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Դասք, նամակ եւ qrnip[uQGbr ղրկել Տնօրէնի նասցէին" 

Dr Léon HAMPARTZOUMlAN, D. D. S. 
16, Boulevard St-Desnis. PARIS. 

ԳաՀիրեյի մկչ « Վերահնունղ » կշ հսվսուի HOUng\> գրավաճառատան մէչ, Place ձՇ 
l'Opéra, nui կ՚արձանագրուին նաեւ նոր բաժանորդներ և. կր դա%ձոլին րամնեդիններր։ 

« Վյերահնունղ » ի Լոնաոնի դորհակալութիլնշ ոի րաչօմար սաանձնահ է Տիար ՄԿՐՏԻՋ 
9•̂ PJîï̂ CճtCՆ : խնդրենք մեր Լոնտււնի բաժանորդներէն րրենս բաժնեգինը փութացնեք 
մեր չարգելի բարեկամին Հասցէին՝ , Deveoshire Sqiiare, Bishopsg'àte ՝2ÊÊÇ 

LONDON, E. C 2 
Մանչկսթրէ մեր դորհակալութէւքէր սիրաչօմար սա անձն ահ f տեղւոյ Հոդեւոր Հոr 

Արմն. S- Ներսէս քաՀանաք Սվաճեանյ որուն կարելի է ՚ք/"^*/. րէԱմանորդ արձանագրուելու֊ 
կամ* րամնեդյէն վճարելու. Համար r "՛ք՛֊՛՛" 

à-լաէվի մեր ղորհակալն կ զեղադորհ Լ. NeVrOUSe 37, Bd. de la ÇlUSe, 
<(,ՎաերահնոէՖղ)>Էւ i/ùin^iïi րոԼ"ր ղսրօաււ&1սՀ&եէս1§ո Համար ւլէ։ո՝ել մեր րարեկամէէէէւ 

Mesdames ! 

Pour vous habiller avec plus de chic et plus d'élégance, adressez-vous à la 

• M A I S O N M A D E L E I N E W î f r M 
15, Boulevard des Batignolles, 15 (Métro : Clichy 

où d'après la dernière mode on,exécuterait vos Robes, Manteaux, Costumes 
Tailleurs, Fourrures et Corsets sur mesure. 

D E R N I È R E S C R É A T I O N S POUR LA M O D E N O U V E L L E 

Դխէեցեք փ^իզեաճ iCh& ԽապաոսկիԱ միակ Խյ ւ՚ուսաԱկադիԱ 

PHOTOGRAPH E^D ART. 

9.BOULEVARD M O N T M A R T R E . PARIS. 
ASCENSEUR. . ' 
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Փ Ա Ր Ի Տ ւ Ա Ա Ց Կ Ի Ս Ա Մ Ս Է Ա Ց 

Կը ն ա ւ տ ս Մ ւ ս կ ո ւ ի ամէն uiifuni 1 ին ե ւ 14 ին 

bpiipnn* տ\ձ\գ, ԹԻԻ mW* 1 - 1 4 Յ ՈԻ ՚ ն ՈԻ Ա Ր 1918 

Վ ^ է է ա ՚ Ի ն Գ Ւ Ը Ն Թ ե Ր Ց Ո Ղ Ն ե Ր Ո հ Ն 

՛Քաջալերուած թերթէս գտւսհ՜ ջերմ ընգունելութեՆՀՆ ե. գոՀաչյում՝ տալու 

Համար զայն ասելի յա՚ճաէաւ կարդալու փափաքէ՛նf որոշեչյէ՚Նբ զայն Հրատարակել 

այսուհետեւ կէսաւ/սե՚սյ Հա՛նդեսի ձեւովք ւսմէ֊ն ամսոյ ՛էլ \ Է՛Ն ե \\Է*ն, էւրաքաՆչէւր 

թ է ՚ ֊ շ 24 կով։ ՚ ֆ 

՚կկատէ ունե՛ն ալով ծաւալէ ե հ՜րա գրէ ընդարձակումը^ էւՆ ւլր եչյէՆք Դ\. \^րշակ 

ՀՀօպաՆեաՆե ստանձ՛նել թերթէս էւմրա գրաւդ ե տսւթէւնր ե ուրաէւ ե՛նթ հայտ՛նելու 

որ մեր J'"/' գ °՝լէ րարեկամը Հա կաււակ էր Նանր զրաղոււա երուն յաՆձՆ առաւ, կա ». 

տարել մեր Է՛Ն դրա քր՛ 

Wju կրկնակ թէլը կը Ներկայացնէ ՛նոր շրՕսյնէ Ա« ճւ ք̂. թէւերր։ 

*\}Որ շրՀտՆԷ րւսԺՆե գԷՆՆ ե տարեկաՆ ֆրաՆր s \\Նոնր որ րաժաՆոլւգա-

գրուան՝ ռն անցեալ Հ/՚^՚՚՚նէ է\. թէւեՆք '10 ֆրանք մէաաայն սլէտէ ունեՆան վճարել 

ստա՛նալու Համար 1 Î ) 1 S ^ 1~Ճ4 թ է ՚ - ^ ՚ ր ր s 

՝ M ՚ ա l u i . I » 

ու 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆ՚հ 

Հ այ Ij^br 
\՝WW\» ՏԱ՛Լ 

է ջ մի ա ծ ն այ տա նա րին ւքէջ խ ո ո սնր nr կ անգնուաօ է այն կԼտին i]rm] n t r pus U. Գրի գ որի տեսիլքին 

Մի ա ծինը ի յ ա ւ ե ւ ոս կի .îfnLrfip գետինը զաւ-նելոփ նշանակեց տաճարին շինո ւթ ե ան տեղը : — 

*Fm]p% կ աթոզիկոս ա կ ան ա թ ո ո ը ։ 
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ՎԵ ՐԱԾՆ ՈՒՆԳ 

«U80 ԱՆՊԱՐՏեԼԻ 

*\)Որ տարին *էոր 4*էէ օրհ*"՝ պիս՚ի ող– 

ջունենբ գ աաաշիւաբՀը գ ե ռ Հաւ/աս տարահ՜ 

. իւ ա լաս րի մեջ թ ւաա ղուասհ աւլիաի գտնե՛ 

Ազատութիւնը տակաւին չե տար ահ՝ իր 

վճռական յաղթանակը X Ա՚եր ազգը 

գ ե ռ չե գա ահ իր լիակատար ասղատագ֊ 

բումը։ Ա՚ռայլ ու աՀաւոբ ե գ ե ռ Ը^՚Գ՜ 

Հա՛նուր սլատկերը։ ՀՀաբը^ գ ե ռ զօբեղ^ 

խարիի՛ն Հետ կը շարունակէդ կռուիլ 

գ ր ե թ ե Հա ԱաՀաւասար ուժերով։ °\աաայ– 

վ*աՐՐ, ՛նոյն իսկ աւելի ս՝՚ոլ/քգին, աւելի 

լալն? աւելի Հսկալ գաատրձահ ե* սկիզբը 

I Հա մաշիաա բՀւսյ իՆ կոչուելով Հաաանգերձ ք 

իր նշան ա կութ եա է/բր il ի այն այ գա էդս եր 

ա՛նիկա, այժմ ի բաւալես ալաս րձասհ ե Հա֊ 

մասշիէարՀաաային. եբկբաս գնալիս գրեթ՜ե բո՛ 

լոր ազգերը Հիմաաայ jj^ կը մւսսնակցին ա՛

նոր» երկու մարդկութիւնն ե բու մեջն ե 

իրՂբ որ , ս * ն կը սլարզուի ասյժա/։ 11^"" 

ւզիսի վիթ իւ արի ՛Ա՛՛՛յ վ*աՐ ^ը չի կր՛նար 

շուտով վերջ գտն ե լ։ ՜Է^բկոլ ընգգիմա– 

մարտ սկզբունքէն երէն մին ւալետբ ե ո[' 

յաղթե* ՜շՀիլաղաաային տեսարա՛նը գ ե ռ 

պիտի շասրունակե ուր ելքն ք թերեւս եր– 

կար։ Ա,րՀաւի բքներ արՀա լիրբն երու պի

տի յաՕոր գե% գեռ։ Q«_ մեր Յ^ՂԸ> "Ր 

այ՛ն բա՛ն աՀաւոր վաորձասնրներու ե՛ն

թ՛արկուեցաւ այս տիեզերակա՛ն ճ գն աս– 

ժաժի՛ն ժե^9 անոր վա իաճ ան Լն աւլայ}՝ 

գ ե ռ ՛նորա՛նոր վարձանքն երու իր վբ՚՚՚յ 

իւուժելը սէեսնե թերեւս՝՛ եթե J եղա֊ 

վւոիւութ եան ստաց ահ ձաէսորգ ընթաց

քին Հետեւա՛նքով (իուսիոյ կազմ՛ս լու– 

հումը շաբուն ա կուիւ 

Աղջամուղջով հասնրաբեռն այս պայ -

մասնն երուն մեջ ե Ո Ր կր մօտենայ նոր 

տարի՛ն» ե սակայ՛ն մե՛նք Հայերս ամա

՛նորը պիտի ող^ունենք ինքնամփոփ 

հանրախոՀ մտքովդ անձկութ եէսմբ լի 

սրտովդ բայց առա՛նց. ոէւե վՀատու՛ 

թ եա՛ն y ընգՀակառակն Փ աւելի քա՛ն եր– 

բեօ վստաՀ պասյռաբին վճռական վաիւ– 

ճասնին 9 որ յաղթանակը քկ. պիտի Լ\ԷԼա1 

՛Աղա տա կան ութ եան ե յաղթանակը մեր 

գատին։ 

ջերման բււնա պետութիւնը ? զէէ՚քով 

իր մ եհ՜ Հակա ւլակո ր գն ե բուն յաղթ՝ ե լու 

ասն կա բոզութիւնը դգ՚"Լով* զանոնք պա՛ 

ռակտ ելու } ջլատելու ^ թ ուլցնե լու Հա

մար ամենեն գիւայի՛ն ոլ Դ ՚ ՚ ՚ գ է ր ՚^Է^՚՚Յ՜ 

նեբուն կը գիմե* luJգ սել հրագիրները 

յաջողեց ան ? ալա ղ & (իուսիոյ մեջ 

իւումբ մը իմաստակներու ե վարձկան

ներու շնէւբՀիլճ յ եղա վւոիւութ ե ան գե

ղե՜ցիկ ձւ յուս՚ատու շարժումը իր բնա. 

կան ընթաց քեն շեղեցնել ե քիու– 

սիան ի^Ր մա բա ակ ասն ուժ չ Հ»ս/֊ 

ցընել* Բ1Ս/{յ Գաշ}*ա^է'3 մ եհ՜ ազգերր 

ունին լիովին Հարկ .կ՛եզահ՜ կորովն ու 

աււուլջոէ– թիւնը այգ էդնթբի1լները ի գե՜

րել Հանելու Լ թշնամիին իրենց մեջ 

նեբմհւհահ՝ աէստավարակ միքրոպնե րը 

փնջելու Համաս ր* ասն ոնց ուժերը Հե տզՀե*֊ 

տե կը ստուարանանք կը բասզմաազաստ– 

կուին^ կը կազմակ ե չւ պուին՛ յա գթելու 

կամքը անոնց մեջ Ա՛ւելի իաոբ ե .բ՚սս 

£*՝րբեք» ասնոնք վեբջիվե ր$ոյ պիտի ջաիէ՛ 

ջաիաեն ասն բ ա րոյ ութ եան ե բււնութ եան 

մարմնացում* թ շ ն ամին։ 

^**J Ղ °/'/Լ* Ո1' ՛Անտարակուսելի կեր

պով պիտի հաս գի ասշԷսասրՀիս վերել ? 

Հ֊ասյը իր գարաաալոր ոգորման ու տաս– 

աւապասնքին ասր գար ՚ի՚՚՚/՚Հբր պիաի 

ստանայ։ 

կը մնայ մեր ցեղին* տեւել մինչեւ S 

գալուստը այգ մեհ օրոա ան։ Ո*_ պիտի 

տ ե ւ ե ՛սնի կա։ Այն պիաի գիտնայ ՛էի՜ 

մա գրաւել նորանոր փորձանքներու՛ն ? 
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ՀԱՅ ՀՈ «ԼԻԻ ՄԸ 

Ամեւփկ. ifJiuJinGiurGbrnL ձեռքով լուսանկարուած. 

ինչպես գիմագրաւած ե ց ՚ ՚ ՚ ր գ ա՛նվկա՛նդ 

արութ եամր Հազար տւսրիե ի վ^՚ր իր 

վրայ Էսում ող աՀսաւո ր ա զէ՜ ա՛ն երունք ան 

յաղթակա՛ն դուրս պիտի ելլե ասլս աս • 

նօրինակ ճ գ՛ն ա մ աս մ1դ\ւ ? նուաաազասծ ? րազ– 

մաէսոց^ արիւնլուայ ք րաաայց կենդանի 9 Էլ 

րարոյ ասա ես աւելի Հզօր _բ ան եր ր եր։ 

ԱնմասՀ ե Ա՛Ն ե անպարտելի ի՛նչպես 

ասնազաաարտելի ե ասն մա Հ ե Ազատութիւնը» 

}լլնպարտ ելի ե Հ ՚ ՚ ՚ / Հ ^ . » րսե նք ասի կաս 

միշտ մենբ մեզի* ո՛չ թ ե սնապարծ՛ 

Հպաաա րտութե ամր f ալ լ պ աաա տա/ութ ե աաան ու 

տրասա/ա ր աս՛ն ու թ՝ եասն վրա լ Հիմնուած ^Ր£~ 

դատես 9 աււողՓ ու լուրջ Հա մուլում ով։ 

Աքն աւլ աս ր տ ե լի ե ան 9 որովՀե տ եւ իր ասզ– 

գային ինբՆ ո ւ թ ի ւնը կը յենու մարդ– 

կասյին ազնիւ իտեալի մր վրայ 9 ե ոչ 

թե՝ ի՚Նէաես շատ մր Հիս ազգերու մեջ 

որ պաաաՀ մր մեծ ւաազօր եղա՛ն ե յետոյ 

անցան կորան անՀետասցան 9 տիրելու 

իղձով միայ՛ն լեցուասծ էլ՝՜֊ ա՛նգիտակից 

Հօտ մր իրե՛նը գործիր ընող պետերու 

ա՛նձնական փա ււասի րութ ե աաան ու րիրտ 

զօրութեան վր՚"/: Ա^նպարտ ելի ե ^ա/Ը* 

որովՀե տեւ կեանքի յ տասրր ե ? եւ ՈԼՀ 

քանդումի։ փոթորիկս աՀ եղա զօր երե

ւոյթ՝ մրն ե9 Բա/3 անցաւորէ § եւաաական 

ե աաանջնջելի են% օդը որ շունչ կր շ ն որ -

Հե9 Հողր որ Հ՚՚՚ց կր ա արգելել ասրեւր 

որ լոյս ու ջերմութիւն կր րաշիաե՛ Փ"~ 

թորիկր կրնայ աւրշտրկել Հողըք ծած

կել ասրեւր} մթնցնել օդը} րայց թ ա փ ր 

ասնցն ե լեն յետոյ* եր ր ասն տիեզերական 

կեանքի զօրութիւնն երե՛ն յաղթուած 

փշրուի y ցնդի} ասն Հետ ան այ 9 անոնք Պ ր աս

րի ու անսան դ ելի ում երր 9 Հողր9 °'քր, 

ասրեւր^ նորեն երեւան կ՚ելլեն իրենց 

անեղծ իսկութեասմր ե նորե՛ն իրենց 

վեՀ գերր կր կաստա ր են։ 

Այս Հաաալաաատքով ողջունենք ամանորը՛ 

եթե *սն իր Հետ չագի տի րերե ցան

կացուած՝ f սպա un լած Արշալոյսին անմի

ջական ճաււաս գայթումը^ աս պ ա Հովա պ ե ս 

պիտի Ր Հ Հ ա յ մեծ ու ստոյգ րաաայլ մը 1ւս 

դեպ ի անե րկրասյ ելի ծա դումը Էսաս ւաա։ րաաա– 

Հալած տի ե զերան որո գ ալդ Այգուն։ 

"Այնպիսի վիճակի մը մեջ պիտի 

ալն եմ Հպւաայերը9 որ յիսուէէ տաս րի Էանր • 

նասվէս րութ իւն րաաաււն իսկ րերաաան աաաււնել 

չպիտի Համարձակին ^ րսաաալ Հօ^ալւաաաթ 

ճիւաղը9 1ւ արձակեց Հրամանը ոճիր

ներու ոճիրին։ Արեան Հեղեղներ վազե

ցին 9 կտրուած գլո լիւներու ր ուր գ ե ր 

րարձրացասն9 գետերը գիաաակներով ի ՚ ր – 

ճողուած՝ րնթաաաց քնի՛ն էի ո քսեցին ? ձոր ե -

րր ոսկրակոj տներով լեցուած՝ մասՀա– 

րլոլրներու վերածուեցան ? ^-tuJ9 Ա ^ ա / 

աԴԳԸո *fi"ug ֆ( կենդանի9 անոր դատը 

բարոյապես արդեն վաստկուած՛ ե% ե 

իր գաՀիճներուն ւզատուՀասր ասրւլէ֊ն 

սկսուած > . այսօր աաամեն Հա/> flf 

I անոնք որ ազատ երկիրներու մէջ կ1ապ– 

\ 
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րի՛ն, եւ քմե՛ անոնք որ՝ tu րՀա լի լքի ե ր– 

կիրե՚ն ճողոպրած էքն ? — աւելի քան 

եր բեր ուժ գնուքմ եա մր ու վստաՀու– 

Էժեամր իրե՛նց շրիմունքին վր*"/ ե սրր– 

սւիՆ մեջ ուսին սինքն ա վարուիմ իւն ո րա– 

* ո֊ր. ՚ որուն այժմ՝ իրենք ու ամբողջ ա -

զա ա ական աշէսարՀր անկաիւուիէ եան ի– 

մասար կ ուտ ան։ Հարիւր Հազարաւորներ 

էէն կան մեր ցեղին զա լկլան եր ե՛ն ? Բ"'/3 

ողՀ> սլացողներուն կ որո էքն ու Հալատբր 

Հարիւր Հազար անգամ ր ա զմա ւզ ատկոււսծ 

ե» կովկասի մեջ ե այլուր? կամւսւոբական 

ւիոքրաիմիւ իւումր երուն տեղ^ Հայ կամ– 

քր Հայ սա ուա ր րանակ մ՛ր կր գոյ ացնե 

այժմ* բաւնուիժեան գեմ մա թառելու 9 

Ազատ ու իք– եան յաղթանակին իր Հինա

ւուրց անիէորտակ ելի բազուկով մաս

նակցելու Համար։ Ամեն երկիրներու 

մեջ, Հայ ե ռանգր9 Հայ տաղանգր^ Հայ 

անձն ո ւ իրուքմ իւնր կր էի այլին } կր շեշ– 

տուինք րոլորանուեր ի Հանգես կուգան՝ 

մեր ազգային *իաաին ու րն գՀանուր 

մար զկային Ազատ ո լիէ եան ՛ի ա ai ին ի 

նսլասա։ 

\*րզրումե*ն ս\Բշակոին ղրկուած՛ P'tL'V 

իմ՛ակցուքժիւն մըք վերջերսկը_ Հաղոր

դեր քիուսաց ձեոքր դերի ինկած իմուբբ 

սւզայի մր Հեաեւեալ յայտարարուիմիլ– ՚ 

՚նր Հայ երուն ուղղեալ* 

"ՆԹԼ ԿԱ. Ւ՚որ^հք գ ո ւ ք ՛՛՛/" ^ ա ՜ 

յtu ջինջ ու Հայակեր պատերազմի րն– 

ԹաՅքԻս պարտուեցաք9 սխալ ե* էՎըՀ– 

մարիտ ե որ մենք ասն իւն այ կոաւ էրեցինք ^ 

ուզեցինք ձեր վերջին անաց որ գն անգամ՝ 

անՀետացնել9 բայց այոօր կր տեսնեմ 

իմ՚ե գՈԼՔ անպարտ ե լի ե.ր՝9 ոբովՀետ եւ 

Հայ կուլտուրան f Հայի րնգունակու– 

p-իւններն ու ձ ե ււն երեցուիէ եան ոգի՛ն 

էսնպարտելի են ե պիտի մնան դարեր 

շարունակ անպարտելի . •>. վաղր Հայաս

տանի մեջ ինչ քաղաքական ատմինիստ– 

՚րացիա ալ որ ստեղծ ուի ? գուք կրկին պիաի 

ՀԱՅ llPBbP 

՚ Փ որ ա գր ութիւն էտկէսր Շահինի, յօրինո ւ ա ծ ՝ ո ղ 

բացեալ Գրիգոր Ջօ6րապի խնդրանքով ՝ Ազգա

նուէր Հայոլքւեաց Ընկերութեան 1910ի պարաոան– 

դ է սին յայտա գրին ոամար։ 

երե լաք Հրապարակին վ["սյ, պիաի ու

նենաք ձեր կր իմ ական յ արկ երր ? տնտե

սապես պիտի տիրեք ձեր շրջապատին 

վր՚սյ ե պիտի րարեզարդեք Արեւելքը։ 

Ս՛ե՛կք ձեզ կ. կոտորեցինք^ բնաջնջեցինք"՝ 

բնաջնջած Է\ԼԷաԷոլ~ Հ՛Ա մար ձեր կուլտու

րան } որմե կր սուբսաւիեինբ^ p'uJ3 մեր 

յիմարուիմիւնր^կրծիծւսղի ե կր Հեգնե 

մե Ղ 1 » 

Այսքան անմիտ որքան եղեռնական 

վճիռին 9 Գոր (ծ*ալա tu իմ արձակեց ? Հայ 
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ա դ գ ի ն էր կե՛նդանի վարմունքով տուած 

/ y՛ս տ ա ս իւ ւսՆ 1~Ն յետոյ ^ աՀա՛ ջախջախ է չ 

պա տ ա ս իւ ան մլէ եւս} ԳՈՐ անկեղծ՜ ու 

ճշգատես քծ*ուբք մը էր այս էւոստովա– 

նոլթեամբր /լուտայ ե Ո՛ր ե՛՛ն թանկ ա -

գէ՛ն մեծարանքներ ե՛ն մեկ՛ն ե 9 բաբոյա– 

սլես արդեն էս.կ ա արտ ուած՜ մեր դ ա ֊ 

Հէճն երուն վոՀմակեն Ր ՛էէ՛" ՛էյ ո[* ուղ

ղուած՛ ՐԱ_։սյ եր բեր Հայ Հո գւոյն ան– 

՚Էշր՚՚չԷ կորովէն։ 

Աշի՚՚սբՀիս բոլոր (ծ՝ալա ա թն եր ր անկա

ր՜՛գ են այդ կոՐՈէ1ր էէ՚Ք՛"^՛"^/* \$*՝Էկա 

սլէտէ աւելէ եւս ա՛ճէ ու զօրանալ մէն– 

չե ւ Հնշե վճռական յաղթ՜անակէն մա

մը։ Այն ատ են պ ինչպես {\գէ՛"՝ յարու

թեան զոր ճշդհկէեէ տեսաւ ոսկերոտէք– 

ներու ան Հուն դաշտէն վեր եւ Հոլաթե-9 

այդ զոՐովՐյ % Հ*"/ Հոգէէն Հինաւուրց 

ան շ է ջ ան ել է այդ ումը} սլէտէ սաւառնէ՝ 

տէր ական* մեր Հայրենիքէն մաՀաշուբ 

ամայութեանց վերեւ ^ անոր Հրեղեն 

շունչէն տակ ո տրէ սլէտէ կան գ՛նէ 

գետնամած ծ ան բա կա ւզ Աւերակներու Տի

կին ըք ցաւի ու Հաւատքի վեՀագոյն թ ա գու– 

Հին9 ալեւոր բազմաիւոց ու մշտակենդան 

Ս* ա յ ր - Լ*սյ ա ս տ անր ? ե մինչ անոր Հուրջ9 

անոր մեծ՜արոյ թեւերուն տակ պիտի փու

թան Հաւաքուիլ աշէւարՀի ս չորս կող֊ 

մերե՛ն գ ե ա է Հայրենէ բոյնը գէմող 

Հայ որ գէն երր վերական գնելու Համար 

ք ան դու ա ծ մեծ Հէն §ունը9 նաՀատակ– 

ն երուն սուրբ ոսկերոտիքներուն արիւ

նովը յա գ ե ց ա ծ Հողե–՛ ծաղիկներ պիտի 

բուսն ին ? նմանը չտեսնուած քաղցրու

թեամբ շոգացող վարդեր ե գեր tu գոյն 

մաքրութեամբ ցո՛էացող շուշաններ՛ 

զարդարելու Համար վերանորս գ տունը 

պապենականդ ե սանՀամար դեզադեզ 

անթ աղ ոսկերոտիքն ե րր պիաի սարսռան ? 

պիտի իքլբտանպ պէտէ թրթռան ինչպես 

բի--ր րէ՚-ր քնարներ9 ե մրմունջ մը 

նուէ բա կան պէտէ բարձրանայ անոնցմե. 

զոր աշէւաբՀ ամբողջ՝ պատկառոտ լռու

թեան մը մեջ՝ պիաի էսե, փառաբա՛նս՜ 

լու Համար յաղթանակը Արդարու՛ 

թեան s 

Փարիզ, 2 Գեկտ. 1917 

ՄԻ ԳԼՈՒ1Ս Ա Ն Տ Ի Պ Պ0 է1քՒ8 

I. 

Լեռան լանջին կա չ Հինաւուրց 

Մի վանք՝ մամռոտf փլատակ» 

Հաւաքսւել են առաւօտուց 

Ոարւորներր նորա տակ ։ 

Վարդավառի տօնն Է այ սօր , 

՝Բոդք են կապել սարւոր ներ. 

Զի կլլ իէ աղոն են վանքի րոլոր 

ՀԼէնրլ ու զարդով կտրիճներ ։ 

Սարւոր կանաչք իւոտով—ոաիւով 

Թորրոքել են վառ օճաիւ f 

Հա մով– Հոտով, օրՀնահ ազով 

Կ՚եփեն ուիւտահք սուրր մատաղ։ 

II. 
Ընկեր—տդերք սէզի վրաՀ ՝ 

Ուրաիւ սեղան են նստահ, 

կարմիր դինին կլլ ՀուրՀրաի 

Պշ P^P^lu^ էս որո վահ ։ 

Ու սարն ի վեր ձկնն կ &ԴռԼ 

Զուռնան՝ րանէՀրիկ ու Հզօր • 

րաւուլն աՀեղ մամք է՜ ձւլել, 

Թինդ ու դղորդ սար ու ձոր ։ 

Ու մի կտրիճ թռաւ տեղէն 

Որոտալէ հափերի մկչ 

Իենթ տրնկին սկսաւ մկկէն, 

Պարես, պարես ու չշ թողնես* 
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III. 

l'ut դար կաււնի ղաւուլ—ղուււնան 

Ու փողն անուշ կ՛ Հեծկլտալ , 

հնչւղէս քաղահ վարդի վրէԱն 

Ռլրուլն անjiiրւ լաս կուլադ ... 

Ու մի աղաք կրհքի վլաւ չ 

I) Է լաւէ ղարկւահ ք [ ' , լ / ս £ կտիւ՝ 

Երազէ մէչ, ասես ք թէ նա 

Երգես մեղմիկ ւ1ի ՚ տիտուր տաղ։ —— 

Տղայի տաոլւ. < 

« Սիրելիս, մի Հատիկ ես, 

Աշիաւրսի մէչ մի Հատիկ ես. 

Ես մեււնիմ՝ Քո'ւ1" մատաղ , 

՛հուն ծաղկիր f — ւ1ի Հատիկ ես... 

Նազելիս, ինչ մեղք ունիմ , 

Հողիս ելաւ, ինչ մեղք ունի il . 

1\չքս տեսաւ —— սիրուս սիրեց. 

Սազելիս f ինչ է1եղք ունիմ : 

արունք գ, 

Մի կեանը էլտրես մի արունք Էէ 

ԹԷ մի մատաղ սրտիկ կոտրես է 

Սիրելիս , եօթն արունք Է... 

Ա՜իէք աղ9իկէ արտի մի չին ք 

Զան աւլ^իկ՝ փոր ղի մի Հին, 

Եօթ տարի քեզ սիրել եմ՛—. 

Որտիս սեւ ղարղի միչին... )) , 

IV. 

Լ\րաղսւհր իրար Հրաչ 

՛հր սլերճ ղորղերն Է փռել. 

Պերճ ղորդերով Քար ոլ- Ք , Լ ս , յ 

աք՝եօշքերի սլէս ղար—ղուքել։ 

Վառ վարդերի տօնն Է աչսօր, 

Հարս ու աղչիկ զարդարուն 

Պտուտ կուդան օրօր –սորոր 

Վարդափթիթ լանջերում՝ 

Ու աղաւնի կր թռցնեն 

Զ-իւների պէս սսլիաակք 

հրար վրա յ չուր կր ցանեն 

Լ\ղրիւրներէն անապակ ։ 

Նազիկ Հալքերն անուշ կ՛եր դեն 

Ո վ կ1՝իմանա չ էդ լեզուն, 

Ով լացել է սիրու վէրքէն, 

Թռչուն դառել երազու Jt 

Աղջիկները փունչ կշ Հիւսեն 

L վարդերււվ շաղերով, 

հրենց սրտի սէրլլ կ՛ասեն 

Հուր–՛Հալքերի տաղերով։ 

V. 

«Սարի սրին ձիւն կր շողա չ, 

Սիրտս էրւեղ քու սէրէն. 

Սարերն ելնեմ՝, կարօտ տղա ի 

էրււսհ սրտիս ձիւն րերեմէ 

Բարեւ տարէք, ձաղկի Հովեր 

Հե ռու, Հեռու էն աղին. 

Տարի րոլոր քեղ չեմ՝ տեսեր, 

Մեռնիմ ես քեղ տեսնողին։ 

Ա իւ, երանի ղսրուիւտ թռչուն 

!Հ։1րուիւա երաղ լինէի, • 

Թռվււաչի րարձիդ, անքուն, 

Ս^Հքերդ անուշ սլադնէի.. 

VI. 
Վանքի դռան դով շ^-աքէն՝ 

Նստել է կոչր ւ!ի աշուղ. 

Զրոչց կ1 անէ սադր կրհքին, 

Սաղր կուլա t սրաարուիւ՛ 

Ա շ ո ւղի զր ոյցը 

(( ՝ք՝երձի վրո՚Հ կաՐ *փ p^/'7 ՚ 

էն րերդի ւ/է\> մի ուղշիկ, 

ւ՚կււ կ"ււշ&~դեղոս1՝կ ՚ 

IIիրար կարծր քարի փերթ։ 

Ով որ անցաւ էդ դեՀով, 

էս ղհ'ԼՈԱկի ոտն րէւկաւ, 

Սիրեց, սիրեց ու մեռաւ 

Վառւ ահ սիրու Հր դե Հով ։ 

Եկան, եկան կարօտով, 

Եկաէյւ է լ ետ չր .դառաւ, 

Ու ոչ սէկն է լ սէր չ առաւ, 

Հէչ վաիւ... մեռան կարօտով։ 

Ու մի կարիճ իւթեց ձին, 

Անցաւ մի օր էդ րերդով, 

VJiyuiL Հա ար տ , անվրդով, 

Ու չքւաչեց գեղեցկին... 

լ*՝՝1շփկր նրան ձաչն տւեց 
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Վ ԱՆԵՑԻՆԵՐՈՎ ՃԱՇ (Այգեստան). 

Կանչես , լասես, որ ետ դար» 

Ու երր չեկաւ, էւելադար , 

Բուրդէն իրան ՛է՛՛՛ր նետես . .. 

՝$հրձէ վրա չ կար ոէ րերղ, 

էն րերդէ ւ1կչ մէ ադշհկ, 

իԿւ\ Հրաշք-Ղե՚ւեՅԻԿ> 
Սէրտր քնքուշ վարդէ թերթ... » 

VII. 

Վանքէ ա՝ռա£ աղչէկ—տղաչ 

Պար են րււնել f 1լր թոնէն. 

Ու. մէ էԱւլ$էկ, " Լ "է տՂաձ 

Սէրու էւօսքով կր կռւէն ։ 

Պարուլէւերր՝ ուրաէւ—դւարթ՝ 

Նրանս վէճ էն հոր կուտան. 

Ու կրհքերէն հէսդէկ ու վարդ. 

Պար կր դառնան f հափ կուտան ։ 

VIII 
tyuirbrqp 

K J "Էրուն ""iZtk9 

Ղ՚րաԷւաԷ h աղէկ f 

՛հուրս արէ f տեսնես, 

Տեսքէդ էէելառն եսՂ 

Ջան Վարւլավէսռ, 

Վար դա վա ռք 

JJ եր դռանր 

Ո սկէ ծառ I 

cl j էւելառ ադա լ ք 

Վարդերէ վրաչ 

հսկէ չե՛ս քնել, 

Նրազ չ\£ս տեսել։ 

Զան վարդավառ, 

–Վարդավառ, 

Ոսկէ րլրուլ 
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Վարդին թառ։ 

IVj երաղ—աղշփկ, 

՛հրա juin Է h աղիկ, 

Մի սլաչ 1,1 "լ/1 

Ծ՛արաւ. tt/՝ Ք ^ ղ Է ։ 

Զան վարդավառ, 

Վարդավառ, 

Վարդ եմ* քադել 

՝ք*եղ Համար t 

Ա՛I հարաւ, աղա ի 

1'իշեր լուսնկադ 

ք՝ԷՐոէ֊1ի երդով 

Զես Հալւ լ՛ել դինով, 

Զան վարղավաւՆք 

Վարդավառ, 

Թ՛Է տղա չ եոէ — 

Արիէ տար... 

Պարողներլլ սլաչհառ ուրաիւք 

}°աղ կր կանչենք կր իւ աղան ք 

ԱԷր ու, Համրս չր, հափ ու հիհաղ, 

(\ւ մինչեւ լոր՛ կր իւաղան... 

IX. 

Իւք սիրեկանին. 

Նարի ղիշք*րէ սիրուն դիշ^րէ 

Մեղր կ ՚իշէ՛ ի ա ս ա ղեր Էն . 

Նրադքէերով եկան Հովեր 

Հեռու ք tuîiyuyn տեղերէն; 

Ծիւ-,հիւ Հալքեր կտուց՝ կացի, 

Ծաղկունքի մէչ քուէ՛ մտան. 

Հալքերի սլէս, եկք հոց հոցի, 

h մ՝ Հաղար սէր, սիրական, 

Ւ՚մենք երկնի մեղրագինին f 

Ծաղկունքի մէ$ քուն մանենք, 

կուռ նայելով վառ աստղե րին, 

Աս աղերի մէջ քուն մանենք ։ 

Ւրար դրկահ՝ ես ու ղուն՝ 

Երազներով Հովերուf 

Տաւերմ թռչինք ես ու դուն՝ 

Աստղերէն աստղ, ու Հեռու... 

Ս.Լ. ԻՍՍ.ՀՍ»Կէ?Ս»Ն 

Umrtnr z z : գարնան կիսիս լ ռ ւ լ – դսա^ոգ 

դիլղ՚ոցիք. 

՚^Պք» քՈԴք Կ ա պ ե ւ Z Z տաղաւար, Հիւղ՛ 

Uturh tthr կաւՐ untr Z Z լեռտն դա ղաթ. 

Զ^Ոէխտ թՈչՈէԱ = կախարդական, Հեք֊ 

եաթական թռչուն. 

ՍՆաք = սաւեր f րակ. 

՝fibt*A քարամաւռ. 

Svdljjl Z Z կենտ սլար , • աշխոյժդ եռանդուն 

սլար • 

ttrntfi/" — ո^իր t եղեռն։ 

11 Փա՛ռք ՔսՂ՝> V\uutnt-U'°~. փա ռք քեզ^ 

Տ^Ր» յաղազս ամենայնիւ Տե['9 փ ա ռ ք 

Wj ս բառերր աւլաղակեց \սար բերգի 

[f*. գիլզին ալեզաբւէ քասՀանան ? "{'Ր 

պե աական Հրա t/անով բ ան ա ե արձակ– 

ուա h t/ւսՀւ աական ոճ բա գոբհն եբ 9 զայն 

J ե բ կացուն ե լէ\ II եկեղեցիին իւոր/սնին 

աւլջեւ զզեան ելէ յե՝աոյ% ձաիւ ո աքին 

վրայ ազատք յա մբ գաս մեք աո լ ի ն թուրք 

սլայաաբին։ 

ս\յւե9 h եբ շուն9 պոռացին այ գ գա– 

Հիճնեբր : Վյսնի կեաՈՆբն ե բուն մեզ 

րբահ Է\էսրիքին վւոիւաբենն ե ալս։ Վ^ի/՛ 

tut լ եք ա^ ոաք՚էւ " ՚ Հ : „ 

\ * ւ եբբ պայաաբբ կրկնեց իր արիւն

լուայ գոբհր9 հերունին նորեն մբէքն Հեց 

Ոսկեբերանին ազօ[ո\քր՛ " Փ ա ոք .րեզ^ 

Ասաուահ» փաոք քեզ9 §եբ» յաղագս 

ամենայնիւ Տեր, փա ոք ք ե զ : 

Ի ՞ ն չ կր Հաշես, իթ ոսկիս ի. գո– 

Հլէ՚ցին մւսբգւսսպանն երր։ քօ*լքեբեն իւօսե 

որ մենք աս լ Հասկնանք։ ո 

•ՔէսՀանան9 վերքին ^իգ ժ՝'րնելով% 

ըսաւ թրքերեն, Ա ( \ * ֊ շ կաւՐ կանուխ, 
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Հաղբկը Իսա պիտի կործա՛նէ ձեր 

թագաւորութիւ՛նրւ Աւուր Հացի կարօա 

պիաի մնասք՛. ԱՀնիծեալ Րէլաքէ^ 

՛Լախտի Հարուած մր ջախջախեց նա՛ 

Հա ա ակիՆ գլուխ րէ Արիւնր ծիրա՛նիի փո* 

lU 3 էէ՛ ա[*°՝աթաւիայլ մօրուք րէ 

Այս ոճ իր ե՛ն յետոյ 9 Զեթաներր կո– 

արաեցին տաճարին խաւաչերր ? գեաիՆր 

զարկին Հաղորգութեան սկիՀր9 կրօ՜նա

կա՛ն գիրքերր ե սուրբերու պատկեր– 

նեբր9 ե ամե՛ն աղա ե զութ իւն թ ա ւիե– 

ցրն ա՛նոնց վրար ԱյնուՀետեւ Հր ա մա m 

յեց ի՛ն իրենց էէիէհզղիճի՚ն որ ա ա՛ն իքին 

վր1"/ բարձրանար և. Ա՛լ՛լա & HfufhlT եր

գեր յաղթական ձայնով 9 նախաաելու 

Համար քրիստոնեութիւն րէ \?ւ ք րիս՜ 

աոնեայ աշխարՀր արմանի եր այս նա 

խատինքին} քանի որ գերման ք
ՀԱ աւս– 

արեան9 Հուն գար ե պուլկար խաչաս 

պա շան եր պաշապան կր կանգնեին իւա– 

շամարտ ՛իսլամին y ե Հււոմի ազասազր^ գի– 

ւ ա ն ա գ ե ա գարձած դ խաչակրութիւն Է՛ եր 

քարոզեր նոր \\ա բասկինոսն երուն գեմ9 

թեե. ՀՀեյխ—իւլ—իւ՚լաէՀր ճի/ւաՏ Հռչա

կած րէէ՚սր ՚ 

\քւ մինչ \1ինհգղիԱր իր խռպոա ձայ

նող՛ իսլամին ատ ելու թ ե ան րոցր կ* ար

ծարծ եր t սպառազեն ^Հեթ՚մներր կո– 

ղոպաելե յեաոյ կ՝ այրեին գ[1լ-գէ՛^՛ Հայ 

աուներր9 %tUUiUUJ աՈԱյ՚լԴ աիաղոսն Ղ Ա՛

ւլած վատ օր են ե ան զ թ օրեն կր խող

խողեին անզեն աալրերր ե ծեր կամ 

ա գ ե ղ կիներր9 վայրասգօրեն կր Լէկեին 

կամ իրր գերի կր ծախեին Գ^Դ"Տհւ 

Հօչյ ու Հին երր 9 ե թ րքացուն ե լուի մաՀմե– 

ա ական րն տանիքներու կր յանձնեին 

Հայ որ ր երր ե որրու Հին երր։ 

Գիւղին Հայ բնակիչներուն մէջեն մին 

միայն Հան գի սա թողուեցաւ» —— \}ուր– 

ԲՒԿւԼ Ï քաՀանային կրսեր "՚գՀիկր, 

պարզապես անոր Համար որ ճարտար 

կարուՀի մ երէ ք^ուլւր գիւղապետին 

կին ե րր, հոյլ էլ ասեղ բռնելու. անկա

րող, բարեխօսեցին թախանձա գին9 ալ -

նուՀեաել անոր կաբել տալու Համար 

իրենց կոշտ ճերմակեղենն երր ե խայ

տաբղետ Հա գուսան երր 9 օրական չորա– • 

բեկ Հացի մր փոխարեն։ 

Ս՛՛՛՛ի քւհուրրերլլ արգեն ունեին րն– 

գարձակ մզկիթ– մր» ուստի ախոռի վե

րածեցին եկեղեցին 9 եւ 9 աջեն ե ձասիւեն 

գ ե մ առ գ ե մ ծակելով սիւներրգ ա֊ 

նոնց մեջեն անց ո լցին իրենց ձիերուն ք 

կորիներուն ե եշերուն սանձ երր9 ինչ– 

պես մաՀմետ ականն երն բրած՛ են Հ ա – 

յ աստ անի բոլոր աւերակ տաճարներուն 

մեկ» ւ^լոիի կաթողիկեին գոթական սիւ– 

ներեն սկսեալէ Հոգեզմայլ շարականնե

րուն յ ՚ ՚ ՚ ջ ՚ ՚ / ՚ գ ե ց ի ն խխնջիւններ ե զռինչ– 

ներ9 բուրվաււնեբու անուշաբոյր խուն– 

կին յ՚՚՚ջ՚՚բ գ ե ց գրաստներու գարշաՀոա 

ազբր։ 

Այս ախոռին մեկ անկիւնր ձ գուե– 

ցաւ Աուչւր ի կ 9 իր ու a ամեայ ցաւագար 

ա ղջիկին Լ ծծկեր մ ան չու կին Հե ա. — 

իր մորթուած Ա գլխաւոր ոին միակ կեն– 

գանի յիշատակն երր 9 որոնց il ե ան– 

Հ%ար եղաւ անջատել զայն։ \ֆուբբիկ 

Հոգի կու տար \^աքրիկին Համարf ճիշգ 

անոր Համար որ g ա լա գար եր (" վ 

գիտե թ ե մ այ բենի սիրտր բնութեան 

Հրաշակերտն եր ՚ՂԷՀ պաշտեր իր աղա՛ 

զուն մանչն ւս լ 9 Հարգի տա գնաս պին մեջ 

վաղամամ ծնած՜Պ ե դոր. առանց մկրբ– 

տութեասն սպասելու f
 ԱՎ_յսՀանո աաան ուա՛ 

նած եր, Էրր՛ ապա գայ պաշտպան Հայ 

ցեղինէ 

իէեղճ աղեկր անլասգօրեն կլ% ծծեր 

մայրենի ծիծ երր 9 որոնք Հիւթր քամ

ուած՝ ամ սոյն լիմոններու պեԱ կր 

կաաախուե ին 9 մին ծծած՝ ատեն միւսր 

թաթիկովր պինւի բււնե լով9 կարծես 
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Ազգային Թիլրօի հրատարակած կովկասեան հայ կամաւորներու լուսանկարները պարունակող 

ալպօմին կողքի նկարը։ , 

արգի լ ե լու Համա լէ որ ուրիշ մանկիկ մր 

գար յափշտակեր իր սնունգր։ \քէ– Է ՚ ն չ 

սնունգ» °րր ս եւ—Էսմոբ կեԱ Հաց ուտող 

մօր մր կաթր ո շ ապ tu բե՛ն ակար ՀԻ՜ 

ճուկ մր կամ ifu/ն/սւանգ գեղի՛ն Հուր 

մլէ գարձած կ րէէ'սրք ուր ստեպ կու 

գայիՆ իւ առ՛ն ո ւի լ իր աշ քերե՛ն Հո սահ՝ 

"՛ղի արց ունքն երր։ \\ակայն փդրրԻԿ 

ե'"կր կրնար վայրկեա՛ն J * իսկ 

զուրկ մնալ իր մօրր ա եզրե՛ն f ե-ք երբ 

Հարկ Րէէար ոլաՀ մր զատուիլ իրարմե, 

այնր սա՛ն սաստիկ կուլա ր կր պոռար որ 

\\ուրբիկ կր վազեր կու գար , աղե իք ա -

փութ եան չ1 ե՛ն իք արկ ելու Համար թշուառ 

արարած ր ։ Այսպիսի մւձնուկն եբու Հա

մար Հալ մ ողովուր գր յատուկ րառ մր 

ստեղծած ե* ԱԱէթտեսիկ։ 

* * * 
Հա սա լ 

1916^ վերքի" °ՐՐ։ S Հ'«/կաա 

կա՛ն լեււնագաշտր, որ £աՐգԷ կարժիր 

պա տա՛ն բե՛ն սուգի սեւ պատ ա՛նրի՛ն ա՛ն

ցած՜ եր9 Հիմա լ ալ ձիւնի ճերմակ պա

տա՛նքի՛ն տակ կր փռուեր անյարիրէ 

\\ովորականին պես. Ա ՚ ՚ ՚ Հ ք ր ի կ առտուն 

կանուխ գիւղապետիս տուն ր գ՛նաց գող– 

գո^ քայլերովդ օրակա՛ն ՛նկանակի՛՛ն Հետ 

ստա՛նալու Համար"* այն լաթ երր զորս 

երեկոյթէ՛ն պիաի վերագ արձուներ, խնա

մով կտրուած։ \\ուրբիկ, որ, գիեցիկր 

գրկած9 ա՛նոր վեբագարձին կր սպասեր 

տաճարին առջեւ, տեսաւ բռնի թբքա– 

ցած ծաղկափայլ ՀայուՀիներ որոնք 

Հոնկե կ՛անցնեի՛ն. կերբերի պաշտօ՛ն 

վարող^տաճիկ պառաւներու Հսկողու– 

թեանր տակ։ գ ի տ ե ց թ ե խեզճերր, 

անշուշտ Հին յ ի շատ ակներով վր՚իով– 

ուած, գինովի պ ե ս կր գայթեի՛ն սրբա

վայրին առջեւ, Լ իրենց լ ա դ ա վ ն ե – 

բովր կր ծածկեին իրենց ծաւի աչ քերբ, 

արցունքի լճակներու փսխուած։ ի՛նք ալ 
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աիալձկ եւյալ. , Հին կասղաաանգի գիշեր՛ն երուն 

ի՚օլ զուաաաբթ ութիւնր յիշռ՝ԷՈէԼ» ալնքան 

տարրեր ՛ներկայ գժ ո իւր են է 

"՝ \_ուսւսՀոգի նաՀատակ տ եր—Հտյբս, 

կ՛ըսեր ի՛նքնին, Աստուծոյ աս մեն ա կարո

ղս ւթ եան ր վրայ կր իւօսեր ինձ. ե կր 

պաս տ մեր թե ինչպե" ջբՀեզեղով պատ

մած եր մեղաւորն երր ճւ կրակ թա

փած՜ եր Աոալոմի °– Գոմորի վբասյ։ \ք*ի 

թ ե "՛ՐԷ մեղասւորներեն շատ աաալե լի 

պա ամաս աղարտ չ1 ե՛՛ն աաարիւնկզակ (ահուր-

քեբր» ինչո ւ ջրՀեղեղ մր չ եկաւ, & իա ե ար

գել ղանոնք։ Զկայ թ րքա րնասկ քաղաք 

կամ՝ գիւղ որ \\ոգոմ֊Գոմոր չըէԼ՚՚՚ք՛ 

ինչո ւ երկինքի կրակր չթասվաիր անոնց 

վրայ։ §եր-Հայրս յիսուսի գթասրտու– 

թեանր վր՚՚՚յ կր ի՚օսեր ինձ» ինչո ւ չր 

գթասց Սեր Ա՛նմեղ մ ողովուր ալին, մաս– 

սաւան գ [Հան գուիա տ են ի վեր մեր տուասծ 

նաՀա տաաակն երուն , որոնց կմ ասիւքն եր ր, 

իրարու, վրայ ալի ղուած , աղի տի կարենա

յ ի ն նոր Ա*աս սիս t/ր ձեւացունելգ ինչ

պես իրենց արի ւնն երր իրասրու. իաասռ– 

նուած նոր ջիգրիս մր։ ինչու Հրաշք 

մր չր գործուեցասւ , ե այս տաաաճարին 

Սրբութիւն [}րբոցր պղծող ճիւաղնեբր 

յանգեպքի չ եկան կամԿ ինչպես VՐս՜ 

ուի, ^^փււԼի՚Լ չ՛եղան։ Ը չ 5 ալսուՀետեւ 

չպիտի Հաւատամ ամենազօր ե ասմե– 

նագութ Աստուծոյ մր գոյութեան։ Հի

մա յ Համոզուած եմ թ ե սուրն ե մեր 

Հողագունտին միակ M Աստոլասծր՛. Նբբ 

ՎյսՀանս չաս փաս Հասս Ըէէ'ս/» իսորՀուրգ 

պիտի տասս որ սու ր մր ե Հ րաց աս ն մլչ 

ասլաաա– 

ա– 

ճարե ե լեււր րարձրանաաայ իրր 

ալակ f մեր ասն իմ ի լ զոՀերուն. վրե°*՜ր Հ 

նելու Հւաամ՛ասր, . [լ , ամեն աաան գաս մ որ 

մասՀմետական մր սազ ասն ե, սուրին ծ այ– 

Րովր գի°՝ մր քասշե Հրասցանին վաղին 

վրաք, մինչեւ որ սա, աղքատի ^^ո^՚էհի 

պես, զիծերո՚ի ծ ած կուի ծայրե ^ ա / / ո
ո 

Ա՝աքրիկին մօտենալը տեսնելովդ ան

մխիթար որրեւասյրին վերջ տուաւ իր 

մււայլ իսոՀերուն ե աչքերուն արցուն– 

ՔՐ սրրելսվ9 Օասնասց զուարթ երեւիլ 

անոր , ին չաղես միշտէ }^այրերր իրենց 

գառն ա գոյն արցունքն երր աաա ռ ասն ձնՈԼ-

իժ ե ասն մեկ կը թափեն, իրենց զաւակ

ներուն տ ես բեն Հեււուէ 

Ա\քկուր 9 ասն ուշիկս ^ րսաաաւ g սա լաս գ աս

րին , անոր վրայ ի ձիւնր թ օթո լելով։ Աչքս 

ելլայ. որք աս՛ն մսեցար ար ալեօք։ \շկուր 

մեր անկիւնր երթանք որ մ?Իէ ^էԼ 

տ արն աաանբ։ \\աղաաանւլի գիշեր ե» վ?ք՚չ մ՝ ալ 

զուարճ ասն աաալու ենք մեր ոսկի ՚թօփին 

Հե ա t 

Հրասյր ճւ աղջիկ գ ե մ առ գ ե մ նստե– 

ցասն։ \\ուր րիկ Համբուրեց ե \}՝'"քրիկին 

գիրկը նետեց ոսկի ՚թօփր Հայսպե" կը 

կոչեր նա իր փոքրիկ մանչր}։ ՏՀաւագարր 

Համբոյրներով ծածկեց զասյն ե մօրը 

գիրկը վերագ աբձուց։ Ա*այր ե աղջիկ 

շաբունասկեցին իրարու նե տել զայն, 

մինչեւ որ մ պիտն եր սկսան փա/էԻէ 

իստղտուած ե ցնցումէն ո գեւորուած 

մանուկին տմ գոյն ալ էմքին վրայ։ Ա*"յք՜ 

րիկ ալ սկսաւ ծ՜իծւսղիշ ^ իր մշտալաց 

եղբօր ասււաջին մ պիտն երր նշմար ելով։ 

\\ուրբիկ ասնոնցմե աւելի իսն/լաց, իր 

Հնարած իւ աս ալին աՀողութ իւնր տեսնե

լով։ \}1֊ պաՀ մր զուարթ ութ եան ճա– 

ճ՚աանչ մր սաՀեցաւ կիսաաաւեր տաաաճաաա րին 

նսեմ՝ իսորշին մեկ» 

ԱՀաճըԱ, ճուաց ողորմ ձաաայն մր, 

Աստուած ուր ւաա իա ւզաՀե ձ ե զ ։ \շբկու օրե 

Ի Վ^Ր Ր*"" է*եմ կերած՜է °)աստա/ւ մր 

*>աչւ ՚՛ » 

գիւղին թուրք մուրացկաններին մին 

եր, Քել՜ՄեՀմեար, որ, ջարգեն աէւասջ. 

ք ա Հաաան ալ ին րնտաաանիքկն բարիք վայե

լած՜ եր միշտ։ 

"Կ՞րիր, անզգամ, գոչեց Ս"*–/՛/*/^5 
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ԱղաՆերուգ զիմե, որոէ՛ք մեզ մոխիրի 

՛իր՛՛՛ք ՚նստեցուցիսէ 

ՀաԱըմ, քե%ե%ուրիշ ր ut ր հ ս ի ր տ 

մարգ չր կայ Սեր գիւղի՛ն մեք** Աղա

ներս շան պես վո՚նտեցին ղիս՛ 

— Կորիր9 կ՚րսեյ՝, իմի ծնունգ։ \\՝՚՚՚ր 

գա ս պա՛ն մի՛ ո սեր զիսէ^ 

\ չ ւ ՀայուՀին, մանկիկր ՀՐ՚՚՚քրիկիս 

գիրկը ձգելով , ալն ՛զիսի կատաղու– 

իմևամր մր քալեց ՝Քել-\ՐեՀմեաին վ{""/ 

որ սա վաի՚ե՚ն կծիկր գրաւ։ 

\\՝ու րացիկր երկու մ ամե՛ն վերագար– 

ձալ, ձիւնապատ, ցնցոտին եր ու% տակ 

սարս ււ ալով, ե գետի՛նս ի՛նկաւ ում աս֊ 

ա ա ռ ։ 

ԱՀաճըւ(, ճոլաց} անիծ ti ալն fiրր նո– 

րե՚ե վռնտեցին '/իս։ \?թ ե չ ողորմիս^ 

պիտի յ ե ա ւ ՚ ն ի յ Հոս է ոտքհրուգ տակ։ 

ՈՀատասււ մր Հ՚՚՚ց, *պԱպբհթը Իս%Ա \Աշ~ 

քրԱա t „ 

\\ուրրիկ պաՀ ՛էր կր մտածեի ԳԼոլ1"Ը 

կ՚սիսած իր երաիսային վր՚"/9 ՛՛ր կր 

Սար կեանք ի ՚ յ ե լ ցսսմքսած աղրիւրե՚ն։ 

\ՏՒ"՚քրիկէ՚ն րերել կու տալ g երեկուրնե 

աւելցած կես ^'սՅԼՀ՝ երկու Հալա սա ր 

մասի կր րամՆե կ ՐԱե. 

ԱԱռ, սիր ելիս, ալս մասր քողի, միւ– 

սր տար աղքատի՛ն տուր։ ^ևմ ու՛լեր 

տ եղես շ՛՛՛՚րմիէլ, ասն Հ ա՛ն գի սա չրնելու 

Հա մար ա՛նօթ ի ձագուկս։ 

դ*ո ւ ն ի՛նչ պիտի ուտես, մայրիկ։ 

\?ս կուշտ եմ։ Հացի՝ պետք չու

՛նիմ։ §ար աղքատին տուր, սիրունիկս։ 

-— գուն ա՛նօթի մնաս , կաղա՛ն ղ ի 

գի}եր մրք ալս գա ղա՛ն՛ն երու՛ն Հա յարէ 

էյք/ գիտեմ՝, աղո լորիկս, թ ե կր 

սիրես զիս* \Տիրտս մի՛ կոտրեր ասա՛ն կ 

գիշեր մր։ Տ՚՚՚-ր, աղ1իկս, ա ո կ ՚ ։
ո 

\?ւ9 տեսնելով որ ցաւ՛սգ՚՚՚րր, վերջա

պ ե ս յաղթուած՝? Հացր կ/Լ աասներ ա ՛ 

տելի {ո՝ու րքի՚ն, գթասիրտ Հայ ուՀին կր 

շարունակե* 

ս§ուր, Հոգիս, տուր։ քօ՚ող Աստուած 

տ եսնե • • • ե ՛ս J Հն ս, է ս " ՚ յ ՛• „ 

Շս զենաւր կր սուրար Ս ԷջերկրականԷ հո֊ 

ոՈք իր երկու կուլեր ո ւն եզերքն ի վեր 

փրփուրներու ճերմակ ծաղիկներ րուսցր֊ 

նելով։ 

Անցորդներու Հոհ րազէէութիւն ։1րք կա֊ 

ւ1ր£ակին Հրաչ կան զն ահ , Հիացիկ նաչ֊ 

ուահքով մր կր ւլիաէ օովր, որ իր ԳԷ\^" 

րուիւա հալքերովր կր վԷաէԷԷտի f II Էր կա֊ 

սլորո շդո՚րշէ թեւերր րացահ կր թռչկոտի 

կարհես թուրերու անապատէն i^iui յ : Մերթ 

աչքհրր նաչուահլյի զուզա ^եռականութեամբ 

մր կ՛ երկարին, ծովուն վրաչէն f ւլէպէ աւելէ 

Հեււուն f Հեաեւելու Համար, Հորիզոնէ րաո– 

ուերներու անորոշութեան ւ1է^էնէ առազաս– 

աանաւերր, որոնք մոլորած ար աղիլներու

պէս կր չառաջանան f Է ո ռ " ս թեւերր սլար֊, 

զահ Հովին ։ Կղզիներու աարահուն մար֊ 

մէէնրէ ձիթենիներով ու թաւ կանաչութեամբ 

մր եղերուահ, Հիացումի ժ՚սլիաներ կր բուս», 

որքւէ ցամաքին կարօաակիզումով արորուահ 

աչքեր ո ւն իւորր։ 

Պիաի կարծուէր f թէ նաւլլ ա ասլան ակ 

մըն էր, որ իր զրկին վրաչ կր կրէր բէլ^ 

րեղ սէրերու f վճիտ երջանկութիւներու 

Հ։1ա չքուան ու առինքնումւէվր Հիրնոսացահ 

Հարսնեւորներ, որոնց կեանքէն ք / ( , ա յ ցաւէ 
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ու տառապանքէ սեւ դէշես ս՛է էֆած չ ո լ ֊ 

Լար , եթէ Ա$Ղ ռր9ասէկ բազմութեան մէջ 

սեւ ու մռաչլ կէտ մէ ։ԷԷ տողէն m չքէն 

չզարնէր ։ 

Ծերունէ i/jiïi էր անէ1լա: 

1\մ րող£ ճամրորդութեան մէջոց էն f բնու֊ 

թեան ոչ մէ1լ Հրաւդո չրհՀ}ւ ազդուահ Էր , ոչ 

արեւալոչսէ աչն Հրաշափառ էւ աղունսերէ՜ն, 

որոնք րէւրաւոր դոչներ կր Հազուէէն վ՝րր֊ 

փուրներուն դէրկէ\է ո ւ ո հէահաններ կր 

չօրէնէէն, ոչ Հեռաւոր ափերու մհրճու֊ 

թէւններէն, ե. ոչ ալ նաւէն նուագախում

բէն զա շն ակահ եղանակներէն f որոնք հո՛ 

վուն հփանքներր կքօրօրէէն՝։ հր ւլէէ1քր 

ւոէւուր էր մամուռ կա պահ զերեզւ Ոսնէ 

պէս f տխուր՝ փոթորկոտ մութ զէշերէ մր 

1ւ մ ան , էրր թէ սն անկաս ահ էտէալէ մր. 

մ արահ ճրադէ մր կամ քանէլուահ Հաւատ֊ 

քէ մր կմւսէւքն եդահ է\լլար ։ 

հր զե։լջկական, դաւառացէէ տարազէն։ 

զատելով Խարբերդէ կողմերէն կուզար հե. 

րուկր, էր Հետն ունենասլով թոռնէկր։ 

Զարտուզութէւններր, ուր որ ալ րլլան f 

մասնաւոր էնքնայատկութեան մ՛ր ցուցւսղ֊ 

՚աւթէւններն են, որոնք Հանրաչէն ուշաւլ֊ 

րութէւնր էրենց */{miJ Հրաւէրելու արտա֊ • 

կարզ ոչմր ունէն : Աչդ ղարտուղութէւններր 

նշաններն են կամ զօրաւոր նկարազրէ մր, 

(լ կամ անանուն վէշտերու, որոնց փոր ահ 

անզունզր անտեսանելէ չատակով մր եզեր՛ 

ուահ է i 

Ծերուկէն զէմքր զէս էրեն կր քաշէ։ 

Հ ա յ մրք։ է էնքրք Աւետ ամու։ Կր էւօսէմ 

էրեն Հետ ։ Կր Հան ամ էր սրտէ զերեզմւ ֊ 

նէն վրա չ մպէտ մր ,՝ բո ւսցրք։ել, pM,Jf/ է"*՝ 

ջանքերս ասլարզէւն կր* Ձեան : Շաբաթուան 

մր մեր ճամրորդութեան մէջոց էն էմ շուրջս 

հովէն վրա չ ու երկէն քէն երեսր տեսա չ 

եր ջանէ կ փոփոէէութէւններու շարունակա֊ 

կան Հանզոչցներ f մպէտներ , որոնք կր մա֊ 

րէէն նորէն հազելու Համար, ս՚էէքէ ման֊ 

եակներ, որոնք կր էարաակուէէն նորէն 

Հէւսուելու Համար , աստղեր որոնք կր 

հազէէն 1 նորէն մարր մտնելու Համարթ 

վերջապէս եր զեր, որոնք կր թրթռա չէն 

նորէն։ լռութեան ւլատասլարտուելու Համար, 

բաչց Աւետ ամոլէ զէմքր մնաց ու մնաց 

անփոփոէւելէ՝ կրանէթ մաչռէն պէս ; ԴՈՐ 

կաչհակն անդամ՝ չկրնար ակօսել, անփո

փոէւելէ՝ էր նա չուահքր, ուրկէ չուսաՀա֊ 

տոլթէւնր կր կաթէ, դէմքն ու սէրտր, որ 

մարահ արեւէ մր տպաւորութէւնր կր թո֊ 

ղուն վրադ։ 

1) եր աււաջէն Հանդէսլումէն կր զզուշա֊ 

նամ զէՀ՚քր Հտրցափորձելէ f վաէւնալով թէ 

մէ՛ զուցէ էմ Հետտքրքրութէւնս սլատռէ 

էր վէշտէն երակներր, 1ւ ; էւեդդէ գէ^'ՔԷ\ 

տառապանքէն կարմէր ճէրաններով։ ք*աչց 

Հետաքրքրութէւնր զէս կր կրհէր, 1լուզէէ 

կարդալ էր Հոդէէն նշանազրերր, մօտենալ 

անոր լուռ 1ւ անվափոէւելէ տառապանքէ 

ակերուն վերջապէս առաւօտ մր կր մ օ ֊ 

տենամ՝ էրեն ճէշզ աչ1։ երկէւդովն ու սար– 

սուռովր, որով օրմապետ մր պէտէ մօտե

նար կաչհակնաՀար մեՀենէ մր ասաուահ֊ 

ներու սեղանէն. 

« Աւետ ա il ո ւ, 1լ րսեմ էրեն ք Է^՚Լ ու-. 

նէս, էնյու չես վաչելեր գեղեցէկ օրերու 

հուէս չէն ճամրորդութեան մր Հրասլոչրներր։ 

Նթէ ցաւ մր ոլնէս՝ հովր թափէ, ե. ուրախ 

զուարթ եդէր սա շուրՀէններուզ պէս))։ 

Ծերուկր արզաՀաասէնքով մր նաչեցաւ 

վրաս, մպէտ մր րուսցուց էր չորցահ ա չ ֊ 

աերուն վրա չ, դերազոչն ՝՝(Հ Հեզէաւթեան մր 

մպէար, որ փոթորկէ ու անձրեւոտ օրերուն 

հազող արեւէն կր նմանէր, քանէ որ աչդ 

մպէւոէն կ*րնկերանար աչքեր ո ւն էւորէՀն 

&լոդ արցունքր, ու խորունկ Հառաչանքէ 

մր վսրջ * քէձ մքաւելյէ մօտեցաւ էնհէ, ու 

րսաւ* 
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ԽՈՐԱՆԱԶԱՐԴ 

էջւյիածնայ նկարազարդ փղոսկրեայ Աւետարան, 

գրուած՛ 989ին։ (Հայ էյեր). ՚ 

— « Տղաս , մեր մէչ ուրախութեան ա– 

կերր ոաւՐլյահ են, ու արմատները չորցած։ 

Տեսե՛ր ես ծւոււ մր, որուն չորցած արմատ», 

ներուն Հրաչ ծաղիկ մրք էլան աչ է!ր րուսնի։ 

Եօթանասուն II ութ tnարիներ ասլրեր եմ՝ 

աշխարՀիս Հրաչ, ու ամէն օր մւսՀր մի աչն 

մեր ղուււր ափ աււաւ մեր \ կեանքերուն ք 

մոր ուրախութեան ա չզեկութքին Համար։ 

Ամէն տարի ղաղաւլներ ղուրս ելան։ զոԼռ֊ 

նէս f 1ւ ամէն տարի ստուերի մ՛ր սլէս 

մեււելաթափօրներու Հեաեւեցաչ '\էսԼ / ' գե

րեզման ։ Զաւակ մ՝[i |ւււ_ թոււ մր մնասին 

ինհի։ Լեւոնն ինհի Հետ է Հոս, ու զաւակս– 

Ամերիկա, երկար ատենէ ի վեր։ Տաււա֊ 

սլանքրէ տզրուկի մր սլէս հհեց երակնե

րուս արիւնւր, Հոզիիս մսլիտներր, 1ւ ես 

տարիներու րէւթացքին անէծքին փրփուր»» 

ներր 1ւ մաղձին լեզին խմեցի միաչն ։՝ . Ն ն\ 
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կ՛արժ՛է ա յ " ՛ &ովր մեր հովերուն բաղդատ֊ 

մամբ։ djf| հովերր մեր Արտերուն մէշն։ 

էէնք մեր լացերէն ք մեր արիւններէն շէն֊ 

ուահք ե. մեր Հառաչանքներր աւելէ կա տա֊ 

ղէ էէն քան աչս հովերուն փոթորէկնւերր։ 

Հասար անդամ՝ ուզեսէ որ կեանքէս իւար֊ 

էյրլահ նաւր րնկղմէր ու անդունզուէր մեր 

լեռներ ո ւ կողերուն զարնուելով, քանէ որ 

մեր ճամբուն։ ^ՂռՐՔԷ\ լուսաւորող փարոս 

ս՛ալ չկար f րաչց մաՀրք
 111 y} ազատարար 

ու Համայնակեր զազանր քանէ մր ան զա մ ֊ 

ներ եկաւ Հոտուրտաց զէս t շոշափեց մէ֊ 

սերս, ու Հեռացաւ զնաց f իմ մէ^ս չգէ\տ~ 

նելով դոՀացուցէչ սնունդ մր էրեն Համար։ 

Ուզեցի մէնչե. վերոյէ" °րս t tuS't հովերուն 

մէ$ լողալք քանէ որ տակաւէն արցունք 

ունէէ աչքեր ո ւս մէ^ք րա$ս վերջապէս 

զաւկէ սէրր չազթեց Հաչրենէքէ սիրոչն, ե. 

գէս արցունքով րամնեց էմ՛ տառապանքէ 

աշէւարՀէս f էմ՝ զէւզէս t էմ՝ դերեղւՈսննե֊ 

րէս f է՛է0՝0 դէս էս՝ Հոդէս t արմէստէն փէ\ր — 

ցուահ կաւլքւէէ մր պէս, ե. Հիմա կեանքէս 

էւլեակր զրկահ էմ՝ զարաւսր ցաւէս ու 

տառապանքէս Հետ դէպէ օտարութիւն, 

զէպէ Ամերիկա կ՚երթամ՝ Հ^ր^էն անգամ՝ 

գոնէ զաւակս Համբուրելու Համար ... : 

օդա H f <եմ ուզեր t որ էմ կեանքս ապրի։։ . 

բաչց մէ ե֊նոչն d ամանա 1լ չեմ ալ ուզերք 

որ օտարներ փորձեն զարդարել տառա

պանքէս փշենիներր, օտար հադիկներով, 

կամ բռնազբօսիկ զուարթութիւնով մր։ Նմ 

կեանքիս բաժ՛ակին սլարապութիւնրք լեցուն 

է մէ աչն աչն մրուրներովք զոր Հոն։ ք ա ֊ 

մահ էք էւակ "գկ՚՚ձգէ %1՝ր Հիւթին պէս t 

m ունիս ու Հա չր են իքիս տառասլանքրէ էր 

արիւնոտ ձեռքերով))՛՛ 

Ծերուկր ինհէ Հետ իւօսահ միջոցէն t 

դիտեցի y որ քանէցս Հրամաններ կ՝՚արձա֊ 

կէր էր թուլան։ f II ամեն ան զա մուն t պատ֊ 

ուէր մոն էր մէաչն տուահր. 

էեւոն f Հող տար հր արին ։ 

Ծերուկն ու ես, սփինքսի մր պէս լուռ 

էէնք գէմ դէմաց։ Պատմուահ ոզբերզու֊ 

թէւնր անդամ մրն ալ դդրդահ էր երկուք֊ 

նէս ալ։ Մէեւնոչն Հոգեկան տառապանքն 

էր որ Հա զահ էէնք մեր վրաչէ սա տար֊ 

բերութեամբ մէաչնք որ հերուկին տառա֊ 

պանքր զազաղէ մր սեւ հահկոցն էր եղահ 

էր վրան, մէնչ էմս ք զեռ էր վրան կր կրէր 

չոչււի ու կեանքէ աստղերուն նշոզուսՂ։երրք 

անորոշ բաչց ոչ ան։ չոչս ապա զա չէ մր ճամ֊ 

բաներր լուսաւորելու Համար ։ 

* « * 

IV տ ահ ումu երազանքի մր կարմիր Հորիզոնր 

կր բանար իմ առֆեւս ։ Կ՚երեւակաչէի Հա֊ 

դարաւորներ. Աւետ ամոլին։ նմանf որոնք 

աչս հովերր կր ճեղքէին շաբթէ շաբաթ f 

տարուէ տարիք որոնք էրենյյյ^՛ չաչանի կամ 

անանուն ցաւերր շս՚լկահ f ու իրենց ար֊ 

ցանքին աղէն։ էւառնելով հովին ու ովկիա֊ 

նաւին, դէպէ օտարութիւն f դէպի Ամերէ֊ 

կա կ՛ երթա չին f Հոն իրենց աՀՔռրր փակե֊ 

լու Համար : Ե ւ ինքնիրենս կրսէի. 

((Միթէ մարե՛ր է Հաչրենիքի Հոդին։ 

ձաչնւր)) ։ 

խորՀուրդէն փոթորկումէն մէֆյ ալ ան֊ 

կարելի եղահ էր էնւհէ Համար՝ y նստէ լ տեղ 

մրք սւ բնութէւնր դէտել։ Ծերուկէն Հո֊ 

զէաէւտութենէն վարակուահ էէ ։ ^աՀ° 

ամեն անդամք էմ երթեւեկներուս միջոցին ք 

երբ կր տեսնէի էեւոնին ոտքէ ելնւելր | 

աԼոր պատանեկան f ան Հան դարս։ շարժ՛ումէն 

Համրնթաց կր լսէէ հեր ո լկէն։ պատուէրր. 

((էեւոնւ f Հոդ տար հր արին))։ 

Եւ, ակամա չ, ուշադրութիւնէս աչս ան

գամ դէպի աչն կողմր դարձաւ ։ 

Աւետ unfitLf II թոռր Գո$ՔռՐ չուն։էէն 

էրենց Հետ ։ 1°ուրձ մր մէաչն կար $ ուր 

դրահ էէն էրենց քա1։է մր օրուան պաշա֊ 

րրք ե– անոր մօտ պսւտրռտսւհ շորերու մէ^ 
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փաթտուահ հրար մր, որուն վրա չ այնքան 

կր գուրգուրար Աւետ ամոլ։ 

Այդքան ջերմեռանդ Հոգացողութեան 

տակ անպատճառ դաղտնէք մր կա ի կ՚ըսէէ 

ինքնիրենս ։ 

Եւ կր ր՜՝որՀԷԷ f թէ աձԳ աաշւոուահ հրա֊ 

րին մկչ պաՀուահ կար կամ՛ Աւետ ամուի 

դրամական Հարստութէւնրք և. կամ* մաք– 

սատուններու Հսկողութենէն փաէւցուահ 

թանկարմէք Հնութիւն մը։ ՈրովՀետեւ այդ 

հրարին սլաՀսլանութեաս անմիջական պ է տ ֊ 

քէն էր, որ կր հնէր, à թէ հերուկին ան֊ 

ղադրում՝ իւռովքր, և. թէ իր թոռան ման֊ 

կական վայելքէ մր զրկումը։ 

Վերջին օրը, երր մեր նաւը ՄարսԷլիոյ 

ափերուն կը մօտենար. երր ամեն մարդ 

դոՀունակութեամբ իր գոչքերր կը Հաւաքէր 

վայրկեան մը առա£ դէսլի ցամ՛աք նետ -

ուելու Համար, Աւետ ամոլ, մէկ իւօսք, 

մէկ սլատուէր, մէկ Հրաման մի աչն ունէր 

իր թոռան ։ 

—— «էելոն, Հոգ տար հրարին))։ 

Ալ Համբերութիւնս Հատ ահ էր. մօտեցայ 

հերուկին, ու ըսի• 

—— «.ՆաւաՀանդիստ եկանք. Հիմա մեր 

գոՀքերր պիտի յայտարարենք, եթէ կ՚ուզէք 

կրնամ* օգնել քեգէ. րայց նաիւ ըսէ ինհի, 

թէ Լ%նչ կայ հրարէդ մէ£. 

ii Տղաս f ըսաւ Աւետ ամոլ. կը տես֊ 

նես թէ հեր եմ՛, ու ղէսլի Ամերիկա կռր֊ 

թամ*9 լալովք ակամա չ * à*. Գիտես՛* թէ ալ 

պիտի չկրնամ վերադառնալ Հաչրենիք։ 

Օտարութեան մէչ մեռնիլը հանր է պ ա ֊ 

տուՀասի մը, անէհքի մր պէս։ Հաչրենի֊ 

քիս Հոզր նուիրական է ինհի Համար, և. 

քաղցր անոր ձայնը։ Այդ Հողէն չէի կրնար 

բաժ՛նուիլ։ Երբ ւակնումիս նաիրնթօրէն 

գերեզման գացի սիրելիներուս Հողին '//"UJ 

քամելու աչքեր ուս և. Հոգիիս արցունքը, 

Հայրենիքիս և. անոնց գերեզմաններու Հո֊ 

դէն Հող առի քիչ մր, և. ինհի Հետ կը 

տանիմ՝ աչդ հրարիս մէչ, որուն վրայ կը 

գուրգուրամ՛, որպէս զի երբ օտարութեան 

մէչ մեռնիմ՛, Հայրենիքիս Հողը փռել տամ՝ 

գերեզմանիս տակ, անոր գէր^ԱԼ Հանդչահ 

րյբսլու Համար։ Մեր Հոդին ձայնը անուշ 

է վերջապէս և. նուիրական» ։ 

« * 
Նայեցայ հերուկին քարացահ արձանէ 

մը նման։ Հոգիս յուզուՅներու ալեհփանքին 

տակ կ՚ուռէր, կ՚ուռէր, և. Հիմա իմ՝ աչքե֊ 

րէս էր որ արցունքը կը Հոսէր ւ Շօշափեցի 

հրարը, Համբուրեցի զանի երկիւղահու֊ 

թե ամբ, 1ւ տուէ հեր ո լկէն։ 

Այդ հրարէն րնդմէշէն կը Լսէէ » յաւէտե֊ 

նա կան մեղեդէէ մր, երկնային երամշտու֊ 

թեան մը պէս, Հայրենէքէս Հոդին ձայնը... 

Ս՝ՈԻ51/Լ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ 

Աղօթեցէք մեղէ Համար, մարտէրոսներ, 

Աչն պէս էնչպէս ձեզ զհեցին 

Ան չաչս։ ձեռքեր, 

Մագաղաթի թօշնահ կողքէն. —— 

Նուշանման մեհ աչքերով 

Կարմիր քղամիդ 

Լ ա (էյ հալքերով, 

Եւ գօտիով զարդ է զարդ 

Ուր մեզեսէկ, ուր սուտակ 

Վառ ե– տմգոյն բոցերով։ 

Աղօթեցէք մեղէ Համար, սրբուՀիներ, 

Ւնչսլէս տեսան ճեղ վարպետներ 

Վանքէ ի։ուցի մութերում 

Կաւ/* երազում, 

Մարմէններով անՀետացահ, 

Աչքռր սա ռահ , 

Ձեռքեր նէՀար, 

Տյսուր նայւահք անմէւէթար ։ 

ա 
՛տա՛ 

Աղօթեցէք մեզի Համար, թագաւոր ներ 

Արեւելքէ երեք մոգեր 

Որ Մանուկէ առՀեւ չոքահ, 

էուռ, Հէացահ, 

Ոսկեղմրուէոո փէլոններէ ւոակը կորահ, 

]°ունկ էք վառում 

Եւ աղօթում ։ 

— Աղօթեցէք մեղէ Համար, սուրբ Հրեշտա1լներ, 
Սերովբէներ , 

Որ կէսաձուկ մարգերի Հետ 
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Տարօրէնակ հաղէկներէ, 

Թռչուններէ ք 

Եւ դոյնզդոյն մեհ տառերէ 

Խոլորում՝ յաւէտ 

Թեւարկում՝ էք f էւնկաւէտ f 

Նւ յայտնութեան փուլն էք փչում՛ 

Ոս1լէ կտրահ դաշտերում՝։ 

— Աղօթեցէք ւ1եդէ Համար f եւ. դուք սուրրեր 

Ո ս կերերան սլա ut կերն եր . 

Անչաչտում՚ր ամայութեան , 

ք^էւզանղական ձեւերով, 

՚հուք դնում՛ էք անգունութեան 

՜ԼՈՀՍ ա սլա դան սլա tu մե լուէ՛. 

Նւ դոէ֊ք t կէներ f էւաչէ տա1լր սարսռացող 
Մաչրեր լացող, 

Պարզ զէհերով նկարւահ, 

Գլույսնէդ հռահ 

ԵԼ զառնսւկէ նայւահքով, 

ՆէՀար, նէ Հար թուշերով, 

Աղօթեցէք մեղէ Համար t 

Ս ա զաղա թէ Հեռանկար — 

Երազ աշլսարՀ 

Ուր րոցավառ մէ նունուֆար f 

1°օլք տեսլայէն, անկարելէ t 

ԼՈՀՍ է հորում՝ ան գաղթելէ. 

Ուր անուրջէ հուռ րոյսերր, 

}°որՀրզաւոր Հէր դէ^ռրր 

Ներքնաէսորր կարմէր տառէ 

ՅՈՀԱ են թորում՝ շուրֆյր րառէ. 

Wաղա զա թէ Հեռանկար t 

Ղ՚էհեր, զոչներ f 

ԵԼ եօթնանկէւն դուք մեհ աստղեր՝ 

Աղօթեցէք մեղէ Համար։ 

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ 

•7ՆՈԻՆԳ ՓՐԿԶԻՆ — Մանւ՚անկար (Հայ կհէ). 
(էշմիածնայ « Թարգմանչաց » Աւետարանէն, գրուած 1200ին) 
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Ո Ր Ի ՞ Ն Զ Ո 2 . Ե Ր Ն Ե Ն Ք 1 

ԱՀՍ Հարցումը առածէն անգամ զրուե֊ 

ցաւ, Հայկական խղճմտանքին առՕեւ, 1895՛ 
96̂ » Հարդերին ետք ։ Ան կր դրուէ վե֊ 

րոտին, և. աւելի իւիսւո ումով t յորմէՀետէ 

Նրիտասարդ-՚Թուրքիան աւարտել ուզեց, 

քսան տարուան գազարէ մր յետոՀ և. 

օզտուելով ներկայ պատերազմին իրեն ը ն ֊ 

հա յահ նպաստաւոր առիթ՜ին, մեր ցե֊ 

ղին րնա^ւշմւսն զորհր զոր Ապտիւլ—Հա֊ 

միտի ՀիՀւ Թուրքիան սկսահ էր միայն ։ 

Ո9քի& qnflbrG ԿԱք։ ԱՀՍ մտահումը մեզիք 

արտասահման ապրող Հայերուս Համար, 

տանջանք մր աւելի եղաւ մեր կրահ սոս֊. 

կուՅներուն 1ւ անձկութիւններուն մէշտեղ։ 

Ու րազմաթիլ եղան անշուշտ . անոնք , 

որոնք Հեռուն տարազրութեան կիղիչ ճամ֊ 

րաներէն իրենը քալահ կամ՝ դ1։դաններու 

խորր մա Հուան սպասահ սլաՀունէ մի1ւնոՀ1։ 

մտահումէն յաճախուեցան։ 

ԱսլաՀովապէսք նախ Թուրքին զոՀերն 

ենք, եթէ միայն ուզենք աչքերնիս բարձ

րացնելով մեզ Հարուահող ձեռքը ՜ճանչ1ւալ։ 

ԱոՀերն ենք, նոֆււզէսք կա ՀԱ րութ են ական 

Ղ՚երմանիոյ II I Ռուսաստանի, որոնց եր

կուքն ալ f տարրեր մամանա1լներոլ մէշ_ք 

տարրեր պատճառներով և֊ տարրեր միՀոս֊ 

ներովք զօրացուցին մեր դաՀի՜ճին ձեռքը 

1878£ն մինչեւ 1915* Մեր զմրախտու֊ 

թիւնր կր պարտինք նաև. ֆրանսացի ե. 

ոագլիացի նշանաւոր Հրապարակախօսներ 

մեն է շատ աոաՀ զայն յայտարարեցին 

քաղաքական 1ւ տնտեսական այն մրցակ» 

ցութիւններուն որոնք կային մեհ Պետու

թեանց միշե. 1ւ սաեղհահ էին այնպիսի 

կացութիւն մր որ մինչեւ իսկ զա շնա զրո ւ ֊ 

թիւններով ճանչցուահ իրաւունքներն ու 

ստանձնուած պարտականութիւններր —— 

Պերլինի եՀԿիպրոսի դաշնաղրութիւններր 

իրրեւ անգոյ կը նկատուէին։ 

Հայ մողովուրզին այն մասը զոր րախ֊, 

տը օսմանեան լուհին ներքեւ զրահ էր, 

մինչեւ անցեալ ղարոլն կէսը կ ապրէր 

ստուերի մը պէս՝ շր£ապատուահ աւելէ 

թանձր ստուերներէ։ Առանց իր ազգային 

լեզուին ու եկեղեցիին, որոնք կր պաՀպա– 

նէին իր տեղահին անձնաւորութիւնը, ա ֊ 

նիկա վաղուց ձուլուահ կ՚ԸԱար դէ^ք ամէն 

կողմէ ճնշող տարրերուն Հետ, իսլամ 

Թուրքերու կամ ՛Քիւրտերու, կամ քրէ"~ 

տոնեայ էրվանթԼ^Օներու Հետէ ճշմարիտ Է 

թէ այգ ազգային լեզուն ու եկեղեցին իր 

մէշ^ կր Հաւերմացնէին նաեւ իր անցեալին 

Հիշատակը, թէպէտ շատ աղօտ ահ։ 

Ան ոն ղունահ էր սակայն f Հրամարելով 

անօզուտ րնդվղուՁներէ, քէԱյաի աՀԳ կեան֊ 

քր Լոր ա^էուՀեաեւ : իրեն թոյլաարուահ 

միակ կեանքն Էր իր րարրարոս տէրերուն 

ե– դրացիներուն կողմէ։ , Անշուշտ, մամա֊, 

նակի ընթացքին անիկա կատարելապէս 

պիտի թաղուէր Հոն՝ • եթէ հրեք էական 

իրողութիւններ եկահ ^ւյ^այ^ւ՚քք դէպքերու 

ըսթացքր փոխել։ ՛Այդ երեք իրողութիւն֊ 

ներն են, մամանակազրական կարղով՝ 1 .—— 

b t r ո պ ա յ ի tChg Հիսնարկութիւևը Մխի֊ 

թարեան միաբանութեան որ ՀաՀսւստանի 

անցեալը կցեց ներկային անոր £ / " J * / տա

լով իր ազնուականութիւնը, իր արմէքն II 

վաւաշական փառքր։ 2. Ե՚ԼՈՂԱքակաճ 

պետութեան մր էհուսիոՀ աի րասլեաութեան 

տակ անցնիլը Հայաստանի խոշոր մէկ մա

սին, գերակշիռ իրողութիւն որ մեր մոդո֊ 

վուրդր Հպումի մէչ գրաւ արեւմտեան քա

ղաքակրթութեան Հետ II իր խորքւն ազդե֊ 

ցութիլնն ունեցաւ թրքական Հայաստանի 

վրայ. 3. btr Ոպա Լ ի մասնաւորի 

Բարիղ առաքումը, 1$օ0ի մոտերը, պո լսեցի 

ե– իղմիրցի ^ ա յ ուսանողներու, որոնք ի 

դարձին իրենց երկիրը Հոն փոխադրեցին 

Fonds A.R.A.M



ՎԵ Ր ԱԾՆ Ո ՒՆԳ 21 

ոչ միայն եւրոպական արուեստից ե. դի֊ 

տութեանց սէրրէ աո և. սէրը ազատու֊ 

թ ե ւ ։ 

ԱՀա թէ ինչպէս անհետանալու */{,UJJ 

եղող մողովուրզ մլլ պարտք զդաց իր ա զա

տութիւն ր վեր ազր ալելու, պայքար մլլ մղե– 

լու նաիւ դաղտնի ու իւաղաղ, ռէրքու[ ո ւ 

վարմարանով, եւ. յետոյ րացայայտ ու զ ի ն ֊ 

եալ ղինք Շէնշողներուն ղէմ*, այս պայքա

րը քառասուն տարի շարունակուեցաւ եւ 

դեռ կր շարունակէ մղուիլ այսօրf ՚/՛ 

պատերազմ* մեհ պատերազմին հոցին մէ£, 

ոշ նուազ մ ո լեզին 1ւ ոչ նուազ սուրր քան 

այս վռրՕինր և. կարհես աւ1րող£ովին զայն 

րովանղակելով իր մէ£ իրրեւ նշանակու֊ 

թիւն 1ւ իրրեւ զօրութիւն։ 

Հարկ է աւելցնել, ասկէ '[ռր2_ք թէ մենք 

ւենէն առաշ^ ինքզէնքէաւս զոՀերն ենք, 

վերստին աղդ մր դառնալու մեր կամքին, 

մեր Հին քաղաքակրթութիւնը արդի ՛Արեւ

մուտքի քաղաքակրթութեան զօդելու մեր 

ումին՝ որ կր քնանար մեր մէֆ։ Պէտք է 

ըսել թէ ի դիս ո ձ մէկ րանի կը Հրամա֊ 

րինք փառքի այս Հարազատ տիտղոսէն Լւ 

պէտք է Հռչակել թէ Հեռու ՝ ենք ինք

զինքն ի ս վերջնական զո Հեր նկաաելէ, քանի 

որ չկայ պատմութեան։ մէշ օրին ակր մոզո֊ 

փռւրդի մր որ աշիւարՀի երեսէին անՀետա֊ 

ցահ րԼԷ՚սյ՝ միմիաpi յառա^դիմհւթեան րաղ– 

ձացահ ըլլալուն Համար։ 

ՎԱՀԱՆ ԹԷ-ԲԷԵԱՆ 

Ֆինլանտական լինեք —i Նկար 0. Ալխազեանի 
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ԵՐՈԻԱԱՂԷՄԷ ՅԻՇԱՏՍ.ԿՆԵՐ 

՚ ՍԼ^/ս պաՀուս ՝երբ դաշնակիցներու 

փառապանհ դրօշն եր ը կր հ ահ անին 

Դ*աւթի Հնա կառոյց սեր գերուն վք՚՚Ա/, ե. 

ե՛րբ բռնա կստԷՈւ թ եան լուհէն ազատ– 

ուահ Հազարաւոր սրա եր օր 

ներ կ երգեն ք թերեւս շաՀե կանութ են Է 

զուրկ չպիո՚Ի ը լ լ ա ր Վյեոսծճոէճդի ըն

թերցողներուն պատմել \^րուսաղէմի մէջ 

իբր միարան անցուցահ՜ օրերէս լ/իշա– 

տա կներւ 

"ճրագալոյցի օրն ե* ք՛՛՛նի մր մա ամ յե ՚ 

տոյ մ եհ՜ աշուբ թափօբո փառաւորելու 

Համար |]a Q'u կ Ո է 1 բ ս ՚ յ միա բանութիւնը 

եռուզեռի մէջ Է։ 

\ք*երունազարգ պատրիարբր իր բոլոր 

կրօնական Հրա պո յ րն երր կր զգենու ան– 

ս՜բկբորգելի \P ար գուն լուսաւոր հն ունդը 

արժանաւորապէս տօնելու Համարէ 

Փողոցին մէջ սեւազգեստներու ?ա՛ 

բան մր կ երերի եւ բոլորն ալ վայելումի 

աքը կանխորոշ զուարթութեամբ tu Հա 

դէպի ^եթղեՀէմ կ երկարին ոսկե՜ճամուկ 

յ ա ռ ա ջ ա պ աՀներու առաջնորգութեամրէ 

իեթղեՀե\Հմք Հն արոյր երկիրը մոգե

րուն 5 որուն մսուրը գ երաՀրաշ Հողե– 

• զէնր հնանեցալ, ուր ուղղուեցան է՛ն 

Էս ե լաg Էն երը մարգոց* խորՀր դաւոր աստ

ղին ա ռաժն որ գութ՜ եա մբ՝ գերմարդը փա– 

ռ ա նեւու Համարէ բաս Ել 

Լ\յգ °րը9 թթենիներու սօսաւ իւնին 

էետք այգ զարմանաԷսորՀուրգ շշուկներ 

րով խնկաբուրուահ օգը կրօնաւորները 

կը ճ եղքեն 9 կ9անցնին քիաբելի տքսրամահ՝ 

շիրիմէն, ուր կարհես գ ե ռ "ՌէԱքպ Jtllir 

զոոքիս far եւ ոչ կա\1Խ մխիք»ա™ւիքո 

խօսք երր կը թրթււանէ 

վանի մը ք ա յ ձ մ / աՀա ողջոյն֊ 

ները իրարու կը /սառնուին» իեթղե– 

Հ Է մ ի Հայոց վանքի միաբանութիւնն Է 

որ ձիաւոր ու եբրայական սուիններով 

զար գար ո ւ ահ թ ամ արացին ե բու թափօրին 

Հետ եկահ են գիմալորելու պատրիարքը։ 

իւումբը ստուարաց ահ է, ոգեւորու

թիւնը Օե րմեռանգութ եան խառնուահ՝ 

կը Հա սնին Հձիսուսի մսուրին իաորՀր գաւո– 

րութ իւնը Հա գահ՝ գիւղակը։ 

՛Քանի մը բ ա f լ ան գին տաճարը իր 

բոլոր շուքովը^ լհւսաւորուահ 1ւ տօնա

կան օրերու յատուկ խաշ կ ալն եր ով պըճ– 

նուահ կ9 սպասէ մի աբ /սնութ՜եան թ՜ա

փօրին ^ որ կը կազմուի ու սազա լար տ ա — 

կիբ ս արկաւ ա գնել ՚ւու ու ղե կց ութ՜ ե ամբ 

կը մտնէ սիւնազարդ գաւիթը} որու 

գրան վրայ գ ե ռ 1լ երեւին " Հ ե թ Ո ՚ և մ 

U.rftujG Հայոց ետ շիԱե\ զդուռս տաճա– 
է*իԱ"»ո ու տաճարին կամարները կ՛ար* 

ձազանգեն "hnrftntrrj Վհե fei ոքաճչեւի 

nr յայսմ t u i n i r յայտճեցաւ„։ 

fd* ափօրը կը յ առա Հան այ մի՛նչեւ 

\յ*ննգեւսն |]* ւ\յբը> ուր մոգերուն ու 

Հովիւներուն առաջին ՚ • երկրպա գումէն 

յետոյ գարե ր ու գարեր մարգ կայի՛ն 

հունկերը կու գան ջերմեռանդօրէն ուխտ 

կատարելու։ 

՛կոյն օրը3 Հոն y. \Րսուրին վ['"Հյ կը 

կատարուի ճրագալոյցի արարողութիւ՛նն 

ու պատարագր։ 

ք գիշերուան խոր մթութեան մէջ կը 

զօզանջեն զանգակները Հայոց Վյսնքին9 

ու կը խանգարեն այլազգի բնակիչնե՛րու 

քունը9 ինչպէս երբեմն Հրեշտակներու 

փառաբանութեան եր գր Հովի ւնեբունը։ 

ձիաբանութիւնը կրկին կ՚իջնէ տա

ճար ու կը կատարէ y * \յ*ննգեան արա

րողութիւնն երր ու պւստարա գր կրկին 

y* \Yun լրին վրայ։ ԳՀատարա գէն վերջ 

տեղի կ*ունենայի աւանդական ջրօրՀնէքր 

յորդանանէն յատկապէս բերու ահ՜ ջուրով։ 
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Լ,այոց \ յ * ն ո ւ ն /լէ Օրր իեթղեՀեմէ այ– 

լազան բնակշութ եան յոյ՛ներուն ? \_չս– 

տէնն երու՛ն ? Հ+եթզեՀէմէ գեզուՀէնե– 

րուն Համար աչ Հրճուալից օր մրն է9 

որովՀեաեւ ամէնբր - էրե՛նց պնակներովդ 

էսկ լ\բ,սբներր էրենց բազմերանգ վե

րարկուէ հ՜այ րովրկուգան բաժէն ստանա

լ ո ւ ֊ Հասարակաց Հն ա գար ե ան Հերէսայ էն։ 

. §օնակատարութ ենէն վերՕ բոլորն ալ 

տպաւորուահ են մար գարէւսշունշ ա– 

ղօթբն եր ո լ մեհ՜ էւորՀուրգն երէ՛ն ? մերթ 

Լ*նգ մերթ կր կրկնուէ մասերր սՀյգ 

սրբազան ազօթբնեբուն՛. 

Փառք ի րաբձոնճս յԱստուձոյ է ւ ]Խկխ 
խաղաղոՆքխԱ, ի մաբդիկ հ\աճոէթիւ£՚» 

Q#_ այսօր9 այն Է՚օլ գլէս է վայբումն եբու 

մէ£9 երբ ա մէնէն աւելէ Հարկ էր որ 

Հզօր ու աէրականօրէն շեփորուէր էսա– 

զա զութ եան էսօսբր մենբ անձ կա զէն ու 

կա ր կա մահ 9 արժէբնեբու էէ լա ա ա կմ ան 

ճարճաաէւններր կքունկն գր ենբ։ 

8ofp. Հ9 Հ ԱՄ^ՍևՐ Տ Ո Ւ Ս ^ Ծ Ս ^Ղ * 

Գարունք Իէււի ափերին (Նորմ՚անտիա). նկար Հրանդ Ալեանաքի։ 
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Նկար էտկար Շահինի 

Վ Ե Ր Ա Ծ ^ Ո Ի Թ Ի Ի Ա " 

Ջեռքէս pn-նած, յամրաքայլ, ըմբռնումներու 

պատմուճանիդ մէջ սՐրագործուած եւ անխոցե|ի, 

պորփիւրէ սանղուղներէն, բարձրացուցիր ինծի բո

լոր ամբասիր յարկերը Գաղափարի Ապարանքին։ 

Ու տեսայ ես Զոճողութեան :եւ Նուիրումի 

անպարագիծ լուսամուտէն — երբ դղքիի մր լ այ

նատարած ճիւղերուն ւ]լւ|լուկն էր բռնեւ^ JJL տե

րեւներուն հովանիին տակ երիտասարդ տըտներերի 

մր հոգեվարքը կր գալարուէր — կանահչ հովիտը 

համօրէն,,, ուր հասակ աո.ած ծ առերուն պտուղ

ները նուիրական ցաւին հասունութիւնն ու վէ

սութիւնը ունէին, եւ իրենց վրայ կը կրէին պտուղ

ներու այն գորշ փոշին, ՈՐ օրական երկու անգամ1 

արեւծագին ու մայրամուտին՛ բոլորանուէր մոռա

ցումի եւ զրկանքի մշուշը ձգեր ԷՐ։ 

Հոյզեւն անոնց, արցունքի պէս, սրտիս վրայ 

ղառնութիւններ կաթեցին։ 

Հուսկ յետոյ, խորհրդաւոր եւ անմռունչ, ղուն՛ 

զոհամատոյց քուրմի մր մոյեռանդ զգայռութեամբ, 

երբ այգեաւդ բոցերը եւ այտերուդ յարափոփոխ 

գոյներր հզօրութեանդ, վերածնունդի տեսլականիդ, 

ղէպի հոն յառաջխաղացմանդ անտեղիտալի նպա

տակին կ՚րնդելուզուէին* ղարձուցիր ինծի ղէպի 

այն թանձրապատ վարագոյրը , ՈՐ անձնուրաց 

պոռթկումիդ հպատակ՝ ծալք ծալք նուաղեցաւ։ 

Ու ես՝ կսկծանքով ականատես եղայ, այգի

ներուն մէջ խրախճանքի նստած ամբոխին ոեւ 

անտարբերութեանն ու դաւադիր անգիտութեանր՝ 

իբր լուտանք վերստեղծումի աստուածեդէն շահե

րուդ։ 

Սարսուռով եւ ՚ զարհուրանքով ոաղորդակից 

եղայ երկնիչ քայյերդ խաթարող անբան արարքնե– 

րու կանանչ աղաղակներուն ու աչքերս — երբ 

ես ետեւս դարձայ — մանուշակէ սենեակին մէջ, 

արցունքներ կաթեցին թափուր մնացած դափնե

պսակներու օթեակներուն շուրջ, ՈԼՐ հազուադէպ 

ծաղկեփունջեր առանձնութիւնը կուլային իրենց 

դալկութեանբ : 

Իայց երբ անշշուկ ու լռակեաց, ինչպէս ՈՐ 

ելեր էինք՛ Տջանք պորվփլրէ սանդուղներ էն ղէպի 

ստեղծագործ լռութեան վսեմաշուք անտառը եւ երթ 

հերձիներով եզերուած մթապատ կածաններէն ան– 

ջնջեյիութեանդ հետ ջնջուեցար, երկար ատեն ան" 

տառին շշուկները՛ հանգունակ հսկայանիստ գոր

ծարանի մր տքնութէաՍ համանուագին՛ եկան զիս 

օրօւե|ու. երկար ատեն հողին յորդող բուրումները 

եկան աշխատանքի եւ տեւելու օրէնքներուն էութիւն– 

ներր սրսկելու ուղեղիս, եւ երբ զգացի որ արտեւա

նունքներս ծանրաբեռն ՛են եւ քու էութիւնդ անոն

ցինին հետ բաղադրուած՛ ՎԵՐԱԾՆՈՒԹԵԱՆ եր

կունքի մր առաջին տառապանքները զիս այգելեցին։ 

15 Դեկտ. 1917 ՀՐ113 ՋԱՐԳԱՐե Ան 
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ՀՀսՂսնք էւմ տեսութեանցս մեջ տիրող 

լաւատեսութ իւնր կր մեղադրե՛ն ինհի 

իբր վնասակար ինբնա էսա բութիւն։ }լ\/գ~ 

պիսիներր9 որ բազմաթէ/ւ չեն 9 կարգա– 

լով " ՀաքԼԼ ^ ա՛ն պար տ ե լի ^ յօգուահս ? 

գրուահ՝ մօտ ամիս մր առաջ եւ. որ Վ^հ– 

rtudԱոՆԱդի այս թիլի՛ն մկջ կր Հրատա

րակուիլ պիտի էսորՀին որ Հոն աւելի 

քա՛ն երր եր շեշտուող այ գ լաւատեսու

թիւնը ա1է ս՜ս բոլորովի՛ն ա՛նիմաստ կր 

դառ՛նայ Ներկայ րոպեի՛ն երբ ամեն մա

մաս ակե աւելի մռայլ ու սպաււնա գին 

էս ա ւար մր կր պաշարէդ բոլոր Հ՚՚՚յ աս– 

տասները։ Ք֊,Գ'սԼով Հանդերձ ամբողՕ 

հ՜ա՛ն բութ ի ւ՛ն ր աՐգԻ կացոլթ ե աՆ ? — 

զոր նաէսատեսահ եի արդե՛ն եւ քա՛նի 

մր բառով ւ/ի այ՛ն վՀա տ եցուցիչ է/('Գո^՜ 

մու՛նք յառաջ բերելէ՜– զգուշանալու Հա

մ՛ս ր առաջուց մա տՆ ա՛ն շ ահ 9 - ես կր 

յամառիմ պաՀպան ել վերջնակա՛ն բա

րե՛նպաստ վա Էս ճանին վրայ իմ աՆ էսա էստ 

Հաւատբս։ Հակառակ այն՝ բոլոր սէսալ– 

Նե բուն զոր Դ՛աշնակիցները գորհ եցիՆ9 

ել որոնց Հետեւանքն ե աՐգԻ կ՚սցու– 

թիւնը9 անոնք են որ վերջին՛ էսօս– 

քր պիտի րսեն ? կամ աւելի ՛ճիշդ 

անոնց րնդգրկահ 9 Հռչակահ սկզբունք՛ 

ներն են որ պիտի յաղթանակեն էէո՜ 

վին} y?ասա մբ1 • արդեն յաղթանակահ 

են9 քլանի որ այսօր տսմ1~ն տեղ9 (ք երկու 

կողմ են ալ անկեղհ կամ բռնազբօսիկ 

շեշտերով ազգերու ազատո՛ւթեան իրա

ւունքը կը Հռչակուիդ եւ մասամբ կը 

սկսի ն ո յ ն իսկ ՛իրականանալ. լ\("սբիա9 

\րէւջա գ ետքո Դ\աղեստին արդեն իսկ կես 

աղա տա գրուահ են՝ \^նգլիոյ եւ իր ՛դաշ

նակիցներուն ուժովն ու կամքովր9 կ>ին– 

լանտա անկաէսութ իւնր վերա գա ահ ե» 

Ո կր բայնա ? Վ^րաստան– Հայաստան \սա– 

զաէսն երբ ե. \սրիմի քհաթարները ազա

տութեան սեմին վրայ են՝ մասն աւորա

պէս ռուս յեղափոէսութեան Հետեւան

քովդ այլ եւ այս պատերազմին յաբու– 

g ահ րնդՀանու ր ազատատենչ Հոսանքին 

իբր արդիւնք • \յեՀաստւսն ու \_^իթուա– 

նիա դեպ ի անկաէսութ իւն կը քալեն 

ն ո յ ն իսկ \\եգրոնական °\ետութեանց 

կեղհ ու բ ււն ա դա տ ո լ ահ՜ Հա մա մտ ու– 

թեամբ)։ Ա՝ինչեւ ա ն գ ա մ եթե երկու 

կողմերեն մին յագթող չկարենալ Հան

դիսանալդ ե ս տիպ ուին Համաձայնու

թեան մր գ՚՚՚է, ժողովուրդներու ինքնո-

բո շման -y.սկզբունքը պիտի տիրե այ գ 

Հա մւս ձայն ութ եան մեջ. թ ե ա ե ա ար

գի ւնքր Ա՛յգ պա բա գայ է/ն պիտի ՐԱ^Լ) 

անշուշտ անկատար ու ան Հաստատ։ \Հր 

պեսզի ^.զատութ՜եան յաղթ՜անակը լիա

կատար ըւլայ ե տեւական 9 անՀրաժ եշտ 

ե որ Դաշնակիցն երր փշրեն էի բուս իա֊ 

կան միլիթարիզմր։ յաղթ ելու կամքր 

ու Հաւատքը անոնց մեջ անվկանդ սնաց ահ 

ե} անոնք աւելի երկար պիտի գի լքա

նան դ ե անոնք պիաի տան թէ յաղթա

նակ րէ թշնամին գ ե ռ շատ զօրեղ ե ան

շուշտ դ ե՛ ք|՝ ուս մաքսի մալիսԷմն եր ո ւ յ ի 

մարական ընթացքը կրկնապատկեց 

սպասելու մօտ այ գ ում ր. ան դ ե ռ մեհ֊ 

Հարուահներ ունի *\»աշնա կիցն երուն Հաս

ցնելու» ասՀեղ փոթորիկ մր կր սպառնայ 

ֆրանս-ան զլիական ճակատին վրայ f ե փո

թորիկ մր Հարաւային քիուսիային % \\ով– 

կասին ու Հալ աս տանին։ Անձկութեամբ 

լ ի են մեր սրտերը» պատեբազմին ամե– 

նեն ճգնաժամային դ ամենեն բաղդորոշ 

րոպեին մեջ ենք։՝ \Pսաքսի մա լիսթները 

զինադադար կնքեցին թշնամիին Հետ ե 

Հի մ այ կը բանա կցին՛" առ անձ՛էն Հաշտու

թիւն կայացնելու ՚ Համար։ Հիուս պե– 
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ու

տու -

աութիւնր կտոր կտոր եղահ ե9 էլ. Ներ

քի՛ն պայքտրր ամեն աեղ9
 ա / գ ԲՈԼՈՐ 

կտորներուն մե£9 սկսաօ՝ ե9 ւՐոլեգիՆ թա

փով։ էֆինլանտա անՕատուահ ե բոլոբո

վին 9 եւ կր թուի Դաշնակիցներուն Հաա*– 

֊էա կիր աՆաի գ ե թ էէզՂթ* ^ ետ ութ եաՆ 

֊էիւս մաս երուն մե^9 ՀՀւքբ՚քյնացիք 9 \-յա– 

զաիւները y ուուս Հա կա մաքսի մ՜ալիսթ 

տարրերուՆ Հետ Հ_եՆիՆեաՆ Հոսանթին 

գ ե մ մար ա ու ման գլիւաւոր ումր կր կազ– 

մեն. Դ՜՛աշնակիցն երուն Հա լաստ արի մ կը 

յամառին մնալ9 ե Դ*երմանիոյ Հետ Հաշ

տութեան անպատիւ արարքին չեն 

գեր մասնակցի լՀ ԱյնՀՆար չե որ Հաշ 

թ՜եան րանակցոլթ իւՆՆերր վաղը լ/՜*՛0՜ 

գին վերին (իուսիոյ մեջ գերման զօ

րութ՜եան տ իր ա կ ասն թ ասփասՆցուԱիՆ 9 թ՜ե

րեւս իսկ՝՝ Դ+երմաաանիոյ դաշնակից ֊Հարա

կան ո ւթ ե ան մր վեր աՀա ս տաս տ ու մին։ 

֊հոն 

կր անսայ միշտ անՀասկանաշիօրեն 

անշարժք սպաս ե չով թ եր եւս որ ռուս 

կաս ււավսա րութ իւնր {եթե ե ղահ՜ր այս

պես ԿաՐ°՝ւԻ ե անուանելէ րացե ի Ր ա ց 

թշնամի գաււնայ դ*ւաաշնակիցներուն՚.? որ

պես զի զենքով ժիջամտե* ՚ ^ - ք Դ Ր յ "թե 

կացութիւնը չրարեփոիաուի 9 գերման 

զ0ՐՌ°՝ՐՐք վերին քիուսիոյ տեր գարձահ՝ դ 

պիտի ամեն ճիգ թափեն Հարաւային 

քիուսիոյ Հասկրն գ գ ե մ ր ո չոր տարրերը 

Հա իւ Հա իւ ելու։ կովկասի ք Դ\արսկաստանի ք 

ՀՀասյաստաՆի գր աւեալ մաս ս ե րուն մեջ 

ինչ որ կ1 անցնի որոշապես ե ամբող^ա– 

պես £°նվ> գիտեր • մաքսիմալիսթները 

վճռահ են Հաշտութիւն կնքել քևուր– 

քիոյ Հեաք ու թերեւԱդ ^թերեւս^ կ*ը~ 

սեմդ որովՀետել այգ անանուանելի ո– 

ճիրը գ ե ռ չեմ կրնար Հնարաւոր նկա

տելիդ կովկասե ասն րաՆակր ետ -ՐաՀ\ել 

Հայ աս տան են դ Ղ\ար ս կա ս տ ան են։ ինչ *են 

կովկասի դ ՈՀա ր ս կա ս տ ան ի մաՀմե տա կամն

ներու տրամադրութիւնն երր } այժմ. 

ՀաաայաստասՆի թուրք րասնակր J եհ սա պես 

ուժ աս պա ււ կը թուի} բայց ի ն չ ե ա / Գ 

ուժ ասպւսռու թ՜եան ւսստիճաաանր։ լ\բ տ ա– 

կս/րգօրեն հ՜աատնր s ե կացութիւնդ ե 

տիեզերական աալայ քարին վերանաս կան 

բ ասր լոք վաիւճասնին վբայ ամենին ամուր 

Հաւատքը պատճառ մը չե ասն շուշտ 9 որ 

ասմեն Հայ լիովին £_ՂՂ~ "՚/ ս կացու

թեան ամբողջ քսաւքն ելի Հան գա մանքրւ 

Աոսկալը9 յուսաՀատիլը9 լուհ՜ում՝ մը չե 

սակայն դ ինքն ւաապաՀպասնութ եան ^ գի • 

մագրութեասն ուժը Հլա տ ելու միայն կը 

հաււայե՛ \\ակիg զատ f կաաացոլթիւնը 

թ ե պ ե ս 1 մեհ ա պես հանը. Հեռ ու ե ան

յ ո յ ս Ըէէաէե՝ S ի (""Լ թանձր ւՐթութ եան 

մեջ Լ ո յ ս Ի մեհ՜ նշոյլն եր կանդ որ ապա -

գային վբայ մեր Հա լաստերը ամրացնելե 

զաստ Ներկայ ճգնաժամէն մեր ազգին 

քիչ վնասով գուբս էէ ւ կարենա լուն 

մասին յ ո յ ս կրնան ներշնչել մեզի։ Հա– 

րաւասյիՆ Հիուսաստանի մեյ?9 կովկասի 

մօտիկ (յւբրայնացւոց ե ի» աղա իւն ե բուն ? 

Հա կա մաքսի ժալիս թ ՚գասյ քարին յ ար tu h 

մնալր բարեպաաատեՀ ու կարեւոր նեցուկ 

մը և ապա ւ են մըն ե մերի՛նն երուն։ 

Վարքին Լուրերբ UnJ3 կուտան թ ե քէ*~ք՛ 

րասյնասցիք իրենց ուժերը կը ստուարա– 

ցրնենդ կը կազմակերպեն դ ռումեն բա

նակն ալ իրենց կը կապեն ե գիմւսգրա

կան Լուրջ ու տոկուն զօրութիւն մը կը 

ձեւ ացնեն՝ *\*ասշնակիցն ե բուն Համւսկիր ^ 

ե գ եր մասն Օ– մաքսի մալե ան զանգուահին 

Հակառակէ Հեռա գի բները Հա զորդեցին 

թ ե կովկաս ինքնավար կառավարութիւն 

մը ստեզհահ ե իրեն Համար դ ինչ որ 

կընշանակե թ ե ա / Գ երկրին գլխաւոր 

ցեղերըդ Հ ՚ - յ ք , Վ֊,ՐաՀյիք ե մաՀմետա -

կաններր9 որոշահ են Համերաշխ ե– միա

բան րնթանալ իբր ն՛ման շաՀեր ունե

ցող կովկասցիներ» կովկասի մաՀմետա • 

կաննեբու կողմե վտանգի աէլԼ վաիւը չե֊ 
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զ«ք—ց—՝ձ կրեայ ՛եկա տուիչ tuui ով [կով– 

կասի մաՀմե տ ականներու բանիմաց ղե– 

կավւսրն երր ^ է՚ՐԲ Էր^՚՚՚Յ որոշապէս tu-

պացուցուասհ ԸԷԷա՛ fl՝^ ^՜՚՚Ս՚Ք ո Լւ է 

թշնամութիւն չունին f իրենց դեմ ե 

եթե զիբենքլ Համոզել յաՕոզոլի թ ե 

Դ*աշնասկիցներն են որ պիաի յաղթեն 

ե իրենց աչ ցեղային ու կրօնական իրա

ւունքն երր պիաի յարգուին y բնաւ ան– ՚ 

կարելի չե որ իրենց դրացիներուն վրայ 

ո ե ե յարձակուս*՝ թ ո յ լ չտան իրենց 

ազդեցութեան տակ գանուող զանգ

ուածներուն, ե այգ կարեւոր աս շիւ ա– 

տանքր անշուշտ կովկասի մեր Հայ վա

րիչն երր կա տա բահ են ե թերեւս յա– 

յքողցուցաօ՜ ենբ \*ակասն կարեւորութիւն 

ունեցող ե մեհաւզէս բերկրաււիթ իրո

ղութիւն մր9 կովկասի մէջ ՐՈԷՈՐ ^*ա1 

գորհօն ուժերու վերջապէս միացումն 

ու Համերաշխումն ե ւ\զգայէն Համաաա– 

իւորՀր գակցութեան բարեբաստիկ Հե

տեւանք» ատիկա պիտի բազմապատկէ 

Հայութեան դիմադրական կարողու

թիւնք էք. Հայաստանի թրքական բա– 

նակր շատ վ?իէ ուժ ունենալ կր թուի 

(ապա թէ ոչ՝ ամիսներէ ի վեր (իուսիոյ 

մէջ տիրող ի/աո֊նաշւիոթութ են էն Օգ– 

տուելով գրաւեալ նաՀանգներր նորէն 

ձեոք անցրևելու Համար Հզօր ^էգ մր 

փորձասհ կէբչչաբ}» յւՐ/՚^՚^Գ^Պքք՛ ե \\ու– 

րիոյ մէջ Հսկայաքայլ յառաջացող անգ

լիական բանակն երր քօ՝ուրքր կր բռնա

դատեն ու ՀետզՀետէ աւելի եւս պիտի 

բռնադատեն իր ուժերուն ''ֆք մեհ ա գոյն 

մ ասր այն կողմերր կեգբոնացնել։ ՏԼ°՜ 

րավար իլիէսքօի հրագիրր անշուշտ 

նկատողութեան առնու ահ է9 ճւ թե

րեւս արդէն իսկ Փիջագետքի ան զ լի աս

կան բանակէն ինչ ինչ տարբեր ՛ճամբայ 

են ելահ գէպ ի կովկաս՝ զօրացնելու 

Համար կովկաս եան բանակր. զայն կա

պելու Համար մէկ կողմէ Ա*իջա գե աքի 

անգլիական բանակին ե միւս կողմէ 

ք\ւքրանեան ու քսումէն բանակին Հետ՝ 

բնգդէմ քհուբքին ե գերման—մաքսի -

մալե սան զանգուահին։ Ամենալուսաւոր 

կէտ միՊ Հ , ս յ ո Ց 1~~֊.ՐաՅէ~ոՑ "՛մուր միա

ցումն Է} "որ Հեռա գիրներն աւետեցին 

Լւ զոր կր Հաստատէր վերջերս ԹէսԱի 

մէջ tu ր տա սա Հման ի վրացական բօմի– 

թ-էին Հրա տարա կահ՜ պաշտօնական յ ւսլ -

տ արա բութ իւնր\^Հ Հայոց ե Վ^րացւոց 

էուրջ ու Հիմնաւոր Հա մա ձայն ու թիլնր f 

իրենց բոլոր ուժ երր միացնելով ՛դաշ

նակիցներու Հետ Հասարակաց թշնա

միին դէմ՝ կռիւր շարունակելու կամքր^ 

նՀուն ասպէս բերկրառիթ դ է պ ք մըն 

է ։ Լ\լ/Գ միացումր9 ՂՈ1՛ մենք բոլոր 

սրտով կր բաղձայինք շատոնց ի վեր% 

պէտբ է Հայ կական քաղաքա կասնոլթ ե ան 

Հիմնական կէտերէն մին մնսայ ? ոչ միայն 

այս պատերազմի րնթացքին}
 ա/Լ ՜՜

ետքն ալ9 մի՜շտ։ Հայ—Վ^րացական պլօ– 

քը9 կազմելով կովկասի կեդրոնական 1ւ 

է ական ուժր9 մաՀմե աականներր աւելի 

եւս պիտի մղէ իրենց Հետ Համաձայն 

րն թանալու% Դ՛աշնակիցն երբ ամէն կա

րելի օգնութիւն պիաի չգլանան ան– 

Այ գ Հաշտարարութեան մէ;£ք քօմէ֊ 

թէն կր յսօսէ վրա սէ ազզէն մաս էն էրր 

Հէեգ մէլէոնէ– րա զկաս ահ ադդէ "լ[է ո ո 

^ովկասէ կեդրոնական f Էական տարրը կր 

կազմէ՜, Հաչերը Ա1աոոԼսԷչ տարր մր մէաչն 

Համարելով, Թուրք ճակատէն վրա j վրացէ 

զօրքերուն կա m ար ահ դերը կր շեշտէ՝ առանց 

ակնարկութէւն մ՚էսկ ընելու ՀաՀ կ՛ամա** 

ւորներու 1ւ Հաչա զզէ զէնուորներուն» ըաչց 

ասոնք երկրորդական են, կարեւորս մրա»՛ 

սուՅն Լ՜ , որ անՀրփմեշտ է f սՂւասեալը պատ*, 

մութէւնն ու ժ՛ամանակը կըլ ճշդեն s 
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2_ուշտ Ազատութ եան գ$սաէ*ն Լւ էրե՛նց 

գա ա է^ն ՀաւատարԷմ անաց ող ՐՈ£ՈՐ այս 

ա ա ր ր ե ր ո ւնէ 

Այս նպաստաւոր ր ո չոր Հա՛նգամա՛նք

՛ներէն զատ ա ՛նկատ ե լի Է ՛նաև, սա կէտր ա 

որ ոչ մէայն (իուսերու մէկ ստուար 

մասր Հակառակ ե կ^երմանէոյ Լւ {^՝ուր*. 

քիոյ Հետ առա ՆձԷն Հաշտութ՜եան 9 Լւ 

կէսղմակե րսլուե լու դ մար աւլելու ա՛ն կա

րո զութ եՆ ԷՆ Է որ չէ յա£ոգէբ Հզօրա_. 

պէս Հակազգել մարսէ մալէսթ Ն ե րուն 

բռնած գէրրրԱ • '"/Լ ^ո՝fî* ՒՍԿ մաքսէ մա 

լէսթն երր ամենքք նոլն տեսակէ մար*, 

զէկ Լ\են 9 կան վարձկաններ, բայց ե_ 

կան անկեղծներ9 ցնորամէա երազա_. 

տեսներ 9 որոնց ձգտումն երր գաղափա

րական եՆ 9 թ է պ է տ գործելու եզանա կր 

Գ*երմււ*ՆԷՆ ու {ծ*ուրքէՆ մէայն օգտաւէտ 

Ըլլայ X Հուշնա մէ ԷՆ Հետ առանձէն Հաշ*, 

տութ ե ան Համար էրեՆց գ ր ա ծ պայ • 

մանն ե րր ցոյց կուտան ազատական սկրզ– 

ր ուՆրներու Հաւատարմութէ ւ ն զթէպէտ 

չեՆ ըմբռներ թէ • ալ գ սկզբունքներու 

վրայ աէայզերակաՆութեաՆ Լւ թուրք 

ջարդարարնե՛րու Հետ Համաձայնութեան 

գալը աՆՀՆար է ե բանակցութեան էսկ 

մտնելը ամօթ ալէ ԷՆ \Հնկեղծութ ե ան 

ե մաքրութեան բամ էնը որ կայ սա

կայն այգ տարր երուն ս՛է ջ է Հաշէ լ 

պէտք է գնել–՛ ատէ կա մէշտ գրական 

տարր մըն է \^Խզւստութ՜ եան դատէն 

նպաստաւոր9 ՝"*՜1կ– որ գ ե ր ման օ—թ՜ուրք 

դատէն ՚ւ^Ր^ Ւ Հ^Ր^Ս Ւ Հարկէ դէմ 

պէտէ ե լ լ է ։ ԼՀնդՀանուր պատկերը9 թէ–, 

պէտ շատ մութ9 ամբողջապէս սեւող9 

չէ կազմուած՜ ուրեմն։ 

\ * ն չ ալ ըլէա/ ա Ր Գ է այս մռայլ կըն՝~ 

2Հէռէն անմէջական Հ ետ եւ անբըս այս 

բազմավտանգ կացութեան ժէջ9 Հարէւր 

փոթորէկէ պաշարուահ՜ 9 փոքրաթէւ ե 

այն բան արէւն կորսնցուցած մեր ցեղէն 

այսպէսէ ազնուութիւն ու կտրէճու– 

թէւն ցոյց տալը մեր պատմութեան Հւ 

տէ եզերական պատմութ՜եան փառաւոր 

էջերէն մէկն է9 ե է"լէաէ մոռցուէ։ 

\}թէ ն ո յ ն էսկ (չենթադրելով յոռեգոյ– 

նը\ աղէտներ գան Հարուած ե լ մեր ցե– 

ԳԸ9 կամ՝ բաղդը նորէն խոժոռ նայէ 

մեղէ Լ նոր Հակընդդէմ՝ աՀա լոր պա__ 

րա գաներ էրենց ան դ է մա գր ելէ ումով 

բռնադատեն մերէններր ժ ամանա կա ւո– 

բ ա պ է ս տեղէ տալու ? ցեղէն Հո գէն էնբ– 

զէնքբ էէՈԼ/էն յա յան ած՜ պէտէ ԸԼԷ՚՚՚ք ՚, 

ցեղը արդեն է ս կ էր դատը պէտէ շա– 

Հած ը լ լ ա ք լք1"՛//^ > ՜*– պէտէ կարենայ 

էր տառապանքէն ու կապանքներուն 

մէջէն ՝ Հանդարտ էւղճով սպասել Հա– 

մաշէսարՀական պա J քարէն լուծ մանր, 

որպէս զէ էր մեծ '<• չարչարանքէն ե էր 

մեծ քաջասրտութեան վարձքը ստա

նայ։ \?ւ ապաՀովապէս պէտէ ստանայ 

զայն 9 ե այմմ պայմա՛ններուն Հէմնո– 

վէն փոէւուած ըլլալուն Հե տելանբո վ 

(այգ փոփոխութեան 9 այգ բարեփոէւու_. 

թեան Համար պարտական ենք ն ան

որոշ չափով՝ M ռուս յեղափոէւութեան f 

որուն մութ կողմերը չեն կրնար բարե

րար արդէւնքները մոռցնել ՛՛կ մեզէ\ սան 

այդ վարձքր պէտէ ստանայ աւելէ էէ"*՛ 

կատար կերպովդ Ազատութեան արելր 

պէտ է շողայ բոլոր Հայ աստ անն երուն 

վրայ 9 մեր Հէնաւուրց Արարատէն այս 

ե այն կողմր։ 

Այո, պէտէ տեսնենք մենք ատէկա։ 

ՈրովՀե տեւ դ*աշնակէցնեբն են սր պէտէ 

յաղթեն։ Այս Հաւատքը ՂՈՐ ո*-նէմ9 

զգացմանց վրայ չէ Հէմնուէրա
 ա/է գրա՛

կան փաստերու։ *\*աշնա կէցն ե բուն ու

ժերը աւելէ բազմաթէւ 9 բազմատարր 

ու վերանորոգելէ են։ Առանց կա՛րգ մը 

մեծ– սխալներու9 անոնք արդէն էսկ՛ յաղ֊ 

թ ա ծ կ ՚ ը լ լ ա յ էն։ $եսէք ի՚^է կ՚ըսէ վե 
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նիզելոս, քնարերգակ մը չէ9 " V / 

յ ո յ ն խորամա՛նկ ազգի՛ն նրբամիտ մե

հ՜ ա Հա՛ն՜ճար դիւանա գէաը9 աշխարՀիս 

ամենէն գրակա՛ն ու. Հեռատես մարերեն 

մին, \ոնտոնէն նոր գարձահ վ}արիզ} ան 

քանի մր Օր առաջ Թէսճի իւ մրա գրու

թեան կորներ կարեւոր յ ա յ տարա բու

թիւն մր} որմէ կը քաղեմ Հետեւեալ 

տողերր, Աթէնք գասռնալէ առաջ9՛ 

ուզեցի երթալ տեսնել տեղւոյն վ{""/ 

ֆրանսական ե բրիտանակա՛ն բանակ– 

ները։ Այս այց ելութիւնը ինհի տուաւ, 

աւելի քան երբեք, բացարձակ Հաւատք 

ապա գայ ին զ՚րայէ Ամենուն պես
 9 ես ալ 

կր սպասեմ այն բուռն ճիգերուն զոր 

թշնամին կը պատրաստուի ընել արեւ

մտեան ճակատին վրայւ կը կարհեմնոյն 

իսկ թե այ գ ճիգերր երկարատև, պիտի 

Ը Է Լ ա ն յ վասն զի Գ՛երմանիա շ ի կրնար 

յասրձասկելէ գադբիլ առանց իր յադ– 

թուահ ը լ չ ՚ ՚ Ղ ւ 1 խոստովանելու։ իայց 

վստաՀ եմ որ ֆրանսական ու բրիտա

նական սքանչելի զօրքեր՛ր պիտի դիմա

նան, մինչդեռ Հ^իասցեալ-՚կաՀան գաց բա

նակը պիտի գայ գէ Գոլէէ ձեր Հոգուն 

վբա/9 անդիմադրելի օմ ան դա կութ իւն 

մր բերելով վճռական կռիւներուն Հա

մարէ \»ըկէըս դառնալովդ պիտի բա

ցատրեմ իմ Հայրենակիցներուս ինչ որ 

տեսայ ե ինչ որ կը նախատեսես՛։ ...ՀՀիս 

կը ճանչնաք» պայ քարող մրն եմ ես, ե 

յաղթանակի օրը միայն՝ պիտի դագրիմ 

պայքարելե։„ 

\ձ,Հա ճշմարիտ դրական ո գթէ, որ Հե– 

ռուն կր տեսնե ե ժամանակաւոր տագ

նապներէն չի Էքանիր, չի վՀատիր։ Ա՛յս 

ոգին պետք ե աիրե Սեր դմէ£ ամ&ն 

տեղէ \յ.ւ արդէն ինչո՞ւ հ՛անրանալ այս 

մասին ե ձեւն առնել Հակազդել ուզե

լու յոռետեսութեան մեհ Հոսանքի մի 

գէմ՝ f i r չկայ tCkg- Հայոց ստուս/ր մե– 

համասնոլթիւնր . այս պատերազմին 

սկիզբէն մինչեւ այսօր ինքզինքը ասրիօ– 

րէն լաւատես ե Հաւատաւոր ցոյց տը– 

ւաւ* իմ լաւատեսութիւնս ուրիշ ոչինչ 

է բայց եթե Հայ ցեղին ՛ք՛՛ ամէն կողմ 

յ ա յ անահ՛ անվախութեան, անվՀատու– 

թեան ու • վստաՀութեան ոգիին մէկ 

մասնիկը9 մէկ ցոլքրՀ 

Զորս տարուան իր տիտանեան ճիգէն 

յ ետոյ ? Գ՛երմանիաս ինքն ալ ներքնապէս 

պէտք է մօտ րէէտյ սպառման։ վԼայքա– 

յումր 9 փլուզումր Հեռու չէ՛ թերեւս։ 

}^նյուսալի չէ նաեւ որ իր հոցէն ալ 

Հակ՚սքայզերական շարժում մր վերջա

պէս պայթի լուրջ կերպով9 ե փութասցնէ 

դիւրացնէ վճռական լուհումր։ \^լն դ ե ռ 

ունի9 ներկայ րոպէին բաւական ուժ՝ 

հնեբ տալու Համար ՚իաշ– հանո Հաւ m Լա 

նա կիցն երուն» տարի մը առաջ9 (\*ու– 

սիաս9 գեր մասն գ ե ռ էէաէէր զօրութեան 

բոլոր թասփը ե գերման դաւերուն ալ 

բոլոր թոյնբ րնգունելով9 չկրցաւ գի՛ 

մանասլ9 ե կտոր կտոր եղաւ9 իր մէկ 

քանի կտորներուն մէջ պաՀպանե լով 

սակայն .առողջութիւն ե գի մա դրակ ասն 

ուժ՝ որով գ ե ռ *երկար ատ են որոշ չաս -

փով գերման Դ°11ը^ՐԸ_ պիտի ստիպէ 

այն կողմերը մնալէ \?բեկ». \*տալիա կրեց 

°՝բկրորգ մեհ Հարուասհր։ Ադէտր աՀա– 

գին երա Ր՚է/Յ ի տ ա լա կ ան սազգասէր ո 

առողջ9 կորովի ժողովուրդը ցնցուեցաւ9 

իր թ ո յ լ ու Հիւանդոտ մասերը կտրտեց 

կամ չէզոքացուց 9 ե մէկ մաս ր դու պէս 

ցցուեցաւ թշնամիին դէմ, 1լ՝ օգնու– 

թեամբն ալ ֆրանսայի ե }^նգլիոյ իր 

եղբասյ լան ե բուն՝ այլ եւս անոր թ ո յ լ պիտի 

չտայ որոշ գհէ մը անգին անցնիլ9 ե 

ՀետզՀետէ ետ պիտի մղէ զայն, գէպ ի 

նաՀանջի 1ւ պաս ր տութ եան ճամբան, ա– 

մէն պաս բաս գայի մէջ՝ երկար ատեն ՛գի" 

տի զբաղեցնէ բարբարոս ուժերէն կա

րեւոր մասս մը։ Ո)ալքանեան ճակատին 

վրայ9 երկու կողմէն կը պատրաստուին 

մեհ բա զխում ի մր9 ե վենիզելոսեան 
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Qf/ւն աս տասնին աՕասկցութ՜եամբ զօրացած՝ 

Դաշնակիցներու, ր ա՛ն ակր այժմ՝ կր ՛ներ՛ 

կայաց՛նէ Հո՛ն յաջողման Հաւանականու– 

թ– ի լ ն սերէ լՀոգիֆա թուրքի ո յ մէֆ9 ան գ– 

չի ՛սկան րանակր պիաի1 շարունակէ յ ա ~ 

ո ալանալ մէկ կուլ մէն դ է պ ի Հաս յաս՛ 

ասան, միւս կողմէ \}իւրիոյ մէջէն մինչև. 

\\իլիկիա 9 ասււանց մեհ՛ ր աղիւ մ ան մր 

դ՛ա ան գին ? թ ո յ լ գիմա/լրութիւններ միայն 

գանելով իր դէմէ գերագոյն բաղի/ումր 

աեղի պիաի ունենա յ ֆրասնս-ան գլի ակ ան 

ճակատին վ/""/9 ուր պիտի որոշուի ագա

տե րաս զմին Հւ աշիւարՀիս Բ'սԳԳԸ? ՛դաշ

նակիցն երր իրենց գ լաւ լի»ր ունին աքէլե– 

մասնսօի ք Լօյտ լՀօրճի 9 [Հւիլսրնի պէս 

Հզօր ու Հաս լա տրով լեցուն մտքեր f Ազա

տութեան ան կեղծ՜ ու Հսկաս յ աս իա ո յ եասն– 

ներ9 ե տ*ԼՀնունցիօի պէս Հոյակապ 

Առար ե ալ—Հ)ին ո լոր մը9 վսեմ փոզ/սրր 

Աղատութ եան քանակին, անոնք կր կազ

մուին ժողովուրդներէ որ որ վճ ււա& են 

զինաթափ ԷԸ_1ԼաԼ մինչեւ գերման միլի– 

թարիզմր չ£աիաֆաքսուի9 մինչև. Աղա տ ո ւ -

թեան գա ար չյաղթանակէ։ Անոնք պի

տի դիմասնա՛ ՚ն՝ մինչև Աժերիկեան վիթ՜ 

իւ ասրի ուժին լիովին պատրաստուիլն ու 

Հասնիլր ւ՚իաշնասկիցն երր պիտի յ աղթե՚նէ 

ՀՀւսղթ աաան ակի այ գ նիւթապէս 

ինչ վիճակի մէջ ալ Ը լ լ ա յ մեր ա " գ ը , 

իր պատիւը, իր վարկը է է ՚ ^ ՚ Ց գերա

գոյն ասստիճաաանին Հասած պիտի Լ1 էէ " յ ն ? 

Հւ իր սուրը երազս պիտի իրասկասնասնայ 9 

ոչ միայն իր աՀա գին զոՀողութ եան ր 

իբր Հատուցումէ էըէ՛ էէ՛ դժբաղգու– 

թեանց սփոփում, այլ իր ա րութ եան 

ու շիտակութեան պսակում։ ԱԼ̂ Հ վաիւ 

չկայ որ այն ատեն ո ե է եւրոպացի 

զիւանագէտ ակնոցը գնէ ե "բանի Հայ 

մնացած եոի Հաշիւը քննելու ե լ լ է ։ 

"Հայաստանն ու \^ի^ա գետքը չ պ ի ա ի 

գարձուին թուրքերուն. անոնք իրենց 

լ ր ո յ ն օրէնքն ու կաււավարութիլնր 

պիտի ունենանո9 ըսաւ j Գ\ալֆուր9 ե 

ատիկա անդառնալի վճիււ ՝ մըն է՝ ար

ձակուած՝ յանուն ոչ միայն \$՛գլիոյ f 

այլ բոլոբ դաշնակիցն ե բունէ *կոյն Գ\/սլ– 

փուրը ՛Լորտ (կ*ոչիլտին ուղղեասլ նամա

կով մը \քրուսաղէմի առումէն –ՐէլՀ 

ռա£* կը յայանէբ թ՜է ան գլի ակ ասն կա– 

ռաաավա բութիւն ր վճռած՜ է Հրէայ ժողո– 

վուրդը վերաՀաստատ ե լ իր Հին Հայրե

նիքին ո^ աղե ստին ի ւքէյ?, աս յ սինքն իրաս-

գործ ե լ սիոն աաա կան երազր^ որ քաղաաաքա -

կան երազներուն ւսմենէն անի րաս գործե

լին կընկատուէր։ Լքրուսասղէմի առու– 

մէն յետոյ 9 Լոնտոն 9 Լորտ քի ոչ իլ տ ի նա– 

իաաս գաՀութ ե ան տասկ կայացա ծ մեծ մի– 

թինկին մէջԼ*^9 ուր Հրաւիրուած էին 

էսօսիլ նաև. Հայ ազգի Հւ Հայ դաստի 

ներկայացուցիչ մը9 Ազգ» պատուիրա

կս ւթ եան անդասմ Ա1՚ոստիչեաաանը ինչպէս 

Հւ Արաբներու9 \\իւրիաաացինե բու ներկաաա– 

յո>ցուցիչներր9 Լորտ (իոպէրթ Աէսիլ 

նոյնը կրկն եց Հասն գիսաւոր ւաա աղէս ե ա– 

ւելցուց՝ ո \ ^ լ ն գլի ա կ ասն կառավարութեան 

փափաքն է որ այս ազ ւաա տ եր աս զմէն յ ե– 

տոյ Հայ աստ անր Հայ երուն } Արա բ ի ան 

Արաբներուն ե Հ^բէասստ անր Հրեանե

րուն ը լ լ ա յ Ո
Տ *կկաաեցէվ> որ Հրէաստա

նի մէջ UtjàlC Հրեաները չնչին փոքրա

մասնութիւն մրն են 9 ե ա զգաս բնակու

թիւնը ստուար ՚ մեծամասնութեամբ կը 

կազմուի ոչ—Հրեաներէ 9 II սակայն աստի -

կա արգելք 1 լ ը լ լ ա ը կոԼ՛ "Ր ան գլի աաա կան 

^գրական" քաղաքականութեան պաշտօ

նական ներկայացուցիչները Ա Հրէաստա– 

"Ը Հրեից պիտի ը լ լ ա յ ո յայաարասրենէ 

^-ժսսէՒսՒ յա1սէաՐարութենե մր յետոյ՝՝ 

"՛Լ " Գ0՝՛*– *"7՛՝գ ^Ւ'ացող, պոռացող. 

ոատա–. (*) Մ ե ր Տա1ոՐԴ Բէլով ա Ի տ Ի Հր 

րակենք մանրամասն նկարագրութիւնը ա ա 

մի թինկին t Ծ. Ի. 
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աշքսարՀիս րփդճը կրակէ պէս այրող — 

՛նոյն էսկ դեբմանիոյ ՜ճակատ ր կար*. 

մրցրնող ոճիրով մը Նուազած Հայ ու 

թե՛ան գա ար . լուծուելու ւզաՀուն՝ թէւէ 

/սնգէր ֊պէաէ յանգ գնէ բաաա րձրացնեք» ^ 

Հալոց ^աՐՅԸ_ ա / ս Հարցն ե որ բասրոյ ա– 

պէս կր աէրե այս պա m ե ր աղէք ԷՆ9 Հա֊ 

յաս տան Է մէջ գործ՜ուած եղե/լնր այս 

պատերազմէն ար/լիւնքը 4L* 9 ""–ելէ. ՀԷՆ 

ե անոր սկէդՐՐ) (*- ա ք ս պատերազմն ե 

որ այգ ոճէրէՆ աւլածէն արարէն Հան֊ 

գեպ \քլբուս*"քի անզգայ ութ եան Հետե

ւանքն ե։ ՚Ն՚՚/ն է ս Կ ե թ ե Դաշևասկիցնե րը 

ջախջախիչ յաղթանակ չտանին, ինչպէս 

սրտայոյզ ճէգով մր կ՛ ըսէ մեր ծեբունա– 

զարգ մեծ՝ րարեկամր ^լէօնպէրժէ, 

ամէնքր9 Րա3 Ւ թուրքէն֊ ստէպուած 

պ՛էտէ ՐԼԷ՚՚՚ն Համաձայնէ լ որ ասր գ ա ֊ 

բութիւն Ը£Լա/ Հայերուն, որ անոնք 

՛ՍԷ եւս թուրք լուծէն տակ շմնաՆ ? 

ազատ ա գ ր ո ւ էն։ \*ն£_ ո[՛ մնալ Հալ ասշ– 

էւարՀէս *l(""J y աերր_ պէտէ Րէէ**՛/ 

ՀայաստաՆԷՆ։ \Xju ե ար գաս րութ եան 

պաՀանըր9 այս ե Հայ ազգէՆ կամքր^ 

այս ե Դաշնակիցներուն որոշումր f ե_ 

ա՜յդպէս պէաէ ը լ լ ա յ ։ 

\֊.րուսաղէմր ասզատեցա ւ։ \\ուրբ քա– 

ոաքը սՂսքրուեցաւ գաս ր երէ է վեր զէնքը 

ագալծող բաաար բաաաբոս լուծ ԷՆ։ Հոգեկան ՛Հե

րէն անխառն մաքրութեան ու վե– 

Հութեան շունչ մը կ՚աաանցնէ կարծես՝ 

այգ մեծ դէպքէն է վեր՝ մարգոց վրա֊ 

յ ե ն չ պատերազմէն վրաս յ էն։ {ծ՝շնաւ1էՆե– 

րու զանգուածէն ՀետզՀետէ աւելէ զա

ղէ ր դարձող անրաւք րոյ ութ եան ու խար– 

գաէւութ եան գ չ՛ա՛րութեան ու լկտու

թեան Հանդէպ - Դ՚սշնակէցներու Հոյլին 

մէջ լոյս1՛ տիրւսպետութիւնր աւելի ք՛ան 

երբեք վճիտ ցոլացում՝ մը կր ստանայ։ 

Առածին շր Դասն թէ մէջ9 ազատական ան

կեղ0՛ ձգտուսներուն Հետք շսաՀադիտա– 

կան 9 աշխարՀակա լական միտումներ ալ 

կասյին Դաշնակիցներու կոյտին ինչ ինչ 

մա սերուն մէջ ԼթԷպԷտ % ֆրան ս—անգ

լիական վե Հանձն ոգիով վարուած* այ դ 

•սշիւա րՀակաաա լա կան ձգտումն ելան իսկ 9 ի–, 

րենց իրագործման մեք յարաբերաբար 

նորէն բասրեր ար կրնային ըԼքալ լծակիր 

ժողովուրդներուն 1». ձ աս իւ ո ղու ածն երը9 

պայ ք՛որին ե րկւաա րաձգումն Ու դԺՆգա– 

կութիւնը9 կրուած զոՀողութեանց աՀա– 

գՆութիւնր9 աս մեր ի կ ե ան միջամտութեան 

բացարձակապես ե որոշապես անշաՀա՛ 

իւնգիբ ոգիին ներգոբծութիւնը9 իտա– 

լիոյ վրա/ ի՛ ուժ ած յանկարծական Հսկայ 

աղետին յառաջ բերած մեծ ցնցումը^ 

ռուս յ ե զա փո Է/ութ ե սան առաջին շչւջա*. 

նին յ արուցած գաս ղափաս բա կան գեղեցիկ 

ու աաազնիլ Հոսանբը9 զտեցին բիւրեղա

ցուցին Աղատ ո ւ թե ան Համար պայ բա՛– 

բողն երուն միտումն երր • \֊րու ս աղե մի 

առումը " ՚ յ դ մաքրաց ո ւմը ա զտումը շեշ– 

տեց9 իր գերագոյն աստիճան թէ Հաս*, 

ցուց» սիրոյ ? մա րգկայնութ ե ան Պ արդա

րութեան Հոգին չ գիսուս ՀԼրիստոսի մե*. 

ծա գոյն ու մաքրագոյն վարդապետին՝ 

Հոգին9 \\իոնի միստիքակաաան երկնաբոյր 

բլուլ/ներեն թեւ ա ռ ա ւ ու եկաւ սա

ւառնիլ Աղատութ– եան ա քսոյ ե անն ե րուն 

վերեւ։ Ա յ դ իւ որՀբ դան շան ական յաղ–, 

թութիւնը Այգն ե արդեն Ազատ ու*, 

թեան ՀամաշիէարՀային յաղթանակին 9 

որ վաղը տ իրականօրէն պիտի ճառա

գայթէ։ Ա յ գ լոյսին տասկ իպյաացող9 

նորոգուող9 այլակերպուող Հարսի նման 

շողացող կատարներէն ասււաՀէնր մեր 

ալեւոր ե ա յնքան ատ են է ի վեր սգա*, 

ւոր Արարատը էգի տի ըլլաք1 

Ա.ՐՇՍ.Կ 20ՊՍ.Ղ,է?Ա/ս 

Փարիզ, 30 Գեկա. 1917 
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Փարիզի Հայ կամաւորական խումբ մը. 

ՍԵՐ UWJ" Բ Ա Րհ Կ ԱՄՆ ե Ր Ո ՒՆ Կ Ա Ղ Ա Ն ԴԻ Ա Ա ՚ Լ թ Ա ն Ք Ն ե Ր Ը 

Ա1> * Ա 8 Ա & Գ Ը 

«4,երածնռւնդ»ի խմբադրապետր դիմած ըլլա

լով մեր դատի օտարաղդի բարեկամներէն ու պաշտ

պաններէն ոմանց՝ խնդրելով nr Նոր Տարւոյ աււթիւ 

նաճին բան մը ըսել Հայ Ազդին, հետեւեալ դըր– 

ուածքներն ստացած է, զոր կր նրատարակենք մեծ 

նանոյքով։ 

Հանրահանօթ դէտոլն լեզուաբան և. Հւ 
յոո ազդէ և. դատէ վաղեմի բարեկամ՝ փրօ– 
ֆեսօր Մեյեկ կշ դրէ. 

Un symbole 

Les alliés luttent pour que chaque 
nation ait le droit de disposer d'elle-
même. 

Le retour de l'Alsace-Lorraine à sa 
patrie d'élection sera le symbole de 

la victoire du droit sur la force en 
Occident. 

Il faut que, en Orient, la nation 
arménienne échappe à la tyrannie 
des Turcs, à la sauvagerie des 
Kurdes. Aucune nation n'a subi un 
martyre aussi cruel.• Une Arménie 
autonome est donc le symbole le 
plus net du triomphe du droit. 

A. MEILLET 
Paris, 7 Décembre 1917. 

Les TurCS մեհարմէք դրթին Հեղինակը, 
Պ. Պէրթրան Պարկլ, որ 1896fc£ /. վեր 
այլ և. այլ լրադրաց մկչ մեր դա ար շերւՐօ. 
րէն սլա շտ սլան ահ էք կլլ դրէ. 

L'année qui vient de s'écouler a été 

Fonds A.R.A.M



•ՎԵՐԱԾՆ ՈԻՆԳ 33 

marquée par certaines défaillances. 
A vrai dire, elles étaient inévitables 
dans une lutte aussi longue, où, avant 
que fût atteint le dénouement, devai
ent s'épuiser toutes forces, morales et 
matérielles, limitées en leur source. 
L'épée vient de tomber des mains de 
celui d'entre nos alliés qui, après 
avoir donné le signal de la mobili
sation pour répondre au défi autri
chien, a été le premier aussi à cla
mer son amour de la paix. Une 
prédiction du comte de Mun, formu
lée au début de la guerre, rappelait 
que seules les nations véritablement 
riches d'énergie morale tiendraient 
jusqu'à, la fin. Nous savons, à cette 
heure, de quels éléments se composera 
le faisceau qui ne sera point brisé. 
Avec plus de résolution qui jamais, 
sur les bords de la Meuse, comme 
sur la Piave, à Salonique, comme 
aux pieds de l'Ararat, les Alliés op
poseront à la sinistre coalition leur 
indomptable volonté de vaincre. 

L'impossible sera fait pour réduire 
à l'impuissance les égorgeurs de 
peuples, car c'est l'impossible qu'il 
faut réaliser pour déjouer un plan 
qui s'appuie sur l'inexprimable bar
barie turque, la fratricide ambition 
bulgare, la morbide rapacité teuton
ne. Parmi les peuples vaillants et 
forts que l'on verra figurer dans les 
batailles de l'année 1918, se trouvera 
le peuple arménien. Encore qu'il ait 
été le plus cruellement éprouvé par
mi ceux que la guerre a ensanglantés, 
il ne désertera point sa propre cause. 
La paix, c'est à dire la victoire, le 
trouvera à son poste de combat. 
Mais les Alliés lui tiendront compte 
de ce suprême sacrifice. Ils se sou
viendront que si l'Arménie fut autre
fois, en Asie, l'avant-garde de la Ci
vilisation, elle s'est inébranlablement 

montrée fidèle à son passé.L'heure de 
la victoire n'a pas encore sonné. 
Mais elle sonnera. Elle approche len
tement, mais sûrement. La victoire 
marque le pas des légions que l'A
mérique et l'Asie nous envoient, et 
dont le nombre ira grossissant com
me un torrent. Le monde entier, uni 
contre les forces du mal, réserve à 
l'Arménie de glorieuses et justes 
compensations. 

Bertrand BAREILLES 
Paris, 17 Décembre 1917 
Ս օնիէօսլանի բողոքական աստուահաբա֊ 

նսւթեան ազատ Հա iHu լսարանի Doyen^t 
Պ. Emile Doumergue, « VArménie, 
les Massacres et la question d'O
rient » սքանչելի զրքին Հեղինակը, կշ ղրկ. 

AUX ARMÉNIENS 
Le peuple arménien a un doulou

reux privilège : son sort illustre tous 
les crimes de la politique contre la
quelle l'Entente se dresse. 

Cette politique n'est ni d'un jour, 
ni d'un homme. Elle se déroule de
puis des siècles, là, plus ouvertement 
barbare, ici, plus subtilement despo
tique, identique à elle-même dans 
ses ultimes principes générateurs. 

Ce n'est ni le hasard ni le calcul, 
c'est la nature, qui a produit l'union 
du pangermanisme, du bulgarisme et 
du pantouranisme. La Mittel-Europa 
existait sur la carte des mentalités, 
avant d'exister sur la carte des con
tinents. 

Et le mot qui brille, sombre, sur 
la bannière commune, c'est le mot 
de terreur, cher aux guerriers de cette 
Mittel-Europa psychologique. Avec 
des nuances, cette terreur s'exerce 
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par les mêmes procédés de déporta-
ion, d'évacuation, appliqués aux 
populations civiles. Ils ont atteint 
leur perfection en Arménie. Mais le 
monde a pu pousser un cri d'horreur, 
de toute la Mittel-Europa ne s'est 
élevée aucune protestation. Au con
traire, les documents se succèdent, 
parlent toujours plus haut de conni
vence entre les gouvernements dits 
civilisés et les gouvernements dits 
barbares. 

De telle sorte que si on demande : 
à quoi pourrait donc finir par aboutir 
la Mittel-Europa ? il faut répondre : 
Voyez l'Arménie. 

Du moins ce privilège si affreuse
ment douloureux Comporte une con
solation et un espoir. 

De plus en plus les petites nations 
martyres, la Belgique, la Serbie, la 
Lettonie et l'Arménie attirent l'at
tention de l'Entente. 

Les champions de la guerre sont 
les quatre grandes nations alliées ; 
l'enjeu de la guerre, c'est le sort des 
quatre petites nations martyres, car 
toutes les quatre, elles seront ou bien 
les ponts par lesquels les artnées 
militaires ou économiques de la Mit
tel-Europa se répandront sur l'Eu
rope ou les digues par lesquelles 
les flots pangermaniques seront re
poussés vers leur source. 

Les diplomates n'ont pas l'air de 
s'en être doutés au début. Les plus 
ignorants le comprennent aujour
d'hui . 

Grand réconfort ! 
À.toutes les raisons, que l'Entente 

avait de secourir l'Arménie, raison 

de droit, raison de pitié, s'ajoute 
désormais la raison d'intérêt, un in
térêt vital. 

Si les petites nations martyres 
n'étaient pas libérées, l'Entente ne 
serait pas victorieuse, elle serait 
battue. 

Autant le monde entier doit avoir 
l'assurance que l'Entente triomphera, 
autant, ô Arméniens, vous devez avoir 
l'invincible assurance que vous serez 
libres. 

Vous avez été le symbole de toutes 
les horreurs de la guerre : vous serez 
le symbole de tous les bienfaits de 
la victoire et de la paix. 

Emile DOUMERGUE 
Montauban, 18 Dec. 1917 
Ֆրան սա էլան \^դադեմէոչ անդաւ^ Նրես– 

փոէյանա[լաէւ մողոփէյ նայսադաՀ Պ. Patll 
DeSChanel, "րուձ ՆօրսլօնԷ «/էծ Հանդէսին 
արաասանահ Հոչա1լասլ ճաո֊ր ոչ *1է1լ Հաչ 
չէ մոռոաօք քլր դրէ» 

Nous voici à une heure décisive. 
Une fois de plus, l'Allemagne se croit 
victorieuse. Elle ne sait donc pas ce 
que peuvent la volonté et l'énergie 
des peuples qui combattent pour le 
droit. 

Que les Arméniens gardent con
fiance ! Leur histoire glorieuse n'a 
été qu'un long martyre. Le supplice 
n'a pas encore pris fin. Mais déjà 
l'aube d'un jour nouveau paraît. 
Jérusalem est délivrée. Demain l'Ar
ménie, victime sanglante de l'op
pression turque, fêtera à son tour 
son affranchissement. Demain les 
héros de la Marne, de l'Yser et de 
Verdun embrasseront fraternellement 
ses fils délivrés. 

Paul DESCHANEL 
Paris, 19 Dec. 1917 
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^էապրէէլ Մուրէ;, հանօթ դրադեյտն ու 
դե ղա ր ո լե աո ական քննւսղատր, ՜ՔօւէւԷԷԷչնԷ 
էէուսէոնէ վերատեսուչ, Լ– որ մեր րանա֊ 
ստեղհոլյՅեան, արուեստէն և– դատէն վրա չ 
աչնքան ղեղեսէկ րանաէւօսութէւն մր ար
աասանահ կ 1902/՛", կր դւ՚հ– 

Sera-ce en 1918 que sonnera pour 
l'Arménie l'heure de la délivrance 
définitive et de son réveil à la li
berté nationale ? Tous ceux-là le 
souhaitent, et de toute leur raison 
et de tout leur cœur, qui savent et ce 
qu'est et ce que vaut le peuple ar
ménien, qui savent le rôle joué dans 
le passé et qu'il est appelé à jouer 
dans l'avenir, qui savent les souf
frances qu'il a endurées avec tant de 
grandeur d'âme et l'héroïsme avec 
lequel, durant tant de siècles, au 
cours de sa glorieuse et douloureuse 
histoire, il a lutté pour son idéal, 
il est resté le propagateur et le 
défenseur de la civilisation occiden
tale en Orient. Puisse leur vœu — 
notre vœu — être exaucé ! 

Mais si le destin voulait que soit 
encore retardée la réparation de l'in
justice monstrueuse dont l'Arménie 
a été victime, Elle ne perdra point 
courage, n'est-ce pas? Elle ne chassera 
point de son grand cœur mutilé et 
saignant l'espérance. 

« Mon peuple veut vivre, il veut 
se délivrer, il est plein d'espoirj! 
Pourquoi pleurerais-je ? » s'écriait le 
poète populaire Djivani. 

L'Arménie veut vivre, et elle vivra, 
non plus dans les .larmes et la dou
leur, mais dans la joie de sa liberté 
reconquise. Il ne se peut pas que 
les Alliés manquent à leur parole : 
ni la France, ni l'Angleterre, ni 
l'Amérique ne laisseront protester 

leurs engagements solennels. Puisse 
bientôt se lever le jour où, victo
rieuses, il leur sera possible de les 
tenir ! 

Gabriel MOUREY 
Paris, 19 Dec. 1917 

Mgr TOUCket, Օրլէանէ եսլէսկոսլոսշ, որ 
Vu տ լեյն է եկեղեուոչն մԷԳ աչն ասն սլերճա֊ 
Էւօս ու չսւղէչ քար՚՚ղ ։^ր_ արտասանես, Հաչ*, 
կաղան աղէտէն էհսսէն, եյլդրեյ. 

Dieu fit à l'Arménie plusieurs dons 
incomparables ; elle garde le plus 
ancien Haut Lieu que connaisse par 
son nom l'Humanité ; ses fleuves por
tent de l'antique histoire sur leurs 
eaux ; son peuple honore la terre par 
sa ténacité à vouloir vivre; la pourpre 
sacrée d'un long et cruel martyre 
l'enveloppe. Ses poètes lui posent 
sur le front une couronne de palmes. 
Ce serait une honte et un malheur 
si les diplomates qui remanieront la 
carte du monde, après la sanglante 
tourmente, oubliaient que le petit et 
cher pays a mille foit mérité et 
acheté son autonomie. 

-f- STANISLAS, évêque d'Orléans 
20 Décembre 1917 

էքֆւսթավ Շլէօնոլէրէ}էք ֆրանււակւս\ւ 1}ԳՏ– 
tîtutjt ան դա il, ւ\Նհ անուն բէւղանղասէ-տ II 
որ սլէս util ութ եան ւ/էյ? V " J Տ^՚ՂԷ" հասւաոա™ 
փառաւոր ՚ / ^ / ՚ Ը այնքան անդաՅներ Է ։[^Ր 
Հանէսհ հ՜ յւր դրվէերուե 1ւ ղօղուածներուն 
մկլ, կշ դրհ. 

Cher Monsieur Tchobanian, 
Vous voulez bien me demander une 

parole de sympathie pour l'admirable 
et si malheureuse nation armé
nienne qui inspire à la France une 
si universelle et tendre sympathie. 
Certes, ceux surtout de vos compa-
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triotes, demeurés dans l'antique pa
trie de votre race, ceux qui n'ont 
pas succombé aux massacres turcs 
et à tant d'autres calamités, traver
sent à nouveau, par le fait de l'o
dieuse catastrophe russe, [de trop 
sombres jours ! mais je les supplie 
de ne point perdre courage ! Il est 
une vérité que je ne cesse de redire 
à tous ceux de vos compatriotes que 
j'ai l'occasion de rencontrer: quelle 
que soit l'issue de la guerre mon
diale, même si notre victoire ne 
devait pas être aussi écrasante que 
nous le voudrions, une chose de
meure certaine. Les horreurs turques 
ont été telles, leur retentissement a 
été tellement universel, qu'aucun 
traité signé par des puissances d'Eu
rope et d'Amérique ne pourra re
mettre l'Arménie sous le joug otto
man ! Le scandale serait trop affreux ! 
Les atrocités commises ont atteint un 
développement si monstrueux, une 
somme tellement épouvantable, elles 
sont à tel point connues de toutes 
les nations du monde, même des 
Allemands qu'il n'est pas un gou
vernement au monde, malgré ce qu'on 
peut écrire chez nos adversaires, qui 
oserait prêter la main à un tel for
fait: replacer la nation arménienne 
sous l'autorité de pareils bourreaux. 
Quoi qu'il arrive donc, l'autonomie 
pour moi est certaine. M. Pichon l'a 
encore affirmé hier à la Chambre 
dans son beau discours. Alors, on 
verra refleurir rapidement votre race 
si vivante, si belle, si laborieuse et 
si féconde. Tant d'indescritibles souf
frances seront enfin sinon vengées, 

du moins effacées. Permettez-moi, en 
terminant, de rappeler un vieux sou
venir. Il y a vingt ans et plus, com
me j'allais visiter la cité illustre d'Ani, 
la capitale jadis splendide de l'an
tique race royale arménienne des 
Pagratides, et comme j'y suivais la 
route qui nous y conduisait à travers 
un paysage superbe, par un automne 
splendide, la belle population de tous 
les nombreux villages que nous tra
versions était partout occupée au 
dépiquage des blés. De rustiques 
attelages conduits par de jeunes 
hommes d'un port superbe galopai
ent en tous sens sur la couche de 
grain étendu, aux cris joyeux de 
leurs conducteurs, des femmes et des 
enfants. C'était le plus beau spec
tacle, le plus saissisant. Cette vie 
agricole intense faisait mon admira
tion et celle de mes compagnons de 
route ! Cher Monsieur Tchobanian, 
un jour prochain, la paix bienfai
sante reviendra dans ces campagnes 
affreusement désertées. Les mêmes 
spectacles, si beaux, s'y reverront. 
L'Arménie, enfin délivrée de ce san
glant cauchemar, reprendra parmi les 
nations chrétiennes la place magnifi
que qu'elle a tenue au moyen âge 
avant l'ère des grandes catastrophes. 

Veuillez me croire votre bien af
fectueusement 

Gustave SCHLUMBERGER 
Paris, 28 Dec. 1917 
սեր աղՀւէւ ու. սրտացաւ րարե1լամր, 

հանրածանօթ Հնագէտ ք պատմարան ու դրա–, 
դէտ Ժ* տր ՄօրԼլանք 1լր դրէ* 

Parmi les peuples de la Russie 
impériale, depuis que la Tsarisme a 
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été renversé, l'un dès "plus sages, 
des plus' pondérés, a été certaine
ment le peuple arménien. Loin de 
prendre part aux folies qui ont amené 
l'effondrement matériel et dorai de 
nos alliés de l'Orient, les Arméniens 
se sont tenus sur une réserve pru
dente, accueillant avec joie les dé
clarations russes sur la liberté des 
nations, mais conservant l'ordre chez 
eux et la foi jurée par le Tsar dans 
les alliances contre l'ennemi. Les 
Arméniens sont demeurés nos alliée 
fidèles et la tourmente russe passée, 
ce qui ne saurait tarder, ils recueil
leront la récompense de leur loyauté. 
Certes l'horizon est encore bien char
gé de nuages pour les fils de Haïk 
comme pour nous-mêmes; mais la 
justice triomphera de la brutalité, 
Arménie toute entière s'affranchira 

du joug des Turcs, se joindra a ses 
provinces caucasiennes pour former 
un ensemble digne du grand carac
tère dont, au milieu des malheurs, 
fait preuve la population martyre. 
Le destin le doit à sa vaillance, à 
sa sagesse. 

Je souhaite de grand cœur que 
l'aurore de ce beau jour se lève au 
cours de l'année qui commence. Je 
l'espère même. Mais cette année sera 
bien pénible encore, des flots de sang 
couleront sur les champs de batalle. 
Courage, belle Arménie ! Tes amis 
sont puissants, ton peuple est brave 
et sans tache. 

J . D E M O R G A N 

31 Décembre 1917 

Լայ փախստականներու Mfeiii jêtimh m որ*. 
ծէՆ սլ fi/ m ԱԼ ա ծը Հբ եշաաէկՀ ք էսՆոլյէաոէէ ՝^"՝ -
չ ա " /' / ՚ ութհ ա ն ամ\։ն{,ն անձն ու կ և անխոնշ 
ղէ մվ»երէն մէւն ք ^l'l՝"l"l Ն՚փէԷ մ • ՚ օպէէնujili 

N E W Y E A R S G R E E T I N G 

T O T H E A R M E N I A N P B O P L E 

Dear Friends, 
A request bas- reached me that 

I should send you a little message 
for the New Year. 

What with deepest sorrow for 
the past, anxiety and feara for the 
présent and hope for the future 
of your nation, it is not casy to 
express my tbougbts in words to-
day. Yet the prevailing thought is 
the remembrance that your compa-
triots hâve, througb ail the centuries 
of their tragic history. shown such 
marvellou8 Faith — such power to 
rise above their troubles — such 
splendid courage and patriotism, and 
I feel convinced if you eau only en
dure unitedly a little longer, the 
reward for which christendom is 
praying must corne and your country 
be for ever delivered from the hand 
of the oppressor to fulfll her rôle of 
civiliser of the Near East. Your hé
ritage is one to be proud of : like the 
Chevalier Bayard it is « sans peur et 
sans reproche ». 

It is in this assurance, with my 
prayers for a happy, prospérons fu
ture for your country which shall 
compensate you and make you in 
time to corne forget the sad past. 
that I wish you ail, w hère ver you 
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may be, from my heart every bles-
sing in the New Year and in the 
yeans to corne. 

EMILY J. ROBINSON 

London, 8 Décembre 1017 

Սէրհլէ րարեկամևե՛ էէ f 

Ենձմէ իւնղրուեցաւ որ ես ձեզի սոր 
տ ա ր ւ ոյ աււթիւ քանէ մլլ էւօսք ուղղեմ* 
Թէ ինչքան ի'որ հ ցաւս ձեր ազգին 

անցեալէն Համարt անձկութիւնս ու վախերս 
ներկային 1ւ յ ո յ ս ս ասլազաչին Համարf զէւրյ/ե 
չէ՜ րաո֊երով արտայայտել աբւօր։ ՜Օակայյւ Էմ 
մէ~շ*է զերէշքսող մ*ոա&ումլլ չէշաէոա1լն է՜ աչն 
Հրաշալի Հաւատքէն ք աղէտներէն վերա֊ 
կանզէւելոլ տարօրիէւակ ումինք աչէւ Հոյա^, 
կապ քաջասրտութեան IL Հայրենասիրու– 
թեան զոր ձեր աղզա1լէոներր ոո$ո տուահ 
են է ր են ո ողբեր գա1լ ան սլատ i/u ւթե ան ր ոլոբ 
դարերուն* IL ես Համոզուած եմ*որ եթէ դուք 
քէչ մր ա տ են ալ զէ ման աք, tufl* վարձա— 
տրութիւնլլ որուն Համար քրիստոնեայ աշ֊ 
իէարՀր էլ՚աղօթէ՝ սլէտէ զայ f 1ւ ձեր ռրկիրլլ 
ր1է զմիշտ սլիաի աղատի կեղեքիչաւ երուն 
ձեռքէն Մերձաւոր Արեւելքէ քաղաօա* 
hlll'Pl'f.l' bu 'l^rtL կ"։էոա[էռլու Համարէ Զեր 
ժաո֊անզութիւնլլ մի!է Է անոնցմէ որոնցմոմ 

զզ մլլ կրնաչ Հսլալ աո տ ասա աւար աս. 
սլեաին պէս՝ ան «աներկիւղ Է ս– անբա
սիր»։ 

Այս վսէոաՀութեամր. ՚ Է որք մաղթելով ձեր 
Հայրենիքին երջանիկ, րարերասաէկ ապա
գայ մլլ որ ձեղէ արղարաՀաաոյց Ս1Լա$ 
տէւուր անցեալր մոռցնէ ձեզէք սրտէս իւո– 
րէն կր բաղձամ՛ ձեղէ Համար՝ ուր որ ալ 
զան ո ւէ g ամէ^ւ տեսակ բարիքներ աչս Նոր 
Տարէէն և. բոլոր գալիք տարիներուն մէ£ւ 

ԷՄԻԼԻ ճ. ՐՕՊԻՆՍԸՆ 

Փարիզի Ամերիկեան ՝^[է*-աէն նախագահ 
Պ. Լաուրէնս Վ. Պէնէթ, որ մէկէ աւելէ 
առէթներով էր շերմ Հայասէրութէւնր ապա֊ 
սուսահ է՝ կշգրէ– 

Paris, 4 Décembre 1917 

C'est un grand pr iv i lège que m'offre 
Véradzenount en me donnant l'occasion 
d'exprimer ma sympathie profonde, 
ainsi que la sympathie américa ine , 
pour le noble peuple arménien. De
puis l'origine de l'histoire séculaire 
il n'y a pas peuple qui ait tant g a g n é 
l'admiration et la sympathie du monde 
par son héroïque rés i s tance dans l'op
pression, et qui ait si bien su, en 
dépit de tous efforts, garder intacts 
son idéal, sa religion et sa force 
morale. Dans les circonstances ac
tuelles, alors que le monde l ibéral 
est appelé à faire de si lourds sac
rifices pour combattre l'agression 
barbare des puissances centrales, le 
grand dévouement de la nation ar
ménienne a été une inspiration et 
un exemple. C'est pour cette raison 
que nous saluons la nation armé
nienne, en lui témoignant la plus 
sincère sympathie et nos hommages. 

Le prés ident 

de the American Club of Paris 
L A U R E N C E V . B E N E T 

Ամերիկացի նշանաւոր զրազէտ և. իմաս*, 
տասէր, Փարիզի Ամերիկեան LlÇUe Md-
ritimefaî նախագահ ֆրանսական 1ոտԱ՜ 
էսէէն թղթակից և Société des gens de 
Lettres^ անդամ, փրօֆ. Ճ. W^pç Պօլ֊, 
տուին, որ ամերիկեան ազդո Գաշնակէցներու 
կողքին պատերազմի մասնակցիլ մղելու 
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մեհապէս նսլաստեց իր կրակոտ և. ազդեցիկ 
փրօփականտով, կշ դրէ– 
A WORD TO ARMENIANS 

Let the destressed Armenians take 
courage ! The arms of the Allied 
Nations are closing in upon their 
historical oppressors. 
The fall of Bagdad has been fol-

lowed by the conquest of Syria, 
where the Holy Places of the Jews 
have been so long soiled by blood-
thirsty Turk. Soon Jérusalem will 
be in the hands of the British, and 
the Hebrew race, so long exiled from 
their « Zion », will foresee the days 
when their ancient héritage will 
corne to them again. But aff.er what 
générations of tribulation ! — what 
centuries of anguish and hope de-
ferred ! 

Let this be a sign to-day to stric-
Ken Armenia. The days of. the op
pressive rule of the Turk are num-
bered. The victory of the Allies — 
made sure by the coming of the 
Americans, though less rapid through 
the défection of the Russians — will 
reveal to Armenia, as to Palestine, 
thè dawn of a day of National Liberty 
and the beginning of an era of pea-
ceful racial development. 

The sympathies of the American 
people are with the Armenians and 
the rédemption of Armenia is recor-
ded in the vow with which my coun-
trymen enter the war. There can be 
no peace until this vow be accom-
plished. 

J . M A R K B A L D W I N 

Corresp. Institut de France 
Paris, 6 Décembre 1917 

Անձկութեան մէ£ եղող Հա յերր թող սիրտ 
առնեն 1 ՛հա շն ակի g ազդեր ու զէնքեր ր իրենց 
պատմական Յշնամիներր չորս կ"ղմկ սլա– 
շարաօ են։ Պա դա ատի անկումին ձաՀորդեւք 
Սուրիս^ տիրասոլմիյ ուս Հրեաներու, նուէ֊ 
րա1լան վաձրերր աչէւքան երկար ատեն Լ; ի 
վեր արիւնահարաւ ԹուրքէՀե կ՛աղար*, 
տուկին։ ՝$իչ օրԼՀն, Երուսադէմ՝ Անդլիաս*. 
ւոս ձեււքր սլիւոի իյնանք և֊ եբրայական 
ոեղշք ա չնքան ժամանակէ ի վեր էր Սիո*. 
նհքե վաարուա&ք սլիւոի տեսնէ օրը ուր իր 
Հին մա$ւանդութիւ1ւր իրեն սլիտի դարձուի. 
pufjji որքան սերունդներու տաււասլանքէ, 
որքան դարաւոր անճկութիւններէ 1ւ չսւ~ 
սաիէարութիւններէ չեւոոր 

Թող ասիկա այսօր նշան մի "ԱԱ*չ Հար*, 
ուահեալ Հա Լաստանին Համարէ Թսւրսերու 
Հարստահարիչ լուհին օրերը Համրուահ ենւ 
Ղ՝աշեակիսներու բսղթանակր, ասչաՀով*. 
ուահ Ամերիկացւոո մասնակսութեամիըյ 
թէսլէտ նուաղ արաղ՝ (հուսաս ղասալքմւսն 
պատ2Հաուովք —— Հաչասաան^ն՝ ինչսլէս Պա*, 
ոռս m ինին՝ սլիտի երեւցնէ աղղաչին աղա*, 
տուիէեան օրուան մի այդր ե– սեղաչքա 
իէաղաղ ղարդասման շրջանի մի սկղր1ւա*. 
լոր ո լ թի ւն ր։ 
Ն\մերիկեան մողովրդին Համակրութիւն՜ 

ներր Հա յո ո Հետ ենէ 1ւ Հաճութեան փրկա– 
դորհումի արէէանադրուահ Է այ!ւ Հանդի*, 
ասւոր իյոստումին մհ;£է ղոր իմ* Հայրենա
կիցներս "բքքհ՝ սլաաերաղմին մ m ահ 
ատ եննին։ Հ աշտութիւն չի կրնար Փ'ըՈԼի[ 
ցււրքան աչդ իւ ո ստումի կատարուահ չէէ 

Փրօֆ. ճ. ՄԱՐ-Բ «ՒՈԷՏՈԻԻՆ 
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Գրաւուած Հ այ գիւղերուն մէջ* սու|ալ|ուկ մանուկներ։ 

Photo Barliy. 

ԱԶԳ. ձԱՄԱԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈԻԹԻԻՆ 

Թի(£փսի Աէջ 

Թէֆլէսէ մէջ գումարուեցաւ Ազդ. Հա֊ 

մաէսորՀրդակցութէւնր, որուն րացումլլ զա֊ 

տարուեցաւ 1)եպւո. ՚ձԶէն։ 

Անոր մասնակցահ են ռուս աՀա չ ՐՈԼՈՈ 

ուսակցութեանց , Հատուահներու և. Հո

սանքներու ներկայացուցիչները f էնչպէս և. 

ԱրեւմտաՀայ ն՚որՀուրդէն պատուիրակներ։ 

Այդ ՀամաէւորՀրդակցութեան արդէւնքր 

Լամ բա՛նա pbr կքամ՝փոփէ Հետեւեալ աո֊ 

դերովդ զոր կ՛արտատպենք» 

((Թէֆլիսում՝ դումարուահ Աղդ. Համա֊ 

խորհրդակցութիւնը վեր^ացաւ 1ւ նպաստա֊ 

ւոր Հետեւանք ունեցաւ։ 

« Հ ա յ ժ՛ողովրդի ապրահ ներկայ րացառիկ 

հանր վայրկեաններր , նրա կրահ զրկանք֊, 

ներն ու դմնդակ Հարուահները, մեր ներ*, 

քիս ազդային քայքայուահ կեանքր և. մա֊ 

ման ա կա կից Ռուսաստանի Հետ կապ ու֊ 

նեցող Հրատապ յսնդէրներր խոշոր պա Հան £ 

էին դարձել ազդային միութեան II Համե֊ 

րաշէսութեան ։ 

«.Բոլոր Հայ կուսակցութիւնների f Հաս տա֊ 

տութիւնների 1ւ Հասարակական կա դմա կեր֊ 

պութիւններէ ներկայացուցիչներս, թուով 

մօտաւորապէս 180 Հոդի t րմրռնեցին մո֊ 

դովրդի տագնապալից վէճ ակր և. իրենց 

պարտականութեան |unp գիտակցութեամր. 

կարողացան շատ սուր վէճերից ու քննա֊ 

դատութիւններից յետոյ Համերաշիսել < և. 

Հի՛էք գնել ^էԳԳաձէս ժամանակաւոր *հերա֊ 

դոյն ԻորՀրդի։ 

«ՀամայսորՀրդակցութեան մէջ վճռուեցէն 

մէ շարք էյնդէրներ f որպիսին են՝ վերա֊ 

րերմհւնքր դէպ է ^ռրկայ քաղաքական մո֊ 

սՂՀետր, կովկասեան զեմււտւօf պարենաւոր֊ 

ման Հարցր, էնքնա պաշտ պան ութ եան էւրն֊ 

գիր՛ գաղթականական էւնդէրներ , դպրոց

ների ազգայացում՝, նաէւկէն Ազդային Բէւ– 

րոյէ Հաշուետւութէւն և֊այլն։ 

(( Ւ վերջոյ էւորՀրդակցութեանր մ՛ասնակցող 

ԲոլոՐ ֆրակցէաներէ .Հ Համաձայնութեամբ 

կազմհւեց աղդայէն իորՀուրդ Հետեւեալ 
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ան&երէց– - Հ. Ժ. Կուսակցութիւնից՝ Ս. 

Յարութիւնեան և. բմ. Աչվազեան ք ՛հա շն ակ֊ 

օոէ-թէլԱէց՝ ^* Ահարոնեան ք Ա. Գիւլիւան– 

դանեան ք (հ* Տէր—Մինասեան ք 1". Կաբճիկ– 

եան ք Ն. Լ\ղբալեանք Սոց .— ՚հեմոկրատներից 

C. Երղնկեան Լ % Տէր-% աղարեան ք էսեր*, 

ներէս՝ Լ. ն\թաբէդեանք Տ* Տէր֊ՕՀանեան ։ 

((1°որՀբդի առածէն նիստում՛ նաիւադաՀ 

ընտրուեց K. Ահարոնեան ։ Թաս է ^լԴատէս 

1°ոոՀրդէս t ընտրուելու է Լւ ;,Լ\ղդաչին Ժո*. 

ղով" Յօ անդամիս բաղԼլացահէ» 

ԵՐՈՒՍԱՂեՄ ՍՏԱՏՈՒՍ* 
>ՀԳՀ< 

ԵրուսաղԷմի աղատ ման առթիւ Փարէդէ 

Հաչ Մտաւորական Միութիւնը ղրկեց Հե*. 

տեւեալ նամակը . ժօրմ ՝Բլեմանսօէն, 

Un. Պ. Ժօրմ ՚քՀէեմանսՕք նախարարապետ 

1ւ պատերազմական նախարար, 

Պարոն Նախարարապետ ք 

Նրուսաղէմի աղա տումի ՛հաշն ակի g ղ օ ո ֊ 

քերուն ճեռքով* մասնաւոր Հրճուանքով մի 

պիտի ողջունսւի Հաչոց ԼլողմԷ։ Նազովրեց֊, 

ւսչն դաղափարասլաշա ու մարդկաչին ազ

նիւ վարդապետութեան ամրապէս չար ահ 

մնալուն դւ Համար Է որ Հայ ժողովուրդը 

դարերէ ի վեր ահռելի մարտիրոսութիւն 

մ՝ր կր կրէ րիրտ ուսի երկրսլադուներու 

Հարուահներուն տակ։ ԹուրրլՈք որ բարբա

րոսութիւնն ու դազանութիւնը կը մա ր մնա*, 

ցրնէ՝ ընդմի՜շտ վտարուահ այ!ւ վեհաշուք 

ւէաչրերհՀւ ուր քարոզուեցաւ իյօսքր որուն 

վրա չ Հիմն ուահ Հէ մերօրեա չ աշխարՀը, 

ասիկա մեհ ու խորհրդանշանական . չաղթա*. 

նակ մըն է տիեզերքի մէ£ արդարութիւնը 

տիրական դարձընելու նպատակաւ սլա չ*, 

քարող աղատաԼլան մարդկութեան Համար։ 

Մարնի Լւ Վ,երտէօնի \ 1 ան մ՛ա Հ11 փ չադւ, 

թանաԼլևերէն չեաոչ \ուր ՝'• արդարութեան 

և. մար§լկաչնութեան տ^դ իտէալը ՚՝ֆրան\ւ 

Սա կան դիւցազնութեան շնորՀիլ բար բա*, 

րոսութեան ու անարդարութեան ոդյւն պար

տութեան աստնեցէ ասիկա կարեւոր Հան*, 

դրուան մըն Է դէպ ի վերջնական յաղթու

թիւնը աչն մեհ դատին զոր կը պաշտ պա– 

նեն Ֆ րանսա Լւ իր դաշնակիցները, Լւ 

որուն մեր ժողովուրդը առածին մասՂՀե 

ըէւհաչեց իր Համեստ ՐաՀ" խանդավառ 

անձնուիրութիւնը։ Ներկայ սլաՀուն ադֆա*. 

մւււղշներուն մէ£յ Հակառակ թտնձր ամպե– 

բունք որ կը կուտակուին մեր Հինաւուրց 

Հայրենիքխն արդէշն Էսկ ա՛ չնքան մութ 

երկինքին մկչէ մեր ժողովուրդը ի՚սքղի^՚քէ 

կազդուրուահ պիտի ալաչ աչս մեհ ա դղորդ 

չաջողութեամբ և. իր անվկանդ Հաւատքը 

իրաւունքէ դատին յաղթանակին վրա չ պի

տի աւելի եւս ամրանա չ ատով։ 

Կը իւնդրենքք պարոն նախարարապետք որ 

Հաճիք . ընդունիլ մեր շնորՀաւորութիւնները 

ն. մեր իյորին չարդանքին Հաւաստիքը։ 

Պ» ՝Քլեմւսնսօք իր քարտս ւղտ րին միջո

ցով չաչտնահ է « իր սրտադին շնորՀա*. 

կալութիւնները աչս սիրուն շնորՀաւորու– 

թեան Համարնf Հաստատելով թէ ((ինքն ալ 

Հաստատապէս Համոզուահ է որ աչս յաւշ– 
թանակը նոր Հանդրուան մը կը կազմէ 

դէպ ի վերջնական յաղթանակը իրաւունքի 

դատէն։՛» 

Միութիւնը ուղղեց նաեւ Պ. Լ.օչտ ճօր*. 

ճին նոյն ոդւով նամակ մը* 

Պ» Լ ° յ ա ւՀօրճ իր քարտուղարին միջոցով 

պատ ասիս ան ահ է Միութեան նամակին յայտ*, 

նելով •՝ իր շ1ւորՀակալութիւնները (( անոր 

պարունական խրախուսիչ խօսքերուն եւ 

աղնիւ բարեմաղթութեանց Համար ))» 

Պբիթիշ Աղիճիս* ՚ ՚Բօմիթիի նախաԼ 

դաՀ երեսփոխան ; C Ուիլեըմսէ որուն Մի*, 

ութԷւնշ շնորՀաւորհւթեան նամակ մը ուղ*. 
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4fc Վ է է Բ Հ Տ Կ Ո Ի Ն Գ 

դահ Էր նոյնպէս այս առթիւ, պատասիւա*. 

ն*ա%՝ Է նա J ակով մր, որմէ կր թարգմանենք 

Հետեւեալ Հատուահր. « Պrիթիշ Աո£իԱի\Ա 

քօմիթէի կողմէն շերս շ1ւոր՝*ակալոլթիւններ 

կր յա յան եմ՝ Երուսաւլէմի աղա ամ ան առթիւ 

ձեր շէւորՀաւորական նամ՝ակին Համար։ Ար– 

դարեւ ատիկա մեհ դէպք մր1ւ է ա սլա դային 

Համար J n J u n i / լեցուն, 1ւ շատ Հաճելի է 

մտահել թէ բրիտանական րանակր եղաւ, 

գորհիքր հր սլա տ իւր ունեցաւ այդ աղատոււ1ր 

կատարելու .... Հաճեցէք րն դունի լ սեր 

իւորին շէւորՀակալութիւններր 1ւ մ եր [իալիր 

Համակրութիւն ր ձեր Ս իութեան Համար )): 

Կր Հրատարակենք թարգմսւնութիւնր այն 

գեղեցիկ Յայտարարութեան դոր մեր աշիւա* 

տակից հանօթ րանաստեղհ փոստան Աար*. 

եան իւմ՝րադրահ է Ֆլօրանսի քադաքա*. 

պետութեան Հրաւէրով և. որ քաղաքին 

սլատերուն վրայ երեւցան է Երուսաղէւ1ի 

առմ՛ան լուրր առնուելէն քիչ յետոյ. 

(( Հրէաստանի Հինաւուրց մայրաքա֊ 

ղաքր, մի H թիքա կան ոստանր, որուն հոցէն 

՛Քրիստոսի չարչարանքր աշիւարՀս լուսաւորեց 

IL իւիղճերուն աիրեց, այլեւս րարրարոսնե– 

րէն կոիւոաուահ չէ, այլ եւս ան Հա ւա տներ էն 

սլղհուահ, անարգուահ չէ։ Նրուսաղէմ՝ 

ազատ է ։ ւ՚երմսւնիոյ կաձսՐԷ\ Աւստրիոյ 

յ ո յ մ առաքելական թադաւորր , ճշմարիտ 

Յուդաներու սլէս, նորէն հաիւահ էին քրիս

տոս ր, [UIU£P_ մա ր դաԱսլաններ ո ւն մա Հի կին 

առջեւ իւ ոն ար Հեցնելով։ Անոնք Հայաստանի 

ե– Սուրիոյ քրիստոնեաներր, 1ւ Պաղեստինի 

Հրէաներր, Թուրքերու արիւնարրու կատա*. 

ղութեանր ձգեցին. անոնք թ ո յ լ տուին քա– 

Հանաներու կոտորահր, րո վանդակ մողո*. 

վուրդքւերու tn եղա Հանումի, մայր եկեղեցի*, 

ներր լղրճեցին ու քանդեցին 1ւ վայրենի*, 

ներր րերին մացուցին մինչեւ մեր արշա֊ 

ւակոիս նուիրական Հայրենիքին տաճարնե*. 

րուն մէջ ։ 

« Այոօր, ՛Քրիստոս մեղի Հետ է : Ղկսշ*. 

նակիցներու սուրր 1°աչակրութիւնրէ յանուն 

արդարութեան ձեռնարկուահ՝ ակարներու և. 

կեղեքեալներու ազատագրման Համար., աՀա 

տարա՛– ՈԼրիշ^ մեհ յաղթանակ մլլ բարոյական 

IL զին LU ր ական ։ 

« Մարտիրոսներու արիւնր ի դուր թափահ 

չեղաւ։ ԵրուսաղԷմ՝ազատուահ է : Նրուսաղէմ 

մեր սուրր դատին իւ որ Հր դան շան քաղաքն է, 

՛Իրաւունքի [ լ Արդարութեան թագաւորու*. 

թիւնն է, վերջն է այն ղինեալ ու կտնիւ որոշ 

ոճիրին որ աշիւարՀս կ՛աւերէ և. մարդկու*. 

թիւնր արիւնաքամ 1լ րէւէ, մաՀն է րռնասլե*. 

. տութեան և գերմ՛անական զին ամոլութեան։ 

(( Նրուսաղէմ՛ ազատագրուին է ։ Մինչ*, 

դեռ Խաչակիրներու թնղանօթներր կ՛որո

տան Փիավէի վրաձ » Ֆրանս այի մէջ , 

Ֆլանարիա 1ւ մինչեւ Հայաստան, տեսլական 

Ոստանին դալստեանր Համար, մինչդեռ մեր 

մեր լաւագոյն արիւնր դետի սլէս կր Հոսի 

քրիստոնէական ճշմարիտ Երազր շօշափելի 

իրականութեան փոիւարկելու Համար, սլէտք 

է որ զանգակներր Հնչեն իրենց արոյրէ մեհ 

ձայնով քրիստոնէութեան տաճարներուն մէջ 

Յաղթանակր րսելու և. Հռչակելու Համար, 

սլէտք է որ աղօթքներր մեր սրտերէն րրդ*~ 

իւին, սլէտք է որ սլատարադր մատուցուի 

ամենամաքուր ՛ձայնով ե֊ ամենամաքուր 

իւդճով։ ՛Քրիստոս մեզի Հետ է, կարելի է որ 

իր փ » իւ անոր դներ ր ղայ1ւ լքեն։ "Քրիստոս մեր 

մէ^էւ է. կարելի է որ անոր սպասաւորներ ր 

զայն մ՛ատնեն։ 

(( ԱՀա չորս տարի է որ Զիթենեաց լերան 

վրայ Փրկչէ" պատկերր, կոշկոճուահ 1ւ 

անարդուահ, իր արիւնաՀոս աւլօթքր կր 

Հեհէր ։ Մեր մեռելներր Անոր Հետ էէ՛ն t 

Այսօր Կեդրոնական պետութեանց մողո*. 

վուրւլներր 1ւ իրենց րոլոր րարեկամներր 

կ՚ոդրան ազատագրումի Գ՛երեզմանին Անոր 

դոր իրենք մտանեցին։ 

« Մեզի Համար այս օրր լիակատար Յաղ

թանակին Աւետման մեհ օրն է ։ Աղօթեցէք 

Յաղթանակին Համար։ 

« Հրէշր կլլ գալարուի ու կր տքայ։ ԵԲՈԼ– 

սաղհմ աղա տուած k։ >՝ 
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ՀԱՅԱՍՏԱ՛Ն եւ ԻՏԱԼԻԱ. 

Այէւ մեհ աղէտէն Հանդէպ որուն են֊ 

թարկուեցալ Իտալիա, փարէզէ Հաչ Մտա* 

լոր ական Միութիւնը ուղղեց Հանրահանօթ 

պատմարան և. Ֆլօրանսէ էտ արական Հաչա֊ 

սէր ք°միթէի նախադաՀ փրօֆ. Կուլիէլսօ 

Ֆերրերօէն Հետեւեալ նամակը. 

