը,
բաւական երկար մտածեց, թէ ին չպէ'ս պէտք է գոհացնէ թերահա
ւատ ու ղարմանահար Ղ*երմանա ց իներ ը : /' 1Լերջոյ, ոքոշեց ան Ալսլէ ր թ ջէաուպընին պատասխանել բոլորովին ինքնատիպ մէկ նամա-

կո.լ ։
Ա1 արդու սպիտա կ մաղի մէկ թելի մէ՛կ մասին վրայ, փ ո րադրեց
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ան ղեբւ1 su ներկն լեզուով ե լ 54 տառ երէ բաղկաց ած մէկ նամակ y ոբ
գերմանացի մողովոլբդին ուղղուած ողջոյն մըն է։ Այդ 54 տառեԸով դրուած Լ --- <(,էյ ղբա յր ա կան ողչոյն ղեբմանացի մ՜ ո ղո վո լր դին
հ ս>J tf՜ ո տլո վո լբ դէ ն '.'fr. Ե *-՝ երեւակայեցէք՝ utJu աառերը ղրուած են
մէ կ սանթիմէթր եբկարոլթեամր մաւլի վրայ՛ . . ^իրեց եւ այդ. շա տ
արտառոց նամակը ղր կե ց

ե րլին ե բ &այթ ունկիի [սմբադր ոլթեան I

Այ ո ան ղա մ ՝ ի սլատաս [սան ա յս ղա րմանահ բ ա « նամա կ[,ն , Գերման ե ւ[ս ո բ հ ր ղա յէն (բարեկամութեան Ընկերութիւնն է որ դրած

է

է* 'Լուկասեանին եւ շնորհակալութիւն յայտնե^ԷՈ j ղրկուած թ ան կադին նոլէրին համար , ըսած է •
— «Կը մաղթենք ձեզի ս տ ե ղծա տլործ ա կան աւելի մ եծ յ ա9ըւ/լու
թի ւններ
մէչ

մ անր աքանդա կն եր ո լ

ձեր

հ ետադայ

տ շիսս տ ան քն եր ո ւն

յոյս ոլնինք՝ ոբ մենք տակաւին կարելիութիւնը կ՚ունենանք,

ձեզ անձամբ ող^ոլնելու Երեւանի կամ Պ ե բլ ին ի մ է £ :»
ա ցն ելո լ համ աբ աւելցնենք ՝ ո ր է • 9 աղա ր ե ան ՝ այս դա բ~~
մանահրաշ մանբ ա դր ո լթի ւնը սորված է ինքն իրեն։ Ենքն է հետեւաբար հեղինակը իր այս տարօրինակ արուեստին՝ որուն մէ^ '111(^՜"
ուար թէ մրցա կիցնեբ ունենա հ ան ի ս փի ւռս ա շիսսրհ ի :
Տիշատակենք նաեւ՝ ոբ այս զարմանալի պատմութիւնը հրատա-*
քակուած

է

Երեւանի

«// ո վե տ ա կան

Հայաստան՝»

սլատկերաղարդ

ամււադրի 1 յունուար 195 i ի թիւին մէ9՝.

Հայրենի տեսարաններ — Ծաււերը էջմիածնի լճափին
9*«րծ'

Հենրի1լ Սէրստւեանի,
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ւ(®ւէ?տ?ւ

ԵՐԵՒԱՆԻ ԿԵՆԴԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԷԶԸ
ԸՆԴԱՐՁԱԿ

ՏԱՐԱԾՈՒԹԵԱՆ ՄԸ ՎՐԱՅ

ԽԱՅՏԱԲՂԷՏ

ԲԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ

ՔՈՎ ՔՈՎՒ Կ՚ԱՊՐԻՆ

ԴԱԶԱՆՆԵՐՈՒՆ

ԵՒ ԱՅԼ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐՈՒ

Երեւանէ կեն գան աբանա կան պարտկղը, կամ այգէն՝ էնչսլկս կը
‘կոչոլէն Հայաստանէ մէջ հանրայէն պարտէզները՝

կը գտնուէ մայ

րաքաղաքէն ո Լ ■հեոու^ Բերղւս ճ ո ւ-Ւ գեղատես է լ շյյֆւսնա կէն մ կ ջ եւ.
Երեւանէ հետ կապուած կ օ էմոսլէւսներ ո ւ հաղորդակցութեամբ Հ
Արովետն պուրակէն մօտկն ճամբայ ելլե

, օթոպէւս ը կր սլա

նայ Աւանէ ոլորասլտոյտ էւճոլղէով եւ մկկոլկկս քէլոմկթր անցնե
լէն ետք կը գարւնայ գկսԱ։ աԼ , ուր արղկն կբ տեսնուէ
ճարտարապետական ոճուէ եւ տ ո ւֆ քարէ

հայկական

կառուցուա ծ

կենղ.անա-

բանական պարտէզէ մուտքէ կամարը՝.

Երեսանի կենդանաբանական պարտէզին կեդրոնական հրապարակը

Պարտկղէ դլէսաւոր ծառո լղէն զար գար ուած կ պտղատու

կամ

վա յրէ ծառեր ո վ , էս կ կեդրոնական հ ր ա սլա ր ա կը չրթա պա տ ո լած
բաղմ երանգ ու բուրումնաւէտ

ծաղէկներոլ

գորգով՝.

կ

Պ ա ր տ կ ղէն

գրաւած հողամաս էն մ կ Հէն կ'անցնէ է^երգաձոր դետը՝ որ կէ ամբող
ջացնէ հո վէտէն գեղեց կո ւթէ ւնը եւ պա ր տ կ ղէն բնական ՝

ս քան չելէ

'ւՒւ՚րւ՛:
կենդանաբանական պտրտէղէն մ էջ, վայր/։ կենդանէներու /լենսաբանա կան ո ւս ո ւմնա սէր ո ւթեանդ գծով կբ կ ա ա ա ր ո լէ
տաղօտական

աշխատանք :

Այնտեղ

պայմանները վայրէ կենդանէներու

կը

ս տ ե ղեո լէն

բնականոն

դէտահեանհ րամեշտ

/լեանքէն

համարէ

Պարտէւյր մէամամանակ կր եառայէ էբրեւ կենդանաբանական

ա շ-
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ՀԱՅԱՍՏԱՆ

խարհի ուսուցման կեդրոն ո ւս ան ո ւյն եր ո ւ եւ միջնակարգ ու տար
րական վարմարաններ ո լ աշակերտութեան համար։
կենդանաբանական այս աշխարհի մա սնա գէ տներ ը դ

որոնք

կը

ոլատմեն այցելուներուն աշխարհագրական բոլոր գօտիներու կեն
դանիներուն մասինդ մ եծ մասով շրջանաւարտներ են Երեւանի

ա-

նա սնար ո ւմա կան վարմաբանէն : Առանձին ւէա ր1Դներ ունին կենդանիներու կերակրմանդ թռչուններու եւ սողուններու պահպանման
կամ դադաններոլ հսկողութեան րամ անմ ո ւնքները։
կեդրոնական հրապարակէն կը տեսնուին դադաններոլ վանդակ
ներն ու թռչուններու

աւազանները : Հովիտի

թեքո լածքո վ դէպի

վեր ղ երկարին կենդանիներու համար քարէ կա ռո լցուած չէ^յք1*րըւ
Երբ , 1940/ք^ , դեռ նոր էր
կազմա կեր պո լած դ
այս
կենդանաբանա կան
դրա լէ ր 3 *5

պարտէզը

Հ է քթա ր

կը

տարա-

ծ ութիւն
մը
միայն :
Այյմ,
պարտէզը
մեծր ուած է 8 ան
դամ : Ա օտ ապագային դք*երդաձոր դետի դե դա ձ7'ծ ա դ
րուն փռուած
հ էրթար
պիտի

աւիե—

30

հոդամասէն

տարածոլթիլն
կցուի

եւս

պա ր տ է դի ներ-

կտյ տարածութեան ։
Պարտէզին մէջ կան
բա կա լոր

ս ըմ—

անասուններու

կա

պիկներու դ դիշատիչ դաղաննեբու դ

թռչուններու եւ սողուն—

ներ ո լ

կեր ա կր մ ան

բամանումներ :

յա տ ո լկ

Հակառակ

իր
Հնդկական ֆիդերը

կա րճատեւ դո յո լթեան դ

Երե-

լանի կենդանաբանական

պարտէզը ունի կենդանական

աշխարհի

բացառիկ ներկայացուցիչներ։ Ամբա կա ւորն եր ո ւն եւ կապիկներուն
յատկացուած բաման ո լմն եր ո ւն մէջ ուշադրութիւն կը դրա լեն Վպվա ել Տիկ փիղերը դ որոնք

ամէնէն

շա տ ա կեր

անասուններն են է

Ամէն մէկ փիղ՝ 24 մամուան ընթացքին կը լափէ 150 քիլոկրամ կեր y
--- դարմանդ թեփդ խտացուած սնունդ դ

կաղամբ դ

շաքարդ հաց՝

զանազան ոլտ ո լդն եր , եւլն * :
Աշխար հի կ են դանաբանական պար տ էղն եր ո ւն մէջ առ հասարակ
քիչ կը գտնուին Հ^կուդա^ եւ Հանուս» յամոյր ի տեսակները։ Երեւանի
կենդանաբանականը ունի այս կենդանիները։ Ունի նաեւ մէկ

pb-
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«աս՚էնոին ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
<յ1յլքոս1 ? որ երեր տար եկ ան է «
այս

եր կա—՝

կենղանին

րակեաց է

կր՛եայ

եւ

մինչեւ հարիւր

ապրէյ

տարի :

II ւնի

տա կա լին Հպրժ ե ւալեսՀմ» 1Լ1Լ~~
տ տ ր իւն ձի եւ
Ա իջին Աս ի ո յ
մէջ

ապրող

վայրի

ՀՀ կուլա»

էշը, որ կր սուրայ ճեպրնթաց
արագութեամբ :
Ինչպէս բոլոր նմանօրինակ
սլարտէղներու

մէջ՝

Երեւանի

կեն ղանաբանա կան
քԴգեմոսւը շատ կ’սւլսորժի
երթ կը քերեն իր քիմքը

թիւն կ՚արթնցնեն

մանաւանդ պատանի այցելուներու մօտ՝.
կաննը
ը ունի բա
բազմատեսակ
ղմա տեսակ

սլա ր տ է-

ղին մէջ ալ սուր հետաքրքրու-

ցեղերու
ցեղերու

կապիկները՝

Երեւանի կենդանտբանա

ներկայացուցիչներ ՝ --- «ճ ո ւ—
«սվինքս»ը ՝ եւլն . :
«Գամա-

րա»ն ՝ «դամաղը ի լ» ը ՝ «պավիան»ը ՝
դրիլ» տեսակէն կապիկ մր' Աարողկան 12 տարեկան է արդէն

եւ

ծնած է Երեւանի մէջ :
Հարուստ եւ բազմազան է րէէէԼատէ,ւ դարէաններոլ բամանումը յ
*թարէ չէնքին մէջ անոնց համար պատրաստուած են յարմար վան
դակներ ՝ ուր կրնան պառկի լ արեւի տակ կամ հանգստանալ շուքի
մէջ՝. Հիւսիսային Ափ ր ի կէ ի լայնարձակ տափաստաններուն եւ ան
տառներուն մէջ ապրող առիւծը՝ ամենայն իրաւամբ
կոչուած է
■,
ա
ր
ո
ւա
օ՜ո
Խ
ծաէ կրնայ դետին
ագաններու արքայ»՝ որ թաթի մէկ
դլորնլ եղը էկամ ս պանն ել ձին :
Եւ սակայն ՝ բոլոր երիտասարդ
առիւծները
կապոլին

հեշտութեամբ

շունը, կը
Երեւանի

հ նա զանդին

պարտէղը

նի

զենդւ

5

առիւծներ .

որոնց Վ/7'
ք)՝ ուսլանը ՝
ել Ս եմ ը/ ան ծնած են
լանք, մկ9-.
*Լա յրի

/./'</ան
Եր եւ ա-

անտառներ ո լ

Ժո1_[ւկլԱւ2’/ձՀ//7£.
դառադեղ ի

կր

մա ր դո ւն եւ՝ ին չպէ»

բնակիչ

նեղ

եւ

վաղրը

շրջապատին

դժուարաւ հանդուրժող գազան
ներ էն է : Ե րհւանի

ք|ւաււ.րակսւն Վագր

կենդանա-
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բանա կան պարտէզը ունի ո ւս ո ւր ա կան վաղրեր

յ

ընձառի ւծներ

սեւ.

եւ ամերիկեան սեռի յովափներ ՝ լեռնային առիւծներ , մալայեան եւ
հիւսիսային արջեր
'"ը

եևքն • ։ Պարտէզի բոլոր ծառայողներուն հնադոյ-

Ի.լան Հյ չերփան միայն ազատօրէն կը համարձակի մտնել *ռյս

դա զանն եբուն մօտ որոնց հետ ընտելացած է բոլո բովին : *ԼյՈյնե ս կ
գազաններոլ արքան' առիւծը հաչա է ու բարեկամ անոր հետ :
(Հատուկ վանդակներու մէջ կը պահ ո լին սողուններու տեսակներ , ինչպէս հսկայական վիշապ-օձը՝ կոբրին՝ Հա 1լն ոց ա ւորյ> օձը՝
Հայաստանի թունաւոր օձը} կոկորդիլոսները^ մողէզները՝ կրիտնե,րը՝ եււն » :
Էք առերով շրջապատուած կենդանա բանա կան
պարտէզին կեղ-

Թռչուններու աւազանը Երեւանի կենգանարանական պարտէզին մէջ

ր ոնը կը դտնո լի լողացող թռչո ւնն ե ր ո լ աւազանը , ուր կարելի
տեսնել սսլիտակ եւ սել կարապներ
կահ աւեր

բադեր

սա դեր

է

արադիլներու տեսակներ , հրեդ-

եւլն « :

Ընդարձակ աւազանին մէջ կը գտնուին նաեւ

Հէմոլ^

կոչուած

ա լս տր ալի ա կան թռչունը ՝ փաս իանը եւ ա յլ թռչուններ :
վանդակներու մէջ կը բնակին դի շա տ ի չ թռչուններ' արծիւներ^
բա զէն եր ՝ բուեր ՝ եւլն • :
Ըաղմաղան են թութակներու տեսակները։ (Լսոնց մէջ կան ՀկտկազոլՀչ ցեղի խօսող թութակներ :

Ուշագրաւ է վալեա

է ո <-ո լող

թութակը ) որ դիտէ աւելի քան 100 հայերէն բառեր՝. (Հատ կ'աքսոր-
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մ՜է , երբ մարդէկ կը խօսէն էրեն հետ եւ ընդհակառակն կը ձանձբա
նայ^ երբ. առանձէն կը մնայ։ Այս պատճաոով ալ

ամկն անդամ մեծ

թէլ-ով Ա1մ^^լուներ ^ԼԸ (“մբո*-էն այս թ ո ւթա կէ վանդակէն արվել :
բոլորը Յոյ*յ կուտան , որ ՛Երեւանէ կենդանաբանական պարտկդը էր անունէն արմ՜անէ հ էմնար կո ւթէ ւն մըն կ Հա յա ս տանէ . մա յրաքաւլաըէն մէջ եւ տարուկ տարէ աւելէ կր ճոխանայ հազուադէւտ
կենդանէներու եւ թռչնա ղգէն եր ո ւ բաղմ ո ւթէ ւնն եր ո վ ։

ՈՒՂ_ԵՆհ£ ԿՈԹՈՂ.
Հայաստանի պատմական յու
շարձաններուն մէջ Զուարթնոցի
տաճարը հռչակուած է իթրեւ
ճարտարապետական արուեստի
անգերազանցելի օրինակ մը:
Թէեւ աւերակ'
Զռւարթնոցը
այսօր ալ կ՚արթնցնէ մեծ հետա
քրքրութիւն եւ անջնջելի տպա
ւորութիւն կը ձգէ այցելունե
րու. վրայ :
Հայաստանի խճուղային ճա
նապարհներու
վարչութիւնը ,
անցեալ տարի , էջմիածնի խճու
ղիի եզէրքին եւ Զուարթնոցի
մօտերը բարձրացուցած է ուղե
նիշ — կոթող մը , որ կառուցուած է կարծր տուֆ քարէ եւ
ունի հինգ մէթր բարձրութիւն •
վրան զետեղուած է պրոնգէ
ձուլուած արծիւ մը, երկու
մէթր թարձրութեամթ : Արծուի
լայնաբաց թեւերը եւ
գլխոլ
դարձուածքը
ցոյց
կուասւն
Զուարթնոցի
ուղղութիւնը :
Կոթողը պատրաստուած է տաճարի հարազատ մ„^/ւ»/ներով, իսկ արծիւը կը յիշԻցնէ տաճարի խո 
յակներուն ւիրայ փոուած արծիւները: կոթողին վրայ վերէն վար
գրուած է «Զվարթնոց» :
Այս զեզարուեստակւսն կոթողին նախագիծը կազմած է Ռաֆայէլ
Իսրայէլեան, իսկ գործը պատրաստած է քանդակագործ Երուանդ
Քոչար :
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շահնշահներու երկիրը՝ իրան

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՒՐԱՆՒ
2.ՆԱԳՈՅՆ

ԴԱՐԵՐԷՆ ՄհՆՋԵՒ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

Իրան յ իր աշխարհագրական գէր^ով մէ շտ եղած է հաղորդակէութեանց կամուրջ մը ծայրագոյն արեւելեան Ասի ոյ '■՛ ՍԴ^ր՚ւր ական եան երկիրներու ու էքլրոպայէ միջել, թէեւ նոր մամանա կներոլ
մէջ, հաղորդակցութեանց ա յլ միջոցներու

զարգացումն ու մանա

ւանդ Աոլէզի ջրանց րին բացումը զգալապէս պակսեցուցած են
երկրի կարեւորութիւնը, միջազգային
Ասկէ զատ , Իրանի ռազմագիտական
յաւիտենական

այս

հ ա ղոր գա կց ո ւթեանց գծով։
դարձուցած է զայն

կռուախնձոր մը իրարու հակամարտ

մեծ

պետու

թեանց միջել*, (ԷՐ' * գարուն վերջնականապէս ձեւաւորուած իր այմմոլ

սահմանները

արդիւնքն են չար^ մը պատերազմներու,

որոնց

մէջ չէ կրցած ան պահել իր ամբողջ ունեցածը իրմէ աւելի ումեղ իր
դրացիներուն դէմ :
ԻՐԱՆԻ ՀՈՂՄԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ԿԼԻՄԱՆ
Իրանի տարածութիւնը կը հասնի այսօր 1*010*452 քառ»
Լո’ա
մէթրի (628*000 քառ • մ գոն} , որ հաւասար է Անգլիոյ , Հնրանսայի ,
Գերմանիոյ եւ Ի տալիոյ կամ ամերիկեան Մէքսաս , նէ ու Մեքս
Արիզոնա ել Գալիֆորնիա նահանգներու միացեալ տար ած ո ւթեանց Հ
Երեւակայել, որ պատմութեան ընթացքին Իրան եգած է կայսրու
թիւն մը, որ կը տարածուէր' Եվրոպայի մէջ մինչեւ Մակեդոնիտ եւ
Թրակիա, Ափրի կէի մէջ' մինչեւ Եգէոլտոս եւ էՒ՚՚ւՒ ա , մինչեւ Փ ոքը
Ասիա , Հնդկաստան եւ Կեդրոնական Ասիա :
Հակառակ իր ա յ^մ,։լ_

Հ ամեմատարար

աւելի նեգ

րուն , երկիրը, այսօր ալ, ին չպէ ս երկու հազարամեակ

սահմաննե
առաջ,

կը

ճանչցուի իբրեւ Իրանի Կայսրութիւն եւ վեհապետը' Կայսր Իրանի ,
կամ Ար քա հի ց Արքայ , պարսկերէնով' Հյ ահն շահ :
Իրան կը տարածուի Կասպից Մ ո վո լ եւ Պարս ից

է? ոց ի

մէջեւ եւ

սահմանա ՛Ա՛՛յ է Խ • Մլ՛ ո ւթեան յ միջի այլոց եւ Հայաստանի} ,
թոլրքիոյ, Ի բաքի, Փաքիստանի եւ Աֆգանիստանի հետ*.
Լեռնային երկիր է Իրան։ Իր կարեւորագոյն լեռն ա շգթաներն են
էլպուրղը (Գիլոմնի եւ Մազանտաբանի շրջանին մէջ} , որուն ամենա
բարձր գագաթն է առասպելա կան եւ յաւերմօրէն ձիւնապատ ^'եմաւենտր (5700 մէթր կամ 18*600 ոտք) եւ. Զ ակրոսը , որ կը սկսի 'Իիւրտիստանէն եւ կներկարի մինչեւ Արարիստան ու քԼ)արս, մօտ 1000
քիլոմէթր երկարութեամբ եւ մինչեւ 4:700 մէթր կամ 15*500 ոտք
բարձրութեամբ՝, Գեմաւենտէն ետք ամենաբարձր լեռն է հիւսիս —
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Ջմեոնային «սփոր»ի եւ յատկապէս «սքի»ի համար էրանի ամէնէն գեղատեսիլ իրն է էլս
անունով: Ամէն ձմեււ «սվւռր»ի էիճսւրներու]

արեւմտեան կողմը
1]ահսւնդը,

Սաւալանը^ 4267 մէթր կտմ 14-000 ուո,ր

3670 մէթր կամ 12-138 ոտք,

եւ.

իսկ ձայրադոյն հարաւ —

արևւևլքի մէջ Պաղմանը եւ Զիհիլթ անը 4032 մէթր կամ 13*262 ոտք՝
եւլն • ։ Ա*եծ եւ Փոքր Աէր ա ր ա տն եր ը կը դտնո լին ճիշդ ի րանեւթո ւրք
սահմանէն ւԼրայ = Հնղ հանուր առմամբ

էրան նստած է լեռնադաշտէ

մը յԼրա լ ՝ ււրոլն մէջէն բարձր ո ւթէ ւնը

ծովու մակերեսէն

կը հ ա ս-

նէ 1220 մէթրէ կամ 4000 ոտ ր[՛ ■
կետերու կուրերը ընղուն ող չոր ս ղլէյա լո ր ա լա ղանն եր կան ՛է
րանէ մէջ՝ --- ^ասսլէց Հմ ո վը ՝ էէըղաէէէ կամ էլրմէոյ էէճըՀ Պարսէց
էյ* ոցը եւ անաւղատայէն

րնդարձակ

աւազանները :

Էասսլէց 'Ծ ս լ1.Ը

թափող ղլէյա լոր դետերն են արեւմուտքէն դէսլէ արեւելք

ԷԼրաքսը^

Ս եֆէտ է'ո լար եւ յո ս ո ր հարկատու վեց ուր է շ դետեր ՝ որոնց $_ո ւբ բ
1ւը շատնալ մէայն դարնան։ Պ ա ր ո է ց Ծ*ո {Լ թափող ղլէյա լոր դետն է
'էարունը

եւ Ասլ — է — Տ էղը ' Ահւաւլ քաղաքէն մէթ վարունէ լայնքը

մօտա լոր ա սլ է ս 91*44 մէթր կամ 100 եարտա է : էրանէ դեղեց կագոյն
կամուբֆներէն մէկը նետուած է ԷԼհւաղէ մ է , 'է ա ր ո ւնէ ւէրւս լ :
ր էն նեբսեբր թաւէ ող եւ ծծուող դետերը կէանցնէն թէհրանէ , Համատանէ , Փերսեյէոլէսէ եւ Ասլահանէ շրջաններէն։
գետը , Ա սլա հ ան/'

էէայանտէ

քէուտ

դարնան սկէզբները կ՚ունենայ 91*44 մէ թր

կամ 100 ե արտյյյ լա լնք եւ մօտ երկու մէթր կ ամ 6 ոտք թոքութիսն :
Էասսլէց

ո վը ՝ որ աշէւարհէ մեծագոյն ջոլ-[՚է տարածութէւնն

է ցամաքով շրջապատուած

կը գտնուէ ծուէոլ մակերես էն 26 մէթր

կամ 85 ոտք !}սյ^' *
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ՐՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ»

1 >
լասւեսիլ իրն է էլսլուրզ լեոնաշւլթւսյին այս ձիւնապատ
լփոր»ի փխարներով կը լեցուի այս բարձունքը:

մասը, որ ծանօթ է «Ապու Ալի»>

քէրղաէկէ կամ Ուրմէոյ լճէն երկայնքն է 129 քէլ՛՛՛էէթ[' կամ 85
մղոն ել լայնքը 56 քէ լո՛ք է թ[’ կամ 35 մղոն՛.
Ի/լ ա նէ ան ա սլատա հ էն րնդա րձա կ շրջանները կ^ երկննան հիւսէս
— արեւմտեան լեռնադաշտէն

այն է էՒէհրանէ եւ '{Հումէ

դէպէ հարաւ — արեւելք ՝ 1287 քէլոմէթր կամ 800 մ դոն

մօտ երկն
եր կա ր ո լ-

էժեամր : Երկրէ ամէո/1ջ տա րածո լթե ան մօտ մէկ ւէերերորդը մերկ,
անապատ Հ :

*

՛•՝֊

՝

'

Աեւազի մեծ կամուրջը
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔՍ»

Անապւաոավւն ամէնէն լա յն տ ա ր ած ո ւթի ւնն երը ծանօթ են ՏաՀ
— ի — Լութ եւ Տաշ — է — Ի ելիր անուններով
գաշտ ՝ լՈ1Հթ-

մելւկ , անբերրի ,

(ԼՌ1Աշ

կը

նշանակէ

կ ք^յ1_|ւլ11 աղի անապատ՝) :

Իրանի եղանակը բարեխառն է ել չոթ շա տ մը շրջաններ օլ մ էջ։
Անձրեւաբեր է ընգհանրապէս ՝Լ,ոյեմբերէն մինչեւ ԱպրիԼ՝ Լեռնա
ծին շրջաններու մէչ առատ ձիւն կը տեղայ ՝ իս կ Թկհր անի՝ Սպահա
նի կամ 'Բերմանշահ ի նման քաղաքներոլ մկչ ձիւնը չի նստիր երկար
մ՜ամանա կ։ Տ՚՚ւլ՚տը բաւական ումեղ կ'ր//այ գիշերները՝ մինչ օր —
ցերեկով ջերմաչափը կը տարուբերի ղէ ր ո յի միջել։ Ատր սլա տ ա կանի
եւ իյորասանի շրջանները աւ ելի զո ,լ են ամառ ատեն եւ աւելի ցուրտ'
ձմեռը։ Աեղմ է սակայն ձմեռը երկրի հարաւային շրջաններուն մէջ՝
Ապա տան ՝ Ահւազ՝ եւլն . , ուր ջերմաչափը կիջներ ղէրոյէն /Լար։

Նսո-սւ գխ-զը էլպութզի լէււնեթՈՆն մէջ

•Ամառը շատ տաք է ՝ մանաւանղ ԼՀոլլիս — կղոստոս ամիսներուն

եւ

բաւական խոնաւ ։
'ԲԱ'ԼԱ'ԲԱԿԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԻՐԱՆԻ
Հք տ տ

անբաւաբար տեղեկ ոլթիւններ /լան նախապատմական

,րանի բնակիչներուն մասին՝ որոնք հաւանաբար

Ի~~

կոչուած են ^]տս-

պեց իներ կամ էւ ո վկասցին եր ։ Ն ը կարծոււ- թէ առաջին անդամ ^ասպեց իներր ղբաղած են եր կր ա գործո ւթեամր 5000 թուականին Հ > Ա. ՝
այն հողամասին վրայ՝ որ այսօր կր կոչուի Իրան։ փամտնակի ըն
թաց րին կատարուած պեղումները երեւան բերած են 3000 եւ աւելի
‘•տարիներու

հնութեամբ իրեր՝ որոնք կը հաստատեն

գոյութիւնը

յառաջադէմ քաղաքակրթութեան մը ույգ մ՜ամանա կա շրջանին ։
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ա^ւ^1ւ^ւ]^1?րրւ^1յ^]^1յ?«յ; օԱՀՆօԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
/> յայտ բե՜րուած հետքերու համաձայն , IV00 ա կան թ՜ուականնե
րուն

Ա., * ասեան կոչուած բնակչութէւն մը, արեւմտեան Իր ա-

Լ ուրէստանէ շրջանէն անցած է իաբելոն եւ 600 տարէ էշէւած

է

այնտեղ :
Այս շրջանէն կը սկսէ իրանէ մէջ տէր ա կա լո ւթէ ւնը շա ր ք մը էշէլանապետութեանց եւ այլացեղ ար քա յա տ ոհ մ եր ո ւ , որոնց համցան
քը, մէն չեւ նորագոյն մամանակները, տասնէն աւելէ է։
ԱՅԼԱԶԱՆ ՏԵվԵՐՈՒ ԽՈՒԺՈՒՄԸ ԻՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ
'Շուշտյէ շրջանէն մէջ, 'փասեաններու
րապետած
ցէները*.

են

պարտութենէն ետք տէ-

էլամ-

Այլեւ

մէա-

մամանակ կազմուած է
Ո լրա րտուէ

թաղա

լոբութէ ւնը այն

հո

գամասէն
լԼյ1այ ?
ոթ
հետագայէն
ճանչ
ցուեցաւ

էբրեւ

Հա

յաստան :
ի ոլոբովէն

ա լլ

գէմագծո վ եւ

ԱրԸ ւս-

կան

կո չո լած

ցեղ մը

ուրէշ

ս կսա լ

արշաւել

/’/- ան

յաջորդական

ալէքներ ո վ : *Նաէւ
կան

Հնգեւարէ ա կ ան

1500

ները ,

կաններուն
ձ

ե-

1

ղբաւեց էն

թուա
• Ա•

եւ

ձ

<-՜Հհհ.

Ա՝է թաննէ է

թադաւորութէւնր :

Ա—

սոնցմէ վերջն էր,

որ

Առասպելական Դեմաւ֊ենւոը
գիաոսած' *ՆաՆա գինդի. սթյւավայթէն

900 թուականներուն 'ի . Ա» էւումեցէն իրանցէները, որոնք,

մամա-

նակ մը վաչկատուն կեանք ապրելէ ետք, հէմնեցէն առաջէն է բա
նա կան գէւղերը*. Ասոնք կը թօսէ էն հնդեւրոպական բարբառ մը։ Կը
բաղկանայէն շարք մը այլազան ցեղերէ, որոնք ծանօթ էէն էբրեւ
վիարսեր ԼՊարսէկներ) , Պարթեւներ , Ակէւթացէներ , Աո կտեր , Ա*ատացէներ , եւլն ♦ : Այս 1Լ^[,^էնները հաստատուեցան

ամէնէն

առաջ

արեւմտեան իրանէ մէջ, էսկ քիտրսերը էջան գէպէ հարաւ, բայց է
վիր^սյ տնցան Ասորեստանէ տէ րապետո ւթեան տակ*.

Հետագայէն ,

սակայն, երբ զօրացան, թօթափեց էն ասորական լուծը*.

էքպատա-

— 283 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
նան յ այմմոլ Համատանը՝ էէ ատաց էներու մայրաքաղաքն էր՝ Երենց.
Ս է աքս ա ր էս թագաւորը՝ որ էշէւեց 625 --- 585

7* ♦ Ա' , այնքան զօ

րացաւ՝ որ յառաջացաւ մէնշհւ Փոքր Ս,ս է ա եւ ղրաւեց ղա յն :

Այս

մա ս էն յէ շտտտ կո ւթէւննեբ կան Հերողոտոսէ եւ Փ " էէ պէ "ւս է սլա տմ ո ւթեանց մկչ-,
ԱԻԵՄԵՆԵԱՆՆԵՐՈՒ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ
Լէատացէներու հետ մօտէն կապուած ուրէշ խմբաւորում

մը ՝

որ ծանօթ է Աքեմենեան անունով՝ '{• ր է ս տ ո ս կ առ/ւվ 553 թուակա
նէն ՝ էր թագաւորէն' Ե է ւր ո սէ շրջանէն ՝ /> րանր դա րձո լց աշէյարհէ
առաջէն կա յ սր ո ւթ է ւնր : ^քէւրոս գրաւեց Փոքր ԷԼսէան ել 546/^} այս
շրջանէն ղա տ էր հակակշռէն տակ կր պահէր նաեւ Հնղկաստանն ու
էէ էջեր կր ա կան ե ան եղեր քնեբու լունա կան դա ղո ւթները : ք1 ս կ
պաշար եղ էաբելոնը՝ է վերջոյ

539/-&

՚ք բաւեց ղա յն եւ տակաւէն էբր տա-

րադէր հոն գտնուող Հրեաները ւէերադարձուց Պաղեստէն՝.

Եէւրոս

«Ռսւմսաթ» եիւ.յւանոցը կասպիզ Ծու|ոՆ եզերքին.

ոշ մէայն հանգէսացալ աշխարհակալ մր՝ այլեւ էմաստուն կազմա
կերպէ չ մը։ [Լնուն հանեց մանաւանդ ուրէշ ցեղերու

հանգէպ էր

հանգուրմող ոդէով՝ որ է բանա կան նկարադէրր բնորոշող ցայտուե
ար մանէք մրն է :
ոս մեռաւ 529էն

• Ա ♦ : Ւր զաւակը հ*ամպէւս գրաւեց էք-

գէպւոոսը :
ԷԼքեմենեան տոհմէ մէկ այլ ճէւղէն րարեհ
բաւ ^ԼԶԷն

թագաւոր հռչակուէ-

. Ա ♦ : Հէարք մը րմբո ո տ ո ւթէ ւնն եր ղոոլելէ ետք ճեղքեց

ան Վրւսփորը՝ անցաւ քյւրոպա ՝ ղրաւեց թրակէան ,

հասաւ մէնչեւ

հանուր՝ բայց չկարենալուէ մարսել այս նոր կողերը՝ ետ քաշուե
ցաւ*. Երբ ԷԼոյները յարձակեցան Ղ^արեհէ վրայ՝ այս ՛էվյրԸ ) ձ^2յէ^>
եւ ձԶՕԷն
. Ա • ՝ յ աջո ր ղաբա ր ՝ երկու մ եծ յա րձա կո ւմներ ղոբծեց
(Լ ունաստանէ դէմ : Վ^երջէն արշաւը վերջացաւ Ս ա ր աթ ոնէ

պատմա—.

կան ճակատամարտով եւ Ղ*արեհ վերադարձաւ Փոքր Ասէա։
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Շ Ա 2, Ֆ ՇԱ 2. Ֆ Ե Ր Ո Ի ԵՐԿԻՐԸ'

Համա տանէ մէջ

ԻՐԱՆ

որ *էա րեհ է առեւտրական մ ա յր ա քա ւլաքն էր

ել որ այղ շրջանէն կը կոչուէր էքպատանա --- 1923/'^

գտնուեցաւ

արծաթեայ փլաք մը , որուն 'Լըայ՝ երեք լեզուներովդ (Հ էն պար ո կե
րէն , կլամ եր էն և լ բաբելերէն՝) կա բ հետեւեալ

ա րձանագր ո ւքէէէ Հհր

Հա ես մեր նկարը է^ 287է 11["",1} :

— «Դարեհ, մեծ արքան, արքայից արքան, երկիրներու ար
քան, զաւակը Վիշտասպի, Աքեմենցի , Դարեհ թագաւոր կ՚ըսէ--«Այս է թագաւորութիւնս , ոը իմ սեփա
կանութիւնն է
Սոկտիանի
մ՛երձակայ
Ետքերու երկրէն մ՛ին
չեւ Վուշի երկիրը եւ
Հինդուսէն մինչև. Սար
դերը : Ահա այն ինչ որ
շնորհած է ինծի Ահուրա — Մազաա, Ան'
որ
Աստուածներուն
մեծագոյնն
է:
Թոզ
Ահուրա
—
Ա ազւոա
պաշտպանէ զիս եւ իւք
տունս :»
Մ[' է-Հհ ո յն
նա ւլ բ ո լթեա մբ

փլաքեծ^յ, մէկը
ել

ոսկի
/ բծաթ ,

մէլսը

գտնուած

են

նաեւ

Փերսեփոլիսի պեղումնե /
ընթաց քէն ՝

1933/^ :
I1 ո կ

Պ եհ էս տունէ ,

*^44 ապա ռամէն
վրայ
մէնչեւ այսօր ալ քան-

դակր.

կը

մն.այ

փարեհն եմ,

մեծ արքան,

արքայից արքան»

(‘եկարր քանդակուած է Փերսեփոլիսի
աւերակներու մէկ պատին վրայ) :

Ղ^արեհէ մէկ այլ եռալեզու ա ր ձան ա ղ ր ո ւթէ ւնր , ուր ըսուած է*

-— «Ես Դարեհն եմ, մեծ արքան, արքայից արքան, արքան' ըոլոր ցեղերու կոզմէ րնակուած երկիրներու, երկար ժամանակ ար
քայ այս մեծ երկրին , մինչեւ իսկ աւելի հեռուներր , Վիշտասպի զա
ւակը , Աքեմենցին , Պարսիկ մը , Պարսիկի մր զաւակը , Արիական մը'
Արիական ծագումով :»
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐՓվ»
ԳԱՐԵՀԻ ՅԱՋՈՐԴԸ' ՀԱԵՐ-ԸՍԵՍ
լ,եհէ յախէրգեց էր գաւակը '{* ս եր յա ե ս 48օ//^ ^* ♦ Ա ♦ եւ , հըս—<
կա յ նաւատորմէ մը մէացած 900*000^"^ բանակով մը երրորգ ար
շաւանքէ մը ձեռնարկեց Աթէն^է դէմ , զո ր գրաւելով

այրեց ^ՑՕ/7^

*£.

Ս ալա մէն այէ

Եւ սակայն)

եր ր նաւատորմը

սլացտուեցաւ

սլա տմական ճակատամարտէն մկ^ եւ բանա կն ալ կորսնց ուց

Փլախկ-*

այէ ճակատամարտը) 'ք^սերրսես րաշուեցաւ Փորր 1ԼԱէա՝
Պեւլ ումներոլ ընէեացրէն երեւան հանոլած են մետագեայ

երեր

շատ խոշոր փլսւքճր/ր^ւ , որոնց վրայ ) երեր լեզուներով արձանագրուած
են 'է* սեր յա ես է ւէառրը գովեր գող

հետեւեալ

տողերը

[բոլոր այս

փլաք ները կը գտնոլէն քՒէհրանէ Հնադէտական ք^ա նդարանէն մէջ}*

— «Ահուրա Ս՚ազտա մեծ Աստուած մըն է, որ ստեղծեր երկիրը,
որ ստեղծեց երկինքը, որ ստեղծեց մարդկութիւնը, որ ստեղծեց
խավաղութիւնը մարդոց համար, որ թագաւորութիւն սլարգեւեց
Քսերքսեսին, միակ արքան մարդկային բազմութեանց, միակ օրէնըսդիրը մարդկային բազմութեանց, Փսերքսես, մեծ արքան, ար
քայից արքան, արքան բազմաթիւ ցեղերու երկիրներուն, արքան այս
լայն երկրին, որ հեոուները կ'երկարի, զաւակը Դարեհի , արքայ աքեմենեան , Պարսիկ , Պարսկաստանի զաւակ , արիական ծագումով ,
Փսերքսես արքան ըսած է--- «Կամօքն Ահուրա Մազտայի, ահաւա
սիկ Պարսկաստանէն դուրս այն երկիրները, որոնց վրայ կը թագաւորէի, զորս կառավարած եմ, որոնք հարկատու էին ինծի եւ կ՚ը
նէին այն ինչ որ կը հրամայէի իրենց: Օրէնքս կը պահէր Աետիան ,
էլաւքը , Արաքոզիան , Հայաստանը, Տրանկիանը, Պարթեւներու եր
կիրը , Արիաստանը , էագտրիանը , Սոկտիանը , Խվարազմը , էաբելոնը , Ասորեստանը , Սատտակներու երկիրը , Սարդերու երկիրը , Եգիպտոսը, Արշիպեղագոսի Յոնիական կղզիները ես ցամաքամասինները, Աաքայի ժողովուրդը, Արաբիան, Կանտարան, Հինդուսի եր-կիրը > Կապագովկիան , Տահաէն , Ամիրկացի Սկիւթացիները , սրա
ծայր գլխարկով Սկիւթացիները, Սքուտրացիները, Աքանֆաքայի
ժողովուրդը , Փունտերը , Դարիացիները , ՚ Փուշերը , — Փսերքսես
արքան ըսած է--- Երբ իշխանութեան գլուխ Եկայ , ասոնցմէ կարգ
մը ժողովուրդներ ըմբոստացան: Այն ատեն Ահուրա Մազտան օգնեց
ինծի: Կամօքն Ահուրա Մազտայի յաղթեցի անոնց եւ իրենց տեղերը
նստեցուցի: Ուրիշներ կը սլաշտէին Դեւիաները: Ալն ատեն, կամօքն
Ահուրա Մազտայի, քանդեցի անոնց մեհեաններուն հիմերը եւ հրա
մայեցի , որ այլեւս չպաշտուին Դեւկաներր : Հոն ուր Դեւիաները կր
պաշտուէին, պաշտել տուի Ահուրա Մազտան եւ գերագոյնն Արտան:֊
Ինչ որ գէշ էր , ես կը սրթազրէի : Ինչ որ ըրած եմ , ըրած եմ կամօքնԱհուրա Մազտայի:
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ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
«Ահուրա Աազաա օգնեց ինծի , մինչեւ որ վերջացուցի այս գռր-,
ծը : փուն, որ աւելի ետքը լգիտի գաս , հարկ է մտածես--- «կ՛ուզեմ.
երջանիկ ըլլալ կեանքի մէջ եւ սլատկանիլ Արտային' երթ մ՛եռնիմ»:
— Ասիկա մասը կլւ կազմէ օրէնքներուն, որոնք հաստատուած են
Ահուրա Աազտայի կուլմէ եւ ով որ կը պաշտէ Ահուրա Աազտայի հետ.,
նաեւ գերագոյնն Արատն, այդպիսին երջանիկ պիտի ըլլայ կեանքին
մէջ եւ մեռնելուն' պիտի պատկանի Արտային :
Քսերքսես, արքան, ըսաւ--- «Թող Ահուրա Աազտան պաշտպա
նէ գիս եւ ընտանիքս , ինչսլէս նաեւ երկիրս չարիքին դէմ : Ինչ որ
կը խնդրեմ՛ Ահուրա Աազտայէն, թող Ահուրա Մազտան շնորհէ
ինծի :»

Լուսանկարը արծաթ-եայ այն եււալեզու «ւիլաք»ին, ոը կը գտնուի Թէերանի֊
Հնագիտական Թանգարանին մէջ եւ որուն թ-արգմանութիւնը տուած ենք 285րգ
էջին վրայ :

ս ե ր քո ե ս ի յաԼոր ւլ եց ԼԼր ա ա քո եր քո ե ս ձ&Հվէն ՝ք> ♦ Ա • եւ [էչխանութխւնը շարոլհակուեցալ մխնչել Արտա^սեր^ես 9’ ♦ լ
է՚^Ւ՚^՚Ս 359^^
եւ 338
♦ Ա • • խԼքեմենեան արքայատոհմը խ ^Լեր^ոյ քայքայուեցաւ երկչոտ ^ար եհ 9* •// °ըո,Լ :
ՄԵՆՆ ՍՀԼԵՀՍԱՆԴՐԻ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ
Այս ընդարձակ կայսրութեան դլխյուն հարուածը խմեցուր

էխ եծն

Աղեքս անդր Լխակեդոնացխն :
Աղեքս անդր ՝ Ա*ակեդոնաց խ
^է՚ԼՒ՚ՒՒ ղա^֊ակը , ծնած էր 356/^
9* ♦ Ա * եւ 20 աարեկանխն , այն է 330/'^ սկսալ ան շարունակել հօրչհ
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^ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
քա գաքա կան ո ւթի լնը , --- ամրացն ել յ ո ւնա կան

շրջաններու ն Լրքին

կրւցութիւնլ։ եւ. ապա 35*000^"^ բանա կո լք մը արշաւել I1 բան : ^արեհ *ի ♦ ի իրանական եւ Աղեքս ան գր //

մակեդոնական

բանակներուն

միչե, առաջքէն րաքսումը տեղք/ ունեցաւ սոլրիական ծ ո էքե զե բ քն ե ր ո ւն
լքբա յ՝. /* բանց իները սլա բ ա՜ո ւելո էք ն ա հ անջեց ին : Այնուհետեւ

Աղեք-

սանդր գրաւեց Եգիպտոսը*. Վփրագարձին՝ Աոլրիոյ ւքբայուք

մտաւ

// իջագետք եւ ճեղքեց Եփ բատն ու Տիգրիսը՛՝ ^*րս1^Լայի մօտերը ղԼ■մը ելաւ իր բանակէն տասնապատիկ ումեգ ի բանա կան բանակը*, Պ^արեհ 9* • սակայն նորէն սլարտուեցաւ եւ փաքսաւ*.
Այս յաղթանակէն ետք Ագեքսանգր իջաւ գէպի հարաւ , եւ՝ իբարու ետեւէ գրաւեց ք՝արելոնը՝ Փեբսեփոլիսը եւ Հյուշան ,
ամբոդջութեամբ /չտալ կայսերական անհաշուելի գանձերը*.
1լևդււնսււյէ

ուր
Ա ա-

աշքսաբհակալը կրակի տուաւ Փեբսեփոլիսը ՝ շատ հալա-

նօրէն լուծելու համար

Պարսիկներու

կողմէ

Աթէնքի հրկիզման

վրէյ՚ը : ՀՀ արո ւեա կելուք իր յ ա ռաջքս ա գաց քը ՝ Ագեքսանգր հ ետապընգեց

‘իարծհ Ղ* * ը նա իւ

էքպատանայի

ուղղութեամր եւ

‘■սլուրղ լեռնաշղթայի հարաւակողմը ՝ ուր գտաւ

ապա

էլ-

էք»ար եհ Գ *ի ղիակրւ

սպաննուած՝ իր իսկ հետեւորդներուն կո գմ է :
Ա եծն Ագեքսանգր ամուսնացաւ Եագտրիոյ մէջ Աոքսանա անու
նով տեգացի աղջկայ մը հետ (Եագտրիա

կը գտնուէր այմմու Երա

՞նի ել իՒիլրքմէնիստանի միջել} : Ապա արշաւեց գէպի Հինդուս ՝ ուր
սակա յն , եօթը տա րիէ ի ւքեր մա կե գոնա կան հայրենիքէն

հեռացած

զինուոբները մերմեցին աւելի յառաջանալ*. Ագեքսանգր յօմարեցաւ
֊ել շատ տաման ելի ճա մբոր գո լթենէ մը ետքը՝ Պուրսից ՛Ծոցի եզերք
ները քեր ելո ւք ՝ հասա լ Փերս եփոլիս եւ ապա. իջաւ Ե ա լ՛ ե լոն :
Այգ շրջանին կը մշակէր ծրագիր մը

իրան եւ մ ա կե գոնա կան

■միացեալ ճակատի մը ստեգծման համար՝ հաւասարութեան հիման
'Լըայ- Արեւելքի հ եչլենաց ո լմը սկսած էր արդէն յունական գաղութներոլ հաստատում ուք*. փ ո զո էք ո լր գնե ր ո լ միացման առաջին օրինակը
տուաւ թեքը՝ Ագեքսանգր ՝ երբ երկրորդ անգամ ըլլաԼո1է ամուսնա
ցաւ ‘իարեհ Փ՝ մեծ աղջկան հետ՝ իսկ միւս կո գմէ քաջալերեց իր

10-000 զինուորնեբու ամուսնութիւնը Պ 1ւյ րս կո ւհ ին եր ո լ հետ *. Ե Լ- սակայն կարճ եղաւ իր կեանքը եւ հաղիւ 33 տարեկանին՝ ջերմէ ւքա,ր ա կո ւելո ւք , մեռաւ Ե ա լ՛ ե [ ոն ի մէջ՝ 323ին

• Ա • *.

Ա եծն Ագեքսանգր ի մահէն ետք՝ իր գրաւած հոգերը եգան բաման — րաման եւ անոնց ւքրայ ստեղծուեցան փոքր միապետյււթիւն—
ներ*. Աելեւկե ան միապետութիւնը ՝ որուն մէջ կը մտնէր

Երանը ՝

ունեցաւ իր ՛մայրաքաղաքը Անտի ոքի մէջ*. Երանական շահերը սա
կայն ստորագասուած ըլլա լուք Աելեւկիոյ մէջ՝ հետզհետէ

երեւան

եկան տեղական արքայատոհմեր եւ գրաւեցին երկիրր *.
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1ր/^ւ78?1յ78Հւ>7Տ<.ր78Հ1ք

րոս՚ասՆԵՐ ՈԻ

երկիրը՝ իրան

ՊԱՐԹԵՒՆԵՐԸ
Ասւգարէգ էջած այս տոհ մերէն մէկն են Պ արթեւները ՝ որոնք ծա—
դո ւմուէ եղած են Ա աքա կոչուած վաչկատուն ցեղ մը ել

գրաւած

են կա սոլից Ծ* ովոլ արե լելեան շրջանը։ Ար չա կ Ա, (248 — 246

♦ Ա*)

Արլակ Բ- (246 211 Բ ■ Ա՛) հիմնեց նոր թագաւորութիւն մը եւ Ար չա կ 9* • (211 —
190 ■£■ Ա-') յս/էս/լեցալ պաշտպանել իր երկիրը սեչելկեան յարձա-

ըմբոստացալ ս ելեւկե ան տիր ա սլետ ո ւթեան դէմ ։

կո ւմն եր ո լ դէմ : Հետագա յէէն ՝
րազմներ մղեցին

(123 — 87

Պարէվելները

եր կարատել

Ա կի ւթացիներ ո լ դէմ , մինչեւ որ

պատե-

էիիհրգատ ք* *

• Ա ♦) կրցաւ միանդամ ընդմիշտ ամրապնդել

մ՜ամա-

նակի ընթացքին ընղարձա կո լած իր երկրի սահմանները Հնդկաստա
նէն մինչեւ Հայաստան ու դարձաւ իր կարգին

արքայից

Այսպէսով՝ Պարթեւները հանդիսացան Աքեմեն եաններ ո լ
կան մառանգո րդները ՝ հ ելլենա սիր ա կան հակումներով։
թա դա լորը իր անուան կցեց Հելլենա ս էր տիտղոսը ՝

արքայէ
քաղաքա

Անոնց մէկ
իւրացուեցաւ

հելլենական մշակոյթը ել պաշտօնական լեզու դարձաւ յունարէնըէ
'իրիստոսէ ետք Ա> գարուն ՝ սակայն՝ Պարթեւները կրօնական պատ
ճառներով հեռացան հելլենական մշակոյթէն։ իւրացուցին

Ա*աղտա—

յականութիւնը իբրեւ պաշտօնական կրօնք՝ բայց ո*֊րիչ կրօնքներու
հանդէպ այնքան թոյլատոլ գտնուեցան ՝ որ 'իրիստոնէութիւնը ՝ ի.
գարուն տարածուեցալ իրանական կայսրութեան արեւմտեան մասին
մէջ։

ՍԱՍԱՆԵԱՆՆԵՐԸ
'իրիստոսէ ետք 211 թուականին ՝ Ար տա շիր ՝ Հիարս նահանգին մէջ
ըմբոստացաւ Պարթեւներու դէմ եւ 2ւ2ւ4վւն ՝ Շուշիանայի (խուզիս տան}
մէջ

սպաննելո.լ անոնց վերջին

արքան ՝ իր հակակշռին տակ ա-

ռալ ամբող ջ իրանը՝ բացառութեամբ Հայաստանի եւ իագտրիանի։
Անոր արքայատոհմը կոչուեցաւ Աասանեան ՝

1լ

երեւէ/ հին պարսկե

րէնի ՜Սա.Սան բառով՝ որ կը նշանակէ կհրամանատարի։
Ա ասան եաննեբու ի շէսանութիւնը

առաջին օրէն իսկ թշնամացաւ

Հռոմի եւ ապա Րիւզանդի ոնի հետ։ Մղուեցան երկարամեայ պա
տերազմներ։ ճակատամարտի մը ընթացքին Աա սանեաններ ո լ ձեռ
քը ինկաւ Հռոմի վալերիան կայսրը՝ որ մեռաւ

գերութեան

մէջ։

Արեւմոլտքի ել Արեւելքի միջեւ այս բաէսումներուն գլէսաւոր կռուաէսն ձորն էր Հայաստանը՝ որ ձեռքէ ձեռք անցաւ իրերայաջորդ պա
տէրա/լմնեբու

հետեւանքով ։

Աասանեան ա ր քա յ ա տ ո հ մը իրանին տուաւ 40 թագաւորներ ։ Ա■սոնցմէ Աաղկերտի օրով էր որ մղուեցաւ նաեւ Հայոց վարդանանց
պատերաղմը 451 թուականին։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»
*Լ,եբքին պառակտումները

անպակաս ե /լան Աա ս ան ե անն եր ո լ օ-

րուԼ Իրանի մէջ՝ մինչեւ Զ* դա ր ո լ կէ ս եր ը , երբ է] ոսրով Ա .

մեծ

թա դա լորը (531 — 579), որ «Արդարն նոսրով» կը կոչուէր ՝ վերա
հաստատեց
ցալ

երկրին միասնականութիւնը։ /*ր օրով մեծ զարկ տրուե-

ոռոգման

ծրագիրներու

դո րծա դր ո ւթ եան եւ եր կր ա դործո ւ-

թեան ՝ թչ որ շա տ նպաստեց մ՜ ո դո վո ւր դի բա րօր ո լթեան :

Է] ո սր ո վ

Ա* քաջալերեց ուսումը։ Ինք կրնար յունարէն կարդալ եւ յունարէ
նէ ու սանսկրերէնէ թա ր դման ո ւթի ւններ կ՚ընէր պահլաւերէնի ։ Հան—
դուրմոզ էր քրիստոնէութեան հանդէպ ։
քյոսրով Ի »ի թադաւորութեան .լերջին տա ր ինեբուն , 627 թուա
կանին

Իրան շատ ցնցող հարուած մը ստացաւ Բիլզանդիոնի

Լե-

րակլէս էլսյսրէէե Նինուէի ճակատամարտին հետ ելանրով եւ ինկաւ
անիշխանութեան մէջ*. իսկ իր յա$_որ՚1ր Աաղկերտ Գ- (632 - 651)
ի դուր մաքառեցաւ' հետղհետէ ծաւալ ստացող իսլամական դրոհին
դէմ :
Աասանեան կայսրութեան մայրաքաղաքն էր Հյահւիուրը՝ 3)ա ր—
սիստանի մէջ*. Լեղուն , Ա ա սանեաններ ու

շրջանին ՝

պահլաւերէն

տառեր ո վ դր ո ւած միջին — սլա ր ս կեր էնն էր : Այո շրջանին էր որ

իր

վերջնական ձեւին մօտեցաւ նոր պարսկերէնը կամ ֆարւս]ւ1/ եւ Ա*աղտա յ ա կան ո ւթի ւնը շարունա կեց մնալ իբրեւ պետտ կան կրօնք ։ Ա ե—
հենական կա դմա կերպութեան կորիզն էր Արբադան Կրակը։ Ււրարանչի լր գիլդ ունէր իր Կրուկը ՝

ի ւր արանչի ւր

ընդա րձա կ դա լառ

Վսւհթսւլք Կրուկ մը* կային նաեւ սւղդա յին Կրա կներ :
հեռաց ուած էր Ջ. ա ր ա դո ւս տր ա յի վեր աց ա կան

Կ' ու լան անրր

բա ր ո յա իւօ ս ո ւթեն էն

ել դասաւո րուած էր Աւեստայի հիմունքով*. Տիրապեւոող տեղ

ու—

նէին ծէսերը եւ ձդտ ո ւմ մը կուր երրորդութեան մը մէջ միացնելու
Ահ ո լրա Ա ադա ան ՝ Արեւը եւ Կ րու կը ։
Է* դարու սկիդրները էք ոսրով Ա* գրաւեց

‘էամասկոսն ու էքր ո լ-

ս աւլէ մը եւ արշաւանքը շարունակելով յառաջացաւ մինչեւ Պոլս // յ
դռները։ Շ ա տ չանցած , սակայն՝ Իիւղանդիոնի
ոչ միայն ետ մղեց էյոսբովի յարձակումները ՝
մինչեւ Ա իջադետք , հասաւ

Հերակլէս
այլեւ

կայսրը

յառաջացաւ

թ ե սիֆ ոն եւ Նինուէ՝ ուր՝ ինչպէս ը—

ջախջախեց սասանեան բանակները եւ ի էԼ^՚ր^_ոյ

կնքուեցաւ.

հ ա շտ ո ւթի ւնը ։

ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԱՐՇԱՒԱՆՔԸ ԵՒ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ԿՐՕՆԲ1Լ
ճիշդ ույդ շրջանին էր՝ որ սկսաւ արշաւանքը Արաբներուն՝
րոնք տարածուեցան Իրանի մէջ՝ իրենց հետ բերելով
կրօնքը :
Արաբական տիրապետութեան

ո—

իսլամական

դարերը՝ առաջին օրերէն մին-
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈհ ԵՐԿԻՐԷ'

ԻՐԱՆ

° [' րը 5 ծանօթ են ընդհանրւսսլէս Էբրեւ Իրանէ է սլա մա կան
մամանա կա շրջանը։ ՏարԷներոլ համրանքը գրեթէ ա յն է՝ էն չ որ է
Կէ*֊րոսէ յայտնութենէն մէնչեւ Ա ա սանեաններ ո լ
յոա րէներոլնը

անկումը երկարող

յ

Ս ոհամմէտ Մ Ա' 11Գսյ I' էI' կատա րեալ տ է ր ա սլե տ ո լթե ան
կած էր Արաբէոյ թերակղղէն՝

էր մահէն

տակ էն-

քանէ մը տարէ

առաջ

( 6 >2 ) • Որ անձնոլէր բարեկամն ու առաջէն հետեւորգը Ա.սլո լ

«1Կ>ր

դարձաւ առաջէն էյ ալէֆան

ձեռ

հ

[(Հաջորդ՝) ՝

որ ար շա լանքն եր ո լ

նարկեց դէսլէ Ա էջադետք եւ Աոլրէա։ Այս յարձակումները այնքան
արադ տեղէ ունեցան ,

որ Ապո լ Պէքրէ ռաղմէկները՝ շատ չանցած ,

դ4^ առ դէմ եկան Րէւզանդէոնէ եւ Ա ա ս անեաններ ո լ ումերուև հետ։
Հերակլէս պարտուեցալ Պ ա յլե ս տէնէ մէջ 634^, 1-'ւ 636/ր5> , Հ_ոԸս °Ո
շարունակուած կատաղէ ճակատամարտէ մը ետք՝ Ս ա ս ան եանն եր ո լ

120 *000^"/^ բանակը ջա էյջ»ս էյ ո ւեց ա լ էր կարգէն , 'Իատէսէայէ մէջ։
՛Ինկաւ
[1Ո'1ճ

՝ք՝թեսէֆոնն ալ եւ Արաբները տա ր ած ո լեց ան էրանեան

ամ-

լեռնադաշտէն վր ա յ • Աասանեան ուրէշ հ ս կայ բանակ մըն

ջաթջաէյ ո ւեց ա լ *Լյեհա ւենտլ, մէջ 641/-?7 եւ
Աասանեան տէր ա սլե տ ո լթէ լնը :

ասով ալ վերջ

աէ

գտաւ

Իրանական ոլրէչ ո լմեր նոյնպէս սլա ր տ ո ւե ց ան էյ վա բազմէ

մ էջ

652//?/ : Գրաւուեցաւ նմանապէս է] որա սանէ նահանգը։ Այնտեղ՝ նըշանալոր զօրավար Հ^ոլթայպան , որ էշէյեց 704 — 715 յ տենդագէն
թափով լծուեցաւ բնակչոլթէւնը էսլամացնելու
այս նպատակով ՝

դրալոլած բոլոր

աշէյատանքէն

քաւլաքներու բոլոր

ել

տուներուն

մէջ տեղաւորեր Արաբներ : /’ս կ Պր**-թարայէ մէջ շէնեց մեծ մզկէթ
մը՝ զրադաշտական մեհեանէ մը ճէ շդ դէմաց ը։
Իսլամական կրօնքէն սկէզր առնելէն դար մը ետքը՝
թ*1 Լոր երկէբները ամենայն

հնազանդութեամբ

մա յեան ]] ալէֆան եր ո ւն , ո ր ոնց կեդրոնն էր

գրաւուած

ենթարկուեցան

()—

կամ

Գա-

մասկոսը։ Իրանէ մէջ էս լամա կան ա է ր ա սլե տ ո ւթէ լն ը էյորունկ

փո-

փ ոէյ ո լթէ լնն ե ր առաջ բերաւ եր կր է

Մ ետէնէն

քաղաքական ,

տնտեսական ել

ըն կերայէն կառո լցուածքէն մէջ*.

ՏՈՀՄԵՐԸ ԿԸ ՅԱՋՈՐԳԵՆ ՄԷԿԸ ՄԻՒՍԻՆ
քԱորասանը՝ որ շատ աւելէ ընդարձակ նահանգ մըն էր այդ ££/'““
ջանէն

դարձաւ Իրանէ

ամէնէն կենսական կեդրոնը։

թահարէներ

անունով տեղական տոհմ մը էշէյեց այնտեղ 810£5/ մինչեւ. 873 :
տոհմէն

մէջ ամէնէն

նշանաւորն

էր

Այս

Եաքուսլ էպն էայթ — աս —

Աաֆֆարը՝ արհեստով պրլնձադործ եւ աւազակ՝ որ 807էն տ է ր —
տէրականն էր է] որասանէն եւ

Հէրա թէն ։

Նահանգէն

կառա վ ա ր է շ

նշանակուելով թահարէներէն՝ շատ չանցած տապալեց ղանոնք />/
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իշխանութիւնը կրցաւ տարածել մինչեւ 'իերման յ Լի արս եւ Սպահան է
փորձեց քալել Պաղտատի վր ա յ ալ } րայց պարտուեցաւ եւ մեռաւ
Տ79ին :
Այնուհետեւ ՝ մօտ հարիւր տարի ՝ արեւելեան իրանի մէջ քւշիեցին Աամանիները՝ որոնց պետերէն իսմայիլ

892£2ր մինչեւ 907

եր կիր ը

իա որ իպն Ահ մատը եղաւ մէկ այլ պետ , որ իշ

խեց 913 - 943 :
Աամանիները ամրապնդեցին նաեւ իրանական
բայց

կառավարեց

հետագային՝

եր ր

դարձան

ազգային

ալատապետներ ՝

ոգին՝

ծայր

տուին

բուռն դմգոհ ո ւթի ւնն եբ եւ տոհմը ի վերջոյ տապալ եցաւ ։
Ժ * դարոլ երկրորդ կէսին՝ §այլամի շրջանին մէջ երեւան եկ ան
Պուվայհիները՝ որոնց մէչ ն շանա ւո ր հանդիսացաւ

[Լտուտ — էտ —

Տտւլա ՝ որուն կեդրոնն էր Սպահանն ու քիայը եւ որ իշխեց 943 — 983 •
Ասոր մահէն ետք այս տոհմն ալ քա յ քա յ ո ւեց ա լ աստիճանաբար*.
Ղրս զնա լին եր ո լ տոհմը յայտնուեցաւ արեւելեան իրանի մէջ եւ
անոր առաջին պետը եղաւ թրքական

ծադումով

Սքէ խ է •ըխ'[Լ 1

ո Լ՛

իբրեւ դերի ծախո լած էր Աամանիներուն : Բարձաւ ]] որա սանի կա
ռավարիչ եւ 960/'^

հռչակեց Ղ^ուզնայի

թագաւոր*.

Այս

տոհմէն վեցերորդ արքան Աոլլթան Ա*ահմուտը՝ մինչեւ 1029 թուա
կանը

գրաւած

էր

ընդա րձա կ

շրջաններ

Ափ ւլանի ս տ ան էն

մինչեւ

Հնդկաստան : իրանի մէջ կերմանը եւ Հիարսը միայն չէ ին ենթար
կուած իր ի շխանո ւթեան ։ Ա եռալ 1 030/'^ :

ԱՍՊԱՐԷԶ ԵԿԱՆ ՍԵԼՃՈՒՀՆԵՐԸ
Աքեմենեան շրջանէն սկսեալ
վա չկա տ ո ւն ցեղեր ՝

թուրք՝

թաթար

եւ

սկիւթացի

կեդրոնական Աս ի ա յ էն ելլելո վ մտած են ի բա

նա կան լեռնադաշտէն ներս : ԺԱ. գարու սկիզբները
թրքական ցեղախումբ մը՝ աւելի

յայտնուեցաւ

ում եղ քան միւսները*.

Աուլթան

Աահմուտ անոնց տրամադրեց հողամաս մը ^Լւււխարայի մօտերը եւ
ապա փոխադրեց զանոնք էյորասան *. Հյ ա տ չանցած }

իրենց

պետը

Տուղրիլ Րէդ ըմբոստացաւ Ղ*ա զնա լին եր ո ւն դէձ եւ ապա իրանի վը~~
բայով ար շաւեց դէպի ^տւլտատ ՝ ո ր ո ւն Լ] ա մ՚ֆ ան ՝ 1055/^ ոչ մի ա յն
լայն բացաւ մայրաքաղաքին դռները անոր առջեւ՝ այլ եւ շնորհեց անոր «Արեւելքի եւ Արեւմուտքի թագաւոր»

տիտղոսը*.

'հաշուելով

թայ՝ Տուղրիլ հոն հաստատեց իր մայրաքաղաքը եւ հիմնեց
ճուքեան արքայատոհմը*. Այո արքայատոհմը՝ ամբողջ դար
տիրապետութեան

տակ

պահեց

հսկայական

Ա ելմը

տարածութիւն

իր
մը՝

Վոսփորէն մինչեւ Զինական Ր'ուրքեսաան *. '
Աելճ ո լքները տապալեցին իրանի բոլոր տեղական արքայատոհ
մերը՝ միացուցին իսլամական

Ասիան եւ ի սլա մո ւթեան

փարեցան
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ջերմեռանդօրէն։

Ս՝յս

£['^անը , իր հ ետեւանքներով՝

ՒՐԱՆ

շատ

անդրադարձ ունեցաւ Ււ՚անա1լան երկարամեայ մշա կոյթին
որովհետեւ Աելճոլքներու օրով էր՝ որ տգէտ ու կոշտ

լուրԳ
վրա լ

թուրքերը՝

1'

նախ բարձր գ րքերոլ վրայ պահեց էն Պարսիկները եւ հետագայէն
անոնցմէ

սորվելով

դր ա կան ո լէ}է ւնն ու արոլեստներ ը ՝

վարպետներ ՝ ի ր ենց հետքը ձգելու համար իրանական
վրայ :
Տուզըիլին յս^որդեց էր քեռորդին՝

Ալփասլանը՝

1063£ն մէնչեւ 1072, ղործ ակցութեամբը

դա ր ձան

մշակոյթէն
որ

էր իմաստուն

էւշիւեց

վէ զէր՛էն՝

իրանցի Նի զամ — էլ — Մէ՚-լքէ ՝* Արիասլան մղեց մեծ պատերազմներ ,
դրա լեց Ա ոլրէան ել դերէ րոնեց ք*է ւզա նղլ, ոնէ էէ ո ման ո ս ^էէոդէնէս
^Լայսրը՝ Սպաննուեցաւ էր գերիներէն մէկուն ձեռքով՝ 1072/^։
Ասոր յախրդեց Ս լլւլէք Շահ , որ 1'չխեւյ մինչեւ, 1092 : Իր դա Հ /օկայութենէն երկու ւոարէ ետքը հիմնեց աստղադիտարան մը՝ ուր՝
Օմ ա ր Խ“յեամ ել ուրիշ գիտնականներ կ^աշէսատէին նոր օրացոյցէ
մը պատրաստութեան վրայ։
մայրաքաղաքը
ներով յ

Ա ալի ք Շահ

րարեզարդեց նաեւ էր

Սպահանը՝ շատ մը գեղեցիկ շէնքերով ու պարտէզ

Ա ելճ ուքն եր ը պատ կանած րյ / ա/ ո վ Սէ ւննէ դաւանանքէն , էսէստ
մէէխպներ ձեռք առէն Շ է էներուն դէմ , որոնք շատ զօրացած

է էն

իրանի մ ԷԼ։ Ասոնցմէ իսմայէլեան կազմակերպութիւնն էր որ ցոյց
տուաւ դիմադրական ումեզ ոդի մը։ Այս կազմակերպութիւնը

Ա--

րեւմուտքէ մէջ ճանչցուեցաւ իբրեւ «Մ ար դա ս պանն եր» ՝ որովհետեւ
մինչեւ հեռաւոր արեւմուտք ահաբեկիչներ զրկելով ՝

քաղաքական

ա հ աբե կո ւմն եր կը կատարէին եւ էսռո վո ւթի ւնն եր կը ստեզծէին ։
Ս աԼե՝Բ Շահ է յաջորդները չկրցան կառավարել իրենց գրաւած
երկիրները ել ձեռքէ հանեցին Աուրէան եւ Փոքր Ասէան։ Աելճոլք—
ներոլ վծրջէն թագաւորն էր Աուլթան Ա անճար , որ Մելիք Շահի եր
րորդ զա լա կն էր եւ որ հ եռա ւոր Զին աս տանէն

ներ էս ո լմած թուրք —

մ ոն կոլ ցեղախումբի մը հետ երկարամեայ կռիւներու բռնուելով՝ էր
քI' է^յկսյւ ՃՃ^Տ&էն եւ մեռաւ երկու տարի ետքը։
1] ուլթ ան

Ա տնճա ր ի մա հէն վերջ է]վաբազմի ցե զապետները ձեռք

անցուց ին էշխան ո ւթէւնը 1128£5> մինչեւ 1156 I Մղէզէ թոռը

Աուլ՜

թան Մ ոհ ամմէ տ (1200 — 1220) է]վարազմի տիրապետութիւնը հաս
տատեց ամբողջ իրանի մէջ ել , Պաղտատի վրայ քալելու վրայ էր՝
երբ մ ոն կո լա կան ումերը ողողեցին երկիրը։
ՍՈՆԿՈԼՆԵԲՀ ԵՒ ՃԷՆԿԻԶ ԽԱՆ
ԺԲ- դա ր ո լ 1160 թուականին ծնաւ թեմուճին անունով մոն կոլ
մանուկ մը՝ որ հետագային հանդիսացաւ արիւնարբու աշխարհս»՝

— 293 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՍԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
կաէ ճէնկիզ էյ անը եւ մոն կոլա կան հորդաները թափեց Ասիոյ

լայն-

Հ1'ն ու երկայնքին : Արշաւեց Չինաստան եւ 1219/^ յ 700*000^"'/
հսկայ ուժ՜ի մը գլուխն անցած յարձակեցաւ էյ վա բազմի Աուլթան
Աոհամմէտին վրայ եւ կործանեց անոր թագաւորութիւնը։
Աոնկոլները այնուհետեւ գրաւեցին Պուէյարան , Աըձըրղանտըդ
Պալփյը ել Աերվը*. ճէնկիզ էյ ան կ՚այրէր կը մոխրացնէր բոլոր այն
գագարները, որոնք գիմագրութիւն ւյոյւյ կուտային*.

*Լ,իշափուրը

ինկաւ 1221^/£ : փա գան մոնկոլապետը ջարդեց քաղաքին բոլոր բնա
կի էհերը դ մինչեւ անգամ շուներն ու կատուները* ♦ ♦ (Հարձակման աո.ա^ին ու հետագայ ալիքներու

ընթացքին

է* բանի

բնակիչներէն

միլիոնաւորներ կոտ որ ո ւեցան այս Հրէշին ձեռքով*. Ար գէն ամրոցէ
իրանը գրաւուած էր է երբ ճէնկիզ
մեռաւ հոն 1221էն:
Անոր յաջորդին Հուլակուի օրովդ մոնկոլական ո լմ՜եր ու հրամա
նատար ղ°['' Շարմաղան շարունակեց կոտորածներն ու ալան — թա
լանը յ ^աղտատէ լԼսայ
1258/'£ : փրտւեց զայն , այրեց քա
ղաքին մեծ մասը իր պալատներովդ մզկիթներով ու է] ալիֆտներ ու
դամբարաններով եւ ջարգեց հազաբալոբներ հ Ա պաննեց Ապպասեան
վերջին ԽսյԼեֆ ան եւ վերջաց ո ւց անոր տոհմը:
փառնալով իրանդ Հոլլակոլ երկրի հիւսիսային կորԼ^“1Լ^ Աարազայի շրջա<ևին մէջ հաստատուեցաւ վերջնական կերպովդ Պտղեստինի
մէջ եգիպտական բանակէն պարտուելէ ետք։ Հուլակուի յաջորդնե
րուն օրով հիմնական փոփոիւութիւններ կրեց Ա ոն կոյն եր ո լ քաղա
քականութիւնը իրանի մէջ*. Անոնք ոչ միայն իսլամացան եւ ձուլուե
ցան պարսիկ բարքերու եւ մտածողութեանց հետդ այլեւ

հանդուր

ժող վերաբերում ցոյց տուին քրի ս տ ոն եան եր ո ւն հանդէպ*.
Հուլա կուի թոռան թոռը

փազան էյ ան գահակալեց 12954^ մին-

££<-1304: ԱյԱ տարիները հանդիսացան մոնկոլեան տիրապետութեան
լաւագոյն շրջանը*. փա գան էյ ան դ իսլամանալովդ իր մայրաքաղաքը
փոխագրեց թաւրիզդ որ ամբո</£"ւթեամբ իսլամ էր եւ պարսիկ

իր

բնակչութեամբ եւ բարքերով*, էք անը եղաւ շինարար դ հիմնեց բազ
մաթիւ հանրային հաստատոլթիւններ՝ հիւանդանոցդ վանքդ կրօնա
կան վարմ՜արան դ

ա ս տ գա գի տ ա ր ան

դ

մատենադարան եւ փիլիսոփա

յական կաճառ մը*. Առեւտուրը արտասահմանի հետ
տացաւ։
կՀա ն3նէին
էյ ան

^]ատարեալ էր ապահովութիւնը
կ արաւանները :

մեծ թափ ըս-

ճամբաներունդ

կեանքի վերջա ւոր ո ւթեան դ

ուրկէ
փազան

վերջին փորձ մը ըրաւ գրաւելու Աուրիան։ Գրաւեց Հաէէ “ԼԸ՜Հ

բայց Ագիպտաց իներոլ կո ղմէ պ ացտուեցաւ փամասկոսՒ մէջ-.
իր գո րծունէոլթեան ընթացքին փա գան է] անի աջ բազուկը եղաւ
ծագումով պարսիկ Ա՝ա շի տ է տ տինը դ իր մեծ — վէզիրը՝

չտտ զար

գացած եւ լուսամիտ անձնաւորութիւն մըն էր։ թաւրիզի մօտ դ Ո՛տ—
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ԻՐԱՆ

շիտկտտին շինեց հ ս կայ արուարձան մը հ^Աաշիտի թաղամասի անու
նով ել 30*000 տուներով։ Լկարկ տուաւ այնտեղ արուեստներու
գիտութեանց ել հ ա ս ց ո ւց բազմաթիւ աստուածաբաններ

յ

եւ

իրա ւ ա.~

բաններ , նկարի քներ , եւլն ♦ :
Ղ^ազան էյ անին յա^ո րգեց իր եղբայրը

Օլճայթոլ՝ որ

մինչեւ 1316: Փ"քր տարիրին քրիստոնեայ մկրտուած'

իշխեց

իսլամացալ

եւ֊ կոչուեցաւ Մ ոհամմկտ Խ^տապանտա։ Հրամայեց ան կառուցու
մը նոր քաղաքի մը

Աոլլթանիկի ՝ 1306^5/,

*Լազւինի

մօտերը եւ

դարձոլց զայն իր մայրաքաղաքը՝ այլեւ առեւտրական մեծ
մը։
Մ ոն կոչական

տիրապետութեան

վ երֆին իշիէՈրԼԸ

կեդրոն

եղաւ Ապո լ

Սայիտ՝ որ գահ բարձրացաւ 1316/ր5> ) 12 տարեկանին եւ մեծնալով՝
իշ^եց մինչեւ իր մահը (1335) :
ՃԷՆԿԻԶ ԽԱՆԷՆ ԵՏՀ ԼԵՆԿԹԻՄՈՒՐԸ
ՈՒՐԻՇ ՋԱՐԴԱՐԱՐ ՄԸ , ԻՐ ԿԱՐԳԻՆ
Սոնկոլածին Ապոլ Ալիի մահկն 45 տարի ետքը՝ Իրան դարձաւ
թատերաբեմը ուրիշ ջարդարարի մը արշաւանքներուն։ Լենկթիմոլրբն կր ՝ որ թ* ո ւր քե ս տ անկն իջնելով գրաւեց Խ որա սանը ՝ Մ աղանտարանը եւ Սիս տանը 13Տ0/*5> յ ապա 1384/'^' Աղր՚^կյ^անը ՝ Հայաստանն
ու Վբաստանը եւ ՀՅ^ձին' ֆարսի ամբողջ շրջանը։ Արշաւանքը շա
րունակելով՝ քալեց Պաղտատի վրայ եւ ապա գրաւեց
ու Հալկպը։ Նուազ արիւնարբու քան

Գամասկոսն

ճկնկիղ Խանը՝ այնու

ամե

նայնիւ Լենկթիմոլր եւս աւերակ եւ արիւն սփռեց իր անցած բոլոր
ճամբուներուն վրա յ յ
Գրաւելկ վերջ նաեւ ռուսական թուրքեստանի եւ Հնդկաստանի
կարեւոր շրջանները՝ Լենկթիմոլր ձԶՀ&ին
րաքաղաքը

վերադարձաւ իր

մայ

Սբթըրղանտ ՝ կազմակերպելու համար իր գրաւած ըն

դարձակ հ ողամասեբուն վարչական մեքենան։

ՀԼուտ թրքական

կր

իր ստեղծած պետութիւնը՝ բայց իրանական մշակոյթը խաղաց այն
տեղ

ստեղծագործ եւ տիրապետող դեր մը՝

տրուած

րլ լալով

որ

Լեն կթիմուր ջերմեռանդ իսլամ մըն կրէ
Այդպիսին ԸԼԼալով հանդերձ ՝ սակայն ՝ Լեն կթիմուր ինքը կիստդրագկտ մարգ կր։ Կ^ատկր բանաստեղծները՝

բմիշկները՝ աստդա-

գկտներն ու Ւր աւաբանները։ Կը ս ի ը կ ը միայն

ճարտարապետները՝

որոնց պկտք ունկր շկնքերու կառուցման համար։ Կրնար գրել թուր
քնր կն ՝ պարսկերկն ել մոնկոլերկն։

Կատակ չկր վերցներ եւ

չկ ր

հանգոլրմ-եր կեղծիքի ։ Հքնած կր Աըմըրղանտ 1333/^) ճերմկած մա
զերով եւ շատ մեծ գլուիլով ։ Մեռալ 1404^

Տ
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օԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ

ԵՐԿԻՐԱ'

ՒՐԱՆ

«ՍԵԻ ՈՉԽԱՐՆԵՐԸ ԵԻ «ՃԵՐՄԱԿ ՈՉԽԱՐՆԵՐԸ»
Լենկթէմոլրէ մահ էն ետք էր եւ

ղալա կն ե-

րը էրարոլ ձեռքէ էյլե ց էն ընդարձակ

հողամասերը՝.

Չորրորդ գաւկէն' Հյահ Լէ ո ւէյէ րամէն էն կաւ Հէրաթն
ու յյ որա սանը եւ երրորդ, զաւակը

Ա էրան Շահ դրա-

լեղ թալրխլն ու Պազտատը՝ բայց ‘էէ^է
էր

զաւակներուն

'ք՝ ո յ ո ւնլո ւ^չ

հետ՝.

Ասկէ

բռնոլեցալ

օդտուելուԼ՝

Հ^արա

ԼԱ եւ ոչխար} կոչուած հորդաները դրա-

ւեցէն Ազրպէյճանը՝. Ասոնց

պետը

'1՝ալւսւ

Աուսոլֆ

ձեռք անցուց Պաւլտատը ՝ էսկ ասոր զաւակը

տէր

դարձաւ Ապահանէ շրջանէն՝. Այս հորդաներ ուն թըչնամէ «Աք 'Հոյոլնլու'» (ճերմակ ոչխար}
ները^ է ‘Լևրջոյ յաջողեցան } 1469/'^)
.ըչհլ ՀՀ^արա

կո չուած-

հրապարակէն

ոյո ւնլո լ^չները ՝ որոնք եւս հետագայէն

ջախջաէյուեցան Շահ Աո ւէյէ կոզմէ ՝.
Շահ քէոլէյ եղաւ Ւրա նէ վր ա յ էշէյած թադաւո րներուն մէջ ամէնէն զարգացածներէն մէկը՝, ք1 ր մայ
րուքաղաք Հէրաթը դարձուց Ա էջէն Արեւելքէ

մտա

ւորական կեդրոնը՝ որ մեծապէս յառաջրլէմեց
նկարէ շներով ,

ճարտարապետներ ով,

ներ ո յէ ? երամէ շտներով եւ ո ւս ո ւց է չն եր ո վ:
զարգացած մշակոյթը

հետագայէն

էր

ր ան ա ս տ ե ղծԱյնտեղ

տարածուեցալ

րԼ-էս1է արեւմուտք եւ էր վերջնական ա րտայայտոլթէւնը ունեցաւ Ապահանէ մէջ՝ Շ ահ Աբրա ս է օրով :
Շահ Աոլխէ

յաջո րդեց էր անդրանէկ

զաւակը

ուղ Բէդ է որ էշխեց երկու տարէ մէայն՝ մինչեւ.

1449:

Մ՛" [պասիր ու բարի մարդ իր,

բայց գահ

ընկէց դարձաւ, ել սպաննուեցաւ, իր իոկ դա լկին ձեււքով : Այն ու հետե ւ լենկթէմոլրե ան

թա դա ւո ր ո լթէ լ-

նը մատնուեցաւ անէ շխանո ւթեան ՝ մէն չե ւ որ 1469/^)
Աուլթան Հէւսէէն Պայքարա

հաստատեց էր էշխա-

նոլթէւնը էյ ո ր ա ս անէ նահանգէն եւ Հէրաթէ մէջ՝.
յ

մեռաւ

37 տարէ էչխ^լէ ետք Աուլթան Պայքարտ
1506/*^ , լեն կթէմ ո լր եան թադաւորութէւնը

էն կա ւ մոնկոլեան ծագումով եւ թրքական աւանգու—
թէւններով թաթար հորգաներոլ ձեռքը ՝ որոնք սա
կայն երկար չկրցան Լ* հԼ11

11 ր11 ՛էհ ն ւո ե ւ այս անդամ

ա ս պա ր է զ /՛ջ.ած էէն սլարսէկ Աաֆաւէները՝
Հզօր է չ[ս ա<ն ո լթ ե ա մ բ

էրենց

'
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«ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՀԱՐԱԶԱՏՕՐԷՆ ՊԱՐՍԻԿ ՍԱՖԱՒԻՆԵՐԸ
Աաֆալիներու մամանա կաչրջանը
թեամբը հարազատօրէն պարսիկ
դարեր անցնելէն ետքը

րնորո չուած է տիրապեւոոլ-

արքայատոհմի մը՝ ութ

երկար

յ

Այս արքայատոհմի հիմնադիրն է Հյահ իսմայիլ՝ որ թրքական
եօթը ցեղախումբերու ղեկավարն էր Ազրպէյճանի մէջ՝. Այս
խումբերը հաւաքաբար կը կոչուէին

ըզըլպաչխներ

ցեղա

(էքարմիր ղ.ը-

լոլխյ ել ի հարկին կրնային 70*000 ղինեալ ձիաւորներ

հրապարակ

իջեցնել : Ի-մայլ,լ Թուրք չէր , րտյց ի բրել չառա լիղը կբ օն ա պեւոն եբու տոհմի մը եւ պետը տէրվիչներու աղանդի մը՝ մեծ յարգանք կը
վայ^լէր «ի ըզըլպսյ չխն եր ո ւ մօտ։
մատնելէ ետք «Աք Ըոյոլնլո<»Ները 1500/'^, թտ-

Պտրտոլթետն

դադրո լեց ալ թաւրի ղի մ էջ : $ ասը տարի ետքը դրաւեց իք որասանը ՝

Սպահանի կայսերական հրապարակը — Խորքին, կեդրոնը' կայսերական մեծ
մզկիթը, իսկ աջին' Շահ Արրասի հնգյ արկանի «Ալա 4’ափի» պալատը, յասաջա
մասի սիւնազարդ եւ ընդարձակ պատշգամով: թոլոր շինութիւնները կասուզուած
են ժէ* դարու սկիզրները:

Համատանը , ներմանը , Ֆարսը եւ ի բաքը։ Շ իի դաւանանքը հռչակեց
ան իբրեւ իրանի պետա կան կքմնքը հ ւ բռնի միջոցներու դիմեց խխրե~'
դիմացող Աիւննիները դա լան ա լի ո իւ դար ձնելու համար։

Ա իլենինե

րու դէմ այս հալածանքը դրդռեց ղա յ ր ոյթը օսմանցի թուրքերուն ՝
որոնց Սուլթանները՝ Պ ոլս ոյ մէջ՝ իք ալիֆտներն էին Սիւննի իսլամներոլն ։ Հետեւանքը այն եղաւ՝ որ

թոլրքիոյ Սուլթան Աէլիմ Ա »ը

յարձակեցաւ իրանի վրայ եւ պարտութեան մտանեց Հյահ իսմայիլր
թալրիզի մօտերը

յ

իախումները տեւեցին բաւական երկար եւ իրա

նի ւն1այ Ւ զործ դրուող ճնչո լմը դարձաւ

ամրողջ եր կի ր ը Ա աֆաւի-

ներոլ արքայատոհմին չոլ[,ջը միացնող աղդակ մը։
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Ջ^^ՋՋ2|ՋՋՋ|ՋՋ®®ՋՋՋՏՋՏՋօԱՀՆօԱՀՆԵՐՈԻ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
Յաջորդ Աա էի ալի թագա ւորլվ

Շահ

թահմասպ իշխեց 152441.

մինչեւ 1576 • 3 առոգեր ալ ան պահել Իրանի

արեւելեան

Լր^^^ր ’

րայր յ ա շ/' Ս Գա ևան պարտութիւններ կրեր թուրքիոյ Սուլթան Ս/.,վէյման ԲանունիԷն } որ Իրաքը ճեղքելով ՝ գրաւեր թալրիրն ու Սպահանը : Շահ թահմասպ
ւիոխագրեր Ղ,աղլին :

այնուհետեւ իր մայրաքաղաքը

թալրիղէն

ՄԵԾ ՈՒ ՇԻՆԱՐԱՐ ՇԱՀ ԱԲԲԱՍՀ
Երեր ուրիշ թագաւորներու

կարճատեւ

յաԼոր գա կան ո ւթեն Էն

ետք գահ բարձրարալ մեծն Շահ Արբ աս՝ 1587^5/:

Այգ

Հ1''!_անին

■-թուրքերու ձեռքն Էր ԱզրպԷյճանը՝ իսկ Ու֊զպէքի թուրքերն ալ գրա
ւած էին Հէրաթն ու Աէչէտը^ էյորասանի նահանգին մէջ*.

Սպահան — Շահ Աըըւսսի «Չհէլ Աութուն» (Քաււասուն Սխ-ներ) միայարկանի
պալատը, որ այժմ վերածուած՜ է թանգարանի: Այսպէս կոչուած այս պալատին
աււջեւը, իրականին մէջ կան միայն քսան սիւներ, որոնք, սակայն, յստակօրէն
ցոլանալով յաււաջամասի աւազանին վրայ, կուտան քաււասուն սիւներու պատրանքը:

Շահ Աբբաս նախ գա չինք կնքեր թուրքերուն հետ ՝
֊անոնր կատարած գրաւումները՝ այնուհետեւ մաքրեր

ճանչնալով
Ու֊ղպէքներր

է] որա սանի շրջանէն : Այգ սպառնա լիքէն արատելէ ետք ՝ նետուերաւ
թուրքերուն վրայ եւ յս^ռր ղարար գրաւեր Աղրպէյճանը՝

Հայաս

տանը եւ 'Լրաստանը : Այնուհետեւ Հտհ Աբբաս ամրապնդեց իր երկրի սահմանները , թէեւ թուրքեր ը կը շարունակէ ին գերակշռել իրենր
ղօրութեամր ։ Շա հ Աբրաս ի մահէն ետքն էր , որ 1636/'^ կնքուերալ
թուրքեւպարսի կ դաշնագիր մը ՝ որու հիման վրայ ճշգուերան ]1րա-
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<ԱՍԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ®1հՏՓ»1ք
նի արեւմտեան սահմանները ել այզսլկս ալ մնա րին մինչեւ
դար :

{ՒՍ'՝

Հր ահ Աբբաս դարձաւ մեծ ու շինարար արբայ մը : /' ր մայրա—.
քաղաքը փոխադրեր Սպահան 1օ98/'5> ? Ց ե դաիւ ո ւմբե ր ո ւ
րէն բադկարած զօրամասերուն տեզ՝

ռաղմիկնե-֊

ստեւլծեր ան կանոնաւոր

լալ վճարեալ բանակ մը 20*000 հետեւակներով եւ 10*000

եւ

միաւոր

ներով՝ որոնր մկջ եւ «Հ/ահ Սեւկն^ (Հ/ահը սիրողներէ զօրամասերը։
Ամբողջ Իրանի մկջ ծա լա լեր ա ւ շինար ա ր ո ւթի ւնը ՝ --- կառուրո ւեր ան չկնքեր՝ քա ր լանս ա ր ա յն եր ՝ բար ո ւեր ան

ճամբաներ եւ

րանրքներ : ՍպահանԷւ հին քաղաքին կիր հիմներ կայսերական քադաք մը : Այն տեղ շինուերան իր պալատները՝ --- Զհկլ
Սլա թափին , ևւյն * » ո րոնք մինչեւ ա յսօր կր մնան ։

Աոլթունր՝

Ի ա ռո ւր ո ւեր ան

Սպահան — Շահ Արթասի «Ջհէլ Սութուն» պալատի իւղաներկ մեծ որմանկար
ներէն մէկը, որ կը ներկայացնէ Շահը — նկարին մէջտեղը — խրախճանքի մը
պահուն:

չքհդ ոլ- մեծ մզկիթներ ՝ որոնրմկ կայսերական Աղկիթը ՝ իրանական
ճա ր տա ր ա սլե տ ո ւթե ան եւ մանրանկարչութեան գլուխ — դո րծ որն կ :
Ս շա/լուեր ան ընդարձակ

պարտկ/լներ եւ նետուերան

կամուրջներ :

Ամբողջ Սպահանի մէջ՝ այդ շրջանին !լ ապրէ ին 600*000 բնակիչներ
ել կային 162 մզկիթներ ՝ 18 կրօնական վարմարաններ ՝ 1802 <£աէ՚~
ւանսարայներ եւ 273 հանրային բաղնիքներ ։
Մ/. ւս կողմէ, Շ ահ Աբրաս քաջալերեր արտաքին առեւտուրը

ել

զարկ տուաւ մետաքս եղէնլ, եւ այլ ապրանքներու արտածման Պան
տար Աբբասի վրա յուէ՝.

ի ւանա դի տ ա կան յարա բերոլթիւններ հաս

տատեր եւրոպական պետոլթեանր հետ։ թիւրտ րեղա էսումբեր բեր—.
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MgigriiiraiffBO օԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐԸ* ԻՐԱՆ
ուեցան Խ որ ա ս ան , իբրեւ սլասաւալւ Ո ւղսլէբն եր ո լ

դէմ ։

իս կ ,

խալորարար արհեստաւորներէ բաղկացած

տասնեակ

Հ,այեր *էյ ախիջե ւան էն եւ ուրիշ շրջաններէ

փոխադրուեցան

հան ՝ որուն կից շինուեցաւ ի որ Ջուղա քաղաքը^
թեան համար

յ

Հանդուրժող էր ոչ — իսլամներ ու

լՈւրչ' հանրային

ա սլահ ո վո ւթ եան , այլեւ

լէ[ԼԷ՜“

հաղարաւոր
Սպա

Հայերու բնակու
հանդէպ ՝

ա Լա—

արդարադատ եւ առա-

տաձեո-ն : Սպահանէն ղատ դեղեց կաց ոլց նաեւ Հյիրազը^ Սրտապիլը
եւ թալրիզը : Զա փա ղանց կրօնասէր' բազմաթիւ անդամներ
դնա ց Մէչէ տ

ուխտի

մ է կ անդամ' ամբողջ ճանապարհ ր կտրեց քալելուէէ

Մըսուի թէ Շ ահ Աբրաս , որ իշխեց մինչեւ իր մա հը' 1628,

նա-

խանձէ եւ վախէ մղուած սպաննած է իր երկու ղա լա կն երը եւ կուրցուցած է մէկ այլ զա լկին աչքերը։ (ի ո ղո վո ւր դը հ ս ա կայն , անտեղ--

Սպահանը Նոթ Ջուղայ ին միացնող կամարակապ մեծ կամուրջը, որ կաոուց—
ուած է ժ*է« գարուն, Ալլահվէրտի Խանին կողմէ, «վասն ապահով կառուցանելոյ
զսիրահարութիւն մեծի Շահ Աթթասայ ի գիշերի ընդ Օրիորդի ումեմն օտարական,
ազգի»... («Պատմութիւն Նոր Ջուղայի որ յԱսպահան», էջ 41:)

եակ պալա տ ա կան ներքին անg ո լդա ր ձեր էն y կը պա շտ է ր զթեքը •
Շահ Աբրաս ին յաջո րդեց Շահ Աափի (1629 — 1642) )

Շ ահ

Աը-

բաս P» (1642 — 1667) եւ Շահ Սիլլէյման (1667 — 1694) : խաղաղու
թեան ժամանակաշրջան մը եղան այս տարիները

իրանի համար

թէեւ օսմանցի Թուրքեր ը կը շարունակէին g ո յ g տալ իրենց թշնամ ո ւթի ւնը :

ՑԵՂԱԽՈՒՄԲԵՐՈՒ ԸՄԲՈՍՏՈՒԹԻՒՆԵՐԸ
Շահ Աուլթան

Հի լսէինի

ի շխանո ւթեան

Ղ^իլղայ կոչուած աֆղան ցեղախումբը

օրով

ըմբոստացաւ

(1694 — 1722)
Բանտահարի
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«ԱՍՀ-ՆՈԻՆ

ՏԱՐԵԴԻՐ{նՀ>՝

■ոչ եւ տիրացաւ իր անկախութեան՝. Միեւնոյն ձեւուէ ան կա էս դարձաւ
Ապատի ցեղաէսումբը Հէրաթի մ ԷԼ, ի ս կ 1722//?/ ,

աֆղան

ցեղապետ

Սահ մ ուտ իպն Միր Վայս մեծ ումերով ւլրտւեց թերմանը , Սպահա^
նը՝ ^յՈ[՛ Ջուղան , եւն . սարսափ սփռելուէ ամէնուրեք*. Այո անցքերուն
էԼ[,այ> Շաճ Հիլսէ[,ն հրամարեցալ գահէն եւ իր յախրղը

Աշրուֆ

(1725 — 1730) 1՚չ[ս^3 Ֆարսի, թերմանի եւ Սպահանի վրայ մինչեւ
1730 թուականը :
Մէ"-Ա կողմ է , էիուսաստան գրաւեց Կասպից ծովու արեւմտեան
եւ հարաւային եզերքները, իսկ օսմանցի թուրքերը մտան տրեւմրտեան իրան , մինչեւ որ $ահ Աշրաֆ , որ Աի եննի մըն էր , կրցաւ հ ա չա
տուիլ անոնց հետ :
Ս աֆաւիներո լ
րապետութեան

տի
վեր-

Լին շրջաններուն , կրօնա պետներ ո լ ազգեցու
թեան

տակ

նուէր
կեանքը
յին

կը

գըտ-

իրանա կան
// շա կո լթա-

յ

մարզին

մԷԼ

ան

գամ էւ գործ կը գրուէր
կրօնա կան էսի սա

հա-

ևաև2.եռ մը*. Սոլֆիական ո ւթի ւնր ,
այսոլհ անգերձ ,

տկարացած

էր-

ԱՖՇԱՐԻՆԵՐԸ
էի. ՆԱՏԻՐ ՇԱՀ
Աֆ,արիներու. շոր-

Օիրսպի կամարակապ մուտքը, որ կը կոչուի «Զիրկ Ղորան» (ք-ոլրանի ներք եւ) , կամաթին. Վերը, երեք
պաւոոՆհաննեթՈՆ
երկայն՜քին
գթուած

Լանը կը սկսի

մեծ ‘^ուրանի մը անունով:

ծնած աֆշար ցեղապետ Լք ատ իր ՝թ ս ւլի ո վ , որ համեստ
մըն էր՛ Կ ը ծառայէր Հյահ Հիւսէ ինի գաւկին

Ս էշէո1

ուղտապան

թահմասպ Միրղայի

հրամանին տակ : (Հարձակումէէ անցնելով ճին, Սպահանէէ ձօտերը
պարտութեան մատնեց Աֆղանները եւ քշեց զանոնք արեւմտեան յ1—
րանէն ու ա սլա Խ որա սանկն եւ Հէ րա թէն : իատիր թուլի թուրքերու
ձեռքէն ւէ երտգրաւեց նաեւ Հայաստանն ու Վ^րաստանը եւ ճանչցնել
տուաւ այս ղ րաւումնե ր ը

1730// Պ "լս ս յ գա շնա դրով*.

իատիր ւլահ բնկէ ց դա րձուց թահմասպը 1731//?/ եւ
նչանակուեցաւ

Ս աֆաւիներու

ւէե րԼին թ ա գա ւո ր ին՝

ւիո էսա րքայ
Աբբաս Գ *ի )

մինչեւ անոր մահը, 1730//?/: Այնուհետեւ ինք բազմեցաւ

ի ր անտ կան
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^^^^^^^^^^^^^^^^ՋօԱՀՆօԱՀՆԵՐՈԵ ԵՐԿԻՐԸ' ԵՐԱՆ
գահին ւէրայ ել գարձալ Նատիր Շահ
ը գնելո •Լ Ս-ֆչարեան ար
քայատոհմին։ Արեւելքի Ւ ււ լա մներ ո ւն հետ հաշտ երթալու նպա
տակով Աիւննի գա լան անքը ո ւղեց հռչակել պետական կրօնք , բայց
£յա£.ո Ղ?* 3 ա ւ ՝ Իրանի նահանգները կը կա ռա ւէար ո լէին իր գերգա ստանի անգամներ ո ւն կո գմ է : Խստօրէն կը հս ՛լէ ր հանրային եւ գին—
ոլորական կարգապահութեան ւէրայ։
Կարծէլուէ որ գալ մը կը նիւթոլէւ իր գէմ , իր գաւկին
'Րոլլէւ Ա իրգայէւ կո գմ է

Ո' ըզտ

կուրցնել տուաւ անոր աչքերը :

Արշալեց Աֆգանիստան Ճ73§ին եւ գրաւեց 'Րանտահարը

(էաղ—

նան եւ 'Ւապոլլը։ Ապա յարձակեցաւ Հնդկաստանի ւէրայ եւ գրաւէԼ"‘Լ Տէլհւ՚ն, աւարի տուաւ պալատները : Իրան ւիո էսա գրեց թանկա րմ՜էք իրեղէններ՝ որոնց մէջ էր նշանաւոր գոհարաղարգ Աիրամարգէյ

Շիրազի — եւ ամթողջ իրանի մէջ — ամենալայն ծւսոազարւլ պողոտան'
«Խիապան Զէնսւ», 54 մէթր լայնքով եւ անունովը Զէնտերու պետ 'իերիմ Խանին,
որ կազմած էր պողոտային յատակագիծը 200 տարի աոաջ:

Կ՝ահը {կը գտնուի Թէհրանի ^այսելւական թանգւսրանին մէ^
խարան ել Խ ի էԼան գրաւեց 1740^^ 5 ['ս կ

773Տին

յ

Պ11

Իրանի կցեց ՊահրԷյ-

նը։ Շ ա ր ո ւնա կելո ւէ Ւ[' արշաւանքները , 1743/'^ ղր աւեց Ս ուսոլլր եւ
Պասրան : Իր տի ր ա կալո լթի ւն ը եղաւ ազգա ք ին ում ի եւ ւէա [•'մ՛ ց ո լ—
ցագրութեան կարճատեւ շրջան մը՝ որմէ սակայն չօդտուեցալ մոգս1ԼՈլ[’ՂԸ՝ Նահանգային էսռո ւէո ւթեանց ընթացքին ՝ Նատիր Շահ ըսսլանն ո ւեց ա լ իր մէկ սպա յին կողմէ։
ՋԷՆՏԵՐՈԻ ԿԱՐՃԱՏԵՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
Իր կո (ր գաւակը Շահ Ո*ոլէս ^շ[ս^ Խորա"անի ւէրայ 17484"^ մին
չեւ 1’796: Այո շրջ^ն/,5, սա կա յն , Աֆղ անները ւէեր ա հ ա ս տ ա տ եց ին ի—
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
.րենց անկախութիւնը, է ս կ ներքին պա ռա կտ ո ւմն եբ ո վ քայքայուած
'արեւմտեան իրանը անցաւ էէէնտ եւ ապա 'իաճար տոհմերու ձեռքը։
վաչկատուն իէէնտերու պետը
զի նահանգին մէջ, գրաւեց

'իերիմ ք] ան , որ 1լ ապրէր Շ էրա

էրազը, Սպահանը եւ հարաւային իբա-

նէ մեծ մասը, ետ մղելով 'ի աճ ար ները-, Ի չխեց 1750^ մինչեւ. 1779:
.[Հազմաթիւ պալատներով, մզկիթներով, պարտէզներով եւ ճամբա
ներով դեղեց կա ցուց Հ^իըազը, որ իր մայրաքաղաքն էր։ Այսօր ալ
Շ իրազ , իր դե զեց կո ւթի ւնը ընգհանրապէս կը պարտի 'իերիմ [] անին , որ շատ ազնիւ նկարադրով եւ մ ո ղո վո ւր գին սիրոյն ու. յարզանքին արմանացած մարգ մը եղաւ իրանի պատմոլթեան մէջ-.
ՀԱՃԱՐՆԵՐՈՒ ՎԵՐՋԸՆԹԵՐ ԱՐՔԱՅԱՏՈՀՄԸ
հաճարները մէկն էին այն եօթը ցեղախումբերէն,
■տուած էին Շահ իսմայիլին։ \,ատիր
խումբերը տիրեցին

որոնք

ում

մահ էն ետք, այս ցեղա

Մ ազանտաբանին եւ սկսան

տարածուիլ գէպի

հարաւ։ իրենց պետն էր 'իաճար Աղա էիոհամմէտ ի]անը, որ իշխա
նութեան գլուխ գալով 1779ին , գրաւեց Թէհրանը , գարձուց զայն
վւր մայրաքաղաքը եւ ինքն ալ դարձաւ ք^աճարեան

արքայատոհմի

աոաջին ինքնակալը ։ Մ ինչեւ 1796 /’/' անի Շահ չկոչուեցաւ պաչտօնասլէս :
Մ ոհ ամմ էտ քՍան յարձակեցաւ ^էնտեան շառաւիղէն Լութֆ Ալիի
վրայ ) որ 'իերման ապաստանեցաւ, բայց հոն ալ գերի

բոն ո լելով

ս պանն ո ւեց ա լ

կատղած'

չարչարանքներու

ենթար կո ւելէ

՛Լերջ ։

ֆերմանի բնակչոլթեան ընթւսցքին դէմ , Ա ոհ ամմ է տ Լ] ան քաղաքի
բնակիչներէն 20*000 Հ ո ղՒՒ աչ^ելւը հանել տուաւ կատաղի վայրա
գութեամբ մը։ Ամբողջ իրանը վերագրաւելէն

ետք,

Աոհամմէտ

■Լյան իր կարգին սպաննուեցաւ 1797ին :
ԻՐԱՆ ԿՌՈՒԱԽՆՁՈՐ ՄԵԾ ՊԵՏՈՒԹԵԱՆՑ ՄԻՋԵՒ
իր յաջորդին

քեռսր գիին — Ց)/ս թհ Ալի Շահի օրով իրան բո

լորեց խաղաղ շրջան մը։ իշվսեց ան 179/£^ մինչեւ 1831 եւ այս ԼԸ?"—
ջանին զօրացուց իրանի կապերը եւրոպական պետութեանց հետ ։ Ղ՝ա—
շէնք կնքեց քիրանսայի հետ 1807/ր^ , Նաւիոլէոնի օրով։ Այո դաշին
քով , Նաւիոլէոն կը յուսար հարթել ղէպի Հնդկաստան ֆրանսական
արշաւանքի մը ճամբան, իսկ միւս կողմ է թումբ

դարձնել

իրանր

/ ռա ջխ ա ղա զ մ ան դէմ ■. Շ ատ չանցած , սակայն ,
1,ա—
ռո ւսա սա ե
ւիոլէոն դաշինք կնքեց [Լուսիոյ հետ։ վերջ գտան նաեւ իբանեւռուս
թշնամ ութիւնները , 1813ին կնքուած Եիւլիստանի դաշնադրուէ, որ
կը հաստատէր 'Լրաստանէւ գրաւումը [Լուսերէն։ իրան պաշտպէսնո-
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32Ջ1էՁ։

րլա կան

ՇԱՀնՇԱՀնԵՐՈՒ երկիրը՝ իրան

դաշինք մըհ ալ կնքեց Մ ևծն Որիտանիոյ հետ՝ 1814/^5 Չ*«/—

’ ոՍ է՛ *Լ°րոլ- մնաց մինչեւ. 18օ7 > որեւէ աբմէք
Ի րանի համար :

չներկայացուի

ի ր ա ե եւ քիուսիա նորէն պատերազմի բռնուեցան 1826^։ Արդիւնքը' Լուսերը մտան թալրիզ։ իսկ ձ.&28ին կնք ուած Ոփլրքմ էնՀ_ա JI' դաշնագրով՝ Ա ուս իա գրաւեց Երեւանն ու Նախիջեւանը՝ ստաՍալ Երանէն մեծ հատուցում եւ նաւարկութեան ի րալոլնք ռուսա—
կան նաւերու համար Կասպից

ովուն մէջ :

Hj" թուականէն սկսեալ մինչեւ ի, դար ո լ
դարձաւ կռո լաիւնձո ր ի* ուսtnJ
Տ)աթհ Ալի Շահի թոռը

սկիզբները՝

իրան

լ Ա եծն իրիտանիոյ միջել :

Մ ոհամմէտ Շահ իչխ^ց 1834^^

մին-

չեւ 1848: իարեկարգոլթիւններ մտg ո լց ան երկրին մէջ՝ իսկ միւս
կոդմէ բարեկամացաւ (Լուսիս յ հետ՝ որ կ'ոլզէր սիրաշահիլ իրանը՝
իր գրաւումները ամրապնդելու համար։ (Լուսերէն քաջալերուած՝
Ա ոհամմէտ Շահ փորձեց գրաւել Հէրաթը՝ որ սակայն դիմադրեց
բրի տանու կան ա ջա կց ո ւթ եա մր :
ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ ՄԸ — «ՊԱՊ» ԵՒ «ՊԱՀԱՈՒԼԼԱՀ»
Այս շրջանին մէջտեզ ելաւ' 1819ին Շիրադ ծն ած Ա/՚ւ՚՚ւա ԱԱ>
Մ ոհամմէտ անունով կրօնաւոր մը՝ որ իբրեւ Աոլֆիական՝ ջերմե
ռանդ քարոզիչը դարձաւ ընդհանուր իւ ա դա դո ւթե ան եւ սիրո յ ՝ պա
հանջելով դասակարդերու վերացումն ու կանանց ընկերային դիրքի
բարելալումը։ Ունեցաւ բադմաթիլ հետեւորդներ՝

որոնք

^ասը)

կ որակէին զինքը ՝ այսինքն մարմնոյ ել հոգիի իշխանութեան միջել,
բաg ո լած ՀԼուռ» î
գլխատուեցաւ թաւրիդի մէջ 1850/'^) իրանական կ առավարութեան հրամանով եւ երկու տարի ետքը ջարդուեցան
անոր

40*000 հետեւորդները։
«Պապ»ի մահ էն ետք իր յաջո րդը եդաւ ա դանգի

անդամներէն

Միրզա Եահեա ՝ որ իր կեդրոնը հաստատեց թուրքիոյ էտիրնէ քա
ղաքին մէջ։ Այ՛1 ադանդը պսւռա կտուեցաւ եւ Միրզա Եահեա յի մահէն ետք՝ 1912/'^, բ ոլո ր ո վին քա յքա յուեցալ :
Ընդդիմադիր խումբին պետը

Ա իրդա Հիւսէին այս անդամ կոչ

ուեցաւ Պահաոլլլահ ^Աստուածային շքեղութիւն}

Ճ8$&ին եւ

այդ

անունով ալ նոր ադանդը կոչուեցաւ Պ ահ այա կան ո ւթի ւն ՝ —— խառ
նուրդ մը իրանական հաւատքին եւ եւրոպական ազատամտութեան՝
որ ունեցաւ ել ունի իր ն ո լի ր ա պետ ո ւթի ւնն ու մասնաւոր ծէսերըՀ
Կեդրոնն էր Աքր (Պաղեստին} եւ պետը' Ասլսլա ս էֆէնտի' զաւակն
ու յաջորդը Պահաուլյահի ։ Շարմումը ունի այսօր ալ բազմաթիւ հե-
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«ամէ՞նուն տարննւր-ւ^»
տեւո րդներ , ու ¥ ս>-Կ. աղօթատեղէ մը Ա ♦ *է,ահ անւէն Լ ր ո լ Իլլինսյղ
նահանդէ Ուէլմէթ բա դավ՜է*^ >

<լ/Հ/^Ա ^յա^յլ թէհրանլ, մ է չ -.

ՌՈՒՍԵՒԲՐՒՏԱՆԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ
ԱոհամմԷտ Շ “՛հի զաւակը Շահ Ն ա ս ր է տ տին դահ բարձրացաւ

1847ին , 16 տարեկ անէն։ Ւր երկարամեայ

գահակալութեան

շրջա

նէն յ բարեկամական յաբա բեր ութէւններ մշակեր Աուսէոյ հետ, ոբուն ազդեր ութէւնը ամրապնդուած էր Ւրանէ մէջ՝, է բանական բա
նակը արշաւեր Աֆղանէստան 1806/*^ եւ գրաւեր
Հէրաթը ։ Ս եծհ.
Րրէտանէա սլա հանջեր բա գաբէն անմէջական պարպումը։ Հնդկաստանէ բրէտանարէ փոխարբան պատերաղմ հռչակեր հրանէ դէմ եւ
զօբահ անում կատարեր Պարսէր Ծ որ է եդերբը : քէո ւսէա չկրր ա ւ օգնել
Ի բանէն եւ *Լյաս րէտտէն Շ ահ պար տ ո ւեր ա լ :

Այնուհետեւ,

Փարէ զէ

մէջ 1857էն կնբուած դա շնադրով, Ւրան բա շո ւեր ա լ Հէրաթէն

եւ՝

ճանչրաւ Աֆդանէստանէ ան կաէյ ո ւթէ ւնը յ
Ս-յ ս դէսլբե՜րէն ետբ, է բանական թատերաբեմէն վր ա յ ռուսելբրէ տ ան ա կան մր ր ա կր ո ւթէ ւնը ստացաւ

տնտեսական

թափանրման

կերպարանբ՝. Րրէ տ անար էն եր ը ստարան ար դէ ւնաբեր ա կան եւ շէնա—
րարական մենաշնորհներ, որոնր փոխարէն

քէ ուսերն ալ տէրարան

որոշ առանձնա շն ո րհներոլ Լձկնորս ո ւթէ լն' Կասսլէր ՛Ծովուն վր այ ,
զէնուորական

մա ր ղէ չ

առա բելո լթեանր

ներկայոլթէւն

թէհրանէ-

> /"֊լ՛1 ■) ■
\,աս րէտտէն Շահ էր լաւագոյնը ըրաւ Ւրանէ մէջ, բայր յաճախ,
արտաբէն անրբերը դմ ո ւա ր ա ր ո ւր էն էր դործը՝. Ներբէն կեանբէ մէ$
ալ թէեւ ուղեր բարելաւել հանրայէն ս պա ս ա ր կո լթեանր վէճակն ոլ
արդարադատական դրութէւնը, բայր չկրցաւ հիմնս, կ ան արդէւնբներ ապահովել, որովհետեւ եր կէ ր ը հետղհետէ կ'էյնար կրօնական,
էշէ/անութեանր աղդերութեան տակ

Նասրէտտէն

յ

սպաննուեցաւ

1896/^ :
ՇԱՀ ՄՈՒԶԱՖԷՐԷՏՏհՆ ԵՒ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՇԱՐՖՈՒՄ Ր
Ւր զաւակը

1907 I Եղաւ

Մ ուզաֆֆէրէւոտ ին

դա հ ա կալեր

1896^-5/

մինչեւ.

հաճոյասէր եւ շռայլ թադալոր մը եւ սրտանց չզբա

ղեցաւ բնաւ պետական գործերով։ Ե պ՛ո պա կատարած էր ճամբորդութէւնները հսկայական ծախբերոլ դուռ բացէն եր կրէն համար,
որ հասալ սնանկութեան դուռը : Բն ակչութէւնը մատնուած էր թըշ~~
ոլառութեան եւ սլե տա կան

պաշտօնեաները չէէն

ստանար

էրենր

թո շա կները ։
քէուսէա, 1900/^) 22 մէլէ ոն րուբլէէ փ ոխա տ ո լո ւթէ ւն մը ըրաւ

Իր անէն ։ Այս գումարէն 10

մէլէոնով

վճարուերան

պետութեան-
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
պարտքերը եւ երբ դրամը նորէն հատալ, Աուսիա փոխ տուաւ

10

*1իլիոն րուբլի եւս :
Այ ո կացութեան մէջ ծայր տուին դմ՜գոհ ո ւթի ւններն ո լ խլրտումները^ որոնք շո ւտ ո ւէ յանդեցան սահմանադրական ւէտրչակարդի մը
հաստատման պայքարին'-, Շարմ֊ման մասնակցեցան Արեւմուտքի ազատական դա դա փ ա րներ ո ւէ սնած երիտասարդութիւնը ,

առեւտբտ

կանները, կրօնաւորներուն մէկ մասը եւ ազնուականներու
կարգը-. Այս բողոքող զանգուածէն 10*000 հոդի, 1906/'

դաստՅուլիսին

ապաստանեցան Բ'էհրանի բրիտանական հ ի լպա տ ո ս ար անը , ուր զերծ
կը մնային ձեր բա կա լո լթեն է , ի ս կ կրօնաւորները

հեռացան մայ

րաքաղաքէն։ Եանգ առաւ հանրային ել տնտեսական կեանքը։ Ասոր
վրսւյ , Մ ուզաֆէրէտտին Շահ խոստացալ կատարել բար ե կար դո լ-

Թէհրսւն — Իրանի Խորհրդարանը (Մսւջլիս)

թիւններ ։ Ն որ ճնշումի մը ւէրայ, 5 Օգ ոստոս 1906/-&

հ ռշա կուեցալ

Ա՛ս հմանադրոլթիւնը։ խումարուեցաւ առածին Լք ո րհ ր դա ր անը (Մաջլիս) 1 կազմուեցան դաւառական մ-ոզուէներ

թէնջիւման')

եւ

սկսան

Գ1’աԳՒև բազմաթիլ ստիսլոզական հարցերոլ կարդտդրութեամբ :
ԱՐԻՒՆԱԼԻ

ԸՄԲՈՍՏՈԻԹԻԻՆՆԵՐ

ՄՈՀԱՄՄԷՏ ԱԼԻ ՇԱՀԻ ՕՐՈ՚Լ

Երբ 1907/ր Յունուարին Ա ո լզաֆ է ր է տ տ ին Շահ
փառատենշիկ զաւակը

մեռաւ,

անոր

Ա ոհ ամմէ տ Ալէ Շ ահ ուղեց օդւո ո լիլ ստհ-

մանտդրա կանն ե ր ու մէջւ, ծա դած տարա կարծո ւթի ւններ էն եւ ւէերահաստատել բացարձակ միապետութէւնը : Այս շյրջանին զուդա-
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<ԱՍ’ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
գէպեցաւ անգլեւռուս համաձայնութեան կնքումը 1907/,^/ ։ Ա,1ս
մաձայնութեամբ կողմերը !լ որոշէէն յարգել էրանէ
նութէւնը՝ բայց

սյ՜~

ամբողջակա-

^Լ[Լ բաժ՜նէէն երկու ազգեցութեան դօտէնե-

բու։ քէ ո լսական դօտ է էն մէջ կ'էյնար թաւրէզը՝ քէէշտը՝ թէհրանը՝
Մէշէ տը եւ Սպ ահ անը ։ Բրի տանացէները է ր ենր կը վերա պահէէն աւե
լէ փոքր շրջանակ մը

էրանէ — հարաւ արեւելեան անկէւնէն վրայ*

Այս շրջանա !լներ ո ւն մէջտեղէ տարածոլթէւնը պէտէ մնար

'

թէեւ այնտեղ ալ էր էտանաց էները պահեց էն էրենց ա ղղեց ո լթէ ւնը :
Ս էնչ այգ՝ Հհ ահը ,

քաջալերուած

/ս ո ս տ ո ւմներ էն ՝ շարժման գրաւ

ռուսական

աջակցութեան

ռուս գնդապետ Ա՛ տխոէիի

Հլււլւլ1ա<

5/^/?/ ենթտկսպ Պարսիկ — 'ք'ա ւլարն ե ր ււ լ կի ս տ բւսմինբ ՝ որ ռմրա կոծե ց
խորհրդարանի շկնբըՀ Այնուհետեւ. Աոհամմէտ Ալի Շահ լուծեց Խորհբրգարտնն ու գաւառական մ ո դո ւիներ ր : Այսյաւնը բաւեց, որ այս
անդամ մ ո դո Հր դա կան դմզոհ ո ւթի ւնը վե ր ածուի ղինեալ ապստամ
բութեան , բռնապետ Շ‘“Հի"11 " լ անոր կուսակիցներուն դէմ : Ըմբոս
տացան թալրիղը ել հետզհետէ գաւառական բազմաթիւ շրջաններ ,
քի կշտէն

մինչեւ Ա պահ ան՛. Ըմբոստութեան մէջ ոլմեղ մասնակցու

թիւն ունեցան եւ Հ • 3 ■ Գ տ շն ա կց ո լթ ե ան ղինեալ ո ւմերբ :
ԹԷՀՐԱՆԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ ԵՒ ԸՄԲՈՍՏՆԵՐՈՒ ՅՍՀԼՄԱՆԱԿԸ
Ցեղա լէ ո էսա կաններ ո լ մեծ զօրամաս մը՝ որուն մէջ
համրանք կը ներ կա յա ցնէ էն Պո/ խթի արէները՝

հերոս

կարեւոր
է փրեմէ եւ

Աարտար Ասագէ հրամանատարութեամբ գրոհ տուաւ թէհրանէ վըրա յ եւ դրա լեց ղա յն 3 3 ոլլէ ս 1909/^: Շ ահ Ս ոհամմէտ Ալէ ապաս
տանեցաւ ռուսական դեսպանատունը եւ գահէն քաշուելու/ փա/սալ
քէուսաստան :
վերաբացուած է]որհրդարանը թագաւոր հռչակեց փա/սս տա կան
Հյահէն 12 տարեկան զաւակը

Ահմէտ Ալին : Բ'ա ւր էզ կը մնար առ-

ժամարար գրաւուած քէուսերոլ կողմէ :

Էսկ մէապետականներ ու

դէմ 4 ռէւները կը շարունակու էլ* ա յլ շրջաններու մէջ-.
Կառաւ/ա րութէւնը 1911/^ թէհ բան հ րաւէ րեց

Ա որ կրն ՀՀըսթըր

անունով Ամ եր է կաց է մը՝ պետական գանձէ ընդհանուր կառավարէմ՛

հ անդամանքո վ* Աուսէա անմէջապէս վե՜ր ջն ա գէ ր մը յանձնեց

բանէն՝ պահանջելով Հրըսթըրէ հեռացումը։ Այս •/եր ջնա զէրը

է-

ար

ժեցնելու համար՝ /էոլսերը մտան էրան եւ գրաւեց էն թալրէղը՝ ուր
կոտ ո րեց էն որոշ թէ ւո վ յ ե ղա փ ո/սա կաններ ՝ Ա է շէ տը

ուր

ռմբա կո

ծեց էն է մամ քէըղայէ դամբարանը եւ հասան մէնչեւ Ղյսղւէն : թէեւ
Ա աջթ՛ ս ը մեր մ՜եց ռուսական վերջնաղէրր՝ բայց կառա վար ո ւթէ ւևը
ընթացք տուաւ ել հ եռա ց ո ւց ՀՀըսթըրը :
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շահնշահներու երկիրը՝ իրան
ԱՈ՛ԱՋԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ԸՆԹԱՑՔԻՆ ԵՒ ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՒ
Եաց ո լթէ ւնը այսպէս շա ր ո լնա կո ւեց ա լ մէնչեւ

Ա • աչէսարհա-

մալւսվւ պայթումըդ երբ 'Ւրան դարձաւ ռազմադաշտ -ռուսական ^բրքւ—
տանական եւ թրքական ումերոլ համարդ հակառակ

այն

իրողու

թեանդ որ յայտարարած էր իր չէ զո քո ւթի ւնը ։ Պատերազմի ընթաց
քին թուրքերը փորձեցին թէհրանի վրայ քս,էել։ Րայց զսպուեցան
[իուսերոլ կողմէ։ Իսկ Րրի տ անաց իները իրենց հակակշռին տակ ու
ռին Իրանի ամբողջ հարաւային մասը։
Երբ պատերազմը վերջացալ՝ Մեծն Րրիտանիա յաջողեցալ կընքել Իրանի հետ դաշնադիր մըդ որուն համաձայնդ յարգելով

հան

դերձ եր կրին ամբո ղջա կան ո լթի ւնը եւ յանձն առնելուէ դրամ ու զէնք
հայթայթել անորդ բրիտանական կառավարութիւնը

տիր ա պե տ ո լթե ան տակ կ՚առնէր իրանական եր կի րը

ւիաստօրէն իր
յ

Շահն ու կա

ռավարութիւնը պատրաստ էին ընդունելու այս դաշնագիրըդ բայց
ժողովրդական ճնշումի տակ ել ամերի կետն բողոքի մը հետեւանքովդ
^ա2.ԼՒԱ1Լ

երբեք չվաւերացուց զայն։

Երկիրը ինկած էր անի շէսան ո ւթ եան մէջ՝.
րը

գանուէին արդէն Եասպից Ե' ովոլ

շրջանին

Րոլշեւիկեան ուժե
մէջ եւ մինչեւ ան

դամ բախումներ ունեցան բրի տ անա կան ուժերու հետ ։
Ո Լ- յանկարծ դ ՀՏ¥2ւճ.ին , Իրան եւ ]] » Ա իութիւն կնքեցին դա շնադի ր
մը դ որ չեղեալ կը նկատէ ր բոլոր նախորդ ռո ւս ե լիր ան եան դա շնա
գիթեեր ը դ կը ջնջէ ր Իրանի ունեցած պարտքերը Ո*ուսաստանին դ Ի րանին կը վերադար ձնէլ, ռուսական մենաշնորհի ենթակայ Ջ ո ւլֆա ——
թալրիզ երկաթուղին եւ էՀեզէլիի նա ւահ անդի ս տը դ եւլն « եւլն* : Այս
բոլորին դիմաց դ սակայն դ Իրան կր խոստանար թոյլ չտալ դ որ

իր

հողերը դառնան օտար պետութեանց •մ՚նոլորական խարիսխ ։ Եթէ
պատահէ ր նման բան մը դ նոյնիսկ հակառակ Իրանի կա մք[՚ն )

Խ•

Միոլթիլնը ^ւհ՚հ կր ւէերասլահկր իր ոլմ-էրուէ միջամտելու, իրաւոլն-ւ
քը-.

ԱՐՔԱՅԱԿԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Այս բաժնի Ա. էջին կրայ, մասնաւոր թուղթի վրայ տպուած
Ս ոհամմէա Ռըզա Շահի լուսանկարը, ինչպէս նաեւ հետագայ էջե
րուն կրայ հրատարակուած կայսերական ընտանիքի անդամներուն
միւս լուսանկարները մեզի տրալքադրուեցան Թէհրանի Կայսերական
Պալատի պաշտօնական լուսանկարիչ Լ)աքօ Շատաիունիի կողմէ:
Ս • Շատաիունիի լուսանկարչատունը, իր տեսակին մէջ մեծա
պէս գնահատուած հանրածանօթ հաստատութիւն մըն է ամբողջ է՛
րանի մէջ :
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«Ս.11'ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԻՐԱՆԸ ՄԵՐ ՕՐԵՐՈՒՆ
ՓԱՀԼԱԻԻ ԱՐՔԱՅԱՏՈՀՄՆ ՀԻՄՆԱԴԻՐ
ՌԸԶԱ ՇԱՀԻ ԳՈՐԾՈԻՆԷՈԻԹԻԻՆԸ
(ԱՆՑ֊Ր-ԵՐԸ 1921 - 1956 ՏԱՐԻՆԵՐՈՒՆ, ԸՍՏ ՅԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ)

Իրանեւխո րհ րդային բարեկամութեան դաշնադրին

[ք ո ս կո լայէ

մէչ ստորագրուելէն ճէ շդ հ ինդ օր առաջ ՝ 2! Փ ետ բ ♦ 1921/^ ք
լին էն դէպի Մէհրան յառաջացող

ւլօրամաս եր ու եւ մայրաքաղաքի

քաւլաքական որոշ շրջանակներոլ ուժ՜եղ ճնշման տակ տապալեցաւ'
արդէն իսկ երերացող կառավարութիւնը։ (Հաղթական ղօրամասերը
Մէհրան առաջնորդող հ րամանատարնԴ է ր գնդապետ քէըզա /էք ան :
Մա յրաքաղաքի դրա լման առաջին եռամս եային ՝նո ր կառավարու
թիւնը կազմեց օրագրող մը

Աայիտ (Լիաէտտին Մապաթապայ ՝ ի ս կ

Ո՝ըղա 1Ս էւյն ստանձնէց բանա կի ընդհ ♦ հ րամանա տ ար ո ւթի ւնն ու պատերազմական նախարարութիւնը։ ((ըղա ///անին հետ
թեան մը հետեւանքով՝

վարչապետը

տարակարծու

ստիպուեցալ

հրամարիչ եւ

անցնիէ արտասահման։ (Հաջորդական դահլիճներու մէէ ալ

է

Ո-ըզա

քյան մնաց պատերազմական նախարար եւ ապա ինք դարձաւ վարչա
պետ 1923/'^: Այս փոփոխութէն էն քանի մը ամիս ետքը ՝ քաճա ր ական արքայատոհմին '/երջին թագաւորը Ահմէտ Հյահ հեռացաւ Հ1—
րանէն եւ ա՛լ չվերա դար ձա լ ։
/’ Վփր^_ոյ> ճ-^^նին էր որ Սահմանադիր փողով մը
ընտրեց

իբրեւ

Ի ր անի

Հյահնշահ

եւ

առաջին

(իըզա ի] անր

արքայ

արքայատոհմին՝ մառանդա կան յաջորդականութեան

Փուհլաւի

իրաւունքով։

թադադրուեցալ 1926// դարնան :
ԱՐՄԱՏԱԿԱՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄԻ ԻՆՆԵՐ
Ո*ըղա Հ/ահ ՝ առաջին րոպէէն իսկ ըմբռնած էր այն մեծ հակա
դրութիւնը ՝ որ կար Իրանի փառաւո ր

անց եւսլին ու ան փ ա ռո ւն ա կ

ներկային միջել։ Այղ իսկ պատճառով վճռեց նոր կեանք մը ստեղ
ծել Իրանին ու եր ժ՜ողովուրդին համար։ Իրան վերչ պէա.ր էր

տար

օտար միջամտ ո ւթեանց եւ յարգանք պարտադրէր արտաքին աշխար
հին։ Ու- անցաւ գործի շատ վճռական քայլերով։
Արտաքին յարաբեր ո ւթեանց ճա կատին վրայ ,լերչ տուաւ ան օտարներոլ պարտադրած

կապանքներուն ՝

դադրեցուց

փոխառու-

թեանց կնքումը եւ հռչակեց երկրի մաքսային անկախութիւնը։ Գրամատոմսեր հանելու իրաւունքը առնուեցաւ բրիտանական — իրանական Կայս երական Գր ամատունէն եւ աւելի նպաստաւոր համաձայ-
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ՇԱՀՆՇԱՀՆ ԵՐ ՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
նոլթիւն մը կնքուեցաւ ԱՀնգլելիրանեան
հետ :

*Լյաւթային

Ընկերութեան

Ներքին ճակատին վրայ իւի ս տ միջոցներ ձեռք առաւ հ ամայնա-

Ն- Կ- Վ- ՌԸԶԱ ՇԱՀ ՓԱՀԼԱԻՒ
վարութեան ղկմ , բայց առեւտրական սերտ կապեր հաստատեց 1] ♦
Միութեան հեւո : Կնքեց նաեւ փոխադարձ չկ զոքո ւթե ան եւ ապահո
վութեան դաշինք :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ո*ըղա Հյւււհ կազմակերպեց բանակը եւ զօրացուր զայն։ իարեփոխեց րհէՀ՚րային հնագարեան կարգուսարքը ել ^եֆհց տիտղոսներն ու
ազնուական դասակարգի իրաւունքները :

^եգրոնացոլց առեւտուրը

ել ենթարկեց զայն պետական հսկողութեան։ կրօնաւորներուն ձեռքէն առաւ իրենց հ իմնա գրամներ ո լ յանձնանձման ուղղակի հակակըչթը եւ կրօնա կան օրէնքները փո իւ ա ր ինեց քա զա քա յին եւ պատմա
կան նոր օր էնքն եր ո վ ։ Հաստատեց քա զա քային ամ ուսնութիւնն

ու

ամուսնալուծումը։ իարելաւեց կիներու ընկերային 'էիԸՀԸ* 1^'"յէա~
տրեց ո չ — իսլամներուն ա քցելել երկրին պա ամա կան մզկիթներր ։
Տէրվիշներուն

արգիլեց ման գալ քազաքներոլ

մէջ եւ կրօնա կ ան

դաստիարակութիւնը իր տեղը տուաւ պետական ուսուցման։
խօսքով ջնջեց հինը ել

Մէկ

պարտագրեց նորը :

Մինչեւ 1930 օգտագործեց օտար մասնագէտներու գիտութիւնն
Ոլ փորձառութիւնը ճար տա ր ա ր ո ւե ս ւո ա կան , ելմտ ա կան ել վար չական ծրագիրներոլ գործադրութեան համար՝ ի ս կ այգ թուականէն
*Լերջ , օտարականներ ը գո րծածո լեց ան ոչ թէ իբրեւ զե կա ւէարն եր ,
այլ ծառայեցին մասնագէտ պա շտօնեաներ ո լ հանգամանք ո.լ մ[, ա յն :
Օտար դրամներու պակասութեան
կառավարութիւնը ստանձներ

հետեւանքովդ

ազգային

Էիըզա Հյահի

տնտեսութեան եւ առեւ

տուրի հակակշիռը ։ ինք նշանակեց ն եր ած ո լած ապրանքներու դինե
րը ել սկսաւ ա ր դի ւնա րեր ա կան փ ո էսանա կո ւթի ւնն եր կատարել կեր
մանի ոյ եւ էյ ♦ Միութեան հետ ։
Պետութեան եկամուտները մեծ մասով տ ր ա մա գր ո ւեց ան

գոր

ծարաններու կառուցման եւ փոխադրական նոր միջոցներու ստեղծ
ման ։ Էիըզա Հյտհէւ

գործն է շին ո ւթի ւնը

Անդր — Ւ րանեան

Երկ ու

թո լզի ին եւ հազարաւոր քիլոմէթրն եր ո վ ա սֆալթապատ կամ պարզ
խճուղիներուն :

ՀՀ կրցաւ միայն բացաոփկ զա րկ մը տալ երկը ագո ր-

ծո ւթեան եւ ո ռո գո ւմն եր ո ւն ։
Շէնցող ու բարեզարդեց մայրաքաղաքն ու գաւառական

քա

ղաքները ։ թէհրան ՝ մասնաւորաբար ՝ իբրեւ քաղաք՝ Ււ՛ տ յսօ րուան
գեղեցկութիւնը՝ իր լա յն , երկար՝ մաքուր եւ ծառազարդ պողո
տաներով , կր պարտի (իըղա Հյահ ի վճռական նա էսա ձեռն ո ւթեան ։
Այ սքան անձնո լէ ր

ծառայո ւթեան մը հակապատկերը

հանդի

սացաւ սակայն՝ քիըզա Հյահի մօտ՝ անձնական հարստութիւն դիզելու
Ւր մտասեւեռումը։ Տիրացաւ ան ընդարձակ հողերու՝

որոնց մեձ-

մասը՝ իր զա լկին' այմմու Հլ ահն շահ ի օր "՛լ, տրամագրուեցան աղ
քատ գի ւզա ց ին եր ո ւն :
Էիըզա ՀյԱէհ ՝ իբրեւ ումեղ կամքի տէր մարգ շատ խիստ էր ինք
զինքը պարտագրելու տեսակէտով։ իր անձնական հակակշռին տակ
էր ամէն ին չ ՝ մինչեւ անգամ

հՄ տ ջլի ս^ ը

։ իր հրամանով՝ բանակը

312 —

Fonds A.R.A.M

շահնշահներու երկիրը՝ իրան
արմատական

մէջոցևեր ձեռք առաւ

վաչկատուն

էյ ե ղա խ ո ւմրեր ո լ

*նէլթած խռովութեանց դ է մ : ք* ոլո ր ց ե էլա պե տնե ր ը հպատակնցուց էր
կամքէն եւ ամբողջ եր կրէն մէջ ստեղծեց այնպէս է վարչական բարե~
կարղոլթէլն մր ՝ որ հանրայէն ա պահ ո ւէո ւթէ ւնր վեր ահ ա ս տա տ ո ւեւյալ եր կրէն մէկ ծա յրկն մլ, ւսը :
ԴԱՇՆԱԿԻՑՆԵՐՈՒ ԹՇՆԱՄԱՆՔԸ

Ո-ԸԶԱ ՇԱՀԻՆ ԴԷՄ

Երր պայթեցաւ ԷՀ. աշխարհամարտը՝ Երան հռչակեց էր չէւլոքութէւնը ել փորձեց բնականոն

յ ա ր աբեր ո ւթէ ւնն եր մշակել բոլոր

պատերաւլմէկ պետութեանց հետ՝. ԷԼմէնէն աւելէ՝ սակայն՝

Իր ան

էրանի թոլոր գլխաւոր քաղաքներու հրապարակներուն կրայ բարձրացուած
են Ռըզա Շահ Փահլաւիի պրոնգեայ հսկայ արձանները: Այս մէկը կը ներկայացնէ
մեծանուն արքան Սպահանի կեդրոնական հրապարակին կրայ :

կապուած էր Ղ*երմանէոյ , որ 1938£^ է վեր մեծ տեղ

կը գրաւէր

եր կրէ արտաքէն առեւտուրէն մէջ՝ է ս կ մէ ւս կո ղմ է ՝ քէըղա Հյահ ՝
ատելու! հ ա մա յն ա վա ր ո ւթէ ւնը ՝ ումեւլ համակրանք ունէր <էերմա—
նէոյ հետապնդած հակահամայնավար քաղաքականութեան հանդէպ։
Երր ^եերմանէա պատերազմ հռչակեց /ս • Ա*էութեան դէմ 1941 է
(Հունէսէն եւ ա քս ՚ԼեւՀՒնը դարձաւ Ս ♦ *Լյահ անդներ ո լ եւ Մ- Բրքտանէոյ բնական դաշնակէցր՝ ստեղծուեցալ նոր կացութէւն մը՝,
^•ա շնա կէ ցներ ը ըմբռնեց էն Երանէ ռա ւլմա ւլէ տ ա կան կա ր ե ւո ր ո ւթէ ւնը : Գերմտնական յ ա ռա ջէս ա ղա ց ո ւմ մը ՝

Ե ո վկա ս Ւ

կրնար վր-
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«ԱՍ՚Է՜ՆՈԻՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

•տանգել /// . է էութեան [Jl‘։i ունքը : մը ւս կողմէ էրան
lu -

կարեւոր էր

Մ է ո ւթե ան ■լ՛, նք ու ռաղմամթեր^ հասցնելու՝ էնչպէս նաեւ էրա-

նական նաւթը օգտագործելու տեսակէտներով :
յ՝եըմանէան ալ գէտ էր էրանէ կա ր ե ւոր ո ւթէ ւնը եւ
•այնտեղ մեծ թէւով գործակալներ ՝

որոնք

էլը պահէր

լծուած էէն կարեւոր

գործ ունէ ո ւթե ան մը է վնաս գա շնա կէցն եր ո ւն :

Այս

.պահանջեցէն էրանական կառավարութենէն վերջ մը

վեր^էնները
/ ՛էհրմտնա

կան գրդռո ւթէ ւններ ո ւն ՝ որոնք անհաշտ էէն էրանէ

չէգոքութեան

հետ : [էըզա Հյահ կար ե ւո ր ո ւթէ ւն չրնծա յեց եւ րնթացք չտուաւ

այս

պա հ անջն եր ո ւն , որոնք կրկնուեցան յաճա էւ :

Ռըզա Շահ Փահլսոփի հոյակապ
ԱպաոՆլազիմ գիսլին մէջ :

դամբարանը,

խ*էհրանի

ԻՐԱՆԻ ԳՐԱՒՈՒՄԸ ԴԱՇՆԱԿԻՑՆԵՐԷՆ,

մերձակայ

Շահ

1941/'Ն

Ահա ա յս կացութեան մէջ՝ էարհրգայէն րանակը՝ 20 կդոստոս

194:1//2/ մտաւ էրան հ էւսէս — արեւմտեան կո ղմէն, [•սկ ըրէ տանական
՛զօրամասերը՝ էրենց կարգէն ճեղքեց էն էրաքեան սահմանն ու Պ ա րսէց *(?ոցր եւ գրաւեց էն որոշ շրջաններ : էրէտանական նաւատորմն
‘ալ ռմբակոծեց էյ որամշարէ էրանական նաւայէն ում՜երը եւ նէլթական ու մարգկայէն կարեւոր կորուստներ

պա աճառելով ընկղմեց

■զանոնք։ էրանական բանակր ցոյց տուաւ ձեւական գէմագրութէւն
^ը, որ տեւեց երեք օր մէայն :
'Հէաշնակվւցներու կո ղմէ Թէհր անէ գրաւումէն ետք անելէ

մատ-
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Ջ

ւտտ<ւ«»\ւր?«ւ^(5?ււ

ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐԸ'

ԻՐԱՆ

նուաձ ' [էրգա Շ"ւհ ստիւգո ւերյա լ հրամարիչ գա հէն ։ ինթ ար կո լելո վ
բրիտանական իշխանութեան , Արղա Շահ գնաց նախ Էք աւբիտենիա
եւ ապա

Հա ր տ լտ քին

ԱփրՒկԷ,

ուր եւ մեռաւ երեր տաբի ետք՝

1944/րն :
Պատերազմի աւարտումէն ետքը մարմինը մեծ շուքով փոխա
դրուեցաւ թէհրան եւ ամփոփուեցաւ'

մայրաքաղաքին

մերձակայ

^ահ Ապտոլլազիմ գիւղին րլո լր ս ը յատկապէս կառո ւց ո լած տ րքայա կան շքեղ դամբարանին մէջ : ի*ըղա Հ/ահ կտակած էր, որ իր գամ—
բաբանը պէտք է կառո լցո լի զուտ պարսկական շինանի ւթեր ո վ :

ա-

տարուած է իր կամքը եւ ապակիներն անգամ տաշոլած են տեգական
մարմարիոնէ :

/?՞Վ

էր ոհզա շահ փահլաւի

ի*ըղա Հյահ ծնած էր Լի ազանտա լաւնի չրֆ_անը՝ Աաւադ 'է՝ ուի •րէչ,

16 Լի արտ ՜ձՏ7Տին : թալակը Աբբաս Ալի

1] անին

՝ 22 տա ր ե կանին մտաւ

ի րանեան փաղաքներու կիսաբաժ՜նի ծառա յութեան մէջ եւ
զութեան շնորհիւ ունեցաւ

ա ս տիճանի

արագ

լ,ր

ղ ա բո

բարձրացում մը :

Աասնա կցեցաւ սահմանադրական կռիւներուն :
Ր ♦ աշխարհամարտի աւարտումէն ետք շատ բաներ

գրուեցաւ

Դըզա Շահի դործո ւնէ ո ւթեան մասին։ ինչ որ ալ եղած ըլլան ՝
կայն ՝ թեր կամ գէմ արտայայտուած

սա-

կարծիքները՝ մէկ բան շատ

. յստակ է եւ բոլորովին անվիճելի ՝ --- այն' որ Աըզա Շահ Փահլա*-ի
եղաւ իրանի բովանդակ պատմութեան ամէնէն մեծ գէմքերէն մէկը՝
■որ ՝ բոլորովին առա նձինն, բարենորոգչական հրաշքներ դո ր ծեց

իր

հայրենիքին մէջ եւ. իրանը գարձուց աշխարհի յառաջադէմ ՝ արդիա
կան եւ յարգանք սլար տա գրող երկիրներէն մէկը։

ՄՈՀԱՄՄԷՏ ՈՀԶԱ ՇԱՀ ԳԱՀԻՆ ՎՐԱՅ
Գահընկէց դառնալէն անմիջասլէս ետքը Աըզա Շահին

իբրեւ

. յաջորդ դահ բարձրացաւ իր զա լա կրՀ այժ՜մու Շահնշահ Մ ոհամմէտ
Աըղան ։ Վարչապետ դարձաւ վաղեմի քաղաքագէտ եւ փիլիսոփայ
կորուղին ՝ որ սերտօրէն կապուեցալ դաշնակիցներուն հետ ։ Ապա ՝

29 Տուն ո լար 1942/'^, Իրանի, Մ . Իրի տանիս յ եւ է] • Մ իութեան միջեւ կնքո լած զին ա կց ո ւթ եա մր ՝

Կ՛ ան միացաւ

դաշնակիցներուն։

'Պարսից 'Ծոցի վրայով սկսաւ զէնքի եւ ռազմամթերքի առաքումը
իք* Ա*իութեան ։ *Լ/ոյն տարուան

Դեկտեմբերին իրան ցամաք ելան

նաեւ ամերիկեան ուժ՜եր [մօտ 30*000
Զինա կց ո ւթեան կնքումէն Վփրջ իր ան էն

*
հեռացուեցան

բոլոր

Դերմանա ց իներ ը ել խղո լեց ան իրանի դիւանա գի տա կան յաբաբերու-
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յտ^ՅՏտՏՏՏՏՏՏՏԽտՏՏՏ__ _
Հ՝^Ջ9>~53Ո?ցՏ?^5^35Ջ?^^Տ^

«ԱՍ*ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
թիէ֊նները ^էրմանքւոյ

9 Սեպտ «.

Ւտալիոյ ել ճափոնի հետ։ ք1 // կ

1943//?/, Սրան պատերազմ հռչակեց կերմանխոյ գէմ :
(/ // յն տարուան *Լ/Ո յեմբերԼ' ՛Լերջը Թէհլ/ան

մամաներին

(ի ույը-,

վէլթ , Ջ ըր չէլ եւ Սթ'ալին , պատերազմի ընթացքին եւ ապագայ ծրադիրնե՛ր ու չո*֊ր^ խորհրդակցելու համար։ Էքրեք Սիեծերու որոշումով
եւ. // գնա հ ա տ ո լթի ւն իրանի կեց ուածքին ՝ դա շնա կիցները ստանձնե—.
ցԼ՚ն երկրին տնտեսական հ ոդա տա ր ո ւթի ւևը ։
Էյաւթային մենաշնորհներոլ եւ այլ առանձնաշնորհներու
մատուցումներ եգան իրանին ՝ բայց «//'աջլիս՚Հչը

շուր^

ընդդիմացաւ

որոշեց որեւէ առաջարկ կամ ծբադիր նկատէ առնել օտար

ել

զինես։լ

ոլմերու /’ր ա նկն քաշուելէն վեց ամիս ետքը միայն։
«ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ» ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆՒ ՄԼ՝Ջ
Մինչ այդ համայնավարները լծուեցան
ծունէութեան ։ «.[մուտէդ [քանդուածներ}
կուսակցութիւնը

ՍԼտրպտտականի

մ էջ

հակապետական
կոչուած

դոր—.

համայնավար

փոխարինուեցաւ

այսպէս,

կոչուած հէէեմոկրատ կուսակցութիւ?/» ով ♦ Շ' րջանը գտն ո ւելո վ խորհըրդային դրաւման տակ՝ համայնավարները դարձան

սանձարձակ

ել սկսան յարձակիլ ոստիկանաէլան եւ զինուորական ումերոլ վրայ։,
կառավարութիւնը՝ 1945/' Ն" յեմբերին , զինուորական ումեր

ճամ-

բա յ հանեց թէհրանէն գէպի իԼտրպատական՝ զսպելոլ համար խռո
վարարները՝ բայց ումերը մնացին կէ ս ճամբան ՝ խորհրդային ա րդելքի հետեւանքով ։
*Լյոյն տարուան կ՝ ե կտ եմբերին , Ատրպատականի
ները^ հռչակեցին

Ատր պա տ ա կանի մ էջ ինքնավար

<{*)' եմ ո կր ա տՀՀպետ ո ւթեան^չ.

մը կազմութիւնը։ իրանական կառավարութիւնը բողոքեց Ապահո
վութեան իյորհուրգին մօտ քէ/ • Ա* ի ո լթևան դէ-ք, որ կր միջամտէբ
երկը ի ներքին դործեր ո ւն ։
Ահ մ էտ կալամ դա րձաւ վարչապետ 1946// Փետրուարին եւ ա նմիջապէս մեկնեց ալ Աոսկուա ՝ բանակցելու համար : // ինչ այդ ամերիկեան եւ բրիտանական ումերը սկսան քաչոլիէ իրանէն։

Աովետները-

սակայն տեղեկացուցին՝ թէ պարպելով հանդերձ հիւսիս — արեւե/—
եան Իր անի կարդ մը շրջանները՝ 11Լ['['Լ շրջաններու մ էջ պիտի պա-֊,
հեն իրենց զինեալ ումերը՝ մինչեւ որ կացութիւնը պար ղուի ։

իոր

բողոք իրանի կո ղմէ Ապահ ովոլթեան 1յ որհ ուրդին 111 յ11 կամա քա կա
նո ւթեան դէմ:
Ւ վերջոյ կնքուեցալ ս ո վե տ ե ւի ր ան ե ան համաձայնագիր մը ՝ ըսւոՈրում Ա ովետները կը խոստանային պարպել իրենց ումերր վեց շտբաթներոլ ընթացքին։ ԱՀնոնք պ ի տ ի օգնէին նաեւ՝ որ կարգադրուէր-
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ԵՐԱՆ
'Ատրպատականի «ինքնավար պետութեանդ լուծման հարցը՝. Ա ովետները պարպեցին Իրանը 22 Ա ա յիս 1946/'^ :
կեդրոնական կառավարութեան հրամանով ճամբայ ելած զօրա
մասերը՝ 1946/' Դեկտեմբերին մտան

թալրիզ

ել

Ատրպատականի

«ինքնավար պետութիւնքդ տապալեցաւ մէկ անդամէն , 1՚ս'ւ րլե կավարները փաիւ ան Ա ուս աս տան :
Խորհրդարանական ընտր ո ւթի լններ՝
ցոլ-լ?

1947/'եւ «Ա աջյիսդի բա-

Աուլիս 1 <ին : Տակաւին «Դեմոկրատդ անունով գործող

հա

մայնավարները^ այլոց կարգին՝ ընդդիմադիր դիրք բռնեցին կա
լամի կառավարութեան դէմ՝. Այս
Լէ*11Ը վստահութեան չարմա
նան ալով «Աա^լիսդի կողմէ՝ հրամարեցալ նոյն տարուան
Դեկա.
՝. Ա ին չեւ 1950/' Ս արտը գործի գլուխ եկան յաջորդաբար
վար չա պետն եր եւս :

10ին

Ամուսնալուծում'

Աոհա յ-մէ տ Աըզա Շ ահ ին Հի ա լզի ա

երեք

թա դո ւ—

հիէն' 1948 Նոյեմբերին '.
Հյահը սպաննելու նպատակով ձախող

մահափորձ մը կատար

ուեցաւ 4 Փետր. 1949/'^: Աահափորձը նիւթուած ԸէէաէոլԼ համայ
նավարներու կողմէ՝ լուծուեցաւ «թ ուտ էդ կուսակցութիւնը՝. Անացեւսլ բոլոր հոսանքները բոլորուեցան Շահին Լոլր^_ը*
ՇԱՀԻՆ ԲԱՐԵՐԱՐ ՆԱԽ ԱՁԵ ԱՆՈՒԹԻ ԻՆՆԵՐԸ
Շ տհ ը

ձեռն ա ր կե ց

ըն կեր ա յին եւ տնտեսա կան

բար ե կա ր դո լ-

թեանց ՝ երկրին ու բնակչութեան վիճակը բարելաւելու համար՝. Իր
անձնական սնտուկէն կարեւոր դումա րներ տրամադրեց այս նսլա տակով', կազմուեցաւ Եօթնամեայ կարդացման (մրադիր մը՝ որուն հա
մար կը նախատեսուէր 6օ0 միլիոն տոլարի նախահաշիւ մը՝, նաւթի
հասոյթներէն 100/^ 70^ եւ ապա ամբո զ ֆո ւթի ւնր յատկացուեցաւ այս
նպատակին՝. Տտրի մը ետքը՝ 1950/'^') սակայն ՝ տյս

նախահաշիւը

զեղչուեցաւ զդալի չա փ եր ո վ :
Ձ.°բ՝ Աէի էիտզմարա վարչապետ նշանակուեցալ 20 Յունիս
1950/'^ , յայտարարելով՝ որ եթէ երկու ամիսներու ընթացքին կարդ
մը հիմնական բար ե փ ոխ ո ւթի ւնն եր չկարենայ մտցնել՝ պիտի

հրա-

մ՜արի ՝. Ե *- սակայն ՝ ո՛չ կբց տ լ բան մը բարեփոխել՝ ո՛չ տլ հրամարեցաւ՝. Շատ չանցած ՝ թշնամական ցոյցեր կազմակերպուեցան
Ատ ղմա ր ա լի դէմ՝ երեսփոխան Աոհամմէտ Աոսատեղի եւ կրօնապետ
Այաթոլլահ 'Բ ա շանի ի դե կա վա ր ո ւթ ե ա մբ :
Շտհը՝ 1951/'^' յայտաԼ1,սրեց , թէ բոլոր կայսերական
հողերը
պիտի ծախէ հողազուրկ երկրագործներուն ՝ շատ ամ՜ան դիներով ել
վճարման երկարատեւ պա յմ ան ամ ա մն եր ո վ։ Նոյն տարուան ՓեւորրՈ լարին ՝ Շուհ Աոհամմէտ Աըզա Փտհլաւի ամուսնացաւ Պտխթիարի
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ն- Կ- Վ. ՍՈՐԱՅԱ ԹԱԳՈՒՀԻ ԻՐԱՆԻ
քյեղի ',{^ւտ^['է^ մէկուն աղջկան՝ Լք որա յա էսֆանտիարիի հետ՝ որուն

մայրը ^'երմանուհէ է։
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԵՐԸ' ԻՐԱՆ
ԶՕՐ- ԱԼԻ Ո-ԱԶՄԱՐԱՅԻ ՍՊԱնԱԻՐԻԻնԸ
Ամիս մը անւյ դէպքերը ստացան ծանրակշիռ դարձուածը մրէ
Զ°ր ' Ո*աղմարա ՝

Ա արտ 19օ1//^ սպաննուեցաւ մզկիթի մը մէջ կա

տարուած արաբալո լթեան ընթաց քին «3) է տա յան — ի — Իսլամդ անունը
^Լ[*ՈրԼ կրօնական կազմակերպութեան մէկ անդամին' /էք ա լիլ ֆահ մ ես—.
Աէ1՚ի կ.ՈՂ.մէ' Ո Ս ձերբակալուեցաւ :
Փոր ձառո լ դիւանագէտ մը' Հւ՚^էւ՛"1՛ Ալա վարչապետ դարձաւ.
Մ արտ ձձ֊ին : «// *ոջթւ ս$>ը ՝ Ս արտ ՀՀՏին վաւերացուր Ան դլե լիր ան եան,
Ղքօյլթի Ընկերութիւնը ազգայնացնելու օրինագիծը՝ որ 9 օր ետքը
վաւերացուեցաւ նաեւ ծերակոյտին կ՛՛՛լմէ-, Հ ամ ա յնավա րա կան նոր
Յոյ*յհր

պահանջելու համար նաւթային

հորերոլ եւ զտարաննե

րու գրաւումը՝. Ապատանի մէջ երեք Անգլիացիներու

սպանութեան.,

վրայ փոխադարձ միջոցներու դիմելու ազդարարութիւն եղաւ Ա .
/• ր ի տանի ո լ կոդմէ :
Այս Հ_փոթ կացութեան մէջ Հիւսէին Ալա հրամարեցալ ել երր

«0* աջ/իս^ր 5 երկու օր ետքը՝ 29 Ապրիլ 19օ1/*5> ,

միաձայնութեամբ,

քուէարկեց նաւթային զտարանի ու հորերոլ ամբողջական դրաւու—..
մը՝ վարչապետ նշանակուեցաւ Տ"քթ. Մոհամմէտ Մոսատեղ։
ՏՈՀՒ. ՄՈՍԱՏԵՀ ԲԱԴԱԲԱԿԱՆ ԲԵՄԻ ՀՐԱՅ
Ինչ որ ալ ըսուած ըլլա յ մինչեւ այսօր $ոքթ. Մ ոսատեղի մա՛
սին ՝ ան ՝ 1՚ը բացասական ու ամրո խ ա վար
վերջին երեսնամեակի

կԿ ուածքովը ՝

պատմութեան մէջ հանդիսացաւ

Իրանի

յանդուգն.

այլ անհեռատես դէմք մը՝ որ՝ ի վերջոյ՝ ձեռքեր ո վը փորեց իր սե
փական փոսը՝ անոր մէջ իյնալու համար անվերականգնելի կերպով։
Պ'եռ իիըզա ճահ Փ ահլա լի չգա րձած ՝

՛Լ0 Լ՛ * քՒրզա էյ ան

շատ.

խիստ յարձակումներու նշաւակ դարձաւ Մ ոսատեղի կո զմ է : Ե Լ- երր
զօր * քիրզա ]]ան դահ բարձրացաւ ՝ Մոսատեղ շատ սուդ վճարեց իր
յարձակումները եւ մամանակ մը րանտարկոլելէ ետք՝ տարիներով՛
դա տ ա սլա ր տ ո ւե ց ա ւ բռնադատեալ
կոդմ է թէհրանի գրաւումէն ետք՝

բնակութեան :
19,41^^)

Դաշնակիցներու,

Ա ոսատեղ նորէն յայտ—,

նուեցալ քաղաքական բեմին վրայ ել ատկէ ի վեր՝ մինչեւ իր շա—.
ռա չուն տապալումը՝ ոդի ի բռին պայքարն ցաւ

իրանեան նաւթի

ամբողջական ազգայնացման համար։ Դիմեց միջազգային ատեան—,
ներուն՝ անձամբ ներկայացաւ

ՄԱԵ—ի

Ապահովութեան

դին ՝ ճառեր խօսեցաւ՝ խռո վո ւթի ւններ կազմակերպեց՝

ք] որհ ուր
ցուցական

ձեռնա ր/լներ ըրաւ ՝ քննադատեց ՝ պոռաց ու կանչեց , որ պէ ս ղի հաս—.
նե /՛[՛ նպատակին։ Բայց որովհետեւ նաւթային

վէճը ՝

կամքով եւ իր ուզած ձեւով լուծուելիք խնդիր չէր ՝

միայն իր

կացութիւնը՝

եր զանազան վերիվայրումներով չյանդեցալ իր վերջնական

լուծ—.,

ման՝ կարճ մամանակի մը ընթացքին :
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<ԱՍ*ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԹՇՆԱՄՈԻԹԻԻՆ ՄԵՆԴ ԲՐԵՏԱՆԵՈ8 ՀԵՏ
րիէպբերը յսյլ/'["Լ^'] 1,ն իրարու֊ : Ե ոսատեգի
կառավարութիւնը
հրամայեր փակումը բոլոր բրիտանական հիւպատոսարաններուն Եբանի մէջ՝ 19օՋ (յունուարի վերջերը։

Մ ♦ Նահանգները մերմերին

Մ ոսատեդի խնդրանքը 1_2() միլիոն տոլարի փոխառութեան մասին։
Մայիսին ՝ Մոսատեգ գնար Լահէյ ՝ մերմելու համար Միջազգային
Ատեանի իրաւասութիւնը նալթային վէճ ին մէջ։
թեամբ՝ կառավարութիւնը

ծանո լր ագիրներ

Եր կարգագրու

Հանձներ

Մեծն Բ րի-

տանի ո յ եւ Երաքի՝ հռչակելով Երանի իրաւունքները Պահրէյնի կըրԼ~~
դիներ ո ւն վրայ ։
Լ’“^էյէ''1
վերադար ձին ՝
Ա ո սա տեգ ՝
նոր
ր գահ
դ.ահ//ւճ
լիճ

Տ աւէ ար

«Մ III չլէս^էն
վե ր
ամ-

պահանջեր
ս ո ւան

կագ
կազմելու.

Լայն

իազօ//"

րութիւններ ՝ գործելու
համար

առանր

կայանալու

ներ

ք]որհրգա—

րանին ՝ ել ապա պա յ—
ման

գրաւ

որ

պէ աք է գա ռն ա յ
սլատերաղմա կան
խարար ։

Հյահը

է'նՀ
նաեւ.
նամ եր-

մեր ա յս վե[՛ջին սլահանջը , իսկ Հ<Մաջլիս^ը
վարչապետ
գա
ր,
դարձեալ
լամ Ը,

նշանակեր
Ահմկ տ ԵաՏ ուլիս

ճՀ&2փն ։
Ազգային

ճակա

տը եւ «fi)՝ուտէին վ։ Ոիրանի Շահնշահը Աոհամմէա Ռըգս

1_ոՅայ1'ն Յոյ՚յև1'ոլ գՒ~
մեցին կա լամի
վար

ծուէակալի համազգեստով

չապետ ո ւթե ւսն դէմ՛, Խ Ո-ովոլթի ւննե ր ր այնքան սուր կերպարանք լո
ւլէն յ որ կաւ ամ ք անկարող պահ պանելոլ կարգ — կանոնը ՝ հրաժա
րեցաւ՝ ու ահա Տ ո ւլէս Հձ2էն , Տ”քթ- Մոսատեղ դարձաւ
վարչապետ եւ՝ ։"J" անդամ ՝• նաեւ

սլա տ ե րա զմա կան

Էրեն տրուեցան բացարձակ լէաղօրոլթիւններ :

դարձեալ
նախարար ։

ճիչդ "ւյւլ օրերուն
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օԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
Լահէյի Աիջա զգային Ատեանը վճռեց ՝ որ իրաւասու }է մ/ւ^ամտելու նա ւթա քին վէճին :
կացութիւնը աւելի կնճռոտեցաւ , երր Ա եծ^ւ ք\րիտանիա մերմ՜եց
Մ ոսատեղի պահանջը՝ երեր շաբթուան

համաձայնութեան մը

■գալու մասին՝ նալթային եկամուտներու եւ ղետ եզո ւմնե ր ո լ

աւր-

■ /լայնացման գծով՝. կ*րգռութիւնները ստացան լալն ծաւալ՝ երբ Ա'ո—
■ սատեւլ , 16 Հոկտ. 1952/^ ր ա տի ո յ էն իւօււ ևլՈ,լ

յայտա րարեց ՝

թէ

իրան պիտի խղէ իր յ ա ր ա բեր ո լթի ւնն ե րը Ա եծն իր իա անի ո յ հետ եւ
պիտի հաւասարակշռէ իր ելմտացոյցը ներքին եկամուտներով (նա
խապէս ալ յայտարարած էր՝ թէ իրան՝ ամէն օր 300*000 "թերլին
կը կորսնցնէ

ազդայնացման յա սլա ղման

իւղուեցան իրանեւբրիտանա կան
թիւններր եւ Հոկտեմբեր ԶՋին ՝
բրիտանական

հետեւանքով^ :

դիւանա դի տա կան

Արդարեւ

յա բաբեր ո լ-

դեսպանատան

վ^րիի*^1 պա շտօնեաները

հեռա-

.ցան իրանէն :
ՏէիիԹ՝ ՄՈՍԱՏԵՀԻ ԳՐԳՈՓՀ
ԿԱՄԱՅԱԿԱՆՈիիԴՒՆնԵՐՀ
Մոսատեդ ՝
կատի վրայ

ներքին

դիմեց

ԴԼ՚Գ^եե
միջոցներու։
մայեց Ահմէտ կալամի
րուն

Հրա
ինչքե

գրաւումը։ . Զ°ր ♦

քիաղմարան հռչակելով
ճան եւ՛ հայրենիքին՝

ճա

շարք մը

Ա/ի

դաւա
արտօնեց

անոր սպանիչին աղատ ար ձու
կումր բանտէն ՝.
բանտարկեց

Շաբաթներով

զօր*

Զահէտին։

Իրանի կայսերական թագը

Ե Լ- երր 28 Փետր ♦ 19օՅ/^^ պարզուեցալ
թադաւորէն

որ Ա ոսատեդ կը պահանջէ
քանի մը շաբթուան համար հեռանալ երկրէն՝ Շահին

կո ւս ա կիցն երը թո լմ՜եցին Ա* ոսատեղի բնա կա բանին վրա յ եւ ս տի սլե.ցին ՝ որ ան ՝ պատէն ցատկելով փախի եւ ապաստանի

«//*աջյիս^ի

Նալթային վէճը կը շարունակէր մնալ անլոյծ՝. Ոչ նաւթահորերր կ՚աշխատէին ՝ ոչ ալ զտարանը* ոչ մէկ կարեւոր նալթատար շո
գենաւ կուդար իրան :
Շարունակելով իր կամայական կար դա դր ո լթի լններ ը ՝ Ա ոսատեդ
■երկարաձգեց պատերազմական

,լլ,ճ ակը՝

իրեն հաւատարիմ հրամա—
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նատարները

տ եղա լոր եց

զօրամասերու ‘քէշ,

ա բդիլեց

պետական

պա շտօն ե ան ե ր ո ւն դի մել դործադուլներ ու ՝ փակեց Հքերա կոյտը՝ յե
տաձգեց խորհրդարանական ընտ ր ո ւթի ւնները ՝

խստացուց

հ ա կա-

կշիռը մամուլին վրայ՝ լուծեց գերադոյն դատարանը՝ հանդստեանկոչեց իր չհ ա լնած պետական պաշտօնատարները , եւլն » : /* րեն հետ
էր հ.1Լզդային ճակատ»ը՝ որ կը նկատէ ր ղի^^Ը ի ['ել վերածնուող
Իր անի խորհրդանիշը*, էք դան ՝ սակայն՝ անդամներ՝ որոնք

քաշուե

ցան այս ճակատէն ՝ ինչպէս Մաքքին հ Տոքթ • ^աւլայը ՝ եւլն • , ո—.
րոնք համաձայն չէ ին [) ոսատ եղի

ծա յրայ ե դո ւթ ե անց -

հաշանին եւս կը դատապարտէ ր Մ ոսատեղը ՝

Այ ա իմ ո / յահ

ո ւրի շ կրօնա պե տնե

ցու հետ*. Իսկ «փքաջլիս»ին մէջ կը շատնային իր դէ^ը խօսող երես
էի ոխաններ ը :
Մ ոսատեդ ՝ հ ետդհ ետ է խրելո վ Ւր /' սկ ստեղծած կացութեանմէջ՝ փորձեց վճռական քա յլ մըն ալ»--- հրատարակեց հրամանագիր
մը՝ որով հանրացուէ սվւտ^ւ կատարուէր «Աաջլի ս» ը լուծելու /լամ
*
պահելու մասին*. Հանրաքուէն կատարուեցաւ եւ արդիւնքը եղաւ

2*043*389 ձայն ի նպաստ «Մ աջքիս» ի լուծման եւ միայն»**
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ձայն' դէմ :
ԽԻՍՏ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՄՈՍԱՏԵՀԻ ԳԷՍ' — ՋԱՀԷՏԻ 'ԼԱՐՋԱՊԵՏ
Ու մինչ կը կ աղմէր նոր ընտր ո ւթի ւնն եր կատարելու ծրագիրը՝,
մեե փոթորիկ մը պայթեցաւ թէհրանի վրայ՝ 13 կղոստոս 1953/''':
Այ ս թուականէն երկու օր առաջ ՝ Հյահը ստորադրած էր հ բո
վար տակ մը՝ որ ո վ պաշտօնէ !լ արձակէր Տ11 յյթ • Ա՜ ոսատեղը եւ վար
չապետ կը նշանակէր զօր» ՏԼահէտին*. Օգոստոս ՀՀՀի իրիկունը՝ կայ
սերական պահակախումբէն ջոկատ մը ձերբակալեց արտաքին նա
խարար Հիւսէին Տ)ոէթեմին եւ Ազգային ճակատէն ուրիշ երկու ղե
կավարներ*. Իսկ նոյն ղիշնրը ) մամը Հին կէս դի շերէն վերջ՝ դընդապետ մը ներկայացաւ Մ ոսատեղի բնակարանը եւ ներկայացուց
էք պտ շտօնազր կման հրովարտակը *.
Ց ա ջո ր դ ա ռա ւօ տ ո ւն Ձ)ա թ եմի եւ իր րն կերն եր ը աղատ ձդուե—
ցան ՝ իսկ րատ իո քէն կա ռա վա ր ա կան խօսնա կը յա յտնեց ՝ թէ ձախո—,
զած Լ ր զինուորական պետական հարուած մը*. Մ ոսատեդ գումարեց
դահլիճի նիստ՝ բայց ոչինչ ըսաւ արքայական հրամանագրի մասին*.
Նոյն օրը լուծեց «Ս աջյիս»ը*. Եէոօրէ ետք միթինկի

մը ընթացքին

բուռն ցոյցեր կատարուեցան Հյահին դէմ : Ցուցարարները յարձակե
ցան վաճառատուներու վրայ եւ փշրեցին այն բոլոր ցուցափեղկերը^
ուր կա յին թագաւս ր ին ն կարնե ր ը *.
ՀՀահը ոյյդ օրերուն կը գտնուէր Պաղտատ ՝ իբրեւ Հիլրը Ի բում1՚
կառա վա ր ո ւթեան : Ց)աթեմի՝ օդտուելով վեհապետի րա ց ա կայ ո ւթ ե—.
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ ԵՐԿԻՐԸ* ԻՐԱՆ
նէն , իր թեր թին' «Պախթար էմր ուղ»ի մէչ՝ Հ«/ յհ ոյա.նքներ կ^ււ ^ձակէր Շահի հասցէին եւ «յանուն մողովուրդին'^ կը պահանջէր կախա
ղան բարձրացնել զայն ♦ ♦ •
Մի՛-- կողմէ՝ ամբոխը

վար 1լ առնէր

Շահին ու իր Հօրը ար-*

ձանները ՝ իսկ ձթուտէ^ն կը պահանջէր միապետութեան տապալումն
ու «դեմոկրատի հանրապետութեան հռչակումը ։ Փսխուեցան մինչեւ
անգամ անունները այն պողոտաներուն ՝ ո բոնը քիըզա Շահ կամ Փահլաւի կը կոչուէին :

ՈՒՀԳՒՆ ՀԱԿԱՀԱՐՈՒԱԾԸ ՉՈՒՇԱՑԱՒ
Ու պայթեցաւ հակահարուածը՝ երբ Օգոստոս ձՏ)ի առաւօտուն ՝
Շահը սիրողներու ղինեալ հ ս կայ բազմութիւն մը խո լմեց մայրաքաղարի կեդրոնըհ Գ ի չ ետքը այս բազմութեան միացան նաեւ զօրամա
սերն ու ոս տի կան ութի ւնը : 'Րարոլքանգ եզան հակարքայա կան թեր—
թերոլ խմբագրատուներն ու մոսատեղեան կեդրոնները։
ցան նախարարատուները՝
կէոօրէն

ետքը

ռավարութիւն

ինչպէս նաեւ

Գրաւուե

ր ա տ ի ո կայանը ՝

յայտարարուեցաւ ի լուր բոլորին ՝

ուրկէ

թէ նոր

կա

մը կազմուած է զօր* ՀԼահէտիի նախագահ ո ւթեամբ :

հարձակում գործուեցաւ նաեւ Ա ոսատեղի

բնակարանին

լԼրայ եւ

փետրաթափ վարչապետը՝ անգամ մըն ալ պատէն ցատկելով՝ փա
խաւ իր տունէն

յ

Գիշերը արդէն հանդարւոած էր կացոլթիւնը ։ Յա-

ջորգ քանի մը օրերու ընթացքին ձերբակալուեցան Ա*ոսատեղր ,

իր

նախարարները ՝ հա կարքայա կան բոլոր կարեւոր գէմքերը եւ «թոլաէ՚^ի ղեկավարներէն շատերը։ Ց)աթեմին էր որ պահուած
եօթն ամիս ել ա սլա ձ երր ա կալո ւ եց ա ւ
կարգին։

մնաց

Շահը՝ որ մինչ այդ՝ Պաղտատէն Հռոմ դացած էր՝ մեծ ցոյցե
րով վերադարձաւ թէհ րան 22 Օդոսաոս 1953//^ : Ոչ մէկ ռյմ ի վիճա
կէ՛ էր այւելս խանգարելու

հանրային անդորրութիւնը եւ կազմա

կերպելու հա կարքայա կան խռովութիւններ երկրի մը մէջ՝

որուն

ժ՜ողովուրդը՝ ջախջախիչ մեծամա սնո ւթեամբ ՝ կապուած էր արքա
յական տոհմին եւ անոր արմանաւոր գահակալին' Աոհամմէտ քիըղ"*
Շահին ։
'քաղաքական բոլոր առողջ հոսանքները բոլորուեցան լուրջը զօր*
Ց)աղլոլլահ ^ահէտիին՝ որ գործօն անցեալով զինուորական մը եղած
էր ։ Չեր բա կալուած եւ աքսորուած էրճֆձձփն Ր րիւոանացիներոլ կոդմէ> Ւրրե։- դերմտնասէր ։
Հէե ր ա գա ր ձին եղած էր ոստիկանական
տնօրէն թէհըանի՝ յետոյ ծերակուտական եւ այնուհետեւ ներքին
նախարար ։ Ու֊ պա յքարած էր Ա*ոսատեղին դէմ ՝ ոչ թէ անոր նպա
տակները բաժնած ԼԸԼԼաԼոլէե համար՝ ա յլ դատապարտելով կիրւսրկուած միջոցները ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ՕԺԱՆԳԱԿՈԻԹԻՒՆՆԵՐ ԻՐԱՆԻՆ
ԵՒ ՆԱԻԹԱՅԻՆ ՀԱՐՑԻՆ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹԻՒՆԸ
Երբ կացութիւնը ամրապնդուեցաւ,

Ա'. Նահանգները

Իրանին

նուիրեցին 15 միլիոն տոլար , իբրեւ աջակցութիւն երկրի ւ/ երականդնու մին, իսկ 1953// Գեկ տ եմբերէն է^էհրան այցելեց Ա ♦ Նահանգնե
րու փոխ — նախագահը \փ1ջսըն :
Նոյն տարուան Նոյեմբերէ $էն զատուեցան

Մ ոսատեդն ու էր

սպայակոյտէ նախագահը ղօր ♦ Ո*էահէն։ Գեկտ * 2ձ.էն , փոսատեղ
դատապարտուեցաւ երեր տարուան , է ս կ ք)՝էահ էն երկու տարուան
բանտարկութեան :
Գեկ տեմբերէ Հ)էն վեր ա հ ա ս տ ա տ ո ւեց ան

գէւանագէտա կան յա՜~

րաբերութէւններ ը Ա» Որէտանէոյ հետ, էն չ որ գրգռեց 'թաշանէէ ,
Աաքքէէ եւ Պագայէ թշնամո ւթէ ւնը : Է* ո կ ձՏ)՚Հ)ձ:էն սկսան րանակցոլթէւնները նաւթայէն հարցէ կարգագրութեան համար եւ Օգոստոս
Հձէն կայացած հ ա մաձայն ո ւթէ ւնը 21 Հոկտ» 1951/'5/ ւէալերաց ուեցաւ
«Մ ս՚ջլի ս »ին եւ /սպա ծերակոյտէն կո ■լմէ : Ն ա լթա տար շոգենաւերը
սկսան հասնէլ Ասլատան , է ս կ Նոյեմբեր *ձէն , I) * *Լ,ահ անգներ ո ւ կա
ռա վար ութէ ւնը տեղեկացուց , թէ էրանեան կառավարութեան տրա
մադրութեան տակ կը դնէ 127-300 000 տոլար , --- 85 մէլէոնը

էր-

րեւ փոխատուութէւն ,

Էլ,

խկ մնացեալը

էրրեւ աջակցութէւն ։

բարելաւուած այս կացութեան մԷԼ: դ՚՚րձի անցաւ Եօթնամեայ ծ ըրագրէ Վարչութէւնը, Ազգայէն Դրամատան տնօրէն Ապոլ Հասան
էպթահաճէ ղե կա վա ր ո ւթեան տակ՝. Այո նպատակով, վարչութեան
տրամադրութեան տակ գրուեցաւ 50

մէլէոն

տոլար եւ տեղական

գրամով ալ՝ երկու մէլէառ ռէալ, մէն չեւ 1956/' ՛Լերջը :
ՀԱՄԱՏՆԱվԱՐ ԴԱՒԱՃԱՆՆԵՐՈՒ ԳՆԳԱԿԱՀԱՐՈՒԹՒՒՆ
ԷՀէնուորական էշխանո ւթէ ւնները
մա կեր սլո ւթէ ւն մը երեւան

հանեց էն

թո ւտ կա կան
բանակէն

գա ւլտնի

մէջ, 20

կազԱ եպտ ♦

1951/'^ էճերրա կալոլեցան շատ մը ս պան եր ,ո ր ոնր , էւ ո ս տ ո ւէան ո ւթէ լե
ներ ընելէ

ետք ,

գա տ ո ւեցան էրրեւ լրտեսներ ,

խռովարարներ ,

խափւսնա րա րներ ու թագաւորէն թշնամէներ եւ անոնցմէ 30 ^'"էԼ1
մահ ուտն գա տա սլա ր տ ո ւելո ւթ 27ը դնգա կահ ար ո լեց ան ։

Տարէ

ետքն ալ , 10 Նոյեմբեր 1951/'^' գն գա կա հ ա ր ո ւեց ա լ նա էւ կ էն

մը

արտա-

■րէն նախարար $)աթեմէն, որ մահուան դատապարտուած էր Թկհրանէ զէն ո ւոր ական ատեանէն կողմ է :
Ատկէ ասդ ին եւ մինչեւ ա յսօր , է շէւ ան ո ւթէ ւնն երը

էատէլ

հսկեն համայնավարներուն վրայ, որոնք անհետացած են
րակէն

էրրեւ

արդէլուած

եւ

ա պօ րէնէ

կը

հրապա

կա զմ ա կեր պո ւթէ ւն ։

Անաց որ ղօր • Զահէտէէ եւ անոր յաջորդներուն ձեռք առած միշ.,ցներուն, նաւթայէն հարցէ բարւոք կարգադրութեան եւ վե հ ա պե տէն
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ՆՐԱՆ
ոլ կառաւէտրութեան այլ տնօրէնութեանց շնորհէւ՝ ըազարտ կան ու
րնկերա յէն կա ց ո ւթէ ւնը լաւսւպէս ամր ա սլն դո լած է այ մ՜մ էր ա
ել հետեւաբար հ ա մա յն ա վա ր ո ւթէ ւնը ո չ մէկ հ ո զ ուեէ այլեւս

էր

ոտքերուն տակ՝ էր դրդռութէւնները շարունակելու համար։
Զօր * Ֆ ♦ Զս,^է1"է

րա չուեց աւ

6

վար չապետո ւթենէն

1955^5* ե. նոր դահլէճը կազմեց սլալա տա կան նախարար Հոսէյն Ալան է
ԻՐԱՆԸ ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԻ ԵՒ ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԸ ԻՐԱՆԻ ԿՈՂՔԻՆ
կացութեան ամրապնդման շնորհէւ

մեծապէս

բարելաւուեցաւ

նաեւ Իրանէ դէ րրը ար տարէն ճակատէն վրսրյ յ Ի բան ,

11

Հոկտ •

1955/* ծ պաշտօնապէս յարեցաւ Պազտատէ Ուվոտէն :
Ո արա բեր ո ւթէ ւններ ը բարելաւուեցան
Մէութեան հետ՝ եր ր

ճահը՝

Աորէյա

նմանապէս է]որհրդայէն
ԷՒադուհէէն

ընկերակցու

թեամբ՝ Մոսկուա այցելեց 25 Աունէս 1956/*5> ։
Արեւմ ո լարը ա յսօր ամբո Ղ?.ո ւթեամբ կեցած է Ի րոյնէ կորԼքէ^ ^ւ
կէ աջակցէ անոր տնտեսական՝ ընկերայէն եւ զէնուորական զօրացման համար յ Մ ոհամմէտ քէըզա Հյահ ՝

էմաստուն

ըա զարական ո լ-

թեամբ մը կը վարէ էր եր կէ ր ը եւ կը վայելէ համատարած սէր ու
յարդանր Իրանէ ամբողջ ժ՜ողովուրդէն մօտ։
Իր անէ վեհ ապետը

Մ ոհամմէտ քէըղա Հյահ Փ ահ լա լէ

1919/'?/ եւ էր կրթոլթէւնը

ստացած է դլէսաւորաբար

ծնած է

^ո լէց երէոյ

մէջ։

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԴՐՕՇԱԿԸ
Ըստ Իրանէ Ա ահ մ անա դր ո ւթեան ՝
Լակը կը

ներկայացնէ

ա զղայէն պաշտօնական դրօ^

ո ս կե դոյն առէւծ մը ՝

որուն ւԼրայէն

կը

բարձրանայ արեւը՝ կանանչ՝ ճերմակ եւ կա րմլ,ր կեր սլա սէ աալւածո ւթեան մը վր ա յ ։ Առէւծը՝ վեր

վերցուցած էր մէկ թաթէն

մ է£

բռնած է սուր մը եւ արեւը կը ծադէ անոր կռնակէն» զետեղուած է
մէջտե զէ ճերմակ երէզէն վրայ։
Այո ցուցանշանները ունէն հէն պատմութէւն : Արդարեւ՝ Ֆիլտոլսէ՝ Զօհրապէ եւ քէուստամէ էր պատմութեան մէջ էլը նկարադրէ
դրօշակները նշանաւոր հրամանատարներու՝ որոնցմէ մ է կը էր ձեռ—
քէն մէջ կը կրէր վրան առէւծ նկարուած դրօշակ մը՝ էոկ մէկ ուրէշը

դեղէն արեւով զարդարուած ոլրէշ դրօշակ մը։ Առէւծէ եւ արեւէ

այս րադակցութէւնը ՝ է բրել ՀԼոդէա կլ, նշան մը ՝ կը տեսնուէ նաեւ
էրան ական արուեստէ դործերուն մէջ*. Այո րադակցութէւնը դրոշ
մուած է 1200 թուականէն ետքը պատրաստուած արծաթեայ դրամէ
մը վրայ՝ վայաթէտտէն Ք ու յէյ ո ւս ր ե ւէ օրով։ Աաֆաւեան

ԼՍ^^Ւ

դրամներն ալ էրենց վրա յ ունէն առէ ւծն ու ա րեւը : Առէւծէն ձեռքը
սուր դրուած է Քաճարներու արքայատոհմէ շրջանէն։
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ԻՐԱՆ ֊ ՊԱՐՍԿԱՍՏԱՆ
ՐՆԱԿՉՈԻԹԻՒՆ, ՑԵՂԵՐ ԵՒ ԼԵԶՈՒՆԵՐ
Իրան եւ Պարսկաստան ՝ --- այս ^րկու անունները գործածուած
են բնորոշելոլ համար միեւնոյն երկիրը։ օրականին մէջ՝ սակայն ,
հոմանիշներ չեն այս անունները։
Երբ արիական

մողո վո ւրգները

գաղթեցին իրենց սկզբնական

հողերէն՝ որոնք կը տարածուէին Արալեան էքովոլ հարաւակողմը ել
հաստատուեցան ^ասպից

ովոլ ստորին լեռնագաշտին վրայ *

այս

կոչեցին իրան՝ որ կը նշանակէ <Հ.1Լրիականներոլ հայրե

նոր

նիքէ։ Մթեչգեռ՝ աբբայական պալատներու

շրջանակը

արքայատոհմին , որ կ^ի^՚կք1 Պարսից 0' ո ցի

Աքեմենեան

հիւսիս — արեւելեան

շրջանին մէջ, կը կ ո չուէ ր ծ)արս 5 Փեր սա կամ Պարսսմ յունարէնով ՝
Մեծն Ագեքսան զրի մամանա կներ ո ւն ։

ԷԼքեմենեան

հ ղօ ր

կայսրու

թիւնն ալ կը կոչուէր Իրան՝ բայց պալատական շրջանակին անունը
տրուեցալ կայսրութեան մէջ ղան ոլոգ այգ նահանգին իբրեւ ծ)արս
կամ Փերսա — Պարսա՝ եւ , այգ պատճառով՝ շատ մը ոլրիչ
վո ւրգներ ալ սկսան իրենց եր կիրր կո չել Պար սկաս տան :
ներոլ շրջանին իբանական կայսրութեան

մոզո-

1]ասանեան-

պաշտօնական անունն էր

Իրանշար ։
քիարեր ետք ՝ 1935/'է ՝ իրանական կա ռա վար ո ւթի ւնը իւն գր եց բո
լոր օտար պետոլթիւններէն ՝ որպէսզի այս պատմական երկիրը կոչ՛
ուի Իրան եւ

այգպէս ալ ընգհանրացալ

այնուհետեւ այգ անունը։

Մնաց միայն՝ լեզուին համար՝ Փա11Ակ կամ պարսկերէն. անունը ՝
բանի որ այգ է հին Իրանի լեզուն եւ իսլամական տիրապետութենէն
ասգին կը գրուի արաբական տառեր ով ։
Պարսկերէնը կը պատկանի հնգեւրոպական լեզուներու

իրանա-

կան թմբակին։ կարելի է զայն բամնել երեր որոշ մամանա կաշրջան
ներու՝ — հին պարսկերէնդ' որ Աքեմենեան կայսրերու լեզուն էր ել
կը գրուէր սեպաղիր ՝ միջին պարսկերէնը' որ կը պատ կա նի ս սւսանեաններու մամանա կաշրջանին եւ կը գտնուի զրա զաշտական գրա
կանութեան և պահլաւերէնով գրո լած էջերու մէջ և նոր պարսկերէ-

նը,

որուն ամէնէն կարեւոր ճիւղն է այմմու պարսկերէնը։

Այս

պարսկերէնին մէջ կ ան բաւական շատ թիլով արաբական բառեր ։

*
**
Ի բունի բնակչութեան համրանքը՝

՝

ներկայացուած է

19-798-000 (ՄԱԿ—ի 1954/' վիճակագրութեանց մէջ) ։ Այս համրանքին
հազիւ 100/րե 15դ կը բնակի քաղաքներոլ մէջ՝ 100/^ 65^ գիւղական
շրջաններու մէջ կը զբաղի երկրագործութեամբ ՝ իոկ ՜\Տ}§ին 20^
կ>ապրի կէս — վաչկատուն կեանք մը ։
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Հ/,ն յ՜ամանակեերէն ի ւէեր
ղան կեղեր , որ ոնկ թի՚֊ը

11րանի

ԻՐԱՆ

մ է ջ կեդրոնւսկած են

այլա-

հասած է ատենօք աւելի քան հ արի ւրի : ք)*-

միայն այս ցեղերը չեն , --- անոնք ունեղած են նաեւ իրենկ անհա
մար կ եղախո լմբեր ը ։ Այրեմ ալ մեծ համրանք մը կը ներկայակնեն
քերանի այմմոլ բնակչոլթիւնը կազմող կեղերը, որոնք կ՚ապրին երկ
րին բոլոր կողմերը եւ յատուկ շրջաններ առած են իրենկ ազգա դրական տի րա պետ ո լթ եան տակ ։
Էուն սլա ր ս կա [սօս Պարսիկները կրուած են ամբողջ երկրին մէջ՝.
Ստուար մասը սակայն կեդրոնական է հարաւ — արեւելքէն

դէպի

հիւսիս — արևմուտք, մինչև Ատը պտտականի սահմանները, ընդար
ձակ հոզամասերոլ ւէրայ,

որոնկ մէջ են

կերման,

Եզա ,

Շէր աղ ,

Սպահան , 'թաշտն, թում , Արտք,
իեէհրան եւ Ղ^աղւին :
Է*բրեւ

հին

Պ ար սի կներ ո ւ

տի պար յա յտնի են *իեաբրեր ը ,
որոնք

այսօր

ալ

զրադաշտա

կաններ են ,

բայղ

շատ փոքր

համ ո

("ձ

լեւՒ

"Լ

թան

50*000) :

ը բնակին դլէսա ւորաբար թէհրան, կերման
եւ

Ս՛լա՝. Հիեաբրերէն կարևոր համ—
րանք մը կը բնակի

Հնդկաս-

տան (Պոմպէյ)։
Հիւսիսային ի] որա սանի մէջ
կ' ապրին ա յսպէս կո չո լած Տյսճի կներ, որոնք կեղա յին դ *ոլԼ
մօտ են է)լզպէկներուն ՝. Սրենց
մշակոյթուէ

սակայն մօտ են այրեմ ու

Աւորպատականցի աղջիկներ

Պարսիկներուն,

չնայած որ

սահմանամերձ են անդրկասպեան էեիւրքմէններ ուն '.Տաճիկներ ու մէկ
մասն ալ կ՚ապրի Աաբզեւարի, *ևիշափոլրի ել Ա է շէ տի շրջաններուն
մէջ :
թո լըքեւթաթարա կան ցողերը , որոնք կը խօսին թուրք — թա—
թարերէնի խսւռնո լրդ բա ր բա ոն ե ր , կ'ապրին Ատրպատականի , Չփ
լանի , էքւսմսայի , էյ ո ր ա ս անի , Աստրասլատ — Հրահրուտի , Համ ա տա-

է

նէ, ազւէ՚նէ հ։ մասամբ Աաղանտարանի ու թէհրանի շրջաններուն
մէջ^ թուրքերու մէջ առանձին տեղ կը դր ա ւեն Շա հ — Սեւէնները,
*Լարա դա ղկ իները , Ղ*ա ր ա փա փա խն երը եւ թալէ շները : Հլա հ — Սեւէնները վա չկա տուն են եւ կը տ ե դա փ ո խ ո լին ըստ եղանակներու յ
լէխէրը կը պատկանին

ամէնէն հին թրքական

կեղեր էն

թա-

մ է կոնէ

թոլրքեւթաթարա կան կեղ են նաեւ Աֆ շա բները [Համատան , 'թեր—
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ման') յ Այս ցեղերէն շատերը եղած են կռուասէր , բայց ղսպուած են՝
(եըզա Հ/ահի գահակալութենէն ետք։
թուրքեւթաթա րա կան հնագոյն ցեղերէն մ է կը կը կազմեն նմ անա պէս '(Հաճարները, որոնք կը յէ շո լին Հ/ահ Աբբաս ի մամանակէն։.
Իրանի վերջընթեր արքայատոհմը քաճարական էր ՄԸ • դարէն ըսկըսեալ, մինչեւ Փահ լաւի արքայատոհմին հաստատումը

։

Ո•-րէէ հնաղոյն թ ո ւր քե ւթա թար ա կան ցեւլ մը կը ներկայացնեն^
Վաշղայները կամ 'Իաշքայն՚երը , որոնք կ՚ապրին Իրանի
հարաւա
կողմը։ Վաչկատուն են ել կռուասէր։ Ասոնք իրենց կարգին բամ—
նուած են 05 անջատ ցեղախումբերու ։
Էլաթը
Շ էրազ[ր
հարաւ.
— արեւմտեան Իր ա նէ մէջ (Խ ու
ղի ս ա ան
կամ
Ար ա բիս տան ) *
Ահ ւաղ , Ապատան , Ա' ոհ ամմա—
րա ,

քիամ

Հորմուղ ,

եւլն . :

(Համն ո լած են 50Հ՜ աւ ելէ զե֊
ղաիւումբերու եւ նստակեաց են-.

Վրսչկատուն
(հարսի

Արաբ ներ

կ ան

նահանգին եւ (արիս-

տանի մէջ, քիչ թի ւով 5 նմանա պէ ս Ար աբներ եւ խառնուրդ
Պարսիկ — Արա բներ

կը բնակին

Պարսից ՛Ծոցի երկայնքին։ Վտա
ւանանքո ւԼ Աիլննի են ։ կը խօ
սին ար աբեր էն :
'քիւրտերը կը բնակին Իրա

Պախթ-իարցի մը

նի արեւմտեան սահմանագծի՛ երկարութեամբ, Արարատի ստորոտէն
մինչեւ Արաբիստան ։ կը ներկայացնեն աւելի քան 75

եւ ցեղա

խումբեր (աշիրէթ-) : Մեծ մասով նստա կեաց են ♦ կան սա կա յն վաչ—
կատուն 'Իիւրտեր ալ ։ Կր խօսին իրենց մայր ենի լեղուն ։ կը պատ
կանէն Աէւննէ դաւանանքին ։
կարեւոր ցեղ մըն են Պախթիարիները Իրանի մէջ՝.

կը խօսին

զուտ պարսկերէն ։ կը բնա կէն Ար աբիստանէն գէսլի հիւսիս — արեւելք-,
ե, կը րամն ո լին երկու ճէլզևլւոլ ) —— Ջհար —1 (են դի եւ Հէֆթ — (ենդի.
Պպխթիա ր ին եր ։ Ասոնք եւս ունին իրենց ս տ ո րաբամանո լած ցեղա—
խումբերը։ Վաչկատուն են մեծ մասով եւ կը ղրաղին եր կր ա ղործ ո ւ—
թեամբ ու անա սնաբո ւծո ւթեամբ ։
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ՓԵՐՍԵՓՈԼԻՍ
կամ ՝ սլա ր ս կա էլան որա կում ոփ՝

(ճ^ա մշիախ

թախթը սամշիտ

դահը(*) : 'իարեհ մեծ արքայի (521 — 485 ^* //.*) եւ անոր զա լկին
Բսերքսեսի (485 — 465 */* * Ա * ) կառուցած այս հոյակապ

մայրաքա—.

զաքին աւերակները փռուած են' ՀթիրազԷն 54 ^իէՈէ^Էթր կամ 34 մղոն,
հեռու րնդարձակ դաշտի մը փերջա ւոր ո ւթեան ՝ բարձունքի մը ւիլւ—.
բայ եւ այսօր ալ կը պարզեն հոյակապ տեսարան մը

այցելուներու

տես ո զո ւթեան առջեւ :
Աքեմենեան արքայատոհմի այս մայրաքադաքը երբեք չէ ունե—.
ցած քաղաքական ՝ աո ելա րական եւ փա ր չա կան կեդրոնի մը կարեւո—.
րութիւնը՝
ինչպէս ունէր քուչան
ԼՏիցֆուլ քաղաքին մօտերը՝
'իէրիա դետին եզերքը) , որ Աքեմ ենեաններ ո լ իրական կեդրոնն էր
եւ որ անշոլշտ իր կարդին աւերակ է այսօր : Բայց ՝ ^'արեհ արքայ ել
իր յաջորդները միշտ ն ախըն տ ր ած են Փերսեփոլիսը՝ իբրեւ իրենց,
բնակափայրը :
Փերսեփոլիս ՝ իր փառքի օրերը ապրեցաւ մինչեւ 330 թ ուա կա—,
նը 'ի» Ա ♦ , եր բ կրեց Աղեքսանդր Մակեդոնացիի յարձակումը։ Հա—,
կա ռակ որ պաշտպանուած էր ան 47*000 հետեւակ ել ձիաւոր զինւորն եր ո փ ՝ա յն ո ւ ամենայնիւ Մեծն Աղեքսանդր ՝ աքեմ ենեան բանակ—,
ները պարտութեան մատնելէ եւ կայսրութիւնը բնաջնջելէ ետք՝ տի—,
րացաւ այս մեծ կեդրոնին ու անոր պարփակած հարստութեանց :
Մայրաքաղաքը անմիջապէս հրկիզուեցաւ

Մեծն Աղեքսանդր խ

կողմէ ։ Բնակիչներէն այրերը կոտորուեցան ՝ իսկ կիները դերի տար—,
ոլեցան :
կարելի չէ եղած պարզել՝ թէ Մեծն Աղեքսանդր ինչու կրակի
տուաւ այս Լ>ըՓղ

մայրաքաղաքն ու անոր պալատները յ

էք լ

կամ ՝

իրապէս կրակի® տուաւ՝ թէ® այրեցաւ արկածոփ։ ԵնթադրութիւնԲրանի հարաւ — արեւելեան կոզմերը կը բնակին
որոնք կը խօսին պարսկական բարբառ մը :

Պելուճները՝

Եան փերջա պէ ս ոլրի շ ցեղեր ալ ՝ ինչպէս Լո ւր եր ը ՝ Ե ո լխդէլն ե—
րը Ե ամասէնները ՝ ^Լուշմանզիա ւ՚1՚նլ[՚ը, ելւն ■» որոնք թէեւ ունին
արիական ծադում ՝ բայց զդալա պէ ս կրած են թաթարական եւ արա—,
բա կան ա ղդեց ո ւթի լն : Եր խօսին պա ր ս կեր էն :
այս ցեղերուն մէջ ամէնէն րա զմա մա ր դն երն են թոլրքեւթաթարները՝ զտարիւն Պարսիկներն ու Բիւրտերը։ (Հետոյ

կուգան-

Արա բները ՝ Պ ելուճն երը ՝ Լուրեր ը ՝ Պախթիարիները ՝ եւլն • :
Բ րի ս ա ոնեանեըը

Ասորիներ՝ Բ ա զդէ աց ին եր ՝ Հայեր՝ եւլն •

ևը ներկա յացնեն Երա ն[. ընղ հանուր բնակչութեան

հազիւ ՜\.է}է}ին %ր

.
յ.

(*) ճամշիսւ հղած է Նրանի առասպելական մէկ թ-ագարռրը:
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ներ կան ՝ թէ մակեդոնացի աշխարհակալը այրեց Փերսեփոլիսը իբ՜
րել փոխ — վրէմ Աթէնքի հրկիզման , էիարեհ ի և ^սերքսեսի ղին ոլոր
ներուն կողմէ։ Ուրիշ ենթադրութիւն մըն ալ այն է ՝ թէ սադուռնական խրախճանքի դ['խր մը կրակը ելած է արկածով։ Եւ վերջապէս
երրորդ ենթադրութեամբ մը՝ Աղեքսանդր ՝ խրախճանքի այդ ղփ շե
՛րը հրամայած է այրել պալատները^ իր հ ո ման ո ւհ ի ին

(մայիսի քը~

մայքը գոհացնելու համար ։ Արկածով այրած ըլլալը կը թուի աւելի
ճշմարտանման , ըստ հնագիտական պեղումներով ձեռք ձդուած նորադո յն տուեալներ ու :
Դարերու ընթացքին ՝ Փերսեփոլիս թաղուած էր հողերու
Աըզա ՛Շահ

տակ՝.

Փահ լաւիի օր ո վ է որ --- 1931£5> սկսեալ --- պեղումներ

Փերսեփոլիսի ընղհանոՆթ տեսարանը (օղէն լոՆսանկարոՆած)
Դաշտին մէջ երկաթող խնոՆղին կը տանի ղէպի Շիրազ (54 քիլոմէթր)

կատարուեցան աքեմենեան մայրաքաղաքին մէ^։ Այո պեղումներու
շնորհիւ ոչ միայն կազմուեցաւ մայրաքաղաքին յատակագիծը՝ այլեւ
երեւան հանուեցան բազմաթիւ

ա ր ձանա դր ո ւթի ւևն եր ՝

դեդարուես-

աական քանդակներ՝ արձաններ եւ այլ արմ էքաւոր իրեր՝.
Աչքէ անցընելով մեր հրատարակած յատակագիծը \էջ 332) ) կա
րելի է զաղափար մը կազմել, թէ ինչպիսի' շինոլթիլններ կառուցուած են Փերսեփոլիսի մէջ, փարեհ ել 'իսերքսես արքաներու օրով
ել հնադա րեան ճարտարապետութեան եւ քա զա քա կր թո ւթ եան պատ
՛մութեան համար ինչպիսի՛' մեծ կորուստ մը եղած է այս չքեղ մայ
րաքաղաքին աւերումը, Մեծն Աղեքսանդրի կողմէ ղրաւուելէ ‘Լերջ՛.
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Փեր սեւէոլէսէ ա ւեր ա կն եր ո ւն մէջ կ ա յ Հնա ղքւ տա կան

1^անւլա-

լ/ան մը ՝ ուր ՝ ըստ րաման ո ւմն եր ու ՝ ցուցադրուած են պնդումներու
ընթաց քքէն երեւան հանոլած զանազան ԷրեղԷններ ՝ որոնց կա ր դէն
ել մ ոէ*է ըներ ը

ա յրած պալա ան եր ո լ

կեր պա ս ե զէնն եր ո ւն :

արմէքաւոր ԷրեղԷններ փոխադրուած են

Թէհրանէ

թանգարանը։ Է ս կ բաղմաթէլ ու բազմատեսակ

Աւելէ

Հնադէտական

գոհարեղէններ

եւ

■ոսկեղէն ու արծա թեղէն էրեր ալ տարուած են Լոնտոնէ (Հրէտանական Թանգարանը յ
Երկար պէտէ ըլլար նկարագրել այն բոլոր շէն ո լթէ լնն երը ,

/>-

րոնք գոյոլթէւն ունեցած են ^արեհ եւ ^սերքսես աբբաներու շլ^ա—
^էն } այ” մայրաքաղաքէն մէջ. Տէչատակենք մէայն՝ որ մեծապէս

Փերսեփոլիսի «Ափատանա»յին (ունկնդրութեան կամ ընդունելութեան
սրահ) մէկ պատին վրայ քանդակուած է երկար շարքը Արքայից Արքայի հար
կատու ժողովուրդներու ներկայացուցիչներուն, որոնք ամէն տարի, գարնա
նային տօնահանդէսին աոթիւ իրենց նուէրները կը մատուցանէին կայսեր: Աեր
նկարին վարի ձախ անկիւնի հարկատուները, ըստ հնագէտներու հաստատման,
կը ներկայացնեն Հայաստանը եւ թերած են իրենց գեղեցկագոյն նուէրները'
զոյգ ձիեր, կաոք, անօթներ, սափորներ, կապարն, եւլն--.

•տպաւորէչ են՝ է մէջէ այլո ց ՝ հարէւր սէւներու սրահը՝ ամէն
սէւնը շուրջ 20 մէթր կամ

ոտք բարձրութեամբ

•անոնց պատուանդանները մէայն'} ՝ ուրէ շ սրահ մը

մէ կ

կայրեմ կը մնան
ամէն մէկ կողմը

՛Օձական մէթր կամ 200ա կան ոտք եր կայնքաէ եւ •Լե3 շարքերու ւԼրայ
վեց ա կան սէւներուԼ ՝ ափս11ՈԱւնսւ կո չո լած ունկնդրութեան կամ ըն
դունելութեան սրահը՝ քէարեհէ ձմեոնայէն պալատը էր հայելէներոլ
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սրահով եւ կանանոցով՝ աբբայական գանձատունը՝ 1Լր տայա ե րբս ես,

Գ ♦ է կիսաւարտ պալատը՝ եւլն» եւլն» : Պատեր ր լեց ո ւև են երկու ար
քաներու վերաբերեալ րանղա կներ Ո

Կ ան' Ահուրա I) աղտան , հար-

կատու մողովոլրդներոլ տողանցքը , ցուլին ու առիւծին կռիւը կամ
Դարեհը դահին վրայ ներկայացնող քանդակներ ՝ մեծ
մնացած հսկայ լքոլՈԱ

{պահակ շուն՛) մր ՝

փոս ւ՛ Դ

ա ր ձանա դրո ւթի ւնն եր *

Փերսհփոլիսի յատակագիծը

եւլն » : Ընդարձակ դարատափի մէկ պատին վրայ տակաւին կր կար
դացուի' Ք • Ա ♦ 500 թուականներուն

Գ^րեհի

հրամանով

փորա

գրուած հետեւեալ սեպադիր արձանագրութիւնը»--- «Թող ԱսւՈՈՆՆսծ
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ երկիրը՝ իրան
ՀԱհուրա Մաղտա) պահպանէ այս երկիրը իր ր-շնամիներու_ն, սովին

31Ն չարիքին դէմ :»
Փերսեփոլիս ի ճիշդ կռնակը,

t/այռոտ

բլուրի մը ւյրտյ կը ղըտ-

նուի *Լյաքշ — ի — Աոստեմը , այլ իւօսքութ արքաներու դամբարանները ,
■թիւո*Լ 7 հատ, որոնք փորուած են մ այռերու մէջ՝. Այնտեղ թաղուած
են Դար եհ Ա » , Դար եհ fi • , fi սերքսես , Ար տ աքս եր քս ե ս Ա • , եւյն • :
Փերսեփոլիսէն քիչ հեռո

Սպ ահանի ճամբուն ւԼրայ կան աւե

րակները fi սթաթը կոչուող ո*֊րիշ հնադարեան

քաղաքի մը , որուն

կառուցումը թէեւ կատարուած է Աքեմենեան արքայատոհմի մամԱլ
եակներուն , բայց իր կարեւորութիւնը ստացած է Ա ա ս ան եանն եր ո լ
շրջանին , իբրեւ Ֆարսի կրօնական

մայրաքաղաքը՝.

Կար

այնտեղ

*րսեր£սեսի դուււր, որորն. երկու կողմերր զետեղուած են ասորական ար
ուեստով քանդակուած եւ մարդկային գլուիներով երկու հսկայ ցուլեր:

կրակապաշտներու հռչակաւոր մեհեան մը՝. Արաբական գրաւումէն
աոսւ^) ք*սթաիւր , մէկն էր Ֆարսի ամենակարեւոր

քաղաքներէն ել

հոն տեղի կ՚ունենային սասանեան արքաներու թագադրութեան հ անդի սոլթիւնները :
'քՀաղսւքը, արար արշաւողներու կո գմէ պա շարուեցաւ 038/^ եւ
■անձնատուր եղաւ ումեղ դիմադրութիւն մր ցոյց տալէ ետք՝. Այնու—
հ ետեւ Արարները վերաշինեցին քաղաքը, որ սակայն

Ա' • գարուն,

յարձակում կրեց արար ց եդա պետի մը ումերուն կողմէ եւ. քանդո ւԼցաւ մեծ մասո •Լ = ամանակը լրացոլց քանդումները եւ այսօր ,
րակոյտ մըհ է այս պատմական քաղաքն ալ՝.

աւե-
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<ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ?

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՅԹԸ
ԳՐԱԿԱՆ ԳԷՄՔԵՐ, ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐ, ՊԱՏՄԱԳԻՐՆԵՐ
Իրան՝ հնադար և ան քաղաքակրթութեան եւ մշակոյթէ տէր '[Ըէ^
խաւոր երկէրն է Ա՝էջէն Արեւելքէ մէջ՝, ճ է չղ է որ եր կր էն ներս կա
տարուած անհամար արշաւանքները վնասած են յաճախ այղ քաղա
քակրթութեան եւ մշակոյթէ զարգացման՝ այնու ամենայնէւ՝ բոլոր
այղ արշաւանքներէն եւ աւերումներէն

ետք՝

քա դա քա կրթո ւթէ ւնն

Ու մշակոյթը վերընձէւղած եւ յաուաջղէմած են նորէն ու նորէն՝.
Իր անական քաղաքակրթութեան աղղեցութէւնը եղած է այն
քան ում՜եղ՝ որ բոլոր նորեկ

ցեղերն ու ցեղախումբերը՝ որոնք

է

վերջոյ հաստատուած են Իրանէ մէջ՝ ձուլուած են անոր հետ։ Այս

Շիրազի մէջ Սաաաիի դամբարանը, որուն ներքին պուտերուն եւ տապա
նաքարին վբայ քանդակուած՜ են բանաստեղծին շատ մը քեըթ-ուածնեըը:

Էր սղութեան է բրել ամէնէն յատկանշական օրէնակ կտրելէ է յ է շել
Ա*ոնկոյները ՝ որոնք ՝ (ԷԻ ♦ դարոլ վ ե ր ջերը ՝ էբրեւ աւերող ՝ հ րձէղ
ու ջարդարար բարբարոսներ Իրան խում՜եցէն՝ բայց ե ր բ տեղաւորուեցան այնտեղ՝ երկու սերունդ ետքը դարձան է ր անա էլան կեան
քէն՝ քաղաքակրթութեան եւ մշակոյթէն

ջերմ

հ էացողներն

ու

պա շտ պանն եր ը ։
Անշուշտ ՝ հէն դարերուն՝ Իրան ալ կրած է էրմէ աւելէ հէն ։րաղաքակրթութեանց եւ յառաջադէմ մշակոյթներու

ա ղղեց ո ւթէ ւն ր ՝

բայց այնպէս մը էւրացուցած է այդ բո լոր ը ՝ որ է վերջոյ դարձոլցած է ղանոնք էրանական դրամագլուխ' արուեստներու՝ ճարւոա ա-

334 —

Fonds A.R.A.M

ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
պետութեան ՝ գրականութեան ՝ փիլիսոփայութեան եւ կրօնքի մար—,
ղերուն մէջ՝, ]'սլա մական ^Լըծնքը մանաւանդ մեծ գեր ունեցած

է

մշակոյթի եւ քաղաքակրթութեան զարգացման մէջ՝ բայց՝ այղ^ եւսկքելով իրանական հարազատ մշակոյթին ա ղգեց ո ւթի ւնը ՝ ղարձած
է տեսակ մը ազգային կրօնը :
Ումեղ

են մ շակոլթային

ար տ այ այ տ ո ւթի ւնն երր'

իրանական

գրականութեան ել փիլիսոփայութեան կալուածներուն մէջ մանա-,
ւանգ ՝. քյ լ այսօր՝ դարերու ձգած մեծ մառանդոլթի ւնը սեփականու
թիւնն է ո շ միայն Որանի մոգովոլրգին՝ այլեւ միջազգային դրա կա—,
նութեան :
</• . գարու մեծագոյն յայտնո ւթի ւնը ՝գրա կան աշխարհին մէջ՝եգալ Ֆիրտուսին յ Ղ^ա գնա լին եր ո լ
տոհմէն
Սուլթան
Աահմուտ՝
որ պաշտպանն էր բանաստեղծ—
ներուն

ել

գրագէտներուն՝

Ղ.ա գնայի իր պալա տ ր դարձոլցած էր

գրական

Հյաաեր

հրաւիրուեցան իր մօ-

կեդրոն մը։

տը եւ քիթ՚ր մերմեցին՝. Աերմողներէն էր բանաստեղծ- Ո ւնսուրի եւ ուրիշ մը'

պատմա

բան եւ դիտական Ալ — Պիրոլնի, որ գրած է իր նշանաւոր
հ.Հին Ագգաց

փամանա կադր ո լ-

թիմնը» :
Պ ալա տին
ու

մնայուն

պաշտպանեալր

ց*սւ ՝ սակայն ՝

հ իլրն

հանգիստ —

աշխարհահռչակ

Ֆիրաուսին (933 - 1025) ,
այնտեղ սկսաւ դրել իր «ՀահՀԱրքաներու Պփրքը^>

ՖԻՐՏՈԻՍԻ

եւ տարիներու աշխատ անքէն ետը

աւարտեց գայն 60*000 յանգաւոր քառեա կներ ով-.
Պփ ւց ո՛ղներ գութի ւնը

փառաբանութիւնն է չորս

արքայատոհ—֊

մերոլ ՝ որոնց երկուքը առասպելական են եւ առնուած'

Աւեստայի.

գիցաբանո լթենէն : Ա ի ւս երկուքը կը վերաբերին Պարթեւներուն եւ
Ս տսանեաններոլն ՝ բայց ասոնց մ էջ ալ տիրապետողն է առասպելըէ-

«Շահնամէ^ն դրուած է ուղիղ պարսկերէնով եւ շատ քիչ թիւոփ
ար ա բեր էն բառեր

դո րծածո ւած են : Ատկէ աս ղլ,ն,

սլա ր ս կերէնը

այնքան քիչ փոփոխութիւն է կրած՝ որ մամանակակից Պարսիկները,
շատ դիւրութեամբ կրնան հասկնալ Հ& ահնամէ^ն : 3)իրտուս ի ի

այս,
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«՛ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐ-Ւ£>5
Հեղինակոլթիւնը՝ րո լո ր մամանա կներ ո լ

մէք_

նկատուած Է Էբրեւ

պւյւրս^կ գրականութեան դլուխ — դործոցը :
(/*//,• դարոլ սկիղրները մեծ անուն հաներ նաեւ I1 ր ան ի դիտական
փառքերէն մաթեմաթիկոս , բնադէտ ՝ րմիշկ եւ փիլիսոփայ ԷԼպո լ
1Լլի

իսյփ Սինան հ որ քյլրոպայի մէջ ծանօթ Է 1Լլիսեննա

Հծնած Է ԼԼֆշԷնա

Պուխարայի մօտ՝ 980//5' եւ մեռած

անունով
Համատան

1045/*^) : Աինայի դլխաւո ր երկերն են «թմշկոլթեան կանոնը»՝ որ
.թա րդմանուած Է լատիներէնի ել մ եծապէ ս մ ո դո վր դա կանա ց ած
Եւրոպայի մէջ եւ «Աչ — Շ իֆա»ն , որ փիլիսոփայական գիտութեանդ
'հ ամա յնագիտա րան ւ! րն է : կրած է նաեւ Հ(,էո ւս ա ւո ր ե ա լ Փ1՚լ1՚սոփայութիւն» անունով դիր<£

ը ՝ որ կորս ուած է։

ԱպոՆ Ալի իպն. Սինսրյի ւլամթարանը Համասսոնի մէջ

Այ ս շրջանէն կը յի շուին նաեւ դիւցազներգակ Տ աքիքի եւ.

բա

նաստեղծ քէուտաքի :
Սելճուքեան շրջանն ալ նշանաւոր

հանդիսացաւ

շատ մը բա-

նաստեդծներով եւ

որոնց մէչ էր

փիլիսոփայ ,

խորհ րդասլա շտ

փիլիսոփաներ "՛է ,

(միսթիք)

աստուածաբան

Ղրսղալին։ ԼԼն էր որ իսլամա կան

եւ

բանաստեղծ

Ս ուֆիա կանոլթեան

մէջ

ԷԼլ

մտցուց

քրիստոնէական խորհրդապաշտական զգացում մը ՝ հիմնուած Ը^՚՚ւ՜՛
հանրական սիրոյ վրայ եւ միամամանակ դարձուց զա յն իսլամական ուղդափառ հաւատքին մէկ հիմնական տարրը՝ ին չ որ հետա
գային մեծ ազդեց ութիւն ունեցաւ իրան ական մտածողութեան ւէրայւ
Այս շրջանի մեծագոյն

խորհրդապաշտ

բանաստեղծն էր 3)ւս-

բիտատտին Սթթարը՝ որ ծանօթ է սուրբերու մասին իր գործերով

-եւ.

մանաւանդ «թռչուններ ու լեզուն» 1ր^ո>է}

որուն մէջ թռչուններու
տ
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օԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈՒ

ԵՐԿԻՐԸ'

ԻՐԱՆ

կերպարանքով ծսլտոլած ոգիները կը փնտռեն Աստուածը :
Ու. տակալին *Լ,իղամին

իր ^Հնգեակ^ով (հյԱ1ւ£սէ՜) , որ դիւցազ

ներգական չորս փերթուածներու

ամբողջութիւն մըն է եւ կը պա-

րունակէ հանրածանօթ «Լէյլա եւ Ս" էճնուն^ը

եւ

«Խոսրով ու Հյի-

րին^ր^ հ]Լգեքո ան գր ի ՛լիրքը»' Մ եծն Ագեքո ան գր ի
կապոլած հէքեաթներով , եւլն * :

կեանքին

հետ

Ե *- վերջապէս ()մար էյայեամը՝ որ կը վայելէր Ալփասլանի

ել

Մ աւՒ^
ահ ի հովանաւորութիւնը եւ ոը աշխարհահռչակ է իրը ել
րւանաստեդծ — փիլիսոփայ ՝ մա թ եմաթի կո ս եւ աստղագէտ : է/ատ մը
չեղոլներոլ

թարգմանուած

(^Ոառեա կներ՝)

են

իր

նշանաւոր

որոնք նո լիքուած են կեանքի

«//»ո լպայ աթ^ն երը

ի մա ս տ ա սիր ո ւթ եան

հ եշտա գրգիռ
սկեպտիկ
եւ
■հ ա կա ս տ ո ւածային
ներշնչումնե րով * )մնած էւ՛ Կ՛ շա փ ո լր ,
ուր եւ մ եռալ 1124/'^ * 1Ս այեամ
հեգինակած է նաեւ ալճէպրայի

գէրք մը,
Հուլակոլէն
Ա ա յիւո

մինչեւ

եր կա րոգ

Ասլո լ

մ ոն կո լե ան

մ՜ամանա կա շր
(1227 1335) ա ր տ ա կա ր գօր էն հարուստ
ջանն

եղաւ

դրական

ալ

շարմումով^

այլեւ բմ՜շկական բնագիտական
եւ ասագագիտա կան ղարգացում ով :

ճուվայնի ,

1Լտսսւֆ եւ

Համտոլլլահ Աուսթալֆի

հան

դիսացան ա յգ շրջանի ա ռաջն ակարգ պատմագիրները։
Այդյ՜ամանա կա շրջանին
ապրեցան նաեւ
շատ մը բանասւոեդծներ ՝

որոնցմէ երկուքին հռչակը

ՍԱՍՏՆ
հասած է մինչեւ

օրերը եւ տարածուած է աշխարհի ա մէն կոգմ՚ը։
աին իիօւմին է ել միւսը

Մէկը

մեր

ճէլալէտ—

ՀՀիրազի Աաատին։

ճէլալէտտին Ո՝ումի՝ որ ծնած էր Պ ալխ (իյորասան} 1210/^ ել
մեռաւ ^ոնիա Ճ2ւ73ին , ձգեց Հք]]* ա սնա լի'}} անունով ծանօթ եւ 47*000
տուներէ բաղկացած երկարաշունչ սլոէմա մը , վեց գիրքերէ բաղկա
ցած հատորի մը մէջ^ որ պարսկական խորհրդապաշտութեան նուիրուած առաջնակարգ հրատարակութիւն մըն է։ Ա՝ումի Աու ֆ1' մըն էր

ե։֊ լ,ր

սլոէման գրած է բար ոյագի տա կան եւ խորհրդապաշտական
ճշմարտութիւններ պարզելոլ համար։ ինքն է հիմնադիրը' դարձող
/
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ս' եւլեւի տէրվիշներոլ աղանդին , որ երկար

դարերով

ունեցաւ իր

հետեւորդները Փ"քր Ասիոյ է Պ"Էս11յ եւ այլ վայրերու մէջ՝.
] աատՒ (Մ ո ւշա ր ր/՚ֆ1 տտին)

ղոհարն է հին ու նոր

պարսիկ գրականութեան ։ (քնած է, 1184^^ եւ մեռած

ամբողջ

1291/*^) ասլ-

րելով 107 տա րի : Էք ր ի տ ա ս ա ր դո ւթ ե ան շատ ճամբորդած է 1Լր եւելրի
մէջ՝. Մէքըէ ուխտի /լացած է 15 անդամ եւ 1^'րիվ,ոէիի մէջ (
գերի բռնուած է խաչակիրներու կողմէ : Հալէպցի հարուստ վաճառական մը վւր կագի—
շնո րհ իւ
է դա յն եւ

ազատած
ապա

իր

ա 'ւԼէ՚՚ւր տուած է անոր
կնութեան : Սաատ/- #րա դառնա լուէ
ՀյիրաւԼ

1258/^ )

ըաչուած
է
մօտի կ փոքր

րաղարին

ճգնարանի մը մէջ

ել

ապրած է այնտեդ :
՜Ւբրեւ դրական մ՜առանգոլթիւն }

Լք աատ էէ

ձդեց հ&ուլլիաթ»
ն ունուէ

ա~*

հաւաքածոյ

մը^ որուն մէջ ամէնէն
նշանաւորներն

ե ն

«Կի-֊լի ստա ն»ր

( վար

դերու

պարտէզ)

հՊ 111֊ս Ա1 սւ ն»ը

Առաջինը '
դարերու

ել

(Այգ/) '•
Հ ետադայ

պարսկական

արձա կէւ լւսւաղո յն

ն ը-

մոյշն է եւ կր պարոլբանաստեղծս/—
!լան

հ ա տ ո լածն եր ո վ
'ս ա ո ո լա օ

3)իրտու_սիի արձանը
ԹԷհրանի Ֆիրսւուաի հրապարակին վրայ

րձա կ7

•ՀԿ֊ :
Ի ս կ «Պ ո ւս տ ա-Խը
ամբո ղջո ւթեամբ

չափածոյ է եւ յանցաւոր ու կը շօշափէ արդարութիւնը՝ հաւասսւրութիւնը՝ համեստութիւնն ու պարզունակ կեանքը՝

կրթութիւնը ՝

աղօթքն ու էսո կումը եւ այլ բա ր ո յադիտա կան նիւթեր : էք ա ա տ /' 1։նե"
ալ 1] ոլֆի մրն էր : Զ ա փ ա ւո ր ո լթի լնր առաջքէն առաքինութիւնն Էր
իրեն համար ել կը քարոզէր , թէ մարդ զոհ պէ տ ք է ըլլայ կեանքին
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
իրեն տուածաէ ՝ բյ բս7 ևաԼՒ ^րԼա ծ/,ն չափ առաջինի եւ պատլւաս-^
տուիւ յաւիտենական կեանքին :
ի/ահ իիուիսկն մինչեւ Սոլլթան ՀՒ լսէին Պտյքարա երկարող
լեն/լթիմուրեան <ե ա մանա կա շրջանն ալ՝ իր կարգին՝ նշանաւոր հան—
դիսա ցտլ իր զարգացող մշակոյթ ուի՝. Պալատին

պաշտպանութիւնը

կը 1Լսյյ^'Լ^է^ պարսիկ եւ թուրք ծագումուի բազմաթիւ մտաւորականներ, ինչպէս բանաստեղծ ճամին եւ \,իզամկտտին Հնամին , նկարիչ-*
ներ Պիհղատն ու ՀյաՀ Մ "՚ղա ֆֆէրր ,
ու 1Սվանտամիրը , եւլն • :
խոլորին մէջ՝ սա կա յն

պատմաբաններ

Ա իրիսվանտն

ամէն էն աւելի հռԼա կա լոր ղա րձալ Շ ի~~“

[,սյ,ԼՅե Շէմսէտտին Ա՝ ոհ ամմէտ Հաֆըղը՝ որ աւելի ծանօթ է իր Հաֆըղ գրական ան ո լնուի յ
Հաֆըզի «Տի վանիչը կը պարունակէ 693 անջատ

քերթուածներէ

որոնց մէջ երգուած են գարունը՝ վարգը , սոիսակը՝ գինին՝ կինը՝,
երիտասարդութիւնը ել յաւերմ՜ական գեղեցկութիւնը :

Երբ 1353^*

Եոլլթան էիոհամմէտ էի ոպարիղէտտին գրաւեց էի)արսը եւ Հ/իրաղը*
Հաֆ ըղին աստղը սկսաւ տմ՜դունիլ : էի ոպարիզ արգիլած էր գինին ել
կը հալածէր Հքիիները՝ մինչդեռ Հաֆըզ կը պաշտէր գինին եւ Շիի
մըն էր ։ ք1 ս կ երբ Լ] ոպա րիզ 1358/*^ գահ ըն կէց

դարձաւ իր գաւկին

ճէլտլէտտին Շտհ Հքաճա յի կողմէ, որ ազատամիտ մարգ էր՝ Հաֆըղ կըղալ- նորէն ազատօրէն երգել գինին ու գեզեցկութիւնը : Հէըս են թէ Հա ֆըղ Աոլֆի էր, բայց կարելի չէ եղած հաստատել

այս

վարկածը :
Հաֆըզ եղաւ Իրանք։ մեծս։ դոյն քնտրերղակ բանա ս տ ե ղծը : Ծ՜նած՜
էր Շիրտզի մէջ 1320/'^ ատենները - այնտեղ ալ մեռաւ 1389/'^ ։
ճամք։ , որ ծնած էր Խ որ ա ս ան 1414/'5< խորասանի Յամ քաղաքը --ատկէ' իր անունը --- եւ մեռաւ Հէրաթ ՜Լ492ին , եղաւ մեծ բանա
ստեղծ մը, այնքան ծայրայեղօըէն
խենթեցաւ-. Իր քերթուածները

խորհրդապաշտ ,

ամփոփուած են

որ ի վերջոյ

«Եօթը Աստղերձ

անունով դրքի մը մէջ՛. Աստուածաբան էր միամամանակ-,
Իիղամէտտին Հհամի հեղինակած է «Ջ.՚սֆէրնամէ»ն ,

^Յաղթա

նակի Գիրք), որ Լենկթիմուրի յաղթանակներուն գուիերգութիւնն է։
Պատմաբան Լք իրիսվանտ դրած է էրանի պատմութիւնը՝ նաԼս
իս լա մական շրջանէն մինչեւ 1506
Հե տագայ գարերուն տլ՝ պարսիկ դրականութիւնն ու արուեստ
ները ունեցան իրենց առաւել կամ նուազ արմ՜անաւո ր ներկա բուլ ո լ—
ցիչներբ-, Գի չ թի լուի բանաստեղծն եր ապրեցան ՝ օրինա ՚մ՛ համար ,
Լ) աֆա լինե ր ու

տիրապետութեան շրջանին՝ մանաւանդ ալդ տիրա

պետութեան վերջին մ՜ամանա կներ ո ւն ՝ եր բ մշակոլթայթ

կեանքը

ինկած էր ուղղակի կրօնական հակակշռի տակ։
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<ԱՍ*ԷՆՈԻ-Ն ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ումեւլ կին՝ սակայն՝ դեղագիտական հաչակն ու արուեստները՝
մասնալորարար

ճարտարապետութեան՝

մանրագրութեան ՝

դե-

ղադր ութեան եւ ղարդարուեստի ճիւղերուն մէջ՝. Ատ կկ ՝ նաեւ՝ զարդաղումը դոր դա շին ո ւթ եան ու տնա յնա դործ ո ւթե ան ՝ որոնր կտտար ելա գործուած կին մեծ չափեր "՛Լ :
Այս ս՚ջ.անկն փիլիսոփա յա կան եր կա ս իր ո ւթի ւնն եր
ձգած են
Աայիտ Հ1)ենտ եր ես րի ՝ Շկյխ Պահայ ՝ Ա ոլլա Ա ատրա եւ ուրիշներ։
կը վերաբերի սլա ր ս ի կ մամ անա կա կի ց դրա էլանութեան ՝ աղդային — մշակութային հին ա լան դո ւթի ւնն երը ուղիդ գծով հասած
են նաեւ մեր մամանա կնե ր ո ւն եւ յայտնուած են բանաստեղծներ

ու

ղր ո ղն եր ՝ որոնը իրենց պա տ ո ւոյ տեգերն են ունեցած եւ ունին այսօր
ալ Արանի դրա կան — գեդա րուեստական աշխարհին մկ^։

ԱՅԼԵՒԱՅԼ*
ՕՐԷՆՍԴՐԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
/'/» ան ունի երկու օրկնսդրական մարմիններ ՝ --- խորհրդարանը
(Մ ա$/իս ) ել Ծ երակսյտը • Ասա ջինը կազմ ուած կ 136 պատգամաւորներով՝ իսկ 'Ծերակոյտը ունի 60 անդամներ ՝ որոնց 30/' նշանակուած են Շահնշահ ին կոդմկ:

.

ԻՐԱՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԸ
Դրամական միաւորը ռիայն կ , որ կը րաղկանայ 100

տինարկ

(օ տէնարն ալ կ'արմէ 1 շահէ) : Իսկ 10 ռիալը հաւասար է 1 թո լմա
նի : 1)֊իալր կը կոչուէ նաեւ ղրան : Հրապարակէ վրայ սակայն դորձ ածական է թուման բացատրութիւնը, հաշիւներն են որ կը պահոլին
ընդհանրապկս ո իալով :
Կան 5 ? 10 յ 20 յ 50 յ 100 եւ 200 ոփալնոց դրամատոմսեր :
Ազգային Դրամատան սակով 1 տոլարը էլարմկ քՀ) ոիալ կամ 7*5
թուման՝ իսկ անգլիական սթերլինը

210 ոիալ կամ 21 թուման։

ՉԱՓԸ ԻՐԱՆԻ ՄԷՋ
/* բան/'
Ւբլ՚ել- չափ կը գործածուի մկթրական դրութիւնը՝
թկել փոքր գիւղեր ու մէջ տակաւին ի դօ ր ո լ են տեղական չափերը՝.
Արբել երկարութեան չափ ի ղօրու կ նաեւ փարսախը՝ որ 0 քիլոմկթը
կ մօտաւորապկս :

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈԻԹԻԻՆՆԵՐԸ
Արանի մկջ հ ա ղոր դա կց ո ւթի ւնները ապահովուած են ցամաքով
[երկաթուղի եւ ինքնաշարմ') 5 թուրով [ծովերու եւ լիճերու վրայով )
ել օղով՝, թոլոր գլխաւոր քաղաքները կապուած են իրարու օդանալային հա ղորդա կց ո ւթի ւններ ով (Ի]1ա(ւ էյ թՈւէ՜յ €[ ) :
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հՐԱՆհ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐՕՆՔԸ
Ներկայիս՝ 220 միլիոնէն աւելի կը հաշուըւին իսլամները ամրոդջ աշխարհի մէջ*, /’ սլամ բառը ՝ ըստ

*Ի ուր անին ՝

կը նչանա կէ

«ենթարկում Սստուծոյ կամքին^չ : Իոլամա կան հաւատքը իր հետեւորդներուն կը սլա րտադրէ հինդ
հաւատքին հիմը՝ որ ունի

սլա ր տ ա լո ր ո ւթի ւնն եր :

{/,/7

'

«ՀԼլլահն է միակ Աստուածը եւ //՛ ոհ ամ—

մէ տ Ան որ Ա* ա ր դա ր էն է%- բանաձեւումը :

քյրկրորդ^ օրական

անդամ ադօթել*. Երրորդ' արեւածադէն մինչեւ

հՒնԳ

արեւամուտ ծոմ

քիամաղան ամսուն՝. Չորրորդ' սլահան^ուած կամ կամաւոր

ոզոր-

մ ո ւթի լն : Հինդ երորդ' ուխտագնացութիւն ի էի եքքէ :

Իմամ Ռըզայի սրբացուած քրոջը' Ֆաթիմայի դամբարանը *թում քաղաքին
մէջ: Մզկիթին գմբէթը պատած է ոսկիով եւ զիշէր թէ ցերեկ ժամանակ կը պարզէ
սքանչելի տեսարան մը :

Ին չսլէս ծանօթ է ՝ իս լամա էլան կ[՚°նքը ունի երկու դլխալոր բամ՜ան ո ւմն եր յ

Ա ի ւննին երն ու Հյ իիներր :

Իրա ^յՒ^^լ՚ը >

ւօօ/^

97

համեմատութեամբ ]^սլամ են եւ ասոնց 100/*^ 91/ք Հ/իիներ են , որոնք
իրենց հետեւորդները ունին իսլամական ոլ[,իչ երկիրներու մէջ ալ^
Աֆղանիս տանէն եւ Հնդկաստանէն մինչեւ

Իրոյք՝ Ա ուրիա՝ Լիրա-

նան ՝ եւլն . :
Սոհամմէտի մանչ զաւակները մանկական տարիքին մեռած

են է

Իր աղջիկը Ֆ՚ոթիմ ա ՝ որ ամ ո ւսնաց ա ծ ( Ալիի հէտ , միակն է իր աղ-
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Ոկ^ր ուն ■w, որ ունեցած է մանչ զաւակներ : 3)աթիմայէ եւ Ալէէ
երկու զաւակներն է էն Հա ս անր եւ Հիւսէինը :
Աարգարէի մ ահէն ետք անոր
Պէքր , որ իշխեց

յաջորդ.

նշանակուեցալ

միայն երկու տարի՝ 632 — 634:

Օմարը՝ որ սպաննուեցաւ 642^^: Այնուհետեւ
մէջ յաջորդեց Օթմանը կամ Օսմանը։ Ասոր

Ապոլ

Աո որ յս^որդեց

յառաջացած տարիքի
դէմ , սակայն ՝

Ալի ի

կողմնակիցները շղթայազերծեցին բուռն պայքար մը՝ որու հետե
ւանքս ւԼ
սպաննուե
ցաւ ան 656/^

Ա՜

լի "^ոչակուեցալ էք ալի%

ֆա : Ալիի խալիֆայու
թե ան դ էմ այս անդամ

՛է

ծառացաւ Աուրիոյ կա
յ

ռա tj ա ր ի չ /■■֊ Օթմա Ն/,
զարմիկ Ա ո լաւի ան ե.
կ"1'լԸ

ծայր
ս պանն ո ւեց ա լ

Ալ/՚ն
իրեն թշնամի
661ին ,
մէկ այլ խումբի մր
անդա մներէն

մէկուն

ձեռքուէ :
Այս տեղ արդէն խո
րացաւ

պառակտումը։

էյիինեըը ՝
կամ
Ալէ է
ընտանիքին կուսա կի ցներ ը ՝

Հասանը

ըն-

տրեցին իրրեւ իր հՕրը
յաջո րդը ’•
/’ շխ ան ո ւթիլեր սա կայն Ա ուաւէավ,
իրրեւ

ձեռրը ըլլալո -/
Օմայեան

լիֆաներ ո ւ
ան

շառա լի ղ յ

չհանդուրժեց Հա

սանէ
Սպահանի մօտերը «Մէնար Ջոնթուն» անու
նով ծանօթ- զոյգ մինարէները,
որոնք ունին
զարմանալի
յատկութիւն մը. — ՄինարէներԼն
որեւէ մէկուն գագաթը րարձրանալէ Վերջ կարե
լի է շարժել զայն- այգ պաևուն կը շարժի եր
կրորդ մինարէն ալ, կը շարժի նաեւ ամրողջ շէն-.
քը հիմէն, ձգելով երկրաշարժի մը տպաւորու
թիւնը շէնքին կտուրը կեցողներուն վրայ • •••

յ ա ջո ր դո ւթ եան :

Ա ուաւիա ՝
առաէ

մեռնելէն

իրեն

յաջորդ

նշան ա կած Կ'
ւակը

իր զա

Եաղիտը ,

Հիւսէինն ալ ,
Գե!/

/Ս ա-

Ըա,!ց

Հասանի

Կղբա.ււ՚ւ’ ՝"//’ նյաջոըդելոլ
իր
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իրաւունքին վրայ : Եւ օր մը՝ Եաղիտի մարզիկը 'իերպելայի դաշ
տին մէջ պաշարերին Հասանը՝ Հիւսէինը եւ իրենց

հետեւորդները^

եւ՝ տասն օր տեւած կռիւներէ ետք սպաններին բոլորն ալ*.
Այս ս պանն ո ւ թի ւնն Լ ր ր միանդամ ընդմիշտ ն ո լի ր ա դո րծեր ին ան
ջատումը ի ս լա մա կան երկու րաման ո ւմն եր ո ւն

Ս իլենիներուն ել Շ ի~~

իներուն : Այս վերջինները կը հաւատան Աոհամմէտի
հեղինակութեան եւ՝ Աիւննիներուն պէ ս չեն ընդունիր

ընտանիքին
Աարգարէի

ընկերներուն գծով պարտադրուած յա ջոր դա կան ո ւթի ւնը ։ Անոնք կը
հաւատան ՝ նաեւ՝ որ Աարդարէն ինքն ալ ընդունած է Ալին իբրեւ իր
յաջո րդը։ Եւ՝ ոչ միայն այս հ իմնաւոր ում ով կ'րնդունին Ալիի
ջորդա կանո ւթիւ ն ը
այլեւ

անոր

յ,ս~"

՝

համար՝

որ Հէ“ սէ ին ամ ո ւսնա—
էր
Աասանեան
Յա}ր
սյ[,

մէկ

աղջկան հետ :
Հյիիներոլ
քով ՝

հաւատ

]1սլոյ մի

հողե-

^ջն ո ր դ ո լթեան

■լոր

յ աջոր դն ե րն

ճ,մս ՚ւ՚/"

են ՝ Ալիի դծով ՝ տասն
երկու

իմամներ ՝

րոնյ։

կր

նկւ

ոուին

<յծա յին
աստուաօ

ան-

սիյալա կան ո ւթ ե

մ ը

■օմտ ո լած
մ ա րդի կ :

հ ր ա շա դործ
Տ ասներկու

իմ\
/ ամներն

ա/

են

մ եռա ծ

նահ ա տա կո ւելով :

Այսուհ անդերձ ՝
րու

մէջ ալ տարա-

կարծ ո ւթի ւնն եր
գած

են

ծա

իմամներա.

յաջորդա կանո ւթ ե ա ն

երանական արուեստի նրբաքանդակներ,
որոնցմով ծածկուած են Սպահանի հսկայ կայսե
րական մզկիթին բոլոր գմբեթները: կենալով այս
մզկիթի կեդրոնական
գմբեթին Քիշդ. ւոակը,
ծափի մը կամ ձայնի մը արձագանգը կը լսուի
եօթն անգամ:

հարցին
չոլր^Ա֊
ըաըիոյ իէա յի տ &իինեըը կը հաւատան միայն առաջին հինդ /‘մամներ ո ւն ՝ մինչ 'իարմաթներն ու ի ս մայիլեանն երը այդ հաւատքը ու
նին առաջին եօթը իմ ամներոլ մասին : իրանի Հյիիները սակայն

կ(Լ

հաւատան տասներկու ի մա մն եր ո ւն ալ եւ իրենր դասը կը կոչուի կա
հիւսրին եր ՝ վեր եր ո ր դ իմամ ճաֆարի անունով*.
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5/'/' դաւանանքը ]1րանի պաշտօնական դաւանանքը դարձաւ
15ՕՕ£5> ասդին : Ւրանեան Սահմանադրութեան մէջ յատուկ յԼչչա~"
տակութիւն կայ այս մասին՝.
Իրանի եւ այլ երկիրներու Հյիիներուն համար

Ա* էքքէ ին հալա—

սար ս րբա ւԼ այր եր եւ ու՛խտատեղիներ են \,էճէֆր (Ալիի սպանութեան
Հայրը) եւ 'Ի էրպէլան (Հիւսէինի եւ Հասանի նահատակութեան ‘Լայ—
ր ր) Իրաքի մէջ՝ ութերորդ Լ1 մամ Ալի Ո՝րրԼայի դա մրար անն ի Մ էշէա եւ Իմամ Աըզա յէ սրբացուած քրոջ ՀԼ)աթիմայի դամբարանն ի
*ք՝ում : Էան նմանապէս է1 մ ամ՛զա տ էն եր ո ւ , այսինքն Իմամներոլ զա
ւակներուն բազմաթիւ դամբարանները^ որոնք

ո ւխտ ա զնաղ ո ւթե ան

կեդրոններ են Լ1 բանի մ է ջ : Ինչպէ ս Մ է քքէ *էացոդ ուԼստաւորր կր կոչ-

Սպահանի մերձակայ թլուրի մը վրայ «Աթ-էշկեահ» կոչուող կրակապաշ
տական մեհեանի մը աւերակները :

ուի Հաճի , այնպէս ալ 'Ի է րպէ լա դաղողը կր կոչուի

'Իէրպէլի

Ա է չէ տ գաղողն ալ Ա է չէ տի կամ Ս ա չտ ի :
Պարսիկները մեծ երկիւղածութեամբ կր պահ են

Ս ոհամմէտԼւ ր

ԱլՒէ՛ եւ Տասներկրորդ Ի մ ա ձ ի ծննդեան տօներ ը

ել

Աէ[' ի ւԼիրաւորման

եւ մեռնելուն օրերըԱլիին իբրեւ Աոհամմէտի յաջորդ նչանակուելուն թուականը , Հիւսէ ին ի եւ եղբօրը

Հասանի

նահատակութեան

թուականները Հ ին չպէ ս նաեւ Աամազանի ծոմին ւէերջանալուն

յ,1,~“

ջորդո,է եւ ԱբրահամԼւ զոհ աբեր ո ւթեան կամ Գուրպանի տօներ ը։
ներկ տ յե ս Իսլամ ո ւթի ւնր կա ղմա կեր պո լած

ն ո լի ր ա պե տ ո ւթի ւն

մր չունԼւ : Ի ոլոր րամանո ւմներր ունին իրենղ կր օնա պետն երը

որոնք

իրենղ չր ջան ա էլն եր ո ւն մէջ իսլամական կրօնքէ։ գերագոյն հեղինա—
- - .. յ
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԵՐԸ' ԵՐԱՆ

ԻԴՋ է ՍՈՒՖԻԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ
*Լյախորդ էջերուն յէրայ քանիցս

ակնարկեցինք

Աոլֆլ՛ ա կան ու-

թեան եւ Սուֆիներուն} արւանց բացատրելու, թէ ['^՚ [ եւա^' է իսլաւՒ
կրօնական — փ ի լի ս ո փ յս յա կան — էսորհ րդապա շտա կան ա լս դա ւանանքը • Ահ տ բացատրութիւնը •--Ըաուր կուգայ յունարէն ւ11ւֆ|ւս1 [իմաս տոլթլ։ւն) բառէն : Աու—.
ֆի ա կան ո ւթի ւնը

,

իր

փիլիս ոփա յական

եւ

կրօնա կան

նշանա կո լ-

թեամբ , *Լ,յսէսախնամութեյսն, այսինքն թերագոյն էակին՝ Աստուծոյ*
ուղղուած օրհներգ մըն է : Ըստ այդ ւէարդասլետութեան

մարդ, էսո—.

կումներու , յափշտակութեան եւ իւիստ կարգապահութեան շնորհիւ
կրնայ բարձրանալ մինչեւ *Լ, աէսա իյնամ ո ւթի ւնը եւ նոյնանալ

Անոր

հետ: *էյշանաւոր Աոլֆիներէն Ա* անսոլր ել Պայազիտը Պիսթամի հա—,
ւատացած էին որ հասած են այս

կատարելութեան եւ նոյնացած՝

Ալլահին հե տ :
1] ո րհ ր յլա սլա շւո ա կան

այս ւէար դա պետ ո ւթի ւնը ,

որ ադնոլացնող

խօսքն է սիրոյ, ներդաշնակութեան եւ գեղեցկութեան՝

հովանիին

տակ յալելոեական , կատարեալ ու անգեր ա ղանց ելի Աստուածութեան
եւ ձւլտ ո ւմ մը

հասնելոլ ան ո ր , իր էս ո ր հետքերը ձդած է իսլամ կրօ

նական դաւանանքին ւէրայ եւ իրմուէ թըծւսծ է իմլյյցական

կեանքին

բոլոր մարզերը, --- դրականութիւնը, փիլիսոփայութիւնը, բանա—.
ստե ղծութիւնը ,

բարոյագիտութիւնը,

իրաւագիտութիւնը եւ ո լ—.

սուցման, ւլարգացման ու կրթութեան բոլոր եղանակները՝.
Մեծ եւլած է !) ուֆիւս կ անութեան ա ւլդեց ո ւթէւ ւնր

մասնաւորա—.

բաը [բանի մէէԼ: Մինչեւ իոկ դո յ ո ւթի ւն ունի այդ դծով
գրականութիւն մը՝. Մեծագոյն
մինչեւ (['Զ, ♦ գարը՝. Աոլֆիներու

Աոլֆիները

փայլո ւն

ապրած են (է • դա րէՆ

հաւատքուէ,

Ա ո ւֆի ա կան ո ւթ եան

յէերել կանղնած է Աշխարհ ի Ըեւե որ կոչուող անձնաւորու թլ,ւ.ն
որ ոլղղյյյկի կը ստանայ շարմումը

մը

Աստուծմէն եւ երկու

ու միջոցով կը փոխանցէ իրական եւ երեւակայական երկյյլ
ա շէսյյյ ըհներ ո ւն : Ընդհանուր պետին ենթակայ են, ն ո լի ր ա պետ ա կա //
կար դո վ , ուր էւ շ ւսնձեր ալ , ո րոնք կը կոչուին Ա1Ալսւալ2/^ՀՀ ՝. կիներն ալ
կրն ան մաս կազմել Ա ո ւֆ ի ա կան ո ւթեան ՝.
կութիւնն են : Ըրանի մէջ, կ արեւորագոյն կրօնա պետն եր էն քիչերը կր
կոչուին Այա թոլյահ տիտւլոսուէ ՝. Կրօնական համալսարան ա լա րտած
եւ ւ1 |ւ1_1ւթ-ւսհ]ւլո կոչուող մոլլաներոլ հետ, Այաթ ոլլահն եր ը կը կա ղձ են Ըւլէմւսներոլ մարուէր, որ կրնայ կրօնական — ւէար յլա պե տ ա կան
դծով որո շումնԼր արձակել: Ը ս կ թէհրանի Հյ էրի

դատարանը

դբտ դի կրօնա կան — դատական էսնդի րներու կաբ դա դր ո ւթ ե ա մբ :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՆԱՒԹԱՅհՆ ԱՐԴՒհՆԱԲԵՐՈհԹՒՒՆԸ
// իջին Արեւելքի մէջ Իրան առա 1[,ն երկիրն 4, ուր նաւթ ւլըտնուեցալ ասկէ ուղիղ 50 տարի առաջ :

Արդարեւ ՝ առաջին

անգամ

նաւթը էեայթքեց երկրի ընդերքէն 1908/^} Աասջիտ Աուլէյմանի մէջ
(Խուզի ստան') ՝ Պախթիարեան բլուրներէն մէկուն վրայ։
տեւ

նոյն այղ~ բլրա շարքին լիրայ նաւթը սկսաւ

Այնուհե

յայթվ)^ւլ

'Ոէէի մէջ 1927ին ՝ Կաշ Աարան' 1928/^, \յաւթ

Աաֆիտ'

Հաֆթ

1934/'^ »

Աղա ճարի' 1937/^ եւ Լալի' 1938/^: Ու այսպէս ստեղծուեցալ իրանեան նաւթի ար ղ ի ւնաբեր ո ւթի ւնը ՝ որ ժամանակէէ ընթացքին ըստացալ մեծ ծաւալ՝ դարձնելով Որանը նաւթ արտադրող երկիրնե
րու մէջ զլիւաւորներէն մէկը։
Մինչե, 1951 յ

նալթլ,

ճարտա րա րուեստը

կը ղեկավարուէր

Անգլեւիրանեան *էյ ա *-թ ային Ընկերութեան կողմէ։ Այդ թուականին
կանդ առաւ այս ընկերութեան դործունէութիլնը եւ երեք տարի տե
ւած բանա կց ո լթի ւններ է ետք ի ղօ ր ո լ դարձաւ համաձայնութիւն մը՝
որուն հիման վրւսյ ճ ա ր տա ր ա ր ո ւե ս տ ը յանձնուեցաւ նոր կազմուած
Աղդային Ո րանեան Ոաւթի Ընկերութեան :
*Լյաւթային համաձայնութիւնը՝ որ կնքուեցաւ 29 Հո կա» 1954/^ ,
km.

սահմանէ սերտ գործակցութիւն մը նաւթային

տի ղարդացման համար մէկ կողմէ ի րանեան

ճար տ ա ր ար ո ւես-

կառա ւէար ո ւթեան եւ

Աղդ ային Ըրանեան թալթային Ընկերութեան եւ միւս կողմէ Հհ'Ո ոնսորցիում» անունով մկրտուած եւ շարք մը օտար նաւթային մեծ
ընկերութիւններ ներկայացնող խմբակի մը միջելԼ*') : Աղդային

Ո-

րանեան *Լյաւթի Ըն կե ր ո ւթեան բամնետէ րը Որանի կառավարութիւնն
է եւ եկամուտները կը մտնեն պետական դանձին մէջ՝.
Այս երկու ըն կեր ո ւթի ւններն են որ յէշեալ

թուականէն սկսեալ

կը վարեն նաւթի արտադրութեան եւ անոր զտման աշխատանքները։
Ընկերութեանց ընդհանուր կեդրոնը կը գտնուի թէհրան ՝ ենթակեդ
րոններ ունենալով Ա'ասջիտ Աուլէյմանի մէջ

(նա ւթահ որ եր ո լ

եւ

նաւթատար խողովակներու համարէ եւ Ապ tu ա ա նլ, մէչ՝ ուր կեղրոնացած են ղաման դո րծո ղո ւթի ւնն եր ը :
*Լ,աւթահորերէն հանուած նաւթը 2735

կամ 1700 մղոն

երկարութեամբ խ ո ղո վա կն եր ո լ ցանցուէ մը կը ւի ո էսադր ո լի Պարս bi
(*) «’ք՝ոնսոբց]ււււմ»ին կը մասնակցին Սթանտարտ Օյլ *Բըմփընի (Նիու ճրրզի), Կըլֆ Օյլ -Բորփորէյշըն, Թէքսաս -Բըմփընի, Սթանտաըա Օյլ •('•ըմվւընի (կ֊ալիֆորնիա), Սոքոնի Մոպիլ Օյլ 'Բըմփընի' իւրաքանչիւրը 100ին Հական շահաբա
ժինով, 9 ուրիշ ամերիկհան միացեալ ընկհրոլթիւննհր' հաւաքաբար 100ին 5 շա
հաբաժինով, Պրիթիշ Փէթրոլիում •ք-ըմվւընի' 100ին 40 շահաբաժինով, Ռոյըլ Տըչ
«Շէլլի իւքբակը' ւօօին 14ով հւ "իոմփանի Ֆրանսէզ տէ Փէթրոլ' 100ին fini] :
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ ԵՐԿԵՐԸ' ԵՐԱՆ
Ե՜ոյՀ Զանտար Մաշուրքւ ծովեզերքը ՝ ուր կը լեցուէ նաւթատա ր շո
գենաւերու մէջ ել ծովէն 96 քէ^մէթր կամ 60 մղոն հեռու Հյաթ —
էլ — Արա բի վրտ յ դտն ո լո զ Ապատանի ղտարանը զտ ո ւելո լ եւ նաւթային այլատեսակ նիւթերու վերածուելոլ համար։
Ըստ վիճակագրութեան ՝ 1955// Մ արտէն մինչեւ 1956// Մ արտը ,
մէկ տարուան ընթացքին՝ իքուղիստանի բոլոր նալթահորերէն ար
տադրուած է 17 միլիոն թոն նաւթ՝ որուն 7*1 միլիոնը զտուած է Ապատանի մէջ։ կր նաիւատեսուի թէ այս քանա կո ւթի ւնը ՝ 1957^ Մ ար
տէն մինչեւ 1958// Մ արտը պիտի բարձրանայ 32 միլիոն թոնի' իրրել արտադրութիւն ել 15 միլիոն
*Լ>ա ւթահ ո ր եր ը ՝ 1956// միջին

թոնի' իբրեւ

հաշուով՝

զտուած

արտադրած են

նաւթ։
օրական

531*000 տակառ նաւթ՝ իսկ Ապատանի զտարանը զտած է օրական
233 *000 տակառ ։

Ապատանի ընդարձակ զտարանին» • • մէկ մասը միայն

Որանի նա ւթա յՒն բոլոր պահանջները բա լա ր ա ր ո ւելէ ետք՝ մրնացեալ նաւթը կը ծաթո լի

արտասահմանեան

շուկաներու մէջ։

՛Նաւթի վաճառումէն ՝ Մարտ 1955£ն մինչեւ Մարտ 1956 յ
նեցած է 35 միլիոն սթերլինի եկամուտ մը։

Որան ու

նաիւատեսուի թէ այս

եկամուտը՝ 1958// Մարտին բարձրացած պիտի ր/յայ տարեկան 67
միլիոնի ՝ ինչ որ կը նշանակէ շատ աւելի մեծ գումար մը՝ քան Ըբա
նի միւս բոլոր եկամուտները՝ միասին հաշուըւած ։
Ու տակաւին ՝ 1955 — 56 տարեշրջանին ՝ Որան ստացած է 18 միյիոն սթերլին արմ՜է քով օտար դրամ ։ Այս պարագային ալ կը նաիյատեսուի ՝ թէ 1958/' Մարտին՝ օտար դրամներու գումարը պիտի հասնի տարեկան 85 միլիոն սթերլինի։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ա,ս թուանշանները ցոյց /լուտան

թէ որրան թանկագին հտ-

ր ըստ ութիլն մրն է նաւթը /էրանի համար : Մն աց որ նաւթային հա—,
րըստութիւն ունեցող միակ շրջանր չէ * ո լզի ս տանը
"Նաւթահ ո րեր կան

երմանշահ ի

մէջ, իսկ նաւթի նոր հանքեր ալ գտնուած են
թէհր անի

հարաւային

կողմը*.

Իրանի

արեւելեան կողմր'

մէչ

*Լ,ալթ //ահի

ո ւմի շրջանին մէջ՝

Այս նալթահորերոլ

շահագործման*

մէջ բ ամին չունի «'/• ոն ս որցի ո ւմ»ը :
թալթային ար դի ւնաբեր ո լթեան մէջ կ՚աշխատին 4:5*924: հոգիՆ
որոնց

103/>'

թէհրանի

կեդրոնին մէջ՝

17*799^'

նա ւթահ որ եր ո լ

շրջանակին մՀ ջ ՝ կեդրոն ունէ—,
նա լո/Լ

Ա ասջիտ

Աուլէյ֊քանը-

(5604 Հ'"ք[') եւ. 28-022 հոգին
Ապա տ անի

ղա ա ր անին

Գրեթէ բոլոր

մ էջ Լ

պա շտ օն ե ան երն

ու աշխատաւորները /էրանցիներ
են* օտարները ՝ մասնագէտ կամ'
պատասխանատու մեծ
նատարներ ՝

կը

սլաշտօ—.

ներկայացնեն-

հա ղի ւ 100/7^ 1 համեմատութիւն
մը ալս ընղհանուր

(453 ^ոգի 1
Ամերիկացի'

թիլին մէՓ՝

Անգլիացի'
218 յ.
190 Հ Հ ո լան տ ա ց ի

40 եւ Ֆրանսացի' 5) :
Աղա շթարկի նաւթաւռաը
խողովակները (փայվւ — լայն)
կը մօտենան Պանտար ՄաշոՆրին

Աւելորդ է ըս ել , թէ անըս—.
սլւ

1ւայ

է ա ր ա լա .ւՒն

իրանի հողերուն տակ : Ալդ պա տճառո վ 111նաւթային միացեալ ըն—.
կեր ո ւթի ւ֊նը կը շարունակէ իր հ ե տ ա զօ տ ո ւթի ւնն երը ,
ակեր գտնելու

համար :

նաւթի

նոր

Աշխատանքներ կը տարուին այս ո ւրլղո ւ—.

թե ամր 5 նաեւ՝ Լա րիս թանի եւ 'թերմա նի նահանգներուն մէջ՝. Տեղ —.
տեղ՝ ինչսլէս Ա ասջիտ Աոլլէյմանի շրջանակին մէջ՝ նաւթահ ո ր եր ը֊
սկսած են չորնալ կամ պակսեցնել իրենց արտադրութիւնը՝ մինչդեռ
այլուր այգ արտագրութիւնը կ՚աւելնայ մեծ չափերուէ'. Այսպիսի կէտ,
մրն է Աղա ճարի ի շրֆ_անակը՝ "Լ1 Հը նկատուի ամէնէն հարուստը՝
ունեցած նաւթի անսպառ, քանակութեան շնորհիւ։
Այստեղ , մինչեւ անցեալ տարուան Ա այ ի ս ը կը գործէին 23 նաւթահորեր՝ որոնք կ արտագրէին օրական 450*000 տակառ նաւթ ՝ առաւելագոյնը' ամբողջ շրջանին մէջ՝.

*քյ ա ւթա հ ո ր եր ը

կը գտնուին.

2100 — 2400 մէթր կամ 7 — 8000 ոտք խորութեանց մէջ-. Հե տ ղ հ ետէ
քացուելու լիրայ են նոր հորեր եւս :

անր ա սլէ ս կո լս մնա ցած է

Ալլա ճԱ՛րիի լք^^ը՝ այՂ սլատճլսոոլԼ ալ ունի մեծ ապագայ՝..

348 —

Fonds A.R.A.M

Ջ ՇԱՀՆօԱՀՆՍՐՈԻ ԵՐԿԻՐԸ* ԻՐԱՆ
լթա յին այս ընղարձա կ շրջանա կին մէջ ամէն կա[՚ղի դիւրոլ֊.թիւններ ստեղծուած են պաշտօնէութեան եւ աշխա տա ւորներ ո լ ապյյելակերպթ

համար-

Աատէլացուած են անոնց --- մանաւանդ, հին

պաշտօնեաներուն --- ամէն

յարմարութիւն ել հանդստաւէտ

պայ

մաններ ներկայացնող բնակարաններ։ քնացուած են հիւանդանոցներ՝
դարմանատուներ ՝ դպրոցներ
հտմար՝
ներ ՝

ղրօսարտններ՝

մասնաղիտական

մա ր զա դա շտ եր ՝

պատրաստութեան

լոգարաններ՝

ակումբներ ՝ եւլն ♦ : Հյինուած են ասֆալթապատ

սինէմաճամբաներ

նաւթային ամբողջ շրջանակին մէջ՝. Ս* շակոլած են պարտէղներ

եւ

■պողոտաները ծածկուած են ծառերով ու մշտագալար թփուտներով։
Հէտ ո լած ջոլր , ին Լս[է ս նաեւ

առատ

ելե կտր ա կան ո ւթի ւն ու

կարլ

տրամա դր ո լած է ա մ էն ո ւն : ^քազմա կե ր պո լած են փոխադրա կան գՒլբութի լեներ ցամաքի՝ ծովու ել օղի ճամբաներ ո վ։
Մինչեւ 19օ8/ք
'քյ՚հ բնկերոլթիւններ ը մ է 1լ միլիոն սթերյին տրամադրած պիտի ըա տն դպրոցական շէնքերոլ Լլառուցման հա
մար հյուղիս տանի մէջ՝. Տարդ՝
արդէն ։

ս միլիոնէն աւ եմ՚ տ ր ամ ա դր ո լած է

Ապատանի զտարանը մայր — երակն է ամբողջ այս

նաւթային

ար դի ւն ա բեր ո ւթ ե ան ■■ Եթէ նա ւթահ որ երո լ մ էջէն նաւթ դուրս քա
շելն ու այլուր փոխադրելը մ է 1լ գործողութիւն է՝ քաշուած նաւթը
ղտելը եւ անկէ ՝ կուպրէն Լլամ ծծոլմրէն սկսեալ մին չեւ օդանա ւերոլ
յատոլԼլ պէնզին եւ տյլ նիւթեր ստանալը՝

ամբողջ չղթտյ մըն է

բարդ ու այլատեսակ դո րծողութեանց ՝ որոնք

ամենայն

ճշդրտու—

թեամբ եւ առանց դուլ ու դադարի Լլը կատարուին Ապատանի զտա
րանին մ էջ :
խտարանը՝ լա յն ճամբաներով եւ անհամար Լլառո ւց ո ւածքներ ով
օմ՜տուած շատ ընդարձակ տարածութիւն մըն է՝ զոր դիտելը միայն
գլխոլ

պտոյտ Լլը պատճառէ :

Մէկն է տշիյարհի

լաւագոյններէն։

Հիմնուած է նախկին Անգլե լի ր անեան Ընկերութեան կողմ է եւ հա
տուցման որոշ գումարի մը փոխարէն փոխանց ուած է Աղդա յին քա
րանետն *Լյալթի Ըն կեր ո ւթեան :
Անջատ քա ղա ք մըն է ղտա բանի շ րջանա կր

Ապատան հ ին քա զա

քի Լլողքին ՝ ում՜եզ հ ա Լլա դր ո ւթեամբ : Առաջինը

իր դեղեց ի կ ՝ լու-

սազարդուած ու մաքուր պողոտաներով Լլը ձդէ արդիաէլան քա ղա—
■ք‘1՛ մը տպաւորութիւնը՝ մինչ միւսը հին քաղաքն է՝

իր նեղ

ու

խճողուած փողոցներ ով։
Ամէն ինչ լալ է Ապա տ անի մ էջ ՝ որ սակայն ունի եր Լլո լ
տեհ ո ւթի ւնն եր ՝

անպա

շատ տաք է ամառը եւ մանաւանդ օդը՝ ամենու

րեք ՝ յագեցած է նաւթ՜ի ծանր հոտով մը յ

/ր-/ ս ա Լլա լն վարդ է տեսեր ա ռանց իր փոլշեր ո ւն • ♦ •
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րԱՍ՜ԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԻ/

ԻՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ
Անկարելի է մեզի համար նոյնիսկ շատ համառօտ տեղեկութիւններ տալ իրանի նման ընդարձա կ երկրի մը բոլոր կարեւոր քաղաքևեբուն մասինդ — Տա րեդրքիս ծաւալը չի ներեր այդ*** չռայլութիւնը է
Կը գոհանանք ուրեմն յի չա տա կո ւթի ւն մը ձգելով անոնց մէկ մասին
համար միայն
ԹէՀիԱՆ •

ա յն ալ զանց առնելով չատ մը մանրամա սնո ւթի ւններ է
Շատ լայնատարած կ Թկհրանը։

Շո*֊ր^ի

րեաչ_տԸ

ա յնքան բնգարձա կ կ , որ եր թալո վ ալ կը տարածուի : Ամկնկն աւելի
ա չքի կը զարնէ այնտեղ ցանցը լա յն 5 երկար ու ծառազարդ պողո
տաներու } որոնք բացուած են Աըզա ^յահ Փ ահ լա լիի
տուած յա տա կադծեր ո վ։ Ել

պատրաստել

առանց իւնայելու անհամար տուներու |

Թէհրանի մէկ մասին ընդհանուր տեսարանը

որոնք կտրուած են ճամբաներոլ լայնացման համար։ Շահ ^‘ըզայի
անունը կրող պողոտան մեծագոյնն ու դեղեց կա գոյնն կ : ]}լւ1լւսլ։ոլթիւնն է 9 ^իլոմէթր ո*֊ղ1՚ղ գեով՝ իսկ լայերը 50 մէթր։ Գեղեցիկ
են նմանապէս Նատկրի ՝ Շահ ) Շահւիուր ) Ակւիա 5 ՀՆիրտուսի եւ Փահլաւի պողոտաները

բոլորն ալ ծառազարդ։ ք}»ըղա Շահի օրով պար

տադիր եղած կ իւրաքանչիւր ր նակիչլ, հ ամար տարին մէկ ծառ տընկել ճամբաներոլ երկայնքը կամ այլ հանրային վա յր եր ո լ մկֆ։

Ա*յս

կարզ ադրութեամբ ալ՝ իՒկհրանը միակը չէ իրանական քաղաք'»Կալ
մկՀ^ որոնք ծածկուած են ծառերով։ Ամկնուրեք աչքի կը զարնկ այս
պատկերը։ Ե ան նաեւ ընդարձակ

Հ ր ա սլա ր ա կն երտեղ

— տեղ

ա ր-
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
ձաններով

կամ

շա տրո ւաններ ո վ։

Մայրաքաղաքը

կոյուղիներու

ղանղ չունենալուն պատճառով՝ բոլոր պողոտաներու երկու կո ղմ ե—.
րէն կՀանցնին նեղ ջրանցքներ ՝ անձր եւներ ո լ- կամ լեռներէն իջնող հե^
ղեղներոլ ջոլլւերը քաղաքէն դուրս հոսեցնելու համար՝.
Ըմպելի
ջուրը առատ է քանի մը տարիէ ի վեր։ Առաջ, կը պակսէր եւ դուրս էն,
կը բեր ո լէր թիթեղներով։ Երթեւեկը մայրաքաղաքին մէջ ապահով—,
ուած է օթ ո պի ւսն եր ո վ ել թա քսին եր ո վ ՝ աման վարձքերոլ փոխարէն : Շ տա մեծ է խ&ողումը ինքնաշարմ՜ներ ո ւն ՝ որոնց [^1,լԸ_ ) միա ին
մայրաքաղաքէն մէջ կը հա սնէ 90 '000^:
Երկրէ մը մէջ, որուն

գրեթէ ամէն մէկ կէ տը

դրոշմուած է

պատմական անցեալով մը՝ թէհրան կը ձգէ այդ հին անցեալը չու—,
նեց ող քարԼաքի մը տպաւորութիւնը։ Հազիւ գիւղաքաղաք մը եղած է
Թէհր ան ԺԱ. գարուն՝ Աելճուքեան

արքայատոհմի

մայրաքաղաք.

[)՝այի շուքին տակ ։ Երբ Մոնկոլները 1220/^ քանդած են Աայը ՝ բնակ—,
չութեան մէկ մասը հաստատուած է թէհրանի մէջ*. Այդ շրջանին եւ
մինչեւ 3*Ե * դա ր թ էհ բան ունեցած է միայն ձ.2 թաղամասեր ։
դար ո լ վերջերն է որ ուշադրութիւն գրաւած է այս քաղաքը ել

ԺԸ.
է—,

[փմ հյ ան իէէնտը՝ որսորդութեան յատուկ մարմարազարդ վիլլա մը
շինել տուած է այնտեղ իրեն համար :

Ըսկ այդ շրջանէն

որ իշխանութեան նոր գլուիլ եկած հաճարներու

ետքն է ՝

արքայատոհմին

հ ի մնա դիրը Աղ տ Մ ոհամմէտ ընտրած է այս վա յրը իբրեւ իրեն մայ
րաքաղաք՝ նկատի ունենալով անոր մերձաւորութիւնը Աաղանտաբանին ՝ որ էր 9ե զաիւ ո լմբին կե դր ոնն էր ։ (իթ * դտր ո լ ս կի ղբն եր էն.
11Ը

սկսի ուրեմն բարգա լաճումը թէհ բա նէն, որ դարձած է այսօր

մայրաքաղաք անունին արմ՜անի գեղեցիկ եւ ընդարձակ քաղաք մբ Հ:
Շ էնքերէն շատերը արդիական են , թէեւ կառոլցուած են ընդհան
րապես 2 — 3 յա ր կերով • Շատ քիչ են պէթոն/ր//

կառուցումները ։

Հոդի տարածութիւնը ընղարձա կ ըլլալուն պատճառով ? 4 - 5 կամ
աւելի յարկերով շէնքեր բարձրացնելու անհ ր ա մ՜եշտ ո ւթի ւնը չկայ<
Երանի մայրաքաղաքին մ էջ ։
թէհրանի բնակչութեան թիլը^ 1942/' մարդահամարով՝ կը հ ա սնէր 699*000/': Այսօր անցած է մէկ միլիոնը ու թերեւս կը մօտենայ
մէկ եւ կէ սի : 'Եաղաքը կը տ ա րածո լի էլպո լ[է ր[ լեռն ա շղթա յին ստո
րոտը՝ 1232 մէթր բարձր ծովու մակերեսէն։ Շէմրան շատ սիրուն
եւ զովասուն մէկ արուարձանն է Թէ հր անէն եւ. ատ կէ քէչ հեռու Տէրպէնտին հետ կը կաղմէ պտոյտի եւ օդափոխութեան երկու գլխաւոր,
կեդրոնները թ է հ ր անց ին եր ո ւն համար։

ԹԱՒՐԻԶ — Իր անի երկրորդ մեծագոյն քաղաքին'
թաւրիղի
հիմնադրութիւնը կ ա պո ւած է առաւելապէս արաբական տիրապետում
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^ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»
վԺեան շրջանին հետ ՝ թէև

կ արծողներ ալ կան ՝ որ [։լ,լ.է լ աննշան

վայր մը գոյութիւն ունէր Աա սան եաններ ո լ օրով։ Աւանդութեան մը
համաձայն , Հարուն էլ քիաշիտի կխևը ) !Օձին ՝ այնտեղ տեղաւորած
է արաբական փոքր համայնք մր։ Ստոյգ է ամէն պարագայի տակ՝
■որ մինչեւ թ ♦ գա ր Թ աւրիղ աննշան տեղ մըն էր։ ժ- դա ր ո ւն յ սա
կայն ՝ արագօրէն սկսած է բարգաւաճ իլ եւ դաոնալ այնքան բազմա
մարդ ՝որ 1043/' մեծ երկրաշարժ՜ին հետեւանքով այնտեղ սպաննուած
են 40-000 < ոգի։ Այնուհետեւ յաճախ եղած է իրանի մայրաքաղաքը։
թալրիզ՝ դարերու ընթարքին դարձած է բազմաթիւ յա րձա կումն ե—
քու եւ աւերումներու՝

մանաւանդ

թո ւրքե ւպա ր սի կ կատաղի բա-

ծխումներու թատերաբեմը։ (իէ ♦ գարուն թաւրիզ կը հաշուէր 550*000
բնակչութիւն ։ Աեծ երկրաշարժ՜ մը դարձեալ
1121ին՝

քանդած է քաղաքը

իսկ 1737 - 38^7 ժանտախտի համաճարակ մը խլած է 47*000

■զոհեր ։

Թէհրսւնի Սէփա հրապարակը.

Այսօր ալ թաւրիզ՝ իբրել կեդրոնը Ատրպւստականի նահանգին ,
ընդարձա կ եւ առեւտրական քադաք է : ^յսւտ չէ արդիական պողո■տուներու համրանքը։ Ամբողջութեամր նեղ ու դարձդարձիկ փողոցներէ բաղկացած են .՝ օրինակի համար , քէալա Հիերդաթաղ) եւ Լիլաւա խաղամասերը.՝ ուր բնակած են գլխաւորաբար Հայերը հինէն
ու կը բնակին այսօր ալ մեծամասնաբար ։ Չկան պատմական
կարեւոր յիշատակարաններ ։ ք*նակչութիւնը կ'անցնի 350 • 000^ ^ւ

Ւ ՚Ս-ւ՚

«3/4 ով Ատրսլատականցի թուրքեր են ։ էքը խօսին օսմաներէնի մօտՒ՚1
Հթրքական դա լա ո՜ա բար բա ռ մը՝ որ աւելի տիրապետող է քուն պե—
■տական լեզուն

պարս կեբ էնը ։

թաւրիզ 1367 -մէթր բարձր է ծովոլ մակերեսէն։ Փռուած է Աա-
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐՈԻ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
հանտ եւ 'իոլչէ Տաղ լերւներուն աո֊ջեւի լայն

հարթութեան յէրայ յ

եքլի ման րա լա կոյն իւի ս տ է ձմեռը եւ համեմատաբար ւլոյթ ամառը։
ԵրկսյթոլղիուԼ (147 քիլոմէթր)^ ղո ր

(հուսերը շինած են 1916/'^ 5

թալրիյլ կասլուած է Ջոլրիւս լին։ Այ11 յո ար ի 1լ աւարտի նաեւ շինու
թիւնը եր կա թ ո լյլի ի այն մասին՝ որ Ս ա ր յո յլա յ էն թյուրիդ երկարէհ///Հ յյլիաի մի յոցնէ այս ՛Լիրջինը թէհրանին։
ի եբքառատ շրջան է թալրիզը՝ մանաւանդ նշանաւոր են սլա ո լրլները՝ --- նուշր [նշենիներու յյւնտյյյռներ կան') ՝ թաղողը [որ կը գոր
ծածուի նաեւ Լ1Աձիչի սլա յո ր ա ս տ ո ւթե ան համար) ՝ ծիրանը՝ կանանչ
ոլի ս այյյ կը ՝ եւլն ♦ : 3 ա ռա ջյլի յք ած են դորդա դործ ութի ւեը ՝
կա մշյյյ կո յ_թի յ_նը ՝ մասամբ նաեւ ա րծաթա յլործ ո ւթի ւնը ։

բամյղա-

ՄԷՇԷՏ---- Անունը կը նշանակէ Հէյահատակի յէայր» ՝ յէասնզի

Թէհրանի Սէփւս պողոսսսն

այնտերլ սսլաննուա * է շլ.է ւ1 սլամներ ո լ ս ո ւրրեր էն ութ եր հ ր դ իմամը իմամ քիըզան եւ հոն ալ թաղուած 817/'^: (Հ^[Լսոլ-ի թ է իմամ քիըյլա թունալո րուած է նչանա լո ր Հա ր ո ւն էլ ի*ա շիտ իյ ալիֆայի ւլաւէքէն ու յաջորդին Աահմոլն ի]ալիֆայի կողմ է :) Այս

պատ-

ճառյյ,/ ալ Մէչէ տ մէ կն է Արեւելքի ա յն հաղոլադիւտ քայլյսքներէն ՝
■որոնց հիմնադրութեան ճի շդ թուականը յա յանի է : 'իաղաքը հիմ
նուած է ուրեմն 817 թուականին եւ ատկէ ի յէեր դարձած է իրանի
1լա ր եւորա դոյն ուիւտատեդին Շ ի ի իսլամներ ոճ/ համար։ Մ է չէ ա ՝ Ւր
փառքի դադաթնակէտին հասալ *Լ,ատիր Հ/ահի օրոյԼ՝ դառնալուԼ անոր
մայր աքա ղաքը յ
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«ԱՍ՜ԷՆՈԻՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ

Կ'եզեցիկ քաղաք մըն է այսօր Ա է շէ տ ՝ իմամ քիըզայի դամբանը
տանող ընդարձա կ սլո դո տ ան ևր ո վ ՝ որոնք բա g ո լած են ք[ըզա
բարձրութիւնն է 970

Փահ լաւէ է օրով : Ծ* »» վու մակերեսէն

Շա,>
մէթրդ

թնակչոլթիւնը կը հասնի 250 • 000/» յ որ կը կրկնապատկուի ո ւիւ տա
ղնար ո լթեան

ամիսներուն

[Ա ոհսյրրամ ,

թաղկացած է ամէն կարգի ցեղերէ

V աֆար

եւ

[[ամա զան} $

Պարսիկներ ՝ Արաբներ՝ թիւրք-

մէններ , Պելուճներ , Աֆղաններ , եւլն • : ^արտադրէ առատ պտուղ
եւ միրգ։ Տառս^ացած է նաեւ ճա րտա րարուեստը»

կան շաքարի՝

պահածոներու՝ հիւսուածներու եւ մանածի դործարաններ :
ԿՈ թԿԱՀե *

Հին անունութ Աստերապատ ,

Հ իմն ուած

րլ լալ

կը

կաբծուի 720/»^» ՝ արաբ զօրավար ք}ղիտ պին Մ ոհալլապի կո ղմէ։ Հեաադա յ ին կո չուած է Տէյր էլ Մումին

[Հաւատացեալներու տուն} ք

դարձած ԸԷԼաԼո,[ Աիւննի իսլամներու ապաստանարանը՝ Շիի դաւանա ն֊?1՛ տիրապետութենէն ետք*. J1 1է^[՚^_ոյ ոաացած է ներկայ անու
նը
որ կան [կամ շ^որճան} ՝ գաւառի հին կոչումով՝. Աաճաիւ քան
դուած է եր կրա շարմներ ո լ կամ արշաւանքներու հետևանքով՝ մանա
ւանդ

ձ էն կիզ

lU ա նի

եւ Լենկթիմուրի

նաեւ 1928/» մեծ երկրաշարմէն :

շրջաններուն*.

թանդուեցաւ

Անցեալ տարի ալ երկրաշարժ՜

մը

ցնցեց այդ շրջանը :
թնակչութիւնը' ոչ աւելի քան 30*000մեծ մասով թիլրքմէննեբ
են*, Կեդրոնն է համանուն գաւառակին ( ՖԷ՜լւՍանսւալ1 ) :

Լ? ո վու մա

կերեսէն բարձրութիւնը 116 մէթր է*. Ծլլանը հարուստ է անտառնե
րովդ Կան զանազան պատմական յիշատակարաններ :
ՌԷՇՏ *--- Հիմնուած է Ժ*[ » գարուն եւ չունի պատմական ուշազրաւ յի շատա կարաններ : Ջ րոյ ռատ — բեբքառատ քաղաք մըն է եւ
շատ մօտ Կասպից Հքովոլն*. Կեդրոնն է ֆիլանի գաւառին : թնակչուՒԴ^Ը

150 ’000/» ԼՈԼ[ք, : թալա կան զարգացած է ճա րտարարուեսւոը

եւ ունի մետաքսի ո լ ապա ’d-b դործարաններ :
ՌԸԶ.ԱԻԷ — Հէն անունով թլրմիա եւ շատ մօտիկ'

համանուն

մեծ լճին*. Հիմնուած է քրիստոնէական շրջանէն շատ առաջ : Ան անը
կուզա յ հա ւանաբա ր ո ւրար տա կան լեզուի ՈՆլւլք|ւ բառէն ՝ որ ՛ԱԼ ն.շանակէ սյաթ|ւսսլ : [[ըզաիէ մկրտուած է 1930/»^» յ թ'ըզա &ահի կողմէ*.
Կ'բոուի թէ այստեղ ծնած է Աազտայական
[Հբազաշտը'
զի

նմաԱ ՝

կրօնքին

հիմնադիրը'

[ղէնտեբէնութ [Հարադուստբա} 660/»î» թ * Ա**. թալրի-

([ըղալ,էն ալ, հէն դարերուն դարձած է օտար ՝ այլ սա—

նաւ անդ մոնկոլական եւ թրքական արշաւանքներու

թատերաբեմը

I կրած է նաեւ Հայոց յարձակումները ([ • — ([Ա • դարերուն} :

Կը
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿԵՐԸ* ԵՐԱՆ
գ ան ո լի ծովու մակերեսէն 1339 մէթր բարձրութեան վր այ յ Բնակ—
չութիւնը 70*000^

մօտ}

բաղկացած'

Պարսիկներէ ,

'Եիւրտերէ՝

(•)ուրքերէ ՝ եւլն ♦ : Եան նաեւ 'Եաղդէաղ ին եր ու Հայերէ Երկրագոր
ծական կեդրոն է:
Ղ.ԱԶԵԵՆ

Աւանդութիւնը 1լըսէ թէ այս քաղաքը հիմնուած է

Ա ոհամմէտ Մարգարէին կողմէ՝ որ սակայն բնաւ չէ դաղած Երան։
Աւելի ճիչդը կը թուի ըլլալ հ իմնադրոլթիւնը Շահփոլր Ա, Աասանեան թագաւորի կողմէ (241 — 272) , որ անուանած է զայն

Շատէ

Շահփուր (Շահփուր ի հրճուանքը) : Գրաւուած է Արաբներէն 664/'^։
Եղած է Շահ թահմասպի մայրաքաղաքը (1524 — 1576) , ուր փոխա
դրուած է թալրիղէն , թուրքէրոլ յարձակումներուն

հետեւանքս *է։

Ա այրաքաղաքը այնուհետեւ փոխադրուեղաւ Ապահան ՝ Շահ Աբբասէ/
կողմէ։
Ղ^ազւին ՝ որուն բնակչութիւնը կը հաշոլըլի չուրէ 75*000, կեդ
րոնն է ֆէլւմսւ(ււոալ1^ր ^ղաւառակ^ յ Երկրագործական կարեւոր կեդ
րոն ըլլալովդ կ^արտադրէ արմտիք՝ պտուղ՝ խաղող՝ ելլն ♦ : Ղ^ազլինի դինին ն չանա լոր է ամբողէ Երանի մէջ՝
ՀԱՄԱՏԱՆ *— Համատան ՝ ւէստահօրէն

Երանի հնագոյն քաղա—

ՀԸն է- Զր՞յցէ համաձայն ՝ հ իմն ո ւած է առասպելական թադաւոր
է\ամչիտի կողմ է յ Դար եհ ի տիրա կալո լթեան չրքանին քաղաքը կոչ
ուած է էքպատանա ՝ որ կը նչանակէ «Հա։ ա քաւէայր^ ։ Եղաձ է Աքեմենեան կայսրութեան ամառնային մայրաքաղաքը։ Արաբները կոչած
են ղայն Համատ 1է] ան ՝ որ յետոյ եղած է Համատան։ Այս քաղաքէն
անգած են բոլոր արչալողները

Արաբները՝ Ա ելճ ո ւքն երը ՝ Աոնկոլ-

ները՝ Լենկթիմոլրի հորդաները՝ թուրքերը՝ եւլն,։
Էքպատանայի հետ կապուած է Եսթերի աւանդութիւնը՝ որուն
համաձայն՝

Հրէ ուհին

Եսթեր գաղած է Շուչա՝ 'Եսերքսեսի մօտ

նպաստ իր ճնչուած ազդա կիղներ ո ւն

բարեխօսելու

ի

համար։ *Եսեր-

քսես՝ չյագած Եսթերի գրաւչութենէն ՝ ամուսնաղած է անոր հետ եւ
իր պաչտպանոլթեան տակ առած է Հրեաները : Եսթեր հոն բերած
է նաեւ իր մօրեղբայրը' Ա'արտ ոխէն՝ ինչպէս նաեւ Հրեաներու բազ
մութիւն մը։ Եսթեր եւ Աարտոէսէ մեռած են էքպատանի մ էէ։ Այմմ
կայ Համատանի մէէ այս երկուքին դամբանը՝ թէեւ՝ հնագէտ Հէրգֆէլտի կարծի քուէ՝ այնտեղ թաղուած է Ա ասան եան

Աազկերտ

Ա»

թագաւորին (339 — 421) հրեայ կինը։
Համատան կարեւոր քաղաք է նաեւ այսօր եւ ղարդաղած է արնտեսապէս ՝ չնորհիլ գորգի ճա րտարարուես տին ՝ որ մեծ համբաւ

1ւը

վայելէ ամբողէ աչխարհի մէէ։ Տ արածուած է էլվէնտ լե լ ան ստո-

— 355 —

Fonds A.R.A.M

<ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐ*հԼ»
րոտը , ծովու մւսկերեսէն 1826 մէթր բարձրութեան մը վրւսյ։
այս

բերմամբ ձմեռը շատ

զով։ ինակչութիւնը

խիստ է դ իսկ ամառն ալ

իր
շատ

150 •000/» Լո *-[*!_*•

ԱՐԱԲ- Հին անուն ութ Ա ուլթանասլատ : Հյաա ն ո ր րազար է դ
հիմնուած Ըէլալո'Լ 3՝Թ * զա ր ո ւ սկիզբներըդ քիաթհ Ալի Հյահի կողմէհ
Նը գտնուի աւազուտ զաշտի մը վրայ։ \քովոլ մակերեսէն բարձրու
թիւնն է 1759 մէթր։ Բնակչութիւնը

75*000/» շո ւրջ ։ Հայ կա կան բազ

մաթիւ զի լզեր կան այս շրջանին մէջ՝. Արարն ալ նշանաւոր է իր
գորգերով։ Ջ ո ւնի պատմական յի շա տ ա կա ր անն եր :
ՍՊԱՀԱՆ — /էրանի հնագոյն րա զա րներէն մ է կն ալ Սպահանն է
[պարսկերէն հնչո լմո ւթ էսֆահ ան) ։ Գոյութիւն ունեցած է զեռ Արեմենեան կայսրութեան օրով։ Անունը կուզայ հաւանաբար ԱԼԱ/փւաբառ էն, որ կը նշանակէ թ՜ա.(ւսւ1լնե՜լ1 , վա ս ն'ժ
Սպահանի զա շտը դ Ա ա ս անեաննե ր ո լ շրջանին եզած է մեծ բանա կա-

հսւն. կամ սեփահան.

վայր մը։ իր բա ր զա լաճ ո ւմը դ սակայն դ Սպահան կը պարտի

&ահ

Աբբաս Ա .ին ։ Այս պատմական րազաքին վրայ այսօր ալ կը տիրապե
տէ կարծէր սյյզ մեծագործ աբրային ստուերը։ Լեցուն է Շահ Աբրասի օրերէն մնացած անհամար ու զեզակերտ

յիշա տ ա կաը անն եր ո // *

պալատներովդ մզկիթներովդ դամբարաններովդ եւլն ♦ :
ծառախիտ րազար է Սպահանը՝ զեռ վաւլնջական ժամանակնե՝—
րէն եւ ունի հաճելի կլիմայ։ Շլ^անը ճանչցուած է իբրեւ երկրա
գործական կարեւոր կեդրոն , որ կ'արտագրէ արմտիրդ ծխախոտդ
այլ

մանաւանդ

խաշխաշ եւ սեխդ

որոնց համբալը

տարածուած

է ամբողջ ^'//4հ///^/
Ջա ր դացած է նաեւ ձեռարուեստը դ մանա
ւանդ ո ս կեը չո ւթի ւնը , ա րծա թա դործո ւթի ւնն ու պրյնձա զործո լթիւնը ։
Կը գտնուի ծովու մակերեսէն 1430 մ է թ/' բարձր ոլթեան վրա յ •
՛կլիման հ աճելի է ։ Ամառը շատ տար 1լ ընէ կարճ ժ՜ամանակ մը միայն։
իսկ ձմեռը մեղմ է այնրան , որ րի չ անդամ կը ձիւնէ։ ինակչութեան
թիպլ 250 000/» մօտ։
Ժէ • զարուն, Սպահան զեղեց կագոյն քաղաքն էր ամրողԼ Իրանը
մ է չ-. (Ուրիշ տեզեկութիլններ եւ նկարներ տեսնել 298 --- 300
ըու վրայ։)
ՆՈՐ ՋՈէՎԱ---- Զայէնտէ

գետին վրայ

ձզուած

Ալլահվէրտի

կամարակապ ու րաբաշէն կամ ուրջով Ս պահ անին միացած է հայկա
կան Ն"ր Զուգան կամ Ջուլֆ ան ։ (Ալլ ահվէրտի կամուրջը կառուցուած- է Շ՚սհ Աբբաս Ա-ի ղօրավարներէն Ալլահվէրտի է] անին կողմէունի 33 կամարներ . կամոլրԼին երկայնութիւնն է 295 մէթր

եւ

լայնքր' 13 • 75 : (Ն կար ը' 301 է Հին </ ր ա յ :)
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ՇԱՀՆօԱՀՆԵՐՈՒ ԵՐԿԻՐԸ' ԻՐԱՆ
Նոր Ջուղա

հանդարտ եւ անաղմուկ րսւլտ^ մրն է

նեղ փո

ղողներով : Ղ*էխաւոր պողոտան ծառազարդ է եւ շատ դեդեղիկ ♦

հյիապան

(պո դո տ ա յ )

Նաքլալւ ?

քաղաքի

հիմնարկութեան

մամանակակիղ երեւելիներէն ի] ո^ա Նաղարի անունով։

Ոնակչոլ-

ՀՈԼՎ,$_ Կ000 ? հոծ մ եծամ ա սնո լթեամր հայ է։ ((յաւելեալ տ ե֊~
ղեկոլթիւններ տրուած են հփրանահայ *իա ղութիի րամնին մէջ՝.')
ԱՊԱՏ ԱՆ ---- Ապպասեան /] ալիֆ ան եր ո լ շրջանին Ապատան բա
ւական կարեւոր նա լահ անդի ս տ մըն էր Տիգրիսի գետաբերանին վը~~
րայ

Հր1/1թ էլ Արաբի ձախ եզերքին : Այղ շրջանին քազաքը ունէր

բազմաթիւ մզկիթներ ՝ մինչդեռ (թի* դա բու պատմաբաններէն ՛Ի պն
Պաթութէ , որ Ապատան այրէլած էր՝ կր ներ կա յաղնէ զայն իբրեւ
պարդ գիւղ մը: Հին քաղաքամասը

պատմական ոչ մէկ շահ ադըր-

հյոջսւ հազարի անունով կոչուող ծաոուղին Նոր Ջուղայի լքէջ — «Խիապսւն 'հազար»

դռո լթի լն կր ներկա յաղնէ ։
Ապատան դարձա լ Իրանի նշանաւոր քադաքներէն մէ կը շն որհիւ նաւթի մեծ զտարանին ՝ որու մասին առանձին խօ ս ո լած է նա խո րդ
էջերուն ՛Լր՛ոյ : ինա կչո լթի լնը' շ՚՚պ՚Լ 150-000՛.
ԱՀԻԱԶ— 1էա ր չա կան
Իառուղուած է

կեդրոնն է I)] ուղիս տանի

նահա նգին:

ա ր ո ւն գետին եզերքը։ Ե'ո վի մակերեսէն բարձ բու-

թիւնր 31 մէթր է : Երկաթուղիով կապուած է թէհ բանին :

ՀՀնո րհ1".

Աք որամշար ել Պ անտար Հյահւիոլր նաւահանգիստներու մերձաւո բու
թէ ան

՝ Ահւաղ բարգաւաճ է տնտեսապէս :

Ունի պատմական անղեալ*. Պարթեւներու հ ո դա տ ա ր ո ւթեան տակ
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եղած է անկախ ու փոքր պետութեան մը մայրաքաղաքը՝. Աասանեաններու օրով կը կոչուէր Հորմիզգ Հյահր՝. Արաբական գրաւումէն
ետքը կոչուած է Սոլ-վ> Էէ Ահւաղ ԼԱհւազի շուկայէ , այս անունը ըստանաԷ՛՛՛Լ Սասանեաններոլ օրով այգ չւ՚ք^^ը բնակող Հուղ կամ է]ուղ
գեղէն ԼԱհւազ Հուզին յոգնակին է') : Սղած է թատերաբեմը թուրքելպարսիկ կռիւներու :

V

Կլիման տաք է։ Ընակչոլթեան թիլը Լոլ1'^ 100 *000
ՇիՍԱԶ՝

իրանի այս գեղեցիկ ու բանաստեղծական

քաղաքը

հիմնուած է 684^^» արաբական գրաւումէն ետք՝. Հքիրաւչի մօտերը
երեւան հանուած կրակապաշտներու հրկ ու մեհեանները կը հաստա
տեն այսուհանդերձ՝ որ Հյիրաղի դաշտը գրաւուած է ատենօք Աասանեաններոլ կողմէ*. Հետագայ դարերու արշաւանքները կարեւոր

Ահւազի ընդհանուր տեսարանը խարուն գետով

վնասներ չեն հ ա ս g ո ւց ած Շիրաղին ՝ որ ընգհանրապէս եդած է տըն—
տեսապէս բարգաւաճ քաղաք մը՝. Ընդհակառակն ՝ քաղաքը հետըզհետէ աւելի մեծցած եւ գեղեցկացած է՝.
f) Լ արդարեւ՝ Շիրա զ մէկն է իրանի գեղեցկագոյն քաղաքևերէն ՝
իրալամբ կոչուած' unքսակներու ՝

վար գեր ո լ ել բանաստեղծներու

քաղաքը՝. Ունի բազմաթիւ ծառազարդ պողոտաներ ՝ պարտէզներով
շրՀա պա տ ո լած շէնքեր ՝ ընղարձա կ ծաղկանոցներ եւ ծառեր ՝ որոնց
շոէ-ր^Ը բռնած է սոխակներու դայլայլը*
Ծ* ովու մակերեսէն բարձրութիւնն է 1600 մէ թր :
հաճելի է , ամառը' զաԼ,ձմեռը

կլիման

շատ

ոչ խիստ։ է՛նա կէռ ւթիւնը' 150'00041'
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ՇԱՀՆՇԱՀՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿԵՐԸ' ԵՐԱՆ
աւելէ, մեծ մասո ■լ

Նլ.է ի ս լամներ :

կարդացած է ձեռարուեստը ,

ա ռան ձն ա պ էս ա րծաթաղ որ ծո լթլ,,նը ել ընդելո լզուած մանրարան—:
դա կէ ա ր ուհստ ը : Աաււսվսւ ւյած է այդեգործ ո ւթէ ւնն ու դէնէ է պատրաստութէւնը՝. (Ո^ր^շ տ ե րլե կո ւթէ ւններ ել նկար ներ տեսնել 302 ““

304 էջերուն վրույ :)
V

'ՀԵՐՄԱնՇԱՀ— Հիմն ուած է ‘է • դարուն Վահրամ Ղ* • ա['^այթ
օրով եւ աւելէ ու֊ղէղ որակումով կը կոչուէ կերմանշահ ան Հ^երմա նի
— այսէնրն րաղարէ

թագաւորները) , որովհետեւ Վահրամ

» ե՛

դած է այս րաղարէ կառավարէչը նաեւ էր եղբօրը՝ նաթորդ

Շահ

Շահ փուր է օրով՝. Այս Հազալէն ալ յաճաէյ աւերուած է արշաւանրնեներոլ հետեւանրով՝. Գրաւուած է Ա ելճուրներէն , Ա ոն կոլներ էն , Արաբներ էն (640էն) ,

թուրրերէն ,

Աֆղաններ էն , եւլն • ՝.

թոլբրերը

Խորամշարի, հրանի գլխաւոր նաւահանգիստին քարափը, Պարսից Ծոցին
վերի կողմը, կաոուցուած' ամերիկեան թանակին կողմէ Ի* աշխարհամարտի
ընթացքին, այդ նամբով պարենաւորելու համար Խորհրդային Արիութիւնը:

գրաւած է էն 'թերմանշահը 4945^^ եւ մնացէն հոն երկու տարէ յ ՝է ութ
էլ Ամարա յի մէջ_ (Իրար) ղօր • էէ ոտէ տարած յաղթանակէն ետր
ստէպուեցան պարպել 4947^^: Հակառակ, սակայն, էր հէն անցեա
լէն , կերմանշահ է մէջ

յէ չուելս լ արմանէ յէ շա տա կար աններ չկան Տ

\մովոլ մակերես էն բարձրութէւնն է 4630 մէթր՝, 'էաղարը լէըռուած է երկու լեռներոլ արեւելեան ղառէթափէն վրայ եւ 1լ'երկ ա րՒ
դէպէ անտառաէւէտ , ընդարձակ դաշտ մը։ ք*նա կչո լթէ ւնլՀ 425*000/*
Լոլրջ > մեծ մասով 'էէւրտեր՝. Ղ*աւառէ ( Օսի>՜ա(ւ1ՈաԱ ) կեդրոն է։ Ո ւնի նաւթէ ղտարան մը՝, կարեւոր

ան է եր կրադո րծո ւթեան եւ մա

նաւանդ ձէաբուծութեան տեսակէտով յ
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ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՏՈՄԱՐԸ
/7բանական վ>աւլւսվաւվ/ն տոմարուէ՝ տարւոյն աոա^ւն /ԷԼւյ ամիսներր ունին ՅՀական օր , յա^որգ հինգ

ամիսները

Հնական ՝

իս կ

29 օր եւ կամ 30 օր , եթէ տարին նահանջ է : Էւը նշա

վերչւ-ն ամի ոը

նակէ ՝ որ տարին արեւային է եւ ունի 365 օր ,
երր նահանջ տարի է : Լուսնային
բա /լկան այ Յւ)1 ՕԼ՚երէ

"կ

արարական

է կ օր աւելի'
տարին ՝ որ կը

կը գո րծածո լի կրօնական նպատակներու եւ

տօներոլ համար՝, ք}րկոլ տոմարներն ալ կը սկսին քրիստոնէական --տոմարուէ 622 թո լա կան կն , որ Հիճրէթի

Գրխլ որեան
1] էտ ինէ

(Մ

Լք ոհամմէտ Ա արդա ր էի գաղթին^ աոաջին տարին է , ա յլա—

պէս ո չ մէկ նմանութիւն կա հ երկուքին միջել՝.
երանական քա գա քա յին որեւէ մէկ տա րի ին փրիգորեան Տ ոմաբուէ հաւասարը գտնելու համար սլէտք է 621 աւելցնել
տա րիին ւէրայ , յի շելո /է սակայն՝ որ իրանական

իրանական

քա գաքա յին տարին

կը սևԱՒ ոուէորաբար Ս արտ 2\_ին , իսկ եթէ տարին նահանջ է' Ս արտ
22ին

'. Տարւոյն առաջին օրը կը կոշուի Նօ 3ուղ , որ գարնան

առա-

ջին օրն է եւ որ ազգային տօն ԸԷԼալուէ՝ 5 — 15 օր փակ կը մնան հաս
տատ ո լթիւնն եր ը երկրին մէջ՝.
է* բանական ամիսները կը հ ա մա սլա տ ա սէսան են ^րիգորեան Տ ոմարէ/ հետեւեայ ամիսներուն*--3)ար լարգին

--- 21 Ս արտ---- 20 Ապրիլ

Սրդիբէ չդ — 21 Ապրիլ — 21 Մայիս
Լ] որգագ---- 22 Անսյիս ---- 21 Յունիս

22 Յունիս---- 22 Յուլիս
23 Յուլիս ---- 22 Օգոստոս
՛Շահ րիվար — 23
ոստ օ ււ — 22 Սեպտեմբեր
Միհր — 23 Ս ե սլա եմբեր -- - 22 Հո կա եմլ՛եր
Արան — 23 Հո կա եմբեր -- 21 Նոյեմբեր
Սգար —— 22 Նոյեմբեր — 2! Դեկտեմբեր
Ս^էյ —— 22
կտեմ բեր --- 20 Յունուար
Յահ ման —- 21 Յունուար —— 19 Փետրուար
էսփսւնգ —- 20 Փ ետ ր ո լա ր -- 20 Մ Ո րա
Արեւային այս տոմարր օրէնքուէ ընգունուեցաւ 1925^^ եւ փո
Տիր ---

Ս որգագ ——

1

խարինեց արաբական լուսնա յՒն տոմարը՝. Սյսպէսաէ վեր ա կենդա
նու ցան արեւային ամիսներու զուտ պա ր ս կա կան այն անունները՝ որոնք կը գործածուէին հին մա մ"ան ա կն ե ր ո ւն :
փամը՝ Նրանի մ էջ՝ երեք ել կէ ս մամ աւելի առաջ է
ՄՒԼւ՛^՛

ր ինի չի

:
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արէնՈԻն տարեդւրքը

ԻՐ ԴԱՐԱԻՈՐ ԱՆՑԵԱԼՈՎ ՈՒ ՆԵՐԿԱՅՈՎ

ԵՐԵ՛Ր- ԹԵՄԵՐ, ԲԱԶՄԱԹԻԻ ՀԱՄԱՅՆ՚Ր-ՆԵՐ

ԵՒ ՅԱՐԱՆՈՒԱՆՈՒԹԻԻՆՆԵՐ

ՀԱՅԱԲՆԱԿ ֊ԲԱՎԱ՚Ր-ՆԵՐ ԵՒ ԳԻՒՂԵՐ

օժ

ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ, ՎԱՆԳԵՐ, ԴՊՐՈՑՆԵՐ, ԱԿՈՒՄԲՆԵՐ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՒ ԱՅԼ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈԻԹԻԻՆՆԵՐ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԴԷՄ֊ԲԵՐ ԵՒ ԲԱՐԵՐԱՐՆԵՐ
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՔԱՆԻ ՄԸ ԽՕՍՔ ՄԵՐ ԿՈԱՄԷ
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻ ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ԱՌՆՉՈԻԹԵԱՄՐ
նպատակով՝

Տարեգրքիս

խմբագիրը անցեալ տարի այցելեց գաղութի շարը մ ը կեդրոնները՝

Ւրանահ այ դաղութի այս բաժինը սլատրտստելոլ

(Ւ է հր ան յ

ւ^աւրիղ^ Ն"ր Ջուղա՝ Ապատան՝ Ս՝ասջիտ ԱուլԷյման՝ Ահւազ եւ Հքիրազ՝ ել՝ երկու
ամիս {Ապրիլ եւ Մայիս) մնալէ յետոյ, խմբադրելի նիւթին հետ կապուած տեղե֊—
կութիւևները հաւաքելով՝ վերադարձաւ Ւրանէն։
Անշուշտ որ անհրաժեշտ էր այս այցելութիւնը՝ իրանահայ դաղութը մօտ էն
կարենալ ճանշնալու

համար՝. Մանաւանդ որ մեր բոլոր դաղութներուն մէջ ամե

նահինը րէէալով հանդերձ՝ ցարդ՝ այնքան հանդամանօրէն ճանչցուած չէր ան հայ
կական արտասահմանի մէջ՝ Այնպէս որ իր ան ա հ այո ւթ ե ան հետ ծանօթանալու
այդ ծանօթութիւնը մեր ընթերցողներուն փոխանցելու տեսակէտով՝
Օդտակար եղաւ մեր խմբագրին կատարած երկամսեայ պտոյտը։
Պա րադաներ ու բերմամբ կարելի չեղաւ այցելել հայաբնակ

ել

աւելի

ուրիշ

քան

շրջաններ

ալ՝ թ^Լպէս Համատանն է՝ Արարը կամ Ա ուլթանապատը՝ քծէշտը՝ *Լազւինը՝ Մ էչէաը՝ Ադա Ջարին՝ եւլն • ՝ ասոնց կարդին նաեւ հայկական կամ հայաբնակ դիւղեր ը՝ որոնք կա րեւոր թ ի լ մը կը ներկայացնեն Ատր պա տ ա կանի ՝ Նր,ր Ջուղայի

եւ

Արարի շրջաններուն մէ£։ Այնու ամենայնիւ այդ վայրերու հայութեան եւ
կեանքին մասին եւս՝

հնարաւորութեան

հայ

սահմաններուն մէջ կարելի եղաւ քաղել

անհրաժեշտ տուեալները՝ զորս րնթ եր ց ո ղ ր կը գտնէ այս էջերուն մէջ է
իրանահայ դաղութը ունի շատ հին ու հարուստ անցեալ մը։ ()*- տարածուած
է ան իրարմէ շատ հեռու կէտերու վրայ ՝

Հայաստանի սահմաններէն եւ քուսպից

՛Ծովու ափերէն մինչեւ Պարսից Ծոցի եզերքները։ յաղութի հնութեան՝ համրանրին
եւ աշխարհագրական տարածութեան պատճառներով շատ դժուար է մեղի համար՝
Տ արեդրրիս սեղմ ու համրուած էջերուն մէջ տալ անոր ընդարձակօրէն ամբող^ական պատկերը՝ պատմական՝ ազգային՝ կազմակերպական եւ մշակութային իր բո
լոր երեսներով՝. Հատորներ կար ելի

է խմբագրել այս բոլորի մասին եւ հաւանա

բար՝ դարձեալ չսպառել նիւթըւ Նկատի ունենալով սակայն մեր առաջադրանքը՝ ——
ծանօթացնել իրանահայ դաղութը այլ դաղութներու մեր ընթերցողներուն՝ պիտի
ջանանք՝

հնարաւորութեան սահմաններուն մէջ՝

պատմութեան եւ անոր զարգացման

հիմնական

խտացած ձեւով տալ իրանահայ
տարրերը՝

առաւելաբար

ծան

րանալով գաղութի այժմու կեանրին վրայ։
Ընթերցողը՝

կարդալով այս էֆփբԸ)

դո հ ո ւնա կո ւթե ա մբ պիտի նկատէ՝

որ

այդ կեանքը կ'ընթանայ այսօր աւելի քան բնականոն պայմաններու մէջ՝ շնորհիւ
հասարակական մարմիններու՝

կազմակերպութեանց

եւ ընդհանրասլէս

գաղութի

բոլոր անդամներու շա հ ադրդռութեան ու յարատեւ ճիգերուն է Այլ մանաւանդ այն
օրինակելի՝ նախանձելի համերաշխութեան՝ որ կը տիրէ գաղութին մէջ ել որուն
իբրեւ արդիւնք գոյութիւն ունի ընդհանուր գործակցութիւն մը գաղութի բոլոր
խաւերուն ու հոսանքներուն միջել՝.
քնող բարեհաճին ներողամիտ գտնուիլ ամէն անոնք՝ որոնք պակասներ

կամ

պատահական ու ակամայ վրիպումներ պիտի գտնեն այս հ րատարակութեան մէջ*
Ա*ոռացումներն ու սխալները մարդկային են մանաւանդ այս պարադային՝ երր մեր
ղործը պատմական՝ բազմամարդ եւ շատ տարածուած դա զութի մը հետ է։ (յա
մենայն դէպս՝ ըրած ենք ինչ որ կարելի էր ընել իբրեւ մեր պա ր տ ա կան ո ւթի ւնը՝
հարաղատօրէն պատկերացնելու համար հնադար եան այս գաղութին անցեալն

ու

մանաւանդ ներկան։ Եթէ) հակառակ մեր ճիգին ու ցանկութեան պատահած կաթհւ֊որ. վրիպումներու եւ մ ոռաց ո ւմներ ո ւ մասին կէտեր յանձնուին մեր ուշադրու
թեան՝ պատրաստ ենք սրբագրելու զանոնք՝ կամ՝ ըստ պարագայի ընելու անհրա
ժեշտ յաւելումները՝

Տարեգրքիս

1959/' հատորով՝.
ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

ՒՐԱՆԱՀԱՅ ԴԱՎՈԻԹԸ
ԵԻ ՀԱՅ. ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԻՐ ԵՐԵՔ ԹԵՄԵՐՈՎ
Ե րանահ այ գաղութը , հէնէն է վեր ՝ աշխարհագրական եւ ապա
գայէն — թեմական — կազմակերպական գետէններու վրայ բամնուած
է երկու առանձէն շրջաններու՝
ջաններ անուններ ով-.

հ էւս էսա յէն եւ հա րա լայ էն

Այսօր՝ սակայն՝

թեմական

կազմակերպու

թեան գծով՝ գաղութը կը ներկայացնէ երեր աոանձէն շրջաններ ՝ --հ էւսէսայէն մասէ մէջվ Ատը պտտականը՝ էսկ հարաւը

թէհրանն ու

վագեմէ ք1րանեւհնգկական թեմը։ Առաջէնէն թեմական կեգր ոնն
թալրէզը՝ երկրորգէնը

թէհրանը եւ երրորգէնը

Պատմականօրէն հնագոյնը հայկական այս երեր

է

Նոր Ջուղան :

կեգրոններուն մէջ

Նոր Ջուղան է։ (Հետոյ կոլգան թաւրէզն ու թէհրանը՝, կազմակեր
պական ցանցէ եւ համրանրէ առաջնութեան կարգով՝ սակայն՝ թէհրանը կուգայ այսօր բոլորէն առաջ՝,
Պ*ազՈլթը՝ էր երեր թեմերով եւ թեմական — եկեղեցական գծով
կապուած է էջմէածնէն ՝, ք1 ւր արանչէ ւր թեմ կը կառավարուէ էր յա
տուկ մ՜ողովներով եւ մարմէնն եր ո վ՝, կազմակերպական — կանոնաԳՐայէ^ ձեւով՝ սակայն ՝ թեմերը նման չեն էրարու։ Երեր թեմերն ալ
ունէն էրենց յատուկ կանոնա գր ո ւթէ ւնները ՝ որոնր ՝ ըստ էութեան ՝
էրարու Համանման են՝ բայց էրարմէ կը տարբերէն ըստ կազմակեր
պական ձեւէ ել տեղ — տեղ՝ նաեւ՝ ըստ հանգամանրէ եւ էրաւասութեանց : Ընթերցողը պէտէ նկատէ այս տարբեր ո ւթէ ւնները ՝
կարգայ էլրարանչէլր թեմէ վերաբերեալ տ եղե կո ւթէ ւնները :

երր

Հ1բանա՝-, այ դա զութէ այսօր ո լան պատկերը տալու համար՝ ու
րեմն՝ հարկ է զատ զատ խօսէլ այս երեր թեմերու մասէն՝. Այդպէս
ալ ըրած ենր արդէն։ Ե *- ըրած ենր ՝ նախապատուութեան էրաւունրր
տալով թէհրանէ թեմէն՝ որ՝ էնչպէս ըսէնր՝ ամէնէն բազմամարդն
է եւ էր մէջ կը հ ամրէ ամբո զ ջ էրանահ այո ւթեան աւելէ րան 100/^

60/7 : (Երեւակայել , որ գար մը առաչ 75 տուն Հայեր մէա յն կայէն
ք^էհրանէ մէջ) • - .
Այո ընդհանուր բացատրութեանց կար •ւ1,ն ըսենր նաեւ ՝ որ վե
րոյէ շեալ երեր թեմերէն եւ ոչ մէկը ունէ այսօր հոգեւոր Առաջնորդ
մը։ թաւրէզը ունէ էր առաջնորդական փոխանորդը՝ էսկ թէհրանն
ու Նոր Ջուղան' մէայն մէկ մէկ աւագ րահանայ՝, *էոնէ երեր թեմե
րուն համար եպէ ս կո պո ս ա կան աստէճանով մէկ Առաջնորգէ կարէրը
աւելէ րան զդալէ է*. (Դեմերը սակայն չեն կրնար բաւարարել

այգ

պահանջը երկու հ է մնա կան պատճառներով---- Առաջէնը այն է՝ որ
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/,։£'^ իամնկն ղր կ ուած կամ անոր հաւանութեամբ րնտրուած ոէւէ աս—,
տէճանաւոր հոգեւորականէ հ անդկսլ դ պետա կան է շէւան ո ւթէ ւնն երը
աւելէ քան վերապահ են քաղաքական ն կա տ ո ւմն եր ո վ եւ ր կրո րղը
այն

որ Ս^ռա^նորղէ հանգամանքով պաշտօնէ կոչուէլէք եկեղեցա

կանը սլկաք է անհ ր ամեչտօր կն է րանահ սլատա կ եղած ր//ա յ :

Ահ ա-

այս պատճառներովդ առաջնորդական երեք աթոռներն ալ թափուր
կր մնան էրանահայ դագութէն մէջ
կ^մէ ածնէ ^աթողէկոսը այնու ամենայնէլ ձեւեր ու միջոցներ կր
փն տռկ

մէ շտ

աստէճանաւո ր վստահելէ եկեղեցական մը ունենալու

համար թկհրանէ մկ^դ է հարկէն երեք թեմերու վրայ ալ տարածուե—.
լէք էրտւասոլթէւններով։

ը նաէւրնտրկ անշուշտ ղր կել հոն

մ կ կր

է բրել «հայրապետական պատուէ րակ'» դ էն չպկ ս ըրած կ ուրէ շ թեմե
րու համար , քանէ որ Թէհր անէ թեմական էյորհուրղըդ է՛ր նաէւասէ—.
րութեամբ դ չկ կրցած ցարդ գտնել կջմէածնական յարմար

եսլէսկո-

պոս մը կամ վարդապետ մըդ ընտրելու համար գա յն էբրեւ թեմակաը
Առաջնորդ թէհրանէ թեմէն։ թայց՝
թեանց

պատճառովդ

կջմէածնէ

մեր բացատրած

դմուարու-

գահակալը է վէճա կ է չկ էրա կա—

նացնելո լ 1՚[՚ ցանկութէւնը ղոնկ
«հայրապետական պատուէ րակ^.
մրն ալ թկհրան ղրկելու ուղղոլթեամբ։ Այնսլկս որ թեմէ առաջ—,
նորղական աթոռը դա տ ա սլա ր տ ո լած կ թափուր մնալու անորոշ մա—,
մանակով ։
Այմմ ներկայացնենք երեք թեմերու պատկերը րլատ ղատ դ ս կսե—.
չո՛լ Թէհր անէ թեմկն :

364 —

■ք

Fonds A.R.A.M

ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԶ

I) ԹԷ2.ՐՄՆԻ ԹԵՄԸ
ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ
թկհրանէ թեմը նախ առմամեա հ 'ւԿ- սլով եւ էջմէ ածնէ կ արգա—
դրութեամբ կազմակերպուեցաւ. 1911/' Աեպտեմբերէն՝ նկատէ ունե
նալով՝ որ թկհրանէ/ մ կ ջ մեծ թէ ւո/Լ աւելցած կ հայութեան համ
րանքը եւ հետեւաբար , առանց ազգային — թեմական

կեդրոնական

,է շէոանո ւթեան զմոլար կ բաւարարել այս հոծ համայնքէ օրկ օր աճող բազմատեսակ կարիքները։
Առմամապկս կազմակերսլոլելկն ետք՝ թեմը անւոկր մնաց

որոշ

մամանա կուէ։ /' րր ե լ Առաչնորդ էչմ[, ածնկն զ ր կո լած կր Տ * Վրսհան
ծ ♦ վրգ * Ե ոստան եանը , որ շատ չանցած փոխագրուեցաւ Լյոր Ջոլզա :
Անոր յաջորգած Տ * քէո ւբկն եպէսկ ♦ Չ*րամբեանր էր սլաշտօնէն ՛էր*11 յ
մնաց մինչեւ 1919/' Դեկտեմբերէ սկէզրները եւ ա սլա

հեռացուեցաւ

Իր անկն : Աա կկ ասգէւն ա լ թափուր մնաց առաջնորդական աէմոռը :
թեմէւ կա զմա կեր սլո ւթենկն շոլ֊րջ երեք տարէ ետքը 1911/' Ս սւ~
յիսէն գործէ գլուխ անցաւ անդրանիկ թեմական Խորհուրդը՝ մամա—
նակաւոր հանգամանքով։ Այնուհետեւ՝ 11 Հոկտ. 1919/'^ կատար
ուեցաւ թեմական Խորհուրդէ նոր ընտրութիւն թեմէ Պատգամաւո
րս! կան (է ո զո ւէէն կո զմ կ ։ Այո մոզովկն րնտրուած յատուկ յանձնա
խումբն ալ մշակեց թեմական կանոնադրութիւնը՝ որ վաւերացուե
ցաւ Պատդ» էէոզովէ 21 Աոլրէլ 1951/' նիստէն։ Ահա այգ կանոնագրու
թեամբ ալ կր կառավարուէ թկհրանէ թեմը մինչեւ այսօր։
թեմէ գերագոյն — օրկնսգէր — մոգովն կ Պատդ»
գաղոլթներոլ մ կ ջ'

փողովը

Լայլ

Դոււառա կան կամ* թեմա կան փողուէի ՝ որ երեք

տարէն անգամ մը կորնար ո լէ թկհրանէ թեմէ Հայաստանեայց Առա
քելական Եկեղեցւոյ անգամներուն կո զմկ : Լթկհրանէ մկջ՝

թեմ •

փողովէ պատգամաւորները կորնար ուին Դործա կա լա կան (էոզովկն ՝
է՛ ո կ գաւառներու մ կ £' ծխական փ ո զո վն եր կն :) Պ՚ոտգ» (էոզովկն կր
բէսէն երկու մարմիններ ՝ --- թեմական Խորհուրդ

եւ

վերստոլգէչ

էֆ անձն ա էս ումր : Առաջէւևր թեմէւ գո րծա զփր էւշէսան ո ւթէւ ւնն կ եւ կր
վարկ թեմական բոլոր գործերը։ Իոկ երկրորդը կր քննկ թեմական
Խ որհ ո ւր գէ գո րծ ո ւն կ ո լթէ ւնն ու հա շէւևերը
ւոա յ Պուտդ . Ա* ո ՛լուէ էն ։

եւ էր ղե կո ւց ո ւմը կո լ-

թեմա կան Խորհուրդը կր րազկանայ 9 — 11 անգամներկ :

ԱՀևո ր

ենթակայ են թկհրանէ/ եւ գաւառներու բոլոր համայնական մոգովները ԼԴՈրծա կալա կան կամ Հմխական') ։
Ալս մոզովներր ներկայացուցչական գերագոյն մարմիններն

են

— 365 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
իրենց համայնքներուն մէջ։ Անոնցմէ կը բէսին իրենց ենթակայ մար
միններ՝ --- Եկեղեցական վար չո ւթի ւններ ՝ ՛Ծիսական Տուրքի վարչութիւններ

ել

9* 1ւլր ո ց ա կան

Հո դա րարձո լթի ւններ :

վարչութիւնն ալ կՀընտրէ 'Բննիչ Տ անձնախումբ մը՝

Եկեղեցական
դատաստանէս-

կան հանգամանքով։
Եկեղեցական վար չոլթիւններ ը կը մատակարարեն եկեղեցական
— կրօնական գործերը :
*0՝ էսա կան Տ ուրքի վար չո ւթի ւնն երը կը կատարեն թեմ . էք որհ ուր-

ղփն սահմանած համանուն տուրքի գանձումները։
Դպրոցական Հոգաբարձո ւթի ւնները կը զբաղին ւէտրմ՜ա րաններոլ
հոդատարութեամբ յ
Եոկ Քննիչ Աանձնաէս ումբը սլար տ ա կան ո լթի ւնն ունի զբա ղելո լ
ընտանեկան վէճերով ել ապահարզաններոլ վերաբերեալ դատական
հարցերու քևնոլթեամբ։ Ան իր քննութեանդ արդիւնքը կը յղէ Եկե
ղեր ական վարչութեան ՝ որ իր կարգին կը ւիոէսանցէ զանոնք թեմա՛
կան իյ որհ ուրդին յ Որոշումները , այնուհետեւ՝ այս վերէնոյն կողմէ
հաղորդուին Եկեղեցական Արարչութեան ՝ էլ գործադրութիւն :
Փոքր համայնքներու մէջ ՛Ծիսական (կողովներն են որ կը հ ա կակշռեն իրենց ենթակայ

Եկեղեցական վարչութեանց եւ տեղական —

ազգային այլ մա րմիններու դործունէ ո ւթիւնր ։ Աան նմանապէս Ծնոզական քԱ որհուրդներ կամ 0<եանգակ Ա* արմիններ ՝ որոնք կը գործակ
ցին Դպրոցական Հոգաբարձութեանց
հետ՝
մասնաւորաբար հասոյթներոլ մատակ արարման դետնին վրայ :
թէՀՐԱՆԻ թԵՄԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ
թէհրանի թեմին ենթակայ են հետեւեալ 10 գլխաւոր համայնք
ները.--- 1) թէհր ան՝ 2) վանագ ղիլրԼԸ

մայրաքաղաքին մօտը՝ 3)

վաղւին , 4) թէշտ , 5) Մէշէտ , 6) Փահ լաւի , 7) Աա բադանի շր^ան *

8) Համատան , 9) Արաք — Ա ո ւլթանա սլա տ , 10 ) Քերմանշահ :
Մա զան տ ար ան նահանգի արեւմտեան մասը (/Ա ո ր ա ս ան^ ենթար
կուած է Մէչէաին , է սկ արեւելեան մասը (թիլան)' Աէշտին։
ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐԱԿԱՆ ՓՈվՈվ
թէհրանի Գործակալական Փողովր եւ գաւաոներոլ ՛Ծխական Փո՚ղաէները , որոնցմէ՝ ըստ թեմական — կազմական կանոնադրուիլն ան *
սլէտք է ընտ բուին նորակազմ թեմական Պատգամաւսրա կան Փողո■Լէն անդամները՝ ընտրուած սլէտք էր ր/լային

մինչեւ

անցեալ

Սեպ տեմրեր ի վ^Լ՚^Ը և ւ իրենց կարգին գումարուելով ընտրէ ին րրենցպատգամաւորները։

Ընտրութեանց

վերջնական

արդիւնքը՝

որուն,
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հիման ւԼրայ սլէտք է գումարուած ըլլաք ^որ Պ ա տ դա մա լոր ա կան ծրւՂ.Ո1(Լ> ծանօթ՜ չէր մեզի ՝ մինչել այս տողերուն տպադր ո լիլը[*ի ։
//ւրեմն մինչել անցեալ

ամաո ,

անի

պա տ դա մա ւո ր ա կան

փողուէին կ՚անդամակցէին հետեւեալ ազգայինները»---

Թէհթսւնէն--- Պե տօ Գրէզորե ան (յԼյաէսադահ կամ ատենապետի յ
Աչոտ '{'արամեան [փոէս — նաէսադահի ՝ Օ՝ոկտ» 1Լարդդէս *Լ,ահապետ—»
եան [քարտուղար կամ ատենադպիրի , Վշահան Արրահամեան ՝ ք՝արկէն Աղաբկ կե ան , Աբրահամ Ասատրեան՝ Վրսհէ Արծրունի ,

0*ոկտ

♦

Ար տալէս թա բալեան՝ Տ[յդսւ՚ո {Հարսեղեան՝ Տ ի դրան Ղ*սւյումճեան ՝
Վրսհրամ ^‘ա լի թէսան եան ՝ թուէմաս Թ ուէմասեան ՝
Աո լքի աս 1]արապետ եան ,

Ա'է ո ս

Համբարչեան ,

Վա չի կ

Ա՚ամեան՝ ^'ալէթ (Հ ա ր ո ւթի ւնեան ՝

^ոկ տ»

Չ."7ր տ բէ կե ան ,

՝Հյորալր

Հ{*ադիկ ($ ո ւէա կիմեան ՝

Սե ւակ Աադինեան՝ Աոլրէն Աահակեան ՝ Ասլան Ատեփանեան ՝ ^'ալ Ւթ
Փա փա զեան ՝
Փիլոս եան եւ
ջեան :

^'ոկտ »

{Հարեհ

Ա ա րգի ս 'ք՝ոթան-

Ռէ՜շսւէ՜ն ---- Ամատունի Ար
դումանեան
թէլեան :

ել

Աշոտ

11ււււլա--

Փւսհլաւիէն--- Պապիկ Սարդի ս եան :

Ս՚էշէաէն--- Ար շա ՛լ ՄեւԽ Ա աբդիս եան եւ {]աչատուր Սադաթէլեան յ
*է^լւնւսնշսւ1ւէԼւ .— Ա'ատթէոս
Աբրահ ամեան յ
Վանագէն--- Արմենակ
ւագեան
եան ։

եւ

ԱՕննի կ Ս դիա զար-

ՊԵՏՕ ԳՐԵԳՈՐԵԱՆ
'Նախագահ Թէհթանի Թեմի
Պաագամաւ-որական կողովին

Վազւինէն--- Վ ա ր դան {Հա կոր՜եան :
Ալւաք •— Սուլթանապաաէն .— Արամ Աղա բէ կե ան ՝

Պետօ

‘հ՚Ւ՜

դորեան ել Ամիր Ամիրեան*.

Հալքաաանէն ---- Տաճատ Պօղոսեան :
Եկեղեցական գաււէն .— £ ♦ (Հուէհաննէս աւա Գ քհնյ ■ Հ աճեան եւ
Տ* Աեսրոպ քհնյ » Հյիրվանեան։
Ընդ ամէնը 4:1 պատգամաւոր ՝ որոնցմէ երկուքը^ Արշակ Արքար
եան (թէհր անէնի եւ Համբարձում Տէրտէրեան ( Համտտանէնի մե
ռած են-.
(*) Այս անգամ, Թէհրանի Գործակալական ժոզովը պիտի րաղկանայ 91 ան
գամների, փոխանակ 65ի> նկատի ունենալով մայրաքաղամի հայկական համրան
քին շատցած ըլլալու պարագան:
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«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ)֊֊
ԹԵՄԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈԻՐԳ
*ԼյՈ րընտիր

Պա>^ղ ♦ փ ո գովը

ընտրած 1լ ըլլա/ ապահովաբար
թէհրանի նոր թեմա կան I// ո ր-հոլրէրը՝ երբ հրապարակ կ' ելլէ
այս Տարեգիրքը։ \,ա խորգը՝ որ
երեր տարի շարունակ

աշխա-

տած էր անձնո լիրօր էն ել ամենայն

պարտաճանաչոլթեամր ՝

կը բաղկանար
անձերէն----

է)՝ա լի թխանեան

Վրսհ րամ
(նախագահ) ՝
չկս
եան

‘]։ււկա ■

ի*աբալեան

լս ա գա հ ) ,
եւ

Արտա-

[փոխ — նա-

Գալիթ

Փափագ-»

Աբրահամ

տըրեան

Ասա-

[քարտուղար ներ) ,

Վրսհան Արր ահամեան՝
քել

Առաքելեան ՝

ծրունի ՝
եան՝

ՎԱՀՐԱՄ ԴԱԻԻԹԽԱՆԵԱՆ
Նալս ագահ Թէհրւսնի
Թեմական Խորհուրդին

11

հ եւոեւեալ

Առա

ՎրսհԷ

Ար-

Ամատունի Արղոլման-

Աուքիաս ^քարապետեան ՝

()՝ո1լտ » վարգգէս Լ, ա հ ա պետ ե ան
եւ Գոկտ ♦ Զ.,ս ր եհ Փ ի լոս եան :

ԹԷՀՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ, ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ, ՀԱՍՈՅԹՆԵՐ ԵՒ ԾԱԽՍԵՐ
թ է հ րա նէ հայաշատ համայնքի համր անրին Լոլ-ր$֊ ^Լ[Լ պակսին
ճշգրիտ մարգահամար կամ վիճակագրոլթիւններ ։ Կլոր թիլով՝ հա
մայնքի հայ» Առաքելական Եկեղեցւոյ անգամները կը ներ կա յագնեն

50*000^"^ բազմութիւն մը։ Այո համր անրին մէ^ն են նաեւ ձախ ոգած
ներգաղթին հետեւանքով գաւառներէն թէհրան փոխագրուած եւ հոն
մնացած ֊1 — 5000 գաղթականները՝ որոնք՝ շնորհիւ ի ր ենր ձեռներէցութեան և հանրային մարմիններու կամ կազմակերպութեանց աջակ
ցութեան ՝ կը գտնուին այսօր տնտեսապէս լալ վիճակի մէ^։
թէհրանի Հայոց համրանքը կ՚աւելնայ նաեւ գաւառներէն շա
րունակ հոն փոխագրուող Հայերով։
Համայնքին ազգային

բարձրագոյն

մ՜ոգովն է Գործակալական

փողովը՝ որ ընտրովի է եւ կը բաղկանար 65 անդամներէ ։ Այո մ՜ողովէն կը լ՛ի՛ին հետեւեալ մարմինները»--1) Ե կեգեց ական վարչութիւն [երկսեռ) թ էհ բանի երեք եկեղե
ցիներուն համար՝ 12 անգամներով։
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ՄԵՐ ԴԱՂ11ԻԹՆԵՐԸ

2 ) Ե* խսյ կահ Տ ո ւրբի վարչութիւն {եր կս եռ} :
3) Դպրոցական Հո գաբար ձ ո ւթի ւն {կեգր ոնական') , որուն ենթա
կայ են մանչերու հալթեան (<Հ'հոլշկշ% ֊֊ Ջանք') ել աղջկանց էի արիամեան վեցամեայ ել միջնակարգ վարմա րաններ ր : Միւս աղգային

Թէեթսւնի Ս • Աստուածածին մայլւ եկեղեցին

վարմա րանները ունին իրենց անջատ Հո գաբար ձո ւթի ւնն եր ը ՝ որոնր
անուղղակի կերպով միայն կը գտնուին այս [կեդրոնական} Հոգա
բարձութեան հ ո կո ղո ւթ ե ան տակ :
1;կւղեցական

վարչութիւնն աչ կ^ընտրէ

^ննի է Յանձնախումբը

{նոյնպէս երկսեռ) :
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«ԱՍ՚ԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Եկեղեցական ւէարԼութեան ենթակայ

երեք եկեղեցիներն

են • —

] • Աստուածածին մայր — եկեղեցին դ Առաջնորդարանի եւ Մաւթեան
վարմարանի

կողքին դ

քՒկհրանի

կեդրոնական մէկ կկտին ւէրայէ

Մ այր եկեղեցին կ առուցուեցալ 1938 — 1915 տարիներուն , Մոման
Եոայեանի բարերարութեամբդ իր հանգուցեալ մօրը
էկարւԼարգի
յիշատակին՝. Օծումը կատարուեցաւ 1915/ր Յուլիսին
^իէիկիոյ Մարեգին կաթողիկոսիդ

Մեծի Տ անն

Ատրպատականի Առաջնորդ

Տ*

է/ եր ս կ ս արքեսլ * Մ ելի ք — թ՚անդեան/', Ե րուսա ■լէԴ Պ ատ ր իա րք

Տ♦
Կի^րեղ արքեսլ* Ե ս ր ա յկլեանի եւ ա յլ բարձրաստիճան հոգեւորական
ներու մասնակցութեամբ : Այո եկեղեցւոյ գործակալ — քահանան կ
Տ ♦ Յ" վհաննկս Ա* քհնյ* Հաճեան : 2) Ա * թագկոս — Յարթողիմկոս
եկեղեցին' կառո ւց ո լած 1820/-Ն: 3) Ա. Գէ որդ եկեղեցին' կա ռո լց՜
ուած ձՏՅէ)ին ։

Հիերեղմանա-

տան ս. Յովհաննկս մատուռը
կառո լցո լած

1936/':

Եկեղե

ցական արարողոլթիլնները
կատարուին ըն գհ անր ա սլկ ս

կը
Ա*

Աստուածածին եկեղեցւոյն մէջ-.
թկհրանին կից Վ անագ գիլ—
ղըն ալ ունի իր եկեղեցին'
Ս ինա սը դ

1875/'^:

որ

Ա•

կառո ւց ո լած

կ

Այո գիւղին մէջ կը

բնակին շուրջ 1200
թէհրանի երեք

՝
եկեղեցինե

րուն մկջ կը սլա շտօնավարեն 12
քահանաներ *--- Տ*

Յովհաննկս

Ա* քհնյ* Հաճեան դ Տ՝ Ա ես րոպ
քհնյ* Միրզայեանդդ Տ՝ Վահան

5» Աշոտ

ք^նյ * Միքայկլեան ,
քհնյ* Պօղոսեան դ
Տ- 8ՈՎՀԱՆՆԷՍ Ա- ԳՀՆՑ- ՀԱՃԵԱՆ
Գործակալ քահանայ Թէհրանի
Ա. Աստուածածին մայր եկեղեցւոյ

քհնյ*

Տ • Ս ես րոպ

ՀյիրւԼանեանդ

Տ* Ղռա

լուս տ քհնյ* Մոյտթկոսեան դ Տ»
Ստեփան քհնյ*

Տէր Յովհան-

նիսեան դ Տ* ^Լյերսկս քհնյ* Տէր Աահակեան դ Տ* 1Սոսրով քհնյ. Խոս
րովեանդ Տ- Մի՛ն աս քհնյ. թարսեղեսւն դ Տ' Յովհաննէս քհնյ. Աա~
նուկեան եւ Տ- Ահարոն քհնյ- Տէր Գա/" տան եան , որ կը փոխարինէ
հիւանդ Տ- Գրիգոր քհնյ. Տէր Մատթէոսեանը (*):
(*) Երանահայ եկեղեցիներուն համար, եթէ ոչ անմիջական,
գէթ՜ մօտաւոր
ապագայի տեսակէտով կարեւոր հարց է երիտասարդ քահանաներ ունենալու պա
րագան: Երեք թեմերու ութսունէ աւելի եկեղեցիներուն մէջ պաշտօնավարող շուրջ
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Այս ^"^ս՚հանելւուհ մէկ մասը կը կատարէ նաեւ այցելու հ ովուի
պարտականութիւն այն բոլոր վայրերու մէ^ որոնք իրենց քահանա
ները չունին :
Ս « Աստուածածին եկեղեցւոյ շրջափակին մէ^ կայ Առաջնորդա
րանի շէնքը ՝ որ կառո լց ո լած է

Թէհր անի

Եկեղեցասէր

Տի1լևանց

Միոլթեան կ ողմէ։ Հր էնքին վերի յ^^կը միայն կառուցուած է բաբերարոլթեամբը Ո ս կան (յարութիւներս նի,
յիշա տ ա կին :

Պ ա ղտան

ար ո լթի ւն եանի

*Լ/*քանապէս թեմական էք որհ րգոյ էլ Եկեղեցական վարչութեան
Հէնքը կԱւռո ւց ո լած է փա լիթ (յա ր ո լթի ւնեասի կո ՚լմ 4 ւ Հ ամպոլր կի
մեռած Արտաշէս Ա ա ր ո ւթի ւնեանի յիշատակին։ թէհրանի Հայ
Ե անանց ք*արեւլործա կան Ա'իութիւնը կառուցած է ա յս չկնքին վեր
նայարկը

ի յիշատակ իր նա(սա դահ ո ւհ իին' Տիկին Ն ինի շ Ատեփան-

եանի [հանգուցեալ փոկտ* (վա րութիւն Ա տեւիանեանին կողակիցը) Հ
Եսկ^ մինչեւ անցեալ տարեմուտը աւարտած պիտի Ը[Լ,ս[՛ կա
ռուցումը փալթեան [վ^ուշէշ) հոյակապ վարմա ր անին որուն ծախ
քը ՝ լոլ['$_ 800*000 թումանդ հողացած կ համայնքը ,

մ ո ղո վր գա կան

նուիրատոլոլթիւններով յ
Համայնքին ազգային եկամուտները կը գոյանան
տուրքկ ,

որ կը գանձուի

1947£1>

1) ծխական

սկսեալ եւ ամբողջութեամբ

կը

յատկացուի գպրոցներուն [կը գոյանայ տարին մօտ 60 — 70*000 թու
ման) , 2) եկեղեցական հասոյթներէ [մայր եկեղեցիէն) } որմէ ըստարուած տարեկան 60 — 70*000 թումանը կը յատկացուի եկեղեցւոյ
բարեզարդութեան ) գերեզմանատան ծախքերուն 5
մ՜անգա կո լթեան

գպրոցներոլ

օ-

եւլն. , եւ 3) կրթա կ ան թոշակներէ ՝ որոնք կ'ապա

հովեն բաւական կարեւոր եկամուտ մը յօգուտ ազգային

վար մ ու

րաններ ո ւն։ Համայնքի տարեկան ծախքը կը հասնի մօտ մէ՜կ Է՜Ն կէս
միլիոն թու_մանի (*) եւ հաւասարակշռուած է ցարգ ՝ շատ փոքր բա
ցով մը [մասնաւորաբար վարդարաններու մատակարարութեան կա
պակցութեամբ) :
Իբրեւ պետական օմանգակութիւն

համայնքի

հասոյթներուն

մ!,չ կը մտնէ կրթական պատկան իշխանութեան կո ղմէ ե զած տարե
կան 70*000 թումանի յատկացում մը՝ որուն 30*000^ գրամով

եւ

40*000^' կրթական նա խա ր ա ր ո լթ եան տ րամադրած ուսուցիչներով :
հինգ տասնեակ քահանաներուն տասնէն ինը իրենց տարիքը աոած հոգեւորականներ
են: Նորեր չեն ձեււնադրուիր: ՜իսկ գուըսէն ալ պաշտօնի չեն կոչուիր: Եթ՜է 10-13
տւսըի եւս այսպէս շարունակուի, եկեղեցիները դատապարտուած են ւիակուելու,
քահանաներ չունենալնուն պատնաււով:
(*) Օաար դրամներու հետ թումանի յ արար երական արժէքի մասին
հնք 340րղ էջին վրայ :

գրած
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ԹԷՀՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
Միհրանի համայնքի րարձրաղոյն

մողովն է՝ ինչպէս

ըսինք ,

Գործակալական Գողովը (*), որուն !լ անգա մա կց ին'
^•ոկտ ♦ Ար ւոաշկս Բաբաչեան (նաէլա ւչահ') ՝ Ղ^ոկտ* էկար եհ Փիլոս-^
եան ( 1/աէլադաՀ ) , րոկտ • Հարմէկ Դաւթեան (բարտոււչար^ ՝ *Լ/որայր
Ա* ամեան (քարտուղարի , Ա արտէրոս Արւլ արեան ՝ Վրսնիկ Աբրահամ
եան ՝ Ամատոլնէ Արղումանեան՝ Ստեփան Արղումանեան՝

ք^աբկկն

Աւչաբկկեան , Աբրահամ Ասատրեան , Տ է կէն Աա թ են է կ Ասրեան ՝ Առաքել Արւաքեչեան՝ Վրսհկ Արծրունէ՝ Ա էնաս Աւչանեան , է] ա չիկ Աւետեան , Ա'էնաս ք^արաջանեան , ^'ոկտ • Աչեքսան ք^աղդեան ,
թուղաղեան ՝

Տրդատ

թարսեդեան ՝

Երոլանղ

Բմշկեան ,

Բեոն արղփ ,

Պետօ ^էրէդորեան ՝

Հթահբադ ^էրէդորեան ,
Հէույումճեան ՝

Տէդրսմհ

Վրսհրամ

լէթէյ ան եան ՝
եան՝

Պապեկ

Համբար չեան ՝
Ար շամ

ք)՝ա—

'կարդան 1}սայթովմասեան ,

Աոլբէաս 1ք ա ր ա սլե ւո եան ՝
բկկեան ՝

Արամ
Աչպէ ր թ

Ա կոս

'Լա չէ կ Ղ^ար ա—

հֆովսկփ ‘Լա րէբեան ,
Ղ,ո ւկա ս ե ան ՝

Ա անասեան ՝

Ա անաս

Տ էկէն

Նուարդ

Ա ասումեան ՝ Ա էհ ր դա տ
Միրանեան ,
ա լէ թ Հյ ար ո ւթէ ւնԼ ան , Բաղրատ Ս ա ր ո ւթէ ւն ե ան ՝
ք}*ոկտ •

*Լ*ագէկ

(Հ ուԼակէմեան ՝

Ղ*ագէ կ Ս ո վհ աննէ սեան ՝

Աւե

տէս Տ ո ւ/հաննէս եան ՝
Ա*էնաս
Ս ո ւքս կ լէ ե ան ՝ Արամ (Հորդանանեան ՝ ‘էոկտ »
ԴՈԿՏ- ԶԱՐԵՀ ՓԻԷՈՍԵԱՆ
Նախագահ Թէհրանի
Գործակալական Ժողովի

ււլետեան ՝
եան ,
եան ,

ճատ Պօդոսեան , Ա ե ւա կ Ա աղէն եան ՝

'Լա ր ւչւչկ ս \յահ ա—

(ՀուԼսկւէ

^ահբաւլ-

Տէկէն Արաբս (ՀմաւոնԱլեր Պետրոսեան ,

Աոլրկն

Աահակեան՝

^'ա՜“
Աս չան

Ատեւէանեան ՝ Լյորայր Աաեւէանեան ՝ ՛էս կա* Աամսոն Ատեւէանեան՝
Հայկ Տ կրեան՝

Լէ արտէրոս Տկր Գալստեան՝

Հրաշ ՓէշաուԼչեան՝ Աշոտ Բարամեան՝

Ղ^աւէթ

Աարղէս

Փաւէազեան ՝

Բոթանջեան

եւ

Աարղէս է})րանւչեան :
(*) Գործակալական ժողովի այս դրութիւնը չի կիրարկուիր արտասահմանեան այլ համայնքներու մէջ, ուր, տեղական միակ իրաւասու եւ Թեմական Խոր
հուրդներուն ենթակայ մարմինները Թաղական Խորհուրդներն են:
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
Պ'ո ր&ա կալա կան (ք՚ուլովկն լ՛ խած մարմիններին քեիհրանի ԵկԵ-

ղհցսւկան Վարչութեան
[նախագահ) ՝
ոլանդ

Աուէսէսեան

Հաճեան
եան ՝

ան դա մն երն են

• 1],լւտաչ^ս

[գործակալ

Տէկէն

^արտոլղար^ ,
քահանայ) ,

*ԼյՈւարգ

$♦

$.

Ատս ում եան՝

Ստեփան Արզումանեան ՝

Գօւ ւէ թ

$ւպա ւթէ։ ւնեան

Ըաբալեան [փոխ — նա^։ւաղ ահ) , Ել՛3 ո'/հ ս,ննէ ս

Աեսրոպ
§ է կէն

Աեւակ 1]աւլ^նեւււն

Ա-

քհնյ*

Արաքս

Հ/էրւ(ան —

Շ մա լոն ե ան ՝

Առա քել Առաքելէ ան }

Մ արտէրոս Աբգա ր եան ել քԱ ա չի կ Աւետեան :

Ծխական Տուրքի Վարչութեան

(կեդրոնական} մաս կը կա ղմեն

հետեւեալները*--- Աշոտ '^արամեան [նախագա <) , Տիդր ան խուլումճեան [փոխ — նախագահ ) ։ 81՚կ1՚'ե Սաթենխլ Ասրեան [քարտուղարում
հէ) , Մէնաս քՀաբաջանեան , Երօւանգ Րմ՜շկեան , Թ ո վմաս Թ Ո ■1մաս մ
եան , *1յորայր Արամեան՝ Ալեք Պետրոս եան եւ Հրաչ Փէշւո ո ւէչեան *.
Կան

նաեւ

թագայէն

ծխական

տուրքէ

մարմէններ ՝

ենթակա յ են

Կեղը ♦

որոնք
Վւսրչոլ-

թեան :

Կրթական Հոգաբարձութեան
[կեդրոնական)
հ ետ ե ւեալն եր ը *
րեհ

Փէլ ոսեան

§ աճատ
ղար) ՝
(էոկտ .

կ'անդամակց էն
Գօկտ *

Պ օգ ո ս հ ան
'յ-ո/լտ .

Զա~“

[նաէւադահ)

հ

[քարտու

Հ ♦ Չ*<"ւթեան ՝

^էագէկ (Հուխս կէմ ե ան ՝

Ալէ տէս Ս ո ւԼհ աննէ ս ե ան ՝
տունէ Արղումանեան ,

Ամա-

Ա'էհ բան

Սփրանեան եւ Սուրէն 1]ւււհւս!լեան :

Քննիչ Յանձնախումբը [դա^
տա ստանա կան)

բաղկացած

կ

հետեւեալներէն •--- Տ • 3 ո '[հ ան—
նէ ս Ա* քհնյ* Հաճեան [նախա

ԴՈԿՏ- ԱՐՏԱՇԷՍ նԱնԱԼԵԱՆ

գահ) ,
Աեսրոպ 'Րհնյ ♦ Շ է րվանեան ՝ Տ է կէն *Լյուարգ Աա ս ո ւմ ե ան ,

Նալս ագահ Թէհբանի
Գործակալական Ժողովի

Տէկէն Արաքս Հյմալոնեան ՝

Սեւակ Աագէնեան՝ Աւետէս 3 ո >էհ անն է ս ե ան ,

Հ['աՀ_

Փ է շւո 11 ՛Լչ ե ան ՝

Արա մ Յորդ^նան եան , Առա քել Առաքելէ ան :
ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԹԷՀՐԱՆԻ ՄԷՋ
Թէհր ա ?,/, աղւլայէն եւ մասնաւոր

ւէարմ՜արաններ ո ւ ցանցը հա

մայնքէն արդար պարծանքն է։ Եօթը հազարէ աւելէ երկսեռ
աշակերտներ /լուսանէն այնտեղ՝ մեր կրթական
կը ստանան շատ ւսռողէ աղւլայէն

"* ա/

յարկերուն տակ*

դաստէարա կութէւն մը եւ

կը
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պատրաստուին դառնալու նաեւ իրանեան լալ քաղաքացիներ ։
^իրեթէ բոլոր իրանահայ համայնքներու կարգին՝ ք^էհրանկ ^այ
համա յնքն Մճ ’ պե տա կան կա րգագրութեամբ փա կո լած տեւ
Ւ?
փարմ՜արանները ±93օ թուականին։ թէհրանի
ամբողջ 0 տա լ՛է >
^այ փոքրիկները հնարաւոբութիւն չունեցան դաստիարակուելու
հայկական գպրոցներոլ մէջ՝. Մասնակի միջոցներ ի գործ գրուեցան ՝
անշո լշտ ՝ գոնէ հայ լեզուն սորվեցնելու' ուսանելու տար լ,^լ,ն

մէչ

գտնուող փոքրիկներուն՝ բայց րիթրը միայն կրցան օգտոլիլ սյյրր
մասնաւոր ձեռնարկներ էն : Աշա կեր տ ո ւթ եան բուն զանգուածը ստիպոլեցալ յաճա/սել

պարսիկ կամ օտար փարմ՜արաններ ։

դերձ ՝ էէյյԷ համայնքներու հետ բազգատելոփ՝

Այսուհան

թէհրանինը

աւեւՒ

բախտաւոր եղաւ փարմարաններ ո լ փերա բացման հա րց1’ն մԷՒ եթէ
թալրիզի մէջ հ ա յ փարմա րանները փա կո լած մնաց ին մինչեւ 1956
կամ Ապա տանի մէջ մինչեւ 1955 յ ամին մի կը

մօտ ‘ձիական տարի՝

թէհ բանի փարմ՜արանները յաջոգեցան փեր աբաց ո ւելո լ արտօնութիւնն
ստանալ 1911 — 12 տարեշրջանին՝ այսինքն 6 տարի ւիակ մնալի ետք։
փար մա բան չունենալու այս գառն փ որձառո ւթենին ետք՝ շատ
բնականօք էն ազգային կրթական յարկերու փերաբացումը անսահման
հրճուանքոփ լեցուց բոլոր է*րանահայոց սրտերը։
I1րանահ այերը ՝ այսօր՝ անխտրաբար՝ փարած են իրենց փար-

Դարաններուն մեծ նաիյանձախնգր ո ւթեամբ եւ զոհ աբեր ո ւթեան

ո-

ԳեՈւԼ**
Համայնքներու կարգին ՝ թէհրանի համայնքն ալ՝ իր թե
մական եւ տեզական համապատասխան մարմիններ ոփ՝ բացառիկ
գուրգուրանք ցոյց կուտայ իր կրթական հաստատութեանց հանդէպ՝
որոնց բոլորն ալ կը գտնուին

կրթական

գնահատելի

մակարդա

կի փրայ > շնորհ իլ ուսուցիչներու նուիրումին ՝ կրթական եւ այլ մարմիններու հ ոգատարոլթեան եւ բոլոր

Հայերու՝

”յլ ման ալան ո

ծնր զքներոլ ըրած զոհոգութեւ նց :
Հայ

փարձարանները

ենթակայ են այսուհանդերձ

խիստ հ ա կա կշռի ՝ գա ս ա ց ո լց ա 1լե եր ո լ

պա տր ա ս տ ո ւթ ե ան

գրութեան "Լ^ոփ մանաւանդ։ Պարսկական
սար ոյԴ տրուած

ի

պետական
եւ գործա-

փար մա րաններ ո ւ հաւա

պետական լեզուի ՝ պատմութեան եւ ուսուցումը

պարսկերինոփ պարտագիր նի ւթեր ո ւ գա սա լանդո ւթեան ։ Արտօնուած

ի

հայերէնի ուսուցումը իբրեւ լեզու եւ կրօնքի

գա սա լանդո ւթի ւն

միայն՝ այն ալ՝ բնականաբար՝ սահմանափակ մամերոփ։ Ալ հարկ
ըխդգձևլոփ շեշտել՝ որ հակառակ այս տնօրինութեանդ

ի

եւ շնորհիւ

հայ ուսուցիչներու պարտաճանաչ գիտակցութեան ՝ աշակերտութիւ
նը ոչ միայն լալա պէս կը սորփի իր մայրենի լեզուն՝ այլեւ կը ստա
նայ հայեցի առողջ դաստիարակութիւն ՝

ազգային կամ մասնաւոր

բոլոր հայ փարմա րաններ ո լ մէչ-. Այսպէս է քՒէհրանի մէջ՛. Այսպէս
է իրանահայ բո լո ր համայնքներու մէչ..
Աւելորդ է ըսել, թէ ուսուցումը կը կատարուի ար ելելահ այեր է-
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նաԼ^ որ իրանահայ բարբառն է*. Այ11 պատճառովդ հայկական աբտա—
սահմանի հայերէն դասագիրքէ րը մուար չեն գործեր իրանահայ
դպրոցներոլ մէջ՝. Հայերէնով դասաւանդուած բոլոր նիւթէրոլ դասաւ11'րք^րը

կը խմբագրուին փորձառու ուսուցիչներու կողմէ ել
հրատարակուին (Ժէհրանի մէջ*.

կը

/’ն չ կը վերաբերի պարսկերէնի ուսուցման եւ իրանական — աղդայի“ գծով դաստիարակութեան , Հայ աշակերտը, Հայ վարժարանի
մէջ կը ստանայ ա յն , /7^Հ^ ո ր պիտի ստանար եթկ յաճախէր պետա կան
րէս1Հ'ոքքները *. Սաթերի է ա չա կերտութեան , նոյնիսկ նա խտէր թա ան
ներ ու փ ո քրի կն եր ուն սորված պարսկերէնը : Եր գրեն — կը կարդան
զարմանալի ս ահ ո լն ո լթ ե ամբ եւ բոլորովին անսխալ*. Այդպէս ալ կր
խօսին*. Եթէ ույս իրականոլթեան կը նպաստէ հայ փոքրիկի բնական
ուշիմութիւնը, միւս կոդմէ նուազ դեր չի խազար նաեւ կրթական
մարմիններ ու ել պարսիկ ու հայ ուսուցիչներու
թի ւնը ? հայ փոքրիկն ալ պարսիկ փոքրիկին

նախանձախնդրու

հաւասար ազդային —

իր անա կ ան դդ ացս լմներ ով տ ո դոր ելո լ եւ ըստ ա յնմ դա ս տի ա ր ա կելո լ
մարզին մէջ *.
'վարժարաններու մ է ջ կարեւոր

համրանք մը կը ներկայացնեն

պետութեան կոդմէ արամա դրուած {.րի չ թիւութ) եւ կր թա կան Հո
գաբարձութեանց կողմ է պաշտօնի կոչուած {մեծ մասո ■0 "ւարսՒ՚1
ուսուցիչները : Եարեւոր համրանք մը կը ներկայացնեն , նաեւ, այն
հույ ուսուցիչներն ո լ
դա ս ա լան դեն *.

ո ւս ո լց չ ո լհ ին երը , որոնք սլարսկերէնո •Լ

Տարրական եւ միջնակարգ

վարժարաններու

կը

աւարտական դա

սարաններու քննո լթի լններ ը տեղի !լ ունենան պետական քննիչներու
հսկողութեան տակ եւ կրթական տեսչութեանց

պատրաստած հար

ցումներով {անշուշտ պարսկերէնով) *. Ու ոլէտր է ըս ել , թէ այս
քննոլթիւննե րը երբեք ձախողանքի չեն առաջնորդեր հայ աշակերտ
ները *.
1Լարժարաններ ո ւն մեծ մասը ունին հ ույ
բոլորն ալ

տեսուչներ եւ գրեթէ

հ ա յ արտօնատէրներ ։ Ե ան սակայն պարսիկ տնօրէններ

կամ տնօրէնոլհիներ ալ*.
Երթական մա կար դա կո վ կամ աստիճանով , վարժ՜արանները կր

1') 1

սկսին ման կա պար տ է զէն {2 տա ը

նախա կրթարանէն (!

տարրական դպրոցէն (6 տարի) եւ միջնակարգ

տարի) ,

վարժարանէն

(12

տարի ) *
Արգիլուած է երկսեռ դասարաններու կազմութիւնը, տարրակա
նի Ջ* դասարանէն սկսեալ ։ Իսկ

մլ, ւս

կողմէ որոշ վարժարաններու

մէջ խճողումները այնքան շատ են, որ կարդ մը դասարաններ
մինչեւ 1 — 0 զուգընթացներ ունէն:
Դպրոցները կիրակնօրեայ դադար չունին-. Պետական

2էն

վտրմա-
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րաններոլ եւ պաշտօնական հաստատութեանց նման ՝ Հայոց աղդային դսլրոցներն ալ փակ կր մնան ուրբաթ՜ օրերր [ո ւր րա թր չաբա —
թական հ անդս տ եան օրն Է /' բանԷ մԷշ) : Այս պարադան ունի իր ան
պատեհութիւնը մասնաւորաբար կրօնական — եկերլեցական

տեսա

կէ տ ո ք ՝ բանի որ աշակերտները հնարաւորութիւնը չեն ունենար եկեդեց ի երթալո՛ւ կ ի րա կի առաւօտները :

\)'ննդեան կամ իէա տ կի բա

ցառիկ տօներուն միայն կր փակոլին ղպրոցները։ իոր Ջուղայի մէհէ
կատարուած է դործնական կա ր ղա դր ո ւթի ւն մր , ըստ որում } դրպ—
րոցներր փակ կր մնան ուրբաթէն դատ նաեւ կի րա կի օրերը // ին չե լ
կէս օր։ Հանդէսներու կամ ներկայացումներու նման հ ր ա սլար ա կա յին
ձեռնարկներն ալ կը կա տ ա ր ո լին ո ւր րա թ օրերը :
Ազգային սեփականութիւն են թէհրանի

միջնակարգ

վարմսւ—

րաններուն շէնքերը։ *իրեթէ ա մրո ւլ^ո լթե ա մբ սակայն վարձու

են

րը տարրական վարմարաններ ո ւն :
ինչպէ ս գրեցինք՝ ամէն մէկ ա զղային վարմարան ունի իր առանձին սլի ւտճէն ՝ որ 'լը դո յանա յ կր թա կան թ ո շա կն եր է եւ դան աղան
ձեռնարկներէ : Այս հասոյթներու ա սլա հ ո վման մ է £ կարեւոր դեր ու
նին

դսլրոցներոլ կից աշխատող Հոդաբարձո ւթի ւնները ,

'Ծնողական

Խ՚րհ ոլրդները կամ Օմանդակ Ա արմինները :
Աս ՛լէ ղատ , աղդային կեդր ոնա կան ի շիւ ան ու թիւ֊նը , աղդային բոլոր վարմարաններուն կը յատկացնէ մնալուն նպաստ մը ՝ իւր արանմպ՛ աշակերտի համար վճարել "'1 ամսական մէկ թուման :
իիւթական ապահովութեան դետնին վրայ՝ սակայն ՝ դմբախտաբար ՝ ին չպէ ս ամէն տեղ^ իրանի մէ^է ալ ոչ — մխիթարական է հ ա յ
ուսուցիչներու վիճակը։ Հայ կա/լան տարածուն ցաւ է այս մէկը ել
իրանահա յ դաղոլթը բացառութիւն պիտի չկա ւլմ է ր այս դետնի վրա յ :
քի ոճի կները անրա ւա րա ր են րնղ հանրապէս եւ հազիւ կր բաւեն ու
սուցիչներու չոր ապրոլստին։
գըստեան

թոշակի

սնտուկներ

Ջ կան

հատուցումներու

ծերութեան

կամ

կամ

հան-

հիւանդութեան

սլա տճառո վ ասպարէզը էքս ղ ուսուցիչներու համար : Հա կառա կ

որ

շատ զոհաբերող է իրանահայ դաղոլթը^ բայց այս մէկը մնացած է
թեր լ. : Ե լ ատկէ կր տ ո ւմ են բնա կանարար սերունդներ դաստիարա—
կող ՀԱյյ ուսուցիչները ։
Ընդ հանուր այս տ ն ղե կո ւթի լնն եր էն ետք՝ անցնինք այմմ թէհրանի մ է ջ գոյութիւն ունեցող հայ --- աղդային եւ մասնաւոր --- վար—
մա րաններուն ել տանը թիլեր ու տ ո ւե ա լ ներ անոնց մասին ։
ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ

Դաւթեան («'նոՆշէշ») եւ Մարիամեան դպրոցներ.

Այս երկու-

քը համաստթան աղգայթն կրթական Հթէ՚նա ր կո ւթի ւննե ր են , րայւյ

— 376 —

Fonds A.R.A.M

ք
ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

ըստ օրէնէ արգէլուած ԸԷԼաԼով երկս եռ դասարաններու կազմ ութէլ—
նր 1 ք՚աւյոլւււծ են երկու անջատ վա րմար անն եր ,

տարբեր

թաղերու

մէջ, դ ա ւթ ե անը' տ դարււյ և Ս "՛րի ամեանը' աղջկանց համար = Երկ ու
վարմ՜ա րաններն ալ ո ւնէն տարրականէ եւ մէջնակարղէ րո լո ր դա
սարան ները :

I

Գաւթեան վարմաբանէն
կառոլցուած է 1932 — ՅՅԷն ,
հնդկահայ կ^աւէթ Ղ*ալթեանէ բարերարութեամբ [բարերարէ անու
նը տրուած է դսլրո ց էն} : Այ (եմ սակայն ա լա րտած է կառուցումը եբեր յարկանէ ար դ է ա կան ու հսկայ չկնքէ մը՝ Ա. Աս տուած ածէն եկեղեցլոյ բակէն մէջ՝ մողովրդական նուէ րնե րով՝ եւ հոն ալ պէտէ
ւէ ոէւա դ ր ո լէ դպրոցէ :
Ւսկ Ա արէամեան դպրոցէ երեք յարկանէ դեղեցէ կ շէնքր ՝

որ

նոյնպէս կը գտնուէ մայրաքաղաքէ կեդրոնական մէկ կէ տ էն վրայ՝
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Թէհրանի Մարիամեան աղջկանց դպրոցի շէնքր

ա զգայէն բարերար Ա* արդար Աարդէսեանէ սքանչելէ նու էրն է թ֊էհ֊
րա նլ, հաւ համա լնքէն : կառուցումը վերջացած է 3 տարէ առաջ եւ
չէնքր-բարձրաց ուած է է լէչատակ բարերարէ վաղամեռէ կ ա ՚ւ^կան՝
Ա* արէամէ՝ որուն անունով ալ կր կոչուէ կրթական ույս հէմնարկութէ ւնր :
Այո

»

երկու

մէջնակարդ

կամ

կեդրոնական

ընդհանուր տեսուչն է՝ թէհրանէ համալսարանէ

վարդարաններու
մատենադարանա

պետ եւ դասաէւօս կ՝ ո կտ ♦ Աովհաննէս Հա խն ա ղա ր եանը :
ներքէն

տեսոլչնե ր կը սլա չտօնա վա ր են

Արուանդ

Ւոկ էբրել

Հայրապետեան

(Հէալթեան} եւ Ադամ կ՝ր էդո ր ե ան [Ա ար էամ եան} :
կ*ալթ!. ան ել Ա արէամեան վւս ր մ՜ ա ր անն եր ր
վա րմա բանէ բամանմոլնքներ ՝ է ւր ա քան չէ ւրը՝
կարղէ րամ՜ անմ ո ւնքներ

ո ւնէն

տարրական

{^ամեալ եւ մէջնա-

ձմձամեալ դասընթացքներով եւ ընդամէնը

58 առան ձին կամ զուդընթաց դասարաններով : Ա րկսեռ ա չա կեր տ ո լթեան թէւն է 2261 (1956 — 1957 տարեշրջան} :
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1238

Ղ՜աւթեան ^ամԼայ տարրական վարժարանը ունէ
կերտներ , 817// տղայ եւ 421// աղջիկ :

աշա

Ղ*աւթեան 12 ամեայ միջնակարգ

վարժ՜արանը ունէ 370 աշա
362// տղայ եւ առանձին դասարանի մէֆ § աղԼԷ/կ ։
Մ արէամե ան 6 ամեայ տարրականը ունէ 235 ա շա կեր տ ո լհ էն եր ։
Ա'արէամե ան
12
ւմ ե.այ
միջնակարգը ունէ 418 աշակեր

կերտներ

տուհիներ :

tt/M վարդարաններու բ„լո ր
րա<1ս,նմ ունկներուն
մէջ
կր
պաշտօնավարեն

151

երկսեռ

ուսուցիչներ , 85ը Պարսիկ
66£ հայ,

ել

Պ արս կագիաա կան նիւթէ բու
համար

յատկացուած

ուսուցիչներ (151/,

են

1]|J

վրայ), ո-

ր”նց 85/7 Պարսիկ ել 31/7 Հա/,
ասոնց ալ
այր եւ Հ1ը կին,
Հ,այազիտական նիւթէ րր կր
դասաւանդուին 35 երկսեռ հայ
ուսուցիչներու կոդմէ ,
որոնց
այր ել ԼՀր կին :
Զոյդ վարմա րաննե րոլ տարեկան
պիւտճէն
կը
հա սնէ
Ն*ԱՐԴԱՐ ՍԱՐ1ՓՍԵԱՆ
Buipbpuip Մարխս մ b ան դպրոցի

560-000

թումանէ

համա յնըէ

( թէհ ր անի

ըն դհ ան ո ւր

պիւտ

ճէ էն մէկ երրորդէն աւ ելի') :

Շ՜ահ.Ա1զ]ւք[ չսլլաց՛ ♦--- էէանկապարտէզ եւ վեցամեայ տարրական։
Աշտկերտոլթէւն 771 ? որոնց 421// տղայ եւ 350/ք
: Ուսուց
չական կաղմ' 25 յ որոնց 21/7 Հա յ եւ ձը Պ ար ս է կ , 17// կի^՛ ^ւ Տը ա յր *
Տնօրէն' իանէէլ էքդանեան : Պիւտճէ' 81*000 թուման։

Հուր դպրոց
Մ ան կա պարտէզ եւ վեցամեայ տարրական։ Աչակերտ ութէլն' օ10 , որոնց ^ձ՚է^ը տղայ եւ 240// ա Ղ^ի և ’ Ուսուցչու
թիւն' 27, որոնց 24// Հա յ եւ Յը Պ տր" է կ , 15/ք կին եւ 12/7 այր։ Այս
ոլսոլց է չներէն 5/ք մէայն կը դասաւանդեն հայադէտական առարկա
ներ ։ Պ ա /' ս կա ղէ տ ա կտն նէ ւթ եր ո լ

դա ս ա լան դո ւթէ ւնը

էնչպէս ա յլ

դպրոցներոլ մ էջ ՝ այստեղ ալ մեծ մասով կը կատարուէ հ ա յ ուռու
ցէ չներոլ կողմ է։ Տնօրէն' §աճատ Պօղոսեան։

Տ ա րեկան պիւտճէն'

145 -000 թուման։
Դա [ւայ |ւ գսլրոց՜

I) ան կա պարտէզ

եւ վեցամեայ

Աշակերտութիւն' 462, որոնց 2&ձը “՛ղջիկ

տարրական։

լ 210/» տղայ։ Ուսուցչա-
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կան կազմ 19 ? որոնց Հ^ը Հա յ եւ &ը Պարսիկ՝ 12հ* կին եւ 7ը այը*
Տնօրէն'
իյաչատոլր Աաւյաթելեան։
Տարեկան պիւտճէն'
88*000
թուման :

Աթովեան. (Ալւսւլք) դպրոց

Ա* անկապարտէղ

եւ

ւԼեցամեայ

տարրական։ Աշակերտութիւն' 380 յ որոնց 256/» տրԼայ եւ 124հ> աղ
ջիկ֊ Ուսուցիչներու թիւը 15 ? որոնց Տը ա յր եւ 7ը կին ՝ բոլորն ալ
Հայ։ Տնօրէն' քիոլբէն *Լ,արինեան։ Պիւտճէ' 54*000 թուման։

Արսւքս դպրոց--- Ա' անկասլարտէզ եւ ւԼեցամեայ տարրական։
Աշակերտութիւն' 346 յ որոնց 201^/ տղայ եւ 145^* աղ^իկ : Աւսոլցչական կազմ' 11 յ բոլորն ալ Հայ՝ 6չչ 4/'^ ^ւ
այI1 : Տնօրէն' ^ալիթ
իսրայէլեան։

Պիւտճէ'

59*000

թուման :

Նայ իրի դպրոց
Մ ան կա
պարտէզ եւ ւԼեցամեայ տարրա
կան ։

335,

Աշա կեր տ ո լթի ւն '

որոնց 180/ք ա Ղ$1՛ և լ 155չ» տըղայ՛։ Ուսուցչական կազմ՝ 14 ?
որոնց 11չ/ Հայ եւ £ը Պարսիկ՝
Տը այր եւ 6/ք
4/'^ : Տնօրէն'
Ցովհաննէս Տէր
Պետրոսեան ։
Տարեկան

պիւտճէն'

60*000

թուման ։

Ռոսւոոմ դպրոց

Ա անկապարտէղ եւ ւԼեցամեայ տարրա
կան ։

Աշա կեր տ ո լթի ւն'

286 յ

որոնց 146/* տղա յ եւ 140հ»

աւլ-

Լէիկ • Ո ԼԱ Ս ւց չսյ կան կազմ'

13 ,

որոնց 11հ* Հայ եւ ‘ձը Պարսւ՚կ,
Տը կին եւ Հ>ը
այր։
Տնօրէն'
Ամատ ունի

Ար զո լմանեան ։

Պիւտճէն' 42*000 թուման։

ԴՈԿՏ- ՑՈՎՀԱՆՆԷՍ ՀԱԽՆԱԶԱՐԵԱՆ
ՏեսոՆչ Թէհրսւնի Դսո-թ-հան — ^ոււ֊շէշ
ես 1քսւթիաւքեա& դպրոցներոՆ

(յահ Արրաս դպրոց.--- Ա* անկասլարտէզ եւ ւԼեցամեայ տարրական ։ Աշակերտութիւն 107 յ որոնց 67ը աղայ եւ 40^ ար1?Ւն : Ուսուց
չական կազմ 8 յ որոնց ()ը Հայ եւ %ը Պարսիկ ՝ 5ը կին եւ Յ/7 այր ։
Տնօրէն

Աակոբ Տէրունի։ Պիւտճէն' 15*000 թուման։

*
**
Ամփոփելու] թէհրանի ազգային ւԼւսրմա րաննե ր ո ւն համար տըր—
ուած այս թուանշանները ՝ կՀուևենանյ» հետեւեալ պատկերը ---թէհրանի ազգային միջնակարգ եւ տարրական ւԼա րմ ա ր անն եր ո ւն
ել մանկապարտէզնե րուն մէջ կհուսանին 5458 աշակերտներ՝

2905հ/ տղայ եւ 2553^

որոնց

‘Ա ղչլ.կ:
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Եը սլաշտօնտվտրեն 283 ո ւս ո ւց է չն եր , որոնց 1 79/* Հ<**7 եւ

104/*

Պարսէկ՝ 152/» այր եւ 131/» կին :
իսկ այս վտրմտրաններուն

համար՝

համայնքէ

պէւտճէէն կը

ծախսուէ տարեկան 1 •104*000 թուման (բոլոր թէւերը կը վերաբերէն
ւէե ր ջ ա ցած 1956 - 57 տարեշրջանէն^ :
ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐ

Հ. Ո- Ը- Մ - Նուպաթ դպլւռց

Այ ս ւէարմարանը հէմնուած

է

1951 - 52 տա րե շրջանէն ՝ Հ . ի . Ը • Ա էութեան մասնաճէւղէն կողմէ :
Աստէճանը' մանկասլարտէզ եւ վեցամեայ տարրական՝. Երկսեռ, աշա
կերտութեան թէւն է 510 • ^/» պաշտօնավարեն 16 ուս ո լցէ շներ ՝ որոնց
Հը Հ այ եւ 7ը Պարսէկ : Արտօնատէր — տնօրէնն է

կրթական նա էսա-

րարութեան րարձրադոյն քննէչներէն եւ համալսարանէ մէջ անզլերէնէ դա սա էտս Աշոտ Առաքելեան ՝ էսկ ներ քէն տեսչութէւնը կը վա
րէ Աբրահամ Ասատրեան : Հ ♦ է • Ը • Ա էութեան կեդր ոնը այս ւէա ր—
յ՜արանէն յատկացուցած է տարեկան 5000 տոլարէ օմանդա կո ւթէ ւև Հ

հոՆԱւււսւն. դսլթռց ♦--- Հէմնուած է վազեմէ ուսուցչոլհէ եւ այմմ
հանգուցեալ Տէկէն էէարդարէտ Աարվարեանէ կալմէ՝. Այյ՜մու արտօ
նատէր — տնօրէնն է Տէկէւն Ա ♦ իալասանեան — Աարվարեան : Աստ էճանը' մանկասլարտէզ եւ վեցամեայ տարրական՝. Երկսեռ աշակեր
տութեան թէւն է

Ց53 :

Ուսուցչական կազմը

31 ? որոնց 17/* Հոպ եւ

14/* Պարսէկ :
Սանդուխտ. դսլլաց ---- Հէմնուած է 1946 --- 47 տարեշրջանէն եւ
կրթական

նախարարութեան

կո զմ է

պաշտօնապէս

ճանչցուած է

1953/*?*: Արտօնատէր — տնօրէնուհէն է Տէկէն Արմենէա Աազէնեան —
իարապետեան՝. Ասաէճանր' վեցամեայ տարրական՝. Աշա կեր տ ո ւթէ լնը խառն է (Հայ՝ Պարսէկ՝ Հրեայ՝ եւ/ն .) : Երկսեռ հայ աշակերտ
ներ ու թելԸ՝ 86 (ընդհանուր թէլ֊Ը

2»_)0 ) : ^//* սլա շտ օն ա ւէա ր են 11 ու-

սուցէչներ՝ որոնց 5/» Հա յ եւ 9/* Պարսէկ՝.

Բեթսաթէ մանկապաթւոէզ--- Հէմնուած է 1931/*?* եւ
կան առաջէն

ման կա պար տ է զն է ՝.

պարսկա

Ո ւն /» նաեւ տարրական

մունք՝. Հէմնադէրը եւ այմմոլ տեսչոլհէն

բաման-

Տէկէն Ոերսաբէ Յո վսէփ-

եան - Սրնըկչեան , որ 1955/<3> ալ , Ր'էհրսՀւվ, հ էլսիսայթն շրջանէն մէջ
հիմնեց մ է կ այլ ման կա սլա ր տ է զ եւ Վեցամեայ տարրական

դպրոց ,

դարձեալ էր տեսչութեամբ՛. Այս զոյդ ման կա պա ր տ է դն եր ո ւն և տար
րական դսլրոցներուն աշակերտութիւնը թառն է : Ա աճաթոդ եր կս եռ
հայ աշակերտներու թէւն է 90: Կր պաշտօնավարեն , պարսէկ ուսու
ցիչներու կա ր դէն է նաեւ 14 Հ’ա,/ ո ւս ո ւց ի չն եր :

Թոռմանհան մաԱկապսւլոոէզ Են նաիակթթալւան {մէկ դասարան'}
---- թաց ուած է 1944/*?*: Այմ՜մոլ տեսչոլհէն է Տէկէն Հերսելէա Ծ ևբունեան : Ունէ/ 70 ե բ կս եռ տշտկերտներ եւ 4 ո ւս ո ւց չո լհ էն եր :
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
U.J"

մասնաւոր վարմ՜ա բաններոլ հայ ա լա կե լ՛ ա ո լթեան ընդհա

նուր թիլը կը հասնի 1409/- , ՛Լ" I' ա *֊ելցն ելո վ '^ւլղ » վարժարաններ ո լ
t)lo8 աշակերտներու թիլին վրայ՝ մ ենք կ՚ունենանք 6867 երկսեռ
հսւյ աշակերտներ : /'ս կ եթէ այս թի*-ին վրայ աւելցնենք նաեւ 170
աշա կեր ան եր "•Լ Կ-՚ւ սեռ վարժարանը {Ժէհրանի Հայ Աւետարանական
Համայնքին , որու մասին առանձին պիտի գրենք,
թէհրանի
աJ
վա րժա րանները յաճա թոդ ե րկսեռ
թիսը հասած

J 7037ի

կ՝ըլլս'

ա շա Լլեր տ ո ւթ ե ան

ամրո ղ^ա կան

î

Ընթացիկ 19t)7 — 58 տարեշրջանին ալ
պիտի ըԱ>սJին քանի մր ազգային կամ

[Ժէհրա V- մէչ րաg ո լած

մասնաւոր

դպրոցներ :

Ան

կաթ ասկէ , աշակերտութեան թիսը կ 'ա ճի տա ր ո լէ տարի եւ շատ մր
արդէն իսկ նեղ կո ւգան հետզհետէ աւելցող աշակերտներուն :
կրթական պատկան ի շթան ո լթի ւնն երը ոչ մէկ դժուարութիւն ցոյց
կուտան հայկական նոր վարժարաններու բացման համար, կը բաւէ
որ բացուելիք դպրոցները լրացնեն օրինական պայմանները եւ ամբՈղչոլթեամբ գործադրեն կրթութեան եւ դա ս տ ի ա ր ա կո ւթ ե ան պե
տական ծրագիրը :

ԹԷՀՐԱՆԻ ԹԵՄԻՆ ՄԻՒՍ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ
ԱՐԱ* - ՍՈԻԼԹԱՆԱՊԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Արաքը, որ հին անունովը կը կոչուէր Ա ո ւլթ անապատ , իեէհ բա
նի թեմին մէջ, հ ամլական համրանքի առաւելութեան տեսակէտով,
կը րԼ՜[ւալէ ե['ևքո[’րե տեղը։ Հինդ հազարը անցնող հայութիւն Լլապրի
Արաքի եւ շրջակայ
հայաբնակ գիւղերուն մէջ*.
Հայերը այս քաղաքը հաստատուած են 1902 — 1903 թուականնե
րուն*. Ա կիզբներ ը հոն դացած են փոքր թիւով

7յ որ

Ջ ո ւղայ ե g ին եր ,

պաշտօնավարելու համար տեղւոյն բրիտանական փոթ — հիւպատո
սարանին մօտ , իբրեւ գրազի ր ել հաշուասլահ , այնպէս որ 1905թե y
այնտեղ գտնուած են 8 ՀաJ ընտանիքներ միայն*.
եկա տի ունենալս ■լ ս.բաքի
կեդրոն,

ժամանակի

համբալը

ընթացքին այնտեղ

իբրեւ

դո ր դա շին ո լթեան

հաստատուած են գորգի

առեւտուրով զբաղող չա[>ք մ՝ը հայկական տուներ , ինչպէս
կէօղեան , Կիւլպէնկե ան ,

Թաֆ շանճ ե ան ,

<իարա-

իեէըիէեան , եւլն ♦ ■

Այ-

պատճառով, Արաքի ՀՀ՚Հթ^ի էոԼ,ս հայաբնակ գաւառներու գիւղերէն ,
ինչպէս նաեւ 7յոր Ջուղայէն եւ շրջաններէն Հայեր, իբրեւ պաշտօն
եայ, գործակատար կամ գործաւոր փոթագրոլած են Արաք եւ հ ետըղհետէ շատցոլցած են այնտեղ հայկական համրանքը*.
Ա.յ<) , Արաբ բաղաջին մ էի կը բնակին ընդամէնը 801
որոնց 374չ* այրեր են եւ 427ը կիներ*.

Հա յել։ ,
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Եկհղեցի ---- Արաքի (] • Աեսրոպ եկեղեցին կառուցուած է
1914//5> , Տ ♦ 1Ս որէն վրդ • Վա րդանեանի ջանքերով եւ քաղաքի ու գա
ւառներու հայ հաւատացեալներու ն ո լի ր ա բեր ո լթ եա մբ ։

Ունի հայ

կական ոճ ել կրնայ 500 հՈէւ[' առ-նել։ Այմ՜մու հոգեւոր հովիւն է Տ*
Ղ^աղար քհնյ . Տէր Դաւթեան ։ Տարեկան պիւտճէն՝ 1500 թուման։

0‘Ալլւոց ----- Համայնքի ստուարացման հետեւանքով՝ իբրեւ դըսր~
րոց ծառայող երկու սենեակնոց
թե անն ^ամար
I' : Այնպէս որ օրոլայ

անբաւական էր աշակերտուՀոգաբարձութեան ջանքերով՝

դպրոցասէր մողովուրդի նուէրներով եւ հայ առեւտրական տուներու
նիւթական ու բարոյական օմանգակութեամբ ՝ 1920 — 21 թուական
ներուն կառոլցուեցալ այմմու դպրոցական շէ^քը ՝ բազմաթիւ լու
սաւոր դասարաններով ել այլ յարմա ր ո ւթ ի ւններ ո վ ՝ ին չպէ ս նաեւ իր
բեմը ունեցող սրահով մը ՝ որ 600 հՈէէ1'Ւ տեղ ունի։ Դպրոցին տար
րական վեցամեայի բամինը կը յաճախեն 218 աշակերտներ՝ որոնց

11ՕՀ/ տղա յ ել 103չ/ ա,Լ$_իկ- Տարեկան պիւտճէն կը հասնի 20 000
թումանի՝ որ կը հայթայթուի կրթական թոշակներու՝ նուէրներոլ
ել զանազան ձեռնարկներ ո լ

միջոցով։

Տ*և օ ր էն ո ւհ ին

է

Տիկին Մ էրի

Ս ար ո լթեան :
Տարրական դպրոցի շէնքէն անջատաբար կայ նաեւ Արեգ Շահէնեան ման կա պարտէզի շէ^րը 5 4 սենեակներով եւ ընդարձակ բակով։
Այ ս շէնքը կառուցուած է Աելիմ Շահէնեա ն[, բարե րա րութեամբ ՝

ի

յլ- շատակ իր վաղամեռիկ զա լկին' Արեգի։ Աան կա պար տ է զ կը յաճա
խեն 33 փոքրիկներ ՝ 21շւ ար1_!_իկ եւ Ճ2ը տղայ ։

Ազգայէն լքարլքկն.

Դպրոցը կը վարէ' հասարակական

ընդհ *

մողովի կողմ է ընտրուած Հոգաբարձութիւն մը՝ որուն նախագահն
է Օդս էն Աջէմեան՝ քարտուղարը^ Մկրտիչ Աարութիւնեան եւ գան
ձապահ ը' Վրսղարշակ Պետրոսեան՝ որ մի ա մ՜ա մանա կ դպրոցին պա
տասխանատու արտօնատէրն է :
կտյ նմանապէս շորս անձերէ բաղկացած եկեղեցական Վրսրչոլ—
թլ։ւն, նախագահութեամբ Տ * Ղհտզար քհնյ* Տէր Ղ*տւթեանՒ
ՄէոՆթփՆ(ւ(ւ1յթ ---- կանանց կրթասիրաց Ա'էութիւնը ՝ որուն նպա
տակն է ծառայել հայ մշակոյթին ու դպրոցին՝ ունի շու՜րջ 30 անգամ ուհիներ՝ հնգանդամ վարչութիւնով։
Հայ երիտասարդաց Ա շակութային
անունին եւ կոչման համապատասխան

Ա էութիւնը՝ որ ունի իր

առաջագրութիւններ ՝

կագ-

մ ուած է 40 երկսեռ անգամներով։ երկու Աիութիւններն ալ կը գոր
ծեն լալ արդիւնքներով ։
\յոր կազմուած է Հա յ Արիներու ]] մբա կը ՝ 25 մանուկներով

եւ

պա տ անին եր ո վ ։
«Ալք. շան — 3)ր անգեանդ գրադարանը ունի մօտաւորապէս

3000

կտոր գէրք-.
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
ԱՐԱ՛ԲԻ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ԳԻՒՏԵՐԸ
Արսյքի շրջանէ գիւղերէն 17/'5' i/££ ի վաղուց անտի կը բնակին

1000£ տւեէի Հայէր ՝ որ ոնք կր ղրաղին

գի ւղա անտ ե ս ո լթեամբ

եւ

երկրագործութեամբ : Այ ս գիւղերը ցրուած են I ղտւաոներոլ մէՊ եւ
կը ներկայացնեն հետեւեալ սլատկերը ♦ -—
ԲԱԶԱԶ ԳԱՒԱՌ

Ա([նա .--- Այս Ղ՜1/լԳԸ ո ւնի իլ՛ եկեղեցին' Ա . Աստուածածինը՝
կառոլցուած 1900ին : Ապասապատ գիւղին հետ միասին ունին մէկ
հոգեւոր Կովիւ՝ ։քո,ն ձին S ՝ Մ ամբրե քհնյ * Տէր Ենովքեանի : Հտյ հ ա~~
ձ>սյյ^յքը կը բաղկանայ 424: հոգիէ՝ 228ր այր եւ 196/* կին :

Ունին

ԳԱ1ԸՈԺ

աշակերտներով՝ 22ը տղայ ել 44ր աղԼիկ :
Աււլասաււլւււսւ ---- էք կեգեցին կր կոչուի Ա . Ա* ին աս եւ կառոլցուած

է 1919/*î* : Համայնքն է 142 հոդի ՝ 75/» այր եւ 07ր կին : Գպրոց կը յա
ճախեն 28 աշակերտներ ՝ 42ը տղայ եւ 15/» աղՓիկ :

Քսւլաւէսւ ---- Գիւղի եկեղեցին' Ա » Ո ա կոբ ՝ կա ռո լց ո լա ծ՝ 1911/-Î- «
Հոդեւոր հովիւն է Տ • Արս էն րհնյ. Տէր 1՝անիէլեան՝. Համայնքը

կր

բաղկանա յ 389 անձէ ՝ 207ր ա յր եւ. 182/* կին՝. Ունին գպրոց 82 աշա
կերտներով ՝ 62/* տղա յ եւ 20/» աՂ$.եկ *
Ումրիա--- Գիւղը ունի իր եկեղեցին ՝

որմէ

կՀօգտոլին

նաեւ

Աարանգ եւ ԱլիպուրԼ գիւղերու. Հայերը՝. Հոգեւոր հովիւն է Տ* Ե՛խ

280 > որոնց 150/» ա յ ր եւ 130/^
որոնց 32/» տղայ եւ 20ը ս*դ$_իկ ՝ Կր

րեմ քհնյ » Բաբայեան՝. Հայոց թիւր
կին՝. Աշակերտներու թիւր 52 յ

յաճախեն գիւղի պարսկական դպրոցը* ^U,J Ղ՜ԱԷԸՈ3 £_կաJ ։
Մարանդ.--- Հայութեան թիւն է 137 յ որոնց ՏՕը ա յր եւ 57/» կ^ *
Աշտկերտներու թիւը

31 ? որ ոնg

20ը

տղա յ եւ H/z ա ղ^ի կ î Կը յաճա

խեն պարսկական դպրոց ՝.

Աւելցուր ջ
Հա յ ութե ան թիւն է
կխե : Աշա կեր տ ո լթի ւն չունի ։
փիՆլիզաթդ ♦---- Հայութեան թիւն է

23 ? որոնց

42ը

այր ել

10/*

390 ? որոնց 201// ա յր եւ 186/*

կի*ե : Ունին եկեղեցի : Հոգեւոր հովիւն է Տ ՝ Չ•ա ՜նիէլ քհնյ. Երէցե ան
որ միաժամանակ ծխատէր քահանան է Գարգոլգար ՝ Հոսէյնապատ
ել Աէհտիապատ գիւղ ե ր ո լ Հայերուն՝. Ունին նաեւ գպրոց 50 աշակե[, տներով ՝ 30/» տղա յ եւ 20 ը ա ղջիկ ։

փաթգուդար ՝--- Հայութեան թիւն է 106 ? որոնց 58/» ա յ ր եւ 18/*
կին : Ունին եկեղեցի : Գպրոց չունին ՝.
Հոսէյ նասլաւռ.— Հայութեան թիւն է 95 յ որոնց 51/» այը եւ 44:ր
կին ՝. Ունին եկեղեցի : Գպրոց չունին ՝.
Մէ՜հա]ւաս|աա ---- Հայութեան թիւն է

77

յ որոնց 37/» ա յր եւ 10/ք

կին : Ոչ եկեղեց ի ո ւնին ՝ ոչ ալ դպրոց :
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282^
կին : Եկեղեցի ունին ՝ Ը՛1113 քահանայ' ո չ : Ունին նաեւ, դպրոց 99
ա շա կե ր ան եր ո վ , 61հ# ադա Հ ե լ 38ր ա մէ՛կ ■
Սաքի--- Հայութեան թիւը 108 , որոնց Հ&ը այբ եւ 63հ» կԼ՛^ 1
Եկեղեց ի ունին ՝ բայց քահանայ' ոչ : Ունին դպրոց 26 ա չակերտնե
րով֊ , որոնց 17ը ադա յ եւ §ը աղջիկ •
ՂաՆիթ-ապաւՈ--- Հայութեան թիլը 20, որոնց 9/' այր եւ 11շր
Լիլահան *— Հահ ո ւ իքհ ա՛հ թէ՚֊Ը

555, որոնէք

273ը

ա յր եւ

կին : Եկեղեցի ունին , բայց քահանայ' ոչ : Դպրոց չունին :

ՂաթաշՈՆթ--- Հայութեան թիւը 65, որոնց 30ը այր եւ 35^ կին I
Եկեղեցի ունին՝ [՛այց քահանայ' ոչ*, Դպրոց չունին*. ԼԲահանայ չու
նեցող ւլ իւղերը կ՛ունենան երբեմն այցելու քահանաներ :)
ԲՈՒԼՎԱՐԻ ԴԱՒԱՈ*

Խոթչէնդ--- Այո գիւղին մէջ կը բնակին 323 Հայեր ՝
որոնց
162չ» ա յր եւ 161հ> կ[՚ն : Ունին եկեղեցի եւ հ ոդեւոր հովիւ' յա նձլ,ն Տ •
Մեսրոպ քհնյ . Տէր Ղ,աղարեանի :

Ունին նաեւ դպրոց ,

հՀ՝Կ> ո/Լ եւ մէկ ուսուցիչո/Լ : Աշակերտութեան թիւն է

սեփական

60 , որոնց 40հ^

տղայ եւ 20հ* ա ՛մէ՛կ ■
Նասրապատ--- Հայութեան թիւն է 136, որոնց 76^ այր եւ 60^
կին*. Ունին ե կե դե ց ի *. Հոդեւո ր հովիւն է Տ * *իըիղոԸ
յ • Տէր Պետ
րոսեան*. Ունին նաեւ մէկ ուսուցիչով դպրոց ՝ որ բաց կը մնայ տարին 6 ա մի ո միայն*. Աշակերտութեան թիւը

45, որոնց

2Տը

ա դա յ եւ

Ճ1ը աղձիկ :

Ֆսւթջապասւ--- Հայութեան թիւն է 247, որոնց 118/» այր եւ 129^
կին*. Եկեղեցի ունին , րա յ ց քահանայ՝ ո չ*. Ունին նաեւ մէկ ուսուցի
, "Ը ['""յ կը մնայ տարին 6 աւէ իս միայն : Աշակերտութեան

չով
թիւը

51, որոնց

2($ը

տղայ եւ 25ը աղջիկ*.

*
**
Այ- 77 գիւղերուն մէ ջ կը բնակին ընդամէնը 4315 ՀԱ1
ա լելցն ելո վ Արտք քաղաքի Հայոց թիլին

Ը ♦ զորս

801/յ լԼըայ 1 Աըաքի ամ-

բ-մ չմա նին մէջ կ՚ունենանք 5116 Հայեր՝ բա ց ի անոնցմէ ՝

որոնք
հատ ու կէնտ ցրուած են նաեւ այլ /լիւղերու մ է չ -. Զ որս դալառներու

մէջ հայկական համրանքի տեսակէտով ամէնէն բազմամարդն է Բա
զա ղի լր2.անււ ՝ է՛ր 16 գիւղերու 3609 Հայերով *.
ՀԱՄԱՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆԲԸ

7^ ատ հին է Համատանի հայ համայնքը՝
կու/լայ Նոր Զուզա

որուն

կազմութիւնը

փոխադրուած հայ գաղթականութեան

մամա-

նակներէն (7&>§ական թուականներուն} *. Այսուհանդերձ ՝ ատկէ

ա-
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ռա^ ալ այնտեղ ապրած են կուսաստանէն եւ այլ վայրերէ

դացած

ճտյ վաճառականներ ։ Այդ թուականներուն Հայեր հաստատուած են
նաեւ, քաղաքին գրեթէ կիր Հ/աւարին գիւղին մէջ՝ որ ունեցած է նաև
իր եկեղեցին Ա ♦ Աստուածածին անունով քայլեմ անդոյ') :

Գ է՜մքե՜ր .
Համատանի անունը կապուած է մեր ազգային ընդհանուր կեանքին հետ՝ շնորհիւ այն ականաւոր դէմքերոլն՝ զորս
տեղւոյն հայ համայնքը տուած է հ այ մողովուրդին ՝ վերջին երեք
դարերու ընթացքին : Էջմիածնի դահին վրտյ 1715 ֊֊ 1725 ունեցած
ենք Համտտանց ի Աստուածատուր կաթողիկոսը՝ իսկ Պ ոլս ոյ պա տրէ արքա կան աթոռին վրայ ալ ՝ 1781 - 1782, ն ստած է Հա մա տանց ի
3 ո վհ անն է ս Պատրիարքը յ Ա„սոնցմէ դատ Համատանցի է մեր ա՛՛լ՛ս—
տադրական պայքարի դէմքերէն էմին 3 ո վս է վ, էմինը՝ ինչպէս Հա
մատանցի

են

պատմագրական

թե անց հեղին ա կ

ել

մշակութային

* կարապետ ^1_ԷՂ՜ *

ո ւս ո ւմնա ս իր ո լ-

ա հն ա ւլար եանն ու սււլզսւ յին —

պետական րէործիչ ել դրոգ 3 ո վս է փ Ա իրզայեանը։ Համատանցի
նմանապէս Հէօհրապեան հանրածանօթ գերդաստանը՝ որուն

է

շարք

մը դէմքերը՝ հարիւրամեակի մը տեւողոլթեամբ ՝ գտնուած են ա զդային ել պետական կարեւոր ծ ա ռայ ո լթե անց մէջ՝.

Համրանքը--- Այմմ Հ ամատ անի հայ ո ւթ եան համրանքը կը հաս
նի շո*~ր$ £>00 ճողիի՝ որոնց կէ ս էն քիչ մը աւելին այրեր են։

Առաջ

շատ աւելի եդած է հայկական համրանքը՝ որ պակսած է մամանակի
ընթացքին ՝ տեղափոխութեանց պատճառով յ

Եկեղեցի--- Հ ամայնքը ունի իր եկեղեցին' Ա » Ատեփանոսը՝ որ
կա ռո լց ո լած է շո ւրջ երեք դար առաջ ել վեր ան որ ո դո ւած է 1932/^ •
Հոգեւոր հովիւն է Տ ♦ 3ովսէփ քհնյ» ]] ո ւդա դո ւլեան : Պ իւտճէն' տարեկ ան 5000 թուման :

<1*Ա.|րոց ---- Հա յոց ազդա յին
տարի առաջ՝

անցեալին

դպր ո ց ը ՝ որ հ իմն ո ւած է 51

մէջ ունեցած է

250 — 300

աշակերտներ ՝

մՒնչդ եռ այմմ ՝ բազմաթիւ ըն տ անի քն եր ո լ մե կն ո լմին հետեւանքով՝
ունի միայն 87 աշակերտներ ՝ որո նց ձ&ը տղայ եւ 42/* աՂ.ջիկ ։ Ա սաիճանը

վեցամեայ տարրական։ Ա ւնի նաեւ մանկապարտէղ։ Հայագի

տական նի ւթերը կը դա ս ա լան դո լին շաբաթական 12 մամով ։ Աւսոլցչա կան կա ղմը կը բաղկանայ 8 հոգիէ ՝ որոնց £)ը Հայ եւ ‘Յը ^ալ/ս լ.կ,
Տ ես ո ւչն է Ար ամ Ալլահ վերդեան ՝ --- ուսուցիչ

32 տարուան վա ս տա-

կով։ Գպրոցի տսյրեկան պիւտճէն' 10*000 թուման։
I1 րա

բոլոր հայ դպրոց ն եր ո ւն մէջ ա մէնէն բախտաւորը եղած

է Համտտանինը՝ որ երբեք չէ փակուած արգելքի տարիներուն։

Ազգային մարմիններ--- Գ սլր ո ց ը կը կառավարուի

հնգանդամ

Հոդաբարձոլթեան մը կողմէ, որ [լընտրոլի ամէն երկու տարին ան
դամ մը։ կայ նաեւ եռանդամ Եկեղեցական 'Լար չութիւն : Այ ս երկու
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մարմինները կ՚ունենան երբեմն խառն ժ՜ողովներ : Հոգաբարձութեան
պատուակալ նախագահն է Աեդրակ Յովսէւիեան դ իսկ
Վ՛արչութեան նախագահը* Հմայեակ Փոլւստեան :

Մ|ւութ-լրւ(ւ(ւ1»]1

Եկեղեցական

Եան երկու Ա* իութիւններ ,

ծա կան Միութիւնը եւ

աֆֆիջ>

թարեգոր-

Ա*շակոլթա յին Սիութիւնը դ

իրենց

անունները արդարացնող առաջադրութիւններով : Ե ՛օգնեն դպրոց ին
ել կը կազմակերպեն մշակութային ձեռնարկներ դ --- հանդէս դ

դա՛

սախօսութիւնդ եւյն * : «Աաֆֆիջ/ն ունի դրա կան եւ մարզական բամանմունըներ դ ինչպէս նաեւ գրադարան մը

650 գի'[* բհրո վ* Անդէմ

ներու թիւն է Լուրջ 50 •
Ղ.ԱԶՒԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Հայերը այս բազարին մէջ հաստատուած են 18804^’ սկսեալ^
բայց իբրեւ համայնբ կազմակերպուած են ֆ^ական թուականներուն՝.
Ա* եծ մասով եկած են Ապահանէնդ Համատունէն եւ թաւրիղէն։ Առաջին տարիներուն համայնբը ունեցած է 25 — 30 ընտանիբ միայն* իսկ
երկրորդ աշխարհամարտի ընթացրին հայ ընտանիբներու թիւը հա
սած է մինչեւ ՅՕՕիդոր հետագայ տարիներուն աստիճանաբար պակ
սեցաւ դարձեալդ հասնելու համար իր ներկայ համրանբին

200 Հոգի:
Եկեղեցի

Հ.ոլ՜Ս^Է

՛Լաթսուն տարի առավ շինոլած եկեղեցին նորաբաց

պողոտայի վրա յ իյնալուն պատճառով բանդուեցաւ : քնսրերար Աովհաննէս ք*արս եղեանի ջանբեր ո վ եւ ծախբով դ 1936/^^ կառուցուեցալ
այմ՜մու Ա * Հռ ի լիս իմէ եկեղեցին , ի յիշատակ իր վաղամեռիկ ացքրկան Հռիփսիմէի : Եկեղեցին ունի իր հողեւոր հովիւը' յանձին

Տ'

Զարութիւն րհնյ- Տէր Մեսրոպեանի , որ սակայն 25 տարիէ ի վեր
տխուր ղեր մը

խաղացած է համայնքին մէ£,

ղայն պառակտելու,

դծով-. Ամբողջ իրանահայ ղաղութը հաշտ ու համերաշխ է. բացա
ռութիւն կը կաղմէ միայն վաղլինի համայնքը՝ որ յիշեալ քահանային պատճառով բաժ՜նուած է երկու մասի։

ԳսԱ1Ո<յ ---- Հումտյնբը ունի ազգային երկսեռ

դպրոց

«Րաֆֆիջչ

ան ո լնուէ։ Հյէնբը կառուցոլած է Ա ահմանադրոլթեան տարիներուն դ
նախաձեոնո ւթեամբ անուանի յեզափոէսա կան եւ հերոս ԵՎ՛ բեմ էք անի
ել

նպաստովը

Հ.այ

առեւտրականներուն

ու

աշխատաւորներուն :

Դպրոցը դ ման կապարտ է զ եւ տարրական վեցամեայ դ ունի 120 աշակեր տներ դ որոնց ՞1%ը տղայ եւ 18/’

7^4 ■ Այ“ ա շա կերտները

չեն ամբողջոլթեամբ : Պարագաներու եւ մանաւանդ

Հա յեր

պառակտեաչ

վիճակի բերմամբ Հայոց վարժ՜արանը ընդոլնուած են նաեւ 55
սիկ աշակերտներդ այնպէս որ աշակերտական ընդհանուր թիլին 65/’'
միայն Հայեր են։ Եր պաշտօնավարեն 11 երկսեռ ուսուցիչներ դ որոնց
1ը Պար սիկներ եւ որոնց թոշակները կը վճարուին կրթական նաէսա-
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բարութեան կողմէ։ Համայնքի պիւտճէն , Ղ:ա ՈՅՒ ^լ եկեղեցիի հա
մար՝ կը հասնի 20*000 թումանի՝ որ կը գոյանայ կրթաթոշակների ՝
նոլէրներէ ել ձեռնա ր կներէ : Վըսրմաբանի տես ուչն է Մ արտիկ Աւետիսեան ՝ 12 տարիէ ի ՛Լեր :

Ազգային մարմին.—

Հ ամայնքը

ունի իր Համայնական կամ Ե-

կեգեց ական խորհուրդը՝ որուն նախագահն է Մարդար (Հա կորեան,
փոխ — նախագահ ը

Ասլան Ասլանեան ՝ քարտուղարը

Ադա ջան փա-

ւիթեան եւ գանձապահը^ Վ^արդան (Բախտումեան :

Ղ

ՄիոՆթիւննհթ.— ազլինի մէջ կը գործէ կանանց (Բարեգործա
կան Միութիլնը՝ իր հանրօգուտ առախդրութիւններով։ թազմամեայ նախագահ ուհին է Տիկին Ա*իհրգոլխտ 3ակոբեան եւ քար տո ւղաբուհին

Օր* Նորի կ քԱ ա Լատր եան : Մրաջան

աշխատանք կը տանի

նաեւ անգամ ո լհիներէն Տիկին փարդան ուշ Ալչիեանը։
կայ Մշակութային Միութիւն 40 երկսեռ.
գային՝ մշա կութ ային ել մարմնակրթական

անդամներ ո էէ եւ աղնպատակներ ով :

Մ օտ

մոր մանակ էն ՝ այս Միութեան մարղական բամանմո ւեքը պիտի դառ
նայ մասնաճիւղ թէհրանի

«Արար ատ» ին ։

Միոլթիւնը

ունի նաեւ

գրադարան ՝ աւելի քան 1200 գիրգերով :
փա զլին ահ այ համա յն քն ալ կը պատկանի շարքին էէրանահ այ ա (ն
համայնքներուն՝ որոնք դատապարտուած են դմբախտաբար
նալու մօտիկ ապագային : (Բոլորը կ՚երթան թէհրան՝ այնտեղ հաս
տատուելու համար։ փա լա ուա կան կեդրոնները հալելու րէրայ են մէկը
միւսին ետեւէն :
ՄԷՇԷՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Մէչէ տ ՝ ե) որա սան նահանգի կեդրոնական քաղաքն է եւ իսլամա
կան Շիի դաւանանքին կապուած պարսիկ մողովոլրդին

մեծադ ո Հն

սրբավայրը։ Հին էն ի ՛Լեր եղած է արդիւնաբերա կան կարեւոր շլէ րջան ՝ 1՚ր բամպակով՝ բուրդով՝ գորգերով եւ մբդերով։
էլա ծ է խայծ մը՝ որ դեռ ֆՕական թուականներուն՝
հոյյ

առեւտրականներ

Ասիկ ա ե-

((ուսաստանէն

հաստատուին ոյյս քաղաքը եւ ղրաղին այգ

նիւթերոլ արտածումով։ Անոնք հիմնեցին նաեւ բամպակ մաքր/էքոլ
գործարաններ Աալղեւար Լկամ Աէպղէվար} քաղաքին մէջ՝

իբրեւ

գլէսաւոր կեդրոնը բամսլակէւ բերքին։ Այո գործարանները ւիակոէեցան 1933/»5> ՝ ե ր ր բամպակի առեւտուրը դարձաւ
շնորհ ։

պետական

ձ ե ,ա-

Համրանք Լ՜Ն ե1լերզ1յզ{ւ— (]որասանի 10 քաղաքներէն եւ գիւղա
քաղաքներէն հայաբնակ են միայն Մէշէտը՝ փո չանը եւ

ի շա փ ո լր ր ։

Մէչէ տի համայնքը կը բաղկանա յ 310 ^որւփէ (62 ընւոա նԻք) < որոնց
165հ* այրեր եւ 145հ* կիներ։ ^]ան առեւտրականներ ՝ խանո ւթսլաննե ր ՝
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արհեստաւորներ եւ պետական եառայուքներ : է) ւն էն եկեղեցէ

Ս•

էէեսրոպ անունով, հէմնոլած 1941/'ե ։ '(մխատէրն է Տ* 1] ՛սհակ ք-նյ *
Եղէ կետն :

Դպրոց--- Այմմոլ

Խ ո րհ ուրդէ

Համայնական

ջանքերով էրա-

գործուեցաւ նոր դպրոցական շէնքէն կառուցումը, որ աւարտեցալ

1957/» Յունուարէն : Արմեց 130 000 թուման, որուն 30 000/' '/^»«պարտք կը մնայ։ Դպրոցը խառն է հայ եւ պարսէկ աշակերտներով ։
Հայ աշակերտներու թէւն է 31 , որոնց 15/» տղայ եւ 16/» "՚ղ$էկ 8 Կը
պաշտօնավարեն 10 երկսեռ ոլսուցէչներ, որոնց Հը մէայն Հայեր են։
Տեսուչը Պարսէկ է ։ Արտ օն ՛սա էրն է Դ»»կա • Արամ Դաւթեան : 1957 *■»

58/< նոր տարեշրջանէն սկսեալ դպրոցը վերտծուած պէտք էր ըլլար
զուտ հ ա յ կա կանի

հայ տեսուչով։

Պետական միջնա կա րգ

դպրոցները

կը յաճախեն 36 հ'"./ «1»շ«»-

կերտներ , որոնց 17/» աղայ եւ 19/» »"'/£/'կ ։

Մէշէաէ

համալսարանէ

բմշկական ճէւ՚լը կը յաճախեն 3 ^այ ուսանոցներ , ձը

աղայ ել

!/»

աղչէկ ։

Ազգային Մարմին եւ Միուրփւններ

Եկե՛լերական եւ Դպրո

ցական վարչութեան նախա գահն է Արդար Դա սպարեան , փոխ — նա
խագահը

Հրանգ Մանղասարեան , քարտուղարը

ել գանձապահը

Խափկ Ս ա փա րեան

Հայրապետ 'Իարամեան՝ որ միաձամանակ եկեգե-

ցէէ երէց փոխն է ։
վարչութիւնը ո ւնի Կանանց Օձ անդակ Աարմին^ 9 անգամուհի
ներով :
Կ այ 1յ ր ի տ ա ս ա ր գա ց Մէ ութիւն ՝ մշակութային եւ մարմնակըրթա կան

սւււաիս գր ո ւթի ւններ ո վ

եւ

եօթնանգամ

վար չո ւթի ւն ո վ :

Աիոլթեան ղր աղարանը ունի 500 գի[՛չ* •

Միւս քաղաքները--- վ ո չանի մէջ կը բնակին !2 Հայեր
ել 7)ը կին։ Իսկ Նիշափուրի մէ^ 31 հողի՝ 19չք
զբագին բամպակի եւ բուրգի աո֊եւտուրով յ

7ը

ա յր

յր եւ ՜[Զը կին։ Կը

Ընգհ . թիւ- հյորասանի շրջանին' 353 հոգի) որոնց 191^

յր եւ

162հ* 4/'^ :
ՄԱԶԱՆՏԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆ
Մ է չէտի համայնքին կա պո լած են Մ աղանտաբանի նահանգէն 7
քա գա քներո լ ել գիւղերու Հայերը։ Այսպէս'

ՇահրուղՀ 26
5 1օ/> այ(1 եւ 11/ք
:
Բանաարկազ՝ 72 հոգի , 35հ* այր եւ 37ը կին •՛
Բանղարշահ' 40 հողի » 18հ* այր եւ 22ր կին ։
փոլԱՆՈան [քաղաք)՝ 143 հոգի՝ 77ը այր եւ 66/ք կին ։
Ղորոսլ գիւղ' 155 հոգի ՝ 7Տը այր եւ 77ը կին ։ Այս գի լ֊ղը ունի

388 —

Fonds A.R.A.M
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նաեւ իը սեփական դսքրոցը, 30 աշակերտներով, որոնէք 17ը տղայ ել

13/»

1

"՚րւ? ՚է !