Փաք/ա, 6 Նոյ, 1917 
4 

Պարոն նախադաՀ, 

ձախ որդութեան աչս օրերուն մէջ որոնց֊ 

մէ կ՛անոնէ ադնուագեղ Հ հ տա լէ ան ? մենք 

կր1լեասլատկուահ կլլ ղդանլ> մեր մէջ էւորէն 

ս է ր ո ՂՈՈ հէ\ 1ո1Ահենք ասոր Հանդէպ, կլլ 

մտաբերենք ամէ՚էւ էն շ որ պարտական ենրլ 

էրր մարդ անոր Հան՜ճարին f Լւ իրր ՀաՀ՝ 

անոր վեՀաէւձնութեան, Լւ մեղէ պարտք կլլ 

Համ՝արէնք չաչտնել ճեղէ, էտալական մտա֊ 

ւորաԼլանութեան րարձրադոչ1ւ ներկաչացու֊ 

ցէչներ1ՀԱ մէկուն Լւ «Փրօ Արմենիա)) քօմէ֊ 

թէի նախադաՀին՝ էնչսլէս Լւ ձեր րոլոր 

ընկերակիցներուն ; մեր սրտադէն Համակ

րութեան զգացումները Լւ մեր ամենաջերմ՛ 

մ՛ա ղյթ ան օները։ Մենք վստաՀ ենլ> որ իտա– 

լական դէւցաղնոդէ աղդր էր Հաչրենէքէն 

սրրաղան Հողէն վրաչ խուժող րարրարոս֊, 

ներու Հեղեղէն պէտէ դէտն աչ դիմւսդրել, 

պէտ է ետ մղէ Ազատութեան ա չ դ Pfl2՝ 

նամիները, Լւ աչս */ռ֊այչ օրերլլք որ կլլ 

տրտմեցնեն ու Լլր սդաւորեն Գեղեցկութիւնն 

ու Արդարութիւնը սէրող րոլոր սրտերը, 

սլէտէ չան դէն Ւտալէոչ Լւ Ազատութեան 

մեհափաչլ չաղթանակէն։ 

Փրոֆ՝ Ֆերրերօ ոլղարկահ է Հետեւեալ 

պատասխան ր Մէութեան նաէւադաՀԷ՚էւ, 

Ա[1ոռ1է պարոնք 

Շատ ջնորՀակալ եմ* –ձեր նամակէն Հա֊ 

մար որ զէս խո րապէս չուզեց։ Մենք ան -

ցուցրեք շատ մութ օրեր, Ր՚՚՚Տ" տառա

պանքները զոր կրեցինք և դար դեռ կլլ 

կրենք՝ շ ա տ քիչ բաե է րաղդատմամր աչն 

տառապանքներուն զոր Հայաստան կը կրէ 

ա չնքան տարիներէ է վեր։ Աչս սա լադին 

ճգնաժամը դոն է աչն լաւ Հետեւանքը պիտի 

ունենաչէ որ մեր ամբողջ ազգը մեհ ջանք 

մը պիտի ընէ աշխտրՀիս մէջ սաեղհելու 

Համար իրաց վիճակ մը, ուր ա Ա ե-ս կե— 

զեքեալ ժողովուրդներ շդանուին։ Հաչաս֊ 

տանը, Լլը չուսամ, պիտի օդա ուի մեր արդի 

տա ււ ասլանք!ւ եր էն : 

Ընղունեցէք, "էրե լէ պարոն, Հաւաստիքը 

իմ* երախտագիտութեանս Լւ Հաճեցէք զաչն 

Հաղորդել Փարէղէ Հ111J Մտաւորական Միու՛

թեան րոլոր անդամներուն։ 

Զերդ ! 

Կ. ՖԵՐՐԵՐՕ 
ՖխեԱցհ, Նոյ. 1917 ֆ 4 

Փարիզի Հ, Մ– Միութիւնը ուղղեց նաԼւ 

Ղապրիէլէ տ՚Անունցիօին Հետեւեալ նամակը, 

Փա1՝իզ, 27 Նոյ. 1917 

Սիրելի վարպետ, 

Աչս դէւցաւլնական ^պտ չքարի օրերուն 

սոր ձեր լուսաշող Հաչրենիքը կը մղէ Բըռ֊ 

նութեան մււաչլ Հրոսներուն դէմ) մենք մե

զի պարտք կը Համարինռ ձեզէ ուղղել եր֊ 

կէւղահ Հիացմ՛ան ողջոչն մը ձեր փառա

ւոր երկրին ու ձեզի Համար որ անոր ա -

ռաքեալն ու նուիրական երգիչաւ էք։ Բար֊ 

բարոսներու արշաւը Րտալիոչ դիցական 

Հողին վրաչ՝ մեղէ պա աճառեց ցաւ մը 

աչնքան սուր էնչքան ղդացինք երր իմա

ցանք մեր ժողովրդին բղքտումը, աչն տեղ, 

թուրթ գաղաններուն ձեռքով։ Ա՜չնքան կա

պեր մեր ՀոդիներըՀ կը կապեն ձեր ազնիւ 

ազգին, ա չնքան խոր երախտագիտութիւն 

մը պարտական ենք անոր՝ գեղեցկութեան 

Լւ դիւցազնութեան գոսերուն Համար զոր 

ան մեղէ տուահ է ։ Մեր սիրտը Համակ 
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ուրաիւութեամր, Հպարտութեամբ ւ կր իւայ– 

*if°f է ԼՈԼՐ քաջութեան ; Հրաշքներուն զոր 

Հեր՝ զին ոլորները կր զորն են թշնամին ետ 

մղելու Համար։ Մեր րոլոր մաղթանքները, 

մեր րոլոր աղօթքները անոնց կ՚ընկերանան 

այղ կռիւներուն մէջ, զոր անոնք կը մղեն 

Իտալիոյ փրկութեան և. աշիւարՀի մէջ 

Ազատութեան յաղթանակին Համար։ 

Հա՛ճեցէք ընդունիլ, "էրելէ վարպետ, 

յուզեալ յարզանքի այս արտայայտութիւնը 

իւումբ մլլ Հայ մւոաւորականներու որ այս 

քանի մլլ րառերուն մէջ կը կարհէ մեր 

ժողովրդեան զդացումլլ թարգմանել։ Տան– 

թէի, Միքէլ—Ասճելօի, Հէօփարտիի և. Կա֊ 

րիպալտիի Իտալիան, իր պատմութեան այս 

ա մ են ահ ան ր ր աւլէին, ձեր մէջ, սիրելի 

վարպետf դտաւ իր ամբողջ Հոյաշուք մե*. 

հութեանը արմանի բանաստեդհ—Հերոսր, ե. 

ձեր աղդըք այս գերագոյն ճդէւամամին մէջ 

իր ցոյց տուահ վեՀ քաջութեամբ, շքեղօրէն 

կ՛իրականացնէք մարդկութեան ընտրելա

գոյն մասին փառքին Համար, այն վսեմ՝ 

երազը, զոր ԳոլՔ անկէց սլաՀանջեցիք 

մարմնացնել ե. ապրիլ։ 

Միութեան նաիւադաՀր ուղղեց նաև. նմա

նօրինակ նամակներ փրօֆ. Կալեթթիին, 

փրօֆ, ՚Բօրրատէնօին և. փրօֆ» Տօմենիքօ 

Զամփօլիին, որ Հայկական դատը կը պաշտ*, 

պանեն Իտալիոյ մէջ իրենց րոլոր տա*, 

դանգով II Հեղին ակս ւթեամբ։ 

ԿԱՊՐԻԷԼԷ Տ'1Ո.ՈԻ^8Ի0Ի W ԿՈԶԸ 

՚ Բ օ ^ ի հ յ ր հ տկւա Ubrm թերթին մէջ, 

կապրիէլէ տքԱն§ււնցիօ նոր զինուորագրուող 

ա մենէն դեռատի Իտալացիներուն ուղղահ է 

զմայլելի կոչ մլլ9 որմէ ՚կը թարգմանենք 

Հետեւեալ Հատուահը, 

«.վերջին կանչուահ զօրազունղեր, արիւ*. 

նաթաթաւ Մօրը Վերջին՛. ՝ ՝. հնունդՍէտր, ձեզի 

Համար Է որ այսօր, պատերազմի ակօսին 

մէջ դափնին կը ցցուի ։ 

« Երիտասարդներ-, այսօր է միայ1ւ որ 

Իտալիա .երիտասարդ է, որ Իտալիա նոր է ։ 

Անիկա ձեր աչքեր ո ւն ու ձեր երակներուն 

ումն ունի։ Ու ճակատագրին առջեւ, ան կը 

մերկանայ, ինչպէս ատենով, ֆ երր դուրս 

կ՚ելլէր հովերէն որ դէնքը կը գրկեն։ Ո վ 

1լ ըսէ ձեզի թէ ան իր ամբողջ քադաքա*. 

կրթութիւնր պէտք է պաշտպանէ։ Ամբողջ 

իր քաղաքակրթութիւնը իր ճշմարիտ Հոգին 

չքարմեր ։ Ն\ն իր Հոդին պէտք է պաշտպանէ։ 

« ... Մենք 1լողջունենք դաշնակիցներուն 

գալուստը, անոնց եղրտյրական փութկոտու– 

թիւնր. թափուահ արիւններու այս միտ*, 

իւառնումէն ամեն էն րարձր ապագան կը 

սպասենք... Անոնք կը հհեն Նւդանեան 

լեռներէն փչոդՀովը կապուտակ,Մաչերաթայի 

պարտէզներուն կանանչութեամբը աո դո֊ 

րուահ Հովը, ինչպէս մարդ թովիչ դեդուՀ* 

ւ֊ոյն իւորին բուրումը կ ըմպէ։ Անոնք պիտի 

մարտնչին, 1ւ սքանչելի կերպով, Իտալիոյ 

մարմնոյն աստուահային գեղեցկութեան Հա

մար ։ Մենք պիտի մարտնչինք անոր Հոգիին 

Համար ։ )) 

ՓԱՐԻԶԱՀԱ6 Կ ԵԱՆք 

Ֆրանսացի Հան ր ահ անօթ գրագիտուՀի 

Տիկին ÀUrel^ սալօնին մէջ ամէն Հինգ

շաբթի գրական ցերեկսյթ մը տեղի կ՚ունե

նայ՝ պատերազմի դաշտին վրայ ինկահ, 

վիրաւորուահ կամ՛ դեռ կռուող բանաս*, 

տեղհի ՛մը գորհին նուիրուահ ։ 

Տիկին ոՕՐԷԼ1 էր ամուսինը Ա» Մորթիէ 

գրագէտը, սիրուն գաղափարն ունեցահ էին 

Ղ՝եկտ. ()ի Հինգշաբթին նուիրել Հայ ազդին և. 

իր բանաստեդհութեան ։ Պ . Ալֆրէտ Մորթիէ 

արտասանեց Հակիրճ՝ բայց ջերմ* Համակ*. 

րութեամ՝բ լեցուն ճառ մը Հ ո ՚ յ ո ց դատին 

1ւ Հայ քնարերգութեան մասին yմասնաւո*. 

րապէս մեր Հին աշուղներուն^։ Պ* Զօպան– 

եան, որ Հրաւիրուահ էր բանաիւօսել, պար՛ 

զեց Ֆրանսայի և. Հայութեան֊ միջել եղահ 

կապերը, ի վեր Հանեց Հայկական .ողբեր" 
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գութեան նշանակութիւն ո, յիշատակեց ար֊ 

դարութեան ղատին Համար նաՀատակուահ 

Հայ մեհ բանաստեղհներէն մէկ քանիին 

անունները Լւ կարդաս (հուրէն Զարդար*, 

եանի դե ղե ո կագոյն էջերէն մէկուն ղլխա֊ 

լոր Հատուահներուն թարգմանութիւն ր։ Օր* 

Մէթիվիէ՝ Օտէոն թատրոնէն , ՔսքոՀշ ո լ 

դողտրիկ կերպով արտասանեց ՛Քուչակի էն 

աղուոր տաղիկներէն տասնի չափէ Օր, "ք*ա– 
Հիւղաք, ԹԷաթր Անթ ուա նէն , էսորաղդաՇ 

Լւ ու մղին շե շտերով արտասանեց Եարճան֊ 

եանի Հոյակապ քերթուահներէն մին , Ա– 

քքւՆճը , թարգմ՚անուահ Պ. Զ օսլան֊ 

եանէ ։ Րսկ Տիկին Սրկոն—Վէպէր , որ նոյն 

օրշ ՝Բոմէտի Ֆրանսէղի մէջ ԱիԱԱայի 

ներկայացմ՛ան մէջ էս աղա լէ յետոյ ուղահ 

էր գալ մասնակցիլ այս Հայասիրական ցոյ

ցին t րոլոր սիրտերը թունգ Հանեց արտա֊ 

սանելով «.Օրօր Մայր—Հայաստանին)) ։ Ներ֊ 

կայ. էր իէուռն բազմութիւն մի, ուր կր 

նշմարոլէին ֆրանսական արուեստի, գրա֊ 

կանութեան9 Հմտութեան 1ւ բարձր ընկեր ու*. 

թեան ներկայացուցիչներ ։ Մեր Հա2_ոՐՂ 

թիլերէն մէկուն մէջ պիտի Հրատարակենք 

թարգմանութիւնը Պ, Ալֆրէտ Մորթիէի և Պ . 

Զօպանեանի ճառերուն, որոնց բնագիրը լոյս 

կշ տեսնէ L'Orient Illustré ամսաթեր֊ 

թին մէջ։ ա Jr • .ք. 

Գեկտ, 9ին, Կիրակի կէսօրէն վերջ 

Սալ ւՀըմհւանի մէջ տեգի ունեցաւ Փարիզի 

Հայ Մտաւորական Միութեան սարքահ 

գրական և. ազգային բանախօսութեանց շար֊ 

քին բացումի։ Ա$ս առաջին Հաւաքոյթր 

նուիրուահ էր՛ Գրիգոր Զո Հրա պին ։ Պ. Զ օ ֊ 

պանեան մամէն աւելի տեւող բանախօսու

թեամբ մը պատկերացուց ողբացեալ մեհ 

Հայուն գրական II ազգային գորհունէու 

թիւնը։ Մասնաւորապէս հան բացաւ անոր 

գրականութեան մէջ տիրապետող բանաս֊ 

տեղհական ոգիին վրայ, ի վեր Հանեց II 

գրուատեց գիտողի, Հոգեբանի, քնա բերդակի 

1ւ ընկերական անարգարութեանց դէմ* մա

քառող ըմբոստ մւոքի յատկանիշները, որ 

այգ գորհին Հիմունքը կը կազմեն ։ Ծաղկա

զարդեց իր բանախօսութիւնը վարպետին 

Հատընտիր Էգերէն քանի մը Հատուահներ 

կարդալով \ ւ անձնական կարգ մը յ^ւշա– 

տակներով ոդեց իր մեհ եղբայրակցին 

դէմքը t 

Պ. Հրաչ Զար գարե ան կարդաց քՀօՀրապի 

ճիտիճ Պաբտք՚ը րւ֊զփչ նորավէպը,քև Պ. 

ՎաՀանԹէքէեան՝ Մեղայ Sk'r Հզօր նո
րավէպը։ 

Մուշեղ Արքեպիսկոպոս, յարգանքի քանի 

մը խօսք արտասանելէ յետոյ ԶոՀրապի յի

շատակին, սրտայոյզ ատենաբանութեամբ 

մը պարզեց Հայ ազգի ներկայ եղերական 

կացութիւնը, պանհացուց անոր ցոյց տուահ 

արութիւնն ու Հաւատքը, և յուսալիր խօս֊ 

քերով աւարտեց իր 1 ՛ճառը։ Ներկաները 

մեկնեցան գոՀ ու ոգեւորեալ։ 

— Գեկտ.22ի Շաբաթ օրը Salle Hoche/i 
մէջ տեղի ունեցաւ Փարիզի Հայ Տիկնանց 

Միութեան սարքահ տօնավաճառը ի նպաստ 

Կ ո վկա սի 1ւ Հայաստանի Հայ որբանոցներուն, 

պատւոյ նախագաՀոլթեամբ Ն, Վ. Պօղոս 

Նուպար փաշայի ։ 

Միութեան ղեկավար տիկինները ջանք 

չէին խնայահ փայլուն և. յաջող ընելու Հա֊ 

մար այս տօնավաճառը։ Եւ արդարեւ անիկա 

ունեցաւ շատ մեհ յաջողութիւն II տուաւ 

նիւթական կարեւոր արդիւնք մը։ 

Տիկինները վաճառելու Համար գնահ կամ՝ 

Հաւաքահ էին այլ 1ւ այլ եւրոպական ն ի ւ ֊ 

թեր և. առարկաներ ինչպէս II Հայկական 

իրեղէններ (Հ այ զգեստով պէպէքներ, Հայկ, 

ձեռագորհներ [ւս.) կաղմւսկերպահ էէն նաև. 

թօմսլօլա մը որուն Համար փարիզաբնակ 

քանի մը Հայեր II ՀայուՀէներ ինչպէս 1ւ 

կազմակերպիչ տիկինները նուիրահ էին զա֊ 

նազան շաՀեկան առարկաներ եւ գեզարուես֊ 

տական գորհեր։ Տօնավաճառի միջոցին խումբ 

մը երիտասարդներ Հայկական դր°2Ր բեմին 

վրայ բարձրացուցին որոտընդոստ հափերոլ 

մէջ ե. մինչ ՀտյուՀի i/ji զայն ձեռքով բար֊ 

ձրացուցահ կը բռնէր, Մուշեղ Արք • Հայկա֊ 

կան գրօշխն նշանակութիւնը բացատրող կրա

կոտ խօսքերով Հակիրճ 1ւ չոլզիչ բանախօ֊ 

խօսութիւն մը ըրաւ որ յաճախ ընդմիջուեցաւ 

ջերմ* հափերով։ 

Ներկաներէն ոմանք գաղափարը յղացան 

աՏՂ ՂՍ°2Լ\ աճուրդի դնելու, օրուան նպատա֊ 

կին Համար, Պ. Նէֆէրեան 1000 ֆրանքի 

գնեց ղայն։ 

Ցերեկոյթը ա մեն ա մեհ ոգեւորութեամբ 

տեւեց մինչեւ մամը 1 ը։ Զուտ չաՀը կը 

կարհուի 7000 ֆր ՛էն աւելէ։ 
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—- Փարիզի Հայոց Եկեղեցւոյ Հոդաբար֊ 
ձութ եան ընտրութիւնը կատարուեցաւ Ղ՛եկ. 
Տի Ծաբաթ օրը։ Ընտրուեցան Պ, Պ. Աե– 
բոբէ Սվաճեան, Խաչատուր Ներսէսեան ք 

Արամ՝ ճէվաՀիրճեան, Աթոկաոս Կէվրէկ էւ 
Լելոն ԿիւմիւշկԷլ էտան։ Յաջողութիւն կը 
մաղթենք նորընտիր Հոգաբարձութեան 1ւ 
կը յուսանք որ ր աւլէին պաՀանջահ ամ՛֊ 
րողՀ եռան զն ու ձեռներեցութիւնը $ոյց 
սլիտի տան։ 

՚հեկտ. 16 կիւր* օր *հեր. Մուշեղ 
Արքեպ. պատարագեց տեղւոյս եկեղեցւոյն 
մէջ II արտասանեց յուղիչ . ու պերճաիւօս 
քարոզ մը, կոչ ընելով ժողովուրդին էիո1[1էԱ 

կատարել իր պարտքը Հանդէպ tu զղային 
դատին t ՛Քարոզէն վերջ դո Հա բանական պա շ֊ 
տա մունք կատարուեցաւ Ե լաւս tu դէմի տղա֊ 
տա դրման առթիւ։ Ներկայ էր իւ ուռն բազ
մութիւն f պա տարազը եռաձա յն երդուեցաւ 
Նրամշտասիրաց ի։ ում րին կողմէ։ 

— Աւխազեաճի gntgtufiuiâtfkup. Ծա֊ 
նօթ նկարիչ Ալիէ ա զեան իր դորհերէն 40քւ 

չափ ԼՀարալ. Ֆրանսայի 1ւ Ֆինլանտայի 
տեսարաններ ներկայացնող նկարների t պիտի 
ցուցադրէ յունվ. 15էն միայն փետր. 10, 
M a i s o n d ' A r t S t - A u g u s t i n , 53, Bou l. 

M a l e S h e r b e S ï Ալխաղեան ինքնատիպ, նուրբ 
ու մեհարմէք ա աղան զով արուեստագէտ մըն 
է. իր դորհերը դնաՀատուահ են եւրոպացի 
դմուարաՀաճ արուեստագէտներէ ։ Վ^ստաՀ 
ենք որ իր սուցաՀանդէսը մեհ յաջողութիւն 
պիտի ունենա յ. մեր Հայրենակիցները ան֊ 
շուշտ պիտի • փութան իրենց այցելութեամբ 
իւրաի/ուսել Հ։ս( տաղանդի այ՚է փայլուն 
ա րտայ այ տ ութի ւնը ։ 

—— ՊոլսաՀայ հանօթ զաշնակաՀար Նք– 
սէրճեան քո11*երը որոնք ֊էէրսայլի քօնսէր֊ 
վաթուառը աւարտեցին f մինչեւ իրենց Պոլիս 
վերադառնալը պատրաստ են դիւրամատչելի 
պայմ՛աններով դաշնակի դասեր աւանդել 
լմւտանիքներու մէջ։ ՚հիմել իււ1բադրութեանս՛ 

— Ֆրանսա կորսնցուց tjbrjbru իր ամենէն մեծ 
եւ անդին արուեստադէտնԼրէԸ մին, մեծահանճար 
արձանագործ Օկիւսթ Ռոտէնր։ Թաղումի կատար
ուեցաւ Մէօտօնի իր գեղադիր բնակարանին պար* 
տէգին մէջ, ի ներկայութեան սգսւկիր քփացողնե– 
րու խուո-ն բազմ՛ութեան մի։ Դա մսանա կան ներ 
արտասանեցին կառավարութեան կոդ մէ Պ. Լա– 
<£եո–, մտերիմներուն կողմէ՛ Պ. ՚^լեմանթէլ, ֆրան
սական երեք մեծ Uiu|o(ifitrnLÛ կողմ՛է՝ Ալպէր Պէ– 

նար նկարիտբ, Պարթոլոմէ արձանագործը ել 
Ֆրանց ժու րտէն գեդարուեստական քննադատը, իսկ 
յանուն կանանց, որոնց գեղեցկութիւնը պանծա* 
ցուց ՌոտէՕ իր գործին մէջ, տիկին Սեվրին ար տա* 

սանեց յ ո ւզի չ ու գեղեցիկ ÛUIÏL մր։ Թաղման ներ
կայ ԷՐ Փ արիզի Հ. Մ. Միութեան կոդմէ պատ» 
ուի ոսկու թրեն մի։ Մեր յաջորղ թիւերէն մէկուն 
մէջ պիտի հրատարակենք մ՛եր աշխատակից Պ. 
Հրանղ Լկեանաքի մէ կ յօդուածը Ռոտէնի մասին։ 

ՀԻՒՐԱՍԻՐես* ա ձհՆՈհՈՈւեԱ 
Ֆրանսացիք եւ ֆրանսաբնակ օտարներ շա. 

տոնց ի i|br կազմած են զանազան միութիւններ, 
նպատակ ունենալով քփւրասիրել ճակատէն քանի 
մը օրուան արնակուրոի եկած ֆրանսացի զինւոր– 
ները կամ օտար կամաւ nrfifarp: Մենք դեււ այս 
պարտականութիւնը չկատարեցինք։ Կր խնդրենք փա
րիզաբնակ այն ընտանիքներէնյ, ՈՐ պիտի ո ւզ էին 
ճակատէն դարձող եւ լւնտանիք չունեցող մեր նայ 
կամաւորներուն գոնէ քանի մո duuf ընտանեկան 
կեանքի գուրգուրանքը զգացնել, նանին մ եզի 
իմացնել եւ իրենց հասցէն տալ։ Կր խնդրենք նաեւ 
մեր կամաւորներէն ՈՐ երբ նասնին Փարիզ արձա
կուրդով, նանին դիմել մեր Խմբագրատունը, որ
պէս զ ի զիրենք յարաբերութեան մէջ դնենք նիւ. 
րընկալ նայ ընտանիներուն հետ։ <(՝Լերածնունդ»ի 
տնօրէնը որոշած է իր մասին այդ կամաւորներէն 
մէկ քանին քփւրասիրել եւ մենք լիայււյս ենք որ 
պիտի գտնուին շատ ընտանիքներ ՈՐ այս պարտքը 
պիտի ուզեն ՛սիրով կատարել Հայութեան պատիւը 
բարձրացնող այս կտրիններուն նանդէպ եւ թոյլ 
չպիտի տան, ՈՐ անոնք օտարհերու մօտ միայն 
հիւրընկալութիւն գտնեն։ 

ՍԷՐ nPFbrflhl ԿԱԴԱնԳՅէ* 
I՝. Ց ո ւ ց ա կ 

ՄԱաղակաԱ Շա&քիկեաճ 50 
ԱիմոԱ Գհոէ՚գեաճ 50 
Տաոսեսւս՛ 25 
ՏիկիԱ ՊաբկխճեաՏ 20 
Ս* Մատհճճեաճ 50 
Հայոէճի մը 10 
Մարտիկ (/՛կրեաս 10 
Գ.. Զօ\աքեաԱ 5 
Shr ՕակոբեաԱ 5 

225 
9*nuAar ւՀ. ցաճկհՇ 655 

880 
Այս &աԱգաԱակուքեաԱ աոաջիճ էէհկ 

մասը յանձԱաած հ աբդհճ Ն՛ Պօ֊ 
ղոս փաշա Նո՚ւպարի rçr^ndqnt ճամաբ 
tf. Կաթողիկոսիս՝։ 
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Հ Ա Յ Կ ե Ա ն Ք 

Ադդ. Պ ատ ունակութեան Նախաձեռն ու֊ 

թե ամբ Ֆրանս աչէ գաւառական մեհ ք ա ՝ 

դառներու մէջ Հաչոց Հարցէ մ՛ասին դ ա ս ա ֊ 

խօսութեանց շարք մը սկսուահ է ։ ՝ք՝անի 

ւՐշ ամէս առաչ Ligue des Droits de 
l'Homme/r դեր - նախադաՀ՝ Ֆերտէնան 

Հեր ոլտ րանաստեղհր խօսահ էր Պորտ ո չէ 

1ւ հան թէ մէջ, մեհ ոդեւորութէւն չառա ջ 

բերելով՛. Դ՛եկա, 9/» Կիրակի օրր է՚Ֆէ Բին֊ 

եօ խօսահ է Լիօնի մէջ նախ տգաՀութեամբ 

Ligue des Droit de § l'Homme^ ներ– 

կաէացուցիչ (հօօէ ^ԷԱԵԼԷ 1 խու֊ո֊ն բազ

մութեան մի ներկաչութեամբ Լւ ունեցահ է 

մեհ չաջողութիւն։ 

Այլ ռայլ կուսակցութեանս սլա ականող 

կարող Լւ ձեռն Հաս աղդաչին դորհիչէւերու 

խումբ մ՛ը Գեղեցիկ գաղափարն ունեցահ է 

Ժլուէվի մէջ Հիմնել մամուլի Հա չկա կան 

գորհակալութիւն մի (Agence arménien
ne de la Presse en Suisse), նպատակ 

ունենալով մեր .ազգի արդի կացութեան 

ճշգրիտ պատկերր Եւրոպտչի Հանրային կար*, 

հիքին հանօթացնել և. րնթացիկ ոլ- թարմ* 

տեղեկութիւններով Եւրոպացւոց Հետաքըրք֊ 

րութիւնը արհարհել ւ\եր ազգի ճակատ ա գ ֊ 

րին վրաբ Իր նսլւստակին Հասնելու Համար, 

ինչսլէս կ1ըսեն վարչութեան անգամները 

իրենց շրջաբերականին մէջ, այս մատււլէ 

վարչասենեակր որոշտհ է ի միջի աԱոՅ 

դիմել Հետեւեալ միջոցներուն, ——՚ Ա, Հրա*, 

տարակել «.Մամ՛ուլի Զեկուցագիր» ( C O I Ï l -

muniqué de la Presse) մի ՚ Հանրային 

կարհիլյը իրազեկ պաՀելու Համար Հայկա*. 

կան կեանքին, առՀասարակ. f՝. Հայկական 

Հարցը լուսաբանող յօդուահներ £ ք > Հ " րնհա– 

յել թերթերուն մէջ, 9'. ՊատեՀ րոպէնե֊ 

բուն կազմակերպել բանախօսութիւններ Լւ 

միթինկներ հանօթացնելու Հայ ազգին բաղ֊ 

ձանքնեբն ու իր խնդրոյն դրութիւնը, 9*. 

Հրատարակել Հայ դատին պաշտպան թերթ 

ւՐը Զուիցերիոյ մէջ։ 

Կը շնորՀաւորենք մեր Հայրենակիցները 

իրենց այս աղդօգուտ և. կարեւոր նախա֊ 

ձեռնութեանը Համար ե– կը խնդրենք որ 

ա մէն անոնք որ կարող են Հայաստանի 

մէջ գորհուահ եղեռնին՝ ինչպէս Լւ Հաւ 

ազգային արդի կեանքին եւ եւրոպական ու 

ամերիկեան Հայասիրական շարօմւսն ուշագ

րաւ երեւոյթներու մասին տեղեկութիւնն եր 

ունենալ, Հաճին Հաղորդել այս դորհակա*. 

լութեան Հասցէին՝ 

Agence Arménienne de la Presse 
en Suisse, 9, Rue Bovy-Lysberg 

Genève 
էոնտոնէն մեզի կը Հաղորդեն թէ՝ 

Անգլիական կառավարութեան ք^րոբականտի 

՛հի լան ը պա տուիր ահ է տպել Պ, Ա, 8 ա*. 

կոբեանի (( Հայաստան և Պատե ր ս՛ղմի)) ա*. 

նուն գորհը, սրուելու Համար 

30,000 օրի֊ 

1,ակ Ամերիկավ, և 10,000 . ալ Անդ֊ 

Մեհ ցաւով իմացանք մա Հը 9*fcn. Հ, 

Պ՚րիզորիս վ* Ղ՝ալէմքեարեանի , որ Վ^իեննայի 

Մխիթարեան Միաբանութեան հանօթ բագ*, 

մ՛ա Հմուտ ու բազմ՝արդիւն անդամն եր էն 

մին էր։ 

—— Պ, Արամ* Թիւրապեան ֆրանսական 

բանակի Հաչ կամաւորներուն նուիրահ իր 

գեղեցիկ ֆրանսերէն Հրատարակութեան 

առթիւ շնորՀաւորական խրախուսիչ նամակ 

մ՛ը ստացահ է մեհ անուն Հայրենասէր Անդ*, 

րանիկէ ։ 

Կիւսթավ Հերվէ իր թերթի (Հունվար 

1ի թիլով Հրա տար ակահ ((Կաղանդի Մաղ֊ 

թանքներ))ուն մէջ կը յիշատակէ Հա յաս֊ 

տանը, « Թոո Գ աշնակից Կառավարութիւն֊ 

ները (աչս նոր տարւոյն *"էշ_) Րաս^11ՐաՅ 

յայտարարեն թէ տարաբախտ Հայաստանը, 

թուրք ջարդարարներու դանակէն կոՐ~ 

զուահ, պիտի դառնայ վերստին ազատ 1ւ 

անկախ ա զ գ մ՛ը, Աղդերու Ընկերութեան 

երաշխաւորութեան տակ։)՛) 
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— Արտաքին *հորհոց նա իւ արար Պ. Փի֊ 

շոն f Խորհրդարանին մէջ Ղ-եկտ. 2>7ի °ՐԱ 

ար տա սան ահ իր շատ Ղ^Ղ^ՏէԿ ճառին 

մէջ, ձէ2.ա^ Է նաեւ Հաչոց Հարցը. «...Ազ*. 

դառնութեանց իրաւունքն ու սլա շտ սլան ու

թի ւնր մեր պատմութեան • • սլա տիւն Է։ Ան 

կր վերարերի նաև. Հայկական f սիլրիական , 

լիրանանեան տզդարնակութեանց. ասոնք 

պե՜տք Է որ կարող [ԱԼաս Էր^Յ էւաՂՂԼ\ 

վճռելու։ )> 

Նոյն պա Հուն t Էօյտ ճորճ, նոր ճառի 

մլլ մէջ, կր կրկնէր իր յայտարարութիւնը 

թէ Հայաստան և. Միջագետք այլեւս թուրք 

լուհի տակ չպիտի դրուին նորէն ։ 

Պասրայի պելճիքական Հիւպատոսը 

հանօթ Հայրենասէր Պ» Նրուանդ Տէրվիշ*. 

եան սրտառուչ նամակ մը դրահ էր Միաց*. 

եալ Նա Հան դա g նաիւադաՀ Պ* Ուիլսընին , 

անոր աջակցութիւնը իւնդրելու Համար ի 

նպաստ Հայ դատին։ «.Արեւ)) կր Հրատա֊ 

րակէ ամփոփումը նաիւադաՀի պատասիւա*. 

նին հանուցանող թէ՝ (փԱլպհս ասկհ 
առա շ, ԱոյԱպհս &ւ ասկհ tfhrg, Ա\1ե– 
րիկա ձեռքհճ եկածը պիտի ըճհ վե– 
rապrnղ t/ժթախտ Հայութեաճ օմաԱդա– 
կե\ՈՂ. ^ u i t A u r t » 

Աղեքսանդրիոյ ՀայուՀեաց Կարմիր 

Խաչը ֆրանսական բանակի Հայ կամաւոր*, 

ներուն կաղանդչէքներ ղրկելու Համար նուէր*, 

ներ կը Հաւաքէ, այս առթիւ այդ մարմինը 

եդիպտաՀայ թերթերուն մէջ Հրատարակահ 

է սրտառուչ կոչ մը։ 

Եգիպտոսի ((.Արեւ» թերթին մէջ Հան*. 

գանակութիւն մը րացուահ է ի յիշատակ 

.ֆրանսացի նշանաւոր օդաչու Կիյնըմէրի։ 

Ստացանք փրօֆ. Ֆ. Մաքլերի նոր 

մէկ դորհը La France et l'Arménie à 
travers l'art et l'histoire, րաղմաթէւ 

նկարներով ու շքռղ տպագրութեամբ։ 

Աղեքսանդրիոյ Տառաջդիմասիրաց Ընկերու*. 

թեան օռկան <(Աառաջդիմ1սսէր»ի Ղ՝եկտ փ 

թէլոէ ո[1 կքԼ պարունակէ ի մէջ այլոց դա*, 

ստիւօսութիւնները ՚Սուրէէւ ՚ Պարթեւեանք, 

Հապէշեանի և֊լն .։ 

— Երուսադէմէն Գիւտ եպիսկ. հետեւեալ հեռա

գիրը ուղղած է Փարիզի Հայոց Հոգեւոր Հովի

ւին. «Հաճեցէք Նորին Սրբութեան ամենայն Հա

յոց Կաթողիկոսին հաղորդել թէ Սահակ Կաթող ի– 

կոոր, ՈՐ 1916 Յուլիսին հւ՚ովարտակուած օրէնքով 

Թուրքիոյ Հայոց Կաթոդիկոս-Պատրիարք անուան

ուած էր, Երուսաղէմի գրաւումէն աո֊աջ ստիպ– 

ուեցաւ Սինոդի անդամԲերուն հետ մեկնիլ Դա

մաս կոս։ Ինձ յանձնելով փոխանորդութիւնը, վան

քին հին վիճակը գիտէք, հիմայ պարտքը բարձրա

ցած է 80,000 ոսկիի, վանքը, միաբանութիւնը եւ 

գաղթականները լաւ վիճակի մէջ են։ » 

L ' O r i e n t I l l u s t r é 

Տնօրէն Comte de Hochepied 
Հոկտեմբերէն սկսահ F Orient Illustré 

անուն ֆրանսերէն պատկերազարդ թերթ 

մը կը Հրատարակուի , որ նուիրուահ է 

Մերձակայ Արեւելքի մոդովուրդներու շա– 

Հերուն։ 

L'Orient IlluStrél» շքեղ Հրատարա*. 

կութիւնը մասնաւոր տեղ յատկացուցահ է 

Հայկական Հարցին, որուն բամնի ի։ մրա զիրն 

է Պ. Գուրգէն Թա Հմա զեան ։ 

Մասնաւոր գնա Հա տութ եան արմանի է 

ֆրանսացիներու այս ձեռնարկը։ Վ^տաՀ 

ենք որ Հայ գաղութս չպ[սոի թերանա յ քա*. 

ջալերելու այս օգտաշատ թերթր, որ բուռն 

պայքար կը մղէ մեր դատին ի նպաստ ։ 

Տարեկան րամն եզինն է 20 ֆ. վեցամսեայ 

11, զինուորներոլ Համար 10, վեցամսեայ 

5 ։ Տարեկան բամանորդագրուոդներուն մի

ջոց կը տրուի երեք ամիսն անգամ մը 5 ֆր. 

վճարել bulletin de souscriptionufcnm. 
սիսթէմհվ։ 

ք-ամանորդագրուելու Համար գէմել Պ. 

Գուրդէն ԹաՀմաղեանին՝ 3i, TUe de la 

Pompe, կամ ուղղակի Խմբագրութեան՝ 

111, rue Caulairicourt (նախկին 7, 
Nouvelle) ։ 

Հիմնադիր-ՏՕօրէն» Տօքթ. Լ. ՀՕԼՕ^ՕՐՏՈհՄԷԱն Խմբագրապետ* Ա. ԶՕՊԱՆԵԱՆ 

Gérante : M l l e S A R A H LACROIX Imp. N E R C È S , 272 rue St-Jacquê  Paris 

Fonds A.R.A.M



Cabinet Médico-Chirurgical 
du Dr. SÉTH1AN 

38, Avenue de Saint-Oiten 
et 20, rue Fauvet — PARIS 

Service permanent et urgent de visites 
et consultations, par des Docteurs-

Spécialistes de la Faculté de Médecine 
de Paris-

Médecine généra le , tous les jours 
VOIE URINAIRES, PEAU, SYPHILIS 
Matin : 9 à 11 h. 
Soir : Mardi 1 

Jeudi \ Ց h, à 8 h. 
Samedi ; 

BRONCHES, POUMONS, 
CŒUR (Traitement spécial). 

Lundi [ ՚^Խ 
Mercredi ] ՚ձ à 5 h. 
Vendredi ( 

NEZ, GORGE, OREILLES, YEUX 
Lundi 1 
Mercredi S à 8 h.՝ 
Vendredi ( 

CHIRURGIE OPERATOIRE 
J^j,,.!, à midi 
ELECTROTHÉRAPIE 

Tous les jours. ; 
CABINET DENTAIRE 
Consultatisns tous les jours, 
des chambres spéciales sont réservées aux 

accouchées et opérées. 

SI VOUS VOULEZ SAVOIR...??? 
Consultez Madame MARTÎNY 

120, Boulevard Magenta 
(Métro : Gare du Nord 

Célèbre Chiromancienne 
qui interprète scientifiquement les 

lignes de la main, en une seule con
sultation, elle vous révélera votre 
distin d'une manière exacte et précise 

Prix modérés 

MADAME P A U L I N E C O N I N 
Masseuse Diplômée 

SOINS GÉNÉRAUX 
Plaies, Foulures, Rhumatismes, Ul
cères Variqueux, Douleurs, pose de 

ventouses, piqûres, etc. 
12, Bd. Bonne-Nouvelle. 

se rend à domicile 

Հայկական ճաշարան 
Ul/fell անոն y որ առիթը կ՚ունենան Rive 

Gauche — Quartier Latin ան^ևելօւ, կշ 
Հաշեն ՀԱՅԿԱԿԴ ifltCUriinj/A Jfc£, 
No 8, rue de la Sorbonne, ուր կրնան 
ղանել արեւելեան 1լ ֆրանսական ՜ճաշակով 
սլաարասաուահ Համեղ կերակուրներէ 

Գիներլլ իւիստ չավւաւոր 

Գիտական ՞ՍՈՐ ութիւն. 

Pour nettoyer rapidement et d'une façon 
irréprochable carreaux, glaces, vitres et tout 
ce qui est verre. Prix de la vase pour faire 
un demi litre de Brillglace 0 fr. 95. 

Se trouve chez tous les marchands de 
couleurs, bazars, grands magasins, articles de 
ménage etc. Usine Noisy-le-Sec (Seine). 

Maison ISRAËL BOUTCHAKDJIAN 
Ebenisterie et Tapisserie 

installation d'appartement,, travail 
à façon. 

8, rue Ernest-Cresson, (14e) ÎJ>> 
Métro: Denfer-Rochereau 

PORTRAITS D'ART 
en noir et en couleur 

, dans les meilleurs conditions 
Z . A N A N I A N 

Ex-chef des grands ateliers de Paris 
Médaille d'Argent 

21 0 rue d'Avron — 21 
Travaux photo en tous genres 

Հ Ա Յ ՚ Ւ b Ր 2 L l Կ ! 

M. Balassanian 
Tailleur pour dames et hommes 

11,rue Mazagran, 14. (métro St-I)enis 
Երկար • աարյւէւերէ Է էյեր ՀաստատուաՆ 

Լ\ԼԼալՈէ1 ' / " " { ' / • • j k i i i ï i ՀրաէէլարաէէԷւ վրայէ Էփէւա 

ռոՀ ձււահ եմ՝ ՀԷրա*1աասԷւ քլ ՞ * * » յ յաճաէւորղ– 

Ներա ՚ ՚ յ ւ ւ ittlitittul Հայրենակէ։յ1էերսւս մաո 

Լ*1էա1,*ւ՝ ^ " " ^ * ս | * ք ղերւՀակաաէէւ1էս փոէւաղրահ 

եմ՝ 14, rue Mazagran, ԷնհԷ ղք։մո»(1ւերշ 
այէ ւէԱէէւ ե՜9ւ էլելւււլ ասե ղէէոսո ճո Էէ մէէելւո 

մյչք ամէն ճաշակէ յարմար։ ԽՇաէէոէԱէծ 

աշխատոէթիւՇ, չափաւա՝ զիԱ ձ է ճշդա– 
գոքւուբքէէճէ 

g; T IMBRES POSTE * 

ա • Pour collection 
էէ՛ A. A R A B I A N & FILS 
W ,13, rue des Halles 
j Bois-Colombes (Seine). 

Fonds A.R.A.M



a. ճԱՆԻԿԱՈւ 
iiiiAircLPiir 

V. D J A N I Q U 1 A N 
(Reliure d'art) 

8, rue de la Sorbonne, PARIS 
Կաղւքերու pnjfitp ա ե ս ա գ ե ե ր ը ք պարդ,, շքեղ 

ու դ ե դ ա ր ո ւ ե ս տ ա կ ա ն t Կէս կաս աւղսաօք 

հա2!Լ1ք մ՛ա դա ղաթ 1ւն։ 1\ւ1րողջ մարօդԼ^էւ կաշէ( 

կաշենկտրով ( m o s a ï q u e ) և Հայերէն վեր՛ 

è 

ասա m ՎԱՃԱՌԱՏՈհՆ 
B. Coutnrouyan 

11, Rue Pierre Picard — Paris. 
K - (Métro: B a r b e s et A n v e r s ) 

• Ն լէ կար տարԱ^:երԷ Է '/fy' ont ար աււ լաւերու 

մէջ աշէաաւահ ու ս տ ա ց ա հ փորձառու թենէււ 

քաջալերուած ՝ <**J" շյպարորդ m ար էն է որ 

Փտրէղէ ՀրասլարակԷն վրայ Է մ ոեվւաէլան 

աունս Հաստատահ եմ։ 

ա Լ ա ձ ա ո ատս Au իր րոլոր նրրաճաշակ 

ւ աճաէւ ո ր ւլն ելա ւ ն լէ ո վէն ղոՀացոււք տալու, 

չ ա փ է վաճառ ւլրահ է մուշտակէ 1ւ փ ե ֊ 

տուրներու Հարուստ 1ւ վերտէն նորաձեւու

թեան Համեմատ ստուար Հաւաքահոյ մրէ 

Կշ ստստձենք նաեւ շ ա տ ղէւրաւ/ւսաչելէ 

ղուերով չ ա փ է վրայ util էն տեսակ ւսէղւււղրանլէ– 

ներ ու կ՚ընենք նորսդու թէ լներ 1ւ էէ ո փ ո*, 

էււռ թէւ1ւ\ւերէ* 

Լ\՚1էսռոէ ան եղանակէն մ ասն tut որ էւնամԼ. 

քով կը ալաՀենք մա շտաէ^ւերը։ 

Gros "— Détail 

ECOLE PRATIQUE DE PROTHESE 
D E N T A I R E 

p r é p a r a t i o n s pour l e s é e o l e e dentaires 
cours s p é c i a u x d'aprentissage 

conditions s p é c i a u x 
pour les compatriotes, 

prolesseur: L . A . A R A B I A N 
142, Faub. St-Denis, Paris 

Cours du Violon 

J et du Solfège 
(d'après la méthode du Conservatoire) 

depuis 10 frs. par mois 
L e ç o n s à domicile 

T . O H N 1G H I A N 
p r o f e s s e u r a u x c o u r s P o l y m a t h i q u e 

10, rue Tourneforfr, PARIS (o«) 

K. A B R O 
(>, Rue Bleue,- 0 

Réparation de tapis en tout genres. 
lavages artistique 

par produits persane M 
A c h a t et vente ՛ 

livraison rapide 

TIMBRES-POSTE 
Հ ա ւ ա ք ա h սեւերու մէջ. ւղակաս1ւերր լրացուելու 

IL Հաղուադէւտ դրոշմաթուղթերը աւ1է'1ւ տ ե ղ է 

աման ստանալու Համար ք ա ր դ ո վ մը դէմ ել 

Հետեւեալ Հասցէէն* 

M. K EU LE Y AN — 18, rue Racine 
Grand-Montrouge 

՛որ Էսկոյ1է ոէնճամր կըներկայանայ ստանա», 

լու Համար յանձնէ արարէէւ Է)Էլ1ւ1ւեր հ. ղանոնք 

կ ա ւ f ւ ւս|ւ ելո լ էււլճէ մտօլ>։ 

C H AM B R E S M E U B L E E S 
confortables 

dans t r è s bonne famille 
6, rue de Mazagran 

.'• (Grands Boulevards. 

Vous pouvez trouver chez D. A R A M 
8. rue de la Sorbonne 

le dé l i c ieux Y o g o u r t - A r a m 

P r é p a r é par le p r o c é d é du Docteur 
Metchnikoff. C'est un .aliment t rè s 
r e c o m m a n d é par MM. les Médec ins , 
r a f r a î ch i s s an t , h y g i é n i q u e et t r è s 
nutritif. On livre à d o m i c i l e . 

Installations Electrique 
L u m i è r e — F o r c e — S o n n e r i e 

H . M E R Q U E R 
lU, Rue de Hanovre, Paris, Il 

R é p a r a t i o n et entretien 
Exécut ion rapide et travail s o i g é 

P r i x m o d é r é 

Impr. G. H. NERCÊS 272, rue S-Jtacqnes-Piis. 

Fonds A.R.A.M



« VER A D2EN0 UNTv (La Renaissance) 
REVUES A R M É N I E N N E — BI-MENSUELLE 

Rédaction et administration : 1 6 , * B d - S a i n t - D « ï l i S . P A R I S -f-Téléphone : NORD. 69-51. 

՛ ք Կ ւ ՚ ս ւ ա ս ա ; t t n w mm 
B. Տ Ա ՐԻ , – Փ Ա ՐԻԶ) 15՜ ՄԱ1^-1 ԱՊՐԻԼ 1 9 1 8 —ԹԻՒ 6,7 

տ| ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ կը B ' f u i l t o t ù i ^ ^ ամէն*-lirifiini J ին եւ 14ին — . 
հոպազիճճ հ ամհՏ եոկվ Խ մ ա դ Տարեկան 20 <frmGf, £ԱՆԽԻԿ ՀՃԱՐԿԼն 

Վեցամսեայ, i 2 իաԱք* Մհկ բիլը 1 frmQf* 

ԲՈՎԱՆԳԱԿՈԻԹԻԻՆ 
ճակատագրին մամը, Ս*. âoiuuiGbiuG — | Երգ չարութեան, ւԼհաւ|էր Վարղաններու 

աօնր, Տօբթ. 1%, -Հսւ*Դ>սււ*ձումեւսն — Զս՛եր ա չին, Կոււ««>ն &mrbuiG — Հայաստանը 
Հայերուն, 8. Ս Մարզիկ, մարոիկէ ձոսչ ftuirnuirkiuG — ւՀամրաները, U.rnhG l*rl|»up 
Տ»; Պարտիզակւյիի մը նամակը, Պ. Նամակներ, IsîdorO del LUDgho/i /ւ Prof. Àlfredû 
Gal!etti/i — Հայոս ՚ւէէ՚ՔԼԼ ^* Wu*Gi|uil|iii.G|l քրիստոսի գերեզմանը, Աս֊ 
տուահահնայ գերեզմանը, Լ. Մուշեղ Արսեոլիսկոսլոսի մեկնումէ, "Ա», S. Լուրեր 
Կովկասի մասին, Հանրի 4<tturiu|i - րողոք . մը, Ղ*. »Լ. Պօդոս "l mujmr ւիաօսւյէ —ք 
1]րաաււլնւէիչյայ։ոարսւրութիւննել1 Ալիւաւլեանի սուսաՀանզկոր, յօգզւահ Լ£օ ՜Բքաքթէէ *~-~՛ 
Փարիղի նսլասաամատոյց Մասնամողուէլ~— ՆՈՀ* Հրատարակութիւներ, Ս». Ջ. Հայ կեանք — 
Զանազան՛ լուրեր ^Քրոնիկ, (K- Ձօյքյունեաճ ՚ 
g Նկարներ. —՛քրիստոսի։ գերեզմանի *ստուաօա$նաւ գերեզմանը, Ս՝»ւշեդ Արքեպիսկոպոս. Առաջին 
ծիւն (Ֆինլանտա), նկար 0. Ալխազեանի։ 
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Իրենց բա մ ան։ որ դա դին շ դեռ չի վճարտհ մեր Ֆրանասյի և. Ալմերիի լ՛ ա<1 անորդներուն 
դիւրութիւն աՐը րլլալու՛ Համար դիմահ ենք ֆրանսական փոսթի վարչութեան որ յանձն առա S 
է գանձումները կատարել։ Իսկ օտար երկիրներու բաժանորդներէն անոնք որ չեն վճարահ f 

հէ\ խնդրենք որ փութացնեն իրենց բաժնեգինը ։ Այն բաժանորդներ ր որ անցեալ տարուան 
Ցուլիս 1դ թիլէն ի վեր չեն վճարահ, սլէտք է 25 ֆրանք վճարեն ստանալու Համար 
մինչեւ այս տարուան վերջին թիւ֊ը* Անոնք որ 15 ֆր • արդէն վճարահ են f 10 ֆր՛ եւս պիտի 
վճարեն ։ Իսկ նոր շրջանին բամանորղ դրուողները սլէտք է վճարեն 20 ֆրանք ։ . 

Օտար երկիրներու մեր րամ անորդներէն կր իւն դր ենք բաժնեգինը գրկել թերթիս տնօ֊ 
րէնի անունին 1ւ ոչ թէ ՎՀ֊»—*1 ղ-ի անունին, մանւոէսվէոսթով 1ւ կամ՝ Փարիղի մէջ գան». 

Դրաւք, նամակ եւ յյոոթիւններ ղրկել Տնօրէնի նասցէհն* 
Dr L é O l F H A M P A R T Z O U M I A N , D. D. S. 

16, Boulevard St-Denis. PARIS. 

ԳաՀիրԷի մէջ « Վերահնունդ » կր հա իւ ուի ԱօԱՈցի գրավաճառատան մէշ, PlaCÔ d© 
1 Operà, ո^ր կ՚արձանագրուին նաեւ նոր բաժանորդներ 1ւ կր գանձուին բաժնեգինները։ 

Աղեքսանւլրիոյ մեր դորհակա^ է սլ, ներսէս Ղ^աղիկեան ։ 
« Վհրահնունդ )) ի էոնաոնի դորհակալութիւնր սիրայօժար աո անձն ահ է Տիար ՄԿ(*ՏԻԶ 

Ղ՚ԱԲԱՄԱՃԵԱՆ ։ Կր խնդրենք մեր էսն ա սնի բաժանորդներէն իրենց բաժնեգինը փութացնել 
մեր յարդելի բարեկամին Հասցէին՝ 16-17, Devonshire Square, Bishopsgate 

LONDON, E. C 2 
էսն տոնի մէջ ՚էէք *»$\*»m՝l դ– կըհախուի սլ. Սմբատ ՚Բէսէճեանի արեւելեան ճաշարանին մէջ։ 

Մանչէսթրի մեր դորհակալութիւնր սիրայօժար ստանձնահ է՝ տեղւոյն Հոգեւոր Հովիւը, 
Արմն. S. Ներսէս քաՀանտյ Սվաճեան f որուն կարելի է դիմել բաժանորդ արձանագրուելու 
կամ* բաժնեգին էյճարհլու Համար ։ 

Ժըսէվի մեր դորհակա^ւ է դեղագորհ 
Պ. M. Լ. Nevrouse 37, Bd. de la Cluse, 

((Վերահնունդ))ի մասին բոլոր դո րհ սուն ութ եան g Համար դիմել մեր բարեկամին։ 
Mesdames ! 

Pour vous habiller avec pins de chic et plus d'élégance, adressez-vous à la 

M A I S O N M A D E L E I N E 
15, Boulevard des Batignolles, 15 (Métro : Clichy 

où d'après ta dernière mode on exécuterait vos Robes, Manteaux, Costumes 
Tailleurs, Fourrures et Corsets sur mesure. 

D E R N I È R E S C R É A T I O N S POUR LA M O D E N O U V E L L E 

Գիմեցեք փաբիղեաՏ մեծ ^ապաոսկիճ միակ Տայ \ՈՆԱ\Ա Ակար լիճ 

PHOTOGRX pH LVP'ART. 

5. B O U L E V A R D M O N T M A R T R E \ PAR I S. 
. ASCENSEUR; » • • 
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ԿԻՍԱՄՍԵԱ8 Հ Ա Ն ԴԷ Ս 

Կ ը 1 Խ ա տ ս ւ ա ւ կ ո ւ | ւ ա մ է ն ա մ ս ո ւ 1 ի ն ե ւ 1 4 ի ն 

ԵՐԿՐՈՐԴ՝ ա ա WÈ — '4 invrs - ւ ԱՊՐԻԼ. 1918 

ՃԱ Կ էԼ Տ Ա Դւ՚Ի՜ւ. M\m\ 
lljii սլատերաղւքէն րաէւաը, էսյոէ արեւ*, 

մէոեան ՛ճակատէն '//""J սլէտէ ւյճււուէք րաչց 

աւելէ քան երրեք զէսլլչերը կոլ դան ապա

ցուցանել թէ պատերազմէն դլէւաւոր սլատ». 

ճաււը, նպատակակէտը, կռուահտղէկը Ալւե– 

լելքհ Էէ ՀամտշԷւարՀա^Էն տէրապեաու». 

թեան ւ!եհ ալաւՀետլլ։ Գեր մանէ ա երր Հան֊ 

կարհ յարձակեցաւ Ֆրանսացի II Ռուսէս Հ 

Հրաչ, ֆր util ս ական կաս* ռուսական Հոդեր 

գրաւել չէր աֆւրլան էր մէտքը, որքան՝ 

ջաէւջաէսելով ֆրանսական II ռուսական 

ումը, ԱնդլԷան անզօր ու մէնակ ^դել, II 

րացարձակասլէս ասլաՀովել էր Համպուրկ– 

Պարսէց Ծոց դէ^է\է " | ՛ Էրեն սլէտէ Հպա», 

տակեցնէր Արեւելքը ամրող 0, % յետս լ pu-

ւէսնդակ Լ\սէանք չետսչ րուէսնդակ աշէւար– 

Հր։ Ֆրանսական/ րանակէն կարէճ ւլէ։1ազ*. 

րութէւնը որ՝ ան դլէ ական ութերուն օդ1ւու– 

թեամր էոոս տ ա [ ՝ է է ր ՚լհր դերման դօր֊ 

քերուն աոուարադո ստոր րււնաօ. դրա», 

ւահք դրա դահ կլլ սլաՀէք ան դլէ ական և. 

ռուսական րսաաէլներուն չաււաջէւաղացու». 

թէւնը Թուրքէս^ մէջ, ՊադտատԷ առուիր, 

օդը Հանեցէն ջ՛երմ՛անէս չ հրադէրը» uijîi 

ատեն Գեր ման էա ւլէւաչէն գաղափարը ու», 

նեցաւ Ֆրանսանք Ետալէան 1ւ (հուս է ան 

ներսէս* ՔաձՔա^եէ ֆրանսական I I է տալու -

կան ՛ազդերը փշրեցլա ւսյ'է %[ÎUt֊fh lrtuSU 

Ռուսէս յ *1էջ ւլաւը չաջողեցաւք շէէորՀէւ 

մաքսէմալէստներուն։ Ենթադրելով մէշսւ որ 

վարձկան դորհէոՀէեր Հ^/ք 1 "^ ՛ ; ատոնց սլե». 

տերը սլէտէ սեան պատմութեան առջեւ 

էրր՝ չարադորհներէ աղատա թեան, չաւլթա». 

նակը վտանդուլք, դէթ չաոլտղեցնող, տկա». 

րամէտ ու վտտողէ ցաւ ազարներ։ ԷՀչսօր ոչ 

ււուսական րանակ կայ եւ ոչ քհուսէտ կար 

Պրեսթ-Լէթովսքէ ձէչ, Լենթ II Թրոց– 

քէէ —— ըն/լու^ւելով դարձեալ թէ անկեդհ 

էէն ու կքուղէէն էրենց թաքթէքով *հերմա». 

նէոչ մէջ ^եէլավւոէւութէւն չարուցանել—— որ 

կը կարհէէն էւաղ էւաղալ Պ՚երմւսնէոի եղան 

էնչսլէս մուկեր զոր կատուն կը ձդէ քէչ 

մը ատես ցատքռտել ,/ , , , ,/ ' ' ք |^ '7 ւ1էւ՚չեւ որ 

յարձակելու րոպհ^ւ 1$1լա& Համարէ՛– լ\յսւդէւվւ 

սվէե զերական փոթորէկէ մը մէջ ուր էւրա– 

վսսնչէւր աղդ էր զոyn jJhniJi Հաասր կը 

կռուէ, ելլել աղդերու էէչտյոարէն տեղ ւլա». 
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III 

III 

սակարդերու "Լաձօա"շ fi "՛լ ոլ-°}*Լք ա չնքան 

կար՜ճէս m ե H որքան մոլեռանդ հանհաղամիտ 

արարահներու դորհ Էր։ Մեր սիւալր, աչս 

թերթին ւ1կչ, չէ թէ մարդկութեան անէհ֊ 

քին արմանի "'J'f մ իւ ա ական Էւս1լ1ւերու 

մասին մեր Հակակրութիւնը չաչտնելյւ Էր, 

ինչ որ կ՚երեւաչ թէ ոմանք կր մեղադրեն 

մեղի, աչլ արդար ըլլալու հաչրաչեղ տենչով 

։1երթ մղուի ի Էր ասանս չաչսէէւապէս վնա

սակար րյւդՀսաուր դորհունէութեան մէջ 

նկեդհութեան \ ւ ի m էա էականութեան բա֊ 

քինին դոչութիւնը ղ^ւ ազատել, / լ կարհելէւ 

լ պտՀ մլլ՝ մեր Հա չու նաիէադուշակ և. 

աչէւքւսն արդարացի աՀւձկութիւնները մեղ

մացնելու Համար որ , uJ'f մաքսիմալիստ֊ 

ներուն դորհունէութեան Հետեւտնք1§երով 

|1ւ ստրիտ իոօք ր^ոլՀտնուր դորհադուլի մլլ 

նաիւօրեակի1ւ կր դտնուէր \ւ թէ Գերմսնիոչ 

՚^ւ. ԼՈԼՍ2. ձս,ւ,սփոէւոլթիլ^1 մր մօտալուտ 

էր՛. Հիմս կր տեսնուի որ Գերմանիա սլար֊ 

ղասլէս դորհահեց մաքւ§իմալիսա*1ւերր ռուս 

րանա1լին մնացորդը բոլորովին էջելու 

փոշիացնելու, վաստկեցաւ Ֆ*ինլտՊ։տս§1ւ II 

Օւքրաչէէսա փ ղոր իր ՛ճորտերը դարձուց, 

չետոչ մսլիտի դիմակը մէկդի նետելով, իր 

իւոմոււ դէմքը վերստտցահ՝ ({կորիք)>) պո֊ 

ռաց • մաքսիմալիստ { իւամտճի1լ1։երունք որ 

Հոդւոչ ամեթոս ղազիր տկարութեամբ ոտս֊ 

բասրեցին ամէյւ ինչ որ իրենցմէ ուղուե– 

ցաւ ստորադրել, շատանալով ետքէն քանի 

մը տարտամ Բ՚՚՚է՚՚Հէի իւօսքեր արձակել, 

իրենց Հաչրենիք[ւն վրա չ իումող գերմակ 

աշիւարՀակալ բանակներուն դրոՀին դէմ 

Ո 1ւ է դիմադրական լուրջ ում չարուցանե– 

լու անկարս ։լ, իրենց ր\ւկերվարական երա

զին ենթադրեալ իրականացմանդ Համար 

ր\§դունելով ամէն ստորնացում ( 1 ) t Օդտուե– 

y I) \?'֊ ի նչ ijiui. ու ամօիմ մեղի 'ttuiJ ար 

ֆրանսաբան [մ երթ հրԼն իմանա Լ էմ ե 

լով իր ճարտարութետմբը 1ւ մաքսիմալիստ

ներուն աներեւակայելի ասլուշա թեամբը . 

ստեղհուահ աչս քաոս աչին կացու թե֊ 

ն1~ն, Գերմանիա դօրքը մղեց մէկ կուլմէն 

մինչեւ Փհթրոկլ ոստի ոտքը (ուր վաղր Հա֊ 

ւանօրէՀև պիտի մտնէ՝ իր ու դահ ձեւով 1ւ 

իր շաՀերռլն Համաձաչն միապետութիւն մլլ 

վերտՀաստատելու Համար), միւս • կողմէչե 

ւէինչեւ *ք*իէվ, ու իւեղճ (հումանիոչ վղին՝ 

Ո ւքր աչն ացւոց Ա սլմդալի մեզս ա կցո լ թելս մր 

Հանդոչց անցըէւելով, իւեդւլեց ՛Լ՛"fi ե. դի՛ 

մ tu դր ելու անկար Լ։ ղ էսնոր մար՛մն ո fi վրա fifli 

ան ցուց իր բանակը ու Հասցուց դա fi մին–՝ 

չեւ Օաեաս՛ նոչէւ ատ են՝ մտ ք սի մալի ս ան ե ֊ 

րէ1է կորզելէ չետոչ թրքական Հա չաս տան ի 

դրաւեալ նաՀանփւերու, իԳւչպէս 1ւ Հարսի, 

ԱրտաՀանի 1ւ Պաթումի երկրամասերուն 

Թ՛ուրքի ո չ դտրձուելուն (կամ՝ ինչ որ նոչնն 

է՝ ււուս ղօրքերէ պարպումին) չսաձնւաւու֊ 

թիւնը, մղեց իր թուրք դաշնակից իր pw-, 

լոր ումերով (դե ր մ ան սպաներէ դեկաւիսր -

ուահյ նետուիլ Հա չկա կան նաՀանդներուն 

վրա չ, դրա ւել ղանւաք Լւ չառաջանալ մինչև. 

Հո վկաս, որովՀե տեւ տեսնելով որ Պաղ

ատտի ճամբա՛)։ աչլեւս փակուահ 
է հւ՚են 

Համար, Հիմա Գերմանիա վճռտհ է (հու֊, 

մանիա– Ուքրաչ1ւա~Պ՚եսարապիա-Հսվկաս– Հա֊ 

չասս։ ան - Պարսկաստան դհով ապաՀովել 

ճամբան Արեւելքի մէջ դէպ է Պարսից հով, 

դէպ ի աշիաւրՀի տիրապետութիւնը։ . 

Աւil ամենը ըլլալ լմննա լէ1ւ ետք1ւ է որ 

՛համակիցներ ր կրնշմ՚արեն թէ ամէն կողմէ 

շրջապաաեալ, կաշկսադեալ կարհուահ ւաո֊ 

իւր դի^՚թւլ պաշարող մեհ բոլորակ 2*[Jftu*j\fi 

մէկ ա Հա դին կտորը փշրեր է / ւ piuijiii_iii& 

ատոնց պարա գրուիւն երեն մին, ԴՀրեսթ– 

Y^l'Pովսրի ւ/ոտթսիմաչիսթ ռուս պատուի» 

րաէլոլիոեան քարտուղարն իսէլ, \սալ 

իւ ան, Հայ մըն կ եղեր՛.* 
ւա-

\ 
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ճեղքէ^է առանց րո՛պէ կորսնցնելու կրիա 

չան աչ ղէոլ ի /»|» ցանկալէ սուն նսլաաա». 

կակէաը... Ու հերունի « / ' " />/ ' / ' ' / £ւււյ " ՚ ՚ / ՚ / Լ ՛ ՛ 

|ւր pui|ifiiil^1f , ա ք n tiijiiiiinlif.ii/li կւլիլէէն ճամ– 

րուն ճիշդ մէջաեւլն է Հասա ատեր իր Հի^. 

նաւուրց տունր Լոր դարերէ ի ֊Լեր արդէն, 

ճիշդ այդպիսի մէկ ճտմ՚րու վրաչդդտնսւե». 

լուն Համ՛ար նմանօրինակ Հսկա չ մրցսլքաե– 

րսւ կռուադաշտ է դարձահր Եւ որովՀեաեւ 

անդամ՝ մը եւս Հ՛՛՛ՀԸ իր ազդածէ՛ն իտէա». 

լին Հաւատարիմ՝ մնալ ուզեց, որովՀեաեւ 

Ֆր անսալէն էւ ԱնդլիէսչէՀե դեկավարոլահ 

աղատական դաւլւսէիարին իր Համ՚ակրու » 

թիւնը ցոչց տսւաէ֊ք ՈրովՀեաեւ չուզես դոր– 

հիք Ալլա լ դերմանօթոէ րք միլիթարիդմին, 

կոիւոաուեցալ երէկ 1ւ կր կոիւոտուի դեււ 

իր Հ.ոչրենիքին թրքական րամնին մէջ. ե. 

աչսօր էյյլոանզի մէջ է իր ո ուսական րամ», 

նին մէջ թշ\ււսմւոչ1։ աչս նորտՀնար ուդդու– 

թեամր իւ ո չան սին աակ րզքաուելու... 1-ր 

դարաւոր դոչու թեան աւանէն աՀաւոր օրերն 

են ասոնք, աչլ 1ւ աւ1ենգ1§ փաււաւոր։ Ե՜ն չ», 

քան աւելի սլաաուաւոր րան մրն է աչս 

^Ւձէո3ւ'ս ^ " ՚ Տ ւԴԼա1 Ք՝"" մ՛աքս ի մա լի սա կամ՝ 

Ուքրաւեացիէ ՄԷէէւչեւ սւ1ււյւււ_1ււյ|ւ1ւ եզերքս՝ 

Հաչը կլլ մնայ Հաչ, Է Է1 աանշէ իր Հո զիին, 

իր աւանդութեանց, իր րարեկամեերուն Հա

ւատարիմ։ Երզյւկան աււնուեր Է՝ Համերու 

«դիմադրութիւնէ» փշրուելէ չետոչ (ի՜նչքան 

կլլ ցաւիմ՝ որ մեր սլա ա ուա կան րար եկա մ՛լլ 

Ռընէ Փինոն, La Voix de l'Arménie/» 
իր վերջին Զգեղեցիկ չօղուահին մէջ՝ զրահ 

ԱԼԼս'& "/' ^Թարսերը առանց դիմադրու

թիւն դան ելս ւ մ՛ա ահ լ1Ասա Երզնկա ե֊ 

Տրասլիզոն)). թուրք պաշտօնական զեկոյցն 

իսկ կ՚ըսէ՝ ՀւՀաչկական չէթաներու դիմադ

րութիւնը, Փուրաիք Փ՚ոռասթիոիիք Ադրակի 

և. Եանլիղսլակի մէ£ Եր^կա^ի արեւմտեան 

կոզւՐը դիւրաւ փշրուեցաւ՛ Փետր, ՀՀին, 

Երղնկաչ քաղաքը; և. Եր դեկա Արատս tu 

ճանասլարՀը որ * \ է ս լ ի Հիւսիս կը տանիէ 

ինչսլէս \ւ ալդ ճանասլարՀին արեւմ՛տեան 

կողմը գտնուող երկրամասը ե. Ահռելի սաՀ– 

մանադլուիւ շրջանը ամրողջասլէս մ՚աք». 

րուեցան Հայկական չէթաներէն»։ Եւ tupi 

սլաՀունք որ աչս տողերը կը դրեմ՝, Հեռա», 

il*nH կքէ դումէ, աւա՜ղ, էրղրումի ալ ան», 

կումը, ու դարձեալ թուրք ղին ոլորական 

գեկոչցը կը իւոստովանի Հա չկա կան դիմադ

րութիւնը, լա չանսալէս աւելի ումեղ. C((^n« 

դլա ւ մի մէջ ւէենք ձեռք անցուցինւ* մեհա». 

քանակ թնդանօթ էւ ււսւղէՐամ'թերլ>: *հորհո– 

ղութեանց մէսն ր ամ՛ա սն ութի ւ1ւը դեռ հանօթ 

չէ՛. Հաչերը կորսնցուցին մօտաւոր սալէս 

2000 Հոդի։ Հայկական չէթաները սալաս֊ 

տանեցուն Հասան ֊Գալէի ե. Թորթումի կող

մերը, հովեդերեաչ շրջանին երկանքը, մեր 

ղօրադունդերը կը մօտենան մեր նա իւ կին 

սաՀմսւնադլիւուն։ » Թող Թուրքը £ո7թա 

(bailde) անուանէ մեր Հաչ ղօրքերը, թող 

ըսէ թէ ՚ աչդ դիմադրութիւնը «դիւրաւ՝» 

փշրուեցաւ, էականը աչէէ Է որ Հաչկական 

դիմադրութիւն դա եր Է իր աււջեՎ\}, 1ւ 

ատ Է որ Հաչ անունին փաււքը կը կազմ Է, 

(/ւ ատ Է որ –լերջ ի վեըջոչ՝ աչս սլատե». 

|ււս^ւք|ւ վաիւճւսնյէ\ւ՝ Հիմքը պիտի կազմէ մեր 

ադդաչին իտէալի1ւ իրականացման)։ *հեր– 

մ՚ան սսլաներէ ղեկավարուտհ թուրք դէ՚ե՛ 

ոլ՛որները աՀաւոր իւմղմութիւններ դորհեր 

են փաիւչիլ չկոցող Հայոց 1ւ աչլ քրիոտո». 

նէից վըաչ ինչսլէս իմացանք Հեռադիր՛ 

ներելէ, IL անշուշտ մի1ւնոչե իւմղմութիւն

ներ ը դորհուահ են Երդեկաչի, Էրզրումի 

շուրթն ու մէջը, է՛՛է"" ա$՛ էսեղճերուն 

վրա չ որ ատեն չեն ունեցահ փախչիլ... 

Ոլրիշ Հեււադիրներ կը հանուցանեն թէ 

(1) \*րդրումի մկ^ րուււն եղաօ՝ ը լ 

լալու £ այգ դէւՈսդրու frfիւնր՛ ԱաՐանրա– 

մասնութիւննևրր գ ե ռ հ սան օթ էեն ^ կր 

նշանակէ թե ԹՈԱ՜1'Ք "ՐԷՀ. Հ.""" մ ար էէ 
կ որսնչյուց ա հ են։ 

i 
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Թրքաց ձեռքէՀն երբեք չելած քադաքնե֊ 

րուն մէ^ւ ալք ինչսլէս. Սամսոն և. ա չլուր, 

թուրք 1լաաաւլութիւնր վերսկսեր • է պա^թիԼ 

Հաչ ցեղին մնացորդէւերուն վրա չ... ն նչ 

սլի m ի րլլաչ Վան աչ կացութիւն ր էրդրումի 

առումէ1ւ չեաոչ... Աչ1էտեղ վերադարձան 1ւ 

Հաչ կեէս1ւքր վերհաղ1լեցնել՛ սկսահ բազմա

թի՛֊֊ Հաչութիլնը ոլիաի կարողանա չ ան֊ 

իարաակելի –ղիմ՚ադրութիւն մլլ ր\ւհաչել 

թուրք չառւսջիւ աղացութե util, ու Վանա չ 

վերւսդրաւման քււտմնելի էւլէսրաղաչին՝ սլիաի 

կարենա չ ա սլաՀւքվա սլէս փ"'11՚չէԼ 'է^*Ո1 /' 

Կովկաս Հազարաւոր դիՀւեալ ՝է^Էլրտե֊ 

րով լեցուն ՝ճաւ1րաներու մէջէ1ւ... Ու էէ նչ 

դիր g բււնսւհ են աչս ոլաՀուս Հովկասի 

ՄաՀմեւոակոաները..,* Հ)[ս,Է\ բւսն ւ1ր չենք 

դիտեր, էոեղեկութիւններր Հակասական են՛. 

Վրաոիք կէ\ թուին Լ[Ա'"1 միշտ Հաչոց Հետ 

ձեռք ձեռքի։ Անկումէն չետոչ Տրասլիզոնի 

որուն աչք ունէին, Խորս շ տեսնելով Պտ– 

ումի, Հարսի 1ւ ԱրտաՀանի Թրքաց ձեռ֊֊, 

քր սսւց1ւելու1ւ Հետեւանօք ամբողջ քրիս֊ 

տոնետչ Հովկասին 1ւ իրենց ալ սսլաււնա– 

ցուլ վուալն զր, թերեւս աւելի սերտ կերսլով 

մօտենալ մղուիս Հ՚ււչերուն։ Հեռադիր մր 

կ1 լուէ թէ Հովկասի կառավարութիւնը բո

ղոքեր է Պրեսթ-Լիթովսքի դաշտաւ դրին ւլէմ 

IL որոշեր է զի մա դրել թուրք Ղ0Րք[ա Բս" 

ռաջիւ աղացութե ան. աչս որոշման նաիւա֊ 

ձեււնութիւնը կ՛ենթադրենք որ Հտչք ու 

^վսսցիք միասի՚էւ են առահ, Հովկասի սւզ– 

դասէր սչ—մաքսիմալիսթ Ո՚ուսերուն Հետ, 

իրենց Հետհւիլ մղելով Ս աՀմեաականներն 

ալ. բաչց ,,Լ[1\'2 Հ՛՛ո ադիր էքրն– ալ, 13 

Մարտ թուականով, -V- '• կ՚ըսէ թէ Հո վկա սի 

Սովիէթ էէն նաիւադաՀը ԶիէԷիցԷ է Հովկասի 

կտււտվարսւ թեան նաիւադաՀը ՀոչԷքօի 9 

սլաշտօն զան ձներ են Հովկասի բանա1լեե– 

րու ը§տւր.ւաոէ ր Հր tu ման աաւսր Օտեշեվինձէ 

'/0/"",/',,/, ''՛ թրք՚ոկահ բանակի Հրամանա֊ 

տար ՚Լեսիք վէւոշաչի՚^ւ Հաղորդել նամակ 

մը Պոլիս ղրկուելու Համար, IL որուն մէջ 

կ՚ըսուի թէ Հովկասի կառավարութիւնը 

Սարա \ճ\ին Հեռադիր ու դար կահ՝ է Պոլիս 

1ւ ա չլուր չա չանելու Համար թէ ի^'քՐ_ " / " ք " 

չեվիք կառավարութիւնր երբեք ճանչցահ 

*lfLLLtuL"if ՚ Պրեսթ-Լիթովսքի §լաշ1ւադրին մէջ 

Հովկասի վերաբերեալ որոշումները միջազ֊ 

դաչին նշանակութենէ զուրկ կընկատէ, 1ւ 

տակից զատ՝ սլատասիւանելով թուրք Հրա֊ 

ման ատ ա րի առաջարկին, Հովկասի կառա

վարութիւնը Տրասլիղոն ուղարկոլն է ւդաա֊ 

ուիր ակութի ւն մը բանակցութեան մանելու 

Համար Թուրքիոչ Հետ, ԲաձՅ թե աչմմ 

ստանալով Վեսիք ւիաշաչէն Հեռադիր % մր 

ուր կ՛ առաջարկուի Պաթումի, Հարսի և. 

ԱրտաՀանի շրջաններ ր ՛ձգել Թուրքիոչ, կը 

Հարսնէ թէ աձ'[ պարպումի սլա Հան շէն 

սլէտք է Հետե լցնել որ Թուրքիան ցանկալի 

չի նկատեր աչլեւս Հովկասի կառավարու֊ 

թեան Հետ Հաշտութեան բան ակց ութի ւննե-

լա ւ մսաել։ Ասոնք կը թուին ոոչց տալ որ 

Հովկասի կառավարութիւնը Վրացիէ/եր ու֊ 

նենալով ի զլուիւ՝ Պրեսթ—կիթովոքի դաշ֊ 

՛էէ ա զ րին էլեքումԷՀւ առաշ դի^՚քքԼ ստիպուահ 

տեսեր Է Թուրքերու Հետ. բսէէէակցութեան 

առաջարկը չմերմել, IL ըստ Հ$Պոլս1Հն 

կուահ ուրիշ Հեռտզրի մը օսմւսնեէսն պատ

ուիրակութիւնը ՊոլսւՀւ ւէե1լ1ւեր Է Տրասլի֊ 

ղոն բանակցելու Համար՛ Բէս1ս Պաթումի, 

Հարսի Լ. ԱրտաՀանի սլարսլումի սլա չմտն ր 

ա1ւՀնար ւլարձուցեր Է աւ1Է1ւ Համտձաչնսւ֊ 

թիւն և. կռիւը վերսկսեր է՝ մասնաւորէս -

սլէս Հաչոց ու Թրքաց միջեւ։ Միւս կողմէ 

Պոլսէ1ւ Հեռազիր մը, նկարադրելէ չետոչ 

Պրեսթ էիթովսքի զաշ1ւսւզրին Հեաեւ ու1ւքււվ 

Թուրքերու ուրաիւու թիւնը, կ՚ըսէ թէ Օսմ՝ 

ԻորՀրղարանին մէջ երեսվյոիւ util մ՛ը քննա», 

դատած կառավարութիւնը թէ չէ 

կարողացան Պրեսթ-Լիթովսքի մէջ (հու՛ 

թրՔսա^Ղ ոյզդաբնակութեակս |ւ1'|>– 

նավարութիւնը ասլաՀովել, էնվէր փաշա 

պատասխաներ է. « Պոլշեվիքները ը ն ֊ 
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ղուն ահ ըԱալով մողսվու րւլ1ւերու ինք1ւսրոշ» 

մ՛ան իրաւունքը, ^. թու րք կառավարութիէ-նը 

ղանց Հ 1 ՛ / / 1 1 " / ՛ « " " ֊ ^ ՚ է ճանչնալ էւ եթէ սլէտք 

ԱԼա& պաշտպանել ինքնավար կտռավտրու» 

թիւնները որ արղէՀն Հասսաաաւահ են 

Կովկաււի մէջ, ին^պէս 1ւ Թուրքիս չ մօտեր ը։)) 

Ալս Էնքեավտրութիւննրրը որոնք են արդ

եօք, վրացականը (Լ© J O U i n a l թերթի 

, կ ՈԷն-Պրիո կըկարհէ թէ Գերմանս– 

Թուրքերը մա աղէր են նոր Ուքրաչ1ւա մը 

ոաեղհել ւՀրացական 1ալսսՀասաաա Հտնրա» 

սլեաութեան մէջ^, թաթարական ինքէւտվա» 

լաւ թի ւն մըէէ ալ պիտի հլի արւլԼօք, արդ», 

եօթ մինչեւ իսկ Հաչկական պզտիկ Էանքէւա– 

վալաւթի ւն մըէւ ալ նկատի աււնուահ Է 

վարպետութեան Հ՛ամար (Le J O U m a l ( ï e S 

Débats/» քաղաքական իւմրտդիր Կովէն ար» 

դէՀե իսկ "'jf|u^^>tfp ենթադրսւ թիւն մը կ՚ընէ 

Մարտ 6ի թիլին մէջ). «Կարելի է մենք 

մեղի Հարցնել թէ Գերմ՛անիա արզեօք մ տա

ղէր է ինք1ւավար Հա չասաան մը ստեւլհել, 

lïijîf սլար ադա չին ուր Հաչեր մնան))։ Ո՛չ 

մէկ որոշ րան Լոնք դիտեր աչս սլաՀուս 

աչս ամենուն ւէրաչ։ Որոշը nifît է, աւա՛՛դ, 

առ աչմմ, հր ոչ միաչէւ Տրասլիղոնը, fini», 

էերւլը, Նրղյւկան ու էրզրումր աււնուահ են 

ս՚չլ ե» Թուրքերը ըստ 1արադոչ1ւ Հեռա դրի 

մը Պաթումի շրջանն ալ դրա լեր են, ու 

միւս կողմէ Պարսկաստանի մէջ թրքասէր 

տարրերը կաղմեր են կաո ավարա թիւն մը 

Թրքօ-Գերմաններուն որոշտոլէս Համակիր . 

ե. որ անոնց դորհակցելսւ արամաղիր կը 

թուի ըԱտ ղանաղան Հեռտդրաց։ 

Աչս աՀեղօրտւ թն՜ճուկ ու մութ կացու». 

թեան մէջ, Պ ար սկա սասար ունի էական 

դեր մը կատարելու, կամ* աւելի ճիշդ էական 

ղեր. մը կաչ Պարսկաստանի մէջ ու Պարս», 

կաս տան ի միջոցով կատարելու։ Գերմտնօ– 

թուրք հրադիրր ի դերեւ Հանելու, թուրք 

չառաջյսաղացութիւնը իւափանելու Համար 

անՀրամեշտ է որ Միջազեաքի ան դլի ական 

րան տկէն կարեւոր ղօրարամին մը անցնի 

Պարսկաստանաւ ու դաչ Կովկաս, էւ ատի

կա չ դիւրաւ կրնա չ ըլլալ եթէ Պարսկաս

տանը չարի ԳսւշՀւակից1ւելաւն– Լորտ tt'n». 

սլէրթ Սէսիլ վերջերս Հրտսլարտկաւ չաչտ»֊ 

նեց թէ I) իջա դե աքի րսաակւՀե զինուորա», 

կսա ((միսիսն)) մը որ ճտմրաչ ՚&ելահ էր 

երթալու Համէս ր ֆ..}1ովկաս * * է ս չ զօրքերուն 

օւլնելու, քԷԷշտի մէջ Թուրքերն ու Գեր

մանները / ւ՜... iLfitii մաքսիմալիստները 

կեցուցեր են ղաչն էւ՛ ետ դտէւնտլոլ ՛•*• ստի», 

սլեր են» եթէ աչդ քաչլը աս-նուելէ առաջ 

Գահակիցները չաջողահ ^/["'j/'^' Պարս» 

կաստանը £ա^/՛/ Լի^՚չ՚ղէ" սլաաերաղմին 

"կիղրր Գերմանիա չաջողեցաւ Պուլկ ա». 

րիան ՚ շաՀիլ), փոիւանակ ՚ / ՚ ՚՚Ք / ՚ / ՚ ^ք «մի– 

սիօն))ի մը կարեւոր զօր տրամ jiîi մը անցահ 

կ՚ըլլար Պարսկաստանի՛ t կը ՀասնԷր Կով

կաս, էւ^ Թուրքերու չտռտջիւաղացութեան 

դէմ՛ Հաչկական դիմադրութիւնը չաղթական 

կրնար դաււնալ. Պարսկաստանի մէջ՝ թու» 

րանտկան եկամուտ տարրերու Հետ որ 

Թուրք-Գերմաններուն րնազդօրէ^ւ Համակիր 

են, կաչ րսւն սլա լա ի կ արիական աղէւիւ 

տարրը զոր անՀնար չէ թերեւս ցնցել, լու

սաւորել ու շաՀիլ– տչմմ՝ իսկ ատիկա դեռ 

թերեւս անկարելի չէ էւ մեհասլէս ցանկալի 

է որ ՛՛է. Անդլիա J " ' £ ' " [ / ' Գտշնակիցներուն 

Համակիր կառավարութիւնէ մ՛ը Հաստատել 

Պար սկա սա ան ի մէջ , ու Պա լա կաստանը 

րարեկամ ու ղէաակից ւլարձընե՝լով Սիջա– 

դետքի րանակին հւ Կովկսաի միջել զին– 

ուորակսա ճամրսա լ՛ "՛զ ու տսլաՀով կա

ցու ցանել, զօրք՛ Հսաոնել կովկաս, ո՛չ միաչ1ւ 

Հաչ ազդր աղատելու մարզասիրակոա նպա

տակով, աչլ իր իսկ էւ f IM["/' Գահակից», 

ներսւն կենսական շաՀերը ապահովելու, 

իրենց չա զթան ակր ւիութացնելու Համ ուր. 

իսկ եթէ արդի թրքասէր կառավարութիւնը 
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տեւէ այնտեղ և. դորհնականապէս Թրքօ– 

Գերմտննե բուն ի բլէ դաշնակիս վարուի, աչն 

ատեն ա y իջա դետքի բան ակր ստիսլուտհ 

էդիտի Ըձւ
ա$ ՜^՜ եթէ երբեք կարելիութիւն 

մնայ ք— աւելի ւէեհ զովողութիւն յանձն առ. 

նելով ընել աչն ինչ ոլւ Համոզիչ միջոցներով 

աւելի դիւրաւ II աւելի կանուէսէն կրնար 

կատարուահ Լ\ԱԱւլ5 

ՇաՀեկան ու նշանակալից ["լՐ 1^Լ\ 

ալն է դոր նորագոյն Հեռադիր մր կը 

բերէ Թուրքերոլ*է և. Պուլկարներու միջև, 

երեւան ելլող էսնդբոյ մը ՝ մասին. թուրք 

կառավարութիւնը ըստ այդաՀեռադրէէն՝ կը 

պաՀանջԷ Պուլկարներէն Ստորին Մարի՝ 

ս֊սյի վրայ ոաՀմանագհի ուղղում* • մը II 

էտիրնէէն Տէտէաղաճ երկաթուղւոյ դհին 

վերստացումը f և Հեդր. Պետութիւններն աչ 

Լոր արդէն Տոպրուճան ուղղակի M Պուլկա֊ 

Ptni t^L^ybU f ^աՏԼ fcl'^tt ամբողջութեան 

վերա սլա Հեցին) Թուրքերուն սլաՀանջը կր 

սլա շտ սլան են եղեր..֊ Արդեօք թուրք-պուլ֊ 

կար բարեկամութեան և. դաշնակցութեան 

վերջալոյսն է աս... և. Պուլկարները արդ

եօք առիթէն սլիտի օդտւռթն իրենց բաբե֊ 

րար Անզլիոչ և Ֆր անսայի Հանդէպ իրենց 

մեղքը քաւելու Համար... Թերեւս ալ ալս 

ամենքը հուղակ մըն են՝ դաշնակիցները 

խտրելու սաՀմանուահ։ 

Անդին ճափոնը (վերջապէս) կր շարմի, 

կքորոշէ միջամտել. Համաձայնութեամբ Ամե֊ 

րիկաօլ-ոո և. Է-Ո1ՈՐ Դաշնակիցներուն ք իր 

Հետ ունենալով նաև. չինական դ°ՐՔՐ "՜ 

ռուս առողջ տարրերը ներկայացնող դէն" 

ուորական ում մը. ա շիւ ար Հա կա լա կան էսս֊ 

յանք մը պիտի չրլլայլ ատիկա, Հակառուս 

արշաւանք մը սլիտի չրլլայ, այլ ՚ ինչպէս 

կըփափաքէինք– կը մաղթէինք, կր յուսա֊ 

յինք ամիսներէ ի վեր՝ պիտի նպատակ ու

նեն այ նոյն ինքն Ռուսիան գերման դտւե֊ 

րուն 1ւ իր ներքին ցեցերուն դէմ պաշտ֊ 

պանել, զայն մտՀսլընէ փրկելու օգնել, և 

թ"Ա չ տ ա լ "(՚ դեր*1ան զօրութիւնը ան գ ա ֊ 

մալոյհ դարձան Ռուսիս յ մէջէն՝ Հասնի, 

ատ բահուի, , Հաստատուի ոչ ւ1իայն Սեւ– 

Ծովու ափ ան g վրաչ, այլ 1ւ մինչեւ 1°ա֊ 

ղուղական ու Հ ասպից հով ու Պարսից 1 

ինչ որ լմ՛ել կարենալու շատ մգա է՝ եթէ 

՚հաշնւակիցներր չաճապարեն։ Սիպերիոյ մէջ, 

Մանչուրիոյ մէջ, պիտի տեսնենք քիչ ատե՛ 

նէն ճափոն՛– չէէն– ռուս բան ակր, որ՝ Հաւա֊ 

նօրէն իր Հովանւոյն տակ Հաստատուահ 

ռուս չափաւոր ազատական կառավարու֊ 

թիւն մր Հետն ունենալով՝ պիտի քալէ, ձե֊ 

լացնելով յառաջիւաղաց պատուարը Գեո֊ 

մանացւոց դէմ՝ դոր երէկ ռուս սլետու֊ 

թիւնը կը ձեւացնէր ՜ LXJÎ  սլատուարր որ 

կազմուելու վրայ է այմմ, ՀետղՀետէ յա֊ 

ռաջ ընթանա լուէ պէւտէէ ճզտի Հասնիլ Փեթ– 

՝բո կր ատ , պիտի Հաստատէ ճոոքաՀ (հու֊ 

սիա մը ։ Ւ" նչքան պիտի ուզէի տեսնել 

այդ բանակէն ալ րամին մը դէպ է Հո վկաս 

ուոոու ահ... 

Պատերազմը, այսպէս ՀետղՀետէ աւելի 

լայն, րնդարձակ, Հսկայական կր դառնայ, 

ՀետղՀետէ կը թաւալի իր բուն նպատակա

կէտին շուրջ, Արեւելքի տիրապետութեան։ 

Արեւմտեան ճակատր կր կատարէ միշտ իր 

էական դերը, քանի որ կռուող երկու 

խումբերուն ամենէն • Հդօր , առոյդ ու 

ստուար ումերր սպասելով գերման մեհ 

յարձակման՝ — Հոն է որ կուրհք կուրհքի 

կը կռուին, էրար կրթելով, իրար մա

շեցնելով, ու Հոն էն ուշ յո զն ո զն ու 

մաշողն է որ անշուշտ վերջնական Հադ֊ 

թանակր պիտի տանի, բայց և. Արեւելքի 

մէջ էն ճարպիկ և էն շուտ շարմուլն է 

որ աւելի ուշ պիաի մաշի արեւմտեան ճա

կատին վրայ, վասն ղի Արեւելքը ան Հուն 

^շտեմարան ւՐլմւ է ումերու և. ամէն կ՛՛՛բդի 

Հարստութեանց ու ռազմական դիրրերու, 
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սրսնցէ1է կռուող երկու իւումրերը կարող 

են yսնՀունս օդտուիլ։ . 

Երր պիտի վերջ գտնէ ;$ձ աչս վիթի՛1" րի 

ոլաչքաըը– որքան ատենէն , դե էւ թնչ ձեւերէ 

անոնելէ չետոչ, կռուող իւումրերուն մեհտ». 

գոչն ղեկավարներն Էոկ դմսւտր թէ կարեՀ, 

նան ատիկա չ գուշակել։ Արդեօք թնդանօթն 

է մի աչն որ պիտի յ/^"-է | ՚/^/՚Հ / ' 'լ"Ր£ոՏ 

կռիւին ^ րաիւար , թէ երկու իաւմլւերուն 

միջեւ Հաւ1՝աձաչնութիւն մը, երկուքի րա», 

մանումր աշիւտրՀիս դեկա վարութեան , ու 

երկու ճամրաչ դէպ ի Արեւելք, ղուդա– 

Հեռական, 1ւ իրար Հակակշռող։ Քանի ւ\ր 

շարաթ առաջ թերթերը Հրատարակեցին 

Փընէվէն ու Աւ1ււթերաայ1էն սասլէս Հեռա

դիրներ . « Քաջատեղեակ դեր il ան միջա» 

վաչրերու մէջ ՀետղՀեաէ Թուրքիոչ մասին 

քիչ շտՀադրդռութիւն ոոչս տալու ձգտում՝ 

մլլ կր տեսնուի՛. Աչդ երկրին մէջ տիրող 

տնտեսական անձկութիւնը աչն քան մեհ է 

որ աչն եւրոպական ազդերը որ Օսմանեան 

Պետութեան վրա չ Հսկելու պաշտօնը պիտի 

ստանձնեն պատերազմէն չետոչ , աւելի զո–. 

Հո դո ւթ իւն պիտի ստիպուին ըեել քան 

օգուտ պիտի ունենան քաղելու։ Կեդրոն ա». 

կան Պետութիւնները կը մտածեն թէ Ուք». 

ր աչն աչի մէջ դտահ են շատ աւելի Հա֊, 

րուստ շրջան մը շւսՀադորհուելիք f իԱչսլհս 

ht աէեշի ուղղակի ճսււքբայ մ՛ը ղհւս ի 

Ասիոյ րազմաբեբ Խկխևե^ը՛. /^fcritu 
պիտի jmrxCvArkfâ ժամաՏակաւոոսէկհս 

ntrfo տհաՂքիւԱԱկյ՚ու. Rhs Թուբքիոյ 

turdbinriftuâ qnràp ՍհշԽԱիԱ թամճհէու 

£ u i l / t u r » t Ասիկա ան կուրտակի դերման 

Հրաւէր մը կը թուէր Գաշքւտկիցներուն ուղ», 

ղեալ Թուրքիոչ կռնակին վրա չ Համաձաչ». 

նելով արիւնՀեղութիւնը վերջացնելու– րաչո 

աչդ չանկարհ երեւան ելահ ^. երդին մ՛տող 

ընող, արձտդանդ տուող շեղաւ, — 1ւ քլնչ– 

պէս Համաձաչնիլ կիներ ու երեիւաներ 

սպաննող, իւաղաղ քաղաքներ ռմրակոհոդ, 

եկեղեցիներ, դեղարուեստական չիշատակտ» 

ր աններ քանդող f սաորադրութիւննին բար

դող 1ւ ամրողջ ա շիւ ար Հի վրա չ իրենց տի», 

րապետութիւնը հանրացնել ցանկացող մւսր– 

դոց Հետ, —— րաչց ատիկա նշանակալից րան 

մը կը սլարունակէր f աչն է թէ Գերմանիա 

Հոչոը կտրած է Համսլուրկ-Պաղտատ դի֊ 

հէն, ուրեա» 1ւ Թուրքիոչ ամրողջ արել», 

մտետն րտմինէՀ», նտ1ւ թէ "ոչն իսկ Գեր֊– 

ւ1տնտցւոց , աչքին Օսմանեան Պետութեան 

իրր թուրք տէրութիւն տսլադան Հեռու է 

փաչլուն^ ըլլալէ։ 

Կռիւը կը շար ունակս լի , ու Հա լան օր էն 

պիտի շարունակուի մինչեւ որ դերմ՛ան մի», 

ւիթարիզմը րռնադատուի դլուիւ հռել։ Pu-

պէն ղարՀուրելի է մհր Հինաւուրց Հաչրե». 

նիքի եղրաչրներուն ու քոչրերուն Համար* 

անոնք Հիմաչ Հոն փոթորկեալ ովկիանի մը 

լեռնանման կոՀակներուն իւ աղա լիք դարձահ 

փոքրիկ նաւի մը պէս են..&*< Անոնք, ինչ

պէս իրենց ոտքին տակ եղահ սուրր Հողը 

IL անոր վրաչ դարերէ ի վեր դեռ կենդանի 

մնա g ահ ւ!եր ա չնքան թան կա դին չիշատա– 

կարանները, մտաւոր ու դեղարուեստական 

գանձերը, ամէն կողմէ վտանգով պաշար», 

ուահ են... Ա^դ ամենուն մէ£ ինչքան աղ», 

նիւ, սիրուն ու սրտաշարժ կեանք մը, ում 

ում մը, լոչս մը կա չ... Տէր Աստուահ, 

ընդունելի չէ, ըմրռնելի չէ որ ատիկա 

ջնջուի•.. (1ւ կարելի չէ.՛. Գերմանն ալ չի 

կրնար ատիկա .ընել, ինչքան ալ զօրեղ ըլ

լա չ ու դիւաՀանճար \.. Թող րոլոր իմաս», 

տութիւնն ու կորովը մեր §1եհարոչ նաիւա». 

Հաչրերուն՝ որ դարաւոր փոթորիկներուն 

մէջէն մեր աղդաչին կեանքի փոքրիկ զաղ

փաղփուն րաչց, մշտանորոգ 1ւ ան քան դե լի 

նաւը մինչեւ մեղի Հասուցին՝՛ /'̂ fe անոնց 

վրաչ, ե. կարենան ցեղը պա Հոլանել... 

Fonds A.R.A.M



130 ՎԵՐԱԾՆ Ո ՒՆԳ 

Ցեղո սլա Հոլանե՛լ, ուրիշ բան սլկաս չէ՝ 

աււ աչմմ՝, մի աչն աչդ։ Տեւե՛լ մինչեւ, աչս 

տիղերական տռամին կ վերջը։ Ու ասի

կա սլկաք կ նշան աբանոս լնեն ան ոչ միաչն 

Հաչրենիքի մեր եդրտչրները, որ րուն սրսչ֊ 

քարը, բազմավտանգ աՀաւոր֊Լ. սլաչքարր 

ունին մղելու– աչլ II աշխարհիս աւ!կն կողմ՝ 

դան ու ահ բոլոր Հաչերր, որ նոչն պաչքարը 

ունին մղելիք ՚՚ւրիշ ձեւերով, ամկն տեղ, 

ամէն րոպէ, Լ որ սլաչքար մ՚լձւ ալ ունին 

մ դե լիք իրենց անտարբերութեան - գաղջու

թեան - դանդաղութեան ni. թե լոս Հաւատ ու֊ 

թեան դէմ՛։ Մեր ազդր իր Հասակէն II իր 

սլարտքկն իոկ շատ վեր աչնպիսի Հերսսու– 

թիւն ոոչց տ ուաւ, աչնսլիսի անձնազոՀոլ֊ 

թիւնf Հաւատարմութիւն, շիտակութիւն, որ 

երր պաչքարը վերջանա չ, ոչ միաչն մեր 

պաշտպան Դաշնակիցներու Հոչլըք աչլ ամ֊ 

ՐՈՂ2. մարդկութիւնը պիտի աղաղակէ որ 

արդարութիւն ընելու կ անոր ։ 

ՊաՀպանել ոեդը, և. պտՀպանել Հաւատքը 

ապագա չին վրա չ, աչս կ մեր ամեն ուս 

պարտքը, ^nr u/ksf h l/iusiurbBf իԱչ 

ձեւով nr կ?ԱաԱք, րայց xthv կաաղա– 

քհաԱ թ ո շ f i l * չափով t Ապագան վարձու֊ 

Հատոչց պիտի ԱԱաչ հեր փոքր "՚ՂԴւ1 

աչսքան երիտասարդ ու արի սրտով չանձն 

առահ Հսկա չ ղոՀաբերութեան, աչղ մասին 

տարակուսիլ Հոգեկան անկարելիութիւն մըն 

կ ինհի Համար։ Թերեւս ւ1ինչեւ –^Անգլիա

ցիին, ւՀափոնցիին Կովկաս Հասնիլը ճար֊ 

տարութեան .ու կորովի Հրա2ՔՈէ1 *^fc 

րիններԱ չաջողին ոեղին Հզօր մէկ կ"լ՛իդր 

պաՀպանել. թերեւս ալ անոնք Հաչութեան 

բեկորները միաչն գտնեն աչնտեղ... Բաչց 

անոնք պիտի Հա սնին Հոն վերջ է վերջո չ, 

և. պատուարը Հոն ալ պիտի քաշեն Պ՚եր֊ 

մանին առջեւ, ինչպէս աչստեդ ալ արեւ֊ 

մա եան ճակատին վրա չ անոնց բարձրացու– 

ցահ սլատսւարը՝ ՀետզՀետկ աւելի թանձր 

ու Հգօր՝ պիտի նսաչ անխորտակելի։ Ամէն 

կողմէ նորէն սլաշարուահ, իւեղղուահ, գեր», 

ման միլիթարիղմը պիտի փչչի՛՛ fy* ՈՆ^Լ\ 

կորսնցուցտհ՝ պիտի փլչի անիկա, 1ւ գեր֊ 

ման մողովուրդը աչէ։ ատեն Է որ, իր 

բռնաւորներուն պարտութետնը փրկարար 

շունչին ՛տակ պիտի ազաաագրա ի, իր չե֊ 

ղափոիէէէւթիւնր ու վերանորոգումի սլիաի 

կատարէ Ա՛ջերէն C j î i iiiiiifïîi, Աղատու֊ 

թեան ոգին պիտի չազթանակէ աշիւտրՀիս . 

մէջ։ Աչն ատեն Ադդերու Ընկերութիւնը 

սլիաի կարենա չ Հիմնուիլ , գէթ Հա մե բաշիւ 

ու իւ աղա դա կան դորհտկցու թիւնը իր m սլէս 

ազատական . fit. քաղաքակիրթ ադդերու, 

իրենց բաիւտին ու ճակատագրին տէր դար -

ձահ ադդերու, էէիլիթարիզմի II բււնապե

տութեան լուհէն tu զա ա ահ ադդերու : ԼՀտոնք 

ամենքը պիտի յիշեն ինչ որ մեր –ազգը 

չադթական դարձող Ազատութեան ղատին՜ 

Համար տառապեցաւ, IL աքար բեկորներր 

մոգվելով մեր Հին Հաչրենիքի գոնէ մէկ 

կտորին վրա չ՝ զանսն ք պիտի ամփոփեն 

վերա կան դնուահ Հաչ տ ունին մէջ, որ՝ մեհ 

թէ փոքր՝ ff&rp Այի S ի PUmJt որպէս 

գի մարդիկ կարենան աչնուՀեաեւ արդա֊ 

բութիւն ու քաղաքակրթութիւն բագերը 

բեր անն ին առնել։ 

4>mrfa, 13 1918 

». 
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ե Ր Գ ք Յ Ս.ՐՈ Ւ Թ Ե Ա Ն 

Նորէ ՛ն II.յ<||ւ կր յու՛ղի, կր կաթնոտի jnru բոյոր 

Հրւդարտ (kfjnr կր կանչէ՛ եւ՚էկուան պէս ուծդնօրէն, 

Նորէն ւսրքւսյ-Արեդակ l|*fiyGh երկնուց դուոներէն. 

Նորէն ղօղ անյ դանզտկին կ'սւ|եկոծէ ump ni ձոր. 

Ու ifnifbrp կր ւ}աււ|ւն պատկերին քով Տիրամօր։ 

Նորէ՛ն ծուխ ու ծխրրտում ծրխաններէն կ ոյուփ, 

ձ ա յն ու ծիծաղ, ցնծա թիւն,տունր բոլոր դարբեր |,ն 

Նորէն խրմո՚ր Լն շաղեր finr քւաւսներր լուսեղէն. 

Սամիկը fiuiq պիտ* թ|ւիւէ ինչպէս լօշերն երբեմնի. 

Այնքան սերմա՜կ՝ՈՐ լոյււր անոնց ւ ա ւյ եւ նու աղի՜ .. 

Նորէն նամբան bG բոներ, նորէն աղբի ՛ ւրն են բո Gbr 

Աղջիկները չինարի, վարսերուն տակ վիժանւււտ.՝ — 

Թրււ ա ՚ն , թրււա՜ն թռչնիկներն, — պըլպուլ, սա-

rl.կն ու ւատոյտ. 

Անոնք* ո՜րոնք սարսափէն դարձեր էին բրնաւեր* 

Այսօր դարձե՛ր են նորէն, մեր Աշխարհը ղարդարե՜ր; 

Նորէն քուրերը կիջնեն ձիւնոալէն վերք դարունի* 

Ջրրեյու խոտ ու խոտնոց, պարտէդներր թարմադ եդ. 

Կանատեւ՛ է անտառակն, սարալանքր, աւքէ՚ն տեղ. 

Ծաղկեր են վարդն ու շուշան, կակւսչներր արիւնի,. 

Ծաղկեր են նար ու ճամբան, լելակն ե՜րր դետեդւի; 

Նորէ ՛ն կ*անցնին կրտրիննեւն յաղթահասակ՛ ւՈ»ր 

դեդին. — 

Կ ՚ երթայ նայիւն ոօտաւոր՝ արօտները ղալաաւն. 

Կ ՚ երթ այ սարակը բանւոր* վարելու ոողր բեղուն. 

Կ՚երթայ դութանլւ փ այյուն * պատոելու սիրտը Րւոդին. 

Կ՚ երթայ սողւորր օ՚ըսյտուն* աչքերն յաս աճ Ան

քաւն ի՜ն... 

Կ՚երթան եզները մարալ, qnifhcCl.rp յադթաքայլ, 

Զանդակնեւ՚լւ վիղեւնէն դրրր(պւո|էն կր դրնդա՛՛ն. 

Ուլունքները կր շողա՛ն ցոլքերու տակ դիւթական. 

ք*անքրրւորներն ալ կ ՛անցնին մէդարներով ծ ալի ծալ, 

Լան մը ասա սեւատուի* դարվեր հանեց նրսան ս այլ։ 

Նորէ ՛ն ծ ե աւ կ մ՛է rpnsbr fuir] ն i|pnuj ջաղացի. 

Ս| կարին տա վւն է բացեր... — սեւ մասնսւտա վւն 

այիլրոտ, 

Գ ամփոր փարթամ կայներ է, կր դիտէ մէն մ ի 

անցորդ, 

Ս՞երթ կ ՚ ա ո ն է ձա ՛յնը սրինդին՛ ՈՐ ճեուլւնէն կը 

ոասնի, 

Մերթ հոտն անոյշ կյ լօնին՛ nr ջաղացէն կր փրրթի։ 

Աշխատանքի դիմ ա ծին ՛ երանական օրքւնէրդով 

Կ՛անցնի՜ ամէն վայրերէն Աշխատանքի սըրբանուէր. 

Իր ա լ ե ր է ն կապտանոյօ* կ ՚իյն ան մարդրիտ կայ

լակներ* 

Ուրախութեան նյւշանակ, ու .բերկրանքէն դ1 ս դինով ՝ 

Դ ոն ե ւ էն նե՜րս կր նայի կախարդական ժըպիտով..., 

Եւեւան ւ Լ Է Ս Պ Է Ր 

« L u r i a ՝ i \ b p n K l s o i c 

Վ_յ՛րք"£աIրսւ-եսերոլ այյւէ դաժան ժ ա -

ք)քանա կին, ուր \օ՝ր❁րաՀալութ ի ւէւ ը գրեթէ 

րնաՓնֆուեչլալ } ուր Վյաւնի ք \*րղրոլմի ք 

\քրգնկաy ի սլււ> ր լ՛ ե րսւ կտւ/li ու ալ /"աղալիր 

էյ ար 3-111,0՜ ղ ր ա լու էէն ե րն ու. ն աՀէսՆ$ն ե րր 

1ւ ե util util ւլ թօ րԷն ու. անիւաիր t/ւսՀ ապռե

լու. ՚ճողոպրաՆ ղաւլթակա ու 

աՀա աւելի /,,0/> աւելի utt/րսո եչլաչլիչ 

\\ովկասԷն սեւ. լուրեր 1լր աարահ ոլիՆ. . • 

\?Ր Ր աւ աւլ!ւ ե րու ՝ Ա՛ր tu յ ու աւ/այի գե

տեզերբն երր անլուր ոճիրը կր թալ."՛շեր, 

tl եկի՝ վքւ ր4Ապր՚ււլ1էերուս Հա t/ար ՎյսՆլլ 

իրրեւ, լուսաւոր /լեագ իր իւիա ր*1ւակչոլ– 

թե էսւ/ր է/եր ապա գալ ւ£ե րահ%ութե աո 

յոլսերր կր վաո եր ՚ '/""jg ւսլսօր աՀա ք 

Հե էւու չե ալ1ւ փսյրկեւսնլ։ 9 փաստ 

գաււՆալ րագւ/աթիւ, քա՚նւլ ող ւսնւլաԱներե 

յետոյ ք վերՓի*նգ ու ււեէ վերջիՆ ա՛նգ աժի 

մլլ գէս՚լթր, ^/՚Ր տրղեն սովը Հոն իր 

կոյր Հունձքը կը գոր& եր*՛՝ Հ^ա/ռ ասոնցմէ 

գերիվեր, աներեւակայելին ու սաՀ մչլ/լ. 
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կեցուցիչր այն վտանգներու շշուկներն և% 

որ մաՀտսւ/ւի լռօրէն Կ՚՚՚/՚/Հ՛՛՛ "fi $$''"/՝ 

{\֊՝ուսաՀայութ ե ա՛ն վր այ կր ս ա լ սիլ նին. . » 

Wju Հեղձուցիչ պաՀուն, ՀԱսրգանանց 

աօնր կշ ր ոլորուի, ու մի արս ինքնաբե֊ 

րարար անոր պայհ աււ խորհուրդին 

կ՝՝ ուղղուի \ Հոն կր խորունէսյ կարն ես JUL-

ս՚սՀատ կ ut ո չու t/ի t/ր Հաւք ար։ 

Ո ւ կր դ a ա ւՐ կեն գանի ւ X. ատրուշաննե

րուն ա ար tu պարք ՛ան ոլ pli ւէվւլե ց1ւող տւս– 

քութիլնր g ե քչէս անացահ՜՝ ազատաա են> 

ադւլէս աւանգ երակներուս մէ^ ազգիս 

ձուլէք ան անձկութիւնը կր պատէ աւելի 

աՀաւոր? ու աչքերս կր բոցավառուին f 

մի աը ա ծ ||, կ՝ ՛լք ՚" մ՝ Էնք ՚/ինքս {\Լ. ար ալ րի 

գս/շտին '/[""/ նովացան ն ա խնիքէւ ե բուս 

րազ tfոլթ I։ անր ք ու կր աեսն ե il՝ Վյորգանp 

իր դօբոլթ եամբն ու կ՚՚լ՚՚՚փ՚՚Էը- "•••J^t"»», 

ք աԼաֆ-ձ ՈԼ քֆք — ՚դՀ՚ք՞՜Լ. կր աեսնեէք՝ 

ոՐոշ Հասա m put զու կ ձեռքին մէջ սեղման 

երկսալրի uni pp ու իր խօււքեpp կր լսեմ՝ք 

որոնք կոււլան փոթոբկելուՀա հ աւալուն 

նախնիքս ու ր ոլորէն ստեդհելոլ Աէկ 

* անՀաա9i \րեօ– {^լնՀաար ւլ երաՀղօր ու 

գ երաՀրաշ. • • 

[\ ՛՛լ՛ք՛– լուսեղէն կ9՛"/՛ք՛քէ ղէՀ գառն այ 

§ղմւււտի ափւերր ուր ն ա Հ ա տ ա կ ո ւ ահ՜ 

նաիւաՀալրերս գիտցան սգի ի բռին անօ– ! 

րինակ պ՚՚՚լ րարր մ՛լել ի ք՚՚ն՚լիր աւլգոլ– 

թեան սլաՀւդանման} անՀալասար կւլուին 

մէ*։ 
£ 

[\նկէ յետոյ գարեր շարունակի միշտ 

մեհ ե ււրս ա ակին ի իւնգ իչւք նաՀաաակոլուլ– 

ներոլ շ՚սրբր բոլորուահ Է, ու բարբա՛ 

րոսներսւ սաՀէքանն ե րէ՚հ ներս ալ գ ետ

նամաս չկ՚՚՚լ որ Հեպրր չի կրէ կ ՚ ՚ ՚ թ է լ է 

մլլ որ անրարրաէլ վկան եղան $_ԷՀԷքաք 

Հերոս ակ ան $/ար ան չ ոււ/ին։ 

{յ֊ք յաւիաեէէէհս նուիրական պիտի?Ոլ– 

լ՚սնք ինչպէս Տղմուտն ու \\»֊արայրր9 

\Րիջագետքն ու աւքրոէլՕ քք%եհ Հ'"/քր% 

Կ՛՛՛րին Էն il իւն չեւ ֆայ ա ակար ան ե. վեր

ջապէս Հձրսշլլ, Զ՚՚՚ն՚լրին, ՏՀ/ր-կ Ջ »©/՚£ 

ուր անէացան մեր 

՛Ք ա Ղ "՚Բ՛" % ք ՚ թ '"֊• P ե ՛սն 

ջաՀակիրներր} մեր ազգութեան ուա Հ tu -

Հորգներրք բոլորն ալ միշա ի Հաշիւ \^&ն 

Դ՜ատին։ 

{\ւ գացին անոնք, բոլոր ՚լոՀեբր յաէՐառ 

կ են սուն ակութ ե ան մր9 կաց ուց ան ելով 

միայն իրենց ւՌսՀուան բարձր խորՀուրգր, 

իէորՀուրգր ազատատենչ \Հո գին ե րԱլ 

պոււթկումին ք իւորՀոլրգր պաՀւդանւքւսն 

պայքարին եւ մ՝ս*նաւս/itգ*խորՀուրգր մէկ 

\բեհ՜ \\ՆՀւս տ ըքք'"քոլ-: 

(\ւ ես Հի մ այ կր իւորՀիսՀ որ– փորձու– 

թեան անձկոլթիւնր աւե՛լի քան երբեք 

լիակատար է ու ճակատ ա սրական » ոլ 

Հաւատքի լոյ սեր p յուսաՀա տօրէն աո կայ -

Ծ ունէ 

fiiujg ա՛նյիշատակ ելի ժ ա ւ1՝ւււն m կն ե ր Էն 

մինչեւ ա մ են ա մօտաւոր - անցեալին , ան

իք որ տակ ու անվկանգ ճիգերր կր գօ– 

տեսլն ւլ ենա ան որ փաււաՀե ւլ աշ իւ ա ա ա*1լբի 

ու մարտնչումի ւլէպքերր Հաւատքր 

կ ամլւասլնգեն9 որ այգ ազգին Վ_յսրգան

ներն ու դ_եւոնւլները չեն կրնար Հատ

՛ն ի լ որքան ալ որ Հատու րլլան ու բար

բարոս սուրերր անոր գաՀիձՀնեբուն. ե. 

վերապրող ամենավերՕի Հ՛այ մայբլլ պիտի 

հնի արդի Վյսբգանր, ՚ արգի դ_^եւոնգր9 

աւելի աՀարկու 1ւ ալ ելի կենսալից, որոնք 

պիտի բոցավառուին if/rh ռ աՀվիբանեբու, 

կերոններէն ու պիտի վերջացնե՜ն մեհ՝ 

ոլ արիւնալից գորհր՝ աւանդական ան֊ 

կա իւ ութ իւնր։ 

լ \ յ ն օ^ամանակ նուիրական վե Հա վայ

րերուն վրայ եր աի/տասլսւր տ Հայ աստ անր 

պիտի բարձրացնէ կոթողներն ու ար

ձանն երր բոլոր իր անցեալ ՀաՀ ւսկիրնե. 

րունք որպէս դի անոնց պայն առ խոր– 
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^"՚՜Րքէւ/չւ լու. un» t. սրուին էլ ալոց օր երր էլ 

աարի Վյսր գ tt/liîi եր it լ Օրերուն tu -

^՛Օրինակ ա օն 1լ ա տարուի ք արցունքի ու 

^"(իաի^ իսկ ամէն օր9 ամեն վայրկեան 

"Րդիկ պ լի» արաց ան ցնիւն անոնց աոլ– 

ջձւենէ 

Ս Մ Ե Ռ Ս Ց Ի Ն 

Ա աւան աո ահ դաշտերում* 

փետրաթափում ։ 

ճերմակ 

նւագ, 

թաւ զանգակներ 

արհաթ ձաչնի 

արձագանքներ — 

անապատում* ամաչի ։ 

ՎեՀ և աՀեզ մինակութիւն 

րոչր լռութիւն, 

թարկ մ՛տ ահ ում՝ 

եւ սպասում՚... 

Մի ագռաւ 

թէւաւ ։ 

V եհ անտառից 

&րր պիտի գաչ 

նա 

մեհ անտառից ։ 

Զիւնի վրաչ 

ոչ մի քաղ կար 

կուռ ու ցուրտ, 

օղն Է մուզա 

եւ անարատ 

անապատ։ 

Ե*րր պիտի գալ 

նա... 

ԲԱՑԱՍՏԱՆԸ «ԱՅեՐՈԻն՛ 
Բագրատունեաց փառտչեղ Ւ Տէրութեան 

Հախշէսխումի օրերէն սկիզր կքառնէ Հաչ֊ 

կական Հարցր իրր Հաչ տզզա չին Հարց։ 

Անոր հնունգ տուող սլա տ մական դմրաղդու ֊ 

թիւնն էակ , Հա չաս m անէ անկախութեան կո֊ 

րուստրգ կր գհէ անոր նկարագիրը II նսլա֊ 

տակր։ ինչ որ րոել է՝ թէ Հաչ տզզա չին 

Հարցին վճիտ նշանակութիւնր, Հակառակ 

ամէն աղաւտղումի, եւլահ է II է՝ վերտ֊ 

Հաստատում Հաչաստանի անկախութեան, 

Աչո ճշմարտութեան առածին 1լ անմիջական 

ասլացոչցր Անիի անկումէն քիչ ։[ռր£ (հու֊ 

րին եան g Տէրութեան կազմս լի լ1ւ է, Հին 

Հաչաստանի սաՀմտններէն զուրս : Կիլիկեան 

շքեղ փոքրիկ Տէրու թիւնր սլիաի հառաչէր 

Հա յերր Հաւսւքելու նոր Հա չ ր են իքի մը մէ£, 

ուր անոնք պիտի վերակազմհւէին չարմար 

Երին արշաւելու Համար դէպի Հիւսիս՝ մտչր 

P 

ագռաւ 

ռաւ... 

1 B j « չօղուահր Վէյ»<~}՝1*֊ձ զ՛ի Համար 

զրահ է Թօրինօի Artftenia]à* տա ղան֊ Հ 

զաւոր ու կրակոտ խմրտդրԱսպետր։ Շարա֊ 

գրուահ* մօտ երկու ամիս առա£, ան նոչն 

իոկ աչս ճգՀւամամաչին օրերուն իր * րոլոր 

նշանակութիւնն ու աչմմէու թիւնր կր սլաՀԷ։ 

Ան կր չարուցանէ էական Հրատապ Հարցեր՝ 

մեր գատին Հոգին իսկ կազմող, և. որոնք 

չպիտի ^fififuiifi մինչեւ որ չլուհուին ։ Ցօղ֊ 

ուահին րնղՀանուր ոգւոչն լիովին Համամիտ 

ՐԱալով Հանզերձ, անոր մէկ քանի մւսսե֊ 

րուն մէ^չՀ վերլուհումի ու զատումի տարրեր 

եղանակ մր պիտի գորհահէինք մենք թե֊ 

րեւս t Եթէ մեր ղատր երկար՝ ատեն սխալ 

Հասկցուահ է, Եւրոսլացիներր չեն տչնքան 

չանցաւոր, որքան մենք, ո ւ ուկաւորապէս 

աննպաստ և. ճնշիչ րնզՀանուր կացութիւնն 

ալ որ կր պաշարէր մեր ազգն ու դատը։ 

fyu Ր"Լորէսէ 11սչպԷս '< ինքն ավար ութ իւն 

թէ անկախութիւն » կարեւոր խնդրո չն վրա չ , 

պիտի չաչանենք ի մօտոչ . մեր տեսութիւն֊ 

ներր։ Առ աչմմ սաչափն րսենք թէ աչսօր, 
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Հաչրենիոին աղատտղլւէ1ան սուրը սլա չռա լէ շ 

մ՛ղելու։ §։սրարաղղարար , Հաչ ցեղին Հան՛ 

ճարե լ 1լենսունա1լու թեան ու չամաււու թեան 

րիւրեւլտցում1ւ եղող աչդ փոքր Տէրութիւնն 

ալ պիտի անիւ ուս ս§վ։ելիօրէն իւորտակու էր 

թիլով չար աճող թշէւամիներու րարրարոս 

վոՀմակներուն Հարուահին աա1լ։ 

f'jij Հարւռտհը ոաէլաչնք որ վերջ դրաւ 

աւ1Էն Հաղ անկախութեան - եթէ սսլաննեց 

Հաչա.թեան ւ1արւ1ինր , չկարողացաւ թափան», 

ցել անոր Հո ղիի ն ։ Հաչ Հո դիին մէջ ՚//՛՛//'^' 

անդամ՝ հնաւ , ՚ մեհ ցաւ ու ձեւ առաւ աո», 

դա չին Հ՚՚՚րցւ՛՛ որուն ն սլա ա ակն էր– լաւ է 

կրկնել, Հաչաստանի անկախութեան վերա». 

Հաստատում՛ը՛. ^ÉÊÉ 

Ստրկութեան ցաչսօր տեւող TV^^'IL1 

որրան ալ ճնշիչ– ու խաւար •ղարերու յա*. 

ջորւլութիւն - Հոս Հոն ճեղքուահ է^ լոչսի 

ճսուադա չթումհերէ՝ որոնք Հ ա չ Հարցին 

մոխիլմւերու m ակ անշէջ մնալուն Հալաս», 

ա իներն են, 

Աչդ ինքնին սուրը, Հաչ տղղին դարաւոր 

մսւրտիրոսադրութենէն կրկին սրրտցահ 

Հարցը իր սկդրնական րիւրեւլաչին չսաակու– 

թիւնր սլաՀահ էր ճիշդ Հինդ դար, երր f 

մեհադո jfi վատն ղին դի il ասր ղան ո լելով աչդ 

վաան.լին Հանւլէսլ արիա ղոչն ղիրքր րռնելուն, 

Հաչ աղդր աւելի քան երլ՚եք, ինչքան ալ 

տասանորդուահ "Ա՛՛՛չ կամ դեռ տասանոր

դուի , արմանի կր Հանդիսանա չ անկախու

թեան , աղատ ինլմաւրո գն աղդտչին կեանքի ։ 

է՚աչւլ աղօթենք որ չաւլթեն ՚հաշեակիցները 

վճււտկան պաչքարին մէջ. մեր րոլսր րրահ 

ու ընելիք վւրոփականտր, հացակիցներու 

ղեկավարներուն արաաոանահ րանաձեւերը 

իրենց մեհ նշանակութիւնը iiiTijiff անշուշտ f 

ր՚՚՚չց Հ՛՛՛Հ տղղին աղտտումը աչդ չտւլթտ». 

նակէն կսվսում ունի. Հաչկական անկախու

թիւնը Ֆրանստչի նուիրական ռազմադաշտին 

վրաչ է որ պիտի վճււուի; 

Ծ. K 

1878ին, Պերլինի ւ1կջք քաղաքակիրթ Եւ– 

ր ոպա չի քաղաքականութեան ձե ոքերուն մէջ 

սլղհուեցաՕ Հիո, նուիրական աղդտչին 

ՀաՐԱԱ աՏ'1 °ՐԼՀ հԼ\ ոաանար նոր, չարաբաստ 

խմորում՝ մ՛ը վերտհուելով միջաղդտչին քա». 

ղաքտկան Հարցի, Հիմնուելով Պերլինի դաշ

նադրին մէկ անիծեալ ո լ անիմաստ, ան

բարեկամ՝ ու երկդիմի չօղուտհին ' / / L F L L J 1 

Մեր պատմական Հարցը– առանցոուահ Հաչ 

անկախութեան վերտՀտստատմտն դա ղավ1 ու

րականով, Պերլինի վեՀամուրսՀին րովէն 

անցնելով– կաղապարուեցաւ իրր խեղճ 

Հա չելաւ կեանքին, պատիւին II էսՀք[1Ա 

ապա Հովութեան Հարցը : 

Հաչ աղդտչին Հարցին աչդ պերլինեան 

աղաւաղուէէը մեղ առաջնորդեց 1895—97իք 

1909/. և 1915/Ï Գողդոթտներուն։ Ան սԳղի 

արմեց շատ աւելի քան մէկ միլիոն թան», 

կաղին քոչրերու ե– ե դրա չրներ ու՛ֆ, կեանքը, 

ոչ մի աչն " ՚ չ դ , աչլ րարո չ՛ոկան մեհ անի

րաւութիւն մը դորհեց տշխարՀի Հնտդոչն 

ցեղերէն մէկուն - Հաչ ցեղին դէմ՝, ղաչն ներ» . 

կա չասն ելով ոչ թէ իրր աղդ մը աչլ իրր 

ո ե. է յոաորերկրօն Հասարակութիւն ւ/ը։ 

Ատիկա մեհ ա ղոչն ոճիրն եւլաւ քաղաքական 

Նւրոսլաչինւ Եւ ինչ որ հանրադոչն է, աչդ 

ոճիրին դորհտկցեցաւ սոչն ինքն մտտւո– 

րական Նւրոպտն մեհ մաստմր, չրմրռնելով 

որ Հաչկական Հարցը իր կեանքին 1ւ ինչքին 

դէմ՝ սպառնանք կրող Հասարակութեան մը 

Հարցը չ է լ ՚ է աչլ Հին ւ1եհ աղդի մը ըլլալու 

կամ՝ չըլլալու Հարցը։ Պատ մական ու ընկե– 

րական մանրակրկիտ խ ոչ ղ եր ո ւն վարմ մտա

վորականներ իոկ չուղեցին կամ՝չկարողացան 

ըմրււնել՝ որ Հաչ "՚ղդը, պատմութեան է!Էջ 

անօրինակ եղող ճնշուտներու 1ւ ջարդերու 

կուրհք տալէն իր Հաչրենի Հողին կառ– 

չահ մնալով, կեանքի 1ւ ինչքի տպա Հովս լ. 

թեան սկղրունքէն առաջ 1ւ վեր՝ կը պաշտ

պան էր Հաչ տղղին անկախ դողութեան 
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ոկզբունքր։ ï î j i i մարղիկր չըմբռնեցին որ, 

եթէ Հաչերը Հաչ ազդին իլ՚ր Հաչաստանի 

m Էր գոչու թեան սրբազան սկդրունքէն Հրա֊ 

, Հէէուահ }ՐԱայ1ա f փււյււանակ շարունակելու 

ԵւրոպտչԷն կեանքէ 1ւ ինչքէ ա սլա Հովուէք է ւն 

մուրալ, կբնաչին գաղթականի սա սլր ձեռք 

առնել \ւ Հաւ արօր էն գաղթել Հոն՝ ուր 

կեանքի ե. էք՚Հքէ ապւսՀովութիւնը Հալա 

մ՝՝ րլլալէ շատոնց դադրահ էր։ Հա չկա կան 

հաւլկեւսԼ գաղութներ ու ղոչսւթիւնր աշիւարՀի 

ամէն կուլմ՛ սլէտք էր խթանէր Հաչերը 

լքելու իրենս երկիրը։ 

ւ*աչց Հաչերը , իրենց սլասլենի երկրին 

կաււչահ, կեանքի II ինչքի ա սլա Հովութիւն 

սլաՀանչելով իրենց Հա չրենի քին**ձկեանքին 

ու ինչքին իսկ ասլւսՀովութիւնը կր Հաչ֊ 

Եւրոոլական աչս մտտչնութեան շրջապա

տին ւ!էչ է որ, [\){Հւին, . րացս ւեց tu Լ Հաչ 

Հարցին աւանէն եղերգական 1ւ հանր շրջանը t 

ք՛աղաններու £"կու արմանիօրէն վար֊, 

ձատրելով Ան զլի աչի II Ֆրանստչի կէս 

ղյսրեան '"[t2111!*./1 թբքասիրուէւիւնըք աճա

պարեց ղէրք ր՛ւնելու պատերազմէն մէ£, ե. 

աչղ իսկ առիթէն օգտուելով գորհաղրեց իր 

տասնեակ տարիներէ ի վեր որոճացահ 

Հրէշա չէն հրագիրր Հաչերը արմատախիլ 

րնելով իրենց Հաչրենիքէն ։ Շլմորահ մեղ 

Հա րուահ ող աղէտին ա Հաղն ութ են էն f խոր», 

ւոակուահ մեր ցաւին ումգնութեան տակ f ի 

օուր աղաղակեցինք։ Պ եր լինէի Ց\րղ չօղուահը 

իր չի սուն տարուան արիւնարբու երկունքը 

կը պսակէր իր նպատակին ար մ՛ա տա սլէս 

Հակրնղղէմ՝ նպատակի մր չադթութեւսմբ . Հաչ 

կեանքերուն 1ւ ինչքերուն ապաՀովսւթեան 

Համար իրր թէ չզացուահ տխեղհ չօղուահը 

Հաչաստանը կը թողուր առանո Հաչի..,։ 

fiuiju t համակիցները սկսահ էին որոշել 

իրենց պատերազմական նպատակներր (լ 

չամառօրէն չաչտ արարել թէ կը պաչքա– 

րէին ճնշուահ մեհ ու փոՀ[՛ ազգերու ան֊ 

աւ 

կախութեան Համար։ Ու մենք միշտ ifhh 

տղաներ t մեր զաւր լուսաւորեցինք աչն 

լոչսով թէ f վեր£տւզէոէ չանուն Հանղիսաւււ֊ 

րապէս Հււչակուահ աԲԷ "կ դրունքին, Հաչ 

տղզըէ աշխար Հի ամենէն աւելի, ճնշուահ 

լգՐ f պիտի վերականգնէր ստանալով իր 

անկախութիւնը աւելի երկգիմի րաս ուի 

իր ինքնավարութիւնր t Ւրւսկւսնին մէ$, ղաշ» 

նակիցները անկախութեան իրաւունք ունեցող 

ճնշուահ ազգերս լ մասին խօսելով զմեղ 

ասոնց կարգին չէին գասաւորեր ։ ՚ Պերլինի 

չօղուահր րարոչական անդս t ն դ մը ՚րացահ 

էր Նւրոսլտչի 1ւ Հաչերուն մի$եւ Հաչկտկան 

ղաաը ըմբռնելու կերպին ւ1է£։ Եւրոսլաչի 

Համար մեր Հարցն եղահ է միշա Հաոարա.. 

կութեան մր կեանքի II ին քի ապաՀէ1վու֊ 

թեան Հարցր։ Ու մենք կրնանք §իւտւսՀ 

է՚լլալ որ ղաշն ակից պետական մարզիկք իրենց 

imչտարարութիւններա ն ու ճառերուն րն֊ 

թացքին Հալերու ազատագրման մասին խօ֊ 

սելով f
 ա1Դ տղատտղրումր պարզապէս 

Հոմւսնիշ ն կա m ահ են Պերլինի չօւլուահին 

իմաստին։ Տալ Հայերուն կեանքի 1ւ ինչքի 

տպա Հովութեան խոստում, երր Հաչաստանէն 

արմատախիլ եղահ էր ամէն։ Հաչ կեանք II 

ինչք՛՛–* Թերեւս դաշնակիցները մեզի աչս 

գերագոչն հաղրանքր խնու չէին եթէ Հերցին 

աարիԳւերու Հաչ մարտիրոսագրութիւնր բա֊ 

նակռուի Հումկու նիւթ մըք բարոչտէլան 

Հսկաչ սչմ մը չէ\Աաո Գեր մուններու դէմ : 

Ու աՀա թէ ինչու՝ Հա մ աշխ ար Հա չին ցասումը 

մեր եեզէն սպանման ւսռթիւք կ՚ուղղուի շատ 

աւելի Գերմանի ո չ՝ քան թէ մեր ղարաւոր 

դաՀիճներուն f Թուրքերուն դէմ*։ Ասոնց 

ոճիրր մեղմացնող նոր պատրուակ մը 

շինուեցաւ, անոնք նկատուեցան պարզ գոր֊ 

հիքներ Գեր մանիս չ ձեռքին մէչ^. առանց 

աւս վերջինին իւ որ Հր դին 1{)15|ւ Հաչ եղե֊ 

րերզութիւնր տեղի պիտի չունենարf գէթ 

իր աչմմեան չափով։ Կրնա չ Հ՚Լացւււիլ աւելի 

մեհ ՀաչՀսչանք պատմութեան ղէմ...։ Ու 
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tfhp եւրոպացի բարեկամները,՛ միշտ Հաւա֊. 

րիմ* սլերլինհան բովէն տիւեղծ դուրս եկահ 

Հաչ դատինք ելան Հալ Հարիւր Հազարաւոր 

Հերոսներու ւՐարտիրոսադրութեան ամենա

վսեմ* նշանակութիւնը . եղհանել, ջանալով 

ա սլա ցուցանել որ Հաչերը ո1ւէ առիթ չէիս 

տուահ անլուր ջարդերուն ու տեղաՀանու– 

\ թեան։ Աչս նոչնն է, ինչսլէս ըսել թէ 

. Հարիւր Հազարաւոր կիներու., մանու1լէւերու 

և. հերերհւ մաՀացումը մասամբ իսկ արդա

րացնելու կարող ո 1ւ Է առիթ կրնա չ ըլլալ։ 

Եւրոպացիները, էւ չաճաիւ անոնս Էսկ՝ 

որոնք էէեղի բարեկամ են, երկու չափ ու 

երկու կշիռ կը դորհահ են դատելու Համար, 

ս՛ին՝ եւրոսլական բարձր ազդերու վերա՛ 

սլաՀուահ, միւսը Հաչերու ^պէս ստորին 

Հասարտկութիւններու Համար ։ Աչո, Հաչերը 

ջարդերուն ու տեղաՀանա թիւններուն ո ե. է 

առիթ (ենթադրելով թէ տչդոլիսի մեհ ան– 

Հուն ոճիրի մը Համար առիթի կարելիու

թիւնը ընդունուի^ չեն տուա՛հ– րաձ(ք "՚Տ՚է 

Եւրոպացիները, եթէ արՀամարՀոտ դութէն 

քհչ մ**աւելի արդար ղդացում մը սնուցանէին 

մեր ցնղիս Հանղէսլ, ատոր տպացս չցը տալէ 

առաջ սլարտ էին չաչտարարել ի լուր աշ– 

իւարՀի՝ թէ ոչ մէկ առիթ, չէր կրնար ո 

IL է կերսլով կաս չափով արդարացնել 

Թուրքերուն կատարած դաղանութիւնները։ 

Առթթւ Միթէ ո 1ւ է առ թթէ մզուեցան 

Թուրքերը դարերէ ի վեր ան զա զար օրէն 

ջարդելու ու կոդոոլտելու Համ՛ար Հաչերը, 

Ցոչները, Սերսլերը, (հում անտ ցիները, Պուլ–֊ 

կարները ու դարձեալ Հաչերը։ Աչս պարոն

ները չկարողացան Հասկնալ թէ թուրք 

էսումանը ջարդելով ու քանդելով պարզապէս 

Հաւատարիմ՝ կը մնա չ իր պատմական ifjlUtlj 

առաքելութեան t 

Ռաչց անցնինք.. աչս նիւթր չափազանց 

աչրող է ա \էն Հաչ սրտի Համար, ո լալէ ո զի 

կարելի ըյչաչ աւելի երկար օրէն անոր վըաչ 

կանդ առնել։ 

Մեր Հարցին ւլրութիւնը, մերկացս ւահ 

ամէն պատրուակէ II ամէն ունայն չոչսէ, 

աչս էր մինչեւ երէկ, աւելի ճշդօրէն՝ մինչեւ 

Միաց. ՆաՀանդներու միջամտումն ու ձա– 

րտկանութեան տապալումը ։ Անկէ ի վեր 

աչդ դրութիւնը քաղաքական տեսակէտէն 

թեթեւօրէն բարւոքուահ կարելի է նկատեր 

Ապա Հո վարար լքող է իրտկանութիւնը տես՛» 

սել ինչսլէս որ է։ֆ՝(^աչց մենս պարտքս 

ունինք ս1ձԴ դառն իրականութիւնը տեսնե

լու ինչսլէս որ է՝ որսլէսղի կարենանք ղալն 

քաջօրէն դիմադրաւել ու ջանալ ղաչն մեզի 

ի նպաստ փոիւել, փոխանակ անոր տնտե

սումէն սին չոչսերով և. պատրանքներով 

տարուելու։ 

Արզ, մեղի կը Յետ չ շարունակել սլաչքա– 

րիլ որսլէսղի դաշնակիցներու պաաերազ։ 1ա-

կան նպատակներուն ճշդուէէը մեր դատին 

ի նպաստ ալ կատարուի ։ KJII ալոլիւնքին 

Հասնելու Համար մենք սլէտռ է ամէն ճիդ 

թափենք Պերլինի չօղուտհին մեր տզզա չին 

բաղձանքներուն շուրջ ստեւլհահ շատ հանր 

ու թանձր թիւրի մացութիւնները փարատելու։ 

Մենք պէտք է Հաչ աղդտչին Հարցը վերա– 

հենք իր ճշդրիտ եզրերուն, ե. Հասկցնենք 

մեր բարեկամներուն ինչպէս մեր թշնամի

ներուն, որ մենք կեանքի ու էսՀքի ապա– 

Հովութիւն չէ որ կը մուրանք չանուն պեր», 

լին ե ան չօդուահին f աչլ կը պաՀանջենք՛ 

չանուն մեր դարաւոր սրբազան իրաւունք

ներուն, որոնք կը հաղին Անիներու ՈԼ Սի– 

սերու լուսաճաճանչ աւերակներէն, որ վե<~, 

րականդնուի Հա լաստանը իբրեւ Հաչըենիք 

Հաչեր ունէ 

ք^աչց մինչ անլուր ճիդեր կք ընենք ու 

մանաւանդ պիտի ընենք մեր դատը աղա– 

տադրելոլ Համար պերլինեան սրբապղհումէն, 

ջանանք չստեղհել նոր թիւրիմէսցութիւններ 

որոնք ոչ նուազ մաՀացու կրնան ըլլալ մեր 

ազդին Համար։ 

Եւրոպաչի մէջ մեր մղահ փրոփականտը 
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վ ե Ր ԱԾ Ն Ո ՒՆ Գ 

մեր ազզաչին բաղձանքները կը բանաձեւէ 

ա չաւլէ il . Հաչաստանի ինքնավաբութիւնր 

ղաշմւակիցներՈւ Հովանաւորութեան ներքեւ s 

Ojff բանաձեւր անբաւական է ^ՀԴՐլ՛1՛1 

ներկայացնելու մեր րաղձանքներր 1ւ f մա֊ 

նաւանղ, Հա րաւ տան է ա սլա գա չ վերականգ֊ 

ման՝ անՀրամեշա պայմանները՛. Մեղէ Համար 

« Հաչասաան » բա որ աշիւարՀաiդրական 

բացաւորութիւն ս^՚րչլալէ առաջ կր նշանակէ 

« Հա չելաւ երկէր »: Լ\րդք մենք ապաՀով ենք 

որ վաղսւան էնքնավար կամ անկաիւ Հա֊ 

չասաանր անսլատճառ կր դառնա չ Հաչեր ո լ 

երկէր* Ա^ս ա սլա Հո վութ է ւնր ւ!ենք չենք 

կրնար ունենալ քանէ սլւսրղ գաղափար 

չունենանք թէ ինչ կերսլով սլիաի լուհոլի 

էնզաա Հա չաս ա անէ մէջ մեր դարաւոր վէճը 

մեր դարաւոր ղո,Հ՚րճն1 .րուն Հեա ։ 

Պատերազմէն անմիջապէս է[եր£ f ըստ 

ամէն Հաւանականութեան f Հաչաստանի մէջ 

աւելէ մեհ թիլով Թուրք ու բուն, Քիւր֊ 

տեր սլիաի գանուին քան ^ Հաչերt ու 

եթէ Հաչաստանի էնքնավարութէւնր կամ 

անկաէաւթէւնր չա չտարա լաւէ աչն սլա չ ֊ 

մանով սլա չմտն՝ որ կարդ մր Հաչեր 

րմբոստացուցէչ անդէտակցութեամր կ լու֊ 

գունէն կա մ կ՛առա չար կեն — որ Հարս ասան 

սլատերաղմէն առաջ Հոն բնակող ամբողջ. 

ցեղերուն Հայրենիքը նկատուի, ատիկա 

մեր դատին վերջնական սլա րտ ութէ ւնր սլիաի 

նշանակէ ք քանի որ թուրք կառավարութիւնը 

ո և. է ջանք սլէտէ չիւնաչէ Հաչաստանի մէջ 

կեդրոնացնհլու Թէւլւքերու 1ւ բուն Քիւրտե֊ 

րու աչնսլէսէ թէւ մը "/» ճնշող մեհ ամաս֊ 

նութիւն կազմելով Հաչերու թէւէն դէմ, նոր 

երկրին տա չ անոնց նկարագիրը f դարձնելով 

ղաչն, էրականէն մէջ, ոչ թէ անկաիւ Հաչաս֊ 

տան, աչլ անկաիւ Թուրքիա՛՜ ՛Քիւրտիս տան t 

Բաւ է մա ահ ել աչս կարելիութեան f Հաս֊, 

կրնալու Համար՝ թէ մեր աղգաչին հրա* 

դիրըք ինքնավար կամ անկաիւ Հաչաստանի 

ստեդհման հրա գիրը, մեր բաղձանքներուն 

ճշգրիտ թարգմանը կրնաչ րլլալ միաչն երբ 

ան ամբողջացուի «Հաչասաանր՝ Հազերուն»՝ 

նշանաբանով t 

Իսկ աչդ նշանաբանին իրադորհումին 

Համար անՀրամեշա է որ 9.\եէ1է ինք

նավար կամ անկաիւ Հա չաս տան կազմս ւ ի , 

Թիւր քերն ու բուն Քիւրտեր ր Հեռացուին 

Հաչաստանէն դէպ իրենց իսկական Հաչլւե֊ 

նիքները։ Ասի միակ արմատակտնօրէն ար֊ 

դար լուհուՅն է մէկ քաղաքակիրթ 1ւ աղնիւ 

ու երկու բարբարոս ու ոճրագորհ ցեղերու 

Հարցին. Թիւրքերր և. Քիւրաերր վեց դա֊ 

սերէ ի վեր մեզ կ՛ուտեն ու ասկէ վեր շն 

ալ սլիաի ուտեն, մենք զիրենք -տա ահ ենսք 

կ՛ատենք ու մեր աղգաչին բա լա չա կան 

առուգութեան Համար իսկ պ է ՚ ՚ ՚ ք Է ասլա֊ 

գտչին աւելի քան երբեք ատենք. մեր 1ւ 

մեր Հ դաՀիճներուն միշեւ իւաւլաղուԷ1իւն 

Հաստատելու միակ միջոցն ուրեմն բտմա

նս ւմն Է ւ Վերջին Հարիւր տարուան մէջ 

թուրք կառավարութիւնը սսլաննուահ II 

գադթահ Հաչերուն սե սլՀա կանո ւթ եան '^/> IUJ 

բռնիօրէն Հաստատեց թուրք մ ո լիաձիրներու 

ւքոՀմակներ ք Հաչաստանի մէջ թուրք բնակ֊, 

չութեան Համար արուեստական մեհամաս֊ 

նութիւն մր ստեղհելու նսլաաակով. մենք 

կը սլաՀանջենք որ դաշնակիցներր, չանուն 

արդարութեան, էիսղոլան Հաչաստանէն ար֊ 

մատաիւիլ ըսեն դողերու II մարդասսլաններու 

վոՀմակները՝ որոնք մեր արիւնր դարերէ 

ի վեր հհեցին։ Րսկ եթէ դաշնակից֊ 

ներր չուզեն՝ ամենամեղմ միջոցներով՝ ստի–, 

սլել Թուրքերը Լ. րուն Քիւրտերը Հատու

ցանելու մեզի ինչ որ գա զան աչին միջոցնե

րով մեզմէ իւլեցին, մենք սլէտք է սլա Հան֊ 

ջենք որ գէթ» Ծթհ Թուրքերր 1ւ բուն 

Քիւրտերը պիտի 91>ւսս մեր երկրին մէջ, 

անոնք Հոն ապրին իբր օտարներ f Հետեւա

բար ազատ ամէն ճնշումէ9 p , u J » / զրկուահ 

ամէն քաղաքական ու քուէի իրաւունքէ։ 

Հաչաստանի կառավարութիւնը f երեսփոիւա֊ 

• 1 
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նական ,քաղտքտչին 1ւ աչլ մողոէԼներլլ տարա. 

է!եր մօրէն ՀաչերԷ պէտք Է կտղմուտհ րլլան՚ւ՝ 

Աւելոլսլ Է Հ՚՚՚չ Լութերցո։լ\ւեր ո ւ րացատրել 

Հաչ1ւթուրք խնւլրոչն Հաչաոաանի մէջ աչս 

ձեւով, Լոս ղարերշ կ՛ա սլա սուս անեն Լ1 Ա՛՛՛լ 

միակ կարելի ձեւր) լուհու ՚ին անվիճելի 

արդարութիւնս : Բաւ Է նկաաի ունենալ որ 

առանtj աւելի Հեռուն երթալու , սլերլինեան 

վեհաժողովէն ցաչսօր, Թուրքերու դաղտ– 

նութիւններր մեր ՜՜ցնդին դէմ առնուաղքւ 

երկու միլիոն Հա չու ջնջման սլա աճ առ եղահ 

են (ջ՚՚՚րդել՚՚վ դրեթէ մէկ ու կէս ւքիլյրոն 

Հաչ \ւ աչդսլէս անկարելի դարձնելով տռ– 

նուաղն կէս միլիոն նոր Հաչերու հնունէլրյ ւ 

Արդ, որսան ալ մեհ "Ա՛՛՛յ Թուրքերո՜ւ եւ 

րուն ՝Բիւրաերու թիլԷ\ Հաչասաանի մէջ 

սլաաերաղէ1էն անմիջասլէս վերջ , քիչ աւելի 

կրնաչ ր լր՛է լ քան մէկ միլիոն։ Ոչ մէկ ար», 

դարութիւն, որ ՀտչՀոչՍ^ւօն-Հյէսկ լ[ոԱաք՛ 

արդարութեան դէմ, կրնաչ ներել որ երկու 

միլիոն քաղաքակիրթ \ւ աղուիլ անՀաաներու 

աչդ մէկ միլիոն դտՀիճներր ոեէ իրաւունք 

ունենան իրենց ղո Հերուն ամեն էն սրրաղան 

ստացուահքին, անոնց քառսնդարեան Հաչ– 

րենիքին վրաչ ։ 

Ամրողջ կէո ՚ դար է որ սլերլինեան 

չարարասա չօդուահլլ Հան էլի սա լոր սալէս 

ստորադրող ու Հետեւարար ոչ մի աչն րա– 

րոչասլէս աչլ II նիւթապէս պաաասիւանա • 

տու Նւրոսլաչի աչքին տակ մեր ոռղր կր 

րարձրանաչ Պ՚ողդոթւսչ մր աւելի աՀռելի 

քան քրիստոսի Պ՚ողղոթան։ Հաչերս, աշ– 

խարՀի առաջին քրիսաոնեաչ աղւլր, չենք 

պաՀանջեր որ մեր ամրողջ կրահին արդար 

ՀատուցոււՐլլ արուի Թուրքերուն. ՚լել՚ջի՚ե 

թուրքին դլիւ ատում՚Ա իսկ ան Համապատասխան 

.պիտի լ՚լլար մեր վրէմէն մեհութեան ։ &աչց 

մենք կշպաՀանջենք, իրր միակ Հատուցում՝, 

որ մեղի վերտւլարձուի մեր սլատմ՚ական Հաչ֊ 

րե-վւսր, առանց իր դարաւոր դահիճներուն։ 

Հաչաստանր ՀաչերուԱ ։ 

K II. 

ՄԱՐԴԻ՜Կ) Մ Ա Ր ԴԻ Կ – 

Փոքրիկ ԷՏՈհԱՐԻՆ 

Ես չկ**յայ HtutCphrbi քու փոի՚իկ 

չաաւոինսՍեբո՚ւո, ու Տեղսոած ու 

jLturկացած, մատովս զա^/ի քեղի՛ 

Ինչպես յանկած ական յուսահատու

՛թիւնը, nr. դստնանամուտին մեջ, ttiri-

ւին Hrmj թավւաոայած ամպեբոէճ նան– 

ոիպակաԱ խուժումհն, ցուո usmhr/iG 

նետ կը պատհ՝ ցաւը վշտազնեց քեզ յե

ղական, ժախդ ու խնղուքո, կաոէիր 

՛լեցուն այտհէ՚ոէք քքաշուճա/imr կտաւեցան 

ու սե՛ւ, մե՛ծ, խաղողի ուստի ԱմաԱ 

xuifkrkn ա1՝ցունքՇե։՝ը պոռթկացիԱ% 

Միտքը nr առաեձին ես, ոչ (ւարիկդ 

կայ, Ոչ մայր՛իկդ տկաբ փոի՚իկոէթիւճդ 

նպաբտ նևղինակոՊթեամր. զինեց ու 

զոպուած նեկեկանքնել՛ուդ անաւաrs 

ննչիէննեէ՚ը ՆկաԱ ղիս աեձկազինօբհն 

խոովեէոււ Գուճ ինչ ընհիբ, nr աr-

ցունքնեո) քեղի iRuir ցուցած ^ntrti 

ինկան։ Բնսպղի ըմբոնմանդ ուժցնու– 

թեամրը զզայխ%, .'nr անապաւհն ես, 

իԱձմհ նեոու կանaնեgաr, Ո1՝ութիւնդ 

ծանրացաւ, շուարուն ե՛ւ վշտակոծ, 

ինչպես ճնճղուկը սաւառԱաԱքիԱ տակ 

անզղին։ 

Ա)Ա ժամանակ, խղճախայթ ցաւի 

մը fininr նոպ՜ա նե/՚ը սեղմեց ի G զիս, եւ 

աչք bru î / u i r աոի քուկիններդ, nrnGg 

տակ մեկ մեկ ճերմակ, զարմացած 

կաթիլներ կանդ հին աոերէ 

՚ Երբ ոպեյի յայ, վ՛ազեցի քովդ, 

Դք՝կեցի փոքրիկ մարմինդ ու Խմբու

է՛ kg ի քեզ. Խմբուեցի՜* j Գիրգ թեւե՛ 
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է՛ով՛դ վիզս $ղակեցխ, pnji *nt^r nr 

զոյգ turgntfify, nrttfhu tu/fynir րողոք֊ 

fifer դ՚լո֊խս օծեն ու ականջիս մոռցած 

ամհճ իԱչ, ըսի/՛ « *Ւիտե9ս. ynttî ցաւ՛ 

ցուցխ ինձի »• 

ԳուՏ ոչ իմ ^rsmpbrmA lurgntSf-

Ëbru skumr. ոչ աղաղակած նեկեկաԱք՛ 

Bbru \uեçյիr... 

Մա^ի՜կ, ւԽոքի՜կ, իսչպհ՜ս կը դի՛ 

մաճաք àhr ս/ատճաոած վշտԽո՚ւԱ տակ» 

ՀՐԱՉ AUWU.rbl»» 
Փաrիզ. 

Ե*րր, արդեօք ե՛րր սլիաի րացուին մեր առջեւ 

Հայրենիքին ալդ ճամրաներր րոլոր... 

Ո ր Արշալոյսն իր րոցերովր կարմիր 

Բրղրքաելով թանձրր գիշեր ր խաւար՝ 

Մեր ան դո Հին, մնր սարսափին, մեր ցաւին, 

Մեր աղեկէզ րսսլասումին րնդմէջէն, 

Ո0՛ էէ կարօտի ճա մրան եր , 

Զեր դոդեցիկ Հեռտպատկերր դարձեալ 

Պիտ1 արեւէ մեր Հ$ւդւոյն մէջ տարւսգիր... 

Ալն օրէն վերջ , երր դուք այդպէս դոոսւեցաք 

Գադտդներու հանրակուռ 

ԻորՀուրդին ւեէջ դամանօրէն մաՀադուլ, 

Մեր սիրտն եղաւ դերեղմաննոցր լրքուտհ 

Որուն ւ[երեէ ր թեւերաէ արիւնոտ 

Սեւ ա դո ա ւ ներն տնվերջօրէն կր փաիւչին. .. 

De նոճիներր ր՚՚լ՚՚ր 

Խորտակս։ ահ են իււսչերուն վրայ ջարդփրշւոր. 

Ու շի՚ւիս՚ներր, դամրաններր շրրջահ՝ 

հրենս հոցին ամրուլջ դանձերր ոսկրէ 

Արիւնով թաց՝ մեր կուրհքին վրա լ կր նետեն... 

Ալն օրէն վերջ, աւաղ, այլեւս չունեցանք 

Վերադարձին քաղցրութիւնն իսկ Հայրենի, 

Ոչ ալ ոտքերն յոգնատրխուր պանդուխտին 

Պ՛ուք ըդգս՚ւյիք ձեր փոշիէն հահկրւահ՝ 

\)րրտի մր վրայ տրոփող սրրտի մլլ նրման... 

^ Ա Տ ! ) [՝սԼ՝ ՈՂԱՔՔ " ա " / ՛ դի շերն անէհքին 

ԱրՀաւրակոհ, արիւնազանգ ոճիրով՝ 

Թանձրահաւալ պատանքի պէս հանրացաւ 

Զեր լուսեւլէն ճերմակութեանր վրրայ... 

Ոչ իսկ հիհառ մ ՝՛ունեցաք 

Պատգամաւոր ձեր աՀաւոր տանջանքէն 

Գէպ ի երկինքն օտարութեան՝ մեզ Համար, 

Ոչ ալ կրռունկ մր ղարձաւ 

Զեր ՛լերջին ձայնր կռնչելով դառն օր էն 

Հրռութեան մէջ մեր Հոգիին սաՀմռկահ... 

Ոճիրին ձեռքն այս անգամ 

Կարհես երկինքն ալ հանրափակ իջեսԱԼց՝ 

՛հագագներու կափարիչի մլլ նրման՝ 

Մեր Հողին վրայ Հոգեվարքով ղա Հան դահ... 

ւ^րլեց աստղերր դիշերուան կամարին, 

Ու բշգշոտեց ամե\ թրռիչք ո ո կ՛ուզեր 

Միջոցին մէջ րարձոանալ 

Արեւին դէմ պարզելով 

Գաղափարին թեւարախումլլ Հրսլարտ... 

ԵԼ աքսորի տառապանքին մէջ նետեց 

Բոլոր սիրտերր կարօտով անձկայրեաց... 

Ու վանդակեց ՄրտահուՁներր նրմտն 

Արեւու դեղ արհիւներու փառաւոր՛.». 

Նւ տմենքդ ալ անՀետացաք, ւ»քւաքււււք*, 

Զեր ւլարՀուրանքր Ս աՀուան 

Եղերական կիրճերուն մէջ խեղդելով.՛.. 

կամ լեռներ ո ւ րանտին մէջ 

Ուր լոկ արհիւր կրրնայ՝ 

հր մեհ թեւերն արեւին մէջ ղտրնելուէ՝ 

՚հարանակալ իջք՚ել օձի մր դրլխուն, 

՛հոլք վերջացաք դառնտկրսկիհ 1ւ երկար 

Գա լար ու մսվ մ՛ աղեխարշ... 

եւ ամենքդ ալ եղաք ճ ամրան միէւնոյն 

Գէսլ ի կարմիր Գողգոթան։.՛. 

Ու ձեր վաշին թանձրացաւ 

ճապաղիքով արիւնոտ ... 

Ու ձեր քտրերր մաշեց ան ամէն օր 
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ճակատներու և. կողերու, կուրհքերու 

կոտրրտրւող ոսկորներու բաղիւումէն,,, 

Զեր տատասկներն ու մա ո առներն էրեսս վրայ 

ԶոՀի մէսեր 1ւ ղանղուրներ ունեցան. 

Ծաղէկներ ու սլէս կառչած... 

՚հուք՝ րս սլան դնե՛ր ամենքղ ալ 

Զորս դիշաիւանձ 1լ ասլշոպէին իրարմէ 

Անդրդն և. շունն անօթէ*., 

հնչե՛ր տեսաք, ինչերf ինչեր լրսեսէք, 

ԵԼ աչս ձայներն ու տեսէ լքներ ր րոլոր 

Արձագանգով մլլ փոթորկահ 1ւ անՀուն, 

Ու մրթաղէն ցոլացումով մլլ դրմնէ, 

Մեր սրրտէն էհէջ քմեր սլլրտէն վրա չ նետեցէք , 

Ո՛՛վ դուք, Հիւսկէնն այրհցաւեր Հողերուն f 

Օձտւղրտոլտ 1ւ աՀռելի ճամբաներ , 

Քանիք քանի կարաւաններ իւեղղուեցան 

Զեր տնհանօթ սահմաններուն մէջ ինկած... 

՚հաւաճաններ եղաք ամենքղ ալ, ափսոս... 

Երէկ Սէ Հունն էէքէ ՈէՀունր լեցուահ 

՚հէակներով , դիակներով ան Հա մար... 

Այսօր Եփրատր կր մռնչէ քերելով 

Կողերր ձեր ալիքներով աՀարեկ, 

Ու նեղ կուդայ միջոցն անոր Ան դո Հին 

Որ մայրական ողբերգութիւն մլլ կարհես 

\1ո Հեհկրլտայ մինչեւ անդունղր հովին,,. 

Պրղտոր, ւդրղտոր հրիսն աՀա կր էոանի 

՚հերեզմաննոց մր դեռատի ղոՀերու... 

ԼՀլիսն իր հոցլլ սլա առելով կր ՀեհԷ՝ 

Մօր մլլ նրմ՛ան հընրնդտբեր արգանդովլ 

Զեր եղեռնոտ եզերքին վրայ մեռելնսր 

Ու հաղիկնեբ մաՀաբոյբ.. 

՚հուք միե֊նոյն գերեզմանն էք ամէն տեղ, 

ՈրովՀե տեւ գերեզմանն ո g է միայն 

Մեր Հայրենիքր ղարնրւահ իր սրրտէն 

Որուն աՀա դուք երակներր թափուր. 

Ո՛՛ր աստղերէն, որ արեւէն լեցուելովդ 

՛հեռ կր ջամբէք մեր Հոգւոյն 

Հր ահ որ ան։ կաթր վրէժ՛ին . •. 

Ուիւտի կարմի՛՛ր ճամբաներ, 

Օր մլլ սակայն սլիտի դղրդի վերրստին 

Մեռելական ձեր Հորիզոնն ամալի 

Վերադարձի թափօրներով յորձանուտ... 

Պիտ9 արթլմւնան որոարնդոաո յառնումով 

Մեռելներու իէամամումներ ուր ո լային , 

Եւ դուք ամե նքդ ալ հահկրւահ ոլիտքրլլաք 

Անոնց իւաւար աՀտբեկիչ րստուերով... 

Ո՛չ մէկ ամբոիւ սլիտ՝՛անցնի, 

Ո՛ չ մէկ ՚ ֊ ա յ ո ւ կարաւան... 

՚հուք սլիտ9 բԱաք լաբրիւնթոսներ որոնց մէջ 

Պիտի մեռնփ յաւերմօրէն անիհուահ 

Վերջին զաւակր Ցեղին. 

Երր ան չուղէ՝ հանր ղադագի մր նրման 

Ա եռելի կուբհք մր կորել 

հր կուրհքին վբայ գիշերին մէջ դէոլ ի լոյս... 

Ա՛Հ, ճամբաներ չի կան, միակ ճամբան է 

Արիւնին մէջ ու մոիւիրին ու մւսՀուան... 

Միակ ճամբան մեր ՎրԷմին 

՚հուք ամէ՚նքդ ալ, առաջնորղնե՚ր Հայրենի, 

Որ մեր քալլերր սլարաաոահ \ւ դողդոջ 

Պիտի տանիք Աղատութեան իւ որ անէին ... 

Ո՜վ բարձունքի ճամբաներ. 

Մասիսն ի էյեր լայնաթռիչ 

աշտանակեն ձեր կողերուն վրայ բոսոր, 

ԱմեՀօրԷն սանձակոտոր, քառատրոփ 

Արշալոյսին երիվարներր Հրաբաշ 

Որոնց փրփրոտ երախներէն կր մայթքեն 

Երասաններն իրենց աստդերր ոսկի... 

Եւ ՚հիւցազունր կրակին մէջ արեւին 

՛հեռ եօթն անգամ՝ անդառնալի Երդումով^ 

ԿրդարբնէԱուրն արդարութեամբ վրիմավառ* 

Վ r ի պ ա կ 

ՎԽածԱուԱղի վերջի՛ն թիլին մէջ՝ էջ 

ք*. սիւնակ առաջին՝ փոիւանակ ս\\Ագ աr տե

սակ Ukr ով կարդալ fiuiqmr տեսակետԱե™վ* 
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Փարիզի « Պարտիղակցիներու Միութիւնո » 

ստացած է (յրուսազէմէն հետեւեալ աղեխարշ նա

մակը որմէ կր տեսնենք աւա՜ղ, թէ Պարտիզակի եւ 

ոաւանօրէն նաեւ շրյակայ զիւզեւ՚ու եւ զիւղա– 

քաւյաքներու այնքան համակրելի, աո֊ոդյ. umnjq 

Հայութիւնը qrhph ամբողջապէս փճացած է տա

րագրութեան ահաւոր նա միւսներուն վրայ։ Տեղա

հանուածներէն քանի՛ (ազի ողշ պիտի գտնենք այս 

հայակեր պատերազմի վախճանին... 

կրուսասղէաՐ, 25 Հունփ 1918 

Հայրենակցական \]%իութիւն *1\արաի– 

ալաաա կցին երու 9 ֆարիդ» 

\\ի('ելի Հայրենակիցներ 

^ասրիսէս րնասկ պա ր ա է զա կցին ե րո ւ. գ 

կ աղման՜ Հ—^Հ\Ւ *»\~)**\>*l» 0*£»»» անուշ 

տեղեկութիւնը Հրճուանքով կաս ր գացի 

ոՎյերաենու.նգսի թիլերէն մէկուն մէֆ։ 

Գ մ հօ՜ ոստանը րնակոգ ք՛՛՛նի ա/ր 

գիաասկից Համշիրակներու կ ա դմա կ ե ր պ աօ~ 

միութիւնը ոև-է ժամանակf ամէն պար

տի զա կցի ի f ճշմարիա ո ւ րա իւ ո լ իմ ի ւ ն պիտի 

ագատճառէ ր% իսկ ներկայիս ք երր ր ո Հան

գա կ պարտիզակը ե Բոէո[՛ պարաիզակ– 

ցիները տարտղևուաե ենf աննկարագրելի 

տպաւորութիւն մը կր գորՆԷ տարագիր 

վտար ե ալիս Հոգիին Հրայ։. 

QIUL է ինձ իրրեւ գուժկան ներկայ ՚աա– 

նալ ձեզ ե տ եւլեկայթիւններու գաս ալ

նա գոյն ը տալ ձեր սիրական եննգասվաաայ րի 

Ս՛ասին։ 

ԱՀ պարտիզակ չունինք։ ՀՀօպանհանիգ 

րրօֆ* Տ* ^ա կոր եանի նման ասնձնաւո– 

րութ եանց զմայլանար պատճառող ^\ար~ 

տի զա կը մարաե է ։ բնական գեղեցկու

թիւնն եր ով այնքան Հարուստ f 

mXtf—Ի-ով ե |]« Ա՚ինասի սարերով Հմայիչ, 

Է*–* ու. ք » 1 գ 1 ք > «ձ ասղրիւրներով գրաւիչ 

պարտիզակի մէջ ալ չի մխար ձեր Հայ

րենական տուներու օճախը . « » Ա՛չ ՀԼՀ 

եմակները կքոգե ւորուին ձեր երկսեռ 

Հայրենակիցներուն շէն ութ իւնն երով։ Հէեր 

կրթական Հսկայ շ^նքը ե ||* (Հակորայ 

ամուր եկեղեցին օտարներու կը եառա– 

յենէ քիումէլիի գաղթականներ ե. անար

ժան այլազգիներ չեն րա ւական ան ար 

պարապ տուները եւ պատրաստ կարա

սիները գորե ասե ելով՝ կը կտրեն պտղա

տու ե առերը ե. ար մաս տ էն կը խլ՛են 

թթենիները տ սարն աս լու Համար • • • Պար

տիզակ y» \յ*ինասի ստորոտր երկար մր 

փռուաե9 ձեռքը գլխին յենարան ըրաե 

ամիսներէ ի վեր կուլասյ իր զաւակն երր^ 

1լ ոալրայ իր կորուստները ե կ՝ ասնիեէ իր 

սեւ րաղգը։ 1915/» են ո ւն ալէն վեր0 ա՛լ 

ուրախ օրեր չտեսաւ ձեր Հասյրենիքը։ 

Ա՚ինչեւ 45 տարեկաններու գին լոր ա– 

ԳՐՈԼ֊Ի1Ը) սռնի գրաւուածները, ձերրա– 

կ ալութ իւնն երր f սանՀաաական աքսորներ ր * 

որոնք սարսափեցուցաե էիւն ժողովուրգը9 

կարեւորութիւն չունէին պ ասր տիղ ակի 

Համար երր գ ե ռ չէին սկսաՆ իպրասՀիմ՝ 

եան (1) իաոշաասնգուաքները զէնք երու Հա

ւաքման առիթով։ 

1915^ վ_յսրգավասաւին, ձեր կրթական 

ու կրօնական Հաստասաութիյւնները ֆա~ 

Ս»Հ**»յի Համար կր գորեաեուէին» գագրաե 

էր դասը ե եկեղեցիի ժամասացութիւ

նը։ Ուսուցիչներ f քաՀանասնե ր , թագա՜ 

կաններ, առեւտրականներ ե կուսակցա

կաններ կր մարէին եեեին տակ երր 

րեււներով գալար փայտեր իսլրաՀիսի 

Հրամանով Հարիւրաւոր Հաս րուաաահն երու 

կը գորեաեուէին, £ախ£ասխուասե եւ սեւ.՛ 

ց ա ե մա ան երու վրայ։ կուլար պարտիզակ 

ֆալախային տակ եեեւող իր անա/եալնե– 

րուն կանչերը լսելով։ \\րալիլուասե գէն" 

(1) °\ոլսոյ րանտերու րնալՀ» տնօրէն 

ե չէթանե րու պետ։ 
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Ք Ր ԿԸ պ^Հս՚նքէլւ \.պրաՀիմ 9 ել Ո* թ»ա– 

գա լոր կը լեցուէր եղահ մեօ՜ ու փոքՐ 

արգիլուած՛ 1ւ ոչ արգիլուած՝ զէնքերով։ 

¥՝այց Վ"Րլ՝է պաՀուաե էր է'% դառն 
բաժակը։ 

֊Հուլիսի վելվե րը Լ\րսլանպէկ, Օվա՜ 

^ԷՀԳ, \\տաբազար Հւ իզմիտ կլէ պար– 

պուէին, °\արաիզակի ա եղամա՛նը 1լ ու

շացնէր շան ծնունդ միւտիւրը 1լ այնպէս 

կլլ Հաւատացնէր գիւղացիներուն թէ՝ 

եթէ կարմիր մահիկի մեօ՛ կա կ նպասա 

Պլ 1ԼԼԼայ> պէտէ ԼԼաէ,օէՒ Պ՚՚՚րաէղ*"^» ՚ * 

Հօեղճերոլ բերն էն կտրուած՜ Հարիւրաւոր 

ոսկիներն ալ օգուտ մը չեն ունենար ե. 

օգոստոսի վ^ր^երը մարգ չի սնար գի*֊ղԸ} 

կրկու ընտանիք իսլամանալով կըշաՀին, 

(Տէրտէրիկ ԳովՀաննէս ե. Զլախըւլ քա
կորի օննիկ)։ 

ՀուրՀ 10-000 բնակչութիւն ունեցող 

ձեր հննգ ավայրը Հիմակ &օրթ» \սաչեր– 

եանի ընտանիքը միտոյն կը պաՀԷ։ 

Քիչ մէ Հեռու | Ա՚էսուաիէի մէշ Տ°քթ՛ 

{)օմունճեանի պարագաները^ [լ Հասար 

գիւղի Քով&Ր1Լ քք 1լՀեանիա \ վարգապետի 

ընտանիքի անդամները կը բնակին իբրեւ 

զինուորականի ա՚իլէ։ 

Աւր °՝ն մնացածները։ Հետեւեցէք աշ– 

խարՀացոյց քարտէսին որ ըսեմ։ 

Քսան երեսուն տուն ՚իզմիտի մօտերլԼ 

(մուրք գիւղերու մէջ կը մնան ողորմելի 

վիճակով։ քանի մլլ Հարիւր ընտանիք 

բախտն ունեցան լյ-՚ղի՚՜ԷՀ/եՀիր9 ԳարաՀի֊ 

սար, կ+ոնիա ե. \ ^ Ր ^ / Լ Է Հաստատուելու 

իբրեւ արՀեստաւորներւ հնացեալները 

քշուեցան նախիրի պէս եւ անզգամ՝ ոս– 

տիկաններու Հսկողութ/ոսն տակ ամե– 

նագէշ պայմաններու մէջ կտրեցին Գ\րու– 

սայի ե, գոկի՜այի ընդարձակ Հողամաս երըյ 

անցան $աւրոսի կատարները , կիլիկ եան 

կիրճերը, խաշեցան \\տանայի Գաո֊յոաա 

ՕԼայի մէջ, անօթի, օ՜արյսլ մարեց ան 

Լ\մանոսի գագաթներլլ L Հալէպի կու* 

սակալութ ե ան սաՀմանները կոխած՝ ա֊ 

տեննին տեսնելով Հայ ասա ստնի փափկա 

սուն աիկնանց սբ տա կեղեր վիճակը, Հա

մոզուեցան թէ, յրիՕագետքակ* երթան 

ինչքով, կեանքով ե. պատիւով ի սպառ 
անՀետանալոլ* • , 

\սե զճ պարաիզակցիներy Լ՚կրցին Հաս», 

նիլ մինչեւ \y ո LU ուլ ե. Քէււքէկք9 ուր 

քշուեցան Հայաստանի այրւսզուրկ կինե

րու կարաւանները, ^յեաին թշուառու– 

թեւսն մէջ. էկրցին գի լրութիւն ունենալ 

երթալու Հիճազի գծին վրա/ գտնուող 

կայանները մինչեւ Քէրէք ե. Ա՛աան, ուր 

կիլիկեցիներ գացին անուանափոխ ըէէա՛ 
լու Համար \ 

Գ\արտիզակցիները սպառեցաաան , Հատ ան 

\+փրատի երկայնքը գտնուած՛ աւագնե

րուն մէգ. ամ են էն Հարուստները ե. է՛ն 

երիտասարդները անապատի խորշակէն 

կը^զարէ^րւէին • պարտէզներու ե. սարերու 

մէջ ՛՛՛՛ԳՐ՛* լ ձեր Հայրենակիցները ան֊ 

տանելի՝ո տառապանքներով փակեցին 

աչ քերնին անջրդի ե. tu ր ելակէ զ ա՛նա

պատներու մէջ։ Լ\ււատ ջուրեր ունեցող 

պարաիզակցին պղտոր 1ւ նեխած՝ ջուրե– 

րուն կարօտը քաշեց շաբաթներով։ 

եգիպտացորենին չՀաւնող ձեր ազգա

կաններն ու բարեկամներս մւսրախ, խոտ 

ուտելէ վ°՝րջք սատկած՜ կենդանիներու 

մորթուած՛ տաւարն եր ու արիւնը լաւիե– 

ցին ամիսներով ե շատ տեղ ձի երուն 

թրիքը խառնեցին Դ ՚ ՚ ՚ ր է է 9 Հատիկ մը 

գանելու եւ ծ՜ամելու Հաշիւով» • * [Հ1ւէ։նց 

ա էէ Լ նրն ալ ան ճ ան աչ ել ի y ա ր ձած՜ Է ին , 

շաաոնց գոէլցուցած՝ ՝Հ իբենց կօշիկն ու 

վերարկուները, է**տսվա՚էւ աման հ ա խած

էին ^"՚պէկնին, բոկոտն ու մ երկան ուսս 

klL Ք՚՚՚շզ՚՚-՚ոէ/՚ն իրենց գոյութիւնը, աղ– 

աո տութ ի ւնր եւ ոջիլը շատ սովորական 

դարձած՜՝ կը փութացնէի. JIJ^J*-* Հի

ւանդութեան ՀասնիլլԼ որ Հազարներու 

մաՀուան պատ՛ճառ Vp 11աՐ °ՐԼԼ օրին։ 
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ի* ոռ ոչացսահ՝ ա կանողիքր, ցցուահ այտ երր, 

գա լկաց ահ շրթունքները ե. կթոտ քայ– 

Լ PC ̂ է*Ր սիրելին եբուն՝ բաաացաաայ ասյ տ նշաաան», 

ներ էին անոնց [\նօթութեան » ՚*Հ \*սչա, 

V / ^ j ԳագւՐա^ Ախտ էրին, պ ատս, % I f t " -

ըենէ9 Հս*Jim/] Րագգա ե $էբ &եր֊ 

սիրականներուն տուասյ աասնքը աեսան ե 

ձեր Հայրենակիցներուն գերեզմանները 

դարձանք \քվաբատի • ա£ կոգմի ան ասրս ut-

ներր շերն կշաանար պարտիգակցինեբու 

Ս՛եռ, ելն երոսքք ե Հայ ասա անի ա ք ՛է ՚քաա^. 

մասկասն գ ե ա ր յորգաՆ աաեն չէր ք՛՛՛ե՛փ/եր 

անթիւ. մւսնուկնեչւու՛ • • £ատելաւ Հետ 

ձեր վարժապետն երէն պ» ^ելոսնն այ 

կր յան ձնէր ին.րդինվ>ր ա դաւէր \?փրա աի 

յորձանքն եր ո ւ ն ե սակայն չեր կրնար 

"՚ԼՂքեէ անոր ցասումը։ 

ֆեբ քաՀանաները^յլ) բացարձակապէս 

անօթ ի մ եռ ան և ձեր Հարս էրյա հա խեցին 

էԽքգինվքնին մէկ շիւսՂգիւլ ցորենով (75 

օխա\է 

\?օթր ըփԼՐ մողհվուրգ– ունեցող ձեր 

ե ե րունի աո աաաքնոբալը, ի զուր կր պ աղա

ս՛էր իր Հ^սաուհ՜ոյն *սՐԷ անապատները 

Հետի կարահ՝ ատեն, գոց ո ւահ՜ էին եր

կինքի գթութեան գււները ե (Հովա– 

կիմե ան սրրագան կր խելայեգէր ի տես 

իր Հօտին արագ արաս. սպառումին t 

մինչեւ որ խեղճ հերունին բախտի*1ւ մէկ 

բերում՛ով մի սմին ակ \յրուսաղէմ՝ իյնար։ 

\\յոգ բարեկամներս, ասէ պարտիզակ 

շուն ինք։ \\մենրգ Հաւատացէք որ քոյրեր 

ունիք աս ո եւան գու ահ՝ 9 եղբայրներ ունիր 

իոշ տաս ւյ. ո լա* հնո դոն եր նիք ան». 

սուաաչ սՂսՀացաե ւ– ե անչափաՀսասներ 

որոնք այ լ ՚ ս դ գին երու ա/օտ կը ա/ոոնան 

իրենց մայրն ու մայրենի լեզուն։ 

կիլիկիան անցնող պարաիգակցիներսւ 

( ) ՀԼաՀանաս%երէն գերսէս կը սնայ 

Դ֊ամասկոս ե թարթող՝ ՀաաՐա tf\ ան* 

ճ անաչեչի վի՛ճակով։ 

% 80ը մեռահ է. իսկ ՓիՀաս ալ ետքի 

Zk ամբ ասն բռնոալ մեկս Հասյ բեն աաակիցէաե բոան 

QJQ \ը միայն կենդանի էր աքին չեւ տարի 

մրլ առա£է 

հրկու Հալի տեր Զ°Ր, 50 Հոգի՝ \՝՚»գ֊ 

գա ՀամասւՐ, 0̂ Հ**գի ՀտլԷպ, 60 Հոգի 

գասա/աաասկոս9 , 30 Հոգի՝ Լ}իւրիոյ M ասնկիւն– 

ներր Հազիւ կը գտնուէին, երբ ես ասն– 

ցասե տ էգերէս կը Հ ետաաաքրքբու էի ե կր 

նշանակեի Ո1էք մնացող Հայրենակիցներս* 

իսկ \քրուսաղէա1ի աս զա տաս գրում էն օգ– 

տուեցասն ադա բա ի զա կցի բ՝ ԱաՐ*վ\ \\գաւ– 

նունի եպիսկոպոս, երկու կին, ե. երեք 

որբ ինէ զատէ Զ,եդ Հասմար անՀ աս լ ասէ՝ ալի 

ագի տի թուին այս թիւ երր 9 վասն գի ինհի 

նա/ան գժ բաղգութիւն շուն եց աք ձեր 

մորթին վբայ զգալու իթթիՀսատ ասկան 

իժերու, զուլումը։ 

— Քյձեգ սաաաՀէ/հ կեցնոալ պարտիզակն ան 

արագ ա/ասՀեբու նմուշ ա/ը կրնայի յառաջ 

բերել, բայց ի՞նչ շաՀւ 

Հ$ետ ասյսու, Հայրենակիցներ աինտււե– 

ցէք \}Լ.րոպաա կգիպտոս, Ամերիկա, իսկ 

շ ի րի ա% եր՝ դիւրիւս, \Րիջագետք Լ b'/'/""" 
աացւոց աշխարՀր է 

՛կամասկս շատ եբկարեցաւ, ագիտի Էյը 

կրնաս՛՝ աւելի գրել ե տ եղ ե կութի ւնն եր 

տաս լ մսՀսնա ւորն եբո ւ~ՀՀ ե ասնձեբու վրայ՚՛ 

\֊ա անցա՛յ Հուրն ու £ոլ~ՐԸ> Բա/Ց 2. ՝ 

գիտեր ինչպէս» անգորական բանակին 

շն որ Հի Լ աղատ կը շնչեմ։ 

իոլոր իմիններէս Հեռի. Հոս կըՀ կազ

մենք ընտանիք ՚ՕԼ» որուն ասն ալանս երր 

որբ, որբեւայրի. Ներ ու անչափաՀաս՝ 

ունին իրենց ոդիսականներըf վիպական 

կեանքի պասամհւթիւններր։ 

կթէ Մուշեղ սրրագան գ ե ս Հոտ կր 

գտնուի. Հաճեցէք ըսել թէ մեր ընտա

նիքին մէ՛՛ջ կը գանուի կարապետ եալբօբր • 

միակ աղջիկը ւ^րմենուՀի. g-10 Հոգիէն 

միայն այս մն ա g ահ \ 

\Տիրաչիր րարեւներս բոլոր Հայրենա– 
կիցնե բուս։ պ» 
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Ւղիտորօ Տէլ Լունկօ , Ւաա լիոյ ա բեքն ան 
ամենամեհ որ աղէտներէն մէկրքհերունազարդ 

նախաղաՀր Accademia délia Cruscaf», 
կը գրէ մեղի. 

La Polonia, in una solenne ora 
sulla quale sono oltrepassati due 
secoli, salvô PEuropa dalla barbaria 
turca. L'Armenia puo dirsi che alla 
Turchia sia stata, di secolo in secolo. 
un persévérante impedimento, a 
prezzo di martirio e di sangue: 
impedimento di cui l'Europa ha 
goduto, più che riconbsciuto, il bene՝ 
fizio; come affatto disconosciuto, anzi 
pagato d'obbrobriosa ingralitudine. 
fu l'eroismo délia Polonia salvatrice. 
Verso l'une e l'altra dalle due՝nobili 
nazioni cristiane la nuova Europa, 
che si viene tragicamente elaborando 
neir odierno conflitto mondiale, è 
forza adempia il debito che stretta-
mente le incombe. A cio è da credere 
si dischiudano vie provvidenziali, 
quando vediamo le due néfaste po-
tenze, contro le quali l'Europa civile 
combatte, essere le turpi alleate detfa 
midiciale Turchia; ed esse due me-
desime aver sulla coscienza, fra le 
tante altre scelleraggini, lo smem-
bramento délia Polonia. Armenia e 
Polonia restitnite a sè medesime, è 
destino che suggellino il trionfo délia 
giustizia e délia civiltà. 

ISIDORO DEL LUNGO 
ԷեՀաստանր f Հանդիսաւոր րոպէի մլլ 

որուն վրանէն երկու դարեր արդէն անսահ 

են, Եւրոպան աղատեց թուրք րարրարոսու֊, 

թենէն։ Հայաստանը կարելի է րոել դա֊ 

րերէ ի վեր յարատեւ խոչընդոտ մր եղաւ 

ԹոԼրքաց՝ ի դին մարտիրոսութեան և. արեան, 

խոչընդոտ որուե Եւրոսլա աւելի օգուտր 

վայելեց քան չ֊արիքո ՚ճանչցաւ, ինչպէս որ 

էե Հա սա անի ազատարար Հերոսութիւնը իս

պառ անզիտուեցալ II լմոլՀակսւռակր աւ/օ. 

թաէի ապերախտութեամբ, վախարինու եցաւ •• 

G j » երկու ազնիւ քրիսասնեայ ազդեր էն թէ 

էեէկուն և թէ միւսին Հանդէսի նոր Եւրոպան 

որ ներկայ Հա il tu շիաւ ր Հա վւն պայքարին մէջ 

եղերականորէն երկնուելու վրայ է՝ պէտք 

է կատարէ ա յն սլարաականութիլնր որ 

ուղղակի կր հանրանայ իր '/(""( '• կրնանք 

Հաւատալ որ ա |ււ բանին Հա il ար նւոիէախնտ֊ 

մական ճամրաներ կր րսւդա ին է երբ կր աես. 

նենք որ ïni(îi երկու շարադէա iijfîifiiii թիլն, 

ներր որոնց դէմ քաւլարակիրթ lit ր ո սլ ան 

կր մարտնչի , անզդամ դա շ\ւ ոսկի զներն են 

մարէլախոշոշ /''"m րրի՚՚լ • ե– նոգն ազդ եր֊ 

կ՛" ՐՐ իրենդ իււէէՏին վրայ անի)։ ազնրան 

ո *֊րիշ ա պերէսիւաու թխննէ քլաւ Հետ Էե 

էոանի անւրսմւսա:յլթիւն)ւ սէր ճակաաաղրոէ– 

կան Է որ Հայաստան II կեՀաստան իր1,Նր 

իրենց վերաղարձուտհ՝ կնքեն յաւլիհէէնասկր 

արւլա րութ եան / ւ քաղաքակրթութեան ւ 

Պոլոնիայի Համալսարանին մէջ ՝$արտուչ– 
չիի ւաջորղ գրականութեան ւ!եհ անուն ու~– 
սուցչապետ 1ւ Հան ր ահ անոթ քննադատ ու 
գրագէտ Ալֆրետօ Հալլէթթի կր գբէ* 

Povera e cara Armenia, che 
pochi cuori generosi soltanto ricor-
darono e compiansero nei giorni che 
ipopoli civili, ebbri d'orgoglio, celeb-
ravano — immemori di doveri e di 
promesse—il loro convito di Baldas-
sarre in cospetto délia barbarie 
armata, che ne meditava neirombra 
la ruina; ora che la guerra ingombra 
di cadaveri tutti i campi d'Europa e 
di fughe disperate le sue vie ; ora 
che Tincendio arde le sue chiese e la 
strage arrossa il marmo délie sue 
piazze, ora moite anime dolenti e 
frementi si volgono col pensiero a te, 
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o testimone prima délia nostra civiltà 
in Oriente; prima al dolore e al mar-
tirio, prima alla riscossa e alla resis-
tenza tenace. E tu, che hai tanto 
patito, sollevi la faccia lacrimosa e 
mormori agli altri popoli una parola 
di augurio e di fede. Possano essi 
ricordarsi di te quel giorno in oui tu 
hai sempre creduto, e che v e r r a cer-
tamente ad illuminare l'ombra che 
ci avvolge, quando il buon diritto 
prevarrà sulla forza e aile speranze 
dello spirito umano si apriranno 
nuovamente le porta deiravveniro. 

Bologna ^ A. GALLETTI 

Տարտրաղդ II սիրելի Հաչասւոան f ղււլւ 

քանի մը աւլնիւ սրաեր ւ1իաչն չիշեւյին 1ւ 

կարեկոարտր լասին աչն օրերուն՝ երր քա՜ 

ղաքաէլիլւթ մողուիւլրալները, դոււուլսւ թեաւ1 ր 

արրշիռ f մոռասօնքի il ա ան ահ իրենո պարտ

քերն ՈԼ խսսաում\ւելւր1 կր տօնէին իրենս 

պաղատս արեան 1"ս?ոձՔԷ\ /> Հեճուկս սպա֊ 

ռաղէն բարբարոսութեան՝ ոք իրենո կոր– 

հանուիր կր նիւթէր. աչմմ՛՝ երք պատերտզմր 

դիակներով կր խճողէ Նւրոպաչի րոլոր 

ղաշտերր ե. չուսաՀատ փախստականներու 

ջոլիրներով՝ իր ճամբաները t աչմմ՝՝ fyip 

ՀրդեՀր կր րոոաւէաււէ իր եկեղեցիները 1ւ 

2_,սէ1ղո կարմիր կլլ ներկէ էր Հրապարակներ 

րուն մարմսւրներր, աչմմ* շատ մր ոաւա– 

տանև. ղողասարսուռ Հոգիներ իրենո 

մ՚աահումււվ ք^ղի կը դառնան f ով առաջին 

վկաչ՝ Արեւելքի մէ£ մեր քաղաքակրթուէ 

թեան. տռամին՝ Ա՛՛՛լի ու մ՝արտիրոսութետն 

'1էշ, առաջին՝ րսդվզումի ե լա մ առ դիմւս֊ 

դրութեան մէ£է Ու դուն f որ ա չնքան տա

ռապեցար f րտր&րասուր արտասուաթոր 

դէմքդ ե. ւքրմեշէ՛ միւս մողովուլսլներուն 

կԱԴ*1ոձոի Ա– Հաւատքի խօսք մը : ^/՚1– թէ 

անոնք ւէւոարերեն քեզ աչն օրը որուն դուն 

միշտ Հաւատացիր 1ւ որ սլիտի դա չ ապտ– 

ՀովտպԷս լուսաւորելու ստուերը որ մեղ կր 

պատէ f երք արդար իրաւունքը ո չծ՛ին սլիտի 

չաղթանակէ քւ_ ւ1ւսոդկաչին Հոոիէ" 

սերուն նորէն սլիտի րաոուին ասրս դա չին 

նեո 

ՊոլոնՀ 1111 ՈԼՖՐհՏՕ ՀԱԼԼԷԹԹԻ 

ZUM8 ԴԻՐՔԸ՝ եՐՈՏՍՍՂԷմ 

Առաջարկ մը. 

կրուսաալէմ՝ թուլաք աիրաագեաութենկ. 