Գոլստան գիւղ' 84 հողի, 40/։ այր եւ 44/։ կին :
Գոնթաթ- Գարուդ գիւղաքաղաք * 75 հոդի , 54/։ այր եւ 21/։ կին ։
Ընղհ . թիւ Մաղանտարանի շրջանին' 595 հոդի , որոնդ 317/։ այր
եւ 278/։ կին :
ԱՅԼ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐ
Հակառակ մեր ղէ մ ո ւմն եր ո ւն կտրելէ չեղաւ ուդղակէ տ եղեկ ո լթէւններ ստանալ ԹէՀրանէ թեմէն ենթակայ

մէ ւս համայնքներէն։

Այդ պատճառով կը բաւարարոլէնք ա յն համառօտ տ ե ղե կո ւթէ ւնն ե-

///7//լ Ղ.ո11ս մեղէ տբամաղբ եղ Թէհրանէ Առաջնորդարանը։
Ռէշա քաղաքէ Հայող թէ*֊Ը կ[Լ հ ասնէ շուրջ 800է յ էսկ ՀՀ՛?_ակամ
կարդ մը ղէւղերոլ մէջ կը բնա կէն 400 Հ*/7ր/// : Զեոնար կո լած է
ևկեդեղէէ շէնութեան 19<ւ)4:£^ սկսեալ՝ Ա . էէ ես ր ոսլ

նոր

անուանակոչուէ

մով՛. Կառուղումը կը չարունակոլէ տակա ւէն : Է)'էւա տէ րն է Տ * 3 ար ո ւթէ ւն քհնյ • Ն աղար Լ ան :

Փահլաւ_լւ ( նա ի՛ կին էնղէլի) քաղաքէն մէջ կը բնակէն շուրջ 400
Հայեր։ Ո ւնէն ե կե ղեղ է էք . Ատեփանոս անունով։ Այղելոլ հոդեւոր
հուԼէւն է Թէ շտէ քահանան :

1 Լալւազսւնի շթջսւևի -դէ՚-ղևրը ունէն եկեղեղէներ — Վէլւին Չա
նախ չին' Ս • Ա ար դիս անունուէ : ՛Ներքին Չանախ չին' Ա • Յովհաննէս ։
ԵԼն1լի Վալան Ս • 1Էէնաս : Լալւլւ Ա . Սէոն : Այս 4 եկեւլեղ էնե րէն ոչ
մէկը քահանայ ունէ :

$ ա ր էն մէկ քանէ անդամ կՀայղելեն քահանա-*

ներ թէհրանէն։ Զորս դէլղերոլ մէջ կը բնակէն շուրջ 1400 Հայ^[*՝

'նեթԱանշահ քաղաքէն մէջ կ^ապրէն շուրջ 350 Հայ^[1։ Ոչ եկեղե
ցի ունէն , ոչ ալ դպրող :
ԹԷՀՐԱՆԻ ԹԵՄԻՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄՐԱՆՔԸ
Մայրաքաղաքէ Հայող թէ՚֊ը հաշուելով մօտաւորապէս 50*000
Թէհրանէ ամբողջ թեմէն մէջ կը բնակէն շուրջ 62*000 Համ^ր 1 որոնղ

ւՕ-ՕՕՕչ» մեր յէ չատակած թեմերուն մէջ եւ 2000չ»' 10 — 20/**/ ղրուած
բաղմաթէլ այլ քաղաքներու եւ ղ է ւղեր ո լ մէջ՝ որոնք էբրեւ առանձէն համայնք արձանա դր ո ւթէ ւն չո ւնէն եւ շատ ալ դմ՜ուար է երեւան
հանել անոնղ բո լորէն հետքերը » . ♦
Այստեղ չէ վերջանար սակաէ/ Մ էհ ր ա նի [ժեմին եւ ա ռան ձն ա սլէ ս
Թէհրանէւ համայնքէն պատմութէւնը։
կսյ[՚ղ['^է

Կրթական

ա շէսա տանքն եր ո լ

Թէհրանը կը փայլէ նաեւ էր բաղմաթէլ մշակոլթայէն ել

ամԼ ձեռնարկներով ու կա ղմա կեր պո ւթէ ւններ ո վ ՝ որոնք կենսունակ
ոլահած են այդ համայնքը մէն չեւ այսօր։

Ներկայաղնենք

ուրեմն

թէհրանահայ կեանքէն այդ երեսն ալ։
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ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵԻ ԱԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԹԷՀՐԱՆԻ Ս՜ԷԶ
«ԱԼԻՔ»

ՕՐԱԹԵՐԹ

Մամուլը անցեալին մէջ----Աւելէ քան 60 տարիներու
մը ունի ^ա,ք մամուլը թէհրսյ եէ մ էջ :

անցեալ

Առաջին անգամ լոյս տեսաւ

հ^ալիրլ»ը 1894^^ ել շա բունտ կոլեցա լ 3 տարի

խմբագր ո լթեամբ

Անդրէ ա ս ի է գնա ւլար եա ևի եւ ա շիյա տա կց ո ւթ եամր

ր թ՜անէս

(ի ա-

փ տգետնի , որ այգ շրջանին ուսուցիչ էր թէհրանի մէջ՝.
իբրել ընգգիմագիր «Շալիդ»ի ՝ 1896/'?/ Լո,!ս տեսաւ եւ 3 տարիի
չափ շարոլնակոլեցալ «Աստղ Արեւելեան» անունով թերթ մը՝. (Այգ

շրջանին թէհրանի մէջ կային 1 - 500
^Ա[՚չալոյս))

երկշաբաթաթերթը

խմբագրութեամբ

Զօրա Ա ագինեա նի

միայն։)

1912/ր?< յ

հրատարակուեցաւ
եւ

Տ ովսէփ Ա ովհ աննէ ս եանի

(հԱէիք^ի այժմու աւագ խմբագիրը) եւ ա ր տօնա տիր ո լթեամբ Արսէն
Մ իքայէլեանի : Լոյս տեսաւ 2 տարի :
Միեւնոյն խմբագր ո ւթ եամբ ՝ 1916/րճ հրատարակուեցաւ «Առա
ւօտ»ը

հ

ելւբ միաժ՜ամանակ լոյս կը տեսնէր' այսպէս կոչուած ձախ —

7Ջր
է ,/Ա^' • ,^9» ՝-յ> *•«
»»»•

ԼԷԱէԳՐԱՏրՀ 11111Ոէ ՜ր«հէր«ո ճԼ1^(ԱքԱ1

է^օս Տ •»«»'»**>“
՚

«րսէսօլ-^

յ99*

«4-ւա

ւ(տ*<է •
•
<««»»»*»
•.
■»«ր«»ւ< >«•
• • »•
:15«յս«* «ր»1 1»է է •»«•
ււտտաւէարէո տօքէՀՈ. >»» »>«1

Թ ► հ 136

' *՝ս*1 —ս

^ւ/ւ-յս,
»-ւրս
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«ձւ։ւ»
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«»

»»ո

ր-

«Ալիք» Օրաթերթ — ԹԷհրան
գաշնա կցա կաններ ո լ «Հորիգոն»ը։ իշխան Ա* Արգութեանի միջամըտութեամբ փակուեցան երկու թերթերն ալ եւ ասոնց տեգ՝ մէկ տա-րիով լոյս տեսաւ «իրանի Ա՝շխատաւոր»ը : Ա„յնոլհետեւ 2 տարի հրա
տարակուեցաւ «Ն որ եեանք» շաբաթաթեր թը
խմբագրութեամբ յ

Աննի կ Ա խիթա րեանի

«Ալիք»ը երէկ ես այսօր.--- ի վերջոյ 1931/ր Մարտին հրատարակ
ուեցաւ «Ալիք»ը իբրեւ շաբաթաթերթ ՝ Աովսէփ թագէ ո սեանի խըմբագրութեամբ : Այսպէս շար ո ւնա կուեցա ւ 5 տարի եւ 2
խմբագրութեամբ Երուանգ Հայրապետեանի :
կիսա շաբաթաթերթի

երբ

տարի եւս'

վերածուեցաւ

խմբա գր ո ւթի ւնը ս տանձնեց Անտրէ Տէր 0—

հանեան (Ա • Ամուրեան) եւ շարունակեց 3 տարի։ Արաթերթի վե
րած ուեր ալ 1940/'?/: Եւ երբ

կարմիր

1941//?/ յ հ-Ալիք^ Լոյս տեսաւ

Աովսէփ Ա ովհաննէսեանի

թեամբ մինչեւ 1948: Այս թուականին

բանակը

գրաւեց

խմբագրութիւնը

թէհրանը
խմբագրուէ
ստանձնեց

Տ աճատ Պօւլոսեան եւ շարունակեց մինչեւ 1955: Այնուհետեւ եւ մին"Հ
չեւ այսօր թերթին պատասխանատու խմբա գիրն է դարձեալ Աովս ԷՓ
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
3ովհաննէսեան

դ էթ!1^1-

խմբագիրներ ունենալով Անուշա-

լ՜ան Կ*րիգորեանը եւ Արս էն Աամեանը։
«£/»հ/'Հ?>>

5 որ կը ծառայէ դաշնակցական գա դափարախօսութեան ՝

աղգային — քաղաքական միակ օրաթերթն է ամբող$ իրանահայ գա^~
ղութին մէջ եւ իր 3000 տպաքանակովդ տարածուած է բոլոր հայա
բնակ շրջաններէն ներս : Կը կարդացոլի բոլոր խաւերու եւ հոսանք
ներու կողմէ։ Ապահովուած է նիւթապէս եւ լաւագոյնս կը ծառայէ
գաղութի շահերուն : Արտօնատէրն է ^‘ոկտ» Արտաշէս Րաբալեան։

Օէնք էլ. Հլւսւսւալււս1լչա1լան ---- ^Մլիք»ի խմբագրատան գեղեցիկ
չէեքը } որ կը գտնուի մայրաքաղաքի ամէնէն բանուկ պողոտաներէն
\յատէրիի քովնտի մէկ փողոցին մէջ՝ սեփականութիւնն է թերթին։
Ղնուեցալ 1956^^^ 190*000 թումանովդ որուն 2/Յը վճարուած

է

արդէն եւ Ճ/Յրգն ալ կը վճարոլի մէկ — երկու տարիէն։ ՛Ծրագիր կայ
բարձրացնելու շէնքին վրայ երկրորդ յս/ըկ մրդ որ պիտի ծառա յէ
իբրեւ մողովասրահ դ ընթերցարան — դրադարան եւ հալաքատեղի :
Նմանապէս ծրագիր կայ տողաշար ղոյգ մեքենաներով օձ՜տելու թերթին սեփական տպարանը :
թերթի կողքին դ 1940ք2> ի վեր կա յ նաեւ «Ալիք» Հրատարակչա
կանը դ որ կը ղրաղի թերթին վարչական գործերով եւ գրքերու , նաև
դասագրքերոլ հրատարակոլթեամր :
1] երյո մա

Հրատարակչականի վարիչն

'ք^ոթանջեան եւ աշխատակիցները

է

Ախիթար ‘իարմանեան *

Արշակ Տէր Յակովբեան ել Օհանջան Ա արութեան ։

«ԼոՆԱաթեթ» ---- Ա տնկական — պատանեկան այս ամսաթերթը կը
հրատարակուի 1948£5> ի վեր դ խմբա գր ո ւթեամբ Աշոտ Ա ոլրատխանեանի Լարտօնատէ ր} դ Անուշաւան *իրիգորեանի դ Վրսրգան Աովհաննէսեանիդ Արամ Ղտոննէի եւ Ամ տտունի Արղո ւմանեանի : խմբագրա
կան կաղմի անգամներէն էր նաեւ Ա ուշեղ 3 ո վհ աննէ ս եան դ որ յան
կարծամահ եղաւ անցեալ տարի Աայիսթ:

«8սւխսււ-ել»

Ե րդիծական

եւ

մողովրգական

բո վան դակու-

թեամբ կիսամսեայդ որ կը հրատարակուի 1949£^ ի վեր : խմբագիրն
է բանաստեղծ Շրուանդ Յաղէն (Աիր ղայ ե ան} :
ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ «ԱՐԱՐԱՏ» ՄԻՈՒԹԻՒՆ
«Արո/րատ^ը դ մշակութային եւ մարմնակրթական
հետապնդող մեծագոյն

երիտասարդական

նպատակներ

Միոլ-թի*նն է Թէհրանի

հայ համայնքին մէջ։ Ակղբնական շրջանէն (4 Տ ուլ է՛ս 1944)

կաղ-

մուած է 5 անջատ պատանեկան Միոլթիւններ ի մի ձուլելով եւ ստա
նալով «Հայ Պատանեկան Մշակութային Միութիւն^ անունը։ Այղպէս ալ գործած է մինչեւ 11 Մարտ 1946^*»

Հեկատի

առնելով

անգամների միջին տարիքը դ այսինքն նրանց աւելի երիտասարդ լի-

391 —

Fonds A.R.A.M

•օ

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
նելը բան պատանէ}}

յարմար նկատուած է ՀՀպա տանե կա կան}} ը վե

րածել Հ^եր է տա ս ար դա կան}} է եւ էէ էութիւնը կո չել Հ,Հայ էքրէտասարդա կան էէ շա կո ւթայ էն էէ էութիւն}} :
ԷԼյսսլէս

շարունակոլած
սր ո ւն ա կո լած է չորս
չո ր ս տարէ
տարէւ եւս
շա րբ մը

ոլեստ}} ,

էէ չա կո ւթայ էն

^Ւրանահայ

Ա' շա կո ւթա յէն Ս էութիւն

Ս էութիւն}}

է ր ենր կարդէն

Ա'էութեան հետ^ այս

երբ
եր բ այս
ա յս անդամ
անդ

ե ԷԼրէէէութէւններ ---- «//* էաք եւ

թէհրանէ մէջ դործոդ

եւ

«Հա յր ենէ բ}}

ձո ւլո ւելով

Հ• Ե» Ե•

կրած է նոր ան ո լան ա ւէ ո թ ո ւթէ ւն

մը

եւ 1950^2/ ասդին կոչուած է Հայ ՄշակոՆթսւյին «Արարատ» Միութ-կւն. ? հէԼրարատ}} անունը առնելով Հ . է» էք» էէ էութեան համանուն
մար մն ա կրթա կան ճ իւղէն:

Հ. Պ- Մ- Մէութիւնը հիմնուած էր 125 պատանիներով քլ

400 երկսեռ

անդամներ

ւրսւ ՝ եր բ դա րձա լ
Մի ութէլն :

ունէ-

Հ » էք ♦ էք »

ԷԼնդամներոլ թիլը

աւելցաւ նաեւ 1950/^ , երբ երեբ Մէոլթէւններ եւս միացան ՝
ու

ա յս ԱԼ է ս

տարիներու

թացբէն աստիճանաբար
նալով ,

Հ•

էէ »

րնշատ

«Արարատ}}

Մ է ո ւթէ ւնը անցեալ

տարեշըր-

ջանէն ունէր չոլրջ 1000 երկսեռ
անդամներ ՝ 300/>' 18 — 30 տա

13 — 18 :
Էր դործո լնէ ո ւթեան 13 տա—
րէներո լ ընթացքին 45004՜ աւե

րեկան , մնացեալը

լէ երկսեռ երիտասարդներ մեծ

Հայ Մշակութային «Արարատ»
Միութեան խորհրդանշանը

տակ եւ սլա րա դան եր ո լ

ցած

բերմամբ

են

շատերը^

«ԷԼրարատ}}է շո ւ
դո րծօն սյշէսատանբէ

բաշուելէ յետոյ } մտած են օժ՜անդակողէ դերէն մէջ՝,
էէէութիւնը ո ւնէ հետեւեալ ճէւդերը»--- 1) էքրաժշտական (նուագաթումբ ել երգչա էյումբ^ լարաւոր եւ ձայնաւոր բառեա կներ').» 2)
թատերասիրական ՝ որ բանէ մը թումբերու բաժ՜նուած' կը կազմա
կերպէ ներկայացումներ» 3) սիրական , որ կը զբադէ ինքնազարգաց
ման վերաբերեալ աշթատանբևերով ու դա ս աթօ ս ո ւթէ ւնն եր ո ■Լ 1՚ն}~
պէս նաեւ՝ երբեմն՝ հ ր ա տ ա ր ա կո ւթէ ւնն եր ո յէ» այս ճէ ւդէն կէց կայ
գրադարան մը չս^րէ 1200 գէր քևր ոյԼ» 4) Մ արմնա կր թա կան ՝ որ էր
կարգէն ունէ էր ենթաբաժ՜անումները» «/) էէկաուտականը

գայլէ կ-

ներոլԼ՝ արծ ո լէ կն ե ր ո յէ ՝ արիներս յէ եւ ա ր են ո յ շն եր ո վ եւ բ') էէ ար զա-
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կանը

ֆութպոլի՝ պա ս ըէթ պոլի ՝

կռփամարտի՝

փինկ — փոնկի ՝

էեռնադնաց ոլթեան ՝ սըիի ՝ մա րմնամշա կման ՝ ծանրութիւն վերցնեէո լ

ել

ա լլ իւ ո լմբերուէ :

«Արարատ»ի սկաուտները կայսերական պալատին մէջ, ուր, սկաուտապետ եւ.
«Ս*աջլիս»ի պատգամաւոր է)եւակ Սագինեան (մէջտեղը) զեկուցում կուտայ 1քււ—
համմէտ Ռըզա օտե Փահլաւիին (ձաիյ կողմը), հանղիսութեան մը ընթ՜ացքին:

Ն ո լա դա իւ ո ւմբով կը ղբա զին
30 հոգի՝ երգչախումբութ 120 յ
թա տ երա ս ի ր ա կան
մով

մօտ 50

րամ անոլ-

մարզական իա-

00 հոգիէ Սկաուտական
կազմը ո ւնի 40 էէայւե^յ^'[1
ոլ
աբծուի կներ եւ 300 արիներ

զերով

ու արենոյշներ՝. Լե ռն ա գնացն երը ձք. սըիով պարապումները 20
Հոդի են Լայս ^էլղի մԷԼ «Արալւատ))
ունի
համաիրանական
չափանիշով

առաթնա կա րգ

ա-

ւոր

իայեաններ , որոնք ունեցած են
եծ յաԼուլո լթի լններ^ յ Ներ կա
յիս ո ւմ ե զա ց ած են նաեւ ֆութպո լի ել պա ս ըկ թ սլո լի խումբե-*

«Արարատ»ի արիներուն
եւ արենոյշներուն նշանակը
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րը* պասրէթպոլը ունէ աղէկանց խումբ ալ (աոաջխւը

մայրաքաղա

քէ համասեռ խումբերուն մէէ^ : էք բեք տա {•/'Հ I' 4.եր , թէհրանի փէնկ
— փոնկէ խումբեր ո ւե մ էջ առածէն է նաեւ <(ԷԼր ար ա
է աղջկանց
խումբըՀ Էքանրոլթէւն վերցնելու մէջ ՀԷԼրարատ^ ունէ առաջնակարգ
մարզէկներ

որոնցմէ Հենրէկ թամրազեան Հ)րգ հանգէսացալ Մել-

սլոլրնէ վերտէն մէջազդայէն Է1 ղէմպէա կանէն

իսկ առածէն՝ թէհրանէ

ախոյեաններու կարգէն։ ԷԼսէոյ մէջ ալ 4 տարէ առա չ կայացած

Ո-

գէմսլէականէն առաջէն հանգէսացալ էէէութեան մարղէկներէն էեւոն
"էէւրքջեան , ծանրութէւն վերցնէլու մր ցման մ էջ ։
*Լյ ո լա գախ ո ւմրէ ղեկավա րն է Ալֆրէ տ էէարւոոյեան ՝ որ ^խորհալէ
երգահան է մէանգամայն։ ԷԷէութեան երամ շտա կան ձեոնար կներ ո ւն

Հայ ՄշակոՆթային «Արարաաշ> ՄիոՆթ-եան երկսեո. մարզիկները թեմին վրայ,
հանդէսի մը աււիթ-ով:

մէջ յաճախ կը ն ո լա գոլէն անոր հ եղ էնա կ ո լթէ ւններր : Էքրգչախոլմբէ
խմբավարն է էղուարղ ԷՀ ովսէփեան :
թատերասէրաց ճէւղէ վարէչներն են ԷԼրամայէս

ԷԼւլամալեան^

էէուբէն ԷԼնթայեան ? Վրսհան ԷԼղամալեան եւ էքւէրատ էարոյեան՝. թատերախումբէ կարողագոյն ումերէն էր նաեւ էէ ուշեղ ԷԼ ո վհ անն է ս եան Հ
Հէրական ճէ*֊ղը կը ղեկավարոլՒ Կեդր. Վ ար էութեան կողմէ , էբե
րել մտաւորական ոյմ վայելէէով

Ղ*ոկտ* էաղգէկ

էէէնա սեանէ օ-

մ անգա կո ւթէ ւնը :
Սկաուտական ճէւղ է վարէ չն է պետական պատգամաւոր (յերես
փոխանէ Սելակ Սագէնեան :
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Ս*արմնա կրթ ա կան ճէ *֊ղը կը ղեկավարուէ Լեւոն /Ս ա չա տ ո ւր Լ անէ
կողմէ:
Տարեկան ընդհանուր ծաէւքերր կր հ ա սնէն չոլ֊ր^ 100*000 թ ո ւմանէ

, որ մէ շտ հ ա ւա ս ար ա կշրւո լած

է

անդամա վճարներ ո վ ՝ հասու

թաբեր ձեոնա ր կն Լ ր ո վ եւ թատերասրահէն գանձուած վարձքերով յ
*/■/' ութ^նը ունէ րնդա րձա կ ա կոԼմբ եւ ներկայանալէ

սրահ ՝

650 աթոռներ ո։և շարմական ընդարձակ բեմով եւ համապատասխան
սարքաւորումներով, Սրահէն կէ ց ՝ երկու յարկէ ։Լրայ կան տասնեակ
մը սենեակներ ՝ որոնք յա տ կա ց ո լած են բամ ան ո լմն ե բ ո ւ

պարապ-

մո ւնքներ ո ւն : Ակումբը՝ որ կը գտնուէ մայրաքաղաքէ կեդրոնական
մասէն մէջ՝ ունէ նաեւ 800 ^ՈէէՒ աո-նող բացօթեայ բակ՝
բեմով:

յատուկ

<ձԱրա[՛ատ)) ունէ էր մասնաճէլղերը թա ւր էղէ եւ քէըզաէէէ ^/]ւրմէա) մէջ, ճէ ւ֊՚լե բ պէտէ ունենա յ նաեւ վազլէն ՝ Ապատան ՝

Ահ լա զ ,

Աասչլ, տ ՍՈԼ Լէյման , Ար աք եւ ՝Լյոր Ջուղա : թալր էղը ունէ 350 անդամներ ել քէըզաէէն' 70:

նո[<

մա սնաճէ ւղեր ո լ կազմութեան պարա

գայէն 1լ ակնկալուէ ՝ որ <ձ[Լր ա րա

է երկսեո. անդամներուն

թէլԸ

պէտէ բարձրանայ 3000^:
Մէութէւնր ճանչցուած կ պետութեան կոդմէ եւ կր վայելէ պաշ
տօնական բոլոր ս պա ս ա ր կո ւթեանց անվերապահ վստահութէւնն

ու

աջակցոլթէւնը, Կը գործէ չէզոք դետնէ վրայ,
կեդր ♦ Վարչութէւնը կը բաղկանալ հետեւեալներէն (1956 — 57
տարեշրջանէ

Վաչէ կ ‘Լարաբէկեան (նախագահ) ՝

Սեպուհ

Յով-

հաննէսեան (փոէւ — նախագահ) ՝ Արտա շէս խաղդասարեան’ (քարտու
ղար) ՝ Խ ա չէ կ Հ^ատէկեան (գանձապահ) ՝ Աեւակ Աագէնեան՝ հ]ամակ
Արզոլմանեան ՝ Ա արդար Մ ար դա րեան եւ Օր* Հանուչ Աւետէսեան :
ՀԱՅ ԿԱՆԱՆՑ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈԻթԻՒՆ
թէհրանէ մէջխ մէայն կանաց է ումերով կազմ ուած 1 Մէութէւններէն մէկն է այս Ըն կեր ո ւթէ ւնը ՝ որ նախախնամական գեր կը կա
տարէ մասնաւորաբար

բարեսէրական գետնէ վրայ,

Հէմնոլած է

1907/^ : նախ գործած է էբրեւ Կարմէր է)աչ, Այմմոլ անունով սկսած
է ևո չոլՒ ւ 1020^1* աս դէն : Ուրեմն ՝ Հ • Կ * Բ * Ըն կեր ո ւթէ ւնը ունէ կէս
դարու գո րծօն ո լ պա տ ո լա բեր անցեալ մը :
Կ*լխա ւո ր նպատակն

է

հ անր ա յէն բարեգո րծո ւթէ ւնը ՝ — կարօւո-

եալներ ու ՝ չքաւոր հէւանգներոլ եւ յղէ կէներու օգն ութէ ւն եւ աջակց ո ւթէ ւն' ազքատէկ

անչափահասներու

կրթո ւթեան ՝

զգեստաւոր-

ման ՝ եւյն . :
թէհրանէ ամէն մէկ ազգայէն դսլր ոց է մէջ կը պահէ 1 — 5 սաներ ՝
Նոր Տարւոյ առթէւ 1 — 500 չքաւոր աշակերտներու կը բամնէ զզես-
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տեղէն

կը վճարէ բարձրագոյն դպրոցներ յաճախող եւ կարօտ ուսա

նողներու կրթաթոշակները^ *քյոր Ջուղայի
Որբանոցին մ է ջ կը պահէ 5 սրբեր

ազգային

Բքատար ինեան

աղքատ ըն տ անիքն եր ո ւն սլա րբե-

բա բար կը տրամագրէ ուտելիը եւ հագուստեղէն

մէկ խօսքով ու

լայն գոբծունէոլթիւն մ՜ողովուրգի կարօտ խաւերուն մէջ եւ կը վա
յելէ հասարակութեան

նիւթական ու բարոյական անվերապահ

օ-

մ՜ան դա կո լթի ւնը յ
Հասոյթի աղբիւրներն են տարեկան հանգանակութիւն (Հմնունգի
տօներուն առթիլ) , որմէ կը գոյանայ չոլր$է 18*000 թուման , պար
բերական նուիրաաուոլթիւններ

անդամավճարներ^ ձեռնարկներ ՝

եւլն . : 'իոլրսէն [պետութենէն կամ արտասահմանէն^ ոչ մ է կ նպաստ

Թէհրանի Հայ Կանանց թարեզործ՜ական
Ընկերութեան վարչական կազմը

կը ստանայ։ Տարեկան ընդհանուր

յ ա տ կաց ո ւմն եր ր կը հ ա սնին —

գրամով --- մինչեւ 40*000 թումանի :
Կաշիի գործարանատէր եւ բարերար Սարդիս Տ) բանգետն } որ որբ
մը եղած է անչափահաս տարիքին ՝ այս ընկերութեան միջոցով չքա
ւորներուն ամէն տարի կը նուիրէ 4 — 500 *Լոյ՚չ և°Հ.Ւ4 :
գպրոցներոլ մէջ կը պահէ 40 — 50 էքալո [* աչակերտներ։

զատ՝

Ընկերութիւնը ունի 120 անդամուհիներ եւ կը գործէ բոլորովին
չէզոք գետնլ, վրտյ :
Երբ 1936 — 1911 Հտյ դպրոցները փտկուեցան , տյլ յ>ա ղւո ըն ե ր ո լ
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կարգին՝ նաեւ Թէհրտնի մէջ՝ Հ • էք* Բ* Ընկերութիւնը
հայերէնի մասնաւոր դասրնթացքներ :

հաստատեց

Արարչութեան կ՚անդամակցին հետեւեալ տիկինները*--- ֆոլշանիկ Ադամե ան ( նաիյւսդա հոլ <ՒՆ Շ ուշանիկ ԷՀորդանանեան Լփոիյ —
նաԼուսդ ահոլհի) , Հիկ աորիա Աղաջանեան (քար տ ո լդա ր ո լհ Լփ ՝ Արաքս
Շմալոնեան (գանձապահէս. հՒՆ Վրսրդոլհի Ն ա հ ա սլե ա ե ան (հաշուապահոլհի'} ՝ Լուսիկ Գտրմանեան ՝ ԱԼարդիթեր քյւլիաղարեան ՝ Լուս 1-'ւ
Մարաոյեան ՝ ԷԼարդարիտ ԱմիրԼսանեան ՝ Արծ ո լիկ Ս տ եփանեան եւ
քիենիա Սարդի սեան :
Հայ

Կտնանց

ք*արեդո րծա-

կան Ընկերութեան

էԼ ե րա բե ր-

էս,լ այս տեղեկութեանց
վերջա՛բան

իբրեւ

անկարելի է շ,Ա՛չել

անունը հանգուցեալ Տիկին ՆինՒչ 3՛ Աաեփանեանին , որ եղաւ
այս Միութեան
հիմնադիրնե
րէն

մ Ալր եւ անոր

մրաջան

նախագահ ոլհին երկար
ներովդ

վայե լելով

տարի

իրանահայ

բոլոր խաւերու յարգանքն

ու

համակրանքը : Արմանալոր կո
ղակիցն էր Հ . # . Դալնակցոլթեան Իրանի կար կառս լն դէմՀ^րէն քիոկւո . 3 ա ր ո լթի լն Ա տ եփանեանի ՝

որ

մեռաւ

րանի մէջ 19օՅ/'

Մէհ-

Յունուարին՛.

Իր ամուսնոյն մահէն 15 ամիս
վերջն աԼ> տիպար
Տիկին Նինիչ
հրամեչտ

3•

տուաւ

Հայոլհին՝
Ս տեւի ան եան

ՏԻԿԻՆ ՆԻՆԻՇ 3- ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ

կեանքին ,

դարձեալ Թէհրտնի մէջ՝ 4 Ապ

հիմնադիր — նաիյագահոՆհի
քւհէհրանի Հայ է անանց
Բարեգործական Ընկերութեան

րիլ 1954/ր^ :

ՀԱՅ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԳՀ* ՄԻՈՒԹԻՒՆ
ՀԱմէնուն Տտրեդիրքը^լ առանձին դոհ ո ւնա կո ւթ ե ա մր

կ'արձա

նագրէ այն փաստը՝ Լմէ Հայ Բա րեդո րծական Ընդհանուր Ա իոլթեան
ք>՝էհր անի Մտսնաճիւդը՝ համայնքի հանրային կազմակերպութ՜եանց
մէջ կը դրաւէ պատուաբեր տեդ մը՝ իր լայնա մ տ ո լթ ե ա մբ եւ անձ
նուէր ու համերաշխ զո րծո մնէ ո լթեամբ : Այ11 իրողութեան առանձին
յի շա տա կո ւթի ւնը կ'ընենք այն պա տճառուԼ՝ որ Սփիւռքի գրեթէ բո-
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ր գաղութներուն մէջ՝ Հ* ք* • Ը* Ա*էութեան մա սնաճի ւղեր ը ՝ լայ-

լո

նամտոլթեան ել ա յէ տարախոհ մարմիններ ու կամ կազմակերպու
թեանց հետ համագործակցոլթեան ույս քաջալերական երեւո յթը չեն
պար զած

դմ՜բախտաբար

մինչեւ

հիմա։ Համանման

պատկեր մը՝

տասը տարիներէ ի վեր զոյութլ,Լն ունէր նաեւ յունահայ գաղութին
մէջ*. Հիմա՝ սակայն՝ չոլր$_ մէկ տարիէ ի վեր , այնտեզ ալ ծայր
տուած է պառակտումը եւ ատուի հաւանաբար վերՀ կը գտնէ Հ» /> ♦
Ը* Միութեան Աթէնքի եւ թեսաղոնիկէի մա սնաճիլզերուն զո րծա կցութիւնր ազգային իշխանութեանց հետ։

թէհրանի էիասնաճիլղը՝

Ւր վ.արիշներով ու անգամ — անգամո լհ ին եր ո վ ՝ ճշմարտօրէն առար
կա քական մերձեցումով մը կապուած է իր ստանձնած գործին եւ րստ

Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միոսթեան

Թէհրանի (քասնանիւդի Վարչութիւնք

այնմ կը վերաբերուի հասարակական մարմիններու՝ կազմակերպու
թեանց եւ անհատներոլ հետ իր յար աբեր ո լթեանց

մէջ,

օգտակար

հանդիսանալով միացեալ ումերով տարուող աշվսատանքին ։
Երբ յիշատակենք՝ որ թէհրանի թեմական
սակցական
Միութեան ,

անգամներուն

որհուրգի ոչ — կու

հինգը կ^անդամակցին նաեւ

Հ» ք* * Ը*

^րբ արձանագրենք ոսյն դրական իրողութիւնը , որով՝

Մ[. ոլթեան Հիէյուպար^ Վրսրմարանի Հոգաբարձութիւնը՝ մասնաւոր
յայտագիրներով եւ ուղերձներով՝ դպրոցական յարկի տակ եւ աշա
կերտութեան ներկայութեան րնգունելոլթիւևներ սարքեց առջի տա
րի ի պատիլ Հ* ԷՀ * Դաշնակցութեան դէմքերէն Աիմոն վրացեանի եւ
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անցեալ տարի ալ
լու

գրագէտ Ս*ալխասի ել ճրթ^շ չմոռնանք արձանագրե

որ Ս էութեան էիասնաճիւղը իր ան/էերասլահ մասնակցութիւնը

կը բերէ համազգային ձե ռնա ր կն եր ո ւ ՝ բոլոր առիթներով՝ --- հաս

1

տատած լ Ըէէա<հվՀ ) ո ր Մասնաճիւղը կը դտնու/' ւ՚ր >ւ ո չման եւ սլա րտականութեանց բարձրութեան վրայ եւ իր կաբդին՝ փոխադարձա
բար կը վայելէ թէհրանահայ համայնքի բոլոր իւ ալերուն ու հոսանք
ներուն ջերմ քաջալերանքն ու օմանդա կո ւթի ւնը :
ք*նչպիսիՀ հիմնական փոփոխութիւն մը սլիտի կրէր Սփիլռքի մեր
կեանքը՝ հասարակական մարգերու մէջ՝ եթէ
Թէհր անի էիասնաճիւղը մեկուսի
լայնացանց

Հ» /* • Ը ♦ {փ էութեան

բացառութիւն մը } ր//ա ր եւ այս

կազմակերպութիւնը՝

թօթափելով

ամէն

կանխակալ

Հայ թարեգործական Ընդհանուր Միութեան
Թէհրանի կանանց Մասնանիւդի Վարչութիւնը

տրամադրութիւն ՝ թէհրանի իր Ս'ասնաճիւղին նման ամէնուրեք աչխատէր' հ ամա դո րծա կց ո լթեան ձեռք եր 1լար ելո վ համանման առաջադր ո ւթի ւններ հետասլնդոդ ա յ լ կա ղմա կեր սլո ւթ ե անց ել' ինչո՞ւ,
չէ՝ նաեւ ազգային — հասարակական մա ր մինն եր ո ւն :
Ընելէ վեր ջ այս անցողակի հաստատումը ի պատիւ
Ա ի ո ւթեան թ֊էհչ։ ա նի Ը ասնաճիւղին ՝

Հ* ք* • Ը •

տանք քանի մը գիծ եր անոր

դո րծ ո ւն է ո ւթեն էն :
Ս* ասն աճիւղը հիմնուած է մօտ 25 տարիներ առաջ՝
գուցեալ ճանիկ Զագըրի ներկայութեան։ Ասաջա դ ր անքը

այմմ Հան
օգտակար

ըլլալ համայնքին ՝ ընդհանրական դետնի վրայ՝ օգնելով դսլրոգնե—
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բուն ու եկեղեցիներուն ՝ գործակցելով րոլորէն հետ , այէ եւ մասնակ
ցելով , հասարակական մարմիններուն եւ անոնց գործունե ութեան ',
Անգամներուն ընդհանուր /միլը կր հասնի 520է ՝

որոնց 200ճ

տիկիններ եւ օրիորգներ են ՝ 200/5՝ երիտասարդներ եւ 120/5՝ չափա
հասներ :
Կանանց բամանմունքը ՝ որ մէկն է Թէհրանի 1 կանացի կազմակեր պո ւթի ւններէն ՝ իբրեւ Հ* Ր . Ը . Մէութեան կանանց Մասնաճիլդ՝
կբ [Լ[ւԼս,ԼՒ ՛ո զքոյ ա հ եր ո լ ? որբերու եւ չքաւոր աշակերտներու խնա
մարկութեան ա շիաւ տանքո վ՝. Ի ս կ երիտասարդաց ճի 1՚Լր ունի մշա
կութային եւ մարմնակրթական դործո ւն է ո լթի լն :

Երկու ճիլղերն

աէ կը գործեն Կեգր. վարչութեան նշանակած ներկայացուցիչներու
հ ա կա կշռին տակ յ
Մուսնաճիւղը ունի իր սեփական Հ^Լյոլսլարքչ 1ս1բո9Ը>

որու մա

սին գրած ենք 380րդ ԷԼԷ*^ 1Լ[,այ՝
^Նիւթական րնգհանոլր դո րծառնո ւթի ւնները կը հ ա սնին տարե
կան շուրջ 110-000 թումանի՝ որուն 90*000/5 է_Ը գործածուի միայն
դպրոցին համար՝. Ունի 120*000 թումանի հասնող հիմնադրամ մը՝
որ գոյացած է տեղւոյն վրայ եղած ն ո լիր ա տ ո լութի ւնն եր ո վ եւ որ
պիտի յատկացուի սեփական շէնըի մը կառուցման՝,
Մ ասնաճ իւղը կարեւոր ա շիւատ անը տարաւ 1946/^ եւ հետագայ
տարիներուն ՝ ձախողած ներգաղթի հետեւանքով

Թէհրան մնացած

գա ղթա կանն ե ր ո ւն վիճակը բա ր ելա ւելո լ դե տնին վրա յ :
Կեգր * վարչութեան կազմը կը բաղկանա յ հետեւեալ 11 անձերէն

վահան Արրահամեան (նախագահի ՝ վարուստ Թէքէե ան

ոխ

— նախագահ ), «րբահ ամ Ասատրեան (քարտուղարի ՝ վազդէն Լք արգըս եան (գանձապահի ՝

Աո լրէն Ա ո լրէն եան (հաշուտ սլա հի ՝

Հայկ

վարմապետեան ՝ վահ րամ Թէրճիմանեան ՝ վոկտ» Լք այիս վար գանի ՝
Ար ամ յյրյէայԼսւն

ԼԼշոտ փարամեան եւ Արս էն 3)կրահ եան :

ՀԱՅ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ԸՆԳՀ՝ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Կարեւոր համրանք մը կը ներկա յաց նեն հ ամալսաբանա լարտ
համալսարանական երկսեռ երիտասարդները

եւ

իրանահ,այ գաղութին

եւ առանձնապէս Թէհրանի մէջ՝. Ու բաւական շատ են՝ ասոնց մէջ՝
հանրային կեանքով հ ետա քրքր ո ւո ղները ՝.

Այդ շատերուն կը պատ

կանի ահա ույս գործունեայ Մէոլթիւնը՝ որ հիմնուած է 11 Յուն
ուար ՀՏՀձձփն եւ ույդ թուականէն ի վեր կը հետապնդէ իր առաջադրու
թեանց իրականացումը կեանքի մէջ^
Հիմնական նպատակներն են' համագործակցութեան ոգի ստե/լ—
ծել ք>'էհ բանի համալսարանի բոլոր ճլ,ւղ երու ուսանողներուն
շրջանաւարտներուն միջել ՝ տալ անոնց այլապէս

եւ

բա ղմա կողմանի

զարգացում եւ մանաւանդ ներշնչել անոնց հայկական ոգի ՝

այլեւ՝
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գործօն մասնակցութիւն բերելով հասարակական ա շխ ա տ անքներ ո ւն դ
կաղմակերսլել հանրօգուտ եւ բարեգործական

ձեռնարկներ ։

Մթու

թիւնը չի հե տապն գեր քաղաքական որեւէ նպատակ ։
Իր այգ առակագրութիւնն եր ը իրագո բծելու ճամբուն վրայ՝

Հ♦

Հ» Ը ♦ Մի " լթի >-նը , ի միջի այլ ձեռնա ր կներ ո լ դ հիմնած է բմշկա կան
ել ա տամնաբո լմա կան բումարան մը, որ տարիներէ ի ՛Լեր ձրիաբար
կը խն“'մէ Հքտլոր հիւ֊անգները։ խումարանէն կնգտուին ամէն տարի
շոլր$_ 5000 հի լան գներ :
Ունեցած է յատուկ դասընթացքներ դ որոնց շնորհիւ միկնակարգ
դսլրոցներոլ աշակերտները պատրաստուած են աւարտական քննոլթեանց :
կազմակերպած է մասնագիտական կամ այլ նիւթերոլ շոգվ շա
հեկան գա սախօս ո ւթի ւններ դ որոնց յաճախ ներկա յ գտնուած են նաեւ
ոչ — անգամ ունկնդիրներ ՝. կազմակերպած է նմանապէս բազմաթիւ
դիտական — վիճաբանական
դա տա վա ր ո լթի լններ :

հաւաքոյթներ եւ գրական ու քրէական

Այս հիման վրտյ Ա իութիւնը կը շարունակէ իր աշխատանքները
նաեւ այսօր :
Միութիւնը ունի 130 անդամ — անգամոլհիներ ,

համալսարան

ներէ շրջանաւարտներ ել համալսարանական ուսանողներ {երկսեռ) :
ճանչցուած է իրանի ներքին նախա ր ար ո ւթեան թիւ 103 պա շտօնաԴ[“ո1 ’ 1014//^ եւ ույ,/, տեղական բնոյթ՝. Մինչեւ հիմա՝ հակառակ
յայտնուած ցանկութեանց ՝ որեւէ կապ չէ ստեղծած արտասահմանի
մէջ գործող համանման Մ իութեա նց հետ :
Տարեկան ծախքերը կը հ ա սնին շուրջ 10*000 թումանի ՝ 12 *000^
հասնող հասոյթներու փոխարէն , որոնք կ՚ապահովուին նուիրա
տուս լթի ւնն եր ո վ՝ անդամավճարներով եւ հասութաբեր ձեռնարկնե
րով յ ծախքերը մեծ մասս ‘Լ ՚լը յատկացուին բո լմարանի կարիքնե
րուն՝. խումարանի պատասխանատու վար ի չն է կ^ոկտ» Աամսոն Աար ո ւթի ւն եան ՝.
վարչութեան մաս կը կազմեն հետեւեալ անգամները*--- Ալրերթ
խերնարգի հ իրաւաբան {նախագահ) դ վոկտ* վիրայր կարապետեան
{փոխ — նախագ ահ) դ *իոկտ * Անուշ Աիմ ելոֆեան {քարտուղարուհի) ,
Օր ՝ Անուշ 3 ա ր ո լթի ւնեան հ
Գրխլ որեան

բնագէտ Լգանձա պահ ո ւհ ի) դ

Ղրիգոր

Ղ*ո գիկ Աահակե ան եւ խ»ոստոմ խսկանեան ՝.
ՀԱՑ ԵԿԵՂԵՑԱՍԷՐ ԿԱՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ

Հիմնս լած է 1932/^5* ) բտյց երեք տարուան գործոլնէ ութենէն յե
տոյ կազմալուծուելովդ Ա' ի ո ւթեան շա ր ք մը անգամոլհիներոլ ջան
քերով վերա կազմ ուած է 1937/'^: Ատկէ ասրըէն եւ մխնչել այսօր ՝
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«ԱՍԷՆՈԻՆ

ծ♦ ^♦

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Մէութէւնը

եղած է Թէհրանլ, հ ա յ բա րես է րա կան

կարեւո ր

կազմակերպութէլններէն մէկը։ ^Լ, ո լէր ուած է եկեզեցէէ բարեզարդմանգ բայց

մէամամանակ 1լ ս^ակցէ

չքաւորներուն եւ էր գործօն

մասնակցութէւնը կը բերէ հանբայէն եւ կրթական

բնոյթ ունեցող

բոլոր ձեռնար կներ ո ւն :
Ս*էութեան հէմնական ձեռնա ր կներ էն մէկն է

«Մայրերու Օր»-

ո լան տօնա կատաբութէլնը ՝ զոր կը կազմակերպէ 15 տարէներէ է
վեր։ Իբրեւ Ամանդակ Ս* արմէն՝ Մէութէւնը 4 տարէէ է վեր կ'աջակ
ցէ Հէ չմաթէէ արուա րձանէն մ ԷԼ հաստատուած «Շահազէղ» աղդայէն դպրոց էն եւ կը բերէ էր բոլորանուէր
կրթական

օմանդա կո ւթէ ւնը

հաստատութեան ՝ ուր էրենց հայեցէ

այս

կրթոլթէւնը կը

ստանան' ձախողած ներգաղթէ հետեւանքով թէհրան փոխաղցուած
և հոն ալ մնացած աշխատաւոր ընտանէքներու չոլր^ 700 զաւակները ։
Այս աշխատունակ Ա էութեան վարչութեան յանդամակցէն հե
տեւեալ տէ կէնները»
Բեթլեհ եմեան

Աաթենէկ Ասր եան (նախադահ ուհ է} ՝ \յունէկ
— նախագահ ուհէ ) ՝

(քարտուղաբուհ է} ՝ Հքա
հէ)

1

Աասմէկ

էէ է րզա րէ կեաե

Տ*ոկոբեան (փոխ — քարտուզարու-

Տէգրանուհէ Տէր Տովսէփեան ( գանձապահ ո ւհ է} ՝ Աշխ էն Ամէր-

խանեան եւ Իւ֊ղաբեր Ադամեան։
ՀԱՏ ԱԿՈՒՄԲ
քեէհրանէ ամէնէն բանուկ պողոտաներէն

մէկուն՝

*Լյսւտէրէէ

վրայ եւ ընդարձակ պարտէզէ մը մէջ հաստատուած է Հայ Ակումբը՝
էր եր կյար կանէ շէնքով : Հէմնուած է 1932/*^ եւ ատկէ է վեր կը ծա
ռայէ ՝ առաւելապէս էր անդամներուն ՝ է բրել զբօսարան եւ ընտանե
կան հաւաքավայր։ Մշակութայէն աշխատանք գրեթէ չէ տարուէր
այս Ակումբէն մէջ՝ սեփական նախաձեռնութեամբ ՝ հակառակ անոր
որ նման աշխատանքէ համար կը ներկայացնէ ՝ գոնէ շէնքէ տեսակէ
տով՝ ամէն յարմար ո ւթէ ւն ։
Ակումբը ունէ շատ ճոխ մատենադարան մը՝ 12*000
րով՝ որոնց կէսէն աւելէն հայերէն գրքեր են։

հատորնե

Ոմնէ պարբերական

մամուլէ հէն հաւաքածոներ : վէրքերու դա սաւոբումը կատարուած է
ըստ նէւթերոլ յ Ա ա տ ենա դա ր անէ վա րէ չն է բանաստեղծ — ո ւս ո ւցէ չ
Արամ Կ^առօնէ :
Ակումրը դրուած է էէղ"Հ
տնէ վրայ եւ մ ուտքը ազատ է նաեւ
ոչ — անդամներոլ համար՝ մէկ թուման վճարէ փոխարէն։
Անդէմներու թէ ւն է 220 յ բոլորն ալ ա յրեր

յ

Ամ էն տարէ կը գու

մարուէ անդամական ընդհ • մոզով՝ ուր կը տրուէ զեկուցում վարչութեան դործունէութեան մա ս էն : Ւսկ երկու տարէն անդամ մը կը
կատաբուէ նոր վար չութեան ընար ո ւթէ ւն ։
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Ակումբը ՝ իբրել իբաւական անձ հ

վա ւեր աց ո լած կ սլետական

գծով* Եկամուտի աղբիլրներն են անդամավճարներ՝

հասութաբեր

ձեռնարկներ եւ ներքին այլ հասոյթներ :
Ներկայ վարչութիւնը կը բաղկանայ հետեւեալ անգամներէն ♦——
Ա ուքիաս Կարապետեան (նախազա հ') ՝ Լեւոն վար դանէ (փոխ — նա
խագահի ՝ Երուանդ Բժշկեան (քարտուղարի ,

Նորայը Օհանջանեան

(գանձապահի , Ալեքսան Աֆթանտիլեան ՝ Անուշալան Տէր Յովհաննէսեան ՝ Երուանդ թունեան եւ թովմաս թովմասեան։
ՀԱՏ ԿԻՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Երկրորդ աշխարհամարտէ ընթացքին հիմնուած տյս Ա1էութիւնը
բաղկացած է ընդհանրապես երիտասարդ տիկինների եւ օրիորդների
եւ ցարդ ունեցած ի անաղմուկ եւ համեստ՝ այլ հանրօգուտ գործու
նեութիւն • Մի ութէն ական ներքին գծով կը զբաղին ինքնազարգաց
ման ձգտող աշխատանքներ ո,լ, իսկ հանրային կեանքի միջ օժանդա
կած են դպրոցներուն եւ առհասարակ կրթական դործին : Տարիների
ի

կազմակերպած եւ պահած են հայերինի դաս ընթա ց քներ գրել —

կարդալ ^գիտրող ^այ դերձակուհիներու. համար , որոնք ,
1946/'^*»
ձախողած եւ տնաքանդ . ♦ ♦ ներգաղթի հետեւանքով ՝ հազարներով
թաւիեցան (Ժիհրան ել հոն ալ մնացին։
Հայ Եէն Ա*էութիւնը ՝ վերջին տարիներուն ստանձնած ի «.Արաքս*
ազգային — թաղային ^ոլրոցի

Օժանդակ

Ա* արմնի

պարտականոլ—

թիւձը :
ԱՀնդամուհ իներու թէ*֊ը կը մօտենայ 50^:
ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԻ «ԳԱՐՈՒՆ» ԱԿՈՒՄԲ
Մայրաքաղաքի կեդրոնական եւ հայաշատ միկ թա ղ ին միջ՝ անց
եալ տարուան Մ ու յՒ սի \Հ)ին կատարուեցաւ

հանդիսաւոր բացումը

այս նորահաստատ ակումբին՝ թիեւ ոչ այնքան ընդարձակ՝

բայց

րոտ ամենայնի ներկայանալի վարձու շինքի մը միջ՝ որ ունի նաեւ
պարտիզի իր մասը։
Պահանջի մը բա ւա ր ար ո ւթի ւն տալու նպատակով՝ քանի մը երի
տասարդներ ՝ իրենց շուրջը հաւաքելով նաեւ ուրի շներ ՝ 50 անդամներով հիմը դրին այս Ակումբին՝

դարձնելու համար զայն ոչ միայն

թ֊էհր անի հայութեան մլ,չլ,ն տարիքի

ընտանիքներ ո ւս

ծառայելիք

հ տ ւաքա տ ե ղի ու ժամանցի վայր մը՝ այլեւ մշակոյթի օջախ մը։
Ւրտնի մայրաքաղաքին մէջ այնքան հոծ ի հայկական համրան
քը՝ որ միշտ ալ հողը կայ մշակութային առաջադրութեանց ծառա
յելիք նոր ձեռնար կներ ո ւ ։ Այո գիտակցութեամբ տողորուած ՝ Մշա
կս յթՒ Ր' արեկամների Հ^Գարուն^ ԼԼկուձ րի հիմնադիր հերը ,

առանց
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կանգ առնելու նիւթական եւ այլ զոհոզութեանց առջեւ ՝ առաջադրած
են իրականացնել իրենց ծրագիր ը ՝ Ակումրի անգամներո ւն ՝

անոնց

րնտանիքներ ո ւն ել ընգհանրապէս իրենց ձեռնարկով հ ետ աքր քր ո ւո զներուն համար կազմակերպելով մշակութային ձեռնարկներ' ասու
լիսներ յ գա ս ախօ ս ո ւթի ւնն եր ՝ գրական — գե գար ո ւե ս տ ա կան եր ե կոներ , ներկայացումներ , եւլև » ՝ ժ՜ամանցի յատուկ ա յլ ձեռնա ր !լն եր ո լ'
պար եր ե կո յթն եր ո լ ՝ շա րժ՜ ան կա ր ա յին

ց ո լց ա գր ո լթե անց ել զբօսի

ծ առայոգ այլատեսակ թագերու կարգին։
Ակումբը ունի լալ կահաւորում ՝ սալոն՝

ճաշարան եւ շատ

մը

սենեակներ՝ որոնք առ այժ՜մ լի ո ւէին կը րաւարարեն ձեռնարկի ծա
ւալն ու տա ր ո զո ւթի ւնը :
Ակումբը՝ որ անցեալ Ա ա յ ի ս ին ապահովեց նաեւ
ճանաչումը պետական գծով՝ ա րգիւնա շատ աշխատանքի լայն
պարէզ ունի իր առջեւը՝ թէհրանի հ ա յ համայնքին մ էջ՝.
Ա*շա կոյթի իարեկ ամների
լւուն)) Ակումրի հ իմնագի ր
չութեան

կազմն է հետեւեալը»

\յորայր Աամեան

Ւո
աս

վար

(նախագահ} ՝

քիորժ՜իկ ^ալւարեան (քա րտոլզա ր} ՝ (իորժ՜ Ա . (Հակոբեան (գանձա
պահ } ՝ Աամուէլ ^աչիկեան ՝ ժորժ ^իեւրիկեան ՝ Մ/.հ բան (Հո լիւանեան ել Պօզոս Փիրամգադեան :
«Գարունք Անկումբին մ էջ կը գտնուի նաեւ Հայ Համալսարանէսկանների Ընգհ ♦ //*իոլթեան կեգրոնը :
«ԱԺԻՐ» ՀԱՅԿ- ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ
Անցեալ տարուան ս կիզբները Թէհրանի մէջ հիմնուեցաւ «Ամիր»
անունով կո չո լած շարժ՜անկարի ըն կեր ո ւթի ւն մը ՝ որուն նպատա կն
է արտագրել հայկական նիւթերով եւ հայերէնով

պատրաստուած

ժ՜ապաւէններ։ Ընկերութիւնը ուեի առեւտրական հիմ եւ կազմուած

է

ժոզէֆ Վայ է գե անի ՝ Աիհրան Փոխանեանի՝ Նորայր Աամեանի եւ

Ա ամոլէ լ էյաչիկեանի նախաձեռնությամբ։ Ս շ>|ւՆ.1ոյւոյ

վարիչն

է

թէհ րանահայ ծանօթ 1ւէԺ|ւսէօլ1 եւ շարժ՜անկարի բեմագրի չ Ա ամոլէլ
է] ա չի կեան ։

Ե*րագրուած է' է,[1[է^Լ- առաջին ձեռնարկ

պատրաստել

վահան

Ա իրաքեանի «Լալվա րի ո ր ս ր» պոէման կամ Ր աֆֆի ի «իյաչագողի յիշա տա կա բանը» ։
ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻԻԱՆԳԱՆՈՏ
Արղուման եւ Ա արգարիտ Աւետի ս եաններ ո լ բար եր ար ո ւթ եա մբ ՝
Թէհ բանի մէջ պիտի կա ռո լցո լի արդիական ազգային

հիւանդանոց

մը։ Հայ Համալսարանականների Ընգհ» Աիութիւնը կը տանի նա
խապատրաստական աշխատանքները ՝ բարերարներու եւ թէհ բանա-
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Հ///յ բյ՜քւշկներոլ

խորհրդակցութեամբ եւ յատուկ յանձնախումբէ մը

«ԿՈՄԻՏԱՍ» ԵՐԿՍԵՈ- ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ
վաստակաւոր երամշտագէտ ՝
Համբա րձում

ուսուցիչ եւ հանրային

ր ի դոր եան հ իմնած է Հ^ոմիտաս^ եր կս եռ եր դչա խ ո ւմ-

բը, Ր~ է հր անլ, մէջ՝ 1929/»^ , իր չոլրջը հ ամա խմբելս լէ երամչտա կան
արուեստով եւ մանաւանդ մեր տոհ մ[,կ ե րամչտութեամր խանդավառուած 60 երգիչներ եւ երգչուհիներ։ Է) ր դչախ ո ւմրին նպատակ
ներն էին իր չոլր^ը pnLn[t^L

թէհրւսնահայ երամ չտա սէր

ումերը՝

պատրաստել եւ հրապարակ բերել նոր ումեր ՝ զարկ տալ մեր մողովրրդական երդերու տարածման եւ ծանօթացնել զանոնք նաեւ օտար
չբթանա կներ ո լ յ
Այս առա ջա դր ո ւթի ւնն եր ո վ ճամբայ ելած երգչախումբն ու անոր
հիմնադիր — դե կա վա ր ր * անցած 28 տարիներու ընթացրին
արդարացուցին իրենց վրայ

լի ո վին

դրուած յոյսերը եւ քմէհրանի Հայ հա

մայնքին ընծայեցին մեր երամչտա կան արմէքներ ով խանդա վառուե
լու բազմաթիւ պա տեհ ո ւթի ւնն եր ։ կազմակերպեցին տարեկան հա
մերգներ յ որոնք , գրեթէ մի չտ կրկնուած են ընդհանուր պահանջի
վրայ եւ բերին իրենց մասնակցութիւնը ազդային ձեռնար կներ ու ՝ ——
տ օն ա կա տ ար ո ւթի ւնն եր , յ որելեն ա կան հ անդէ սներ ՝ սդահանդէսներ $
ելլն • յ
Տա ր իներոլ ընթացքին , Համբա րձում վրի դոր ե ան ք իր բացառիկ
հ ոտառութեամբ ու կարողութեամբ՝ կրցաւ հասցնել նոր ումեր ել
մասնաւորաբար երկսեռ մ են եր դո ւն եր : *էյերկա յէս Մէհ բանի հայ բե
մին վրայ փայլող մ եներ դո ւն եր ո ւ մեծ մասը՝ եթէ չըսենք բոլո ր ը *
անոր ա չակերտներն են։ Անոր ՀՀգիւտ^ն է նաեւ Հայաստանի այսօրոլան ամէնէն արմէ քաւոր երգիչներէն Ոովհաննէս Ոադալեանը։
է որ առաջին անդամ հրապարակ բերած է սիրուած Դրդիչը՝

Ան

տեդ

տալով անոր իր համերգներու յա յտադի րներ ո ւն մէջ՝ այլեւ աջակցե
լով եւ մշակելով անոր ձայնը։ Ու ներկայիս ՝ երդչախումբին մաս կը
կազմեն

երկու տասնեակ

երկսեռ

մեն եր դո ւն եր ՝

որոնք

կ՚ունկնդրուին մեծագոյն հաճոյքով։
Է/րդչախումբի

անդամները

առանձին գուրգուրանքով

փարած

են իրենց խմբավարին։ Տարրեր կան՝ որոնք՝ 19294մինչեւ այսօր
կա պո լած կը մնան «Հոմիտաս^ին ՝ ի յայտ բեր ելո վ նուիր ո ւմի

ել

ղոհաբերոլթեան ջերմ ողի : 3/',չա տ ա կեն ք ա յս գծով Հա յկ Օհանեանր
{.երգիչը եւ ոչ թէ համանուն բանաստեղծը) ՝ Տիկին Ա*արօ Մելիք —
Ոարսեղեանը՝ վահան Աղամալեանը եւ ուրիչներ։
Երդչախումբը այմմ կը բադկանայ շոլրջ 80 ^Ոէէիէ եւ համերգ
ները կը տր ո լին ն ո լա դա խ ո ւմրի րնկերակցութեամբ ։
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((կոմիտաս))[ւ '2()ւտՌւււկը եւ այս առթիլ Համբարձում

Գրէդո ր-

եանի դործունէոլթեան ^^ամեակը տօնուեցան 1949//Ն :

/?՞Վ £

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ

Վրսստակաւո ր երաժշտագէտը ծնած է թա լր իզ 1894//Ն ) աւար
տելով

տեղւոյն

թեմական — կեդրոնական

միջնակարգ

դպրոց ր

1913//Ն : Գեռ պատանի տաբիրէն ս էր ու հակում ունենալով երաժըշտ ութեան եւ նուագի հանդէպ , 1914 — ՃՀՏին կը պա շտօնավարէ ^Լաղլինի ազգային դպրոցը Նթըեւ. ուսուցիչ երաժշտութեան : Այնուհետեւ
միեւնոյն պաշտօնով կնանցնի //Հ՜չտ , 1917 — ՜ՃՋին ։
Փրակա կնանցնի 1923/^Ն թումբ մը ուսանողներու հետ, չեթօսլովար կառավարութեան հաշուոյն
ուսանելու

համար

այնտեղ։

Չյարմարելով
Փրակայի
^Լէէ1՜'
մային , կը հիւանդանայ եւ հե
ռանալով հոնկէ ,

էլանցնի Փ^-

րիզ , ուր ւ 1924 — 27 կբուսանի
յա յանի եր ա ժշտ ա դէ տ
Հէնսան
տ'էնդիի հ^Բ անթոր ո լմքչ
ցին մէջ,
մանակ

հետեւելով
Աորպոնի

դպրո
միաժա-

մանկավար

ժական ճիւղին;
Երաժշտական
ր սվ

Իր ան

կը

Լալ

պաշա-

վեր ա դառնա յ

1927//Ն եւ տարէ մը Աէչտ մընալէ ետր , 1928//Ն կը հաստատ—
ուի թէհրան վերջնական
պով ) ուր , իբրեւ

ՀԱՄՐԱՐՋՈՒՄ ԳՐԻԳՈՐԵԱՆ
Երաժշտագէտ Էն իմրավար

թեան

կեր

երաժշտու

ուսուցիչ պաշտօն

կը

ստանձնէ հ^Նալթեան — 'Բուշէշ'» ազդային դպրոցին մէջ եւ այդ պաշ
տօնին վրայ կը մնայ մինչեւ 1956

հրաժարի այս թուականին ա-

ռողջական պատճառներով, 28 տարիներու ծառայութենէ մը ետր։
Լալ թմբավար ըլլալէն զատ, Համբարձում Գրիգորեան լալ ալ
երգահան է : Աօրինած է ան հար իլրէ աւելի գողտրիկ երդեր , — ժո
ղովրդական լքոթ-|ււլ5/յէՀ7Հ7// բազմաթիւ

մեներգներ, զուգերգներ

ել

թմբերգներ , ինչպէս շատ սիրուած ՀՇաւիազ կուտաս)) եւ ՀՀԾիծղուն
գարունդ մեներգներն ու ՀՀ.ԱՀխ, ազ/իկ» ու «Լ/արայ»
եւլն . :
Ունի աղզսւյին շունչով

խմբերգները՝

ինքնոլրոյն երդեր , ինչպէս

«Հայրենի

սւրել»ը՝ «Հայրենիքի կանչը»՝ «Հրճուանք»ը , «Արարա տին» ը , եւ/ն . :
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
ինչսչիս նաեւ, սիրայէն երդեր, --- «Հեզ աչեր»ը, (Հ^ւսրօտ^ը, <:Գ/'Հ^՜“

/'»/», «Զ^րու-խտևայ երգեր»ը, ՀԱրեւի ոսկին», «է՛լ մի ոիրիր ինձ»ը,
«Վայրի եաղիկ»ը, ելլն.-.
ՏՒ չատակենք նաեւ, էր աշուղական երդերէն, Աայաթ \,ովայէ
<Հ,Րլրոլլէ հ է գ» երդէն մշակումը եւ էր յօրէնած

ՀձԱայեաթ \,ովայէ

սազն է խօսում^ի եւ հԶօն Աայեաթ *Լ,ովսյյէն^չ կտորները՝.
Համբարձում *էրէդորեան ՝ էր երդերուն մեծադոյն մասը յօրէնած
է Ա ♦ է սահ ա կետնէ ՝ Աովհաննէս Հ/էբադէ,
Օհանեանէ , Աէրաք Աեդւէնէ

Արամ Գառօնէէ,

եւ էրանահայ

Հայկ

այլ բանաստեղծներու

քերէեոլածներուն ւԼրայ յ
Ունէ նմանապէս , արեւելեան ւքոթ-յււ]Հր/^ , պարսկական մոգուԼրր~
Հլա կան երդեր։ Պ ա ր ս է կ բանաստեղծ Ամէ ր Ջահէգէէ Հ,Աուրոլդը Մ ել—
չէ» երգը ձայնագրած եւ քառաձայն

խմբերգէ

ւԼերածած

րյյա յուԼ

1933/^, ա րմանա ց ած է ան շքանշանէ , կրթական նախարարէն կոդմէ :
Հ. Հէրէդորեան ունէ նաեւ հանրայէն օգտաշատ դործուեէոլխեւս մբ անցեալ մը ։ 1Լար ած է

պա տա ս էւանա տ ո ւ պա շտօններ ։ Է^դած

է «Ալ1՚4&է Հէմն աղէ րներէն մէկը։ Րանախօս է եւ դրոդ մէանգամայն։
Լալ ո ւս ո լմն ա ս է ր ած է հա յ եր ամշւոա գէ տներ ո լ կեանքն ու գործը ։
Հրատա րա կած է

ո ւս ո լմնա սէր ո ւԼմէ ւնն եր Ե ոմէտաս Վրսր գա պե

տէ մասէն։ Մէկ Լսօսքով կր ներկայանայ ան է բրել էրանահայ առա
ջաւոր մտա ւո ր ա կանն եր էն մէկը։
ԻՐԱՆԱՀԱՅ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐ
ՍԵՒԱԿ ՍԱԳԻՆԵԱՆ ԵՒ ՖԵԼԽՐՍ ՍՀԼԱ8ԵԱՆ
Հարիլր հա դար է աւ ելի հ ամրանք ունեցող

էր անահ այո ւԼմէ ւնը ,

էբանա կան է] ո րհ ր գա ր անէն կամ «Մ ա ջէիս»ին մէչ ունէ երկու պատւլամ ալո բներ

^երեսփոխաններ՝) ,

որոնք, ինչպէ ս մէւս պատգամա

ւորները^ կ'ընւոբուէն երկու տարուան մամանակաշրէանուԼ եւ մոդոՀւ՚ւ՚է ա կան գա դանէ քո ւէ ար կո լԼմեւս մբ ։
Աշխարհագրական քամանում ուԼ, հ ա յ պատգամաւորները

կՀրն-

արուէն էբրել Ւրանէ հ էւս էսայէն եւ հարաւայէն շրջաններու

ներ

կա յա ց ո ւց է չներ ։ Հէւս էսայէն շրջանը ^Ւ^ԳԴՎ՚ևէ Ատրպատականը
յլլէւա ւորաբար , է ս կ հարաւայէնը Լմէհրանը եւ ]Ղրանէ հարաւայէն
շռանները, մէնչեւ Պարսէց Ծ* ո ց ։ Հէւս էսայէն
րը կը ներկայացնէ նաեւ այգ շրջանէ ա յհ

պատգամաւո

ւէ ո քր ա մա սն ո ւԼմէ ւնները ,

ԷԼսո քէները , օ ր էնա կէ համար ։
^աղութԼւ այմմոլ երկու պա տգա մաւոբներն են Աեւակ Աագէնեան եւ Ֆելէքս Ադայեան ։
Աեւակ Աագէնեան, բնէ կ Լմաւրէղեցէ եւ ծնած' 1921/*^) թ՜էհրանահայ հասարակական կեանքէ եր էտասարգ ու նուէրեալ

ումերէն
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ր

«ԱԱԷ1ՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

մէկն է։ Տա[ւ[ւվ>"11 երիտասարդ }
բայր եւ օմ՜տ ո լած
ազդու յին
կեանքի լի որձառո ւթեամր
ան ,
իբրեւ պատգամաւոր

մեծապէս

օգտակար կ'ըէԼա յ ո'Հ միայն իր
ընտրական չր ջանա կին
պարագային

հ

տ յլեւ Հ. '

համեմատ

ամ—

բՈքԼ^ իրանահ այ ո լթեան :
Հար ա լա յին ՀՀ’
[' պատ
գամալոր
քնելիքս ԷԼգայեանը }
բնիկ

թէհրանցի ,

իր կպբդին

երիտասարդ ո Հ7 մըն է իր անսւհ™յ գաղութին մէջ եւ տալ սր
ուած է իր մ ո գո ւէո ւր գին ու անոր շահերուն օգտակար րհ յալու

նաիւանձա իւնգր ութեամբ :

ՆԼեհապետին անձնական բաբեՖԵԼԽհՍ ԱՂԱՅԵԱՆ
«{քաջլ^ս»]! պատգւսմաՆոթ

կամն եր էն
Ը1ԼաԼր,1{
պալատական
ու

կը 1էայ^'Լ^
պետա կան

շրջան ա կն եր ո ւն

համակրանքը։

Ապգային ---

հասարակական

բոլո բ

հարցերոլ

թեամբ ,

կա պա կց ո լ-

երկու պատգամաւոր

ներն ալ կ՚աշխատին ձեուք ձեումէ տուած ու կը համադրեն իրենց ճիգերը՝
ազգային ւէե ր ի (ւ
իշխան ութէանզ
իւ որհ ուրդ ՝
ու

հետ

մի շտ

համեբաշիւ

հ ա մտ

ներդաշնակ
տրտմագրու—

թիւններով *
Միայն ի բանական

'Ծերա

կոյտին մէջ հ ա յ գաւլութը չու—
նի

լ,լ,

ներկայացուցիչը ,

աշխատանքներ

կը

թէեւ

տար ո լին

նաեւ ա յգ ո ւղգո ւթ ե ա մբ ՝ պատ
ՍԵԻԱԿ ՍԱԳԻՆԵԱՆ
«Աաջլիս»ի պատգամարոթ

կան շրջանակներոլ մօտ :
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹ՛ՆԵՐԸ

ՔԱՆԻ ՄԸ ԴԷՄՔԵՐ ԵԻՍ ԻՐԱՆԱՀԱՅ ԳԱԱՈԻԹԷՆ
ՌՈՄԱՆ ԻՍԱՑԵԱՆ
ի* ա ւյ ա ո է կ դէմք է Ա՛՛ման Ւսսւյեանը իրանահայ ղաղութին

մէ^Հ

Հաստատուած է թէհրան չոլ-[1^ 30 տարիներէ ի վեր եւ կր ղրաղի
ճա ր տա ր ա ր ո ւե ս տ ա կան դ շինարարականդ առեւտրական եւ ա յլ ձև ո —
նա ր կն ե ր ո վ : Ունի '[ ['['.(* հւ '"նուն։

Ու կապեր՝

պարսիկ եւ օտար

շր^անա !լներ ո ւ հետ :
Ոնի կ կովկասցի էդ Տաղստանէն դ եւ ծնած է 1890ին : Ապաստա
նած է արտասահման բոլշեւիկեան յ ե դա ւի ոիւ ո ւթ են էն ետքդ ապրելով
երկար

ոդիսական

մր :

(իա-

„ սծ է կւրոսլա
ե, ի վերջո լ Որան անցնելով դ
դարձած է է^էհրանի

բնակիչդ

ուրդ տա սնամ ետ կներ ո լ իր անՏ ա տա կան ՛ձի դերով ու նաի/աձեռնոլթիւններով , յաջողած

է

ապահովել իր այժ՜մու ղիբքք*
վաղուց

մեռած

իր

մօրր

յիշատակին հետ Ա՛՛ման ք^սաքե ան կա պո լած է շատ իւոր •՚ւ՚ր"վ ։ Մ1,1 յ['Ը

խարվարդ

էր Տ ա ղս տան դ 1856/.Ն :

ծնած
ո ւս լո

ւ՛ ըհ էր շրջանին մ էջ յայտնի
վաճառական Ո տիւի շ ր Լ կ ի : //.—
ձուսնացաձ

11

տարեկանին

Ոեդլար /' ս ա յ ե ան ի հետդ

ունե-

ց՚՚ւձ՜ է 1 տղայ եւ 0 ա,1ջ[,կ ղա
լա կներ (Ոթ՛մանը՝
։
Ոառին լր ի լ առում ով բարու—
թ ե ան

մարմնացում ր եղած է՝

ջերմօրէն

աստուածավախս

ողնոլծուծով Հա յ մայրը

եւ
Աո-

ՌՈՄԱՆ ԵՍԱՅԵԱՆ
ԱզգսրյիԹ թաթհթաթ

ման Ո սայետնին։ Այնքան մոլեռանդ հայ քրիստոնեայդ որ կր հաւա
տար դ թէ 'Որիստոս ու բ՚՚լ՚՚ը Ա ուրբերը Հա լ ե ր եդած են . . .
երր, հակահայ հալածանքի օ ր ե ր ո ւն , ցարական

կառավարու—

թիւնը կր ւիակէր հ ա յ դպրոցներն ու կր գրաւէր եկեղեցական կալուածները դ {էարվարդ մայրիկ էլբսէ իր դալկին՝ Աոմանին — Հ.Լս Ւր»
բալա՛ս դ էս անիծուածներր ։լ բաւեցին մեր եկեղեցիներն ու փակեցին

4֊
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<ԱՍ"ԷՆՈԻ-Ն ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
//ձ^ դպրոցները, վա դն էլ մեր լեզուն Աք խոի առնեն մեր ձեռքից : Համա՛, մէկ բ՛ոն որ չեն կարոդ առնել, դա մեր Հայի հոդին է:

Տե՛ս,

եթէ մի օր իմանամ , որ ես։խել ես քո Հայի հոդին, հարամ կ՛՛անեմ
աոլաես կաթը ել կ՚անիեեմ քեդշ> ...
Այդ
նէն

ի՛լել

«անիեոլաեներլւ» , ճիչդ է ,
Հայ ու լեզուն

[իր

յաչՈզեցան

իւրայատոլկ

իիոման Ի ս ս։յեաբարբառով

տկար

^այերէն մր կը ի/օսի ան[ , բայց
չկրցան դպիլ անոր Հայու հո՛դիին :
I) ւ ահա ,

Աո ման իսա յեան,

յա ւելսելս ցնելո լ համար իր այն
քան սիրած մօրը

յիշատակը^

ըե&ա
բեր ե ց ան
նծա յաբերեց
անոր

իեէհրանի

Հայոց գեղեցիկ մայր

տաճար

Ս*

ւէճարե-

Աստուածածինը ,

հ"'Հ կ աո-Ո լցման բոլոր ծա խքերը, լ՚՚՚֊լ՚Է մէկ միլիոն թուման :
Այլ առիթներով ալ , Աոման
իսա յեան լա յնօրէն սատա րած է
աւլգային կա ր ի քեև եր ո ւն :
եալ տար /'
նի

Պէյրութի

որ Հա մ արլւլայի^Փալանճեանֆ

ճեմարանին նո լի ր ե ց ան
ԶԱՐՎԱՐԴ ԵՍԱՅԵԱՆ
քնսրերար Առման Իսայհանի մայրը

պիւս մը, աշակերտներու

օթո-

փո

խադրութեան համար։

ԱՍԱՏՈՒՐ ԶԱՀԱՐԵԱՆ
իրանի տնտեսական — ֆինանսական

շրջանակներ ո ւն

մէջ

մեե

անուն ունեցող անձնաւորութիւն է բնիկ Համատանցի Ասատուր Զա~
քարեանը, որ այսօր կր գտնուի պետական բարձր պաշտօնի մը գլու
խը։ Հքանօթ անձնաւորութիւն

աւելի քան 40 տարիներու իր ա նձ-

նուէր ու խղճամիտ աշխատանքով թէ՛

այ գոյ գութին մէջ եւ թէ՛ Ւ~~

բանի պետական — հասարակական կեանքէն ներս :
Հքնած է ան 17 Օգոստոս

ին , համեստ բնտւսնիքի մէջ եւ յա

ջորդ տարին փոխագրուած է թէհրան։ Աւարտելով տեղւոյն Ամերիկեան Աոլէճը , կը տիրապետէ պարսկերէն եւ անգլերէն լեղուներոմն*. Նոր ընթացաւարսմ պաշտօն կը ստանձնէ մայրաքաղաքի Րր իտանական Դրամատան մէջ, ուր , աստիճանէ ա ս տ իճան բարձրանա
լով, կը պաշտօնավարէ 24 տարի։ Այնուհետեւ, 1938/'Ն , պատասխա
նատու պաշտօններով կ^րնգունուի իրանի

Պետական Չ* րտմատունը

(Պանքէ Միլլի) եւ տար ո լէ տարի , սլա շտօնի բա րձրաց ումներով , կը
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ՄԵՐ ԳՍ/ԼՈԻԹՖԵՐԸ
դառնայ կեդրոնէ եւ մա սնաճ է ւզեր ո ւ ընդհանուր հ ա շո ւեքննէ Լ դ թըրԼ~
թագրամէ շրջաբերութեան ընդհանուր տնօրէն դ բնգհանուր տնօրէնէ
օգնական ել է 1Սր[’^_ոյ մէեւնոյն գրամատան վար կայէն բա քեանմ ուն
ակէն ըն գհ ան ո ւր տնօրէն :
Պետական

ր

շահերու

պա ր տ ա գր անքո վ դ

Ասատուր քէաքա րեան դ

հէնդ տարէէ է վեր ձգած է Պետական Դրամատան մօտ էր ունեցած
բարձր գէրքը նւ այմմ կը պաշտօնավարէ ք*րանէ ՀԵօթնամեայ ՛Ծրա
գրէ Բազմակեր պո ւթեանց մէջ^ էբրեւ տնօրէնը այս հ է մնա ր կո ւթ եան
չորս ճէւգերէն մէկուն' ընկեբայէն բարելաւման ճէւղէնդ որու գոր
ծուն էութեան եւ նախաձեռնութեանց

սահմաններուն մէջ

կ'1-յնան

ամրոց ջ Ւրանէ առողջապահականդ կրթականդ ելեկտրական հոսանվ'/' >
պետական

ՅանՅՒն ել՜ այԼ
շէնարար ո ւթեանց

պատասխանատու

աշխատանք—

ները : Էքօթնամեայ

Ծ['ա1^Ը ,

որուն առաջէն եօթնամեակը եւ
հ ր կրո րգ եօթնամ եա կէն ալ առաջէն տարէն ա լա ր տած են ար
դէն դ էբրեւ ըն գհ ան ո ւր տնօրէն
ունէ

պետութեան

ականաւոր

գէձ քեր էն դեսպանէ աստէճանով
Ապոլ Հասան էպթահաճը դ որուն
հետ դ Ասատուր քէաքարեան ունՒ

երեսնամեայ

գործակցու

թեան անցեալ մը։
ունէ էր խօսքը
ւթեան բոլոր

Մեծ կչէռ

էր մա սնագէյհմաններ,

մէջ եւ էր ա շխ
խտտանքն ու կար ողո լթէ ւնները
գնահատուած
են էէովէ^ •
Ծ ա սնա գէ տ ա կան
ք

ճէւգերէն

ԱՍԱՏՈԻՐ ԶԱ*Ր՝ԱՐԵԱ*Ն
Պետական թարձթ պաշտօնատար

գատ դ Ա» 9,ա^ա['եան օմտուած է նաեւ լայն զարգացումով եւ մանա
ւանդ հմուտ պարսկագէտ է։ Մասնագէտէ յատուկ հմտութեան

կը

հասնէն էր ծանօթո լթէ ւնները լեգո լաբանա կան հարցերու մէջ*,
քինաւորութեամբ շատ համեստ՝ Ա* 9ա^աթ'ս1^' կարեւոր սէ լնե
լէ էն է թէհրանէ Հայ Աւետարանական Համայնքէն։ ք)ւէեեզ է ազգայէն
—

Լ՝!.՝ մ°տ եւ լաւ գէտէ նաեւ էր մայրենէ լեզուն :
Աւելցնենք այս առթէւդ որ էր ջանքերով եւ կրթական նախարա

րութեան մէջ ո ւնեցած էր հ ե ղէնա կո ւթեամբյ Ատր պատ ականէ

Ա.

թագէոս Առաքեալէ հնա զարեան վանքը արձանագրուեցաւ անցեալ

— 411 —

Fonds A.R.A.M

<ԱՍ ԷՆՈԻՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

տարի իրանի Տ նագ իտա կան արէք-է^ւերոլ դանկին

եւ պետական

գ֊անձէն գումար մը պի տի տ րամա գրուի՝ անհրամեշտ նորոգութիւնրը կա ա արեւու համար վու նքլ,ն մէջ -.
ՎԱՀՐԱՄ ԽԱՆ Ձ.ՕՀՐԱԲԵԱՆ
Համատանի հնագոյն գե ր՚լա ս տ անն եր էն Հէօհ ր աբեաններ ո լ շառաւի/լն է Վրսհրամ էք ան իէօհրաբեանը։

Մնած է այնտեգ 6

Յուլէ ս

1906/,եւ հե աա ւլ ա յէ՚ն հաստատուած է քՒէհ րան : Ե ր կա ր տարիներով

V

արդ իւնա շատ գո րծ ո ւն է ո լ թիլ ն մը ունեցած է ան իՒէհրանի եւ առ
հասարակ իրսւնահայ գաղոլթի աղգային — հասարակական կեանքին
մէջ, եւ, մինչել այսօր ալ մէկն է գա գութի սիրոլած գէմքերէն։
1] ան

յո ւթեան

յ

իրանա հ ա-

հարաւային

պատգամաւորն

(իա չլիսի

18/"ձ նստաշրջանին :
հանգ ամանք ով
րեւոր
է

չր^ան ի

էր

իր

այգ

մանա ւանգ կա—

աշխատանքներ

տաբած

ա պա հ ո վելո վ գաղութը շա-

հագրգռող կարգ մը կենսական
ււծու^
հար գեր ու նպաստաւոր
մը։ Մինչեւ քանի մը տարի առաջ փակ կը մնա յին տա կա լին
Հայոց գսլրոցները

հարաւային

իրանի կարգ մը գաւառներուն
•ոջ (Ն որ
Ջուղա
Ապատան՝
ելն.) ■. Աղդ ա յին ի շիւ ան ո ւթ ե անց
հետ համա իւ որհ ուրգ իր կատա
րած րէիմ ո ւմն եր "•/< ,՚Հ"թ"լ"՚ե է
ան ոչ միայն ապահ ովել դըպլացներու
ՎԱՀՐԱՄ ԽԱՆ ԶՕՀՐԱՐԵԱՆ
«Մաջլիս»ի նախկին պատգամաւոր

վերա բացման

իրա

ւունքը } ա յէեւ ետ ստանա լ դը*
րա լո լած գպրոցական Հանքերը է

1)] ո րհ րրլա րանա կան

կեանքի մէջ Վրսհրամ էք անի մէկ ա յլ կարեւոր

յաջողութիւնը եղած է՝ Մո/ջլիսին կոգմէ քուէարկուած կալուածա
կան օրէնսդրութեան մէջ մտցնել տալ յատուկ յօդուած մը^
հիման

վրայ^

փ ոքր ամա սն ո ւթեանց

աղդապատկան

որու

կալուածները

ղերծ կը մնան կալո լած ա տ ո լր ք վճարելու պարտագրանքէն :
Վահր ան /Աան ՝ /-/- 'ւ ա
բերմամբ չէ կրցած թեկնածու

բոլորովին անկախ պարագաներու
ներկայանալ 19օ6/* խորհրդարանա

կան ընտր ո ւթի ւններ ո ւն :
'ւււ պաշտօնավարէ ան «Եօթնամեայ
'Մրագրի կազմակերպութեան» մ է ջ , իբրեւ պետական պաշտօնատար յ
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ր

ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
ԱՈհրէՆ ՈՍԿԱՆԵԱՆ
քիպրոցներոլ. ել ե կե ղե զ ին ել։ ո լ կա րւո լց մ'ան մէ £ ա չքի զարնուէ ւսղգային բարերարները ւիոքր թիլ մը չեն կազմեր իրանահայ

դաղոլ-

թլ,ն մէչ.. Կարդ մը անուններ յիշատակերէնք արդէն : 1] ը յիշատակենր տ ա կա լին ու[•1'ե անուններ ալ յաջորդական էջերու վրայ։
Ահա և մէկը ա յդ րա ր ե ր ա ր—
ներէն' Աուրէն Ասկանեանը՝ որ
Ատր պա տա կանէն
րան

գալով թէհ-

հաստատուած էր եւ որ

փակեր իր աչքերը 1956/րՆ :
Հանդոլրեալը ՝ նւսի րան իր
մահը՝

ք^էհրանի

հ ամա յնրին

կտակեր' չՈլր$_ 500 • 000
թու
ման արմոդ իր ընդարձակ
ու
դեղերիկ չէ^քր ՝ պայմանուէ որ
Ւր տիկնոջ մահէն ետը վերած-*
ուի դպրոցի :
Աղգա եէ'^'

ի շթանո լթիւնները

պիաի կ ատարեն հ անգո լր եալին
բաղձանքը ՝

Հ ա ւանա րա ր

նա[ս

ըան իր այլ, ի ին մահը՝ համաձա /նութեան դաԼո՛է
նկատի ոլնենալով որ դպր սրա
կան

յարմար

շէնքերոլ սուր

կարիք կայ թէհրանի հլսյ հաՍՈԻՐԷՆ ՈՍԿԱՆԵԱՆ
Ազգային թարհթսւր

մայնքին մէչ, ի սկ կտակուածր ,
ամէն

յարմարութիւն կր ներ—

կայացնէ ազգային տիպար րէպրորի մը վերածուելոլ տ ե ս ա կէ տ ո վ :
Այստեղ կը ւէերջանայ մեր նիլթը թէհրանի թեմի եւ թէհրանահայ համայնքի մասին։ ինչպես նկատեր ընթերրոդը՝ թեմը ընդհանրասլէս ՝ իսկ Թէհրանէւ հայ համայնքը մա սնա լոր ա պէ ս , էսան դա վաո.
ել աշխատունակ տր ա մա դր ո լթի ւնն եր ո ւէ օմտուած շրջան է։ Այդպէո
ալ պէաք էր եդած ըլլա ր ՝ քանի որ՝ ին չսլէ ս ըսինք՝ այրե թեմին մ էջ
համախմբուած է իր անահ այո լթեան չո*֊րջ 100/'Ն ՕՕ^ք ) 62*000^ հաս
նող հայկական համրանքով (50’000հ* միայն Թէհ րա նի մէչ) :
Ատրպատականի ել իր ան ե ւհնդկա կան թեմերու շատ մր շրջան
ներուն մ էջ ալ աղդային — հասարակական կեանքը նուաղ էսանդավառ
Հ_է : ՆԼոտահ ենք՝ որ րնի/ե ր ր ո ղը
կարդալով նաեւ հետ աղայ

այս

տպաւորութիւնը
ո լանք

պիտի

յատկարուած են

կրկ
ա յդ

երկու թեմեր ուն :
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«ԱՄԷՆՈՒս ՏԱՐՆԳԻՐ՚հԸ»

ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԸ ԻՐ ԳԱՒԱՌՆԵՐՈՎ.
ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՐՔԸ, ԱՆՑԵԱԼԸ ԵԻ ՆԵՐԿԱՆ
Ատր պտտականը՝ էր դարաւոր անցեալով՝

կապուած է Հայոց

տզզայէն պատմութեան բազմաթէւ շրջաններուն հետ ՝ սկսած

Ար-

տալաղդ ել Վրսզարշակ թադաւորներոլ եւ թագէոս — ք*արթոզէմ էոս
Առաըեայներ ո ւ ժ՜ամ անա կա շրջանն եր էն ՝ մէնչեւ
կան պայքարներու նորագոյն շր^/ո^Ը

մեր

ազատագրա՛

(]-Ւ գարու վել^ա ւոր ո ւթե-

նէն մէնչեւ^ /* . գարոլ սկէղբները յ

Հ/,յ, գարերուն ,

Ատր պտտականը կը տարտծուէր

Հայաստանէ

հարաւ — արեւելեան կողմը եւ էր սահմաններուն մէջ կ՚առնէր Պարս
կահայէն ու Փայտակարտնէ նահանգը՝

էնչպէ ս նաեւ

կանէ մէկ մասը։ Ատրպատական նահանգը այժ՜մ
ԼՃՒ արեւելեան կողմէն մէնչեւ Գէլանէ

Վ^աս պոլրա

կ^էյնայ

սահմանները՝

մէնչեւ Արարս գետը ել հարաւէն' մէնչեւ

Պարսէց

Աւրմէոյ
հէւսէսէն'

է ւր տէ ս տանը է

Անունը հաւանաբար կազմուած է պարսկերէն Ա1Ա1լ1 բառով՝ որ

կը

նշանակէ կրակ, այււ ստուգաբանութեամբ ալ կը կարծուէ՝ թէ կրա
կապաշտ ո լթէ ւնը նաէւ սկսած է Ատրպատականէ մէջ՝ էսկ առասպելի մը < ամաձայն ՝ էէրադաշտը ծնած է Աւրմէոյ քնարան գուզ գաւա
ռակէն մէջ :
ԳԱՒԱՌՆԵՐԸ
Ատրպատականէ բնգարձա կ շըֆ/ոեը բաժ՜նուած է

մը գա

ւառական կեդրոններու՝ որոնցմէ շատէբուն անունները յաճաՒ յՒ
շատակուած են մեր ժ՜ամանա կա կէց պատմութեան
ներն են ՝ թալրէզէն ետր ՝ Ա ակոլ , 1»ոյ է

է!. :

կեդրոն

Ա ալմաստ ՝ Աւբմէա

կամ

Եապոլտան ՝ Աարաղա ել ^արաղւււրլ յ

Մակւրւն ? որ էնբնէշխան էւանութէւն էր ժ՜ամանակէն ՝ կը դըտնուէ Ատրպատականէ հ էլս էս — արեւմտեան

ծայրամասէն վրայ

եւ

սահմանակէց է թուրրէոյ եւ էք • Ա էութեան։ Ա ա կո լ անունը նոր էէ
Այդպէս կը կոչուէ թէ՛ գաւառը եւ թէ՛ բազարը եւ հաւանաբար կազ
մուած է Ս'է ան — 'թուհ բառերոլ մէացումով։ Այս գաւառը մասաժը
կը համապատասխանէ 1Լա ս պո լր ա կանէ Արտաղ գաւառէն , որ անց
եալէն ունեցած է ուրէշ անուններ ալ ՝ էնչպէ ս

Ար տ ա զա կէ ՝ Արտա-

ւազգ եւ Հյ աւար շան՝ է"կ Արտաղ կոչուած՜ է այն ժամանակ՝ երբ Արտաշէս Ր՛է հրամանով Ա մբա տ Ըագրատոլնէն այգ գաւառը տեղա
ւորած է Ալանաց երկրէ Արտաղ զաւառէն բերուած զերէները։
Ա1 եր պատմութեան մէջ յէշուած շատ մը նուէրական վայրեր կը
զտնուէն Ա'ա կու կամ Արտաղ — () ա լար շան զաւառէն մէջ՝. Այնտեղ է
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«Հր» ;:

1էԱէր'Լանանց հերոսամարտի Աւռւրայրի
Թադէոս

Առաքեալի պատմական

Մակուի ձորէն դուրս գալէ յր/ճթ£

ՄԵՐ ԳԱՂՈԻԹՆԵՐղ

ւչսւ շտՀւ(* ) ) այնտեւլ է

Վրսնքը՝ ոլ դարձեալ՝
Պայաղիտի

Ս *■

ա քնտեդ՝

ո ւզդո ւթեամբ ՝

ըն֊—֊

դարձակ դաշտին աո.ջեւրլ փռուած կը տեսնոլին մեծ ու փոքր Լք ասիսները՝ իրենց Տ ս կա յ ու դեւլա տեսիէ զանդոլածներո*իՀ* )

է

Ս'ակոլ քարլաքի եւ շրջաններու րնա կչո լթի ւնը ք^ոլրք է մեծ մա—
սոէԼ*. Տարեւոր համրանք մը կը ներկայացնեն նաեւ քիւրտերը՝. Մինչեւ ՄԹ' • դաբու սկիզբները՝ Ս*ակուի շրջանին մէջ տիրոդ տարրը եղած են Հայերը՝ բայց ռոլսելպարսիկ պատերազմէն յետոյ
կնքո լած թիւրեմ էնչայէ դաշնադրուի՝ Հ_ոլ["£. 80*000

1828/^

Հայ^’[' տեղա-

հանուած են այդ շրջանէն ել փոխադրուած են ի1 գտիր ՝

Աուրմալոլ

Մեծ ու փոքր Մասիսները՝ իրանեւթուրք սահմանագլուխէն գիտուած

ել կովկասեաե այլ շրջաններ՝.

Աիսնամեակ մը առաջ

մնացած էէն

ընդամէնը 180 տուն Հայեր՝ գլիյաւորաբար դիլդերոլ մէջ՝ IJ. [<Ւա-՚1էր,լւ

Ա^տյէեալփ Վ՛անքին չոլրջը^ իսկ UJJuo[It Սա^ոլ[' շրջանին մէջ՝

Հայերը կը համբուին մատներոլ ւԼրայ

[մեծ մաս ուի կոտորոլած են

1918/,2,) :
(*)Աւարայրի գաշտը կը տարածուի Վըրխ Բուլաղ գիւղի գետի կողքին եւ Ս*
Թադէոս Աոաք եալի Վանքին մէջտեղը :
(*) Զոյգ Մասիսները, որոնգ փէշերը կը սկսին թուրք եւպարսիկ սահմանա
գլուխէն, մինչեւ Մակու հասնիլը կը տեսնուին լեոներու վրայէն: Ամենալաւը կը.,
տեսնուին ^իշմիշ Թէփէի րարձունքէն, սահմանագլուխէն 5 քիլոմէթր հեոու,
Պազիրկեան գիւղը չհասած: Այս կէտէն մինչեւ Մեծ Արարատի փէշերը, հեոաւորութիւնը հազիւ 10 քիլոմէթր է: Սքանչելի է համայնապատկերը մանաւանդ լուս
նակ գիշերով: = Արարատը կը տեսնուի, նաեւ, Խոյէն 75 քիլոմէթր հեոու Շահ.
Իուլսւղի թարձունք ներէն, մինչեւ Մակուի ձորը մտնելը:
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«աս՜ԷՆՈԻ՚ն ՏԱՐԵ'1-ԻՐ1-լ>
Խոյի դա լառը կը գտնո լի Ատր սլա տ ա կանի հիւսիս — արեւմըտԼան կողմը և սահմանակից է թուրքիոյ^ ի ս կ ներքին գծովՀ թակուիլ
Ա ալմաստի եւ *Լալ՛ տ գտ դի : Աւելի' Ար տա զի հարաւային մասի շա
րունակութիւնն է : Այս տ եղ ալ բնակչութիւնը մեծ մա ս ո վ

թուրք է

ել կարեւոր համրանքութ քիւրտէ Հայ տարրը կը կաւլմկ շատ ան
նշան թիւ ) ճ ի շդ թակուի նման՝. Ոիսնամեակ՛ մը առաջ 1Սոյի գաւա
ռին մկջ

կ'ա պրկին

258 տուն Հայեր : Այսօր շատ պա կսած կ այս համ

րանքը՝. թինչդեո. ՄԸ՝ գարունդ այս շրջանն ալ բաւական հայաշատ
կ

եդած՝. Ասոր ապացոյցն են հետքերը աւերակ եկեղեցիներուն

ել

հայկական տապանաքա րերուն ՝. քԱ ոյ քաղաքի մկջ կայ հազարամեայ
հնոլթեամբ հայկական եկեղեցի մըդ անշուշտ այմ՜մ աւերեալ վիճակլ, մէջ-.
Այմմո լ դա լա ռա կան հայաբնակ գլխաւոր շրջաններն են

Աալ-

մաստը դ Ուրմիան՝ Աարազան եւ Ղ^տրադաղը՝.

Աալլքաււաը. նոյնպէս

տա րածուած է Ատր սլա տա կանի

հիւսիս —

արեւմտեան շրջանին մկջ՝ սահմանակից կ թուրքիսյդ թկ
զծուխ !)ւրմիոյ

ներքին

եոյի եւ արեւմուտքէն' Արա ուլ լեռներ ուն (Խ անա

սսր) : Ունի 50 ֊ 60 գիւղեր՝. Բնակչութիւնը

թուրքեր դ Բիւրտեր ,

Ասորիներ՝ Հայեր եւ քիչ թո լուէ Հրեաներ : Դեռ յիսնամեակ մը առաջ՝ այս գաւառի հայոլթիւնը կը հաշուէր մօտ 10*000 շունչ՝. Այս
Օր պակսած է 9/10րդով •
ՈՆթլքլւան կամ Կապուտանը, Ատր պա տա կանի մեծագոյն գաւառ
ներէն մէկն է՝. Սահմանակից է *Լանի վիլայէթին դ

ներքին

գծոլթ

Աւսլմաստ գաւառին դ Աուլգոլզին դ եւլն ♦ : Դտւառը եւ. քաղաքը

կը

կոչուէին

են

համանուն լճի անունով ՝

մինչդեռ այմմ փոթուած

քիըզաիէի : Բնակչութիւնը մեծա մասնաբար կը բազկանայ

թուրքե

րէդ յետոյ կոլգան Ասորիները ել փովյր թիւաթ ՀայևրըՀ Այս գա
ւառին մէջ ալդ 1828 — 29 գերակշիռ տեղ ունէին Հայերըդ իսկ յիսնամ եա կ մը առաջ կը հաշուէր 1000 տնուոր հայութիւն*. Այմմ դ տյս
թիւն ալ պակսած է 100/»^ 40 համեմատութեամբ՝.

11սւրԱ11լԱ1 գաւառը կը տա րածո լի թա ւրիզի հարա լա կողմը: Բընակչոլթիւնը' թ՛ուրք է ջախջախիչ

մեեա մա սն ո լթ եա մբ :

Այստեղ

եւս , հին մամանակներուն , չատ են եղաե Հայերը, բայց, յիսնամեա կկ մը ա ս ղին , պատկերը չատ չէ փ ո խ ո լած :

Վարադաղը , Ալրմիայէն աւելի հայաշատ

դաւառ է ներկայիս։

Ամբ Աղջութեամբ լեռնային եւ անտառապատ շրջան է՝. 1]եր պատմու
թեան Փ տյ տ ա կա ր անը ա1 յս գաւառն է դ որ կը գտնուի ),տ րպատականի հիւսիսային ծայրը ել կը քե ր է Արաքսի ափերը*. Տ իսնամեակ մը
առաջ ունեցած է 1200 տուն հայո լթիւն , 5 գաւառակներու 29 գիւղե
րուն մէջ՛. Այսօր , պակսաե է մէկ երրորդով։
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2) ԱՏՐՊՄՏԱԿԱՆԻ

ԹԵՄԸ

ԹԱՒՐԻԶԸ ԵՒ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
թապ՚իզը՝ ինչպէ ս նկատեց [Լ^թ^րցողը
ՀՇահնչահնեբու. երկիրը

նախորդ բաժ՜նէն

մէ £

Նրան} , մէկն է քերանի ամէնէն հէն եւ հե-

տեւաբար ամէնէն պատմական քաղաքներ էն՝ որու դլխուն այնքաՀն
ձիւն է տեղացած դարերու ընթացքին :
Ւր աշխարհագրական գէր^ն բերումովն իսկ՝ է բրել անմիջա
կան դրկից թ"*-րքիոյ եւ քէուսաստանի եւ թիրաիմ անոնց հարուածնե ր ո ւն ՝ էսկ աւելէ հէն դա ր Լ ր ո ւն ՝ հիւսիսէն ու արեւելքէն խուժող
հորդաներու հետ կատաղի ընդհ ար ո ւմներ ո լ թատերավայր՝ Ատրպատա կլսեի մայրաքաղաքը շսՀ տ վ է ր քեր

սպիացուցած է ցարդ

իր

մարմնոյն վրայ ել յաջողած է այնու ամենայնիւ մնալ մի չտ կանղուն ու բարղաւաճ :
Հին

ժամաևակներէն

եղած է Ատ ր պա տ ա կանի

կեդրոնը ել շնորհիւ բերքառատ դաւառներոլ
դրութեանց ու անոնցմով կատարուող

առեւտրական

այլատեսակ

արտածման

արտա-

առեւտուրին ՝

րնդհ անրապէս ունեցած է տնտեսական նա խանձելի դիրք , անշուշտ
այնքան ատեն որ պատերաղմները չեն ցնցած անոր կենսունակ հա
ւասարակշռութիւնը։ Այսօր ալ լալ է տնտեսական կացութիւնը այն
տեղ եւ քաղաքը՝ հարազատօրէն արեւելեան իր դիմագծով՝ կը նմա
նի միշտ բզզուն մեղուի փեթակի մը՝ իր շուկաներուն մէջ՝.
թնա կչութի ւնը ՝ ին չպէ ս ղաւառներու ■քէշ, այնպէս ալ թաւրիզէն ներս՝ մեծամասնարար կը բաղկանայ թուրքերէ եւ իւրայատուկ
բարբառով խօսուած թուրքերէնն ալ տիրող լեզուն է այնտեղ։
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄՐԱՆՔԸ
Ատը սլա տա կանի դալառներուն ու մայրաքաղաքին մէջ Հայերու
զանգուածային գոյութեան պատմութիւնը կը ներկայացնէ քանի մը
դա րե բու

անցեալ յ

Էք կա ծ են անոնք յաջոր դա կան

կասի եւ թոլրքիոյ հայաշատ շրջաններէն ՝

ալիքներով

Կ"վ—

բազմացած են հարիւր

ել աւելի հ ա ղա բներով ՝ ապա նոր էն բռնադատուած են զանգուածօրէն վերադառնալու Կովկաս ու այսպէս ՝ մակընթացութեան ել տե
ղատուութեան ենթյյյկայ՝ անոնց համրանքը՝

/’ . դարու սկիզբները

որոշ չ_ափոլԼ կայունանալէ ետք՝ դարձեալ պակսած է վերջին յխ“
նամեակի ընթացքին՝ իջնելու համար այսօր ո լան համրանքին :
խարուս սկիզբները Ատր պա տա կանի Հայոց թի*֊ը կը հասնէր 34

— 35-000/':
ղաւառներու մէջ։

15-ՕՕՕ£3> աւելի չէ՝ --- 8000/5 թաւրիղի եւ 7000/>
ւառներ ո լ հայոլթիւևը պակսած է 3/իբ-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
րեւ հետեւանք գաղթի ^ւ կ՚՚տորւսծներու

(Ա • աշխարհամարտին} :

Աւելցած է սակայն թաւրիզի Հայոր համրանքը՝ որ ԼՈԼ-ր^ 5000 էթ
ասկէ յիսնամեակ մը առախ, Ե լ աւելցած է՝ ընղհ անրապէս ղաւարւներէն ու Արեւմտեան Հայաստանէն թաւր իզ ապաստանած գաղթա—.
կաններով յ
ԹԱՂԱՄԱՍԵՐ ԵՒ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐ
Հայերը
{Բերդ ա թաղ )

հոծ

մ եծամասնո ւթեամբ կը բնակին

Թաւրիզի Ղաէա:

Լ/՚ւաւա թաղամասերուն մէջ՝, ^յււլան աւելի հին ու

աւելի հայաշատ է քան Լիլալան՝. Ղս/Լա յ[’
է Ս՝ Աստուածածին:
մայր — եկեղեցին (Հ իմն ո լած Ճ1&ձին} ՝ որու շրջափակին մէջ դըտ—°֊

Թաւթիզի Վալա թաղամասի Ս. Աստուածածին մայթ եկեղեցին

նուած են' այմմ քանդուած Առաջնորդարանի
տղայոց Արամեան եւ 1937/'^

է^չպէս *նաել

վերջնապէս փակուած աղջկանց

Ա♦

Աննայեան դպրոցները՝. Այմմ եկեղեցւոյ բա կին մէջ է տակաւին Ա-~
ռաջնոր դա բանի համեստ տպարանը՝ որ հիմնուած է չոլ[՚ջ 70 տարի
առաջ՝ ինչպէս բակին կից է Ափտմեան թատերասրահը՝ որ կառուցք
ուած է 1916/^ եւ որ մինչեւ այսօր ալ կը դործածուի հանրային —մշակոլթային ձեռնարկներոլ համար՝.
Լիլաւա թադամասին մէջ է ՀՋ֊և՚ձին կառուցուած Ա * Ա ա բդիս եկեղերին՝ որու շրջափակին մէջ ալ կը գտնուի թամարեան

աղջկանց,

ել Հայկազեան տղայոց դպրոցներ ու շէնքերը՝.
Ազգային ընդարձակ դեր ե ղմանա տ ո ւնը կը գտնուի Լիլաւա

թա~*
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ղամասի վերջաւորութեան։ Այնտեղ կայ Ո * Շո զա կա թ մատուռը՝
զոր շինած է բարերար Ո իմոն Մ ան ո ւչար ե ան ձՏձձՏձին ՝ իր մօրը

Շո

ղակաթի յի շա տ ա կին :
ԹԵՄԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՈ-ԱՋՆՈՐԳԱՐԱՆ
Թաւրիզ՝ Ատրսլատականի թեմական եւ ա ռա ջն որ դան ի ս տ կեդ
րոն դարձած է 1833£^ սկսեալ՝ Երր ՃՏ2Տին՝

Հայող դկպի Կովկաս

բռնագաղթի հետեւանքով բոլորովին նուազած է գաւառներու
բնա կչո ւթի ւնը ։

Մինչեւ այդ

թուականը թեմական

Մ ակ ուՒ Ս. Թադկոս Առաքեալի Վանքը : Ատկէ ասդին թեմը
ցած կ 2լ Առաջնորդներ [ցանկը կուտանք առանձին)

Հայ

կեդրոնն

էր

ունե

որոնցմէ վեր-

չէնԸ ե զած հոգելոյս Տ * Ներսէս արքեպ* Մելիք — Թանգեանը։

Թաւրիզի ազգ- գերեզմանատան Ս • Շողակաթ մատոՆոը
(Ջախին, եկեղեցիին դիմացը Մելիք - Թանգեան Սրրագանի դամբարանը)

Առաջնորդական աթոռը թափուր է 1948£^ ասդին : Ունի իր փո
խանորդը յանձին ծերունազարդ Տ* Կարասլետ Ա> քհնյ • Ս անուկեանհ որ փոխանորդի այդ պաշտօնը ունկը նաեւ

Մելիք — թանդեա^ք^

Որբադանի

քահանայ մը

կենդանութեան :

Կայ ել երկրորդ

Մարտիրոս քհնյ ♦ Տէր Մ ա ր տ իր ո ս եան ։[(Լս են ք ՝ի միֆփ ա յլո ց ՝ որ ին չպէ ս միւս թեմերու մկջ՝ Թաւրիզի մկջ ալ երիտասարդ

քահանանե-

րու կարիքը զգալի է : Հիները էլը ծերանան եւ նորեր չկան
փոխարինելու համար : Առաջն • փոխանորդը

զանոնք

Տ * Կարապետ Ա*

օրինակի համար ՝ որ աւելի քան 50 տարիներու վաստակ ունի Թաւ—
րիզի մ էջ՝ 1լ ո լզէ հանդստանալ այլեւս՝ բայդ չկայ մ է կը , որ կար ենայ փոխարինել զիԵքըէ)
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-»ո..

֊Օճ^ժ-^Տծն-.,^.» հՋտ^ՋՋ.-

թեմա կան

կաղմ ա կեր սչո լ-

թ[,լնը) էր հան դա մանրէն

մԷ 9

կը տարլւերէ թէհ րանէ թեմէն
կա/լմակերպոլթենէն : Ունէ թեւ1ական Պատղամաւորա1լան (/"//—
'//''//?> /'/'/'աղդայէն
դերագէ՚յն էշխանոլթէւն ել անկէ
բխած
1՚ւ-[’՛■•֊

թեմական

]Ա ոբհ ոլրդր }

/էործադէր մարմէն՝, թէհ-

բ անէ

թեմէն

հետ

տ արրեր ո ւթէ ւնը
թալրէղէ

ունէ դած

այն

թեմ -

է,

որ

է]որհոլրդը^

ւէարեբււէ հանդերձ է բ են են թական

•ւսէյ Գ

շրջանները է

տեղական — ա զգայէն

մ արմէն

ա է է մէամամանակ եւ կը ւէ ոէ/արէնէ
Տ- ԿԱՐԱՊԵՏ Ա- ‘Ր-ՀՆՅ- ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ
Առաջնորդական փոխանորդ
Աարպաաականի թեմին

թէհրա նՒ

Գ // րծա կա

լա կան (Ւո/լովն ր/ւ անկէ

բէ/ած

մա րմէննե ր ր ՝.
Պ ա ադամ ա լո րա կան

(էողո-

/Լը 1լ րնարուէ եւ կր դումար ո լէ 3 տարէն անդամ մը Հան/յեալ աշնան
դումա րուած սլէտր է

ԸԼԼա[* *11որըհտէր

Պ ա տ դամա ւոր ա կանը) •.

Կը

քեարրիզի Առաջնորդարանը (նախկին Թեմական Դպրոցի շէնքը)
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բադկանա հ 16 սլա տդամա ւորներ է

դաւառէն* 8 սլատդամաւոր

ւԼան-

քերոլ անունով* 2 եւ Թ*ոլրէղ ^աղա^էն' 6 • փոդովէն նսւէւադահն է
թեմա կտ լ Այւաջնորդը կամ առ/սխ • փոխանորդը
էւորհրդա կցա կան
ձայնէ իրաւունքով :
Թեմական /// որհ ուրդը կ^րնտրոլէ () անդամներով եւ Առաջնորդէն
կամ առա^նորդական փոխանորդէն հետ

[իրաւասու

ձայնուէի

կր

կաղմէ եօթնանդամ մար մ/,ն մը :
Առաջնորդարանը^ 22 — 23 տարիներէ է վեր ւէոէւադրուած է Ատրրսլատականէ Հայոց Թեմական կեդրոնական Ա է^նակարդ կ՝ սլ ր ոցէ շէնքէն մէջ*. Փոխադրութիւնը կատարուած է* կանէս ելու համար
այս չէնք[.ն ալ դրա ւո ւմր

) հալ վ ա րմ՜ա ր անն եր ո լ փակումէն

ետք։ Ատկէ ասդէն շէ^քր կը ծառայէ էրրեւ Առաջնորդարան Լտյնտեւլ կր բնակէր նաեւ Մելէք — Թունդեան Արբաղանր ) =

Շէ՚՚՚քի եր-

Աարպաաականի Թեմական Խորհուրդի կազմը----Ջախէն աջ' Հրաչ Հսւյրապեաետն, Վարդգէս Յովհաննիսեան, Հայկ Ստեփանեան, Տ- Կարապետ Ա- քենյ •
Աանուկեան, Ռոման Արզումանեան, Վահան էարապեաեան եր Աոաքե{ 3արու.—
թիւնեան:

ևւ1111'Գ յա՚ Ր 1ւ1'ն ՛և՛™յ ևււ ղ,ոնո լէ «Առստոմ — *էա ս սլա ր^չ
րանը յ

մ ա տ են ա դա

Առաջն որրլ արանէ եւ Թեմական էյորհոլրդէ Լէրրեւ թեմական ու
տ ե դա կան ազդայէն իշխանութիւն) պիւտճէն կր հ ա սնէ

տարեկան

150*000 թումանէ*. Ւբրեւ կալուած ունէ Առաջնորդարանէ ընդարձակ
շրջափակէն առջեւէ դլէւաւոր պողոտայէն

վրայ մասնաւոր

դործոլթէլևներով կառուցոլած 10 խանութներ :

Թեմական

րարեիշխա

նութեան կէց Աղքատախնամը ունէ շէնք մը՝ կտ տկուտ ծ* Տէդրանակեր տցէ ^ոկտ • Ասլանեանէ կո դմէ եւ մէկ տուն
նուէրած են Թո ւմանեաննե րր

Լայս երկու

*Լա լայէ մ էջ ,

կալուածները

ղոր

արձանա

գրուած են էրրեւ ւէաքլշՓ) : ^այ նաեւ ուրիշ փոքր բնակարան մր*.
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- թաւրէւղի թե մա կան եւ տեէլա կան սլիւտճկները , որոնք մէկ
ամբողջութիւն կը կազմեն՝ հ ալա սաբա կշռուած են րնդհանրապկ ս

՝ շնորհ իլ կալուածային ե՛

կա մ ուտնեբու

եւ

մանաւանղ.

թալրիղահայ համայնքի
տաճանաշոլթեան եւ

սլար-

զոհ արե-

բութեան ողիին :
թեմ ա կան 1Ս ո բ հ ուր գՒ

կաղ-

մլ,ն կ՚անդամակցին հետեւեալնեբը
Աանոլկեան (նաէսա դահի ՝ Հայկ
Ատեփանեան
պետ} ՝

(փոթ — ատենա

Վրսրդգկս (Հուէհաննիս-

եան (քարտուղարի , հ[,աէ ՀաՀ1~~
րասլետեան (գանձապահի } թոման

Ար զուման եան ՝

Վահան

Կուրտ պետ եան եւ Առաքել (Հ աբոլթիւնեան :

ՀԱՅԿ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ
Փոխ — ատենապետ Ատրպատականի
Թեմական Խորհուրդի

(Ատենասլետր

(Հովհաննկս ք*ուդաղեան մեռած
կ առ Ա՝ տարի : )

ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ԹԱՒՐԻՏ.Ւ ՄԷՋ ԵՒ ԳՊՐՈՏՒ ՇԷՆԳԵՐԸ
Կրթական գործը մեծ ղարկ ստացած կ ]Ղրանի մկջ դեռ փթ • գա
րու կէսեբուն Լյերսկս 1} . Աշտ ար ա կեց ի ի ՛անքեբուէ : թա լրի զն ու "Նոր
Ջուղան եղած են անոր ուշադրութեան առարկան եւ իր հրահանգներով կ ) որ այդ թեմերու Առաջնորդները լծ ո լած են կրթական գոր
ծին , իրենց շրջաններուն մէչ : Ատկէ շատ առաջ ալ , սա կա յն } թաւրէղի մկջ դո յ ո լթի ւն ունեցած են ՀՀդպր ա տ ո ւն եր» } իոկ 1836 — ՅՏիե այն
տեղ պաշտօնաւԼարած կ մեծանուն Ա եսրոպ թաղիադեանը եւ ա ւեԱէ
ետքը՛ անմահ իաֆֆին եւ ուրիշներ՝.
Հետաղ այթ

գործի անցած կ

Աահակ

ա ր քե պ ♦

Աաթունեանր

(1854 — 1857) եւ հ իմնած կ ‘կուլա թաղամասի Արամեան դպրոցի ել.
Առաջնորդարանի շկնքերը (երկուքն ալ այմմ կիսալերի

հակառակ

մ՜ողուէոլրդի բուռն ընդդիմութեան ՝ արգիլելու համար ույդ շկնքերոլ
կառուցումը գերեղմաննոցի մկկ մասին ւէրայ։ Կը պատմուի թկ Ա ահակ արքեպ* շկնքելաւն հիմերը նետել տուած կ գիշերով» յսյ^_որրր
օրը մ՜ ո դո վո լր դր յա րձա կո ւմ դործելուէ ուզած կ քանդել շինուածը }
բայց չկ յաջողած

Առաջնորդի կազմակերպած դիմադրութեան շնոր

հիւ՝. (Հարձակումները կրկնուած են քանիցս } բայց ի վերջոյ շկնքերն
ալ կառուցուած են :
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Աահակ արքեպ* ուրեմն կը հանդէսանայ ազդայէն

կրթութեան

յատկացուած կանոնաւո ր վարժարանէ առածէն հէմնաղէրը (մաւրէզէ
մէջ, ա ւն օրերուն՝ ե ր ր ամէն կո դմ կայէն Տէր (մոդէկեան կամ Հ^վսալէֆայականէ դպրանոցներ մէտյն՝. Այնուհետեւ դպրոցական

ցանցր

հետզհետէ կը տարածոլէ նաեւ գաւառական շրջաններու մ է ք = Այս
դետնէ վրայ ՝ մամտնակէ ազդայէն է չէւ ան ո լթէ ւնն ե ր ր վայելած են
■նաեւ պետութեան աջակցութէւնն ու հ ո վ անէն ՝ մասնաւոր արար Ա ուղաֆէրէտտէն Շս' է օրով', էր մէկ հրովարտակով՝ Հթահը կ՚ըսէր է
մէջէ այլոց — «Ընդհանրապես Պարսկաստանի մէջ հաստատուած
թոլոր հայ դպրոցները մեր արքայական անձի պաշտպանութեան տակ
գնելով , կը հրամայենք որ մեր թոլոր պաշաօնեաները ամէն տեսակ
օգնութիւն ընծայեն նոյն սուրը գործի յաջողութեան համար:»

Թաւրիզի աղջկանց ազգային Թամարեան դպրոցին շէնքը

Աւելէ ուշ՝ 1879/քհ ,

թալրէզէ Հալա թա դամասէն

մէջ

հէմ-

նոլած է Աւարտյրեան ընկերութեան աղջկանց առաջէն դպրոցը՝

որ

հետադայէն դարձած է Ա * Աննայեան դպրոց ։
էէլա լա թա ղէ1ուած է

աղջկանց առաջէն կանոնաւոր դպր ո ց ը բաց

] հրր ազդայէն բարերար ^րէդոր թումանեան ՝էր ծնո-

■դա ց եւ վադամեռէկ դստեր (մամա րէ յէ շա տակէն կառուցած է'
լուս աւէտ ել ընդարձա կ դասարաններ "•Լ ու

13

սրահով դպրոցա

կան հոյակասլ շէնքը , որ վաթսուն եւ ալ եմ՛ տարէներ ետքը՝ այսօր
ա՛լ ՝

էր երկյա ր կանէ ՝ քարաշէն ու պատկառազդու

կա ռո լց ո ւածքո վ

թո րապէս կը տպաւորէ այցելուները՝. Վրսդամեռէկ (մամարէ

անու

նով ալ հ ա ս տա տ ո ւթէ ւնը կը կոչուէ թ ա մար ե ան աղջկանց դպրոց ։
Այո դպրոցէն ճէ շդ դէմաց ը կայ' անկէ առաջ՝ ՀԱեւան^ անունով
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Հ այ առեւտրական

րնկերութեան մը կո դմէ կա ռո լց ոլած

տղայոց

Հայկազեան դպրոցը :
Լէլալայի այս երկու դպրոցները՝

իրենց զո լութեան

ամբոզ9

շրջանին եղ ած են իրանահա յոլթեան դչիյաւոր չուս ո հ կ?ա ռա ր անն եր ր
ել հաս ցուցած են սերունդներ՝ որոնք ոչ միայն պատիւ բերած
իրանահայ

դա զութին ՝

այլեւ տուած են անոր

են

ուսուցիչներու եւ

մտաւորական ոլմերոլ բազմութիւն մը։ թալրիղի կրթական տարեդրութեանց մէջ առանձնա սլէ ս օրհնութեամբ ու պարծ անքուէ կը քիշուի

միշտ

անունը

Աաշմաճեանի ՝

Տիդրան

որուն

տնօրէ

նութեան շրջանը ՝ 1899էն 1903 ,
հանդիսացած է Ատրպատակա-

V' ՛Հա քոր կր թա կան տա րեդր ո լթե անց •էէչ ամԷնԷն փայլունր
Անուանի տեսուչը
ս տի պո լած է

այնուհետև

հրամ՜արիլ

օր—

ո ւան թեմակալ Առաջն որդ
Դ-ի լէ

*

‘ԷՐԳ *

ի—

Մ ուր ադե անի

հետ ունեցած անհամաձայնու
թեան եւ ասոր
ւանք ՝

իբրեւ 'հետե

համ ա յնքին

տուած
ռս ւէ :

մ էջ

ծա յր

պառակտման սլա աճա

$ ♦ Ո՝ա շմաճեանին հե ա կամ
սւեկէ

ետքը

թալրիզի ՚ Հայոց

ւէ ա րմա րաններ ը
ուրիշ
մչակներ

3 ուէնան

Տիաւթ ե անը ՝

Մ- Ջ առաֆեանը ՝

ո կտ .

ալ ՝

կամ ուսուցիչ՝

ՏԻԳՐԱՆ ՌԱօՄԱՃԵԱՆ
Մեծանուն ՈՆսոՆզետո

ունեցա ծ

արմ՜է քաւոր

ռանա լի

/.?/

կրթական-

իբրեւ

տնօրէն

ին չպէ ս անմ ո—

իա բա պետ Պ իոն ե ան ը ՝

. Փաշայեանը ՝ 0ր . Հ • Փա֊ղինեանը ՝

Օր • Աստղիկը {ետքը

Տ * Ո՝աշմաճեանի կինը)

ր

էրոլանղ էիրանգեանը , Վրսրոս Ր ա բա յ եանը ՝ հֆակոբ Տէր 3 ա կորեա
կը {Իր սւղեկ}, Ա՚ալսոէն Շաթէրեանը {Տարագէր) , Յ՚՚՚Լ՚՚էվ՛ ք^աղէոսեանը՝ Հայրապետ Պ անի ր ե անը ՝ Գ11111 սլար Յա կ„քւեանը ՝ Սիրաք Գրիդո րեանր ՝ Արամ {ք)է թվաճեանր եւ ուր ի շներ :

ԹԱՒ ՐԻ ԶԻ ԳՊՐՈՏՆԵՐԸ ԱՅՍՕՐ
իրանահայ բոլո ր դսլրոցներոլ

մ է ջ ամէնէն

դմ՜բաէստը

եդաէւ-

թամարեան եւ Հայկազեան վաբմ՜ա րանները {մասամբ նաեւ Նոր Զու-
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*Լա յէ եւ Ապատանէ դպրոցները)

որոնքպետական

հրամանավ

փակուելկ ետք 1 935/»^» , '1""^ մնար էն մէն չեւ քան է մր տարէ աոսվ^——.
լման քսանամեակ մր : Մէնչ թկհրանր կրցաւ վերաբանալ էր դպրոց—,
ները 1941/»^», թաւրէղը այղ բա էյ տ էն

արմանա ցաւ հացէլ

ճ§Հ&էն

երբ աղդայէն է շվսան ո լթ ե անց վեր ա դար ձո ւեց ան դպրոցական շէն—֊
քերբ եւ կտրելէ եղաւ ս կս էլ 1956 — 57 տարեշրջանը :
թամյսրեան --- Հայկաղեան դպր ո ցն եր ո ւն մկջ ա լմմ կհուսա նլ,ն.

508 աշակերտներ , 284// տղայ եւ 224/» ա ղջլ,1լ: (Կ,- նա էյ ատ ես ու էր թէ
19օ7 — Օ8 տարեշրջանէն^ քանէ մր հարէլրով աւելցած պէտ է /////////աշակերտական համրանքը՝.) Աը պաշտօնավարեն 32 ո ւս ո լ ;ւՒւներ >
16/» այր եւ 16/» ^/»^» ’ որոնց 16/» Հայ 1 14/» Պ ոյ ր Ոէ կ եւ 2// Ասոր ի : Կրթ ■
նաէյտրար ո ւթեան կոյլմկ նշանակուած տնօր էնն է համակրելէ սլա ր ս է կ

Խումբ մը ուսուցիչներ Թաւրիզի ազգային դպրոցներու ուսուցչական
կազմէն: |*. շարքի կրայ ձախ էն աջ երկրորդը' թէյթուլլահ Ջ էմալի, դպրոցներու պարսիկ տնօրէնը եւ նոյն շարքի կրայ ձախէն վեցերորդդ' դպրոցներու
ներքին տեսուչը' Ալեքսան Յովհաննէսեան: Աոջեւը աոանձին կեցածը' ուսու
ցիչ ես գթող Արմենակ Փոխարեան:

երէտասարդ մը' ք*կյթո լլլահ Ջկմալէ : Է1 ս կ ներ քէն տեււուչն է յէս—
նամեայ կրթական

վաստակով ծանօթ

ուսուցէշ եւ հասարակականա

ցա րձ[՚չ Ալէքսան 0 ո վհ անն կ ս եանը :

ծ/-// ո լ

տնօր էնն եր ո ւն հետ կը պաշտօնավարեն

ուսուցէշ — ո ւս ո լց շո լհ էն ե րը-

հ ետեւեալ

հայ

Տէկէններ (Հասմէկ ^կորդեան՝ Ար-

Լաէոյս Մ ելէք — էաղղասա րեան , <էոհարէկ 0 ար ո լթ է ւն ե ան եւ Աա րգա ր էտ Ադա ր ե ան ,

0րէորդներ Հա յաստան Աւագեան ,

// ա րդօ Աթ-

մաջեան ել Ալէս Պօղոսեան , էյ է կար Աովսէսեան , \յորէկ Վրսրդան—.
♦է
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եան եւ ԷԼլպէրթ իիովսիսեան՝ Արմենակ Փ ո խար եան՝ կտուրդ էն Ւ<1['չկեան ? Վրսրում՜ան Առաքելեան ՝ Տ [' կինն ե ր
ել
1]

քք՝իմա (Հուէսէւիեան։

անս ո լր եւ Օր *

Արա^ս Ա ա ր ո ւթխ ան ե ան

ինչպէս նաեւ երկու

Ասորիներ՝

1Լալթէր

ենիա էի անս ուր :

թաւրիղահայ մտա ւո ր ականն եր ո լ եւ կրթական մշակներու
մար իրապէս պա տ ո լա րեր երեւո յ թ է ա յն , որ

վեր ո յ ի շեա լ

հա-

ր ան կի

վերչլ,ն հլ,ն զ հայ ուս ո լ •յՒւ — ուսուցչուհիները րոլորուէին կամաւոր
կեր պո լէ ել առանց որեւէ կճարոլմ ստանալու

կր

սլա շտ օնտ ւէա ր են

թամարեան — Հայկազեան ղպրոցներուն մէէէ՝ զղալա պէս թեթեւցնե,է անոնց պի լաճ էն , որ կը հասնի տա ւ՚ե'ւ ան 90-000 թումանի՝.

լո

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԵՒ ԱՅԼ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ՈՒ ԶԵՈ-ՆԱՐԿՆԵՈ
թալրիզը՝ հին էն ի կեր՝ հարուստ եղած է մշակութային եւ այլ
էիիութիւններոկ։ կ^եռ

ձ-^Օ^տկան

թուականներուն ՝

Ապրիլեան Ե~

Խորմթ լքը աշակերտներ Թաւ֊րիզի ազգային դպրոցներին

ղեռնի

նա հ ա տ ա կն եր էն

կ^ոկտ»

կարապետ Փաշա յետնի

նախաձեռ-

նութեամր հիմնուած է «(/*ո զո կր ղա յին Լսարսւնֆը ՝ որ Ղրսլա եւ ԷՒ
լալա թաղամասերս ,ն մէջ ք,ր կ ազմակերպած բազմաթիւ
սութիլններոկ մեծ հետաքրքրութիւն

ւլասաէսօ-

արթնցոլցած է հազարաւոր

•ո ւն կնղի րն եր ո լ մ օտ : // ինչեւ 1935/* սեղմ ումները ո լշա զրաւ եւ ծալալուն ղործ ո լնէ ո ւթի ւն

ո ւնեցած է նաեւ

«Հա jng կ ո լլտ ո լրա կան

Մի ո ւթի ւնը^ ը ՝ որ ա յմմ լուծուած է : 9*"յոլթթն ունեցած եւ զո րծած
են նաեւ շատ մը բարեսիրական ՝

հայրենակցական՝

արհեստակցա

կան ՝ ուսանողական ել ա յլ 1/ իութիւններ , որո նցմէ շատերը

չկան

•այսօր :
ԹԱՒ ԻՒ ԹԻ ՀԱՅ ՄԱՄՈՒԼԸ ԱՆՑԵԱԼԻՆ
Երբ հոծ էր թալրիզի հ այ համայնքը՝ այնտեղ լոյս տեսած են
նաեւ հայերէն թերթեր։ Հրա տա րա կո լած* են

^Առաւօտ^

թերթը Հայրապետ Պանիրեանի էսմբաղր ո ւթեամր ՝

շաբաթա

«ք/,յ^֊» օրաթեր-
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թը' Զասպար Յա կորեանի էսմբագրոլթեամբ 5 «9*"/'ծ»//' որուն էսըմբագի րն էր Ատրպետ ՝ հնչա կեաններ ո ւ ՀձէԼանգ^ը ՝

քսմբա դր ո լթեամբ

Ս-ւԿսան Տէր Նէար գանեան//, ինԱսլէս նաեւ «Մինարէթ» , «//.»/ ա ղան »
եւ հՏԼաբադադի թերթերը : Այմ՜մ քՒկհրա նի «.Ալիքէն է որ կը բա լա ր արէ նաեւ թաւը ի զի ընթերցողները :
Թալրիզի մէջ՝ ներկայիս ուշագրաւ դործունէութիւն ուն[,ն Հեաեւեա լ Մի ո ւթի ւնն եր ը •--ՀԱՏ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Վ^եր^ին ւէաթս ո ւնամեա կի ընթացրին՝ Թալրիզի մէջ՝
•զանազան

բաբես ի բա կան — կրթասիրական

կանանց

կա զմա կեբ պո ւթի ւնն ե ը

ունեցած են կարճ կամ երկարատեւ գոյութիւն եւ այնուհետեւ՝ իրե
րու բերմամբ զազրած են դոբծելէ :
Այսպէս ՝ կանանց առաջին Միու-թիլ^յը հիմնուած է 1 0դ ոստոս
1891/^ <Հիա ւբիմ՜ ու Լիլա լա թաղի կանանց քէն կեր ո ւթի ւն՝» ան ո լնուէ :
Յետոյ՝ 31 Յուլիս 1895£5> սկսածէ գործել հ.Հայոլհեաց Ոարե—
գործական Ընկերութիւներ՝ որ օգնութեան կը հասնի

Արեւմտեան

Հայաստանի 1896 թոլի կո ա ո ր ածն ե ր էն Իրան ապաստանած փաէսըսլսականներուն՝ իսկ միւս կողմ է կը կառա ւէա րէ դպրոցներ կամ 1լ օգ
նէ անոնց (*) : Այո ընկերութիւնը իր գործօն ա շէսատանրը կը շարու
նակէ մինչեւ 1907/' պարսկական

յ ե զա լի ոէս ո ւթ եան

որմէ

էէհրջ , մինչեւ 1923 յ կը պահէ անուանական գոյութիւն մը միայն եւ
ի 'Լհր^Հ1 յ ^Լ(Լ էոլ^ոլ[' այղ թուականին :
Մ ի^' Հ ա յրէ յ 1915 — 16 թուականներուն , պատերազմի շրջանին ՝
•կը կազմակերպուի Հ.Հ * 3* մասնակցութեան կարմիր քԱաչեը՝ որ հե
տագա յին կո չո ւեց ա լ «Հ . 3 • Չ* • 9 անանց ^քարմիր ի] ա չ Մփութիւն» ;
Ո»հա այս կազմա կե ր սլո ւթի ւնն է ՝ որ 1938/'^ դարձաւ Ամերիկայի «Հ •
Ե* ի]աչ^ի կամ այմմոլ «Հայ Օգնութեան Միութեան^ մա սնաճի ւզը
'■Աւոր պա տ ա կանի մէջ Ամիակը

իբրեւ ՀՕՄ—ի մասնաճիւզ Իրա նլ, մէջ):

Այգ թուականէն մինչեւ այսօր ՀՕՄ—ի Ատրպատականի Մասնաճելղ[՛ անգամո լհ իները իրենց լաւագոյն

ճիգերը ի սպաս

գրած են

■Թաւրիզի եւ Ատրպատականի կարգ մը այլ շրջաններուն մէջ՝ յօգուտ
կրթական — բարեսիրական գործին։ Հայ ւէա րմար անն եր ո ւ փակումէն
ետր ՝ այս Մէ՛ութիւնը՝ աւելի քան տասնամեակ մը՝ կազմակերպած
է գպր ոց — գասընթացըներ ՝ հա յևրէն սորվեցնելով փ ոքր ի կն եր ո լն :
(*) Այդ տարիներուն, Թաւրիգի կանանց Միութիւնները իրենց գնահատելի
մասնակցութիւնը բերած են Խանասորի պատմական արշաւանքի կազմակերպման
(-1897), մասնաւորաբար կամաւոր մարտիկներու զգեստաւորման, պարենաւորման
Նլ այլ ծախքերու մասնակցութեան տեսակէտով:
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:,7®1^հ«հՏ«էր»[1հ8Փ«1է«

վերջին դպր ոցը փոխանցուեցաւ տղդ • իշխանութեան 19օ6 — օ7
տարեշրջանին ս կիզբը ՝ երբ վերաբացուեցան նաեւ թա ւր իզի ազդա—,
յին դպրոցները՝. Այսուհանդերձ ՝ այմ՜մ ալ ՀՕՄ—ը ունի երկու նախա—.
կրթարաններ եւ մէկ մանկապարտէզ ՝ 140 երկսեռ ա շա կեր ան ե ր ո վ(* ) :
թա լրի զէն դուրս տլ՝ ին չպէ ս ըսինք՝ այս Միութիւնր՝ դպրոց—,
ներ կը պահէ գաւառներու մէջ՝ հոդալու! անոնց զրենական պիտոյքը եւ ուսուցիչներու ռոճիկը :

Աս 'լէ զատ

կ'օ.լնէ նաեւ չքաւոր հի—,

ւանդներուն եւ կարիքաւոր ըն տ անիքին ե ր ո ւն :
Հասոյթները կը գոյանան

անդամավճա րներէ,

ա շա կեր աա կան-

թոշակներէ ՝ ծոմապահութեան Օրուան տարեկան հանդանակոլթենէն, նուէ բներ է ՝ դպր ոց ա կան ձեռնար կնեըէ , Մ լ, ո լթեան լանձնուած

Հայ Օգնութեան Աիութեան
Թաւրիզի Աասնսրնիւղի վարչութեան
կազմը:
Նստած' ձախ էն աջ----Տիկիններ Նեկտար Ոէկլարեան, Աստղիկ
Աֆթանդիլեան,
Փաոանձեմ Լալաեան, Մաշօ Պօղոսեան: Ոտքի’ ձախ էն աջ----Տիկիններ Արաքսի
Աարութիյանեան, Ամալիա Թովմասեան եւ Շամիրամ Թունեան:

տան մը վարձքէն՝ եւլն* : Ամերիկա բնակող ք1 ր ան ա հ ա յ եր ո լ Հայրե
նակցական Աիոլթիւնն ալ կՀօդնէ

տար եկ ան 300 տոլարով՝.

*Լ/մանա—.

պէո ՝ տարեկան 300 տոլարի յատ կա ց ո ւմ մը կը ս տ ան ա յ ՀՕՄ—[՛ Կեղը •
(*) իրանի մէջ նախակրթարանը չունի այն իմաստը, ինչ որ ունի այլ գաղութներու մէջ, ուր նախակրթարան կը կոչուին վեցամեայ տարրական դպրոցներ
րը: Այնտեղ, նախակրթարանը,
փոխանցման դասարան մըն է'
մանկապարտէզխ.
վերջին ել տարրական դպրոցի աոաջին դասարաններուն միջեւ:
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30*000

*Լար չո ւթ են էն *. Տա [' ե կան ղործառնո ւթէ ւնր կը հասնքւ ԼՈ1Լ11$_
թո ւմանէ ։
ՀՕՄ —ը

սլետա կան

սլա շաօնա կան

յէաւեբացում

չունէ ,

բայց

ճան չց ո լած է էրրել րարեսէրական Ս էութէւն :
Անդամ ուհ էնե րոլ թ'է * (Ր 100- Վ՛արչութեան !լ անդամա կցէն հե
տեւեալ

տէկէններր.--- Աստդէկ

Աֆթանդէլեան

Լնա էւա դահ ո ւհ էյ ,

Հյամէրամ թո ւնեան Լրա ր տ ո լդա ր ո ւհ է} դ Ն եկա ար Ր^կլարեան Լգանձասլահոլհէ} դ Փ առանձեմ Լալա ե անդ Ամալէա թո/Լմա սեանդ Արարս է
Ս ա ր ո լթէյ ան ե ան եւ Ս ա շօ Պօդոսեան :
ՀՕՄ—Է նա էյադահ ոլհ էն՝ Տ է կէն Աստղէկ Աֆթան դէլեան , այր էն
հանգուցեալ Աո լրէն Աֆթանդէլեանէ , մ է կն է թալրէղէ

Հ այ

համայն

քէ հանրայէն դէմրերէն*. Արկար տարէներաէ եդած է հասարակական
դործէչդ թեմական խորհուրդէ անդամ եւ հոգաբարձու եւ հէմա ալ
եռանդո ՛լ կ ^աշէյատէ էր րն կեր ո ւհ էն եր ո ւն հետ*.
ՀՕՄ—ը ունեցած է նաեւ ո լրէչ կարեւոր կէն դո րծէ չ մը յանձէն
հասարակական անմ ոռանա լէ ‘էո[*^՜է

^լ դսլրոցներոլ տես ո լչ հան

գուցեալ Պ*ա ս սլա ր Աակորեանէ ա յլ՚ւ՚Ւն՝ Տիկին Հեղէնէ 3 ակոբեանէ ,
որ երկար տարէներաէ աշէսատած է թալրէզէ մէջ եւ այրեմ ւէոէսադրուած է թէհրան*.
«ԱՐԱՐԱՏ» թԱՒՐԻԶԻ ՄԱՍՆԱճԻ1Վ
թաւրէզէ մ էջ մարմնակրթական շարմման արտա յայտէչնե րը եդած են , 1924£5> է >[եր դ դանազան Ա էութէւններ , էնչպէս

«Մար զա-

կան Աէութէւն^ը , ՀՀ,Աասունցէ Դա ւէթ»ը եւ Հ • Ս * Ը * Մ * ը '• Ր

1

Հ. էէ. Ը» Ս'*ը՝ ^Ղ^ԼՈ,Լ I՛ Լ’ ս,<1էՈլ^յԸ^ 1953/'^ դարձած է մասնաճէւղ
Թէհր անէ «Ար ա ր ա տ»էն :
թալրէզէյ հԱրարատֆն ալ ունէ էր մարմնակրթականդ սկաուտականդ երարեշտական եւ թատերաս էրական ճէւդերը : Մարմնակրթական ճէւղէ վա ր է շն է Նորայր 3 սւ ր ո ւթէ ւնեան , սկաուտական ճէ՚֊ղէ
ւէ սյ ր է չն եր ր

3 ա ր " լթէ լն

Աղամալեան Լարէներու համար} եւ

էմմա

Վ^արդանեան Լար ենոյշներ ո լ համար} : Ա րդչաէսումբ} 70 հոդէնոց ,
Ատեւէան Աղամալեանէ էսմբա ւէ ա ր ո ւթեամբ *.

թատերաս էբաց

ճէւղդ

որու ւէարէչն կ Աէսակ Առաքելեան : Ա*էութեան ներկայացուցէք

է

Վա ր ո ւրեան Առա րելե ան :
«Արարատ^ը ունէ էր ակումրըդ նորակառոյց ս են եա կն եր ո ւէ , Առաջնո րղա րան է բուկէն մ էջ*. Ան դա մն եր ո լ ընդհ » թլ։ւն է 300: Սկաուտնեբունը 50 •
Վյսր չութ եան կ' ան դա մ'ա կց էն հետեւեալները*--- Պարոյր ՅարոԼ-~~
թիւնեան (նախագահ} , Աիսակ Առաքելեան (փոխ — նախագահ'} , Տ իկխ 0'իմա Ս ա պահ դ ի ւ֊լեան (քարտուղարուհի} , Տիկին Ար աքս ի Մա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» ®
ր ո ւթխ ան եան ՝

Նորայր Աարութիւնեան ՝

Լ,որայր Վարղանեան

ել

Ո'ո ոլէ ր թ Լալա զարեան :
«էհՈՍՏՈՄ — ԴԱՍՊԱՐ» ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆ
թաւր իզը ունեցած է Ատր պա տա կանի Հայոց լաւագոյն մատենադարանները։ Հ* Ո* Դաշնակցութիւնը ունեցած է իր մատենադա
րանը Հ,Ո*ոստոմդ անունով ել Առաջնորդարանն ալ

ազգային մատե-

նագարան մը

շրջանի

հ^ասպարֆ անունով՝ ի յիշատակ

հանրային

վաղեմի

ել ուսուցիչ Դաս սլար Աակոբեանի ։ Հետագային

այս երկու մա ա ենա գար անն երը միացուած են ՀձԱոստոմ — Դասպաբդ
անունին տակ :
Մ ատ ենա գարանը անցեալին մէջ ունեցած է 10*000^՜ աւելի դիր
քեր , որոնց կարեւոր մասը կո զո սլա ած են հայ
Ատր սլա տա կանի

«դեմոկրատ

պետութեանդ

համայնավարները՝

օր եր ո ւն

(1946) } ^'7’'/®

սանձարձակ կ^իշխէթե այնտեղ՝ մաս մը կարեւոր դիրքեր ալ անհե
տացած են այնուհետեւ՝

խորհրդաւոր պարագաներու տա ՛լ ■

Ա,ւ^մ

ունի 6000 դիրքեր եւ ամէն տարի՝ հնարաւորութեան սահմաններուն
մ էջ , նորեր ալ կը զն ո լին : Աւելորդ է ըսել , թէ 8-10 տարիներէ ի
վեր մատ ենա գարանը գարձած է բացառիկ հոգածութեան առարկայ՝
թումբ մը գործունեայ

երի տա ս ա ր գներ ո լ

ուշադիր

հսկողութեան

տակ յ
«ՄԵԼԻԲ ԹԱՆԳԵԱՆ» ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ
Հերչին տարիներոլ

ընթացքին

թանգեան Արբազանի յիշատակին

կազմ ուած է նաեւ

նուիր ուած

համանուն

Մ ելիք —>
երկսեռ

երգչախումբը՝ որ իր տարեկան ձեռնարկներով կք արծարծէ հ այ երամ շտութեան սէրը թա լր իզահ այեր ո լ մօտ։ Երդ֊չախումբի խմբա
վարն է Մ * Մինա սեան յ
ԹԱՒՐԻՉՒ ԱՄԵՐՒԿԵԱՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԸ
թալրիզահայ կեանքին հետ մօտէն կապուած է' գերազանցօրէն
բարեսիրական այս հ իմնա ր կո լթի ւնը ՝ որ աւելի քան յիսնամեակէ մը
ի վեր իր ծա ռա յ ո ւթի լնն երը կը մատուցանէ Ր'ա լր ի զե ց ին ե ր ո ւն ՝ որոնց կար դին նաեւ հայ համայնքին։
Հիմնադրութիւնը դործն է

Ամերիկեան Պորտ

Միոիոնարական

Ընկեր ութեան ՝ որ կրթական ու մտրգասիրական օգտաշատ դործունէոլթիւն մը ունեցաւ Մերձաւոր ու Միջին Արեւելքի մէջ՝

երկար

տասնամ եա կներ ով։ Այո հ իմնա րկութիւնն ալ՝ ահա՝ իր կարգին ել
իր հ իմնա գրութեան թուականէն' 1915 — 16£^' աս դին , հանգիստ ցաւ
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փրկարար ապաւէն մր թա ւրէ ղէ եւ շր£/// կան եր ո լ բնա կչութեան հա. մար :
Հէմնադէրը եղած է Պորտ Ընկեր ութեան վագեմէ/ դործէչներէն.

Dr. Lamine յ որ մէնչեւ էր մահը (1955 Գեկտ*) ՝

ամբողջ 10 տա

րէ ծառայեց U/JU հ էմնար կո ւթեան մէջ՝. Հէմնեց այնտեղ նաեւ ^'թու-թեան քոյրերու մնայուն ղասընթացը մը , որ Լաւագոյնը եղաւ ամ-~.
բողջ Ւրանէ մէջ եւ որ

Հ[,մա

ալ կը շարունակս լէ : քՒա ւրէ զէ մ էջ

աչ-

էսատող բոլոր QjipuÆ^z^r — եւ ոլրէշներ՝ ուր է շ վայրերու մէջ --- այս'
դասրնթացքէն շրջանաւարտներն են :
Հաստատութէւնը էնքնաբաւ չէ ՝ ujj^tu[^u ո[* րաՀք Ը կը 'ln!J^ ՊորտԸնկեր ութլ՚ւնը :

Dr. Arnold J. Schneider ,

՞ք այմ՜մոլ տնօրէնն է}

համբաւ կը.

վայելէ էբրել ճարտար վէրաբոյմ՝
Մէ ւս բմէշկներն են Dr. ճտեէՕՈ T. SteWart (ներքէն բմէշկ) եւ

Dr. Albert Lazare.
Հէլանգանոցէ ընղհանուր վարէչն է (ifԷ՜ԹԷՍԱր ) 3 ա ր ո ւթէ ւն ՏՈ1Է“
սէւէեան

էսկ (էէօնթկէնեան ճէ ւղէ ու տ ա ր ր ալո ւծա ր անէ պետը

Յա—,

կոր Տէր hjաչատուրեան :

ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆՒ ԴԱԻԱՌՆՆՐԸ
'ԼԱԸԱԳԱԳԻ ԳԱՒԱՌ — վարագաղէ գաւառէն մէջ Առա ջն որ ղաթ
րանը ունէ 3 ազգապատկան դէւղեր ՝ --- էէէակա , 3է *-ձ՜ եւ *[յորաշէն :
ԷԷէ ական ունէ էր ա րօտա վա յր ե րն ու անտառները : Անտառները
էսագործոլթեան համար

վարձու տրուած են ղէ ււլաց էն եր ո ւն ՝

ած—,

8

տարէով՝. Այո երեր ղողերն ալ էրենց բերքէն տասանորգը կը վճա
րեն Առաջնորդարանէն : Երեքն ուլ թրքաբնակ դէւղեր են ա յ՝,մ 1 որովհետել Հա յերը գա ղթած են : Հաղէւ 1£) — 20 տուն Հայեր կը բնա
կէն այւէ դէւղերուն մէջ՝. (հէլ-քԼ^րը դնուած են մամանա կէն մողովըր—
գա կան ն ո լէ ր ա տ ո ւո ւթէ լեն եր ոլԼ եւ արձանագրուած են Առաջն որ գա—,
բանէն ան ո ւն ո վ էբրել է|սւք|ւֆ :
Յէւձ՜է ձէջ կ այ պատմական ե կեգեց է մը

Ա ♦ ^էէորգը ՝ որ ութ—

տա տեղէ է ՝. [թուրքերր 0 էա ղ կը կոչեն այս ղ է >֊ղը :) 9*է ւղեր ը ո լնէն
մ է կ քա հ անա յ Տէր 3 ովսէւէ ան ո ւնաէ՝.
վարադաղէ գաւառէն մէջ հայա բնա կ մլ, ւս ղէւղերն են վէնէն
'ք՝ա րագլուէսը , վարդանա շէնը

Աեւահողը՝ էմրէ գուլը [էէնջլան գա

ւառակէն մ է £) եւ Ա*՝ է յ վան գաւառակէն մէջ ալ քան է մը ուր է շ դէւղեր ,
--- բոլո ր ը 11

'//"'Հ ( ամբողջ

գաւառէն մ է £) : Հա յ րնակչութէւնը

կը

բաղկանայ շուրջ 250 տուներէ (2000 անձ) : (' ոլոր այս դէւղեր ը ունէն.
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իրենց եկեղեցիները : վ^-աը ա դլո լիս ղի լրԼԸ_ ո լ^յի *^աեւ ի [" րէ1*/.!1 Ո 31Լ
Ո՜~
բուն ծախքերը ուսուցչի ռոճիկին հետ ՝ կը հ ուլտյ իՒլսւրիզի Հայ

0 գնո լթե ան Աիութիւնը ։
էհԸԶԱԻԷԻ ԳԱՒԱՌ (Ութմիսւ)--- Այս գաւառը բաժնուած է եր
կու շրջանա կներոլ

Ոտբանդուզ եւ *(յազլոլ {Հայ՝ որոնց մէջ

աք

'համախմբուած են գաւառի 589 տուն Հայերը (3013 ^ոդէ^} 5

Ռըզայւէ քաղաքին մէջ կը բնակին 120 տուն կամ 528 Հայևր *• Ու
նին հնգամեայ տարրական դս[լւոյ' 72 աշակերտով եւ 3 ուսուցիչով՝.
Ունին եկեղեցի եւ քահանայ ։ Գպրոցը ազգային է } մինչ շրջանի միւս
բոքոր դպր ո ցները պետական են ։
Գիւ֊ղերէն' ՖեԱ1թ1}.Ա1]1Ա1լո|ւ մէջ կը բնակին 05 տուն կամ 352 Հա.յեր։ Ունին դպրոց [հնգամեայ}

աշակերտութիւն' 81 յ ^այ ուսու

2 : Ունին եկեղեցի եւ քահանայ :
Նախ ի ջ երան Թափա' 52 տուն կամ 276 Հսէյևր* Ղ^ՂԼ^Յ՝ քառամեայ} աշակերտութիւն 12 ? ^սյ ուսուցիչ 1: Ունին եկեղեցի եւ քա-

ցի չ

՚հ անայ :

1*քւալսւջ' 28 տուն --- 150 անձ . Գպրոց' քառամեայ , աշակերտ ութ1..ն 22 ? ^այ ուսուցիչ

ունին եկեղեցի ել քահանայ :

Կայւակլւզ' 32 տուն--- 172 անձ • դպրոց' եռամեայ } աշակերտու
թիւն 30 , հ այ ուսուցիչ 1« ունին եկեղեցի եւ քահանայ։

էսւթաջսւլՈՆ՝ 8 տուն --- 36 անձ • պարսկական դպրոց կը յաճա
խեն 10 աշակերտներ . ունին եկեղեցի եւ քահանայ ։

Շիթսւթսււո' 11 տուն --- 62 անձ • պարսկական դպրոց կը յաճախեն
16 աշակերտներ ♦ ունին եկեղեցի եւ քահանայ :
ք^ադլթՕ՝ 45 ՛տ՛ուն —— 256 տնձ ♦ դպրոց' քառամեայ հ աշակերտու
թիւն 30 յ Հայ ուոուցիչ 1* ունին եկեղեցի եւ քահանայ :
ՖսւկիթէկլոՆ՝ 16 տուն — 82 տնձ ♦ դպրոց' եռամեայ } ա շա կեր■լռութիւն 20 յ ^այ ուսուցի չ' !• ունին եկեղեցի եւ քահանայ ։
Ռկհանաթաւո' 10 տուն --- 220 տնձ • դպրոց' քառամեայ } աշա■կերտութիւն' 12 ?

ու՛սուցիչ

1« ունին եկեղեցի եւ քահանայ։

ԲաթաււՈՆ՝ 51 տուն --- 261 տնձ* դպրոց' քառամեայ } աշակեր
տութիւն 52 յ Հ՜այ ուսուցիչ 2* ունին եկեղեցի եւ քահանայ։
ԴսւթթաւէՈՆ՝ 58 տուն --- 310 անձ * դպրոց' քառամեայ աշակեր
տութիւն' 61 յ
ուսուցիչ 2« ունին եկեղեցի եւ քահանայ։
ք^ալանկշ' 12 տուն --- 61 անձ * դպրոց' եռամեայ ՝ աշակերտու
թիւն' 11 յ Հայ ու՛սուցիչ

1* ունին եկեղեցի եւ քահանայ։
0*կքլԱ1թ-Աւ11Ա՝ 31 տուն — 181 տնձ . դպրոց' եռամեայ՝ աշակեր
տութիւն' 21 յ ս՛ յ ուսոլյ1’Լ 1 • ունին եկեղեցի եւ քահանայ։
Ա*1111112Ա1ք՜^՛^^1'
տոլ-^՛ --- 60 տնձ ♦ դպրոց' եռամեայ ՝ աշակեր
տութիւն' 16 ? Հ*”,! ուսուցիչ !• եկեղեցի չունին՝ քահանայ' այո։
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Ընդհանուր գումար ք^*ԸէԼաԸԷՒ տմբողջ ՀՀ՛$_ա*հ1 քտզաքին ոլ
14 գիւղերուն համար*--- 589 տուն կամ 3013 անձ՝ դպրոց' 13 յ ա շակերտութիւն' 538 > հայ ուսուց ի շներ' 18 յ եկեգեցիներ' 14 I Ըոլո ր
■տյս եկեղեցիներուն համար կան միայն 3 քահանաներ : քիըզաիէ քա—
Ղ.ա^ե քտհանան է Տ • Լեւոն քհնյ* Վսսսպարեան ՝ Ըաբառոլ կը բնակի
Տ* ԱովսԷփ քհնյ ♦ Վփւլոլմեանը ՝ իսկ Նտթիջեւան թալիա կը մնայ
Այս 3

Տ- Սահակ քհնյ* Տէր Պետրոսեանը։

քահանաները փոթն ի

֊փոթ 1լ այցելեն չքրտնի բոլոր գիւ՛ղերը**
Գ^ղեր ուն մէջ ամէնէն կենսունակն է Վ*եարգաբատը՝

որ ունի

նաեւ իր մարզական Ա'իութիւնն ու գրադարանը։
Վիճակագրական մանրամասն տաթտակը — միակը' զոր ունեզտնք մեր

տրամա գր ո ւթեան տակ --- որ պատրաստուած է

անցեալ

տարի եւ որմէ քտզեցինք այս թիլերն ու տեղեկութիւնները , ցոյղ
կուտայ ՝ որ [իըզաիէի ամբողջ չբ^թ^ը՝ իր գպրոցներն ու եկեղեցի
ները կանգ ո ւն պահելու համար կարՒ^ն ունի տարեկան 27 -500 թո.մանի ՝ մինչդեռ տեղական բնակչոլթիւնը հազիւ ի վիճակի է հայ
թայթելու այգ գումարին 4400 թումանը միայն։ Ըստ այնմ' հարցր
յանձնոլած է թալրիզի թեմական իյորհոլրգի ուշադրութեան ։
ՍԱԼՍ ԱՍՏԻ ԳԱՒԱՌ ---- Այս գաւառի մեծագոյն գիւղն է պատմական Հափթվանը՝ որ կարեւոր տեղ ունի մեր ազատագրական
■պատմութեան մէջ եւ որ այսօր ալ զուտ հայաբնակ է։ Ատենօք 700 —

800 տուն Հա յեր կը բնակէին այնտեղ * այմ՜մ կը բնակին 70 — 80 տուն է
մասնաւորաբար' քանդուած է 1931/* մեծ
երկրաչարմէն ։ Ունի եկեղեցի մը' Ո * Գէորգը, 800 տարուան հնոլՇրջանը եւ այս գիւ֊ղը

թեամր յ Հոգեւոր հովիւն է Տ* Մ եսրոպ քհնյ* Ա*ինասեան ։
դպրոց ’ որոլն շէնքը

կառո լցուած է

Աւագեաններու

Ունի եւ

կողմէ։ Վայ

գր ա գար ան' հՏիոլոշեան^չ անունով :
Էի ահ լամ գիւ֊ղը ՝ կ_էսԸ Հայ
կէսԸ. 'Ւիւ֊րտ՝ ունի 40 — 50 տուն
հայութիւն : Վայ դպրոց եւ եկեղեցի' Ա* Հռիփսիմէ անունով։
իյոսրովա գիւղ ր ՝ կէսը Հայ ծւ կէսը Ասորի ՝ հազիւ 10 տուն Հայեր կան : Ունին իրենց եկեղեցին ։
նոյնքան պատմական Ղ.ալասար գիւղին մէջ կ՚ապրին շատ
թէ-֊՚՚վ 2,^յեր՛.
I1 ս կ Փայաջո ւկը ՝ որ Ըա ֆֆ[,[,

քիչ

ծննգավայրն է եւ որ գեռ կէո

■ գար առաջ կը համրէր 350 տուն հայութիւն 2000 անձով՝ այսօր հա•ւ1։լ֊ թէ ունի քանի մը տուն։ Ըաֆֆիի ծնած տունն ալ հիմնայատակ
քանդուած է եւ հետքն ալ կոըսուած ։
էէ ահ փ ո լր[՛ մէ£ (5'աթկին Գիլիման) ՝ որ գաւառի վարչական կեդ
րոնն է՝ կը բնակին հազիւ 15 տուն Հայեր ։
1]ալմաստ

գաւառի հայութեան ընդհանուր թիւ֊ը

1000/*!
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Սալմաստի արեւմտեան շրջանին մէջ կը գտնուի ՝ բոյ որ ո վին աւերակ վիճակի մէջ՝ Գերիկի

Ա » Աստուածածնայ վանքը՝

դուած է 1892/^,

յարձակումներու

քրտական

որ քան

հետեւանքով*,

Այ,յ/

վանքէն զատ ՝ այս շրջանին մէջ դոյ ութիւն ունեցած են Ա ♦ թա գԷՒ
վանքը Հաֆթ՜վա նի մէջ {չչփոթել Մակուի համանուն վանքին հետ)
ել 3 — 4 մատուռներ : Գերի կի վանքն ալ՝ մեր ազատագրական շարմ՜ումներոլ շրջանին՝ մանաւանդ մինչեւ 1903 յ ե գա ծ է հ այ յեղափոիւա կանն եր ո լ կեդրոնը :
ՄԱՈԱՂՀԼ&Ւ ԳԱՒԱՌ *

Ա արա դա քա/լաքին մէջ կը բնակին 80

տուն կամ 430 Հայեր {մինչեւ ներգաղթը կային 200 տուներ) : Ունին
դպրոց ՝ սեփական շէնքով՝ որ կառուցուած է 1899/7^ յ ^րդէն մինչեւ
ւ)րդ դասարաններով՝ 56 երկսեռ աշակերտներով՝ մէկ ուսուցի չութ
յ անձին թադէոս Մելիք — Աա յագեանի եւ մէկ ո ւս ո ւց չո լհ ի ո/թ յան
ձին Տիկին Ւեբրոնէ էք ղիազարեանի ։ Գպրոցին կից կայ 18 աշակեր
տով նաիւա սլա տրա ս տա կան դասարան մը՝ ուր հայերէն կը սոր .լյ,ն
պարսկական դպրոց յ աճ ա ի/ո ղն եր ը :

Տարեկան

ծա իւքը

դպր ոց ին'

6000 թուման :
Ունին եկեդեցի ՝ Ա ♦ Աովհաննէսը ՝ որուն շէեքը կառուցուած

է

հարիւրամեակ մը առաջ*, էքի/ատէրն է Տ * Աատթէոս քհն յ ♦ Տէր Մ ատթէ ո ս եան : Էք կե դեց ւո յ բա կլ,ն մէջ կ այ նաեւ փոքր թատերասրահ մը՝
իր բեմովյ

ՈՒՐԻՇ ՇՐՋԱՆՆԵՐ
Պարսկական 'Ոիւրտիստանի Մ|ՆԱւ6ւլ111_՜ա.յ1
քա դա քն ու Թա.1լ|ւԱ1-»
պսաւ դի*֊ղը կը բնակին 50 տուն Հայեր*, Ոմնին եկեղեցի եւ հայերէնի
դասընթացք*, ՄոհսւսլԱԱՈ. գիւղին մէջ ալ կան 18 տուն Հայեր։
Ջուլֆայի {կամ Հին Ջ ուղայի) պարսկական շրջանակի Գտրաշամբ հայկական գիւղը պար պո լած է իր հտյ բնակիչներէն եւ գթ՚թ
ալ աւերակ է*, Ւսկ 8 — 10

տուն Հայեր կը բնակին

Ա*

Ատեփանոս

\,աիսավկայի վանքին մ էջ :
թաւրիղէն ղէպի հիւսիս 40

լոլ^ է թ ր

հ եռուն

գտնուող

Ա ո լ-

մ ումբար գիւղը {հանրային գոթփէ ^ուվնան Գաւթեանի ծննդավայրր) ունի հայկական եկեղեցի մը 800 տարուան հնութեամբ *,

Երբեմ

նի հայաշատ ու պատմական այս դիւղին մէջ կը բնակի այմմ միայե
մէկ հայ ընտանիք ♦ . ♦
Եան վևլ,չապէս ցրուած բեկորներ հոս — հոն , 1օ ո յի ՝ Ա ակուի եւ
ա յլ շրջաններու մէչ..
'Լևրոյիչեալ

ույլ" շատ

թաղարներուն եւ գիւղերուն

մէջ

կան

րնւորովի *իորեա կալա կան /Ս ո րհ ո լր գն եր եւ դպրո ց ա կան Հողաբար-
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Ս'Ե Ր ԳԱՂՈՒԹՆՆI’Ը
ձութիլններ ՝ որոնք ենթակայ են Ատր պատականի Հայոց թեմական
1)] ո րհ ուրդին :
Այս հաշուով՝ Ատրպատականի գաւառներուն հայ բնակչութիլնը ներկայիս 7000 հողի էն աւելի չէ։
ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԻ ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԸ
Ւեչսլէս դրեցինք՝ Ատրպատականի թեմական Աթոռը՝ Ա ♦ թադէոսի Վրսնքէն փ ոխա դր ո ւեց ա լ թաւըիղ ձ֊ՏՅՅին : Ատկէ աս ղէն, Թալրի ղի ^ԷԼ պաշտօնավարած են հ ետեւեալ թեմա կալ Առա^նորդները ♦—

1* Ր սրայէլ արքեպիսկոպոս' Պ ոլս ե ց ի (ծանօթ չէ ՝ թէ մինչեւ որ
թուականը) :

2* Նիկողայոս արքեսլ. Աաթունեան (1847 — 1850) •
3* Աահակ արքեսլ. Աաթունեան (1854 — 1857) } որ թաւրիզ փո
խադրած էր թեմական Աթոռը և իր նախաձեռնութեամբ շինած նախ
կին' Առաջնորդարանի եւ Արամեան դպրոցի շէնքերը՝ հայաբնակ ^ալա թաղին մ էջ :
Դէորդ ծ» վարդապետ' միայն 0 ա

ս:

5* Աակոբ ծ* վարդապետ (1857 — 18օ9) է
6- Աբէլ արքեսլ. Մխիթսյրեան (1860 — 1861) :
է • Դէորդ արքեսլ . վեհ ասլետեան ՝ Աս տրախանց ի (1861 - 1865) »

8- Գրիգոր արքեպ .
3 ո լած

•Լեւ՚

9*
10’
11*
1213’

Ցորեան
են ա ւելոր դ տուրքեր ը :

(1867 - 1873),

որու

ջանքերով

Պետրոս արքեսլ. (1874? միայն քանի մը ամիս՝) :
Անդրէաս արքեսլ. Պօղոսեան (1874 — 1879) :
Դրիդոր արքեսլ. Մուշեղեան (1879 ֊ 1882) :
թադէոս արքեսլ. Դանիէլեան (1883 — 1885) :

Ատեփանոս արքեսլ.
Մխիթարեան (1886 — 1892) 1 որ եղաւ
ժողովրդական Առաջնորդ մը՝ երբեք չբաժնուեցաւ քոլէ բայի համա
ճարակով վարակուած իր ժողովուրդէն եւ հուսկ յետոյ՝ ինքն

ալ

վարակո լելով ՝ վախճ ան եց ա լ 1892/'^ *. Ջերմ բա ր ե կա մ ու դործա կից
էր հայ յ ե դա փ ոխ ա կանն եր ո ւն եւ ունէր հԱրաբօֆ ծ ած կան ո ւնը :

14* ]]աչատոլր ծ. վարդապետ (1892 — 1893)՛է
15* Ա ուքիաս արքեսլ. Պ՛որ զեան (1894 — 1895) ւ
մ

րուԼ

գիւղացիներուն

համար

գնեց

որ իր նիւթական

Աալմաստի

Հաֆթվւսն

գիւղը՝ բայց գիւղացիները լի ո ՛Լին չվճարեցին իրենց պարտքը՛.

16171819՛

Յովսէւի եսլիսկ. Ս արամեան (1895 — 1898) :
Աահակ արքեսլ. Այվատեան (1898 — 1901):
Եղիչէ ե • ՛էրգ- Մ ոլրագեան (1901 — 1903) :
Եղնիկ արքեսլ. Ապահոլնի (1906 — 1907) !

— 435 —

Fonds A.R.A.M

<ԱՍ։ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

20- Կարապետ եպիսկ» Տէր Մկրտիչեան
^սւն^երաԼ

հիմնուեցաւ

Ատրսլատականի

^‘պրույը 1909/^ * կառուցման համար

(1907 — 1911)»

որու.
Կեդր ոնա կան

թեմական

օդտաղոբծուեցաւ

կովկասա-

բնակ Զ°հ րաբեաններ ո լ կտակը» մնացեալ դրամը գոյացաւ մոդովըր—
դա կան հանգանակութեամբդ Դպրոցի հԷ^^Ը ♦ ո[’ այմ՜մ կը գործած
ուի իբրեւ Առաջնորդարան ՝ ունի շատ բնգարձակ բակ մը , ուր կա
րգէի է բարձրացնել հ աս ոլթաբեր կալոլածներ • արդէն շինոլած

են

16 իւ ան ո լթներ :
21- Ներսէս արրեպ. Մ ելէ ք — քեանգեան (1913 — 1918)
թեմա կալ Առաջնորդը^ որ եդալ մեր եկեդեցական եւ հասարակական
կեանքի պատմութեան ամէնէն յիշատակէլի դէմքերէն մ է կը :
Ատր պա տ ա կանի

Առաջնորդարանը

ո ւն եց ած է նաեւ

չարր

մը

առաջնորդական փոխանորդներ ՝ որոնց մէջ Տ • Կարապետ /Հ *
Մանուկէան այ,է հանգամանքը ո ւնի 1909Հ՜^ ի Վք^ր ։

’

ծերունազարդ

Տէրհոյյրը՝ որ բնիկ Հյատախցի է՝ սիրուած դէմք է ոչ միայն իր հօ
տէն

այլեւ

պարսիկ

ի շիյան ո լթի ւնն եր էն »

ունեցած

է

փայլուն

դործո ւն է ո լթի ւն ել հակաոա կ էր յ ա ռաջաց ած տարիքին > ա յսօր եւս
էր լաւագոյնը կ'ընէ հ ամայնքի բա րօ ր ո ւթեան համար : ԿառաւԼաբու
թիւնը պատուած է փի^քը շքանշաններովդ (Կարդալ իր մասին դըր~
ուածը Տարեգրքիս Կ' » հատորի 618 — 19 էջերուն վրայդ}
ՆԵՐՍԷՍ ԱՐՀԵՊ. ՄԵԼԻՀ - թԱՆԳԵԱՆ
Ատ ր պա տ ա կանի թեմին անմոռանալի Առաջնորդը
մը հանդիսացաւ մեր եկեդեցական եւ ազգային

լուսե

դէն դէմք

պատմութեան մէչ-.

Տասը տարի անցած է անոր մահ էն ասդին՝ բայց մինչեւ այսօր
բոլոր /' րանահ ա յ եր ո լ

ալ

ա յլ մանաւանդ Ատր պա տա կանց իներ ո լ չ_ըրթ-

ներուն վրայ է անոր անունը եւ օրհնոլթեամբ

կ^ ոգեկոչեն

իրենց

ճշմարտօրէն մ՜ոդովրդասէր ՝ առաքինի ու պատուական Առաջնորդին
յիշատակը ։
Ներսէս արքեսլ» ծնած է 16/29 Մարտ 1866/'^ Ա իլնեաց աշխարհի
Զանգեզոլր գաւառի Ըռնակոթ գիւղին մէջ՝ իբրեւ Մելիք — թանգեան
նահապետական նշանաւոր գերդաստանի մէկ շառաւիղը՝.

Անունր

դրած են ^թոզայոս ։ Էջմիածնի Կ*էորդեան ճեմարանը յաճախած

է

1877 — 1886 թուականնեբուն եւ աւարտելով } երկու տարի պաշտօնավարած է իբրեւ ուսուցիչ իր ծննդավայրին' Րռնակոթի մէջ՝. Ապա
ուսուցչական պաշտօններ վարած է Հ} ուշիի թեմական դպրոց ին

մէջ

1893» իԱկ Պ՚ոքոլի Հայոց Աարդաս իրական Ընկերութեան
դպրոցէն մէջ ալ ' մթնչևւ. 1896:

մինչեւ

{յարական

Հ րամանով

հայ

վարմա րաններ ո լ

փակումէն

ետք ՝
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՝Լքէկողայոս Ա ելէք — թանդեան կ' անցնԷ Փ եթ եր ս պո ւր կ եւ Էրա ւսւգէտութԷ ւն ո ւսանելՈ,Լ կը լԼկայոլէ 1900/^ :
Ըուռն տենչ մը ուևէր անցնելու. Արեւմտեան Հայաստան , Է բրել
հասարակական — յեղափոխական դործէչ՝ բայց հոգեւորական ձեռնա դրուելու Էր խոստումը կը մղէ ղէեքը վերադառնալու էջմէածէն է
ուր , 1901/^ կը ձեռնադրուէ

վարդապետ'

*Լ,երսէս

հոգեւորական

անունով :
Այ ս թուականէն կը սկսէ եկեղեցական

ասսլարէղէ էր դո րծո լ-

նէոլթէւնը : Կ ը ն շանակուէ Տ1:1 թեւէ վանքէ վանահայր՝. Եկեղեցա
կան կալո լածն եր ո լ դըրաւման օրերուն բուռն
կեր պո վ

1լ

նայ

վանքէ

մէն դ

ու

ընդդէմ այանձնոլդա րձեալ ,

1903/» Հայ ~~ թութարա—
կան կռէ ւներ ո լ
նէն

կը

Հ_Ը$_ա~~

կազմակերպէ

Զանգեզոլրէ
դրութէւնը յ

դէմա-

Հայո9
դէւանապետ

Հայր1՚կէն
կը նշա-

նակոլէ 1906/'^ :

Աուս

կառավար ութէ լ ն ը դ
սակայնդ

չհանդուր

ժելով անոր ներկայութեան էջմէ ածնէ

մէջ ,

1907/'Ն կ^աքսորէ զայն
Խրէմէ Ա . հյ ա չ վանքը՝.
Հոն ալ կը մնայ մէն—
չեւ 1909 ու կը վերա
դառնա յ

էածէն ,

ՆԵՐՍԷՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՄԵԼԻՔ - ԹԱՆԳԵԱՆ
Աաթպաաականի թեմին սւնմոււսւնալի Առաջնորդը

Էզմէրլեան կաթ ո ղէ կո ս է օրով։ Ստանձնելով

վանքէն

մատակարա-

րութէւնը , կը յաջողէ վեր ա կեն դանացն ել վանական տն տ ես ո ւթէ ւնը :
Այնուհետեւ դ առաջէն անդամ դ է բրել

հայրապետական պատ-

ոլէրակ թալրէղ կը ղրկուէ 1912/»Ն 5 Ատրպատականէ թեմէն դործերբ
քննելոլ պաշտօնով։ Ապա դ 1913/^Ն 5 տեղւոյն վրայ էլընտրուէ թեմակուլ Առաջնորդ Ատրպատականէ հայութեան։ Այո պաշտօնը ստանձ
նելէ ետք դ թեմէ

Պուտդ* (էոզովէն խնդրանքովդ ^էէորգ Ե ♦ կաթս-

ղէ կոս եպէ ս կո պո ս ձեռնադրեց *Լ/երսէս ՛Լք ղ * ը

1914/' Սեպտեմբերին՛.

Ներսէս եպիսկոպոս հովուեր նաեւ Վբս ս պո լբ ա կանի շ[րԼտնբ , 1917/'^/ :
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՝յր[Հն

տր ուեո

էրեն

արքո ւթեան աստէճան :
Ներսէս
թանգեան
կարգ մը
ամէնէն

սւրքհպ .
'էք^եր ՝

է

որոնց մէ9

արմ է քաւորն է երկ

հատոր
«Հայոր
իրաւունքը^ յ
Եր

[էելիք —

հրատարակած

եկեղեցական

անձն ո լէր ո ւթ ե ա մր

շրջահայեաց
թեամբ

ոլ

քաղաքականու-

]/ ելէք

թանգեան

Սրրաղան յաջողած է շատ ծա
նր ր վտանգներէ ւէ ր կել թա լրէղէ հ այոլթէւնը ՝

բոլշեւէ կեան ՝

111յլ մանաւանդ թրքական գրաւ
լքելիք — Թանգեան Սրբազանի

ման

դամբարանը Թաւ֊րիզի մէջ

շրջաններուն*.

ք^ացառէկ

պատէլ

կը վայելէր

Իր ա նի պետական շրջանս/կն եր ո ւն մօտ ՝ էբրեւ Հայոց

ՀհԷ] ա լէֆա")> :

[Լրմանացած

է

յարդ ու

է բանական

շքանշաններու ՝ է գնա հ ա տ ո ւթէ ւն

էր

ազգօգուտ ու հ ա յր ենա ս է ր ա կան գործունէոլթեան ։
Հքանր հէւանգոլթեան երկար շրջան մը բոլորելէ ետք՝ Մելէք —
թանգեան Սրբազան վաէ/ճանեցալ 20 Սեպտ . 1948/'^ : Եթէ էր մահր
եղաւ շատ ցաւաււէթ եղելութէւն մը

[Լտրպատականէ

հ այո ւթեան

համար՝ էր յո ւղար կա լոր ո ւթէ ւնը ՝ սակայն՝ դարձաւ համա էբանա
կան եւ համահայկական այնպէսէ մէկ ցոյց ՝ որուն մէնչ այգ չէր ա րմանացած ոեւէ բարձրաստէճան հայ անձնա լո ր ո ւթէ ւն Երանէ մէջ։
Փուկոլած

են այգ օր թաւրէզէ

լոր Հայեր եւ Պարսէ!լներ

էւանոլթները եւ սգաւոր

հաղարա-

կազմած են յուղարկաւորութեան

հ ս կա յ

թափօրը՝. Երանէ [Լոհամմէտ ([*ըզա Հ/Ա/հ Փո/հյալէն թէհրանէն գըր"~
կած է էր անձնական ներկայացուցէչը ՝ զէնուորական ու քո/—
/լա քա յէն

է շէ/ան ո ւթէ ւնները

մասնակցած

են

զէնուորական

ու ո ս տ է կան ա կան ջոկատներ ՚Վ'
ներկա յ գտնուած են թաւրէգէ
բոլոր կարեւոր պետական անձ
նաւոր ո ւթէ լնն եր ը ՝ներկայ գըտնուած են նաեւ թէհրանէն եւ
հայկական

այԼ

համայնքներէ

գաց ած սլա տ ո լէ ր ա կո ւթի,ններ,

Մելիք — Թանգեան Սրբազանի
դամբարանին յոսշաքարը

եւլն ♦ :
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Արբազանր Լմադուտծ է աղգայէն դերեղմանատան Ա » Շ ո դա կա թ
մատուռէն դէմաց ր ՝ սեւ մարմարէ

շէն ո լած

յատուկ

դամբարանէ

■մէջ*. Յուշարձանը գործն ու նուէրն է թալրէդահայ արձանագործ I1 ♦
*քյալբանգե ան է :
/* ր մահէն կարճ մամանակ առաջ՝ Ա ^'էԼ՚ք ~ թսմնգեան Սրբազան
թելադրած է շատ յուղէչ կտակ մը՝ որուն ներքեւ՝ էնքն ալ էր գորէՀ~
դ^ջ ձեռքերաԼ աւելցուցած է քանէ մր բառ՝, ^տակը կը գտնուէ թէհ-*
բան՝ բայց գմբաԼստաբար՝ հակառակ մեր պրպտումներուն ՝ կտրելէ
շեղաւ գտնել՝ նոյնութեամբ արտագրելու համար դայն : Ւըա դեկնե—
րոլ պատմածով ՝ Արբաղանը՝ էր այգ կտակէն մէջ ըսած է է մէջէ
այլոց ՝ թէ աշԼսարհ եկած է դատարկ ձեռքերո/Լ եւ այգսլէս ալ

կը

մեէլնէ* ոչ պարտք ունէ ՝ ոչ առնելէք*. Ե*-՝
՚1^1՚ւ1՚^՛ կաւ?£ Լս ընգրած է շթադել ղէեքը եկեղեցւոյ բակը՝ կամ ղանդակատան ներքեւ՝

՝

այլ I'է՛ մարմէնը պէտք է հանդ չէ գերեզմանատան

Ւը մոդո

վս լր գէն քո /Լն է ‘Լեր յ
Այդպէս ալ եդած է : թեմական քէք որհ ուրդը կատարած է էր պա շ■տելԼւ Առաջնորդէն վ^՚է՚ջէ^1 ցանկութէւեը՝ թաղելով
գերեզմանատան մէջ*.

զայն աղգայէն

ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԻ ԿՌԻՒՆԵՐԸ 1914 - 18
Ա • աշխարհամարտէ ընթացքէն եւ սլա տ եր ա ղմա կան

անցքերու

հետեւանքով՝ դմոԼսայէն տառապանքէ տարէներ ապրեցաւ Ատ ր պտ
տականէ գաւառներու հայ ընա կչռ լթէ ւնը *.
Պատերադձէն մ էջ թուրքէսյ մա սն ա կց ո լթ են էն քանէ մը ամէս

, 1914// Դեկտեմբերէն՝ Հ ա հ բնակչոլթէւնը ղանգուածօրէն դագԸԿ Կ ո վկա ս ՝ նաԼսատեսելով

թր քա կան ումերու ներԼսումում

Ատր սլա տ ա կան էն ներս : կարեւոր մաս մը ապաստանեցաւ

է-կ ֊րէկ ձ ա սն ‘“լ մնաց քԱ “ ք ՝ // ‘֊ր ձ է ա ՝ Ա ա կո լ եւ Ա ա լմա ս տ ՝
թրքական ո լմ ե ր ո լ Լսում ումէն՛

ետք ՝

մը

թալրէղ
ուր ՝

կո տ ո րածէ I

ենթ ա ր կո ւե ց ա ւ

Ա էայն Ա ալմա ս տ է մ էջ Լսմդմօրէն ս պանն ո ւեց ան 800 ա յ

ր

I

Այս մեծ ղազթէն ետք՝ երբ 191օ// գարնան՝ Դէլէմանէ պատմա
կան ճա կատամա րտէն ՝ Զօր • թ * Ն ա ՛լա ր բ է ղե անԼւ եւ Անգրանէկէ ումերը ջաԼսջաԼսեցէն թրքական դօրամասերր եւ քշե ց էն զանոնք Ատըր■սլա տ ա էլան է էն դուրս ՝ դա /լթ ա կան ո ւթեան ո[,ոչ մասը

կերա դարձա լ

յ.ը տեղերը :
Համեմատաբար Լսա դադ շրջան մը բոլորելէ ետք՝

դաւառներոլ

հայոլթէլնը մատնուեցաւ նոր տադնապԼւ 1918// դարնան՝ ևր բ թ[,^ա~՜
կան ոլմերը՝ այս անդամ ՝ մէկ թեւով յառաջացան գէպէ կո/Լկաս ՝
էսկ մէկ ա յ լ թեւուԼ ալ մտան

Ատրպատական՝

փորձելով

գրաւել
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դարձեալ էի ակունք 1]//յը , Աւրմիտն եւ Ա ալմաստը։ Այդ օրերուն տե
ղի ունեցաւ 1Լա ն/, վերջին նահանջը , երր դա ղթակ աններ ուն մէկ մաոը անցաւ ^քովկաս

ք! դդիր ի ՛էր այ ո վ

ի ս կ միւս մասը ա սլա ս տ ան եց ա լ

Աալմաստ ) Լեւոն փաշա Հյաղոյետնի եւ ա յլ զե կա/էա րներ ո ւ

առա^~

նորդութեամր :
Առանց մամանակ կորսնցնելու^ մ ո դո վր դա կան զօրամասեր կազ
մուեցան Աալմաստ ի եւ Աւրմիոյ մէջ, Հ- 3- Գ աշնակցոլթեան

նա—

իսաձեռնոլթեամր ։ Այս զօրամասերուն միացան նաեւ ւոեզացի Աս ո—
րիներու ինրևապա շտպանութեան ումերն ու թուրրիայէն գաղթած

Ջու֊լսյմերի կի

Ջի լօ կոչուող ասորի լեռնա կանները ) իրենց հոգեւոր՛

պետին' Ա* ա ր Հր իմունի զե կա վա ր ո .թե ամր :
ինրնապա շտպանո լթեան այս ումերուն եւ թրրական զօրամասե
րուն միջել կռիւներր շար ո ւնա կո լեցան րանի մը ամիսներ : Ալս կռիւ.ներուն մէջ կարեւոր դեր թազա ցին Վրսս պուրա կանէն զա ղթած զին—
լորական ումերը՝ ինչպէս նաեւ ռուսական բանակներու րայրայման
հետեւանրովմյ ո վկաս չվերադարձած եւ Աւրմիոյ ու Ա ալմաստի
մնացած հայ զինուո րա կանները :
Այդ օրերուն՝ Անդրանիկ փորձեց

ո վ կա ս էն անցնիլ Պարսկաս

տան եւ միանալ Ատր սլա տ ա կանի ինրն ա պա շտ պան ո ւթեան ումե բուն :
Հազիւ թէ յաջողած էր հ ա սնիլ մինչեւ Խ ո յ , ե ր բ թրրական ոլմերու
ո ւզղո ւթեամր Լ

ճնշումին տակ ստիսլուեցաւ նահանջէլ Հէանդեզո ւրՒ

Ա ալմաստի մոզովոլրդը հարկադրուեցաւ գաղթել Աւրմիա , ուր եւս
շա ր ո ւնա կո ւեց ան կռիւներ ը :

ա ց ո ւթի ւնը կը ծանրանար :

Ալք. Իհ֊

սան փաշա գրաւած էր թաւրիզը եւ զօրացած էին թրրական ումերը ՝
մՒնչդեռ Հայերը որեւէ տեզէ օգնութիւն չէին կրնար ստանալ։

Այ*^

կացութեան մէջ ծայր տուաւ րնդհանոլր նահանջը դէսլի Համատան )
կարեւոր կորուստներ ով:
Այնուհետեւ Անգլիացիները) մոզովուրդին մէկ մասը՝ Վրսսպոլ—
ր ա կանի գաղթականներն ու Ջիլ Օ Ասորիները , փ ո իւ ա դր եց ին Պարոլ-

եւ

պա

ապա *Լյահր էլ Ամար։ ՛իրան մնացած Հայերը

վերադարձան,

թալրիզ 1918/'
1 ^՜/7/2 դադրած էր պատերազմը թուրրիոյ՝,
պարտութեամր : Այն տեզ մնացին մամանակ մը եւ այնուհետեւ կա
ռավարութեան թոյլտուութեամբ

վերադարձան

իրենց

տեղերը)

Ա ալմաստ եւ Աւրմիա և սկսան վերաշինել իրենց հայրենի օճախները )
որոնր րանդուած էին պատերազմական ա րհա լիր րներ ո ւ հետևանրով։.
ինրնա պա շտ պան ո ւթ ե ան

կռիւնեբու

ընթաց րին

ամ էնէն ա ւելի

կոտորուեցան Ա ակուի եւ /Ս ո յի Հայերը։ Այդ պատճառով է որ շատ֊
աննշան համրանրով Հայեր մնացած են տյմմ տյդ երկու շր ջանն եր ո ւն
մէջ։
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I ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ՛

ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐԸ ԹԱԻՐԻԶԻ ՄԷՋ 1921/'Ն
Փեւոր ոլալւ հան Ապստամբութիւնն ո լ էեռնահ ա.յա ս տանէ

Հեբո—.

սամարտը վեչ>ջ դտնելուն //րա հ , 1921/-։-, շ-պ.շ 14 -000 հ այ ւոարա—֊
դիընեը ապաստանեցան Մաւր /"/ Եր ելան էն եւ Հայաստանի այէ Հ_Ը~~
ջանն եր էն : (ՀՆգ հ ան ո ւր գաղթականութեան հետ թա ւր իզ հա սան,
նաեւ Հայաստան1ւ կառավարութեան անգամները՝ պետական զոր—,
ծիչները՝ գին ո ւո րա կաններ ը , բազմաթիւ

մտա ւորականներ եւ ու-,

սանոգներ : Այս վերջիններ ո ւն մեծ մասը՝ ինչպէ ս նաեւ կարեւոր թէւով երիտասարդներ՝ 3 — 4 ամիս ետքը վերադարձան

Հայաստան ,

[,սկ միւսները՝-մինչեւ 1923// ‘Է^՚Ր^Ր թալ֊րիղ մնալէ ետք , հետզհետէ
մեկնեցան արտասահման*. Հազարաւոր ուրիշներ գրուեցան Ատրպա—.
տականի ել հարաւային Ւ ր անի շրջանները՝ փորը մաս մրն ալ մնաց,
թաւրիդ* թումբ մը ուսանոցներ մեկնեցան Փր՚սկ"' ՝ 1923 — 24 թուա
կաններուն ՝ իսկ Ւալրիզ մնացած մտ ա ւոր ա կանն երը լծուեցան հան—,
բային աշխատանքի ՝ թարմ շունչ մը տարածելով համ՛այնքին մէջ*.
Այղ տարիներուն տարա դի րներ ո ւն օգնութեան հ՛աստն Ամերիկ—.
եան *Լյպաստամատոյց ը , պետական ի շիւան ո ւթի ւնն երն ու իրանահա—.
յերր՝ իրենց բարեսիրտ կան

կա զմա կեր պո ւթի ւնն եր ո ւԼ ու ազգային՝

մա րմիններով*. Տ ա[1Աէ զիրներ ո լ վրայ ծախսուեցաւ նաեւ Հայաստա—.
նի պետական գանձին կարեւոր մէկ մասը։
ՎԵՐԱԴԱՐՁ ՊԱՆԴՈՒԽՏ ԻՐԱՆԱՀԱ8ԵՐՈՒ
Նախ լս'հ առաջին աշխարհամարտը հազարաւոր

Ւրանահայեր:

գաղթած էին Ո՝ուԱաստս,ն ՝ ուր եւ մնացած էէն բոլշե ւի կեան

յեղա—.

փ ոխ ո ւթեն էն ետք *.
Խորհրդային ի շխան ո ւթի ւնները ՝ հազիւ 1928//^ սկսան արտօնել
անոնց մասնակի վերագարձը Ւր*սն*. Ւ վերջոյ , սակայն ՝ 1938/'!'» բո—.
լոր իրանահ պատա կնե ր ը զանդուածօրէն ղրկուեցան իրենց հ՛այրենի—,
քը : Վերազարձուողներուն մէջ կային քանի մը հազար Հայեր՝ ինչ—,
պէս նաեւ որոշ թիլով թուրքեր եւ այլ տարրեր *.
ԹԱՏՐՈՆԻ ՍԿԻԶԲԸ ԹԱԻՐԻԶԻ ՄԷՋ
Թատերական առաջին ներկայացումը տրուած է Թտւրիղի մէջ
Հհնյ.

Փ՚՚՚ւիազեա ■'■Ւ նախաձեռնութեամբ՝, Րեմադրուած են

^Երկ'"-

քաղր ս՚ծնե՚ր»

թատերախաղերը՝

վրաններ՝ Արամեան դպրոցին ետեւը*.

իբրեւ

սրահ

18<9/'^) Մ ես րոպ

ՀԱչո տ Ո ՛Լ" ['ձ "՛ծ»

ունենա լուէ

Զեռնարկը արտակարդ

ընդարձակ

եւ
•

խ ան դա վա ռո ւթի ւն.

ստեղծած է քՒալրխլի մէջ՛. Այդ .[.Հանին կանացի ումերու պակասին պատճառով՝
ընալւած են ընդհանրասլէս այնպիսի խաղեր՝ ուր կին դերակատարներ չկան. եղած:
պարադային ալ

այրեր կը ստանձնէին կանացի դերերը*. Մ ի՛" է բացառութիւնը ե—.

ղ՚՚՚ծ է քահանային աղջիկը՝ " [՛ ուսուցչուհի էր դպրոցին մէջ եւ որ աղատ — հա
մարձակ բեմ կ'ելլէր*. Այս պատճառով ալ՝

երբ տ է ր հ ա յրն ռլ ՛Աղջիկը

անցնէին՝ Թ աւր ի ղե ց ին ե ր ը մատով ցոյց կուտային զանոնք եւ կ'ըոէին
Հահա

Օյինպլսզ

տէրտէրը եւ նրա

0յ(ւսլՆ11

փողոցովիրարու.

աղջիկը»՝ •*■
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«ԱԼւ՜է՜նՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

«

ԹԱԳԷՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԱՆՔԸ

Հտյ ժողովուրդի անսասան

հա լա տքի եւ ճարտարապետական

հմտութեան այս հինաւուրց կոթողը

Ա • թադէոս Առա^եօւլքւ 1Լանքը ՝

մէկն է մեր հնա/լոյն յի շա տա կա րաններ էն ՝ որոնք , դիմանալուէ բար
բարոս հորդաներ ու եւ ժամանակի աւերներուն՝ մինչեւ այսօր ալ կը
մնան կանգուն ՝ սլատմելոլ համար

դրուագներն ո լ փառքերը

մ եր

պա տ մա կան անցեալին :
Ս . թա դէ ո ս ի կամ կրճա տ եալ
‘լը կո չոլէր Ար տ ա զո լ վանք ,

Ա ♦ թա դէ ի Վրսնքը , հ ին դար ե ր ո ւն

կառո լց ո լած

ԸէէաԼո,Լ

Հա յաստանի

սլա ամական Արտաղ գաւառի նոյնքան սլա ամական մէկ կէտ1՚ն 'Լրայ
հնօր եայ Հ/Ա/լարշանայ դաշտին կիզ ձորի մը մէջ՝ ոչ
Սանատրոլկ արքայի աթոռանիստ

Շ ա լար շան

շատ հեռու

քաղաքէն ՝ որուն աւե

րակները մինչեւ այսօր ալ կը մնան Ղ^ըրղ — թուլադ գիւղին մերձակայքը :
Այս սլատմական շրջանակը՝ սակայն ՝ առաւել եւս կ^արժեւորո լի ույն հնադարեան աւանդութեամբ ՝ ըստ որում՝ ճ ի շդ այս կէ տին
վրայ կը գտնուի Յիսուսի առաքեալներէն Ս ♦ թադէոսէւ

նահատա

կութեան վա յրը :
Պատմութենէն ծանօթ է՝ որ մեր Փրկչի Համբարձումէն

ետք՝

թադէ ոս Առաքեալ Հայաստան եկաւ Արդար թագաւորի հրաւէր ո վ եւ
բմչկելէ .լերջ ղայն իր հիւանդութենէն ՝ քրիստոնէական

հաւատքը

ընդունել տուաւ անոր եւ իր պալատականներուն։ թադէոս Առաք
եալն ու Աբղ ար թագաւորը ՝ ուրեմն ՝ հիմնեցին առաջին քրէւստոնեայ
— հայկական --- եկեղեցին Աիջա դետքի է} դես իա կամ է)ւրֆա քաղա
քին մէջ՝ 33 թուականին։ իր տյս յաջողութենէն ետք՝ թադէոս Առաքեալ մեկն/, ցաւ դէպէւ հիւսիս' Հա յաս տան ՝ այնտեղ եւս տարածե
լու համար քրիստոնէութիւնք։
Արդ ար թաղալորի մահ էն յետոլ Հա լա ս տան բաժնուեցաւ երկու
թադա լոր ո ւթեանց : ի դես ի ո յ դահը գրաւեց
նունը՝

ի ս կ բուն

Արդարի որդին' Անա

Հայաստանի մէջ ի շէս ե ւյ անոր

քեռորդին'

Աա-

նա տ ր ո ւկը : Աս ոնք եր կո ւքն ալ ուրացան քի ր ս տ ոն է ո ւթի ւնը եւ չը՚է“
թայաղերծեցին բուռն հալածանք մր նոր կրօնքի
դէմ :
Աանատրուկի հրամանով ձերբակալուեցաւ

հետեւորդներուն

թադէոս Առաքեալը

ել սպաննուեցաւ յետ չարչարանաց : Աանատրոլկ ՝

այդ

օրերուն ՝

մինչեւ անգամ սպաննել տուաւ իր հարազատ աղջիկը' քրիստոնէա
կան հաւատքը ընդունած Աանդուէստը՝ &()ական

թուականներուն է

թագէ ո ս Առա քեալէն ետք Հա յա ստան ա յցելեց նաեւ թ ա ր թ ո ղի-
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մեր
մկոս առաքեալը
մէչ:

ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

որ իր կա ր '//' ն .նահատա կուեղալ Աղրա կ գաւառին

Ահա Հայաստանի հողերուն վրայ նահատակուած մեր այս եր
կու առածին Լուսաւորիչներու անունով ալ՝ Հայաստանեայց Ակեդե—
Յէն և ո չուեց ալ Առաքելական Ակեղեցի :
Այսպէս գրուած կ Հայոց պատմութեան մկջ տյս հնաւանգ անց
քերու մասին՝.
Այգ անցքերու աւանդութեամբ ալ՝ երաէստադկտ հայ մողովոլրդը մէկ “ մէկ եկեղեցի չ[’նեց երկ ու 1Լոա քեալներ ո լ եւ Աանգոլխտ
կոյսի յիշատակին՝ անոնց նահատակուած վայրերուն մէջ՝.
Լստ աւանդութեան

Ա • թադկոսի սկզբնական մատուռը շինուած

կ այժ՜մու վանքէն քիչ աւելի վեր ը այն կկտին վրայ ՝ որ եղած կ

Ա-

էհ ԹսւդԷոս Աււաքեսւլիւ պատմական Վանքը
ռաքեալի բուն [,սկ չարչարանքներուն եւ նահատակութեան վայրք1
[մեր նկարին ձախ կո ղմ'ը

վե րը ՝ ճ ի շդ. ծայրը

խաչանիշով նշանակ-

ուած կկտը) ։ Պատրեր ետքն կ որ տյգ մատուռը դարձած կ եկեղեցի ,
փոէսադրուելով քիչ աւելի վարը՝ ձորին մէջ՝ ուր կառուց ուած

կ

այ^մոլ. .էտնքը :
Աքդ մատուռէն

2 — 3

քիլոմկթր հեռաւորութեան վրայ կը գտնուի

նաեւ Աանդուէստ կոյսի յիշատակին շինուած մատուռին տեղը՝.
Իսկ Իա րթ",լ[,մ է ոս Առաքեալի յիշատակին կառուց ուած եկեղե
ցին ու վան^ը կը գտնուին ա յմմ թրքական հ ո էլի վր տ յ ՝. Տեսնալները
կ'ըսեն , թէ կանգուն են եկեղեցին ալ , վանքն ալ եւ կը դործածուին
.իբրեւ պահեստ թուրքերու կողմէ։
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ՏԱՐԵԳԻՐ-ք-ՏՀ^

Ենթադրողներ եղած են , որ Ա ♦ թաղէի եկեղեցիին մէկ մասը^
այձ՜մ ո լ ամբո ղ^_ո լթե ան մէկ ^ոI’['ո["1Ը , կառուցուած է Չ* * դաբուն Ն
քրիստոնէութիւնը Հայաստ,անի մէջ պետական կրօնք դաոնալէ ‘Լերջ՝.
Ուրիշներ կը կարծեն ՝որ կառուցումը եդած է Զ* դաբուն՝ հ ա յ մարդ—,
պաններոլ շրջանին : Աւելի հաւանական կը թուի երկրորդ ենթադրու—.
թիւնը , վա սնզի եթէ առաջինը ճիշդ եդած ԸԼԼար ) վանքին յիշատա
կս ւթի ւնը յ վարդանանց պատերաղմի ղին ո լո ր ա կան շա րմ ո ւմն եր ո ւն.
կապակցոլթ եամբ անպա տճառ տեղ ղտած պիտի րլ ըս ր Ե ղի շէ ի վա—.
ւերական պատմութեան մէջ՝ մինչդեռ չկայ այդպիսի յիշատակութիւն մը։ թերեւս կար բլուրին վրայի աննշան մատուռը այդ թո լա—,
կաններուն ՝ բայց ուշադրութիւն չէ դրաւած։Ամէն պարադայի տակ՝
սեւ քարերով, շինուած այմմու եկեղեցին Լմեր նկարին աջ կողմը) *
որ ^ՄԼ ^1ա[1^է ամբողջական վանքին արեւելեան մասը եւ որ ծանօթ է
նաեւ ՎարԱ1 ^կլկսԼ՜ թրքական անունով՝ կառուցուած պէտք է ԸԱ_*ս/
Զ ♦ դարէն ետքը :
Այս եկեղեցին կործանուած է 1319/'ե , մեծ երկրաշարմի տետելանքով եւ Հայոց Ջ ՀԸ թուականին ՝

այսինքն 1329/'ե (778 4՜ 551)

վերաշինուած է ^ա^աթա եպիսկոպոսի օրով։ Ահա թէ այս մասին
ինչ արձանագրութիւն ձդած է ^ա^ար[/ա
տալով զայն' մինչեւ այսօր ալ

եպիսկոսլոս ՝

քանդակել

անվնաս մնացած մեծ

քարի մը

վրայ .