աաաալասաոուաս հ». » մեհ՜ շունչ մ՝1աս ո աաաւ Հաս֊ 

^լաաւթ իլնը բոլոր քրիստոնեայ | il եհ աս այ -

գելաաաւն Հեաք ի ր աց աս ո ե ut լ ա/եր թշնաաամի 

աաաալալ երէն աարաանց Հաաւմաաար կէ՚օնքր, \\ստուաե 

.ք է՛ի "՛՛՛՛՛ն ե՛՛՛կան աւգին կաաարե լոր ու թ ի լ ն 

չունին .ք՛՛՛նի աւր (ծ*ուրրերաււ նմսան րասր– 

լ՛ աւարաւս ժ ոգովրալ ի մը աէե գսակից կ՛ Ը էէ՛1**1 , 

անաւն g աաարիւնոա ձեռքերը կը զինեն 

աաանմեղ Հասյերր Հար ալ ելու Հաաաաէաս ր\ 

կ աս ր ալ աաասիր անշուշտ Վֆէէփ»ֆ\աաա1ւա»ի նւաա– 

խորաէ մէկ թիլին մէ£ Փա ք՛ք՛՛է ի Հ'"/ՈՏ 

Հոգ. Հովուին ուղղուասհ՜ մէկ Հեււասգիրր, 

աււր \շր ուս աս ալէ մ էն մեզ էլ իմացնեի՛ն թե 

աս զգին սլարպքլլ 80,000 ոսկիի րասրձրա– 

լյ՚սհ ե» • . 1լ\ւա'ղւ \\զգասյին պարտք մը 

որ Հազիւ 30,000 ոսկի եր 8-9 տարի 

ասռաս£9 երր °\ոլսոյ ւ\գգ* քի"ղովր քեն ի շ 

ագասաու իրասկներ դէ՚կեց \?րուսաղեմք Հիմա 

կրկինէ աւելի գումարի րար ձրաց ահ՜ ե ։ 

Հոս չեմ՝ ուզեր \յրուսաղէ մի Հասրցր 

երեւան րերել9 իրէ՛ *էէաՐ գալ թակղու՛ 

թեան ազգ՛ ս՚նմիարանութեասն : Հպին 

Վեճեր ա րե աս րե ե լու ատենը անսահ՜ ե * 

ՀՀօգուահիս նպատակն ե ուսունսասիրել 

միջոցները Հալ ազգր սոլն պ ասր աք են 

ազատ ելու y մանաւանդ մեր նասխասՀասլ -

րերէն մես ալանալ ձգուասհ \}ուրր Տեղ

եաց մէը Հասյոց ՚էիէքն ու իրաս լուերն երր 

"՚նվթաաւր9 ասնեալե պաՀելու։ Ա՝ի^ազգալին 

քադաայքստկաաանութ եասն ա եսասկէտոաի Հայոց 

կարեւոր ՚էիէւքը քրիստոնեութեան որ

րան կրուսաղե մի մէ£ կասպ ունի նոլն 

իսկ մեր ագգային անկախսւթեան խընգ– 

րին Հետ; կալ՛ գ՛՛՛ցեք ՝\ւսմարթք՛նի. Լ\ա՜ 

Շ 

ԲՏ 

o t 

ա 

ï 
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թօպրէանէ եւ այլ ՛նմա՛ն Հանճարներու 

գործ՛երը, ուր \քրուսաղէմէ Հայոց ՚էէէ՛՜ 

քէն մասիս ո՛՛րրա՛ն Համակրական ո՛ճով 

կը էս ou է՛ն X \\ար գ աց էք 1'ՈԼՈ1՛ պ՛" ամարանն 

ճամբորդ , գրագէտ \^ւրոպացէն՚ե լալ 

գորհերը \~.րուսաղէմէ մասթւ, պիաի 

ա ե Ա՛նէր իմէ Հայ աւյւյր ք լւէ սա lîli I» ա յ 

մեօ՝ պետութեանց ՀամաՀաւասար վւաոք 

եւ պաաիլ կը վայելէ֊– [j. § ե ղե աց մէջ՛։ 

Մ* / # ՚էՒէկՀԸ ^ո**՛ մէ լէ ալան եր կ* արմէ , 1ւ 

մւսնաւանդ երր Հայասաա% իր ազաաու.՛ 

թէլնլդ^ գտ՛նէ, այն ատ ե՛ն տ լ nt լ ելի ոչ իա ի 

զգանք \?րուսաղէմէ կար ե լորոլթէւնը , 

ուր տի եզերքի Հինգ if աս երէն ամենազգի 

ուխտաւորներ ուիւաի կ* երթան,՛ որով 

Հայր աււէթը ունին իրենց ազգային 

կենսուն ակութեան մեկ փառաւոր ապա– 

ՑՈ/Ց11 տալու քրիստոնեայ աշէսարՀէն 

առջեւ։ 

\\րգ9 \?րուսաւլէմի Հայ մէաբանութէւ*. 

նլա պարարի տակ կրած՝ է եւ սնանկութեան 

ճամբան կր բռնէ։ Վյսնքէն գլխուն դա

մոկլեան սուրը կաիւուաօ՝ է եւ փոխանակ 

օր ըստ օրէ աւելի պայօ՜առ, վւայյլուն 

դառնալու Հայոց գՒրՔէՀ՛ օտարն երու 

առջեւ կը ա կա բանայ \ \\մէն Հայ ու 

պարտքն է գտնել միջոց մը այս Հ"'է՚ցր 

լուծ՜ելու ։ Համեսա ա բար կքառաջարկեմ՝ 

Հետեւեալը, —— Հայկ» իաբեգ* ընկերու

թեան ֆարիղի մւսսնաճիւղը մոզով գոլ՛ 

սարէ ՀԼսեմ*՝ ՈՀօղոս *կուպար փաշայի 

նա/սագաՀութեամբ եւ առաջարկէ \?րու– 

սաղէմ՝ զրկել երկու քննիչ կգէպաոսէ 

կեդրոնէն։ 

Հայոց պարտքո ՜^^Ղ թշնամի 

ազգերու Հանդէպ է, զայն վճարել ոչ 

թէ միայն տղայութիւն է (ք՛՛՛նի որ 

թոլ-քք եւ գերման պլօքն է որ մեզ մի*, 

լիոններ պարտական է եւ Հաշտ ութ եան 

կնքման պարագային պիտի որոշուէ գու

մարը) ա / լ ան կտրելէ, օրէնքը կ* ար գէլէ։ 

\քթէ մեր աււնե լէքւորներր բարեկամ՝ 

ազզեր են % որոշել ճէշւլ զու մարը 1ւ 

զայն վճար ել Հայկ, բ՛աբե գ ործ ականէ 

սնտուկէն։ [\ վ գէաէ էնչ կ ո րծ ան արա բ 

՛զ՛"f մ՛անն ե ր ՚ ՚ վ ե աոկոօէ ծանր, սուղ 

ս m/յով կնքա ած են այ y պ ա ր աք երր՛ 

այնպես որ եթէ Հէւ/այչվճարեկր, ապա

գայէն "՛է ուսելէ սու֊ զէ պէաէ նստէ 

մե զէ։ >ք ՚ ԼԼ/՛y j \?/",լ ՛՛աղե il է Հայ կալուած -

ներր էէ՚ենց եկամուտներով կրնան մաս 

առ ilinu վճարել Հայկական fi'1'րե գոր

ծ՛ m կ անէն վճ ար ա ծ ար տլ է գ ում"՛րր * Y\ 'f * 

զէն Համար շատ "՛նիւ ելք ե, անխոՀե մ՝ 

ւզէէոէ րէ է՛՛՛ք արա մա y ր ե յէ զչւամ ունենալ 

որ 4~5 ®'/Q i'11'կոս կր բերէ թ երե L U ե 

ալ լ Հ. 0 / օ և 
ան ւյէն պալւտք մը ոլն են 

թերեւս ա ւ li լէ սակով; կամ՝ եթէ ար– 

աասաՀմանէ Հայ ութ ե ան մէջ կայ մեհ 

ազգասէր մը որ Հայոց պատէւէն շաՀա– 

խնգէր ԷՀԷԷաէով՝ ազգէն մեհ բարեբա

րո ւթ է ւ ն մը ընել ցանկայ, եթէ կայ Հայ 

մը որ էր անունը ազգային պատ մութ եան 

մէջ անմաՀ դարձընել կ՛ուզէպ թուէ էէ՛ 

Հարստութենէն մաս մը դնէ Հայկ» ք*-ա– 

րեգորհ* տրամադրութեան տակ *i\֊.րու– 

ս աղէ մէ օգնելու մասնաւոր պայմանաւ։ 

fi այց դրամական խն ւլէրը չէ որ մէայն 

կենսական է ։ fini րոյ ական ՀԱ'/՚ցէք ոլԷ$ՒՀ, 

է ։ Վ յ ՚ ՚ ն ք ը ունէ այս մէջոցէս բաւական 

մէաբան վարդապետներ կառավարուելու 

Համար։ Ա*էթէ 4"'է'°էք՛ £^ \յգէպտոսէ 

Հայ որբ երէն կրօնական կոչում՝ ունեցող 

պատանիներ ժառանգաւորաց վարժա–, 

բանը ղրկել եւ վարդապետ կամ՝քաՀստնայ 

պատրաստել, որոնց շատ պէսՀբ ոլնէնքՀ 

հթէ Հ– Փիո՚֊թիւնը ձեռք առնէ Հէմա– 

կՈէլց \քէ/ուսա զէ մէ մատակարարուիմ ե ան 

Հ'սէ՚ցէԼ կրնայ շաՀագորհել ա զ գայ էն Հո– 

Ղ ՐԼՀ. "~ ՛մանաւանդ Հարէւրէ չ ա փ ""Լ 

նուագն որբեր ապրեցնել վանքէն եկա

մուտներով։ ՛շեմ՝ ըսեր որ յաւէտ են ա պէս 
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Հայկ. ք^աաարե գորեակաաան Ա՚իու թիւնր 

մաստակաաարասրէ [}("" "՛՛՛զէ՛Ա՛ ա/իար ասնաալ– 

թիլնոք այլ աո մ mil m ազ էս՝ մինչեւ որ 

Հ\զաա Հ՛"/ Ա՛ս՛" ասք՛ կասաւ աաավասրութիւնր 

կարող ր Ա՛՛՛ք (՛ր կ"՚զ*1 ակերսլու թեաա$մ՝ր ն_ 

ՕրԷնք1աերաավ ՚ ղ է " ' . բ եւլաեր սէ1ւՕլւքէ\։ 1ւ լւ — 

Հարուս աւլէ t/՝ իր Հասոյթնե րով ՚ եւ ասրաա– 

ալայի if եհ յոյսերով կրեայ օր il ր աաաւլա– 

՚՚՚/՚լ՛ իր աալւաա լաաքէ^ն, ՝- "էԷ՚ՂԷ* չե "ք՛ ալալհ 

ճալնաաամ աւ/ային վիճակի t/Է Հ ձգենք։ 

Հո*1* կրնա՚էք Հի մաաակաաւց ագաաասարաաաաաաել il ե ւլ 

՚՚/Է՚՚ւր 1ԼւԼաւ1'*Ք ուսուցիչներ^ կաււաաաաւկրօն 

%եր9 քաաա>աաանաա/1ւեր:՛ Հսայյչ աաաւլւաանց կէ'°նքի 

պ ե ՚ ՚ ՚ ք չե "՛՛՛քք՛ի՛ 

\քթ է ւքեհ ա Հար ո ւ. ո ա Հալ i/լչ չէւոլիրէ 

սլէաք եղւսհ՜ գ Ա Լ il ut ր ր , ^»ասրե գորե աաա -

կ ա*1ւր իր m JԷ*1՛ւ il Է կ ան ւլ ա ilԷ՛ն կրն ալ 

աիոք ր ,յ սա ա ե լու ա! il ր աալաաաՀասնՕեչ \քրուսաս^ 

դէմի ագարտքին սա թիւ.։ Ա*էկ կոալա/էն 

կորհ ւս*1ւարար ւդարաքէ ՚^ԼՀ կ%ադւսաի 

""ք՚քէՀ, միւս կողա/էն Հայ աւր ր եր կրաաաւս • 

նան րարճր ուսում ք նոյն իսկ կլանւաան Հո -

զա ալ իաաււիմ ե ան Հեսաեւիլ \^րու սա ւլէ ւ!ի 

Հոդերր շ tu Հա գ որհ ելով մ ասն աս գ է ահ երու 

Հսկոզութ եան աակ։ 

\քրր յ ա գ թ ա կա՛ն Հաշսւութ էւ ւ1ւ ր կնբուի 

ե ւսշիւարՀ իւաղաւլի? Հարկաւ, շաստ Հայեր 

պիւոի այսելես []• S եղիրր։ \^յն ձն աաա ազ է ս 

ո րրա\ւ Հոլ արա սլիաի ալ գ ասն Հայ Ր է է՛"է՜ 

՛նուն երր մօաէ*1. աե ս՛նա՛ն գարերէ ի վեր 

սանեգե սլւսՀուահ Հայոց եկեղեցին երրք 

վաՆթր ե էիա ււ աս լոր յ իշ ա ա ակար աս ս՛ն ե Է՛ր։ 

[\ւ ո լաքասն օրՀնեալ աալիաի րԷԷ՚՚՚յ անունը 

ալն Հասյաաւն 3 որ ասգգասյին ճ գնամաս ւ1ի*1ա 

աո թիլ աալիաի աԱասաէ \^րուսաալէւ. ի Հայ 

մի ար ա՛ն ութիլեր կորհ անււլմէն։ Դ\էպօ է 

գորհ ե լ ու Հ.րն աս՛ն ալ ։\\_րտասաՀ մանի Հասյեր, 

ցոյց տուէք թէ կր սիրեք ագգերնի ՛ԷՀ1)։ 

(՚) Այն րոպէին ուր այս յօդուածք կր հրատա

րակուի, հա | ազ գին առջեւ կր ցցուի իր լւլլալ 

ը լլ ա լ ո ւ նսայը, որուն fm| Երուսաղէւփ խնդիրը 

երկրորդական կր դառնայ։ Ւ ա̂յց Երուսաղէմի մեր 

վանքին հարցը ունի իրական կարեւորութիւն՛ նոյն 

իսկ ազգային տեսակետէն, ինտ ՈՐ մեր աշխատակիցը 

շատ լաւ րացատրսւծ է։ Մտածելով հանդերձ է՛ն 

ա ռ այ ազգին գոյութիւնը փրկելու, մենք ամենքս 

անտես ^ենք կրնար առնել նաեւ Երուսադէմի մէջ 

մեր դիրքը պահպանելու խնդիրը : Եգիպտոսի հայ 

' • * r | m § n n i | i ' t ' b r b q i A u t i p 

երուսաւլէւ1է U. (յարութեան աա ասրէ 

կեդրոնը 1լր դասուէ տչս Հոչակասլ էարանր ք 

դարդարուահ հրեք աղդաւյ {Հաչոtj f Յունաց 

1ւ Լա m էնա ո՝) կող։1է. tutn\~ïi ղէշ_ո[՛ էւրտ– 

քանչէւր աէ[՝\ Էո 1լարդէն սրաոարադ կր 

մատուցանէ Հոն։ Տաճարը շէն ո ւահ է U[IL~ 

ղանդաէլան 1լաչորերու Ծախքով. ւ1եհ մւսսամր 

ղարդարուահ Է կաթոլէկ թագաւոր նել ։ու 

նուէրներոէյ։ Օրթոտոքս ւԷեՀտոլետներր Է՚՚՚չն 

չաւէաԼ աջակսահ են զարդարանքէ ։ Հաչերը 

անոնս Հաւասար էրաւունք կր վաչելեն ւ 

զադ ութը արդէն նշանակած է քննի տներ ՈՐ պիտի 

մեկնին Երուսադէմ, ասոնց պիտի երթայ միանալ 

նաեւ իււր Ամենայն Հայոց կաթոդիկոսի ներկայա

ցուցիչ՛ ծանօթ րանաստեդծ եւ սւգգային գործիչ Պ. 

Վահան Թէքէեան. այդ յարգելի ազգայինները 1|ը 

յուսանք ՈՐ պիտի յաջողին լուծում սը տալ Լ՚ւու– 

սաղէմի հին ցաւոտ խնդրոյն, մեր աշխատակցին 

առաջարկը՝ ուղղուած Հ. Լ1նդհ. P. Ս՚իութեաՐ. 

խելքի 1 մօտյքկր թուի եւ Կ՛աո**՛ նկատոոոլըեան 

առնուիլ։ . 
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Աչս էՈէսճարր որ շինւուահ Է Պ՚եթսեմա– 

նիի պարտէզին^ մէջք 40 աստի՛ճաններէ 

րաղկացտհ սանւլուիւով մր կ առաջնորդէ 

Աստուահահնւաչ զերեղմանր։ Լաչսց II Յու– 

նաւյ կր սլաականփ աէւիկա. Հոն tu մէն։ զարս, 

ամէն կանւթեղ 1ւ ամէն ատակեր 'J/'Jf է t 

մէկիէւ վրա չ Հալերէն II ։1իւսէա '//""J J , n L" 

îmijii^fi ա լւ ֊Հան ա ւյլւուահ։ ^հերեղմանին ւէրտչ 

tut \էն աււաւօտ \) M Պաաարագ կր մատուո– 

ույւ նայս Յունսոյ չետոչ Հա լոս կողմէ : 2,ա– 

չերր իրենց || –սեփական իւ որանն երր արա՛ 

մաղրահ են Ասորւոց 1ւ Ղ%սլաինւերու ք որ էաք 

շարաթր երկու օր սլաշաաւ1ունք կր կատա

րեն Հոնւ. րտչց ո լալէս ղի Յոչներր չրողոքեն 

աչս օրինազանցութեան դէմ՝, աչն սլէս մր 

կար զա ւլր ո ւահ է որ \ աչս երկու ազզերու 

արտրողութիւ ններր էլաաարուին մեր սլտ– 

էոարաղին Հետ միամամանակ 1ւ աւարտեն 

մեր սլաաարւսզէն առաջ, (՛ՐՐ թ-9 մաս 

կազմէին մեր արարսղՈւթիւններուն , II կրր՜ 

նաւք երեւակտչել իրարմէ երեքական ՔաՀԼ 

Հեււու երեք ա չլա ղան ազզերու երգերը 

իրար իւաււնւուելով \ ա է tn արօրին սալէ tt ներ

դաշնակ իւաււնուրւլ մր կր ձեւացնեն։ 

Ն ա 

ԱՈհՏեզԱՐՔեՊԻՍԿՈՊՈՍՒ ՄԵԿՆՈՒՄԸ 

Մուշեղ արքեսլիսկոսլոս Սերորեան f որ 

Ամենաչն Հաչոց Հաչրասլեաին կողմէ Պաղ

ատտի առաջնւորգ ան ո լան ո ւահ է9 սաացահ 

ՐԱուլով ան զլի ակտն կա ււա փոր ութ եան ար

տօնութիւնը քիչ օրէն կր ւէեկնի Մարսէչլէն 

դէոլ ի իր նոր սլա շտ օն ա տեղին ։ 

Հաչ զաղութր Պաղատտի մէջ ստուարա– 

ցտհ է Հիմա ան զլի tu կան ր ան ակին շնտրՀիւ 

աղաաուահ տարւսգիրներով, որոնց թիլր 

ՀետղՀետէ կրնա չ շատնալ, ազգասէր f գոր– 

հունեաչ t զար գա g ահ ու անձնուէր եկեղե

ցականի §(լլ Համար Հոն կարեւոր ու նուի

րական գորհ մր կաձ կատարելու։ Մուշեղ 

արքեսլիսկոսլոս տչդ րոլոր չաակութիւններն 

ունի ե իր գորհունէութիւնր աչնտեղ ո գաւս 

կար սլիաի րԱ,սչ թէ մեր աարագիրներուն 

1ւ թէ մեր գաս. ին ։ 

Աչս '[երջին քս*նի մր ամիսներուն զոր 

անցուց Փարիզ ու Մտրսէչլք իր ՝ֆ լ ո լ ֊ ղ ի չ 

ցնցող կ"չերր թէ Հրաշունչ քարոզներուն, 

թէ անձնական աեսակցութեանց մէջ. մեր 

աարագիրներուն օգնելու գորհին նոր զարկ 

մր տուփն, իր ներշքւչմամրն իսկ կազմուեցաւ 

Միջտգետ քի աարագիրներուն ի նսլասա 

Հանէ գանէ ակի չ մարմին։ մրէ որ չեսաոչ՝ մեր առա– 

ջարկով Փարիզի Օմտնգ. Հան գանէ ակի չ Մաս– 

նաիէմրինւ Հետ ձուլուելով, հնունւլ տուաւ 

մեհասլէս արդիւնաւէտ գորհունէութիւն մլլ 

ունենալու կոչս ւահ Կսլաս ա ամատոչցինւ : Մար– 

" Է Ա Է էք խօսքին ազղեցութեան տակ 

կատարուեցաւ նոչն նպատակով Հանգանա

կութիւնէ մը, որ 20,000|ւ մօտեցաւ, մե– 
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հա գոչն դո Լէք արը կէսրհեմ* որուն Հան դան ա*. 

կութ jt ւն մր I) ալաէչլի մէջ Հա ս ահ ր ւ լ ո ՚ չ ։ 

•. Հ-լք1 a-;t. 'u r4 r իր 
դրականէ Հ՚ր*ր տ աղանդին* ագնփւ մէկ յ / ' շ ա – 

տակր եդսմ։, իր էհլաւնսա չէնւ աչս ' " fy/^/ 1 

՚Փճ 1 ՛ ՛ / / 1^ ՛ "'րէՈ'էէ։''1,Հ՝-անի Հա էութեան նուիր– 

ու ահ : 

Ցաւալի Է որ աւլւլին օդաակար Է\Ա1ԱԼՈԼ 

Համար աշիւտրՀիս մէկ հա չրէն միւսը երթալ 

չ անձն սան ուլ ե կեղես ականի մը ա չս fmji 

սլա շսէ օնին առթիւ՝ աւելորդ վէճեր ու 

ոաճաՀ րանակււիւներ հագեցան։ Ա"1'ռ1'։։'Ս 

մէջ : Աչդ րոլոր վէճերու մ'աս[ա որոնց 

մէջ թիւրիմուցա թիւններր մեհ ւոեղ կը րրու– 

նեն ——« ւ ւ / ւ է իէ որ Հր դահ ութ իւն քմւել ղանոնք 

արհարհել սլիաի ըլլար, IL փափաքն լին ու 

անՀրամեշար անոնց վերջ ւլնելնւ ՜Է է նկաաի 

ունենւալով մի աչն դորհր որ կարեւոր Է, 1ւ 

Գ՚՚լ՚հիչր որ սմւվիճելի կերպով կարող Է 

ե. անձնուէր ։ Միաչնւ րառ մլլ կյուղեմ* րսել 

Մարսէչլի դա դու թին մեհարդոչ Հոդեւոր 

Հովուինւ (Լ Թաղականէ ԽորՀրդին կողմէ աչս 

էջերուն մէջ Հրաաարակուահ ^ * յ ք H#M»»W»»««^£ 

քերթուահին պատճառով ՚Ծնւնւդեան աօնին 

Մուշեղ արքեսլիսկոպոսր Հակաււակ դաղութին 

փաւիաքին պա ա ար m գելու շՀրաւիրելու 

անրմրււնելի 1ւ արտառոց որոշմ՛ան մասին.. 

l v « ? p \Լէ»գ*-աա^էէլ սա m ո ւահ tu րանէ ականէ դրա– 

կանութեան Էջ մր <Էրք Դ(,ո,[է[ Հոտ իրր 

եկեղեցական իր գաղափարները չէր "{' կէ\ 

չաչտնէրք իրր րանաստեղհ՝ Հ ա չ տղգփն դէմ՝ 

ճակատագրին կողմէ եղահ աՀաւոր անար– 

դարութենէն իւենւթեցահ կաաղահ հհլ lit Lit II 

Հա չու մր ղդացուե*եերր կ1 արտա չա չտէր t ուր 

g աւր, չուսաՀաաութիւնւր, գո'1Ր"ձթր Տ "երթ 

հաչրաչեղ շեշտեր ո Լ կր Հասն էին. եթէ Հաշ

ուէի նշանսսւոր եկեդեց ականքւերրք որ իրր 

րանաստեղհ ք թէ Հաչոց Ա. թէ մանաւանդ 

Եւրոսլացւոց մէջ մտքի շատ աւելի մեհ 

ագտտութիւններ թոչլ տուսւհ են էնքգինք–. 

ՄՈԻՇ&՚Լ. Ա-Ո-նՊ^ՍԿՕՊՈՍ 

նուն, շարքը կրնար երկար ր[լաԼ։ ՝^ձԴաէ,սէ 

դրուահքի մլլ Համարf ուր տիրող գգացումը 

իւ որսալէս ու ագնուօրէն ազգասիրական էրէ 

ուր չւլացումն ու արտաչաչտութիւնը դե գա

լէ ո ւես տա կ ա ն Էր II ոչ թէ դուա եկեղեցա

կան, ըմր.ււ1ւ ելի IL ներելի չէ որ f երր իադիրը 

մանւաւանւլ աչսքան տարուան րագմարդիւն 

դւ՚րհիչի մր (ւ կարոդ գրագէտի ւ/ը ' / ր ս ք յ ht 

պատարագելու արգելք դնելու միջնւաղարետն 

դաղավւարր ունւենան։ Հաճոչքով կ՛իմանամ՝ 

որ Մ արոԷչլի գա դու թին րնդՀւսնսէւր մոդովր, 

իր անւդամհերու մեհ ամ սանաւ թե անւ սլաՀան– 

ջինւ վրաչ գումարուելովք որոշեր է իր դմդո– 

Հութիւնը չաչտնւել Թաղականէ ՒորՀրգին 1ւ 

Հոգ. Հովուին՝ աձ'1 անէ ար գար էիսրմւււնքին 

Համէսրf II իր ցաւը Մուշեէլ արքեպիոկո» 

պոսին։ Աւելի մեհ պիտի րչլար Հա՛ճո չ քս 

եթէ թաղ. իւորՀուրգն ու մեհարդոչ Արէլ 
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արեղան իրենք իսկ ղղ՚՚՚^ի" ք ՚ / ՚ ^ ՚ / ք "ի՚տլր 1ւ 

չաչան էին իրենո ուսէր, ե "'J1/ ան Հա il 

սլա nu! ութ ի ւնր վերկանար եղրաչրական Հաշ– 

ւոութեամր մր մեր աաղտնղալոր Հւսչրե֊ 

նաէլոին ւ1եկնւ1ան առթիւ : Սուպի ու սարսափի 

օրեր են ւէեղի Հաւ1ար, un ելի քան երրեք֊ 

սլարտա1լա*ւ։ււ թիէն ունէինք սւնիւ1ասւո վէ՛ 

ճերէ ու սլառտկաուԱեերյ՜ ՚Հրտմարիլ։ 

ողջերթ մաղթե՛ լ: ա՛ր yi'l^ll1 ՀաՏ1'ռ՛" 

նտկցիՀւ ե. րարի չաջողութիւն իր աււտքե֊ 

լութեանր մէՀ , 1ւ վեր$ւս!լէար ւլնելսվ '"J'f 

աււթիւ եղահ ս"["Ր վէճերուն t ւ1աահենք 

մի աչն ու ւ!իաչն ւ1եր աղէտեալ1ւերուն ալ 

աւելի ողնելու, ւ/ււււււծ/տ7#£ imh 1\ղԷտեալին՝ 

ւ1եր 1\ղղին կԼանքր փրէլելոլ։ 

Փարիղ, 26 Մւսրա [[) 18 Ա. Զ. 

Հանրի Պաոցիի տուած յարերը 

կովկւափ մւափն 

\ձ*եչւթէս Էււ/ր ա ղ ր աւղ ե ար սա tu չլա հ Է 

նամակ ւ/ր Ղ\. Հանրի °-\ tu ր Այ ի Էն ք որ. 7՜8 

ւսմսէ Է ՚/^՚Ր Կ՚՚՚քկաս կր գանուի ք իւսդու Է 

մէ0. օղն ո t թ եւսմր տէկէն ՏՀո՚՚ղԷչ Xïu"'/~ 

եանէ ^ util որսա ր ասա ե ր է ւսրգէն ֆրան

սերէն էււ/րա ղրութէւնր Հետեւեալ գոր~ 

հ ե լաւն որ Հասարէ ձեւուէ ւգէաէ " Հրա» 

աարակուէն ապա ղ utյէն. 1 • ^մէշկ Çd»0-

րօյեանէ ականատեսէ սլա ա մուահքր Ա՝է– 

Փա գեաքէ ա ե ւլւսՀան ե ալ!ւ ե չալ լ/ասէ*1ւ • 

(1Ք ՚^/Լ Վկ՚՚՚յ՛"– թ Է ՚-նն եր ււրլսւէ կ .աղ ոց • 

•1" \ծ*ու լք սււլւս*է ւ/ր ւլ լալ անէ աեարր» 

4՛ Ç) Ա»/ան սէ ^Հայւսղ ւլ է) սոլ ալ է մր լ / Է Լ Ո ՜ 

ղութ էւննե րր* ]յֆ'* Վ^սնւսյ ւլ է մա ւլ լաւ -

թե ան iliultր հա il m սն ւգաա ւ)՛ու թ է լ1ւ ր ւ 

<1|. <*\'"/'"{ է սրահ է նւս[լ Հ/՚՚ւ՚Ք ՚^ԷՀ 

գրութէւններ կուէկասէ կացութ եան 

ւ/ր՛"/, որո՛էք Հատորէ ifh մէ£ ւգէաէ 

ա մւէուէուէն • ատոնց մէկ վ?է,Անէ Հատ -

ու ա օն ե րու թաչւգւ1ւսնութ էլնր կր Հրա՛ 

m ար ա կ ենք մեր ւսրւ ե. J "'$_"/' ՛է թ էւուԼ% 

շորս tu il էս աւււսՍ գրուահ՝ են. " ՚ / գ աո՛՜ 

՚էերր, 1լ կր տեսն ե՛կք Հոն թէ նոյն է ս գ 

ut լն ա ա են՝ ե՜ն* քան հւսնր էր կ աս ու՛֊ 

թէւնր^ շատ աւեչէ հւսնր քան ք՚նչ 

որ կ եր ելար \\ուԼկասէ Հայ Ա՛՛՛՛քէ/՛՛ 

ներէն j որոնք կ՛ եր ե ւայ էւոՀե մոլ– 

թե ան Հաւ/ար f կամ՝ g էգերու սՀա* 

՛/եր ա շ է§ ո լ թ Է լնր ^ /g tգ ա Հ ո լ ան եյ ու Հա մար 

աւ/է^ն րան շԷԷն րսեր կամ՝ Հատ տրմ~ 

՚լ՚՚յն կերպուէ կ րսէէն։ 

... Հյաա լաւ ղինուտհ ու կաղմ՚տկեր– 

սլուահ f քիւրտ ասւղտտակտիւումրերր կա֊ 

նոնաւոր ղօրաղունղերու ոլէս կր ղորհեն, 

աւելի լաւ կա րղա սլա Հու թիւն սոՀ" տալով 

քան ա չմւ1եան ռուս րանակրք ունենալով 

Հեհելաղունղ , Հետեւակազօր, իւորՀրղական . 

նշաններ ե. ւլրօշներ։ Թուրք ւ՚ղէկեր ու 

աղաներ, որ անոնս մօտ տւղաստանահ էին՝ 

Հալի1 սւէձի օսմանեան ՜ քանակի նաՀանչի 

ատենք կր ղեկավարեն զիրենք։ Եւ անոնց 

չտրձւքկուսներր մերթ ճշմարիտ սլա տեր աղ֊ 

մական ղորհողութեանց կարեւորութիւնն 

ունին։ Օրինակի Համար՝ ան՛ոնց չար&ակու– 

մշ ՚հտշրուրան մեհ ղի ւ ղին '//'"'J t "լաւն 

'//""J իւ"*-°*եց 1000 Հոգիէ աւելի ՛Քիւրտերէ 

կաղմսւահ ասսլատակաիւում՚ր մր։ Ujll դի1–֊ 

ղին րնտկիչներրք չուս ալով որ իշիւանու– 

թիւններր իրենո օղնութհան * սլիտի ղտչին 

րաւականաչաւի ումերովք չուսաՀատ ղիմա», 

ղրութիւն մր ա՛չս տուին ւ արձակողներուն. 

lll"S(l °/՛ '"Տ'1 ոլտ շար ման ղիմանտլէ 

1ւ շատ սարղ իւրացնելէ չետոչ՝ տնձնա֊ 

տուր Ըլլալու վիճակի մէ£ էին ք երր '/(""J 
Հաս ա լ Հաչ կտմաւորներու իւումր. tljif որ 

իրենց սեփական որոշմամր ճակատէն Հե– 

\ 
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ՀԵՐԱԾՆՈԻՆԳ ա 

ռւսցահ էին։ իրենց Հայրենակիցները պաշտ֊ 

սլանւելու Համար 1ւ ո լանք չաջողեցան։, լապռ 

մոլեգին կռիւէ մ՛ո չետոչ էնիաչն, ՝Բիւրտերր 

ետ ոգել ՛• 

Աչդ աւաղակնւերր վերջերս ձեռնոսրկեցին։ 

արշաւանք մէ Նախիջեւանւի երկաթուղւոչ 

գնին ղէմ\յէմիակ ճամրանւ ••£»* Իկտիրի 

իւճուղւոչն Հետ՝ կարելի կ ր՛՛է ռուս սու

նակի պարենաւորումի։ Անոնք տնապանով 

կր դարձրնեն -ֆ րոլոր ճսւնաալարՀնւերր որ 

ս ա Հման։ ագլո լիէ կլլ տանին ։ 

Աչն ճանապարՀը որ սաՀմանադլիւԷն 

*էան կր տանիք նաչնսլէս իրենց մշտական։ 

սպառնալիքին։ տակ կր գտնաւի ե զինուո

րական պաշարակիր իաւմրերր չեն կրնար 

երթեւեկել առանւյ ստուարաթիւ զօրքի ըն

կերակցութեան ։ Անոնք Հրացանի կր րռնեն 

անւջաւո ղօրա իւ երիկնէ երր, վերաւորեալներր 

կր լմնցնեն, ե. կլլ կոտորեն արձակուրդով 

ճակատէն եկող կամ՝ արձակուրդէն։ Հոն 

դարձող գինուորներր։ Մերթ նոչն։ իսկ աւելի 

բսնւգուզքւ յարձակումներ կր ձեռնարկեն։ չան– 

կարհակի՝ դօրադունդելաւ կարեւոր Հատ– 

ուահներու վրա չ ։ 

... Թաթառներու թշնամ՛ականէ ՚ՓրՔՐէ 

՜Քիւրտերու ասպատակսւթիւններր \ւ րոլոր 

մ ւսՀմե տականքներու անւրնւդՀաա սպառազի

նումէ Կովկասի* ա զգարն ակութ եան։ է1Էջ 

սարսափ կր տարածեն։ \ւ մտ ա Հո գութի ւն։ 

ճակատի ղին ոլորներուն ։1էջ, որ իրենւց րնւ– 

տանիքնելաւն կր միանան կորովի միջոցնե

րու ձեռք առնուի լր պա Հան։ջելու Համար։ 

... Պէտք է $լիաել որ աչս մ ուզմետական 

տ զգարն ակութի ւնր t լմւդՀանւր-սալէս շատ 

աղքատ f չի կրնար իր սեփական։ միջոցնե

րով ձեռք ձգել ալն զէնքերը զոր կը գնէ։ 

Թուրք ու թաթար գործակալներ ու լրտես

ներ են որ Պարսկաստանի ճամրով անանց 

կշՀալթալթեն ղռամ՛, զէնք ու ռագմամր– 

թերքք չարմար րոպէին կովկասի մէջ մաՀ^ 

մետ ականներ ո ւ ոնգՀանուր տ ւսւղոաամրոլ– 

թիւն մը չւսլաւցանելու լորււվ։ 

((ԱրտաՀանի /ւ Օլթիի շրջանին մէձ քրն 

նութիւն։ կատարելով , կ՚րոէ Զիւենգէլի 

երեսփոիւանր Հեռագրի մ՛ր մէ) , իմացանք 

որ երկրին։ օտար եղող անձեր ո II է գնով 

հաիյու կ՚առնւեն։ զէնքեր զոր չետոչ– մաՀմե^ 

տականքներուն։ կր րամնեն ։ Աք՛է կողմերս լ 

րոլոր ագդարնւակութիւնւր երկիւղի մէջ է : 

Թուրքեր ձերրտկալուած են ար։ մ՛իջոցին 

ուր կր դնէին։ տասնւրմէկ Հրացան։ 1ւ 4000 
փամփուշտ :)) Հ. ՊԱՐՊԻ 

P Ո Ղ Ո • Ս C 

Le Mdtià լրագիրը իր Մարտ (j/f թիվ՛ն 

մէջ կը Հրատարակէ (.(Անձկութեան Աղաղակ)) 

տիտղոսին տակ չուդիչ չա չտարարութիւնւները 

Ազդ՚ոլինւ Պատուիրակութեան։ ՆաէսադաՀ Ն. 

Վ. Պօղոս Նուպար վաւշաչի , որուն դիմած 

է լրագրին իւ մրա գր ութ ի ւնւր ՊրԷսթ-Լիթովսքի 

դաշնագրին 4յււյ չօգուահի մասին։ իր կարհիքր 

Հարցնւելու Համար։ Ցոչց տալէ չետոչ ա չ ն ։ 

Հակասական։ վարմունքը որով ա"է^հվիք 

կառավարութիւնը ԹրքաՀաչսւսւուսնւի իքւք– 

նաւվարութեան։ f նոլն իսկ ան։ կա իւ ութ եան 

իրաւունքը ճանւչնալէ չետոչ Պրեսթ-էիթովսքի՛ 

դաշնսսգրով զալն։ կը չան ձնէ Թուրքին 1ւ 

անւկից դատ Կալար, Ար տա Հանն ու ՊտթուԱս 

ալ անոր դարձրնւել կր իսաաանաւչ, 1ւ պար– 

գելէ չետոչ աչն։ աղետաւոր Հետեւէսնւքնւերր 

դոր դա շն։ ագրին։ աչդ չօդուահր պիտի ունւենաւչ 

եւ սկսան Է արդէն։. ուն։են։ս։լք կը վերջս։ցն։է 

աչս սլէս. ՝ (C Հաչոց կացութիւնը– տագնա

պեցուցիչ է աչսօր։ Երրեք աչդ աղգը, իր 

դարաւոր դո չութ եան րնւթացքինւ՝ որ . սակաչն 

Հարուստ է աղէտներով, աչղքան մօտ չէ 

եղահ անդունդին և. րնաջնջմսւնէ Թուրքիոչ 

Fonds A.R.A.M



Հաչերը, մինչեւ Հիմա միշտ ապաստանարան 

մր դտահ են Կովկասի էր են ո եղրաչրներուն 

մօտ ամէն անդամ որ իրենո դոչութիւնր 

Ա՝Հօր էն վտանգի մէՀ եղահ էք Հիմա ա չ դ 

ապաստանն ու p Հուսկ ապաւէնն է որ 

սպառնալիքի տակ է, թէ արտաքուստ՝ 

թշնամիէն է որ կր չառա Հան աչ, 1ւ թէ ներ֊ 

քուստ՝ ՛Քիւրտերէն ու Թաթարներէն, որ 

իրենո կրօնակիցներուն չառ սՀանալր իւ ան֊ 

դավառութեամր կր տեսնեն ։ 

Ա Ով պիտի ազատէ Հտչաստանր։ Տեղիք 

կա չ վա իյնա լու որ Հաչերրք իրենք իրենց 

ձ դո ւահ 1ւ Գաշնակիցներհւ կողմէն օդնու֊ 

թիւն Հասցնել կարելի չրԱալով, ^/"–/՚ դերա– 

կշռութեան տակ ՀախՀախուին 1ւ Թուրքերր 

վերստին դրաւեն րոլոր աչն Հողերր որ երեք 

տարուան պատերազմով ազատագրուեցան ։ 

ք^աչց j | եթէ իրենց չառածսաղացութիւնր 

կասեցնող րաւականաչափ դիմադրութիւն մր 

չգանեն , Թուրքերր Պրեսթ—էիթովսքի դաշ», 

նադրով իրենց ձդո ւահ նաՀանդներէն անդին 

պիտի անցնինք 1ւ օդուտ քաղելով ա չ ն 

տնակցութենէն զոր իրենց պիտի տան մաՀ– 

մետական ա զդա րնա կութի ւններրէ աս մրա չ 

պիտի Հարթեն իրենց՝ Կովկասի մէՀէն՝ դէպ 

ի Թուր դեստան ։ Ասպարէղյլ րաց պիտի է\Աաձ 

աչն ատեն Գերմանօ–Թուրանեաններուն, 

որպէս ղի իրենց* դորհունէութիւնր չառաՀ 

մղեն մինչեւ Զինա աո անի սաՀմաններր։ Համ֊ 

ի սլա մական ո լթեան 1ւ Հա մա թուրանեան ու՛ 

թեան կրակլլ Թուրքեստտնի միՀոցով պիտի 

փոխանցուէր Պարսկաստանին և. Աֆղանիս», 

տա նին։ 

« Անտարակուսելի է ուրեՅե որ Հաչերր, 

ինքզփնքնին պաշտպանելով, կր պաշտսլտնեն 

նաեւ Գաշնակիցներու դատր։ Շատոնց ի 

վեր է որ ամեն էն իրաղեկ Հրապարակա֊ 

դիրԱհրր ռուց կուտան թէ Հաչկական Հարցր 

տեղական շաՀու ի*նղիր մր չէ աչլ եւս և. 

թէ՝ Հա չաս տանի աշիւ ար Հա դրական դիրքէս 

պատճառով անիկա Հանդոչցն իսկ դարձահ 

է Ասիական Թուրքիոչ իւնդրոչն տ Ամեն էն 

Հեղին ակտ ւոր ե. աղդեցիկ Հա մ!ս դեր մտնա֊ 

կաններու դրութիւններր՝ պտտերազւ1էն տռտՀ 

ե. պատերազմի մի Հո ցին՝ ատոր աներկրաչելի 

ապացոյց մլմ։ են։ Kjf Է՚^՚ԴՐ՚՚Տ" լուհումէն 

կախեալ պիտի րլլաչ ապա դա չին ւ1էՀ՝ Մեր֊ 

ձաւոր Արեւելքի fi Հետեւտրար Լւ Եւրազտչի 

խաւլտղութիւնր ։ 

« Հա չաս տանի րախտր կախեալ է ուրեմն , 

ինչպէս րսի արդէն f Ղ՝աշք։ակիցներոլ 

թտնակէն՛. Հաչերր անվՀատ կր Յեան 1ւ այդ 

չտղթանակին կլլ սպասեն վստաՀութեամր։ » 

Սրտապնդիչ Ցայտարաաւթիւննեւ 

Գն դա պետ Տ՚Անունձիօ f մեհ անուն րա֊ 

նաաոեղհին որդին f Հետեւեալ չա չտար ար ու֊ 

թիւններր րրահ է՝ Մարտ 16 թուականով, 

(\Լամողուահ եմ՝ որ ունենալով Հարիւ֊ 

րաւոր ա\ա^օկ Լյաներ իտալական էւ ֆրան», 

ասկան ճակատներուն վրաչ, Գաշնակիցներր 

կրնան 3-4 ամսուան մէՀ վերջնական 1 ա ո ՜ 

թան ակր տանիլ։ Կտրելէ է դիւրաւ Հ^Հել 

Գերմանէս չ ՀիղերԱէ ա բ փ ս Ք " ՐՐ Ղ^»ս§էԷ ու՝ 

ռազմ՛ամթերքի դորհարաններր։ Հաչրս, վեր֊ 

Հերս f I կրցաւ 9 մամ շարունակ թշնամի 

Հողուն վերել թո֊քէէ* Մենս օդա չին պաաե֊ 

րազմ՝ մր պէտք է րէւենք աչնպիսի ւՀեւով 

որ վերՀ դ"Է պատերազմին։ Պէտք է ղդաչ». 

նամոլութիւնր ի րաց վանենք ու պատեր աղմլլ 

Գերմանիս չ Հալին վրաչ տանինք։ Գեր մանա֊ 

ռիԱերր չունին աչնպիսի դորհիօներ, որ 

՚Քափրոնիի մլլ Հետ կարենան մրցիլ։ » օ ' ( Լ 

նունճիօ , դնդապետր Հետեւեալր աւելցուցահ 

է* —— (( Նտալիա լաւ կր դիմանա չ. պիտի 

շարունակէ մինչեւ 1[ռրՀր։ ԱմրողՀ մողո֊ 

վուրդր միաձաչնօրէն կամք gnffi կուտաչ 

պատերաղմր չառաՀ տանելու. չաղթանակր 
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ապաՀով է ։ Ամերիկայի աջակցութիւնը րոլոր 

ճակատնէերուն։ վրայ սլիաի շուշան աչ , / 7 ա / / ՛ 

L\lLtuLnt~ W ։ 

— Ֆրան սա էլան րանակի մեհագոչն սլե– 

m եր Էն։ մին։ զօրավար Ֆօշ, Հետեւեալ չաչ– 

աարարութիւնէնւերր րրահ Է մօտ tut քիս մլլ 

աււաչ ամերիկեան NeW York TimeS 

թերթին սմ։ օրէնն։ եր Էն։ մէկուն։. « Գերմա– 

նացիք չսլիաի յալալին։ ճեղքել մեր ճակատը... 

Առաւելութիւններր Հիմա ամրոզջ մեր 

կողք/ն են։ Մենք աւելի լաւ կազմ ակեր պո ւահ 

ենք. մեր ԷՈԷՈՐ ձեռք առահ միջոցնւերր 

լաւազոյն են ։ Մեր սլաՀեստի զունղերր 

աւելի քան երրեք արղիւնաւոր կերսլով 

կրնան։ զո րհ ահ ո ւի լ ե. աւելի քան երրեք 

րաղմաթիւ են ։ Ամենալայն առատութեամր 

ունւինւք թնղանւօթ , ռաղէՈսւքթերք, սաւառնակ ։ 

Մեր Հրետանիի գերաղանւցութիւնւը թշնամիին։ 

վրայ անվիճելի կ։ Վերջապէս մեր Հոզեկանւ 

տրամաղրութիւնը լաւազոյնւ Է քան երրեք t 

Միւս կողմէ; գերման։ զօրազունւղերր շատ 

ա չլա սեր ահ են 1914էքւ ի վեր։ 

(( ... Մենւք յլիտենւք սււքէնւ ինւչ որ անւոնւք 

կ1րնեն. յիշեցէք որ 191օ^»1ւ զեռ զիմւսկներ 

չունէին։ք 1ւ սակայն իր են։ ո կաղերր չյաջո– 

ղեցան մեզի ետ մղել։ Եթէ նոր կազեր 

Հնար ահ են Հիմա, նար էն։ չսլէաի յաջողին ։ 

« ...[Ս**մ1փեր ունիք։ անւոնւք անւշուշտ f րաչց 

այղ զէնւքինւ զորհահութեան ւ!էջ մենք անոն։g 

վրա յ ունէինք գիտութեան էւ փորձառութետնւ 

առաւելութիւնը։ » 

Հոս New York Timetf տնօրէնը կը 

Հարցնէ թէ կարելի չէ որ թշնամիէ։ նաիւ 

Սելանիկի զէմ՝ յարձակումը սկսի f յետոյ 

Ւտալիոյ զէմ՝ գառնայ 1ւ այ։լ այլ ս. այլ 

ճակատներուն։ վրայ Դ՛աշնակիցներու գի մազ֊ 

րութիւէւր փշրելէ յետոյ՝տրամադրելի գարձահ 

իր րոլոր զօրագունգերը ֆրանսական ճակա

տին վբայ րերէ։ Զօր. Ֆօշ պատասիւանահ 

է. — (( Գարելի է որ թշնամին այգ երազը 

տես ահ ըյլայ, րայց թիւր չէ որ գերազան֊ 

ցութիւնը կուտայ։ *հերմանացիք երրեք չոլիտի 

րլլանւ այնքան րա զմաթիլ որքան։ էին։ 1914/ i f » » 

կամ՝ որքան։ էին ՜եզերէ '//""J* ՈԼՐ ՚եէկէ գէմ 

«3—4 կը կռհւէին f ե ուր մենք գրեթէ առանց 

Հրետանիի 1ւ առան։g ռազմամթերքի էինք։ 

(( . . . Իսւալականւ ճակատը ամուր Է. 

վտանւգը այղ կողմէն ան g ահ է ։ Մեր Ղ՝աշ– 

նա կիցն։ երր ինք դին քնին։ գա ահ են։. իրենց 

րանւակը կրնայ գիմս։ն։։սլ: Եթէ սլէտք ունին 

մեր օգն։ ութ եան։ f ՖրաՀաացիք ե. Անգլիացիք 

պարտաւոր են։ տալ զայն։ անոն։g t ք^աչց Հա

ւանական է որ Ւտալացիք միաչնւակ կարող 

պիտի ԸԱան ամէն պա m աՀա կան ո ւթե անց 

դիմ՛ագրաւելէ Ո՛չ միայն իրենւց րանւակը ու

մով էք այլ էրենց Հոգեկան։ տրամագրոլ– 

թիւնւր լալ է ։ 

((..«,. Պատերազմը շւսՀելու Համար մենս 

սլէտք է ունենւանւք ամերիկեան մեհ րանակ 

մ՛ը՝ այս րառով ենթ ա գրուահ րոլոր հովային 

փոիւագրութիւնւնւերովք զօրակոչով, ղին ա վար

մս ւմով, սաւառնւակներով 1ւ ռազմամթերքով* 

Շուտ րրէք t շուտ f շուտ։ Գէս վայրկեան մի՛ 

կորսնւցնէք ։ Եթէ ձեր մեհագոչն։ ճիգը ընէք, 

րնգՀանուր յաղթանակը պիտի ապաՀովէք 1ւ 

պատերազմին տեւողութիւնը քանի մլլ ամի

սով պիտի կարճեցնւէ ։ 

« Պատերազմի մէջ ։ահագոյն լա ակու

թի ւնն եր էնւ ։1էկը նւա իւ ա տեսութիւնն է ։ Եթէ 

Աւարի կա կ՛ուզէ ն։ տի։ tu տ եսութիւն։ ցոյց տալ, 

վստաՀ եմ՝ որ պիտի գտնէ գորհունէութեան 

ուրիշ ղաշս։ մը որուն մէջ տ Հա գին։ հառա

չութիւնն։ եր կրնա։ չ մատուցանել առանց 

Ֆրանսաչի աէջ իր ^էղերր նուազեց նել ու t 

Ան իր Աւշագրութիւնը պէտք է դար ձոն է 

Արեւելքէ վրայ։ Գերմանիա (հուսի ո յ մէջ կը 

յառաջանա։յ այս ու այն կողմ՝։ Ամերիկա ե. 

ճափոն։ որ կրնան այղ րանր ընել, պէտք է 

որ անոր ընղառտջ երթան Սիպերիոյ մէջ։ 

Պատերազմի միջոցին ու ետքն ալ, Ամերիկա 

1ւ ճափոն պէտք է որ զինուորական ու 

տնտեսական գիմագրութիւն մլլ ցոյց տան 
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Ծաչրադոչն Արեւելքի ւ / է^ դեր ման ական 

թափանցումէ ։ Մէ արթննաք ^րր արդէն 

չափազանց ուշ սլէտէ ոԱաՀ։ ^7' ս սլաս էք 

որ թշնաւ!էն չափազանց չաււաՀ դա g ահ րլլաչ։ 

Մեր մեհադոչն սէւալսերէն ւ1էն աչն եղաւ 

որ *հերմանացւոց թ ս չ լ աուէնք դէսլքերուն 

նաէւաճեււնութէւնր էրենք էսկ տււնել։ Նոր 

ե. ումեղ երկէր մրք էնչսլէս Ամերէկան, 

սլէտք է աչս դասէն օդաուէ ե. պատրաստ 

րլքսչ չան1լարհա1լէէ բհրել Գերմանացէներր 

երք անոնս փորձեն դորհադրել էրենց հրա֊ 

դէրներր։ )) 

Աչս սրտասլնդէչ չաչտարարութէւններուն 

Հրաչ կար ելէ է աւելցնել նաեւ աչն Հաւա֊ 

աաւոր էւօսքերրք զոր Վերսաչլէ Ա էՀւլաշ֊ 

նա կցական Համաժողովէն չեաոչ արտասանես 

զօրավար ՚Քաաօրնա՝ ՚հաշնակէցներու Հաղ֊ 

թանակէն վրաչ էր Հա մեղու մլլ չա չանելով, 

էնչսլէս ե. ամերէկեան քանակէ րնդՀ. Հր ամա֊ 

նաաար զօրավար Փերչէնկէ էւօսքր ֆրէսնօօ– 

ան դլէ ական ճակատէն է1րաՏ քննական 

սլաոչաէ մլլ չեաոչ « Պարաւդ էւօսք է որ 

Գերմանացէք անպարաելէ _հն f շատ լաւ 

կար ելէ է անոնց չաղբել »: 

ԱԼ|յԱԶԵ1ՆԻ 8.ՈԻ8ԱՀ11ՆԴԷ0Ը 

Ս.Ո.աջին ձիւն (ՖիԱլսատա). - Նկ ա ւ. Q ԱԼԽԱՀԵԱՆԻ 
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VEvênemenէ թերթի զեղար ուեստա– 

կան։ քննւադատ՚ր, ԼԷօ ՚Բլարթի , Հետեւեալը 

դրած Է Ալիւավեանի ցուցաՀանւդԷսի մ՛ա

սին. (( Պ. 1\լիւ աղե ան կլլ ցուցադրէ յիսուն 

նկար *Մէդօն տքԱ։ւ յԱէնթ-Օկիւսթէնի մէչ. 

մեհ մասամր Ֆինլանսոալի , Մօրվանւի , Փրօ– 

վանուի 1ւ Փա րի ղի աե սար աններ են ։ Ալս 

արուեստադէտր /"'['"/ կր նմլարէ՝ որՅնա– 

նւկարի ձեւով. նւերկինւ դրուահքը սալա Հով է 

1ւ արադ, ե֊ դո^՚ո Հարուստ նիւթ մր կր 

Հալանքէ՛ վրձինւ ր կ՚աշխատի նա fit իսկ նւերկի 

դեււ թաց ղանգուահինւ մէջ, աււանւց սպա

սեր։ ւ որ նա ի։ որդ ի՛ աւր չորնա։ լ : Ներկը 

Հադիւ թէ լուհուահ է իւղով, ղան ղու ահն 

իսկ է որ կտաւիք։ վրալ կր ւիււուի, (լ անոր 

կուտտլ փալլունւ կիտուահի մր՜ երեւոլթր։ 

Ալս լօրինւման։ եղանւակր ակնւաՀաճոյ նկարչա

կանէ արդիւնւքնւեր կուտտլ շէնւքելաւ, պուտե

րու, եկեղեցւոյ նւերքնւամսաի քանւդակնելալ, 

գեղջկական կամուրջնւերոլ պատկերաց ./աք. 

մէջ. ալս ամենւքը ամուր կերպով կա ււուս ո ւահ 

է ։ Օիեւնոյէ։ ատեն։f նկարիչը ՂԳ՚՚՚Լւ1 Հոդա– 

& ութիւն։ մր ցոլց կուտալ ներդաշնամլել իր 

երանւդնւերր, դոր կր տարա՛ծէ լալն քօղաւո– 

րուՅնեքավ 1ւ ջերմութեամր լեցուն։ Համար–. 

ձակութեամր մր ։ Ալս սլէս ով կր ստանալ 

մթնալորտի շատ այլազան։ երփնաւոլաւմներ , 

IL որ մեղ մ սանւսււորասլէս կը շս։Հ։սգրգ։ւեն 

երր նւիւթր լուսաւորուած է Ֆինւլանաւայի 

եր կին։ քէն։, որ միանդամս։յն լուսաւոր է ու 

ոքօղուտհ, ինւչսլէս Փ« *£ձ*£ է ^ լ է * ^ , Ձ ^ * – 

ոԽ,*4»*և {Jrr£j**uy f â ^ * " * ^ ^ £m\m$t f ե-ն s 

Մօր վաք։ ի տեասրանւներր ՂյէքԼք»—ֆա՚Տ—գքչ Ա^Ա 

՛Փէք*» f Ա£«*յ»«»«յ£ յձէ»1լք1ւն. տան։ իքն։ երուն։ կսւ– 

տարր աւլող սիրուն։ լուսաւորումով մր, 

շւսՀեկան են ։ JJ ասնւաւոր Հրապոյր մր կ է ս յ 

Վենւետիկի տեսարաններուն։ մէջ {մանաւանւգ 

\Լք*ա£ա*է1թա1աաքրրշ^ , կամ՝ Փրովանսի, Մար– 

թիկի է Պարմի կամ Ֆլանւտրալի ի ուր ամ դոյն։ 

արեւ մը կր էիաբիալէ Հրավաււ ա անիքն եր, 

Պրիւձի, Մօրէի, ու նայն իսկ Փարիզի, ուր 

Նօթր-Տամր քիչ անդամ ունի այն ոսկեզօծ 

փաՏԼԼ\ " / " " / ^'Կարէ1Լ\ Ղաձս Կր Հազուեցնէ։ 

Վեր սայլի անկիւն մր, աւազանին մէկ կտորը 

մամււապաա արձանով մր, ոսկեզօծ երկինք 

մր կտրտող աերեւակոյտով, գողտրիկ րա– 

նաաաեղհութիւն մր ի յայտ կրրերէ՛՛ 

Պէտք է այս ամենուն մէջ գնա Հա տել 

նւիւթերու րանւիմաց ու յաջող ընտրութիւն 

մը9 ճարտար յօրինուահք մը, Հակապատ

կերներու ե արմէքներու Հնարամիտ զգացում 

մը։ Ֆինւ լան տա լի տեսարանները մասնաւո– 

րապէս ուշազրութեան արմանի են » : 

Այս ցուցաՀանդէսին քանի ։1ը տող նուի– 

րահ են նաեւ Le Temps և Le Pays 

օրաթերթերու գեղարուեսաական քննադատ՜ 

ներր ։ 

ՓԱՐ1ձհ 2ԱՅԿԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏԱՄԱՏՈՅՑ 
ՅԱՆձՆԱԺՈՂՈՎ. ՝ 3 | 

ինչպես յայտնի ե9 երկու տարի՛ն երե 

ի Վ՛եր ֆարի զի մեջ կը գա՛նուի Հ ա՛ն գա՛ 

՛է։ ակի չ \ՐասՆաի/ու։/ր մը որ Հայաստա՛նի 

աղեաեա լներուն օգնելու. Համար Հան– 

I գան ակութ իւն կլլ կա ա արկ ամսակա՛ն 

տու լ՛քի ձեւով։ \ \ յ ժ մ այգ \^ասնա[սումրը 

ընդարձակուած՜9 պիաի գործ՜ ե նոյն նպա

տակով ե. աւելի Լայն ձեւող9 ^ՓարԷ0Է 

Հայ կական *\,պասաա մատոյց " անունին 

տակ։ Փարիզի մե$ նպաստ աՀա լ ար գործ՜ին 

այս ընդարձակման գրգիչ ու գրգէ11– եղան 

Ա՛ ուշեղ արքեպիսկոպոսի էֆարիզէն անցքը 

ինչպես ե. կովկասի փսէէսսաականներուն 

սպաււնաչյող սովի լուրերուն յառաջ քե

րած՝ յուղումը։ Ա*ս՛ շե ղ արքեպիսկոպոսի 

սրտայոյզ կոչին սլաաասիւանելով՝ իէումլւ 

է/ը փարիզարնակ հ անօ[մ ազգայի՛ններ 

կազմած՜ եին Ա՚ասնաիյումր մը °)աղտատի 
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գտնուող Հայ տ ասր ա գիրն երուն ինչ՛֊ 

պես ե յբիջագեաքի րանա կին շնորՀիւ 

ՀեաղՀետե ա զատուելիք Հալերուն օգ

նութիւն Հասցնելու. Համար։ Ա՝ենք ա– 

ւււսՀարկեցինք միացնել այս նորակազմ՝ 

Ա՚աաասհաիւումրը Հան գան ակ իչ ()ժասնգակ 

(Հանձնաիէումրին Հետ ե. կազմել նպասս– 

տաՀաւաք մեհ՜ մարմին մլէ ընգ֊. 

Հանուր Հայ աղեաեաչներուն (կովկաս y 

{յրուսազեմ՝9 <կաղտատy ե աաայլեյ օգնելու 

գորեը ուժեղ թափով մր յառաՀ տա– 

նե չու Համարէ 

Ա՝*սսնաժողովր կազմհւաե ե Հետեւեալ 

անձ երեն» ՜ 

ՆախաղաՀ՝ ՎռամշապուՀ Լ\ւադ—՝ՔաՀ. 

Ատենապետ, B. Էդնալեան, Գեր-Ատենա֊ 

պետ՝ Ռ. Մարկոսեան , Տիգրան Էւան ՛Քելեկ֊ 

եան f ԸնդՀ. Ատենադպիր՝ Պօդոս էսմկրեան, 

Ատենադպիր՝ ՛Լ. Թաղւորեանf Գանձապահ՝ 

Կ աղերն ի կ Կէվրէկ, Անդասներ՝ Մ. Զերազ, 

H, Զօ սլան եան, 8. նսքենտէր , Ի. Ներսէս֊ 

եան, Մ, Փրիդոնեան, 8. Ինճուճեան, f ՝Բ. 

Ավաճեան, Ա– Հեվրեկ, JJ. Բուլճեան, 8. 

Տարալեան. Թ. Համրարձումեան t 

մասնաժողովը գաղութին ուղղեց շԸՐ"– 

Հար երակ ան ո՛ր, որուն գլիւաւոր Հատ– 

ուահներր կ1 արտատպեն ք» 

քծ՝ե է՚^էպէ՚՚է աՀաւոր աղե՛" մը Հար֊ 

ո ւահ՛ ե g մեր ազգը 'UJU պատերագմի 

ընթաց քին9 եան օթ ե ամեն Հայ ու։ 

թ*ուրք կառավարութիւնդ ուսելով րնա– 

ՓինՀ ընել Հայկական նաՀանգներուն 

ր ո վան գա կ Հայութիւնը9 ամենեն ան

գութ ձեւերով Հազարաւորներ կոտորել 

տուաւ եւ Հարիւր Հազարաւորներ աքսո

րեց Աուրիոյ 1լ Ա՚իջագետքի անապատ

ներուն խորը։ Լ\յգ գ ժ ր ա գ գ տարագըր» 

ե ալն երուն կրաե տառապ անքն երր աՀ֊ 

ռելի եղան։ ԼՀն՚՚նց մեկ մասը մեռան՛՛ 

անօթութ են Է 9 Էսում գուժ վարմունքներէ 

ե մաս մրն ալ նոյն իսկ անապատին մեՀ 

խոտորուեցան։ Ա՛նաց եալներր, սովամաՀ 

կորչելու մշտական վտանգին մեջ, կը 

քաշկրտեն ոգորմելքւ կեանք մը Հ 

• • • 0*4՜ ազգասեր Հ՛Հ/եր ե թե՛ օտար 

Հայ ասելիներ իրենց նպաստներով օգնեցին 

ց ա ր գ ՚գյգ թշուառ տարա դիրն երր սՂս– 

Հեն ազատելու նուիրական գորհին։ իաաչյց 

ստուար ե տարաս գիրն երուն թիւր^ օգ

նութեան պետքը էսՀագին ե% ե ց ա ր գ 

ղրկուահ նպաստները Հեռու են ԱՀյ գ 

պետքին րալելե՛. Ա՚իՀագետքի ե \}ուրիոյ 

անգլիական րան ակն երուն յաղթական 

յառ աՀիաաաաղաաացութ իւնը տարաս գիրն երու 

օգնելու գորհ՜ին մեհ՜ գիւրութիւն կքըն– 

եաաայե * ^կաղտաստ ե \^րուսասղեմ՝9 աաայժմ* 

ագատ կեգրոններ են9 ուր, կր գտնուին 

րա ւական տարա գիրն եր որոնց թիլը 

ՀետզՀետե կրնայ ստուարանալ։ իսկ կով– 

կասս գտնուող Հ՚դյ էի ա իւ ս ա ա կ անն եր ո ւ ն 

վիճաաակր^ [\աուսիոլ արգի կաս g ութ եան Հե

տեւանքովդ զարՀուր եչի ե, ե. կը պա՜ 

Հանըե շուտափոյթ ու մեե օգնութիւնէ 

Wju նպատւաակով կազմուեցաւ Հան

գան ակի չ մեհ Ա՚ասնաիաու մր մը9 որ 

^@ժ սանգակ \քասսնասիաումրնս աս լ֊ իրեն 

միասցնելով9 աաայժմ՝ կոԷ ^Ը0^ Փարիգք՛ 

ք1պՈՐ ՀայեԲՈէճ, անխտիր մասնակցիլ 

"չյս Հանգանակութեան ե ստուարացն ել 

ամսական վճարողներու թիւր t 

• • • ty f իւն գրենք 9 սիրելի Հայրենակից, որ 

Հա՛ճիք կատարել ձեր պարտքը այս սուրր 

ու ե՛՛՛կ՛՛՛ն գորհին Հանգե՚գ, փութացնել 

ձեր նուերր ե որոշել ձեր ամսավճարի 

քանասկութիւնը ։ Ա՚ասնաիւումրս պար 

րհրարար իր քով գոյ ա g ահ՝ գումարնե՛րը 

պիտի յասնձնե *Ս» ^օղոս *\քՈւագար 

էիաշաաային, ասզգապասՀպան գորհ՛ին* ըստ 

րոպեի պաՀասնՕն երուն յաստ կտցուելու 

Համաս ր ։ Վ^եց ա՛միսն սան գամ՝ մը Ա՝աս՜ 

նաիաումրս յատուկ շրֆա րերաաականով Հա՛ 

շի՛– պիտի տատայ նուիրատուն երուն։ \^մս աս

կան տուրքերու վճարումը պիտի շարու– 

նակուի մինչեւ "(Ju մեհ՜ ճ գնաժասմին 

վերջը t 

\^իաաայաշյս ենք որ խարիզի ինչպես ե. 

^րսանսսյի "այլ քաղաքն երու րոլոր Հա֊ 

J t IL " ի ր ՚ ՚ ՚ յ օ ժ ա ր պիտի ա/ասնակցին ՚ գ յ ս 

Հան գան ակութ եան y ամենասլայն չափով 

րերելով իրենց նուի րատւութիւնները 

այս ազգասիրական ա մենակ ասր եւոր գ որ ՛ 

եինս ։ 

Ա՚արտ % ի շարաթ օրր l n g é l l i e U r S 

C i v i l s / ^ սրա Հին մեջ տեղի ունեցաւ Հա՛ 
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լաքում՝ մը մասնաժողովի նախասձեռ– 

նութեասմ՝բ սարքոլաե։ (շօպան եա՛ն 

ժամե՛ն աւելի տեւող բանախօսութեա՛ն 

մլլ մէջ այս պատերազմի ընթաց թին Հայ 

ժողովրդի Հերոսական ու ողր երգական 

առա մին գլխաւոր գիեերը յիշեցուց ու 

մեկնեց– Հայ ասղէտեալն ե բու անաս Հ ման 

թշու աս ռութ եասն պատկերը պարղեց 9 

թուեց էն է որ ց ՚ ՚ ՚ Ր գ արտ աս աՀ մանի 

Հ'ս/Ք օտար ազգեր ըրաե են օգնելու 

Համար մեր աղեաեալեեբունf gr'jg տուաւ 

թե ինչքան փոքր ոլ- էեէէ՚հ ^ արտասաՀ֊ 

մանի մեր գաղութն երուն ըրաեը Հսկայա

կան պետքին Հանգեպf եւ՚Հրաւեր կ՛*1ր'էաց 

Փ "՛րիզի Հալ ութ եան լիովին կատար ել իր 

պարտքր փութկոտութեամր ու ճշմարիտ 

ղոՀա րերութ եան ոգիով պատասխան ելով 

*կ ւզ ա ս տ ա մ ա տ ո լ g հանձնաժողովի կոչին։ 

իանաիւօսութ եան ընթացքին* մոգական 

լապտերով gnjg տուաւ Հայ Հին փառքե

րու յիշատակարա՚ննե ր,Հալ գեղարուեստի 

Հրաշակերտներ 9 աղետ են առաջ Հայ 

կեանքի տեսարաններ, ե աղետին քանի ւ/ր 

գրուա գները ներկայացնոգ պատկերն եր։ 

ք|» ՀՀօպս՚նեանի րանախօսութ են են 

յետոլ խօսք առաւ գաղութիս Հոգեւոր 

Հ֊ովիւ[Լ, կաՐԳաՅ նամակը զոր \\մենայն 

Հայոց Հայրապետի գիւանապետ §իրայր 

եպիսկ* ուղղասհ՜ ե գեկտ* ամս ու թուա՛

կանով կլրոպայ ի Հայոց ընգՀ* 

նորգին ե որուն մեջ ու շագրութիւն 

Հրաւիրելով սովի աՀաւոր վտանգին վրա/ 

որ կը սպառնայ կովկաս ապա սա ան ա ե 

Հալ փախստականներուն f կը Հրալիրե 

արտասաՀմանի գաղութները օգնութիւն 

փութացնել \-.ջմիաեին։ ՛Տեր Հ'ս/Ր{Լ է(՛ 

կսղմեն ալելցուց քանի մը սրտայոյզ 

խսսքեր 9 Հրաւեր կարդալով ֆարի զի գա

ղութ ին արժանաւոր պատասխան տալ 

էջմիահնե եկաե կոչէն L \ , ւ սաստամւս֊ 

տո/ցէ դիմումին։ 

ու– %երկայ եին կզգային պատուիրակ 

թեան նախադաՀ ՛կ. Վ. Դ\օղոս փաշա 

կուպար, մասնաժողովի Ատենապետը y 

Պ* IV լոգնալ եան9 ինչպես և բոլոր ան

դատներ ր, ՚ գաղութիս եանօթ դէմքե– 

րկն մեկ քանին Լ քանի մէ ընտանիք

ներ* Հասարակութիւնը փոքրաթիւ եր 9 

Հաս զի ւ 100 Հոգի» չեկողները պատրուակ 

րռնաաաե եին օրուան ցուրտ ու ձիւնոտ 

օդը ե Հաս լաքումը շաբթուան մեջ օր 

մը կե" օրե ետքը տեգի ունենալը։ \P'UU~ 

նաժողովի ասն ալ աո աքն երր կը կարՆ կին թե 

այսպիսի կենսական խնդրոյ մը Հա մաս ր 

Փ , ս ր իղ է Հ"*՝/ գաղութը կրնար ու պար

տեր Հետեւիլ ^Հօղոս փաշայի ե <1}* \%գնա– 

եասնի պե" բազմազբաղ ու ե երո ւն աս գսար դ 

ւաանձնասւորութեասնց օրինակին ե գ ա է ի՜ 

րենց ներկալու թեամբ gnjg տալ իրենց 

սրտակցութիւնր ե աջակցութիւնը այս 

նուիրական գորեին s - Wjսու Հանդերձ y 

Հաաաւասքումր ապար գիւն չանցաւ։ *\§երկա– 

ներեն ոմանք որ Օժանդակ մասեախս*րի 

Հան գանակս ւթ եան գ ե ռ չեին մասնակ– 

ցասե9՝ ասր էանա գրուեցան ալ դ օրն իս՛կ ե 

որոշեցին իրենց նուիրատւութ եան ե 

ամսական տուրքի գումարը^ ու րոլոր 

ներկասները9 խորապես յուզուաե} խոս

տացան ամեն մեկր իր շրջանակին մեջ 

ջե ր մ՝ փրոփա կան տ մղել ՛նպաստամատոյցի 

Հանգանակութեան շուրջ Փարիզի րոլոր 

Հայեր ր բոլորելու Հաս՛ար։ 11^7՜ * * ա է - ա ~ 

քումեն ի վեր ալ նամակներով ե. ան

ձամբ բալակասն թուով Հայեր Հայր ե 

կին\ յա ւ անահ՜ են Էրեսց նուի բատ ւու– 

թեան ե ամ սա տուրքի գումար ր։ ի մօտոյ 

պիտի Հրատարակենք անունն երր g ասր դ 

արձանա գրուաե ազգայինն երուն։ 

նպաստամատոյց մաս*սա<^ոԳո'1Ւ Ա,ԼՈե– 

նապետի Հասցէն ե՝ A. Ekliayail, 36 
Rlie Lafayettô, գանձապետքէ;Հասցէն 

Չ. Guevrek, 49 rue de Trévise. 
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ՆՈՐ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈԻԹԻԻէՆԵՐ 

Contre les Barbares de l'Orient 

Par J. de Morgan 

Նոր է՛՛ր1 տեսաւ աւս սաուալւ ու դեղեցէկ 

Հատորը, որ 1լր պարունակէ ։1եհանունւ գէա– 

նւ ական էն ե. Հայասէրէն րաղմաթէւ յօդուած– 

ներր 1915-1917/. շրչանէն Մոնփէլիէի 

l'Eclair լրագրէն և Փա րէ զէ Revue de 

Paris ա մնա դրէն մէջ Հրատարակուած II 

որոնք ամենքն ալ նէուէրուած են Արեւելեան 

լսնդրոյն, Թուրքէոլ դէմ* ՚հաշնակէցներու 

մ զահ պատերազմէն այլ և. այլ փուլերուն , 

Թուրքէոյ լուծէն տակ դտնուոդ յ՜ զանազան 

աղդայնութեանց դատէնւ. Հեդփնակր էր Արե

ւելքէ դորհերու էւորէն Հմա ութէ ւնր 1ւ էր 

առողջ ու Հզօր՛ թրքատեցութէւնը էէու1էն 

է Հանդէս կր րերէ այս կարեւոր յօդուած

ներու շարքէն մէջ,՛ դօո՝ զրքէ ձեւով Հրա

տարակման առթէլ՝ դասաւորած ե. էրարու 

կոած է շաՀեկան մեկնութէւններով։ Հա չայ 

Հարցը դրքէն ամեն էն կարեւոր տեղերէն 

մէկր կր րււնէ։ Հեդփնակր այդ յօդուածնւե՛ 

րուն մէջ մանրամասն օրէն» նւերկա լացուցած 

է Հայութեան անցեալն ու ներկան, տաււա– 

պանքնւերր, աղա տասէ րական պայքարր II 

ապա դա լէ ցանկութէւններր։ *հրքէն եզրա– 

կացութէւնն է թուրք պետութեան կործա

նումն ու անդամատումը, Հայկական Հզօր, 

ազատ տէրութեան մլլ կազմաւորումլլ։ Այս 

պատուական դէրթէ\ պ է տ ք է գտնուէ ամէն 

ազգասէր Հայու դրա սեղանէն վբայ» Գէնն է 

5 ֆրանք, Հրատարակիչ Librairie Berger-
Levraut, 8-7 rue des Beaux-Arts. 

— Madame Helen Davenport Ùib֊ 

bons «Les Turcs ont passé par là» . 
ֆրանսերէն թարդմէսնութիւնն Է՝ որ վերջերս 

լոյս տեսած Է՝ այն։ ն ամուլներուն դոր Տիկին 

ԿԷպընս գրած է էր մօրը, երր ամուսնա

նա լէնւ անմէջապէս յետոյ էր էրկան Հետ 

դացահ է Կէլիկէա։ Փրօֆ. ՜Կէպընս ե. էր 

կէնր էրր սւսուցէչ գործած ենւ Տարսոնւէ 

Ամերէկեան դոլէճէնւ մէջ, Աաան ալէ կոաո– 

րածէնւ քէչ աո֊աջ II անոր ւնէջոցէն^ մօաէն 

ճանւչցած ւււ գնաՀաաած ենւ մեր *}եզը, 1ւ 

անոր փարած ենւ անկեղծ րարեկամութեամր t 

՛Այդ րարեկամութիւնր անւոնւք ամենւէն անւձ– 

նւուէր ու գեղեցիկ կերպով ապացուցած են 

Աաան ալէ աղէտէ մէջոցէնւ IL անկից է վեր* 

՚Մանւօթ են այն թան։ կա գէն։ ծառայութէւն. 

նւերր դոր մեր դատէն մատուցած է փրոֆ. 

Կէպրնւս. Տէկէնւ ՚ւէպրնս, որ այդ Հայասէ– 

րական րոլոր գործուն էութեան։ սրաակէց 1ւ 

աջակէց է եդած, այս գողարէկ Հատորէն 

է1էջ ամենւապարղ, րնական ու սէրունւ ձեւուէ 

կ՛ արսւտյայսէէ զգացոււ\\։երր դոր • կէ լէ կետն 

ողրերդութեան մէջոցէն էրեն նէերշնչած են 

այդ դմրաղգ երկրէնւ տէոլարներր, բարքերը 

1ւ երկու գլէւաւոր դերակատարները, – ֊ Հ ա յ ն 

ու Թուրքը՛. Առանց Պ. տը Vօրկանէ թրր֊ 

քաանցութեան կատպդէ շեշտը ունւենւալու, 

մէ1ւն§ոյն զգացուսՂւ է որով տոդորուած է 

Տէկէնւ ՚Կէսլրնա, զգացում էարէն զզուանքէ 

դէպ է աղտոտ, տգէտ ու քտնւգէչ Թուրքը։ 

Թաց է Հայոց վերարերեալ դլուէւներէնւ, 

Հատորր կր պարունակէ նաեւ ճամրորդու– 

թեան տպաւորութէւններ, կէլէկեանւ ւ1էջտ– 

փօյրէն պատկերացումներ , նւերքէնւ կեանքէ 

արտալալաութէւնւներ՝ շ1արՀալէ զդայնու– 

թեամլւ մը 1ւ պարզ ու սէրսւն։ սրաէ1աու– 

թեամր մը լեցուն։ Գէն։՝ 3 ֆր. Հրատարա

կութիւն Librairie Berger-Levraut. 

K. Զ. 
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« ԱՅ Կ ե ԱՆՔ 

Հայկական Թափօրը 

* Հերոսներու Աշխ արհին ւ ! էյ 

%ի%. bnrf 

Գեկտ. 101 Երկուշաբթի իրիկունր, որ 

Նիւ–Նորքի a Հերոսներու ԱշիւարՀոին , ուչ֊ 

|ք|ւքւքքւ (( ՚հաշէւակիցներու £ Պա զար՛հին մէ^լ 

Հալերու Լւ Սուրիացիներու անուան չատ֊ 

կա a ո ւահ է՜ր՝ տեղի ունեցաւ Հա չկա կան 

թափօր մրէ Թափօրին ռաՀվիրան Էր օտա– 

րադդի °1'11Ո11'է "ԷԼ է ԱկաԷոիասի լեռնական 

զինուորի տարազով ք որ սրասրինզր Հնչեց», 

նելով րա զմութ եան ուշադրութիւնր կր Հրա֊ 

ւիրէր* Անոր կր ՀետեւԷր Հալ °"Է"ո,է Լ\ 

արեւելեան տարազով, ձեռքր րարձր ր լ լ ռ ֊ 

նահ՝ իւաւաքարտի վրաչ անդլերէն իւոշոր 

վերտառութիւն մլլ , (( Հայաստան անց֊ 

եալին ւ / է £ » t Անոր կր չա^որւլէին մեր պատ

մութենէն Հետեւեալ դէմքերր, իրենց êm֊ 

ման ակի տարազներով, Արամք S ի զլաւն 

Բ. (Մեծն), ՏԷ զլէ անի ԹազուՀին է ԿւլԷո֊ 

սլատրա ք երկու պատուակալ օրիորդներ ք I). 

Մեսրովպ ք *Լարդան Մտմիկոնեան, Շուշան 

Վարդենի ք Լեւոն Մեհտդորհ, ԱապԷլ Հե– 

թումեան p Հաչ Իաչակիր 1ւ ՀերոսուՀին 

Զարման ։ Աչս անձնաւորութեանց իւրաքան

չիւրին տնունր կր տեսնուէր իւաւաքտրտէ 

իւոշոր վերտառութեանց '/(,|սչ » դորո կր 

կրէիո Հ ա յ դին ո լոր ականներ ։ 

Ալս շաՐՀ>հս ՚լ^Ր^Լ կուդաչին տասր Հաչ 

աղ^փկներ, ամեն օր միօրինակ իտրՀրդաւոր 

տարազով մլլք ձեռոերնին շղթտչակապ, 1ւ 

ատ՛ոնց քայլերուն կշ ՀետեւԷր մտչր մր, 

մանկիկր դրկահ 1ւ ուրիշ փոքրիկների ՀԱԼ՛՜ 

չապատուաե։ Երկու թուրք զինուորական֊ 

ներ t և. երկու ղին եւս լ ՛Բիւրս, եր առաք կր 

քշէին աչդ ղոՀերլլ։ 

Թափօրր ճամրաչ ելաւ Պ ազարի Հսկա չ 

շէնքին չորրորդ չարկէն , իշտւ Հասաւ մին», 

չեւ դետնտչարկր, և. Հոն րարձրացաւ կեդ

րոնական րեձին վրաչ, Հիացումի րաց ադան֊ 

չութիւններ ու հափեր / " [ ^ լ " ՛ / Հանդիսա

կաններէն ։ 

Աչդ առթիւ ատենաիւօսեցին Մր. Օսքար 

Սթրաուս, Մր. Հենրի Մորկրնթաւ ե. Ամե֊ 

րիկեան Տանձն տիւ ում րին ՛Քարտուղար ր Մր • 

Վիքրի։ Միեւնոչն իրիկունր Հասահ էր 

Երուսադէմի դրաւման int-[inf ^* ատենա֊ 

իւօոներր իւ ան դա վառ չոչսերով իէօսեցան 

Հաչաստանի մասին։ (Կո^ակ) 

— Պոսթրնի Ազգէն կ՛իմանանք թէ 

Նիւ-Եորքի հանօթ ա զղա չինն եր էն ոմանք, 

նկատելով որ աչս վերՀէն աղէտներուն մէ£ 

Հաչ ազդր կորսնսուց շատ ւ1ր կարոդ եկե֊ 

դե ւյ ականն եր [լ թէ վաղու ան վերաշինու֊, 

թեան զոր հին մէ^ անՀրամեշտ պէտք կ ա յ 

դար դա ցետ լ ու դիտակից) Հաչ եկեղեցական֊, 

ներու թիւր բազմապատկելու, կազմ ահ են 

իէնտմտկալութիւն մլլ 1ւ կարդադրութիւններ 

րրահ են Նիւ—Եորքի աստսւտհարան ական 

րարձրադոչն Հաստատութեանց Հետ սա կեր– 

« H - v 

Ա» ՀաստատութիւններԷ մէկին մէֆ 

պիտի Հաստատուի կանոնաւոր ՚ֆ Հաչերէն 

դասաստցութիւն, ամէն օր մաս մր, աչն 

նպատակաւ որ Հաչ ուսանոէլներր կարող 

ըլլան j | իրենց ուսահր անդլերէնով Հա֊ 

լացնել, ե, ստանալ ւաչաստանեաչց Եկե֊ 

ղեցւոչ չատուկ ու անՀրամեշտ հանօթսւ՛ 

թիլնն ու Հմտութիւնր։ 

Բ, Աչս Հաչերէն դասերէն ոմանք ա չ դ 

Հաստատութեան դասերուն Հաւասար C r é 

d i t պիտի ունենան t 

^•?լՀ*սչ ուսանողներ, րստ Հաչց. Եկե», 

ղեցւոչ մամակարդութեան պաշտամունքներ 

պիտի կատարեն որոշեալ մամերու մէչ Լւ 
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այս կերպով գործնական վարժութիւն և 

Հմտութիւն պիաի ունենան մեր եկեղեցւոյ 

գարք ու սա րքին ։ 

Հայ ուսանէողնէերր Էր ենւ g ղսլրոցականւ շրր՜ 

ջանւնւերուն պիաի ըլլան։ գիշերօթիկ և. դրպ՜ 

րոցական։ շրջանւինւ իրենւց սո[ո[՛ ծախքերր 

պիաի Հոգալ խնւամակալութիւնւր, 1 որ կար– 

գագրութիւնւնէեր պիաի րնէ որպէս ղի անունք 

թէ դպրոցական֊ շրջանւին 1ւ թէ արձակուր

դէ ^bî.nllt կարոդ ԷԴ1ա" երթալ Ամերիկայի 

Հայ գաղութներուն մէջ քարոզելու II Հո

գեւոր սլաշւոամունւքի մասնակցելու Համարէ 

(.( Այսպէս կազմուած Հայ ուսանողութիւնր 

1լ պատրաստուած եկեղեցականւութիւնրք 

ինչպէս կր դրէ իւնամակալութեանւ տտենւա– 

. սլեար Բարդէն։ եսլիսկ. Կիւլէսէրեանւ, իր 

կւ՚չին մէջ՝ որմէ կր քաղենւք այս տեղեկու– 

թիւններր, պիտի րնւհայուին Ս. Ս tu Հակի 1ւ 

-U. Մեսրոպի՝ «Սաք1ակ~(Րեսուպեաճ աշա– 

կեէ*տք» անունս։ վ, որպէս դի դօաեսլնդուին» 

ու իւանսրսվաււուին մեր եր ջան կա լիշաաակ 

ու րաղմերաիւտ Հայերու ոգիով 1ւ սւշխտ– 

տութեամր ,թ ît եր շնչուին։ անւոնւց օրինակուէ, 

ումաւորուինէ ե. ծառայութեան նար թուա

կան։ i/ji րանոսնէ Հա լա է։ ս։ անւ ե այց Եկեղեցւոյ 

վերածնւեալ կեանքին։ մէջ* 

կովկաս եան իմ երլմ երր չ/ւչլուն են 

ա՚Հռելի տեղեկու[մ իւններով վւաի/սատս» 

կանն ե րու թշուաո ու[մ ե ան մասին։ կ ա լւ -

տատպենռ ձեաեւեալ քանի t/չլ լ/°Գ~ 

ուածները։ \\Հա ձեոագիր մը ՛Երեւան են 

ուղղուած Դ\* Դ\ա պարանե անին» —— 

Ուղղուած Մ* ՊապաշաԱեաԱիԱ 

ԵէհւաԱ 15 ՆպհմըԽ 

Փախստականների դրա թիւնր կրիտիքա– 

կան է. 5("1 ամիսր դատարկ են։ IL փակւած 

են Հայսս Բարեդ. Ընկ. պարենւաւորման 

պաՀեստնւերր. ընկերութիւնը, չր նայելով իր 

ա շիւ աա ունքի ամրուլջ եռան։ դին t , Հնւարաւո– 

րութիւն։ չունի սաունա լ գոնէ միայն ալիւր։ 

Փախստականները րառացի քաւլցա ծ են, 

ոովամաՀ լինւելու դէպքերր շատանում՝ են. 

Հարկաւոր Հ է եռանպունւ միջոցներ ձեռք 

առնւել փրկելու Համար արիւնաներկ եղած 

Հա յա ս տանւ ի րեկորները, tuiflrfs կ՚՚՚Է՚փց միայն 

լուում՝ ենւ լաց, կոծ ե– աղաղակ « Տուէք 

մեղ Հաց f) . տյմմ րամ ան լու մ է փայը յուլիս 

IL օգոստոսի Համար -50 /ոէ։ Ստացուած 

գրօշքւերով չեն կարող գնել նոյն։ էսկ մի պուղ 

ալիւր, գիւդա"իԱերիո ով ունի ցորեն։՝ չէ 

ծախում ։ Շուկայի գէնր 50 րս[է՛ ե Յ՚՚րենէ 

պուդր, խնւղրեցի նւաՀանպտկան։ սլա րենւա լոր -

il ան կօ միտ էին։ օդն։ ութ եան "ք ք < ' /« տալ։. Լ 

Հացի րամիննւեր II փախստականնւերինւ մինչէւ 

օգնէու թեէոնէ դոքծի կան։ սնաւ լոր ո ւմր Բարեգոր

ծական Ընկ. կ՚՚դ՚փս '• ^J , | l , // , , , / ï յայտարա

րութիւն տուել Է նւաՀսւնւգւսկան։ սլարենա՛ 

ւորման կօմիաէին 1ւ Հայկական փախստա– 

կ անւ ական կաղմա կերսլու թիւնւնւերի գլխաւոր 

խորՀուրդը ։ Միակ փրկութիւնը թշուառ 

ւիախստականների այդ ճ անւ ա սլար Հով տալ՝ 

Հաց, խուսափելու Համար դմրադդ գէպքե– 

րից մինւչեւ կոպիտ էկսցէսնւերը։ Հ՛ն։դրում* 

եմ՝ ձեղ իրրեւ ն։ եր կա յա ցուցչին։ Հայ մողո– 

վրրդի ե սլաշապանին Հայ փախստական՝ 

նւերի ձեռք առնել Հարկաւոր միջոցները* 

Երեւանի թեմի առաջնորդ 

ԽՈՐԷն Եպիսկ.ֆ 

Կա1՝աքիւիսհ, 13 Նոյմ* 

Ցայտնւում* ենք, որ փախստականների 

գրսւթիւնւը սարսափելի է* ե՛լել են սովա– 

ծութիւնից մեռնելու դէպքեր, խնդրում* ենք 

որքան։ կարելի է շուտով օգնութիւն։ Հասցնել։ 

Գարնիզոնի պետ Գնդ. Մէլիա 

էտապային։ կոմենւգատ ՚եովիչ 

Ուչայրոդկոմի նախագաՀ Մ. ԱլլաՀվերդետն 

Լ\Հա ուրիշ ձեռագիր մր Հո?իղոԱի 
մկ Հրատարակուած» — 

, Տիատիճ, 21 ^$b\lpbr Հ 

(՚Բաղաքճեէ՚ի Միուբ.՜ ՕԽՃջաճեաճիճ) 

՚Րաղսաօ 1ւ մերկ փախստականները, խու– 
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սափելով Աո վկա սի g ք ամէն օր Հարիւլւներով 

սա լի n են ՛հի տ դին ք Պյորտքիլիսէ 'լ Մա֊ 

նա զկեր տի Tl1^ է\ ՚՛ ՝^ԿաՏ ^ ft^Vt^'^l'l1 ^լ 

ալիւ֊լւի ոչ մի սլաշալւ ։ Մօա 45 rOOO բնա– 

htl. V '{"'tniu պարսաւ ահ են սովամտՀի ք եթէ 

կանոնաւորապէս ալիւր չուղարկուի։ Ան֊ 

Հրամեշա է շուտափոյթ օգնութիւն կազմա

կերպել t ուղարկելով Հագուստ 1ւ ճոթեդէն ։ 

Սկսւել են "Րտ^ՐԷ[է 'll'^U^U կաղէհսկեր֊ 

պութիւններին ։ ՄԱՆԳԻՆԵԱՆ 

ՀՈ1՝յհղո(* խմի tu գրակ անին մէջ klLU1^* 

ft Աէ1Էն օր առանց րնդՀատւելու Տաճկա– 

Հա լաստանի , Անդրկովկասի ղան ադան կող–՛ 

մերից տեղում* են նամակներ ու Հեռադիր», 

ներ ք որոնք յուսահատական դոյներով են 

նկարագրում տեղտՀանուահ՝ ՚ մողովրդի վի

ճակը։ Հո»ց չկար Հտդսւստ ու վառելիք 

չկար Զկան 1ւ ուրիշ կենսական մթերսներ , 

իոկ վերակաս ձմեռր աւելի էւ աւելի ան

տանելի Է դարձնում ապրուստի պայմանդ 

ներր ։ 

<( ... Կովկ աստՀտյ դիւղացիութիւնր f որ 

ղուլսւմի օրերին լայնօրէն րաց արաւ տաճ֊ 

կտՀայ եղրօր առՀեւ իր սիրտն ու րնակա֊ 

րանի ղուռր, այսօր ինքն է լ մուրացկանի 

աստիճանի է Հասել 1ւ կ,սրէք ունի դրոի 

օգնութեան ։ Նա այլեւս փաստօրէն անկա֊ 

րող է գաղթականին աջակցիլ, որով վեր–՝ 

շինիս կացութիւնը աւելի /եւս սոսկալի է 

դառնում*։ 

(( Ալդ կացութիւնր հանրանաւս* է նաև. 

երկրի րնդՀանուր անտէրութեամբ ու անիշ

խանութեամբ ե. սլա ր են ա լոր ման դորհի ան֊ 

նախընթաց քայքայումով՛, ՛հի ա դինի ու 

Նրղնկայի րնաւեր դեղնուկը սպասում է9 

որ կովկասից նրան Հաց ու Հագուստ կ1ու– 

գոտրկւի t մինչդեռ կովկասցի մուլովուրդր 

իոքր շատ վայրերում* քաղց ահ ու մերկ է 

ման դալիս» ։ 

Ս՚ֆակ էս մրաyրսակաաանին մէջ կր գրէ»– 

ՀՀԱմէն կողմից Հեռադիրներով աղերսում* 

են. — փրկեցէք մողովուրդր, փրկեցէք 

I արիւնաքամ եղահ Հայաստանի թշուառ 

j| բեկորներր սովամաՀ լինելու վաանդից f ՝ որ 

դամոկլեան սուրի պէս կախ վահ է փաիւրս ՝ 

տակտն մ ալովը դի դլխին ։ 

«Տնտեսական քայքայումրք երկրում տի

րող կատարեալ անի շիւ անութ ի ւնր ք ուտես֊ 

տիք պարենաւորման բացակայութիւնըք նոյն 

իոկ tu մեն ա թանդ գներով ուտեստ ձեռք 

բերելու անՀնէսրաւորութիւնր ստեւլհել են 

այնպիսի մի դմոխային դրութիւն f
 ռրբ 

մարդիկ՝ դրամր ձեռքին՝ Հաց, Հսւս 

են 

աղաղակում՝, բայց նրանց տալիս են քար։ 

(ձՆթԷ Հասարակք աշիւատաւոր Ի մուլս֊ 

վուրդի դրութիւնր վատ էք սոսկալի է 

փախստական մողովուրդի դրութիւնր։ 

« ... Հասել է մի այնպիսի մտմանակ% 

երբ ամէն մի Հ ա յ պարտական է մոռանալ 

ամէն բանք կուսակցական ողի ք եւ օդնել 
մ ո դո վր դին :)) 

<1| ա ղ տ աս ut էն կր գրեն \\ գ երս ան -
աէրիոք Աքեէին» 

... Պաղատտի Հա յերր ղիրար կանխող 

փութ կասութեամբ մրք իրենց ղաւակներր 

Հնդկաստան ղրկելու վրայ են ք անդլերէն 

լեզուն կարելի եղահին չափ շուտ ե. լաւ 

սորվեցնելու II փոխադարձաբար դիտցահ 

քիչ մր Հայերէննին ալ մոռցնել տալու 

Համար անոնց ։ Մինչեւ այսօր 2ՑԷ աւելի 

պատանիներ f 13—K) տարեկան f արդէն ան֊ 

ցաե են ասկէ Պոմպէյ, Կալկաթա 1ւ կամ 

Քարաղի երթալու Համար ։ Գոնէ այս ՚Լըը֊ 

կուահներուն Համար որոշ կեդրոն կամ 

Հաստատութիւն մլլ ընտրուէր. —— Uji j ալ 

ՀԿԱՏ։ 

... Վերջերս Մուսուլէն փախչելով Պաղ֊ 

տատ Հա ո ահ Հայ աարադրեալի մր պատ֊ 

մահին նայելով f Մուսուլի II շր^ականերու 

Հայութիւնը թէև. նիւթապէս թշուառ վիճակ 

մլլ ունի, սակայն իսլամ աղդաբնակութեան 

փերտբերուսՂէերր դէպ ի այս խեղճերը Հա֊ 

մե մա տա պէս բարւոքահ են։ 
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Լ\նզլ. արշաւող բանակի ր1ւգՀանաւր Հրա

մանատար զօր. Մօտէ կողմէ վերքերս Հրա • 

մանագիր մր ստորագրուած էք " ք 1 " 1 / կ՛ ազ

դարարուի 9 մինչեւ որոշ թուական մր, կա

ռավարութեան լան ձնե լ այն, ամէն Հա յերր, 

որոնք իսլամ՝ տուներու մէջ ՚ փակուած կր 

մնան տակաւին ։ գ Պա լման uniամի լրանալէն 

վերջ՝ ալս Հրամանին անւսասաուլէւերր սլա–՛ 

տերաղմական ատեանին։ սլիաի յանձն ո ւին ։ 

Ամերիկայի Հայ Աղղայինւ Միութիւնր 

իր իննամսեայ գործունւէութեանւ տեւլեկա– 

ղիրր Հրատարակած էյ որմէ 1լ'իման,անք թէ 

ցարդ յատկացուած 

ե 76,41 0 տոլար Հայ 

աղէտեալնւերու օղնաւթեանւ ղործինւ f այս 

գումարէն 20,000 տոլար լանձնւտծ է Նիւ– 

Եհրքի Ամերիկեան Հայանպաստ Ցանձնա– 

իաւմրին Հալ տարագրեալնւելաւն. Համար. 

այս վերչերր նոյնպէս 20,000 տոլար վա– 

իւադրած է Թի ֆ լի սի ամերիկեան Հիւպա

տոսին։ Հ ա յ ւիաիատականներուն Համար, 

նոյնպէս 10,000 տոլար ՀԼսւիցերիական 

Հայանպաստ Ցանւձնւաիւումրինւ ՆտիւաղաՀ 

էէս փ ոլտ Ֆավրին՝ ուղարկուելու Համար 

- Ուրֆայի ք Հալէսլի ք Սերաստիսյ , Մեղրէի 

Հայ կարօտեալնւերսւն։ : Աաւլանււլի աււթիւ 

նուէր ղրկած է 8000 տոլար. Գերմանիս յ 

մէջ սովամաՀութեանւ վտանղին։ | ենթար

կուած Հայ դերի զինս։ ւորնե րուն։ օղն ուլ փա– 

րիղաՀայ մ սան տիւ ում րին։ ուղարկած է Աղդ. 

Պատուիրակութեան։ միջոցով 1օ00 սալար՛. 

Տիկին։ Տիանա Արղարէն։ իմանւալով որ ճա

փոնի մէջ 60-70 Հայեր վերջին ծայր 

՛թշուառութեան։ մէջ են։ t 1000 սալար ղրր– 

կած է անոնց իրր օգնութիւն. փրոփական– 

աի. ղործինւ Համար Աղղ. Պատուիրակու

թեան ղրկած է 10,000 սալար։ Ասոնցմէ զատք 

Ամերիկայի մէջ իր ներկայացուցիչներու 

միջ՚ւցով ջանւաղիր եղած է Հայոց իղձերն 

ու պաՀանջներր արտայայտել թէ պաշտօ

նական։ շրջանակնելաւ II թէ քաղաքական։ 

կարեւոր Հաւաքոյթներու^մէջ. Հանրային 

կ՚՚՚րծիքր պատրաստելու Համար՝ ՚Րսնկրէոի 

անղա ՚մեերուն , նսւՀանղնւերու կառավարիչ– 

նւերոլն։ f կառավարական։ ուրիշ կարեւոր 

սլաշտօնետնելաւն։ , Համալսարաններու նա՛– 

իւաղաՀներուն և. կարեւոր թերթերու իւրմ– 

րաղրութիւններոլն։ ղրկած է մէյմէկ °րէ– 

նակ Հայկական իւմղմ։։ւթետն։ց վերարերեալ 

անգլիական կա ո լոյս, ղրքէն (The Treat-
ment of the Armenians) և Թօյնպիի 

The Murde-rus Tyranny of the Turk 
ղրքոյկէն։ f գրականաւթեամր շա Հա գրգռուող 

յայտնի մարգոց ղրկած է նան. մէյմէկ օրի

նակ օր. Ալիս Պլաքուէլի ArmeiliaU 
PoemS ղրքէն. վերջապէս՝ Հիմնած է իր 

անղլերէն։ պա շս։ օն, ական։ օրկանւր The Àl՝-

meiliail Herald ամսօրեայ Հանղէսր։ 

—— Ազգածութեանց միջել Համաձայնու

թեան Ընկերական Միջազգային Ցտնձնաւ– 

իաււ1րր վերջերս ունեցաւ Հաւս,քում մր 

նաիւագաձութեամր ֆրանսական րնւկերվա– 

ր ական։ ութ եան։ պարագլուխներէն Պ. Ալպէր 

Թո մ այի Լւ որուն։ մէջ իտալացի, սերսլ, չեի։ 

1ւ այլ ներկայացուցիչներու ձետ ի'°"^ 

աււած է ն։ս1ւ Հայ րնւ1լերվարական։էւթեան 

կող։1Է հան օթ Հայ դ՚՚ր^իչ Պ. Ար տա ւ ազգ 

Հանրմեսա։ 

— Պուլոնեի զինուորական կառավարիչ . 

զօրավար Տիւպուտ որուն Պ. Զօսլանեան՝ 

Փարիզ վերագաււնալէ յետոյ՝ իր «Offrande 
poétique à la France» գրւ>»տկ&՛ °րէ֊ 

նակ մր նուէր ղրկած էր, ուղղած 

է Հեաեւեալ_նամակր»— 

Պո%\ոԱեըՊ 4 iïutrs 1918 

Պաբոճ, 

ՊոՆԴոԱեի Մստիհր դպհճի վեոստե– 

տեսուչը իԱծի Խսցուց Abr «Offrande 
poétique* à la France» qnràn qnr 

կաբդացի խոբիճ շաԽqrqnntյ^bա^lթ 

եւ ամեԱաւէեծ Խճոյքով* 

Կը փուրամ .. շճ^ԽկաւուքքիէՏՏԽ՚ս 
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]այ$Ահ\ ձեդի àhr փափուկ Ոնշադու՚ւ֊ 

թեւս G fituitiuv nrdk il հնապես զդած– 
ուած եմ։ 

ԱԱդամ մը hvu ձեզ ապաԽվ^Աեւով 

այճ պատոէակաճ յիշատակի մասիԱ <jnr 
կը պահեմ ՊոՆՀոԱեի մեջ սաասաճած 

àhr դեղեցիկ րաՏախօսութհճհճ , :,կը 

խԱո1՝եմ nr քւասստաք իմ ղաէսպպԱ հւ 

ամեճաաԱձճոէԽ դդաղոնւքհեէ՝ոնս։ 

Զorավաr ՏԻՒՊՈՒԱ 
Կառավաէ՚իք Պողոճեի 

Հաճողով կ՛իմանանք թէ Հանրի 

Պարպիի սրաաչոչդ "իէէքր AU P&VS (lO 
l'Epouvante, L'Arménie Martyre, 
ապուահ Էր 6000 օրինակք սպառահ Է 

ամբուլ^ովին ե. Հրասէարակի ր երկրորդ ասլա– 

դրութեսա ձեււ1ւարկւսհ Է: 

Տ՚հյւի 'Բ™11իքւի մէք երեւցահ «Գեր֊ 

մանօ Թուրանեան ՛Մրադիր ր )) չօղուտհին 

առթիւք որու թարդմանութիւնը Հրատարա

կեցինք մեր նաիէորդ թիւով, ւ\թհ^»քւՀ1է 

«. Ադատադրելի 8ոչներու » Կեդրոնակսա 

Մասն ա իւ մրի ստիւադաՀ Պ. ՔիրեաքիաԷս 

երաէստադիտութիւն լալաներ Է չօւլուահա– 

դրինք Հեռտդրով մր դոր Թարքդ Հրաաա֊ 

րակահ Էէ 1ւ որ կր վեր^սւէւաչ սապէս՝ 

« ս ս ւ տ անմարդկալին \ւ աղդերու իրաւանց 

Հակառակ քան մլլ սլիտի ոԼլաԸ եթէ ՚սչս 

սլտտերտղմէն չետոչ Թրակիոլ II Փոքր 

Ասիոչ մեր կեղեքեալ եղբայրները մնա չին 

1ւ որ էն թուրլէ րււնաոլետութեան ներլմւո։ 

Եթէ մեն է շատ նուաղ չար չար ո ւահ Օոչէւերր 

աչս պէս իւօսինք ալ Հաչերը թուրք լուհի 

տակ ղՀ՚նլ ո վ ներելի պիտի նկատէ։ 

— Վյեր^երս ձերբակալուեցաւ թրքահպա

տակ մլլ ՖարըուՀ անունով Ն դի պա ո սի 

նաիւկին իւտիվ Ապպտս Հ / ՚ / ՚ Փ / ՛ Հակա֊ 

ֆրանսական դաւադրութետնց իրր մեղսա

կից ամբաստանութեամբ։ ԹերթերէՀւ մեհ 

մասր ղինքր ցոլց տուահ էին իբր թրքա– 

Հպատակ աււանց ցեղը չայտնելու, ինչ ցեղէ 

L\Ll"'lL\ '^"jî ,ս1 որոշ լենք դիտեր f ր ա յ ս 

չաչանի է որ Հաչ չէ. քանի մր թերթեր 

iP'SC / T / 1 ^"'J 11"ՏՅ աուահ Է[[[Ո'1Ո,11 

Պտրէչլ և Փինէ to բարեկամները " ՛ Հ 1 / ա " ~ 

–ճշդութիւնը ի վեր Հանեցին քանի մլլ կա֊ 

րեւոր թե բթեր ու մէչ։ 

— Օտար Ա՚՚՚՚դլ՚՚՚՚ց մէ^ երեւցահ է՛՛՛լ՛ի 
մլլ Համաձտ^էք Ո՚ոստովի մէք դանուահ դեր֊ 

ման դիտաւորական դերիներր ՅՕՕՕք» չափք 

դին ո լելով ու կա դմա կե ր պո ւե լո վ՝ որպէս թէ 

քաղաքին տիրացեր են։ 

— Տրապիղոնի առումէն քէէ առաՀյ 

Մարսէչլի լրադիրներր Հրատարակեցին Հա֊ 

մտրատուութիւնր Եւ լ>սիւ՝ւեան Պոնտոսէ Տոչ– 

ներու Համամողովի մր որ տեղի ունեցահ 

է Մարս էչլք II որուն մէՀ որոշս ւահ է ուղ֊ 

դել Պ– @՝րոցքիլա Հեռադիր մր չտչտնելով 

թէ կր սլաՀտնըեն ան կա իւ Հանրապետու֊ 

թեոա մր Հաստատումի ռուսական սա Հմա֊ 

նէն մինչեւ Սինոպէ1ֆ շր^ան որուն աղդա– 

բէւակու թեաէւ սասւարադոչէւ մասը ըստ իրենց 

չունացեւլ Է: Ն\չս նոր երեւան ելահ պա֊> 

Հանցումը Տլւաոլիդււէւի 1ւ շրջակա չի g մտսինէ 

Հազիւ Հրապարակուահք դեռ ո 1ւ Է մեէլնտ֊ 

բտնութեսէն իսկ չենթարկուահք Տրապիղոնի 

Թրքաց ձեռքը իչնալուն դոչմին քո տանելի 

աղդեցութեւսն տակ մարեցաւ* Էաձ" է1էՈ՜ 
ղութիւնր կ արմէ արձէսնտդրել։ 

— Լուր չ աղբիւրէ կը Հաղոլոլուի թէ 

i\՝ ուս աս տանէն եկահ է £"<֊{' մրէ որու Համն֊ 

մատ Թաթարներն ու Վրս,„փք որպէս թէ 

Համտձտչ1ւտհ ըԱ՚՚՚ն Հալերուն ականել չուե

լով՝ Թուրքիոչ Հետ բանակցութիւնը շարու

նակելու 1ւ Հաշտութիւն 1լեօելու» աչս լուրը 

սակաչե դեռ չէ Հաստատուահէ ե. կը մաղ

թենք որ չՀաստաաուի։ 

— Կաղեք Տը ԼոզաԱ կը Հրատարակէ 

է լւ դրումի առման մասին թուրբլ աղբիւրէ 

տեդեկութիւններք ուր կ ըսուի որոշապէս 

թէ (.t Հաչերը Հոն չտմտռ ւլիմտդրութիւն 

ցոչց տսւահ են ե վարպետութեամբ մո 
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ղանոնք յանկարծակիի բերելով կ որ Թուր– 

,քերր լա^ողած են մտնել քսւղտքր։ 

— Հռոմի Մեսաճճեէ՚օ թերթշ Փեթրո– 

կրաաԼՀւ կ՛ իմանա լ թէ Կովկասի նոր տէ

րութեան կառավարութիւնը վճււահ կ Կեզ– 

րոնական Պետութեանց Հետ 1լւ։քուած Հաշ֊ 

տութիւնր չճանչ1ւալ 1ւ թկ որոշած կ նաև 

թուրք զօրքերուն ji• :.Հտ լաստան մտներռն 
ղիսւսղրել։ 

Թաս կր Հրատարպկկ իր Ս արտ 

թիլով Հետեւեալ երկու Հեռաղիրներր. — 

«Մանր աա1լ1ւ"ւվրայութիւն կր աիրկ Կով– 

. կասի մկ£, ուր կր սլաՀսւնջեն սլատերաղմ 

յայտարարել Թուրքիս յ դկմ. Կովկասի Հան

րապետութեան ւսնղամԼերկն ոմանց կարծի-

քով, ադգա jîi ականներ ր երրեք սլիաի չՀան– 

ղՈւրմեն որ կովկասեան Հո զա մաս ր Թրքաց 

ձեււքււ ի jïi ա յ ։ » 

«.ԹիֆլիսէՀւ . կր Հաղորդեն թկ Պա քուի 

m մրալ ջ նտւթաբեր շրֆէսնը լեցուած կ 

սլարսիկ անկանոն զօրքերու իւումրերով, 

նոր Հրացաններով Հ ու միթրայեկօգյւերով 

զինուած, /ւ որոնք ա զգարաւ ակութ եան վրալ 

էսմեէւկ՚էւ դ,ս['շելի րււէւութիւններն ի դսրծ կր 

դնեն։ Տեղակսա իշխանւութիւնները անւ կա -

րող են անոնւց ա մեն։ ա փոքր դիմադրութիւն 
ցոլց տալէս 

Վաշին կթոն Լ՜է։ կր Հեռադրեն Ս արա 

23/» թուականով Լոնաոնի թերթերուն. 

՛Րանսաս Սիթիի Upuir թերթթ մկչ Պ. 

Ռուզվկլթ կ՚ըսկ թկ Ամերիկայի պարտա

կանութիւնն կ Թուրքիս յ դկմ սլատերաղմ 

յայտարարել, իրենց անկովսութի ւնւր վերա

դարձնելու Համար Ա՛՛՛՛րիքի t Հ՛՛՛Հ ե– ա յ լ 

աղղարնակութեանց ու Պադեստինի Հրկայ 

ազդտրնակութեան։ Կ* երեւայ թկ Պ» Ո՚ուզ– 

վկլդ կ ակէւարկկ Կիլիկի՚՚յէ Սուրիս յ ե. Պա– 
ւլեսաինի ազատ ա դրման ։ 

Լրադիրներր կր Հրատարակեն կորովի 

ր՛՛՛ր՛ ք մր զոր վրացի դորհիչ մր Պ. Շա– 

լիշվիւի "ւ՚լ՚լտծ կ հիսկն յանուն քսումի մլլ 

քաղաքական տտրազրեալէւերու* Լենին։ ու 

Թրոցքիին. Հ— « Գաւաճաննե՛ր, դ ո լք &եր 

կուսակիցներով, (հուսաստան։ր կործանեցիք 

1ւ յեղափոխութեան երկիրը մարտեցիք։ Զեր 

անիծեալ անուններր սոսկում պիտի ազդեն 

ապա զա յ սերունդււերուն. ձեր կառավարելու 

եզանսմլ1ւերը Կովկասի մկկ մասը Թուրքիոյ 

յան։ ձնւ ե ցին։ կովկասեան արիւնը վրկ"մ կքադա՛ 

ղակկ։ Ղ*ուք ամենքղ անարգութեան սիւնին 

գամուած կք 1ւ խայտառակութեամբ, ու 

ամօթով ծածկուած։ Անւձնւասպան եղկ՚ք։)) 

Էքս Տը Փաբիի ւ!կշ, քաղաքական 

խմբագիրը Փերթին աքս կը գրկ՛ — «Կ^հօց– 

Ա/Ոթհճ գերմանական թերթին 1 9 1 4 Ղ՛եկս։. 

30/. թիւին ւ1կչ Տոքթ. Ա. Կոթլիպ ընզնըշ– 

մարել կու տար ՀոՀենսոլլերններու պետու

թեան անՀրտմեշս։ եղած1^Լ ս։սՀմւս1։ները* 

«.Հիւսիսային Հրուան զանկն մինւչեւ Հն զկա

կան։ ովկիանւոսր, նայուածքը կ՚ր՚րքրկէ պե

տութիւն մը որ մեր ուռչել կը բանայ գրեթկ 

ան սա Հման Հորիզոն մը))։ Իր ՀիէսիսՀԱյիճ 

ՀաէաՇէքաճ Պաղտատ գործին մկչ Տոքթ. 

ԱլպԿրթ ^ւ՚թթէր էԱէ-ելի կր՜ճշդհր «Ս՚ու– 

ոիոյ ՚լկմ մեր ինւքէ։ ապաշս։ սլան։ թումբը 

սլկաք կ աարածուի Հիւսիսս։լին Հ Հրուան

դանէ^։ մինչեւ Սեւ֊Ծով ուֆ երկարաձգուի 

մինչեւ Կովկաս ու Պարսից Սքանաի» 

նաւ երկիրներր, Գերմանիա, Ա լ սարօ—Հուն

գարիս։, (հո լման իա , Պուլկարիս։, յետոյ 

Թուրքիա կը կազմեն տկրութեանւց բնական 

.միաբանութիւն մը։ Այս yuy"inltlwL\ կրնար 

երազատեսի մը ստեղծումը ն։ կա տուի լ։ *&Էձ 

քիչ սակաpi, մեր աչքին տակ ռուսական 

ան Հաւատ ալի փլուզման Հետեւանքով, կր 

տեսնենք անոր իրականացումի, ե. աւելի 

ծանրակշիռ դարձած ձեւով մլլ։ Ղ՚երմսւնա֊ 

կան ձգտումները այլ եւս Թուրքիոյ վրայ, 

կանգ շեն առներ* Անւոնւք կը յառաջանան 

կովկասեան և. անդրկասպեան շրջանը, մին– 

՛եւ Պարսկ աոսԱասաան ու Աֆղանի ւստաս։ ն։ Իրո

ղութեանց մանրամասնութիւններԱ Հեռա՛ 
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դէր^1ռըԷ1ւ կրմտնանք աւ/է7ւ oji: Աւաււոօ– 
9'17ու/ւսէւ1քք)|ք|ււէւ i/#>t ci« փ>£» Օտեսա (13 Մարտ ) f 

fNiLi/îu1i|nij չ|ււււ/ք uiifiiun Հսլաւոակեցումրք 

Ւ՚րԷմԷ թաթար աղդար1էակութեէսնց մէչ 

i/fgifi_tif& վէրովէակսէնաը (II ա լաւ *ՀԷ Րաշ1էա֊ 

դրԷէէ^ետեւտնլՀույյ 11 եւ– ՛Մովը դերմտ1ւ լէճ մը 

դարձընել կը ձդտէն։ Ո լալէս ղէ ան un ա փա՛) in 

շր£էէէնակէն աւ1ււողՀասլԷս ա է լաւ սահ րլլտն, 

աչլ եւս ւորէշ ք֊՚ւււհ Ĵi Ահ ար Րայց եթէ 

ա սալա լել Կոչէքօէէ կովկաոեսա կաււավա֊ 

րութէւնը Հոր ալ1»լ>ոա էէարէաւլ է որքան 

՛Բերեն ւէքէվաըյ 1ւ զէնաթտփ ոՂւել վրացա֊, 

էլան ու. Հայկական ղօրազունդերր որոնց 

է1Էշ^ սլոլշեվէլ»եան լսմորումը սկսահ Է ար– 

ւլէ^է Էր աղդեցութէւնր դորհել։ Արդէն էսկ 

մաքս է մա լէ սթ քէսէքդէչյէերր Գերմանէս լ Հա

մար կ՚աշէաւտէն Պ ար սկաս տանէ ու մէնչեւ 

էսկ Թու րսես տանէ մէչ։ » 

Մեհտնուն ռուս դլաւ դէտ Մաքսէմ 

Կորքէ, որ ոկէզրներր Պոլշեվէք1էերուն րա՛ 

լական երես տուաւ, ՀԷմա էն օն է"^1 

անոնցմէ զզուտհ՝ կր ՛լրէ Հետեւեալը, ղոր 

կը թարդմտնենք կԱվո1՝մասիօճ թերթէն* 

« Ցտյտնէ է որ մեր մէկ Հաաէկ յեղա

փոխութեան ամենհՀե որոշ ու ամենեՀւ մո֊ 

ղովրղակտն նկարաղէրներհ^ւ մէն դողու֊ 

թէւնն է ։ Մերէնները կլլ կողուղտեն սքտն– 

էելէ կերսլովւ Ան տարակուսելէ է որ Ո՚ու– 

ս աս տանէ թալանումը Էսք1ւ էր ձեռքով՝ 

սլա տ մութ եան մէ$ տնւլուղտկտն սլէտէ ffîiuif* 

Նկեղեցէ՚Հւելաւն ու թանդարաններսւն մէ£ 

ամէն էնչ որ կաըելէ է կը ղուլ1ւան հաէւե֊ 

լ՛ք լ Համարէ Ակտրենալով ղրամ դո լացնել 

թնդանօթներով ոլ Հրացաններով, ռազմա

մթերքներուն վրայ հ ՈՐ Հեռք կը ւլէւեն* 

կր կողուղտեն նաէւկէն մեհ –զուքս եր ու սլա֊ 

լասաերր Լւ կ՚աււնեն կը տանէն էնչ որ 

կտրելէ է տանէ լ։ Թէոդոսէոյ մէչ, ղէնուո լք

ներ ր այս վարմունքը կը կէրարկեն Նոյե 

էսկ մարդկայէն *| էակներուն նկատմամր։ 

Թրքական Հայաստանէն րերահ են Հայ ու 

քոլրղ կէներ զոր կը հաէւեն 25 րուսլ– 

1էէ{ւ): Ասէ կա անօրէն ակ րան i/jiti է՛. 

Կրնանք Հսլարտանտլ ւ Ֆրանսական յեդտ֊ 

վաէաւթեան տմրող£ տեւողութեան մէ^ո– 

ցյւն այսսլէսէ րան տեւլէ չէ ունեցահ ՚. Եւ 

այն մողովուրղը որ սա է կա կր կատարէ, 

տկար, ա՛ղէտ, կաղմուահ քուքն էսկ անէշէւա– 

նութեէսն տրամաւլէր, դեռ կ ուզէ աշէաւր֊ 

Հէս Հողեկան սլարտզլուէւը ու Եւ լա սլա յէ 

Մ ե սէ ան ղսռւնալւ (հուս մողովրղէ առա չ ֊ 

նորւլներր չեն հահկեր էրենց ւլէ տա ւո րու

թէւնը՝ տար ահ ել այս սկղրունք1էերր արեւ– 

մա եան աշԷւարՀԷն մէշ, ուր րն կեր ական 

զաղափարներր աւելէ ու լաւազոjii կերսլով 

զար զա g ահ են քան (հուս էոյ մէչ։ Անոնք 

՚այմմ կը քաշկռտեն այս ւլմրաէւտ ^ըկէրը, 

որ աղտէ, զէէավութետն & 1ւ անզթութեան 

Հոտ մը կ՚ալւձրկէք ղէսլ է Գողդոթան, որ֊, 

սլէս զէ է,աձԸ Հանեն ղա$՛ աշէւարՀէս 

փրկութեան Համարէ Ս՛եր յեղափոէւութէւնը 

սանձարձակեց այ1ւ րոլոր անասնական աՀ֊ 

ռելէ ր*1ւաղւլ1էերր որ կազմս ւահ Էէն րււէւ Աք

լորներու լուհէն տակ։ Այսօր զորհաւոր 

դտսակարդր կազմտլուհուահ ներքէն ոլայ 

քարով, ԷՀ՚ոզէՀւքր րէւաչէնչ կ՚ընէ , ու եր ֊ 

կէրը ճարտարալաւեաոական տեսակէտով 
կորհսաահ էէ՝)՝) 

Փեթրոկրատ^է 14 Մարտ թուակա֊ 

նով ՀեռտղրԷ մր Համեմատ Իա լավսան սլոլ– 

չեվէը սլտրտղլուէէր յայտարարեր Է թերթէ 

մը Ա՚ադրէն թէ Թուրքերր Պաթումլլ դրա֊ 

լելով րււէւարարահ են Հաշտութեան դաշ– 

նադէրը որ կը սլա Հան շէր մէայե ռուս 

զօրքերու աֆոոեէլէՀե Հեռացումը* L'jrj ցա

ւագարը կ1երեւայ թէ Հաս փքալու անդամ 

անկտրող է թէ՝ էրաց արղէ պայմաններուն 

(1) Հայկական մարտէրոսու թեան մէք 

ռուս յե ղափ որսականներու ձեռքով դորհ 

դրուահ այս էւայտառակութէւնը մէայե կը 

կը սլակսէր։ 
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մկջ մանաւանդ՝ ււուս զօրքերուն քաշուիլը 

իրեն մեքենական Հետեւանք սլիաի անն֊ 

նար թուրք զօրքերուն։ ներս մ1ոնելր: 

Ուրաիւութեամր կ՚իմանւտնւք թկ Ժր֊ 

ն։կվի ր՚՚լւ՚ր Հայկական իւմբակցութիւններր 

միացեր են ե 1լեզրոնւա1լան մասն տի։ ո լ ւ1ր մը 

կազմեր են։ է որուն նսսիէադաՀ _ անուանուեր 

կ Տր. Շ կրի աճեան։ է անգամներ՝ Պ. Պ. Գաս՛ 

ւզարեան։ f Մելիք-Էլզինեան։, Նազարրկկ II 
Նեվրուզ : 

— Նոյնպկս գ V ի լան ի մկջ տեղի ունեցեր 

կ՝ նւաիսսձեււնութեամր Պ. Կ ոստան էէար– 

եանի f Հաւաքուէ մր Ի tu ալի ո լ մկջ տզզալին 

։իրուիական։։ոի], Համ՛ար աշիւատող րոլոր Հալ 

գործիչներու ե իւ միակցութեան։g , 1ւ կազմուեր 

կ Համաիւումր ումերով միակ մարմին։ մը՛. 

1Աորին ցաւով էլ1 ի ման անւ ք մաՀր Տքթ ՚ 

Ան ղրան։ ի կ Այվազեանի , ա մերի կա Հա լ դա֊ 

ղութին ամենկն Հին։ , ամենկն։ րաղմարդիւն 

ՈԼ յարգուած անձնաւորութիւնւներկն։ մկ– 

կունւ. ադնւիւ ե– րանւիմաց ադդալին սլաա– 

կաււելի դկմք մրէ։ կ որ կ՛ան Հետ ան։ ալ. կա

րեւոր կորուստ մր մեր ազդին Համարէ 

Մոնւթկ—Փարլոլի լրադիրներկն Հա֊ 

ճոյքով կ՛իմ ան։ անք մեհ յաջողութիւն ր դոր 

ունեցահ կ մեր մեհ աա ազան զ II Հան։ ր ահա -

նօթ արուեստադկտ Վարդան։ Մաիւոիւեանի 

ալնաեղ սարքած 1'նւկարս,Հանդկսր. մեր յա֊ 

ֆորդ թիւո՛Լ սլիաի Հրատարակենք թարգ

մանս ւթի ւնր մեր Հայրենակցին։ դորհերուն։ 

նա լի րուահ Հիացական։ յօդուածներու դլիւա֊ 
լոր մասերս ւն։ ։ 

Ատացանք աւլածին թիւերը ԱգւԱՏ 

անունով կիսամսեայ Հանւդկսի մր, որ սկսահ 

կ լոյս տեսնել Սիւ-Եորքի մկջ ի։ մրա դրա֊ 

սլեաութեամ՚ր Պ. Արշակ Մա Հտեսեանի : Այդ 

թիլերուն մկջ կը դան ո լին։ յօդուածներ Պ, 

Պ. Մա Հտեսեանի , Հր. ՛հազարե անցի , Ihtu-

ֆայկլ {Էարդտրեան։ի , S. Թ. Գայտեանի , 

թարդմանւութիւններ Պեււնարտ &ոյի Լւտյլնւ։ 

Տարեկան։ րամնեդինն կ 2 տոլար. օտար 

երկիրներու Համար 2.50. Հաոցկ Mana
ger of AZAD. P. 0. Box 8, Madison 
Square Station, New-York, K. Y. 

Մարսկլլիճ մկջ էոեդւոյն։ <և*քամառ— 

'fini թի սլա )) րնւթերցարանի վարչութեան նա֊ 

իսաձեո֊նէութեամր տեղի ունեցած կ ազգա֊ 

սիրական ցերեկոյթ մը Վարդանանց տօնի 

օրով. ((Մարսկյեկդ))ի 1ւ ((Բամբ Ո րոտան)) ի 

jiiuifi/f iifjii ունկնդրութենէկնէ յետոյ, Հանւդկ֊ 

սին նաիէադաՀր S. Արկլ՚Հ Աբեղայ Աբրա֊ 

Համետն , Վար դան։ ան։ g զիւցազ1ւերգութեան 

մասին։ Հակիրճ տեսութիւն։ մը ըրած կ. 

յետոյ Օր. Գայթ անճետն եր զած կ ֆրան– 

ս երկն։ IL Հա յերկն։ քան։ ի մը երդեր, Օր. 

Մարի Եփրհմետն արտասանած կ Սիաման– 

թոյի Կովկւսսր 1ւ Օր. Մարի Փորթուգալ֊ 

եան»՝ Ժան Կքարի ,յ La Mainte Armé
nienne/», յետոյ ներկայացուած կ Պ. Թ. 

Եդիշկի մկկ ի։աղը ((Անանուն Գիւցտզներ)) ։ 

Իտալական NUOVa AntolOgia ամ

սագրին։ լերջիս թիւերկն։ մկկուն մկչ 

կը գանենք յօդուած մր Օրկսթկ ւՀօրտանօ 

ստորագրութեամբ Հայոց էսդգի Յ 1ւ Հար֊ 

ցի նւուիրեալ II ջերմ Համակրութեամր 

լեցուն։ Հայոց պատմութեան։ աաիոփումլլ 

1ւ Հայ րանսսստեղծութեան Համառօտ վեր* 

լուծումը Լւ յիշատակուած Հայ մողովրզա– 

կանւ երդերը ա մրոդրութեամբ քաղուած են 

Պ. Զօպանեանի Le Peuple Arménien 
դրքոյկկն։ առանց Հեղինակին անունը j[t£~ 

ուելու. այս յիշատակմտն զանցառութիւնը 

ինքնին քիչ կարեւորութիւն։ ունիք որով֊ 

Հետեւ այդ գրքերը եղած ենւ ամենկն օգԽ 

տագործուելու Համար, բա^ց ինչ որ աւելի 

կարեւոր կ նկատեի այն կ թկ՝ 1ՐՈՈԼ\ ՈՐ 

լայտնւսսլկս ներշնւչուած կ Պ. Հրանա Նա֊ 

զարեանցկն՝ մ ամ անւ ակտ կից բովանդակ Հայ 

բանաստեղծութեան մկջկն իբր մեծ անուն֊ 

ներ միայն կը յիշատակկ Պետրոս Գ ուր եան 

և. Հր. Նաղարեանցր, իսկ Գ, Վարում անի 
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ան ո ւնլչ այնւսէեղ կր արուէ միայն։ իրր ""r^* 

քննադատ [ty Լւ իրր սքանւչացոդ Հր* Նա– 

ղարեանսի ։ Ասիկա մհւլի տարօրինակ 1լե֊ 

րեւայտ 

-— Պ. ՄԷտա է ելեւմաիո նւաիւարար, և. 

որ յ | կաթոլիկ կուսակէլութիւնւր կրնէերկա֊ 

յա ցնէ իտալական։ ալմմհտն։ դա Հ լիճին մէջ, 

Հետեւեալ յա յաարարութիլններր րրահ Է 

Ա.՝£որրիԷրԷ տ՚Եթուլիալոի մէկ ա շի։ ատ ակ* 

ցին։. — (.(Պէտք Է Հաւատալ թէ քաղա֊ 

ՔակԷրթ աշիւարՀր երրեք չպիտի ներէ 

ռուսական։ դա լաճ ան։ ութ ի ւնւր, ոչ ալ դդուելի 

դերր Գերմանւիոյ (լ Աւստրիոլ որ Ր"[ՈՐ 

մսրդասիրական։ սկղրուն։քն։երր ոտն։ ակս իւ 

կ1րն։են։ 1ւ Հալերր կր մաանւեն թուրք դա Հ ի ֊ 

ճին : Թրքական։ լալաադիրր որ Հ Հա լա սա ան։ 

առան։ ո Հա չու՝)՝) բանսսձեւին։ ։1էջ կր Համա֊ 

ռօտուի f իրադորհուելու վրա լ է. մէկ կաԼ– 

մէն։ օսմանեան։ դօրադունւդերուն։ 1ւ միւս 

կողմէն։ Կովկասի քիւրտ ու թաթար աս֊ 

պա աակւօ խումբն լաւն մէջտեղը [fit ա y ահ , 

Հալերր դա տա սլար աո ւահ են։ j ւււքւ^էւաււէււսչ»ււ 

ո լալէս դի աղատ մնալ ճ ամրան։ , որմէ դեր֊ 

ման տիրամոլութիլնւր կր ջանայ Արեւելքի 

մէջ ազդեյութեան։ նոր շրջան։ մր սաեւլհել 

իրեն։)) ՚. " 

—— Նորադոլէ։ Հեռագրի մր Համեմատ, 

կովկասեան։ Հանրապետութեան։ նաւխագաՀր 

Պ. ԶխԷիձԷ, ու կո վկա սեան։ կառավարու֊ 

թիւէւր ինւքն։ իսկ ումդնւասլէս րողոքահ են 

Պրեոթ-էիթովսքի ։լաշ1ւ ագրին դէմ՝. վճռահ 

են։ ումեդ դիմադրութիւն։ մր anfâ ։ոաԼ 

թուրք չառա ջի։ ա դասման։ 1ւ թոյլ չտալ Ար՜ 

տապանի, Կարսի Լւ Պաթումի դրաւումր 

Թուրքերու կողմէն* Ալ՛է Հեռագրին։ Համա՜ 

ձայն ՍեւԾով ու ռուս նաւատորմիւք ալ 

մի ա g ահ Է կովկասեան կառավարութեան 

Կովկասր սլաշա։դան։ելւ։ւ Համար թուրք լար՛ 

Հակմանս դէմ։ Պաթու։1ի դրաւումր ուր ե՚մե 

Հաւանօրէն վաղամամ լո։ ր մըն է ։ Կարհոդ֊ 

ներ կան թէ էրդրումն ալ գեռ ամբողջովին 

Թրքաո ձեռքը անսահ չէ և. թէ կա ա սոլի 

Լլռիւներ կր մղուին Հոն Հալ ու թսէրք 

րս։նա1լևերուն միջեւ։ Հ Անգլիական / ( " " ^ / ՚ / ՛ ՛ 

ներրէ իւօսերւվ Հայաստանի մէջ տեղի ու֊, 

նեոող պայքարներու մասիսէ, մասնէ աւորա֊ 

սլէս լի շատ ակահ են։ էրղրումի մէջ Հայսս 

տ։լս աուահ ք ա ջ դիսւսդրութիւնը։ 

— Թբիպիէճ տը ժրճհվի Մարտ 6/» 

թիլին *1էջ կրկարդանւք. Հէուիսերիոյ 

Հայ գաղութի մասնւաիաւմրր Հեռպդրեր ուղ– 

դահ է Ս. Պապին։ IL Uոլանիոյ թագաւորին։ 

իւնդրելով որ իրենւս աղւլեոոլթիւնւր դնեն։ ի 

նւպասա Հայ մողովուրդին որ Թուրքերու 

վերադարձով րնտջինջ ՐԱաէոլ սպառնալիքի 

տակ է ։ ï/*iiiiiTiiii/iiiiLi/J_»|ifi նւաիւադաՀր Տոքթ• 

Շէրիաճեան։ սսաւցահ է Ասլանիս յ թաղաւս՛ 

րին քարտուղարէն։ Հետեւեալ պատասխանը. 

« Նորին։ *ljï Հա փա ռութի ւնր լօմարու֊ 

թեամր պիտի ԳՐադէ 4M,J աղդարնակու֊ 

թիւնւնւերու կասութեամբ ու վերստին։ պիտի 

լան։ ձևն։ արա րէ իր կառավարութեան անոնս 

ի նարս սա միջամտել)) t 

Տոքթ. Շէրիաճեան Հեռագրով մը զուի– 

սերաՀալ գաղութին շնա ր Հա կա լութ ի ւնւր յտյտ– 

նւահ է Նորին։ ՎեՀափառու թեան։ 

Վաաիկանի շրջանա1լ1։ելաւն։ մէջ մե– 

հսալէս վրւլովուահ } կ1 երեւան Պրեսթ-էի֊ 

թո։ի։քի դաշնադրին ճ-րդ լօդոլահին Համար 

որ նհուսի սա կը ստիսլէ պարպել ասիական 

Թուրքիոյ դրաւեալ Հողերը, ինչ որ կր նշա֊ 

նակէ Հայաստանի նոր\Հ1։ թուրք լուհի տակ 

՚լր"Լիլըյ Կր Հաւաստեն թէ Վյստիկանը 

Պսլսոլ Առաքելական։ Պատուիրակին պաշ֊ 

տօն։ յանձնւահ է դի մուգեր ոնւել ք՛. ՛հրան 

մօտ ստանալու Համար որոշ սալաՀովոլ

թի ւն՛)։ եր թուրք տիրապետութեան տակ նո֊ 

րէՀւ գրուահ քրիստոնեայ աղդարնակսւ– 

թեանս կասութեան նկատմամբ։ 

—— Գերման Ռայխսթակի Մարտ 

նստին, ուր Պրեսթ-էիթովոքի դաշնադիրը 
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վա լեր tu g » ւահ է, կառավարութեան Ներկա*, 

Հասուցիչ աեղե1լալւերր սասլէս ՛խօսահ Է 

Հայոց վլ՚այ դորհուահ իւ մթութեանց խըքւդ– 

րոյէւ մասին. (.(.Թուրք կառավարութիւն ր 

խոոտացաւ դերման կառավարութեան՝ Հա֊ 

յո g Հետ մեւլմու թեամբ ւէարա իլէ իր ղօրտ֊ 

ղունւլերր սաիսլել կատարեալ կարդա սլա-

Հութեամբ շարմելու, եւ ամբուլջ ՀՀայյ աղ– 

դա բ1է ակո ւ թի ւն ր սլէսաասիւ անատու չնկատել 

քւսնի §1ը անզատներու կաաարահ բուէւն 

արար թաւերուն Համար )) ւ 

Ֆրանսական ճակատի Հալ կամաւոր֊ 

ներս ւ օդնելու դորհին ղ՚՚՚լ-կ տալու Համար, 

իւումր մր ւիարիդարնա1լ Հալերու կուլմէ 

շրջաբերական ՜£՝մր ուդղուահ Էր վերջերս. 

Փարիդի Հալոց 1ւ Հաւաբլում մր էոեւլի ու֊ 

նեցահ Էր Եկեղեցւոյ Խոր Հր դարանին մէջ, 

ուր լմէ ար ո ւահ Էր առմաւ(եա յ յանձնախումբ 

մր կաղմուահ Հետեւեալ ան ձեր Էն . —— 

Օր. ԵրԷցեան, Մ, Տա մատեան f Տոքթ. * î ,ni-

ղարոսեան, Մ. I). Գաւիթ բէկ եւ 8, Տա՛֊ 

րայեան ։ Այս յանձնախումբր վերստին Հրա

ւէր ուդղահ րլլալուք Փարիդի Հա՛յոց, 35|ւ 

չափ աղդայիններ ներկայ դտնուեցան 111 յ՛է 

Հաւաքման, որ տեղի ունեցաւ Մարտ ±7ի 

Կիրակի °րրէ նաիւադւսՀութեամբ Պ. ՚ Լ ա – 

Հան ԹԷօԷեանի.՜ Վեոսծ Աո՚ւԱդի կողմէ 

ներկայ էր Տոքթ. էեւոն Հա մ բարձումն ան . 

Պ. Զօ սլան եան չէր կրսէԱհ Գաէ "աիսլուահ 

ՐԱ՚սլ՚՚Վ "երկայ դտնուիլ Société des Gens 
de Lettres/»" տարեկան րնդՀ, մողովին : 

Պ» Տամաաեան 3 ան ձնա իւ ու մրի անունով 

կարդաց կարդ մր առաջարկութիւններ II 

ներկաներէն է՛ո դրեց շն սր Հա կա լութ եան քուէ 

տալ Պ» սվաճեանին՝ որ երեքուկէս տա րի է 

ի վեր իր աջակիցներով մէկտեղ անձնուի֊ 

րաբար կարելին րրահ է մեր կամաւորնե֊ 

բուն օդնելու Համար. միաձայնութեամբ 

քուէարկուեցաւ շնորհակալութիւնը ։ Պ. 

Ավաճեան մէկ քանի իւօսքով սլատմականր 

ըրաւ կա մա ւոր ական դորհին և ներկա յա֊ 

ցուց ամփոփ Հտմտրտտուութիւնր իր դոր֊ 

հունէութեանւ Պ. Թէքէեան խնդրեց ներ֊ 

կան հր էն անձնական խնդիրները ւեէկդի ղեել 

այս սուդի օրերուն մանաւանդ, և. նկատի 

ունենալ միայն դ"բհր։ ՚Բուէարկոլթիւնով 

ընտրուեցաւ կամտւորներուն նսլաստող քո֊ 

միթե մր որուն անդատներն են՝ Ս. Սվաճ֊ 

եան, Տոքթ. %ա դար ո սեան, Մ, Տա մատ եան, 

Օր՛ ԵրԷցեան, 8. Տա րայեան, Մ, Տէր֊Մի– 

քայէլեան, Գ. ԹաՀմաղեան։ Որոշուեցաւ 

որ քոմիթէն իսկոյն սկսի դիմել դաւլութին 

/ւ ամսական նուիրաաուութիւններ րնող 

անդամեերոլ թիւր բադմա սլա տկէ ։ Տոքթ, 

՛Հա դարսս հան յայտնեց թէ իք մէկ ֆրան

սացի բարեկամէն յաջողահյչ 

կ ? 4,000 
ֆր .ի նուէր մը բերել ի նսլաստ կա մա լո

րտ կան դորհին։ Ներկայք հտփերսվ իրենց 

շքարՀաւորութիւնները յա յան ե ցին Բսրդելի 

տոքթորին և իրենց շնորՀակալութիւնները 

վեՀանձն նուիրատուին ։ 

Մասնախումբը արդէն րնտրահ ֆ՛ է իր 

դիւանր Հետեւեալ կելալով. —՛Պ. V. Սվաճ֊ 

եան Ատենասլետ, Պ. Մ. Տամաաեան Ոտե֊ 

նադսլիր, Պ. 8. Տարայեան ԳանձասլաՀ։ –^Խ 

նսկ Գերմանիս յ մէջ սլա տեր աղ։ Ոսկ աս 

դերի Հայաղգի ղինուորներուն օդն ող մաս– 

նախումբր , որու դեկավւսր տիկիններէն 

ոմանք տրամադրութիւն յա յանահ էին մւսս– 

նախումբին դորհունէութիւնը այսուՀետեւ 

յատկացնել կամաւորական դոր հին, որոշաօ 

է դհ։լ սլաՀսլանել իր գոյ1էԼթիլսԸք "կա֊ 

տելւքվ թէ (հո լսիս յ Հետ կնռուտհ Հաշտ ո լ ֊ 

թիւնը դեռ վերջնական ձ1ԼԼԼաՏ թերեւս ու 

Հետեւաբար դեռ սլէտք ու՛ 0կարելիութիւն՛ 

ԸԱայ շարունակել իրենց նախկին դորհու֊ 

նէութիւնը ։ 

Մենք փափտքելի կը դտնենք սակայն ոՐ 

Գերմանիս յ Հայ դերիներուն օդնող տիկին

ներն ե օրիորդները, ինչսլէս (ւ մեր դա֊. 
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ղութին բոլոր ազգասէր \ Հա լուբիներ ր Հե– 

տաքրքրուինւ նաև. կամաւոր ական գորհով 

որուն ՀանւղԷսլ մինչեւ ռարզ ամենա֊ 

ilhh il աս ամի րաւյսւրձսմլասլէս անաարրեր 

զան ո ւահ են. մեր կամաւորնւերր դրամականէ 

օգնութեան միւսլն չէ որ 1լր սպասեն*, ալլ և 

րնյոանւեկանւ դուրդուրանւքի սոլոհրու. սլէտք 

k անոնս ամէն մէկը, marraine մլլ ունե

նալ . ալս մէսսին քոմիթէն պէտք ունի անւ 

շուշտ մեր աիկնւանո 1ւ օրիորզներու աջակ

ցութեան . • դմրաիւ տարար է Հակառակ որ 

առմամեալ լանձնաիւումրը իր շրջաբերա

կանին։ մէջ շեշտահ էր թէ տիկիններէն 1ւ 

օրիորգներէն մւսսնւաւորապէս . կր իւնւգրուի 

ներկալ գտնաւիլք երկու ՀալուՀիներ միալն 

մսանսւկւյահ ենւ Մարտ 17ի Հաւաքման f Օր. 

Երէս ե անւ f որ ար գէն։ իսկ շրջարերականւր 

սսարտգրույլնւերէն մէկն էր 1ւ, Օր. Մ* Պա– 

սլալեան... Կըլուսանւք որ մեր իգական 

տարրին ալս անւտարրերութիւնւը տեւական 

չսլիտի Ձեւս լ ։ 

—— ՚ էրագիրներր կր Հաւաստեն՝ պաշտօ– 

նա կան ագրի լրէ՝ թէ արեւմտեան ճակտին 

վրա լ՝ գերմ՛ան րանակինւ մէջ կան f Լ\ւրսւո– 

րիացիք 1ւ Պուլկարներ ալ, անշուշտ նաև. 

Թուրքեր ։ 

-Mi 

f Ր Ո I Ի Կ 
–շԼափոնր գեռ, չսկսաւ իր որոշումը 

գորհ՜ա գրել, ր ւսն ա կցուիմ ի ւննե րը կը շա 

րուն ա կուի՛ն s գ իսգերման Ղ°['Ք (՛ԷՀ 

մեկ կողմե Գ՜»ա է \սարքօֆ կը յառաջա

նան y ու կը կարօ՛ ուի իմ ե միւս կողմէ 

Ա*ոսկուայի վ/'ա/ յարձակելու մտա գիր 

ե՛ն ։ կովկասի վերաբերեալ նորա գոլն 

Հեռա գիրներու Համեմատ՝ երկրին նորա– 

Հաստատ Հանրապետութիւնը մերժեր 

ե րանտսկցութիւնները շարու՛նակել ք&րյւ– 

ք՚՚՚ւլ Հետ9 աքս վերջիններուն սլ այ մանն ե րը 

անւ ընղուն ելի գտնելովդ ինչ ո լ, ցո g 

կուտայ թե նորէն բանակցոլթ ի ազններ 

սկսեր են ուրեմն; \յւնm սնի մէ$ գաշնւս– 

կիը ազգերու ղեկավար՛ները կուրե լոր 

ՀամախորՀր գակցութ իւն մր ունես ւսն ք ու 

Հրատարակեցին ո\րեսթ - \^իթ ովսքի գ "՛շ

նա գրին գեմ՝կորովի I՛՛f/լոք է/լլ9 ուր ԳԸ0*՜ 

րաիւաարար Հայաստանը յիշատակուահ 

չե րն»ւ9 մինչ ո\րեսթ–[^ի[մովսքի գաշնա– 

գրին ա il են են վաաոգի որոշումը Հայաս– 

տանի վերաբերեալ յօգուահն ե* Wju 

մոռացումը ցաւով ^կ՛արձանագրեն ք կ 

առանց մա ահ ելու որ ա/'Է մոռացումը^ 

մի։ տա կան ա րա մա գրուիմ իւնն ե ր կ* են

թ ա դ ր է ~\ա1ոՑ ^'"Psb մասին 9 որուն 

գրական՝ կար ե լորուիմիլնը այժմ* գէպ — 

քերուն իսկ /' երմսւմր աւելի քան երբ եր 

ԴԳ՚՚՚լի գարձահ՝ ե֊ ըմբռնուաօ՝ ե։ 

\րեհ ագոյն գ ե պ ք ր այս վերջին օրե

րուն ամիսներէ ի Վ°^Ր ե՝ ան ո ւցո ւահ՜ 

գերման ՜մեհ յարձակմա՛ն սկսու Ան Լ ։ 

քաղաքակա՛ն ու զինուորական իւ միագիր* 

ներեն Ո մա հր կը կարօ՜եին թե գյաՐ՛ 

ձակման սպառնալիքը վւսրւզե աութիւն 

մըն ե Գ՚երմանիոյ կողմեն այստեղ դաշ

նակիցները տագնասպիֆ մէջ ւգաՀեչով 

Լ\րեւելքի մեջ իր գորհ ը վերջացնելու 

Համարէ իրողութիւնը կ9ապացուցանէ որ 

սպառնալիքը Էուր^ եր* Գ՛երմանիա կ ուզե 

վճռական Հարուահ՜ մը տալով ^Հ-գաշ* 

նա կիցն ե րուն՝ այս գ լէսաւոր ճակատին 

վրայ՝ պատերազմը վերջացնել^ ամերիկ– 

եան ուժերուն Հիրանսայի մեջ ստուա

րացումէն ա ռ աՕ ^ եւ որովՀե տ եւ Հակա

ռակ իր արեւելեան յաջողութեանց՝ 

թերեւս իր ներքին կացութիւնը գ ե ռ 

երկար /չիմանալու կարող չի կաց ո Լ–, 

ցաներ գինքր ։ Անգլիական քաջարի 

զօրքերը և իրենց փառաւոր ֆրանսացի 
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170 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

զինակիցներր Հոյակապօրէն կր դիմա

գրաւես Հսկայ ական յարձակման աւլածին 

աւ/եՀի բա գքս ումպէն ւ վատերազ ,/ի% աԱ՚եՆ են 

մեե պաք սար՛ն ե "ք՛ կէՀ Սկսի, ~~՝ վերանա» 

կանր Հաւանօրեն։ \.նքնավստաՀ իւրոիւտ 

ոգիս, գիմագրելու կամքն ու ապաՀովու– 

թիւնր լիակատար ե՛ն դաշնակիցներու 

բանակին մեք* ։ Ազատասեր աշիւարՀր 

՚ ամիող£՝ անձկագին 9 աչքն ու Հոգին 

սեւեռաե գեպ ի ֆրանսական ււազմա– 

գաշար f կր բաղձայ 9 կր մւսղթե– կր 

յուսայ տեսնել նոր ու վիթ իւ արի Վ^եր– 

տեօնի մլլ փա IL աս պ ան հ ու փրկարար 

ճառա գայ թու մր».. Գ\ատմութեան ամենին 

Հանդիսաւ՛որ 9 աՀաւոր ու վճռական րոպե՜ 

ներուն մե£ ենք։ Հայ մայրեր. ւսշիւարՀիս 

ամեն կ*"Լ^՝Ըյ ագօթեչյե՚յ* Ազատութեան 

զինուորն երուն յաղթանակին Համարէ 

25 ir%ur$ 1918 IA- շ Օ Պ Ա Ն ե Ա ՚ ե 

.Վերջին պապուն, Էքօ 8Լ% ,Փա?ի 

լրազրին մէ՛ջ կր կարդանք սա Հեռադիլւը. 

«.Փեթրոկրատ , 29 Մարտ» —— Կսվկասի 

կառավարութիւնը, երկրին անկախութիւնը 

Հռչակելէ յետոյ, Հաւանութիւն տուահ է 

Թուրօիոյ Հետ առանձին։ Հաշտութեան մր 

Հիմունքներունք որ կընախատեսեն 19'14/> 
սա Հմտնա զհին վերաՀաստատումը ն. Հա֊ 

լաստանի ինքնավարութիւնը։» Այնլյլան Հա֊ 

կասական լուրեր եկան վերջերս Կովկասի 

մասին f որ կարելի չէ ալս Հաստա֊ 

տապէս ճիշդ նկատել և մեկնել։ Զալն ճիշդ 

ընդունելու Համար, պէտք է ենթադրել որ 

կովկասեան կառավավարութեան ոչ ֊ Հալ 

տարրերը որոշահ են՝ Կովկասէն ո ԱՀ է 

մաս մլլ Թուրքին չտալու պայմանով առան֊ 

ձին Հաշտութիւն կնքել, թրքական Հալաս֊ 

տանը դարձրնել Թուրքին 1ւ Հոն Հայկական 

ինքն ավար ութիւն մր Հաստատել Թուրքին 

Համաձայնութեամբ։ Այսպիսի ցաւալի ե 

ի ախ ուտ լուհում մր%Հալերս ոչ կրնանք 

ցանկալ և ոչ ընդթւնիլ. Հայաստանի բախ֊ 

տին որոշումր պիտի կատարուի Հաշտու

թեան ՎեՀամողովին մէջ, մեր պաշտպան 

ազդեր ունէ Հովանաւորութեամբ ։ 

[\'-րիշ Հեռա գիր ւ/ր9 դոր կր Հրա m սա

րակէ Լ– Լ^էդքա^րք-9 բոլորովին տարբեր 

ân/â կ Ո է ֊ ա ա յ կ՚սցութիւնր. Արիւնոտ 

ա ա յ ք ա Ր 'fa ադայթեչյալ կաթումի ? 

\\արսի ե \\րտաՀանի շրջաններուն մե£, 

ուր Հայերն ու Վիրացին երր ստուարա

թիւ բանակ i/լլ կազմ ահ՜ են կռուելու 

Համար թուրքերուն դե'ք] որոէ/ք °Հրեսթ– 

լ^իթովսքի դաշնագրին Համաձայ՛ն՝ սկսահ

են գրաւել կռվկասր։ Վերացական դՕր– 

քլերր ձեռք անչյուչյին մեե մասր կա

թումի նաւբյՀանգսաիՆ նաւերունf որոնք 

^անացեր եին բաչյերր երթալ։ Վ^րաս– 

տանի ազգաբնակութիւնր զենքի կոչուեր 

ե։ Ր*ուռն կռիւ.ներ արդեն տեղի 1լ ու– 

կ ունեն ան ՈՀաթումի շրջանին մեք>։" 

ՀՀլնՀնար Հե "Լ՛ (^"^րքերլլ Հաշտու.– 

թ ե ան առերեւոյթս պայմաններ առա՛՛ 

ջարկելովդ նախ վՏնաչյնել ջանա g ահ ՐԷ՜ 

լան կովկպսի կառավարութիւնդ եւ յետոյ 

յանկարե մաՐ՝՝աԿ1'1 սկսաե \\ովկասի 

վրայ։ Հայ ՛վրացական \քիութիւնր Հիմա 

ապաՀով կարելի ե նկատ ել. Պրեսթ֊՚Լի– 

թովսքի դաշնագրին միակ օգտակար 

Հետեէ անքն ե "՚/Գ* ^*tuJ3 (^Ր^քաՀայաս-

ut ան արդեն մեե մասամբ բ՛ոս ի վ_յսնայ 

շր^անեն՝ f^h/J/?**^ ձեոքն Ը_1Է\աԼու– ե* 

Փոքրիկն Հայկս ւՀի Ժամկոչն ան կը նուիրէ 

50 ֆրանք , զոր լան ձնե ցինք Հան դան ակի չ 

մարւաոմ» ։ 

Տպարանական ներկայ անկան սնութեանց 

պատճառով Վեոսձճոէճդի թիները ուշա֊ 

ցան, ինչպէս նաեւ սաիպուեցանք ներկայ 

երկու թիլերր միասին Հրատարակել։ 

Հիմն ա ոխ ^նօւ ՚ էն ՝ Տօքթ. Լ. ՀԱՍ՚ՐԱՐ&ՈհՄԵՍ՚ն Խմբագոսպետ՛ II. ԶՕՊԱՆԵԱՆ 

Gérante ; M L L E SARAH L A C R O I X Impr. NERCÈS, 272 rue St-Jacques. Paris 

Fonds A.R.A.M



փաաւա տսաւա 
• ՚ ք 1 9 1 8 Ի ՛ է » ՛ 

ԵՐԿՐՈՐԴ S IL Ր Ի 
Շքեղատիպ ռրատարակութիւն մը 

160 մեծադիր էջերէ բաղկացած, 
կը բովանդակէ հայերէն, (£րսւնսե– 
րէն սոխ եւ ճմտալից գրուածքներ, 
ոանց ազնուանար մասնակցած են 
նայ ղատին պաշտպան <6րանսացի 
անձնասւրութիւններ եւ ռայ ծա
նօթ դէմքերէ շատեո Զ^^ղարուած 
է ւօօի մօտ նկարներով։ 

Կարմիր տարեգիրքն է ան, իր ցա
սումի եւ վրէ(1ի անձագանգներով, 
ռաւկ. սարսափի տեսարաններով։ 
Ikjia hi*in«iiii*iiil|iii.|*liiuli auri||ii Gf |iG l|in. 
rbi.nr ifuiun յատկացուած է 11'|ւջւս<|ե«ք|i 
հայ ainrwarbuiitib'rnt-IS: 
1»|iû՝ S հլ 4 <£r. U'unifiiui nr «սլազւ–, 

piulîl|iu<||iG PH|>|i ijrmj' 7 <Ei-iuGf: 1>|iilk| 
hrW«mru.l^|.G G. H. NERCÈS 

272, Rue St-Jacques — Paris (5. 
1?ը իյնղէւուի Տարեցոյց յանձնարարող ոլաա. 
Աղդայիններկն, որ Հաճրն 2 5 սանթիմ՝ եւս 
ուղարկել փոսթի Համար I 

Si vous voulez savoir...??? 
Consultez Madame MARTIN Y 
120, Boulevard Magenta 

(Métro : Gare du Nord 
célèbre chiromancienne 

qui interprète scientifiquement les 
lignes de la main, en une seule con
sultation, elle vous révélera votre 
distin d'une manière exacte et précise 

* Prix modérés 
' T I M B R E S P O S T E 
ա՝՝է p n " r collection 

A. A R A BT A N & FILS 
15, rue des Halles 

Bois-Colombes (Seine). 

(d'après la méthode du Conservatoire) 
depuis 10 1rs. par mois 

Leçons à domicile 
TÏ OHNIGHIAN 

professeur aux cours Polymaihique 
10, rue Tournefort, PRIS (5e) 

Հայկական ճաշարան 
1'.ւ/ԷՆ անոնք որ աււիթր կ՚ունենան Rive 

Gauche — Quartier Latin անցնելու, կշ 
ճաշեն Հ11ՑԿԱԿ11*ե rfliCllf U՞b/՚՚էւ <*հչ, 
No 8, rue de la Sorbonne, ուր կրնան 
ղանել արեւելեան II ֆրանսական ՛ճաշակով 
սլասէրսւստուահ Համեղ կերակուրներէ 

*հիներշ իյիստ չափաւոր 

%?աԿ $UPU3Mlb • 
սլաաէւ ուՏւի հանուսանել յ ար գ ոյ Հասարա֊ 
կութեան, որ վերադառնալով Փարրղ սկսահ 
է շարունակել էր նախկին արՀեսաշ՝ Rue 
Lafayette 44, իր աշխատանոցին մէշ։ 

Maison ISRAËL BOUÏCHAKDJIAN 
Ebenisterie et Tapisserie 

installation d'appartement, travail 
à façon. 

8, rue Ernest-Cresson, 14") 
Métro: Denfer-Rochereau 

• 

f s i ï M i f § աա 
en noir et en couleur 

dans les meilleurs conditions 
Z. A N A N I A N 

Ex-chef des grands ateliers de Paris 
Médaille d'Argent 

21 — rue d'Avron — 21 
Travaux photo en tous genres 

ՀԱ6 1 ՝ b P 2U i | 

M. Balassanian 
Tailleur pour dames et hommes 

14, rue Mazagran, 14. (métro St-Denis 
Երկար տարիներէ ի վեր Հաաոաաուահ 

ՐԱա1"վ վւարիղետն Հրասլարակի վրաչ, խիստ 
դոՀ ձդահ եմ՛ ֆրանսացի ե. Հայ՛ յաճախորդ" 
ներա C j i l անդաս Հայրենակիցներուս Joui 
ոչրյսլու Համարէ դերձակատունս փոխադրահ 
եմ՛ 14, rue Mazagran, ինձի դիմողներդ 
աիաի գտնեն կերսլասեղինաց ճռիւ մթերք 
մլլ, ամկն ճաշակի յարմար։ ԽՏամոէաձ 
աշխատութիւն, չափաւոր գիԱ եւ ճշգա– 
պաճոՆթիւճ՛ 

JEUNE PARISIENNE donne 
leçons de Français, Anglais, Piano 
et Steno-dactylo. 

Prix modérés 
S'adresser au bureau du journal 

16, Bd. St-Denis 

Fonds A.R.A.M



Zareh Basmadjiaïi 
34 էկ Rue Rodièr, Paris 

Réparation de Tapis d'Orient 
en tous genres U^j 

pour la restauration des couleurs de tapis 
persans 

Battage, Lavage, e t ç ^ 
— prix très modérés —/ 

Նորոդու մէ 9"ïini_i/" Լւ Վ ա ՚ ծ ա ii_iii_i/* արեւելեան 
ամէնւ աեէւա1լ դո բդեր ու , լաւագոյն սլալման֊ 
նէերով։ ն՚նա մ H ւահ պշ յաս։ ո անք \ւ ճշ ղսալա֊ 
Հութիսւն ։ 11'եբ՝ լաճ սէ իա լոզերուն։ լիակատար 
դո Հա լր։ ւ ti եր ա լաւէ : 

ՄՈՒՇՏԱԿԻ ՄԵԾ Վ.ԱՃԱՌԱՏՈԻՆ 

ԲԱՐՈԻՆԱԿ ՂՈՒՄՐՈՒեԱՆ 
l i J t Rue Pierre Picard — Paris. 

(Métro: Barbes et Anvers) 
՛Երկար աարաէեբգ ի i//»n OJI/III|I4IIIILH|I»L 

մէջ ա շի։ աս։ ահ ու սաասահ փորձառու յՅենէԷս 
ք ապալեր ո լ ա հ ՝ ա յ ս Էո[%\՝ "Ր՛Է աարիե Է որ 
Փարիզի Հրասլարսւկյէնէ վր՚՚ւլ իմ սեփական 
աունս Հասա աս։ ահ եմ 

՛Լւ il 2? ա էւա աո ւնս իր րոլոր ն րբաճաշակ 
լաճաիւորւլ1ւերու1։, լի։էվի1ւ՛ դսՀաղոլմ տա լու 
չ՛ափ ի վաճառ ւլրահ է; սուշաակի 1ւ ։իե֊ 
սաւրնէերու Հարուստ 1ւ վերթրն նարաձեւու– 
թեանւ Համեմւստ ստուար Հաւաքահոլ մրէ 

Կր սա անձենք Նաեւ շաա դիւրամէստչելի 
դնւերով չտփի Հ ր ա յ ամԼՀե տեսակ ասլսսլրանլյ– 
ներ ու 1լ րէւենք նարոդութիւներ ե. վափո֊ 
խու թիւններ։ 

Ամառուան։ եղանակիս մասնաւոր ԷւնամԼ. 
քով կր ոլաՀենք մուշաաէլ1'երր։ 

Gros — Détail 

ECOLE PRATIQUE DE PROTHESE 
D ' E N T A I R E 

préparations pour; tes écoles dentaires 
t cours spéciaux^ d'apréntissage 

conditions Spéciaux>՝W*i 
pour les compatriotesA 

grofësseur: L . A . A l f A B I A N 
.142, Faub. St-Denis. Paris 

M M C P. C O N I N 
Infirmière, Masseuse diplômée 

18, rue d'ffibuteville — Paris (10) 
Obésité, Rhumatisme,. Ulcèret 

pose de ventouses, piqûre» 
Pédicure 

si vous souffrez des pieds, venez à moi 
vous serez soulagé 

Salle de Gymnastiqftte très aérée pour 
petits-enfants chétifs. Culture Phy
sique, Gymnastique Suédoise, soins 
spéciaux aux enfants arriérés etc. 

électricité médicale 
Reçois tous.les jours de 2 â 5 heures 

V a à domicile tous les matins 

K. A B R O 
m Rue Bleue, 6 

Réparation de tapis en tout genres. 
lavages artistique 

par produits persane 
* Achat et vente livraison rapide 
ԳՐՕՇՄԱԹ՚ՀԹԻ ՍՒՐԱՀԱՐԱ՛ՐՍԻՆ 

TIMBRES-POSTE 
Լաւաքահո լէւերու ՝մէթ էղակասէւերր լրասնէելու 
IL Հաղուադիւա ղրոշւ1ւսէէու ղի}երր ււււ|(;1ւ տեղէ 
աման» ստանալու Համար քարւլով մր 'll'^^l 
Հետեւեալ Հասսէ՜ին։. 
M. KEULEYAN — 18, rue Racine 

Grand-M ontro u ge 
ււր / ' "^ , I j^ f անձամբ կրսեբկարսնւալ ստանա֊ 
լու Համար լանձնարարույմիւններ Լւ ղանոնք 
կատարելու ի*'էճի մտօք։ 

Vous pouvez trouver chez D- A R A M 
8, rue de la Sorbonne 

le délicieux Yogourt-Aram 
Préparé par le procédé du Docteur 
Metcljnikoff. C'est un aliment très 
recommandé pkr M M , les Médecins, 
rafraîchissant,* hygiénique et très 
nutritif. On livre à domicile. 

Installations Electrique 
Lumière —ïïf**ce — Sonnerie 

J ^ M Ë R G U E R 
16, Rue de Hanovre, P a r i I I 

Réparation et entretien 
Exécution rapide et travail soigné յ 

fjRrùs modéré 

Inor-, S. H. NERCtS 272, ու» St-Jac|Mi-Piri8 

Fonds A.R.A.M



« V E R A D Z E N O U N T ) y ( L a R e n a i s s a n c e ) 

R E V U E A R M É N I E f S l N h g Bl-MENSUELLE 
Rédaction et administration 16, Bd.Saint-Denis. PARIS—Téléphone : NORD. 69-51. 

Տ Ա ՐԻ , — Փ Ա ՐԻԶ, M f f l M i H ! 1 9 1 8 — Թ Ի Ի 11. 

— Վ-եՐԱԾէՈհնԴ կը Brmsmnuljmji unlhPi աւքսու ւին էւ 
Բաժառոբդաոիճճ k ամհճ ե ^ ի ԽւքաԻ, Տաբեկաճ 20 իաԱք, ԿԱՆԽԻԿ հ^թՐԵԼԷ 

ՎեցաւԽեայ, 12 իաԱք։ Մհկ քիւը 1 ffrmGf* WÊt 

Գլանիկ p II»– .£K«»ii|iH6buiG . ՚ նսոլուպ 1Նլա էւ Սեղրոս Ամիրա, 11*ի1ոււււ էձ1.ոա|. —-

Հայրիկ, 11»ւ««£ա!.| Hturqiurbmli. Պատի ւ Ֆրանսահայ կաւ1տլւ$րներոլն , Տօքթ • Լ. 

Համբ արձ ա֊i fbiuf i . — Հ ւ ւ ւ յ ա ւ ա ւ ա 1 ւ յ ւ Հա j£ i , * i f i i . f i , Տօքիէ. 4 | l i u« |Mi r( i l * i i iG . Հււքքււաւոաքւ [լ Ֆ ր ա ն ս ա է 

11»|<£ւ*Է» UMnrp| ih, II». 3ou|uifibiufi. — Կ ա ր օ տ ի ՛երգ, * l k i u i | | iG iu l | ՊԷք buirbtufi. — կ ո ս տ ա ն 

Զարեան ի րանաիւոսութիւնր, Կ. 5£iurbfffff. ՚ V ' J երկունքն ու Ֆ ր ա ն ս – քՀուիոերական 

. IJ un /n i լր. — էՀտնաղան լուրեր. էւլն. 

Fonds A.R.A.M



Գրաւք, նամակ եւ ղրութիւններ ղրկել Տնօրէնի նասցէին՝ 

Br L é o n H A M P A R T Z O U M I A N , D. D. S. 
16, Boulevard St-Denis. PARIS. 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ՛՛ ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 
՚ր՚Տեց կարելի ե դիմել րամանորդ արձանագրուելու և րասա/նեդին վճարելու. Համար 

^ղէք՚՚՚^՚նդրիա <I|. ՝\չերսկս %աղիկեա%9 գրավաճաււ 

ԳասՀիրե * . . . « HOUn^^ ալ րավասճասո աա/ւոունէ 

՚կբա-սաղԷէՐ , «q. գալուսա ք\սկերիչեէոն։ 

à+րհեվ p 0՝. 1շ %էվր«ա.ս։ 

Լոնաոն . II*. գարասմաճհանք ՀձեոքԷ կքէ եախուի 

նա հա.. Պ՛ Ս«/̂ «*"» քե՚՚եՀեսՏեի ճաշասրահը։ 

կիպրոս , . Պ * Հ Ա / £ Ա/**̂ "#7 ՚ " ^ ՛ ̂ ա ^ ՛ 1 

^ք-՜/Մա/'սելլ Պ* Յ ո ^ Ա ե Փ Ոա֊րՀոճեասն։ 

Մ«>նչեւյթր . . . V / * ^ V Ա/»«/*՛– S- ï f £/»«t« Ք ՚ ՚ ՚ Հ * Ավաճեամե։ 

Գրեդնօ Հ. . Dr V. Tashjian 

Mesdames ! 

Pour vous habiller avec pins de chic et plus d'élégance, adressez-vous à la 
MAISON MADELEINE 

15, Boulevard des Batignolles, 15 (Métro : Clichy 
où d'après la dernière mode on exécuterait vos Robes, Manteaux, Costumes 
Tailleurs, Fourrures et Corsets sur mesure. 

D E R N I È R E S C R É A T I O N S POUR LA M O D E N O U V E L L E 
Գխւեցեք փա^իզեաճ մեծ ԱոսպաոսկիԱ միակ Rut) ւուսաԱկա^ չիԱ* 

P H O T O G R A P H E ^ P ' A R T . 
i 

5.BOUL EVARD M O N T M A R T R E . P A R I S 
A S C E N S E U R . 

Գրանսասկան ճակաաին վրայ ինկասե Հասյ կամաաոր՝ Jean DOUrSOUlliail (Jeail 
DorSini), ադդականներեն կր իանաէրուի դիմել Հայ կամաւորներու. ՀԼօմիթեին, ան– 

Հրաժեշա տ ե ղեկ ուիք իւնն հր սաասհալու. Հ ամար Հ ան դու֊ց հ ասլի մասին։ *քէօմի{մ եի նա՛ 

խագաՀն k Պ՛ Ս՛ ավաճեան, Ց&, Rue Lafayette. 

ԱԶ/Ւ ԿԷԼՒՊՕԼՈԻՑՒ՚ՍԵՐՈՒ՚Ա* — <*\<սա երագման ի վեր կելիաօլուեն Հ ե ռ ա ց ա ծ 

Հայերեն կը իանղրոաի իրենց անոանր Հ Հասցեն ե սաեղաւոյն Հալոա իմ ե աՆ մաոօին եանօ– 

îfttM-քոքիւնն եր դրկել իա մրաս գր՛՛է fl հ անէք Հ՛՛՛՛՛ի Հ ք՚ն։ 
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ԿԻՕԱՄՍԵԱՑ ՀԱՆԴԷՍ 

Կը firmsmru^niji ամէն աւքսու 1 ին եւ 14 ՛ին 

ԵՐ ԿՐՈՐԴ֊ Տ Ա Ր Ի ; Թ Ւ Ի 1 1 , - 1 Ց Ո Ւ ՆԻ Ս , 1 9 18 

f P Ո I Ի Կ 
Փէսոէղէ Հա լկա կան Ղւսլաստամտտո լց 

3 տէււէն ամուլս վին կ՚՚չր Հե Ո-ՈԼ սաասուա՝ 

արդիւն քր աո ւահ Ա Ա ա լ ^ ։ ^*ոռք ամիսէէւ 

աւելի է որ ՑանւՀնամողովր ալդ կոչ}՛ ար-

Հակեց, և. Հակառակ եղահ րոլոր դիմուսՂւե». 

րուն, Հան դան ակութի ւնր — ինչսլէս ինհի 

կլլ Հաղորդեն Փարիգհ-îi՝ ստոլդ աղրիւրէք—— 

ցարդ Հասել։ է՝ ոչ 

թէ 20,000 ֆրանքի՝ 

ինչսլէս կր դրէ ՚Արձադանդ ^արիդի^սք ալլ 

31 , 5 / 0 ֆրոար,իք [1Ակ ամսական տուրքե». 

րու գումարր 2 8 0 0 '•' ֆրանքի... Ողորմելի 

արդիւնք։ Եւ սակառէ ա։1ենէ1ւ կարհր 

աերր կակղեցնելու Համար ՚ ՚ Հ / ՚ ^ ՚ Հ ւդակսե֊ 

ոաւ. Էջմիահնէ1։՝ ամեն ալէ։ Հա լոս Հտւրա», 

սլեաին կողմէն դիւանասլեա Տիրալր եսլիս– 

կոսլոսի թաիւանձագին ՀրաւԷրր, Ս ուշեղ 

սրրադանի լոլդիչ քարոգներոէ Հալկական 

աւլէ աքին արՀաւիրքր սլար ղող լուսանկար 

տեսարաններու ադեիւարշ ցուսադրումր, ու 

Ն ո յ ն իսկ մեր Հալրենիքին մէջ 3 - 4 ամսէ 

ի վեր տիրող աՀաւոր կասութեան դիտակ*, 

սութիւնր, ալս ամենքր չկրցան ցնցել 

մեր Փարիզի դաղութին տնտարրերութիւնր 

Ստուար մաս մր II ոչ մէկ մասնակցու». 

թիւն ունեցահ էք մասնակցութերն ալ, 

1ւ նոլ1ւ իսկ Յան&նամոդովին ունեւոր ան». 

դամներր կացութեան ու. ր Իւղէին ան». 

Համտսլատասիւան դումւսրներ է որ նուի*, 

րահ են։ . Ալս տեղ՝ Մարսէլլք լունական Կար», 

միր 1°աչին ի նսլաստ Հանգանակութիւն մր 

րացուահ Ր Ա ՚ ՚ ՚ Ր ւ 1 առածին ցուցակր որ 

քանի մր օր Խււաջ Հրատարակուեցաւ լրա». 

դրաց մէչք արդէն րարձլսոոահ է ՚ 280,000 

ֆրանքի. 1ւ տռտջի1ւ տնդամր չէ որ Տոլ՛ 

ներր 4ւա Հ ան դ ան ակու թի ւն ֊ ՚ կ1 ր\ւ են. սլա», 

տերյսղմին սկիղրէն մինչեւ ալսօրք քսանե». 

րորւլէւ է թերեւս+ի ա լ ս ^"՚Ր՚ւէկր Քա*"է 

քանի անդամ աուահ են թէ ֆրանսական 1 

թէ՛ լունական դորհերունք 1ւ միշտ լալէւօ^ 

րէ^ւք էԱււաաօրէ1ւ. ու ալս լեր^Է^՛ Հանդա– 

նակութիւնրէ որուն իւրաքանչիւր յ ՚ ՚ յ ^ 1 Հա». 

ոուստ Ց0,000..̂ ;30,000..̂ , 20,00<H 
մասնակցահ Է. գումարներ նուիրահ են 

նաև. ֆրանսական մեհ տուներ 1ւ լիւկերու». 

թիւններէ որովՀետեւ Յունաց ՚Է՚՚՚րկր մեհ Է 

Հոս 1ւ Յոլ1ւերր իրենք ալ լա՛ճ ա իւ կր մաս», 

նակցին ֆրանսական Հանգւսնակութեանց։ 

Նսկ լոլէւ գաղութին *f Համեստ դիրքով ան

դամներն ալ իւոունամրոիւ փութացահ են 

մասնակցիլ։ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Ամերիկա լի Հայկական Միութիւնը հրես 

ամ՛սո՛ւան մէ£ Հաչ գադութէն Հանգանակե

լով Հէնդ միլիոն ֆրանք գոլացնել կր վճււէ, 

և. Փարիզի պէս կարեւոր գաղութի մ՛ր մէչ 

երեք ամ՛սուան մէչ 100,000 ֆ«անքճ իսկ 

չէ գոլանար*,. Ցաւալի՜՛ րան։ Ո վ պիտի 

րլլալ Փարիզի մէ£ մեր Հին մեհ ասիրտ 

ամիրաներուն արմանաւոր ձա2_""դ ԼՂԼաԼ 

ցանկացող աչե Հարուստը, որ : ալս ^աւա » 

կան րոպէին սլաՀանչահ զոՀտրերութիւնր 

չաեճն առնէ 1ւ օրինակ Հանդիսանալ միւս

ներուն։ Եւ ՀԷ.ն ամիրաներր իւոշոր նուի՛ 

րտտութիւններ կ՚րյւԷՀէն ալէւպիսի օրերու. 

որ արդի րոպէին անօրինակ աՀաւո*. 

րութիւնր և. րաղդորոշութիւնր չունէին*,. 

Եթէ մեր մեհ տտուն ազգակիցներ ր ..; Հիմ՛ա 

չընեն էՈԱնց մեհտգոլէւ դոՀարերութիւններր, 

ե րր պիտի ր\ւեն: 

* II 

Լուրերր որ Հասան մեգի ալս Հերցին 

քանի մլլ շարաթներուն *1ի£ոսին՝ մեր Հալ*, 

րենիբին մէՀ անոնող կամ՝ անոր րտւլդին 

Հետ կապ ունեցող դէպքերու մ՛ասինf աւելի 

քան երքեք Հակասական են։ լՀոնտոնէն 

Մալիս 15 թուականով Րէօլթէր գործակա

լութեան Հեռագիր սը Հետեւեալ սրտա՛ 

սլԱդիչ տեդեկութիւններր կուտալ» "Կով– 

կասէ մէչ ամԼՀն տեղ Հալերը կլլ կտզմ՚տ֊ 

կեր պոլին դէպ ի ^ ( ՚ ^ ^ յ յ Թուրքերու զա– 

ռաՀէւաղացմ՛ան փորձին \ գիմ՝ագրելու Հա*, 

մ՝աք։ Հեռագրական տեղեկութիւններ՝ Հալ 

թէ թուրք ա դրի ւ րէ; մերթ ընդ մերթ չաչտ֊ 

նեցին թէ կռիւներ տեղի ունեցահ են Հա*, 

.լոց Լ. օսմանեան զօրքերու միթեւ. IL ապա՛ 

Հով կլլ թուի որ Թուրքերուն, չառածի աղա֊ 

ցութիւնր դէպ է Արեւելս մեհապէս իա՛ 

փան ո ւահ էւ Հակառակ թշ\ւամ՝ւս կա֊ 

տտրահ փրօփականտին, և. թէպէտ Թա

թարների։ դաւաճանուահ, Հալերլլ որոշահ 

են մինչեւ սմ՚աՀ մ՛աքառիլ ազդալին դատին 

ու ՛երկրին պաշտպանութեան Համ՛ար։ Թիֆ֊ 

լիս կա լա g ահ կարեւոր ու իւ ան գավառ Հա֊ 

լաքմ՛ան մ՛ր մէչ), Հաչկական Աղգալին ք՛որ՛ 

Հուրդին նաիւագաՀն րսահ է՝ "Եթէ պիտի 

կորչինքէ պատիւով կո՚ոչինք։ Ա Հետեւեալ 

°VL\f ^ I UJ րան ո լոր ական սենտիքաներր որո֊ 

շում՝ մ՛ը քուէարկահ են րոլոր աււոլգ էրիկ 

մ՚տրդիկր Հրաւիրելով զինուորագրուիլ, մինչ֊ 

գեռ ուսանոգներն ու դպրոցական սլա տա* 

նիներն ալ մոդով կը գում՛արէին Լւ կո լալ֊ 

տարարէին թէ պատերազմի զա շար ալն 

դպրոցն էր ուր իրենո ուսմ՚ունքո պիտի 

շտրունտկէին։ Ալս իւրսիսս մ՝ան րամ՛էասն ու֊ 

թիւնները կր թուին սակաչն մէկ նոր ար֊ 

ձագանգն ըլլալ չորս Հինգ ա ամիս առա£ 

թուրք Հարձակողականին սկսմ՛ան նաիւօր֊ 

j եակին Կովկաս երեւան եկահ դիլցագէւա֊ 

կէսն շըեդ իէանդավաււութեան։ ք^ալց անոնս 

Հրատարակումը, չեղլեւլում՚ր եւրոպական 

թերթերու մէշ^ մեհապէս օգտակար ՛է մեր 

դատէ՛ն։ Վ երշյւն ամիսներուն մէՀ ՝ Հա լ ո ւ ֊ 

թիւնը կր մեււնի կոր. Հալութիւնո մեււա^ւ^ 

ազադտկոզներ շատ եղան եւրոպական մ*\ա֊ 

մ՝սւ լէւն ՚1ԷՀ զթէպէտ շատ ադէւիւ րարեկա՛ 

LTական զգացումով, ւլաււն ցաւով ու բսսւն 

զալոոլթով^. lru'ètl Ք\՝Ժո "Լ1՛ դէԱ111ռ"ՈԼս 

մ՛օտ էն իրազեկ, ինչսլէս տը Մ որ կան՝ իր 

Մոնփելիէի "լ՚նքլհրոէս սքանչելի չօդոլա– 

հա շարքին մէչ, կամ՝ Մարսէլլի "կը Ա՚՚ԷԷԱ 

տիւ Միտի^ի իւմ՚րազիր Օտիս Ռիշմ՚ոն՝ 

իր մէկ կրակոտ էչին ։1էչ, կամ՛ (հրնէ 

Փինոն Լւ Հանրի ՚Բուլոն "Լա Վուա տը 

լքէ\ըմէնիԱէ Մալիս 15 / » թիւով երեւցան 

իրենց S °եւլեցիկ լօդուաօներով աՀաւոր 

վտանգին դէմ՛ Հալութեան « j n J « j տուահ 

արի դիբքէւ ոլ- Հերոսական դիսադրութիւնը 

ւիաււարանեցին։ Ալսպիսի գրուահք1ւեր թան՝ 

կագին հառաչութիւն– կր մ՛ատուցանեն մեր 

զսոսին։ Նոլե իսկ եթէ չար րաիւտը վճռահ 

է որ Հաչկական դիմ՛ադրութիւնը ր1ւկճուի 

թ^ւաւԼիներուն նիւթական րադստաարր ա՛ 

ռաւելու թեան ղանդուահին տակ, պէտք է 

գոնէ աշիւարՀ սո1րոզՀ գիտնալ թէ Հա1Ա 

առիւհի պէս կռուեցաւ մինչեւ '/ty^/iti 

րոպէքն։ 

հ նչ կ՛անցնի, որոշապէս աչնտեզ 

շատ շփոթ ե1ւ լո*-ոերր աչդ մասին։ "Թանոլլ 
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կը Հրատարակէ Հետեւեալը էր Մալիս \օէ 

թէւէն մէջ. սԸստ Պոլսէն "Պերլէնըբ Թա– 

կըպլաթ սինւ ուղղեալ Հեռագրի մը, թուրք 

կառավար ութ է ւնը կը պատրաստէ րնղՀա– 

նուր ներում* մ՛ը կռուող Հալերուն Համ՛արէ 

ՏեղաՀանեալ Հալերու իրենը տունը վերա», 

դարձր տեղի պիտի ունենալ կարելի եղա», 

հէն չափ շուտ։ Կառավարութիւնը միջոց 

չունեցող Հալերուն պիտի օգնւէ՝ Հարկ եղահ 

գումարներ աալով՝ որպէս զէ նոր Հլեանք 

մը ստեղհեն Էրենք իրենց Համարո։ սԹաս^ 

գէտել կու տալ որ ասիկա կրնալ հուզակ 

մը ըլլալ իրենց տեդր դարձընելու պատրր– 

ուակէն տակ տեղաՀանեալեերու մնացորդ», 

ները ՛ճամբան բոլորովին/ բնաջինջ ընելու 

Համար։ Կամ թերեւս պարդ դրոլց մըէ» է՝ 

Կովկասեան Հանրապետութեան կառավա– 

րութիւնր '\էպ է առանձին Հաշտութիւն 

գրաւելու Համար* Հայ– վրացական ումերը 

ետ մղուահ են, րտլց չեն ջախջախուահ, 

վագր եթէ Միջադետքի անգլիական բա– 

նակէն մաս մր ձա2.ոՂէ Հա սնի լ մինչեւ 

Կովկաս կամ Հա լաստան, ալդ ուժ՛երը կրը֊ 

նան զօրանալ 1ւ վերգրաւել կորսուահ վալ– 

ոերը՝ ^անք մը ուրեմն՝ խորամանկ մի ՝ոց֊ 

ներով լրացնել զէ~1ւքով կատարուահ . դորհը 

բոլորովին փ՛ճացնել Հալ վրացական դիմա

դրութիւն րէ Թերեւս ալ գերման փորձ մլլ 

իրագորհելու ալ1ւ հրագիրը զոր ՚ ՚ՔԷօլէւիշԷ 

Ձ/այթունկե լօդուտհր կը թելադրէր, հրա», 

գէր որ կը ձգտէր Հալ-թուրք ^մերձեցման 

մը վչստմււելի գաղափարը (գերման Հովէս" 

նաւորութեան տակ} առաջարկել Հալոց էրր 

լուհում էրենց դատին։ Ոչ մէկ որոշ կար», 

հէք կտրելէ չէ լալտնել, քանի որ էրոդու», 

թիւնները մեհ մասամբ . մեղէ անհանօթ 

կամ շատ կցկտուր ու կիսկատար կերպով 

հանօթ են։ 

Մէւս կողմէ, ՛Ժուրն ալ տը Ժ*ըեե*1ս կը 

Հրատարակէ սՐ,1շե,11'Ք կառավարութեան 

արտաքին դոբհոց քո մի սէր Զէչերէնէ գեր», 

ման՝ արտաքէն դոբհոց նախարարէն սալէս 

15 թուականով ուղդեալ Հեռագիրը, որուն 

վերջէն տողեր ր կովկասեան II թրք°~~դեր֊ 

ման կառավարութեանց "՛էջել սկսուելէք 

բանակցութեանց կ'ա1լնարկեն. " Տրուահ ըլ

լալով որ պատերազմական գորհոդութեանց 

դադարման մասին Համաձաբնութիւնը Կով– 

կասէ Համար ալ պէտք էր կէրարկուէր, 

ռուս կառա վար ութ ի ւնր կ րնւդունի գերման 

դի լան ագի տա կան ներկալացուցիչ Մէրպախի 

առաջարկը Սովիէթներու կառավարութեան 

1ւ անդր կովկասի ինքէւակոչ կառավարու» 

թեան մէջեւ, 1ւ դիւրութեամբ կ՛ընդունի 

զալն* քանի որ կ՚երեւալ թէ Գերմանիա ե. 