— «Այս տանար լուսակիր եւ երկնանման, աոկայացեալ եաստա-.
տագոյն հիմամբ ի վերայ աստուածաբնակ շիրիմին Ս • Առաք ելոյս
Թադէոսի , որ ըստ բազմատեսակ յանցանաց մեր զկործանումն էաո
ի շարժէ, իսկ ես, նուաստ սպասաւոր մին' Զաքարիա եպ-, որդի
պարոն Աանուէլայ , կարողութեամբ Աստուծոյ սկիզբն արարի կրկին
նորոգութեան առաւել քան զառաջինն, ի ժամանակին սաստիկ նե
ղութեան եւ հալածանաց քրիստոնէից , որ եւ բազում եկեղեցիք քակ
տին • վասն որոյ արձանագրեցաք զյիշատակս մեր աո ի յիշատակել
զմեզ առաջի մեծին Աստուծոյ եւ անարիւն զենման Գառին Աստուծոյ;
հանդերձ ծնողօք եւ զարմիւք եւ զաջորդն մեր աղթաւր որդին, զտէր
Տիրացուն եւ զհարազատ եղբայրս մեր զՊետրոս եւ զՍարգիս , որք'
հիմնարկութեան նպաստաւորք եղեն ընչիլք կատարումն թուին
ՋՀԸ=»
Նէա

տաճարին վ^ր^_է^ եւ Լրարոլքյ1,^_ մասի

կառուցումն ու

ամբողջ շինութեան ընդարձակումը՝ հիմ ունենալ "՛Լ

հն ա դա ր ե ան

սեւ քարակերտ եկեղեցին ՝ որ՝ ինչպէս ըսինք՝ ա յմմո ւ տաճարին մէկ
մասը

կը կազմէ իր սեղան — իւոբանով՝

կատարուած է 1811 - 1822

Լշինութիւնը տեւած է 11 տարի) ՝

մեծ շինարար

Աիմէոն արքեպ* էջմիածնեցիի օրով։ Այս նոր մասը

Լմեր նկարին

թուականներուն
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ձախ կողմը ել ամբողջութեան 3/4/») խաչաձել է եւ կառոլցուած է
սպիտակ եւ յղկուած մարմարակերպ րար եր ո ւԼ ՝ իբրեւ շարունակոլթ^ն սեւ րար եր ո՛ւի չին ո լած մասին : $ աճա ր ը կանգնած է ւԼեց հաս
տատուն րարաշէն սիւներու լիրայ՝.

քինութեան երկու մասերն ալ

ունին մէկ — մէկ ւլմըէթ ՝ որոնց առաջինը կանգուն

'ւը

մնայ 628 տա-

րիներէ ի ւիեր : Ասոնյ մէջտեղի տարածութիւնը լեցուած է ճերմակ
.րարերուի^ այնպէս որ երկ ոլ մասերն ալ միացուելուէ^ ներսի կողմէն
՛գարձած են մէկ կտոր :

ր

Ս • Թագէոսի տաճարին լքէկ մասը, մօաէն լուսանկարուած՜
(պաւոերուն վրայ քանդակուած են Աոաքեալներու նկարները)

Հիմ էն մինչեւ առաստաղը շէնրը բաժնուած է երեր որոշ մասե
րս ւ : Գե տնէն մինչեւ Լոլ֊րջ մէկ մէթր բարձրութեան լիրայ զետեղ
ուած րարերր պարզ տա շո լած են , առանց որեւէ զա ր գար անրի : ^ե~
տագայ ժամանակնեբուն այս րարերուն լիրայ իրենց անունները փո
րագրած են վանր այցելած կամ ժ՜ամանակ մը հոն մնացած

բազմա—

թլ, լ ուխտաւորներ կամ անցորդներասոնց կարգին եւ մեր շատ մը
•անուանի յեղափոխական գործիչներն ու հայդուկները՝.

ր
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Ահա Հ_ա11՝^ մ[Լ ողուններ , որոնց մէկ մասը դարձած են այսօրանընթեռնելի ( կը կարդացուէին բոլո րը դեռ ասկէ յիսնամեակ մր
առաջդ ---Սեր որ Փաշա՝ Անդրանիկ , Վ ազդէն

Մրամ , Պետօ , Սասնոյ Վ/ր/—

հան , Ս * Թադէոսեան (Սամսոն խան') ,
Սէրէմճեան եւ եղբայրը

Հրայր

Վրսրդդէս ,

Պետօ

Հայկ Սէրէմճեան, ՛Իշխանդ քիուբէն , Հ>աւ-

րօ 5 ^ոմս} Պուլկարացի Գրիգոր, Փուրամազ, Արւտ
եան [ՀԵարկոլտ տեղացիին

հեղինակը) ,

վալուստ Ալո ք-

Սշոտ Մ ելիր — Մ ուսեան ,

Ս ա բդիս Օհ անԼան ե ան , Եր ուա նդ 'Ոէօսէեան եւ

շատ մը ուրիշներ։

էաք նաեւ անունը ^հերց՜ի Ղ*ալիթ Սարդիսեանի [հետագայի անիծ
եալ դաւաճան ^'ալօն ) :
(Հիշատւսկենք այո առթիւ, որ Ս • Թաղէի վանքը, մեր յեղափո
խական պատմութեան մէջ խ ադացած է շատ

կարեւոր դեր

մանաւանդ 1903 — 1908 տարի
ներուն^ թբ.րեւ զինամթերանոց
ել. Եր կիր անցնելու կամո լրջ :
վանքը այդ շրջանին ծանօթ էր

Մենաւոր կեղծ ան ունուէ :

Ունէր

յե դա փ ոէսա կան ու քաջարի վա
նահայր մ'ը

յանձին

ք) ւրֆաց ի

Ընծայք ծ» լԼ[՚Ղ՜* *Նալպանտեաեի, որ է] րիմ եան Հա յ րի կի կոր[Հ
մէ

ղրկուած

էր

վեր ա շին ելո լ

կի ս ա ւեր ՚էա*ևքը եւ որ

1908

գործակցեցաւ

մինչեւ
^այ

դափ ոէսա կաններ ո ւն հետ։
ծա յր ծ ♦
Մեծ
Ս. Թադէոս Աււաք հալի վանքին
զարդաքանդակներին նմոյշ մը

ւէեր , Երկրորդ մաս էյ ^/ւ/_ր£

յԵ~“
[Ըն

* նահատա կուեցտ.

Եղեռնին

երբ

ՍղԵրդԸ

առաջնորդն էր։)
Պ ա ւո եր ո ւ

ա ուս ջին

երկու մէթր բարձրութեամբ

ձ ա ս էն

բաբերուն

վրույ , քանդակներով շինուած են կամարակապ պահարաններ , որոնք
զարդարուած են գեղեցիկ էսա շքաբերով, զանազան հայկական իշխա
նական տուներու

նրբաքանդակ

զինա դրօ շներ ո վ , ծառեր ուէ եւ այլ

պաճ ո ւճանքն եր ո վ :
*Լ,ոյնպէս քանդակներով կառոլցուած է երրորդ եւ փերի մասը,
ուր կազմուած են զատ զատ բտմ՜ան ո լմներ ել հոն փ ո րա դր ո լած

եև

առաքեալներու, սուրբերու եւ թագաւորներու նկար ներ :
Եկեղեցիին շուրջ — բոԼոԼ1 Ը ) ամս Երկրորդ եւ երրորդ

մա ս եր ո ւն
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մէջտեզը , շուրջանակի եղէրուած է կր կնա կի եւ հոսլւա!լելւա
ւէն — գօտի մը դ որու երիզներէն երկրորդը ծածկուած է

մ՜ապա—

նրրաքան-

գա կ ու մանրանկար դեգեր ի կ փ որ ա դր ո լթի ւնն եր "'/, — ծաղիկներ դ
տեսարաններ դ կենդանիներ դ ճրյլՀ^ • : ԷԼմ էն մէկ նկար յաջորդէն բամ՜նուած է բարձրաքանդակ փոքր սիւներու լիրայ կռթնած
[““ի * Այս սիւներուն տակն ալ կան նրբօրէն քանդակուած
նկարներ :

կամարնեգեղեցիկ

Այս բոլոր գեղազարդ քանդակները պատրաստուած են զանազան
անձեր ոլ կամ ընտանի քն եր ո ւ կողմէ դ իրենց հանգուցեալ

սիրելինե

րու յիշատակին ել ունին համապատասխան քանդակուած ա րձւսնագրոլթիլններ : Եկեղեցիի սիւներն ալ եդած են նուէ բները ույդ մամանա կէ ունեւոր Հայերու , որոնց փորագրուած

յի շա տա կո ւթի ւնն երն>

Ս • ԹսւդԷոս Առաքեալի Վանքին կիււաւարտ զանգակաՄւոՆնլւ

աԼ
տաճարին մէջ*.
անունը :

Ու շատերուն լիրայ կայ Սիմէոն

Վրսնքի մուտքին - առջեւ

արքեպ*ի

սիւներու լիրայ քանդակուած են զո լդ

առիւծներ : Ո ս կ մուտքի մէկ անկիւնը հետագային զետեղուած քուրի
մը ‘իր այ կայ քանդակուած

արձանագրութիւն մը

թուրքիս յ

մէջ

189օ — 96//^ կատարուած հայկական կոտորածներու մասին*.
Զանգակատունը կազմուած է սեւ քարաշէն կամարներէդ

որոնք

կը կենան հ ս կայ սիւներու լիրայ*, կամարները շինուած են նրբատաշ
քարերս վ: Մ է կը տյմմ քան դո ւած է : Եը պատմեն թէ զանգակատունը
երբեք չէ լրացուած ել չորս քարաշէն կամարներու լիրայ շինուած է
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վւայտէ փոքր գմբէթ մ-շ^ որմէ կախո լած է եղեր զանգը։ Փս՚յտէ

utJrt

գմբէ թը չկայ հէմա , էսկ զանգակէն համար փըսոլէ թէ պահուած է
հարեւան գէւղէն մէջ՝ որպէսզէ չգողցոլէ ։
Զանգակատան կէսատ մնալուն համար կան երկու
թէւններ .--- վանքէն այս վերջնական

կառուցուածքը ՝

ենթագրուէր

ձեւով՝

Հատ կը նմանէ էջմէ ածնէ տաճարէն։ Եթէ զանգակատունն ալ շէն•ուէր ամբողջութեամր ՝ նմանութէւնը պէտէ ըլլար կատարեալ։ Արգ ՝
օրուան Եութոզէկոսը՝ էմանալով այս պարագան՝ արգէլած է զան
գակատան ամբո րյջա if ո ւմր ՝ որպէսղէ էջմէ ածնէ տաճարը մէա կը ըլՀայ էր տեսակէն մէջ։
Ուրէչ ենթագրութեամբ մը՝ զանգակատան չէնուած
Աէմէոն արքեպ*

շրջանէն ՝

ածէն կը կանչոլէ եւ հոն ալ վախճանելով՝ գոր

ծը կը մնա յ կէս ատ :
Աւելէ ճէշգ կը թուէ ըլլալ սակայն առաջփն

ենթագրութէլնը ՝

'որովհետեւ զանգակատունը հետագայէն ալ չէ կառուցուէր։
Տաճարէ դրան վրայ զետեղուած է քան գա կո լած արձանագրութէւն մը՝ որ կը յէ չատակէ տաճարէ երկրորդ եւ ընդարձակ

մաս էն

Հէնո ւթէ ւնը ։ Ահա այգ արձանա գր ո ւթէ ւնը •—

«Սրթտզան Սիմէոն արքեպիսկոպոսիս սրրոյ էջմիածնեցի , երրեմն սւթ-ոոսւկալ տէրութեան (բառ մը անընթեռնելէն նստուցին յաթուլոյս աոաջնորդ, շինեցաւ շնորհիր Ամենակալին Աստուծոյ չքնեէլագեդ եր լուսակիր տանարս եր զանգակատունս ի հիմանէ կտրի աշյսատութ-եամր եւ հոգածութեամր աոաջնորդ Սիմէոն արքեպիսկո
պոսիս յիշատակ եւ ծնոզացս Մուրատին եւ Դայիանին:»
Այ ս ել նման կարգ մը այլ

արձանագր ո ւթի ւններ

տեգ — տեղ

վնասուած են 1918/'î' t ^րբ Ատրպատական իւ ո լմած թուրը զինուորհերու կողմէ թիրովս ծառայած են իրենց հ րացանաձգութեանց , այն
տեղ ապաստանած հայ գիւղացիները կոտորելու մ ամանակ՛.

Շուր^

ք)0 տարի առավ, սակայն , այգ արձանագր ութի ւնները արտագրուած
էին ի, աչիկ վրգ* ^իագեանի կողմէ եւ հրատարակուած 1898/^ »
միածնի պաչտօնաթերթ «Արարատ»ի շարք մը թիլերուն մէջ՛. Խաչիկ
վրգ- վանըէն էջմիածին փոխադրած է նաեւ մեծ մասը հոն գտնուած
հին ձեռագիրներուն եւ կը պատմուի, թէ այգ ձեռագիրներուն շնոր
հիւ գտած է ան ՀԼոլարթնոց հոյակապ տաճարի աւերակներուն տե
գր, էջմիածնի մօտերը եւ պեղումներու ձեռնարկելով 1900/'^) երե

ւան հանած է այգ թանկարմէր հնութիւնը :

Հայկական ար ձանա գր ո ւթի ւննե ր էն զատ տաճա րի մ ու տրի ճա
կատին ճերմակ մարմարի վրայ փորագրուած է նաեւ

պարսկերէն

■արձանագրութիւն մը, ուր կ'ըսուի, թէ տաճարին այգ մասը

կա

ռս լցո լած է Հիճրէթի 1229 թուականին [քրիստոնէական 1812 - 13^)
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ծ)տթհ Ալ1ւ ^ահի

օրով՝

ինԼ որ կը

համապատասխանէ

Աիմէոն

■արքեպ »ի առաջնորդութեան շրջանէն ։
Տաճարի կառուցումէն ղա տ , մեծ շինարար Աիմէոն արքեպ» չ^ւնած է նաեւ վանքը շրջապատոդ պա ր իսսլնե ր ը , որոնք այմմ կիսա
քանդ են։ Այս պարիսպներէն

ներս ՝ րա կի մը վր ա յ ,

շուրջանակի

կառոլցոլած են Առա£ն ո ր դա ր անի շէ^քը [քարաշէնէ ՝ ւէան ականնե
րու. համար քանի մը տասնեակ խուցեր ,

ո ւխ տ ա լո րն եր ո լ

յատուկ

սենեակներ ՝ բոլորն ալ շատ նախնական ՝ րնդարձակ մառաններ ՝ դոմեր՝ ձիթահան գործարան , որու հ ս կա յ երկանաքարն ու պտուտակի
■ձոդը միայն մնացած են հիմա ՝ եւլն ♦ :

Պարիսպներուն չորս կոդմը

շփնո լած են վանքի սլա շտ պան ո ւթ ե ան ծառայող աշտարակներ , որոնց
մեծ մ ասը դեռ կը մնա յ կան—
դուն :
Տաճարի կա ռո լց ո լածքին մա—
ս ին տ ր ո ւա ծ ա յս ամ ւի ո ւի տեդեկո ւթի ւնն եր էն իսկ ի յայտ կո լդտյ ՝ որ Ա ♦ թադէոս Առաքելսճ' Վ ա հքր ՝ իր մէացեալ տաճա
րս *Լ ,
յ
արուեստի
մրն է

ճարտա րասլետա կան
ս տ ե ղծա դո րծ ո ւթի ւն

մեր եկեղեցական

աղդային անցեալին

եւ

հետ կապ

ուած այնքան պատմական կէտ ի
մը վրոյյ :
Այմմ , աւելորդ է ըսել , թէ
°ր տեսած այս հինաւուրց վան—
քը

ամայացած

է

բոլորովին։

Լքո ւած է իր սեւ ճակատագրին
շոլրջ — բոԼորը Հայ չէ մնա
ցած։ Ոչ իսկ մէկ մամ կո չ կա յ

Ս* Աինսւսի քանդակը
Ս • Թադէոս Առաքեալի Վանքի
մէկ պատին վթայ

հիմա այս հնադարեան հաստատութեան մէջ՝ որ՝ ինչպէս դրեցինք՝
մինչեւ 1833 թուականը եդած է ամրուլջ Ատր պա տ ա կանի հ ա յ մուլովոլրդը հովուող առաջնորդական փայլուն կեդրոն ։
Պատիլ դա րձեալ Ատր պա տ ա կանի Հայեր ո ւն եւ յատկապէս թալ-

'ՐՒգՒ թեմական ]Աորհուրդին ՝ որ 19544՜^ ['
ՎՒ^ջԸ

ր ՝ ամէն.ամառ՝ Յուլիսի

Օգոստոսի սկիզբը ) Ա • թադէոս Առաքեալի եւ Ա անդուխտ

Կոյ սի կր1լնակ տօներուն աո՜թ՜իլ ՝ ո> է՛ ,րէ ու ղն աց ո ւթ՜ի ւն էր կազմակերպ*
Ա[է դէպի այս պատմական վանյցլ։ ԱյՂ՜ աոթ[՚լ տեղի կ՚ունենայ հան
դիսաւոր Ա • Պատարագ եւ Հո դեհ անգս տ եան պաշտօն ՝ Ա • Ա եղանին
■առջեւ՝ մասնակցութեամբ ուխտագնացներուն բնկերացոդ քահանա-
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ներոլ , դպիրներու եւ երգիչ — երգչուհիներու։ Ամէն տարի կ՚աւել
նայ թիլը ուխտաւորներուն

որոնք կոլդան իրանի այլ շրջաններէն

ալ էլ ճեղքելով շատ գմո լարանց անելի

առապարները ,

կը հ ասնին

վանք եւ կը /լի շեր են հոն վրաններու տակ քանի մը օր :

Տեգի 1լ ո լ-

նենայ նաեւ ուխտադնացութեանց յատուկ աւանգական խրախճանք :
Անց եալ տարի ո ւիսո ա ւո րն եր ո լ թի՚֊ը բա րձրացած էր 500ի •
ինչպէս մէկ այլ էջի վ[,ա,1 աէ յիշատակած ենք , այմմ , իրանի
հնադիտա կան ս պա ս ա ր կո ւթ ե անց տնօրէնութեան կա ր ղա գր ո ւթ ե ա մբ դ
V-

թաղէի վանքը արձանագրուած է իբրեւ պետական հ ոգատարու—.

թեան առարկայ հնութիւն : Անցեալ Յուլիսին դ թեմական ]] որհուրդի
կարգաղրութեամբ դ վանք

տ ա ր ո լած են հնութեանց

պա շտպանու-

թեան տնօրէնն ու թաւրիզի ներկայացուցիչը^ որոնքդ յետ ուսում—,
նա սի ր ո ւթեան դ ա ր ձանա ղր ած են տաճարը իրանի հնութ՜եանց

յա~~

Ս- Թադէոս Առաքեալի Վանքը, հարաւ - արեւելքէն նկարուած- այս նկարին,
մէջ աւելի յստակ կը տեսնուի տամարին սեւ քարերով շինուած հնագոյն եւ փոքրա
գոյն մասը :

տուկ մատեանին մէջ՝.

Անոնք

յատկացուցած են ար գէն

տարեկան

պիւտճէ մը՝ վա նք[- նորոգութեանց ու պահպանման համար։ Ան կախ
ասկէ՝ թաւրիղի թեմական է)որհ ուրդն ալ ձեռնարկած է տաճարի
նորոգութեանց դ է՛ր

ոցներով։ 'ի ան ի մը ամսուան աշխատանքովդ

անցեալ տարիդ որմնագիրներդ հիւսներ եւ ներկարարներ նորոգած
են եկեղեցիին

20

սլա տ ո ւհ անն ե ր ը դ

ապակիներ

անցուցած

եւ

ներկած են ։ *ԼքՈ ր սղութեան աշխատանքները շա ր ո ւն ա կո լած !.ն մէնչեն ա շուն դ իսկ աւելի հ ի մնա կան ն որ ո դո ւթի ւնն երը յետաձգուած են

1958/, դարնան ։
թանկութիւն կայդ որ այսուհետեւ վանքը ունենա յ նաեւ ի ր վա
նահայրը։ իեթղեհեմի տաճարին

սարկաւագներէն

Ա իհրան Ա ա ր—.
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զիսեան՝ որ անցեալ գարնան այցելած էր վանքը ՝ փափաք յայտնած
է դառնալու վանահայրը այս պատմական վանքին :
Ա . թ^ա գէ ի վ ե րջին վանահ ա յրը եդած է Պետրոս վր դ ♦ Վա զա ր—
եանը՝ որ մինակը^ ամրոգջ 40 աա [՛է՛ հոն մնալէ ետք^ վախճան ած Է
թալրիզ ձՏձձՋին ։ Վերջին տարիներուն վանքի գիւղին մէջ ապրող 40
հայ ընտանիքները ներդաղթի կարաւանով մե1լևած են Հա յաստան

1946/*^ յ

[,ա1լ

վարդապետին չեն արտօնած ՝ որ ընկերանայ անոնց :

Ա*ալխաս՝ իր ՀձԱպր ո ւմն եր^չո ւ Ա • հատորին մէջ կը պատմէի

թէ

վանքին մէջ՝ ասկէ յիսնամեակ մը առա^ կը մնար 1] ♦ թագէոս Առաքեալի ԱԼը ) որուն հրաշագործ զօրութեան կը հաւատային
(Թուրքերն ու Պարսիկներն ալ

բոլորը *

Հայերուն հետ։ Ա^Ը ) յայտնօրէն վա-

նապատկան այլ իրերու կարգին ՝ թալանի տրուած է 1918/'^) Վան-

Ս- Սւոեփանոս Նախավկայի Վանքը Աըաքս գետի եզերքին

քին մ է ջ մեծ աւերներ գործած եւ ս սլան ո լթի ւնն եր կատարած թուրք
զինոլոբներու կոգմէ յ
ՍՏԵՓԱՆՈՍ ՆԱԽԱՎԿԱՅԻ ՎԱՆՀԸ- Արաքս գետի եզերքին

եւ

պարսկական հ ո ղի վրայ կը գտնուի նաեւ Ա • Ատեփանոս Նախավկայի
Վանքը , որ յեղափոխական բռնկումներոլ շրջանին նոյնպէս եղած էր'
Պարսկաստանի

վբայով

Կ ո վկա ս ի զանազան կէտերէն

Արեւմտեան

Հայաստան փոխադրուող զէնքերու կամուրջ — կայան մը - Այ ս վանքըն ալ այ <եմ ձ զոլած է Ւը

ճակատադր ին ՝

անտէր — անտ ի րա կան ՝

թէեւ- 8—10 տուն Հայեր կը բնակին գեռ այսօր այնտեղ։
'ՒԵՒՒԿՒ ՎԱՆ՚ԲԸ---- Համառօտակի դրա}լ ենք այս վանքի մասին

434/ււք էջին վրայ ։
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ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ
ՇԱՀ ԱԲԲԱԱԵԱՆ ԲՌՆԱԳԱՂԹԸ ԸՆԴ ՀՈՒՐ ԵՒ ԸՆԴ ՍՈՒԸ
Իրտնահայ գաղութը էր գոյութէւնը կը պարտէ
գաղթականներու այն հոծ զանգուածէն՝ որ

յպէե

ընգհւ

ք*րան փոխագրուեցաւ

Շահ Արբասէ օրով՝ (էէ* գարու առաջէն տասնամեակէն : Այղ բոնագա ղթէն առաջ ուլ Իր ունէ ղան աղան շրջանները հ աս տա տո լած է Հա
յերու որոշ համրանք մը ՝ բայց այդքանը երբեք պէտէ չբաւէր
րեր յեւոոյ հարէւր եւ աւելէ հազարներոլ

դա

թլ,ւը

հասցնելու Հայոց

Շ ոյհնշահներու երկրէն մ էջ՝. Ինչ որ շատցաւ մամանակէ րնթացքէն ՝
շատցաւ այն հսկայական բաղմոլթեամբ ՝ որ ընդ հուր եւ ընդ սուր
քշուեցաւ էր սլասլենական հողերէն եւ տարուեցաւ

Աբբաս արքայէ

մայրաքաղաքը Ա պահ ան։
Պատմէչները շատ սրտակեղեք

դոյներով

նկարագրած են

աննախընթաց տ եգահ ան ո լթէ ւնը *. Առաքել Գոյւրէ<եեցէն
կը պատմէ ահաւոր մանրամա սնո լթէ լններ

այն

այգ

մանաւանդ

վայրա գո ւթէ ւննե-

րէն ՝ որոնց ենթար կուեցան տ եղահ անեալները :
ԳԱՂԹԱԿԱՆԱԿԱՆ ՈՒԹ ԱԼԻՔՆԵՐ
Ըստ Գոյ ւրէ մեց էէ պատմութեան ՝

Լայերը^

ղանազան

մամա—

ն-ակներու մէջ ութ ալէքներով անցած են Հայաստանէն Ի րոյն*. Առաջէն ոյլէքը եղած է կամաւոր գաղթ մը՝ երբ Հայաստանէն բաղմաթէւ
Հայեր ՝

աղատելու

համար

օսմանեան

գրաւման

սարսափներէն՝

խումբեր ո,լ եւ տեղ — տեղ ամքողջ գէւղեր ով անցած են Ի րոյն
թուականէն

(Շոյհ Աբրա ս է գահակալութեան

առաջէն տարէն}

1586
եւ

տեղաւորոլած են Ասլահանէ մէջ*.
Իր թագաւորոլթեան Ճ1րղ տա ր էն' 1603/*^ ) Շոյհ Աբբաս յարձակեցաւ Ասմանցէներոլ վրայ եւ [, միջի այլոց գրաւեց

Նախէջեւանը :

Ջուղայէ մէջ Հայերը գէմաւորեցէն ղայն արքայավայել

պատէւնե-

րով եւ նուէրներո վ*. Այնուհետեւ պաշարեց Երեւանը եւ յա րձա կեց ա լ
Վրսնայ եւ Կոյրնոյ 'Լ[,այ՝ Երեւան Պ ա ր ս է ց ձեռքն էն կա ւ ոլթամսեայ
պաշարումէ մը ետք՝ 1604^^: Իոկ Շոյհ Աբբասէ զօրականները աւելէ
քան հ.ղեր կո լ րէւրս^ գեր էն եր Գոյնձա կէ ՝ Արճէ շէ ՝ Վանա յ ՝ Ա անաղկերտէ ՝ Ալա շկեր տէ ՝ Կ ոյ ղղո լանէ ՝ թասենէ ՝ Կ՛որն ո յ եւ էյն ուսէ չըրջաններէն ւէոխագրեցէն 'Իաշան եւ Ասլահան*. Այ ս գերէն եր ուն

մեծ

մասը Հայեր էէն* կայէն կրեաներ եւ կրակապաշտ Պոյրսէկներ

ալ*.

Աս եկա եղաւ Հայող երկրորդ. փոխ ա գր ութիլնը /»ր ան 1603/»^ :
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ԵՐՐՈՐԳ ԱԼԻԲԸ' ԲքհՆԱԳՍՀԼԹ
Օսմանցիները այս անդամ, նոր ում՜երով յարձակեցան Հյահ Աբբասի վրայ^ որ ստիպուեցալ նահանջել Եարինէն եւ

Տ։ս^^աստա^[՛

այլ շրջաններէն մինչեւ իր սահմանները՝. Ահա 1604/ք

այս

նահանջի

միջոցին էր ) որ Շահ Աբբաս յղացաւ Ն ա խի ջե լանի հայութիւնը

ամ-

բո^ոլթնամբ իրան տեղահանելու միտքը եւ գործադրեց դայն արադօրէն յ Երկու նպատակներ կը հետապնդէր ան իր այս ծրագրով։
1,ախ

այն, որ Օսմանցիները *Լյ1Ա իւիջեւան հասնելով, ամայի գա նէլ,ն

չրջււյ*^Ը հւ չկարենային

պաշար ապահովել

իրենց համար՝.

էքւ եր-

կրորգ'Շահ Արրաս , մեծ համարում ունենալով Հայոց կարողութիւններ ո ւն վրայ ) կ՛ուղէ ր որ անոնց

ա ռե ւտ ր ա կան

ձ ե ռն ար կն եր ո վ

ու

արհեստներ "՛Լ շէնցնէր իր մայրաքաղաքը։
Արդ ) հասնելով Ե րուանգա կերտի գաւառը,
տեղահանել բոլոր Հայհրը

նի ում՜ով փոխագրել զանոնք Երան։
րավարն եր էն

Շուհը

հրամայեց

իրենց քաղաքներէն եւ գիւղերէն եւ բըռՀրամանատար կարգեց

Ամի րդունա խանը , որ անասելի

իր զօ

վա յր ագո լթի ւններ ո վ

գլուխ հանեց արքային հրամանը։
ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹԵԱՆ ՍԱՐՍԱՓՆԵՐԸ
Առաքել Գոււրիմ՜եցի շատ սրտաճմլիկ էջերով նկարադրած է այս
բռնագաղթը՝. Ահաւասիկ քանի մը հատուածներ իր իսկ բնագրէն *

— «Տեսարա՜՜ն աղետալի, զի ի հրամանէ անտի մոււացեալ զօրացըն Պարսից զմարդկայինն գութ ես զգորով, աււաջնորդութեամթն
Ամիրգունախանին սփրւեալ արշաւակի հասին ի քաղաքս, ի գաւաոս
եւ յաւանս եւ րուււն անգթութեամբ կորզեցին ի բնակութեանց եւ ի
տանց զբնակիչս նոցա, հարկանելով, ընդ քարշ ածելով զնոսա, յափրշաակելով զմանկունս ի ծնողական գրկաց, կողոպտելով զտունս
եւ աւարելով զաոձեոն պատրաստ ինչս նոցա:»
Երկու եպիսկոպոսներ , Աանուէլ եւ Աստուածատուր , բազմաթիւ
փախստականներու հետ կ՚ապաստանին չ[,^ակայ

լեռներոլ

ծերպե

րուն մէջ, ուր կը կրեն զօրքի յարձակումը։ Հէինո ւո րներ ը մեծ ղըվ՜—
ոլարութեամր կը հասնին թաքստոց ը ՝. Եը գլխատեն Ա* ան ո լէլ եպիս
կոպոս ը եւ կը սպաննեն միւսները՝. Ո*֊րիշ մէ կ ձորի մէչ, ուր ապաս
տանած էին հ աղար Հայեր , կը սլարզո լի աւ եւե աղեխարշ տեսարան
մը-,

— «Անդիմադարձ ելին զօրք Պարսից ընդ կիրճ ձորոյն այնմիկ
եւ մտեալ յանձաւ անդր ի սուր մաշեցին գրազումս ի թաքստեայցն եւ
ձգեցին զնոսա ի բարձանց, ինայելով կանանց եւ օրիորդաց եւ տղայոց, որոնց տեսեալ թէ մատնիլ ունին ի րռնարարութիւն, կամովին
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ընկեցիկ լինէին ի բարձրաւանդակէ եւ մեռանէին: Կայը ի ստորոտ
նորոյն այնորիկ մայրի անտառախիտ ծառոց , յորոց վերայ անկեալ
ոմանց ի սեպացեալ ծայրից ոստոցն վէրս ընկալեալ ընդ ւիորն եւ ընդ
սիրտն մեոանէին կտտամահ եւ ոմանց կանանց հերէ ընդ ծառայէն
պատատեալ մնային ի կախ եւ փչէին զկենացն վերջին շունչ:»
ՈՂԲԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ԱՐԱԲՍ ԳԵՏԻ ԱՈ-ՋԵՒ
Աւելի ահաւոր ի սակայն Արարս դետը անցնելու ոդբերդութիւնը՝.
Շա՜հ Ս-ՐԲ աս իմանալով֊ որ օսմանեան ումերը մլուսե՜ են արդին
Նս։իւիջեւանի դա լառը եւ ւԼաիյնալուէ որ կը պարտոլի ու ձեորին կ' ել—
լեն Հայաստանի բնակիչները՝ հրամայեց արադօրին անցնել դանոնր
Արարս դետի պարսկական ափը՛. Ա. Գոււրիմեցի կը պատմի.

— «Պատրաստեցան լաստէ եւ նաւակք բազում վասն անցի ժոդովրդոց • այլ վասն բազմութեան նոցա չէր հնար ի սուղ միջոցի
անվտանգ անցուցանել զալքենեսին: Սաստկացաւ հրաման արքային,
զի վարիչք
ժողովրդեանն առանց տալոյ զժամանակ փութանակի
անցուցին զժողովուրդսն յայնկոյս գետոյն: Որք մերկացեալք էին
զգորովք զօրականք Պարսից ի հրամանէ անտի ստացան {[գազանային
անգթութիւն, ուստի գրոհ տուեալ զժողովուրդսն միահաղոյ ն թա
փեցին ի գետ անդր, զի որք կարողէն իցեն անցցեն յայնկոյս: Թափեցան ժողովուրդք ի մէջ գետոյ , ոմանք նաւակաւ, ոմանք լաստիւ եւ
ոմանք լողալով անցին ի միւս կողմն • իսկ որք տկարքն էին, հեղձա
մահ վարէին ի գետոյ ն հոսանաց : Վտանգ մահու ի գետ անդր ակնե
րեւ էր , իսկ ի ցամաքի եւս գոռ եւ գոչիւն վարչաց եւ շողացումն սու
սերաց զահ եւ զարհաւիրս ի սիրտս ամենեցուն արկանէր : Կամելով
վարչացն առաւել եւս խուճապել զժողովուրդսն, հատին զգլուխ
Յովհանջանի' եղբօր Առաքել Կաթողիկոսի եւ այլոց ումեմն, գորս
ի ձող վարսեալ կանգնեցին առ եզերբ գետոյն- հատին եւ զոմանց
ունչս եւ զականջս , զի ահաբեկեալ ժողովրդեանն շտապաւ անցանի
ցեն ընդ գետն :»
ԲՈՒՆ ՋՈՒՂԱՑԻՆԵՐԸ ԵՂԱՆ ԱՒԵԼԻ ԲԱԽՏԱՒՈՐ
Ընդհանրական այս տեւլահանուէմենին րան ի մը օր ետրը դլուիւ
հանոլեցալ նաեւ տ ե դա Կ ան ո լէմի լնը Ջոլդա րադւսրի բնակիչներուն ,
հաւատուրաց վրացիի մը' Թահ մաղդուլիրիդի կոդմի : Երեր օր սլա յմանամամ տրււլաե՜ իր բնակիչներուն մեկնելու սամոյր : Գոււրիմեցի
կը գրի.

— «Սաստկացաւ բռնադատութիւն հրամանին յետ երից աւուրցըն լրման- եւ նեպեաց իւրաքանչիւր ոք յուղի անկանել: Սէր Հայ-
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ՄԵՐ ԳԱ՚ԼՈ ԻԹՆ Ե Ր Ը
րենեաց (յորմէ թոնի կորզէին ի թաց) զաղիո ամենեցուն գալարէր:
Առեալ քահանայից ([թանալիս Եկեղեցեաց եւ ժողովրդոց' զտանցն,
յանցանելն իւրեանց յորժամ եղեն յանդիման սուրթ եկեղեցւոյն
Աստուածածնի (որ կայր արտաքոյ պարսպին Ջուղայ ու) , ողթերգաձայն հեկեկանօք յոգնութիւն կոչեցին գԱստուածածին սրթուհի եւ ի
խնամս պահպանութեան նորա յանձն առնելով զքաղաք եւ զտունս
իւրեանց , ընկեցին զթանալիսն ի գետին Երասիյ :»
Շահ Արրաս այս անդամ կա ր /. կդ ո լթէ լնն ունեցաւ

հրամայելու

էր զէնոլորներոլն , որ օղն են դա դթա կանն եր ո լն «յանցանելն նոցա
ընդ Երասիյ գետ, ուիյտուք եւ երիվարօք իւրեանց փոխադրելով ըզնոսա յայն կողմն»:
Էս ելո ւԼ , սակայն , որ Ջուղան ձդուաե կ եդածէն սլկս , Շահ Արբաս ղայրացալ եւ. հրամայեց Թ*սհ մաղ*լուլէրէդէն , անմէջապէս

.լե-

բա դառնալ հոն եւ կրակէ տալ բա դարը , «զի թեակիչք Թոթսւ լքի

եւս

ունիցին յոյս կթկին անգամ վերադարձի անդր» : Հրամանը գործա
դրուեցաւ , «աւերելով զշինութիւնսն եւ հրոյ ճարակ ւոսւլով զվւայւոաշէնսն , որոց ծուխ եւ ճայթմունք ցհնգետասան աւուր տեւեցին»:
«ՅԱՅՆՄ ԱՒՈՒՐ ՆԵՂՈՒԹԻՒՆՆ Ո՛Ղ ԿԱՐԷ ՊԱՏՄԵԼ • »
Առաբել Ղ^ո ւր էմե ցէ այս բռնագաղթը նկարագրած է ՝ ոչ էբրել
■ականատես , այէ ^է^^է^ 55 տարէ ետբը։ Նոր ^ոլրԼայէ Ամենաւէըրկեանց էր «Պատ
մութիւն Նոր Ջուղայի որ յԱսպաեան» ա շխատաս է րութեան Ա» հա
տորէն մէջ (դրուած 1858/# ե եւ տ պո լած 1880^ե) , ձեռագէր Աւետա
չեան 1Լա^էքՒ ատենադսլէր Յաւէո*-թէլն Տէր 3ո *ԷՀ

րանէ մը յէ շատա կա րանէն կը բադէ ականատեսէ մը ձգած արձանադրոլթէւնը , ուր ըս ո լած է է մՒ1է այԼ"3 հետե ւեալը , աեղահանոլթե ան սա րսափներուն մաս էն .

— «Վա՜յ մեզ թէ յայնմ աւուր նեղութիւնն ո'վ կարէ պատմել,
թէ որպէս տանէին զազգս Հայոց- ոչ թողուին որդիս թարձցէ զծերացեալ ծնողսն, կամ առցեն մարք զմանկունս իւրեանց: Այնչափ ըշտաւդաւ վարէին, որ ոչ հայր ղորդին գտանէր , եւ ոչ եղթայր զեդթարս, եւ ոչ այր զկին իւր, եւ ոչ մայր զդռւստրն իւր- թազում ծերք
եւ տկարք կոխան եղեալ մեոանէին եւ լինէին գէշ գազանաց : Յորժամ
հասան ի մեծ գետն Երասխ , եկեալ խապարս, թէ ահա հասան գօրք
Օմարին, որ ոչ գոյ հնար զերծանելոյ : Յայնժամ ահ մեծ անկաւ- ամենեքեան թափեցան ի ջուրն եւ անցին ի միասին, Թագաւորն եւ զօրք
իւր եւ ռամիկքն, եւ ոչ ոք վնասեցաւ խնամովն Աստուծոյ : Աւերեցին
զգիւղաքադաքն Ջուղա, որ էր գեղեցկաշէն եւ հիանալի քաղաք:»
Այստեղ, սակայն, կր ծադէ կարեւոր հարց մը*.
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<ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՃԻ՞ՇԴ է «ՈԶ ՄԻ ՎՆԱՍԵՑԱԻ ԽՆԱՄՈՎՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ» ԽՕՄԻԸ
Յարոլթիւն Տէր 3 ութանեանց դիտել կուտայ ? թէ ճ ի շդ պէ տք է
Ըէէայ յիշատակարանի այս ականատես հեղինակին դրածը) ըստ ոբում

«ոչ

ոք վնասեցաւ խնամովն Աստուծոյ» եւ հետեւաբար չա փա-

ցանցուած է Պ^աւրիէեեց իի նկարագրութիւնը Արաքսը անցնելու մա—,
սինէ Եւ Իէւ[է^'լ՜ լսս1ա1)ո,!!) այս '’ւսսւոատոլ^թ կ^ըսէ^ որ եթէ այդպէս
եղած ^Ըէէա[’ | դա դթականները չէին կրնար իրենց հետը բերած ըլլա լ

«բազմահատոր հին զթչազիր մ՛ատեանք» , որոնք կ ան ա լ (եմ *ԼյՈր Ջ ուէլայի վանքի թանգարանին մէ^։
Պէ՞ աք է ենթադրել ) սա կա յն ) որ ա յս ՀՀ, ո չ ոք էյնաս եցա<_» բացաարութիւնը կը վերաբերի բուն իսկ ^ոլղայ11 դա ղթտ կտնն եր ո ւն )
րոնց

հանդէպ )

ինչպէս վերը յի շա տա կեց ինք )

Հյահ Աբբաս

ոցոյց

տուած է բացառիկ կարեկցութիւն մը եւ իր ղինուոբներուն միջոյով օղնած է անոնց անցքին Ա,բաքսի վրայէն ։ Ու հաւանաբար ) այս
օղնո լթեան շնորհիւ շատ մը թանկարմ էք իրեր տար ո լած են Պարս
կաստան : եսկ Ա • քիաւրիմ՜եցիի նկարագրութիւնն ալ

պէ&տք է վե

րագրել Ղյաիյիջեւանի եւ այլ շրջաններու հայութեան բռնագաղթին *

/ւր գլուխ հանուեցալ Ջուղայի տ ե գա հ ան ո ւթենէն քանի մը օրեր առաջ :
ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ՀԻՄՆԱՐԿ ՈՒԹԻՒՆ Ը
*իա ղթականներու

այս բազմոլթիւևր ) ձմեռը թաւրիղ անցընելէ

ետք) յաջորդ տարուան' 1605// դարնան փոխադրուեցաւ

Ա պահանջ

Նախիջեւանէն մինչեւ Ա պահ ան կոտ որ ո ւած էր (եոդովոլրդին

կէսը 5-

Պատմիչներու համաձայն) Սպահան հասած էին 12*000 ^այ ընտա
նիքներ :
Նոր Ջուղա քաղաքին հ ի մնար կո ւթի ւնը կատարուեցաւ 1506/'ե յ
ևրբ Շահ Ար բաս ) հայ գաղթականներուն տրամադրեց Ջայէնտէ գե
տին հարաւակողմը տարածուոդ ընդարձակ հողամաս մը) մեծ մա
սով իբրեւ արքայական նուէր , փոքր մաս մըն ալ դնուեցաւ

Հայոց

կողմէ։ Լ՝ ա ց աքը կառոլցուեցաւ ըստ մասնաւոր յատակաղծի եւ դըէ՜~
խալոր պողոտան կոչուեցաւ ՀՀեազարի խիապանքչ ) «յանուանէ խօջայ

Նազար մեծ եւ աււաջաւոր իշխանապետի Ջուղայ ու» :

'Իա ցաքին մէջ

տեղալորուեցան (եոդովոլրդի առեւտրական եւ արհ ես տա ւոր դասա
կարգերը ) իսկ հ ո դա դործն երը ց ր ո լեց ան գիւղական շրջաններու մէջ-,
Նոր Ջուղա յի շին ո ւթի ւնն երը առաջ տա րուեցան ա րաղօրէն
բնա կաբանն եր ո լ հետ սկսան կառուցուիլ

նաեւ եկեղեցիներ )

ել
նոյն՛

ինքն էյ ահ Աբբաս ի յ ան ձնա ր ա ր ո ւթեա մբ :
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Մէր ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
Հայերը սիրաշահելու համար , ՜Շահ Աբբաս

սկսաւ

քաղցրոլ-—,

թեամր վարուիլ անոնց հետ*, կրօնքի ազատութիւն շնորհեց անոնց յ
Մ ասնաւոր սէր ցոյց կուտար Ջ ո ւղա յ եց ին եր ո լ եւ մանաւանդ, անոնցմեծերուն' Խոջա Ա աֆար եւ ]] ո^ա Նաղար եղբայրներուն հանդէպ դ
որոնց հետ յաճաիյ ս ե ղան ա կի ց կ'րէլար • Մերթար անոնց տունը կամ
կը հրաւիրէր ղանոնք իր մօտը*. Պարսիկներու եւ Հայոց միջել ծագած վէճերոլ

առթիւ՝ իրաւունք կուտար

Հայերուն*.

պարսիկ դ/՚ւ-ղեր դրաւեց եւ յանձնեց անոնց *.
կեղեցիներ
ղաքներու

կառուցոլին
եւ

Րաղմաթիւ

Ազատ ձգեց

որ ե—.

լ>ա-

գիւղերու

մէջ-,

ըսուի թէ ինք դրած է մին չեւ
անդամ Նոր Ջուղայի Ս • Աստ
ուածածին եկեղեցւոյ հիմը։ Ե~
կեղեցական մեծ տօներ ո ւն ներ—
կայ

կը

գտնուէր

արարողու-

թե անց : Եը մա սնա կց էր
օրհնէքի թափորին*.

■

Ամէն ին չ

աղատ էր՝ ամէն ինչ լաւ*.

ք]ւ

քաջալերական :
ՇԱՀ ԱԲԲԱՍ ԷՋՄԻԱԾԻՆՆ

ԱԼ

ՊԻՏԻ ՓՈԽԱԳՐԷՐ , ԵԹԷ***
Շահ Աբբաս սակայն թորադէտ մարդ էր *. Աոռցնելո ւ հա
մար Հայաստանը տեղահանես։լ
գաղթականներուն եւ հոն

,լե-

ր ա դա ռն ալո լ ամ էն յոյս թա դե
լու

համար ի սպառ՝

էջմիածնի

տաճարէն

կՀորոշէ
քակուե-

էիք քարերով կառուցանել
<ձէջմի ածին'» մը

նոր

Նոր Ջուղայի

մէջ*. Մինչեւ իսկ էՀորոշէ կա

ՇԱՀ ԱնԻԱՍ Ա(գծանկար' իր ժամանակէն)

ռուցման վա յր ը եւ 1լուզէ ա՜
պահովել նաեւ Հռոմայ Պապին մասնակցութիւնը*.

Իր հրովարտա

կին մէջ (1607) Հհ ահ Աբբաս աբբան կը դրէ նաեւ, հետեւեալը՝ է
այլոց -

— «Աոաքելոց եմք եւ զոք աո սրբասնեալ Պապն Հոոմայ , զի
զմինն ի քահանայից կամ ի հոգեւորականաց քրիստոնէից աոաքեսցէ
յարքայանիստն Սսլահան, զի նա աղօթ֊եսցէ յասացեալ եկեղեցւոյն
այնմիկ, վասն ուսանելոյ ժողովրդեանն:»
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է՚ԱՍԷՆՈՒ-Ն

ՏԱՐԵ՚հԵքՔԸ»

ԽՈՋԱ ՆԱԶԱՐ ԱՒԵԼԻ ԽՈՐԱԳԷՏ , ԲԱՆ ՇԱՀ ԱԲԲԱՍ
Օր մը , Շահը՝ 1Սոջա *Լ,ազարէ ընկերակցութեամբ դացած էր ա չ~քէ անցնելու տաճարէ կառուցման վայբը : ‘)՝ առն ալով /(///£/// *Լ,աղարէն , արքան կ'ըսէ ♦

— «Վասն ձեթ շինեմ* աստ ([էջմիածին, զի մի վէսսնւ այնմ էջմիածնի կաթօսւութիւն կթեսւլ ճմլես ցին սիթաք ձեթ. ես եթամայեմ
գնալ թագում ոււլա եւ ջոթի եւ սայլ, զի զքաթ եւ զհոգ այնթ էջմիածնի քանրլեալ թեթցեն ասա, զի նովին մաթով եւ հողով շինեսզի այս
էջմիածինս :»
Է]ոջա ՝Լ,աւլարէ համար մեծ կսկէծ էր էջմէածնէ քանդումը՝ այՂսլատճառով ալ կ'ո լղէր սյ[,էւէէ^րէ այրե' ծրադրէն

գո րծա դր ո լթէ ւնը *.

Մ անաւանդ որ կը հրալէրոլէր Հռոմ կա կան Եկեղեցիէն հ ալԼ լրղւա 1լա!ւ
մը , տէր !լանդնելոլ համար շինուելիք նոր <(.էշմիտենին»
տոլթիւն մ՝ը

որուն հակառակ էին

Հայերրւ

միջամը-

Ալս նկատումներով,

Խո^ա Նաղռյր !լ ըս է արքային*

— «Թագաւորն ողջ կայցէ- եթէ կամք քոյ յօժարեսցի շինել էջ
միածին գեղեցիկ եւ հաստատ, կարող ես յարծաթոյ եւ յոսկւոյ շի
նել, թող թէ ի քարէ- եւ զի՞նչ հարկ է յաղագս քարի եւ հողոյ ցայն
քան աշխատութիւնս կրել եւ զայնքան ծախք ծախսել ի վերայ նորա,
որպէսզի ի հեււու եւ յօտար աշխարհէ զքար եւ զհող րերել : Բաւա
կան եւ րարւոք է այս աշխարհիս քարն եւ հողն- եթէ կամիս շինել,
սոքօք շինեա եւ ընդունելի է մեզ :»
ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏԱՍՆԵՒՀԻՆԳ ԲԱՐԵՐԸ
Միեչ այղ սակայն, էիմիաենէն ճամբայ հանոլաե էին մէկ մասը
.քաքերուն , «որք են սուրր սեղանն, յորոյ վերայ պատարագն սուրը

մատչիւր, եւ այս սեզանայ սիւնն, Քրիստոսի իջման տեղեաց քարն,
՛աւազանն, մէկ քար ի կողմանէ հարաւայ նոյ աստիճանէ թեմին, չորս
քար ի չորից անկեանց եկեղեցւոյն, երկու քարէ մոմգան (մոմակալ)
՛եւ երեք այլ ուրիշ քարինք ի սալայարկ քարանց թեմին, ընդ ամենայն
տասն եւ հինգ, զորս կարեալ ի մէջ կաշւոյ աււաքեաց յԱսպահան վե
րակացուըհամր Նաղդիրէգի եւ պահապանաց, ընդ որս էր եւ Տէր
Ցովհաննէս քահանայ»:
Բարերը կը հասուին Ասլահան 1015/'ե ել Ջոլղտյելլիներր կը ատ*—
նին ղանոնք Բութաւն 'էիալը եւ կը ղնեն

ս ենեակէ մը մէջ՝ քա նի որ

^յահ Աբրաս հր ամ՜ար ած էր էր ծրադրէն։ Եօթը տարէ կը մնան հ ոն ,
՝մէնչեւ որ գէւղացէները կը բողոքեն՝ թէ քարերը բերուելէն ասդէն՝
դէ^ղէն բևակէչները կը մեռնէն եւ հողը բերք չէ տար : Ասոր ւէրայ
Շահ Աբբասէ հրամանով այղ քարերը կը ւէոէսադրոլէն *Լ/որ Ջուղայէ Ա • Հէէորգ եկեգեցէն՝ ուր կը մնան մէն չեւ այսօր ,

ո ւէստ ատ եղէ էէ

վերածուած յատուկ սենեակէ մը մէ^։
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ՄԵՐ ԳԱՂՈԻԹՆԵՐԸ

Ս . ԳՐԻԳՈՐ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻ ԱՋՆ ԱԼ ՆՈՐ ՋՈ1ՎԱՅԻ ՄԷՋ
Հյտհ Աբբաս 5 գարերուն
1614^/^5

Սպահան հասնելէն

տարի մը

առա^

էջմիածնէն Սպահան փոխադրած էր նաեւ Ա ♦ Գրիգոր Լու

սաւոր չի ՍՀը ? որ ամրողջ 24 տարի Լք ոխս Ա աֆա ր ի տան մէջ սլա հ ուելէ ետք վերադարձուեցալ էջմիածին , 1638/'^,

&«/Հ Աաֆի ի

թոյլ

տուութեամբ՝. Հքահը ընթացք տուած էր անձամբ. Աոլահան եկած Փ ի—
լիպպոս Կաթողիկոսի թաէսանձանքներ ո ւն ՝

որոնց

նաեւ շատ մը ընծաներ ՝ բայց Ջոսլա յ ե ց ին եր ը

ընկերացած է ին

էէ ին ուզեր յանձնել

Ս * ՍՀը: @1՛ մը > ^րր Ս • Աջ ուի պատարադ մա տ ո լց ո ւեց ա լ Ս. Գէ որդ
եկեղեցիին մէջ, Կ աթողիկոսը չաջողեցաւ փախցնել մասունքը՝ որ
Գողթնեցէւ Ա արդար անունով վաճառականի մը ապրանքներուՆ մէջ
պահուելով՝ տարուեցաւ թալրիզ եւ հոնկէ՝ ձեռամբ Փ ի լիպպոս կա
թողիկոսի , էջմիածին՝ 20 Սեպտ . 1638/'^:
ԼՈՒԱԼԻ ՈՒ ԱԳՐՎԼՏ ԵՐԿՈՒ ՆՈՐ ԿԱՐԱՒԱՆՆԵՐ
Հք ա տ մեծ թշուառութեան մէջ, 1608^, Հ այաստանէն Սպահան
փոխադրուեցան երկու կարաւան Հայեր եւս։ Կտտար ո լած դիմումի
վրտյ

Աբբաս՝ առանց տոկոսի 400 թուման փոխ տուաւ անոնց ,

պայմանուէ որ երեր տարի էն վերադարձնեն։ Հակառակ պարադային՝
կամ պիտի իսլամանան եւ կամ աբրայի ծառայութեան, պիտի յանձ
նէն իրենց զաւակները՝ իւրաքանչիւր ադան 4 թումանի եւ իւր արանչիլր աղջիկը Յի :
Երեր տարի վերջը

փոխառուները

չկրցան

դրամը ետ վերա

դարձնել։ Գիմեցին աբրային ՝ որ պահանջեց իր պայմանին դործադրութիւնը։ Ասոր վրայ ծնողքները տարին իրենց զաւակները՝ աբ
րային յանձնելու համար։ Աբրան մերմեց եւ հրամայեց կա՛մ իսլա
մանալ եւ կա՛ մ վճարել պա բարը ։
... ԵՒ ԾԱՅՐ ՏՈՒԱՒ ՀԱԼԱԾԱՆՔԸ
Այո նոր հրամանին վրտյ ծայր տուաւ

հալածանրը։

Լքեղճերը

փողոցները ինկան դրամ մուրալով՝ որպէսզի կրօնափոխ չդառնան։

3) բանդ եպիսկոպոս մը ՝ որ Հքահին բարեկամն էր ՝ գթալով Հայերուն
վրտյ՝ յորդորեց զանոնք չուրանալ իրենց հաւատքը եւ իբրեւ նուէր
տուաւ 250 թուման, որ իսկոյն յանձնուեցալ

տրըունի

գանձապա

հին : (Ե՛ղիսկոպոսը , հետագային, ի/ահ 1Լբբասէն ստացաւ

տոլաձ՜

այս դրամը) : Երկու մատնիչ Հայեր ՜\Տ}ական թուման կաշառը ուզե91,ն '

հ ա կա ռա կ պարագա յին ս պառնալո վ 3)բանգ եպ ի ս կո պո ս էն ըս

տարուած դրամի մասին լուր տալ թագաւորին։ Եւ երբ մ երնուեցաւ
իրենց պահանջը՝ դացին

իսլամացան եւ եղելութիւնը

Հքահ Աբբաս ին՝ որ սաստիկ զայրացաւ։ Կտնչելով

պատմեցին

Մելիքները ըսաւ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ
անոնց , թէ քանի որ կրօնքը փոխելով Ամրանդ պիտի դաոնայինք ^/2/—.
չո՞ ւ չընդունեց ին իսլամոլթիւնը դ որպէսզի ^,^ոլԷր ['ւ՛^'!) պարտքը։
Մելիքները պատաս խանեց ին դ թէ ի րենք կրօնափ ոխ չեն եդած , այլ
միայն փոխ առած են այդ դումարը ՀՆրանդ եպիսկոպոսէն ։ • Շ՛ահ Աբբաս չհամոզուեցաւ եւ հրամայեց դահիճնեբուն ձերբակալել բոլո ր ր
եւ չարչարել զանոնք դ մինչեւ որ իսլամանան։
Հրամանը դո րծադրուեցալ զարհուրելի

անդթո ւթի ւններ ո վ եւ

երբ դահիճները տեսան , որ զոհերը կը յօժարին մեռնիլ քան թէ ի—,
ըենց հաւատքը ոլրանալ դ սկսան բռնի թլփատել զանոնք ։ Ապա /Հ,ճ-քր
տարին արքային թէ Մ ելիքներէն մէկը իր ժողովուրդին հետ իսլա
մա ցաւ։ Հյահը հրամայեց ազատ ձդել զանոնք դ չգանձել

պարտքերը֊

ել երեքական թուման նոլէր տալ իւրաքանչիւր ընտանիքի ։
Երկրորդ Մ լիքն ալ յ որ Վըրխեալան կը կո չո ւէ ր ,
դարձաւ հ բայց ֊լուր

տուաւ

կր օն ա փ ո խ

արքային դ թէ Աազդասար

քահանան

կ?աԸՂ-իլէ ժողովուրդին ընդունիլ իսլամական հաւատքը։ *Բահանան դ
որ տարուեցաւ Շ/ահ Աբբասի մօտ դ ըսաւ թէ յօժար կամօք^ ոչ ինքը
կՀիսլամանայ դ ոչ ալ ժողովուրդը դ իսկ բոնի իսլամացումն ալ Օրէնքը չի թոյլատրեր։ ^յալւտ^թ մեծ մասը վճարուած է արդէն եւ մնա
ցածն ալ կը վճարուի այսօր — վազը։ Հյահը արդար գտնելով քահա—
նային խօսքերըդ հրամայեց դադրեցնել հալածանքը եւ ազատ ձգեէ
բոլորը իրենց հաւատքին մէ^։ Հալածանքի այս

տեւեց երկու

տարի :

&«Հ ԱԲԲԱՍ ԻՆՉՈ՞Ւ ՀԱԿԱՍԱԿԱՆ ԷՐ ԻՐ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄԻՆ ՄԷՋ
Պատմեցինք այս դրուագը ցոյց տալու համար , թէ որքա՛ն հա
կասական եդած է Հյահ Աբբասի վերաբերումը Հայոց հանդէպ։ Եղած
է ան մերթ բարիդ կարեկից եւ առակից դ մերթ ալ խիստ ու անգութ ։
Մերթ շատ ազատամիտ՝ կրօնական տեսակէտովդ մերթ եւս՝ բռնի
իսլամացնելու չափ դաժան ։
Պ ա տմա դիրներէն ոմանք կ^ըս են, թէ շ ահ Արբ ասդ քրիստոնեաներոլ հանդէպ Պա րսիկներոլ լուռ հակակրանքը

մեդմելո լ

համար

ստիպոլած էր երբեմն սարքել այս հալածանքները։ Այլապէս դժուարպիտի ըլլար զսպել ժողովրդական պոռթկում մը Հայերու դէմ :

ՆՈՐ ՍՀԼԷՏՆԵՐ ՆՈՐ ՋՈՒՎԱՑԻՆԵՐՈՒ ԳԼՒսՈՒՆ
ՇքԱւտ համառօտակի տուինք Հայոց

տեղահանութեան եւ

Նոր

Ջո^֊ղայի մէջ տեղա լոր ման պատմութիւնը։ Դժբախտութեան ս կըզը~
նա կան շրջանը անցնելէ ետք դ Հայերը սկսան շինարար աշխատանքի դ
որ սակայն դ հետագայ դարերուն խանգարուեցաւ նոր աղէտներու հե
տեւանքով։ Սպահանի չը2_ա^Ը քանիցս թատերաբեմը դարձաւ պա-֊
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐՍ
տերազմներոլ՝ --- Սպահանի գրաւումը Աֆղանն եր էն Հ^^ձ֊ին ՝

եր

կու տարի ետրը օսմանեան բանուկներուն արշաւանրը^ որու ընթացքէն 300*000 Պարսիկներ սպաննուեցան ել 200*000

ուրիշներ գերի

առն ո ւեց ան (300 տուն Հայեր ալ կոտորուեցան Համատանի մ է ջ^ ել
այնուհետեւ' բազմաթիւ աւազակաբարոյ էք աներ ու գրաւումներն ու
հ արստահ ար ո ւթի ւններ ը ՝

առե ւանգո ւմներն

ու

ս սլան ո ւթի ւնն եր ը ,

սարսափներն ու հ ալած անրն երը , եւլե ♦ յ
Այս արիւնալի ի ր ա գա րձո ւթի ւնն երը այնպէս ցնցեցին

*Լյ ո ր

Զու-

Ղայէ քնա կչո ւթի ւնը } որ ծայր տուաւ արտագաղթ մը^ բոլոր ոլզզոլթիւններով յ Հա զա ր ա լոր ընտանիրն եր

հարուստ կամ ագրատ ՝ լը-

րելուէ տոլն — տեզ ՝ Թ՚-ււ Լ՚֊ < ա ր ս տ ո լթի ւն
Հհիրաղի

անցան

արտասահման,

Պուչիր ել *,ոնկէ Հնդկաստան , Պասրայի վրայովՀ

Պաղտատ , Համատանի ել Կասպից ()'ովոլ վր ույով' քիոլսաստան

ել

իրանի այլ շրջանները։
Ըստ պատմագրին' «ի յաճախակի արշաւանաց թագաւորացն'
Ջուղա որ խոնարհեալն էր ի փառաց իւրոց' մատնեցաւ ի սպաււ ի
•տառապագին անշքութիւն: Արք փախ ստեւոյ լեալ դեգերէին յօտար
սահմանս եւ թիւ րնակչաց Ջուզայու ըստ մեծի մասին թաղկանայր
ի կանանց : Րազմաց տանք դատարկացեալք ի րնակչաց' անկանէին
ի ճեռս այլազգեաց : Աղքատութիւն, չքաւորութիւն եւ նուաստ վի
ճակ տիրեաց ի վերայ ամենեցուն» :
ԺԹ. գարու կէսերուն ողբերգական էր *Լյոր Զուզայի //իճա կ բ :
Պոէտմաւլիր յարութիւն Տէր Տովհանեանց, իր «Պատմութիւն Նոր
ՋոււլսրյՈՆ որ յԱսսլահահ» գործին մէջ նկարագրէլուԼ “Նոր Զուզայի
մէջ. այԳ Ո՛Լա նին (1850 — 60) տիրող կացութիւնը, կ 'ողբայ ցաւով ու
տիւըոլթեամբ
«Նոր Ջուղա օր քան զօր նուազեալ եւ անշքացեալ,

այժմ գոգջիր Խոսեալ է ի վերջին տուրեւառ շնչոյ : Այժմ անուամբս
Ջուղա ոչ այլ ինչ նմանի, այլ թշուառ եւ կոտորեալ դոյզն ինչ նըշխարք իւրոյ նախկին բազմահարուստ սեղանոյ : Այլ հանգամանք
արդեան վիճակի սորուն տայ մեզ գուշակել, թէ իւր այս վերջին
տուրեւառ շնչոյ եւս պակասեսցի ի սպառ: Ահա քեզ նկարագիր
այժմեան վիճակի նորա:»
... ԵՒ ԿԱԶՄՈՒԹԻՒՆԸ ԻԸԱՆԱՀԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻՆ
Ու այդ վիճակը ի վերջոյ դրած է դատակնիքը Նոր Ջուղայի ել
գաւառներուն վլայ' երեք եւ կէս դար առաջ այնտեղ հաստատուած

12 *000 ըետանիքներու կամ 60 - 70-000 անձերու համրանրը իջեցնե
լով այսօրուան 17 — 18*000 հոգիին։ Այնու ամենայնիւ /’ բանէն ար
տասահման գաղթած Հայոց թի*֊ը շա տ աւելի րի լ է քա*ե համրանրը
անոնց, որ Ն"ր Ջուղայէն հեռանալով ցրուեցան

Իրանի

զանազան
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էԱՍ՚ԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԴԻՐՔ^»

4*հ/£«/5/7/^հ/հ/ : Աք" ցրւումուԼ ալ կաղմուևրլան հայկական նոր համայնք՜

ն!.լ, , որոնք՝ մամանակի ընթացքին իրենց կարգ ին

պակսելով՝

հ ե-

տըղհետէ բազմացուցին թէհրանի հ ա յ համայնքը։ Ահա այս նկա
տում ուէ մեր այս նիւթին սկիէԱ’Ը ըոինք , թէ իրանահայ գաղութը իր
գոյութիւնը կը պարտի րնգհ անրապէս Հ^ահ Աբբասի օրով Լ1բան փո
խագրուած գաղթականներու զանգուածին , որուն ւԼրայ անշուշտ եկան աւելնալու՝ նոր

մամանա կներ ո լն ՝

Արեւմտեան

Հայաստանէն

կամ տյլ շրջաններէ եկած Հայերը։ ճիշդ է) հետեւաբար ՝

որ

Նոր

Ջուղան կորսնցոլց իր հոծ համրանքը՝ բայց ատոր փոխարէն աւել
ցաւ համրանքը ի ր անա հ այ ո ւթ եան ՝ կազմելու համար այմմոլ էւրա—
նահայ գաղութը։
ՆՈՐ ՋՈՒՎԱՅԵՅԻ ԳԷՄՀԵՐ
Նոր Ջուղան ՝

հին

մամա-

նա կներուն՝ ձեռներէց ու ճար
պիկ բազմաթիւ

առեւտրա կան-

ներոլ կար ՚ւՒն » տուած է

նաեւ,

հանրային կարեւոր գէմքեր
բարերարներ՝

եւ

մասնա լո ր ա պէ ս

արտասահմանի մէջ*.
Այս

դէմՀերէն

ն շանալոր

են

Լաւյա
րեան
զարէ

հ անգի ս ա ց ած

չա ռա լի զն երը ։.

գեր դա ս տ անի
Աղա
՛լա

Ո
Ոգի
գիտզար
տզար

անգրանիկ զաւակը
ԿՈՄՍ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԼԱԶԱՐԵԱՆ

սալ Փ եթ եր ս պո լր կի մէջ*.

Լա գարե,
զարեանի.
Յովհաննէս.,

սլետական բարձր գիրքերոլ հա-

Զկատարինէ Ր*

(1785)

կայսրուհիի օրո վ

եղաւ ատենական խորհրդական ՝ իսկ Պօղոս [Լ* կայսեր օր ո վՀ
աական խորհրդական*. Ալս տ ր ի ո յ կայսրը պառոն

տիտղոսը

պե—֊
տուաւ

անոր 1786/յՆ եւ կոմս տիտղոսը' ! (ՏՏԼ>ն ՚
Ա էկ տյլ զա լա կը' 1]աշատուր Լազարետն 1։ր ծախքովը
Մ ոս կոլայի Հայոց եկեղեցին 1779ին *.

Րս կ

կրտսերագոյն

կառոյց.,.
զաւակը'

Յովակիմ Լազարետն 1815/* Ն հիմնեց Ա ո ս կո ւայի Լազարետն ճեմա
րանը :
Այլ բարերարներու յի շա տ ա կո ւթի ւնը ըրած ենք ուրիշ էջերու
վրայ :
ՆՈՐ ԶՈՒ՛ԼԱՆ ՒՆՋՊԷԱ ՈՐ Լ
Նոր Ջուգտ կամ պարսկերէնով* Ջոլլֆա քաղաքին կա ռո լցո լածՀԸ

այսօր ա լ ա յն է մօտա լո րա պէ ս ՝ Լ.նչ որ էր երեք եւ կէս դարեր ա—\
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գաղութները
րլսւ^1

է [' բնակարաններով՝ փողոցներով եւ հրապարակներով՝.

Փ ո—^

Ղ^Յ^երը՝ այժ՜մ , գլխաւոր կէտերոլ վրայ կը լայնցոլէն՝. փամանա ‘ւէ
ընթաց քէն կառոլցուած են նաեւ նոր բնակարաններ եւ այլ

շէնքեբ.

^ԳԱՕէՈ3 > եւլն .) 5 բայց ընդհ անրապէս քաղաքէն վրայ մէնչեւ այսօր,
ալ կայ հնութեան դրոշմը , էր դարձդարձէկ ու նեղ

փողոցներով՝

բարձր պատերոլ ետէն շէնո լած տուներով՝ եւլն . : Հանդարտ քաղաք՝
է ՝ անաղմուկ եւ եռուզեռը քէ չ*. Հայաբնակ է մեծագոյն մասով՝. Այ—._
ցելուէն վրայ ամէնէն աւելէ տ սլա լո ր ո լթէ ւն կր ձգեն ե կեգեց էներր՝
որոնք ՝ թէւով 12 ՝ կառո ւց ո ւած են գաղթականութեան առածէն տասնամ եա կներ ո ւն ՝. Ուշագրաւ, են բոլորէն ալ գմբէթները՝ որոնք ո չէն չ.
ունէն հայկական ոճէ տեսակէտով
բէթներու եւ

,ւելէ կը նմանէն մղկէթէ դըմ-

ենթա ղր ո ւթէ ւն ը

ա յն է՝ որ ժ՜ամանակէն՝
եկեղեց էները

ա .քրե

շէնողները ՝

ուզած հայկական
ներով գրտ ւել

չեն

կաթողէկէ-

ո ւշա դր ո ւթէ ւնը

տեղաց էնեբուն ՝

որոնք ՝

էն չ-

ււլկս սլատմեցէնք՝ այնքան
լաւ տրամագրուած

չէ էն

ալ
այղ

շրջանէն նորեկ Հա յեբուն հանդէպ !
Նոր Ջուղան բաժ՜ն ո լած
ութ թաղերու՝ որոնք

է

մէն չեւ

այսօր ալ կր պահեն էրենց հէն
անունները :

Ասոնք

են'

Մեծ

Ա էյտան՝ Փոքր Մէյտան՝ Զարսու ՝ ^ակո լ*ջանենց ՝
ք՝’>չէր, 1•աւրէժ՜ եւ

բագէլ ՝
րեւան :
ԿՈՄՍ ԽԱՉԱՏՈՒՐ

ԼԱԶԱՐԵԱՆ

նՈՈ ՋՈՒՎԱՑԻ ՀԱՅՈՑ ՀԱՄՐԱՆՔԸ
\յոր Ջուղա քաղաքէն հ ա յ բնա կչո ւթէ ւնը ՝ ըստ ձՏՀ&ձէ վէճակա—
գրութեան ՝ կը հասնէր 4675 հոգէէ ՝ որոնց 2394հ* այրն[• եւ 2281/^ 4/*՜՜
ներ՝. Այսօր կը հ ա սնէ շուրջ ՑՕՕՕ/7 ♦ Այնու ամենայնէլ քէչ չէ թէ ւը.
ա յն գպրոցաւարտ

ե ր է տ ա ս ար գն եր ո ւն ՝ որոնք տակաւէն

կը հեռա

նան *Լյոր Ջուղայէն եւ կ'երթան հարաւ՝ 1]ուղէստանէ չ^տնը՝ նաւթայէն արղէւնարերոլթեան մէջ աշխատելու համար ՝.
Այսուհանդերձ մէայն *ԼյՈր Ջուղայէն չէ որ կ՚երթան է]ուղէստան։
Ուրէշ շրջաններէն ալ շատեր կը փոխագրոլէն այգ նաւթառատ նա
հանգը յ
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3)

հՐԱՆԵՒՀԼՆԴԿԱԿԱՆ ԹԵՄԸ

ՆՈՐ ՋՈՒՂԱ ՔԱՂԱՔԸ ԵՒ ՀԱՅԱՒՆԱԿ ԳՒՒԱԵՐԸ
4

է1րան ելհն դկա կան թեմը ՝ որուն կեդրոնն է *ԼյՈ ր Ջուղան ՝ մէկ»
'"յ գաղութի երեր թեմերէն՝ հնութեան կա ր դո լէ առաէինր :

ՀՀնդկահայութիւնն ալ կապուած է այս թեմին այն օրէն ասդին՝ երբ
ն՚՚լ՛ Ջ^ւդայէն գաղթած Հայեր

տ ե դա ւոր ո ւե ց ան

Հնդկաստանի եւ

Ծայրագոյն Արեւելքի այլ երկիրներուն մէէ։
Այս կեդրոնը ՝ սակայն ՝ էւբրեւ թեմ անուանական գոյութիւն մը
■ունի միայն այսօր։ Երբ թէհրանի եւ Ատրպատականի թեմերը
նին թեմա կ ան կա զմա կեր պո ւթի ւններ եւ իրենց հակակշռին

ու

տա կ կը

պահեն իրենց ենթակայ համայնքները՝ Լյոր Ջուղայի մ էէ այդ տեսակ
բան չկայ ■ I՜1 րանելհնդկա կան թեմին կեդրոնը վերածուած է էլ՛
կարգին սոսկական համայնքի մը՝ հարաւային իրանի մ էէ գոյութիւն
■Ունեցող այլ համայնքներու նման եւ՝ ոչ գերադաս իշէսանոլթեան մը
հանգամանքը ունի այս ւէերէինն եր ո ւն ւէրայ եւ ոչ ալ հակակշռի որ
եւէ իրաւունք։ թեմական Խորհուրդ ր//ա' / ր անհրաժ՜եշտ կեդրոնա
կան մարմինն ալ կը կոչուի Համայնական Խորհուրդ՝ որ ղուտ տե
ղական ի բալաս ութի ւննեբուէ օժ՜տուած

իշէսանութիւն մըն է միայն։

*եոր Ջուղայի մերձակայ հայաբնակ գաւառներն անդամ --- Փէրիան

•եւ Ջհարմահալը — ենթակ այ չեն անոր ի շէսանո ւթեան ։

ք* ոլոր այս

համայնքները կապուած են *Լյոր Ջուղային կրօնական — եկեղեցական
■գծուէ միայն եւ միակ մարմինը՝

որ

կ՚արդարացնէ այսօր իրանեւ՜\
հնդկական թեմ անունը՝ կրօնական Խորհուրդն է՝ որուն կը դիմեն

■անոնք ի հարկին ՝ կրօնական — եկեղեցական գործերով։ Համայնքնե
րը > է՚Լ՚^^Ս վարչական — հասարակական դո րծեր ո ւն մէչ հ ամ ա րատոլ
են լոկ իրենք իրենց եւ այդ գծուէ ոչ մէկ կապ կը պահեն (, ո ր Ջուղա
յի ^ետ ։
Այո պատճառս լէ ալ *ԼյՈր Ջուղայի մ էէ գոյութիւն
֊մարմիններ միայն՝ --- մէկը Համայնական

ունլ,ն

երե^

Խորհուրդն է՝ որ կ'

ւոըրուի ժ՜ողովրդական քո լէ ա ր կո ւթ ե ա մբ ՝ միւսը*

կրօնական

հուրդը ՝ որ նշանակովի է ել երրորդը^ ‘իպրոցներոլ

Խոր

Հոգաբարձու

թիւնը՝ որ 1լ ընտբուի Համայնական Խորհուրդին կողմէ ։
Համայնական Խորհ ուրդը կը վարէ

համայնքին եւ Ամենաւիըրկ-

չեան վանքին բոլոր գործերը ՝ Հո գա ը ա ր ձ ո ւթ ե ան ձգելով դպրոցնեբուն հոգատարութիւնն ու մատակարարութիւնը։
Անցեալ տարէւ ւէեր ընտր ո ւեց ա լ նաթորդ Համայնական Խորհ ուր
դը , որուն կ՚անդամակցին

հետեւեալ

ա ղդայինն երը

վժել (նա էսա դահ) ՝ . Ան դրա նէկ ղ ա ր ա էս ան ե ան

Ջանի Պ ար-

(վւոէս — նաէսագահ) ՝
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Ղ/Որայր Տէր Պօղոսեան {քարտուղար) , Հաղարսս Աղանեան {գան
ձապահ) } Մ ես րոպ նիկոլեան՝ Յովհաննէս Օհանեան՝ Գրիգոր Մ ա կ֊
ջ,յյն , ի սախան քՍ ո ւտա վէր տեան {Փ է րի ոյ գաւառի

ներկայացուցիչ)

■ե*- Եստյի Ա ա ևս ոլրեան {Ջհարմահալի ն եր կա յ /// ց ո լց ի չ) յ
իսկ կրօնական Խ որհոլըդը կը բաղկանայ
հայրերէն՛

հետեւեալ

քահանայ

Տ • ներսէս ԷԼ. քհնյ . Գալթեան {նախագահ) ՝ Տ • 1Ս ո-

,րէ*ե քհն յ ՚ կիրակոսեան ել Տ՝ Տրդատ քհնյ՛ Յո.լ ա կիմ եան :
Ս՝յս երեքէն ղատ ն ո ր Ջուղայի մ էջ կը պաշտօնավարեն նաեւ հե
տեւեալ քահանայ հայրերը՛--- Տ՝ կարապետ քհնյ ՚ Ա* ան սուր եան ,
Աւետիք քհնյ ՚ Ե տկար եան ՝ Տ ♦ Յարս եղ քհնյ ՚ Շ ահ ի ջան եան

Տ * Մ տ-

կար քՀ*եյ * Աստուածատրեան եւ Տ՝ Առաքել քհնյ • Խաչատրեան՝.

Նոր Ջուղայի Համայնական Խորհուրդի կազմը*— Նսաած' ձաիէն աջ —
Գրիգոր Աակջան, Յովհաննէս Օհանեան, Ջանի Պարթեւ եւ Նորայր Տէր Պօղոսեան:
Ո աքի' ձաիէն աջ — Մեսրոպ Նիկոլեան, Վազարոս Աղանեան, Անդըանիկ Վարաիւսնեան եւ էսայի Աանսուրեան:

ԱՄԵնԱՓՐկՋԵԱՆ ՎԱնՅԸ
Երբ հայ գաղթականները կը հիմնեն

նոր Ջուղան

եւ կը հաս

տատուին այնտեղ՝ Ա*եծ Աէյտան թաղին մԷՓ կը շինեն նաեւ

փոքր

■ու անշուք վանք մը՝ զոր կը կոչեն Հին Ջուղայի մէջ իրենց ունեցած
Ամենափրկչեան Հանքին

անունով։

Մ օտ յիսնամեակ մը

վերջը՝
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1654//ն է , որ քանդելո վ այս անշո լք ւէանքը , մ՜ոդովրդական նուէրներով ել թեմա կալ Առաջնորդ *իաւիթ Ա» ՋոլղայԼւյթւ

նախաձեռ-

նութեամբ դ 9 տարուան ընթացքին կը շինեն այմմու համանուն վանքը , ընդարձակ հողամասի մը վրայ եւ անոր

շրջափակին մէջ

կը

բարձրացնեն Ա • (Հովս էփ Արեմաթացիի անունով Ա*այր — Տաճարը ։
փամանակի ընթացքին , բակին մ էջ կը կա ոո լցո լին նաեւ երկյար կա
նի Առաջն որ դա ր անը իր խորհրդարանովդ թանգարան — Մատենա
դարանը եւ Առաջնորդարանին

վանականներու

յատկացուած

Ադա Աովհ անջան Ջամալեանի

մասր՝. /> ս կ

ճ702ւին դ

բնա կո լթեան

ծախքով կը կառուցուի տաճարՒն զանգակատունը՝

կաթոդի-

կէ ոճով։ Այդպիսի կաթողիկէ
ոճով

աշտարակ դ

մամացոյցովդ

վրան

մեծ

կառուցոլած

է

նաեւ վանքի մ ո լաքին :
Հին յիշատա կարաններ ո ւ մէջ
Ամենափրկչեան վանքին

տըր-

ուած են <^ս ա ր ս ա փ ելի^ դ Հ,վսեհ.գե-

մականդ դ ՏՀւիառաբնադ

րահ րա <*» եւ ասոնց նման ածականներ դ շեշտելոլ համար

ան-

շուշտ վանքի զօրութեան

մա

սին մոդովուրդին ունեցած հա
ւատքը։ Ամենափրկչեան

վան-

քը այմմ վանահայր եւ վանա
կաններ Լու նի: Վերչին ,լանա—
կանները եդած են հանդուցեալ
Եղնիկ եւ ի]որէն

վարդապետ

ները :
Ամենափրկչեան Վանքին մոլյոքը
(ճակատը քանդակու֊ած է վանքին
համայնապատկերը) — խորքին'
դիմացը, Առաջնորդարանը:

վանքը ունի անշարմ

կալ

ուածներ դ — բազմաթիւ

խա

նութներ դ
տուն դ

այգիներդ

արտերդ

անտառ եւ ծառաստան ,

ել/ն
ւլԱ •« դ որոնցմէ կը հայթայթուի համայնքի պիւտճէին կարեւոր մէկ
մասըդ մնացեալը կ՚ապահովուի վարչական — ևկեղեցական սովորա
կան հասոյթներով :
Ամեն աւիրկչեան Վանքը իր արձանադրոլթիւնը ունի եւրոպական
բոլոր ուղեցոյց - դրքեըոլ մէջ, իբրեւ տեսնելու արմանի վայր մը։
Եւ, օր թանցնիր , որ դոլրսերէն եկաե պարսիկ ել օտար զրօսաչըրջիկներ չայցելեն վանքը , որուն մուտքը ազատ է ամէնուն համար։
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ՅԱՆԿ ԹԵՄԱԿԱԼ ԱՈ-ԱՋՆ ՈՐԴՆԵՐ ՈՒ
Նոր Ջուղայի հիմնաղրոլթենէն ել ապա /»րանեւհնղկական թեմի
կազմակերպութենէն ասդին՝ պաչտօնավարած են այնտեղ հետեւեաԼ
թեմակալ Առա^նորդներ ը»---

1605
1620
1652
1684

- 1613 •
— 1646 ♦
- 1683♦
— 1697’

Մեսր ոպ եպիսկոպոս :
ի]աչատոլր եպիսկ» Կեսարաղի։
Ղ*ոյլիթ եպիսկ» Ջուղայեղ ի։
Ատեփանոս ար^եպ> Ջուղայեղի՝ որ ձ երբա կալո ւե֊՝

լուԼ Երեւանի էյ անին կողմէ՝ կը վախճանի այնտեղ՝ բանտի մէ^ւ

1699 - 1706- Աղերսանդր եպիսկ» Ջուղայեղի ՝ հետագային^ է£միածնի Կաթողիկոս*
1706 — 1725* Մովսէս եպիսկ» Ջուղայեղի է
1725 — 1728* Դաւիթ եպիսկ» Ջուղայեղ ի։

Ամենաւիրկչեան Վանքի թակին ընդհանուր տեսարանը — ձախին' Աոաջնոըդարանին կից շէնքը, որ կը ծաոայէր վանականնեըուն իթթեւ թնակաըան,
քովը'
Ս. Յովսէւի Աթեմաթ-ացի եկեղեցին, կեդրոնը' մուտքի դուոը, աշտարակով եւ ժամացոյցով եւ աջին' Թանգարանի շէնքը:

1729 - 1745•
1748 ֊ 17521754 ֊ 1768 •
1769 - 17871788 - 1791•
1801 ֊֊ 1810 •
1812 -18171818 ֊ 1831 •
1853/,&) :
1832 ֊ 1836 •
1838 — 18421842 — 18481851 - 1863 •

Աստուածատուր եպիսկ » 3)ար հապատղի :
Պօզոս եպիսկ* Ջուղայեղ ի է
(իէորդ եպիսկ* Ջուղա յեղ ի*.
Մկր տի չ եպիսկ * Ջուղա յեղ ի :
Տա կոր եպիսկ* Ջուղայեղ ի։
Տաբութիւն եպիսկ» Ջուղայեղ ի*.
Տովհաննէս եպիսկ
1 ա ր ա պէ

Հէ-Դածնեղի :
սրյչեպ .
Ջուղայեցէ ,

( վախճանած'

Տաղրեւանդղի :
Վյւս
ղւս ր շա պա տղ ի :
Խաչատուր եպիսկ»
Տովհաննէս արքեսլ * Ս ուրէնեան , Ղ^րիմեղի*,
Տ ովհ ա ննէս

րքեպ

Թաղէոս արքեպ ■ Րէկ՚եաղար եան ՝

Երեւանղի ՝

ոո
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եղած է արդիւնաշատ Առաջնորդ մը ել փրկած է Վրսնքը իր տնտե
սական ծանր վիճակէն : ձեռնասունն էր *Լյեր ս է ս Աշտ ար ա կեցիին :

1864 — 1871 • Մովսէս եպիսկ . Դանձա կեց ի :
1872 — 1888- Դրիդ"րի" եպիսկ* Փիլիպոպոլսեցի ՝ որուն օրով կը
կառուցոլի Ազդ* կեդր* Դպրոցին շէ^բը*.

1891 - 1895- Ե սա յ ի եպիսկ *

Աս տ ո ւածա տր ե ան ,

որուն օրով 'լը սկսի կովկասեան աշխարհարարի

Թիֆլիզեցի է

դա ս ա ւանդո լթի ւնբ

դպրոցներ ո լ մէջ*.

1898 - 1900- Մս՚ղաքէա եպիսկ Տէր ո ւն եան

Տ ի դ ր ան ա կեր տ ց ի *

ասոր օրով կը կառուցուի ^ատարինեան աղջկանց դպր ոց ին շէնբը *

Ամենափըկչեան Վանքի Ս» ՅովսԷփ Աթեմաթացի եկեղեցին
եր զանգակատունը, ւքօտէն նկսւըուած

1902 — 1912 ել 1920 — 24* Աահակ արքեպ* Այվաւոեան , Պոլս '■•յՒ,
որ անուն ձդած է իբրել շինարար Առաջնորդ մը*, ք1ր օրով կառոլց
ուած են Վրսնքի երկյարկանի շէնլն ու թանգարան — Աատենադարաշրջանին մէջ*.

Այս

ձեռնարկներու իրադործման համար յս^ողած է ան ապահովել

նը եւ այլ դպրոցներ ու եկեդեցի մը՝

Փ էրի ոյ

ալ-

կաթաբնակ հարուստներու ր ա ր եր ա ր ո ւթի ւնը :

1926 “ 1930* Աեսրոպ Ա ադիստրոս

եպիսկ*

Տէր Աովսիսեան ,

Ղ^ա^փանց ի *.

1931 — 1944 • թափուր է ա ռա £2/ ո ր դա կան ա թոռը :
1945 — 1949 • Վրսհան եպիսկ * 1ք ո ս տ ան եան :
1950^2/ մինչեւ այսօր , աթոռր թափսլր է դարձեալ*.
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Ն"/' Ջուղայէ այժ՜մու եկեղեցէները ատենօ^ եղած են թէւով 24:
որոնց 12£5> ()ը անհ ե տաց ած են ժ՜ամանակէ ընթաց քէն եւ

տեղերնէն

անդամ յա յանէ չէ դ մէւս ()ը փլց ո լած են անցեալ գա ր ո ւն եւ տա կաք

ԼՒն հ ոս հ ոն դ արտերու մէջ կը տեսնոլէն անոնց վերջէն

հետքերը դ

էսկ 12^ կանգուն կր մնան մէն չեւ այսօր*.

Ս- Յովսէփ (Աթեմաթացի)--- Երեք դա րոլ հնո ւթեամբ ա յս եկեղեցէն դ էր պատերոլ ներքէն յարդարանքով գեղեցկագոյնն է բոլոր
մէւս եկեղեց էներուն մէջ*. Բատերուն էԼ[,այ ^էկ

թէ՚Գ պարուպ

տեղ

չ_1լայ՝ --- ամէն կողմը,
էլետն էն մէն չեւ վեր ը դ
մէնչեւ բարձր

ղմբէ-

թը )
նկէսբուղարգուած
է
ազգայէն — եկեղե
ցական

պատմութենէն

եւ. Հին

ու

Ղ/Որ կտա

կարաններէն առնուած
էւղաներկ

պատկերնե

րով եւ ոսկեզօծ

ծաղ

կանկարներ ով:

Ն րբոլ-

թեան տեսակէտով
շագրաւ

են

ու

գմբէթէն

եոլՐ^ - բոլորը նկ արո լածները դ էնչպէս նա!լ
Խ ու չելո լթ ե ան

տեսա

րանը , էս կ ճոէաւթեան
ու շքեղութեան տեսա
կէտով
ու չքէ

առանձնապէս
կր ղա ընէ

ամ-

Աւքենափըկչեան Վանքի է). Յովսէփ
Աըեմաթ-ացի եկեղեցւոյ նեթսը,
պսոոերոՆ իւղանկաընեթու[ եւ Ս* Սեղանը

րող^ հ էւս էսայէն սլատը բռնող վերտէն Դատաստանէ
վարը

'է^'1

‘Սղ՚Ը

դրաէւտը

էլղաներկը^

Աստուծմովդ (Հէսուսովդ Աստուա

ծածնով եւ Ա ուրբեր ո ՛Լ՛- ^'"յ նաեւ

որ Լուսաւորչէ

չարչարան-

ը[.ն տեսարաններըդ տասնեակ մը նկարներ ով- Ը ստ սլա տմոլթեան ,
ույս նկարները գծած է ՀՀտ է ե ղե ր ա լոյ սյ> ԷՀ ո վհ աննէս վարդապետ ա՛
նունով մ է կը դ մէնչդեռ շարք մը նկարներդ յա յանօրէն ա շէւատուած
են ելրոպացէ եւ առա ւելա բար էտալացէ նկարէշներու կողմ է։
նկարներուն եւ մէւսներուն տա րբեր ո ւթէ ւնը ա չքէ կը զարնէ

Այս

անմէ-

ֆ_ապէս դ աշէւատանքէ նրբութեան տեսակէտով։ Եկեղեցւոյ յատակը
ծածկոլած է գորգով :
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Ս • Ասաոււսծածլւն ---- Սառուցուած է 1613/7^ ,

]Սոջա

Աւետիքի

ծախքովդ [,սէ 1666/ք^ նոլւււղուած' Հիէրաք աղայի կողմէ : Այս վեբջթեը՝ եկեղեցիի ներս ի հիւսիսային եւ հարաւային պատերոլ չափովդ
վենետիկի մէջ նկարել տուած է երկու շքեղ նկարներ * որոնցմէ մէկը
կը ներկս/յացնէ

֊Հերովդէսի պալա տը դ [] ս կ մի լա ըՀ

քառասնօրեայ

Յիսուս Ս՝ ան ո լկին տաճար տարուիլը՝. Առաջին նկարին տակ կա յ նաև
վէրաք աղայի պա տ կերը դ

երկրորդին տակ'

անոր կնոջը

եւ

ղա

լա կներունը : Աան նաեւ ոլրիշ նկարներ : Ղ*մբէ թին մէջտեղը կայ վան
դակապատ քառանկիւն տեղ մը, ոբուն մուտքը դուրսէն է յ Աը պատմեն թէ այս մասը շինել տուած է Հր ահ Աբբաս , որսլէսղի իր կիներ ը
բարձր էն ղիտեն Ջ րօ րհնէքի ա ր ա ր ո ղո ւթի ւնը , առանց ղրաւելոլ մողովո լր դին ո ւշա ղր ո ւթի ւնը : ի*ա կլ,ն մէջ կայ ս. 3 ա կոր Մծբնայ հայ
րապետին անունով մատուռ մըդ որ Նոր ^"լ'Լ1սյ[' ամենահին հայկա
կան աղօթատեղին եղած է եւ շինուած է մողովուրդին ծայր աստի
ճան աղքատ եղած շրջանին :

Ս • Օ-հթղեեելք ♦--- Մեծ Աէյտան թաղի այս եկեղեցին երրորդ դե
ղեց կաղոյն աղօթատեղին է ՝Հյոր Ջուղայէ մէջ. Բ ոլոր եկեղեցիներու
մէջ ամէնէն բարձր գմբէթը ունի։

թէյերսի պատերը

նոյնպէս ծած

կուած են իւղաներկ նկարներովդ որոնցմէ ոմանք արուեստի տեսա
կէտով աւելի նուրբ են դ քան Ա ♦ Յովսէւի եկեղեցւոյ նկարները։ սա
ռուցուած է այնպիսի ճարտարութեամբդ որ էէէթխաբ[է Ղ:1?բէ թը կե
ցած է հոյակապ կամարներու վրայ եւ եկեղեցին սիւներ չունի բնաւ՝.
Շին ուած է իյ ոջա Պետրոսի ծախքովդ 1627/7^7 , հետեւեալ պարագա
ներու տակ*— Զատկի Աւադ Հյաբթուն , Այ ոջա Պետրոս 1լ երթայ

Ա*

Աստուածածին եկեղեցին դ բայց բազմութիւնը այնքան շատ կ^րցայ դ
որ ներս չի կրնար մտնել։ Ասոր վրայ կ'ո րո չէ շ[՚նել նոր եկեղեցի
մըդ որպէսղի իրեն նման հարուստ մէկը առանց

եկեղեցիի

չմնայ։

Այնքան գեղեցիկ է այս եկեղեցին դ որ բացառիկ տպաւորութիւն

կը

ձգէ հայ եւ օտար բոլոր այցելուներուն էԼրսյյ*

լյ • ՏՎ՜Ոյւգ .--- Ա ա ռո ւց ո լած է ճ&ճճին դ 1Ա ոջա Լ, աղա ր ի ծախքով ։
Յակին մէջ կա յ մատուռ մըն ալ։ Ւ ս կ եկեղեցիին կից սենեակի մը մէջ
տեղա լոր ուած են էջմիածնէն բերուած 15 սրբատաշ քարերը*

այս

պատճառովդ ամէնէն շատ ուխտալոր ունեցող եկեղեցին այս աղօթատեղին

էդ

վաղորդայնին։

մանաւանդ

Հինգ

Ալանգօրէն դ

ամէն տարի Ա. ^իէորզին

Տաղաւարներու

Հայոց Հայրիկի

նախօրեակին

եւ

կարգադրութեամբ դ

հոգեհանգիստ կը կատարուի

այս եկեղե

ցիին մէջդ ն"ր Ջ ուղայի մէջ դպրոց հ իմնած բարերար ^իէորդ Յանանեանի յիշատակին ։

Ս . Ղրփւգոթ ԼոՆԱասւլւյւչ

Ա ա ռո ւց ո լած է 1729/^ :

Ա * հբիգոր

Լուսաւորչի երեք տօներու արարողութիւնները կը կա տա բուին այս
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եկեղեցիէն ել բակը դան ո լուլ մա տ ո լռին մէջ՝.

1614//ե : Ն"/' Ջուղայի ամէնէն
բայց կամարները սլահող չորս հասա սիլնե

Ս • Ստեւիսւնոս ----- Սառուցուած Լ

ընդ արձա կ եկե՜դեցին է

ը կը խանղալւեն անոր տարածութիւնը՝. Աքս եկեղեցին ո ւեէ «/■<//'<՝//»

լ՛

ան ո լնուէ ձեռաղէր մ// ։ որու, մլո ո էն ւեողուէոլրդը ւ1 եծ
հ1' ւ

հաւատք ո Հհ է

անգութի ւններէ բում ուելու տեսակէտով՝. քահանաները այս ձե

ռագիրն ի ձեռին կ՚այցելեն հիւանգներոլն

«Փ ա ր ա տ ե «/»

կարգաւ ու

համար :

•

Ս • Յարգիս.--- Սառուցուած է 1659/'ե : Ընդարձակ է Ա • Ա տե
լի ան ո ս եկեղեցւոյն նմ ան ՝ ըայց անոր նմ՛ան ալ ներսր

ունի

լայնա

խարիսխ չ ո ր ս ս է լներ :

Ս • լրիհաս .--- Սառուցուած է նոյն

թուականին' 165$/*ե :

Ունի

մատուռ մըն ալ րա կ ին մէջ՝. էԸակերոլ մէջ գտնուող այ-սմատ ուռնե
րը ևԸ ղոխածուին ամառնային ա ղօթ ա ս ա ց ո ւթ ե անց համար՝.')

էջ միածնէն, թերորած քարերը

1Ի ՅովԽսնևէս լք1լրւոի£.— Սաո.ոլցուած է ճ&ձ.ին *.

Սը կոչուի

նաեւ «ԱՀի (իամ» :

Ս • Նիկողսւյոս ---- Սառուցուած է 1630/'ե :
Ս - Ներսէս Շնորհալի
Ա առոլցուած է 1666/րե :
Ս • կատարի նէ ---- Ա եծ բռնագա դթի մ՜ա մանա կ՝

դա գթական ա-

կան դանգ ո լածին հետ \յոր Ջուղա եկ ած էին նաեւ երեր կոյսեր' Ո ւռոււիսանա } ի*սսլո ւ հէ եւ Հո էլի սիմ է : Ասոնց համար , // ո ս կո լա յի էադարեանց տոհմի նահասլետը

Խոջա ե ղի ա ղա ր

իր ծախքո ‘Լ կԸ հիմնէ

Ա • Սէստարինէ կուսանոցը^ որ այմ՜մ վերածուած է որբանոցի՝. Այս
շէնքի բակին մէջ ալ կր շինէ Ա ♦ Սատարինէ անունով փոքր եկեղեցի
մը-,
ք^ոլոր եկեղեցիներն ալ ունին իրենց եկեղեցական վարչութիւն-
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ներր ՝ որոնք ենթակյս յ են կրօնական հ/որհ ոլրդին եւ րւչ թէ Համա յնականին յ
Հրատ մը եկեղեցիներու մէջ մամերդութիւն կը կատար ո լի տա
յ՛ ին քանի մը անդամ

միայն , իրենց

ան ո լան ա կո չո ւմն եր ո ւն

հետ

կապուած տօներուն մա սնա ւոր աբա ր :
Համայնքը ունի իր հինաւուրց գերեզմանատունը՝ որ իբրեւ այդ
սկսած է գործածուիլ Նոր Ջուղայի հ իմնա ր կո ւթեան տար ինե րէն եւ
ունի շատ հին տապանաքարեր :
'ԼԱՆՀԻՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ
վանքի

Ամ են ա փ ր կչեան

ԹԱէն,դա րւ
կը գտնուի ‘եԸԼ—
իյալոր մ ո ւտքին
ձաիւ կողմր ՝
միա յար կանի Լ^՚քԸ
ը
Գա սա ւոր ո ւմները
կատարուած
են մեծ իյնամքով՝ ճաշակով եւ
արտակարգ հոգածութեամբ ալ
կը պահ ուին հնագիտական ար<^էք ով բոլոր ի ր եր ը , մեծ
սը*

ապակեպատ

մա

դարա կներ ռւ

մէջ-.
Հա կառա կ

Նոր

Ջուղայի

ենթարկուած բազմաթիւ

աւե

րումներուն եւ թ ալանին ,

բա

լա կան թիլով դր չադր եր եւ այէ
իրեր կարելի եդած է փ ր կել եւ
I' 'ՍսՀոյ ՝ բոլորը մէկ
կեդրոնացնել ԹլԱն դա բանին մէջ : Ան

շուշտ կոր ս ո լած են
Նոթ Ջուղայ եցի նորահարսի
արձան (Վանքին Թանգարանը)

շատ բա

ներ , մանաւանդ գր չադրեր ՝ ո—
լ՛ոնք

դնո լած եւ դո րծածո լած

են ատենօք դեղավաճառներու եւ վառօդա վաճառներ ո լ կո դմ կ • ♦ ♦ էք ւ
սակայն՝ ին չ որ կա յ այսօր Թանգարանին մէջ՝ լա լա պէս կը ծառայէ
ցոլացնելու Նոր Ջուղայի անցեալ պատմութիւնը։
Թանգարանի շէնքր կառոլցուած է
նուիրատուոլթեամբ ՝

Թա դէ ո ս

Ա ար ո լթի ւն եան ի

190/ին եւ կը բաղկանայ 2 դահլիճներէ եւ ‘>

սենեակներէ ; Այնտեղ ամփոփուած ի ր եր ո ւն

յէ շա տա կո ւթեան

արմանի են ՝ ի միջի այլոց ՝ շարք մը իւղաներկ նկարներ ՝ որոնք գոր
ծերն

են

իտալաց ի

նկա րի չներու ՝

ինչպէս

«Յիս ուսի

«Ա*արիամ Աստուածածինովը՝ «Պօղոս Առաքեալովը՝

թադումըվվ ՝

«Հայր Աբրահա-
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ելքն, բոլորն ալ (ՒԵ ՝ եւ 3*Զ • դարերէն։

ա յ Աս տ ո լածածնէ մ է կ-

արձանը , ՏՒ սուս էփանոլկը գրկէն, քանդակուած մէկ կտոր փայտէ
վրայ , նոյնպէս էտա լական դործ :
Թանգարանէն մէլս էրերն են հայկական աս եղնագոըծո ւթեանղ
զանագան նմոյշներ' թաշկէնակներ ,

եկեղեցական

զգեստներ ,

շա-

թալթագ, վակաս, փորան, եւլն., մէկ մասը ոսկեկար եւ ոսկեթել,
<.էն գորգեր, քանէ մը տասնեակ հայկական ել պարսկական

գրամ—,

"եեր , Ջուղայէ հէն րնակէչներէն ծերէ մը, պառաւէ մը եւ նորահար
սէ մը տարազաւոր արձանները, րնա կան չափերով,
էլղաներկ գունանկարներ, հէն յւտ շէներ
ներ > մանրանկարներ , եւլն • :

(թա կ ո յ՚ւՆ

կաշէէ վրա յ
զարդանկար-֊.

Կան բնադի բները արքայական 22 հ ր ո վար տա կն եր ո լ ՀՀահ քՒահմասէն , Հ>ահ Աոտասէն , Աըդա Հ/ահ Փահ լալիէն , եւլն . :

/

/

։

ՀՀ^Տ!,' * «''Հ

;Հէ՛ կ,

Վերջին տողերը արքայական հրովարտակի մը,
որ կը գանուի Վանքի Թանգարանին մէջ

Կ ան ւ1 ա դա դա ի£ Լ տ յ եւ թոսլթէ 666 կտոր
րաններ

ել

կրօնական ՝ սլաւոմական

ելլն.) մէկ քանին իԼ • դա ր էն

դրչադրեր

րո վանդա կո ւթեամր

(Ալե ա ա-—.
դրքեր

(/ ո ր Ջուղայէ մէչ 1640/^ տ ւզո ւած ա—.

ռաջին ղիր^լ՛' հ.Հարանց Վրսրք^ը՝ վենետիկի մէջ

տպուած

առածին ղքւր^լւ' հ.Պարզատումարքչբ ՝ հայերէն առաջին լրադրի
րլա բուրդի ամբողջական հաւաքածոն եւ տակաւին շա տ մ ը ուրիշ ի—
րեդէններ։ Չմոռնանք յի չատակել ջուղայարնակ մանրանկա րէչ

Ա[-

րահամ Կ*ո*֊րդէեեա ¥ պատրաստած X40 նկարները
1/11 ր ւ^ււււէո
սլատմական անցեալէն , տ ա պանա քար եր ո լ ար ձանադր ո ւթիւններ էն *
ելլն . :
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ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԸ
Ա ատենագաբանը նոյնքան հէն է , որքան թանւլարանը»
'■մէնչեւ թանգարանէն անջատումը՝ երկուքը մէասէն
է էն նոյն յարկէ տակ : Դ<երա էւ տ ա րա ր
պա տճ ա ռո վ ՝

ա յնպէս որ դէ ր քերը

տեղաւորուած

եր կա ր տարէներէ է վեր ան—

խնամ ձգոլած է Մ ատենագաբանը՝ հոգածու
թեւս մր : Վփրջէն մէկ տար ուտն

արդէն

ձեռքերսլ

գասաւո րուած

պակասէն

չեն ամբո գջո լ-

ընթացքէն է որ սկսած են տ ա ր ո ւէ լ

գասաւորման եւ արձանագրութեան

ա շէռս տ ան քն երը եւ ապահովա-

բար աւարտած կ'Ըէէոձե մէն չեւ տարւոյս .լել,չը:
Ա ատենագաբանը ունէ հէն եւ նոր !0’000

որոնց 6000/*

՛հայերէն են*, Այնտեղ կան երկու թանկագէն հայերէն
որոնք ւէո րագրուած են է տալաց է վարպետներու

քարտէսներ ՝

ձեռքո վ եւ պատ—

բաստ ուած են Ամս թեր տամէ մէջ ձմձ§Հ)էն *. Փորագրութեան եւ տպա
գրութեան ծախքը ըրած են Ջուգայեցէ վաճառականներ եւ նուէրած

1900/7

են վանքէն : Փուր էգէ մէջաղգայէն մէկ ց ո ւցահ անգէ ս էն մէջ՝
սկէզբները՝ այս քարտէսները շահած են առաջէն մրցանակ ։
Ուսումնաս է րութեան եւ հ ե տ ա ղօ տ ո ւթ ե անց գծով կարեւոր
խատանք կա յ կատա չաւելէք Նոր Ջուղայէ թանգարանէն ու
նագարանէն մէջ*,

Մէնչել այսօր

ընղհանրապէս

աշ

Աաւոե-

պատահական ե-

ղած է այգ ուգգութեամբ տարուած աշխատանքը*, ՐրքսՀն լալ կ'ր/—
լա ր ՝ եթէ հմուտ Հ ա յ բանասէր մը՝ մ է կ — երկու տարէ մնալով վանմ էջ, նուէ րոլ էլ՛ այգ աշխատանքէն ՝ յօգուտ մեր

պատմութեան

֊եւ բանա ս էր ո լթեան *.
ՏՊԱՐԱՆԸ
Հայկական տպագրական պատմութեան մւ,ջ հ ր ա ււ՝1։ համազօր եւ
աննախընթաց է այն գործը՝ ղոր գլուխ հանած է Նոր Ջուգայէ թե
մակալ Առաջնորդներէն է]աչատոլր Լսչէսկ. Եեսարացէն

էր օգնա

կաններ ո՚թ առաջէն տպարանը հէմնելով այնտեգ եւ տ պա գր ելութ Ն որ
Ջուգայէ մէջ լոյս տեսած առաջէն ղէր^ը 1640էե •
Աննախընթացը ՝

նախ ՝ ][/աըստուր

Եեսարաց էէ

հնարագէտու-

.թէ լեն է ել ապա սկսած դո րծը էրագոբծելու անճկեչէ կամքը *,
օրերուն ոչ գէր

գտնուած է Նոր Ջուգայէ մէջ՝

ոչ մամուլ՝

Այւէ
ոչ ալ

թուղթ : Արգ ՝ տպագրութեան համար անհրաժեշտ տառերը «ձուլած»
է էնքը. • ♦ փորագրելով ամէն մ է կը փայտէ վրայ * ապա կազմած

է

տպագրական մամուլը ել է 1էծրջոյ էր ձեռքով պատրաստած է նաեւ
սչէտք եղած թուղթը եւ բոլոր ույս պա տր ա ս տ ո լթէ լնն երը
■■ետք տպագրած է ույդ

առաջէն ղէրքթ

«Հարանց Վրսրք»ը՝

տեսնելէ
որմէ՝
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1-նչպէս

րսէնք ՝ օրէնակ մր կա յ վանքէ թանգարանէն մէջ*. Ղ*բքէ յէ~~

շատակարանէն մէջ՝ հնարագէտ եկեղեցականը կը հայցէ ներողամըտութէլնը ընթերցողէն տպագրական պա կա ս ո լթէ ւններ ո ւն
ըսելով որ մէայն այդքանը կրցաւ ընել*.

համար՝

Երկու տարէ ետքը էքաչատոլր նեսարաց է կըտսլագրէ

ՀՀ(էամա-

մը հ որուն տառերն ու տպադրոլթէլնը աւելէ յաջող են։
ԷԼյնոլհետել էք լր ո ւգա կը ղրկէ (Հովհաննէս ան ո լնուէ վարդապետ
մը՝ որպէսղէ լալ սորվէ տպագրական արհեստը*, էք լ սակայն ՝ վար
դապետը չվերադարձած ՝ քԱ աչատուր

եպէսկոպոս

կը

վաէւճանէ :

Ցովհաննէս վ[,րէ* վերադարձէն՝ քանէւ մը դէըք^ր տպադրելէ ետք՝
4

ր֊ ;

•
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Հ

Դ
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֊
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«՚ 5» '
$»Ժ՞ *Պ? &*<$“>*$$>% ա*& նե $# *. %
*&է թկէնս Վէ թՀսկացոձ. Հ եղրւ՚նա
'Նդյըձ. «աւոՀաՆ&ծ ամ&ծ տր

«Հարանց Վարք» գրքէն երկոՆ Էջեր

կ'երթա յ էջմէածէն ՝ ՚լը ձեռնադրուէ եպէսկոպոս ՝ կը ղրկուէ

Հէն

Ջուղա եւ կը սպաննուէ այնտեղ*. ԷԼտ կէ ետքը մամանակ մը կը փակռլէ *ԼյՈր Ջուղա յէ տպարանը : Եը վեր աբա ց ո լէ 1687էն եւ հայ կաթ ո■ԺԿՀ համայնքէն հետ ծագած բուռն վէճերու

առթէւ կը հրատա-

րակոլէն երկու ոլր[էՀ_ Ւ ե1 17
ոՍ ա ,յ է վէճաբանա կան^ եւ
«Գէրք հ ամառօտ վասն էս կապէս եւ ճշմարէտ հաւատոյն ՝ որուն է լբաքանչէւր դլուէյէ ։ԼՒաԳI՛եեԼ ՈւV- նաեւ լատինական թար,լման ու
թի լեր , լատինա կան տ առեր ո լէ , ինչ որ կը հաստատէ , թ Լ աւելէ ըան
երեր դար աոաք, Տ ո վհ անն է ս վ["լ ■ , Եւրոպայէն դնաե մամոլլին եւ
հայերէն տառերուն հետ րերաե է եղեր նաեւ եւրոպական տառեր :
Այնուհետեւ

կառավարութիւնը

կը փակէ տպարանը՝

որովհետեւ
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<ՍԼՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴէ>Ր՝քՀ>՝

ղր պա ր տ ո լթէ ւն

/լ ըլլայ } թէ այնտեղ տ պո լած դէրքերուն մէջ կան

կուրանէն հ ակառակ բաներ :
Այ ս հ/,ն տպարանէ մամուլէն ու տառերուն հետքը չկայ այսօր է
Հա ս տա տ ո լած է սա կա էն , որ տ պա ր անը փա կուելէ ետք , ձեռք ձըդ—»
ուած ւ1էմատէպ մամուլէ մը մէտոցով տ պո լած են դարձեալ դա սա—*.
‘Լ

հ*- ա յէ րատարակոլթէւններ :
շքաւա բնակող *Լյոր Ջուղա լեղէ վաճ առական

էէանոլկ

ԷՀ որ դա-—,

նանեան հ 1844/'5* մամուլ եւ տառեր դնելով է} ւր ոսլայէն , կը նուէրէ
վանքէն ՝ բայց մամուլէ կտորները է բարու կապող վարպետէ չգոյու
թեան պատճառով հ տպարանական կաղմածները կը մնան անդործա-*.

Նոթ Ջուղայի Հայոց ազգային ԴԷոթգ ‘նանանեան դպրոցը

ծել[, ամբող^ 33 տարէ :

թեմակալ

Գլ՚ւ՚ղ որ

ա րքեսլէ ս կո պո սն է որ

1877/'?' կը վերա բանայ տպարանր եւ կը սարքէ մա մ ո լլը : 'էյոր տառեր
ալ կը բերուէն ո վ կա ս էն , 1892/^) Ւսև 1904/'?'
Պ ա քո ւէն (Հովսէփ
թումանեանէ յէշատա կ[,ն կը նուէբուէ արաղատէսլ մամուլ մը^
մեծապէս կը դէլրացնէ տպադրական գործը։

որ

էքէջակ մեծութեամբ

այդ մամ ույն է որ ներկայէս կը կազմ է վանքէ տպարանէն գլխաւոր
մեքենան ։
Տպարանը րա ց է մէնչեւ այսօր ալ^ բայց այսօրոլան համար հ ԷՆ
են մեքենաները , թէեւ կը ծառայեն վանքէ հրատարակչական

պա—,

հ ա նջներուն :
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ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅԻ ՄԷՋ
ն"ր Ջուղան իր հիմնադրութեան առածէն օրերէն կ՚ունենայ

էր

‘ԳԱ111Ո9էԼ ՝ ՈՍ ^ԱԼ ^աՅՈլ՜Ւ ա չսւտուր եպիսկ* կեստ րաց ի ի կո ղմ է Ամենաւէրկչեան Վանրին մէ£։ կ՝պրոցը էր գոյութիւնը կը պահէ երկար
■մամանա կո լէ։ [Անշուշտ ՝ դպրոցէ աւելէ Հ^էսալիֆա յա կան^ դպրատուն
է բացուածը , որուն նմանները ՝ հետագայ դարերուն , ՛էէ թ

մինչեւ

ՀՒ գարու կէսերը ՝ գոյութիւն ունեցած են էրանէ ա յլ հա յաբանակ
շրջաններուն մէջ ալ : )

1843/*^ ,

է բրել նոր դպրոց ՝ երկու դուր ետքը՝

կալկաթաբնակ

Յարութիւն Աբղարեան , Ա . Աստուածածին եկեղեցւոյ բակին մէջ կր
հիմնէ

^Հայկական

Հայրենասիրականովը՝

որ բուց մը կը մնայ

4:0

■տարի :
էՀսյլա բնակող երկու ,րո յ—>
բեր՝

Տիկին

Աարիամ 3 ա ր ո ւ-

թիւնեան եւ Օր • թադուհ ի Ա անոլկեան , 1853/^ ,

Ս•

եկեղեցւոյ բակին մէջ
նան մէկ

Մէնաս
կը բա-

այլ դպրոց ,

որ էր

կարդին բաց կը մնայ 30 տարի :
Նոյն
բնակ
ալ ,

տ լա ////—
'•րէն ,
Ա* արդար Աոլըիասեանն

Ա ♦ Աւոեւիանոս

բակին մէջ կը

եկեղեցիի

հիմնէ

ւ) ը ՝ որ նոյնպէս բա ց

դպրոց
կը մնաք

30 տարի յ
քիպրրւցական

նոր

չէնբ կր

կառո լց ո լի Զ՜արսու թա դէն մէչ,
*1ւոր

Ջուղայի՝

ԳԷՈՐԳ ^ԱՆԱՆԵԱՆ
Նոթ Ջուղայի համանուն
դպրոցին թաթհթաթը

Հնդկաստանի ,

Պէրմանիոյ եւ չհ աւա յ ի մ էջ կա
տարուած

հանգանակութեան

•որդէւ-նք ո ւէ ՝ ^ւ՝ Յտրոլթիւնեան — Ա*անուկեան յյոյրերու դպրոցն ու
«հայկեան Հայրենասիրականովը

միացուէլուէ կը ւիոէսադրուին

"՛յ՛է-

նոր չէնըը եւ կը դառնան Ազգային կեդրոնական կ՝պրոց :
ճւսլայաբնակ բարերար Ա*անոլկ 3որդանանեան ՝ 1858էն,

Կ ա—

աարինեան կուսանոցին մէջ կը հիմնէ օրիորդաց դպրոց մը , որ այդ
մամանակներուն , բոլոր հայաբնակ կեդրոններու համար նորութիւն
Էէ՛ •
Գ'ս1[1Ո9Ը> 1892/'^ ) կը միացուի Աղդային կեդր» կ՝պրոցին եւ
այս անդամ հաստատութիւնը կը կոչուի Աղդային Արկսեռ ‘էպրոցներ :

/' ս կ 1901 — 1905 թուականներուն՝

Աոսկուա բնակող

բա ր երար կ՝է որ գ է* անանեանի ց ան կո ւթեամբ ՝ էր կն ոջ՝

ազգային
1Լւսռւէս~
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
/ւ£^/(*) հիմնադրութեամբ եւ իադրսւտ *Լրղ* Վա ր դա զա ր եանի մի^ո—
ց ով կը կառուցոլի կՎորդ

անան եան մանկապարտեզի եւ աղջկանց

միջնակարգ դպրոցք, երկյարկանք, գեղեցիկ չէն։բը(*') :
Ա8ՀՄՈՒ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
"Ներկայիս անջատ են

ման կապարտէղը

'Ո անանեանի անունուԼ՝ աղջկանց ղպլաւյը
դպրոցը

որ կը կոչուի

^իկորդ

կատարինեան եւ տդայոց

կեդրոնական կամ ՝ պարսկերէնի

համար՝

քիպրոց անուններ ո ւԼ յ 1Լռաջին երկուրը կը ղան ո լին

«£ահ Արբաս^չ

9’ ♦ 9* անան եանի

չէնըին մէջ {մանկապարտեզը դետնայարկի ւԼրայ՝ կատարինեանը
ԼԼ » յարկ)

յ

Էքրկոլ չէնրերն ալ ունին արդիական դպրոցներու

ամէն

յարմաբութիւն :

Նոթ Ջուղայի Կատարինեան Աղջկանց Միջնակարգ Դպրոցի աշակերտութեան,
երկսեււ ուսուցիչներուն եւ Հոգաբարձութեան անդամներուն խմբանկարը (1957) *
Նստած, աջէն ձախ Յթդը' դպրոցի տեսչուհին1 Օթ- Նուարդ Այդինեան:

Մանկապսւթսւէզ

9* ♦

ան անեան

մանկապարտեզը

ունի

235

երկսեո. աշակերտներ։ "էյերրին տեսչուհին է Օր* ^Ըա^էՈյԼ թովմասեան։ Ունի ուրիշ 7 Հայ ուսուցչուհիներ եւս։
(*) թոլշեւիկեան յեղափոխութենէն ետքը, հանգուցեալ Դէորգ *^անանեանի այ—,
րին' Վաովաոէ փ֊անանեան իր աղջկան հետ փոխադրուած են Նոր Ջուղա, վայելած
են համայնքին ու Համայնական Խորհուրդին գուրգուրանքը, բայց քանի մը տարի
ետքը երկուքն ալ մեռած են այնտեղ եւ թաղուած' ազգային գերեզմանատան մէջ:
(*)Պատմութիւնը ծանօթ է, բայց գրենք անգամ մըն ալ, ի պէտս անգիտաց.—
Դէորգ ՝9անանեան, Դափայ էլ Պատկանեանի դպրոցակից ընկերն էր Աոսկուայի
մէջ: Երրորդ ընկեր մըն ալ ունէին Աինաս Թէմուրեան անունով: Այս երեք ընկեր
ները կը կազմեն ընկերութիւն մը, որուն նպատակն էր պատրաստել եւ հրատարա
կել ժողովրդական ընթերցանութեան համար մատչելի գրքեր եւ լոյս ընծայել զա-
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ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
ԿաԱ1Ա1րինեսւն Գպթոց ---- Աղջկանց ^յատա րէնեան կ^պրոցը

ունէ

վեցամեայ տարրականէ ել մէ^նակարգէ երկու դասարաննոց րամէններ յ (Նօթ Ջուղայէ դպրոցները հազէլ երկու տարէ

առա ջ

վերա-

բացուած ԸէէաԼով) մէ^նակարդէ դասարանները հետզհետէ պէտէ աւելցոլէն Հ)\ կը յաճաէւեն 334

աշակեբտուհ էներ ՝

որոնց

1չ ուս անէն մէֆնակարգէ րամնէն մէ^Հ. կը պաշտօնավարեն

ուս ո լցէ շներ , որոնց Յը այր եւ 10թ 4/հ^

£օյլ.թ£ 50/ք
19 երկսեռ

ասոեց ալ ՃՅը Հայ՝ այ['

եւ կէն , եւ ()ը պարտէկ ուսոլցէչ — ուսոլցչուհէներ : Հէնդ պարսէկ ել
2

հայ ուսոլց շոլհ էներ

թոշա ՛լ կը ստանան

պետա կան

սնտուկէն ՝

մնացեալները կը վճարուէն Հոգաբարձութեան կողմէւ Տեսչուհէն է՝
Օր* *Լ/ուարդ Այդէնեան *.

/?

-

ւ յո

Նոթ Ջուղայի ազգային «Օահ Աթթաս» տղայոց դպրոցի ուսուցչական
կազմին մէկ մասը

«Շահ Աթթաս» Կեդրոնական Դպրոց--- Տղայոց
կեդրոնական 'եպրոցէ

աշակերտութեան թէւն է

ՀՇահ

410 յ

Աբբաս»
վեցամեայ

տարրականէ ել մէկ դասարանով մէ^նակարդէ բամէններուն մէ^*. կը
պա շտ օնա վ ար են 26 ուսոլցէշներ

որոնցմէ մէկը մէայն ուսուցշոլհէ.

(Հ-յ): Հ ա յ ո ւս ո ւց է շն եր ո լ թէ ւն £ 9 յ որո ՝ն՚յմէ մէկը կը դասաւանդէ
պարսկերէն*. Պարսէկ ո ւս ոլց էշն եր ո ւն թէլԸ 16 յ որոնցմէ 7էն թո
շակները կը ւէճար ո լՒն պետութեան կողմ է*. Անաց եւսլ 19 ո ւս ո ւց է շնոնք պարթերաթար : Ընկերութիւնը կոչուեցաւ Համառ 'իաթի պա, որ կազմուած էրայս երեք ընկերներու անուններուն եւ մականուններուն սկզթնատաոերով եւ ներ
դաշնակութեան համար աւելցուած էին քանի մը ձայնաւորներ: Այսպէս'
Դ- Ա•
Ա. (Դէորգ _ Աինաս - Աափայէլ) եւ փ՝- Թ- Պ- (*ք՝անանեան - Թէմուրեան - Պատկանեան) յ թ վերջոյ այսպէս կազմուած Համառ փաթի պան դարձաւ գրական կեզ—,
ծանունը մեծանուն բանաստեղծ Աաւիայէլ Պատկանեանին:

— 479 —

Fonds A.R.A.M

<ԱՄԷՆ11Ի'ն տարեգիրքը»
ները է ր !>ն ց թոշակները կը ստանան Հոդաբարձոլթենէն : 1Լեցա մ եայ
-տարրականէ տեսուչն է Աղա ԱլՒ Զահրայէ է /' ս կ մէջնակարղէ

տե-

■սուչը

Աղա Սաջաղէ :
Պ{ւ1֊ւոճԷ՜ ---- {'ոլոր այս ղպրոցներու տարեկան պէ լաճէն կը հաս

անէ շուրջ 120 000 թումանէ։ Եկամուտէ աղբէւրներն են կալուածներ
{մէկ ել կէս դէւղ'

ամբողջութեամբ}

կրթաթոշակներ

նուէրա-

-ւՈուոլթէւններ , հասութաբեր ձեռնարկներ } ճ/_Հ?/ . : Փոըր դ ումար մր
կը մնս,յ բաց :

ՀռգաթաթձՈՆթիՆէւ
թէւնը կը բաղկանա յ

Դպրոցներ ու

վրայ հսկող

հետեւեալներէն*--- *Լ,որայր

ՀոգաբարձուՏէր

Պօղոսեան

( նախագահ ) , Անղրանէ կ Ղ^ա րա էւանեան (Հ ոէւ — նաէւաղահ} ՝ Եսայէ
֊Ա ան սուր Լ ան Լրարտուղար^ , էհ ոն Աբղար եան {գանձապահ) } ք* եթղեհեմ ՍոլրէաԱեան ] Մ;եսրոսլ \,էկոլեան եւ Արշալոյս Դ*ս*-թեան ։

Ուրիշ յ^ղրոցՕեթ

՛Նոր Ջուղայէ և Սպահանէմէջուրէշմէջնա-

մլարգ . դպրոցներ ■ կր յաճախեն

250 երկսեռ հայ աշակերտներ։

ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ ԵՒ ԱԻՈԻԹՒԻՆՆԵՐ
3-

ՊՕ՚ԼՈՍԽԱՆԵԱՆ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑ
ք*ա ր ե ս է րա էան
ղաս այս կա
գարր ե ւոր
հ էմնա ր կո ւթէ ւնը

Ո

կաղմակեր-

սլուած է' Եա լկաթա յէ մ էջ մ եռած բնէկ \յոր Ջուղայեղէ բա
րերար Սովսէփ Պ օղո սէւանեանէ
կտակէ տ ր ա մա ղր ո ւթէ ւնն եր ո կ ՝
որոնց

համաձայն էր

հ էմնա դրա մէ
մուտէն կկսր

թողած

տա րևկ ան
սլէտէ

եկա

գործած-

ուէ Նոր Ջուղայ!, մէ£ ձր[, հ /,-

Լ

նպա
րնղհ •

{հէմնաղրամէ

գ ումարը
ՅՈՎՍԷՓ ՊՕՂՈՍԽԱՆԵԱՆ
Նոթ Ջուղայի համանուն
հիւանդանոցի թաթեթաթը
հւ հիմնադիրը

եւ

ւանղանո ց մը հէմնելոլ
տակէն

27

կը

հ ասնէ

300 ’ 000

հնդկական ռոււէէէ} :

Իք

նախնական ձեւէն

մէջ՝

հ է ւանղանո ցը կը բաց ուէ ՏՋ^Էն

տարէ այղ ձեւով շար ո ւեա կո ւելէ յետոյ ՝ 1933/'^ կը կա{սաղըր

ուէ' շատ ընդարձակ եւ ծառախէտ հողամասէ մը կրայ կառուցուած
նախ 2 եւ ապա 4 գլխաւոր շէնըերու մէջ*.
Այս նոր շէնքերու կառուցման մէջ էրենց մասնակցութէւնը բե-
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3 ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
րած են նաեւ ուրէշ ն ո ւէւ ր ա տ ո ւն ե լ։ : ԼԼյս պէ ս ՝ հէւանդանոցէն ծննդարերական բամէէնը կա ռո ւց ո ւած է Կ ալկաթաընակ Պետրոս Հ . 1յրետԼանէ ծաէսքո ■Լ - 'Ա՚ ը ա րւո լմ ա կան րամէնը Տ ՝ Պ* • ԼԼբգա ր ե ան հ էմնադրամէ գումարուէ*. Ընդհանուր հէւանդանոցէ ննջասենեակները
ԷՒունէւ հ]ան

ո վ հ աննէսեանէ կոդմկ : Ոլրէշ ղանաղան մա սնարումէն-

ներ կամ սենեա կներ ալ

ա յլոց ն ո լէ րն եր ո ւէ :

Հէւանդանոցը ունէ լէէ րարո լմա կան , ծննդա բերա կան , ներ քէն և
ւէա րա կէ չ հ է ւանդոլթեանց բամանո ւմներ , որոնց րնղհ » տնօրէնն

է

Ղ* ո կտ ♦ //խր՚՚՚յկը Մ՚պիք ֊ Հասան Ջուլալեան՝. քԼ ւևէէ այցելու ւէէրաբոյմ
մը՝ յանձէն ‘ք՝ ո կտ . Հոսէյն Լքէսէթարէէ ՝ էնչպէս նաեւ օդնական բումակ մը (ֆէւշէր) յանձէն ^սււէթ Ղ*աւթեա ն[,:
Ընա կանոն պայմաններու մէջ՝ հէւանդանոցէ

3•

մահճակալներուն

Պօղոսիյանեան հիւանդանոցի կեդրոնական շէնք ը

թիւն է ‘ձՕ , ի հ ար կին, սակա յն ՝ կա ր ելէ է րա ր ձր ա ց նել 70 ֊ 80/. : Հիւանդանոցը ունէ նաեւ իր դե դարանը ,

որուն

ւէա րէ էն է ԼԼնդրանէկ

Լ}ղէաղարեան :

—

Հաստատոլէժեան ընդհ • քարտուղարն ու հաշուապահն է Լք սայէ
Լք անսոլրեան : ք1ր գործառնութեանց մասէն հաստատութէւնը համա
րատու է Էքուէսէւէւ Պ օ դո ս էս ան ե ան

ԼԼլանդէց

(ֆ ան ձնա մ ո դո ւէէն

(էԼյոր

Ջուղայ յ
Ըստ կտակէ ՝ ձրէ կը դարմանուէն եւ տեւլ կը ստանան

վկայեւսլ

չքաւորները ՝ առանց էս տր ո ւթե ան ազդէ եւ դաւանանքէ :

ընդուն-

ոլէն նաեւ ւէճարեալ հ/’ լանդներ :
£? • Պ օդո սէսանեանէ հէմնադրամէն ՝

հէւանդանոցը կը ստանա յ
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տարեկան միջին հաշուով 30*000 ռուփի (45*000 թումանի :

Սի այն

երկու տարի, 1955/'^ եւ 1956^^ ստացած էր' առաջինին 80*000 ո.ոԼ—
ւիի (120*000 թուման) եւ երկրորդին 100*000 (150*000 թումանի ,
ըստ կտակոլած ա րմեթուղթերոլ ձգած տոկոսներուն'. ^մաքսքը կը
դառնայ տարեկան 80*000 թումանի շուրջդ Երբեմն կ՚ունենայ բաց*
որ կը գոցոլի պատահական հասոյթներովդ
Ս ■ ԿԱՏԱՐԻՆԷ ԱՂՋԿԱՆՑ ԵՒ Տ՚ԼԱՅՈՑ ՈՐԲԱՆՈՑ
Հիմնուած

է

ք^ադրատ Հ/7^- •

վար դաղար եանի

նաիւա ձեռն ո լ-~-

թեամբ Ա ♦ Եատարինէ ^ոլսանաւյ վանքին մէջ՝. Այս վանքը, /?Հր հիմ-֊
նադրութեան շրջանին (1628) եւ այնուհետեւ ունեցած է մինչեւ 40’
կոյսեր : Այսօր' ոչ ի ս կ մէկ միանձնուհիդ վերջինը մեռած է 1954/'^ ?
Որբանոցին տղայոց բաժ՜ինը կը կոչուէր

վաւառական Որբանոց

ել կը պատսպարոլէր ո ւր ի շ շէեքի մ էջ՝. Փ ու կո ւե ց ա ւ 1935/*^ եւ որբ

եյմըանկաթ մը Նոթ Ջուղայի 3- Պօղոսխանեան հիւանդանոցէն, Մալխ ասի եւ
Տիկին Թեթեզա Սահակեսւնի այցելութեանաոթիւ քաշուած: Նստած, ձախէն աջ՝
Թադէոս Թադէոսեան, եըթոըդը՝ Տիկին Թեըեզա Սաեակեան (Պթիւքսէլէն) , Մալիաս, Դոկտ- Միքայէլ Մելիք - Հասան Ջալալեան, քովը ուոքի՝ Ե« Մանսուըեան:

տղայոց

բամինն ալ միացաւ

աղջկանց որբանոցին՝.

Այժ՜մ տղայոց

բաժ՜ինը , տարիէ մը ի վեր , դարձեա լ անջատուած է Կուսանոցի շէնքէն ւ խորհիւ 50*000 թումանի այն ն ո լէ ր ա ա ոլո ւթ և ան ՝
Ջոլղայեցի բարերար Արամ Աբրահամեանի

ղոր

հոր

մ առանդորդները ըրած

են հանդուցեալի յիշատակին՝ գնելով եւ տղայոց որբանոցին նուիրե
լով

նոր եւ ընդարձակ շէնը մը: Ահա՝ 1957£5> է ՛Լեր այս շէնըը փո

խադրուած է որբանոցին տղայոց րամ անումը: Այս շէնըին յատկաց-
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ուած է նաեւ հաստատութեան Հմձամեայ յոբելեանէն առթէլ դոյա—
ցած գումարը։
^ևւ՚ԳԸՒ տարէներուն որբանոցը ունէր 7 — 8 որբոլհէներ : *ԼյերևաժՒս արԼ^Լա^'3 բաժնէն մէջ կան 14
եւ տղայոց բաժ՜նէն մէջ^
32 : Բոլորն ալ գէշևրօթէկ են , 7 տարեկանէն վեր մէնչեւ 15 տարե
կան* էւէսը հօրէ ել մօրէ որբեր են

ոբոնը կը մնան որբանոցը ձրէա-

բար։ Մնացեալները էբրել թէ վճարովէ } վասնզէ մէկ բանէն մէայն
և[Լ 'թլսթն կանոնաւոր կերպով։ Հեռաւոր

վայրերէ եկած տղաներ

կամ աղջէկներ ՝ որոնբ կը յաճախեն տեղւոյն դպրոցները^ կը մնան
ՂՒձՒրօթէկ) վճարումէ փոխարէն։ Որբանոցը արդէն լոկ պատսպա
րան է՝ եւ բոլոր գէ շերօ թէ կները } որբ կամ ոչ՝ 1լ ուս անէն ազդայէն
դպր ո ցն եր ո լ մէչ-.

Նոթ Ջուպայի Ս. էսւտաթինէ ազգային երկսեււ որբանոցի վարչութիւնը,
դաստիարակները, երկսեռ, որթերը ես գիշերօթիկները

Որբանոցէ աղջկանց բաժ՜նէն վա րէ չ — դաստէարա կուհ էն է Օր*
Ո* արէամ Սէմէոնեան^ էսկ տրԼայոՅ բաժ՜նէն վա ր է չ — դաստէա բակը
Գրէդ որէս հա յբասլետեան :
Տ ա բ ե կան պէւտճէն կը հասնէ շուրջ 50*000

թումանէ եւ հաղէլ

թէ կը հ այթայթոլէ ամբո դ^ո լթեամբ * երբեմն կ՚ունենայ բաց։ Հա
սոյթները կը դոյանան ^քալկաթայէ ու էոնտոնէ ԷԼբդարեան հ է մնադրամէն և Պ օղո սխան Լան կտակէն ստաց ուած տարեկան բաժ՜էններով՝
նո լէ րատո լո ւթէ ւններ ո վ (սաներ կը պահ ուէն բաբես էրա կան Մէ ութեանց կողմէ}

Նոր ^ՈԼ-րլայՒ Հայոլ^ա։յ Բարեգործականէ եւ Հա-
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մայնական

էյ որհ ուրդէ

նպաստներով՝

հ անդանա կո ւթէ ւններ ով

եւ

հասութաբեր ձեռնարկներով՝. Որբանոցը համարատու է Համայնա
կան էյ որհ ոլրդէն :
*֊Լարչու^թէւնը , որ ունէ հասարակական եւ ներկայացուցչական
դրութեամբ ընտրուած կազմ ՝ կը բաղկանայ հետեւեալներէն»--Տիկին Ծ ա ՛լիկ Աո արեան կնաէսա դահ ո ւհ էի ՝ Տ է կէն թադոլհէ
Ոա կորեան ^բսրտոլղարոլհթ , (Հաբութէ ւն Աբրահ ամ ե ան ( դանձապահի ՝ Ա ան ո լէ լ Գէ որ զեան կմատակարարի ՝ Օր* է1 չէսան ո ւհ է Զ°հրասլեան ՝ Բեթղեհեմ Աոլքէասեան եւ Հէալուստ

լստեան :

ՀԱՑ ԱԿՈՒՄԲ
Հէմնուած

1932/'^ ։

է

դտնուէ Ամենաւէր կչեան
քէն դէմաղը*.

Ոմնէ

Կը

վան

ակումբ՝

ղբօսարանէ եւ ճաշարանէ բամէններով եւ բնդա րձա կ սլա րտէզով*. Կը ծառայէ էբրեւ

ըն

տանեկան

Նոր՝

հա լաքա վայր

Ջուղայեցէ
Հայերուն
Լոլ-[՚Էլ
հայկական ղբօսարան չկայ Նոր
Ջուղայէ մէ£ի*. Ակումբէն
կա լ

շա ր մ՝ ան կարէ

սրահ ՝

կէց
որ

լ.ա,յ է ամ էն գիշեր :
Ակումբը ո ւնէ 11.0

հ էմնա—

ղէը եւ֊ 40 օ մ՜անդակ անդամներ I
Տարեկան

ծաէսքը

22 — 25-000
ԱՐԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
բարերար Նոր Ջուղայի
Ազզգային Որբանոցի (ծնած'
14 Դեկւո- 1888ին Նոր Ջուղա եւ
մեււսւծ' էոնտոն 5 Փեար. 1956ին)

դո քանայ

հաս նի

անգամավճարներուի ,

ձեռնարկներով ,
եւ

կը

թումանի, որ կր
հանգէսներով

ներքին այլ հասոյթներով*.

Կը կառավարուէ *էար չո ւթքւան

մը կորէմէ ՝ որուն կ'ան դա մա կց էն էմէ լ Աբդարեան կնա խադահի ՝ Ց ո վ~
հաննէս

Օհանեան

կւէոխ — նաէսադահի ՝

Անդրանէկ

վարաէսանեան

կքարտուղարի ՝ Մէնաս Պօղոսեան կդանձապահի , Ցա կո ը Մելէքեան ,
քյսայէ Մ անս ո ւր ե ան ել Ա մբա տ Կէւ֊րեղեան՝.
ՀԱՑՈՒՀԵԱՏ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Ալս Մէութէւնը հէմնուած է 1892/'^ , նախաձեռնութեամբ Ց"վոէվ, Բ արսեղեանէ յ Տ ա ր էն եր ո վ վարած է Կատարէնեան Որբանոցը ,
սր , էնչպէս ղընցէնք՝ կը կառաւէտ բուէ

այմմ էր

1Լա ր չո ւթէ ւն ո վ*.
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Ունի 60 անդամոլհիներ , որոնք կը տանուն բա ր ես է ր ա կան Օէլտակար
աշխատանք։ Տէրն է սեփական կալուածի մը։ Պիւտճէն' 3000 թոլման :
Ներկայ վարչութեան կ՚անդամակցին Տիկիններ Զքաղիկ Արդարեան {նա խադահ ո լ հի), Ջար դի կ Մարդարեան ( գանձ ապահոլհի}, Օր*
Ի շխանուհ ի ՀԼօհրապեան

{քարտուղարուհի} ,

Տիկիններ

Հքուշանիկ

Աբրահամեան , Սանդուխտ Գէորդեան , Սո ֆ/1 ա *Լե ւոն դե ան , Թադուհի Մ * 8 ա կորեան եւ Թադոլհ ի Հ • Յա կո րեան ։
ՀԱՅ ԿԱՆԱՆՑ ԳԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Նախապէս այս Մէութիւնը
մ ուած էր 1915^^ ։ Մինչեւ 1932

կը կոչուէր

Կարմիր էյ ա չ եւ կագ-

այս անունով դոբծելէ ետք,

ա.1րե

թ ո լա կանին կը ստանա յ Ւր ա / մ՜մ ու ան ո լանա կո չո ւմը ։ Կը հետապնդէ
մշակութային եւ բարեսիրական

առա^ադրութիւններ ։ Կը կագմա-

կերպէ դասախօսութիւններ եւ հանրային այլ ձեռնարկներ :
Ներկայիս Նոր Ջուղայի մէջ ունի 40 գործօն
նոյնքան համրանք մըն ալ

ան դա մ ո լհ ին եր ,

գաւառները։ Պ է ւտ ճէն' շո^֊րջ 5000 թու

ման։ Հասոյթի աղբիւրներն են անդամավճարներ, նուէ բներ եւ ձեռ
նարկներ ։
վարչական

կազմին

կ՚անդամակցին

Մարիամ Աիմոնեան {նա խւսգահ ո լհ ի} ,

հետեւեալները* --- Օր*

Տիկէն Մէրէ 3 ա ր ո ւթէ ւնեան

փոխ — նա խա դահ ոլհ ի} , Տիկէն Մարօ Տէր Պօղոսեան {քարտուղարու
հի} ) Օր* Աննէկ Կրե տեան {գանձապահ ո ւհ ի} , Տիկիններ Լուիզա Ա֊ւ֊
լահվէրդեան , Աննա 3 " ւէհ անն է ս ե ան , Լի տ ո ւշ Արդարեան եւ Սրաքս
Կիւր եղեան :

ՄԱՅՐԵՐԻ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Մայրերի Մ էութիւնը, որուն գլխաւոր նպատա 1լն է օգնել չքա
ւոր յղի կանանց և ու յլ աղքատներու ու հաստատութեանց , կազմուած
է 1918/'^ եւ այմ՜մ կը գործէ 35 անդամո լհ ին եր ո վ։

Տար եկ ան պիլա

ճէն կը հասնի շուրջ 2000 թումանի , որ կը գոյանայ անդամավճար
ներով , նուէ րներով ել հ ա ս ո լթա բեր ձեռնարկներով ։
վարչական կաղմը կը բաղկանայ հետեւեալներէն ---- Օր* ԵղԱՕ
ք*ա րսեղեան {նա խա դահ ո ւհ ի} , Տ է կէններ Իւղաբեր Կ է ւր եղեան {փոխ
— նախագահ ուհի} , վարդուհի Երեմեան {քարտուղարուհի} ,
վոլկասեան {ղանձա սլահ ո ւհ ի} , ]Ս ա չխ ա թո ւն վոլկասեան ,
Մ կրտչեան * Մ էրի Զ արիբխանեան,

էմի լի
Մ անուշ

Հայկանոյշ Սէմէոնեան եւ Հե-

ղ/՚նկ Բ արսեղեան ։
ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐ
Նոր Ջուղան ունի երկու դրադարաններ ։ Առա £Ւնը

ա ֆֆֆ»ն

հ իմնուած է 1886/*^ ՀՄեսրոպեան^ անունով եւ ՜ՃՋՋձփն ստացած է իր
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Ջ®

այրեմո լ անունը յ Ունի 2200 1Լ՜[,[էվ^եր ' Գրադարանը կը գտնուի Հայ Ակումբի շէնքին Բ» յարկը*
Երկրորդն

է

Հայ

անանց

Գթութեան

Մ[. ո լթեան

անունով

կոչուող Հէյ րկունր^ գրադարանը , որ հ իմնուած է 1910^^ * Ունի 1500
դիրքեր:
ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲ
Ցարդ դ մարմնակրթական որեւէ £/իոլթլ։ւն դո յ ութիւն չէ ունե
ցած Նոր Ջուղայի մԷՀ՜։ Անցեալ տարի կազմուելու վրայ էր Աարզա֊կան Ակումբը յ որ ապահովաբար պիտի տանի օգտակար աշխատանքդ
մարմնակրթութեամբ հետաքրքրոլած երիտասարդութեան մօտ՝.
ՓԷՐԻՈՅ ԿՐԹԱՍԻՐԱՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Փէրիա դ որ րնդարձակ հայաբնակ գաւառ մըն է Նոր

Ջուղայի

սԼանին մէ^դ ունի իր բազմաթիւ դպրոցները։ Այս դպրոցներուն օգ
նելու նպատակս ՛Լ՝ Նոր Ջուղայի '1‘կԼ կ ազմ ուած է վեր ո յի շեալ Ա՝ իութիւնըդ որուն պիւտճէն կը հասնի Լուր^ !0*000

թումանի եւ որ կը

հայթայթուի անդամավճարներովդ ձեոնար կներ ո վ դ
թիւններովդ եւլն ♦ : Ունի 30 անդամներ եւ

նուի րա տոլու-

վարչութիւն մը դ

որուն

կ՚անդամակցին Ա եսրոպ Նիկոլեան {նաիւադահ} դ էեւոն Ա ինասեան
ոիւ — նաիւադահ ) , Գրիչ Գ ալթեան {քարտուղար} դ

Օր* Հռիւիսիկ

Րադոլմեան {գանձա պահ ո լհ ի} եւ Գաբրիէլ Ի սաիւան եան :
ՅՈվՍԷՓ ՊՕվՈՍԽԱՆԵԱՆ ԱՒԱՆԳԻՑ ՅԱՆՋՆԱԺՈվՈվ
Բարերար 3 * Պ օ դո ս իւ ան եանի ձգած ա ւանդը կը գտն ո լի Կալկաթա դ իսկ 3 անձնարեո դովը դ որ կը յանձանձէ ստացուած գումարները դ
կազմուած է Նոր Ջուղայի մէ^Րացի համանուն հիւանդանոցին յատ
կացուած տոկոսային եկամ ուտներոլ կէս էն դ միւս կէսին կէսը կը
դործածոլի դ ըստ կտակի դ Նոր Ջուղայի՝ Շիրաղի եւ Պուչիրի հայ
եեղեցիներոլ

նորոգութեանց

համարդ

եր կր որ դ կէսն ալ կը յատ

կացուի Ն՚՚ր Ջուղայի չքաւորներուն։
Յանձնաշողովին կ՚անդամակցին էյ ա չիկ Եղիկե ան {նաիւադահ} դ
Գալուս տ Գալստեան {ւիոիւ — նաիւագսւհ} դ Աեսրոպ Աղանեան Զքար
տուղար} դ Աշոտ Աարդսեան {գանձապահ} եւ Աշոտ Գաւթեան ։
3*

Գ* ԱԲԳԱՐԵԱՆ ԱՒԱՆԳԻՑ ՅԱՆՋՆԱԺՈվՈՎ

Կալկաթաբնակ բարերար հ անգո ւցեալ

Յարութիւն

Գ • Աըդ*ս ր ■

եանի կտա կով դ Կա լկա թա ձգո լած հիմնադրամի տո կոսներէն տարեկան շուրջ 40*000 թուման կը յատկացուի

Նոր Ջուղայի

հանրային

հաստատութեանց եւ ազգային այլ կարիքներու։ Այս աւանդի յանձ-
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նաքեողովն ալ կը գտնուէ Ղ/Ոը Ջոլգա յլ՛ ֊քէջ.

ունէ հետեւեալ կաղ-

մը---- Տ- հորէն քհնյ • Կ^ւրակ ոսեան (նաէւադահ^, Լե ւոն Աբդարեան
(քարտուղարէ , Ա՝ եսրոսլ Աղանեան (գանձապահ^ ,
ւնկ^ւանոս
Մարտէն , Լեւոն էէէնասեան , Արեգ Աբդարեան եւ թագէոս Հայկունեան յ

ՆՈՐ ՋՈՒՂԱՅՆ ԵՐԿՈՒ ԳԱՒԱՌՆԵՐԸ
Փէւ՚է՛ ան եւ Զհարմահալը *Լյոր Ջուղայէ շրջանէն երկու-

հայտ-

բւնակ գաւառներն են, — Փէրէան' բագմաթէւ գէւգերուԼ եւ հոծ հա
ճութեամբ, Զհարմահալը

երեր գէւղերուէ եւ շատ ւէոքրաթէւ

Հա

մերով՜ (մեծ թէւով Հայեր այս գաւառներէն մեկնած են Հայաստան
ել կ ամ ւէոէյագրուած են էրանէ ա/լ շրջանները)'i
Փէրէոյ գաւառը ունէ՝ ըստ 1952/» վէճա կա գրութեան , Լոլ[1^.
12-000 Հայևր (6500/» այր եւ 5500/» 4AM 1 1Î դէւղերու մէջ, էսկ
Ջհարմահալէ 3 գէւղերուն մէջ կը բնակէն 701 ^ՈէԼ-է^ 369/ք UJJ[t ^Լ
332/» 4/^ : Գէւղերը 4/ք ներկայացնեն հետեւեալ պատկերը*--ՓԷՐԻՈՅ ԳԱՒԱՌ

<լ,աւ1սւ1լ1յրւո — Հայոց թ[,ԼԸ

1427- ունէն 3 եկեղեցէներ' Ա* Ա-

■մենաւէրկէչ^ Ա • էեագէոս եւ Ա » Գրէգոր էուսալորէշ՝, Հմէւատկրն է Տ*
Հէաբրէէլ քհնյ . Տէրտէրեան ՝. Այստեղ կը գտնուէ

Փէրէոյ Ազգայէն

Հէւանգանոցը յ

ՎաթւլՈՆն ---- Հայոց թէւը 951- ունէն եկեղեցէ' Ա •
տէրը

շան ։ Հմէ*Ան

Տ* Տաճատ քհնյ • Աարկոսեան։ Ունէն գրադարան

«Ա> էսա—-

հակեան» , 500 գիրքևրուԼ :

Սյրւսւթան ♦——< Հայոց թէւը 594- ունէն եկեղեցէ' Ա * Գէորգ : Զունէն առանձէն քահանայ*. Ունէն գրադարան' «Աղբալեան^ , 300 ղ['Ը~
քերով:

Սնկեթւռ--- Հայոց թէւը

488- ունէն եկեգեցէ' Ա* Ատեւէանոս։

Զ ունէն առանձէն քահանայ*.

Վարսւմելիք--- Հայոց թէւը

155* ունէն եկեղեցէ'

Ա* Եղէչէ։

Զունէն առանձէն քահանայ յ

Ջիգսւն..--- Հայոց թէւը 231 :

Ունէն եկեղեցէ'

Ա* Աստուածա-

ծէն : Զունէն առանձէն քահանայ*.

Դթաիսւակ ---- Հայոց թէւը

212:

Ունէն եկեղեցէ' Ա . Ատովմ :

Զունէն առանձէն քահանայ ՝.

Միլսւկեթւո

Հայոց թէւը

685: Ունէն եկեղեցէ' Ս* Աստուա-

ծածէն յ Զունէն առանձէն քահանայ *.

Ունէն գրադարան

«Զաւար-

եան» , 400 դիրերով ։
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Շութիշկան .--- Հայոց թիլը
հոգեւոր հովիւ

(58: Ունին եկեղեցի' Ա * Ոարսեղ և

$. քլորէն քհնյ . Յակոբեանը՝.

Շահթուլաղ--- Հայոց թ1,լԸ

324: Ունին եկեղեցի' Ո .

1]արդիս

Հ

Զունին առանձին քահանայ՝.

Խորնգ ---- Հայոց թիլը
գեւոր հովիւ

441: Ունին եկեղեցի' Ո . հ*էորգ եւ հո-

Յարութիւն քհնյ ♦ Տէր Ա իմոնեանը։

Սսւնգիթաթան— Հայ"ց թէլԸ 1151: Ունին եկեղեցի' Ա՝ Յով֊
հաննէս եւ հոգեւոր հովիւ Տ • Յովհաննէս քհնյ • Հէարգարեանը՝. Ու֊
նին դրա գա բան' <^Պօղոս 1Լնդրէասեան'}> ՝ 800 դիրրէ՛ր ո վ :

ոյգաև

Հ այոց թիւր

1454

Ունին 3 եկեղեցիներ'

Ա ♦ 1Լ սա—

ուածածին , Ո ♦ Յովհաննէս
Ս . *Լքերսէս •

եւ

հոգեւոր հ ովիլը'

Տ՝ Ար շամ քհնյ.

Առաքելեան*

Ունին .դրա գաբան' հյԼրովեանֆ ,

1500 դիրքերով :
62»

Դաջան ---- Հայոց թիլԸ

Ունին եկեղեցի' Ա . ՈտեւիանոսՀ
Զ ունին առանձին քահանայ :

Հաւլան ♦—

Հայոց

թՒը'

689:

^կեղեց ի'
դոր Լուսաւորիչ
եւ
հովիւ'

հոգեւոր

Տ • Ղ^աղար քհնյ . 1՚ստ-

ղոլլեանը :

Ունին գրադարան'

«Ոաֆֆթ» , 400 դիրքեր՛"! :

հ ոլորան •—

Հա քոց

թՒլԸ

1162: Ունին եկեղեցի' Ս ■ 'Լուկաս

եւ

հ ոդեւոր

հովիւ'

Տ*

Ս ակար քհնյ ♦ Հա յրասլետեանը է

Հաղաթջրիթ--- Հ"'յո՚յ թիլԸ՝
ՓԷթիսւցհ Հայուհին աաթւսզ
Ո ւածածին

835: Ունին եկեղեցի' Ս- Աստ-

յ թունին առան ձին քահանայ :

19օ2/' այս վիճակագրոլթեամբ հ Փէրիոյ գաւառին մէ^ կ՚ապ
րին 11*979 Հայեր՝. Այս համրանքը գրեթէ նոյնն է նաեւ այսօր- նթէ
կարգ մը գիւղերու բնակիչները պակսած են

ուրիշ գիւղերու

բնա

կիչներն ալ աւելցած են :
Այն եկեղեցիները^ որոնք առանձին քահանաներ չունին
ղունին սլար քերական

այց ելո ւթի ւնն եր ը

1լ

ըն

մերձակայ ա յլ գիւղերու

քահանաներուն :
^Լիւղերը բոլորն ալ ունին իրենց դպրոցները

ուր կը յաճախեն
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շուրջ 1500 երկսեո.
Վրսր շո լթէ ւններ ը *

աշակերտներ :

Ոմնէն նաեւ է ր են ց

Դէւ֊ղաց էները մեծ մասով կը զբազէն
գէւգատնտես ոլթեամր եւ փոքր թէւ մը

էք կեգեց ական,

երկրագործութեամբ

արհեստներ ով։ Մ է կ

եւ

մասը

^['այ^ սեփական հողեր ունէ : Անացեալ հողերը կը պատկանէն պարԱեև հ.աԼՈ_^֊ս1ծատկ րներ ու ՝ Նոր Ջուղայէ վանքէն եւ ազգայէն դըս{~°
րոց ներուն } որոնց վարձք կը վճարեն հողազուրկ գէ լղա ց էն երը :

ՓԷՐԻՈՑ ՀԱՏՈՑ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԸ
Աչքի առաջ ունենալով Փէրէա գաւառէ հայութեան հոծ համ
րանքը ել անոր առողջապահական պայմաններուն բարելա լման ան—,
հրաքեեշրէութէւնը , խումբ մը Փէրէացէ Հայեր , 7 Նոյեմբեր 1941/^»

Փէրիոյ ազգային հիւանդանոցը

Նոր Ջուղայէ մէջ կը հէմնեն ձՓէրէոյ Հայոց Հէւանգանոցէ Աէ ո լթէւն^ը , որուն նպատակը պէտէ րլլա ր

հէւանգանոցէ մը հէմնումը

Նամակերտ գէւղէն մէջ՝. Այո նպատակը 1լէրագործուէ

1942/^

շէ*նքէն կառուցումը

կը բաց ո լէ

վերջանալէն ետք

հէլանգանոցը

եւ

Նո յեմբերին, Գ ոկտ . Իոահակ Տէրտէրեանէ տնօրէնութեամբ*. Այն ուհ ետ եւ պաշտօնավարած են ուրի լ բժիշկներ :

Ս.յ՚>մ ու

տնօ րէնն է

Դոկտ ♦ ]] * Ա աֆա րեան ։
Հէլանգանոցը քարաշէն է եւ ունէ 1_2 սենեակներ : Հէւանգներոլ
յատկացուած մահճակալներոլն թիւն է 12 : Ունի իր առանձին դե
ղատունը։ իր հիմնադրութենէն մինչեւ այսօր , հիւանդանոցէն օդտուած են աւելի քան 80'000 ^յ՚յնլոլ եւ մնայուն հիւանդն եր , որոնց
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

1/Յհ» եղած են' ձրիօ րէն դարմանուած հայ եւ պարսիկ

չքաւոր ներ ,

փոկ 2/Յը ընդո ւն ո լած են վճարի ւ^ո^ււսւլւէն :
կառուցման համար ծախսուած է լ"Լ['է —8*000 թ՜ուման բացի
գիւղացիներու բերած անւէճար ա^ակցոլթենէն (աշխատաւոր } ա■տաղձ , եւլն • ) :
Հետագային ՝ հիւանդանոցին հասութաբեր հողեր նոլիրած

են

հանգոլց եա յ [քինաս Յակոբեան

Տ ♦ 1Ս" ր էն քհնյ * Եիըակոսեան՝

յե շատակ իր ւքաղամերւ զա լ կին՝

^ովհաննկսի եւ Հյիրաղցի յարու

ի

թիւն 3 ո վհ անն է ս ե անի յիշատակին՝ հանդուցեալին եղբայրները։
Հիւանդանոցը հիմնած Ս իոլթիւնը *է/որ Ջո*֊գայի մկջ ունե
Կեդր. Վարչոլթիւնը^ որուն կ՚անդամակցին
ե ան (նաէսագահ}

Լե ւոն

Ա՝էւնասեան

(քարտուղար}

Յարութիւն

'քարիմեան (գանձապահ} ՝ Ստեփան Յազում եան (հաշուապահ}
3ակոբ

/'/•

Եսահակ յՍուտավէրտ—
եւ

Ս ելիքե ան ։

Մի ոլթիւնը

իր մասնաճիլ-

ղերը ունի թէհրան՝ Ապատան
Ա' ասԼիտ Աոլլէյման եւ Ահլազհ
ք]ւնի նաեւ

կանանց

օմանգա կ

[քիոլթիւններ *Լյ ո ր Ջուղայի

եւ

րԼյամ ա կերտ ե մէչ-.
ՋՀԱՐՄԱՀԱԼԻ ԳԱՒԱՌ
Չհարմահալ գաւ.աոի Հայուհիները
իրենը տարազներու)

Այո

գաւառի

Հայերը

կը

բնա կին հ ե տ ե ւեալ 3 7/-7_ ե բու մէջ-

Ս՚ամոՆքա
ղեքքի'

Ջ ուտ հայաբնակ։ Հայոց թիլԸ

388 • Ունին ե կե-

' Աս տ ո լածածին :

ՀսւջիաււլաւՈ.

171 • Ունին

Յնակշութիւնը խառն : Հայոց թիլը

եկեղեց ի' Ա ♦ Ա արգիս ։

Աիթաք ---- Ջուտ հայաբնակ : Հայոց թիւը

139 • Ունին եկեղեցի'

Ս* Գէորգ։
Հայութեան ընգհ » թ[ւլԸ 701’
Այո երեը գիւղերու եկեղեցիները ունին մէկ

հոգեւոր

հովիւ

յանձին Տ ♦ Հէաղար շակ քհնյ • Փ ան ո ս ե ան ի ։
Երեք գիւղերն ալ ունին դպր ո ցներ (մանկապարտէզ եւ տարրա
կան}

ԼոլԸ^_ 150 եր կս եռ ա չակերտներով եւ 7 ուսուցիչներով ։

Ջհարմահալի գաւառի

գպրոցներուն

համար կազմուած է

■սումնասիրաց Ա* ի ութիւն մը՝ որուն կեդրոնը կը գտնուի

Ու-

Ապա տան է
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

ՀԱՐԱՒԱՅԻՆ ԻՐԱՆԻ ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ
]1րանահայ գաղութը՝ Երանէ հարաւայէն շրջանէն *^Հ֊£ ալ ուՆ/,
քանէ մը գործունեայ ել կենսունակ համայնքներ ՝ որոնք՝ ըստ թե
մական կազմակերպութեան ընղհանուր սկզբունքէն՝ սլկաք կր օ ր կանապկս կապուած ԸԱ_ա յէն Ւ րանեւհնգկա կան թեմէ *Լյոր Ջուղայէ
■կեղը ոնէն ՝ բայց կա սլո լած չեն եւ հետեւաբար կը դո բծեն ըստ էրենց
հայեցողութեան ել համաձայն է ր են ց համար մշակած կանոնագրու
թեանց : Ւրենց կապը՝ Լ, ո ր Ջուղայէ Կրօնական է]որհոլրղէն հետ կ
^‘Ւայէ^> ս'աԼ ըոտ սլարաղայէ ներկայացած եկեղեցական — կր°նական հարցերոլ կապակցութեամբ՝. Ա կ կ խօսքով՝ էրենք է ր ենց
հաշոլետոլ համայնքներ են՝,
ԱՊԱՏԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Այո համայնքը ունէ հազէլ &)ամեայ անցեալ մը՝ կազմուած ըլ-

.լաէո,Լ 1922£^ ^‘տ՝ԸԸ > մեծ մասով նա ւթա յէն ընկերութեան մօտ ծառա
յող պաշտօնեաներ "Հ ել աշխատաւորներ ո.լ, որոնք հետզհետկ շատ
ցած են ՝ Իրանէ ույլ շրջաններէն եւ \յահր կլ ()մարկն ղալով ել հաս
տատ ո ւել ո,լ սեւ ոսկեհանքերոլ ույս շրջանէն </*££(*) : Համրանքը կը
դառնայ 5000/' չու

որուն մկ ջ են նաեւ 14 քէլոմ կ թր

անդէն

էյ ո-

րամշարէ նաւահանգէստ — քաղաքը բնակող փոքրաթէլ Հայերը։
Արղկն համայնական մարմէնն ալ կը կոչուէ Ապա տանէ եւ է] որամշարէ Հայոց Եկեղեցական եւ Դպրոցական
Անուանապէս մաս կը կաղմկ Ի րանեւհնգկա կան

Հո դաբա ր ձ ո ւթէ ւն ։
թեմին,

անկախ րլ յա լ ով համայնական — վարչական գծով՝,

րոլոր ո վէն

Ի հարկէն կապը

կը պահուէ մէայն Նոր Ջուղայէ Կրօնական խորհուրդէն հետ՝.
Հոգա բա րձութէւնը վեր էն մարմէնն կ համայնքէն եւ կՀընտրոլէ
երկու տարէն անդամ մը հասարակական րնղհ * մոգովէն կո ղմէ-, Պե~
տական գծով չէ ճանչցուած էրաւապէս եւ պաշտօնապէս ՝ բայց Էէ՜
խանութէ ւնները կ'ընղունէն անոր փաստական գո յութէ ւնը եւ

ըստ

այնմ կը պահուէ կապը՝.
Համայնքը ունէ էր

յատուկ ծխական կան ոնա ղր ո ւթէ ւնը ՝

որ

֊պատրաստուած կ տեղւոյն պահանջներուն համաձայն՝. Անցեալ տարէ՛ կ աղմո լած
30 հ ոդէնոց յանձնախումբ մը՝ որ կը զբաղէր կա
նոնադրութեան բա րեփո խումուէ՝ էոկ մէլս կողմկ կը մշակէր շէնարա րա կան ծրագէբներ '.
Համա յնքէ կրթական եւ եկեղեցական կարէքներուն համար ան
հրաժեշտ տարեկան

ծախքերու զո լմարը կը հասնի չ"ւը^

265‘000

թումանի եւ կը գոյանայ կրթաթոշակներով, ծխական տուրրի ղան-

■920

(*) Ասլաաանի Ազգային հրանետն Նաւթ-ային Ընկերութեան մօւո կ՚աշխատին
Հայեր, որոնց 6օ0ը պաշտօնեաներ եւ 270ը աշխատաւորներ են:
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ձումներով ՝ հ ա ս ոլթաբեր ձեռնա րկներով ? նուէրներով ՝ եւլն * : 2ու—նի կալուածային եկամուտ ՝ այնպէս ո ր պիւտճէն հազիւ հաւասարա—.
կշռոլա ծ է , շնորհիւ. հ ամայնքի անղամներուն բացառիկ զոհաբերոլ—.
թեան յ Պետութիւնը տարԼկ ան 7400 թուման նպաստ կը յատկացնէ
դպրոցէւէե 1956£5> ի վեր :
ք*ոլոր պարագաներու տակ՝ իյանդավառ համայնք է եւ հոգեւին.
փարած է իր վրայ ծանրացող

պարտականութեանց :

Ատով ալ կը

մնայ միշտ թարմ եւ կենսունակ :

Ե1լէւլէ՜ց՜լւ

Եկեղեցին՝ որ

Ա • Ետրապետ

կը կոչուի ՝

իբրեւ

չէնՀ անշուք է ՝ բայց կազմուած է արգէն նորի մը կառուցման ծրա—~ՂՒՈԼ* Ել ^1'ք' Ապատանցիները ո ր ո չեն ծրագիր մը իրականացնել՝
գլուիւ կը հանեն անպայման լաւագոյն ա ր գի ւնքներ ո վ՝. Հոգեւոր հ ո—>.
վիլև է Տ * Մանասէ քհնյ • Ա*անսուրեան :

Ապաաանի Հայոց ազգային «Ադաթ» դպրոցը

ՀոգսրթալւձՈՆթեան կազմը.--- Հոգաբարձութեան կազմը կը բաղկանայ հ ետեւեալ ա զղայիններ էն •--- 0 շին Սուրէնեան

(նախագահէ) ՝

(Հալէն (ք ո վհ աննի ս եան եւ (քակոր Փռւլաթեան [ւիոիւ — նաիւագահներ ՝
վեր^իեը^ նաեւ երէցփո իյ՝) ՝ Հայ կ Աարոյեան {^քարտուղար^ ՝ Աւետիս
Ա*արութեան [դանձապահ ), սլ-յ ոն Ա ան ս ո ւր եան ՝ Ե սա յի Աղա յեան ՝
Աշոտ վար գանեան ՝ Ար շամ Պետ րոսեան ՝

(քաբութիւն Ազանեան եւ

Ալլ[՚կ Ալմարի ■.

Ազդածն «Ադաթ» Դպթոց--- Ունի ման կա պարտէզի
նաթա կրթարանի

(4

(4

տա րծ) >

տարի՝) ՝ տարրականի (0 տարի) եւ միջնակարգի

(5 տարի) բաքեանումներ ։ Ա*անկապարտէզի ել նաիւակրթարանի մէ^
առածին 4

ուսո լցումը ամբո ղ^ո լթեամբ հայերէնով է։

գասարաններ ը երկսեռ են ՝ վերտին եր կոլքր՝ ոչ : էի ի^նա կարգի բա-^
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մանումը կը յաճախեն միայն ադջիկներ՝. Ո"լոր բ աման ո ւմն եր ո ւ մ էջ
առանձին կամ դոլդ ընթաց դասարաններու թիւր կը հասնի 28/':
Միջնակարգը մ ա սնա դի տա y ո լած է գլխաւորաբար բնագիտական
^Ւլղի ^էջ: Ունի այսուհանդերձ
■մաթեմաթիկի ճիւղեր ալ՝.

պարսկական

դրականութեան եւ

Տարրական վեցամեայ ի մէջ հա քեր էնը կ' ո ւս ո լց ո լի շաբաթա կան

12 մամով՝ իսկ միջնակարգի ;) դասարաններուն
T — 8 մամով՝.
Աշա կե ը տ ո լթ եան թի-" է 953 , բամնուած' հ եաեւեալ կերպով.—
Մանկապար ակդ ել նախա կրթա րան 200 , որոնց 105/» տ ՚լայ և լ. 95/»
""z£A4 : Տարրական վեցամեայ 633, որոնց 333/» աղայ ել 300/» աղԱ՚կ- Միջնակարգը՝ 120, րոլորն ալ աղջիկ- Ընդամէնը' 438 աղայ
•515 ա ղջիկ :
կը պա շտօնա վարեն 42 ուսուցիչներ , 28/» Հայ ել 14/» Պարսիկ ,

Իրանի Վեհապետը Մոհամմէտ Ռըզա Շահ Փահլաւի, 1956ին, Ապատանի
միջդպրոցական ցուցահանդէսին մէջ կը դիտէ հայկ- րաժինը եւ կը հետաքրքրուի ի միջի այլոց հայ համայնքի կեանքով: Նկարին մէջ' Շահը, անոր
աջին' գաւաոապեաը, աոջեւը' կրթ • տեսուչը եւ ասոր քովը' ազդ- դպրոցներու տեսուչը' Աշոտ Աուրաաիանեան:

23հ> այր եւ 1 §ը կին'. Հ այ ուսուցիչներէն 49 հոդին կը դասաւանդեն
՛պարսկերէն եւ պա ր ս կա դի տ ա կան նիւթեր , ի ս կ հայերէնով կը պա
րապին 9 հոդի :
քիպը ո ցական չէնըը կառս լցուած է 1949/'^' ւ աղդապատկան հոդի
վըայ եւ ունի ընդարձակ բակ ՝ ինչպէս նաեւ սրահ մր իր բեմով'.
քիպրոցը միշտ առաջնութիւն շահած է Ապաւոանի բոլոր համաս•ւոի&ան վ արմա ըաններ ո ւն մէջ՝. Կը մասնակցի տեդւոյն միջդպրոցա
՛կան ցուցահանդէսներուն ['էյՕ Ո ո ւղի

նոր տարւոյ

ւոօներուն առ-

թիւ) ձեռագործներով ՝ նկարներով ու այլ իրարով եւ կ'արմանանայ
դա լա դո յն ո ւշադըո լթ եան ՝.
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Հաս տա ւո ո ւթէ ւնր փակ կը մնայ ազգայէն բոլոր կարեւոր ւոօնեբու առթէ լ (Վտր դան անք , Ս,պր է Լ 24: յ Մայէս 28) եւ. ա շա կեր տներ ո լ
նաէւա ձեռնո ւթ եամբ կը կ ազմակերպուէն դպրոցական հանդէսներ :
Մէնչեւ 1956 - 57

տարեշրջանէ

ւԼերջա ւո ր ո ւթէ ւնը

րնգհ . տնօրէնն էր վաստակաւոր ո ւս ո ւց է չ
որ

ընթա ց է կ

տարեշրջանէն

գպր ոցէն

Աշոտ Մ ուրատխանեան ՝

փոխագրուեցաւ

Թէհր ան :

Մէեւնոյն

պաշտօնէն՝ 1957 — 58 տարեշրջանէն համար՝ կոչուեցաւ Նոր ՋուղայՒ վ.աստակաւոր ո ւս ո ւց է չներ էն Արամ Ալչուջեան :

Տնօրէնը պա-

տասխանատոլ է նաեւ Ապատանէ կրթական տեսչութեան մօտ :

Հսւյ Մշակութային ՄիոՆթ-իւ-ն--- Այս մրսկան Մէութէւնը հէմնուած է 1942/^' յ սկզբնական շրջանէն էբրեւ Հոգա բա րձոլթեան

օ-

ման դա կոդ մարմէն մը՝ որ քանէ մը տարէ ետքը կազմակերպուեցայ
էբրեւ Մ շա կո լթայէն &{• ոլթէւն : Առաջա գր ո ւթէ ւնն է' ^այ երէտասարդութէւնը թրծել ազգայէն ոգէ ով՝ մշակել անոր ֆէզէքական
կար ոզո ւթէւնները ՝ աջակցէլ

ր էտասարդներո ւն' անոնց էմացական

ե

ըն գունակութեանց զարգացման գծով եւ օմանդակել Հոգաբարձու-*
թեան եւ անոր հսկողութեան ենթակայ ազգայէն հաստատութեանց X
Աէութէւնը ո ւնէ զանազան ճէւզեր ՝ որոնցմէ մէկն է

մարմնա-

կրթականը՝ էր մա րմնամշա կման ՝ ֆութպոլէ եւ պասքէթպոլէ թում
բերով յ
Ունէ երամշտական ճէւղ ՝ եր գչախո լմըՒ ել ն ո ւա դա էյ ո ւմրէ բա(հուսան)) անունով՝ կազմուած է 10
120 երկսեռ անգամներ : Տարդ տուած է 9

մէններով*. Երգչախումբը
տարէէ է վեր եւ ունէ
հ ամեր դներ :

Ւբրեւ խմբավար

աշխատած են

Ղ*ադէկ Ոարխուգար-

Լան ՝ որ երգչախումբէ հէմնագէրն է եւ այնուհետեւ

Տէկէն

Ա եղա

*էալանդարեան : Երկու տարէէ է վեր խմբավարն է վահագն Ա աբու
թէ ւնեան : Եըէէա էյումբէն կէ ց կա յ նաեւ նուագախումբ 12 — 11 նո լայլա հ ար ներով •
Մէկ այլ ճէւզն է 7 — 8 տարէէ է վեր կազմո լած թատերասէրական բամ էնը՝ որուն կը մասնակցէն դերասանական

շնորհ

ունեցող

անգամներ ը :
Եայ պատանեկան րամէն՝ որուն կխանդամակցէն ընգհանրապէս
երկսեռ աշակերտներ եւ նախապատրաստութեան էրենց շրջանը այն
տեղ բո լո ր ելէ ետք կխանցնէն Մ էութեան եր է տ ա ս ա ր դա կան բամէններր՝ ըստ էրենց յատկութեանց : Երենք կը կազմակերպեն էրենց բոլոր
ձեռնա ր կները ՝

ներկայացումներ՝ մրցումներ՝

ընկերական

հան-

գէպոլմներ ՝ գեղա ր ո ւես տա կան երեկոներ ՝ ելլն ♦ :
Ունէ գրյս դարան — ընթերցյսրան մը 2000 դէ՚րքեր ով յ Եր գտնուէ
դպրոցէն վել՛// յարկը-.
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»

Մ՛իո1թիւնը

, իբրեւ հասոյթ կ՚ունենայ տարեկան

35*000 թոլ—,

մանի մուար մը, որուն շուրջ 100ին 70^ կը յանձնո լի Հոդաբարձոլ—.
թեան եւ մնացեալը կը գործածուի Միութեան կարիքներուն*.
Անգամներոլն թիւր

550 յ երկսեռ *.

դործոլնէոլթեամբ , Ա իոլթիւնը
թեան հակակշռին :
վարչութիւնը ունի հետեւեալ

ենթակայ է Հոգաբարձու—.

կաղմը>

*ԼյՈրայր

Սարութիւն—

եան {նախագահ^ , Սամսոն վազա րեան {փոթ — նախագահ^ , Անգրա—.
նիկ Պետրոսեան (քարտուղարի , ք»արսեգ ^'ասպարեան {գանձապահի ,
ա չի կ Աարգսեան {գոյքապահ) , Արշամ Աանոլէլեան, Սիմոն Հրիր՜՜
վանեան եւ Օրիորդներ թ ադոլհի Պլուզեան եւ ՛կլսի Դրիգորեան*.

Հայ Կանանց Եկեղեցասիթաց Միութիւն--- Այս Միութիւնն ալ^
որ հիմնուած է 1930/^ եւ որուն <2&ամեակը տօնուած է 1955/^ , Ապաս
տանի համայնքին մէջ ոգեւորութիւն ստեղծող գործունեայ կազմա—.
կերպութիւն մրն է*. Սկզբնական շրջանին կազմուած էր 100 անգամուհիներով, իսկ այմմ անոնց թիլը բարձրացած է 250/*: Ո ոլո րն աէ
գիտակցական նուիրումով մը փարած են իրենց գործին*. կրնան ան
դամակցիլ

տարեկանէն վեր բոլոր

Հայուհիները,

առանց

յա—,

բան ո լանական խտրութեան *.
Ա իութեան նպատակն է զարկ

տալ անգամ ուհ իներոլ զարւլաց—.

ման, օժանդակել դպրոցին, նպաստել եկեղեցւոյ պայծառացման եւօգնել կարօտեալներուն։ Այս ա ռաջա գր ո լթի ւնն եր ո ւթ կը կազմակեր—֊,
պեն զանազան ձեռնարկներ յ Ունին կարուձեւի դասընթացք եւ ձեռա
գործի ճիւզ*.

Երեք տարիէ ի վեր կը կազմակերպեն ձեռագործներու,

տարեկան պազար*. Հասոյթները , որոնց տարեկան գումարը կը հաս—֊,
նի 10*000

թումանի, կը գոյանան

այս պազարներէն եւ այլ

ձեռ-

նար կներէ, ինչպէս նաեւ անգամա վճարներ է , նոլէրներէ, եւլն ♦ :
Ա*իոլթիւնը սան մը կը պահէ Ղ/որ Ջուղայի կատարինեան որբա-

ցէն մէչ, լ, ս կ 10

սաներ ալ

ազգային դպրոցին մէջ*.

Պարբերաբար

նպաստներ կուտայ կարօտեալներուն , ինչպէս նաեւ զգեստ եւ կօ շի կ
շքա լո ր ա շա կեր տն եր ո ւն *.
Եբրել մնայուն ձեռնարկ' կը կազմակերպէ

տարեկան

նուիրա-

հաւաքութիւն մը ^ատ ՛լէ տօներ ո ւն առթիւ եւ կը տօնէ «//’ այրէբու
Օր^ը*. Ասկէ զատ կը բերէ իր մասնակցութիւնը ազգային տօներուն,
կ^օմանգակէ ազգային ձեռնար կներ ո լ եւ իր կարգին

կՀարմանանայ

Հոգաբարձութեան եւ այլ Աիոլթեանց ջերմ օժանդակութեան *.
Այս Մ իութիւնն ալ կը գտնուի

Հոգաբարձութեան

հակակշռին

տակ *
վարչութիւնը ունի

հետեւեալ կազմը»--- Տիկիններ

Աաթենիկ

Տէր Դաւթեան {նախա դահ ո ւհ ի) , Ջէմմա Ալմարեան {փոխ — նախա-
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գահ ո լհ //) , Ալէս 3 >սր ո լթէ լնեան [քարտուղարուհի} ՝ /Ա ա չո լհ ի Յ՚՚՚էՍ^փԼսւն [գանձապահ ո լ <է), Գ ոհարիկ կա րապետեան [գոյքապահոլ-

Հ//) ) Աաթենիկ Հայր ա պետ եան եւ էմմա ^արաէանեան [ձեռագործէ
ճիւղի վարի շներ} , կբիրոսինէ կգւիդորեան եւ

Ա ա թ ենի կ

Տէր Տուի"

հաննիս եան [եկեղեցական ճՒլրւՒ հ ո գա տ ար ներ) :

Չհւսթմսւհալի Հայ Ու֊սոՆմնասիրաց ՄիոՆք-իւն--- Այս Միոլթէլ.—
նը հ իմնուած է Ապ ա տ ա ն[. մկչ 27 տաբի առաջ՝ իր բնագաւառի հայկ»
՝դպր ոցն եր ո ւն օգնելու նպատակուէ : Ապա տանի կեգրոնը ունի 2(0 ան
դամներ : Էի ասնաճ իւղեր ունի ԷՒէհրան ՝ ի որ Ջուղա , Աասջիտ Ա ույէյման՛՝ Աղտ Ջարի՝ Ահւազ՝ Հալ 'ք՝ էլ եւ Պ՛ոն տար Աաշուր։ Ա էու
թեան ընգհ . անդամներ ո լ թէ*֊ը կը հասնի 670/' :
իր հասոյթներէն Զհարմահալ գաւառի 3 ղպրոցներուն կը յատ
կացնէ տարեկան 15*000 թումանի գումար մը ՝ 2 — 3000 թուման ալ
գի^-ղե բու առողջապահա կան կարիքներուն :
կեդրոնական վարչութիւնը [Ապա տան} կը բաղկանա յ հետեւ
եալներէն»--- Արմէն Ալեքսանդր եան [նախագահ) ՝ կաղար վէորդեան
[փոխ — նախագահ} ՝ Աբրահամ իաւասա րգեան եւ ի'ովմաս Աշուղեան
•[քարտուղարներ} ՝

Աարօ Աս տ ո ււսծա տ ր եան

[գանձապահ} ՝

Աչոտ

Հախնաղարեան՝ Ղ*աւիթ վարաէսանեան , Անդրանիկ Տէր Աարգսեան
եւ Յով ս էփ 3 ո վհ աննի սեան :

Փէթիոյ Հայոց Հիւանդանոցի

Միութեան

Մասնսւնիււլ.—

Այս

Ա էութեան մասին հանգամանօրէն գրած ենք 489/"£- է^_է^ ՚Լ_[ւայ*
3աւելուածարար ըսենք ՝ որ Ա'էութեան Ապատանի մասնաճիւղը պէտք
է նկատել բոլոր մա սնաճի ւղեր ո ւն մ էջ ամէնէն մրաջանը՝ որ իր ձեռնարկներով մեծապէս օգտակար 1լ ըլլայ իամակերտի ազգային հ ի■ւանգանոցին :
ՄԱՍՋԻՏ ՍՈՒԼԷՅՄԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Լեռներ ու մ ԷԼ նետուած այս դիլ՚Լա քա ղաքը ՝ է) ուղիս տան
՛հանգի նալթառատ մէկ կէտն է՝ ուր համախմբուած են
Ընկերութեան

գրասենեկային եւ արհեստագիտական

֊սպասարկոլթիւնները։ Ահա այս ս պա ս ա ր կո ւթ եանց մէջ

նա

իալթային
կեդրոնական
կ՚աշխատին

400 Հայ1՚[Կ որո^ր^ մեծ մասով Նոր Ջուղայի շրջանէն գալով՝ այն
տեղ հաւաքուած են 1914£ե սկսեալ ։կան այնպիսիներ ՝ որոնք կը պաշ
տօնավարեն 37 — 38 տարիներէ ի վեր ։ Համայնական — մշակութային
կեանքը սկսած է 1922էն ետքը : Համայնքի անդամներուն ընգհ • թիլն
է 1300 :
Այս համայնքն ալ անկախ է /'/' '/ա ր չա կան ել ա յլ

դործունէոլ-

թեան մէչ և, հ ամարատոլ է ինքն իրեն։ Համայնական վարի չ մար
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մինը այստեղ կը կոչուի

Հայող ծխական թ որհուրգ ,

որ կը բաղ-

կանայ 9 անգամներէ եւ կ^ընտրոլի երկու տարին անդամ մը՝
՜մայնըի րխգհ . էեողո .1էն:
^չ1սոյ^՜ եւ դորե՜ոլնեայ կ Ա տսիիտ Սուլկյմանի

հա

համայնքը

եւ

ու՛նի իր կրթական հաստատութիւնը , եկեղեցին եւ մշակութային ու
այլ իութիւններր : Եկեղեց ին կը կոչուի Ս . Գէորղ. : Հող եւոր հ ո վիւն
է Տ* 'Լահան քհնյ . 'Լա ր ա խան ե ան , որ միամամանակ կ'*ս յղելէ շըրջանները:
Շնորհիւ անձնուէր ճիգերու, համայնքը ունի այսօր իր եկեղեց
ւոյ, դպրոցի եւ սրահի սեփական շէնքերը։ Առանձնապէս գեղեցիկ

Մասջիլո Սոպէյմանի Հայոց դպրոցի սթՕւհը հր յւհւքը

էէ սրահը» ընդարձակ է , լուսաւոր եւ ունի իր բեմը : 7/երկայանալի
դպրոցԸ *

Եկեղեցին չունի արտաքին տեսք :

՛ս բահը կարւուցուած են 19օ6/»^» ?

է

'Լպր ո ցն ու թատեբա

Հ/ինութիւնը, կահաւորման

Հետ ,

ալոՒտծ է 107’000 թուման, որ գոյացած է համայնքի անգամներում
նուի րատուոլթիւններով։

աւթային Ընկերութիւնն

ալ օմանգակած

է շինանիւթերով :

Ազգային «Միհրդաւո» Դպրոց--- Գպրոցը ունի մանկապարտէզի
եւ տարրական վեցամեայի բամ֊ինն եր : Աշակերտութեան թիւն է 368?
ռրոնց 193/» տղայ եւ 175/» աՂ^Ւկ : Եր պաշտօնավարեն 17

ուսուցիչ-
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նեը , 15/> Հայ ել Զը Պարսիկ , 11չ? 4/7^ ^ւ

աԺ[' '

Հէսժ ուԱՈլցի ախե

րէն 11 հ ոգի ^ԼէԼ ՛Լ111 սս'ւանգեն պարսկերէն եւ պարս կագիտական նՒթեր յ Տեսուչն է Զ°րա Ոժ՜շկեան , իսկ պատասխանատոլ տեսչուհին
Տիկին Ժ անեթ Ծա տ ո ւր եան :

Պխ-Աւճէ.--- Համայնքի ընգհ » ծախքերու տարեկան պիւտճէն

կը

հասնի 105*000 թումանի, որ հ ա ւա ս ար ա կչոո լած է։ Հասոյթները կը
գոյանան ծխական տուրքէ , կըթաթո շա կներ է , ձեռնարկներէ ,

նուի-

րատուութիւններէ , եւյն • :

Ծխական Խորհուրդի կազլքր .— Ծխական իյոըհուրդին կ՚անդա
մակցին հետեւեալ

ազգայինները*--- Մ ինաս էի ան ս ո ւր եան

{նախս-

դահ՝) , ի*աբկէն Օղիազարեան [լի ոխ — նախադա Հ) , Տիղրան Տէր Սարդըսեան էքարտուգախ) , Ղրսզարոս Ղ*ոլլվարդեան [դանձապահ^ , Մինաս թախշեան [լուսարարէ ,

Հայ կազ Ղրսրախանեան ,

Ջ անի ^'ուլ—

վար դեան , էի ատթէոս էի անոլէլեան եւ Ալ- Ալլահվէրդեան •.

Ս՜կոՆթիւններ--- Մասջիա Ս ուլէյմանի մէջ կը գործեն հ ետեւեալ
Մի ո լթի ւնն երը •---

Մասջիա Աուլէյմանի Հայոց ազգային «Միհրդատ» դպրոցի սրահը
եւ քանի մը դասարանները

Հայ Երիւռսւսարդսւց Մշակութային Միութիւնը,
դիւնաշատ դո րծունէութիւն իր
գրական եւ թատերասիրական

մարմնակրթական,
ճիւղերով։

Հ^անթ^ գրադարանը 900 գի ր խ'րո վ ♦

ոը ունի ար
երաժ՜շտական ,

Ս իութիւեը

ունի

Ե րկսեո. անգամներ ու

նաեւ

թիւն է

140 : Ունի նաեւ Օժ՜անդակ Կր տս երներ ու ճիւ՚ԼԸ )
անդամներ ո ՛է, 14 — 17 տարե/լան î

երկսեռ,

Կանանց Բարեգործական «Խաչ» ՄկոՆթ-իւնը

ուհի 95 անգամ ու-

հիներ եւ իր աշխատանքով կը նպաստէ համայնքի կրթական եւ IJ‘Jէ
կարիքներուն :

Չհարլքահալի Հայ Օւսումնասիրաց Միութհան մասնաճիւղը ու
նի 150 երկսեռ, անգամներ :

Փէրիոյ Հայոց Հիւանդանոցի Միութհան մ ա սն աճ ի ւ ՛մ՛ անգամ—
ներուն թիւն է ,)0 •
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Այս երկու մասնաճքււղերն ալ

կը նպաստեն էրեն

Ա էութեանց

հետապնդած առաջադրութեանց էրա կանաց ման :
ՇՐՋԱՆՆԵՐԸ
]Ս ո ււլէ II տ անէ այլ կէտերուն ւէրայ ալ կան ցանուցրէւ ուրէշ հա
մայնքներ , որոնցմէ ամէնէն բազմամարդն է'

Աւլսւ ^Հարկյ! 1ւամսւյ ն£ր ---- Ադա Ջարէն ]] ո լզէ ս տ անէ նաւթայէն
շրջանէ մեծադոյն ար դէ ւնա րե ր ա կան կեդրոնն է»
ալ հետզհետէ կ՚աւելնայ

ընդհանուր

այղ պատճառով

բնակչութեան

կարգէն նաեւ

Հայոց թէ*֊ը* Այստեղ կը բնակէն շոլ-լ՚ջ 1000 ՀայերՀ Համայնքը նո
րակազմ բ/յա/ ո վ տա կա ւէն չունէ դպրոց եւ եկեզեցէ ։ Եը պահեն
հայերէնէ դասընթացք պարսէկ դպրոցներ յաճա էսս զ հ այ աշակերտ-

Մասջիա ՍոՆլէյմանի Հայոց Ծխական Խորհուրդի կազմը: Նստած, ձաիէն աջ'
Տիգրան Տէր Սարգսհան, յարկէն Եղիագարհան, Մինաս Մանսուրեան, Հայկագ
Վարախանեան եւ Վազարոս Վուլվարդհան : Ոաքի, ձաիէն աջ' Մինաս նաիշԽսն,
Ջանի Վուլվարդեան, Մատթէոս Մանուէլհան եւ Ալ. Ալլահվէրդեան:

ներոլ համար։ Համայնքէ վա ր է չ մարմէնն է

Հմէսական է]որհուրդը։

Գոյութէ ւն ունէն երկու Աէոլթէւններ } --- Հ^Յ ՄշսՄլՈ1Հթ-Ա1յ]ւ(ւ ՄկոՆ-

թ-իւնշ»

եւ

Հայ Տիկնանց Բարեգործական Միու-թիւն^:

դործը մէշտ ընդարձակուելու ւէրայ ըլէաէ" վ

Աղա

1՚[՛

Ջ“՚ւ՚

Նտւթայէն
մէջ, հ“՚.ւ

պաշտօնէութեան եւ հետեւաբար համայնքէւ թէ ւն ալ զգալապէս պէտէւ աւելնա յ

մօտէկ

ապադայէն եւ ասէ կա ՝ մեծ

մասով^ է էէն աս

Ա*ասջէտ Աուլէյմանէ համայնքէն ՝ ուր բնակող արհեստադէտ պա շ-
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տ օն եաները ՝ ըսա նախա տեսութեան , հետզհետէ պիտի ւիոխա գրուին
Աղա Ջարիի

:

Պանւոար ՄաշոՆթի համայնքը.— Այստեղ կը բնակին շուրջ 400
Հայեր ,

ոբոնը մեծ

մասով կ՚աշխատին

թալթային

Ընկերութեան

մօտ։ Ունին 'Ծխական ի]որհոլրգ՝ որ կապ կը պահէ Ահ լա ղի Հայող
Եկեղեցական վարչո ւթեան հետ : Ո շ Ղ111['Ո!1 ունին եւ ո շ ալ եկեղեցի յ
^կաղմակերպած են պարսիկ դպրոցներ յաճախող հայ աշակերտներու
յատուկ հայերէնի դասընթացը։ Երրեւ Ա*իութիւն կը գործէ Հայ հա

նան ց Բաըեգործական Միու/թ-իւն^ :
Հա/Լթ- Քէլի համայնք.--- հը բաղկանայ 130 Հայերէ ) բոլորն ալ
նաւթային գործի մէջ՝. Ունի

Ծխական 1Ս որհ ուրգ եւ հանանց Մի ու

թիւն :

ՆսւՆթ- ՍըՓ]ււո]ւ համայնք.

հը բաղկանա յ 100 Հայ^րէ

նոյնպէս

նաւթային գործի մէջ՝. Ունի Ծխական է] ո րհ ո ւրգ եւ հ անանց I)'ի ու
թիւն՝.

Լալիի մէջ կը բնակին 72 Հայեր եւ հհսւչ Ս արանի մէջ^ 13: հաղ-±
մակերպոլթիւն չունին ՝.
Այո հաշուով՝ Աասջիա Աուլէյմանի՝ Աղա Ջարիի եւ միւս վայ
րերու հայութեան ընդհանուր թիւը կը հասնի 3015/ր ։

ԱՀՒԱԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔԸ
Խուզիստան նահանգի վարչական կեդրոն

Ահլաղ ըաղաըին մէջ

կը բնակին շուրջ 700 Հայեր, որոնց կէսէն աւելին թալթային Ընկե
րութեան պաշտօնեաներն են ՝. Ա*նացեալները կը ղրաղին իրենց

անձ

նական գործերով ՝.
Համայնըը ունի իր եկեղեցին՝ դպրոցը եւ սրահը աղգապատկան
հողի վրայ ՝. Հոզեւոր հովիւն է Տ » 3ակոր ըհնյ . Տէր 3ովհաննէսեան :
Դպրոցի մանկապարտէղի եւ տարրական վեցամեայի րամ իննե
րը կը յաճախեն 154 երկսեռ աշակերտներ։ հը պաշտօնավարեն

11

ուսուցիչներ ՝ Տը Հայ ել, Յը Պարսիկ ՝ ^ը այր եւ 7ը կին • Աւագ ուսու
ցիչն է Ըագրատ 3 ա ր ո լթի ւն ե ան ՝.
հայ Եկեղեցական վարչութիւն՝ որ ստանձնած է դպրոցի՝ եկե
ղեցիի եւ համայնական այլ գործերու հոգատարութիւնը։ հը գործէ
ըստ կազմական կանոնադրութեան ՝ որ մշակուած է Մպ ա տա

աղ-

լյային Հոգաբարձութեան կողմէ։ Եկեղեցական վարչութեան մրաջան եւ անձնուէր նախագահն է Ա ասիս Յովսէփեան ՝ որ իր անձնա
կան գործէն դուրս մնացեալ բոլոր մամերը կը յատկացնէ գպրոտՒն
եւ եկեղեցիին ՝.
Համայնըի տարեկան պիւտճէն կը հասնի չոլ-ր$_ 50-000 թումանէ,
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որ հ ալասարակշռոլած է։ Հասո յթի աղբիւրներն են ծխական տուր•ԸԸ ) կրթաթոշակները^ եկեղեցական
նարկներ , եւյն * ։

հասոյթները^

Արդիւնաւոր գործո լնէ ո ւթի ւն ունի 1952/^

զանաղան

հ իմնուած

Եկեզեցասիրաց Միութխմկ,, իր 50 անգամոլհիներով :

ձեռ

էանանց

իոլթիւնը իր

ամբող^ հասոյթը — տարեկան շուրջ 7000 թուման --- կը յատկացնէ
դպոgին ել եկեղեցիին :

Ջհաթմահալի Հայ Ուսումնասիթաց ՄիոՆթխն?/ ալ ունի իր մասնաճիլղը Ահլաղի մէջ, 30 ան դա մն եր ո վ :
ՇԻՐԱԶԻ ՀԱՄԱՅՆ-ԲԸ
Հին է Հքիրաղի համայնքը*, Եկեղեցին

կան ղուն է հաստատելու

համար ՝ որ այնտեղ հայ համայնք գոյութիւն ունեցած է երեք դար
առաջ : Արդարեւ ՝ ըստ ար տա քին պատին վրա յ զե տ ե ղո լած յոլշաքարի մը արձանագրութեան

Շ է՛ր աղի Ա * Աստուածածին եկեղեցին կա-

ռուցուած է հայկական 1111 կամ Ա*րիգորեան Տոմարո վ 1662 թուա
կանին (1111 + 551 ՜ 1662) եւ ապա նորոդուած է 1816/^ ։
Անշուք է ա րտաքին տ ես քը : Աը դտնո լի բարձր պատերով շրջա
պատուած ընդարձակ բակի մէջ*, Սառուցուած է քառաթեւ*. \,երսն ալ
չունի բաg առի կ շուք մը ՝ պիտի ըսէինք ՝ եթէ
ս քան չելիքը :

Մ ո լաքի դռնէն մինչեւ

}_ԸԼԼա ր

խո բանը

առաստաղի

ա ռա ս տ ա ղը ծած

կուած է նրբաճա շա կ եւ դո ւնա լո ր դո ր ղեր ո ւ իւղաներկ գծանկարնե
րովդ

այնքան բնական * որ կարծէք

իրական

ղորդեր գամուած են

այնտեղ։ Երենց բոլոր մ անրամասնո լթեանց մէջ՝ այս գորգանկարները՝ հին օրերէն մինչեւ ա յսօր

մնացած են բոլո ր ո վին անաղարտ յ

Ոչ աւրոլած են , ոչ ալ կորսնցոլցած գոյներու ներդաշնակութիւնը*.
Աը պատմեն թէ այգ գորգանկարները եղած են հարազատ վերարտագրութիլնլՀ դետինը եւ խորանը ծածկած իրական գորգերուն
որոնք չկան այսօր*. Wըսուի թէ ծա խո լած են հարիւրամեակ մը

ա-

ռաջ ՝ իբրեւ ♦ ♦ ♦ հ ինg ած եւ անպէտ ապրանք :
Եկեղեցին կը գտնուի Շիբաղի Հէն թաղերէն մէկուն մէջ՝ որ մամանակին

բնակուած է եղեր

հազարէ աւելի

դարձդարձիկ նեղ փողոցներէ պէտք է անցնիլ

Հայերով։

Ե ր կար ու

եկեղեցին

հասնելու

համար։ Էսկ այսօր՝ ոչ մէկ Հայ կը բնակի այգ թաղին մէջ՝ այնպէս
որ աղօթատեղին կը գտնուի այմ՜մ մեկուսացած կէտb մը iLrujJ z
Համայնքը ունի իր հոգեւոր հովիւը յանձին Տ * Մինաս քհնյ ♦
Աղանեա Î,/,, որ մամհարին հետ կը բնակի եկեղեցւոյ բակի բնակա
րաններ ո ւն մ էջ :
Եկեղեցիէ մուտքի կամարին տակ՝ պատին վրայ զետեղուած

է

ականաւոր դրՈրէ Ա ես րոպ թաղիադեանին ձօնուած յուշաքար մը, հեաեւեալ բովանգակութեամր ----
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|>8^1

Ի 28 ՄԱՅԻՍԻ 1858
Ս՚եսրովր Գաւթեան Թաղիադեան
Պերճ վարժապետ մեծ գիտնական
Վսեմ քերթող մատենագիր
Հանգիստ առնու յայս թուի դամբան
Զմեզ Հայոց գիտնոց կանառ
Պատուասիրէ միշտ սիրավառ
Եւ- Նոր Ջուղա եւ Կալկաթա
Ոչ մոոասցեն զքեզ ի սպառ
11 .

թաղի Արդեան մեոսւ^ր

կ

րէե լր էէ դլէ եա լ

թրէ լա կանքէն

Հքիրա ■Ժ

(այս տարի անոր մահ ո լան հարիւրամեակն £ ) եւ թաղո լած կ տեղւոյն

Հայող

հին գեր եզմանա տ ո ւնը ,

ասլսւ^ու

լեր ան

ստորոտը։

Հրոլրջ քառասնամեակ մը առաջ
գերեզմանատունը գրաւուած

կ

եւ հողին ւԼրայ ՝ առանց մեռել
ներու

«Ն®

■հ

&

ոս ՚ւո րները

հանուելոլ ՝

կա ռո լց ո լած են այմմո լ զօրանոցները՝ ի ս կ նոր

էր>։;։»ր։Ւ։Ր-|’«.^ե1ևՆՐ-ււՅհ»:Ե»/
"«■.ք^ւյԼյքւժԱււ֊-Տւււծրն-եՏՏ/Րւ
Ղ։։հ!ր-։։։5րրւ։։յր։ևտւ:'։.։ւ.՚եւ֊ր
^Լզյրւ֊ոտւածա-յնև-սւրքււ-ւՎԵտՆ
I ©■։ՎՋՀՕԱ»1Ւ1\'1Ն»« Կ1Լ<11Ահ
*ւ(ԼՏ«ւ-։ս)Ււեւրւ-<ւտ ա֊րւև֊սսհ
1։ՒՆ«ր,<տՒ՜սէ հէ '.անկարկէ
։է-4«՝111«Հ.«ՈԽ*»^»-|։ԵՋ. Ւ«Պ«ԱՒ
Ո՛'

գերեզմա

նատունը ւի ո Լսա գրուած կ Տ կ ր~~
էէ՛ ♦ այմմոլ տեղը : Այս գրաւ
ման

մամանակ ՝

ահաւասիկ

ուրի շ գամբանն եր ո լ կար դին կը
կորսոլի նաեւ Ս' ♦ թագիագեանի ՛Էամբանը ։ Ասոր վրայ կ որ
կը

սԼ՚1է տ

ր ա ս տ ո լի

ւէերեւի յու

շարարը եւ կը զետեղուի
Մ. Թաղիաղհսւնի յունաքարը

եկե

ղեցւոյ արտաքին պատին վրայ։

Եկեղեցւոյ ներքին պատերուն վըայ ալ , իրենց պարագաներուն
կողմէ, տեղաւոր ուած են հայերկնով կամ անդլերկնով գրուած յուշաքարնրը զանազան

Հայերու եւ օտարականներու

(Անգլիացի

եւ

այլն) ՝ որոնք Հիրազի մէջ մեռած ըլլալով թաղուած են այնտեղ հայ
կական ծկսով՝ քանի որ ուրիշ քրիստոնէական եկեղեցի չէ գտնուած
հոն այգ մամանա կներ ո ւն ։
Եկեղեցին ունի երկսեռ երգչախումբ՝ Տիկին էլմա Օհանեանի
ղեկավարութեամբ եւ կարեւոր տօներու առթիւ կը մասնակցի
երգութեանց :
Համայնքը՝ որ կը բաղկանայ 260

անձերկ՝ դպրոց չունի։

մամ
Հայ

փոքրիկները կը յաճախեն պարսկական դպրոցներ ։
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Եկեղեցական

Վյարչոլթեան

կ՚անդամակցին

հ ե տ ե ւեայները *—

Գէ քյ[,,Լ[նախագահ յ // է ս ր ո ալ Աբրահամեան (հարտոլղար^
Սիմոն Պետրոսեան [գանձապահէ ՝ ք[) ա չի կ Մելքումեան եւ Արնոլտ
Տէր *իրիղո րեան :
Տարեկան պիւտճէն կը հ ասնի ԼՈԼ-[1^_ 8000 թումանի : Կը 1եոյա~~
նայ ծխական տուրքէն եւ նուէրներէ ՝ որոնք կը գործածուին եկեգեցւո յ ծախքերուն համար :
Հրիբագի համայնքին մէջ կը գործեն երկու Մ ի ո ւթի ւններ :
է Հայ ՜Կանանց Բարեգործական Միութիւնք՝ 30

էի է կն

անդա մ ո ւհին եր ո վ։

Արարչական կա ղմին կ՚անդամակցին Տիկին Սրբուհի Աբրահամեան
( նախագ.ահոլհ ի) , Օր* Արուսէ ա կ 1Լա ր դան եան [ւիոիւ — նախագահ ու-

Շիրւսզի Եկեղեցական Վարչութեան կազմը----Նստած, ծախէն աջ' փէորգ
Դրորեան եւ. Աեսրոպ Աթրահամեան: Ոտքի, ծախէն աջ' Սիմոն Պետրոսեան, Խաչիկ
Մելքոոմեան ես Արնոլւո Տէր Գրիգորեան:

'*/') է Տիկի՚եներ էլ։)'ա Օհանեան [քարտուղարուհին ՝ ՀԼապէլ ^յերսէսեան [գանձա սլահ ո լհ ի յ եւ Բնարիկ Ա ո վհ անն է ս եան *.
Երկրորդն է Հա հ Երիտասարդաց Ա իոլթիլնը՝ որ հիմնուած

է

1947ին : իյումր մը երիտասարդներ կը տանին լաւ աշխատանք*. Միու
թեան նախագահն է Արնոլտ Տէր Կ*րիգորեան՝. Ա ւնին գրադարան

մը

500 դիւ՚^րով:
Վրւտահ ենք՝ որ այս երկու Ա ի ո ւթի ւ֊նն ե ր ը , Եկեղեցական Արար
չութեան հետ գործակցաբար ՝
տարի՝

պիտի չմոռնան

սլանծացնելու

Մայիս 28ին ՝ մեծանուն ղ[,րյրԼ եւ դաստիարակ

այս

Մ եսրոպ

թաղիադեանի յիշատակը՝ անոր մահուան հարիւրամեակին արւթիւ*.
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«ԱՍ՚ԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԱԲԲԱՀԱՄ ԽԱՆ ԲԱԽԳԻԱՐԻ
Շիրա զի մ է £ կ՚ապրի' իր փայլուն անցեալովը ամբողջ
հսւյութեան ծանօթ այս

անուանի

մարտիկը՝

առիւծի

իրանաումով

ու

ըա^ոլթևամր այս յեղափոխականը՝ որ առաջին օրէն մինչեւ *է^ր^_ը
եղաւ քյփրեմի

ամէնէն մօւոիկ

զինակիցներէն մ է կր :

ի որ Ջուղայի

Ջհ արմահալ կամ Գև ան գիման դաւառի էի լա սի ան գիւղացի Աբրա համ'
Սովակիմեանը ա չբի զարնող ղէ֊քք դարձաւ սահմանադրական կռիւ.ներոլ շրջանին ել ճանչցուեցաւ իբրել

Աբրահ ամ էյ ան իափսգիարի ՝

անուն ոփը այն առնական ցեղախումբին ՝
գործակցութիւն ունեցաւ

որուն հետ այնբան

Հ • 3 • Գ>"շնա կզութիւնը՝

կան կռիւներու տարիներուն։ քիէտայի մը
հերոսական խոյանքներու ընդունակ։

սերտ

սահմանագրա—.

պարզ ու համեստ՝ բայց-

ճարպիկ

ձիավար եւ րՀբիչ։

Սարսափը թշնամիին եւ’սիրելին իր գործակիցներուն ։ Աինչեւ
րեմի

նահատակութիւնը

Եփ՛

գտնուեցաւ ու կռուեցաւ անոր ^որԼքթ* :

*իովն էր' երբ սպաննուեցաւ աննման հրամանատարը՝ հայ թէ պար
սիկ

ԲոԼո1ր

յեղափոխա կաննե-

րուն «Հայրիկ» էքփրեմը։ Ե ւ֊ ի՛
րեն ու իր
րուն

բանի մը ընկերնե

վիճակեցաւ

հերոսին մարմինը
կողմեր էն

նահատակ
Համա տանի-

քմէհրան փոխագրէ—,

լու պատիւն ու պարտականու—.
թիւնը :
Աբրահամ

էյ ան ՝

այնոլհե—-

տեւ յ 1915 — 18 թո ւա կսՀևնե—
րուն կռուեցաւ հայ
կամաւորական

չարբեր ու

մէջ՝

անձ

նազոհ զինուորի իր սլարտակա—֊
ն ո ւթի ւնը կատարելով նաեւ 1՚ր
հարազատ հայրենիբին հանգէպ։
Ս առաջացած տար իբի մէջ և.
խ անգար ո լած
ԱԲՐԱՀԱՄ ԽԱՆ ԲԱԽԳԻԱՐԻ

ա ռո ղջո ւթեա մր ՝

Աբրահ ամ ]] ան ք*ա խգիա ր ի ու

նի այսօր իր պարտականութիւնը լիովթն կաւոտ րած կտրիճ հայգուկի
մը արդար հպարտութիւնն ու ինբնագոհ ո ւթի ւնը ՝

իբրեւ լաւագոյն

մխիթարանբը' մեր հ իասթափութեանց այս տ մդոյն օրերուն
իրանի

1]ոլղիստան

*

*
**
եւ քիարս նահանգներուն մէջ ապրող Հայէ—.

րԸ) մեր տուած թիլերով՝ կը հքոսնին չուրջ 9000 ^ոգիի ) առանց հաչ—.
Ոլելոլ այլ վայրերու մէջ ցրուած Հայոց փոբրաթիւ համրանբը :
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ԼԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԼԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ
ԱՆՑԵԱԼ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՅԺՄՈՒ ՊԱՏԿԵՐ
Հհ ահ Աքէ՛ւաւ[ւ հրամանով, 1605^^
հայկական բազմութեանց մէջ կ"'յ
ահ ր իման ե ան նահապետական
Ասոնց

խնդրանքով երեր

Պարսկաստան

ւի ոէսա դրուած

սակաւաթիւ կաթողիկէ Հայեր

դե ր դա ո տ անի

դլէսա լո ր ո լթեամբ ;•

թարմ վարդապետներ ղացին

Սպահան 1607ին եւ անոնցմէ մէկը, 1638/*5> կոչուեցաւ

Ջուղա --- .
Եպիսկոպոս

Սպահանի։ Այնուհետեւ, Պարսից արքաներու հրաւէրուԼ Սպահան ե—.
կան բազմաթիւ լատին վարդապետներ վիեզոլիթ , թաւիիւս էն , թարմ
և. Ղ*ոմինիկեան Ա* ի աբան ո ւթլ„ններէն , դպրոց ներ հիմնելու ն ըպատակով եւ շինեցին 7 եկեդե
ցիներ , ձը նոր Ջուղայի եւ 3/'
Սպահանի մէջ՛.
քիար մը ետքը, յաջորդարար
երկու անդամ

հիմէն

ցնցուե-*

ցաւ. նոր Ջուղայի հայութիւնը
Աֆ ղանն եր ու

արշաւանքնե րո ւն

հետեւանքով : ^'եռ աոաջին ար
շաւանքին (1722) կարեւոր թլլուէ բնակիչներ ցրուեցան Պաղտատ , Հն դկա ո տ ան , լհալա , է1—
տալիա ,

Հոլան տա եւ այլուր ։

թանդուեցան
(յը

7

եկեղեցիներէն

եւ կանգուն մնաց

Ղ^ոմինիկեան
Ջուղայէ մէջ-.
հետեւանքով

եկեղեցին
Այս

միայն
նոր

դէպքերու

հեռացան

լատին կրօնաւորները :

նաեւ
^ոմի-

նիկեան եկեղեցին տրամադըր-

Տ- ՄԿՐՏԻՉ ԵՊԻՍԿ- ԱՐՂԱՐԵԱՆ
Վիճակաւոր Աոաջնորդ
Եւ Պատրիարքական Փոխանորդ
Կաթողիկէ Հայոց Իրանի

ուեցալ կաթողիկէ Հայերուն եւ 1800/7 սկիզբները Ն ո ր Ջուղայի
թողէկէ Ս.ռա քելո ւթ եան ղե կէԼ յանձն ուեցալ
իեէել 1852/*^

Սովհաննէս

հա յ վար դա սչետներ ո լ յ-

1է[՚դ* Տէրտէրեան Ջուղայի

Եպիսկոպոս

անուանուեցաւ, բա յց , նիւթական միջոցներու չգոյութեան պատճա
ռով, չկյււյւսլ ^յաղտատ մեկնիլ, եպիսկոպոս ձեռնադրուելու համար։
Այնուհետեւ, 1903^^ , կաթողիկէ Ա ռաքելոլթիւնը

ղեկավարուեցայ

Լա զա րե ան Մէաբանոլթեան կողմ է եւ ունեցաւ նաեւ հ ա յ վարդապետ,
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Վիրջապէս 1931^2*) այդ.
յանձնուեցալ Հայ

Առարելո լթէ ւնը

մէանդամ ընդ մէ շտ

Վ ա թ ո դէ կէ Վդերէն եւ Վիճակաւորէ

էրաւասո լ-

.թեամր ու սլատրէարըական ւէոէ/անորդէ տէտդոսով սլա շտօն ստանձ*հհց Տ ♦ Ա կ[,տ1'Հ ւև"1 ՝ Աբդարեանը ՝ որուն հ ոդեւոր էշքսանոլթեան
ենթարկուեցան այնուհետեւ Երանէ բոլոր կաթոդէկէ Հայերը եւ որ
եպէսկոպոս ձեռնադրուեցաւ 21 Նոյեմբեր 1954/»2' , կաթողիկէ Հայոց
Վաթողէկոս — Պատրէարր Տ ♦ Վ*ր է գո ր — Պետրոս Վարտէնալ Աղ ա^ան■եանէ կո ղմ է :

ձ'. Մկրտիչ եպիսկոպոս Արդ արեան ծնած է Նոր Ջոլդա ՝ վ յուն
ուար 1881/'2^ , աւարտած է Հռոմէ համալսարանը եւ րահանայ ձեռ
նադրուած է 3 Նոյեմբեր 1907“
/,>,=

Պատրէարրական

նո րդութ Լան

եւ

կան աէքոռր

ւէոէ/ա-

առաֆնորդա-

հաստատուած

է

Նոր Ջուղա ՝ուր կը բնակէ նաեւ
Տ♦ Մ

եպէսկ ՚Աբդար ե ան :

Առաջնորդարանը կը դտնո լէ եկէղ եցւոյ բակէն մէջ*. Վ՝<ք-բա խ՛
տաբար՝. սակայն՝ հ ովէւր կայ՝
բայց հօտը չկայ *.

քյ"[ւ Ջուդան

կորսնցուցած

էր

համբաւը :

է

վադեմէ

Երէտասարդները ՝

միջնակարգ ղպրո !] Ը աւարտելէ
ւ/մար,
յչխո
յլո ւ
ետր ՝
հ եռան ան րա դարէն եւ կը հաստատուէն

հարաւայէն

նաւթառատ

շրջանը*.

տարէ առաջ ՝
նէր Լոլր!. 100
ընտանէքն եր ՝

Երանէ
Երեսուն

Նոր Ջ ո ւդան ու
հ^յ կաթողիկէ
ա յսՕԼ' պակ

սած են 3/ձլուէ եւ էմէւը էջած է
Նոթ Ջուղայի Հայ Կաթողիկէ
եկեղեցին (շինուած 1702ին
Դոմինիկեաններոլ կողլքէ եւ
նորոգուած 1928ին, էալկաթաթնակ
Պետրոս Կրէտի ծախքով)

2&Է

*. Այո է Նոր Ջուղայէ

կաթոդէկէ

հայ

առաջնո րդանէստ

համա յնրէն .ա յմմ ու պա տ կերը է

Եւ Տ * Ս1 կբտ['Հ եպէսկոպոս ՝ որ
գործունեայ ու աշէ/ոյմ հոգեւորական մըն է՝ կը բնակէ հոն՝ տարէն
րանէ մը անդամ թէ հր ան երթալով ու մամանակ մը հոն մնալով*
Ե րաց ա լ ւ/

ա կէն մէջ՝ շատ հաւանօրէն ՝ պատրէարրական ւէ ո—

վսանորդոլթեան եւ առաջնորդական աթոռը կը ւէոէ/ադրուՒ Թկհր ան
֊եւ Առաջնորդն ալ կը հւււստատուվւ այնտեղ*.
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Ջուղան մ ի շտ ունեցած է հա յ կաթողիկէ

դսլրոց մը (մ ան-

կապարտէզ ել վեցամեայ տարրական) : Երբ ճնձՋին ՝ սլետական հրա
մանով ւիակոլեցալ ՝ այլեւս կարելի չեղաւ բանալ ղայն :
/'/■/'£։֊ բարեսիրական ձ էոն ա լ։ կ ,

'հ՛՛ր Ջ ուղա յէ

ւ/Հ £ կր գորէրէ

Հայ կաթողիկէ կանանց Աղքատախնամ Ընկերութիւնը, որ հիմնուած
է 1941/,5,: Այս Մի ո ւթեան կ՚անդամակցին նաեւ ոչ — կա թո ՛մ՛՛լէ Հ այ ուհիներ : Ունի եօթնանդամ վար չութիւն եւ օգնութիւն կը հասցնէ
հԱ,յ չքաւորներուն } առանց դաւանական խտրութեան : Տարին 2 — 3
անղամ զգեստեղէն եւ
ուտեստեղէն կը
նուի

րամ-

սնոնո

անդամ բաշխումի հա—
մեմատութիւնը

կ'ըէ-

լայ՝
2/Յը Լ ո ւսա լոր—
Հական Հայոց եւ Ճ/Յր

..X

Կաթողիկէներուն :
Ընկեբութ ի լ ն ր
հիմնած է
ոախպւղը ՝

ինքը Ան սլա տակ

ունենալով վերցնել րլաւանա կան խարութի,նր
■եւ եղբայրօրէն իրարու
կապել միեւնո յն

ազդի

զաւակները : £ . Մ կրրաիչ ե սլի ս կո պո ս յ
ձե ւո վ

ու

այղ

նպատակով

կազմած է նաեւ

Թէհ-

բանի համանուն Ընկեր ո ւթի ւնր : &£_ , օրինա
կի համար՝ երբ

1954-

ին ՝ Տ.ատկի արւթիլ կա
պոց

բա մն ո ւեց ան
Թէհրանի Հայ Կաթ- Ս- Դ- Լու_սսո.ոթիչ եկեղեցին

չքաւորներուն , 100 4'"“՜
ոլոց ստացան Հայ Լուսաւորչականները եւ միայն 12 կապոց

Կաթո

ղիկէները :
Սրացաւ ու լայնամիտ հոգեւորական է Տ ♦ Մկրաիչ եպիսկոպոս
Սբղտրեան եւ իր յարաբեր ո ւթի ւններ ը եղած են միշտ սերտ ու սի բա
քի ր' Նոր Ջուղայի Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Համայնական էյ ո րհ ուրդին եւ ազգային բարեսիրական կամ մշակութային կազմակերս՚ութեանց հետ յ

— 507 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՍԷՆՈԻՆ

ՏԱՐԵԳ1՝Ր՚Իհ>՝

ՋՃՋՏՋՏՋՋ

ԹԷՀՐԱնԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ
ԹԷՀ րանի

Հա յ

՛կաթողիկէ՝

(իողովրդասլետութիւնր

կամ'

համայնքը կազմակերպուած

1934/» 5/ , վիճակաւոր

է

Աոա^նոր.-^

դի նշանակումէն ետքը*.
Համայնքը
վարչութիւն
ն ո ւթի ւ֊նը

եկեղեցական

չո ւնի

եւ

իշխա

կեդրոնացած է (/՜ո-հ

ղո վր դա պե տին ձեոքը :
վըր դա պե տն

է

Տ*

վ*ողո—
Ս ան ո ւէ լ

վրդ * ք* ոլա տ եան , որ կը ււլաչտ օն ա վա ր է այնտեդ 17
ներէ ի վեր

տ ա ր ին

իրեն օդնական ու.-՝

նենւսչով Տ * Ան դրանիկ էԼըրե •
Զաքրճեանը ՝ երկուքն ալ Ձ.րմ—.
մառի Ս' ի աբան ո ւթ են էն ։

Տ- ՄԱՆՈՒԷԼ ՎՐԴ- ՐՈԼԱՏԵԱՆ
Ժողովրդապետ Թէհրանի
Հայ կաթողիկէ Համայնքի

իՒէհրանի մէ^ հ՚"[^ո՚Լեև^
Հայերու թիլը կը հտսնի չոլԸ^

1200 ^ողՒՒ :
Համայնքը եկեղեցիի սեւիա—

կան շէԿ> չէ ունեցած մինչել 1954: Համայնքին անդամները կը յա
ճախէին լատին եկեղեցիները ՝ ուր կը կատարուէին հայածէս արարո—

Թէհրանի Հայ կաթողիկէ Երիտասարդաց Միութեան անդամներէն խումը մը,
լուսանկարուած' կաթողիկէ Հայոց կաթողիկոս — Պատրիարք Տ- Դրիդոր — Պետրոս,
կարսփնալ Աղաջանեանի հետ, անոր քեէհրան այցելութեան աոթիւ, 1954ին :
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զութիլններ , լատին ծէսով արարողութեանց աւարտումէն ետքը*.
Այս անպատեհութեան առաջքը առնուեցաւ միանգամ ընդ մի շտ }
^՜րբ համայնքի անդամներ ո ւն նուէրներով կառուցուեցալ այմմու Ա ♦
Գրիգոր ՛Լուսաւորիչ եկեդեցին ՝ թէհրանի

կեդրոնական մէկ

կէտին

1Լրայ՝ յսյրակ1'9 երկյարկանի շէնքս,Լ, որ կը ծառայէ իբրեւ համա քն<քի դր^ոենեակ եւ եկեղեցականներու բնակարան յ Եկեղեցիին ներք
նայարկը կայ սրահ ՝ հ ա լաքոյթներ ո լ համարդ
\,եր կայանալի մատուռ մըն ալ կառո լցուած է 1946/'5* >
մանատան մէջ՝ Ա * Աստուածամայր անունով եւ
Անթոլան Այս էի :

գերեզ

բար երա ր ո ւթեամբ

Երկու եկեղեցիներն ալ շինուած են ճարտարասլետ Փոլ Արդարի

Խումը մը Թէհրանի Հայ Կաթողիկէ Եթիա- Միութեան անղամուեինեըէն

կազմած յատակաղծով եւ հսկողութեամբ*.
ոճով ինքնատիպ է մանաւանդ

Եր .ճարտարապետական

Ա * Գրիգոր Լուսաւորիչ

եկեղեցւոյ

ներքին կառուցոլածքը *.
Համայնքը վարմ արան չունի *. Ա' աս մը աշակերտներ կը յաճաթեն
մայրաքաղաքի ա ղւլային վարմ՜արանները ՝ ի ս կ օտար դպրոց յաճաթող հարիւրեակ մը փոքրիկներ ու համար հաստատուած է հա յերէնՒ
դասընթացք ՝ ոլրբաթ օրերը :
ՄԻՈՒթԻՒՆՆԵՐ *---

Հայ

Կաթողիկէ

Կանանց

Աղքատաթնամ

Արիութիւնը կազմուած է !! տարի առաջ եւ ունի 60 անդամ ուհիներ :
*Լւ սլա տակն է՝ առանց դաւանական
թնամա րկոլթիւնը՝. վարչութեան

թտրոլթեան

հ այ

չքաւորներու

կ՚անդամակցին հետեւեալները*---
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ՏԱՐԵԳԻՐ֊^»

O^£//îr Մ ա թէլտ

JJ՝ ով էլ

(նաիսադահ ոլհ ի) ՝

Օր* Հյ ուշիկ Ազիզեան

ալիովս — նաիւագահ ոլհ ի^ ՝ Տիկիններ Օֆէկ Աահակեան

[^արտոսլա-

րոլհի^ ՝ քէողա (քանաւաղ (գանձա պահ ո լհ ի՝) ՝ Հելէն Աահակեան

f/u—

թեր Յակոբեան՝ Տորոթէ 'finiթնեւիչ ՝ Աստղիկ ^ահկալգեան եւ Ատէլ
ՆԼարղանէ :

«HAHPtté?/1» Հ*
&• &♦ ՄՒՈ՜ՒԹ՛Ի՛ՒՆ ♦— «Աւարայր» Հայ Եաթսղէկէ Երկսեռ Երէաասարգաց Ա*էութիւնը կազմուած է 1 տարէ
առախ հայապահպանման եւ մշակութային

ա ուագր ո ւթէ լններ ո վ

ել «Վասն կրօնէ ու հայրենեացն ն շան աբան ո ւԼ : Ամնի 150 երկսեռ անգամներ եւ եռանդուն դործ ո ւն է ո ւթի ւն *. Եը կազմակերպէ մշակութաJ էն

ձեռնարկներ եւ ազգային տօնա կա տար ո ւթի ւնն եր (Վար գանանը *
ԱԱ1րեւ 21 ?

Կը գործէ

£*7^ ♦ ) :

քեողովրդապետ
վարդապետէ

Տ•

Մանուէլ

ընդհանուր

դե

կա /էա ր ո լթեան տակ :
ԹԱԻՐԻՋԻ ԿԱԹՈ՛ԼԻԿԷ ՀԱՅԵՐԸ
Ատենօը , Սպահանէն

զատ *

Ատրպատականէ կաթողէկէ Հա
յերն ալ ունեցած են իրենց հ ոդե լոր կեդրոնը թաւրէղէ մէջ^
Գեռ ՜\_&$ական թուականներուն
կա թողէկէ Հա յեր

ապրած

են

Խ՚՚յի Վառ , Ա ահ լա զան եւ Սէյգավար գիւղերուն մէջ՝ ^այ ^ւ
օտար կրօնա ւորներ ո լ հովուու
թեան տա կ : 'ԼիԼննական Մխի֊
թարեան

վարդապետներ

ալ

գտնուած են Ա ալմաստէ Աաւրա
Տ- ՊՕՎՈՍ ՎՐԴ- ՏԷՐ ՊՕՂՈՍԵԱՆ
(Լազարհան. միաբան — Թսո_լփզ)

գիւղին մ էջ

ՃՀՀՏԱական

կաններուն

եւ

թուա

այնո ւհետեւ :

Հյատ մը գիւղերու մէջ պահուած են գպրոցներւ
թաւրիղի մէջ էա զարեան լատին Ա*իաբանո ւթեան կազմակերպու
թիւնը սկսած է գործել 1900/*Ն , էսկ 1910 էն կառո լց ո լած է իրենց ե—
կեզեցին^ որ տրամագրուած է նաեւ տեղւոյն կաթողիկէ Հայերուն*.
Ս.թ՜մ այնտեզ կան երկու տասնեակ էաղարեան միաբաններ : Իսկ
հայ եւ ֆրանսացի երկու միաբաններ ալ յատկացուած են

թաւրիզի

կաթողիկէ Հայերուն ՝ որոնց թէւը 100ՀՆ աւելի է։
Հայ միաբանն է Տ* Պօզոս վրդ ♦ Տէր Պօղոսեան ՝ բնիկ Տարօնցի^
իր իսկ բացատրութեամբ' «Տհէորդ Զ ա վուշի հետ սպաննուած Խար-
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սա Աակոյի աղէն»՝ որ մինչեւ 1956 կը մնար Սպահան*.

Աւարտած է

Լազարեան ՄՒաբանոլթեան Փարիզի կեդրոնին դասընթացքը։
Տ * Պօղոս ւԼրրէ* ամէն ինչ !լընէ վառ պահելու համար ազգային
ոգին իՒալրիղի կաթողիկէ Հայերուն մօտ , որոնց հետ՝ ամէն անդամ
կը տօնէ ազգային տարեդարձները։

Լիիւս կո ղմէ հայերէն

կը սոր-

վերնէ տասնեակ մը հույ փոքրի կներ ու ։
ՈՒՐԻՇ ՎԱՅՐԵՐՈՒ ՄԷՋ
Որոշ համրանքով կաթողիկէ Հայեր կը գտնուին նաեւ Տ էէմ էն-

էսոյ[' ( Արղսյբէ՚լՒ » ^7"յ/'է Ո-ըղա1'Է1'

>

Խոսրովայի,

Մոսքայի՝ Սիհ-

նայե 1 Խէշտի եւ Ապատանի մէջ :

Անարատ Յղութեան քոյրերու ԹԷհրանի «Աարիամ» դպրոցը

ԱՆԱՐԱՏ ՑՎՈՒԹԵԱՆ ՔՈՅՐԵՐՈՒ «ՄԱՐՒԱՄ» ԴՊՐՈՑԸ
Շարը մը հայաշատ դաղութներոլ մէջ իրենց կրթական հասւոա—
տութիլնները ունեցող Անարատ Յղոլթհան *Ր ոյրերր , սեփական շէնքով աղջկանց դպրոց մըն ալ ունին թէհրանի մէջ՝ կեդրոնական փո
ղոցի մը վ[,այ ) «Մարիումդ անունով։ Հաստատութիւնը ունի ման կապարտէզի եւ բարձր ադոյն

նախակրթութեան

Է՜լհ՜մսւնթ-Է՜Ա)

րամ իններ պարսկերէնով՝ ֆրանսերէնով ել հ այ աշակերտուհիներու
համար՝ հայերէնով (հայերէնը ընդունուած է իբրեւ

օտար

լեզու

ՊԲԱվէ/' Հնն ու թե անց մէջ) :
Դպրոցը հ իմնուաէր է 1939/'?' եւ կը պահուի ներքին միջոցներովդ
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24 եր կսեո. ուսուցիչներ , որոնց րՀր Պ ա ր ս ի կ ՝
4հ/ Հ"7 / : Մ անկապա րտկզն ա է հ ա չո ւելո վ , դպրոց

1Լ ս1ա Լտ °^յա լԼա Ս հն

վկ) ր ան ս ա ց ի ել

1

3/^
կչր

֊յաճախեն 370 աշակերտուհիներ^ որոնց Ճ4:2ր Հայոլհ լ,նևր Լն :
^իպրոցի մեծաւորոլհին կ Ս* ա յր քյլդինկ էքւլի՚սկեան Լերկոլ տ ա ր ի կ
ի ՛Լեր} :

Պաշտօնավարող

միւս քոյրերն են

ՀքՈԼշան Անդրանիկեան , ՀԼրփինկ 1!իսքեան ,

Ա,ալին իԻովմասեան ՝
[Լլֆոնսա Պետրոսեան^

Լիւսի ՅովՀ աննկ ս ե ան Հիրանահայ'} , Հանրիկթ Պրնոթի ( արա բա իւօ ս
Հայ'} եւ Լիելինկ Լիոմճեան , րնղամկնը 8 հողի :
Հաստատութիւնը ունի ր,լ[11,շ ընդարձակ

հ ող մը, որուն վրայ

Ա ♦ Տ՛ Հոյրերը կՀուզեն դպրոց ի նոր ու արդիական շէնը մը բա րձրացնել , ա յմմ ի բրել դպրոց ծառա յող չկ^^ր ծաիւելկ վեր^ :

Անարատ Յղութեան Քոյրերու Թէհրանի «Աարիսւմ» դպրոցը պաշտօնավարող
Քոյրերը----Ա- շարք, ձախէն աջ' Ք« Ափոլին Թովմասեան, Մայր Եւգինէ Եղիսէեան (Մեծաւորուհի) եւ Ք- Շուշան Անդրանիկեան:
շարք, ձախէն աջ' Ք* Արփինէ Միսքեան, Ք- Հանրիէթ Պրնոթի, Ք- էիւ֊սի Յովհաննէսեան, Ք- Մէլինէ
ՄոՄնեան եւ Ք- Ալֆոնսա Պետրոսեան:
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՐԻՒՆԸ ՊԱՐՍԻԿՆԵՐՈՒ ՄՕՏ
Կեդրոնական Իրանի {Սպահանի շրջան) մՀՀ բնակող Աֆէնգիարիներ ու ցեղին
կէսը՝ կ՚ըսեն՝ հայկական ծագում ունի՝.
նմանապէս , մայրական կողմէն երեր ս եր ո ւն գն եր ո վ հայկական ծագում ուռ
նին Մ ազանդարանի շրջանին մէ9 ապրող Խ ա լա թ պար ին ե ր ը

յ

ՓՈՀՐԱՄԱՍՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ
Իրանի մէջ ապրող փ ո քր ա մ ա սն ո ւթի ւնն երը , որոնց կարգին եւ Հայերը՝ իրա
ւական ճանաչում չունին պետութեան կողմ է՝. Աշխատանք միշտ կը տարուի
ճանաչումը ապահովելու համար՝.

մս^լիսը՝

սակայն՝

նութեանդ ազգային մարմ իններուն դո րծ ո ւնէ ո ւթի ւնը՝.

արտոնած

այգ

է փոքրամաս

ժառանգական

կարգադրութեան մէջ փոքրամասնութիւները կը վայելեն շատ լայն

հարցերու
իրաւասու֊

թիւններ :
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

1ԱՅ

1ԱԱԱՅՆՔՆԵՐԸ

ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԹԷՀՐԱՆՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԸ

Եբրեև եկեղեցական միաւոր

հայ աւետարանականները հարիւր

ամեայ գոյութիւն ունին /’ ր անի մէջ՝. Ա^նոնց հին

կեդրոնը եղած է

քեալրիզը ՝ ուր ա շի/ա տած են նաեւ ամերիկացի միսիոնարներ : ԱյնուՀետեւ կեդրոններ կազմուած են Համատանի՝ թէհրանի եւ Աուլթանապատի մէջ է
Աւետարանական բոլոր համայնքներու կեդրոնը այմմ կը գտնուի
թէ<1ւան եւ կազմ ուած է Հ_ոլԸ$_ 85 տարիներ աոաԼ :
թէեւ նե բքին գծով ան կաիյ

Հ Հայ Աւետ» Եկեղեցին ՝ րայց
եւ այնպէս կ՛անդամակցի Երա
նի Աւետարանական Եկեղերէնե~
յաւ Ա՝ ի ութ և ան (էթթէհսսոիէ) ,
ւււրիշ

աւետարանականներու

1՚

Ամեբիկ ա յ ներու

քիուսեբու ,

՜Պ արսի 1լներ ո լ եւ ն ո յնի ս կ աւե
տարանական

'քիւրտերու

եւ

.Հրեաներու կողլւին :
թէհրանի մէջ Հ* Ա. ԵկեղեՅՒն

ունի

Աորէա

երկու

կեդրոններ:

պողոտային ւէրայ

կա յ

*իոյ>ր շէնը մր , որ կը ծառայէ
իրրե ւ

մ՜ողովատեղի :

Այս տ ե ղ

կան մօտ 230 անդամներ , դրեթէ բոլորն

ալ գաղթականներ ,

որոնր ունին իրենց

Եկեղեցա

կան ի]որհոլրդը՝. ՛Ծրագիր

կայ

շինելո

մր ՝

նոր մողու1վարան

ՎԵՐ- ՅԱԿՈՐ Մ- ՄՈՒՏՈՅԵԱՆ
Նախագահ Թէհրանի
Հ- Ա- Համայնական Խորհուրդի

որուն համար Ամերիկեան Երիցական Պորտը տրամադրած է 1է)-000
տոլար՝. Շրջանի հ ոգեւոր հովիւն է թաւրիղեցի Վեր • Չյարիման '[յ իկողոսեան :
կալամ Աալթանէի միս իոն արական թաղամասին մէջ^ որ անկաթ
է վե ր ի շրջանէն

Հայերուն տրամագրո լած է դպրոցական սրահ մը^

շաբաթա կան մէկ (1ւււմո ւան սլա շա ա մո ւնրէ է ր ա լո ւնքո ւԼ : Այստեղ համաէյմբո լա ծ են , մ եծ մասո/Լ՝

^է^րանի հէն աւետարանականները՝.

(Ժամանակաւոր քա ր ո յլէ շն է Վա սսլո ւրա կանէ Հմայող Աորէ
Վոմ դէլւլէն Վե ր ■ 3 ա կո ր Ա' ■ Մ ո լա ո յ ե ան :

էչխանէ

Հաղորդ — անդամներոլ

թիլն է շուրջ 200 :

_ 513 —
33

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Այս երկու կեդրոնները կը բաւարարեն հայ աւետարանականնե
րու հոգեւոր կարծրները :
թէհրանէ Հայ Աւետարանական Համայնքը չորս տարէ առաջ ու
նեցաւ էր բնտրովէ Համայնական է]որհուրդը դ որուն յանդամակցէն

IV հոդէ յ 2չ/' հ ոդեւոր հովէլներ :
Ասկէ զատ , էնէհրանէ մէջ կայ Հայ Աւետարանչական է] որհ ուրդդ
1

անդամներով ։ Այ ս մարմէնըդ հանրայէնդ կրթականդ կրօնական եւ

այլ կարէքներոլ գծով կ'»զնէ է՛ր անէ հայ ա լետարանա կաններ ուն :
Համայնքէն ծախքերը կը հայթայթոլէն
ել նուէրատոլութէւններէ

գոյացած

կրթական թոշակներէ

հասոյթներովդ

էնչպէս

նաեւ

Հայ Աւետարանչական Ա էութեան եւ ՀհԷթթ է հ ա տէ է^ է յ ա տ կա ց ո ւց ած
օմանդա կո ւթէ ւններ ո վ։ կրթական հասոյթներէն կը գոյանայ տարե
կան 34 — 35*000 թուման։ Կալամ Աալթանէէ մէս էոնարական

կեդ

րոնէն կապուած հայ աւետարանականները^ է բրել հայկական ճէւզդ
կը վճ արեն այդ կեդրոնէն տարեկան 5000 թո ւմ ան եւ կՀօդտուէն անոր
նպաստներէն , մասնաւորաբար աղքատներու համար։

Մարմիններ .--- Հ» Ա* Համայնական էյորհուրդէն անդամներն են
Հեր. 3 ա կո ր Ա * 1ք ուտոյեան (նաէւագահ'} դ

Կ*էորդ ]] տնբաբայեան

(փոխ - նախագահ ) » Տիկին Ա աթենէկ Աա կորեան (քար տ ո ւդա ր ո ւհ է^ դ
Ան ո լշա լան

Աւետէ սեան (գանձապահի դ

Վէգէն Տէր

Ատեփանեան

(փոխ — գանձապահի դ Հեր. Ն արէման Լյէ կո դո ս եան դ Ասատուր

Ջ4"՜"

քարեան դ Կ*ոկտ • Ե րոլանդ ^էրալեան , Արս էն է} աչէկեան դ Ա ատթէոս
Պետրոսեան ,
փանեան , Օր*

\,որայր Տէր 3ովհաննէսեան ,
Աասմէկ \,ահապետեան ,

Տէկէն Հերմէնէ

Ատե-

Ա ամոլէլ Յա կորեան դ

Աէ~

մաստ Վարդանեան դ էդ[*կ Ըտղդասարեան եւ Վար ո լման Վալստեան :
Էսկ Ամեր է կա յէ Հա յ Աւետարանչական Ընկերակցութեան էբա
նէ Գ ործա կալա կան Աարմէնը (թէ հրան} կը բադկանայ հետեւեալներէն---- Հեր . 3 ա կո ր Ա ♦ Ա* ուտոյեան (նախադահ} դ Ա բեմէա Տէր Ա տեփսւնեան քարտուղար) ք Արս էն ի] ա չի կե ան

1}րոլանդ

(գանձապահ) ,

Դո կա.

Գրալեան , Ասատուր վարարէ, ան , կ.էորդ հ) անբա բա յեան եւ

Տիկին Ս աթենէկ Յա կորեան ։
Վեր* Տակոբ Ա* * Մ ուտոյեան , որ կը բնակէ թէհրանդ Ամերէկայի Հայ Աւե տա բանԼա կան Ա*էութեան ներ կայա ց ո ւց է չն է էրանէ մէջ։
Այ- է անոր բուն պաշտօնը ։ Էր առաքելոլթեան հոդեււ՚ն ն ո լէր ո լած
հովէ ւ մըն է եւ յար դո լած է բոլորէն ։

Գսլրռր
կան դպրոցը

թէհրանէ Հ* Ա* Համայնքը ունէ էր երկսեռ տարրա
«(/* ես ր ոպեան — Հէոհար՝» անունով եւ մէնչեւ

անցեալ

տարէ՝ 5 դասարանով* այս տարեշրջանէն կ՚ունենայ նաեւ $րդ դա
սարանդ որով կը դառնայ լրէ*- վեցամեայ։ Վարմ արանը հէմնուած
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

է 10 տարի առաջ դ ունի 170 երկսեռ ա չակերտներ եւ կր ղտնռ լի Պէհճէտապատ ^աղին մէջ*. ^7ը պաշտօնավարեն 8 երկսեռ ուսուցիչներ ՝

/2/7Հ/7^/^/ աԼ

յ : Տնօրէնն է Աբրահամ էէովասաւիեան : Է՝ սլր ոց ր ոլ-նի
նաեւ իր Հ ո դա բար ո ւ^՜ի ւնը դ որուն նա իւ աղ ահն է Ա^սատոլր ^ա^ալւ-»
եան :

Միութիւն .— Համայնքը ունի հայ Աւետարանական էք րիտասար~
դաց Արիութիւնդ 29 երկսեռ անդամներով եւ աղդայինդ
դա ս տի ա ր ա կչա կան առաԼա ղ ր ո լթի ւններ "՛Լքատեդի :

զ ունի

կրօնական —

ակումր — հալա-

ԳԱՒԱՈ-ՆԵՐՈՒ ՄԷՋ
ՆՈՐ ՋՈՒ՚ԼԱ- Հ ամրանքի տեսակէտովդ [^'էհրանէն յետոյ կոլդայ Նոր Ջուղայի Հայ Աւետարանական համայնքըդ իր 250 անդամ-

Թէհրսւնի Հայ. Աւետ» Համայնքի «Մեսրոսլեան - փոհար» դպրոցի
աշակերտները իրենց ուսուցիչներով եւ խնամակալներով:

ներովդ որոնք

ունին իրենց

ժողովարանը

դպրոցին կից եւ կառո ւց ո ւած է 1875/^ *

Ս* Պօղոս ՝,

'թարողի ին

է

Եը գտնուի
էէովհաննէս

Հահիջանեան դ հոդեւոր հովիւի հանգամանքով։ Համայնքը ունի իր
Եկեղեցական Չ* պր ո ց ա կան Վրս ր չո լթի ւնը դ որուն 1լ անդամակցին հե
տեւեալները ---էէովհաննէս ՀՀահիջանեան (նախագահէ դ Տիկին Աարդարիտ Անաց ականեան Լքա ր տ ո ւղար ո լհ ի^ դ Օր՝ ]]աթունիկ Աարաֆեան (գանձապահուհի^ դ Օր* Նուարդ Տէր Գասպա րեան 5

Տիկին

Փառանձեմ

Բաբսւյեան , ՆԼելի Գլըվըր ել Յարութիւն Նահապեաեան :
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<ԱՍ՜ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
«Անուշիրւան» Ազգային Դպրոց--- Գ սււ1ռսը գոյոլթՒլն ոլ^Ւ
1875^՜^ ի վեր , աստիճանն է վեցամեայ տարրական : Էք ր կս եռ աշա
կերտութեան թՒլԸ 1956 — 1957 տարեշրջանին էլը հասն էր 130/' • Եը
պաշտօնավարեն 9 երկսեռ, ո ւս ո ւց // շն ե ր , որոնց 2հ/ Պարսիկ [մէկը
վճարուած՝ պետութեան կողմէ} : Տեսչուհին էդ 20 տարիներէ ի ՛Լեր դ
վաստակաւոր ուսուցչուհի Օր* խաթուն է]արաֆեան դ որ 30 տարի
ալ պաշտօնավարած է Ո1֊րիչ դպրոցներոլ մէջ՝.

Դպրոցին տարեկան

պիւտճէն կը հասնի չոլրջ 12*000 թումա նլ,, որուն ՛լէ սր ՚1Ը դոյանայ
կրթաթ ո շա կն եր ո

՛լէ սն ալ

զանա՛ղտն նո լէրնե րով եւ նպաստներ ով։

Համայնքը կալուածային եկամուտ չունի՝.
ԹԱՒ ՐԻ Զ— Հա յ ԷԼւետա րանա կանները շատ փոքր թիւ֊ մը կը
կազմեն թաւ րէղի մէչ, --- հազիւ 25 ^ո,լի եւ անդամներն են ա լետարանա կան փոքր համայնքի մը
տոնէացած

որ բաղկացած է ԷԼսորիներէ եւ քրիսրոլոր ը մէկ' Լ"1-^ 100

Պարսիկներէդ

հոդի՝.

ԷԼս ոնց

կողքին կան նաեւ 9 ամերիկացի միսիոնարներ , որոնց (յը կ՚աշխատին
Ամերիկեան Հիւանդանոցին մէջ եւ ՀՀը կը զբաղին քարոզչական աշ
խատանքով ՝.
Աւե տ ա ր ան ա կան համայնքը ունի իր մ ո դո վա ր անը դ որ
կացիներոլն

սեփականութիւնն է :

Պաշտամունքը կը

Ամ երի-

կատարուի

թուրքերէնով՝. Հերթով կը քարոզեն ասորի քարոզիչներ եւ Հայերու
կոզմէ' Հա յ ր ի կ ԷԼէյվէեան , որ թալրիզի ԷԼմերիկեան

հիլպատոսա-

րա նլ, կարեւոր պա շտօն եան եր էն է ՝.
0'պրոց

չունին դ թէեւ ստացած են րանա լու ա ր տ օն ո ւթի ւնը :

Հայ Աւե տա րանա կանները շատ էին մամտնակին
եւ կը

կոչուէին իրենց

անունով'

թաւրիզի մէջ

Հայ ԷԼւե տ ար անա կան

Եկեղեցի՝.

ԷԼյլոլր դա զթի պատճառովդ այմմ շատ նօսրացած է իրենց թիլը՝
ԼԻԼԱՀԱՆ (Արսյք)---- Լիշահանը

մէկն Հ

Արաքի

(Աոլլթանա-

պասՀ) հայաբնակ գիւղերէն դ ուր գոյութիւն ունեցած են 11 հտյ աւետարանա կան եկեղեցիներդ որոնց 10հ>
ա յլ մանաւանդ ներգաղթի

սակայնդ մամանակի ընթաց—*

տեղափոխութեանց հետեւանքովդ

փակոլած են եւ այմմ գոյութիւն ունի միայն Լիշահանի եկեղեցին։
Հիմն ո լած է 60 տարի առս^։!)ւեէր 2օ0ի չա փ հաղորդ — անդամ—
ներ ՝.

'քրիստոնէական

քարոզչութիւնը

տարածուած էր նաեւ ոչ -

քրիստոնեայ տարրերու մօտ ՝.
Լիշահ անի աւետարանականներուն /վ՜իլԸ իջտծ է այ<Լմ 60/' : Հ ա—
մայնքր ունի եկեղեցական չէ՛՛՛ք- Ունի նաեւ

ձեռնադրելսշ

հոգեւոր

հովիւդ յանձին ՆԼեր * Ետրապետ էշիասեանի :
ԱՐԱձՐ [Ա ոլշթանապատ) *

Աւետարանական

եկեղեցին

րա ց-

ուած է այստեղ 35 տարի առա^ ունենաշով մինչեւ 60 անդամներ եւ
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ղևկաւէարուեյով ձեռնադրեալ ել աշքսարհական քարոզիչներու կողմէ : Այ մ՜ մ շատ պա կսած է համրանքը եւ հազիւ կը հասնի ձմՏի Հ
Ո ւնէւ սեփական եկեղեցական շէնք , որ կառո լցո լած է 15 տարի
առաջ եւ որուն շինութեան
I1 ոլրահ իմ

ծախքերուն 2/Յհ>

վճարուած է ^'ոկսւ >

քիա ս ո լլիի կողմէ : Այս անձը քրիստոնեայ դարձած 'Եիւրտ

Եկեղեցական պաշտամունքները կը կատարուին ասորի աւետա
րանիչի մը կողմէ։
ՀԱՍ ԱՏԱՆ ---- Հայ աւետարանական եկեղեցի գոյութիւն ունե
ցած է Համատանի մէջ 95 տարիներէ ի վեր։ Երկար մ՜ամանակ եկե
ղեցական կազմակերպութիւնը բաղկացած է զանազան աղդերէ , բայց

1921^' ի վեր եկեղեցին ծառայած է

հ այ

աւետարանականներուն։

Եը կոչուի Ս . Ատեփանոս ; Ներգաղթի տ ե ղա փ ո իւ ո լթի ւնն եր էն առաջ
թիլը հասած էր 225/' ) ի"կ անդամներոլ
500/' : Այմ՜մ , հաղորդ — անդամներոլ թիւն է 25 I
Եկեղեցիին չէ՚եքը կառոլցուած է 1882/1': Շինութեան ծախքե

հաղորդ — անդամներոլ
ընդհանուր թի լը

րուն մասնակցած է նաեւ Երանի օրուան

թաղալորը

Նասրէտտին

նուիրելով 100 թուման Լայմ՜մոլ արմ՜էքաԼ այս գումարը

Շահ

կը

համապատասխանէ 10*000 թումանի) :
Համատանի
Ա ոլտո յեան

եկեղեցիին

որ ո ւն

այցելու հովիւն է

բա ց ա կա յոլթեան

ՆԼեր ♦ 3 ա կոբ ■

Մ*

պա շտամ ո ւնքն եըը կը կա—

տա ր ո լին ղան աղան անձերոլ ղե կա վաը ո լթ ե ա մր ։
Տարուէ տարի կը սլակսի աւետարանական Հայոց համրանքը նաև
Համատանի մէջ^ տեղափոխութեանց հետեւանքով։ Այս պատճառով
ալ հ ա մր ո լած են' հինէն ի վեր դոյութիւն ունեցող այս եկեղեցիին
Օրերըյ
Հայ աւետարանականներու ընդհանուր թիլը Երանի մէջ կը հաս
նի չոլր£ 1500/':
ՀԱՅ ԳԱԼՍՏԱԿԱՆՆԵՐ
Շ աբա թապահ անունով ալ ծանօթ դալստականներ կը դտնուիհ
թէհրանի ել թաւրիղի մէջ^ իրենց յատուկ մ՜ ո դո ւէա տ ե ւլին եր ո ւէ

եւ

քարոզիչներով :
Թէհ բանի մէջ անոնց թիւր Լհա յ եւ օտար խառն) կը հասնի 100/' ♦
Ունին ի րենց մ՜ ո դո վա տ եղին եւ քա րողի չը յ անձ ին Ա ելքոն Գա ս պարեանի ։
Թա լւ՚1՚՚ւՒ մէէ՝ դալս տա կաննե րը 30 հոդի են , այն աԼ 111,! 1 ռոլս
ել քրիստոնէացած պարսիկ։ Ունին իրենց մ՜ ո դո ւէա տ ե ղին 7 տարիէ
ի 1Լեւ՚ ։ 'քարոզիչն է Հայկ Աալախեան ։ Կապ կը պահեն Պէյրութի

եւ

թէհրանի դալս տտ կաններ ո ւն հետ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ն 3* ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ ԻՐԱՆԻ ՄԷՋ
Պատմական Ատրպատականը ՝ Վրս ս պո լրա կանէ

էր հարեւանու-

թեւս մբ յ նորագոյն ժամանակներոլ հայ էրա կանո ւթեան մէջ
այն

եգաւ

ուր վագոլց նետուած էէն Հայ 3 եգա փ ոէս ո ւթեան սեր

մերը '.Ա' արգարէաշունչ Ր ափՀԷ էն փ ո գահ արած էր առածին հյլարթէ՛րֆը
էէ էոլր հայրենասէր

Հ այ

երէ տ ա ս ար դո ւթեան եւ արդէն էէ ս կ

ծայր

տուած է էէն յեգափոթական էսմ որ ո ւմները դ երբ} ա1լ1ո|ւՆ գո րծունէութեան

ա ռաջա գր ո ւթէ ւնն եր ո վ

ծնաւ

Հայ 3 եգա փ ոէսա կան ձ՚սշնակ-

ցոլթէլնը դ 1890 թուականէն :
Անոր ծնունդէն ւսռաէ^ ^այ ազատագրական շարժման գործէչնեներէն ձոլոշեան եւ Ագրէպասեան լծո ւած էէն

յե գափ ոէս ական

քա

րոզչութեան Ս ալմաստէ Հա ֆթ.լան դէւղէն մէջ՝ ուր կը պարապէէն
ուս ուր չոլթեամբ յ Այս եր կուրէ նահատակութենէն
Արմենականներն էէն դ որ
Մկրպչ

Աւետէսեանէէ

լծուեցան

ետրը՝

յ ե գա փ ոէսա կան

գեկավարութեամբ յ

1889/^1

ա շէս ա տանրէ դ

^{ւսյէն եւ հատուկտոր

Հնչա կեաններ դ որոնր աւելէ զբաւլա ծ էէն էրար

ուտելով դ րան թէ

դրական աշէսատանր մը տանելով՝. Տկար դուրս եկան դ սակայնդ բո
լոր ույս շարժումներ ըդ Հայ 3 ե գա փ ոէս ո ւթէ ւնը համահայկական տա
րածուն պոռթկումէ մը առաջնորդելու ո լգգո ւթեամբ : Այգ փառաւոր
առարելոլթէլնը վէճա կեց ա լ

նորա կազմ

Հ ♦ 3 * Ղ*ա շնա կց ո ւթեան

յ

որուն անմէջական ա շէսաաանրներ ո ւն դլէսա լոր էսարէ սէսն եր էն մէկը
հանգէսացալ էրանը եւ մասնաւորաբար Ատր պա տ ա կանէ նահանգը։
Ատր պա տ ա կանը ամէնէն ապահով ճամբան էր Երկրէ հետ անմէջական կապը պահելու տեսակէտովդ շնորհէ լ այն հան գա մանրէն դ
որ պարսկական է շէս ան ո ւթէ ւններ ը

բարեացակամ

էէն

յեգափոէսա—

կաններոլ շարժումներուն եւ գէպէ քժ ո լրրէ ա զէնրերոլ փ ոէսա գր ո լթեան նկատմամբ։ Հ* 3* ձ՚Ա շնա կց ո ւթէ ւնը դ Երկրէ' հետ հաւլորգակցելու համար ունէր նաեւ էարսէւ եւ էագրեւանգէ գծերը , բայց ռու
սական հսկոգոլթէւնը սահմաններու վրայ էսէստ րցա/ով * էբրեւ կամ ուրջ նաէսա պա տ ո ւո ւթէ ւն ը տր ո լա > էր ընդհ անրասլէս Ատր պատականէն ՝. Էնը հ ա րէ ւր ա կան
րանն ալ կա պո ւեց ան

թո ւա կանն եր ո ւն

Յփլ՚ոնն ու Ա* ազանգա-

Ատր պա տա կանէ շրջանէն դ

ք* ա գո ւ

—

քէէշտ գծով զէնքերու փ ոէսա գր ո ւթ եան եւ րնգհանրասլէս

էնղէլՒ

-

է ովկա սէ

հետ կապ պահելու դործերուն մէջ՝.
թաւրէզդ ԱալմասւՈդ Աակոլդ էք ոյ դ Ո*էշտ եւ ՛Այլ վայրեր դ լման
երկու տասնամեակդ ապաստան ընծայեց էն

Հ» 3* ձայնակցութեան

ընտրեալ գործէչներուն եւ հայդուկներուն դ որոնր էրենց առաւելա
գոյն ճէգեբը զոհաբերեց էն վառ պահելու

համար մէ շտ

3 եզափո-

— 518 —

Fonds A.R.A.M

ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
քսութեան կրակը Արեւմտեան Հայաստանի մէջ՝. Այլեւ , Ւրանի սսւհմանա գրական կռիւներու կապակցութեամբ ՝

հ ա յ մ ո րլո վո լր դի եղ

բայրական օգնութիւնը բերելու համար սլա ր ս ի կ ապստամբներուն։
Հ* 3* Դաշնակցութեան ստեղծման աոաջին տարին իսկ 5 թուրքեւսլարսիկ սահմանագլուխի Դուշմանայ ձորին մէջ գտնուող Դարիկի
կիսաւեր ւէանքը րնտրուեցալ իբրեւ յեղափոխականներու կեգրոն եւ
հոն գացած աոաջին դործիշը եղաւ Ղհարաբա ղցի Ա*ո 'ԼԱԷԱ /* շխանեանը (1890) : Այնուհետեւ եւ հետզհետէ

այնտեղ հաւաքուեցան

դաշ

նակցական հայդուկներէն ֆաթօն՝ Հ^երօն՝ Կարօն՝ Դնւօն ՝ Լեւոնը եւ
վարի շիւերէն X, ի կոլ Դումանը՝

իշխան

Յովսէփ Արգոլթեանը՝

Օր-

Հ. 3- Դաշնակցութեան Ատրպատականի գործիչները, լուսանկարուած 1897ի
գարնան, Թաւրիզի մէջ: Ետեւի շարքը, ուոքի, ձաիէն աջ.— Երեւանցի Վարգան
Յակորեան, Սեւ Դարեցի Սաքօ եւ Սամսոն Թադէոսեան: Մէջտեւլը, նստած, ձաիէն
աջ.— {(հաւրիգեցի Նէրսէս Յալալեան, իշխան Յովսէփ Արղութ-եան, Օթ- Հոիփսիմէ
Փուզինեան, Օր- Սաթ-ենիկ Մատինեան, Դոկտ« կարապետ Փաշայեան եւ Յովսէփ
էքիրգայեան: Դէտինը, նստած' Միսսւք Միրզայեան: (խոլորն ալ մեոած -.)

Աաթենիկ Աատինեանը (^քաղիկ կեղծանունով՝ հետագային

իշխան

Արգոլթեանի կինը) ՝ Կ* եր ի կի վանահայր թաւաքալեան վարդապետը
(Զաքէ^ յ Յովնան Դաւթեանը ՝

Աարգիս Աեհրաբեանը

Հյ\]անասորի

*֊Լար գանը ) , Սեւ- Բ արեցի Աաքօն ՝ Պետօն ՝ Ջալյա գը ՝ Ս ա րղ[՚ս Օհանջանեանը եւ ուրի շներ ՝ որոնցմէ շատերը մասնակցեցան Դերիկի վան-ր
քի հայեւքիւրտ կռիւներուն (1892)՚5
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ» &1էՏէ1ւ)Տ%ՏՋՋՏՋՁւ1[78է1էր«Հյւ7Տյ1
3ալմաստ

հաւաքուած յեղափոխականները սկսան մտնել էքրկիր ,

իբրեւ կազմակերպիչ կամ մարտական քսումբեր : Առածին մտնողներէն
եղան է1 շքսան 3՝ ԷԼրղոլթեանը՝ Վ^արդանը՝ Լքել, 'քնարեցի 3աքօն ՝ Չ՝ ո ւ—
մանը (1895//Ն) , ՆԼաղղ էնը (1897//Ն) , եւյն • : Յեղափոխական գործը
կր տարուէր ամենայն ո դե լո ր ո ւթ ե ա մր եւ անձնազո հ ո լթեամբ ՝ ե ր ր

1896//Ն ) Վրանէն Պարսկաստան անցնող 200 կռուողներ եւ 1000// Հ՚՚՚փ
անզէն Հայեր , // . 1Լւե տ քւ ս ե անքւ ,
դութեամր , յարձակում

Պետո յի եւ Ս ա ր ա քւ կքւ

կրեցքւն Ա ազբիկ ցեղի

առաքնոր-

'ք^իւրտերէն եւ

Ս•

Բարթողիմէոս Վ^անքին մօտեր ր կոտորուեցան , կարճ դիմադրութենէ
ետք*. Ահ ա ա յս դէպքին հակահարուածը եղաւ Աքանասորայ պատմա
կան արշաւանքը (1897), որ կազմակերպուեցաւ Ա ալմա ս տ // մէ^Հ.
Պո,ամ ութլ-^-ը րո լս ր ին

ծա

նօթ է մանրամ ա սնօ ր էն եւ աւե
լորդ է կրկնել դարձեալ : Թալաքալե ան ■Լւ՚Գ-ւ՛
ալրխլ մեկ
նումէն ետք , Գերիկը կ ո ր սն ց ուց

իր ա րրեէքը , իբրեւ կեդրոն ել
(Լւս լասար
իբրեւ

Ղ՜Է^՜՚ՍԼ

րնտրուեցալ

այդպիսին-.

հետադայ

Գէպբերը,

տարիներուն՝

որոշ

չափով արրեեղրկեղին նաեւ Լ/ալմաստը , ա յնպէս որ Հ . 3 • Վ*տշ—
նակցութիւնը՝ 19034'^ սկսեալ՝
ք,ր ա շքսա տ անքն եր ո ւն կեդրոնը
ղա րձո ւց

Աք ո յն ու

աոանձնասլէս

Ս ա կո ւն եւ

թադէոս Առար —

ետ լի Վ՛անքը (Մենաւորէ :
ԻՇԽԱՆ ՅՈՎՍԷՓ ԱՐՎՈԻԹԵԱՆ

Ան Կա տնում
,

.

,

ք

է

,

?աոռո
ՀՀ.

ա քն
Հ

դաշնակցական հայդուկներուն ՝

քսմբապետներ ո ւն ՝ դոբծիծներուն եւ ղեկավարներուն՝ որոնք երկար
կամ կարճ (եա մանա կն եր ո վ ՝ ղանաղան

թ ո լա կանն ե ր ո ւն անցան

3»—

տըրպատականէն ՝ կամ մնացին այնտեղ եւ դոբծեցին՝ եւ կամ նահատակոլեցան արիւնալի կռիւներու ընթացքին *.
Վարդ մը անուններ

յիշատակէցինք արդէն :

3 ի լենք նաեւ Ան-

դրանիկը՝ Սերս, ստաց ի Մուրատը՝ Վայծակ Առա քելը ՝ Աեսլուհը՝ Բե
ռին ել Ամբատը՝ որոնք՝ իրենց ընկերներուն հետ ՝ 1904//

Աասնւպ

կռիւներէն ետքը ՝ ա սլա ս տ ան եց ան 3 ենա ւո ր :
3 ի շենք նմանասլէս քէոստոմը՝ որ անդամ մը՝

1891//^

եղած էր

Վ^երիկի Վ^անքը ել որ հետադային՝ 1 908//Ն 5 անձամբ ղեկաւք արեց է1—
բանի սահմանադրական կռիւները թաւրիղի մէ^*.
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3իշենք

Դտրձեալ իի կոլ Դ ո լմանը ՝ որ յղացաւ եւ արագօրէն ի—

րականացոլց թ անասս րի սլա ամ ական արշաւանքը եւ անձամբ մաս-,
նա կցեցաւ վրէժխնդրական տյդ յանդուգն ձեռնարկին , իսկ այնու
հետեւ^ իր կարգին դարձաւ Պարսկաստանի սահմանադրական կռիւ
ներու դե կա կԼա րներէն մէկը:
3իշենք

անդամ մրն ալ

իշխան (Հովսէւի Ար ղո ւթեանը,

որ խոր

հետք ձգեց Հ • 3 ♦ Դ ա շնա կց ո ւթ ե ան իրանի պատմութեան մէջ, ս կսեԷ՛՛՛Լ կ" ւԱ ,Ա կ՛մ Ո լթե ան հիմնադրութեան ու ա սլա /Ա անասսրի արշաւան
քի օրերէն եւ հ ասնելուԼ մինչեւ իր նշանակումը իրանի կառավարու
թեան մօտ իբրեւ Հայաստանի Հանրասլետութեան դեսպան՝.
3ի շենք

ո լկո լն ե անի ա ր շաւաԼսումրին ա քս ո ր ա կանն ե ր էն եւ ա-

պա Լ] իպիրէն փախստական' Դտնձա կի շ[’^տ նէն իարսումեցի Յփրեմ
Դտ ւթեանը , որ իր

դիւցաղնա-

կան խոյանքներով դարձաւ

ի-

բանի առա ս սլելա կան դէմքերէն
հերոս Յփրեմը՝.
3իշենք

անմոռանալի

սին եւ Դ ա շն ա կց ա կան

Դե
/Ա ե չօն ,

որոնք , շա տ ե ր ո լ հետ

մասնակ

ցեցան իրանցիներ ու սահմանա
դրական պայքարին , իբրեւ Ե փ՛
րեմի օգնականները։
Կամ

1] ոստիա

Համբար-

ձոլմեանը^ որ տարիներ

ետքը

եղաւ 3 ա լմ ա ս տ ի 1918/ր

կռիւ

ներու

մ է կր }

ղեկավարներէն

Յամսոն թանի՝

Լե ւոն Փ տ շայի

եւ ղնդասլետ Համբար ձ ո ւմ Լի ելքոնեանի հետ :
1Լհա

եւ ինքը ԷԼդուլեցի Յամսոն թադէոսեանը^ կամ Յամսոն /Աա-

նը , կամ պարզապէս Յտմսոնը^ 'իրիստափորի քեռորդինոր Կ "՛Լկա—
սէն դալով 1898/'^, մինչեւ իր մահը (1 3

ր՛" 1945) , նա իւ 3ալմաս

տի մէջ 5 ամրողջ 20 տարի , ել ա սլա թաւր իղ

27 տարի , եղաւ Հ ♦

Դաշնակցութեան ամէնէն պատասխանատու

անձնաւոր ութիւնն եր էն

մէ՚լը Ւրրե լ մարտական ձեռնա րկներու ղեկավար , իբրեւ
կական դո րծի չ

ո ւս ո ւց ի չ ել դի ւղա տն տ ե ս , իբրեւ կապ

խանոլթեանց հետ

3 •

հասա բա—-

սլա ր ս ի կ ի շ—

իբրեւ ղինադործ ու կռուող ռազմիկ , վերջապէս

իբչ՛ել մ է կը , որուն ամբողջ կեանքը նուիրում մը եղաւ իր ժողովուր—դին համար՝ յեղափոխական եւ այլ աշխա տանքներ ու բազմատեսակդ
մարզերուն մէջ՝
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Ցիշենք բնիկ Ո՛"աՈսթոցի (/^Հ։/'Հ'տաղ^ ^ոկտ • (ֆարութէւն Ատեփանեանը^ որ 1902/'5> Ամերէ կայէն Երան գալով ՝ աւելէ քան կէս դա ր
ապրեցաւ եւ գործեց նախ թա ւրէ զէ եւ ապա թէհրանի մէջ,

էբրել.

Հ. 8- Գ ա բնակցութեան ամէնէն գործօն՝ անձնուէր եւ պատասխա
նատու գէմքերէն մէկը՝,
8իչենք Եփ բեմի րաէյտակէց եւ

սորականներէն Ատեփան

ուկունեան ար շաւախումրէ աք

1]ւոեւէանեանը

[էալաջան) , որ

քյփրեմէ

Յովս է յէ Ա աԼսէսեանէ եւ քէո լրէն ^'երձա կեա նէ ( Փա յլակ ) հ ետ , Աէպէրէն փախելով ապաստանեցաւ

թաւրէղ եւ ունեցաւ հոն՝ երկար

տարէներով , ղեկավարէ գեր \նահ ա տ ա կո ւեց ա լ Ապրէլեան Եղեռնէն
կաբնոյ մէք)
,

էրենց

կարգէն ,

էյանասորէ նահատակներէն
ր էս տակէս Զօրե անր

Ա—

( քէոստոմէ

եղբայրը)

եւ կռոլէն մասնակ

ցողներէն

բմ է չկ

էրէստափոր

Օհանեանը ՝ էնչպէս նաեւ
լուստ

Ալս յ ե անր ՝

Գա

է ա ր ալա գ-

եաղցէ Տէր Ղ*րէգոր եւ վասպուր ականց է Տէր վար գան քահ ա—
նաները՝ Օհանը՝ Ախպերը՝ Ա ա֊~
քօն եւ այնքա՜ն ուրէբներ՝.
Այլեւ Պ ո ւլկա րա ց է
Աէրէմճեանը՝
եղաւ

որ

Պետօն՝

նմանապէս

է) անաս որէ

հերոսներէն

մէկը եւ որ էտէրնէէ մէ^՝ կաիւարլանի վրսլյ փչեց իր շունչը,
չորս տարէ ետքը ՝ 1901/'^ ։
ԴՈԿՏ- ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՍՏԵՓԱՆԵԱՆ

Տէչենք տա կա ւէն

ղա բնակ

ցոյ կան մաըտէկներէն նշանաւոր ահա բեկէ չներ էէարտէրոս Զարուխչեանն ու Ջու-մշուտը [Մարտէն Տէր փալստեան) ՝

էէոլլոլմաթն

ու

Աարհատր (Մ ♦ Աղամալեան) , այլև Զէմլեակը , Աբրահամ 1Սան էախդէարէն ՝ էՒէքէ րտաղց է ^էէսրդն ու Մածուն ]]եչօն :
ք]լ դործէշներէն՝ մտաւորական

դէմրերէն'

էոկտ •

Փաշայեանը ՝ Բ՚եիչկ Զ ալ րՒէֆը > ^ալւապետ ^էոնեանը^
եանը , Նէկսլ Աղբա լե անը ՝

Ս ա րդէս Արարատեանը ՝

կարապետ
Ա» 1Լռամ-

Արս էն Միըա-

յէլեանը ՝ Յովսէփ թագէոսեանը ՝ Հայրապետ Պանէրեանը՝ էասպար
Եփէկեանը եւ ո լրէ շ շատեր :
ՅՒւատակի ւոուրըը տանը նաեւ

1Լա րպոյ ա ա կան ի թե մա կալ

//,—
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ռաջնորդներ Ատեւիանոս արքեպ» Ա ["է1թարեանին (1886 - 1892), Ս ահակ արքեպ. Այվատեւսնին (1898 - 1901) եւ ներսէս արքեպ . Մելիր իՒանդեանին (1913 — 1948) 5 որոնք եղան

Հ» 3* Դաջակցութեան

դործա կից ու րա ր ե կա մ ել բոլոր պարադաներոլ տակ դի լրա ց ո ւցին
անոր ա շխատանքներ ը :
3 իշենք

տակաւին Հ ♦ £/ ♦ ^աջակցոլթեան թա ւր իղի

կեդրոնա

կան դէմրերէն Գասպար 3ակոբեանը , ^եդր • Դպրոցի տեսուչը , որ

1910^5/ մինչեւ իր մահը

[Փետրուար ,

1932) ,

մասնաւորաբար թաւրիզի կուսակցական
ղեկավարի դեր եւ երբ 1918/'^ յ թրքա կան
Ալի

իհսան

ւիաշա ,

Ատրպատականի

կեանքին մէջ
բանա ՛լի

եւ

ստանձնեց

< րամանա ւոա [

թաւը իղ

մտնելէ ետք , իրրեւ ապահովու
թեան մի$_ո ր պատանդներ
հանջեց

Հայերէնդ

պա-

Դասպար

եղաւ առաջիններէն մէ կը դ

որ

կամովին իրրեւ պատանդ յանձնոլեցաւ թուրքերուն :
Տիշենք

ք>՝աւրիզեցի Վբսհան

իԼաքարեանը դ որ երկար տարի
ներովդ իրրեւ Կեդր*

^Հոմիտէի

անդամ եւ դործի չ աշխատեցաւ
Ատրպատականի մէջ եւ շ^^/սնը
ներկ այացուց

Հ . 3 . Դաշնակ

ցութ՜եան ^["1

Ընդհ . (ի ո ղո վին

(1907) ) ինչպէս նաեւ (ֆովսէւի
Ա ե [,Գա յետնը դ որ պար ս ի կ

պե-

տա կան շրջանակներոլ հետ
կապերը

օդտագործեց'

պաստ Հ • Ա ♦

իր

ի նը-

Դա շնա կց ո լթեան

ԳԱՍՊԱՐ ՅԱԿՈՐԵԱՆ

ձեռնարկներոլ իրականացման :
3իշենք

թ ա ւրի ղա հ ա յ դա շնա կց ա կաններ էն (Հովսէւի []' ովս իսեա-

նը {Ալ, գամ Պ ետր ո ս եան^ որ /’ք ա նլ, ամէնէն հին յեղափոխականն էր
ել րախտա կից եղած է ր

ո լկո ւն ե անին եւ իր ղինա կիցներ ո ւե ,

պէս նաեւ թէյերս էս ք՝ալալեանը , որուն տունը
կը հիւրընկալուէին ել հոն ալ կը կերա կրուէին

/,Նչ-

ՀհՊ ա պոնց տունը?} —
թաւըիղ

մամանած

/2/7ճ/7/7 դորե՜իչեերն ու հայդուկները*.
Ու յիշենք' դեռ 1891/*^ հիմնուած Հ» 3* Դաշնակցութեան իՒաւըիղի ՀԽարիսխ?} զինագործարանին վարպետները

ղոյգ Արիստակէս-

ները դ Միհր անը դ Լեւոնը դ թագրատը դ ^աթանեանը ,

Փ ա ր ս ա դանը դ
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Աբամայէսը՝ էրուանդն ու Հ,րս1Լը՝ ՊոլԷ^Լա ['աէ)/ք Մ ա ր >[ 111 ր^' ու Արչ^1^
Ս էւնեցէն եւ շատ ուրէշներ , որոնք կարդ է կը բերէէն ու կը կաղմէէնԵրկիր Գէ*ևոլևլ1՚ք րուոր դէպքերը :
Եւ վերջապէս յէշենք՝ հէն օրերու սա կա լաթէլ ողջերէն Ա ալէյասԸ՝ "Լ1 ւՕՕ^է/7^ ղնադ թալրէղ եւ այնուհետեւ տարէներով ծառայեց
Հ- Տ* Գ ա շնա կց ո ւթե ան րք ր°չէ^' տա^1 ) ['/''[' լ 'ԼՈ ['

եւ ն եր կա յաղու-

ցէչ , Ատր պա տ ա կան է ղանադան վ ա յր եր ո ւն եւ ապա Երկրէ՛ ^էջ ■
Ու յիշենք... Բայց ո՞ր մէկը, արձանաւյրենք մր ■‘‘է կուն անունն
ոլ գործը , --- այնքսՀն շատ են անոնք , ծանօթ կամ անծանօթ

այն

բո լո ր ռազմէկները՝ գործիչները ՝ մ տ ա ւո ր ա կանն եր ը , որոնք Հայ Յեգաւէ ոքսութեան ամէնէն տաք ու եռուն տարէներոլն կերտ եցէն

Լ.

Թաւրկզի մէջ, 1923ին կազմակերպուեցաւ Հ. 3- Դաշնակցութեան Պրոպա
գանդայի Դպրոցը: Խմբանկարը կը ներկայացնէ դպրոցին ուսուցիչները, կուսակ
ցութեան ներկայացուցիչները եւ աոաջին ընթացաւարտները : Աէջտեղի շարքը,
նստած, ձաիյէն աջ----կարապետ Պի^նեան*, ('ժիշկ 3- Դաւթեան*, Դասպար Յակորեան*, Լեւոն Թադէոււեան (ք^աթաշա)*, Դիկոլ Աղրալեան (դպրոցին տնօրէնը)*,
Յակոր Տէր Յակոթեան*, Արշակ Յոկհաննէսեան*, Սամսոն Թադէոսեան* եւ Ալեքսան Յովհաննէսեան: Ետեւը, ոտքի, ձաիյէն աջ-— Աոաջինը' Վահէ Արծրունի,
2րդը' Անտրէ Տէր Օնանհան, Յրդը' Միքայէլ Ստեւիանեան*, 4րդը' Արմենակ Աաքսապետեան*, ծքզը' Համբարձում Տէրտէրեան*, 7թԴԱ՝ Վարոս ('աթայեան, 9րդը'
Սաշա Աարգարեան եւ 10րդը' Աելքոն Յակոթեան*: Դետինը նստած, ձաիյէն աջ'
Խաչատուր Դրիգորեան*, Ա- Սիւքէրեան,
Օհան կարօ*,
Պօղոս Հիւսեան*, Օր* —
Հրաչիկ Զաքարեան (այժմ Տիկին Ա- Իսաեակեան), Տանատ Պօղոսեան եւ Հայկ
Եգանեան: Աստղանիշ կրողները մեոած են:

. Դաշնակցութեան էրանահայ հաստուածէն պատմութէւեը^ ա յնպ[—
սէՀ հոյակապ դրուագ նել՛ուէ :
է^ալրիղի Լիլա լա թաղի Ս- Յարղիս եկեղեցւոյ բակին մէջ կա յ
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համեստ Պանթկոն — յուշարձան մը՝ որուն ներքեւ կը հանդչէն սահ~մանադրական կռէւներու ընթացքէն նահատակուած քսումը մը դաշնա կցական

հայդուկներ ՝

անղոլդական

մար աէկ

Մ արտէրոս Ջ ար ո ւքո չե անը , Կարօն՝ Հաց/լեր է Լ) կթօն ,
Լք է սաբր , ռումբէ

եւ

ահաբեկէդ
^ալփափաքս

սլայթումկն բղէ կ — ['՛էէ կ եդած ռումբ շէնոդ քՒէ-

քէրտաղց է Ակորդը >, քէուսերոլ ձեռքո ւք 1912//^ կաքսաղան

հ ան ո լած

Պետրոս Մ ելէք — Սնդրկասեանը եւ այլ թուականներուն մեռած ՄըԼլրտէչ Ջւսլալրկ կեանը ՝ ԼԼրշակ ք^արսամեանն ու Ստեփան Տկր 1Մ1[ըր~
տէչեանը :

Եփրեմ Խան (աջին) եր Սարդար Ասադ (ձախին) զինակից ընկերներու եեա

ոլււա !լյ ա կան ցանցը՝ սլր ո սլա ղան ղն ու դո րծ ո ւն կ ո լթէ ւնը տարածոլած կ էն ամենուրեք եւ որեւկ յեղափոխական ձեռնարկ՝ անմէ֊
ջականօրկն արձաղանդ կը ղտնկր անձնուկր ու դա դա փ ա ր ա սլա շտ ե-~
ր էտասարղոլթեան մօտ՝.
Այղպէ ս եղաւ սահմանադրական կռէւներու երկու շրջաններուն
ալ (1908 — 1912) է ^րբ Հ* Ս • ‘Էաշնակցութէւնը ՝ էր լաւագոյն ումե֊
[,ով կո֊Ոլ֊է ասսլարկւլ էջաւ սլարսէկ յետադէմա կանն եր ո ւն դկմ ՝ աղատատենչ Պարսէկներոլ կողքէն՝. ԼԼսպարկզ էջաւ եւ թաւրէղկն մէնչեւ թկհրան եւ քէկշտկն ու Ղ^աղւէնկն մէնչեւ Համատան հերոսացալ
ամէսներ եւ -ամէսներ շարունակուած կատաղէ կռի լներ ու մէչ-, Ւէհրանէ գրաւումը 3

լէս 1909/'^ 1 Սարդար Ա սադէ հետ դործա կց ող
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քյփրեմի յաղթանակն Էր՝ (1լ օտարներոլ լէկայութեամբ Հ^կարսիէներոլ 1] արի պա լաին՛ծ էր դարձեալ՝ որ Հա մատ անի թ ըհ ա ր դիւղին մօտ
հ եր ո ս ա բա ր կռուեցաւ Սալար Ղ ո 1Լէէ ի ումերուն դէմ

եւ

այդ կռիւնե—

բու մէչ ալ դնդակահա ր իյնալուէ ՝նահ ա տա կո լեց ա ւ 2է> 1ԼԱԼրիէ 1912/7^ •
Սահմանադրական կռիւներուն իր մասնակցութեամբ Հ* Ս*
Ղա շնա կց ո լթի ւնը դրա ւեց իր պատուոյ էջը նաեւ

Ըրանի

ազդային

սլա ա մ ո ւթեան մէչ-,
Մինչեւ 1911, իրանի մէ^, Հ • 3 • Դա չնա կւյ ո լթի ւնը

ունէր

մէկ

կեդրոնական կոմիտէ՝ որ Հրէ^Ւ Կեդր ոնական է1ոմիտ էն էր քեալրիղի
մէջ (ՎթէԺշ ընդունոլ֊ած էր իրրեւ ԴսւվրէԺ անունին
Այդ տարիներուն , Վք£<^/' Կեդրոնական

կրճատումը) :

կոմիտէութեան

չրԼան լոկը

Հերոս Եփրեմի գսւմրանը Թէհրսւնի Դաւրեւսն դպրոյյի րսւկին մէջ

շատ ընդարձակ էր ել կ՚ընդգրկէր կապուտանը )իւրմիա) , //^/2/աՀ»Հ-՝
թը (ՍIIIլմա11

՝ ԷԼլարայրը (Խ ո յ ) յ Ս' ենա ւո ր ը Լթադէոս Աււա^եալլւ

Վանքը) ՝ ^ետափը [Ջ ուլֆ տ) ՝ Փա յտա կարանը {‘Լարադաղ) , կ-իլա(//Վհտ ՝ էնզէլի ՝ Աււտա[,11է) » Ս ազանդարանը ՝ ^ազւքւնը ՝

Հյահը

Լթէհրան) ել *Լյոլւ Ջուդան :
Հ » Տ • Ղ տշնա կց ո ւթեան 1911^

մո,լ

Ջ*

Ընդհանուր Յ'ո ւլո 1Լի

որոշու-

Էր , որ քնէհր անԷ Հյահ ^քոմիտէն դարձաւ Հյահստանի ^քեդր» ^ո-

միտէ եւ այդ թուականէն սկսեալ ՝ ք1 րանի կեդր ոնա կան եւ հ ա ր ա լա
յին շրջաններու կուսակցական մարմինները ենթարկուեցան այդ նո—
րակաղմ

եդրոնական ^քոմիտէութեան :

Նոր Ջուղայի մԷԼ Հ. 3- Դաշն ակցոլթիւնը

իր

կազմակերպու

թիւնը ունեցաւ 18984սկսեալ՝ նա խաձեռնոլթեամբ եւ հիմնադրոլ-
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թհամլւ ջաղաջի անուանի դէմջհրէն

Յարութիւն 3 որ դանանեանի ,

ե^լ՚՚ւ^" *^աել հորէն Տէր 'Լարդանհանի {հետագային լԼարդապեւո

ել

միարան Ամենաւիրկչեան 'Լանջի} , Ա՚արտիրոս 3 ա ր ո ւթի ւն եանի
Լգպրոցներոլ տեսուչ) դ Տիգրան Աբգարեանի Լուսոլց ի չ) եւ Հայրա
պետ 3ակոբ.ջտնեանի : փամանա կի ընթացքին ստուարացաւ *ԼյՈր ^ոլգայի դաշնակցական կազմը ել ցանցը տարածուեցալ նաեւ

Փէրիոյ

նւ Զհարմահւալի գիւղերուն մէջ*, ք1 ր կա մա ւո րն եր ո վ այս շրջանն ալ
մասնակցեցաւ քերանի սահմանադրական կռիւներուն՝.
Իրանահայ գաղութին մէջ Հ, 3՝ Դաշնակցութեան դործոլնէու
թիւնը չսահմանափակուեցալ բնականաբար յեղափոխական դո րեոլ—
նէոլթեան մարզերուն մէջ միայն՝. Ան իր շատ խոր հետքերը
նաեւ գաղութի ազգային — հասարակականդ կրթականդ

ձգեց

մշակութա-

Հ* 3* Դաշնակցութեան Թաւրիղի 1931ի Շրջանային Աողովին խմբանկարը:
ՄԷջտեղը նստած, ձախէն աջ----Արմհնակ Աֆթանտիլեան*, Վարսս ր արայ հան,
Ստեփան Խանթարեան*,
Տ* Մեսրոպ քհնյ • Աւետիսեան*, Սամսոն Թաղէոսեան*,
Դասպար Յակորեան*, Տոքթ. Մութէն Տէր Ստեւիանեան* եւ. Միք այ էլ Ստեփանհան* : Ստեւի շարքը, ձախէն աջ.— Մէ].քոն Յակորեան*, Խաչատուր փրիգորեան*,
Աշոտ Մուրատխանեան, Մուշեղ Յովհաննէսեան*, Հայրապետ Պանիրեան* եւ Ասլան
Ստեփանեան: Դետինը նստած' ձախէն աջ երկրորդը' Սամուէլ Աեսրոպեան (աոա
ջինին անունը մոոցհւած է) : Աստղանիշ կրողները մեոած են:

յին եւ ընկերային կեանքին մէջ՝. /’ ր շարքերուն մէջ գտնուող կամ իրեն համակիր տեսուչներ ըդ ո ւս ո ւց ի չն երը դ եկեղեցականները եւ ասոնց հետ դաշնակցական գործիչներըդ հ րապարա կախօսները դ գրոր[յ“
ներն ու խմբաղիրներըդ բոլորն ալդ իրենց մարզերուն մէջդ տարինե
րու ընթացքին թրծեց ին (եողովուրգը ,

թ*1*[՚ ^՚ ՀՀ1

ց ին Հ ին մ տայնոլ-

թիւններըդ կեն ո ո ւնա կո ւթի ւն եւ խան գա ւէա ռո ւթի ւն

մտցուցին

հ այ

բազմութեանց մէջ դ յեղափոխական շունչով տոգորեցին երիտասար -
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ՏԱՐԵԳԻՐԸ»

ԻՐԱՆԱ2.ԱՅՈՑ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ Վ.ԻՃԱԿԸ
/>'/< անրապէս չէն է իրանահայ գաղութը, տնտեսական դետնի
վրայ։ ^Լկայութթնները

կ՚ըսեն, թէ աւելի չէն եղած է անցեալին

մէջ.՝ կ՛/՛ ամէն մարդ, իր տեղն էր : Մլ.նդւ ռ •Լնրջին 30 — 40 տարինե
րու ընթա ց քին , քադաքական եւ այլ անցքերու կամ կեանքի սլարտադժրանքներու բերմամբ, չատեր հեռացան իրենց վաղեմի բնակավայ
րերէն } նոր

երկինքներու տակ նոր

րախա որոնելու համար։

Հա

մայնքներ դաս/արկուեցան ել կորսնցուցին իրենց համրանքը, ա ւելցրնելոլ հա լքոյր համրանքը ոլրիչ համայնքներուն։ Այս տեղափոխու
թեանց արդիւնքն էր բազմացումը Թէհր անի եւ 1)] ուղիս տանի
կական հ ան՝ա յնքներ ո լ

համրանքին եւ փ ոխա դա րձարա ր

հայ

թուական

տկարացումը թաւրիզի, "էյ որ Ջուղայի, Համատանի , Աէչտի, վաղւինի , Փահ լալիի եւ այլ վայրերու հայութեան ։

Տեղափոխութեանց

այս վիճակը կը չար ունակս լի տակաւին եւ ըստ այնմ , աւելի եւ ալելի կը նօսրանան գաւառական կեդրոնները իրենց հ ա յ բնակիչներէն։
Ասիկա անդրադարձած է եւ դեռ պիտի անդրադառնայ անչուչտ
գաղութի տնտեսական վիճակին վրայ, փոքր չրջաններոլ մ էջ մաս
նաւորաբար^ աստիճանաբար տկարացնելոյԼ այս վերջինները։

Զ կայ

ասոր դարմանը, քանի որ պակսածին տեղը չի լեց ո լիր ու պիտի չլեց
ուի։ Ընդհանուր հա չուով, սակայն, գաղութի ամբողջութեան տընտեսական վիճակը մի չտ կ՝ընթանայ դէպի բարելաւում , քանի որ իրենց համար նոր կայք ստեղծողներն ու նոր բախտ որոնողներն
չնորհիլ իրենց հ ա ս տ ա տամ տ ո ւթեան եւ նախաձեռնութեան
կրցած են եւ այսուհետեւ ալ պիտի կարենան չտ կել իրենց

տլ,

ոգիին,
եւ

ըստ ա յնմ պահել նաեւ տնտեսական ընդհանուր հ ա ւա ս ա ր ա կչռո ւթի լնը գա գութին մէջ ։
Մեծ թիլ

Ը թ*ն կազմեր իր անահ այ գաղութին մեծահարուստ-

ները, կամ , ինչպէ ս սովոր է ըսել, միլի ոնա տ էրն երը ։ Աւելի չատ են՝
ըստ բաւականի լայն նիւթական միջոցներ ունեցողները եւ ալ աւելի

դոլթէլեը, զօրացուցին

հայրենասիրական ոգին եւ հասցուցին սե

րունդներ, որոնք, ըստ հերթի դարձան յառաջապահ ումերը իրանահա յ դաղութին..
վաթսուն — եօ թանասո ւն տարի տնց , այսօր ալ, Հ» 3 * ‘իա էակ
ցութիւնը ներկայ է իրանահայ գաղութին մէջ, հիւսիսէն մինչեւ հա
րաւ, իբրեւ չո ւն չ ու դա դա փ ա րախօս ո ւթի ւն եւ անոր անտեսանելի,
հանգուցեալ Ար չա կ Ջ տ մա լեանի որակումով
միչտ կը մնայ ումեղ եւ դրալ-իչ

ան չօ չափելի

հմայքը

իրանահայոլթեան հ այր ենա ս ի րօր էն

■առողջ զան դո լածն եր ո ւն մ օտ ։
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Ձ

շատ

միջակորեար տարրը՝ --- մանր

պանները՝ լալ արհեստաւորները^

ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

առեւտրականները՝

խանութ

սլետական կամ այլ հիմնարկնե—

րռլ մէջ քիչ թէ շատ լալ գիրք ուներ որիները ՝ եւլն ♦ : Ա եծամասնոլթիմնը այսուհանդերձ կը կազմէ օր — աշխատող օր — շահ ո զ աշխա
տաւոր ո ւթի ւնը ՝ — մանր արհեստաւորները՝ պարզ պա շտօնեաներ ը ՝
գործարանային ել շինարարական
գիւղական շրջաններու մէջ.

բանուորները

եւ .դիւզազիները

հտ րծաղր կութիւն գրեթէ չկայ.

մէկը Լալ սԼլս^*է իր ՂԼՈԼէսԸ
տրամագր ոլթեամբ :

ամէն

Է.Ը ձգտի րւէս1Ւ ալ^էի լալԸ) կենսուրախ

ան Ղ֊իրքի տէր եւ անուն ունեցող գործա բանա տ էրներ ՝ արտած
ման եւ ներածման առեւտուրով զբաղող մեծ վաճառականներ ՝ ա—.
ռեւտրական մեծ ընկերութեանց մէջ ղ֊իբքի հասած անձեր ՝ շինարա
րական կարեւոր գործերով զբաղողներ , եւլն ♦ : թալրիզի եւ Մ աբա
զայի մէջ չամիչի պատրաստութեան եւ ընգհան րապէս չոր մրգեղէնի
առեւտուրի գործերը մեծ մասով Հայոց ձեռքն են։ կան անունի եւ
՚ւ1՚ւ՚^է՚ տ է ր ըն կեր ո ւթի ւններ կամ անհատներ } որոնք կը զբաղին ճամբաներոլ ել շէնքերոլ շին ո ւթի ւնն եր ո վ ՝. կարեւոր թիւ մը կը կազմեն
իրենց ասպարէզներուն մէջ յաջողած ճարտարապետները ՝ րմիշկները՝ ատամնաբոյժ՜ները՝ նալթային գործի մասնագէտներն ու որակաւոր պա շտօնեաներ ը ՝ ինչպէս նաեւ պետական եւ այլ սպասարկութեանց մէջ պատասխանատու

դիրքեր

ապահոված

պաշտօնատար

ները ՝ եւլն • :
Այս տուեալներով՝ գոհացուցիչ

պէտք է նկատել

տնտեսական

պայմաններու միջինը իրանահայ գաղութ՛ին մէջ՝. Այս իրողութեան
ցոլացումը նկատելի է մասնաւորապէս հասարակական կեանքի մէջ՝
ուր ժողովուրդը էիովի*ե կը բալարա րէ իր կրթական ու հանրային այլ
կարիքները ՝ իր սեփական միջոցներով՝.
Անվերապահօ րէն պէտք է նշել՝ որ իրանահայ գաղութը առա
տաձեռն է իր բոլոր խաւերով եւ երբեք չի քերեր

ականջին ետեւը ՝

երբ օժ՜անդակել պէտք է հանրօգուտ այս կամ այն ձեռնարկին։ Լու
տայ սրտանց ՝ հաճոյքով՝ կուտայ յաճախ ինքնա բեր աբա ր ՝.

է, լ օր

աւուր կը բարգաւաճի հասարակական կեանքը իր հ իմնար կո ւթի ւններով ու ձեռնա ր կներ ով ՝ շնորհիւ իրանահայոց յատուկ

զոհաբերու

էի եան այս ոգիին :
Տնտեսական վիճակի այս կապակցութեամբ՝ բայց ատկէ անկա
խաբար պէտք է ընդգծել իրանահայոց մէկ այլ յատկութիւնը՝ որուն
համբաւը տարածուած է նաեւ երկրի սահմաններէն գուբս ՝. Այգ մէ
կը ք1 րանահ ա յեր ո լ ջերմօրէն հիւրասէր ոգին է'. Ամէնէն համեստ ըն
տանիքին սեղանն անգամ շէն է եւ ամէն առիթով պատրաստ հիւրա
մեծար ելոլ ծանօ թն ու անծանօթը : ք1 րանահայը ՝ կարծէք սլատահա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐԸ»

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄԸ
ԻՐԱՆԱՀԱՅ

ԳԱՂՈՒԹԻՆ

ԱԷՋ

թերէ պէտէ Ը_ԼԼա [' ամբոզջութէւնը էրանահայ զաղութէն յատ
կացուած այս Էջերուն՝ եթէ չանգրագառնայէնք

նաեւ

էրանահայ

մտաւորական շարմ՜ձան՝ որ ՝ այլազան մարզերու մէջ էր ապահոված
դէրքերով՝ կենսունակ կը պահէ գազութէ մշակոլթայէն կեանքը։
Ս* տ ա ւոր ա կան ումերոլ ներկայութեան տեսակէտով հարուստ է
գաղութը։

Կրնանք րսել

նոյնէսկ շատ

հարուստ։

տարրերը ՝ որոնք կոչուած են կենսունակ

Ունէ այն բոլոր

պահելու

հասարակական

կեանքը՝ առանձնապէս մշակոլթայէն դետնէ վրայ։
§ասնամեա կներ ո լ
տանքէ պտուղն

է

ընթաց քէն տար ո լած

գէտա կցական

աշէւա-

այս սրտասլնգէչ էր ա կան ո ւթէ ւնր ։ ^‘սլլււււյնելւը կա

տարած են էրենց գեր ը ։ Կատարած են էրենց գե րը ՝ նաև ՝ քաղաքա
կան եւ մշակոլթայէն կա զմ ա կեր պո ւթէ ւնն երը ։ Ե *- հասակ նետած

է

երէ տա սա ր գո ւթէ ւն մը՝ որ մէջնակարդ կրթութեան եւ համալսարա
նական զարգացման գծով՝

բացած է էր ճամբան

կեանքէն մէջ՝. Որոշ տարրերու մօտ յայտնուած
թէւններն ալ դէմագէծ տուած են գազութէ
տական արտայայտոլթէւններուն ։

ք]լայս

հասարակական

ընգոծէն

յատկու-

դրա կան — գեզարուեսամէնքով ստեղծուած

է

ել կա՛յ այսօր մտաւորական շարմ՜ումը մարմնաւորող ամբողջութէւև
մը՝ որ պատ էլ կը բերէ էրանահայ դա գութէն ։
Ու աս է կա' հակառակ ]Տ¥Հ>Հ)էն սկսած եւ երկար տարէներուէ պար
տադրուած պետական սեղմումներուն՝ որոնց հետեւանքով կանգ առած

Կ'

ոչ մէայն կրթական կեանքը՝ այլեւ մշակոլթայէն շարմումը՝

բոլոր համա յնքնեբու մէ1- Այղ չր£անեն՝ բա ցառէ կ ճէդերով մէայն
կարելէ եղած էր տարրական հայերէն մը սորվեցնել տերլական գը*գրոցներոլ մէջ հ ասակ նետող աշակերտներուն։ Սեղմումներու աստ էճանական վերա ցում էն ետքն էր՝ որ կազմակերպուեցաւ

կանոլթեան չէ սսլասեր հէւրեր ունենալու
յարկէն տակ՝ ա յ լ կը փնտռէ՛

կրթական

համար էր ընտանեկան

ղանոնք եւ գտնելուն'

կ'առաջնորդէ

տուն՝ ուր կր պատուասէրէ այնպէս՝ էնչպէս սովոր են պատուասէրել է*րանահ ա յե րը ։
Հ^Հայոլ սեղանդ բացատրութեամբ բնորոշուած սրտբաց հ էւրաս էրութէւնը հայկական առաքէնոլթէւն է ընգհանրապէս ՝

բայց էրա-

նահայութեան մօտ այս առաքէնութէւնը հասած է էր առաւելագոյն
բարձրութեան ։
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
կեանքը եւ իրարու ետելէ

սկսան դարձեալ

կազմուիլ կամ

վերա

կազմ ո լիլ մչակոլթայիհ Լ/ ի ո ւթի լեները , որոնք վերստեղծեի ին վա
զեմի ոգեւորութիւնը գաղութին մէջ՝.
Մեր խօսքըդ սակայնդ

միութենական

տանքևերոլ մասին չէ այստեղ*.

1Լյգ

զծով տարուած

ուզզոլթեամբ

աշիյա-

բաւական

արձանագրեցինք արդէն նախորգ էջերուն վրայ՝. Ուզեցինք

բան

անդրա-

դառնալ մտաւորական շարմման եւ ղայն մարմնաւոբոզ ումերոլ ներ
կայութեան իր անահ այ գաղոլթէն ներս :
Սիրական կեանքը այդ շարմման մէկ արտայայտութիւնն է եւ քիչ
չէ թի-ը այն գրողներուն , որոնք իրենց առաւել կամ նուազ շևո րհներուն դրոշմը կը դնեն այգ կեանքին վրայ՝.

Ոմևինք շատ մը բանա

ստեղծներ դ որոնց մէջ քիչ չեն շնորհալիները՝, վ^նա ր եր դա կն եր դ ընդհանրապէս դ որոնց տաղանդին ժ՜այթքըդ սակայն դ կը սահմանափակուի յաճաիյ

հաճելի դ բայց կարճատեւ ապրումներու մէջ՝,

ան ինՀ-

նատպութիւններ , արդիական ձգտումներովդ կան սակայն հին լա
րերու վրայ նուազողներ ալ՝.
Չկան դ դրեթէ չկան դ արձակագիրներ : /*անաստեղծները

ապա—

ած են չափին ու յանգին դ դրական էջ^ր ստեղծելու հ "՛մար * Զեն
իսկ փորձեր արձակ բանաստեղծութիւնը '. Ջի մշակոլիր արձակ դրա
կանութիւնըդ

ընդհանրապէս դ

պա տմ ո ւածքն եր ո լ դ

պատկերներու

կամ նորավէպերու ստեղծագործութեանց գծով : ինչ որ կը արուի
գրասէր հ ա ս ար ա կո ւթ եան , գրքոյկներու կամ մամուլի միջոցովդ մեծ
մասով չափածոյ քերթուածներ են դ մինչդեռ կան իրանահայ դրուլներ դ որոնք կրնային դ յաւելեալ ճիգովդ տալ նաեւ արձակ էջերհ
Հակառակ այս պակասներուն դ
գրողներու

ձգտումըդ

սակայնդ գովելի է իրանահայ

կենդանութիւն

մտցնելու

համար

կեանքին մէջ՝, 'քաջալերական չէ միայն այգ ձգտումին
բնոյթը՝.

ՒրսւնաՀայ գրողները

չունին իրենց

գրական

տարանջատ

հ ամա իյմբո ւմը դ

կը

պակսի հետեւաբար կեգրոնացած աշխատանքըդ որ այնքան անհրա
ժեշտ է առողջ հիմերոլ վրայ գնելու համար գրական շարմումը

եւ

տալու անոր յարաճուն զարգացման կա ր ելի ո ւթի ւևներ ՝.
իրանահայ սիրողներու Միութիւն մը անյետաձգէլի անհ րամելտութիւն է գաղութին մէջ՝

մանաւանդ որ հասարակական

կեանքի

այլ մարգերուն մէջ տիրող համագործակցութիւնը այնքան նպաստաւոր հոգ կ'ընծա յէ նաեւ գրողներու
Այդ պարագային

միայն կարելի

համախումբ

գո րծա կց ո ւթեան :

պիտի ըլլար նաեւ

հրատաբա էու

թիւնը գրական լուրջ պարբերաթերթի մը՝ որ այնքան լաւ յաջողու
թիւն պիտի գտնէր իրանահայ ընթերցասէր հասարակութեան մօտ-.
Անցեալ ամառ շարմում մը կար ումերը կեդրոնացնելոլ ուղղու-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
թեամբ ել ցանկալի էր՝ "լ*

յաջողութեամբ

պսակուէր այղ ա չխտ

տանբը յօգուտ հայ գրականութեան ղարգացման եւ ի պատիւ իրանահայ գրողներո ւն , որոնցմէ պիտի ո լզէ ինբ յի չատակել ^'ոկտ » Ղ* •
Աաչոլրեանբ ՝ Վրսհէ Արծրունին ՝ է ♦ Հայպետը ՝ ԷՀ ո փս է փ 3 Ո վհաննէսեանը՝ Արամ *իառօնէն ՝ Օրուանդ Ոազէնը՝

Տաճատ Պօ զո ս եանը ՝

Օրուանդ Հա յբա պետ եանը , Արտ* էԱաչատրեանը՝

Հայկ Օհանեանը՝

Դե-֊ը, Հ ա յ և Աճ էմեանը, Ա։լասի ԷՀ ո վհ աննի ս եանը ՝ Հայկակ ^քոսոյեանը,Զ- Մլ.րղայեանը , Ս ■Խ ա մ-կ եանը ՝ Ա • Ասլընը , Ն ♦ Մ ամ եանը , Ս իբաբ թեգւինը ՝ Ար չա ւի ր Մկրտիչը՝ Արմանար՝ Աողոմոն Ա ելի բ — ԷՀ ակոբեանը ՝ Զա ր մէնը , Ալոտ Ա* ո ւր ա տիւան եանը ՝ Հ' ♦ /Ս անենց ր ՝ Անա
նունը ՝ Լ ♦ ի՝ զն ունին ՝ Արան ՝ Ան ո ւչա լան ^էրիգորեանը ՝ 1Լ ♦ ԷՀ ո >Լհ աննէս եանը , Ա . Ար զո ւման ե անը ՝ Ա» Ա*ամեանը եւ կիներէն

Տիկիններ

Հ . ԷՀա կոբեանը ՝ Հ * Պ ա տ գորնին ՝ Արմենէ ա Ատ գին եան — կարապետեանը եւ Օրիորդներ Արշին՝ *Լտնուհ ին ՝ Լ* Մ ասում եանը՝ բոլորն ալ
անէն ՝ իսկ գաւառներէն' Արմենակ Փոխարեանը՝
Ար ամ ււ-լչ ուջեանր ՝

• Չ* ու րֆին ՝ է1 •

1* ս կանգար ե անը

Հայորգին՝

՝ 0 * Ա ահ ա կեա-

նը ՝ թ Ջիւանին՝ Հարփիկը) Մարտիկը՝ Ատեփան Հանանեանը՝
Ալլահվերգեանը ՝ հրիչա Հ՝ալթեանը ՝ --- բոլորն ալ գրողներ ՝

Ա»
բա

նաստեղծներ ՝ հ րապարա կագիբներ ՝ բանասէրներ՝ խմբագիրներ՝ որոնբ կը կազմեն

իրանահայ գրական կեանբին

հիմնական

դրամա-

գլուխը :
Ատաւորա կան

շարմման այլ

մարզերուն

մէջ ալ գոհացուցիչ

բարձրութեան վրայ կը գտնուի իրանահայ գաղութը։
0րամչտ ո ւթի ւնը մ է կն է այգ մարզերէն ՝ եթէ 1լ ո լզէ բ

ա մէնէն

մատչելին ել հետեւաբար ամէնէն աւելի փնտռուածը մ ո զո վր գա կան
խաւերուն համար։ Անցե ալին մէջ ի ր անա հ այ ո ւթի ւնը ունեցեր է *Լյ իկոլ փալանգէրեանի տարողութեամբ մեծ երամչտագէտ մը՝ որ՝ ու
րիշներու կարգին ՝ ոչ միայն փառ պահած է երամշտական

կեանբը

գաղութին մէջ՝ այլեւ ձգած է իր ստեղծագործութեանց անկորնչելի
մա ռան գո ւթի ւնր : Ունեցեր է երամչտագէտ եւ խմբա վա ր Լե ւոն Գրէգորեանը։ Այսօր ալ կան առաւել կամ նուազ արմէբով երամչտագէտներ կամ խմբա վ արն եր ՝ որոնբ լալ ա շխատանբ կը տանին զանազան
համայնբներու

մէջ՝ յագեցնելու

համար հԱ1յ երգի եւ

թեան ծարաւը Օրանահայոց մօտ։ կայ մանաւանդ
երգիչ — երգչուհիներու եւ ն ո լա գահ արն եր ո լ

՝

երամչտոլ-

հոյլը

շնորհալի

որոնց տրուած է հայ

երգի բա ղցր ո ւթ ի ւնը հասարակութեան փոխանցելու հաճելի պարտական ո ւթի ւն ը ։
թացի ույն երամ չտագէտներէն եւ խմբավարներէն ՝ որոնց յի չատա կութի ւնը ըրինբ ասկէ առաջ՝ թէհրանը ունի մէկ այլ երիտասարդ
տաղանդաւոր երամչտագէտ ՝ յանձին

դաշնակահար ՝

երգահան ել
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

ի/մբավար էմմանոլէլ Մ ե լիք — Աս լանեանի , որ կատարելագործած է
իր երամ՜չտադիտական ուսումը ^երմանիոյ մէչ ե, որ արդ էն լ, ս կ տի—
րաղած է համբաւի :

ՒՆչ կը վերաբերի երգիչ - երղչ ոլհ ինեբուն , լիշատա կենք ա յստեգ
ք

Տ ի կիններ Աաթօ Աղա բաբեանը ՝

Մ^լիք —• ք^արսեդեանը՝

0 րի ո ր դն ե ր

Արարս Պետրոսեանը ,
Լո ր ի կ Ա'ո վսի ս ե անը ՝

//* արօ

ԱՀնահիտ

Տէր Աարդսեանր , իսկ ա յբերէն' Ա շոտ Պօղոսեանը ՝ Արա Տէր 3 " վհաննէսեանը , Վրսհան Ադամալեանը՝ Լ]ամ՜ակ Աւետիսեանը՝

Արմիկ

Աղա ր էկե անը ՝ եւլն » ։
Ե րամ՜չտա կան ասպարէզին մէ^ իրենղ տեղերը ո ւնին ն մ ան ա սլէ ա
պետական երամ՜չտանող ին
պաշտօնավարող

եւ

դասընթաղքներ

պահող

նակս/հ ար ո ւհ ին եր էն
Ա անիա

մէ^

առանձին
դաշ

Տիկիններ

]]արաթեանր ՝

Լիլսի

Փ ի լոսեանը , Ար ո ւս եա կ Հա իւնազարեանը ,

^'ոհալւ

Աբեան —

^աւթեանը ՝ Ա ա կո բե անը ՝ ևլն • :
Ղ*եզա րուեստական շարմման
մէկ այլ մարզին' թատերական
կեանքին մէջ կան բեմական շը~
նոր հներ ով

օմ տ ո լած

ումեր ՝ որոնք
կ^ընեն

երկսեռ

իրենղ կարելին

հ ա ս ա ր ա կո ւթեան

թ ա-

տերասիրական պահանջները գո
հարներու

համար։ թայղ՝ ին չ-

պէո շատ մը դաղութներոլ մէ^՝
իրանահայ

ղաղութին մէԼ ալ

ԴԵՐԱՍԱՆ ՄԿՐՏԻՉ ԹԱՇՃԵԱՆ

չվլան ասպարէզով դերասաններ՝ որոնք ոչ միայն իրենղ արուեստով
ի/անդավառէին թատերասէրները՝ այլեւ դառնային ուղեղոյղ աւ1'ա—
ւթ-էօ^ն եր ո ւն : Ասպարէզով դերասաններու

Լ1

[՛ ևաՀ/ա3 Ո ւմեՀմ~

եղած է այնտեղ բնի կ Պ ո լս ե ղ ի Մկրտիչ թաշճեանը (քՀաբաշայի ւիեսան') ՝ որ եր կա ր տարիներով ել զրկանքներու դնով ծառայած է իր ա—
նահայ բեմին եւ որ մեռած է 1956/^, Ապատանի մէ: Այմմ ՝ թա(*) Մանրավէպ մը, այս առթիւ, դերասան Մ- Թաշնեանէն: Իը նեղ օրերէն
մէկուն, Թաւրիզ գանուած միջոցէն, կը ներկայանայ ան Մելիք — Թանգեան Սրբա
զանին եւ կը հարցնէ.— «Սրբազա՜ն, երթ օր մը մեռնիմ, քանի'’ թուման պիաի
ծախսէք զիս թաղելու համար:» Սրբազանը կը պատասխանէ, թէ պիաի բաւէր 200
թումանի գումար, մը: — «Լաւ, ուրեմն, Սրբազա՜ն, կկուէ Թաշնեան, տուէք ինձ
այդ գումարին կէոը հիմա եւ մեռնելուս' թան մի ծախսէք»...

— 533 —

Fonds A.R.A.M

<ԱՍ*ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
տ եր ա կան կեանքը ւէառ պահելու աշթատանքին լծուած են մշակու
թային Միութեանց շըջադծին մէջ աշխատող երկսեռ Ա1ւ1ս1թ-է՜0լւՆ^Հ/^7
որոնցմէ

լի չատակենք

9* ♦ Աֆ թան դի լեանը ՝

Արմ * Ահարոնեանը՝

՛Վշահան Աղամալեանը) Մ • Մանոլկեանը ՝ Ա * Սվաճ եանր
եանը ՝

Լ* Բւլեունին ,

Աբրահ ամեանը ,
եանը՝

3 •

9* ♦ Երկանեանը՝
Պետրոսեանը ,

Ա ♦ Աթայեանը՝ 3 ո վս է փը ՝

3 ա ր ո լթի ւն ե անը ՝

է, * Բ ար ո յ-

Ա» Աղամալեանը՝

Վ♦ Մ•

Հ ♦ թորդոմեանը , • Վ ♦ Ատ ոմԱ» Ե ա ւլմ ո ւր եանր ,

Տ ♦ Արմ անր ՝ Բ ♦ Արմ էնր ՝

Անուչաւան

է . Աս լան եանր ,

թէրղեանը՝

Ա♦

Աչոտ Ա տեւիանեա-

նր յ ՆԼան ի կ Աւետի ս եանը ՝

Կ' *

Ղ^արարէկեանը ՝

(ի • Ա աըդըս—

եանը՝

Լ]աչիկեանը՝

Ա ուր էն

Ա ուր էն Դէորգեանը՝

թ՝ Փէչ-

տիմալճեանը՝ Ա • Արզումանեանը ՝

Ե♦

Բալանթարեանր ՝

(Լաղարեանը եւ կիներէն'
կինն եր

Արմ ♦

քԱ *
Տ ի՜~

3 ա կոբե անը ՝

ՆԼարդօ Տ է րեանը , Հեղին է Պատդորնին ՝ Լի դա Աթայեանը՝
լենա

Աւետիս եանը՝

Ե-

Արշալոյս

Մ ելէք ~ Ա՚լարեանը ,
Հ»
Տ•
Ա արտիրոսեանր , Ա • Ատոմեանը, Կ. սլ.մ ոնեանր ՝ եւ 0 ր ի ո ր դներ (իի ւլի էթ եւ Լա ո ւր ա Ալ-/.տիսեան քո յ ր եր ր ,
եանը ՝

լ♦

//■• ս.թ այ-

1Լանոլհ ի Աւետի ս եանր ՝

Դեմիրջեանր ՝

Յ' *

Բաբա-

ջանեանր ՝ է • Տ ♦ Կ ա ը ա պե տ ե անը եւ տա կա լին ո ւր ի շներ ՝ ղո ր ս
ի մի էս մբելուէ կա րելի է սա եղ-լ
ՍԱ8ԱԹ ՆՈՎՈՒ ՆԱԶԱՆԻՆ
«Դու-ն կրակ, եագածըդ կրակ,
Վո^ւ-թ մէ կըթակին դիմանամ»* • •
մ ան ր ան կա ր իչ
Աբր • Գուրղէնեանի,

Ն* Ջուղա)

միացեալ

լաւ

եոա—
թատեր,

թումբ մը թէհ րա նլ. մէջ:
դա լա ոն եր ո լ
յի չատակենք

Իսկ

ւսմաթէօրնձՀ/^ն
Ա•

Աչյլո*-ջեանը }

Հ . Լ1 ս ա թան եանր ՝ Հյ • Բարթու—

դար եանր ՝ 9* • Դա րֆ ին ՝ Աաւադեան ամուսինները ՝ Վ ♦ Ջ ին ո յ եանը ,
թունի Ամատունին եւ Տիկին Արուսեակ Ա ւ/աճեանը (դերասան

Մ•

Ավաճեանի կինը) :
նկարչական արուեստն ալ ունի իր ներկայացուցիչները՝ իրանահայ դա զութին մէջ՝. 3 ի չատակենք Յարութիւն Մինասեանը՝ որուն
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ՏՋ ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐՍ
արդիական արուեստը , վե լ՚ջին տարինել՛ուն , ար մ ան ա՛յ ա լ ե լր ո սլա էլ ի
աներիկտւլի քննադատներու
տանքին , արտասահմանէ մ [ [
ել

ել

գեղարուեստասէրներու գնահա

3[՛չատակենք տակաւին , Ա'էհրանէն , նկարիչներ Գելը (Ա՚արզար

Ղարարէկեանը) , որ ունի իւղաներկի ել ջրաներկի

ր

‘[[՛այ

այնքան

յաջող ստեղծագործութիւներ , ինչպէս նաեւ իրենը գործերով գնա
հատուած վահան

ել

Արամայիս Ագամալեանները ՝ Աարդօն՝ քէոլրէն

Աթայեանը , մանրանկարիչ Օր ■ [չլարա Արդարը ,

Ն"/' Ջուղայէն' նկարիչներ

իսկ գաւառներու

Ամրատ Կիւրեղեանր ,

Ա. ՜Լահա-

պետ եանը ել Աբրա հ ամ ^ոլրւլ էնե անը, որ վարպետ մրն կ մանր ա~>

ՍԱՅՍ.Թ ՆՈՎՈԻ «ԳՕԶԱԼՆԵՐ»Ը
«Մէչկըդ սալրու չինարի պէս, ոանգըդ Փըււանգի ատլաս է, լիզոլդ շաքար,
ս1ո՜°2ԱԴ դանդ, ակոէքըդ մարքրիտ ալմաս է, օսկու մէչըն մինա արած աչկիրըդ
ակնակապ թաս է, պատվական անգիր ջավայիր, լալ թադէշիյան իս ինձ ամա:»(*)
(ֆորե' նկարիչ Դեւի՝ քՒէհրան)

նկարչութեան մէ^՝ թաւրիզէն' նկարչուհի Տիկէն Մ • Վ ահրամեանը }
^՝րՒէէՈր 1Լ՚"^րումեանը եւ Աչոտ 'ք^ոլեանը՝.
Արուեստի մէկ այլ ճիւղի' մ անրանկա րա յին ւի որադրոլթեան մկջ
մեծ համբաւ շահած են թէհրանաբնակ ^աւիթ Փափարչեանի եւ Արտ(*) Սալրու = նոճի, ոանգ = գոյն- վյըոանգ = ֆրէնկ- պոօշ = շուրթն,
դանդ = մեղր, մինա = կիտուած, թադէշիյան = թանկագին կարմիր քար:

է
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<ԱՍ*ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
մայիս Աղամալեանի դործերր ՝արծաթեայ քյրերու և տախտակի վրայ*
է, լ

վերջապէս , արուեստի ղծուԼ

պարարուեստի մարղին մէջ եւս

չմոռնանք

յի չատակել՝

է,այերը կը պահեն

թէ

առաջնութիւնը

Իր անի մէ^։ թէհրանի մէջ բալետային դպրոցներ ունին Ա ♦ Ջամբուր
եանը եւ Տիկիններ Ե լենա Աւետ ի սեանն ու

Լ['Ա" Լազարեանը՝

իսկ

պա ր ա ր ո ւե ս տ իւ մէջ ծանօթ երիտասարդ ուժեր են Օրիորդներ Հանրիէթ

* Ասլս,նեանը յ իք*ի ւլի է թ եւ

Լաուրա Աւետիսեան

ինչպէս նաեւ Էդիկ եւ Աւետիս Ջա մբա լե անն երն

ու

քոյր եր ը ՝

Աչոտ

ԷՀարու-

թիւնեանը յ
իրաւական երկար այս յէշատա կութիւեներէն ի յայտ կոլգայ՝ որ
մտալորա կանո ւթ ի ւն ր առաջնա կարդ տեւլ մը կը գրաւէ

իրանահայ

գաղութին մէջ եւ կը հանդիսանա յ տոկուն առանցք մը , որուն շո լր—
2.ր էր, թալաէի գաղութի մշակութային — դրական եւ դեղարուեստա-

կան --- կեանքը :
Հյեշտեցինք Երանահայ սիրողներու Աիոլթեան մը անհրաժեշտու
թիւնը : Եթէ կ աըելի ԸԷԼաը ա*-ելի ընդարձակել նման օգտակար ձեռ
նարկ մը՝ լաւագոյնը պիտի ըլլա ր ստեղծել Երանահայ Ա* տաւո բտկան
ներ ու. մւ ոլթիւնը կամ

ա շն ա կց ո լթի ւնը ՝ մասնակցութեամբ իրա-

նահայ մտաւորական շարժման բոլոր ուժերուն՝ դարձնելու համար
այդ ամէնը* համախումբ եւ զիրար ԷԸա3^յորԼ կազմակերպութիւն մը։
Ընղարձա կ ա ս սլա ր էղ կ այ իրանահայ գաղութին մէջ նման օգ
տակար ձեռնարկի մր համար։
ԻՐԱՆԱՀԱՅՈՏ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԹՒՒԸ
Նախորդ էջերուն վրայ մեր արձանագրած

թիլերու գումարու

մով՝ իրանահայ գաղութը կը բաղկանա յ՝ կլո ր թիլով՝ 105*000 Հայերէ : Ասոնց 60-ՕՕՕհ» կը բնակին թէհրան եւ. Թէհը ա նի թեմին ենթա
կայ գաւառները՝ 1ձ*000հ*'

Ատ ր պա տ ա կան ՝ 27*000^

հարաւային

Երան (Նոր Ջուղա եւ շրջակաները՝ է]ուղիստան եւ Տ)արս) ՝ իսկ 3000
հոդի եւս պէտք է հաշուել հինգով — տասնով կամ ա ւելի ո վ զանազան
վայրերու մէջ ցրուած Հայ^ԸԸ^ որոնց մասին ա ր ձանա գր ո ւթի ւններ
չկան կազմակերպուած համայնքներու մօտ։
Եր այս հոծ համրանքով՝ այլ մանաւանդ իր ազգային և հոգեբար ոյա կան առողջ կառո լց ո ւածքո վ ՝

իրանահայ

գաղութը կը գրաւէ

առաջին տեղերէն մէկը Ա ւիիւռքի մեր բոլոր գազութներուն մէջ՝ իսկ
Հայաստանին իր մերձաւորութեամբ ալ կը հանգիսանայ ան՝ բոլո
րին մէջ՝ ամէնէն բախտաւորն ու առանձնաշնորհեալը։
րիալաՀր մնան ձեռքերը բոլոր անոնց ՝ որոնք՝ այս կամ այն ձեւով
եւ պարտաճանաչ գիտակցութեամբ կը նպաստեն այս կենսունակ գա
ղութի յառաջգիմութեան ։
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐւլ

ՀՆԴԿԱՀԱՅ

ԳԱՂՈՒԹԸ

ՀԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԷՆ ՄԻՆՋԵԻ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ
Հնդկահայ գաղութը սերտօրէն կապուած է իրանահայութեան հետ, նախ, այն
պատնաււով, ոը գաղութին հիմը դրած են' Նոր Ջուղայէն Հնդկաստան եւ ԾայրԱրեւելքի այլ երկիրները ապաստանած Հայերը, եւ ապա այն հանգամանքով, որ
հինէն ի վեր եւ մասամթ նաեւ մինչեւ այսօր, իրրեւ թեմական — եկեղեցական շըրջանակ, մաս կը կազմէ ան Իրանեւհնդկական թեմին: Իրանահայ գաղութի անցեալ
եւ ներկայ պատմութեան կցելու համար նաեւ պատմութիւնը հնդկահայ գաղութին,
դիմեցինք կալկաթայի հոգեւոր հովիւներէն
Տ- Արամայիս քհնյ • Աիրզայեանի,
խնդրելով մեզի հայթայթել անհրաժեշտ տեղեկութիւնները իր պատկանած գաղու
թին մասին: Տէրհայրը պատրաստակամօրէն ընդ ասաջ գնաց մեր խնդրանքին եւ
ղրկեց մեզի մեր ուզածը, անոր ընկերացնելով նաեւ կարգ մը լուսանկարներ:
Հիմ ունենալով ուրեմն այդ տեղեկութիւնները, հետագայ էջերուն վրայ, ամփոփ
կերպով կը ներկայացնենք այդ փոքրաթիւ, թայց թարգաւահ եւ հարազատօրէն Հայ
մնացած գաղութին անցեալն ու ներկան:

«քբասի կո ղմ է իրան փոխագրուած հայ գաղթականութեան
Սպահանի շրԼ անին ձէջ տ ե ղա լոր ո ւելէն մօտաւորապէս գար մր ետ—
վ>ր ’ բհտ կչո լթ եան յէ կ մասը ս տի պո ւեց ա լ նո րէն ձեռք առնել ղաղթա կանա կան ցուպը եւ անցնիլ օտար ե ր կիրներ ՝ չկարենալով տոկալ
մասնաւորաբար աֆղանական ւլրաւման սարսափներուն՝.
Այս նոր գաղթականութեան մէկ ծայրը՝ այրէ

1

եր կա—

րեցալ դէպի Պասրա Լ լ Պ ա ղւոա ւո , ի ս կ միւսը գէպի Հնդկաստան եւ
աւելի հ եռուները :
Հնդկաստան հասնելով՝ ս,յս գաղթականները՝ իրենց առեւտրա
կան սոլը հոտառոլթեամր կը հաստատուին վաճառաշահ կեդրոննե—
րոլ մէչ, որպի ս ի ը է թև Ս ո ւրա թր , Մ ատ րաս ը ՝ Ջի ղրան Լայէք՜ մ Զինսուրանք , իալկա թան ՝ եւլն* , եւ՝ կարճ մամանա կի
այնտեղ առասպելական հարստութիւն՝ սիրցնելով

կը դիզեն
միամամանակ

զիրենք տեղական իշխանութեանց :
իբրեւ

վաճառական

համբաւուած

այս

Հայերր՝

հետագային

զինուորագրուեցան նաեւ ի պաշտպանութիւն հնդիկ մ՜ողովուրգի եւ
տիրացան մինչեւ անգամ բարձր պաշտօններու {նախարար՝

ընգհ *

հրամանատար , եւլն - ) :
Հնդկաստանի մոնկոլական տիրապետութեան շրջանին ՝ արքու
նի

բանաստեղծներու

կարգին իր

արմ՜անաւոր տեղը

ունեցած է

հնդկահայ բանաստեղծ Աարմագը՝ որուն գործերը մինչեւ այսօր ալ
1ւը 1ւ արգաց ո լին հ ետ աքրքր ո լթեամբ ։

Աոնկոլներոլ

մոլե

ռանդ շառաւիղը* Արանգզէր՝ չկարենալով հանգուրմել հ այ ճգնա
ւոր — բան ա ս տ եղծին ՝ գ լխ ա տ ել տուաւ գա յն Ճ11՜ձին : Այսօր ՝ հայ (ք՜ո-
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

զովոլրդէ այգ մեծ զա լկէն գերեզմանը՝
ս րբ ա ա ե զ է ՝ ուր Հնդէկներ

/Հա ռեն անոր դամբանէն

եւ

Տ է լհ է է մէջ՝

դարձած է

Ա ահմեաականներ ա մ էն օր մ ո մ կը
եւ կէաղօթեն եր կէ ւղածո ւթեամր :

ԿԱԼԿԱԹԱՑԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ
Հնդկահ ա յո ւթէ ւնր ՝ մեծ մասով՝ համախմբուած է այսօր ^ալ —
կաթայէ մէջ*. Համրանքը
ս ո էէ )

չոևր^ 1000

Կալկա թայ էն դուրս Աս ան-

Ղ*անբհադէ եւ Ջալթայէ մէջ ալ կան լ՛ալական թլ, լո,1 Հս՛յեր

որոնք
թեանց

կ^աշէյատէն

ածէւահ անքեր ո ւ կամ երկաթոլղայէն

ընկերու

եւ կամ է ր են զ սեփական շըլլաք/, դոր ծարաններուն մէջ[

:

Թէեւ բաւական հեռու ՝ այնու ամենայնէ լ Կալկաթայէ քահանաները

Կալկաթայի Ս- Նազարէթ մայր եկեղեցին (կաււոՆցոՆած' 1707ին)

ամէսը անդամ մը կ՚այցելեն այս մեկուսացած Հայերուն։
Կաչկաթայէ հայ համայնքը ունէ 3 եկեւլեցէներ : Ամենահ էնն
Ա . Նազար էթ եկեղեցին կ ամ մայր — տավարը՝

որ

է

կառուցուած է

1707էն , մեծահարուստ Աղա Նաղարէ ծաէյքո ■Լ- Այ ս եկեզեցէն ճանչ
ցուած է նաեւ էբրել քրէստոնէական առաջէն սրբավայրը Կալկա թայՒ 'ԷԻ Ն աէ/ա սլէ ս դոյ ութէլն ունեցած է փայտաշէն մատուռ

մը՝

Հայոց գերեզմանատան կողքէն։ Ա » Նազարէթ եկեդեցէէն աշտարակն
ու զանգակատունը շէնուած են 1734/^ յ

Աանուէլ

Հազարմալեանէ

(*) Շըլլր>ք\ւ տեսակ մը խէժ է, զոր կը հասանեն մասնարոր ծաււերէ ես ատով
կը պատրաստեն ձայնապնակներ եւ զանազան քիմիական զոյներ:
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նախաձեռնութեամբ՛. թաշիկ Առարեչեան անունով սլըիչ Հնդկահայ
մը , եկեղեցիին 'հերսը զարդարելէ ե տ լ։ նոլիրաձ է նաեւ ա չտա բակին
մամացոյցր , որ իր տեսակին մէջ կր համաբուի առաջինը կալկա թա
յի մէջ.. Ապա շէնած Լ քա > ան ա յէց բնակարանն ու և կեգեց է է
փակէն պատերը։ Իսկ 1906^, Տարութէլն Գ- Արդարեան
ցաե է Յրդ յալ՚կ

աւելց ո լ-

[Լ րոյհանա լէց բնակարանէն ւէրայ :

Ե կեգեց էէ բարերարներու չար,րէն են Աղա ՝Լ,աւլարր , I) ըր էք ա չէ կ
Փոլ Զէտըրը (Աստւււածատրեան) ,

թադկոս

Մ■

Թ ա դէռսե ան ը

եւ

հանրածանօթ Արդարեան դերդաստանէն անդամները։ Անցեալ տարէ
Նոյեմբերէն տօնուած պէտէ ըլլա ր Ա՛ Նոյզարէթ եկեղեցւոյ հ էմնադրութեան 2^^ամեակը։

ՉինսոՆթսրյի Ս- Յուլհսւննէս եկեղեցին (կսսւոՆցոՆսւծ'

1695ին)

Կալկաթա յէ Ա . <է . Լո լս ա լո ր է չ եկեղեց էն կաոոլց ո լած է 1906/-?ե- օծումը կատարած կ թեմակալ Առաջնորդ Աահակ արը» Այւէատեան :
Հէն այլ գեղակերտ

Ա • (Հովհաննկս

եկեղեց էն

կառոլցուած կ

Զէզրա կամ ՀԼէնս ո ւրա դէ ւդաքա ղաըէն մկ ջ ճ($Հ)էն եւ տա րին անգամ
մը՝ Ա ♦ (Հովհաննոլ տօնէն առթէւ այնտեղ կը կատա բուէ տօնախըմբութէւն

րաւլմաթէլ ուխտաւորներու մասնակցութեամբ։ Իսկ Տինդ-

բայէ ազգ* դեբեղմանատան մատուռն ալ կառուցոլած կ 1863/*^ ։ Ա,1ս
եկեղեց էներ ը կը դտնո լէն

^ալկաթա յէ

էք կեղեց ա կան

ՆԼար չո ւթ ե ան

խնամակալութեան ներքեւ։
Ա^մ՜մ ու հ ոգեւոր հովէւներն են Տ ♦ Պօդ ոս քհնյ • Պետրոսեան

եւ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Տ. Արամայիս քհնյ» էիիրզայեան՝ որոնք լաւագոյն աշխատանքը
տանին /Լառ պահելու համար

ազգային — կրօնական

կր

զգացումները

դա ւլո ւթի անգամներուն մօտ :
1]ալկաթայի

մէջ

կայ նաեւ մէկ այլ

համեստ

Խէ՜յ թաթ ի 111 նա [[Բարեգործական տուն) անունով*,

հաստատութիւն
Հազարաւոր

ղա

րիբներ ապրած են ա յնտեգ * օգնութի ւն ստանալուէ եկեզեց իէն ։
Հնգկահայ գաղութը ՝ իր %իմ}ամեայ
ունեցած է շատ մը մեծանուն

դէմքեր

պատմութեան
որոնք

իրենց

ընթացքին

բարերարու

թիւնն եր ո ւէ եւ ա շիւ ատ անքով լա ւա դո յնս ծառա յած են գա ղո լթին

ել

նպաստած անոր վերելքին : Բատերու կարգին յիշատակենք ԷԼյվատ-

Կալկաթայի Հայոց Եկեղեցական Խորհուրդի կազմը.— Նստած, ձախէն աջ'
Պետրոս Ալեքսեան, Գրիգոր Յարութ-իւնեան (նախագահ) եւ Ջորջ Արգարեան: Ոտ
քի, ձախէն աջ՜' Հտյկ Նաջարեան, Նեւթըն Յարսեղեան, էք ար զար Աարգարեան,
Զերեդիա Հանանեան եւ Յովսէփ. Յարութիւնեան:

Հ/’Ն ԳԷՄՀԵՐ, ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԳԷՄՀԵՐ
եան Սրբազանը^
Ս ար ո ւթի ւն
գէ ո ս ե անը ,

թովմաս էի ելքոն ե անը ,

• ԷԼբգար ե անը ՝

(Հովսէփ Պ օղո ս էսան եանը

Սրր Փոլ Զէտըրը

թագէոս էէ ♦ թա

ԷԼս տ ո լածա տ ո լր Ա ո լրա տ էսանեանը ՝

էին աց ա կան Վրս ր-

դանեանը , Ղ*ալիթ Ա • Ղ^ա ւթեանը , ին չպէ ս նաեւ կրթական վաստա
կաւոր մչա կներ 3 ա ր ո ւթի ւն ^1՝ալո լց եանը

էի ո վհ ♦ ԷԼւդալեանը յ *իէորգ

թոլրեանը՝ էի ես րոպ թաղիադեանը^ թագէոս Ս տեւիանեանը

Սիմոն

էիխիկեանը՝ էիեսրոպ Սէթեանցը՝ Տիկին Սանդուխտ էի ո վհ աննիսեա-»
նը , ()ր ♦ էմի ԷԼբդարեանը , եւյն ♦ :
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Ուշագրաւ

Լ մանաւանդ

Աըր Փ"է Զէտըրը՝

որ կը մնար

Հոնքոեկ եւ որ 1924/»?/ Այվատեան Արբաղանէ դէմ ումին Հրայ .նիւթական նեղ կաց ոլթենէ փլ՚կեց Կ ալկա թ ալէ եկեղեցէն՝ նուէըելով

կա

րեւոր գումար մը՝. /յ ս կ ե տքն ալ էր անրաւ հարստութեան 100/-5- 75/շ
կտակեց Ս ■ ՛կաղա րէ թ եկեղեցիին ,

մէշտ ապահովելով անոր ե-

կամոլտներուն ղլէոսւոր մ ա սը : Տ ա ր էն Լ ր ետքը՝ 1953/»?», Ս ♦ 9* • Լու
սաւորէ չ եկեղեցւոյ բակէն մէջ՝ է յէշատակ հանգուցեալ բարերա
րէն կառոլցոլեցաւ արղէական բազմայարկ շէնք մը , որ այմ՜մ , ւէոէւա րէն ելով հ էն Խ է] ՛թաթի ա նա?/, կը ծառա յէ է բրել ա սլա սա ան շքալոր -հայ ծերոլնէներու համար՝.
ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ԿԱԼԿԱԹԱՅԻ ՄԷՋ
Հնդկահ ա յ ո ւթէ ւնը

բա ր ե—

բաէյ տ եղա ծ կ կալկաթայի մէջ
ունենալով Հայոց Մ արդասէրա-

1821Հ՜?» ս կըս-

կան ճեմարանը ,
եալ :

Ապա ,

1ւՏ)2ւ2էն

՝ նաև Կ*'** լթեան 0 ր է որ֊

դա ց

դար

մը

ետքը

*Լա ր մ՜ ա ր անը :

Է? ր կո ւքւ.

ար այլ մանաւանդ

առաջէնը՝

անփ ոէսս րէն ելէ բարէ ք մը եղան
գւսղութէն համար ել հայկական
ուլէ ո վ դա ս տ էա ր ա կեց էն

բաղ-

մաթէլ ս եր ո ւն դն եր :
Կ՛ալկաթա յէ
ճեմարան

մկջ

աղգա յէն

ունենալու

դեղեց է կ

գաղափարը յղացած էր աղգայթ բարերար

Ա՝ս տ ո ւածա տ ո ւր

Մուրատէսանեանը ,

որ

ՅԱՐՈհւ^ԻՒՆ ԴԱԼՈհՑԵԱՆ
Ա* տնօրէն կալկաթայի Հայոց
Մարդասիրական ճեմարանին

էն ,

(1777 - 1833)

հ՛ ունեցած 8000 ռուփէն կտա կա ծ է ճեմարանէ մը հ էմնա դր ո լթեան
նպատակէն՝, 'քառորդ դար ետքր՝ 1821/»?», մէ կ այլ բարերար' Մնա
ցական վարդանեան , էր նէւթական մէջ ո ցներ ո վ եւ մ՜ողովուրղէ աջակցոլթեամբ կ'էրաղո րծէ Մ ո լր ա տէսան եանէ գաղափարը եւ
գէս է ափէն կը հէմնէ Հայոց Մ արդասէրական ճեմարանը ,
զարէթ

եկեղեցւոյն շատ մօտէկ , հէն

Կ*ան-

Ա • Նա-

Զէնական փողոցէ թէ*-

Յօ8

չկնքին մէջ : Այղ շրչանէն ճեմարանը ունէր նաեւ օրէորդաց յա ր կա
բա մէն , որ կը փա կուէ ընդ մէ չտ 1842/»?»:
ճեմարանէ հէմնոլմէն առաջ ալ՝ սակայն՝ դեռ 1798/»?» ՝ է}լդո^11,Ա՚Սէ

Յարոլթէւն Կ*՚սլոլցեան ունէր էր սեփական

վարմ՜արանը^
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էԱՍ՚է՚ՆՈհՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

որոլն աշակերտներէն եւ տ սլա հայերէնէ ուսուցիչներէն եղաւ (Հովհ •
Ս*ւդալեանը : (էողովոլրղէ խնդրանքով ՝ ճ&ձ՚ձէն , £? ♦ Պ՝ալոլցեան հ ա-—

կալկաթ-սրյի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանը

մաձալնեցալ էր ղսլրոցը միացնել ճեմարանէն եւ ստանձներ մէաց
եալ ղսլրոցներոլ անօրէնութիւնը : էէ եռալ 10 *Լյ ոյեմրեր ՃՋձձէն ՝

51)

կալկաթայի Դարր-եւսն Օրիորդաց Վարժարանը

տարեկանէն հ ամրոցէ 35 տարէ իբրեւ ո ւս ո ւց է չ աշխատելէ ետը եւ
թաղուեցաւ Ա . Լ, աղա րէ թ եկեղեցւոյ ղալ [.թը :
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^ալուգեանէ ղործը

շարունակեի էր ա շա կե ր տ ր

եան , ստանձնելով ճեմարանէ տնօ ր էն ո լթէ ւնը ;
կայն

էֆովհ ♦ Աւդա լ-֊

5

Այ՚է

սա

հետզհետէ սկսած էր զօրանալ անզլէական ազդեի ութէւնը զա-

զութէն մէջ եւ շատ մը ծնողըներ է ր են ի զաւակները կր զր կէ էն օտար
վարժարաններ։ (Էամանակէ այդ յՈրլ[' մտայնոլթէւնը

դատասլար-

տեչոլ համար ա լ 3- Ալզ ալեան , 1858/'^, վենետէկէ մէչ հ ր ա տ ա ր ակեզ էր գրաբար ճառը : /յսկ էք . թազէադեանէ կարծէըո Հ՝ «Հնդկահայք անիմաստասէր չեն, թայց օտարասէրք են ի ծայրագոյն աստի
ճանին , յարգէն ([ուսումն այլոց քան զիւրեանցն , ([թարթառն օտարո
տի քան զհայրենին, զծէս շեղտամեղտ նոցոց քան զազգային' զպար
կեշտ եւ զչափաւոր : • ■ ■ Ցաւալի է, որ մեր ենդկահայ ազգն իր ազ
գային լեզուն արհամարհում է» :

կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի Խնամակալական Մարմինդ---Նստած, ձախէն աջ' Նեսթըն թարսեղեան, կոսաանդին Մկրաչեան, Յովհաննէս Աոաքելեան, Գրիգոր Յարութիւնեան (նախագահ), էդիկ Դրիգորեան, Ալեքսի Վուկասեան ես Հայկ Նաջարեան: Ոաքի, ձախէն աջ' Զեթեդիա Հանանեան, Մկրաում
ՅարոՆթիրնեան, <1|եւորոս Ալեքսեան, Կէնէթ- •ՅարոՆթ-իւնեան,
Ջորջ Արգարեան,
Մարգար Մարգարեան, Դարեցին Արգարեան ես Յովսէփ ՅարոՆթիրնեան:

Հակառակ էր բազմազբաղ վէճ տկէն , էէ • թաղէադեան ,
նոր փորձ , 1846^ կը բանայ էր սեփական
'1ս,3

է բրել

Ս. Ս անդէւտեան ՕրՒ որ—

^‘"ււ՚՚՚՚յը՛ Ւ!' խմբագրած հ.Աղգասէր»է 31 Յունուար 1848/' թիւխն
Հ րատա րակած յայտարարութեամբ կ՝ըսէ. --- «Տիկին Աեսրոպ

Դաւթեան Թաղիադեանցը յարգանօք ծանուցանէ պատուեալ հասա
րակութեան զի պատրաստ է յօժարութեամթ առնուլ ի տուն իւր
զմանրիկ օրիորդս մերազնեաց ի դաստիարակութեան, որ առայժմս
ունի լինել կարդալոց եւ գրելոց հայերէն լեզուիս, կարից նշանա
գրութեանց եւ ձեւոց եւ որ ինչ հարկաւոր համարեսցի մատաղ հասա
կի նոցա :» Գ սլրոիր !լ ունենալ 0 տարուան կեանը մէայն եւ կր փակց
ուէ շատ հաւանաբար նէւթական սլատճառներով

կամ

հասարակս լ-
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Յրճմւր?8^ր?^^ւ/^ւ78?յհ^^ր78^ր^1^

<ԱՍ ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԴԻՐ-քՀտ֊
թհան անաւս րբեր ո լթեան հետեւանքով :
]Լ յնո լհ ե տ ե լ

/լանլյնԼւն

բազմաթիւ մռայլ տարինեբ , մինչեւ

որ

]Տ)'ձ'Հին Էր բարու ի ԿալկաթայԷ 'եաւթեան Օրիորղաւյ Գպրորր :

էւսլկաթայի Դասթեան Օթիոթդաց Վարդարանի Խնամակալական Մարմին---Նստած, ծախէն աջ’ Տիկին Աննա Բսւրսեղեան, Տ- Պօղսս քևնյ . Պետրոսեան, Գրիգոր Յարոսթիս՜նեան (նախագաե) , Տ- Արամայիս ք հնյ • Միրզայեւսն ես Պետրոս Ալեքսեան: Ոտքի, ծախէն աջ' Մկրտոսմ Յսւրոսթիսնեան, Նեսթըն Ր-ւսրսեղեան, Ջորջ
Արգարեան ես Հայկ Նաջարեան:

Եթէ մինչեւ ա յսօր Հա յոց ոսկեղնիկ լե ղո ւն կը հնչէ

խանդէսի

սրբազան ափերուն վրայ, այդ հրաշքը իրականացած Է Հայոց Մար
դասիրական ճեմարանին եւ Գաւթեան Օրիորղաց դպրոցին շնորհիւ*.
Է, րկար թափառումներէ ետք ճեմարանը ւԼեր^նապէս հաստատ-

կալկաթայի Հայոց Մարդասիրական ճեմարանի եւ Դաւթ-եան Օրիորդաց
Վարժարանի աշակերտութիւնը նկարուած ուսուցչական կազմի եւ Հոգաբար
ձութեան անդամներուն հեա:
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
■Ոլեցալ 3) լ, ի Լէքուլ փողոցի թիւ 56 եռայարկ չկնքին մէջ՝ որ իր չրրջափա կին հետ դնուեցաւ 1884/» ն :
Հետագային ՝ այս շէնքի մուտքի սլա տեր ո ւն վրայ՝

ճեմարանէէ

էյն ա մա կաըա կան [) արմինր ՝ ի յ ի շա տ ա կ բա ր ե ր ա րն ե ր ո ւն'

ԷԼս տուա

ծէս տուր Լէ ուրադէսանեան ԷԼսւգետի ել Մնացական ՛վար դան եան

ԼԼս-

սլետի զետեղեց անոնց յուշարձանները ՝ հ ա մա պա տ ա սէսան ա ր ձանա՛էր ո լթի լնն ե ր ո վ : ԷԼ . (է ուրադէսանեան մեռած է 28 Սեպտ. 1799/»?' էր՛
թա,չուած /, Կալկաթա , լակ Մ ■ Վրսրդանեան որ Լյոր Ջուղա ծնած էր

6 Սեպտ. 1772//^, մեռած կ 11 Հոկտ. 1Տ27/<5, , «/< Ս էյդաբադ որ է
Մ տէսս ո ւդա բա դ^չ :
Տարիներու ընթացքին ճեմարանի շրջափակին մէջ կառս լցուած
են ոլրիչ 3 շէնքեր եւս ել մէկ կտոր նոր հողամասի յա լելում ով

ել

կալկաթայի Հ- Ս՝ • ճեմարանի Են Դաւթեան Օրիորդաց Վարժարանի Հոգա
բարձութիւնը----Ջախէն աջ՝ Մկրւոում Յարութիւնեան, Հայկ Դաջարեան եւ Նեւթ ըն ք^արսեղեան:

Պետրոս ՜Կբէտի ծաէսքուէ շինուած է ճեմարանին յողա բանը՝.
ճեմարանէւ շէնքը ունի մօտ 200 տարուան հնութիւն եւ քանի մը
■անդամ ալ բաւական վնաս ուած է երկրաշաբժէն։ \յսլատակ կայ ար
դիական բո լո ր յա բմաբ ո լթի ւնն եր ո վ դպրոցական նոր շէնք մը բար
ձրացնել՝ այժմու շէնքէւ հիւսիսային պատի երկայնքով։
Հ* Մ * ճեմ ա բանր թէեւ իրտւասլէս եւ նիւթապէս ան կաէս է բոշ՛էրովին եւ որեւէ ժամանակ կրնայ դործադրել զուտ ազգային ծրա■*[ է՛ր ՝

[ւայւյ ո բ՛՛լէ սղի հալ

աշակերտը աղատ դիւրութիւն

ունենալ
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«ԱՍ ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐՔՋ»
մտնելու պետական բարձրագոյն դպրոցներն ու համալսարանը՝

կը

կիրարկոլի պետական ուսումնական ծրագիրը՝. Այո պատճառով՝ իր

10 գասա րաններ ո ւն մ է ջ դաս ա լանգո լթի լնը անգլերէն ով է առաւելապէս : իոյնն է պա բադան նաեւ Ղ*աւթեան Օրիորդաց Դպրոցին հա
մար։
Աչա կեր տո ւթ եան թլ,ւը պակսած է զգալապէս ՝ որովհետեւ *Լյոր
Ջուղան ել իրանի հայաբնակ գաւառները

առա^ուան պէս գիլըո լ-

թեամբ չեն կրնար ճեմարան ղր կել իրենց զաւակները։ Այնպէս
ներկայիս ՝ աշակերտութեան ՜\Տ$ին 80հ*

Հնդկահ այե ր ո ւ

որ

զաւակներ

են։
Ուսուցչական կազմը կը բաղկանայ 10 հայ եւ 0 հնգիկ ուսուցիչ
ներէ ։ Այմմ ու տնօրէնն է վահան Փոլատեան ։ Հյ ա բաթա կան դասա
պահ եր ու թիւն
ուած է 10 պահ

է

35, որոնցմէ իւրաքանչիւր դասարանին յատկաց
հայագիտական նիւթերոլ համար։

իսկ պետական

բարձրագոյն վարդարաններուն մէջ ընգունոլած են Հայոց գրաբար
եւ աշիւարհաբար լեզուները ՝ իբրեւ քննութեանդ նիւթ ։
վա ր մա րաններ ր ամէն տարի մեծ շուքով կը պանծացնեն ազգա
յին եւ կրօնական բոլոր կարեւոր տօները ։

ԼԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԻՒՆ ՆԵՐ
ՀԱՅՈՑ ԱԿՈՒՄԲ
Այո հաստատութիւ
նը

անդրանկութեան

կարգով կը գրաւէ ու
ռաԼին

տեգը

^ալկա-

թահա յ կազմակեր պո Լթե անց

մէջ*.

դրութեան

Հիմնա
ՀմՀամեակը

1956^^ •

տօնուեցաւ
քան ալ

իրականս լ-

թե ան մէջ չեն գործա
դրուած ա յն

դեդեցիկ

ա ռա ջա գր ո ւթի ւնն երը
որոնք

այնքան

*

առա

տօրէն իւմրադրուած են
ծրադիր — կանոնադրին
մէջ՝ այնու ամենայնիւ ՝ ոչ մէկ կասկս։})-՝ որ [՛բլ՛ել հալայչավայր եւ
աղդային ք>ջա[։ւ կատարած է ան իր դերբ վերջին

յիսնամեակի

. « ՚
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
թաւյքէն
հա յ

^ա լկա թայի

համ ա յնքին մ էջ է

Ահնդամ — անդամ ուհինեբը կը ջանան , իրենց
հնաբալոբութեան սահ—
մաննեբո ւն մ էջ ՝

սւե-

լա Iլան դարձնել Հայոց
[Լ կումբին դոյոլթի ւնը *
միւս հանբա յին

կա ղ—

մա կելալութեանց կա բ—
դՒն

՛■

ՃԵՄԱՐԱՆԻ

ՆԱԽԿԻՆ

ԱԱՆՈԻՑ ՄԻՈԻԹԻԻՆ
/// ո լմբ մը

նախկթ

ճ եմար ա նցինևր , 1910/<յ»
հ իմնած են ա յս Ա իոլթիմեր , թէ՛

բարոյա-

կալկաթայի Հայոց Մարզական
Միոլթեան
Վարչութիւնը----Նստած, ծախէն աջ' Մ- Մարգարնան (>իոխ _ նախագահ) ,
Վ.
Արգարեան
(նախագահ) հւ Հ. Նաջարհան: Ոտքի, ծախէն
աջ' Ն- Բարսհղեան (քարտուղար), Ա. Դարրիէլհան, Լ. Մարաիրոսհան (գանծապահ) հւ ՆՑովհաննիսհան:

կան կապ պահելու հա
մար իրենց վարմարանէն հետ ել թէ' նպաս
տելու

անոր

ւաճման ։
թյամբ

րարղա-

Այո ուղղու
մեծ

աշխա

տանք թափած ի հանդոլցեալ Աւետիք

Ցա

ք՛ ո լթի լնե անը ել կարճ
մամ ա նակի մկջ,
թացիկ

ըն

հասոյթներով

ապահոված

կ

դրամագլուխ մը

^/"կիկ
Մի՛՛լ—

թեան համար :
Արիներուն
բտխտարար կոտրած
աշխատանքի
•

ի

թափը

տյս
Միութեան
անղամներուն մօտ եւ աչ-

կալկաթայի Հ. Մ- ճեմարանի հւ Դաւթեան
Օրիորդաց Վարժարանի արիներն ու արենոյ շնե
րը— Նստած, ծախէն աջ' Մ- Մարգարեան, Հ- «'
Նաջարեան եւ Խ- Ամիրեան :
է",[՛ծունկ ութիւն ը ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՀԱՏՈՑ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Նալկաթահայ ևր է տ ա ս ար գն եր ո լ մարմնակրթանքէն

ծառայ՛ոգ

այս Մ Էո 'թէ րնը ամուր հէմերոլ էէրայ գրուեցաւ 1946/*^ , Վյսւլարշակ
Աբգա րեանէ մասնաւոր ջանքեր Ո1Լ = ^-./7 թ ո ւա կա նկն աս գէն Մթւթթ-’
նը ունջւ էր սեփական ներկայանալէ ակումբը՝ Նալկա թայէ հանրա
ծանօթ թազա վայքէն վրայ : Ո ենէ ֆ ութ սլոլէ ՝ սլասքկթսլոլէ եւ այլ
մարզա թաղերու

թումբեր՝

որոնք լաւ

մարզուած են եւ ոլգգակէ

մտահոզութէւն կր սլաաճառեն այն բոլոր թումբերուն՝ որոնք մըրՄ ասնաւորաբա ր 1957/*

ցումներ կ՚ունենան էրեն հետ :
Մէութէւնը շահեցաւ

բաղմաթէւ

ընթաց քէն

բամակներ ու ■րէ տալներ :

Մէու

թեան անդամներոլ թէւր 70կն աւելէ կ :
ՍՆԱՈՒՏԱՆԱՆ ԽՈՒՄԲԵՐ
Բոլոր երկսեռ սլատանէներու սրտէն թօսող ս կ ա ո լա ա կան շար մ՜ման հէմնաղէրը եղած կ ՝ Նալկաթա .//- ■">!,

քէոկտ • Հոսլ

անունով

Կսւլկսւթայի Հայ Մսւթզւսկսւն ՄիոՆթՒան ֆոՆթ-պոլի իու-մթը

հայասէր Անգլիացի ։1'լլ , 1914^5' '.Անկէ Լաք գործէն շարունակոլթէւնը
ստանձնած կր ճեմարանէ նաթկէն սաներկն Հայկ Նաջարեան։ Հերջլ,ն

ա շէւարհ ամա ր տէ

հետեւանք "‘Լ

լո ւծ ո լած

ԷՒն

ս կա ո ւտ ա կան

թ ումբերը ՝ որոնք ՝ սակա յն , դարձեալ կև ա նժ ՛լ ոչուեցան

4 տարէ

սւրւււվ ? Հաթէ Նաջարեանէ եւ Ա արզար Ա ա րդարեանէ ջանքերով յ Արէներու

կա ղմ ա կեր սլո լթէ ւնը

ծա նօթ է ի լ՛ր ել. սկաուտական

^րրԼ.

թումբ։ Կայ նաեւ արենոյշներոլ էլ ո ւմր մը՝ որ կը գործակցէ ա քէնե
րու թումբէն հետ :
Աւելորդ, կ ըսել , թկ մարղական եւ սկաուտական այս կազմակերսլութէւնները լաւագոյնս կը ծառայեն է ր ենց նպատակներուն։
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
ՀԱՑ ԿԱՆԱՆՑ ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Այս Միութեան կազմութեան

նախաձեռնարկ

եղան են Տիկին

Ա անգոլխտ Աոաքելեան , Տ- Արամայիս քհնյ. Ա'իրղայեան ել Զ- Հանահեան , որոնք՝ յետ նախապատրաստական աշխա տանքներ ու ՝ հիմնան են զայն մշակութային՝ կրթական եւ բարեսիրական նպատակնե
րով : վերջին 10 տարիներու ընթացքին Հ ■ Կ ■ Բ • Միոլթիլնր ունեցան

է ազգօգուտ ել արդիւնաշատ զորնոլնէոլթիլն ՝

կաղմակերպան

է

գասախօսոլթիւններ , ներկայացումներ , ուրախ երեկոյթներ եւ մա
նաւանդ գուրգուրալի վերաբերում ցոյց տուան է գոյդ

կրթական

հաստատութեանց հանդէպ ■. Անգամո լհ իներ ո լ թիւր կր հասնի ^ի
ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ԳԵվԱՐՈՒԵՍՏԱՍԻՐԱՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆ
Հ- Գ- Մ ի ութիւնը կր դորնէ ազգային — մշակութային առաջագրութիւներով-. Զարկ կ ուտայ համայնքի մշակութային կեանքին ՝

կալկաթայի Հայ կանանց Բարեգործական Միութեան անղամուհիներէն, Ա«
շարքի վրայ նստած, ձաիյէն աջ' Տիկիններ Ա. կարապետեան, Ա« Խաչատրեան, Մ»
Կրէտեան, Ա. Բարսեղեան (նախագահուհի) , Ո՝ • Ոսկանեան (գանձապահուհի), Հ.
Մարգարեան (քարտուղարուհի), Բ» Մարտիրոսեան եւ Ս • Յտրութիւնեան: Մէջտեղի շարքը, ոտքի, ձաիյէն աջ' Տիկիններ է- Յարութիւնեան, Ֆ* Ալեքսեան, հ»
Աուքիասեան, Ս • Աոաքելեան, Ս • Աղաթեգեան, Օր* Մ* Գրիգորեան, Տիկիններ Ն*
Յովակիմեան, Ս* Մարգարեան եւ Ա • էոսիզ: Ետեւի շարքը, ոտքի, ձախ էն աջ' Օր*
Մ» Պետրոսեան, Տիկիններ Վ- Պետրոսեան, Ֆ* Մարտիրոսեան, *Բ* Միրզայեան, Ե«
Յոկհաննիսեան, է« Կարապետեան, Ռ* Ստեփանեան եւ Մ • Ֆաջարեան:

կապ հաստատէլուէ նաեւ քո յ ր դադութներոլ հետ : կ ա ղմա կե ր պած

կ

ցարդ տասնկն աւելի թատերական ներկայացումներ եւ դեդարուեստական երեկո լթներ : իԼպահաէուած հասոյթներուն մէկ մա ս ո վՄիութիւնը շինած կ ճեմարանի այմմոլ

ներկայանալի

մասը տրամադրած կ Հոդարարձութեան

բեմը , իսկ միւս

դպրոցական կարիքներուն
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«ԱՍ՜Է՚ԵՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
գործածուելու համար ՝. Այժմու Վրսրչութէւնն ալ 1լ աշխատէ

աւելէ

քստացնել Ա'էութեան չարվ^րը եւ երկսեռ, եր է տա ս ա ր դներ ո լ մօտ վաո
պահել ա զգայէն գէտա կց ութէւնն ու հ ա յ մշակոյթէ հանգէպ սէրն ու
յարգանքը :
Ս • նԱԶԱՐԼ^ ԵԿԵԳԵՑՒՈՅ ԳՊՐԱՑ ԳԱՍ
Ոոլոր Հնգկահայերը երա խտագէտոլթեամբ կը յէ շեն հանգուցետլ էմէ Արգարեանը (հայ ականաւոր ց՚՚Լ՚^էէ է մէն 3 ո վս է փ էմէնէ
թոռան թոռնուհէն) ՝ որ ամբող^՜ 40 տարէ սքանչելէ աշխատանք

մը

տարած է Հայ եկեգեցական երաժշտութեան ասպարէզէն մէ^՜։ Ան Լ

որ ճեմարանէ սաներուն սորվեցուցած է եւրոպական եւ հայկական
երաժշտո լթէ ւնը եւ ամէն կէլւտկէ ու տօնական այլ օրերուն՝ էր կազ
մած Գպրաց Գաս ով եւ էր նուագակցութեամբ մասնակցած էՍնա-

էալկաթ-այի Հայկազեան, ^‘եղարուեսաասիրաց Միու-թեան ան զա մ — անդամու.—
հիներէն, նստած, ձախէն աջ' Տիկին Ս • Մարգարեան, Տ- Պօզոս քհնյ • Պետրոսեան,
Զ- Անանեան (նախագահ), Տ- Արամայիս ք հնյ. Միրզայեան, Մ- ՅարոՆրֆւ֊նեան
(գանձապահ) եւ Տիկին Վ« Պետրոսեան: Ոտքի, ձախէն աջ' Տիկին *3- Միրզայեան,
Դ- Մարգարեան, Տիկին *Ն- Մարտիրոսեան, Ե- Մարտիրոսեան, Տիկին է- ՅարոՆք-իւնեան, Ա« Գորզէլեան, Օր- Մ- Պետրոսեան եր Խ- Խաչատրեան:

զարէթ եկեգեցւոյ արարողութեանց ՝ օգտագործելով էր էսկ գա շնաւորած եկեգեցական երգերը :
Այդպէս շարունակուած է մէնչեւ 1946: Ապա , հանգուցեալ

Տ*

Համբարձում Ա» քհնյ . Վար գանէան կազմած է Գա զթեւսն Օրէորգաց
Գպրոցէ

ա շա կեր տ ո ւհ էներ ո վ

Գպրաց Գաս >

Եկմալեան Պատարագը*. քահանայէ մահ էն ետք

սորվեցնելով անոնց
այս Գպրաց Գասէ

խմբավարը եղած է պարսկահայ եբգչոլհէ Տէկէն էրա Րագալ*.
Այժմ } 1953£5> ասգէն , Ա • *Լ,ազարէթ եկեգեցէն ունէ էր քառաձայն
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹ՜եԵՐՐ,
երկսեռ 'էսլրարլ կ-ասը^ որ մարզուած է ել կը ղեկավարուէ Օր՛ Վէ~
վէէն Ալերսէէ կ'"է1^ ) սիրայօժար պատրաստա կամութեամբ : Այ»
Ղպրաց ^ասն է , որ յիշեալ թուականէն սկսեալ առանձին փայլ կոլտայ եկեղեցական ար ար ո ղո ւթե անց , բոլոր տօնական առիթներով :

ԼԱՑԵՐԸ ԱՅԼ ՀԱՅՐԵՐՈՒ ՄԷԶ
ԲՍՄԲԷՅԻ ՀԱՅԵՐԸ
Պատմական տուեալներու համաձայնէ '■‘",1 վաճառականները արեւմտեան Հնղկաստանէ մկջ հաստատուած են (էէ՛ դարոլ Բ՛ կէսոլն ,
նաէւընտրարար Սուրաթ րաղարէն մէ£ ել կարճ մամանակէ մէԼ զէղած են մեծ հա րստոլթիւն :
Ա,1" քա՚լաքՒ նշանաւոր Հայ եր էն եղած է Խոխ Ս ինասը , որ Հա-

կալկաթայի Ս- Նազարէթ- Եկեղեցւոյ երկսեո Դպրաց Դասը----Նստած, ձաիյէն
աջ' Օթ* Մ- Պետրոսեան, 3- Խաչիկեան, Տիկին Ջ- Դրիգորեան, Ա« Դուզէլեան,
Օր- Վ- Ալէքսի եւ Ե- Երանոսեան :
jng

նաիւագահն էր

ինչպէս նաեւ յՍոջա Q* իլաուն եւ ]]]ո^ա կիրակոսը ,

որոնք փ ոիւա գրուած են ք^ոմբէյ 1676^^î .Հետագային

ուրիշներ ալ

հետեւեցան ասոնց } որուԼհետեւ (ՒԸ ♦ գարու կէսերուն 1]ուրաթը կորսրեց ո լցած էր

այլեւս իր արժէքը իբրեւ

առեւտրական

կեգրոն ել

այդպիսին դարձած էր ք՝ոմբէյը՝.
իաղա քի Ս . Պետրոս եկեղեցին , որ կա ռո ւց ո լած է 1796 — 9 </z^ i
Համատանցի ւէաճառական Q ա կոբ Պետրոսեանի ծաէսքով՝ տարիներու
ընթաg քին վնա ս ո լած եւ նորոգութիւնը

անկարելի եղած էր :

Այս

պատճառով՝ ք^ոմբէյի հ ա յ համայնքը՝ հին եկեղեցին փլցնելով՝ անոր
տեղը բարձրացուր այսօրուան նոր աղօթատեղին։
Այո նոր եկեղեցւոյ

հ իմնար կո ւթի ւնը

կատարեց

Դրուստ դէմի

պատր> տեղապահ Տ- Ե ղի չէ արքեպ՛ Տէրտէրեան՝ իսկ օծումը կա--
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«ԱՍԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
տարուեցաւ. 1956//

,

£ ♦ ‘Իերենիկ

եպիսկ »

Փ **լատեանի

կողմէ :
Եկևղեղ ական վա ր չո ւթի ւնը ՝ որուն ճիգերուն

արգիւնքն կ նոր

եկեղեցւոյ կառուցումը՝ վստտհօրկն եւ // մօտոյ պիտի յա^ող[' չ['"
նել նաեւ եկեղեցւոյ յարակից ո*֊րիչ

մըն ալ։

Րոմբկյի Հայոց թիլը շատ պակսած կ եւ այսօր ՝ շրջականերն ալ
հաշուելով ՝ հա ղի լ կը հաս նի 4:0ի :

Հոգեւոր հովիւն կ

Տ • Աահա կ

քհնյ * Այ վա զեան :
ՄԱՏՐԱՍԻ ՀԱՑԵՐԸ
Այս ՝1-ս,'1ս1մԸ անուն ձղեղ մեր ազգային պատմութեան մէչ Ո ք
այնքան առեւտրաէլան քաղաքի իր հանգամանքով՝ որքան իբրեւ
կեդրոն մը հայկական մշակոյթի՝ զարթօնքի եւ ազատագրական գա—
ղաւիա րներոլ

տարածման։

\,իլթապկս

բաի/տ ա լոր ո լած

ՀայերԸ\

այստեղ՝ հին մա մանա կն ե ր ո ւն հիմնեցին եկեղեցիներ՝ դպրոցներ եւ
տպարաններ եւ Մատրասը դարձաւ նաեւ հ ա յ լրագրութեան ծնն ղա
վա յրը ՝ յարութիւն քհնյ» Հյմաւոնեանի հրատարակած «Ազդարար՛»
թերթով (1794) :
Հայոց առաջին եկեղեցին կառուցուած կ 7772/ին ՝

բայց

հետա—

գային՝ ան ղլե ւֆր ան ս ա կան կռիւներու շրջանին կործանած կ։ Այնու
հետեւ շինոլած կ մատուռ մը գերեզմանատան մէչ-,
Ա . Աս տ ո ւածածին ե կեւլե ց ին ՝ որ կը ղտն ո լի քա զաքի լա լա գո յն
մասին մկջ՝ կաււո ւց ո ւե ց ա ւ 7772ին՝

իւ ո ւմր մը հարուստ

Հայերու

նուկրներով։ Այս զոհողութեանց շնորհիւ կա ր ևլ[, է ղալ նաեւ
մանակին հաստատել դպրոց'

մա—

եկեղեցւոյ բա կէն մկչ ե, հ ամ այնքր

օմտել կալուածներու! ։ Հայկական համրանքը պակսած ԸԷԼաէով հա
մայնքին մկջ՝ Եկեղեցական վարչութիւնը ստիպուեցալ փակել դը**է^
բոցը եւ ատոր փոիւարկն 6 սան կը սլահկ Եալկաթայի Մ ա ր գա սիրական ճեմարանին մկջ՝.
Րացի «Ազդարար^կն ՝ Մատրասի մկջ տպուած են նաեւ բազմա

3

թի*- ՂԻեր^ր * Աաո^* մկջ նշանաւոր են Հ(յ ո ր Տետրակ^ը եւ «.Որոգայթ
Փառաց^ը ՝ որոնք մամանա կին մեծ աղմուկ հանեցին իրենց ազատա
գրական ել հայրենասիրական
թե ամբ
պահկին

նոր

դաղափարներո ■ւ-

Ա ատ բաս ի Հա քոց ներկ ա լացոլց ի շներ ը
կջմիածնի՝

Աուսաստանի

երբեմնի

Այ-

ուղղու-

տեւա կան

կապ կը

Առաջնորդ

Ցովսկփ

արքեպ . Արղութեանի ՝ վր ա ս տ անի Հերա կլ թաղալորին ՝ վար արա ղի
Մ ելիքներուն եւ հ ա յ կա կան այլ

ավար շրջանա կներ ու հետ ։

Այ սօրուան Մ ատրա^սր ՝ — բնգամկնը ութ հայ ընտա ն/՚ք ՚Ա՚ ա յն ՝
երբեմնի 600 Հա յերկն մնա ց ած • • * Մ ա տ ր տ ս ե հը? ա կան եր ո ւն մկջ ալ
կ՚ապրին 32 Հայ^1' : Հոգեւո ր հովիւն կ Տ • Եղիաղար քհեյ. Տ կրտէրեան ։
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
ԴԱԲԱ8Ի ՀԱՑԵՐԸ
Գայյան Փայլիս տանի հնագոյն ^ազաՀներէն մէկն է ՝ ուր էայե[’Ը հաստատուած են 3*Ը* գարու սկիզբները՝. Ատկէ առսվալ այնտեղ
բնակած են Հայեր՝ որոնց գերեզմանները կան Լատինաց եկեղեցւոյ
բա կին մէջ :
Հայոց Ա. Յարութիւն եկեղեցին կառոլցուած է 1781^^ 5 Միքայէ լ Ա արդի սեանի ՝ Աստուածատուր Փէ Արդեանի ՝ Մ արդար Պ օգոս եանի ել յէքոիս Պետրոս ի ն ո լէրն ե ր ո ւԼ ։

Զանգակատունն ալ շինա ած

է

1837//5# : Այո եկեղեցիէն առաջ ՝ ք)՝աքայի Հա յերը ունեցած են փա լ—
տաշէն մատուռ մը Արմանիտոլլա կոչոլոգ հրապարակին մօտերը՝.
Պատմագիր Ա* ես րոպ Աէթեանց եւ հին մամանա կներ ո ւն Հնդկաստան պաշտօնավարած քահանաներ գտած էէն, որ Հա յերը ^'ալլա յ ի
մէջ հ աս տատ ո լա ծ- են <ԷԸ ■ գարու ս կի զբն երը յ Արեւելեան Փա /•է ս տա
նի մ էջ լո յս տեսնող

1956/ր էր թիլէն մէջ

«.Մ ո րնին կ

8 Հ"կ տ •

ի ո /_/Հ» թե ր թը ք սա կա յն ,

Հ ր ա տ ա ր ա կած

մէկ ուսումնաս ի րութեամր

գտնէր ՝ որ Հայերը՝ առաջին անդամ հաստատուած են

կը

թաքայի մէջ

իբրեւ վաճառականներ 1613^^ եւ այս առթիլ կը յիշատակէ անուննե
րը Դաքայի ՝ Անսյմսինդի ել Յադրջունիի մէջ դիրք եւ հարստութիւն
ունեցած հայ առեւտրականներէն քԱոջա 3արոլթիմնի ՝ ի] ոջա նեկէ Պօգոսի՝ էյոջա Ատեփանի եւ
զիրենք Խւ֊աջէ (ծ
1612էն,

ի] ոջա Ա* ան ո լկի , որոնք՝

1լ

ըս է ,

իրենը

կը կոչէին ■. Իսկ Հայերէն մէկ տարի

առաջ ՝

Գ աքա եկ ած են առաջին 1} ւր ո պա ց ին եր ը Փ որ թ ո ւ1լա լէն :

Ա՜

սոնց կողմէ Տէգգոնի մէջ 1677ին կառոլցոլա ծ եկեղեց ւո յ բա կը մաման ակին թաղուած են

Հայեր , որոնց

Ջին

տապանաքարերը

կան

ցայսօր՝ գրաբար հայերէնի արձանադրոլթիւններ ով-.
Տեղական իշխաններու եւ (ւԱ1ՆաԱլ5/երոլ շրջանին թաքայի Հայե

րը շատ կը հարստանան եւ կը դառնան մեծ կալո ւածա տ էրն եր ՝. Ւս!լ
բրիտանական իշխանութեան հաստատումէն ետք՝ առաջին
հայ առեւտրականներն են որ կը զբաղին

անդամ

կանեփի առեւտուրով

եւ

մեծ գա ր կ կուտան Հնդկաստանի տնտեսութեան : Ասոնց հիմնած կա
նեփի գործա րանները սակայն երկար կեանք չեն ունենար եւ կը փա կ՛
ուին ՝ իրարու մէչ ս կսած քանդիչ մրց ա կց ո ւթե ան պա տճ ա ռո վ :
Հնդկաստանի բամանումով՝ ^'սւշան մնաց Փ 111քի ս տ անին եւ դար
ձաւ ար եւելեան Պէնկ տլի կեդրոնական քաղաքը՝. Փոքրաթիլ հայ վա
ճառականները՝

այնտեղ՝ դարձեալ լծուած են գործի՝.

Առաջուան

նայելով՝ սակայն ՝ թաքայի մէջ ալ շատ պակսած է այմմ Հայոց
թէլը ել հ ալանա ըա ր , օը մը , ոչ մէկ Հայ կը մնայ արեւելեան Պ էն—
կալի մէջ՛. Այմմ ու թիւն է 35 !
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔՍ»
Ո-ԱնԿՈՒնԻ ՀԱՅԵՐԸ
Պէրմանիոյ Հայոց անցեալը կապուած է Հնդկահայոց հէն գաղ
թականութեան հետ : Ղ^եռ (իէ ♦ դալալ սկիզրները

անոնը տեղաւոր-

ուած են Փէդու՝ Ամրափուր եւ Աւա քաղաքներուն մէջ՝ որոնք՝ այրե
գարունդ արքայանիստ կեդրոններ եդած են՝, Մասնաւորաբար Աւայի
մէջ կարեւոր թիւ մը կը

ներկայացնէին

հայ

առեւտրականները՝,

Այնոլհետեւ ՝ սակայն ՝ այս վերջինները՝ մեծ մասուէ հաւաքուեցան
աւելէ վաճառաշահ քաղաք մը , որ Ա էրիամն էր իբրեւ նաւահ անդէ ս տ :
Հոն էր որ շինուեցաւ

Հայոց եկեդեցէն ,

արքունական

դանձապահ

ՏՀոլղայեցի Աղայլարենցէ նախաձեռնութեամբ՝.
Երբ 1756/-^ քաղաքացիական կռիւներ մղուեցան Պէրմանիոյ մէջ՝
այդ իյռովոլթեանց ընթացքին

քանդուեցաւ յէչեալ եկեղեցին ,

իսկ

քահանան ու մամկոչն ալ ՝ անհիմն կասկածներու պատճառով դըէ~
խատուեցան :
քէանկունը այնուհետեւ դարձաւ արդի Պէրմանիոյ մայրաքաղա
քը* Այնտեղ համախմբուած Հայերը՝ «վեզիր^ի հանդամանք ունեցող
Գրիգորի նախաձեռնութեամբ ՝ դետեզերքին մօտ շինած են փայտա
շէն մատուռ մը՝ որ նոյնպէս քանդուած է 1824 — 26/' անդլեւպիրման
կռիւներու շրջանին : Երբ այղ թուականին
կԴյնա յ բր իտանական
մատուռ մըն ալ

Պէրմանիա

1862/*^}

Ա • Աստուածածինը՝. /* 1Լ^Ը^_Ո՛մ >

ուած է այմ՜մու Ս- 3 Ո

վերջնապէս

տի ր ա պե տ ո լթ եան տակ ՝ կը կառո ւց ո ւի նոր
կառո լց

աննէս Մէ_Ըտէեկեղեցին ՝ Մըրչանդ փողո-

ցին վրայ :
Համայնքի կաղմութենէն մին չև 1942; Մանկունի մէջ կ՚ապրէին
մօտ 60 տուն կամ 300 շո լ.նչ

Հ այութիւն՝

լաւ պայմաններու մէջ^ Ր»

աշխարհամարտի ընթացքին ՝ Մանկունի Հայերն ալ կրեցին մեծ վը~~
նասներ եւ եկեղեցին ալ դարձաւ կիսաւեր՝. Եսկ Հայերը) կորսնց նեվ իրենց հարստութիւնը՝ գաղթեցին

լո

Հնդկաստան'.

Պատերազմէն

ետք՝ որոշ թիլով հայ ընտանիքներ եւ անհատներ վերադարձան Պ էրմանիա եւ առաջին հերթին վերաշինեցին իրենց եկեղեցին ՝.
Պատերազմէն առաջ՝ Մանկունի հայ համայնքը ունէր իր ակում
բը եւ մարզական

Մ էութիւնը՝

այմմ ՝

սակայն՝

համրանքը

շատ

պակսած ԸԼԷալո1Լ> գոյութիւն չունի որեւէ ազգային կազմակերպու
թիւն՝ բացի Եկեղեցական վարչութենէն ՝ որուն գործունեայ անդամներէն մէկն է կարապետ 3ովհաննիսեանը։
«Ս թրէնտ

Հոթէ[}>ի

■այմմո լ տնօրէնն է Ըեգլար 3 ար ո ւթի ւնեան ՝ որու շնորհիւ

[իանկցւնի հանրածանօթ մեծ հիւրանոցին'

այնտեղ

կ՚աշխատին բաւական թիլով հայ երիտասարդներ ՝ լալ պայմաններու
Ամբողջ Պէրմանիոյ մէջ կ՚ապրին այմմ չոլըջ 100 Հայերւ։
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ՄԵՐ ԴԱՂՈԻ-Թ՞նԵՐԸ
ՍԻնԿԱՓՈիՐԻ ՀԱՅԵՐԸ

1 1։

Հայ^*ԸԸ այս լՂՂ ի'“ է>աււաւււււււււ1,ւյան առածին ւււնլլաւէ Ժ-Ը.
գարու Բ • կէ ո ին : Հ ա բալա յէն Հնդկաստանէ եւ մանաւանդ Ա աւորասէ հայ առեւտրականներն էէն ՝ որ հ ետւլհ ետէ տ ա ր ած ո ւելո վ ւլանազան երկիրներ , իրենց ճամբո ւն վրայ հանդէպեցան նաեւ Ս էն կա լէ ուր
ել տեղա լոր ո ւեցան այնտեղ։ Սէնկաւէոլրէ նշանաւոր Հայերէն եդած
է վաճառա կան ել բա ր եդործ հանգուցեալ ]] ա չէ կ Ս ովս էսեանը ,

որ

գնահատուած է նաեւ Անդլէ աց էն եր էն :
Սէնկափ Ո1֊րէ Հայ ոց Ս . 9* • էո ւս ա լորէ չ եկեղեց էն կա ռո լց ո լած
է 1834/^ յ Արմէնէրն Աթր էթ կո չուող փողոցէն ւԼրայ։ Օծումր կա
տարուած է 1836^2/, Եալկաթայէ
եաչիկեանի կողմի-, իսկ

աւագերէց

Յովհաննէս

Ա» քհնյ »

1905^, Տիկին Շ ահնաղարեանէ նուէ րա-

տուոլթեամբ շէնուած է քահանայէն բնակարանը՝ եկեդեցէէն ^ոԼը։
Ատենօք ՝ եկեդեցէէն շրջափակէ

շէնքերը եդած

են մեծահարուստ

Հայերու սեփականութէւնը ՝ բայց հետզհետէ անոնք անցած
տարազգէներոլ ձեռքը :

են օ-

ԱյստեղԼւ Հայոց թէ ւն ալ պակսեցաւ է- աշխարհամարտէ հետե
ւանքով՜։ Անոնցմէ շատերը հաստատուած են այմմ Ալստրալէա ։ Ա էնկա փուրէ Հայոց թէւը ներկայէս 4:5էն աւելէ չէ։ Եկեղեցական վար
չութենէն զատ ազդայէն ուրէ շ կազմակերպութէլն չունէն։

Հէոլնէն

նաեւ քահանայ։ Տեղւոյն ա չքէ զարնող Հայերէն է Արշակ ^ալււտանեանը

որուն ջանքերով կա[>ելէ եղաւ նոր ոգել ե կեգեց էն ։
ՃԱՀԱՐՒԱՅԻ ՀԱՅԵՐԸ

Հա յ

առեւտրա կանները

լ^աւա կը հ աս տա տուէն

հոլանտա կան

տէրապետութենէն , այն է 16014՜^ անմէջապէս ետքը։ Առաջէն
ջոզոլթէլններէն ետք՝ հաւաքաբար աշխատելու
վաճառականները

կը սնանկանան եւ ձո ւլո ւելո վ

յա-

անընդունակ՝ այդ
օտարներոլ

•ոչ,

կ՚անհետանան ։ Այդ մ՜ամանակէն մէկ եւ կէս դար ետքն է՝ որ ծայր
կուտայ հարաւայէն Հնդկաստանէ եւ մասնաւորապէս Աատրասէ հայ
վաճառականներուն գաղթը դէպէ Ենտոնեզէոյ այդ կգղէեերը՝

ուր

Հոլանտաց էները մ եծապէս կը քաջալերեն զէրենք ։
Այդ մեծահարուստ վաճառականներէն էր Աղա <էէորդ Աանուկեան — Աանէջարեանը ՝ որ էր մամտնակէ արմ՜էքո •Լ 4 միլիոն ֆրանքէ
դրամագլուխ մը փոխադրած էր Ա ատրաս էն։ Աղա փէորդ շատ

աղ-

դուած էր տեսնելով՝որ հայ հարուստներու զաւակները խումբ խումբ
կը մեկնէն Լոնտոն ուսանելու եւ ապա ամուսնանալով Անդլուհէներոլ հետ՝ կը կորսուէն հայութեան համար։ Օտարացման առաջքը
առնելու նպատակով կը յղանայ ան' Լոնտոնէ մէջ հայկական կրթա-

— 555. —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
կան բարձրագոյն

հաստատութիւն մը հիմնելու

գաղափարը, բայց

առանց կարենալ իրագործելու , կը մեռնի Պտթալիոյ' այմմոլ ^աքարթայի մէջ, 1827ին , իր մեծ հարստութիւնը ձղելռէ իր քո յրերուև'
Տիկ- Մ ա րիամ 3 • 3 տր ո ւթի ւն ե անին և Օր ♦ թագո ւհ ի Ա ան ո ւկեանին :
Աղա Հիկորգի մահէն ետք , մառանգո ր դն ե րը 1831/^ կը շինեն Ա *
Հռիփ սիմէ անունով փայտաշէն եկեղեցի մը, որ յետոյ , 1842/^,

կը

դառնայ Ա . Յաբութիւն , անյայտ սլատճառներով։ Եկեղեցին կ'այր ի

1844/»^, բայց գա րձեա կը կառոլց ո լի Աղա ^իէորգի մառանգորդնել

բուն կոգմէ։

Ե ւՍ'ր$էոյ )

(Հարոլթիւնեան եւ Աւսնուկեան

քոյրերը

1851/»^ կը շինեն Լ) . Օոփհաննէս անունով քարաշէն եկեղեցի մը՝ որ
կը գտնո լի քա գաքին կեգրոնը ' Մէյ տան Մըը տ է տայի {^Ազատութեան
Հրասլարակին}՛ վրայ ։ ՛Առաջին օրէն մինչեւ այսօր, յձաքա րթայի մէջ
սլաշտօնափարած են 31 ^այ քահանաներ :
*Լ/երկայիս , ազգային — հասարակական կեանքը աւելի լաւ կազմակերսլուած է այս քաղաքին մէջ՝ յւան ուրիշ որեւէ տեղ, բացի Ետլկաթայէն։

Համայնքը

տարիներ շարունակ սլահած է տարրական

դսլրոց , կանանց ք*արեդործական , ինշսլէս նաեւ թատերաս ի րա ց

եւ

Ա*արզական Ա*ի ո ւթի ւններ , որոնք ո ւնեց ած են եւ ունին դնահատելի
գործո լնէ ութի ւն ։
Այմմ ,

ճաքարթայի ել չր^ակայ կղզիներուն մէջ կը բնակին

շոլրջ 50 տուն կամ 300 Հայեր :

ԱՈՒՐԱԲԱՅԱՅԻ ՀԱՅԵՐԸ
Ա ինչեւ փթ ♦ դաբու կէսերը Հայեր չեն գտնուած այս քաղաքին
մէջ։ ^յերսէս Ե* Աշտարակեցիի 1850
հնգկահայ

թուականի

թեմերու կարգին չէ յիշուած

Պատմագիր Յարութիւն Յովհտնեանցի

կոնդակին

Աուրաբայայի

մէջ,

անունը։

գրքին մէջ միայն կը յի շա-

տակոլի 5 տուն կամ 22 Հայ^[",լ դոյո լ[մի մնը այնտեգ 187.1/-5-: նոյն
մաման ա կա շրջանին , երկու յայտնի վաճառականներ'
3" վհ. 'Լազարեան ել Ա՝ անոլկ Յորգտնանեան

Պ տ թա լի ա յէն

կը փ ո խաղցուին

Աուրաբայա եւ կը զբաղին առեւտուրով։
Տ եղւո յն Հա յերը , շատ ուշ , 1927^^ կ ^ունենան իրենց եկեղեցին՝
Ա • Ղ*է ո րգը

ճտլաց ի բարերար — բա ր եր ար ո ւհ իներ ո ւ՝

Յտ րութիւնեանի ,

Աղա

*իէորգ

Ա անո ւկեանի,

թիւնեանի եւ Օրիորդ Թ* Աանուկեանի

թողած

Տիկին

Աղա 3 տ կոր
Ս՝ ♦

3 արու—

դրամագլուխով եւ

մինչեւ հիմա ալ ծախքերը կը հայթայթուին անոնց կտակած հիմնա
դրամով ։
Եկեղեցիի հիմնարկէքն
Հհնյ- Վ ա րդանեան ,

ու օծումը կտտա րած է Տ * Վրսրգան Ա*

Ի րտն եւհն գկա կան

թեմի Առաջն որգ

Մ ես ր ո Աք

արքեպ* Տէր Մովսիսեանի հրահանգով։
թէեւ փոքրաթիլ , բայց իրենց

հաւատքին ու լեզուին

փարած
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
Հայ^[' եղած են ճալացիներր։ Անոնց ծախքերով՝ Կ*ոլկաթայի Ա ա բ—
դա ս է ր ա կան ճեմարանին մէջ կ'ուսանէին տասնեակ մը աշակերտներ։
Բ* աշխարհամարտը մեծ վնասներ հասցոլց նաեւ ճոււայի Հայերուն՝
որոնք այմմ ՝ հետզհետէ կը ջանան վեր ա կանդն ել իրենց եր բեմնի շէն
ազգային — հասարակական կեանքը։
Ինտոն եղի ոյ Հայոց զոյգ եկեղեցիները ունին մէկ հոգեւոր հովիւ
յանձին Տ՝ Ար ի ստակէս քհնյ ♦ քքիրղայեանի՝ որ 7 տարիէ ի վեր կր
պաշտօնավարէ

այնտեղ : Իր անձնուէր

Երոլսաղէմի պա տր . տեղապահը

ղործ ո լնէ ո լթ ե ան

Տ* Ե զի շէ

արքեպ.

համար ՝

Տէրտէրեան

վարձատրած է զայն ծաղկեայ փիլոն կրելու իրաւունքով։
ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ամփոփելով մեր ա յս տեղ եկ ութիւններր Հնդկաստանի ՝ Փուքիստանի ՝

Պիրմանիոյ ել Ինտոնէղիոյ

Հայերուն մասին՝ կը տեսնենք՝

որ անոնց համրանքը կր հասնի 1900/* > կամ 417 ընտանիքի ՝ որոնց
200 ընտանիքը կամ 1000 հոդին' Կ ուլկաթայի մէջ՝.
Հա յերր ա յգ շրջաններ ուն մէջ ունին 3 դպրոցներ (2հ* ^ալկաթայի եւ ձ.ը ճուքարթայի
եւ 10 եկեղեցիներ՝ 7 քահանաներով։
ՀՆԳԿԱՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԸ
Հնգկա^այ գաղութին մէջ՝ 1794£5> մինչեւ մեր օրերը Լոյս տե
սած՜ են հետեւեալ պա րբե ր աթ ե րթ երր ♦-—

1794
1815
1820
1821
1822
1844
1846
1848

—
—
—
—
—
—
—
֊

---

1848
1849
1862
1863
1892
1908
1933
1938
1950

1796 •
1819»
1824 •
1823*
1824*
1845*
1847 •
1857 •
---

—
֊
—
—
—
—
—
—
—

1849 »
1853 ♦
1863 •
1865 •
18951909193419391957 •

«(Հ*/*/ ***/*«*/*» , Ա ատրաս :
«Օճանասփիւրւեան» ՝ Բոմբէյ։

«Հ*** յեէի Կ ուլկաթե ան» , Կուլկաթա •
«Շտեմարան» ՝ Կուլկաթա։
«Ծաղկաստան»՝ Բոմբէյ։
«Բ"*֊մբայո լ Հայոց Լրաթուղթ» ՝ Բոմբէյ։
«Աղդար ա ր» ՝ Ա' ատրաս ։
«Ազգասէր կամ Ազգասէր Ար ար ա տ եան» ՝Կուլկաթա
«Ա ին կա փուր» ՝ Ա ինկափուր :
«Բունաս էր» ՝ Մ ատբաս ։

«//ա ո լմնա ս է Հ/» , Ս ինկափուր :
«.Եզրդ՛յր՚՚՚՚՚էր» ւ կալկաթա :
«Արեւելեան Հնդկաց Լրագիր» , կա լկա թա :
«Արա» (անգլերէն) , կալկաթա :
«Արմենիա» (անգլերէն) , կալկաթա :

«Ջ'"^"£» t կալկաթա ;
«Յառաջ» Լանղլերէն'} , ԼԼանկուն-.
«ն՚՚ր Ազդարար» , կալկաթա :
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կան կեանքէն մեկուսացած հ եռաւոր ւէայր մը ապրելուէ հան
դերձ ՝ չէ էսզո լէ ր էր մ՜ ո դո ւէո ւրդէն

եւ

հասնէ

առատաձեռնօրկն
օգնութեան

կը

հոն,

ուր

կարէըը կը դառնայ զդաէէ ՝
արդէն ,
սլկ'ո ,

լէակուելու

թէ

էն չ-

վտանգէն

փրկած է ան Եա լկա թայէ էյ կե
ղեր էն ՝ մեծ գումար մը յատ
կացն ելուԼ

անոր

պա ր աքերուն ,

այլեւ, հետագայէն ալ էր հարըստութեան ՃՀձՀձէն 'ք&ը

կտա-

կած է Եալկաթայէ
եկեղեցին։

Հնգկահայ ազգային թարերաթ
ՍԸՐ ՓՈԼ ՉԷՏԸՐ (Պօւլռս Խաչիկ
Ասաուածատրեան, 1846 - 1926)

1}ըր

Փոլ Զէաըր մեռաւ

Մ այէս 1926/* ) խոր ծերութեան

մկջ եւ թաղուեցաւ Հոնքոնկէւ գերեզմանատունը,

էր ետ էն

ձգելով

բարերար Հայոլ քաղցր յէշատակը։
ԳԱՒԻՒ ԱՒԵՏԻ* ԳԱՒԹԵԱՆ
Հքնած է Նոր Ջուղա 17 Հոկտ» 1858/* ^* ևւ պատանէ հասակէն մեկնա

է Հնղկ աստան եւ այնտեղ ալ յաճախած է դպրոց : Ապ ա

մտած

է կե անքէ ասպարէդ եւ հաստատուելով Ալհասրադ յչադաըը, տարէներ ու

րնթ ացքէն

դէղած է

մեծ

դրամագլուխ ։

Այնուհետեւ

փո

խադրուած է Եալկաթա եւ հոն շարունակած է եր դո րծը , նո լէր ո լե
լով մէամամանակ տեղւոյն հասարակական կեանքէն եւ անդամակցե
լով աղդայէն մա ր մէնն եր ո ւն :
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ՄԵՐ ԴԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
^ալկաթայի մէջ իր մտահոդր/ւթեան առարկայ կր դառնայ հայ
աղջիկներու կրթութեան հարցը ե լ 1լ որո չէ անոնց համար շինել յատուկ դպրոց : /'ր կազմած ծբա
դէր ը I՛ ‘1Խ՚ջոյ դլոլՒ ևը հանէ
եւ էր ծախքով կր բարձրացնէ
1'1'

/' սկ ան ո ւն ո վ կոչուող Դաւ

թեան

Օրիորդաց

Զդպրոցր *

1922/» 5> :
Օ^ալիթ Ղ*ա լթեան է կենդա—
նոլթեան տեսաւ

էր

բարերա

րութեան պտուղը՝ եր ր Հայու
հին երր սկսան դաստիարակուիլ
ս։յդ դս1[՚ոՅՒն մԷՒՄ եծանուն բարերարը մեռաւ
Աալկաթա , 27

1936^5-

Փետր *

եւ թաղուեցաւ

Ա.