Թուրքիա կր մասնակցէն Կովկասէ մէջ 

պար զո ւոդ քաղաքական դէպքերուն ո: սալէս 

17 թուականով ուրէշ Հեռագիր մը կը 

լալտնէ թէ նոլ1ւ Զէչերէնը բոդոքահ է 

դերման կառավարութեան մօտ՝ Հէւսէ սա», 

լէն Կովկասէ մաՀմետական ցեղերու Հիմն ահ 

անկախ տէրութեան դէմ, որ Թուրքէոլ 

Հետ կ1ոլզէ դաշնակցէր.» րարձեալ, Մալէս 

\7ին ՍթոքՀոլմհ^ւ Հեռագիր մը կուտալ 

Հետեւեալ տեղեկութիւնն եր ը. ՈՊ. Զէչեբէն 

կքիմացնւէ Գերմանէոլ ռուսական դեսպան 

Պ. Եօֆէնւ թէ Պ Մէրպախէ ըբահ առա

ջարկութեան Համեմատ, յ* անՀրամեշա s' կը 

նկատէ ռուս լէազօր մը Հ ղրկել Պաթում՝ 

ներկա լ գտնուելու Համար բանակցութեանց 

որ տեղի պիտի ունենան այւյ քաղաքէն 

i/fec մէկ կողմէ գերման ե թուրք կառա», 

վարութեանց II միւս Ç կողմէ Է^՚ՔՂԷ^ԲԼՀ 

անդրկովկասեան կառավարութիւնո կոչող 

կառավարութեան մէջեւ Ա ։ Պ. Զի չէրին կ՛ա– 

ւելցնէ թէ էր ներկալտցուցչէն մասնակ

ցութիւն ր ալդ անդրկովկասեան կառավա

րութիւնը ՚ճանչնալ չպէաէ նշանակէ, որով», 

Հետեւ Կովկասէ շատ տեդուանքը ալդ կա

ռավարութեան Հեւլինւակութիւնր չէ ճանչ– 

ցուահ եղեր ե. շատ տեղ աղզաբնակու– 

թէւնը անոր Հակառակ • արտալաչտուեր է 

եղերւ 

ՄոսկուալԷն 12 Սալէս թուականով Հե

ռա գէր մը ալդ բանակցութէւննեբը խղուահ 

ցոլց կու տալ և Վանը Թուրքերէն վերա– 

գրաւուահ՝ " Թէֆլէսէէւ Հեռագէր մը կ'ըսէ 

թէ կովկասեան Տէէթէնւ ե թուրք կառա– 
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վարութեան մէչէտւ րանակցութիւնները ի՚ըզ֊ 

ո ւահ են աչս վերբալն ^րէշտչին սլտՀանչ~ 

նելւուն Հետեւանքով։ Թուրքերը անմիչտսլէս 

վերսկսահ են ումեղ չարձակում՛ ւՐր pu-

վանղակ ՜ճակատին վրաչ» գրաւահ են Վա֊ 

նը, ուր կոտորահ են Հաչ տ զսարն տկու– 

թիւնրԱ* Աչս Հեռագիրն։ tu լ արդեօք տրձա– 

դւննդ մ՚րէէ Է ՀԷւն դէպքերուն, թէ իրապէս 

նոր իւզում՝ մ՛ըն Է անդաս՛՝ մ՛ը եւս սկսահ 

բանակցութեանս։ Ու Վանր էլեռ նէկւ Է 

ուրեմն որ վերագրաւուահ Է Թրքտց կոգմէ։ 

Ուրիշ Հեռագիր մ՛ը կ էս ւսցնէ թէ պ՚՚է– 

շհվէք զ°[՚քերը Պաքուն ետ աւլեր են, Հա՛ 

կառակ թուրք զօրքերու Լւ անոնց օզնու֊ 

թեան զրկուտհ զօրագունգերոօւ դիմադ

րութեան Ա : Աչս PnLn$ 'l^V^^VU. փ^Թաթար– 

՚ ն\տրն են արդեօք (ինչ որ աւելէ Հա լան ա֊ 

կան էյ թէ oui/*ան եան զօրազունդեր որ 

մինչեւ Պաքու Հասեր են։ *Լեր£ասլէս Ս՛ա

լէս ՝2,ւէ ՀԹան^ր կր Հրատարակէ Հեռագիր 

մլլ, որ կր չաչտնէ թէ "Ա՚՚Ա՚էէ 23/»էւ, թուրք 

ՂօոՔ^ոԼ\ չարձտԼլում՝ դսր հեցէն Կ ար սէ ամ՝՛ 

րութեանց դէմ*: Անդր կովկաս է ս՛՛է"" ազատ 

սլաՀեստէ զէնուորներր և. զօրազունզերր 

կեդրոնացան քաղաքէն • պաշտպանութեան 

Համար։ Րուււն կււէւներ տեւլի ունեցան 

21'2_ա1լաչքր, ե. վերկացան ի նսլտստ Սո֊ 

վիէթներու գունդերուն ։ Թրքօ֊գերման զին֊ 

ոլորները քաշուեցան ԱրտաՀտնի _ ՚ճամրուն 

վրա լ. խաղաղ աւլգարՂւակութեան վէ,աչ 

բազմ՛աթիւ իւմզմութիւններ գորհելով։ Պա֊ 

քուէն կր Հաղորդեն թէ կ՚՚֊ի՚֊ը կր շարու– 

նակուի՝ կատաղի՝ մաՀմետական զօրքերուն 

և Սովիէթներու կ ուսակիցներուն միչեւ։ 

Ըստ լրագրաց, երեք Հագար սպաննուահ ե 

երեք Հազար վիրաւորեալ կ'սլ: ^ազաքյէն 

ալլ և. աչլ մ՛ասերը րոցեքու ճարակ են 

եղահ։^ Կարսը ոլտշտսլանուլներր Հոս ոԱս– 

՚լէեթ^ կը կոչուին, Հաւանօրէն որովՀեաեւ 

Հեււագրոզր պ՚՚էշեվիք մ՝րն է, (ւ նաԼւ որով

Հեաեւ Հալոց միացահ են թերեւս "Վրացիք 

ու Ռուսներն ալ։ <(Թանո իր Մ աչիս՝ %0ի 

թիլին մէչ՛ կը Հրատարակէ Հեռագիր մ՝ը 

Թիֆլիսէն, որու Համեմ՛ատ թուրք ու քիւրտ 

զօրաիաւմ՛րեր, Պարսկաստանի մէչ • ա ռ ա ֊ 

չան ալով, գրաւեր են Սաոլ՝շքպոլլաք1ւ ե 

Ուշէաւաւ՝ Ուրմիհչ լճին Հարաւակողմ՛ը* Գաւ՛ 

րէմԼՀւ եկահ Հեռագրի մը ՀաւՐտձտ^ն, կ՛ա՛ 

ւելցնէ սԹանԱ, Թուրքերը 1լը ձգտին Հասնի լ 

ԷՀւզէլիչ զոՐ Կեդր» Պետութիւնները կ՛ուզեն 

ունենալ Կասպից հովուն վրաչ իրր չենա– 

կէտ անգլիական կա լու ահն երուն սպառ֊ 

նալու Համ՛ար։ "Լւ« Վուա տը լ Արմենիդ 

իր Մալիս 15|ւ թֆւլՀ՛ ՚ է ե չ 1լը Հրատարակէ 

՚հաւրէմէն ւ֊Հպրիլ 24 թուականով Հեռա֊ 

ԿԷՐ ^ե՝ Լ"ւո2. iuiiL'{,Lv^1 "P VEu^** ՚ @*&լրք 

զօր տրամկէն մ՛ը, *ST րդԱէ աչմմ՝ կը կռուի 

Նեւ Ծովու շրչանյէՆ մէչ. ալդ զօր տ րամին ր 

նսլատտկ ունի գրաւել Պաթումի նաւաՀտն • 

զի n ար, զոր կր սլա շտ պան են Վրացի զ°Ր՛ 

քերր 1ւ որուն անկուսր մօտալուտ կր 

նկատ ու էր Ապրիլ 42{"}[i Տրտպիզոն 

. ոտք դրաւ* 36{"ք / լ ՝"V"f զօրարամինները 

երեսուն քիլոմեդր Հեռու են Կտրսէն, ուր 

կր գտնուին Հաչ Գ°Ր^ռՐԸ։ ^ՐՂԱ Վանիւ 

անցաւ Լւ կը շարունակէ իր զ1ւացքր դէպ ի 

Պալտղիտ* ՛Են չ ինչ տեղեկութեանց Համե֊ 

մ՛ատ, Լ^՚՚լի շրչանիւ մ՚եԼլնյւսհ թուրք տար֊ 

րեր կ՚ս ւզղուին Ջ՚՚ւէլալի Սաս թով դէպ ի 

Թիֆլիս, Թիֆլիսի մէչ կացութիւնը զգա֊ 

լապէս հանրտցահ կը թուի՝ Թաթարներուն 

րյւթացքին պատճառով, որոնք ՀետզՀետէ 

Թուրքերուն Հանդէպ իրենց Հա մ՛ակրո ւ՛ 

թիւնը ցոչց կու տան ր՚՚՚ցէ ի րաց* Թիֆ– 

լիսէն Պաքու երկաթուղիի դէ^ը անոնց 

տսպատտկաէւում՚րերուն ձեռքն է Հ. կ՛ րսուէ՛– 

Միչադետքի րանակէն տնչտտուահ գ անգ

լիական զօրքեր, ունենալով ՚ թնդանօթաձիգ 

իտւմրեր, Հեհ ելա զօրք և սպառազի։ օթո֊ 

մ՚ոպիլներ, պարսիկ Հողը մ՛տան։ Աչդ Գ°ր– 

քերը արդի։ գրաւեցին ՝@իրմ՝անշաՀն f i l 

Համ՛ատտնր, Լւ կը չառաչանան ՛էտ զէ լէ ի ե, 

Պաքուէ ճամ՚րուն վրաչԱ։ 

11 ինչեւ 24 1*պրէլ Ը ս տ ա 1 ս Հեռագրին՝ 

կալար ուրեՅն Հաչոց ձեռքն էր։ Թուրքն֊ 

լաւ զեկոչցը որ Կա լա ի առում՛ը կր դումէ՝ 

՛ԱպրէI 26 թուականով է* Կը ւՐադթենք որ 

սուտ ըչլաչ աչդ զեկոչցը* կամ՝ Հաչկական 

վերգրալում* մը Հաստատուէ։ ^՚՚՚չց առ 

՚՚լմմ աչս երկուք Հեռադիրները իրենց 
t 
I 

ա 
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թուականներով կս/նխաղո jli Է\Ա,սԷոլ ք , ս " 

թուրք դեկոլցը գալն Հերսելու չեն բաւեր ։ 

7*ււււրէմեան ալս Հե/ւտգրխ/ մէջ կան ման • 

րամասնութիւններ որ շատ մ/ւո/լլ են. 

քանէ որ $"$11 կու աան թէ Թուրքերը 

Պրեսթ-էիթովոքի գա շ1ւ ագրին նշան ակահ 

վալրերէ1/ անգին կ անցնէ/ն 1ւ նսլ1։ իսկ 

@՝իֆւի1'ի '//""J Կէ\ քալեՀ՛՝" Միակ մխիթա

րական կէտր Հոն ՚յերջէն տողերուն մէջ 

շողացող լուրն է. Անգլիասէր, վերջաւղէս 

սթափահ, կ՛արտորան, օգԳւութեան կր փու

թան Կովկասին, 1լրՂ/են ս|ւ վեց iiiifjtu 
առաջ սլէտք էր ր1/էէ։ն։ Աստուահ տալ որ 

շւսա ուշ չՀասնին։ Հրաշք մր ղեռ կարելի 

է ։ Հալկական վսեմ ճիգր կրնալ ղեռ Հաղ– 

թական Հանղիսանալ Հակառակ աՀաւոր 

կորուստներուն՝ եթէ բրիտանական օգն/ու», 

թիւնր, լուո՝ջ Ո Լ ստսւտր, կարենալ մամա– 

նակ ն Հասնիր Շէք՚՚փիրի մր քէւարն իսկ 

սակալէւ անկարող սլիաի է\1էար արաս/լալ– 

տել մեր pnj[np անասելի ցաւը որ ալղ օգՀ/ու– 

թիւնր աւելի կանուխ եկահ էոլլալ։ 7* նչքս/ն 

աՀռելի կորուստներ խնալուահ կ՝ր լլալ ին 

մեր խեղճ տղղին։ Եւ ի նչ /լրական Հոլա– 

կասլ ղորհ կր կատարէր մեր Գար ահի՝)/ 

կտրի՛ճ ու անբպխտ "բանսւկրԱ։ 

Ամէն պարագայի մէջ, Հերջխ* բառլլ 

մեր աղղին բախտին նկատմամբ ինչսլէս 

ամէն խնղիրներու ւԼ մասին, արեւմտեան 

ճակատի վճռամարտն է որ սլիաի րսէ, —-

ալս լ/սնկերղր չմոռնանք։ Կտոր կտոր եղահ 

•բալուլ աղղր կրնալ վերակս/նգ1/իլք եթէ 

Ղ*աշ1§ակիսները լաղթեն, ե֊ եթէ ու/լեն որ 

ան վերական գէւի, եթէ մենք ալ ալ\/սլէո 

շարմինք ու ղորհ ենք որ ալղ կամքր ղօրեղ 

ու խորունկ րԱէԱլ անոնց մէջ։ Հտւատքն/իս 

չկորսնցնենք։ Ու կատարենք ամ են քո մեր 

սլարտքր։ 30 40,000 ֆ՛ տալով մեր սլարտքր 

կատտրահ չենք ալար։ 1'րարու Հետ սին 

կռիւներով մեր ումերր վատնելով ալ չէ 

որ .մեր սլարտքր կատտրահ սլիաի ո Լ լ է Ա ն ք ։ 

Ալէ՛ պէս վարուինք որ վաղր կարող րյչանք 

Հալրենիլյի մեր ղիւցաւլէ/ մողովրղին արիւն– 

լուալ սՂ/ացոր/լ1/երուն երեսր ն ալելու։ 

Ա1՝ՀԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱ՚ե 
ՄարսԷլլ, 22 Մալիս 1918 

ITbr մեծանուն աշխատակիցք Ս՞ինաս Չեոսզ 

• I J . r i n M î ո ւն դի ճամար պիտի puixqifuiûh ամենէն 

շա&եկան հջերէն iftjj քանին իր l'Orient Inéd i t 

թանկարժէք (EruiGubrtG qrtyO, որուն մլ ջ ծերու

նիներու սերնէն քաղելով, ]irbG յատուկ ո՚ակիրն ու 

համ՛եղ վիպոււքի ձեւու] սեւեււած ու պանպանած 

է fi ին orbrnL քւետաքրքրական nui] ijhifffcr ու puir-

fbr: U.jq էջերուն առաջինը կր հրատարակենք ifbr 

այս թիւոփ \J. խ. 

h l \ m ՍԼ՛ԼԱԼ bl՝ ObIPnO ԱՄԻՐԱ 

[\եղրոս \^միրւսն, աքն Հայ սեղանա– 

ԼՈՐԸ_ձ\ ՈՐ ձ Ւ ^ ՚ ^ Լ աո ւահ ե \\ալաթ այի 

[\եղրոս—ի/ան կոչուող իջեւանը ե որ 

կրեսոսի ւ/իֆ Հաւ/լ։աւը թողահ՜ է իր 

Հայրենակիցներուն մեք, կոստանգնու– 

սլոլիս էլ ապրեր Գ*աւ/պսւր \\ուլթան Ա՛՛՛՛Հ-

մուտի Pա ւլաւորուքմ եան օրով։ \%ր ԳԷՀԷ" 

ի/ալ որ գորհ tu կատարն եր շատ ճարպիկ 

Հալ մր9 \քաղուպ \\դաւ \\ա րարեկամու– 

իմիւնր՝ շաՀեցաւ (մուրք րաշայի մր, 

որոյ սեղանաւորն եր իր աերք_^ \\եղրոս 

Ն\միրան։ ր*աշան9 \+ր/լրումի կուսակալ 

կարգուելովդ Հոն գնաց^ իր Հետ տանե

լով \քուղուպ աղան^ գ՛՛ր իր -ա»>աֆն րրաւ^ 

այլ որ իրօք իր փոիւանորւլր պիաի ր լ ֊ 

լ՚՚՚Ր ալ/ղարուքմիլնն աւելի գին տուողին 

հ՜ m իւ ելու Համար։ Պ^^^էի գրուիք եան 

շ1/որՀիւ9 րաշւսն շուտով Հարստացաւ ^ 

նոլնպես ե– \շաղուպ \^ղան։ 

Xïkju *ԼԱ րֆինր^ կո սա անգն ո ւ պոլիս ւէե ». 

րա դաոնալովդ գրասենեակ մր ր ացաւ 

Վ^գիր—\սանի մեջ, ե. քէէ աաենկն րա– 

ր ե կամ ասկան կապեր Հաստատեց կայսե– 

րական թիկնապաՀ \}իլլե/ման °\եյի Հետ, 

որ \\ոլլթասնին մաքին վրայ ան ս աս Հ ման 

ազգեցութիւն ւ/ը կը րանեցուներ։ կա– 

ղուպ Ա՛Հա չքէ/աղ գեղեցկութեամբ օժ– 

տ ո ւահ՜ վր՚՚՚ցի քրիստոնեայ գերուՀի մը 

գնահ՝ եւ անոր Հետ օրինաւորէս սլե ո 

ամուսնաց ահ եր (գրան քրիստոնեայ 
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Հպատակներուն մեք> այն ասա են բաւա

կանէ տարաեուաե սովորս ւ թ իլ՛ն մ՝՝կր 

**/*)' գերուՀիՆ, նրբալ$սրտ Հասաւակով^ 

"Հքիտակափասյլ il որթ ով էւ սեւ. խոշոր 

՝*1Ք է՛րով, Վիակ քոյրն եր Աիւլեյման 

Պեքի, որ վրացի ուրացող մ*եր* կաղուպ 

Ագ՛ոն իր տասնը մեք ՀքՀդ Ի'ս^"/Ք ՚էրլ 

տուաւ \}իւլեյման պեյին • սա Հոն ճա

՛ն աչեց իր քոյրը, զոր յասւիտեան կորու– 

սաե րլլալ կր կ՚՚արեեբ՚, ե անքակտելի 

$^Րաո*Է կապուեցաւ իր քեււայ րին Հետ։ 

\?աղոլւս Աղան այնսլիսի աո զգ եց ոԼ թ ի ւ ն 

մ^ ՀաՀ եցաւ անոր վր՚՚՚յ որ9 "՛՛նոր րաււ 

մը է/ի ասյն գրելով, կրնար պաշա օն անկ 

Ր}*եէ J ևհ - ե պարվՅՈսր ե անոր տեղ ՝ կար– 

գեչ այս կաւ/՝ այն րոտշասն ։ *\,աա*ա1ակն 

ստանալուն պես, Աիւլեյման պեյ գիմում՝ 

կ^էՀ՚եր U ^ / A ^ " ՚ ն ի ն , որ կր ճամբեր իր 

նաէսաբարապեար և. անոր յա$ոբգ կր . 

նշանակեր \յաողուպ Աղ՚՚՚/ին րնաբև լին։ 

Աււատաձեււն սեղանաւորս \ՀԱկի—[]՛"– 

րայ կ՝՛երթար ստեպ, \\իւլեյման Դ\ե/ին 

Հետ տեսակցելու Համար , ե աո ատ 

պ ա ր գ ե ւ կր ձգեր ծառաներուն, ինչ որ 

չափազանց ժողովրդական րբաե եր զայն; 

Ամեն անգամ՝ որ պալատին պարտեզեն 

կ՛անցներ, °Հօսթ ան՛ճի՛տաշին իր զօրքը 

կր ՀՈ՚րերy զինուորական ողջոյն տալու 

Համար անոր։ \?աղուպ Աղա կ՚՚՚յսերական 

պարտիզպանն երուն աՀաւոր պետին 

ուսր կը եեեեր, ե կ Ա՚^եր անոր9 ժպաե~ 

րվ. „՝Ն--էւ ա fttHP*" {Ի՞կպէս 

ես, մեե կաւ՛ոտէ։ <1\օսթ անճի ֊ո\<սշին կլլ 

մարեր խնդալով, մինչ կա ղու պ Աղան 

անոր ափին մեք կր սաՀեցուներ "սկելից 

քսակ մր, իրեն ե իր զինուորն երուն 

Համար է 

կաղուպ Աղտն օր մը մեե կոչունք 

մր տուաւ կա/սրութեան բարձրաստիճան 

պաշտօնատարն երանէ Հրաւիրեց իր Հին 

տերն ալ, \}եղբոս ՕՀմիրաե, որոյ քունը 

կր փախցունեին իր աճողութիւնն երր* 

Ամիրան մեկ մ ամ՝ ուշ եկաե ԷՀ[ԷաԷ°վ, 

\քուղոէ_$ղ Աղան րս ալ անոր բ արկոլթ ե ամբ. 

ո\ա1»չո ւ մեզ սպասցուցիր այսքան։ ի՞նչ 

պիտի շ ՚ ՚ ՚ Հ ե ի ր սրասենեակիգ մեք ուշա 

• նալով։ *\*ուցե Հազար գրՈէ-Լ\ի ողորմելի" 

գումար է/րէ Ապուշ, տես ի նչ շ ՚ ՚ ՚ Հ ե ց ա յ 

ես, այժմ՝ իսկ։՝1 \}Լ անոր gnjg կ ուտ ալ 

մի քանի տոպրակ ոսկի , '/"/' նոր ստա– 

ցաե եր ի/1/՛ Ղա^է^Լ^ "եղանի վրայ ղրաե 

ր չ չ ՚ ս լ ՚ ՚ Վ իր Աի՚-չեյման պեյ զովողին թե 

Վյսլաթիւսյի ե [}՝օլտւսվիայի իշխանները 

սլսէշաօնէ0/նկ կ*րներ ե անոնց տեղ իշխան 

կր կարգեր այսինչ էլ այնինչ ֆենեբցին։ 

Ասոր վ[,այ ՚սսչաակ մր կր զաբնե \}եղ– 

բոս Ամիրային, IL գետինը կր՚եետե անոր 

+ ալյկ-»+րՊ$. Ի^՚ք* Որ Հիւր երուն հ ա ալրի՛ն 

առարկայ էլ րնե անոր ճաղատ գլուխ րէ 

y/» ղբոս Ամիրա խնճոյքին սրասՀկն /լուրս 

կ9ելլե, երգում ր\ւելով որ իր Հակա– 

ււէսկորղին արեանր մե$ լուայ ւսյս նա՝ 

խատինքը է 

էիամանակ մր յետոյ , ճք^իչերիներր 

ապստաւ/րեցան \}ուլթասնին փլեմ։ իար– 

ձրագոչ աղաղակներով իրմե խն՝ 'Էրեցի*1> 

իր սիրականին՝ \}իւլեյման պեյի՝ ԳԼՈէ-խը։ 

\սէւովութիէնր խաղաղելու Համասր y \}"լլ– 

թանը բանտել տուաւ զայն Կ*ըզ-կ՝ուլե– 

սիի մեք (Լ/՛՛""ԴՐԻ աշտարակ՝)։ \/նիչերի– 

ներր պաշարեցին պալատր ե մեկ շա

բաթ են աւելի էզաՀանցեցին \}իւլեյման 

պեյի գլխատումը, [} ուլթանր գ ա Հ րնկեց 

րնե լ սսլաււնալով եթե փորձեր անոր 

կեանքն ազատեր Աուլթանր, նեղը մտնե– 

Էով, վերջապես գլխատ ել տուաւ \յ-աղոլպ 

Աղայի պաշտպանը։ 

Այս ՚ւ^րՀի՚եը բոլորովին անտեղեակ եր 

կոստանգնուպոլսի անցքերուն, քանի որ 

այգ միջոցին \յրուսաղեմի փողոցներուն 

մեք կը գս՚նուեր, ուր ուխտի գացաե եր 

յատուկ առա գաս տան աւով մը , '/"/' 
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Գաւիտան-Ր»աշան *\+արփրս%ոլի il էք թըն– 

գանօթ ի 19 Հ ս՚րուաձնհրով ոզքունահ 

էր (Աուլթանին նաւը 21 <Հարսւահներով 

կ*ողՓունու'էր}։. ր»արե պաշտ սեղանաւորը 

իր քսակ էշն վճար աո՝ էր \քրուսաւլե մի 

Հա/ վ՚մեքի՚հ Բ՚էԼո՚Ր "ք՚է՚Ր՚Ղքհրրդ և֊ ա՛նոր 

նու իրահ եր բազմաթիւ, թ անկա գինւ 

իրեւլէ֊\ւներ . որոնց մեջ կր գանուեր 

ա րհ ա(մ ե ճի ւ էլերով Հա Հ ւ/՝ը ? ա Հ ա ւլ Հէն 

Նանրութեամբ է իր դթասրտութիլնրլ 

ոս կիէ ա%ձրէ. ւ մր ա ե էլաչյսլցսէօ– էր քա

ղաքին աղքասէներուն վք՚՚՚՚յ , առանց 

ցեղի ե կրօնի խտրութեան։ իր մեկնաօ՜ 

որր , քբիսսէոն եալ յ մա Հա/ետ ական եւ. 

Հրեայ երկար ատեն Հ ե ա ե լեց ան իր 

կէսրաւանին ? /> ր m իւ ut m y իա ակ ան ար

ցունքներ թաւի ելով էլ իրենց բարերա– 

րին ւսռատաձե ււնութիւնը օրՀն ելով։ 

կոսաանդնուպոլիս վերադարձին գ \?"8 

ղու պ Լ\զան իւՐացալ իր ան երձա գին 

վախճանը , եւ գառնապես լացաւ, անոր 

վրայ։ ՛կոր մեհ ֊եւգարքոսր յայսւնեց [\եղ– 

բոս Լ\միրալին Էմ ե պիտի ջանար \}ուչ– 

թ$էէնեն ներում՝ սա ան tu լ ՀՀ֊ իր նախկին 

գորհ ակատ արին Համար S "՛յէ անգու իմ 

ամիրան պատասխա՛նեց (մ ե {.աղոււգ 

Լ\ղւսն /լալաճան մ՝%էլէ9 կայսերական գ ը– 

թութ եան անարժան % քւհոլրքերր գլխա

տեցին գմլէախա սեղանաւորը եւ գրա

ւեցին ան՛որ - րնշքերր։ ՛Քիչ ատենենկ 

\}եղրոս ՝Լ\միրան ալ կողոպտեցին էլ անոր 

գլուխը կտրեցին։ \)ուլթանները այսպես 

կը ձայնէի* ftfî"i/g գանձարանին ղատար– 

կութիւեր, fa-րոպայեն ւիոխաոութ իւն 

րնելը սովրելէ ա m ա$ է 

I Ա Տ Ր Ի Կ 

ԱՀա եկա չ ես։ ֊4 |P 
Եկալ քոլ դէմքդ տեսնելու նոր Էն. եկա լ , 

որ պատմեմ՝ իմ՛ վիշտերս ու լանւցանւքնւերր , 

իմ կարօտս ու տառապանքս..» 

Եկա լ ըսելու որ , ալ անփոլթ ու երջանիկ 

չէ ՛իր փ՚՚քրէկ ա շիւ ար Հին էէէջ քու պա

տանի զաւակդ, թէ , դաւադիր փսփսուքով 

մը արղէնւ աղա m ութ իւն կու m ան՝ իր դ"ր– 

հերնւ ալ ինքնիրեն կարգադրելու. թէ՝ 

աշխտրՀր չտա մեհ Է ու ալլանպակ ու 

սարստվավ լի ... 

՛հուն։ չես վշտանար Հայրիկ, <^ա/,,է"*" 

րուն» մէջ ՜ սրսՀ մր կը մոռնւամքեզի . չեմմոռ– 

նար գիտե՞ս , ալեպէս , րոպէ մր կր տարուիմ 

միալն. ու անւմիջտոլէս դուն կուգաս ինհի 

Հանդարտ Ու վսեմ, կր րռնես ձեռքէս ու 

կը տանիս ... 

Եւ ինչսլէս մոռնալ քեղ ՚փրելր ՀաՏՐէԿ՛ 

քոԼ մելամաղձիկ աչքեր ո ւդ գուրգուրանւքր 

ինւչսլէս մոռն։ալ *.. Տանկարհ , երր պատկերդ 

կր կանգնի աչքերսւս առջեւ, կամ երր րանւ 

մը Հարցնելու Համար ոտքի կքելլեմ քեղի 

դալ ու... կր մնամ քարտ սահ. սուր ցաւ մր 

ամօթին իւ առն։ ո ւահ կը սեղմէ՛ սիրտս ու 

կարօտը կը րարձրանաւ լ լան էլա րհ Հոգիէս 

րուռն, խորունկ, եւ մօտդ ՐԱալու, ձալնւդ 

լսելու f դուրգուրան/քդ վա լելե լու պաՀանջը 

կ՛ ունւ ենւ ամ սրսՀանջր կ՚ունենա՛մ, հնւրազրելոլ 

հունէկերուդ առաջ, դէմքս թաղելու գրկիդ 

։1էջ ու Հեկեկալու... իմւդրելու որ նէ եր ես 

ինհի Հայրիկ, bn քեղի ալ երրեք, երրեք 

տեմ մ ոռնւար... 

Ու Հիմա անւ տա ռակին մէջ, թաւուտներուն 

խորր սլա Հուրւ ո ահ, նւստահ եմ Ք'ս[ո 

գլուխ ո հո ւնկերուդ դրտհ... 

ՀաՏՐ^կ փնչհւ ալղ քանւ ամ դո ի ես դուն, 

ո՛ւ աչքերդ ինչու արցունքով լեցուն են... կր 

վշտանաս երր ալս րոլորը պատմեմ քեղի» 
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րտլց ես սոս ւ սլատմեմ՝. քու. մասիդ, քեզմէ 

վատ ես որու, սլատւաս Հա1Լ'Էկ • • • 

Ա , ես չէշեցէ աչն օրր^տլն Հերթէն օրր 

երք անհանօթ մար զեր Հար զէ մթերուէ եկան 

ու տարէն քեղէ... Աչն օրերն ալ աչսսլէս 

աչքերդ լեցուն էէն ՛արցունքով, զ լու էս զ կլլ 

Հակէէր րա զո ւկէդ ու ալ չէէր բարձրացներ ։ 

Ալն օրերր ես Հէմա մոռցեր եմ* քէչ մլլ, կր 

չէշեմ՝ մէալն որ կանդն ահ քու Հտկւսհ 

Դ է՛1 լ է* է՛է վերել, էս սլա ա ան է է ուղեղս կր 

չարչարէէ՝ թէ էնչու տխուր է Հտլրէկր ու 

ալս քան տէսուր ... 

ք^ալց դուն մսլտեցար. մ սլա ես tu ր վարչէն 

անդաս , երր կր զզալէր որ սլէտէ րամնուէս 

մեզմէ երկար մ ամանակովդ եւ թերեւս... 

կեանքէ ոչնչութէւնր սլատմող ալդ մսլէսոր, 

քու տլդ Հսլարտ ու տմգոլն ալտերուդ վրալ, 

ես երրԱք չեմ՝ մոււնար . աՀԴ ւղատկերր 

երրէք չհեռանար էմ՝ աչքերէս ու կր տանջէ 

ու կլլ տառասլեցնէ զէս... 

Ես դէշ}*բէս կքէ սսլասեմ՝. գէշք՚ՐԱ դուն 

կուդաս երազէս մէչ տրտում՝ ու էս աղա զ. 

կր մօտենամ՝ կամաց, վտէտ ձեռքերդ ձեռ֊ 

քերուս մէչ առնելու... Երք արթննամ՛՝ ումով 

մլլ կր զոցեմ՛ նորէն աչքերս, էւոՀուն աչ֊ 

քերուդ երազանքր անդամ՝ մրև ալ տեսնելու։ 

Սակալն դուն կուդաս լաճ ա էս շատ նէ Հար, կ 

դալուկ ու ցնորուն, ալտերուդ վրալ արեան 

րէհեր կլլ նշմարեմ՝ Հեււոլէն ու էւելտլեղ ու 

՛ճչա դէն կր վազեմ՛, կր ւէաթթուէմ՝ ոաքերուդ 

<( Հտլրէկ, ՀաձՐրկ ՝» աղաղակելէն... կ՚ար– 

թրննամ էմ՝ ձալնէս ու լուռ դէշերէն մէչ 

կլլ թաղուէ, խորուն , լուսաՀատ Հեկեկանքս... 

Յետոի գլուխս ձեռքեր ուս մէչ առահ, 

կր խորՀէմ երկար, թէ էնչու մարդերր 

ալսսլէս չար են մարգերուն նկատմա մ՛ր. .. 

Հաչրրկ ես չեմ՛ կրնար րմրռնել. ալս քան 

վսեմ՝ սնութեան մէչ, ալսքան անդորր ու 

Րարէ սնութեան մէչ, երր Հէէվերր կք ան ցնէն 

րարձրերէն ու անտառակէն եալրէ հաււերր 

ալսքան նազանքով կլլ էս ոն ար Հէն էքարու 

Համրոլրներ տալով, երկէնքէն կասլոլտ տա֊ 

րտհութէւնր երր ալսքան ք ա ո ս ր / Ո Լ ^՛Հօրէն 

կր կամարանալ մեր վերեւ, երր տ բալէս 

կարելէ է րէւկողմանէլ թտւու տներուն էսորլլ 

ու զզտլ ու զմտլլէլ ալս րոլորով... 

- հնչու մարդերր ալսքան չար են։ 

Բտլց Տվ խլեց քեղ. էնչու խլեցէն քեղ 

մեզմէ, չէ* որ մենք կ՚տւզրէէնք երչանէկ ու 

խաղաղ, առաւօտուն էսորՀելով թէ Հալրէ'կր 

դեռ կր քնանալ ք,ոէէ սենետկր, էրէկունլլ 

դսլրոցէ վերաւլարձէն, մտածելով որ քէչ 

վերչր Հաձրէկր տունէ սլէտէ զալ;.. Մեր 

անդորր՝ կեանքր էնչու էւորտակեցէն. 

լան g անք էր որ մենք կր սէրէէնք զէր ար. 

չանցանք էր որ դուն կր սէրէէր քու դմրազզ 

ՀԱւլրենէսզք չանցանք էր որ էւորր, էս՚՚րր 

կր սէէրէէր. եւ չեաոչ ով կրնաչ դատել մեզ, 

սլատէմ սաՀմտնել, րամնել մեզ Էրտրւ1է, 

տանչ\ճլ աչսւդէս ... 

...Ես կ՛ուզեմ՝ նորէն դան ել քեղ, կ9 ուզեմ՛ 

նորէն րազուկներուդ մէչ դդտլ էնքղէնքս... 

0' արէւնս կր զգամ որ կր ւէոթորկուէ. կր 

զղամ՝ որ քու արէւհր էմ երակներուս մէչ 

կր էւեղդուէ դարձեալ... Նս կր րարձրանամ, 

խելառ աչքերով, գզգգուտհ մազերով, ու 

եղունգներս ափերուս մէչ |է սեղւ՚ելով կր 

սուրամ՝, կր լտրձակէմ՝ գէսլէ Հովէտներն ու 

դտշտերր, զէս լէ քաղաքներն ու զէ^ղերլլ ու 

կր էւնդրեմ՝ մարզերէն , ալս ա չլան զա կ մար

գերէն, կքաղաղակեմ՝, կր ճչամ, կր սսլառնամ 

« ես էմ Հալրրկս կ1 ուզեմ. ես էմ 

ՀարէՏկս կքուզեմ ... » 

Մէ վշտանար Հալրէկ. ես ոչէնչ չունէմ, 

ոչէնւչ չունէմ ես... Գուն էէր մէաչն որ 

մանկութենէս ճանչցաչ. սէրռոէ եւ որուն 

Հաւատ tu g է. քեզէ եմ ձգտեր մէշտ , վՀռզէ 

Հա սնէ լ տենչացեր, տենչացեր եմ քու ձեւերգ, 

քու մսլէտդ,քու խօսելու կնրւզդ. դուն եղահ 

ես մէաչն չենակէտր էմ կեանքէս, էմ 

էտէալր, էմ ասլրելու էմաստր ու... շատ 

անգամ, անկոդնէս մեչ, խանդաղատանքէս՝ 
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Ք Դէ ս1^սՀաՏՐէհ ոլնեն/ալուս Համար՝ լացե՛ր 

եմ՝... ՝ -

1*մ Հալրիկ, կարհես երազ ilnît ես ղուն 

Հիմա, ու նւորէնւ ղաւա1լղ ՐԱալու Համար, 

ես ալ երաղ մր սլկար Է ՐԱ՚՚՚՚՚՚ք 

Թալս անկէ առաջ ւււ_ ամենէնւ առաջ, 

քու վրէմգ... կր բարձրանամ f կ՛անցնի il 

ան ա սլա աներ էն ու աւերակ աւանն երէնւ, կր 

փնոոււնւմ քեղ անշունւչ { ո ւ ամալի I աարահու», 

թիւններունf անդալար ու արիւնոտ ճամրա– 

՝ ներա նէ վրա լ... Ո Լ եթէ չգտա ի եթէ չկրցա լ իմ 

կարօտէս թռչող Հոդիս սեղմել սու մեհ ու 

տ առա պահ Հո դիիդ... Ալն աաեն ես աւերիչ 

մրրիկ կր դառնամ, կր սուրամ եւ ցուրտ 

շունչովս կր խեղդեմ շնչող րոլոր էակն/երր. 

ես Հրեղէն/ Հեղեղ կր ղառնւամf կր Հոսիմ 

Հրացա լա f կ՝ ողողեմ 11 դջ երկրադունպր ու 

տիեզերքէն ուլս պէ՚լհ աստղը իր պիդ& 

րնւակիչնւերով սպառսպուռ կր ջնջեմ..–.֊՛ 

՚ Զեմ կրնւար... ես կրնամ Հա լրիկ : Ես կր 

մեռնիմ ու ինհի Համար լտւերմասլէս կր 

ջնջաի տիեղերքր. —— 

Բալց ինղսլէս լուհել քու վրէմր... 

I ննւչով փոխարինել քեղ... Տիեղերքր շատ 

փոքր է ։ 

... Արտասուաթոր աչքերդ մի իւոնւարՀեր 

ու մի՛ վշաանար Հա լր. չէ որ ալլեւս 

ապրիլր տառապանւք է միաչն ու ան/իմաստ. 

ես կսւդամ քեղի– դլուիա նարէնւ հունկերուդ 

դնէելու... 

Ես կսւդամ դէպի ք ո լ Հեռաւոր ու րարի 

աստղդ... 

Զ֊եռքդ ինձ երկարէ ու շրթունւքներդ ճա֊ 

կտտիս մօտեցուր, Հա լրիկ... 

քիԱՓԱԷԼ Alin-tLPbG^ 

Պ118Ի> MlllOlUaB ԿԱՄԱԻՈՐՆԵՐՈԻՆ 

՚^ՒԼՀԳ ^ ո1' ^"ՍԼՀ ամռեե՚ե փՂքրէՀ 

ազգ երեն մկկր պյս Հսկսյական պատե– 

րազմի*1ւ մասնակցող պետութիւններեն գ 

ամեն տեղ ե. ամենեն գառն կերպով իր 

արիւնը ^ Հոսեցուց . բպյչլ ֆրանսական 

մեհ բանակին մեջ Հայ երիաասարգնե

րս ւ.ն երեւան Է՛ երահ– զոՀա բերուիմ իւնր 

մասնավորապես սրտի կր ՚էպէէ մաս

նաւոր բարձռութիւն մր ունի։ 

՚ՀԻշԳ % WK Բ"ւոՐ երկիրները ուր 

Հպյեր կը գտնուեինf խումբ առ խումբ 

դիմեցին դեպի կովկասեան լեռներլւ 

իբրեւ կամաւոր9 p'UQ Էրենց պյգ գա

ղափարական ք սչյ լր առնել տուողը որ

քան ալ որ Ր1էար ազգայ1*հ. գի տա կցու

իմ իւնը դ Հայրենիքին սէրշ, Բ՛՛ԱՏ " ՚ ^ Ի ՛ 

Հականը 1ւ Հ րա մ*սյա4լանր իրենց արիւ– 

նաաենշ պաՀան^ն եր Հանգեպ դարաւոր 

թշնամիի մը որ չեր յոգնահ ամեն ատ ե% 

ե. ամեն կերպով ու ամեն ձեւի տակ 

ոեե Հ " * յ ՀոգԷ[՛ *քէ\ մեկ սրա աՀա տորր 

գամ անօրեն ոչնչասցնելու ^ խոցոտ ե. ան՜ 

Հաշտ Հ ետքեր ձգելով անոնց սրտին 

խորքր։ 

Ւ՚՚ՍՑ ֆրանսաՀ էսյ կա մա ւորութ իւնը 

հնունգբ ու փաստը "չյն մեհ առնշու– 

թեանր ե սիրոյնf ' / " / ' ^"(J^PP հԼՀ ա , ս ~ 

հեն ֆրանսացիներուն Հանգեպ, Համհ– ֊ 

գունս ե ֆրանսական գա տի ար գարս ւ– 

թեանը եւ արտայայտութիւններեն մեկն 

ե Հայկական անձնուիրութեան եւ կորո

վին։ իրենք Հարկէէէ գրական միջոցներով 

ստի պո t ահ շեին անպատճառ ֆրանսական 

ճակատը գ իմ՛ելու, ը ոյց իրենց գիտակ– 

ցութիւնր ֆրանսական դատին արգա– 
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բութ եան ր, Հեբանսաաայի մեղ gnjg աուաե 

Հին պ աշտ պ ա՛ն ու fît ի ւնն ու ս^րը, աւելէ 

ուժեղ ե աւելի քսանգավաաաււ աղգասէլներ 

գաբձան an Հարիւրաւոր ՀոՀք կարիճներ 

Հա՚ճութ եամբ յ 31)3^" ՐՈ*Լ "~ ուրաիւու– 

թեամբ ուղղուին դեպի \+է՝ւվս*լիտ իրենց 

որոշման Հաւ ասա իրը կնքելու։ 

Ո*, գացին անոնք ե միշա նոյն ում եղ 

պատ բաստ ակամւււթեամբ, աւլածին գեե– 

րուՆ վ/՚պյ նպաստեցին ֆրանսացի եղ

ս՛ այլքն երուն յաղթանակներու գորեին։ ՜ 

\շւ պաաերազմի սկիս ր են մինչեւ Հիմա 

իրենց ԴՐ°լ\աՀր հասնրւորեււնուեցալ • 

այժմ անիկա կը հ՜ահանի պաաերազմա– 

կան իւ աչի , զինուորական շքանշանի , 

պաաւոյ լե գե"նի ե ֆրանսական ազգա

յ ի ն գոյն երու. ժապաւեններոփ 

Աւրերս յարգանս ե պաաիւ ձեէ. ա ր ~ 

դեն գացաե կամ էքնացաե ֆրսանսաՀաաայ 

մարտիկներ , որ ձեր ցեղին լաւագոյն 

՚յ ա ակութ իւնն երուն արտայ այտիչր եղաք 

ե Համակրութեան պատ՚ճաււը որով 

ՀՀ»րան սան ատչյժմ մեզ կը սիրե* 

ւՀիչ\Գ ե նա 1ւ որ թշնամիին ում եղ 

Հ արուաեները, աւլածին գհին ^[""J ուր 

գուբ ալ միշա եղահ՜ եք, ո/նգասրման ե լի 

՛Հերքեր բերին մեզի 1ւ ձեր Հ արիւ րւսւ որ 

Էսումբեբեն այժմ Հիմա Հազիւ երես

նեակ աէը թողուցին, Ր՚՚ՍՅ ձեր Հոսե– 

ցու֊ցահ՝ արիւն յան բոլոր գ՛աւն ութիւնն ալ 

ունենալով, չենք ափսոսար զայն, որով

Հեաեւ. գուք մեր ա ւլ գային պաաիւն ու 

Հպարտութի՜ւնը արմանաւ որ բարձ բու֊ 

թեան վրայ դրիք ե քողարկեցիք բոլոր 

այե յղփացաե անտարր ելան երու՝ ե մեղկ 

ինքնասերն երու անմասսնասկցութիւնը։ 

Դ՛ուք բան ւ որն եբը մեր ա զ գո՛յին ար

ժանիքն երուն որ Հիմա չկաք էւ որ ձեր 

քաջութեան էւ Հերոսու թեան ԺԼսթե– 

րուն միայն Աուասօնի ,. ՀԼամրանեի f 

Ա՝աաաո.նի ե իիքարտիի գաոշաեբր ակա– 

նասա ես եղան ե վեՀանձն ֆրան սան 

երաիսաամաաոյց եղս՚ւ, երբեք մի գիտ

նաք որ ձեր իսկ ազգակիցն երեն մ աս բղիկ 

ուսե բնին թոթուեցին ձեզի Համար ե 

Հար կար՛ճատեւ Հ աւան գ ստի il ի Հոցն երուն 

իսկ չու զեցին Հիւրընկալութեան կամ 

գուրգուրոէեքի փ°քրիկ րամիւն մը բերել 

Ù- որոնք Սակայն «UJU Ա ասՀ մասնն ե բուն մդՀ 

Իրէ՚նց գոյ ու թե աւան Հ՛է՛ն գիս սան իսկ ձեգի 

պարտական ե ւ 

Զեր մեեասմաաասնութիւնը գնաց, էէն աս-

3Ոէքեերը պիաի վերջացնեն ձեր » շարու

նակած գորեը» իսկ վերքի եկողները, 

շատ վեր Հը եկողն երր պիտի ՀիաաաՆսան 

ձեզմով, ագի տի ոգեւորուին ձեզմով ու 

անոնց զգացոււհկերը գնԽՀատու թե աս 

անմեււ պսակ մը պիտի կազմեն ձեզի ե 

Ր"ՐՐ ձեր րէւկե լան ե բուն Հաս մար։ 

\յւ ՚զյդ մ Ի լ \ , ս տ 'սկի ու պատուի Հ ան -

՚էեոր, որուն աաանմԷէՀակէսն ձե ււէւա բկում ը 

շատ պաաատշա՚ճ ե ե ա եղիէն, որ ՀՀարաատնսաՀաաայ 

\\ա մւսէ-որն երու. օգնող կոմիտեն շԱլաով 

կէսաաաարե է միայն ՚/՚ՂթրԷ^ մեկ նշանը 

սլիտի Ը_Էէաք ՛Այմ մկ,ն իոկ ձեր ծառա

յութիւնն ու ձեր նշանակութիւնը .գնա՛ 

Հատող «Ազգակիցներուն կողմե, մինչեւ 

որ իէէսղաղ ժասմաայնասկներու մե$ աէանրա– 

մա սնար ար գոլք ծ ւմէւօթ ա g ո լիք ազգին 

ձեր րոլոր վսեմութ եաաամրր։ 

Հ$արգւս նք ե պատիլ, ձեզ Հ u a J մար

տիկն եր, որ ֆրասնսէսկաաան բաաանւաւկին ձեր 

եառայութ ե՚ոեը ՚ճաաամբուն մե$ ինկաաաք։ 

Տօքթ. Լ. ՀԼԼՍ՚ք^ւԼՐՍՈԻւքեւԼ՚ււ 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՀԱՅԵՐՈՒՆ 

վեէաձսՈէԱքքի 15 Հքարս, - 1 {\պրիէ 

թիսին մէք Հայաապթ-Հէ էլ ՀաՀյ\~է*ա\ խորա». 

գրով կարդացի °\բ. \}վւ մէկ նշանւս– 

Կամ*Ց յօգուահբ։ Լ\յգ գրութիւնը կը 

թելաւլբհ ին\ ^քանի Ար խորՀ ր գ ահ nu -

թիւննեբ։ °\ե բլինի դաշնադրեն /՚գխո'է 

61/"/ յօգուահին կիրարկումը մեր այն 

itê m են ո սան բաղձանքներուն le պէպքե՛ 

րուն ւֆովք'ն գոՀացում կու աար։ թարե–. 

նորոգ մանչք հ՜րա գիրը կր ձգտէր վէրք ՛էր 

գնել գազանա/ին կաււավսւրու թե ան մը 

կողմէ գորհ՜ուահ ղեղեու մն երունք տայով 

Հայ ժողովուրդին կայւելիութիւն աճելու^ 

զօրանալու. 1ւ աիրելու իր աւանդական 

Հայր են իրին ՝ աո. անց մեհ՜ ցնցոլձսե բու 

ե. արիւնՀեղութեանց ։ կոտոբաՆնեյէՈԼ 

ե. քն գվզ եցուցիչ անարգարութ եան g 

գ ագրումը $՛Հիսս՝աքարբ կը զետեղէր 

ապագայ Հայկական անկախութեան s 

Հ+աժ ան ո ւահ եւ ր դրա ո ւահ՜ երեթ ր ոն ա– 

սլետութ-եանց մէջ. անկարելի եր .ր՚"ղա– 

քակ անօրէն որ Հայերը աւելի պ ո/Հան-

$Հին9 էէ անաւ ան գ յուսային 
ս ա ա II m ւ % 

a\h"\p էր ժՒշ^Լ ոէ՛ յաղթ ակէսՆ ու

սի այ են ջերմօրէն ւզաշաւզանուահ Հայկ՛ 

րարենորո գմւսնց Համեստ հրագիրրԼ\^ 

վեր ահ ւեց աւ *կէբձինի մէջ աւելի Համեււա 

. Հ m մե մա տութ ե անց ^ ինչպէս որ (իուսիոյ 

գհահ՝ H* A ծ՛ °\ուլկւսբիան վեր ահ ուեցաւ 

^ւոքրաՈՀուլկարիոյ մը։ \֊,լ \\՝ակե գ ո՚էւիան, 

ունենալով Հանդերձ իր կոոբին Համա

ցեղ պետութիւնն եր % մինչեւ երեկ 

(1) Հայկական պատուիրակութիւնը 1878ին . 

անկախութիւն չէր կէնար պահանջել. pnijçi իր 

ուզածս պարզ. բարենորոգումներէ աւե|ին ԷՐ . 

վարչական ինքնաբարութիւն ifpG էր. վեհաժողովը 

1 ri} յօդուածը միայն տուաւ Հայոց : 

թրքական գազանութեանց թ աար եղաւ։ 

*1էո/ն ի՛՛քն (իուսիան պիաի Հակաս ա կեր 

ում գնօրէն Հայկ, ան կա խութ եան հ՜րա. 

ԳՐՐ^՚9 Ք'ս*1ւի որ ասի անք tu աման խմորը 

պիաի սրսկեր \\րելելեան Հայ ութ եան 

մեք։ 

Պ՛ Ս՛, սրա մի ա 1ւ Հայրենասէր 

ԴՐՈՆ սրտի կսկիՆով Պերլինի 61-/"/ 
յօւլ ուահրն կը վերագրէ, եթէ մե^Էք 

այսօր փոխանակ անկախ Հայ ասա անի 

մը ցանկացող եւ նկրաոզ երե ւն՚ալոլ ք 

\քԼրոպայ էն կեանքի ե֊ ՛ինչքի ապաՀո– 

վութիւն մուրացող £»̂ լ£ եւ կոտ որու ող 

ժողովուրդի մը դիրքին մեք ինկաՆ ենքէ 

իէեղճ ե֊ կոտ սրուող ժողովուրդ երեւ

ցանք ՚ մռէւք Հանուր աշխարՀի առք եւ 

95 96 Հայկական սարսափներէն *l°՝l'f. 

երթ թրքական գազանութիւնն երէն ճը-

ղակոաոր . ե՚էէահ 9 վատ ե. պՈոնկացւԽո– 

\յէւրոպայէն մի f ազգային գաշնա գրով Հ 

ապաՀովուահ մեր իրաւունրներր պա–, 

Հ ան f ելու ատենէ չունենալով ուրիշ ուժ 

եւ զէնք մեր ձայնը ԷԱելի ըէւելու Հստ– 

մ\սյւգ մեր անՀուն աղէ աքը փռեցինք 

t/ար/լկութեան խգճի/t ՜աոքեւ։ Լ\բգէն 

Վեբաձճքէւճդի խմրագրութիւնր իր հա֊ 

նօթագրութեան մէ$ ա/Գ կէաը ճշդիւ 

նշ ան ա կահ՝ է՛. 

ՔԼառորգ գարէ մը ի վեր ՀՀօպէսնեէսէւ % 

պաշապանահ եւ քաբոզահ է ՆլՐոպա/Ր 

ինչպէս Հայ ութ եան 9 թէ* Հ՛"/ ժողո– 

վուրգր միայն կոտորուող "՚գգ մը չէ. 

իր ամլւողք ուժերը լալէասհ է Հայուն 

վեՀ ոսին եւ . արի նկարագիրը ի յայտ 

րերելու։՝ \քթ է Ն՚՜Ր՚-՚՚՚ւ՚՚՚/յէւք՝ մեհ՛ մա*. , 

սամր\ կը շարունակեն Հ tu մ արի լ մեզ 

իրրեւ խեղճ եւ կոտորուող ժողովուրդ. 

վերագրելի է " ՚ / Գ է՛/՛ 'B է"ոՐ ա գիտու– 

թեան էլ բարոյական անզգայ ութ ե ան։ 

կէս գարու Հայկ, մշտատեւ ապստամ

բութիւնն երը. Հակառակ աՀեղ (լոտո– 
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րաօնեբու , ^Հանք (ձթօմանի գրաւումը, 

ՀՀուլթաւանի գեմ մաՀասփորձը, Հասյ-֊թաս– 

թ աբասկան ընգՀարուէէր , ուր Հայոց 

զինուորական ոգին փայլուն ապացոյցներ 

աուաւ , կր ր tu ւ ե՛ն կոյր երուն աչքերն 

իսկ ՛բանալու թե Հ'ս/"՜րր միայն կհասնքի 

էւ ի՛նչքի ապահովութիւն խնդրող աո1Է 

՛էր չե՛ն։ \քթէ՜ il եղ խոշտանգող գազան

ներն Է ս կ 1908 ՛̂ Հ"'/կ* Հերոսասկասն 

ոգւոյն աո֊ըեւ խոնարՀ եցան , խոստովա

նելով Հայ 3 ւէ՛^ աէ'Ւ "՚ննկուն ողին, 

ի՛նչս Լ ր եռց՛նել °.\եռլինի § \ ր գ յօգուաօին 

յար՛՛դ 

մեր մարտիրոսաց եալ ժողովչէ գին 

վւլՀւն վր՚՚՚յ p tu րոյ ակ ւս% ան ար գար ութ հ ան 

մր ամ օթը tPj. քաղաքակիրթ աշխաբՀի 

պժգալի ե շաՀաէէհլ քաղաքաայկաաանութիւնն 

ե ո ր գ ե ռ շաՀ ա գորե ել էլ ուղե " ՚ / Գ 

յօգուաեին ոգի՛ն , ինչ/գես որ մի՛նչեւ 

աաայսոր րրաատե ե1 \պեՀասաանը, գրեթե 

աասէւ util գամ՝ աւելի բազմաթիւ Հայե

րե՛ն, շատ աւելի Հլուորե՛ն սււսրաե ե 

րտւնաաապեաոէ-թեա՛ն իր եռապատիկ լուեր 

քան tJե՛նք t }\լպանական արուեստական 

§եր՚ւէ-թիւն ՛էր ստհղհ հ՜լով, միթե \է*–՜ 

րոպս/lt այգ ա գ ե ա խուժ ւլ ուժ էլ Հազիւ 

tfեկ ժիլի՚՚Ն ժողովուրդին արժանիքի ն, 

րաղՅԼանթնհրո ւ ն ե պե ար հր ու ն Համա

ձայն շարժուեցւսւ t \?թե այսօր աղա– 

աsu կան ք ա ռ ե ա կ *Հ*աշնակցութ հանց 

կ՛՛ա ւլաաավաս բութ ի ւնն ելան Հայկական Հ'սԼ'ՅԸ_ 

իրենց բերնին կր Նամձ մեն, "՛յ՛է 

բանը կ՚րնեն ոչ թե Հ՚՚՚քք) արժանիքը 

ուրանալով, tuyլ իրենց շաՀերուն մտա

ն՜ ելով կառչելով t \Բհր ազգային գո

յութիւնը ւոպաՀովելու% Համար ի՞նչ 

ըրաւ այն Զինակցութիւնը, որուն շա– 

Հ երուն Համար՛ Հայ ասա ան իր դարա

ւոր կեանքը վտանգի դրաւ, այս պա՛ 

ահ բազմին առթիւ։ Արեւմտեան Հմա

յութիւնը բարհնոբոգմէսնց պաՀան^ու– 

՚^Ղ՚Լ կը Հ գ ա ե ր ու կր ցանկար թօթափել 

պարզապես ՝թրքական անարգ չուեր , 

ան fut տուի լ այգ գազանային ե՛ս կներենք 

զոր կ՛ատեր /'/' է1ոԼոէ՛ ՀոդԻոփ ւ\րռւ՜~ 

մա եան Հայութեան մեՓ անկախութեան 

Հոգին միայն կ ապրեր ե 1լ ոգեւորեր՝ 

Հիմա tu լ , Հ tu կա ռակ մեր անանուն 

աղետին, Արեւմտեան Հայերս, ինքնավար 

կամ՝ էսն կախ Հայ աս տան սլաՀ անդելով, ո՛չ 

միայն թրքական լուեեն, այլ թուրք տար– 

րեն , բոլորովին անՕաաում՝ Լւ բաժանում՝ 

կր պաՀանջենր։ Ա^յէ՚՚՚պե", անկախ Հա

յաստան ստեղծելով, բնականաբար, մեզ 

կոտորող և մեր թիւր նուազեցնող վոՀ— 

մւսկներուն ն պաստա լոր պայմաններ կը 

պատ ր ասւոե նբ ։ 

Լ\գգ ովին , մի էսՀամուռ սլ1ւ գ ելո Լ ե՛նք 

Հայա->է?~ա%ը Հա^Հ՛-*<--՝ պ աաա Հ աաան $h լո վ մեր 

հրկբեն վտարումը Çè*nLրբհրունt Լ\զա՛ 

ա ակ՛՛՛ն Դ^աշէէակցութիւնը fhnt րքիոյ այս 

պատերազմին մասնակցելու աա են Հան– 

գիսաւոբապես խրոխտ սպառնալիքը 

րրաւ j> թ ե Հ այ կական խժ գժութհանց 

Հեղինակն երր խստիւ պիտի պատժուինէ՛ 

{\յգ սսլ՚՚՚ււնէՍլիքր սաստիկ կատղեցուց 

գա զանն երըւ Ար ՛Էգ Ազատաաական *\*աշնակ– 

ցութ հան յ աղթութ ե ան պա բա գային, 

իրաւունք ոլէւինք պաՀ ան^հլու որ գազասն– 

նեբր,որոնք զանգուստՆօրեն մասնակցեցան 

Հաէ Ց^՛՛՛Լին բն utջն $ ման , ղան գ ո ւ ա ե օրեն 

պէստժուին ։ §արրական աբղա բութիւնր 

կը պաՀւսնՕէ– ո/՛ գ ե թ Հ եռացուին, այն 

վայ բերեն զորս Հայ արիւնով ներկեցին։ 

Ազդ՛՛՛էին , միաՀամուււ մեր Հարցին 

միակ էլ m ր ւլ ա բացի այս լուե tt լ մը պ ա ֊ 

Հանվելու ենք. ապա թե ՛՛չ, այն ատեն 

խեղճ ժողովուրդ դիրքին ե տիտղոսին 

արժանի կը գաւլնանքւ Ազատութեան 

կ,լԻւԸ վերսկսելու հ շարունակելու Հ աս

՛է՛՛՛ր ասկե վերջ կաթիւ մը արիւն իսկ 

թաւի ելու ուժը չուն ինք ։ Այս պատե

րազմը մեր բոլոր երակները բ՚սց 
աւ 
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արիւնաքամ րնելով մեզ։ Լ\յս պատճա

ռաւ ել տարրական արդարութեան պա– 

Հ ան քուէ/ով , մենք ադգովի% ժերժ ե լու. 

ենք Հայ կականէ <Հարցին ուրիշ ո ե֊ է 

լուծումէ եթէ էենք վճռած իրր ա ս Գ * 

ալ it ր ան անհղոբմ մարտիբոսու թիւններկ 

յետոյ 9 աշիւարՀեո անՀետանո՚լ։ 

Գալով պր՝ Տ* Ս*̂  ո՛քն գի աո ղու թե աս 

թէ% աղա m ակ mil դաշնակցութեան ւ/ա– 

մհւլը կր շաՀ ա գ ործ է Հ "'J մարտիրոսա–՛ 

գրութիւնս* Է>ր՛ր րանակո ուի նիւթ 

գերմանիոյ •//""/ յարձակելու Համար 9 

Հ ամար ելով գեբւ/անիան իրր թ էլ՛" գրիչ 

թրքական իւժ գժութեանց սլիաի ըսենք 

թէ* "՛է՛է դիտումնաւոր գ երսՂսնատ եցու– 

թիւնը մեր գաաին էքն ասելու բնոյթ 

չունիէ գեբմանիա 9 Էբր ժողովուրդ եւ 

իրր կառավարութիւն ոչ կամք ^ " " ՚ – ^ ՛ * ՛ » 

ոչ փորձ ըրած է "՚/՚Է աՀաւոբ գատա– 

պարաութ ենեն անմեղ երեւնալու։ Հա

յաստանի մեք ինչպես ե ալ լուր գեր

մանացին քհուրքին չափ իւուժգ ուժ եղաւ։ 

\}թt ազատականէ քառեակ ւլաշնակցու • 

թիւնը քծ*ու րքին արժանաւոր պատիժ ր 

«•—- անոր քննումը ե֊ մահացումը տտ -— 

անօրինելու կամք ունի 9 ալս գազանին 

նոր Լ Հ ի ն ոճիրները, տասն անգամ՝ 

ալ գպիսի պատիժ մր 1լ՝ար գա րացն են եւ 

պարտագիր էլ ընեն ւ \\,՚ւ՚"նց գերմանի ո լ 

Հաւանութեան 9 գր դումին ե մ ե զսակ՛ 

g ութ եան f {ծ*ուրքիա Էպէաի Համարձակէր 

իր Հայաքինք հ՜րագիրը իրականացնելու։ 

Ատոյգ է թէ կոտորահները fà+ուրք արա

րածին միակ գործունեութիւնը եղահ 

են միշտ։ frtujg քառորդ գարե՛ մը ի վե բ 9 

ման ա ւ անգ այս վայրկեանիս f "՛յ՛է իր 

չարաշուք նպատակին Համար յ ա յ տնօրէն 

գերմանիոյ աքակցութիւնը վայ ելած է 

թուրք տարրը։ Լ\յսօր9 մինչդեռ տիեդե– 

րական ցասու մն ու զզուանքը գե րմանիոյ 

դէմ կ՛ ուղղուին 9 t մենք ո եւ է Հ\աՀ չու– 

նինք մեղմացնելու գե րմանիոյ ոճրագործ 

գերը Հայկական րնա քնքման գործին մ էՀ 

րնդՀակառակը րագձալու ենք որ "՛ՐԷ 

ցասման եւ գգուանքի յորդումը թա

փանցէ մինչեւ գե րտ/ան ժողովուրդին 

սրտին Ի՚որէ՛, Ւ՚Ղ^Ւ kbnht. 1՚"սյ1^Ւ ՚^Ւ 

պէ՛՛, որպես գ ի ե թ ե Վ՚սղը Ն*-ր"պայի 

սրտին մեք 33Ոէ~ոՂ Ււ՚ անՀուն վայ

րենութեամբ fà*n ւ բրին Հաւասարող այգ 

ազգը ինքնագիտակցութեան գաւf գր՚էք– 

ման9 ամօթի եւ ին բնարՀամարՀանբի 

զգացումովդ Հայ ժողովուրդին ի նպաստ 

իր պժգալի գերը մոռցնող քայլ մը 

ընէ։ իաղձալի 
է որ, ամէն Հ 

'"J y ուր ոբ 

կարելի ե9 ալժւ/էնք Հայերուն Հանդեպ 

գե րմանիոյ բռնածի ոճրագործ ՛ի երր 

ցուցնող ե վւաստող գրութիւններ մտցնէ 

գ եր ման տարրին մէք՛։ 

Հայերս Պ աղ գովին 9 միաՀ ամուււ էլ 

բարձրաձայն պաՀանքելու ենք ^ Հ-այա–»– 

ա ^ ւ ՚ Ւ ւ 1 9 1 8 ա 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ » ՓՐԱՆԱԱ՛ 

Տիկիններ f Պարոններ t 

Տիեզերական։ ՚՜էսղէաին մէջ որ մեր '//""J 

էլը հ անւ ր անւ ա յ f մեր Հա լաքումն։ ել։ ու հրադրին 

մէջ Հալասաանւը արձանագրելf ալդ իւրոիւտ 

ու դմրաիւտ ազզինւ ։1եհալ։անւքէ Հարկ մը 

մէսաուսանելէ մեո նիւթէն ու մարզէն։ դուրս 

ելլել չի նւ շան։ ակեր րնւաւ։ 

Ալն անւսաՀմանւ չարչարանէ օները զոր մենք 

1) Կլւ հրատարակենք Տիկին On.Էլի հայկական 
ցերեկոյթին արտասանուած երեկու համերուն 
puirqifiuGm. թիւնր։ 
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244 ՎԵՐ ԱԾ Ն Ո ՒՆԳ 

կր կրեն ո, զոր մաոնաւորասլէս կ"եցէն Պել֊. 

ՃԷլսսն , մեր դրաւուահ նաՀանդներր, կամ 

(I հ լալէ ան ք "՚լդ ան ան ut անելէ կոտորտհներն 

ու. ւոտռտպտնքներր որոնց "՚Տ՚Է ^քԿէէ^՚^է՚Ը. 

ալս սլաաերաղւ1էն տււթէւ մէալն ենթար

կուեցան ք Հ-»յա—֊>-»~ ֊֊–.֊Լ֊^. £ £^յ» / M ^ ^ - A . 

^ î ' f T ' i \c $fC ղՀ+֊Հ f * Լ\ոէկա լաւ Հաս֊ 

կըչյէք* &1'£"՝ոէէք ալն սոսկումէ սարսո՛ որ 

ղոր ւ1ենք ԴԴ՚՚՚ւյէէ՚Ք «91.4/IM դերման ոճէր֊ 

ներուն նկարադրուէէէլնր կարդալով , 1ւ 

սլէաէ կարենաք րմրււնել Հա չաս m ան էն *[է֊ 

ճակր Թուրքերուն լուհէն աա1լ՝ սլարրերա֊ 

էլան ու մշտանորոդ տանջանքէ Հարէ։ րա -

ւ որ տարէներէ է ՛լեր ւ ԷՀրդէն ասով ւէէալն , 

IL որովՀեաեւ ճէշդ ան է էրս Հալահուտհ Է 

1*երմանացւոց ւլաշ\ւակէցներէն , Հալասաանր 

մեր քուրն է ցաւէ ե֊ սուզէ ՝՛ ու նեղու

թեանց ։ 

Եւ ան մեր քոլրն է դարձեալ՛ որովՀետ1ւ 

քրէաոոնեալ աղդ մրն է, և , սլէաէ րսես 

քրէստոնէութեան լառտՀապտՀր Լ\սէոլ սե*. 

մէն վրալ, դեր դո[՛ անէկա էր արեամրր 

շատ սուդ վճար ահ է աններող II մոլԼ֊, 

IL անդ էոլամա թեան ։ Հալասաանր 1\ոէոլ 

մէ^ տարահալն է արէական քազա լյա/լրր֊, 

թութեան f II Աաւաանդէանոսէ Հււոմէական 

սլեաու թեան օրով կալ թադաւոր մրն է որ 

ալդ աաենուան լ՛՛՛ր՛է՛ մալագա րդներուն 

առաՀէնր եղահ է նորահէն քրէստոնէու֊ 

Է9 է ւնն է՛ն դո ւնելու։ 

ք*ալւլ չեմ՝ ուղեր սաՀմանակոէ։ "Ա՛՛՛լ "՛Հ" 

Հեզէնա1լաւ որ աե ո ուէք եան որով Պ. 1\րշակ 

Զազան եան քէչ ձռ"*"ձ ձեզէ սլէաէ սլար զէ 

կաոլերր որ Հալասաանր կր մէացնեն Եւրո֊ 

ոլալէն ու մսանաւորապէս Ֆրանս ալէն։ 1'մ 

սերս էլա m ար ահ պէաէ նկատեմ եթէ ԿԱՈ~ 

ց՚՚՚լ ձեդէ ներշնչել ալնյ.Հ զտղտւէրար թէ 

Հալ րանաաոեդհներր աօնելով ալսօր՝ մեր 

տան աւան դու թեն էն չենք շեղէր : 

Հալ րանաաոեդհներրf էնչսլէս րուէսնդակ 

արեւելեան սքանչելէ զրականութէւնր, է՛ ՛՛

րա սլէս Հրտպուրէչ են։ Կր տարրերէն աս «. 

կ՚՚՚լն էդարսէկ fV արար րանաստեզհութե֊ 

նկն՝ անով որ էնհէ կր թուէն աւելէ ո դե֊, 

կտնացեալ « լ ք նտ1ւ աւելէ է1ելամազձէկ , 

էնչ որ զարմացում՝ չէ կրնար սլա աճ առել 

երր մարդ կր il ա ահ է; աչդ ազգէն Եղերական ու 

տ տ րարտէւտ ճակատս։դրէն ։ 

Ն\րեւելետն ա զդե g ո ւթ է ւնր f քերթողական 

տեսակէտով, Եւրոսլալէ մէ$ ։1էշտ խորունկ 

եղահ է, ւքասնաւորապէս ռոմանթէզմլլ 

շատ րան սլար տա կան է անոր. Հէւկօ 

*• ^Լյ-^ա**1փր զրահ է. դերման ռուՈսնթէկներն 

ալ նոլնսլէս անով տոդորուտհ են։ Եւ նալն 

է"կ Թալասոլէ էւ ԱոսլանեանԷ սէրալէն 

հադկաքադներր զոր ԱՍ երքէւր ար Ֆրանս» 

Հրատարակահ է, անդէմտդրելէօրէն է՚՚՚րՀէէ 

կու imnfi է։ սրկէ դան շան ական Ղս[[1է10Է՛^ ա – 

I^IIIսւ ււաասաւււր դրոդներուն ե. նոլն էսկ 

րքւդՀանրապէս ալդ խորՀրդանշական դրա֊ 

էլան ութ եան ։ 

Մանաւանդ սէրս լ պատկերացման, տար֊, 

փոէլէն տտղէկներու \ւ մոդովրդտէլան ձեւով 

ւէոսլւէկ րտնասաեւլհութեանց մէ^ է որ 

Հալ աշոււլներր ԿԷ['Է"'ԱԷ"։ ւնոոնց ^՚րդերր 

մէ ան զամալն շնսրՀալէ , պարզ ու նրրար֊ 

սէեստ ենՊ Հեշտ ա դէն կամ Հրալրքոտ , րտլց 

մէշա տարօքէնապէս քնարական, ե մարզ 

տսլաւորուէքէւնր կ՛ունենալ Հալնէէ f արե֊, 

լելեան Ի֊ր^^^ալէ մր։ 

1\լսօր սլէտէ էմտնաք Հէն ու նոր քանէ 

մ՝ր դեդեցէկ քերէքուտհներ ։ Հէն Հալ րա

նաաոեդհներր սլէտէ ներկա լացուէն ՝fim֊, 

չակով (\^"դ դար}, «նորերր 1\տոմ՝ Նար», 

ճանեան մեհ քերէքոդով 1ւ նոլն էնքն Զ օ ֊ 

սլան եան ով . . .k. . . . i4M . 

Եւ երր մարդ կր մտահէ թէ քաղաքա֊, 

կան նկատումներով , դէւանադէտութեան 

Հտմէսրէ Ա՛լդ անդդամ* ու քադաքտկրթու֊, 

թեան դէմ՝ դաւաճան ՚ Թուրքերուն ^ " ՚ ^ ք է 

չկոտրելու Համար, ոչ ւ!էկ ազատական տէ– 

րութէւն չՀամարձակեցաւյ^ մեսթ մր ըՀել 

Fonds A.R.A.M



այդպիսի ոճիրներու առաջքն։ առնելու, ոչ 

քակ զանոնք խարանելու Համար... Ամէն 

րանի Հատուցման/ մամր կու քալ սսմլալն։... 

Ալս սլաաերազէէլլ, կ՚ուղեմ Հաւատալ, Հւււ– 

լասաանէ։ րախտն։ ալ պիտի վճռէ։ Պէտք 

է լուսալ որ ալս անդամ* ՚հաշնոսկիսնւերր, 

որ կեղեքեալ ազզերու ազատութեան։ Հա֊ 

մար կր պա լ քար Է՛ն, պիտի չմոռնամ։ մսաւ֊, 

ւոր ու րարոլական։ Հաղուազիւտ մշակսլթ 

՛էր ունեցող ալս փոթրիկ մողովուրդր որ 

ալն։քան։ դարերէ ի վեր արիլնւլուալ ուսե– 

րուն վրալ իր ՚իաչշ կրկրէ։ 

1 Ա > Ր Է 8 Մ Ո Ր Թ Ի Է 

Տիկիններ ե. Պարոնւնւեր, 

Շնար Հակա լ եմ՝ Տիկէ՛ն։ Օրէլին որ Հաճե

ցաւ Հա լաստանին նուիրել մեն։ իր Հէ։ն։գ֊, 

շարթինւերէն՝ ուր կր տօնուի, ալս սալօնւին 

մէջ որ դիւցազնութեան սլա շատ մունք էմ։ 

ձօն։ ո ւահ տաճար մլէ դար ճահ Է, րանակին 

մէջ ինկահ f վիրաւորուահ կամ դեռ կռուող 

րանւաստեղհ մր ։ 

Հա լաս տանէր արդարեւ՝ դարերէ ի վեր է՛ր 

արէ՚ւնովր կր դրէ սլատ մութէ ւն մր որ մռալլ 

ու ւլիւցաղնւերղական։ մեհ ո։ թեամր քերթուահ 

։1րն է է։ սկա սլէս , IL ներկա լ ոլատերազմէէն 

մէ£ անէիկա ազատութեան։ Համար մղուահ 

Ուլս սլա լք ար Է։ն։ ՀերոսուՀէէներԷն ալն։ եղաւ 

որ աւանէն։ րազմաթէււ, ամենէնւ էսորունկ \ւ 

ամենէէն։ աՀռելէ։ վէրքերր -, ստացաւ՛. նրա֊, 

ւունքէ։ .աչս Հինաւուրց մարսվւկր, որ իր 

նա էս կին։ ալնքտնւ վէրքերուն։ վրալ աւելցող 

ալս նոր հանր վէրքերուն Հակաս ակ, ՛կեն։», 

դանի կր մնալ ու կր շարունւակէ սուրր 

սլալքտրին։ մասնակցիլ, տնարմտն։ չէր րն֊ 

դունիլ մեհարանւք մր զոր աչստեղ կր մա– 

m ո լցան։ են։ աչն ա։լնվ։ւ քսմոսս տեղհներուն որ 

զոՀուեցան կամ տակաւին կր կռուին Ֆրան՛ 

սան ու. քաղաքակրթութիւնը սլաշտսլանելու 

Համար» ան ատոր արմանի էր նաև. աչն 

մեհ սէ։լալն Համար որ դինքր ալնքան եր

կար աաենէ ի վեր կր կապէ Ֆրան սա չին ե. 

անւ որ մշակոլթին։։ Ասիկա արդարութեան։ ու 

փափկազզոհ րարեկա մութե ան։ մեսթ մրնւ 

է, որմէճ իմ սՀալրենակէէցներս ԷսորւսպԷս 

պիտի զգտհուէմ։ ։ 

Հագար պա աճառն։ եր կան։ որ կր րացս։.։։֊, 

րեն։ աչդ ան Հուն։ սէրր ղոր Հալ մողովուրդր 

կր դդալ Ֆրանւսալէւն Համար ։'՛$ Պատմական 

վաղեմի լէ։շաաակներ որ I) է՛ջէ՛ն դարէն։ կր 

սկսին։, մեր մողովուրդր կր ւքիացնւեն։ աչս 

վեՀոդէ՛ երկրին։ » Մեր նաէսաՀալրերր ատե֊ 

նւօք, ալնւտեղ, ձեր խ՛՛աչակիրներուն։ Հետ 

ձեռք ձեռքէ։ f կռո ւահ են։ \\արակին։ոսներուն 

դէմ. ֆրանսական։ Լուսինե ան աո Հմէն քանի 

մր իշխաններ մեր մողովուրդին։ կող։1է Հրա֊ 

ւիրուահ են Կ / ՚ ք / ՚ ^ / ՚ ՚ ՚ յ մեր թագաւ որութեան 

գաՀուն։ վրալ դալ րագմիլ. Աէնւ—՚Տլւր՚էւի մէջ 

է որ կր Հանգչի մեր վերջէ՛ն ֆ թադաւորր, 

Ֆրան սա լէ։ Հալն է որ կր ոլաՀէ այդ նաւի֊. 

րական աւանդր, մեր աղդսքլին անւկաէսու– 

թեան ալդ էս ո ր Հր դան շան։ ր։ Նսկ ն։որ մա֊ 

մանակներուն։, ֆրանսականէ գեղեցիկ մշա֊ 

կսլթին մէձ է որ մեր մողովուրդր գտաւ 

դլէստւոր ա։ւաջ1ւորւլ ո։ մր մտաւոր վերա֊ 

կանդմանւ \ւ ա։լդալին վեր ահն ութ ն* անւ ջան։֊, 

քերունւ դոր Թու լ՛ քէ՛ն է՛ր '//""J րեռցուցահ 

զաւլրելի ստրկութիւնր թոթվելու Համար 

թափեց r II քսան։ տտրիէ է։ վեր որ օսման

եան րռնւապե տութ եան։ արիւնոտ լուհին տակ 

մեր մողովուրդր ամենէն։ վալրադ մարտէւրո– 

սու թեամր կր չարչարո։ է։ , մեր էլա ար ջեր՜ 

մեռանդ սլա շս։ սլանն եվէ գտաւ ալս ասպե

տական։ երկրէմ։ ամհնւէն ազնիւ մ աքերուն։ 

մէջ առանւց կուսակցական էաորութեան։ 

Մենք սէր ու սքանչացում ունէ՚նք անգլիա

կան ու իտալական։ Հոլակապ գրական։ու

թն ան։ ւլ Համար. անգլօ ամերիկեան մշա֊ 

knSP֊[ ՂՈՐ ամերիկեան միսիոնարներր մեր 

մէջ աարահահ են։ 1ւ իտալական} մշակոլթր 

զոր մեր Վենետիկի Մխէ՚թարեանները 
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246 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳ 

մեղէ հանօթացուցահ են, ունեցահ են ան֊ 

շուշա մեհ տւլդեցութիւն i/jji մեր մտաւոր 

զարգացման ' / / " ' M ' ^եքէ՚՚փէ" ՏտնթԷ, 

Պտլրլմւ $՝%՝՝ւ.ԷոփարտԷ 1ւ Էտկար Փ օ ւաո 

զլւա1լան աստուահներուն շարքէն մէչնւ են. 

րալց ֆրտնսերէնր երկար աւոենէ ի վեր 

ւ!եր դսլրոցներուն մէչ կ՛ աւանդուէ էրրեւ 

երկրորդ մալրենէ լեզու մր, էրրեւ քադւս– 

քտկրթութեան լեղուն . ֆրան ո տցէ մեհ դրա֊ 

դէտներր մեր մէչ կր սէրուէն էնչսլէս մեր 

դասականներ ր, անոնք օտարներ չեն մեզէ 

Համ՛ար, մեն ԷՀ զանոնք ։1երէններէն Հ^նք 

զանազաներ ։ 

Րնչ որ սակալն ամէն րան է աւելէ կր 

րաց ա տրէ ալս րն ազդական Հտմակրութէւնր 

ֆրանսական ազդէն Հա մ՛ար, լսաււնուահքէ 

Հանդէտութէւն մրն է. մեր մուլովուրզշ, 

էնչսլէս ձեր ր, խզալէն է f ^ կրքոտ , րմրոստ 

ոզւով, մէ ան դա մալէ» շատ ան Հատ tu սլա շա Լւ 

շատ ազդասէր , $ լառտչդէմութեան րոլոր 

շարմուքաերուն Հակամէտ ե նոլն ատեն էր 

աւանդութեանց սերտ փտրահ, ու դարերէ 

է վեր ղէնթր Հարուահոզ աՀաւոր րտզմա– 

ւզէսէ ազէաներուն Հակառակ՝ մէշտ կետն֊, 

քովք աշէւոլմով ու նոլն էսկ ւլո ւալւթ ու

թնա մր լեցուն ։ K ju մտաւոր է։նասու

թէ ւնր կր նկատ ո ւէ մեր դրականութեան 

շատ մլլ էգերուն մէչ, ոչ մէալն մեր նոր 

մամանակներու գրականութեան , ուր ան Է կա 

լտճաէւ տրզէւնքն է ալն տդւլեցութեան զոր 

ֆրանսական դրականութեան վարսլետներր 

զորհահ են անոր վրալ, ալլ նոլն Հ; էսկ մեր 

Հէն արձակտդէրներէն ոմանց մէչ, էնչսլէս 

Եզնէկ, % ազար Փարսլեցէ, Մովսէս 1°որե– 

նաւ g է , Եզէշէ, Ներսէս էամրրոնացէ f լստտկ 

ստահումով, Հակէրճ, վալելուչ ու կատար», 

եալ ձեւով, և որոնց ամենքն ալ արդէն՝ 

ձեր մեհ դասականներուն ւդէս J"JM մ՚շա– 

կոլթշ էր"ք,ս տռաշնւոլոլ առահ են. աս 

մտսնտւորասլէս կր լալանուէ մեր Մէչէն 

դարու աշուղներուն մէչ, որ մեր g եզէն 

լատուկ զզալնութեան ու դեդեցկադէտու– 

թեան Հսրազատ թարգմ՛աններն են. շատ 

էն օն աս վալ է տլդ րանաստեզհութէւնրէ զոր 

ԱլֆրԷտ Մորթէէ րարե1լամս, ալն վեՀտնձն 

էւօսքերուն մէչ զոր է սլատէւ մեր ազդէն 

արտասանեց՛ քէէ առաչ, ալնքան սէրուն 

րացտտրութէւններով դնտՀտտեց. զուտ Հայ֊ 

կական է ալդ րտնաստեդհութէւնր, էնչսլէս 

1ւ մէչնւտդարետն մեր մեհ մէստէքականնե– 

րունր, բ՚՚՚լց 111 Տ՚է քսա1,որզոէ֊թ°՝աս մէչ կան 

շեշտեր, մտքէ դտրձուտհքներ, ղդացման 

երւսնդներ որ Մէչէն դարու ձեր րանաս֊ 

տեդհներր կր լէշեցնեն, կամ ւՕրդ դարու 

^ՈՏԼ11Ո քևրթողէւերր, 1ւ նոլն Է"կ մերթ 

Վերլէնէ էնչ էնչ էչերր՛ ատոնց մէչ ՚դէ"ձ 

տարօրէնակ կամ՛ ՀեւԼաւոր սլէտէ երեւար 

Ֆրանսացէէ ւ1լլ. ք.էէ $ռտ,է$ սլէտէ էսէը 

քտնէ մլլ տազէկներ ՝Բուչակէ, ֊Օրդ դարու 

մեր մեհ աշուզէն, որ մեր րանաստեդհու֊. 

թեան շն։որՀալէւ\նօթր երեւան կր րերէ, 

անոր մսլէտր յսաւլազութեան օրերուն, երա

զուն 1ւ երէտասարդ երեւոլթր էր զէ մ քէն 

որ րնդՀանրասլէս հտնօթ է անձկութեան 

մութ ամսլէ մր կաս արէւնաթաթաէւ զէ– 

յի՛սկէ մլլ տակ. էնհէ կր թուէ որ սրտէն 

էւ ան դա կաթ էոձսՈէ1ւ\ լուսաւորուահ աձԴ 

տաղերուն մէչ է լոս կան արենակցութէւն մլլ 

սլէտէ դան է լ» ձեր աստուահալէն (հոնսա– 

րէն սէրերզներուն Հետ ։ 

Անդութ ճակատագրէ մ՝ր Հալահուտհ մեր 

մոդովրդէն II ձեր մեհ ու փառաւոր աղ֊, 

զէն մէչեւ զոլութէւն ունեցող տլս Հո դե

կան էւնտմութէւնն է որ ամէն րանէ առա չ՝ 

կր կրկնեմ Ֆրտնսալէն Համար ւ!եր զզա– 

ցտհ սէրր կր՚րացատրէ, 1ւ ան է դարձեալ 

որ կր րտցատրէ ՛ալն մեհ դէւրութէւնր, 

որով Հալ մր կ րմրռնէ ու կ՛ է լրացնէ ֆրան֊ 

ասկան մշակոլթր։ Եւ ալն օրր ուր Ֆրտնստ 

սլէտէ հանօթանալ մեր գրականութեան գոնէ 

զլիաւոր էչերուն, ուրէշ ո և. է ասլտցոլցէ 

աւելի ատով է որ սլէտէ Հաստատէ որ 
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Հաjiuffifiiufifi Էրեն Համար բարեկամէ աւելէ 

բան մր, ՔՈ1Ր ^՝ոս հ։ 

Ալդ գրականութենէն ոչէնւչ, 1ւ նոլն էն օն 

ալդ ազդէն դրեթէ ո չէն չ հ ան օթ էր ար անւ֊ 

սասաց՝ ե. րսվանւդակ • քաղաքակէրթ աշ—-– 

էւարՀէնւ ստուար մեհ ամ՛ա սեւութեան f երր 

աւ ելէ 20 աարէներ առաջ պալթեցան ա– 

ռաջէնւ մեհ կոտորահներր որ , աս 

Ասլտէւլ Համէ ut է Հրամանավ, Հա լա tint անւ ր 

աւրրշտկեցէն։ եւ արէւնով ողոզեցէնւ արե

ւելեանէ երկէնւքր Համակ ։ Փոքրաթէւ անւ Հե

րու էւումրէ մր զուրս , ոչ մէկր « ' J ' / միջո

ցէն րմրռնեց ալդ ողրերդու թեան։ էմաստր. 

ոմանք f թուրք կատադութէւններր րացաա– 

րելու Լւ արդարացնելու Համար, մէնւչել էսկ 

մեր մողովուրդր ամէնւ տեսակ լանւցանքնե– 

րոէ[ք ոճէրնւերով րեռնւաւորելու ելան։։ Հալ– 

կականէ առամէնւ ճշմարէտ րացաարութէւնւր 

տլդ ազդէն։՜, ստեզհահ րանւասաեւլհութեան, 

անոր ասլրահ պատմութեան մէջն է որ 

պէտէ զանւէէն : ՚կազմհւահ զանւազան տար

րերէ ք որոնւո զլէւաւորր արեւմտեանէ հազում 

ո ւնէ \Ք'Բրէս տ ոս էն 12 դար առաջ Թրա– 

կէալէնւ մեկնւահ ք ալդ ազդր ւնէշտ ձզտահ է 

դէպէ արեւմուտքէ ազատ ոզէնւ f Հելլենա

կանէ աշԷւարՀէ ոզէնւ ։ Անւ առաջէնւր եղաւ 

որ պաշւոօնւապէս է րնւզգրկես քրէստոնւէու– 

թէւնւր, "՚րդէ տշէւտրՀէնւ կս°նքրէ պղատո

նական։ ոզւով տոդորուահ ազնւէւ վարդա– 

պետութէւնւր , ու դարերով Հալկականւ տէ

րս ւթէ ւնւր Ասէոլ մէջ լոլնւ—լատէն մշակս լ -

թէն ներկա լացոլցէչր եղաւ t արեւելքէ րար– 

րարոսնւերունւ դէմ կռուող Նւրոպալէ լա– 

ռաջապտՀր։ Նր դրականէ ո ւթէ ւնր, էր ար– 

ուեստր կր un լացն ենւ Հոդէնւ մողովուրղէ մր 

դոր ճակատս։ դէրր մաանւանւէշ րրաւ ա լ ս 

վեՀ ու աամանելէ դերր կատարելու Հա

մար : Ցեղ մլլ որ ունէ Հէնէ սլատմհւթէւն 

ու նւուրր մշակսլթ f ցեղ մր որ սաեղհահ է 

աշէւարՀէս ամենէն ճոխ ու դեղեցէկ լեզու–, 

ներէն մէնւ f ու ամէնւ ձեւերուն տակ էր 

արուեստ աղէտ ական Հանճարէն ա պա un լց

ներ ր տուահ էք ցեղ մր որ ազատութեան 

էւորէն րմրռնւումր ունւէր Լւ պաշտամունւքր, 

որ մէշտ կր լէշէս անւցետլր \ ւ էր տզզալէն։ 

Հոզւոլն։ ու կեանքէն ^"["l1 լա ականէ շքւերր 

անւեղհ սլաՀահ էր. չէր կրնոսր մէնւչեւ ետքր 

Համակերպէ լ թուրք րէւնւապետսւթեան։ հանւր 

ու սաորնացուցէչ լուհր կրելու t չէր կրնար 

րնւզունւէլ որ էնքր Թուրքէնւ Համար լրացու

ցէ չ տարր մր սՂւար լաւերմապէս f անւ որ 

հառալելու 1ւ տնմլէց շաՀադորհուելու Հա

մար էր ումերր սպառէր թ եւ Հտլահանքէն 

ու նաէւատէնքէնւ " ՚ ՜ / ՚ / ՚ շ վարձաարութէւն։ 

չունւենւ ար : Ալն օրէն։ էսկ ո՚֊ր սկսաւ րողո– 

քելք կեղեքմանէ g զէմտղրելու փորձ ընել Լւ 

էր էրաւունւքներր ումով սլաշասլանւել, 

Թուրքր որոշեց դս՚չն կաս սրահով էլս պել՛. 

Հալկական։ տռամր ուրէշ րան չէ եղահ 

ուրեմն էսկապէս րս՚լց եթէ նւաէւերզանւք մր 

ալմմեանւ մեհ պա լ քար էն f գոո ազատասէր 

ազդեր կր մղեն։ էրաւունքր րռնապետութեանւ 

դէմ լաղթականւ կացուցանւելու Համար ։ Հտլր 

արդէն f քսան տարէ առաջ . կր պալքարէր 

ոչ մէտլն։ էր դատրք ալլ 1ւ մտրդկալէն։ աղա– 

Ոաւթեանւ սկզրունքն էսկ պաշտ պան ելու 

ՀասՂսր։ Եւրոպական զէ Լան ա դրա ութէ ւնր f 

ուր կր տէրապետէր փրուսէական։ եսամոլ 

ո դէն f թո (լ տուաւ f աւաղ, անւ անւ ո ւան ելէ 

ւ։՜ճէրներու կաաարումր . 

300,000 . ան
պաշտպան։ մար զկա չէն արարահներ սէս– ՚ 

աե մ ական օրէնւ կոտորուեցան։ րացարձակ 

Էւ աղս։ զութ եան։ 2\}2_ա"\! ՚^Աէ Հրտմսնւովր 

թուրք կառա վարութեան։ զոր գերմանէս։ կր 

խրաէւուսէր ։ Զարէ ոզւոլն լա ղթ անւ ակր եղաւ 

ատէկա ։ Ալսօր f րովանզտկ ազատական աշ

խար Հր նւէզակակցահ է զզեանւելու Համար 

մռալլ ու չարաղէտ ալղ ոզէնւ, զոր երէկ– 

ուան անտարրնրութէւնն ու ներողամտու– 

թէւնւր ղօրացոլցէն t 

Բնական էր ուրեմն որ. երր Գերմանփա 

պատերազմը շղթալաղերհեց t Թուրքր էր 

րոլոր ումով օդնէր անորf 1ւ Հալր էր անձ

նս լէ րութ եան ՝ Համեստ pllfJ{/ խանդավառ 

աջակցութէւնւր փութար րերէր Ֆրանսալէն 

ռ անոր դաշնակիցներուն ։ ԱշէւարՀէս ա մէն 
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կողմերէն Հալեր վազեցին եկան։ առա չին 

օրէն ի"կ ֆրանսական րան։ ակին մէչ կա֊ 

մա լոր գրուելու, Լւ անոնս թ[1ԼՈ °['հ °|՛ 

կ՛աճի։ Ուրիշներ երեք տարիէ ի ։Էեր կր 

կռուին Կովկաս ի րան ակին մէչ մեր Հ ի ֊ 

նաւուրց Հայրենիքին աղաասպրմանր գ՚'ո~ 

հա կցելու Համ՛ար ։ ՏտրտտնԷլի լար Հակման 

ձաի։ ո դո ւահ Էն լեաոլք Թուրքր, լազթտնակր 

ասլաՀովեալ կարհելով է րոպէն սլաաեՀ նկա

տեց Հա լկա կան Հարցէն րնւլմիշա իւալրսելու 

օսմանեան պետութեան ւ / է^ Հս'$ աարրր 

գրեթէ ամրոզ չապէս ջնջելով։ ՝$անի մր 

.Հարիւր Հազար Հալեր՝ çi չար։լել՜ տուաւ, ււ 

ա Հա զին թի՛– մր, մէկ միլիոնէս աւելի f 

աքսորել աուաւ Միչազետքի Լւ Սուրիոչ 

անասլաաներր, սւր ալդ իւեզճերէն ստուար 

մաս մլլ մեււան անօթութենէ f զրկանքներէ 

ե. իաւմզում վարմունքներէ ։ 

Մեր սլա ամ ութ եան ամեն էն ցաւագին էշն 

եղաւ ատիկա, ալլ Լւ ամենէն փ աււաւորր ։ 

Մօտ Հ " / 1 1 1 միլիոն Հալոցմէն որ զոլու– 

թիւն ունէին աշիւարՀիս մէչ ՝ ալս սլաաե 

րազմէն առա չ f 3 միլիոն i/իալն կր Յնալ։ 

ք՝ալց ալս ան սա Հման զոՀոզութիւնր ազա

տութեան ղատին Համար է որ կրեցինք, Լւ 

նրրեք Հալ անունր չէ լուսասլսակուահ աւելի 

մաքուր ճ ա ռտ դա լթ ումով մր պատիւի t 

Ադտտութիւնր f մենք ատոր Հտմոզուահ 

կրանանք f պիտի լա զթան ակ է 1[ռր9 ի ^,Ծր– 

Հսյ t Ֆրանս ան f որ ալս Հի թի"1՛ " ի "*£*/* 

րքւթացքին՝ դիւցազնութեան մէչ է"ՔԴէ"Քւ\ 

գերազանցելու Հէ՚՚՚՚շք" զ"է՚հեց f պիտի տեսնէ 

լա զթան ակր իր դատին f լա զթան ակր իր 

սՀոահման, Լւ ՛ալս տիեզերական տագնապէն 

դուրս պիտի ելլէ աւելի մեհ, աւելի ազնիւ, 

աւելի ումեդ Լւ աւելի րարերար քան եր– 

քեք ։ Ու մեր Հին . ազգին f զոր (Թուրքերր 

անկար ո զ են հնչելու (անոնց ոճիրր, էսլն– 

քան անիմաստ որքան Հէ՚հչ՚՚՚լի"։ nLnbc՝ 

արդիւնք չունեցաւ ր՚՚՚լց եթէ մաՀաւիճիււր 

Հրաւիրել օսմ՛անեան պետութիւն րսուահ 

րարրարոս շէնքին վր՚՚՚լ) f .j| մեր Հին ազդր t 

մենք Հաստատօրէն կր լուս անք t պիտի ստա

նալ ինչ որ դարերէ ի վեր կ՚երագէր, պիտի 

լլւլ՚՚՚լ դարձեալ ինչ որ էր f պիտի վերստին 

գտնէ իր ազատութիւնը, լիապէս, Հզօրա

պէս f անարգել շարունակելու Համար թուրք 

րււնապետութեան ներքեւ ալլասերահ Արե

ւելքին մէչ քաղաքակրթութեան ւււսՀվի– 

րալի իլ՛ դերր։ 

Ալն տարա պա լման աղէտին մէչ որ մեր 

մոդովուրդր Հտրուտհեց, մենք րա զմաթիլ 

մ՛տա լոր ականներ կորսնցուցինք , ուսուցիչ

ներ f Հրտպտրակազիրներ, կուսակցութեան 

պետեր, եկեղեցական քա[1Ոզիշ 

ներ I9L գրա

գէտներ ։ Անոնց մէչ կր գտնուէին մամա֊ 

նակաէլից Հա լութ եան լաւտդոլն գրագէտնե՛

րէն 1ւ ամենէն Հո լա կա սլ րանասաեդհներէն 

մէկ քանին։ Անոնցմէ ո մանս ոչ մի ալն 

fi ան ի մեհ արուեստագէտներ հ[ւս– ՜,սՏԼ ^լ 

դորհօն ադդասէրներք տզզալին վերտկտնզ– 

ման տռաքեալնւեր, որ ներշնչտհ, օմանզա– 

կահ կամ դե կա վար ահ Էին Ապտիւլ Հա– 

միտի զզուելի րււնա պետութեան զէմ մլլղ– 

ուահ րնէզվզման շարմումլլ t Ասոնցմէ մին t 

(հուրէն Զտրդտրեան, մեհ րանտստեդհ մր 

արձակի մէչ, որ Հրավառ ու երփնաճոիյ 

քնարերդութեամր մր Հա լաստան տշի՚արՀր 

[լ անոր դեդեց1լութիւններլլ, % անոր աւան֊ 

դավէսլնւերր, երազներն ու տաււապտնքնելէր 

եր զահ էր, իր էչերէն մէկուն։ մէչ ինքն 

իսկ պանհացուցահ է չա Հակի րի ՚էնրր զոք 

Հա լաստանի մարտիրոսութի։ նլլ Լւ իրենց 

Հոգեկան արութիւնր պտրտազրտհ էին ալդ 

րտնտստեզհ Հերոսներուն. 

Ufirn վւաւեցինք խաույէյը, ոայէս զի խասա՛ 

աշխատին մկ uiOnr pngbrn նախատելով լոյս 

տան pninr անոնց* m* անւքխիթսո* են եւ մոլու՚ա՚ ծ 

գերութեան նամյւանեաւճ i j rœj : 

Մենք վառեցինք Րսպիքp* ու՚պէս զի նայւ՚ենի 

qbqbrG ու քաղաքները անոր նային, տ՛պէս զի 

•անջուողնեու firl.Gg pani-GgObrp սեղմելով* qltq ի 

finG թաւ/ձրանան։ Մենք վաււեցինք կրակը՝ nriqfru 

զի ազատութեան ճամբան լուսաւորենք: 

'BntriTC ենք ու օրննեալ Պասսւսյանը* օւ՚ննեալ 
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Թսւգինին, զոՏած LGf նուիրական կրակին՝ կեանքի 

սոլոր ցնծութիւննեէճ ու գինովութիւնը, երիտա

սարդութի՜ւն, վայե՜լք, գրգա՛նք, ու արեւին սոլոՐ 

հաճոյքները, ըոլո՚ր սէրը։ 

Ինչ nr ււճիրն ու արիւնր պդծեց. պէտք է nr 

կրա՛կս մաքրէ զայն։ 

Բարձրագլուխ ու անjni|qnqr|% կանգնած, ենք 

մահուան դէմ* ifhr ահաւոր ցաւին հետ՝ nr մեր 

ւիաււքն է միանգամայն, եւ հպարտութիւնն ունինք 

պատմութեան աւանդելու դիւցազնութեանց ամէ

նէն սխրալին, հպարտութիւնն ունինք յետագայ 

դեււ տաււապոդ մարդկութեան փոխանցելու ազա

տութեան ամէնէն հզօր սարսուռները։ 

II լրի շ մր, ՛հանիէ լ \\ արում ան, րարձր 

PllLbtPn,i 'Լ Հ Ղ Օ Ո ^ " լ ս լ ո լ րանաւստեղհ , իր 

ու՛ժեղ ու Հնչական քնարին ՛է՛՛՛՛յ եր զահ 

էր Հայ ո դրեր զո ւթե ան։ րոլոր երեւոլթնւերր 

ե» կլլ սկսէր , իր զորհր րն։/չարձակելով, տիե– 

զերական կեանքի մեհ իւնւդիրնւերր թտրդ– 

մանել ։ 

Օր. ՚ԲաՀիւզաք քիչ J^" ,MJ պիտի ար

տասանէ քերթուած մլլ Ատոմ՝ Եարճանւ– 

եան Է. Եարճանեան եղաւ սքանչելի ալէտր 

Հտլ մարտիրոսութեան I L S Հա լ սլալքարրն. 

անիկա ձեւի արտասովոր ումզնութեամր Լւ 

զդաստսն Հազուադիւտ իւորութեասր ար– 

տալալտեց Հտլկական զմոիյքին։ անասելի 

արՀաւիրքը։ 

Ջեմ* կրնար զմրտի»տարար կանդ առնեի 

ինչսլէս որ պիտի փափաքէի, րոլոր աձԴ 

ազեէւ դէմքերուն '/[""J բանաստեղծներու 

և. դր աղէտներս ւ, որ ալս ճիւաղային աղէ

տին մէջ կորան ։ Այսօր, արդէն։ f Հայ մողո՛ 

փ1լՐԴԷ\ ինքն իսկ է որ ինհի մեհ պատիւն 

ըրին Հրաւիրել որ ճեղի ներկա լաս նեմ՝ իր 

Հո դիով, րան։ աս ս։ե։լհ ութիւն ով, տառապանք

ներով ու դատով։ Պիտի ըսեմ* միալն։ թէ 

ա յ դ ՐՈԷՈՐ րանաստեզհներն ու գրադէտներր 

որ փոթորիկի մէք ինկան, ամենքն ալ սոր», 

տով այնքան Հարազատ Ֆրանսացի էին f 

որքան Հարազատ Հայ։ հւրաքանչիւրր, ու– 

ն ենւ ա լուէ Հան։ ղերձ իր անձնական նօթր, իր 

զուտ Հայկական կնիքէ*f անւոնւք ամենւրն ալ 

իւանդավաււ Հիացողներ էրն ֆրա՛նսական 

դրականութեան f II ալս կամ* ալն ֆրան*, 

սացի վարպետր ունէին իրենց ա։ւաք1ւոր։լ : 

Թուրքր II Ղերմանր զանոնք Հարուածե

ցին՝ ոչ միալն։ որովՀետեւ չափազանց լաւ 

Հալեր էին, ալլ II որովՀետեւ անոնք շատ 

իւորունկ սէր մր կր ա ահ էին Ֆրանսս։ լին 

Հան։դէպ : 

Ալդ սէրը Ֆրանս ալին։ Համար՝ աւելի եւս 

աճահ 1ւ աւելի ներքին։ Հան դա մանէք մր 

ստացած Է ալս ։։լ։ստերաղմէն ի վեր ՐՈԷՈՐ 

Հտլ Արտերուն մէջ՛. Մենք տեսանք թէ 

րնչպիսի արութեա։(ր ու ւլիմացկունւութեամր՝ 

որ աշիւարՀ զմալլեցուցին, ալս երկիրր 

երեք տարիէՏ^ է ՚քեր պատերազմի Հրեռին 

ամենէն հանր մ\սսր իր ո ւ ս երուն $.վրալ կր 

կրէ* Ֆրան։ սան։ մեհ աղզերուն մէքէն։ եղաւ 

ալն որ զո Հո ւլո ւթե ան II տառապանքի ամն • 

նէն։ մեհ րամին ր ունեցաւ, ինչսլէս Հալաս», 

տ անւ ր փոքր ազզերու մէք էն։. իր Հոդին 

մէկ ստուար մասր աւերեցաւ, իր մեհարոլ 

լի շատ ակար աններ էն ոմանք քանդուեցան 

կամ* Հաշմուեցտն։, իր ա զդարն ակսւթիւննե– 

րէն մաս մր մարտիրոսութեան։ ենւթարկուե– 

ցաւ, ինչպէս մերինները. աքս ամէնր Ֆրան֊ 

սան մեղի աւելի 1'իրեէի դարձուց. ալս 

ամէնր մեր սիրտերուն։ մէք աւելի սերտ 

կերպով իրարու իւաււնեց մեր իրական Հալ– 

րենիքր Լւ մեր մտաւոր Հայրենիքը։ 
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Այս իրիկուն սա երկրին վրսւյ հեռակայ. 

Ալքերուս մէօ արցունքն ամբողջ իւք սրտիս, 

*£եզի քւամար կ՛ուզեմ ՈՐ քնարս հեկեկայ, 

Ո՛՛վ Հայրենիք, տրտում brqp կարօտիս : 

Տրտմաթախիծ հոդիիս դուն կր ժպտիս. 

Աւերներուդ մոխիրներուդ րնդմէջէն. 

Արեդակէն նանան չի մր ցոլքն ունիս 

ճակտիդ վրրայ եւ թախիծ մը գիշերէն։ 

Պայքարներու ororuili սո՛ւրը Հայրենիք, 

Ո՜ւ| տրտմութեան խորհրդանիշ եւ փառքի... 

Լոյսին նամար կռուեցան միշտ քու որդիք 

Թայց ծոցիդ մէջ աւեր, մոխիր կը պաււկի։ 

Ծով արիւնիդ կարմիր խորքէն կր ժպտիս, 

Մայր, թախիծն իմ հոդիիս մարմնացեալ .. 

Մանովդ իսկ մեծ պիտի րլլաս ու ապրիս 

Հեւքերուդ մէջ եւ փառքերուդ լասածալ։ 

Ո՛՛՛Ր վհուկին մատներր ժանտ են հիւսեր, 

Մեր կեանքին թելն այսպէս դժբաղղ հիւսուածքով 

Սակայն, ո՜վ Մայր, մեր Արտերէն կարեվէր 

Պիտի ժայթքի Արշալոյս մր Ոոդեթով։ 

Ահա նանան ) մը երկրնքին կապոյտէն 

Կր տեսնեմ nr ճակատիդ վրայ կր շոդայ, 

Որան պայծառ ակնախրտիղ ցոլքերէն 

հւորշոմներլւդ կր փայլին դերդ շափիւղայ։ 

Ո՜վ Հայրենիք, ծաղիկն անթօշ մեր նոդւոյն. 

Սրբամաքուր խորան եւ մեր Սէրն անմեռ, 

Ո" տայր ինձ ՕՐ .մր դարունի եւ անհուն 

Ցնծութեան, հիր ծաղիկներով ակնայեռ 

Պլաակուած, դալ նստիլ վտակի մր եզերք, 

*£նսւրր ձեռքիս եւ ամուրներս կապոյտին 

Հայրենական երկնքի եւ ուրախ երդ 

Մը նրւադել, ձօնուած յառնող քու փառքինյ 

Ու հոն, նուաղուն լոյսերուդ մէջ իրիկուան, 

Գրլուխս յողնած, դըրած քարի մր կոշտին, 

Մեռնիւ* դինով ցրնծութեամբ մր անսահման, 

Փառքիդ համար—Ցեղին վըսեմ Երազին։ 

Վ.ԱԴյ»ՆԱԿ ՊԷ^ԵԱւ՚եԱՆ 

Երուսադէմ, 22 Մարտ 1918 

Փ ՚ ՚ ՚ ր Ւ դ ի Les Nations Latines ՚՚՚մ– 

սաթ երթր իր վերջի՛ն թ իւ. երեն մեկուն 

մեջ Հրաաատարակասե ե ֆրանսերեն թարգ՛ 

մւսնու֊թիւնր այն գեալեցիկ ր անաա/իաօսու– 

թեան զոր կոստան ՔԼասրեան ասրաա– 

սանաե ե 1917 հունիս \Գին Հայասի

րական ա/եհ ցոյցին որ աեւլի ունեցասլ 

կ»լօրանոի <ֆասլացցովերիաայի Հին Հ ասն այի-

սասգան սրասՀին ւ(ե£։ \\Հասլաաասիկ անոր 

քանի մր կարեւոր Հատու ահն երր» 

{\Հ "՚ գին % լքս՚յանութենաաւկան կրասկ Ա՛ր 

աշիսասրՀս կք"՚յրեՏ1լ\րեւեյքեն Հ^ր ե ւմուաաաք t 

սարսափի շունէ՛ա/ր կանցնի ոռնալով, իր 

Հետ ա ան ելով վելաքե րու ե ա/ասՀուասն 

աս յա իւնրւ 

\ւՐւ՝էրր 1լ աոաււոսա 1լե ու կուլասյ • ասւե– 

րումր սուգով կր պասաե րնավայրերր? 

.ուր* ծ առ երր գ ուրուականներու ասես, 

իրենց Հա ր ւլուվւշուր կժա իւքն ելար ցո/ց ՝ 

գուաան} ուր ժայռ երր կր փլչ['ն Հ ե֊ 

հ եշովէ 

(\րովՀետ եւ ւսյգպեԱ կաաաւէ եցաաաւ ոճրա– 

գորե Ս*Ր֊ '**նասնական ասն յ աս այ ութ են ե Ա՛ր 

ժղու ււչե՝ արիւն n վ ե աշի»ար-\ակասչութ եասէէր 

յղաիասնասլու Հաա/այա ի արա ասս իա աս զա ալաւ$ ս է֊ ր 

մողովուր ալն երուն, որովՀեաեւ ագեաա ֊ 

ր եր աիյաաոաայե աաւալ ւլասակարգ մր զինսա– 

ժոշութ ե ասա/ր ու րււնութ եաա/ր զինով 9 

ուզեց ստրկութիւ՛նն ու. կեղե քո լ ա/ր 

ագաստրաստել ասշիւաաարՀիսաՀաաա՛ %'մեպք 

րնկալմասհ ենք աս մեն են զարՀոլրեչի աայաաայ– 

ք աս րին ե աս ա1 են են հ ասնր աաար կահին մեջ 

զոր երր եք աշիաասրՀս աագրաե ԸԷԷ"'Ր 

\\Ր Հաստասաեմ րացե է (""3 ~~ Հ՛՛Ր"/՛՜ 

աութ ե աաամր որ այս վճո ակ ասն ազ աս յ բաս րին 

մեջ, Հ,ս/ մոալովուրգր րոաալե մր շվասրաս– 

նեցասւ զենք ասռնեշու։ \-*ւ աւ ս՛կայն ասն ի կաս ^ 

գարաւոր անասելի աասռասազասնքնե րե 

յետոյ րաաարրասրոսներու շուհին տակ ու 
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\քւրո պային մե ղապարա լռու թե ան Հան– 

գԷ՚Գ, ձ ա է Ո Էալ– իրաւունք ունէր ինքնի

րենը Հարցնելու, թե էլաբժէ՞ր անգամ 

մըչ եւ.ս կեանքը վտ ա՛ն գ ի գնել է Լ\նիկա 

չէ Էսկ ո ւ դահ՜ 'ս/գ ՀաՐՅուլ,^ե, Անդոհէ 

թ՚Քգէնքին • մարտիրոսի ՚ և֊ մարտիկի 

bp "Ք ելի րն ա զ ւլ են ա ււ աքն որո ուաօ՝9 

պայքարին մեք նե տուէ՛ ցաւ. յանուն ալն 

սկ դրունքն երուն զո[՛ միշտ պաշտ պա-

նահ Է։ 

Հայաստան տառապաե Է ինչպես ո շ 

մէկ ժողովուրգ չէ տառապաօ՝ աշխաբ– 

Հիս վրա/։ ^ր ր՚՚՚՚֊ե, ասոր Համհզուելու 

Համար 9 Հակիր՛ճ ակնարկ մը նետել իր 

անցեալին վրար 

Պ՛ Քյսրեան կ1 ամփոփ ե ու կր մեկնա

բանէ; Հալ ոռ Հին ու նոր պատմութեան 

դ լիէ ա լոր գհ երր , կր պար դե ներկ ալ 

պաաերադմի մի քուլին Հալ $եւլի ՑՈ1Ց 

տուած՝ Հ երոսու֊թիւնը, գաղափարակա

նութիւնը^ էլ կրաօ՝ աՀա լոր ա առա՛ 

պ անբն ե րն ոլ գոՀողութ իլնները գ կ՛ա՛ 

ւարաե իր րանաիւօսութիւնր Հետեւեալ 

ազդեցի կ (լ ուժեղ վերք արանով՛ —— 

\ ք Լ տեսեք մինչեւ ո լ ր գնաց այս ժո» 

դրփէէ֊րդին ուղղամտութիւնդ անձն ագո՛ 

Հ ութ եան ու Հաստ ա տա կա մութ եան 

ոգին։ 

վՀանի մը ամիս rtuntuf9 երբ ամենքս 

վստաՀ Էինք թ րքօ-ր րուսիական Հրէշը 

քիէ ատ են է՜ն զգե տնուաՆ տեսնելու, 

մեհ ագւլորգ դ ե պ ք մը% որուն ատենր չէ 

բ ա ր գ պատ՚ճա ռն երր փնտռելու, եկաւ 

ժամանակուան մը Համար յապաղեցնել 

աՔդի*Հւքը ղոր այնքան րուււն կերպով 

1կը ցանկան, ու այնքան յամառօրեն կը 

Հետապնդեն Համաձայնութ եան բոլոր 

ազգերը։ (իուս յեզափոխութ եան ե ո՛ր 

էյլ ակնարկեմ։ գիտեք թէ Էնչ խառնա

շփոթութիւն եւ ինչ կազմալուծում՝՝ստեղ– 

եեց այգ գեպքը ամբողք֊ երկրին մէք։ 

Qc մինչդեռ ես կը խօսիմ ձեզի, Հայաս

տանի ճակատին վրուլ զոր լրա գի բները 

դեռ կը յա մառ թէ կովկասեան յՀակատ" 

անուանել, իւուլ ու սոսկալի ողր երգու

թիւն մը9 ու փառաւոր դիւցա iflt եր գու

թի ւ ն մը% կը պար ղուին լռու թեա՚և մեք՛ 

Մ Էնչ դեռ Ա՚իքա գ ե տրի ան ա պ ա ան ե ր Էն 

Հազարաւո՜ր ու Հազարաւոր այրեր y 

կիներ ու տղաքնեբ 9 npttlig մեք ամենա

նուրբ դաստիարակութիւն ստացաօ՝ ըն

տանիքներ ք երեք սայրի ե ի փեր Հոն 

նե տուահ9 կը թափառին բոկոտն ու 

գ ր գլագգեաց 9 բազմախոց մար սնով էւ 

անօթ ութ ենե ու հ ս/րսէւե չարչարուածէ՛ 9 

խելացնոր անասուններու պես կր թա

փառին տարօրինակ ու աՀո ելի դժոխքի 

մը մէք9 ամեն վայրկեան սպասելով 

լՀն գլի "՛ցլոց էւ քիուսներուն Հասնելուն 9 

սաՀ մանյին միւս կողմը իրենց եղբայր

ները մեկ բան միայն էլ ուզեն y ղ իմա ղ րել 

ու դռուիլէ \\րնամ ձեզի Հաւաստել թե 

մինչեւ այսօր ո'չ_ մեկ Հ*"/ ձայն չ բ ՚ ս ր – 

ձրացուց ըսելու Համար՝ „է>/ Հ ե ք ՚ Է ՚ Ք 

Է9 հ՜ալրայեղ են այ ԱՀ տա ււ ա ւզա՚էքն ե րր 9 

ազատե՛նք ինչ որ ժողովուրդ են կը մնայf 

ե. թող Հաշտութիւն ԼՀԼ£ՈԼԷԱ* 

\\ը լսեք ոչ մեկ Հայ չըսաւ ա)սիկա։ 

\\՝իակ • մտածումը զոր ունեց՚սնք մեր 

ուժերը Հաւաքել ու մեր պատե րազմը 

մինակնիս շարունակելը եղաւ։ 

\}՝ի"'կ բանը զոր Հայելէը թախանձա

գին ուզեցին ռուս յեղափ ո խութ են Էն 

կարենալն Է ռուս բանակին մեք գանուող 

բՈԼռբՀՀ Հալ զինուորն ե րն ու սպաները 

Համախմբել Հայաստանի ճակատին վբայ 

դարաւոր թշնամւոյն դէմ կռուելու 

Համար։ <ք.երենսքիի կառ ավաբութիւնը 

գոՀացում տուաւ մեր խնդրանքին։ Ա #*.«#• 

քին զօր ա բաժինը արդէն կազմուաՆ էգ 

եւ քիչ ատենէն մենք պիտի ունենանք 

Հայկական բանակ մը 200.000 ՀոգէոՎ* 
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րոնք՝ -\*ւաաշնասկիցն երՈԼ Օ գնՈ Լ թե աաա մր՝ 

պիտի յազողին անկասիաու թ եասն ասրիւնոտ 

ԳՐ°ՀՐ տնկել Հպ՚սյասստաատնի սրտէ՛ն ՎրաՐ 

Հպերոս ու մւսրտիրոս Հայ մողոզքուրալր 

կատաս յ՛ եց ու դեռ կր կաաասյւե քար պասրտքրէ 

\ ^ ն կ՚աաւալե որ \քւրոաալաաա*ն ասա կաաաաարե Էր 

աալարպքրւ 

\յ,յս "/ տեր աս այ ա/ր զոր ժողաիուր ղներր 

կա Ժեց աս՛ն չ զոր Ա՛նոնք կր ւլե կաԱէիասր ե՛ն ու 

կր մալենք մ աա զո զքուրայ՛ն եր Էր ենք Էսկ ե՛ն 

որ անոր լուհ աաւմլլ ազիտի տա՛նէ .}ԼՀնցաւ 

ասլն մ ա»ա ա/ասն ասկր ուր աւյզերոլ ՛ճակ՛ս տա -

գԷրՐ ղ իւանագիսւութ եան եսակասն Հաս֊ 

շիւներուն ձ գու ահ եր* \քւրոպաս կր վե֊ 

րասնորո գուի։ \\շ[*"սրՀ կր կազմակերսլուի} 

պետռ չե որ "՚/լ եւս ո ե ե ասր աստ սնաաայ 

ժողովուրալն ե րու իաաչճին *//""/* ^ենք 

ասրգաՀաստ՚՚՚նք չե*1ք ուզեր, Հա/ մոաչո– 

ղ*ու ր ՛ք ր ար գաս Հ աստ աս^ւքի պետք ՀԲ՚-սֆ 

ա/ենք կ ուզենք որ Հասշոլ ի ալ յա ո լ ի ն ասլն 

իրասկասԱ ու գրակասՆ հ՝ ա ո աաայ ու թ ի ւնն ե րր 

զոր աՈ ատու ալ ՛սն լուր զոՀոալ ու– 
թիւններր զոր կատաաարեցինքւ 

Նթե արգարութիւն ու իլ էաւու 
իմաստե զուրկ րասալ եր չե՛ն, եթե սուտ 

չեն իաօսաե ասնnî՛Հր որ բարձրաձայն Հոռ՛ 

\ ա կասե ե% թե 

այս պ աս m ե ր աս զ ւ/ր աս զ՛

գոլ թ ե անg ասղաաատաա» գրմաաան Համար կր 

մղուիլ ֊Հասյ աս աաա ասն ր պետք ե "Է՛ աաանկաիւ 

գաալնասյէ Հ^եր ասա/րոալ$ աալաստ մութ իւնր 

Ալկ՚՚՚յ ե որ մենք ո ե ե իանամակասլութեասն 

պետք չան ինք f որ մենք կասզա/ակերպիչ 

միակ տարրն ենք մա կա րոյհներու և 

Հրեշն երու. Ժողովուր գ մր եղող (ժ*ոլլքե– 

լէՈԼ կողա/ե էւտնաա$կոի§ եղաաաե աաայ ալ ]լ\րեւել~ 

քին մե^ 

Դ֊ասրերե Է 4 /' մենք կր աղ ասշտ աղ ասն ենք 

ձեր գազասփարներր9 ձեր ա/շակոլթր9 ե 

ալն / / " Հ " / ՛ սաււրր իտեալն երր որոնց 

աաանունաավ ալ աք կր կալ ուիք այսօր։ կարելի 

րասն ե որ երր *ԼաոԱ Դ"ւ֊Ք Նւլ/,ոպա/1^ 

րաաարրասրոսներաււն էիրաաայ տարաաաե ձեր 

յաղթ ան ակր տօնեք, 1լ\բ ե ւելքի բար րա՛ 

րոսներր տօնեն (՚րենց յաղթասնասկր մեր 

վրասր 
{\'չ֊ ո՛չ* փ՚՚՚ԼԷՀ) ասրգաաարութ եասն մեե 

օրրՏ երր գան ձեզի իաօսքր րնել քա

ղաքական չեմ* գիտեր ինչ եսասկ ասն ութ եասն 

մր գձուձ շաՀ ե րու գ գաք ազիտի րաւ եք 

ոո չ, մենք չենք ուզեր շասՀաաա գորհ ել 

մասրտիրոս մ ողալուրգի մր աաարիւՆն ու 

անասելի տառաաղասնքն երր1* 9 ու ազիտի 

Գոչեք մեզի Հետ՝ ՈԿ^Հ/Յ^՛ ասն կա իա ֊Հա -
յաս սա անրյ 

\ ^ յ ն ատես, իր լեռներուն կատարեն 

ե իր գ աշտ երուն իա որ են յ աաա րու թիւն 

աս IL ահ Հա՛՛՛լ ասստ ասնին ձայնրլ պիտի պ ա ֊ 

տասիս ասն եճ ^\°9Ց^՛ \*աս'Լէաս։ 

ա § Ե Ր Կ Ո Ի ՝ Ս ք 1 լ 
եԻ ՖՐԱՆՕ-ԶՈԻԻՏ!.ՐԱԿԱՆ ՄԱԼՄՈԻԼԸ 

ւհատիքալ եւ քհատիքալ-Սոցիալիստ կուսակցու– 

թհան պաշտօնական pbrpp «Ո՝ա*փքալւ> Մարտ 8ի 

թ|)ւա] կլւ հրատարակէ յօդուած մր որմէ կր քա

ղենք հետեւեալ մաօերր. — 

Պաթումէ շրջանէն բնական Հարստու– 

թէւններուն կարեւորութէւնր թուելէ լետոլ 

լօդուահադէրր կ՚ըսէ–. 

Պաթումր ուրեն*ե ունէ տնտեսական մեհ 

կտրեւ որութէւն f էնչ որ կր րասատրէ դեր֊ 

ման պահանջքներ ր։ fin* ՀԱ. անոր կսումր օս– 

մանեան պետութեան՝ քաղաքական տեսա֊ 

կէտ ով ալ աւելէ մեհ նշանակութէւն ունէ։ 

Թուրքէա ումտսպաււ է f զղուահ պատե

րազմէն՝ որ ալլեւս դէսՔո Հէ շաՀտզր'դռեր– 

որմէ լետոլ Ռուսէ ա Հրամտրեստւ Պոլսոլ 

տէրանալու էր ձդտոււաերէն ։ Օսմանեան 

րան ակր դասալքություններով աասանոր֊ 

ոուաՇ է (200,000 սասա 

վեր) f կր դտնուէ կատարեալ Հէւհման '//'*• 

ճակէ ւ!էչք պտտերազմր շարունակելու ան

կտրող ։ Ալս րոպէն է որ դերման կառա֊ 

վարութէւնր կ՛րնա րէ ոչ մէալն Հալասաանր 

Թրքերուն դարձրքւելու, ալլ Լւ Անդր կովկաս է 

մէկ մասր անոնս լուհալելու Համար : *(-ալ֊ 

զէլ՚քլ ալդպէսով է սլա մ՛ա թեան էրր րարե֊ 

ր ա ր ք սլէտէ երե լալ՛. Եւ մահմետական աշ֊ 

էոսրՀր սլէտէ տօնէ տրշալոլսր հաւ սղման 

նոր շրջանէ մլլ։ 1- նչ սլէաէ ԸԱա) տտոո 
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արդիւնքը։ Մէկ կողմէ՝ Գերմանացւոց Հա֊ 

ւատարիմ մնալու նոր եռանդ մր Թուրքն*, 

րուն մէջ, որոնք սլիաի ուզեն լար ահ մնալ 

նեդլանական։ Պետութեանս որ իրեն/լ դիւ

րին ա շի։ ար Հա կա էութիւնն եր կր Հալթալթեն . 

միւս կողմէ՝ Ւսլամութեան վերազարթնում 

մր։ Ցալանի է որ պատերազմին սկի դրէն։ 

ի վեր Վ^էւՀելմւքչՐ» ՄաՀմետականութեան 

պաշտպանի դիրքը առահ է, ե. կր ջանայ 

Հազար միմոսներով ապստամբութիւն մլլ 

լտրուցանել Հնդկաստանի և. .Կ Հիւսիս ալին։ 

Ափրիկէի մէք։ Ֆրանս ալի մաՀմետա կան։ 

զինուորներրք որ դերի կ՛ իլն ան Գերմանաս

ւոս ձեռքը, կր տարուին Գերմանիա, ուր 

զանոնք կր պատրաստեն։ ապստամբութեան 

գործակալներ ԸԱալու, ու լետոլ կր ի՛րր֊ 

կուին արեւելքի ալս ինչ երկիրը Անդլիոլ 

ու Ֆրանսալի դէմ րմրոստացման մեհ շար՛ 

մումր պատրաստելու Համար ։ ՚Նոլն ձեւով 

ալ ամէն ոք դիտէ, մեր թ շնա միներ ր իր են։g 

ձեռքը դերի ինկահ ռուս րանտարկեալիերուն 

մէշէն Հազարաւոր լե զա փ ո իւ ական դորհա– 

կա լներ կազմեցին, զոր լետոլ՝ պէտք եղահ 

մամ՚անակր՝ ձարերու ն։ ախկին պետութեան 

մէջ ցրուեցին։ 

Այսպիսի քաղաքականութեան մր Համսր, 

Անղրկո վկաս ր դորհուլութեանւց սքանչելի կեդ

րոն մրն էէ մօտիկ Պարսկաստանին» ուրկէ 

մոլեռանդ ասպատակաիւո։ մրեր կրնան Մի– 

ջագետքի ան դլի ական քանակին վրալ կը,Ն~֊ 

նակէն լանկարհ յարձակիլ, մօտիկ Աֆղա՛ 

նւիստանին որ Հնդկաստանի բանալին կու 

տալ ..i –Գերմանիա արդէն Հոդ տարահ է 

Պրեսթ - Լիթովսքի *i դաշնւադրին։ մէջ ա$Դ 

երկիրներուն Հետ առեւտրական լարարե– 

րութեանց բացարձակ իրաւունք մր ինք֊ 

զինքինւ վերապաՀելու։ Ալս սլէս Պաթում 

կ1երեւալ իբրև [սալհր զեր ման տի րա մոլու

թեան։ Հսկա լական հրադրին ։ 

Մինչդեռ ռասՂլա վար ական։ ոդւով ղեկա

վար ո ւահ Գաշնակիցներր լոլսերնին իրեն։ g 

բանուկներուն '/{""J միալն կր դնեն։ , 

պատերազմի լուհուէէր ֆ պատերազմի ղաշ– 

տերուն վրալ միալն։ կր փնտռեն, փրու– 

սիական միլիթարիզմլլ կր պալքարի թէ 

դի ւան։ ագի տա կան գորհունէութեամր , թէ 

տնտեսական։ դորհունէութեամբ ու դիտէ 

նաև լաղթել իր յեղափոխական փրոփա– 

կանտով։ Տարօրինակ Հակապատկեր։ | 

Գերմանիա աՀա անակնկալ լաջողու– 

թիւններ ձեռք բերաւ սլաւական աշխար՛ 

Հին մէջ պառակտում ձգելով, աւելի մեհ 

յաջոզութիւններու jnJuH ա֊նի՝ է u լա մ՛ու
թի ւնր Ոտքի Հանելով։ 

Գաշնակիցներր Հաւանական է որ ֆրան

սական ճակատին վրալ ստիսլուին զիմ աղբել 

հալրալեղօրէն զօրեղ ՝, լարձակողականի մր։ 

Թող սակալն անոնէք իրենց բովանդակ ու

շադրութիւնը մի միայն» ա յ դ սպառնալիքին 
լ[րալ չկեդր սնացն են ։ Թող նւային նաև. Պա

թումի կողմր. Հոն պիտի ն։կատեն նշանները 
ոլրիշ վտանգի մը որ նաւազ մօտալուտ 

թուելով Հանզերձ՝ նուաղ աՀաւոր չ է ։ 

տ սնս տսն ԼՈՒՐԵՐ 
Իաայական կոտորած. 

Հոն տոնի Globe ՚ թերթը կը գրե իր 

IVy/'/Y Ս ի թիլին մեջ՛ 

Լ \ յ ժ մ որ կրուսաղէմը Լ\ն գլիացւոց 

ձեռքն եք Հ*ա)ոՍ ր արձրաստի՛ճան կղերին 

մէկ մասը կը յաջողի Գաէ ե– ապաս

տան ի Լ "'J գ ՔԱ՚Լ՚՚՚ՔՔ ե– կարող fy*Ը_Լէա[ 

ստոյգ տե ղե կութ իւ նն եր տասէ այն խըժ* 

դժութ ե անց վլւայ որոնց զոՀ եգան Հա

յերը թուրքիոյ մէջ։ 

^հուրքերը Հայոց ձեռքէն առահ են 

[}իսի վանքը, ^էւէ կէո/ կաթողիկոսներու 

աթոռը։ Վյ՚՚նքը թու լք որբանոցի փո– 

խահ են՛ զայն կը գործածեն նաեւ իբր 

խոՀանոց եւ ճաշարան ։ կաթողիկոսին 

մարմարիոնէ գաՀը կտոր կտոր ըբահ են։ 

Հայոց Հ ի ն թագաւորներու դամբա

րանին մէջ, շի\րիմն!ւ\րր բաց ահ ու Հոն 

գտնուող թանկագին առարկաները կո– 

ղոպտաՕ՜ են։ \put Հ արձանն եյաւ մար մարը 

գարդարող աբձանա գրութիւնն ելէն ու 

գեզեցիկ քանդակները քնքած են։ 

* 
Հակասականէ լուրեր, — մայիս 2Տի 

թիւին մէջ կը կարդանք. « Մոսկուալէն կը 

Հաղորդեն թէ շատ հանր իւռովութիւններ 

հա դահ են Կովկասի մէջ, Թուրքերուն 

կռիւը բոլորովին դադրեցնելու որոշման Հե– 
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տեւանքով՝ զոր տուեր է անդրկովկասեան 

նոր կաււավարութէւնր ։ 

Հ՛ 0* ՚հտշնակցութէւնր կր Հիանալ էշէւա» 

նութիւնր էր ձեռքն անորնել. 1ւ ատկէց 

լա ուա չ եկահ են էրարանցուե%եր 1ւ կռէւներ 

երկրէն զանազան կէտերուն վրալ։ » 

|% Մարսկլէ Le Soleil du Midiï* կշ 
Հրատարակէ Ս՚ոսկուալէն 26 մալէս թուա֊ 

կանով Հետեւեալ Հեռագէրր. 

ձ֊1լ) թերթէն Համեմատ. Պտթումէ 

մէչ թուրք կառավարութեան և. կովկասեան 

Տէէթէն մէշեւ սկսահ րանակցութէւններր է 

մօտ ո լ սլէտէ րնւլՀա տուէն, ալն պատճառով 

որ Թ՛ուրքէս։՝ Ղ-երմտնէոլ ազդեյութեան, էր 

սլա Հանքերուն մէչ անղէչսղ սլէտէ Հանդէ֊ 

սանս։ լ։ Արւի Տէէթր ut րամս։ զէր չէ ո 1ւ է 

զէչողութէւն րնե լու .' f Հեաեւարար 'C սլէաէ 

մերմէ Թուրսէոլ սլա Հանքերս։)) 

Ա սլա սելով որ որոշ ու աոոլդ աեդեկու֊ 

թէւններ ալս լուրերուն որր ^էլ՜՚է ՈՐԷ\ ս է ւ ա լ 

Լ\ԱաԼ1Լ c/"jy տան, կ՛ արձանագրենք սա Հա*. 

ճ*ռլէ լուր ո ղոր կուտալ \^աԱ. 

(( Աթէնքէն Հեռա գէր i / j i կր Հաղորդէ թէ 

Լ\լտրնէ ապստամ՝ ական շարմումր Հէմա կր 

տարահուէ Մաւլնէսալէ մէչ։ Երկու Հազար 

թուրք զօրքեր, որ Հոն ղրկուահ էէն։, դա֊ 

սալէք են հդտհ։ Ծովտփնեալ Հոզտմտսերու 

։զա Հա կա զօրքերուն մէչ րազմաթէւ դաստ֊ 

լքութէւններ նկաաուահ են ։ Ալս շւսրմման 

ղազում ր լան ձն ո ւահ է Եանհալէ Ipu tu ա 

փաշալէն ։ )) 

I) ո ւրէ ո լ Հալերն։ ալ զէնուորա գրուահ. 

—— Աալթէն ազտտագրուահ տարազրեալներր 

կլլ Հաւաստեն որ Սուրէսլ Հալութէւնր թէեւ 

ներկա լ տարուան։ մէնչեւ 1 մարտ, զանազան 

Հրամաններով դէն ո ւո լաւ դրութենէ դերհ մնա֊ 

սահ էր, սալ՛) l uJ'f թուականէն սկսեալ 

18-50 տարեկան Հաձ°:րր սկսահ են դէն֊ 

ուս րա դրել եւ անոնցմէ « ամէլէ թասլուրէ »֊ 

ներ կազմել ։ Ականատես երէտասարդ մր կլլ 

սլատմէ որ թուրթ մանտարմ՚անՀէր Ղ՝ամաս֊ 

կոսէ Հալերր, ալր թէ կէն, տղա լ թէ հեր, 

մոդվահ են է։ան մ՛ր. էն՛չ որ րնդՀանուր 

սարսափ սլա աճա ռահ է, p ' "^ ' / յ^տոլ տզա֊ 

մարդէկր մէալն վար գրուահ են՝ զէնուորա֊ 

գրութեան Համար ։ Աւելորդ է րսել թէ ալս 

որոշման Հետեւանքր եղահ է հայր աստէճան 

թշուառութէւն էացեալ հեր, տզալ և. կէն 

գաղթականութեան շարքերուն մէչ։ 

Գ Հ Նոր ազատուտհներ. —— Շտրտթ օրլլ 
աւս.րէԼ ^էս. Բօր֊Ատլէտ Հալկ. քէմլւ Հասան 

150̂ 1 մօտ f մեհամ՚ասնութեամ՚ր Մ արտէն ցէ, 

Կէւրէւնցէ, Հաճրնցէ ե. ւսլլ գաղթականներ, 

"վերէն աստէճանէ ՝Հ? էււլճալէ արդաՀատելէ 

դրութեան՝ մէչ, շատերլլ կէսամերկ։ 

Մարտէնցէներր րոլորն ալ արարայսօս 

են, էսկ մէւս գազթականներր բաւական 

մա 

թուս Հալերէն կր էւօսէն ։ ^[Լ^եա) 

^ դ Վարդանանց տօնր տչս տարէ մեհ 

Հանդէսաւորութեամր. կատարուահ է Կէպ֊ 

լա սէ մէչ, Հայ կամ՚աւորներլլ եկեղեցական 

արարոդութէւններէ վել՚չ ղէնուորական ցոլ՛՛ 

ցեր կատարուն են է ներկա էութեան։ ֆրան– 

սացէ Հրամ՚անատարէն։, որ գ^դեցէկ ճառով 

մլլ էւրայսուսահ է՝՝ զանոնք ։ 

Հալ n սլա լ մր կրահ է ֆրանսական դԼ10շո ւ 

որուն վրալ Հալերէն լեզուով նշանակուահ 

է Shr 1լb<|il «լ Հ ա յ ս ։ 

¥ * + Ամերէկեան Կարմէր 1°աչէ պատերաղ֊ 

մ՛ական էւորՀուրզր ։1էնչեւ 1 լուլէս 1,200,000 
տօլար լան ձնե լու Համար Հա լկա կան 1ւ Սէ֊ 

րէական նսլաստէց լանձնաէէումրէն, Հարկ 

եղահ կարդադրութէւններր տեսեր է 

Լ Q Ց Ս 8 ե « - Ա Ի 

ARCHAGr TCHOBANIAN 

L a F e m m e A r m é n i e n n e 

Conférence faite a Paris 
le 18 Janvier 1918 

Suivie 

de poèmes de M110 SRPOUHI VAHANIAN, 

M m c Z A B K L E S S A I A N , M m e C H . K O U R G H l N ï A N 

de Maximes et Conseils des vieilles mères 
d'Arménie, du récit de l'épisode de 

Djebel Moussa. 
par une des rescapées, et du cri 

d'une Arménienne. 
Պ՚նել ուզոոնէերր սլէտք է դէմեն Հրատա֊ 

րակչէն, Bernard Grasset, éditeur, 
61, Rue des Saints-Pères 

*հէն՝ 3 ֆրանք։ 

ՀիմՕաոիր-Տնօրէն՝ Sofp. Լ. ՀՃՕ է Ո Ա ա հՄ ան Խմբագրապետ՝ li. ԶՕՊԱՆԵԱՆ 

Gérante : M 1 I E S A R A H L A C R O I X Impr. NBRCÈS, 272 me StJacqueg Êarii 

Fonds A.R.A.M



Փ1ՄԻԶՍ1Ս.8 տ ս ա ւ ա 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ 
Շքեղատիպ հրատարակութիւն մը 

160 մեծադիր էջերէ բաղկացած, 
կը բովանդակէ ռայերէն, <£րանսե– 
րէն fin{u եւ հմտալից գրուածքներ, 
nrnGg սպհուաբար մասնակցած են 
Տայ դատին պաշտպան <£ւ*անսացի 
անոնաւորութիւքւներ եւ ռայ ծա
նօթ դէւքքերէ՜ շատեր։ Զարդարուած 
է ւօօի սօտ նկարներով։ 
Կարմիր տարեգիրքն է ան, իր ցա

սումի եւ վրէմի ահձադանդներով, 
Տայկ. սարսափի տեսարաններու : 
Ս»յս hriiit*uiriiil|ni լ»1»սւ1ւ uirf||ii fifhfi l|tu. 

rbi.ni- tltuiip յաւ«1|սւցւււ uift է H*|i £u iq l>« f ի 
հ ա յ fii i i i ' iu<|rlai » |(Hirui (•: 

: S*|iG՝ 4 <Cr. U'iuiiGuimr «U|UICJI-. 
|>սւԱ1|սւ(||ւՈ pqnh ւ|ւ*այ ' «CruifiT» 1>|iilb| 

kru..Wru.^)|.a G. H. NERCÈS 
272, Rue St-Jacques ֊ ֊ Paris (5. 

Կր իւնզրուի Տարեցոյց յանձնարարող սլա m. 
Ազգայինն եր էն։ ք որ Հաճէն 25 սանթիմ եւս 
ուղարկել փոսթի ՀսոէՂսր ։ 

Ա Ր Մ Է Ն Ի Ա 33m ՏԱՐԻ 

UA.'MlÔKu ՛ւ ՔԹԴյ&ՔԱԿտւ 
իաժՆե գին/ ե m արեկան 2Q ֆրակթ։ 

Հ ա ս ^ ՝ M.PORTOUKALIAN,Directeur 
du journal Armenia. Marseille. 

T IMBRE S P O S T E 
Pour collection 

A. A R A B I A N & FILS 
15, rue des Halles 

Bois-Colombes (Seine). 

COVRS @t f ա ա I Ï ©t տա է ա 
(d'après la méthode du Conservatoire) 

depuis 10 1rs. par mois 
Leçons à domicile 
T. OHNIGHIAN 

professeur aux cours Polymathique 
10, rue Tournefort, PRIS(5e) 

W N I M U i ԿԱՅԱՐԱՆ 
Ամէշն աևմսք, որ աո իթ ր կ սւէւե՚ււսհէ 

Rive Gauche — Quartier Latin ufbg. 
Պւեէու, կր ՜ճաշ ե՛ս ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱ. 
ՇԱՐԱՆԻՆ ւՐէչ, No 8, rue de la 
Sorbonné, ուր կրնան գյոնեէ արե՜_ 
լե՜լե ufïi եւ. ֆրա՚նսակսքն ՜ճաշակով 
սլաւորաստուահ՜ Հաւ/եզ կերակուր. 
ՂւերՀ Գի՚ներր խիստ չափաւոր։ 

Նոյն ՜ճաշարսքելքե ւՈԷ£ կր գւոեուփ 
՛նաեւ ՀաՂւրահ՜ա՚նօթ Yogourt-Aram/r. 

ԴեՐՏէԱԿ ՏԱՐԱՑեԱՆ 
սչասւրւ֊ ուՅ*քւ &ւսՏաււյաէւեչ յարգոյ Հաստրա֊ 
էշութեան ք որ ւէերաղաոնալով ՓարԷզ սէլսահ 
Է շա|ււււէււււ/|1*չ րր նարւկրն արՀնւոոր Rll6 
Lafayette '44, իր աշյսաաանոսին ւՏկչ–. 

ա ա ա ա շ*&ււ՛ 
en noir et en couleur 

dans les meilleurs conditions 
Z. A N A N I A N 

Ex-chef des grands ateliers de Parii 
Médaille d'Argent 

21 — rue d'Avron — 21 
Travaux photo en tous genres 

Հ11Ց T ՝ b r a n « i 

M. Balassanian 
Tailleur pour dames et hommes 

14,rue Mazagran, 14. (métro St-Deni* 
Երկար տարիներէ է ւքեր Հաստատուած 

ՐԱա1ոէէ փարրղեան Հրաոլարակր վրայք րւրստ 
ղոՀ ճւյահ եմ ֆրանսաոէ [լ *»ւււյ յաճաքսորղ~ 
ներա Lljii անգամ՛ Հայրենակիցներուս մօա 
րլլալւււ. Համ՛ար, ղեր&ակաաունս փոիւաղրահ 
եմ՛ 14, rue Mazagran. ինհի ղիմհղներշ 
պիտի գտնեն կերւասսեղինաո 1ճոիյ մթեր» 
մ՛ո, ամէն ճաշակի յարմ՛ար։ ձ/ճէԱ է/քէէԱէծ 
աշխատոէթ/itQ, չափաւտ օիՏ it ճշդա՜ 

JEUNE PARISIENNE donne 
leçons de Français, Anglais, Piano 
et Steno-dactylo. 

Prix modérés 
S'adresser au bureau du journal 

10, Bd. St-Denis 

Fonds A.R.A.M
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Zareh Basmadjian 
1 34 — Rue Rodier, Paris (9e). 
Léparation de T^ms d 'Orient 

en tous genres 
pgur la restauration des couleurs de tapis 

persans 
Bat tage» Lavage, etc. 

— pricc très modérés — 
հորո գում, Գնում և Վա՜հ աււում արեւելեան 
ամէն տեսակ դոր գելաւ , լաւագոյն սլա լման֊ 
նւերով։ ]°նաէէուահ աշքսաատնք II ճշգասլա– 
Հութիւն ։ Մեր յաճախորդներուն լիակատար 
դո կա tj ում կր արուի t 

ՄՈՒՇՏԱԿԻ ՄԵԾ ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆ 

ԲԱՐՈՒՆԱԿ ՂՈէՎքՐՈԻեսն 
i l , Rue Pierre Picard — Paris. 

(Métro: Barbes et Anvers) 
Երկար տարիներէ ի վեր օտար տուներու 

յէ£ աշխատահ ու աոացաե ւիորձաււու թենէս 
քա^ալե րուահ՝ "'J11 Հ"/1 է՛՛՛՛ւ՛* 7 ուհէրէէն Է որ 
Փար իգի Հրատարակիչէ ւ^րայ իւք սեփական 
ւոունս ՀտստատաՆ եմէ 

*ԼոէճէԱ։ւաաունէէ իր Բ"Լ"Բ նրբաճաշակ 
յաճաի$ոլսլ1էերուէւ ք/""//՛^՛ գսՀասում տալու 
Հափ ի վտճտււ. ւլրահ Է մուշա tuկի II փէտ֊ 
աուրներու Հարուստ II վերջին նորաձեւու
թեան Համեմատ ստուար Հաւաքահոլ մրէ 

Կր ո mutila ենք նաեւ շատ ղիւրամւստչելի՛ 
դՆե րով շափի վրալ ամէն տեսակ ասլսսլրանլէ– 
ներ ու կ՝ րէ ւ ե՚նը նորոգութիւներ ե. փոփո֊ 
խու թիւեներ։ 

ԼԼմաո֊ուան եղանակի՛ն մասէւաւոր իւհամԼ 
թով կլլ սլաՀենք մուշտա1լ1էերր։ 

Gros — Bétail 

ECOLE PRATIQUE DE PROTHESE 
D E N T A I R E 

préparations pour les écoles dentaires 
cours spéciaux d'aprentissage 

conditions spéciaux 
pour les compatriotes, 

professeur : L . A . A R A B I A N 
142, Faub. St-Denis. Paris 

Mme p. C O N I N 

Infirmière, Masseuse diplômée 
18, rue d'Hauleville — Paris (10) 

Obésité, Rhumatisme, Ulcères 
pose de ventouses, piqûres 

Pédicure 
si vous souffrez des pieds, venez à moi 

vous serez soulagé 
Salle de Gymnastique très aérée pour 
petits-enfants chélifs, Culture Phy
sique, Gymnastique Suédoise, soins 
spéciaux aux enfants arriérés etc. 

b^jjj électricité médicale 
Reçois tous les jours de 2 à 5 heures 

v a a domicile tous les matins 

K . A B R o 
r>, Rue Bleue, 6 

Réparation de tapis en tout genres. 
lavages artistique 

par produits persane 
Achat et vente liyraison rapide 
ԳՐՕՇՄԱԹՀԹԻ ՍԻՐԱՀԱՐ ՆԵՐՈԻՆ 

TIMBRES-POSTE 
Հաււսքահոլ1էերու մէ^ սլակասներր լրացնելու 
էւ Հազուագիւտ ղրոշմաթուղթերր ամԷՀւ տեղդ Հ 
ա A util itiMit/)iiii|iii_ Համար վՀԱ՚րգ՚՚վ մր դիմել 
Հետեւեալ ՀաոգԷինւ, 
M. KEULEYAN • 18, rue Racine 

Grand-Montrouge 
որ իէէկոլե անւձւսէ1ր կր նէ եր կա լանք ա լ ՈէՈանէԱ*. 
լու Համար յանէձնէարարոլթիւննւեր 1ւ ղանոնը 
կատարելու ի*գճի մսօք։ 

Maison ISRAËL BOUTCHAKDJIAN 
Ebentsterié et Tapisserie 

installation d'appartement, travail 
à façtfhv ; 

8, rate Ernest-Cresson, 14e) 
-.*՛-. ssMétro: Denfer-Hochereau 

Installations Electrique 
Լսքսֆ& Force — Sonnerie 

H. MBROUER 
՛ 16, ftue de Hanovre, Paris, II 

ttêparatiort et entretien 
tes^ciwion rapidg-et travail soigné 

Prix modéré 

Impr. G. H 272, nu Տէ-Jacqoflt՛Mi 

Fonds A.R.A.M



«VERADZE^OUÊT» (La Renaissance) 
R E V U E A R M É N I E N N E — B I M E N S U E L L E 

Rédaction et administration - 1 6 , B d . S a i n t - D t j n i s . P A R I S — Téléphone: NORD. 69-51. 

R. Տ ԱՐԻ, — ՓԱՐԻԶ, 14 ՅՈԻՆԻՍ 1918 — Թ ի ի 12, 13 

— Վ-եՐԱԾՆՈՒՆԴ կը ^ատաոսկոնի ամէն mifuni քին ե ւ 14ին— 
ԲամաԱո^սպի&Ա h unfhCi Խկ^ /miAur, ԼՏա^կաճ 20 q°ruiSf, ԿԱՆԷիֆձ ՎՃԱՐԵԼԻ 

Վկամսեայ, 12 իաԱք։ Ծհկ քխը 1 իանի 
. ; - — — -• — ՚ ՚ ՛• • ՝—•— -- • : 

Գերազորն սլալքարր, H.^ 3©ս |ա0£ան — Ցակոր Մստուահարան, IT|IGUIII S f a r i u q — 

Հ ա յ ՛ Երկունքն և Ֆրանս-Զովցերական f Ս է ա / ձ ւ յ ը , 8 օ դ ւււ ա Տ *£ր ՝ է 4 լ •W'^fc, • ՚ Գ » - { } լ է , 

« T J W - ^ V 1 ՎաԼԼքՐ^է> արար գրագէտ Ա լ ք - է լ ^ ^ է ՚ ՚ ^ ք է ւ ^ ՚ . ^ ս – Հ ա ւ տ ա յ սերունղէն 

ճիգրէ Տօքթ. Լ. ՀաԱրաւ-ձոււ1եա1Տ կանգ Ալեանաքի Հ$Էկ յ օ դ ո ւ ա ծ ը Բանախօսու– 

թիւններ գաւառական քաղաքներու մէչ — ՚ԿովկտսԷ մկշ Հ ա յ դիւցազներգութեան նախօր֊ 

եակին՝ Ս.նւ|Ոսհ|ւ1|/> փ ւ ծ ւ Ր կ ո ^ը ,.– ^ Ն ա ւ / ս վ K f i i f p w& ^ f c ՝ ftiiïmiim. Օովհ. Թսւմսւնհանէ 

-- _ / ! « , « . Ն ա ւ / ա / յ Յո^4* ^nufiimfciufifiïi' ԱևնզոսՏիկ Ն աւ / ա ^ Հ ա յ կ աԼ աք ա ՝ Սօ<£|ւա 

Դ»անիհլ.1՝էկ — Հ ա մ ա կ ա ծ զօրարամնի կաւմանատար զօրավար ՆազարրԷզովԷ առա շէն 

կաասնշ — Փրոնէկ Ս.. 3. 
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Դոտք, նամակ եւ qrnLpjiiGGbr ղրկել Տնօրէնի նասցէփն՝ 

D«" Léon HAMPARTZOUMIAN, D. D. S. 

ա169 Boulevard St-Denis. PARIS. 

Հւհերթիս խմբագրապետիս Հասցէն ե՝ Mr A. Tchobattian 
17, Rue La Bruyère, Paris. 

, IfbP Բ Ա Ժ Ա ն Ո Ր Դ ն ե Ր ՈԻՆ J p S 
Մեր բ֊աժսքնորղՏէերոմև ւ1՝էկ ստուար ւՐասլլ տակաւի՛ն չէվ՜ճարած՜ իր 

բ.աժ*եեգ1քնլ7. այս թիլ^ե յետոյ թ՜երթ ր պիտի ղրկուի ւՐիժիայն աքե ջւաժա. I 
՛նորոգներուն որ վ՜ճարած՜ ե՛ն։ Ւսկ մ՝եր այն, բաժանորդէն երր ոբ^՚^հեյքթ՜քքե 
սկիզբէն՛ բաժս/նորգագրուած՜ ըլլալով ֆրա^,Ք վ՜ճարած՝ եՊւ, կը^ֆգրՄնք 
ս/եգաւՐ մր եւս Որ կ ա՜ճի՛ն 10 ֆրանք եւս զրկել՝ ինչպէյաարգէն ծ՜անուցած՛ 
Էինք, այս ՛նոր շրՀանի երկրորգ վեցամսեայ ի թիւեչՀն եւս ստանալու ^""^^^ 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ*՝ ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 
որոնց կարելի է դիմել րամ անորդ արձանագրուելու, և. րամն ե գին վճարելու. Համար 

1լ\ղեքսանդրիա 

գահ իրէ * ! 

կրուսաղէյ՝ 

Լոս տոն * 

կիպրոս 
Ա՚արսե/չ « 
\քաեչեսթր 
Գրէգնօ ՛՛՛աճ 

Պ* *կերւքկս քԼագիկեան9 գրավա՛ճառ 
Houng^ 

գրավա՜ճառատունէ 
Գալուստ ք\սկերիշեան։ ՚՝ 

0՝. ԳարամաճեաՀլ^Հձեոքե կէ\ Ջախուի 
նաեւ. Օ)» \\մրատ ՀԼեսեճեանի ճաշարան ր։ 
Պ* Հ***յկ ԼԼրմաղանեան։ 
Պ՛ ԳովսԷփ {\ւլո<Հոճեանէ 
1\րմն> g. ՏխերսՀս ՔաՀ* \\վաճեան։ 

Dr V. Tashjian ,|ք§ 
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ԿԻՍԱՄՍԵԱ8 ՀԱՆԴԷՍ 

Կը հոոտաւակոփ ամէն ամնու 1 ի6 եւ 14 ին 

ԵՐԿՐՈՐԳ ՏԱՐԻ. ԹԻԻ 12 m 1Հ Յոմսէս-1 Յուլէս 1918 

Գ Ե Ր Ա Գ Ո Յ Ն Պ Ա Յ Ք Ա Ր Ը 
Չհրելով ու զուարթութեամբ լ ե ֊ 

քուն Ա՝ արս էյ չէ՛ն յետոյ՝ Փարիզը* 
դիւցազներգութեան g մեե՜ագոյնին 
լոյսովը շողազարդ, իր վեՀ ու ֊սրէ 
խոհունութեան մէ£՝ աւելի քան եր. 
բեք գեղեցիկ 1Լ երեւայ ինձ՜ի։ Վճռա. 
կա^ե պայքարը կը մոլեգնի» կը փէՀՐ֊ 
փրայ մարդկութեան Ա*այրա քա զա „ 
քին մօտիկ, թշնամւոյն նպատաէլն 
է տիրանալ անոր* Ատ տի ղասն է որ 
անգամ մը եւս կը խուժէ դէպ ի 
նուիրական պարիսպները մոգական 
Ոստանին։ Այս Հերոսական Հոյակապ 
ժողովուրդին սրտին մէ£ կենդանի է 
Սակայն միշտ սրբուՀի Ժըսըվիէվի 
Հոգին։ Ռազմաբեմին Հրայ ինչսլէս 
և թիկունքը* ա յ ս աԴԳՐ լեցուն 
կը սնայ յա գթելու կամքով։ Ամէքն 
ոք Համոզուած՜ Է որ թշնամին ոտքը 
չպիտի դեէ լոյԱաքաղաքին նուիրաա 
կան Հո ղուն վրայ։ Միակ վախը որ 

կար, այն է որ ան թերեւս մօտենայ 
գեռ քիչ մըն ալ քաղաքին, և ռումրե. 
րու անձրեւի մը տակ աւրշտըկէզայն, 
ինչպէս ըրաւ քիէնսը։ Բայց Ա՛յղ 
վաիյԱ ալ կ՝ ան Հետ ան այ այժմ՝ ֆր
րան սա կան և. դաշնակից զօրքերու 
ս քան չեչի դիմադրութեան շնորՀիւ 
որ կր կասեցնէ բարբարոս յարձա. 
կողին գրոՀր։ Այս ճակատամարտը 
— մեՆագոյնր մարդկային պատմու. 
թեան — Հաւանօրէն գերեզմանը 
պիտի Րէրսյ փրուսիական դինամո, 
լութեան։ 

Մենք Հայերս՝ եթէ մեր ամբող^ 
Հոգիով, մեր ամբոդ£ մտքով գրաւ֊ 
ո ւահ ենք այս գերագոյն պայքա^ 
րէ^ն, մեր սիրտը կր սնայ սեւեռաՆ 
Հ եռուն, մութ ու արիւնոտ մառա. 
խուդի մր մէ£ անցնող ուրիշ պայա 

քարի մր,ձշատ աւելի փոքր, խոա 

նարՀ, անշուք՝ նիւթապէս, բայց 
մեր ^ ա յ փիղերուն Համար՝ դերա. 
զանցօր^ն էական t բռնակալօրէչն 
տիրական։ Մ ութ, ՀհտզՀետԷ աւելի 

Fonds A.R.A.M



մութ է մառախուղը որ կը Ավատ է 
այղ պայքարը, կցկտուր լուրեր որ 
կուղան Հոնկէց՝ սլա տա Հա կան ու 
յաճախ անստոյգ աղբէւրներէ՝ Հաա 
կա սա կան են աւելէ քան երրեք* ե 
այդ Հա կա սա կան ո ւթէ ւնր տեսակ մը 
ամոքում է մեր անձկութեան։կրնանք 
անոր շնորՀէւ մռայլ լուրերուն ճըշա 

դո ւթե անը վրայ՝ գէթ ամբողջական 
ճշդութեան ը տարակուսէի ա սլա գայ 
ճշգրտագոյն լուրերու կազդուրէչ 
ուղղումներուն Հրայ յոյս դնելէ Ամա 

էէոփենք, առ այժմ, գլխաւոր տեղեա 

կութէւնները զոր Հեռագէրները տը֊ 
ւէն այս վերջերս։ Թաճը, որուն (ու 
մասնաւորապէս էր աշխատակէց ու 
մեր ազնէւ բարեկամ սուրէացէ գոր. 
ծէչ իյայրալլաՀէն) երախտագէտ 
սլէտք է ՐԱանք կովկասէ ու Հաա 
յաս տանէ դէպքերուն վերաբերեալ 
րոլոր Լուրերը Հրատարակելուն և 
ուշէմ մե/լնաբանութէւններով ու 
Հայոց Համար արդար գնաՀատուսնե^ 
րով ղանոնք յաճախ ընկերացնելուն 
Համար, տուաւ այն դար ման ալէ չու., 
րը, որուն Համեմատ ան գրկով կա um 

եան կառա վարո ւթէ ւնը որոշած՛ է 
Թուրքէն դէմ պայքարը դագրեցնել, 
բայց ատոր Հետեւանքով Ծ՜անր խը~ 
ռովութէւններ ծագած են կովկասէ 
մէքյ Դաշնակցութէւն Հայ կուսակ. 
ցութէւնը փորձած է էշխանութէւնը 
ձեռք անցնել, էն չ որ նոր կռէւներու 
1ւ խռովութեանց տեղէ տուած է։ 
Դժուար է ընզունէլ որ Հայոց մէկ 
կուսակցութիւնը մէայնակ այզպէսէ 
քայլ առած ըլլայ, Հաւան օր էն՝ տես., 
նելով որ մէւս ցեղերը, Պաթումէ, 
կարսէ և Ար տա Հանէ Թրքաց ձեռքն 
անցնելէն վերֆ, կը ղէմէէն առ անձ էն 
Հաշտութեան թրքական Հրաւէրէն 
պատասխանել, Հայ տարրը ուզած է 
ղէմաղրութէւնը շարունակել։ Ու 
յետոյ, մէկէ աւելէ Հեռագէրներ կը 

խօսքքն Թուրքաց և կովկասեան կա
ռավարութեան մէջեւ էնչսլէս և, այս 
վեըՐոյն և Սօվէէթներու փէթբօ* 
կր ատեան կեդրոնական կառավարու. 
թեան մէջեւ բանակցութեանց մաա 
սէն։ Ա*ոսկուայէն 26 մայէս թուաա 
կանով Հեռաղրէ մը Համեմատ, թուրք 
կառա վար ո ւթէ ւնը բանակցութեանց 
մէչ պաՀանչեբ է որ « թրքական 
կովկաս ը)) առանց վերա սլա Հո ւթե ան 
կցուէ Թուրքէոյ, ե կովկասէ Տէէթս 
ալ ընդուներ է այղ պայմանը։ Ո^րէշ 
Հեռաղրէ մը Համեմատ, ճէմալ փաա 
շա, իյալէլ սլէյ և ուր է շ թուրք անձ* 
նաւորութէւններ զացեր են Պաթում, 
ՊրէսթաԼէթովսքէ դաշնադրէն Թու՛ր m 
քէոյ վերադրած շրջանները կազ. 
մակերպելու Համար, և միանգամայն 
կովկասեան անկախ Տէրութէւն մը 
ձեւացնելու Համար՝ որ քհուսէոյ ե 
Թուրքէոյ մէ^եւ էթա֊թամփօն կադա 
մէ։ Մէւս կողմէ, այլ Հեռաղրէ մը 

Համեմատ, Աէ012.էվէք Գ0ՐՔԾՐՈ kp 
կռութն Թուրքերուն ղէմ (արդեօք 
Հայ գունդերը չե°ն որ «պօլշէվէք» կը 
յոր9որ2ուէն Հոդ, ու թերեւս կովկաս. 
եան ռուս պօլշէվէքներէն մէկ մա֊ 
սէն ալ օգնութիւնը կը վայելեն), և 
կաըսը ետ առեր են անոնց ձեռքին։ 
Յետոյ , Տօնէ Հանրապետութեան, 
կողմէ պատուիրակութիւն մըն է որ 
կուգայ ^Բէէֆ, ռուս—ուքր այն ական 
խորՀրռաժոզովէն մասնակցելու, և 
յայտնելու թէ Տօնէ, ՚Բուպանէ, Աստա 
րախանէ և կովկասէ Հողամասերու 
ե զեռ Հարաւային քիուսէոյ ուր է շ 
շրջաններու ալ բնակէչներբ որոշած 
են քիուսիայ էն անջատ անկախ Տէ
րութէւն մը կազմել * ՀլՄայէս 28 
թուականով, Ձէչերէն բո զոք կ*արա 

ձակէ թուրք զօրքերուն յառաջխա. j 
ղացութեան ղէմ, և կ՚ըսէ՝ '« Թ"*֊ր. 
ՔռՐԸմ1 Հը քալեն\ Պաթումէ վրայ * 
(Պօլշէվէքները որ էրենք իսկ Պրէոթ 
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Լիթովոքի դաշնագրով Հաւանեց ան 
Պաթումը թ՛ուրքին յան ձներ ինչո՞ւ 
եր բողոքեն Հիմա* և թուրքերր ին9 

չո՞ւնորէքն կր քալեն Պաթումի վրայ, 
որ ըստ իրենց զեկոյցին՝ արղէքն առա 

նուահ Էր***)* Յունիս 2 թուականով 
Հեռագիր մր կր ծ՜անուցանէ թէ Վը֊ 
րաստանը պարունակելով Պաթումի 
և Թիֆլիսի գաւառներր անկախ Տէ֊ 
բութիւն Հռչակած՜ է ի՚^քգ/ք^քր» ե 
1Լ աւելցնէ թէ ատի եղահ՜ է թուրք 
նուիրակներու թելաղրութեամրր ։ 
Յետոյ, Յունի** 3 ի Հեռագիր % մր 
Աթէնքէն կրյայտնէ թէ դաշնակից 
գաղութները Հեռացեր են Դաւրէա 

ժփւ, որուն կը սպառնան թ՛ուրքերր 
ե, թէ քիւրտ խումբեր կ* աւր շտկեն 
կովկաս ր։ Ուրիշ հեռագիր մր Աեա 

լանիկէն՝ կր Ծ՛անուցանէ պարսիկ կաա 
ռավարութեան Հրաժարումը թուրա 

քերէ ղեկավար ո ւահ քիւրտ՜ ասպաա 
տակախմբերու Ատ ր պա տա կան արա 

շ ալելուն Հետեւանքով։ Յետոյ կար. 
գացինք Հեռադիրներ, որոնց Համե֊ 
մատ թուրք բանակի Հրամանատարը 
կովկաս եան « նոր » կառավարութե֊ 
Պէ1~ն ուղահ է արտօնութիւն իր զօրա^ 
Ք°ԲԸ Ալեքսանգրօպօլ~Երեւան—Ջուա 

ղայ երկաթուղիի զհ՛ով անցընել 
Ատ ր պա տա կան, և կառավարութեան 
Հայ անդասները միայն րնղղիմացահ՜ 
են, Բայց Թուրքերր որպէս թէ բռնի 
ուժով մտ ահ են Աղեքսանղրօպօլ և 
Երեւան, խորտակելով Հայոց դի մաղ. 
բութիւն ր, և. կր յառաջանան դէպ ի 
Ատ ր պա տ ա կան։ Լոնտոնէն Հեռագիր 
մը կ1 իմացնէ թէ պարսիկ կառավա. 
րութիւնը բողոքեր է Կ՛ովկասի նոր 
կառավարութեան կողմէ '€ քուղայի 
գիհր թրքաց զօրքերուն տրամադա 
րութեան տակ դրուած՛ ըլլալուն դէմ։ 
Յունիս 8ի Հեռագիր մը կ ըսէ որ 
« Ե ո վկա սեան նոր գօ րախ մրեր կեղա 

րոնացահ են Ա Թիֆէիսի գաւառին 

մեի –ԲիէֆՀ՛ ձեոագիր մըն ալ կ՚խ 
մացնէ թէ Սքօրօփացքիի ուքրայնա. 
զան կառավարութիւնը կը պնդէ որ 
քրօստովի, Ղյօվօչերքասքի և Հիւս* 
կ ո վկա սի շրջաններ ր Ու֊քրայնային 
կցուին (1)։ ԹաԱր կը Հրատարակէ 
Հեռադիրներ որոնց Համեմատ պար. 
սիկ կառավարութիւնը տապալեր է՝ 
Ատ ր պտտականի մէ£ թրքաց արշա. 
ւանքյքն Հետեւանքովդ, ե նոր մը 
յա^որղեր է, որուն գլուխ ր կր գտնուի 
անձնաւորութիւն մր, որ թրքասէր 
կուսակցութեան կր պատկանի սա. 
կայն**. իսկ ԹԷՀրս՚սէն Հեռագիր մր 
կ՚րսէ թէ Կասպից Ծովուն մօտակայ 
պարսկական շրջաններուն կա g ու. 
թիւնր շփոթ կր սնայ* Մ ազան դեր ան ի 
արեւելեան կողմր , քՒիւրքմէններր 
կ9երեւան, ճհՇկհւիները նոյնպէս կր 
խլրտին այղ կողքերը։ Ատրպատա. 
կանի մէ9՝ աւստրօ.Հունգար պատե. 
բազմական գերիները կը շարժին։ 
1քսզէլի> Ղալանի նաւաՀանգիստը , 
յեղափոխականներուն ձեռքն է որ 
Պա քո լին Հ– ալ տէր են (Հայե՞ր են 
արդեօք այս « յեղափոխակա՛նները)))։ 
էւ աՀա ուրիշ եղանակ մը կը Հնչէ» 
գերման թերթերին ոմանք ղժգոՀու9 

թիւն կր յայտնեն թ՛ուրքերու կովա 
կասի մէջ շատ յառաֆ երթալուն 

(1) Ռուսաստանէն Gnr դարձած մրանսացի 

սրաաարակազիր մր, զոր առիթ ունեցայ տեսնել, 

Ուքրայնացւոց վրայ տուաւ տեւ^եկությււններ nr 

jruiqruig սովորաբար լա ած էն շատ տարբեր են։ 

Ըստ իրեն, Ուքրայնացիք մեծ մասամբ Գերմանաց. 

ւոց հակառակ են, եւ կր կււուին անոնց դէմ, (եւ 

ատոր համար է ՈՐ Գերմանացիէ Ուքրայնայի մէյ 

300,000 (լինՈԼՈՐ կր պահեն դեււ) նոյնպէս եւ 

ճիշդ չ է ՝ ըստ իրեն 1 թէ անոնց յարսւբերութիւններր 

լալ են Թուրքին հետ. անոնք կ՛ուզեն Օւքրայնային 

կցել 1օրիմր, զոր Թուրքերր կ՛ուզեն իւրացնել. 

Ուքրայնացիք .աչք ունին եզեր նաեւ սոյն իսկ 

Պոլսոյ... 
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ղէմ, ըստ այղ թերթերուն, քՒուրքեա 

PP bPa<u3 կորոն ցուցած Հողամասերը 
(Արարիա, Միջագետք, Պաղեստթե, 
թրքական Հայաստան) ետ առնել 
և Պրէսթ~Լիթովսքի նշանակած՛ կով. 
կամեան շրջանները գրաւել էանալու, 
էին , և կ ո վկա սին տիրելու, Հայ 
քաղաքներ գրաւելու, Թիֆլիսին իսկ 
սպառնա լու պէտք չէր մտածէին*** 
Թուրքերը դժուար թէ ըրածն ին 
կ՚ընեն Գերմանիոյ կամքին Հակա, 
ռակ, և այս եղան ակր թերեւս չէզոք 
աղգերու մօտ՝ կովկաս գործուած 
խժղժութիւններ^ն Գերմանիան չըք. 
մեղելու Համար է... Թակքիշե Ռոէ(*Տ 

շաու թերթը կը յայտարարէ որ 
դաշնակից պ[°ք մը կազմելու, է՛ 
Պարսկաստանը, Թուրքիան և Աֆ. 
ղանիստանը միացնելով* այղպէսով, 
կ՚ըսէ, Գերմանիան այդ երկիրներէն 
աՀա գին Հարստութիւններ կրնայ 
քաղել, ե նոյն ատեն Հնդկաստանին 
սպառնալ։ Երեք երկիրներուն Հետ՝ 
այս Հատուածքէն մէջ՝ կովկասր չէ 
յիշուած ։ Գերման մամուլին մէկ 
ստուար մասը սակայն կովկասի 
մէջ Թուրքերուն թափած շատ մեծ 
ճիգին. ղէմ կը բողոքէ* ատոր մէջ 
անկեղծութեան բաժին մը ըԱալու է* 
Հաւանօրէն, Գերմանիա Թուրքիա– 
կովկաս ֊Պար սկաս տան զծով Հնդ
կաստանին սպառնալ և Արեւելքի 
ճամբան իրեն բանալ ձգտելով Հանա 

ղերձ, չէ Հրաժարած Պաղտատի 
գծին ամբողջութեան իր տիրացումը 
նորէն ձեռք ձգելու երազէն, ու կը 
սրտնեղի տեսնելով որ Թուրքերը՝ 
Մ իջա գետ քի անգլիական բանակին 
դէմ լու-ր1 դիմադրութիւն մը ցոյց 
տալու աեզ՝ իրենց ուժերուն մեծ 
մասը կովկասի վրայ կը կեզրոնա. 
ցընեն, որով՝ կերպով մը Անգլիացւոց 
Մ իջա գետ քի տիրացման գործը կը 
դիւրացնեն (անՀնար չէ որ թուրք 

օձամիտ քաղաքականութիւնը Մէ– 
ջագետքը արդէխ կորած՛ Համարելով՝ 
կովկասը ամբողջ գրաւելու մէջ 
փոխարինութիւն մը տեսնէ իր այդ 
կորուստին, և նոյն իսկ երազէ օր 
մը Անգլիոյ Հետ այղ մասին Համա9 
ձայնութեան մը գալու* Թրքական 
այդպիսի տրամադրութեանց մէկ 
արձագանքը Հասած էր Լոնտոն Հինգ 
վեց ամիս առաջ և Թայմզ արձանա. 
գրած էր զայն Հեգնելով)։ Յետոյ, 
Գերմանիա կ՛ուզէ որ Թուրքը միայն 
դէպ ի Աֆղանիստան տանող ճամբաս 
րացող տեղուանքը գրաւէ (Պրէսթ– 
Լիթովսքի նշանակած վայրերը մի. 
այն), և կովկասի Տնացեալ մասերը 
Հանգիստ ձգէ, որպէս զի Հոն ղրա. 
նուած քրիստոնեայ ցեղերը անգար, 
մանելիօր^ն թշնամի չդառնան Գեր. 
մանիոյ։ Վօսիշե Զ*սյթուճկը կը ծա. 
նուցանէ թէ ռուս կառավարութեան 
նշանակած պատուիրակութիւնը 
Պրէսթ-Լիթովսքի դաշնադիրը լրա. 
g ընելու պաշտօնով՝ Հասած է Պեր. 
լին, անոր գործը պիտի ըլլայ գերման 
կառավարութեան Հետ Համաձայնուա 

թեամբ՝ ճշդել կովկասի, Խրի մի, 
էսթոնիոյ կացութիւնը y>։ իսկ յու. 
նիս 7 թուականով Վյօլֆ գործակա. 
լութեան կը Հեռագրեն Թիֆլիսէս՝ 
(( Մայիս 26 ին, անդրկովկասեան 
խորՀուրգը որ անդրկովկասեան Հան. 
րա պետութեան վեՀա պետ ութ իւնը կը 
ներկայացնէ, լուծուեցաւ, ինչպէս ե 
անդրկովկասեան կառավարութիւնը։ 
Նոյն օրը, կէս օր^ն յետոյ ժամը 4ին 
Վրաստանի Տիէթը գումարուեցաւ 
Պ* Ժօրտանայի նախագաՀութեան 
տակ և Վրաստանի Հանրապետու. 
թեան Հաստատումը Հռչակեց, կա. 
ռավարութիւնը կազմուեցաւ նախա. 
ղաՀութեամբ Պ* քՒամիշվիլիի* 1ւն »* 
Մի՚-ևիխի թերթ մը կը Հաստատէ 
Անդրկովկասեան պատուիրակ 

ու*. 
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թսան մը Պերլին Հասն իլը, գերման 
զինուորական գործ՜ակատար 3)օն 
Լոսօվ զօրավարին առաջն որ դու. 
թեամր։ 3>rmRf(fnirppr ԶայթուՇկ կր 
գրէ՝ « Վրաս տան ի Հանրապետու. 
թեան արտաքին գործ՜ ո g նախարար 

Գխենկելի. այս միիցիս Պերլին է՝ 
նորահաստատ Տէրութեան կա դմա. 

ւորումր պաշտօնապէս գերման կա. 
ռա վարութեան ծ՜անուցանելու w . 
մար, և առաջարկելու որ խորՀր֊ 
գամողով մը գումարուի կեդր* պեա 

տութեանց ե Վրաստանի միջեւ, 
բոլոր առկախ խնդիրները քննելու 
Համարէ Գերման կառավարութիւնը 
էքեքգ/քեքը սկզբամբ տրամագիր ցոյց 
տուած՛ Է խո ր Հր գա ժո դովին մասնակ, 
ցելու և իր դաշնակիցներուն մաս. 
նակցութիւնն ալ պատրաստելու։ կը 

մտած՜ուի Պոլիս գումարել խորՀրդա. 
ժողովը։ » Վերջապէս , յունիս ՜՝%֊12 

թուականով Հեռագիր մը կ* Պոլսին, 
կ ըսէ՝ « Լրագիրներուն տուած՛ լուա 

րեբուն նայելով, արդարութեան նաա 
խարաբ քԱալիլ պէյ* Հարաւային կովա 
կասի Հետ Հաշտութեան բանակցու. 
թեանց Համար առածին պատուիրակ, 
իմացուցած՛ է թէ քՒուրքիոյ և Հա. 
րաւային կ ո վկա սի միջել Հաշտոլ. 
թեան դա շնա դի րր ստո բա գրուած՛ է։» 
Բայց նոյն ատեն քՒաճի մէջ կր կար. 
գանք Փրուսիոյ պատերազմական 
գործ՛ոց նախարարին քանի մը օր 
առաջ արտասանած՛ ճառը, ուր ռագ, 
մական ընգՀանուր կացութիւնը 
պարզելով, կ՚րսէ՝ « Մեր թուրք դաշ. 
նակիցները գրաւեցին ՊրէԱթ՝~Լիա 
թովսքի իրենց վերագրած՛ Հո ղամա, 
սերը, ԱրտաՀան, կարս և Պաթում 
քաղաքները »* Ղ,կատելի է որ երեք 
I շրջաններուն » խօսքը էկայ Հոգ* 

այլ երեք « քաղաքն երուն », և այգ 
ֆրազր կ՚ուդէ կարծ՜ես նաեւ ՐԱեէ 
թէ Գերմանիա այղ երեք քաղաքին 
ուրիշ ո և է տեղ գրաւելու իրաւունք 
չի ճանչնար քՒուրքիոյՀ Բայց եթէ 
թ՛ուրքերը գրաւած՜ են Պաթումր, 
խնչպէս Հաշտութիւն կր էլն քեն 
Թիֆլիոի և Պաթումի շրջաններին 
կազմուած՛ վրացական Հւսնրապե. 
տութեան Հետ* Վրացիները իրենց 
կողմը վաստկելու Համար Պաթումը 
արդեօք անո՞նց դարձոլցած՛ են ։ 
քՒաԱ, մեէլնելով այս Հաշտութիւնը 
ծ՛անուցանող Հեռա դի րր, կր տարա, 
կուսի այղ լուրթն լրջութեան վրայ* 
« Այդ Հաշտութիւնը, 1լ ըսէ, որ 
այժմ կը ծ՜անուցուի Պ ո լսին, արդին 
քանի մր անգամ Նանուցուեցաւ, և 
սակայն ատոր Հակառակ՝ պայ քար ր 
շարունակուեցաւ ՀետդՀետէ ՚ աւելի 
մոլեգին՝ այգ խրոխտ կովկասցինե. 
բուն կողմին որ կր մերժեն թուրք 
Հովանաւորութեան գլուխնին ծ՜ռեր։ 
ճիշզ է» Բայց ա յ ս անգամ Հաշտու. 
թիւնր ոչ թէ կովկասի Ղ*աշնակցաա 
կան Հանրապետութեան, այլ զուտ 
Վրացական 8 Հանրապետութեան մը 
Հետ 1լնքուած՜ կը յայտարարուի։ 

Ա1լներեւ է որ շատ ծ՛անր ու վըճ. 
ռական բաներ կ9 անցնին կովկասի 
ու Պարսկաստանի մէջ։ Փա րի զա րր. 
նակ Վրացիք կազմեր են այս վեր. 
ջերս « Վրացի Հան րա պետ ականներու 
Միութիւն » մը, որուն կանոնագրու. 
թեան առաջին յօդուած՛ը և յայտա. 
բարութեան մէկ քանի Հատուածները 

ևը Հրատարակէ La Voix de l9 Armé
nie ։ Ատոնց Համեմատ վրացական 
Հանրապետութիւնը մաս պիտի կազ. 
մէ կովկասեան երեք Հանր ա պետ ու. 
թեանց դաշնակցութեան, եւ Համա. 
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9ՃՕ էծՐԱԾՆՈՒՆԳ 

ձայն ութ եան պետութեանց յարած 
պիտի սնայ։ կովկասի մէջ սակայն» 
ըստ ԷՐագրաց» Վրաս տանը ինքզինք 
կը Հռչակէ անկաիւ և իր ան կա խո ւ. 
թիւնը ճանչցնել կուտայ նաիյ Գեր. 
մանին և Թուրքին։ ճխշղ է արդեօք 
այղ լու-րր* նթէ ան ճիշդ է, առ. 
ժամն այ ճարպի կութի"ւն մըն է միայն 
արդեօք Վրացւոց բռնած ընթացքը։ 
քւոնէ.Հ է այժմ Վրացւոց ձ իսկական 
դիրքը դէպ ի Հայերը։ Արդեօք 
Թուրքերը յաֆողա՛ ս անոն ո 

անջատել Հայոցմէ՝ այս վերջինները 
կղզիացնելով անոնց դիմադրութիւնը 
աւելի դիւրաւ ջախջախելու Համար։ 
Հայոց մասին .Մինչեւ մեղի Հասած 
լու~րերը մէկ բան միայն ցոյց կուտան» 
այն թէ անոնք կռիւը կը շարունա. 
կեն» Հաւանօրէն այլ եւս բոլորովին 
մինակ։ Աւ սակայն» անոնց ղիմադա 
րութիւնը գեռ չէ խորտակուած * 
Մ այիս 28 թուականով թուրք զեա 

k"JSH Կլըսէ՝ (< Մեր զօրքերը Ալեքա 

սանդրապօլի արեւելեան ե արեւ, 
մտեան կողմը յարձակում կրեցին 
Հայ կական ստուար զօրագունդեր^ն» 
բայց այդ յարձակումները ետ մղուե. 
ցան թշնամւոյն ՝ Համար ծանր կո
րուստներով »։ Մ այիս 30 թ ուա կա. 
նով էհատիօ գործակալութեան մէկ 
Հեռագիրն ալ կ՛ ըսէ՝ « կովկասի ազ. 
գային զօրախումբերը (որ Հայ կա. 
կան Ը1[ա[ու են) գերմանօ-թուրք 
ղ°Րքերը ետ մղեցին կարովն երեսուն 
վերսթ անգին >՝>։ Մոսկուայէն ուրիշ 
Հեռագրի մը Համեմատ» «կովկասեան 
(այսինքն Հայկական) բանա!լները 
այժմ կեգրոնացած են կովկասեան 
ճ ակտին վրայ՝ կարսը պաշտպանելու 
Համար։ Մեծ ճակատամարտ մը տե. 
ղի ունեցաւ մայիս 24խն՝ այդ շ^ա. 

նին մէջ * ան վեր^ացաւ, յօգուտ 
Հայոց։ Գեր ման օ.թուրք զօրամասերս 
ետ կը քաշուին ԱրտաՀանի ճամբուն 
վրայ y>։ Ու-րեձն կարսը նորքին Հաթւց 
ձեոռքն անցած է։ (ի^նչսլէս այն 
ատեն փրուսիական նախարարը կը 
յայտարարէր՝ քիչ օր առաջ արտա. 
սան ած իր ճառին մէջ)» « Թուրքերը 
կարսը գրաւեց թե »* ()ւ եթէ Ալեք. 
սանդրապօլի արեւմտեան և արեւե֊ 
լեան կողմը ստուար Հայ զօրագունդ 
գեր կան որ կը յարձակին Թրքաց 
վրայ » ուրեմն \}րեւանայ առումը 
անճիՌշգ է։ Ոչխնչ գիտենք որոշ»– 
րաց ի սա իրոզութենէն որ Հայ բա. 
նակը կենգանի է միշտ» և կը գործէ» 
ուժեղ ու ստուար կ՝անուանուի նոյն 
իսկ Թոլրքէո I Արիւնի ու խաւարի 
մէջ՝ ֊ իրապէս անկախ Հայաստան 
մըն է որ կը դարբնուի կոր* իր ձեռ
քով իր անկախութիւնը վաստկող 
Հայաստան մը ։ Ո՛ չ Թուրքը* % Աէ 
Գերմանը կը սպա սէր Հայէն այդպիսի 
քաջութիւն և Հաստ ատ ա մտ ութիւն* 
անոնց իսկ աչքին Հայը Հիմա աւելի 

քան երբեք։ ՜Անոր կորուստը 
աՀա գին է, բայց դատը շաՀոլած է 
վերանա պէս։ Մեր խորխն անձկու
թիւնը յուսաՀատութեան փսխուելու 
չէ երբեք։ Մեր ոեղը իր պատմու
թեան է՛ն աՀաւոր ու էն փառաւոր 
վայրկեանը կ՛ապրի։ Ատենն է միայն 
որ այդ անօրինակ դիւցազնութիւնը 
արժեցնող» զայն պտղաբեր դար ձնոո 
իմաստութիւնն ու ճարտարութիւնը 
ցոյց աայ մեր ազգը։ է\վ գիտէ որ 
Հոն, արտակարգ դէպքերու մուրճին 
տակ» Հայ ուղեղը չպիաի Հանգիս ա– 
նայ այնքան Հզօր որքան Հայ սիրտը 
Հանգիսացալ մեծ։ 

Մոայլ կամ շփոթ լուրերուն Հետ 
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արդին կան ՛նա էլ աս դիին անդիին* 
բերկրառիթ լուրեր ալ , ասոնցմէ 
ոմա՛նք, չափազա՛նց Հրճուեցուցիչ ե՛ն 
նոյն իսկ» Բայց գժրախտարար ստոյգ 
ըլլալուն վստաՀ չենք*– այղ լուրե֊ 
բուն Համեմատ, որսլէս թէ Մի£ա– 
դետքի անգլիական զօրքերին մաս 
մը արդին մինչեւ Պա քուի մօտ՝ 
Ապշեր ոն ի թերակղզին Հասած՛ է» 
յա ռաջա սլա Հ գունդը ^օրնիլօֆի 
զօրքերուն միանալ կր ջանայ, 1ւ կը 
ձգտի յառաջանալ քՒիֆլիսաԱլեքսան֊ 
դրօսլօլ-կ ար ս՜էր գրում ուղղութեամբ։ 
Եթէ ասիկա այս րոպէիս կ^Համաբ 
դեռ բոլորովին ճիշդ իսկ չէ» վաղն 
արդեօք չպիտիՈ իր ական ան այ վեր
ջապէս* միթէ ան Հնար է Հսկայ Ան զ֊ 
լիոյ Համար ա յ դ ճիգն ըներ ք)ւ 
արտասաՀմանի Հայերս միթէ րրէՈ<սՔ> 
միթէ կը շարունակենք կոր ընել, 
ամհՇ իևչ nr կաբեյի k՝ ցնցելու Հա֊ 
մար անգլիական կառավարութիւնը, 
մղելու Համար զայն փութացնել իր 
օգնութիւնը...։ 19է6խն՝ Աերպիոյ 
օգնութեան փութացող ֆրանսական 
Դ°րքէ*ս ուղարկումր, որ սեոպ բա֊ 
նակը ազատեց, ֆրանսական ազգի 
ազնւութեամբ կը բացատրուի, բայց 
և. սեր պ դեսպան գործ՛ունեայ, պեր֊ 
ճախօս, ձեռներէց, ազդեցիկ Վէսնիչի 
Փարիզ գոյութեամբ։ Ուրիշ լաւ լուր 
մը, որ ստոյգ կր թուի, Այտ ընի 
նա Հան գին մէջ թուրք զօրքերու 
ըմբոստացումն է. . Հազարաւոր ղին֊ 
ուորներ ապստամբած՛ ե՛ն. զանոնք 
զսպելու ղրկուած՝ 2000 դինուորներ 
անոնց կը միանան։, ՚/^օնիայի մէջ՝ 
Պաղեստինի ճակատը մեկնելու Հրա», 
ման ստացած՝ զօրագունդ մը կը 
մերմէ Հնազանդի Է անոր դէմ ղըր֊ 
կուած՝ Գ°րքերր մեծ՛ կորուստներ 

տալով ետ կը մղուին։ քԻուրքիոյ 
ներքին կացութեան անտանելի րլլաա 
լուն, թուրք բանակին արմատական 
քայքայման առաջին նշաններն են 
ասոնք թերեւս։ Լաւ լուր մր եւս» ՝ 
Ա՝իջա դետքի և Պաղես տիքն ի ան գլի ա֊ 
կան բանաններու նորանոր բազմա
թիւ– Հայ տարագիրներ ազատած՛ 
ըլլալն է։ Հայաստանի Հայութեան ՝ 
այգ բեկորներուն ազատումը զովա֊ 
ցուցիչ աւետիս՝ մըն է. իւրաքանչիւր 
Հայ կեանք, Հայ ուղեղ. Հայ սիրտ, 
որ կը փրկուի, յոյսի նոր նշոյլ մը 
կը վառէ մութ Հորի դոնին վրայ, 
ուժ մր կ՝ աւելցնէ մեր ուժաքամ 
ազգային մար հնոյն։ Ուրիշ բերկրա
ռիթ իրողութիւն մր Ամերիկեան 
/ՍորՀրդարանին, մէջ ^անսասի երես, 
փոխան Պ* էտուրրտ Լի թլի վերջերս 
արտասանած՛ ընդարձակ ու Հոյակապ 
ճառն է Հայոց ազգի և Հարցի մա֊ 
սի՛ն, առաջինը որ այդքան մանրա֊ 
մասն, Հիւթալից և Համակրական 
բովանդակութեամբ էԱելի կ*ԸԱայ 
Ամերիկեան ՚Բօնկրէսին մէջ, արդիւնք 
Հայ գործ՛իչի մը ուշիմ և ժիր ջան֊ 
քերուն։ կայ նաեւ ղրոյց մը, որ 
մեծ՛ապէս ուրախառիթ պիտի ըլլար՝ 
եթէ ստուգուէր վերջնա պէս, այն է 
Պուլկարիոյ և քՒուրքիոյ միջիւ, ու 
այժմ նոյն իսկ Պուլկար իոյ և Գեր֊ 
ման իոյ միջեւ ան Համաձայնութեան g 
գոյութիւնը Տօպրուճայի և Մարի» 
ցայի Հարցերուն առթիւ, ան Հա մա֊ 
ձայն ութիւն որ իբր թէ Հարթուած՝ 
էր, բայց որուն խօսքր նորին մէջ֊ 
տեղ կ՚ելլէ այս օրերս։ Թուրքր իր 
արժանաւոր պատիժը Պոլսէն զրբ֊ 
կոլելով միայն կրնայ կրել. 1ւ Պուլ
կար իոյ « դարձը » մեծ՛ապէս պիտի 
դիւրացնէր գայգ։ Ու֊բիշ Բարէ լսւԲ 
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մը վերջապէս, Պապին նոր մէֆա֊ 
մտութիւնն է ի նպաստ Հայոց, ձե
ռագրաց Համեմատ, Պապը Հայոց 
մասին ինքնագիր նամազ մը զրկեր 
է Պոլսոյ առաքելական նուիրակ Ա*օն. 
սինեօր > Տօլչիին՝ Սուլթանին յանձ» 
նուելու Համար։ Պապը կը ներկայ ա– 
ցընէ բարոյական ու քաղաքական 
մեծ զօրութիւն մը, և անոնք ՛որ — 
Հայ կամ էլրոպացի — իր միջամտու
թիւնը քանի քանի անղամ Հրաւիրե
ցին ի նպաստ Հայոց, մեր ղատին 
կարեւոր ծառայութիւն մատուցած 
եղան* այղ միջամտութիւնը վճռական ՚ 
լուծմանց րոպէին ալ ցանկալի է որ 
կրէլնուի և իր մեծ նշանակութիւնը 
կրնայ ունենալ։ Ուրիշ լաւ իրողու
թիւն մը իտալիոյ մեր ա զղա սէր 
գործիչներուն փայլուն մասնակցու
թիւնն է Հռոմի մէջ կեղեքեալ ազ– 
գերուն ի պատիւ կազմուած շքեղ 

ցոյցին* Հ ա յ Ս՚ԳԳԸ՛ կ'ըսռՀկ լըագիր֊ 
նեռը, Հոն ներկայացուած է իր դրօ
շակով։ Ափ մը Հայերը որ իտալիա 
կը զանուին, մեր Վ դատին Համար 
կ՛աշխատին՝ պէտք է ըսել գեղեցիկ 
եռանդով և ճ շղագոյն ուղղութեամբ* 
պատուական Հայ ունեւորներ Հոն 30 
Հազար ֆրանք դրած են Հայկական 
փրօփականաի գործին մզում տալու 
Համար, և այԴ գործ՛ը վարող մար֊ 
մին մը կազմուած Աէ Ա՝ի լան ի մէջ։ 
Նոյն ատեն, Լոնտոնի, ժընէվի և 
ԼաՀէի Հայկական փրօփականաի նո– 
րաՀաստատ մարմինները կը շարու
նակեն իրենց օգտաւէտ գոբծունէու– 
թիւնը մամուլին Հաղորդելով Հայ֊ 
կական իրադար&ոլթեանց մասին 
տեղեկութիւններ և բացատրութիւն֊ 
ներս իսկ Ամերիկայի Հայկ* Միու֊ 
թխլնը կր շարունակէ կորովի թա֊ 

փով յառաջ տանիլ {,000,000 տո֊ 
լարի Հան զան ակութ իւնը, ե մօտ է 
արղէխ — սրտապնդի՜ չ երեւոյթ– այդ 
ղումաբը գոյացնելու։ 

Այս քանի մը բերկրառիթ իրոզու– 
թիւնները չեն կրնար սակայն այն 
Համոզումը ղոյացնել տալ մեզի թէ 
ար տաս աՀ մանի Հայութիւն ը կը կա
տարէ իր ամբողջ պարտքը։ Ո՛ չ» 
շատ Հեռու ենք ատ կից. ճշմարտու
թիւնը պէտք է խոստովանանք ։ 
Արտ ասա Հման ի Հայութեան ընելիքը 
շատ աւելի դիւրին ըլլալով Հանդերձ 
քան այն աՀա ւոր ղործը զոր իր 
ուսերուն վրայ առած է Հայրենիքի 
Հայութիւնը , ազատ երկիրներու 
Հայոց կատարածը շատ վար կը 
սնայ դժոխքին մէջ մաքառող Հայու
թեան իրականացուցածէն, ե շատ 
վար իր կրցածէն, շատ վար պէտք 
եղածէն։ ՈրովՀետեւ չկայ կեդրոնա
կան Հզօր բազմատարր կազմակեր֊ 
պութիւն մը որ լիակատար բաւա֊ 
բարութիւն տայ ազգային գործ ու֊ 
նէութեան բոլոր պաՀանջներուն, որ 
Փարիզի, Լոնտոնի, Հռոմի, Ո^֊օշինկ֊ 
թրեի մէջ ընէ կամ ըսել տայ ամեն 
իճչ որ ան Հրաժեշտ է, որ Հաւաքէ 
իր շուրջ բոլոր իրական ու կարեւոր 
ուժերը, խրախուսէ զանոնք, մղէ զա
նոնք, անոնցմէ Հանէ բոլոր օգուտը 
որ կարելի է ի սպաս մեր ղատին, 
և միութեան գիծ ու ղեկավար Հան֊ 
դիսանայ արտասաՀմանի բոլոր կա֊ 
րեւոր գազութներու մէջ գտնուող 
Հայ կազմակերպութեանց և. S գործօն 
մարմիններու։ Ազդային Պատուի բա֊ 
կութիւնը, որ կրնար ու պարտէր 
այդ դերը կատարել, չկատարեց զայն՛ 
բոլոր 1 ա յ ն ու Հզօր ձեւովը որ ան֊ 
Հրաժեշտ է։ Ազգային Պ ատուիր 
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կութեան նաիսագաՀին անիւոնջ ա շ֊ 
խատասիրութիւնր, տարիներէ ի վեր 
մեր դատին ի սպաս դրահ եռանդն 
ու. Հանքերը, անվիճելի են և մեհա. 
պէս Գովելի* Բայց Հա կա մ ո դո֊ 

վր դական , Հակաս աՀմանա դրական 
ձե ւ֊ր որով Ամենայն Հայոց Հայրա֊ 
պետը անոր տուաւ, բացարձակ ՛իրա
ւունք իր միակ ւիազօք նե^/այացա*. 