*Լ,աղարէթ

եկեղեցւոյ գաւիթը*. Զորս տա1'է

ետքը՝ •

համայնքը

անոր
Հնդկահայ ազգային թաթեթաթ
ԴԱՒԻԹ ԱՒԵՏԻՔ ԴԱՒԹԵԱՆ

կիսանդրին զետեղեց Օրիորդաց
Զդպրոց ի սրահ ին մէջ :

(1858 - 1936)

1ԱՍԱՐԱԿՍ.ԿԱՆ

ԳՈՐԾԻՋՆԵՐ

ԷՄԻՆ 8ՈՎՍԷՓ ԷՄԻՆ
Ազատադրական սլայքարէ մեծանուն ռահվիրան , իր ծննդավայր
Համատունէն 1] ալկա թ ա անցնելով՝ կը ստանայ իր ուսումը այնտեղ՝.
Ապա /լ անցնի Լոնտոն ել այնտեղ կ'ա լա ր տ է ղինուորական ւէարմ՜ա—
րանը: Սկիզբի 4 տա ր իներուն կը կր է մեծ ն ե ղո ւթի ւնն եր :

0 ետոյ

՝

սակայն ՝ օր մը՝ Լոնտոնէ/ մէկ փողոցին մէջ դիպուածով կը ծանօթս/—
նայ Հալէպցի Հայոլ մը հետ՝ որ իր կ/սրղին կը ծանօթացնէ զինքր
դուքս *ԼյՈրտըմպրլէնտին *. Այս վե[՛ջինը էմինը կ՚առնէ իր

խնամար

կութեան տակ եւ կր հո/լայ անոր բոլոր կարիքները*.
Զէն* վարմ՜արանը աւարտելով՝ էմին կը մասնակցի անդլեւֆրանսա կան պատերազմին եւ /լարմ՜անանայ

քաջութեան շքանշանի

ու

գնահատական դրութեան*. Անոր մտասեւեռումն էր սակայն ծառայել
իր մոզով ուրդին *. Այս

մտածումով ալ կը հեռանայ

1759/»Ն կը հասնի Ալեքսանտրէթ ՝ ուրկէ էլ անցնի

Անդլիայէն եւ

դէսլի

հայկական

նահանգները՝ դաղտնօրէն ապստամբութիւն քարոզելով մողովուրդին » հ ա կա ռա կ ա յլա ղան էս ո չընդո տն եր ո ւ յ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐԷ

£ւ/*^5>^ քարոզչական այս աշխատանքը կ'իմանայ Աիմէոն կաթո
ղիկոս , որ կը հեռացնէ ղայն իր քո վէն ՝ երբ կմէն էջմիածին 1լ երթայ։
Ապա 1լ երթայ 1Լ[՛ աստան եւ. կը բանակցէ Հեբակլ թագաւորին

հետ

բայց անօգուտ : ^առնացած՝ կը մեկնէ Ղյսրաբագ՝ յուսալով որ Մ ելիքները և1' էս նն Ղ^^ււ
կ_Ը որո բզեն ապս տամբոլթեան դրօշը * Ղ*երլ
ա՛յն ատեն համոզուած էր ան որ զմիայն զէնքով կայ Հայոց փրկու
թիւն» : Մ ելիքները , սակայն

Ա եծն Պետրոսի դաւաճանութեան հե
ս որ 8 տարի

տե լանք րւվ տկարացած է ին եւ պա սա կտ ո լած :

անոնց մօտ մնալէ ետք , ձեռնունայն կը վերա դառնայ կալկաթա՝ ուր
զրի 1լտռնէ իր այնքան արմէքաւոր մտածումներն ու հետաքրքրական
յ ո ւ֊շերը

անգլեր էն ո ■Լ- (ՈրքաՀն լաւ պիտի ըլլա ր )

թէ °[ր առա^ էոյս

տեսնէր նաեւ ույս յոլշերոլ հայերէն թարգմանութիւնք։)
կմին Աովսէւի կմին մեռաւ 83 տարեկան հասակին

կալկաթա ել

թաղուեցաւ Ա . *Լյաղարէթ եկեղեցւոյն գաւիթը։ Տապանաքարի ար
ձանագրութիւնը եւ զինանշանները խթւած են գրեթէ : Այմմ
կաթայի Եկեղեցական

կալ-

Վրս բթութիւնը որոշած է նոր յուշարձան

մր

կանգնել մեծանուն ռահվիրայի յիշատակին։ (*Լյ կար ը տեսնել եւ

իր

մասին ուրիշ գրութիւն մը կարդալ այս հատորի 207 — 209

էջերուն

վրայ :)

ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԱՀԱՆԱՅ
ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ
Ծնած է Երանի Հքիրւսզ քաղաքը՝ 1750/'^: Յայտնի չէ թէ
ո՛ւր

ստացած

է

իր

ուսում ը։

{Հայտնի չէ նմանապէս քարա
նա յ ձեռնագրուելու

թո լա կա-

նը : Պարզ է միայն ՝ որ ձեռնագրութիւնը

եղած

է

ՀՀիրազի

Հայոց ներկայացուցած
խօս ականին վբայ }

համա-

ապահովա

բար Նոր Ջուղայի մ էջ՝.
երի տա սարդ՝

‘էերւ

Հք մա ւոնե ան քա

հանա յ մէկ շարթո լան ընթ ա ց~~
քէն կը կորսնցնէ իր երկու փոքր
զաւակներն ալ : Այ ս մեծ զըմՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՔՀՆՅ- ՇՄԱՒՈՆԵԱՆ
Հիմնադիր առաջին հայերէն
պարբերաթերթ «Ազդարար»ի

ՀՆ4'"/’' Աբլ՛՝ Գա֊րգէնեանի ն’ Ջուղա)

րաիյտութեան վրայ

կը հրա—

մարի ծխական քահանայի
սլա շտօն էն

իր

եւ առանձնանալով
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ՋՏԶՋՋՋրր8\1րր8\1ր7ՏՀ1ր/8^/տ\<րր8\1ր/տ\1^Ւ^ւ^

ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

մերձակայ Պապարոլ լեռը՝ կ՚ապրի այնտեղ
լէ ք/ն Լ ր իբրեւ ճգնաւոր՝

պարսիկ

երկար տա

տէրվիշներոլ եւ մ ենա կե ացն եր ո լ

հետ։ Այս շրջանին լաւապէս կը սորւէի պարսկերէնն ու արաբերէնը։
քիամանակը ՝ սակայն ՝ կը բո լմէ անոր ցաւը եւ գա րձե ա լ իր մո
գս վոլր դին ծառայելու տենչանբուէ՝ իբրեւ հողե լոր հո ւէի լ կը փոէսա դրուի Մ ւստրաս ՝ որ այգ շրջանին ՝ Հ ա յ մ տ ա լոր ա կանն եր ո լ

գա-

*Լափ,ս[/սէկան կեդրոնն էր : Այնտեղ՝ կարելիութիւնը կ՚ունենայ տպա'Լ1'^Լոլ Ււ՛ գրական գործերը եւ ապա ներշնչումը կ՚ունենայ հրաւոարակելոլ առաջին հայերէն պարբերաթերթը
^Աղդարար^ը՝ 2§
Հոկտ . 1յՀ)4փն: հիւթական

պատճառներով*՝

սակայն՝

փա կուի 1 < 96^ ‘Լերջերը Հոլ՜նէր միայն 2§ րամ անոր գներ
մէջ}:

թ^րթը

կը

Ա*ատրասի

Յարութիւն բհնյ • Հյմաւոնեան՝ Հրառասնամեակ մը իր մողովուր•էին ծառայելէ յետոյ էլը վաէսճանի 9 Փետր* 1Տ24փն եւ կը թաղուի
Ս ատրասի եկեղեցւոյն գաւիթը։
Տապանարարը ՝ որուն վրայ փորաւլրուած ՛էէ* [՛հրը արդէն դըմո ւար ո լթ ե ա մր

կը

կարդացուին ,

ունի

Հետեւեալ

արձանագրու

իքի ւնը • —

Որ ի սուրբ կրօն լեալ արթուն վարուք ,
Ուշիմ եւ զգօն , ամենուստ յարզեալ ,
ճարտար , խոհամիտ եւ նուրբ հանճարիւք ,
Հանգեալ զՏէր կեանս , կայ աստ հուլացեւսլ :
Աստ հանգչի Տէր Յարութիւն Շմաւոնեան բարեկրօն , աւագերէց
Մատրասի Հայոց, ծնեալ ի Շիրաց, վախճանեալ յամի Տեսուն 1824
թ- 9 Փետրուարի, ի հասակի 74 ամաց: Գահանայագոբծեալ աստ
արթնութեամբ զամս քառասուն :
Հանգիստ իւր յոգնատանջ ոսկերաց:
ՄԵՍՐՈՊ

3-

ՍԷԹԵԱՆ8

\)'նաքլ է Ն"[՛ Ջուղա 1871^ե : Տեղւոյն Հայ աւետարանական դըոլր ո ցին մկ ջ իր տարրական կրթ ո ւթի ւնը ստանալէ ետր ՝

1889/^ կը

ւլաւլթէ էքալկաթա՝ ուր ոսկէւ մէտալի մրցանակով 1լ աւարտէ

ճե

մարանը։ Այնուհետեւ եւ մինչեւ իր մահը եղած է ան ^ալկաթայէւ
համալսարանէւ Հայոց գրաբար եւ աշէսարհաբար

լեղուներոլ

ձնա-

քուն քննիչը :
Ապրուստի մտահ ո դո ւթի ւններ ո ւէ ՝ Ս • Ա է թեաևց կը մտնէ առեւ
տրական ասսլարէղէւ մէջ եւ կ՚ունենայ

որ ոշ

ամրոգջ մտասեւեռումն էր սակայն կագմել

յաջո գո ւթի ւևն ե ր ։
Հ^և ղկա •> ա յ ո ց

Ւր

սլատձ ու

թի ւնը ՝ որուն համար աշէսատեցաւ երկար տար ինե բուէ եւ նիւթական
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<ԱՍ'ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»
դմոլաբութի ւններ դիմւսդրա ւեէով ) ւ) ան աւանդ որ բացի

էքոջամալ-

եանի անբաւաբար պատմութենէն ՝ ոլ[,[1Լ ադբիւրներ չունէր ի ձեռին :
Ահա այդ տքնաԼան աշխատանքին ա րդիւնքը եղաւ իր «Հա յեր ր Հնդ
կաստանումդ պատկառելի դործըոր իր արմանաւոր տերլն ո լևի մեր
մատենագրական պատմութեան մէչ:
Մ • 1]կթեանցի կեանքը , իր ա շխա տ անքն եր ո լ

կապակցութեամր

մասնաւորաբար ՝ լեցուն է յ ո ւս ախա բո ւթ ի ւնն եր ո ւԼ ու դառնութիւն
ներուԼ*. Ըսենք միայն այնքան

որ «ւ/ի կտոր հացդի կարօտ օրեր ան

ցուցած է ան :
Ա եռալ ^ալկաթա 31 Հոկտ • 1939///հ եւ թաղուեցաւ Ա • 9* ♦ Լու
սաւորիչ եկեղեցւոյն կից աղդայ ին դերեղմանատան մէԼխ
Հետեւեալ ա ր ձանա դր ո ւթի ւնը

կա յ

իր

տապանաքարին

վրայ —

ՄԵՍՐՈՊ 8- ՍԷԹԵԱՆՑ
Պատմաբան եւ բանասէր
(1871 - 1939)

Այս է տապան Աեսբռվթայ
3 • Սէթեանց Նոր Զուզայեցւոյ >
հմուտ գրագէտ բանասիրին եւ
քաջ գրաբարագէտին, որ կիսա
դարեան
անձանձիր
տքնու
թեամբ եւ ազգի ազգի գրական
վաստակովք իւրովք պանծա
ցոյց զմեծագործութիւնս հընդկսւհայ նախնեաց մերոց յաչս
ազգիս եւ օտարաց :
Ծնեալ ի Նոր Ջուղա 15
Մ արտին 1871,
Հանգեալ ի Տէր 31 Հոկ
տեմբերին 1939 :

ԶԵԲԵԳԻԱ ՀԱՆԱՆԵԱՆ
կալկաթահայ հասարակական դորե՜իչ Զ' Հանանեան ենաե՜ կ Ն՚՚ր
^ոլղա 1901/քե ձճ. այնտեղ ստացաե՜ է իր տարրական եւ միջնակարգ,
կրթութիւնը։ Գեռ աշակերտական օրերուն էր մօտ արթնցան է հե
տաքրքրութիւնը մեր մշակութային կեանքին հանդկսլ եւ այդ. մդո լ-—
մուԼ ալ դորնան է ր[ս11ւր'!յ[' աշակերտական Լ] էութեան մէջ՝ կազմա
կերպելով երեկոյթներ եւ մասնակցելով
աշակերտական ՀՀ. Զանդ՜»
իւմորատիպ թերթի իյմլ՛աց ր ո ւթեան :
Երիտասարդ տար իքին դաղթեց ան կա լկաթա ,

ուր ,

առաջին
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ
°['^^յ մինչեւ այսօր կապուած մնար հնդկահայ հասարակական կեան
քին՝. Կազմեց այնտեղ մշակութայինդ կրթասիրական եւ րարեգործ ական Ա*իոլթիւններ ել

աշխատեցաւ անոնր կողքին *.

«թեմական

Կրթութեան Ա իոլթիւնդը դ իր ճիգերով դ օդտա կա ր դարձաւ

Երանի

գաւառական դպրորներուն դ որոնր կարելի եղաւ հ ասրն ել աւելի քան

35*000 թումանի օգնութիւն մը։
Զ* Հ անան եան մօտէն գործակցեցաւ րանասէր
եանցին հետ դ անոր «Հայերը Հնդկաստանումդ
կութեան մէջ մանաւանգ :
վենետիկէն
եանի հետ

տառեր

Մ ես րոպ Ա էթ-

Ղ՚^է

հրատարա

բերել

հրատարակեր ան

«Զանգդ անունով թերթ մը՝ որ
սակայն շատ չանցած

դագրե-

րալ խա փ անար ա ր ո լթեան
տեւանքով». /> վերջոյդ

հե

1950/^»

լոյս ընծայեր «Նոր Ազդարարդ
պա րբերա թերթը դ որ

հրատա

րակուեցաւ իր միջո .յներով

1

տարի եւ որ սակայնդ քաջալե
րանքի պա կա ս ին
դադրերալ
տարի յ
Զ•

պատճառով

նոյնպէս

Հ ան ան եան ,

անցեալ
տարիներէ

է վՀր ճանչցուած է իբրեւ հա
յագիտական առարկաներու քբննիչ

Կալկաթայի

համալսարա-

ԶԵԲԵԴԻԱ ՀԱՆԱՆԵԱՆ

նեն կողմէ։

5-

ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՀՀնՅ. ՄԻՐԶԱՅԵԱՆ

Եալկաթայէ Հայոց հոգևոր հովիւներէն Տ • Արամայէս րհնյ* Միր~
զայեան ծնած է 1918/'^ Նոր Ջուղայի

Փէր իա գաւառի

Նամա կերտ

գիւղին մէջ*. Երկու տարի Նոր Ջուղայի 'Ե֊անանեան Գպրորը յաճա
խելէ ետքդ իր հօրը

Տ* Աեսրոպ քհնյ . Միրզայետնի հետ կ երթայ

Կալկաթա եւ հոն կ^աւարտէ Հայոց ճեմարանը*, Այնուհետեւ ի նա
խապատրաստութիւն

հ ոդեւոր կոչմաե դ

երկու տարի

կ ուսանի

տեղւոյն անգլիական Եպիսկոպոսական ճեմարանը եւ ապա կ'անցնի
Երուսաղէմ դ ուր կը կատարելագործէ իր զարգացումը

Ա♦

3ակոբ-

եանց վանքին մ էջ :
Երան երթալովդ կ՚ամուսնանայ 1947/'^ եւ նոյն տարուան Նոյեմ-
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«ԱՍ՜ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԴՆՐ՚հԸ»

բերի -•Ա1'1' ւ ն որ Ջ"ւղայէ 1Լմ ենա ւէ ր կչեան
Լււլէս1լվւ կողմկ կը ձեոնաղրոլէ ջահանայ
անունը։ Ու կը ւէերաղաոնայ

^ալկաթա

մէ^֊՝ ^քոստանեան
պահելով էր աւաղանէ
ուր ահա 10 տարէներկ է

վեր կը պաշտօնավարէ ամենայն եռանդով։
է,րուսաղէմէ պատր ♦ տեղապահը Տ * Ե՛էէչէ արքեպ * Տէրտէրեան ,
Հնղ-կա ս տ ան ա յ ր ելո լթ ե ան սւոթէւ ՝ ե՜աղկեա յ փէլոն կրելու էրա լունքը տուաւ անոր , է ղնահատութէւն էր ղործո ւնէ ո ւթեան յ
Ւսկ Ամենայն Հա յոր ^սւթողէկոսը էրաւունք տ ո լա լ

անոր

կրելու լանԼաէւաչ , երբ 1955/^ ,
թումբ մը հնդկահայ
ուէ/տալո ըներ ու հետ էջմէ ածէն

ղա-

րած էր ներկայ դտնուելու հա
մար կաթողէ կո սա կան ընտրու
թեան եւ I) էւռոնօրհնէքէ

հան-

ղէսոլթեանր ։
Տ> Արամայէս քհն.ւ ■ Հայ որ
պատմ ո լթեան եւ ^Լե՚ենքէ ուսուր է չ է մէամ ամանտ կ ճեմա
րանէն մ էջ եւ դնահ ատելէ ա շէւա տանը կը տանէ նաեւ
մայնքէ
թայէն
Տ- ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՃՀՆՅ- ՄՒՐԶԱՅԵԱՆ

հա

աղղայէն — մչա կո լեւ

հասարակական

կեանքին մկէ-.

Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ
Անցեալ տարուան Ապրիլ — Մայիս ամիսներուն ե>րան
այցելութեանս կապակցութեամբ , պարտք կը նկատեմ
յայտնելու սրտագին շնորհակալութիւններս այն րոլոր ազ
գային մարմիններուն, կազմակերպութեանց եւ անհատնե
րում, որոնք հաճոյքով օժանդակեցին ինծի, ունենալու հալքար իրանահայ գաղութին վերաբերեալ բոլոր տուեալները ,
տեղեկութիւններն ու նկարները, ինչսլէս նաեւ այն բոլոր
բարեկամներուն ,որոնք հիւրասիրեցին զիս այդ երկու ամիս
ներու ընթացքին :
ԿԱՐՕ Գ՚ԷՈՐԴԵԱՆ
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ՄԵՐ ԳԱՂՈՒԹՆԵՐԸ

ԻՐԱՔԱ1ԱՅ ԳԱՂՈՒԹԻ Ս՜ԱՍԻՆ
ՃՇԳՈՒՄնԵՐ՝ ՍՐԲԱԳՐՈԻթՓՒՆՆԵՐ ԵՒ ՅԱՒԵԼՈՒՄՆԵՐ
I1լւա^ահայ դադոլթի անւյեալ

տալաւան

սլատմութեան

խմբադրոլխեանս կամըէն բոլորովին անկախ՝ եդած են

■րէջ,

մոռացում-

ներ եւ ղործո ւած են դրիսլումներ ՝ գլխա ւորաբար ա յն պա տճա ո.ո ւԼ յ
որ

Տարեդրքիս

խմբագիրը

եևեէՅաւ~

ունձամբ

այցելել

Ւրաք՝

պր պտ ո ւմն երը տեղւո յն ւէր այ ան ձն ա պէ ս կա տ ա բ ելոլ հ ամ ա ր ՝
պէ ս ըրաւ անցեալ տարի՝ /* բ ան այցելելով՝.

Այս մասին

իր

լ,նչ-

ստացանք

կարդ մը դիտողութիւններ ՝ որոնց հիման ւէրայ ալ 1լոլղենք կատաբել
որոշ ճշդումներ եւ յաւելումներ :
Ամէն բանէ
խորապկս

աո.ա^ ՝

կը ցաւինք ՝

1957/' Տ ու րեգրրի
457/"/ էջին վրա յ , աոր

նո ւշադր ո ւթեան հետելանքով ՝

սխալ

մը դրուած

նկար

էր իբրեւ

ազգային բարերար Ա իմ ոն '/, ա ր ի սլեանի նկա
րը :

կատարելով

առածին

ու

ա յս

կարեւոր

ս ր բադր ո ւթի ւնը *

ահա

կը հ րատարակենք մեծ
անուն բարերարին իս
կական նկարը ՝
լինել Ո վ իր
տոլթե ան'

ապա-

ներ ո դա մըմեր կամքէն

անկախ այդ սխալմունքին համար:
է[՚-րՒլ֊կէ^1
$ոՀթ •
Գուրգէն
Փաւիաղեան
մեզի կը գրէ , թէ

ա)

Մ ոռց ո լած է յիշատակոլթիւնը Ա ♦

ա շխար֊
ՍԻՄՈՆ ՂԱՐԻՊԵԱՆ

համա բտէն ետքը /* բարի մէջ

դո ր ծած

Տս1-“

Իրաքաեայ ազգային բարերար
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԻՋ1ր/£1լ/Տ\1րՋ\1ր^^

թագլւԵլււց Մարմնին, որ բւսւյսւււ^ւ!լ դործ /ո ե ս ած է հայ որբերու խնա
մ՛ա ր կո ւ թ Լ ան Տամար , միայն հնդկահայ գա ղութին մէԼ հանդանակ-ձ է 250 000 ռուփի յօդուտ անոնց ել ա սլա , յատուկ

շո դեն ա ւո վ ,

ը մէկ փոխադրած է Երուսազէմ :

բոլոր

£*) Ւր խմբադրութեամբ հրատարակուած «Տիգրիսէ խմորատիպ
թե րթէն լո յս տեսած են 12 թիլեր ել ոչ թէ 2 — 3 •) ի*եչպէ ս դրուած էր յ
1*սկ

Պադտատէն ԷԼ» քյսայեան մեր ուշադրութեան կը. յանձնէ ար-֊

Բանադրութեան արմանի հետեւեալ լրացումը»--Պակասաւոր են

Հ » իք » (է » Ա' » ի մասին ձւձ&րդ

էջին /Լր ա յ տըր

ուած տ ե դե կո լթի ւնն եըը : Հ » իք » Ը » իք »ը հիմն ուած է 1948/-5- եւ ոչ թէ

1951^^ եւ վաւերացուած է ճէձձձ)ին : Հիմնադիրները ե դած են (քո/Լհան1Է ս

Ս է մ էրճեան ել Ար շա կ իքսայեան։
Հ

Մ

Հ- Մ ը առաքէին անգամ ս կ ս ած է գործել *Լյորաշէն աւանին

մէհ տրԼոՅ ՚լ ադք_իկներոլ դոյդ մասնաճի լղեր ո վ» այնուհետեւ կազմ ուած են երկու մասնաճիլդեր եւս ^աղտատ քաղաքին մ էջ՝. իքասնաճիւզերը ունեցած են իրենց

Վրս ր չո ւթի ւնն երը ,

ենթակա յ'

կեդր*

վար չութն ան : 1-ջ Ա6ի վրռյ յ[.չուածը այդ 4 վար չո ւթի ւնն եր էն մէկն
է միայն։ կեդր» վարչութեան այմմ կ՚անդամակցին

& ո վհ » իքէմէր-

ճեան [ատենապետ) , կարապետ Մ^լիը — 'քէրիմեան

կքարտուղարի ,

Ար շո/ կ էքԱայեան կդանձասլահ եւ մարզական վա ր ի չի , վաղինակ ի)—
հանեան կհաշուապահի , Օննի կ Օհանեան կգոյքապահի ,

շան ^իւմ-

րիկեան եւ վարդան վարդանեան :
Հ»իք »իի*իք »ը ստանձնած է նաեւ ազգ» վարդարաններու մարմնա
մարզի դասերը եւ կազմած է սկաուտներու եւ գայլիկներու խումբեր :
անդամներոլ թիւ֊ը հասած է 500/'։

կազմակերպած է

թատերական ներկայացումներ, որոնց վար ի չը եղած
Պալասանեան :

Հասո յթը յ տ տ կա ց ո լած է չքա ւոր

է

նաեւ

1Լրտաշէս

ա շա կերտներոլ

կրթաթոշակներուն : Ե լ վերջապէս հրապարակային հանդէսներ սար
քած է Ապրիլ 2ձի , Մ ա յի ո 28/' եւ Փ ետ ր » 18/'

ազգա յին

տօներուև

առթիւ :

Փոյկելէ առաջ այս տողերը , խմբա գր ո ւթի ւև ս պարտք կը նկա
տէ' անցեալ տարի մոռցուած

շնորհակալութեան

խօսք մը ուղղել

Տարեդրքիս բարեկամներէն եւ «Հաս» լուսանկարչատան տէր 3 ոլա կ
Տովսէւիեանին ,

որ

բար եա ց ա կամ օ ր էն ընդ առաջ

/լացած էր մեր

խնդրանքին , մեղի համար լուսանկարելով կարգ մը հանրային շէնքեր ,

արձանադրութիւններ ,

եւլն » , եւ իր հաւաքածոյէն ալ տրա

մադրելով մեզի զանազան լուսանկարներ , որոնք հրատարակուեցան
անցեալ տարի իրաքահայ գաղութի րամնին մէջ*.
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1958

օ

ԱէրէնՈԻՆ ՏԱՐեԳՒՐՔԱ
ՄԱՍ

ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

ԱՂՕԹ֊էԴ ՈՒԺՆ ՈՒ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆԸ

ԵՒ ԱՎՕԹԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿԸ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ֊ՈԱՐՈԶԻՉ ՊԻԼԼԻ ԿՐԱՀԱՄ

ԵՒ ՒՐ ԱՆԵՐԵՒԱԿԱՅԵԼԻ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԵՐԸ

ՅԻՍՈՒՍԵԱՆՆԵՐՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ

ՆՇԱՆԱՒՈՐ ՄԱՐԴԻԿ ֊ՈՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ

Fonds A.R.A.M

Տ-՜

ՄԵԾԻ

Աջին

ՏԱՆՆ

ԿԻԼԻԿԻՈՅ

ԱՆԹԻԼԻԱՍ!1 ԿԱԹՈՎ

կաթողիկոսարանին. մուտքը: Մուտքին ձախ կողմը' աբեղաներու ր նա կարանը ե

ին լլ

Ա. Դ* Լուսաւորիչ մայր տաճարը: կողքին' Նահատակաց յուշարձան -1 ատոսլր
; . {'եւ ասոր քովը' Դպրեվանքի նախկին շէնքը: Նկարը աո֊ն^’1^ է օդ

Fonds A.R.A.M

'1

ւԱՍԻ ԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻՆ համայնապատկերը
անը էւ աջին պահականոցը:

Մուտքէն ներս ւքէջտեղի ցած շէնքը՝ Վեհարանը եւ_ ասոր դիմացը'

ւձսւն"1 ատոսւը: Ջախ կողմի աոաջին շէնքը' է. էիւլպէնկեան Մատենադարանը
ւ սւււ^ւ։։ծ է օղէն, Նալչայեան եդըւսրց լուսանկարչատան կողմէ:

Fonds A.R.A.M

«ԱՍ՚ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Ի ԽՈՐՈՑ ՍՐՏԻ

ԱՂ-ՕԹՔհՆ ՈՒԺԸ
—— Ա ա բդի կ չեն կրնար ըմբռնել , թէ ո րքսՀն շատ բաներ կը կատարուին աղօթքի շնորհիւ, --- այսպէս

տրամաբանած է ա նդլէացի

մեծ բանաստեղծ Ալֆրէտ քՒէննիսըե, ա ղօթա ս ա ց ո ւ թ եան մասին ալ։յայտելով հաւատացեալներու միաձայն կարծիքը։ Ա՚ԼօթՀԸ) արդա
րև ՝որ մատչելի է մեղմէ ամէն մէկուն ,իր մ է ջ կը պարփակէ կարևոր
ո X մԸ1 որուն տարողութիւնը հաւատքով աղօթողը միայն դիտէ :
Ւնչո^լ , սակայն, շատ քիչ անդամ հակամէտ կը դառնանք դիմե
լու այդ ուժ՜ի օդտա ղո րծմ ան յ
(Հաճախ կ֊աղօթենք, ^րր կը գտնուինք տագնապի մը մէջ՝.
հիւանդ ենք, կամ մ տահ ո դո ւթի ւնն եր

Ե րբ

ունինք, կամ վտանգ մը կը

նախատեսենք, կամ փորձանքի մը, դժուարութեան մը, դժ՜բախտու
թեան մը մատնուած ենք՝. Այսինքն

կ'աղօթենք

պայմանադրօրէն ,

պաբագայօրէն , երբ նեղն ենք ինկած եւ Աստուծմէ 1լ ակնկալենք մեր
փ ր կ ո ւթի ւնը :
Այո պարագայական վերաբերումն իոկ յոյյ կուտայ, որ կեանքի
մէջ աղօթելոլ սովորութիւնը

չունեցողներն

անդամ կը հաւատան

աղօթքի ղօրոլթեան , կը հաւատան , այսինքն, թէ Աստուած , որուն
կ՚ուղղուի աղօթքը, միակ ու գերագոյն ապաւէնն է ր՛ոլոր տառապող
ներուն, ցաւի ու նեղութեանց մատնուած բոլոր անզօր էակներուն'.
*Լ/եղն ինկ ած մարդու մը պարագայօրէն ըրած աղօթքը, սակայն,
հաւատքի ակամայ արտայայտութիւն մը ր/ յա/ով հանդեր ձ, չի նչա
նա կեր գիտակցական մերձեցում մը առ Աստուած , մանաւանդ, երր
տագնապն ու նեղութիւնը փարատելէն յետոյ կը մնայ ան

դարձեալ

առաջո լան անտարբերը , ա ղօթքի ուժ՜ին ու կար ե ւո ր ո ւթ ե ան հանդէպ :

— «Տէ՜ր, մի դարձուցաներ զերեսս քո յինէն» կը մրմնջէ կամ կը
բացագանչէ' նեղուած պարագային Աստուծոյ երեսը փնտռող տաղնապահար մարդը եւ երբ Աստուած , Ւր անսահման գթառատութեամբ

ժ դարձներ ք1 ր երեսը, աղօթքի

ա ր դի ւնա ւո ր ո ւմո վ

պարագա յօրէն

րալարարուած անձը, սակայն, ի՛ր երեսը կը դարձնէ Աստուծոյ

եւ

ալ կանդրադառնա ր աղօթելոլ անհրաժ՜եշտութեան եւ օգտակարու
թեան :
Այո տեսակէտով որքսՀն արտայայտի չ է մեր իմաստուն ժ՜ողո
վուրդին բանաձեւումը*

Եկաւ փորձանքը' ամա՜ն Աուրթ ԹորՈս ,
փնաց Փորձանքը' մոոցանք Սուրը Թորոս •• •
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ԿՐՕՆԱԴՒՏԱԿԱՆ
Պարագայական աղօթքը՝ որքան ալ բխած ըԱ_այ տադնապահար
սրտի ձը խորքէն՝ հոգեպարար և արմատացեալ հաւատքի մը արտա
յայտութիւնը չէ , դմբ ախտաբար՝. Ատի կա կը դառնայ միջոց մը Աս
տուծմէ ստանալու այն՝ ին չ որ այլ կերպով չի ստաց ո լիր։ 1] ը դառ
նայ եսասիրական դրսեւորումը տուեալ անձի ան կն կալո լթեանց յ եւ՝
եթէ պատահ եցալ՝ որ չիրականանան այղ ա կն կալո ւթի լնն եր ը ՝ այրէ
անձԸ , իր յուսախաբութեան մէջ ՝ առաւել եւս կը մ՜խտ է աղօթքի ումն
Ոլ կարեւորութիլնը յ
Շատեր կը կարծեն ադօթած ըլլալ ՝

թութա կա բա ր

կրկնելով^

մանկական տաբիբէն իսկ իրենց գոց սորված աղօթքները՝ --- «Հայր
մերվէն մինչեւ «Պահապան ամենայնիվն։ Այո եւ ասոնց նման աղօթք
ները անշուշտ որ ըսուած — գրուած են

արտասանուելու

համար։

քրիստոնէական հաւատքի հիմերուն մէջ զետեղուած աղիւսներ են՝
օրինակի համար՝ ^էաւթի սաղմոսները՝ կամ մեր Խ որ ենաց իներ ո լ ել
Շնորհալիներ ու այնքան

զմայլելի աղօթքները։

դացուին կամ արտասանուին

թութակօրէն ՝

Եթէ անոնք

ինչպէս

կար

մանուկները

կ'արտասանեն ծունկի եկած ՝ ննջելու նախամամին ՝ կամ

պատանի

փոխասաց դպիրները կ՛՚ընեն խորանին առջեւ ՝ սաղմոսի տուները իրարոլ բերնէն թթ՚էով՝ մեքենաբար՝ իբրեւ աղօթք կամ աղօթասաց ութիւն արմէք մը չեն ներկայացներ։ Եը դառնան պարզ ձեւակեր
պութիւն՝ ու մարդիկ կ'աղօթեն' ադօթած ըլլալու համար միայն։
^այ եղած այդ աղօթքները՝ սակայն՝ կը ստանան իրենց ամբողջ
վեհութիւնն ու իմաստը ՝ երբ կ^ըս ո լին —

կը կարդացուին' թափան-

ցելով ըսուածի էութեան եւ տարուելով՝ վերանալով այն սրտաբուխ
խօսքերուն հետ՝ որոնք խորք ու բովանդակութիւն

տուած են այդ

աղօթքներուն ։ վասնզի աղօթելը խզում մըն է երկրային իրերուն ու
կա պանքն եր ո ւն հետ տուեալ մամանա կամիջոց ի մը ընթացքին եւ հե
տեւաբար վերացում մը' դէպի երկնահաս բարձունքները՝ հաւատքի
ու համոզումի թեւերուն վրայ։ Այս ձեւով ու տրամադրութիւներով
կատարուած աղօթքն է որ կը ստանայ իր ամբո ղջա կան

նչանա կո լ-

թիւնը եւ կը դառնայ հոգեկան երանութիւն աղօթողին համար։

Ու

լալ կ^ազօթէ ՝ իրապէ’ս կ^աղօթէ ան ՝ որուն ոտքը դետն էն կը կտրի
տղօթած պահուն։ Հակառակը կը նշանակէ ձեւականութիւն կամ ըն
կալեալ

ս ո վոր ո ւթի ւն եւ կամ պարզ

գերակատարութիւն ՝

չըսելու

համար դերասանութիւն :
Ադօթելոլ մէկ այլ եղանակն է աղօթել ուրի լներու համար ։ Ա ոռ
նալ՝ կամ երկրորդական գծի վրայ կեցնել մեր անձը եւ մեր աղօթ
քին մէջ նախապատուութիւնը տալ այլոց նեղութի ւններ ո ւն ՝

ցաւե

րուն ո լ տագնապներուն ։ Աղօթել առ Աստուած ՝ ի խնդիր այլոց պահ—
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պանոլթեան , կամ մեղքերու թուլութեան եւ կամ նեղութեանց փա
րատման : Աղօթել մէն չեւ անգամ մեր թշնամէնեբուն համար ՝

ըստ

քրէստոնէական սլա տ ո լէրանէ :
Աղօթքէ տյգ տեսակը՝ էնքնամատոյց այլ հարազատ մէ^նորգութէւն մրն է ազօթողէն կողմէ ՝ Աստուծոյ եւ ն սլա տ ա կա ղր ո լած անձէե
կամ անձերուն մէջել՝. Արտէ խորքէն արտաբերուած
1լ ունենա յ էր բարերար ազգեցոլթէւնը տառասլողէն
Աստուծոյ

ողորմութեան , կամ 1լ ապահովէ

այգ արԼ°1^,^եԼ
ւԼր ա յ շնորհ էլ

Աստուծոյ

թէւնն ու պահպանոլթէւնը ՝ եթէ այգ է ազօթողէն

թեւարկու—

առաջադրանքը

տուեալ անձէն վերաբերմամբ՝.
Ամերէկացէ եկեղեցական մը՝ Վ*եր * Ա՝ ո պը1՚թ Մ աք Հրէքըւ՛ եւս
թէննէսրնէ

նման 1լըսէ՝ թէ էրա կան

աղօթքը

անսահման ոյ<ե կը

սլար փա կ'> [՛լ՛ մէէը ■ Մղէ չ ",/ք/ մը , որ հեշտութեամբ ըմբռնել կուտայ
ձեզէ ուրէ շներու կարօտութէւնը եւ կը դարձնէ ձեղ կամաւոր մէջ—
նորդ մը Աստուծոյ եւ այգ ուրէշներուն մէջել։
Ա* արդ երջանէկ պէտք է զդա յ է^ք՚Ա՚^ԸԸ 1

[ձ է վստահ է ՝ որ ու—

րէ շ մը կ՚աղօթէ էրեն համար յ Վըսսնզէ այդ "‘-['Աչէ'*1 աղօթքով էնքն
է որ կ^օգտուէ՝ կը զօրանայ ՝ կը հանգստանայ *.
ճակատամարտէն էէերադա րձած ս սլա յ մը հարց կուտայ անդսոյ
մը էր խոստովանահօր։
--- Ա րբեմն կը պատահ է

որ երբ ջէ՚թ1 ըս պր կո ւած են եւ կորսըն—

ցուցած եմ հոգեկան անգորր ո լթէ ւնս ՝ յանկարծ կը հանդարտէմ եւ
կը վերագտնեմ հանդէստս ՝ այնպէս էնչսլէս հանդէստ եղած

սլէտէ

Ըլլա յէ տանս անդորրութեան մէջ՝. Ան չպէ^ ս կը պատահէ ա ս է կա *.
--- Ջէ^ք կարծեր՝ որ այդ սլահուն ձեր մէկ սէրելէն կ'աղօթէ ձեզէ հ ամար՝.
Աւ սպան կը հ ամոզո լէ յ որ էրասլէս ՝ էր հոգեկան անդորրոլթէւնը վծրտդտնելը կը պարտէ' էրեն համար այղ ուրէշէ ըրած աղօթքէն ։
Աղօ թելով ուր լ,չնեբու համար ՝ թելադը ութէլն մը չէ ո ր կ^ընենյ*
Աստուծոյ՝ որպէսղէ տարածէ էր շահ ա դր դռո լթէ ւնը
այլ՝ մեր

աղօթքով ցոյց տուած 1լ ըլլանք

անոնց վրայ՝

ապացոյցը մե՛ր

շահա

գրգռութեան անոնց հանդէպ ՝ հնազանդ գար ձնե լով մեզ Ար ն եր շըն~
չոլմներուն եւ հպատակ' Ար անսահման հմայքէն ու զօրութեան՝. Ալ
այսպէսով՝ մենք՝ ոչ

մէայն կը բանանք

դռները

շնորհքէն առջեւ ՝ որպէսղէ ատով ողողուէն մեր

աստուածայէն

հոգէները՝

հնա րա լոր ո լթէ ւն կ' ընծայենք մեր պա շտպանեալնե ր ո ւն

այլեւ

ճանչնալոլ

Աստուծոյ մեծութէւնը եւ կատարելու Անոր կամքը՝.
Եթէ չ^՚ք Հարմ՜ուած աղօթել մեր մերձաւորէն համար ՝ այգ

կը

նշանակէ ՝ որ շատ անտարբեր ենք անոր նկատմամբ ել անձն ա ս է րօ ր էն
տարուած մեր սեփական դործերով ու հաճոյքներով։ Ալ եթէ այգ
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մերձ ա լո ր ը ս էր ելէ Լ մեղէ համար ՝ ա սլա ուրեմն ան ներկայ սլէտէ
ԸէԼայ յաճաէ մեր մտածումներուն եւ հետեւաբար առ Աստուած ուղ
ղուած մեր աղօթքներուն մէջ*.
['ոլոր պարագաներու
մէտ յն մ եր աղօթքը*.

տակ՝ պայմանադրական

պէտ է

ւԸ1_Լա՛է

Պայմանադրականը կամ պարա դա յա կան ը էր

կարգէն՝ բայ;յ անոնցմէ դուրս եւ անոնցմէ անկախ ՝

աղօթքը՝

էր

ամենօրեայ կատարումէն մէջ՝ պէտէ բք/այ հոգեպարար Վարմոլթէւն
մը մեղմէ ա մէն մէկուն հ ամար :
Ու պէտ է էըէլայ ՝

մանաւանդ՝

մեքենաբար

կամ

թոլթակօրէն

արտասանուած խօսք*. Հր ատ քէ չ է տարբեր ութէ ւնը այդ ձեւուէ աւլօթելուն եւ բնաւ չադօթելուն մէջել*.
Մեղէ համար աղօթենք՝ թէ ուրէշներոլ համար՝ պէտէ աղօթենք
սրտոՎ ու համոզոլմոՎ՝

դէ տա կց ո լթեամբ ու հաւատքոՎ*.

էք լ այն

բացարձակ Վստահ ոլթեամբ ՝ թէ Ա ստուած ընդուետկան կը դարձնէ
ոլէէտն ու աղօթքը ամէն անոնց ՝ որոնք բաց սրտուէ ու սլալծառ, մըտքոՎ կը մօտենան Ո ր են ՝ ամ էն մամ անտ կ *

ՓԱՍԹԷՕՐ Եհ ՊԷՌՆԱՐ ՇՕ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ՄԱՍԻՆ
Լուէ Փասթէօր , 43 տարեկանէն՝
խլեակ մըն էր :

է)

թշուառ ու

արհամարհուած

արմնոյն մէկ կէ ս ո վ անդամալոյծ' անզօր ա!լանա^

տեսն էր ան էէ) ր ան սա յէ Վրա յ սլայթած պատերազմէն եւ էր քա դա քակէըեերը կ՚այպանէ էն ղթեքը էըըեւ անպէտ բերան մը՝ որ աւելորդ
տեղը ուտելէք կը սպառէ այդ նեղ օրերուն : Այնքան կ^ազդոլէր այս
Վերաբերումէն ՝ որ օր մը՝ տուն եկաւ լալոՎ եւ խորապէս Վշտահար՝.
ք՚սկ այնո լհ ետե® լ : էք լ այսօլւ: --- Լռեցէն ու մոռցուեցան բոլոր
նախատէնքները՝ մէն չ

Փասթէօրէ

րէէմքը

պայծառացաւ աւելէ ել

աւելէ շքեղ ու փայլուն*, էր անզօր զայրոյթէն լացած օրն է ս կ ՝ Փասթէօր ըսած էր էր կնոջ.

ՀհՎԷ) ր ան ս ա յէն սլէտէ ընծայեմ բան մը՝ ղոր

մար դէ կ սլէտէ չկրնան ձեռք

ձդել է րենց սոլրերոՎ յ»

\յերքնապէս

անընկճելէ ՝ Փաս թէօր ՝ ոչ մէայն էէ) ր անսայէ այլեւ համայն մարդկութեան ընծայեց այդ հրաշալէ ՀՀ բանը՛» : Ո*- տարէներ ետքը՝ երբ էր անունը կնրհնէ էն բոլո ր բերաններն ու գրէ չները ՝ Փ ա ս թէօ ր խոստոՎանեցալ.--- հՎՀրէստոս բրաւ զէս ա յն ՝ էն չ որ եմ ա հ ա լա սէ կ :»

ճոթքլ Պէււնաթ ԱՕ կ’ըսէ

Մօտաւորապէս Վաթսուն տարէ դէտե-

լէ ետք աշխարհն ու մարդկայէն բնութէւնը՝ պատրաստ եմ ընդոլնե
լու ՝ որ աշխարհը /'/' թ.շուառութենէն դուրս բերելու մէակ մէջոցն է
այն ՝ որ սլէտէ գտնուէր կամօքն Վ^րէստոսէ՝ եթէ Ան ստանձնած ըէ“
լար արդէական ու դործնասլաշտ պետական մարդոլ մը դործը։
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«ԱՍ-ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՏԱՆՈՒՆ 8ԻՍՈԻՍՒ

ՊԻԼԼհ ԿՐԱ1Ս.Մ
ԵՒ ԻՐ ԱՆԵՐԵՒԱԿԱՅԵԼԻ ՅԱՋՈՂՈՒԹԻՒՆԵՐԸ

Համաշխարհային հռչակի ակր դարձած կ միջին Կասակոխ շնոր^ալի արտաքինով՝ անառար կելիօր կն համակրելի ու տակաւին երի
տասարդ. այս քա ր ո ղիչը ՝ որուն խօսքը կ՚ունկնդրեն

անհամար բազ-

մութիլններ՝ աշխարհի ամէն կողմը։ Այնու ամենայնիւ ո չինչ կ՚ըսէ
ան

նիւթական էլետնի վրայ կամ անձնական մօտեցումով անոնց Լա“~

հադրդռութիւնը արթնցնելու համար։ իր ըսածները՝ զորս կարելի կ
լսել բոլոր քարոզիչներու բերն Էն ՝ կապէս կը բանաձեւուին մկկ հիմ
նական խօսքի մկջ*--- «Ա եզմկ ամկն մ կկուն մօտ կայ կարիք մը՝ ըսպասում մը՝ մեծ անօթութիւն մը եւ միայն Աիս ուս — ՛Բրէստոսն
որ կրնայ յագեցնել այդ անօթութիւնը՝

կ

րաւարարել այդ կարի^Ը^

արդիւնաւորել >յ<յդ սպասումը։^
Այս պարզ բանաձեւումով կ ՝ որ Պիլլի Կրահամ տիրացած կ մար
դոց հոգիներուն եւ դարձած կ աշխարհահռչակ։ Ամերիկեան նշանա
ւոր շաբաթաթերթը

յմ». որ ևԱ. խմբագրուի Հռոմի ամերիկեան

դես սլան ուհի ել կաթողիկկ դաւանանքը ընդունած Տիկին Լիւսի

ա-

մ ուսն ո յն' Հկնրի կիւս է կողմէ ։ չէ Հա ր ան ած գրելու ՝ թէ Պիլլի Կրա
համ ՝ Պասլկն յետոյ ՝ՀՀաշխարհի ամկնկն հանրածանօթ և ամկնկն շատ
ունկնդրուած հոգեւոր առաջնորդն կ այսօրի։
Կրահամ Ամերիկացի կ՝ Հիւսիսային Կ՝ա ր ոլայնայ կն

դի ւզաց իի

մը զաւակը ՝ եւ ծնած կ ՃՕՃՋին : Հհ ատոնց կ որ ան հնա զանգած է էր
կոչումին՝ որուն արտայայտիչն կ այսօր։
յէ^ հ արցը

Արդարեւ՝ իր պարագա-

կապէս կապուած կ կոչման ու անկկ բխոզ

թեան մը հետ։ Ֆրանսական կաթողիկկ կրօնական

առաքելու

պարբերաթերթ

«թրիս թ օ Մոնտ^ ՝ ջերմ ուսումնասիբութիւն մը նուիրելով Կրահւսմ> է'ըս է թէ ան ճշմարտօրէ՛ն «դարձի եկած?} մէկն կ ։ Աս կկ ^4: տա
րի առաջ

գա ցած կր անդամ մը ունկնդրելու

քարոզիչ մը՝ որուն նպատակն կր արթնցնել

«վեր ա կեն դան ա կան^
մարդոց մօտ թմրած

կրօնական զգացումը։ Այդ քարոգը ույնքան ազդած էր իր վրայ՝ որ
որոշած էր փոխել իր

կեանքին ընթացքը ։

Զորս

տարի

կարդաց'

««/*կրտչական^ երէց դառնալու համար եւ դարձաւ այդպիս էն: թանի
մը տարի ետքը առանձին նետուեցաւ ասպարէզ նոր ձեւի առաքելու
թեան մը մէջ եւ 1949£5> ասդին դարձալ անկախ քարոզիչ մը ու ձԼոնարկեր' մեծապէս յաջողած ,բրէ ս տոնէա կան «խաչակրութեան» մը:
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ԿՐՕՆԱԳՆՏԱԿԱՆ

Ն/- սւ֊ 0րէէտհէ մէջ

ընդարձակումով ել հուսկ յետոյ վարձումովը
պարունակող

մարզարանի մը,

յարաՌ ուն

սրահէ սրահ , շրջանակի

16*000

զոր կրցաւ լեցնել

նստատեղի

բերն է

բերան յ

4 ետղհետէ շրջեցաւ ամ երիկեան ո*֊րիչ նահանգներու մ էջ եւ քարոզեց
տյլաղան ըմբռնումներու տէր բազմութեանց :
իսկ դարձի բերել արուեստագէտներ

3 Առոգեց ալ

Հոլի վոլտի մէջ՝.

մինչեւ

Այնուհետեւ

անցաւ արտասահման եւ այցելեց Ականտինաւեան երկիրները, Գեր
մանիա , Հոլան տա , էէ) բան սա , մինչեւ անգամ Հնղկ տստան :
Ա* եծա գո յն լա^ո զո լթի լնը սա կա յն ունեցաւ ան Անզլիոյ մէջ, ուր
այնքան ալ հեշտ չէր բանալ ականջները ամերիկացի քարոզիչի

մը

առջեւ։ Ա* ամուլը, իր Համանման առածին օրը որակեց զայն «.Ատնքի
աճպա րար^չ : Ա լ սակայն , մեծ խնամքով պատրաստուած իր ձեռնար
կը ստացաւ հ ս կայ առաքելութեան մը կերպարանքը, որու շնորհիւ,

Տակէնհամի մէջ (Անգլիա) բացօթեայ հաւաք ոյ թի մը ընթացքին Պիլլի Կրա
համ կը խօսի ծովածաւալ բազմութեան մը:
1լըսեն

, կար ելի եղաւ հաւաքել 30*000 սթերլին , չոլրջ 250*000 տնձե-

րէ : ծանուցումներու գործակալութիւն մը, էոնտոնի գլխաւոր կեդ
րոններուն մէջ եւ 750 օթոպիւսներու վրայ տեզաւորեց հազարաւոր
ռէքլամներ :

Չձեռնարկուեցաւ էժ<րթի մր հրատարակութեան

միլիոն օրինակներ ով եւ պատրաստուեցաւ երկար
նիւթն էր մեծահարուստ

նաւթատիրոջ մը դարձի

մէկ

ֆիլմ մը, որ ո ւն
դալը Երահամի

քարոզներուն շնորհիւ։ Արդիւնքը եղաւ այն , որ 7/, վրայ 6 օր , Պիլլի
Երահամ քարոզեց 6 — 12*000 տեղ ունեցող եւ բերնէ բերան լեցուած
սրահներու մէջ՝. Եւ որովհետեւ չէր կրնար հրաւիրուած րոլոր քա
ղաքներն ու դի՚՚֊ղ^րը այ!յհլել, րատիոյէւ 100 ^Ո1՚Գ գիծեր հաստատու֊ծց ան իր ամպիոններուն առջեւ, 100*000 ո ւն կնդի րներ ո լ

համար։

Յաջողութիւնը հուսալ իր լրման, երբ հրապարակային մ֊ողովներ

ու.—
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«ԱՍ՚ԷՆՈՒՆ

1է78<1ծՏՀ1ծՏՀ1ր?ՏՀ11^^1ր^

ՏԱՐԵ'է1֊Րք՝Ա>՝

նեւյալ ան թրաֆալկար Ա քո լէ ր ի եւ
ՈւԷմպլԷԷ մէջ՝ 125 * 000"*/• ♦ ♦

4:0 " 000"7^*"^*
6օ*000"*/ ե- ԱթԷյթ

Հայտ Փարքէ մ է ջ

■ոլևկնդէրներով ՝Հուայթ ^ ['թ[’ ԱթատԷոլմԷ մէջ
ԱնդլԷոյ այս

քարոզչական

ար չալը

-արմեց 100 *000 սթերլէն » . .
կրահամ չ է բալարարոլէր մթոյն թօսելու! էր ունկնդէրներուն։
Կը ԳՒմԷ նաեւ ցուցական ձեւերոլ : կը պահանջէ ՝

օ ր էնա կէ համար ՝

որ բոլոր ներկաները հ ան դէ ս ա ւո ր ա սլէ ս վերանորոգեն է ր են զ մ կըրտութեան ուխտը։ Եւ էր մօտը կը հրաւէրէ բոլոր անոնք , որ հա
մոզուած են էր խօսքերու ճշմարտութեան։ կ՝ընղունէ ան «դարձէ եկածները^չ՝ քանէ մը բարեկամական էւօսքեր կ՚ուղղէ ան ոն զ եւ կը
փոխանցէ զանոնք էր «/« ո ր հ ր զա կանն ե ր ո ւն» : ԱնդլԷոյ մ է ջ էր քա
րոզութեանց ընթացքէն օ4*000 ^Ո1եէ Ը^մ ելած են էր այս հրաւէրով։
Ամերէկայէ
նէափոլէս

Մ է-

քա զա քէն

մէջ հէմնած է ան կեզ—

Պիլլի Կրահա
մի
Աւեւոալւանչակաքւ
Ընկերակցութիւն
ա-

րոն մը

նունով եւ այդ կեղրոնր
կապ

կը

պահէ՝

էր

խօսքով հմայուած ունկրն՚լէր

հասարակու

թեանց հետ՝ աչխարհէ
ամէն կողմը։
Փարիզի «ՎԷլոարոմ»ին մէջ քարոզելէ եւոք,
Պիլլի Կրահամ (մէջաեղը) դուրս կուզայ հա
լա քավայրէն:

10*000

նամակներ։

խորհրդականներ՝

Ո ւնէ ան էր
երգչախումբէ

1լաչէւատէն

Այնտեղ

100

պա շ-

տօնեաներ եւ կը կարւ ան

օ ր ա կան

չուլ. չ

սպայակոյտը՝ --- օգնականներ ՝
խմբավարներ՝

նոլաղահարներ եւ էր ճամբո րղութէւննե ր ը

մեներգուներ ՝

կազմակերպող

մէնէյ-

հրրեձթ ։ Հարէւր թերթեր ամէն օր կ'արտատպեն էր մէկ յօդուածը։
Ամէն չաբթոլ կը էւօսէ ձայնասփէւոէ կայաններէն ։

Ե*- արդէն էսկ

եղած է հէնդ ֆէլմ ե ր ո լ դլխաւո ր դերակատարը» • ♦
Ֆր ան սա քէ մէջ՝ ուր

տարբեր են

մտայնո ւթէ ւնները ՝

ունեցաւ աւելէ համեստ յաջոզութէւն մը։ Անարդար

կրահամ

պէտ է ըլլար՝

սակայն ՝ երեւոյթներէն դատել գործը այս մա րղուն ՝ որ անաոարկե[ե՞րէն անկեղծ է՝ բոլորովէն անկեղծ ։ Է] ո րապէս կը հաւատայ

ան

'Երէստոսէ եւ անոր սլա տ դա մն եր ո ւն ։ Եր ունկնդէրներէն շատ շա տ ե ,րր ևեԼ խոստո,էա^յ

1 ՈԸ տպալորուած են համոզելու էր

կա ր ո ղու-

— 576 —

Fonds A.R.A.M

Կ Ր ՕՆԱԳԻ ՏԱԿԱՆ
թենէն : Կրահամ կենդանի հաւատքն է ՝ որ
իր ներշնչումը :
Հյաա տարրական ՝

քրիստոսէն կը ստանայ

չա տ նախնա կան է իր վարդապետութիւնը :

՛հպատակն է հոգիներու մէջ վեբարծարծել հոգեւոր կեանքին բոցը։

I ոնտոնի Անկլիքան եպիսկոպոսը , որ ունկնդրած էր կրահամը ,
նմանցնէր

զայն

կը

խթանի մը»։

«քնացողները

արթնցնելու

համար

կը

գործածուող

թոլի, սակայն , որ ծախսուած գումարներն ու ուէք-

լամային ցուցական ձեւեր ը մտահոգոլթեան դուռ բացած են կարգ
մ'ը չրջանակներոլ մօտ։ Ամենալուրի

վերապահութիւնը կարելի

է

ունենալ կարդալով եզրակացութիւնը «Աթար» թերթի պրպտոլմնեբուն յ որոնք կա տ ար ո ւած ԷՒն Լ ոնտոնի մէկ ընդարձակ քաղաքամասին մէջ, ուր Կրահամ աշխատած էր ամէնէն աւելի։
արշաւէն երեք ամիս
ետքը^

քարոզչական

բազմահազար

ունկնդիրներ էն 35 հո—
զի

միայն

եկեղեցի

կՀերթային ա յդ քաղա1—
քամաս ին մ էջ ♦ ♦ .
Տարակոյսէ վեր է,
սակայն )

որ այսպիսի

ձեռնարկ մը^
ռաջա դո լնէ

ի յա-

որոշ

հա-

մա կր անք մը կը ստեղոեւէ

հաւատացեալ

քրիստոնեայի մօտ, որ
մտահոդուած
նելուէ

է

տես-

մարդկոլթեան

յա րաճո ւն

ապաքրիս-

աոնէացումը։

Այս

է

Ֆրանք ֆորրթփլ սթ-ատիռմին
մէջ, 1955ին,
Պիլլի Կրահամ (աջին) քարոզեց 30*000նոց րազմոՆթ-եսւն մը: փոհոՆնակոՆթեան ժպիտը դէմքին, հսւՆսւքոյթ-էն եաք էր իյօսակցի ան իր համակիրներորն հետ:

պատճառն ալ , որ ա լետաբանա կան կամ կաթողիկէ եկեղեցականնե
րը

չեն

ծածկած

իրենց

բար եաց ա կամո ւթի ւնը

Պ ի/ / ի

Կրահամի

հանդէպ։ Կոյթողի կէներ ը մանաւանդ՝ եթէ չեն քաջալերած ՝

ԸայՅ

չեն ալ աբդիլած իրենց դաւանակիցներուն

անոր

ներկայ գտնուիլ

կազմակերպած հ ա լաքոյթներ ո ւն ։
Սի ատբիտի եպիսկոպոսներէն էիոնսէնեէօր 1]իւնէն , իր դործոլնէոլթեան գծով դասեր քաղած է Կրահամի այս Հ^խա չա կր ո ւթենէն^
եւ գնահատած է անոր հաստատամտօրէն ումեղ հաւատքը։ Հասկնալի է, սակայն , ըստ ինքեան, որ կաթողիկէ

Եկեղեցւոյ Ն ուիրա պե

տութիւնը չէր կրնար քաջալերել հաւատացեալները յաճախելու կրա
համեան այս

Հ ա ւաքոյթներո ւն ,

ուր քրիստոնէական դաւանանքի

ոչ
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3^1^

<ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐՆԴԻՐ-հԸ»
մէկ վարդասլետոլթեան /սօսքը կայ եւ ուր

բացակայ է իկեղեցէնդ

էր դաւանական հէմ ունքով։
Մ անէլայէ կաթողէ կէ արքեպիսկոպոսը

խորհուրդ

չէ

տուած

էբ հօտէն երթալ — մտէկ ընել Պէլլէ Կրահամըդ երբ ան կը զանուէր
Տ)էլէփէններոլ մէջ՝.
Արդարեւ'

հարց կը ծագէ

նաեւ՝ թէ արդեօքդ

Պ է/ք է Կրահամ դ

«դարձէ եկող» եւ 'իրէստոսէն վերադարձող կաթոլէկները Կ^թողէկէ
եկեղեցէէ՞ն կը փոխանցէ դարձեալդ թէ՞ պարզապէս կը մտցնէ ղա
նոնք Ա կրտլականներու կամ այլ Աւետարանականներու

շարքերուն

մէջ։
ինչ որ ալ եղած ըլլանք այսուհանդերձդ վեր ա պահ ո լմն եր ը Կրա
համէն ու անոր քարոզչական աշխատ անքէն նկատմամբ դ մեր մամա—
նակներոլ կրօնական բարքերուն լաւատեղեակ անձերոլ համար այդ
աշխատանքը կը ներկայացնէ ուշագրաւ շահ ե կան ո ւթէ ւն մը։
ի զուր չէդ վերջապէս դ որ մարդ մը} մէս — մէնակը , կը յաջողէ
շարմման

դնել

մարդկայէն

Աստուծոյ ներ կայ ո ւթէ ւևն

բա զմ ո ւթէ ւնն երը դ

ու

,][՛ թ* ցն ելո վ

Անով ոգեւորուելու

անոնց

անհրամեշտու-

թիւ-նը :

ՅԻՍՍԻՍԵԱՆՆԵՐԸ Ի ՍՓԻՒՌՍ ԱՇԽԱՐՀԻ
Անցեալ Ա եպտ եմրեր[։ ~>թհ Հռոմք։ մ ԷԼ գումարուեցաւ. Աիսոլսեան
^յ*եղոլք։թյ կրօնաւորներու համագումարը՝ որ հաղուաղկսլ երեւոյթ
է այս մեծ կազմակերպութեան

կեանքէն

մէջ՝.

Հիմնադրութեան

թուականէն' 1540^5/ մէնչեւ այսօր դումար ո լա * 6րդ հ ամադումարն
է այս դ մասնակցութեամբ է սփէւռս աշխարհէ ցրուած

33*000 Տէ—

սուսեաններոլ 200 ներ կա յա ց ո ւց է չն եր ո ւն ։
Համագումարէն նէստերը դռնփակ եղան եւ գումարուեցան բա
ցարձակ գաղտնապահութեան մէջ՝. իւ տ ր ո ւեց ան որոշումներդ որոնք
պէտէ դործադրուէն կեանքէ մէջ}

կա ղմա կեր պո ւթ ե ան

գերագոյն

պետէն' Ար բազան 'քահանայապետէն կո ղմէ վաւերացուելէ ետք։
ՏՒ սուսեան Ա էաբանութեան հէմնադէրը եղած է բնէ կ Ասլանէա—
ցէ ել Լոյոլայէ դղեակէն մէջ 1491^^ ծնած

ինեաս տը ԼոյոլւԱդ որ՝

հար ուստ ընտանէքէ զաւակ դ հերոսաբար կռուած է Ձ) րանսացէնե ր ուն
դէմ \&Հձի պատերազմէն դ կորսնցնելով էր մէկ սրունքը։
ման շրջանէն երկու հ ո դե շո ւն չ

Ապաքէն-

հատորներ կարդալէ ետքն էր դ

ինէտս հ էմնովէն հ ո դեփ ոէւ ո ւեց ա լ

եւ որոշեց նուէ բուէլ

որ

կրօնա կան

կեանքէն։ Տարէներ ետքը 1534/'հէմնեց այս կազմա կերսլութէւնը (>
ընկերներով Աոնմարթրէ մէջ (Փարէղ) եւ 0 տարէ անց' Ա էարանու-
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■

ՄԵՐ ԳԱՎ Ո Ի ԹՆԵ Ր £
թիւնը *Լալևրացուեցալ Պօղոս 9* * Պապին կողմէ։ Տարի մը ետքն ալ
Ւնեաս տը Լոյոլա քահանայ

ձեռնադրուեցաւ :

Երբ

վախճանեցալ

1556/»^) Ա իաբանութեաե կ՚անդամակցէին արդէն 1000 քահանաներ է
Այ սօր յ 4 դարեր ետքը ՝ (Հիսուսեան Մէաբանոլթեան /լ անդամակցին 33*000 կրօնաւորներ , որո նք կը քարոզեն !77 միլիոն մարդոց 9
74 ազդերոլ մէ£։ Ամէն տարի կուտան մէկ միյ իոն քարոզ եւ. 150-000
երախաներ կը պատրաստեն Առածին Հաղորդութեան համար։ Անոնց
ձ*է^ կան ամէն ադդէ միսիոնարներ } աստուածաբաններ 9 փրոֆէսէօրներ հ աստղագէտներ՝ երգահաններ՝ գիտնականներ՝ եւլն • : Հիմնած
են 95 համալսարաններ՝ 181 դոլէժներ ՝ 8000 տարրական դպրոցներ ՝

85 հիւանդանոցներ ՝ որոնց 15^ բորոտներու Հ ամ ո՛ր , 13 ր ա տի ո կա
յաններ ՝ 1300 պարբերաթերթեր ՝ եւլն » : /* րենք կը դե կա վար են Հատի կանի րատիոկայան
մակերպոլթեան

ցանցը

ձա յնասփռումները
տա րածուած

է

լեղուներ ով յ Ե Լ- ^ա[Լ՜~

աշխարհի

ամէն

կողմը։

Յլ. սուսեանները կը գործեն ^Աստուծոյ ամենա կա տ ար եալ ՛ի ա ո—
բին համար)) ըստ Ւնեաս տը Լոյոլայի սկզբունքին : Ներկայ են անոնք
ամ էն տեղ՝ ներկայ են մինչեւ անդամ քաղաքական կեանքի մէՀԷ ել
իրենց որոշումները կը գործադրեն ամենայն վճռա կան ո ւթ եա մբ :
Ա իաբանոլթեան անդամներուն 100^^ 25^

Ամերիկացիներ

են։

(Հիսուսեան կրօնա լոր մըն է Ա ♦ Նահանգներու արտաքին նախարար
Տալլըսի զաւակը։ Ե*- Հայր Աաք Կորմիք մէկն է Նախագահ

Այզըն-

հաոլըրի խորհրդականներէն։
(Հիսուսեաններոլ նշանաբաններն են աղքատութիւն ՝ մաքրոլթիւն
ել հնա զանդոլթիւն՝--- հնազանդութիւն մանաւանդ Պապին ։
Աիաբանոլթեան հիմնադիրը ]քնեաս տը Լոյոլա՝ կամ՝ սպանե—
րէնով , Ինիկօ տը Լո յոլա ՝ ս ո լրբեր ո լ կարդը դասուեցաւ 1622^/?/ է /•ր
յիշատակը կը տօնա կատար ուի ամէն տարի (Հուլիս ՀՀ՜Հին ։

ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ
Անցեալ (Հուլիսի սկիղբները Փարիղի մ՛էջ գումարուեցաւ եկեղե
ցական երաժշտութեան միխս զղայինհ ա մա գո լմարը ՝ որուն մասնակ
ցեցան 1300 պատուիրակնեը ։

Համադումարը բանաձեւեց կարգ մը

ցանկոլթիւններ ՝ որոնք պիտի
թեան : Աողովը կը ցանկայ՝

ենթարկուին

ՆԼատիկանի

օրինակի համար՝

հաւանու

որ եկեղեցական ե-

րաժշտութիւն յօրինողներ ը աւելի հող տանին իրենց դործեր ո լ գեղ
արուեստս։ կան որակին : Նախապատուութիւն տրուի միաձայն երգե
ցողութեան՝ բայց ատիկա պատճառ մը չըլլայ բազմաձայնի վերացման : 'Րաջալերուի կրօնական տո հմէկ եր ա ժշտ ո լթի ւնր ա յլա ց եղ ժողովոլրդներոլ մօտ եւ օտար երդեր չպարտադրոլին անոնց՝ եւ/ն * ։
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8ՒՆՈՒՆ ՎԱՐ Կ՚ԱՌՆՈՒԻ ԽԱՋՒՆ ՎՐԱՆԷՆ

Այս զմայլելի իւղանկարը, որ գեղեցկագոյն գործն է աշխարհահռչակ ֆլաման
նկարիչ Փիէր - Փոլ Ռիւպհնգի, պատրաստուած է 1612ին եւ այժմ կը գտնուի
Անր-վերֆի մայր տանարին մէջ:
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ԻՐԱԿԱՆ - ՎԱՒԵՐԱԿԱՆ

Ս՜ԿՈՒՋԻՆ

ԳԼՈՒԽԸ

ԵՒ ՀԱՐՎԸՐՏ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՓՐՈՖԷՍԸՐԸ
Գրեց ԵՆՈՎՔ ԼԱՉԻՆԵԱՆ

Տլ,սՈւն կանգուն հ եռա լո ր ո ւթ ե ան վ[,ա ք ['“կ , ետ ևլէն տեսնուած
մարդու, մը Հայ ըլլալը կար ելէ է հ աստաաել , ո ւշա գ ր ո ւ թ ե ա մբ գի
ոյ ելաէ իբ գլխա ր կը յ
Եթէ նկատած էք՝ Հ111 յ մարգոց գլխա ր կն ե բ ո ւն եզերքը՝ մանա
ւանդ ետեւի մասը՝ առաջին օրէն իսկ կը ստանայ անսովոր ձեւ մը՝.
Ի ր բնական ձեւը պահելու տեգ , գլխա ր կին լրջանա կը կը ծուէ դէպի
վեր եո ամբողջ գէխարկը կ՚առնէ անճոռնի կերպարանք մը։
Մ ան ա լան գ որ հայկական գանկը եւրոպական ղլխ ա ր կի համար
չէ շինուած ՛■ Ա.ւ ս վե բջ[նը չէն ո լած է ձուաձեւ ղլոլխներ ո ւ համար ՝
մինչգեռ հ տ յ կա կան գանկը կլո ր է ՝ կը ս — կլոր :
ԶԱմնց առնելով հայկական գլխուն ♦ ♦♦ պարունակութիւնը՝ որու,
մասին ղանազան կարծիքներ կան ՝ մ է կ կո գմ ձգելով նաեւ Հայուն
•** պնղադա դաթո ւթի ւնը ՝

պիտի անդրադառնամ

այստեղ

Հայոյ,

գլխուն բնախօսական առանձնայատկութեանց մլ, այն ու պիտի պատ՝մեմ իրական կեանքէ քաղուած զուարճալի դրուագ մը։
*

**
Եղելութիւնը տեգի ո ւնեց ա լ Ամերիկայի մէջ։
Պոսթըեի «Հայրենիք» տպարանէն ոչ շատ հեռու՝ ^'րիմոնղ փո
ղոցին ւԼՅայ^ գեռ մինչեւ քանի մը տարիներ առաջ կա ր վարպետին
ակումբը ։
Ա անոլկ հ ասակէն՝ վարպետը՝ Զմշկածագը թոյլած՝ գացած էր
Պոլիս՝ ուր ճանչցուած էր

Աեդրակ անունով։

Այնուհետեւ՝

առաջին աշխարհ ամար տ էն առաջ՝

գացած — հաստատուած էր Ամե

րիկա ։ Եւ՝ ամէն տեգ պատելէ ու ամէն տեսակ գործ ընելէ ետքը՝
սրճարան մը բացած էր Պ ոսթընի այղ յետամնաց փ ալոցէն մէչ-.
Վարսլեա

1լ ըսէին էրեն :

Շէնըէն առաջին

հ ա ր կը

յատկացուած էր հնոտիքի խանութի մը՝

որ Հրեայի մը սեփականութիւնն էր*-

'Հովը

կա ր Եր լանտաց իներ ո լ

գինետուն մը։ Երկրորդ յարկը յատկացուած էր սեւամորթներու մէկ
մ ո դո վարանին ։ Ե ս կ եըրորղ յս1 ըկը ) Առնա վո ւտներ ո ւ ՝ Պ ո ւլկա րն եր ո լ
ել Յոյներու ա կո ւմրներ ո ւն քովն ի վեր ՝

բացուած էր

վարպետէն

սրճաբանը ։
վարպետին խօս ա կց ո ւթի ւնը համեմուած էր յէայելո^ւչ եւ պատ-
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շսՀ ճ ...

հայհոյան^րե—

ւ՚,։։Լ :
Անոլ։

հ իմնա ր կու-

թիւնը՝ մի ամ ամանակ ,
թէ՛

սրճարան

էր

ճաշա րան ՝
խա /լարան

եւ

ընթերցարան :
ա ս ո ւլի ս է

եւ
թկ'
թէ՛

Ակութ ,

կեդր ոն

մամադրավայր :

եւ
Հոն

կը յաճախէին Պոսթընի
ընտրանին՝

միջակու

թիւնն ու տկուրը , ——
մտաւորական ՝ նախկին
մտաւորական ,
տաւորական ,

-Դ֊
քառորդ

ւէարպետին յաճախորդները հերթի կը սպասեն ամենայն համրերուխոկւ, արճ

մտաւորական ՝ րծի շկ )
փա ս տա բան , ա ռե ւտ ր ա կան ,

իւ ան ո ւթ սլան ՝

արուեստագէտ ՝

հեստաւոր , բանուոր , երկրագործ եւ անգործ :

ար

Պ ո լս եց ի , Վ՛անեցի 5

Մշեցի՝ Տիգրանակերտցի ՝ Աեբաստացի՝ էքարբերդցի՝ Քղեցի , Ս ուէաթի աց ի , Ալերս անդր ա պոլցի , Վար արա գցի , եւայյն :
Ի^նչ հ ոյակապ հայկական գլուխներ կը մտնէին Վարպետին հաս
տատութեան սեմէն ներս : Վգուխներ տեսակ — տեսակ , բազմատեսակ :
քՀայց այգ բոլոր գլոլխներուն մէջ՝ մ է՛ կ գլուխ աչբառոլ կերպով կը
զանա զան ո լէ ր միւս բոլո ր զ լո ւխն եր էն :
Այգ մէկը Մ կուչին գլուխն էր։
Վգո ւխը՝ Վա ս պո ւր ա կանի Անգղ գի ւգա ց

// կուչին ՝ որուն

ոչ

տար իրը գիտէինր՝ ոչ ալ ազգանունը։ Ամէնուն Ա կուչն էր ան։ թէեւ
վկայ չունէր՝ բայց ինր կ՝ըս է ր ՝ թէ սիւթիսնիՆ
փախցուցած էր պարսկական

Վա լոյին հետ զէնր

սահմանագլուխէն ։

Եւ^ տարիներ

ոաջ ինկած էր ամերիկեան ափերը։ Ոչ որ ունէր աշխարհի

ա-

երեսին։

Վ*ործ ալ չունէր ։ Անցուցած ըլլալո վ 65/»^ տարիրը ՝ թոշակ կը ստա
նար կառավարութենէն եւ ատով ալ կ՚ապրէր ։

Տարին անգամ

մը

կ՚երթար Համա _ Վասպուրական Աիութեան գաշտահանգէս էն, ամՒսը անգամ մը

մոզովի ՝ երբեմն ալ

հայկական հանդէսի մը՝

իս կ

մնացած մամանտ կը 1լ անցընէր Վարպետին մօտ։
Առտուն կանուխ ՝ Վարպետին հետ կը բանար սրճարանը : Էտրը
տուն 1լ երթար եւ կը հանգստանար ։ Վ էսօր ո լան ճաշին կը վերագառնար եւ գիշերը ուշ ատեն ՝ Վարպետին հետ կը

փակէր

ս րճա րանին
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դուռը ,

սալա միասին

կտրէին վար եւ ամ էն>
մէկը

մ ութ լի ո գոցնե-

րէն վւալելո ւԼ կը հասնէը Ււ՛ ՒտՒկը ■

Ս ևոլ~Հ. ունկը իր յա
տուկ բարբառը , իրեն,
յատոլկ

ըալո ւածըը

իրեն յա տ ո լկ կերպարանբը ,

խառնուածրն

ոլ արժանիքները ,

ու

նէր իրեն յատուկ սռվոր ո ւթի ւնն երը եւ ու
նէր, մանալանդ ՝ իրեն *
միա1 յն
1անագրուհլու եւ. ապա իրենց գլուխները չաֆել տալու համար:

իրեն

յա տ ո ւկ

գլուխը •
Հապէշ կամ

Հնդիկ

[Լք/տ է ո լ աստիճան սեւ էր : Ունէր փոքրիկ ՝ կօ է դդումի նման
մը : Ս՝ !/ձ , տնհոդեյայտ , թաւշանման աչքեր եւ

թանձր

ձէթ

շրթունքէ

Տարիները խոչէ ու բազմաթիւ ակօսներ փորած էին իր դէմրին վրայ*.
Ամէն կո դմը ծուռ է լւ : Ղ*իմա գիծը ՝ թէեւ րի չ մը արտասովոր , բա յ զ
ծւ.

այնպէս

այնքան

ալ ուշադրաւօրէն

աչքի լէ [’ զարներ*.

Ոայց

եր դան կը , դա 'նկը < անմիջա սլէ ս ո ւշա դր ո ւթի ւն կը դրաւ էր : Գլուխ
շատ տեսած եմ , բայց Ա* կուչին դլխուն նմանը ոչ տեսած եմ ՝ ոչ ալ
ասկէ վերջը տեսնելիր ունիմ յ
հդխուն ճ ա դա տ ո ւթի ւնը ՝ կարծես , առաւել եւս կը

շեշտէր

իր

գանկին ար տառո ղ ձեւը յ Հեռու էն Սպահանի սեխի կը նմանէր : ք1 սկ
երր մօտենայիր՝ Արմաւիրի իա շոր տանձի մը ձեւը կը ստանար*.
Կ՚ըսեն թէ Երկրի մէջ, դայե ակները՝ խմորի նման կը շաղուէին
նորածիններու մատղաշ գլուխները՝ որպէսզի հայկական

ճաշակին

համեմատ կլոր ձեւ մը ստանային անոնք։
Ս*կուչին դլխուն նայելուէ՝ միայն մէկ եզրակացութեան կարելի
էր դալ*--- Այն՝ որ իր դայեակը՝

վստահօրէն հարբած

էր,

անոր

գլուխը շաղուած պահուն*. Արդարեւ՝ Ա*կուչին գլուխը կարծես եր
կրաշարժէ մը աղա տած էր * * •

*
**
Այդ օրերուն ՝ Պոս թըն[, Հ արվըրտ համալսարանի յայտնի գիտ
նականներ էն փրոֆէսրր Հրնթըր

ձեռնարկած էր պատմագիտական

մարղաբանոլթեան վերաբերեալ կարեւոր ուսումնասիրութեան մը*.
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«ԱՍ՚ԷՆսՒՆ

ՏԱՐԵԴԻՐ֊ԻԱ»

Տարիներ առսվ^ Լի իք ըրի n լ։ տ ի թումբին տետ պեղումներ կատարած էր *~Լանայ )քււվուն

^արաւ — արեւելեան

եղերքներուե

վրայ ;

Ս իջ*սզգային համբաւ կը ւէա յ ելէ լ։ ան իբրել արեւելագէտ : I1 ր մաս—
նագիտոլթիւնն էր Հիթիթներոլ եւ // ւր աբ տ ա g ին եբ ո լ պատմութիւնն
ոլ քա ղա քա կրթ ո ւթի լնը :

ը պտ շտպանէր ան այն տեսակէտը ,

թէ

Լ) ւր ա ր տ ա y ին ե ր ը սերած են Հ իթիիքն եը Էն եւ Հա յերն ալ , ի ր ենy կա րգին

ո ւղղա կի սերած են Ո ւր ա ր տ ա y ին եբ Էն :

հիմնաւորելու համար

փ ր ոֆ ♦

1յ ւ

ի բ ա յս

որ ոշած էբ

ուսումնասիրել

շա տ մը հայկական յատկանշական ղլո ւէսներ : հյոբասլէս
էբ ան

ւէա բ կածը
համոզուած

որ ւլիտական հիմերոլ վրայ կատարելիք իր այս պրպտոլմ-

ները միանղամ ընդ֊ միշտ պիտի հաստատէին Հսւյոը H ւր ար տ աy ին ե—
րէն սերած րլլա/ոլ տեսակէտը :
Այ ս նկատումներէն տարուած ՝ փբոֆ » Հթնթըր ^ԼԸ
Հ'1'JԸ
նիք^ի թմբա դր ո լթ ե ան էսնգրելով որ սլէտք եղած թ ելա գր ո ւթի ւնները ընեն իրեն ել ըս են , թէ Պ ո սթընի մէ^ ո' ւր

կարելի է ւլտն ել

ամենա յա տ կանշա կան հայկական ւլլո լիւները։
ԼԼռանy գիտնալո լ՝ ճ ի շգ աեղն է ր ինկած :
իյ մբագրոլթիւնը

y ան կալով

օգտակար ր /յ սւ / լի ր ոֆ է ս ըբ ին ՝

կը

յանձնարարէ անոր երթալ վարպետին սրճարանը ՝ ուր մի այն կարելի
պիտի ըլլար գտնել ամենալաւ հայկական գլութները :
Փրոֆ • Հւընթբբ
էԱկ

առանյ

վարպետին

մամանակ

սրճարանը։

կորսնղնելոլ՝

յաջորդ օրն

Ե *- որովհետեւ

փրոֆէսըրը

յանձնարարուած էբ «Հա յր ենիք?>ի խմբագրութեան կողմէ՝ վարպե
տը ոչ մ է կ անպատեհութիւն կը տեսնէ ել սիրայօմար կը էսոստանայ
փրոֆէսըրին տրամադրոլթեան տակ դնել իր հաստատութիւնն ու
յաճ աիւ ո ր գն երը :
Առտոլան այգ մամուն^ առ հասարակ^ մէ կ քանի հոգի հազիւ կը
գտն ո լէ ին վարպետին ս րճա բանը : Ա ^Լոլ-^Ը եկած եւ դաy ած է ր

ըս տ

իր սովորութեան կէսօրէն ետքը վերադառնալու համար։ Այն ու ամենայնիլ փրոֆէսըրը իր տեսած նմոյշներով կը թանգավառոլի եւ ան—
միթո պէ ս կը ո կո ի տեսնել իր ն ա իւ ա պա տ ր ա ս տ ո լթի ւնն եր ը :
(Հաղորդ օրը^ կէսօրուան ճաշի սլահուն ՝ կը գործէ ան իր հանդի
սաւոր մոլարը վարպետին հ ի մնա ր կո ւթ են էն ներս։ Լք ւ իր երեք օգ
նականները^ իրենը լուսանկարելու եւ չա լի ելո լ յատուկ ամենանուրբ
եւ ամենա կաւոտ րեալ գործիքները կը տեղաւորէն ս րահլ,ն մէշ,
Հքայր կուտայ ընդհանուր իրա բանը ում մը։ Լրագիր կարգտւյողները կ՚արթննան

թաղերը կը դագրին

տակնուվրայ 1լ ըլլաJ եւ վարպետը՝
օրուան պատշաճ՝ երփներանգ

ու

ճաշերը կէս կը մնան ։ Տեղը

էսոհանոըէն ՝ կը սկսի
սլատկերալիը

հեղեղը. ♦ .

թափել

հայհոյանքներու

—
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Հակառակի սակայն ՝ այս էւառնաշփոթութեան ՝ կը սկսէ գործ
նական փուլը այս դէտական ձեռնարկէն :

ը զետեղոլէն Լորս սեղան

ներէ Աոլոր ներկաները հերթէ կը շաբուէն եւ յախյրգարար 1լ անցնէն
սեղաններուն առնելէն :

(Լ տէրէ

գործո լնէ ո լթէ ւն յ

արղէւնաշատ

թուրծէս Հէ) ո ր ա գործարանէն արտադրութեանց գասաւորոլմը էլրաՅոլ^սյ^ ԸԼԼայ['^ հւսԸ ‘էըը տ[' այս դէտնա կաններ ը։
Առաջէն սեղանէն թ է լ մը կը տրուէր էւրաքանչէւր
կ արձանագրոլէր
ելա յյն :

անունը՝

Երկրորդ ս ե գա ն էն

ազգանունը՝

տարէքը՝

անձէ եւ

ծննդավայրը՝
փ

կը լուսանկարուէր անձ էն դլո ւխը ՝

ւէերէն )

երկու կողմերէն՝ ետել կն /., աո.ջեւէն ՝ հերւուէն եւ մօտ էն :
որ ղ սեղանէն
դլխուն չա փ երը ,

զանաղան նուրբ

գործէքներով

կէ առնու էէն

Գե^!’ > տրամագէծը՝ ճակատէն լայնոլթէլ-

նը^ եր կաբո լթէ ւնը , գանկէն կլորոլթէւնը՝ թանձր ո ւթէ ւնը , եւ այլն*,
Ւոկ երրորդ սեղանէն

նստած էր փր ոֆ է ս ըրը ՝ Աեքը : քուրդու-

րանքով եւ մեծ հ ետաքրքր ո ւթեամր կը քննէր էւրաքանչէւր դէուխը
եւ անընդհատ կ^արձանագրէր առթււէւ տետրակէն մէ^_։
Ամէն էնչ լալ էր ՝ մէնչեւ որ կարգը եկաւ Ա՝կուչէն :
Ե Ը Ը փրոֆէսըրը Ա* կուչէն գլուխը տեսաւ ՝ մէլս գլուխները մոււ^
ցաւ*, ^ատ

աւելէ խնամքով

եւ մանր ամա սնո ւթեամբ չափեցէն

ու

նկարեց էն անոր գլուխը ՝ Մ է ւս դլո ւխն երը արձակեց էն եւ էրենց ամ-

Ըո,լԼ ուշագրութէւնը կեգրոնացոլցէն Մկուչէ դլխուն վրայ։
3 ո լզուած

եւ մեծ էրարանցման մէ^՝ ւէրոֆէսըրն ու էր օգնական

ները խորհ րգակցեցան : Աոլոր ներկաներուն շնորհ ա կալո լթէ ւն յայտնեցէն էրենց օմանգակութեան համար եւ յայտարարելէ ետք , թ՛է ույս
ձեռնարկը սլէտէ ընգհատուէ առմամապէս ՝ խոստացան շարունակել
զայն մօտէկ ա սլա գա յէն ՝ յարմարագոյն սլա տ եհ ո ւթեամբ մը*.
Ամ էն մ ուրդ չունչմը քա շեց : էք աղերը շա ր ո ւնա կո ւեց ան ՝ լրաէլէք
կա ր գա ց ո գն եր ը ս կսան նո րէն քնանա լ , ճա շողները

տաք

կերա կուր

լգահանջեցէն եւ վարպետը դարձեալ հայհոյեց։
Այս ունցըէն վրայէն քանէ մը

հանդարտ

օրեր եւս անցան եւ

վարպետէն ս րճարանր վերադտալ /'ք սովորական մթնոլորտը :
Չորրորդ օրը ՝ յանկարծ , առանց լուր տալու ՝ սրճ ար ան էն ներս
մտաւ փրոֆէսըր Հըեթըր 1 պաշտօնակէց երկու գէ տնա կաններ ո վ եւ
երեը օդնա կաններ ո վ : Ալ նորէն մեքենաներ , դործէքներ * * ♦ Մէկ խօսքով՝ վարպետէն սրճարանը անդամ մրն ալ վերածուեցալ դէտական
աշխատանոցէ եւ ալս անգամ սկսան շատ աւելէ մանրակրկէտ զննու
թեան ենթար կել Մ կուչէն գլուխը :
ԱննախընթսՀց դէւտ մը ըրած էէն։ Ա թէ ոսկեհանք մը գտած ը[““
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
լաժՒն պիտի չուրախանային այնքան
դլխուն նա յ ելո վ յ

որքան կ՚ուրախանային Ա' կուչի

Ու այսպէս , աւելէ քան ամիս մը անընդհատ

ամէն օր մամը ]_էն

մինչեւ 4? գիտնականները կոլդային եւ կ' ո ւս ո ւմնա ս իր կին Ա* կուչին
գլՈլ[սԸ ։ Կը լուսանկարէին , կը քննէին } կը զննէին , կը չտփէին ու կը
չափչփէին :
Այդ 1ԼԷՈւխը նոր հորիզոններ կը բանար մարդաբանական դի տո ւ—*
թեան աո.ջեւ : Փ ր ոփէ ս ըր Հընթըր ) արդէն , կարդ մը թուղթեր լեցու
ցած եւ ղրկած էր' այդ գիտութեամբ զբաղող հանդէսներուն :
Փ ր ոֆ է ո ըրը շատ խնդրեց Ա կուչէն

որ իր դլո ւխ ը կտակէ Հա ր-

լիրրւո համալսարանին։ Էիկուչ համաձայնեցաւ սիրայօժար յ
լէթ»Ւ ե. ար ար ո լածի Ա ♦ տեսա րանին

ցուցադրուող

գան կին պէս է

Ա* կուչի գան կին համբաւն ալ սլիտի տա րածուէր դա րէ դա ր : Ա կո-֊չը
սլիտի անմահանար։
Էի կուչի յետ մահու փառքին անշուշտ չէինք ուզեր արգելք ր//ալ
ել ոչ ալ հակառակ էինք գիտութեան

յ առաջդիմո լթեան

բայց ել

այնսլէս մեր ալ հանգիստը զոհելու շատ տրամադիր չէինք։ Ա՛լ այն-*
պէս եղած էր

որ չէինք կրնար

նոյն էսկ հ հանգիստ գէխոլԼ

լ1Ոլք|]»

մը խաղալ յ
Վրսրսլետին սրճա րանը դարձած էր դի տնա կանն եր ո լ կաճառ ։ իսկ
Վրսրսլետը յ ի^րը ) լէարԼՈԼ3
համբերո ւթի ւնը ։

կոր սնց ո ւց ած էր իր անդոր ր ո ւթի ւնն

է չ կը մնար

ու

որ հաւասարակշռութիւնն ալ /Լրայ
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տար ;

Հայհոյանքները՝ այլեւս՝ ոչ չափ

ունէին՝ ոչ ալ սահման։

Հայհոյական բառամթերքով կ'անիծէր բոլոր
գիտնականները՝

ընգհանրասլէս եւ

համալսարաններն

ու

Հարվըրտ համալսարանն

ու

փրոֆէսըր Հըևթըրը՝ մասնալորասլէս յ թայց ամէնէն պատկերազարդ
եւ֊ °բ ոլ- արել չտեսած հայհոյանքները վերապահ ուած էին Մ կուչի
գան կին :
Փրոֆէսըրն ու իր խմբակը՝ ամէն օր՝ կանոնաւոր կերպով կը
շարունակէին սրճարան դալ ՝ իրենց կարեւոր

ուսումնասիրութիւնը

զարգացնելու համար։

Իբրեւ. պարտաճանաչ մարդ, փրոֆէսըրը կ'այցէլէ « Հայր ենէ ը»ի
խմրադրատոլնը եւ իր սրտաբուխ դնահատանըն

ու

շնորհակալու-

թիւնները կը յայտնէ իւմրադրութեան : Ու կը բացատրէ , թէ ոչ միայն
ՒնՀԸ, այլեւ ամբողջ միջազգային գիտական աշխարհը պարտական է
<^,Հա յ ր ենիք^ ին ՝ քանի որ անոր շնորհիւ կրցած էր ընել Մ կուչի գըէ~
խուն գիւտը։ Փրոֆէսըրը կը բացատրէ նաեւ խմբագրին՝ թէ իր այդ
Ո լսումն ասիրոլթեամբ

յանգած է ապացուցանել ՝ թէ Հայեր ը սերած

են Ո ւր ար տ ա ց ին եր էն ՝ իոկ Ո ւրաբտաց իներն ալ
աւելի կարէ լորը ՝ Ա կուչի գան կին շնորհ իւ

Հիթիթներէն : ԻԱկ

է

յաջողած է հաստատուն

հիմերոլ վրայ կեցնել Տ ա ր վինի այն տեսակէտը՝ թէ մարդոց նախա
հայրերը եղած են կապիկները։
*ԼյՈյն օրը՝ երեկոյեան՝ «Հայ ր ենիք?>ի փոխ — խմբագիրը

Վահ է

Սանտալեան ՝ փրոֆէսըրի զգայացունց գիւտին լո ւր ը բերաւ Մ կուչին
եւ շնորհաւորեց զայն ։
Երբ

իմացանք

եղելութիւնը

եւ անգրագարձանք ՝

որ

Հայ ~

Ուրարտացի — Հէխ՚էխ՛ Ւ^՚՚էեՈԼ խեղաթիւրուելով՝ բերուեր — կապուեր է կապիկներուն ՝ կասլիկներրՀ Մկուչին եւ Մկուչն ալ հայու
թեան՝ որոշեցինք դիմել վճռական միչոցներոլ՝ վերջ տալու համար
այս ո լս ո ւմնա սիր ո ւթ ե ան ՝ առանց նկատի ունենալու անոր օդտա կու
րութիւն ը գիտութեան հպմար։
1Լռանց

մամանակ կորսնցնելու՝ նոյն գիշերն իս.կ՝ Մ կուչին գըր*~

պանը քանի մը տոլար դնելով եւ շոգեկառքի տոմսակ մըն ալ դնելով՝
ճամբեցինք դայն մօտակայ Փրովիտէնս քաղաքը՝ խստիւ պատուիրեԷ՛՛՛Լ ' որ առ նուազն շաբաթ մը պէտք է մնայ հոն եւ մէջտեղ չելլէ :
Մեծ եղաւ փրոֆէսըրին զարմանքը՝ երբ յաջորդ օրը ճի շդ Հին
Սրճարան եկաւ եւ Մկուչը հոն չգտաւ։

3 ուզումնահ սՀ ր

տոլթեամբ մը բացատրեցինք իրեն՝ թէ ցաւ ի սիրտ ՝
պար ւո ա կան Ո ւթի ւնն

էր

իմացնել

իրեն

Մ կուչին

արտայայմեր

տխուր

յան կարծա կան

մահ ո . . *
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Փրոֆէսըրին դէմքը մէկ անգամէն այլափոխուեցաւ՝.

Այ1 կեն—

սունակ եւ գիտութեան նուիրուած մարգը յանկարծ սմքեցաւ ՝ բարոյալքուեց ալ յ
Ջէր ///->- ար հաւատա լ լսածին :
--- քհլսյց գանկը» » » դա® նկը ինչ եգալ՝ հարցուր սլա գա տ ա գին :
— ^անկը ,Հյյս առաւօտ իսկ գիակիգուեցալ մարմնոյն հետ ՝ սլատաս խաներ ինք ամենսՀ յն լրջո ւթ եա մբ :
Փրոֆէսըրը կը լոգար սլագ քրտինքներու մէ^'. Ա^յշարմ ու սառե
արտայայտութիւն մը առած էր դէմքը՝. Այլայլած էր եւ մտացիր՝.
Ա ինչ սրտաբեկ գիտնականը՝ շշմած ու շփոթած
<էգա''նկը... դսՀնկը^ բառը՝ մենք՝ մեր հարուածը
ա^նելու համար ՝ տ ո լինը

կը մրթմրթար
աւելի

ումգին

բացատրութիւն մըն ա լ եւ մատ

նանշեցինք վհատած փրոֆէսըրին՝ թէ սկիզբէն իսկ՝ ցեղային սխալ
մեկնակէտէ մը ձեռնարկած էր իր ուսումնասիրութեան ՝ որովհետև)
աւելցուր ինք ՝ նորոգ հանգուցեա լ Ա կոլ֊չը իր ա կան ո ւթ եան

Հայ

• ■ ■ չէր է այլ հայախօս ...
Ասորի՜ մը>••
Թէհրան, 7-8-57

ԻՆՉՊԷ'Ս ԿԸ ԳՐԷ ԵՆՈՎՔ ԼԱՉԻՆԵԱՆ
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1ԱՅԿԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՎԷՊԵՐ
ՓՈՐՁԱՆՔ ԹԱԹՈՒԼ ՎԱՐԴԱՊԵՏԸ,
Աւելի ^ան կէս դար առա^ Ա ադաքիա արքեսլ . 0րմանեանի պա տրիարքոլթեան օրով կ' ապրէր եւ կը դործէր թաթուլ վարդասլետ անունIIլէ անվախ ո լ յանդուգն Արմաչական մը , որ
ձեռնասունն էր :

Փորձանք րան

համրանք

կ՚ըսեն իր մամանա կա կիցներ ը։

չունին՝

մը , որուն

Պատրիարքին

ալ

շահ ա տ ա կո լթի ւնները

Պ ան տր մա յի մէէ՝ քԱ1յ լքսւ£ալք^/ ծեծած ըլլալուն սլա աճ առուէ Պ իէէ^իկ փոէսա դրուելէն ետք իբրեւ Առաջնորդ ՝ այնտեղ ալ կ՚ունենայ
ծեծի ուրիշ սլա ամ ութիւն մը։
Ւեչպէս ծանօթ է՝ թուրքիսյ մէէ ամէն քաղաք ունէր իր Հ^մ էճլիսը Ւաարէ^ն (Վարչական փողովը) ՝ որուն կը մասնակցէին ^այե-^
րը եւ (յոյները իրենց Առաէն ո ր դն եր ո վ։
Պ իլէճիկի մոդուէաս րահ ին մէէ՝ կառավարչի աթոռին քովը դրուած
^ԸԼԼայ Յունաց մետրոպոլիտին աթոռը՝ իոկ անկէ վար ալ

Հայոց

Առաէն ո րղինը : Մէկ - երկ ու նիստ՝ ել ահա թաթուլ վրդ* կը էդայ~"
նանայ՝ տեսնելով որ

Հայերը ՝ (յոյներէն ստորադաս

դրուած են։ Ե> օր մը՝ մ ո դո վի կան ո լէս երթալով՝ կը բազմի

վըայ
յոյե

Ա ե տր ո պո լի տի աթոռին վրա յ ։
մետրոպոլիտը կոլդայ եւ երր կը տեսնէ որ գրաւուած է իր աթոռը ՝ կ'ըսէ թաթուլ վա ր դա պե տին ♦

--- Քա'լք եէթիլքլոէն (տեղէս ելիր) ՝ ասիկա իմ տեդս է ♦ . .
—— ՔալքլքՆԱ7 լք (չեմ ելլեր) ՝ կր պատասխանէ փորձանք — վարդապետը ։

— ՔսւՀլք սփյոթըմ
սանա (ելիր կ՚ըսեմ քե•լէ) ՛■
---

Ջ եմ ելլեր ըսիՀ

եա . . ♦

յ^նչ

աթդ

դրուած է այս

է՝

ճակ

աթոռը ։
Ու

մ ետ ր ո պոլիտր ՝

ճարը հատած ՝ կը բացադանչէ .

— Եէնին նէ էտէպսիգ օլւոՈՆկուքլը զւսթը
ՊՒւՒԲՒմ (//Նչ անկիրթ
Ըլլալդ արդէն դիտեմ) ։

* --------------- օ^օօց֊^ ■6^6՜

--- Գիտելս արդեօք՝ թէ ինչ,,.Լ կրնայ զբա
ղած՛ ըէԼա [ տար,.,, յն մնայեալ

364 օրերուն.,.
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--- *էէտես , հաՓ , կը պոռայ էր կարգէն, էՒաթուլ վարդապետ եւ.
տեղէն վեր նետուելով , կը վերցնէ սեղանէն վրայ գտնուող խո չոր
օրէնաղէրքը եւ էացնելով Սետրոպոլէտէ գլխուև ,

էր կարգէն

կը

գւացադանչէ ♦

---պՈՆՆՈա պլւլմէաիկինւոիթ

Լահա աս է կա ալ չգէտցածգ

էն-քՀողոք'

Օրմանեան

Սրբազանէն ՝

որ՝ այս անգամ ալ

ՀՀպա շ-

■տօնան կ$> ընելով փորձանք — վար գա պետը , կը նշանակէ զայն ^ար,թալէ հովուապետ ։

ԱՉՔԲԱՑ ՔԱՀԱՆԱՆ
Հէարթալէ մէջ կը պաշտօնավարեն եգեր երկու քահանաներ , որոնք փոխն է փոխ կը մատուցանեն Ս • հատաքաղը յ
Օր մը, քահանայէն մէկը կը պատարագէ , էսկ մէւսը

կը սպա-

■սարկէ Ս • Սեղանէն՛. Եըբ կուդայ Վ՛երաբերումէ պահը, սպասարկող
քահանան , սկէհն է ձևռէն կը մօտենայ պատարագէ չէն եւ կ'արտա•սանէ աւանդական բանաձեւը ՝

— Համբարձէք իշխանք գդրունս ձեր ի Վեր, համբարձին դրունք
յաւիտենից եւ մտցէ թագաւոր փաոաց :
— Ո՞վ է սա թագաւոր փաոաց, տէր զօրութեանց , տէր կարող ի
•պատերազմի :
— Սա ինք՛ն է թագաւոր փաոաց :
— Օրհնեալ եկեալ անուամբ Տեսան • ■ •
Երբ այս ըսելով, պատա բագէ չը կ՚առնէ սկէհը սպասարկող քա
հանայէն ձեռքէն , ըսթ - փթԱթ ձայն մը կը լսուէ ել պատարագէչն է
կ'ընկրկէ , կը յուղուէ ,

կայԼայլՒ է կը դեղնէ . . .
թաթուլ վրգ • ,

որ

դասէն մէջ կեցած էը՝

ըսթ - փըսթ/»,

կը լսէ

կը տեսնէ պատաբագէչէն

վէճակը ,

բայց

խելքը բա՛ն չէ կտրեր ։
Պատարագէ
տում էն

յետ ոյ

աւար
մ օտը

ևը և ան չէ քահանաները
եւ կը հարցնէ , թէ էնչ
էր այգ

րսթ - փրԱթ£
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եւ թէ ինչո լ այլայլած էր պատարագիչը*.
--- Հա'յը սուրբ՝ կը պատասխանէ պատարագիչ քահանան ՝

ևս

յանցանք չունիմ : //’եր աէր — եղբօր հ Լ տ քանի քեամանակ է ՝ կարեւոր
ղրալով մը ե՜սւաէս բռնուած էինք» ոչ ան կը խաբուէր ՝ ոչ ալ ես :
Տեղը կսւ* ր միթէ *սյս սուրբ աբա ր սղութեան սլահուն , ս^էի^Ը ձեռքս
տուած ատենը էս^Աւէ՜Ա ըսէր եւ խաբէր ղիս . . . ինչպէՀ ս չյուղոլէի եւ
չայլայլէՒ • • •
թաթուլ վրգ * , որ անա կն կալի եկած էր

աչքբաց

քահանային

արարքէն , 40 օրով փիլոնազուրկ կը հռչակէ զայն եւ կը սլարտաղրէ ,
որ այգ օրերուն կենայ ան եկեղեցւոյ բակը՝ յանցաւորի պէս*.

ԱՆՈՒՆԴ ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ-••
Օրմանեան Սրբազան սովորութիւն ըրած էր շն որհ ա ւոր ելո լ թա
թուլ վար գա պետը Ւր ((անուան)) տօնախմբութեան առթիլ*. 'Լսւլւղասլետը ո՛ր քաղաքն ալ գտնուէր՝ Սրբազանը՝ Ա' եծ Պահքին ՝ Անառակի կիրաէիի^1 °ԸԸ հեռագիր մը կը ղրկէր անոր»
--- «^/ր շնորհաւորեմ

անուանդ

տօնախմբոլթիւնը ՝

վարգա-

պե՛տ^ » » »

«րՕՐՀՆԱԵ, ՐԵՐ ՍԱ ՇՈՒՆԴ»-••
*Լյոր Ջուղայի շրջանին մէջ՝ Փէրիացիներն ու Զհարմահ ալց իներր
միշտ իըաը էը վՀաշ^չ^ն սրամիտ պատմոլթիլններով*.

Ահա

երկու,

նմոյչ---Անկևլանոցի մը մէջ պատսպարուած կոյր Փէրիացի մը կը պատմէ » թէ աղքատ ընտանիք
հթ,

ա մէն

իրիկուն

էթելով այծերը՝ կաթը
կը

պահէ

ամանի մը

մէջ*» Առտուն

ար թըն-

նալուն ՝ սա կա յն ՝

կը

զարմանայ !ւ կը յուզուի
տեսնելով՝

որ դրացի

ա լանթա ր ին շո ւնը լա
կած — հ ա աց ո ւց ած
կաթը *.
օր

է

Մէկ օր ՝ հինգ

այսպէս ՝ եւ տան

տիրուհին ՝ ճա րր
տած ՝ կ' առնէ
պարապ

հա

կաթին

ամանր ՝

կը

---

Ս ի է Աստուած

կեանք տայ}

ե ր կո ւշա ըթի

նորկն կը տեսնուինք։ --- Լա՛ւ՝ հակառակ պարա’/1/1 յթ'

I՛ևքշաբթի * * •
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ներկայանայ ջահանային) կը պատմէ եղածը եւ. կը խնդրէ որ օրհնէ
ամանը

որպէ սղի շունը այլեւս չկաըենայ լա կել մէջի կաթը։ քահա

նան կ^օրհնէ

դի շերը սակայն պատմութիւնը կը կրկնուի) --- շունը

կը հ ատցնէ ամանին կաթը։ ^'եղ^կ ուհին նորէն կը դիմէ քահանային *
որ նորէն կէօրհնէ ամանը։ Արդիւնքը

միեւնոյնը։ Ու այսպէս եօթն

օր , եօթը գիշեր ։ Երբ ութերորդ օրը կինը դարձեալ կը ներկայանայ
քահանային ՝ այս Վերջինը , ա՛լ ճարը հատած} կէըսէ կնոջ»
—- էՀ հ օրհնած հ մէկ օր էլ էդ շունը բեր ՝ որ օրհնեմ նրա՛ բերա
նը ♦ ♦ .

ՅԱՋՈՂ ԱՌԵՒՏՈՒՐ է-Զհարմահալցին Սպահանի մէջ ման եկած մէկ օրը 5

կը տեսնէ

խանութ մը^ ուր միայն մէկ հոգի կար։ Ու՛րիշ ո չ մէ կը ) ոչ մէկ ապ
րանք

այլ գրասեղան մը եւ քանի մը աթոռներ

Լիր ականին

մէջ^

տեսածը դրասենեակ մըն էր) : Ն/- րս կը մտնէ եւ կը հարցնէ»
— Ի՞նչ էր ծախում էստեղ , պա րո՚ն :
--- Էշ ենք ծախում , աղա՛

կ^րցայ պատասխանը։

— Էշ ♦ Հաք!>» 'լը յարէ Զհարմահալցին
լալ ՝ յաջո' ղ

չորս

կողմը

նայելուէ»

առեւտ ո ւր է * * * Տ եսնում եմ , որ բոլոր ը ծախուել են եւ

միայն մէկ հատ է մնացել»»»

ԿԱՄՔՒ ՏԷՐ ԽՄՈՂԸ
Հանգուցեալ թաւրիզահայ խաչատուր ^րիդորեան ՝ որ համբաւ—
ուած էր իր ս ր ա մտ ո ւթի ւնն եր ո ւէ ՝

խմելը շատ կը սիրէր։

Օր մը՝

բժիշկը՝ տեսնէլուէ որ առողջութիւնը երթալուէ կը քայքայուի ՝

կը

յանձնարարէ անոր դադրեցնել էսմի չքր » խաչատուր կը համակերպի։
ճիգ կ՚ընէ եւ կը դիմանայ մէկ շաբաթդ երկու շաբաթ։ Երբեք չէ անց
նիր ույն

փողոցէն՝ ուր կը գտնուէր իր նա էսաս Ւր ած

գինետունը ։

Օետոյ սակայն կը սկսի փիլիսոփայել եւ կէըս է իւր ու/ի *
— Ե ու 'Կ՝Ւ բանն այն
չէ, որ չանցնես գինետան
ա յն )

փող "յՒյէ
այլ
որ անցնես եւ

չմօտենաս գինետան » » *
Եւ՝ կամքը
լու

համար )

գինետան

փորձէ—
1լ

դէմի

ա ն3ն[,
մայ—

թէն։
Օր մը ետքը !լ ըս է ♦•

կա ՛էրէ բանն այն

— 594 —

Fonds A.R.A.M

ԵՐԳԻԾԱՆՔ - ԾՆԾԱՂ

չէ, որ չանց նԼ ս էէ՚Դ մայթից > այլ այն
թից եւ չմտնես գինետուն * ♦ ♦

որ անցնես դինետան մայ-

Ո*- փորձը այս անդամ կը կատարուի անցնելով այն մայթէն ՝ Որուն վրայ կը բացոլէր գինետան դուռը։
Օր մը ետքը^ դար ձեալ էն^ն իրեն ♦
--- ք^անն այն չէ , որ անցնես դինետան առթելից }
ներս մտնես եւ չփորձուես խմել* * .

այէ աՀք^1 1 ոթ

/?£. նորէն , այս անդամ գինետան մէջ ♦
— թանն այն էլ չէ ՝ որ մտնես գինետուն ՝ մօտենաս սեղանին ել
ասես գինեպանին
տեսնեմ?} ՝ այԼ ա) ո['
ձեռումդ՝ չփորձուես խմել***
Եւ վերջապէս ՝ օր մըն տլ^

բամա կը ձեռքը

բա մակը

կ^ըսէ *

--- ք*անն ա յն է } որ դատարկես էս բամակը եւ նորից մոռանալս
խմելը * * * Եենա'ցդ } աղբեր ջան * * *

ԿԱՄՔԻ ՏԷՐ ԾԽՈՂԸ
Եթէ Թաւրիզը ունեցած է իր կամքի տէր խմողը ՝ Պէյրութն
ունի իր կամքի տէր ծխողը

յանձին թունդ

ծխամոլ***

քՀյ՜իչկները խստիւ արգիլած են անոր ծխելը * բայց

ալ

Լուրիկի է

թոլրիկը

ոՀւր ՝

արդելքր ո' ւր * * * Երբեմն կը ձգէ ։ երբեմն կը ծխէ : £1դած մամանակը
գաղտնի կը ծխէ՝ ծխած ժամանակը

ազատ — համարձակ։

Ե*-

րբ.

բոնոլի յանցանքի վրայ՝ 1լ ապա լինի իր կամքին եւ կը յայտարարէ
վճռաբար *
--- Ուրիշներ կամք ունին եւ կը ձգեն ծխելը։

'Ոանի որ հարցը

կամք ունենալուն մասին է ՝ ուրեմն ես ալ կամք ունիմ եւ չեմ ձգեր * * *

;---

Առաջին ծեփը չորլյա^ւ արդեօք. ..

յարդելթ տիկին...

Կարծեմ երթալու,

ւեամանակը եկած է* * *

— 595 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐ-ԷԸ»

ԶԱՐՄԱՆԱԼԻ ԲԱՆԵՐ
ԱՆԵՐԵՒԱԿԱՅԵԼԻ ԶՈՒԳԱԴԻՊՈՒԹԻՒՆ
Հոլանտացի մըն է պատմողը .—*— Ւլ՚լւեւ բարեսիրական ընկերու
թեան մը ներկայացուցիչը պարտը դրուած էր իմ վրայ այցելել ֆըր անսա կան Ալպեաններոլ մէջ այն ղփլղԸ) ուր օդափոխութեան ղ րրկուած էէն հ ոլան տ ա ց ի երախաներ եւ այս առթիւ ներկայանալ ււ1,լղա պետ ուհիին ել յայտնել մեր

շնորհա կա լութիւնները

ա յն

[^ "յԸ՜

տուութեան համար , որ ո ւԼ մեր փոըրիկները փօգտուէին գիւղի բադնիըէն եւ առհասարակ ա յն ջերմօրէն բարեացակամ եւ գուրգուրալի
վերաբերումին համար^ որուն առարկայ

դարձած էին հոլանտացի

երախաները , *եՒԼ,ԼՒ բնակիչներուն կ"ղձ է 5 հակառակ

ա յն ի ր ո դո լ-

թեան , որ հոլանտերէնը անծանօթ լեղոլ ձը. ըլլալով դի ւդա ցիներ ո ւն ՝
դմուար կը հասկցուէին անոնը իրարու հետ յ

0/'

առաջ կ՝ ուղէի կատարել իմ վրայ դրուած պարտականութիւ

նը՝ յանուն մեր բարեսիրական ընկերութեան եւ յանուն ըադաըա/խո
րութեան յ
Պփլդապետուհ իին հետ

մամադրուած էի հեռաձայնով՝.

Պիտի

ընդունէր ղի ո մամը ձճին : քառորդ մամ առաջ դա ց ի գիւղին գլխա
ւոր խանութը՝ որպէսղի նուէր մը առնեմ դի ւդա պետ ո լհ ի ին համար։
վաճառորդ օրիորդին ըսի , թէ կհուզեմ տուփ մը լալ չոըոլա : Տոլ֊ալ
տուփ մը՝ որ փոըր էր։ Ըս ի , թէ կյուղեմ աւելի մեծը՝ աւելի տեսըոտը՝ ամէնէն սոււլնոցը՝. Ղ*նաց եւ բերաւ լաւագոյնը իր ունեցա ձէն-,
էյնդրեց ի որ փաթթէ դա յն

մետաըսեայ

թուղթի մը մ էջ եւ կապէ

ոսկեայ դերձանով մը՝, էլ սակայն՝ ս կս ա ւ փաթթել պարզ թուղթի
մը մէջ՝. Ըողոըեցի եւ կրկնեցի ՝ թէ պէտը է ճերմա ՛լ

թուղթէ

փաթթել : ՀԼա՛ ւ ՝ ըսաւ ՝ երթամ եւ մառանէն բերեմ :» Պնաց եւ

Տէջ.

,լւ-

րադա րձալ տասը ր ո պէ էն ՝ ըրտինըներոլ մէջ :
[Լռնելութ

ոսկեթել

դերձա—

նով կա պո լած տ ո ւփը ՝ դուրս ե>լա յ եւ ղա ր ՛մ՛

դուռը

գիւղա

պետ ո ւհ իին տան ՝ որ կպած էր
ա քդ խան ո ւթին :

*[,եր ս ւսոաի-

նորդեց ին ղիս եւ խնդրեցին ՝ որ
ըանի մը րոպէ ս պա ս եմ :

(Է ե-

տ ո յ յա յ տն ո ւեց ա լ դի ւդա պե տուհին՝— նոյնինըե ա յն օրիոնըդը ) որ չոըոլտյի տ ո ւփ ը ծախած
‘Լաւաբ Լկումէն եսգ

էր

•••
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ԿՒԹԱՐԻ ՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ
Օրէն մէկը մուրացկան մը՝ Լիիլանոյի մէջ՝ կը մտնէ խանութ մը
եւ բան մը կը դնէ։ Վճարելու պահուն՝ սակայն , 1լ ըս է խանութպա
նին.
I----

'էյերեցէը , պարո՛ն , դրամապանակս տունն եմ մոռցեր. թոյէ

տու-էք որ երթամ բերեմ , մինչ այդ՝ իբրեւ դրաւ ւէար դթ^ այս
թարս յ
ըսելով՝ սեւլանին վբայ կը ձդէ 1վւթալւը եւ կը հեռանայ։
ՀաէլՒլ թէ դուրս ելած , լալ հ ադուած երիտասարդ մը կը մանկ
խանութ ել դնում մը կ՛՚ընէ : Աչքին կը զարնէ կիթարը՝ կը վերցնէ՝
կը դարձնէ , կը զննէ եւ յետոյ կ'ըսէ խան ո լթսլանին ♦
--- Եթէ այս

ձերն է

դանձի մը տէրն էք՝ պարո՛ն՝ որով

հետեւ. Աթրատիվա րիուս կիթար մըն է ասիկա։ ճեղէ 200 000 լէրէթ
կուտամ ՝ եթէ ո լզէը ծախել զայն ինծի ։ 1] ը յուսամ որ

չէը ուզեր

փախցնել այս շահաւէտ պատեհութիւնը։
ր- Պտրո՚ն , կը պաաասխանէ խանութպանը Հ այս կիթարը ընտանեկան յիշատակ մըն է եւ

չեմ կրնար

ծախել

ա ղւլա կանն եր ո ւս

կարծիքը չառած :
--- Լա՛լ՝ կը յարէ երիտասարդը՝ եթէ որ ո շէ ք ծախել՝ բերէք զայն
ինծի

«Օպէ րմ»

զբօսարանր*

միշտ պատրաստ եմ տալու

լէրէթ :
^ըսէ՝ գնածին փոխարմէքը կը վճարէ ել կը մեկնի։

200-000
ի չ ետքը

մուրացկանը կը մտնէ խանութ ՝ կը վճարէ՝ կը վերցնէ կիթարը եւ
կ^ուզէ մեկնիլ։
—— /» ար ե կա՛ մ ՝
նութպանը *

1լ

կ' ըս է

խա

ուզէ^ք ինծի ծա-

խել այս կիթարը։ 3, եղի 10*000
լէրէթ կ ուտամ յ

--- Պարո՛ն ՝ կը սլատաս խանէ
մուրացկանը՝ այնքան

տարի—

ներով հացս է ապահոված այա
սո լա գա ր ա>յնր եւ չեմ կրնա

,ն-

կէ զատուիլ ։
՚— ^'է՛ ? գԷ' ?15-000 կուտամ ։
— Լ*նչպէՏս զա տ ո ւիմ ՝ սլարո՚ն ՝ գործիքէ մը՝ որ եդած է
---

էմ հ ա ւա տ ար իմ ըն կեր ը ։
■--- էՀ ՝ երկար մի ըներ , ահա
րեղէ 20 • 000:

Զղէ,

Ա սաո լածդ

ձ՜աւո ր ին մէկն է.
ցրնեմ ՝ ան ալ

սիրես՝

երբ ես

լարիս

լալ ձեւա-

հաւատալ

կը

ձեւացնէ• • ♦
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// ո ւր աց կանը կը մտածէ ՝ կը վերցնէ կիթալ/ը , յո լղո լած

կը ղքւ-

տէ զայն եւ կըսէ »
--- Տա լալի բան է՝ բայց

ընեմ , հրբ այսպէս

ագրատ եմ,

մարդ, երբեմն ապերախտ կը զանուի նոյնիսկ ինըզինըին հանդէպ»»»
Առէը ուրեմն»»» Կը յուսամ որ լալ ձեռըերոլ պիտի իյնայ։
Այս ըսելով՝ կը ղանձէ 20'ՕՕՕ^յ Վեը^է*^ ակնարկ մը կը նետէ
կիթարին վրայ՝ կը բարեւէ յարգալիր եւ կը մեկնի։
իր առեւտուրէն 'խանութպանը իսկոյն կը փութայ ^Տպէրքե^
զբօսարանը եւ կը փնտռէ երիտասարդը՝ որ 200*000^ պիտի դնէր կիթարը։ Ոչ մէկը այնտեղ՝ այ՚է անունով։
Աիամիտ խանութպանը շատ ոՀւշ կ՝անդրադառնայ ՝ որ զոհը ե՛
ղած էր երկու խաբեբաներս լ եւ վճարած էր 20*000

Բ. 1

հազիւ թէ 2000 էէըէթ 4 ' արմէր » » »

ՀԱՍՏԱՏԱՄԻՏ ՆՇԱՆԱԾԸ
Անցքը' իտալական զօրանոցի մը մէ^։ Երիտասարդ տասնապետ
մը՝ իր հարիւրապետին ընկերակցութեամբ կը ներկայանայ գնդապե
տին եւ կը խնդրէ 15 օրուան արձակուրդ մը։
— Պատճա!°ռ ՝ կը հ ա րցնէ զնդա պետը :
---

՛ուզեմ ամուսնանալ՝ պարոն գնդապետ ։

— Որ^ու^ն մամանակ է որ կը ճանշնաս նշանածդ։
--- Մ էկ շա բաթէ ի վեր ՝ պաբոն գնդապետ :

֊Ջ/-' բաւեր ՝

կը վճռէ գնդապետը ։ խուդաս երեր ամիս ետքը եւ

եթէ նոր էն ուզես ամուսնանալ՝ այն ատեն կը ստանաս արձակուրդդ։
Երեք ամիս անց' տասնապետը նոր էն կը ներկայանայ զնդա պե
տին ՝ որ ՝ տյս անգամ ՝ առանց բան մը հարցնելու՝ կ'ըսէ .
--- Ազատ ես 15 օր , կրնաս մեկնէլ-. կը շնորհավորեմ հաստատամտոլթիւնդ ՝ պրա՛վօ ♦ ♦ •
--- ՀՀնորհակալ եմ ՝ պարոն

գնդապետ ՝ բտյց այս

անդամ նոյն

“• ՛մէկը ձ--
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ՍՐԱՄՏՈՒԹԻհՆՆԵՐ
//Ջ/'ՆՋ Ս Ը ՃԱՄՐՈՒ Ս Ը ՝Օ'Ա^Ը՛--- Ապանիոյ մէջ կայ ճամբայ
մը^ որ Ար անխ ո լէ զէն 1] ատլվյտ կը տանի՝. Այս ճամբէն կը զատուի
արահետ մը, որ կը յանգի վանդակորմի մը՝. Այս վանդակորմին ետեւը

րակ մը» այս բակին [սորքը

դւլեա ՚1 մԸ- այս դդեա կին մէ^

ս ենեա կ մը» այս սենեակին մէ^ կթե՜՜մը» այս կնոջ մէթ սիրտ
եւ այս սրտին մէջ » » » ոչինչ :
ՀԱՐՑՈՒՄԻՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆ՝--- Մարդուն մէ կը կ^ըսէ

Ը*--- հարդարի ձեր գիրքը եւ հաւներայ :
ձեզի համար յ» Ու- գրագէտին պատասխանը »

մը»

գրագէտի

Մ* վ դրեր այգ
«//ւլւախ եմ որ հալ-

նած էր։ Ո® վ կարդար զայն ձեզի համար :»
ՊԷՈ՝ՆԱՐ ՇՈՅԷՆ •--- ^Գիտուններու այս աշխարհը բաժ՜նուած է
երկուքի ՝.

ան մասնագէտներ , որոնք ամէն բան դիտեն ոչինչի

մա-

սին եւ կ ան ւիիլի ս ո վւ ան եր , որոնք ո չ1Հնչ գիտեն ամէն բ՛ոնի մա ււ
ՅԱՋՈՐԳ ԱՆԳԱՄԻՆ ---- Յէրանսայի արտաքին

նա խարարներէն

Անթուան Փինէ, Գերմանիոյ մ էջ, 'Րոնրատ Ատընաոլըրի հետ ուեերած տեսա կրութեանր րնթարքին , զմայլած է դիտելով վարչապետաբանին աո^եւը պահակ կերոզ սազաւարտակիր զինուոբները, մանաս
լանդ անոնր պատերազմական համազգեստը եւ քաուչուէ կրունկնե
րով կ°չ[՚կ^յ^՚րը ՝ Ս*- դաոնալով ֆրանսական դեսպան 3)բանսուտ -•
Փոնսէ ին ըսած է »--- «Ցախէ րդ անդամին ի րենր դալե անգամ պիտի
չլսենք-» • • •
ԽՏԱՑԱԾ ԼՈՒՐ ---- թերթի մը խմբագրապետը միշտ կը կրկնէր
իր մէկ խմբագրին, թէ կրրածին չաւի պէտք

է խտարնէ իր տուած
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐ-ՒԸ>:
չուրերը

յ

Էք լ

խմբագիրը՝ անդամ մը՝ էոլ-ր

ը կուտայ սա խտացու—

մ Ո1ք •— «ժ. Ա- լուցկի մը ւէառեց ստուգելու համար
կա^ ր տակաւին

ինրն ա շա ր մին մէջ՝.

թէ

պէնզին

Հաստատեց որ կար։

հարիրն

էր 58 :»
Սձյ ՀՈՒՆԸ
չէ

Դ եւակայել

Փրոֆէսէօրը դաս կուտար եւ կ'ըս.էր
անհունը։»

Ու ձայն մը

կարելի

ունկնգիրներոլ

մէչէն

<ՐՐ երեւի փրոֆէսէօրը ապառիկ բան ■Կւ չէ գնած մինչեւ հիմա՛ն * • •
ՈՐՈ՞ՆՑ ՀԱՄԱՐ Կ'ԱԴ.ՕԹԷ----Ամերիկացի երեսփոխանի մը ման
չը կը հարցնէ հօրը՝ իմէ խորհրդարանին մէթ եկեղեցական

կա յ: ---

«Այո1 , զաւակս :» --- «Ինչս՞։. կայ :» --- «Որպէսղի աղօթէ :» --- «.Որո*նց համար կ^աղօթէ , հայրիկ՝

երեսփոխաններուն

համար :» ---

«Ոչ ղաւակս > ան կը դիտէ երեսփոքսանները ՝ բայց կ'աղօթէ ընտրող
ներուն համարէ • • •
ՊԱՏՐԱՍՏԱԲԱՆ

ՆԱՆՍ ԷՆ Ը

Մեծահռչակ

Նանսէն չէր աքսորմեր դլխացաւանր մարդոցմէ։

մարդասէրը

Օր մը

ԷՆ ♦

ընդունեցաւ

այցելութիւնը ամերիկեան թերթի մը մէկ թղթակցին ՝ որ կը պնդէր
ըսելուք* --- «Տէ*ոնէ յայտարարութիւն մը ըրէք ինծի* թերթը ՝ որուն
կը պատ կանիմ ՝ յանձն կ՚առնէ 1000 տոլար ւքճարել ձեզի՝ ծթէ ո լզէր
ըսել՝ թէ ի՛նչ կը մտածէր ալս պահուս։» --- «Բայց
մտածածս այղ գումարին

այս

պտհուս

մէ կ հարիւրերորդն իսկ չՀարմեր»՝

կը

պատասխանէ Նունսէն : --- «Հոդ չէ ՝ կ'ըսէ թղթակիցը ՝ ըսէր ՝ խընգրեմ ՝ թնչ բանի մասին կը մտածէ ր :» --- Հքյատ պսՀրզ է ՝ պարոն 5 կը
մտածեմ ձե՛ ր մասին» * • •
ԸՆՈ*ԼԱՅ' ԳՏՆՈՀԱՅ---- ժամը 3, կէս գիշերէն ետր։ Հեռաձայ
նի զանգը կ^արթնցնէ պարոնը՝ որ մերենաբար ձեռր կ՚առնէ

ընկա-

չոլ-Լը եւ կը լսէ կնոջ մը զայրաէից ձայնը*--- Աըօ ՝ ես տիկին էյնգիրեանն եմ ՝ ձեր դրացուհին՝. Զեր շո ւնր մամ մըն է որ՝ առանց կենա
լու կը հաջէ : Զ եմ կըրնար րնանալ :

ո ւղէթ* ր

լռեցնել * * * ։ Եւ ) առանց
սլա տ ա ս իւ անի

ս պա ս ե-

լու՝ կը դոցէ հեռաձայ՛
նը : Ս ա ջո ր դ օրը ՝ մամը
ճ/՚չԳ 3, կէգիշերէն
ետր ։ Նս1խորդ դիշերո լան

զայրա ց ած

կինն է որ

1լ

տի-

արթննա յ
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ԵՐԳԻԾԱՆՔ ֊ ԾԻԾԱՂ
,յյյս ահղամ հեռաձայնէ դանգէն։

Եւ՝ պարոնն է որ կը խօսէ» ---

Ալօ ՝ տէկէն ՝ ես պարոն Վ^րէմ՜եանն եմ ՝

ձեր գրաց էն : Ներողա -Դ տ

եղէվՀ 5 տէկէն էյնդէրեան , ձեզ արթնցնելուս համար։
էմացնել ձեղէ ՝ որ ես չուն չուեէմ » • .

ք*այց

կՀուզէէ

ՏՕն^Ւ ՏԵՂ, ԱՋ'Ւ ---- Այցելու եպէսկոպ ոս մը , Ամերէ կա յլ- մԱ,
մեծ քաղաք մը հասնելուն էրէկոլնը՝ հացկերոյթէ մը ընթացքէն կը
խօսէ բամա կաճառ մը։ Ե *- որովհետեւ կՀուզէր էր պա տմո ւթէւննե—
րուն մէկ մասը կրկնել նաեւ յո^որդ հ ոււաքոյթներուն ,

կը

խնդրէ

Օրագրողներէն ղանց առնել ղանոնը էրենց գրելէ քէն մ էջ ։ Ու յաջորդ
օրը՝ օրագրող մը՝ էր հրատարակածը կը վերջացնէ ր հետեւեալ պարբեր ո լթեամբ

«Եւ ըրաւ ան կարգ մը պա տմո լթէ ւնն եր ՝ ղոր ս կտ

րելէ չէ հրատարակեր^ • ♦ .
ԱՐԳԱՐ ԳԱՆԳԱՏ — Մարդուն

մէ կը կը

գանգատէր էր նոր —

փեսայէն---- Զի կրնար թուղթ խաղալ, չի կրնալ ալ խմել, տխմարին
մէկն է • --- Տխմա՞ր. • • ընդհակառակն խելացի փեսայ մը ունիք. . . --Ո՛չ, բարեկամ , չհ ասկցաք ըսածս ։ Փեսաս չէ կրնար թուղթ խաղաք ՝
1,,սյՅ կը Ւ՚ա,Լայ ել էք կրնար խմել, բայց կը խմէ . . . Ա՞յս է խելացի
փեսա յ ըսածդ • • •

ՇՈ՛ՒՏ՝ Վ,ԱՐ ՒՋՒՐ ---- ՀայքՒԷ.Ը

դեած

է

վէճա կահանութեան

տոմս մը եւ սկսած է երաղներ հէւսել։ --- Եթէ առաջէն պա բդելը շահէմ , պէտէ դնեմ շքեղ էնքնաշարմ մը։ Ու մայրէկը»--- էս ալ գեղեցէկ մուշտակ մը հագած պէտէ
բազմէմ էնքն ա շա ր մէն մ էջ*. Ւոկ
անգէէն փոքրէկը
ես ալ պէտէ
---

դոմե

Հա յ ր է՛ կ ՝

նստէմ քու քովդ :
մայրիկիդ

քովը

պէտէ նստէս ։ --- Եո ^այրէկէս
քովը չեմ նստէր ՝

քու

քոլԼղ

պէտէ նստէմ ։ --- Ո՛շ ՝ ըոէ ՝ սլէտ է շնստէս ։ — Եո
քոլԼը կ^ոլղեՀմ . . ♦

հա յր է կէ ս
]Հ ՝ լռէ . . •

Եւ֊ վէճն է կը մեծնայ տւլուն եւ
Հ ա.ււ՚Ւև1՛^՛ ՛?♦ տղան կը սկսէ
լալ եւ հտյրէկը էնքն ['[՛մէ
լած , կը րռնէ տղուն օձէքէն եւ
կը բացագանչէ»--- Շո՛ւտ՝ վար
իջիր նայիմ . . .
ղրաքսսէէն ներս՝.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ա՜խ, ՍԱ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԸՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ
մայրիկը

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ- Թանդաըանէն

մէջ,

իր /ՍեԼոյին թաթիկէն բունած կը դիտէ հնագիտական ար

ձանները՝. 1Ս ե չօն է կը հարցնէ*--- Մամա՛

ինչո* ւ այս յայրէ աղուն

ձեռքը մատ չունի : --- Կտրած են , տղա՛ս , որովհետեւ մատը քիթը կ(Լ
խոթէ եղեր : ^իչ ան ղին , 1] ե չօն կը նկատէ ոլրիչ արձան մը՝ որուն
քիթն է կոտրած եւ այս անգամ ինը կ^ըսէ մայրիկին*--- Ըսել է աս
ալ իր քիթը կը խոթէ եղեր մատին մէջ՝ այնպէս չէ՚° , մամա * * *
ՄԻԱՅՆ

ՄԷԿ

ՀԱՐ83ԻՄ

նութեան մ էջ ՝Լ,ուսլար ձէԼ1

Իրագիտութեան բերանացի

ցումներուն՝. --- Հիմա՝ կ՝ըսէ ուսուցիչը^
պիտի ընեմ * եթէ գիտնաս

հարցում մը

միւս բոլոր չգիտցածներդ պիտի չհ աշո ւեմ

ել լալ նիշ պիտի տամ * ըսէ նայիմ
--- Ե րե'ք հազար

քրտ

^[Ղ'1 պատասխանել ուսուցչի հար

ի շո լ մը պո չը քանթ մաղ ունի :

պա րոն : —— Ինչէ^ն գիտցար :

Կը ներէք

պար ո՚ն *

կը յարէ Նուպար } այր1 մէկը երկրորդ հարցում է * * *
ԻՐԱՒՈՒՆՔ ՈՒՆԻ ---- Արթօն եւ Պերճը

երկուորեակներ են ել

նոյն դպրոցը կ՚երթան ՝ նոյն դասարանը կը նստինք նոյն

գիրքերը

ունին։ Երկուքին միջելսակայնդ կայ մեծ տարբերոլթիւն մը։ Ար*—
թօն ուշիմ է, ա չխտտաս էր է ՝ մինչգեռ Պերճը խելքը — միտքը խաղի
տուած է եւ չի սորվիր ղասերը : Տ*ս րեվերջ է եւ քննութեանդ օրերն
են : ՝Իննո ւթեան ի բրել նիւթ հրահանգուած է աշակերտներուն

գրել

շարադրութիւն մը իրենց տան շունին մասին։ Երկու եղբայրները կը
յանձնեն իրենց գրածները։ Երբ ուսուցիչը կը կարդայ զանոնք ,
դաոնայ

Պերճին

յանդիմանական

կը
ել
Հաշ

տով մը կ՝ըսէ---- Ձեր
շունին

մասին

գրած

շա րագրութիւնղ

ճ ի շգ

յար եւ նմանն է եղբօրդ
գրածին։ ֆե&ս ամչնար
որ

ընդօրինակեր

եղբօրմէդ-.
ամ էն էն

ես

Ու Պերճ,

ան մեղ ա չա

կերտի մը տեսքը առնե/ով
--- Ո ւշա ղր ութի ւն ՝ մանչո՚ւկ՝
կը դուրս պէս,է դայ...

կր

պատասխա—

հիմս/ թռյնի'—
նէ----- պարո՛ն,
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ԵՐԳԻԾԱՆՔ - ԾԻԾԱՂ
խնչպէ՞ս Հուզէ/,ք որ տարբեր բան կարելի ր/ըս ր դրել՝ բանէ որ նոյն
շունը ոլնինք ♦ ♦ ♦

ԵԹԷ ԳՈՒՆ ՒՄ ՏԵԳՍ ԵԳԱԾ ԸԼԼԱՅԻՐ — Մայրիկը,
ետՒկը կը ԳԸկէ նպարավաճառին ՝

որպէսզի

չարաճճի

կէս քիԼՕ Համիչ ղնէ *

Վերադարձին՝ էտիկը կը բանայ ծրարը եւ մ է կի կ

մէ կի կ կը սկսի

ուտել չամիչները։ Այղ պահուն դէմը կ՚ելլէ իր մէկ ընկերը եւ կը
— Ի նչ կ այր1 ըրածդ

էտէ'կ : — Այն՝

ընէիր՝ եթէ իմ տեղս եդած ըլլայի ր
ները ծամ ելով ♦ ♦ .

ԻՆՋրԻ

ՈԸ ղոմն

պիտի

կը պատասխանէ էտիկ՝ չամիչ

ՋԻ ԳԾԵՐ- Օլիկը չորս տարեկան է եւ շատ հ ետա-

ՀՀՍո լաե՜ է ինն ամսական իր եղբօր

Լեւոնիկին

մարդակազմոլ-

թեամր յ */’ ո լզէ դա յն դծել ու կը սկսի ---- Նախ՝ կլորակ մը՝ իբրեւ
գլուխ , ապա երկու կողմերը երկու կէտեր
գիծեր

տիքերուն համար* երկու

իբրեւ քիթ ու բերան* աւելի մեծ բոլորակ մը

իբրեւ իրան*

եւ չորս գաւազանիկներ' ձեռքեր ո ւն եւ ոտքերուն տեղը։ Ու մատիտը
կանգ կ՚առնէ' ենթադրեալ պորտին վարը։ Այն ատեն 0 լի կ կը վարա
նի լրի չ մը՝ բայդ յետոյ ^եզրակացնէ*--- ԱՀ ՝ ՈՀ) հոն բան մրն ալ չեմ
զներ ՝ ետքը նորէն կը խր^է անկողինը * * *
ՈՒԶԵԼՈՒՆ ՊԱՏՃԱՌԸ ♦--- Տան շունը կը ծնի չորս ձագեր։ 'Հայ
րը կ'որոշէ չորսն ալ խեղդել։ Ե*-) փո<ԸԸէկ Վահէն է՝ կուլայ։ --- Այղ
շնիկը ե՛ս կհուզեմ ։ --- ԱՀ) Կ.Ը պատասխանէ հայրը* չորսն ալ պիտի
խեղդեմ ։

Կհուզեմ ՝ կ֊ոլզե*մ * * * Կը միջամտէ

մայրիկը։

Տուր

այդ մէկը՝ կ^ըսէ ամուսնոյն՝ կը տեսնես թէ որքսՀն զգայուն է։ Ո"~
դառնալով Վահ էին*

Ւ^նչ պիտի ընես չնիկը՝ անուշիկս յ —

պիտի խեղդեմ ՝ մամա***
ԱՍԻԿԱ ԻՐԸ Ջէ — Հանրային
պարտէզի մը մէջ՝ փոքրիկն
Արմին է ՝ ծունկերուն վրա յ դրած
կ'օրօրէ ութ ամսու

չափ մեծ

էէ՛ սիրուն պուպրիկը։ --- Այ՚ե
ի՜նչ սիրուն
պէսլէք
ունիս ՝
կ'ըսէ անցորդ տիկին մը՝ պուպ
րիկին մազերը շոյելով։ --- Հա՛ ՝
տիկին՝ սիրուն է՝ բայց իմս չէ՝
ես դեռ պէպէք չեմ ունեցած ՝

Կը պատասխանէ Արմինէ՝ մա
նուէի մը անմ եդոլթեամբ * * *

---

Մանչուկս,

ես ^ու

բնաւ սուտ չի ի խօսեր : ---

տարիքիդ

Հապա քա

նի® տարեկանիդ սկսար խօսիլ՝ մամա1 *
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ՃԻՇԴ խՕՍՔԵՐ
Մարդկային ընկերութիւնը երջանիկ պիտի րցար , եթէ

բոլոր

կիները ամուսնացած հ?հհօ/յին եւ բոլոր այրերլմ ամուրի։
= Ամուսնութեան մատանին այնքան ծանր է երբեմն՝ որ երկու
քի տեղ երեք հոգի կը կրեն զայն ։
— 'ք՝ ա զաքա ւԼսյ ր ո ւթի ւնը կը սորվեցնէ յօ ր անջել փակ բերանով֊ ։

= Չ*իւանադէտ է այն ամուս ինը որ կրնայ համոզել իր կթեր՝ թէ
կիները զէր կ՚երեւին մուշտա կէն մէչ:
— Երբ այր մը Աիալ բան մը ընէ ,

կ՚ըսեն' [Հ^չ

մարդը։ I1 ո կ երբ կին մը սիւալ բան մը ընէ

յե'ա'ք է այս

կ՚ըսեն'

յէա[՛ ^ն

սա կիները :
= Երբ այր մը ) առանց պատճառի ծաղիկներ կը բերէ իր կնոջը
պատճառ մը կա յ ա՛նպատճառ ։

ւ

— /Հառերը նորածիններու պէ ս են

դիւր ին

կը

յզաց ո լին ,

ըայց գ՝Ւո լար դուրս կուգան յ
— ք*ռլոր սուտերու մէջ ամէնէն վաւերականները վիճակադրութիւններն են :

==Ծ* առը իր մըն է

որ տարիներով կը մնայ իր տեղը եւ օր մրն

ալ կը ցատկէ ինքնաշարժ՜ քշող կնոջ մը վր այ •
= ^յսււո մը մարդոց տա պանաքարերուն վրայ պէտք է գըՄ եռալ 30 տարեկանին :

րել •

թաղուեցաւ

(յ()ին ։

— Երկ"*- շրթոլնքներ ո ւ մՒջ.^ ամենակարճ ճամբան համըոյըն էէ

-

մլ.՛ ամ ո ւսնանա ր դրամի

համար : Փ ո իւառութ^ն մը ա լե
լի ամանի կը նստի քեղի յ (^|է՜ււ-

նսւլւ Շօ) :
--- Մարդիկ կը սիրեն
կլ,ն,

1լ

ո լզեն ունենա լ

կ՚ունենան

հարիւր ՝

մէկ

տասը
գումարը

կ՛՚ընէ հ արիւր տասնըմէկ :
—

Մերձ ալորիդ

վա ր ո լի ր ա յնպէս

հետ

տի ո լզէ իր որ վարուէին
--- Ս ըՀս թ . . .

մի

'ւԿՒՒ մՀՀ ենՀ * ’ *

մոռնար որ եկե-

մի

ին չպէ ս պի~~

հետ ։ թեր եւս ոլբ[՚չ

քեղի

նաթա սի

րո ւթիւններ ունի ան : (Պ • Շօ) I
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Ռուս ուսանող Սուրի Ստեփանով, բարձրութիւն ցատկելու
համաշխարհային ախոյեան 2-16 մէթրով:
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ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԶԱՇԽԱՐՀ.
ՄԵԼՊՈԻՐՆԻ ՈՂԻՄՊԻԱԿԱՆԸ
Անցեալ տարի, այս օրերուն, ձարեգրքէս տպագրութիւնը վերջացած էր արդէն, երբ

Մելպուրնի մէջ

{Ալսարալիա) ,

^^էն մինչեւ էիեկտ . 8 տեղի ունեցան միջազգային

Հէձրգ

Նոյեմբեր
Աղիմպիա—

կանի մրցումները, 68 երկիրներէ հոն հաւաքուած շոպ^ 4000 մարզիկներոլ մասնակցութեամբ՝.
Այս Ողիմպիականը , իր արձանացրած արդիւնքներով, շատ աւեԼՒ .!ալորԼ էր է ■111ս'ե րոլոր նախորդ Ողիմպիականները ■. Երեւան եկաւ,
որ մասնակցող

լաւագոյն մարղիկները

աւելի լո լր չ

պատրաստոլ-

Մելպուրնի հսկայ սթատիումը, ուր տեղի ունեցան Ժ։Զ- Միջազգային Ողիմ
պիականի մրցումները: թփւ 1 թուագրուածը' գլխաւոր մարզավայրն է, 100-000
հանդիսականներու համար: Թիւ 2ը'ջրաւագանը: Թիւ Յը' ֆութպոլի խաղավայրը:
Թիլ 4ը' հոքիի մրցադաշտը: Թիւ 5ը' հեծելարշաւի մրցավայրը:

թիւններով իջած էին մարզավայր : Եշնորհիւ ույս

իրողութեան *

շատ մը համաշխարհային մրցանի շներ կոտրուեցան եւ աւելի շատ
իյան գա վա ռո լթի ւն ս տ ե ղծ ո ւե ց ա լ մցցումներու ընթացքին, թէ՛ մարզիկներոլ ել թէ' միջազգային մարզասէր հասարակութեան մօտ:
Ա*էտալներոլ ստացման մ էջ առաՄ" տեղը գրաւեց ին իյո րհ ր դա
յին մարղիկները, ապա Ամերիկացիները։ Այսպէս ,

]լյ •

լք|ւՈՆթ-լ1Ն(ւ]1

շահեցաւ 37 ոսկի , 30 արծաթ եւ 32 ոլրոնղ մէտալներ : լքյւագեալ *0^1—■

հան գները' 32 ոսկի , 25 արծաթ եւ 17 պրոնղ։ Ասսարալիան' 13, 8 և.
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14: Հունգարիան' 9 , 10 եւ 7: Խոսւլիան' 8, 6 եւ- 8 : Մեծն ՒրիՆոանիան' 5,7 եւ 9 : Շուէւոը' 5 , 5 եւ 6 : Ռուլքանիան' 5,3 եւ 5 : *1՝երմանիան' 4, 10 եւ 6: ճափոնը' 4, 10 />ւ 5 : Ֆրանսան' 4 , 4 £<- 6:
Թուրքիան' 3, 2 եւ 2 : Ֆինլանւոան' 3 , 1 եւ 11 : Ւրանը' 2 , 2 եւ 1:
Գանաւոան' 2 , 1 եւ 2 : Նոր Զելանւոան' 2 ոսկի մէտալներ : Չհխօսլովաքիան' 1 , 4 եւ 1 : Լհհասւոանը' 1 ոսկի եւ 4 սլրոնզ մէտալ ներ :
Առ աւելաւլոյն թիլով մարղիկներ մասնակցեցան թեթեւ ա թլեթիղ^ի^

արմնամարղի կ ըմբշամարտիկ կռփամարտիկ

վերցնելու եւ թիավարութեան մրց ո ւմն եր ո ւն :

ծանրութիւն

թեթեւ

մրցոլմներուն կ

աթլեթիղմի

օր ինա կի

հ ա-

մար կ կր մասնակցէին 61

եր

կիրներ

800

ներկա րս ցնո/լ

մարղիկներ՝.

Այս մրցոլմներուն

մէչ 16 առա^նութիւննե ր ապահ ո վեց ին ամերիկացի
ները՝.

մա ր ղի կ-

իյորհրղային եւ աւրս-

տրալիացի մարղի!լներր դր ա ւեցին Զր՚ւ եւ Յրց֊ տեղերը կ իրենց
ետեւր

ձգելով

Մ եծն

^Լերմանիան կ

րի տանի անկ Լ1 տալի անկ

եւայլն :
իյ որհ րղա յ ին
գրաւեցին

մա րղիկները

առաջին

մարմնամարղի կ
հրաձգութեան կ

տեղերը

կռփամարտի կ
ֆութպոլի

ել

թիավարութեան մէջ՝. Ա ր կ ր ո ր դ
եկան անոնը թեթեւ աթլեթիղմի, ծանր աթլեթիզմի կ ա կադեմական թի ա վար ո ւթ ե ան կ աղատ
Վլսոոիմիր *ք՝ուց (Ռուս), 5000 ե
10-000 մէթր վազքի եամաշխարեայի!
ախոյեան:

րմրշամարտի եւ

սլասքէթսլոլի

■րէհ ե սկ երրորդ'

ջրադնդակի

մէջ՝. Ասոնցմէ *Լլատ իմիլ, ֊ի ուցր շահեցաւ 2 ոսկի մէտս։լ, իբրեւ 5000
եւ 10-000 մէթլ, վաղքի հ ա մա շի/ա րհ ա յին ախոյեան՝.

Ողիմպիականի

ախոյեաններ հռչակուեցան նաեւ Ո-իկացի կին մարղիկ Անէաս Ա ա ո ւնզէմէն (նիզակ) կ բանոլո ր Լէ ոնի տ Ասլիրինը (20 քէմ ♦

էել) կ

մա րղի կ Լենինկրատցի թամարա թի շկի եւի չը (գունդ արձակել)

կ ին

եւ

շատ մր ոլրի շներ :
Լ) . Աիոլթեան ներկայացուցիչներու կարգին էին նաեւ ^ւսյաստանի կարգ մր մարղիկներըկ

որոնցմէ

*Լլատիմիր

Անդի բար եան
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{կռփամարտ) շահեցաւ ոսկի մէտալ, հետզհետէ պարտութեան մատ
նելով իր լեհ , ֆրանսացի , հարաւ - ափրիկեցի եւ իտալացի մրցորդ
ները : 0 զա կի մրց ո ւմն եր ոմն մէջ ալ նշանաւսր
1’կր։"

մարմնամարզիկ

Ալ-

Ազարեան շահեցաւ ոսկի մէտալ ել հռչակուեցաւ ախոյեան :

Ախոյեան հռչակուեցաւ նաեւ խորհրդային հնդամ արտի կներ ո լ խում
բը , որուն մէջ շատ ուշագրաւ դեր ունեցաւ Երեւանցի մարզիկ ի կոր
'եովիրովը :
Ողիմպիականին մասնակցեցան ընդամէնը

33

հ ա յ մար զի կն եր ,

որոնց 24/ր Հայաստանէն ել <,)ը արտասահմանէն (Մ • Նահանգներ ,
Ֆրանսս, , Եոլկոսլալիա , Իրան, Արմանթին ել Պուլկար իա) :
Ախոյեաններ հռչակուեցան նաեւ ամերիկացի մարդիկ 0՝Պբայընը

գունդ, նետելու եւ ֆրանսացի Աիմունը

Ա՝ա րաթոնի վաղրին մէ^։

Լողար չալի մէջ առաջն ո ւթի ւնն երը խլեցին Ալս տրալիացիները յ

Հայաստանի ախոյեան մարզիկները, ձախ էն աջ' Վ- Ենգիթարեան,
Ա. Ազարեան եւ. Խ խովիկով:

խուզումի մէջ առաջնութիւնը

չահեցաւ

ամերիկուհի

Փութրիչիա

Մ ար Լորմիր։ Ուոթըր ւիոլոյի մէջ առաջին ելաւ Հունգարիա ՝ որ շա
հեցաւ նաեւ թրամարտը։ Հոքիի առաջնութիւնը խլեց Հնդկաստան :
Լ] մբա կան

դա ս ա ւոր ո ւմներ ո լ

մէջ

առաջին

հռչակուեցաւ է} •

Աիոլթիլնը՝ որ ստացաւ նաեւ խմբա կան դասաւորման մէտալը

եւ

որուն ներկայացուցիչը Վվւկտոր Ջոլխարին հռչակուեցաւ բացարձակ
յաղթական :
Ոոլոր մրցումներու աւարտումէն ետր , վեք՚ջի*^ օրը

^Լեկտ ♦ 8ին

կատարուած շքեղ հանդիսութեամբ մը եւ յունական ու բրիտանական
֊ազգային օրհներ դներ ո վ փակուեցաւ Ա*ելպոլրնի Ողիմպիականը։
1իիջա զգային Ճ1րգ Ողիմպիականը պիտի կայանայ

Հռոմի

մէջ

1960^^: Այս նպատակով՝ անհ րամեշտ նախա պա տրա ս տ ո ւթիւններր
■սկսած են արդէն ։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴՒՐՔԸ»
ՖՈՒԹՊՈԼ
Անցեալ տարեշրջանին՝ եւրոպական ֆութպոլը
կորուստ մը՝. Հունգարական

ողբերգութեան

ունեցաւ

հետեւանքով)

մեծ՛
Հուն-

գարիոյ ազգային թումբի մարզիկներէն շատեր , որոնք կը թագային
նաեւ հունգարական բանակի ՀձՀոնվէտ'» թումբին մէջ՝ ապաստանե
ցան ազատ երկիրներ։ Աօոնց մէկ մասը՝ ամբողջ երեր ամիսներ թավւաոելէ ետք , վերադարձաւ հայրենիք ) մինչ ուրիշներ մնացին ար
տասահմանի մէջ եւ սկսան աշթատիլ օտար

թումբերու մէջ իբրեւ

մարզիչ։ Փուշքաշ) օրինակի համար ) որ մեծ հռչակ կը վայելէ իբ
րեւ ֆութպոլիստ

հակառակ իրեն ուղղուած հրաւէրներու) մերմեց

վերա դառնալ հ ա յր ենի ր եւ որոշած է մնալ Իտալիա։
Այս

ի ր ա գա րձո լթե անց

պատճառով)

Հունգարիոյ

ազգային

թումբը տա րտզնուեցալ եւ անցաւ պատմութեան :
Անգլիացիները ուշագրաւ յառաջգիմութիւններ

1957ին ) ֆութպոլի մէջ*.

Իբրեւ անպարտելի

արձանագրեցին

ճանչցուած թումբ )

Հունգարիա յէն պարտուելէ ետր 1953/^ ւ դասեր քաղեցին անոնք այգ
պարտութենէն եւ հիմնական վւովւոթութեանց

ենթարկեցին

իրենց

թա գար կո ւթի ւնը ։ Այսօր կը նկատոլին իբրեւ, հ ամա շթարհ ա յին

ա—

թոյենութեան թեկնածու թումբերէն մէկը։
Ինչպէս ծանօթ է) ֆութպոլի հ ա մա շթ ա ր հ ա յ ին ա թոյենութեան
մրց ո ւմները տեղի կ՚ունենան 4: տարին անգամ մը) այնպէս որ աթո—
յ են ա կան յս^ո րգ մր ց աշար քը տեղի պիտի ո ւնենայ ա յս տարի , 3'“֊—
նիսին) Շ ոլէտի մէջ։ իէտման հանդիպումները տեգի ունեցան 1957ին
Ընղ ա մէնը 16 ազդեր

իրալոլնր պիտի ունենան

մասնակցելու

1

այս

մրցաշարքին։ Այս տողերը գրուած պահուն 5 տղզեր տիրացած էէն
այգ իրաւունքին )

կերմանիա՝

իբրեւ աթոյեան ազգ)

ՀՀուէտ՝

իբրեւ կազմակերպիչ ) ինչոլ է ս նաեւ Անգլիա ) Պբագիլիա եւ Աւստր իա :
ՄՒ ւս թեկնածուներէն հաւանաբար կը յաջողին
կո սլա լիա ) ^)րանսա ) Իաալիա ) Արմանթին )

Փարակոլէյ)

Ա* եքս ւ-՚ւ ա )

Աո լ-

Ջեթօսլո-

վաքիա , եւլն . :
Աւր ոսլայի աթոյենութեան մրցումը շահեցաւ սպանիական «Թէ այ
Ա* ատրիտ^ը ) յաղթելով իտալական

լոր անս^ ին ։

Իոկ ազգային աթոյենա կան մրցա շարքերու մէջ «Սէն թ՝}շթէէն^
շահեցաւ Ֆրանսայէ , «Մանչէսթըր Ե ո ւնա յթըտ»ր' Անգլէ ո յ , «Ջ» չո
րանալը
ները յ

Ւտալէոյ եւ «Ո՚էալ ԼԼատրէտ^ը

Ոպանէոյ

ախո յենո ւթէ ւն-

Անցեալ տարի եւս միջազգային հեծելարշաւի առանցքը

հ ան

գիս տցաւ Ֆրանսացի չբ$_ավազքը։ (մէեւ այս անդամ անուն ունեցող
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|քԱ Ը ԶԱՇԽԱ Ր Հ

ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՏԱՐԻՆ
ԱԹԼԵԹԻԶՄ
Լիբանւսնեան սփորը վերելքի շրջան մը բոլորեց 1957ին ,
կապէս աթլեթիզմի

յատ

որովհետեւ պատասխանատու մարմինները

մասնաւոր ուշադրութեան առարկայ դարձուցին զայն ? ի նախապատ
րաստութիւն Համարարական ե]ազերո լն ։ որոնք տեղի ունեցան Պէյբութի մէջ Հոկտ . 12 — 27 I Այս յաջողութիւնը ձեռք ձգուեցաւ շիւ որհիլ յոե^ [միջազգային} մարզիչ Եոաննիս

Փոիաքիսի

կարելի եղաւ հաստատել զանազան նոր մրցտնիշներ։

ճիգերուն եւ
ք1

ր կարեւոր

դերը ունեցաւ նաեւ լի բանան եան բանա կը-.
Արդարեւ դ Աեպտ • 21^ր1/ ել 22^ր2ր կատարուած ախոյենական մըրցումներոլ ընթացքին կոտրուեցան

ազգային

մրցանիշներ։

Ո ւր ի շ

առթիլ ալ արձանագրուած էին 5 նոր մրցանիշներ։
ներկայիս լի բանւսնեան աթլեթիզմի առաջնակարգ մարզիկներր
!ւը

հանդիսանան Աֆիֆ Պ ւււթլաս (գունդ

նիզակ

եւ սկաւառակ նե-

աել) , Հասան Թլէս (1500, 5000 եւ 10 000 մէթր վաղր) , կազի Հէյթմէթթոլ (100 եւ 200 մէթր վագթ) , Ազիդ Ալամէդ Կարօ ^իազանճեան
ՀԼաԸդդէս Պալեան դ Մոհամմէտ ճընայնաթի դ
ախոյեաններ

չմասնակցեցան

այս

Աալէմ ^ըսըր

յ

եւլն ♦ :

Լ11$ս"ԼարԼ^['^ 1 [ւսյյ3 ^*լ՜ այնԱ[էս

մրցումը դարձեալ արթնցուց ընդհանուր հետաքրքրութիւն : յատ
կանշական երեւոյթը այն էր , որ այս անգամ շրջավազքը

21 տաբու ֆրանսացի երիտասարդ մը

(էաք Անքթիլդ

որ

շահեցաւ
առաջին

անգամ ըլլալո վ կը մասնակցէր այս մրց ո ւմին եւ որ իր այս յաջողու
թեամբ զարմանք պատճառեց ամէնուն*.
Միւս կոզմէդ Ֆրանսացի փաք Ռիվիէռ կոտրեց մէկ մամ հեծելարշաւի համաշխարհային ախոյենոլթեան մրցանիշըդ ի'Լ^ԼՈէԼ րԼայ^
իտալացի Պալտինիէն :
ԿՌՓԱՄԱՐՏ
Միջազգային կռփամարտի մէջ՝ վեցերորդ անդամն ր/ րսյով ասպաըէզԸ Գ1’աւ՜^9 ամերիկացի սեւամորթ Ար չի Մուրը (43 տար եկան}
ել պահեց ծանր կչիռրի համաշխարհային ախոյենութեան տիտղոսը։
Մէկ այլ հռչակաւոր կռփամարտիկդ դարձեալ ամերիկացի սե
ւամորթ Ռէյ քթուկըր իիոպինսըն դ երեք տարուան դադարէ մը ետք

1ւ]ւ(ւ1լ վերադառնալովդ խլեց նորէն

միջին ծանրութեան

կին տիտղոսը դ պարտութեան մատնելով Ֆիպմէրը։

Ւ[-

նաջո

Հակառակ սա

կայն իր այս յաղթանակին դ քիոպինսըն պա ցտուեցաւ այնուհետեւ ամ երի կա ց ի Պաղիլիոյէն։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՒԱկ 19օՀ/ր լիբանանեան ա թլեթէզմէ

ախոյեաններն

են

հետեւեալ

մարզիկները^ իրենց հաստատած մրց անի շներ ո լէ----

100 «1 • ՚Լաղք' Ալևքս Զաքարէա 11(,5:
200 մ • <էաղք' քքէյմսն Հսւննա 23"8 :
100 մ • վազՀ Աալահ \,ւսսէր 53"7:

800
1500
5000
10՛ 000

մ • ՚է""լվ!՝ Աալահ \յասէր 2՚25" :
մ • վ_ազբ' Հասան խլէս 1'19" :
մ • վազք

Հասան Թլէս 16/27,/ :

մ • ՛Լ"1 ՛լք' Հասան խլէս 29'30 :

1X100 էք • ■ լԼարլբ' Համալսարանականներ 16Հ/5 :
1X100 մ . վաղր' Բանակէ խումբ Յ^Օ '! !

110 մ. արգելարշաւ' քէա մԷղ ԽԷյւ՚Է ատ էն 17"3:
400 մ • արգելարշաւ' Ւ սլրահիմ ^ԼանԷմ
•
Սկաւառակ նետել Աֆիֆ Պ՚՚ւթրոս 37’87 ^Էթր։
^Լոլնդ նետել ԱֆԷֆ Պ ո ւթր ո ս 13 -38 մէթր :
՜^Ւգակ նետել Աֆիֆ Պութրոս 52*70 ^էթր։
Ս* ուրճ նետել Մ ի չէլ Ա քէֆ 42 մէթր։
Րարձրութիւն ցատ կել Մէէհ ամմէտ ճընայնաթի 1 «81 մէթր։
խուլով բարձրութիւն ցատկել

ԷԼհմէտ ԼԼտտամ 3 • 55

էթր ։

Մէկ րայլ ոստում' Ազիզ Ալամէ 6*35 մէթր։
Երեր րայլ ոստում' Ազիզ Ալամէ 13*81 մէթր։
ՖՈՒԹՊՈԼ
Ֆութպոլի 1957/* ախոյեան հանդիսացաւ Հ» Մ* Մ * ը $ որ կանոնա լոր մրցումներէ ետր եւ միայն մէկ անգամ սլար տ ո ւելո վ հ արժ՜ա
նացաւ ախոյենական տիտղոսին : Այո յաջողութեան մէջ մեծ ղեր ու
նեցան Հ* Մ * Մ *ի խաղացողներէն Ատեփան

Օգնայեան հ

Լի արտիկ

Զափսէրեան՝ զոյգ Ծամիկները՝ (Հակոր Սարաֆեան եւ Պարգեւ։
\յՈյնրան արժ՜էրաւոր խումը մը հանդիսացաւ նաեւ 1956/* ախոյ
եան Ո*աս էնկը: Հ. Մ. Ը. Մ.ը բոլորեց համեմատաբար տկար տարի
!ը։
ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՒ
Լիարղական այս ճի ւղը բոլորեց խաւարման շրջան մը 1957/*^

ել

Ֆէ տէրասիոնը Լկ[էզսյլ- կազմակերպել Լ/- բանանի աւանդական չ[,^_լս“~
լԼազէբը- Աքո միակ պարագան ինրնին կը հաստատէ պատասխանատու,
մարմնին եւ մարղական կազմակերսլոլթեանց անփութութիւնը։
Մխիթարական միակ կողմը այն է՝ որ անցեալ

տարեշրջանին հ

հեծելարշաւի մէջ փայլեցան խումբ մը երիտասարդ ուժ՜եր ՝ ինչսլէս
Ո աքլոր ՏաւԼուլեանը [ախոյեան էւ- բանանի} ՝ Թ՛որէր ԼԼսլոլղահասլը հ
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ՄԱ Ր ԶԱՇԽԱ Ր Հ

ՍԿԱՈՒՏՒԶԱԸ ՅԻՍՈՒՆ ՏԱՐԵԿԱՆ
Ա՚եւյեա լ Օդոստոս ճէն

Պըրմէնկհկմէ մերձակայ

մէչ կ ա յար ալ ս կաուտական կա դմա կեր պո լթե անր
մեծ ճեմԱԼՈ րէն , սկաուտէդմէ հ Էմնար կութ՜եան

Աըթըե Փարչյէ

հ ամա շէւարհ այԷն
Հ^ամեակԷն ? այլեւ

հէմնադրէն' Պկյ տրն ՓաուլԷ ծննդեան ՜\Հ$ամեակԷն կրկնակ առէթներով* Այս առթէւ՝ աշխարհ է բոլո ր կողմերէն
ազդերու
պատկանող
35 000
սկաուտներ ,

էրրեւ

9ոլ-ցե^1ւրը

Լոլ['^
սկաուտներոլ :
ճկմպորէ էն

Անդլէա դարէն

73

ներկայա-

7

միլիոն

պաշտօնական

րարումը կատարուերալ կլուս^—
էքըրէ դուրսէն կողմկ ՝ որ Պոյ

Սկաոսոներու Ընկերակցութեան
նախագահն կ :
Ակաուտէզմէն "'է մը

դրուե-

րալ քյւայթ ^Լ՚Լ՚էէ1'^ մօտեր ր
Պրաոլնսէ քկմւէէն մկ^՝ 25 Տոլլէսկն մէնչեւ

9 Օգոստոս 1907

կա յար ած առածէն համախմբում՝է ընթար քէն յ էքրկու տասնեակ
տղաներ

հրաւէր ո լած կ էն հոն

անգլէարէ սպայէ մը կողմկոր
մէնչ այդ ծառայած կր բրէ տանա կան դա ղթա վա յրերոլ

մէջ-.

Սկաուտիզմի հիմնադիր

Այս սպան կր էէոպըրթ Պկյաըն

ՊԷՅՏԸՆ ՓԱՈՒԼ
որուն ծննդեան հարիւրամեակն
էր անցեալ տարի

Փաուլ , ճէլուկլկն յ
Ակաուտէղմէ

հէմնադրու-

թէւնր ուր է շներ կը տանէն մէնչեւ Պոկրներոլ պա տ եր ա ղմը։ 0* ա ֆէմենկՒ պաշարմ՛ան ընթարքէն ՝ նոյն այֆ սպան՝

գնդապետ

Պկյաըն

& մկյթը ՝ Օղէա (Հակոբեանը ել Ղ^ազարււս է] ա չէ կե անը : Այնու ամենայնէլ^ Պկյրա֊թ — (էամասկոս ճամբուն վ[,այ կատարուած մրրումը եկաւ հաստատելու դարձեալ

հէներուն

դերակայոլթէւնը

այս

մրրաշարքէն մէջ :
Այս մրրման ընթարքէն^ անդամ մըն ալ էբարու մրրակէր հանդէսարան

կարօ Ա*ուրատեանն ու (Հովհաննկս Հքատուրեանը՝

որ ոնք

մէամամանակ մտան կ^ամասկոս :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳՒՐ-ՒԸ»

Փաոլլ} գաղափարը յղացած էր բանա կքէ օ (քանդակ

ծառայութեանց

մէջ օգտագործելու ^2 — 13 տարեկան տղաներ ՝ երկրորղական ա շխատանքներէն ազատելով ղէնուոբները։ Եւ սակայն , ձեռնարկը էր կազ
մակերպական ձեւը ստացաւ 1907էն , այրԼ առաջէն բանակումէն առէթով ։
Ինչ որ ալ եղած ր/ յայ ս կզբնա լո ր ւթէ ւնը տյս մեծ ձեռնարկէն ՝
սկաուտներոլ թէւ֊ը կը հ տ սնէ այսօր , ամբողջ աշխարհ է մէջ՝

մէ-

լէոնէ՝ որոնց {""-Լ՚ջը համախմբուած են հարէլր հազարաւոր չափա
հասներ ՝

վարէ շներ ՝ ծնողքներ ՝ համակէբներ ՝ եւլն • :

Մէջ^զղ*"յէն

սկաուտէզմը՝

էր

հ է մնա դր ո ւթ եան

յէսնամ-

եակէն առթէ ւ ուզեց

համաշ

խարհս!յէն յարգանքէ

տուրքը

ընծայել նաեւ էր
Պէյ տ ըն

հ էմնաղրէն'

Փ ա ո լլէ

յէ շա տ ա կէն ՝

անոր ծննղեան հ արէ լրամ եա կէն
բարեղէպ

զո ւգա ղէսլո լթեամբ

(1857 - 1911) :
Ս-յ ս մէջա զղայէն ճէմպորէէն
էրենց մասնա կց ոլթէւնը բերէն
նաեւ Փարէղէ երկսեռ հայ ս կաուտներէն 35 ^ո'ե11 ) առաջնոր
դութեամբ Տսքթ* Գուրգէն Մ եծա տ ո ւր եանէ : Հա յ սկաուտները
մասնակցեցան բոլոր շքերթնե
րուն եւ տողանցքներուն՝ Հայ
կական 1}ռաղոյնը ունենալով էրենց առաջնորդ եւ արմ՜անացան
ընղհանուր ղնահ ատանքէ յ Լոնտոնէ հայ համայնքը լաւագոյնս
լյկաոՆւոիզմի

հ էւրասէ րեց երկսեռ հայ սկա

հիմնադրութեան.

ուտները :

օՕսւմեակին
աոթիւ
Աէւգլիոյ
մէջ ապուած դրոշմաթ ուղթեր:

ՀԱՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ԽԱԺԵՐԸ
Մարզաշխարհ է այս գլուէւը տպաղրուելոլ վրայ էր՝ եր բ Հոկտ*
Ճ2էն ՝ Ա է ո լա Արքայէ ՝ Ն111էւ ագահ 'Ր ՝ Հքամունէ եւ 80*000 հանղէսականներոլ ներկայութեան ՝ էն շպէ ս նաեւ արաբական 9
մասնակցութեամբ

կատարուեցաւ

համարարական

2/7//

երկէրներոլ
խազերու

բացումը Պէյրութէ նորակառոյց ս թատէումէն մէջ՝. Տա րեգրքէս վեր9էն

էջերուն վրայ կը հրատարակենք մր ցանէ շներ ո լ ա րղէւնքները :
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

'

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԱՇԻԱՐ!
ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԵՐԿԻՐՆԵՐՈՒ ՄԷՋ
11,ը ո՛ ը ո՛ 1լա հ

միջաղդային

՛ո շիա՛ րՀ ի մերձ — արեւելեան շրջանակը հանդիսացաւ

կարեւոր

ի ը ա դար ձ ո լթ ե անց

ծանրութեան

կեդրոնը՝

անցեալ տարեշրջանին։ մանաւանդ տարւոյն կէ ս էն աս ՛լին , (ի առան—
գութիլնը կուղար նախանցեալ տարեշրջանէն , երբ ընդհանուր ջղա
գրգռութիւն ստեղծած էր Եգիպտոս ի ւԼրայ գործուած իսրայէլեան !ւ
անգլեւֆրանսա կան միացեալ յարձա կումը : Երր ՄԱԿ-ի ընդհ . մ ո դովյլ դատապարտեց այս արարքը , կացութիւնը , Եգիպտոսի մէջ եւ
Եգիպտոս ի շուրջը ընթացաւ գէպի բարելալում եւ րնգհ անրապէս ըս-

Սուրիոյ Նախագահը Շիւքրի 'թուաթգի կ'ողջագուրուի Եգիպտոսի Նախագահ
կամալ Ապտէլ Նասըրի հետ, Գահիրէի օդանաւային կայանին մէջ, արաթ Վեհապեաներու Էն Նախագահներու Յունուար 18ի ժողովին համար հոն ժամանման օրը:

տացաւ իր բնականոն կերպարանքը^ մասնաւորաբար Աո լէ զի ջրանցըիե վերաբացումէն ետք։ Այս գետնի 'Լրայ անլոյծ մնացին քանի մը
հարցեր , ինչսլէ ս գի ւանա դի տա կան յարա բեր ութեանց վերահաստա
տումը Ա . ի* րի տանիս յ } Ա^րանսայի եւ Եգիպտոսի միջել ՝ իսրայէլեան
նաւարկութիւնը Ա ո լ է ՛մ ե՛ անցքէն , Եգիպտոսի

պահանջած ‘հատու-

ց ումն երն ու գրա ւո ւած անգլե ւֆ ր անս ա կան ինչըեր ու /Լե ր ա գա ր ձո լի
լը ,

ելլն • : Այո վերջին երկու հարցերոլ շուրջ սկսած ուղղակի բանակ—,

ց ութի լեները կը շար ունակս լին տակաւին յ

I
I
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ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

յունուար ձՏին 91 հ ի ր է ի

'Լ111^"11'ոլ^ ՚յ՚սլ արաբ 1էեհապետ-

ներոլ եւ (յ ա էսա դա հն ե ր // լ եողովը^

քյդիպւոոսի ՝ Ա է ո ււոի Արարիոյ՝

Աոլրիոյ եւ (Հորդանանէւ մասնակցութեամբ՝, կնքուեցաւ համաձայնադիր մը՝ որուն համաձայն եւ ի միջի աձԼո 3 ) (Հորդանան ՝

իբրեւ

աջակցութիւն ՝ քյդիպտոսէն եւ Ա • Արա բիայ էն սլիտ ի ստանա ր Հ)ա կան
միլիոն եւ Աոլրիայէն 2 եւ կէս միլիոն եդիսլտ • ոսկի ՝ պայմանուէ որ
ջնջէ ան անդ.լեւ լո ր դան ան ե ան դա չնա դիրը ։Աս կէ դատ՝ չորս երկիընե
լէր որոշեցին մէկ ճակատուէ պայքարի լ կայս ե ր ա սլա շտ ո լթեան եւ •հա—
մ այնա ւէար ո լթ ե ան դէմ ։ պահելով իրենց չէղոքութիւնը Ար ե ւմ ո ււո քէք
եւ Արեւելքի հանդէպ՝.
1քարտ

Ա,քս համաձայնութեան

վրայ՝

(Հորդանան

՜ՀՀՀին ջնջեց 1948/' անդլե ւյ ո ր դանանեան դա չնաց իրը՝.

(ի իջին Արեւելքէն ներս էսորհրդային

թափանցումը

արդիլելոլ

նպատակով՝ *Լ,աէսադահ Այդընհաուըր հրապարակ նետեց Ււ՛ ան ո ւն ո վ

ՍԷուտ Թագաւոր' Նա}սագահ Այգընհսւուըրի մօտ,
Փետրուարի աոաջին օրերուն:

անցեալ

տարուան

կո չո լո դ եւ ^ոնկրէսէն վաւերացուած ծբադի ր մը կամ վարդապետու
թիւն մը՝ որ կը էսոսւոանայ ամէն տեսակ աջակցութիւն ընծայել այն
բոլո ր եր կիրն ե ր ուն ՝ ո րոնք յա րձա կո ւմ կը կրեն ուրիշ պետութեան
մը կողմ!, եւ ա լդ առթիլ կը էսնդր են Ա ♦ *1յ ահ անդն եր ո ւ մի էա մտ ո ւթի ւնը : Ասկէ ղատ' այդ վտանդին ենթակայ երկիրներուն Ա • է,ահ անդները սլիտի ընծայեն դրամական եւ դինա կան աջակցութիւն։
իր այս ծրադիրը բացատրելու համար ՝ Լք ա էստ դա հ Այդընհաուըր
Միջին Արեւելք 'ԷԼ՚և^Յ I'3 Տասնաւոր պատուիրակ քՀէյմս Աիչարտսը՝
որ այցելեց

2()ի

չափ երկիրներ՝. Ասոնցմէ 16հ* յայտարարելէն՝

կփնդոլնին Այդընհաուըր ի ծրադիրը՝. ^էյրոլթի մէջ՝ Մարտ
իաէսա դահ քամուն դրական պատասխան տուաւ

թէ

ձ_ձփն ՝

. Աի չարաս ին՝ իսկ
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Ապրիլ 5/'5/ “՛լ Լիբ • խորհրդարանը
առաջարկը այս մաս էն։

վաւերացուր

կառավարութեան

Յունուար 18/' Գահ էրէէ մ֊ ո զովէն աւարտումէն անմէջասլէս ետրը, Սէուտ թագաւոր մեկնեցալ

Ուաչինկթըն , ուր հասալ ել մեծ

պատիւներով գիմաւոր ուե ցա լ Յունուար ՅՕին :
հաոլըրի հետ իր տ եսա կց ո լթեանց

նախագահ

ընթացրին,

Սէուտ

Այղըն-

թագաւոր

դրական կեցուածք ցոյց տուաւ Միջին Արեւելքի նկատմամբ ամերիկեան տեսակէտէն հանդէպ :
Մեծ տագնապ մը ծայր տուաւ Յորդանանի մէջ Ապրիլին : Հիւ
սէին թագալոր ի պահանջին վրայ վարչապետ նաոլոլլս ի հրաժարե
ցաւՀամայնավարներու կազմակերպութեամբ մեծ ցոյցեր տեգի ու
նեցան Ամմանի մէջ, Հիւսէին թագաւորին դէմ : Հակադարձութիւնը

Լիթանանի արտաքին նախարար Օարլ {քալիք1 Նախագահ Այզընհաուըրի
մօտ, որուն հետ տեսակցեցաւ Այզրնհաուըր — Սէուտ հանդիպումէն անմիջապէս
ետքը, արաբական աշխարհթ շահագրգոող հարցերու մասին:

եղաւ ում՜եդ^ երբ արքայէն հաւատարիմ 30*000
Ամման : ՛Նոր դահլէճը կաւլ մե3 Հի լսէ էն

Պետեւէներ

էքալէտէ։

մտան

Հա կա րքւս յա կան

դա լա դէրն եր էն զօր ♦ Ապոլ *Լ,աուա ր եւ էր գործա կէցներ ը ,

որո շած

էէն ձերբակալել ՀՒ լսէ էն թագաւորը ՝ բայց դաւը երեւան հանուելէ
ետք , փախան անոնք Աուրէա*. Դէպքերը աւելէ ծանրակչէռ համեմա
տութեանդ պէտէ հասն էթ" անկասկած , եթէ Մ ■ Նահ անդները չսպառնայէն դա լա դէ րներ ո ւն էրենց զէն ո լոր ական մէխս մտ ո ւթ ե ա մբ յոր
դանանէ մէջ% Արդարեւ

ամերէկեան (ձրդ նաւատորմէն

ներկայոլ-

թէւնր արեւելեան Ա*էջեր կրա կանէ մէջ զօրացուր Հէւսէէն թագաւո
րէն րէէրքը *

աց ո լթէ ւնը ամր ա սլն զո ւելէ ետք , Ասլր էլ 2&էն , նոր կա-
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ռավ արութիւնը կազմուեցաւ Ւպրահիմ ՀաշԷմի վ ա ր Լա պետ ո ւթ եա մբ Հ
ՀաշԷմ

լուծեց քա /լաքա կան կ ո ւս ա կց ո ւթի ւնն ե ր ր եւ հռչա կեg պա

շտ րման վիճակ : Մէ mil ամանակ հետապնդման ձեռնարկուեցաւ Նա~~
պուլսիի՝ ղօ ր • \յաուարի եւ ոլ-['իշ ձախակողմեան պարագլուխներու
դէմ : Հիւսէին թաղալոր մերմեց վաւերացնել *Լյասլոլլսիի ո ր ո շո ւմր ք
h♦

Մ ի ութե ան հետ /լիւանէս գի տա կան յար աբեր ո ւթ եանg հաստատման

մա ս ին: Սի ուտ խուդա լոր նամա կով մը դոհ ո ւնա կութիւն

յայտնեց

Հիւսէ ին թագաւորին իր gnJ{J տուած կո ր ո էէի ընթացքին համար*. />
վերջո լ ՝ Ս եպտ . *2Հ) ին , Ամմանի պատերազմական ատեանը , ի բացա
կա յութեան Iqz// կան տա ր ո լան բան տ ա ր կո ւթեան դա տ ա պա ր տ եg ղօրավարներ

*Լյա ո լարը եւ Լի հա—֊

ւ՚Ւն ■
Օգոստոսէն աս էլին միջա զգա—,
յթ կ ար եւո ր
թատերաբեմը

անg ո ւդա ր ձ եր ո լ
էլա րձա լ
նաեւ

Ս ո ւ ր ի ան : կ^ամասկոսի
վարութիւնը

կառա

Օգոստոս

12ին

յայտարարեց , թէ երեւան Հանուած է

Ամե ր ի կա g ին եր ո լ կո ղ-

մ է նիլթուած

հակապետական

դաւադրութիւն

մր ՝

ցութեամբ

մեղսակ-

զօր • ՋիչԷքլփի եւ

այլ պա տաս խանատու անձերոլ հ
Օգոստոս ձՀՀին ,
ռով ՝

պա աճա

U,JU

Աուրիայէն արտաքսուե

ցան երեք ամերիկացի
Սէուսւ եւ Հիւսէին, արքաները,
առաջինին' Ալքլքան այցելութեան
աււթիւ նկարուած :

կողմէ՝ իբրեւ փոխադարձութիւն՝

դիւա—

նադէտներ : Ամ եր ի կե ան կառա
վար ո ւթի ւնր
քեց

բո ւլո քեց եւ հեր-

մեղադրանքը^

անբաղձալի

իս կ

հռչակեց

միւս

Ա ո ւր ի ո լ

դեսպան Ֆէըիտ ^էյնէտտինի եւ դեսպանատան ք* » քարտուղար Տ ոքթ *
Աասին իէաքարիայի ներկայութիւնը Ա • Նահանգներու մէջ՝.
Ներքին գծով ՝ իր պա չտօնէն հ րամարեցալ ս ո ւր ի ա կան բանա կի
ըեդհ ՝ սպայակոյտի սլետը՝ ղօ բ • Նի գա մ է տ տ ին ՝ որուն տեղ միեւնոյն
պաշտօնին կոչուեցաւ ղօր ♦ Ափ իֆ Պ ըղր ի î կատարուեցան ուրիշ մա քրադործո ւմներ ալ բանա կի

եւ ո ս տ ի կան ո ւթ ե ան

շա ր քեր էն :

կ՝ա—

լադրոլթեան հետ կապ ունեցողները լանձնուեցան դատարան՝.
Այս եղելութիւնը մեծ աղմուկի դուռ բացաւ Արեւմուտքի

մէջ՝

մանաւանդ որ ատոր յաջո րդեց ին un լրի ական և սովետական պատուի
րակութեանց այց ելո ւթի լններ ը էիոսկուա եւ կ*ամասկոս եւ այս ա-
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Սու֊րիոյ Նալս ագահը Շիլքրի 'ՐոՆսւթգի, զօթ- Աֆիֆ Պըզրիի ընկերակզոՆթ-եամր
կ’ոզջունէ Սու֊րիական Րանակի Ընդե- Սպայակոյտին սպաները: Աջին' թանակի Ր.
Գթասենեակին պետը' երիտասարդ գնդապետ Ապտէլ Համիտ Ստրրահ:

ռքէթներոէ!} ]] . Սիոլթեան ել Աուրիոյ մլ,չս կնքուած

տնտեսական

հ/սմաձա յնո լթի ւնր , րստ որում քէ) . ] ի ո լթիւնը , ի մի Լի ա յԼ տնտե—
սական ձեոնա ր !լն եր ո լ Նօօ մլ.-

Հ^ր/ւ?/ ս ո ւր իա կան ոսկիի ւիոիւատ ո լութիւն մը սլիաի ընէ Սու
րի ո յ : Սրեւմ ուտքը ՝ ա յս հ ա մա—
ձա յնոլթեան ն եր քե ւ ուղեր տես֊—
րա ւյ արա ե ան եւ ղինուորահ
Լ քաէլարաղւ
կան ծալքեր } իսկ Սոսկոլա եւ
էիամասկոս յայտարար եց[,ն, թկ
նման
Այս

բան

գոյոլթիւն

ւԼերԼինն Լրը.

չունի :

բողոքեցին

նաեւ ՝ թէ .թուրքիա ղին ո ւո ր սլ
կան մեծ կեգր ոնաց ո լմներ կ' ընէ
սուր իա կան սահմաններուն •Լււ~
րս՚յ • 1'՚՚կ Մ ո ս կո լա
րեց

ա ղդար ա-

թէ թրքական որեւէ յար

ձակում Ս ո *֊բ ի ։է յ 11[1այ 5 աղիտա—
ղ՛եր

կ^ԸԼԼայ

ամէնէն

արւաԼ

■թուրքիոյ համար ՝ որ «մէ կ օր
1,սև

չի

՛չիմանալէ

երր

ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՖԻՖ ՊԷԶՐԻ
ՍոՆթիական Րանակի
էնդհ- Սպայակոյտին պետը
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շարմ՜ման անցնին խորհրդային թանա կները :
Ջխլել. ու պատերազմի այս մթնոլորտին մ է £ էր , որ 1ս • Մէութիւ
նը Ե դի ոլտ ո ս ին յանձնեց 3 սուզանաւեր եւ ապա իր երկու ռազմանԱւ
լերր զրկեց Արեւելեան Միջերկրական ՝ ուր այցելեցին անոնք

Լա-

թաքիս յ նաւահանգիստը^ ք1 սկ Հոկտեմբերի ՃՅին հաղորդուեցաւ՝ որ
եգիպտական ցամաքային եւ օզանաւային ո լմ՜եր զրկուած են Սուր իա ՝
եգիպտեւսուրիական հ ա մա ձայնա դր ի հիման վրայ

Ա ուրիոյ

զին

ուորական ումերը զօրացնելու համար՝.
Սուրիոյ հետ կապուած այս իրադարձութեանց կապա կց ո ւթեամր
արաբական բոլոր երկիրները՝ առանց բացառութեան ՝ յայտարարե
ցին թէ Սուրիոյ կողքին պիտի
կենան ՝ եթէ ան յարձակոլմ կրէ
"Լ1՚[՚լ

^րկրի մը կոզմէ՝.
Այս կացութեան սկզբնական

շրջանին ՝ Ա* • Ն ահ ան գները զի
նական առաքումներ ւի ո ւթա ց ուց ին

յորդանանին եւ Լի բանա-—

նին : Այլ եւ ՜ձիական միլիոն տոլա ր ի օգնութիւն մը ըրին անոնց :
Այո շրջանին էր՝ որ նախա
գահ Այզընհաոլըր Աերձա լոր Արեւելք ւլր կե ց իր մ ա սնա լո ր ներ
կայացուցիչ

Լօ

Հէնտէրսընը ՝

որ ա յցելեց թոլրքիա եւ Լիբա
նան եւ իբրեւ մերձ — արեւելեան
հարցեր ու մասնագէտ
վլւա յ

ուսումնաս իրեց

տեզլոյն
կացու

թիւնը՝. Պոլսոյ մ էջ խորհրդակ
ցութիւնն եր ունեցաւ ան ՝ նաեւ ՝

ԿԱՄԱԼ ԱՊՏԷԼ ՆԱՍԸՐ
Նախագահ Եգիպտոսի
Հանրապետութեան

այգ օրերուն

[Օգոստոսի վեր-

ոն գտնուող Լ* բաքի եւ

Յորդանանի թագաւորներուն հետ : Հէնտ է ր ս ըն Ուաշինկթրն վերադարձաւ Աեպտ . 3ին ՝.
Ստեղծուած այս կացութեան մէջ եւ արաբական միա սնա կանո լ—
թէւնը պահպանելու ո լղզո ւթ ե ա մր ուշագրաւ դեր խաղաց

Արաբիոյ

Սէ ոլտ թագաւորը՝որ Գերմանիա կատարած իր ճամբորդս ւթ են էն վե
րադարձին [Սեպտեմբերի վ^^ին օրերուն} հանդիպեց ալ ‘Լամասկոս
եւ յաջողեց ալ

հարթել կարդ

մը թի ւր իմա ց ո ւթի ւններ

արաբական

երկիրներու միջել՝. Այդ առիթով ալ՝ թագաւորը յայտարար Կ >
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իեք չէ յարած Այղընհաոլըրի վա ր դա պետ ութ եան , որովհետեւ ամերիկեան նիւթական օմ ան դա կո լթ ե ան պէտք չունի :
(Հարաբերութիւնները շարուեցան Սդիպոէոսի եւ (Հ որ ւլան/էւ^ւի մի—
չեւ^ երր այս վեր Լինը , (Հունիս 10ին ՝ Ամման & ճամր եր ե դի ոլտ ա կան
դեսպանատան երկու պաշտօնատարները՝ մեղադրել "՛Լ ղանոնը հակայ ո ր դանան ե ան դրդռութիւններով՝. Նախագահ Իամալ ԱպտԷլ Նա—
ս ըր , իր կար դին , անմիջապէս ետ ճամբեղ (Հոր դանանի Պ՝ահիրԷի դեսպան ԱպտԷլ Աո նէյմ քհ/,ֆ ա յին :

Այս փոխադարձ

լա ր ո լածո լթի ւնը

չմեղմացաւ նաեւ հետագային։
Հակառակ (Հ ունուար ՜ՀՏին ^իահիրէ

դումա ր ուած

արաբ

վեհա

պետներս ւ մոդովին որոշման ՝ քյդիպտոս եւ Սուրիա չվճարեցին իրենց
խոստացած

գումարները

(Հոր-

դանանին ՝ այս ,լւրշլ,նէն

ընղ-

գրկած

արեւմտեան

քաղաքա

կանութեան պա տճառո վ : //*իա լն
ՍԷ ուտի Սրա րի ան (Հորդանանին
յանձնեց իր խոստացած
լիոն սթեր լինը :
Նախա դահ

Իամա լ

Նասըր ղղալա պէս

5 մ՛/-֊
ԱպտԷլ

բարեփոխեց

իր գՒՐ-ՀԸ. Արեւմուտքի հանդէպ։
Մէնչ եդէպ տա կան խո րհ ր դա
րանա կան

սլա տ ո լի րա կո լթեան

նախագահը ,

Լոնտոնի

անցեալ Սեպտեմբերին

մէջ ,
արտա-

յա յտեց անդլե ւեդ ի պտա կսՀկ գ/՚~
լան ա դի տ ա կան կապերու վերա
հաստատման

անհրաժեշտ ո լ-

թե^Ը, նոյն այդ օրերուն Նա
խագահ Նասրր յայտնեց ՝ թէ

Սէոււո եւ Ֆայ սալ արքաները
աոաջինին1 <!)աւլւոաւո այ ցելուր եան
աոթ-իւ նկարուած՜:

պատրաստ է հանդիպում մը ունենալու

Նախադահ

Այղրնհ ա ուըրին

հետ , եթէ այս վերջինը ոլղէ :
Ս իւո կողմէ՝ հակահամայնավար պայքարը իր նոր մէկ դրսելո
րումր ունեցաւ Եգիպտոս ի մէջ՝ խումբ մը համայնավար մեղադրելսլներոլ դատավարոլթեամբ ։
Աերձաւոբ Արեւելքի մէջ՝ անցեալ տարեշրջանին՝ միջազգային
ել արաբական ներքին անց ո լդար ձեր ո լ

կապակցութեամբ՝

ժ՜ողովրդական եւ ամէնէն աւելի ունկնդրուած րէէմքր

ամէնէն

հանդիսացաւ

Սէ ուտի Արա րի ո յ Ա է ո լա թազաւո ր ը : ՛Իրեն վիճակեցաւ բազմաթիւ
միջամտութիւններ վիճող կողմերու միջել՝ շնորհիւ այն հ անդաման-
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ՏԱՐԵԴԻՐ-Ւ^»

որ րո լո ր արաբ

մ ո դո վո լր ղն եր ո ւ եւ ղեկավարներու

կո ղմ է

_ յար դո լած եւ ս ի ր ո լած վեհ ա պետ մրն է 1'նՀԸ :
կարեւոր եղելութիւն մր Լ ղալ մանաւանդ իր այցելութիւնը /’—
րաք ՝ (փա յիսի ճճին՝. Առաջին անղամն է ր >, որ Աուրղարէի յաջորդու
՛թեան հարցուի 35 տարիներէ ի վե ր իրարու հետ տարակարծիք Ա է ո լտա կան ել Հա շեմական արքայատոհմերու վե *■» ա ոլե ան եր ր

Ա է ո ւտ եւ

(իայսա լ թագաւորները ս ի ր ա լի ր հանդիպում մ ր կ՚ունենային Պ ա գտատի մէջ եւ այսպէսով կը ւէերահ ա ս տ ա տ ո լէ ր հ ա մ ե ր ա շիւ ո ւթի ւնը եր
կու կողմեբու միջել՝.
Աոլրիոյ մէջ՝ անցեալ տարի ՝ տեղի ունեցան երկու կարեւոր գա
լուս վար ո ւթի ւններ ՝. Ա* եղադրեալները ամրաոտանուած էին հակապե
տական դաւադրոլթեամը : Առաջին դատավարութեան ՝ որ վերջացալ
Փետլւ • 2ւ()թւ ՝ մահուան ղա տ ա պա ր տ ո ւեց ան

12

հողի՝ որոնց մահա

վճիռները հետաղսպին փոթուեցան ցմահ բանտարկութեան՝. իսկ ե րկրորդ դատավարութեան՝ որ վերջացալ Հոկտ. ‘ձին ՝ մահուան դա
տապարտուեցան 9 ^,ո,ւ[՛ 5 որոնց մէջ նաեւ ղօր •
ի բացակայութեան : Այո վերջինները դատուեցան ի բրել

ր ո լո րն ալ
ամ երիկեան

դաւադրութեան մ ե դո ա կի ցն եր :
վերջացնելու համար (իերձ. Արեւելքի հետ կապուած այս անց
քերուն լի շա սոսկութիւնը ՝ ա ր ձան ա դր են ք ՝ նաեւ ՝ անցեալ (Հուլիս —
(Հդոստոս ամիսներուն (Հմա ն1՚ մէջ պայթած հ ա կա րր ի տ անա կան ըմ
բոստութիւնը՝ որ ի վերջոյ ղսպուեցաւ րր ի տ անա կան ումերոլ կողմէ:

Սամի Պէյ Սոլհ, Վարչապետ Լիրանանի
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՆՑՔԵՐԸ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՄԷՋ
(Հազարական փոթորկոտ կացութիւն մը տխրեց անցեալ
Լխրա նանի

մէջ՝

մասնաւորաբար

եր ես փ ո թանա կան

տարի

ընտրութեանց

՛նաիյօրեակին ել ընտր ո ւթի ւններ էն ետրը ՝.
Երկըին ըազարական ղեկավարութիւնը գիրք բռնեց երկու ճա
կատներու վրայ՝ պայրարի առարկայ ունենալով գլխաւորաբար արրտ ղա րա կան ո ւ^թի ւնը յ կառավարական ճակատը ՝ վարչապետ
Աւսմի Ս" լհ ի եւ. արտաքին նախարար Շարլ Մ ալիքի գլխաւորութեամբ
Լիբանանի շահերուն համապատասխան կր գանէր արեւմտեան լլաղա~
րա կանոլթի ւնը , մինչդեռ հակակառավարական կամ այսպէս կոչուած
«.Ազգային ճակատեր , Ապտոլլլահ է աֆի ի ,

Համիա

Լիրէնճիէի ել

Սաէպ Ս ալա ձ ի ղե կա վա ր ո լթեան բ. դէմ էբ ,յլ/ <քրէ րտ ղա րա կան ո ւթ եան
՛եւ կը սլահանջէր պահել «դրական չէղորութիւն?} ՝ արաբական միաս
նականութեան պահպանման գծով՝.
Այ ս հիմնական հարցին շուրթն ալ մղուեցաւ

երեսփ*

թեանց պայրարը՝ Աայիսէն մինչեւ (Հուլիս ՝ բազմաթիւ
1]'այթ

ընտրու
արիւնալի

Յճին կազմակերպուած հակակառավարական մեծ

Հյոյ*յի ը^թտցրին տեղի ունեցաւ ումեղ բաիւում մը ց ո ւց ար ա րն եր ո ւն
եւ ա պահ ո վո լթեան ումերոլն միջել՝. Արդիւնրը եղաւ

սպանեալ՝

60< աւելի վիրալորներ ել շուրջ 300 ձերբակալութիւներ ՝.
Այնուհետեւ՝ (Հունիս ՜Լ$ի կիրակի օրը՝ Հիւսիսային Լիբանանի
Միղիարա Ղ֊իւրԼԸ կտտարոլած հողեհանղստի մը ընթացրին ՝ դնգա■ՑՒւ”1^ զինուած երիտասարդ մը՝ եկեղեցիին մէջ սպաննեց 18
եւ վիրաւորեց 50 ուրիշներ ՝

ապա

սպաննուեցաւ իր կարգին *.

հոգի
Այս

2.ա1,րէ1Լ^

սակայն՝ կապ ունենալով հանդերձ ըն տ ր ո ւթ եանց հետ՝ հ ետեւանրն էր (Հ) րէնճի է եւ Տոլէյհի դերդա ս տաններ ո ւն միջել դոյուք-

թիւն Ունեցող դարաւոր թշնամութեան ՝.
Ատ կէ մէկ ո լկէս ամիս ետրը՝ Օգոստոս Զին՝ ա ր1՚լնալի ընդհ Այ
րումներ տ եղի ունեցան էհ տ էն գիւղին մէջ {հիւսիսային Լիր ա նան) ,
■ուր սպաննուեցան 4 հոդի ե լ վի ր ա լո ր ո ւեց ան շատ ուրիշներ՝.
^էըք^Ըո1Լ յագեցած այս մթնոլորտին ձէջ ահաւասիկ տեղի ու
նեցան երեսփ* ընտր ութի ւններր ՝ 4 հանգրուաններով՝

{Հունիս

'մինչե ւ 30 • Ընտր ո ւթ ե անց ընդհ անո ւր արդիւնրը ջա խջտխիչ յա ղթա—
նակ մը եղաւ Աա մի ս ո լհ ի կառավարութեան համար՛. [Հնարուեցան

20 Մ արոնի , 14 Ս իւննի , 12 Շիի , 7 Տ ո յն — Օրթոտոքս , 4 3 ոյն — ?/ա—
թողիկէ, 4 Տիւրղի 1 3 Հ'",/ Լուսաւորչական , 1 Հայ Կաթողիկէ եւ
1 փոքրամասնական երեսփոխաններ , ընդամէնը 66 հ"դի ւ որոնց
ձՏը կառավարական ցանկերէն եւ 23/^ ընդդիմադիրներէն : Այս վեր— 625 —
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ջիններէն ալ տասնեակ մը երեսփոխաններ

կուսակից

կա ռա վա ր ո լ-

թեան արտափէն քաղաքականութեան դ բայց տարակարծիք

ներքին

հարցերոլ տ ե ս ա կէ տ ո վ յ
Օգոստոս ՜\_$ին Սամի Ս ոլհ վերակազմեց իր նոր գահ լիճը § նա
խարարներով , իս կ 0 գո ս ա ո ս ՅՕին

ներկա յացալ իւ ո ր հ ր գա ր ան ,

արտաքին քաղաքականութեան մասին կարեւոր

ճառ մը

ուր

խօսեցաւ

Հ^արլ Ս*ալիք։ փողովին ներկայ 55 երեսփոխաններէն 37 հոգին վս
տահութիւն յայտնեցին կառավարութեանդ իս^է 18/ք

մերմեցին իրենց

վստահութիւնը :
Հակառակ կառավարութեան ՛էիր.թին ամրապնգմանդ ընգգիմա—
գիրները շա ր ո ւնա կեց ին իրենց պայքարը եւ ն ո յնի ս կ գիմեցին ահա—
բեկչական միջոցներու։ Ալւււ/լ^ս

ռումբեր

հ.Հ*ոյեաթ^չ և Սէւսատ Լիպնան^ թերթեբու
Հ* 0՝ ^ա շնա կց ութեան ակումբին'

նետուեցան

արաբական

խմրա գր ա ա ո ւնե ր ո ւն

եւ

ո գովր գային Տ"^1» 1Լ[,ա I '' Ա՝—

րէ ւնա լի ընգհարում մը աեղի ո Լնեցաւ նաեւ լիբան ե ւս ո ւրի ա կան սահ
մանին վրայ դ Լիբանանէն ներս զէնք մտցնող մաքս ան ենգներ ո լ

ել

ա պահ ո վո ւթ ե ան ո լմեր ո ւն միչե,:

Անցեալ Յունիսին, Արեւմտեան փերմանիոյ
վարչապետը
Տոքթ- վ^ոնրաա
Աաէնաուըր քԱաշինկթ-ընի մէջ խորհրդակցութ-իւններ ունեցաւ ամերիկեան կառա
վարութեան եեւո: Նկարին մէջ, ձախէն աջ'
Նախագահ Այգընևաուըր,
Ֆոսթըր
Տալլըս, Տոքթ-« *ք՝- Աաէնաուըր եւ Արեւմտեան փերմանիոյ արտաքին նախարար
Հայնրիխ ֆոն Պրէնթանօ :
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անցքերը անցեալ տարեշրջանին

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԳԵՐՄԱՆԻԱ
ԵՒ ԱՏԷՆԱՈԻԸՐԻ ՋԱԽՋԱԽԻՉ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ
Արեւմտեան

Գերման է ո յ

խորհրդարանը՝ 6 Գեկտ • 1956/'ն
վաւերացուր պարտաւորէդ ղէնոլորադրոլթեան օրէնքը : Զ/'^'~*
ոլորադրոլթեան շրջանն է մ է կ
տարէ*, Ծառայութեան ենթակայ
են 18 — 45 տարեկան 12 մէլէոն
Գերմւսնաց էներ , բայց

էյ

ղութեան շրջանէն պէտէ
ուորագրոլէն

20

նորադէըները

մէա յն :

մանէտն

աղազէն-

տարեկան

պարտաւոր

Գեր
է

կէ ո

մ1՚ւՒ ոն

ղէնուոր տրամադրել էր
դա շնա կէ ցներ ո ւն ՝ ըստ Ատլանտեան 1]որհուրդէ որոշման։
== Ա տարէ շ^^^Ը Գերմանէ ոյ կցուեցաւ Յունուար ՜ԼԷ
ւէէդվ7[ւԸ* Ֆրտնսա կը պահէ լսյրէ
շրջանէն մէջ էր տնտեսական՝

մաքսայէն եւ դրամական առանձնաշնորհները

մէնչեւ 1 Յունուար

1960: Շրջանէն մէջ կը բնակէն 900*000 Գերմանացէներ :
= /» . ա շէւարհ ամար տէ վեր ջւս ւո ր ո ւթ են էն մէնչեւ անցեալ Փե—
տըրուարդ երեք մէլէոնէ աւելէ Գերմանա ց էներ ՝
մանէա յէն ւէ աէյ ել

Արեւելեան

Գեր-

ապաստանած են Արեւմտեան Գերմանէա : Յուն

ուարէ ընթաց քէն մէայն՝

Արեւելեան

Գերմանէա յէն

փախած

են

19*383 Գե րմանա ց էներ դ օրական 625 հոդէէ ^աշոլոլէ**
— Արեւմտեան Գերմանէսյ վարչապետ §ոքթ. ^ոնրատ Ատէնա*—
ոլըր ջաէյջաէյէչ յաղթանակ մը ապահովեց՝ Ա ե պտ ♦

15/'^' կատար

ուած եր ես ւէ ոխտնա կան ընտրութեանց մէջ : '^րէստոնեայ — Գեմոկրատ
է1ուսակցոլթէւնը ՝ որուն նախադահն է է^՚ՀԸ , առանձէնե

շահեցաւ

100/'^ 52/^ ւ ապահովելով խորհրդարանէ
(Պ ո ւնտէ ս թ ա կ^ աթոռներուն բացարձակ մեծամ ա սնո լթէ ը (271) ;
Ընդդէմադէ ր Ընկերվարական
Կ ո ւս ա կց ո ւթէ ը
ասլահովեց
169

ընդհանուր

քուէներուն

ւե

ւե

աթոռ։ Ատէնաոլըրէ այս ջախջախէդ

յաղթանակը

անդամ մը եւս

զօրացուր էր դէր^ը Արեւմտեան Գերմանէոյ մէջ-, Ալ։ե,մուտքը շատ
գոհ մնաց ընտրութեանց այս արդէւնքէն ՝ մէնդ ]] • Աէոլթէւնը կրեց
ոլմ՜գէն հէտսթափութէւն մը։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴԻՐ՝Իւ>

ՓԱՌԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ ՍԹԱԼՒՆՒ
ԵՒ ՄԱՔՐԱԳՈՐԾՈՒՄՆԵՐ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ.
Մոռցուած չեն այն րչրԼ[,րէաէ^^ մերկացումները՝ ղորս հ] • Մթու
թեան Համայնա/էար կուսակցութեան

ընգհ . քարտուղարը

Նիքիթա

քէքրոլշչեւ ըրաւ կուսակցութեան 2/Օրգ համագումարին առջեւ ( Փ ետր •

1956) ,

մեղադրէլուէ

Աթալինը

մ ար գա ս պան ո լթի ւնն եր ո վ

ե ւ

այլ ոճիրներով :
Տարի մը չանցած ՝ ]]րոլշչեւ՝
(յունուար ՜Լ1ին յ անակնկալ յետըս կոչում մը ըրաւ յայտարա
րելով յ որ Սթալին լա լա դոյնս
ծառա յեց

աշխատաւոր ո ւթեան

շահերուն եւ Հերբեք անարգանք
մը չէ յ ^/ր/2 ^^1

սթալինական

՛ալ ‘ւ ո չեն» : — «£?ս կՀոլզէի որ
բոլոր համայնավարները Սթաէթնի

նմանէին եւ տար

ուած ՝ որ ամէն
կարենար
պէս։»
Տարւոյ

համայնավար

ւդայքարիլ

Նախ

քան

առթիւ

Աթա ւ1,նէ
այդ՝

ալ

մէջ կատարուած
թէան

Աստ

Նոր

'/՝ ր եմլին ի

ընդունելու

ընթացքին Հ] ր ո լշչե լ յա յ-

տարարած էր^ թէ

մեծցած

է Աթալինի շունչին տա կ եւ. թկ
«Ա թալին այնքան լալ

գործէր

կատարեց ՝ որ պէտք է անտեսել
իր սխալները» • • •
ի]որհրդային ներքին քաղա

ՆԻ֊ր-ԻԹԱ ԽՐՈհՇՋԵՒ
Ընդե. քարտուղար Խ■ Միութեան
Համայն ավար կուսակցութ հան

քականութեան

գծով

ամէնէն

ուշագրաւ դէպքն էր բարձրաս

տիճան դէմքև ր ո լ մաքրագործումը

կառավարական — կուսակցական

կաղմերէն : Մաքրագործումը ծայր տուաւ Փե՛տը • ՜ճ՚՚օին ՝ երբ ա ր տա
քին նախարար Տ ♦ Շ է փ ի Լո վ պաշտօնանկ եղաւ եւ անոր տեղը նշանակուեցալ Ա. կրոմիքօ։ Աոլլիս &ին , սակայն՝ ռումբի մը մեծաՂրԼՈրգ ոչաքթումին տպաւորոլթ1՚լնը ձ-ւ ե ց ա մկն տեղ Համայնավար
կոլ։։սւ1ւ;/։ւ։թե։։։ն կեդր- կոմէտէէն այն ոլաչումը, որով իրենց րարձր
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ԱՆՑՔԵՐԷ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

պաշտօններէն կը հեռացուէ էն կոմկուսէ ականաւոր գէմքևրէն

Ա* ո-

Լ"թովը՝ թ ալէնքովը՝ Ծ էփ էյովը ել փ ականովիչը՝ որոն^ կը մեղա
դրուէին հակակուսակցական դո րծ ո ւն է ո ւթե ան յանցանքով՝. Պաչտօնանկ եղած էէն նմանապէս փոխ — վարչապետներ Փերվուխէնն
Ս ապուրովը ;

ու

Երկու ամէս ետքը՝ Օգոստոս 31էն ՝ «թասս» դոըհ ա կալո լթէ ւնր
կը տեղեկացնէր , թէ Ա ոլոթու/ նշանակոլած է ■ ■ ■ Մ ոնկոլէոյ «արտա
կարգ դեսպան» , Ծէփէլով' վարմ֊արանէ դաստէսօս , Մ ալէնքոլթ ելեկտրական գործարանէ մը անօրէն ել փականով՛էշ' կրաղէլսէ գոր
ծարանէ մը վարէչ՝ այն այ ՛Ծայրագոյն Արեւելքէ հեռաւոր շրջան
ներուն մէջ... Այս նշանակումներով՝ եր բեմն է այս չորս մևծերոլն
նուաստացումը կը հասնէր էր գագաթնակէտէն-.
թրոլշչել ել Պոլլկանէն քանէ մը ճամբոր գութէ լններ կատարեցին անցեալ տարուան ընթացքին եւ ի միջի այլոց Սունիս Հին այցեԼ^Տին նթլանտա ԼՀելսինկի) եւ (Հուլիս ]_Հին' Ջ ե էսօս լո վ ա քի ա ԼՓ բա
կս*} * 10րոլչթ*-՝ այս անդամ առանց Պուլկանինի և Ա . փոխ — վարչա
պետ Ա • Աի կոյեանի ըն կեր ա կց ո ւթ ե ա մբ , Օգ ո ստո ս 1էն այցելեց նաեւ
Արեւելեան ^Ւերմանիա ԼՊ եր լին) : Ջ եխօ ս լո վա քի ո յ մէջ՝ խորհրդային
վարիչները դիմա լո ր ո ւեց ան խանդավառոլթեամր ՝ մինչդեռ Պ ե ր լին ի
մէջ, մողովուրդի կո ղմէ առարկայ դարձան պաղ ընղունելո ւթեան հ

ԱԼԺԵՐԻՈՅ ԿՌԻՒՆԵՐԸ
կացութիւնը զդալա պկ ս ծանրացաւ Ալմերէոյ մէջ անցեալ տա
րեշրջանին : ք*ա խոլմներր անպակաս եղան րմրոստ Ալմերիա ցէներոլ
ել ֆրանսական ապահովութեան ումերուն միջել՝. Անպակաս

եղան

նաեւ ոճրտփորձերր , որոնց հետեւանքով սպաննուեցան հ ար ի ւր ա լոր
(ի րանսաց իներ ել ֆրանսասէ ր Ալմ երի աց ին եր : Ալմ եր ի ա կան րմբոստ ո ւթեան կա սլա կց ո լթե ա մր կարդ մը խռո վո ւթի լններ տ Լգէ ունեցան
նաեւ Փարիղի ձ'է ջ յ
Սրկոլ կողմերն ալ կը մնան անտեղիտալի , ս,,քս պատճառով

ալ

կացութիւնը մտած է անելի մէջ*.
Ըմբո ս տն երը զինական օդնո ւթի ւն կը ստանան

դո ւր ս էն եւ ու

ռան ձնա պէս թունոլղի ճամբուէ՝. Այո պատճառով՝ ֆրանսական
խանո ւթի ւնները

ելեկտրական

էլ-

փշաթելերու ցանցով մը պատեցին

թոլեուզ եւ ալմերիական սահմաններու կարեւոր կէտերը՝ ին չ

որ

դուռ բացաւ թուն ո լզի կառա վար ո ւթեան բողոքին ՝.
ք*ոլոր ա ր ա բա կան եր կի րն եր ր զօրավիդ կը կանդնին րմրոստ Ալմերիացիներու մղած պայքար ին

'.ք1

ս կ Արեւմուտքը կը մերմէ միջամը-

ւոել ոյյս պայքարին՝ ղոր ՝ (Հքրանսայի նման՝ կր նկատէ ֆրանսական
ներքին խնդիրյ
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՀԱՄԱՅՆԱՎԱՐ ՀԵՐՈՍ ՄԻԼՈՎԱՆ ՃԵԼԱՍ
ՀԱՄԱՅՆԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԹԻՒ ՄԷԿ ԹՇՆԱՄԻՆ
Իբրեւ, Ե ուկոսլաւիոյ փոխ — *Լյախազահ ել *Լ/ախագահ մալւախւ^ստ
Թիթ ո յ[, անմշակ ան յս՚ջ*1րրէԸ )

Մք/լովան ճէլաս ՝

խորապէս

հ իաս-

թափուած համայնավար կարգուսարքէն՝ այս վերջինին դէմ ծանրա
կշիռ մեղադրանքներով ասպարէզ ի^ած էր 1954//Ն եւ՝ այդ պատճա
ռով ալ ՝ 1956//Ն գատապարտոլած էր 3 տարուան բանտարկութեան :
Անցեալ տարի՝ արտասահմանի մԷԼ Լոյ“ տեսաւ Հհ որ Դասակարգը»
անունով իր մէկ

Ղ՜ի^ՀԲ.)

ուր

ևՒ*ւՒւ բառերով կը խաբանէ ան
համայնավարութիւնը՝
քաղաքական ՝

իբրեւ

ընկերային

ել

տնտեսական սնանկացած գրու
թիւն եւ կը գատապա բտէ՛' անոր
անունով մարգկային
թեանց

բազմու

‘Լ[՚այ ի գործ

հա կամարգկա յին

գրուող

ճնշումները :

Մ • ճիլաս , իր այղ գրՀ՚Վ , կը
յանգի մէկ հիմնական եզրակա
ցութեան* —— «Պարկեշտ

մարգ

մը չի կրնար համայնավար ըլ
լալ :»
Այս գՒբՀԸ ’ ո[’ գրուած էր
բանտին մէջ եւ գա զտնօրէն
ղրկուած էր եր կրէն դուրս ՝ մեծ
աղմուկ հանեց ամբողջ արտա
սահմանի մէջ եւ ղսւյրսյթ պատՄԻԼՈՎԱՆ ՃԻԼԱՍ

ճառեց էյ ո ւկո սլա լի ոյ ղեկավար

շրջանակներուն ՝ որոնք որոշեցին դատել հեղինակը անգամ մըն ալ։
էւ ւ Ա իլովան ճ իլա ս դատուեցաւ

էյ ո ւկո սլա լի ոյ

ւէիցա քաղաքին մէջ ՝ Հո կտ . 5 — 6//Ն

X

Արէմսքա — Միթրո

Դատարանը ՝ Հհոր Դասակար

գը^ նկատեց երկրին գերագոյն շահերուն վնասոզ՝ ընկերային կարգ-*
ուսարքը վտանգող եւ Ե ո ւկո սլա լիան

արտաքին

աշխարհ ի

առջեւ

վարկաբեկող հ ա կա եո ւկո սլա ւեան հրատարակութիւն մը եւ դռնփակ
նիստի

մէւ դատապարտեց էի ♦ ճիլասը ե՛լա է տարուան բանտար՛

կութեան [երկու պատիմները իմի ձուլուէլով վերածուեցան 9 տարուա ն) : Ասկէ զատ ՝ գատապարտեալը ՝ ազատ ձգուելիք օրէն սկսեալ

5 տարիով զրկուեցաւ իր քա զաքացիա կան իր ա լո ւնքներ էն : Ատ առ
նուեցան նաեւ իր բոլոր եուկոսլալեան պատուանշանները՝ որոնց մէջ
նաեւ ժ ո զո վո ւր գի Հերոս շքանշանը :
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
«/< լովան ճ իլա ս 46 տարեկան է եւ ծնած է ^'ւսրատաղ {Մոնթէ։ ՝Լ/կա տուած է համաշխարհային համայնավարութեան հերոս

1954:/'
Յունուարին՝ իր քննադատական կեցուածքին համար։ Հոկտ* 4 — 5/*
մր

մինչեւ իր վտարումը

կ ո լկո սլա ւեան

դա տ ա վար ո լթեան ընթա ց քին ալ ՝

ճլՂաս

ո մսլա ր տի ա յ էն ՝

վ ճռա սլէ ս բսբոարարած է ,

թէ իր արտայայտած գաղափարներէն մէ՛կ բառ ի ս կ ետ չխաոներ։
Լոնտոնի մէջ՝ 19օ8/*

սկիզրները լոյս պիտի տեսնէ

//* ♦ ճիլա սի

երկրորդ ԳեՍՀԸ. «Երկիր առանց ա րգարոլթեան'» անունով։ Այս գիրքն
ա[) ուր ճիլաս կը պատմէ իր երիտասարդական

կեանքը՝

գաղտնի

֊ճամբաներով ղրկուած է Ամերիկա ել հոն ալ թարգմանուած է անգչերէնի ։

ԿԻՊՐՈՍԻ ԹՆՃՈՒԿԸ
Անցեալ տարին համեմատաբար խաղաղ անցաւ

կիպրոսի մէջ՝.

Առաջին մէկ — երկու ամիսնեբուն շարունակուեցան ահ աբե կո ւմները ,
որոնք գրեթէ դագրեցան հետագային :
տեղի

ունեցան

մասնակի

դէպքեր

Ա եպտեմբերի վերջերն էր որ
[սպանութիւն ,

գրգռութիւն ՝

եւլն*) , որոնք սակայն մեծ ծաւալ չստացան ։
Զարմանալի կերպով՝ ամբողջ տարուան ընթացքին գրեթէ չյի—
շա տ ա կո ւեց ա լ անունը գն գա պետ *Լրի վա ս ին ՝ որ «էոքա» յի վարի չը
եդած էր ապստամբութեան առաջին օրէն սկսեալ։

/]լ

Հղիտց ո ւեցա լ յ

թէ թէ էր այո լռութեան պատճառը։

կ աց ո ւթե ան

յ ա ր ա բեր ա կան

հանդարտութեան

հ ետ ելանքուէ ՝

կ՛Լ՚Լիի բրիտանական ի շիւան ո ւթի ւններն ալ թուլցուց ին քիչ մը արտակա րդ վիճա կի խ ս տ ո լթի ւնն երը ։
Բրիտանական կա ռա վա ր ո լթեան կարգագրութեամբ ՝

կիպրոսի

Առաջն որ դը Ա ակարիոս ա րքեպիսկոպոս ՝ Ա արտ 28/^ աէլատ ձգուե—
ցուլ եւ մեկնեցալ իր աքսորավայրէն' Հնդկաց

ովկէանոսի

կղղիէե՝ ուր կը մնար տարիէ մը ի վեր։ Արքեպիսկոպոսը

Աէշէէ
Աթէնք

հա սալ Ապրիլ 17ին ՝ ուր արմանացաւ համամո ւլովրգա կան խանդավառ ըն դո ւն ելո լթ եան ։
Վէճէն քաղաքական

լուծումը կը մնայ միշտ առկախ։

Եղզիթե

թոլրքերը կը շարունակեն վճռաբար ընդդիմանալ յունական սլա հանչին {կցում Տ ո ւն ա ս տ անին' ինքեորոշման իրաւունքով^ ։ կողմնակից
1ւը

մնան անոնք կիպրոսի բա մանման Յոյներու եւ թուրքերու միչեւ,

մինչ բրիտանական կառավարութիւնը հակառակ է նման լուծումի մը :
Աակարիոս արքեպիսկոպոս *Լ/իւ Եորք
վերջը՝ ՄԱԿին առջեւ պաշտպանէլու

մեկնեցալ

համար

Աեպտեմբերի

կիպրոսի

յունական

դատը ։ Հելլէն կա ռա վար ո ւթի ւնն ալ ՝ առախւան պէս ։ ^ԼԸ հովանալորէ կիպրոսի Յոյներուն ձգտումները։
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ՊԱԱԼՊԷՔԻ ՓԱՌԱՏՕՆԸ
Անցեալ տսւլվւ } (Լուլիս
բացուեցալ

աալպէբէ

մԷ^_ազգա յխն

լիառատ օնը ,

բաղկացած

Էր

4

բբիտանական եւ

25/*^
&[էրէ;

մա ս եր կ

որ
——

ֆրանսական

թատերախումբերուն ներ կայացումները՝

երբորդ.'

Ջեչլ-Ժ ա յի

Ա անթա

նուադաքսում/'/7^

նուագահանդէսները և ^որրորրԷ^
լիբանան ե ան տոհ ■Դ՚ւ սլա ր ե ր ո ւ
երեկոյթը :
քՀրիտանական

թատերա—

խումբը
«Օլտ Վ/'^ Թէաթը»
ներկայացոլց ՀյԷյըսւիիրի երկու
թատերսւխաղերը՝
վաճառականը^
եւ

եւ

ղկ ո սլա տր ա$>

ձՎվտնետ Ւ՚մ՛
«Ան տ ոնի ո ս
Հ^ր^ինը

Անգլիական թատերսւխումրին կուլմէ
Պաալպէքի փաոատօնին սւոթ-իւ թեմադրուած «Անտոնիոս եւ էղէոպատրա»
թատերսվսաղէն տեսարան մը: Ջախէն
աջ' Փոլ Փրան (հոոմայեցի վիթերուն
մը)»
^էյթ՜ Միչէլ (Անտոնիոս)
եւ
Մարկարէթ Հուսւյթինկ (Կղէոպատրա)

դեր ա կա տ ա ր ո ւթ եա մր
ըէթ

Միչէլի :

՜ԻԱկ

Մ ոէիԷռի

'Ըէյթ
ֆրանսական

թատերախումբին
Էր

Մ ա ր կա-

Հոլայթ[,նևՒ

խաղացանկն

ՀԱմֆիթրիոն^ը >

ք]՝ասինի ՀհՊ եր են [է ս՝» ը

եւ

(իորմ՜

Շէհատէի ՀձԼասքոյի պատմու
թիւնը)) :

Այս թատերա խումբի

կարեւորագոյն
Տաղանդաւոր ջութակահար
ՄԱՆՈՒԿ ՈԱՐԽԸԵԱՆ
որ մասնակցեցաւ Պաալպէքի
անցեալ տարուան փաոատօնին

դերասաններն

Էքէն <իան Լուի Պա րրօ , Ս՝ ւոտլկն
11‘ընօ

,

(իաը

Տուքմք։ն,

Մ ար ի

ՊԷլ ՝ 1,1 ւ'՛ • ՛■
■
■
•ւթոլմբը
ունեցաւ,
սըանչե
լի
յաթւղոլ-^
Սանթա Զ ե չքւ լի ա յ ի նուաւր
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
թիւն մը, քհւսբլ Ա'ոլնչի ղեկավարութեամբ։ իբրեւ ԱՈ[|1ԱԱղ5>£հ1 ջերմ
օրէն եափահարոլեղան Լոնաոնի

իլաբ մոնիք ()րքէսթր»[՚

ջութակահար Մանուկ Բարիշեան եւ Պէյրոլթէն
Վարուման 'Բոճեան :

ԱՈլիսսլ

(այմմ Ամերիկա)

Փառատօնի վերջին ձեռնարկն էր լիրանանեան տոհմիկ պարերու
երեկոյթը, որ մեե իսանդավառոլթիւն ստեղծեց հանդիսականներուն
մօտ :
Պաալպէքի փառատօնը այլեւս աւանդութիւն դարձաւ Լիբանա—
նի մէջ եւ ամառնային եղանակի մեծագոյն նորոլթիլնը կը հանգիստ—,
նայ ամէն տարի , գեղարուեստասէր հասարակութեան համար։

ՆՈՊԼԼՒ ԽԱՂԱՂՈՒԹԵԱՆ ՄՐՑԱՆԱԿԸ
նոպէլի 19է)7ի իսս դա դո ւթեան մրցանակը

(208*628 շուէ տա կան

քուրսն կամ մօտաւորապէս 48*500 տոլար ), Հոկտ. Աին յ ա ւո կա ց ո ւեյալ Հիանատայի նախկին ա րտաքին նախարար

Սըր Լէսթըր Փ ի ր" ը-

նին ։ Ա րցանա կա բաշիս մարմինը, տյս որոշումը տալու համար նկատի
ոլնեցած է' ՄԱԿ-ի մոգածներուն մէջ՝ անցեալ տարիներուն, ^անատայի հաշտարար կեցուածքը եւ այն ճիգերը, զորս ի գործ դրած է
ան խաղա դո ւթեան պահպանման համար։ Այս աշխատանքին ու կեց
ուածքին դլխա ւո ր դերակատարը եդած է Աըր Լ ♦ Փ իրսըն ,
մինչեւ 18 (Հունիս 1957 ? արտաքին նախարար

1948^^

եղած տարիներուն :

Աըր Լ* Փիրսըն եղած է նաեւ Ատլան տեան Ուխտի կազմութեան համար աշխատողներէն մէկը, զինուորական տյդ

կազմակերպութիւնը

նկատելու! ամէն բանէ առաջ իբրեւ խաղաղութեան պահպանման ծա
ռայող կարեւոր ազդակ մըհ
Աըր Լ* Փիրսըն ծնած է Թ՛որ ոնթ ոյի մէջ,

23

ԱպրիԼ

1897/'^ եւ

մէկն է Գանատայի ականաւոր դէմքերէնհ

ԶՒՆԱԹԱՓՈԻԹԵԱՆ ԽՆԴԻՐԸ ՉԼՈՒԾՈՒԵՑԱՒ
իէինա թաւի ո լթե ան փշոտ խնդիրը՝ ամբողջ վեց ամիս Լոնտոնի
ապաղինման ' ենթայանձնամողովին առջեւը ծեծուելէ ետք,

մնաց

դարձեալ անլոյծ եւ ենթա յանձնամո ղո վը դադրեցուց իր աշխատանք
ները , Օդոստոսի վերջը : Ձախողանքի գլխաւոր

սլա տ ա ս խանա տ ո ւն

կը նկատ ո լի Լյ . Արիութիւնը, որուն ներկայացուցիչը ՀԼօ րին մերմեց
արեւմտեան պետութեանց առաջարկները, մասնաւորաբար Մ ♦ Նա-~
հանգներոլ, *իտնատայի եւ

/Ս ♦ Ա ի ո ւթեան մէջ օդային

հակակշիռ

հաստատելու մասին ։ Խ . Ա ի ութիւնը կարճ եւ կտրուկ կը պահանջէր
դադրեցնել հ իւլէա կան եւ ջրածնա յին ռումբերու պայթման փորձերը
միայն :
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ԿԱՐԵՒՈՐ ԱՆՑՔԵՐ ԵՐԿՐԷ ԵՐԿԻՐ
(ՀԱՄԱՌՕՏ ԱՐՋԱՆԱԳՐՈԻԹԵԱՄԸ)
ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1956

18* Լեհաստանի դիկտատորը Կոմուլքա այցելեց [քոսկուա։
21- Ընդհ անուր գործադուլ եւ զանդո լածա յին ա քս որն եր Հունդարիոյ մէջ :

22 • Ւմրէ

Նա կի

ա ռե ւան դո ւեց ա ւ

եր ր

երա շվսա ւոր ո լթեամր

դուրս կ'ելլէր Պուաափէ շթի եոլկոսլաւ դեսպանատունէն :
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1956

3- ՄԱԿ—Է զօրամասերը մտան Փ"րթ 1)այ[՛ տ :
18* Համաձայնութիւն՝ ք] • Մէութեան եւ Լեհաստանի

մէջել ՝

ռուսական զօրամասերուն Լեհաստան մնալու սլալմաններուն մասին :

23’ Անգլիացիներն ու ֆրանսացիները ամբոգ^ուքին քաշուեցան
Ե դի պա ո ս էն :

24 • Եգիպտացիները քանդեցին եւ Աոլէզի ջրանցքի
մէջ նետեցին ջրանցքը բացած ֆրանսացի

ջուրերուն

ֆէրտինան տը Լեսելիսի

արձանը :

30* ՛Ծաղկախտի համաճա րա 'լը տա րածուեցալ Լիբանանի մէջ՝
ուր Հ մինչեւ Աունուար 15 մեռան 32

հոդի՝.

Բնակչոլթիւնը

պատ-

ուաստուեցալ սլա ր տ ա ւո ր ի չ կերպով :
ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1957

2 • Յ^վհտննէս թեւոսեան նշանակուեցաւ Խ ՚ Ա էութեան դես
պան ճափոնի մօտ :

9* Անդլիոյ վարչապետը Աըր էնթընի Ւաըն հրաժ՜արեցաւ
սլա շտօնէն ա ռո

իր

կան պատճառներով : 1Լար չա սլե տ ն շան ա կո ւեց ա լ

Հար ոլտ Մաքմիլըն (63 տարեկան} ։՝

28’ ՄԱԿԷ Ապահովութեան էքորհոլրդը որոշեց պահել 'Բաշմիրի
նախկին գոյավիճակը։ Այս որոշումէն քանի մը ժ՜ամ ետքը՝ Նևհրու.
լուծեց Բաշմիրի երեսէի* ժողովը՝ ինչ որ կը նշանակէր այդ վիճելի
շրջանին կցումը Հնդկաստանին։ Փ աքիս տան բո դոքեց այս կամայան
կան ո լթետն ղէմ:
ՓԵՏՐՈՒԱՐ

2» ՄԱԿ—Է Ընդհ ♦ փողովը 2,ի դէմ 74 ձայնով պահանջեց Ե սրա յէլէն քաշել իր ուժերը անմիջապէս եգիպտական հողերէն ։

— 634 —

Fonds A.R.A.M

ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

19- Պէյրոլթլ, մէկ փ ալոցին մէջ սպաննուեցաւ Հըղպ է Լ վո վմ յե
ղափոխական կուսակցութեան ղեկավարներէն Հասան ճէտէտը դ

որ

մահ ո լան դա տ ա սլա ր տ ո լած էր ^'ամասկոսի պատերաղմական ատեա
նին կողմէ ) իբրեւ գործակից մը գնդապետ Ատնան Ա ալրի ի սպանու
թեան : Ահաբեկիչը սպաննուեցաւ իր կարգին անցորդ ԷԼլեւի ծերու
նիի մը կողմէ :
ՄԱՐՏ

6* Մեծն Որիտանիոյ էլիզապէթ /՝. թագուհիին ներկայացուցիչ
Փէնթի դքսուհիին ներկայութեանդ 'Լանան հռչակուեցաւ

ան կա իւ

պետութիւն։ Ներկայ էին նմանապէս Մ * Նահանգներու փոխ — նա
խագահը Ն իբսըն դ իր տի կնոջ հետ դ ինչպէս նաեւ 20Է աւելի պետու
թեանց պա տ ո լիր ա կո լթի ւնն երը յ Մ արտ Ջին վան ան
ՄԱԿ֊ի մէջդ իբրեւ Ջճրգ անգամ

աղդամ՜ո գովին :

րնգունուեցաւ

( վանա դ

91 -000

բառ . բլմ . տարածութեամբ դ ունի 5 — 6 միլիոն բնակիչ եւ կը գըտնուի հասարակածային Ափ ր ի կէ ի հարաւ — արեւմտեան կողմը։ ք* ր իտանական գաղթավայր էր եւ կը կոչուէր ^քոլտ

ոսթ :)

6- ՄԱԿ֊ի ո լմ՜երը մ տան ^աղա :
8* ՄԱԿ֊ի ճճրգ նստաշրջանը փակուեցալ դ առանց կարենալ լու
ծելու օրակարգի երկու կարեւորագոյն հարցերը

Աոլէղ եւ Հուն

գարիս/ :

11- Ս ոլրիայէն անցնող նա ւթային խ ո ղո վա կն երը ն ո ր ո գո լած ըըԼաԼով^ իրաբեան նաւթը վեր ս կս ա ւ հոսիլ։ Ս՚արտ Ճ2ին նաւթը հասաւ
Պ՚ոնիաս դ ]_4փն ալ' ք^րիփոլի (Լիբանան) եւ սկսաւ լեցուիլ նաւթս/—
տար շոգենաւերու մէչ-.

20* Պէրմուտա կղղլվ<ն մէջ բացուեցաւ անգլեւամերի կեան մ՜ոգո
վը՝ Աոլէզի ջրանց բի տագնապէն ի վեր առաջին պաշտօնական հան
դիպումն էր աս Ւկ ա Մ- Ն ահանգներոլ և Մ- Բր/. տա նիոյ միջել : 'Ո խե
զուեցաւ մասնաւորաբար

Մերձ* Արեւելբի

կացութիւնը։

^'ողուԼ1Լ

վերջացալ Մ արտ 2^ին :

22 • Մ ♦ Նահանգները անդամակցեցան Պաղտատի Ուխտի ղՒնո լորա կան յ անձնախ ո լմբին ։
22»

էիբանանի Նախագահը

վ^ամիյ քամուն

Ո՛իւս տ

մեկնեցաւ

Ո է ուա թագաւորին տրուած պաշտօնական այցելութեամբ եւ արտա■ջէ՚ն

նախարար

Շ՚պ՚լ Մ ալիբի

ընկերակցութեամբ ։

(Մարտ 26) Նախագահ 'ի- քամուն իջաւ

վերադարձին

Պաղտատ եւ հանդիպում

մը ունեցա լ $)է յսալ թագաւորին հետ ։
22'

Ում՜եգ երկրաշարմ- վԿսլիֆորնիոյ մէջ՝. 'Ըագաբըդ 14 մ՜ամ-

ոլան ընթաց բին ցնցուեցալ 40 անգամ դ մեծ խուճապ յառաջացնելով
բնակչոլթեան մօտ։ Մարդկային կորուստներ չկան դ բայց մեծ

են

նիւթական վնասները :
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25* Հռոմէ մէջ ստորսւդվւուեւյսւն

Արեւմտեան Եւրոպայէ

Վ^ց

պետութեանց Մէացեալ Հյուկայէ եւ էքւրաթոմէ (1}ւրոսլական Աթոմ)
համաձայնադրերը

Պելժէքայէ

Արեւմտեան Վ*երմանէոյ ՝ ^)րւսնսսւ-֊

յէ) Իտալէոյ, Հոլանտայէ եւ Լէ ւքսէնպո ւր կէ ներ կա յա ց ո լցէ չներ ո ւն
կողմէ:

28* Արեւմտեան

քերմանէս յ

վարչապետը

Տոքթ*

'Իոնրասք

Ատէնաոլըր ժամանեց թէհրան) պաշտօնական այցելութեամբ ■■

Այ ս

առթէւ՝ Արեւմտեան *էերմանէա համաձայնեցաւ Ի րանէն ընել 5 տարէներու ընթացքէն վճարելէ 300

մարքէ ւէոէւատուութէւն մը։

ՊէթմոՆւոսրյի ժողովը գռսւքսւթՈՆեցսրւ Մարտի 20ին մասնակցոՆթ-հաւքթ (ձախէԹ
աջ) Սէլու-ին Լոյ տի. Նախագահ ԱյգընեաոՆըրի, Հարոլտ Մաքմիլընի հր Ֆոսթըը
Տալլըսի :

ԱՊՐԻԼ

8՝ Սձզլէ ոյ թաղու հէն էլ/, ղապէթ Ր ♦ էր ամուսնոյն՝ էշէյան
Հեէլէփէ հետ յ պաշտօնական այցելութէւն մը տուաւ քէրանսայէ եւ
հէւրասէրուեցալ Լ, ուէյ ա դահ քէընէ 'Իոթէէ կողմէ։ Արքայական ամոլը
էյ ան դա վառ ընդունելութեան եւ ցոյցերու առարկայ ղարձաւ ֆրան—
սաց է ժողովուրդէն կողմէ։ թադոլհէն եւ էշէյանը Լոնտոն վերադար
ձան Ապրէլ ճճէն ։

18* Մեծ հրդեհ Աեւ Հքովու եզերքը 'Ի ասթէմունէէ անտառներուն
մէջ ։ Կ արեւսր վնասներ։ Այրեցան նաեւ 35 տուներ ։ Հրդեհը զսպուեցուլ մեծ դժուարութեամբ։

24’ Երկրաշարժէ երկու զօրաւոր ցնցումներ Լէ բանանէ մէջ 1. — 3
երկվայրկեան տեւողութեամբ ։ Վնասներ չկան ։

— 636 _

Fonds A.R.A.M
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ՄԱՏԻՍ

20- Ա^՚լԱ՚՚՚յ թագուհին էլիզասլէթ Ի . եւ իշխան Ֆ իլի փ յ պա շտօնական այցելութեամբ գա ց ին Տ անըմա րքա ♦
22 • կի Մոլէի դահլիճը ֆրանսական խորհրդարանին մէջ՝

213/'

դէմ 250 Հոլէով անվստահութեան արժանացաւ եւ ներկայացուր

իր

հրաժարականը : խորհրդարանը դէմ արտայայտուեցաւ դահլիճի հարկա յին քա զաքա կան ո լթեան :

26’ Ուժգին երկրաշարժ թոլոլի մէջ ԼքՒոլրքիա} : Մտրդկային
կորուստները 50 մեռեալ ել քանի ւ) ը հարիւր վիրալսըներ*. Յազմաթիւ քանդս լած տուներ ել նիւթական կարեւոր ւյնասներ :
ՅՈՒՆԻՍ

8* Իրաքի վարչապետ Նուրի Սայիտ հրաժարեցաւ իր պաշտօնէն :

Ալէ ճ աւտաթ

էլ ԷԼյոլպի կաղմեց նոր կառավարութիւնը :

2օ • Պ ուրժէս — Մ ոնոլր իի կազմած

ֆրանսական նոր կառավա

րութիւնը արժանացաւ խորհրդարանի վստահութեան , 210/* դէմ 251
քուէ ով*.

խորհրդարանը

վալերացոլց

ելմտական

վեր ա կանդն ո ւմի

նախադիծը :
ՑՈՒԼԻՍ

1- Աշխարհարնագիտա կան տարին սկսաւ 55 ազդերու 10*000
գի տնա կանն եր ո ւն ել մա սնա դէ տներ ո ւն մասնակցութեամբ յ 2ե ռն ար կին ն պա տ ա կն է

ա ր ո ւե ս տ ա կան արբանեակներու միջոց ո վ

այլ եախաձեռնոլթիւններ ով դի տա կան հետազօտութիւևներ
րել անհ ունին մէջ եւ աշխարհիս դոյդ բեւեռներուն վրայ*.

եւ

կատա
Մասնա

գէտները ցրուած են աշխարհի բազմաթիւ շրջաններուն մէջ*.

1 • 1Լի եննայի մ էջ բ ա ց ո ւեց ա լ

. Մ իջազգա

համադումարը ՝

մասնակցութեամբ աշխարհի բոլոր Ընկերվարական կուսակցութեանդ
ներկայացուցիչներուն ։

Հ • 3 * Դաշնակցութիւնն ալ այս համադոլ-

մարին մէջ ունեցաւ իր ներկայացուցիչը յանձին

Հրանդ Ս ամոլէ լի

(Փ‘Որիզէն) :

1* Պէյրոլթի Ամերիկեան Համալսարանին նոր տնօրէնր Տոքթ*
381 ա ւա ր տ ա կանն եր ո լ

՛ձոն Փ ոլ Լէոնա րտ ստանձնեց իր սլա շտօնը ՝

վկայականաց բաշխման հ անդի ս ո ւթեանց ընթացքին եւ
*3 *

Հյամունի ներկայութեան։

Տոքթ» ճ * Փ* Լէոնարտ

Նախագահ
տնօրէնն էր

Սուն ւՆրանչիսքոյի նահանգային քոլէճին*.

2« Սա ր ս ա ւի ե լի երկրաշարժ Իրանի հիւսիս — արեւելեան շրջանին
հիմնա յատակ կործանեցան *. Մեռան 5000 հո

մէջ*. Շ ա տ գիւղեր

գի ) վյիրոյ լո ր ո ւեցան ուրիշ հազարաւորներ եւ անպատսպար
տասնեակ հազարներով մարդիկ*. Հյարժի ցնցումները

մնացին

կրկնուեցան
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
օրերով՝. թէ իրանական կառավարութիւնն ու մ՜ոզովուրգը եւ թէ բարեկամ այլ կա ռա վա ր ո ւթի լնն եր ու բարեսիրական

կազմակերպու-

թի լեներ անմիջական օղնութեան փ ո լթա ց ին աղէտեալներ ուն ։

7- Ար մանթին խզեց իր զիւանադիտա կան կա սլեր ը ՆԷենեզուԷլա յի հետ , այնտեղ ապաստանած նա էս կին նաթազա Հ Փեր ոնի հակա
պետական դործունէոլթեան պատճառով :

22. Բ ացում Էք գիպտոս ի նորընտիր եր ես ւի ո իւանա կան մ՜ ո զո վին :
25* թոլնուղի մէջ տապալեցաւ է յին ղահր եւ սահմանադիր մ՜ոզո

որոշումով թունուղ դարձաւ հանրապետութիւն :

ընտրուեցալ Հապիսլ Պոլրկիպա։ Պէյը

Նաիւադահ
որ ^6 տարե

Միտի Լամին

կան է ՝ ա րւլելաւիա կուեցալ իր բնակարանին մէջ՝, թրրական ծագում
ունեց ող Հելսէյնե աբրա յա կան
ընտանիրին ձՏձրդ միապետն էր
ան :

26* Կ ուաթէմալա յ ի
րապետութեան
'1՝ասթիյօ 1Լրմաս

աբբայական
համայնավար
կողմէ,

որ

Հան

*ԼքԱյիյադահը
սպաննուեցաւ'

պահակախումբէն
զինուորի
անձնասպան

մը
եղաւ

անմիջա պէս՝.

թունդ հակահա

մայնավար'

տապալած էր ան

համայնավար \յախաղահ

Ար-

պէնղը 1953/'^ եւ նս տա ծ֊
էր
նախագահական աթոռին վլււսյ։
\մնած էր 4 Նոյեմբեր 1914/'^ :

28 • Մ ոսկոլայի մէջ

Երկրաշարժէն ցնցուած
իրանցիները կ’աւլօյ>են, որ
Վերջ գտնէ ահաւոր աղէտը

ուեցաւ

բա ցտ

Հք} րիտասա րդութեան

միջ*ոզգա յին ւի ա ռա տ օնշ/» ,

մա-

րաջախտ Վորոչիլովի կողմէհ հոծ բազմութեան մը ն եբ կայ ո ւթեան ։

28’ Ում եղ երկբաչարմ- Ո'երսի կոյի մէջ՝. Հարիւրեակ մը զոհեր ՝
հարիւրաւոր վիրաւորներ եւ բազմաթիւ փլած չէնրեր՝.

ՕԳՈՍՏՈՍ
5- Ո* արաջախտ թիթօ քիոլմանիա երթալով տեսակցեցաւ

հոն

գտնուող Նիրիթա 10ր ո ւշչեւի հե տ :

27- Անրարա մ՜աման եց 1Լֆղանիստանի Զ-հէր Շ ահ թագաւորը :
31* Մեծն Բրիտանիոյ ^էի[էաս[էթ Ո՝ թագուհիին ներկայացուցիչ
Նլուսթըըի դուրս ին ներկայս ւթեան Մալէւլիա ^Մոյլայա^ հռչակեց եր
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
անկախութիւնը : Անկախութեան հռչակման պաշտօնագիրը կարդաց
ուեցաւ 'Բ ո լալա Լումփոլրի մէջ՝ վարչապետ իշխան Ապտիւլ Ա՝ահմա ¥ կողմէ : Այնուհետեւ II'ալէ ղի ա ընդո ւն ոլեղաւ ՄԱԿ-ի մէչ , [՛բրել.

82/"1 անդամ :
ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
լ» քիամասկոսի ՜էրդ մի^աղդային տօնավաճառը բացուեցաւ 'Նա

խագահ Շի*-^րի Բուաթլիի կողմէ :

3* Երկաթուղային ահռելի արկած ճամայիքա կղզիին մէջ*. կա
ռախումբը՝ որ կը փոխադրէր 1500 ճամբորդներ , տապալեցաւ ձորի
մը մէԼ։ Աւելի քան 200 հոդի սպաննուած եւ 500 վիրաւոր յ

7 • Բաալիոյ Նախագահը ^ովաննի կրոնքի մամանեց թէհրան՝
պա շտ օն ա կան ա յցելութեամր :

10- Լե հաստանի դիկտատորը կոմոլլքա այցելեց մարաջախտ
թի թոյին եւ Պծլկրատի մէջ ըն դո լնուեցաւ խ անդա վառո ւթեամբ ՝.

14 • ՄԱԿ—ի Ըեդհ . Ա-ողովը , 10/' դէմ 60 ձայնով եւ 10 ձեռն պահ ո լ-թեամբ դատապարտեց /Ա ♦ Ա' ի ո ւթի ւնը , Հունգարիսյ 1956/' ըմբոստ ութեան ընթացրին իր զինեալ միջամտութեան

եւ

այնուհետեւ

տասնեակ հազարաւոր ազգայնական Հունգարացիներու դէպի Աիսլերիա աքսորին համար*. Բանաձեւին դէմ քուէարկեցին Խ . Ա իոլթիլն
Պիէէլօ — թուսիա ՝ Աւքրայնա ՝ Հունգարիա ՝ Պուլկարիա՝

յ

Ալպանիա ՝

Ջեխոսլովաքիա ՝ Ե ուկո սլա լի ա ՝ Լեհ ա ս տան եւ Ո- ումանիա *. էէ եռն պահ
մնացին Աֆղանի ս տան ՝ Ա էյլան ՝ Ե դի պա ո ս ՝ էէ) ինլան տա ՝ Հնղկ ա ս տան ՝
Ինաոնէղէ ա ) նկփ ալ ՝ Սէ ուտի Ար արի ա , Ա ո լրի ա եւ Ե է մ էն *. կը բա
ցա կայէ ր Հարաւային Ափ րի կէ ի ներկայացուցիչը*.

17- Բ տցում Մ Ակ—ի էէխ* Յ^ողովի էէձրդ նստաշրջանին *. *քյ/սխադահ ընտրուեցալ

ո ր Զէ, անտալի պատուիրակութեան պետը

Սբր

Լէղլի Մըխրօ՝* թեկնածու էր նմանապէս Լիբանանի ներկայացուցիչը
Հէարլ Մ ալիք՝ որ վերջին սլահուն ետ քաշեց

իր

թե կնածո ւթի ւնը ՝

յանուն մոզովի միասնականութեան *.

19 • Ատլանտեանի

Ա ւխտին'

<;',() թան^ի

անդամ

պետութեանց

միա ցեալ ռա ղմա փ ո ր ձերը սկսան Ատլան տե անI՛ է Մ[‘^ր1,,"11', անի եւ
հիւսիսային ու հարաւային Եվրոպայի մէջ եւ շա ր ո լնա կո ւեց ան մինչեւ Հոկտ . 10: Ա՝աղմափորձերը սլսակոլեցան կատարեալ յս^ողութեամբ :

21- Ն որվեկիոյ Հաաքոն թաղաւս րի մահ էն ետք՝ նոյն օրը
երդումը կատարեց դահ ամառանդ իշխան Սլալը՝ իբրեւ

իր

թագաւոր

Նորվեկիոյ* (Տես «Մահագրութեան» գլուխը*.^

26 • Ապահով ութեան ]]որհ ուրդը յանձնարարեց ՄԱԿ-ի Ընղհ.
թո զո վին՝ յառաջի կայ 5 տարիներուն ալ իր պաշտօնին վրույ պա հել
ՄԱԿ—ի ընդհ- քարտուղար Տ՚ո/չ Համըրչեոլաը
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ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ

լ • $/////ՀՍ7Հ ե3 աւ Պ ուրմէ ս — Ա ոն ո ւր է է

ֆր ան ս ա կան

դահ լիճր

յ

253^ դէմ 279 ձայնուէ

փոքրամասնութեան մ էք մնացած ԸԼԼաԼո1Ս
երեսփ . մողուէին առքեւ Ալմերիոյ ւէերաբերեալ օրինագծի քննութեան
ընթաց քին :

4* Օդանա լային մեծ ա ր՚ւ ած Լ/՛բանանի ջոլրերուն ւէերեւ՝ Պէյբութի մօտերը : Լիբանան եան ըն կեր ո ւթեան մը սլատկանոդ օդանալը ,
որ *ք*ոլէյթ կր փոէսադրէր 28 ճամբորդներ եւ 4 օդաչուներ
առնելուէ ջա թջա էսուեցալ ծուէուն ւէրայ։

/՝ ոլոր

կրակ

ճամբորդներն ալ

սպաննուեցան :
նալը

կը

Օ՚լ ա-

փոէսադրէր

նաեւ 10 սնտուկ ոսկի յ

5 • հ] ♦ Մ իոլթիլնը
թոց ո լց

առաքին

ար

ուեստական արբանեա
կդ

որ

մամական

28-000 քէլոմէթր արադութեամբ սկսաւ դառ
նալ

եր կրադունդին

լուրքր :

Եղելութիւնը ,

իբրեւ դիտա կան
րութիւն մեծ

նո

աղմուկ

ստեղծեց ամբողք
հ, մե9 •

ա շ-

11- Արսյրիոյ
{՛Նկար' ՄԱն—թ ուտ թագաւորը

Յէ՜"
մա

Լիբանանի արտաքին նախարար 0- Մալիք կը .
կը շնորհաւորէ Սըր Լէզլի Մրնրօն, ՄԱԿ-ի Ընղհ-

?

Ժողովի նախագահ ընտրուելուն աււյրիւ:

մաներ Պէյրութ , Համարարական թաղերուն ներկայ գտնուելու և այդ
առթիւ Լի բանանի պետական անձնա ւո ր ո ւթ ե անց

հետ քաղաքական

էսորհ րդա կց ո լթի լնն եր ունենալու համար :

13-

11րաքի 0)ա յսա լ

ել Յորդանանի Հիւսէին թագաւորները Կան-

■դիպում մը ունեցան ի րաքեւյո րդանանեան սահմանին ւէրայ եւ էս ո րհ րդա կցեցան իրենց երկիրները շահագրգռող

զանազան

հարցերոլ

շուրջ:

15* Աարաքաէստ թիթօ ճանչցալ ԷԼրեւելեան Գերմանիան իբրեւ
անկաէս պետութիւն : Այս եղելութեան վրայ Արեւմտեան Գերմանիան ,
Հո կա . \$ին խզեց իր դի ւանա դի տա կան յա ր ա բեր ո ւթի ւնները Եուկոսլաւիոյ հետ ։ ԵուկոսլաԼները յայտարարեցին՝ թէ թշնամական քայլ
մը կը նկատեն Պ ոննի կառա վա ր ո ւթեան այս ընթացքը։
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I Ս.ՅՍ.ՍՏ Ս.Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՆԱԿ2ՈԻԹԻԻՆԸ 1957^Ն
/Ս ♦ էէէութե ան

Կեդր- 'Լիճ ա կա գրութեան ^էւանը

անցեալ տարէ

հրատարակեց տախտակ մը Եովկասէ հանրտպետո լթեանց բնակչոլթեան մասէն :
Ըստ այգ տախտակէն , Հայաստանէ բնակչոլթէւնը 1957էն

հախ

սած է 1 մէլէոն 600 հազարէ (1940/1/ ունէր 1 մէլէոն 300 հազար) :
Վրաստան 1957/5>' 4 մէլէոն (1940/^ ունէր 3 մէլէոն 600 հազար) :
Ազրպէյճան 1957/>5<' 3 միլիոն 400 հազա ր (194=0/»5» ունէր 3 միլիոն

200 հազար') :
Հայաստան ունի 100 հազարէն աւելի բնակչոլթիւն ունեցող եր
կու բազար միայն , --- Երեւանը

385 հազար բնակչոլթեամբ եւ Լե-

նէն ականը' 103 հազա րով :
մայրաքաղաքը ք^էֆէէզ ունէ 635 հազար բնակէչ՝ էոկ
Ազրպէ յճանէնը

Պ տքո ւն' 901 հազար։ Ա ո ս կոլայ էն ՝

Լենէնկրատէն

եւ է էեւէն ետք } Պ աքուն ձրգ բազմամարգ քազաքն է էյ ♦ էէէութեան
մէջ-.

«ԾԱՆՐ ՅԱՆՑԱՆՔՆԵՐ»
Հայաստանէ ՀհԷ] ոմո ւնէ ս տ^չ թեր թը Յունուար '2ձէ էր թէւով գրեց ,
թէ Երեւանէ Հ ամալսարանէ կուսակցական կոմէտէն էենաղատուած
եւ անոր քարտուղարն ալ պա շտօնազր կո ւած է ՝

ՀՀ Համալստրանէ

կարգ

մը համայնավարներու կողմէ գործո ւած քաղաքական ծանր յանցանքներուն նկատմամբ նեխած ազսւտականոլթէւն մը ցոյց տրուած րյյալու՛ֆ ամբա ս տանո լթեամբ : *էյոր կոմէտէէն հ բահ անգո լած է ՀՀսրրագրևըծ այս սխալները եւ ՀՀպայքար մզել քազքենէ գազաւէարախօսու
թեան ամէն կարգէ գրսեւորման գէմֆ։ 'էննագատուած է նմանապէս
Համալսարանէ տեսուչը , որ գասախօսներոլ

ընտրութեան մէ^ ան

տեսած է Ե ո մպար տէ այէ սկզբունքները եւ մսխած է պետական գրա
մը։
Անցեալ 3 ո ւնէ ս էն պաշտօնանկ եղաւ Հայաստանէ առեւտրական
նախարարը Հէաւէն Զէրչեան եւ տյգ պաշտօնը յանձնուեցալ

Արամ

Փէր ո լզեանէն ։է ս կ շէնար ար ո ւթեան նախարար նշանակուեցալ Մնա
ցական Ա արոլխանեան :
— ‘էարձեալ, Ա եպտ . ՃՋԷն Հայաստանէ ներքէն նախարար նշանա կո լեց ալ Հա յ կ էէ ելքումեան։
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
— Երեւանըի բաղմաթիլ րնտան//քն//ր , ըստ զԱութ Հայաստան^ի
{Յուլի ս 12), ց տ -“'ւ ութիւն յայտնած են մեկնիլ Հ^խամ ու խոպան հ ո֊ղերի իւրացման

շրջանները եւ մշտական

բնակութիւն

հաստատել

այնտեղի : Հյտտ մը ընտանիքներ մեկնած են արդէն * » »
= հՍ ոլէ* Հայաստանդ իր (Հուլիս քի թիլով կը գանգատէր ,

((չատ ընտանիքներ մեղանում գեռ եւս ապրում են մէկ

թէ

սենեաէնոց

բնակարանում ել չունեն ա ռանձին ննջա բան եւ ճա շասենեակ^ ♦ • •
— Երեւանի երգի ել պա րէ իւ ո լմրը Օգոստոս *2Տ) ին հա սալ ԱԼպանիա եւ թիրանայի ու Տոլրացցոյի ^էջ տուաւ շարք մը հանդէսներ
հանգի սա կաններ ո լ խ ո ւռն բազմութեանց ներկայութեան՝.
— Անցեալ Աեպտեմբերին տօնուեցաւ

նահատակ

բանաստեղծ

եղէչէ Ջ արենցի ծննդեան ^^յոմեակը^ Երեւանի եւ Հայաստանի
քազաքներ ո ւն մէջ:
— Տաղանւլաւոր

բանաստեղծ

(Հովհաննէս

(Հի բազի

ա յլ

դրա կան

գործո ւնէ ո ւթ եան Զ&ամեակին առթիւ՝ անցեալ Ա ո ւնի ս ին , Երեւանի
Համալսարանին մէջ տեղի ունեցաւ հանդիպում մը^
եւ ո լս ան ո ւլո ւթ ե ան միջել՝. Այս առթիլ՝

(Հ *

բանա ս տ եղծ ին

(Հի բազի մասին խօսեցան

բանաստեղծներ Աողոմոն Տարօնցի եւ 1Լա ղա ր շա կ *Լ,որենց՝.
= Երե լանի մէջ^
թեմաթիկոս

17՞

^'եկտ ♦ 1956/'^ տօնուեցաւ

Երեւան ի Համալսարանի

ականաւոր մա

դասախօս եւ

Հայաստանի

Մ աթեմաթի կոյ ք ի եւ Մեքենագիտութեան Հիմնարկութեան

հիմնա

դիր եւ տնօրէն ակադեմիկոս Արտաշէս (Հա հին եանի ծննդեան ^{}ամ—
եակն ու գիտական — ուսուցչական գո րծ ո ւն է ո ւթ եան Զ&ամեակը*. Յո
բելեարը բանիցս /Լա ր ձա տ ր ո ւած է պետական շքանշաններ ո ՛լ-. Փը ոֆէսէօր տիտղոսը ստացած է ՜Հֆձձին
ալ

1949//^: Ալնի բազմաթիւ

իսկ

գիտական

ա կա դեմի կո ս

տի տ ղո սն

ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթի ւնն եր

մաթեմաթիկի նորագոյն հարցերոլ մասին՝. Ակադեմիկոս

Ա-

Շ ա-

հինեան ծնած է 1906/'5> յ Ալեքսանգրապոլի մէջ (Լենինականէ ՝. Երե
ւանի Համալսարանը աւարտելէ ետք
է Լենինկրատի Համալսարանին մէջ՝.

իր ուսումը կա տա ր ելա դո բծած
Հաս ցուց ած է

իր

կա ր ,լլ,ն,

բազմաթիւ հ ա յ գիտնականներ :
= Երեք հազար տարուան հնութիւն ունեցող քաղաքի մը մնացորգներր գտնուեցան Սեւանա յ լիճին 1""1՚մԸ'
լիճէն մէկ մասը չորցնելու աշխատանքները :

4/'

կատարուէին
Եըեւան հանուեցան
I'!'

փողոցներ , քառակուսի բնակարաններ , տապանաքարեր , փայտաշէն
քառանիւ կառքի մը բեկորները,

մարգ կային կմախք մը,

եղներու

գանկեր , թանկա լ՛մէք էրեր , ոսկիէ հարիւրաւոր կոճակներ , իշխա
նութիւն խորհրդանշող եռամտնի մը, ոսկիէ գորտ մը, որ հաւանա
բար պաշտամունքի առարկայ մը

եղած է , կացիններ ել այլ իրեր ։

Պ եգո լմներ ր կը շա ր ո լնա կո լին :
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գաղութէ գաղութ
ԱՄԵՐԻԿԱՀԱՅ ԳԱԱՈԻԹԻ ԱԶԴԱՅԻՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍՈՒԹԵԱՆ
ՀՈԳԵՒՈՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԿ
Ամերիկահայ Ազգային Երեսփ- (իողովյչ, 7 կէ տ եր է

բաղկացեալ

պատճառաբանեալ բանաձեւ,, լմ ո լի մը , իր Փեար . 23 - 'ձ±ի

նիստին

" ԼէՈ թ՚ց Մեծի Տ տնն կէլի կի ո յ կաթողիկոսութեան հոգեւոր իշխանու
թեան ենթարկել ամերիկահայ ազգային թեմը*. Պատճառաբանոլթեան
ամէնէն հիմնականը այն է) որ Ազգ, կրեսւի, 3* ո գովը

եւ անկէ բը-

խած Ազդ , կեդր , վարչութիւնը գա գութին միակ օրինաւոր մարմին
ները Ր!!այով հանդերձ) չեն ճանչցոլիր
կաթողիկոսութենէն : կ լ ասիկա

24

էջմիածնի Ամենայն Հայոց

տարիներէ ի ՛Լեր :

Էջմիածինը

ոչ միայն կը մերմէ մինչեւ այսօր ալ ճանչնալ ամերիկահայ գաղութի
միակ ներկայացուցչական մոգովն ու մարմինը^ այլեւ իր կապը կը
պահէ ուրիշ ապօրինի մոգովի ել մարմնի մը հետ՝ որոնք ոչ մէկ
պաշտօնական հանգամանք կը ներկայացնեն*. Աւելին ըլլաԼովէ այս
անբնականոն վիճակը մէջտեղէն վերցնելու ոլղզոլթեամբ Ամերիկա
հայ կ րեսւի, (իոգովին ու Կեդր. Վ արչութեան էջմիածնի մօտ ըրած
բոլոր դիմումները մնացած են անպատասխանի*.

էջմիածինը , ընդ

հակառակն) քաջալերած է այս ապօրինութիւնը) ի վնաս ամերիկա
հայ թեմի միասնականութեան։
Ահա այս իրողութեան հ իմնա ւոր ո լմ ո վ ) Աղդ* Ե րեսւի ♦ Ածողովը
իր այգ որոշումը տալէ ետք) դիմեց Աեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթո ղիկոսին )

խնդրելով ընթացք տալ յա յան ո լած

ցանկութեան *.

Տ♦

քէարեհ Ա , կաթողիկոս ) ներկա յա ց ո ւած ա ռաջար կի ո ւս ո ւմնա ս իր ո լթեն էն ետք տուաւ իր որոշումը եւ հաղորդեց

Ամերիկահայ

թեմի

Ազդ, Կեդր. վարչութեան) թէ բխղ առաջ կ֊ երթայ կատարուած դի
մումին ել զիրենք 1լառնէ իր կաթո ւլի կո ս ա կան իշխանութեան տակ։
կաթողիկոսը)

ամերիկահայ թեմի կացութեան եւ անոր

հետ

կապուած հարցերուն մօտէն կարենալ տեղեկանալու համար ) Հոկտ,
ձՀՏին Պոսթըն ղրկեց Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ Տ* 1Սորէն արքեպ,
իարոյեանը ) իբրեւ իր էիաղ°բ նուիրակը *.
Այ սպէսով) էջմիածնի կողմէ անարգարօրէն լքուած Ամերիկա*—
հտյ թեմը կ՚ունենայ այսուհետեւ լ,րմ ով հ ետ աքրքրուող վերին հոգեւոր իշխանութիւն մը , յանձին էի եծի Տ անն Կիլիկիոյ

կաթողիկոս

Տ • Տ ■ Զարեհ Ա * ին :
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<ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ)՝

Ս- ՎՐԱՑԵԱՆ ԵՒ ճ- ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ ՀԱՐԱՒ- ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԷՋ
Պէյրոլթի Հ ամազգային

Փալանճեան ճեմարանին տեսուչը Ա •

Վ^րացեան եւ «Անչա^յի նախագահ ճ» Ա արտիկեան } անցեալ Ապրիլի
սկիղբները գացին Հարաւային Ամերիկա } տեղւոյն 'էրայ ճեմարանի
ի նպաստ նուիրահ աւարութիւն

կատարելու համար ՝ անոր հիմնա

դրութեան Զ&ամեակին առթիլ ։ Անոնր այցելեցին Վ՚ենեզուկլա ՝ ք]ւրուկուկյ Արմանթին եւ Պրաղիլի*ս եւ արմանացան չԼրմ ու սըրտաղեղ ընդունելութեան ։ Ամկն տեղ կազմակերպուեցան բազմաթիւ
ձեռնարկներ , հալարոյթներ , հ ան դկ սն եր ՝ ընդո ւն ելո լթի ւնն եր ՝ որոնց
ընթացրին Լիւրերը խօսեցան Համազգայինի եւ Ն՝ Փալ՚սնճեան ճե
մարանի դործո ւնկ ո լթեան ու առաջադրութեանց մասին։ Այս աո թիլ }

Արժանթինի Հանրապետութեան նախագահը Զօր* ՓԷտրօ ԱըամպոՆթու.
կը իօսակցի Ս- Վրացեանի, ճ* Մաըտիկեանի եր Ա. Պերկամալիի հետ

Հարաւային Ամերիկայի /'"/"թ ղաղութներուն մէջ ի նպաստ ճեմա
րանին եղան նուիրատուութիւններ } որոնց ընդհ'♦ գումարը հասա լ
շուրջ 100 • 000 տոլարի : Այս դումարկն զատ եղան կարդ մը կտակներ ,
ինչպկս նաեւ

Պուկնոս Այր է ս ի

հայութիւնը

խոստացալ

տարեկան

300*000 փ կ ս " քի լա տկաց ում մը ընել ճեմարանին։
Պոլկնոս Այրկսի մկջ^ Ա . Վ^րացեան ել ճ • Ա արտիկեան , րնկե
րտ կցոլթետմր ց աւլուիքի նախագահ Ա- Պերկամալիի՝ Պ՝ ՊարսամԼ անի , Ա. Ակֆկրե անի

ճ • քիո լսլե անի եւ Ա • Պ111 ր ս ,,։ մ եանի

պաշտօ—

նական այցելութ՜իւն մը տուին Արմանթինի \յախացահ ղօ ր է Փետրօ
Արա մսլո լր ո լի հ Ապրէ՛ է

ւ սիրալիր տեսակցութիւն մը ունեցան

անոր հետ :
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

ԱՆՑՔԵՐԸ ԵՐՈԻՍԱՂԷՄԵ ՄԷՋ
Տարեգրքիս 1957ի հատորի յաւելուածին մէջ դրեր էինք՝

թէ

Յորդ անանէն հեռացուած Տ * Տիրան արքեսլ ♦ (յերսոյեան յ արտօնոլթիւն ստանալով՝ Նոյեմբեր ՜ձ&ին վերադարձած էր Արուսադէմ : Այդ
թուականէն ասդին , մէկ տարուան ընթացքին ՝ անցքերը իրարու յաջ՚՚է՚՚էնցին Արուսաղէմի մէջ՝, նոյեմբեր 17ին ՝ Տ՝ Տիբան արքեսլ*
տրոլեցալ պատրիարքական տեղապահ :
*2Տ)ին

ԷՀորս ամիս ետքխ

էի արտ

յ էիիաբանական փողովը ընտրեց զայն Պատրիարք Արուսադիմայ

Աթոռին : Այս էոէ1ս ամսուան ընթացքին եւ նախորդ տեղապահ Տ

• ծ-

զիլէ արքեսլ* ի բողոքին վրայ ՝ յ ո ր դան ան ե ան դատարանը որոշեց առ
կախել Տ * Տ իրան արքեսլ * ի տեղապահ րն տ ր ո ւթի ւնը ։ Ալ երբ պատ
րաստ ո ւթի ւնն եր կը տեսնուէին
արութիւնը Ա արտ 20ին ,

կատարելու

յորդանանեան

պատրիարքական

կառավարութիւնը՝

ըի1՜՜
նոյն

օրն իսկ հրահանդեց յետտձդել ընտրութեան կատարումը ցնոր տնօ
րինութիւն՝. Ա իաբանոլթիւնը այնու ամենայնիւ կատարեց լվԼւտբու
թի ւնը որոշեալ օրը եւ հետագային յայտարարեց ՝ թէ կա ուս վա ր ա կան
հրահանգը ստացուած էր ընտրութեան կատարումէն կէս մամ ետքը։
Պատրիարքական այս ընտրոլթենէն քանի մը շաբաթ ետքը
Ըիէին հ հաղորդուեցան էջմիածնի գահակալին

Ապ-

տնօրինո ւթիւնները

Տ • Եղիչէ արքեսլ-ի մասին ՝ — ւիիլոնազրկում ՝ արքութեան

ում ել

հրահանդ' մեկուսանալու իեթդեհեմի վանքին մէջ՝. Տ * Ե ղի շէ արքեսլ ♦ •
յայտնեց վեհափառին ՝ թէ կ^ ենթարկուի իր տնօրինութեանդ ՝ բայց
չենթա րկոլեցալ ՝ պա տճա ռաբան ելո վ որ Տ ՝ Տ ի բան ա ր քեպի ս կո պո սն
ԼՍԷ) իր հայեցողութեամբ ըրած էր նորանոր տնօ ր ին ո ւթի ւնն եր ՝ որոնց կը մերմէր ենթարկուիլ։
Այնուհետեւ Տ * Ե ղի շէ արքեսլ* դատ բացաւ ապահովելու համար
բեկանումը Տ* Տիէ՚ան արքեսլ* ի ^ատթւալդ ընտրութեան 5 որ «կատարուած էր բացարձակ ա պօրինո ւթ եա մբ^և յայտնեց միաժամանակ՝
թէ Թք ևը ^նա յ Եր ուսա ղէմի Աթոռին միակ օրինաւոր և վաւերական
տեղապահը յ 3 " ր դ ան անի սլա տ կան դատարանը քննելով

Տ՝

Ե ղիչէ

Արբադանին այս բո դոքը ՝ Օգոստոս Զին տուաւ իր վճիռը ՝ըստ որում
բողոքարկուն կը ճանչցուի իբրեւ օրինաւոր տեղապահ եւ հ ետեւաբար անվաւեր կը հռչակուի Տ* Տիբան Արբադանի Պատրիարք

ըն

տրութիւնը։ Արատական ատեանի այս որոշման դէմ ՝ վերաքննիչ դա
տարանին մօտ վերաքննութեան դիմեց Տ* Տի լ՛ան Արբադան։
անգամ ՝ վերաքննի չ դատա բանը , Հոկտ * Զձ_ին ՝

անվաւեր

Այս

հռչակեց

նախադատ ատեանին վճիռը , անոր իր ա լա ս ո ւթեն էն դուրս նկատելով
այդ հարցով զբաղիլը։ Ըսուեցաւ այնուհետեւ՝ թէ Տ- Եղ[՚չէ Ս[՚բազան պիտի դիմէ այս անդամ Ամմանի վճռաբեկ ատեանին :
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«ԱՍ՜ԷՆՈԻՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՈՒԻԼԵԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ ԱԹԷՆհԻ ՄԼՋ
Յունիս 18/'Ն Աթէնք յ-ամանելլ

աշխարհահռչակ

ղրադէտ

Ո^լերմ Սարոյեան,
գ ա լա կ'ն ե ր ո ւհ

էր երկու,

Ալ՚ա մին ել. Լիւր-

ս է էն հետ : Աթէնքէ մ էջ էր ներկայութէւնը մեծ հ ետաքրքրոլ—
թ1՚լն տ ր թնց օւց հ լլէն ՛/ րա կան
եւ լրագրական շր^անա 1լներ ո ւն
մօտ } որոնք, շաբաթներով

եւ

ա րտա յայ տ ո ւթէ ւնն եր ո վ
ո մուներ էն ՀԱմերէկայէ
նէն

ա Տէ-

սէրուած գրագէտը» : Մեծ

է/ ան գա վա ոո լթե ա մր

համակ

ուեցաւ նաեւ ա թեն ահ ա յ
ղութը ՝ որ բագմաթէւ
լցումներ

ունեցաւ

գրագէտէն

հետ։

գա

հանգէ-

հանճարեղ
1Լքցելեց

ան

հայկական հ ա ս տ ա տ ո ւթէ ւները ,
ՈՒԻԼԵԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ
Նկարուած Աթէնք, «Ազատ Օթ»ի
լսւքթտզրատան մէջ

դպրոցները'«Աղատ Օր»է խմբա
գրատունը , ելքն ♦ : ք1 ր են է պատէլ տրուեցան հացկերոյթներ :

թերթերը գրեցէն, թէ Ուէլեըմ I)արոյեանէ

\\_ամեայ

ագ^էկր

Լէւսէն օմտո լած է գրական վէրքով եւ արգէն էսկ գրած է հ^արչելոնայէ թողան» անունով վէպ մը, փոքր աղջկայ մը կեանքէն :
Տասն օրէ Հափ Աթէնք մնալէ ետք, Ուէլեըմ Աարոյեան վերադար—
ձալ Ամերէկա, էքլրոպայէ վրայով։ ճամբ ուն վրայ

այցելեց

նաեւ

Աենետէկ , Ս ♦ Ղ^աղարու Վանքը :

Հ- Մ- Ը- Մ-Ի ՄԱՐԶԱՏՕՆԸ
Ալանգո ւթեան կարգ անցած Հ ♦ Ս ♦ Ը * Մ *է տարեկան մարզատօնը կայացաւ անցեալ տարէ եւս , Հէա տ կէ տօներուն առթէւ

ԼԷԼպր էլ

20 - 23) , Հ ալէպէ քաղաքապետական մարղագաշտէն մ էջ՝. Մասնակ
ցեցան 2000£ աւ ելլ, Հ. Մ- Ը- Մ • ական մարղէկներ եւ երկսեռ, սկա
ուտներ

Աուրէայէն,

էէբանանէն ,

յորդանանէն

(«Կամք»է մարղէկները) ։ Հա մա մոգովը գա կան

մեծ

եւ

եգէպտոսէն

խ ան գա վա ոո լ-

թեան մէջ եւ պետական անձնա ւոբո լթեանց ներկայութեան տեղէ ու
նեցաւ մարղէկներոլ եւ սկաուտներոլ տ սլա լորէ Հ տողանցը, հանգէս ութե անց վերջին օրը , Ապրիլ 23/'Ն !
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ՅՈԻՆԱՀԱՅ ԴԱ՚ԼՈԻԹԻՆ ՏԱԳՆԱՊԸ
Աւելի քան 10 տարէներէ է վեր էր ներ քէն անդոլւլւութէւնլւ վերա
գտած յունահայ գաղութը ՝ անցեալ տարէ՝ մ է կ անդամէն փ ո թ // ր կե
ղտ լ սաղէմական մէաբան ՆՏ ♦ ՜Ւսահակ վրդ • Ղ.ա 'ք"' ր ե<ան^է պատճառով*
ր

Ղաղոլթէ Աղդ* եյեդր. Վարչութէւնր , 1956/^') առժ՜ամ ա բա ր հ րա լէրած էր վարդապետը է լ՛ ր Լ լ

առաֆն ♦ տեղապահ : Հետագայէն ՝ սա՝—

կայն , գոհ մնա ր ած չրլլա լո վ
Կեդր • Վա ր չո ւթէ լնը

անոր դո րծ ո ւն է ո ւթ են էն ,

նո յն

դա դր եց ո լց ած էր զայն էր պա չտօնէն :

ա յդ
[Լււ ո ր

'Լ[,Աէյ ) I'[’ չոլ['^_[Լ բոլորելով ղա գութէ անդամներ ո ւն փոքր մէկ մասը՝
Տ * Ւսահակ վրդ* մեբժ՜ած էր ընթացք տալ Կ ե ղ ր ♦ Վար չո ւթեան որոշ
ման ՝ այլ՝ դէմ ելուէ էջմէածէն՝ ստացած էր անկէ յանձնա րա րա կան
մը՝ որով Ամենայն Հայոց

ա թ ո /հ է կո սը 1լ առաջարկէր թեմական է շ-

էս ան ո լթե ան նկատէ ունենալ ղա յն էրրեւ թեմէն Առաջնորդ։

1]եդր*

Վարչոլթէւնը յարմար չդատելս լէ ն ման կա ր դա ղր ո ւթէ ւն մը՝
ընդունած պաթոդէկոսէն թ ե լա դր ո լթէ ւնը *.

լէ Ը

Վարդապետը՝ սակայն՝

Ւր դո րծա կէ ցներ ո ւն դրդումով կը դէմէ հելլէն սլա տ կան
թեան եւ ղանաղան մէջոցներով կը յա$_ոդէ է*նԸԸ

է չէսան ո լ-

«-պարտագրեր»

էբրել հԱռա ^ն ո ր դ՝» ՝ հակառակ որ հելլէն էչէսանութեան կո ղմ է էրեն
ղրկուած պաչտօնադրէն մէջ՝ ւէարդապետէն առաջնորդական հանգա
մանքը ճանչնալոլ ուղդուէժեամր ոչ մէկ յէ չատա կո ւթէ ւն կար*.

Աղդ-

Կեգլ,. Վ արչոլթէւնր անրնդո ւնելէ կը նկատէ նման էնքն աբո հ ս պաշ
տօնա կոչում մը՝ բայց ւէաբդապետը օրէնաւոր 1]եդր» Վարչութեան
կը հակադրէ էր նշանակած «թեմական էյ ոըհ ուրդը^ եւ Հ-կը հ րաժ՜ա—
րեցնէյ»

Աթէ^ք կանչած օ ր էնա ւո ր Կ ե ղ ր ♦ Վա ր չո ւթէ ւնը ♦ . ♦

Վա գութը ՝ այս էրադարձութեանց հետեւանքով կը բոլորէ էսոո—
վտյոյղ

վէճ ակ մը ել կը էսորանայ

էսրամատր

ւէ ար դա պետ ա տ եաց

մեծամա սնութեան եւ վարդապետասէր փոքրամասնութեան մէջեւ*.
Վ արծէք բաւական Հ/ԼԱ/ոյէն' լման 10 տարէներ տեւած եւ վաէսճանեալ Աազլըմեան արքեպ՚է ներկա յոլթեամբ հ բահ րուած պառակ
տումբ յունահայ զաղութէն մէջ՝ հ էմա ալ՝ շուրջ 20 տարէներ ետքը՝
Իսահ ակ վարդապետ մը մէջտեղ ելաւ տակնուվրայ բերելու համար
համերաշէս ու հանդարտ այդ գաղութը*.

= Փտրէղէ հայ աւետարանականները ունեցան էրենց սեփական
եկեղեց էն ( էթո լալ թաղամասէ թէ րն փողոցին մէջ), որուն բացման
հանդէս ը տեղէ ունեցաւ ԱպրէԼ 7էն ՝ օտար
այլադաւան հայ եկեղեցականներու՝

հ ո դե ւոր ա կանն եր ո լ եւ

էնչպէս նաեւ էսուռն

բազմու

թեան մը ներկայութեան :
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Ս,յնոլհ ետեւ

Մալ-

(ասս , (յունուար
մեկնեցաւ
ք1 րան ,

26էն

Պ է յբութէն

ուր եւս պատ

րաստ ո ւթէ ւններ

տես

նուած էլ,ն տօնելու էր
յոբելեանը ,

ղանաղան

համայնքներո.

ՄԱԼԽԱՍ

Արդարեւ,

Այնպէս' ինչպէս դիտած է զայն Մասիս

մէջ :

յո բելէնա-

կան հանդէսներ կատարուեցան Ապատան , Ահւազ, Սաս^էտ Աուլէյման , Աղա Ջարէ եւ Նոր Ջուղա եւ բոլոր այս վայրերու մէջ, 1/ ալքսաս
արմանա ցալ հ ա մամ ո ղո վր դա կան րնդո ւնելո ւթ եան ց :
վերջէն հ անդէսութէլնը կայացաւ քմէհրանէ,

3 ո րելէնա կան

Հ^Արարատ^ Աէութեան

սրահէն մէջ, Ա'ա ր տ ձճՏէն : Պաշտօնական հա նգէ ս & դա տ , էՒէհ րանէ
Հորս կանաց է կա զմա կեր սլո ւթէ ւնն երն ալ, դեղեցէկ ընդունելութէւնով մը սլատուեցէն Ս ալքսասը, Հայ Ակ ու մրէ սրահ էն մէջ : Իր այցէլած բոլոր վայրերուն մէջ յոբելեարը ստացաւ բազմատեսակ նուէրներ :
Ա ալքսասէ մէակ ցաւը եղաւ այն, որ

առողջական

պատճառով

Հկրցաւ այցելել (մաւրէդ, որուն հետ կապուած էր այնըան հէն յուշե—
րով։ Պէյրութ վերադարձաւ ան 3ո մնէ սէ կէսէն եւ այնուհետեւ 3 ունէս 2&էն մեկնեցաւ *Լ, է լ (քորը, ուրկէ հեռացած էր 18 Ս*սԼր I'Լ 1956/^ *
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ՄԿՐՏԻՉ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ (ՓԱՐԻԶ)
Ապրիլ -՜ին, Փ ար Ւ՚ւ «/07/
Հյոփէնի մէջ տօնուեցաւ ծանօթ
գրագէտ եւ ո ւս ո ւցի շ

Ա կրա 1Դ

Պարստմեանի գրա կան — ուս ուցչական դործունէ ո լթեան ^ամեայ

յոբելեանը։

Այո

առթիլ՝

յոբելեարի կեանքին ու գործու
նէ ո լթ եան

մաս ին

խօսեցան

Հրանղ. Աամոլէլ , Տիկէն Հուրի
իփէ կեան

եւ

տանեան :

իրենց այս ձեռնար-

Արչալիր հիւսնէ—

կո,Լ> Փա ր իղահա յեր ը

արմանի

յարգանքը ընծայեցին

ւէաստա—

կա լոր

մտաւորականի մը^

ունի իր տեղը

որ

նախ հայ գրա

կանութեան մկչ իբրեւ, դր ող եւ
գրադատ եւ ապա հայ կրթական
կեանքին մ էջ , իբրեւ ուս ուց ի չ :

ՄԿՐՏԻՉ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ

Մ • Պարսամեան ծնած է ր{ Ա*արտ 1886/*Ն

հ

Ակնայ Ապուչեէս գիւ-

Դ.1Լ՝ Երկու, տարի ի]արբերգի ՀԱ է զրէ՝} իեգր» Վրսրմարանը յաճախելէ
ետք ) կը փոխագրուի իա բնոյ Աանաւագէ, ան Վյսրմարանը՝ որուն
ըխթսյցքը 1լ աւարտէ 1905/'Ն : Այնուհետեւ Հ մինչեւ 1922
Ուսուցչական պաշտօն Ա էղրէի^ իարնոյ Աանասարեանին
գոնիյ Ջ որլոլի

կր
եւ Տրուոլի-

Սիոնիայի ու Ա ամաթիոյ ազգ • ւէարմարաններ ուև մէջ :

Փու բիզ կնանցնի 1923/>Ն , ուր Հ խումբ մը մտա ւո ր ա կաններ ո լ հետ

կը

կազմէ Հէյահատակ Գրաղէտներու ի* ար ե կա մն եՀր» Ըն կե ր ա կց ո ւթի ւև ր ,
որ ա յմմ կը կո չո լի «Հա յ ի*ր ա զէ ան եր ո լ Ը ար ե կամն եր» : Ա զած է ան
նաեւ Փարիզի Հ^Հայ սիրողներու Ա*իութեան» հիմնադիրներէն մէկը։
Ա' ♦ Պարսամեան սկսած է դրել 1907/*Ն : Աշխատակցած է սլոլսահայ թերթե բու եւ 1909 — 1914 եղած է «Աղա տ ա մա ր տ» ի իա բնոյ թըղ֊
թակից ը ։ իր ա շխ ա տ ա կց ո ւթի ւնը բերած է նաեւ եղբօրը

Ա եր ո լման

Պարսամեանի իւ մրադրած ՀՇ անթ» դրական պարբերաթերթին։

իր

հեղին ա կո ւթի ւններն են Հ^Ար ի ւնի տօնը» (1912) ) ^Աւետիս Ահարոն
եանի կեանքն ու գրականութիւնը» (1930) ,

ՀԱրեւմտահայ

բանաս

տեղծներ» (1937) եւ «Մեռնող գիւղին պատմութիւնը» (1956) դիրքե
րը։ Բայց բոլոր իր եր կա սի ր ո ւթեանց գլուխ — գործոցն է
պատկառելի ու պատկերազարդ

հատորը՝

էջերով: Հեղինակն է ան նմանապէս «Արարատ»
՚

«Ակն եւ

հազարէ աւելի

անունով

հայերէն
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«ԱՄԷ՜ՆՈՒՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ընթևլ,;, անոլթեան դասադրքեբոլ չարքի ^ը :
/’^?Հ/£ւ֊ լաւ գրադատ , // . Պարսամեան մինչեւ այսօր ալ կնսչխա-

տակցի հայ մամուլին ՝. Ունի ասլուած եւ անտիպ բազմաթիւ ուսումնա ս իր ո ւթի ւններ հ ա յ դրական — դասական դէմքերու մասին՝.
Փարիզի մէջ ունի իր սեփական դրա տունը եւ մի ամ՜ ամանակ հա
յերէն լեզուի եւ դրականութեան պատմութեան ուսուցիչ է Կ^պրոցա—

է

սէ րի Աղջկանց ^Լարմ՜արանին մ ԷԼ՝, կանդամակցի եկեզեցւոյ կից գո
յութիւն ունեցող Կրթական Ո արմնին եւ նախագահն է Համաղդայինե
Փարիզի մասնաճիւղին :

ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՈՒՐԵԱՆ (ՓԱՐԻԶ)
Ա ♦ Պարսամեանի

յոբելեա

նէն երկ ու չա բաթ ետքը y Ա ա յիս
ճճին , Փ ա րիզահ ա յեր ր ,
եանի համազօր

յոբել

մեծարանքի ե-

րեկոյ մը կազմակերպեցին Փա
րի ղի

հ.Փսլ Ֆարալիք»
Ւ

պատիլ

բանաստեզծ
ծննդեան

սրահին

ւէաստակալոր

Ահ ար ոնի y

^^ամեակին

անոր
առթիւՀ

ա ոթի լ իր ւէաստա կը գըրուատեց ին

Հյ ♦ \յա ր դունի ,

♦

Փոլատեան y Տէր եւ Տիկին (հան
Պ ալար y էիւք — Անտրէ Մ արսէլ ,
Պետրոս

իէարոյեան

եւ.

Տիկէն

Հու֊րի Իփէկեան :
Կրկնութիւն մը պիտի ըլլար

ԱՀԱՐՈՆ ՏԱՏՈԻՐԵԱՆ

այս տեղ անդամ մրն ալ ըսել ա յն , ինչ որ ըսած էինք անցեալ տարի y
Տար եզր քիս 1957ի հատորին մէջ (է^ 75 — 76) Ա'» արսնի կեանքին ու
գործին մասին : Իբրեւ լրացում միայն աւելցնենք y որ ԱՀար ոն Տնաձ
է Ոիլթանիոյ կամ էյ ի կ ո մի զ ի ո յ երբեմնի զուտ հայաբնակ

(էվաճըք

•լիւղը եւ ՊոլսոJ {^Ղ^ատըդիւղի^ կխիթարեան Վ^արմ՜արանը յաճախելէ
ետք y իբրեւ խոստմնա լից ա չակերտ ղր կո լած է Վփնետի կի

ք

Մ ուրատ

քիաւիա յէլեսւն Վա րմարանը y ո ր ո ւն ընթացքը ա լա ր տած է յաջողու
թեամբ y մեր ոսկեդարեան ու Ժամանակակից բարբառներն ու դրա
կանութիւնը խորապէս իւրացնելէ ետք : Կազմ ուած բանաստեզծ

էր

արդէն 1909 — 10 թո լա կաններ ո ւն y երբ սկսաւ իմաստութեամբ թա
թաւուն իր քերթուածները հրատարակել օրաթերթ եւ չաբա թաթերթ
հչԱզատամա րտ^ներոլ ել ՀՀ,]յ ր կո ւնք'» ու ՀԱեհեա Խ> դրա կան պա րբեք
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
րաթերթերոլ մէջ ։Հ<Ճ ակատամարտ»ը եղաւ իր յաջորդ հանգրուանը

1918// զինադադարէն ետքը : Ու ապա գաղթ , --- նախ

Պոլլկարիա ,

ապա Փրակա՝ ի ը ր ե լ ուսանող եւ հուսկ յետոյ մնայուն կոպք ի & ըրանսա : Տասնեակ տարիներով եղաւ ուսուցիչ ^պրոցասէր Ա^ղջկանց
Վարմ՜աբանին՝ նախ Ա* ար ս էյլ ել այնուհետեւ քիէնսի ԼՓարիղ) : իսկ
այմմ կը մնայ վիլմոմպլը՝

Փարիզի մէկ արուարձան — դի*-֊ղը

կ^^^ւրի գրեթէ առանձնացած կեանք մը։
Ահարոն կը պահէ

եւ

Հակառակ իր տարիքին ՝

տակաւին իր կենս ո ւնա կո լթի ւնը ՝

առոյդ է ել

ընղհանրասլէս զոլա րթա խոհ յ

ԱՇՈՏ ՄԱՏԱԹԵԱՆ (ՆՍԹԱՆՊՈԻԼ)
Ո ս թան պո լլի
թատ բոնին մէջ ՝

'/> ա ղա քա յ ին

20ին

Ա այիս

տօնուեցաւ հայ եւ թուրք բեմե
րու վաստակաշատ րեմաղրիչ և
դերոլսոյց

Աշոտ Աատաթեանի

դործո ւնէ ո լթեան 55 ամ ե ա ք յո—
բելեանը ՝ թատերասէր ընտրեալ
բաղմութեան
թեան :

մը

ներկայու

Աոբելեարին

ի պատիլ

մեծարանքի խօս քեր ո վ
կան Ագո լարդ Աոլրեան՝

բեմ եվաս

տակաւոր թուրք դերասան (իաշիտ Ո'իզտ Աամակօ ել է. Ա ելան յ իսկ թուրք դեր ա ս անն եր ո լ
կողմ է

ներկայացուած

«Խորթ

հայրս» կատակերգութենէն յե
տոյ

հանդիսոլթեան փակումը

կատարեցին հայ Աւմաք-էօթ2/ձՀ/Հ/ ,
բեմադրելով յ ո բելե ա ր ին Հէիի լսին մեղքը» թատերախաղը։
Աշոտ Ա ատաթեան , իր ամբողջ կեանքի ընթացքին եղաւ թատերական արուեստին նո լի ր եա լ մը՝ որ զրկանքներու դնով ծառա յեց բե
մին եւ ձգեց անուն մը այդ արուեստի պատմութեան մէջ*. Անմոռա
նալի դործո ւնէ ութիւն մը ունեցաւ ան մանաւանդ 1918 — 22

ղինա՛

դադար եան տարիներուն , իբրեւ Պ ոլս ոյ Հայ Տրամաթիք թատերախոլմբի դեբուս ոյց եւ բեմադրի չ։ Պէյրութ գտնուեցաւ ան 1952 ՜ 53
թուականներուն եւ այս առթիւալ՝ իր արուեստասէր համակիրնե—
բուն նախանձեռնութեամբ ՝ տօնուեցաւ իր բեմական

դո րծո ւն է ո լ-

թեան ՀմՀամեակը։
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«ամէնու՛ն տարեգիրքը»

1ԱՄԱՌ0Տ

ւ

ՆՈԹԵՐ ԳԱՂ.ՈՒԹԷ ԳԱՂ.ՈՒԹ

Պոսթըեի մէջ 2 Ղ*եկտ • 1956//?/ տօնուեցաւ
Մ ան ո լէլե անի

ւլե կա վար ո լթեւսն

տակ

Օր- Սիրանոյչ

աշխատող

Տ է լ՛

Արլղային Երգչա-

խումբի գո րծ ո ւն է ո ւթ եան 2Տ)ամեակը*.
=

էի Համալսարանական $ ան սրահ ին մէջ,

Պլ՚խ.ր սէ

ձհձին կայացաւ ւլեղար ո ւեստա կան

Յունուար

ցերեկոյթ մը, որ նոլիր ո լած

էր

խանիկէ Ապարումանի էքան քաղաքին մէջ ուսանողութեան ^ամէակին

(1905 — 1909) ։ Այո առթիւ որոշուէցաւ յուշաքսւր մը ղետ ելլել

հա

մալսարանին մէջ, *]' * Վրսրումանի անունով եւ ույս մասին ստացուե —
ցուլ տ ես չո լթեան հաւանութիւնը :
= Ֆ/՚չ ատ էլֆլ, ոյ մէչ Ս ■ Գրխէոլ, Լուսալորիշ եկեղեցւոյ
ման հիմնաղրամին ի նպաստ

Յունուար Հնին

սարքո լած

ու/լց

!լա

հանդէսի

ընթացքին , մէկ անւլամէն հաւաքուեցաւ 155* 725 տոլարի պատկառե
լի գումար մը՝. *Լք երկայ գտնուեցան , ի միջի այլոց , իԼօր * Հ» Շ է քէէ1—
ճեան եւ ճ * Մաըտիկեան : Հ • 3 ■ Գ • Ֆիլատեըֆիոյ ^քոմիտէն հանգա
նակութիւնը բացաւ 10-000 տոլարով*. Հայր եւ որգի Էէ գի շէ եւ Սիրա^.
Մելիքեաններ նուիրեցին 20*000 տոլար,

Ասպիկեան եւ Յութւանեան

ընտանիքներըՀ 10 *000 I էյկեղեցաս էր Տի կնանց 0 ի ութիւնը մասնակ
ցեցաւ 8000"// ե*- այնուհետեւ

ոլ-էէ11Լ

Աիութիւններ եւ անհաւոներ'

50004՜ ն մինչեւ 100 տո լարով յ
= Ատիս Ապա պայի հ ույ համայնքը, 3" ն ո լար Հէ\փն կազմակեր
պեց մեծարանքի երեկոյ մը ի պատիլ վաստակաւոր ուսուցիչ եւ բա
նաստեղծ Արսէն Աճէմեանի , անոր կրթական ու դրական բազմամեայ
գործունէոլթեան ի գն ա հ ա տ ո ւթի ւն :
— Ասւրտ 2Հ)ին , Լոնտոնի

մէջ

կազմակերպուած

Ֆիլմի Շ աբաթդին առթիւ , սակաւաթիւ

ֆիլմերու

Հ^)րանսական

կարգին ներկա

յացուեցաւ նաեւ տաւլանգաւոր բեմագրիչ Աշոտ Ա^ալաքեանի Հ^Փարի
Փուլաս Օթէթը, մա յր թագուհի 1^էիղապէթի եւ իշխանուհի Ա ա ր կա
րէ թի ներկայութեան*. Աշոտ Աալաքեան անձամբ դացած էր Լոնտոն ,
ներկայացնելու համար այնքան ւլնահատուած իր ույս ֆիլմը :
— Ֆ րանսա կան «//•ի վա ր ոչ» գրա կան մր ց ան ա 4^(100 * 000 ֆէւանք) ,
որ ւէերապահուած է ֆրանսերէն գ['ոգ օտար հեղինակներու,

28//?/ տրոլեցալ Վյսհէ 'ԼՀլս չային ( ]] ա չա տ ո լր եան՝} ,

իր

Ա արտ

«.Ամէն ընւլ

ականդ վէպին համար : '{Հանի մը տարի առաջ նոյն մրցանակին ա ր—
մանացած էր Հ/սւհան Հլահնոլրի ՀՀհԼի շեր ա յին լի ոէսսւնց ո ւմդ
= Անցեալ տարի
Տէ°յի

հ ա ղո ր ւլած էէհվ-՝

Փ ա ր 1՚՚ւ1՛

Լ*£11. *'

ա ր ո ւա ր ձ անն եր էն

ոխ — քաղաքապետ ք11լքսւ[1ս1Աւ{1 Ա անուկ Ա ւսնոլ կեա նի մահ ըհ

'{Հ ա լլւսքա պետո ւթի ւնը ,

պատուելու համար յիշատակը

ֆրանսական
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
հայրենիքին

այնքան

անձնոլիրօրկն

ծառայած

հրամանատարին ,

Մայի ս 5ին կազմակերպեց հանդիսութիւն — չրՓրթ

որու ընթաց-

րին , յուշարար մը զետեղուեցաւ հանզուցեալին բնակած տան վրայ՝
[յսկ այ՚[ օրուընէ սկսեալ՝ Աւյրր տան փողոցն ալ կոչուեցաւ «Հ^ոմանտան Ս ան ո լկե ան սլողոտայ» : Ս,լս առթիլ կաղմուած էր մեծ թափոր
մը

ֆրանսացի ել հայ նախկին

մարտիկներու՝

ռազմագերիներու՝

դպրոցական աշակերտներու՝ մարզիկներու՝ պաշտօնական
ւորութեանց ,

բարձրաստիճան

զինուորականներու՝

անձնա

երախտագէտ

րաղարաց իներոլ ել հանզուցեալին անհամար բարեկամներուն

մաս

նակցութեամբ յ Եղտն ուղերձներ եւ գրուեցան ծաղկեպսակներ Ա՛ա
նս ւկեանի դեր եզմ անին վրա յ :
= ֆրանսական Պաշտօնաթերթի Յուլիս 27ի

թիլին մէջ

հրա

տարակուած զեկոյցի մը համաձայն ՝ Վշահան Փորթուգալեան

նշա

նակս ւեց ալ Տուէ րազարի Վերարննիչ Ատեանի նախագահ :

Վահան

Փորթուգալեան անդրանիկ զաւակն է յեղափոխական — րազարական
ականաւոր դործիչ Մ
= Անուանի

Փ ո րթ ո լգալեանի :

երամշտագէտ

Ար ամ քՍ աչա տ ո լր եան ՝

0 դո ս տ ո ս ի

ընթացրին ՝ Պոլէնոս Այրէսի մէջ տուած իր եր ամշտահ անգէ սն եր ո վ
ստեղծեց մեծ խանդավառո ւթի ւն •. Այնտեղ մնաց ան չոլրջ մէկ ամիս
ել այցելեց նաեւ Աւրոլկուէյ ել ՛Շիէի Հ Ւրեն կ՚ընկերանար իր երամ՜ըշտագէտ կինը

՝Լ,ինա

Աակարովա :

Հայերն ալ ընդունելութիւն

սաբրերին ի պատի լ իրենց հանճարեղ ազգակցին :
— Առեցեալ տարի՝ Փարիզի մէջ կայացած եկեղեցական երամըշտութեան միջազգային համագումարին առթիլ՝ Յուլիս 5ին ՝

Փալէ

տը Հյայեոյի մէջ տեղի ունեցաւ միջազգային մեծ համերգ մը՝ որուն
մասնակցեցաւ նաեւ Փարիզի 120 հոգինոց ՀԱիփան — Կոմիտաս՚ֆ երկսեռ

երգչախումբը՝

Կարպիս

Ափրիկեանի

խմբավարութեամբ 1

Երդուեցան 6 եկեղեցական խմբերգներ ՝ որոնր ողջունուեցան

եր

կարատեւ ու խանդավառ ծա փահ ար ո ւթիւևներ ով յ
ո յՒ Հ այերէն Արամ Տէր Զարեան ՝ իր ծնողրին' թաւրիղ ել Կ^աբրիէլ Տէր Զա րա ր եանն եր ո լ յիշատակին ՝ վենետիկի Մխի
թար եան Վանրի թանգարանին ըրաւ 100 *000 տոլարի ն ո լիր ա տ ո լո լթիւն մը՝ ի պա տի լ Մ խիթարեան Մի արան ութեան աբբահ այր Տ ♦ Ս *
1Լրղ ■ Ո լլոլհոճեանի 3 ունոլա ր

ին տրուած հացկերոյթի ընթաց րին :

Ասկէ զատ ՝ բարերարը նուի րեց ՀՀ}՝{)§Հ)ական

տոլար

ֆրէզնոյի Ա •

Երրորդութիւն մայր — եկեղեցիին եւ^ Հայկ» վերանոցին ՝ 1000 տոլար
տլ

Հալէ պի Մխիթա րեան Վարմաբանին :
= Հայագէտ փրոֆ . ֆրետերիր ֆէյտի ՝ որ կը դասախօսէ Փտրի-

զի Արեւելեան Կենդանի Լեզուներոլ պետական վաբմարանին մէջ՝
նշանակոլեցալ Փթոֆէսէօթ Թիթ-իւլէթ հայ լեզուի ամպիոնին ՝ Մարտ
Տէն սկսեալ յ
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«ԱՍ՜է՜ՆհԻՆ

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԼԻԲՍ.ՆԱ1ԱՅ ԴԱՂ.ՈԻԹ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԷՆ ՆԵՐՍ
ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄԸ---- Անցեալ տարուան ընթացքին ևս
անփոփոէէ մնաց Ամենայն Հայոց Եաթողէ կոսէն վերաբեր ումը Աեծէ
§ անն Կէէէկէոյ Ե'ւյ թո ղէ կո ս ո ւթե ան հանգէպ*. էջմէածնէ Վփհափաո֊ը
ոչ ■քէկ կ ասլ սլա^եց «Անթէլէասէ հետ» ՝ էնչպէս որակեց ղայն մէ շտ ,
առանց յէշատակելու Տ անն Ե է լէ կէ11 յ Ե աթ ո գէ կո ս ո լթէ լ-ե ՝ Եա թոգէկոս
կամ Ե աթ ո ղէ կո ս ար ան անունները : Բ բրել 0 ա թ ո ղէ կո ս ո ւթ ե ան

ներ

կայա ց ո ւց է չ կամ տեղապահ շա րունակեց ճանչնալ Դամաս կոս ա սլա ստանած Տ *

արբեսլ • ը եւ կապ պահեց մէ այն անոր հես, , «Անթի-

լէ ա սէ հետ» հասկացողութեան մը ւլալու համար՝ վեհափառը՝ Հոկտ*

13/^ էջմի ածնէ մկջ խօսած եւ Երեւանէն ձայնասփռուած էր

ճառէն

մ է £ յայտնեց > թէ անցեալ Փետրուարէն դէմած է Բարեղործականէ
անղամ անձնաւորութեան մը (Ամ եր է կա յ էն՝ Բ ա ր եղործա կանէ նա
խագահ Ալեր Ա՝ ան ո ւ կեանէն') եւ երկու անղամ ալ

Պ ոլս ո յ

Դարեգէն

Պատրէարբէն՝ բայց , աւելցուց , ապարղէւն մնաց էն այղ մէջնորղութէւնները*. Ե լ , բնականաբար՝ ա սլար ղէ ւն ալ պէտէ մնայէն ՝
Որ Տ ♦ Տ * վտղգէն Ա • Եաթողէկոս չէր ուղեր ճանչնալ

բանէ

Տ * Տ * Զա րեհ

Ա» Ե ,սթ ո ղէ կո ս է հանդամանբը՝ անոր հետ ոլղղակէ յ ա ր ա բեր ո ւթէ ւն
կարենալ պահելու համար*.
«ԱՆԿԱԽ ՀԱՄԱՅՆԲԸ»

Ա ուր իա կան իշիյանոլթի ւնները

անց-

եալ տա րէ մերմեցէն բնթացր տալ «անկախ համայնբ» կազմելու նըպատակով հ ա կա կա թո ղէ կո ս ա կան ճակատէն ըրած բաղմաթէւ

՛էէ"՜"

մումներուն : Մէւս կողմէ՝ Աուրէոյ Դատական Բարձրագոյն Ատեա
նը՝ էր 30 Դեկտ • 1956// որոշումով՝ ըստ էութեան եւ անվերարննելէ
կերպով մերմեց Հալէպէ Դաւառական

(էողովէ կազմէն եւ հ ետեւա-

բար Տ * Տ * ՏԼարեհ Ա * Ե աթողէկոսէ բնտրութեան օրինա ւո ր ո ւթեանց
ղէմ 'Շաւարշ եպէսկ* Դույումճեանէ բացած դատը*. Դատական Ատ
եանը՝ էր այղ ո ր ո շո ւմ ո վ ՝ օրէնաւոր գտաւ թէ՛ Դաւառականէն կազ
մը եւ թէ' կա թո ղէ կո ս ա կան ըն տբ ո ւթէ ւն ը *.
ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՍԱՄԻ ՊԷՅ ԱՈԼՀԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱԹՈՎԻԿՈԱՒՆ ---- Լիբանանի վարչապետ Աամի Ա ոլհ , 9 Չ* ե կա * 1956/'?' այց ևլեց
Տ-Տ- Զարեհ Ա. Կ ա թողէկոսէն ՝ որ անոր է պատէլ տուաւ հացկերոյթ
մը ։ վարչապետէն ընկերացած էին բաղմաթէւ բարձրաստէճան պաշ
տօնական ան ձն ա ւո ր ո ւթէ ւնն ե ր *.

վեհափառը ըրաւ բաբէ գալուստէ

ուղերձ մը՝ որուն՝ վարչապետէն կողմէ սլա տաս խան եց եր ե ս փ ո խան
վասան Թուէյնի :
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ
ԳՈՀՑՈՒԱԾ «ՋԵՐԸ ԳՏՆՈՒԵՑԱՆ---- Կաթողիկոսական ընարու.օրերուն Անթէլէասէ I] աթ ո ղէ կո ս ա ր ան էն գողցուած սրբազան

piiuin

մասունըները ՝ որոնց կար գէն ել Ս ♦ 9* ♦ Լուսաւոր չէ 1Լ^ր , Ե րուսա—
ղէմէ պատրէարըական տեղապահ Տ- Ե ղէ չէ արըեպ. Տէրաէրեանէ
կողմէ ՝ Ս արա ՅՕԷն ՝ Ամմանէ մէջ յանձնոլեցան Լէբանանէ Հայոց
Առաջնորդ S* Խ ո ր էն արըեպ. Բա բո յետնէն , որ Մարտ

31էն

փո-

խազրեց ղանոնը Պէյրոլթ : Այս առթէլ ՝ Աջերը ընդունելու եւ. ո զՀո լք
նելու համար՝ ՆԼեհափառը եւ անոր հետ երկու տասնեակ հազար (fit—
•Լ" փուրդ

հաւաըուեցան Խ ալտ էէ օդանա լայէն կայանէն մէջ*, վեհա

փառէն կարգագրութեամբ , Մ արտ 31^ք հռչակուեցաւ
I'

յէչաւսակ Աջերու

վերստացման :

5-

b զէ չէ

տօնական օր ,

արըեպ. վեհափառէն

ուղղուած էր նամակով յայտարարեց , թէ «// . Լուսաւորչէ Աջէն

եւ

մէ ւս մասունքներուն վերցուելուն գաղափարը յղացան առաջէն՝

9♦

Պոլսոյ Տ * Ղ*արեգէն էք ա չա տ ո լր եան

էր

Պ ա տրէ ար ըը եւ եր կր ո րգ՝

համհարզ Տ • Տ է րան արը. Ներսոյեանր» ՝ [’,ujg տեղեակ չէ ՝ թէ էնչպէ' ո ղողցուեցան անոնը : Բ ար ձր ա ս տ էճ ան երկու կր օնա կանն երն ալ
Հևրըեցէն է ր ենg հասցէէն եղած վերագրումը՝ էսկ Լջմէածնէ Հայ
րապետը^ տարօրէնակ

զուգագէպութեամբ մը՝ Աջերու

վերադար

ձս ւելէն երկու շաբաթ ետըը փէլոնազոլրկ հռչակեց Տ * Եգէչէ արըե—
պէս կոպոս ը . ♦ .
ԱԲԵՂԱՅԱԿԱՆ ՋԵՀՆԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — 3ունէս 2Է կէ բա կէ °բր ♦

$ ♦ <Տ ♦ Զաբեհ Ա* Կաթողէկոս ՝ Կաթ ողէկոսարանէ մայր տաճարէն մէջ
աբեղայ ձեռնադրեց եօթը սարկաւագներ ՝ որոնց

Ղպրեվանըէ

>Լեւլը

Ընծայարանէն ՝ հաւատացեալներու թուռն բազմութեան մը ներկա
յութեան։ Սարկաւագները ստացան հոգեւորականէ նոր անուններ եւ.
կոչոլեցան Տ • ւՏ' • Գրէգո[' ) Ար ո էն ՝ վահ րամ ՝ վարգան ՝

էքրուանգ ՝

Թորգոմ ել Ներսէս աբեղաներ :
ՕՐԻՆԱԶԱՆՑ ՄԻԱԲԱՆՆԵՐՈՒ ԱՐՏԱՔՍՈՒՄ - Մեծէ Տանն Կէլէկէոյ Կ աթ ո ղէ կո ս ո լթեան Մ էաբանութեան Ընգհ . փողովը՝

Օգոս

տոս ճճի իր նի ստէն՝ մէաձայն որոշումով՝ Մէաբանութեան չա ր ըերէն հ եռա g ո լց Տ * Տ * Խաղ ՝ Փառէն եւ Գերենէկ Արբադանները ՝ Տ ♦ Տ *
Գնէ,. Բաբ կին ե, Շ ա հէ վա րգապետները եւ Տ * Տ * Մ եսրոպ ՝ Գէորգ,
Ներսեհ ՝ Զաւէն եւ Գէ*~տ աբեղաները՝ ընդամէնը

H

հողէ՝

ո բոնը

գրմ ած էէն էր ենg ո ւէւ տը եւ էրենց հ ա կա կար դա պահ ա կան րնթա g ըո վ
ըմբոստացած էէն օրէնաւոր եկեղեցական է չթանութեան դէմ:
ՄԻՒՈ-ՈՆՕՒՀՆիԳ--- Հ«//« • 13/- կիրակին, 15-000£ —ելի հայ
հաւատացեալներու ներկայութեան կատարուեցաւ Մի լռոնօրհնէըէ
հանդէսալոր ա ր ա ր ո ղո ւթէ ւ֊նը ՝ Կ աթո ղէ կո սա ր անէ բակէն մէջ եւ Նա
հատակներու Յո*֊չարձան — Մատուռէն աո֊ջեւը շէնուած յատուկ թո-
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<ԱՍ*ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»
րանէն վրայ , ձեռամբ սլա տ ար ա դէ չ վեհափառէն : Սրբալոյս Ս' էւռոնէ
օրհնութեան կնքահայրը եղաւ Աաւառական

(էոդովէ

ատենապետը

Ս' էսաք Աղէրեան , որ ս*յս առթէ լ 5000 էէ [՛ • ո սկէ նուէր եր կաթողէ—
կոսարանէն :
ԴՊՐԵՎԱՆՔԸ — Չ* պր եվանքը , անցեալ

տարեշրջանէն ,

լէասէն ւէ ոէւ ա դր ո ւե ց ա լ Պէքֆսպսպէ ամառնայէն

Անթէ-

աթ ո դէ կո ս ա ր անը ։

Տեսչական պաշտօնը ւԼար եց Տ * Աարեդէն ւԼրգ’ Ա արդէս եան , որ Սեպ
տեմբերէն մեկնեց ալ օ*սֆ ո ր տ , ա ս տ ո ւածաբանա կան !ւ ե կե ղեց ա դէտակտն բարձրադոյն ուսման հետեւելոլ համար երկու տարէով։ *ԼքՈր
տարեշրջանէ համար տեսուչ նշանակուեցալ

Տ՝ Արտաւադդ

լԼ[,րէ*

Թրթրէան յ
ՀԱՏ ՈՍԿԵՐԻՉՆԵՐՈՒ ՆՈԻԼ՚ՐՆԵՐԸ — ՊՀյր՚՚՚թ՛"<՛»,, /սու.մբ մը
ոսկերէ շներ, 'Ծննդեան Խթման Յունուար Հ)է էրէկունը, Պէքֆսպսպէ
Վ^անքէն մ Լ ջ Ա եծէ Տանն Կէէէկէոյ

թողիկոս Տ • Տ • Զ՚որևհ Ա ‘['"է

նուիրեցին 4000 Ա՛ր • ոսկէէ արմոդութեամբ եւ թանկադէն դոհ արներսվ զարդարուած գեդեցէկ մատանէ մը, որուն ձեւը յղացած ևլ եՒ
նած է Պսլսևցէ ոսկերէ չ Հրայր Հ)'երունեան , էսկ ՛քարերը զետեղած
վահ րամ Փէւ֊ս կէւլճեան ։

^աթողէ կոսա կան օծման

է

Ա* տա րելէց էն

առթէ լ ալ վեհափառը ստացաւ դոհարազարդ պանտկէ մը, Աարաշցէ
ոսկերէ չ 'կուպար Պ ա ս մա ճ ե անէ կող՛քէ: Հ ա յ ոս կեր է չներ ը գեդա կեր տ
եպէ ս կո պո ս ա կան մատանէ մը նուէրեցէն նաեւ

Տ * Արտակ եպէսկ*

Ս*ան ո ւկե անէն :

ՌԸՍ՜ԷՅԼԻ ԱՄՕԹԱԼԻ ԴԷՊՔԵՐԸ
Փետրուար 1-3 ամօթաԱւ դէպքեր պատահեցան Պէյրութէ Ար
մէ յլ թաղէ Ս • Յար ութէւն եկեղեցէէն մէջ՝. Փետր. Յէ կէրակէ °ՐԸ
պէտէ կա տար ո լէ ր' Տէկէն Ս • Ջըթէկեանէ կողմ է է յէշատակ էր ամուսնոյն շէնել տրուած Ս* Սեղանէն օծումն ու բացումը եւ այդ
առթէւ պէտէ պա տարադէր Լէբանանէ Հայոց Առաջնորդ

Տ • Խսրէն

արքեպ» Յարոյեան : Արդէլելոլ համար այս արարողութէւնը , խումբ
մը կէներ Փեար. Հէ դէշերը մտան եկեղեցէ եւ ամբողջ յաջորդ օրը
մնացէն այնտեղ-. Անոնք չբաւականացան մէայն եկեղեցէ է

դրաւոլ-

մով, այլեւ սրբապղծօրէն քանդեցէն կառուցումը հազէւ աւարտած
Ա. Սեղանը։ Առաջնորդն ու աղդայէն է շվսան ո ւթէ լնն երը , արէւնալէ
դէպքեր կանխելու համար , յետաձդեցէն Փետր» Յէ արարողութէւնը,
բայց նոյն օրն էսկ՝ ոստէկանական ումով եկեղեցէէն դուրս հաներէն
սրբապէդծ կէները եւ փակեց էն եկեղեցէն, որ այդպէս ալ մնաց ամէսներով ։ Ա ♦ Յսքբս^թէ^ն եկեղեցէէն մէջ գործուած այս սրբապըղծութէւնը կրկնութէւնը եղաւ Կ աթո ղէ կո ս ար անէ
կէներոլ կո դմէ գրաւման եղերաղաւե շտէն ,

մայր

տաճարէն

կաթո •Ահ ոսական

ըն

տրութեան օրը (20 Փետր * 1956) յ
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

«ԴԱԼՈԻՍՏ ԿՆԻԼՊԷՆԿԵԱՆ*
ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐԻՉՆԵՐԸ ՊԷՅՐՈԻԹԻ ՄԷՋ
// ֊“.Մ՛" ճճին ^աղտատէն Պէյրութ մամաներին

«9*"'լուստ Կ^լ-

պէնկեան~}> բարեսիրական հ իմնար կո լթեան երեր ներ կայաց ո լցիչները-> --- հիմնարկութեան նախագահը
կազ) ^րանսայ^ մօտ

Տորթ. <իոզէ Հէնրիք 'Լերտի-

Փորթոլկալի դեսպան

Տսմինիքօ տէ

Սուղա

Հոէշթայն եւ հիմնարկութեան Կեգր . ]]]նամակալոլթեան խորհրգական Ոապէր Կիլլպէնկեան {Գալուստ Կ/' ւլպկնկեանի կրտսեր եղյրօր'
Վահան կիւլպէնկեանի զաւակը) ; 1Վնոնզ կ՚ընկերանար նաեւ դեսպան
Հոլչթայնլ, դուստրը' Փալմէլլայի կոմսուհի Տիկին Մարխս
Լո լի զա յ

(իողկ տէ

Պատուիրակութիւնը , որ հի մնարկութեան բարեսիրական

ծբա

գիրներ ո ւն իրագործման կար ելի ո լթի լևները ուսումնասիրելու նպա
տակով կը շրջէր Մ երձաւոր Արեւելքի մէջ, Պ է յր ո լթ հասնելուն , այ
ցելեց Հանրապետութեան *Լ,ախադահ
լեկՒոյ Կաթողիկոսին եւ Լիբանանի

. Հյամունին, Աեծի Տանն ԿիՀայոց Առաջնորդին

ել հետա-

քրքրուեցաւ հայկական կարիքներով։ Պատուիրակները ճնշիչ տպա
ւորութիւն կրեցին , երբ պտտեց ան Պէյբութի եւ Անգրնահրի թիթեգա շէն հիւղակներով ծածկուած թագերը եւ խոստացան առաջիին առիթով իսկ եւ 1958/' համար 50*000 սթերլին տրամադրել Հայոց Առաջնորգարանին, եւ ապա նոյնքան գումար յատկացնել 1 տարի շա
րունակ, նոր բնակարաններ ու կառուցման համար , Անդրնահրի շրջա
նակին մէջ:
Հիմնարկութեան Կեգր. իյնամա կալո լթի ւնը , Աա Էլ 27 թուակիր

1[*

իր Գ^ևոյՅո1Լ յայտսյրարե9 թէ 1957 — 59 յ ծրեր տարուան համար,
յատկացուցած է 250*000 սթերլին, յօգուտ հայ բարեսիրական, կըրթական ել այլ հանրօգուտ ձեռնար կներ ո ւ , Հայաստանեայց Ակեգեցլոյ , չքաւոր հայ համայնքներու, հայ մշակոյթի , հայ լեզուի ուսուց
ման եւ հայ ուսանողներու բարձրագոյն ուսման , եւյն ♦ յ Այս ծրագիրը
իրականացնելու համար կազմուած է հայկական գործերով զբաղող
յատուկ յանձնախումբ մը։ Զեկոյցը 'կՀաւելցնէր նաեւ, թէ 300 — 100
հագար տոլար պիտի յատկացուի էջմիածնի տաճար ին վերանորոգման
եւ բարելաւման համար [պատուիրակութիւնը, այս գործով այցելեց
նաեւ ԷԷԴ ածին , անցեալ Օգ ոստոսին) : Եւ֊ վխրխսպէ ս ի յի շատա կ Կ* •
Կիւլպէնկեանի կողակցին' '‘էյուարգ Կիւլպէնկեանի պիտի յատկացուի

100*000 տոլար, Աիջին Արեւելքի մէջ հայ մանուկներու օգտին հաս
տատութիւն մը հիմնելու համար՝. Հաստատութեան ծախքերուն հա
մար ալ պիտի տրամագրուի տարեկան 15*000 տոլար:
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ՄԵՐ ՉՈՐՍ ԵՐԵՍՓՈԽԱՆՆԵՐԸ
Տունէս

9 — 30

տեղի

ունեւյած

Լիբանանի

եր ես փոխանական

ընտր ո ւթի ւններ ը ջախջախի չ յա ղթանա կ մը եղան

Հ • (Հ ♦ կ՝ա շնակ—

ցութեան թե1թածոլ կամ անոր հովանաւորութիւնը վայելող չորս
ընտրելիներուն' Ա ովսէս Տէր (}՝ալո ւստեանի
Տիգրան թոսսլաթի
Ե
I'
ո Գէֆ Ա ատըրի եւ Սեթր 1Ս ա մկ Պ ապիկեանի համար՝ որոնք
ընտրուեցան իբրեւ լիրանահայ գաղութի ներկայացուցիչները^ երե
քը

Պէյրոլթէն-եւ մ է կը Պ ո ւրճ • Համր ւտ էն :
Ջ ոլ! ս հտյ թեկնածուներն ալ կը գտնուէին կառավարական ցան-

կեր ոլ. մէջ-, Պկյր ութի ԷԼ • ընտրա կան շրջանա կէն ըն տր ուեց ա լ էի եթր
իյաչիկ Պապիկեան 18*400 քուէովՆ իս կ ք՝ * շրջանակէն՝ Մովսէս Տէր

ՄՈՎՍԷՍ ՏԷՐ ԳԱԼՈԽՍՏԵԱՆ

ՏԻԴՐԱՆ ԹՈՍՊԱԹ

*իալո ւստեանհ որ ստացաւ 15*661 քո լէ յ երկուքն ալ իրրեւ Հայ 1Լոա—
քելական Համայնքի ներկայացուցիչներ՝, ք* ♦ շրջանակէն ընտրուեցալ
նաեւ Հայ կաթողիկէ Համայնքին

ներկայացուցիչը

էի եթր

(իոզէֆ

Զատըր , 16-670 քուէով յ
Շ աբա թ մը ետքը՝ ԷԼունիս ]_()ին տ ե գի պիտի ունենար նաեւ. Պ"1[1^
Համուտի ընտրութիւնը՝. ԷԼյնտեղ իր թե կնած ո ւթի ւնը- դր ած էր Տ իղ՜~
րան թոսպաթ։ [էնտրութենէն

4

օր սւռսվ՝

սակայնՀ

թեկնածուն քաղուեցաւ եւ Տիդ[>լ"ն թոսսլաթ ,

հակառակորդ,

առանձին

մնալուէ ք

(Լունիս \Ջին հռչակուեցաւ շԼ^ա^ի երեսփոխանը ՝ առանց մր ց ա կց ի :
Տ տր եգրքի ս Ա • հատորով տր ո լած են էի ով սէս Տէր *էտլո ւս տ եանի ֆ
Տիգրուն թոսսլաթի եւ (Ւողկֆ Ջ ատըրի հանրային
մասին անհրամեշտ ա ե գհ կո լթի ւններ ,

դործունէութեան

ինչսլէս նաեւ անոնց կհնսա-
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4 տարիներու, ընթացքին ա-

գրութեան համառօտ դիծևրը-.

նռնք իրենց լաւագոյնը ըրին ծառայելու համար գաղութի շահերուն
եւ վայելեցին պետական ել քաղաքական շրջանա կներո լ անվերապահ
համակրանքը : Եթէ Ա' . Տ • Գալոլստեան ել Տ ■ թոսպաթ ղբաղեցան
յատկապէս գաղութը շահագրգռող

կարեւոր հարցերով ել հետա-

պնդեցին անոնց լուծումը իշխանութեանց
տըրն ալ հանդիսացաւ

պետական

մօտ

Մեթր

առաջնակարգ դէմք

ժ ■ Ջամը՝ իբրեւ

ելմտական հարցերոլ մասնագէտ մանաւանդ։
Ենչ Հբ. ՚է^[՚ա['^[՚[՛ Մեթր խաչիկ Պապիկեանին ՝ ան եւս ամէն շնորհ
ու յատկութիւն ունի ա րմանապէս ներկայացնելու համար հայ գա
ղութը Լիբանանի մէջ՛, թանդավառ ու գործունեայ երիտասարդ մրն
է ան Լծնած է Կիպրոս , 1922/^) եւ կը ներկայանայ իբրեւ կարող ու

ՄԵԹՐ ԺՈԶԷՖ ՉԱՏԸՐ

յարգուած իրաւաբան

ՄԵԹՐ ԽԱՉԵԿ ՊԱՊԻԿԵԱՆ

Պէյրութի մէջ -, է՝ աջ արաբագէտ է եւ լա է.

հռետոր։ ԷԼմէնէն երիտասարդ երեսփոխաններէն մէկն է էի բանանի
խորհրդարանին յ եր առաջին մուտըն է խորհրդարանէն ներս : ( Մ եթր
խ. Պապիկեան աւարտած է Պէյրութի Ֆրանսական Համալսարանին
իրաւագիտական ճիլղը ՝ 20 տարեկանին ներ կայացնելուԼ ՏՈ-քթ՜Որայ^ր
իր թ՜է՜ք{Հ» : ԼԼյնոլհետեւ՝ երկու տարի յաճախած է Լոնտոնի Համալսա
րանին տնտեսագիտական ճիւղը՝ զոր նոյնպէս աւարտած է մեծ յա~“
խ, դո ւ թեա մբ : )
ԷՒբանահայ դաղոլթը ւէստահ է՝ որ եր ես փ ոխանա կան 'ւյյս քաո-~“
էակը լաւագոյն ա ր դի ւնըեեր ո ւԼ պիտի արմեցնէ իրեն վերապահուած
սլա տա ս խանա տ ո լ րլերր՝ յօգուտ պետական եւ մեր ազգային — հա
սարակական շահերուն, II'բանանի մէջ*.
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԷ

ԱՐՆՈԼՏ ԹՈՅՆՊԻ ՊԷՅՐՈԻԹԻ ՄԷՋ
Անցեալ Ապրէէէն Պէյր***֊թ ժ՜ամանեց Հայ ժ՜ողովուրդէ ջերմ բա
րեկամներէն ա շխարհահռչա կ անդլէացէ պատմաբան Արնոլտ թոյնպէ յ դա սախօս ո ւթեանց Լար^ ժր տալու համար Ամերէկեան Համա

ք^

լսարանէն մէջ '.Աէշեալը , 1925
է վեր կը վարէ Մ/'ք'"77
թործե
րու Ուսումնասէրութեանց կաճառը եւ երբեմն կը դասախօսէ Լոնտոնէ եւ ՕքսՀէորտէ համալսարաններուն մէջ՝. Հեղէնակն է պա ա ժ ա դէ
տական կարեւոր եր կա ս է ր ոլթեանց , որոնք թարդմանուած են բաղ—
մաթէ լ լեզուներում
Արնոլտ ԼՒոյնպէէ անունը կապուած է մեր

ժ՜ողովուրդէն

հետ

ղոր ան դործնապէս

ցոյց

տուած է Հույ փուտէն եւ Հայ ժ՜ողովուրդէ տառապանքներուն

հան

գլխաւորաբար այն հ ետաքրքրոլթեամբ ,

դէպ ) դեռ 1915 — 18 թուականներուն , երբ Լորտ Պրայսէ հետ հրատարակած է վաւերադրերով լեցուն նշանաւոր կապոյտ Ղ*էրք^ ստուար
հատորը՝ հայկական տ ե զահ ան ո ւթեանց եւ ջարդերու մասէնմ

Այս

հատորը մեծ աղմուկ հանեց Ա» ա շէւա ր-հ ամար տ է զէնադա դարէն մ
Օդ աո լելով Արնոլտ թոյնպիի Պ էյ ր ո ւթ ներ կա յ ո լթենէն , տզզա
յին իչխանոլթիլններն ու «Հայ Ակումբ»ի վարչութիւնը ընդունելու
թիւնն!, ր սարքեցին անոր ի պատիւ եւ դրուատեցին

անոր

ճիդերը

յօդուտ հայ մ՜ ո դո վո լր դին : Ա • Թոյնպի այցելեց նաեւ ^վեհափառին :

ՄԱՐՏԻԿԵԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆ
Համազգայէնէ Պէյրութէ Ն* Փուլանճեան ձեմարանէ շրջափակէն
մէջ կը շարունակոլէ կառուցումը երեք յարկանէ նոր շէնքէ մը՝

որ

պէտէ դործածուէ էբրել դրասենեա կ ՝ տպարան $ ճա շասրահ ՝ դլէ շերօթիկ ա շա կեր տ ո լհ էն եր ո լ ննջա րան ՝ եւլն ♦ :
Այս լէն^Ւն Բ՝ յա ր կը ամբո զջո ւթ ե ա մբ պէտէ յ ա տ կաց ո լէ թան
գարանէ , որ պէտէ կոչուէ Ճորճ Ա ա ր աէ կե անէ եւ էր տէկնո^ \,աղե—
նիի

անուններով — Հէազենէ եւ ձ^րճ Ա ա ր տէ կեան

թանդարան^ :

Այս նպատակով եւ էբրել շէնքէ կառուցման ծախքերու մասնակց ու
թէ ան

էր բաժ՜էնր , ձորճ Ա ա ր տէ կե ան տրամադրեց 20 '000 տոլար :
ՆՈՒԷՐՆԵՐ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԱՐԱՆԻՆ

Հանրածանօթ կահագործ Աարոլթէւն եւ վար դան ^րէզորեան
եղբայրները ԼՊէյրոլթ} ՝ 1956/* ,/եըջերը> վեհափառ Հայրապետէ
ա շխա տա ս ենեա կէն համար նուէրեզէն 1 թէկնաթոռ եւ քանափէ մը՝
ա լլեւ ննջաս ենեա կին համար ալ հայկ, ոճով ու զարղերով մահճա
կս*է մը, ղդե ստարտն մը՝ գրադարան մը եւ թէկնաթոռ մը՝ բոլորն
ս* լ գեղակերտ ու շքե զ : 'ք, ո յն տարէն ՝ ան ոն ք է ր ենց ծա էւ քո վ նորո—
զ ա ծ կին նաեւ ^վեհարանէ ղահ լէճէն բոլոր թէ կնաթոռները :
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ԱՆՑՔԵՐԸ ԱՆՑԵԱԼ ՏԱՐԵՇՐՋԱՆԻՆ

ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆՆԵՐ
Լէբանան ապաստանած արաբ գաղթականներու օղտէն էր անշահաթնդէր ծառայութեանդ է գնահատոլթէւե յ Պէյբութէ ծանօթ վա
ճառականներէն եւ Աղղա լէն

ւառական Աո զովէ ատենապետ Մ{~

սաք ԼԼզէրեան , Լէ բանանէ Հանրապետութեան *Լ,աԼսագահ է թէ ւ 1306
հրովարտակով արմանացալ լէ բան անե ան

առածէն կարգէ

ոսկեայ

պատուանշանէն ։
== Պէյբութէ <ձԱաքրէ 'Րէօր'» ֆրանսական հէւանգանոցէն մէջ էր
ՅՕամեայ ծառայութէւնը վարձատրելու համար

Լէբանանէ \յաէւա—

դահը Աայրէներոլ Ասպետէ Չյարգէ շքանշանով պատուեց Տ11 քթ- Գէորգ ^էրկէրեանը :
= էեր անանէ *Լ/ա էյագահ ը Ա ա յր էներոլ Ասպետէ ^քա րգէ շքանշանով պատուեց

նմանապէս

Տոքթ* 9* ♦ թապուրեանը^

գնահատելով

անոր մատուցած բազմամեայ ծառա յո լթէ ւնները եւ յատկապէս Պէյբութէ 'քաղաքապետական Խորհուրդէն մէջ անոր ո ւնեց ած օգտաշատ
դործունէոլթէւնը :
= 'Ծանօթ վէրաբոյմ Տորթ* Ե* Ճէտէճեան , երրորդ անգամ ըլէալով արմանադալ Հանրապետութեան *1,աթագահէ գնահատութեան
եւ էր բմշկ ա կան ծառա յոլթեանց

բարոյական

թէւն ստացաւ Աայրէներոլ Հրամանատարէ ՛կարգէ

վարձատրուպատուանշանը։

Ասկէ առաջ ստացած էր մէեւնոյն կարգէ Ա11[ա յէ եւ Ասպետէ

պատ

ուանշանները :
— ՀձԼաթաքէոյ ք]»րամատան'^ պաշտօնական բացման առթէւ ^0գոստոս 3) , ^,ւլ[11՚ո,1 Հանրապետութեան Լյաէյագահ ը Արմանեաց
պատուանշանով պարգեւատրեց դրամատան տնօրէն եւ Լաթաքէոյ
ծանօթ աղգայէններէն Աարութէւն Աաքէնաճեանը։ Լաթաքէոյ

նա

հանգապետը անձամբ յանձնեց պատուանշանը*.
— ՆԼատէկանէ

Ա . 'քահանայապետը

շքանշանով

մը

պատուեց

ՀԱասէս^է էւմբա դէ րն եր էն ծանօթ բանաստեղծ Հ[ւա Լ 'Րաջարենցր
նկատէ ունենալով անոր անձնուէր դործունէոլթէւնը է սպաս Ա կե
գեց լոյ*.

Շքանշանը յանձնուեցալ

կաթողէ [լոս — Պատրէարք Տ* Տ*

Գրիդ որ — Պետրոս կարտէնալ Աղաճ ան եանէ ձեռքով :
ԿԱԹՈԼԻԿՈՍԱՐԱնՒն ՈՒԽՏԻ ՕՐԸ
Ապր/'լ

, Ս • Գ • Լ ուստ լոր չէ տօնն ու այգ առթէւ Ա եծէ Տանն

Կի/Հ/լիոյ Կ աթողէ կոսա բանէն Ութաէ օրը պանծացուեցան Անթէլէասէ մայր տաճարէն մէջ բաց առէ կ շքեղութեամբ եւ ծովածաւալ
բազմութեան մը ներկայութեան ՝

տօնը զոլգագէպած րլ/աւով

Ա•

Աջերու վերստացման ԼԱ արտ 31/^) : Պատարագեց եւ քարոզեց 1Լեհաւէառը :

— 661

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԱՐԾԱԹԵԱՑ ՅՈԲԵԼԵԱՆ «ԴՈԻՍԱՆ^Ի
Պէյրութի «*/»//ք_//«/5/» երգչախումբէ արծաթեայ յոբելեանէն առԲՒ ( 1933—1957) «//<-!/£//թատրոնէն մէջ, Մայէս ՃՀՎ՚ն տեղէ ու
նեցաւ համերդ, մը , հէն ու նոր երգէչ — եր գչո ւհ էներ ո լ մասնակցութեամր , տ ա ղան գա շա տ երամ շտագէտ ք*արսեղ

Ե անա չեանէ

էւմբա—

Վարութեամբ եւ ՛Լէբանանէ նախագահ ^ամէյ Հյամունէ բարձր

հո-

Վանալո րո լթեամբ յ Համերդէն ներկայ գտնուեցան *Լ,աէյ ագահը

էր

աէկնոջ հետ , Ս*եծէ § անն Եէլէկէոյ Ետթողէկոսը Տ • Տ ♦ Զարեհ Ա . ,
Առաջնորգ Տ • էԱ^րէն արբ» ք*ա ր ո յեան եւ այլ անձնա լոր ո ւթէ ւհներ :
Համերգը անցաւ յայտագրէ անթեր է գո րծա գր ո լթ ե ա մբ եւ , թէ՛
էւմբա Վա ր ը եւ թէ՛ երգչա էյումբը խլեց էն եր կա րատել ծափեր , սրա
հը ծայրէ ծայր լեցուցած հ ան գէ ս ա կանն եր էն :
Ընղհանուր պահանջէ Վրայ, համերգը կրկնուեցաւ նաեւ Ա ա յէ ս

30/^, մէեւնոյն սրահէն մէջ՝.
ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ թԱՏԵԸԱՍԷԸՆԵԸԸ •--- Համազգայէնէ թատե
րասէրները , անցեալ տ յս ր եշրջանէն , «// լնէ ս բո յ^է րնգարձակ թա
տերասրահէն մէջ, յաջորգական երեբ ներ կայա ց ո ւմն եր ո Վ բեմագրեցէն թաֆֆէէ ՀՀ.Ո ս կէ ա բա գա հհ» Վէպը՝ "է՛ թտտերախաղէ ւքերածոլած էր : !*եմա գր ո ւթէ ւնը ա րձանագրեց ուշագրաւ

յաէն ղո ւթէ ւն :

= թատերասէրներու խումբը Լ,ոյեմբերէ առաջէն օրերուն մեկնեցալ
Պտզտատ, տեղւոյն Հա յ էյրէտասարդաց ՄէՈէ-թեան հ ր ա լէր ո Վ երեբ
թա տ եր ա խա ղեր բեմագրելոլ համար՝.
ԶՄՄԱՄԻ ՆՈԸ 'ԼՍՀհԱՀԱՏԸԸ *--- Զմմաոէ Վանբէն
հայր ընտրոլեցալ Հայր քէափայէլ ծ» Վր գ » Պտյեան՝.
ՓԱՀԱնԱՅՈՒթԵԱն " ՅԻՍնԱՄԵԱԿ — Զմմաոփ

նոր

Վանա

Վանբէն

մէջ ,

Ատյէս 26/1/ տօնուեցաւ Ա էաբանութեան անգամներէն Հայր էյ ա չէ կ
ծ» Վրգ ♦ Աթանասեանէ յէսնամեայ յոբելեանը՝. Յոբելեարը ծնած է
Տէգրտնակերտ , ՃՋՏձփն եւ

Վարգասլետ

ձեոնագրուած է էէմմառէ

մէջ, 1907/'^: Եղած է մողոՎրդապետ Տ է գր տնա կեր տէ (1909 — 12) ^ւ

*9 էյր ո ւթէ (1923 ~ 29) : Մէնչեւ 1935 Վարած է Հա յ Եաթողէկէ Պատ—
րէարբարանէ բարտոլղարէ եւ արարողապետէ պաշտօնները ՝. Աղեբսանգրէոյ եպէսկ. փոխանորդ' 1930 — 46: Լէմմաո- կը մնայ 1946£^ է
Վեր — մէնչեւ

19օ2

1'^յրէ^

*

մատակարար եւ ատենագպէր ,

այնուհետեւ եւ մէնչեւ այսօր՝ էբրել դէւանապահ ՝.

ԸՆՏՐ11ԻԹԻՒՆՆԵՐ--- Փև-ոլ,. 10/-5/, լէբանահայ թևմէն Պէյրո^թ
,բաղս,,ր[,, Նոր
, հչրէֆէ՚ԷՒ ՝ ՛Նոր Մարս1շ/՛, 1^1՚րոյ1' է Գարանթինայք, եւ.

Հայաշէնի մէջ տ եղէ ունեցան

թաղական

է] ո րհ ո ւր գներ ո ւ

ընտր ո ւթէ ւնն եր , որոնց մասնակցեցան ընտրելու էրաւունբ ունեցող
ազգակէցներու 100/5/ 90 — 9օ£ք •
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Մ ԱՀ ԱԴ Ր Ո հ Թ ՒՒ՜Ն

ԱՆ1ԵՏԱՑՍ.Ծ

'

2.ԱՅ

ԴԷՄ՜ՔԵՐ

?

ՇԱԻԱՐօ ՄԻՍԱ*հԵԱՆ
Անփոխարինելի է £.

Ա իսարեանի կորուստը

լրագրութեան համար։ Անոր մահով գոյացաւ

հայ հրապարակագրութեան եւ

պարապու թլ,սն

մը, որ Լե3 ուելիր

չունի՝ որովհետեւ Շ աւար շի տա րողութեամբ հրասլարա կագիր եւ լրագրող

ձեռրի

մը հինդ մատներուն վրայ հազի՜ւ թէ համրէ հայ մամուլը, մեր օրերուն ■. Կ՚ունե
նա՞նք ուրիշները, վաղը, --- Աստուած դիտէ...
Շաւարչը եղաւ

ամբողջական

հ ր ա սլա ր ա կաղ ի րն ու լրազրողը’.

Կատարեալ'

բոլոր կողմերով,— թէ՛ իր վճիտ շեզուով, թէ' իր հիւթեղ ոճով եւ թէ' իր կուռ,
հատու եւ պատկերաւոր վերլուծումներով’.

իծախնդիր՝ իր աշվսա տանրին հանդէպ՝

Շաւ_արշ Միսաքեանի վերջին լուսանկարը (գծանկար' <ք • Փալամուտեանի)
ըստ ամենայնի՝. Ո1- բծախնդիր' ինրղին ր ը չարչարելու եւ սպառելու աստիճան՝.
Ունէր իր շօշաւիած բոլոր նիւթերուն հմտութիւնը՝. Այս յատկութեան շնորհիւ
ալ կ'արտադրէր չտա արաղ՝. Ունէր մանաւանդ ձեւ ու կա դա սլա ր ստացած իր րա/չարական եւ ընկերային հ ա մ ոզումները՝
հըրդածութիւնները՝

որոնց բովէն կ՚անցնէին իր բո լո ր խոր-

քննա դատական կամ գնահատական իր բոլոր

տրտայայտու-

թիւնները՝. իր համոզումները կր բխէին հայ մոզովուրգի ել Հայոց հայբենիրի անմիջական շահերու գիտակցութենէն եւ կը դրսեւորէր ղանոնր միշտ վճռական՝ ան
տեղիտալի կեցուածրով։ Հրապարակագրութիւնը արհեստ մը չէր իրեն համար՝ այլ
ուխտ մը՝ առարելութիւն մը եւ ասոնց իրագործումէն բխոզ հոգեկան լ՛ ա ւա ր ա ր ո ւ-

— 665 —

Fonds A.R.A.M

«ԱԱԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
թիւն մը։ քթնէր գրագէտ դառնալու, ամէն ձիր ք , /"«/'/ մնաց հրապարակագիր
խմբագիր։

վասնզի այդ ասպարէզին մէջ գտաւ ան իը մողովուրդին

լաւագոյն միջոցը։

ու

ծառայելու

ք]ւ յիսուն տարի --- յիսւՀւն տարի --- անընդհատ

ծառայեց՝

անընդհատ դրեց եւ երբեմն պաղարիւն՝ բայց յաճախ ում՜եգ սլո ռթ կո ւմն եր ո վ ըսաւ
իր խօսքը երկրէ երկիր տարտղնուած հայ մողովուրդին։
Երկարամեայ այդ խոնջէնքի ծանրութեան տակ ալ՝ մէկ անդամ էն կքեցաւ ու
շիջեցալ՝ ձգելով իր ետին հետք մը՝ որ ան(նջելի պիտի մնայ հայ մամուլի պատ
մութեան մէջ յաւիտենասլէս :
(Հալար շ Միսաքեան ծնած է
Սեբաստի ո յ ԶՒ մ առա գ[,լգբ

1884/-

Օգոստոս ին ՝

Աստուածածնայ

կիրակին՝

ւ վե ց տարեկանին փոխադրուած է Պոլիս՝

ջորդարար յաճախած է Դ՚՚ւմ Դափուի Մ ա յ ր վարմարանը՝

Կալաթայի

ուր յաԿեդրոնա

կանը եւ Կէաիկ Փո՛շայի Կ ա ր կո ւ ր ե ան դպրոցը։ Լրագրական ասպարէզը կը մտնէ

16 տարեկանին եւ կը դառնայ խմբագիր «Ա ո ւր հ ան դա կ'}ի ։
ՀԱզգակ^ դրական շաբաթաթերթը հրատարակեց 1908/'^ Զ' 1}սայեանի՝

Դ*

թարսեղեանի եւ Վ . թաթուլի հետ։ Լ. վարիսլեանի հետ հիմնեց «Արծիւ» գրատու
նը՝

(1911/4') *
23 Ապրիլ 1915» աշխատեցաւ հԱզատ ամ ար տ»ի մէջ՝ իբրեւ

այդ օրերուն։ Տարի մը մնաց Կարին՝ իբրեւ «(Հառաջեի խմբագիր

վերադարձին եւ մինչեւ

խմբադրական քարտուղար՝ վարելով միամամանակ շաբաթաթերթ «Ազատամարտեր։
Հա յա ս պան սարսափներու Օրերուն՝

տարի մր սլահուեցաւ Պոլսոյ մէջ եւ իր

թաքստոցէն կապ պահեց արտասահմանի եւ դաւառներու հետ։

26 Մ արտ 1916/5> , երբ կը փորձէր փախիլ Պուլկար իա։

(ձերբակալուեցաւ

Ենթարկուեցաւ մեծ չար

չարանքներու՝ բայց յամառօրէն մերմեց դաղտնիքներ դուրս տալ։ Ե *- °ր մըն ալ՝
կրած տանջանքներէն յուսահատ ՝ որոշեց ինքն աս սլան
ոստիկանատան Դ •

յարկէն։ վի ր ա ւո ր ո ւե ց ա լ ՝

Ը/էաԼ

եւ

‘Լո՛ր

նետուեցաւ

դարմանուեցաւ եւ ի վերջոյ դատ-

.,սե,յս^: Հճիռը' մ ա հ ա սլ ա տ իյ֊, ,.ր սակայն վերածուեցաւ հնդամեայ բանտարկու
թեան։ Ազատ արձակուեցաւ

27 Նոյեմբեր 1918/^:

Այնուհետեւ դարձաւ. «Տա կատամա րտեի գլխաւոր խմբագիր ը' Ա. ճ • Աիրունիին
հետ՝ մինչեւ

1922/' Նոյեմբերը՝ երբ ստիպուեցաւ հեռանալ Պոլսէն։ ԱՀեցաւ Պուլ
1924/'/', Փարիզ՝ ուր 1925 Օգոստոսին սկսաւ հրատարակել

կար իա եւ ի ‘էերջոյ՝
«(Հառաջեր ։

Շ • Ա իսաքեան եղաւ կուսակցական պատասխանատու դիրքեր ու վրայ՝
Հ՝

3•

իբրեւ

Դ՝ Յի՚֊րոյի եւ Կեգր- Կոմիտէներու անդամ ՝ իբրեւ Հ. Ա. Դաշնակցութեան

ինդհ . փոգոփներոլ պատգամաւոր , իբրեւ կուսակցական գ՚՚րծիչ՝ եւլն • :
Աշխատակցած է բազմաթիւ թերթերու՝

որոնց կարգին եւ

0)իլիսլէի

միկ»ին {համիտեան բռնակալութեան շրջանին) եւ Աոֆիայի «Հայաստանին

հ֊/Լազ-

(1915

թուականին՝ ծածկագիր մելանով դրուած թղթա կց ո ւթի ւններ ո վ) յ
Դո րծ ած ած է

(թատերէն մէկը, Վարազ, Վահէ, օարմաղ, Փղշտացի

անունները եւ մանաւանդ Շ •

կեղծ

սկզբնատառը։ վերջին աշխարհամարտին հրատարա

կեց Հայկաշէն եւ Արածանի գրական հաւաքածոները։ թարգմանած է նաեւ զանազան
•էիր^՚՚ր ■.
(Հանկարծամահ եղաւ

26 (Հունուարի շաբաթ դիշերուան մ՜ամը 11»45/^։

րիզի Եկեղեցական վարչութեան կարգագրութեամբ կատարուեցաւ ազգային

Փա
յու~~

գար կա ւո ր ո ւթի ւն եւ մարմինը ամփոփուեցաւ Փէր Լ՛" շէ զի գերեզմանատան մէջ՝.

ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆ
Ակ...ն աւոր դրագէտ Դերենիկ Դեմիրջեան՝ որ ճանչցուած է իբրեւ մեր գրա
կանութեան լաւադոյն վիպագիր — արձակագիրներէն մէկը եւ որու մասին

գրած

ենք արդէն այս հատորի 29/"/ է $.Ւն ‘ե՛ա մ ’ ծնօ/ծ է
Յաճախած է նախ էջմիածնի Դէ որդեան ճեմարանը

18 Փետր. 1877/'Ն Ախալքալաք։
(1892 — 9օ) ել ա սլա թիֆլիզի
Ն եր ս ի ս եան Դսլրոցը՝ ուրկէ րնթ ա ց ա ւ ա ր տ եղած է 1899/Ն : Այն” լհետեւ րար ձր ագոյն կրթութիւնը ստացած է Ա-րնեւի համալսարանին մէջ եւ 1909/'Ն աւարտած է
այգ հաստատութեան մանկավարմա կան ճիւղը։ Այդ չրֆպւնին՝

(իընեւի մէջ հետե-
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մահագրութիւն
""^ է երաւք-լսլւսնոց ի դասընթացքին ես սորված է ջութակ նուազել-. Վերադառնա
լով թ֊իֆլիդ, աՕին սկսած է պարապէլ ո ւս ո ւց չո ւթ ե ա մբ :
Աշխատակցած է թ֊իֆլիզի ԱոՆրԵ/,}, եւ Տարազ/,},, 1893< ն սկսեալ, Իր դրական
զբաղումներու առաջին շրիանին կր գրէր բանա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնն ե ր ,
որոնց
առաջին
հատորը լոյս տեսած է 1898/,}, ել երկրորդը' 1912/,}, : ?,„./}, թուականին կը հրատարակկ իր թատերական առաջին փորձը' «Վաստկեր ել ապա, յաջորդարար,
Հէ.ստաս.ոան»ը, «Ազգային խայտ ալլտ կո ւթի ւն» ը, «Յովնան Մեծատուներ ել աւելի ուլ
^.-ք-աջ 'Իաղարեը, «Երկիր Հ այրենէքֆն, եւյն •
Գ- Դեմիրջեանի

յ

դրական ամենարեդուն դործ ո ւն է „ ւթի ւնը

կը

զուգադիպի

Հայաստանի խորհրդայնացման լրխոնին, երր նիւթական աւելի լայն պայմաններու
^է}. 'էԸ յ"՚Ւ՚1է՚ Գ՚՚՚է՚է տս՚լ /՛Ի ստեղծագործական տաղանդի ղրսեւորման, հետզհետէ
հրատարակութեան տա լուի բազմաթիւ արձակ էջեր, պատկերներ , պա ամ ո ւածքն ե ր ,
եւյն.-. Իր կոթողական գործը, սակայն, ինչպէս դրած ենք, եղաւ «Վա բ դ ան անք»ը ,
Ասոր համարմ֊էր մեծ գործ մը պիտի ըլլար նաեւ իր «Ա ե ս ր ո պ Աալտոց»ը, որ սակայն կէս մնաց մահուան պատճառով։
‘էերենիկ Դեմիրիեան մեռաւ (> Դեկա- 1956/,},, յետ երկարատեւ հիւանդութեան
եւ թաղուեցաւ Երեւանի Պանթէոնին մ է ի(՛Ակարը հրատարակուած է այս Հատորի

2էրղ է1ֆն •Լրս,յ՝-)

ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ
Ո ւթս ո ւն
^աւ

1ր1լու

ապրող

տարեկանէն

հայ

բանաստեղծներու

նահապետը Աւետէր իսահակեան,
րեւանէ
գոյն

մէչ,

Հոկտ.

որակում ո

ան բոլոր

հայ

դրական վս
թե ան

եւ

17էն :

մը՝

Ե֊

Արդարա

վարպետն

Էի

գրողներուն եւ ւ •էրը
որուն ծանր ու„///,

րաղմերանգ

շքեղութեան

շատ ^['ւ^Ր մէայն կրցան հասնէլ մեր
գրականութեան
նորագոյն
պատմու
թեան մէջ-.
Ա-

քէսահակեան ամէն բանէ առսվ

հանգէսացաւ բանաստեղծ մ ը,

որ ժո

ղովուրդէն

կան
ւղորդազ
"ՀԱեղանակով, մը ընթերցողէն փոխանցեց

ար ուես տն ո ւ ա, 7ք 1 ւմնե րը՝
Ւր
գաղափարները :
ղղա յնութէւննե րն

Ւր

]'ր վխար երգական

ւմները դուրս

կուգայէն էր հոգէէն, առանց սեթեւե
թէի բայց գեղեցկօրէն

նուրբ ու կա

տարելագործուած այնպէս է
տով մը,

որ

ա ր ուե ս-

տնմէջական կը դարձնէ

ընթերցողէն տ սլա ւո ր ո ւթէ ւնն ու անկէ
բխող հ էացումն ու վայելքը :

Այդ֊ է

ԱՒԵՏԻՆ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ

պատճառն ալ, սր 3՝ (Ժ ո ւմանեանէն նման մեծասլէս սէրուած բանաստեղծ մը եղաւ
ան, էր ստեղծագործական կեանքէ առս^էն էսկ օրերէն եւ հայ ժողովուրդէ բոլոր
խաւերէն : Էլ, ժողովրդական այս արդար գնահատանքը ընկերացաւ էսահակեանէն
մէնչեւ էր կեանքէն վերֆը :
Աեծանուն բանաստեղծը ծնած էր 1875/,}, Ալեքսանդրապոլի մէջ (Լենինական) ■.
Յաճախած է Լ֊Լմի ածնի Դէռրդեան ճեմարանը, բայց առանց ընթացրը աւարտելու
անցած է Եւրսսլա եւ հետեւած է համալսարանական

դասընթացքի, իբրեւ ազատ

լնկնդիր , Ակսած է դրել փոքր տար իքէն եւ իր քերթուածներսլ առաջին հտլաքա-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Երգեր ոն վէրքեր^ լոյս տեսած է 1898/»?/ : իր գլխաւոր երկերը եղան' Աշնան
ծաղիկներ, Սասմայ Ահեր, Հայրենի սպրիւրից, Արձակ էջեր, Հատընտիր,
Եմ
յոսշերից, եւլն • : Ւր դլ,,Լ1ս - Դ՚՚րեոցը, սակայն պէտր է նկատել Արու Լալա Մաեարի ս Հանչէլի րանասաեղծու թիւնը, զոր լոյս ընծայեց 1910^?/, Պ ոլս ո յ մէջ, եւ որ
ծ՜ոն

հետագային, իր կո ղմ է վերամչակուելով, լո յ ս ընծայուեցաւ բազմաթիւ այլ տպադրո ւթիւններ ով՝. Հատուածներ լոյս տեսան նաեւ իր

1քարօ

Հ,ք)ւստա

եւ Օր թէ

3 տ-

բութ» վէպէն, ^Հտյրենիր^ Ամսագրին մէջ, որուն աշխատակիցը եղաւ երկար տա
րիներով՝. ^րած է չափածոյ եւ արձակ անհամար էջեր, փերթուածներ, առակներ,
հէքեաթներ, վիպերգներ, եւլն., ել ր ո լո ր ին մէջ երգած է սէրը, ‘ԷԸ Հ_տ ը յ կարօտը,
հայ['ենիՀԸ, բնութիւնը ել կեանըը' իր այլազան երեսներով՝, իր աշուղական շատ
մը ըերթ ուածները ճոիւացուցած են մեր ժողովրդական երդերու գանձարանը՝.
Աւելի Հան քառորդ դա ր անդամակցած է Հ՝
ուելէ ետքն է, որ վերադարձաւ Հայաստան
սահմանի մէջ,

3՝ 0'տ շնա կց ո ւթ եան ,

որմէ յլաչչ

!927/'?/: Մինչ Ա՛յդ ապրած էր արտա

գլխաւորաբար Փտրիդ եւ վենետիկ՝.

Ա ոռնալով կամ առ նուագն

մոռնալ ձեւացնելով իր քաղաքական վագեմի համոզումները, այժ՜մու Հայաստանի
մէջ դրաւեց ան իր արժանի տեղը եւ վայելեց խորհրդային իշխանութեան յարգանքը։

3 ուղտ ր կաւո ր ո ւթի ւնն

ու թաղումը կատարուեցաւ համաժողովրդական մաս

22//?/ եւ մարմինը ամփոփուեցաւ էրե50֊000 I ո ւղա ր կա ւո րն եր ո ւ ներկայութեան յ

նակցութեամբ եւ պետական ծախքով Հոկտ.
ւանի Պանթէոնին մՀջ,

ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ ԴՐԻԴՈՐ ԱԱՓԱՆՑԵԱՆ
— ■

I I.

Ատյիս Զին, երկարատեւ հիւանդութեան մը հետեւանքով եւ

«
70

տարեկանին

Երեւանի մէջ մեռաւ Հայ 1լ. Գ^-ւթիւններոլ Ակաղեմիռյի անդամ
Գրիգոր ՛Լ ափանցեան՝. Աւարտած էր Փ ե թեր ս սլո ւր կի

ա կա դե միկոս

հ ա մ ալս ա ր ան ը եւ մասնագի

տացած էր լեզուաբանութեան հայագիտական ճիւղին մէջ՝.

1924//?/ ^՜<- կը կազմակերպէ
1928/'Ույդ
պա շտօնին վրա յ կը մնա յ ամբողջ 2§ տա րի-. Աոկէ ղաս,, 1950 - 56 կք ՛/՛"Լ՛ է ան ԼեղԵրեւանի համալսարանին դասախօս կը կարգուի

լեզուագիտական ճիւղը՝. Ընդհանուր լեզուաբանութեան փրո ֆէսէ օր'

ուաբանական Եաճառին տնօրէնի պաշտօնը եւ ատկէ առաջ, աւելի Հան վեց տարի
ալ, Պփտութիւններու Ակադեմիային հասարակական գիտութեանց

բաժանմունքը։

Հայաստանի կառավարութիւնը անուանած էր զայն գիտութեան վաստակաւոր գոր
ծիչ,

1942^ե, իսկ 1943//?/ ընտրուած էր ակադեմիկոս՝.
Ա՛լ ա դեմիկոս

0՝.

‘Լափանցեան

հեղինակած է հայերէնով

հրատարակուած

լեգո ւա բանա կան առաջին ընդարձակ հատորը՝. Լաւ դիտէր շա ր հ մը հին լեզուներ
ուրար տեր էն, խեթերէն, ասոր երկն, եւլն • , որո ն֊յ շնորհիւ, պ ատմ ագի տա կոյն
ստուգաբանական գետիններու վր այ մեծ ծա ռա յ ո ւթի ւնն ե ր
լեզուի ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթեան : Ո ւնի նաեւ Ո ւր ա ր ա ո ւի

եւ

մատուցած' է հայերէն

պատմ ութեան

վերաբերետ լ

ընդա րձակ ա շխ ա տ ո ւթի ւն մ ր :
Հանգուցեալ ի մարմինը ա մփ ո փ ո ւ եց ա լ

ՓՐՈՖ- ԼԵՒՈՆ

Երեւանի

Պ անթ է ոն ին

մէջ։

ՐԱՐԱՅԵԱՆ

փընեւի մէջ, Փետր. ՂՀ)ին յանկարծամահ եղաւ' ՀԼուիցերիոյ դիտական — բժըշկական շր ջանա !լն ե ր էն մեծապէս ս ի ր ո ւած Փրոֆ. Լե ւոն Ըաբայեանց
Թիֆլֆղ

յ

\քնա ծ էր ան

1898/.'/, եւ հոն իր եր կրորդական ուսումը ստանալէ ետք, մեկնած է (իընեւ,

: Մ ա սն ա գի տ ա ց ած էր րատիոլՈԺի// մէջ եւ 19504?» մինչեւ իր մահը, Լուլան ի համալսարանին մէջ կ՚աշխատէր իբրեւ
րատիոլոժի^ ա ր տ ա կա ր զ. փ ր ոֆ է ս է օ ր : Ընտր ուած էր Ըժշկա կան Ընկերութեան ան
դամ 1934//?/ եւ րատիոլոժի// իէո ւի ց ե ր իա կան Ընկերութեան փ ոիւ — նախագահ'

ուր աւարտած է հ ա մ ա լս ար անի բժշկա կան ճ իւդ ր

1948//?/ : Դիտական հմտութեամբ բացառիկ տաղանդ էր հանգսւցեալը ՝. Հեղինակած
է յիսունէ աւելի ւլիա ա կան ար ժ էՀա ւո ր ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթի ւնն ե ր
Փրոֆ. Լ. Ըաբայեանց կը հետաքրքրուէր նաեւ

յ

դր ա մ ա զի տ ո ւ թե ա մ բ ,

հնա-

խուզս ւթեամբ եւ ղ ր ո շմ ա թ ո ւդթ ե ր ո վ :
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մահագրութիւն

ԴԱՐԵԴՒՆ ՆԺԴԵՀ
Ս եր հոյակապ

է ի այ ա զն ա մ ա ր տ է անվեհեր ռազմիկներէն եւ րազարական գոր

ծիչներէն Գարեղին Նմզեհ էրնած է Հին Նաիսիջեւանի Կղնութ .լիւղը, 1885 թուակա
նին ■. Աւազանի անունով Գարեղին, զա,ակն էր ան գիւղի ջահանային ել ունէր Տէր
Տարոլթիլնեան ազգանունը-, Կրթութիւնը առած է նախ,

՛Նախ իջեւանի ռուսական

դպրոցը ել ապա, թիֆլիղի ռուսական կիմնազիոնը աւարաելէ եաջ, երկու աարի
յաճախաե է Փեթևրսպո. րկի համալսարանին իրաւաբանական ճիլղը- Արդէն
դաշնակցական, 1904ին,

իսկ

կարճ մամանակով մը ղրկուած է Աալմասա իբրեւ կու-

ԴԱՐԵԴԻՆ ՆԺԴԵՀ
երիտասարդութեան նկար, պուլկար ազգային տարազով
" ա կ ց ա կան քարոզիչ։ Այն ո ւհ ե,ա ե լ փոխադրուած կ Պուլկարիա ՝ ուր՝ 1905/» ե , ուրիշ
երեր ընկերներու հետ [որոնց մ կ ջ կր նաեւ հետագայի զօրավար քՒորգոմը) արձա
նագրուած կ 'է'նեա<եեւոյի պահեստի սպայից պետական վարժարանը^ որուն ընթացրը աւարտած կ

1907ին , դա ստ իար ա կո ւելո վ ա կանալս ր պուլկար զօրավար Աատրօ

Տիմիթրիեւի ել այլ ս պանէր ու ՝ ձեորին տակ։
]էրրել պուլկարական բանակի պահեստի ս սլայ, 9* • \յմ՜գեհ , 1912/'ե մաս կազ-
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I
«ԱՍԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
մեց հայ կամաւոր ական այն /Լաչտ ին , որ՝ Աեղրանիկի
կռուեցաւ

1^'ււ ւր քեր ո լ

զե կավար ո ւթե ան

տակ}

դէմ՝ նոյն տարուան Հոկտեմբերէն պայթած Պա լքան ե ան Ա •

պատերազմին է Վաշտը սլուլկարական բանակի շարքերուն մէջ մնաց մինչեւ 1913/'
(Հունիսը ել ցցուեցաւ

դաշնակիցներու միջե ւ ծագած Պալքանեան

I՝ •

պատերազ

մին՝ որուն չուզեցին մասնակցիլ հայ կամաւորները՝. Մինչեւ 1914/' աշունը Պուլ
կարիս։ մնալէ ետք՝ Մ ՚ Նժդեհ ՝ ինչսլէս Անդրանիկ՝ ինչսլէս շատ մը ուրիշներ՝ մ ե կնեցալ Վովկաս՝ ուր՝ Ա՛ աշխարհամարտի սլա յթում էն ետր կազմուած էին հայ կա
մաւոր ական գունդերը՝. Այնտեզ՝ երկու տարի ծառայեց Մրոյի գունդին մէջ իբրեւ
հրամանատարի օգնական եւ մարզիչ՝. Այնուհետեւ գտնուեցաւ Ալերսանգրասլո լ եւ
այլուր՝ միշտ զինուորական պաշտօններով։ Ւ ս կ 1918/' Մայիսեան մեծ գօտեմարտի
օրերուն ծառայեց ‘Լարա^իլքւսայի ճակատին ւԼրայ՝ զօ ր ՝ ի'-

Ն ա զա ր բէ դեանի հրա—

մ անին տակ :
Հայաստանի անկախութեան շրջանին՝ Վ՝ • Նմդեհ

ղբազեցաւ հայ

բանակի

կա զմ ա կե ր սլմ ան գործուէ՝, կառավարութեան կարգագրութեամբ՝ 1919/' աշնան ղըր-~
կուեցաւ ան կ՝ողթան՝ զուգելու համար թո ւր րե ւ թա թ ար ա կան յար ձա կո ւմնե ր ը։ իսկ
1920/անցաւ նաէս ‘Լարաբազ ել ապա (էանգեզուր ՝ ուր սկսած

է իե

էսորհրգային

բանակէ։ յարձակումները՝ Ազրպէյճանի էս ո ր հ ր դայն ա ց ո ւմ էն ետր։ Ո Լ այնտեզ Էր որ
Մ՛ Նժդեհ ստանձնեց ղեկավարութիւնը ժ ո զո ւէր գա կան մեծ ապստամբութեան՝

որ

շատ չանցած Լհ„ն...հ.։.յ աստանէն պիտի րշէ ր' մին չ ա յ գ յաղթական կարմիր բանա
կը՛՛ Ւր կազմած ‘իա լի թ բէ գեան

վաշտերով՝

խիզախօրէն կռուեցաւ ան

10 — 12

հազարնոց էսորհրգային ուժերու դէմ՝ ջախջախեց զան ոնր եւ ձերբակալեց բազմ ա[միլ գերիներ ՝.
Երբ 1921/ Փետրուարեան Ասլս տ ա մ բո ւթի ւն ը գագրեցաւ՝ Մ . Նմդեհի

զեկս։—

վարած Հէանդեզո ւ ր ե ան Հերոսամարտին շնորհիւ էր՝ որ Հայաստանէ։ բոլոր պետա
կան՝ յեղափոխական եւ րազարս։կան գործիչները եւ 10 — 12*000 ժողովուրդ կրցան
ա սլաս տանիլ ազա տ Լեռնահա յաստան եւ ա սլա Պարսկաստան։

Ւ ՚է^1՚[՚յ^

Լեււնւս-

հայաստանէ։ սպարապետը ինրն ալ՝ (Հուլիսին անցաւ (Ժաւրիզ եւ կարճ ժամանակ մը
հոն մնալէ ետր վերադարձաւ Պ" *-էկս1 Ր է՛ա յ 1922/^5

Այնտեղ ալ ամուսնացաւ եւ

վերջնական կերպով հաստատուեցաւ Աոֆիա։
Պուլկար իոյ մ այր ա րա զա րին մէջ՝

9* ՝

Նմդեհ

սիրուեցաւ ու յարգուեցաւ ոչ

միայն հայ մոզովուրգէն՝ այլեւ Պուլկարներէն ու մանաւանդ Մակեդոնացիներէն՝
որոնց մէջ ունէր բազմաթիւ անկեղծ բարեկամներ ու զո րծ ա կի ցն եր :

Զինուորա

կան շրջանակներն ալ յտրդանր կը տածէ ին իր նկատմամբ՝ ծանօթ Ր_ԼԼաԼՈ‘Լ *մն ո Ր
զինուորական անցեալին Պուլկար իոյ եւ Հայաստանի մէջ՝ մանաւանդ որ սպայա
կան իր կրթութիւնն ալ ստացած էր պո ւլկա ր սլահես տի

սպաներու

վարժարանին

մէջ եւ կռուած էր սլուլկարական բանա կի կո զրին ՝ հասարակաց թշնամիին դէմ :
Մինչեւ Պ ուլկա ր իոյ մէջ համայնավար

կարգերու հաստատումը

(9

Աեսլտ •

1944), 9*’ Նմ-գեհ ՝ ամբողջ 22 տարի կա պո ւե ցաւ կուսակցական եւ րազարական ա շէսատանրներու ՝. Անդամակցեցաւ Հ՛

(Հ ՚

9’ • Պալրանեան կեգր. Վոմիտէին՝. Այնուհե

տեւ՝ մասնաւոր հրաւէրով Ամերիկա անցաւ 1933/^ եւ մօտ երկու տարէ։ հոն մնա
լով՝ հայրենասիրական ուժեղ շարժ՜ում ստեղծեց երիտասարդութեան մօտ։ կազմեց
այնտեղ

(Հ եղա կրօն

քյւէստերը՝ որոնր հետագային վերածուեցան Հայ Ե ը ի ա ա ս ար դաց

Մա շնա կց ո ւթե ան ք)ւխտերու յ
/?. աշխարհամարտին՝

դե ր մ ան ե ւէս ո ր հ ր գա յ ին պատ՛երազմի բռնկումէն

ետր՝

Մ՝ Նմ՜գեհ միացաւ գերմանական բանակին՝ երկար ժամանակով մնաց Պ ե ր լին

եւ

ճամբորգեց Խրիմ եւ Հիւս՛ կովկաս՝. Պուլկար իա վերադարձաւ 1944/3> եւ ձերբա
կալուեցաւ այգ տարուան Վերջերը։
Մնացեալի մասին գրած ենր Տ արեգըրիս 1()0 — 104 էջերուն վրայ։ Աւելցնենք
միայն՝ որ յայտնի չեղաւ իր մահուան բուն թուականը՝ ամիսով եւ օրով։ Մեռած
է հաւանաբար 1957/' առաջին ամիսներուն՝ որովհետեւ մահուան դոյժը իմացուե
ցաւ արտասահմանի մէջ Մայիսին։
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I
ր

Տ- ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՐՔ- ՆԱԶԼԵԱՆ
Եկեղեցական առաջնորդի

իր

կոչ-

ման յիովին նուիրուած ել իր ասպա
րէզին սրտանց ծառայած
կան մը եղաւ ՏՀեազլեան ՝

որ

մերձակայ
մէջ,

հուլեւորա-

Աովհաննէս արքեսլ.

վախճանեցաւ

Պաապտաւո

Պկյրոոթի

գիւղաքաղաքին

15 Սեպա. 1957//5/:

Հա յ [Լա {մ ո ՛Լք* կէ է/էե[*փ արմանաւորադոյն ներկայացուցիչներէն էր հանղուէ/եալը^
որուն
դո րծ ո ւն է ո լի)ի ւն ը
սակայն չս ա հ մ անա փ ա կո ւեց ա լ
կրօնական ասպարէզի

մէջ՝

միայն

այլ Ո^դ-

դրկեզ նաեւ մեր ադդային — հասարա
կական կեանքն ու դրական անդուստս/—
նը :

'0'նա^
րերդ) :

էր

Հաղի,

1875^5», Մեղրէ
(ի/ ար12 տարեկան , կը դըր-

կուի ան Պ ո լս ոյ հայ կաթողիկէ կղերանուցը՝ ուրկէ՝ երկու տարի ետքը կը
փոխադրուի

Հռոմի

հայ քահանա յա-

պետական Լեւոնեան վարմարանը յ Հոն
1Ա՚

յաճախէ

նաեւ քյւրբանեան

լսարանը եւ կը

հետեւի

համա

ա ս տ ո ւածա-

Տ- ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՐՔ- ՆԱԶԼԵԱՆ

րանութեան
եւ
փիլիսոփայութեան-.
Այնուհետեւ ՝ քահանայ ձեռնա դր ո ւելո վ

/;>/, իբրեւ ուսուցիչ կը պաշտօնավարէ

Լեւոնեան վարմարանին մէջ-, քարբերդ կը մնայ 1900 ֊ 1904, յետոյ էք մեկնի Հռոմ՝
իբրել ո լս ո ւց ի չ՝ դարձեալ՝ ոչ միայն Լեւոնեան ւԼարմւսր անին ՝ այլեւ Ս . (մ ո վմա ս ի
Կաճառին՝ ուր կը դասաւանդէ լատիներէն-. Կը դառնայ Մեծաւոր Լեւոնեան վար-

1908//?/ ե ւ 22 Հո կա. 1911/'?/ , արդէն իսկ ծայրադո յն \,աղլեան վարդապետ
1912/'?'*
քիրանսա կը դտնուէր 1914//?/, երր պայթեցաւ Ա. աշխարհամարտը-. Զկարենա-

մարանին՝

կը ձեռնադրուի եպիսկոպոս եւ հովուական պաշտօնով կը ղրկուի Տ րապիղոն

Լով

վերադառնալ իր կործանած թեմը՝

՚1Ը

մնայ Պոլիս՝

ուր՝

հնարաւորութեան

սահմաններուն մէջ կ 'աշխատի իր մողովուրդին համար՝ աղէտի այդ տարիներուն է
Զինադադարէն յետոյ կը լծուի Հայկ, Կ-աւոի քարոզութեան եւ կը դաոնայ Պ ո լս Ոյ
Հայ Կաթողիկէ Պատրիարքարանին ամէնէն տիրական դէմքը- Մեծ եղած է իր ծա
ռայութիւնը' երկրորդ անդամ դաղթական դարձած Հայ բեկորներու արտասահման
փոխադրութեան դո րծին մէջ-.
Պատրիարքական Աթոռին Պ ո լս թե Զմմ առ փ ո խա դրութենէն ետքը՝ ինքն ալ կը
հաստատուի Պէյրութ եւ կը դառնայ ընդհ - փոխանորդ-, Պէյլ՚ութի մէջ կը նուիրուի իր ղ ր ա կան աշխատանքներ ո ւն ՝ եւ՝ ի միջի այլոց կը հ րատարակէ իր կոթողա
կան երկը'

հայկական ջարդերու վերաբերեալ իր «£» ուշերը^,

(1800

Կ՚աշխա

տակցի նաեւ Պատ ր իարքարանի Հ.Ա/ ետիք^ սլա շտօն ա թ ե ր թ ին եւ (Ա)' ասիս^ շաբաթա
թեր թին :

Տ. Յովհաննէ,, ա ր քեսլի ս կո պո ս (յս/ղլեան ունէր նաեւ

ւսր ս ոնի տիտղոսաւորէ

եկեղեցականի հանդամանքը :
Համ ամ ո զո վր ղ ա կան յարւլանքի ար տ այայտ ո ւթե ա մ բ եւ մեծ շուք ով կատար
ուեցաւ իր յ ո ւրլա ր կա ւոր ո ւթիւնը եւ մարմինը

ամփուիուեցաւ

Զմմառի

վանքին

դեր ե ղմ անն ո ց ը :
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ԴԱՒԻԹ ԴԱԻԻԹԽԱՆԵԱՆ
[՛ոլորէն սիրո ւած՝
բեղուն

անցեալովը

հասարակական

ծանօթ ՝

մշաա-

ղուարթ ու կենսուրախ Կ՛ա լիիմը՝
ն ա կն կա լօ ր էն շիջեցաւ

ա-

ո ւէն ո ս ԱյրԷ"է

Օղոսէ^ոս 7[• ղէչ^րը՛
Հաւատաւոր դաշնակցական

պա

տանեկան տար իրէն՝ այդպէս ալ մնաց
մինչեւ իր մահը՛. Էքն ած էր

^'['ֆլՒԳ

30 Մուրտ 1888/Ն: Երեւանի թեմական
դպրոցը

յաճախելէ

քօ՝իւի լի’Լ՛ի

ււէ՚ալ

ետր՝

կ'աւարտէ

կիմնաղիոնր

եւ

ե րր

1908/4/ կր

պատրաստուէր
անցնելու
Փեթերսսլուրկ , բա րձր՚ադոյն
կր թու-

թեան

համար ,

իբրեւ

յ ե զ ա ւի ո էս ա կան

11Ը

ձերբակալուի եւ կը մնայ բանտը
մէկ տարի՛. Կը ձերբակալուի երկրորդ

անդամ

1910/Ն եւ երկու ուրիշ ընկեր

ներու հետ կ'արս որ ուի

[[ուս աս տան՝

ուրկէ կը յ՚՚՚խ՚ղի ունցն ի լ վերմանիսւ է
Այնտեղ կ^աւարտէ Լայփցիկի համա
լսարանին
ճիւղը՝

րաղարական

անտեսութեան

1914/Ն: Կը վերա դառնայ թ'իֆ-

191644' սկսեալ ամէն տարի
Հ՛

3՛ Չ* •

րնտ ր ո ւե լով

ՆԼրա ոտանի Կեդր. Կ ո մ ի ա է իւ անդամ : վրաստանի անկախութեան շ ր խսնին

կ անդամակցի վրացական ե ր ե ս վ։ . մոզովին՝ ապա կը ստանձնէ Հայաստանի Հան
րապետութեան սլարենաւո րմ ան ն ե ր կա յ ա ց ո ւց չի

պաշտօնը՝

ղո ր կը վարէ մինչեւ

հայրենիքի խորհրդայնացումը ;
Պոլիս կ'անցն է։ ձՏյճճին եւ մինչեւ

1923 մաս կը կազմէ Հ. 3՝ *}• • Արտասահմանի

Պ ա տ ա ս էսանա ա ո ւ Մարմնին՛, վրաս տան դտնուած տարիներուն եւ այնուհետեւ զբա
ղած է ան զինական ղորկերով՝ կազմակերպած է րաղարական ահաբեկումներ

եւ

կատարած է յատուկ ղործեր։
Պ ո լս էն կը մեկնի ան Պ ե ր լին եւ հոն ալ կր հաստատուի վերջնական կերպովէ

3•

ա շէսա րհամ արտին , ե ր բ կը հ ե տ ա սլն դո լէ ր Արեւելեան Աւրոսլսւյէւ հայութեան եւ

հազարաւոր հ ա յ ոաղմաւլերիներու փրկութեան դործը՝ Կ՛ա ւի թէս ան ե ան զանուեցաւ

194*5/'
1949 Ապա անցաւ Փուրիդ՝ ուր րնակեցաւ երկու,

միշտ աշէսատանրի առածին ղծերուն վր ա յ : Պերլին էն անցաւ ան Հյ թութ կարտ
սկիզբները եւ հոն ալ մնաց մին •> ե լ
տարի եւ

1951/ ամառը՜՝ իր տիկնոջը հետ մեկնեցաւ Պ ուէնոս Այրէս՝ ուր կը զանուէ ր

իր ամ ո ւսնաց ած սւդջիկներ^ն մէկը-, Հերիքն 3 — 4 ա ս: ցիներուն կը վարէր <(,Արմենիա՚^յի վա ր չա կան դործերը եւ հակառակ իր հիւանդկախ վիճակին՝- մնաց միշտ
դործին զէոլ-էսԸ'՛ /’/' տարտղիր կեանրին մէջ եւս ո ւր որ ալ ղտնուեցաւ՝ դործեց ան
միշտ հանրային կետնրի մէջ՝ եռանդ ո‘է ու հ աւատրով :

9* * Կ՛աւ ի թէս ան ե ան օմաո՚ած էր դերասանական ձիրրով՝. է ւ , եթէ րազարական
դործիչ մը եղած [ըԼԼա [’ 1

կը զուռնա ր անպայման մեր լաւադոյն

դերասաններէն

մէկը՛. Աունդուկեանի Հ.Պէ պոյտին մարմնացումն էր՝ մանաւանդ որ իր մայրենի լե
զուն էր թ իֆ լիզահա յ բարբառը

յ

Լաւ կը էոաղար նաեւ է լի ղբ ար ո վէւ դերը «Պ ՚ս տ ո ւի

համարեին մէջ՛. Այդ եւ այլ դերերով մասնակցած է ան

Ա իրանս յշի՝

Աբէլեանի՝

Արմէնեանէւ ել ուրիշ ա կան ա/ո ր դերասաններու ներկայացումներուն՛.
ՀՀատ կա տա կաբան էր եւ անս պառ հանր էր զուարթ առակներու ել մանրավէ
պերու՝ որոնցմով ծիծաղ ու շէնշող տրամադրութիւն կը սփռէր իր շուրջը՝. Կուտակ
ներով համեմեց իր լաւ ու վատ օրերը՝ կատակներով զուարթացուր իր շրջապատը
եւ այդպէս՝ կատակոՀվ ալ մեոաւ՝ մէկ անդամէն՝ մէկ դիշերուան մէջ...
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ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՅՈՎՍԷՓ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ
Ամիսներ
մը ետբ՝
ուար

տեւած

փընեւի մէջ՝

14/»?/

իր

հիւանդութենէ
անցեալ Յուն

մահկանացուն

կնբեց

ծանօթ հասարակական դո րծ// չ 3 ո ւէս է փ
թադէոսեան՝ §4 տարեկան հասակին".
'Ծնած էր Ագուլիս՝ բեռորդին
'ք' րիստափո րին եւ եղբայրը'

խանին ել Լեւոն թաղէ ո սեանին
րաչա)

էր

Աամսոն
(^Յա

յ (իընեւ փոխադրուած էր Թէհ-

բանէն , տարի մը առաջ՝ այնտեղ հաս

յ
Չ'"'շնակցութեան

տատուած իր զա լկին մօտ

Հ"
տակ

3՝

դործեց

ԳՍ0^^՛
տարիներով եւ

երկար

պատաս խանատու պաչտօններով : Եղաւ
մէկը իրանահայ
դէմքերէն,

Հին;

կեանբի
տարի

հանրային
(1931 - 36)

վարեր «Ալիքվի խմբագրութիւնը, Այնուհետեւ եւ մինչեւ բանի մը տարի
առաջ հրատարակեց ՀԱրփխ» ամ սադիրը՝

մանկական եւ պատանեկան

բա

ժիններով յ Ոմնի նաեւ այլ հրատարակութիւններ՝

ինչպէս

ր ան ս ա կան

Յեղափոխութիւնը^ եւ ժողովրդական դ ի [՚ Հ մը յունական դիցաբանութեան մասին է
Ապրեցաւ իբանիւ մէջ կէս դարէն աւելի եւ եռանդով մասնակցեցաւ գաղութի
հանրայիե կեանբին :
ՋՕամեակը

Զորս տարի առաջ տօնուած էր

թէհրանի մէջ՝ իր ծննդեան

յ

ՆԵՐՍԷՍ ԿԵԻԷՊԷՆԿԵԱՆ
ճշմարտօրէն ազդասէր բարերար մը եղաւ' իր անձնական կեանրին մէջ այնբան
վիչտ եւ աառապանբ տեսած այս աղնուազարմ Հայը".

հ ,ո [՚11 լո ո ւթ ե ան տէր

ան իր վաստակէն միշտ բաժին հանեց իր ժողովուրդի կարիբներուն՝ ոչ միայն պաբ ադա յա կան ն ո ւի ր ա տ ո ւո ւթի ւնն ե ր ո վ՝ այլեւ մնայուն ձեռնարկներով։
\)'նած էր Գատըդիւզ՝ Պոլիս եւ քիոպէրթ Գոլէճի մէջ դա ս տ ի ա ր ա կո ւե լէ յետոյ՝
երիտասարդ տաբիբին փոխադրուած է Լոնտոն եւ սկսած է զ[ւս՛ ղիԼ առեւտուրով".
Շնորհիւ իր ճիգերուն եւ շնորհներուն՝ դտած է այնտեղ մեծ յաջողութիւն եւ ապա
փոիւադրուած է Ա' ան չէ սիքր : Զաւակն էր ազդային բարերար Պատրիկ Եիւլպէնկեանի
■եւ զարմիկը' Գալուստ Ե ի ւլպէն կե անին ։ ինբն է եղած Լոնտոնի նախկին

հայ հա

մայնբին կազմակերսլի չը եւ համայնական մարմնոյն նախագահը։ Շատ մօտէն

կը

հետեւէր Ափիւռբի հայ կեանբին :
Առաջին ընտանեկան դժբախտութիւնը հարուածեց զխեբը

1923/'?, յ երր ոտիսլ-

ուեցալ ա մ ո ւսնալո ւծո ւիլ իր կնոջմէն՝ որ իր տունն ու զաւակները լբած էր գ կու
սակրօն ու կարգալոյծ վարդապետի մը հետ ամուսնանալու համար".
հարուած մը եղաւ՝ սակայն՝ իր միակ մանչ դալկին

Պօղոսին մահը

նին։ Եւ չու շարաւ նաեւ երրորդ դմբախտո ւթիւնն ալ, երբ

Աւելի ծանր

14 տարեկա

1942/4, մահա,յալ նաեւ

իր երկրորդ կինը' Անդլոլհի մը, զոր շատ կը սիրէր ել որուն հես, ամս, սնտրտծ էր
Ա.

աշխարհամարտի նախօրեակին ։

Այդ թուականէն ի վեր կը մնար

արեւմտեան

Անդլիոյ Լէնտուանօ քաղաքը : վերիին տարիներուն քայքայուած էր մարմնապէս եւ
ընկճուած'

հոգեպէս ու կ՚ապրէր բոլորովին քաշուած կետնը մը, կարճատեւ հի

ւանդութենէ մը ետք մեռաւ Ա'այի ս ի

2Ղին ,

Հայածէս թաղումով մարմինը

հոդին
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«րԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐԸ
յան ձն ո ւե ց ա լ Մ՚սնչէսթր ի մէջ, իր զաւկին եւ. կնոջը շիրիմներուն քո վը :
Ներսէս ^իւլսլկնկեան եղաւ մեծ բարերար մը՝. /»ր վաղամեռ զաւկին' ^օղոսիյիշատ ակին Հալէսլի մէջ 9 տարի պահեց Պօղոս

իւլպէնկեան վարմարանր^

բայց.

յետոյ՝ այղ դպրոցին յատկացուցած 1000 սթերլինի նպաստը փոխանցեց Երուսա~.
դէմի փա ռանդա ւո ր ա ց դպրոցին : Աարձեալ՝ Հա լէ պ ի մէջ՝ մօրը յիշատակին հիմնեց
«վերմին Կիւլպէն կեան^ մայրանոցը՝ որ կը գործէ մինչեւ այսօր եւ որուն ւէր ա յ,
երկու տարի առաջ բարձրտցուց երրորդ յարկ մըն ալ՝ փոքրիկներու համար՝, էքղաւ
ան կարեւոր բարերարներէն մէկը Պ ո լս ո յ Ազգային Ա • Փրկիչ Հիւանդանոցին՝. Օղ—՝֊
նած է' այմմ փակուած Աելտնիկի

իւլսլէնկեան վարդարանին՝ որ հ իմնուած էր

իր հանգուցեալ հօրեղբօրը' Եիւլլասլի Կի ւլպէն կե անի հիմնադրամով՝, է ւ ՝ ընդհանրապէս՝
ձեռնօր էն

բոլոր

դիմումներուն

պատասխանած է միշտ

սիրայօմտր եւ առատա—-

յ Տա րիքը' '՜թՀի մօտ՝.

ԱՇՕ ՇԱՀԽԱԹՕՒՆԻ
Անողոք ու ծանր
խլեակի

հիւանդութեամբ-

վերածուած՝

ամբող^

!0֊

տարե տ ա ռա սլե ց ա ւ Հա յ Աեմի վա ս տ ակա ւո ր

արուեստագէտը'

Աշօ Շ ա հ խա—.

թունին՝ ի վերջոյ յաւիտենապէս փակելոլ.

Հ

ամար իր աշքերը անցեալ տար—,

ուան Ապրիլի ճին : "Ան ած էր ան Շահ—
րիար՝ 1882/^5 Երեւանի
մէշ քանի մը տարի

կիմնաղիոնին-

ուս անելէ ետք՝

թ-իֆլՒղլ. մէջ ստացած է իր զինուորս!—֊
կան կրթութիւնը

եւ եղած է ռո ւսա-

կան բանակի սպայ՝. Այնուհետեւ պաշ
տօնս
նավա րած

է

նաւթային

րնկերու-

չխարհամարտին-

թեան մը մէջ՝.

ծառա յած է ռուսսո կան բանակին մէ^1
Աո ւս ա կան յ ե ղա փ ո իւ ո ւթ են էն ետք
մնայ Երեւան՝

ուր՝

կը

Հա յաստտ նէ ան-

կաիւ ո լիք ե ան տարիներուն կը նշանակ—,
ուի մայրաքաղաքի զինուորական հրա
մանատար՝

գնդապետի

Անկախութեան

աստիճանովէ

խորտակումէն

ետքն>

<> "/> '/^7'ք կը զանէ իր զինուորական,
ասպարէզը եւ կնանցնի արտասահման՝

ԱՇՕ ՇԱՀԽԱԹՈԻՆՒ

ուր կը զբաղի դե ր ա ս ան ո ւթ ե ա մբ ՝.

էՀր երբեմն- • •

թատերական ասպարէզ մտած է ան՝ 1907/'^» քաԼալե ր ո ւե լո վ իր հօրը Վ'
ղարշակ Հքահխաթունիի կողմէ՝ ւր ծանօթ դերասան էր Կովկասի մէջ՝. Պոլիս դըտնուած տարիներուն՝

1921 — 1922

ունեցաւ թատերական ս քանչելի դո րծ ո ւն է ո ւթիւն ՝

եա յ Ներսէս եանի
եւ
դերասանուհի Էէիղ Աովանի եւ դերասաններ Տէանս/նի՝
սոլկարիս
1922/» աշնան եւ.
ՀսոքլԷթ/, ,
ո րծա կց ո ւթ ե ա մ ր :
ուր իշնե ր ո
ՕթԷԱՈ]/, դերերով լ,եմ եկաւ, Սոֆիայի պե. ական թատրոնին մէջ Հինք կը
խազար ռուսերէնով) -. Սոֆիայէն անցաւ, Փարիզ եւ. հոն մտաւ շարժանկարի

՛սպա-,

րէղը, խազարով Միշէլ Սթրոկաի/, եւ Լ’Օմ ա ԼփսփանՈ]/, մէջ, ինչպէս նաեւ պատ—,
ս ււ մա
Ասպարէզն ալ, երր հս
ր աս լելով Անդրանիկ ֆիլմը-, վեր ջ զ..
սլա տ մ ո ւթե ան :
նե՛լա [‘Ը
Ա. Շահ խութ ունի , այդ թուականներէն մինչեւ իր ծանր հիւանդութիւնը, դարշատ փնտռուած

զ իմա յարդարը

ֆրանսացի մեծագոյն դերասան - զերաստ-.
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ՄԱՀԱԳՐ ՈԻԹՒԻՆ
նուհքներուն համար՝. Այղ տարքէներուն կազմակերպեց նաեւ, հայկական ներկայա
ցումներ Փտրքղք
Վերջին տ ա ր քն ե ր ո ւն ւլամ ուած էք անկ ոդնքն՝

նքւթական նեղ սլայմաններ ու

մ էջ, տ ա ռա սլա դքն շր^ան մը եղան այդ տարքները անուտնք ա ր ո ւե ս տ ա գէ տ քն համար, որ մինչ այղ արման ասլէս վայելած էր փառքն ու
բոլոր ճամբաներ ուն վրայէ

ճոխութքւնը՝ քր անցած

Տ. ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԻ- ՔԵՏԻՃԵԱՆ
(ՀովհաննԷս արքեպ.

*[յազլեանէն ետք՝

կրօնական ասպարէզքն

ա րմանա-

պէս ծառայած րարձրաստքճան հողեւորական մը եւս կո ր սն ց ո ւց Հայ Եաթողքկէ
եկծզեցքն՝ յանձքն Տ՝ Պետրոս արքեսլ. 'թետքճեանք՝.
Ծնած էր ան Պ ո լս ո յ մէջ՝ 1890^ ել 14 տարեկանքն ղր կո ւ ած էր Հռոմք Լեւոնեան վարմ՜արանըէ Տասնամեակ մը ետքը՝ !913^^*յ րնդունելէ ետք աստուածա
բանութեան

եւ ւք ք լք ս ո ւք ա յ ո ւթ ե ան

Համալսարանքն մէջ՝

աստքճանները

()ւր բանեան

ձեռն ա ղր ո ւե ց աւ քահանայ եւ պաշտօնավարեց

վա ր դա սլե ա ա կան

Հռոմք Լե-

ւոնեան վարմարանքն մէջ քբրծւ կք՚է^՚ք1^ ^ւ
վարմ ար անքն մէջ ալ քբրեւ ուսուց ք չ՝.
Ա՝

աշխարհամարտք

ղքն ադա դարքն

192Օ/»5> եղաւ տեսուչ Պսլսոյ Ա.

(քքսուսեան Հայրերու

զբաղեցաւ

ՀԱասսքմօ՚ֆ.

որրահաւաքման

գործով

եւ.

Լուսաւորք չ բարձրագոյն վարմարանքն՝. Երեր,

տարք ետքը ընտրուեցաւ Փարքղք հայ կաթողքկէ համայնքք հոգեւոր հովքւ

եւ.

ունեց աւ օգտաշատ դո րծ ո ւն է ո ւթք ւն : Եր ճքղերով համայնքը ունեցաւ մատուռ եւ
Արնուվքլք հայ կաթողքկէներն ալ' ք ր են ց եկեղեցքնէ
Պէյրութ վ՚ոխադրուեցաւ 1936/»5» ւ
լեան

պատրք արքական փոխանորդ՝

*Լ,ազ-

եր ա սլա յծ առք կողքքն ՝. Ե*- նոյն տարուան *Լոյեմբերք ՜]Տ)քն ձեռնադրուեցաւ

եպքսկոսլոս՝

ձեռամբ Արփ քարե ան Եաթողքկոսքնէ

Փոխանորդք պաշտօնքն վրայ՝

մնաց ան 8 տարք եւ առողջական պատճաոներով հրամարելէ ետք մեկնեցաւ Հռոմ՛
քբրեւ

ձեռնադրքչ

եպքսկոսլոս եւ քբրեւ էքեծաւոր

ստանձներ նաեւ Արեւելեան Ա՝
ծակալք պաշտօնները^ վերջքն

Լեւոնեան

վարմարանքն ՝

փողովք խորհրդականք եւ պատրք արքական գոր
մամանա 1լներ ո ւն ՝

սակայն՝

սրտք տկարութեան

հետեւանքով՝ չկրցաւ շարունակել քր ա շխատանքը եւ ք վերջոյ պատահեցաւ ան
խուսափելին;
Աեպ տ •

Երկարատեւ հքւանդութենէ

վ^րջ՝

վախճանեցաւ

ան Հռոմք

մէջ՝

17ին,

ԳՐԻԳՈՐ ԲԱՐԱՂԱՄԵԱՆ
Աունահայ դաղութքն հ.վար չապետ ը^ ՝
քր

երկարամեայ

դո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան

այսպէս ճանչցուեցաւ հանդուցեալը՝

վերջքն

շրջանքն՝

յունահայ

դաղութքն

•րէջ-. Աթէնք ապաստանած' 1922/" ^ղ՚Ղ՚ե՚Ւ աղէտէն ետք՝ ան՝ ամբողջ 35 տարք մաս
կազմեց Աղդա յքն Եեդր՝ վա ր չո ւթք ւններ ո ւն ՝ քբրեւ անդամ կամ ւք ո խ — ատենա
պետ՝ քսկ վերջէն տասնամեակ քն ալ

քբրեւ ատենապետ : Հ} ա տ ումեղ էր քր մօտ

հասարակական ջք ղը եւ բան — գործ ձգած՝ անձնուքրօրէն՝ այլեւ ձեռնհասօրէն կր

‘11,աղէր

աղդայքն — հանրայքն դո բծեր ով՝. Անկուսակցական էր՝, Բարեխքղճ եւ ուղ

ղումքտ՝. Գքտէր ետ դառնալ ճամբայէ մը՝ երբ անոր մէջ քյնալէ վերջ

ըմբռնէր

սխալած ըլլալը՝ Այղ պատճառով ալ քր խօսքը կշքո. ունէր եւ քր կեցուածքը' շուք
ել հ եղքնա կո ւթք ւն :
Գրքդ՚՚ր Եարաղամեան՝ որ մեռաւ.
Լ ր Պոլսոյ համալսարանքն

70/» «»î»ÿ ՝ ծնած էր ԱվէչէՀքր ծւ աւարտած

քրաւա բանական ճքւղը՝. Ընդհ .

դատախազ էր

տ — զքնադա զարեան տարքներ ուն՝.
Եր շրջահայեցութեան ել անկողմնակալութեան արդքւնքն էր մեծ մասով աղդայքն համերաշխ կեանքը՝ որ 1945£3> մքնչեւ 1956 »"/'/»^' երբեմնք սլառակտուած
յ ո ւն ա հ ա յ դա դո ւթ քն մէջ՝. Եւ նոյն այդ ան կ ո ղմն ա կա լո լ թ ե ա մ բ ալ ան ծառացաւ
առաջնորդական տեղապահք պաշտօնով Աթէնք եկած Եսահակ վր դ ՝ քն

դէմ՝

երբ
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տեսաւ , որ այս վերԼինը վճռ ած Հր ի գին ամէն բանի եւ. անդամ մըն ալ պառակտել
յունահայ գաղութը՝. Մահն ալ հետեւանքն Հր' շղթա յա ւլե բծուած այգ

պայքարին

պատճառով իր մատնուած ջղագրգռութեան եւ յուղումին՝. Արդարեւ՝

գրգռուած

■մէկ սլա հուն Հր} որ Հոկտ» Հ)ին ունեցաւ ուղեղային ար ի ւն ա հ ո ս ո ւթի ւն եւ մեռաւ
յաջորգ օրը^

բուն

յ

‘ԼՒ լտ

1] տ տարուեցաւ

պատճառելով իր բոլոր

բարեկամներուն եւ դործակիցնե-

ազգային յուղարկաւորութիւն եւ հազարեակ մը յուղարկաւոր

ներու մ ասնա կց ո ւթեամ բ , մարմինը թաղուեցաւ քԼթկնքի
տունը

Անաււթաս^ւ գերեզմանա

յ

ՀԱՅՐ ՍԱՀԱԿ Վ- ՏԷՐ ՄՈՎՍԷՍԵԱՆ
վենետիկի

Լք՝ իա բան ութ ե ան

ուխ

տապահներ Հն Հայր Աահակ վրգ՝ ՏՀր
Մով»Հ սեան՝
կան

ու

իր կրթական՝

հանրային

ճչմարտօրՀն մողովրգական
հր

եկեղեցա

գո րծուն Հ ո ւթ ե ա մբ
գկմք մըն

հ ա յկական բոլո ր խ ա ւե ր ո ւն

մար :

տա

վասնզի երբեք չեղաւ ան վան

քի մը պատերուն մկջ
վանականը,

առանձնացած

ընդհանրապես

րեցաւ ու գործեց

ապ

մողովո ւր գին մէջ՝

ծառայելով ամ Հնէն առաջ մուլովուրգի
զա ւա կներ ո ւն կրթութեան գործին :
կեն սալդրական կարգ մը տ եղե կու
թի ւններ
մասին՝

տրուած

են հ անգուցեալին

Տ՚սրեգրքիս 1954^ Ա'

հատո

րին մէջ (Հջ 427) : Այ<եմ կարղ մԸ այլ
մ անր ա մ ա սն ո ւթի ւնն եր :
---Փայլուն
գործունՀութիւն

ո ւնեց ած Հ

ա*ե Պ ո լ-

սոյ մեջ 1903 — 11» երր ուսումնապետն
Հր կ՝ատ ըդիւղի Մ խիթարեան վարմաբանին է

Համալսարանական

զարգա

ցում ստացած ե 1912 - 15 թուական
ներուն՝
Պելմիքայի եւ
ՀՀուիցերիոյ
համալսարաններուն մ էջէ Ե զած Հ ու
սումնապետ եւ մատակարար վենետՒևՒ
- - 1928: Ապա՝ 1928 — 29 տարեշրջանին
աանձնա^ է

II եւ.րի

(Փար ք՚ղ) Մ Ո1.րսււոեսւն վա ր ւե ա ր ան ին տ ե ս շււ ւ.թ ի ւ.ն ը , ղո ր վարեց

25 տարի՛, ի վերիոյ քաշուեցաւ. Ա՛ 'Լո՛ղար, բայց հ ս' ևս'ռ'" 4 I’!' յառաջացած սլարի■է[։ն ՝ դասաւանդեց դարձեալ Ա* ուրատ — Ո-ավլսւյէլեան դպրոցին մէջ, մինչեւ.
իր
կեանքին վախճ անը :
Այսօր՝ ի սփիւռս աշխարհի ցրուած բազմաթիւ Ա խիթարեան սաներ՝

որոնք՝

Վերջին քառասնամեակի ընթացքին յաճախած են վենետիկի է) ուրատ — քիափայէլեան
կամ Սեւրի Մո լրատեան ւԼարմար անն երը ՝ առաւելապէս Հո՚յր Աուհակ ՏՀր Մ ովսկս՜՜
եանին կը պարտին իրենց ստացած հայեցի դաստիարակութիւնը եւ մինչեւ այսօր
■ալ խոր եր ախ տ ագի տ ո ւթ ե ա մ բ կը յի չեն անոնք իրենց անմ ոււանալի ուսուցչին անուևը :
Տարօնի շունչով Մ,"՚յ մէ £ աշխարհ եկած այս հայրենասէր եւ. առաքինի վա
նականը փակեց ի լւ աչքերը

'Լենեոոիկի մէջ, յանկարծական մահով,

25 Գեկա.

1956^5» ! Իր սլար ադային ալ արդւսրՕրէն եւ. չաա սւեղին ւդիաի ըսենք, որ Հայր
հակ վ ախճանեցաւ

պատնեշին վրայ՝ գործին գլուխը

II ա-

մնալով մինչեւ իր վեր ջին

Հունչը՝. Տուրիքը' 77:
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1ՈՂ.Վ.ՐՏԻՔ
ՊՍՀԼՏւ՚'1 ՓԱՓԱԶԵԱՆ---- Պատերազմ ական դՀ պքեր ո լ հ ե ա ե լան քո վ կա ր եւի չէր
եղած իմանալ եւ Տարեգրքիս 195 I ի հատորով արձանաղրե լ մահր Ատիս Ապապայ ի
ծանօթ դՀմքերՀն Պաղաիկ Փափազեանի՝ որ կնքած Հր այնտեղ իր
10 Հոկա. 19օ6/'^ : Բնիկ Ւթիրյ^

հանգուցեալը Եթովպիա

մահկանացուն

հաստատուած Հր 35

տարի առաջ եւ իբրեւ ճարտարապետ՝ գրաւած Հր լաւ դիրք’- Իր կեանքի ամբողջ
տեւողութեան Պ- Փափազեան մօտՀն հետաքրքրուեցաւ ազգային կետնքո •Լ ե։դործունՀութեամբ օգտակար եղաւ ե թ ո վպա Հ այ ո ւթ ե ան :
ՕրերՀն:

Դաշնակցական Հր

Ւր
հին

ՊԵՐՃՈՒՀԻ ՊԱՐՍԱՄԵԱՆ---- Հանգուցե ալ բանաստեղծ Աերուման Պարսամեանի
կինը {ծնեալ Եաղըճեան՝) : Ր ան ա ս ա ե ղծ ո ւհ ի ել դաշնակահարուհի՝. Ա սան ա կցած Հ՝
1909 ֊ 10 թուակ աններՀն՝ Պ"[ոոյ մշակութային շարմման՝ աշխատակցելով ՀԱ աս ի ս^> եւ <ՀՀյաեթ՝^ պարբերաթերթերուն եւ Հկեանք ել Արուեստէ ամսագրին : Իր քերթուածները ամփոփուած են ((Հոգիի երանգների անունով դրքո յկի մը մՀջ՝
պատե
րազմ Հն առաջ {այս գրքոյկի մասին զուարճալի մանրավՀպ մը պատմած ենք Տա
րեգրքիս Բ- հատորի ձՏՀճրդ Հջթն վրայ)

յ

Արմ֊անացած Հ ան Տիգրան Արփիարեանի

«.Մասիսէ շաբաթաթերթի դրական մրցանակին-, ՒրմՀ կը մնայ անտիպ քերթուած
ներու տետրակ մը-, Աեռաւ 2 Դեկտ. 1956/'^» Փարիզի մՀջ՝.
ՀԱԶՀ ԱԲԵփԵԱՆ---- Զաւակը' հանգուցեալ փ ր ոֆ - ԱրտաշՀս Աբեղեանի։ Հ°րր
մահՀն ճիշդ 21 ամիս ետքը մեռաւ ան

Ա իւնխՀնի մ Հ ջ

{Դերմանիա) 13

Դեկտ»

1956/,}.: Ննռձ էլ, 24 Մ-րտ 1910/,},, Կովկսւս, Առնուկ հասակին ծնողքին հետ փոխադրուելով Պ ե րլին ՝ այնտեղ կը ստանայ իր միջնակարգ եւ բարձրագոյն ուսումը։
Ո*-շիմ ու գործունեայ երիտասարդ Հր } դիւրահաղորդ եւ ընկերական-, Բ- աշխար
համարտի ընթացքին քարտուղարն Հր Պ ե ր լինի Հայ Ազգային խորհուրդին-, կը ա իրապետՀր՝ իր մայրենի լեզոլՀն զա տ , նաեւ դեր մ աներ Հնին ու անդլերՀնին

յ

Զինա

դադար Հն ետքը հաստատուեցաւ ԱիւնխՀն՝ ուր կը բնակՀր նաեւ իր ծնողքը եւ հոն
զբաղեցաւ նախ լր ա գր ո ւթ ե ա մբ , գերմանական Օրաթերթի մը մՀջ եւ ա սլա , ա մերիկեան գրաւման ումերու կարեւոր մՀկ պաշտօնատան մՀջ ստանձնեց պատասխա
նատու պաշտօն մը՝ զո ր վարեց մինչեւ իր անակնկալ մահը-.
ՍԻՄՈՆ ՋթԻԵԵԱՆ---- Ատենապետ ՊՀյրութի քհըթՀՀյլ թաղի Ա. Սարութիւն եկեզեցւոյ թաղականութեան-. Լաւ դիրքի հասած

դործարանատՀր Հր եւ իր հարբս-

տութենՀն րամին հանած Հ միշտ ազգային կարիքներու-, Դէխաւորաբար իր ճիգերուն
արդիւնքն Հր Ո'ըմՀյլի եկեղեցւոյն ու դպրոցին կառուցումը-, (քնած Հր Բալու։ Տ,ւյՍե-ՀԸ՝ 00 — 62: Յանկարծամահ եղաւ 24 Դեկա- 1956/^8
ԲԵՆԻԱՄԻՆ ՄԻԼՏՈՆԵԱՆ

Պայքար ունակ

ոգիի

տՀր այս

մաաւորականը

չիջեցաւ ՄարսՀյլի մՀջ՝ 1956/'' վերջերը’. Դաշնակցական Հր պատանեկան տարիքՀն։
Երած Հ Մ եծ Եղեռնին բո լո ր սարսափները՝ բանտարկուած Հ ու խոշտանգուած՝ Իզ~
միրՀն փոնիա եւ ապա ՀալՀսլ՝ ուր կարելի եղած Հ փախցնել եւ պահել զայն-. Զի
նադադարին Իզմիրի մՀջ հրատարակեց «ՀԼո յամարտ^ը-, 1Լարեց քարտուղարի պաշ
տօններ Աաանայի՝ Իզմիրի ել ապա Ա ա ր ս Հ յլի Առաջնորդարաններուն մՀջ՝. Ի ղմի ր ի
աղՀտՀն ետք անցաւ Լի ր ան ս ա ել ունեցաւ հանրային եւ կուսակցական

ո ւշագրաւ

դո րծունՀ ու թիւն : ԿՆոնղամակցէր Աարսէյլի Մչակ ութայ ին Ա' ի ո ւ թ ե ան եւ Համ ազ
գայինին-. Անտիպ

մնացած են իր հետաքրքրական յուշերն ու ա յլ

ձեռաղի րներ ը։

"Ծնած Հր Երգխկա՝ 19 Սուլիս 1883^8
ԱփԱԻՆԻ ՓԱՓԱԶԵԱՆ- Տ աղանդաւոր դերասանուհի եւ կին ը' Վբսհրամ Փա~
փաղեանի յ Բեմական անունով' Տիկին Հր աչ։ Ունեցած Հ թատերական
փայլուն
դո րծո ւնՀ ո ւթ իւն Պ ո լս ո յ մՀջ՝. Ամերիկա կը մնար 3$ տարիներՀ ի վեր։ Այնտեղ ալ
օգտակար եղաւ ամերիկահայ թ ա տ ե ր ա ս Հ րն եր ո ւն :
Աեռաւ Ո ւո թըր թս> ո ւնի
մՀջ՝
Սունուար 16/'2> 8

— 677 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ԶԱՊԷԼ ՊՕՅԱՃԵԱՆ---- Ն'նած է Տէղրտնակերտ։
Հայ[,Ը՝ ^այ պատուելի
մը
ել մայրը' Անզլուհի՝ փոքր տար էրին փոխադրած են զայն Անդլիա ՝ ուր ս տար ած
Հ Ւր ուսումը : Էորքաէ ա ր ո ւե ս տ ադիտ ո ւհ ի ա յս օրիորդը ւլրաւլէտու Հի, րս.նս,սս,եղծոլհի՝ նկարչուհէ ել քաջ լեզուագէտ էր մ է ան զա մ այն : կը գրէր անգլերէն-,

Ա-

աշխարհամարտէն հրատարակեց մեծ հատոր մը՝ որուն մէջ թարգմանելով ա մ փ ոփած էր մեր դասական եւ մ ա մ ան ա կա կիր բանաստեղծութեան լաւագոյն քերթուած
ները՝ զարդարուած' էր է ս կ ղծած գունաւոր նկարներով։
Հկիլգամեչդ
անունով
անդլերէն չափածոյ դիրք մրն ալ հրատարակեց 1930/'^» էսկ քան ի մր տարէ առա^
Վջմիածինդը՝ ուր տուած է Հռիփսիմեանց կոյսերու սլա տ մ ո ւթէ ւնը : {Հունաստան
այցնլութենէն վերադարձէն եւս հրատարակեց էր տ պա ւո ր ո ւթէ ւնն ե ր ը ՝ «Գրիչով ու
երանգապնակովդ անունը կրող դրքին մէջ-, Նկարած է բազմաթիւ յաջող պաստառներ ՝ որոնցմով զարդարուած է է միջէ այլոց Լոնտոնէ Հայոց եկեղեցին։ Օր- Զ'
Պօյաճեան մոլեռանգՕրէն կը ս է ր է ր հայ մոզովուրդր՝ մոռցած ըլլա լո վ մինչեւ ան
դամ էր անգլիական
կողմ էն-,

կը

ծագումը՝

բնակէր

մօրը

Լոնտոնէն մամ

մը հեռու Աիֆըրտ ծովեզերեայ քաղա
քը

եւ նիւթական

մէջոցներէ զուրկ ,

կ * ապր էր նեղ պա յմ անն ե ր ո լ մ էջ ։ //’ եռալ Յունուար ^Յին ՝ յառաջացած տարի^-֊լ :

Տ- ՅՈՎՀԱՆՆԼ-Ս Ա- ՀՀՆՏ- ԿԼՎՀԼԱԵԱՆ-----Հոգեւոր հովիւ Ատիս Ասլասլայէ հայ համայնքէն՝ երկար տա
1)'նած

րիներէ է վեր
վախճանէցաւ
քը

75ի

Ատիս

էր

է} ո զզատ :

Ապապա։

Տարի

շուրջ՝.