ցիձը* Հայկական դատին \}ւրոպայի 
մէջ տեսակ մը իԱքԱակաք վափէր 
ըլլալու* ուրիշ կերպ չէր կրնար 
ընել բայց եթէ վնաս ել դատին և 
նոյն ատեն ամենադժուար j|1 դրու֊ 
թեան մէջ դնել այդ անձնաւորող 
թիւնր, որուն վրայ այդ կերպով կր 
հ՜անրանար՜ ոչ միայն մէկ մարդու 
ումեբին շատ բարձր դորհ մր, այլ և 
ա մսնա աՀաւոր պատասիւանատուու֊ 
թիւնր որ երբեք անձի մը վրայ 
գրուած՜ ըյլայ։ « Ազգային Պատուի
րակութիւն )>ը իսկապէս գոյութիւն 
չունի * կայ նաիւադաՀ մր, որ ինքն 
իոկ է ամբողջ Պատուիրա կութի ւնր* 
ան ունեցահ է և ունի իր աջակից֊ 
ներր, բայց ատոնք, շատ քիչ թիհով» 
պարզ իյորՀրդականներ և օմւսնդակ֊ 
ներ են* ամին էական դորհ ի մէջ վճիռ 
ու որոշումնաիւադաՀին ձեռքն են՜։ 
Այս տարօրինակ կացութիւնր աւելի 
ես կնճռոտ Հանգամանք մր կրստանայ 
անով որ Ազգ* Պատուիրակութեան 
յարգելի նաիւադաՀր Հայերին շատ 
քիչ դիաէ ե մեր ադգային անցեալ 
ու ներկայ կեանքի շատ մր ման բա֊ 
մասնութեանց տեղեակ չէ : Հայ 
ռադմական պայ քար ր չորս– 
ամսէ ի վեր կր մղուի Հայ Հողթն 
վրայ՝ ամեն աբուռն կորովովդ իսկ 
անոր զո ւգա Հեռա կան և նոյնքան 
անՀրամեշտ փրօփականտի ե ղիւա– 

նագիտական պայ քարբ Եւրոպայի 
ու Ամերիկայի մէջ՝ շատ անբաւա. 
բար ութերի կերպով կր կատարուի, 
Հարկ ու կարելի եղա հին շատ աւելի 
թոյլ ու անկազմակերպ, իրարու Հետ 
կապ չունեցող քանի մր ձեռներէց 
իւումբերու ե անձեբու ճիդովր միայն։ 
Հետեււսնքր մէջտեղն է։ Երբեք Հայ
կական դատր այնքան կենդանի չէր 
Iեղահ , այնքան ամմէական , այն. 
քան վւ առաւ որ ու կարեւոր՝ շնորՀիւ 
Հայրենիքի մեր եղբայրներուն դիւ
ցազնութեան, որքան այս վերջին 
չորս-Հթնղ ամիսներուն մէջ, ե սա. 
կայն՝ եթէ փրօփականտի նուիրուահ՜ 
մարմիններՈւն ու անձերուն ճիգով, 
որուն մէջ անշուշտ պատուիրակու. 
թիւնն աչ իր բամյւնն ունեցաւ, եւ. 
բո պա կան ու ամերիկեան մոդովուրդ. 
ներու մէջ Հ այ ա ս իրակ ան շա րմումը, 
մամուլի մէջ Հայոց Համար Համակ, 
րական արտայայտութիւևներր քիչ 
շատ հաւալ կր գտնեն, պաշտօնա. 
կան շրջանա1լներու մէջ կսկհեցու. 
ցիչ լռութիւն մր կը տիրէ Հայոց 
Հարցի մասին։ Պրէսթ-Լիթովսքի զրզ֊ 
ւ-ելի դաշնագրին պա ր ո ւն ա կահ ամե. 
նին ղղուելի յօղուահր Հայաստանին 
վ եր ա բերեալն էր* Լոնտոնի մէջ Դ ազ
նակից տէրութեանց ներկայացուցիչ, 
ներր Հաւաքուեցան, անոր դէմ բողոք 
մր բանաձեւեցին, և \ այդ բողոքին 
մէջ ո՛ և՛ է յիշատակութիւն չկար 
Հայաստանին։ ԱՀա ՜^-*> ամիս է որ 
Հայ նորակազմ բանակը քաջութեան 
Հրաշքներ կը գորհէ՝ զարՀուրելի 
կերպով աննպաստ պայմաններու 
մէջ, Դաշնակիցներու կենսական շա. 
Հերուն իսկ տեսակէտին՝ ամենակա* 
րեւոր դեր կը կատարէ, և սակայն 
Ղ՛աշն ակի g կառավարութեանց ււլե. 
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տեր^ն ոչ մէկը՝ իր ճառերուն, յայ. 
տարարութեանց մէ£ խօսքն իսկ 
ըրաւ ատոր* այս օրերս, Վէրսայլի 
մէ9 Դաշնակից տէրութեանց ներ. 
կայացհւցիչներր, Հա լաքում մը ու֊ 
նենալով, Հանդիսաւոր յայտարարու. 
թիւն մը ըրին « կեղեքեաչ ժողո
վուրդներու ադա տա դրման մասին », 
ե իբր կեղեքուող ու ազատագրելի 
ժողովուրդ յիշատակած են միայն 
ԼԷՀերը, Չէխօ-Սլօվաքներն ու Եուկօ֊ 
Ալաւները*** ինչո՞ւ. որովՀետեւ Լէ– 
Հերն ու Ձէխօ^-Սլօվաքները ե էյուկօ– 
JJլալները ունին Դաշնակից տէրու. 
թեանց մայրաքաղաքներուն մէ£ Հզօր 
կաղմակերսլութիւններ* զոՐ կը 7 -
կավարէ (( ազգային կեդրոնական 
քօմիթէ » մը, կազմուած բազմաթիւ 
անդասներէ, Դա՛շնակից տէրութիւն, 
ներքին ընդունուած իբր այԴ ազա. 
տագրելի ազգերս ւն « կառավարու. 
թիւնը »; և որ կր գործէ կանոնաւո
րապէս, ինչպէս կը գործեն սա Հմա. 
նագրական ոգի ունեցող ժողովուրդ, 
ներ ո ւ ղեկավար մարմինները 

(1) Լեհական տզզային քօմիթէն ք որուն 
կեդրոն ատեդին Փարիզ է հւ նիւղէրր Դաշնակից 
միւս մայրաքաղաքներուն մէջ, իր քաղաքական, 
զինուորական ու փրօփականտի զործունէութենէն 
զատ, i]br?bru հիմնած է նահւ Փարիզի մէշ «քա
ղաքային զործերու համար պաշտօնատուն մր », 
նպատակ ունենսդով Ֆրանսայի մէջ զտնուող 
Լեհերուն իրաւական ու նիւթական օզնութիւն 
րնծայել, անցագիր ու ինքնութեան վկայական 
տալ, պաշտօնազրեր ու ստորագրութիւններ վաւե
րացնել, պատերազմակա՛ն գերիներուն օզնել, եւն. 

Իսկ Զեխօ-0լօւ]սւքներուն ազզային խո^ուրդը, 
nr արդէն ճանչցուած է ֆրանսական եւ իտայական 
կւաւավարութիւեներէն, այս or bru ասա պաշտօ
նապէս կր ճանչցուի նաեւ անգլիական կառավա– 
րտւթենէն, որուն արտաքին գործոց նախարարը անոր 
կ՚ուղղէ նամակ մր՛ ընդունելով զայն իբր Դաշ– 

Մե՛նք և ոչ իսկ փրօփականաի 
կեդրոնական Հզօր մարմին մը ու. 
նինք, որ ղեկավարէ, .սնուցանէ, կա. 
նոնաւորէ մեր ընգՀանուր փրօփա. 
կան տի գործը* ի՜նչքան լրագիրներ 
կան որ սիրով պիտի Հրատարակէին 
Հայոց մասին տեղեկռւթիւններ, լս՛–. 
րեր, յօդուածներ, եթէ Հաղորդող, 
ներշնչող մարմին մը ըլլար* ի՜նչքան 
մեզի սրտանց բարեկամ Հրապարա_ 
կագիրներ, գրագէտներ, քաղաքական 
ան&նաւորութիւններ կան, որ բան մը 
ըրած չունին , որովՀետեւ գացող 
խօսող, ԴՐԴող * թռ1_աԴԸոԴ ihU*J * 

France-Arménie մր Հիմնուեցաւ, 
բայց անունով միայն գոյութիւն 
ունի։ Առանց «Արձաղանդ ֆաըիզի))ի 
նախաձեռնութեան՝ LaVoiX de VAr
ménien գոյութիւն չպիաի ունենար։ 
Այսօր 9}րանսայի գլուխը կր գանուի 
Հոյակապ ՝Բլէմանսօն, Հաքոց Հյքն 

նա կից երկիրներու մէջ չէխօ-սլօւ|աք cuir J ման 
զերազււյճ օրկանր, եւ ընդունելով նաեւ չէխօ-սլօվաք 
բանակը իբր կազմակերպեալ միութիւն մր Դաշ
նակիցներու ղատին համար գործող, ֆ\. պատրաս
տակամութիւն յայտնելով^այդ խորհուրդին շնորհէդ 
քաղաքական իրաւունքներ՝ դաշնակից երկիրներու 
մէջ զտնուող իրենց ցեղակիցներուն զորօերբ ւ]ա– 
րելու համար։ 

Մեր Ազգ. Պատուիրակութեան նախադասն ալ 
ճանչցուած է Դաշնակից կաո ավարութիւններէն, 
բայց իբր Հայոց Կաթողիկոսին դեսպանը միայն։ 
Իսկ մեր բանակր, ո*ւ| է iy* ճանչցուցած է զայն։ 
Հոն՝ հայւ՚Լնիւին մէջ՝ ամբողջ ժողովուրդ մր 
բանակի փոխուեր՝ կր կււուի ամիսներէ ի վեր, 
ասդին՝ հազարաւոր կամաւորներ կր սլանան դէպ 
ի կո-ուի դաշտր.զանոնք հրապարակաւ հանդիսաւո– 
րապէս ողջունող, անոնց «ապրիք» մր րսող չկայ, 
մինչ նորակազմ լեհական բանակին ֆրանսական 
Հանրապետութեան նախագահն ինքն իսկ ազդային 
դրօշակը կը> մատուցանէ վաուաշուք հանդիսու– 
թեանց մէջ։ 
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բարեկամը, ե սակայն անոր կառա, 
վարութեան սլետ դառնալին ի ՛Հեր՝ 
Հետը տեսակցող մէկՀայ չէ գտնուած՜, 
քանի մը տարիէ ի վեր Լօյտ ճօրճի 
Ալէս ազնիւ ու Հզօր անձնաւորու֊ 
թիւն մր անգլիական սլետութեան 
նախարարապետն է* ոչ մէկ,Հայ գէթ 
մէկ անգամ Հետը տեսակցութիւն չէ 
ունեցահ. Պ* Փիշոն և Պ* %Պալ֊ 
ֆուր արտաքին գործ՜ոց նախարար֊ 
ներն են Ֆրան սայի և. Մանգլի ո յ, ոչ 
մէկ Հայ անոնց Հետ տեսակցու. 
թիւն մր չէ ունեցած։ Մեր սլա ՛չ յ 
տօնական ներկայացուցիչը $լոՐս 

տարիէ ի վեր ոչ Հռոմ, ոչ Ուաշինկ. 
թրն կրցաւ երթալ, ոչ ալ երբ պէտք 
էր» Փէթրօկրատ. Լոնտոն գնաց մէկ 
անգամ միայն։ թող չառար կուի թէ 
այսպիսի փոթորկալից օրերու մէջ 
կարելի չէ երթալ նեղել P կառավա. 
րութեանց պետերը, հիհ^ադելի պիտի 
ըլլար այդ առարկութիւնը ե Հայ կա _ 
կան դատին Հանդէպ անարգական։ 
Հայոց Հարցը *}՝աշնակիցներու^յգոր֊ 
ծ՛ին մէկ մասն է,, բա րոյ ա պէս՝ եւ 
նոյն իսկ քաղաքականապէս՝ էն 
կարեւոր մասերին մին. Դաշնակից 
տէրութեանց պետերր սիրով պիտի 
լսէին Հայութեան պաշտօնական 
ներկայացուցիչը։ էւ եթէ լսած՜ ըլ
լային զայն, Լոնտոն ի ու Վյէր սայլի 
յայտարարութեանց մէջ՝ Հայոց Հար. 
ցը բացարձակ լռութեան մատնուած՜ 
չէր ըլլաը։ Մ ամուլի մէջ՝ մէրթ սիսալ 
տեղեկութիւնն եր, անճիշդ սէօքիւ. 
մաններ կ՛երեւան մեր մասին, եր֊ 
բեհն այս կամ այն անՀատր ջանք 
մր կ՛ ընէ ա յ դ սխալներն ուղղելու « 
չկայ կաղմակերպեալ մեծ՝ մարմին 
մր որուն Հասցէն յայտնի ըլլայ ամէ
նուն, որուն դիմեն միշտ տեղեկու

թիւնն եր քաղելու, Համար. Les ձՈ– 

nales politique et littéraires թերթին 
վերջին թիլերէն մէկուն մէջ, Հրա– 
տ արա կ ո ւահ էր Հ. Սիմոն քյրեմեանի 
մէկ արձակ եղերերգր Հայկական 
մարտիրոսութեան վրայ , ուղղեալ 
Ժան էքար բանաստեղհին, եւ այս 
վերՀնոյն մէկ ոտանաւոր պատաս
խանը, ո՚.ր առ Հարսստաճ քեըթուա֊ 
հին սրտագին շեշտր կր Հնչէրնորին։ 
Հայասիրական այս նոր ցոյցին շար
ժառիթ եղահ րլլալուն Համար Հ. 
Երեմեան շնորՀաւորելի է ։ Բայց 
ի՜նչքան ցաւով նկատեցինք որ թեր. 
թին ՚խմբադրութեւնը, այ ղ քեր
թուածներուն Հետ Հրատարակեր էր 
իբր Հայկական տիպարներու լուսա_ 
նկար, արաբ տէրվիշի մը, քիւրտ ցե
ղապետի մը ե սուրիացի աղջկան մր 
դէմքեր... /Ա մրա դրութիւնր իր տրա
մադրութեան տակ չունենալով Հայ
կական տօքիւմաննեբ, դրած՜ է ինչ 
որ դտահ է։ Պէտք յլհո Հայկական 
փրօփականտի պիւրօ մը Փաբիդի 
մէջ՝ որ Հայթայթէր բոլոր կարեւոր 
թերթերուն տօքիւմաննեբ ու տեղե֊ 

կութիւններ։ VOrient Illustré թեր. 
թին տնօրիեր իր ապրիլ ՕՏի թիլին 
մէջ յոյն և Հայ աղգեըու մերձեցման, 
Համերաշխ գործակցութեան կարե
ւորութիւնը կը բացատրէր, յայտնե֊ 
լով նաեւ, շաՀեկան մանրամասնու
թիւն, թէ Վինիդելօս այդ մերձեցման 
ու գորհակցութեան փափաքը արտա– 
յայտահ է յոյն գորհիչներու,—և ար
դին իսկ այգ մերձեցումը ե դորհակ. 
ցութիւնր իբր կա տ ա ը ո ւահ իրողու
թիւն կը փութար ցոյց տալ սիրուն 
խանդավառութեամբ մր, որովՀետեւ 
Մարսէ/լի մէջ Պ. Արամ թիւրապեան 
Պ* ՛թօն ս թանթին ի տ էս ի Հետ սիրալիր 
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տեսակցութիւն մը ունեցեր է* JnJ" 
և Հայ ցեղերու միֆեւ բարեկամակա՛ն 
կասլեր ու գործ՛ակցութիւն Հաստաա 
աելու պէտքը շատոնց զգացուած է 
1ւ ատոր աշխատած են LUJէ ե այլ 
Ժամանա1լներ նշանաւոր Հայեր, մեր 
անմոռանալի Տիգրան Երկաթին սլէս* 
Հիսնական ու տեւական բան մը չէ 
կատարուած, որովՀետեւ պաշտօնա. 
կան կազմակերսլութիւններ իրարու 
Հետ յարաբերութեան չեն մտած, ե. 
այգ է^որ սլէտք է տեղի ունենայ 
վերելս սլէս։ Հայկական պաշտօնական 
կազմակերպութիւններր \ պէտք է 
մշտական կանոնաւոր բարեկամ յա
րաբերութեան g մէջ ըլլան ոչ միայն 
յոյն կազմակերպութեանց, այլ սու– 
րիացի, արաբ, սիօնակաս կազմա
կերպութեանց Հետ (այղ ՝ կարեւոր 
Հարցին վրայ պիտի գրեմ ի մօտոյ՝ 
մասնաւոր յօդուած մը՝ վաղուց ծրաա 
գրուած), ? այ£ և լեՀական, չէխօ-
սլօվաք, եուկօ—սլաւ կազմակերպու
թիւնն երուն Հետ, որոնք ա՜յնքան 
ազդեցիկ են, ե. կրնան օգնել մեզի։ 

Պ* քքԻաՀմազեան VOrient ՈԽՏ– 
էդ՞ծի Մայիս 16ի թիլին մէջ լաւ 
մտա ծուած ու յստակօրէքն արտայայ
տուած յօդուածով մը կ՛ առաջարկէր 
որ օսմանեան պետութեան ՐՈԷՈՐ 
կեղեքեալ ադդերու Համաժողով մը 
գումարուի։ Պատուական գաղափար, 
բայց այդ Համաժողովէն առա^ չէ՞ 
որ Հայերս մեր Համաժողովր պէտք 
էր ունեցած ՐԱայինք, ազատ երկրի 
մէջ գումարուող լիակատար Համա֊ 
ժողով մը, զոր չունեցանք ղեռ* չէՌ 

որ միւս ադդերու կազմակերպու֊ 
թեանց Հետ բանակցելու, և յետոյ 
անոնց Հետ գործակցելու Համար, 
նախ մենք մեր Հզօր ու բազմատարր 

կանոնաւորապէս կազմուած պաշ
տօնական մարմինը պէտք է ունե
նանք։ Ատոր պէտք է մտածենք է՛ն 
առաջ։ 

Այս պաՀուս, Ազգ* Պատուիրակու֊ 
թեան նախագաՀր Հեռացած է Փա
րիզին, ստիպուած ՐԷԼա1ոՎ ռրթաԼ 
են ալ վՀմօտը իր Հիւանդ ամուսնոյն 
որ ծովափ կր գտնուի։ Ւր գլխաւոր 
աջակիցն ալ կր Հեռանայ երկու—երեք 
օր1քն: Ն* Վսեմութեան անճնուիրու 
թիւնր իր ամուսնոյն Հանդէպ ամե– 
նէն Հասկանալի և յարգելի բանն է, 
բայց այն քանի մր երկար ամիսնե
րուն միջոցին ուր այգ բացակայու
թիւնը պիտի տեւէ, ո° վ . պիաի 
կատարէ այսպիսի տարօրինապէս 
բաղղորոշ օրերու մէ£ Հայութեան 
պաշտօնական ներկայ ա ցուցչէ դերը* 
այղ դերը նամաէլներով կատարել 
կարելի չէ միշտ, ՜ե մանաւանդ այս
պիսի շրջանի մը մէջփնչո՞ւ Պա տուի -
րակութիւնր Փարիզի մէջ, որ իր 
կեգրոնատեղին է, չրԱար կազմուած 
գոնէ 3-0 ան&երէ, որպէս զի նախա– 
ռա բացակայութեան միջոցխն՝ 
միւս անդասները, նոյնքան լիազօր 
իրաւունքով, շարունակէխն այդ դե_ 
րը կատարել։ ԱՀնզլիացիք իրենց կա֊ 
ռավարական «պատերազմի քօմի– 
թ1£ն))բաւական չՀամարելով,երկրորդ 
մըն ալ կը կազմեն՝ աշխատութիւնը 
բաժնելու*^. Համար * մենք ունինք 
Պատուիրակութիւն մը մէկ նա– 
խաղա Հի մէջ խտացած* ի՞նչսլէս 
1լ ուղէք որ այգ միակ անձբ, Հըսա 

կայ մը կամ Հանճար մըն ալ եթէ 

ա1այ* էէ1 ԲՈԼՈՐ ԲաՐէ կամեցողու– 
թեամբն Ա աշխատ աս իրութեաժբը, 
կարենայ վարել մեր թէ՝ դիւանա դի. 
սոսկան և թէ1 փրօփականտի գործը։ 
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իրե՛ն ու մեր ղատի՛ն ճշմարիտ հ՜ատ, 
ռայ ութ իւն սլիտի մատուցա՛նե՛ն ա֊ 
նոնք որ, փոխա՛նակ շողոքորթակա՛ն 
խօսքերով իր ա կա՛նո ւթիւն ր սքօղե– 
լու, դարման ֆսլիտի տանին ա յ ս 

անօրմալ իրաց վիճակին՝ ՚4 զայն վե
րածելով կանոնաւոր կացնւթեան մր։ 
Այո ամենուն վրայ տարիներէ ի վեր 
մտած՜ելու եղանակս յ այ ան ած եմ թէ՝ 
1]ովկասին և թէ՛ այլ տեղերէ եկած՜ 
կարեւոր գործիչներու, գրեթէ ամեն ^ 
քրն ալ Համաձայն էխն որ րան մր 
՜ սլէտք է ընել, ե սակայն ոչինչ րրյքե* 
Այսօր, բարոյական սլարտք կր զգամ 
Հրապարակ դնել Հարցր։ Ապուշներր 
միայն պիտի տեսնեն այս տողերուն 
մէջ Ազգ* պատուիրակութեան նա– 
խաղաձին դէմ յարձակում կամ 
պատուիրակութեան մէջ աթոռ մր 
ունենալու փափաք։ Պատուիրակու
թեան նախագահին նկարագրրն ու 
գործուն էութեան գրական կողմեր ր 
իր ի/նկարկուներին շատ աւելի կա
րո ո եմ գն ա Հա տ ել և գնա Հա տա հ եմ 

միշտ, իոկ իմ մասիս՝ պաշտօնական 
ո ե է Հանգամանք ունենալը երբեք 
ան Հրաժեշտ չեմ նկատած՝ ազգային 
դատին ծառայութիւն մատուցանելու 
Համար։ Ո չ՜ պաշտ օն ական գործիչներ 
ազգի մր մէջ իրենց ամենակաբեւոր 
դերը ունին, և այդ դերը՝ զոր ատե
նով Տիգր՚մե Երկաթ մը Հոյակապօ– 
րին կատարեց՝ կր սիրեմ ես։ Ազգա
յին ֊կենսական շա Հեր ուն պոռացող 
պաՀանջն է որ կր մղէ զիս աձս խոր֊ 
Հրդածութիւններր ամբողջ ազգին 
առջեւ դնել։ Միշտ կր պաՀեմ իմ 
Համոզումս թէ « ամին բան Հրապա
րակաւ ՜ըսելու ատենը չէ », բայց 
ասիկա քօղարկուելիք բաներին չէ՛։ 
Մենք ուն ինք Պատուիրակութեան 

նախադաՀ մր որ ամին ձաԲԴա<սքի 
արժանի է, բայց չունինք Պատուի
րակութիւն մր, ե պէտք է ունեա 

նանք։ է]ա թո ղի կո ս ը՝ ձար ական րեա 

ժիմի տա1լ միապետական մտ այն ո ւ_ 
թեամբ՝ կարգադրութիւն մր ըրած՛ 
էր, Հայ ժողովրդի աւանդութեանց Լ. 
ոգւոյն բոլորովին Հակառակ... ատեն 
է սրբագրելու այդ սխալր։ԱՀնգլիոյ մէջ 
գործերու ղեկավարութիւնը շատ 
աւելի Հզօր թափ մր ստացաւ՝ այն 
՜Օրին Լ ուր զուտ ազատական դաՀլի֊ 
ճի մը յս՚ջորդեց ազատական ե պաՀ_ 
պանողական տարրերու միացումով 
կազմուած դաՀլիճ մր* այդ մեծ քայլը 
առնուեցաւ՝ շնորՀիւ մամուլին կո
րովի քննադատութեան g * ե ա յ դ 
բարեփոխութեան պատուական ար
դիւնքը շուտով տեսնուեցաւ։ Ատեն 
է որ մեր մէջ ալ մամուլը իր պարտքը 
կատարէ, քանի որ այսքան երկար 
ժամանակ դործիչներր որ ւ^ովկասին 
եկան գացին, ճանչնալով Հանդերձ 
եղած սխալր, ՛ոչինչ բրին զայն ուղ
ղելու Համաբնէ երբ ւ]ովկասի Հետ 
յարաբեբութիւններր .բաց ՐԱալով > 
աւելի դիւրին էր այդ։ Այսօր մէկ 
միջոց կր սնայ –այս կացութեան դար. 
ման տանելու։ խումարել Ամերիկայի, 
Եգիպտոսի Հայկական Միութեանց 
ե Ելբոպայի գաղութներու ներկա
յացուցիչներէ կազմուած Համաժողով 
մր, Լոնտոնի, Փարիզի, Հռոմի կամ 
Մարսէյլի *քէ$_՝ ՈլՐ ՈՐ յարմար դա. 
տուի, թէ՝ այս Հարցին ե թի մեր 
ազգին ներկային ե ապագային 
Հետ կապ ունեցող այնքան էական 
գործերու վրայ էըՀ_°Բ^ե խորՀրդակ– 
ցելու Համար։ Ամերիկա ու իգիպտոս, 
Հայ ժողովրդի պատկառելի Հատուած 
մր կայ որ ներկայացուած է երկու 
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Միու-թիւմնեըով. այղ երկու Ա՝եուա 

թիւնները իրարու Հետ Համաձայնէ, 
լով կրնան իրենք իսկ նախաձեռնու. 
թիւնն առնել, տեղն ու ժամանակս 
որոշել և գումարել Համաժողովը : 
Մինչեւ Համաժողովին գումարուիլը, 
կը սսլասուի Ազգ* Պատուիրակու֊ 
թեան նախագաՀին%աչալուր9ֆեւ 
իյղճամիտ Հայրենասիրութեն^ն՝ ֆը֊ 
րանսական կառավարութեան մօտ 
նշանակել փոխանորդ մը, որ իրեն 

• Հետ Համաձայնութեամբ Հարկր ներ. 
կայացած սլարագային անձամբ կա
տարէ րեչ դիմում որ սլէտք է+„ օրի
նակի Համար (ասիկա իմ անձնական, 
գաղափարս է) Պ* Տամատեան կամ 
Պ* Հանըմեան, փորձ ու լեզուագէտ 
գործիչներ և երկու կարեւոր կու֊ 
սակցութեանց ներկայացուցիչներ • 
շատ լաւ սլիաի կարենային այգ 
դերը կատարել* նոյն ատեն՝ փափա֊ 
քելի է "Ր վսեմ նախագաՀր լիադօր 
իրաւունք տայ Լո՛նտոնի մէչ Ազգ. 
պատուիրակութեան ներկայացուէ֊ 

. ցիչներուն, որոնք այնքան փորձ, 
Հմուտ ու կարող գործիչներ են և շատ 
բան ըրած են ցարդ, որսլէս զի կարե֊, 
նան աւելի լայն նախաձեռնութեամբ 
գործել, խօսիլ, ըսել ամէն ինչ որ 
սլէտք է՝ առանց րոպէ կորսնցնելու 
(և Աստուած գիտէ ի՛նչքան բան 
կայ ընելու Լոնտոնի մէջ այս միջո
ցիս)* փափաքելի էնոյնպէս որ վսեմ 
նախագաՀր Հաճի նշանւնկել Հայկա֊ 
կան ղատի պաշտօնական ներկայ ա ֊ 
ցուցիչ մը Հռոմ Պ*Պազարճեանր կամ 
Armeni^ տնօրէնը կամ Պ» Զար
եան ը, օրինակի Համար, շատ լաւ պի
տի կարենային կատարել այդ զերր, 
կր սպասուի նոյնպէս որ գոր Ալ ու 
աւելի լայն իրաւունքներ արուին 
Ամերիկայի մէջ պատուիրակութեան 

ներկայացուցիչ Պ* Ավազլեանին, 
որուն ցանկալի է որ միանան ս՚֊րիշ 
քանի մը գործիՀեեր, իբր պաշտօ
նական ներկայացուցիչ, որովՀետեւ 
չափազանց խոշոր գործ կայ կա տա. 
րելու Ամերիկայի մէի իսկ Փարիզի 
Հխն ու նոր ազգասէր, գործիՀներր 
խնչո՞ւ չխմբուխն իսկոյն՝ կազմելու 
Համար փրօփականաի քօմիթէ մը։ 
Ամիսներ առաջ, ՄիջկոլԱակցական 
մարմինը ժողովի Հրաւիրեց Փարիզի 
բոլոր կազմակերպութեանց 1ւ մաս. 
նախումբերու ներկայացուցիչները, 
Հոն մեծամասնութիւնը ոՐոլ"Տ * 
րնդունելով իմ առաջարկս, որ այղ 
րո[սբ կազմակերպութեանց կողմէ 
ընտրուած անձեր միանալով կազ֊ 
մեն փրօփականաի քօմիթէ. մը, որ 
Ազգային պատուիրակութեան Հովա֊ 
նաւո րութ եան տակ %.ե անոր Հետ 
Համերաշխ՝ գործէ յօգուտ մեր դա. 
տին, Հաստատէ տեղեկատու պիւրօ, 
յօգուածնեբ թելադրէ , դիմուսներ 
րնէ. ինչո՞ւ անկէց ի վեր անշարժ 
ծնաց Միջկուսակցական մարմինր ե 
ան Հետեւանք թոդուց այդ որոշումը։ 
Ա պասելով որ արտասաՀմանի Հայոց 
Համաժողովը գումարուի ե Հզօր ու 
լայն միջոցներով փրօփականաի կե. 

՚ դրոնական կա դմա կերպութիւն մը 
ստեղծէ Փարիզի մէջ, այժմ իսկոյն 
Փարիզի Հայութեան մտաւոր ուժերը 
կրնան խմբուիլ ե ըսել ինչ որ կա. 
րելի է։ ԱՀագին գործ կ ա յ կատարէ, 
լու, և անշարժ կենալով՝ ամ1Հն բան 
մէկ անձէ սպասելը՝ խռԼա[}ի ա Դ դ է 

ընթացք չէ։ Ամէն ոք պէտք է աշ. 
խատի։ Ձորս կողմերնիս նայինք, և 
օրինակ առնենք այս մեծ ազգերէխ։ 
կառավարութեան շ / ւ ւ _ր ^ , անոր աջա
կից ե լրացուցիչ Հարիւրաւոր կազ֊ 
մակերպութիւններ կան, պաշտօնա– 
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կան կամ ան սլա չտօ՛նէ որոնք ամենքն 
ալ իրե՛նց ղերը կը կատարեն։ 
Դալով Համաժողովին* եթէ նաի/ա_ 

ձեռնութիւնն առնող մարմին մր 
գտնուի, ՚~֊4 ա միսիս ան կարող է 
տեղի ունենալ։ Աւելի լաւ է ուշ քան 
երբեք։ Այս սլաաերաղմին վախճա. 

առաՀ, այգ Համաժողովը պէտք 
է գումարուած րԱայ։ Ժընէվ և այլուր 
կր գտնուին կովկասէն եկած կարե. 
ւոր անձնաւորութիւններ, որ կրնան 
մասնակցիլ և Արեւելեան Հայ ութ իւ. 
նր ներկայացնել։ Մէկր սլէաք է վեր
ջապէս y ձեռք առնէ այս ամենուն 
փափա քած և սակայն գեռ չիլւակա_ 
նացած Համաժողովին իր ականաց, 
ման գործը։ քքնչո՞ւ Եգիպտոսի Հայ.֊ 
կական (Բիութիւնը չառնէ այգ քայլը։ 
Այգ Համաժողովը ըսելիք շատ բան 
պիտի ունենար որոնց է՛ն կարեւոր, 
ներին մին՝ Ազգ* պատուիրակութեան 
նա խաղա Հին շուրջ» որ անվիճելի է 
թէ պէտք է îfUայ նախադաՀ, կազ. 
մելն է իրական պատուիրակութիւն 
մր* ղի ւան ա ղի տ ա կան գործին ու 
փրօփականտի գործին յատուկ բա
ժիններով , և իր քաբտուղարու֊ 
թեամբ։ Այս րանր երր իրականանալ, 
ես վստաՀ եմ որ է՛ն առաջ գոՀ Ահա_ 
ցողր (երբ տեսնէ աբգիւնքր) Ազգ* 
Պատուիրակութեան նա ի։ աղա Հր ին. 
քրն իսկ պիտի րլլայ, իսկ Հայրենիքի 
Հայ ութ իւն ը, երր կովկասի ու աշ. 
խարՀիս հնացեալ մասին միջեւ Հա. 
ղոըղակցութիւնները վերսկսին ու 
իմանայ այս իրողութիւնը, տարա, 
կսյս չ կ ա յ ՈՐ մեծապէս պիտի ու. 
րախանալ ե պիտի վաւերացնէ՝ ու 
լրացնէ՝ եղած կարգադրութիւնը։ 

11. 2O<niV0blVu 
Փարիզ, 14 Յունիս 1918 

3 ( M P u u s n w n r u p i n 

Q ta/լոր Հ\սա ու m <\ m լւ ա՚էւ. որ \\ոս ա tt/'fi ւլ ֊ 

Նոււղոլսի ւղաարիալւք եր Ժ*ԼԼ* գարու 

ilի^ի՚ն աարէ*ներռւ1§ ilf-Հ. 1ւ իր ժամա

՛նակակիցը ^ասքուսլ {\՝ "՚՚լէ՚՚ղ^ [ք "՛շ՛1՛. "[' 

սլարրոս եր - ձ ք"ո[' ^ւէ՚աութ իւն 

ու%ե^ն կա/if m ր էլ սէկէէէն գիաուքէքիւ%%երու։ 

*կե^աՀ^քեսy կը կ՛»ր գ՛"յ[՝է>. -*քն /"որՀր– 

գւսւոր դիլւրր որ ա յ ՛Է գիաուիժ իւն՛ն ե րով 

կը ղր "՛՛լէ՛–. ՚ ե սակ t ւլ կր վիւձարա՚նեին 

կրօնւսկաՆ ե ի il ut ս ա ա n Էւ [""կ "քն Էսն ւլ Էւ ր -

Ներու '//""/'• \Y եե—եպարրոսը կը ծան ար 

իսլւսսաեաոն գրօՆիէւ գարճու նեյ այս րա֊ 

րեսլաշա ^ ալրասլս սւրք որ if ի շս։ կը սլա — 

էոասէսա՚նե ր սա թ րր եր ե՛ն րառե րով • 

KԱ«*£լ ասքա,^)1 արաղաար շ ը կաաոիրՀ ք 

՝ 11Ա^'Լ ,1լ՚լելով թե ՝> ար աղա ai օրիսաոն֊ 

եա՛ն ^աւաաուրացու֊թեա՛ն կաաագու– 

լժIwliե՛ն . \ր րււՆուիր։ \\լ"ք '"['՛•1 - կը ա՛նդեր 

թեք ե [ri ե ւ1ւսրգ ու֊րացուլնելաւն եա– 

գուժը լրՀօր եԳ՛ քննելու ՛նեղութիւնը 

րսն&Ն առ՛նու. 9 ս/նւգասւ՚ճաււ Ժւս ^ մ ս աա– 

եսանի արեա՛ն Հեւղրեր կր գւոնե անոնց 

[՝"'վշուպ ր աշա՛ն օր ւքր Գ՛ուժ– –֊իա վ/ուի 

ժալր-եկ եղօցիիՆ գուււր գրկեց ւս^փսլա– 

\ րա՚նոց աշ էս Հ– ա 3-էւ ՚^ր֊ ա՛նոր վրալ րեււ– 

ց ո ւնել ՀՈ m լուէ ճոիւ իւ ի լա լ * /Հ / ? կանաչ 

tji աէժ էժ ոց ւ/ր } ւլ եղի՛ն "Ç ո /լա[*)ա ՚իհ Լ ր ե. 

ոսկի երաիւակալով թո՛ւր il ր ք %1լ | ա՛նոր 

ընկերացունելռւԼ թուրք սպասաւոր */ր, որ 

անցորւլներու!ն էլաղաղւսէլեր թե &ի*ն ե– 

իր րեուը սլիսէի ՚նուիրերն ալն առածիս 

վըրիսաոնեալին որ ի սլ ա ժո ւ. րէ ի ւ ն ընդու՛

՛ներ * \\Էւլւ։ւէ 1չքյ օր Ժ՝ եր* քսուււՆ րաղժհւ– 

(ժիւՆ լցուած Հր ա աճար ի՛ն ւ! I– ւ՛ ; ՕՀա. 

աարագը վեգւՕասալուն ք ՚–^ հաւատաց ե tu լ _ 

՚ները գու֊ււեե՚ն դուրս ելա՛ն ե իրե՛նց 

աու1ւերր վերագար&ա՚ն Հանգարսւօրե "y 
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270 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

արՀամարՀելով Էրե՛նց եղահ՛ առա0արկր: 

Դ\ատարագԷչր, Տէ{՛ \\էՍՐգԻս
9 Էր քաՀաս– 

նայ ական զգեստն երր Հանելու վ[""/ եր 

երր մամկոչր եկաւ պատմեց Էրե՛ն թէ 

Էնշ կը կաաաՐոլ-էր եկեղեցԷԷն առջեւ յ 

Ա£րլն մը եկեր է-9 ըսաւ ա՛նոր զ զո լան -

քով9 II/ էր թոէա՚Տէ Հաւ ապքչլ 1լ առա– 

ջ$սրկէ քրէստոնեաներու՛ն :^ *(ԼաՀա՛նսա՛ն 

1լ ընգմէջէ ղայն} գոչեյով– 1լ րնգու– 

նէՀմX \$՝"£Հ մ ե տ ա կա" ՛ն կ*ըլլամ\ո ^1ը 

Հագնէ թուրքէն բերասՆ զգեստները^ 

ՀԷՆ կը Հեծնայ են՛ կ՝ երթայ էր մեծա

րանքը մատուցանել մեծ –եպարքոսէն « 

\՝ստուպ բա շան 9 ՜էր Հնարքէն աջհղու– 

թ ենէն սաստէ կ ուրաէւացած } բերել 

կուա ւսյ պատրէարքըէ ԱԼ\յս0[՛ ձեւլձթ-կը 

՛ն երկայ աւյուն ե մ\ 1լըսէ ա՛նոր յաղթ ակա՛ն 

ձայնովդ ճշմարէտ քրիստոնեայ ՚^Ըյ Հեր 

կաթոզէկէէն մէկ Հարէսզատ ք աս Հ ա՛ն ա՛ն f 

որ այժմ՝ էսկ մաՀJbտական կրօն՛ն րն՛ 

գունեցաւ սէրայօմ ար։ \\սոր է նչ պէաէ 

ըսէք* -— Հ*մ պատասէսսանս մէ1ւնոյնն է 

մէշւո9 կը պա տասէս ան է ծերունէ Հայ բա՛ 

պեար՛ Ա*£լ աղՏաղ։ \քԼ յանձն 1լ աււնում 

ապացուցա՛նել զայս9 կարոգութ ե mil՚բն 

\^սս1ու.հորո 

Հֆակո ր Աստուած՛ս բան ? ուրացողի՛ն 

ստուգելով որ էր մայրը դերայէ Հ " * յ 

գերեզմանատան մէջ թ ագո ւահ՜ էր } Հմ1ւ 

կ* երթայ էր ե պէսկոպոսնե րով և֊ վար– 

գատզ ետներովք մ է ա՛ն գա J այ՛ն Հոն Հրա– 

՚-էր՜ելով ուրացողը ե. մեծ - ե պալտոս է՛ն 

մաՀմե տ ակա՛ն պաշտօ՛ն ե ա՛ն երը : Հ#//Հ 

կղերը Հանգուցեալ ֆ կնոջ գերեզմտսնը 

կր շրջապատի ե, գլէ/արաց կ արտասա՛նի 

՛ն՛նջեցեալներուն աղօթքր։ գերեգմւս՛նը 

՜Հրաշքով կը ճ եգրուէ f աղօթքը վերջա

նալուն 9 և պատ ա՛նրէ*ն մէջ կը նշմարուէ 

քսա՛ն ԼւՀ ԷՆ գ տարէ առաջ մեռած և. 

թաղուած կէՆը։ - ]\՝աՀ մետականն երուն 

առջեւ 9 պա տրէ ալտը երետ անգամ՝ 

կ% աղաղակէ ա՛նոր թրքերէն» ԱԱ՜վ կէն} 

վայրկեան *մը յա րութէւն mu 9 յանուն 

Հձէսուսէ Քրէստոսէ կ կէ^՚ը եյլէ գըմ-

ուա րաւ ե. գեբեզմւսֆէն աջակողմը կլլ 

նստէ։ *^\ա տրէ ալտը երեք ասն գամ* կը. 

գոչէ անոր» "1\՜վ ifàj տապանէ գ մէջ 

շան պէս պէտէ ոււնաս մէնչել ՛Քրէստոսէ 

գալուստը9 եթէ չ*ըսես ճշմաբտութէւնհտ 

\ \ ը ճանաչե ս սա մարգ ըւԱ —— ,,1^^/'', կր 

պատասէւանէ կէնր թլտերէն? ուրացողէն 

վրայ էր նայուածքը սեւեււելէ յետոյ ։ 

\»մ որգէս է9 որ ք ա Հ ան այ ե յաւ : 

Դքատրէալտը նորէն կ1աղազակէ անոր . 

Ա(քվ կէն ? &ուգայէ պատէժը պէտէ 

կրես9 եթէ չ/սօսէս ճշմարտութէւնը։ 

Ո՞վ է եղած էր րուն Հայրը *" »\ձ.՜Հ , 

Տէր \ \ ա ր գ է ս քրէստոնեայ ամհւսէնէս 

չ՛է ծնած9այլ Հաքուպ րաշայէ մէկ մաՀ– 

մե տ հսկան ծւսււ այ էն : \Xju Զ"*»Հ»ւպ»—յ>ր 

^լլթրփարմստ կը կոչուէր։ \*ր էէաշոյնովն 

Սպառնաց էնձ եւ րււնարարեչյ ղէս
9 °(՛ 

մը որ լաթ կը լուայէ տանս ս՚էջ , է 

իերաէ \ձՀնԷծեա'լ ըլ£_***՝/*** Ը * " " * – , ե նորէն 

մտաւ գերեզմանէն մէջ, որ փակուեցւսւ 

է սկոյն; Ս՚աՀ մետականն երը} այս Հրաշ

քէն զարՀուրահ՜9 կծէկը կը գնեն ե կ եր

թան էրենց տ ես ահ ը կը որսա մեն մեծ– 

եւգարօոսէնէ \\ւս բերել կուտայ 1Ս*լթըփար– 

մաքը » կը Հրաւէրէ պատկառելէ եկեղե

ցականն "՛էէ ոՐոէ Հեոքը ե. ոտքը կը 

Համբուրէ։ \\լթըփարմւսք կը էւոստովւգնէ 

էր ո՚ճէրը , եւ պա տրէ ալտը ուրացողէն 

կը Հրամայէ որ պագնէ էր ճշմարէա 

Հօր ձեււքը ։ \՝աքուպ բաշւս ներում կը 

Ր՚նգրէ Հայրապետէն fÈ անոր այնքան 

ստէպ լլնգգէմէսէւօսած ըլլալուն Համար, 

ե սուրբը պատրէարքարանէ ճամբան կը 

Ր՚՚-նէ y կրկնելով սա բառերը . „Ա*£լ 
աղէ 

Ս ՚ Ւ ՚ ե Ա Ս 2 b P Ê Â 
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* \Տ^9ԼՁ -

<էՈ»սւ8|ւքալ» թերթի մեջ Է"*Իւ Փինեօ կլւնւսւ– 

տաոսկհ սրտայոյղ յօդուած ւկւ. ուր Տրապիզոնի 

m Մրզնկայի առման միջոցին Թուրքերու կ ա ց 

րած խժւյ^ութիւններթ նկսւրւսզրե|Էն յետոյ՛ | կ՚ա– 

դադակէ. — 

Ht լաւնսաչէէ սաւլքենէէնէեր է դէւաւյէք որ 

ամ՝րալ£ մոդււվուրէլ մր ւ՚աՀամերձ Է t մոզս֊ 

ք վուրդ մր iiii|iiiîiïi/îfi |ip • կենա ական։ 

աարրերունւ ք Էւր աւդադաչէ սերմերուն։ ք Էւր 

րնւէոան։Էքն։եր։ււնւ. Էւր ոստանւնւերունւ ք Էւր մտա

ւոր ղաս tu կարդէւնւ է Էր ա շիաւ tmu լրբութեան ք 

Էւր հերունւէէներուն։ ու երաէււսնւերուն։ ք Էւր 

ամրոզ£ ինքն ո ւթե՝ ան ո ^Է^լ։ Եւ ես 1լ արձր֊ 

կեմ՝ Էմ ՀաւարԷ ճէւչս m ասզամ մր եւս t 

աւաղ, կոչում 1լ njihil կառավարութեանն 

է։ մ երկլվա որուն մարմէնւր կր ցաւակրէ երր 

կր ցաւէ մարմէւնւր կեւլեքեալ J ո սակուր զէ 

մր։ Զկան մէ։թէ մէ^ոցնւեր անոր օգնութեան 

Հասնելու : 

Lljfi, Հաբս աո ան ո րսրութէւն սլէտէ։ առ*, 

նէ ք րաչս էնչ տեսակ րսրութէւն սլէսոէ։ է\էէա1՝ 

եթէ Հաչ չէ Ոնաչ ։ 

Պէտք է ոլւ Ֆրանսական Հանրասլեւոու֊ 

թէւնրք սլէտք-է որ րոլոր Ղ՚աշնակէսներր 

&եււք առնեն է՚Ոլ՚ւր Հարկաւոր մէ։£ւ1։յնւերր ք 

էնշ տեսակ ալ որ Լ\[Լ1սս անոնէք f կասեոնւե֊ 

լու Համար արէւնէ Հեղեւլր որ Հ ա չ Հս,ԱԼ 

նորէն կր հւսհկէ։ 

«Ոոստիքալ» թերթին դյխաւոր խմբագիրներէն 

մին. Պրուվիւ, նուիրելով յօդուած մյւ Պրեոթ-Լհ– 

թախքի Դաշնադրին՛ կ՛եզրակացնէ սապէս. — 

... Պ՛արսէ մեղէ f մեր ոէ,ոքր որոշ է ։ Պր֊ 

րեսթ—էեէՅաէոքէ դաշնւադէրր զոչոլթէւն չունէ 

մհղէ Համար։ Մենք անոր II ոչ մէկ չօո 

ուահո կ՚ըքոէունէնք։ Մենք շենս րնղունէր 

որ էեՀաստասր նորէն անդամատուէ։, ոչ ալ 

Հաչասաանր էնվէր «Պօշ))էն 1ւ ՄէՀմէա 

Ն .էն լուհէն։ տակ դրուէ։ : 

«Լ՚Օմ 1,իպր՚> թերթի Մարտ 10ի թիւին մէջ Հալ– 

փերին Դ-ա«1ինսքի խօսե|ու] ճափոնի միջամտու– 

թեան խնդրոյն մասիքյ. կ՚լաէ քւետեւեալլւ. — 

... 1\նղլէսս մասնաւոր սլսսո՚ճ առներ ունէ 

մասնակցելու ՜ճափոնէ \ւ Ամերէէկաչէ մէ • 

Հ ա մա ո ւթե tu մ ր Ո՚ուսէաչ վերականւզման։. Հա

սարակաց թշնամիէն չազթելու կա մ քէնէ 

դա in 1 ան Է կա ^ չան կարն Հնդկաստա

նէ/ ամենակարճ ճամրուն '//""J / ' / ' ոէ" 

ւէաանդ կր տեսնէ Պաթումէւ \ւ Կարսէւ 

\ Թուրքէս չ, արւէնքն 1'երմանէոչ, ձզուելովր։ 

Թէ Մրշւսդեաքէն ուր անդլէա1լան դօրա֊ 

ղունդերո մօ։ոէւկ կր դա1ւ։սէն։ք չետոչ՝ Հա– 

չաաււանէնւ ՛ուր սսլղարքւ ակութէ ւնր մղւոա֊ 

կան աււլսսւ՛ամրութեան մէ£ է էմուրք ՚ / ւ ^ ՛ / * ՜ 

ա ելէ լուհէւն։ դէմ, Տ1 րտսւոց երկրէն f ուր 

կր դան n ւ էն ուրէ։շ սսդաՀւսԷ օմանդակնհր 

թէ Պարսէւս &ոցէ 1ւ Պար սկա աո անէ աւելէ 

մատչելէ թուուլ ճամրէն։ f ուր անդլէւաէլան 

ու ռուսական մ՛աս մր զօր լ* եր դեռ կր 

դանուէն f չետոչ Աաաւլէւո հաէուն։ երկաչն։֊ 

վձէն f Հնդկաաոանէւ ճամրուն սլաշոսդաններր 

կրնան ղ ա լ Հասնէւլ Ւադաէւներու շր^անր 

Ռուսէոչ Հարաւա1լւ1ւլւ1րք շատ աւելէ քէ*շ 

ժամանակէէ մէ£ քան։ էն։չ որ էկէաք է ճ ա ֊ 

փոնաւսւոց II ԼՀմերէկացւսց անղրսէալերէսս*. 

կանւ դհաէ II Տոնէէ ճամրանւերով ռադ։ 

նէւթ ու դօրք փոէսաղրելու Համար Հէւսէ– 

սակալմր։ ... Ւաղաէսնւերու աձ'\ շրջանէս 

մէ^ք դէ1,լ է։ որ կ1 ուդւլուէւնւ Հարաւէ , արեւել֊ 

քէ 1ւ Հէւսէսէ աչդ րոլոր ճամրանւերր որ 

1\նւդլէսսւյւոg f ճափոնւաուոց ե– Ն\մերէ1լասււ:ւյ 

մատչելէ են f կր դանաւէւ ռուս ԷՈԷՈՐ V f , J * -

րենւասէրնւերու Հաւ1աէւմրմսւնւ 1ւ նար րանսսկէ 

կաղմակերսլութեանւ կեդրոնւր։ Լ\ռանւդ ռուս 

րանւակէ վերակազմ n ւթեանւ f ՚հաշնակէցեերոլ 

ամէն ՝ մէշւ%ւմտութէւնէ, ասլարդէւնւ սլէտէ ր լ ֊ 

լար f II առանց անոնւց օդնութեան վերա֊ 

կա զմութ է ւնւր անկարելէ սլէտէ ո[էս՚ր ՚՛ Մէնւ 

մէւսէնւ սլաչմանւ էք 1ւ երկուքնւ ձւլ զուզա֊ 

Հեռա կանւ օրէնւ ոլէտք է ձեռնւարկուէնւ... 

Պէաէ եդրակացնւեմ՝ չի շա տա (լելով Պ. Փէ֊ 

շոնւէ մէկ էսօսքր զոր լլսահ է սՆէւ—Եորք 

Հերալտ))^ւ էս մրադրէն։. Ռուսաստան 

\ 
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գեռ կը պարունակէ ք Հակառակ իր տչմմեան 

աարրալուհման ք առուլ^ տարրեր t ուսելէ ք 

Հրաշալի արմէքներ ք զոր պէտք –՚ չէ թշնա

միին ճղել։ Ղ՚ա էակիցներ ու դերը սլէտք Է 

ՈԱաչ օգեել Ռուսիոչ որ ղանոնք |ւ|ււււ|աւ. 

մօտեսնէ 1ւ կարգաւոր ԷՀ Ա$դ մասին– մտա– 

հելու *[ըւսձ հնը. 1ւ մեր դասակիս, ճափո

նին րաօինը Էական սլիտի ըլլաչ " ՚ յ ՚ յ Գոո՜ 

հին ւ / է £ : » ճափոնի մամը էն առա չ Հնչահ 

IHLtuLntLf " ՚ / 1 1– " ^աշքւակիոներու մա՛մը սլէտք 

է շուտ Հնչէ։ 

«Լա Վ,ԷրիթԷ» թերթին մէշ Լիւււիէն լրֆուայէի 

ւ!էկ յօդուածէն (11 Մարտ). — 

"... Թուրքիան սլիտի շարունակէ աԿալ 

Հիւունզ աո,1ԱսՏ Ն\1փկա դտաւ ւլրացէներ 

որ էսն որ Հրաչ Հովան UILIIJIIS ւթիւննէ\ւ տա– 

րահելաէք անոր պարտքը կարգի ւլ!ւելով 

քափիթիւլասիօններու պաՀսլանումը սլա–, 

Հանշելով չեն րաւա1լանանար, ա յլ իլ1" բա

րեկամ կլլ ներկա բոն սա՛– Անոնս զաչն ՛ճար– 

տարարուեսաական երկրի մը սլիտի վերա– 

հեն։ Նւ Թուրքեր ո սլիտի սկսին ա շիւ ատի լ, 

թերեւս իրենո ուղահհՀ1ւ աւելի։ 

^ե՜գճ Ռումանիա՝. Ւ նչ կրնար ր}'ել լա֊ 

տուներու աչդ փոքրիկ իւումրըէ Գերման

ներով [ւ Սլաւներով սլա շար ո ւահէ 7"fc ւլճ Հա– 

չտստտնք աՀա անիկա Հարաւին ու արեւ

մուտքին թուրք իւմդմութիւններով ijg 2 / ,^ ա " 

սլա աո ւահ Էք իսկ Հիւսիսէ^՛՝ գերմանակսւէւ 

ազդեսութեամր։ 

«Լա ՏԷփԷշ տր Թուլուղ» qûiiաո.ական կա

րեւոր թերթը իր Մարտ 8ի քիւին կր qrJf. — 

Ղ՚մուար է երեւակայել աւելի եղերական 

րաիւտ մլլ քան աչն որուն տակ տարա– 

րաիւա Հա չաս տանը կ՚ըյւկլճուի։ \ք արտիրո– 

սութեան երկար տարիներէ ի վերք որոնս 

սաւազի*1ւ ար&ւսզանւլները Նւրոսլա ւլեռ շէ 

սոռսահք ան կարհահ էր թէ աղատ il ւան 

մամը վերջապէս եկահ էր։ Ան մոռոահ էր 

թիւրիմասութիւններթէ տնՀամաձաչ1ւութիւն– 

սերրյ րււնութիւնները որ ատենով Ռուսիոչ 

ն– իր ֆ միջեւ րտւական դմուարանւրսնելի 

սլատուար մլլ կլլ կազմէին. ան ընդգրկտհ 

էր ղատլլ Համաձաֆաւթեւսն, որուն մէջ կր 

գտնուէր այ1ւ ատեն Ռուսիան ալ, Ո՝տշ1ւտ– 

կիսներու օղն ութ ետ մր իր տզզա չին ան կա֊ 

իւութիւնը վերստանալու Համար։ ՊաՀ մր 

անոր թուեցաւ թէ իր երազին իրականա֊. -

ցումո շատ մօտ էք երր. ււուս րանտ1լ1ւերը 

չաջորդտրար գրաւեցին Լ\րեւելետն.՝%՝Լ\նա– 

տոլուի զլիւ ա լոր քաւլաքներըք ե երր Հա

մաձա Հնութեան կառավար ութի ւնԳւերը տրա

մադիր կ՚երեւաչին նպաստաւոր տոլէս ըն– 

զունելու ա1ւկաիւ կամ գէթ րտւական մեհ 

քաղաքական էաքնավարութեամր oèտուահ 

Հա լաստանի մլլ գաղափարը։ (*աչս ռուսա

կան ՜ճզ1ւամամլլ " ' J 1/ երազը տսմլնուվրալ 

ըրաւ– -0 ինչպ էս ու_|»^ւշ ա jf ւ g ան եը ա զներ t 

Պքովկոաեան Հանրապետութիւնը. որ կազ

մուելու վրաչ էք @՝ՈԼրքիոյ Հետ ՚^Հաշտու– 

թեան ու րարեկամութեան դաշինք մը կն

քելու փափաք մը չաչանահ % է արդէն՛. 

Անտարակուսելի Է որ Հաչա ո տանը սլիտի 

ըլլո՚Հ ա 1 ս ղիւանագիտական կտրգադրու– 

թենԼՀէւ տումոզըք II չտռտշյււաղաոութիւնը 

օսմանեանէ րւսնա 1լներունէ որ արգԼՀե գրա

ւեց ju§ Տրասլիզոնըք ա չ ս վաիւը կ արդա

րացնէ։ Ասվկասեան Հանրապետութիւնը Հա– 

ւաԳւօրփւ միշտ Համ ա&աչն պիտի ոԼլա1 

Թուրքիոչ Հետք ինքէւավար Հաչաս տանի մը 

գտզւաիարը մերմելու^ որոմՀետեւ Հակառակ 

սլա րա զա չին է-նքղինըը զրկուահ պիտի տես

նէր ռուսական մառանզութեան աւ/ե1ւԼ1ւ 

Հարուստ ու մարդաշատ շրջաններին մէ– 

... Աչս պէս f աչս պատերազմը, որ կեղեյ>– 

եալ ազզերու ազատմանը Համար պիտի 

կատարուէր, կարհեո թէ սաՀմոաուահ է 

չանգելոԼք գոնէ Հաչաստանի վերարերմամր, 

նոր շփոթութեան մը 1ւ աչ1ւսլիսի կացու

թեան մը որ ^[""U Հէն վի՛ճակին վրաչ 

չառաչդի մութ իւն մը չպիտի £H>MJ * 

d». տր Մորկան, nr «Լա ՝Լուա տլւ լ,ԱրՍ*ենի»ի 

Fonds A.R.A.M



վերջին թիւեւ՚էն մէկուն մէջ ռուս յեղափոխու

թեան եւ հայկական խնդրոյն վrայ ՚ հմտալից ու 

խորաթափանց յօդուած մր հրատարակած է, ան. 

կից առաջ Ս՚ոնփելիէի «էքլ ր» թերթին տուած 

էր մաքսիմալեան խաղքութեան եւ Պրեոթ Լիթու|ս1']ւ 

մէջ Հայաստանի դէմ դործուած ոհիրի մւսսին 

երկու որժեղ յօդուածներ, որոնցմէ կը թարգմանենք 

հետեւեալ հատուածները. 

Հրատարակելէ ու հեդնօրէն մեկնաըանեյէ յե

տոյ Լենին ու Թրոցքիի Հայաստանին անկախու

թեան իրաւունքը հանվող համբաւաւոր թուղթի 

կտորը, Պ. տը Ս՚որկան կը դրէ. 

Որ կողմն ալ ււր դա ււ\ւ ասք ՓետրոկրաաԷւ 

մէ^ nL['l'Z p"'^' չռ" տեսնելէ pmJ</ եթէ 

խենդս ւ թիւն ու. անզզւսմութէէւն ք 1ւ Էս ելա-

կւէրոչս " ՚ / ՚ ՚ ք մարւլէկր, ՛ցոփութեան մէ£ 

|ւ1ւքյյ^ւ1ւքէւ|ւ1* բարոչաոլէս սսլաննելով չեն 

բաւականանաս ք աչլ կ՛ուզեն Էրենց աղէտ Էէն 

*1հշ_ քաշելէ, ••կործանել ուչէէ ԷՈԼ"Ո ո՛՛ղ՛1֊ 

վււլրւլ1ւերր որոնց վր՚՚՚չ կրնան ո II է ազւլե • 

ցոլթէւն մ՛ր ունենալ։ Ւրենց աւազակու– 

թէէօւր ամէն սլա րա զաներ ո ւ է1էՀ կր զզեն ու 

անամօթ ու util Հաշա րէւնասլետութեան մր 

Հեւր։ ԱւելԷէ լաւ Է կոբչէւնւ ա է լ ռ ռ ո լ \ * 

մեռնին 

Ժոզովուբ։լ1ւերրէ ք։սն թէ սլէտք Է\Աաչ Հր1Ա,~ 

մարէւլ զուլն ալէ, կոզո սլա ելէ, թալանելէ ՚՚՚չղ 

ււուս աէրութէւնր որ զեռ երէկ ա չնքան 

բարզաւաճ էր։ 

ն° նչ սլէւսէէէ լչյւեն Հաչեբրք կովկասւյէ֊ 

ներրՀ 7' նչսլէս սլէաւէէ չա^ւււլէւ\ւ էրենց ազ– 

զսւթէււնր ազատել երր Ռուսէս չ նեցուկէն 

զրկուահ՝ սլէւաէէ տեսնեն թուրք զա՚նւզուած֊ 

ներուն ու լեէւներէն էէ^էւոզ. ՝ք՝Էւրաերուն 

Էրենց երկրէէ\։ մէ^ չառաջացա մր։ 1\ն։ շուշտ 

են, սլէւտէւ մ ւաքառէն մէւնչեւ 

՚ / ^ / ՚ ^ է ՛ մէնչզեռ Նւրոսլա անկարող է ա– 

նոնս օզնութեան Հասնելու, IL եթէ զեՀւ֊ 

քել։։։ւ բաէւտր չազթութէւնր շուտոէէ չրերէ 

արեւմտեան ՜ճակաւ ո էն վրտչ, եթէ ռուււա*. 

կտնէ անէ շէս ան ութ Է ւնր ւլեռ շարունակուէ t 

աՀռելէ րաներ սլէտէ անցնէ1ւ Հաչաստանէ 

ու Անզրկովկասէ մէշ։ Ի՜նչքան Հզմբաէւ֊ 

տւււթէւններու զեէւ սրսսէճառ պէաէ ր[լան 

էսենզուէքէւններր Ռուս էէ ո չ "՚Հ՚Է տնբա^ւնե֊ 

րուն դոր Հարական ռհմէէմէ մէւաչէւ կրնար 

զսսլել \ լեքլհր^ք 1 6 Փետրուար)։ 

1\սէէոչ^_էսորսւթէւններ^1է քանէէ մր շա

բաթէ է վեր կր բարձրանան ցաւէք կա տա՜ 

ղութեանք անզօրութեան աւլադա1լ1ւերք թրն֊ 

զանօթէ մէարէնւ ու դաՀԷՃ ներու ւէաչրազ 

հ՛ամածռա թեսար մէացած։ Զանզա1լ1էերր կր 

ղօղանջենէ ամ բոզ£ Հաչա աո անւ Է մէ^է քրէս֊ 

աոնեաներր կանչելով զերազս fit ադօթքէնւ f 

անոր որ վազորզարւ չունէ տչս աշէւարՀէս 

մէ£. Հաչաստանէ մաՀւսզանզ1ւ է %որ կր 

Այս չարաշուք տողերէն յետոյ, որոնց ծայ

րայեղ յոռետեսաթեանը մենք չենք կրնար համա

ձայն ը լ լ ա լ , Պ. Ժա1՛ տը Մորկան ամփոփ 

գծերով կը պատկերացնէ մաքսիմալեան ոեժիմէն 

ի վեր Հայաստանի կացութեան ահաւոր չարափո

խումը, ներբողալից տողերով ցոյց կու տայ արի 

նիդերր qnr Հայութիւնը ըրաւ զինուեյու եւ վտաԲ. 

դին դէմ ինքզինքը պաշտպանելու համար, յիշա. 

տակելէ յետոյ Երզնկայի հայկական դժբախտ բայց 

կտրին դիմադրութիւնը, Պ. տը Ս՚որկան կը վերջացնէ 

իր յօդուածը սապէս. 
4 

... Լ\րզ1Հե Հաչա աո ան է լքումր Ռուսնե ֊ 

րէն՝ մէւաչէւ Թուրքերու կողմէ. չար Հա կուլտ֊ 

էրսն մր չէ որ ունեցաւ էգր ար՛էէւնք.ք 

Փէւրտերր արթնցան ենք Թտթտրներր ոտք 

կ՚ելլենէյ II \\րեւելլ>Է քբէստոնեաներուն 

վտտնզ կր սսլաււնաչ ամէն կոզմէ։ հարելէ 

է մտածել որ Փէւրտերն ու Թաթարնեբլլ 

էրենք ալ ռուսական քաչքաչումԷՀւ օ զ ֊ 

տուած fâl[n&f& ԷրեԳւց զէ^ւքէ ու ռազմա

մթերքէ։ սլա շար Հաւաքելու Համար : Կաբեչէւ 

Է րոսլէ մր ենթազրել որ ՚^էւրտէստանէ, 

util զր կա սսլե util երկէրներու ււ Հարս։ LUI չէւնւ 

Ռուսաստանէ մւսՀմեսւէսկաններրք ՛ճ, Ղյուրա*, 

նէն մէասլետական օրէնք^ւեբուն Հնւազէսնզք 

սլէէէոէէ լսեն ւււ1ւէւշէււանակւսնու թեtulւ էսրւսւո֊ 

ներր ղոր էսելակորոչս Ռուսաստանր էրենց 

կր շռաչլէ... Ն բրե՛ք՛ և. եթէ կարենան՝՛ տչս 

կամ տչն Հեւով կցսւէւլ Թուրքէո չ, սլէտէ 
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մէչ ա ընեն զ՛՛՛ձ՛ի ն. նոթւ ատեն Պո լոս չ 

Ր"զ սկզրունք1ւերը սլէտէ ըՀւգգրկեն։ 

ԱՀա Ո՚ումանիոյ [լ Հայաստանի կացու

թիւնը էը ճշմարիտ գոյնովը կը լուսաւորէ 

I L » L U յեւլավաէսութիւնը։ Երկու մեհ ոճիր

ներ են որ գորհուեսան. f'fâ անոնք վեր

ջինները սլիտի ձԼՂԼա^'ք ""–՛Ա՛՛՛լ– . Ամրող^լ 

Արեւելքը Հուրի ու սուրի Է Հ մաանուուհ 

թալանն ու ոճիրը Հոհ կը տիրապեւոեն. 

Ամէն ւէէ^ոսներովք զգուշանանք " ՚յ՚ք աէւ– 

աէ1ւ վարակուելէք II tlտսերնուս չՀեռաց– 

նենք թէ աշէւարՀԷ | ճշմարիտ ազատու

թեանց րաիւաը մեր Ճակտտգ1ւ 1ւ մեր թի

կունքի ոոլց . աո ւահ Հոգեկան տրամ աւլլաւ–, 

թենեչ1ւ կաիւում ունի։ Ատենին ,սլիաի Հաս

նի նք՛ ազատելու Համար մաՀամերձ մոզո– 

վուրզեերը.. Տուսա՚նք... Հ ւՆքէհրք^ 8 

Ս՛ա ր ա յ։^ 

Ջափցհւփացի ծանօթ qrriq ՊեԱժաւ/էն Վ ա լ լօ 

թօն, nr արդէն քանիցս ււքան^ելի յօդուածներ 

նուիւ՛ ած է Հայոց ոարցին, «Թւփպիւն տր ժ ը ն է ւ ի ի 

մէջ firmsuiruiljuid է Մարտ 15 թուականով յօ դ 

ուած մր «Հայկական Հոգեվարքը» տիտդոսով. 

որուն կր թարգմանենք վերջաբանը. — 

... Նրգքք Թուրքերն՜ ու զերմ\սն զորա

վարները. Պերլինի ու Պոլսոյ պոլիաիքոս– 

ները կրնան ձեռք տալ ի՛րարու, '"J'f մեւլ– 

սակիոներուն տռ^եւ աշիւտրՀ ղզուանքուէ 

երեսը ան զին կը §լարձընէ։ 

Նղաւ րոսլէ մը սակաչէւ ուր կիրճե

րու Է,ՈՈԼ\ կա" անտառներու ներ– 

սերը սլաՀուըտելով ո,12_ մնաց ահ Հա-

չերըք նոր օրուան մը արշալոյսէն 

հազում ը կտրհեցէւն տեսնալ։ (հուսները կը 

չառատանայինք արիւնով ոռոզուահ Հոզր 

կ՛ազատագրէինք մար զաս սլան Հրոսները ետ 

կը մղէին։ Արզէն կը սկսէին վերազաււնալ 

ՀրզեՀուահ գիւղերուն Գերեզմւաննե– 

րուն վոաչ արտասուելէ յետոյ անգամ մը 

եւս աշիէատանքի կը վերսկսէին... Մաքսի

մալն ան զաւաճանութիւնը , որ իրապէս ա– 

մենգն զզուելէ րանն է որ կ՛՛՛րելի է երե

ւակայել 1ւ որ ոլոլշեվիքներու անունը ար– 

ՀամարՀտնքի առարկայ պիտի ~յ զարձընէ 

որքան, ատեն որ մ–՚՚րզիկ ապրին, աՀա 

Հայութեան րեկորները մատնես իր մշտա

կան գաՀիճներուն։ ԱՀ՚Է գազանները կր 

վազեն նորէն f Հազիւ չոր սահ արիւնի շե՚լ 

Հերը կը Հոտուըտանք ւլիակ մը Հողէն զումս 

Հանուլ րորեէւիին աղաղակը կ՝արձակեն, կը 

Հալահեն փ m իւչո ijîi ե ր ը որ ՀուսաՀաա կորս 

վով մը ին՛քզինքն ին կը պաշտ պտէ՛ են։ Ս նռ

նի լ, այո՚ք ր՚՚՚ՀՈ, ՛՛չ ք՛՛՛նի մը ստրզազէմ 

Հրէշիւ եր գետինը զարնելէ աււաԳյ 

ւյենէն ու ^^"ՀՈ ^ մարւլկութեան '"J" 

փւ՚հէւ^՚^ւ՚լԼ՛ [ալ ՛լ՛՛ւ՛^ տեսան։ Ս արզկաչէ\ւ 

ցեղի ՛ո յ" վերանորոզիչ1ւերը կրնան զոՀու֊ 

էւակօրէն &եռլ>երնին շփել՛՛ ք՝"'ձս՝Հ* է նչքան 

արիւն "՚յզ ձեռքերուն '[[""$'• 

Այս անգամ անշուշտ զաՀ֊իճները մօտ . 

են իրենց նպատակին Հասնելու, րոպէիւ Հե

ռու չէ ուր վերջին Հ՛՛՛ՀԸ [1իրի Հարուահին 

տակ սլիտի ՛ի y* այ՛ 

Միայէւ թէ պատրուակ մը պէտք է այս՝ 

Հուսկ կոտորահները արդարացնելու Հա

մար։ Ղփւրի ն գորհէ Ազ 1Լ1ԼսՂ^՛ ռաԸԷ[ 

11 Հին աստուահը^ գոՀացահ նշանով մը իր 

Հաւանութիւնը ձ պիտի | > , այ 1 " ^ ԷԱԷ , 

գորհակալութէւնը Պ*դսւՀ1ւ կը Հեռագլւէ ոլ– 

րե՚մհ էր -\r)^*t*îiերուն թէ / աչերը անպաշտ

պան մաՀ մետ ականները կը Հալահեն, կի

ները կը րռնարարենք երտիւաները տուներու 

մէջ Ո1է2_ nt\$_ կ՚՚՚՚Ո1 •* վ? lut^sVL\ hl!. փոոռսէ 

կոկորւլները կը ճեղքեն։ Անոնց գորհահ 

տնղզամւէւթետ1ւո սա Ա՛՛՛կը tupi սան Էաշոր 

է, որ Պեււնէ մէջ Հաստատուտհ թուրք 

մամուլի Գրասենեակը ամօթիւ ահ օրեՀէւ կը 

Հր ամա րի զ՚սչէ՛ ամ րո զուսպէս Հրատարա

կելէ։ Մէկ իւօսքով Հաչ նապաստակը թուրք 

գազանը Է՛՛՛՛ՀԸ կը Հանէ։ Այս լեզուն կը 

Հտս1լ1ւանք: !էայ1ւպէլսահ ենք ամէն կոտո– 

րահներէ առաջ։ Գիտենք թէ ան ի նչ կը 

պատրաստէք ի նչ կը հանու ցանէ։ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 27iy 

ÏJ l j l i պարոնը ոը Պեռնի՝ ւ1է0 իր մսւււր 

աւՆ^եւ. Հանդարտիկ զետեզուահ Հազարաւոր 

սպաննուահ Հաչեր 1լը նաիւատէ՝ որպէս զի 

ոզջ էքնացուլներուն սպանումը կարելի դար֊ 

ձընէ, սլէտք Է երրեակ կուրհքը շօշափէ՝ 

սրտին տեղը փնտռելու Համար։ Կը իյըյւդ֊ 

րենք իրմէ որ գտնէ այստեղ մեր կատար

եալ արՀամարՀանք^ա տրտայայէՈՈւթիւ1ւը։ 

«Թրիպիւն տը ժ՝ընէվ»ի Մարտ 17ի թիւին մէջ 
արաբ գրագէտ մը Ալի-էլ-՚Լաեաթի կր հրատարակէ 
«Թուրքերուն Թուրքիան» տիտղոսով ողջամիտ յօդ. 
ուած մր, որուն կը թարգմանենք առաջին մասր.— 

Թրքական / "^" f / ' / ' f l քաղաքական Հար֊ 

սերուն մէջէն աթւ է անվիճելի կերպով 

որ ամենէ^է աւելի իսորապէս կը յո լզէ Մեր

ձաւոր Արեւելքը II ամենԼՀն մաաւաւոր կեր

պով կը մտտՀոզէ Համաձայէւութեան մաՀ– 

ւքետտկտն ւլիւանագիտու թիւնը։ Ո ւստի կ՚ու֊ 

զենք մեր արեւելեան քրւո\ւի1լներու լ\ա{}#լ\ 

սկսիլ քանի մը Հակիրճ իւօսքերով աչս 

1լարեւոր Հարցին նուիրուահ ե անոր ասլտ– 

դաչ լուհմանը [»»'" Դասակիցներու Հա– 

չեցալութետն և. լուսամիտ արեւելեան մի

ջավայր եր ու ձզաուսՂւերուն։ Այղ լուծումը* 

ա չնքան արմատական որքան րան ա լոր, 

նպաստաւոր է միանգամայն "չ—յմուրր, 

քրիստոնեայ կամփ\մա Հմետակ ան — ազ– 

գութեանց որքան նոԱ ինք1ւ Թուրքիոչ իրր 

ան կա իւ տէրութիւն։ Անիկա կը կա չանա չ 

աչդ մեհապէս էյնասուահ ազզութիւնները 

օսմանեան պետութենէ^* ազատագրելուն 

մէջ II միաչ1ւ րուն իսկ Թուրքիան Թուր

քերուն ձգուելուն։ Արգար1ւք եթէ Թուր

քիոչ տկարութեան II րարոչական ու նիւ

թական քայքայման զլիւաւոր պատճառը 

պէտք է էին առել՝ սոնոր չարձակողս։ կան 

կամքին մէջ II tujli անրումելի մոլութեանը 

որով կ ոլզէ տիրապետել Հակառակ utimlig 

կամքին այնպիսի - մոզովուրզներոլ » որոնց 

պատմութիւնը, մշակոյթը ու մտայէւու– 

թի՛նը տարրեր են 1ւ այլապէս գերազէսնց, 

ոձ~թոլՐքէ տարրերուն ՚անմիջական ազատա

գրումը Բարձրագոյն Ղ՛րան Համար ամենա

ցանկալի թեթեւացում մը սլիտի լ\Աա[11 

որովՀեաեւ անիկա պիտի կրնար այ1ւուՀե-. 

տեւ ինքզինքը նուիրել իր սեփական ազ

գակիցներուն րարձրտց մանն ու զարգաց– 

մանըք իր նա իւ կին Հպատա1լներուն Հետ 

րարեկամական չարարերութիւններ պաՀ– 

սլանելւ1ւէ Հան ղերձ՛, 

... Զուտ թուրք Թուրքիա մը կրնաչ նոր–, 

մալ 1ւ օգտակար ազգ մը դա։ւ\ւալ սւղա– 

տագրհալ Հայաստանի, ՜Սուրիս չ, Միջա– 

գետքի էւ Արարիս չ կողքին։ Վաղու ան աչդ 

Թուրքիային ւ!Էջէ Հին ու նոր ռեմիմին 

անտրզար ու ոճրագորհ վարմունքները 

Հաչոց, Արաներուն 1ւ Յունաց Հանդէպ, ի 

Հարկէ վերջ պիտի գսաեն աչդ օտար մասերուն 

Անջատուելովը թուրք տէրութենւՀ1ւ, որուն 

ստՀմս&ները պիտի H[[iu$fî' Նւրոպպչի մէջ 

tfïinu-U իտիա գի&Րյ ն՝ Ասի ո չ մէ$* Լ\նաաո– 

լսւն՝ մինչեւ Հայաստանի սաՀմանագիհը։ 

Դալով նեղուցներուն ? ւս1ւոնք տզատօրւ^ն 

րաց պիտի Յնային րոլոր զրօԱերուն։ 

Գաւառական րեւ՚թերու ամենէն կարեւա՚ներէն 
մին «Լա Փրթիթ ժփրոնտ» Մարտ 18ի թի՛ին մէջ 
կր գրէ. — 

Հայերը, Դասակիցներու դատին չտ

րեգալն Համար (հուսիոչ մօտենալէ յետոյ, 

կարհեցին թէ մօտ են իրենց ազգային ան

կախութիւնը ձեռք ձգելու։ Երազ մը\ւ էր 

ատիկա զոր կը փայփայէին անտրզար դըմ– 

րաիւտութեանց երկար սէսւրիներէ յետոյ։ 

... Հայութիւնը որ Հ քա1ւի մը օմանդակ 

վաշտեր կազմ ահ էր ռուս րտնակին օգէւե– 

լու Համար, տեսաւ ռուս գիսաւորներուն 

յանկարհ ճտկատւՀ\ւ Հեռանալը, 1ւ զգաց որ 

նորԼՀէւ իր նաիւկէա կեզեքիչէւերուն լուհյէ1ւ 

տակ սլիտի իյէւար* Ï* նչ կրէւային ը},ոլ իր 

քանի մը վաշտերը, իրե1ւց էլի Լ րին չաջո֊ 

ղութիւ1ւ1ւերով գինովցահ (ւ վրէմի հարաւ 

թուրք ումերուն դէմ։ հր ազատագրման II 

ինքն ավար ութ եան երազն է որ 0է\Լ\ կէ\ 
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ցնդէ... Նորհքէւ Հ Ա ։ յերր ինւքդէաքէւինւ դա տա֊ 

սլար աո ւահ կր աեււնւենւ 1լաւ1՝ իրենց երկրաւ 

փախչելու էլամ Հէէէւ Յնալով բարդուելու։ 

Այսպէս որոշեցի Համադերմ անւականւնւերր 

ու. դերմանւ ադա յա կււ աւր, Էենւինի դաւ աճա֊ 

նութեան քողին ւոա1լ: Գերման +#»*»լՐ»»«-յ»|ւ1ւ 

շաա լաւ. դործինւ 1լու էլա յ ^ս՚յ տարրէ^է 

մաքրուահ Անաւ տոլուն։։ Տիրացումը "՚Տ՚Լ 

թե լաւ կղզւոյ, որ Սեւ՝-է? ովունւ, Մա՛յէ մարտ յի 

M (՛շեր կրական Է միշեւ .^կր տտրածուի, 

սքանչելի կերպով \ կր ՀամասլւաոասխսաԷ 

տիեզերական տիրապետութեան դերմանւ 

հրազրին։ լ^'Է հրազիրն Է սլետութեան 

սաՀմանւնւերը Ասիոյ մէբ տարածել (հու– 

ոիոյ տեզր։ Հայաստանի քրիաոոնւեանւերը 

վստաՀելի շեն։ Պիտի Հզենւ որ Թուրքերր 

իրենց դահիճի զււրհր կատարեն։ 1\ր ւլէնւ 

ի"կ, թոլրք շաՀերունւ նուիրուահ դսրծակա֊ 

լութիւններր Հեռազրեցինւ թկ "ււուս ղ°ր՜ 

քերր Հա յաստ անւ Էնւ քաշուահ ԱԱալով, Հա֊ 

յերր սկոահ են Հալածել Թուրսերր^։ Այս 

որս տ մութե tuït ա յ է ւ ատեն միայէւ սլիաի 

Հաւատանք երր իմէսնանք թէ զաււնուկր 

դայլը էլեր ահ Է։ Kjij զո րհակա լութի ւննե– 

րուն միջոցաւ տարահուահ 1ոլ['լ\ Հտւտնօ– 

րէնւ ՚եաիէերզսէնքն Է նոր Հայկական կոտո

րածներուն ՛Լ՛՛Ր ւ՚լիաի արւլարաւյ!ւեն ինւչպէս 

միշտ՝ զանոնք ներկայացնելով ['FI1 փոխ" 

վրէմ։ Գերման +#ալյԼո»աքր պիտի ձզէ որ 

Հայերը կոտորուինք քանի որ ատիկա իրեն 

Համար շաՀաւԷտ Է։ Hjif զործր կատար– 

ուելէէւ յետոյ ազատ Հաղորդակցութիւն մը 

պիտի րաց ուի գերման թեւարկութեան ռակ 

դրուած թուրք Անատոլուին II Պարսկաս֊ 

տանինք Կեդրոնական Ասիոյ ու Լնդկաո • 

տանէին։ միշեւ։ ԱՀա՛ ^ / " " ք / ՚ / ՚ Ք * Համա&տյ» 

նութեան կաււավարութիւններրք և. Է՛ն ա– 

ռաՀ 1\ն զլիւս, շաՀ ունին որ լՀափոնի մի– 

Հհււմւոութիւնր կարելի եդածին չափ շուտ 

օգնութեան Հասնի քիուսիոյ tupi ՜ճզնւտ– 

մամին մէՀ զոր ան կ՚անւցրնւէ։ Ասիկա միակ 

ւփշ՚ան Է գերման ՀրԷշային ըէւդարՀակ 

ման g ծրադիրր վիժեցնելու 1ւ տարարաիւտ 

Հա յերր Թուրքին լուծին տակ նար Էնւ իյ– 

նալէ^է ազատելու Համար։ 

Սոնփելիէի «լ՚ էքլ էր >ին մէջ (Սարտ 30), Պ. տը 

Ս՚որկան, կը հրատարակէ դարձեալ Gnr յօդուած 

մը, որմէ կր թարգմանենք հետեւեալ մասերը. 

... Մինչեւ այն օրր ուր (իուսիա խեն– 

դութենւէ րէւնուեցաւ, ես լաւատես Էի Արե

ւելեան 1"նդիրներու կարդադրութեանր մա

սին։ Ցարին ու մեր բրիտանական դասա

կիցն եր mit րանա1լ1ւերուն, քաջութեան շէւոր՛ 

Հիւք արդե^է ի։։կ կ՛րնւլէւշմւսրէի արշալոյսր 

Արեւելքի մր որ ՀամluAutjîi սլիաի յ | է\Աար 

արդարութեան մոդովուրւլ1ւերու օրին un ււր 

g անկս ւթե uiti g, Համ աշիւարՀային խաղաղու

թեան պա Հան։^ւ ե՛րուն։ Նսրստակր որուն 

էլ՝՛ո լզէինք Հասնւիլ Հեււու չհէ1 tufl' ատեն» 

քան։ի մր ամիս եւսք տարի մր թերեւս, 

պիտի րտւէինւ անոր Հասնելու Համար։ fiuijg 

քիուսներուն դա սա լքումէն ի վեր, յորմէ֊ 

Հետ է ան զդա մ խաււնակիչէւեր եկան ոտնա

կոխ ըք՚եէ Յարութեան աւանդութիւններրէ 

յանւձնւաււութիւններր 1ւ դաշ1ւակցութիւններրք 

յորմԷՀետԷ կեդեքեալ մոդովուրւլնւերու ինք

նակոչ սլա շտ սլանւն ե ր մարզկութեան իրա

ւունքները կուսակցամոլական զւՀուՀ շահե

րուն զււՀեցին, իրերը մեծապէս փսխուեցան 

Արեւելքի մէջ։ Այսօր Անւզլիտ միարէակ կր 

կռուի Ասիոյ մէֆյ ե. Հա յերր դաւաճան

ուած անանց կողմէ որոնց '//""J l'['n^'U 

. վսաաՀա թիւնր դրած էին՝ իրենւց ազզինւ 

ւլւսՀիճնւերուն դէմ դերադոյե ու անՀտւա– 

սար սլայքարր կր մդենւ։ Պոլշեվիք1ւերր այդ 

վեՀոդի Հայ մոդովուրւլինւ մ աՀավճիոն է սր . 

ստորադրած ենւ։ 

SjK Այստեղ Պ. տը (քորկան մանրամասնօրէն կը 

խօսի համբաւաւոր՛ 4ւ՝դ յօդուածին վրսւյ զոր 

կ՚անուանէ «այդ զզուելի դաշնադրին ամենէն 

անզգամ յօդուածը», ցոյց կու տայ անոր աղետա

ւոր հետեւանքները զոր այդ յօդուածը պիտի ունԼ– 

նայ թէ՛ Դաշնակիցներու շահերուն համար եւ 
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թէ՛ մասնաւու՚ապէս Հայերուն, ու կ՚եօյակացնէ 
ս«քԱ}էս. — I 

Բաչց îjh աս շ զոր մենք պէտէ կ[՝Էինքք 

ոմ^*Լ\ Է p ա , [ 1 l , , l , , l ^ 1 « u j l i տառասլանք1ւե– 

րուէւ աւր պիտի կրե՛ն Հա յերր, ՎրացԷներըք 

Մ Էն կր ելա ցին երր։ ն\չդ իւեւլճերը Թուրքէ 

կամ՝ Պարսիկին W ք"*^այները, ստրւռ1լներր 

սլէաէ դտււնսաք .V [ւ Թուրքերր ոչ մէայն 

սլէաէ կոտորեն սակաւաթիւ Հաչերը որ կր 

Ձեէսն զրաւս ւահ կուսակալութիւններուն մէջէ 

աչլ II. էրեն g անզթութիւնները սլէտէ տտ– 

րահեն ռուսական Հայաստանին, Վրտս– 

աանէնք Անդրկովկասի ամրողջ քրիստո

նէութեան վրաչ։ էենկթիմուրի օրերուն ամն– 

li£~ïi մութ մամերը սլէտէ վերադաււ1ւան՝ եթէ 

րովանղակ Հտչաստւսնը ոտքէ չելլէք եթէ 

Վրաստանն ու V՝էն կրելէ ան էրենց զաւակ

ները զքգ1ւքի չկոչեն։ ՝ք-անի մը ամսուան 

միջոցէն, Կ՚ուէկասցիք ստիպուահ սլէտէ ըլ

լան մէ tupi ակ սլաշտսլանել էրենց Հաչրենէ 

Հողը։ Պէաք է որ զէ ման ան մինչեւ որ մեր 

արեւմտեան ճակատէն վրաչ Ս եհ վէոթո– 

րէկը փր$[1Հ ^ J " ատեն, կամ Անզրկովկասը 

սլէտէ ազատէք կամ սլէտէ կորշէ՝ Համաշ– 

իւարՀաչին ազատութեանց նաւարեկութեան 

Հաչեր, ՚Լրացէնե ր, ձեր Հալուն աւ1էն 

մէկ թէղը սլաշտսլանեցէքք ռուս զօրքերուն 

տեղը րռնեցէք ամէն ուր որ անոնք ձգեն 

Հեռանանք Կ՚արոի մէջ ու . ձեր րոլոր լեռ– 

ներուն վրաչ պաՀակաւքՏրք զրէք, Պաթումը 

ձեր թնզանօթներուն տակ սլտՀեցէքք ու 

եթէ ստէսլուէք զա pi չանձնել նտիւամեհար 

Համարեցէք քանդել զաչ1ւ։ ճորոյսէ եր֊ 

կ՚սչնքը շ՚սրնցէք՝ զէնուորները եւ արզիլե՛ 

ցէք արշաւոդէէւ }Անցքը «wj*J լեռներուն մէջ 

որ ձեզէ աչնքան նպաստաւոր են։ Թող ձեր 

աչրերը, կէներն ու երախաները ռաղմա՜ 

րեմը մեկնին։ Ոչ միաչն ձեր տզզա չէն դոչու– 

թէւնը, աչլ. ձեր ամենուդ կեանքն էսկ վտան– 

զէ մէջ է. դուք աֆւքան էւրոէւտ էքք դէ

տն՛մք որ չէք կրնար րէւզսւնիլ, իԳւչպէս ձեր 

նայսկէն տէրերը ըրինք ստրկութեան ամօ-– 

թըք չուսացէք - մեր զԼՀւքերուն րաիւտին, 1ւ 

քան է մը ամս էն ձեր զէւզերուն ՛՜մէջ նո– 

րԼ{1ւ սլէտէ լսուէն զէնարրուքէ կովկասեան 

երդերը, ու նորԼ^ւ սլէտէ սլարզուէն էեզ– 

կէնքաչէ պարերը։ 

«Թան» iruiqrfiG խմսսպրապետր ]ir U'uirs 25թ 

առաջնորդող յօդուածին մէջ ոետեւեա|լւ կր զրէ.— 

Կաթոլիկ Կեզրոնըք որ նաէւարարապետէն 

կուսակցութիւնն է 1ւ \\*աչէւսթակէ1ւ իրա

ւարարը, ի՚զ֊-ի է՛ն զէր մ՛ը ունէր լուհելու։ 

Պրեսթ– Լէթովսքէ զաշ1ւազիրր Հաչաստանէ 

քրիսւոոնե աները Ժէօն– Թէւրքերու վրէմ– 

ի/նղրութեան կըմաւսնէ,– Ասւիկտ կր1լեապէս 

զաչթակզեցուցէչ պաչմանազրութէւն մր1ւ է^ 

Ժէօն– Թէւրքերը ան արմ util են տէրելու tl'pi 

ազզտրնակութեանց զոր վաչրազօրէն Հսղա– 

հեցէնք1ւ Պոլշեվիքէւերը սլէտք չէ որ որոշեն 

րաէէտը աչէալէսէ Հոզամասերու ուր ո ե է 

էշէւանութէւն չեն ունեցահ ։ ՚ Կաթոլիկ կեդ– 

րւսւը կրնար ուրեմն գոնէ պաՀանջել կըն– 

քումը նոր Համաձա pin ւթե սա մը որ Հաչոց 

որոշ չափով երաշյսաւորութէւններ րերէր։ ԶԼ^ 

որ կեւլրոնսմլտն Պետութեանց l)ւքրաpiաչէ 

Հետ ոտս րա զրահ զաշյւազէրը սրրազրեցէն՝ 

էեՀացւոց քան է մը ղէջոդութէւններ չուս ալէ 

դարձրյւելու Համար։ Զենք զէ տեր թէ Կեղ– 

րոնէ երեսփոիւաԱւները աչս ՀաՐ$է\ ներկա -

չւս սուս ա՛հ են նաէւարարապետէն f րաՀո տե

սանք թէ էնչ ողորմելէ ճարպիկութեամր ՜մը 

Գերմանիա փորձահ է պատասիաւնատուու– 

թէւնը էր վրտչԼՀւ նետել։ Օսմանետն զա– 

ռավարութէւնըք ըասհ է քիաչիւստակի տե– 

ղե կարերը, ղեր ման կառավարութեան Հան

դէպ չանձնառու եւլահր՜& է մեղմութեամր, 

վարուէ լ Հէսչոց Հետ էւ, Էւստութեան րնդՀա– 

նուր մէջոցներ ձեռք չաււնել։ Մէթէ թուրք 

կառավարութիւնն է որ Հաչոցմէ Հաշէւ 

ունէ ուզելիք։ Եւ դեր մ՝ան կառավարութիւնը 
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մինչեւ ՝*իմ ա կարող եղաւ մ՛ Էսն՝ Թիւ րըերր 

օաբպհլ որ ս%դ։1 m թհամր վարարս* ֊ֆ կ՛եր 

մ ՛ահ h it ղրմհ Է սլար tu դլաի§ները աք 

կարղաէյահ ե՛հ Տոքթ– ** ի) m րմերի ՚քիրրր ւ Ոքէ 

աե^եալ տարի Հրատարակուեցաւ դերմանե– 

րէհ լեղա >՚»| գիտհ%ք m p| 19 Պատ ա 
Հ Հ 

աւ 

րաթա դթերով ալ, թէ Պրհոթ Լիէ Լսի,րէ 

դաշնադիրը ի նչս^իսի d ար աէրա։ու թե ան մ՛ը 

կ՝ենթար\{ ասա ահ Ի l'i'l 1 a m n ՝lih mlil, 
Րէ 

/' )i « կււլահւյե /,/՛// մ ա ր դա u ի ր ակա*1ւ քանի 

il ր եոա*իւաւսոսձ.թիւասսո ւղա ՝*ահՀելով: f ՛ա (u 

իլ ւ J. ii if un ե լէ կարեւոր Bn ՚ ահը էՒէօե Թիէ ր 

քնրու դէ։ րադդածոէ թե.սէւը շդոլշէլ1ւ Լ ե. սչ թէ 

քրիաաոսպթակաս մարդասիրութեան դդացսւ մը 

ւ m ,՛ ւյ /. յ. IL դԷաաարաւՀ թէ անմեդ արիւ% մ՛ր 

Սլիաի Հաաի՝ Հեո Հ » ^ ՚ { * ՚ ՛ J ՚ " ացսէթ 

r.tt» Ասսյկ» M l.nqmG ]». 1էսւ)|աթակի այդ 
Ա|ա»]ւն \(կ% Աեդանի ներկայացուցիչէն* դա» 
խօսք աս ած LU նաեւ ո1»կեւ-փսոսկան կուտակ– 
ցասեան ներկայացա ցի Վ>եւ\ Լոտլ՚սյուր եւ օսւյտ– 

Ա՝ոնփե}իէի tM,^i.r ս ե դ ի anjrji| I .՝ թիլին 
4Է} Պ. M H'm կան. հրատարակած է <*%ս»իլ Հա* 
յոդ » չիտդքաա) հետեւեալ յօդուածս. — 

" * ' " i^ ' / ' l * ո1՚ա9 ՚ ՝ ՛ ՛ " jjfe*1 ^ " ' / 'M * առա՛ր ե)ւ 

Լ՚րդրում ր սւ ijui լ՝լ: I / \սէկա Խ անլու ր , di'/iiu _ 

• ՚ ' j • - ՛ ! քաՕադործա թէւ)ւ որն I. , որ \լ(» 

• • ա – ո է այն Վ*Ո'1Է[ ՛Ղ՛ " " ^ ք ՛ " ՛ ՛ ^ / " ՛ . L վհր մեր 

Ulx բերէն r կր ծածկԼր -1" ( "1/ NI 'IjUUljl lllf 

կացա թէէնը։ 1'.հշա շա mu երրեք Հ չէէ 

ւոարակա սեր ՛ ւ ՛ յ .ր՛" արա թեան ւ/ա. 

ւս)ւ՝ւււ –ւ.» /յ |1 n ւ/յ սա Լի i'M niîiuîi յ» իրենդ 

լ՛ւ՛ /."՛)՛ ,-/|i/» J. ՛ , '[նրՀէն կաթիլը թափէին 

էրենց Ղ Հայրենէլւը ւդաշւադանելոէ Համար. 

, -111ij v/>|ւ կարծեր t ար ի վէձակէ /'//'"'' 

ա^աշասլանադականէն հարձակողականի անց֊ 

նէլ եւ դեր մա)» ՚ սսլււ՚ներէ ^ դհկափսրաւած 

ոէ1է1էէէնդի 1r դորադոէ նդերու ն վ["<ւ ւ այսսւէաե 

րււ »'ni|ա թիւ ն միլ է\եո լ* *\դ Ո ւ 

յ » չաղթաաակըՀ շատ րաԽ կ'**է այն 

արա ակարդ Տիղին ւխայ դոր որ ահ ևն Լա֊ 

յերր սա n ijofimrj"* hi|/.|tm »M/.>̂ Ï րռԱաա, 

U. |i|t/.*»i^ ո/,i|ini/|mîi ւփ$ոցներով '/''/"(! ՝"՛-

յաւ )ւա/^»ւ< yi/i/ար : Pմlշmւ,շա էւաղաանէւթո 

իրանց չէր սրակսեր, որովՀետեւ ռուս ն ֊ 

lit II րաերա սռդ ւեենած 
նէն ամէն ոաս Հ 

i\/i«n«S դացահ էէն 9 ղկնը, ռաւլմամ'ԷԱ,րլ ւ աւ 

դա*ալ n մէն ահ սակի 

աագա ւ|՚»^ււււ փաւ մսե 
՚Դ^ալւ որ 

րհր Տ ա ւա ւ% 1՝.Պ սրդհլ 
՛/'՛/ 
իրենց տրամադրութեան m ակ եդած միք սա* 
նեոո Լ րր դարդաւարսլ ht. I ւ ատիկա ԻԿ՝ iiMift iit>m ալ 

4111 If t ^ f f j i â ւ/|ւե գ ր գ որոփՀեաեէ աեաօ Էր 

րնել II աղէկէ Լ՛ր դրա մի առումր կ ու 

Ut սր արրդւ. ւ H III հ ե 

Սադ/էն՝ Հայոց i/i. v՝ կր ք/ա)ւա /,^iîi շաահր 

սր u m n րանակէն մԼ p կռսւած էէն, Օգ 

1\սիոt թ1, ԵւրսսՀաչի ւ//»0 , /ւ անոնցմէ րա֊ 

ւԽկան մէկ մսար ադա յ i.^iîi, utijfi րանակր 

կր «jinU.ji m փարա դեկափսրներ t ij ^ 

րացւոց մ\, v՝ մէ1ւնսրա սանն Լր « Il m կա ւն , 

yii/^iuii ւ»ւ/̂  wiN iiu^fffiimufi Mp աաftfWBiiVfNfLlr 

; 111 յւ.\աuւչւս/^ 111)1̂1 fil վերււկաւէ մր աարւ>րի)ւա 

ււյ /, n )ւ -«IIIÎIIII » ii|i pflfa f/Jiw Է նարէն և մեծ 

ii|iiiiii|<( կր րեր1ք այդ մււդովա րդ\ւերա îi սր 

սիադահ են քանի մր ամսուան մէ £ այն» 

ռան կաաարեալ կերւէլույ կադմակերսլհէ իլ • 

է՛ աչ աշէ>աււ ա Հակասլաակեր iii)iiiiiiy/ui}i 

yi^/./^u/|i|» ll'tu ււիո ( է1ի$եէ Ար միՀադդայ* 

/ ; ւ ՚ ւ |.1/.յ»յ{ւ i/uiyin^iii Հարուածէն տակ էէէհյ» 

աաս+ակուՕհան մ1թ0 ||ա փլշէp ս այս վ՛՛՛լէ՛ 

րի կ մողււվա րդներա ն դոր ՚ւ՚եթրոկրաա 

կ սւրՀամարՀէր ե որոնք փառաւոր հն էրենց 

աոդա ւնականա թեամր , Էրե)»^ Հալթենասի֊ 

րա թեաւ1ր , սր կարծես թէ ւսնծւսնօթ րան 

մըն է Լովկասեան լնոներէս անդին՚ւ 

Ամիսներէ ի մեր Ս՛ա ււիո յ ւ//, 0 իւայտա– 

ռասսւ թիւններս կր յաք որդան իւայաառա ֊ 

կա թե անց . U ա յ դ անսաՀման "րկրիԱ մԼ v՝ ոչ 

մէ,կ սասսէկ լ՛ ար Հրացա ւ սԼաամելոէ Համար 

երկսԱ. սճրասսրհ օտարասեռներ որ իրենց 

փ՚մարմէ թէ՛ ններոմ դարեր ni ' / " f ' ^ f փ&ա֊ 

'մ'"Յէ'Աէ 

ՌաՍՍլիկ 1|||1 UlîlllH|/,lllîl/»^J , .̂Itl |ե|1Ո , ttlL» 

դդամ Տ տէրերոէ դԼմ Համրերու թ\,ան ու 

իւ ո ր ա մ ւււ)ւ1լա թե ա՛հ վարմ m ած ք y '/'/"' ՚ " 1 " / ՛ " ՛ ՛ 

Սովիէթներու տարս րին ակ յդացուՁհերըլ լ՛ացէ 

ի րաց մարմելէէ փ՛այլերու ն Հետ ոռնացին, 

որքան ատեն սր իրենց ^ աՀք> n | iny i i / / ^ /«^ 

ս("[լա1իրԱհրր չդմդոՀացնել , սաաց UIJTI օրն 

("՛կ ր իրենց ադդաքիս կեանքը վաանդի 
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մէջ զգացինք ուրացան այգ դաւաճաններու 

կառավարութիւնը, ։1երմեցին։ զայն ճանչնալք 

IL ինքղինքնին ան կա իւ Հռչակեցին ։ 

Ան շուշտ մեհ քաջասրտութիւն սլէտք Էր 

ույդ մոդովուրդին՝ կռուի ասպարէզին մէջ 

մէւսչնակ նեաուելու Համարք i/tro իմաստու– 

թիւն սլէաւ* էր թեր ու զէմր կշռելու Համար 

այգ գերագոյն որոշման ւ1էջք ազգին սալա֊ 

գան ու սլա ա իւր քանի մր Հաւլար պաշտ֊, 

սլաննելաւ յան ձնե լու Համար։ Այն աա են է 

որ սկսան զինուորական կազմակելալութեան 

այգ Հրաշալի. աշիւատանւքը։ Հայաստանի 

ինչսլէս 1Լրա ոտանի մէջ f Հրացան մր րռնե– 

լու կալազ ամէն մարգ ՚ զինուոր գարձաւ ։ 

Ւ՚նչ օրին։ակ ։ Րնչ վսեմ անձնուիրութիւն 

ազգային զուտին ; 7» նչ իւարանում արեւ», 

մուտքի մեր իւ տզա զա մ սեւերուն Համար ։ 

քէք 19 17 Դե կա ե մրեր 2ւ2ւինք «.Պարսկաստանի 

ոլալալումր Ռուսներէն 1ւ ատոր Հետեւանք 

ներր)՝> տիտզոոով յօզուահի մր մէջք այո 

թերթի րն թերցուլն երուն " ուշազլաւթիւնր կր 

Հրաւիրէի Արեւելքի մէջ աիրող կացու

թեան հանրութեան վրայ f II կր սլաՀանջէի 

որ Պարսկաստանի մէջէն աււնուաւլք։ Հա

րիւր Հազար մարւլ Հայաստան զրկուէր t րայց 

նոյն ատենք մի1ւնոյն իազրանէ՚ր կ՝ուզզէի 

~ք>*ա mç Jl\ կ։ Արզ, ոչինչ Հրին, ոչ մէկ 

օգնութիւն Հասաւ Անզրկովկաս ։ Եթէ որո

շում մլլ տուահ ՜ԼՀԱԱ՚^ին ՚-՚Հգ –^1՚ջոըիս (k"k|> 
luiijfif առաջյ այգ Հարիւր Հազար զինուորներր 

Հիմա Հայաստանի ,ո-հվ Կովկասի ճակատին 

վրայ ք[Ը.Աա^էս՛ էրզրուՅն ու Պտթումը 

Թրքաց ձեռքը ինկահ չէին ԱԱ-սր t մհհ 

զուքս Նիքոլայի սլա տեր ա զմական։ դ['^Լ\ 

գրեթէ նոյնութեամր սլաՀահ 1[ Լ\Աաձինք՝ 

^աՏՏ bfyl' klL ^ l l f f lL IUJ^> հանրանալ Հոս այն 

արզիւնքնելաւն վրայ ոո ստացուահ սլիտի 

ր լյային եթէ սլէտք եզահը կատալաւտհ 

ըլլար։ 

V իւ ալը գեռ մասամր դարմանելի էք քանի 

որ Հայերը }?րզրումը վերստին գրաւեր են 

ոլ Վրացիք Պաթումը կը սլա շտ սլան են ։ 

Պէտք չէ սակայն սալա Հովութեան։ .մէջ 

քնանալ Կովկաս ցիներ ուն։ յարձտկոզակտնի 

վե լակս ահ ըլլալուն Համար։. Հակառակ ի– 

րենց հայրայեզ քաջութեան։ f " ՛յո. մարդիկը 

կրնան թշնաւմւոյն թուական։ . զերակշռու

թեան տակ լ՜նկճուիի ջաիւջաիաւիլ։ Անոնք 

միայնակ իւոչընիոա կը կան զնին կեզրոնւտ– 

կան Ասիոյ վրայ գեր մսնւօ– թուրք հրագիր-. 

ներուն II Թրքաց ու կեդրոն ական։ սլետու֊ 

թեանց ի նսլաստ մաՀմետակտն ւլաշնակցու֊ 

թեան մը կազմ ալս րու մին : \\արոզ սլիտի 

ըլլան։ զեռ երկայն ատեն մաքառիլ. ՝ք-իւր— 

տելաԼք Թաթարներու ու Պարսիկներու 

երեւան չսլիաի դան այնսլիսի դէպքեր ք որ 

անոնց ՛դ՛լ՛՛՛ի կ րան ակը ամէն կոզմէ միտն֊ 

զամայն յարձակում կրէ՛՛ 

V էկ միջոց մը կայ միայն այս մասին։ 

տարակոյսները էջելու 1ւ այդ միջոցը gnjg 

սաւ ի Դեկաեմրեր 22ին։^ Թուլ ամէն գնով 

զօրք զրկեն։ օգնութեան, որովՀետեւ է-նգիրը 

երկուք քաջասիրտ J.V մսզովուրզ ազատելու 

վրայ չէ միայն։ f անՀրամեշտ է Թրրլօ-Դեր֊ 

մուններու թոյլ չաս։լ որ իրազորհեն։ իրենց 

հրագիրները, Հնւզկսատանի վրտյ յարձակե

լու Համար Ասիոյ կեզրոնը միջնւարերդ մը 

ստեդհեն ։ Թոդ $իշեն ա յ ն յիմար հրագիրը, 

զոր թշէւամիները \\)\(}ի "^/"/FC ունւեցան 

Պա լա կաս տա նի մէջէն Հնզկաստանի վրայ 

քալելու։ Այն։ ատենուան հրագիրը անմիտ 

էր. այսօրուանւը, աւելի մտահուահ, շատ 

աւելի վտանգաւոր էւ 
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Հետաաաքրքիր է ե. մասնասլաաանգ ո ւշաէւ գ՛

րութեան աբժ աատնի "{fl1 մասն tu կցուիմ ի ւնը 

Հայրենիքի օգնութեան եւ գերի րմբըյւ– 

նումը որ ցոյց տուաւ Հասն ող սերունգը 

մի^նասկար գ վաատրժարանն երու ասշակեր– 

տ ու թի ւնր ու Հ ա մալս ւս ր սան ut կ ան ուսա

նողութիւնը 1]ովկաաասի~ մէ^} Ամերիկա y 

Եգիպտոս ե֊ աաայլուր։ 

$՝րքտՀաայյ աշաաակեբտու թե ա՛ն ե. ուսա– 

նոդո ւ թ եան կեասՆքը9 աււս՜ւլ j աաամենաաաալ– 

ր եր գա կա՛ն ե. գժբաաաիւտ պարագա՛ն եր 

ի§ուժ եցին կաաաւղտերու. | իւ ոշտ ա՛ն գելու 1ւ 

մեոցնելու Հասմասբ^ 1ւ թ ո յ լ չտուի՛ն որ 

ույ գ կե՛նսունակ տարրր ընթւսնայ գէպի 

իր փա n ասոր կոչումը^ գէպի քաւլա -

ռակր իմ ա կ ա՛ն էԼեբածնուն գր} որուն ա ու m -

£ին Հքոլքերր շ ա , ո ե ր նշմաբեցին ե. անոր 

նեբբուլը շաստեր թ մբկաաաՀ աաաբեցին։ 

Այժմ՛ որ աալյնտեղ^ տարարաիւտ քՒրք՛"– 

Հ այ աս տ աաան ի վր՚Ս մաաաՀը կր աիրէ ե, 

կապարեայ լււու~թիւնը9 ո էԼ ե սահմա՛ն էշ՛ն 

անգին9 Երեւանի մէ£ HA^^M^M^MA4 թեր– 

[մին շուրթը՛ րոլորուած. երիաասարգու– 

թիւնը. ովքե ր են քմ՚իֆյլիսի մէ£ գաղ– 

թ ա կան ու թե սան " դաա ի*1ւ ւ »վշ տ եր ո ւ ն ո ւ 

անոր շւսՀ երուն Հ պաշտ պան ու թե անր 

նուիրու ահ՜ օրկանին Հա^աո*յ%աԱ թերթին 

իւ մրա գրոալն ե րն ու Հ րւստաաարակիչն երր * 

ովքե ր են այն րոլոր երիտասաաար գները 

"/'* որրասնոցն ե րու y ՚/՚՚Հբ/՚ք՚Հ վարժա

րաններու մեք յո՛ռածին գի տե լիքն երր 

կր սորվեցնեն իրենց £at-f'£ խաւարուած 

աիաիէսաական անուս որրուկնե՜ր՛ուն* վեր– 

£ապ£ս ովքե ր են աաայն կեն սա բուէս երի– 

աասարւէներր որ տարիներէ ի վեր կով

կասի զանագան քաղաաաքներր Հասստաս– 

տոււկծ բնիկ թ րքաՀաաայ երր իրարու քով 

բերինք Էսօսեցան ? ՝ճ՛սււ եցին՝ j| անոնց ? 

ա րի ւն ակց u/ կան սէրը արծ ար ծեցին, և 

ալ գսլէսով կազմեցին գրեթե # € | / , Հ " / ՛ 

Թւքս՚Հ՚Ղ/ ք՚՚՚ղպքներու ^Հսյրենակցա– 

կան միութիւններըդ որոնք իրենց Հպյրե՛ 

նակիցներուն անմիջական նիւթ tu կան ճւ 

զանազան օգնութիւնն երու մէ^ նկատ ա– 

ււ ելի գ եր Էաէ ա ո ացին : 

Այ" Բ"1ՈՐ գործ ունէութիւններդկն 1ւ 

կազմակե րպութ իւններոլն ո գին 9 աՀա՛ 

"Լք ո կամ* ձեւով ւլժոէսքէն աս զ tu -

տուած ԷմրրաՀաատյ ուսանողութիւնն Է 

վաղահաս զ գաս տութ եամ՛բ մր եւ Հայ

րենասէր իւանգավաււութ եա մլլ մր տո

գորուն։ 

Այստեղ մենք չենք ծանրանար ՛՛յ՛է 

րոլոր կազմակերպութիւններուն վ['"Ս. 

ուրիշ աաաււ թիւ աււան&ինն պիտի անգրա– 

գաոնւս1ւք ասն ոնց չ "*J£ 1լ ուզենք ուրուա

գրել միայն գործունեութիւնը ււ ուսա– 

Հ՚գյ ե֊ զարթնուվր ամերիկաՀ սայ ուսա

նողութեանդ ապա նկատել տալու Հա

մար ձմ եււնասյին թմրու թիւնը արտա– 

սաՀ մանի զանազան Հայաշատ կեգրոն– 

ներու ուսանողութեանդ դ միանգամւաչյն 

պա ր զաս ր ան ելով ^*"յՐ"սիթի՛^՛ Բ^Ր^եէվՀ 

օգնութեան ե. աշիէատութեան տարրեր 

տեսակներն ու եղանակները^ մեծ վար՛ 

ձութ եան ՛սլ" ժամուն։ 

Էւ սկ ի նչ ըրասլ կովկասաՀայ կամ 

աւելի ՚ճիշգը ււուսաՀ այ ուսանողութիւ

նը պատերազմէն ի վեր։ 

Պատերազմէն ի վեր ււուսաՀ սայ Ո ւ թ ե ան 

միակ ուշագրութեւսն եւ զբաղման առար

կան կամաւորական մեծ գործն էր՛ (՛ոլոր 

գոյութիւն ու%եցող ե. նոր ձեւաւորուող 

կազմակերպութիւնն երը ասնով կ՚զրա֊ 

ղէին f ա՛նոր լաաալասգոյն կազմակերպմանը 

կ՚աշխատէին ն պասս տել։ 

ի՞նչ կրնար ընել սայ սա եղ n ւ ս ան ո ղո ւ– 

թիւնըէ Հ-էէղձ՚ի Հին թիւերր յստակ 

գաղասփար կ ուտ ասն մեզի։ (Լ. ամասլեան y 

ուսուցիչ *\յերսէսեան վարժարանիդ ան

գամ՝ ւ^իֆլիօի քտղաաաքաաչյին տումայէւն եւ 

պատ գաս մասլորներէն մէկը վրացական եւ 

Հասյկէսկսան վերջին ր ասնաաա կց ութ ի ւնն ե -

րուն9 կոէՈ՝Լ ^՝1Լ Ղ^՚ՔՒ 4Ը ^Ր՚^՚֊ՒՐ^Ր 
բոլոր չաաւփասՀաս ուսանողութիւնը եւ շատ 
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չանցաաահ ԿՈԷԸ_ Էր լս՚յնահաւալ ար Xus-

գա՚նքէԼ կուաար քՒիֆլիսէն մինչե {*եդ~ 

րոերատ ու Ա՛ ոսկու՛ս , ո ր տ եղեր 1/ն Հաս՛ 

ւ tu թ n ւահ՜ ուսա՛նող կամաւոր՛ն երու խում՝ 

Ւ1Լ bP Գէո՚-ի՚ն ու՛նե՛նալով նոյն ինքն Ա+ 

$Հա ա1՝ասլե ասն ր կր դիմէ 'Է^»աԷ ՚" բալ էն էսԿ 

կւսղմհւահ կաս մալոր ակ ա՛ն գուն գերր։ 

f> նչ եղա՛նակով կր մասնասկցեին ա / ս 

Հ սկսայ ական օգնութ եան գ ՚ ՚ ր հին ասշաաա– 

կեբտութիւնն ու ասղջիկնեբը։ Այս բո

լորին մասի՛ն ՛նորե՛ն կովկասաՀաաայ թեր

թերը ^*2է*\ր> Հ՚՚ըՀ՚ԷՀ՚^Ը "՜ ուրիշներ շաա 

ր ա՛ն կ *րս ե՛ն Հ 

Աղջիկն երր ունեի*" էր^նց յաաատուկ 

կօմիտկն9 Հ«*յ Mff«J»|»t ա՛նունովդ 

որ իր շաա արդիւնաւոր ե երկարատեւ 

՚գորհունեութիւնր ունեցահ ե ե որուն 

Հիսնաւլիրնե րը եղահ ե՛ն քՒումանեանի ^ 

Ա՛Հ արոնեա՛նի 9 Լեօի ե ուրիշ յ աաայ ան ի 

Հ "Լք եր՛ու -սղ^իկներրպ բոլորն ալ չաաափա– 

Հաս օրիոր ալներ ? ո t/անր ու սանոալուՀ ին ե ր ? 

ո մա՛նր գես. նոր աւարաահ ա/իջնակաաարգ 

վարժարանը^ կր Հ ի անեն "Լքս կօմիաէն ^ 

՛որ կար՜ճ ժամանակի մեջ իր նկատաււելի 

գրամա գլուխլլ կր գոյացնե ե կր սկսի իր 

աշխատ ութ ի ւնն երր։ Ա՝ ենք շենք ուղեր 

հանրանալ իրենց բասղմա բեղուն գորհու -

նեութեան վր՚՚լ/Հ կր րաւե յիշեէ միայն 

որ ի միջի այլոց Հայ Օրիորդաց կօմիաեն 

ունի իր յատուկ որրանոցր, ուր տաս– 

նեակներով մանկիկներ կր խնամուին ու 

կ/շ կրթուին օրինակելի մաքրութեամբ ե 

գուրգուրանքով ե ուր աշխատողներր 

նոյն ինքն °րիորգաց կօմիաեի՝ անգա– 

մհւՀիներն են | որոնք փոխն ի փոխն 

իրենց որոշ օրերուն կ՚երթան իրենց 

պարտականութիւնդ կատարելու (1)ւ 

(!) Այս տեդեկութիւններո քաղած bif « Հայաս. 

տան » թերթին ուղարկած քննիչին զեկուցուԱէն եւ 

t< Հորիզոն »ի մէջ տպուած Ո՝ա(£աէ| Զարղարեանի 

այդ կօմիտէի որբանոցին ւ]րայ դրած տպաւորա– 

կան դրութենէն։ 

fi սաց ի սայս ի Հասրկե իրենցմէ մ եհ ա -

մաաասնոլթիւնր աշխատահ ե Էր1,ս– գթ֊ու– 

թեսան ՔՍՐ9 * ամենահանր Հիւսան գու

թի ւննե րով վու րա կո ւ ահ գաղթականու

թեան մեջ, տալով բսազմւսթիւ զոՀեր^ ՝ 

որոնց մե ^Աաթենիկ ՕՀանջսանեանինր 

1UI ւենէն սրտա՛ճմլիկն ե* 

*\*ասլով վ՚Ղքր/՚կ աշակերտուհիներուն , 

ան ոնք ան օր ին su կ խ ան գ ա վա ււու թ եամբ'9 

խումբ առ խումբ ^ դատարկ կառ բերով, 

տոլ%ե տուն կլլ պարտին ե Հ"Ս ընտա– 

նի բն եր են կր ժողուեն Հագուստներ, 

ճ՛երմակեղեններ, կօշիկներք կլլ լեցնեն 

կա ոք երր ե կլլ՝ տանին Հ ա գուեցն ելու , 

խնամելու բսաղմաՀաղաբ Հաաայ գաղթա

կաններու մերկ մար մինն երր։ Հանդես

ներ, ցերեկոյթներ 9 երեկոյթներ կլլ 

կա դմա կեր աղ են, իրենց ձեռքովր տոմ– 

սակներ տուն երր կր պարացնեն, ե սա

պատի կր վճարել կուտան ն. մեհ Հ ա– 

սոյթներ կր յատկացնեն իրենց սԻ[*ելի 

թր .բ ա Հ այ ե ղբսայրՆ ե բուն պ՚սասւղաբ– 

մսան Ո1 

քէն դՀ անուր Հանգանակութեան օրեր 

կր Հաստատեն9 ^ասնկաբելի ե մեբժել 

—— կր պատմեր 1]ովկասեն Հասահ մեկ 

բարեկամս9 "Ա Գ ^'UJ մպտաս դեմ դպրո

ցականները^ որ քՒիֆլիԱի ՐՈԷՈՐ փո1ԼոՅ՜ 

նեբր թավւուահ իրենց մոխրագոյն Հա

մա ղգե ս ան եբովր ^ կուգան ժ ապա ւէնր 

սանցնելու լամբակիդ ե կամովին դուն 

եււապաաիկր կուտաս իրենց աղ աս Հ ան ջին" : 

Ասոնք անմիջական ան գ1ւ աՀ ա տ ելի օգ

նութիւնն եբն են $ գաղթականութեան } 

չեմ ուզեր միւս կողմե մանրամասն 

յիշատակ ել իրենց գորհունեութ ե ո»ն 

միւս երեսր, մտաւոր ե բարոյական 

կողմը 9 "Սէ կր բաս ւա կան ան աս if* ըսելու որ 

այդ , կաաաղմակերպուասհ ^ աշակերտական 

ընդՀանուր միութիա֊նլէ Հասա ասա ահ եր 

նաեւ ՚աէասսսաիւօսութիւններու շա/!ք ՚^ը, 

որ ՝էոե§լի կ\ունենար "fju կամ՝ ՚քչյն ան– 

ւիաաամին տունը9 ուր խումբ խումբ կու– 

գւաային հասնօթաաան ալու Համար իրենց 
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գբականուիմեանր —— մ\սն աաա լաաան գ իմ լւքաս*– 

Հաաայ գր աայ կ սան ո ւ իմ ես/ն՝ որուն շա ա ք ք ՚ Լ 

ծ անօթ ե՛ն իրենց լեզուին ու. արուես– 

ին։ ՎերիՆ էսսաի֊Հասնի ԼՈւբՓ աբգիւ– 

նաւոբ եղ սան աաա կով սւեղի կք/ււնենասբ ք կլԼ 

Հ աաաւաստիէսցնէ Ն] ովկասէն եկած բասբե* 

կա մս ̂  որով կաէբ/î՛էի եղաաած է ռուսաաաի/օս 

IL աս ւգաաա ղգ աաայն ա g աաած Հաատյ ուսանողներէն 

կարճ ժաւ/ս/նաաակի ւ/է$ ֆ ասն ա թիք աաաղգաաայ -

նամհլնեբ գւսրձն ել։ J1 սկ միւս կողմէ 

աաայալ աալիսովՀ աս ւ ելի սերա ու մօտէն եղած 

է ռուսաաաՀաաայ ե. իմ րրաաաՀ սայ՛ Հաաասնոալ մտա֊ 

Լ՝Որւաակասնու իմ եասն շփումլէ^ որմէ շասլո 

ր ասր իքն եր կլան աաայ /լուրս գ աս լ Հ 

ք1սկ աաա ր ձակուրգն երուն* աասնրչոբս 

ա աաա ր ե կ աաան էն սկսեասլ աշակերտներու 

լլաաաւլմաիմիս^լ էսումբեբ} կր իմ աաա /էւ աւլէին 

ալ աաաւա ււն երր f Հ աաայ tu շաս ա գիւղեր i իրենց 

աիաաափուկ ֊Հեոքեբովր ճարաասրօրէն 2_։սէ*՝" 

ժելու Հողին գործիքն երր 9 գա ղաս փ աաա րաս՛ 

կան ղոՀաւ/լուէմ ե ա մբ գ ի շ ՚ ս Հ էսեղճ 

գիւղացին երուն 9 որոնք կ ա մ ա լ ո ր ա կ ան 

գուն գե րր լեցուաաահ՜ են f կաաամ ռուսաաակաաան 

ր ան աաա կրէ 

Էդա^որալ. ասն գա մ ով աղի տի. աշէաաասաիմ ̂  

ինշպէս ը_"է'f 9Ղ)Ց Ա1"'Լ ՚սմեբիկասՀ՜սայ 

ուսանողուիմ եաաան զաս բ էմՆ ո ւ մր ^ ե գէւ/ղաաաա– 

Հայ աս շաս (լ եբտուէմե ասն *IJ IU իան աս կ աաան քաայյ– 

էերր ե֊ բոլորէն աղի տի աշէսաաա ս/ի մ՝ նաաա– 

իսաաա գծելու բերուելիք օգն ու իմ եաաան եղա֊ 

նակր —— աաայն ր ան անՀրամեշա ? Հրամա– I 

յակասն ե. ՕրՀ աաա սա կան "fju մ աաա մուն — 

ար տ աս աՀ ման ե աաան ղաաանաղաաան Հ աաայ աաաշաաաա 

կ ե ալ բոնն ե բու ու սան ո /լու քմ ե ան f օրին աս կ 

ք*արիղին ՝2 որ ունեցած է աաանցե ալին՝ 

այնքան փայլուն շրջաններ։ 

ZPftVr ա ա Ի ՄԷԿ 80ԴՈԻԱԾԸ 

Վերջերս f օտար թերթերու թղթակիցները 

Հիմնեցին Փարիզի մէջ ընկերակցութիւն մը 

«Association des correspondants de 
guerre de la presse étrangère» ա* 
նունովք որուն սլա տուոյ ՀւաիւազաՀն է Փ-֊՚լ 

Տէշանէլ, նաիւազաՀը Կոմէզ ՚Րարիլլօ. 

պատուոյ • ան դա Ահերուն շարքին մէջ կը 

զանուի թերթիս իւմրադրասլետը։ Այս ը ն ֊ 

կերակցութեան 1լ՛անւ զա մ՛ա կցի Պ . ՝ Հրանա 

Ալեանաք f որ անոր ամ՛սական սլաշաօնա֊ 

թերթին մէջ ( , , լլ ՛ օտար թղթակիցները ճա֊ 

կտտին ու թիկունքին ֆրանսական զիւցազ– 

նութիւնըէ Հա մրերա աար ութի ւնը 1 անընկճելի 

Հաւատքը իրենց ականատեսի վկայութեամր 

կը ւիառարանեն f կամ իւրաքանչիւրը իր 

ազզին Ֆրանսայի Համար Համակրութիւնը 

IL Ղ՚աշնակիցներու գործին րերած աՕակ– 

ցութիւնները կը սլարզէ^ Հրատարակած Է 

րդէն երկու յօդուած, այս յօդուածներէն 

ջիոր կը վերարերէր Լիօնի ՚ աօնավա֊ 

ճառին, երկրորդին մէջ Պ. Ալեանաք Հայ֊ 

կական դիմադրութեան կարեւորութիւնը կը 

րացատրէ Ղ՚աշնակիսներու շաՀերուն տե– 

սակէաով. աՀա թարդմանութիւնր այդ դե֊ 

դեցիկ յօդուածին. 

այ 

առա՝ 

Հայկական տեղեկատու սլիւրօն ԼՈէ-ո2_ 

կռիւներու, ծա դած ԱԱալը կը յա յանէ Թա֊ 

թարներու 1ւ Հայոց միջել Արարատն ան 

շրջանին ւ1էջ ինչւդէս 1ւ մ աՀմետ ականներու 

կողմէ չարճակուՅեեր Պաքս լի դէմ՝է դոր կը 

սլաշտսլանեն Հա յերր f ու րուռն սլա յ լղարներ 

Վանի մէջ որուն առումը ինչսլէս ե. Նր֊ 

զըումինը կը զե կուց ո լին ուրիշ կողմէ՛. 

Ամրոզջ Հայաստանն է, թրքականը 

սլէս ռուսականը f որ այսօր կը ցցուի դա֊ 

րալոր թշնաէ1ւոյն դէմ՝ք ըսենք ^ / ՚ Հ ՚ ք րառը 

ՀամիսլաէՐակտնութեւսն դէմ՝է որ կը շղթա֊, 

յազերծուի f այնտեղ. Հաճի ՎիլՀելւքի րարձր 

Հովանաւորութեան տակ ։ 

ճակատէն ու կողքէն Թուրքերու և. 

Թաթարներու յարձակմ՛անց ենթարկուած, 

^ I U J քաջարի դինուորները կը կռուին 
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ոչ միայն սոսկ ազգային ոգւով մը, այլ 1ւ 

իրենո մեհ Դաշնակիցներուն շահուն Հա^ 

մար, Հնդկաստանի ճ ամի ան պաշտպանելով, 

թումբ կազմելով աշխարհակալութեան մեհ 

հրա գրին զէ մ՝։ 

Հայկական Հարցը լոկ ազգային Հարց միլ 

չէ, ու չէ եղահ երբեք։ 

Յանդգնութիւն» չէ յայտարարել թէ Արե– 
լնլքի գորհերր, Հետեւաբար 1ւ սլաաերաղ

մին ընթացքը, րոլորովին ուրիշ ձել աււահ 

H HLLUIStU f ^*ք?է ՀաՏ"<ք ա ո գ ա Լ 1 պաՀանւջները 
լսելի եղահ ԸԱաձ[մ՛՝ սլաաեՀ մ ամանակին՛ 
ու կանխատես ոգւով միլ Դա շաւակի g կա» 
ու ավարութեանւց կոզմէ ։ 

Այսօր վայրկեանւլլ ճգնամամա յին է : ՛Ս՛եր 

ֆրանսացի 1ւ անղլիացի րսւրեկաԱ1։երը 

պէաք է որ կացութիւնղլ նկատեն ալ։աղ 

՝ վճ ո֊ ական ութ եան ե գորհա գրութեան ոզւովմըւ 

Ափ մի քաՀեր չեն կրնար անվերջ կը՚Լ՜ 

ուիլ –^–Հ^նոմւ իսկ ՎրաՅւ-"ս եղբայրական» 

գորհակցութեանւ օղնութեամբը Հան» ղերձ ——• 

թ քամիներու ղէմ որ Հարձակման րոլոր 

միջոցները ունին, մինչւլեււ երկիրը սլա շւո* 

ւզանոզնւերյլ սլէտք է ամէնւ րան յան։ սլա տ -

րաստից սարքեն։ աներեւակայելի , կերպով 

զմոլար պայմաններու մէջ t 

Դաշնակից կառավարութեան գլուխը կր 

գտնուին մարզիկ որոնց զգացումները Հա

յաստանի Հանդէպ յայտնի են։ շատոնւց ։ 

Անոնց է որ 1լ աղաղակենք «օգնութիւն։» . 

կը իմւդրենւք անոնցմէ Միջագետքի մէջ յա–, 

ռաջխաղա g ութիւն մը, կորովի ճիգ մը, 

որուն անմիջական, լուրջ սպառնալիքը իրե

րու դրութիւնը պիտի փոխէր Հաչասաանէի 

և Կովկասի մէջ ե– պիտի ազատէր Արե

ւելքի մեհ ճամիաներուն վրայ Դաշնակից 

շաՀերու վերջին պաշտպանները։ 

ԲԱՆԱԻՕՍՈԻթԻԻՆՆԵՐ 

Պ. Զօպանեան, Հրաւիրուահ ըլլալով Մար

սէ յ լի Հայկական Միութեան կողմէն՝ տեւլւոյն 

մէջ Հայոց Հարցին մասին ֆրանսերէն բա

նախօսութիւն* մր լմ՛ել, Մայիս 1ւի օրը 

Մասիլիա սրաՀին մէ£ կրկնեց այն բանա

խօսութիւնը զոր արդէն արտասանւահ էր 

Պուլոնեը և Պէրք* Հաւաքումը կաղմակեր– 

պուահ էր %Մարսէյլի Աշխ արՀա գրական 

Ընկերութեան կոզմէ 1ւ զրո ւահ էր 

L'Effort 
de la France et de ses Alliés սլա շ*. 
տօնական կազմակերպութեան Հովանաւո

րութեան տակ ։ Կը նախազաՀէր Աշխտր– 

Հագրական Ընկերութեան ատենապետը Պր. 

էսթրին, րեմին վրայ իր շուրջ ունենալով 

ֆրանսացի ե Հայ քանի մը անձնաւորու– 

թիւննէեր t Ներկայ Էր Ֆրանսացիներու խուռն 

բազմութիւն մը 1ւ Հայ գաղութին կարեւոր 

մէկ մասը, կը գտնուէին Հոն շրջանին։ զի

նուորական Հրամանատարին ներկայացուցիչ 

սպայ մը, Մարսէյլի ֆրանսացի ր ողոքական 

եկ եղեց ւ ո J պ աշ տօն եան։, ո LU ո լցիչէ։ եր , Հր ա -

պարակադիրնւեր, Մարսէ յլի սուրիական քո– 

միթէինւ նախադաՀ Պ. ՏւսՀէր , յոյն զա զութ ի 

Օանօթ ղէմքերէն՝ Նւքսինեան» Պոնտոսի 

Հանրապետութեանէ քոնկրէի նախադաՀ Պ* 

՛Բոնս թանթ ինիա էս, 1ւ այլՀւ, \ւ այլն։ Պ. էս-

թրին քանի մը Հայասիրական ջերմ խօս֊ 

քերով բացաւ Հաւաքումը։ Աւելորղ կը 

նկատենք ամփոփումը տալ Պ. Զօպանեանի 

բանախօսութեան, քանւի^որ ան։ արդէն 
՜ ՜ոք՜ * * 

Հրատտրակուահ է այմմ կիր սկզբնական։ 

ձեւուի՝ ինչսլէս ա ր ա ա ս անս։ ւահ է Փարիզ) * 

վերջին՛ մասին։ մէջ բանախօսը մանրամաս -

նօրէն սլար դե g դեր ման օ– թուրք Հա մա թու

լէ անաւ 1լան հրա զրին զէմ Հինգ—վեց ամսէ ի 

վեր Հայ մողովրզին։ ցոյց տուահ Հերոսական 

զիմազրութիւն։ըք II նկատել տուաւ որ թու*, 

րան ական բարբարոսութեան երեւման առա

ջին օրէն։, միջնադարեան շրջանէն իսկ, 

առաջին։ դիմադրողը արդէն Հայ ցեւլն։ եղահ 

է. խօսելով Ժէօն֊Թուրքերու այս պատե

րազմի լմւթտցքին։ Հայտջինւջ p ոճիրներուն։ 

վրայ, րանւախօսը աւելցուց. (( Տարտանէլի 

յարձակման ձախ սղումէն յետոյ, Ժէօն– 

Թիւրքերը րոպէն։ յարմար զատեցին իրենց 

թաքուն ամենասիրելի հրաղիրներէն մին 

իրականսսցնեի այն։ է Թուրքիան պարպել 

րոլոր ոչ-֊թուրք տարրերէն. Հայոցմէ սկսան», 

յետոյ կարգը եկաւ Սուրիացինւերուն : էի բա -

ն։ ան։ի տարաբախտ տզզա բնաւ կութ են Էն։ քան։ ի 

մը Հարիւր Հոդի կախուեցան։ IL քանի մը 

Հարիւր Հազար Հոգի կազմակերպուահ վայ

րագ սովի մը զոՀ գացին։, յետոյ Պազես– 

տինի սիօնական։ Հր Է ան երնէ են որ կոտորահի 

ու տեղա Հան։ ութ եան ենթարկուեցան . ԴՀիմա 

կարգը Յոյնւերունէն» Է, որոնց ղէմ բն։ս»ջըն։– 

ջումի մեթոդիկ ՛ճիգ մը կր[Լոլի՛ կաՐԴատէք 

այս օրերս իսկ [ՐաԴՐաէ) մէջ Յոյներու 

տեղաՀանէսՀսնւ մասին։ աՀաւոր ման։ րա մաս

նս ւթի ւնն եր . կ՚ուղղեմ այստեղ, մեր յոյնք 
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սուրիացի ու սիոնական եղբայրներուն , 

թուրք բարբարոսութեան ղոՀ եղող p » [ " / ' 

ցեղերուն f Հայկական» իւորունկ Համակրու

թեան։ արտայաբոութիլնր։ Կր յուսանք ա֊ 

մեն քս ալ որ այս Հրէշութիւնները, իրենւց 

չափաղանցութեամբն իսկ , ւղիտի յան ղին։, 

ոչ թէ զուտ թուրք մեհ պետութեան մր 

իրականացումին։ f այլ Թուրքին անի մ ասա ու 

նւսւաստացուցիչ տի բա պետ ութ են։ էն մաքրուահ 

Արեւելքի մլլ » t Այս խօսքերը ստորաղհուե– 

ցան Հասարակութեան կուլմէ ոբոարնղոստ 

եր կարատեւ հա փա Հար ո ւթի ւն ն եր ո վ ։ 

նմանախօսին ատ են։ արան։ ութ են էն յետոյ , 

երիտասարդ դերասանտւՀի մր Օր. էսվէինոս 

արտասանեց Եարճանեանի Ա ք ք " " ^ ; Կ՛ 

Տէր—ԱաՀակեանի 0«**»£«ք*£ձ«*^««*յ* Այ»«*յ*«**ք*չւ t 

և Ode à la France 8եա,»յ Պ. S. Ս»ս֊ 

Հաթճեան Հակիր՛ճ ու սրաւս յո յղ իւօսքերով 

Ս՛արսէ յլի Հայ դա ղութին։ շէ։ որ Հա կա լ ո ւ ֊ 

թիւննւերր յայտնեց ԱշիւարՀադրւսկան։ Ընւկե– 

րութեան։ 1ւ պարզելով ՀաՀ մողովուրդին։ 

Ֆրանաայի Հանւդէպ տահահ սիրոյ զղա֊ 

ցումները 1ւ ազատութեան դատին» Համար 

րրահ զոՀ։սբերւ»ւթիւն։րք յիշք*ց Աւեսէարանի 

էսյրիին» լուման։ 1ւ լլսաւ (( Հայոց ազզն» ալ 

այւլ այրիին» նւման տուաւ, ոչ թէ իր ունւե֊ 

ցահին մէկ մասը, աՀ1 ամրուլջը ՝>՝) * 

Պ. Զօ սլան։ եան։ զարձեալ Մայիս 19|ւ կի

րակի օրլլ նայն։ սրաՀին» մէջ արաասանւեց 

Հայերէն բանախօսութիւն։ մր Հայոց ազդի 

IL դաաի այմմեան կացութեան։ մ»սսին». բեմին 

վրայ կշ զա 1ւ ո ւէ ին զա ղութին Հոդեւոր Հո֊ 

վիլր S. Արէլ ԱրսՂաՏ ԱրրաՀամեան»t Պ. ս. 

Սա Հաթճեան։ որ կր նաիւադաՀէր, Մարսէ յլի 

մատրան ընւդՀ. մողովի նւաիսսդաՀ Պ. Սէլ֊ 

եան ք ե. Հո դա բարդութեան» նաիւազաՀ ՚ Պ. 

"ք»այթանճեան։ : Ներկայ էր Մարսէյլի Հայ 

զազութր դրեթէ ւսէՐբողջութեէսմբ։ Բան»»»֊ 

իւօսր այս սլա տերս։ զմի ընթացքին». Հէսյու֊ 

թիւնւը Հարուահող բաղմաւլիմի աղէտներուն 

վերլուհումը ըն՛ելէ j^mnj f ի վեր Հանեց Հւսյ 

մոդովրդի ցոյց տուահ Հո յա կա սլ արութիւնէն» 

ու Հ»սւա»ոտրմութիւն»ըք gnjg տուաւ այն 

բոլոր պատճառները որ մեր դատին Jtut[~ 

թան ակին վրայ յուսալից սեալու կարոդ են 

մ՛զել մեղ, և. Հրաւէր կարւլաց արտւսսաՀմանւի 

Հայոց առաւել քան» երբեք Համերաշխս ու֊ 

թիւն» սլտՀպանւել 1ւ ղոՀաբերութիւն ստանձ֊ 

նել։ 

Մայիս ՚ՀՏի օրը Պ. սլան եան կրկնեց՜՝ 

էքս—ան—Փրօվ»սնս քաղաքին մէջ, որ Հա֊ 

մ ալս ար ան։ ական։ կարեւոր կեդրոն մրն է1 

իր ֆրանսերէն։ բանախօսութիւնը։ էքսի u ,J ff 

Հա ւա լ։ ո ւ։[ը կա։լմ»սկերպտհ էր այնսոեզ 

Հր աս։ ար ակս ւո զ ծ կը Ֆէօ » գրական ամ֊ 

սադրին խմբադրութիւն։ըք որուն գլուխը կը 

գտնուին» էմիլ Սիքար և. Ժօզէֆ տ՚Արսլօ 

տաղանդաւոր բանաստեզեները։ Հաւաքումը 

տեղի ունւէցաւ էքսի Դպրութեանս ճեմս»֊ 

. բանին մէջ, նւտխադաՀութեամբ էքսի II 

Ս արսէյլի Համալսարաններու վերատեսուչ 

(reCteiir) պարոն Փայեոյի։ ՍրաՀը լեցուն 

էր Հոհ ե. ընւաիր բազմութեամբ, որուն մէջ 

կը նւկաաուէինւ ոչ միայն քաղաքին լաւագոյն 

ըէսոանիքները, այլ ե. բազմաթիւ ուսուցիչ֊ 

ներ , կրօնւականւներ , զին» ոլորականն եր , ու֊ 

սան։ուլն եր , ե. այլն ։ 

Պ. Փայեօ, թրթռուն Հա մա կր ութ ես» մբ 

քանի »քը խօսքերով ներկա յա ցուց Հա յկական 

աստը ե– բանււսխօսը, և. Հայ ազգին ֆրան֊ 

սա սիր ական։ զզացմ անց վրայ զաղափար մ՛ը 

տալու Համար ինքն իսկ արտասանեց Ode 

à la France^* 
Բանւախօսէն։ յետոյ պարոն» ։ոՂ\լ»պօ « էը 

Ֆէօ )) ի խմբագրութեան II ամբողջ փրօ֊ 

վան սա կան։ մաաւորակւսնւութեէսնւ կոզմէն կար

դաց ջեր մա զին։ ղզա g ո լո՛հերով լի սիրուն» 

ճառ մը։ 

Տունիս Յին Պորտոյի »1էջ Պ* Զ օ պան եան 

արտասանեց բտնախօսու թիւն մը, նիւթ 

ունենւսլով Հայկական» մարտիրոսութիւնը ե. 

Հայկականէ դիւցաղնութիւնւը. այղ Հաւաքումը 

կազմ ակեր պահ Էր Պօրաօյի ԱշխարՀագրա֊ 

կան ընմլերութիւնւը իբր շարունակութիւնէ 

նախորդ Հաւաքմ՛ան մը, ուր Պ. Փօթօքի II 

Պ* ՊԷնւԷս Հրաւիրւււահ էին, առաջինը 

էեՀերուն 1ւ երկրորզը Զեխերունւ տաււա֊ 

սբսնքնւերն։ ու ւլաաը ։զա բզելու . այս ան զա մ 

(( մ՛ար տիլ։ nu մոզովուրզ )) ներու նւուիրուահ 

այս շարքին։ Համար, Հրաւիրւււահ էր Պ. 

Զօսլանեէսնի Հետ սուրիական քօմիթէի նւա֊ 

խաղաՀ Պ, &էքրի Կանէմ f որ խօսեցաւ 

Սուրիտցւոց կրահ՝ ս։աււասլանւքնե բուն 1ւ 

տահահ յոյսերուն՛ ու ցանկութիւնն» ելա ւն 

մասին։ ։ Ժէնւէրտլ Ս տլթէր, սլաաերաղմին։ 

աււաջին» շրջանւին» մէջ վիրաւորու։սհ \լ 

ան։ զա մ ա տ ո ւահ Հանդ։ ահ ան օթ դին։ ու որ ականը , 

որ էն։։իսլիտներյ»ւ Տա»։ գեր—պ»սՀ»սպանն ԷՊ 

Société des Gens de Lettres/» ինչպէս 

և Comité d'Orient^ անօրէն խորՀուրդի 

անգամ* է, սլա mut Հմամբ այղ միջոցին» Պօր֊ 

տօ դան։ուելովք յանձն։ առաւ՝ երկու բանա֊ 

խօսներուն և. Աշխ ար Հա դրա կան» Ընկերու^ 
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թեան ատենապետէն իւնդրանւքով՝ նաիւագա֊ 

Հնլ այս Հաւաքման, արտասանես ումեղ 1ւ 

ոնւցէչ ճառ. մը։ ՍրաՀը լեցուն էր էաւռնւամ֊ 

րոէւ րազմութեամլւ որ արտակարգ ոգեւո֊ 

րութեամր ծաւԷաՀարեց երեք րանայսօս֊ 

ներր։ 

Մարսէ Ա f էքս f էնչսլէս [լ Պօրտօ f րա֊ 

էւօսութենէն \ չետոչ Պ. Զօսլանեպն ց՚՚չց 

տուաւ մոգական լապտերով րաղմաթէւ 

նմ՝1չշէւեր Հաչ արուեստէ f տեսարաններ Հաչ 

Հէն ու նոր կեանքէ f դրուագներ Հաչկաէլան 

աղէտէն ու Հաչկական գէւցաւլնւեր գութ եան։ : 

Ստորեւ կր Հրատարակենք Պ» Զօ սլան եան է 

Պօրաօէ մէջ արտասանած րանաէւօսութեան 

առածէն և. վերջէն։ մ ու սերուն թարգմանաւ֊ 

թիձշ. 

«.՚Ւօսելէ առաջ Հա չաս տանէ տառապանք֊ 

ներուն f ւդաչքարներուն ու չոչսերուն '[րաի 

Հրամայողական սուրր պտրտականութէւն մր 

մը ունէմ կատարելու f աչն է՝ չանուն ազդէն։ 

դոր պատէ ւ ունէմ՝ ներկայացնել ա յո տեղ 

սքանչացմ՛ան ու երայստադէաութեան ոդջոչն 

մլլ ուղղել Փրանսա 

ներուն որոնք f րովանդակ մարդկութեան 

րաէսոէն Համար ւյճռական։ եղող աչս մա֊ 

մուն , ամենէն շքեղ քաջութէւնր կր պար֊ 

զեն՝ Քռնասլեաութեան մռայլ ումերուն 

գերագոյն գոոՀը էարտակելու Համար ։ Մաղ

թանքները րոլոր Հաչ Արտերուն f ֆրանսական 

Արտերուն Հետ մէասնարար t աշէւարՀէ աչդ 

տզա տարարն։ երուն։ կքընկերանան էրենց Հըո– 

կտչ ու նուէրտկան։ սլա յքարէն մէջ։ ՚ Անոնց 

շնորՀէւ է, շնորՀէւ չադթութեանը զոր լ[երջ 

է Փ*ՍՀ"Տ ապաՀովապգս սլէտէ շս։ Հէն f — 

չւսղթութէւն ֆրանսական։ դատէն ու ֆրան֊ 

սա կան մտածման —— որ է։ աչուած Հաչաս֊ 

տանը 1ւ րոլոր կեղեքուած շղթայակապ ու 

ց աւատ անւ ջ մոզովուրգնւերը էրենց վրէմա֊ 

ռումը /ւ ազատագրումը պէտէ տեսնեն t 

«Rjtf '[ռոջէս չորս—Հէնդ ամիսներու մէջո֊ 

ցէն Հայկական ոդրերդութէւնը էր ա։ 1ենէն 

աՀա լոր փուլէն Հասաււ Պրէսթ—Լէթովսքէ 

ղադէր դաշնադրովք ռուս ոլոլչէվէքնւերը 

Հաւանեց անւ էրենց ամէն։ կրցածն ոնւել ՚ ք է 1 – ֊ 

րացնելու Համար Թուրքէոյ վերադարձը ոչ 

մէայն օսմանեան Հայաստանէ Հողերուն զոր 

կովկասեան րանակը Հա յ կամաւոր նել 1ՈԼ 

ե§ Ֆոանւ m սա սա եան զէ1 ւուոո֊ 

օգնութեամր թուրք լուծէն։ էւլած էր երէկ 

այնքան ղոՀողութետնց գնով f այլ և Պաթումէ, 

Ար տա Հան է ու Կար սէ շրջաններուն f որոնց 

վերջնական տէրտցումը Թուրքերուն պէտէ 

րանար րաէսնդակ Կովկասը էւ անոնց մատ՛ 

չելէ սլէտէ դարերն էր Հայ ցեղէն Հուսկ 

ապաստանարանը f մեր ազդայէն։ կեանքէ 

մէջնագերդը ; ռուսական։ Հա յաս տանը ւ Կով», 

կա սեան։ րանակէ ռուս աարրերըէ ՊրԷսթ– 

ԷԷթովսքԷ դաշնւագէրր սաորագրուելուն սլէս t 

յանկարծ ձգեցին Հեռացան։ Հայկական ճա֊ 

կտտէն f առանց էոկ սպասելու որ Հտյ ու 

վրացական։ րանակները ամրոդջասլէս ելաա֊ 

ըաստ ըլլս՚ձէո վերա Հաս թուրք յարձակման 

գէմ երկիրը սլա շա սլան ելու։ Թուրքերը t 

օգտուելով էրենց Համար այնքան։ îi սլաս տա֊ 

լոր սլա յմանւն երէն։ f վ։ ութ տցէն յարձակս դա֊ 

կանւը վերսկսէլ։ Ոոսլէք։ էրենց Համար վեր

ջէն ծայր սլաաեՀ էր էրականացնելու 

Համար Հա մ աթուր ան եան։ ծրագէրը, որուն 

Համեմատ թուրք ։1եծ պետութէւն ՝ մը. 

Միջերկրականէն ու Սեւ Ծովէն մէնչեւ 

Կասսլէց Ծով ու Պարսէց Ծոց տարածուող 

պէտք է մէացնէ րոլոր թրքարարրառ ցե

ղերը, օսմանցէ Թուրքերըք Կովկասէ Թա֊ 

թարնւերըք Աար սլա աս։ կտնէ Թէւրքմէններըք 

Թուրքեսաանվ։ ^"կերէԼք Հովանւաւորութեանը 

տակ *հերմանէոյ որ այս սլէս ով էրեն Համար 

պէտէ ասլաՀովէր Արեւելքէ մեծ ճ ամրան։ ք 

Հնւդկասաանւէ ճամրան։ : A M I J մոդովուրդըք 

ցեղով արէական ք Նւրոսլա յէ ազատական։ 

մողովուրդեերու րարեկամ ու դաշնակէց ք 

էւոչրնգոա մըն։ էր տյդ հրա դրէն է լ։ ականաց֊ 

մանէք սլէաք Էր զայն։ ջաէւջաէւել։ Հայերը 

անւ գա մ մը եւս երկուքէնւ մէկը սլէտք էր 

ընարէէն։ t կամ տեղէ տալ էւուսափելու 

Համար զարՀուրելէ աղէտէ մը ուր աբ՚ 

անւգամ էրենց րովանոլակ ցեղէն։ դոյութէւննւ 

էոկ կրնւար վտանգուէի և. կամ դէմս։դրել։ 

Առան։ g վար ան ելու՝ որոշեցէն։ դէմադրել։ 

Ամէնքը աՏՐ t կ[1սէ պատանէ՝ դէմագրու֊ 

թէւնւը կազմ ակեր ոլելու Համար մէ անոդով f 

աճ սալար ան։ քով յան սլա արս։ սա է g կա դմա կեր -

պեցէն։ րանտկ մը « Հայ ազատութեան 

Հերոս )) Անւդրս։նւէ1լէ ղեկս։վարութեան։ տակ, 

մղելով էրենց Հէն։ Հարեւան։ Վրացէները 

Հեաեւէլ էրենց օրինակին f ու քայլ առ քայլ 

մաքառեցան։ Թուրքէն։ դէմւ Աչդ դէմագրու֊ 

թէւնը որ կը տեւէ աւելէ քան չորս ամսէ 
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ի վեր ք էւ որ դեււ չէ դաւլրահ, տեղի էլ ու֊ 

ՆենւՕր՝ մելւին՚ներուն Համար՝ ամենէն դմնդակ 

աՀաւոր պայմաններուն մէջ. jj Թուր ՛յերր 

կուդային իւոշոր ումերովք քրղաղան րազ֊ 

մաթիւ իաւմ՚րերով ստուարացահ f ղեր մ ան 

սպաներու ղեկավարութեան ս:ա1լք ունենալով 

առատ ռազմամթերք ու պարէն։ 1ւ իրենո 

օմանզակ զանելով Կովկաս ի Թաթար ներն ու 

քիւր՛տերը ՚ ո ր կռնակէն կը յար&սկէին» 

Հա յո ո վր՚՚ւյ՛– 71յ1ւ քիչ միլ զէնըով ու^ռաղ֊ 

մամ թերըով ղոր ուն՛էին՛ իրենո արամաղրու֊ 

թեան տակք ամէն» յարարերութենէ կար ո ւահ 

իրենո ֆրանսացի 1ւ անղլիաոի մեհ րարե֊ 

կա Ֆրերէն՛ որ \ չկարողացան ղեււ luîiufiij 

օղնաւթիւն՛ Հասցնելու մեջ»»ցը ղտնւելք i/fc-

րինւները յամառեցան» սակայն» պա յքարը 

շարունակել, մինչեւ վերջին» սաՀմանը մարզ– 

կայինւ կարելիութեանց, Հ»սւատ»սրիմ մնալով 

մինչեւ վերջլլ, մինչեւ ւսնււլունղին եզրըք իրենւց 

ա զղային ի տ է ալին։ [լ իրենւց րարեկամու֊ 

թեանց։ Թուրքերըք կաաազահ այս զիմաւլ֊ 

ր ութ են։ էն» ք որ նայն՛ իսկ իրեՀւց պա շս։ օն՛ ական 

զեկոյցներուն» Համեմաւս շաա րուռն։ է եղահ 

1ւ իրենց շատ սուղի նստահ ք իրենւց ճւսմրուն՛ 

վր՚սյ ա»1ենւէ~1ւ աՀռելի իւմզմութիւնւնւերր 

զորհահ են է ամէն տեղ ուր մա ահ են, կոտ»»֊ 

րահ են րոլոր ոչ—ււ»»ւ»լմիկն»երը, անալաշասլան 

կիները, երս՛ի։աներն ու հերերր, որ չեն» 

կրցահ ւիաիւչիլ։ Հայկական զունզերր շս»֊ 

րունակահ են՝ Հակառակ ամէն րան ի՝ սլա յ* 

քարը՛. Անւոնք յաջոզահ են ն՛ոյն։ իսկ րոպէ 

ւ1՝ը վերազրաւել Էրղրոււ1ն ու *Լաք»ը։ (| րքան» 

ատեն կրցահ են» սլաՀել այղ քաղ»սքն»երը : 

Մինչեւ ե՛րր պիտի կարողանան՛ շարունսսկել 

այս յուսա Հաս։ կռիւլլ։ Վ^երջերս թրքական։ 

զեկոյցը Կարսի առումը կը հանուցւսնէր՝ 

Հայոց յամառ ու երկարատեւ ՚լիմազրու֊ ՝ 

թենէ մը յեաոյ ։ ՚Քէսնի մը օր առաջ 

կը Հրատարակէր լուր մը, որուն։ Համեմատ 

թուրք րան ակի ՀրսսՈսնւատարը անզրկուԼ֊ 

կա սեան։ նտր կա ււա վար ութ են։ էն» արտօնւու֊ 

թիւն» ու զահ է իր զօրս՛ զունւզերը Ալեք»»»սնւ֊ 

զլ։ ավալի 1ւ Երեւանի ճ ամրով սլարսկական։ 

սա Հմ՛անաւ զլո լիւր տանիլ Ատ լալա աս։ կան՛ 

մանելու էւ ՚հաւրէմը զրաւելու Համար; 

Միայն» Հայ նւերկա յա ցուցիչներն են» որ ընդ֊ 

զի մ՛ա g ահ են» f 1ւ թուրք զօրազուն։զերը 

ստի պո ւահ են Հայկական՛ զիմազրութիւնւը 

իարտակել Ս>լեքս ան» ւլր ավալի 1ւ Երեւանի 

տիրանալու Համէսր։ Մինւչեւ ուր պիտի եր֊ 

թայ թրքական» այս յառաջիւազացութիւնը։ 

Միջ»»»զե»էւքի անգլիական րանակը f որմէ 

քանւի մը ւլօրաիւումրեր ար զէն։ իսկ Պարս

կաստանի մէջ կը գտնուին f պիտի J ' " £ ' " { / ' 

օգնւելու ւէել»ջտսլէս զորք Հասցնել Կովկաս f 

Համար Հայոց՝ Թուրքին ւլէմ իրենւց կռուին 

»1էջ, ե– տրզիլելու Համար իրակտնւացումը 

կամաթուրանեան հրա զրին որ այնքան» աւլի– 

տարեր է Ղ՝տշ\։ակիցնէերւ»ւ 1ւ քազաքակըր. 

թութեան շս։ Հեր ուն : Զենք գիտեր։ Բայց կայ 

ասն մը ձրսւն վստաՀ ենք, այն Է որ նոյն 

իսկ եթէ ինւչ որ զեււ րնաւ ա սլա Հով չէ—— 

Հայոց Համար ան» Հնար դաււնայ Կովկասի 

մէջ պայք»սրը շարունակել. Հայ աՂԴԱ ամ– 

րոզջութեւսմր պիտի սլաՀպանւէ »սմէն տեղ 

իլ։ Հաւատարմհւթիւնւը Ազատութեան զա -

տին 1ւ իր Հաւատքը Ֆր»սնա»սյի ուք Ղ*»սշ– ^ 

նւակիցներու յազթտնւակին f 1ւ Հւսյկական։ 

պայքարը սլիտի շարունակուի ամէն ուր 

որ Հնէսրւսւոր է\Ատ1,։ " ( ՚ Ֆրանւսայի f 

Նզիպտոսի f Ամերիկայի 1ւ ա յ լ երկիրներու 

Հայերուն որ արդէն իսկ կէ\ կռուին ֆրան» -

սա կան ղրօշակին» թեւերուն» տւսկ , եկան։ 

վերջերս մի ան։ ալ Հազարաւոր նոր կամա֊ 

լորն եր f որոնց թ[ոէ\ ՀեազՀեաէ պիտի 

ստուարանա»յ ։ Կայ ուրիշ րան» մրն» տլէ ո֊ 

րոմ» »լ»»ս»»սՀ ենթ է այն։ Է ՜որ վեՀոգի Ֆրան՛ -

սան։ {լ իր ազնիւ ւլաշնււսկիցնւերը պիտի 

չմոււնէս՚ն ոչ տ՛առապանքները, ոչ Հաւ»»»֊ 

տարմ՚ութիւնւը ւներ մուլուխ ղին»՝ « ' J " Հա մաշ֊ ՚ 

իւարՀային ա ազն սալի ընթացքին», IL յւսզթտ֊ 

նւտկի մամուն» f ւ*ր պիտի Հնչէ f ան՛ոն՛ք ար֊ 

զարաՀտտոյց պիտի ը\ԼԱ»նւ մեր մ ո զո վուլ։ զին՛։ 

« Այո f յազթանաւկի մամը տնւերկրտյօրէն 

պիտի * Հնչէ f որովՀեաեւ այգ յազթանաւկը 

ւսնւՀրամեշս։ութիւն մըն» է աշիսարՀիս առող

ջութեան։ IL զեղեց կութ եան։ Համար։ Այ՛11 

։ի լաւ սի ական։ զի)։ա մոլութեան։ իա։ nu ր չտին՛ 

վիշապը | , լ թոլրք րւսրլ՚արոսութեան՛ չարա֊ 

շ ո լ ֊ ք °^ո՝ Հտկէսււսմլ իրենց անիհեալ ու 

»Լ»ս»լ»»»նց»»ւկ յս»ջւ»»լ»»ւթիւն»նւեր»»ւն»՝ վերՀ ի վեր

ջոյ սլիտի ջ»սիւջ»ււիււէւինւ, 1ւ այն մաՀտՀոտ 

աւլջ»ա1ւ1ւղջը զոր այղ ՀրԷշնւերը տշիւարՀիս 

վրայ կը Հեղուն»՝ պիտի ընդ միշտ վւարաաի 

ազատութեան։ յազթապան՚հ ճաււազա յթնե • 

րուն տակ։ I] ենք պիտի տեսնեն՛ք ատիկա f 

շնորՀիւ զարմանոսՀրաշ Հերոսութեան՚ը Ֆրան 

ս ույին որ Զար Ոզւոյն» »լէմ այս էսաչակրու– 

թեան մէջ աղատ մուլս»ի»ւր»լները կ՚աււաջ֊ 

նորղէ։ Ֆրան։ս։սն»ք ազզերուն» ամենէն սիր՛ 

ուահըք իր դարաւոր լուսս։շալ պատմութեանը 

մէջ^ այնքան »1եհ , այսօր աւելի քան երրեք 
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սէր ան է աշէւարՀէս ։ ԱշԷւարՀս, մենւք ատոր 

սալա Հով կր մնանւք , ՖրանաայԷ ձեռքով սլէտէ 

փրկուէ f Ա, Առատութեան , ասպետութեան։ ու 

մարդասէր ո ւթե անւ տչս Հայրենւէքը ներկայ 

պատերազմէն դուրս պէտէ գայ աւելէ քան 

երրեք. մեհ f դե դե սէ կ ու նաւէրականւ , էւ անոր 

Հովանււո jît տակ մարուէ րոս մոդովուրդներր 

կեանք ու աղաաութէւն սլէտէ վեր ադան են 

ու ղայնւ պէտէ օրՀնւենւ )) : 

Մարսէյլէ Le Soleil du Midi k£ Le 
Sémaphore de Marseille թերթերր րն

դարձակ յօդուածներ նաւէրահ են։ Հաւաքու

մնէն։ առաջ ու յետոյ. Հայկական։ ոդրերդու 

թեան։ նուէրուահ ա յ դ րանաէւօսութեան . 

1?բսէ ու Պօրտօյէ Հաւաքմանէ g մա սէն։ րնւ– 

դարձակօրկն դրահ են MemoHal d'AlX 
թել։թրք Le feii ամսադէրր 1ւ Պօրտօյէ La 
Petite Gironde ու La Liberté du 
Sud-Ouest ր* 

Le Soleil du Mid^ երկրորդ յօդուա

ծէն զոր դրած էր Օտէս Ռէշմոն, կր թարդ– 

մունենք Հետեւեալ կտորը. 

« 7» նւչ աՀռելէ է այգ ալրերդութէւն։րք 

որուն p M ( , , M արարքներն ու դրուադներր 

՛դ՛՛՛րդես մեդէ րանաէւօսր. էսէ զարՀուրելէ 

*հոզզոթա մլմ։ է որմէ վեր է մագլցեր այդ 

"՚յնքան։ գեղեցիկ, այնքան։ էւրոէւս։ ու այն

քան։ ասպետական։ մոզովուրզր ու ն։ա1ւ էնչ 

արութէւն։ էր կէներուն։ մէջ, ո՛ր ճշմարտա

պէս Հոդէս եզան։ Հա յր են է քէն , II որոնէր րոլոր 

յատկութէւնաերով օմտուած , նւրրամէս։ , աշ֊ 

յսաաասէր, արուեստագէտ , ր/սնասաեւլծ , 

էնքզէնւքնէն։ յա յան ե ո էն նաեւ անվաէւ ռազ

մէ էլն եր , յաճաէւ էրենք է՚։կ կազմս կեր պելով 

դէմադրո ւթէ ւնւր , որուն։ կր մւլէէն։ ^ մողո– 

վուր՚ւէԼ՛՛ Ամէն։ էնւչ կր շադկասլուէ Հոն։, տե– 

զա Հան։ ո ւթե ան։ g արՀաւէրքը, գս՚զէր Թուր

քերու կրկնած սճէրներուն։ սոսկումրք . \ւ 

քաջութեան արարքնւերր որով ՀայուՀէները 

կռո ւուլնւե րուն մէջ արծարծեցէք։ էրենց "վէզծ 

զաՀէճներունւ վերջ է ՚ / ^ / ՚ Հ " / յադթելու յոյսէն։ 

սուրս ^"ցը.՝՛ 1** նւչ Հոյակապ դէպքեր կտ

րելէ է քաղել ա յ դ ամրոդջէն t/էջէնւ, օրէ֊ 

նակէ Համար ադադակր այդ կնւոջ, որ կր 

տեսնէ թէ էր ամուսնոյն։ Հր ա սանր դադրւսծ 

է կրակելէ « Ւ նւչ, ալ ւէամւէուշա չուն։էս, 

Թուրքերր շատ ունին, դն։ա անոնց ձեռքէն 

էւլէ » '• Եւ ճէչր այդ մանկամարդ ազջկան։ 

որ էրեն պէս Հազարաւորներու Հետ մա֊ 

Հա՜ցուելէ առաջ ամեն։էն։ զզուելէ է§մգմու֊ 

թեանւց ենթարկուելու սաՀմանտւած է՝ (( Նս 

պէսփ ւ1եռնէմ, դէաեմ, ր՚ս1" Հայաստանը 

չ՛՛լէ "՛է մեռնէ )> : 

La Petite Gironde^ յօդուածէն, ո֊ 

րուն Հեզէն։ակն։ է Պ. Տասթտրաք, որ այդ 

թերթէն։ մէջ յաճաէւ Հա յա սէ լ։ ական յօգուած– 

ներ զրահ է\ կր թարգմանենք Հետեւեալ 

կտորր, ուր կքամփ։ոէէ զօրավար Մալթէրէ 

ճառը՛ 

« Արեւելեւ։ ն էւնւդէրներունւ մասնւադէա , 

զօրավար Մալթէրը, յան։ սլա ար ասա է g ճառէ 

մր մէջ էլընւէ Համառօտ ։1ե կնութէւնր 

Արեւելեան։ Հարցէն։, ՀէքԱւական։ պատճառը 

1ւ վեր ջն։ ա կան։ ն սլաս։ ակր այս սլա m եր աղ մէն։ 

Հա մա ձսւյնւ ո ւթե ան։ պետութեանց^ Համար 

վճռական։ յաղթանակ մը գոյութէւն չպէտէ 

ունւենւայ առանց Արեւելեանէ Էւնւդրոյն։ րաշ֊ 

. նակէցնւերու ձեռքով լուծման։ հր սովորա

կան Հեւլյէնակութեամր f զօրավար Մալթէր 

կը դա տա փետ է Ֆր անւ սա յէ II ԱԱգլէոՀ 25 

tutu րէ է է վեր (աւելէ ճէշդ երեք քառորդ 

դարէ է վեր} րռնւտծ արեւելեան քտղաքա֊ 

կանւութէւնը. կը ստորադծէ անոր սէէ։սլն։երը9 

անմլտնէէաւսէեսութէւնը , մեթոտէ պակասը , 

Ասէոյ մէջ Ղ՚երմանփոյ յամր , Հզօր ե– սալաՀով 

թաւէ անւ ո մ անւ Հանւդէսլ. սքանչելէ վերջարանւէ 

-, մը մէջ , ֆրանսական։ յ£ Հասարակութեան։ 

ուշադրութէւնը կը Հրաւէրէ այդ էէնւդէրնւե֊ 

niii.fi ՀամաշէււսրՀայէն կարեւորութեան 

վրտյ, էնւչսլէս 1ւ գործուած սէ։ալն։երուն։, 

սէւալնւեր որոնւց եղերական։ Հետեւանւքնւերը 

կը կրենւք այս պա Հո LU : 

(( Զեր il ագին րն։ դուն։ ելու թէ ւնւր գոս գտան։ 

երեք րանւաէ/օսնւերը, ապացոյց մո\։ է թէ 

մեր Հասարակութիւնը անտարրեր չէ Յնար 

գերման ոճէրնւերուն էւ թէ ա յս օր էն ակ gnj-

ցերունւ շաՀե կանւութէւնը կ՚ըմրռնւէ )) : 
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ԿՈՎԿԱՍԻ Մ հ Զ 

im ա ա ա ա ա \ ՆԱԽՕՐԵԱԿԻ Կ ա ւ 

0փօ°լիսի թերթերը Դեկտեմբեր եւ Յունուար 

ամիսներուն, ՈՐ հասան այս վերջերս, կր պարու

նակէն յուզիչ ու գեղեցիկ տեղեկութիւններ՛ թրքա

կան յարձակոզականի վերսկսումին նախօրեակին 

նայ ժողովրդի ցոյց տուած դիմադրական անվեհեր 

կամքին ու զոհաբերութեան սքանչելի հոգիին 

նկատմամբ, գրագէտ,՝ զինուորական, կղերական, 

ուսանող, ինչպէս եւ կանայք, ամենքը միեւնոյն 

ադադակր բարձրացուցած են* «Պէտք է դիմաղրել»։ 

Արտասահմանի գրեթէ բոլոր թերթերր արտատպեցին 

Ահարոնեան ի հոյակապ կոտը «Ահազանգ», հրատա

րակուած է նոյն օրր՝ «Հայաստան»ի, «Մշակ))ի եւ 

«Հորիզոն»ի մէջ։ Ահա Անդրանիկի վսեմ կոչր. 

Անդրանիկի Կոչը 

Եւրռպայի Հայ Պատուիրակութիւէւր 

կոչ կ՛ընէ քա£ °՝ւ իմ՝ քւոէոր զրնաա 

կիոեերու1ւ եւ րոլոր հայ հ ասարակա. 

կա՛ն կազմակերպութեանց եւ սար, 

մի՚յքներուն գիմ ել գ է պ ի գրաւուան՝ 

*եաՀ՝ ւսսքէներ ր եւ պա շտպսւէւել ամէքն 

ւէնով։ Մտի'կ ըսռնք, *>ա՛յ ժողովուրդ–, 

այգ. կոչի . 

քիուսասաաՊւի ներքոյքն քազաքա. 

կա՛ն վերիվայրոււՐ՚ներր այնպէս գա_ 

սաւորուեցս/ն, որ ռուս մեն՜ րանակի 

կռուէ ՜ճակատր փսխուեցաւ եւ 

պատաւ եցաւ այն որ^դայ ժողոա 

վռւրգր րովս/նգակօր^ն կըլ գիւ/սւգ֊ 

րաւէ ՜ճակատ ա՛գրակա՛ն մեն՜ եւ 

ււՈւա1լ1ւկւսլ1ւե լավ լեցուն րոպէ։ (հուս 

րա1ււսկր հայ ժոզովուրգի օ էէն ո լ ֊ 

թեամր. գ ր ա ւ ե ց քժ*իլրքայ այտստսաի 

երեք ՛նաւա՚նգներր եւ այսօր զ ի ֊ 

՚նագաւէարի եւ վաղուացն S աւա*նա, 

կսւէւ ւ աշտութ՜եutil բերումով վ տ ա ն ֊ 

գի ե*նթարկուան՜ trit ա յ գ %ահս/նգ֊ 

՛ներր, ուր կրրնակի ւարիլր ւ աղար 

վերապրող ժողովուրգ, որ գ ե ռ երէկ 

ակա՛նատես եւ ե՛նթակայ օսւՐա՚նեա՚ն 

կառավար ո ւթ՜ե ան ս արքան՜ մեն՜ա֊ 

գոյն եղեռն [fii, այո օր գ ա ր ձ ե ա է 

պիտի ենթարկուի où մ՝. րսՈւակի 

՚ներխուժէՐաս : 

Ա յ գ վերապրոդէէերր, որոնք կր 

կազմե՛ն վաղուա1ւ Հայա ս ա ս ա ի միակ 

տարրր, պէտք է պաշտ պան սՂւք, 

չթողուՅւք որ ou մ՝, րաս ակր, օգ_ 

տուելով պ ա տ ե հ ութ՜ ե՛ն tfît , գրոհ 

տայ մեր վաղուս/ն մեն՜ շք^նքի 

այսօրուաէւ փոքրիկիդ ն՝աղի1լներուե 

վրայ։ 

ՄեԳւք կեցան՜ ե՚էւք, Հայ տ առա պան* 

Ժողովուրգ, հայկակս/ե ձպատմ՝ու֊ 

թ՜եա՛ն այոպիսի փո[^՜ոՐ^1ոս1 Է^է^3 

վրայ ուր մեր ժոզովուրգր կ՚ապրի 

կա՚էՐ իր վե՜րՀքա օրերր եւ • կամ՝ կր 

գտնուի վաղուս/ïi ա զ ա տ ո ւթ՜ե ԱՅՍ 

ււաիէօրեակթն : 

Վայրկեանր, ՛էւ եր կայ օրե՛րր մեզ 

չե՛ն ցուցներ ^ի^/ա ՝^է\անապարւ : 

ՎազուսՏն սլատասիւս/եր հայ մ ո զ ո ֊ 

վուրգյքէւ պիտի ՐԱ_աJ աJ" կամ՝ ոչ։ 

Գարերէ ի վեր, մե՛նք րռՖեցքքնք 

հաւաքականէ ազատութ՜եան ՜է\անաա 

սլարհր որ պսակուեցաւ մեր արիւ, 

՛նով, և. հայ երիտասարգութես/ն անաա 

ս Ս1 ոգսրոււաերով։ 

Հասան՜ Է ժամչլ վե՚րՀյա ւՐարսքն. 

չուէՐի։ 

Իմ՝ խօսքս կ՚ուղղեմ՝ այն բոլոր 

մարգոց, որմեք խոր գիտակցութիւն՛ն 

ունի՛ն հայ ժողովուրգի լայնան՜աւալ 
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տաուապս/նքրն, որմեք ուՖին մար. 

գասիրակսհ/ սի լաւ, աւՈ/ii ա ղ գ է , 

ՐԼլան անոնք յ ո յ ն , եզիտի, ասորի, 

քիւրտ, իսլամ կամ ոչ իսլամ, որմււք 

եԳւթ՜ակայ եղան՝ են օսմ. բռնակալ 

կ/սռավարուԷՒեսՈ/ աոմարգս/սէր 

սարսավաերոլյւ : 

մրալիք աղատտ իք իւէւր կը պատ֊ 

կանի բոլորիս, Թիկ՚քիայից գ ր ա ւ , 

ուած՜ Մրեք նաւ անգ^1/երու ժողո. 

զու րւէէւերուԳւ : 

կոչ կ՝լլէէեմբոլոր զէքյյքի րյ/գուՀ/ակ 

տ զ ա մ ա ր գ կ ա ն ց ninuhig գաս ա կ ա ր ֊ 

գերու ՞| խ՚տրութեստ, գիւղացիէ^/, 

արւեստաւորէքէւ ւէ^/է/չև. բարձր գ ա ս ո ւ 

մտաւորականութ՜իւճfm ու 7արուս///ր։ 

Էս կոչ ղ [fitեմ րոլոր չ տ փ ա ւ աս 

գսլրոսակսհքէւհ՛լաւէ/, որոնք կր բաղ֊ 

ձան ն՜ազկաւէտ տեսԴ/ել վադհւան 

, մշակոյթ՜ի գ ա շար, P~nn_ գիմեն 

ղէքէւքիք թ՜ոդ վազեն զ֊Էպ ի "ճակատ։ 

ուղղելով իմ խօսքս \ մեր բոլոր 

մայ բերումէ ե քսյրերուն՝ կր յորղո֊ 

րեմ որ ՏլՈւգուէւ^տ իրեՊւց սրբաղաէէ 

յարկի տակ Յուգայներ1ւ ու գ ա ւ ա ֊ 

՜ճ ոտները, թ՛ող թ՜քեն անոնց երեսին/ 

և. ղրկեք/ գէպ ի զօրանոց։ րաւա՜ճստ 

Է այէւ մայրը որ կր ք ա ջ ա լ ե ր է իր 

զաւակ ր, աւ/ուսին ր կամ "՜դբայրր 

հսալու տուէ/ը իբրեւ կորովազուրկ 

ե որբացան՜ ազատ ութ՚ե/սն սէրէն։ 

երէկ կռուող ուժը իր կարելիէ/ 

րրաւ կուրՏ՜ լլ տալով թ շյւամո&, 

այսօր ալ մեր մտաւսրակոհաւթ իւԳւր 

պիտի յայսԽաբերէ ffî/քզյքնք կռուող 

գասակարգքա արժ՜անի։ 

իմ խօսքս կ՛ուղղեմ նաեւ վրացի 

մեն՜ ժողովուրգիհ՝/ սրուէ/ ազգային 

շահ երր գ ա ր ե ր է (՚Վ^Ր համընթաց 

քալան՜ l/tt ե 7 ամաւ թ՜աց պիտի ք ա ֊ 

լեն մ\/տաւանգ ասկէ յես/ոյ րբրեւ. 

տառապան՜ և աղա տա գրուան՝ ժո֊ 

զովուրգներ։ Եթ՜է այսօր հայ ժոզո. 

վուրւլՏւ է վ տ ա ն գ ի տակ ե ենթ՜ակայ 

վերՀնական բէէաՀԳւՀմսա, վաղր կ ա ֊ 

բոզ Է վրացի ժոզովուրգշ էթեիլ, 

գ ա ր ե ր է ի վեր ազատութեան և. տար. 

. րակսսւ ար գար ութ՜ եան ///եՊ/չացող 

վրացի ժոզովուրգը։ Պարտականէ ես 

յիշելու քու uhi ց ե տ լ պատմութ՜իէՅւգ, 

վրացի՛ ժոզովուրգ։ 

Հա՛յ ժողոզուրգ,եթէ ւ ա ւ ա ք ա կ ա ն 

կերպով չպատասխանես այս կոչիս, 

եթ՜է պայն՜ւաւ զ.ի//////կց/// թի/նր չու. 

նենտս 7 այրենիքի Ա փախստակտն 

ժողսվուրգի, բզքտուան՜ մայրերու, 

թ՜աղս ւան՝ փոսերէ^/ գուբս գալս զ 

տզամարգկանց, բսԳԿաբարուան՜ ՛այ 

կոյսերու ներկայ սարսափելի կտցսւա 

թ ես fît, եթ՜ է չգիտակցի// nijii մա֊ 

դուսԽ սեւ երա/լյտ որ կր սաւառնի 

մեր բովստգակ հայ ժոզովուրգթյւ 

վրայ, ե թ է գոճ/ ւ ասկացողութիւէւը 

չունեմ/աս ստեղն՜ ո ւան՜ ն՜տնր րոսլԷԷհ/, 

ետ առ յքէւձւ/է ւերոս աււտՅ/ը զոր 

,գու!/ ես տուան՜ ե իրաւունք մի 

ուէ/ենար վերցնելու իմ գի ակր, իրաա 

ւուէ/ք մ ի յ \ ոմնէրէար իմ վրայ ար. 

///ասուելու, թող թաղէ զիս այն կոա 

զակր որ երէկ իմ կողքին կուրն՜ք 

Iլուտար մեր թ՜շէւամոճւ ե ձորերը 

ե լե/ւներր սկացան՜ ՛այ //րբու/խերը 

կը գրկէր և կշ գգուէր։ 

Աւելորգ է ընել քու երեք տարուան 

սլատւՐութիլյ/ր, ՛այ 7տրուոտ. ա յ գ 

պատմութ՜իւնէ ը թ՜ող չկր1լնուի։ Եկան՜ 

Է ժամը որ գ ո ւ սրբես քեզի ուղ. 

զուտն՛ բ՛ոլոր ^Անարգանքները կանգ. ՚ 

նելով Ազգայթէ իյորդ ուրգեերու 

կողքին,թ՜եթեւացնելով անոնց բեռը։ 

Մեն՜ագոյնն Է կախուան՜ քու մար. 

գասիրութենէգ^յլ Թոզ չկրէլնուի 
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երբէք, ձեր երեք տարուա՛ն պատ֊ 
մութ-իւՖր յ որում՝ կողոպտեցիր պեա 

տա կան զ_աՊւձա րանսերր և լեցուցիր 
քու ամԳքն քքնչ կէս/նող ւատու/խեբը։ 

Հա՛յ ւ արուստ, քե՚զի է խօսքս, 
արժա՛նի եղիր այս սեՆ՝ րոպէին։ 

Օֆիսէլքէւե՛ ր, ռ յ յ ւ ս , ՛այ, վրացի, 
ձեզմէ՛ ան անք որոնք կր բաղձա՛ն 
մ՝սէնեէ Հայաստանի Երկրապահ Զօ
րամասի սպայակոյտի մէՀ, քծ1-սզ 
ւէիէՐեՊւ Յովնա՚նեան փողոց, Թիֆլիո։ 

Մեծ անուն բանաստեղծ Յովն. Թումանեանին 

հետեւեալ գեղեցիկ նամակը եւ հայ դիմադրութեան 

հոդին կազմող՛ Անդրանիկի կոտին պատասխանը։ 

"Նամակ Անդրանիկին 

Գիրկի ւՀեգր՚մնիկ, 

[\Հ աւոչւ մօմսնտի աւլՕե. ա մեն մար գ 

սլ ե ս\ր ե րն ւլՀ անուր քւ սեղանին չ՛ երի ^ 

ինչ "ր ունէ ե. կարհղ ե թե՛՛ Աե բւսՀաս 

վտանգր կասիէ ելու II. Ph' բաղձտսլի Էսա– 

գադութ ե ա՚նր Հասնելու Հ ամար։ 

\քԱ չ՚'['ս ա գա յ ունիմք չորսն ել ե րկ['[՛ 

կաս ավաբոլթեան ք I»՛/ ք՜՛"/P' ^ " ( ՚ ^ Ր ՚ է Ի 

IL »P" տ չւա մ ա ւլ բու. թ II uili տակ ե*1ւ ք Իսկ 

չորս աղջիկս եէ ՛՛լա m ր ա ս m us կա մ գնում 

ե՛ն Pիկունքի էսշիւատււ$1՝ւրնե րին ի՚^՚չի "/' 

րն գո ւնա կ Կ/1 լինեն։ էէ, անշուշտ 9 

սրանից Pա՛նկ ոչի*նչ չուն Լ մ} Հեաեւաբաբ 

ոէի՚նչ չեմ ի՛՛ն"*/իր9 il ի այ՛ն P ե կարո ղա

՛ն անս րոլոր ՚ աւչնիւ ժո՚՚լովուբւլէւերի եւ 

ազատասե ր Հոգի՛ներու Հ ե ա միասին եա 

մղել վերաՀաս վտանգը ե. պաշտպանել 

tut մ ենք ի ս ս ր րաս գա՛ն ձ իրաւուՆբներ՛ն ու 

ա ւլա ա ո ւթ ի ւ*1ւ ր\ \քԱ անսասան Հաւատա– 

րիմ Քո շատ փոթորիկների մե^ -֊ ե որ 

ր երահ՛ վւոբձաit. ու թ ե անր9 վա/լ Հայրե– 

նասիրութ ե անն ու ադատասիրրւթ՜եանր ք 

այլ ե բնական J՛ա ր գ ա սէ րու P ե անը ու 

զի՚նւորակաս բաբՀր տաւլանւլին % 1ւ- սլատ– 

րասա գալու, ռ՜['Ր ե. ոլր կր ԿՈԼ\(՛ ՝^՝ո 

եղբայրակաՆ ճաքեր Համբուրում եմ 
Հ երոսա կէս՛ն ճակ ա ա գ ՚. 

Ա՚իշա քո 611 <ԼՀ– ք Ո̂Ւ1քԱ*ՍԵՍ/ե 
Q» *|».«— [}րա Հետ միասինք n բովՀե տեւ 

ես ե՛ն կարծիքի՛ն Լ J՝՝f որ ամէն սր Հայ 

այժմ պետք ե իրե% գնի կամաւ որ տուր՛ 

քի տակ ? պա բա աւորւում եմ ամսակա՛ն 

Հարիւր ււուրլի տալ ես ՛նպատակով մեր 

րն գՀ ա՛նուր գանձարանին։ 

՛հոյ՛ն 

FUS ՆԱմԱ Կ 
Բանաստեղծ 8ՈՎՀ. ԹՈ ԻՄԱՆԵԱՆԻՆ 

Սիրալի ԳովՀաս՚նես, 

• \քԱ Հրճուա՛նքով կարդացի նամակդ։ 

Հասան՜ ե մա մլլ որ ր ո լ ո [ ՚ ը ՛ն մասիս քեղի 

տրամադրելի ընելու իրե՛նց զաւակ՛ները 

էլ գրամը Հ՚՚ՀյրեէփքԷ պաշտ պասութ ե ա՛ն 

դոր Նինւ պե աք ե մուլ՛ն անք պաՀ մը 

գրիչը. փոի*արիսելով սուրիս9 ստեղհ ելու 

Համար Հ ա/ր °^'իրր, որուն Էս աղաղ հո

ցին մգ£ միստյ1ւ կը հ՜ա/լկի գեղարուեստի 

կեսւեքր։ 

հս շ՛ ատ գ գա Ծ ուա ձ եմ \ու բարձր 

տբամա գրութ ենեդ եւ կը յուսամ որ մեր 
լավանդ ակ մտաւոբականութիւնը կը Հ ե֊ 
տեւէ քու օրինակի՛ն ե ւսյսպէսով կը 
գարրնե՚նք մեր սրբազա՛ն ազատութիւ՛նը։ 

iYuT՝riybb'i 

Տիկին Uocfիա Դանիէի^էկի դմայլելի Puig 

ն՛ամակը հայ կանանց ուղղուած. 