ԳՐԻԳՈՐ ԹԷԼԼԱԼԵԱՆ----Գ^րչանունով'
ծնած'

'Իր իմ իթէլ՝

1883/»^:

բնի կ

Ասեց ի՝

Աւարտած էր

վենե

տիկէ Մ ուրատ — Ո'ափ ա յէ լեան

վար

մ՜ արանը 1'901^յ
1՚սկ Պոլսոյ համա
լսարանին
իրաւաբանական
ճ իւղը'
1915/»^։ Կը մնար

Փարիզ՝

ուր

զբաղէր դա տա կան գործերով՝

ՏՈ^Թ- Պ- ՄԻՍԱ-հԵԱՆ

իրաւագէտ
տակցէր հայերէն եւ ֆրանսերէն

թերթերու։

—

խորհրդական։

կը

իբրեւ
կ՚աշխա

Հեղինակն է կարգ մը գիրքերու՝

հայերէնով եւ ֆրանսերէնով։ վերջին տարիներուն պատսպար ուած էր Ա ոնմորանսիի
հանգստ եան տան մ էջ : Ա եռալ Փետրուար
ՏՈԻԹ- Պ- ՄԻՍ ԱՐԵԱՆ

%4փն է

Բնիկ իյարբերդցի (Մեղրէ)՝ ծնած էր 8 Յունուար

1892^: Յարգուած դէմք էր Գ՛ոհ իրէ ի մէջ՝ ուր ի գործ կը դնէր իր
բմշկական
արուեստը։ կ՚անդամակցէր Եգիպտական Րմշկական Մ էութեան յ Անկախ համոզում
ներու տէր' ջերմօրէն կը հաւատար սակայն Միացեալ եւ Անկախ Հայաստանի գա
ղափարին ։ Մշակոյթի մարգ էր միամամանակ եւ եւ կը սիրէր առանձնապէս գրա
կանութիւնը։ Ֆրանսերէնի թարգմանած է

(տ ա զա շւս փ ե ա լ) եւ անտիպ

կը մնան

վարում-անի ՝ Աիամանթոյի՝ Տէրեանի եւ թէքէեանի շատ մը քերթուածները։ Գրած
է բազմաթիւ բմշկագիտական յօդուածներ թերթերու մէջ։ Աւարտած է նախ 'Լե —
նետիկի Մ ուրատ — Ո-ափա յէ լեան դպրոցը եւ ա սլա

Մ ոն փ է լի է ի

համ ա լս ա ր ան ին

բմշկական ճիւղը՝ 1914/'^: Ա • աշխարհամարտին ծառայած է թրքական
մ^ջ՝

Տ՚որտանէլ եւ կէլիպոլու՝

հարիւրապետի աստիճանով։ Եգիպտոս

ուած է ընտանեօք՝ 1922/»^ ։ Մեռաւ Գահ իրէ ի մէջ՝ Փետր.

բանակին
հաստատ

2է)ին ։

ՀՄԱՅԵԱԿ ԱՄԻՐԵԱՆ---- Հմուտ ու բարեխիղճ ուսուցիչ 45 տարիներու վաստա-
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ւր ԱՀ Ա՛հ Ր ք| ի [՝>• 1 >ՒՆ
կ"վ--

Պէէլսոյ

1912/.Տ,

աւարտելէ

Կեդր.
ետր,

Հարցարանը
նոյն

թո լա

կանքւն կը հրաւիրուի Եգիպտոս , իբրեւ
ո ւս ո լ Յէչ
Աղերսանդրիոյ
ո ո սեան
ազգ. վարդարանին*.
Գահ իրէ կը փո
խագրուի

1915,ին

եւ

ո ւս ո ւց չա կան

պաշտօն կը ստանձնէ Գ,սլո ւս տ ե ան
թաշճեան վարդարաններուն

եւ

մէջ*. Հե

տագայ աարիներուն ալ փոխն ի փոխ
կը մնայ
Ագերսանգբիա եւ Գտհիրէ,
•֊ցչակ
կան
ոօննե րով :
'Լերջին
տարիներուն կը պաշտօնավար է ր
լի ո պոլս ո յ *Լ,ուպարեան

Հե-

վարդարանին

փտմանակ մը, մինչեւ 1923» կը
վարէ ($ւռսա րեր^ի խմբագրութիւնը։
Հմ ուտ էր ազգային

եւ

ընդհանուր

պատմութեանց : Հեղինա կած է աչխար—
Հեռագրութեան եւ ընդհանուր պատմու
թեան գա սագիր րեր :

Կ'տշխա տա կցէր

«Ց ո ւս ա ր եր^,ին եւ հ.Հայր են ի ր»ին յ Պ ՚ո—

ՀՄԱՅԵԱԿ ԱՄԻՐԵԱՆ
դա ր կա , ո ր ո է թ ի ւ ն կա,ոլորեց'

ի յարգանս

տանեկան տար իրէն մինչեւ մահը դոր>էե.յ Հ. «. 1- աշնակցութեան չարրերուն
մէջ՝. Մեռաւ Մ տրտ \}ին եւ
Գտհիրէի
ազգային իշխանութիւնը ազգային յամ
անոր բազմամեայ կրթական ծառայու-

թեան ։
սմչտա կան
հեղինակ
ԼԵՒՈՆ ԳՐԻԳՈՐԵՍ.Ն----Տաղանդաւս
եւ երգչախումբի ղեկավար : Հքնած էր թաւրիզ, 1887/': Ե լ՛ տ մշտ ա գի տ ա կան իր ոււմը կատարելագործած Լ Պ ե լմիրտ յի մ ԷԼ եւ վերադառնալով թաւլ՛ի ՛ի ունեցած է
հոն իլ. երղչաի
ոծ է բազմ աթ ի լ համերգներ : Ըն գհ անր ա սլէ ս կաբել
աշխատանք
րած է ան թաւրիղի մշակութային կեանրին մէշ*. Ե զած է միամամանակ ուսուցիչ աեզլոյն ազդային
ոյ կա զեան - թ ամարեան վարդարանին։ թ է հ ր ան
մեռաւ Ատրտ 'ձձին :
կը մնար 1947£5> ի վեր : Այնտեղ ,
ԿԱՐՕ ՕԱԿՈՐԵԱՆ---- Եգիպտահայ զ սւղությ,. Փ ն ւոր • 2(> — Մ արա 14ի օրերուն
ունեցաւ իր երրորդ արդէրաւոր
կո- „
բուստն ալ, յանձին Աղերս անդր իո յ չատձ
յարգուած ու եռանդուն ազդտյիննե—\
րկն Կարօ Տակոբեանի, որ ե ր կ,Ար ,„.ոեւ\
հիւանդութենէ մը ետր շիջեցաւ Ա արտ'.
14^5/, 02 տարեկան հասակին մէ^։ Ա—՚
■ռաջին աշխարհամարտի զինադադարէն
յ՛ ‘Լեւ՛ կը Ընակէր Աղեր Ո անդ րիս, , ոբուն տիրական դէմրեր էն մէկը դա ր—
ձալ շատ շուտով՝, է] ան դա ւԼա ռո ւ թեամբ
կը դործէր այնտեղ
^.Օառաջդիմասէրֆի ,
մազգւոյինի

եւ

իբրեւ

անգամ

«Կտմր^ի,

ազգային

•վարդարանի Հոդա բար ձ ո ւթ ե ան :
տեղ էր,

ամէն գործի

Հա

Պօղոսեան
Ամ էն

մ է ջ եւ կ՚աշ

խատէր անտյլա յլ հ ա ւա տրո վ ու անձ
նս լի ր ո ւթ ե ա մբ ՝.
նակցական,

Փ"բր

տարիրէն

հ ե տ ա գ ային վարեց

դաշ
կոլ-

ԿԱՐՕ ՅԱԿՈՐ-ԵԱՆ
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«ԱՍ՜ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐԸ
սակցական պատասխանատու. պաշտօններ՝. Եր դիւրահաղորդ՝ տար բնաւորութեամբ
սիրելին Էր բոլորին՝. Հքնած Հր թալաս եւ Ա՝ աշխարհ ամ արտին՝ իբրեւ պահեստի
սպայ ծառայած Հր թրքական բանակին մՀջ՝. Իր մահը մեծ կորուստ մը եղաւ ընդհանրապՀս եդիպտահայ դաղութին եւ առանձնապՀս Աղեքս անդր ի ո յ հայ համ այնրին համար է
ՄԿՐՏԻՉ ԽԱՆՉԵԱՆ

ԹՀհր անի

հայութեան խ օ ր վի շտ պատճառեց

մահը

Մկրտիչ Խանջեանին՝ որ կարճաաեւ հ իւանդութենՀ մը ետք փակեց իր աչքերր \Ապրիւ 12/'?, ։ Ի ր անահ ա յեր ո ւ կո դմՀ մ եծապՀս յարղուած դՀ մք Հր հանդուցեա լը՝ իբրեւ
աշխատունակ՝ ձեռներՀց ու լալ

նկարադրի տՀր մարդ՝ իբրեւ

անձնուՀր Հա յ եւ իբրեւ հաւ ոաաւոր դաշնակցական՝.

թնի կ

հայրենասՀր ու

Վատնեցի'

ծնած Հր

1892^?,: Աւարտած Հր Պ ո լս ո յ սլահեստի սպայից ւէարմարանը եւ իբրեւ ս սլա յ ծա
ռայած Հր թրքական բանակին մՀջ՝ Ա. աշխարհամարտին՝. Գերի ինկած' ռուսական
ումերոլ ձեռքը՝ ուրիշ թուրը ռա զմ ա դեր ին ե ր ո լ հետ աքսորուած Հ Սիպերիա՝ ուր
կէ ազատած Հ 1917/1 ռուսական յեղափոխութեան պայթում Հն ետք՝. Պաքու դալով'
ըձսւնս Դ1"’
է կ.
„յկ...կ.սն զօրամասի մը մՀջ եւ մասնակցած Հ շրջանի
կռիւներուն։ (Հետոյ անցած Հ Հայաս
տան՝ իբրեւ սպայ հայկական բանակի։
Խորհրդային ՛վարչաձեւի

հաստատու—Հ

մ Հն ետք մասնակցած Հ Փետրուարեան
ասլստամբութեան :
Ե լ ապա անցած Հ
Իրան ՝
երե
ր 1լա
ր,
արատել
ճ իդեր ու շնոր
ստեղծած' Հ բարեկեցիկ
սութիւն։

Երկար

մամանակ

սէն տ ե—
ապրեցաւ

Պէյրութ, Իրանի խորհրդային ղրաւում Հն ետք՝.
Երեք տարի առաջ վերա
դարձաւ նորՀն
Հ թՀհրանի

թՀհրան :

հանրային

Մասնակցած

ել կուսակցա

կան կեանքին ՝ երկար տարիներով։
ՏԻԳՐԱՆ
ԵԱՀՈԻՊԵԱՆ----- Գաչնա կցական հին ս երռնդի հ ա ւա տ ա ւո ր
շարքայիններՀն ՝ ամՀնուև սիրելի Ե աղուպը արկածով մեռաւ ԳահիրՀի մՀջ՝
Աս1է*էԼ
մնալով հանրակառքի մը
անիւներուն տակ յ թև ի կ Պ ս Լս եց ի' ծ ընած Հր 1876/,?, ել 1896£?, ի վեր հաս
տատուած
Հր Եդիսլաոս ՝ --- նախ եւ

ՄԿՐՏԻՉ ԽԱՆՋԵԱՆ
երկար տարիներով' Ազ ե քս անդր ի ա ՝

աշխատած Հր իբրեւ հանրակառքի ընկե-

րութեան քննիչ՝ եւ ասլա ՝ 1948Հ՜?, ասդին՝ փահիրՀ : Եղած Հ յաճախ Աղեքսանդրիոյ
թեմական եւ '/՝ ա դա քա կան փողովներուանդամ եւ իրեն վստահուած են կուսակցա
կան պատասխանատու պարտականութիւններ ։ Իր յառաջացած տարիքին իսկ՝ հ ետաքրքրութեամ բ

կը մասնակցՀր կուսակցական մոզովներուն։

Դաշնակցութեան

եգիպտահայ կազմին նահասլետն Հր հանգուցեալ Եազուսլը։
ՓՐՈՅ)՝ ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԵՇԵԱՆ---- Հայաստանի գիտնա կաններ Հն ։ Փոխ - տեսուչ
Երեւանի համալսարանին՝ !0 տարիներու պա շտօն ա վար ո ւթ եա մ բ : Ինք եղած Հ հիմ
նադիրը Երեւանի առաջին մանկաբարձական դպրոցին՝ 1930/,?,։ Հեղինակն Հ աւելի
քան 50 դիտական աշխատութեանց՝ մանկաբարձութեան եւ ծննդաբերութեան վերա
բերեալ հարցերոլ շուրջ՝. Ն'նած Հր վրաստան՝ 1881/'?, '՝ Մեռաւ Երեւան՝ Ապրիլին։
ՑԱԿՈՐ ՊՈՏՈՍԵԱՆ---- Ր'նիկ Աֆիոն Գարահիսարցի, 66 տարեկան ։
բանակի պահեստի սպաներՀն՝ Ա՝ աշխարհամարտին։

թրքական

Աւարտած Հր Պ ո լս ո յ Գեղ-

արուեստից վարմարանը։ Ե ր կա [> տարիներՀ ի վեր բնակած Հ Աղեքսանդրիա՝ ուր-
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ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
^4} հետագային փոխագրուած է Դահիրէ*. ԱՀնդամ' Հ. Հ$. Դաշնակցութեան ՝. Հարած է պատասխանատու պաշտօններ ՝ իբրեւ անդամ ազգային իշխանութեանց՝ մշա
կութային ու մարզակաե Միութեանց եւ կուսակցական մ ա ր մ ինն եր ո լ ՝. Ընդհանուր,

I' ^ուսաբ^ր^ի Տան շինութեան՝. Մեռաւ Դահիրէ ի մէջ՝
սրտի տագնապի հետեւանքով՝.

Մայիս

16/'?'»

ՄՈՒՇԵՂ, ՑՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ---- Մայիս <£>ին՝ թէհրանի մէջ յանկարծամահ եզալ համայնքի մտաւորական ոլմերէն Մուշեղ & ո վհ անն է ս ե անը՝ որ օմտուած
հասարակական

գործիչէ մը պահանջուած

էր

բոլոր յա տ կո ւթիւնն եր ո վ՝ --- եռանդ՝

նուիրում՝ հմտութիւն՝ փորձառութիւն՝ կամք եւ հաւատք՝, իր այս բոլոր յատկու
թիւնն երն ալ ի սպաս գրաւ ան իրանա հայութեան

հասարակական

կեանքի բա ր-

գաւաճման եւ մանաւանդ մշակութային վերելքին : Դաշնակցական' ի վաղուց անտի՝
վարեց ան պատասխանատու պաշտօններ կուսակցական կեանքի մէջ՝.

Եւ խանդա

վառ' մշակութա յին ձեռնարկներով՝ առանձնապէս սիրեց ան թատերական ասպարԼղը։ Ունէր
դերասանական
շնորհ՝
լաւ

ղեր ուսոյց էր եւ գիմայար դարէ

թէհրանի թատերասէր ւԱ.Հքս1թ-է՜ՕրՆ£՜շ7^ն
շատերը մարզուած են իր ձեռքին տակէ
իեմ կուդա ր յաճախ տիպ[Մլ դերեր ով՝
--- Ղփբ°

(Պէպօ') ՝

{Զար

Ոդի)

յ

Նալպանտ
Աազաթէլ

Ե* պլիծատուր

համար}՝

Ո ո կան

(Պատուի
(Ն ամուս}՝

Վա րպետ Մ ինաս (Մար ուող ճրագներ} ,
Բ֊ալրիղլ, մէջ աչխ ատած

ե, ւն. ։

էր

հանգուցեալ դերասան Մ' թ՚աշճեանին
հետ՝.
Ե,լս,ծ է նմանապէս ուսույ[դ
թաւր իզի եւ Փահ լաւիի մէջ՝
1922£?>
մինչեւ 1936: &*էհրան փոխադրուած էր
20 տարիներէ ի վեր :
շնորհէ

Եը

ամսադրի

Ունէ ր

մասնակցէր

դրելու

ՀԼուսարեր'}}

խմբագրութեան

եւ կ՚աշ

խատակցէր ՀԱլիք^ին ՝. Ունի շատ

մը

թարդմանո ւթի ւններ թատերական ար
ուեստէն եւ մանկական դբականութենէն է

Մնած էր

1902ին

եւ աւարտած' տեղւոյն թեմա

թաւրիզ 24 ]]եսլտ.

կան միջնակարգ գպրոցըէ

թէհրանի

մէջ կ՚անդամակցէր ՀԱ,րարատ^
կութային

Միութեան

եւ

մշա

մէկն էր

թատերասիրաց ճիւղի վարիչներէն ՝.

ՄՈՒՇԵՂ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ

Մ անօթ . նաեւ. Գուսան վարդապետ
Տ՝ ԳՐԻԳՈՐ ԵՊԻՍԿ՝ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ՝
անունով ՝. '(քնած էր 'Րէօթահիա՝ ւՏՑ!/?' » Փոքր տարիքէն նուիրուած է եկեղեցա
կան կեանքին եւ վարդապետ ձեռնադրուած է 1919/»^։ Ե զած է իոմիտաս Վարդա
պետի երդչախումբին հիմնադիրներէն մէկը՝ Պ ոլս ո յ մէջ՝ 1910/»^։ Հետագայ տարի
ներուն ինքն ալ եդած է երդչախումբի ղեկավար է իբրել ո ւս ո ւց ի չ պաշտօնավարած
է իզմիր եւ Ե րուսաղէմ ՝. Լոնտոնի հոգեւոր հովիւ'

1921 — 1927 2

Պ ո ւլկա ր ահ այո ց

Առաջնո րդ' 1938 — 1945: Եպիսկոպոս կը ձեռնադրուի 1946/?'։ Այ ՛է թուականէն աս
դին կը վերա դառնայ Պոլիս՝ ուր կը ստանձնէ բս՚ըոզչի պաշտօնէ
Հիւանդութեանպատճառով գործէ քաշուած էր քանի մը տարիէ ի վեր է Վախճանեցաւ Պոլիս՝ (Հունիս 4էին յ
ԵԴՈՒԱՐԴ ԴՕԼԱՆՃԵԱՆ---- '(քնած էր Ակիւտար՝ 1880//?/։ Ընթացաւարտ' տեղ
ւոյն Պէ րպէ րեան Վարմաբանէն ՝ 1899/?»։ Ուսուցիչ' զանազան դպրոցներու մ էջ ի Կ'
Պ"էիս՝. Րանաստեղծ' միջակ տեսակէն ՝. Ոչ [՚ս^է ստուեր մը այն օրերուն՝ երբ Վա-
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«ԱՍ՜ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
Լրուէք՜աններ ու

JJի ա մ ան թօն Լ ր

կը փառաւորէին հ այ քերթողական արուեստը։

1/ ը

մնար Պուրրէշ, ուր եւ մեռաւ (Հունիս ՃՀձին ։
ԱՐՄԵՆԱԿ

ՄԱՀՍԱՊԵՏԵԱՆ---- վասպուրականի յեղափոխական

երկրորդ սե

րունդէն վաստակաւոր դործիչ, դրող ել ուսուցիչ։ թուն մա սնադի ui ո ւթ եա մբ դիւզատնտես , աւարտած Ը1_Լաէ" վ Ն անս իի դի ւղա տնտ ե ս ա կան վար մա բանը, 1915/^։ Ա'
'աշխարհամարտին դտնուած է Կ՚քվկ՚՚՚ս եւ ա պա , ա զա տ ա դր ո ւած վանի մ է ջ աշխաաած
է պատասխանատու պաշտօնի վր ա յ : վանի վերԼին նահանջին (28 Մարտ 1918)» մո*Լովուրդի մ է կ մասին ել այլ ղեկավարներու հետ կ՚ապաստանի իրան, ուր ել կը
հաստատուի մնայուն կե րպով : Այնտեղ եր կա ր

տարիներով կը զրա,լի

ուսուցչու-

,թեամր եւ հասարակական աշխատանքով։ (քնած էր վան (Այգեստան) 1887/"^։
ջին տարիներուն կիսանդամա լո յծ'

’

մեռաւ Արտք (JJ ո ւլթան ա պա տ) քաղաքին մէջ,
(Հուլիս ճճին :
ՅՈվՀԱՆՆԷԱ ԱՒԵՏԻՀԵԱՆ— Հայ
աղատաւլրական
սլայքա ր ի
վազեմի
մարտիէլներէն

եւ

վասպուրականի

Ո-չլոունեաց շրվանի բոլոր յեղափոխս—
կաններուն ծանօթ ֆէտա լի
մեռաւ
ղաքին

Տ ո /„ ի կ ր_

վալիֆորնիոյ (Հ ինկսպըրկ քա
մէջ

(Ֆրէզնոյի

շր^սն) ,

յան

կարծական մահո ■ւ- (քնած էր քիշտ ուն
ելոց Կարկառ
1888/'^

եւ

դա լառի

Տափ դի ւղը ,

ուսուցչական

վկայական

սց, "tr

Կաթողիկոէր Աղթամարի
սար ան էն յ Պատանեկան օր 1ւրէ,ն մ ա ած
էր

Հ՝

(Հ •

,նս,1.
Դաշնակցութեան

եւ իբրեւ ռազմիկ մասնակցս
ա ղա տ ա դր ա կան կռիւներուն
կումի մը

հետեւանքով

չարրերլ,

tr

յ

է

հայ

Ահ՛ ,ոեդա ռն ա յ

կը

փախստական 1913/'^ եւ Կ"վկ'ասի վրայով կ'անցնի Ամերիկա.. Ա. սI շխար հ աամ ե ր ի էլ-

մարտին կը զինուորագրուի

եան բանա կին մ Էջ եւ կը կռո ւի ֆրանողին
սական ճակաս •ին
Ջիղն

il’ l'I’ ր՚ե՚՚՚կ"՛ ՛Լ՛" J !• է' ազգային, ղկ-ս ա կց ա կ ան
քազաքաղ՛ սն եւ մշա կու

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԱՒԵՏԻ֊հԵԱՆ

թային բո լո ր ձ եռն ար կնե ր ո ւն ։ Մէկն էր Համա — վասսլուրական

րէ ենա կց ա կան
ոյրև

Մ իութ'եան հիմնադիրներէն։ Ամե ր ի կե ան մամուլին մէջ հակահայ

սմ էն հ ր ա տ ա ր ա-

կութեան դէմ կ'ըն դվզէ ր անմ իջասլէս եւ կը հասցնէր բացատրական մը կամ բողո
քագիր մը։ Ամերիկեան Լեդէ ոնի դործօն անդամներէն էր եւ յարգուած էր բոլորէն։
• Ու- կը գտնուէր միշտ զոհաբերո ւթեանց առաջին դծին վր ա յ : Մ եռալ (Հուլիս ՅԱին :
Դագաղը ծածկուած էր Ամ երիկեան Դր°չով եւ Հայկ- Եռադոյնով, իս կ մար մինը
հադեր ե ղմ ան իջեց ո ւած սլս հուն Ամ երիկեան Լեդէոնի սդա խումբը հ ր ա g անն ե ր ո
֊մազար կով մը պատուեց հանս
սլը :
մ եռալ

ՕՆՆԻԿ Ի/) ՍՊԱԹ---- Երկար ատել ու տամանելի հ ի լան դո ւթեն է մը ետք
Պէյրութի մէջ, (Հուլիս
ոօնս

16/'^:

Ա- աշվռոր.

թուրքիոյ մէջ եղած է պետական բարձրաս տ իճ ան
ս ր ut ին կը սլա շտ օն ա վար է ր Հալէ պ ի Հանրային

տուց վարչութեան մէջ եւ պետական անձնաւորութեանց հետ իր ո լնեցաէր կ ապեբուն շնորհիւ յաջողած էր անխ ո ւս ա էի ելի մահէ փ ր կել հազարաւոր
Հայեր։ Զինադադարէն ետքն ալ ունեցած է արդիւնաւոր

տեղահանուած

դործո ւն է ո ւթի ւն

հԱանտրէթի Աանճաքին մէջ, ուր կը բնակէր։ Կարեւոր դեր ունեցաւ՝

Ալեք-

Աուրիոյ աղ-

լայնականներուն եւ ֆրանսական հոդատար իշխանութեանց սկզբնական

դործակ-
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.ցութիւնը ապահովելու տեսակէտով». ի 'Ս՚Լ՚^՚՚յ հաստատուեցաւ. Պէյր՚ութ, ո / ր զբա
ղեցաւ շինարարական գործերով», Աարեսէր էր եւ օգտակար կ՚ըլլար բոլորին». Աւնէր
զուարթախոհ բնաւորութիւն». Սրամիտ էր եւ շատ հաճելի խօսակից ». Հայրն է Լի
բանանի հայ երեսփոխաններէն Տիղրան թ ո ս պաթի ». Մնած է Ակիւտար». Տարիքը' ^ ».
ԱՌՒԵԷՆ ՀԱՆԷՍԵԱՆ »--- Անիկ կարնեց ի' ծնած էր 1904/» ն :
Տեղա հան ութէ ան
սարսափներու շրջանին կը փրկուի' ոլաասպար ուելով {Ա տ ր լ՚ե ր դի գերմանական որ
բանոցին մէջ». Զինադադարէն ետքը՝

1920/^', իր Հօրեղբօր' Արմէն կարոյի միջո

ցով փոխադրուած է Աւաշինկթըն՝ ուր աւարաած է «/?ւէպսթ/՛[՛» դպրոցը՝ մեծ յաթողութեամբ». Այնուհետեւ ուսուցիչ կարգուած է միեւնոյն դպրոցին մէջ եւ պաշ
տօնավարած է այնտեղ երկար տարիներով». իր ջանքերով կազմած է Հ^Ամ եր ի կան ացմ աե քիպրոցի Ընկերակցութիւնդ հ իմնար կո ւթի ւնը ել արտաքին նախա ր ար ո ւթենէն
ալ գնահատուած աշխատանք տարած է' շատ մը Հայերու եւ այլ օտար

դա/լթա—

կաններու Ամերիկա մուտքի եւ ապա քաղաքացի դառնալու դործերուն մէջ». Ա'ինչեւ
փր մահը մաս կազմած է Հ. Ա.
շն ա կց ո ւթ ե ան Ուաշինկթընի կ ո մ ի տ է ին : Յան
կարծամահ եղաւ Ուաշինկթընի մէջ՝ Աուլիս %]_ին ».
Տ’ ԳԱՈՈՒԷԼ ծ* » վՈԳ» ԳԱՍՊԱՈԵԱՆ»--- - Հ^էէպի Հայ Կաթողիկէ թեմին պատր.
.րնդհ» փոխանորդ». ՝0'նած էր Հալէսլ՝ 1874/»^։ 'Ըահանայ ձեռնա դր ո ւած է 1896/»^ :
Պաշտօնավարած է Գահ իրէ ի մէթ՝ իբրեւ պատր.

րնդհ. փոխանորդ՝

1910 ֊ 13 :

Այնուհետեւ Հալէպի մէջ փրկարար գործ տեսած է՝ անխո ւսափեյի մա հէ ազատելով
հարիւրաւոր տեղահանեալ Հայեր». ԶԼ՛*1՛ա դա դարին»- ե զած է Հալէպի Աղդայ ին Միու
թեան քարտուղարը». Մասնակցած է Ամանոսի՝ Տէ°բթ Ե "էի եւ Մ,ւլ-Աատաղի

հայ

Ղ՚իլրլերու եւ Այնթապի բնակչութեան զինման ձե ռնար կն ե ր ո ւն ». Օգնած է տարագիրներուն եւ որբերուն՝ մանաւանդ Աանճաքի սլա ր պո ւմի օրերուն։ Օգտակար եղած է
ԶՏմ առի վանքին ել րնդհ անրապէս՝ իր ամբողջ կեանքը նուիրում մը եղած է հայ
՛ժողովուրդին՝ անոր նեղ օրերուն մասնաւորաբար», վախճանեցաւ Օդոստււս

12/»5> ,

Հա^պի մէջ,
Տ» ԶԱԵթՆ "ՈՀՆՕ» ՀՈվԻՒԵԱՆ •--- Հոգեւոր հովիւ Պէյրութի ն»ր Հաճըն թաղի

1947£& /' ‘Լեր։ Մնած էր ];վէրէկ} 1884/^5 'իահանայ ձեռ
1935/4» յ Հալէպի մէջ-. Եղալ արմանաւոր ու խստօրէն աւանդապահ
եկեղեցական մը՝ բարեսիրտ եւ աղքատասէր», վախճանեցաւ 0 դո ս ա ո ս 22/5»:
Ա» Գէորդ եկեղեցւոյ ՝

նադրուած էր

ԳՆԳԱՊԵՏ ԳՈՒԸԳԷՆ ՈԷԳԶԱՏԵԱՆ •
Հայկական բանակի սպաներէն՝ կովկա
սահայ։ Հայաստանի անկաԼսութեան
խորտակումէն յետոյ կամաւոր դրուած
է
.յունական բանակին եւ ծառայած է իբրեւ հեծելազօրաց ում՜երու

հ ր ա մ ան ա տ ար :

Հանգստեան կոչուած էր յառաջացած տարիքի պատճառով։ կրտսեր եղբայրն

էր

անկախ Հայաստանի դի ւանադի տ ա կան ներկայացուցիչ Տիղրան Ըէդզատեանի
եւ
1Ս • Հայաստանի առաջին ար տաքին գործավար Ալեքսանդր Ըէգղատեանի». Մեռաւ
'Օգոստոսին՝ Աթէնքի մէջ».
ԱՆԳՐԱՆԻԿ ԿԷՆՃԵԱՆ---- Ն'նած էր Ատափաղար՝ ՀՏ)"1շ»ին եւ երկար տարիներով

I

•վարած է այնտեղ

(

■դարձերուն մէջ՝. Ե զած է բարեկամը դօր . Պրեմոնի». վաղեմի հանրային դործիչ ու

17 ազդային վա րմա ր աննե ր ո լ հ ոգաբար ձո ւթ ե անց րնդհ» քա ր տ ո ւ1918 ~ 20 տարիներուն Կիէիկիոյ անցու-

դա ր ի պաշտօնը». ԳորՏօն դեր ունեցած է

՛մ ա ա ւո ր ա կան ՝ հինէն ի վեր եւ մինչեւ մահը եղաւ ան Հնչակեան

կուսակցութեան

ղեկավար անդամներէն մէկը՝ վայելելով իր րնկերներուն սէրն ու յարգանքը։ Մ ե'ո.աւ Աեսլտ. ^ին՝ Փալ րի ղի մէջ՝»
ԱՐԱՄ ՏԻԻԶԵԱՆ---- իրաքահայ գաղութն ու մասնաւո րապէս Պաղատտի հայ
համայնքը իւոր ՛Լի !_տ‘“Լ իմացան անակնկալ մահը բոլորէն սիրուած Ար ա մ Տվզեա
՛նին, /ւլէ յանկարծական մահով մը փչած էր էր վերջին շունչը հաէԼԷ մէջ,
առս

28էն։

Օղոս-

Պաղաաաէն մեկնած էր ամէս մր առաջ, էր աէկնււ^ հևա, զրօսա պասյաէ

համար եւ. մամանակ մր Պոլէս մնալէ վերջ անղած էր Իտալէա, ուրկէ ել ստաց
ր ա ել„ վ Պ " լս ո յ դեղադործա-

ան.յաս էր մահոլան դոյմը-, Ծնած էր Պ "՚ ր ա էզա կ ■. Ալ

կան վարմ-արանը, ծառայած էր թրքական քանակէն մէն Ա- աշխարհամարտէն ■. Զէ-

է
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«ԱՍ՜ԷՆՈԻՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
նա դա դա ր ին յս՚ջորդած տարիներուն պահ մը Պ՛՛լի" մնալէ ետք կը մեկնի Հա յաս—,
տան։ (Հատ չանցած՝ սակայն՝ հայրենիքի խորհրդայնացման հետեւանքով՝ տարա—,
դիրներու բազմութեան հետ կ՛անցնի իրան՝

ուրկէ Պաղտատ հասնելով՝

տատուի այնտեղ։ կը բանայ իր դեղարանը եւ անտեսական

կը հաս~

բարեկեցիկ դիրք

մը.

ապահովելով իրեն՝ կը դառնայ Պաղտս։ ՛ոի հայ համայնքին ա չքի զարնող դէմքերէն մէկը՝ շնո րհ իւ իր նկա րագրին ՝ լրջախոհութեան ել հասարակական դործու—տ.
նէութեան ։ Աւելի քան երեսնամեակի մը ընթացքին՝ իբրեւ հանրային դէմք՝ դեր
ու րամ՜ին ունեցաւ Պաղտատի ազգային՝ կը թական ու մ չա կութ՛ս յին ա շխ ա տ անքն ե-,
բուն մէջ։ կ՚անդամակցէր Աղդային ԼՀնդհ • (իողովին ՝ յաճախ իբրեւ

ատենապետ՝

այլեւ Ազգային 'քաղաքական կողովին եւ Ու՚՚ումնական Լք ո ր հ ո ւր դին ։
ձեռն ո լթեամբ կազմ ո ւե ց ա ւ Պաղտատի

Ուսանողական Միու-թիւնը։

իր նախա-

Ինք եղած էր

՚ր «Գոյամարտ» թերթին՝ որուն պատաս—,
խանաաու տնօրէնն կ ր ։ Գաթւա կցական
դաղա՚իա ր աբանո ւթի ւն ը միս ու ոսկոր..
Դ,.,լ,ձ.,^ էր իր մօտ ՝
ի վեր :

յիսն ամ ե՛ս կէ մը

Ատ ան ձնած է

պատասխանատու

կո ւս ա կ ց ա կ՛ոն,

աշխատանքներ՝

ան—,

դամւսկցաձ
է
կուսակցական
վերին
մարմիններու.
եւ
երկիցս իր շրջա
նը նե ը կա յա ց ո ւց ած է Հ. Ո’
ցութեան

Ընդհ .

Գ՚ոշնակ-^

կողովներուն

մէջ։

Մեծ կորուստ մը եղաւ իր մահը Պաղ—,
տատի

հայութեան

բարեկամներուն
օդանաւով՝

եւ իր

համար :

Հռոմէն

փոխադրուեցաւ

Պ՛՛լիս եւ Պատրիարք Հօր ՝
եկեղեցականներու՝
ւո րութեանց
ներուն

բազմաթիւ

կարեւոր

եւ իր

մօտիկ

ներկայութեան

այնտեղ։ Տարիքը

անհամար,
Մ ա ր մինը՝

անձնա—.
ազգական—,

թաղուեցաւ

05/' մօտ։

ՓԱՄԷՆ ԵՊԻՍԿ՝ ՄԵԷԲՈՆԵԱՆ---Մեծի Տանն Կ իլիկի"յ կաթողիկոսութեան նախկին միաբաններէն։ Է)'նած է Եդեսիոյ
շրջանի մէկ գիւղին մէջ՝. Արմ աչի մէջ ձեռնադրուած է աբեղայ՝
կո պո ս' Գա լ՛եդին կաթողիկոսի ձեռքով

1947ին ։

1896/'^ ել եսլիս—.

'Լարած է ուսուցչական՝

քարոզ

չական եւ առաջնորդական պաշտօններ Արմաշ՝ Այնթապ՝ Պ՛՛լի"} եւլն. ։ Մէկ Ա՛՛՛՛րիէ
Ւ ւԼե Լ’ և1Լ մնար Հալէպ՝ ուրկէ ՛ի ո խ ա դր ո ւե լո վ՝ Հո կտ •
Ու և[Լ վախճանի այնտեղ երկու օր ետքը՝ Հո կա-

19/'^ կ/Լ հասնի Արուսազէմ ։;

֊21 ին:

ՑԱկՈԲ 1սՈԻՊԷՍԷՐԵԱՆ---- Չկարենալով տոկալ սրընթաց ու մահացու հիւան
դութեան մը տ ա դնա սլն ե ր ո ւն ՝ սլէյր ո ւթ ա հ այ դործօն երիտասարդութեան մաս կազ
մող Աակոբը մեռաւ Ա եսլտեմբե ր 11ին՝ Լոնտոնի մէջ՝ ուր վ։ ոխ՛ս դրուած էր դարմա
նումի ակնկալութեամբ։ Հոդւով — սրտով կապուած էր Հ՝ Մ՝ Ը՝ Ս '"՛կան շա լ՛մ՜ման,
եւ երկար տարիներէ ի ՛Լեր կ՚անդամակցէր կազմակերպութեան Շրջանային ՛Լարչութեան ։ կը պաշտօնավարէր «Ֆրանս ր- Փրէ"» հեռագրական գործակալութեան
Պէյր՚՚ւթի
մ ասնա ճիւղին մէջ՝ կարեւոր ա շխ ա տ անքո վ։
Հանդուցեալր ծնած էր.

Կի*-րթե։ Տ "՛լ՛իրը

37:

ՄԻ ԲԱՑԷ Լ ԲԱՒԲԻԶԵԱն---- Մեռաւ Հո կա.

17ին՝

մեծանուն բանաստեղծ Աւե

տիք ['սահակեանին մեռած օրը՝ Երեւանի մէջ՝, Ե՚է՚՚՚ծ է
վարիչը եւ մինչեւ իր մահը խմբավարն էր պետական

պետական

ե րամ չտան ո ց ի

«Ալեքսանդր Ա ՛զեն դի ա ր եան».

Օփէրայի նուագախումբին։ ]• ր ձեռքին տակ ուսում ստացած են շատ մը ար՚՚ւես—.
տադէտներ։ կատարուեցաւ ազգային յուղարկաւորութիւն Հո կտ. ՉՌին եւ մարմինը,
թաղուեցաւ Երեւանի Պանթէոնին մէջ։
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’
ՄԱՀԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ

ԱՆձԵՏԱՑԱԾ ՕՏԱՐ ԴԷՍ՜ՔԵՐ
ԱՐԹՈԻՐՕ ԹՈՍՔԱՆԻՆԻ
{/■իչազդային

ե ր ա մ-շտ ա կան

աշ—

խար հէն համար շատ մե ծ կորուստ մը
եղաւ

ն ո ւա դա խ ո ւմբեր ո ւ ա յս

կաւոր խմբավար էն մահը՝
ունեցաւ

անցեալ

Պրոնըս

հռչաոր տեղէ

Յունուարէ

ըտղտըին մկ£

((,/,,

՜[(')էն,
:

յԾ՚նաձ֊ կը Փ՚՚՚րմտ (Իտալիա), 1867ին,
ժեռալ հետեւաբար ճէ շդ ()0 տարեկա
նէն : Փորր տար էքէն ո ւն է ր եր աժշտական հակում եւ հայրը՝

որ դերձակ

է ր ) 9 ուարեկանէն ղրկեց ղայն երաժըշտանոց :

Էք րբ "£8 տարեկանէն կ՚աւար

տէր անոր ընթացքը՝ Ար թուրօն արդէն
փայլուն

թ ա ,Հո ւ թ ա կա հ ա ր

էր՛.

Ալ

ապահովաբար է վերխւյ մնացած պէսԼա['Գ նուագահար մը՝ եթէ
բախտը չօգնէր էրեն :

աէ ԸԼԼաՐ

Թ ո սքանէնէւ ՝

ե րաժշտանոց ը

ա-

ւարտելէն վերջ՝ ՃՏՀ&էն կը մեկնէ Աէօ
տը Աանէյրօ՝

տեղական նուագախում—

րի մը մէջ նո ւադելու համարէ Պփչ^ր
մը՝ երբ պրազէլէաց է խմբավարը պէտէ
նուագահարներ ո ւն հետ ել ջղայնանալով կը ձգէ կ՚երթայ յ Հ ո ւագահ արներ էն ոմանք
գէտէէն՝ թէ թոսքանէնէ օփէրայէն ալ կը հասկնայ՛. Երր առաջարկեցէն՝ որ
ղեկավարէ՝

թոսքանէնէ՝

կատարեալ էն քն ավս տա հ ո ւթե ամբ մը վեր ցուց

էնք

ճսլոտը

եւ՛». արդէն հրաշք էր որ կը կատարուէր հ ան դէ ս ա կաննե ր ո ւն առջեւ՝. Հազէլ

Ա0

տարեկան՝ Արթուրօ տէրաբար գլուխ հանեց այ՚է սլսւ տա ս էւ անտ տ ո ւ դե ր ը :
Ատկէ ասդէն դարձաւ հռչակաւոր եւ երր 1898/»^ վերադարձաւ Լքէլանօ՝ նշանակուեցաւ տեղւոյն Ա քալա Աւէէրայէն տնօրէն եւ առաջէն խմբավար՛. Այդ թուակա
նէն ասդէն չրջեցտլ երկրէ երկէր՝ բայց առաւելապէս մնաց Ամ ե ր է կա ՝ ուր՝ երբեմն

ունեյ աւ էր անձնական 'նուագախումբը՝ բայց յաճախ ստանձնեց ամերէկեան մեծ
ն ո ւագախ ո ւմբեր ո լ ղե կա վար ո ւթ է ւնը :
նշանաւոր խմբավար Լէոփոլտ Աթոքովսքէ գեռ 1936/'^ ըսած էր՝ որ թոսքանէնէ մեծագոյնն է աշխարհ է բոլոր էւ մ բա վարն ե ր ո ւն մէջ՛. Այդպէս էր եւ այդպէս
ալ մնաց մէնչեւ էր մահը՛. ԱրտակարդՕրէն բծախնդէր էր էր արուեստէ կէրարկման
մէջ։ Զէր հանդուրժեր նուագահար է մը ամէնէն աննշան վրէսլումէն էսկ։ Եը ջ՚լայ~
նանսյր' ^նքզէնքը մոռնալու աստէճան։ *Լ,ման առէթներո վ կոտրտէ, է շտտ մը ճոլոտներ կամ պատռտած է երաժ՜շտական տետրակներ է ԱՀեդամ մը՝ սէւալէ մէջ էնկած
ջութակահարէ մը ձեռքէն խլած է ջութակը եւ կտոր կտոր ըրած է զայն՛.
Պոլոնեը կը գտնուէր 1929^5> > երբ ‘լՒլեը Բ. սւէտէ փ,սԸ է Ը նուագահանդէս մը։
քսսուեցաւ էրեն՝ որ ներկայ պէտէ ըլլայ Ա ո ւս ո լէնէէ փեսան' Աոմս Զէանօն՝ հետե
ւաբար նուագահանդէսը պէտք է սկսէ ֆաշական «ճ ո վէն ե ց ց ա» բայլերդով՝, թ ո սքանէնէ մերժեց կտրուկ կերպով՝. Այն ատեն՝ կարդ մը մարդէկ վրան յարձակեցան
ել անոնցմէ մէկը մէնչել անդամ ապտակեց զայն՛. Այս մէջադէսլէն վր ա յ էր որ
Հեռացաւ Ատալէայէն՝ գնաց Ամ ե ր է կա եւ հոն ալ մնաց մէն չեւ ֆաշէզմէ տապալու
մը։ Եւ- 1933£5> ասդէն ոտք չկոխեց նաեւ <էերմանէա ՝ 'Լակնէրեան Պայր՚՚յթ քաղաքը՝
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
բողոքած ըԼԼա Լո լ համար նացիական րռեատիր ո ւթեան դէմ :
Ըտալիա վերադարձաւ 11 Մայիս 1946/'?', ^րբ սլատմութեան անցած էր ֆաշիզմը։ Տուաւ քանի մը նուագահանդէսներ ։ կառավարութիւնը, զինք ը պատուելու հա—
մար, 1949/'?/ ուզեց նշանակել ցմահ անդամ իտալական ծերակոյտին, բայց քմոսքան ինի մերմեց։ վերադարձաւ Ամ ե ր ի կա, ուր իր վերջին նուագահանդէսը տուաւ Ւր
ծննդեան 87րդ տարեդարձին, 25 Մարտ
։ 1Լռողջութեամր տկար' վճռած էր,
որ այդ մէկը պիտի ըլլայ իր վերջին նուադահանդէսը։ Եր այս որոշումը յայտնած
էր միայն Նէ՜շընըլ ՊքՈաքասւոյւնկ *9լւլքփԱ(յ.լւ^ր

տնօրէն մոզովի նախադահ

Տէյվիտ

Աարնոֆին, որ, այդ ընկերութեան աշխարհահռչակ նուագախումբը դրած էր

իր

տրամադրութեան տակ։ խնդրած էր սակայն Աարնոֆէն ոեւէ մէկուն չյայտնել

իր

այս որոշումը, որպէսզի իր վերջին նո ւադա հ անդէ ս էն առաջ չիմացուի երամշտական
ասպարէզէն քաշուիլը :
նուագահանդէսը վերջացաւ վակնէրի <հՄ ա յս թ է ր ղին կըր'} օւիէրայի Ա. արար-*
ուածի նա խամ ուտի նուազումով։ Երբ վեր ջին ձայնանիշերը հնչեցին,
(մոս քանինի
ըրաւ

ձ ինչ այդ իր կեանքին մէջ ^ըբա^՜ը՝

Մ թե չ հանդիսականները կը ծափահա—

բկի^ խելայեղօրէն, ան վար իջաւ ամպիոնէն եւ անգիտանալով ներկաներու

ծա

փերն ու հիացական րաց ադան չո ւթի ւնն ե ր ը , չդարձաւ հասարակութեան, չողջունեց
զանոնք դլխու. ընկալեալ հակումով, այլ դրեթէ դողդոջելով — տատանելով

ել

խո րա—

սլէս յուզուած հեռացաւ բեմէն։
Այզ պահուն ճպոտը վար ինկաւ
ձեռքէն, բայքք
չծռեցալ որ վերցնէ։ Նուագահար մը անմիջապէս վերցուց ել յանձնեց թոսքանինիին, որ առաւ զայն ու կորսուեցաւ բեմին ետեւը. . .

հասարակութիւնը, արուես

տագէտին չափ տխրեցաւ, երբ նոյն րոպէին իմացաւ անոր վերջնական որոշումը՛••
Ասպարէզէն քաշուելէն շոլբջ երեք տարի տարի վերջն ալ մեռաւ կաթուածի
հետեւանքով։ Յս^որդ օրը մարմինը փոխադրեց ին ի տ ալի ա ել արտակարգ պատիւ
ներով թաղեցին Միլանոյի մէջ։

ԷՏՈԻԱՐ

ԷՐԻՕ
ծ)րանսայի մեծանուն
դէմքերէն է տուար նրի°

պետական
ւ՛ ռաւ Լիոնի

■քէջ, Մռը ա 2,6ին, 85 տարեկան հասա
կին յ '(քնած էր թր ուա ,
7- աղաքական

կեանքի

մէջ իբրեւ դէմք

յա յտնուած է 1904/'?> ,

ե ր ր անդամակ-

է Արմ ա տ ա կան — լԼնկեըվարա կան
կուսակցութեան ։
տրուած

է

(Հաջորդ տար ին

ըն-

քաղաքապետ

եւ

Լիոնի

միշտ վե ր ընտ ր ո ւելո վ, այ ս հանգաման
քը

պահեց

մինչեւ

իր

մահը,

ի

[ւա^

առեալ գերմանական գրաւման
2յ?2_ա~~
նէն ։ Այնուհետեւ
ընտրուեցաւ
նախ
ծ եր ա կո ւտ ա կան եւ ապա, 1919/'?' երես
փոխան'

Լի սնէն ,

ընտր ո լելով

մ ի ա-

մամ տնակ
ն ախ ա դա հ
Արմ ատ ա կան —
Ըն կե ր վա ր ա կան կուսակցութեան : Ընդ
դիմադիր'
1919 ֊ 1924,
վարչապետ
դարձաւ նոյն տարուան (Հունիսին, յաջորղել»վ Փ ուանքարէին։

ԷՏՈԱԱՐ ԷՐԻՕ

Եըեսփ՛

■ւ՚-ԼՒ նախաղահ ընտրուեցաւ
Ինքնար ե ր ա րար
քաշուեցաւ

մո-

1936/^ ■
դո րծօն

կեանքէն 1940/'?', չհաշտո լելով մարաջախտ Փ կթէն լ, քաղաքականութեան հետ : Հա
կառակ սակայն իր այս ինքնա մ ե կո ւս ա ց մ ան , գերմանացիները դարձեալ ձերրակաւլ՚յ[,ն զա յն եւ ա ր դելա փ ա կեզին Փ ոցտամի մէջ՛. Աղա տ ե ց ա ւ 1945/' զինադադարին եւ

վերադարձաւ հայրենիք ումասսլառ եւ ծերացած։ Այնու ամենայնիւ ն ո ր էն դարձաւ
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գորեօն դէմք քաղաքական կեանքի մէջ, Մինչեւ 1954 վ^իեց երես,ի. ժողովի նախա
գահութիւնը մեե ձեռնհասութեամբ. Այդ թուականին հրամարեցալ իր այդ հանգա
մանքէն, ինչպէս նաեւ Արմատական - Ընկերվարական Կուսակցութեան

նախագա

հութենէն, Այնու ամենայնիւ 1955/^/ ընտրուեցաւ դարձեալ իրրել նախագահ

իր

!լո ԼԱ ա կ ց ո ւթե ան , Հնարուեցաւ նաեւ պատուակալ նախագահ երեով,. մոգովին,
էրիս, մեե քաղաքագէտի իր համբալին կը միացնէր նաեւ իր ձիրքը իբրեւ
I պատմագէտ ել տեսարան, Հեղինական է Լիսն քաղաքի պատմութիւնը*
Պէթհովէնի կենսաղրոլթիլնը, պատմական եւ տեսաբանական ուսումնասիրութիւն—
ներ, ճամբորդական տ պա լ„ ր ո լթ ի ւնն ե ր , ելլն . , իր գրական արժանիքներուն համար
ալ ֆրանսական Ակադեմիայի անգամ ընտրուեցաւ 1946/'^ ։
իր քաղաքական հակումներով կը համակրէր խորհրդային վարչաձեւին,

եա-

նօթ էր իբրեւ ռուսասէր եւ կ' ան դա մ ա կց էր «Հիր անս ա - Խ . Միութիւն» ընկերակ
ցութեան, Հունգարիոյ վերջին դէպքերը, սակայն, մեն հիասթափութիւն պատճառեցին իրեն ել խո ր չանքով հեռացաւ յի չե ա լ րն կե ր ա կց ո լթ են էն :
Մենանուն էրիսն անկեղն բարեկամն էր հայ ժողովուրդին , իր այս ղ,լացում—.
ները վերջին անդամ մ ըն

աէ

արտայայտելու առիթը ունեցաւ, երբ ճառ մը խօսեցաւ

Լիոնի Հայո3 ե1լեէլեՅՒՒ ^ի^նարկէքին առթիւ, 20 Տանիս 1954^»: Պիտի ուզէինք'
Ւք յիշատակին նուիրուած այս տողերը փակել իրմէ յիշատակ քանի մը մ ^բերում-*
ներով իր այղ զգայուն ճառէն ։

— «ճիշդ է, թէ ձեթ հայրենիքին բոլոր դժբախտութեանց մէջ Ֆրանսա ձեթ
կողքին էթ, ըսած էր կրիր»' ան իթ կարելի աջակցութիւնը բերաւ ձեզի, ապաստան,
տուաւ ես այսօր սիրալիր յարգանք կը տածէ ձեզի հանդէպ : ••• Ջեր կողմէ խոհե
մութիւն էր զիս հիմնարկէքի այս արարողութեան հրաւիրելը, որովհետեւ, ըստ
ամենայն հաւանականութեան, վերջին քարը զետեղուած պահուն կրնաք զիս չունե
նալ ձեր մէջ: Սակայն ձեզի իթրեւ աւանդ կը ձգեմ իմ յիշատակս, իմ բարեկամու
թիւնս, այլեւ ձեզի օգնելու եւ ձեզ սիրելու խորհուրդը՝ իմ յաջորդներուս: *րիչ
ծանօթ եմ — ապահովաբար ձեզմէ քիչ — բայց եւ այնպէս որոշ չափով տեղեակ եմ'
ձեր հայրենիքի անցեալ փաււքէրուն եւ աւանդութիւններուն: Խորապէս զգածուե
ցայ, երբ քիչ առաջ լսեցի, թէ ձեզմէ մէկը կը գոչէր «Կեցցէ' Ֆրանսան»: Ֆրան-,
սան, սիրելի բարեկամներս, կրնայ ունենալ իր թ երութիւնները, վստահօրէն ունի
իր թերութիւնները, սակայն ֆրանսացի ժողովուրդը մեծ յատկութիւն մը ունի, —.
սխրտ ունի: Յարի է, կ’ատէ անարդարութիւնը, կ1ատէ անգթութիւնը, կհստէ ուժի
կամայական գործածութիւնը: Յանուն այս զգացումներուն է, որ ձեզ հիւրընկալե
ցինք եւ նոյն այդ զգացումներով է, որ Լիոնի քաղաքապետը, Լիոնի ծերունի քաղա
քապետը եկած է պարզօրէն ձեզի յայտնելու եւ յայտարարելու, իր բոլոր հայրենա
կիցներուն նման, թէ կը սիրէ ձեզ եւ կը մաղթէ, որ ձեր ստեղծե՜լիք օջախներում
մէջ ունենաք մեծ յաջողութիւն եւ երջանկութիւն: Սիրեցէք արդարութիւնը, սիրեցէք բարութիւնը, սիրեցէք ուրիշներու հանդէպ ձեր ունեցած պարտաւորութիւննե- *
րը, սիրեցէք խաղաղութիւնն ու այսպէսով է որ իրաւունք պիտի ունենաք կրելու՝
մեզի ալ այնքան սիրելի եղող տիտղոսը, որ, միաժամանակ Հայ եւ Ֆրանսացի ըլ
լալու տիտղոսն է»««»

ԺԱՆ
3)ինլանտան

ՍՆՊԵԼԻՈԻՍ

կո րսնցուց իր մեծագոյն երամ չտա կան փառքը յանձին ականաւոր

ե րամչտա դէտ փան Տիպելիուսի, որ մեռաւ Հելսինկիի մէջ,

1)եպտ. 20ին,

ուզեղա—.

յին արիւնահոսութեան հետեւանքով՝. Հ)'նած էր թաւասթէուս քաղաքը, 1865/'ե

’ I1ր

ե րամչտագիտական ուսումը ստացած եւ ապա կատարելագործած է Հելս ինկի ի , Պերլինի եւ վիեննայի մէջ՝. Հէերծ' արտաքին ամէն ազգեցութենէ , Ս ի պելի ուս կը նկատ-

«

ուի ֆին ազգային երամչտութեան նաիւ ա կա ր ա պե տ ը ,

մասնաւորաբար

‘թուլէթվօ

համանուագին եւ իր ամէնէն նշանաւս ր հ աման ո ւագային քերթուածներէն էն սւսկւսյի ստեղծադո րծութ իւններով՝.

2,գած

է բազմաթիւ

համանուագներ,

սոնատներ,

խմբերղներ , սենեկային երամչտութեան , դաշնամուրի, ջութակի եւ նուագախում-

— 687 —

Fonds A.R.A.M

«՛ԱՄԷՆՈՒՆ

։՚Ւ

4 տորներ ,

ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

եւլն . յ կ զած է ազգային եր ա մ՜շտ ան ո ց ի ղաւ:սւ1ււ(>ս ել նուագահանդէս

ներ տուած է եւրոպական շատ մը ոստաններու մէջդ (Լո ւղա դի պո ւթե ա մբ մը՝

ֆին

րատիոկայանի նուագախումբը կը նուագէր Աիպելիուսի Շրդ Համանուագը՝
երբ
ծերունի ե ր ամչտաղէ տ ը կ'աւանդէր իր հոդին*. Մ եռած
իրիկունը՝
Ֆինլանտայի
“կախադահը պանծացուր Աիպելիուսի յիշատակը՝. կատարուեցաւ ազգային յուղար՝աւո բութիւն եւ Աիպելիուս

^աղուեցաւ ր ա տի ո կայ անի շրջափակին մէջ՝.

ԱՂԱ ԽԱՆ ԴԱւթսուն տարեկանին՝

քթրնեւի մէջ՝

(Հուլիս

ճճին մեռաւ 80 միլիոն ի ս մայիլե ան (Շիի)
իսլամներու կրօնապետը Աղա էյ ան կ՝ • (Ա' ո հ ա .քքէս,
Շահ)՝ որ ծնած էր թարաշփ ՝ 1877ին ՝
I1 ր տոհմը
սերած է Աոհամմէտ Մարգարէի դուստր Ֆաթիմայ էն ել անոր ամուսնոյն Ալիէն՝ ինչպէ ս նաեւ ի ր անի
հին արքայատոհմերէն՝.
Միջազգային
հռչակաւոր
դէմը էր ան եւ տէր էր անսպառ
հարստութեանդ
Ատացած էր միամամանակ կրօնական եւ եւրոպա
կան դաստիարա կո ւթի ւն : թաջալերած էր իր ցեղա
կիցներուն արտագաղթը դէսլի Հարաւային Ափ ր իկէ ե-- ու նէր այնտեղ /’ սմ այի լեան աղանդին սլա տ կա
նո ղ երկու միլիոն հետեւորդներ :
թունգ անգլիասԿ՚' մինչեւ, վերջը իարասլէս
հաւատարիմ մնաց
ան բրիտանական կայսրութեան՝. Ա. աշվսարհամարտ ին կոչ ուղղեց աշխարհի բոլոր իսլամնէրուն՝ ո րղէսզի օգնեն Մ եծն (՝ ր ի տ անի ո յ եւ անոր դաշնա
կիցներուն դ Զինադադարին շատ
աշխատեցաւ՝ որ
առնուի առաջոյը թուրրիո յ ան դա մ ա հ ա տմ ան ՝
իսկ
1924^Ն, եր ր խալիֆայական
աթոռը մնացած էր
թափուր ՝ ուզեց (]ալիֆա դառնալդ Այ՛լ֊ շրջանին ել
այնուհետեւ
մասնակցեցաւ շատ
մը միջազգային
համամ՜ողովներու եւ նախագահեց Ազդերու
կ՝աշ—
ւակց ութեան Ընդհ • (Հաղովին յ
Աղա ]] ան շատ ազատամիտ մարդ էր եւ կեանրին կարեւոր մ է կ մասը անցուցած
էր ԱւրոպայՒ
մէջ՝. (Բարեկամացած է անհամար մեծանուն անձնա

ԱՂԱ ԽԱՆ Ղ-

ւորութեանց հետդ Փուչչինի՝ Մս,սբխէդ
թարուզօ՝
Աըմըրսէթ Մ "մ յ
^քանտի՝ (Հար Նիրոլա՝
Ապտիւլ
Համիտ ՝ կայսր
Վիլհելմ՝ Զ ըր չիլ եւ
բազմաթիւ

ուրիշներ իր բարեկամներն էին՝, իր բարեկամներն էին նմանապէս ԱՀնգլիոյ
էտուըրտ է* թագաւորն ու Մ էրի թագուհին եւ յաճախ
հանդիպումներ
կ՚ունենար
Ոէ-ինտսըրի դուրս ին եւ դրսուհիին հետ՝. Աերտիւ կապուած էր բրիտ. արրունիրինդ
Ամուսնացած էր նախ իր Շս1^>զաս,է զարմուհիին հետդ (Հետոյ' իր կթեը եղած
էր իտալուհի մ ը' թերեզա Մ ալիոնօ՝ որմէ ունեցաւ իր զաւակներէն Աէի 1Ս ‘"նը եւ
որ մեռաւ 19(20/»Ն : Այնուհետեւ կնութեան առաւ Ֆրանսուհի մը' Անտ րէ (Բարոնը՝
1928/րՆ եւ 1913/'Ն ամ ո ւսնալուծուելէ վերջ՝ ամուսնացաւ իր վերջին կնոջը' Ֆր՛ան
սուհի ի՚էէթ Լապրուսի հետ՝.
Մարմինը՝ ըստ իր ցանկութեան՝

փոխադրուեցաւ Ադիպտոս եւ թաղուեցաւ

՛Աս ուտնի իր մասնաւոր դամբարանին մէջ՝.
Աղա (յան՝ կրօնապետի մ առան դա կան ո ւթ ե ան իրաւունրէն զր կեց իր անդրանիկ
զաւակը Ալի [,/ անը եւ իրեն յաջորդ նշանակեց իր թոռը իշխան թեր իմը՝. Այսսլէսով
ուզած էր կրօնասլետի աթոռին վր ա յ ունենալ' նոր մ՜ա մ ան ա կն ե ր ո ւ մէջ արդիական
ոգիով մեծցած եր իա աս արդ մը՝ ինչպէ ս բացատրած էր իր կտակին մէջ՝.
իշխան
թեր իմ , Աղա (] ան ՛ի. տիտղոսով նսաաւ մ ես՛ հօրը դահին վր այ ՝ հոկտ . 2,\)ին ՝ Հ) ար —
էս — Ա ալամի մէջ (Արեւելեան Ափ ր ի կէ) տեղի ունեցած կրօնական հանդիս ութեան
•մը ընթացրին՝.
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ՀԱՔՈՆ Գ- ԹԱԳԱՒՈՐ ՆՈՐՎԵԿԻՈՅ
/»^ձէ

արքայ 52 տարի իշխելէ ետք՝ Աեսլտ՝ 21//5» , () ս լոյի մէջ՝ §5 տարեկանին

մեռաւ. Լյււրվեկիււյ Հարսն Կ'՝ թագաւորը՝. Ծագումով իշխան էր գանիա կան արքայա
տոհմ էն եւ հայրն էր 'իանիոյ Բրետերիք Ը. թագաւո րը՝. ՇուԷտ — 'Լյորվեկիոյ միու
թեան լուծումէն ետք՝ 1905/»Ն , իշխան Հաքոն, խորհրգարանի ո ր ո չումով եւ ժողո
վրդական հանրաքուէով ընտրուեցաւ '[քորվեկիոյ թաղալո ր՝.
' աշխարհամարտի ընթացրին, 1940/» գարնան, մերմէլով Հիթլէ րի վերնագիր ը
նորվեկիոյ անձնատրութեան մասին՝ Հաքոն 9* ՝ թագաւո ր ապաստանե ցաւ Անզչիա,
իը կառավա ր ո լթեան հետ՝. Հայրենիք վերադարձաւ

՝Լ,որվեկիոյ

ազատագրում էն

Վերջ֊։ Նորվեկիոյ անկախութեան ել իր գահակալութեան ^(յամեայ յոբելեանը տօն
ուեցաւ ՜ձՕ&մին :

Արկածի մը հետեւանքով՝ ]Տ)'ձՀ)ին, խանգարուեց աւ իր

առո ղ^֊ո Լր-

թիւնը եւ ստիսլուեցալ հրամարիլ ամէն գործէ՝, Բահամառանդ իշխանը ստանձնեց
արքունիքին գործերը ել երբ հտյրը մեռաւ՝ նոյն օրն իսկ հռչակուեցաւ թագաւոր'
Օլալ

անունով՝ ընելէ վերջ \,որվեկիոյ Աահմանադրոլթեան հանդէպ հաւատար-

մ ո ւթես,ն իր երգումը՝.

(0էտ Լ

Զ' ծնած է 2 Աուլիս 1903/»*»։ Ո մեի երկու աղջիկներ

եւ մէկ մանչ զաւակ՝ վերջինը' իշխան
ռանգը :)

Հար ալտ՝

*Լյորվեկիոյ այմմու

դահամա-

ՃՈԶԷՖ ՄԱՔ ՔԱՐԹԻ
Կարճատեւ հ իւանգութենէ մը ետր՝

47

տարեկանին՝ Ամերիկայի մէջ՝ Ա այիս

Յին մեռաւ Վ*ի ս քոնս ինի հանրապետական ծեր ա կււ ւտ ա կան

շՀո զէֆ Մ աք 'Բարթին՝

որուն անունը աշխարհի բերանն էր դեռ մինչեւ բանի մը տարի աււախ. վարձած էր
տգէտ ու վւո րձանք՝. Արտակարգօրէն յանդուգն ու աղմկարար՝ բան — գործ ըրած
էր ամբաստանել պետական ու քաղաքական դէմքերը՝. Աաճախ հերքուած էին

իր

մ եղադրանքնե ր ը՝ բայց ան՝ առանց վհատելու՝ հ րապա րակ կը նետէր նորանոր անուններ ու կ'ամբաստանէր զանոնք հ ամայնա վար ո ւթ ե ա մր կամ համայնավարաս իր ո ւթեամր յ
Տարեգրքիս 1955/' Բ՝ հատորը ունեցողները կրնան կարդալ իր մասին գրուածը
(էչ 475) : Իբրեւ, լրացուցիչ տ ե զե կո ւթ ի ւն ըսենք՝
որ Ա ար Բարթի անուն հանեց
քաղաքական կեանքի մէջ խոշոր սուտով մը՝ որուն հայրութիւնը կը պատ կան էր
կաթո ղի կէ վարդապետի մԸ {Մաք Բարթի ինքն ալ կաթոլիկ էր)։ Երբ 1950/»^ երկրո բղ անգամ ըէէա է" վ թեկնածու կը ներկա յանա ր ծ եր ա կո ւտ ա կան ընտրութեանց
մէջ՝ Ա ար Բարթի յայտարարեց՝ թէ արտաքին նախարարութեան մէջ բարձր դիր-"
քերոլ վրայ կը գտնո լին 205 համայնավար

պաշտօնատարներ՝ որոնց ցանկը իրեն

յանձնած է համայնավար մը՝. Այս յայտարարութիւնը բաւեց՝ որ Ա՛աք Բարթի դառ
նայ ընդհանուր հետաքրքրութեան առարկայ եւ շահի ընտրութիւնը։ Հետագային ՝
սակայն՝
սլա շտ օն ա տ արն ե ր ո ւ այգ թիւը ի^.ալ՜ 57/» եւ աւ ելի վերջը' միայն Տի<
իսկ այգ 3/'Ն ալ վստահելի ըԼԼաէը ե ր աշխա ւո ր եց ին
պետական
ապահովութեան
ս սլասար կո ւթ իւններ ը՝ ՝ •
*Լյման միջոցներով աղմկեց ան հրապարակի վրայ նաեւ հետագայ տարիներուն՝
իբրեւ հ ամայնա վար ա ս է ր ամբաստանելով մինչեւ անգամ *Լյախագահներ թր ո ւմընն
ու Այղընհաուըրը՝ ՝ ՝ Ասով ալ վար կաբեկո ւեցաւ ու թէեւ նորէն ընտրուեցաւ

ծե

րակուտական ' 1954/- ընար ութիւննեբուն ՝ բտյց այլեւս կո րսնցուցած էր իր հմայքը
յաչս պետական շր ջան ա կն եր ո ւ :
Աաք Բս,րթիի մահը իմանալով՝ փոխ — ^յախագահ *Լ,իքսըն ըսաւ՝--- ^Տարի
ներ պէտք է անցնին՝ որպէսզի կարելի ըլլայ ան կո ղմնա կալօր էն դատել Ա աք Բարթիի դսրծունէութիւնը !»
Հակառակ այս բոլորին՝ ունեցաւ ան շատ հետեւորդներ ել այգ պատճառով՝
մահէն ետքն ալ ըսուեցաւ՝ որ Մ աք Բարթին մեռաւ՝ բայց տակաւին կ՚ապրի մաք —
քա ր թ ի ա կան ո ւթի ւն ը :
Կառավարական որոշումով՝ ի պատիւ Մ աք Բարթիին կատարուեցաւ ազգային
յո լղար կա ւո ր ո ւթի ւն :
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ՏՈՔԹ- ԿՈՆՍԴԱՆՏՆՆ ՍԹԱՆՆՇԵՒ
/>

սփիւռս աշխարհի

ցրուած է] ակե-

դոնա ցիները խոր վիչտՈէԼ իմացան
կեդոնական
Տորթ.

Կ*

*իատի

^ԼՈ[,Ո1Լ['

Աթանիշեւի մահը՝

ունեցած է Ս ոֆ ի այի մ է շ,

Մա

ախոյեան
որ

տեղի

անցեալ Մա

յիսին։ յ^րմով կ՚անհետանայ կարեւոր մէկ
զաւակը՝

մակեղոն ական

հանրածանօթ Ա թանիշեւ
որ

արժէքաւոր

ժողովուրդին :

մէջ

դէմքեր տուած է իր
Այս

ճարտարապետ

աշխարհի

գերդաստանին՝

գերդաստանէն

է^րիսթօ

էր

Աթանիշեւ՝

որ

ամբոզջ 65 տարի ա շխատած է Մա կ^ գ՛՛
նա կան

՛է՝ ատին

համար եւ որ շուտով

հարիւրամեայ պիտի ԸԷԼաբ »

^թէ անօթի

— ծարաւ մեռած ^Ըէէ"'[' ք՛՛՛նի մը տարի
առաջ Ա ոֆիայի մէջ՝ չտոկալով համայ
նավարներու
մէկն էր՝

վիրաբոյժը՝
շեւ՝

հալածանքներուն :

Ոլրի Լ

Պուլկար իոյ ամէնէն նշանաւոր
փրոֆ.

Ալեքսանդր

որ սպաննուեցաւ

Ա թանի-

համայնավարնե

րու կողմ է ՝ 1945/^ : Ու- ահաւասիկ վերջին

զոհը

կարմիրներուն՝

---

Տոքթ'

Կոնստանդին Աթանիշեւը :
Ծն ած էր ան --- ինչսլէս բոլոր Ա թանիշելները --- Մակեդոնիոյ փուքուշ
քըշ կամ 'Ոիէրիո՝

այժմ

կցուած

(1'ըԼ(Հու

նաստանին ) քաղաքին մէջ՝ 1877ին : Միջ~

ՏՈՔԹ- ԿՈՆՍԴԱՆՏՆՆ ՍԹԱՆԻՇԵԻ

նակա րդ կրթութիւնը ստացած է Աելանիկ եւ աաա աւաոաած ե Պեո /ենե համա—.
լսարանին բժ՜շկական ճ իւղ ր ։ Աոֆիա հաստատուած է !913^5> եւ զբա զած է իր ար
ուեստով։ Աայց առաւելապէս նուիրուած է քաղաքական կեանքին եւ խաղաղ ճա
նապարհներով հետապնդած է Մ ակեդոնական ‘է՝ատին լուծումը՝ ամէն տեղ՝ Պուլ
կարիայէն մինչեւ եւրոպական ոստանները։ Պուլկարիոյ երեսփ. ժողովին

անդամ

ընտրուած է Փէթրիճ քաղաքէն եւ եղած է խորհրդարանի մակեդոնական ֆրակցիա—
յէն նախագահը։ Էյ ղած է նմանապէս նախագահը Մակեդոնական Ազգային 1] ո մի
տէին։ (Հաջողած է համաձայնագիր մը կնքել 1929/»5» , խրուաթ ժողովուրդի ղեկա
վար Տոքթ. Անթէ Փա լելիչի հետ՝ խ ր ո ւաթեւմա կեդոնա կան

միացեալ

ճակատով

պայքարելու համար էյ ո ւկո սլա ւի ո յ դէմ ։ Հալածանքի ենթարկուած է Պուլկարիոյ
մէջ !934^?/ ետքը՝ երբ սերպասէր կառավարութիւն մը գործի գլուխ եկած է այն—,
տեղ։ Լուծուած է Մակեդոնական կոմիտէն՝ գրաւուած են անոր թղթածրարները եւ
աքսորուած են մակեդոնացի երեսփոխաններն ու բազմաթիւ գործիչները։
Տոքթ. կ. Աթանիշեւի եւ բոլոր Մակեդոնացիներու դլխուն՝ սակայն՝ մեծադոյնաղէտը պայթեցաւ !944/» վերջաւորութեան եւ այնուհետեւ՝ Պուլկարիոյ համայնավարաց մ ան հետեւանք ո,լ՛. ՛Ծայր տուաւ անոնց դէմ տմարդի հալածանք մը՝ որ կը
շար ունակս ւ ի մինչեւ այսօր։ Տոքթ. Կ . Աթանիշեւ կրեց ներքին աքսորի մը բոլոր
նեղռւթիւննե ր ը։ Արդիթ* ցին իԼ՛ են ի դործ ղնել բժշկական արուեստը։ Աքսորէն Ա ոֆիա վերադարձին իրմէ մնացած էր խլեաէլ մը։ Աղքատացած էր՝ մարմնապէս հիլծած՝ խեղճ ու թշուառ։ Ո լ չկրցաւ աւելի տոկալ։ Էքեռաւ

իբրեւ համայնավարում

թեան նոր մէկ զոհը՝ ինչսլէս մեռան իրմէ առաջ ուրի չներ ալ։ յուղարկաւորութեան
մասնակցած է հոծ՝ ու յլ լուռ ու տրտում բազմութիւն մը։ Ոչ մէկ դամբանախօս ՝
յիշատակի ոչ մէկ խօսք հանդուցեալի գաղաղին առջէւ։

— 690 —

Fonds A.R.A.M

Սթանիչելները, որոնց կարգին նաեւ հանդուցեալը՝ առանձին սիրով կապուած
կին հայ ժողովուրդին ել մասնաւորաբար Հ. 3' ^աշնակցութեան, որուն հետ Մա
կեդոնական Յեղափոխական Կազմակերպութիւնը այնքան անմոռաց ու յիշատակէլի
գործակցութիւն ունեցալ դ օսմանեան բռնա պետ ո ւթ ե ան դէմ մղուած արիւնալի կռիւ
ներու ընթացքին ։ 'է>-րիստափորի եւ Պորիս Աարաֆովի ու անոնց դործա կիցներ ո ւն
օրով սկսած այդ եղբայրական դո րծա կց ո ւթի ւն ըդ իր հետադայ դար դա ց ո ւմ ովդ
կազմեց հայ եւ մակեդոնաց ի ժողովուրդներուն մղած ազատադրական պայբարին
անշնչելի մէկ էչը..

ՍԱՇԱ ԿՆԹՐԻ
^երասան,

գրագէտդ

դիր եւ թատրոնի
բեմ ա դր ի չ
Ա ա շա

թատերա-

ու
շարժանկարի
Հբուև
անունովի

Ալեքսանդր — փորժ) Կ իթր ի հանդիսա
ցաւ շատ

ժողովրդական

դէմք

մը

Ֆրանսայի մէջ,
Վ^Ս^ի^ ևէս
դարու
ընթացքին : ք1ր տաղանդը
յայտնուած
կր դեռ պատանեկան տար իքէն յ
Ար
դէն 12 թատերախաղեր դրած էր մին
չեւ 23 տարեկան ԸԼԷալը
1911^5/ իր

յ

Առնուն հանեց

հՏՒ ի շե ր ա պա հ ըյ>

թ ատ եր ա-

խաղով։ ինք կը բեմադրիր իր թատերախազերուն մեծ մասը ել ամին ան
դամ կը գտնէր
տանրէ

ընդհանուր

դնահ ա-

Յետոյ նուիրուեցաւ

շարժա

նկարի բեմադրութեան :
րիներուն ,

վերջին տա

առաւել կամ նուաղ յաջո-

ղութեամբ սլա տ ր ա ս տ եց ան երեր պատ
մական ֆիլմեր --- Հ(,ափոլէոն^ դ ՀԵթէ
վէրսայլը

պատմ ուիր$> եւ ՀԵթէ Փա

րիզը պատմուէր^։

վերջին ֆ իլմը

ե-

ղալ Հք]ճրադործներ եւ դողեր՚^ը : Ընդհանրասլէս ինքն ալ դեր կը ստանձնէր
իր
թա տ երախաղեր ո ւն եւ ֆիլմերուն
մէջ..
Ա աշա

Կիթրի

ունեցաւ

իր

ինք

նաստեղծ ոճն ու ըմբռնումը թատերա
կան արուեստին մէջ : Ոչ մէկ դպրոց կը
պուրէբ զինրըՀ Արտակարդօրէն սրամիտ'
ել մեծապէս աշխատունակ՝. /'ր ձդտումն էր զուարճացնել հ անդիս ա կանն ե ր ը

յ

Հնարուած էր Կոնրուռի Ակադեմիային անդամդ 1939/^5 Հրաժարեցաւ 9 տարի
ետքըդ իր Հվաղ սատանան^ թատերախաղին առթիլ ծագած միջադէպերու հետեւան
քով՝.

3՝

աշխարհամարտէն ետրը կասկածի տակ առնուեցաւ իբրեւ թշնամիին հա

մակրող մէկը՝ էիրանսայի գերմանական գրաւման շրջանին։ Ամբա ս տ ան ո ւթեան հիմ
չգտնուելովդ սակայնդ աղատ արձակուեցաւ։
Աաշա Կիթրի ծնած էր 21 Փետր՝ 1885/^) Փեթերսպուրկի մէջ} ուր կը գտնուէր
այդ թուականին իր հայրը' դերասան Լիւսիէն Կիթրի։ թատերական դործովէ
Ամուսնացած է հինդ անդամ ել իր բոլոր կիներն ալ եղած են դերասանուհի
ներ։ Զորս ամ ուսնալուծումներէ ետքդ իր վերջին ^լի^՚Ը եղաւ էանա Աարքոնիդ որ
իրմէ 38 տարի փորը էր ։
Աեռաւ' երկու տարի կիսանդամալո յծ վիճակի մէջ ապրելէ ետրդ ՅՈԼէիս

*2&ին *•

Մեռնելէն երկու օր առաջդ զղալով իր մօտալուտ վախճանը ըսած է իր շուրջիններուն.֊— «Պէտք չէ որ խանգարեմ մեկնումս։^
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«ԱՄԷ՞եՈՒ-Ն ՏԱՐԵԳհԸ^Ը»

ՏՈՔԹ- ՌՈՊԷՐԹ ՉԷՅՄՊԸՐՍ
Աււանձքւն յո լզումուԼ մը տեզեկա-—
ցանրդ որ մա մանուկէ մը ի վեր արդէն
[.սկ հիւանդկախ վիճակ ունեցող
այս
աննմ ան Վանատացինդ Հայու մը չափ
Հայ

ոլ

հայախօս

II՝ո սլէ րթ

Տորթ՝

Զէյմսլըրսը մեռած է անցեալ

տար

ուան Աուլիսի 22ին, Մ- Ն ահանղներու
*Լթ ի ո Լ Հէմփշիր
*Լ,ահանդի
'{'ոնրորտ
Հազարին մէ£դ
տարեկան հ ա ս ա կին :
Պ ա ր տի զա կի Աարձրադո յն Վարմար անի մասին Տարեդրրիս 1956/' հատո
րով հրատարակուած ընդարձակ

յու

մ է V առան ձն ա սլէ ս

վեր

շագրութեան

առած ենր ա յն ս րան չելի ա շխ ա ա անրը ,
զոր

Ջէյմսլըրս

ընտանիրը

այնրան անձնուիրօրէնդ

տարած

յօգուտ

էր
հայ

մողովուրդին , այն օրերունդ երբ կան—
ղուն էր տակաւին Պարտիզակը : Հրաաարակած ենհ նաեւդ ի միֆփ այլո ց է
կեն սաղր ական համառօտ ‘էփծերը վարմարանին
(հս,յր)

տնօրէն

Տորթ'

քիոպէր թ

էրէց

ղասկին'

Ջէյ՚ք ս/ըրսի

նորող. հանղուցեալ
Տորթ- Ո-ոպէրթ
(որդի) Ջէյմսլըրսի, որ իր հօրը, մօրը
եւ եղբօրը նման շազախուած էր հայութեան հետ ել շազախուած ալ մնաց

մինչեւ.

Ւր մահը՝, ]*բրեւ յաւելուած այղ հրատարակութեանդ ստորեւ կուտանր կարգ

մը

ուրիշ տ ե զե կո լթի ւնն ե ր ալդ րազելով զանոնր «Հայաստանի կոչնակվի Օւլոստոս 10/"
թիւէն, ուրդ իր աշակերտն ու բարեկամը'

Վեր՝ Ա՝ Պետիկեան հրատարակած

է

հանղուցեալի յիշատակին նուիրուած յոլէԼՒԼ յուշագրութիւն — յօդուած մը՝.
Տորթ՝ քի՝ Զէյմպըր Ադ մօտաւորասլէս 20 տարիդ մինչեւ իր հանգստեան կոչուի
լը 1947ին դ

{հետազօտութեան) ւ|ւթ1ւՓԷ՜ԱԱթ Հ;ր դ ինչպէս նաեւ

հանղստեան

կոչուելէն ետրև ալդ մինչեւ իր հիւանդանալր դ պետն էր Վոլտս Հո լի (Մէսէչոսսէց),
էոնկ Այլէնտի եւ 'քՀ ոլտ Ափրինկ Հարպըրի կենսաբանական Աշխատանոցներուն։ Աասնադիտութիւնն էր' կե անրին ակը հանդիսացող սոսկական

որուն ուսումնա

սիրութեան համար հնարած էր մանրադիտային եւ այլ շատ նուրբ դործիրներ : Այո
մ ա սնադի տ ո ւթե ան մ է ջ անուն ունէր ան իբրեւ ա շխա ր հ ա հ ռչա կ գիտնական եւ յա
ճախ դասախօսած էր Աւրոպայի

համալսարաններուն ու գիտական

կաճառներուն

մէ^է էք զած էր կենսաբանական Վիտութեանց Ա ասնադէտնե ր ու Ա իութեան

նախա

գահը՝. Այս գծովդ կորուստը մեծ է դիտական աշխարհին համար։ {Հայց այլ գծովդ
շատ աւելի մեծ է այդ կորուստը հայ մոզովուրդին համարդ որուն հարազատ մէկ
զաւակը կը դա լան է ր ան ինրզինր ը դ այնրան թե ր մ ան կե զծ ո ւթ ե ա մ բ :

Հյատ ճիչդ է

Վե ր . Ա. Պծտիկեանի եզրակացութիւնը՝
--- հիիիտութիւնը մեծ մարդ մը կորսնցուց՝. կ՝ի տ ո ւնին տեղը ուրիշ գիտուն մը
կ՚ելլէ սակայն՝. Հայ ազդն ալ կորսնցուց իր մէկ Որդեգիր զԱ11_ակը է

Ատոր տեզըդ

աւսՀղդ ուրիշ մը չի կրնար զ՛ոլ այո անհաւատ եւ անի։ի զճ ու շահամոլ մարդկու
թեան մէջ% • • ՝
Արդարեւ մատի վր այ կը համբուին այսօր այն օտարնէ րըդ որոնր մէյմէկ Աոսլէր թ Զէյմսլըրսներ եզան եւ կը մնան հայ մողովուրդին համարդ ելդ մեզ լաւ ճանչ—
նալովդ լա ւա դոյնս ծառայեցին ու դեո կը ծառայեն յօգուտ մեր ապա դային ու մեր
դատին՝, 'է, ո բերը չեՀն հասնիր դմբա խտ ա բա ր ՝ ♦ •
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œ ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ՀԱՊԻՊ ԱՊԻ ՇԱՀԼԱ
էէ՚ւ• անանի'
ղէմքերկն

սլե տ ա էլան

Հո. պիպ

Ապի

ա կանա ւո ր
Հ^ահլա

22ին ,

կա րծամ ահ եղաւ Մ արա

յան-

Պ { յր ո

թի մէջ՝. '(քնած Էր 15 նոյեմբեր 1901^
եւ 1920//?/ աւարտած
Էր
Պէյրութի
Ամե ր ի կե ան
Համալսարանը՝.
Ա ր կո ւ
տարի ետքը

Աորսլոնի

Համալսարանէն

ստացած Էր իրաւաբանի իր վկա յա կանր-. Չորս անդամ,

յ ա Հո ր դ ս, րս, ր , 1937

֊ 1951, ըն տ ր ո ւած է երես փոխան՝ իբ
րեւ ներկայացուցիչը Պ Լ յր ո , թ ի
Օրթոտոքս

համայնքին ,

անդամն էր :
կրթական ՝
խարար ,

Աղած է

ներքին

այլեւ

(Հոյն -

որուն

մէկ

փոխն ի փոխ

եւ դատական նա
։ի ո խ — վարչապետ՝

վարչապետ ել երեսփ. մ՜ ո ղո վի նախադո/հ՝ 1949 — 1952 : Մեծ եղած էր իր
դերը 1943^?/, երբ Պչտմունի մէջ՝ քա
ղաքական ծանր
ստանձնած

էր

տաղնապի
ազգային

օրերուն՝

կառավարու

թեան ւէա ր չա սլետ ի սլա չտօնը :
իր մահր զդա լի կորուստ մը եղաւ

ՀԱՊՒՊ ԱՊՒ ՇԱՀԼԱ

լիբանանեան հայրենիքին համար՝. Զգալի կորուստ մը եղաւ նաեւ հայ ժողովուրդին
եւ առանձնապէս Հ.

(Հ .

ձայնակցութեան համար՝ որոնց հետ կապուած էր հարա

զատի սիրով ու ջերմութեամբ՝, Լիբանահայ գաղութին մատուցած է ան թանկաց Ւն
ծառայութիւններ յ
Լիբանանի կառավարութիւնը երեք օրուան ազցային սուդ հո շտկեց

Հա պիպ

Աոլի Հյէսհլայի մահուան առթիլ եւ հանդուցեալին յ ո ւղա ր կա ւո ր ո ւթի ւնը կատարուե
ցաւ արտակարգ շուքով եւ հ ան ղի ս ո ւթեամբ ՝.

chOPth ԱԱի ՝— Պէյրութի յ,ս,ղս,ք.սպե տ ել մէկը տեղւոյն (Հոյն — Օրթոտոքս
համայնքի եր ե ւե լին ե ր էն : (Հ ան կ ա րծա մ ահ եղաւ 28 նոյեմբեր 1956/-5- : Կռաս,լ,ո^երռւ.
ազդային յուղարկաւորութիւն՝. Հանր ա սլետո ւթեան .*(,ախադա հ ը չնորհեց անոր Մայ
րիներու Ա. կարգի Հրամանատարի շքանշանը՝ յետ մահու՝.
ՄիիՍԹԷՆ ԱՈՏԱՕ '
Հայ ժողովուրդի անկեղծ ֆրանսացի րար ե կամն եր էն I
(Հանկարծամահ եղաւ 15 ձ^կտ. 1956/^, Փարիզի մէջ՝, Հքնած էր Լիսն՝ 1871/4/î Աս
պարէզով իրաւաբան' վարած է բազմաթիւ կարեւոր պաշտօններ՝. Պատերազմական
նախարարի օդնա կան էր Ա. աշխարհամարտին։ (Հետոյ եղաւ աշխատանքի նախարարէ
ձէմ էր' մարաջախտ Փէթէնի դերմանա սիր ա կան քաղաքականութեան։ (Հաճ տիւ կր
հ րալիրու էր հայկ ական հ ան դի ս ո ւթեանg ՝ իբրեւ նա խաղահ կամ բանախօս՝ եւ ՛ԱԼ
մասնակցէ ր մեծ հաճոյքով։
ՀԷՄՖՐԻ ՊՕԿԱՕԹ •
ՀՀարժանկարի հռչակ աւոր դերասան՝. Մեռաւ քանսէ ր էն ՝
(Հունուար քհշին ՝ յաջորդարար երկու վիրաբուժական
դո րծո զո ւթի ւններ է
Վ/՚րջ*
կնոջը' շարժանկարի դերասանուհի Լորէն Պ ա քալի ցանկութեամբ՝ փոխան ծա ,լկեպսակի բոլոր նո ւիր ա տ ո ւո ւթիւնն երը յատկացուեցան քանս է ր ի հ ետ աղօտ ի չ ամերիկե ան ընկերակցութեան :
ԿՐԷԿՈՕԱՐ ԿԱՖԼՆՀՕ'--- Ականաւոր ռումանացի քաղաքագէտ՝. Արտաքին նա
խարար' 1932 —1940 • (իումանիո յ համայնավար աց ո ւմէն ետք ապաստանեցաւ ար-
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
տասահմւսն եւ իր կարելիութեան սահմաններուն մէջ աշխատեցաւ Ե ւր ո սլայ ի միու
թեան համար։ Պ’”֊քրէշէւ համայն աւէար դատարանը՝ ի բարակութեան մահ ո լան
■դատապարտեց զայն, արտասահմանի մէջ իր հակահամայն ավար
կան գործունէութեան համար՝ (քնած էր 4892/^։
ՀՀունուարի Վերջերը :

Մ եռալ

եւ ազատասիրա

տարագրութեան

մէջ՝

'ԾՈՎԱԿԱԼ ՆԻՓՈԼԱ ՀՈՐԹԻ՝
Հունւլար իոյ քաղաքական
դէ մքեր էն ,
թունդ
միապետական՝, խնամակալ հունգարական դա հին' 192Օ£5> Վերջ՝. Զինակցած էր Հիթթ> րթե եւ Մ ո ւս ո լինի ին , յաջողցնելու համար թրիանոնի դաշնադրին ջնջումը՝.
Իր
նախաձեոնո ւթե ամր , Հունգար էւա պատերազմ հռչակեց քց . Միութեան դէմ՝ 4944^»
■Աո֊անցքէւ սլեաութեանց կողքին՝. Պատերազմէն ետք ապաստանեցաւ նախ քէուիցերիա
ել ապա Փ ո րթո ւկալ՝ ուր 4954//5> հրատարակեց իր ինքնակենսագրութիւնը' Հկեանք
•մը Հունգարիոյ համար»։ ՄոՎակալ նշանակուած էր Ա- աշխարհամարտի Վերջաւո
րութեան՝. Մեռաւ Լիզսլոնի մէջ՝ 99 տարեկանին՝ Փետր՝ ֆին՝.
ԾՈՎԱԿԱԼ ԼՎԸԼԻՆ ՊԻՐՏ---- Հիւսիսային եւ Հարաւային բեւեռները
հետաՎսուզող ամերիկեան բազմաթիւ, արշաւախումբերու պետը՝.
Մեռաւ (խարտ 42^^»
Պոսթրնի մէջ՝. Տարիքը' 68:
'ՐԼՈՏ ՖԱՐԷՐ '--- Ֆրանսացի գրագէտ եւ անդամ Ֆրտնսական Ակագեմիային ՝
4935£5> ի Վեր : Ունի բազմաթիւ հ եզինակութիւններ ՝ որոնցմէ առաջինը' ՀԱֆիոնի
ծուխեր»ը լոյս տեսած է 4906/»^: Փիէր Լո թիի նման գէշ համբաւ ունէր իբրեւ հայ֊ատեաց եւ թրքասէր ՝. Ծնած էր 187()/'^ '՝ Մ եռալ Փտրիզի մէջ՝ (Հունիս 24ին ՝.
Տ' ԵՓՐԵՄ ՊԱՏՐԻԱՐՔ՝--- Ասորական — (Հակոբիկեան Եկեղեցւոյ պետը ' «Աս'տուծոյ քազաք (թնտիոքի եւ Արեւելքի նահանգներուն» Պատրիարքը' Տ ՝ ԵՎ’[՛եմ Պարսոմ Եդետտիոս ւէաէսճանեցաւ Հոմսի մէջ՝ ուր կը գտնուի պատրիարքական Աթոռը՝
(Հունիս 24ին ։ Կտրող գիտնական էր եւ հմուտ պատմագէտ։ Կ^անդամակցէր '(ամասկոսի Արաբական Ակադեմիային եւ Հ^իքակոյի Համալսարանի Արեւելեան Հիմնար
կութեան'. Արժ՜անացած էր սուրի ական եւ օտար բազմաթիւ շքանշաններու։
ՓՈԻՐՅԻՕ ՄԱԼԱՓԱՐթԼ'---- Ականաւոր իտալացի դրադէտ՝ հրապարակադիր եւ
լրագրող։ Վարած է խմբագրութիւնը բազմաթիւ իտալական թերթերու։ Պատերազ
մս) կան թղթակից էր Ր՝ աշխարհամարտին՝ զանազան ռազմ աճա կա ան ե ր ո ւ Վրայ։
Ոմնի բազմաթիւ դրական դործեր եւ հասարակական նիւթերու Վերաբերեալ ուսումնասիր ո ւթիւննե ր ։ Ամէնէն նշանաւորներէն են <£"3 աւի ո ւթ»ը՝
^Ա^յիծեալ սուրբերու
ըմբոստութիւնը»՝ «կենդանի Ե՛ր” սլան»՝ «Րարբարոս Իտալիան»՝
«Գմբախտ հա
րիւրապետի մը արկածները»՝ «Արիւն»՝ հ.Մ ո ր թը» ՝
«Անիծեալ թո ս քանացին երը» ՝
«[Հարի մարդուկը' Լենին»՝
«(Հոդեմ Գոմորի պա տ մ ո ւածքն ե ր» ՝
«Պետական հար
ուածի թեքնիք»ը՝ «Ազգային սէնտիքալիզմի պատմական տեսութիւնը»՝ «Վոլկան կը
սկսի Եվրոպա յէն»՝ «Ինծի պէս կին մը» ՝ եւլն՝։ Չինաստան կը գտնուէր՝ երբ հի
ւանդացաւ ծանրօրէն եւ անմիջասլէս Վւ ոխա դր ո ւեց ա ւ Հռոմ մասնաւոր օդանաւոՎ։
Զկրցալ դիմանալ եւ մեռաւ այնտեղ՝ (Հուլիս 49ին '. Ծնած էր Փրատօ (Ֆ Լո ր ան ս) ՝

1898ին '.
Տ՝ ՏՈՐՈթէՈԱ ՊԱՏՐԻԱՐՔ---- Աթէնքի Մետրոպոլիտ եւ Պատրիարք
համայն
(Հունտ ստանի '. Վաէսճ ան ե ց ա ւ Աթոքհոլմի մէջ՝ (Հուլիս 26ին ՝ ուր զացած էր դարմա
նումի հ ամ ար ՝.
ՀՐԻՍԹԻԱՆ ՏԻ ՈՐ
կն„ջակ ան զգեստներու նո րաձեւո ւթեանց անուանի ֆըրանսացի արուեստագէտ — Վարպետը՝ որ՝ ընդամէնը 40 տարիներու ընթաց քին ՝ մեծ
համբաւ ապահոՎած էր աշխարհի բոլոր երկիրներուն մէջ՝. Մինչեւ 4947 մոտէլներոլ աննշան գծագրիչ մըն էր՝. Այդ թուականին՝ Փարիզի
նորաձեւութեանց իր
սալոնը բանալէ ետք ունեցաւ արտասոՎոր
լոյալութիւն՝ ամէն եւլանակի համար
հնարած իր ն ո ր ո ւթի ւնն ե ր ո լէ։ Իր այս յաջոզութեամ բ ալ՝ ֆրանսական կարուձեւը
պահեց առաջնութիւնը ամէն տեգ՝, Նո ր ա ձե ւո ւթեան ց 20 միջազգային ընկերակցուիժի ւնն եր կը գործակցէին իրեն հետ եւ ունէր իր մասնաճիւզերը Նիւ֊ Եորքի եւ իա~
րաքասի մէջ՝. (Հանկարծամահ' Հո կտ. 24ին ՝ իտալական ջերմուկ — քաղաքի մը մէջ՝
ուր գտցած էր հ անդս տ ան ա լո ւ ՝. թաղուեցաւ Փարիզի մէջ՛՝ Տարիքը' 52 :
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ՃԱՄԱՐԱՒԱԿԱՆ հՍ/ԼեՐՈՒ ԱՐԴՒհՆՔՆԵՐԸ
Հ^ոյմարաբա կան /' • /Սադերը ՝ որոնց մասին ըանի մը տուլ դրած
ենը «Մ արզաշխա րհ^ի րամնին մէջ՝ վերջացան Հոկտ» %1Է գիժու՝
ի ներկ ւոյոլիեեան Հանր ա սլե տ ո ւիէեան *Լյաիւադահէն եւ 50*000 մար■դասէրներոլ. :
Ս ցցումները կատարուեցան Պէյրութ-ի նորակառոյց եւ րոլորովյ,ն արդիական , ընդարձակ մարզարանին մէ^՝ որ մէկն է ա չիյարհ ի
լա ւա դո յնն եր էն *.

Խազերուն

մասնակցեցան

էի բանան ,

էքուրիա^

ԻրաՀ, 3 է ուս՛ի Արաբ^ա } Յորդանան, Արոք , Յ'ունոլդ, Լիսլիա ել
*Լ-ոլէյթ, ընդամէնը 9 արաբական երկիրներ : /- ա ց ա կայ եց ան էգիպ֊տոսն ու Աուտանը-,
Ս տո րել , մեր մարդասէր

րնթե ր ց ո դն եր ո ւն

կը

ներկայացնենք

մցցումներուն ընդհանուր ա ր՚լիւնըները , սա աքին հ անդիսացած ու
թսյեսւններն ու հաստատուած մրցանք՛ շները, ազդային
դասակարդոլմն ու շահ ուած մէտալները
•ախոյեաններու անունները միայն^

քսումբերոլ

[կուաանր ս՛ ".Ա՛ջին ելած

•

ԱԹԼԵԹԻԶ.Մ— Գունդ նետել' Յ՚սլէմ ճըոը ԷԼ-) 13-45 մէթր :

Սկաւառակ նետել' Յ.ֆք՚ֆ Պութրոս (/„•) 40-70 մէթր :
'ևիգակ նեաել' Յ'"համմէտ Յուսա (3-) 50*44 մէթր :
Մուրճ նետել' Մք՛շէլ Սըէֆ (Լ.) 39-55 մէթր :
Բարձրութիւն ցատկել' \,տյէֆ ի֊ասապ (Ի •) 1-80 մէթր-.
Ջոզով ցատկել' էի՛"[՛ք՛՛ո Հաննա Աք •) 3-75 մէթր։
Երեք քայլ ցատկել' Յ.պտէլ 3աթթար էլ 3-ազղաը (Ւ-) 14-62 մ. ։
Մէկ քայլ ցատկել' Ա՛լիդ Ալո՚մէ (Լ.) 6-55 մէթր :
100 մէթր կացք' Միսըալ Ապոլ ՛Լ-ալ՛"լ {Ի •) 11"1/10:
200 մէթր կացք' ՛Լացի ք-էթմէթթօ (Լ.) 22"4/10:
400 մէթր կացք' Մոհամմէտ Աատի (Ի .) 51":
800 մէթր կացք' Ահմէտ էլ Ազրաը (Մ •) 2,0"8/10 :
1500 մէթր կացք' Ահմէտ էլ Ազրաը (Մ •) 4'0"4/10 :
5000 մէթր կացք' Ա՚՚՚յի՚ո Ա՚ոհամմէտ քԱ՜.) 14/58"5/10 :
10-000 մէթր կացք' Պըն իսա Պաըիը (Մ-) 32'51"1/10 :
110 մէթր արգելարշաւ' Աունմի է լ 3 ուսի Լթ֊.) 16"5/10 :
400 մէթր արգելարշաւ' 3-ս՚հք՚մ Ա.սի (Ի •) 57":
Մալւաթոն (42-750 ± լմ ■)' Աղիդ "/շե Օմար {Թ
2ժ-54,23" :
Տէքաթլոն' Աֆք՚ֆ Պութրոս (Լ.) 4389 կէտ ■
Գրօշարշսււ 4X100' Լք՛բանան , 44"5/10:
Դրօշարշաւ 4X400' Աաըոք, 3/32"3/10:
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
ՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶ---- Գետնի վրայ շարժում' Մոհամմէտ էլ ԱուըաթԼՄ *)9*10 կէտ '.Գա սա կարդում ըսսք երկրի' Աուրիա 25*70 կէտ •
Օրօրում' Ա ոհամմէտ Համզէ (/^ ♦ ) 9 կէտ * Դասակարգում'
իՒունուզ 24*70*

Զիու ՈԱՆՈՈւմ' Աալահ ՜Շէյիւ Նաճիպ [Ա .) 8*90 կէա : Դասակար
գում՝ Աուրիա 24*35:
Օղակներ' Ալի պըե Եունէս

(/^*.)

8*50 կէտ *

Դասակարգում'

քՒունոլզ 23*95:

Փայտաձի' Ալի Պըն Եունէս (քՒ.) 8*70: Դ ասա կարգում

քԺ ո լ-

նուզ 24 *95 :

Զուգահեււական ձողեր' Ալի պրն Եունէս (/^-) 8*50 կէա-. Դա
սակարգում' Ա արոք 22*05 կէա։
Վերանա կան գասակարգում 0 շարժումներու
րոր 133-40 կէ տ : 1Լեր£նա կան գա սա կարգում

ըստ երկրէ' Մ ա-

0 շարժ՛ումներու ան

հատապէս' Աալահ Շ էյ[ս Նաճիպ (Ս*) 47*70 կէտ։
ԱԶԱՏ ԸՄԲՇԱՄԱՐՏ---- ճանճ ծանրութիւն' Հասան Ապտէլ *Լահ ապ ( ի . ) եւ Հաֆէք Նահլէ (£ •) :

Աքաղաղ ծանրութիւն' Հ անի Եպրահիմ (/,♦):
Փետուր ծանրութիւն' 'Բասէմ Ահմէտ էլ Աայատ (Ի •) ։
ւ^եթեւ ծանրութիւն' Ապտէլ Աաղզաք Մ ոհամմէտ Աալէհ (/» ♦ ) :
Ու֊էլթէր ծանրութիւն' Յեարուք քիամատան {Լ*) ։
Միջակ ծանրութիւն' Աահումի Ա* աս կմ (Ի-)։
Կէս — ծանր ծանրութիւն' Հասան 'Բրէյս (£.) եւ հյ՚սլէ տ Ահ մ է տ
{Ի-}-

Ծանր ծանրութիւն' Ամուրէ Ի սմա յէլ (է.)-,
րասա կարգում ըստ երկրէ' էրաս 36 կէա :
ՅՈՅՆԵՐ ՀՌՈՄԷԱԿԱՆ
Ահմէտ Շ ահ լ՛ուր (Ա •) :

ԸՄԲՇԱՄԱՐՏ- — ճանն

ծանրութիւն'

Աքաղաղ ծանրութիւն' Մ է չէլ Ն՚" քուղէ (£ .) :
Փէաուր ծանրութիւն' էլէ Նաասան (Լ-)։
Թեթեւ ծանրութիւն' էպրահէմ Ա լա րէմէ ՀԼ-ՆԿէս — միջակ ծանրութիւն' Հէչամ ի տօ (£•) :
Միջակ ծանրութիւն' Եաքոլպ Ա՛՛ման՛՛ս (Լ-):
Կ*ասա կարգում ըստ երկրէ' / էբանան 28 կէ՚ո :
ԿՌՓԱՄԱՐՏ---- ճանն ծանրութիւն' Մոհամմէտ Ջէրօ (Մ • ):
Աքաղաղ ծանրութիւն' Հա թթ ապ էլ Հա ր էղէ {Ր'-') :
Փէսւսւր ծանրութիւն' Ահմէ տ Ալամէէ (Թ-):
Թհթեւ ծանրութիւն' Մունսէֆ Զէունէ (Թ-)։
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Կէս - Ուէլթէր ծանրութիւն' Խալէտ էլ ^արաչի (Ի •) ։
Ուէլթէր ծանրութիւն' Ահմէտ Ապու էլ Աէուտ (#.)։
Կէս - միջակ ծանրութիւն’ Մոհամմէտ պրն Մոհամմէտ {թ'.) ։
Մի՜ջակ ծանրութիւն' Ապտէլ Ազիղ ՍաԼէհ (Թ-)<
Կէս - ծանր ծանրութիւն' Ալ Հ աճէ Օսման (Թ-) :
Ծանր ծանրութիւն Աաատէտտին Տուխայիլի (Լ-) *
Դասակարգում րստ ևրկրի' թունոլզ 24 կէտ :
ՄԱՆՐԱՐԱՐՉՈՒԹԻՒՆ— Աքաղաղ ծանրութիւն' Ահմէտ էլ Հաւաչ (շ?-) 257-500 քիլ՚՚կրամ :

Փետուր ծանրութիւն' Յարութիւն Զօպանեան (Լ .) 320 .թլ • ■
Թեթեւ ծանրութիւն' Ապ տ Էէ Մէճիտ ՇամարֆԱ' .)312 ֊500 րկ • Տ
Միջակ ծանրութիւն' Ապտէլ Վահէ ա Ազիղ (Ի •) 362-500 քկ-'•
Կէս — միջակ ծանրութիւն' Նասըր իէաքքար (Ս •) 335 քկ՛ •
Թեթեւ - ծանր ծանրութիւն' Նքճմ /?■ /// Հ (Լ-) 337-500 ք՚լ -.
Ծանր ծանրութիւն' 'ք- ա ■քէլ Մ աս ուտ (Ւ-) 390 թլ- :
քէա սա կա րգում րստ երկրի՝ Բրուք 21 կէ տ :
ԼՈՎԱՐՇԱՒ---- 100 մ- ազատ լող' Տարլ խլաթ (Լ.) 1'4"4/10 :
200 մ- պրաս լող' Լտկար կյապպազ (Լ.) ՅԾՕ^Ջ/ւՕ :
100 մ- կռնակի կրայ' Համատ է Աչոլր (Թ-) 1'10"3/10 :
400 մ - ազատ լող' Տարլ /// լաթ (Լ.) 5'34" :
200 մ- թիթեռնիկի լող' Հասան Համատէ (Լ.) 3,14,/1/10 :
4X200 մ • ազատ լողի դրօշարշաւ' Թունուզ 10'15" :
1500 մ- լող' Ալ Աոլնմի ոլրն Պ է չի ր (Թ-) շշ՜ՅՕ” !
4X100 մ- րլրօշարշաւ (4 լող)' Թունուղ 5'19"5/10 :
ԱՈՒԶՈՒՄ ---- Ոստում 3 մէթրէն (5 ոստում պարտաւորիչ) Ապտէլ Վահէտ Վալի )Թ .) 57'32 կէ տ :

Ոստում 3 մէթրէն (5 ոստում ոչ — պարտաւորիչ) Ապտէլ Նապի
Թաքսիֆոլթի (Մ՛) 65-4 կէ տ ;
Վասակա րգում' Ասլտ է լ Նապի Թաքսիֆոլթի (Ա . ) 121-49 կէտ՚՛

Բարձրաթռիչ սուզում 5 եւ 10 Ծէթր (6 " ուղում պարտաւորէչ)
Ապտէլ Վահէտ Վալի (Թ .) 66-65 կէ ա : (4 սուզում ոչ — պարտաւո
րէ չ) ն՚ւյն մարզէկրճ 50’81 կէտ՝.

^ա ս ա կա ր դո ւմ'

նոյն

մարղէկրլ

117 *46 կէտ •
ԳՆԴԱԽԱՂ.---- Ֆութպոլ' Աուրիա : Պասքէթպոլ' Լիբանան ։ Վւլ.
լիպոլ' Թունուզ-, Ուոթըր - փոլօ' Լիբանան :
ՍՈՒՍԵՐԱՄԱՐՏ — Սրամարտ խմբական'

Լէ րանան : 1Լնհ ա տա-
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«ԱՍ ԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
՛կան' \յորպէր Պրամի (/^* .) ♦

1^լ1Ա1ւ1ալ1ւրւ անհատական' քյուսէֆ Ւսհակ ԼԼ*} ։
նՇԱՆԱՌՈՒԹԻՒՆ---- Ազատ' ատրճանակով'
թարապլոլս/, ( / . ) 496 կէտ :

Ապտէլ Ա ատտա ր

֊հարապինով' Սէլէմ Ալամ (/.) 575 կէտ :
Պնակներու թիրախ' la տլէ լ la աթր (/.) 164 կէտ 200// վրայ ■.
Շարժուն սիլուէթ' Ապտէլ Աաթթար [^արւս ^թր<-«/Հ£ .)501 կէ տ $
Շարժուն թփրւսխ ' էք ալիլ էք աթր ( £ • ) 84 կէտ 100/» 1{_լ,ա J :
ՀԵԾԵԼԱՐՇԱՒ*— Պ է շիր Մըրտասի (Թ») 3«/՜ • 377 557/:
^Լերոյիշեալ [inLr'l' մրցումներոլ արդիւնքներովդ
^բաշխումը կը ներկայացնէ հետեւեալ պատկերը*---

մէտալներոլ.

Լկրաևան ստացաւ 31 ոսկի , 35 արծաթ եւ !9 պրոնղ մ է տալներ*.
֊Թունուզ' 24 ոսկի դ 13 արծաթ եւ 6 պրոնղ : Իրան' 13 , 10 եւ 6 : Աաթոք' 13, 10 ^£-6: Սուրիա' 7,13^11: Յորդանան' 1,3^1:
Լկուէ1111' 1 պրոնղ*. Քուէյթ-' 1 պրոնղ*. Սէուլոի Արաթիա' ոչ մէկ
լմէտալ :
Այս դասակարգումովդ Համարարական Ր* էք աղեր ո լ

ախոյեան

՛երկիրը հանդիսացաւ Լիբանան :
k/V^XZXZX/VZX/X/X/XZXZV^

= *Լ,ոպէլի 1957/* դրականութեան մրցանա կը տրուեցալ ֆր ան
սարի Լալմերիաg ի} դրագէտ Ալպէր *իամիլին (44 տարեկան} : Ւրմէ
առաջ 8 ֆրանսացի դր ա դէ տն եր եւս արմանաg ած են ա յս մրg անա կին

(208*500 շուէտա կան քուրսն} :
= Անգլիոյ թագուհին էլիղապէթ Ր*}
պուրկի դուքսին ընկերակցութեամբ

եւ

իր ամուսնոյն՝
պաշտօնական

էտիմայցելու

թեամբ Հէանա տ այ ի մայրաքաղաքը Եթթալա հասաւ Հոկտ*

ճ*ձին :

Ու դարձեալ պաշտօնական այցելութեամբդ արքայական ամոլը հասալ Ու֊աշինկթրն դ Հոկտ * 17/,ն ե ւ ըն դունուեցալ Ա ♦ նահանգներու
՛նախագահին ել Տիկին Այղընհաուըրի կո ղմէ *. թագուհին եւ ամու
սինը Լոնտոն վերադարձան (օդանաւով} Հոկտ . 22//Î* :
= Երեք օր տեւած քաղաքական կարեւոր խ ո րհ ր դա կց ո ւթի ւններ
կատար ո լեց ան Ուաշինկթրնի մէ^, Հոկտ* 23 — 25, նախագահ Այզընհաուըրի եւ Ա՝ * Բրիտանիոյ վարչապետ Ա աք Ա իլընի միջել*. Գանատա եւս հանդիպելէ ետք դ
Հոկտ ♦ 28/^ *
= Ա'արաջախտ Ա՝ուքով ,

Ա աք Ա իլըն
Հոկտ *

Լոնտոն

վեր ա դար ձա ւ

%&ին հեռացուեցաւ frf * Ս իու-

թեան պաշտպանութեան նախարարութենէն :

Անոր յս^որդեց մա
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րաջախտ Ա ալինովսքի ՝ Հոկտեմբեր Հէ\_ին ար տա քո ո ւեց ա լ նաեւ կոմ
կուս ի Կ^գր . Կոմիտէի նախագահ ոլթենէն :
Հոկտ » 27ին եր եսփոխանտ կան ընտր ո լթի ւնն եր կատարուէ—
ցան թուրքիս յ մէջ՛. Արդիւնքներն են' Գեմոկրատներ 408 աթոռ,
հալք 194, Մ ի լլկ թ կոլսակլյո>֊թիւ~ն 4յ Հիւրրիէթ կուսակցութիւն 4»
Դեմոկրատ կուսակցութեան ցանկէն իբրեւ Պ ոլս ահ այո ց ներկայա!]"Լ!յ[՚է րնտրոլեցան երկու Հ ա յ երեսփոխաններ'
Տոքթ* Զա^ա['
Գարվեր (նախորդ երեսփոխանը} ել Մկրտիչ Հէլլէֆեան (Ազգային
Կեդր. Վ ա ր չո ւթեան ատենապետը} :
= Ա արաջախտ Հա ր տ ին կի տեգ Կիպրոսի կառավա րի չ նշանա կ■ոլեցալ ճտմայիըայի կառավարիչ Հ» Ֆութը՝ որ նախապէս ալ,

1943 - 45, պաշտօնավարած է այնտեղ։ \յոր կառավարիչը իր պաշ
տօնին պիտի ձեռնարկէ 1958/ր
:
էիբանանի
Հոկտ» 28^^

\յախադահը

՝ք՝աձիյ

քամուն

Ա ատ բիտ

հասալ

* Միոլթիւևը արձա կեց

իր եր-

պաշտօնական այցելութեամբ։

= *ՆՈյեմբեր Յի ա ռա ւօ տ ո ւն ,

1Ս

կրորղ արբանեակն ալ , որուն ծանրութիւնը 507 քիլոկրամ է եւ
որուն մէջ տյս անգամ գրուած է ողջ շուն մը, դիտական փորձարկու
թեանց նպատակով :

Տարեգրքիս վերջընթեր պրակը կազմուելու վրայ էր երր Թէհրանէն ստացանք
այս նկարը, որ կը ներկայացնէ տեղւոյն Դաւթեան - Քուշէշ ազգային միջնակարգ
դպրոցի շէնքը իր վերջացած վիճակին մէջ : էնչպէս գրած ենք 371րգ եւ 377րգ էջե
րուն վրայ, այս հսկայ եւ արդիական շէնքը կաոուցուեցաւ Ս- Աստուածածին մայր
եկեղեցւոյ շրջափակին մէջ, ժողովրդական նուէրներով եւ արժեց 800 հազար թու
ման (աւելի ք՛ան 100-000 աոլար):
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԴՒՐՔ^)՝

ՆՏԱ8ՈԻԱԾ ԳՐՔԵՐ 1957 ԻՆ
Անցեալ տարուան ընթացքին շնո րհ ա կալո լթեամր ստացանք հե
տեւեալ նոր 1ԼփԼ1 րը
ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ԶԱՐՍԱՆՃԱԳՒ ՀԱՅՈՑ — Հեղինակ' Գ Ս • Երեւանեան : Հրատարակութիւն' Համա — Զարսանճադի Հայրենակ
ցական Ա ի ո ւթեան Կեդր. Վ արչութեան ՝ ւերէղնօ [Ամերիկա') ։ Պտա
մա կան տուեալներով՝

ազգագրական

նիւթերուէ եւ քարտէսներով՝

պատկերազարդ ու արմէքաւոր գործ մը՝ 700
Տպագր» Պէյրոլթ :
եի յ

մեծագիր

էջերով',

ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՐՕՆԻ ԱՇԽԱՐՀԻ — Պատմագրեց ^արօ Ա ա ս ո լ—
Հրատարակութիւն Տարօն — Տ ո *֊ր11 ւբե ր ան Հայրենակցական

Մի"ւթեան Եեդր» Վարչութեան [Ամերիկա') : Հոյակապ աշէսատասի—
բութիւն մը՝ ուր [ստացած են Տտրօնի ամբոզ[է

անցեալ

փառքն ու

գեզեցկութիւնները ։ Բազմաթիւ նկարներով֊՝ Տտրօնի քարտէսով ել

1252 մեծագիր էջերով։ Տպագր » Պէյրութ։
ՅՈՒՇԱՄԱՏԵԱՆ ԲԱՐԶՐ ՀԱՅԲՒ — ԿԱՐՒՆԱՊԱՏՈՒՄ — Հեղի
նակ' Վաղար Ջարըգ։ Հրատարակութիւն' Հիւս» Ամերիկա յէ
Լէբանանի

Վա րնոյ

Հայրենա կցական

Մ[. ութիւններուն :

Թանկա դփ-,

վկայութեանց աղբիւր մը' Վարնոյ եւ շ[*ջա կայ Հէփ անցեալին՝ տզզային ել յեզա լի ոէսական իր ա դա ր ձ ո ւթ ե անց ՝ պատմական անցքերու 1ւ
անձերոլ մասին։ Բազմաթիւ պատկերներով՝ Հայա ս տանի քարտէ
սով եւ այլազան նիւթերուէ մեծարմէք ուսումնասիրութիւն մը՝ 792
մեծագիր էջերով։ Տպագր» Պէյրութ։
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԵՒ ՀԱՅ ԳԱՏԸ---- (Հայեսւուս յաբաթեբութիւննեՀեղինակ' Գ* Լա զեան ։ Պատմագիտական մեծ—
արմէք գործ մը՝ անհամար վաւերաթուղթերով՝ հարուստ վկայու-

թՈԼ լոյսին ւոակ) --

թիւններով ել բնգհ անրապէս Հայ Գատէւ զարգացման վերաբերեալ
վաւերական տ ե ղե կո ւթի ւններ ո վ : Մ եեադէր 442 ԷՀփ [՛ : $ “I ՚

ահ էրէ֊

ՀԱՃԸնԻ ՈՒԹԱՄՍԵԱՅ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ — Ր- տպագրութիւն-.
Հեղէն ակ' Աոկրատ 3 * Թէրզեան [Պոլ է^ ո ս Այրէ ս ) :
Անմոռանալիէ
գիւցաղնամարտին նուիրուած եւ պատմական գրուաղներով ճոէսա—
ցած պատկերազարդ գործ մը՝ 702 էջ^Տպագր » Պուէնոս Այրէս ։
ՀԱՑԻ ԵՒ ՍԻՐՈՅ ՀԱՄԱՐ — Հեղինակ' Մ» Իշխան։ Մեծ հա
ճոյքով կարգաց ոլոգ եւ դրական արմէքով վէպ։ Հրատարակութիւն
«Համազգային»ի ։ Էջ 275* Տպագր» Պէյրոլթ ■
ԵՐԿՆԷՐ ԵՐԿԻՐ•
Աչանչելէ մէկ փունջը Ահարոնէ նոր ու
անտիպ քերթուածնեբուն ։ Տպադր » Փարիզ ։
ՃՐԱԳ --- ԳԻՐԲ Գ- --- Հեղինակ'

Վեր» Անդրանիկ Ա» Պետիկ-

եան ։ Վրօնարա ր ոյա կան է$.եր - արմէքաւոր

վերլո ւծո ւմներ ո վ

եւ.
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E2 ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ
դաստիարակիչ բովանդակութեամբ՛. ԼՀ 223, մանրատառ : Տպագր.
նիւ Եորք:
ԶԱՐԵՆՑ (Յռւշեթ եւ իորհթգսւծւււթվււննեթ) — Հեղինակ' Հահան Նաւա սար գետն : Մէկ շունչս վ էաՐ Գա3Ո ւ՜և ւեք
հեղինակին
ջերմ ոճով իյմբա գրուած հետաքրքրական

ուսումնասիրութիւն

եւ

յուշագրութիւն ՝ 132 մեծ ա ՚է1՚ւ՚ էջ_եւ"”Լ՚- $սւ •ող բ ՚ Գահ ի բ է :
ԵԳՐՊ&ԱԵԱՆ^ --- Աբսէն

Երկաթ՛.

Արձակ

փերթուածներ , —

հեղինակին կողմէ ֆրանսերէնով դրուած ել «Աքարապէ-» անունով
հրատարակուած

գործին

թարղմանոլթիւնը :

Աղուոր

փունջ

արձակ բանաստեղծութեանց , մէկը՝
հեղինակին լաւագոյն
ծերէն։ Ա եծագիր 142 էջերովդ Տպագր . Գահիրէ։

մը

դ"ր~

CAHIER DU SUD դրական պարբերագրքի 34Զրգ թիւր )
որուն մէջ հրատարակուած են ֆրանսացի գրագէտ էիւք — Սանտրէ
ւիաքսէլի յաջուլ թա ր գման ո ւթի ւնները

Սայաիք Նովայի՝

Պետրոս

էիուրեանի ՝ Ա ի11,11ք Ս եծար ենց ի , Դանիէլ Հ ար ո լմանի եւ էք գի շէ
Զարենցի կարգ մը քերթուածներուն , թարգմանիչին կողմէ պատ
րաստուած արմէքաւոր ո ւս ո ւմնա ս ի ր ո լթեամբ : Ամբողջ նիւթը բըռնած է պարբերագրքի Ig էջերը։ Տպագր. էիարսէյլ։
ԴՐՈՒԱԳՆԵՐ ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԵՎԵԳՆԷՆ (Պեհեսնիհայութ-եան Գող

գոթան 1914 - 1918) — Ագդ ո ■ււ^ ա պր ո ւած ողբերգս լթեան յուղիչ
յուշագրութիւն — վերարտա գրութիւնը : Հեղինակ՝ Աւետիս Գ •
Հէեան : Ա ա ւելո լածաբա ր՝

Կարօտի երգեր ՝ Զօն եւ յուշ եւ Առած-

ներ (չափածոյ} : էջ 224: Տպագր. Պէյրութ։
ԹԱՍ ՄԱՍ ԹԸ
Արգիա կան շունչով գրուած 40 ի Լ1Ա փ փերթ
ուածներ ՝ հեղինակութիւն իրանահայ բանաստեղծ Զ* Միրղայեանի ։
il

48: Ն,Աեւ ՝ միեւնոյն հեղինակէն չափածոյ թարգմանութիւն

[Լ

Մ* Լերմոնտովի ԴԵՒ—ըւ էջ 54: Տպագր* Թէհրան*.
ԿԱՐԱՊԻ ԵՐԳԵՐ — Հ աճ ելի դի^ք մը 73 քերթուածներու հե
ղինակս ւթեա մր բանաստեղծ Սովհաննէս Այանեա եի : էջ 96 :
պա-

ծ'

գրուած Պէյրութ։
ԾՈՎԵՐՈՒՆ ՊԷՍ --- ()}էրոյ » կեանքի եւ փոթորիկի երգեր} --Հեղինակ՝ Հայկ Հքիրոյեան։ Հաւաքածոյ՝ հին օրերուն գրուած ստա
նա ւոբներ ու : Տպագր ♦ Պ ո սթըն ։
ՊԱՀԱԿԸ ՊԱՏՆԷՇԻՆ ՎՐԱՍ (Վէպ Սփխ֊ոքի հայ կեանքէն) —
Հեղինակ՝ Գա բր իէլ Թագւորեան (Աղեքսանգրիա} ։
Ա ահուն ոճով
հետաքրքրական դ Ը f1
թե ան գրական Ա.

[L )

արմանացած

Հալէսլի իԼաւարեան Մի ու—

մրցանակին։ Էջ 328: Տպագր . Հալէսլ։ Նմանա

պէս, հեղինակի հին գործևրէն՝ «Երբ երկինքը անողսը է»
{Վէպ'
հայ մողովրդական կեանքէ) էջ 286 ել «Գորշ գայլը կատղեր է»
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
(վկայութիւններ ու տպաւոր ո լթի ւններ 1915 թուականէնի ։
Տ պա դր ♦ Եդիպտոս :

Էջ 124:1

Մ Եմ ԳԵՐԻՆ (ԱթՆՈ՚աՆԱւզւյ.)
Հեղինակ' Արմենակ Տէր 3 ա կո բ—
եան (Աթէնքի յ (Հավւածոյ թատերախաղ 3 արար : ^>£ 4:6 • Տպ * Փարիզի
(ՀԵ ԳԱՓ Ոեք ԱԿ ԱՆ ԱԼՊՈՄ — Կազմեց Աւօ : Բ* շարքէ 4: > 5 5 6 եւ Հ
թիլերը : Տպադր * Հալէպ :
ՎԱՆՕ ԵՒ ՄԱՐՕ --- քերթոսսծ --- թատրերգութիւն (չափածոյի

2 սլատկերուէ եւ ձայնա դր ո ւթի ւններ ո վ։ Հեղինակ' Ատրինէ Տատըր—
եան ։ Էջ 51 : Տպադր ♦ Ւոթանսլոլյ :
ԵՐՋԱՆԻԿ ՏԱՐԵԳԻՐ* (1957) Բ* թեւեանի,
բուէանդա կութեամբ : $ պա գր . Իո թան պո լլ :

հ ետաքրքրական

ԷՏ ՎԱՆ Հրատարակչականի նոր հ րատարա կութիւններէն
ՊԻԿ ԵՒ ԹՈՌՆԻԿ

Խրիմեան

Հայրիկի

(պատկերազարդի դ

ԷԼ

ՊԱ~~

183 1

ԱԲՈՒ ԼԱԼԱ ՄԱՀԱՐԻ Ալ* Իսահակեանի դ էջ 35: ԵՒԱ (Արձակուրդի
բացի կների Փայլակ Աիքայէլեանի էջ 4:2'.

ՍՏԱՑՈՒԱԾ ԹԵՐԹԵՐ 1957ՒՆ
ՀձԱւքէնուն Տարեդիրքը՚ֆ , անցեալ

տարեշրջանէն, շնորհակալու-

թեամբ ու կանոնաւո բ կերպով՜ ստացաւ հ ե տեւեալ օրաթերթ՜երն ու
պարբերաթերթերը----ՅՈՒՍԱԲԵՐ {Գտհ ի րէ) , ՀԱՅՐԵՆՒԲ
թըն) , ՅԱՌԱՋ {Փարիզ) ,

ԱԼԻԲ {թէհրան) ,

{Պոս-

ԱԶԳԱԿ {Պէյրութ) ,

ԱՅԳ {Պէյրութ) , ՄԱՍՒՍ {Պէյրութ) , ՋԱՆԱՍԷՐ {Պէյրութ) , ՀԱՅ
ԲՈՅՌ {Փարիզ) , ԱԿՕՍ {Պէյրութ) , ԲՌՒՇԿ {Պէյրութ), ՀԱՍԿ {Ան
թիլիաս), ՎԱՐԱԳ {Հր ատ. Համա — Վրս ս պո ւրա կանի Հայրեն, Միու
թեանդ Թինէքդ Նիու ճրրղիի, ԽԹԱՆ (Փարիզի դ ԱՐԵՒԵԼ* Մարղական (Հ ալէպի եւ ԲՈՒԼԻՍ (Ւս թան սլուլի յ

ՅեՏԱ&ԳՈՒԱԾ ՆՒՒԹԵՐ
Տարեգրքիս այս տարուան հատորիե

բացառիկ

թեան հետեւանքովդ հարկադրուեցանք զանց առնել

բովանդակու
ամէն տարի

հրատարակուած երկու գլուխներ դ «Կէս — բմ՜շկական^ը եւ ՀԱարէն —
ձորէն^ը։ Կարդ մը դրութիւններ եւ լուսանկարներ եւս ուշ ստացուած
ըլլալուն պատճառով տեզ չգտան այս հատորին մէջ*, (Հաղորդ հատորով կը հրատարակուին այն նիւթերն ու լո ւս ան կա րն եր ը դ որոնք կը
պահեն իրենց ա յմմ է ո ւթի ւնը *.
Ի մտի պէտք է ունենալդ որ ամէն տարի Տարեգրքին տպագրու
թիւնը կը սկսի (Հուլիս Հին

ել !լ աւարտի

Հոկտ .ի վերջերը :

Ըստ

ա լնմ դ բոլոր նիւթեր ր մեզի հասած պէտք է ըլլան (Հունիսի վերջը ել
ոչ թէ Օդ ո ս տ ո ս ին կամ Սեպտեմբերին։
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ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ՛

ՏԱՐԵԳԻՐՔ ԿՐ, ՆՈԻԻՐԵՆ
Հյն ո րհ ա կալո լթեա մբ ստաւյան^ հետեւեալ ն ո լիր ա տ ո ւո լթի ւննել՚ը, Տարեգրքիս 1958/* հատորէն դադոլթներոլ

Մատենադարաննե

րուն ՝ Ս ի ո ւթի ւնն եր ո ւն եւ հանրային ա հլ հ ա ս տ ա տ ո լթեանց
օրլ,ն ակ նոլիրելոլ համար*--Վ.ա^է Աէթեանէն (Պէյրոլթ^ 10 օրինակ՝

Միսաը

Այլիրեանէն,

^էյրՈԼթ) 5 օրինակ՝ էտի Աահակեանէն (Նիւ Եորը)

4 օրինակ՝

Ա[*ա<£սի Ս ալարեանէն (Փարիդ) 3 օրինակ ել Մերում՜ան,
Օզանեանէն (Պոսթըն} 3 օրինակ։ Ընդամէնը 25 օրինակ։ Այս թիլին
վրայ կ աւելցնենք նաեւ 5 օրինակ՝ մեր կոդմէն՝ այնսլէս որ այտ
անդամ հետեւեալ հ ա ս տ ա տ ո ւթի ւններն ու Աիութիւնները միայն,
պիտի կրնան օդտ ո լիլ եդած նո լի ր ա տ ո ւո ւթի ւնն եր էն ---ՊԷՑԱՈՒՒ»— 1) «Համազդայ//5>» ճեմարան* 2)

աթո դի կո ս ա—.

րանի Մատենադարան * 3) Սէն ժ ոզէֆ Համալսարանի Ա ատենադարանի հայկ. բաէեանմունք* 4) Աղո ւնի է ի ք*ո ւմարան ♦ 5) Հայ Աւետ».
Աեսրոսլեան Ա չակութային Աիութիւն* 0) Աիւիթարեան Վրսրմա
րտն՝ Հադմիէ* 7)

^Աղատաւմալւլո)) Ակումբ* 8) Հա յ

թ^ղիկէ Երիսւ* Միութիւն * 9) Մ ո ղո ւԼր դային Տան Գրադարան * 10 );
ե/իրակնօրեայ Գպրոցներոլ Գր ա դա ր ան * 11) Լէմմաոի Վանք։
ՒԸԱՆ --- Թ՚ԷՀԸԱՀհ ---- 12) «Արարատ» Հայ Մչակութային Միու—.
թեան ^րաւլալւան • 13) Հայ կաթողիկէ Ե րի տա ս ա ր դա ց Մ իութիւն ։
ԹՂԸՒԸՒ Ջ *--- 11) քիոստոմ — Գասւդա ր
ՎԱ ---- 15) Ամենալիրկչեան

Ա ատենադա րան ։

ՆԱ Ը ՋԱՒ“

Վանքի Մատենադարան* 16)

Ր ա ֆֆՒ

Գրադարան։ 17) Աբովեան Գրադարան (իքոյգան)։ ԱՊԱՏ ԱՆ

18)

Հայ Մչակութային Միութիւն։ ՄԱՍՋՒՏ ՍՈՒԼԷ8ՄԱՆ*— 19) Հայ;
Աբիտաստ րղաց Ա չակութային Ա իութիւն ։
ԿԱԼԿԱԹԱ - 20) Հ այոց Ա արդա սիրական ճեմարան ։
ՀԱԼԷՊ — 21) * արէն Աւիւիէ ճեմա՛րանի Գրադարան* 22) Հ^րիս—.
Ա ա ւի որ» Ընթերցարան ։
ԳԱՀԻՐԷ ---- 23) «Ն չան Փալանճեան» Մ ատենադարան * 24) Ր'որգոմեան Ազդա յ ին Մ ատենադարան * 25) Հ- 3-

Երի տ . Լք'իութիւն

Ա՚ԼԵ՚^ՍՍ^յԳՐհԱ՛--- 26) հ.3առաջղիմասէր-»ի գրադարան-.
նԻԿ11ՍԻԱ— 27) Հ ///յ Արիտասարդաց Ա ի ո ւթի ւն ։
ՓԻՐԷԱ- 28) Ջ ալարևան ՛Լուլււ1 ւււ րան :
ՍԵԼԱնԻԿ---- 29) Հ. Մ ■ Ը- Մ ի Սելանիկի Ակումբ-,

որ

ԵԻՈԻԱԱ՚ԼԷՄ — 30) Կիւլպէնկեան Լ)' ատենադա րան ։
8 ա լելեալ ն ո լի ր ա տ ո ւո ւթի ւնն եր ստացած չ ր//ա/ ով ՝ կր ցաւ1՚նՔ
ստիսլուեցանք երկու տասնեակ հ ա ս տ ա տ ո ւթի ւնն եր կրճատել

անցեալ տարուան մեր ցանկէն ։ Լալ կ' ըլլար ՝ եթէ այդ հաստատու—.
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«ԱՍ՜է՜նՈԻՆ

տարեգիրքը»

ՄԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ
<րԳՐԱԴԱՏ^>հ ՄԸ եհ ՒՐ «ԳՐԱԽՕՍԱԿԱՆ»հՆ
*թանէ մը խօսք' «Ամէնուն Տարեդէրքը'}} վարկաբեկնլու բացա
յայտ նպատակով դրուած ա յն «դրախօս ա կան^>է մասէն՝ որուն

ակ

նարկած է 'քՀԷ[՚ք1՚լք[՚
բարեկամներէն &ոքթ . քուրդէն Փափադեան այո հատորէ ձ֊^ձրդ է^էն ւԼրայ հրատարակուած էր նամակով։

«Չ*ր աէւ օ ս ա կան ը» լոյս տեսաւ Հեայէրէ^ գրականն

պարբերաթեր

թէն մէջ (30 Գեկտ ♦ 1956) 5 Պօղոս Անապեան կոչուող «գրադատէ»
մը

ստորադրութեամբ եւ անշուշտ

['թէ

խմբագրէն

հաւանու-

թեամբ ել ց ուցմո ւնքներ ո վ-. Մեր Տ արեդրքէն հ անդէպ էր

«համա-

է

կրանյյը չս ակար կա'ծ՜» «Լ, ա յիրի֊»ն , Պ • 1] ■ [' զլ՚չո։է կ՝Ըսէւ՛ թէ
որ է րրեւ նպաստաւոր խօսք ըսուած է մամուլէն կողմ է այս հրատա
րակութեան մասէն՝ պարզապէս «ււէքլամային կարծիքներ» են եւ

«մեծ թան մը չեն ըսեր ա(ւշՈՆշւՈ» : Ա ♦ Տ ՛է Ա՝ հատորը լաւ գտնելով
էբրել սկէզբ՝ այրէ խրթը չէՀ դլացեր մեղէ էր գնահատանքը։

ք* •

հատորը՝ «չհաշուած կարդ մը սլԱ1Մ1ահսւկանօրԷն շահեկան յօդուած
ներ^ հազիւ ւոանելի ՚ էր» : Գ ♦ հատորր «ամայութ՜իւն մըն էր»:

Իսկ

Դ> հատորը «հազիւ ձեոք աոնուելիք րան մըն. է, ու անկասկած աւե-

լորդ րեո մը գրադարաններու համար» . . .
Հյատ շատեր թէոդէկէ Տ ա ր եց ոյցներ ո ւն

հետ

հաւասար

գ^լ,

վրայ ղասա^ էէն մեր Տարեդէրքը՝ ոմանք նոյն էսկ դտած էէն զայն
անոնցմէ գերազանց ։ Պ * Ա * «կանիւահաս» զանելով այդ եղրակացութէլնը՝ կ'ըսէր , թէ մէնչ «Թէոգիկինր անընգհաա վերելք մը եւլաւ, է. Դէորգեանինը կանոնաւոր էջք մըն է»: Այս պատճառով ալ ՝
Տարեգիրքը այլեւս «դարձաւ պիտանի եւ անպէտ գիտելեաց շտեմա
րան մ՛ը» : Ու կ'աւելցնէր , թէ «արդար չէ աւելի պահանջկոտ ըլլալ ■
Կարօ փէորգեանի մտային մակարդակը եւ գեղարուեստական ճաշա
կը զինք կը սահմանեն գրականութենէն դուրս ինկոդ զթաղումննրռլ» , յսսնէ որ «ամէն մարդ ունեցածը կրնայ տալ»: Եւ, եղրա կացութէլնը.— «Տարեգիրքը այլեւս ոչ իսկ ժամանց մըն է? այլ ժամավանաոութիւն մը» :
Այսպէս գրեց՝ այսպէ՛ս թխեց այս ձախլէկ գրԼակը թ^րթէ մթ
մէշ, որ այլեւս դարձած է սլաքը աւրոլած եւ նորոդուէլը ան կա ր եթէւնները՝ այս անդամ , տեղւոյն վրայ ^անայէն

ապահովել

նուէ-

րատՈւներ ՝ ունենալու համար նաեւ այս տարուան ծարեդէրքը՝

է-

րենց գրադարաններուն մէ^։ Այս տարուան հատորը մանաւանդ աւելէ քան բազմածախս ըլլալուն պատճառով՝ է վէճակէ չենք գըմ~բախտա բար մեր կ Ո ,լմէ տրամադրելոլ յաւելեալ օրէնա կներ :
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55"5

Ջ Տ յլ Տլ ջջ Ջ Ջ Ջ Ջ

ՅԱՒԵԼ ՈՒԱԾ

մ՛ ևորԼ^աՅոյ!! : ճիշդ է I ոլո՛քը նոր ու նորմալ եղած շրջանէն , այղ
կողմնացոյցը տարրե՛՛ր կարծէք ունէր մեր հրատարակութեան մա"է՛ն, նոյն էոկ ա յն հատորէն մասէն, որուն համար Պ* 1/. կ՚ըսէ
այսօր , թէ «հազի՜ւ տանելի էր» : «,}, ատեն, յամէ շնորհաց 1955/'ե,

հռյհ այղ գրչակէն համար, «օրուան ամէնէն հետաքրքրական գիր■քը» այս Տ՚որեղէրքն էր: «Պատկառելի գիրք մը ե'ւ իր ծաւալով, ե'ւ
իր բովանդակութեամբ: Ամէնուն գիրքը, արդարեւ, ու մարդկային
բոլոր հետաքրքրոլթիւններուն գոհացում տուռդ հաւաքածոյ մը:
Այլազան, շահեկան եւ համով հիւթերով: Էագմաթիւ ու թարմ յօդ
ուածներով յոլլդոդ գիրք մը, որուն էջերէն իւրաքանչիւրը, խորունկ
ու բազմատեսակ ապրումներ ստեղծող առիթներ են:» //,_ աակաւէն .
— «Հիացումի եւ յուղումի, արցունքի եւ անդրադարձումի, խորհըրդածելոլ եւ խանգավառուելոլ ամէն առիթ կ՚ընծայէ Գէորգեան
{հո՛ղէ'ւ տանելէ այղ ղրքէն հեղէնակը) իր ընթերցողներուն:» Որովհետեւ, «Կարօ Դէորգեան սոսկ խմբագիր մը չէ բարեբախտա
բար : Կը ներկայանայ ան հեղինակութեան մը պէս, համով ու տպա^քիչ իր յօդուածներով:» Եւ, “՛յո էոկ նկատումով, «հետաքրքիր,
պրպտող , կշռել գիտցող ու համադրող գրչի այս մշակը արժանի է
ամէն գնահատանքի:»
Այդպէս »
‘"յ" բառերով կ' ա ր տա յա յտ ո լէ ր՝ այսօր էն քդէ՚նքէն հակասող այս «գրադատը» ել կ՝ եղրա կա ցնէ ր , թէ «տարուան

մր ւիորձառութենէն ետք մեծ ոստում մը կատարած է ‘հէռրգեան
այս մարզին մէջ {հազէ'լ տանելէ էր Տ՚ոբեգէրքով) ու կասկածէ
դուրս է , թէ յաջորդող տարիներուն աւելի մեծ պիտի ըլլայ իր յաղ
թանակը» : Եւ վերջապէս , «տասնամեակներէ ի վեր, հրապարակա
գրական, թարգմանական, հրատարակչական եւ մտաւորական այլ
աշխատանքներ կատարող Կարօ փէորգեանի դէմքը կը յստականայ
հետզհետէ ու կասկած չկայ , թէ իր անունը ւղիտի կապուի «Տարե
գիրք »ին» : ('«Ն այիրի»
Յ՛ունուար 1955:)
Այս չռսւ յլ դաէե սաներ էն ու ւէճռական կարծիքներէն երկու տարի հաղիլ անցած ՝ մեր յաղթանակը կասկածէ՛ դՈՆրս նկատող եւ այս
օր իր ղրածը լւլող հ. Ս ՛ի լեղուին ւէրայ^ թէ' Տարեգիրքը եւ
անոր հեղինակը դարձած են արդէն անպէՀտ ոչնչութիւններ ,

թէ՛
կայ

չկայ՝ միայն ի՜նքը կա յ , իր «դրական» ճա մա ր տ ա կո ւթի ւնն եր ո ւէ

ու

«դ ր ա րչ ա տ ա կան» անհ եթե թութէւններորէ . ♦ .
Ե՞ րբ կը ստէր Պ ■ Ս • , — 1955/< սկէ՞ղբը , /"?Հ՞ 1956/' '/ձր/կ» : Եւ
անոր ո՞ր ըսածէն սլէտէ հաւատայ ընթերցողը, --- ա յն ըսածէն ,
թէ «պատկառելի գիրք» Ժկժ» է Տարեղէրքը եւ հեղէնակն ալ

«պրպըտող , կշռել գիտցող ու համադրող, այլեւ ամէն գնահատանքի ար
ժանի գրչի մշակ մը» , թէ՞ այն մէւս ըսածէն , ըստ որում , նո՛յն այղ.
Տարեղէրքը «գրադարաններու աւելորդ բեռ» է եւ «հազիւ ձեռք
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»
աոնուելիք րան մը» , ["փ անոր հեգինակվն ալ կասկածելվՀ «մտային
մակարդակի եւ գեղարուեստական հաշակի» ///£// մէկը* * *
\յերելիՀ է սակայն այսքան անպարկեշտութիւն գրչակի մը հա—
մար ՝ որ գրական փերեզակութեամբ կը զբաղի հրասլարա կ[,ն

վր ա յ

ել հասակէն բսՀրձր ^տեսակէտներէ կը պարզէ հայ գրականութեան ա
հայ գրողներու ել հայկական

հրատարակութեանց մասլ,ն:

Պօ գոս

Անապեանի համար գրադատութիւնը բացա րձակ կեղծիր է։ Երր լաւ
է գրողի մը հետ1 կը գովէ զայն* երբ աւրուեցալ' վար կը զարնէ :
Չափանիշը

իր անձնական համակրանքն է կամ հակակրանքը։ Ոչ

ուղղամիտ է ել անկողմնակալ ել ոչ ալ առարկայական ■■ Այլ գձուձ
ոլ չարամիտ' երբ հակակրելին է իր գր չին ւոակս եւ կեղծաւոր ու
քծնող

եր բ գործ ու հաշիւ ունի ^համակրելիին^ հետ։ Ու հ.համա-

կրելին» ալ կը դառնայ մէկ օրէն միւսը հակակրելիս

երբ

տեղէն

խախտի սլաքը կո գմնաց ոյց ին ա կամ ուը[Հչ հովեր փչէ իր խոնաւ
գանկին մէջ * * •

Այս խառնուածքով ՀՀգրա գա տնե'րը» նկատի ունէինք ա երբ
Տարեգրքի անցեալ տարուան հատորով

մեր

հրատարակեցինք

իբրև մարգ» յօդուածը (էջ 140 — 144) : Պ • 1] * իր վփրջփն աման — կա—
րասլետ ^գրախօսականով» փաստեց ա թէ հատընտիրր ներկայացու
ցի չն է այգ տեսա կի ^գրադատներուն» կամ Հգր ո ղն եր ո ւն» ։
Ինչ կը վերաբերի իր մէկ այլ քաշքշուքին ա թէ Տարեգրքիս խըմբագիրը կը ‘Լ["ա'լ[' նաեւ հրատարակչական այլ դոբծեր ով ա ԸԱելիբ
մէկ բան ունինք միայն*--- Աւելի լալ է պարկեշտօրէն աշխատիլ,
յՈէլնիլԱ քրտնիլ եւ այգ քրտինքով ու աշխատանքով սա կամ նա գործը
հանել մէջտեղս քան թէ ապրիլ մուրացկանութեամբ եւ այլ անպար
կեշտ միջոցներովդ ինչպէ ս ոլ-րիչեերը կ՚ընեն առանց ամչնալու։ Ամօթ չէ քրտինքը մարդու ճակտին վրայ։ Ամօթը
մութեամբ ապրիլն է։ Ամօթը

ուրիշներու ոգոր-

ուրիշներու քրտինքը իւրացնելն

է։

նման դատապարտելի կենցաղովս անբարոյական մարդու անուն
հ անելը * * *
Այս բոլոր էն վերջ կամ այս բոլորին ի բրել լրացում ա Տարեգրքիս,

այս ստուար հատորը, մեր լաւագոյն պատասխանն է

Պ> Ափն

եւ

այմմ իրեն համար ալ ատելի Հեայիրի»ի խմբագրին։
Թ ող կարդան զայն եւ նորէ՚ն չարանան։ թող կարդան

մանա—

ւանգ հեղինակաւոր գրի չներ ո ւ կա րծիքներ ը «գրադարաններու աւե

լորդ րեո» եւ «հազի՛՜ւ ձեոք աոնուելիք» 1957/» Տարեգրքին մասին եւ
ամչնան իրենց թխածէն ու թքածէն յ Ջե^ն ամչնար ա --- Տէրը ողորմի
իրենց։ !^ոգ միայն գիտնան ա թէ որքա՛ն ալ չարանան , որքա՛ն ալ
չարախօսէն ու խծբծեն ա մաղա չափ պիտի չկրնան խանգարել

այս

հ րատա րա կութեամր մեր գտած յաջողութիւնը։
/ ս մ եծածաւալ հատո րն ալ վկայ՛
Ահ ա . աւ յս
ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ
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ք
ՅԱՒԵԼՈՒԱԾ

Ա՜Ե1։ ԸՆԹԵՐՑՈՎՆԵՐՈԻՆ

ք

*>

Տարեգրքիս այս տարուան հասարը կը վերջանայ 720րդ
էջին վրայ : Այս օրդ հատորը, հհտեւարար, բաղդատելով մեր
աոաջին հատորին հետ, կը ներկայացնէ 216 էջերու յաւելում
մը: Էը իաստովանինք, որ այսպիսի ոստում, քանի մը տար
ուան ընթացքին, չէր անցներ մեր մտքէն: Ու վստահ ենք,
որ չէր անցներ նմանապէս մտքէն մեր ընթերցողներուն: Եւ
սակայն, կարելի եղաւ այս յաջողութիւնը, շնորհիւ մեր Տա
րեգրքի գտած յարանուն ժողովրդականութեան, բոլոր գաղութներու մէջ: Եւ շնորհիւ այն հանգամանքին, որ ջերմօրէն
գնահատուեցաւ անոր հետաքրքրական, բազմակողմանի բո
վանդակութիւնն ու ներկայանալի տպագրութիւնը :
Աւելորդ է ըսել, թէ այս յ աւերումներով, Տարեգրքի
հրատարակութեան ծախքերն ալ աւելցան 1ՕՕին 30 համե
մատութիւնով , — դեո նկատի չունինք յաւելումը նաեւ մեր
աշխատանքին: Այժմ աւելի կը վնարենք թուղթին, տպարա
նին եւ յարակից այլ ծախքերու: Հակառակ 100ին 30 համե
մատութեամբ այո յաւելման, սակայն, Տարեգրքին գինը պա
հած ենք անփոփոխ, — նոյնը' 504 էջնոց հատորին եւ նոյնը’
720նոցին համար: Ըրած ենք այսպէս, որովհետեւ արդար
ակնկալութիւնը ունեցած ենք, որ Տարեգիրքը սիրող մեր
ընթերցողները, իրենց կարգին յաւելեալ ճիգ մը ի գործ պի
տի դնեն' իրենց շրջանակին մէջ ապահովելու համար նոր օրինակներու սպառումը եւ ատով թեթեւցնելոլ մեր ծանր
ծախքերը: Այդ արդար ակնկալութիւնը ունինք նաեւ այսօր,
— առաւել եւս այսօր, երբ այսպիսի ստուար հատոր մը կը
դրուի իրենց տրսոքագրութեան տակ : Թող խօսին իրենց շըբջանակին մէջ Տարեգրքի մասին, ծանօթացնեն զայն եւ աշխա
տին գտնել նոր բաժանորդներ : Թող նուիրեն Տարեգիրք
չստացող իրենց բարեկամներուն, Ամանորի առթիւ: Վերջա
պէս ընեն ինչ որ կրնան, եթէ կը փափաքին թեթեւցնել այս
հրատարակութեան նիւթական ծանրութիւնն ու ապահովել
անոր յարանուն վերելքը :
Կը սիրենք յուսալ, որ մեր ընթերցողները պիտի չզլանան
մեգի իրենց այս բարոյական աջակցութիւնը եւ պիտի ընեն
այնպէս, որ Տարեգրքին սպառումը ապահովուի աւելի լայն
շրջանակներու մէջ : Թոզ միշտ ի մտի ունենան, որ «Ամէնուն
Տարեգիրքը» ամէնունը ըլլալով հանդերձ , իրենցն ալ է միա
ժամանակ :
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«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

ԺԴ- ՄԱՍ

ՕՐԱՑՈՅՑ-ՏՕՆԱՑՈՅՑ
(ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ԵՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՕՆԵՐԵՎ)

19 5 8
ԹՈՒԱԿԱՆԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԸՍՏ (ՆՈՐ ՏՈՄԱՐԻ)
ԲՈՒՆ ԹԵՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅԵՑ ՏՆԾ — ՏՆԾԱ (4450 — 4451)
ԵՒ ՏԵՄԱՐԱԿԱՆ ԹԵՒԱԿԱՆԻՆ ՀԱՅԵՑ ՌՆԶ — ՌՆԷ (1407 — 1408)
ՅԵՒՆԵՒԱՐ
*/■ ♦
°չ՚ պահ a y ՝()՝ նն դե ան .
1- + Չ-ՇԿ ԱՂ. ԱՆ Դ եւ Տ
եմ ո ւտ

161.7 •

Ա. Պետրոսի Հյրպ՝իե% եւն
ԵՇՈՒՐ- Պահք

"Լ ա^"'J Ե* են էէե ան
պահոց Հքննղեան

18-

ՇԲ

շ.. te-

Չ* ♦

3. - ՈՒՐ- Ե՝

°ր
օր

Ս•

19- + ԿՒՐ-

Q.

օր պահոց Ծննդեան
Հ$ր աղալոց ՝0'նն դե ան

20.

ԲՇ-

5.+';/>P6- + /Î&-

ՏՕՆ ԾՆՆԴԵԱՆ

2122.

ԳՇԳՇ-

4.

£/■’•

ԵՒ

ՄԿԸՐ-

ՏՈՒԹԵԱՆ SU-/՛ ք-Ս-լ՛
3ի չա ա ա կ Ա եռելոց
7-+9-C-

23-

Անտոնի ճգնաւոր ին

Ա՝ Կիր՝ ‘jJÛ'l* Ծննդեան
Ա ՝ fi՝ կ ո դո ս ի թագաւոր ին
Ա . Կիր ա կ ո սի , եւլն .

Պահք
Վքսհան-այ Դ”ղթնացւոյն
ԵՇ 4. Եպինեայ կո luին

8-

ԴՇ-

Դ՝

օր Ծննդեան

24՛

ՈՒՐ- Պահք

9.

&£•

Դ•

օր Ծենղեան

25.

ՇԲ-

10-

ՈՒՐ- Ե՝

11-

S/i.

օր Ծննդեան

Ս•

Աթանասի եւ Կ իւրղի

26- + ԿԻՐ-

Բարեկենդան Առաջ, սլահոց

Ջ'

օր Ծննդեան

27-

ԲՇ-

Ա' օր Առաջ, պահոց

12- + ԿԻՐ •

կ•

օր Ծննդեան

28-

ԳՇ-

Բ • օր Առաջ, պահոց

13-+/ÎS-

Ան ո ւանա կոչ .

29-

ԳՇ-

Գ՝ օր

Առաջ.

պահոց

14 •

ԳՇ-

U • 3"*Լհ •

30-

ԵՇ-

Դ • օր

Առաջ.

սլահոց

15.

ԳՇ-

Պահք

31-

ՈՒՐ-

3 ո վն ան ո ւ

ՇԲ-

Կ.՝

Յիսուսի

Կարապետին

Ա' ար դ ուր կ ին

ՓԵՏՐԵՒԱՐ

1-

I

<//*•
Ս ՝ Ա արդիսի
զօրավարին
եւ որդւոյն Մարտիրոսի

2-+9Ի/1.
3ԲՇ՜ 4ԳՇ-

ԳԱ.

Կ/՚ր- ղկնի Ծննդեան
Ատ ո վմ անց դօր ա վար ա g

15.

Պոլսոյ Ա ■

Ռօղօվոյն

16- + ԿՒՐ-

—

ԲՈՒՆ ԲԱՐԵԿԵՆԴԱՆ
1- ա ռա սն ո ր դա դ

17.

ԲՇ-

Ա. օր մեծի սլահոց

վկաJ ի ց

ԳՇ-

ԳՇԳՇ-

Բ՝ օր մեծի սլահոց

5-

1819.

6.

Ա՝ Ոսկե անg քահանայ իg
ՈՒՐ- Պահք
Ա. Ւօահակայ Պարթեւի
ՇԲ-

20-

ԵՇ-

21.

ՈՒՐ • Ե՛ օր մեծի սլահոց

շշ.

ՇԲ-

78.

Ա՝ Աուքիասեանց
Պահք

ԵՇ-

9- + ԿՒՐ-

Դ՝

Կ՛իԼ՛ '

Գ^եի

Ծննդեան

Դ՝ օր մեծի սլահոց
Դ՝ օր մեծի սլահոց
Ա•

fi' կ ո դո ս ի զօրավարին

23- + ԿՒՐ-

Արտաքսման

ԲՇ-

Ը՝ օր մեծի սլահոց
fi*, օր մեծի սլահոց

Կ ի ր ա կին

Ա ' Մ ար կ nu ի եպս . ին , ելքն .
Ս* վեւոնդեանց քհնյ.ից

24-

11-

ԲՇԳՇ-

25-

ԳՇ-

12.

ԳՇ-

Պահք

26-

ԳՇ-

Ռ' օր մեծի սլահոց

27-

ԵՇ-

ՌԱ՝ օր մեծի սլահոց

28-

ՈՒՐ- ՌԲ ՝

10.

//. 'ԼԱՐԴԱՆԱՆ8
14-+/?/</> • ՏԵԱՌՆԸՆԴԱՌԱՋ
13- + ԵՇ-

օր մ եծի սլ ա հոց
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I

1րրյ\ո/յՏ1ՏՏ1է?»1է

ք/»1հ«1է7»1հտ։1

0ՐԱՑ113Ց

-

ՏՕՆԱՑՈՅՑ

ՄԱՐՏ
1

&/!•

2 ՜\~ԿՒՐ՝

Կիւքղի

հայրապետին

Անառակի

3

ԲՇ՝

ժծ-

օր մեծէ սլա հոց

4

ԳՇ'

ՄԶ'

°ր մեծի պահոց

5

ԳՇ ♦

(ՒԼ'

օր մեծի պահոց

6

ԵՇ•

<ԲԸ՝

օր մեծի պահոց

7
8-

18
19

Կ իրակին

ԳՇ-

Լ»

ԳՇ-

ԼԱ* օլ՛ մեծի պահոց

օր մեծի սլա հ ո ց

ԼԲ՝ ՕԼ* մեծի պահոց
ԵՇՈՒՐ- ԼԳ՝ օր մեծի սլահոց
Ա. Գ՝ Լուսաւորչի մուտն
22 + ՇԲI՛ ՛Ա՛ր ապն
20

21

ՈՒՐ • (ԳԲ* • օր մեծի պահոց
ՇԲ՝
Յովհ. Երուսաղէմի հ յրսլ • ին

Ոլի'տի
23. + ԿԻՐ- Գալստեան Կիր ՝
օր Տ՛օնն Կիլիկ- Կաթողիկոսարանի
24

ԲՇ-

ԼԶ՝ օ[' մեծի պահոց

10

ԲՇ ♦

ՒԲ՝ օր մեծի պահոց

25

ԳՇ-

11

ԳՇ •

ՒԳ • օր մեծի պահոց

26

ԳՇ-

ԼԷ. °1՚ մեծի սլահոց
ԼԸ. °Ր եծի սլա հո ց
ԼԲ' • օր մեծի պահոց

9

+ '//’ք.

Տնտեսի

Կիրակին

12

ԳՇ՝

Մ իջինր

27*

ԵՇ-

13

ԵՇ-

ԻԵ՝ օր մեծի պահոց

28-

14

ՈՒՐ- ԻԶ' օր մեծի պահոց

ՈՒՐ- քԱ • օր մեծի սլահոց
Յիչ՝ Յարս ւթեան քԼաԳաՍու'
ՇԲ-

15

ՇԲ՝

16 + ԿՒՐԲՇ -

17

Ս«

*Բ առա սնից

Մ ան կանց

Գ ատաւո ր ի Կիրակին
ՒԲ'՝ օր մեծի պահոց

2930- + ԿԻՐ- ^ԱԳԿԱԶԱՐԳ՝ — Գոնրացկր
Աւադ
Բ չ՝ --- Յիչատակ
ԲՇ31*
արարչ սոլո րծո ւթեան աշխարհի

ՐԻԼ
ԳՇ-

Աւադ Գչ- — Յիչ
սնաց
• հր

սն կ,

շ.

ԳՇԱւադ Գչմատնութեան Տեառն

Տիւ

13- + ԿԻՐ-

Ն"ր Կիրակի

14-

ԲՇ-

Բ՛ •

օր Յինանց

15*

ԳՇ-

3'՝

°ր Յինանց

1617-

ԳՇ-

ՄԱ՝ օր Յինանց

„1լ Ըն3*-ք-ծ2յ*
Աւադ Եչ- — Յիչ
թրեաց --- Ոտնլուայ --- Պահք

18-

4- + ՈՒՐ-

19-

Աւադ Ուր- — Յիչ- Տարչ.
թաչել. եւ թաղման
Աս - ի '1-ս-ի

5- +&/յ՛

Աւադ

Շր-

---

ճրադալոյց

Զատկի --- թթում

6- +ԿԻՐ-

ԶԱՏԻԿ—ՏՕՆ

ՅԱ - ի 'ԲԱ - ի
Հատինա ց)

ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ

{Զատիկ

է

նաեւ

20-+ԿԻՐ-

Կանանչ Կիրակի

21.
22.

ԲՇ-

3-Զ-

ԳՇ ■

ԺՎ- ■ Օր Յինանց

23-

ԳՇ ■

<ԲԸ- օր

24- + ԵՇ-

օր

Յինանց
Յինանց

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆ ՍԳԱՏՕՆ

25-

Մեե Եղեռնի (1914 - 18)
ՈԻՐ- Իօր Յինանց

Գ- °ր Զատկի

26-

ՇԲ-

Գ- օր Զատկի

27 • -[-ԿԻՐ-

Ե- օր Զատկի

28-

ԲՇ *

ՒԳ- օր Յինանց

29-

ԳՇ -

ԻԳ- °ր Յինանց

30-

ԳՇ -

ԻԵ ■ օր Յինանց

7- ~յ~ԲՇ-

Յիչ---- Աւետումն

89-

ԳՇԳՇ-

10-

ԵՇ-

11.

ՈՒՐ- Զ • օր Զատկի
Գէթամ - ՅուԼհ - կարապետի
ՇԲ-

12.

ՄԲ' օր Յինանց
ԵՇՈՒՐ- ՄԳ' օր Յինանց
ԺԳ' օր Յինանց
ՇԲ-

Ա-

Աեն. ի

ԻԱ- Օր Յինանց
Կարմիր

կիրակի

ՄԱՅԻՍ

1

ԵՇ-

ՒԶ' °ր Յինանց

12-

ԲՇ-

ԼԷ' օր Յինանց

2

ՈՒՐ- ՒԼ" օր Յինանց
ՒԸ՝ օր Յինանց
ՇԲ-

13-

ԳՇ-

14-

ԳՇ-

ԼԸ’ °ր Յինանց
ԼԲ' ՝ օր Յինանց

3

4 + ԿԻՐ-

Տօն Երնւ֊ման Ա.

5

ԲՇ-

Լ'

Բ ա չին

°ր Յինանց

15- + ծՏ.
16-

ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄ
ՈՒՐ- հ/Ա՝ օր Յինանց
ԲԲ ՝ օր Յինանց
ՇԲ-

6

ԳՇ-

ԼԱ՝ օր Յինանց

17-

7

ԳՇ-

ԼԲ' օր Յինանց

18- + ԿԻՐ-

Երկրորդ 'Հքաղկ

8

ԵՇ-

ԼԳ • օր Յինանց

19-

ԲՇ-

1օԳ՝

9

ՈՒՐ- ԼԳ' օր Յինանց

20-

ԳՇ-

ԽԵ • օր Յինանց

10

ԼԵ • օր Յինանց

21-

ԳՇ-

ԽԶ ' օր Յինանց

Մ աւլթանաց

22 •

ԵՇ-

ԽԼ' օր Յինանց

ՇԲ11 + ԿԻՐ-

Կ ի ր ա կի

օր Յինանց
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°Ր Յինանց

23- ՈՒՐ
24- ՇԲ25- + ԿՒՐ-

27* ԳՇ28* + ԳՇ29. ԵՇ30- ՈՒՐ31- ՇԲ-

կենղ

26-

ԲՇ-

Բ*

Հոդեդալոս

Գ•

օր

Հոդեդալստ.--- Պահք

ՏՕՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԿԽԹ՝
Ե՝ °ր Հոդեդալստ.--- Պահք
Հէ . °Ս Հոդեդալստ.--- Պահք
է. օր Հո դեդա լս տ ե ան

I

ՅՈՒՆԻՍ1
1- + ԿՒՐշ- ԲՇ3- ԳՇ4- ԳՇ5- ԵՇ-

ՅԷչատակ ԵղԷա Ա' արդարէԷ

16-

ԲՇ-

Եպէփանու

Ս*

17՛
18 ■

ԳՇ-

Կոստանդէնէ

ԳՇ-

Պահք

19-

ԵՇ-

Թէոդէտոնէ Գազտց. եւ/ն.
Պահք

ՀռԷփսԷմեանց

Ս . 9։<"յէանեանց
Պահք
Ս»

(Հովհէ

ԱթանադԷնեայ

Կարապետին

եւ.

Եսլս • Էն

ՈՒՐ- Պահք
+ ՇԲՍ- ԳրԷդ որէ Լուսաւորչին
մերոյ ելն է վիրապէն

8- + ԿԻՐ- Տ օն Կաթողիկէ էջմէածնէ
Րեթղեհեմէ
9- ԲՇ- Ա. Ա անկանց
10- ԳՇ- Կուս. ՆՈԼ֊նեայ եւ Աանեայ
11- ԳՇ- Պահք
12- ԵՇ- 1] ահա կայ եւ 3 ո վս է փ այ
13- ՈՒՐ Պահք
14. ՇԲ- Մեծն *քյ եր ս է սէ եւ քցադայ
15- + ԿԻՐ- Բարեկ. Լ ոոս.ի պահոց

20
ՈՒՐ21 ■+ՇԲ22.- + ԿԻՐ23 ■ ԲՇ24
ԳՇ-

Կիպրացւոյն

Գէլտ Նչխ՝

եւ

Ս՝

Հեղէնեայ

Գ*

Լուս, է

Գ՝ Սէր՝ զկնէ Հոդեդալստ.
Անտոնէոսէ՝ Թէ ոփ է լոս է
Գանէ է լ՝

Աեդրակ՝

Մ էոաք

եւ Աբեթնադով
Պահք
ԳՇ-

25-■
26+էՏ.

Ս-

Բ֊ԱՐԳՄԱՆՋԱՏ

ՄԵՐՈՑ

ՍԱՀԱԿԱՅ ԵՒ ՄԵՍՐՈՊԱՅ

27- ՈՒՐ28- ՇԲ- Տրդաաայ, Աչիս կնի , եւլն29- + ԿԻՐ- Գ{. ւտ Տփոյ Ս. Ասածն.է
30- ԲՇ- Կ ալէ ս տր ա տ ո սէ եւքն.

ՅՈՒԼԻՍ
Հէաքարէայէ Ա'արդարէ էն
ԳՇ1
Պահք
ԳՇ2
Մ արդարէէն
ԵՇ3
4
ՈՒՐ Պահք
Երկոտասան Առաքելոցն
5
ՇԲ6 + ԿՒՐ- Բար եկ. վար դավառէ պհց .
Ա. օր պահոց վարդավառէ
ԲՇ7
Ր. օր պահոց վարդավառէ
8
ԳՇԳ՝ օր պահոց վարդավառէ
9
ԳՇՉ* ♦ օր պահոց վարդավառէ
ԵՇ10
ՈՒՐ Ե- օր պահոց վարդավառէ
11
ՅԷչատակ Տապանակէն
ՇԲ12
13 + ԿԻՐ- վԱՐԳԱվԱԹ
14 + ԲՇ- Տ է չատա կ մեռելոց
Գ- օր Վարդավառի
ԳՇ15
Պահք
ԳՇ16
Ե"Ո1 յեա յ Մ ա ր դա ր կ ին
ԵՇ17

ՈՒՐ18
ՇԲ19
20 + ԿՒՐ'
ԲՇ ♦
21

Պահք
Ս- Բ*ադկ ոսէ եւ է) անդէւտո յ
Բ- Կէր- զկնէ վարդավառէ
Կէպրէտնոսէ^
3 ուստիան

ես/Ելփէմեայ՝

22
23
24

Աթան ա դէն ե այ

ԳՇ •
ԵՇ՝

Պահք
Ադամայ՝ Աբէլէ՝ Ենովքայ՝

Մովսէսէ՝

25
26
27
28
29
30
31

'Բրէստէնեայ

ԳՀր •

եպս . էն

Աամուէլի

ՈՒՐ- Պահք
ՇԲ՝
Արէսաակէսէ ,

վր թանէսէ

Յուսկանն, Գրէ զոր է ո է
+ ԿԻՐ՝ Գ- Կէր՝ զկնէ վարդավառէ
ԲՇ -

Եղէտզարու^ եւ/ն.

ԳՇ -

Երկոտասան

ԳՇ •
ԵՇ-

Պահք
Աոփէա՝ էլպէո՝ Ազապի

Մարզարէէցն

ՕԳՈՍՏՈՍ
1- ՈՒՐ
շ. ՇԲ3- + ԿՒՐ4. ԲՇ5* ԳՇԳՇ67- ԵՇ8- ՈՒՐ

Ս՝ ‘ԲրՒզ*
ս տ ո ւածաբան էն
Գ- Կէր՝ զկնէ վարդավառէ
Եւզէնէոսէ՝ Մակ ա ր է Ո ս է
Անդր է է

զօրավարէն ,

Պահք
Ադրէանոսէ ,
Պահք

եւ/ն .

եւ/ն.

9- ՇԲ10- + ԿԻՐ11* ԲՇ12- ԳՇԳՇ13ԵՇ14ՈՒՐ15՛
16- ՇԲ-

Եփեսոսէ Ա. փւուշ ովո յն
Բարեկ. Ա. Ածն. է պահոց
պահոց

Ս■

Աե՜-նի

ր-. օր

պահոց

Գ • օր

պահոց

Ս■
Ս■

Ա!ր-նի
Աե-նի

պահոց

Ս•

Աձ-նի

Ա.

օր

Գ՝ օր

Ս ■ Աե-նի
Շողակաթէ էջմէածնէ

Ե՝ օր
Տօն

պահոց

710 —

Fonds A.R.A.M

^1ր/տ\1ր/տ^ւՀ^ւր£Հ!ւրտ\1ր7Տ\1 ԹԶՋՋՋՋ1®ւՋ!ՋՏՋՕՋՋ!ՏՏ

17- + ԿՒՐ •
18- + ԲԱ-

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆ Ո- ԱԾ
Յիշատակ մեռելոց

19-

ԳԱ-

Դ ♦ օր վերափոխման

20-

ԳԱ-

Չ* • օր վերափոխման

27-

21-

ԵԱ-

Ե . օր Վև ր ա էի ո խ մ ան

22-

ՈՒՐ- Զ' օր վերափոխման
Տ/- ի- օր վերափոխման

2829.

23-

շ4.+։,/>/>.

թ . օր վերափոխման

25-

ԲԱ-

26-

3 ո վակի մա յ եւ Աննայի
ԳԱեւ. կ անանցն իլղարերիցն
Պահք
ԳԱ-

30-

Ը * °ր վերափոխման

ՕՐԱՑՈՅՑ - ՏՕՆԱՑՈՅՑ

Երեմեայ Ա արդար կին
ԵԱՈՒՐ Պահք
Առաքելոցն թ ո վմ ա յի , ելն «
ԱՐ-

31- + ԵԻՐ-

Դիւտ վօտւոյն Ա. Ած .նի

ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ
1
ԲԱ2
ԳԱ3
ԳԱ4
ԵԱ5
ՈՒՐ
6
ԱՐ7 + ԿԻՐ8 + ԲԱ9
ԳԱ10
ԳԱ11
ԵԱ12
ՈՒՐ
ԱՐ13
14 + ԿՒՐ15 4՜ ԲՇ •

Ատեփանոսի Աւլներւոյն

16

ԳԱ-

Տօն

Եկեղեցւոյ

Եղեկիկլի մարգարէին
Պահք

17

ԳԱ-

Տօն

Եկեղեցւոյ

18

ԵԱ-

Տօն

Եկեղեցւոյ

19

ՈՒՐ Տօն Խ աչի
Տօն հյ աչի
ԱՐ-

Յովհ.

Կ րպ՛ին

եւ

3 "բայ

Պահք

20

Նիկի"յ Ս՛ ժողովոյն
Բարեկ. Ա. էյ ա չի պահոց

21 + ԿԻՐ-

Բարեկ. վարագայ Ա» հ աչի

22

ԲԱ-

Մամասայ,

Մնունգ Ա •

Աստուածածնի

23

ԳԱ-

Փեփրոնեայ^

Բ՛

օր

Ա.

1]աչի

պահոց

24

Գ՛

օր

Ա.

ի]աչի

պահոց

Պահք
ԳԱԲարաղամու^ եւիւ-~ Պահք
ԵԱՈՒՐ Պահք
Ա. ԴԷո րդայ զօրավարին
ԱՐ-

Գ՛

օր

Ա-

էԱ ա չի

պահոց

25
26

Ե՛

օր

Ա.

հաչի

պահոց

27

եւյն. ---

Պահք

ե ւքն\*——Պ ա հք

Տօն Եկեղեց. — *Լ,աւակատիք

28 + ԵԻՐ-

Տօն վարագայ Ա. հ աչին

ԽԱԶվԵՐԱՑ
Յիչատակ մեռելոց

29

ԲԱ-

Պ*աւթի ԴըՀ-նեց ւո յն

30

ԳԱ-

ԵւստաթԷոսի ,

եւխ-

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ
1-

Չ-&.

Պահք

շ.

ԵԱ-

Ա ահա կայդ Համ աղաս պայ

3-

ՈՒՐ Պահք
72 աշակերտացն

4-

ԱՐ5- + ԵՒՐ-

161718-

'[՝ ր իստ

Դիոնիսիոսիդ եւլն.
ԵԱՈՒՐ Պահք
Զորից Աւետարանչաց
ԱՐԶ' Կիր՛ զկնի հաչի
ՅովսԷփայ Արեմաթացւոյն
ԲԱՄարթայիդ ւ^արթւմու

ՀՏ-+ԿՒՐ20-

6-

ԲԱ-

Գ՛ Կիր՝ զկնի հաչի
Փ"կասու եւ Երանոսի

7-

ԳԱ-

թ ե կղեայ ,

ԳԱ-

Պահք

2122-

ԳԱ-

8-

ԳԱ-

Պահք

9-

ԵԱ-

Պ ան տ ալէ ոնի րմ՜իշկին

23-

ԵԱ-

Արտեմ այ դ

24-

ՈՒՐ Պահք
ԱեթԷոսի դ
ԱՐ-

ՈՒՐ- Պահք
Կրասեր
11- + ԱԲ-

վառվառեա յ

10-

թարգմանչաց

25-

Եղէէէէ' 'Նարեկացւոյ, եւլե.

՝1՝րիստափորի
Կի՚֊րղի)

26- + ԵՒՐ-

Դիւտ հաչին

27-

ԲԱ-

ԱՀւաստասայ դ

Գր/ւ-

28-

ԳԱ-

Հ իպեր իքե անց

դՈր Աղուանից Կաթ. ի
Առաքելոցն Անանեայդ եւ/ն

29-

ԳԱ-

Պահք

30-

ԵԱ-

3 ովհաննու

31-

ՈՒՐ- Պահք

12- + ԿՒՐ13- ԲԱ1415-

ՀԷենոն դ Մակարդ Ատ մելա

Ե՝ Կիր՛ զկ՚եի հաչի
Դիւտ *Ե շխարաց Ս-

ԳԱ-

ԳԱ-

Պահք

եւլն.

վարոսի

Ոսկեբերանին

ՆՈՅԵՄԲԵՐ
1- ԱՐ2- + ԿԻՐ3- ԲԱ4- ԳԱ5- ԳԱ6- ԵԱ-

Ամենայն Արբոց

7-

Ը՛

8*

Կիր՛ զկնի հաչի

Ատեփանոսի Հռոմի հ յր
Ակիւիսիմ եայ եպիսկ. ին
Պահք
Մ ետրոփւսնոսի դ

եւյն.

ՈՒՐ- Պահք
ՇԲ՛
Գաբրի էլի եւ ՛Միքայէլի

9՝-\-ԿԻՐ՛
10*
ԲՇ ♦

Թ1» Կիր՛ զկնի հաչի
Աելիտոսի Անտի ոքի հյր՚ին

11’

ԳՇ ՚

Դեմետրեայ վկային

12-

Չ-&.

Պահք
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13*
1415*

ԵՇ -

Գ՚՚՚֊րիասայ ՝

Աամունս՚սայ

ՈՒՐ- Պահք

22Տ/-'՛
23- + ԿԻՐ-

ՇԲ16- ֊է-ԿԻՐ-

Ասք- Անդրէի եւ Փ ի լիւղս սի
put ր եկ . 3/՛ սն.սկաց պւահ, •U

2425-

1718-

ԲՇԳՇ-

Ա-

շօ
շ՞-

19-

ԳՇ-

օր պւահ, 'U Յիսնակ,աՍ
Բ- օր պ-ահ,’.7 Յիսնակ,ա,յ
Գ- օր պ՛ահ,"‘J Յիսնակ,՝”՚յ

20-

ԵՇԳ • օր պւահ, '!1
21- + ՈԻՐ- Ընծա յումն Ա-

3 իսնակւ"7
Ած-նի

ԲՇԳՇԳՇ-

2829-

Գրիգորի
Ա-

Յ՚՚ւլիանէի, Հասիլոլհլո յ
'Լոլնկիանոսի քհնյ-ին
Պահք

ծՏ-

Կղեմսւյ

ՈՒՐ
ՇԲ-

Պահք

ՅԾ- + ԿԻՐ-

Ա քանչե լադո րեին

Կիրակի Յիսնակաց

հայրս,պես,ին

թ-ագէոսի ,
Բ-

Բարթողէմէ՛՛սի

Կիրակի Յիսնակաց

ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ
1
ԲՇ2
ԳՇ3
ԳՇ4
ԵՇ6
ՈՒՐ6
ՇԲ7 + ԿԻՐ8
ԲՇ9 + ԳՇ10
ԳՇ •
11
ծՏ12
ՈՒՐ13
ՇԲ-

Գեն ա ր ի ո սի

ե պ ի ս կ ո սլ ո ս ի ն

18

Հյ մ ա լ ոնի

19

կ ուռն ելի ո ս ի ,
Պահք
Հարցն

20՛
Եղիպաացւսց

21 + ԵԻՐ-

Պահք
հյրպա-ին

Բար եկ. Ա. Յա կ՛՛րայ "քհ 'J ■
Մինասայ՝ Երմոդինեայ
Ա-

Աե-նի յԱննայէ

Պահք
է ւսար ա տ կ ո ս ի ՝

եւլն.

Ս • Յակո բայ կէ ծլւնյ .

Հյր՚ի

պաշտպան ի մահ ւոարաՓամէ

14- + ԿԻՐ- Գ- կիրակի Յիսնակս"J
15- ԲՇ- ի դնա ա ի ո ս ի , Ադդէի-, եւ/ն
16- ԳՇ- թկ ո պո մ սլայ ևպս.ին, եւլն
17- ԳՇ- Պահք

կիրակի

Յիսնակաց

23

Պահք
ԳՇԱ տ ե ւի ան ո ս ի 1,ա իւավկա յին
25- + ԵՇ(Ծնո ւնղ Բս-ի՝ Հայ Կաթողիկէից)
ԱՒՐ . Պահք
26
24

27-

Պահք

Ե-

Աբրահամ ո ւ^ է) որկնայ ՝
ԲՇԱսա,1 ւածատր ո յ
Գաւթի Մ արղ,արկ ին
ԳՇ-

22՛

նիկսղայոսի

Յ՚լս՚֊թ.

Կս՚ս- Ինդսսի, Գաէնայի
ԵՇՈՒՐ ■ Պահք
Արղարսւ թագաւորին
ՇԲ-

ՇԲ-

Առաք. Պետրոսի եւ Պօղոսի

28՛ + ԿԻՐ-

Զ-

29-

ԲՇառք .

Որղւոց Ո րոտման Յակո բայ

Կիրակի Յիսնակաց

ԳՇԳՇ-

Ա՝ օր պահոց Հքննդեան
p. օր պահոց Հքննղեան

եւ
3"վՀ՝ Աւետարանչին
ptu րեկ . ծննդեան պահոց

3031՛

ՀԵՏԱՔՐՔՐԱԿԱՆ ՆՄԱՆՈՒԹՒԻՆ
Փրկչական 1958 թուականի Օրացոյց — Տօնացոյցի հրատարակութեան արւթիւ
հետաքրքրական պիտի ըլլար յիշատակել, թէ այս տարուանը, իր թոլոր թուական
ներով, օրերով եւ տօներով յար եւ նմանն է 1947ի Օրացոյց — Տօնացոյցին: էը սկսի
էւ կը վերջանայ միեւնոյն օրով եւ Զատիկն, ու շարժական թոլոր տօները կը զուգադիպին միեւնոյն թուականներուն:

ՏԱՐԵԳՐՔԻ ՀԱՍՑԷՆ ԵԻ ԱՌԱՔՈՒՄՆԵՐՍ
GARO KEVORKIAN, B. P. 2453z Beyrouth - Liban.

Մ՛եր հասցէն.—

Այս հասցէին պէւոյ» է ուրլղե-լ բ.ո լոր արւայյոււՐնե՜րը, —
չէք, երլլն-, ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՕՐԷՆ
ԱւՐհ՜րիկայի ւՐհր

չյլրկե՜լ

փոստ -

յօդ.ուա1ր, նկար,

Recommandé կամ՝ Registered

րամ՜ ան ո ր դ.ն ե՜ր էն

ւՐ ասնաւո րա բ.ա ր

Մթ^փ Opmppn^, utJL

նախընտրե՜լ

կը

ւՐիշտ

պահարանովդ

խնղ֊րուի

դ.րաւՐ

րբրաւՐատնային

կաւՐ անձնական էէք.ը ւՐխսյն՛.

ՏԱՐԻ ITC ԵՏ-PQ, ԱՅՈ ՕՐՈՐՈԻՆ, ՓՆՏՈ֊ԵՏԷ*
1959Ի

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԷ»
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8%

ի^ին Արեւելքէն ,

Աւր ոպա կան Երկիրներէ} Ամերիկա--

յԼե ել րնդհանրապէս արտասահմանէն

ՓԱՐԻԶ
այցեւ"ղ

Հայերը »

կ՝ ո ււլեն

կնոջական

նորաձեւութե ան էիերարերեալ որեւէ

գնում

ա // են ա // ե ր ին
կատարել

ի—

րենւյ շահուն համար իսկ թո,է անպատճաո. այցելեն

COUTURE

փւսաւո,

upmMbmï,

ւրեծ

«uuiimiibw

ՕՓԷՐԱՅԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻՆ ՎՐԱՅ

17, BOULEVARD DES CAPUCINES, 17
CAFÉ DE LA PAIX
ա շիաւ րհ ահ ոՀա կ ս րճա ր ան^rîz ճ // շդ դիմացր

Հեռաձայն —

OPEra 80.34 եւ 00.25

CLAIRE COMTE
Հաստատութիւն միշտ կր հետեւի տարւոյն
ներու

ամ ենա ւէ եր^ին

ւէիճակի Լ
W- տ էր

նորաձեւութեանց

"էո Լ1 եղանակ

եւ հ ետեւա բա ր ի

ղոհացնելոլ ամէնէն բծաիւնգի ր եւ նուրբ ճաշա—

>Տ'իկիններն

ու Օրի որդներր ՝ ամէն մամտնակ :

ԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆՏԻՐ ԿԵՐՊԱՍՆԵՐ
ԱՆԹԵՐԻ ԿԱՐՈԻԱԾՔ ԵԻ ԱՆՄՐՑԵԼԻ ԴԻՆԵՐ
ՉԱՓԻ ՎՐԱՅ ԱՊՍՊՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԱՐԱԳ ՅԱՆՁՆՈՒՄ

Fonds A.R.A.M

Fonds A.R.A.M

ԵԱՆՈՒՑ ՈԻՄՖԵՐ

ԺԴ. ՄԱԱ - ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

»Ն Վաա])Ո

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ ԲՈՒՐԴԷ ԿեՐՊԱՍՆեՐ
Ե Ի
ՋԱՓՒ ՎՐԱՅ ԿԱՄ ՊԱՏՐԱՍՏ
ՃԱՇԱԿԱՒՈՐ ՀԱԳՈՒՍՏՆԵՐ

ՎԷՅԿԱՆ ՓՈՂՈՑ
Պ ֆ Փ ք ® Ւ Փ>
1եՌԱՋԱՅՆ 29640
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ս ւր

I
1

ԱՆԳԼԻԱԿԱՆ

Թ Ր է Ն ԶՔ Ո ԹՆ Ե Ր,

|

ԿՆՈՋԱԿԱՆ ԷՄՓԷՐՄԷԱՊԼԸՆԵՐ, ՌՈՊ
ՏԸՇԱՄՊՐԵՐ.ՓԻԺԱՄԱՆԵՐ, ՇԱՊԻԿՆԵՐ
ԲՈՒՐԴ,ՄԵՏԱՔՍ ԿԵՐՊԱՍԵԳԷՆԵՒԼՆ.

|
|
|

ո
Ի

ՆԵՐԱԾՈՒՄ ԵՒ ԱՐՏԱԾՈՒՄ

ՄԵԾԱՔԱՆԱԿ ԵԻ ՓՈՔՐԱՔԱՆԱԿ

1

Ն

1'

Լ
Ի

ՄԵԼԻՔ ՍԱՐՀԱՏԵԱՆ
|

1

|

ՎԷՅԿԱՆ Պ ՈՎՈ ՏԱՅ — Հեռաձայն 31861
ք. 0. 1և 2709 — ՊԷՅՐՈՒԹ

Ք

Վ
Ա
ճ
Ա
Ռ
Ա
Տ
Ո
Ի
Ն

I
|
|

1
I
Ք

I
1
1
1
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Հ

2Ջ1£ՋՃՋՏՁՋ

® ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Կ ՈԻՋԷ Ք
Մատչե||ւ գիներոկ եւ առանց սակարկութեան
կատարե| ձեր գնումները

ԱՅՑԵԼԵՑԷՔ

8 II. I1 I) Ն
Ս. ՍԱՐ^ԱՏԵԱՆ ԵՒ ՈՐԴԻ
Սինեմա Ամիրի դիմացի շարքը, թիւ 28
Հեռաձայն 23675

—

Նամակատուփ 2709

ԼԼյնտեզ պէտէ ղտնէ^} մեծաքանակ

եւ

փոքրաքանակդ ա-

րանց դ կանանց եւ փոքրէկներու յատուկ անգլէական եւ էտալա կան թրկնչքոթներ եւ անձրեւանոցներու զանազան տե
սակներ^ էնչսլկս նաեւ ոոպ տը չամպրեր՝

գէշերանոց ներ ,

ներքնազգեստներ , չապէկներ , եւ այլն , եւ այլն յ

— 715 —
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}• ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ ԱՄԷՆ ՏԵՍԱԿ ՆԻԻԹԵՐ |
ՄԱՆԱՒԱՆԴ

ՊԼԱԹ
ՔԱՐ
ԿՂՄԻՆՏՐ
ՄՈԶԱՅԻՔ
ԻՆՏՊԼ-Ս Ն II I; է'

ՄԱՐՄԱՐԷ ԵԻ ՄՈԶԱՅԻ֊ԲԷ
Ի1ԱԱՆՈ8Ի ՍԱՐ֊ԻԱԻՈՐՈԻՄՆԵՐ
ԿԱ ՀԱ8ԹԱ6ԹԷ

ԽԱՆՃԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
ՏՈՐԱ — ՊԷՅՐՈԻԹ

ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆ 215
ՀԵՌԱՋԱ8Ն

ԱՇԽԱՏԱՆՈՑ

219
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ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

uuppu%bUL RuususnhrahhL
Ջ 1_LՄԱՍ - Պ^ՈՈՒԹ
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ՋԵՐ ԱՄԵՆՕՐԵԱՅ ԹԱՐՄ ՍՈՒՐՃԸ
ՊԷՅՐՈԻԹԻ ՄԷՋ ՍՏԱՑԷՔ ՆԱԽԸՆՏՐԱԲԱՐ

ատ
ք®
ՀԱՆՐԱԾԱՆՕԹ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԵԱՆ ԵՐԿՈՒ ԿԵԴՐՈՆՆԵՐԷՆ
Սուք ե| Ֆրենն — Հեռաձայն 31709
Հաոլզ Սաաթի — Հեռաձայն 27396
«"ԲաՖե տե Կուրմեյի լաւորակ սուրճբ կը ծախուի նաեւ
ՕԴԱԶԵՐԾ ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՏՈՒՓԵՐՈՒ ՄԷԶ
Թարմ կբ մնայ երկար ժամանակով եւ կրնաք ի ճարկին
ԻԲՐԵՒ ՆՈՒԷՐ պրկել ձեր նեռաւոր սիրելիներուն:
Ա8Ս ՍՈՒՐՃԸ ԱՆՄՐ8ԵԼԻ է ԻՐ ՀԱՄՈՎ. ՈՒ ԲՈ8ՐՈՎ,

ԿԱԶՄԱՏՈՒՆ «ԼՈՅՍ» -

ՊԷՅՐՈԻԹ

Ա՜ԿՐՏԻՋ ՏԷՄԻՐՃԵԱՆԻ
ը կա զմէ ամէն տեսակ

) նկար ի

եւ երզապնա կի ալպոմներ , հ ա ւա քած ոն եր , ելքն •
«Ամէնուն Տարեգրքի'»

հատորները,

որոնք սկիզբէն ի վեր

կազմուած են այս կազմատան կո զմէ , լա լա դոյն դազափարր
կուտան , թէ ինչպիսի՛ իյզճամտ ո ւթեամր , վա ր սլե տ ո ւթեամր ,
մաքուր ել անսիյալ, այլեւ ճ ի չգ պայմանաժ՜ամին հաս ցնելոլ.
յանձնաոո ւթեամր կը կտտար ուի

ա շիյատանքը

ա յս

կազ-

մատան մ էջ ։

ՈՐԵՒԷ ԳԻՐՔ ԿԱԶՄԵԷ ՏԱԼԷ ԱՌԱՋ
ԱՅՑԵԼԵՑԷՔ ԱՅՍ ԿԱԶՄԱՏԱՆ
Հասցէ' Պէյւ՚ութ , Ս[՚նէլֆ[ւլ, Արագաձ թաղ
Հեռաձայն' Տր՚րա 573
■ււււ®«ւա»օււււ»«ււււ«®ւսւ։։«ււււ®®ւււ։««օ։ւ«օււււ»աւււ։«««ւ՚։ւ*ւ«։®®|սւաաաւ««ւ«ւ»«>ւււ«աւււ«օւ1ոօ«ււււա
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ԾԱՆՈՒՑ11ԻՄՆԵՐ

ՕՐՈՒԱՆ ՆՈՐԱՁԵՒՈՒԹԵԱՄԲ
Եւ մեքենայի վրայ բահուած ամեն տեսակի

ՊՐՈՏԸՐՒՆԵՐ
Ինչպես նաեւ Ներվիւրներ, Փյիսեներ, եւայյն, կը պատրաստե

ա ? 1» ա

՝ն

Պրոտըրին, մեծ խնամքով եւ հաշակով
ՄԱՏՋԵԼԻ ԴԻՆԵՐ ԵԻ ԱՊՍՊՐԱՆՔԻ ԱՐԱԴ 8ԱՆՋՆՈԻՄ

ՀԱՍՑԷ

ԱՐՇԱԿ ԴԱՍՊՈԻՐԵԱՆ
Պապ Իտրիս, (Իիատ Սոյհ փողոց
նախկին «ՔաՖե տիւ Պրեզիյտի շենքին մեջ, Ա. յարկ
Հեռաձայն 39170

ԱՆՑԱԳԻՐ, ՎԻԶԱ, ԵԻԱՅԼՆ
ԼԼնցագիր հանելու՝ վիղաներ ապահովելու՝ բնակութեան
արտօնագիր ստանալու կամ երկարաձգելու՝ արտասահմա
նէն Լիբանան ւլալոլ արտօնութիւն ստանալու եւ ասոնց նըման տաղտուկ պատճառող ձե ւա կեր պո լթի ւնն եր էն միանգամ
ընդ միշտ կ'աղատիր՝ եթէ ^ե^էր

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՉԱՔԸՐԵԱՆԻՆ
որ ևը ‘էրէ անօրէնութիւնը Սամբոըդութեւսն գրասենեակի
մը ել որ ամէն առիթով կը գտնուի ձեր տ ր ա մա գր ո լթ ե ան
տակ եւ արագօրէն կը վերջացնէ ձեր գործերը՝ այլեւ կը գնէ
ձեր ճամբոբդո ւթեան տոմսակները՝ ապահովելով ձեր տե
ղերը օդանաւերու կամ շոգենաւերու մէջ^
Ինչ գմ՜ո ւա ր ո ւթեանց

որ ալ հանդիպիր ՝

մտաբերեցէք

(ֆովհաննէս ՀԼարըրեանը։ Դիմեցէք կամ հեռաձայնեցէր

27051

ԹԵՒՈՎ.

Դրասենեակի հասցե-— Condoghouris et Arghirïs, Rue
de Port, Immeuble Marius Ged, — Beyrouth: Հեռագրական
հասցե ALKIS — Beyrouth: Փոստարկղ 2398:

719 —

Fonds A.R.A.M

«ԱՄԷՆՈՒՆ ՏԱՐԵԳԻՐՔԸ»

Ծ

ՏԱՐԵԳՐՔԻՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ
1- Մենք ես մեր ընթերցողները................................................................ է»
2. Գրական

աշխարհ

7 ֊ 18

±0 - 142

էջ

3- Հայ կեանքը երէկ ես այսօր.................................................................էք 143 ֊ 212
4- Արոսեսա[,

աշխարհ

£)• Հայաստան

.................................................................. .

6’

Շ ահնշահներ ու ե բ կ ի ր բ' Ի ր Ամե

7-

Մեր Գա ղու թներր (իրանի եւ. Հնդկ ա ս ա ա նի մէջ)

8» Կ րօնադիաական
9»

.

££ 213 - 252

........... էջ 2»)3 — 276

.

.

..........

ե րդիծանբ — ձիե՜աղ

.........

10»

Մ արղաշիւալւհ

11*

..........

Ա^՚յքերը անցեալ տարեշրջանին

12. Մ^հաղրո, թի,ն
(յաւելուած

.......

......

{*£ 27 < - 360
Լ-ջ 361 - 566
")6< — 580
էջ 581 — 604
էջ 605 — 614
էջ 61ւ> — 662

............................................................................{.£ 663 - 604
Մեր բնիք ե ր ց ո ղնե ր ո ւն

.

...

.

{»£ 69») — 707

13. Օրացոյց - Տօնացոյց........................................................................... էջ 708 - 712
14 • Մանոսցոէ-մներ

.........

էջ (13 — (20

Լիթանանէն եւ արտասահմանէն
ձեր գրքերու հրատարակութեան համ՛ար նախընտրեցեք

՛ՄՇԱԿ” ՏՊԱՐԱՆԸ
ՍՈՒՐԻԱ ՓՈՂՈՑ, ՊԷՅՐՈՒԹ
Հեոաձայն 31487 — Փոստարկղ 3166
որ Օ(եւո ո լած է տողաշար մեքենայ լ, ա ր ա ղա տխ սլ
մամոլլուէ եւ հայերէն տառերու ճոէս տեսակներ ուԼ

ԽՆԱՄՈՒԱԾ ԳՈՐԾ — ԱՊՍՊՐԱՆՔՆԵՐՈՒ ԱՐԱԳ ՅԱՆՏՆՈՒՄ
ՄԱՏՉԵԼԻ ԳԻՆԵՐ

Տ արեղրլջիս տպագրութիւնը /Լերջացաւ 8 Նոյեմբեր 1957/'5>
Տողաշարի ւէրայ շարեց իէաւկն ^‘ալուստեան
ՏՊԱԳՐՈՒԹԻՒՆ «ՄՇԱԿ» ՏՊԱՐԱՆԻ - ՊԷՅՐՈՒԹ
Նկարներու սլաար ա ս ւո ո ւթի ւն' զինկոկրաֆ Աուէհաննկս (իամկոչեանի կողմէ
Կազմարար ՚ Մկր ա իչ Տկմիրճե ան
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ԿԱՐԵՒՈՐ Կ_ՐՒՊԱԿՆԵՐ
Տարեգրքէս այս հատորը կարդալէ առս^՝ կը խնդրուէ սրբագրել'
անո լշադր ո լթեամբ սպրդած հետեւեալ վրէ պակն երը •---

ԷՋ

—-*
119
188
»
206
208
227
241
288
299
375
383
384
416
»
423
477
479
499
558
595
646
657
670
70J

վա րէն
Հերէն

»
Հերէն
վա ր էն

»
»
»
վա ր էն
Հերէն
ւէարէն

»
»
Հերէն

»
»
»
Հարէն
Հևրկն

»
ւէա րէն
Հերէն

»
2$րդ

811‘Լ
—
1
5
»
20
9
6
13
10
9
7
4
7
6
1
3
5 _
8
1
13
10
19
6
25
12

ՍԽԱԼ

ՈԻՂԻՂ

fiէ ւղանդէ ոն՚ֆ է

Րէ ւղան դեան))է

Գ*ւ*-մանէ
Գում անէն

Գ ումանէն
Գումանէ

Տ արատ

Տ արա

պահ պան ուած է
Շ ո յէ աարուեստադէտը ՝

պահպան ուած են
Շոյ/, լա֊
արուեստագէտը

Գարեհ Գ *

Գարեհ Գ • է

1587//Ï»
(12
JL գաւառներու

1ծ86//5>
(6
3 գաւառներու

չորս գաւառներու

երեք գաւառներու

Ո ւրմէայէն աւելէ

Ուրմէայէն նուաղ

մէկ երրորդուէ
էսա լէֆա յա կան

էս ալֆ ա յա կան

100/ր^ 80"*/

»

»

սլար տէ կ

պարսէկ

էրեն

Իրենց
եկեդեց է էն

եկեղեցէն
զէնեպանէն
հ ա ս տ ա տ ո լթէ լն երը

դէնեպանէն
հ ա ս տ ա տ ո լթէ ւնն եր ը

պ ա տ ո լէր ա կ ո լթէ լնը

սյատո լէրա կ ո լթէ ւն մը

10 - 12-000

14-000

CAHIER DU SUD

CAHIERS DU SUD

էջէ նկարէն տակէ երկրորդ տոդը «Ամենայն Հայոյ ք^անա-

ստեղծը^ սլէտք Լ ր/յայ ՅովհանՕէս ԹոՆւհսնեան : &/֊ կամ սլէտք է րո~
լոբովէն ջխջել ։

339/77 էջ/. ւէա րէն ՜ե&րդ տողէ առաջէն |լյ11լւա11՜11ւ{ւշ7 աւելորդ է'.
540/^ էջ/. նկարին աակի ՀԻՆ ԳԷՄ՚ԲԵՐ, ՄԵԾԱՆՈՒՆ ԳԷՄՀԵՐ
խո բադէ րը սլէտք է դրուած Ըէէայ ւէերէն §րդ տ ո դէն տակըէ
ՄՈԱԱՏՈՒՄ — Անդ եալ տարեշրջանէն

ստացուած

թեբթեր ո լ

ցանկէն մէջ (էջ 702) մոռցած ենք ար ձանա դր ել ԶՈՒԱՐ ԹՆ Ո Տ դրական
ամսաթերթը (Փար էդ} և ^1էլէկէոյ ՜Կա թողէ կո ս ոլթեան Դպրեվանքէ
ԳԼԱՁՈՐ սլա ր ր եր աթեր թր :
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