PUS Ն1աԱԿ IU3 ԿԱ1Ա1.8 
Հալ ո ւՀ ի՛ն ե՛՛ր 9 երբեք մեր պատմհւ– 

թեւսն ընթացքում Հաքութիւեը չե 

ապրել մի այսպիսի մեհ՝ f պատմասկաս 

րոպե* երբեք Հայ մողովրգից չե պա– 

Հանֆւել ոյմերի այսչափ վիթ ի՛՛՛՛րի լա

րունս, երբեք մեր գոյութիւնը վտա՚նգ– 

ւահ չե հ'էհ[ այսպես աՀաւոր կերպով\ 

֊ՀԼարտե-ւի վրաք ե գրուահ Հայրե՛նիք9 

ժողովուրգ9 ապագայ։ 

\*Նրր՛ն ա սլ աշ տ պ սան ո Լ թ ե աս Համար ոտքի 

պիտի կա՚նւլնի ամբող0 Հայ մողովուրգը՛ 

Նրա ր ՛՛լ՛՛ր ֊" "՛րր երի միաՀա մուււ գորհ՜ակ– 

ցութէււնի՚ց ե կա իւո ւահ՜ մեր ա պագա՛նէ 

[\Հ ՚" այս ճակատագրակա՛ն րոպեի՛՛ն 
Հայ կի-՚՚ը ե-ս մեհ գորհ ունի կատարելու* 
սրանից եւս պաՀ ա՛նելում՝ £ Հ՚՚՚/րե՚նիքի 
սեղանի վրայ գնել իր ամբողՕ բարոյական 
կորովը։ 
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Դ\ ար տա կ սան ո ւ թ ի ւ ն ն ե՛րէց "՛մ են tu if սան րր , 

tu il՛են ւււէԼս ե մը զոՀել կեանքը Հայ

րե՛նիքի Համար ——րամjili ե ընկել աղա

մար գկան g* մեր ՛Էր՛") £ անուս՛՝ աւելի 

թեթև, բայց նոյնպե" մեհ՝ պարտակա– 

նութիկԿ՝ թե ու. , թիկունր լինել նրանց 

թկ՛ երկրի նե ոսուս և թե՛ ճակ ասա ուս ՚ 

\ք եգանից եւս ոյժ երի արտ m կարգ 

լա բումն ե պաՀ անջւում՛ il եր առաջ եւս 

արագի՛ն գորհ կ՛՛՛ք կատարելու պետք ե 

կազմել գթ ութ ե ան ք ո յ ր երի իւմբեր, 

՛՛լեաք ե վււ՚իւարին ել զե՛կք ի "կանչւ ահ՚– 

ների՛ն, պեար ե իւնամել ՛նրա՛նց ընտա

նիքները 9 սիրտ տալ, ոգեւորել թոյլերինՀ 

կինը մեհ ոյժ ե, էսԿ սիրող գաղա

փարական կինը մի անիւ որա ա գելի ոյժ։ 

\րենք Հա՛նգես կր բերենք "՛յ ՛է ր՚՚՚րո– 

յական ոյժր.ե կր ստեղհենք մի այ՛նպիսի 

տ րա մա գրութիւն, որ ոչ մի Հայ սանՀատ 

անմաս չլէ մնայ այս մեհ շարժմսանըւ 

\?թե մե՛նք չը կարողանանք սա եղհ ել 

այ գ ո գելորութ իւնր, եթե Հ "՛ք ր են իրի 

պաշտպան ութ եան գորհին չր զոՀա– 

- ր եր ենք ամեն րան ինչ որ Հնարաւոր ե, 

եթե անձնուիրութեան սքանչելի °՝րի– 

սա կներ չր տանք6 մենք արժանի չենք 

կին կոչւելու այգ բառի ամենաբարձր 
ի մաս տող՛։ 

ՀայուՀի՚ք 9 մենբ քլւաանգնահ ենք մեհ 

ուէսաէւ Հ անգե՛ղ՛ այժմ, կամ երբԼքւ 

կատարենք մեր սլար աք ր մայր երկրի 

աո աջ» մեր եղբայրները գնում են արեան 

գնով Հայրենիքը պաշտպան ե լու* որ

բացա h երկի րր, նրանց տունն ու տեղը 

անում՝ են մեր իւն՜աէ/քին։ 

Գե՚գ ի գո՜րհ, Հէ՚՚՚յ քոյրեր 

Սօէքիա Գաճիհւ՜Բհկ 

Հայկական զօրաբաօ՚նի հրամանատար զօրավար 

Նազարսէկովի առաջին հրամանը. 

ա ա ւ ո ւ ԿՈՐՊՈՒՍԻ ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐԻ 
ԱՌԱձՒ1ւ ՀՐ1ԱՈՈւԸ 

դեկտեմբերի Աին 

կրՕանիե եմ այն բարձր պատուով, որ 

ինձ վիճակուահ ե էինել Հսայկսական նոր 

կաղմհւահ առածին կորպուսի Հր ամա • 

նա տարը։ 

Գ՛՛ոյանում՝ եմ՝իմ՝խորին շ!ւորՀակալու– 

թիւնը Հայոց \ճզգ՚»/ին Ի՚պ՚ՀրգԻ՛" ե Հայ 

Ք^ինու սրական Ա*իութեան^ որոնք "Լք գ 

ըքւ արութեամբ արժանացրին ինձ "Ս՛է 

բարձր պատուին ե տահեցին ՚էե՚գ ինձ 

այ գոլի սի վստաՀ ութիւն էւ բաբե Հաճ 

ուշա ղ բութի ւն; ^'"րի ժամին , իմ թան

կագին աշիւատակիցներ — գորհ tu գբ ենք 

բոլոր ոյժերը մեր թանկագին Հււայրե– 

նիքի Հզօրութեան վե բահն ութ ե սան Հա– 

մէսբՊ ժէշելով որ մեղ վր՚՚Լք k րնկահ՜ 

կրկնակի պարտականութիւնէ՝ ապաՀովե– 

լու [\*ուսասւոանի սաՀ մւււնները թշէււսմոլ 

ներս Էսուժ ումից ,՛ պաշտ սլան ելու Հա

յաստանի սիրտը՝ Հ՚՚Լքի Հէսրաղատ արիւ֊ 

նան երկ երկիրր, որ Հ ի լ հ հւել ե ՚ Է ՚ ս ր ե – 

ւոր թշ\ւամին երից ք Իսկ "՛եր ն ելքին 

կեանքում՝ պետք ե նեցուկ լինենք կարգ 

ու. կանոնի ե պաշտպան իւաւլաղ քաղա

քացին եր իւ 

\^րգեն հ ա գում ե ՛լարաւոր նւսՀատակ 
ե բազմատանջ Հ՚՚՚յ ժողովրւլի վաղուց 
յուսացահ 1ւ ջերմօրէն սպասահ \\րշ՛"՛ 
լոյսը։ 

\^սահուն ապաւինահ՝ Համարձակ յ՛" 
ռա ջ գե՛ղ ի մե՛ր ար գար ե սրբազան 
գորհրւ 

կ ՛ս տ ա ր ենք մինչեւ վել՚ջ մեր պարտքը 

Հայրենիքի / լ Հ՚ոյ ժողովրւլի առաջ ե 

թող պա ր զօրեն տեսնեն {\*ուսաստանր ե 

մեր քաջարի ու Հաւատարիմ՝ գաշնա– 

կիցնեբը^ որ մե՛ւք ա յ ւժանի ենք նրանց 

վս տաՀոլ թ ե սանր : 

Հսայկական կորպուսի Հրամանատար 

ռենե ր ալ–֊ մ այ օր 

11 յ ս Հ րամ սանր կար գա լ բոլոր վաշտե
րում՝, բաաար եաներում՝9 պարկ երում՝ ե 
կօման գան երում 

Այս քանի մը նմոյշները, շւափրու մէջէն ըն– 

տրուած, ցոյց կուտան թէ հակաււակ պոյշէվիք 

միքրոպներէ վարակուած տարրերու ցաւալի ու 

սահմանափակ գոյութեան, ի՜նչպիսի հերոսա. 

կան շուն՛չ մը անցած է ամէն կոդմէ վտանգով պա– 

շարուած մեր ժողովրդի հոգիէն, շունչ ՈՐ կարոդ 

դարձուցած է զայն իրմէ շատ աւելի դօրեդ եւ 

կազմակերպուած թշնամւոյն դէմ մինչեւ ցարդ 

մաքառիլ* իր ազգային պատիւը եւ Դատին ապա 

գան փրկելու համար։ 
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Ի Ր Ո Ն Ի Կ 
Վերջէն սլալուն , լուրերս՝ կովկասէ մա– 

սէն՝ կր էէէւաան, աւելէ Հակասական քան 

երրեք , է ա Հ Ո մեհասլէս կարեւոր ու նշանա

կալից : Նայս՝ Հեռագէր մր Աո վկա սէն Օու– 

նէս 10-1.2.էն Հասան Ամհրէկաչէ Հաչոց, 1ւ 

որ կ*րսէ՝ (( Կովկասէ Հալերր մճռահ են 

Թուրքերուն դէմ կււուէլ մէնչեւ */kp£, 
կռնակէն էրենց կր սսլաււնան Թաթարներր ։ 

Հաշտութեան ո II է $nm լ\ա1Հ Կովկասէ 

ւէրացէ 1լ "–ուս րնակէչներր֊, մէջ\։ 11ԼԼաԼ'"1 
սւ°|շէ |// ,ք"^'"յ^; առաչմմ կ՛ րնդդէմանանԹուր– 

քերուն ։ Հա կա ււ ակ Հաչերու '//'«'j դրուահ 

սլարաադրէչ տուրքերուն , սեր եկամուտդ 

անրաւական է զէնս ւո ր ա կան սլէաքերուն ։ 

Ձ՛եր անւ!էշնական օդն/էւթէւնր կր էւնդրենք )> : 

ՈւրեաԿ Հաղորդակցութեան ^Է^ոց դտեր •են 

Հաչրենէքէ մեր կռուող Հաչերր. կանոնք են 

գտեր f II ոչ մենք աղատ երկրէ Հաչերս, որ 

Հազալէ Հնարք tint ահ ելու II րքւդ առաջ եր». 

Էք ա լու Էէնք անոնս Հրաաասլ սլէաքերուն .. .J 

կտրեվէ է ուոեսՂէ ւլլէէէււ1 ՚Էոկհլ անոնս...; 

1\մհրէկաչէ սլա աո ւա կան Հաչերր, 1 որ Հէնս 

մէլէոն ֆրանքէ Հան դան ակութէ ւնր ./սլա էւ 

Հանելու վրաչ են, փութացեր հն 500,000 
ֆր. Հեռագրով ղրկել... Փասէ զէ ^"Հ^րր 

սլէտէ j|ղրկե՛ն արղեօք Էու-Լ'2_ գումար ւ1ր 

Ամհրէկտչէ Հաչկ. Մէութեան՝ նոչն աեդր 

Հասանելու Համար... արտասաՀմանէ րոլոր 

գաղութներր սլէտէ ոնոուէն վերջ սալէս , տչղ 

n է ր տ թունդ Հանող կոչէս m լ՛մանաւս լաւ սլէ՜ս 

սլա տաս Էյ անելս ւ Համար... 

Մէւս կողմէ, սերման «Ֆօրվերց)) թ"ոթր 

կ՚էմացնէ որ Պերլէն եկտհ վլւաոէ սլսւաուէ֊ 

րակութէւնր, Թէֆլէսէն անթել Հեռագրով 

լուր է ստացահ թէ Հաշտութեան ւլա շքէ m գէր 

մր կնքուեր է Վրացււքց II Թրքաց ւ1էջեւ, 

թէ tul'l դտշնադէրր րււնսւրարելով Պրէսթ֊ 

Լէթովսքէ դտշնադէրր, Թուրքէս չ կր –էգէ 

\\էւալքալաքէ շրջանր, թէ 1\նւլր կովկաս եան 

V* որ Հր դար անր անկենդան րան մր դարճահ 

է, քանէ որ րան ակ ։րւ ւթե անս ^Է2_ոսԷ"՝ 

Թուրք ղ°Լ1ք^1,Լ\ դրա ւահ են ամբողջ ռու– 

սաՀաչաստանր ււ Հարաւ– արեւմուտքէ թա– 

թար Հողամասերը, և. թէ ատոր Հետեւանքն 

է եդահ անկաէւութեան Հռչակումր Վրացւոց 

կողմէ ո լան ո ֊՚րկէրէՀ մէաչն Յետ սան է 

դատ)) ։ Ujii քստՁնելէ Հեռա դրէն քէէ չետոչ 

Զուէցերէոչ թերթերր հանուսէն. թէ քաղա

քական դրաքքւն ո ւթէ ւնր ջնջուահ է ԹուրԽ 

քէոչ --h£t և– PnLnM թերթերու քա~ 

դո ւահ քներ ր, որ Հեռա դրով Հա սահ են՝ 

Պոլսոչ II Պերլէնէ մէջեւ ան Հա մա Հա էն ու֊ 

թեանց ւ1'ա ս Էն կր գրեն րացէ է թաց։ &աչտ– 

նասլէս Ղերմանէա Հա կառա կահ սլէտք է 

է[լլաչ թուոք րտնակէն Կովկասէ մէք դհուահ 

աս Հմանէն անդէն Հուռանա y մ՛անր։ Ատոր 

չաս ակ ա սլացողներ գտանք ճառէն մէջ 

գերման արտտքէն դորհոց նաէաւրար Պ. 

Ֆօն Փուլմանէ, ււր րսելէ չետոչ թէ Վրաց

ւոց , Հաչոց 1ւ Թաթարներու կողմէ Կովկասէ 

մէջ դաշնակցական Տէրութէւն մր *լաղմուե -

լու փորճր ւ\աէւսղահ է, կր չաչան է թէ 

Ղերմանէոչ մէջամաութեամր Թուրքէս չ չ ա ֊ 

ռաջէւադացուէ)էւնր կանդ է առահ, IL թէ 

բարեկամական չարարերութէւններ Հաստա

տս ւահ են Ղերմանէոչ 1ւ վրացական նորա– 

Հասաատ Տէրութեան մէջեւ խորուն մ՛ա n էն 

նաէէտրարր կր ԷւօսԷ ամենաէւոր Համակրու– 

թեամս), IL թէ ՊոլսոՀ մէջ սլէտէ կա չանա չ 

էւ որ Հր ւլա մոդով մր , որուն սլէտէ մասնակցէն 

Կովկասէ Տէրոլթէւններոլ, Թուրքէս չ եւ 

Ղեր մանէս չ ներկա չացուցէչքւեր II որ սլէտէ 

կարգադրէ Կովկասէ դորհերր)) t 2 3 մունէս 

թուականով Պալէն Հեռադէր մր կ ամփոփէ 

թուրք «Աաթէ» թերթէն մէկ չօդուահր, ուր 

կր ներկա չացուէն Թուրքէս t Հանրաչէն կար֊ 

հէքէն մէջտեդ դրահ սլւսՀանջքւերր Հաշտու

թեան կնքման Համար, IL որոնց մէջ կր 

գանուէ նաեւ Հետեւեալր. « թուրք էշէւան 

մր ն՚րէմէ, գերման էշէւան մր Վրաստտնէ 

1ւ աւսարէացէ էշէւան մր Հաչա ո տանէ Հա

մար՝ պատուական էւնամսւսլեաներ (vèÇJC/lt) 

սլէտէ կա ցուց անեն )) 9 ԼուրեՁն թուրք {(.Հան– 

րաչէն կարհէք))ր կքրնդունէ կոր գտղափարր 

էնքնավար Հա չաս տանէ մր թէսլէա ռուսա

կան Հա չ աս m ան է մէկ մա սէն մէաչն կազ– 

մուահ II անոր '/{""J աւսարէացէ էշ

էւան մր կ՛ուղէ կոր տեսնել էրր վեՀասլեա : 

Յետոչ՝ , Հետեւեալ Հեռադէրր աւստրէական 

փրօփականտէ դէւանէն րդէւահ. (( Թաթար 

աղդաչէն էւորՀուրդր, Ղ՚երմանէոչ Լւ Թուրքէս չ 

Հաւանութեամբ, Հռչակեց Պա քուէ նաՀանգէ 

1ւ էլէղտսլէթփօլէ նա Հան դէն մէկ մ՛ա ո էն 

անկաէաւթէւնր Պ տքուն րյ լալով մսւչրաքա– 

դաք։ Ղ՛եր մանէ տ ՛ւ Թուրքէա դէրենք սլատ– 

րաստ ցոչց տուահ են ճանչնալ անկաէւու

թէ ւնր Հաչկական Հանրապետութեան մր որ 

սլէտէ պարունակէ Երեւանէ, էլէղտսլէթ– 

փօլէ ե. Թէֆլէսէ fiiii^nifi^fi/ïniii.fi որոշ 

ոհրրէ Երեւանն Ըէէէս[ով մայրաքաղաք )) ։ 

ՄԷւնԷԷէԷ թերթերէն մէն՝ 2 6 Տունէս 
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թուականով կշ հանուցանէ թէ Պոլիս Հա– 

սահ է Հաչկական պատուիրակութիւն մր, 

որ կուզս։ չ Թուրքերուն Հետ բանա կցէ լ 

չանուն Կովկասի Հաչկական Հանրապետու

թեան (նովսկին ռուսական Հա չաս տունէն , 1ւ 

թէ ա1'1 պատուիրակութեան նախագաՀն է 

տոտալին դորհոց նտխարարր 1սաաիսեան. 

իսկ «.Թաչմղոին աչս օրերս տուահ մէկ 

Հեռազրին Համեմատ , կովկասի կառավա

րութեանս 32 ^նոկաչաէյուսիչնեոյլ Հասել։ են 

Պոլիս և. Հաւ պատուիրակութեան գլխաւոր 

անզաՁն Է եւլելւ ԱՀարոնեան ։ «Թան» ո 

կլլ Հրատարակէ երէկուան թուով ՚Ռիէֆէն 

Հեռադիր մ՛լլ 28 Յունիս թուականով, « Կով֊ 

կասեան Հ»աչաաոանլլ քանի մլլ օր առաջ իր 

ս ա Հման ա դրական անկաիւութիւնլլ Հռչակես f 

նաիւարարասլետն է Պ» ՜Քաշաւլէւունի։ Հաչ֊ 

կական պտտուիրակութէւնր Տունիս 10 ին 

Հասաւ Պոլիս՝ առկախ խնդիրներու վրաչ 

րան ակս ելու Համար )) : է՛սկ քանի մլլ օր 

առաջ կա ր դաս Էն ք զի ւցա զներ զական Հե֊ 

ււազէր մլլէ դււր ֆրանսական շատ մր 

թերթեր իւոշոր վերնադրերով Հրատարա– 

կեռին՝ « ԹԷֆլԷոԷ Հաչկական կեդրոնական 

քօմիթէն կ ի մ առն է թէ Վրասսւանլլ 

ո լա շահ է Թուրքաց դէմ պատերազմս 

շարունակել։ Ան ։լր կովկաս եան երկաթուղի֊ 

ներլլ Գերմանացւոց սլաՀպանութեան տակ 

կլլ զանուին t Հաչկական զօրադունզերր 

Թուրըերր չարաչար պարտութեան մատնեմ 

ցին. իրենց չաշյպութիւններլլ չառաՕ տաա 

նելով, անոնք թշնամին կր քշեն զէպ ի 

սաՀմանազլուխ t Ժուլովրւլակւսն զան զո ւահ ^ 

ներլլ չեղա փոխ ական բարձր խանզավառու– 

թե ամի սդեւորուահ են՝» ։ LVJII նորադոչն 

կացութեան Համաչնապատկերր ամբողջս։– 

ցըննլու Համար, աւելցնենք նաեւ թէ ոչ 

մի աչն Մէջազետքէ ւ1էջ անզլիական զօրքերու 

Պաքուի մօաեցահ է\լլալլլ Հլ1 Հաստատուէր 

բնաւ, աչլ 1ւ Ս իջագեաքի մէջ անգլիական 

քանակին ետ քաշուելուն որոշ լուրր կուդաչ 

մեզի f ու Դաւրէմի Թրքաց կուլմէ գրաւումր 

կլլ ստուգուի. իսկ Պուլկարիոչ մէջ՝ գերմակ

նա մւէ լ (հատօսլավօֆլլ կր տապալի եւ անոր 

կլլ ձա2_որդհ Մալինօֆ , ատենով ռուսասէրf 

որ կլլ չաչտարարէ թէ Դերմանիոչ միշտ 

Հաւատարիմ պիտի Յնաչ Պուլկարիա , րս*£ց 

որ աւելի՜ ան կա իւ մտքով մսւրւլ էք իր նա*, 

իւորզին զերմանամոլութիւնր չունի. ֆրանքօ– 

րրիտտնական ՜ճակատին '/{""f գերման նոր 

չար ճակս զական ր կ՝՛ուշանա չ , II I* տա լացէք 

փառաւոր չազթանակ սլլ կր տանին Լ\ւս– 

տրիացւոց '/{""J ՚Աիպերիոչ մէջ Հակապօլ– 

շէվէ՚Ք լրջամիտ ՜ազգասէր ռուս կառավա -

րութիւն մի կլլ սկոի կազմուիլ, Լւ ճափոնլլ 

մօտ է միջամտելու t ԸնւլՀանուր կացու

թիւնը ուրեէա շատ տեսակէտներով աւելի 

լուս ա ւ որ էք գէթ լուսախառն, քան թէ քանի 

մր շաբաթ առաջ։ Կոէէկասէ մէջ անցահ 

դարձահլլ մեկնել զմոլար ԷՊ որովՀեաեւ 

վճռական ճշւլութեամր չննք գիտեր ինչպէս 

անցահ են դէպքնրրք ե. եկահ լուրերէն որլլ 

սիւալ է որր ^է1Ղ1 ՝ ^աՏ էրող՚՚ւ-թիւն մլլ որ 

ճիշդ սլէտք է րլլաչ, աչն է Թուրքիոչ և 

գ՛երմանիս չ միջեւ Թուրքս։ g Կովկաս չափա

զանց չառաջանալուն Հետեւանքով Լո~րջ 

անՀամաձաչնութիւնր. աչզ չառաջխազաոու– 

թէւնր, կ՚րսէ գերման նաիւարարապետր f 

Գերմանէս չ մէջամտուէ1եամբ կա սահ է. րաչց 

մինչեւ ուր Հասնելէ չեաոչ կասահ էք որոշ 

չենք գիտեր։ Կսկհեցուցիչ լուր մրն է Հաչ 

ոլատուիրակներու 

Պու1 tu երթալրա* եթէ ճիշդ 

է Տունիս 2 թուականով Հեռագրին տուահ 

աւետիսր, որուն Համեմատ ՀաչերԱ ջախջա

խիչ Հաղթանակ մր տա լ։ ահ են Թուրք եր ուս 

վրաչ ե. զանոնք մինչեւ սաՀմանազլուխ 

քշահ f ինչպէս րմրււնել որ տտկէց չես։ ո չ՝ 

երբ աչդ Հեռա զրէն մէջ կքրսուի թէ Վվլաս -

տանն ալ ոլտ շահ է պաչլյարր շարունակել, 

Հաչք չանձն առնեն Պոլիս՝ երթալ րանտկցէլ. 

աւելի Հաւանական կլլ թուի որ աչւլ Հաձկա~ 

կան չաւլթութեան լո^ւրր Հին զէպբլերու ար

ձագանք մր\ւ է, Լւ Հաչոցմէ ոմանք՝ տես

նելով որ Վրացիք ՚յճռահ են աչլ եւս չկռուիլ 

Լւ Կեզր. Պետութեանց ու Թուրքին Հետ 

Համաձայնիլ, IL միւս կոզմէ (հուսա Հաչ աս– 

տանի ամբողջական գրաւման վտանգր աչքի 

առջեւ ունենալով. Հակառակ իրենց զգաց՛

մանց րււնա զա m ո ւահ ՐԱ՚՚՚ն IUJ'f դառն զո– 

Հոզութէւնն րնե լ՝ ցեղէն զո չութէւնր փրկելու 

Համար։ Յա չանի է որ եզերման նախարարլլ 

որոշապէս կ՚րսէ 11ա$'է) Վոա91'& Հռչակեր 

են իրենց ւսնկախ Հանրապետութիւնով Կեղր. 

պետութեանց Հետ Համէսձաչն ու բարեկամ, 

Հա ւան օր Էն Վքացւոց զէմումովն Է որ Գեր

մանիա պա Հան ջեր Է Թուրքերէն Լոր նոչն 

իսկ Թէֆլէսէ վրտձ Քաէռլ ոկսահ էին 1ւ 

մտադիր էին գրաւել զաչե} կասեցնել իրենց 

չառաջխաղացութիւնր. տեսնելով իրենց ադզր 

մէս—մէնտկ մնա սահ II անգլիական զօրքերուն 

երեւման ի զուր սպասելէ չուսաՀ ատած, 

քանի մլլ Հաչ գորհիչնւեր, թերեւս Վրացւոց 

թելագրութեամբ II միջամտութետմբ, մզուեր, 

Հարկադրուեր են տ չզ ՔաձԼ" առնելու, 

(աւստրիացի խնամապետի մանրամասնու– 

Fonds A.R.A.M
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թէւնր ենթադրել կրնաչ տալ թ է ՝ 0. Պապն 

ալ, որ վերջերս Հաչոց է նպաստ էնքնաղէր 

նամակ մլլ ուզզահ էր Սուլթանին, ա չ զ 

Հարսէն մէ$ դնր կատարահ է յ. ալս ամենուն 

արդէւնք եղահ է կազմութէւնր Հաչկական 

փոքրէկ տէրութեան մ շ (քհուսաՀաչաստանէ 

մէկ մ՛աս էն մէջ, Կ՜արսր դուրս ձ զո ւահ 1ւ 

ԹրքաՀաչաստանր րոլորովէն անջատուահ՝), 

որուն Հաւանութէւն տուահ են թերեւս՝ էրենո 

Հաշէւներուն րերմամր՝ Կեզր. պետութէւն– 

ներլլ II որ՝ ներկա չ պաչասններուն մէջ՝ 

էւաէւուա ու անվադորդաչն րան մլլ սլէաէ 

րյբսր ԱնՀաւատալէ է էնհէ Համար որ աչդ 

պատուէրակներուն մէջ գտնուէ ԱՀտրոն– 

եանլլ.. թրքաՀաչութեան Հսկա չ մար տէր nu ու– 

թէւնր երգող. Թուրքէն էւմւլմութեանց մռաչլ 

սլա տկեր ր գհող, աղգէն ամենաներքէն ղգա– 

ցուռներր արտաւաչտոոՀ բանաս տեւլհ ԱՀտ– 

րոնեանր ք-֊ա֊չէ կրնար չանձն առնել երթալ 

Թալաաթէ մր Հետ բանակցէ լ՝ նոչն էսկ 

փոքրէկ Հ ա չ տէրութեան մր կաղմտւորման 

՚ մասէն . աչդպէսէ րռնաղրօսէկ դեր մր 

կր ստանձնեն սովորաբար սուրա մտքեր. 

ԱՀարոնեանէ անունր տուող Հեռագէրյլ ապա֊ 

Հովապէս անճէշղ է ։ 

Ն նչ պետէ րլլաչ Պռլսոչ բանակցութեանս 

արդէւնքր, Հա ւան։ օրէն նոր դաւ մլլ, ե. սլաչ– 

քարէն վերսկսումր ։ Ննչ ալ րլլաչ , նշանակնլյէ 

ռտԱ մրն է անշուշտ որ Թուրքերր (րոտ 

նոչն էսկ «Աաթէ))է թուրք / / " " ք / ՛ / ՛ " ) ^"'J-

կական տէրութեան մլլ գաղափարն րնդուներ 

են ։ Լ ^ յ ՚ յ Հա չկա կան տէրութէւնր պէտէ 

կազմուէ, ոչ թէ Պոլսոչ մէջ եղահ կարդադ– 

րութէւններով, աչլ աչն ամուր ու մաքուր 

Հէմերուն վրաչ զոր պէտէ ստեղհէ իրա

ւունքէ չազթանակր։ ննչ որ աչս ՚ / ^ / 1 ^ / 1 " 

շրջանէ էրադարձութեանս անզէմազրելէ 

ճնշման տակ արուեստականօրէն հտչր կու– 

տաչ պէտէ զարգանաչ II էր Հարազատ ու 

տեւական ձեւր պէտէ ստանա չ ՚հաշսակէց– 

ներու ձեռքով րնզՀանուր Հաշտութեան 

Համամողովէն ՚ մէջ, Լւ Հոն է որ պէտէ 

ւէճռուէն արդար ու վեր Հաւական սաՀմաններր 

Հաչկական տէրութեան։ 

Աչս ամենլլ ալ։ տա սա Հմանէ Հա չու թէւնր 

պէտք է րսէ որոշ կերպով էնքզէնքէն 1ւ 

զաշնակէո տղզեր ուն, էնչսլէս կ՚րքւեն 

էեՀացէք ու (հումէններր։ Արտասա Հմանէ 

Հաչութէւնր աւելէ քան երբեք ոգեւորու– 

\եամբ պէտք է շարունակէ պաձՔաՐՐ 

՚հտդնա 

մար t 

Հա 

կէսներու կողքէս՝ ազատութեան Հա– 

Հ °դնութէւն ՛որ կրնանք ՚Ա՚կել 

Հրննէքէ մեր եզբաչրներուն , պէտք է 

շարունակենք զրկել, որովՀեաեւ Պոլէս տեղէ 

ունեցող բանակցութեանց պէտէ չաջորզէ՝ 

ապա Հովապէս՝ Հաչրենէքէն մէջ պաչքարէն 

վերսկս ումր։ Արտ ասա Հմ՛ան է մէջ, մեր փրօ– 

փականտէ 1ւ ղէւանադէտական գորհունէու–. 

թէւնր մ ան աւան զ՝ պէտք է չառաջ տարուէ 

աչմմ աւելէ քան երբեք ում սնութեամբ ։ 

Ֆրանսական Հանրապետութեան նտէոսզտՀր 

նՀեՀացւոց կազմ ահ բանակէն է սլատէւ 

սարք ո ւահ Հանզէսութեան արտասանահ էր 

ճառէն։ մէջ չէ շահ էր ազատազրելէ րոԼոր 

լհակէր ազգերր, 1ւ Հաչերր մոռցահ էր. 

ցա՚ւալէ է անշուշտ որ ՚ ՚հաշնակէց ազգերս լ 

պետերը աչսպէսէ մոռացուսսեր րնեն. էնք– 

նարերաբար անոնք սլէտք էր զգա չէն Հաչոց 

Հարցր չէշատտկելու սլէտքր. բաչց M ,J7 մո

ռացմ՛անս մէջ մեր փրօփականտէ ե. ղէւա

նադէտական զորհունէութեան թուլութէւնլլ 

մեհ րամէն ունէ \ ձ լ Ա Ս " Ղ '"'Լոլն կաթ չեն 

IIIIIIM). ատեն, է վերջ դնել աչդ թուլութեան 

IL մեր բոլոր ումերր մէացնելով աշէւատէլ 

աչն կորովէ ու չարատել ու մեթոտա– 

ւոր ձեւով, ՝«՝ որով 1լաշփւատէն էեՀացէք։ 

՚հաշքւակէցներր սլէտէ չազթեն. Աղատ ու– 

թէւնր պէտէ չազթէ. Հաչոց զտար Հակառակ 

Հսկաչ կորուստներու II ամեն։ էն տամ անելէ 

Հան զամսն քներ ուն՝ պէտէ չազթանակէ . 

վարուէնք աչնպէս, որ մեր զտտէն չազթա

նակր լէազատար րԱաչ ։ 

Փարէզ, 29 Տունէս 1918 B. Զ. 

S. T71. —֊֊ Տօզուահէս փորձերր սրբա– 

զրահ պա Հո ւս՝ նոր Հեռագէրներ արդէն էսկ 

Հաչ—թուրս պաչքարր վերսկսահ ցոչց կու -

IIMIIÎÎ . Պոլսոչ րանակցութէւնր , ՚՚ճ աչսէնքն . 

զաւր, երկար չէ տեւահ. ոստ աչզ Հեռա • 

գրաց, Պաքուէ մէջ 10,000 Հաչեր 15,000 
քիուսերու Հետ կր կռուէն Թուրքերու դէմ. 

Վանա չ շրջանէն մէջ 3000 Հաչեր Թրքաց 

չառաջէաւղացութեան կ րն զզէ ման ան չաջո

ղութեամբ. Հաչերր որոշեր ֊ ե ն էրենց ումերր 

ԹԷՀրան կեդրոնացնել 1ւ անկէ g զանոնք 

ուղղել Կովկասէ վրաչ. ու 25000 Հաչ զօր

քեր Նրեւանր Թրքաց ձեռքէն ետ է՛լեր 

են • s Փա§ւք Աստուհոչ ։ 

Հիւքնադխ- Տն^էն՝ Տօքթ. Լ. ՀՍ.Ս(*ԱՐ&ՈMJWu Խմբագրապետ1 II. ՉՕՊԱՆԷԱՆ 
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ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

ԱԶ.ԳԱ8Ւ"1ւ -֊ *Ա«ԼԱ-#Ա1ւԱ*ե 

քաաժսեգ ի՛ն կ տարեկա՛ն 20 ֆրանքէ 

Հասցկ՝ M.PORTOUKALIAN,Directeur 

du journal Armenia. Marseille. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ա ԱՐԱն 
Ամ՜Էքն ա՛նո՛նք որ առիթ՜ ր –կ՛ոլնե՛ն ա՛ն 
Rive Gauche — Quartier Latin ufiig. 
Գելու, կշ ֊ճաշե՛ն ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱ. 
ՆԱՐԱՆՒՆ ս"էչ, No 8, rue de la 
Sorbonne, ուր կր՛նա՛ն գտնել արե. 
լելե ա՛ն ես ֆրանսական ՜ճաշակով 
պատրաստուած– ՀաւՐեղ կերակուր, 
՛ներ։ Գի՚ներր խիստ չափաւոր։ 

Նոյն ՜ճաշարա՛նի՛ն ս"Էք^ կր գտնուի 
՛նաեւ ^ա՚նրահ-անօթ– Yogourt-Aramii} 

TIMBRES PO S TE 

rs^XT A R A B I A N & l F î É f f -
15, rue des Halles 

Bois-Colombes (Seine) 

(d'après la méthode du Conservatoire) 
depuis 10-1rs. par /dois 

Leçons à doœfcile 
HfliOHNIGHIAN > 

professeur aux cours Polymathique 
10, rue ToWefort, PRIS (5 8) 

%raiw տսրսՑեԱՆ 
սլատէւ ունէ ծանուցանել, յարգոյ Հասարա֊ 
կութեան, որ վերադառնալով Փարիզ սկսած 
է շարունակել էր նաէւկին արվեստը՝ Rue 
Lafayette 44, էր աշխատանոցէն ւ/է£ւ 

en noir et en couleur 
dans les meilleurs conditions 

Z. A N A N I A N 
Ex-chef des grands ateliers de Paris 

Médaille d'Argent 
21 — rue d'Avron — 21 

Travaux photo en tous genres 

Հ Ա 6 T ՝ b r 2 U * i 

M. Balassanian 
Tailleur pour dames et hommes 

14, rue Mazagran, 14. (métro St-Denis 
Երկար ւոարէներէ է վեր Հաստատուած 

րլւ՚ոլ՚՚վ ւէարէդեան Հրասլարակէ վրայ, խէստ 
կդՀ ձպահ եմ՛ ֆրանսացի և. Հալ յաճախորդ
ներս։ liju ասգաս Հաչրենակիցներուէ։ մօտ 
րԱալու Համար, դերձակատունս փոխադրած 
եմ՝ 14, rue Mazagran. Էնծէ դէմեդներշ 
սլէտէ դտնեն կերսլասեղյ՚ոաց ճոխ մթերք 
մէ, ամկն ճաշակի յարմար։ Խճամոէաձ 
աշխա։ոէթխ£, չափաւոք զիԱ ht ճշդա– 
սիս1ւոՀքէիէԱ՛ 

JEUNE PARMEME donne 
leçons de Français, Anglais. Piar, 
èt Steno-dastylo. 

prix modérés 
'̂adresser au bureau du journal 

16, Bd. St-Denis 
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Zâreh Basmndjian 
34 — Rue itodier, Paris (9e). 

Réparation de Tapis d'Orient 
en tous genres 

pour la restauration des couleurs de tapis 
persans 

Battage, Lavage, etc. 
— prix très modérés — 

Նորոգումի Ղ-նում* II Վա՜ձւաւում՝ արեւելեան 
ամէն աեսաէլ գորգերու ք լաւագոյն սլաչման– 
ներովւ Խնամուած աշխատանք II ճշդսալա֊ 
ՀութԷւն։ Մեր յաճախորդներուն լէակատար 
դո Հա ցում՛ կր տրուէ t ՜ 

ՄՈՒՇՏԱԿԻ ՄԵԾ ՎԱՃԱՌԱՏՈՒՆ 

ԲԱՐՈՒՆԱԿ ՂՈՒՄՐՈՒեԱՆ 
41, ..Rue ..Pierre Picard ա PawWR 

(Métro : Barbey et'Anvërsfô: 
Նրկար տարեբեր գ Է վեր օաար ւԱիւներու 

մէ£ ՚ոշէւաատհ ու ստացահ փորճաււութենէս 
թաթալերուահ՝ jjiyii յք՚՚ււքւրյք՚՚է «my«jA t- -«y 
ՓարէդյՐ^ր&"4ա՜յրսկէս վոաձ 
տունս Հասաասսոհ ktfî. 

ՎաճւԱէււս տունս Էլ 1 նրրւսճաշէս4է րոլոր 
m ivչու չաճաէարէ^ւերոսւ jjw^^ դոՀասում՝ 

lanf -|É5ru,^U,n' ՂՍ^ ՊրՀ&*±ՀտակԷ 
տուրքերու Հարոկսձ՝ 
ԷֆեէսԱ" ՜*"՛՛՛ >ամեմատ uuiifiLfl̂ l ^աւաքահ^^վ^չ 

կռ ստաեձենօ նաեմ £*»*Ա^ դԷլրաւՐաաչելիք 
վեհրէՈլՀտ^Հ* վքաձ աս՝կն տեսակ աճրալրան^– ՚ ^ Լ 
էէր «լ ii'l^^gr * j ^ M ^ / ^ W և ւէտէո֊ 
ճսւճհ^^^^Թ Հ \ % * Հ \ ա: % j 
^0թտսէԽՈւան եղանակէն 1աա\աԼ„ր Է&ամ1 
Քով կէ\ սչաՀենք Ս^ւշաա1^ե^^^Տւվ 

Gros Հ& Bét՝c^4Ê^:r՝. 

M M E P. C O N I N 

Infirmière, Masseuse diplômée 
18, rue d'Hauteville — Paris (10) 

Obésité, Rhumatisme, Ulcères 
pose de ventouses, piqûres 

Pédicure 
si vous souffrez des pieds, venez à moi 

vous serez soulagé 
Salle de Gymnastique très aérée pour 
petits-enfants chétifs, Culture Phy
sique, Gymnastique Suédoise, soins 
spéciaiix aux enfants arriérés etc. 

électricité médicale 
Reçois tous les jours de 2 à 5 heures 

V a à domicile tous les matins 

K . # A B R O 
W; JE Rue Bleue, 6 

Réparation de tapis en tout genres. 
Հ artistique 

pâcC produits persane 
Achat et vêïffie livraison rapide 
ԳՐՕԵՄԱԹ՚ԷԹԻ ՍԻՐԱՀԱՐՆԵՐՈՒՆ 
^ ^ I M B R E S - P O S T E 

10ք!^^^դո^^սրւա դրոշմաթուղթերը ամհՀէւ էոհդկ 
Հասար քարդով մր դէմել աժան աո ո նա 

Հեաեւեւ 
լա 

այլ. KEULEYAN — 18, rue Racine 
Grand-Montrouge 

»ր., էսկո& անձամր կր ներկայանայ ստանա֊ 
լու Հասար– թսնՀնարարութէւններ Լ. զանոնք 

քսդճէէ, մւոօք։ կատարելու 

ECOLE PRATIQUE DE PRQT 
D E N T A I R E 

préparations pour les écoles dèS 'ar iM 
cours s p e d a i r ^ ' ^ 

conditions sp^i'àffip 
J^Êjjkpour les coxnp^riote^^ 
professeur: L. A. ARABIAN 

142, Faub. St-Dènis. Paris 

Maison ISRAËL BOtfëÇgAKDJIAN 
Ëbenisterie efôSTapisserie 

n^ttfation d'appartement, travail 
à faç%u, ^ Ê ^ ^ p 

' ^ ^ ^ E r n e s t - C r e s s o n , 14e) 
L ^ k , ^Métro : Denfer-Rochereau 

Installations Electrique 
Lumière — Force — Sonnerie 
ա H. MERGUER 

ltt, rUie- de Hanovre, Paris, II 
Réparation et entretien ՛ 

E ^ u t i o n rapjde et travail soigné 
1̂ 4 Prix modéré 

Irapr. ն. H. NERGtS 272, ni» St-Jaequee-Piris 

Fonds A.R.A.M



ԿԻՍԱՄՍԵԱ8 ՛ՀԱՆԴԷՍ 

Կը Խ ա տ ա^ կ ո^ աւ!էն ամսու 1 ին* եւ 14 ին 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, ԹԻԻ 14֊ 13: Յուլիս 14-1 Օգ ոստոս 1Ց1Տ 

ւ ո , ա – ւ. n s n c 

ՎԽաեԱո՚ւԱդի ՛ներկայ թիւին մէչ 
կր Հրատարակենք երկու զարՀուրելի 
գրութիւն, զոր ամէ՛ն Հայ զայրոյթէ 
ու ցաւէ \ ղողալով պիտի կարդայ։ 
թուրքերու Հայոց դէմ կատարած 
սոսկալի խժզժոլթեանց ՛նկար ա զրո ւ_ 
թիւք/ներ շատ կարդացած ե՛նք, բայց 
սա կեսարիոյ Հայութեա՛ն բնաֆըն. 
ֆումր սլա տ մոզ ՛նամակի՛ն կտորներ ր, 
վարձես կը գերազանցե՛ն ղազան ու, 
թեա՛ն ե ցածութեան մէ£՝ ամէքն էքն չ 
որ գիտէի՛նք, ու ի՛՛նչ լա էստ ի Հար. 
ո ւահ մեր սրտին, Երուսաղէմէն եկած՝ 
նամակր... Մենք կը յամառէի՛նք յուա 

սալ որ մեր թանկագին բանաստեղծ, 
ները դեռ ող£ ֆին թերեւս։ Այս նա. 
մակը մեր Հուսկ յոյսերը կը թեւատէ 
• •• Աւա՜ղ, Զարդար եան մը, Եար^ան. 
եան մը, Վարուժան մը,/ ամրոզՀ 
Հայաստան մըն էին r Հայաստանի 
Հին ու նոր Հոգւոյն խտացուեն էին... 

ի՜նչսլէս կարելի է առոյգ Հասակի 
մէ^, իրենց տաղ ան դին լի֊ոլիր Հաա 
սունութեան մէ9 անոնց կորչելուն, 
և այղ աՀաւոր ձեւուէ կորչելուն մըա 

տածմանը Համակերպիլ... 

ի՜նչքան աւելի մորմոքեցուցիչ կը 
դառնայ, ա յ դ դժոիյային գրութիւն, 
ները կարդալէ յետոյ, -Հ մտածել որ 
պարագաներու անգթութիւնը ստիա 

պահ՛. ըէԼայ մենէ մէկ քանին՝ իրենց, 
սրտին վրայ ՔաՐ դնելով՝ երթալ 
բանակցիլ այս ոճիրները Հրամայող 
Հրէշներու֊ն Հետ։ 

Դառնութեան ո ե է ձեւ. ու տեսակ 
լքնա՞ g որ ճակատագիրը ցմրուր ըմպել 
չտար մեր ազգին... Դաշնակիցներու 
ղատին առֆի օր էքն մեր րոԷոր անձ. 
աւուիրութիւնը ցոյց տուինք, « Արեա 

ւելքի քրիոտոնէից պաշտպան » 
(( քեռի » քհուսիային մեր բոլոր 1լըր. 
ցած չափով օգնեցինք, քիուսիան մեր 
երկրին < մեծագոյն մասը գրաւելէ, 
յեսէոյ՝ կցյքւմէ ուրիշ բանի չմտածեց 
ու ՝Րիւր տեր ուն երես տուաւ, Դաշա 

նակիցները անոր ձզեցյքն մեր գործը 

Fonds A.R.A.M



298 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ուզածի՛ն պէս կարգադրել... յեղափոա 

խակս/ն /բուսի այ էն ազատարար 
ժէսթը սպասեցի՛նք, անիկա Պրէսթ՛ 
Լիթովսքի սյնօրխնակ վատութեամր 
պատասխանեց* Վրացւոց Հետ ձեռք 
ձեռքի կռուելով յուսացինք թուրք 
Հեղեղին կուրծք տալ, անոնք մեռ 
կէս ճամբան ձգեցխն ու Պ եր լին վա_ 
զեցին. սպասեցինք որ ԱՀնգլիա իր 
իսկ շաՀուն Համար՝ փութար օգն ու. 
թիւն Հասցնել մեզի մեր յուսաՀս4*Ո} 
պայքարին Անզլիա անտարբեր 

չսեաց, բայց չփութաց, չարտորաց, 
և փոխանակ անգլիական զօրքերուն 
կովկաս երե լալուն և անոնցմով զօ_ 
բացած y Հայկական բանակին յաղ* 
թական յառաջխաղացութեան դէպ 
ի թրքական Հայաստանի ներսերը, 
ռուսական Հայաստանի մէկ մասը 
թուրքէն գրաւուած տեսանք։ 

Րայց մեր վրայ խուժող ԷՈԷՈՐ 

ղժբաղղութեանց էքն մեծը այն չէո 

արդեօք որ մեր կովկասի գործիչն երր, 
ժողովուրդին կեանքը պա Հ պան ելու 
Համաը, բռնադատուած րէէան երթալ 
խօսիլ այղ մարդոց Հետ... Ձէ՛, չէ՛* 
վճռականդ իրական փրկութիւնը այդ 
բանակցութիւնն եր էն չէ որ պիտի 
գայ ապա Հովապէս։ Աքն պիտի գայ՝ 
երբ Հէնչէ ժամը ուր իրաւունքի զին. 
ոլորները պիտի յաղթեն, և ա յ զ 
ժամը պիտի Հնչէ։ Ա՚յէնչեւ այն՝ պէտք 
է մեր սրտերը ամուր բռնենք, պաՀա 

պանենք մեր Հաւատքը ցեղին ապա_ 
զային վրայ։ Ատոր Համար կռուանm 

ներ կան։ Ատոնցմէ մէ1լն ալ ես կը 
գտնեմ Հայրիկ վերնագրով սքանչելի 
Է1ին մէչ Ռաֆաէլ Հարգարեանի, 
զոր Վիրած ԱուԱդ Պ* Արշակ ՄաՀ„ 
տեսեանի Ազատէն առնելով արտաա 
տպեց, ե ալն երկու գողտրիկ արձակ 

քերթուածներուն մէ£ զոր Հայաստա֊ 
Աէքն առնելով մեր այս 
կ՝արտատպենք, ես զայն կը գտնեմ 
նաեւ այն խոըՀրգալից ու ազն ուա. 
կան Հոգենուագին մէ£ զոր Հրաչ 
Զար զար եան լսելի կ ընէ մե՛ր ա յ ս 

թիւով : ձ*աւաա մեւ ազգին 
ան^ն^ելի Հոգւոյն, անոր վերածնել 
լու՝ մշտական անխորտակելի կաա 
բոզութեան, եթէ Հարիւր փաստեր՝ 
անցեալէն ու ներկայէն՝ չտային 
զայն մեզի, ես զայն պիտի գտնէի 
սա Հրաշալի երեւոյթին մէ£ երկու 
նորածիլ սիրուն Հայ տաղանդներու 
որ այս աւերումի ու խաւարի օրեա 

բուն մէ^ յանկարծ կը շողան և 
ողբացուած վարպետի մը Հոգւոյն 
վերաճաճանչումր կը թուին... թուր
քին ձեռքը չորցուցեր է, աւա՜ղ, այն 
կանաչագեղ ծաղկավառ ծառը որ 
Ո՚ուրէքն Զարղարեանն էր, բայց աՀա 
անոր բունքն երկու նոր բողբոջներ 
կր բուռնին, քիաֆաէլն ու Հրաչը, 
երկու Հարազատները քերթողին , 
անոր մարեսոյն ու մտքին լիակա. 
տար զաւակլները։ Հրաէը իր առածին 
քայլերր կ*առնէ, ինքնատիպ ու զօրեղ 
գնացքով մը. քիաֆաէլր վարպետ մըն 
է արդէն՝ այգ դեռատի Հասակին մէ9 
իր լրութեանը Հասած, և երկուքն ալ 
շարունակութիւնը, յարութիւնն են 
Սեւ ճանը կաՏչեցի և Հայկական Հեք. 
եաթներու միանգամայն առոյգ ու 
քնքուշ բանաստեղծին, իւր ա քան. 
ib՝~VC ԷՐ Աւրոյն ու նոր շեշտր ու. 
նենալով Հանդերձ ։ Հայ՛րիկին պէս 
խոր զգացուած, Հզօր ու նոյն ատեն 
փափուկ կերպով արտայայտուած 
էչ ես քիչ կարգացա չ եմ Ո Ա. Ւ 
գրականութեան մէ£։ ԱՀա ուժը մեր 
՚ցեղյւն։ ԱՀա անշխ^ [ոյսը Հայ Հոգիա 
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է՛ս* Ու այդ ուժը, ա յ դ [ո!սՐ* ա 2 -
խարՀէս բոլոր քԻուրքերը չեն կրնար 
ք^նֆել, չե՛ն քէ կրնար մարելէ fin լոր 
թուրք ուղեղները քով ՔովԷ ղալով 
ՀայրիկԷն պէս մը չպէաէ կարե՛նա, 
յէն արտադրել։ ԱՀա ամուր կռուան 
մը յոյսէ։ Ի՛նչ՛քան ալ մեօ՛ ԸԱայ 
աղէտը որ մեղ Հարուածեց,՜ ի՛նչ ալ 
ըլլան՝ վճռական փրկութենէն առա Լ 
դեռ մեղի սպառնացող վտանգներն 
ու դաւերը, այս ազգը չէ կրնար 
ֆն^ուէլ, քանէ որ ունէ այղ ուժը, 
որ գերագոյն ^ ուժն է,. որով Հետ եւ 
ազգերը յօրէնող, ստեղծող ուժն է, 
ուրեՏե և զանոնք ամէքն աղէտէ մէֆէս 
պաՀպանող, ու գերագոյն աղէանեա 

րու մէֆ՝ ղանոնք վերստեղծ՛ել կրցոդ 
ուժն է։ Մեր ցեղը այդ էյորՀրդաւոր 
ու Հազուաղէւտ զօրութէւնր, քաղաա 
ք ակր թական ա,/Դ վերէն կրակը 
պէտէ պաՀպանէ յաւէտ եան։ Բոլոր 
հալածանքներն ու վարզերը, բո[որ 
թնդանօթներն ու եաթաղասնեըը, 
անզօր են անոր ղէմ։ Հ ր է ա յ Յ^ՂԼՀ Ււ1 

աղատ կեանքը երկու Հազար տարէ 
կորսնցնելէ յետոյ՝ վերագտնելու վրայ 
է այժմ» էնչու* է~ն առաֆ՝ որովՀետե 
ատեսով ան արտադրեր Է lf ովսէս, 
էսայէ, *)*աւէթ> Աոզոմոն, այսէնքն 
մեծ մտածողներ ու քերթողներ, որ 
Հրէայ ազզայէն Հողյան յաւերժու, 
թեան Համար կերտեր են։ (Tվ գէաէ 
ո՜րքան քրաֆաէլներ կան այժմ, Հոս 
ու Հոն, որ կը սպասե՛ն արեւէ ճա_ 
ճանչէ մը՝ ծաղկելու դամար։ 

Պէտէ անոնէ այս փոթորէկր, պէտէ 
ծագէ ազատութեան արեւը, և անոր 
լոյ սէն տակ՝ ա մրող^ նոր Հայ սեա 

րունդ մը Հայ Հոգուն վրայ նոր^ն 
պէտէ ՝ փթթեցնէ Հայ Հանճարէն 
աւ^չշտկուած ծաղկաստա՛նը։ Պէաէ 

վերականգնէ Հայոց ազդը, և էր 
Հանճարը՝ աՀեղ տառապանքէն ե 
ան սա Հման մարտէրոսութենգն սուր, 
ցած, զօրացած, մեծցած, անՀունաա 
ցած, Արեւելքէն ^աՀր պէտէ դառնայ 
և երկրադույնղէս ա լուսաւոր 
զարդերէն մէն։ 

Ո՚աֆաէլներու քնարը ե Աքն դրա֊ 
նէ1լներու սուրը, — աՀա մեր յոյսէ 
է՛ն Հաստատ կռուանը։ Լյարունաա 
կեսք ա շէյատէլ՝ և սրտերն էս այդ 
յոյսով լեցուն, սպասենք էր ական 
Այ դուն ծա զմանր։ 

tt- 20Պ1ՌԵԱՆքհ 

Փարէզ, 10 Յուլէս I9Û8. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԺՈԽՔԷՆ 
ՆՈՐ ՏԵԱԿՈԻթԻՒննեՐ 
Հ\*րաՆսաչյէւ ր ա ր Լ 1լ ա մ Ար | ստ ացաե ե 

\+րուսաւլ1~ մ՝ գա՛նուող ,քա*նէ ՚^ը Հ " » յ երե 

գրուաե % ամաէլն եր9 որոէ՛ք Հետեւեալ 

աե ւլե 1վու Էմ՝ Էէւէւնե րր կուտան \\ե սա րի ո յ £լ 

\\փ»դէ Հայոց դեմ՝ էլ որե ու աե՜ Էսմ ւլ մու– 

լժեասց մաս Էն» 

1915 Յուլէս lîikîi սկսեաի \\եսա֊ 

/'/'"/ '1ե$ սկսան Հայեր կաէսաղան Հ ասել, 

կաէսուեռահ մօտ 300 Հ"ք1՛ Հարուստ եւ 

աէլածաւոր դասակարգե՛ն « "՛ՐԷ քսեզճ 

դոՀերուՆ դե՛մ՝ յայտարարուած $.-ԱԷակ 

ա մրա սա ան ութ– Է ւնը Հ ե տ ե ւ ե ալէ» եր • 

ս \\uuuբ օդնել ոււլեչյէւն Համաձայնու

թեան <1\ե տ ու թե անց*՛։ Հայր կախաղա՛ն 

Հ IÊ/II ե լ ր ղրօսանր մը դար&աօ՝ եր րալւ– 

րարոսնե րուէէ Համարէ \^ներելակայ ելէ 

ե՛ն այն անարգանքն երը9 որոնց կ՛ե՛ն– 

թարկեէ՚ն կաէսո Լ ահ՛ն ե րուէւ մարմէ%ներր* 
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զանոնք կը քաշկռտկին փողոցն եբուն 

-քՀ~£9 ե. այլՆչ 1ւ ասյլէէէ Wj" կերպով մ՝ա– 

Հացան Տ^Ր Ղ^եւոՆդ– կկJքիճեան քաՀոՀ– 

նան y Հաճի կ արա պ ետ ՛Էամ ճռա՛ն y 

Տ°քԹ՛ *ՆազլԸռ'"ս; Տ°բթ՝ Աուրկն ^կշան– 

եան} կարապետ *կկվրուզեանy^ վարսեղ 

Ա՚ութ աֆերան y ՛Հաճի Qit/կոր^ Ա*ինաս 

Ա՝ինասեան՝ Հնչակեան ^քոմիթկի պարա

գլուխ յ գկորգ՛՝ Վ^իշապեան՝ դաշնակցա

կանն երու պա րա գլուխ y ՎյսՀան ՚քիւլտ֊ 

ճեան՝ Հայոց վարժարանի անօրկն y &ով~ 

Հաննկս Դ\ոյաճեան y \\ւետիս Ք^ա մ՝պ առ -

ճ եաՆդ <1 *աււէւիկ Դ*ույոլմ ճեան, են. /ւն. 

\ ^ , յ Գ ահաւոր օրերու՛ մի^ոցին} ակա

՛նատես վկա՛ներէ կ իմէսնայի՚նր կոտորահ -

՛ներն ու իւժդժութիւնները ս ո Ր ուր -

վալերը կլլ կատարկին ամկն կողէ/։ 1915 

օգ ոստ» ՜էի՛ն, կառավարութիւնը Լուսա

ւորչական Հայ երուն գկմ կ* արՅւակկր 

տեղաՀանուելով \\ուրիա ղրկուելու Հը– 

ր ա մանր՛ կաթոլիկ ե. ր ողոքական Հայե

րուն Համար ^բացառութիւն կ^ՐԱՐ֊֊եր՛ 

Արտօնութիւն տ րու ահ՜ է՜ր Հայ երուն 

իրենց կւսՀկարասիքն ու գոյքե րր վա~ 

՜ճառել՝ ճամրու հ՜ա իւր ճարելու Համար f 

րա/ց ի նչ վաճաււք^ 10 ոսկինոց Հ գ ո ր գ 

մր կր հ՜ախւււ֊Կր 2 մկճիտիյեի* շատ 

ր՚սրեկեցիկ լան ա անիք մլլ իր ամրուլ<Է 

կաՀ կարասիներու վաճառումէն 5 ոսկի՝ 

միայն կրցաւ Հեռք ձգեր 

Օգոստոս %օին սկսաւ ա եղականու

թիւնք որ վերնաց աւ սեպտեմրեր 1±ին։ 

Ամկնքը պկտք կր որ երթային Աուրիա, 

րայց ա յ ր ո լ ԿՒ՚ն զաաեցին իրարմէ– y 

կիները %իյտկ-^աբսոն"Հալկպի ճամ– 

րան կը բռնկին- այրերը որ Ավազի 

ճամբեն գուրս կ՝ելլէին, պկտք կր Հ ե– 

աեւեալ ուղե գհ՚ին Հ ետեւկին՝ {օ՝աշ— 

Գրշլսյ—\\°ի զի ե-Հ ա ճըն– \}ի ս-\յ՝արաշ—Հ ա -

միտիկ—Օսմանիկ—\ալաՀիկ—Հալկպ% Հա-

լկպկն զանոնք կը ղրկԿի՚ն կամ գկպ ի 

$Կր-Կլ-Զ,օր (\^Ի1աէքեաք^ կամ գԿպ / 

Հաւր ան ? *\*tu մասկոս ե. {\րարիա: 

*\ք կար tu գրել այ գ սոսկալի օր ե լաւէ. 

յուղմհւ1լքներր, անկ ասր ելի կ»** Աստի– 

կաններր տուները կը մանկին, ի/արա ղա

նի Լլ գւկւազանի Հարուածներով դուրս 

կրնետկին կին ու երաիւար \սեղճ կի

ները իւմբո վին կը ք "՛լկի՛ն գԿպ ի մա ՀՀ 

՛մատերը յ tt ւսաՀ ա տ ահ՜ [լքաղա ղակԼին 

ոմեռցուցկք գմեզի, կախեցկք մեզի՛1։ 

Հարուստ կին ^Ր_, որուն մկկ Հատիկ 

զաւակը կախուահ եր, տեսնելով որ 

փողոցին մկՕ այսպկս ղինքր կը քշԿի՚ն, 

կ լլսկր. ո\քրէսնի՛ զա լկիս որ ա ղա տ եց ա լ ։ ս 

փոխագրութեան ո՛չ մկկ մի^ոց կարէ 

լլ̂ ՀՀքյ 's երաիւայ} հ՜երունի f ամենքն 

ալ պկտբ կր որ ոտքով երթային մինչէւ # 

\}ուրիա ։ կառք մը վարձելու Համար 

*\)իյտկի ճամրով մինչեւ §արսոն 30 ոսկի 

պկտք կր վճարեր կառապանը գումարը 

առաջուց ստանալկ յետոյ y վճարողները 

ք աղարկն վ ՚ ի չ մ՛լլ Հեռու կը տանկր } 

Հոն կանգ կ1 էսււնկրf ճամբորդ ու կա– 

պոց դուրս կը նետկր ու ք աղար կը 

դառնար նոր գժրաղդներու Հետ այս 

ձեւով գորՆը կարգադրելու Համար։ 

Փ՚ւ/՚՚անակ \}վ"՚զի ճամրուն՝ §արսօնի 

ճ ամրով մեկնելու արտօնութիւն ստա

նալու Համար \?ուսուֆ ե ան ընտանի քԱ 

ստիպուեցալ ֆաՀ^ա^Լ Հա^Հա^ին 2,000 
ոսկի կաշառք վճարել։ 

Գ՛ալով այր երունy անոնք որ արգկն 

բանա գրուահ– Կին (5000£ïr աւելի՝) ? 

իւ ո ւ մի խումբ դուրս կը Հ անկիւն 9 ե 

ամկն առտու . կարաւան մլլ կը մեկնկր» 

իոկ Անացեալները9 գէզերը ղինուորները 

անոնց տունը կը մանկինy դուրս կը Հա՛

նկին զանո՛նք ու կը տանկին րանտրք ո՜ւր

կից ամկն առտու գ չորսական Հոգի իրարու 

կապուահ՜y ձեռքերնին շղթայուահ՝, ա / ' ի 

խեղճ զոՀերը քաղաքկն դուրս կը տար– 
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ուեին} եւ իսկոյն չ ար չարս/էտ ո կր սկսեր՛՝՝ 

Ա՝իշա ե լէ էլա Լէ ա m ե՜ւ. ա անէանքով սսլաս– 

նումը9 մերթ ան գթութեան նորաստեղհ 

աՀալոր ձևս I»րով nu ՚Լեր^ Է H^^VÎVJ 

աասլալւէւ ՀստԼէուահն ելէ ով կր լէքնgli ե Էէն ՚. * 

\\քԱ"Լւի ՜ճամրուն վ ր ՚ Ս յ . ք Լ՛ եթե ամեն– 

քրն Ա՛Լ այս կե րսլով ոչնչացան : Wju-

պե" քաղաքին մօտիկր կոաորուահ կե– 

սալւացէէ It ր ե ւե լ ի ն ե ր են հիշենք Լալուս ut 

գԼւավաճաււր. ք^ւսԼէսե ղ ՝$իէիս՛ եանը9§Հկ*թ* 

\_եւոն} ՏԳրթ՝՛ \\աեսէեա*ն ^ շաս։ մը 

քաՀանաներ. \քաԼէգւսԼէ \ք՚սղրճ եան, է?/?~ 

մեքճէ՛՚սնն 1'[ւր, կուսուֆեաննեԼւը, ՀԷէԼւէ֊նկ– 

եաննե Լ՛ր* \ուսարարե անները, Ա*ոսաիչ֊ 

եiiiî/Ն ե րր, \^Լւուա*նգ եւ [\Լ1սեն դ+ասա լւ՝ճ– 

ե tult էի՛ս սա ՛ւ՛ րաննե(՛Լ՛ յ ^*'"Jn3 վարժա– 

Լ1 ա՛ն՛ն ելւ ու եւ \}ոլ չւբ \\ա լւ ա սլե ա Էէ գսլրե– 

վանքին գԼէեթե՛ րոէՈԼէ ուսուցիչն ե է՛ ԷՀ» 

Հա ա ոլւ ւ/ր գ լ։՛եԷ ւգեաբ պիտի ԼՀԷԼէԱՐ 

ա րաս մանրամասն պատմելու Հա՛ 

մւսր։ \}Հնոնբ որ մաՀ մետականուէմիլնր 

կ՚րնգ ունեին՝ Էւր են g աաՆրլ f/Հ-ծ Հ ան գէւսա 

ու տել՛ կր Ասայ էէն , րայց Լուսաւորչա

կա՛նն ս Լէ ո ւ՛ն է/£-0 շա ա քիչեԼէ ԱԷ ՛Է ակա– 

Լէութիւնն ունեցան։ ՚^յսա մր մանկամարգ 

Լուսա ւոԼւչա կան աղջիկներ եկան գա ա՛ն 

ոէւս եւ g էէ/g սէէսէուէ էէԼէեսռ գօտիին տակ 

պաՀ ուահ՜ թոյնի հլւար մը , Հարցուցին 

ինՆի թկ ներելէ՞ եր իրենց սլատէէւր 

վտանգուելու– սլալւագային թոյն աււնել։ 

\ուաէաւոԼւչակէսննե րաւ մեկնեէեն ութ 

ՕԼ1 յետոյ կարսր եկաւ կաթՈէէւկ Հայե– 

Լէուն % \\ա ււ ա վւս րո ւ_ էմ ե ան Հլւամանով ֆ 

անոնք սլեէոբ եր որ ՀՐ^՚՚՚Կ1"/ թ՝ոլ-Լ1Բ 

գԷէւղեԼէուն մե՜£ ցԼէուեին ք ամեն մեկ 

ւլէէւղէւ մ*ե^ Հինս րն տանիք։ \\ր գեն րա– 

լւ ո յ mԷվ* ո ւ ահ՜՝ աքն սոսկալի տեսարանն ե -

ԼէենՏ ՈԼէէէնց մասին Էոօսեցայ ? կաթոէիկ– 

ն ելէ են մեկ մւսսր Էմու լցան ել մաՀմեաա– 

կանութ իւնը րն գ գԼ§ կեցինւ ՚ Wj գ Լ՛՛՛Ր՜ 

ժումր կասեցնելու եւ սրաերր ւլօլւացնե՛ 

չու Համար Հ^Անե րքնապես ուժգնօրեն 

մէԼՈւաս– ՂՂատԻ լլԻս ք՝արողութիւննէէԼէ 

ընելու* ութ օր առաու ԷւլւԷւկուն քարո– 

Ղ ՏԻ է^,,գք*^Լ'գին՛ շատեԼէԼՀ սիս անիւոՀեմ 

կ[Լ նկատեին» չ՛ այց ես շարունակեցի*** 

... Հոկտ եմր երին ք կեսարէէ ոյ կուսակաԷԷՀ 

,5*00 ՛Նորոնի Էստացում՝, կը գաււնաչւ կ» 

Դ\ՈԼսեն ուր գաչյահ՜ ե՚Լ՛ ե. ուր մեղա գԼէահ՝ 

եին իԼէեն Հայոց նկատմամբ. իԼէ նեԼէՈ–՝ 

ղամտուէմ ԷէւնրՀ իսկոյն կանչեց Հ ա յ կա– 

թոԼիկն է՚Լէր գ ե. առա^ա Լէկեց անոնց իս– 

լա ! ո՛ւթիւն կամ՝ ԱՂԱՀՀ \\ւա'ւլ. Հոտ աչ 

ունեցանք քտնի մբ տկարացուան ե ր ? 

բայց մե հա գոյն մւսսր մաՀը նաէսր1ւտլւեց։ 

կոտոր ո լեց ան ամենավայրագ կե լալովդ 

գոչեԼով "կեցցե" Հ$իսուս9 Փրկիչ Ա՛շխ՛"ր– 

^Ի": Ս*եէէի "՛ի յանգգնոլթիւն՝ ունե

ցան, քանի վշանէւ անգամի ուղղակի կամ՝ 

անուղղակի ուԼէացուս^ ա ււ ա^արկ եէու • 

շնոԼէՀ ի ւ ն \^ստուհ-ոյ9 մենբ մտ ահ՜ու մ՝ իսկ 

չունեցանք տեղի տա ԷՀ 

If 1915 նոյեմբեր \§ին– մեկնեցանք 

գե՛ղ ի Ա՛քս ո Լէ» մենք ւէե լ1<^ինն ե Լէն ե՚ինբ 

կեսարիոյ սանճագին 10.0,000 Հ 
այ երուն յ 

ո Լէ արդեն սպաննուած կամ՝ տեղաՀան– 

ուահ՝ եին։ կեսարիոյ մօտ} լՀն՚ղար գիւ

ղէ՛ն մեէ*9 <Հրաձ Վի՚^՚Լ "՛դատ եց ան ^ք ՛Լեց 

մալէ գա սոլ անն երու , ձեո^քեն ԳՈՐ կ""*~*"– 

վարութիւնր Հոն գրահ՜ եէ* մեր անցնելու 

մ Էւ ̂ ոց Էւն տա պա Լէ Էէ Հաչւու ահ՜ն ե յւով մեղ 

կոտոԼէ ե Լու Համա Լէ * ՛՛ատիկա մին ել՛ այն 

բ ա դ մաթ իւ |g աւէսւլակաէււու մ՝րեԼէ1շն– ԳՈՐ 

րանտե Լէեն Հ անահ՛ եին Հայ եյւբ քադաք– 

նե Լէեն գուԼէԱ ելլելու միջոցին սպանն ե լու 

Հա մ tu Լէ ւ 

1916 փետրուար 0 ին Հասանք fc՝/"»«--
tlltil ղեմ՝».. 

Այստեղ Աամակագխ՚ր $եղեկոէքիէԱԱԽ 

կոէտայ տեղա11աԱոՆքեաճ միշոցիԱ pw-
սլաՏճոնած կամ աճէւետացահ շատ մը 

ՀայԽոՆ էԽսիԱ» ասոճցմհ կր nmrqtfa-

Sblif (ւետեէեաւ f™/*!1 9ողե^ը. 
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\\արգիս Քյուլի կե ա՛ն ք Համա աքսոր

ուած Պ ուժ գնա ակս մերժած կ ուրացմաաան 

աժկՆ ասռստ^արկ ^ վերՓ ի վ ե ր ^ ՚ ՚ յ մասՀաաա– 

չյ՚՚՚Հէ կ մինչեւ վերջի՛ն րոպկ՚ն Հ աւաաատաա»– 

(՛Է՛է՝ Անսալով իր Հաւատքի՚նէ ՚ \ * ր վ^ոք1'Ա ս 

՝Ք11Ո$.(Լ Ծրեք էլաւակները ասքսորուասծ ես 

Տել՛՛ Կլ՜Ջ֊օր գ ուր կոտ որ ուած ե՛ն Հոն 

աքսորուած _ 160̂ 000 Հայ երուն, Հետ»\* 

%ուլփքա9 \) ար գիս զալֆայի կինը, ցասլկն 

մեռաւ։ Գավուքեան 9 թշուաււու թեՆկ 

մե ռաւ Հա ւր ա՛նի մկ^՚.% 

Ա*եր մարտիրոսներուն մկ£ կը գըտ– 

նուին՝ հա՛նուկ քկչեճեան g WpPԷս 

ԷաՀմիրեան f Հմուլում պա՛ճ եա՛ն երե ք 

եւլրայլւները վեց գաւակ՛ներովդ ՛կառար 

գա սա պ եան 9 Վ^սՀրամ՝ վէկշիշեանք *\,ու– 

պար Գ\օղոսեան f գկոր գ վէա Ապուր ե ա՛ն % 

tu t է՛ն.t» եայլն} եայլ 

ԱԸՎ.ԱյՑ.Է*Ս * գերապայծառ քկ– 

չկճես/ն թշ ուառու թեՆկ մե ռաւ Ա վ՛՛՛գի 

մկՕդիսաՀակ \քատոյ եան Ր^րրային Հետ9 

Հայր ՚իսաՀ ակ օ ա Հ ասն ա՛ն նւսՀ ատակուե– 

ցաււ ՐԼւ/րող^ ա զգա րն ակութիւն ը ^ՐԳԼՀ՜ 

Նիքի Սձվազկս ութը քիլոմեթր Հեռու 

ամլւող£ Հաք կաթոլիկ՛ներով րնասկուաաած 

ասլա՛ն մը) սոսկալի կերպով կոտորուե– 

ցաւ, այր9 գի՛" ու~ երաիաասյ։ Հ. Ա*իրայկլ 

§կր –Աստուած սատուր եան 9 իրգնիրցի ? կը 

գտնուկր կալաթի ա • գԷ^՚Ր իւ ար ՛Ա

զան ի երկու Հա զասր Հ աաա ր ուա օն երու 

ենթարկեցի՛ն զի*նք[Լ% եր էաք Օր շաաա ր ո ւ ն աաա կ 

գայ մա գա էք ի՛ն կդկգ "՛էւր՛ն երը կե լացուցին 

ասն որ 9 յետոյ աչ վ*երը վարեցի՛ն 9 ե. 

որովՀեաեւ կը յամառկր Հաւատուրա

ցութիւնը ըն գունիլ9 իւ աչեցի՛ն դԷ՚^ԲԷՀ* * * 

Ավազի րոլոր Հաաայելակն ^ 235 ^ոգ1՛ միաաայն 

կրցահ՜ ե՛ն Հասլկսլ Հասնիր 

Երոաադէւ(էն ուղղուած ուրիշ 
Նամակէ լքը. 

]ձ.յլես ոչ մկկ Հայ կը ufttuj կե սարիւս՛ 

՝եկեղեցիները մզկիթի վաէսուած են* պատ

կեր՛ները , ի/աչերը9 շուրջառն ե րը շունե

րուն վք"]_[Լ կապած* փողոցներուն մկթ 

քաշկռտած ենւ կկսարիոյ Ս^ՕԻ-եչւու տունը 

ա՛նլուր վաաաՆ տ ալո ւթ ե ա մր կողոպտուած կէ 

ՄԱՐԴԻԿ այսօր նորէ՛ն տխեղծ կ՚երեւան 

ինծի, խաբեբա՜յ, այսօր նորքն ոչինչ կր սիրեւք 

ու ես նորէՀն կր թաղուիս՞ ահա, թունաւորուած 

կարապի փախուստին պէս, քու թիլրեղ իշխա

նութեանդ սւրօաթեայ աւազանր, ուր անշրշիւն 

կր կորսուին ինձմէ հնամենի՛՜րոլոր փափաքներս, 

բոլոր հրայրքներս, ու րոլոր փառասիրութիւն– 

ներս բոցակէզ երազի մր մէջ, ինչպէս կր շոգիա

նան թշուառութեան եւ ձանձրոյթի ժանտատեսի| 

ուրուականներր հաշիշով արբշիռ տէրվիշին 

յիշողութենէն։ jgg 

Տառապա՜նք, կլլ սիրեմ քեզ* ո՛ւրկէ ալ դաս, 

ի՛նչ ձեւա] ա| գաս, ի՚եչպէս ալ գաս։ 

...0՜, Աստուա՜ծ, վսեմութեան ինչ կենսակէզ 

անդորր է, անբնդհատ սուզիլն անպարփակ մթնո

լորտին մէջ տառապանքին։ 

Տառապա՜նք* իմ բարեկամս,տես կր սիրեմ 

քեզ՝ ո՛ւրկէ ալ գաս։ 

երբ անտառին բացերր գացի, ՝ գարունը մտիկ 

ընելու եւ յանկարծ ծառուղիին մէկ կողմը կանգ -

նեցայ չհզմուե|ու համար որսի ելած իշխանուհի

ներու երիվարներուն տակ* սաղարթներու մթապատ 

ստուերին մէջ, անոնց ծաւի աչքերու պայծառու

թիւնն եւ խարտեաշ մազերու բոցերը անպատում 

եւ անհնարին ըղձանքներու ոսկեփոշին շատրուա– 

նեցին արեւատենչ հոգիիս կուսական ալքերէն ներս։ | 

Շուտով* մնացի ե՛ս միայն, անոնց ամպացու– 

ցած փոշիին եւ սիրազուարհ հիչերուն արձա

գանգին հետ։ 

Անծանօթ, անհանգիստ խռովք մը շուրջս կլա֊ 

կօայիօրէն դողաց համր տրտմութեամբ* նման այն 

ամայութեանը պակուցումին, ՈՐ կը տիրէ փոթորկի 

մր որոտումէն յետոյ, դաշտին մէջ ուշ մնացած 

նամբորդին վրայ։ 

Ինծի անտարբեր* հովերը թմբիներու տերեւնե

րուն հետ ծնծղայ կը զարնէին հեշտաթրթիռ ու կը 

պարէի՜ն ու կր գրկուէի՜ն իրենք իրենց մէջ։ 

\ 
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Աոք՝ երբ ծ առուղիին եզերքը պշուցեալ* կը 

ղսղ կւսնայի ՚ ծիրանարփիին ծաւալ մանր չափ 

յուշիկ ու վ&իտ, qquiyի քու շոյանքներդ, ՈՐ 

անոնք չտուին, մայրօրէն օրօրեցիր ինծի ու տարիր 

եւ այնտեղէն ա ՛լ չլսեցի անոնց երիվարներուն 

ղռոյթր։ 

Տառապա՜նք, դուն լեււներէն սորսորոդ զուլալ 

առուակն ես. ՈՐ գռեհիկ սէրերը կր սրբադործէ 

ու անոնց ակը մինչեւ գագաթները կը տանի. 

՛հուն արեւակնէ պատուարն ես, ուրկէ երկու 

սէրերը՛ իրար կր դիտեն բայց երբեք չեն հանդիպիր։ 

Տառապա՜նք* իմ հպարտութիւնս, կր սիրեմ 

քեզ, ի ՛նչ ձեւով ալ զաս։ ^՝ա-. 

Մայրամուտներուն* մրոտուած, անհամար արա* 

րածներու շարաններ տեսայ, ծամածուռ դէմքերով, 

դիակնացած աչքերով, ՈՐ փապուղիներու նամէտ 

խորշերէն դուրս կ ՚ ելլ էին։ 

Տօնական օր մը, քաղաքի մեծ պողոտային մէջ, 

վեշտօանամեայ պոռնիկ մր ծաղրեցի՜ն, պոռնիկ 

մր ծաղրեցին... ես տեսայ թէ ինչպէս իր ակռա

ները տենղադինօրէն շւթներուն մէջ կը մխրճուէին։ 

Ինծի էյը թա ի թէ, պարտէզիս ցանկապատին 

եզերքը , առտու մը կանուխ, երբ մսրենիիս 

մերկապարանոց թուփին, վրայ խաւարծիի մը 

պտկածայրին դուրս ելլե|ու հիզին վրայ կը հաս– 

նէի* սուր հիչ մը նուաղեցաւ շուրջս : 

Վ,ստահ եմ ՈՐ , աշնան՝ հսկայ սօսիներուս 

վերի բարձրութիւներէն երբ ոսկեզոյն տերեւները 

կոթուններէն կր փրթէին եւ բաժանումի ու չքաց

ման սարսափէն, օդին մէջ երկա՜ր, աղիողո՜րմ 

օրօրներ կըզծէին, հառաչներու վերջին նուաղներ 

հասած են ինծի։ 

Տառապա՜նք, ղուն դերազօր յուռ ութն ես, ՈՐ 

մուրերուն եւ տդեղութիւններուն վրայ մանուշակ–, 

ներ կր բանայ, ՈՐ արիւնոտած հպարտութիւներով 

փողոցաշրջիկները մեղեսիկի փայլով կր սքօղէ. 

Գո՛ւն հաշտեցուցիր իմ ւ վայրի այլամերԺու– 

թիւնս ընկերութեան բոլոր համեստներուն հետ եւ 

ես* քեզմով սիրեցի անոնք։ 

Դո ՛ւն համայնական զօրութիւնն ես, ՈՐ 

բազմամիլիոն այլատարր հոգիներ ի մի կը պւս– 

խուրցէ եւ այնքան ամուր, որքան քու ստեղծագործ 

թաթդ ուժեղ կը ննշէ անոնց Արտերուն վրայ։ 

Տառապանք* ի մ սփոփանքս , ես կր սիրեմ 

քեզ, ինչ պ է ՚ ս ալ գաս։ 

Ես սիրեցի քեզ նոյն իսկ այն րոպէին, երբ 

քու հարուածդ ուժեղ թափով մր ծառացաւ* 

նետելու համար ինձմէ անծանօթ անապատներու 

անծանօթ անկիւնները ան փոխարինելին իմ սի* 

րածներէո . նիշդ է, այն ժամանակ, իբր առաջին 

անգամր, հոգիս փոթորկօրէն համբայ ելաւ քեզ 

ուրանալու, քեզ... հայհոյելու, բայց դեռ շրթնե– 

րուս չհասած՝ ինքնիր մէջ մխրճուեցաւ, ինչպէս 

մռայլա գ ոռ համակերպումը չպայթած ամպրոպ

ներուն : 

Իմ տառապա՜նքս, դուն կարկեհանեայ թա

կաղակս ես որ տիեզերական հրդեհավառ զան

գակիդ բիւրաղան բոցերը հարաղատօրէն եւ 

անխտրօրէն իմ մէջս կը հրածորես։ 

Դուն անւքահներուն ամբրոսեան ես, ու քեզ 

նաշակողներուն պատենափակ եսը թեւեր կը բանայ 

դէպ ի անչափելի ընդհանրացումները։ 

Տառապա՜նք, դուն յայտարար նշանակն ես 

գոյացութիւններու ծնունդին կամ չքացմանը . 

դուն կը յայտնուիս, ինչպէս գիշերէն յետոյ այգը 

եւ վերջալոյսէն յետոյ գիշերը, երբ անոնք ըլլան 

կամ ղադրին ըլլալէ։ 

Տառապա՛նք, դուն ի՞նչ ես. 

Դո՛ւն իսկ ես ՜էութիւնը էութիւններուն : 

ԵԼ Տառապա՛նք, պիտի սիրեմ քեզ, քու 

բազմաբարբառ եւ բազմահամար այցերէդ յետոյ* 

երբ արդէն ես* տարբաղադրուէ) ու պատրաստ, 

վերջին անգամի մր համար դուն պիտի գաս, զիս 

տանելու ընդմիշտ եւ քեզի հետ .. հիւլէացնելու. ու 

մեր ճամբան անգամ մը եւս պիտի շողշողայ, 

քո՜ւ պատ&առովդ, քե՜գի համար , քո՜ւ վրադ 

ծաղկած կենսակէզ երանութեան վերջին ժպիտովս։ 

ՀՐԱԶ ԶԱՐԳՈՐԵԱՆ 
Րարիղ. 
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Fonds A.R.A.M



Հաճոյքով կո հրատարակենք այս սիրուն ու 

շահեկան ուսումնասիրութիւնը զոր-բ « վերա

ծնունդ »ի համար դրած է վանեցի բազմավաստակ 

զործիչ, աչազուրկ բայց մտքի ու սրտի հայեցուած– 

fով հարուստ, Համբարձում Երամեան։ Ե. lu. 

« Ըստ ազգային աւանդութեան՝ 
Լուսաւորիչը կ առնու Տրդատայ 
« Հաւլունի » ըսուած թուրը՝ ու 
խաչաձեւ օծելով՝ օդոյն մէֆ-$կր 
կախէ ըսելով թէ՝ արիա/լան ազգին 
այսինքն Փրանէլաց էլամ Ղ*աղղիաս. 
ւ֊ոց ելլելուն ատեն , ա յ ս ն շա՛մն 
ալ երկինքը սլիտի երեւի։ Եւ այս 
նշանը զգալի աչքով երեքտասան եր. 
րորդ գարուն տեսեր Է Հ$ովՀաննԷս 
Երգնկացին էլամ Պլուզ վարդապե. 
տր ))Հ (Տես Վար դան պատմիչ, Ժ^Ւ* 
ե ԺՐ* դարերու։) 

րոլոր Հէ՛ն ազգերը, արեւելեան էլամ 
արեւմտեան՝ ունեցած են իրենց ազ_ 
գային աւանդութիւնները իրր Jայ-
տարար իրենց. Հոգւոյն, Հաւատքին 
"՜ ՒՐ^՚Ց -\ո$բլմի ըմբռնումին։ Այս. 
սլիսի աւան ղութի ւնն եր ճակատա. 
գրական դեր մր խաղացած են նոյն 
իս1լ* արտաքին ու ներքին մեծամեծ 
արՀաւիրքներու միջոցին, միշտ վեր 
բռնելով ժողովուրդներու րա րոյ ա _ 
գանը։ 

{£ԷՈ որ մինչ Հռոմուլոս իր մայրա. 
քաղաքին Հիմերր փորել Լլուտար, 
Հողի ատ խոր ՜ա լքեր ու 
մարդու գլուխ մը գտնուած էր 
բոլորովին թարմ և անվթար, ուրեՏն 
և. Հռովմ սլիտի լինէր միշտ կենսու. 
նա1լ \է-ե. զօրաւոր ե աստուածներր 
նախասաՀմանած կը լինէին իրեն մի 
Հոյակասլ ա սլա գայ, աքն է՝ l/f^^L 

յաւիտենական քաղաք և գերիշխող 
թագուՀի ծանօթ աշխար Հա g: 

Այս էբ Հաւատքր Հին Հռոմայեց, 
ւոց իրենց ճակատագրին նկատմամբ 
և այս Հաւատքով դօտեպնդուած և 
ս սլա ռա ղ էն՝ ներքին և արտաքխն 
այնքան աՀաւոր փորձութեանց մէ£ 
կացին սնացին անսասան և իրա֊ 
պէս Հռովմը երկար դարեր օրէինք 
պատգամեց ամբող^ ծանօթ աշ֊ 
խար Հի և Հռովմէական արծուին իր 
Հսկայազօր թեւերը տարածեց Ալ֊ 
պիոն էն մինչեւ Ղյեղոսի մեծ Հրվէժ֊ 
ները ե Ա աՀա ր այ ի անապատներէն 
մինչեւ կովկաս։ 

Վերոգրեալ Հայ^ ազգ. աւանդու. 
թեանը որ դարէքև սկսած լյք^եէր չր 
գիտենք ստուգապէս։ Լուսաւորիչ և 
Տրդատ՝ ազգին բարոյական և քա. 
ղաքական վերանորոգութեան \ զոյգ 
անզուգական ամոլները Ղ՝. գարու 
Ա* կիսուն կր Հեռանան թէպէտ պատ. 
մական թատերաբեմէն, բայ g այնքան 
Հզօր Հմայք մը կը թողուն իրենց 
ետեւ1~ն, որ իրենց անու՛ններ ր կ՛ան. 
մաՀանան, անմաՀացնելով նաեւ ի. 
բենց գործր, այն է քրիստոնէական 
կամ արեւմտեան լուսաւորութիւնը 
Հայերու մէ£, իբրեւ ինքնուրոյն ազգ 
ապրելու յաւիտենական ձգտումով 
խաւար և բարբարոս Ասիոյ մէ£։ 

Ուրեսն Գ* դարէին ի վեր ս ասան եան, 
բիւզանդական, արաբական ե թուրք 
–՛թաթարական սանձարձակ Հալա֊ 
ծանքներուն ենթարկուած Հ ա յ ը 
անտեղիտալի Հաւատքի մ՝ աչքով 
տեսած Է ԱեպուՀի կատարներուն 
վրայ Լուսաւորչի / կանթեղին անշէֆ 
վառիլն և սէգն Տրդատի յաղթական 
սուրին լուսաշող ճօճիլը՝ ի նշան ՝ 
Հայ ցեղի տեւականութեան։ f Այդ 
սրբազան աւանդութեան Հետ եկաւ 
ձուլուեցաւ դարեր յետոյ մի ու֊րիշ 
աւանդութիւն , թէ Արեւմուտքէն 
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!է)ր ս/նԼլներ ր սլէտէ զան ազատելու 
բարբարոս Արեւելքէ մէ£՝ լոյս կրօնքէ 
ե արեւմտեան լուսաւոր քա ղաքա„ 
կրթութեան աննկուն ախոյեան / ւ 
անվեՀեր յառա^ապաՀ Հանդէսացող 
Հայ ցեղը։ 

(Լափելու Համար էւորութէւնը այս 
աւանդութեանց ներշնչող ոյժէն ե 
ազդեցութեան Հայ ժողովրդեան վրայ. 
Հարցուցէք ք մշտական սարսափներու 
ներքև ապրող Հայ շէն՚ականէն ,/ւ նա 
ճեղ պէտէ պատասխանէ՝ Հայ քրէս– 
տոնէութէւնր էպէաէ մեռնէ ցորչափ 
Լուսաւորչէ կանթեղը կր պլպլայ JL 
Տրդատ է սուրբ կր շողայ սէգ Սեյ 
պուՀէ գագաթէն վեր եւ։ 
Առանց այսպէս է էւորարմատ Հաա 

ւատքէ մր ինչով և խնչսլէս արդեօք 
կրնանք բացատրել Արեւմուտքէ ա. 
րէական րնտանէքէ՜ն Հատուածէ մը 
բախտէն մէկ է*ազովը կարծես Արեւ^ 
մուտ քէն դէպէ Արեւելք Զ՛ գարուն 
'fi* Հողմավար ա ս է ա կան ո ւթեան գէրկ 
նետուէլը ե էրրեւ օտար տունկ մը 
ան Հ էւր ընկա լ Հողէ մը վայ Հքաղա. 
ք՚ական և աշխարՀագբական էմաս_ 
տովյ արմատ բռնելը, աճէլբ, զօրաա 
սալը, Հռովմէական պետութեան պա
տուար Հանդէսանալը, . ($ոյն֊Հռով— 
մէական քաղաքակրթութեան էբրեւ 
ղրօշակէր ծառայելը՝ էրանեան մո_ 
դակրօն և ապա էսլամ արեւելքէ 
դէմ, մէնչեւ այսօր մղուած յաղթա_ 
կան պայքարը պաՀելով անկախ 
եկեղեցէ Հւ աղդ*–֊ մտաւոր մշակոյթ,՛ 
պնդապէս փարած ւէեալով է՛՜ր՛ ա -
րէւնով ներկուած Հայրենէ Հողէն է 
գէն անվերի մարտէիոսացոլաւերու ՚ 
Հւ ղէւցազնամարտերու։ ք* մէ բան 
էսչպէս րմբռնել ներկայ Հ ա մա շխ ա ր _ 
Հայէն պատերազմէն գրեթէ քա֊ 
ռամեայ տեւողութեան շրջանէն 
թրք°՜գերման դէւաՀար մէՀոցներով 
զինաթափուած՝ ողֆակէզուած 

քաթօմպներու առընթեր տ ա կա լյան 
ապրելու անսասան կամքր ե փառա. 
պսակ մարտակա՛ն ոզխն Հայ ցեղխն։ 
Այս ամենր՝ զոԲ է Հանդէս բերաւ 
Հայր մէայնակ ե գրեթէ մէշտ Արեւ, 
մուտքէ Հաւատակէց եղբայրներէն 
անօգնական լքուած, Աաս էսէն մէն. 
չեւ Տօրոս ե կասպէականէն մէնչեւ 
Մէքերկրական, կր Հռչակեն թէ Հայը 

Հաւատացած է– թէ յք^ՔԸ ï_uitu1t 
մեռնէ։ Այս Հաւատքով զխն ուա ծ Հայը 
տակաւէն այսօր ալ մէլէոնաւոր 
քոյրերու ե եղբայրներու դեռ թարմ 
թարմ զո Հերու դէաէլներուն մէֆտեղ 
խրոխտ կանգնած՝ գոյութեան պայ. 
քարը կը մղէ Ա՝ ասէսէխ մէն չեւ Վէր֊ 
տէօն։ դթ :՝. 

ա ՚ • - : P • • 
Ե՞րր սկսան արդեօք Հայերու յարա, 

բեբութէւննեբր Հերոսական Յչրան*. 
սայէ Հետ։ ԱՀա է՚նդէրր՝ դոՐ Հ* Կ՛ 
Ալէշաննեբն ու Ֆրէտէըէք Մաքլէր֊ 
ներն այնքան եռանդով ե Հմտու. 
թեամբ յուղած ե արդէն շատ բան 
ըսած են։ Ո՚-ստէ մե՛նք փորձ մը 
պէտէ ընենք առ այդ էն £ էն չ ըսելէ 
զատ նաեւՀՀ ցուցնել թէ՝ Հանդէպ 
Ձ)րանսայէ է՜նչ խոր, գրեթէ բնազ. 
զակա՛ն Հմայք մր կր տէրէր Հայ աս. 
տանէ մէ£ դեռ . էՏՕՕ.ական թուա. 
կաններէքն Էսկ առա9: 

Մեր պապեր ր, մեր մամեր ր Է՚՚նէ 
որ տեսնէէն գեղեցէկ կամ ճարտա. 
րաՀնար, « Ֆրանկէ գործ է » էլ՝ րսէա 

էն։ Պոլսէն ներ ածուած ամէն վ աա 
ճառք « երանկէ ապրանք էր )) էրենց 
Համար, մէնչեւ էսկ արդուզարդով 
պճնուող եր էտ ա սար դներ ու ե օրէա 

որդներու Համար էլ ըսէ էն « Տ)րանկէ 
շան կրնմանէ «։ 

(( Ֆրանկէստանը » ղարմանալեաց 
կախարդական երկէր մըն էր էրենց 
Համար։ Ֆրանէլներբ օղէն մէ£ կը 
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թռչէքքն և. երկրագնդի խորերը ու 
հ՛ո վու ահյատակ անդունդները էլը 
չտփէին։ Ցամաքները հ՛ո վու ե հ՜ո. 
վերը ցամաքի կը փոիւեն, ֆուր1Հն 
կրակ և է ո յ ս կը Հանեն, Հրաշալի 
բժշկութիւնն եր կը կատարեն, միայն 
կեանք ստեղծելը կը Սնայ ելն» ելն»։ 
Ամէն գիւտ 3)ր ան ս այ էն կուգար, 
ամէ՜ն Եւրոպացի ֆրանսացի կր Հա֊ 
մարուէր, Ֆրան սա աչխարՀի ամե֊ 
նէն մեծ ազգն էր։ Ֆրանսացւոց 
թագաւորը՝ Լուի ՛Լյափօլէօնր կայսե. 
րաց կայսրն էր. և րոէոր թագաւոր», 
նեըը անոր յարգանքի և իր մեծ 
մայրաքաղաքին Հիացումի այցելու֊ 
թիւններ կուտան։ Ֆրանսերէնն խօ֊ 
սողը՝ ամաւքն իմաստուն մարդն Էր* 
վերջապէս իմաստութեան ազրիւրը 
Փարիգէյն կր Հոսէր։ Մէկի մր գիտ֊ 
նականութիւնը գնա Հատելու Համար 
Ֆրանկի մը չափ բան գիտէ կ՝ ըսէ էէն* 
վերջապէս Համոգուա Ն էթ մա% ա֊ 
ւանդ թէ Ֆրանէլներր բարի են և 
շատ կը սիրեն նաեւ Հայերը։ 

Մեր մանկութիւնը կը զուգադիպէր 
p, կայսրութեան քսանամեայ փա֊ 
ոայեղ շրջանի վերֆի տ ա սն ա մե ա կին, 
երբ Ֆրանս ա իրօք Ե՚֊րոպիոյ գերիշ. 
խոզ պետութիւ՛նն էր և. իր պատ֊ 
գաւքներուն Հետ մեծութեան Հռչաէլն 
ալ Աեւաստօպօլէն մինչեւ Աուէգ և 

Փէքթէ՚ն մի՛նչեւ Մէքսիկօ կը Հնչէր 
յ ա ղթական։ 

Խրիմի պատերազմին զանազան 
դրուազներր մեր պապերն ու մամերը 
կը պատմէին մեզ գունագեղ, և մենք 
անոնց շրթունքներէն կախուած՝ 
կարծես կրօնական երկիւղած ու֊ 
թեամբ կր լսէինք ՚ զարմանա Հրա շ 
դէ՚ՂՔ^Ր Ֆրանէլներու աքիլլեան քա֊ 
^ագործ ութիւններէ^ն և Ոդիսական 

սրամտութիւններէն՝ ի Խրիմ, և աս֊ 
պետական յ ի շա տա էլն եր էն ի Պոլիս։ 
Հայկական Հին եր գերուն չափ Հմա֊ 
յիչ էին մեզ Համար Խրիմի պատե֊ 
րաղմին դէաքերր ան մա Հացն ող Հրա. 
շաղան վէպեր և երգեր։ 

կր լսէինք թէ Նիքօլա Պաւլովիչի 
որդին Ալեքսանդր՝ ռուս մոէժիկնե. 
բուն ազատութիւն շնորՀած Է սա֊ 
փօլէօնի խորՀրղով, թէ ֆրանսական 
Հնարագիտութիւնր ծովեր իրարու 
կը միացնէ հրանցքներով՝ ինչպէս 
Սուէղինր, թէ Ֆրանսացիք են որ 
Հյամի, այսինքն Լիբանանի կոտ ո֊ 
րածին դաՀիճներր թնդանօթի բռնել 
կամ կախել տուին Սուլթանի ձեո֊ 
քով, թէ Նափօլէօնն էր որ Զէյթունի 
Հայ լեռնականները պաշտ պան եց և 
կէս ին քև ա վարութեամբ վար&ատ֊ 
րեց. թէ վերջապէս տգէտ ժողովուրդ., 
ներու Համար Լոյս* և ստրուկ ժողո֊ 
վուրղներու Համար փրկութիւն պի
տի գար Ֆրանսայգն, [nJul' աղա֊ 
տութեան մայր—Հայրենիքէն։ Եւ մեր 
սրտերր կուռենային մեր թոնիրնե. 
բուն շուրՊ կամ գայւոցի գրասեղան, 
ներուն վրայ՝ ի լուր այսպիսի զրոյց, 
ներու և մեր Հոգիներր բնազդօրէն 
կր Հպարտանային, կարծես թէ մենք 
Հայերս Ֆրանէլներու արեւելքցի եղ֊ 
բայ բներ ր րլ լայ ինք։ Այսպէս այն
չափ Հմայուած ԷԷՀնք Ֆրանսայով՝ 
որ դեռ անգիտակից ման ո ւէլներ, 
Հաւատացած էինք թէ Օգոստոս 
կայսրր ե֊ կոստանդիանոսն ու քՓէո. 
գոսը Լուի Աափօլէօնի և. Պ°նա֊ 
փարթի (Մեծն %ափօլէօն) նախորդ, 
ներն են լոկ, ինչպէս և Հռովմայեցիք 
Ֆրանէլներու նախաՀայրեր։ Ւնչ որ 
մեծ Է ևվեՀ անցելոյն կա մ ներ կային 
մէ£, ֆրանսական էր մեզ Համար, 
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ՅՕՏ 

մինչեւ. 1808 թուական երբ առամբն 

ա՛նգամ ըլլալով ֊պատմութեան գա. 

սեր սաՀմանուեցան *Լանէ դսվՐոՅ" 
՚ներոմե մէչ։ 

՚. • ; Գ՛ ՝ ՚ ՚ ՚ ՝ 

Մեր պատմակա՛ն ե աշխար Հագրա. 
կա՛ն հ՜ա՛ն օթո ՚֊թէ ւնները ՀետղՀետէ 
կ՝ը՛նդարձակուէի՛ն է Պոլս/քն 1807ի 
ա՛շնան վերադարձող վա՛ն եռ ե երէ. 
տասարդ Տէգրան Ամէրճանեանէ 
շնորՀէւ • որ պատմութեա՛ն Հետ 
ֆրա՛նսերէնէ դասեր ալ սկսաւ։ Ւ՜նչ 
ա՛նակնկալ բաէւտաւորութէւն։ ՛Լա֊ 
նեռէ 10-11 տարեկան պատանիներս 
ալ ֆրանսերէնն պէտ Է սորվինք եղեր։ 
Որքա՜ն ուրաէյ ե որքա՜ն Հպարտ 

# v ք I 
Աուէղէ Հրանցքին Հրաշավէպեբէքն 

յետոյ մեր ականթներուն սկսան 
Հնչել նաեւ Բրուսէոյ ե Պէզմարքէ 
անուններ ր էբրեւ թշնամէ Ֆրան*, 
սայ է, ե վերջապէս երբ Պդլսոյ Հայ 
լրագէրներբ գուժեց էն ֆրանքօ–գեր֊ 
մա՛ն պատերազմէ Հրատարակու֊ 
թեան գրեթէ վաղորդայնին՝ Արտ ան է 
և Մէցէ աղէտները և Աափօլէօնէ 
զերո ւթէ ւնր, ԲոԼռՐ վանեց է Հայեր՝ 
Հեւ է Հեւ կր Հետեւէին պատերազմէ 
լուրերուն* տիրութեամբ Համակուէ, 
ցան և շատեր ր՝ ինչպէս ծերունա֊. 
զարդ Հայրս* արտասուելով էլ ողբա֊, 
յին ժողովուրդներու ^ազատութեան 
պաշտպան լուսաւո՛ր Հիր ան սայ է 
պարտ ո ւթէ ւնը ե անդամաՀատու֊. 
թէ ւնը Ֆրանքֆօրդէ գա շլնա գրով։ 
Բոլոր բան գէտ վան ցիներու Համար 
Ֆրանսայ է աղէտը մարդկութեան 
աղէտն էր* ստրուկ ժողովուրդներու 
և Հայութեան դժբախտ ճակատա֊. 
գէրն էր*Ա ն՛– կարծես Զէյթունէն 
ճառագայթող ազատութեան աստղն 
ալ կր ՛նուաղէր, էլը խաւարէր՝ քանէ 

որ ֆրանսակա՛ն աքէորր բրուսէական 
արծէւէքն կտցաՀարուած , Ալզաս– 
Լօռէ՚նի դո Հա բներ էքն կողոպտուած 
վէրաւոր ե փետրաթափ՝ կր մեկու֊. 
սանար էր. վէրքերր դարմանելու։ 

. f1 տես Ֆրանսայ է պարտութեա՛ն՝ 
էՈնչ կը խորՀէին արդեօք էր երբեւաէ 
ղաշնակէցներր է է/րէմ, Ա՚նգլէա և 
ֆրանսական արէւնով ազատագրր֊. 
ուած իտալէա։ Ֆրան ս այ է պարտու֊ 
թենէքն օգտուելով՝ Փարիզի դաշինքր 
1871 է էոնտոնէ դաշինքով 9ն£ող 
քիուսէան, որ է վրէժ ]ըրէմէ պար
տո՛ւթեան, Բրուսէայէն թախֆախ֊. 
ուած Աւստրէան՝ զէնեալ բան ա էլն ե. 
րով արգէլած էր Ֆրան սայ է օգնելու, 
կրնա՝ր մտքէ անցունել արդեօք թէ 
(յւրոպայէ սրտին վրայ Հղօր ֆեր֊, 
մանէա մը օր մ՝ ալ .էրենց պէտէ 
սպառնար։ Բայց այս ամէքնր դեռ 
1870՝ական թուականներու սկԷզ֊ 
ներր՝ կր նախազգային ոմանք և 
մասնաւորապէս յէլ\^աէ ԱսԷրճան֊, 
եանր ե կր խօսէին ղպրսցէ զանազան 
շրջա՛ններու մէֆ* Մ ան աւանդ շա֊, 
•տերր յայտնապէս կր խօսէին թէ 
ասպետական Ֆրանսայէ երկրորդա֊, 
կան դերէ մր էանալէն պէտէ տոլ֊, 
ժէին փոքր և չ՛ծակէր ժողովուրդ֊, 
ներր, մանաւանդ քՒուրքէոյ քրէս*– 
տոնեաներր,՝ է մասնաւորէ Հայերը։ 
Բայց կային ոմանք եւս որ կր սլրն֊ 
. դէէն թէ քանէ որ Ֆրանսա ունէ 
Վէքթօր Հէւկօ, կամպէթթա, Թէէռ 
ելք* ե\ որ 3 մէլէառ ֆրանքէ աՀա– 
գէն պատերազմական տուգանքը 
կրցաւ այնքան կարճ մէֆոցէ մը մէ£ 
վճարել, շատ չանցած պէտէ ունե֊. 
նայ էր վերամբարձումր դէպ է էր 
՚նախկէն զէրքր ե ԱլզասՎօռէնէ 

վրէ^Ր պէտէ /nf-̂ "4 °Ր փառաւո֊, 
րապէս։ 

է 
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Վանի մտաւորական ութ եա՛ն, գրա
կան րնկերութեանց եւ ՛նոյն իսկ ան. 
գրագէտ քաղաքացիներու մէչ յեղ* 
յեղուած այս կարգի գուշակութիւն, 
ներր 1Հ Հա մա կր ա կան ամենաջերմ 
արտայայտութիւններր Ֆրանսայի՝ 
կարծես իբրեւ քոյր ազգի մր Հան֊ 
դէպ,ճ այնչափ կը Հետաքրքրէին v և 
կը խան դա վառէին դա րոց ականն երր, 
որ անոնք եռանդով կը Հետեւէին 
ֆրանսերենի դասերուն և Ֆրանսայի 
վերաբերեալ պատմութիւններր, ինչ. 
պէս յեդափոխութեանր, կայսրու֊ 
թեանը ելն* ե ֆրանսերէնէ Հայե. 
րէ^նի թարգմանուած գրքերը ձեռքէ 
ձեռք կը խլէխն։կ^Սոյն ֆրանսասէր 
տրամադրութիւններր երթալով էլա. 
ճէէւն ե կ՛արմատանային դպրոցական 
ծրագիրներու աստիճանական բարձ, 
բացման զուգրնթաց Հւ պոլսաՀայ 
թերթերու միջոցաւ կր Հետեւէինք 
Ֆրան սայի ե ժամանակակից պատ. 
մոլթեան, ե մեր սրտերր ուժգին՛ կր 
բառաիյէին Ֆրան սայի իւորՀրդարա. 
նական անցքերուն, գաղթայրն ճեռ֊ 
նարէլներուն, Պիզմարքի նոր սպառ*, 
ն ալիքներուն և այլոց ի ԼՈ՚-ր։ Մեր 
եկեղեցական քարոզիչներն անգամ 
ասպետական Ֆրանս այ ի պատմուա 

թենէՀն կամ կեանքէն զանազան 
դրուագներ կր յիշատակէին ե մեր, 
դպրոցական շարադրութեանց մէչ 
անվրէպ պիտի յի^ուէին պօսիւէ. 
ներ, Ֆէ՚սէլօններ, Վօլթէրներ, Լա– 
ֆայէթներ, %ափօլէօններ, Լւձմար. 
թիններ, Հիւկօներ ևլն. ելն։ իւ երբ 
տեսանք որ Պոլսէ^ն եկող Հայ կամ 
օտար մտաւորականներ, բժիշկներ, 
փաստաբաններ և վերջապէս 1Տ79խն 

Վան Հաստատուող առածին ռուս և 
անգլիացի Հիւպատոսներ ֆրանսերէն 
կը խօսին, ե ռՐԲ իմացանք որ ամ. 
բոզ£ աշիւարՀի միջազգային յարա, 
րերութեանց ^Է^ՅԸ ^ ^"J^ tuk. 
Պերլինի^ ՎեՀաժողովին մէչ խ օսուաՄ 
լեզուն ֆրանսերէնն Է եղեր, ալ կրնաք 
երեւակայել թէ "մեր յափշտակու. 
թիւնր ի՛նչ աստիճանի ՝՝կը բարձրա. 
՛կար դէպ ի Ֆրան սա ե իր գրակա. 
նութիւնը։ 

Ֆրան ս երգն ր այլեւս Վանի բոլոր 
վարժարա՛ններու մէչ մայր լեզուի 
չափ Զկարեւորութիւն կը ստանար 
մեծ զարկ ընդունելով (՚) ե 110 .ական 
թուականէն սկսեալ Լ ամէ^ն տանը 
ԱէետսէԲաճի ե հղիփի քով երկիւղա֊ 
ծութեամբ կր տեղաւորուէին ֆրան, 
ս երէքն ղան ազան գրքեր Հ 
Օտար եւրոպացիներր տեսնելով 

ֆրանսերէնի Հանդէպ այնքան խան֊ 
դա վ ա ռութ իւն Հայ շրջանակն երու 
մէչ, ե աշակերտներու ffnjg տուած 
յառաչդիմութիւնը այդ լեզուի մէչ, 
կը Հարցնէին. « Երբ &եր ուսանող֊ 
ներր այսքան– րնղունակ են օտար 
լեզուի, ինչո"ւ անգլիերէնն և դեր մա֊ 
ներ էխ եւս չէք սորվեցներ », (անգ֊ 
լիերէքնր էլ աւանդուէր ՏՕականթուա
կանէն սկսեալ միայն Ամերիկեան 
միսիօնաբաց վարժարանին մէչ և 
գերմաներէնր ՀՕՕՕէն 

յետոյ Հաս֊ 
տատ ուա ծ գերմանական որբանոցին 
մէչ միայն։) Ս՛ուսուլի գերման Հիլ֊ 

Հ^՝\ "r< ա*նալա§տն դ Հֆսնարկութեաէ/բ 

ոԱրարասւեստ*նԱ վա րժ ապեա ասնոց քէն y որ 

երկու an ՛սրի վելՎ Մ՚ ՓորթուդալեաՆի 

պատասքոււՏետսւոուուիէեա՛ն *ներքել սիաց– 

եւս լեն ա՛նկախ կեդրոնակա՛նի վերած ուե~. 

լով ապա 85 ին ւիակուեցաւէ 
Ծ. 8. 

Fonds A.R.A.M



է ֊ Մ I՝ Սա Մ b Ա Ռ Օ Ի 307 

սլա աո ս շ ՀԷռ Հօլշղայն, §913 ին 

Արամեա՛ն վարժարա՛նին էլը խոստա֊. 

սար տարեկա՛ն $000 մարքէ աւելի 

՛նպաստ մր, եթէ գերմաներէքնի ու֊ 

սումր եւս աւել՛նար ֆրանսերէ՛նի ե 

ռուսերէնի վրայ՛ (ռուսերէնր կ՛ա֊ 

ւանդուէր Երամեան վարժարանին 

մէթ 911 էխ և նոր վարժապետանոցին 

մէ՚չ՝ 91Ոէն սկսեալ, և Պխժհվեեայ 

Վետօմօսթի թերթի թղթակիցը այտ 

լելով Վանի վարժարանները 913 

փետրուարին, ե « Երամեան )) ի մէթ 

ռուսերենի դասերր քննելով ե ռու֊. 

սերէնէ ֆրանսերէն ու փոխադարԼՀա^. 

ձաբար թարգմանութիւններ ընել 

տալով րարԼՀրագոյն կարգին՝ իր Հիա _ 

ցումր կր յայտնէրկ թերթի նոյն 

տարուոյ ՝No 13—471 ի մէի՚խՖրան֊ 

սա կան Հիւպատոսներն ալ ա շ ակեր֊, 

տաց յառաֆգիմութիւնր ֆրանսերէնի 

մէ9 խրախ ուս ելու Համար՝ Ալի անս 

3}րանսէգէն գրական մրցանա!լներ ե 

վարժարանի Համար Հ$ ալ տարեկան 

նպաստ մր սա Հ մանել կուտային , 

նոյն ր ան ր րրին նաեւ 1911ին Հիմ 

նուած նոր վարժապետանոցին Հա֊, 

մար։) ||p2 

(էա™ւճակեՓ)% Հ. ԵՐԱՄԵԱՆ 

I. 

Արեւ ղիոուՀին աս ղարթն երուն մէֆէն կր 

օսլա ի լճակէն. լճափին տարահուահ ենք 

ՔՈէ[ ՔՈէ[Է1 ՈԼ՜ ^1 արթննան թիթեռներր ելաւ֊ 

դաթիռ. անաառն Է ՝ձ ան Հուն f ՚՝ Հուրերն 

անրջուն 1 Համեր էլն Է ̂  Հէքիաթ՝՝ Ասա ո ւհ ո չ 

ա շիւ ար Հին ... 

Աչս անհանօթ կուսաթրթիռ ափերուն 

դուն իռէուն ես կապուտակք 1լսալուաա1լ 

իւ որ Հր դա լի անաաււէւերուն հով աչքելավ 

եղնիկն ես իոսրաեաշ^՚. րսսրաիշադեէէ մա֊ 

զերդ փււււր ես կր՛ծքի ս ք ԿուՐ^^իգ կուսա֊֊ 

կան րէւկալմանահ եմ արրահ ք րսւերմա֊. 

Հալար ւյնորքներուս ... 

Շուրթերդ քնքոլշք արւքւսն I/OIII Հա կահ t 

այնքան մեղմօրէն ինձ կր շշ1ւՀլան... Աշ֊. 

իւ ար Հր ան Հո ւն f ՀՀ մենք վ^՚Հ ասա ուածներ t 

ւէեՀադո^նն "՛Ա եւս մեռնյւլէւ Է միայն... մեր 

դերեդմանր անրսրո լճափին f մենս Հոն 

միասին՝ անվերՀ Հէքիաթ երջանիկ. անւՈսՀ 

երազ ա աո ւլա կան , 

ււ. 
- Անոսրս ափին լճակին. լեււնալկւն^ին հաղ֊, 

կաւէա գերեզման մր \ : 1 ' ի եղրեւենին 

ՀՈէՍԱ-ոձՐ աերնւներր իւոնարՀահ կքե֊, 

րաղէ Ուչնաեղ,-; 

֊Թեւերր սլար զահ Հեռուն կր սա Հին առա֊, 

դասաներր կարապներու պէս ք Հեռու 

Հուրերուն ճամրորդր օաար րսնկարհ 

կրլռէք կր ՚աիւրի աչնաեղ... 

Լուսինն ան Հուն Էն սա չդանուրթներու ման֊, 

նակ կր շարէ շիրէ^ի" սրտին ք ալիք֊, 

ներն են Հոն ամայութեան մէՀ, օրրեր՛ 

գով անդորր f փրփուր զզուանքով... 

Անչարս եզերքէ մեղմ՝ մթնշաղին նաւակ մր 

սա Հուն նա լափ կր Հասնի f երկու լուռ 

աո ուեր սիրաՀար քաԱՈէ[ կանդ կքառ֊, 

նեն իւ ե Հուն եդրեւինին սոս4լ ... 

(( ^ւ՚երւլնում աս սողերուն II լիլաներուն Լւ 

յանուն շիրմին I U J " նուիրական է yu֊ 

<Հքձ նուն նաչուահքիդ աստղերուն կքերդ֊. 

նում՝... » 

Ես քուկդ եմ չաւէրմ «՝«»^ 

(հԱՖԱԷԷ ԶՈՐԳՈՐԵՈՆ 

Թիֆլիս 
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Յով Հանն էս Երկան՛եան, աւելի Հան_ 

րածանօթ իր (( Հաճի Տէլէպի » մա֊ 

կանունով, Հարուստ և բ ա ր ե պ ա շ տ 

ս եղա՛ն ա ւոր մ՛ էր, որ t] ոստանղնու. 

սլոլիս էլ ապրէր Ա՛ ա Հմուտ fi+ի թա. 

գաւորութեան օրով։ Այս՝ Աուլթա՛նր 

աչք կր տնկէ Տի՚֊զեան Հայ ^կաթոլիկ 

գերդաստա՛նի՛ն ի՛նչքերու՛ն, ե աճուրա 

դի Հա՛նել կուտայ անոր կալուած– 

ներր, որոնց Հետ նաեւ Հաղորդու֊ 

թեան սկիՀ մը (1819)։ իսխէլ անուն 

լիրբ Հ ր ռ ա յ ՚^Ը՛ ԳՈՐW< Սուլթանի՛ն 

սիրականր՝ Հալէթ էֆէքնտի՝ սեղա. 

նաւոր բրած Էր իրեն, արՀամարՀան_ 

քով կը ճօճէ նուիրական անօթը էլ 

կ՚րսէ քրք9ալով* « Ի ՜ ն չ շքեղ բաժակ՝ 

գինի իւմեվու Համար շուայտութեան 

խնճոյքի մր մէֆ։ » Հաճի Ձէլէպի, որ 

ներկայ էր աճուրդին, կը վիրաւոր ուի 

քրիստոնէութեան դէմ եղած ա յ ս 

անարգանքէն, ե Հրապարակաւ կը 

նաիյատէ չտես Հրեան։ իսխէլ դուրս 

կ՚ելլայ սրա Հէն, գոչելով. « Jju ուղ. 

ղակի Հալէթ էֆէքնտիխն պիտի եր. 

թամ։ իմ Հզօր պաշտպանս պիտի 

կարենայ իր ծառային պա տ իւր վ ե_ 

ր ական գնել, ս ա կեաՈէէ* շունին գլուա 

խր կտրեր տալով։՝» 

Հաճի ՉԷլԷպի» տուն վերադառնա, 

լով, մերժեց կերակուր ուտել։ Ան֊ 

քուն անցուց ամբոզՀ գէ*2ռՐԸ* էր 

երկար ծխա վաղր քաշելով ե խոր. 

Հելով թէ ինչ րնելու էր ազատելու 

Համար իսխէլի և Հալէք^Ւ Հրէ^– 

խնդրո ւթենէքն՝, որոնք բազմաթիւ 

քրիստոնեայ րնտանիքնեբ կործա. 

նած ե շ ա տ անմեղ քրիստոնեասեր 

գլխատել տու՛ած էխն։ Իր կխեը* սեւ 

աչքերով և կամարակապ յօնքերու 

թխագեղ ՀայուՀի մր, զոր կը պ ա շ 

տէր, Հանաց փարատել իր մտա Հո. 

դութիւնր, այլ վռնտուեցաւ սենեա. 

կէքն։ Հաճի Ջէլէպի, որ շ ա տ գոռող 

էր Հրեային առֆեւ խոնարՀելու Հա. 

մար ներում խնդրելով անկէ, Հե. 

տեւեալ օրր կայսերական պալատը 

գնաց ե արտասանեց իսլամական 

Հաւատամքր* « Աստու ռատ աս. 

տ ո ւ ա ծ չկայ, ե Ա՛ուՀամմէտ է Աս. 

տուծոյ մարգարէքն։ » Աուլթանր,՛ այս 

կրօնափոխութենէքն սաստիկ ուրա֊ 

խացած, իր շնորՀներր շռայլեց ա. 

նոր, . « ՀիտայԷթ էֆէնտի » i դրաւ 

անունը ե մ ա ք ս ա տ ա ն տեսչութիւնը 

անոր յանձնեց։ Սեղանաւորին կինր 

պալատը դրկ**[} իր փեսան, \է Տէլի 

Պետրոսր (^իւրքճիխանլեան), տե. 

ղեկանալու Համար թէ խնչու էլ ու֊ 

շանար Հոն։ Պ ա լ ա ա ա կ ա ն ն ե ր ր S Էլի 

Պետրոսը կ՛ առաջնորդեն այն սրա Հը 

ուր իր աները Հալէթ էֆէխտիի և 

ուրիշ մաՀմետական պաշտօնատար, 

ներու շնորՀաւորութիլններր կ՝րն֊ 

դունէր։ Տէլի Պեէոբոս, անոր գլխուն 

փաթթոցը տեսնելով, կը Հասկր֊ 

նայ եղելութիւնը , և կը մարի 

կ ՚ ի յ ն ա յ ։ ՝Փ 

Ու֊րացողր իր ընտանիքին թողուց 

բոլոր ինչ որ ունէր կրօնափոխու. 

թենէն աոա՚լ ։ թէե , Սուլթա՛նին 

Հրամանովր, երկու ամենագեղ ճա%՝իհ ՚ 

(գերուՀի) ստացած էր իբր կին, իր 

Հայ կողակցին էլայցէր ամեն ամսու 

վերքին օրր, և կր վճարէր իր քրիս

տոնեայ սնաց ա ծ րնտանիքին ամ. 

բոզք ծախքերը։ [f աՀ մետ ակ անն եր էքն 

ծածուկ, դրամական նուէրներ, էլ րսէր 

Հայ կղերին, և, :լամեն ա ն գ ա մ որ 

ամայի տեղ • մր Հայ ք ա Հան այ ի մր 
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սլա տա Հ էր, կը յայ ա՛նէր ա՛նոր թ£ 
սրտա՛նց քրիստոնեայ ւաա ցած էր, և 
ճաշակ կ՚առնէր մեծ Հեր մեռա՛ն ղու֊ 
թեամբ և արցունք թափելով։ 

՚ Հ ա յ քարանայ մր օր մր մաքսա֊ 
տուն կ՛ երթայ t ե կր յայտ՚նէ թէ 
կ՛ուզէ տեսակցիլ տեսուչ Հիտայէթ 
էֆգևտիին Հետ։ . Ուրացողին առֆեւ 
կր տա՛նին զայն։ ^աՀ ան ան կքըսէ 
ա՛նոր թէ գաղտ՛նի իւօսելիք ունի, և 
կր խ՛նդրէ որ ճամբէ սե՛նեակին մէջ 
գտ՛նուող ա՛նձերը։ Երբ առա՛նձի՛ն կր 
Լաան, կր յայտ՚նէ թէ որո՛շած է իս
լամ ութ իւն ընդունի լ, քա՛նի որ ոչ 
ոք տուած էր իրե՛ն օՕ օսմա՛նեա՛ն 
ոսկի, ա՛նշարժ գրաւէ ազատելու 
Համար իր տուեր, որ իր էլնոֆ և 
զաւա1լներուն միակ ա սլաս տ անն էր։ 
՛Բա Հան ան թրքերէն կը խօսէր։ Ու
րացողը պատասխանեց Հայերէնն * 
« Առ սա Հ>0 ոսկին, և քրիստոնեայ 
ւէնացիր։ Եթէ ես, տագնապալից բո֊ 
պէի մր մէթ, ստիպուեցայ իսլամու* 
թիւն րնգունիլ, Աստուած գիտէ թէ 
շա՛ն պէս կը զղջամ՝։ )) 

V՝KbO.U Ջ ե Ր Ա Ջ » 

ԳՈՐԾ1ԱԿԱՆ նա Վ.ՐԱՅ 

Հ֊՚՚՚յ կասկան ճակատ՛" գրի կաալմասւորմւսն 

աաա*րօրիՆ"՚պեԱ ւԼճւլական tuJu օրերունf 

փասրիղաՀայ գասալութՆ Ա՛լ կարծեց ՛լ՛ք "՛Լ 

՛աայ ալ գործին մեք իր ալ օգնուիմ ե ասն բա

ժի՛նը ր եր ելու֊ պետբըւ 

\ft֊ • ՛՛՛Հ ա f ՝ աաայսաղիսի մ ՚ ս մ ո ւ ՚ ^ մ ը ուր 

Օգնութիւնն եր ու յաաապաղումր կրնաաայ ա– 

ղեաաաալի գժ բաղ ւլււլթ ի ւնն ե ր ու պատճառ– 

ք1/ք՛ոլ ե– շուտափոյթ գար մասնն երր րնդ– 

Հւաա[չս,ո ա 1լր րաաաւլգորոշ ե ր քան կութ ե անց 

հ՛սունգ աասլ9 աՀա թե ինչպե" ե գնացքԸ 

ա -"Ս" 1"որՀլպ*՚1(ցոլ1Ժիւ*նսերուս որ փ 

րիւլե՚ն կաս թի լ մը քուր պիաի նետեի՚կ 

Հայկակ ասն գաաատի Հսկաաայ ՀրդեՀին փր՚՚չ/՛– 

պիտի ուալ եմ՝ մ աս ա՛ն ան շ եչ Ա՝արա աս մ՝– 

ս՚չքն • . . ? (ւ (Հուլիսի մեք տեղի ունեցած 

նիստ երուն գործնական ^"Սէ մը ՜Ա՛ռ՛նե

լ՛1՛– ե ղասն ւաա կրէ 
Փ՚՚՚լ՚խչ/՛ \^իքկՈԼ-Աւսկցպյիս մարմի՛նը 

շատ գեղեցիկդ գա ղաատէիաաարը յալացասծ եբ 

Ա՛յս կամ ասյն ուալւլութեւսմր ել զանազան 

ՀոսաՂւքներւււ մեք աշիւաս աուլ սՂսրմիսնե֊ 

րու ում երուն կեա՛նք տա Լ ել Համակեւր– 

րոնաաաալն ել, մեկ իւՕէաքով \^զգսւյիՆ ՛լիու

թիւն /լ աաա էլա/ելէ 

էլասղասւիէկրիան իրագործմանը Հաս– 

մաբ ժողովներ աեւլի ուս ե էյ ասն ուր Հրա

ւիրուած եէս ՚ Փա1'ԷւլԷ մեք գոյո՛ւթիւն 

ունեցոալ րոլոր րնկե րակցութ ե ասնը ՛ներ– 

կ՚՚՚յասէէւցիչներրշ. 

\քԱ պյգ տեսակ՛ ՝ մր ^զգասյին \րիու– 

թիւՆր Հիւ%ել ուզուլներու տեսակետ՛ 

ները^ կամ՝ անոնց Հակառակողներուն 

աաա ււ աաա ր էշութիւնս երր չե ո(՛ պիտի քն՜նեմ»՝ 

ճշմարտութիւն մր կաաայ ^ բոլորե՛ն *£եր 

եւ պասրզ. ՚՚չյն ե ՛՛ր Հակաււակ փարիղա– 

Հ՚՚չյ ՚/՚Ղբւ՚ք՚կ գաղութի՛ն} արագի՛ն թի՛

մը կ՚՚Հյ քսմրաւորէ/ւսներու եւ ութիւննե-

րու եւ ՚Հակա/ւակ ասորք .ի՛նչպես յէ^եցի} 

Ա՛յս ամ ես ե՛ն աւելի ճգն՚սմամ՚՚չյին վի՜ճա

կի՛ն մեք, ուր ազգի՛ն ապրելու կարողու– 

թեասն աս մ են ա մեծ ապացոյցն երը պետլր 

ե երեւա՛ն գա՛ն չ ախսրի զաս Հ սայ գասղութը 

ողորմելի, չըսելու Համար յաաա՛նg աաղաս րտ ? 

գործունեութիւն մբ ՅՍՅ կու. տայ։ 

\ձ,յն ԲոլոՐ ի՚որՀրգակցութիւսսերը որ 

տեղի ունեցա՛նք փրփուրի մը պես ցնդե

ցան եւ էսնՀ ետ եւանր անյայտւսցան\ \?լ 

սաՀաս պյգ Լ\ոլէս ՝ ամիսներու ա՛նորակելի 

գաս գար են լ/ետոյ9 • ՀՀօպասեաս կը 

Էսթ՚սնկ ա՛ն գաս մ՝ մբ եւս եւ կրկին Նիս

տեր կը գումարուին։ 
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Ըյ՚Ւ^1 "՛յ՛է ^որ նէստերր9 էնշպես 

րսէ , ես ս1լւլբոլ1լրնհ րու9 տ եսա կ ե tn*li Լ ր ո՛. ? 

Հ tu il m X "՛լնու P ե "՛նg կա մ՝ Հ ա 1լ m iliu րաու– 

plgu/lig մեք չե ՛՛ր կր մանIrtlՀ "՛լ լ '1եկ 

բան կ*լւեեւք 9 ո րն ե I ՚ " ր [* L*l{pը "ԼՐԷ 

բոր՛բ ՛է՛ք՛սս* ե բուն՛ Էր աւ՛լես '"J Գ Ր"ԼՈՐ 

Հ ne ւ աք ՚Լ/ք^ն եբ են ո շ i/ե 1լ ՛լ ո բ ծ ն ա կ ա՛ն 

օ դ՚էւ ո ւ֊ fi ['~-Ա բեբոյւած ե ղո Հ ո ՚ԷՈ ւ. P L ա՛ն 

ս t, ղանէն ։ fÈ?£ 

\\էոբ ՀՀ՛ գ ւ՛՛ կց՚" P ք՛ *-նն ՛՛րր կ ՛՛չ ո լ ֊ ՚ ս ̂  k (՛՛Ա 

գ աբ tf՛ո՛ւ՛ ել ո ւ ե. դ՚՚՚/՚կ ս՛ա լու. գորհ ու– 

ն ե ս ՚-թ՝ ե՛՛՛ն g 9 1ւ աՀա շոբս mil սէ՛ գաղարե 

է/լչՀ** ՚քեբ^ նորեն կր Հարց՛նI* il • " •.Է՛ նչ 

ասբ՚լէւնքէ Հասան վերտէն նէսաեբր։ 

\\յգ նէստեբուն ւ1ե£՝ fiffij*"^} ւ/ան– 

ո՚՚է il ասն ու P ե ա ւքբ —— եբ լւ \\Հ ՚" բ ւ՛ն ե՛՛՛՛՛ւ՛ կբ 

յիշաա՚"քլե՝ԱԱ\\\ճ]ա1 ad portas'— փ*\բ– 

րիկ Հ աշէւնե րով քննուեցան նէյստեբու 

ա բ X ա՛ն m գբո* P Է ւնն ե լ՚Ը քճ վւս րչ ո ւ P Է լէ՛ -

ներու՛ ^ե. Էրաւունքնեբու սաՀ il անն ե րն 

ու յարաբ եբութէւնն 1»րր: \\յնտ եղ կբ 

պակսեր ա1երկ է բա կան ո i-P եան սոսկալէ 

գէtnակgnւPէւնր9 որուն աղղեցուէէ1 ե ան 

Ներք եւ էղկաք Է՛ր որ շաա մր զոՀողու– 

թէւննեբ տքա՛լէ ուն ենստյէն է է՚նղէբ 

գործնական 1ւ ան մ է Հա կան ՚/՚Ղր/՚/՚կ °գ~ 

Նութեան մր։ \?ւ գ ե ռ րսել Ph dut Ա՛

ծողներ կան9 որոնց ա՛լ ՛սղարկութեան 

Հ ամա ձայն պետք ե ամէսնեբ սպասել 

որպես ղէ Փ'"րիզե՝ն « Հ ե ուաց ած Հ՛՛Հ) £ո 

գհրր էրենց փաբթամութէւննեբեն վե– 

բագաււնան ե բարեՀաճէն ակնարկ մլլ 

նետել ս$ մ են այն Հ աւան ա կանո լ p ե ա մր 

առանց գրպանէն բան ւ/ր նեաելու —— 

Հայ աղւլէն մա Հու 1ւ կենաց է՛ն գրոյն 

վրայ։ 

\յ֊ւ գե՛լ ՐԱել որ մտածո՚լնե բ կան -

որոնց աււա^՚սբկութեան \ Հ ա մ ա ձ ՚ ՚ չ լ ն 9 

սլեսԼք ե շաբաթն եր ով պաս՛ բա սա ու՛ 

թէ ւնն եր ա եսն ել9 է՚նգբա ղէր֊Հ բաւէ բա

գէ բներ գրկել Հորուն էւ մբա գ բութ եան 

ե առար il ան Համար 7 Հո գ1*^ո[} J'u^' 

նա էս ումր մր րնտ բե լու ՀաւՐաբ երկար 

նէ սա մլլ ՛լումա ր ե լ պե"Հք եղաւ^ որպես 

ղէ ապաղգ՚՚լլնէւ՚ցած ան գամն երր փարէ– 

՚լ՚՚՚Հ՚՚Ս գաղութին՝ ձանձր՚չյթր յանձն 

ա՛լ նեն գալու 1լ քուե"*՚րկելու ե որպես 

ղէ ասով կատարուած ՐԷԷ՚՚Ս Օբէն՚սկա– 

նուէմէլններու ե էրաւունքներու ? բո

լս բ արա մա գրու [tl է ւնն երր : 

\?ՐԲ ե էցհ ՛՛լէ ս՛է ան գբագարՀու է որ 

օգսչյէն քննnւPէւննեբnվ ե օրէնակա– 

նnւPէւննեբր յար գելու սէն ր ծ ՛՛՛է՛ն գ ~ 

բութէւննեբողք է նչ մեծ Հարուած ե " / ' Ï 

կր արուէ աղւլէն ճգնաժա՚Ո՚չյէն Հարցէն։ 

\քւլբակացնելով կ*առաջարկեմ՝9 որ ան– 

մէ՜^ասլես շօշա՚էելէ Հողէ վր՚՚Ա գործէ 

սկսուէ mւլանց՚^զ սպասելու ՝ գաղուէէ1 է 

Հալ՚սքւ1անր • նկատէ ունենալով որ Փք , /" 

բէգէ մէուքժէւննեբուն ե գորհ ող տար

րերուն մեծ մ ասր կա<րելէ եղած ել՛ է 

մ է բ ե բ ել։ ձ *••> 

Հ՛՛այրենական ՚ րոցր Համա՜ճարակ կր 

վա՛լ է • " պա ա է՛՛լ ե երանէ՛ անոնց ]~ որ 

պաշտ օն ա՛ղես կամ՝ անպաշտօն օր են ? 

նեբկ՚՚լլացուցէշ կամ էր[՛ ՚՛ սոսկական 

՛սն Հատ է բեն g փրկարար կաթ էլն երր կլէ 

նետեն Հոն։ 

Տօքթ. Լ– ՀԼԼՄ^ւձՐշնԻԱ՚եԱՆ 

ԵրուսաղէմէՍ |:1ւաւքակ ւքը 

Illustration իր խունէս 8 է թէւէն 

մեղ Հրատարակած Հ \շրուսաղեմեն նա

մակ մլլ ո Հորանաս \յ.բ՚ււսաղեմէ մե£ ? 

տէտղոսով9 որ կր վեր^անայ Հայոց վե

րաբերեալ Հետեւեալ շ՚՚/Հեկան Հատ

ու ածով» 

ո\*բողութէւն մլլ՛ ղոր կյուղեմ՝ անցո

ղ՛ս կէ ՛է՛ստն ան է շ Ր^"Լւ ՛Ալն մասնաւոր 

Համակբութէւնն ու վստասՀութ էւնն ե 

ղոՐ Հ է ա յ երր $nJ3 կ ուտ ան Հ\»բանսայ է 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 31i 

Հ ա յ nrp.br < l » n r p - l ? i u j | i& | i էւււււ*ւ1|ււ»-1աււչ|ւ | u ( i u u i Y | i ( i յ ա հ ձ հ ւ ւ ւ ա ծ . 

նեբկայ ացուցիշ1ւ եբունՊ որոնց վրայ ւլբահ 

1ԼԼԼաԼ ԿԸ ԹՈէ֊Ի իրեՆց վԼրջիՆ յ՚՚/սր։ 

ո\շթե Նկասւի՛ ո ւնեն անր որ մեր ր ա -

ղարին t/եջ Համախմբուած՜ են Հկսնեն 

Էրղրու,է/են, պիթչիէ/են, Ա՛ար ա ին ենՀ<$Լ 

ք $իարպե.րիրեն ւ գաղթականն եր 9 անկա

րելի ե՛ չա եսն ել9 այն արա այ այ տոլ֊ 

թե անց մեջ որոնց ականաաես եղայ ? 

աժրողջ Հ֊ այ tu U ա ան ի մեկ նոր իւոյ անքր 

գե՛ղ ի էկրանս ան՛. 

ոՎ_սաաՀ ութ եան այս ժ եսթր / 

ցաւի մր երեւոյթր կր զգենո՛ւ այն պ 

Հուն ուր մւսրսիմաշե ան գաւ աճան 

թյէԼ%րՀ կա m արուաՕ՜ իրողութիւն մրն ե 

արգեն? ե. ուր Գ\ոչսեն կես֊ պաշտօնական 

զեկոյց t/ր նոր յարգերու կարելիութիւնը 

Կը Ղ գ ՚ ՚ ՚ ց ^ ե * 

ո^}ր բ՚ս*-ե որ Հոս արտագրեմ՝ ճաււ մր 

ղոր \քրուսա ղեմի Հայոց ] _ \ ղ գ ո ՚ յ ին վար–՛ 

ո ւ IL 

ու -

մարանին աշակեբսէնեբեն մին կար գա g 

ֆրան սա կան պ ա Հ ա կ ա զօրրին Հրամանա

տարին այս վերքնոյն [J* Qui կո բայ վանրր 

րբաե այց ե լութ եանր միջոցին* 

^0\արոն Հրամանատար 9 

ոՕ,երգ ճԼսեմհւթ եան Հւ Ձ,եր 

պատուարման սլ աշտ օն ա կիցն երուն այ

ցելութիւնը Հ րճու՚սէւքով ու երանու

թեամբ կր լեցնե փո.ԲրԷկ "՚ՂէՒ *^[_[ ղա~ 

ւակներրէ որոնց շաաեբրք թ՝րր ա կ ան 

ան ղ գա մ Հ ս/լլ ա ծ՝ ասնրին Հետեւանքով ? 

իրենց Հ ÊUJ րենիւրեն Հ ե ււ ացած՝ Հւ իրենց 

սիրելիներէն րնգմիշտ ւլաաուա ծ են։ 

ոքրեր ՚ ուսուցիչն երր մեզի միշտ կր 

կրկնեն թե 

այնտեղ^ աչւեւմուտրի մեջ , 

կ՚ապրի մեծ՝ ու բարեգութ՜ ազգ մր որ 

Հաշած՜ եալ փոՔ1'ԷԿ մողովուր գնե ււուս 

պաշտւզանր Հւ անոնց _բ ա ղ արա կ ր թ ու– 
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թեան յոյսր եղահ– ե միշա. այգ *ս,[ԳԷՀ 

վեՀոգի 1\»ր ՛՛՛ն սան ե* 

„{Ծ՝ո/լ ա ո լ ֊ ե ք մեղի ողՕունե լ ձեր մե£ 

"՛յ՛է փ առա t-ոչւ Հիրանսան ՛Հ"/՛ մեր il ա՛ն՛ 

կութ են ե՛ն ի Վեր կր "էրե՚էւր ե– որուն 

յաս ղթ ՛ւան ակէաէք Համար ամեն օր ՛էւ որ "՛նոր 

մաղթանքներ կ*րնենք} յաղթանակ որ 

\ _ բ յ ս ի "*- \\ղ՚սաոութ եան գերակշռու– 

թիւնր ՛ղէ ս՛ի ր/է՛՛՛յ \\tiuլ՛՛՛րէ՛ն ու. իււնա– 

աղեսէութ ե ասն ՛Էր՛"/, ե որմե "քիս՛ի ծ ՛ս գին 

ա1 երինին պես կ եղեքեաչ ժողովուրղնե– 

րուն աղա ա ա գ ր ո ւաքն ու ե րՀսՀնկուԷ՚մ իւնր ։ 

սՆաւ/եղ ^քոմւքւշիմասն^ներ ւ ն ու 

չեն ասոնք։ լ\րալ՛քներ եկա՛ն Հասաոաաեչ 

այս Էսօ՚ւքերք։ Ա՚ի՚ասյն \քրուսաղեմի Հէ'£"'~ 

նին ՚1ե$Պ .ր Ա՛ՆԷ՛ ւ/ր Հ արէււր ե րի ա աս ար գ 

Հաս յեր կա ՛քաւոր գրուեցա՛ն 1լ\ր եւ ելքի 

Լեգեոնին Հ ա մա ii ։il 

Փաէ-իզ, 26 ՕուԱիս՛ 1018. 

Պալան նաէսարարէ 

ՇնորՀակալ hiY u'jîi սլատւո fii Համար ղոր 

Էւնհէւ լլրահ Էս ձեր ձհռթով ստորսւղրոււսհ 

puni, մ՝՛ուղղելով ինձի La Femnie Ar
ménienne ֊ յ ր ք է " օրինակի ՛Բո ձեղ Լու

ղարկման տււթիւ։ Այղ աւլյւիւ ուչաղրու թան 

նշտնր ես կր նկատեմ Է լք լ՛ Համակրութեան 

ւսրւոայայտուէմէււ1ւ ւ(յչ Հ՚՚՚յ մո՚լովրղէւն, որուն 

մէկ Համեաո թարս մ անն եմ՝ ես, 1ւ ատիկա 

Ղէ" հ". քրրաէ1ոլ"հ ձուլի իւնւլիրք լ1 է\ "եո– 

՚ կայացնելու | ւււ առանց ո 1ւ է պաշտօնա

կան Հանղամ անք ունեն.սլա, ես Հա մ ուլս ւահ 

եմ՝ ոլ։ ասով իմ Հայրենակիցներուս միաՀա– 

ոքքյքք ղղացում ր կ1 արւոա յա յւոեմ^։ 

Այէւ վե Հողէ՛ բարեկամութիւնը ղոր Անղլիոյ 

կառավարութիւնէ ու մողովուրղըէ Էւ%չէսԷս 1ւ 

Ֆրանասչի կառավարութիւնն ու մողովոլրղըք 

միշտ շ\ւորՀահ են մեր ղատին՝ մեղէ յայտնի 

էք il ենք ատոլ։ մէՀ կր ղտնենք մեր ղե լսո

ղ՛1 p' ^ltntl'l"i[in_ ։UP'՝ աՀա LU ո ճէւնտմամին 

մէ^ ՛շ՛ 1 / 1 *^^ո մողովուրղր 1լանսր1ւէ U'JU 

սլա m ելա» ղմի ընթացլ>Էէնէ վեՀանձն յայտտ֊ 

րւսրութիւ1ւներ՝ ոլ՛ ՝ մեր մողովոլողին կ՚ա– 

սլաՀովեն իր ազատագրումը աբ՚ սլատե*. 

րաղմի - վաէււէքանիւ՛ է. եղան բրիւասսական 

աղղի պաշւոօ\ւական ներկա յացուցէւրւեր ուն 

կոէլմէ. ատոնց յիշատտկը կը սլան են g մէտէէք 

Էս որ Հւն երաէաոտէ^էտութետմբ։ fini ՀՈ ՊրԷսթ֊ 

ԼԷւթովսբի բանակցութիւներէն ե. թուրք ՝ 

յա րձաէլողականին Հալս/ասանի մէ(է վերըս– 

կըսելէէւ ի ՚/^/՛/ Հայաստանէ անունը երրեք 

չարտասանուեցաւ ա^ո|//,,||[//՛ սաիաւրարներու 

՜ճառերւՀէւ ոչ մէկուն մէֆյ սչ ալ Ղ*աշ1ւա», 

կիցներու ՚կողմէ եղահ Հաւաքական յայտա*. 

ր արութեանց մէՀ։ , Պրէսթ-էիթովսքի ղաշ», 

նաղրէ՚ն ղէմ ՚հաշէւակիցներու կուլմէ էոնտոն 

սա որա գրուահ րողոքին մէֆյ ոչ մէկ յ ^ շ ա – 

սւակութիւն եղահ էր Հայաստանէն t որ 

iiiu/^iifjtf աւ1ենԼՀ1ւ անղթօրէհ ղոՀուահ երկիրն 

եղաւ "'J'J վատութեան կոթող մր եղող 

ղաշէւաղրէն։ Վ^ւ^րսաչլի ՚ / ^ ք ՚ Հ / 1 1 ^ ՛ րԱՀտարա*, 

րութեան ՚ / է ^ ՝ կեղեքեալ օ*ողովուրւլ1ւերու 

tint են է՛ւ ւ կեղհլյեալր անտես աււնուահ էր։ 

Մենք վստուՀ ենք որ Անղլէւոչ և. Հ րոլոր 

Ղ՚աջէւակէւսներու Համակրութիւններշ Հւււ– 

րսաոանի Համար կր ա՛ւան ա^ւրլան էսորին 

որ լյան անցելոյն ւ!է£ էւ թէ նիւթական ա*. 

ւելի մեհ կարեւորութիւն ունեցող 1ւ աւելի 

ստէւոլողսւկան Հարոերու րէւհայուահ ուշաղ– 

րութիւնն է միւսի պատճառ ա ր \ մոռաց*. 

մս$ն9 p" ' jy fol "է1 կ՛անցնի Հա չաս m ան էւ 

մէշյ ա^ւքան իա րապէս ձ"Լդէձ ht- Հ'"ձո9 

րռնահ տրի էւ ուղղամիտ ը^,լ^ացքԱ աէեճան 

"•եղեցիկ բարոյական մեհութիւն մր կր 

պարունակէ, որ Հայաստանը արմանի կր 

թուի մեղի յիշտտակուելու աչէւ րւէլսր Հան*, 

ւլիսաւոր առիթներուն ւ / է£ ուր Ղ՚ա՚չնակից 

աղղերու ղեկավարներ ր իւօսք կ՚աււնեն իրենց 
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Ազատեր ա դմա կան նսլէԱաա1լ1ւերը բանաձեւն֊ 

լու Համար։ Աակից զաա, աշխ աո Հիս չորս 

կոզմը ցրուած Հայերը, որոնց, սրաերր ալն– 

քան մեհ սուգով մ՛ր 1ւ ալնքան ի՚որ անձ֊, 

կութեամր լեշ բեռնաւոր են, ու Է m Է սփոփ

ումին, կադդուրուէին՝ տեսնելով ասլաՀովիչ 

րաււի սր կրԼլէւուիլը 1 1 1 J'f պաշտօնական 

յայտարարութեանց մէջ որ ապագան կ՚ուր

ուագծէին (1): 

Երր Պրէսթ-Լիթովսքի ւլա շ1ւա զրով մ տք– 

սիմալիսթները Հալաաոանը մտանեցէք զեր– 

մանօ–թուր սերուն , ՝Հալ մողովուրդր ՚, իր 

ղո էութիւնն իսկ վէոանղի մէչ անոնելով 

Հանդերձք մերմեց ականջ ՚էն^լ Համ՛ւսձալ֊. 

նութեան առաջարկներուն զոր իրեն կ՚ըն՛էին 

Թուրքերն ու Գերմանները, որոշեց զէնքով 

զիւՈսզրել , մ՛զեց ՚Լրացիները մասնակցիլ 

զի il ա զրո ւթե ան ք 1ւ աՀա Հինզ ամսէն աւելի 

է որ լուսաՀաւ t ու Հերոսական դիմտդրու֊. 

թիւն ; մր կր Հանէ Թուրքերուն դէմ՝՝ Հակա֊ 

ռակ աւ1հնտաննպաստ սլա լմաններուն ուր 

կր զանուի : Թուրքերրք կա տ դահ՝ £«սյ Դ0Ր~ 

քերուն այս մո լեզին զի մա դրութենէն որ 

իրենց լա ռաջիւ ա զա ցո ւթի ւն ր զան զա զ ու 

ղմնզակ դարձս լցին և. դալն անոնց շատ 

սուդի նսաեցին , կոտորեցին ալն ր"լ"ր ան֊ 

զէն ու ան սլա շս։ սլան ոչ֊ռազմիկներր որ 

չէլրցտն վ1աի՚չիի ^H,J I^VIO^VIL ա մի "ներէ ի 

վեր թուրք րանակի մէկ կարեւոր մասը կր 

րռնեն կր դրադեցնեն ուրեմն , Հտլ մողո֊, 

վ"ւՐ'1է\ կէ[ կտաարէ ուրեՅն մինչեւ վերջը իր 

« փոքրիկ ղտ շքաւ կցի » պարտ ական ութի ւնր, 

մեր դօրադունդերր ետ կը մղուին, րտլց կր 

շարունակեն միշտ կռուիլ, սպասելով ա լ ն 

օրհնեալ մամուն ուր Միջադեաքի րրիտա֊ 

(1) Նալքակագիրր նիշտ այս ոդւով firumjuirui-
կային կոյ մը priai, (քրանսական կաււավաաւ– 
թեան* Cercle des fonctionnaires ի Jir սա6ա֊ 
խօսութեան ւ!էջ, nrnLG այդ մասր պիտի firuism-
քակենք ilbr յ աջու՛դ թիւոփ 

նա կան րանակէն Հատուած մր իր երեւումի 

պիտի ընէ Կովկասի մէջ։ Հալոց ալս քա֊. 

ջասիրա ըք'թա"ՔԷ\ tyPl* արմանի չ£ դէթ 

մէկ րառով դնաՀատուելու՝ դաշնակից քա֊. 

դաքականութեան պարադլոլիւներուն ճառե֊, 

րէն մէկուն մէչ։ 

Հալերր երրեք չեն տարակուսած ՛հաշ֊, 

նակիցներու լադթանակի մասին, Լւ ալմմ 

աւելի քան երրեք վստաՀ են անոր» Հազա

րաւոր ^uij երիաասարդներ ալս միջոցիս 

կամաւոր կր շարունակեն դրուիլ Ամերիկա լի 

մէջ՝ սաուարացնելու Համար ֆրանսական 

րանակի Արեւելքի լէդէոնր։ Հալ ազգը ան

ջնջելի է, Թուրքերն ու Գերմանները, 

՝$իւրոյերն ու Թաթարները միացած կրնան 

սպաննել րազմաթիւ Հալեր, չեն կարոդ մեր 

«ազգը» ջնջել, մեր ցնդին րեկորներր կարող 

պիտի րԱան վերակազմել Հայկական Ազզն 

ու Տէրութիւնը, որ ատենով, իր ւսղատու֊, 

թեան օրերուն, ալնքան հառալութիւններ. 

մատոյց քաղաքակրթութեան 1ւ քրիսաո֊. 

նէութեան։ *՝ալց մինչեւ որ Հնչէ լադթա֊, 

նակի մամը, ալդ ալեւոր մողովո-ւրղր որ 

Ազատութեան դատին Համպր ամհնէն վիթ– 

իւարի դոՀարերութիւնը կրեց, պէտք ունէ 

մերթ իւրաիէուսուելու, սրաապնդուելու '"J" 

ազատարար սլալքարին դլուիւը դանուոդ նե֊ 

րուն րերնէն ինկող քանի մը իւօսքով։ 

Ալն մեծանուն անձնաւորութիւնս, որուն 

կքուղղեմ ալս ^"դէրքր* "Ր՝ նշանաւոր 

իւորՀոդ և. րարձրաթււիչ քաղաքագէտ՝ 

ալնքան Հոլակապծրէն կը ներկալացնէ բրի

տանական մաքին ու նկար tu զր ին մեծութիւնը, 

էի "վին պիտի ղղաՀ վստաՀ եմ՛ ինչքան 

մ ո դո վր դին ալս րազձանքը սրտալոլղ է Լւ 

արդարացի, 1ւ Հաստատօրէն կր լուսամ որ 

րարսւթիւնը պիաի ունենալ անոր զոՀացում 

տալու։ 

C ի՚նդրեմ՝, պարոն նաիւարար, որ Հաճիք 

ըքւդունիլ, ^^[/ , MJ " ՝ էր Դաշնակիցներու 
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արագ ու ջաէւջաէւէչ յաղթանակին Համար 

բոլոր մաղթանքներուս Հետ էմ J , l ,/ , u ' "// ,
< ' / ' լ 

անձնուէր զգացմանցս Հաւաստէքր։ 

M Ս. ԶՕՊԱՆԵԱՆ 

*uui|uuiquiiî Փաւփղի Հ. Մտ. Միութեան 

Նամակագէրր ստացաւ Հետեւեալ սլա. 

էւանր. ատս 

Ֆ օ վ Ա Օվխ, Տ Յոււիս M Ut 

Պարոն , 

Պետական քարտուղար՜ Պ. Պտրէուր էնհէ 

ոլտշտօն յան ձնեց ձեզ էմացնել թէ ստացահ 

է ձեր 26 Տունէս թուականով էրեն ուզզահ 

նամակր 1լ տսլտՀովել ձեզ թէ Հայաստանէ 

աաււսալանքներն ու զէմտւլրտկտն ՚ սզէն 

ղէնքր արմանէ կր կա սուս անեն Բ՛՛Լ՛՛Է՛ վ*ս'-~ 

՚Լաքակէրթ սլետութետնո օզնութետնն ու 

Հտմտկրութետնր ։ 

Ըն զո լնեցէք , ս֊ն . 

ո՛, աաա 

% ՊԱԼ<£ՈՒՐԻ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ 

Ֆրանսական լրագիրներ^ն ոմա՛նք 
Հրատարակեցի՛ն Հետեւեալ Հեոագէրր 
Լոն տոն 1քն » 

« Յուլիս /Օի՛ն, անգլիակա՛ն ]Աոր֊ 
Հրդարանին մէֆ, ւտլա տ ա ս իյ ան ելո վ 
Պ* Ռամսէ Մ աք Տօնալտի ֊»էկ Հար֊ 
ցումին, Պ» Պալֆդ*~ր Հետեւեալ յ ա յ ֊ 
տ արարութիւն՛ն ՝ ըրաւ» « Ամենախ ո֊ 
րի՛ն Համակրութեամր ե Հիացմամբ 
կր Հետեւինք այ՛ն քաջարի ղի մա դ֊ 
րութեան զոր Հ ա յ ք թուրք բա՛նակին 
դէմ կր Հա՛նե՛ն իրե՛նց ազատութեան 
U իրե՛նց սլա տ ւոյ՚ն սլա շ տ սլան ութ եա՛ն 
Համար։ Մենք մեր բոլոր !էՐՑա £ 

կ՚ընենք անոնց օգնութիւն՝ Հասցնե֊ 
լու Համար։ է՛սկ Հայաստանի աաա֊ 
գային վերաբերմամբ, .պիտի յիշեմ 
միայն ա յ ս յայտարարութիւնները 

զոր Դաշնակից Տէրութեանց գլխա֊ 
լոր պետական մարդիկր ԸԲաօ^ ռ ն 
արդէն։ Այդ ապագան պիտի որոշհւի 
րստ ժողովուրդներու ինքն ո բո շման 
սկզբու՛նքին։ » 

Ս. ՊԱՊԱ եւ ՀՍ.8ԵՐԸ 
է * ՛ք՛ 

Հռոմ, Ցաւիս* — « Օսսերվաթօրէ 
քիօմանօ y) ՛կր գրէ թէ՛ Ա. Պապը երէկ 
ընդունեցաւ Մխիթարեան Հայ Միտ. 
բանութեան ան դաւքն երր։ Պ ա ա ա ս ֊ 
խանելովֆանոնց ուղերձիմ,Հ Պապր 
րսաւ*ա « Պէտք չուն ինք բսելու թէ 
սիրոյ բոցր շատ բուռն է մեր սրտին 
մէ£ արեւելեան բոլոր եկեղեցիներուն 
Համար։ Բայց ինչպէս որ բաղդէքն 
ամենէն քիչ նպաստաւորուած՜ և 
դժբաղդութենէքն ամենին աւելի Հար֊ 
ուածոլած զաւաէլները մասնաւոր 
գուրգուրանք մը կը պա Հա^Ա՚ն, Մե՛նք 
յատուկ Հոգածութիւն մր կը տա֊ 
ծենք Հտյ Եկեղեցւոյն ու նոյն իոկ 
բովանդակ Հայ Ազգին նկատմամբ, 
որ գիտենք թէ յարատեւ գժրաղզու– 
թեամբ մր կր տառապի։ » 

I » Փ Ա Ր ԻԶԻ tu wisimf 

Ցուլէս 4̂ > մեհ տօնէն, ա՛ր Ֆրանսա տօ– 

նեց անօրէնակ շթ՚՚վ ոգեւորութեամբ, 

Հայ զաղութ ր ուզեց մասնակցէլ. առաւօ

տուն, մեր եկեղեցւոյ1ւ մէջ արարողութէւն 

մր տեղէ ունեցաւ II տղօթքէւեր արատ֊ 

սանուեցան ամերէկետն ու ղաշ1։ակէց րա֊ 

նա1լ1ւերու յաջողութեան Համար, կէս օրէն 

յետոյ, ւլա զութ է ո Հոգեւոր Լովէլր S, Վ,ռամ– 
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ՎԵՐԱԾԵՈԻՆԳ 3J$ 

շապուՀ Աւադ-՝ՔաՀանայէ րէէկերակցութեաէ1բ 
Հոգաբարձութեան աաենասլեւո Պ. Լէվաճեանի 

և. ատենադպիր Պ. K. ՚Կէվրէէլի, դէ՛տս ամե» 

րիկեան դես՝ սլան աս՛ ո ւնք ներկայացաւ դես», 

սլանին, և. մատոյց չանուն Հայ դաղութին 

ֆրանսերէնէ ուղերձ մը, որուն .աՀա թարդ– 

մանութիւնլլ. ճ ՚* 

րղ Վսեմութիւն ք 

" R J U Հանդիսաւոր օրուան ւ/է£. ուր 

Միացեալ ՆտՀանէւները կշ տօնեն բարեբաս

տիկ տարեդարձր Անկախութեան Օրին , 

բ՚դււր Հայ սրտեր ր, խորապէս յուզուահ^ էլը 

սլանան ղէւզ Է ձեր մեհ Î տյրենիքը,՝ ռնոր 

ներկայացուելու Համ՛ար խանդավառ շնոր». 

Հաւ որութիւններն ու ան ոաՀմ՛ան եր տիւ տա֊ 

դիտութիւնր Հերոսական մ՛արտիրոս Հայաս

տանին է որուն t * ամերիկեան 8մողովուրղր 

ո՛՛ յնքան բա րի ըներ ո լաւ հ Է, թէ՛ ձեր աղատ 

երեքէն տակ ասլրուլներուն էւ թէ՛ անմարդի 

ե ր կ ի րն եր աքս որ n ւ ահն եր ո ւն ։ 

"Այս առթի՚ւ f մեր եկեղեցւոյն մէչ 

կրօնական արարողութիւն մը կատարեցինք, 

յաջողութեան ու վերնական յաղթանակին 

Համար ամերիկեան տղղին էւ իր ղաշ1ւակիցնե– 
րունէորւղէս ղի շյւորՀիւ անոր վսեմ ճիգերուն, 

անբռնաբարելի աղտտութիւնր պաՀպանուի 

տշիոսրՀիս p"J" | ' մողովուրւլ1տհրուն^վրտյ 
ըյւղդէմ ՛բարբարոսութեան։ 

Ֆրանսայի p"["{> Հայդաղութները շէւոր»./ 

Հ տ սլա րա սլիտի րլլան 2եր Վսեմութեան 

եթէ բարեՀաճիք ամերիկեան մեհ աղդին էւ 

Է՛ր մեհանուն նտխտդաՀԷւն Հաղորդել իրէւնց 

երաիէաադիտութեան իւ ո րին ղդտցուՅներր էլ 

tl9^*<f սքանչացումը։ 

"ՀտճեցԷք ընդունիլ, Զերդ Վսեմութիւն, 

V Է՚՚՚Է՚Է՛^1 յարգանաց Հաւաստիքը։" 

Փարիղի Հայ Մտաւորական Միտութիւնը 

"լԴդեց Փարիղի Ամերիկեան ՝Բլիււղի նաի 

Դ"'Հ Պ. Հօրանս Պենեթին՝ Ցուլիս Յէ թ 

դանով Հետեւեալ նամակը. 

ւա-

՚ուա– 

ո Պա լան նաիւտդտՀ f 

"Ամհնէէ՛ բուռէ՛ խանղավաււութեամբ Է որ 

Ա իութեան րյւկերակիցներս ու ես կը մաս*, 

նակցէւնք ամերիկեան Անէրսիւութետն Օր

ուան Հան ղիս ութ եան ղոր ՚/՚՚՚՚քԸ ձեր մեհ 

ազդր էւ p" / 1 1 / ' դասակիցները սլիտի տօ». 

նեն: Ա դատութեան ողին՝ Էսկ Է որ '[Ո"1Է\ 

պիտի փառաբանուի ։ Եթէ ազատութիւնը 

՛սիրելի ու նուիրական է մեհ ու աղատ 

աղդերուն որ զայն իրենց բովանդակ (լորո -

վսվ կը պաշտպան՛ են ք^ււնութեա1՛ յար Հակ -

մանցր ՛էէս» ա"1ւ ՛աւելի եւս սիրելի էւ նուի՝–՛ 

րական Է այ1ւ մողովուրւթւերուն զոր ճաէլա– 

տադիրը կապտեց բարոյական ա ր \ վերին 

լոյսէ1ւ9 առանց որուն կեանքը ղւսէւնութիւն 

ու ցաւ Է միայն։ Հայ մողովուրղր, որ իր 

ումերուն ըոր՚ր չափով կը կռուի՝ 1'րտւունքի 

մեհ ախոյեաններուն կ՛՛զքէ՛^1՝ Էր ազատու

թիւնը վերագտնելու էւ աշխարՀիս մէ£ ար» 

դարութեան յաղթանակէք՛ ՚ նպաստելու սլա», 

տիւն ունենալու Համար, այսօր էր սքան». 

չացման ու երախտագէտ դսրովի ոդ2_"յեը 

կ՚ուղղէ ամերիկեան մեհ աղդին, որուն 

ամբողյէ պատւք՚ււթիւնը ազատութեան դաս 

մը եղահ է, և. որուն Հզօր տնակցութիւնը 

վ՛ճռական պիտի ըէլտյ Ազատութեան յ ա ո – 

թ ան ակր ապաՀովելու էլ փութացնելու Հա

մար, այդ մարդսաէր ու ասպետական աղ», 

դէն) որ այէւքան ձեւերու տակ՝ Հայութեան 

այ1ւքտն աէլնիւ, խորունկ ու դորհօն Համակ

րութիւն մը շեորՀահ Է։ 

ա՞Ընդունեցէք, ևն.ս ՚ j i : , ՛ ա ՛ ՛ 

Պ. էօրանս ՊեԳ՚եթ ղրկահ է Հետեւեալ 

պատասխանը. 

էէէրելիղ իմ նախադաՀ, 

ոՄեհապէս ղդահուեցայ այն նամակէն 

զոր Հաճեր էէք էնձ ուղղել յուլիս գէ Ամհ» 

րիկեան Ադդայէն ՝ Տօնի նախօրեակին, էլ 

9երմ շնորՀակա լութի ւններս կը յայտնեմ 

ձեզի։ 

Հ 
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ԱՊէտէ Հաղորզեմ՝ ալդ նամակ ո Ամեբէկ֊ 

եան ԱքլոււԼբէն՝ էր յտռաջէկայ Հաւաքման, 

և. վստաՀ եմ՝ որ ան պէաէ գնա Հա տուէ 

անոր ԲՈ1ՈՈ անդաՁներսւն կողմէ։ 

^Աւելորդ է թերեւս անդամ՝ մր եւս շեշ

տել ալն մեհ Համակրութեան մ աս էն ՛ր՛ր 

ամերէկեան մողովուրդր մէշտ ունես ահ է 

ձեր ազնէ ւ ազդէն ՚ Համար որ զէտցահ է՝ 

դարաւոր տառապանքներէ լետոլ՝ էր մտա֊ 

ւոր էտէտլր անեդհ սրսՀել : 

ոՂ՝ուք մեզէ պէս ունէք բովանզտկ վբս– 

աաՀութէւն Ղ՜աշնաԼլէցՆերու յաղթանակէն , 

յուսանք որ օսմանեան պետութեան կոր*֊ 

հանմամբ, ձեր մողաէուրդէն տառապանք֊ 

՚ ներր րՀ*զ մէշտ պէաէ վերկանան ։ 

ո^էր էւնզրեմ, "էր^էէ՚է 1**1 նաէւազւսՀf որ 

Հաճէք րն դունէ լ էմ՝ բարձր Հա մար մ՛ան ti 

Հաւաստէքր t" 

L'Effort de la France et de ses 
' Allies^» վարչութէւնր ազնէւ ու սրաալսլզ 

զաղափարս ունեցահ էր Ամերէկայէ է պ ա ֊ 

աէւ ալս մ եհ արանքէ արատ յա յտսւթեանց 

մասնակէց ր^՚ել կեղեքեալ ազզերր. կաղաս–՝ 

կեր պահ էր Ցուլէս ?ւէ օրուան Համ՛ար 

Ֆրան աս յէ Հէնդ քաղաքաւ երու մէջ (Պսւրմ, 

Թռւո֊ք Ռոշֆօր, Պրզանսօն, Շօմօնլ, Հաւա

քս ւՁն եր որոնց էւրաքանչէւ րէն մէջ & պէաէ 

բանա էյ ou էէն ամերէկացէ անձնաւորութէւն 

մ՛ր Լւ կեղեքեալ երկու ադդերու ներկալա– 

ցուցէշեեր։ Թուռէ մէջ Հրաւէրուահ էէն 

բանաէսօսել փրօֆ» Հէրսլէրթ Ատամս Կ է -

պրնս, Պ, Փօթօքէ, էեՀացէ, 1ւ Վրաթէսլտւ– 

Թրքաէ ԶԷխօ-Ալօվաք. Պուրմէ մէջ՝՛ Պ՛ 

ՄէրէուէթՀրր, "ամերէկեան զեսոլանասսսե 

մասնաւոր ԷւորՀրդականէ 1ւ Պ– ԷօմԷլ Ալ– 

զասցէ, Պ» Վէլմ՚օթ, ԼօրԼ^ւցէ. Պրդանսօնէ 

մէչ՝ Պ. Զարլզ Փրէնս , % Նօվաքօվէչ , 

Սերսլ, Պ. ար Կէլւէ t ՝Աերսլօ֊1սրուաթ. Ծօ֊ 

մօնէ մէջ, Փրյէնսթրյւէ Համ ալսարանէ ու֊ 

սուսչապեա Պ՛ ՚ՆէթլթրԼւ,՛ Պ* Մօրէս տէզ ՚ 

Օմպէօք Պելճէքացէ) ս. Թօմաս Նօնեսքօէ 

քիումանացէ. Ռօշֆօր Սէւր^Ծէրէ մէչ, Եւ՛ 

ր ոպա յէ մէջ^ Ամերէկեան Համալսարաններու 

Մէութեան րյւզՀ. քարտուղար և Փրէնսթրնէ 

Համալսարանէ ուսու սչասլեա Պ՝ Վան Տալք, 

Տօքթ. ւէամնէ՝ Սուրէացէ , ու Պ. Ա՛ Զ օ ֊ 

պանեէս1 ւ։ 

(իօշֆօրէ Հանդէսութէւնր ւոեւլէ ունեցաւ 

քաղաքէն մեհադոլ1ւ սրաՀէն մէջ, որ լեցուն 

էր էւուււն բաղմութեամբ։ Բեմէն վբալ ներ

կա լ էէն շրջան Հէն հո վայէս կառավարէչ 

հովակալ Շարլէէ , ամերէկացէ հովալէն ու 

ցաասքալէն բարձր աւրսներ, քադաքապեար 

ու նաէւադաՀր, աեղւոլե ԱշէւարՀադրական 

Ընկերութեան \ւ։ր կազմակերպուի էր՝) եա֊ 

էւագաՀն ու քարաուղարր, 1ւ այլ անձնաւո– 

րութէւնք։ խօսեցան քաւլաքապետր, Տօքթ. 

ՍաՈնէ, Պ. Զօպանեան, Պ. Վան Տալք, 

ամերէկացէ սպա լ Կրէն, հովակալ Շարլէէ, 

՝ Պ, Վան Տալք, որ ճոէս ու բարձր ղադա֊ 

փալսւերով լեցուն ղ^՚Լ^սէկ ճառ մր արաա֊ 

ասնեց, ամհնասրտազէւն ու ջերմ Համակ– 

րաթեամբ էսօսեցաւ արեան ու էւաւարէ մէջ 

թազուահ Հէելասաանէ մաս էն II անոր 

վերսւհնութէւնր աներկբա յելէ Հռ՛չակեց։ 

ԱՀա վերջարանր Պ. Ջօսրսնեանէ ճւս§լէն, 

ուր րանաէւօսր պարզեց Հէււ ու նոր բարո

յական մեհ կապերր սր ամերէկեան Լւ Հալ 

աղզերուն ւԼէջեւ Լլր դան ո Լ էն Լւ էնչ որ կր 

պարտէ Հայաստան Ամերէէլայէն. 

"ԱջաԼլցութէւնր դոր Ամերէկտ Լլո բերէ 

ալս աղտտտդրական պատերազմէն, մեհ է 

ոչ մէտ լ1§ նէ ւ թական դօ րութ եան սա ուտ֊ 

րացմտն, այլ մանաւանդ բարս յա կան զօրու

թեան/ բազմացման տեսաէլէտով* Ֆրանսա֊, 

կան Հոդւոլէւ ազ1ււութետն, ասսլետտկտնու– 

թեան, անարատ քաջութեան, *"pi րարձր ու 

մ՝ար զկայէն զգացումներուն որ կք ալեւոր են 

Ան դլէ ան, Նա ալէ ան՝ ալս էւորՀրդանշանակտն 

պալքարրե մէջ, կուդալ աւելնալ ադեւ ու– 

թէւնն ու տսսլետականութէւնր ամերէկեան 

Հոգւոլէւ, փրուսէակտն ղէնամոլութեաՆ րրր • 

տութեանր, անգթութեանն ՜ ու շևականու– 
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թեանը էւ Թուրքին մարդակեր բտրբարո– 

սութեանր դէմ* մաքառելու Համար։ 1\ղա– 

թեան Որձ սաը, Հոդի առահ, եր1լ1ւլ>ին 

՚ մէջ pH-feu սլա բդելով՝ ովկիանոսն անցեր 

եկեր է ա1" նուիրական պայքաէյին վերեւ 

սաւառնիլ՝ (հիւտի ստեղհահ վսեմ պատկե

րին քովք որ Հորս տարիէ ի վեր անսաՀման 

ռազմադաշտին -/(""J Հոլաթեւ սլաէւալով, իր 

Հոյակապ մ էս թուխ ու աղաղակովս Ֆրան

սայի դարմանաՀրաշ ղիւցազ1ւութիւնր կր 

վարէէ 

սՕրՀնետ"լ րլրոն դէպքերը վեՀողի Ամե֊ 

րիկային, ամենասիրելի Ֆրանստյին էւ իրենց 

րոլոր արէ ւլաշ1ւակիցներսւն : Անոնց ր՛՛՛ի 

թանտկը, որ անտարակուսելի է, աշիւարՀր 

սլիտի մաքրէ բռնութեան Հեղձուցիչ իւաւա 

րէս II մարդկային ւսրմանասլատւութետն 

դէմ դորհուահ այ1ւքան Հրէշտյին նախճիր

ներու տմօթր պիտի լուայ . անիկա վրէմը 

սլիտի լուհէ դերմտնօ—թուրք բարբարոսու

թեան p^f բոլոր մարտիրոսներուն. IL անոնց, 

ամենէն ցաւադփններունը որ Հայաստանի 

արիւնթաթաւ Հողին մէջ կր քէւանան։ Բո֊ 

վանղակ Հայ մողովուրղր, այս իրիկուն, իմ 

իտնարՀ բերնովս , իր սիրոյ , երտխտաղի֊ 

տութետն և. սքանչացման ա|£,,^'£ կ՚ուղղէ 

ամերիկեան մ եհ անձն աղդին։11 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ bb ա ա 
Ցուլիս 14̂ » տօնին առթիւ, որ այո տարի 

տօնուեցաւ՛ ինչսլէս Ցուլէս 4{ւ տօնը ար» 

տա սովոր Հանղիսաւորութեամբ և. բոլոր մեհ 

ու փոքր ւլաշ1ւակից աղդերու էւ "աղատա֊ 

Դւ՚հլԷ" մողովուրէլներու մասնակցութեամբ, 

Փարիղի Հայոց Հողեւոր Հովիւր, Հո դա բար» 

ձութեան ատենադպիրը՝ Պ. Ա, ԿԷվրԷկ էւ 

Հայ Մտաւորական Միութեան նաիւադաՀր, 

Պատերազմական նախարարատունը դացին 

յանձնել ուղերձ մը Ֆրանսայինախտրա» 

\ րասլետ II պատերազմական նախարար ժ. 

Փլէմանսօին ուզղեալ. բար ապա՛)/ր փութա֊ 

ցահ Էր tinfli վայրկեանին Էսկ տանէլ ու֊ 

ղերձր մեհտնուն Ֆրանստցւոյէւ, որ պաշտօն 

յան ձնեց իր քաղաքասյէն ղաՀլիճի պետին՝ 

Պ. ԿօտԼՀ1§էն՝ ընդունիլ իր կողմէ Հայ պտտ– 

ուիրաէլները էւ անոնց յայտուէ;լ իր շ1ւոր֊ 

Հակալութիւնները. "Պ. նախադաՀըք ըսաւ 

Պ. Motnt^li, խորապէս զդահուահ Է ձեր 

ուղերձԷ1ւ , ձեր յա յանահ , զդացուՁեերը 

իր տզզային ինքէւասիրութետն Համար 

մեհապէս Հա՛ճելի են և. թան կա ղին, և կը 

ցաւի որ հայրայեղօրէն զբաղուահ Լ\[[ա[Ոէ[ 

այս րոպէիս չէ կրնար ձեզ ըէւղունիլ. իր և. 

բոլոր Ֆրանսայի Համակրութիւնը յայտնի 

են ձեր փոքրէկ ՐաձՅ Ք։ս£արէ մողովրւչին 

ՀամարՈ՝է 

Ստորեւ կը Հրատարակենք թարղմանու– 

թիւնր ա յ դ ուղերձին, 

ՓարԷղ, 14 Ցուլիս 1918 

Պարոն նախադաՀ յ 

Ֆրանսայի տզզային, տօնի այս օրուան 

մէջ, ուր մարդկային Ազատութիւնէն Է որ 

կը տօնուիթ Հաճեցէք րՂւղունէլ Ֆրաւաայէ 

Հայ դտղութներուն ջերմեռանդ Հիացման 

արտտյայտութիւ1ւը "'p1 *[եՀ ու դեր մ արդ–՛ 

կային դիւցազնութեան Համար որով ասպե֊ 

տականութետն և. ազատամտութեան այս 

Հայրենիքը կը վարէ Իրաւունքի խաչակրու

թիւնը Բռնտպետութետն խաւարչտէն ումե֊ 

րուն դէմւ 

Մեր մողովուրդը, որ Ֆրանսան կը նկատէ 

/էր մտաւոր Հայրենիքը, որ ա՛ֆւբլան երկար 

ատենէ ի վեր անոր Հանդէպ կը տահէ ա. 

մեն աջեր մ ո է րոյ ե– ամենախոր երախտա֊ 

դիտութեան զդտցուսՂւեր այն դտսերուն և. 

բարիքներուն Համար ղոր անկից ստացահ 
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էէ էլ՛ ես սլտտէւ Համ՛սրեց էր ում երուն 

բովանդակ չափով մասնակցէ լ այս նուէրա֊ 

կան սլա յքարէն ւչոր Ֆրան սա կր մ՛ղէք էր 

ազնէւ զաշ1ւակէցներուն Հետք Բռնութեան 

ոդէէն ղէմ։ ՝՝ Ֆրանս ա յէ ւլաշսւերուն ու 

՚. Հայաստանէ լեււներուն վրայ, մեր զէնուոր– 

ներր կր կռուէն տյ1$լ>ան մեր տարարաղղ 

ՀայրենԷքԷն ազտտաւլրումէն որքան Ֆրան֊ 

ասկան մ՝ա ահ մ ան 1\րւլարութեան ու Աղտ֊ 

տութետն ոզւոյ\ւ՝ յաղթանակէն Հա մար՛. Մեր 

րովէսէէղակ մուրէ վուրղր Էր ազատում ր Ֆրան֊ 

u "՛յէ եւ ֆրանսական ւլատէն յաղթանակէին ՚ 

կր յուսայ։ 

Հայ սրտերրք անոնք որ ճնշման տակ են 

IL անոնք որ աղատ երկէրներու մէջ կր 

թրթռան f ՝ այսօր մէաՀաղո jlt կր տօնեն՛՝ 

ֆրանսական Արտերուն Հետ մէասնարար՝ 

Հէ>րանսայէ ազզայէն տօ^ւր, մ՚արղկայէն ար– 

մ tult ա սլա տ ւութ եան աօնրէ 1ւ ամհնԼյ1ւ Հրա֊ 

վառ մ՝ազթանք1ւերր կէր*1ւեն Ֆրսէնսափ 

ազատարար զէնքերու յաղթանակէն Հ՛ամար։ 

Եւ թող մեղփ P"SL ար,ււէ Ֆրանսայէ 

Հանզէսլ այս երալսսւազէաական արատ յա Հ֊ 

տութետն մէաոնել արատ յա յտութէւնր ւ1հր 

էւոր Հէացման 1ւ մեր 1ալ1Աաւէ^ "['('"fi1 

ղէսլ է Հեղք Պարոն *ԵաէւադաՀք որ ա՛յեքպն 

ՀոյակասլօրԼ{ե կր մարւհւացնէք ֆրանսական 

ազզէւն լուսաշող քս1£ութէւնն ու ազ1ւուա֊ 

կան կորովրք այ1է սլաՀուն ուր անոր զէմքր 

կր ճւսռազայթէ աւ1ենւսրարձր մեհսւթեամրր 

զոր tint երրեք Է յայտ րերահ Է[Ա'սյ։ 

Հաճեցէք ր1ւզունէլք Պարոն ԵաէւազաՀք 

մեր մհհտրաէւքէն ու անձնուէրութեւսն Հա֊ 

ւասաէքր* 

7» զէմ՚աց Ֆրանսայէ Հայ ղազութներուն 

ՎՈ-ԱՄՏԱՊՈհՀ Ահ-^ԱՀ. ՔԻՊԱՐեԱՆ 

/' ղէմ՚տց Փարէզէ Հ. Եկեզ. Հո զարար ձու թեան 

Նախսպա^ Ս. ՍՎԱՃԷԱՆ 3 | | 

Ւ ղէմ՝՛ Փ. Հ. Մտաւորական 11 էութեան 

Wijuuiquifi' Ա. 20ՊՍ/ՍԵՍ.Ն 

Պ. ՔԼԷՄԱՆՍՕԻ ՆԱՄԱԿԸ 

Հայոց Հարցի մասին 

Le Teriïpsk ՏոԼլէս 25 թէւէն j և Echo 
de Parisl* ու Petit Parisien[t ՚ Ցուլէս 

24/» թէւերԼ{1ւ կ՛ է մ ան անք որ Պօ զո ո ՚Նուսլար 

փաշա, Հայ Ազզայէն ՚ սլաաուէրակութեան 

^ նաէւազաՀր t Հէէւնրպօնէէւ ուղղեր էՊ* 

՜ք՚լէմւսնսօէն նամակ մ՛ր Յուլէս 14 թուա– 

hbl% *՝l"i"d ^"՚ՐՍէ մ՛աս Էն f էւ ստացեր Է 

սլատասէւան մ՛ր. վերոյէշեալ թերթերր 

կ՛ր Հրատարակեն այղ նամւս1լ1ւերուն զլէւաւոր 

Հատուահներր» աՀա թարզմ՚անութէւնր այղ 

Հ m աո ւա հն ելա ւն. 

Հե1էնրսր>նք ^ Տուչէս 1918 

f<Այս րոպէէս ֆրանսական լրազրէ մ՛ր 

մէջ կր կար ղաս թէ Պ. Պալֆուր երէկ 

անզլէական էւորՀրղարանէէն մէջ Հայոց է 

՛էւ սլա սա յա յա ար ւոր ութ Էւն մ ր րրահ Է 1ւ 

Հաստատահ Է թէ անոնք պէաէ ՛ըլլան մէն 

այն տզզերԼ^ւ որոնց բաղղր՛ Դաշ1ւակէց1ւերր 

պէտէ վ՛ճռեն րոտ մոզովուրւլ1ւերու էնքեո֊, 

ր ո շմ՛ան էրաւունքփն։ 

•՛:• Եթէ Հէմ՝ա ձեղէ կր զրեմք էսնզրելսւ 

Համար է որ մեզ ՀԱ^անէք այս անձ կու֊ 

թեան մամերուն մէջ» 

ՀՀՊոլշէվէք^ ղտ լա՜ճ util ութե util շնորՀէւ 

Թուրքէոյ Հայկական նաՀանզներր Թուրքե֊ 

րու 1լուլմէ1ւ վերտզրաւուելէ յետոյք աՀա 

՛Կովկասէ Հայերն ալ ~՝— Անզլէացէներր 

անոնց օզէւութետն Հասնէլ կտրեն ալէ ա֊ 

ռաջ յ ջաէւջտէւուեցտն ք Լւ սա է պո լեց ան 

զլուէյ հռել Պոլէս զումարուահ էւորՀրր֊ 

ղւսմողովէն սլար տա զրահ պայմ՝աններսւն Լւ 

սաՀմտնավէակուէլ պզտրտէկ Հանրապետու

թեան մլլ մէջք որպէս թէ ան1լախք, Լւ որ 

ԴերւՈսնէոյ ճորար պէտէ րլլայ ։ 

"Հայաստանէ կոտորահներէէւ ափ մր 

ոզչ նԴւացոՀէեր, (մօտ 25,000) մէակն են 

որ դեռ կր զէ մա զր են այղ ճակատէն վրայ՝ 

\ 
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յուսաՀատութեան կորովովը և. քաջութեամբ 

մը որ յարգանք կըներ Աչէ։ 

9 0 0 Հաչ կամաւորներէ1ւ որ պատերազմի 

սկիղրէն ի"կ Ֆրանսայի օտար լեղէոնէա 

մէջ կամաւոր զրուտհ Էին, Հազիւ չիսուն 

կււուոզ կր ւաայ , միւսները ֆրանսական 

ճակատին էէրայ ինկան, ամենէն փաււաւոր 

վկտյութիւնները ստանալէ; չետոչ իրենց 

քաջութեան Լւ իրենց 3nèU տուահ ղէէնուո֊ 

րաէլան Հազուագիւտ յատկութեանց Համար։ 

ԵզիսլտոսԷն ու Ամերիկա յէէւ փութանակի 

եկող կամ՝աւորներ վաշտեր կազմեցին Արե

ւելքի լեգէոնին մէջ II այս սլա Հուս իսկ 

՜ճտմրայ ելահ են Դ Է Ա Լ է Պաղեսաին, ուր 

կ՚երթան կռուիլ ֆրանսական զօրտրամնյւն 

մէջ։ Անոնք Հոն գացին իւ ան զտվա ռութ համր, 

ամէն րան » զոՀահ ըԱալով՝ Դաշնակիցներու 

կայքին իրենց Հայրենիքը վերջապէս տզա» 

տաղրելու յոյսով։ 

Բայց տ1ւոնք պէտք ունէւՀւ, ինչպէս Վանէէ 

1ւ Էրղրումի նաՀանդ1ւերուն իրենց եղրտյր֊ 

ները որ կը կռուին իրենց ըէւտանի 1արկերը 

պաշտպանէ ելս ւ Համար. .. րոլոր Հայերը պէտք 

ունին , այս անձկութեան օրերուն մէջ , 

Ֆրանսայի մէկ '/'"Tl" 1^'/^ t էւրաիւուսիչ 

էսօսքին։ Այզ է որ կուզամ պաղատիլ ձեզ 

որ շէւորՀէք անոնց։ 

՝1ը էսնղրեմ որ ձեր կառավարութիւնը 

մօտակայ առիթէ մը օղաուի՝ և. կամնս fit 

իոկ ստեղհէ առիթ սը ըսելու Համար թէ 

Ֆրանսա, կեղեքեալ մողովուրղ1ւերու աւան֊ 

դտկան պաշտպանը, ՀԱէիտի լքանէ Հայերը 

ինչպէս որ չպիտի լքանէ միւս Հպատակ 

աղղութիւնները, 1ւ թէ չճան fit ալով Պոլսոյ 

իւորՀրղամողովին սլարտտղիր ըրահ կար֊ 

ղաւլրութիւ\ւնհրը էաչպէս որ չճանչցաւ 

Պրէսթ-Լիթովսքի II Պուքրէշի դաշնագրերը, 

յաղթանակի °րը արդարութեան Հատուցում՝ 

ընել պիտի Աւայ Հայոց՝, անոնց ա զղային 

ցանկութիւները իրաղորհելով։ 

ԱՀա պատասխանը Պ, Փլէմանսօի, ղոր 

կը թարգմանենք Petit Parisietltf, որ 

զայէւ Հրատարակահ է ամրողջութեամր. 

Սիրելի պարոն, 

Պատիւ ունիմ յայտնել ձեզ թէ ստացահ 

եմ ամսոյս պ\^ի ձեր նամակը, որով իմ 

ուշադրութիւնս կը Հրաւիրէք Հայոց ի նպաստ 

յայտարարութեանց զոր Պ. Պալֆուր ըրահ 

է Անղլիտկտն ]°որ Հր ղուրանին մէջ* 

"հիշեցնելով ձեր Հայրենակիցներուն Հհ֊ 

լա ասկան ը}ւթացքը , կ՚ուսէք որ մօտակայ 

առիթէն օզուտ. քաղեմ անոնց ^էդ°"Ա 

խրախուսելու Համար 1ւ անոնց ըսելու թէ 

Պոլսոյ խորՀրդամբղովին պարտաղրահ պայ֊ 

մ անները չպիտի ճանչցուին ֆրանսական 

կառավարութեան կողմէ։ 

Ֆրանսա, որ» զոՀ եղաւ տմեէւէն անուր֊ 

ղար յարձակման, . իր պւսՀան^ւերուն մէջ 

արձան աղը ահ է կեղեքեալ ազգերու աղա֊ 

տտզրումը։ 

"Այդ մողովուրդեերուն աւանդական պաշտ

պան, ան քանի քանի անդամ արտայայտեց 

իր խորին Համակրութիւնը Հայոց նկատ֊ 

մամր t Ան ամէէւ րան փորձեց անոնց 

օւլնութեան Հասնելու Համար ։ 

՛Հայոց անձնուրաց ոգին, իրենց Հաւա

տարմութիւնը ՜ Դաշնակիցներուն Հանդէսլ 

օտար լեգէոնին ո^էջ, կովկասեան ճակատին 

'[[՝"'յ 1ւ Ա՛րեւելքի լեդէոնին մէջ, սեղմեցին 

կապերը որ զանոնք Ֆրանստյին կը կապեն։ 

Ուրախ եմ ձեզի Հաստատելու թէ Հան– 

րապետութեէսն կառավարութիւնը խնչսլէս 

անգլիակս/ii կառավարա թիւնը չէ ղաղրահ 

Հայ ազդը Հաշուելէ շարքէա մէջ այն մո֊ 

ղովուրղ1ւերուն որոնց րտղդը Դասակիցները 

մատղիր են վճռել մարդկայեութեան 1ւ 

արդարութեան ՛Հ. րարձրաղոfit կանոններուն 

Համեմատէ 

"Հաճեցէք Հաւատալ, ոիրելի պարոն, իմ 

.խորին Համակրութեան զգացումներուս։ 
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l U ԵՐԿՈՒՆՔՆ 
Է Ի Ֆ Ր Ա Ն Ս ֊Զ ՈԻԻՅ ե Ր Ա Կ Ա Ն ՄԱՄՈԻԱԸ 

— - - •* \j^m֊n 

Յօդուածները nr երեւցան այս տարուան մարտ 

un քսու վ LrçbrtG մինչեւ յունիսի ijbrjbrp* այնքան 

բազմաթիւ են, nr ստիպուած ենք անոնցմէ մէկ 

քանիին .թարգման ութի ւնր տալ, իսկ միւսներուն 

յիշատակութիւնլւ միայն ընել։ 

Dépêche de Toulouse}^ ՚ ա ւ լ բ ի լ 10 /• 
թիլին մէչ, Պ. Փիէբ Միլ ունի յօդուահ մ՛ր 

(C (1'ուոիոյ մէջ բան մր '/'"/''•//'J է Ը"ել ® 

տիտղոսով, որուն ՚էեբչին մասը 1լր վերա֊ 

բերի Կովկասի ՀսԱ֊թուրք սլա չքարին . — 

L'Evénement թերթի "ասվ՝լ 13/» թիլին 

մէջ նաիւէլին նաիւարար Ալեքսանդր Պերար 

Հրաաարակահ է յօղուահ մր Հա յա սա անի 

ոդբերդութեան մասին f ոճրտգորհներու սլա– 

աու Հասումր սլա կանչելով. ԼԱ Liberté 
թերթին ասլրիլ \Հ)ի թիլին մէչ Լ. Մարսը֊ 

լէն ունի յօղուա հ մր Պրէսթ-էէթովսքէ վա– 

աութեան II անոր Հետեւանքով Հայաստանի 

Համար ստեղհուահ եդերական կացութեան 

մ՛ասին. — Պօրտօի La Petite Gironde 
թերթին տոլրիլ 17ի թիւին մէչ Ռրնէ Տաս– 

թարաք ունի յօղուահ մր նոյն նիւթին վրայ, 

1ւ որ կ աւարտի Հայաստանի թուրք ու 

դեր մ ան դաՀիճներուն սլատմուիլր սլա Հան– 

չելով։ 

ՄօնփԷլԷԷԷԼ^ՇԽ^Է ապրիլ 20 թիւին 

մէջ Ժ. ար Մօր կան էն րնդարձակ յօդուած 

մլլ «Ասէոյ մէջ զինուորական կացութիւնդ 

տիտւլոսովք որուն մէջ Հայ վրացական զ ի ֊ 

մազրութեան \ւ ւրսշէւակիցներու կոզմէ օգ

նութիւն զրկուելուն '//""J հանբացահ է 

Հեւլինտկր։ ՝Բլէրմ՝օն Ֆէրրանի Le MOUl-

teur du Puy de Dame թերթին ապրիլ 

21/i թիւին մէջ Թ. Մուրկ սաորագրու֊* 

թեամբ յօղուահ մր (( Բարբարոսներու սլա

տերաղմ ր )) տիսոլոսով, որուն մէջ տզզային 

Պատուիրակութեան կոչք՛ ունենալով իրր 

մեկնակէտ՝ յօղուահազէրր . կր էւօսէ Հայ 

մոզովրզի սպառնացոզ վատն դի մասին, ԹսւԱ 

թերթի ա՚դբիլ ^ ի թիւին մէջ1 յօզսւահ մր 

« Կովկասի ՚հաշնսէկցական Հանրասլետու֊ 

թիւնր )) տիտղոսով, որ կր պարունակէ 

Կովկասի նորակազմ՝ Հայ րանակի մասին 

Մարսէյլի Le Soleil du Midi[- ապբիլ 24 

թիլէն մէջ Ստիս (հիշմօնի Հի ան ալի յօդս ւահ ր 

« Հայաստանր չէ մեււահ )) ք որ՛ուն թարդ֊ 

ման ութ ի ւնր Հրատարակեցին արտասաՀմանի 

քանի յ՚շ թերթել.–. Մօնփկիկի Լ՛EcUh\ 
ապրիլ 26է թիւին մէջ ար Մօր կան ի մէկ 

յօդուահ ր « Հա յա ասանի սսլտննումր )> տիտ

ղոսով։ Le Journal de Qenève[* "՚պբիլ 

20/» թիւին մէչ յօդուահ մր « Հայաստանի 

մտրտիրոսութիւնր )) տիտղոսով ։ էիօնի 

Salut ԲսԵԱշի ">*ղբիլ 26/ւ թէւին մէչ 

(( Հայկական ողրերզութիւնր » տիտղոսով 

յօդուահ մր՝ էմիլ Օպլէի, TrïbWie de 
Genèveի ՚"՚ղբիլ 26/ւ թիւին մէջ (( Հայտս֊ 

տան II լ\ղզերու Ընկերութիւնր » տիտղոսով 

յօղուահ մր, որուն աՀա վերջտբանր. « Ար– 

զալա ւթէ ւնր վերՀ ի '/^/'^"J / '(' °բհնքներր 

պարաազիր պիտի ընէք որզնոտահ բււնւզ֊ 

կա լու թեան : Անիկա պէտք է մ՛անաւանդ 

յա յանուի ի նպաստ այն մողովուրւլներուն 

որ ամեն էն աւելի տտււաւզահ են։ Ւր անց֊ 

եալովք իր երկարատեւ մարտիրոսազրու֊ 

թեամբ, իր բաղձանքներով. Հայ մողովուրդր 

արմանի է լաւագոյն ապագայի մր* անոր 

Ղ^ՍԼ1. հ ադդերու այդ րնկերութեան 

մէջ Հ զոր կեր պար անափ ոիւուահ Եւ– 

ր ո սլան պիաի գիտնայ կազմել։ )) 

Tribune de Genèvefr "՚՚ղբիլ 28/ւ թի֊ 
լին մէջ « Հայաստան իւաչուահ )) տիտղո֊ 

սով յօդուահ մլլ, Ժէ Մարիօնէ9 ներշքլչուահ 

Հանրի Պարպիի գրքէն , VHeUVe թերթի 

ապրիլ ՅՕի թիւին մէչ Ալւղէր Թօմու ումեղ 

մէկ յօղուահր « Հայաստանի Համար » տիտ֊ 

ղոսով։ Tribune de Genèveի մայիս \Գի 
թիլին ։1էջ (( Բնաչնչ ո ւահ Հայաստանը )) 

տիտղոսով ։ ՝ոալէ Հրատարակւող 

Notre 
Belgique թերթէն մայէ ո 16Է թէւէն է(էչ 
« Հայերու բնտջնչոււՐր )) տէտղոսով յ օ դ ֊ 

ուած մը, Tribune de Genèvel* մայիս 

19/Ï թիւին մէչ, « Հւսյւ/ււ/աւււք»/ւքւ յանցաւոր 

ԸԱալը ղմուար է ապացուցանել )) տիտղո

սով յոդուահ ւ1ը, էմմանիլէլ ՝է*իւնսի ուր 

կը Հերքէ ե֊ կը դատափետէ Թուրքերուն 

շէն ահ զրսլտրտութիւններր, Նան թի Phare 
de la Loire թերթին մայիս 22ի թիւին 

մէչ « Թուրք ոճիրր Լւ Հայ ճիգը. » ւււ/ւււււյււ– 

սով յօդուահ մը Ժան Բրիս լի՝ - Հայկական 

քաջարի դիմադրութեան Տասին։, Նքսի Le 

FeU գրական Հանդէսին յունիս 14/ւ թիւին 

y 
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մէջ, « Հայկական ողբերգութիւն շ » տիտ– 

դոոովԺօզԷֆտ'Լ\արկօ րտնտստեղհէն գրուահ 

Փարիղի Parlementai թերթի յունիս 15/. 
թիլին մէջ « կովկասի Հանրապետութիւնը» 

տիտղոսով յօղուահ մր, A r ï ï l G I l i U S ստո

րագրութեամբ. IL որ կոչ մրն • Է Հայսս, 

Վրտսւոո £ 1ւ Թ աթարներուն ոււլղուահ : 

Gazette de Lausanne[t յունի il ի թի. 

լին ւ /ԷՕ <( Բան մր չկայ ր1ւելու » ՊենմտմԷն 

Վօլօթօնի ք որ 1\ղղ. Պատուիրակութեան կոչլլ 

յիշատտկելով Հայերու րնաջք§ջմէսն վտանղին 

առաջն առնելու Հու il ար առաջարկներ կ՚րնէ 

կառա վար m թետնւյ 1ւ Հանրային կարհիթին, 

Courier de Genève թերթին յունիս 20ի 

թիլին մէջ « Նոր կոտորահներ )) տիտղոսով 

յօղուահ մր Ժ. £. Տիսի։ Le Soleil du 
Midi[* յունիս 28/» թիւին ւ1Էջ Հան ր ահա 

նօթ դրագէտ ՜Քաւ՛ի լ ^ օքլէրի Հոյակապ մէկ 

յօղուահ ր « Դիւս ա էլն ական Հայաստան՝)՝), նոյն 

գրողէն Հզօր յօղուահ մր եւսՊ նոյ1ւ շունչով 

1ւ ողւով (( ԱնմաՀ Մա Հա մերձր Y> տիտղոսով՝ 

Èe Petit Niçois^ յունիս 30 / » թիլին ,1էջ> 

Ցառաջիկայ ան զա մ պիտի Հրտտարա» 

կենը թարգ* Ոսնութիւնը Փիէր Միլի չօղուտ

հին վերջին մասին 1ւ Ալոլէր Թօմայի ու 

ու ՚Քամիլ Մօքլէրի յօղուահներուն : 

Դե<Ո Ի Ց Ա Ղ ք Յ Ա Ն Ա Կ 

Այս ՀֆրՔյք" քանի *Րը_ շաբաթնե. 
•րոմն մէՀ^ էրա գրաց մէ£ երեւցս/fj 
շատ էՐր Հեռագիրներ կովկասի մէ£ 
անցահ՜ գէպքերու և ՊաթուվՐ ու 
Պոլիս եղահ՝ բանսւկցութեանց մա֊ 
սին։ Այգ ամ^նու!§ վրայ պրտի գրեմ* 
ՎեոսձԱո՚ւԱդի յառաՀիկայ թիւքքն մԷ9: 
Ս ա չաւիր պիտի ըսեմ* առայժմ՝, թէ 
ինչ որ ստոյգ կր թ՜ուի՝ Հակառակ 
շատ մլլ լուրերու, մէշէքն՝ աքն է որ 
թ՜էպէտ Վրացւոց գասալքութ՜եան 
ստեզհ՜ահ՜ կացութեսա Հետեւանքով 
կովկասի Հայ գյւրհ՜իձսերլլ ի Հարկէ 
ստիպուահ՜ մասնակցեր են այգ բա. 
նակցութեանց, ատոնք ո և է տեւա֊ 
կան արգիլենք չեն ուէւեցահ՜, և Հայ. 
թուրք կոխը վեակսած J?: Հայ սքան. 
չելի բանակը,, որուն Պ՛ Պալֆուր 

մատոյց թ անկագին մեհ՜արանք մ*ը 
Հայոց ՀաւՐար ալ յաւէտ անմոոա֊ 
Ֆալի, կեն գան ի է գեռ, և. յաՀողու֊ 
թեամբ կլլ գիմագրէ Թտ^րք^ն, զայս 
որոշապէս կր Հաստատէ Պաքուքքն 
ղրկուահ՜ և S ուլիս 1*>[քն կարեւոր 
անձնաւո րութենէ մլլ Փարիզ Հասան՜ 
սա Հեռագիրր. « կացութիւնը Հոս 
յուսաՀատական չէ. կովկասի Հայերը 
կըգիմ՝ագրեՂ§ երեք ՜ճակատի վրայ, 
ՀաՀի—իյալիլի մէՀ ուր շրկատ մլլ 
ունին, Երեւանի մէՀ ուր 10,000 
զօրք ուէւքՈւ Անգրանիկի դեկավարու. 
թեան տակ, Ալե լլսանգրապօլի մէՀ՝ 
ուր ՑՕՕՕ զօրք֊ ունյլն, զօրավար 
Պիբարաքոֆ կր պատրաստուի օգ֊ 
եւութեան Հասնիր Հա՜ճի– 1սալյիէի( Հայ) 
զօրքերուն, juju կայ վերագրաւել 
Դանձակլլ և. կապ Հաստատել երեք 
ղօրաիոււՐբերուն միՀեւ »: 

ԵԼ֊ այս բարի ԷԱւ֊րը կր Հասնի մեզի 
՜ճիշգ այն մի^ոցքքն երբ մեր սրտերր 
Հր՜ճուանքով էեցուահ՜ են ի տես այն 
Հոյակապ յաջողութեանց զոր մեհ՜ 
Ձ)օշքա Հան՜ճարեղ Հրամ*ան ապա րու. 
թեան տակ ֆրանսական առիւհ՜ա֊ 
սիրտ բանա/չներր իրենց քաջարի 
գա շնակիցներու1ւ Հետ՝ 1լունենան 
գերման րսհւա1լ1ւերուէւ գէմ\ Փարիզի 
վրայ էսոյացող ամբարտաւան գեր. 
ւ/անո Լ 1Ռ hPUvuhPl1 աարտուահ՜՝ խու՜ճա֊ 
պսվ կրնաՀանՀԷ.. Հայութիւնր քրն֊ 

լ ե լ ու ւփարԼ արս ու֊ յ իմ ա րական գաւ լաւ 
նեցող Թուրքը իր զ֊Է^ԷԼ միշտ կը 
գտնէՀբոէոր լքոււաերէն ու գաւերէն 

Նան ակ մը կան՛գուն՛ ետքյւ ալ Հս 
իբե*1ւ կեԳյգանի գրօշակ ունենալով 
մեր աննման ԱՀէւգրանիկը, յաղթա֊ 
նակը Հեռու, չէ : Կեցցէ՛ Ֆրանսա։ 
կեցցե՛ն Դաշնակիցները : կեցցէ" 
Հայաստան՛. Ս». £ . 
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im-USMl ԽՈՐՀՈհՐԴԻ ԿՈՅԸ 

1(13 ԺՈւՈ՚ԼՐԴհՆ 

կովկասէ ճակատը վտանգուահ ե Ղ°Ս~ 

քէ մեհ ա գ ոխ մ աս է Հեռանալու պատ

ճառով։ Վ_աան գը սպառնում՝ ե Համայ՛ն 

պետութեանդ բովանգա կ կովկաս էն 1ւ 

Հայ ասաւսԼ է ու կովկասէ Հայ ութ եան։ 

\ ^ յ ս պաասՂսկան օրերէն մեզ վէճակւում՝ 

ե ՛՛է Հաւ» մա պետ ական ^ Հ tu մ՝ա կովկաս ե ւսն 

ե. Համւսզգայէն առ աքե լութ է լ ն ։ %Հյ*անր 

£ այս առաքե լութէւնր, էմ եր եւս ՛Հ0՝/1 

մեր էժոյլ ոյժ երէց 9 անէս ո ւսա փ ե լէ ե* 

ԼՀզգայէն \\ՅորՀ ուրգր յ են ւահ՝ Հա

յութեան էւոլոր էւաւերէ ե. մելւ րոլոր 

գորհօն կուսակցութ է ւնն երէ վր"՛/ ւՈԼ\ 

ե անում՝ Համայն Հայ ու. (մ եան ուժերէն, 

գորհէ անցնելու։ 

կա ր գա tj ր ում՝ ենբ ք որ Հ,սք գասա– 

էէբնելւր անմէ^ապես մանեն Հայացահ 

ղօրա մա ս երր* 

ՀրաՀանգու մ ենբ} որ Հայ մաաւորա– 

կ անն երր էրանս Հ մ տութ է ւնն ու ար– 

լ ես ար արա մա գր են Հ ՚ ՚ ՚ / ր ե ն է ք է պաշտ– 

պան ո ւ էմ եան գորհ էն։ 

ՀՀՀւսաուէրում՝ ենք ունեւոր գասէն 

գրամական առատ մէջոցն ե ր գնել }Լ\զ– 

գայէն \օորՀրւէէ արամաղբութ ճե ան տակ։ 

\ ք Լ առՀասարակ ամեն Հայէ ա ռ ա ֊ 

Շագրում՝ ենք անտրաունջ կատարել 

\\գգ՚"/էն \սորՀրգէ ՜կար գա ւլ բութէ ւն– 

ներր։ ՚&ՋԼ 

Wju օրՀ ասական վաէւճանէն ամւցն 

Հայ, որ էւուսավաում՝ ե էր քաղաբա– 

ցէական եւ ապգայէն պարտքը կաաա րել9 

ււ ալա՛ճան հե Հայրենէքէ ե. էրլւեւ ւլա -

ս՚սչէբ արմանէ ե՝ է՛ սա tu գոյն պատմէ։ 

ՀԱՏՈՏ Ա ՋԳ ԱՅԻն ւսՈՐՀՈՒՐԴ 

im աձ ԿՈ2Ը 
ԳԷՊԻ ՃԱԿԱՏ 

Տէ/*(կ*ը_ թողնում՝ ե ճակաար,%, վե 

րացւում՝ ե քէւրա ֊թէւբբական բանակէ 

Հանգեպ կան գնաս՛ պատնեշը* վտանգէ 

ե ենթարկւում՝ մեր **՜րկէրը9 մեր կ ե ան -

քը9 մեր ամբողջ ա ւս ա գ ան t 

*է)յ£-աք ե պաշտպանել ճակատը էնչ 

գնով որ էէ^Ւ9-M ո£ ՚^Ւ զոՀողոլէմ եան 
առաջ շկանգնել։ 

(Հ՚իե՚Սյէ ֊Հակա ա} գեպէ ՛ճակա՜տ ? գրամ է 

եւ ռազմէ 9 մպքէ և, զգացմունքէ բոլոր 

գասալէքնեբ )) —— ՀնչոլԱ*՝ ե՝ աՀա զան գր 

եւ արձագանք տալէս մեր սրտերում՝՝9 

Րոլոր Ա՛քն սրտերում՝ ^ որոնք գ ե ռ րն -

գունակ են զգա լու* որոնց Հ ամար գա– 

աարկ Հնշէւն չէ Հայրենէքէ գոյութեան 

խնգէրր։ 

Հասել է վճռական մամը » վաանգւահ՜ 

Հասյ րենէքը կանչում՝ ե էր զաւակներէն 

վերջէն՛ ճէգն անելու 9 մ՛այր երկէբր 

վերջնական կորստէց փրկելու։ 

\?ւ Հ՛՛Հ/ ռազմէկր9 Հայ գրամատեբը% 

Հայ ւ/տաւորականր9 կէն էմ ե տզա մայա գ ? 

հ եր9 երէաասարգ9 « կռենք ? կոփենք 

սուր ու սւէններ Հայաստանը փրկելու )) 

• գնանբ գեպ ճակատ 9 այնտ եո ե մեր 

պատմական Հ"'/րենէքըք մենք չենք գէջէ է 

եւ ոչ մէ Հատուցման գնով * առանց 

է գե ալէ մ ենբ չենք կարող ապրել։ 

Ս"ենք կր զոՀաբերենք ամեն բան էնչ 

որ Հնարաւոր ե մեր ֆէզէքական ոյժր% 

մեր ո ւ ն եցա հր 9 մեր կե անքր՛ մէայն թէ 

կեն գանէ մնայ այն լուսատու աստղը9 որ 

ա ււ ա£ն որ գել է մեզ մեր կեանքէ ըն

թացքում՝։ 

\ձԽռասնց Հայ րենէքէ y առանց տեբէ– 

տորէայէ մենք չենք կարող ապրել* եւ 

քանէ կ ա յ կեն գանէ Հայութէւնր ? նա 

կը պաշտպանէ էր Հոդն ու ջուրը։ 

\րեր lfî°^/ Լէէ՚^՚^Լ՛"– ՀաՐ9*՛ ^ մեր 

առաջ» Հ աՀարկու վտանգը նորէց սպառ– 

նուԱ*՝ ե է ր ականացն ելու (( Հայաստան 

՛առանց Հայերէ )) նաէսսյգէսը։ բան՝ 

ե արւել ^Հայկական Յ^ՂՕ֊ բնաջէնջ 

ւսն ելու Համար f բայց Հայէ մեջ կ՛") մէ 

կենսական ոյժ 9 որ Հասցրել ե նրան 

մէնչեւ մեր օրերըէ 

յարեան հով գարձրէն մեր °՝րկէրը9 

կրակէ ր ՚ ՚ չ լ " r ( ' n t l Հրդէ՚Հէ՚ցէն մեր աշ– 

է',սրՀը9 ր՚՚՚յց չկարողացան մարել այն 

կենսական կբակը^ որր էե ենթարկւում՝ 

եւ ոչ մէ Հալահ անրէ է Դ*ա այն բարոյական 

ո յ ժ ն ե որ կեն գանէ է պաՀել Հայ ո լ – 

թե ան գա ւլա վւ արբ։ 

ՀՀանուն էԱք*է գաղափարէ այսօր մենք 

կր լարենք մեր բոլոր ոյժէ՛րը՛ մէ մ՝արգ9 

մէ Հոգէ կը գառնանքf մեր Հսկայական 

0ւս1ւքերով անՀնարէնը Հնարաւոր կը 

դարձն ենբ։ խալւոյ tu կ ւսն ոյժր արգելքներ 

չէ ճանաչում՝» գեպէ ճակա ա ? էլ ասէ 

ամբողջ Հ ' ս յ ժ ողովոլրգը։ 

Fonds A.R.A.M



L a F e m m e A r m é n i e n n e 

&JU ԳՐՔՍԿՒ՛" ՎՐ՛՛Ա H վերջերս LnJU 

տ եսալ ^ փա րի զեա՛ն քանի ilh f/'lu'/{'/'' 

ներա մեջ երեւցան յօգուահներ» անոնց 

ամ են են կարեւորներն եին Քամիչ լր 

յօգուահր Լ Ա FranCtf մեջ ե. Հ*մՍ*է 
րահանս fi պատմագիր ե Հայասեր \\իւս– 

գավ ՀԼլեօՆպերմե/՛ յօղուահլ$ Le JOUV֊ 

nal des DébatI՛ մեջ– այս վերջնոյն 

fi ու ր ղմանուիմ իւնր կր Հ՛րատարակե՛ն ք 

ս աո ր ե լ» 

V\ju 1918 ողրերգակասն տարրի՛ն մկՕ, 

Հ՛՛Ա "յՂ//Ր* Ո Ր տա ա ե ր ա ղ մ ե՛ս յքնասուահ 

րոչոր աղգերուն մեջ ա՛ն Հ ա մ ե մա տ կեր– 

։գո*Լ ամ են են պւելէւ վնասուահն ե, կ՝ ան– 

$Ր}'ե ՛նոր ՛ճ գնամ ամ մր աւելի աՀաւոր 

.րան ՐՈԷոր "(յն ^ գնամ ա րր զո(՛ ճանչ– 

ցահ ե անց ե ալի՛ն մեք* ft*nt-u['nf կաղմա– 

լուօ՚ումա^ն եւ կովկաս եա՛ն ր ան ակի ղի– 

նարՀակումեն ծգտուելով Հհուր քերր 

յա րճակողակւււն ր վերսգսան ե վերա– 

գրաւեցին մեհ՜ մասն "է/ո Հ"Սւ "՚ if "՚*^՛ 

Հո ղամա սերուն որ երեկ իւ լու ե g ան կր 

կ՚՚՚րհ եինք րնգմիշտ՝ իրենց լուհեն t 

կարելի ե երեւակայել ցաւր} յուսաՀա– 

տուէմիւնր ամե՛նին աւելի կե ղերուահ 

"՛յ՛է ագգարնաեութ եանց ք որ գիրեն ք 

վերՍապես ք" ալս ահ կլա կարօ՝ եին չարչա

րանքն երեն ու Հար գերեն ե որոնք ՛նորեն 

էլի յնան անն կար ա ղր ելի օրեն %.վ"Լ/րւսգ 

լուհի մր տակ։ \շլ սակայն "Լք ՛Է ԱՂՂՐ> 

ա՛յնքան արի ք ե. այն րան ղ եշ ՚ճանչԱուասհ 9 

աւելի միշա՝ այնքան ւսնհ՜անօԼմ մնւսցահ՜ 

\է<֊րոպայի մէջ9 Հոգեվարքի այ ղրան 

երկար տարին երե jhmnf չի յուսաՀա– 

տիր։ կ՚ուղե գեււ մաքառիր ի/# որդիները 

վճռահ– են մինչեւ վեր Հր կռուիլ ինք֊ 

գին րն ի՛ն պաշաղ ան ելու Համար րարրա– 

րոս յարձակուլն երուն գէմւ իր աղջիկ*, 

ներլլ սիրտ կ ուտ ան այգ կռուողներու f 

իրենց սքանչելի քաՀութեամբլլէ 

ք^արե կ ա էքն երե" մքւէւ գ ագ՚Նիլ Հայ րա» 

նասաեւլե մր այգ ագգին Հալրենասեր՜ 

նե 11ՈԼ11 մեհ ա գոյ՛նն երեն մին ք այս օրերս՛ 

Հրատ ա ր m կ ա հ ե կարճառօտ րայց ց%0ի'չ 
ուսու mu ք՛ րու fi իւն մը ղոր նու ի րահ ե 

"ԼՐԷ Հ երոսուՀ ին ե րունէ \\ր պա գա ա ի մ՝ 

Débats/' րնթ երցողներուն որ "՛չ.թե 

անցընեն այգ ք անի մը եք երր* ե՛ն յու

ղիչն երու՛ն մեք է/՚" ՚ւ/՚ձ՛Հ ուր Հեղինակը 

S'Vd Կ ո ա ֊ ա " Ա Հոյակապ գերը այգ ա՚յն– 

ոան կորովի կիներուն ^ որ • անանուա՛նելի 

utան ջանքներոլաւ ու իւողիւողմանց9 ղար– 

Հուրելի աե ղուանք Հ աղար!»երով "՛ք՜ 

սորին9 սովին9 րո՚նսւրարմանչյ ե Օրամգյն 

իւեղգամաՀուէԾեանց մեջ, իրե*1ւց Հայրե– 

նիքին ապա գայ են չե՛ն յուսաՀաաաե՝ : 

ՈՀիտի կար գան ա մեն ա իւ որ յուղմունքով 

fi ե ինչպես Հ^՚ւյ ա ս սւ ան ի ա ղ$ի կն ե ր ? tu -

մե՚նրն '"/• րար&ր ղ tu սու տի կինն էւ ր, 

միջակորեար Հ^ւււյո ւՀ ին ե ր 9 մտաւորական 

կամ՝ գեղՕկուՀ ի, Է Ր՛՛՛՛ոց Հայրենասիրա

կան ե ռանգովդ ոմանք ղ րականու թե աս 

եւ գեղարուեստներու մեջ որոնց Համար 

սքանչելի կերպով օմտուահ՝ են y % "ԱԷ-Ր 

րարեգորհական պաշտօններու մեջ, էԱք(Ք 

վերջապես՝ կոտորահնե րու արՀաւիրքին 

իւ որր ո Լ նոյն ի"կ կո իւն երուն մեջ, 

մարտնչելով իրենց ամուսիններուն y 

"Ր՛/ի՛ն երուն ե. ե ղր այրն որուն կՈԳ<քԻ° y 

շռ ալլահ֊ են իրենց ա աղանդը 9 իրենց 

ան£նուիրու[մ իւնր9 իրենց բարոյական 

ՈԼ ֆի գիր ա կ ան ում ե րր իրենց այնքան 

Հրատ ապօրեն սիրահ՜ Հււչյրենի քին ի 

նպաստ : 

[շս վստաՀ եմ՝ որ ՛Հօպ ան եանի եղ

ջերուն ո ե. ե րն["*երցող չպիտի կրնայ 

արցունքներուն Վ Ա Ղ ԼՐ. fit "՛Լ Ի ԼՈԼ՜Ր 

ա՛յ գռան վսեմ ան&նու իրուիք ե անց f ի աես 

ղոՀ ար երու fi եանց մեջ ՅՂՅՑ արու ահ՜ 

այդքան վե Հու fi եան ( 1 ) է 

(1) La Femme Arménienne. — 
Librairie Bernard Grasset. 61, Hue 
des Saints-Pères. Paris. գին 3 ֆր– 
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324 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ՀԱՅԱՍԻՐԱԿԱՆ ՀԱՒԱՔՈՒՄ ՄԸ 

Փարիզի ճկ. 

Ֆրանսական պաշտօնատարներու Ակումրր 

(Cercle des fonctionnaires de France 
et deS alliés) որ պարբերական Հաւա– 

քումհեր կր կազմա1լերսլէ Էր մալովատեղւոյն 

մհչ (17 Av. de l'Opéra), 3„ւլխ, 12/. \.P 

նիաոր նուիրեց &Հայաստանին : Սմլումրին 

նաիոսզաՀր Պ. Տիւշաթէլ, Հրաւիլսսհ էր Պ* 

Զօսլանեանր II Ն՚^էէ Փէնեօն րանաէւօսել 

Հաչոց Հարցէ մա սէն։ ՍաիւազաՀել էւոսաա֊ 

g ահ էր Պ. Փօլ Տումէր ք բայց °բ <urL|U^ 

injif ՀԱ՚րդհլէ II Հայասէր անձնաւ որութիւնր 

սրսաւոյ դաշտէն վրայ էր երրորդ որդէն 

կորսնցուցահ է1 Աա Լ՛՛՛է՝ ՛մ""՜ յա յանահ էր 

չկարենալ դալ նաիւազաՀելու. էր տեղ նա֊ 

էւադաՀեց ֆրանսական նաէւկէն դեսպան Պ» 

Լ\րսէն Հանրէ ։ Սրա Հր լեցուն էր t Կայէն՝ 

Հանդէս ականներուն միջ քան է մլլ երեսփո* 

էւաններ ւււ_ Հրապարակադէրներ : Պ. Զ օ ֊ 

պանեան ամփոփ պաակերացուՁն րրաւ 

Հայկական մարտիրոսութեան f II երկարօրէն 

հանրացակ վեց ամսէ է վեր Հայաստանէ 

մէջ կատարուող Հոյակապ ու սրտաշտրմ 

ղէւց աղուեր դո ւթե ան վրայ։ Պ, Ն՚^Լ Փէ&եօ 

Հայկական չարչարանք նել ւու II յուասիւաբա ֊ 

թե անց րնղՀանուր պաակերր դհեց 1$7Տէն 

մէնչեւ ներկայ պատերազ։1ր F II յետոյ Հայ 

ցեղէն քաղաքակրթական դորհր, պատմական 

ղն՜րԱք մտաւոր ու դեւլարուեստական ձիր֊ 

քեբր է վհր Հանեց 1ւ դսաՀտտեց ։ Տէկէն 

Տավէն֊Շանքթ f երէաասարդ արուեաոադի֊ 

ասւՀէ մր j արտասանեց Հ» Կարապետ Տէր 

ՍաՀակեանէ « Ցաւերմակտն Արարատ ))ր f 

Թումանեանէ (( էուսաւորչայ կանթեղ » ր [լ 

Ode à la France* Հէւսէսայէն Ֆրանսայէ 

դրաւեալ նաՀանդներուն սլաշտօնեաներու 

րնւկերակցաթեան ներկա յացուցէչր՝ Պ. Ռր֊ 

շանթէ, Սէն-՝Բանթէնէ դպրոցէն տնօրէն f 

որաարուէւ t ւալնէւ ու ձսլ1ւէէ է՚օսքերով, 

արտայայտեց նաՀատակուահ Ֆրանսացինե֊ 

րուն Համակրութէւնր մեհ նա Հատու 1լ Հա֊ 

յաստանէնf յայտարարեց որ այդքան անար֊ 

դարութէւններ II դա ղան ո ւթէ ւնն եր պէտք է 

որ Հատուցում* դան են t եւ էր Հաւատքր 

յա յան ե g որ Ղ՝աշնակէցներու յաղթ անոսկր 

պէտէ տայ այդ Հատուցումր Հայոց էնչպէս 

IL ոտնակոէւ եղահ Հէւսէսէ Ֆրան սա ցլոց ։ 

Պ. Հերանք ՚Քօնսերվտթուարէ այս տարուան 

ւքրցանակր ստացահ էր, թենօրէ էր դեղեցէկ 

քաղցր ձայնով՝ եր դեgMâUVice BOnrOy/» 
Hymne Arménien^ զոր ներկայք յոտրն֊ 

կայս ունկնղրեցէն և որ վեր^ացաւ որոտ֊ 

րնզոսսէ հափաՀարութեանց մէջ ։ 

ԶԱՆ ԱԶ Ա ՛Ն .ԼՈԻՐԵՐ 

Տ օ ք թ . Պ օ դ օ ս * f * 0 | 0 | b u i G. — Մեր Հան֊ 

ր ահ անւ օթ զէտնական աղդտկէցր Տօքթ» Պօ֊ 

զո u ՝Բօլօլեան , որուն մեքեն արում ական 

սէսաեմէ կատարելու ղորհ մ ան IL կէրարկումէ 

միջոցներու զէւրացման նպաստող դէւտե֊ 

րուն վ՚այլրւն յաջողութէւնր հանուցահ էէնք, 

Հրատարակտհ է այս օրերս երկու Հմտալէց 

ուսումնասիրութիւն f որոնց առաջք այն տէտ֊ 

ղոսն է La technique de l'Héliothé
rapie, ե– երկրորդէնր զոր ի§ մրա զրահ է 

աշէյաաակցութեամր վւրօֆ . (հրնւէ էրքէօրէ ք 

Les pseudarthroses /et pertes de su
bstance de la diaphyse du cubitus 
et en particulier de sa moitié infé
rieure, considérations cliniques et 
thérapeuthiques : 

Հակիրճ տհզեկութէւն աուէնք արդէն այս 

էջերուն մէջ մեր տաղանդաւոր աղդակցէն 

այդ զէւտէն վրայ t որով վէրաւոր զէն ո ււ՛ր֊ 

նել ալ աւելէ շուտ II չնչին հաիւքով րու֊ 

մումր կր դէլրացնէ t այս ազաւոազրական 

պայքարէն մէչ 4M,J- Ա^'ւ1'Ա | | | , լ արանս ա 

րերահ աջակցութեան կարեւոր մէկ ձեւն է 

որ կր յա յանուէ մեր Հնարամիտ ու աշէւա֊ 

տտսէր բարեկամին իր յամառ ջանքերուն 

այդ յաջող արդիւնքով։ Տօքթ. *Քօլօլեան որ 

աւելի քան երեք տար ի է ի վեր րմշկապեան 

Fonds A.R.A.M



Վէրստչլի զինուորական Հի ւան ղան ոցներէն 

մէկուն , որ նոչն ատեն րն աղար մ՛ան ութ եան 

(phyothérapie) գիտուն մրն Է, իր մեթոտը 

որ Հոն կր կիրս՚րկուէր րտւական ատենէ ի 

վեր , աչմմ կրինեոնի րն սալա ամ ո լ թե ան 

կեւլրոնին մէջ եւս սկսահ է՝ աւելի լաչն ու 

ղտրղացահ ձեւով կիրարկուիլ ։ UJIJ մասին 

Ouï @երթր կր Հրատարակէ ներրողակտն 

չօղուահ փ մը, որուն ղլիւտւոր մասերուն 

թտրղւ1\սնութիւնր սլիտի Հրատարակենք մեր 

y"չ՚ղպ թիւով։ 

— Հ|ւհւււզ|ւ pitiquii_ur|iO հ ամ ա կը bi֊ 

(I»qq. պ ա տ ո ւիր ա կ ութե ան (iiii|uui(|uilip# 

՜Հաչ սայրադիրներու ւսոատւսւ||ււ/ւււքւ օղնւսհ 

րլլալուն Համար՝ Հիճաղի թաղաւս րին ՚՚ը՚է– 

ւոչն էմիր Ֆեղալին շէտրՀակտլութեան Հե*. 

ռաղիր մլլ ղրկահ էր Ն.*Լ. Պօղոս Նուպար 

փաշա, La Voix de VArménie կր Հրա՜ւ 

տարակէ իր Հերցին թիլերէն մէկուն մէջ 

աչն գեղեցիկ պատասխանը ք"/1 ^ / ' ^ " " l / 1 

թտդաւորը էնքն էսկ թՈԼըք րռնապետու֊ 

թեան դէմ ցցուող աղնի լ ու աղատասէր 

մաՀմետականներու պետը, ուղւլսւհ է Ադղ. 

պատուիրակութեան նաիւտղաՀին "՛չ՛է վե֊ 

Հ"դ[՛ Հեււաղրին թտրղմանութիւնը. 

« էմիր Ֆէչ ղալին ուղղեալ ձեր սիրուն 

Հեռադիրը, որուն հանօթացտչ ապացոչց 

մըն է ձեր րտրի զգացմանց ու^ սիրոչն ։ 

H աղոթենք Աստուհոչ որ մեղ արմանի րնէ 

աչն րարի մտահուԱներուն ղոր արտտչտչ՛ 

տեր էք էմիր. Ֆէչղալին ։ Օգնութեան Հաս֊ 

նելով կեղեքեա-լներուն,֊֊, մեր կրօնքին 1ւ 

Ն\րարնելաւ Հաւատքին առաջին պարսաւ֊ 

կանութիւններէն մի է որ կտտա րահ է 

պարզապէս։ Կր չալտտրարեմ վստաՀու֊ 

թետմլւ II Հսլտրտութետմլւ թէ Հ ա չ °հղր 

ե. աչն կացութեան մէջ ղտնուող միւս ցե֊ 

դերր չաջողութեան 1ւ ձախորդութեան մէջ 

մեր ընկերակիցներն են ։կքաղօթենքԱստուհ ոչ 

որ ամէն րանէ առաջ ում շնորՀէ անոնց 

օգնութեան կարենալու Համար Հասնիր որ֊ 

սլէս ղի ցոչչ) տանք ա շիւ ար Հիս թէ ինչ են 

ճշմարիտ զգացումներն իսլտմութեան ճ որուն 

կարղտիւօսն է Ազատութիւն, թող Աստուահ 

ձեզ տա չ առողջութիւն, կատարէ ձեր ի ղ ֊ 

ձերը հւ^ձեղ պարզելէ չաջողութիւն իր 

օզնակտնութեամր 1ւ շնորՀներով » : 

— Վ աււրււՍ tTiu|tio|ubuiG|i ց ո ւ ֊ ց ա – 

1ււււ6ւ)էււ(11-ւ*|1# Վար դան V աիւօիւետնի 
Նիսի 

էՏէջ սարքահ ցուցտՀտնղէսը շատ մեհ չու֊ 

ջողութիւն դտահ է. Նիսի թերթերէն մէն, 

Edaireur, դրըոյկէ "\\ ՚սմփովսսհ է 

եղւոչն մամուլին մէջ երեւցահ լ-տղմա^իւ 
տ 

ու մեհ աս ա Պ կ տ ն չօղուտ հն երը f 

որոնց մէջ ամենէն՛ ուշտղրաւն ու տրմէքա֊ 

լորն է Հան րահ ան օթ ֆրանսացի դրտղէտ 

օնն ա դատ ՚Բամիլ Մօքլէէի չօղուտհը, որուն 

թարգմանութիւնը սլիտի Հրատարակենք մեր 

չտջորղ թիլերէն մէկուն մէջ։ 

— La Transylvanie. Ռումանտցւոց առան

ձին Հաշտութիւն ըն՛ել ստիպուելէն ի վեր, 

Ֆրանսա չի էհումէնները քանիցս Հրա սլա րա -

կաւ Հան ղի սա ւոր տոլէս չաչտտրտրեցին թէ 

իրենք չեն րնդունիր ա չ դ րռնաղրօսիկ Հա֊ 

մտձտչնութիւնր II իրենց աղդտչին ցանկու֊ 

թեանց իրականացումր ՚է՚աշնտեիցնելաւ չաղ֊ 

թ ունակէն կը սպասեն, կր շարունակեն կա • 

մսււորներ տալ ֆրանսական րան ակին, 1ւ 

ամէն տռթիւ դէըհնք Դաշնակիցներու ՛էէ֊ 

նտկից ու սրտակից ցոչց տալ։ Ֆէրտինտն 

թագաւորն էսկ /'{* ՚Է^Ս^Է" տրտասանահ 

գտՀաճառին մէջ, կ ըսէր (( Զէնքով դի֊ 

մաւլրութեան շարունակումը ։1եր ումեր ուն 

տմէւողջտկտն սպառումը չառաջ պի տի 

րերէր. (հումանիա ստիպուեցաւ Հաշտու

թիւն կնքել իր դոչութիւնը սլա Հոլանելու 

Համար )) ։ Աչմմ՛, « Թրանսիլվանիոչ 1ւ Պոլ֊ 

քօւյինաչի Ռումէններու աղդտչին քօմիթէն» 

ՀիՖնահ է Փարիզի մէջ ռումաներէն օր կան 

ւՐը, La Trxan?ilvaniet որուն առաջին 
թէ՚֊հրր էս մրա դրութիւնը Հաճահ է մեղ եւս 

՚Ա՚^Ժւ* °11կսա1ա t "Ր տրտաչտչտիչը պիտի 
րԱաչ ա՚լուտաղրելի ււումէն Հողերու ղատին 

Ըա1ՀսաԸսա1էս ռումէն մողովրղին ներքին 

զղա զ մ անց , իրենց Հովանաւորութիւնը շնւոր֊ 

Հահ ենՓօլ Տէշտնէլ, Փրիւփփի, Ֆրտնքլէն 

Պուչեօն, Հերրիօ, Ալսլէր Թեմա, Կիւս թավ 

Հերվէ, էտքրուա Կաչեէ, 1ւ աչլ կարեւոր 

անձնտւորու թիւններ ։ 

— Պ. Վ ա ո սհւ) ե ա 6 ԼսնտոՍ. Պ. Մի֊ 

Ք՚-ւչէէ ՛Վար ան» դե ան , ԱթօքՀօլմ երթալու ( 

Համար ՓտրիղԷն մեկն ահ է 1ւ որ աչմմ 

էսն տ ոնւ կը գտնւ ո լի , մտսնտկցահ Է Անգլիա

կան Աշիէէստաւորակտն կուսակցութեան Հա֊ 

մա մ ո դովին, ուր երեւան ելաւ և. իա ոք տ ֊ 

գաւ fini է ւ շատոնց ի վեր տնչտչտ Յնացահ 
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՚Քերէնսքին ։ Պ • Վարանդեան արտաասնսւհ է 

Հոն ՛ճառ մր, սլարդելով եղերական կա ցու ֊ 

թիւնր II բողոքելով թ " 1 լ ՚ ք Հրոսներու կա֊ 

տար ահ յարդերուն II այդ ջարդերր ալւղա 

րացնելու Համար Թուրքերու կալմէնւ Հայոց 

վերադրահ երեւակայական իւմդմութեանց 

զրսլա լաւութեան դէմ։ Պ . 1Լալւանդեան կքեր

թայ ՍթօքՀօլմ Թուրքերու ա յ դ Հա կա Հայ 

ւիլաւի ական ուին դէմ մաքառելու Համար ։ 

— 9b r ա ճ ս ա կ ա ti G u i l | u i a | i G վ ո ս յ l | p n -

ու_ււղ հ ա յ l|UiiJ*uii i i i * Gb i *m_G ն սլա աո ուլ քօ֊ 

միթէն իր եռամ՛սեայ դորհունէութեան մ՛տ֊ 

ւվ։ն տեղեկութիւն մր Հա զոր դահ է մ՛ամուլին t 

ուրկէ Հաճոյքով կ՛ ի il ան անք որ ցարդ կա֊ 

րելի եղահ է այս դորհին ասլաՀովել ան դա֊ 

մակիցնելաւ թիւր Հարիւրէ աւելի ազդու֊ 

յիններու, որոնց վճարահ րամնեդիններու 

զումարը կր յանդի մօտ 800 ֆրի • առանց 

Հաշուելու սլատաՀական, նուիրատւու թիւն֊ 

ներր։ Երեք ամսուան մէչ քօ միթէն կարո֊ 

դաց ահ է 4000 ֆր • յատկացնել ճակատէնւ 

արձակուրդով կամ՛ ա սլաքին ումէ։ Համար 

Փարիզ եկող կամ՚աւորներուն t ՝$օմիթէն կոչ 

կ՚ընէ Փարիղի րոր*ր Հայելուն որ դեռ չեն 

մւսսնակցահ այս . դորհին է անդամակցիլ, 

որպէս զէ պա Հես տի դում ար մը կազմ՛ուի II 

կարելի ըլլայ օդնել այդ կամաւորներուն՝ 

երր իրենց Համար զինուորական հառայու֊ 

թենէ արձակուելու մամը դայ ւ Ա յ ս կ՚՚չին 

պէտք է սլատասիւանեն աղդասէր 

Հա յերր, որոնց " ի լ՛ելի են Հայութեան սլար֊ 

հանքը եդող մեր քւսՕ կամաւորներր։ 

՝ք*օմիթէն ընկերակցութեան կանոնադրու֊ 

թիւնը ներկա յա ցուց ահ 

է Préfecture^, 
որպէս դի ընկերակցութիւնը սլաշտօնասլէս 

ճանչցուի իրր œuvre de guerre. 
ՇրՀարերականր կր Հաղորդէ նաեւ թէ 

վերջին կռիւներու ընթացքին սրսաւոյ դաշ

տին վրայ ինկահ են Հետեւեալ եօթը Հայ 

կամաւորներլլ Գրիզորհան f Հայկ Հապէշեան f 

հարն զին ՛Հազարեան f Սի մ՚ոն Սիմոն եան։ f 

Ժան Տուրոունեան. ՚ք՚էչէճեան ։ 

Տարգանք այս ք ո ՚ ջ նաՀատա1լնւերուն յի֊ 

շա տակին ։ 

Հ այ կամաւորն երը 

(£րանսական բանակին ւ!էջ fc 

Ֆրանսական ր ան ակին Հ՛"/ կամա -

լոր ական իաւմրե րը Վ_աը դուն անց /ՐՀա 

տակր տօնելու Հաս՛ար Հանգես ՝1 մէՀ 

սարքեցին } որուն մէջ ՛ճառ մլլ խօսեցաւ. 

Հայ կամաւ սրական դուն գե րու՚ֆ Հրա– 
մւսնաաարր։ Ա * > « ՛ "՛յ՛է ճառին թարգ– 
մ/էան ո ւ Էմ ի ւն ր է 

Հ"*/ զինուորն եր f 

Ալ\/Աօր մենք կը տօնենք յիշաաակը 

Վյսրգան \\՝ ամի կոն ե անի ել ալն քաջե– 

րուն% որոնք ինկան պատուոյ գաշտին 

վրայ էիըրկելու ՀաւՐար Հայ Հայրենիքը։ 

Գուք9 անոնց օրինակին Հետեւելու 

նախանձախնգրութ եամր 9 ուզեցիք կրռ– 
ո ւ ի լ իրաւունքին Համար y ընդդեմ՝ Հա֊ 

րստ աՀա րութ եան : 
Ա Հայ զին ո լորն եր » 

"Զ," գի կրէ* եր կա լացնեմ՝ այն դրօշակը^ 

որ. իւորՀր գան շանն ե զինուորական պար

տականութեան եւ ձեր յոյսերուն t 

ս\ձՀնոր յարգանք եւ պատիւ սՂստու– 

ց ան ելով՝ գուբ կ՛ երդնուք կռուի մէջ 

ԸԱալ ՀԼարգանի արժանի յաջորդն երր ։ 
4 Դ+ուք f ֆրանսայի ճ֊ե. Հայաստանի 

դրօշակն երուն նայ ելով՝ պիաի վերանո

րոգեք միութեան ե.%՝.վստաՀ ութ եան 

ԳաՀթկ*Ը ձեր տգետ երուն ե ձեր միթեւ։ 

Դ՛ուք պիտի անցնիք անոր աո ջեւ1~ն % 

ցոյց տալու Համար կար գա ւզաՀ ա կան ձեր 

կամքը^ կար գապաՀութ իւն մը որ ձեր 

ուժն ե։ \\րի Ղ^՚՚Ք՛ Հաւատաւոր ° ՜ գ ե ^ 
մի ut ր ան ե կար գա ւզաՀ եղե՛ք } ու ազա
տութիւնը *պի"՛ի հ ահ անի }լՀրեւելքի 
լեգե օնին գ ր օշ ա կին վր այ g : 

b r n h u u u v b ' b \ւսս՝ԱԿ ire 

Մեր քաւյրենակիցներէն մին, nr տարազրութեան 

բոլոր ւասկումները կրելէ յետոյ՚եւ՚ուսադէմ ինկած 

եւ ազատած է, թերթիս խմբադրապետին ուղղած 

էր նամակ մբ, nrni] նա՚անոր աղեխարշ մանրսւ» 

մասնութիւններ երեւան հանելու), յսւյտնած էր 

նաեւ* իր ականատես մէկ ընկերոջ վկայութեան 

հ՛ամեմատ՝ թէ Ո՚ուբէն Զար զարեան, Սիամանթօ եւ 

Վյսրուման Տիարպէքիր տարուած են ուրիշներու 

fibs եւ թէ թուրք զօրք մը ցոյց տալով քաղաքէն 

դուրս զտնուող ձորակ մը ըսած է. « Տիարպէք՛իր ի 

բոլոր արու Bui] ազզաբնակութիւնը ին^պէս եւ 

մեր « մեծերը » այդտեղ նաքւատակուած են »: Այդ 

նամակը կորսուած "է; Կը խնդրենք Երուսադէմի 

մեր ազնիւ ոայրենակցէն ՈՐ նանի անդամ մը եւս 

ի զիր աււնել իր եղերական յիշատակները, որպէս 

զի հրատաք ակենք «Վերածնունդ»ի մէչ։ 

Հիմնադիր-Տնօրէն՝ Տօքթ. Լ. Հ1ԼՄԻԱՐ241հՄ(ւԱն Խմբազրապետ* II. ՚ԱՕՊԱՆԵԱՆ-ա 

. Gérante : M I L E S A R A H LACROIX ՜ Inipr, NERCÈS, 272 me St Jacques Paris 
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«YERA DIE NO U N ? » $La Renaissance) 
R E V U E A R M É N I E N N E M B I - M E N S U E L L E 

Réàûctm tt administration. 16, Bd.Saint^Dei^s- P A R I S — Téléphone: NORD. 69-51. 

P. ՏԱՐԻ, ա ՓԱՐԻԶ» ՛Օգոստոս 14.1 Bhrçshifpfer, 1918— ԹԻԻ 16, 17 

— Վ.եՐԱԾՆՈհՆԴ կը նրատաոսկոփ ա^Օ աւքսու յ ին նն 14ին — 

Վհցամսհայ, 12 frutBft Մհկ՛ քիէը՚է <ք*աէք* 

՚ * * rÊL. 

Այղր, O». ttou|iutblu8 Գաղաղ ԱրԷՅին } tfjlGtU* âbruuq — Հա չ– Ֆրան աս կան 8jt* 

րար-ևրութիւննորր ք Հ. t?rfi»tfhttift ֊ — Հասնող XI ե ջ– ք*ղք*ն ^/»գը, Տօք£?. j^v Չամբարձ ռււքեա S 

— Հաւ Երկունքն Լ ֆրունս֊Աուքէց երակ ան մ1սւ!հւի* •— "Ըրոնիկ, Օ.. ՅօօյաՏեան — Տա– 
նա ասն լյէւրհր —— Հայ/յա/չ աճ Ինքն աէղուշա որձ սւ^ւնը — flm-ii Ինղֆրշ Ս*. Ջօ«|աՕեաէ 

Նոո Հրատարակոլթէաւն՝հհո, \ւն. 1ւն t 
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Կ Ի Ս Ա Մ Ս Ե Ա Օ Հ Ա Ն Դ է Օ 

Կը Խատաւ՚ակուի ամէն աւքսու 1 ին եւ 14 ին 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ* ԹԻԻ 1ՏՎ7։ Օգոստոս 14-1 Աեսլտ. 1918 

ՊասւերազւՐը մտած՛ ^ Է ա սլա Հո֊ 
վասլէս իթ վճռական փուլյան մէ^է 
Դաշնակիցներս աւելի քա՛ն երրեք 
լաւ ու զօրեղ ւզայմաններու մէջ կը 
գործ՜են։ Անոնք ճանչցան ու դար֊ 
մանեց յան իրե՛նց բոլոր սիաալները, և 
այժմ իրասլէս կր կազմե՛ն մէ՝կ ԱԱ°ք* 
մէ կ բա՛նակ, ռազմակա՛ն գործ՜երուն 
մէջ միակ ղեկավարութեամբ, ւսն մի_ 
9ակա՛ն ու ան իա ա իա տ ՛նպատակ ռւ֊ 
՚նե՚նալով շաիէֆաիյել փրուսիական 
զի՛նամոլութիւնը ։ իրե՛նց գործ՜երը 
լաւ կ9երթա՛ն ամ1քն կողմ Արեւմրտ֊ 
եան ճակատ յան վրայ, յաջողութիւն 
յաջողութեա՛ն կը յ անորդէ* գերմա՛ն 
վիի}ի*արի յտրԼՀակո զական ր որ Փա֊ 
բիզի սեմը որ սլէս թէ սլիաի Հասցնէր 
բարբարոս Հեղեղր, չարանար ազար֊, 
տութ եա՛ն կր յաս գի • Ամերիկա 
ս սլա un ւածէ՚ն իսկ "աւելի Հսկայ եւ 
արագ օգնութիւն մր կր բերէ աղա֊ 

տութեան կռիւի՛ն» ճափոն վերջապէս 
կը վճռէ քալել, և իր գ°ՐՔռրր ամե֊ 
րիկեան և պյլ Գա2^սակիտ զօրքերու 
Հետ՝ ոտք կր աչն ե՛ն Վլատիվոսթոք* 
J]իսլերիան՝ { շնորՀիւ Ձէիաօ-Ալօվաք֊. 
ներու Հոյակասլ ՛նախաձեռնութեա՛ն, 
արալէ^ն գրեթէ ամբողջապէս աղա տա * 
գրուած՝ է պօլշէվիք-գերման լուե՛րն, 
դաշնակից Դ°ՐՔռր կը գրաւե՛ն Ար֊ 
խանկէլր. Ալպանիոյ և ^յալքա՚ններոլ 
մէջ՝ Դաշնակիցներուն ուժը գերազօր 
կրյայտնուի քան թշնամւոյնր. Պուղա 

կարիոյ և Թու֊րքիոյ միջեւ գժտոլ֊ 
թիւնր կը սաստկա՛նայ։ Հրէշը գեռ 
շատ ուժեղ է ա՛նշուշտ, և սլայքարը 
դեռ կր՛նայ երկար տեւել, մութ օրեր՛ 
վտա՛նգաւոր րոպէներ ղեռ կրնա՛ն 
գալ , բ ա յ ց Դաշնակիցները արդէն 
Հաստատ քայլերով կր ղի մե՛ն զէպ ի 
յաղթա՛նակ* մութի՛ն մէջ/շն՝ Արշա֊ 
լոյս յան առաջ քան իսկակա՛ն նշոյլ՛ները 
արդէն կը սլլսլլան։ Աւելի քան երրեք 
մսնք կրնանք վստաՀ ԸԱաԼ ՈՐ Ագա» 
տութ եան դատը սլիաի յաղթանակէ» 
Լ անոր Հետ, մեր Հայոցս դատն ալ 
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որ ա՛նոր անբաժանելի մէկ մաս֊ 
նիկն է։ ! S ք 

Ուրա խութ իւն ր զոր կը զգա՛նք 
րնդՀանուր կացութեան այս բոլոր 
բարենպաստ Հանգամանքներուն ի 
տես, չի կրնար ա՛նշուշտ $նֆել մեր 
մէֆ ա՛նձկութիւներ զոր մեզի կր 
սեր շն չէ ա ք ս դառն ու աՀաւոր վիա 

ճակր որուն մէ£ կր գտ՛նուի այժմ 
մեր Հայրենիքի՛ն ստուարագոյ՛ն մասը։ 
Մեր դատը սլիտի յաղթանակէ վերֆ 
ի Հերկոյ, վստահ) ե՛նք ատոր, ԸայՏ 
մեր ժողովուրդքն գլիւ ուն տեղացող 
ի՜նչքան զարհուրելի դժրաղղութիւն. 
ներէ յետոյ։ (\ւ մեր անձկութիւնը 
անով աւելի եւս կը սուրն այ, որ որոշ 
շատ քիչ րան գիտենք այնտեղ ան֊ 
ցան՝ դարձած՜էն։ Այս կամ այն ճամա 

րով Հոնկէց եկան՛ Լուրերր մեն ա պէս 
Հակասական են՛ ոմանք սարսռազ֊ 
դեցիկ» այլք սրա ա պնդիչ– ո՝ր լուրն 
է աւելի ստոյգ, որոշ քիչ րան գի֊ 
տենք։ Վրացիք Գերմանիոյ գիր^" 
ինկան Թուրքին Թիֆլիզ մտ՛նելն 
արգիլելու Համար, ան կա իւ Հանրա֊ 
պետութիւն ՀիՏնեցին Գերմանիոյ 
Հովանաւորութեան տակ, կր կարնէս 

ինք ուրեեն թէ գէթ Թիֆլիզը զեը* 
Լա ա g ան էր թուրք արշաւանքէ* բայց 
Illustration Յուլիս 13ի թիւին մէչ 
Հրատարակուած՛ յօգուան մը, (հ* ար 
քԻօմասօն ստորագրութեամբ., որուն 
մեզ շա Հա գրգռող Հատուանին թարգ, 
մանութիւնը կը Հրատարակենք մեր 
՜այս թիլին մէֆ, a Թիֆլիզը Թուր
քերուն շ ձեռքն է Հիմա » կը յ ա յ ֊ 
տա րա րէ, ո՛րտեղին գրուան է այգ 
յօդուանը, գրողր իՈ<սչ փաստերու 
4Բայ kll Հիեսուի, չենք գիտեր* (ու 
մեզի ան Հա ւան ական կը թուի այղ 
լուրը* զերմս/ն զ°րքեր են որ մտան՛ 

ԸԱալի Լ են Թիֆլիզ թուրք ար֊ 
շաւանքէ մը զայն գերն սլա Հ ելու 
Համար)։ Նոյն յօգուանին մէք կը 
գտնենք Հայերուն կոզմէ Թաթար֊ 
ներուն տրուան փառաւոր ա ի մը 
Հաստատումը ։ Պոլսոյ թուրք թեր֊ 
թերն ալ այգ մասին երկարօրէին 
դրան են՝ Հայոց վերագրելով ա֊ 
Հաւոր խժգժութիւններ , խօսելով. 
Պա քո ւի շրջանին թաթար ղեկավար 
տարրերու կոտորման , բազմաթիւ 
թաթար գիւղերու րն առնչման մաս 
սին։ հյժղժութիւններր Թուրքերու 
երեւակայութեանը ննունզ են ան֊ 
շուշտ, բայց ստոյգ պէտք է ըլլայ 
որ Հայք՝ տեսնելով իրենց սպառնա֊ 
ցող թաթար վտանգը, փութա ցան 
են կորովի միջոցներով չէզոքացնել 
զայն։ Միւս կոզմէ՝ Հայ սլա աո լիր ա.. 
կութեան մր Պոլիս երթալը ամենա֊ 
տի։ ուր դէպք մըն է և յուսա Հա տա֊ 
կան րոպէի մը պար տա ղրան քայլը 
միայն կրնայ ըլլալ, ինչպէս արդէն 
գրեցի* յաջողութեան պա Հու մը մէ£ 
ո և է Հայ այդպիսի որոշում տալ 
մտք(քն պիտի չանցընէր, — բանակ֊ 
ցի՜լ Թալա ա թի à Հետ , ե Պոլսո՜յ 

K l - (՝) 

(Հ\ Եւ Ի՚նէ ե% տուեր Թուրքերը այգ 

բանակցութիւներով, 10,000 քիլօմէթ՛ 

րով ^ * ա յ տերու֊թէ֊՚ն մը9 միակ կարեւոր 

քաղաք ունե՛նալով Երեւանը* ր ո վա՛ն գա կ 

քքաՀասյաստանէին գատ% նոյն իսկ Ալեք– 

սանգրափօլ ու կարս գուրս ե% ձգուահ՛ 

ուր եան , ՛քինէ թաթար տերութիւնը 

պիտի ուն են այ եզեր 80,000 քիլօմեթՐ 

աարաՆ ութ իւն f ե վրացակա՛նը 40,000' 
tT IISJր այ ե ղ Նեղութեան ու ձախորդու

թեան Հետեւանք միայն գրԱայ ըլլաէ 

այգ Հայկական Համակ երպութ իլնը, էսկ 

Թրքաց կողմե այգք ան՛ն ալ ը ն գունի ԼՈ 

թերէ֊ս հ՛ուզակ մըն ե^*գյ Գ°{էքերը ցրուե– 

Fonds A.R.A.M



ՀծՐԱԾՆՕԻՆԴ 

(՚Լ-րիշ Հեռադիրներ որ եկան ւսն֊ 
կէց է Հեր՝ կը խօսէին Հայաթուրք 
կռիւներու. մասին, ե ուրիշ կերպ 
չե՛նք կրնար մեկնել ասիկա բ ա յ ց 
եթէ Պ.ո[սոյ բանակցութեանց շՀա֊ 
իյողմամբր և Հայոց կողմէ պայքարը 
ամ1£ն գնով շարունակելու ան Հրա֊ 
ժեշտութեան Հոյակապ որոշումով* 
չափազանցութիւն կաՐ անշուշտ 
այն լուրին մէ9 որուն Համեմատ Հայ 
Գ°Րքեբը թուՐՔ րանակր Ք՛չեր են 
մինչեւ սաՀմանա գլուխ* ԲայՅ նորաա 
դոյն ուրիշ Հեռաղրէ մր, Յուլիս 1Ցին 
Փարիզ Հասած՜, և զոր Վեբածճոէճդի 
-մԷ9 Հրատարակեցինք, կ՛իմանայինք 
ուրաիյաթեամբ որ Երեւանի, Ալեք֊ 
ս ան դրափ օլի և Հաճիա/Աալիլի մէ£ 
(Հաճի.Գապուլ պէտք է ըլլայ) Հայք 
կը կռուին Թուրքերու դէմ (« Հայք » 
կըսէր ա յ ս Հեռագիր ր» 10,000 են 
Երեւանի մէջ, մինչ նախորդ Հեռա֊ 
գիր մը Երեւանը վերա գրաւող 23000 
Հայերու խօսք կ՚ընէր), արդ, °րիորղ 
էմէլի քիոպինսըն, նամակի մը մէջ 
զոր այս օրերս առի իրմէն, կը գրէ 

լով կովկասի մեջ ո ե ե դիմադրական ում ի 

կորիղ շճէդ ելու Համարէ Իսկ վիեննական 

թերթի մր Պոլսոյ թղթակչյիՆ քէքաւոիս– 

եան ի վերագրած յայտարարուիմ իւն ր թե* 

" Լալ երր Հասկցահ են անցեալ գժուա՛ 

՜րութ ի ւնն երր մոռնալու ե Թուլւքիոյ Հետ 

րարեկամական յարա ր երութ ե անց ա պա

գ՛"/ մր ունենալու Հարկր" ? ֊Հ գնամ ամա՛ 

յ ի ն րոպեի մի թ ելա էլ ր ահ՜ տսՀաւոր ու 

կսկՆե ցուցիչ մեկ երեւոյթ ր միայն կրնայ 

րլլաիե թ ե վի եննական թղթակցին յերիւ– 

րանրր չե* fi'"/g (Լնդրանիկ ե իր մոռ՛ 

նալ չէլիաՅոԴ վ ը ՚ ՚ ՚ ջ ե ր ր թ ո։ լկ* հուզակին 

մեջ չեն ինկահ Հւ պաՀպանահ են Հ՚՚Լք 

մ արա ական ումր9 որմե միայն կրնայ 

հնի լ Հ*$Լ/ իրական անկաիւ ա ե րութ՛ի ւէ՛ ր ? 

թէ ստացած՜ է Հեռագիր . մը Պարս֊ 
կաս տանէն (Հուլիս 23 թուականով՝ 
ուր ա զոր դա ծ– են թէ թուր֊ 
քերը Ալեքսանղրափօլի մէջ են, բայց 
թէ անգլիական որբանոցին Հայ որ֊ 
բերր անվնաս լենացած՜ են։ Ասոր 
աւելցնելու է այն Հոգեցունց Հեռա֊ 
գիրն ալ, որուն Համեմատ /Թ՛ուրքերը 
Ալեքսանղրափօլի մէջ Հայ քազաքա֊ 
կան գործ՜իչներ Հրացանի բոներ են։ 
Ուր եւ fît յուլիս 1*$ին Հասած՛ Հեռագրին 
«Ալեքսանղրափօլի մէջ Հայերը կը 
կռուին yy խօսքը պէտք է ըմբռնել 
թերե 1-Ա « Ալեքսանղրափօլի շրջանին 
մէջ )): Թուրքերուն Երեւան մտնելէն 
յետոյ, ի՚^չ պատաՀեցաւ արդեօք 
. * . Հայք Երեւանը գ^Լերագրաւելէ 
յետոյ՝ կարողացածն արդեօք զայն 
պաՀել մինչեւ ցարդ ։ Ի°նչ եղաւ 
Երեւանի, Ալեքսանղրափօլի Հայո* 
թիւնր, ի°նչ եղաւ ամբողջ կովկասի 
Հայութիւնր , ի^չ եղան Հարիւր 
Հազարաւոր թրքաՀայ փախստա֊ 
կաններր...իռնչ պիտի գտնենք վազը՝ 
երր այսօրուան մառախուղը փարա
տի, խնչ պիտի գտնենք մեր ցեղէն, 
սեր մտաւոր ուժերէն, մեր բոլոր 
Հարստութիւններէքն, մեր պա տ մա ֊ 
կան ու գեղարուեստ ական յիշատա֊ 
կարաններէն... ԱՀաւոր Հարց ուսն եր, 
զոր պէտք է ամէչն վայրկեան մենք 
մեզի ուղղենք, ըչ թէ յուսաՀատելու 
Համար, այլ զգալու Համար թէ ի'նչա 

քան Հարիւրապատիկ աշխատելու, 
ճգնելու, զոՀելու պարտական ենք 
մե՛ն ո՝ արտասաՀմանի Հայերս, որպէս 
զի ամ£ն ձեւով օգնութիւն Հասցը֊ 
նենք Հայ Հինաւուրց ծ՜առին վ տանգ, 
եալ բունին, և. որպէս զի այդքան 
աՀա զխն կորուստի և զոՀարերու֊ 
թեան Համարժէք լիալիր լուծ՜ում մր 
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կարե՛նանք ստանալ մեր ղատի՛ն։ 

Ամե՛նէ՛ն լուսաւոր կէտը այս բոլոր 
մթութեանց մէջ, Պաքուն կր թուի 
Ը11աՐ Հայերր Հոն գիտցեր ե՛ն թաթար 
տարրր ճզմել, ե Պա քո ւ՛ն կեգրոնա֊ 
վայրն է թաթար վտանգին* ուրեեն 
գիտցեր են նաեւ 1] ո վկա սի Հայոց 
Հարստութեան Հիմունքը անիւաիստ 
սլաՀսլանեի որով և ամբողջ կովկասի 
մէչ Հայկական դիմադրութեան տե֊ 
ւակէսնացումը կարելի դարձրնել . 
ՀաւանօրԷն լՂ°[Հէ11էէՔ ձեւանալով, 
մաս մը իրական կամ կեղն ս£°1շԷ'1իք 

քիուսերու Հետ՝ անոնք յաջողեր են 
/(Ւուրքին թոյլ չտալ մտնել Հո՛ն, և 
աՀա՛ t ո՜վ անզուդական աւետիս , 
անգլիական րան ակր Ռէշաը գրաւեր, 
Ա հա սեր է մի՛նչեւ, ՛անոր ն ա ւա Հ ան֊ 
գիստը՝ Քեդէլի՛ ու, կ՛աւելցնէ Թաճի 
Հեռագիրը , այնտեղին Պաքուն իր 
սպառնալիքին տակ կր պաՀԷ։ է՛սկ 
այս if տողերը դրան պա Հուս իսկ 
EchO de ԲՌՈտի մէչ կը կարդամ 
Լոնտոնէն Հեռագիր մր Օգոստոս 7 
թուականով, որ կը նանուցանէ թէ 
Մօսթաֆի էլ Մէմալէքի թրքասէր 
դա Հ լիճը տապալեր է ե անոր յա^որ^ 
գեր է նոր գա Հ լիճ մր (ՀաւանօրԷն 
անգլիական ազդեց ութ եան նուիրա 

ուան), և թէ « Ասգլիացիք կր շաա 
րունակեն իրենց յ առաջխաղացումը 
Հիւսիսային Պարսկաստանի մէջ, ու 
արդէն Հասան են Ռէշա և կը քալեն 
Պա քուի վրայ։ » Երր Հա սնին Պա քու, 
Հայերը Հարկ էսկ կա°յ Ըսռէ ՂԲ^Լա– 
րաց սլիտի ռնգունքէն զանոնք, և 
այնուՀետեւ այլ եւս վճռական վե֊ 
րականգնուսս ու զօրացուՏն է Հայ 
բանակին , եւ Հայ –ան գլի պ կան 
ուժերուն՝ որոնց պիտի ՀաւանօրԷն 
միանան նաեւ դարձի եկան Վրացիք՝ 

յառաջխաղացութիւնը կովկասի մէ9 
և դէպ ի ԹրքաՀայաստան։ Դժոխքն 
է որ կը տի րէ Թրքա Հայաստանի մէկ 
նայ ր էն միւսը, դժոխքը՝ քիուսաՀա֊ 
յա սա անի մէկ ստուար մասին մէջ, 
բայց քրուսաՀայաստանի սիրտը , 
Երեւանը՝ ՀաւանօրԷն ՀՀ.դեռ Հայոց 
ձեռքն է, իսկ անգլիական բանակին 
Պա քո ւ Հասնելովը վերջնական փրր. 
կութեան այգն է որ կը նագի Հայու„ 
թեան Համար։ 

Հայկական թանձր խաւարին վրայ 
նշուլող այս բերկրառիթ լոյ սին մէջ 
խոշոր րին մը կը կազմէ այն նաա 
մակը զոր քիուսաՀայաստանի մէջ 
Հայանպաստ գորնին նուիրուան աա 
մերիկացի միսիոնար Վեր* քՒէօտօր 
1շլմըր ուղղեր է ամերիկեան միսիօս 

ն արա կան Պօրտին և զոր Պօսթընի 

կարեւոր թեր թերէն մին՝ The Boston 
TpanSCrîpt Հրատարակեր է վերջերս* 

եւ^ԸՐ kl1 ՚զատմէ թէ՝ թրքական 
յարձակոզականին վերսկսում/շն յեա 

աոյ՝ կացութիւնը աՀաւոր դառնալով . 
կովկասի մէջ, ամերիկացի միսիօ
նարն երր Մ արտ 18ին՝ Հիւպատոս 
Պ* Սմիթի Հրա Հանգով՝ ՚ որոշեր են 
մեէլնիլ Երեւանէն և մեն ղժուարու. 
թիւններռվ Հա սեր են մինչեւ ՎլաՓ 
տիվոսթոք, ուրկից ա յ ղ նամակն 
ուղղեր է Ամերիկա։ ԱՀա այդ նա. 
մակին գլխաւոր Հատուածները ըստ 
Տա՚ւուսի թարգմանութեան* 

ս, . * Հ , ա յ ^ՐՐ* ամրողՀԷ ձմրան աե un ղու — 

թ եա՛ն9 աշյսաա եցաՆ րանակ մը կաղմա– 

կ երւղել ե, սւգաււաղիՆեչ թ րր ա կ աՆ յյաՀ– 

մա*1ւա գլ[սի*ն երկարոլթ եամր 9 կովկասը 

աաշա ւգասնելու Համարէ (ԼՆււնր յա£ւ§ղեցա*ն 

ստուար թիւով մար գի կ Հաւաք եչէորոՆցմե 

շաա եր արդե՛ն ե աո ա յահ՛ ե/՚՚ն ռուսական 

րասակիՆ մեֆէ Այս մարդիկ սակայն շատ 
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վարակուած Էին պոլշելիկեան գա զա՛ 

փարներով^ ՛Այնպես որ իրե՛նց Հայ սպա՛ 

՛էէ երուն ձեոքին սոսկ Է ո է ֊ [ * ջ կարգապա

հութեան մր– ասնրնդունսւկ եին ւ Այ" ՚Հլ յետոյ 

սպան երր նմանապես ա'H? կցուցի է աստի՛ 

֊Հանiut fJHjg կուաային՝ Հայ ազզին ամե

նամեծ ակարաւ թ իւնր —— \աՀրաԼՀ*ա »£Jtl} 

որ կր մզե զմարգ ամեն ջանք րնեչ վար 

ձգելու մեկրք որ իրմե րար&ր գի՛/՛րի ՚^ր 

Հասն ե չու. նշաններ *J'fJ*J կուտաւայ։ 

" Զ°Ր՛ 1^"ք Ր*Հ1'ՒՀ > Հայո3 մեծ ա գոյն 

Հերոսրդ մի միալն Հրոսակապե տ մրն եր 

ե Լուրջ Հմտութիւն մր չուներ զ՛ին ու, ո՛ 

րական արուեստին ու ււազմասվէս րու– 

թե անւ Ա*1էիկա Հրաշքներ կր գորհ ե[՛, 

երր զին ո tfg ահ ր լ լա՛ր'9 կրնաս ր առաջնոր֊ 

գել դինովցած Հրոսակներու, իւումրի Ա՛ր, 

րպ/ց ոչինչ կրնար րնել արդիական լուրջ 

ճակատամարտի մր մե^է Արամ Փաշա ^ 

ուրիշ ազզայթւ Հերոս մր, որ նշանաւոր 

մ՛եկն եր Դաշէւակցութիւն կոչուած յե– 

դափոիւակւհէն րնկերութ եան մ ոզոններուն 

մե^ կր նաիւան&եր ԱՀ՛ դ /՛անի կին } որով

Հե ա ել իր կուսակցութ եան չե ր պատ՛ 

կէսն երէ Անիկա չեր ՛՛լզեր որ ՛Հայ ՚՚՚ղքը 

փրկած Ըէ1'սԼՈէ– պատիլր Անդրանիկր 

շ ՚ " Հ ի 9 եւ թ ե ե էլուրսեն պյնպես ՅՍՏ 

կու֊աար թե ր ՛՛՛ն սէկ մր կազմակերպելու 

Հ tu մար կր գործակցեր, Ր՛՛ԱՑ գազանա՛ 

պես Ան՛դրանիկին Հակառակ կր գործեր* 

Հ"Ս վարիչներու այս րն գոհին տ կար ո՛ւ՛ 

թիւն ո ե Հայ զին ոլորներու, մեջ աԻրո'Է 

պօլշեւիկեան ուլին ք քանդեցին Հայկա

կան ր ան ակր։ 

Աք*ջմիածին աւանին մեջ, Վ^ազարշ ա -

պատ — ֊ որ Հայոց կրօնական մայ րաաւքա՛ 

.զարն ե, ե ուր կր ւլտնուեի ես Թուր՛ 

վքիա/են կովկաս ապաստանած Հայ փա՛ 

խրստասկասնն երու նպաստ ր աշիւ ե լու Հա՛ 

մար jj ամրոզջ ձմեոր զինուորական 
եռուզեռ կարէ Ամենուրեք փողոցները 

լեցուն եին մարզուող զինուոր նե րով. 

որոնք Հալր են ասի րական երգեր կ՝ երգե

ին l Ասոնք րսյտնապես լաւ զինուած եին, 

պՕլշեվիկեան յեդափոի՚ութենեն յետոյ 

Թրքական ճակատեն քաշուող ռուս դի– 

նուորներեն իլուած զենքերով։ Էջմիածնի 

կայարանին մեջ կառախումիերր կեցնել 

կլրտրուեին Հայերու կողմե, և կռիւե 

՛լուս զինուորներու զենքերը 

կ ա ռն ո Լ եին անոնց &եոքեն։ Խօսելու ե 

տեսակ մը ցուցամոլ խան դավա ռութ եան 

մեծ գործունեութիւն կր տիրեր Հոն։ 

Աս ներկայ գտնուեցայ շատ մր Հացկե

րոյթներու , ոքոնք ճակատ մեկնող Հայ 

սպայի մլլ ի պատիւ կր տրուեին։ Անոնք 

մեծ մեծ կը ջս,Րգէիս, թե իսչե՜Ր Ը"ել 

կ՚երթան Թուրքերուն» Բայց, երր մեկ՛ 

նեցան դեպ ի էրզրումի ճ ամի ան f ամեն 

Հեղինակութիւն կոր ու սին իրենց գի՛ 

նուորնե րուն վրպյ 9 որոնք երր անօթ ու– 

թենե ու ցուրտե նեղուիլ սկսան ե 

Ղ1"ՍՑ"^Ր էԱեցին թե Թուրքերը կը մօ

տենան 9 բոլորովին կազմալուծուեցան ե 

դասալիք եղան ստուար թիլերով։ Փո

խանակ յառաջ քալելու ե կռուելու իրենց 

թուրք թշնամւոյն գեմ% սաՀսՂսնագլխին 

վրայ անոնք ետ դար ճան ե այրեցին ու 

կողոպտեցին թաթար գիւղերը, որոնք 

պատրաստ կը կենալին ոտքի ելլելու ե 

օգնելու իրենց թուրք եղբայրներուն y 

երր Թուրքեր այնքան մօտեցած րլէւսյին9 

կամ՝ իրենք այնքան մեծ թի1– մ՛լլ 

կազմեին 9 որ ապաՀով թուեր "(յՂսէՒսԻ 

բան մը րնել։ Այս կերպով քայքայուե

ցաւ Հայկական րանակր^ ե Հայոց կողմե 

երբեք լուրջ պաշտպանութիւն մր չեղաւ 

Էրզրումի ճակատին վբ՛՛այ* 

"Երբ Հպյկ՚ոգան ր ան ակր այսպես կր 

ցրուեր մեր աչքերուն առջեւ, վ մեզի 

Համար անակնկալ պիտի է,ԸԼԷաԸ ԼԱ^Լ 

Էր զրո՛ մի անկումի։ Ա ենբ նմանապես 

գիտեինք, որ Թուրքիպյէ֊ն փախստական 

թշուառ ու անօթի Հայ կարօտեալներու 

մեջ, մեր նպաստի գործին օրերր Համ» 

րուած եթ՛* Եւ որովՀետեւ% Թուրքերը^ 

ի րաս պես պիտի ջարդէին իրենց յառաջ՛ 

իւ աղաց ութ եան գհին վր՚՚լյ գտնուող բո

լոր Հպյերը , թի^ու^կքի Թաթ արն երր 

ոտքի պիտի ելլեին ե գրկաբաց պիտի 

րնդունեին Թուրքերը։ Եւ ՚ճշգի՛– *"JU եր 

որ պատաՀեցալ t Ա,յս ամէնր կանխաւ 
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կար գա գրուահ՜ եր Դերւ/աններու կողմեր 

որոնց գորհ mկալՆերր ւգաաերաղժի tui/՝-

րող£ ա եւուլութե ա՛ն է^էշ^1էցի*ս, շասրու1ւա1լ 

գորհի վր՚՚Լք եին կովկասի ^ե^ ե Թուր

քեր ու Գերմակ՛ներ հրա գրեցի՛ն իրարու 

ժիանաչ Հոն ք երր Պօլշեվի1լներ յայաա– 

րարեցիՆ} թ՛ե որոշւսհ ե՛ն "Հ/լ եւս սլա֊ 

ա երազս՛՝ էմղեր • 

Ես ոչ միայն ցաւալի, այ լ ան Հա ս կա m 

՛նալի կր գտնեմ, որ ամերիկացի միա 

սիոնար մր դրան րԱայ ա յ ս նամակր 

և. մանաւանդ Պօրտն ալ զայս թերթի 

մր մէջ Հրատարակել փութացան 

ր լ լ ա յ ։ Ամերիկացի միսիոնարներ ուն 

Հայօգուտ գործուն էութեան գնա. 

Հատող մր եղա ir եմ միչ ա* այս սլա ա 

տերազմի ընթացքին թէ՛ Թ ր ք ա ա 

Հայաստանի և թէ՝ կովկասի մէջ՝ 

անոնք .գ զմայլելի րարութեամր ֆ եւ 

քաջութեամր օգնեցին մերիններուն 

և տառապեցան անոնց Հետ* ի՞նչսլէս 

անոնցմէ մին Հիմա, Հայկական. ճըգա 

նաժա մին ձգէ՛ն մութ է^ն աՀաւոր 

րոպէին, երբ բոլոր դժնէ տարրերն 

ու Հանգամանքները Հայութեան դէմ 

դաշնակցած՜ են, կ1 ելլէ գրել այս նա

մակը որ մեծապէս վնասաբեր 
է մեր 

դատին ու մեր վարկին, ե որ ան ար֊ 

դար Է:ԵԱ չեմ կրնար Հաւատալ որ միա 

սիոնարներու ամբողջութիւնր Համաա 

միտ է այգ նամակին սլարուևակու֊ 

թեան, որ մէկ անՀատի անձնական 

. կարծ՜իքն ու տպաւո բութիւն ր պէտք 

է ՐԱայ* Ա-նթեբի ժողովուրդ մր չենք, 

այղ զար Հուր ելի կացութեան մէջ՝ 

եթէ gnjg տուան՜ են մերիններր 

պակասութիւսներ , բարեկամ մը 

ւզէտՔ էր ըմբռնէր որ ուրիշ կերպ 

չէր կրնար րէէալ, ու ներողամտուա 

թեամբ վերա բերուելու էր * քքոքր 

նկատելու էր էականը, այն է որ այդ 

ժողովուրդը՝ Պրէսթ-Լիթովսքէքն անա 

միջապէս յետոյ զլու֊խ նռելու տեղ 

որով կրնար իր նիւթական դոյոլ֊ 

թիւնր փրկռլ » գի մա գրել վճռեց , 

կովկասի մէջ դիմադրական ոգիին 

մզիչն ու կազմակերպիչր եղաւ, որով 

Դաշնակիցներու դատին աՀա գին 

ծառայութիւն մատոյց։ Հայոց մէջ 

պօլշէՀիք մտայնութեամբ տարուան 

մարդիկ ալ երեւցեր են եղեր* որն է 

այն ազգր,փնոյն իսկ Արեւմուտքի 

մէջ, ուր ս1°12_է'1է'կ մտայնութեամբ 

մարզիկ չգտնուեցան։ ինչո՞ւ փ ո ք ա 

րացնել Անդրանիկին պէս Հոյակապ 

դէմք մը,1դ մենք եՐրբ ըսեր ենք որ 

անիկա զինուորական Համալսա֊ 

րանէ մր ելան ռազմազէտ մրն է* 

աւելին է ան՝ քանի որ ժողովուրդ մը 

ոտքի Հանել գիտէ* (J-անն տ ՝ Ա ր ք 

ռազմազէ տ մրն էր։ Ել ինչո՞ւ չյի*. 

շել որ՜ ժողովրդական Հերոս Ան֊ 

դրանիկի կողքին Հ ա յ ռ ր ր ունեցան 

նաեւ Աազարրէկով և Բագրատունի 

ղօրավարներուն պէս մ ա ս ն ա գ է տ 

զինուորական պետեր։ Արամ փաշան 

նա խանձեր է եզեր Անդրանիկին եւ 

անոր գորնր աւրել ջանացեր* եթէ 

ճիշդ է՝ ցաւալի բան, բայց միթէ 

ատոր նման բաներ Եվրոպայի մեն 

աղգերուն մէջ չտեսա՞նք։ էլմրր ձեւն 

ունի մինչեւ իսկ մեղադրելու Հայոց 

որ թաթար գիլզերր այրեր ու թալ֊, 

լեր են, ուրեւքն Հայերր* թաթառնե

րուն նախայարձակ շարժուններին 

յետոյ, գիտնալով որ անոնց դիւղե֊ 

բուն մէջ կովկասի Հայութեան մա Հր 

կր սադրուի, պէտք էր ս սլաս էին որ 

անո՞նք գային Հայ գիլոերը քանդել*, 

և եթէ դաշնակից րանա1լները Դեր9 

մանիա մտնեն, իՈ<եչ ընթացք էլմրր 

կր կարնէ որ պիտի բռնեն գերման 

գիւղերուն Հանդէպ։ Իսկ ամեն էխ 
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արտառոցը ըսելն է թէ Հայերը էր֊ 
զրումի ճակատի՛ն վրայ ոչ մէկ 
պաշտպանութիւն չեն փորձեր* բայց 
Հոդ թուրք պաշտօնական զեկոյցներն 
իսկ» որ կրզրումի մէջ « Հայոց յամառ 
դիմադրութիւնը » 1ւ ուրիշ այնքան 
վայրերու մէջ « անոնց մղած՜ բուռն 
կռիւները » կր յիշատակէն, ՜ էլմըրի 
տարօրինակ Հաստատումը կր Հեր, 
քեն։ 

Այս նամակին կ՛ ենթադրեմ որ 
Ամերիկայի Հայ Ազգ– Միութիւնր 
նոյն ինքն The Boston Transcriptph 
մէջ պատշաճ պատասխանը կուտայ։ 
Ս՝ենք երրեք պէտք չէ մտքերնէս 
Հեռացնենք թէ մեր ար տա սա Հման ի 
Հայոցս ազգապաշտպան պայքարը 
այնքան կարեւոր է որքան Հայրեա 

նիքի կռուող մեր եղբայրն երուն ր։ 
ինչ ալ ըլլայ թիւն ու վիճակը՝ այս 
տիեզերական փոթորկին վերջանալու 
պաՀուն՝ nn$ Ձնացող Հայոց, մեր 
ազգային դատը .կրնայ գտնել մեր 
երագած՜ արդար լուծ՛ումը* կը բաւէ 
որ Ղ՚աշնակիցներր յաղթեն (ու պիտի 
յաղթե՛ն), և. յաղթանակի րոպէքն՝ 
կամք ունենան լիակատար արդա. 
բութիւն ընել մեր ազգին* մեր արա 

տա սա Հման ի Հայոցս դերն է՝ արժե, 
ցընելով Հայութեան դիւցազն ութիւ, 
նը եւ զո Հա բեր ութի ւնն երր , 3nJ3 
տալով Դաշնակիցներուն պարտքն 
ու շաՀր, այգ կամքր անոնց մէջ 
զօրեղ ու խորունկ դարձրնել։ Մեր 
այդ գերը կատարենք՝ Հարիւրա. 
պա տ կո ւած՜ եռանդով։ 

II.. ՏՕՊՍ^ծււ/ն 
Փօ^իք, 10 Oqmis. 1918 ՝՜.§: 

8* Պ**—Վերջին պաՀուն, կը Հա սնին 
քանի մը ամենակարևոր լուրեր։%ախ՝ 
Հետեւեալ Հեռագիրը, զոր Ղազվքէն^ն 

Պ* Ա* Աաֆրաստեան ուղղած՛ է յու*. 
լիս 23 թուականով «Պրիթիշ Արմէ– 
նիա)) քօմիթէի նախագաՀ երեսվւոա 

խան Պ*Ա»նէօր[քն Ուիլիըմսին, ե. որուն 
վերջին մասը Հրատարակուած՛ էր 
Թայմզի օգոստոս 1ի թիւին մէջ* 
« քյօթն ամիս տեւող միջցեղային 
պայքարէ յետոյ, Անդրկովկասեան 
Հանրապետութիւնը M տապալեցաւ 
մայիս ամսուն* Վրացիք Հռչակեցին 
անկախութիւն, (Խաթարները Հռլաա 
կեցխն Ատ ր պա տա կան ի անկախու. 
թիւն ու փորձեցին Հայկական գա, 
ւաոնեբուն տիրանալ* կռիւը կը շա*, 
րունակուէր Ալեքսանդրօփօլ,1}րեւան 
երկաթուղիի գծ՜ին վրայ* բոլոր ճա֊ 
կատներուն վբայ թշնամի տարբերով 
պա շարուած՛* Հայոց Ազգային խոր. 
Հուըղը յունիսի մէջտեղուանքը Հաշ. 
տութիւն 1լնքեց քՒրքաց Հետ, Հռչա. 
կելով Արարատի անկախ Հայ Հան֊ 
րապետութիւն, որ կը պարունակէ 
Երեւանիքէջմիածնի գաւառները* մօտ 
12000 քիլօմէթր տարած՛ութեամբ 
Հողամասով և 400,000 բնակիչով. 
Հաշտութեան դաշնագիրը վաւերա
ցուեցաւ Հայ ու թուրք լիազօրնե. 
բուն կողմէ ՊոլսոյՀ մէջ։ Զինեալ 
Հաշտութիւն կր տիր է այժմ, ի բաց 
առեալ Պա քուի նա Հանգին մէջ, ուր 
թրքօ—գերման-թաթար զօրքեր Հ կր 
ճզնին իրենց ճամթայ բանալ գէսք է 
Պա քու։ Բաց ի այլ և այլ տեղուանք 
շատ մը սպան ութ ի ւսն եր է, Հայոց 
մեծ՛աքանակ կոտորածներ տեղի չու, 
նեցան մինչեւ ցարդ։ Ապագայի Հե
ռան կարբ որոշապէս մութէ։ կարսի, 
Ալեքսանղրափօլի և Թուրքերէ գրաւ, 
ուած՛ այլ տեղերու մեր Հայրենա*. 
կիցոերր իրենց տունը տեղը ձգած՝ 
Վլատիկաւկազ են ապաստանած՛ ։ 
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Մեն թշուառութիւ՛ն կը տիր է ։ » 

ՏՀաըղ չէ եզան*** ի՜՛նչսլէս Հաշ*, 

տեցնել ասիկա կոտորանի լուրե

րուն Հետ* որ Ատոնցի ե ն ո յ ՛ ն իսկ 

առա վարութեան բողոքի 

Հեռադիրներ ուն ն՛եռ ւ՛ն գ տուին։ 400 

Հազար Հայով անկախ տէրութիւն*** 

միւսները ուրե ան բոլորն ալ Թուրքի 

լունին տակ են այժմ**. Բայց աՀա 

ուրիշ Հեռագիր մր, չարագոյժ, զոր կր 

. Հրատարակէ թաճ իր 0 Օդոստ* թ ի ւ յ ւ ն 

մէջ* « (հուս կառավարութիւն ր Հե

տեւեալ ռատիօՀ եռագիր ր քաշան է» 

Լցնին, ժողովրդի քօմիսէրներու խորա 

Հուր դին նախադաՀ, քիօզէն, երեսփո_ 

խան և քօմիսէր ազդութեանց Հար֊ 

ցերու Համար, Օկանեզոֆ, քօմիսէր 

Հայկական Հարցերու Համար, որոշեա 

ցին լունումը Հայաստանի պաշտ, 

սլան ութ եան Համար կազմուած բոլոր 

խոր Հուրդներուն, ինչսլէս ՛ե զինուոա 

րական ու յեղափոխական քօմիթէա 

ներուն, ազգային խորՀուրղներուն Ա 

այլ « սլուրժուա » մարմիններուն որ 

կը զանուին Հայաստանի մէջ։ Տօ֊ 

քիլմանները , ստացուանքներր\ եւ 

ղրամր սլէտք է ղրկուին՜ Հայկական 

Հարցերու քօմիսէրին: Այն վայրեա 

բուն մէջ ուր այս քօմիսէըութիւնը 

ներկայացուցիչ չունի, բոլոր արժէա 

թուղթերը սլէտք է յանձն ուին տեԼ, 

զական խորՀուրղներուն և երեսփո* 

խաններուն որոնք Հրա Հանգ ս տ ա ց ա ն 

են թղթակցելու Համար այս մասին 

Հայկական Հարցերու քօմիսէրին Հետ։ 

Աքս ՚քերջինր քիչ օրցն տեղեկութիւնդ 

ներ սլիտի զրկէ լուծուած քօմիթէնե, 

բուս, րն կերութիւնն եր ուն ու Հիմ– 

նարկութիւններուն վրայ t Բոլոր 

գբոյւուան արժէթուղթերը պէտք է 

գրկուին Հայկական Հարցերու քօմի„ 

սէրին՝ Ա՝ոսկուա։ » վ-՝ստ£աելի՜ Հեռա, 

զիր *Հ Լենինեանք ուրեսե կ9ուզեն 

ոտքը ձեռքը կապել Հայութեան որ 

թ՛ուրքին ճանկին մէջ սնայ անզէխ 

անպաշտպան։Բայց ատիկա իսկ ցոյց 

կուտայ որ Հայութիւնր ունի զեռ 

ուժ, դրամ, զինք, ինքնապաշտ պա. 

նոլթեան կա զմա կերպութիւնն եր., 

ազգային խոր Հուր դնէր, (( պո ւրժուա» 

մարմիններ։ ի՜նչպէս Համաձայնեցըա 

նել այս բոլոր ուժերու գոյութիւն ր 

Պոլսոյ բանակցութեանց Հետ։ Ար. 

դեօք երկու Հատուածի՞ բաժնուած 

են, մէկ մասր, որ ապա զան մութ 

տեսնելով՝ այդ յուսաՀատական միա 

ջոցին ուզան է կառչիլ խաբուսիկ 

բայց շունչ առնել տուող պզտիկ 

կէս–ազատ տնակի մը–մէջ ցեղին մէկ, 

կո՜րիզը պաՀպանելու Համար, և միւս 

մասր ՛որ éirùÇU գնով մինչեւ վերջը 

կռուիլ որո շան է (այս վել§ջյքն են

թադրութեան ուժ կուտայ նաեւ այն 

լուրր որուն Համեմատ թուրքերը 

Ալեքսանղրափօլի մէջ Հրացանի րրռա 

ներ են. Հայ ազգասէր գործիչներ)։ 

Եթէ այս վարկածը ճիշդ է, ան գլի ա m 

կան բանակին մերձեցումը Պաքուին 

(ուր Հայ –ռուս ուժեր, աւելի քան 

Հաւանօրին՝ պ°[շէվիք անուան աակ 

ազգասէր ու Դաշնակիցներուն յա

րած , և ոչ թէ իրականօրէն աօլշէա 

վիք* կը սնան գ ե ռ կանգուն) նոր Հոգի 

ու զօրութիւն պիտի աայ կռուի կողա 

Տն ա կիցն եր ո ւ ն ։ 
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Աո՛ լթան Ա%աՀ մուտ ԼքՀՀ» (խեղկատակէ 

մռուներ 9 • Գ՚սրա—Հ)սման բաշս՛9 որ իր 

նաւակին ղեկր կր բ՛սներ ե_ շարունակ 

կր Հայ Հոյեր* Տ"*̂ ՛"–» Ր"ալ– °Ր –էէ1 փատի֊ 

շաՀր9 եթե կարե՛նաս Աելամլըքի ՛ո ու ա -

9իկ,սյ ՛Հա՛ն դ ե սէ* անցունել առանց Հայ֊ 

Հոլ ա՚էլք ՚/ր ր ե րնեգ Հանելու, ս՚ռաա 

՛սարդ եւ պիտի աաւՇ ք^գ ե Հայր են ի բ գ 

վերադարձունեմ՚է գարա֊0սման խոս

տացա լ^ չա փ m ղա՚էւց ո՛ րաի՚ւսցահ ։ 

\Հուլթ անը կա՛նչվել աուաւ իր Հայ սի 

ր ՛սկա՛հը , նրբաւ/իս՛ Գա ղաղ լ\ր(™ի*-՝*ր 

(մ՛որութի՛՛ն ՚պեվճեաՆ^ ա՛նոր յ՚սյտնեց 

.այս ղ աշի՚էւքը ե խնդրեց որ այնպես 

գ ր գ ո ե լ^լ*"»̂ ՛ որ սաիպուի ՀայՀոյելէ 

Գաղաղ \^րթին Հաւա՜նութիւն աուաւ 9 

Աուչթանեն խոստում՝ աոնե լով որ ներե 

Գարա — ̂ սմասնին ե Հայրե՛նիք Վերա գար՛ 

֊Հունե 9 իր շնորՀները ՛բաշխելով ա՛նոր։ 

Գա դա զ }&րթփն երթայ կր գանե 

ողորմելի Գ\օսթ ան՜ճի մը։ կք իա սա ա՛ն այ 

մեհ գումար մը աալ անոր ե. իր Հայրենի 

գիւղր գրկել9 եթե յանձն առ՛նու աթո

ռակի մր վրայ ա՛նշարժ Նստիլ եւ. Հան– 

՛լ արտօրեն ՛Ն արկի լե՛ն հ ի՛ ել ուրբաթ օրը, 

\\եչ։" Այրքի պաՀունւ Գ\օսթ ան՛ձին 1լ]ր1ւ– 

գունք՚9 երգում՝ առ՛նելով էրս՚ե որ իր 

պ ասշտպ ա՛նութ ի ւնր .յ^նորՀե իր0՛", եթե 

փորձ՚սէւքի ;՚'պ&տաՀի t 

{\րդշեալ օրր9 Ղ\0սթան\Հի՛ն գնաց հով– 

°ՂՐՐ* ւքկք՚-՚Աարալի առ^եւ, ե աթո

ռակի մր վրալ աեղաւորուեցաւ 9 սրունքը 

սրու՛նքին վրալ ղրահ։ ^հխագորհի պես 

աղտոտf ցնցոաիներ Հա գահ եր ե գլուի՛ ր 

գրահ եր իա֊ղոա m֊mpmipm (գդակ՝) ՚Օէ , 

որոյ երկար եղջիլբը ճակատեն սկսեալ 

կր յառաջանար ուղղագիր, Ա՚արգը կը 

զուարթանար նարկիլեն խոր գաց ո լնելով, 

երր Աուլթանին նաւակը հովեղրին մօ

տեցաւ։ 

Գաբս՛ –Հասման բաշ՛սգ որք սովորականին 

պես, ո Ո կ ր Կր Վարեր% նշմար եց այս ան֊ 

ճոււնի արա բահը ե֊ կատղեցաւ "Հ անոր 

լրբութիւնը ա/t սնելով։ \*կք9 որ այն օրը 

չեր ՀայՀոյահ բնաւ, սկսաւ յուղուիլ։ 

Ա ի նչ կ՚՚՚յ, ԼաԼա) "Ր այսպես իրար ե՝՛անց

նիս 9" կը Հարցներ \ձուլթանր9 որ տեղ

եակ եր ամեն բանի։ "Ա^ինչ, եֆենտիս, 

ոչինչ1
9 կը ՛գա m աս ի՛ ան եր բա շան 9 գաղ– 

սւուկ ե շարունակ նշան ընելով Q\ou-

թանճիին որ իսկոյն կոլ՛սուեր երթար t 

ւ \ յ լ այս վհրՀի՚նը աեղեն շ9եր երերար% 

աՀաւոր վեՀա՚գեաին մօտենալուն բնաւ 

կարեւորութիւն չը տալով t \?րր Ս"4–/" 

թանը ի ^ ՚ ս ւ նաւակ 1^1՛ [լ անցաւ, °\օս– 

թանճիին ա՚լ^եւեն, որ կը շարունակեր 

նարկիլեն կ լկլցուն ել9Գ՚սրա֊Հ)սման 9 բար՛

կութեան գա գա թնա կետը Հաս ահ f ա՛լ 

շը կրցաւ ինքգինք ղսպեը uQ?b*u տես՛ 

ներ9 պոռաց "^օսթանճիին , թե փատի֊ 

շա՜Հն ե ռկոոՐ։
rt Ն՛– անոր վրայ թ ա փ ե ց 

իր ամենեն սոսկալի ՀայՀոյանքներր 8 

Աուլթանր կը մարեր ի՛ն գալով f երբ 

Գաղաղ }Լ\րթին , որ միջադեպին իրա– 

գարձութիւններուն Հ ետ եւահ եր9 Ս^/** 

քե֊~իի այն պատին անկիւնը կհկուահ 

ուր շղթայակապ կը սնայ հովային Հրե^ի 

'^1Լ Կ^՝ա1'ԼՐՐ* դու֊րս ելաւ իր թաքստոց են 

Լւ եկաւ Հարցնել լալաին էնէո ւ. կը 

ղայրանար։ Գարա-Quմանy .զալն տեսնե

լովդ Հասկցաւ թե անոր անթիւ խաղերեն 

մեկ ուն ղոՀ գացասհ եր, ե է՛ որ Հառաչ 

մ՝ * արձակեց 9 գրաւը կոր ուս Ա՛հ ըլլալուն 

Համ՛ար ։ Լ \ յ Լ Աուլթանր .> իր գաղաղ 

\\րթինին տուահ խոստումը յիշելթվ , 

ներեց Հա Լա էն Ա. Հայրենիք վերագար– 

*nt-g9 լԻոպԻ վարձատրուահ։ 
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ծ. 

1880աական թուականներուն րս. 

կիգբոերր Ֆրանսս* ինքնին կարծ՜ես 

կուգար տեղաւորուելու արեւելեան 

Հայաստանի ոստանին կամ արեւեէ 

Թուրքիոյ մոռցուած՛ մէկ ա՚նկիւ֊՚նի՚ն՝ 

այն է Վքմեհ մէչ, ի դէմս Տօմթիէլ. 

եան զոյգ Հարց բ է ռ Ժագի եւ բէռ 

Տիւ֊բլանի, որոց ներկայութիւնը եւ 

յարաբերութիւնն երր ալ ա սելի մեձ 

զաբկ սլիաի տային ֆրանսերէնի։ 

1896 Յունիս Յաին կ՚սկսէր ութա 

նօրեայ տեւողութեամբ ՛Վանի եւ 

Համանուն վիէայէթի $_աՐԳՐ ՈՐ ա – 

ռանց Վանի քաղաքի և Հյատախի 

ղ ի մա գրութեան և ՛է Հիւպատոսներու 

պաշտպանութեան, աՀռելի Համեմա

տութիւնն եր ու պիտի Հասն էր s ՝Բաա 

զաքի ե, մօտակայ քանի մը գիւղերու 

ՏՕ,ՕՕՕաէ աւելի Հայ ժողովուրդը 

տուն տեղը» ամեն բան ձգած՛՛ ա ֊ 

պա ստանա ծ՜ էին անգլ. ԴՐ°լի^ ներ», 

քեւ. ամերիկեան միսիօնարաց շր^ա֊ 

նա կին, ռուսական դրօշակքն, Հիւ

պատոսարանին և մերձակայ տունե

րուն և պարսկականքն Անոյնպէս, 

մինչկ զինեալ երիտասարդութիւնը 

(Հազիւ Յս4 ռուսաՀայ կար մէկերնին 

Հնչ* (Tարտիկ, Դաշն* Պէաօ ևլն.) 

քաջութեամբ կը պաշտ պան էր Այ

գեստանի նիրքին թաղերը՛ (թէեւ 

բնակիչներէն պարպուտ ծ) թուրք և 

քիւրտ խուժանին ե, ծ՛պտեալ կամ 

թնդանօթներով զինուած՛ յայտնի և 

զինուորական ոյժերու դէմ։ կարգին 
ռՍհ.ՍոՍՂ °PH խուժանը կը յարձակէր 

Տօմինիկեանց բնակարանին վրայ՝ 

անգ ապա լ ի ն ած՜ քանի մը Հարիւր 

դժբախտ Հայերր կոտորելու գազա

նային տենչով։Ա՝իսիոնր կը բողոքէր 

կոտորածի կազմակերպիչ Սաատէտ. 

տին փաշային, որ իբրեւ finբսճաթի 

գործ՜ադիր՝ Վ ա ն կը գտնուէր քանի 

մ*ամիսներէ ի վեր, և ամբողջ Հա

յերր (որոնք բնակ չութ եան ^/զ-ր կը 

կազմէին ընդդէմ */3ր կազմող 13000 

Թիւրքերու,) բնաջնջելու դիտումով՝ 

խոր Հուրդ կուտար ինչսլէս Տ°միա 

նիկեանց նոյնպէս և սպառնալիքի 

ներքեւ գտնուող պա ր սկա կան Հիւա 

պատոս Հիւսէին խանի 1ւ ռուսական 

Հայ թարզման ՛կարապետ Չիւինկիր– 

եանի (Հիւպատոս Մանեւսքի կով

կաս կր դասուէր, J իրենց գր օշակ

ներս վր ե պաշտօնէութեամբր բեր» 

ղաքաղաքր փոխադրուելու, առանց՝ 

որոյ ինքն չախտի կրնար երաշխա

ւորել անոնց կեանքը՛, Պարսիէլն ու 

Հայ թպրգմանը կը պատասխանեն, 

« մենք չենք կրնար մեր դրօշազներբ 

տեղափոխել և պատրաստ ենք ի 

Հարկքն մեռնելու անոնց տակ »* 

Երրորդ °րը Պ°էսոյ ֆրանս* * դես

պանատուն ր՝ առ որ բողոքած՛ էրե 

նաեւ Տօմխնիկեաններր, Հիւպատոա 

սական գործ՛ակալութիւն կը Հաստաա 

տէր Հեռագրով Վանի Համար յան ձին 

. ճարպիկ տիբլօմատ բէռ տը Ֆրանսի։ 

Ձոըրորգ դրօշակ մ ևս, այն ալ սի

րելի Ֆրան սայքն4 կը բարձրանար 

ուրեՏե՝ պաշտպանելս Լ Համար Հէգ 

փախստակա՛նները։ 

Տեսնելու էր թէ ինչ եռանդով և 

խնամքով կը կատարէր վերապա

տուելի բէռ տր Ֆրանսը իւր քաղա. 

քական միսիոնը ի նպաստ կողոպ

տուած՛ Հայերու և առեւանգուած 

Հայ ո ւՀ խներ ու։ իսկ բէռ տիլ Բլան 

նպաստից բաշխուեներու, Հիւանդ֊ 

ներու դարմանումին և անպատսպար 

րնտանիքներու խնամածութեան Հաա 

մար՝ գմայլելի անձն ա մոռացութեամբ 

այնքան յողնեցաւ որ՝ երկու ամիս 

յետոյ մեռաւ, ի խոր վիլտ Վանի 

բովանդակ Հայութեան։ 
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Ոէռ տը Ֆրանս քանի մը տարի 

արժանաւորապէս շարունակեց ի՛՜ր 

գ ո ր ծ ա կ ա տ ա ր ի պա շ տօն ը, մի՛նչեւ, 

որ իրեն տ ե գ ը եկաւ դերհիւպատոսի 

տիտղոսով Մ • քիօպէն։ 

Դէռ 96աի սարսափները չէին մոոա 

ցուած, երր 1904աին, այսօրուայ 

Հռչականուն Անդրանիկը Աասո ս՛նէ՛ն 

Դա տուան, անտի Աղթամար եւ ապա 

Վ ա ն ապաստանելով Օգոստոսի ըս֊ 

^ . Է Ղ Բ Ա ^ Լ 1 Ը ՛ խուժանը և. կանոնաւոր 

զօըավաշտերը անպատրուակ կ՛սկը– 

սէէան նոր £ ա ր գ ո^ը յանկարծ անպատա 

ր ա ս տ Այգեստանի մէֆ* Այս ա ն գ ա մ 

Պ* Ռօպէնն Էր որ ասպետական 

թ ա փ ո վ ՛մր կը խոյանար կուսակալ 

ԹաՀիր փաշայի ապարանքր և զայն 

պատասխանատու րոնել սպառնա

լով՝ կը Հարկադրէր կոտորածր ան. 

միֆապէս ղադրեցնելու։ ԹաՀիր փա

շան, Հայրր 91 Ժի Վանի տխրա Հռչակ 

Լուսակալ ճէվտէտին, անձամբ գէպա, 

քին վայրը փութալով՝ և. իւր կեան

քին իսկ վտանգովն ոչ միայն իսկոյն 

զինաթափ կ՚ըսէր կատղած Գ°րքեըը, 

այլ և Այգեստանը շրֆապատող զխո

լոր ական շղթան վերցնելով՝ ա զ ա տ 
ա<ս9Ք kll թողուր Անդրանիկին 

գէսլ ի Պարսկաստան, որով Վանայ 

Հայութիւն ը կը փրկուէր այս ա ն գ ա մ 

Հազիւ 60 Հոգի և քանի մը տուներ 

զոՀ տալով գնդակի և կրակի։ 

Պ* Ռոպ^նին յա^որդած էր Պ * Դ ա լ ա 

վիէռն և իրեն Հետ միաժամանակ 

(հուսաց Հիւպատոսնշանակուած էր 

Ֆրանսացի Հիւէլնօ ծ ա գ ո ւ մ ո վ դ Պ* 

ՏԷբմէ^ն, եղբայր ր 916ի Վանայ (հուս 

կառավարիչ ՏԷրԱՀսի* 4 

1908ին առանց այս երկու պատա 

ուա կան Հիւպատսսներու ինչպէս և 

անգլիականին՝ կորովի միջամտու

թեան և, զինւոր. Հրամանատար ՄաՀա 

մուտ փաշայի Հայապաշտ պան բարա 

եացակամութեան, ժամանակի կու. 

ս ա կա լ Ալի Րի զա պէյր թ ո յ լ սւԻտՐ 

տար որ խուժանը, ի վրէժ մատնիչի 

մր Հայ պատանիէ մը զնդա կա Հար 

սպանման (10 Մարտին,J Տ0աի չ ա փ 

Հայեր խողխողելէ յետոյ շուկայի 

ճամբուն վրայ, ընգՀանուր ֆարդ մը 

փորձէր Հակառակ ՝ պատրաստուող 

Հայ ոյժերու զօրեղ դիմադրութեան։ 

Իրօք ՚րնդՀանուր ^արգր տեղի չուա 

նեցաւ,կ բայց ամբողջ Աք դեստանը 

զխն ուորական շ դթայի տակ առ

նելով՝ խո ւզար կութ ի ւ ն ն եր կա տա. 

րուեցան և սպաննուած մատնիչին 

ցուցմունքներուն ՀամեմատԴաշնակ. 

ցութեան մթերած բոլոր զէնքերն 

ու ռազմամթերքները գրաւուեցան ։ 

Վարժարա՛նները և շուկան ալ գրե

թէ գոց լքնա ցին Փետրուարէ մինչև. 

Յուլիս, երբ սաՀմանագրութեան վեա 

րա Հրա տարա կութի ւնը վերջ տուաւ 

խո ւզար կութ եան g %եւ Հարիւրաւոր 

րանտարկեալները ա զատուեցան։ 

Աք ս սլէս ուր եւա Ֆրանսան իր լեզ. 

ւովր, զրականութեամբը և ասպե

տական ութեամբր Հմայած և գ ե ր ա ծ 

էր Հայ բնակիչները Վանայ բարձ, 

ր աւան դա կին՝ որուն տես ար անն երր, 

կլիման և լճին ու շրջապատող ծազա 

կ ա ւ է տ լեոներուն գեղեցկութիւններբ 

գերազանց կը գտնէր 1913ին Ֆրանս* 

նորընտիր Հիւպատոսը Պ* Հանրի 

Աանֆօըը՝ գրելով իր աներոջ որ իւր \ 

կինը փոխանակ Զուիցերիա տանելու 

ուղղակի և անյապաղ Վ ա ն բերէ։ Թ է 

խնչ եղաւ այս վերջինին վարմունքը 

Հանդէպ Վանի Հայութեան ներկայ 

պատերազմին սկզբնաւորութենէն 

մինչ և91 Տի ինքն ապա շ տպանութեան 

դիւցազնամարտը՝ չգիտենք, զ ի մենք 

913ի Սեպտեմբերին Վանէն մեկնած 

էէնք արղփէ։ ՃԷվաԷտ՜ զայն բացա, 

ռասլէս վար դրած էր, և երբ ինք իր 

ջոլիրներով ի վերջոյ փ ա խ ա ւ Վանգն, 
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Հիւպատոսն ալ գաղթող Հայերու 
Հետ կովկաս անցաւ։ իսկ Տօմինիկ. 
եաններն ու մայր ա պետն երր պատեա 

րազմր յայտարարուելուն պէս րս. 
տիպուած՝ էյքս թողուլ Վւմնր, և 
իրենց տուներս ու վարժ ար անն երր 
կր գրաւուէին կառավարութեան 
կողմանէ։ 
(ՈաաւԱակեՓ) Հ – Ե Ր Ա Մ Ե Ա Ն 

Աա% օսաաւ Ճ Ի Գ Ը 

Վ^^ա^ւ^Հ-աի նախավերջի թիլի՛ն մեք 

Համառօտ ակի յիշատակեցինք թրքաՀալ 

ու ռուսաՀայ ^աշակերտութեան ե ու

սանողութեան երեւան րերահ մեհ b ա– 

ււայութի ւ ն ն երր Հայրենիքի փրկութիւնք 

ամենահանր եւ. ամենադառն կերպով 

գար րն ելու ՚ճամրուն վրայ ^ կովկասի մե£. 

որ օրրան ր եղահ՝ ե մեր յեղափոխական 

գորհունեութեանց և ուր այժմ՝ ալ Հե

րոսութիւնն երու, օրՀասական գեպքերու 

անօրինակ խառնուրդ մրն ե որ թաւ ալ֊ 

գէէր 1լ ընթանայ կ% մութին մեք ե. որ 

այժմ* ալ կրակե գունդ մրն ե, որ կր 

բոցավառի ե, որուն Հ ե ռակայ լռութե– 

նեն կայհեր, Հրթիռներ միայն կր Հաս– 

նին մեգի գուշակել տալու Համար գոր

ծունեութիւնն երու բոլոր ՛ճգնաժամային 

աՀ ե ղութի ւնր։ 

Հայ րանաստեղհ մր քհումէսնեան, իր 

չորս որդիները 1ձ.*լգայիս իշխանութեան 

տրամադրութեան տակ կը դնե • ա["Է» 

երր fè*ու ման եան իր է ոՐ ս որ դիները 9 

որոնք Հասնող սերունդին կը պատկանին y 

Հեղգային իշխանութեան կուտայ, ըԱել ե 

թե իր Լ\ոՐս գեռաՀասակ ղալակները 

ընդունեցին անոր նուիրուիլ, եթե նախ 

իրենք իոկ 2լեն իւն գ րահ ա/'է Ի('օսց 

Հօր մեն։ 

կովկասեն սպրղահ մեկ երկու թիւ 

թ երթերու ս՚եը արձանա գրուահ՝ եր այս 

եղելութիւնը, ԴՈՐ արաասաՀման եան 

գրեթե ՐոլոՐ Հա/ թ երթ երը արտատպե

ցին» ան ժեկը պիտի Ըլլայ՝.ալն գեպքե

րեն, ԴՈՐ ազգ* պատ մութ եան Հայ ու– 

սոլցիձՐ այս ե. ասոր նման գեպքերու 

արիւնովը գնուահ }լ\ղատ Հայաստանի 

դպրոցն երուն մեք պիտի ուսուցանե Հա/ 

մանուկներու ե որ մեկ սերուն ՛լեն միւսը 

պիտի անցնի դաստ՛իարակելու Համար 

անոնց վ՚Ղր/՚ԻկԻ սիրտերն ու Հոգիները 

իրենց մեկ նախաՀօրը ե իր որդիներուն 

մեկ մեհ ժեսթովր։ 

[\սիկա այն գեպքերեն ե որ լոյ սի պես 

կք վառի ե. կ9րԱե ՐոլորԻ^՝} ոա/ս °*-ողո– 

վուրդը ա՛լ " ՚ ղ գ մըն 

Լ\սիկա զոՀողութեան եւ Հայրենական 

սիրոյ ալն գեպքերեն ե, որ իր շունչին 

մեք Հա սահ ամրողք ա ս Գ ^ԼՀ կրնայ 

ոտքի Հանել, ինչպես ֆ*ան տ Լ\լւքի Հրա՜ 

շապատում՝ պատկերը ֆրանսացիներուն 

Համար ։ 

կովկասի մեք, վ,ս1ՐԸ Հ ա / կեանքին եւ 

կեդրոնը գորհունեութեանց ) :3| մեհու– 

թեան Հւ ղոՀողութեան դեպքերը չեն 

որ կը պակսին, մանաւանդ Հասնող խան

դավառ սերունդին կողմե* L\Ju օրերս 

անկե Հասահ փետրուարի թուականով 

նամակ մը էլ իսՂսցնե որ րոլոր Հա/ վար

ժարանները գոցուահ են —— *Հ»երսեսեան, 

կ%եորգե ան, գայ եան եան են» —— ու ՐՈԷՈՐ 

աշակերտութիւնը ձգահ գիրքն ու գրիՍԼ֊ 

փրկութեան մեհ գորհին ե լհուերէ 

այց ձգենք ալն ինչ որ ըրահ ե եւ 

ինչ որ կ րնե Հասնող սերունդը կովկասի 

մեջ, անոնք շատ երկար են եւ շատ փա

ռաւոր ու իրենցմե յետոյ շատ ղանցա֊ 
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ռելի ե գոլ զն՝ արտասավմանեան վայ 

գ աղութներու մեջ իրենց եղբայրներուն 

րրածըէ 

կարելի չե րԱել "Ր Ա՛նոնք գաղութ՛ 

ներուն մեչ ոչինչ ԸՐա°՝ են9 բայց կարելի 

Է ըսել որ շ ա՜տ, շա տ քիչ բան րրած 

են բագ գա ամա մբ ալն կոկալ զովողու

թեան ե օգնութեան պավանջին 9 որուն 

պե**1ք ունի վերածնունդ ի մր ամենա

կսկծալի ու j արիւնոտ երկունքին մեջ 

գանուող <*JU գ մրէ 

\^նոնց յէել՝ ամենէն աւելի Աւշագրու

թեան արմ անին ա մերի կավ ալ ուսանո– 

ղու թ ի ւ ֊ ն ն ե* ՈՐ ր Ա է Ո 

մեր քաղած տե

ղեկութեանց 9 մինչեւ, ատ են մր եո աս՝ Է՜ 

Լոկ անուանական 9 կամ՝ եղա են ալ կարգ 

մր յ եաաղ Է մականներու կողմեն Հեւ. 

տրուած մարմին մր կրօնական նպա

տակներով։ ՝Վ_1»րՕերս կ ե անրի շունչ մր 

կ1 անցն ի անոր մեջեն ե ւս մ երի կավ այ 

թ երթերու տուած ոչ մանրամասն լու

րերու վամաձայն 9 րնդարձակ կ ազմաս

կե լալու թ եան ւ/ր ձեւր առած ե9 ունե

նալով իր կե գրոնն ու վարչական մար

մին ր9 որ կր կաււավաբե միութեան բոլոր 

գորօ երը 9 { մի ան գա մ՛ալն կեդրոնական 

կա ար Ր1 բ՛՛լով բոլորին մեջ ե զանոնք 

իրարու վետ վաղորգակռութ եան դնե– 

է ո փ Ն@ե չենք ս ի՛ա լիր9 վերջերս ընգ~ 

վ անուր վ ամա գումար ունեցան 9 ուր 

իրենց աո֊աքադրաե խնդիրն երր ծեծե– 

ցին ու որոշ ծրագիր կազմեցին։ \քենք 

գմրաղդարար չունիՆք այգ ծրագրին 

մանրամասնութիւնն երր9 բայց գիտենք 

որ անիկա րնդվանրապե" վայրե– 

նասիրական 9 ? մտաւոր–յ աո ա£ւլի մական 

աԴԳա/ին՝-վ*աղա ք ա կրթական ուղղու

թիւն ունի t \*ր գլխաւոր ուշագրու– 

թեան առարկան դարձուցած ե վայ– 

կական փոքրիկ վարմ արանն երր. որոնց 

գասագրրԼրՈլ% նիւթերու ուսուցման 

եղանակին, ուսուցիչն եր ու ե ալլնի մա m 

սին9 վետաքբքրուած9 խորված ե կարե

լիով նպաստ ելու սկսած ե * *կպատակ 

ունի նաեւ իր ան գաւ/ն երուն ծ անօթ ա– 

ցրնել վ'"յ գրականութի ւնր9 աղգային 

արժեքները են» են։ իր րրած գոբծու– 

նեութենեն է՝արելի ե լ/Իձել այն մեծ 

ո գեւորութ իւնր ե պատրաստութիւնն ե՛

րր զոր ամեն .ր՚՚՚ղտքի մասնա՚ճիւղ կր 

կատարե Ա՛յս *l"՝/'ffl "՛եկ միլիոն տոլարի 

վան գան ա կու թիւնր աւելի արդիւնաւոր 

դարձնելու վամար։ Wju բոլորն ալ ար

դեն գովելի յաւՆ$սջ§լիմութիւն ե, որուն 

վամար մեր 0 եր մա գին շնորվաւորու– 

թ ի ւնն երր ։ 

Փ՚՚՚րիզ՚՚՚վ"՛յ Ուսանողական \յ^իութիւնր 

որ ժամանակին բազմաթիւ ան գաւէն երե 

բաղկացած ե ե ունեցած ե ՈՐՈՀ 1ՈՐ՜ 

ծոլնեութիւն9 աններելի կր Սսայ իր 

այս վեր9ի բ՚ւնած անկենդան ե անշարժ 

- վիճակին մեջ* Արդարացուցիչ զառամած 

պատ՚ճաււա բան ութիւններր չեն որ կը 

պակսին 9 վարկ ե ուժր ունենալ անոնց 

գի մա գրելու քլ^Էւիոքր չափ եր են գործր 

րնդարձակ ելու։ 

\^ւ-,ելորգ պիտի ԸԷԷ"'Ր մանրամասն 

յ ի շ ե լ նաեւ ՝ իտալիոյ 9 ՏԼուիցեբիոյ ելս* 

երկիրներու ուսանողական միութիւնն ե– 

բու գործունեութիւնն երր, Րայ$ ՛ըսենք 

միայն որ բոլորն ալքավալ բենասիրական 

ց՚՚/ցով մր9 կամ՝ւիոքրիկ գումարի մը վան– 

գանակութ իւնովր9 վանգելով մլլ կամ* 

յօդուածով մր իրենց մասնակցութիւնր 

բերած են t 

}&ԲԳ, վաՐ^ ե ՛՛բ ուր որ Հայութիւն 

կ'սյ, վոն ալ կազմուի վ՛"/ ուսանողական 

միութիւն մրք վոգ չե թե շատ քիչ 

րչլայ այս կամ* ալնա եղ անոր անդասնե– 

րուն թիլր, ամեն մեկ պետու թեան մեջ 

գտնուող ուսանողական միութիւնն երր 

իրենց կեդրոն tu կան մւււբմինր կ՚ունենան 
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ամենէն աւելի մեհ՝ գաղութ ու՛նեցող 

քաղաքի ուսանողական միութիւնք ոք 

յարաբերութեան մեք Ը_ԷԼաԼՈէԼ ֊էի*՜" 

պետութիւններոլ կեդրոնական մւսրմին֊ 

սերուն Հետ, Հաղս րգակցութ եան մեք 

պիաի. պաՀԷ իր պետութեան քաղաքնե֊ 

րուն մեք գտնուող ուսանողական միու

թիւնն երր, տարին կամ՝, երկու տարին 

անգամ* մը որով ամեն կողմցրուած Հայ 

ուսանողներուն ազգ» քաղաքակրթական 

աշխատանքն աչ ներդաշնակ կ'րէէա/ 

Համանման 9 որով [լ շատ աւելի ար գիւ՛ 

նաւոր t 

*կկատի ունենալով որ ա ր տ ասաՀ ման -

եան ուս* միութիւ՛նն երր Հեռու ՐէէաԼՈՎ 

բուն իսկ կեդրոնին% չեն կրնար անմի– 

քական ֆիղիքական այս կամ՝ այն ձեւի 

օգնութիւն րերել, անոնք աւելի ում 

պիտի տան ազգային մտաւորական շարժ -

մանր, ւիթթումին ու մշակմանը՜, ուժ 

պիտի տան ու տար ահ են րոլոր ազգային 

շարժունները ե. այս րոլո{*Ր \ պիաի կա֊ 

տաբուի ներ դաշն ա կօրեն, քանի որ ա֊ 

նոնք միենոյն օ՜րագիրն ու գորհոլնեու– 

թեան եղանակը պիտի ունենան • 

տեղական մամուլը ՈԼրիշ ազդակ մը 

պիտի Հան գի սան այ՝ առանձին f առանձին 

տեղեր հ եհ ո լահ Հարցե՛րր Հաղորդակ֊ 

ցութեան մեք գնելու t 

\\յժմ՝ որ կովկասի մ՛եք քայլ առ քայլ% 

արիւնով^ Հայկական Հանրապետութիւն 

մը կը շաՀին, որքան տեղին ե անխու– 

սաւիելի պիտի ըյ_լաՐ "Ր արտասաՀմանի 

մեք Հասնող սերունդը դասաիւօսական, 

վիճաբանական ժ ողողներու մեք ծանօ

թանար , մշակեր y հ եհ եր այն բոլոր. 

Հարցերը որ սեբտօրեն կապուահ են 

մեր վերածնունդին ու ապագային Հեաէ 

Ա յ * բոլորին կազմակերպման Համար 

գլուխ պեպք ե անոնին ամեն տեղի Հայ 

գոր&իչեերը^ Հիմը դնելու Համար այն

քան կարեւոր այն ուսանողական միու

թիւնն երուն, որոնց սաղմերր գ ր ե թ ե 

ամեն տեւլ ալ գոյութիւն ունին։ 

\֊>րիտասարգներր վաղու ան քաղաքա– 

tjին °րր պիտի ԸԷԷաԱ * անոնց տրուած 

աղ գալին ոգիեն կախում՝ ունի վաղու ան 

մեր Հայ րենական % ազգային պա տ բաս֊ 

տու թ ե ան կեր պար անք ր % 

\յրի տասար գութ իւն ր այն տարրն ե որ 

կորովի աՀա գին քանակութիւն մը կը 

պարունակե իր ս՚եք» անոր տրուած ուղ֊, 

ղու թ են են կախում՝ ունի աղգալի՚կ քաղա

քակրթութեան նպաստաւոր ման չաւիրՀ 

երիտասարդութիւնը գիտե սէր°Լ ե 

ոգեւորուիլ , յաքողութիւնները անոր 

մօտիկ են։ 

ո \ ե ա Ք ե անյապաղ և մեծ չափով 

ուշագ բութ իւն րնել Հայ երիտասարդ ու– 

դ ութ ի ւնր վաՐոզ այժմեան մտաՀոգիչ 

ոգիին։ 

Տօքթ– Լ. ՀԱԱ՚^ԱՐշՈՒՕ՚եԱ՚Ս 

Z113 եՐԿյ)Ւ1ՔՆ 

L a Dépêche de Toulouse^ Ապւփլ 10 թիւի6 

ճկ եւ՚եւցած Պ. Փ. Ս՛իլի յօդուածին վերյին մասը. 

... Ու սլէէոթ Է ա Լ ե լսն ել նաեւ np թերեւս 

աւելէ եւս ստիպողական Է օղՀւել (հուսի ո չ 

քան է մր հա m աղա լսուածէն շրջաններ ուն t 

ոլւ չաբոնասլէս Հակա մաքսէ մալէէւտ են, pu'jtj 

ոո աւելէ եւս լարոնասր՜ս Հակառա կ են 

Կեդրոնական պետութեանց Հէբսղթանակէն t 

Արեւմտեան կողմ շ կան Լեթոններն ու Լե֊ 

Հեոլլ t Ասոնց P"4/'/1 կամեցողս։ թէւնր t որ 

ղրեթէ մէաձալե Է, մեղէ կոն ալ հառարււ– 

թէւն մատուցանել պատերազմէին չհաոչ 

մէաֆկ երր ղէ ւան աղէտն եր շ կանաչ սեղանէն 

շուքւ£ պէտէ Հաւաքուէն։ Աս է կա պատճառ. 
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«fjt չէ աս շուշտ որ զանոնք չքաջալերենք 

այօմ էսկ մեր տրամադրութեան տակ եղող 

մէջոցներով։ ^այց աս^էտ ԳաԱ1է հս,Տ ^ ո ս ռ ւ 

Կովկասը, Վրաստանը, և. Հայաստանէ ռու– 

սա կան ու թրքական նաՀանզէւերը։ Հաչերը, 

Էնչ որ կր ffîfitij Լա յեր Էն, մէնչեւ վնրջէն 

մարդը կր մաքառի՝ Օսմանցիներու վայրագ 

տէրասլետութեան տակ ձ1'ՍոսԼոլ Համար t 

Վրացէք, որ օրթոտոքս ենք կր կազմեն ազ– 

դարնակութէւն մո ՅյՕՕՕյՕՕՕ րնակչովէ 

ըսել Է 300,000 կռուող մարդ կրնան Հա

նեի և. Էրենց ՚քհդը մառանդականօրէն վարս 

Է պատերազմէ t Եօթը ՚ ք ՚ ՚ ՚ ր մահմետական

ներու դիմաղրելէ յետոյ, ոչ մէկ զնով չւդէտէ 

Հաւանէին թուրք լուհէՀւ դլուէւ հռել։ Անոնք 

կորովէ կերպով րոդոքեցին՝ էբհնց ազդածէն 

ժողովէ րերնով՝ Պրէսթ էէթովսքէ ւլաշնա– 

դրէն դէմ որ Թու րքէսՀ կր յանձնէ Պարսէ 

և. Պաթոււ1է նաՀանզներր, Պաթումր որ 

զորհնականապէս Վրաստանէ մէակ նաւա– 

Հանզիսան է ։ 

Նկատելէ է որ եթէ կեդրոնական պհ– 

տութէւններր այ#| դաշնադրէն մէջ մտցու֊–. 

սաՇ են ՀՕ դո ւ ահ մր, որ Թուրքէոյ ՜ֆջոցով 

ղէրենք տէր կր դարձնէ Կովկասէ մէկ մա– 

սէն ես րովանդակ Հարսս տանէ, ատոր ՚էէջ 

էրենց դլէոսւոր նպատա1լ1ւ է Պարսկաստանէ 

և. Հնդկաստանէ ՚^ճամրան րանալ էրենց 

առջեւ, Ան դլէ ա ուրեմն ամեն ամ եհ շաՀ 

ուսէ որ Պրէսթ \\էթովսքէ պայմանադրու֊ 

թէւններր չէր ա կ ան ան ան ։ 

Ղ*մուարութէւններ կան Հարսստտնէ հւ 

Վրաստանէ | Է քաւարէ ճէդէն օդնութեան 

Հասնելու , և. ատոր պատ՛ճառը (հուսիս յ 

տրդէ կացութիւնն էւ ք^աչց ՛սոյն էսկ ա Ր ո է 

քաղաքական 1ւ զէն ուս րական վիճակէն մէջ, 

ալդ դմ ուա րու թէւններր անյադթելէ չեն ։ 

Այդ պարտականութիւնէ, այստեղ, անՀրա

մեշա է մեղէ Համար, (ւ Հարկը ստէպոդա– 

կան էէ 

*b|ii.a;uiqGtuI|uiG Հ այ ա ս տ ան 

Այս վայրկեանէս էսկ, Աեւ Ծովու եզերքը, 

Կովկասէ և. Պարսկաստանէ սաՀմւսնադհէն 

վրայ, արտակարդ րան մը 1լ անոնէ9 էւելա– 

օն որ II շքեղափայլ, ռ ո Լ ո ո ,UJ^' րաներուն 

մէջ որոնք մեր ՀոդիներէՀն ներս ՀԷացումը 

ղարՀ ուր անքէն կը էլ առնեն • Հայկական 

դիմադրութիւնն է այդ։ Հայաստանը, րոլոո 

էւոդէւոդուահ փոքր ազդերն, եթէ կարելէ 

է ըսել , ամ են էն աւելէ էտդէւոդուահն է * 

Երկար տտենէ է վեր անիկա ապշութիւն 

կը պատճառէ սւ շիւ ար Հին, որ ինքնիրեն կը 

Հարցնէ թէ դեռ ինչսլէս ույ£ Յնացահ էէ 

՛Քրիստոնեայ , րանտստեղհական , նրրամիտ , 

Հհ զարարս յ աղդ, րայց կենսաէւայտ 1ւ քնքուշ9 

էր դմրաիւաութենէն՝ պարփակուահ օսման

եան երկրամասերուն մէջ, սիստէմաթէքա– 

րար ջարդս ւահ է, 1ւ էր ճակատադէրը ամ– 

րոդջ քաղաքակրթութեան Համար ամօթ 

մըն է ։ –Երեսունէ աւելէ տարիներէ է վհր, 

վեՀանձն ձայ!ւեր րարձրացահ հն պատմելու 

Համար էր նաՀատակութնւնը Լւ պաՀանջե– 

լու անոր դադարումը* անզօր ւաա g ահ են 

անոնք* Ղ-հրմւսն կայսրը, որ էր Հէն աս

տուածը կքոդեկոչէ, գնաց ատենօք էր ձեռքը 

գնել հերունէ դաՀէճէն՝ Համի տի ձեռքին 

մէջ, հ. վնրջհրս ալ վհՀապետը Սրրազան 

I Կայսրութեան, կարոլոս երիտասարդ կայսրը 

ստիպեց ՄԷՀմէտ Ե,-է ձեռքէ։ երթալ 

սեղմելու։ Այս արէւնալէ դրկակցութէւնները 

Ifii քեցին ou մ. փողոտիչ1ւհրուն յանձն ո ւահ 

քրիստոնեայ Հայաստոնէն մաՀսսէճէռը : 

Հայաստանը զանոնք կը նեղէ, անոնք զայն 

րէւաջէնջ կ՚րյւեն։ ՚հս՚շէւակից դիլւսնադէտու՛ 

թէւններր Հաւատք սւնեցահ են Թուրքէոյ 

վրա ի Լօթին զայ1ւ մեզ նկարադրահ է 

պարկեշտ և. թոյլատու։ Արդ, էրողութէւն– 

նհրը ցոյց տուէն թէ Թուրքը անգութ է և. 

անՀունապէս նհնդ, թէ մեզ րոլորս ալ էսա֊ 

րաօ է, թէ Գերմանին ծաէւուահ էր՚-֊-֊մէակ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Նւրոսլացէն որ գա^ն Հասկցահ է և. որ 

դրաց ահ կ խաղալ ասով —— պատերազմէ 

առածէն օրէին. սկսահ։ Թուրքս րորենէ կ։ 

Ե ւ ա յ ղ րորենէն կր մ՛ոլեգնէ մեկուսացեալ 

Հա չաս տանէն վրայ։ 

Ռուսական րսր Քակողական ր է՚րդրուՅն ու 

Տրապէզոնշ զրաւելով. աղա m ահ է՜ր • Հա՛ 

յաս տան շ ։ ԶարԷզմ՚շ կր էւոստանար Հայաս

տանէն վերահնութէւն 1ւ աղատութէւն ։ 

ԶարէղւՐր էնկաւ, ռուսական րան ակր իա՛ 

մամ՛ում ամրոյս մր ղարձահ, լքեց էր նուա

ճումս երր։ Թուրքերր վերազրաւեցէն ՆՐԴԷ\֊ 

րումլլ և. Տրապէդոնշ, նորԼին դաՀէաւերուն 

ձեռքշ էն կան զոՀերշ, (հուսեր ր դաւաճանե -

g էն Համերուն էնչսլէս դաւաճանեց էն (հու», 

մ՚անացւոց։ . 

Այմմ* Թուրքերր որ երէ՜կ ումասսլառ Էէն, 

պարաասեալ, նորէիե վստաՀութԷւն և, յան֊ 

դշդԱութէւն 1լաււնեն շնորՀէւ մաքս էմալե ան 

Խայտառակութեան։ Լ\նոնք կքերազ են Պ աո֊ 

տատէն նորԼՀն տէրել II Կովկասշ զրաւել Լւ 

էրենց զուն դեր ր դհ"լ է Պարսկաստան կլլ 

մղեն Անղլէացւոց ԿոՂռ.էս tllttuS էջ՛ելու II • 

Ասէոյ յաւէտենապկս կորուսեալ կարօուահ 

ալդ ճ ամ՛րան դերման փառասէրութեանր 

ապահովելու Համար։ 

Ո վ սլէտէ ցցուէր անոնց դէմ) ով սլէտէ 

Համ՛արձակէր։ Սակաւն մէկր կաի " ք կէ\ 

Համարձակէ։ Cjif մէկր. Հայաստանն է ։ 

Արէւնաքամ՝ Հայաստանը , շրջափակս ւահ 

Հալասաանր. առանց Հացէ, աննեցուկ, ան*. 

յ ո յ ս Հալասաանր էր կարդէն կ՛ արձակէ 

այսաեդէ գերագոյն աղաղակը. "Ո աքէ, մեռ

եալներէ ։ Եւ անէկա կլլ կանոնէ Թուրքէն^ 

դէմ՝> Անոր ճ ամ՝րան կր փակէէ կլլ կռուէ . 

Պարսկաստանէ և. Մէ^ազետքէ սանասլարՀ֊ 

ներուն վրալ խափան կր կանղնէ անոր, 

անէկա կատղահ րորենէէն ղէմ՝ յաղթ ակտ֊ 

նօրէիե կլլ դԷւՐաղրԷ Վանէ/ Կարսէ Լւ Թէֆ֊ 

լիգէ Ծայրագոյն դաւաճանութէլն լՐշ 

Հա սահ կ անոր, միւս քրէստոնեայ աղգլլ 

Վրաստանր, նորերս թրքօ գերմ՛ան Հաչտու֊. 

թէւն ւ1շ լձւդունտհ՝ և. զէնքեր ր վար ղրահ 

է ։ յ * ° ն չ փոյթ, Հա յերր նորէ֊ն կր չարանա֊ 

կեն կռուէր ՜ԲանէՐ Հողէ են։ (քւր կշ դրա֊ 

նեն ղէնքև ու սլարէՀնր։ Ն՞նչսլԷս դեռ Հայեր 

գոյութէւն ունէն ք յորմեՀեակ մարւյէկ t 

կէաեր, մ՝անու1լէւեր կր էւողխողուէն։ Զենք 

դէաեր, մենք Jjiuijii րԳւդ աղօտ կ1 ր1։ շմա ֊ 

րենք մեհաշուք 1ւ աՀաւոր տռա-Րր, մէ։սյ1։ 

կրնանք րոել որ դորհ ո դո։ թէւն մ՚շ կշ դար՛ 

դան այ Հոն։ Օ՚Հ, անշուշտ, ր՛՛է՛1 p տառա֊ 

սլան քներ ր տա ռասլահ են էրենց երդուեալ 

էւօսքշ յարդերուն Համ՛ար ոտնակոխ եղահ 

տքսորուահ Սերսլերր, .՝՝ ա jît Սերսլերր, որ 

մկկշ ՀԷնդԷ ղէմ՝ երկար ատեն յաղթական 

Ա1ւացէն ՚էէ՚գ է ՚Օէլանէկ աւարրօ դերմ՛ան 

փառասէրութեան ճ ամ՛րան ՀսլարաօրԼիէւ 

էւ ափ ան ահ Ը / [ ս , | ո լ ոճէրշ քաւելով, (իու մա֊ 

նացէներշ որ էւաչուեցտն ռուսական դալա֊ 

2&։ւնութետմ՝ր, Նուկօ-սլամէերշ, որ Հանդա֊ 

րացէներէէւ ՀարստաՀարուահ են, անդամ՚ա– 

Հատուահ, էրենց րարքերուն, էրենց կրօնքէն 

IL լեզուէն մկշ_ Հալահուտհ էեՀացէք։ Ո Հ , 

անշուշտ, այգ մողովուրդ1ւերշ տառապեցան 

Կայսերականներու կ°շէկէն " Լ u n t րէն տակ, 

որքան որ կարելէ կ տառապէր fî*"jg էէթկ 

կայ անարդմ՝ան, րտրոյական Լ ֆէղէքական 

ցաւէ ւՐրցակցա թէկններուն ։1էք տեսակ մլլ 

սոսկալէ առա£\ւութէլն, Հայաստանէն։ չԼյ 

որ կ՚էյէ՚այ ատոր արէւնաթաթաւ դափնէն։ 

11 լոս է ակր մարդէկ կշ փորձեն զայն 

ճանչցնել էւ սէրցնել այս Ֆրանսայէն մէֆյ 

զոր ան կշ սլաշաէ, անոնք երեւան կշ Հա֊ 

նեն էր դեղարուեստադէտներշ, էր րան աս֊ 

աեդհներր —— որովՀեաեւ Հայասաանշ Հա֊ 

րուաո կ անոնցմ՛էով ——> 1ւ անէկա Հեռակա յ 

շհորՀալէութեան l^'l^dl'k &ադէկ մ՛ըն կ 

այդ Փոքր Ասէ ո յ մկչ, ուր Գրաէւաշ կշ 

գանոլկր շստ աւանդութեան էւ ուր կշ 

թափառէն օսմ՛անեան գազաններ շ։ Սակայն 

րա լական ճանչցուահ չկ անէկա Ֆրանսա յէ 
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ՀԵԲԱԵՆՈԻՆԳ SAS 

մոդովրղէ~1ւք որուն միակ չանցանքր, թերեւս, 

բաւականաչափ չՀեւոաքրքրու իլէւ Է նոր Հա» 

il ակր ու թիւններով, որոնց իր Հողին պիաի 

կրնար րացս։ իլ։ Աչո մամուս իսկ, թերթե֊. 

բուն անկիէնսերր փոքբիկ աեղեկութիւններ 

հն միւս fit, որոնք կր1էան կասկածի լ տալ 

մեծապանծ դիմադրութիւնը օր կր ղոՀուի 

աչ1էէոեդէ կարոի 1ւ Թի լիլի ղի ։1Էջաեդ, ՛հաշ» 

նակիւլ դւսաին Համար, 1\ղւաոու թեան Համար, 

Պատուին Համար, քրիստոսին Համար 1ւ զոր 

մինչեւ ծտչրը կր մղեն րուււ մ՛ր Հերոսներէ 

Մենք կր իւորՀԷինք որ Հաչերը տկար 

ղոՀեր են, որոնցմէ րէւղՀուպ անողոք ճա • 

կատաղիր ր ^ չի շաս։ ակ մ՛ր միաչէւ & պիաի 

թողուր ղի։ս1լ1։երու կոչտի մր վրա ո Անոնս 

առիւծներ են թրքական րորենիին ղէմ, 

անոնք թանկ կր ծաիւեն իրենց կեանքին 

Յնացորղըէ Կր իւորՀԷինք ասր լ ա րի շ րան 

չէր Յնար բաձ[ք ռթԷ ղանոնք մե։լք1ւալ, 

Հարկ Է նաեւ Հիանալ անոնց վրաչւ 

ԱՀա ինչ որ ամենքր պէտք գիտնան , 

փոքր մողովուր։լ1ւերու աչս կսկծեցուցիչ 

մա րաիրո u ա գրութեան պ աս՜ I/M ւ թեանը մէջ, 

որուն Հանդիսատես կ՚ընէ մեզ մաՀմհտա– 

կաններն իսկ նուլկացնոդ կաթոլիկ Կաչսրնե– 

բու 1ւ Օսմանցիներու աո որն m ցու ցիչ միոլ– . 

թիւնր։ Աչ1§ մա մուն, երր Մէքքէի սէլփֆ 

մր , թագաւոր Հի՜յքաղի , կր կանդէւի , ՛ Հ ո լ ֊ 

րանին անունով , Սթտմււլու լի Թու րքիս 

մարդասպան չափշաս՚կոէ թեանր դէմ, պատ

մութիւն ր կր տեսնալ որ ՚ԼիլՀէլմ fi. մր և. 

Կարո լոս Ա. մը , որոնք կր Համարձակին 

՚շատ քրիստոնեաչ** աիադսսր տալ ինք– 

գինքէւուն, բարեպաշտիկ Հաչաստանր րնա– 

Հինգ րէւուրւերուն աղատ ասպարէդ կուտան* 

Աչադիսի իւադըութեանց, իկսչին Հանւլէպ 

աչսպիսի անարղանքներուն կր Հակադրուի 

Հա չկա կան ղոՀարերութեսւն դեդեցկու թիւնր t ՚ 

Թոդ փաււարանուի տրէ զոՀարերա թիւնը և. 

թող մեր զաւա1լ1ւերը անոր հ անօթ ան ան 

նոչէւ պատկառանքով, որով կր ծանօթանան 

պելճիքական, ռումանական կամ սերպիա– 

կան ղոՀոդութիւննհրուն։ Պրտի գալ օր մլլ 

թերեւս, Հակառակ աչնքան սկդլ֊նական 

սխալներու և վիճակս, լի ոխութեան g , երր 

\լաոադ 

ւ 

Թուր ր արտաքսուած պիտի Նւրո֊– 

սլա չէն և. ար դե լա փա կու ահ էր Անտ տօ լուին 

է1էջ, ուրկէ՝ իւ աղա ւլա թեան 1ւ քադաքտ– 

կրթու թեան սլաաւոչ1ւ Համար՝ երրեք պէտք 

չէր որ ղուլա ելահ րԱար։ Մարաիրոս Հա– 

չաստսւնին Համրերաաար անձնս։ ի րու թիւնր 

արիւնին սլ արւյունք1ւերուն մէջ՝ նպաստահ 

պիտի ՐԱաչ աչդ օրը հադել տալու . 1ւ աչդ 

օրր բոլոր Րաշ1ւակի ներուն ՚ մեծարանքն է 

Որ Տրապիղոնի և. Թիֆլիղի դերեղմւսննե– 

րուն ու աչրաիւանձ աւերակներուն վբաի 

սուղի նոճիին պիտի ի։ սուն է երաիւսաւղի*. 

աո։ թեան բրարիոնն ու Հերոսութեան դափ

նեպսակը։ (Le Soleil du Midi 29 Ցանիս). 

Պ. ՚ք-ամիլ I) օքլէր, Հաչկական ղիմաղրու֊ 

թեան Հոչակասլ ու դեր աւլուէ։ g սալէս ձՈԼ,էիէ 

ղրուադէ^ւ իւանղավառուահ, նոչէւ ողւով ու 

շուն՛չով զօդուածներ Հրատարակած է նաեւ 

Նիսի Le Petit Niçois, Նան թի Le Phare 
de la Loire և Թալա ղի La Dépêche^ 
մէձ ։ Թերթիս էէմրադրապեար՝ 

Seleil du 
Midi[* չօ ղու ածին երեւու է1Էն անմիջապէս 

չետոչ իր շէւորՀակալո։ թիէններր չաչան ահ 

՚ՐԱո՚լով Հանրածանօթ դրաղէւոին, Հետեւեալ 

պատասխանը ստացած է. ՚ Աիրնլի հդրաչ– 

րակից, ձեր նամա1լ1ւ ս սա։ ցու չ աչս լհււնաչին 

անկիւնը, ուր ամաււներր կ9անցր1էեմ: Ւմ 

սլա ր սա։ կան ու թիւն ս կատարեցի միւսչէւ ըսե

լով ինչ որ կը մտածեմ ձեր ղմրաղղ ու 

սւղէւիւ տղղին Հոչակասլ ճիղին նկատմամ ր, 

1ւ ձենէ ոչ մէկը ինծի շէարՀակալութիւն չի 

պտրտիր։ Soleil dli Midty չօւլուածին եր

կու փոփոխակներ գրկեցի Le Petit NiÇois\& 
և Le Phare de la Loire\&, որովՀետեւ^ 

կ՚աշխատակցիմ քանի մը թերթերոլ՛ որ 

Ֆրան սա չի շրջանը կ՛րէ։ են. անոնց մէջ կը 

1լր1լ1։եմնոչ1ւ րաները ղոր օգւոակար ու ար

դար կը գտնեմ թելադրել սրտին –ու իւ գճին 

Ֆրանսացւ ոց, որ աչէւքան վեՀանձն են րաչց, 

աւպդ, սւչ1։քան քիչ ծանօթ իրենց Հես nu որ 

րարեկաԱներունք Զէիւ, Եուկօ-Ալաւ կամ Հաչ ։ 
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f Ր Ո Ն Ի Կ 
I^Jt կը Հրատարակէ իր otfnum. \§ի 

թիլին մԼ ք Հայ 

ս՛արա սիր%/,րու tfbiu-

ցորգներուն վրայ շաա աւելի սրտապնղիչ 

տեղեկութիւններ քսքսան իր ; *յ վերքերս 

աո ւահ՝ սխալ ու վնասաբեր տեղեկու֊ 

թիւնր» 14 րսէո գաՀիրեե՚ւ* քիատիօ գ ո Ր ՜ 

հ ա կա լութ ե սան քաշուահ Հես աս րի մր, 

Հալե պ ի շր քո՛նին մեք Համախմբուած 

Հալ տարա ս իրն երու նկատմէսմբ Հալա֊ 

հանքը մեզ մա ցած կը թուի» այ գ տարա–՛ 

գիբնեբր՝ ըստ ոմանց՝ կ՝՝ըսե ՀիոագԷրր» 

250,000̂  Լ ա Փ են . մեհ մասամբ անոնք 

աղա տուահ են արար ցեղապե ան երուն 

կողմեգ որոնք րերահ յա՝1ւձնահ են զա

նոնք ամերիկեան Հիւպատոսներուն, որ 

g ե ղաւզե ս՚նե րոէն Հետ բարեկամական 

յարաբ երու թ իւնն ե ր կը մշակեն ^ է 

Wju րոլոր թուանշանն երր վերապա– 

Հութեամբ պետք ե ր^՛ զ ո ւ ^ ' Է ի .րա*1'Է մր 

օր առաք սամ՛բոզք &՝ուրքիոլ մեք 100.000 
Հայ միայն ւ&ացած րԷԷ՚՚՚Լ"*֊* աբտաոոց 

Հաւաստուեր ինչպես այմ մ* միայն Հա֊ 

լեպի մեք 250,000 աա բաս զիր գտնուիլրւ 

քՀ՚սլց *Հիշգ կրնալ րլքա/ ՈՐ տարա֊ 

գ իրն ե բու ւքնացորւլ նե բուն նկատմամբ 

աւելի մեղմ՝ վերաբերմունք ցո/ց արուիլ 

սկսահ ե իշխան ու թ եանց կողմե, Հալա– 

նօրեն ^Հօլսոլ բ՛անակցութեանց միքոցին, 

ու •ճշմարտանման կրնայ րլլ՚ս£ " ՚ / Գ 

տ արագ իրն ե բուն մեհ մասր որ Ամերիկ

եան Հիւպատոսներու ազնիւ ՛՛ւ ճարպիկ 

միքամտութես՚մբ ԼՀր՚սբ ցեղապետներու 

ձեռքով աղատ ու ահ են՝ Հալե պի ՀՐք'"~ 

նին մեք Համախմբելու թ ոյլտւութ իւն 

ս տացու ահ րէէար 

Լաւագոյն լուրր, Գ"Ր կուտան թեր֊ 

թերը այս օրերս Հետեւեալն ե՛ ^ Լ / ^ " 

աո ն9 15 օգոստ» — քիէօյթեր • գործակա

լութիւնը իմացած ե թե բրիտանական 

զօրախումբ մը ՈՀաղտատեն մինչեւ կաս– 

աից հով յառ աքացած ե* լՀյքհաեղգն 

շոգենաւով գացահ ե Պ՚՚ՀթոԼգ ուր քա

ղաքին ինքն ապ աշտ պ անութ եան նպաս

տած ե * 

Լոնտոնեն ուրիշ Հ եռագիր մըգ անգլիա

կան ՚րրքին «Հաքու ոտք գնելուն վրա/ 

խօսելով, կ9րսե թե *%փ"քրիկ բանակ մը, 

Լ\նզլիացիներեգ Հալերէ ե. (իուսՆերէ 

կազմուած y ալմւՐ ալ գ շբ քանին մեք կը 

կռուի ք^րքաց գեմ։ (իուս զօրավար §ու֊ 

քօշալեֆ կր ղեկավարե Գ՞՛անակից Ղ°" 

րա գ ուն ւլ ե րր " t 

նսկ EcJlO de PartH ալդ իրողութիւնը 

կրներկա րսցնե սապես՛ յ)\յ^՚ցեալ փե֊ 

տրոլար ամ սուն ^ բրիտանական զօրա֊ 

գունգեր մեկնեցան «Հաղ տատ են ե յա

ռաք աչյւսն ղհպ ի ափունքը կասպից 

ծովուն, առանց ո ե ե ղ իմ աղ բութ եան 

Հանգ իւղելու։ Բրիտանական զօրամաս մը . 

յետոյ շոգենաւով գնաց «\աքոլ* օգնու

թեան Հասնելու Համ՛ար քծ*ուրքե բուն 

՛Է եմ՝ կռուող Հայ ե բունէ 

զթրիտանականք շատ լալ գաղափար 

կազմեցին կացութեան վրալ որ կր տիրե 

՛Պարսկաստանի Հիւսիս-արե ւմտեան մա

սին մեք, ուր գերմանական ո ե ե շարժում՝ 

իրենց Համար անակնկալ մր ՚զիտի չըլլալէ 

ոԳ"՚շնակից զօրք երր «Հաքուի մեք կը 

կազմուին Հայ երե, (իուսերե ե ուրիշ 

տարր երե որ կը գտնուին Տ°ՔՈէ-Հաքեֆ 

ռուս զօրավարին Հրամանատարութեան 

տակէ ^նոնք իրենց գԼմ՝ ունին թուրքեր 

(Հծ*աթարներ} ե կանոնաւոր զօրքեր է 

Հակառակոր ղներեն ոչ մէկը ԼՐք°րեն 

զինուած չե Հրետանիով։ 

^•Քաղաքական կացութիւնը այժմ՝ ա֊ 

ւելի նպաստաւոր ՛ե ՚իաշնա կիցն ե բունէ* 

ՎյւրՀապե*՛ կատարուեցաւ ուրեէճ ինչ 
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որ կր բաղձա; ինք ամիսներէ ի վելսգեր– 

մահացաք ե ք-Աուքքերը անշուշտ ամհ\ն 

ճիգ պիտի թաէիեն «Հարուն վե ր^նապես 

ձե ո թե շվաաքսցնելու Համար, Ր՚՚՚/ց անգ

լիական ում ե լաւն Հ ասն /• լովր y «Հարուի 

Հայ եւ ռուս կռուոգներր, րարոլապե** ե 

նիւ քմ ա պես զօրացած, տասն անգամ՝ 

աւելի կարող պիտի ր չլան գիմագրե լ 

թշնամւ ոլն ե զայն վճռաազես նասՀանքի 

ստիպեր քծ*ե եկած անգլիական զօրամասս 

էԸ£/"'/ շ ա տ բազմասթիւ, ա/Գ երկրոր

դական ե* ե ականն այն ե որ Ա՚իքազ ետբի 

ր րիաան ա կ ս՛ն բանակին ու կովկասի մի -

քեւ կապը Հ աստ ատուած ՀՀ ե y կապ որ 

ամուր , ու տեւական պիտի լքնա լ՝ քանի 

որ Դաշնակիցն երր յա քուլեր են պարս

կական կառավարու թիւնը իրենց նպաս

տաւոր ղս՚րձրներ "՚/զ կապին շ1ւՈրՀիլ y 

ու րե էքն ալսուՀե տե ւ կարելի ե ո Ր ա Ա , ՝ է 

զէ՛նք, սօՐՔ» ռազմամթերք Հասցընել 

կովկաս՝ ամեն կոգմեւ Լ\ռ այ մ մ՝, կապը 

«Հաքու ի շր քանին Հետ միայն Հաստա

տուած ե) Րա/ց Վս"/ր ա ն կլան այ տա֊ 

րածուիչ կովկասի ամեն կողմերր եւ 

բազմապատկել այլ եւ այլ կետերու վրայ 

գ ե ռ կռուիլ յամառող Հալ քաքերուն 

ղիմսագրական ումն ու Հաւաաքը։ n\^J գ ր Ա 

աւելի պայծառ կր սկսի նշուլեր ք-այց 

որպես զի անոր Էոյսր շաղօտի, ե զօրա– 

նայ ՀետզՀետե, աաւրտասաՀմանի բովան

դակ Հալ ու թիւնր իր բոլոր միջոցներով 

օգնութեան պետք ե՝ Հասնի Հայրենիքի 

աո իւծասիրտ կռուոգնե բուն եւ աՀաաաւոր 

թշուառութեան մեք գալարուող ^ազգա

րն ակութ եան : յՀաւ/բան րաց ե* գրամ՝ 

սքեաք ե Հասցնել մեծ ա գոյն չափով որ 

գարելի ե9 մեր Հայ ու գրամը՝ նախ, 

յետոյ՝ պետք ե աւելի քան երբեք 

կորովով գիմ ել ՛դաշնակից կառավարու

թեանց 9 որպես գի ստուար" դրամական 

օգնութիւն Հասցնեն։ Լ\յգ ղիմհւէաերը 

գիտեմ* որ կը կատարուին լուրք կերպով 

l ^Y /A" / ե լ\ժերիկաատլի մեք, ե արդիւ

նաւոր կերպով։ «Հե՛՛՛ք ե սակալն միշտ 

գմգոՀ Աս ալ ստացուած արւլիւնքեն գ 

քա՛կքերը կբկնապատկե լու ե աւելին 

ստանալու ձգտիր Հալ կէւ ուո/լները ասր» 

մանի են որ ամենամեծ ղոՀողութիւն– 

ներն րչչուին իրենց Համարէ {Հւ Հիմա, 

արտասաՀ մանի Հայ երիտասարդն երեն 

անոնք որ կռուիլ կ՝ուզեն ք «Հա չւս կաս տանի 

ճամբով ինչու դեպ ի կովկաս չուձղ– 

ղու ին։ ՛կական պա/քարը Հոն ե Հիմա 

մեզի Համար։ M 

Լ]Հ։Հրամ եշտ ե նասեւ փութ ով օգնու– 

թիլն Հասցնել կովկասի Հալ ազգ արն ա՛

կութ եան որ սովի ՛ճիրաններուն մեք կը 

գալարուի։ \\Հա՛ կոչ մը զոր Հալութեան 

ամենեն անձնու եր րաբեկաւաեբեն ՝ միս, 

ՕրիոՐԳ Ij'̂ A/t̂  քիօագինսրն, Լոնտոն ի ^Հաաայ 

կարմիր ՚ֆ \ոաչի Հ ^ Ո Լ փախստականներու 

օգնոգ քօմիթ եին** պատու աս կա լ քարտու

ղար ո ւՀ ին , ուղղած Հ ֊ ե վ*իչ օր առաք 

Հայասէրներուն ե Հայ երուն» 

„ 0զն ո ւ թի՜ւն , օգնութի՛ւն ^ օղնու– 

թի՜ւն. 

^Օգօնտիս պաւատ» քարտուղասրուՀին ալս 

օրերս ստացած ե Հա մատ անի բարձրաս

տիճան Հալե մը նամակ մը, որ կ՚րսե* 

"Ասվի աՀաւոր վիճակ մր կր տիբե ՀՇՀեզր– 

կովկասի մեկ ծ այրեն ա/իւսը t \)՝եբ մո– 

ղովբգի Հոգեվասրքն ե* ՆլՕ^ե ստուար 

գումարներ տրամադրելի ՐԷէան՝ ուտեստ 

կարելի ե ճարեր Հաճեցեք րնե լ ինչ որ 

կրնաք բասրեկասէքներուն ծանօթացնելու 

Համար ճ գնամ ամային կաց ու թիւնր որուն 

մեք կ*աա1'Ի Ս*ՈՐ ամ բողք մ ոալովու ր ղ ր ։a 

՚կուերները շեօբՀակալութ եամբ կ*ըն

ղուն ո լին։ 

Անգլիական այդ քօ միթեն, որուն Հո

գին ե ՕրԻ՚՚ՐԳ (իօպինսըն, ունի ասպաՀով 

րվքոցներ նպաստները աեղը Հասցնելս։՜։ 
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Օր *. քէօպինսրն ինծի կր գրե թէ ք ՛՛՛լր ր 

էրեսը "՛յ՛է ֆսնաէն 500 ոսկի իսկոյն 

ղրկած ե ար ւլ էն։ \\ ի ilանա մ՝ որ ո\օղոս 

*\-ու պար ւիաշաք որուն ղիմահ ե Հ}րՐո("է 

քիօպինսրն* »Հյ>'1Գ՛" i/fiu վ ի Աս՛՛՛էք րամ՝սե*–՝1 

կարեւոր գումար մր ղրկւսՆ ե կ՚՚վկաս։ 

tyu' ք՚ի կ ի Լ, "'J կ "՚ կ "՛ն *Հէպաս ա ut մա աո / CJ 

Qit/ltձն ամ՝ ո էրուքիս "մօտ ասյժմ կ՛՛՛ք G0,0000 
ֆր՚մքլրի Լ\'"փ ՚քՈւմար մր9 փափագելի ե 

որ այգ գումարի՛ն կե՛՛ր n[lfynLl' ^\՚"գ" 

աաա վայ փա/սսսւ սէկա!/1ւ ե յալ զ ործ ին 

Ու կե՛՛ր յանձնուի ™>\ Սէ ԼՈՍ փաշայիս՝ վե– 

ւլա tj րով կովկաս վ m ույ n ւ ե լու վ ամուր՛. 

Ա Հոգ ե վայ՛ր ^ րաըատ րութ իւնր մենր շեՆր 

կրնար րն գունի ր վճո ական վերահնու– 

թե ա՛ն սեմի՛ն վ/""/ ե մեր մ ուլովու ր if ր գ 

ր '"/-y ՛՛՛վ m ւ որ են իր ա ա ո ա ա՛լ tultpli ե րր ք 

իր կայյութ իւէւր ծանր ու վսւանզաշիը» 

լիովիս ու էի ութ utlt ակի կ ա ա ար ե ՚նր մեր 

՚ւլ՚՚՚րպրր, ամե՛՛ն ձեւով։ ւՀյն Ւո1ոէ՛ Հ՛"/ 

ադգ աս իրակ ւսն իոմլ՚ակչյութեանչյ ե ան՛ 

վ ա util ե ր ո ւ ն վամար որ՝ սլիաի ու դե ի՛ն 

0/** ք\*Օպինսր*1ւի կոշին սլա ա աս իւ util ե լ ք 

կուա՛աղկր այսւոեղ աւլ1ւիւ . {^Jliզլուվւ ոյն 

վ ասը ե՛ն՛ 

MMiss Emily J. ROBINSON : 
The Hou. Secretary of Armenian Red 

Cross and Refugee Fund 
35a Elsham Road, LONDON, W. 14. 

m ՝ ա ա 

ԶԱՆԱԶԱՆ .ԼՈՒՐԵՐ 

ՄԷլանԷ (( Հայկական ՝°՝օմԷթԷ))ն , դոր 

ՀէսնեցԷն վնրՀսրս ՄԷլանԷ II աԱ քաղած

ներու Հալ ազգասէրները, և. որսւն ընդհա

նուր քարտուղարն Է Թօրինօի Armenial^ 
տա ղան դա ւ որ Էւմր ա դրա սլ ետր Պ. Ն. Տէր– 

Ստեփանն ան 9 կր շարունակէ– էր եռան ղուն 

ու խելացի դործոլնէութիլնը։ Տունէս 2էն 

Հււոմէ Կ սալի տոլէն մէջ է նսլաստ կեդեքհալ 

ադդերու տեղէ ունեդած Հանդիսաւոր ոոյցին՝ 

ուր մասնաիւումրը կեղեքեալ 

ադդերու Էրաւանtj Հռչակման Է յիշատակ 

plaf|Ue մը նուիրեց Հռո։1է քա դա քա պետու

թեան , ներկա չ էէն դաշնակէս ադդերու 

դեսպանատանս. ներկա յա ցուցէչ\ւեր , Թրէն– 

թէնօէ f Թրէէսթէ, Աւստրէոյ (հումէններու, 

կեՀացւոց II Զէէւերու պզզային ւ1ասնաիւում– 

րերու սլտսէոլէրակներուն Հետ որ էրենց 

դրօշակն է ձեււին էւօսք առէնգ Հայկական 

դրօշակով մասնակցեցաւ ու ճառ մը արտա

սանեց նաեւ Պ. Տէր Ստեփանեան էրր ներ

կ՛–՛ Jni ցուցիչ Իտալէոյ Հայկական ՝8օւ1իթէին ։ 

Ամհնքն ալ, կ՝ ըսեն Հեռադիրները, էրենց 

ադդին անկախութեան իրաւունքը Հռչակե

ցին . տ։1ենքն ալ իրենց ադդին ր ոլոր ումե– 

րսւն աՀա կց ո ւ թիւնը իա ստացան՝ ապա Հովե

լու Համար յաղթանակը Համաձայնութեան 

Տէրութեանց, որոնք կ՚երաշէէալորեն ազդու

թեանց իրաւունքները։ 

հա ա լական թնրթերը երկարօր'.ն զրահ 

են այդ "՚՚յ՚յի ն– ա1Դ աո թիւ Հայկական 

Հարսի մասին. EpOCU թնրթր, որ նաէւա– 

րտրապետ Օրլանտօէ օրկտնր կը կարհուէ, 

մասնաւոր յօդուահ մը նու իր ահ է՝ « Հայ 

դրօշակն ի Հռոմ » տիտղոսով : 

1\յմմ, ուրախութեամր 1լ իմանանք որ 

Իտալիոյ Հայկական ՚Բօէփթէին Հանքերուն 

շնորՀիւ՝ Հււո։1ի մէչ կազմ՛ուած է « Հայաս

տանի անկտէաւթեան Համար իտալական 

քօմիթէ)՛) մը, նախաձեռնութեամբ Հանրա

ծանօթ երեսփոիւան տի Զեդարօի, ե. որուն 

անդամակցիլ Հաւաներ են նշանաւոր անձ– 

նաւ որութիւններ , ինչպէս II ետ։ս, Պտրհէլաէ , 

Լուհհաթթի , Թօրրէ, են։ Այդ էտ ա լա կան 

քօւփթէն արդէն լրաղրւսց մէջ Հրատարակեր 

է դնդեցիկ յայտարարութիւն մը, որմէ կը 

քաղենք Հհաեւեալ Հատուածները. 

(( Իտալիան երրեք չմհրմեց՛ Հ՚սսյ ազդէն էր 

անկեղծ Համակրանքը ամէն ատեն երր այդ 

Կ՛՛Ր՛՛ՎԻ " լ դմրադդ ազդը կ՝ենթարկուէր ՚ 

Թուրքերու անվերշ կոտորածներուն։ Ալդ 

Հա մ ակր ո ւթէ ւնը կը զղայինք, որովՀետեւ 
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ասրգկայէն ղղացու։Ր մը կը վիրաւորուէր ւ 

^r ' i / 1 սլատերաղմը պատրաստ գտաւ Հայ 

աՂՂ1Լք Հս'կաո-ակ իր այնքան ՀարստաՀա», 

րուահ ըլլալուն, Էրրեւ աննկուն iijitiyti/j մը 

սոր քաղաքակրթութեան Արեւելքի մէ$, և. 

մենս այսօր պատերազմէն Հեաեւանքով 

լէովէն կ՚ըմրռնենք թէ իր անրնկճելի ղի– 

մաղրա թիւնր Էնչ ilhh հուռա յա թիւն մա֊ 

տուցահ Է ՛հա շն ակի ցնե ր ո ւ ղաւոէն ւ )) 

Այո ւղաւոերաղւ1է ընթացքէն Հայոց an$n 

աո ւահ անձնուէր ութ եան փաստերը թուելէ 

յետոյ , յա րոարարութէւնը Xկ եղրակացնէ՝ 

« Եթէ Հիմա նիւթապէս կարելի չէ օղնել^*) 

այս ուսեղ աղղին f մեղէ Հասար պարտակս։֊ 

ն ութիւն մ*ոն է յայտնել մեր Համերու շիաւ֊ 

թեան Հաւաստիքը 4U,J վՀա9արէ մարտէկնե֊ 

րան ե֊ ա շիաւ ր Հի ամէն կողմը ցրուահ 

Հայերուն 1ւ էաստանալ օգնել անոնց ո րպէս 

ղէ Պետութէւնք ճանչնան այն անկաիաւ թիւնը 

զոր րա լա զա պէս և. ղորհնականասլէս անոնք 

վաստկահ են էրենց ՚զէնքերով։ 1'նչսլէս էեա 

Հա աո անի Համար՝ Հանդէպ Աւստրիոյ ււ 

*հերմանիոյ, նոյնոլէս ե. Հայոց Համար՝ 

ՀանէէԷսլ Թուրքէս յ, պէտք– է սլաՀանշել 

աղզտյէն ան կուիւ ո։ թեան I I ։1էո։ թեան էրա՛– 

ւունքը։ Պարտականութիւն մ՛րէ։ Է այս՝ մաս– 

նտւորասլէս մհզ 11աալացինհլաւս Համար, 

որովՀեաեւ քաղաքակրթութիւնը ղոր Հայերը 

ցարղ պաշտպանելէն \ւ որ էրենց ազգային 

ողէն կը կազմէ, ուրիշ "շէնչ է եթէ ոչ Վե– 

նեուէկէ 1ւ՝փՀււո։1է քաղաքակրթութէւնը ։ 

Մտաւորական 1ւ առեւտրական յարարերու֊ 

թէւններ շատոնց է վեր է1էացուցահ էէն 

երկու ազգերը։ Այզ կէԱս1°էլ1Լ ՚ զ է ւ ո ս , է ամ֊ 

րասլնղել, ո լալէս ղէ երր յաղթութէւնը ե֊ 

խաղաղութիւնը աւելէ Հան ղի սա ղ ւ յո ւթեան 

պայմաններ ւԼերաՀաստատեն , 1 1 1 J'f սերտ 

յարարերութիւնները նպաստեն երկու աղղե֊ 

րուն սեփական քաղաքակրթութեանս, մէշեւ 

Համերաշէ/ ղորհունէութեան ։ » 

՝(*օւ1իթէին էսււէ1աւ1եէսյ կեդրոնն Է՝ Ist. 

Coloniale Italiano.Piazza Venezia, 11, 

(*) ՄհԱէկը ImirobGf թէ ատ ալ կարհլի է (fr.to.): 

աււ(/ււււքեւււյ նաիապաՀ^ OC. GiOVanni CO" 
lonna di Cesaro, քարտուղարք՝ Dott. 
Gino Scarpa, Dott. Orakian. 

Հռոմէ VEconomiste) d'Italia թերթէ 

էր յուլէս 24/f թէւէն մէչ կը Հրատարակէ 

տեսակցութէւն մը Տօքթ Հ Տէր Աաեփանեանէ 

Հետ, որ տյղ թերթէն ներկա յա ցուցչէն սլար», 

զահ է Հայկական աղէտէ՛ն ու կռիւին րոլոր 

մանրամասնութէւնները II Հայոց պա Հան Հ ֊ 

ները րան tu ձե ւահ t 

—— Հեռաղէրները արղէն հանուցահ էէն 

թէ Ամերիկայի Հայք, էնչպէս /ւ ԼեՀացէք, 

Զեէւերը II այլ կեղեքեալ ազգեր, Ցուլէս 4Ji 

տօնը որոշահ էէն տօնել էրրեւ էրենց էսկ, 

աղգայէն մէկ Հտնղէսը։ Այօմ, ամերէկաՀայ 

թ երթերէն կը տեղեկանանք դ որ Ամերէկայէ 

ամէն կողւ1ը% Հայերը մեհ սղեւսրութեամր. 

մասնակ g ահ են ամերէկեան Անկախութեան 

Օրուան տօնէն, Ուօշէնկթլլնէ մէչ տեղէ 

ունեցահ մեհ թափօրէն, ուր ք 2 " / / 1 / ՛ տղգերո 

էրենց նե՚կտյացուցէչներն ունեցահ են , 

Ամերիկայի Հայկական Աղղայէն Մէութէւնը 

Հրաւէր սա սոյա S է Ուօշէնկթընէն մ աս*, 

նակցէլ. Մէութէւնը Հրա Հան ղ տուահ է 

էր Ֆէլատելֆէայէ մսանաճիւղին առնուաղն 

50 ՀոգԼԷ րաղկացտհ ձիաւոր խումէ մլլ 

iif սաւր ասա եչ՝ Հայոց Հէն պատմական տա», 

րաղներով 1ւ Հայկական ղրօշակով, ներկայ 

գտնուելու Համ՛ար թափօրէն։ .Ուօշէնկթընէն 

Հեռաղրով Հրաւէրահ են նաեւ Միութեան 

նախ աղա Հը, Պ* Մ, Սվաղլո^։, ներկայ ղըտ֊ 

նուէլ էրր ներկա յացուցէչ Հայ տղղէ՝ Մա*. 

ունթ ՚Լերնոնէ մէչ Ուօշէնկթընէ ղհրեղմանէն 

վրայ կատարուելէք մեհ Հանդէսին y ուր 

նախագաՀ Ուիլսո1։ արտասանեց Հոյակապ 

ճառ մը և. որուն Հրաւէր ո ւահ էէն ^ոէոր 

ղաշնակէց ո ւ րարեկամ* աղղերու ներկա յա֊ 

"ոււյէչները։ Պ, և. տէկէն Ավ1էՈԱՐ ' " J f վԾ-

Հաշուք ՀանղԷսԷն ներկայ զտնուահ են էրր 

Հայ տղղէ ներկայացուցէք t Ւնչսլէս ք " / " / ՛ 

աղղերու ներկայացուցէչները, Հայ. ազզէ 

ներկայացուցիչն ալ ղլսսհ է Ուօշէնկթընէ 

գերեզմանէն վրէԱյ ո^Դո"Էկ հաղկեսլսակ մը, 

որուն մ ապաւէն էն վրայ ոսկէ տառերով 
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! դրուած էր՝ ՚ձ Մարտէրոսացեալ Հայաստանէն 

առ. մարդկային ազատութեան ե. ազզերու. 

էրա լան g պանծալէ ոլաշսսզանն ու ախո

յեանը » յ Վերադարձին , Ս*{. $Լ"*"*°ք նաւէ 

սրաՀին մէչ Պ. և. Տէկէն Ուէլսրն կր սլա֊ 

աուասէրեն Հիւրերը, այդ մէ Հողէն՝ Պ» Սը֊ 

վազլր կր մօտենալ ՆախադաՀէն, էր Հէա– 

ցումը կր յարսնէ անոր արտասանած ճառէն 

Համար զոր « ադդերու էրաւանց magna 
CâTtâ. մը կ1 անուանէ9 II յոյս կր յայտնէ օր 

մր այդ ճառով ր անա ձեւուած սկղրունքները 

էրազործուած տեսնել յօդուտ փոքր ազդու– 

թէւններու » ւ Նախագս,Հ Ուիրւըն՝ է պա

տասխան՝ կր յայտնէ՝ « ՛Իրաւունք ՜՜անէք 

այդ յոյսերր տածելու » (yOU are justifled 
in yourvexpectation)« Ցետոյ՝ ՆախագաՀր 

կր րացատրէ թէ է՛նչ պատճառներով պա

տերազմ չէ յայտարարած Թուրքէոյ ՝ դէմ • 

t '/^/^"J* ՆախագաՀր վստաՀ շեշտով մր կր 

յայտարարէ թէ՝ « Հա յերր երրեք վախնայիք 

րան շունէն » (Armenians have nothing 
tO fear). որովՀետեւ անոնց դատը արդա

րութեան պաՀանշ1>երուն Համեմատ պէտէ 

լուծուէ ալս պատերազմէն վերՀ ե անոնց 

յոյսերը պէաէ պաս կու էն , թէ էնք Հաստատ 

որոշած է ո 1ւ է խնդիր առանց լուծման 1ւ 

կէսկատար $"ՂոլԼ Հաշուեյարդարութհան 

օրր։ 

— fl«5«»|tÉ կր քաղենք Հետեւեալ րեր– 

կրառէթ տեղեկութիւնը. « Ամերիկա յէ Սիօ– 

նականները ^ յունիս ՅՕԷն ունեցան էրենց 

տարեկան Համամոդովը։ Ժոդովին րացումէն 

առաջ, 15000 երկսեռ Հր է աներ թափօր մլլ 

ըրած են այդ քաղաքէն փողոցներուն ւէէջ* 

Թափօրը առապար դո ւած է Մեմօրէրլ Հսկա§ 

սրաՀը , ուր 5,000 Հոդէներոլ ներկայու

թեան րաց ուած է Համամոդովը։ Այս Հա– 

մամոդովէն կաղմակերպիչսերուն մասնաւոր 

Հրաւէրովը ներկայ եղած (լ խօսած է Աղդ՛ 

Միութեան ատենապետ Լ. Ազդ՛ Պատուիրա՛ 

կութեան ներկայացացէչ Պ, Ավտզլր, որուն 

Հինդ վայրկեան տեւող խանդավառ ընդու

նելութիւն մը ըրած է ներկայ րազմհւթիւնը 

նախ ադա Հին կողմէ ներկայացուելու ատեն։ 

Պ. Սվադ1է\ էր Համակրանքը չայտնած է 

Հրէաներու աղդայէն րադձւսնքներու մասէն f 

որոնք իրականանալու այնքան մօտ են։ 8Է-

շած է այն պատմական դերը զոր Սէօնա– 

կանները կա տարեցէն՝ "՚Րդէ ["["'[ թրքական 

առանձին Հաշտութիւն մը (Դաշնակիցներուն 

Հետ), որ գերեզմանաքարը պիաի Ր Ա՛՛՛Ր 

Հայաստանէ t Պադեստէնէ և. Արարէս յ ար

դար ձդտուսսերուն։ Պ» Ս վազլր էր ատե– 

նարանութէւնը Հետեւեալ խօսքերով վերջա

ցուցած է, « Կ՚ոդջունեմ Աէօնէ դրօշակը, կը 

յուսամ որ շուտով ձեր անվեՀեր դէնուոր– 

ները դայն պէտէ ծածանեցնեն ձեր Հայրենի 

երկրէն պատնէշներուն վրայ ։ Կը վստաՀա– 

ցընեմ ձեղ թէ Հայաստան Հպարտ պէտէ 

գգայ էրեն ԳՐ'սօէ ունենալով Պադեստէնէ 

ազատ տէրութիւնը » t 

The Pitsburg Dispatch Հետեւեալ 

կերպով կը նկարագրէ ^՚է՚՚Ղէրէ ատենա– 

րանութեան յտջորդոդ տեսարանը. « Երր 

ատենախօսը վերջացուց, ունկնղէրներր մւ-

լեգէն ցոյցերու անձնատուր եղան ։ Թեմէն . 

վրայ էլսսրանցու մ մը կը տիրէր t Պատէն 

կա խո ւած դաշնակից II սիոնական դրօշակ

ները էրենց տեղերէն փրցուելով՝ րեմէն 

առջեւ բերուեցան։ Կիները սկսան «.Ամերէ– 

կա))ն երգելէ ե 20 վայրկեան տեւող "nja 

մը տեդէ ունեցաւ ։ 

— ԹաԼ կը Հրատարակէ Հետեւեալ կարեւոր 

լուրը t a Հէճազի թագաւորը Ալ Հէւսէէն է ան 

Ալէ t յետագայ աղդարարութէւնը Հրատարա

կած էր՝ « Կը յայտարարենք թուրք ազդու– 

թեան պատկանող մա Հէ1նա ականներուն, մաս

նաւորս։ պէս րան ակին II էր զօրապետներուն, 

որ եթէ ոտք չելլեն թո ւրանե աններս լ չարա՛՛ 

զէտ տիրապետութիւնը տապալելու Համար, 

այդ պետութեան մէջ էսլամհւթեան վերա

ծաղկման մասին, մեր վերջին Հոյսը պէտէ 

կորձէ) «• առաջէն Հանրային արարքը որ 

մեր կրօնական խղումը պիտի յայտնէ՝ ջըն– 

ջելր պիտի րԱայ սուլթանին անուան յէ շա

տս։ կումը ուրրաթի աղօթքէն մէջ, աւան֊, 

դութէւն զոր մինչեւ ցարդ ուդեցէնք պաՀ– 

պանել է յարգանս էր նախորդներուն կողմէ 
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մատուցուահ հառաչութեանց II թուրանեան 

կառավարութեան վնրքր եկահ տեսնելու 

յոյսով։ Եշէւանութէւնը Աստուհոյ մէայն կլլ 

սլա ականէ t» Տրուահ պայմանամամը լրացահ 

ըլլալով, IL Ո II է ազատագրման ճէգ երեւան 

եկահ £mimlut[i Հէճաղէ կաււավարութէւնրլ 

Հրա մա յահ է քՀ՚ք^է ուս լթանէն Համար ազ°թքը 

արարական թագաւորութեան ՛րոլոր մղկէթ֊ 

ներուն մէչ։ 

— 1+-X էր վերչէն թէւերկն մէկուն մէչ կշ 

Հրատարակէ չարաշուք վէճակագրու թէւն մլլ 

Թուրքէս լ Հայութեան Յնացորղներու քանա

կութեան մասէն, « Հայ փաէւստական մլլ 

տուեր է եղեր (ով է, որու տուեր է tujff 

տեղեկութէւնները, չէ ճշղուահ՝) Հետեւեալ 

տեղեկութէւններր, — Այմ մ՝ որոշ թուանշան֊, 

ներ աալու ղմուարութեան Հակառակ, կա֊ 

րելէ է՝ պաշտօնական մէ^ա վայրէն ոդէ1ող 

արմանաՀաւատ վկայութեանց Համեւէւստ՝ 

Հայկական ողրերղութենէն ողք_ սսացուլնե֊ 

րուն թէւր սապէս Հաշուել» ՛Տօնէ ա եւ շրյր֊ 

շակայք, 20,000. Հալէպ, 25,000. Հէլէկէա 

(Մարաշ, Հաճրն, ևն.) 10,000. Կու տէնա գ 

՚Տարա-Հէսար, 

ԽքէշեՀէո, 6,000. Եօղկաթ, 

Կեսարէա f Ի՛ ար լ՛երդ , Մա լաթ էտ , 7,000 . 

գումար՝ 130,000տ l * « A կ\սւելցնէ թէ մօտ 

100,000 Հաշուելով րււՆԷ էսլամացուահ Հա֊ 

յեր ուն թէւլլք Թուրքէոյ երկու մէլէոն Հայե֊ 

րէն ուրեՈԱ Հաղէւ 2 00 ,000 ողչ կը Ձևան։ 

Մենք գէտենք որ Թուրքէւ։յ Հ Հայութեան 

կորոլստլլ ղտրՀուրելէ եղահ է, բայց այս 

թուանշանները անտարակուսելէօրէն հայրա– 

յեղ են լաւագոյն» էր որ այսպէսէ սքսալ 

տեւլեկութէւններ չՀրատարակուէէն. - Թուր*, 

քէոյ Հայութեան iUim ցոր դներ ը թո ւահ ատենք 

\fl*-X մոռցահ է Կովկաս 1ւ այլուր ասլաս֊ 

տան ահ 300,()00ը, Պոլսոյ ե֊ Ւղւէէրէ ղա֊ 

ղութներրք և. // էքաղեաք աքոորուահ ստուա– 

ոաթէւ Հայերը, որոնք ամենքն ալ չեն կոր ահ 

(քանէ որ անղլէակտն րանտկները 15-20,000 

աղա տեսէն վերքերս անոնցմէ) t 

Փարէղեան լրաղէրներէն կ՚էմւոնանք 

թէ Ֆրանսա յէ ար տա քէն զորհոց նաէւարար 

Պ* Փէշոն ընղուն ահ է այս վերքերս « Աղ֊ 

գայնութեանց մէքեւ Համաձայնութեան » 

ընկերվարական քօմէթէէն պաաուէրաԼլեեր 

որ կը պատկան՜էն (հուսէոյ սաՀմանահայրե֊ 

րու աղղութեանց {լոՀ9 լեթթօնք էսթօնէացէ, 

Հայ, Հրուցէ) t ր\։կերակցո։ թեամր Պ, Ալպէր 

Թօմաէ։ Պ* Փէշոն անոնց յայտնահ է էր 

Համակը ո ւթէւնը էրենց աղղայէն ցանկու֊ 

թեանց Հաւքար, II ղանոնք անգամ* մլլ եւս 

աղաՀովցուցահ է թէ ֆրանսական կ ա ռ ա ֊ 

վարութեան ընգՀանուր քաղաքա կանո ւթէւնը 

կը ձգտէ այգ մէւղովուրղներուն տալ Էրենց 

րաղղէն ազատ էնքնորոշումը։ &'՚յց տալու 

Համար թէ էնչքան կը շաՀագրգռուէ ա յ ղ 

աղղայէն շար մուններով, նախարարը էւնղրահ 

է այԴ պատուէրակներու էւրաքանշէւրէն 

էրեն յան ձնե լ էր ազդէն պա Հան քաւերն ասՂ 

ւէ ո փուլ նօթ մը։ 

— Պսւէնօս Այրէսէ Courrier de la 
Pldta ֆրանսերէն թերթը f յունիս ամ սուն 

Պուէնօս Այրէսէն 2 6 Հ ա յ կամաւորներու 

ղէպ է Ֆրանսա մեկնումէն առթէլ Հր աաա֊ 

րակահ է երկու յօդուահէկ՝ մեհ ՜ Հա մակրո ւ– 

թեամրւ լեցուն ղէպ է Հ՚ոյոց ազգը, (.(.Ցուղէչ 

տեսարան մ՛րն է, կը գրէ ք մեկնու։1ը տյդ 

պարզ մարդոց որ Հայրենասէրական զգաց֊ 

ման մը մղման տակ՝ էնքնարերարար էնք֊ 

զէնքն էն կը նու էրեն պաշտպանն լու Համար 

՚հաշնակէցներու ղատը, որ էրենցն ալ է*** 

մէայն երէտասարղներ չեն որ մեկնեցան, այլ 

IL ը)։տանէքէ Հայրեր, և. անձեր որ րտւական 

լաւ դէրք ունէէն։ Ամէն րան ձղեցէն, երթա

լու Համար էրենց արեան տուրքը նուէբել 

էրենց մշտական րարեկասսերուն» t 

—LcùDêpêche deTouolw^ լուլէս 29Է 

թէւէն մէչ 0 * V * ստորաղրութեամր յօղուահ է 

մլլ կ՛էւոսնանք թէ թուրք կա §ւա վար ո ւթէւնը 

Հարսէ, Ար ատ Հանէ Լ. Պաթումէ նաՀանզ֊ 

ները գրաւելէ յետոյ, ընգՀանուր քուէար֊ 

կութեամր (plébiscite) ուղեր է էր աշ֊ 

էւարՀակտ լու թէւն ը նուէրազոր հելք և 20000/. 

դէմ* 8 3 0 0 0 ձայնուէ՝ Թուրքէոյ UIJIJ նոր 

Հպատակները էրենց վէճակէն ղէրենք գոՀ 

յա յաներ են. էնչ որ Հէմա թոյլ սլէաէ տայ 

Թուրքէոյ Հաստատել թէ էնք Հաւատարէմ՝ 

կը Ձնայ մողովուրղներու էնքնորոշման ըս֊ 

կղրունքէն ։ Ցօղուահաղէրր ,ղէտել տալէ յետոյ 

թէ Թուրքէա էսկ կլլ ստէպուէ այւյ սկրղ֊ 

րուքը յարգելու ձեւն առնել, ուրեՁն թէ այդ 
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, սկզբունքը սահմանուած է 1Բ9°բես աիրա– 

պետել, անընդունելի կը գանէ Թուրքերու 

ձեռքով անոր րռեադէօսէկ \ու խարդախ 

կիրարկումը։ Իրողութիւնը ծ անթ է մեր ա։լ֊ 

ղալին դործերու էլեկավար մ՛ար միններուն. 

կը յուսանք որ ալդ plébiscite/ւե դէմ՛ 

անՀրամեշա բողոքը Լսռլէ սլիաի ընեն։ 

Յուլիս \Գի իրիկունը՝ Աօսիէթէ Սա֊ 

վանթի u լաւ Հին մէչ, աեդի ունեցաւ, Ալդասցի 

Հայասէր Շարլ Անտլէրի նա իւ աղա Հո ւթե ան 

տակ. Հանդիսաւոր Հա լաքում՛ մը ի յիշա

տակ Աւստրիոյ ձեռքը ղերի ինկած և. կա– 

ի»ադան Հան ո ւահ՝ Թրեհթինօի ընկերվար ս– 

կան երեաիոիւան ԶեդարԷ Պաթիսթիի t Իր 

ատեն աս. անութեան մէչ, Պաթիսթիի կեանքն 

ու եղերական մ՛ա Հը նկարագրելէ յետոյ , 

Ալսլէր ԹօսՂս եղրակացուց. Աէկն ընկերվա

րականները որ կը կարծեն թէ կեղեքեալ 

ադդերու պաշտպանութեան քաղաքականու

թիւնը պատերազմը կ՚երկարաձղէ՝ կը սիսս֊ 

. լին, ընղՀակաււակհ՝ անիկա պաաերաղմին 

նպատակներէն մին է f և. նոյն ատեն պա

տերազմի Հզսր միչսւլ մը գ՛՛ր ՛հաշքԱսկիցները 

սլէտք է դիանան գործածել արդարութեան 

ե ազատութեան իրենց իտէալը իրականա֊ 

ցըյմղու Համար։ Պէտք է որ Ալզաս և Հօրէն, 

Թրէնթինօ և Թլփեսթ, ՊօՀեմիա և Եուկօ– 

Արուներ, կեՀաստան և. Հայաստան, չ՛ազա

տագրուին։ Եւ այս կամքին մէչ՝ Համաձայ

նութեան րոլոր մոդովուրդները Համերու շիւ 

են, ինչպէս կ՚ըսէր Մածծինի^Օ^ա (» » { r *^ f t r 

այմմ ե միշտ։)) 

–Փարիզ Հրատարակուող Il Risveglio 
ItalianO ֆբանքօ իտալական թերթին մէչ, 

Ծարլ Անալեր նուիրած է յօդուած մը «.կե

ղեքեալ մողովուրդներու միչեւ Համաձայնու

թեան ընկերվարական քօմիթէի)՛)), որ իրեն 

օրկան ու նի II Grido degli Oppressi 
(քերթը յ ե որուն նաիաւձեււնարկները իտա

լացի ընկերվարականներ են։ « Այգ /<MJ" 

ազգերու ընկերութեան մէչ զոր յաղթանակը 

պիսփ Հի Ձնէ ե որ արդէն կ՚ուրուագծուի 

՛Նա շն ակի g ագգերուն մի չեւ. կը գրէ Անտլէր, 

մեր րարեկա տները չազատագրուած ( i r r e -

dCUt i)՜Իտալացիները ե իրենց նոր րարե– 

կա՚մհերը Եուկօ-Vլալները, կ՝ու զեն որ նաիւ 

և. աււաչ կեղեքեալ ադդերու փոքր րնկհրու– 

թիւն մը կ՛ալ մ ո ւի ։ Սքանչելի՜ մտածում, 

որ պիաի յաղթանակէ, որովՀետեւ կը Հիմ

նուի թէ մարդկային մեծ վե Հանձն ո ւթեան 

մը ե թէ քաղաքական ։1նծ իրապտշտու– | 

թեան մը վրալ ։ » Հայկական դատի 1ւ Հայ 

ազգասէր ընկերվաբականութեան իրր ներկա֊ 

յացուցիչ, Պ. Աբտաւադդ Հանըմեան անդամ 

է այդ քօւէիթէին LU GridO թերթը վերչերս 

Հրատարակեր էր իրմէ նամ՛ակ մ՛ը, ուր կը 

պար զէր Հայոց պայքարն ու ձզաուԱները։ 

Աղեքսանդրիոյ «Արեւ»ը «ՏՀի Փա– 

լէսթին Նիւդ» թերթէն կը քաղէ Հետեւեալ 

բերկրառիթ տեղեկութիւնը. « Աուլիս լկի 

ղօրա Հանդէսին առթիւ ամեն էն աւելի ու

շադրութիւն գրաւած են Հայկական զօրա– 

գունղին մարզանքները ։ » Ս՛եր զմասնաւոր 

տեղեկութեանց Համեմատ, կ աւել/ցնէ «Արև.», 

ր րի m ան ական իշխանութիւնք ալ յոյմ գոՀսսա– 

ցած են յիշեալ զօրագունդին մարզանքներէն t 

Տօքթօլ։ Պօդոս ՚Քօլօլեանի իրր դին– 

ոլորական բմիշկ անձնուէր ու տաղանդաւոր 

գործուն էութեան մասին աՀա ինչ որ կը դրէ 

Oui թերթը իր մայիս 15/» թիւին մէչ. 

(( ... ւՀեղքրտուած ոսկորները ամրացնել, 

՛ճզմուած մկանունքները զօրացնել, անդամա

լուծուած յօդուածները ճկուն դարձնել, ան

դասներու թեքումն ու տարածումը իրենց 

րնական սաՀմաններուն մէչ էերել նորէն, 

մէկ բաււով՝ մտրնսային մեքենականութեան 
էական տարբերը վերադարձնել, IUJU է 

Հիսնական գործերէն մին րնադարմանու». 

թեան ( p h y s i o t h é r a p i e ) ! 

(( Այս պատերտզէ1էն առա չ, գոյութիւն 

ունէին այս դարմանումին յատուկ գործիք

ներ, բայց շատ րարդ էին ու սուդ։ Ատ կից 

դատ քիչ թուով կը գանուէին Հիւանդանոց

ներուն մէչ, որով 1ւ «, Հեռու էին աՀա դին 

սլէաքերու րալելէ ։ Հնարամիտ խուզարկու

ներ չանաղին այն ատեն անոնց տեղ գոր

ծածել դի։ րաւ շինուելիք գործիքներ։ Վ,եր– 

1ւեու 

ա– սայլի րնագարմսնութեան կեդրոնին բմշկ 

պետը, Տօքթ. Փօլօլեան, ի՛ն դիրը ամրոդչտ– 

պէս լուծեց այնպիսի կատարնլութեամր մ՛ը, 

որ ք*մշկակտն Ակադեմիան, փրօֆէսոր մ՚իլ– 

պէրի տեղեկագրին վրայ , անոր ա շի։ ատ ու

թի ւններր պսակեց։ *հիւդի ամենէն Համեստ 

Հիւսնը կրնայ ադեւս քանի մը տախտակ, 

լիսեռնիկ (pOl l l i c), չուան ու մաՀճակալի 

զսպանակ ունենալով ձեռքին տակ, շինել 

գործիքներ որ կը Համ1սպատասխանեն մեքե– 

նագարմտնութետն րոլոր սլա Հանչն երուն, 

այսինքն վերակրթութհան (rééducation) 
շտրմուՅները կը ատ բա նչ ա տեն , կր չափա

նշեն ու կը պարտագրեն՝ առանց որ Հաշմնա -

լին կամքը դեր կատարէ։ 

« ifîjii բոլոր գործիքները Կրինեոնի մէչ 

շինուած են, ու քանի մը Հարիւր ֆրանքէ 

աւելի ծախքի չեն նստած։ Անոնց կիրարկումը 
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ՀծՐԱէէ%ՈԻՆԳ 

տեսայ , և արդիւնքները աչքովս Հաստատեցի։ 
Պկէոը է որ Հանրային ""ւողչ՚՚ւթե՚սն վար֊ 
չութիւնր րոլոր Հիւանդանոցներու ս%չ մացնկ 
Տօքթ. ՚Բօլօլետնի բարն յաշող մեթոտները։ 

Ղ ԲնաւլարէՐանոէ թեան կեդրոնին մօտ՝ Հաս՛ 
տս՚տու՚սհ կ եր կր tu դորհ ական վերավարմու– 
թեան կեդրոն մր ։ Անդամսւտհալնելսսն ւ Հա֊ 
մ՛ար ումեղ գորհիքներ Հնար ահ են .որոնք թ"յ[ 
կուաան տրօրր վարեի մւսնդադ էՐր րոնեյ .են.)) 

ԱյմւՐ. JîrJ ուրախ,il թեամր. կ՛իմանանք 
թերթերէն որ Ֆրանսայի Հանրապետութեան 
Նաի՚աղաՀր է "^ցեփյով վերջերս Կրինեոնի 
րն աղար.քան ո t թեան կեդրոնր , իր ձեռքով 
յան ձներ լՀ Տօքթ. ՝ք՝օյօյեանհն սրաուոյ նՀե֊ 
դեմոնի իւաչր։ Մեր սրաաղին շնորՀաւորու
թիլններր կր յ՚սյո՚նենք մեր սւդնիւ ու կարող 
աղդակցին՝ այսքան՜ փալուն կերոլով ս տա
ցու ահ ւդատուի ՛՛ը Հաւ11սր։ 

կ՚աոաաւուոենր ՛Այստեղ CitatiOJlji' պաշ
տօնական Bul let in Mi. 

Le président du conseil, ministre 
de la guerrp. 

Vu le décret du 13 août 1914. 
Arrête : 

Article unique* — Est inscrit au 
tableau spécial de la Légion d'hon
neur, pour chevalier, à compter du 
2 août 1918. l'officier dont le nom 
suit : 

COLÔLTAN (Maksoud-Boghos) . 
médecin aide-major de 1 o r # classe 
(réserve), chef du centre de physio
thérapie de Grignon : engagé volon
taire pour la durée de la guerre, 
technicien remarquable, s'est consa
cré avec un inlassable dévouement 
à l'œuvre de rééducation des muti- \ 
lés, dans laquelle ՝il a obtenu des 
succès remarquables. 

GRPRGFÏS CLEMENCEAU 

Paris, le 3 août 1918. 
—— Ֆրկղնօի մեջ կաղմուահ fc մէսսնա՛ 

նախուսյւ ՛Րր տօնելու Հ՚ս՚Րտր Պ» Սարդիս 
Ծոցիկետնի 25 ամեայ դրական դորհունկու֊ 
թեան յորելեանր։ Մասնաիւումրր Հրատարա
կած ե կոՀ մր տեղւոյն 

թերթէն 
ս%չ։ Պ.. Ծոցիկեան, ինչպես կր յիշեցնկ այդ 
կոչրէ Կովկասի9 Եգիպտոսի, 1ն1երիկտյի 1ւ 
այլ և. այլ թերթերու իբր աշխատակից II 
իս մրա դիր բազմաթի–– ^"l'I յօղուահներ 
տուահ Է , ե. ի լոյս րնհտյւսհ Է Հետեւեալ 
գրքերը Վ ե հ. Հ ա ն ի կ ք B uM f O i , S u i r i u -

ծ ո ւ ա ծ 11-իւ«ո, II.յց ifp ll.fi|i f i nq iu f ) iC« 
ll.rplinr |»|ււ l î , Դ»|;ս| ի ՚ * ւկւււ p|n | ï , Հ ո ւ յ – 
l | i u l | M i G f « H * r i a rM iM - l i n i | l | i i i i i , IL Հա ր. a 

Հսւյւ՚ | ւ է | ր. աղղտսիրական կրակով ե֊ ադնէւ 
զդացոււԱւերով լեցուն ղորհեր։ 

Սեր շնորՀաւորութիլններր կ՚ուղղենք 
յս՚րղելի յորելեարին t Նու եր կամ՝ նամակ 
ifff;iii?> ե 'J'fîl ՄասնաիւէՐրի գանձապպՀին՝ 

M. H. Rustigian. P. O. Box 498 
Fresno. Cal. D. S. A. 

Ամերիկա լի Հայ Ագդակին Միա թեան 
կո՛յր. Մարմրնը իր վերջին նիստին iJfc? 
որ ՛՛շահ ե (րոտ ամհրիկաՀս՚ւ թերթել՛ու մեչ 
Հրա՚ոարակահ ղեկո՚ցին} 2000 տոլար ղրկել 
1Ն!երիկեան Կար է1իր 1°աչի կեդր. Մարէքհին, 

՝ որ ցարդ Հա րոնսլասէո Ամերիկեան ՚Բօմիթհին 
երկու մյ՚յիոն տոլար տրաւ1։"դրահ ե՛ 10,000 
՛՛աքար ղրկել Աո։ ի սերտն ան Լա քան պա աո 
՚Տօմիթեի ն՚սի՚ադտՀ Պ. Լ. Ֆավրին* Թուր*. 
քիոՀ '1ե$ Հ՛"( կարօտեալներուն Հասցուելու 
Հ՚սմէսր . պաշտօն յ՚սնձնեք պերճախօս ու 
Հ՚Րո՛ տ Աքերինս։ Հլոյ ՛Րր , Տնկին Պերթա Փա՛ 
i/tt<iijfïiiifififi՝ Աէքերիկափ ։էհ$ քաղ թե քաղաք 
շրջելով Հա աս պատմութեան, գրականու՛
թեան 1լ սլաՀանչներու titanքւն ղւսսաի՚օսու֊ 
թի՚ններ րնե ի տես անէք ո։ թի՚ններ ունենալ 
մ տ ՛էհ ւ ւի ներկա Հ ացո՛ ցք՛իներու II Հանրային 
կարհիքին մրաք ուրդերու թիւն ունենաք կրցող 
աոէւտո անձանց Հետ. որոոս՚հ ե նա\ւ որ 
զանաղտն ՚ոեոո՛ անք տ՛որրեր գո քներով ու 
ձեւով Հա զնուէրսն դրօ՚աններ երեւան Հ՚սնե*. 
լու տեղ (ինչպես ահրի ն՚ո՚նենւսյ) այսու*. 
Հետ1ւ՝ մինք II որ Հա մրսկան ն՚՚՚ռս՚վտրու՛ 
թիւն ւէր կտպւքո՛ ե, մեր դրօշակի զուներն 
րր՚սն ֆրանսական ոո՚ներր. կապոյտ, Հեր 
մւսկ \ւ հ՚սրմիր , որոնո պիտի դա սա՛ որու ին 
Հորիզոնական կերպու1 , եապո՚տր վրան , 
ւՀերէՐակր մեջ տեղ ր II իտր։1իրր տակր : 

— երաոերներեն ՛ահ ոաւո'1 իմւսդահ եին ո 
Նիւ Եորքի մե9 Պ* Կիւք ս՛պի Կիւ քպենկեանի 
էւ իր եղրօրորու ոյն Պ» Սերորե ^հ11-դենկ֊ 
եանի "պանո՚մր. իրենց տան մեչ երկար 
տտրիներե ի վեր հաոաւոդ Լ՚սր՚ւ ՛՛ր ձեռ֊ 
քով* Պ. Կիւ րոպի Կի՛ լպենկեան. ազգասեր 
ու ր ՚սրե դորհ՝ րսոսոււէէհ գերդաստանին 
հանօթ դէէէքերեն, Աւ1երիիււււԻ Հս՚է մ՚՚՚՚ճա֊ 
ռ՚էմր՚ւնոլթեան զլի՛ տ՛ որ գեմքերեն մին . իսկ 
Պ. Սերորե՝ բարուական ու ՚էւոաւոր ՚սմհ֊ 
նաոիրո՚ն րտրե՚քւսսնութիւններով օմտուահ 
աղնիւ Հա ւրենտսեր երիտասարդ մրս եր t որ 
արդեն իսկ Նիւ նորբե ազգասիրական գոր֊ 
հունեութհան մէչ մեհ դեր կշ կատարեր՛ 
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Կ երեւակայէինք ոք iifjig ողբալէ կորուստ*, 

սերուն սլատճառ եղող չարադորհը էւելա֊ 

դարութեան վայրկեանէ մր մէջ կատարահ 

էր թերեւս րր ղ՚լ"լելի ոճիրը։ Ալ-դ, Պոս֊ 

թոնէ "–Հայրենէքոը էր յուլէս ՚Հ&Է թէւէն 

մէջ սէւ Եորքէն թդթակցսւթէւն մ՛ր կր 

Հրատարակէ որ ցոյց կուտայ թէ ոճրագորհը 

էր ցեդ^ն անոլատւււէչ Հրէշ մ՚րն է .կ՚արտա֊ 

տսլեեք այդ թղթս։կցուէ1իւնը. 

(( Ամսոյս ՝2ձէն f էրէկուան ուշ ատեն ան֊ 

Հաւատալէ II տէւուր Լ"ԼՐԷ\ ս։ա բահուեցաւ 

գաղութին մե£ թէ կիւ լաւ ղի Կիւլսլէնկեան 

սպաննուահ է, ի"կ Սերորէ կիւլսլէնկեան 

հանրասլէս վիրաւորուահ ։ ՝^իչ Հեր^էՆ 11 ա ՜ 

կայն, ղարՀուրելի ['1Լրր Հաստատուեցաւ իր 

քստմնելի մանրամ՚ասնութիւններով։ Ս կրաիչ 

Մխէթարեան անունով անպիտան մր, որ մօտ 

քսան տարի հայւայահ էր Հանրածանօթ 

Կիւլսլէնկեան վաճաււաաան մէջ, իր կււուա֊ 

րար, անՀաշտ ու անտանելի րնաւորութեան 

Համար ճամրռւ կէ['\րուի։ ՝1'անի մը անդամ֊ 

ներ կր դիմէ t իր դո ըհը վերստանալու Հա֊ 

մար, ե կր մեր մոլի, որովՀետեւ Կիւլպէնկ– 

եաններէն վերՀ՝ f1"!"/1 V'^' աշիւաաալները 

եւս կր ձանձրանան կր ղղուին Միւիթարեա– 

նէն, ու կր պաՀանջեն անոր Հեււացումր ։ 

Վերջէն ան դամ երր կր ներկայանայ , ոդրաց֊ 

եալ Կէւլապէն էրեն կր յայտնէ որ իր շա֊ 

րաթտկտնր սովորականէն պէ" պէտէ վէ\֊ 

ճարուէ ու մտաՀոդուելու պատճաււ մը 

շունէ։ —— Շատ լաւ, կր.պատասխանէ,քանի 

որ ալ Հոս Հ 1 1 / / 1 1 " / 1 գորհեմ, ինհէ վկայական 

մը տուէք։ Անմէջտսլէս կը տրուէ վկայա

կանը։ Մեկնելէ առաջյ կ՚երթայ մնաս րարով 

ըսելու րոլոր դորհտւորներուն ու Կէւլասլէ 

Կիւ լոլէնկեանին, ու երր ան ձեււքը կ՛եր֊ 

կարէ, Միւէթտրետն դրպտնէն ատրճանակը 

Հանելով կը կրակէ ւլմրտդդ Կիւլս/պիին վրայ, 

որ կուրծքէն վիրաւորուահ անկենդան կ՚իյ

նայ, րոպէտպէս շունչը աւանդելով։ Օգնու֊ 

թեան կը Հասնի Սերորէն , ու դա ղան ա g ահ 

ոճրադորհը իր դէնքը կ՚ուղղէ անոր \ ւ կը 

վիրաւորէ մաՀացու կերպով ։ Հակառակ 

տրոլահ բոլոր խնամքներուն, անրադդ Սե֊ 

րորէն ես քանէ մը մամ* վերՀր կը մեռնէ՝ 

շատ արէւնաՀոսա թենէն ։ Պ* Սարդիս Սա֊ 

րաֆեան էսքոէնքը կր տրամադրէ իր արիւնը 

փոխանցելով դմրաղդ ղոՀին t ՛բայց անօգուտ, 

անորակելի ս՛երտգորհութեան դ՚ւՀ կ՚երթան 

երկու պատուական Համակրելի 1ւ յարգուահ 

անձերը, ամբողջ գտդութը Համակելով խոա 

րունկ ու անկեդհ ցաւով մը ու կսկիհով մը։ 

« ԿիւլպԷնկեան գերդաստանը սերունդ֊ 

ներէ ի վեր հանօթ է –ամրոդջ Լալութեան, 

իրր աւլնիւ, րարերտրոյ ու Հայրենասէր 

ընտանիք մը, որ ամէն աո իթով կատարահ 

է՝ անաղմուկ կերպով ու Համն աո օր էն՝ իր 

դնաՀատելի պարտականութիւնը Յաղթական

ներու, տարագիրներու, կրթական 1ւ ազգային 

Հաստատութիւններու Հանդէպ մասնաւոր 

գուրգուրանք մ՛ը ունեցահ է միշտ, Հոս ու 

tu մէն տեղ Հաւասարապէս յարգուահ ամե֊ 

նէնւ Սերորէ Կիւլսլէնկեան բառին Լա$* 

իմաստով gentleman մըն էր, երիտասարդ, 

ղարղտցահ ու գաղափարական, I I իր՝ ինչսլէս 

նաԱ դմրաղդ Հ°բեդբոբր կորուստը անգար֊ 

մանելի է ։ Սերորէն, ամէն անգամ՛որ դիմուէր 

իրեն ո ե է Հասարակական ձեո&արկի Հա֊ 

մար f միշտ պատրաստ էր նա իրարերելու իր 

նիւթական ու րարոյական ՚՚օմանդակութիւնը ։ 

Անդամ էր Ա դատութեան փոխառ ութեան 

Ցանձնախա մրին, անդամ* եղաւ թափօրի 

Տտնձնտխու մրին 1ւ լիովին կատարեց էր 

աս մինը։ *հաղա թէն կողմէ անդամ* նշանա֊ 

կուեց՚սւ fini/ւ՝ ֆրանսական Տօնէն առթիւ 

շնորՀաւորելու դ ֆրանսական կառավարու֊ 

թիւնը, ե արմանաւորապես ներկայացուց։ 

Վերջապէս, ամէն րարեմտսնա թիւններով 

օմտուահ անձնաւորութիւն մրն էր, որ 31 

տարեկան երիտասարդ Հասակէն մէջ էնկաւ, 

ոճրա դորհին անարդ գնդակով. յարգանք 

իրենց \ի՝աւասկին : 

« Ոճրադորհր յտջոդահ է փախքիլ ու կը 

փնտռուէ ոստիկանո։ թեան կողմէ. էսՔԷ\ 

Արճէդհ կողւտրէն է ե երկար ատեն ասլրահ 

է Թիֆլիս ։ ԿարճաՀասակ , թու խ ու մօտ 41 

տարեկան : Ամէն Հա ՀՈԼ պարտ ական m թիւնն 

է օգնել ոաոիկտնա թեան որ մեր երկու 

ողբացեալ Հայրենակիցներու սպանիչը յտնձ֊ 

նուի արդարութեան t » 

Ամրոդջ Հա զու թիւ նր ամենախորին ս ա ի 

բոյթով պիտի ի է1անայ Հրէշէ մը կոոմէ 

կատաբու ահ աա սւմդայի ոճիրը t Մեր 

սրտագին ցաւակցու թիւ ննհբը կը յայտնենք 

Կէ Լ լոլէնկե ան գերդաստանէն ։ 

Ս՚ՈհՏեԴ. Աք*հՊՒՍԿՈՊՈՍ Պ11ԴՏ11Տ 

Թերթիս խմբագրապետը ստացած է 

Մուշեղ արքեպիսկոպոսաւ նամակ մբ, որմէ 

կ՛իմանանք թէ Հանրածանօթ ազդային դոր՛ 

հէչը Պադտատ Հասհր է զանիս 21 ին, էւ 

Էսկոյ1§ սկսեր է դոբհի։ Ո<հործերբ չափա

զանց ^ շատ են, կր գրէք Ր11ա$ թեմ՛ական 

ՐԱաձ դաղթային... ՝Րհրքուքէ առումով Հոս 
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մամւսՆեւլիՆ 725 Հայ ւոտրագրեալ1ւեր, ilh» 

հազոյն մասր տմենաթշա սու վիճակէ ւ1է$. 

90/i Հափ ալ Հոս ւաւաչնորղուեց։սՆ 

տրտլՆերու մէ^ոցով՝ էէ րաքսւնչիւ ր անձի 

Հ mil ար որոշ փրկանքէ մ՛ր փււէաւրԼն։ է\յղ 

գորհր պէտէ շարունտկո։ ի աւելէ քու fit գհե֊ 

րով՝ եթէ գրամական ւ1էՀոսնէս ներէ; մեզի։ 

Եգեպտոս էլան ու ահ պաՀուս ղէմա մ՛ րրահ 

էէ Արարիս յ թագաւ որէն որ յսաձնտրարա– 

կսէէւ մը տայ կարեւոր շէիւերու Ոէդդս։ահ, 

յսւ^ւձնէՈրարելով անսնր որպէս ղէ աարաղէր 

Հալերու լաւ նա՚քէն 1ւ tti\i։t\tg փրկտնաւո– 

• րումր գի։ րացնեն։ ԱրւլԼՀ1ւ սկսաք մաոնաւոր 

նամակներ "՚րեք աշիրէթներու մեհերունք 

Ներփակելով Արտրիոք թագաւորի^/ *էաւմ՝ա1քէն 

մէկ օրիՆակր, կր քուսամ՝ թէ WJM գիմ՚ում– 

ներս էրեՆէլ օղու աներր պիաի ունենան"։ 

11՝եր րարեկաէուերւՀե մէն եւս ստացահ է 

նամակ մր, որոէն մէֆ Պ աղա ատէ աււաՕ– 

նորղր կր պատմէ՝ է միջի այլոց* թէ Եգիպ

տոս, րրէաաոակսւն գինու որ ակ util իշիւււաու– 

թեանց ղհմելոէյ յաԳոդահ Է գի1ւո։ որակաէւ 

փոիւագրսաւսլով ճամ՚րորգելու արտօնութիւն 

ստանաք, որով 19 օրԷՀւ Հասահ Է Պաղտաա. 

փոիւանակ սովորական շոգենաւերով 40՜45 
օր գէւելու . Պաղաատ ՀտսնելւՀ1ւ քեաոք՝ 

ներկա fin էք ահ Է տեղւոքն երկու պետերուն, 

քուղայյին ղրէւոէ որտկան կառս/վարիչ դօրա՜ 

վար Հուքըրին II քաղաքային tjmfij'ijili, որ 

շատ լաւ րնղոէնեքութիւն րրտհ են իրեու 

Փարիղի ՚ՆպաստտմէստոքՈ Ցտնձնամոգովը 

անշուշտ պիտի փութաք կարեւոր գու մ՝ար 

մը Հասցուել կորովաբան գորհիչին իր 

ազգօգուտ նուիրսւկւսն գորհին Համ՛ար։ 

I l lustrat ion յօդուածէն հատուածի ifp, ին)– 
պէո ht Հայոց i|brtnpbrl.ui| –քանի ifp ոււփշ յօդ– 
ուածնՒ.ւ*ու թաո|ւքանութիւհր% աիտի Bruismru^bGf 
ifbr յաջա՚դ թիւով։ 

+OOQ* 

%աեթի LfyPhare de la Loire թեըա 

թի՛ն մէֆ կը կարզտՆք Հետեւեալ Հեա 

ոագիրը. « Հո fit A է-3 Օգոսւո* — Փոքր 

Աս ի այ ԷՆ Հասան՛ Հեռագրի մր Համա֊, 

ձայնէ Հայ ա զղա բնակութիւնը կազ֊, 

մակերսլուահ՜ է՝ թուրքերուն դիմադա 

րելու Համարէ Հայերը լաւ զ ԷՆ n ւահ 

եՆ ու բազմաթիւ։ իյումրերը զոր 

կազմած՜ եՆ՝ երկրիՆ րո[ոՐ Հունձքեր 

բուն զբայ ձեոք դրած՛ եՆ և կը տիրեՆ 

րոլոր գիւղերուն մէ£ ։ թուրքերը 

ճգՆամամայիՆ կացութեան մը մԷ9 

կը գւոՆուիՆ և Է կովկաս իրեՆց 

յառաջխաղացութիւնը կա սահ՜ Է »*՝ 

Ո՝ւր եՆ այղ լաւ զիՆուած՜ ու բազ֊ 

մաթիւ Հայ իյումրերը* քՒբքաՀայաս֊ 

տաՆիԴ մէ^ « Հեռագիրը չի ճշդեր։ 

Ատիկա ան՜ձ շմար տան ման է ։ քԻե֊~ 

բեւս արձագանգ մըն է՝ չաւիազաՆ֊ 

ցոլան՜ ձեւով՝ կովկասի մէ£ Հայ

կական ղի մա ղր ութեան ՀետզՀետէ 

ուժեղացմաՆը։ 

PII Ի 1ւ Ի ՚ Լ ՚ Ի Ի Ր է 
ՓՕՐՆՒք–, 24 oqnusmi 1918 

Վճիտ ու կադ՚1ոլրէ{ զեղեոկո։ թետնր մէՀ 

այս պարզ ու էւաղաղ հովափին , ուր եկահ 

եմ*քէչ մ՛ր Հանգչելու՝ 1ւ գրական տշէւատանք 

մլլ վերջացնելու, ստացայ ու կարդացէ Ա Ար

ձագանգ Փարէգէ»է վնրքէն թէւէ\է զրնթէ 

տմրողՀապէս նուէրուահ *h\rf»—f~jL 

ւոէտղոսով յօղու ահիս երկրորղ մասին քննա

դատս։ թեան։ է\յղ « քննադատ ու թիւնր* (!), 

Ա՛յն աստիճան զուրկ է մտւսհման լրՀէու֊ 

թենէ ու փաստերու զօրութենէ ե այնքան 

Հարուստ է տղայական չարութեամր ու գռեՀ֊ 

կաթետն անտանելի գւսրշաՀոտութեամր մր, 

որ աՀա դին ճիգ մլլ րնե լու պէտք կր զգաս 

այս վեՀաշուք րնութեան հոցին մէչ, ու 

այն սլա Հուն ու ր • Հէրանքօ-րրիաանակ ն 

ճակատին շքեղ յադթանակներր ե֊ անդք ի ական 

՚ զօրքերուն Պաքու մուտքը ամենտվեՀ Հրրճ֊ 

ոլանքո>1 մր կր ի» այտացն են սիրտս, ղրտղհ– 

լու Հա։(ւսր րարո զական ու մտաւոր արատս֊ 

ո ւ ելի աղքատութեան u'J'f պոոթկոււՈւվրէ 

fiuijg 1լարմԷ գռաւ\էլ անով «— Համաձայն 

չեմ րարեկասՆերէս ոմանց որ էնհէ կր գրեն 

թէ ո և. է պատասէւան տալ աւելորդ է » ——* 

կ9արմէ զրադէւ անով, ոչ թէ « պաաասիււս֊ 

նահ)) րլլալու Համար ա յ դ յօդուահին որ 

իրազեկներուն Համար ու նոքն իսկ Հեռուն 

գտնուող րայց ողՀամւոութիւն II Հոտառու֊ 

թէւն ունեցող ընթերցողներու Հես մար՝ էր 

տկարութեան աւելէ ճէշգ էր ունայնութեան 
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ապացոյցները էնք էր մէջ էսկ ուսէք այլ 

որովՀետռ արլ յօդուածը աոէթ կուտայ ա՛ 

t-ելի մանրամասն կերոլով ան սա il մը Լւս 

խօսելու րուն խնդրոյն վրայ, զոր Հասարա

կութեան աո֊ջև. դրի 4փք~ք գ1* Պ~յ+—քՀ 

յօդուածէս վերվար ան էն մէջ, աւելէ խորսւ֊ 

սլէս ու Հի՛մնապէս լուսաբանելու ս ա յ ն t 

որով II անոր լուծմանը որ անՀրամեշա է՝ 

նսլասաելոլ։ Նոյն է"կ րոլորովէն անօգուտ 

չեմ՝ նկատեր՝ դոն է ան դա il մր էր աննշա

նութեան մէջ տարօրինակ այդ թերթէն ու 

անոր խմբագրին վրտյ կարծէք մր ՚ յա չանել 

անցողակի : Երե֊ոյթ մլսւ ալ ատ է մեր Հան– 

րայէն կեանքէն մէջ. ինչու րոսլէ մր դէթ՝ 

չծււէլ ատոր վրտյ , ե, Հակիրճ վերլուծում՝ 

մլլ չտալ տյդ մանր (՛այց Հետաքրքրական 

երԼւոյթէն։ Այդ թերթր Է^՚ՔԳԷ^ՔԱ կ՚անուանէ 

«Արձադանդ Փարէղէ» . </ ուրի։,ը լ՛՛յ՛՛է t դե֊ 

դեցկութեան , ւալնւ ութեան, ուդդամտու թեան 

վառարան մըն է. եթէ Հ՛ոն էր ույդ թերթէն 

քանէ մլլ ծանօթ դրուլներու սակաւաթիւ 

յօդուածներ ր որ Հոն երեւցան f էնչ կր Ահ այ 

Հոն, —— կ՚ուդէէ որ ո և. է մէկր Հաճէր 

ասիկա ոոյց տալ —— որ ո Լւ է իրական կասլ 

յա յան էր , ո II է ճշմարիտ տր ձաղանք Հրն– 

չեցնէր Փարիդի կեանքէն ու ալիէն, ինծի 

կր թուի որ սլտտշտճտդոյն անա նր դոր այդ 

թերթին կարելի է ատէ » « r Աք–.** Փ~ ք} 

•էշյ-՞Չ սլէտէ ըլլար քան } l'fWf-^f* 
Անկեդծութեան ու Հեսմւոդականա թե՛ան պա՛ 

կասըք ւիադւսաւլշ մսլիտը Հեռ աո ծամածռու

թեան էէոէւելու կամ՝ ճիշդ Հակառակն ընելու 

րոպէական դիւրութիւնը, իրարու յս՚ջորդոդ 

րոլոր դիրքերուն մէջ ալ Համոդման ակլմւ– 

յայտնի չդոյա թիւնը ալս աստիճանէն Հա

սած դեռ չէէ տեսեր t 

Վյ^Րաժ^",'մ1քը ե– Փ..Հայ Մտա Lit րական 

J) է ութ է ւնը չՀիսսուտծ , այդ թերթը իր ամէն 

մէկ թիլին մէջ դնդասեդի Հարուած մ՝՛ունէր 

1֊*ղդ– Պատուիրակութեան դէմ՛։ Փ. Հ. Ս՛ա. 

Միութեան և ՎՀէաչ\.յԼդ.ին ՀիՏեուհլԷն ի 

վեր, Պատուիրակութիւնը սրբութիւն, սրրոց 

մլլ դարձաւ յանկարծ , ['սկ թերթին - ու 

Միութեան Հիւհէադիրներր որ առաջ շատ 

լաւ մարդիկ Էին, մէկ օրէն միւսբ անձնա

կան նկատա Օներով շարմոդ բա ղղա իւն դիրն եր 

Հռչակուեցան այդ թերթին մէջ, — ՚էէր^է 

սինե մաթ օկրաֆի ական արագութեամբ փո

փոխութիւնէ որ րոլորովէն « ան շա Հա խնդիր)) 

Ա. դուտ ադդասիրակտն դիտումներով կր 

բացատրուի անշուշտ* *Փ. t. Մ. Մէութէւնը 

և. Վ է ք *»^* էրը աւելորդ նկատեցին (և. 

իրտւամլ՚լ բանակռուի մտնել, աւելորդ բա

նակս իւներա ւ բնաւ ատենր չէ, Հ~ ն– Հարկ 

չկար • թերթ ut- միութիւն ո II է վնաս չէին 

կրեր ույդ մ on ատ յարձակումներէն, IL 

դործով կր պատասխանէին ։ Մէութէւնն ու 

այս թերթը էրենց դործունէութեան դնաՀա

տումը ունե՛ցան բովանդակ Հայ մամուլէն, 

Ա. Փ .էն Լւ էր խմբագրին դէմ ո 1ւ է անձ

նական պատարէ Հեռու կեցան, ս ա յ ո ա ս 

ւ1իշա պա Հեց իր թերթին մէջ իր Հեռաո 

կեցուածքը — միակ Հեաեւոդականութիւնը 

էր դիրքիս մէջ* Փ. Հ. Մ. Միութեան՛ 

սարքած Հաւա քու Ձնե; ւուն եկաւ, ներկայ 

գանուիլ Փարիդի ամրոդջ դադութր Ադդ, 

Պատուիրակութիւնն ի գլուխ, այդ թերթին 

խմբագիրը Հրաւիրուած քքք " ' / ' " / Հանդերձ, 

չեկաւ նոյն իսկ մեր մեծ նաՀատակ– մտա ւ ո՛ 

րտկտններուն ի պատիւ տրուած ս դա Հան

դէսին... ( / լ Հիմա ելեր է «քինախնդրու

թիւն, կողմնակալութիւն, խծբծանքի վերա

դրել ինծի)։ Այս թերթը, որ ագատ եր

կ՛իրներու բովանդակ Հայութեան առածին 

րոպէէն րնդգրկած « կռիւի քադտքակտնու՛ 

թիւնը)՝) f դատափետեց, որ ւ1եր ադդին վրտյ 

խումոդ աՀաւոր աղէտին իրր պատճառ ու 

սլաաասիւանաաու Հայ կադմտկնրպա թիւն֊ 

ներ , մատնանիշ բրաւ՝ Թուրթին ՀակտՀայ 

փրօւի ականուին դէնք տալով, Հիմա աՀա դին 

վայնասուն կը փրցնէ տղղս/վնաս Հետեւանք» 

ներ վերադրելով յօդուածի մը, որուն միակ 

ե բացորոշ նոլատակն է՝ ադդային դատին 

ղեկավարման ումեղացա ւքին ու ադդային 

փրուի ակտնտի դօրացումին նպաստել՝ Աղդ. 

Պաաա իրակա թեան կա ղմին րնւլւսրձակման 

ու մողովրդականացման անՀրամեշա սլէաքը 

gnjg տալով 1ւ փրոփտկանտի կեդրոնական 

Հզօր մարմնոյ մը ստեղծման կարէքԱ ք ա -

րոդելով X 

Ն նչ է ՀիսՂւական ղաղա փ արբ (եթէ եր՛ 

րեք այս բառր կարելի է գործածել) որուն 

' / / ' "M kl1 hrPl^'l' Փ .ի այս երկարապա– 

tnnt մ « քննադատս։ թիւնր )) . այն թէ ես 

անձնական Հակառակա թիւն ունիմ՝ Աղդայէն 

պատուիրակութեան նախ տղա Հին դէմ՝ ե թէ 

«պատուիրակութեան ան դա մ—քարտուղար 

րլրսրււ փափաքիս չիրականացա մէն կատ

ղած՝ վրէմս Հանել կ՛ուղն մ, վարկաբեկել 

ջանալով պատուիրակութիւնն ու իր նախա

գաՀր « . Ասիկա քօնսիերմննրու Համար 

շինուած պատմութիւն մրն էէ Ու այդ տե֊ 
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ՎԵՐԱԾՆ ՈՒՆԴ՛ տա 

սակ փաստերով յօրինոււսհ պաշտպանութիւն 

մր աւելի վնսաարեր Է Պատուիրակութեան 

յարդելի նախադասին վարկին , քան իմ՝ 

քննադատութիւնս որ երրեք չ ուրանար ինչ 

որ ունէ ան գ՚՚վելի, ['այց "(՚ Ա՛նկեղհօրէն ու 

ՀամարձակօրԷն կ՚ըսէ ինչ որ սլէտք Է ԷԱել 

որպէս ղի անոր գորհունէութիւնը ղաււնտյ 

աւելի ներում Լւ լիակատար t 

Եթե Պ ա տուիր ակութ եան անդամ՛ ֊քարտու

ղար Ր1լս,լոէ֊ ա յդքան Է՛՛՛Ր մարմաչ ունեցահ 

ԼԱԼ՚՚՚Տէ՛ ^հէ՞է՚մ՜ ՀՀք+՜էին վերջին մասը չէի 

դրեր t Ամ* մարմաշս, Հոտ ինչսլէս միշտ, 

տղղին օղտակար րԱԱ՚լ է՝ կենսական Հ՛՛՛ր-

ցերու վրալ իմ Համեստ pllfJ</ անկեւլհ 

կարհիքս չհայտնելով։ Ու ն\. Փ.ի իւմրադիրը 

թող րնաւ չկարհէ որ այղ յօդուահիս մէչ 

յայտն ո ւահ կարհէքները մէմէւտյն իմ* անձ

նական աեսութիւններս է որ կ արտայայ

տեն, ես Հոտ արտայայտահ ե՛մ՝ դսսլաւիար 

ներ f որոնք Ոշ միայն իմ* Հա il ո դ»1 անցս հնունդ 

են , այլ արտասաՀմանի Հայութեան րաղւ 1ա-

թիւ իւմրակսութեանց ու գործիչներու։ կրնաս 

. այս կամ՝ այն մանրամասնութեանդ մէչ 

սիւալահ ԸԱ1'՚լ y րտցատրութիւններս Հոս ու 

Հոն կրնան նպատակէս անդին անցահ րւէ՚՚՚է 

թէպէտ ե֊ մեհ ղւլուշա թեամր ղրահ 

եմ՝ տյդ յօղուտհս f ամէն րտււ կշոելով, 

— րայց [Անդ1'րր Դ"է՛ մէչտեղ ղրահ եմ՝, 

գոյութիւն ունիէ շատեր անով կր մաաՀոդ֊ 

ուինք ֊շատեր սլէտքր կր ղղւսն անոր լու», 

հում՝ մլլ տալու ։ 1'մ րրտհս "՚լ՚էշ "չէ"ձ 

էր ր՚՚՚յս եթէ րսել Հրապարակաւ f պար֊ 

զօրէն f անկեղհօրէն t րացսիրտ ու. ճա֊ 

կատտրաց կերպով f ինչ որ Հոս ու այլուր 

անկիւններու մէչ կր փսփսան : "{"f; այդ 

յօղուահիս երեւումէն ի վեր, է՛՛ր՛ տեսան 

Աւ!երէկայէ Լ. Եգիպտոսի Հայ թերթերուն 

մէչ յօոուահներ, գրուահ գրէթէ նոյն ատեն 

առանց որ անոնց Հեղինտկներր կարդացահ 

ԷՀԷրսյին իմ՝ տալերս , ե. որոնք՝ էապէս՝ միեւ

նոյն րանր կ՚ըսեն՛. Կայ նոյն իսկ թերթ մ՝րք 

Ամերիկայի Ս. f". 1FՀնչակեան կուսակցու

թեան Օր կան [}֊>]t֊p-mt*t»mlfm Հայաա֊թ-քԼր , Ար 

առանց որոշապէս քննադատելու Ազգային 

Պատուիրակութիւնը, առանց ասոր կէողմի 

մասին ո II Է դիտողութիւն ընելու, *Հ 3 

ամսէ ի վեր քանի ք՛ոնի անդամ ամրողչ 

նա իւ յօդուածներ Հրատարակեց դար մ ան ք 

յտոոնելու Համար որ Պաաա .իրակութիլ նր 

աՏ" ԷսՀ Է՚սկան գորհր գեռ կտտա րահ, 

նէ ՛լ՛ւ lu ւ Րր գեււ ըրահ, այն ինչ կարռ 
այն 

Օդագ

րութիւնը գեռ իրագորհահ Լլ'Ա'սի է^՚է np 

անուղղակի կերպով Ա՚՚ել է որ աւելէ 

րան կը սսլասոլի Պատուիրակութենէն քան 

ինչ որ ան կը կատարէ։ 1*այց Պօս թ ընէ 

քհ^ա Հ* #• Դաշնակցութեան Աձերէ֊ 

կայէ պաշտօնական օրկտնը, էր յունէս 

թէւով Հր tu տար ակահ նաիէյօղուահին մէչ՝ 

աւելի Հեռուն կ՚երթայ 1ւ կը գրէ « • • • ւ՝ոյու֊ 

թիւն ունի այսօր Լ\ղդ. Պատուիրակութիւն 

մը, ՚Ր'1՛ կէ[ Ր՚՚րդենք անկեղհօրէն f որուն 

վրայ ղրահ ենք մեր ր՛՛ր՛ լ՛ Հ՛՛ր՛ե է՛ր* ՛հըմ֊ 

րադդւսրար սակայն , Պատուիրակութեան 

կազմ՛ը շատ էէ էհա1 աշիւաաանքէ 

կանոնաւոր րամ անում f II չկայ սէստեմատէկ 

գորհ ո ւնէ ութիւն ։ Որոնք են Պաաուէրտկու֊ 

թեան անդամները, կատարուելիք աշէւա֊ 

տանքները էնչսլէս են ւլասաւորուահ, ով է 

լհուահ այս կամ՝ այն գորհին, սլր օսլա ղան֊ 

գայի tu շիւ աա ան քին ով է որ առանձնապէս 

ուշադրութիւն պիտի դարձնէ, —— ասոնց և. 

տակաւին շաա Հարցերու մասին աեւլեկոլ– 

թիւն չուն ինք։ Մեր ամ՛րողչ ղիացահն այն 

է որ փաշան կը կատարէ այս ամէնը։ 

թարմանալէ քան, փաշան կրնայ Աւազան֊ 

դաւոր մ՛արդ "Ա՛՛՛լ, Հրաշտլէ ընդունակու– 

թիւններ ունեցահ րԱալ, ը ա յ * ք արդեօք մէկ 

մարդ ամեն րանի կրնայ Հա սնի լ, ֆէղէքա֊ 

պէս արդեօք աչզ Հնարաւոր է ։ » Ու պէտք 

է նկատել որ Հ~>քէ *£*ք "ր ա՝յս տողերը կը 

Հրա m ուրուկէ, ւոարիէն աւելի է որ Փարիզ 

իրեն կանոնաւոր թղթակից ունի ՊՊ. Մ, 

՛Լա րան դե ան եւ Ա. Հանրմետն, Պատուիրա

կութեան մօտիկ եղող ղորհիչներ, ուրեմն II 

դի ան ա լու է աւելի մւսնրամ՚ասնօրէն քան 

ուրիշ թերթեր ինչ որ Պատուիրակութիւնը 

k և կ՚լնկ, ք ' f 
Եգիպտոսի Q—mmmJl Ծ>լ»ը, Հ» 8* Դաշնակ

ցութեան Եգիպտոսի օր կան, աւելէ^Հառաչ 

կ երթայ, անարդարութեան ու սիւալանքի 

Հասնելու աստիճան, 1ւ կը գրէ թէ «. Պատ

ուիրակութիւնը ամիսներէ ի վեր Հք**Հ»քաէլա\ 

ընթացք Է րռնահ, և. թէ նոյն իսկ Կովկասէ 

մէչ Հայկական տէրութէւն մը ՝ կազմուելու 

էրողութետն Հանդէպ ան ան տարրեր է 

ilinunuth, ե կը Հարցնէ թէ արդեօք աղղայէն 

զորհերը աւելէ եռանդով ու չերմո։ թեամր 

չէրն ղեկավարուեր երբ կուսակցական պ ա ֊ 

ռակտոլքաերը մ՛ր ո ակ դու թեան ոգւով կլլ 

Հր ա Հր էին ա զղային զորհունէութէւնը» . Հար֊ 

ցում՝ ղոր լաւագոյն էր երրեք չդնել, որով– 

Հեաև. կուսակցական պառակտունսերը աղէտ 
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էին ազդէն Համւսր , էւ ՀաւՐազդայէն tljtու

թիւն շ լաւագոյն բուներէն ։1էկն է որ Հալերր 

րրէն ալս սլա m հրա ղմի լլնթացքին ։ Գալով 

Պատուիրակութեան , կրաւորականութիւն 

կամ* անտարրերութիւն ներելի չէ վերագրել 

անոր, այլ գորհունէութեան մէչ դանդաղու

թիւն շատ գործ քիչ մարւլու վբալ բեռ– 

g ուահ րԱալուն Համար ։ 

Րսկ վերակազմեսղ Հեչակեանց Ամերի

կայի օրկանը, *1\~Հա1լք որուն գլիւաւոր ղե

կավարներէն մին է Ազդ՛ Պատուիրակու

թեան Ամերիկայի ներկայացուցիչ [լ Հան– 

րահանօթ դորհիչ Պ. ՄիՀրան Սվադլր, կր 

գրէ իր յուլիս 19/» թիւին նաիէյօդուահին 

մէչ, « ... Ազդային Պ ատ ուիր ակս Լ թիւնր , 

որքան դիւանա դի տա կան ներկայացուցչական 

մարմին, նոյնքան դորհադիր իշխանութիւն 

ա ու աշխ աաանքներու ն 

սլէտք է դնէ աւելի ոզի, աւելի վճռակա

նս ւթիւն Յ։ւ կորով x )) 

Արդեօք այս րոլոր թերթերու խմբադիր– 

նե՛րն ալ Պատուիրակութեան դէմ՛ անձնական 

Հակառակութիւն »ILÏI/»Ï» կամ՛ անոր անդամ*– 

քարտուղար ԲԱալՈԼ– մարմաշէն րռնուահ 

են... ւ ա ա 

Ադե քո անդրի ո յ [Լ-\*աը f ֊fé օր կան Հ,. Ս. 

Ռամկավար կուսակցութեան % պատասխա

նելով B»«"«»*»f^յ»/» յօդա. ահէն ե ոոյց տալով 

անոր սխալ կողմն րր, էնք ալ ո։ րի շ սխալի 

մլլ մէչ կ՚իյնայ. 

« Ժամաւ ակր եկահ է կր կարհենք, կր 

« յարէ մեր սլտշտօնակիցր (8-*»»»«»ք|՚յ»£) ՚քէէ 

« միլ աւելի Համ՛արձակ գորհունէութեան t 

« Ազգ՝ Պատուիրակութիւն I I Աղդ՛ Միութեան 

« Մարմինները անյետաձդելի պարտականու– 

« թիւն ունին մ՛շակելու. Համ՛ազգային լայն 

Ա ու Հիննաւոր քաղաքականութիւն մը,քա– 

« ղաքակտնութիւն որուն լհուէր տմբալ չ 

& Հա յո ւ թի ւնր Հաւասարապէս երկրին մէչ 

« թէ երկրէն դուրս »*... Ոչ ոքին գադտնիք 

չէ կարհենք որ Հայ Աղգային Միութեան 

զանազան մարմինները առ առաւելն կը 

ներկայացնեն այն գաղութները որոնց մէչ 

հագում առահ ենւ Անոնք, իրարու Հետ 

խորհրդակցելով, կրնան ու պարտին կա

տարել ազդին Համար cf^m^mj» Հ ֊ ֊ Հ ք . – , 

րայց րնաւ իրաւունք և. իրաւասութիւն 

չունին իրենց հրագիրը կամ քադաքականու* 

թիւ&Ա պարտագրելու այնպիսի Համ՛այնքնե

րու որոնցմէ ձայն ստացահ չեն։ 

(լ Ադգ՚սլիս Պատուիրակութեան կաղմը 

տարրեր է ։ Անիկա իր պաշտօնը ստացաւ 

Ամենայն Հայոց րնդՀանրական կաթողիկո

սէն , որն որ սկիգբը կը նկատուէր, քաւլա– 

քական աննպաստ Հանգամանքներու րեր֊ 

մ՛ա մ՛բ, լմոլՀտնսւր Հայութեան աղգային 

պետը ։ Այդ ատեն Ազգ • Պատուիրակութիւնը 

կը մշակէր Կաթողիկոսէն ներշնշսւահ Հա* 

մազզւսյին քազաքակւսնութիւն ֊մլլ, ե Հայոց 

դատը եւրոպայի մէչ կը պաշտ պան էր այ»ք 

ոււլդութեամ՚բ։ հայց֊ Հիմ՛ա իրարու յաչորգոդ 

դէպքերու բերմամբ, կաթողիկոսն այլ lui 

կորսնցուցահ . է ազգապետի իր Հանգամանքը 

ե կը մնայ լոկ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ 

Հովուապետ։ Այմմ Հայութեան Հա մա զղային 

քաղաքականութիւնը պիտի գհուի ոչ թէ 

Կաթողիկոսէն, ոչ թէ Ազգ՛ Պատուիրակու֊ 

թենէն, ոչ թէ Հայ Աղդ. Միութենէն, այլ 

Հայաստանի այն մ՛ա սէն որ իր արիւնով իր 

ազատութիւնը ՚ գնեց ե էսքդէնքը անկախ 

Հռչակեց, էւ ուր կր յայտնուէ Հայութեան 

Հոդին, Հայութեան մեհամասնութէւնը, Հա– 

թեան կեդրոնը : Մեղէ] արա ասա Հմանէ ափ 

մը Հայերուս է՛ մնացեր Համաւլզային հրագիր 

կազմել 1ւ երկրի Հայութեան պարտագրել 

ղսւյնէ՛.. » I 

երբ Ջ֊արութեան անկմամբ, Կովկասի / ւ 

ԹրքտՀայաստանի դրաւետլ Հայ ն ա Հան գնե

րս ւն մէչ գրեթէ– ինքնավար կեանք մը 

աոեդհուեցաւ y երբ ՚ Ս այր»Հայրենիքի 

Հոդին վբայ՝ ազատ պայմաններու մէչ, Հայ 

մողովուրղը թ կաղմեց Ադդային ԽոբՀուրդը, 

ես առա չինը եղայ արտասաՀմանի Հայ 

մա մուլին մէչ յայտարարող որ ա յ դ Աղդ՛ 

1°որՀուրդր մենք պէտք է ընղուն է ինք իբր 

բովանդակ Հայութեան ժամանակաւոր կա

ռավարութիւնը, IL Ազգ՛ Պատուիրակութիւնը 

սլէտք էնկատէինք իրր անոր դեսպանութիւնը 

եւրոպայի մէչ ([լ ոչ թէ լոկ Կաթողիկոսէն 

նշանակուահ ներկայացուցիչ մարմին մը^։ 

ք*այց այմմ՝ կացութիւնը բոլորովին տարրեր 

է. պդտըտիկ Հայկական —— անունով ան

կախ — տէրու թիւն մը կաղմուահ է՝ 

ցաւագին աՀռելի պայմաններու ճնշման 

տակ, 1ւ մեր արիւնր խմող թշնամիներուն 

Հետ ի Հարկէ ստիպեալ կսկհալէ Համաձայ

նութեան մը Հետեւանքով։ Մենք՝ ագատ 

երկիրներու Հայերս, ոչ միայն դայն մեր 

ամբոդչ տղղին կառավարութիւնը չենք 

կրնար նկատել,, այլ պարտք ունինք չընդու– 

նիլ զայն, չճանչնալ անոր վաւերականու֊ 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 

թիւնը, 1ւ մեր Հայրենէքէն իրական աղա*, 

տումը սպասել Հալ պայքարէն ե ՛հա տնա

կիցներ ու. յաղթանակէն։ ^Տարօրինակ կր 

գանեմ՝ որ Ամերիկայի Հ. B. ՚հաշնակցու– 

թիւնըք էր տարեկան Համագումարէն մէչ, 

վճռած ՐԱաձ Հեռագիր ո ւղղ ե լ Պ. ՚ՐաՀաղ– 
%տւնէէն՝ ալ ջո լնելու Համ*ար նորակազմ՛ Հ 

տէրութիւնը, (լ թելադրելու Համ՛ար որ 

բա նա կց ալները ԹրքաՀայաստանի ազատումն 

ու Հայկական տէրութեան կցուիլն ալ ուզեն... 

Թուրքէն I)։ Ասիկա այն միջոցէն երր Ազգ. 

Պատուիրակութեան նախագաՀր կր գրէ Պ. 

*@լէմանս֊ին —՚ շատ գովելի մտածմամբ մ ր՛

իւն ղրե լուէ որ ֆրանսական կառավարու

թիւնը չճանչնայ Պոլսոյ խորՀրգաժողովէն 

պարտաւլիր ըրահ կարգագրութիւնները ... 

Այս ամէնր մեր ազգային դործերուն քաո– 

• սայէն վիճակի մլլ մէջ գանուելուն էն ցայ

տուն ապացոյցը չէ։ Եւ այս ամէնը ո ե է 

վաւսաէ աւելի Հզօրապէս ցոյց չէ տար թէ 

* է^՚էՔ**՛" իրաւունք ունէի՝ այսքան երկար 

ատենէ ի վեր՝ առաջարկելու որ Հայկական 

ընգՀանուր իւորՀրգակցական Համամոզով մը 

տեգի ունենալ՝ Պատուիրակութեան իսկ 

նախաձեռնութեամբ՝ եւրոպական քաղաքի 

մ՛ը մէջ. Ազգ՛ հ՚որՀրգին կազմուելէն անմի– 

ջապէս յետոյ՝ եթէ ալդ առաջարկս իրա

գործուած րոար, ոչ միայն արտասաՀմանի 

գլխաւոր կազմ ակեր պո ւթիւնները , այլ Հա

յաստանի Ազգ՛ 1սորՀուրղն ալ կրնար պատ

ուիրակ գրկելէ ե Հոն՝ շատ Էական Հարցե– 

րու ւիրայ f —— ու րոլոր գուշակելի պատա– 

Հականութեանց ՀանգԷպ րռնուելիք գէր#էս 

վրայ — լուրջ ու երկար խոբՀրդակցու– 

թեան արղէւնք Հասուն որոշումներ տրուահ 

կ ՝ ըլլային ։ ԱրտասաՀմանի Հո՚յերը "՚՜ՐԷՀ 

կերպ չեն կրնար ընել րայց եթէ Հետեւէլ 

արաաասՀմանէ Զէխերուն, (հոււէէններուն, 

էէՀերուն օրինակին. անոնց ազգն ալ Ազա

տութեան թշնամիներուն թաթին տակ բէՀռ– 

նազրօսիկ կերպով Համակերպած կառավա

րութիւն կամ* որպէս թէ ինքնավար վար

չութիւն ունի երկրին մէջ, ՛ե սակայն ար

տասաՀմանի (հսւմէնները քօմիթէ կազմած 

են՝ . Ղ՚աշէւակիցներուն Հետ մինշև. վեք՚ջր 

գործելու որոշումով, էէՀերն ՜-Հ ու Զէխօ– 

Սլօվաօները իրենց արտասաՀմանի աղղային 

քօմիթէն «ժամանակաւոր կառավարութեան)) 

աստիճանին բարձրացա ցին ե իբր u > J f ըն

դունել տուին Գանակից Տէրութեանց/* մեր 

Ազդ՛ Պատուիրակութիւնը այմմ* պէտք է 

ԸԱայ ոչ թէ Կաթողիկոսին ներկայա

ցուցիչ մարմինը, այլ արտասաՀմանի Հայոց 

ազգային կառավարութիւնը, — պայմանով 

սակայն որ սաՀմանադրական կառավարու

թեան մը բազմատարր ու ժողովրդական 

Հանգամ՛անքն ստանայ, — ինչ որ ամենա

դիւրին բան է՝ քիչ մը բարի կամեցողու– 

թեամր։ Ատոր Հասնելու իսկ Համար, անՀրա

մեշա է արտաասՀւ1։սնի Հայ կազմակերպու

թեանց Համամոզով մ՛ը, Հիմա՝ ամէն ժամա

նակէ աւելի ան Հրաժեշտ, Համաժողով մը որ 

ազգին ներկային (ւ ապագային Հետ կապ 

ունեցող բոլոր էական Հարսերուն վրայ լուրջ 

ու Հիմնաւոր խորՀրղակցութենէ զատ, ար

տասաՀմանի Հայութեան դիրքը ^Հ՚էէ Ղ^*ո1 է 

Պոլսոյ Համաձայնութիւնը, զօրացնէ ու ընդ– 

լայնէ Աղդ՛ Պատուիրակութիւնը անոր տալով 

արտասաՀմանի աղատ Հաճութեան կողմէ 

իբր Հ ա յ ժամանակաւոր կառավարութիւն 

ճանչցուած մարմնոյ մը Հանգամանքը։ Ալդ 

Համաժողովին առաջին գործը պիտի ՐԱաՀք 

այգ մասին թ՛՛՛է ամենքը վստաՀ ըլլան, 

շնո լ։ Հա կա լութ իւն յա յան ել Պօ դա։ փաշային 

1ւ իր ընկերներուն՝ մինչե քարդ իրենց 

ունեցած անձնուէր գործունէութեան ս. 

թափած ջանքերուն Համար որոնց արժէքր 

ուրացող չկայ, երկրորդ գործը պիտի ըլլայ 

Պօդոս փաշան Հաստատել իբր անփաիոխելի 

նախագաՀ Աղդ. Պատուիրակութեան, երրորդ 

Պատուիրակս։ թիւնը դօբացնել՝ անոր քանի 

մը անդամ՝ աւելցնելով* Համաձայնութեամբ 

Պատուիրակութեան արդէն մաս կաղ 
մոդ 

անդասներուն ։ 

U. ԶՕՊՄկԵԱն 

8. Գ. —— Վերջին պաՀուն կը կարդաս 

((Արձ. Փար.))ի օգոստոս 10-25/ւ թիւին 

մէջ Պ. ՄիՀրան Տամատեանի յօդւ$ւածը t 

Փարիսեցութեան արձագան գա պետին ձափռ– 

տ ո լքին ե ասոր միջև, անդունդ կայ ան

շուշտ ։ Ոշ ղերծ մ՛անր մսւնր չարսւթիւններէ, 

բաւական Հեռու Տալւորիկի սարերէն ու 

Սուէաիոյ լեռներէն բդխած երբեմնի աղատ 

շունչէն, մարդավարի գրութիւն մըն է զոր 

կարելի է կարդալ սակայն առանց սիրտ

խառնուքի,անոր շատ մ՛ը մա սերուն Հա lui ձայն 

ՀԲ1ւա1"վ Հանդերձ։ Ւնչ որ կայ Հոն աւանէն 

աւելի շւսՀեկւսն, Աղդ. Պատուիրակութեան 

ն tu իւ աղա Հին յա յտարարութիւններն են , որոնց 

մէջ արդարեւ երեւան կուգայ ոգի մը որ 

ոչէնչ ունի ՚ միապետական ։ Պ. Տամատեան 

կը սխալի կարծելով որ %\r-mfmfl Պ~յէ~քէն 

Fonds A.R.A.M



Հերցին մասը զրահ եմ « ՛վէճ » աո եղ֊ 

հելու Համար։ Հարց մը ԿԱ8, Էական, 

որ պէտք է լուծուէ .mզայն Հրապարակ 

ղնողը ոչ մէալն •« յաւիտենական ղմզոՀ » 

Հա մա րուահ մեր « ամենէն շաա զրող Հրա՜ 

սլար ակտ զիրն » է Հզորհահելու Համար ար

դարակորով սլատ մաղէր S ամ ատեանէն 

բացատրութիւնով ք այլ մէհնոյն ատեն 

արտասաՀսանէ ամեն ակտ րեւոր թերթերէն 

ոմանք, մտսնաւորասլէս Լ—յք^}+ն ու 8–*»– 
mm$rfH* որոնց փա րի զեան թղթակիցն է 

Պ» Տամատեանի ս էտ մական եղբայր Հանրա -

հան օթ զորհէչ մլլ s Այղ թերթերր, ՚ էնչսլէս 

Վյ^է^^^^քր, ուրէշ "էէնչ կր g անկան բայց 

եթէ Ազղ. Պ ատուէրակութեան Փջաշ-էաՏլչ, որ 

շատ դէւրաւ կրնայ էրականանալ աէրասլե– 

տումհվր այս ոչ—մէա սլետական ոզւոյն 

որուն յայտնութէւնր աւ1ենէա1եհ Հաճոյքով 

կր նկատեմ ՊատուԷրտկութետն նաէւա֊ 

դաՀէն յայտարարութեանց մէչ ։ Աղտղակր 

զոր բարձրացուցի . IL զոր յսէղճս էնհէ 

կլլ Հրամայէր, բարձրացնել Հազոց սրստմու– 

թեան ամենէն ճզնամամայէն րոպէին, անօ 

զուտ (բզաւ, 1ւ կլլ յուսամ որ պէտէ ունե

նալ ղեռ ազդօդուտ ուրէշ արդէւնքներ ալ։ 

Աք}՛ * ~ t i «–յդ նոտ1 ԲԻՎ՛1 * ճ ' / £ 

կարդամ Պ. 1°ատէսեանէ Պոլսոյ թուրք 

թերթի մը տուահ ասՀմււկեցուցիչ (»' fltrf-

Հէ»աին թարղմանութիւնը, 1ւ Համբարձում 

Առաքելեանի Հ ա յ քաղաքական Հակառա

կորդներու ձեռքով սպաննուահ ըլլալուն 

սոսկալէ ԼՈԼՐԷ\։ ԱՀա եղելութէւններ որ 

ճ,մա րտապէս ու իւ որսալէս վրղ՚՚վեցուցիչ 

են t Հայկական դատէ ոզւոյն, Հա յա թե աս 

ապագայէն ամէն տեսակ վտանգներու և. 

դաւերու դէմ կորովի Համերաշէէ ու՛ 

մերով ե. աչալուրչ անէւոնչ անվՀատ զոր՛ 

հունէութեամբ պաշտպանման պարտքը ա– 

ւելի քան երբեք կը հանրանալ արտաասՀ֊ 

մանէ Հայութեան վրայ։ 

0. Զ. 

Ի գիտութիւն Հասարակութեան 

Կրթասիրաց Մէութէւնը կը էսնդրէ մեղմէ 

տպել Հետեւեալը » 

Կրթասիրաց Մէութէւնը կը էւնգրէ որ, 

Կա ղան ղի առթիւ որբերուն ի նպաստ տրր– 

ուահ վիճտկաՀանութեան աոմոակ առնող և. 
չվճարողներդ բարեՀաճին փութացնել անոնս 
փոիւարմէքը ։ 

Կրթասիրաց Միա թիւնս կը հանուցանէ 

նաեւ է գիտութիւն Հասարակութեան, որ 

թէե֊ < f r - > W Հրղ թէւէն մէչ՛ յայ– 

տարարուտհ էրթէվիճակաՀանո։ թեան՜ 1 5,50 

ֆրանքի արդիւնքը յանձն ո ւահ է Ազգային 

Պատուիրակութեան յՀՀւաիւաղաՀին , ըայց 

՞Միութեանս Վարչութիւնը որոշեց զայն 

անմհչապէս ղրկել ուղղակի ՎեՀ. Կաթողի

կոսին , նոյն իսկ առանց սպասելու ամբոզք 

ղուսՂսրի գանձմանը, այս իսկ պատճառոյ 

կարելի եղահ է այն թալակ սնին Հա։ ա քո ւահ 

590 ֆրանքը միայն –էքով մը ղրկել ՎեՀ. 

Կաթողէկոսի Հասցէին։ Ասով Միութիւնս 

սրրաղրուտհ կը նկատէ « Վերտ հնունղ » ի Յրղ 

թիլէն մէչ տրուահ տեղեկութիւնը։ 

(Միութեան կնիքը) 

% Վրիպակ . . 

՝Ս?ո1Լէ?ՆՈԻՆԴփ թիւ 14-15 ^իացհա| թիւ ին 
փ»ւ*յիհ Էջհէ՚ուն \1կ uiqrquift 1»G t]r))iquil|Gl.r, nrnGg 
qi|iuiKnr(ibrp կր նշանակենք, կ 312. P. սիւնակ, 
սխալ՝ կր պանանէ՛, ուղ. կր iiftuBl.GP. 313, IL. սիւն, 
կ՚ուրուսածեին, կ՛ա rni uiqolG. նս*Լոին, նստ1<]ու– 
ցին. r\ n իւ G ինչքան ժոդովւ՚դին, ի՜նչքան ITLT 
մոդուլին. 316, IL. սիւն. բովանդակ, բաաաձակ. 
boubufo, boGnufo. B. սիւն, ու նախադաքկւ, - nr 
կր fiiijuuiqiiifirr. Շա^իԷ. Շադիե։ 320, ÎL. սիւն. 
Dame, Dôme, բանակի մասին, բանակի »(սւսին 
տհոեկութիւննեք. (V սիւն, սպաննուեր, uujuitini up. 
<H Ս՚աիօնէ, ժ. Մսւրիո6ի. Թաքա, 1<*՝օւքաի. 
Փիլքաի mr, Հֆւ6:ւի, nr. 321. IL. սիւն, s ILuirso, 

s'ILnqo. parlementait, parlementaire. ՚Լօլօթօն, 

Վ,ա|Օթօն. քւակաոակ, հակասական. (V սիւն, ալ 

յաւէտ, աո. յաւետ. Պիբաոսքօէք, Պիշաոսքօձ*. Ան– 

դոսնիկը, յադթանակր. 1Լնդւ*անիկր։ Ցադթանակրէ 

321. IL. սիւն, միշտ, նիշդ, qnRuipbrnLpbuiGg, 

դոոաբեաւթեան. 324, IL. սիւն, et des alliés, 
et des colonies. –Շանքթ, — Շանքյօ. 0՝րշահթե, 
SpctuOpr.B. սիւն. *1*օնսեո]սւթուաւփ, nr *Po(iubri]ui-
թուսսփ. BonroyfaBoukay^^ յաւքւսււ, յաս\աւ. 
nr աւհ|ի, աւեյի. 325 i î . սիւ(!. Վ.հրսայ|ի, ե 

«U.rumjiji. phyothérapie, physiothérapie, դի– 
•ուն ifpG ե, կ1դո»ն ifpG t. ու uiqq. ma mqq 
նախս^աքփն աւդ. նախադահին։ Այդ. ւքի է «էին Է. 
այն, նոյն. P. սիւն, 1քօ1'ւ|ւեի. irof|hr]i. Լաքրուա– 
ԿայԼե, Աաքա r '1այ1.Է. Աթօքհօրէ. nr Hpolfiopf. կ 
326. 1Լ. սիւն, ijl.ruiqruiô, ^ I n u q r n i m è . անդա– 
ifm!j|jqG!.rni p]up, անդա»1ակ(]ութիւնր. B. սիւն, 
i/br ս ifbàLrp », hlr « ifbôLrp » : 

ՀիւքՍա^խ.^նօրԷն% Sofp. Լ. Հ ւ ա ք ՝ ա ՝ ա ւ Վ ւ ան 

ՓԽւոէՀ : W 9 Â R A U L A C R O I X 

toifpuiqruiiqbs* IL. 20Պ1ԼՆԵ1ԼՆ 

Impr. Spéciale ((Veradzeuouflt)) 

Fonds A.R.A.M



Fonds A.R.A.M



Գոսս", նամակ bt ցաւթխննէո՛ ղրկել Տնօրէնի նասցէի(!՝ 
Dr Léon H AMP ARTZOUMI AN, D. D. S.. 

16, Boulevard St-Denis. PARIS. 
թ՛երթէս խմքւապրապևաէ՚ե Հա ԱՀ ԷՆ lf Mr A. Tchobanian 

17, Rue La Bruyère, Paris. 

Է՚ԱԻ՚ՈՒ ԳՐՔեՐ 
Մեր րՊւթ՜երցողՂւերոճւ ւէիւրութ-իւե ւՐլլ րեՆայելու Համար, Հ աստ աաա 5՝ 

ե՛նք գրագարան մկլ, ուր մեր տրաւՐագրոՎժեսԽ ւոսւ1լ ուէւի1>ք Հայ1լազսքէւ 
Ղ՚ատր՚ն Ղաւրրուտն՜ Հայ և Օտար Հեղքքեա1լէ§երու օ֊ործ-երր։ Այս °-Էրքեր1ւ էւսէա֊ 
*եալոս, Համար պէտք է փոխարժէքը մ՛եզ ղրկել 1լաեխէ1լ փօս[(Ւի ծախքով 
միասի՛ն։ 

ՀԱ6 էյԼեՐ \ճրշ-"կ Ձօպ...%եա1, 

10 ֆր– 

LÀ FEMME ARMÉNIENNE 
A. Tchobanian, «|.̂ ï> 3 » 

AU PAYS de l'EPOU VANTE 
l'Arménie Martyre 

Henry Barby 4 50 fr. 
CONTRE lés BARBARES de l'ORIENT 

J. de Morgan 5 fr. 
AUTOUR de l'ARMÉNIE 

Frédéric Macler 4 fr. 
LA FRANCE et L'ARMÉNIE 
à Travers l'Art et l'Histoire 

Frédéric Macler. 
Professeur à l'Ecole Nationale des 

Langues Orientales vivantes, 
le prix: 8 frs. 

Փ ԱՐՒ * ԱՀԱ« Slirb8U68 1918 
Հրատարակ, կ. %երսէս k և 1 ֆր՛ 

LES TURCS 
Ce que fut leur empire 

leurs comédies politiques 
préface de J. de Morgan 

Bertrand Bareilles. 3 50 » 

CONSTANTINOpLE ա ՝չսրս ա շա Հ ե էլան 

ո/ւու֊ե մեջ Հ 

,թիԼՆ ,/շ 
tfujufili •յո ni-

Bertrand Bareilles. Le prix: ՛փ ֆէ>՛ 

LA SUPPRESSION des ARMÉNIENS 
Méthode allemande, Travail Turc 

René Pinon,;ir Գթ 1 20 

ESSAI sur les NATIONALITÉS 
J. de Morgan. H-ft 3 ֆր՛՛ 

LA FRANCE et le PEUPLE 
ARMÉNIEN 

À . Tchobanian. գթ 3 ֆր՛ 
OFFRANDE POETIQUE à la FRANCE 

A. Tchobanian. 12 ֆր՛ 
LES VOLONTAIRES ARMÉNIENS 

Aram Turabian 
իազ։1աթէլ ՛նկարներովդ JJ ֆր՛ 

եքԳ-ԵՑնՂ.նհԹԻՒ*սՔ Ս– ՊԱՏԱՐԱԳԻ 

յ ձայ՛ն այս գաշէ ասոր ո սա է 
գթ՝ 5 ֆր. 

"ՎԵՐ ԱԾՆ ՈՒՆԴ" Ի ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 
OrnBg կաւձլի է ւյիմհլ puiduiGnri] u)rAiuGuiqrni.b(i>L հւ բ աժնե գին վն աւ՚ ելու fluiifuir: 

\^ղՀքԱաՆգրքւա • «»|. ՝\,երսե\ս \սւղիկեանէ գրավաՀառ 
Գա<Հրրէ . . . . . HOUng^ գրավայճաւլաաաՍնէ 
\քրուսաղեյ՝ . . . «|. գալուստ [\սկերիչեւսնէ 
՛Հո՛ն առ՛ն . . ՛ . . . . յ յ \ գա րա մա՛ճ եա՛ն ք (ձեռքե կր Ջախուի 

՛նաեւ. «). \}միասէ քէսեճեա՚նի a աշարաեը։ 
կեարոս . . . . . . 4|. Հայկ \\րժա ղա՛ն եան։ 
Փարսկլ Պ). գովսէփ Հ\լլո<Հոճեա%, 
\Ր*ւնչէսթր \\ր*՝ն՛ Տ՛ ՚կերսէս Ք«?Հ. ԱվաէեաՆ։ 
Հրէդ՛՛ Dr V. Tashjian . 
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{QÎIMXà'(ta lie nais s a u c e ) 

•՛., . R E v u f È A R M É N I E N N E - ֊ B I ^ M E N S ^ Ù J E 

BMict iM et àdmitifetratioa \H IMMin^iMs'. P A R I S -—Téléphone ; ; NORD. « H f c 

f 
m m 

m 

I Տ Ա ՐԻ, — ՓԱՐԻԶ* 1 4 տ ւ փ ե մ բ ե ք , ՛ 1Ô18~ — ԹԻԻ 18 

— ՎԵՐԱԾՆՈհՆԳ կ բ firLUsmrmljuiM toJtfi ամ աս ւ ի ն եւ ւվւԱ 
ԲամաՏոպսպիՏՏ հ ամհճ խ1ր՝ի ճէաԽ^^եկաԱ 2.0 ^riufif,' ԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐԵԼԻ 

տարա1ֆ&բԷԱ.ւՎէ. • . Ji. ե. lu* : • » . 

Fonds A.R.A.M



Դրաւք, նամակ եւ գրութիւններ ղրկել Տնօրէնի նասցէին՝ 
Dr L é o n H A M P A R T Z O U M I A N , 

16, B o u l e v a r d St-Denis . P A R I S . 

թերթէս խմիառրաաձտիՆ Հասցէդ, կ՝ Mr A. T chob an i an 

17, Rue La Brujjère, Paris. 

ՆՈՐ -î U U U l? 
ՇԱՀԾՈՒՐԱՏԵԱՆԷ (Թհճօռ). Տիկի՛ս ՓԱՆՈՍԵԱՆկ և ԹՈՐԳՈՄ ՊԷԶԱԶԵԱՆԷ 

երգուած ամենագեղեցիկ հայկական երգեէու բլսմներ 

Նիւ.՛ էօրքի գոհարավաճառ Վարգերեսեսսն էղրայրներէ ՎեոսծՏուճդի 
վարչոլթ֊եաՊւ ղրկուած է ֆժնօկրաֆի րլաքներր եկեղեցական և ժողովրգա֊ 

կան հետեւեալ գեղեցիկ երգերոճ։ 

1. - CMVnrtriLSfalilb 
'՝աա Հայաստան — Bunfp որոտան 

Սիրունիս Մայր Արսմսի 
Քրիստոս սյատարագեալ Ամէն Հայր Սուրբ 

Յիշեսցուք ի գիշերի Ուրախ լեր։ 

2. - ՏԻԿ հն ՓԱնոսեԱնէ 
Կոունկ Իմ սիրելի զաւակունքվ 

, Տէր կեցո՛ Մեր խօր պապկէ գերեզման 

Գարուն Տայն տուր ո՜վ ծովակ։ 

Տալւորիկ . Ոո, ի՜նչ անուշ 

.՛ՍՈՐ ՕՐՕՐ Րանտարկեալը 

աա. Ծիծեոնակ Լուսնակ գիշերին 

*8այերի պար Ցաոաջ ընթանանք։ 

իւրաքա՛նչիւր ր֊լաքի՚ն (երկու երգ) գթն է 10 ֆրա՛նք, գիմել 
վարչութեա՛նս Հասցէի՛ն։ Յա՚ն&ւարարութիմմներշ կա՛նխիկ եւ 
ւիօսթի Տ֊ախքշ գնողի՛ն վրայ։ 
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ԿԻՍԱՄՍԵԱՑ ՀԱՆԴԷՍ 

ւ քւաւտԱՄակուի ամէն աւքսու 1 ին եւ 14 ին 

ՈՐԴ ՏԱՐԻ, ֊ ԹԻհ 18. — m Սհպ$եմրեո 1918 

i r IL 1 1 e 
8Ս0Ր Ֆրա՛ն սա կը տօ՛նէ 

Մ արն ի՝ առա Հէն յաղ֊ 

թասակի՛ն էորրորգ տա

րեդարձը։ կը տօնէ գայո ղոո ռրէկ 

՜էսկ տաըուահ՝ Ա՝արևի երկրորդ յաղա 

թա՛ն ակի՛ն Հրճուա՛նքովը ՀաՀաւոր– 

եալ սրտով։ 

Ա* արն իր*՛ առա 9 հ՛ն յաղթա՛նակը իր 

ետեւէն ըերաւ , երկար տաժա՛նելէ 

շրՀան մը զետնաղօղ ա՛նորոշ մաշե֊ 

ցրնող սլայքարի մը, անձկութէւննեա 

րով, անստուգութէւններով, վ տ աս ս 

սերով լեցուն, որոնց մէՀ վառ կը 

ւքնար մէայն ամուր Արտերուն եւ 

Հեռատես մտքերուն ՛ներքի՛ն անղըրռ 

ուելէ Համոզումը Ազատութեա՛ն դա_ 

տէ1ն վերջնակա՛ն ա՛ն խուս ափ ելէ յաա 

Հողմանը։ Ա՝արնէ ռՐ^ԼՐոՐԴ յաՂ^ա– 

նակը էր ետեւէն կը րերէ ՛նորա՛նոր 

յաղթա՛նակներու Հարք մը* բարրաա 

ոռս Հեղեղը ետ մղող ամեՀԷ շար՛ 

Ժումը անկասելի կը թուէ Հէմա. 

մեբթ դա՛նդաղ ու դժ՛նդակ, մերթ 

թուռն ու յ ան կարն արագ, ա՛ն մէշտ 

կ^ը յ առա Հա՛ն այ, n^jfn^ թշնամին որ 

երէկ երախաըաց վէշասլէ մը պէս" 

Ֆրանսայէ և աշխարՀէ սրտէ՛ն վրայ 

կր սլա՛նար սպառնա գէն, սաՀմռկան 

1լ րնկրկէ՝ մո լեզն արար մաքառելով, 

րայց արղգն րնք էր վրայ վստաՀու. 

թէւնր կորսնցուցաՄ։ 

Ա՝արնէ առածէն յաղթա՛նակով , 

Ազատութեա՛ն Հա էյ Հա խումէ՛ն վտանա 

գր ՀնՀուեցաւ։ ձհրանսա, որ անգլօ, 

ռուս կարեւոր աՀակցութէւնն ունեա 

նալով Հանդերձ., կարելէ է ԸԱել թէ 

գրեթէ մէայնակ տարաւ այդ յաղ֊ 

թան ակր ա՛նոր մ ԷՀ կատարելով էաա 

կան ղերր, Հոտ արղէքն Էսկ մարդա 

կութեան ազատարարէ Հոյակապ 

ու յաւէրժակա՛ն ա՛նու՛նը վաստկեցաւ 

ա՛նգամ մը եւս, բռնադատելով թրՀա 
նա մէն խրամատէ երկարատեւ կոէա 

ւէն Համակերսլէլ և ատով էսկ ժաա 

մա սակ տալով էր դաշնակիցներուն 

և էնք էրեն՝ վճռական րաղխուՏնեա 

րուն Համար պատրաստուելու։ Ա՝ար՛ 
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նի երկրորդ յաղթանակը՝ Գաղնակից 
մեհ ա դո ւ՛ն ազգեր ու՛ ուժերուն միաա 
ձոյլ թափովր տար ուա Ծ՝ մեհ՛ 3)օշին 
ղեկավարութեան տակ, ք*ոն ա պե տ ո ւ_ 
թեա՛ն վճռակա՛ն պարտութեան պայա 

ծառ երաշխիքն է արդէ՛ն։ 

Ֆրա՛նսա II ամբողք ազատակա՛ն 
աշխարՀր կր տօնես այսօր Ա արնի 
առածէ՛ն ՚ յաղթանակին Հրաշքր, գեռ 
կատարուելիք խոշոր ու. դժուարի՛ն 
գործ՛ին ամբողֆ Նանրութեանր գիա 

տակից, բայց ւզայքարին լուսապայm 

ձ՜առ ելքին լիովէ՛ս վսաաՀ։ 

11ւ Մ արնի տօնր սլիտի այ այ մարդա 
կութ եան մեծ՜ագոյն տօն երէն մին։ 
Ու Մարնր ա՛յլ եւս դարձած է սուրր 
գետերին ւ/ին մեր երկրագնդին։ 

Մեր Հայրենի քր երկիրն է նուի ո 
կան գետերուն* էյփրատն ու Տիզ. 
րիսՐ* աստուածաշնչական վեհաշուք 
Հինաւուրց աւանդութեանց սրրազա 

՚ նութեամրր ճ աճ ան չա զգեստ ո Լա հ 1ւ 
իրր այգ բովանդակ մարդկութենէն 

տրուած՜* Տղմուտր՝ անշուք ան֊ 
ծ՛անօթ ւքնացած, բայց ի՜նչքան ար. 
ժանի նշանաւոր դառնալու, վասն 
գի անոր ափանց վրայ, նոր քադա_ 
քակ բթութեան ախոյեան Վար գան ր 
իր քաշերով կռուեցաւ ու իր փաա 
ռաւոր նահատակութեամբ յաղթա. 
կան դար֊Հուց նոր աշխարՀի զաղա ա 

փարր, ոգեկան անկախութեան* ազա 

գային ազատութեան զա զ ա փարր, և 
Արաքսր, կամուրջներ կոտրտող խեռ 
ու րմբոստ ալիքներով կտրիճ գետր, 
խոր Հր ղան շան բոլոր բարբարոո տիա 

րա պետութեանց տակ կենդանի Տեաա 
ցող ե ՐՈ1ՈՐ լոլ-ծերր օր մր Հուսկ 
ապա փ2ձ*ելով իր ազատ գնացքը 

յառաք մղող Հայ ազգին ե ամէն 
ազատատենչ ազդութեանց։ 

Ո՛վ Մ արն փառաշող, անխոր տա m 

կելի՛ Հրաշազօր գօտի՝ Ֆրանսայի 
լուս եղք՜ն սրտին պա Հա սլան, պատնէ՜շ 
սքանչելագործ՝ ու արեգա/լնավառ՝ 
ուր իյ աւար ի Գեւրն ա Հեգա գոյն խոա 

յանքը եկաւ փ^րոլիլ գէ՛զ է պար
տութեան ճամբաներն ընկրկելու 
Համար, մենք՝ ալեւոր Հայաստանին 
զաւակներ, յանուն մեր Հայրենի սրր. 
բանուէր^ գետերուն՝ որ այս Հսկայ 
պայքարին մէ£ Ազատութեան Համար 
Հեղեզօրէն թափուած՛ Հայ արիւնով 
ծ՜իրանաւորեալ՝ անգամ մը եւս ու 
այնքան վսեմօր1£ն սրբազնացան , ՚ 
k ո զքո ւնենք զքեզ քու տօնիդ այս 
օրուան մէք» ե կ՛օրՀնենք զքեզ, ո՜վ 
Մարն , նո՜ր Յորդանան, կարմի՜ր 
Յորդանան, ուր Ազատութեան Ոգին 
եկաւ Հերոսական արիւնով վար դա m 

վառեալ Հուրերուդ մէ£ մկրտուիլ 
աշխարՀի փրկութեան Համարէ 

4>mrfa, 0՜ սհպտ– 1918 

Գիշեդ տուճս պատեք kt 

— Մվ աի*ի Գ™*՛, ո վ ւՒ եկա֊»** 

Գիշեդ \ոյսս t/mrAj ht 

— ԱյԱ ո վ kr nr դուռս զա?կաւ*** 

Գիշեդ ցաւս՛ վառեք k 

— ԱյԱ ի ՞ճչ ձայԱ hr ոռԱաց աճ ցաւ 

Գիշեդ յոյսս քաղեք հ* 

— ԱյԱ ո վ hr nr այսպես քացաւ*** 

ԿՈԱՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ 

i 
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ս ՛ ա ա տ ա ա * ԿՈՉԸ 
քսմրագրութիւնս սաացաՆ ե Սեր Հ/'"ր՛ 

գելի աշէսաաաէլից Լ"Լ/'£՛"^՛ \\'սֆ ր w ս տ -

հանէ^էւ Հեւաւհ ւ. հալ սա մա էլ ր» 

Համատաս, 30 Մ*սՒ 1918 

Ոչ մի ազգ աւելի արդարացէօրէքն 
չէ հնչեցուցած՛ «Հայրենիքը վտանգի 
մէի) աՀա զանգը քան Անդրկովկասի 
Հայութէւնր, որ այս րոսլէիս շր՝Հա_ 
պատուած թէ՚֊ՐՔ» գերմանացի ու 
թաթար թշնամիներէ* Հարկադրուած՝ 
է մի քանի ճակատներէ վրայ "Դռէ 
ինքնապաշտ սլան ո ւթե ան պայ քար ր։ 

Օգտուելով կովկասէ մէՀ մար տա֊ 
կազմակերպութեան յարաճուն թու֊ 
1այոլԼսհս ՈԼ- Հակառակ Հայկական 
զօրագունդերու և Հայկ* կամաւոր 
գունդերու Հերոսական դէմագրու֊ 
թեան, Թէ*֊րքերը արշաւած են Անդր, 
կովկաս՝ գրաւելով թաթում, կարս, 
ԱրտաՀան և Աղեքսանդրօպօլ, որ մէ 
զուտ Հայկական կեդրոն է։ *ք»երմա. 
նացէ գործակալներ ամե՛ն տեղ ե՛ն* 
անոնք կը կազմակերպե՛ն թաթար 
զօրազնղեր, գործ՛ած՜ելու էրենց կայ. 
սերակա՛ն ծ բագէ բներ է գործադրման, 
խոստուկներով անոնք գրաւած 
Վրացէներէն, որոնք գրեթէ կը սլա֊ 

« բարեացակամ » չէզոքութէւն։ 
^աթար Հրոսակաէյմրեբ գրաւած են 
Թէֆւէսր Պ ս*քուքւն կապող երկաթ ուա 
ղրե, էտ զելող յա բաբեր ո ւթէ ւնր այդ 
երկու կեդրոններէ մէՀեւ, քՒաթարներ 
ե *րէւրտեր սրացած փորձած են 
գրաւել Երեւան– լՀուլֆա ճ ա՛ն ա պար Հը, 
սակայն Հայկ* 1ւ պօլշէվէկեան ոյա 

ժերը կը պայքարէն բա՛նալո՛ւ ճանաա 
պար Հը։ Պաքու քաղաքէս մէԼ աօլ. 

շ էվէկնեբ ար էլն Հեզութեամբ զսպած 
են թաթար պէյերէ բմբոստութէւնբ։ 
Անդրկովկասեա՛ն ս էյ մէն մէՀ , 

a Ա՝էւսավաթո կուսակցութեան պատ. 
կան ող թաթար ազգայնակա՛ն՛ները 
յաջողեց ան Անդրկովկասը ան Հատ. 
ուած Հռչակել ռուսակա՛ն Հանրապե. 
տութենւ^նյ այղ կերպով fJ-ուսաՀա֊ 
յաստ ան ը տրամադրելով թէւրքական 
կցման։ Մեր Հայրենակէցներր բուռս 
կերպով բողոքելէ յետոյ՝ Հրաժարած 
են սէյժէն անդամակցելէ։ 

(Հացէ աստանդական սպան ութ էլն. 
՛ներէ և. ընդՀանուր աւարառուՏհերէ, 
եղած չեն մեծ կոտորածներ* սակայն 
օրէցօր Հայութեան ՀուրՀ Հր սռղա 

մուէ թշնամէ տարրերէ երկաթէ 
օղակը ։ Ամէն տեղ կը տէր է սովը, 
ամենաաՀաւոր թ շն ամէն Հ Հայ ու֊ 
թէւնր, Հայ զէնուորր պաշարուած 
է ոչ մէայն թշնամէէ այլ և սովէ։ 

շքգնաժւսմսւյէն այս րոպէէն աէլնե. 
րեւ Է Արտ ասա Հման Է բախտաւոր 
Հայութեան պարտականութէւնր t 
ճառեր գրելու րոպէքն անցած Է։ Եթէ 
ար տա սա Հմանէ ^ ա յ գաղութները 
կարող են ըմբռնել դրո ւթէւնը եւ, 
ունէն ձէՀոցներ որոշ չափով կերա֊ 
կրելու Հայ զէնուոըը ե. էր քաղցած 
ընտանէքը, անոնք սլէտք է կաղմա. 
կերպեն Աովելոց Հա մա զգայ էն մէ 
Յանձնաժողով, անմիՀապէս ձեռնար. 
կելով գործէ։ 

Մենք մէշտ ազգով քէն ողբացեր ենք 

աղհտէէեբհ յետոյ, այժմ փորձենք Հնա֊ 

րա ւոր ո ւթե ան չափով կաԱիէեք աղհտըա 

յ | | | " ԱՐԾԱՀ ԱԱՖՐԱԱՏԵԱՆ 

Մեկ ամիսֆերէ ի վեր ՀկաՀւ֊յԼդ-ի 

I U J" " n J^ հոՀ1Լ կ՚ուղղենք արտասահ

մանէ Հայութեան ւ Ամերիկայի Հ այ գաղութ– 
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ները միակը եղան որ րոսլէին Հա մա պ ա ֊ 

տասխան ընթացք ցոչց աո լին՝ մեր աղգաչին 

սլատմութեան աչս աՀայոր շրջանին առա*, 

Հին օրէն, uiiLiufi^ fsii/j կացութեան ամ՚ե֊ 

նասուր ձեւ ստանալուն աղաս ելու՝ ((խոշոր» 

Հանգանակութեան ձեռնարկելով. սեր միւս 

ղաղութներր անտարակուսելի Է որ կրնան 

ընել շատ աւելի քան ինչ որ Է\ոի" '• Սովի 

ճիրաններուն մ՛ա ան ո ւահ մեր &Հ™լըենիքին 

այնքան մօտ էն մեղի Հասնող Պ. Աաֆրաստ֊ 

եանի ձաչնը երանթ թէ լսսւա£ Հաոկ 

եղահ ցնցումը II ամէն ոք իր պարտքը 

փութալ կատարել լիոփին1 <( Սով » կ ՛աղա

ղակէ Աաֆրասաեան. (( Մեր օողովուրղին 

Հողե վարքն է » կը Հեհէ Հա մատ անի ՀաՀԸ 

Օր. (հօ սլին սրուին ոււլղեալ Հեռագրին մէ£։ 

Ալս սարսռեցուցիչ Հաշներուն խսւլ Ձեացող 

Հալը Հ ա լ կոչուելու արմանի չէւ Համազ

գացին jiufit\fiiii</ni£fii£ մ՛ը կազմել աւելորղ է՝ 

ըստ մ՛եղ։ Կը րաւէ որ իւրաքանչիւր սա֊ 

ղութի նպաստամւստոչց մասն tu մ ողունները 

ղի մ ում՝ ընեն ^Հասարակութեան՝ նոր ու իա֊ 

շոր Հանգանակութիւն մը րան ալով։ Փարիզի 

Նպաստամատոյցին դիւանը որոշահ է իր 

քով պատրաստ եղահ 30,000 ֆրանքին 

10,000ր դրկԾլ Պաղաատ f 

3-4,000 E ՝ Օր. 

Ռօսլինսրնին՝ Կովկաս Հասցուելու Համ՛ար , IL 

նսացեալը Պօղոս փա շաչին նոչնսլէս Կովկաս 

ղրկուելու Համար* Վ^Հա^Ա-անդաի աչս թիւր 

լսչս տես ահ -՝J սլա Հուն՝ անշուշտ աՀԴ 

որոշուտ\ւերը արդէն ղորհաղրուահ կ՚ըԱան։ 

Սսլաստամատոչցի ղիւանը որոշահ է նաեւ 

նոր Հանգանակութիւն րանալ. կը իւնղրենք 

թախանձագին որ ԱՃԱՊԱՐԵՆ ։ Րոպէ չկալ 

կորսնցնելու ; \ք. ի. 

Ա եր չա£սրզ թի1 ո վ սլիաի սկսինք Հրա֊. 

աարակել մեր տաղանդաւոր աշխատակից Պ. 

Արտաշէս ՏովՀաննէսեանի ականատեսի 

սլա iÊt մութ եան g £ 1 ք ք / քք մը, Ս արնի առածին 

լա ղթ ան ակին մեհ օրերուն : 

Ս ւ Պ ԱՁԼԳ Ա ՑՆ Ա Ց ՈհՄՌ 

լ\պա զգայնացումը* աՀա ա մենեն 

ւո՚չի կարեւոր Հարց երեն ^եղՐ) որուն 

մեհ– չափով պարտ՛աւոր են ուշադրու

թիւն դարձնել ԲոձոՐ անոնք, որոնք Հա

մաքաղաքացիական վարդ՛ապետութիւն– 

ներե Հեռու y անգամ՝ են պետութիւն 

չունեցող ազգի մր ե որոնք մասրգկու– 

թեան յառաջադիմութեան աղգակներեն 

ս՛եկը կը նկատեն ապգե րու ուրոյն քա

ղաքակրթութեան զարգացումը։ 

մասնաւորի Հայերս^ որ կը 

յալակնինք f իրաւամբ ու ար գարա– 

ցիօրեն , շատ վագեյէակւսն ժամանակ– 

ներե է ՛Հեր մինչեւ այս օրերսf բոլորո

վին ուրոյն քաղաքակրթութիւն մը 

մշակահ ԸԷԷ՚՚՚Լ* ~~ դմրաղգարար ազգին 

առանձնայատուկ արժէքներուս ՐՈԼՈՐ 

Հիւղերուն մեջ Հաւասարապես ե ամ

բողջական չափով պեղումներ ե ուսում 

նասիրութիւնն եր չեն կա տա րուահ ե, 

բարերաղգարար Հակառակ անոնց } 

գրեթե ա ա ա ց ո / ց ի ,սրմ՜եքով Հաւաստիք՛՛ 

ներ չեն որ կը պակսին Qnf3 աալու 

Համար ^ որ ոչ միայն մեր գ րական ու֊ 

թեան մեշ>$լայլ Լ ^ՕհԱՑՕԽ^ի ե. 

մանրանկարչութեանy մանաւանդ df՝Chi" 

էՀՇէԱ^ի մեջ ունեցահ՝ ,ենք թպՈՈԴվիճ 

ինքնայատուկ կառուցման 

'procédé մը 
էլ ոճ մը^~–•տարօրինակ Հակադրութեամբ. 

՚^ԼՀ klL. ներկայացնենք միւս կողմ են այս 

արժեքներու հնուն գին բոլորովին Հա֊ 

էլառակ եղող պատճառներու յառաջաց

եալ երեւոյթները։ 

\^Juui^u> մեր ազգին բազմադարեան 

կեանքն իսկ ապացոյց ե. որ այս ազգը 

արժեքաւորող բազմաթիւ տուեալներ 
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Ծնուն դ. առահ՜ ե՛ն Լ իր ա՛ն գա էքն երր 

գիտցած են ալան դա պավ ութ ե ան եւ 

ր՛նաղգակա՛ն մդումներոլ շնորվիլ մինչեւ 

այսօր ագահել իրե՛նց ուրոյ՛ն գոյ ութի ւնր ? 

ա՛նօրի Սա կօրե՛ն ալեկոծ ե վերիվա յ ր 

գարերու կեանքի մր մեգկնւ 

Հ Ս՛իլս կողս՛ ե, ^ԻԼԳ ա/Գ ԻսՀ կե ա՛նրի 

եղելութիւսսերու բերումով աշխ արվի 

շորս կողմ ե րր սրուելու Հարկադրուած 

մեր ա՚լԳԷՀ տասնեակ վազաբ%Հ,ան ւլասանե

րով իր ինքնութիւնր ուրիշ աղգերոլ 

in ւ լ՛ոհ՜ ր լ լալուկդ պատ մա կան փաս֊ 

m երր աուա ծ ե մեզի։ 

]^պա զդա յն աց ո Լ մր . շատ յյ–թո ե ս ա էլն ե ր 

ունի ե դա՛ւ՛ աղա՛ն միջավայրերու մեյք 

զանազան չափերով ու ձեւել՛ով երեւա՛ն 

կուգայ գ դա U աւր՛՛ն գա սա կա ր դ ե րո լ մֆ£ 

տարրեր ար տա յա^սյութիւՆՆեյւով \ ՝եւ 

ումդնութ եամբ t ^ f ô s աարբերութեամբ 

ծնունդ կ առ%ե ան ի կաւ 

Wju կամ՝ ՚սյն ազդ երուՀ* պատկանող 

մողովուր դներուն մեֆ գոյութիւ՛ն ունե

ցող ա՛ն ա եսակա՛ն ^ գերակշռուիմ իւնր } ՚ 

կրօ՛նակա՛ն տարբեր՝ դաւանանքներու 

խարումի f զաոնազան վայրերու մեթ աղ՛ 

դա բնակ չութեա՛նց թ ո լա կա՛ն շատ ու

թի ւնր ք՛ յրիրասլեաո՚լ ազգութ ե անց ^ԷՀՐ՜ 

թ ակա՛ն կանոն՛ս դրութիւն՛ն երր? վ>ադւս– 

վ*ակ՚սՆ իրաւունքներու չափր ե շատ մր 

ուրիշ պ՚՚՚տ՚ճաոներ տարրեր մ ամանա կ– 

ներու (ւ միջավայրերու մ^£ վ աւասա՛ 

i'^A^i fênàamemal առիթներ Հասգի– 

սացահ են Հ ապա ր ալ՛քերու^ սովորոյթ– 

ներու վ՛ ո էս անցումի պարտագրելով 

վս^աաՀսկ ադդոլթիւններու j վրայ 9 

.v̂ À պյ^ւոեւթիւ^ն՚ներոլԳէ ^^j^ ['ս~ 

կահ՜ փո՝քրիկ ազգութ իլէ՛ն երր ՀՈէ~Է 

երթ անՀ ան ոնg^ 

>^11ւ//»^ երրեք ^թսեչ չենք ուզեր որ 

\ՀհՀ,եղ ւղետոլթիւ1ւներե տիրա՚դ ե տուած 

ձփ/ՆշրիՀ ՚ճ՚Հ՚Ղգերր Բո1ոՐՈ11Իս>հձ£ու շ ^եր՛ 

թան, կր ձուլուին անոնց մե^ եթե ն՚՚յԱ 

իսկ իրենք ք ա ՛լաքա կ րթ ա՛դես աւելի 

բարձր են ,քան թե տիր՛ս պ ե տո՛լն երր9 

ո'շ9 Բ՚՚՚յՅ "/"""մական ի ր՛է՛ կան՛՛ւ թ իլն ե 

նոյնպե" ոլ՚ յիշսւահ– պա տ՜ճա՛ւն ե րր գոնե 

մասնակիօրեն ա՚լիթ եղահ՜ են այս կամ 

այն չափովՀ սր տի րապե տուողէ՛ ե րր մեհ՜ 

մասով ի՚$ս ՛ւն ո ւին 9 կորզուին տիրս՚պե– 

տողէէե^ուն 

Վ^երր մեր 1//'ձ\1Ած,, ապազգայնացման 

րաղմ՚սթ իւ՝՝-•" ստոր՛ս րամանումներր ու 

զանազան ս՛րա այ wj տութ ի ւնն երր ՏՈ/Ց 

կուտան արդեն որ ՛Անիկա րն դարձակ 

ե. րարգ խնդիր մրն ե՝ կարօտ տե՚լե– 

կա դրական փաստ ո րու ա ե պատմական 

ո ԼԱ՛՛ Լ մԼ ՛ս սի րութ իլէ՛ն ե րու ե միեւնոյն 

մ ամանակ չա՚իիսզանց կարեւոր այն րո

լոր փոքրիկ "՛՛շդ երուն վ ամար ^ որոնց 

մեկ մասրՀ՚դ իաակից իրենց տոհմային 

արմ ելրք՚եր ուն ա՛դա ե իբաւուէլքէէե բուն 

կ՚աշխատիք կոյր ումդնութեամր ^If^y 

արեւին տակ փոքբ^է^^ աեղվ^մր ճարել 

զովողութեան մկն դին երո վոՀյՀ ան ո ր 

ճառա գայթներոլ ՛/£՝£ քք՚ԳԳ՚՚^ին մշակոյ– 

թ՜ին ազատ ու– լայնաթափ զա լ՛ դաց il ան ր 

վամար է ճ 

\ք*ենր ակնարկ մր ձգել պիտի ուզեինբ 

միայն ա ՛դ ազ զ այն ՛ս զման իւն դրին մԼկ 

փուլին վրայ y այն փուլին^ որ երեւան կու– 

դայ մ՛եհ սլ ե տութ իլէ՛ն ե րու մե& ինկահ 9 

՚սյսպես րսելու վաւ/ար9 զար դազած դասի 

մեկ մասին ժեհ, գլխաւորաբար զուտ 

մ՚սթերիալիսթ է՚մ՜իշկն ե րու\ ՛ի աս տա -

բանն ե րու. ? վա2Հաւ։ ականներու ե վեր՚^ա– 

պես վամա ՛լ ա ս ակարդ j^^if եհ m ւլա ՛նե– 

րուն մեի 

\^ավէ,Է չա՛յ՛ով մր ն ե րո ՛լա if տ ո t Թե ասս. 

fclL ՚Լ^ւ՛ ա Ւ ^*4' Ւ '"J" ՛լ 1 Ա ն '/ ո *- ՚" ^ ՚"/ (՛՛ն ա $ս ա զ -

գ այն ացու ան երո ւ ն վ ան դ ե պ 9. "{"^'&x ՚՝ հւ\ 

կատարուին ւսն դիտակցութ ե ան մֆՕ 

" ՚ Ա Ղ ւ ՚ ՜ ^ ՚ Ք մի Հ՚ս վայր ի ^՝կսն ո ՛լոք ՛՛լա֊ 
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Հանջնեբուն • ւքնասց,որ աս սի կաս ՝^ տ ե ղի 

ունեցահ– ե ժողովրդական ադե՛" դա

սակարգի՛ն մեջ , որուն անգաւ/ներր 

գաւառներու ե գիւղերու ասւանգապաՀ 

բնակչութիլնըգ գորհաւորութիւնն ու 

աղք ասա ասրՀ եստաւորութիւնը ք շա՛ա 

աւելի ուժեղ փա րահ ե իր Լեզուին9 իր 

կր0*նրիՍ * իր Յողային բարքերուն ու 

սովորոյ թներուն ե. ասիկա երբեմն ա՚յն– 

սան ու ժեո. որ գաս լ. առ են օտար միջա

վայրի մր մեք ինկասհ մեգ գԻԼԳա^ԻԻս 

Համար ամբողջ տասնեասկ տարթն եր շեն 

րաւ եր առանց շեշտի նոր լեզուն խօսե

լու ե. կամ իր սովորութիւնն երր փո

խելու t 

Ս՝եր յիշահ ա/Գ գաս ակար գին մեջ 

գոյութիւնէ ունեցող ա սլա զգայն աս g ուսն 

ալ երկուքի կր բաժնուի \ 

1 • —— Ապազգայնացում այն. խմբա

ւոր ման մեջ, որ կր հնի%9 կր դաստիա

րակուին օտար միջավայրի մեջ ե. օտար 

կրթութեամբ 9 որոնք յաճախ իրենց 

Լ,այ ՐԷԼաԷս ա է չեն գիտեր կամ առ 

նուագն չեն ճան շն աաա ր բնաւ Հայ ազգր 

Լայս խումբին մեջ կայ աՀա գին թիւով 

ուսանողութիւն մը)։ 

2 * —— Ապազգայնացումի այն խումբին 

մեջ որոնք սկզբունքով , գիտակցաբար f 

կ՝ րն դունին ժխտել ե. ուրանալ իրենց 

ազգը։ 

Այս երկրորդ ստորաբաժանման մեջ 

արդեն մտ քի ե. խդճի վատառողջու

թիւնն ե ե. որուն դեմ աղե աք ե ուղ

ղուին բոլոր փրօփականտի զենքերը։ 

՛Այստեղ ա պա զգա յն աք ումր մասնաւոր 

Հանգամանք մը ունի 9 այն ե թե կար– 

հեք Հոս գիտակցակաճ մոլորութիւն մը 

և. ատելութիւն մը գայ իր ազգին Հան

դեպ IL կո/Ր ո լ սարուկ օտարամոլու

թիւն մր9 վախկոտ ու քհնող մ ե հ արանք 

մը այն պետութեան Համար y ուր ի յ 

նալու դժ բ ազգութիւնը ունեցահ՛ են։ 

բոլորովին մեր նպատակին մեջ չիյնար 

այս եղանակով նր բա զգահ ութի լնը 

շօշափել այդ դասակարգին պատկանող 

շատ յարգելի խումբ մը ր աց առ ութիւն-

ն երուն f որոնց ազգ օգուտ հ առայ ութիւն -

ները գնաՀատուահ են միշա մամուլին 

կողմե։ 

\Րիայն վերջերս 9 ապազգայնացման 

խնդրեն պա տ աս Հ ահ՜ քանի մը դեպ քեր 

առիթ տուին այս խորՀ ր գահ ութ եանը 

ե ես զայն կ արհարհեմՀ միշա Համհղ– 

ուահ Ըէէաէով որճ իսկական գիտակցու– 

՚թեան մը ի թնդիր կա տա րու ահ փրօ– 

փականտը ե. այս կարգի աշխատանքն երու 

մալաաւմը առաւ, ելա աղես այս դասակարգին 

մեջ ասպար աւիւն չեն ե նոյն իսկ շատ 

գեղեցիկ ու առատ պտղաբերք մր 

յուսատու կը դարձնեն։ 

\բիայն պիտի արձանագրեմ այս երե

րուն մեջ վերջերս պատ աՀ ահ՜ այգ դեպ՜ 

քերեն մեկ քանին9 որոնք բնօրինակը9 

թիփր կը կազմեն այս չարաղէտ խնդրին 

մեջ ե որոնք բազմաթիւ ՜ՕԱՈԱԱէ^ները 

ամեն ժամանակ և. ամէն տեղ այնքան 

յասճախադեպ եղահ՛ են ե. կՉըլլան։ 

ԲՈԻՈք Ի Գ Դ Ի Ր Ը 
Բ. 

Աղզատին Պատուիրակութեան կազմի ընդ

լայնման ու ժողովրդական աս ման, Հա լկա կան 

Համամողովի մը գումաըման II Պատուիրա

կութեան կից Հայկական փրօփականտի 

կեդրոնական Հզօր մարսնոլ մը Հաստատման 

Հրատապ ու էական Հարցերը Հրապարակ 

փող լօդուահիս մասին երեւցան երկու 
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քննաղատութէւններր [լ ա1*\ առթէւ Աղ֊ 

գալէն Պատուիրակութեան նաէւադաՀէն 

րյրահ լալս։ար։սրութէւ1ւները կէտ առ կէտ 

քննելու. 1ւ անոնս պատասխանելու սՂոա– 

դրութէւն չունէմ9\ Զ ափ ազան ո երկար աշ֊ 

էւատանք մլլ սլէտք սլէտէ ըԱտրք
 ա լ " թեր

թէն է9°րը սաՀմ1ան ափ ակ են, 1ւ լետոլ 

կլան ալգ ամենուն մէ£ կէաեր, որոնց սա֊ 

սէն ալմմ* մ՛անր ամ՛ա սնութեան g մ՛անել 

ես էնքս էսնէւորՀուրդ^կը նկատ եմ՛* Հաքց 

ալգ րոլոր լալանուահ կարհէսներուն մէջ 

կան ալ1։պէսէներ որ առէթ կ1րնհալեն էնհէ 

ալդ Հարցերուն մ՛ա սէն Հակէր՜ճ կեր

պով լլսահներս քէչ մ՛ր աւելէ մ՚անրա֊ 

մասնութեամ՚ր լուսարանել II պարզել։ Ալդ 

ԷՐա^1ոլ^էչ աշէաատութէւնը պէտէ կատարեմ* 

մէկ երկու լօդուահէ մէֆյ ալն րաց արձակ 

Համոզում՛ով որ ալս Հարցերուն *[ոալ թէ՛ 

Հալ մոդովրւլէն }ւ թէ՛ նոլն Էնք1։ Պատուէ֊ 

ր ակութ եան ուշագրութէւնր Հրտւէրելով (լ 

լրացուելէդ պակաս ր ,. անկեղհօրէէւ UUiB 

տալով՝ օգտակար ու ։սնՀրամեշտ գորհ մ՛լլ 

կ՚րնեմ՝։ 

Ալսօր, սլէտէ րսեմ՝ , թէ էնչո ւգ գրեցէ 

"Ղ*երագոլն Պալքար" յւն վեր խարանը, ե. է՞նչ 

է որոշ ն պատ ակր որուն կ՚ուզէէ Հասնէլ 

ատով։ 

Ղ՚րելուս, IL նոլ1ւ էսկ տ լդ ձեւով գրելուս 

պատճառ, շարմառէթ, °դէչ մէկէ աւելէ 

՛կրնամ՛ Հաշուել, IL որոնք սակալև ամենքէւ 

ալ ոչ մէկ կապ ունէէն Ս»ք}. Փ՛՞ք՛էն են֊ 

թադրահ տղա լական ու փոքրոգէ սլա աճառ

ներուն Հետ։ էն կարեւորներր երկուք են, 

մէն՝ ստալլկէչ ըմ'րււնում*ը արտասովոր կա– 

րեորութեսՈւն ալն րոպէէն ուր կր զտնուէ– 

էնք ալգ մէշոցէ1։ ե֊ մեր արտասաՀւՐանէ 

քաղաքական -֊աղգալէն գորհունէութեան 

ղեկավարման u ç £ աՏՂ Րո,դեէն Համւսպա֊ 

տասէ» ան ներումութեան ե. լէ ա լրութեան 

պակսելուն կ՚մլհեցուցէչ զգացումէ* երկրորդ 

մդէչլլ "ոգէն^ է ղոր էմ՝ –մէչս ղրահ 

՝ է ազատութեան վրալ ՀԷՁնուահ դաս֊ 

տէար ակութէ ւնր զոր ստացահ եմ* Թրքա– 

Հալոց նոր մա մ՛ան ա1լներու է՛ն սէւրալէ 1ւ 

է՛ն արդէւնաւոր կրթական լարկէՀ՛, Պոլսոլ 

կեդրոնական վ*սրծ*տրան1ք1ւ մէԳ։ 

fï°րն էր ալդ արտակարգ Հ1 վա լրկեոանըw* 

Ռուսաստանը քալքտլելէ $ կտղմւսլուհելէ 

լետոլ, Գերմանէս։ էր րոլոր ումերր Հաւա֊ 

քահ՝ մէկ քանէ ամ՛սէ է վեր լարձակում֊ 

ներու % ամենէէ։ վէթէւտրԱ1։ ու աՀաւորը 

կ՚ուղղէր ֆրանքօ֊րրէտանակտն րանակէն 

դէմ** մ*արդկտլէն պատ մ՛ութե ուն ամենւՀէւ 

եղերական , ամե^/էն րաղղորոշ , ամենէՀւ 

Հոգեցունց րոպէէ։ Էրէ Ազատութեան Ղ՚ատՀլն 

մա Հու 1ւ կենաց րոպէն. Ղ՝աշ1ւակէցները 
լարձակմ*ան աւլածէն Հսկալ գրոՀէէւ ցէւցուահ 

վերջապէս կր փութալէն դարմանել էրենց 

չորս տարուան սէւա լաւերը, կ՛րէ։ էէն mJ\*L 

*դ\?ք+ {rf՝ էրենց ուժերուն լէ ակատ ար 

էստացմ*ամ ր ք դարաւոր մ*ամ*ր ք ձուլմ*ամ՝ր , 

արադ ու տշէւոլմ կէրարկմէսմ*|» առաջքն 

ւաւնելու փոանգէն որ կր սպառնար Փարէ֊ 

դէն, Քաղաքակրթութեան, Ազատութեան։ 

Անզէն f մեր ափ մ՛ր կտրէճները թուրք֊ 

թաթար՛–գերմէււն կոՀակԷն ։!§ւալլ ու լարա֊, 

ճուն լառաջէւաղացութեան դէմ*՝ լոլսաՀատ 

ու Հոլակապ պալքար մլլ կր շարունակէէն, 

աշյսարքէն կտրուահ, մէսմէնակ, ՚հաշնակէց– 

ներէն չափաղանց քէչ օէլնութէւն գանելով– 

ու րոլոր /էրենց լալաարարութեանց ու 

՛ճառերուն ։1է£ ՚հաշյւակէցներու ղեկավար», 

ներլլ, Պրէսթ-էէթովսքէ ղտշ1ւագրէ\ւ է վեր՝ 

որուն մեհագոլ1ւ գոՀն եղաւ Հալասաանր \ւ 

որմէ լետոլ աւ\ենէ1։ քաՀ , , լ– վսեմ* դէէ՚քը 

րււնուլր եղաւ Հալ տղգրք րառ մլլ չէէ՛ն 

ըսեր Հալ ազդէ, Հալ րանակէ, Հալ պա լ ֊ 

քարէ , Հալ ւլաաէ մ*տսէն , մէւէւչ. կեՀացւոց , 

Զեէւօ-սլօվաքներուն, Նուկօ-սլաւներուն կը 

շռալլէէն ամենէԳւ փաղտքո։ շ գովեստները, 

ա մենէն Հանղք ատ։ որ ու որոշ էւոստուս֊ 

ներն ու լանձնւսռու թէ ւնն երր։ Եւ կը Հտսնէր 

ստրսռեցուցէչ Լ',լրը Պոլսոլ ։1է£ Հալ-թուրք 

րանակցսլթեանց։ 

Ըսել թէ ալդ ամրողչ շրթանէն, Աղզտլէն 

Պ ատոլէրակութէւնր անտարրեր , util գորհ , 

կրաւորական '//'('f? piL^iui , ԷԳւսսէս 
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u լի ո ի £/["'/'• F1**^' "c մտահահ եմ 

IL ոչ րստհ. որայՀետեւ եթէ աչղսլէս ը Ա՛՛՛լ՛ 

իրօք, ոչ թկ սլիաի քե1ւտղատէիք աչլ սլիաի 

դատափետէի , Պատուիրակութիօւր ։ ԹԷ՛ 

Փարիզ, թէ՛ Լոնտոն, թէէ Ամերիկա Հ?Պաա֊ 

ո լի լ։ ակութ եան ներկա չացուցիչէւերր շատ լաւն 

շրահ Էին։ Թաչց Լ\է1ել թէ րրահ էլֆ 

ք1՛,, " ք Ղ^++ \աէ^է} ^tf ""՛ել *գիտի 

ՐԱար՛ և. ս n ււոք որ միշտ չանցանք Էք աչս֊ 

Ավիսի րոպւ^էւերու Ա!ԷՀ ոճիր Է։ Պտաուիրտ֊ 

կութիւնր, իր սակաւաթիւ անդասներովդ 1լ 

.րսա իմ՛ տեսողութեան ll'^'fi" ղեկավար՝ող 

միապետական՝ ուրենս II ղանղաղեցնալ ու 

՛ճնշող սիստեմ՛ով, չէր կրնար րաւարտրհւ֊ 

թիւն տալ անաղին պէտքհն։ Պաաուիրա֊ 

կութ եան կազմին աչղ թերութիւնրք որ Հին 

ցաւ Jjili էր p աչդ րոսլէրէւ ա՛լ աչլ> սլաա֊ 

ււելու էափ երեւան կ ելլէր։ Աչլ եւս ան֊ 

Հրամեշտ կր դաււնար՝ քանի որ տղղին 

կեան^ւ իոկ վաանղի մէ^ էրք Հրապարակաւ 

րԱել ինչ որ տարիներով րսեր եմ անձնա֊ 

Ալէս ղւսէաւղան կարեւոր զորհիչէւերու [լ 

նոչե իսկ Պատուիրակութեան անղաԱհերուն։ 

djff պաՀուն ուր վ՛ճռեցի դրել աչդ տալերր9 

Պատուիրակութեան նալսադւսՀր շատ J , , , / '«-

ղելի պատճառով մր երեք ամսէ ի վեր 

րացակաչ էր Փարիզէն, դիտէի որ քիչ օր 

չետոչ պիտի մե1ր*էր էտան. Ա»յ1ւ ականաւոր 

անձնաւորութիւնդ կարեւոր II պատուական 

դորհիչք որուն դո չութի ւնր երրեք չեմ ան֊ 

տեսած՝ ինչպէս ոմանք կր ւ/եւչաւյ յւե1ւ ի\ւհիք 

քանի որ "իր ք\}*աա"Հ lu2.tuhtdE." րացատ֊ 

րութիւնր դորհահահ եմ* Պատուիրակութեան 

կեղրոնաաեղին Փար ի դո՝ թաւիո^ր ււ^|աւ|* 

Ձնար ուր եան — անորոշ մամանակի մր 

Համար —— Հա չութ եան ո՛ IL է պաշաօնա֊ 

կան ներկա չաւլուէիչէ, ե. ասիկա՝ Ցուլիս 

4|ւ (ւ Ցուլիս 14 ի մեհէ նշանակալից օրե

րուն, որ աչս տարի՝ դէպքերուն րերմամր՝ 

Հարիւր անդամ աւելի մեհ կարեւորութիւն» 

ՈԼ նշանակութիւն պիտի ստանա չին։ fin լոր 

դաշնակից մեօ ու փոքր ադդերու էւ տղա֊ 

տադրելի ցեղերու պաշտօնական րարձրա. 

ղոչն ներկա չացուցիչներր եկան աչդ օրերուն 

ալեզարդ ու՛ա ս&հերս&տլի ՓլԷմանսօին 

շու[1$_ Հաւաքուիլ չաւլթանակին վրա չ իրենց 

Հաւատքս աղաղակելու, չաւլթանակին Համար 

իրենց մինչեւ վեր Հր րոլորտնուէր ղոՀարե֊ 

րութիօւր չաաւարււ րելու. րոլոր աչդ ազդե֊ 

րուն րանա1լէւհրր իրենց ներկէս րոցս լցիչ 

Հո կաuili երր դրկահ Էին՝ Ազատութեան մեհ 

ււաղմաթափօրին մ iiiiiliէսկցելու . յէէւչմւ 

Հաչութեան սլաշտօէւական ներկաչացուցիչ֊ 

ներր Հոն Հըւլաչինք uiHLuiÇfîli կար ղին վրաչք 

1ւ եթէ չարղելի սլա ա՛ճա »ւն եր ով անոն ք 

սաիսլուահ էին Հեռանալ , ինչո՞ւ իրենց 

վւո իւ անորդ մէկր չնշանակէին որ " սլաշտօ֊ 

նա սլէս՝՝ ամրողՀ Հաչ ազղր ներկաչացնէր • 

աչղ իարՀրղաւոր օրերունք որ Բււնակալու֊ 

թեան պարտութեան աքւչսւչււյււ|ւ1ւ նաւակա֊ 

,ոիքն ԸԱ՚՚Ղ սաՀմանուահ էին ։ ՛Ինչո՞ւ 

իՈւդրահ 1լ\11աձ[ա կառավարութենէն թոՀԷ 

տալ ֆրանսական ՛ճակատի մեր Հաչ կտրի՛ճ*֊ 

ներուն դալ Յուլիս 14 ի °ՐԷ\ ^ ա յ րանակր 

ներկաչացնել Արդարութեան մարաի1լ1ւեր ուն 

վսեմ զօրահանդէսին մէֆյ Եթէ իարՀրդա֊ 

սլացութեանդ զգուշութեան մտ ահու մ i/jiîi էր 

որ աչւլ սիէւսնաստուերտհ§էւմր1 կր թելադրէս 

մեր ղեկավարներուն վսորՀրդապաՀութիւնր ե 

զգուշութիւնը աչսպիսի սլարտդաներու մէ£ 

էն մեհ անիւոՀեմութիւնն են րսա իս։ Ո՛չ. 

քիչ Հոդիով ամւՀե րան րէւելու, 1ւ ամեն էն 

էական դորհերր "տնավարի՝՝ ւլեկավարելու 

ձդաուՁն էր, որ երեւան կուդար անդամ մր 

եւս. և. սրաասլէւղիչ ԱԱալէ Հեռու էր ար֊ 

՚էի՚Յւքր։ ԱՀա ինչու անդիմադրելի մղում մր 

ղդացի արձակել աչդ ադաղակր, և. ցոչց 

տալ Պատուիրակութեան րԳւդլաչնմւան , ղ օ ֊ 

րացմտն 1ւ մողովրղակսաացման սլէտքրէ 1ւ 

զաչղ իրադորհելու՝ ինչսլէս Հէն– ուրիշ շատ 

մո ազդտչին կարեւոր Հարցերու լուհման 

նպաստելու Համար աւելի քան երրեք ան֊ 

Հրամեշտ եղող Հա մա eut լսվի մր կաբիքԸ ՚ 

Գրելուս երկրորդ մեհ պատճառր, րսի 

վերեևք աւելի ճիշդ՝ աչդ Համարձակ, ան֊ 

վերապահ ու րացսիրտ ձեւով, ո էւ է անձի 

ոչ Հաճելի ոչ ալ տՀւսճելի Ա 1 1 ա տ ւ է ա Ա 

ոլէտք եհահր Հ ա ո հ ի °-ա9 ^ , n j " էսՀ ՔսՀ 
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ԼՀ frbnua անկեղհութեամր ըսելու զէս 

մղողը, մեը Հէն Կեդրոնականէն մթնոլորտն 

գ ք ոըու% ագգեցութէւնը մէշտ անչէնչ 

հնաց ահ է ԷՏ մէչս ու սլէտէ նՂ։ալ տնչէւնչ 

լա ւէ տեսւ1ւ : 

Կեդրոնակա՛նը. . . է նչքան սլէաէ ուղէէ 

վայրկեան մը մոռնալ ներկա լ րոպէէ։՝ ալն 

Ը ո լ ո ը անձկութէւննեըով ոճ. մտաՀոզութէւն– 

նեըով զոր ասն մեը Հալ սըտերուն վրայ 

կը հանրացնէք ու ա յ ւյ ա զղալէն մտաւոր 

մեհ վառարանէն սլաշաելէ սլատկերը գհելու 

lutPtuPt*t Հեշտանքէն անձնատուր [ > • • 

nLPtZ ք ա ^ ՛ չնմ՝ կրնար րնել առ ալմմ (աւելէ 

պալհառ ու Հանդարտ օրերու թո'Ա"վ ա1Ղ 

պարտքը կատարելու Հոզր) Ր ա յ # եթէ 

քանէ մը մեհ զհերուն մէչ 3ՈՏՑ աս'[ fàt 

որ եղաւ ալդ աննման կրթարանը : Անէկա 

եւլաւ Հո՛լ ցեղէՀ։ րարոլական ու մտաւոր 

մեհ լատկութեանց է*ն փա լաւն, է \ ։ լաԴ~ 

թական ասլացո լցէւերէէ։ մա։, անէկա եւլաւ 

Հալ աղգէ ազատասէր ու ժողովրդական 

ոգւոխ շ°,եդ ու րտզմարդէւն լալսաադոր– 

հուսսերէն մէն» ան արտադրեց աշակերտներ 

ՈԼ թէ մէմէալն էրեն նէւթական * դէըքէ մը 

շէնելու մաաՀոգութեամր լեցուն, այլ որոնք 

մեհ մասաւ1ր Հանրտլէն կեանրէ մէչ '[նր 

էւաւլալու, տզզալուն լա ռաՀդէ tfn ւ թ ե ան ՛էւ պաս

տելու աէրական մարմաշն ունէէն . ան 

եղաւ ոչ մէալն Թուրքէս լ Հալեց մեհ ազոխ 

կրթարանը, ալլ II Պոլսոլ ամենէն Հզօր ու 

րարձր վարժարանը» Լ էր աշակերտները զէ՛ 

տութեւսէւց ու ւլպրութեանց մէչ ղեր աղան֊ 

ցեցէն Թ՛ուրքէ ո լ ուրէշ ո II է վարժարէսնէ 

աշակերտները, ու մեր նոր դրական, կրթա՛ 

կան, դեղարուեստական ասպարէզէն մէչ, 

էնչպէս 1ւ Հալ •եւլափոէէութեան ու Հալ 

աղզալէն կեանքէ րււչոր երեւոյթներուն մէ£ 

կեդրոն ականցէները էտշոր դեր կատարեց էն i 

Ինչո՛ւ ալս րոլոր Հոլակապ արդէւնքը , — 

ոչ մէախ որովՀեաեւ ալդ դպըո$ը էրեն էրը 

ուսուզէչ ունեցաւ թրքաՀալութեան ամենէն 

տաղանդաւոր ու Հմուտ ղէմքերը 1ւ ալն 

ժէ չու լ էն Պոլէս զանուող եւրոպացէ լաւա֊ 

զոխ ուսուցիչները, ա յ լ Լ՝ ու 4 ձ « * « ձ ք - ՝ 

որովՀեաեւ անոր մէչ կը տէրապետէր ազա

տութեան շունչը, զախ կը ղեկավարէր սաՀ– 

մանտ դրական , ժողովրդական ողէն. Հա֊ 

ր ուստէ աղոց դպրոց մը չէր ան» ժողո֊ 

վուրդէն դպրոցն էր . տարեթոշակը շատ 

մատչելէ էրէ Լւ կէսաթոշակ ւէճարուխերը 

շաա էյխ, ու աւելէ շատ՝ ձրէ աշակերտ», 

ները. Պոլսոլ 1ւ գաւառներու էշն օժաեալ 

Հալ տղաքը ալդպէսով կրցան ռաԼ Հոն 

րարձր կրթութէւն ստանալ, 1ւ կաղմու եցան 

սերունդներ նկարագրէ եւ մտքէ ումով լ ե ֊ 

ցուն ։ Ալս ամենքը արդ ւնք1։ էէն՝ էն 

• աւ ա£ ՝ ախ րսխամէտ, ազատասէր, ժողո֊ 

վրդական ոգւոխ զոր աէրական դարձուցէն 

Հոն* դպըոցէն երկու տնօրէսէւերը, Մէն աս 

Զերազ II Ցարութէւն Մօստէչեան։ Երկուքն 

ալ եղան ուսուցէխերուէէ Համար՝ ասձնուէր 

ՈԼ |,/,("Ս(/,(՛ L^'h^P ք ս ՚ ն Հեղէն ակու֊ 

թէւննէէւ հանրօրէն զգացնել տուող դեկա֊ 

վար, աշակերտներուն Համար՝ մեհ եղրալր, 

քաղցրոլ թեամր րոԼոր սրտերը վաստկող քլ 

էրենց ամէ1ւ ուղահ1ւ աշակերտներէն ստա

ցող քան էւսաադէմ րարկացոտ պատ

ժասէր ո կառավարէ չ՛ * Երրելյ, ո 1ւ է տեղ , 

տնօրէններ աւելէ չեն լտրդուահ ու սէ

րս լա *Տ ուսուցէչներէն II աշակերտներէ^։ , 

քսան ալդ երկուքը։ Զերազ ԹուրքԷոլ Հա֊ 

լոց է՛ն նշանաւոր դէմքերէ1ւ ։1է1խ էր 

ունէր րաղմադէմէ տաղանդ ու Հմտութէւն , 

գրագէտ, պատմագէտ, ՛ճարտասան, լեզուա

գէտ, կրնար 5—6 ղաս էր վ[""լ առնել 

եթէ ուգէր, շւստացահ էր պատմութեան 

ղասերը մէալն ստանձնելով, ե. էնքն էսկ 

ւէափաքահ էր որ դս1ոո1յո ուէւենար կար ելէ 

Եղա հէն չափ աւելէ թուով կարող ու փալ*, 

լուն ուսուցէչեեր . փափաքահ էր որ տա֊ 

ղան դա ւոր [լ Հեղէն ակաւոր վարպետներու 

րոլլ մը՛ ճառագալթէր Հոն՝ էր շո։րչ, ե. 

լաչողահ էր ։ Մօստէչեան, Օքսֆօրտէն 

եկահ, զարգացահ, Հմուտ ու նրրաճաշակ 

մէտք, կրնար՝ եթէ ուղէր՝ ո ե, է դաս մը 

ստանձնել . նաէւրէւտրեց, զմայլելէ Համես֊ 

տութետմր մը որ ալդ անթերէ մարդում։ ու 

կարոդ գորհէչէն լատկանէշներԼՀն ւ1էէլն է, 
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ինքզինքը ամբողջապէս նուիրել դպրոցին ԴոքԻ" Հետեւանքով։ Մոաոիչեան ոչ միաչն 

ղեկավարման դորհին , և. իրր ուսուցիչ ուսուցիչներու թիւր բազմապատկեց, չանա՛ 

Հրաւիրեց մասնագէտներ • իր օրով ՐՈ11Լ\ դիր Լ\ԱաէՈէ1 կեդրոնական ր զօրասն ել Պոլսոյ 

աւելի եւս շքեղ ու Հարուստ դարձաւ։ Հայը մկշ գտնուող րոլոր Հայ ու Եւրոսլայի կըր՛ 

Հպարտ , ըմբոստ նկարագիր ունի. աչդ իր թական մեհ ումերովք աչլ և. ուսուցիչներու 

յատկութիւնն ու թերութիւնն կ մի ան գ ա ֊ խորՀրղակցական մոդով մը կազմեց՝ դպրո֊ 

մաչն . անկից ամենամեհ արդիւնքը կարելի ցին չա ռաՀդի մ՛ութեան ր մ*ասին Հաւաքարար 

կ քաղել իր այդ րնորոշ խորունկ նկարա– աշխատելու Համար։ 8անկարհէ չեմ գիտեր 

գրին Համեմատ Հետը վարուելով. Զերազ ու ինչու, Հոգաբարձութիւնը որոշեր կր ԹԷրղ՛ 

Մոստիչեան գիտցան վարուիլ Հարկ եղահ եանր ճամբել. Կեդրոնականի շրջանաւարտ՛ 

րոլոր նուրր Հոդեբանութեամբ , մպիտով մը, ներէքն մին, որ արդէ՜ն կ9աշխատակցկր քանի 

երկու սրամիտ խօսքով , անձնասիրութիւնը մ՛ը թերթերու , //'""//'/» մը մկչ րոդոքեց 

դրդռող մկկ րառով, անոնք իրենց ամկն այԴ անիմաստ որոշման դէմ, բացատրեց 

ուղահը ընել կուտաչին աշակերտներուն ։ ուսուցիչ Թկրզեանին մեհ կարեւորութիւնը 

Կարծիքներու f ձդտուտկերու, վարդասլետու– էւ խնդրեց անոր վերադարձը, չօղուահը որ 

թեանց ազատութիւնը կը տիրկր դպրոցին կըսկսկր "Կեդրոնականի խնամակալութիւնը 

մկշ. րարոչական կամ աչլ ոչ մկկ բռնակա֊ մեհ սխալ մը դորհահ կո բառերով, մեղրա– 

լութիւն. րոլոր աշակերտները Հարուստ կամ հորան սլա ամ՛արանի ոճով չկր դրուահ • 

աղքատ՝ Հաւասարասլկս սիրոյ ե. դուր դու– ռ1'ոՂԼ\ l՝P IPtï.P թաթխահ կր "Կեդրոնա*. 

րանքի առարկաչ . 1ւ թերեւս աղքատները կանի, ոգիին՝՝ մկշ. Մօսաիչեան, առանց 

նախասիրուահ * Երր Զերազ չանկարհ մեկ՛ ոճի խէսլիր Հանելուէ դռա" որ Է֊ողոքը ար֊ 

նեցաւ Եւրոսլտ՝ ինքդինըը աղգաչին դատին ԴաՐ Էր* "՜ կեդրոնականցիի մը "չանդզնու֊ 

նուիրելու , Հոզաբարձութիւնր անոր տեղ թենէՀէւ ՚ գաչթակղահ Հոգաբարձուները Հա֊ 

Զուիցերիացի մը րերաւ իրր սժւօրէ՜ն , որ մոդելով ՛ու լօլօղելով շարտթ մը չանցահ 

աշակերտները աղու տեղ ւրսելով սկսաւ Թկրզեանը րերաւ նորեաւ մտցուց ուսուց– 

չախել, սրստիմներ տալ . Հոգաբարձութեան չական p-ոչլիա մկչ, անոր յանձնելով գե՜ 

անգաակերէՀն մին եկաւ չտչտնեց մեզի սր ղեցկադիտութեան դասը1»թացք մըէ զոր 

նոր եկող անօրէէ՚ը շատ աւելի ղարդացահ վարպետը աւանդեց իրեն լատուկ Հրա֊,, 

ու բարձր մկ1լն կր քսէն մե1լնողը. . . մենք ulniPnll " ւ Հմտութեամբ, Լւ ղոր չետոյ 

րարձրադոչէ։ կարդի աշա1լերտներս , ղաչրա֊ IPpfr &եւով ալ Հրատարակեց։ ՛Քիչնար մը 

ցահ աչս չաչւոարարու թենԷ1ւ, էւ նորեկ hUiP ^ոլիս, ուսուցիչ ք^երաչի Հաչ֊կաթոլիկ֊ 

տնօրէնին "կառավարիչ*՝ի աւելորդ էւ վի֊ ներու վարմարանին »/է£ . . Կեդրոնականի 

րաւորիչ խստութիւՀւներէՀն, նոչ!։ օրն իսկ նախկին աշակերտներէ^ մին դՀ՚աց անոր 

ստորադրեցինք կհու ոճով բողոք մը (զոր '[p"'i ուշադրութիւնը Հրաւիրեց Մօսաիչետ֊ 

ՀՀյաւիտենական ղմդոՀը շարադրեցի, բողոք նին9
 ո " յ Ա է ո ո ւ ա լ անՀրամեշա կր որ 

մը որուն չղացունն ալ, ոճն ալ արդէն իսկ կեդրոնականն տլ օդտուէր H ,J'f կարեւոր 

աչդ ազատութեան վառս՛ բանին կը պարտէ՛ ումւՀւ. ղմուարութիւններ կա չին, Հաչ—կա֊ 

ինք, 1ւ ղ՚դրոցը ձգեցինք պառանչելով որ Pnttk վարմարանր զաչե բերել տուտհ էր 

Հայ տնօրէն մը բերէին՝ մեր սիրելի Զե֊ յատկապէս իրեն Համար, Մօստիչեան Հար֊ 

բազին տեղը բռնելու արմանի ։ Տարի մը թեց p " [ « p դմուարութիլններըէ և. ՝Բիչեաբ 

յամառեցաւ Հոդա բար ձութ ի ւնը իր սխալին Կեդրոնականին մէչ ուսուցիչ եղաւ։ Մօս֊ 

վրայ. բայց տարի մը չետոչ Զուիցերացիին տիչեանի օրով, րարձրագոի կարգի աշա– 

տեղ իբր անօրկն բերին Պ՛ Մօստիչետնը, կերտներս խնդրեցինք մեր տնօրէնէն որ 

որ տնօրէն եղաւ կեդրոն ական ցիներու pu- ինչպէս եւրոպական Համալսարաններուն 
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մէչ, սովորական դա սեր էն զատ մեհ– 

ամփիթատրին մէչ մասնաւոր նիւթերու 

վրալ դասախօս" ւթիւնն՚եր տեղի ունենալէն, 

խնդրեցինք նաեւ որ բարձրազոլն կարդերու 

–աշակերտները մերթ Հաւաքուէին ամփի֊ 

թատրին մէչ, Լ տնօրէնէն ներկա լութ եւս մր Լ 

մասնակցութեամբ դիտական, դրական, տզ

զալին որոշ նիւթերսւ վր՚սլ զվիճաբանութիւն 

տեղի ունենար* մեր տնօրէէւը "Ատոնք մեր 

դիանալիք րաներն ենյ դ»»֊թ &եր ղասերը 

սորվելով զրաղեցէքս չը"աւ– մեզի, նկատո

ղութեան աււաւ մեր խնդիրքը» Հաստատեց 

դասախօսութիւններ՝ որոնց ներկա լ կը ղըտ– 

նուէին P"["/' աշակերտները (րա լա յադի 

տութեան վրալ դասախօսութեանց շարք մլլ 

զոր կլ աւանդէր Օր ման եան սրրաղան, Հալ 

երաժշտութեան ու ձալնազրութեան մսով՛ն 

ղասաիէօսութիւններ , ե֊ տլլէւլ . Հաստատեց 

նաեւ վիճաբանութեանց £ ա ք ք մը, որոնց 

ինք ալ կը մասնակցէր իրր մեր մեհ եղրալրը։ 

Ալսսլէս էր ողին որ կը տիր էր Կեդրո– 

նական վարժարանին մէչ՛ անօրէն 1ւ ու

սուցիչներ լաւազոլնին ձղտումը ունէին 

էրենց նշան արան. Լւ ք1ւնադատութիւնը կը 

Համարուէր ը՛՛՛րիք– ՈԼ- ժողովրւլական բար» 

քերը կը տիրասլետէին Հոն։ ՛քննադատական 

ուղղութիւնը զոր ունեցահ եմ կեանքիս մէչ, 

եթէ քիչ մը կը պարտիմ խառնուրդի մը 

ղոր Ամենակալը ղրահ է մէչս հնահ օրէս 

և. որմէ ոչ ես և. ոչ ալ Հալ ոժողովուրղը 

զան դատելու երրեք տեղիք չենք ունեցահ , 

մեհ չափով կը պարտիմ զախ Կեդրոնականի 

ալս ազատ, աււողչ մթնոլորտին։ 

Պ—յփա-ին վեր շարանը "<-/'/>£ "ifàt է bP^ 

ոչ բնական Հետեւանք1ւերէ1ւ մին ալդ im-

ւազոխին ձզտմանս ոզիին, զոր Կեդրոնս։֊ 

կանը իմ մէչս անքան դե լի կերպով զր"շ~ 

մահ է ։ 

Մւ նպատակը Հ որուն կ1 ոլզէի Հասնիլ 

՚ ^ է ք ՚ ք Հ ^ ՛ ^ՀյՓ՚պքէե վերչարանը դրելով, ոչ 

ոխորտակուահ երազներու՛ լառաչ րերահ 

սրտնեղութեան արղիւնք վրիժառու թիւնն է, 

ոչ ալ Պատուիրակութեան անղամ–քարտու֊ 

զար դաոնալու փափաքի մը իրազորհումը, 

ինչսլէս կը կարհէ llfj* ^mt» է գո֊եՀէկ 

խմբազիրը Լոր իր բնահին զռեՀկութեան 

մէչ թերեւս անկեղհ իսկ է՝ ալղպէս կար֊ 

հելով՝)՛. Ես ոչ միալն Պատուիրակութեան, 

ալլ ո ե. է բանի երբեք քան տի տա չեմ 

առաչարկահ ինքղինքս՝ ուղղակի կամ 

անուղղակի ձեւուէ. Պոլիս, ւ90Տին՝ . աչքիս 

առչեւ ամենքը , էէ։ աննշան մարզիկ նոլն 

իսկ՝ ինքդինքէւին կ առաչարկէին կաթողի* 

կոսական ընտրութեան Համար իբր պատ֊ 

դա մա ւոր ըքւարուելու. ես ոչ մէկուն բառ 

մը ըսի որ ղիս ալ րնտրեն, թէպէտ Հազար 

իրաւունք ունէի ՛Լ՛" լ՛ լ լմ՛ելու, A ու երանու֊ 

թիւն մը պիտի "ԱաՐ ինհի Համար ալդ 

առիթով իմ Հինաւուրց Հալրենիքս տես», 

նել. եթէ Բարկէն եպիսկոպոս և. Գուրեան 

արքեպիսկոպոս պա տա Հմա մր կղդիներու շո֊ 

զենաւին *• մէչ ինհի Հանդիպելով իրենք 

իսկ առաչարկահ ձ!1Լ1ատ11Ա ՚ b u "՚րատն 

ու ՜էչմիահինը տես ահ չպիտի է1 Ա՛՛՛լի ։ 

Ալդ ՀաբԱ-Ր զոլութիւն չունի ուրեՁն ։ րմ 

նպատակս էր ^կեդրոնականի ողին", աղա֊ 

տակտն, ժողովրդական ողին, լաւազոլնին 

մշտական ճզտումլլ, տեսնել վերչապէս Աղզ. 

Պատուիրակութեան մէչ ալ տիրական : Ըսել 

թէ ալղ ողին վեց տարիէ ի վեր տիրապե– 

տւսհ է Պատուիրակութեան մէչ, ստել պիտի 

ը լ լ ա ր t ն. Կեդրոնականին մէչ ոչ ոք մեղի 

ըսաւ թէ ստելը լաւ բան է ւ Երբ ես 

յայտարարեցի որ իրապէս ^Պատուիրակու֊ 

թիւն" չկալ, ալլ կալ նախադաՀ մլլ9 որ իր 

աչակիցներն ունի, ճշմարտութիւն մըն է որ 

է\"ի՝ թերեւս քիչ մը շատ սուր ձեւով. ես 

դիտեմ որ էօնտօնի մէչ կալ Մօստիչեան մլլ 

ե. Ամերիկա լի մէչ Ովտզլը մյլ, որ շատ լաւ 

կը զորհեն, 1ւ անոնք կը դորհ էին շատ լաւ՝ 

պատուիրակ ըլլա յն էն ալ առա չ։ Ալդ չէ 

Հարցը։ Հարցը Պատուիրակութեան կեղրոնա– 
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կան կորիզին,Ազլխ ուն" վրայ է. ան կշ զանուի 

Փարիզ, ան է րուն զեկաւիսրր. երկար 

մ աման ակ ան կաղմուահ էր մէկ մարզէ, աս 

անուրանալի է. մէկ ու կէս տարիէ ի վեր, 

ալդ մէկ մ1սրդրէ որուն մեհ փ շատ մեհ 

արմանիքներր ոչ ոք կ՛ուրանալ, իրեն 

ա Հակիս ունի կարող, Հմուտ Պ ճեռն Հաս, 

անձնուէր անձնաւորութիւն մր f ա nI ա լ 

՛գիտեմ՝. րայց ա1ղ երկու անձնաւորութիւն֊, 

ներր, Հակառակ իրենց րոլոր արժանիքին, 

անբաւական են կատարուելիք Հսկա չ դոր

հին. մեր աղզր փոքրիկ է, բայց իր Ղ՝ատր 

աւանէն բարդ, ամեն էն ղմուար ին, ամենէն 

հանր գորհերէն է!էկն է որ կան աշխարՀիս 

վրտյ. երկու մարգ ասՀնար է որ, ինչ տլ 

րլլ՚սն իրենց կարալութիւններր, բաւեն ղս՚յն 

քիովին կատարելու։՛ Այւլ անրաւականութիւնր 

աւելի քան .երբեք ակնյայտնի կերսլով 

երեւան եկաւ Պրէսթ-Լիթովսքէն ի վեր 

րացուահ աՀաւոր շրՀանին ւ1էՀ '• Տեսայ 

ղայղ, 1ւ աղաղակ մր արձակել սլարաք 

ղ ղ ա * յ ի * Խելացի, Հմուտ T անձնուէր ղորհիչ֊ 

սեր չեն սլակսիր Ամերիկայի կամ՛ Եզիսլ֊ 

տոսի §1ԷՀ, անոնցմէ մէկ քանին սլէտք է 

որ y— ու մ ան ա ւան ղ Հ«*}ա«*փ«*1շ£ծ»£»յ» , 

աւելցուին Պատուիրակութեան կեդրոնական 

կորիզին 9 1ւ կազմուի 111 յն բազմ՛ատարր 

ւլեկավար մարմինր որ անՀրամեշա է, նա֊ 

խազտՀութեամբ Պօղոս փաշայի ։ ԱՀա սսլա֊ 

m ակր որուն կր ձգտի մ՝, IL անյոյս չեմ՛ որ՝ 

Հակառակ սուաակասսլաս խնկարկուներու 

Լւ զբանիկ փաստաբաններու f' վնասակար 

ոմշտազոՀութեանո , այւլ ն սլա ա ակր իբաղոր֊ 

հուի վեր Հա սլէս, յօզուտ 1ւ ի փրկութիւն 

անղունղն ի վար կաիւուահ այս թշուառ 

ազզին t 

Փարիզ f 12 Սեսլա . 1918. 

(?. 9". Կովկասեան թերթերու խոշոր 

հրարներր որ վերՀերս Հասան մեզի9 Ա. 

Սաֆրաստեանի Հեռազիրներն ու Աք>{—-ին 

ղրկահ րնղարձակ նամւսկր9 ամերիկացի ու֊, 

րի շ միսիօնարներու, մ՛ասնաւոր սալէս Նրղը֊ 

բումի նախկին Հիւպատոս Սթէփրլթլլնի 

յայտարարութիւններր9 հանրակշիռ ու տր֊ 

խուր յայտնութիւններ կր բերեն մեզի է 

Ատոնց վրայ գրելու առ այմմ՝ սիրտ չեմ՝ 

ղգար։ Ու կր ա՛ո ահ եմ նոյն իսկ որ այս 

րոսլէիս լաւագոյն է այղ Հարցերուն վրայ 

արտասաՀմանի մամուլին մէՀ ՝ մանրամասն 

մեկնութիւններէ և. վէճերէ ետ կենալ, {ի"կ 

ւլեկավար շրՀաններուն մէՀ ամենամեհ ու֊ 

շա դրութեամբ ղբաղիլ անոնցմով^ ։ Ան դրա֊, 

նիկ ՛բողոքեր է, ե. իսք ու իրեններր կո 

.շարունակեն կււիւր. այս է էականր9 և. 

մխիթարիչր։ Ղ*ատր կոբահ չէ։ Մեր ամբողՀ 

ումր 1ւ Հանքր լարենք օգնութիւն ՀոՓսցնե֊ 

լու մեր սլա ա իւն ու ապագան փրկող ք ա ֊ 

Հերուն, 1ւ սովի մա ան ո ւահ մեր տարաբաղղ 

ու սքանչելի մուլովրդին ։ 

ԶԱՆ ԱԶԱՆ ԼՈԻՐԵՐ 

իյոլմր մչւ ամերիկացի կարեւոր Հա

յասերներ որոշեր ե՛ն \\մերիկեա՜ն \սոր– 

Հր դարա՛նիս ուղղել իւն դրա գիր մր f 

րա զմաթիլ սա որա դրութիւն՛ն երո վ f իղ& 

չայտ՛նելով որ ամերիկեա՛ն կա ռավարու -

թիւնր րսա ւ^իԹէ երեսփոխանիս ճա

ռող* ար տ այ այ աո ւահ՜ ասռաՀարկի% 9 օդնու– 

թեաՆ Հասնի կովկասի գ^մեՀ թուր 

րււնապե տութ ե ա՛ն գեմ՝ կռուող ! Հ ա յ 

ազգիս։ „\քեՆքք կ՝րսկ Իսգրտգիրշ9 պիտի 

օգնե՛նք կառավարութեան ո ե ե Քա)էէ 

մէՀ ղոՐ ա ս Հարկաւոր պիաի դտնե 

առնել պաշտ պա՛ն ելու Համար կովկասի 

մեՀ մեր փոքրիկ դաշնակիցր։ 

¥*¥ Աեպտ* §իս, \_աֆ'«յեթի հ Ա՛նգեա՛ն 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 4HH 

տար ե դարձի տօնինք <է|. [է*0է]վելթ ^ ճառ 

մր արտասասնահ ե, "՛՜Ր* ո սելով գասշ֊ 

նակից երոլ պատերազմական նպատակ

ներ ը9 ըսահ ե ^Հայաս տասնը պետք ե 

ազատագրուէ I 

*^ լ\մերիկացի լՕ֊Հ ե ել> ա կուտական ր 

ճառէ մը ս՚եչ յիշատակահ ե Դ՛աշնէս֊ 

կիցն երու պայ մանն երր զո[՛ պե"\ք ե 

պարտ ա գէր քնեն ջերմանէ այ էն f գժր ազ

դարար Հայաստանք չե յիշէստակասհ։ 

11»ւք եւ*|ւկեւսճ դ ե ս պ ա նին UJUIBIIIU-

|uUlGp* —— Ա*ենք Հրաստարակեցինք րա– 

ռակ ս$ն թսարգմանութ իւնը <1). Հա յկ– 

}լ\րամ >քէպարեանէ Հեռ ք ո վ գրուահ՜ 

այն ս էրուն ֆրանսերեն ուղերձէն զոր 

գաղութ էս Հոգեւոր Հովէ լք ե. Հոգա՛» 

րա րձութեան ատենապետն ու ատենա– 

Գ՚զէրՐ մատուցին }Լ\մե րիկես/ն դեսպան 

Ա). ՜Շս՛րփէն ե որուն որս աճենք Սեգէ 

Հաղորդեց Հո գարարձութ եան ա տ են tu -

դպէրՐ* այժմ՝ կր Հրատարակենք, թարգ– 

մանութիւնը այն վեՀոգի պատասխանին 

զոր Հ^Հ՚՚րփ ուղղահ ե ՀԼռամշապուՀ 

Հօր՛ 

&• ոԳերապատէւ Տ^Ր, 

^Գ\ատէւ ունէմյւսյտնել ձեզ էմ շատ 

անկեղհ շնորՀակալութիւններս այն աղ 

նէւ նամակին Համար զոր էնհէ ուղղահ 

եք Լուլէս \է %4նքէն առթէլք ԷՆձ յ ասն ձ՛

նելով Հոգր "՚լկերիկեան աղգէն Հաղոր

դել ձեր շնորՀ աւորութէւնները^ որոնց 

Հաճ ահ՝ եր ժամհ*ոկցէլ Փարէզէ Հ ա J 

եկեղեցւոյ Հո գա րա րձութ եան ատե– 

նապետր $ 

ոԳէւցաէլնագան ու մար տէր nu Հալաս– 

տանէն Համար ես կր զգամ ՝ ա il են աքս որ 

Համակրութէւն ք է մ Հ մշտական ս տո

թ՛ անքս ե որ անիկա ագատէ այն անո

ղորմ %*եղութէւ%*ներեն ղոր ան կր կրե 

իթ\թշնամիներուն ձեոքենք ե, է րական 

Հաճոյքով մ՝ոն ե ՛՛ր էմ^առավոէգսքլ՛ 

թե անս ՛մօտ՛,՝, պէտէ թարգման Հանգ է՛ 

սստն ամ այն երախտա գէտութ եան ու 

Հ էացման զոր ալնքան ազնուօրեն ար

տայայտ ահ եք։ 

^Հաճեցեք րնղխսւնէլ f .գերապատիւ 

Տ^ր9 շ ա ւ ո րարձր Համարմանս Հաւ աս՛ 

տէքր՝ 
ՈԻԻԼԵԸՍ՝ ՇՕ.ՐՓ, դեսպան. 

Մ°^Ր ./?ա£ ոլ- "՚ղգասեր Հայրենա– 

կէց Պ*Հայյ[\Նիկողոսեանք Լիւշօնեն կը գրէ 

մեղի՛ ՛խուլիս Գլի ամերիկեան §օնէն ե 

Լուլէս \^ին y Հոս կազմակերպեցինք մեհ 

Հանդեսներ ե Ցո/1յհր) ուր ես Հալաս

աանր կր ներկայացնեի գա շն աս կիցներուն 

մե£։ &,ււ-^իս Հին՝ ամերիկացի վիրաւորեաչ 

գինուորներուն Հ ամար գրամ Հաւաքեցի y 

ե (Հուշիս լնին՝ ֆրանսացի վիրաւոր ե ալ

ներս ւն Համար։ \րիեւնոյն ատ են, արու ո ս– 

տ ասերն երու Հետ% սարքեցէ նուա գա– 

Հանգես մր Հէաղինօին մե£՝ ի նպաստ 

պատերազմին որրերուն b/մեհ^ ՝-ՀաաՀողու– 

թիւն ունեցայ և. շնորՀ աւորութ իւնն եր 

ստացայ։ Հասոյթը՛ լալ եղաւ։ իրիկունը^ 

Հան գեսն երու կաղմասկե ր պէէ քօմէթ են 

թատրոնէն րեմէն վրալ եր, ճառեր 

արտասանուեցանy ե ես Հայ \ձ*ղգէ կողմե 

շնորՀ աւորութ էւն ե շնորՀակալութ է լ ն 

յայտնեցի Ամերիկացի <Ո. Դ\րանչէն, ,որ 

Աւիյսրն նաիւա գաՀին ան էէն ակ ան րարե– 

կւսմներեն ե՛ \_^ի՚-Հք1՛^՛Է մեթ փողոցներուն 

ե. հառուղէներուն նոր անուններ պէտէ 

տան f քաղաքապետը ինհի իէոստացալ 

Փողոցն երեն մեկուն R u e <P>Àritfé՝riie 

անունը տալ։ 

*Դ. Հայկ ՚կիկողոսեանf պատերազմին 

սկիղրեն կամաւոր գրուեցաւ ֆրանսա

կան ր ասն ակին մե£, ե ճակատին վրայ 

հ անրօրեն Հի՛ւանդացաւ f իր Հիւանդու

թիւնը դարմանելու Համար գնաց Փ°9 

՛Ուր tfù ա g երկու տարի 9 շլ ե տոլ ^Լ^Էւշօն» 

ուրաիէ ենք իմանալով որ ՛այժմ րոլոր ո– 
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%Ծ I սԼՄ uni**» ~ 

րովին բուժուահ էւ կը շնորՀաւորենք 

դք/^՚-ՔէԼ bP ա Գ Գ ° Գ ո լ ա եո ան դուն փրօփա– 

կ աստիս Համարէ 

*\)Որ սուլթ անիս դաՀ ա կալո ւ թ են է՜ն 

ի վեր, ք&*ուրքերը փորձեր ըրահ ե՛ն 

՛դաշնակիցն ե րուն մօտենալու է ւ^րա դրաց 

մե£ ատոնց արձագանքը տեսա՛նք ("Ր՛ 

պես Թ ե ՝Է^վերր_ ա ապաշե չոլ ձգաՈղ 

Հոսանք մր կայ եղեր՝ կալաթն ր Ա՛՛՛լով 

պարագլուի՛, ո'սԱսյիասեր Հէեամիլ փա -

շային քարտուղար \}աիտ պե/ը սուլ՛ 

թանին կաւ/րով կաււավարութ ե ան ան

դամ դարձահ , են^։ \ \ յ ս կատակերգու

թիւնս վիմահ ե բարերաղգարարւ \ ^ յ դ 

վաանգաւոր իւաղին գեմ՝պայքարողներին 

մին եղաւ մեր պատուական րարեկամր 

<*)երթրան Պա/'ե/չք որ »»յգ նիւթք՛ն վրայ 

Հրատարակեց ֆրան սայ ի - ամեն են կա

րեւոր ե. տար ահ՜ ո ւահ թերթ երեն մե՛ 

կուն% –Լք Տեփեշ Ա՛ր թ*ուլուղսին մեք 

երկու Հիւթալից ե. 4որովի Jօդուահ 

նոյն ԳՐողը_ ա / ս օրերս կը Հրատարակե 

նաե– միենոյն թ երթին մեք շաՀ եկան 

յօդուահ մր անգլիական քոկատին <1\ա~ 

քու Հասնելուն աո. թի Լէ 

Պ* Ք — յ ի լ Մօքլեր իր Հինգերորդ 

յօդուահ ր կը Հ րատարակե՝ ^Հեռաւոր 

Հերոսները^ տիտղոսով, ՛կանթի ԱՀԼ^Ը 

°բառ տը լա ԼուառԱին մեք. Հայկական 

դիմադրութեան վր՚սր 

\^եհ ուրաի՚ութ եամր կ ՛ի ման անք 

..գ*աՀիրեի ո ^ ո լ ֊ ս ա բ ե ր ս ե ն թե րաղմ՛"՛ 

Հմուտ բանասեր ե քանասարեան վ՛"լ՛

մարանի ե կեդրոնականի նախկին տե

սուչ բբօֆ* լլ* իյաշատուրե ան թրքական 

գեՀենեն ^ճողոպրելով յա քո զահ ե "՚պաս– 

տանիլ Դ\աղտատէ ուր կր գտնուի այս 

մի թո էյիս t 

*Փ Պ* °\աէֆուր y Հայոց մասին իր 

ըրահ յայտարարութեանց առթիւ շնոր– 

Հակայութեան գիր մը ստացահ ԲԷԷալով 

լ\զգ* պատուիրակութեան նախագաՀեն% 

Հետեւեալ պա տասի՛ ւսն ր ուղղահ ե "*նոր% 

Հոնտոն, 2 օգոստ. 1918 

Զ,երգ վսեմութիւն, 

Ակատիւ ունիմ՝յտյտնել որ շն՚որՀակա– 

լութեամր ստաց ահ եմ՝ ձեր վսեմոլ– 

թեան յուլիս 22 թուականով դրա թիւնը f 

որով րարութիւնր ունեցահ եք արտա– 

յայտել ձեր զգացումն երր Հայաստանի 

ապագային վերարերմամր իմ Հերձին 

յայտարարութեանս առթիւ։ 

\րեհ Հաճոյ մրն ե ինհի հ Համար9 

ստաց ահ ԷՀԷԷաէ "՚յս բարեկամական նա՛ 

մակը այն անձին կողմե, "Ր այնքան 

յարատեւօրեն աշխատ ահ ե Հայաստանի 

դատին Հաս՛ար էլ որ անձնապես այնքան 

նպաստ ահ ե Հայաստանին Հարցը \֊ւրո– 

պայի Հանրային ՀաՐ^Իքին առ Հեւ գնե՛ 

լու Համարէ 

\}մ, ձեր վսեմութեան են* են 

IV Պ Ա Լ Փ ՈԻ Ր 

Հայկական տեղեկատու պիսօ մը 
ի Փարիզ 

{\ւրախութ եամր 1լ իմանանք որ }լ\զգ* 

Գ\ա աո լիրա կութի ւնր նա ի՛ա ձեռն ութ իւնն 

առեր Է Փաբիղի մեք Հիւաել տեղեկա

տու Գ\իւրօ մը9 որուն նպատակը պիտի 

ըլլայ Ը_ստ շբ քար երականին» 

1* Հայկական կե՚սէւքե այժմեական 

լուրեր Հաղորդել եւ րոպական մամուլին» 

2* Հում՝ նիւթ Հայթայթել Հայ կա՛ 

կան դատի փրօվյ ակ անտին նուիրուահ 

օտար մամուլին է 

3* կապ էս յարաբերութիւն պաՀպա

նել ուրիշ կեդրոններու մեք Հաստատ՛ 

ուահ Հայ մամուլի էլ. տեղեկատու Է՛Ի*–՜ 

րօներու Հետ։ 
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4» Պարբերաբար Հաղորդել Րոէո[՛ 

Հայ թեր fil երուն եւ ազգային Հաստա՛ 

տոլթ իլններուն 9 Հայկական ՀաՐք
ռՒ "՜ 

իրա գարձութ եանց մասի՛ն եւրոպակա՛ն 

մամուլին մե£ էո)ս տեսահ կարեւորա -

ԳՈքե Էու-Ր^րն ու գրութիւնն երր, ինչպես 

նաեւ մասնաւոր աղբիւրն երե իր ստա– 

ցահ տեղեկութիւնն երր։ 

Հա՛ճո ք քով կ իմանանք որ այս °^իւրօին 

ղեկավար նշանակուեր ե հ անօթ Գորեիչ 

է|# \\րտաւաղգ Հանրմեան 9 էրր Օգնա

կան ունենալով <է). \^թայ եանց ե օր» Գ». 

^ովՀաննեսե անէ կը մաղթենք յա Հո ղու– 

թիւն։ : \ 

Հասցե՝ 30 Rue Jacob, Paris. 

1088 mm ա ա ա ա ա \ ա 

Լօքա ճորս, քէչ օր առաջ Մանչէս թր 

գա g ահ րԱաԼովէ ոլր էրեն է։ պատիւ ժոդո– 

վրղական Հանդէս մլլ տուին9 Հալ, սիրիացի 

IL Հր էա j—սի օն ական պատուիրակութիւններ 

իրեն ուղերձ մր մատուցահ են» մեհանուն 

Անգլիացին Հալոց ուղեր ձին պատասխանելով 

ըսեր է՝ ըստ ((Թանն £f u rff v/ v* < ( ՎոտաՀու– 

թեան ողին որով լեցուն են ձեր ի։օսքերըք 

ուշագրաւ ձեւով կ՚ապացուցանէ ձեր րաղ– 

մաղէտ ժողովրդին անընկճելի Հաստատա– 

կա մութի ւնր։ ԱնՀնար է չկարեկցիլ Հա լաս

տանին ք իր կոչը անդիմադրելի է ։ Թալց ինչ 

որ անոր ա մեն ա մեհ տիտղոսը կուտալ 

մարդկութեան ազատութիւններուն Համար 

կռուողքւերուն ան վերա պա Հ աջակցութիւնն 

ունենալու ք ալն է որ վճռակտնութիւնը ղոր 

իր որղիները ցոլց կուտան իրենց նպատա

կին Հասնելու երրեք չի տկարանար։ Հա

կառակ Հալահանքնե րունք աղէտներուն Լւ 

անողորմ՛ խժդմո ւթիւնն երուն, Հա լաստան 

միշտ արդարութիւն կը պաՀանջէ ամրողՀ 

աշիւարՀի առջեւt (ւ կ՚արՀամարՀէ իր կե

ղեքիչին աղերսել որ շնորՀ ընէ իրեն։ Կը 

խնդրեմ Հաւատաք որ անոնք որոնց լանձ– 

նուահ է Մեհն Բրիտանիոյ կառավարու

թիւնը, ձեր մարտիրոս ցեղէն Հանդէպ իրենց 

պատասխանատւութիւնը չեն մոռնար ւ» 

Մանչէսթրի Հալերը ջերմօրէն շնորՀա– 

ւորելի են ալս թանկարմէք լալտարարու– 

թիւնները ստացահ ըլլա լնուն Համար t ա^ալց 

կալ մէկը որուն էն առաջ կը պարտինք 

ալս Հիացական արտալալտութիւնները, II 

ալդ մէկը Անդրանիկն է, Հոդին Հայկական 

անվերջ աննուաճ դիմադրութեան f փրկիչը 

Հա լութ եան պատիւին 1ւ դատին t 

Ալս յայտարարութեանց առթիւ Փարիղյի 

Հալ Մտաւորական Միութեան նախադաՀը 

Հետեւեալ նամակը ուղղեց Պ, էօլտ ճօրճին. 

(( Պարոն նախարարապետ f 

« 1"որունկ Հրճուանքի ե Հպարտութեան 

զդա g ումով մըն է9 որ կարդացինք ձեր ազ

նիւ ու կազդուրիչ լալտարարութիւնները ի 

պատասխան Մանչէսթրի մեր Հալրենակից– 

ներու ուղերձին, կը փութամ ձեզ յա յան ել 

իմ ինչպէս Լւ Միութեան րոլոր ան դա Ձնե֊ 

րուն երախտադիտութիւնը։ Մեր րովանղակ 

ժողովուրդը պիտի զղալ ձեզ Հաւ քար միևնոլն 

Հրավառ երախտագիտութիւնը այդ վեՀանձն 

խօսքերուն Համար, որ փառքէ դափնիով 

կը պճնեն մեր ազգին արիւնլուալ րալց ան

նուաճ ճակատը։ Րարձր Համարմունքի ալդ 

վկայութիւնը, զոր բրիտանական մեհ ազգին 

վեՀոզի պետը կը շնորՀէ Հայաստանէն՝ 

արզէն իսկ թանկագին վարձաւորութիւն մէն 

է ալն ճիգէն 

զոր պարղեց ե. ալն ղոՀողու֊ 

թեան զոր յանձն առաւ մեր ժողովուրդը 

Ազատութեան Հասար մղուահ ալս պալքա– 
րէն մէջ։ 

« Հաճեցէք ընդունէլ են* 
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L'illllStratioi^ յ ^ ւ լի ո 13ի թիւին մէջ |>ու– 

օիոյ հակապօլշէվիք ու դաշնակիցներու նպաստա– 

tnr 6սւրրերա.ն նուիրուած յօդուած մր երեւցաւ, 

nri/է կր քաղենք Հայոց վեւ՚ասերեալ մասր. 

եւրոպական (իուսիոյ Հարաւը և. կով– 

կասը ուր էշ շա՛Հեկասութիւն մր էլ ըն– 

հայեին t Լ\յգ k.aiL^L\ "՚նցան Հետաքըբ– 

քրական գ ե պ ք ե ր y որո՛նց քի՛չ մարգ 

Հ եա եւեցաւ ֆրա՛նսայէ մեք ե. որոնց 

գլխաւորն ե Հ*ա/ՈՑ անակնկալ /արտա

գաղթը ։ Ն{'Ր ռուս զօրա գունդերը y 

կազմալուծուած՜ f Հայաստան են քաշուե

ցան՝ երկիրը թուրք ՚ վայրենութեան 

մա ան ելով 9 Հայկական Էսումրեր կազ

մուեցան , որոնք յիսուն Հազարի չ ա փ 

կռուողն երե կը բաղկանային։ \ ^ յ ս խում 

բերեն ոմանք յԼանայ լճին Հողմերը 

մնացինy ու վերքերս անոնց ներկայու

թիւնը լսուեցալ Երեւանի մեք * Հոն% 

անոնք միացան կովկասցի ռուսական 

զօրագունդի մը՝ քսան Հագարի է \ ա փ 

մարդոցմե կազմուած, ե. որ կռիւը կը 

շարունակեր կար սի ու \յր եւանի մեքաեղւ 

յբեե մասը իք ան ՛կաթում՝––՛Պաք՛"– ՚ եր֊, 

կաթ ուղիի գծին ՚ արեւելեան մասին 

վրայ 9 գրաւեցին ք^իֆլիսը, Պաքուն9 ե 

կա սպի g ծովուն ափունքէն յառաք ացան 

մինչեւ §երպենտ ու %\յեթրովսքւ ՀԼերքին 

լուրերուն Համեմատ, անոնք չեն կարո

ղացած մնալ ՜ ք&՝իֆլիս, որ այմմ՝ (ո*լքաց 

ձեռքն ե եղեր ! \^սոնք [}եւ \յ\ովուն 

եղերքեն յառ աքաg ահ են ՊաքմումքՓօթի , 

\}ոխում՝ ֊*ք*ալան գրաւահ ենք ե Հֆօթիեն 

կրցահ են քալել &*իֆլիսի վ('ա/* Պոլիս
9 

մտադրութիւն կը յ ա յ ան են Հետապնդել 

Հայերը՛՛ կասպից \յ*ովուն ափ անց վրայ, 

անոնց։ արգիլելու Համար՛՝ կ՛ոտորել կով

կասի մաՀ մետ ականները էլ կողոպտել 

Պ"՚քուի Հարուստ թաթար վաճառա

կանն երը* Հ*ա/ԷՀ մաՀմետականներոլ կո

տորի շ դարձած y աՀա՛ դերերու յ ե ղա

շ ը քում՝ մը զոր ոչ ոք կընախաաեսերէ 

\ * ն չ ալ ըլլայ, քանի մը Հոգի ՀԷ>րանսայի 

մեք՝ այս կացութեան տեղեակ, թելա

դրեցին որ մենք կրնայինք օգնել Հայե

րուն ե Պարսկաստանի ֊Համրով անոնց 

զենք ու գրամ՝ Հասցնել t իայց այժմ՝ 

զինուորական ուժերու առաքում՝ մը 

մը ըսել պետք պիտի ըլլար, . որովՀետ էլ 

թուրք ղ°է՚քե րը արփեն ո\ար սկաս տան 

մտեր ե ՚իավրեմը գրաւեր ենէ 

Կը թապմաքենք Le 76ութտի յուվիօ 10ի 

թխին մէջ երեւցած Փիէր 0*իլի մէկ նորավէպին 

հետեւեալ սրտայոյզ քաււուածբ՛ Հայոց վերաբերեալ. 

• • • §ասնՀին գ տարիի չ ա փ առաք ք 

պաշտօնով՝ ֆրանսական շո գենաւու մը 

մեք կը գանուեէ ՓէթՐ ւ\սիո/ հովափանց 

երկայնքը։ \ ^ յ դ թուականին, (թուրքերը 

արդեն կը կոտորեին Հայերը Հ՛՛՛րի՛՛ր 

Հագարներով։ Ղ՚ի^եր մը մեր նաւը կանգ 

առաւ՝ այգ խեղճ երեն Հ արիւ բներ ու 

Հարիւրն եր աղատ ելու Համար։ Ա՚ութին 

մեքy ուրիշ բան չտեսայ բայց եթէ ե. 

ղերական ստուերներք ուրիշ բան չլսեցի 

բայց եթե Հ եհ եհ անքն եր։ j (\ւ կը մտա– 

հեի% "ք՚՚նչ տեսարան պիտի պարզուի 

աչքիս երբ լոյսը հագի ։ ս Արշալոյսին 

կամրքակին վրայ ելայ։ ք\ւ ինհի թուե– 

ցաւ թե ան հահկուահ եր ծաղիկներով, 

ան սա Հ ման ծաղկաստան մը դարձած եր* 

իոլոր ա գէսքներն եին, Ր"Է"Ր խեղճ Հայ 

փոքրիկ ոՐբերՆ\ եին որ կըքնանայիէն 

իրենց »րեւելեէս\ ևոգեցիկ գոյնեոփ 

զգեստներուն մեք9.է%իբենց պատգս^ած 

վերարկուներով, ^ ^ տ ա հ Հ ^ ^ ^ Ա ոս

կեդեղին, հ իրանի % յլասլոյտ y սւ?էկսէնայկչէ 

ք[ւ Լալս կու դար ա'յգքա%[^ / ? £ n , f \ f J ^ # 4 ՝" 

թեան վրայ9 էւ սակայ^^ըսպ^յ^ով 
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կը լեցուեր։ կր մտ ահ էի՝ ^Հայե՛ր կան 

գեուէ \ \ յ ս փ՚ւրրէկ ազ*սքր դա ա ահ՝ ե*ն\ 

կոտորահներր իրենց Նպատակէ՛ն երբ եք 9 

երրեք չեն Հասնիր։ \ Հ ն չ կ'ըսեմ} անոնք 

լ/նգՀ ակւսռակն ցեղը կ1 ամրացնեն, անոր 

ա զա ա ութ եասն իրաւունքը կը սա եոհեն՝ 

մարդասպանին աՆարժանութիւնր Հըռ– 

չակելով. » » ։ կը Հաւատամ էսորապես որ 

աՆմեղ արիւՆը ի զուր թափուաօ՝ շի՝, 

կրնար Րէրսէ9 Թ՛է ան» իր հաղիկները 

պիաի տաւ։ 

La Dépêche de Toulouse^ մէշ Պ» 
ՊերթրաՆ ^ս-րեքլ, ներշնչուելով Cercle 
dés Fonctionnaires/' բանախօսութենէն՝՛ 

որուՆ ղ լի/iutոր Հ ատուահը պիաի Հրա

տարակենք մեր յառ աչիկայ թիլով ֆ 

Հա լկա կան գիմագրութ եաՆ նուիրահ ե 

կուռ յօգուահ՜ մը9 որուն թարգմանու

թիւնք պիաի տանք ի մօտոյ։ 

ՀիօՆի Le Salut Public թ^րթր իր 

օգոստ. *ձԼի թիւիՆ մեք Հրատարակահ՝ ե 

ուժեղ յօգուահ՝ մը \*միլ ՕպչԷի՝ Հա/կ* 

Մարտիրոսութեան նուիրեալ ^ՀաէԷպի 

գերման ուսուցիչ Տ°քԹ՛ \հԷփակՒ Համ 

րաւալոր գյւքոյկէն ներշնչոսելով։ 

La Revuet 
օգոստ 

Պ* Փ ° / Տեֆեօլլ Հրատարակահ ե րն

դարձակ յօգուահ մը մեր ողրացե ալ 

մեհ րանէսսաեղհ Աիամանթօին վ(ւա/։ Պ* 

Տեֆեօյլ Նհւրր գրող մըն ե ե. ջերմ 

Հայասեր մը» իր յօգուահ ը լեցուն ե 

իարին Համակրութեամր գեպ ի Հա/ 

աԳԳՐ ն– (սանգավառ Հիացմամբ դեպ ի 

գորհՆ ու տաղանդը Հալ ոզրերգութեան 

ու պայքարին Հզ°ր Քարթողինy ան ի 

յայտ գը րերե գրական քննադատու

թեան սիրուն յատկութիւններ։ *իժ րաղ– 

դարար կենս tu գրական տեղեկո ւթիւն– 

Ները զոր իրեն տու՜եր են՝՝ քմահին են 

մեհ՜ մասամբ f ե֊ թարգմանութեանց մէջ 

կարեւոր անճշդութիւնն եր կան։ (Հօդ– 

ուահը սակայն իր ամբողջութեան մէէ 

շատ գեղեցիկ ե, ե մեր րոլոր շնորՀա– 

կալութեանց արժանի՝ իրր ֆրանսական 

գորովոտ ու երկիլղահ՝ ձեււքե նուիրուահ 

պսակ մը մեր » անմոռանալի ա յեդին 

յիշատակին։ ՚ 

La Femme Arménienne . գրրպկին 

nLa Revue de Parts" (լ* յատկացնէ 

քանի մր տողեր» իսկ ոՕթԽԽո" շաբա

թաթերթը կրնուիրե անոր յօգուահիկ 

մը, որուն թարգմանութիւնը կուտանք • 

„Պ * IV Չ ՛ ԴՐՔոյկհ ՊԼ ամփոփահ ե 

այն բանախօսութիւնը զոր անցեալ տարի 

արտասանեց իր ազգին վրայ? Հալ բա՛ 

նաստեղհուՀիներու քանի մր ցաւագին 

քերթուահները 9 լՀեպել—\ԲՈէ-ԱԱյյի Համ

բաւաւոր։ դրուագին՝– սրտայոյղ նկարա

գրութիւնը խւսլըսահ կիներեն մէկուն 

կող մեն գրուահ՝ ու վերջապես " ^ ՚ ա յ 

գեղջուկ պառաւներու ա ռահն երեն 

Zfflfi ՊԼ* ^ " " է ՚ Յ մեը կան շատ Համեղ

ներ, բոլոր քննագատներր պիտի աիւոր– 
է 

ժին սա ա ռահ են՝ ոշ[շմարիտ քա£ր քւ 

ճշմարիտ բանաստեղհը մեհ՝ ՛տիտղոսներ 

*են տար իրենք , իրենց։ս Հեղինակներն 

աչ իրաւ ե թե ասոր պիտի պատասխա՛՛ 

նեն Հետեւեէսլոփ^^գրՀն որ ամենքը կը 

քննա գա տ ե՝ ՚է^ՐԼ^ Ւ H^t'frt է^^Ղ^^էԼ 

հիհաղելի կր գարձրնէս։ ւ\լ/Գ մողովըր– 

գին նրբամտութիւնն ու փափկազգացու– 

թիւնր կ*երեւան սապես մտաՆունսերու 

մեջ՛ ^ ^ լ ՚ ՚ ՚ ց է Աք%աՐԳլՀ> ևթա¥ քաղսՀքաւքար 

չէ9 կէս-մարգ ԷՈ» ոք\ւսեալ մարգը,եթէ 

բարեկիրթ չէ y Գ°^Է"^Ո ձ ի * լ \ մ ը կըլ 

նմանի որ իշու Համէյա՝՛*կլՒկրէԳձե. անոր 

Հայրենասիրութիւնն ու խրոխտութիւնը 

պիտի ըմբռնէք* միմիայն սա ա ռ՛ա՜հը 

կարդալով» - ո*ՀԼ\եզձ չլաւ. $ պաՀէՐ օտարին 

առ^եւյ որպէս զի ազգդ չվարկար ե կուի** S 

Պ* 11* Զ* գրահ է սիրուն ուսուՅսՓսի– 
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բութիւն մը մեգի ներկայացնելու. Հա

մար Հայ կինը, որուն գլխաւոր յատկու

թիւնն երն են՝ գրեթե կրօնական յա

րում մի ընտանի յարՀին , ազգային 

աւանդութեանց անխախտ Հաւատար

մութիւն, Համեստութիւն, աշխատանքի 

սեր, գեղարուեստ ական իրական Հիր՛ 

քեր է °\եաք ե կարդալ նաեւ ինչ որ 

էլ րսե այս պատերազմի ընթացքին ե՛ն ոնց 

կրահ մարտիրոսութեան ե ցո/ց տուահ 

անընկճելի քաջասրտութեան մասին գ 

ըմբռնելու Համար այն ցաւատանջ սերը 

զոր Հեղինակը կը զգայ իր ազգակցու֊ 

Հին երուն Համար ե այն Հպարտութիւ

նը որով կը խօսի իրենց մասին %ս 

I ոքւհանս լրագրին մէք Փիեր Միլ կ՝ա– 

ռաքարկե Քուբպըվուտյի ՐՕՈԺ-թՕաէ ին 

վրայ կանգնել յադթական կամար մը 

այս պատերազմին աւարտինf ի յիշատակ 

ազատութեան՛ մարտիկներուն. „* * * {\*֊ 

կամարը, էլրսե, պեաք չե որ նուիրուի 

֊միմիայն Հերան սայ ի յաղթանակին, այլ 

այս կռուին մասնակցող ՐՈԷ"Ր ազգ ո՜

րուն յաղթանակին ու մ ե ունողներուն f 

միեւնոյն յիշատակին մեք Հաւ/ախմրուահ 

— <կել1Հիքաք Աերպիա, ՕՀնգլիա, Միաց

եալ *կաՀանգներ ք ft* ուսիս՛ նոյն իսկ, 

Մոնթենեկրօ, Փորթու կւսլ, {իումանիաք 

Հայաստանք \Հափոն ւ " 

V ՛Լ– Պօլօօ m m ա ա ա Հ 

Աղե ք սանդր ի ոյ Ա^էէն էլ իմանամ 
որ Ազգ* Պատուիրակութեան նախա
գահը պետական ճ ամրով իր Հրաժաա 
ր ականը ղրկած էՎեՀ.կաթողիկոսին, 
նկատելով որ « իր 1լնո£ ծանր Հի֊ 
լան դո ւթե ան պատճառով պարտա֊ 
լոր ո լած ըլլալով յաճախ բացա կայ իլ 

Փարիգէն, Ազգային Պատուիրակու֊ 
թեան գործերը կրնա՛ն՛ տուժել իր 
բացակայութեան միջոցին », և խոսա 

տա g ած է գործերը վարել մրն չեւ իր 
յաջորդի՛ն անուանումը։ Bntuiupkr կը 
կարծէ թէ այս Հրաժարականը ար֊ 
դիւնքն է նոյն ք/նքն ՎեՀ. կաթողի» 
կոսին ի Հարկէ ստիպեալպ տուած 
մէկ որոշման, որու Համեմատ՝ ըստ 
գերմանական ու ղուից եր ական թեր» 
թեր ո ւ ան Աղգային Պ) ատուիրակու֊ 
թիւնը լուծուած Հռչակել մտադիր 
է։ Մենք ո է մէկ որոշ տեղեկութիւն 
ունինք տակաւին Հաստատող թէ 
կաթողիկոսը՝ մեր թշնամիներուն 
ճնշ ման տակ՝ այդպիսի որոշում մը 

• ար գէն իսկ տուած ըլլայ իր°Ք։ Ամ%1Հն 
պարագայի մէ£, նկատի ունենալով 
իր անձնական դժուարին կաց ու֊ 
թի՚-նր ինչպէս և կաթողիկոսին փա. 

. ւիուկ դիրքը* Ն* Վսեմութիւնը խըղ֊ 
ճամիտ ԳոՐ"իչի վայել արարք մը 

. ունեցած է իր Հրաժարականը տալով t 
Թերեւս կաթողիկոսը բռնադատուի 
ընդողնիլ ամԳ Հրաժարականը» բ ա յ ց 
Հայ Ազգը որուն ազատ ու Հարազատ 
թարգմանն է Հիմա արտասաՀմանի 
Հայութիւնը, միաձայն պիտի խնդրէ 
Պօզոս փաշայէն ետ առնել Հրաժաս 
րականը, պիտի զրկէ [պատուիրակս 
ներ Փարիզ Հանդիսաւոր Համաժո. 
զովի մը մէ£ վերակազմելու Համար 
Ազգ* Պատուիրակութիւնը, որ այլևս 
պիտի ըլլայ ոչ թէ կաթողիկոսին 
ներկայացուցիչ մարմինը, այլ Հայոց 
ժամանակաւոր կառավարութիւնը, և. 
ատոր նախագաՀ պիտի ընտրէ Պօզոս 
փաշան, անոր տալով իր արդէն իսկ 
ունեցած աշխատակիցներէն զատ 
քանի մը աշխատակից եւս» որպէս 
զի իր բեռը թեթեւնալով կարենայ 
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թէ՛ իր ազգին և թէ՝ իր ամուսնոյն 
Հանդէպ պարտականութիւնը 1լատաա 
րեչ։ Ւրր նախադաՀ, — իմ քննա դա m 

տա վան յօդուածիս մէք իսկ ըսած 
էի զայգ որո շաւղէս, — Պօղոս փաշա 
անփո էսարինելի է, նկատի ունենալով 
իր կրած՛ մեծ՜ անունը, իր տարիներէ 
ի վեր ցոյց տուած անձնուէր գոր֊ 
ծունէութիւնր, Հայ Չ՛ատին մատուա 

ցած իր կարեւոր ծա ռայ ութ ի ւնն երր։ 

էգիպտոսի Ազգային Միութիւնը, 
երեք լիակատար նիստերէ յետոյ՝ 
ըստ Ա$*եէի՝ Համակրութեան Հեռագիր 
մը ուղղեր է Պօզոս փաշայյքս^դ՚Ն* 
Վսեմութեան Հրաժարականին առ֊ 
թիւ, փափաք յայ անելով զինքր 
միշա տեսնել Ազգ* Պատուիրակով 
թեան գլուխը յօգուտ Հայկ* Գա տի 
սլա շտ սլան ութ եան » • Ա՝իութիւնր 
դարձեալ « երկար խորՀրղակցով 
թիւններ ունեցեր է Ար ար ատ եան 
Հանրապետութեան կազմութեան Հե
տեւանքով Ազգ* Պատուիրակութեան 
ստացած օր րն ական –քաղաքական 
նոր Հանգամանքի մասին Հանդէպ 
է^միածնի կաթողիկոսին և. պէտք 
տեսեր է այնպիսի կարգադրութիւն** 
ներու որոնք միանգամ րնգ միշտ 
ապաՀովեն Ազգ* Պատուիրակութեան 
Համազգային Հանգամանքը )>։ Միուա 

թիւնր որոշեր է նաեւ՛ a յիշատակաա 
գիր մը ուղղել Ազգ* Պատուիրակով 
թեան նաիւագաՀին, յորում պիտի 
պարզուին Հայ Ազգային Միութեան 
Եգիպտոսի մ ար լքեին տեսութիւններր 
եւ թելադրանքեր պիտի ;Հ ըլլան 
ոչ միայն քաղաքական– օրինական 
կռուանի վրայ ամրապնդելու Հաա 
մար ԱզԳայյքե Պատուիրակով 
թեան Հա մա զգայ ffù Հանգամանքը, 
աղ ե առիթէ՛ն օդա ո լելով կատաա 

րելու այնպիսի տնօրինութիւններ 
որոնց՛ շեորՀիւ, յիշեալ ՄարՁեին 
նախագաՀը ուրիշ անգամ պա շ տօ
նէն Հրաժարելու պատճառներ չուա 

նեն այ »; Ա/ս ասՂքնը ամենաբերկրա m 

ոիթ վերա զար թո ււա է մեր ազգային 
Հինաւուրց ժողովրդական սաՀմանա. 
գրական ոգւոյն ու բարքերուն։ 

Պատուիրակութիւնը, Ազգային 
կառավարութեան փոխուած, պիտի 
դառնայ աւելի զօրեղ ու ներուժ 
մարմին մը, և. այդ վերակա ղմութեա 

ն1քկ՝ Պ°դոս փաշա իր Հեղինակով 
թիւնր աւելի ընդլայնուած և ուժովա 
ցած ու . իր անձը պաշարող յար*, 
գանքը աւելի խորցած պիտի գտնէ։ 

Փարիզ, 14 սեսլտ. 1918 

ֆաւփզի Հայկական Վ աւ՚ժաաւնին 

վերաբացումը 

կրթասիրաց Արիութիւնը կը ի՛նգրէ 

մենէ հանուց ան ել թե Փարիգի Հայկա" 

կան վարժարանին վեր արաց ուժը տեղի 

1լ ունենայ Հոկտեմբեր | \ ֊ին՛ Հայերեն 

լեզուի II պատմութեան գաս աւան գու

թի ւնն երը կը վերսկսին՝ Հինգշաբթի [լ 

կիրակի առաւօտները՝ ժամը 9 էն\Wf 

Նկհղեցլոյ իէորՀրդաբանին ԺԷ0. ուսու

ցիչ Պ ՛ Հրաձ ՏՀարգարեանէ կը յուսանք 

որ ազգային լեզուն իրենց ղաւկրներուն 

ուսուցանելու փափաքը Փարիզի մեր 

գաղութին մէջ աւելի վառ ՚ կերպով 

պիտի յ ա յ անուի այս շր^՚՚՚նին^ , էւ. աշա

կերտներուն թիւը ՛պիտի բազմապատ

կուի։ 

4 
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ë&8 ՀԵՐԱծՆՈԻՆԳ 

վ^երջին պաՀուն Հեռադիրները կր 

սերեն Գ\աքուի f&*{lp*"ff ձեռքն ինկահ 

ըլլալուն րազմաւլետ գուժրւ \^['աս1"սց 

այս առթիլ ըրահ՜ յայտնուքմիսնները 

ՑՈ1Ց , ո լ - ա " ՛ ն "Ր ա՛ն գլի ակ ան զ օրք երը 

արգէօ^-^եբկու. շարաքմ^սֆռա^ քաշուեր 

âlk ^ աք ու ե՛ն՝ ե, լՀեզելի դարձեր։ 

խմրա գրութիւնս ստացած է վերջերս 

լոլս աեսած Հետեւեալ Հրատարակու– 

թքԱ-նՆերը. 

՚ԼՐԷԺ-Ի ԱԻհՏԱրււ՚հ, գ ճ դ ձ * ՚Կ-թ–– 

լիէ, տպագր. ՛կիւ. \քՕրք, ^րմէէիա ապր. 

1*"%2 է ԱՋ.Գ11Տ\ւէԼԿ1Լ*1ւՕԻ(3'ՒԻ%Ը. , 

Հեղինակ ՀԼաջրե րունի .կարժիրեան^ տպ. 

„Պ—Հակ՝՝ի) ՈՀոսթոն։ . i|ï|ffi 
Ի-նՐՏԹԿՈԻԱ.^ եՐԿՒ՚սՔ՚ՍհՐ, Հեղին. 

Ալեքսանդր \?ելիքէ վէպ Հռոմի Հալ/ 

ստրուկներու ե ստրկուհիներու կեան^ 
քԷն. 

Cl) ԼԱ՛Ս Ր֊ԵԿ, ողբերգութիւն երեք 

արարուածով, ՀԼաՀան ՚կաթալիի ՚ իօս֊ 

.Pf^t " " Y " ո^աււ՚^՚'սՒք՝'Ւ՝ 
ՍԷՐԷ՛՛Ն ԱԼ Ջ.ՕՐԼԼԻՈ^ տռամ՝ չ ո ր ս 

արարուածով, գրեց \յր. Ա՚եսիաեան։ 

Contribution à l'Etude de la 
Valeur, semeio logique 

des. Ecoulements Sanguins 
par Je Mamelon.' Հեղինակ՝ Docteur 

A. Dérnirdjian, de la Faculté de 
Médecine de Paris. 

՛քասքնէ ւՐչլ օրէ/ն ԷՈյս կըլ տեսնէ 

նախաձեռնութեամբ 

Ricordi 4 

տ ա ն ձեռքով տպոլաձ՜ 

HYMNE ARMÉNIEN 
d'après le chant patriotique arménien 

« H A I A S T A N » 

Poésie de MAURICE BOUKAY 

Musique arrangée et harmonisée 
PW--. Odgft$\ Vargus 

՛՛Հայաստան երկիր դրախտավայր" ազ– 

գասիր tu կան երգե՛ն ներշնչոլելովք հԽլսատ– 

կուտական ե նա իւ կին ՛նախարար <!)• է» 

•Հէուիսլա Լ Էր1՛ ր՛՛՛ն աս տեղհ հանօքմ՝ 

i \ք*°/Փս Պու^րե ա՛նու՛նովի Հ'"/ոց Համար 

Հ ՛ո զգային եր գ մը յ0րք*ս ա t('t որ եր

դուեցաւ Աօրւգօնի Հայասիրական մեհ՜ 

Ըոքց$*ն՝ Լ*ւ/7՜ եր՛գն– ե որ տպուահ ե 

^Հ^ւ^վՅէՕրտի տան ձևս քով ։ կողքին զար

դանկարը շատ սիրուն կերպով գծած է 

Պ– 0" Շքշս՚անեան։ 

Գին 1 ֆր. 7Ց՛ Գ՛նել ուզողները պէտք 

է գիժ են Maison Ricordi, 18 Rue de 
la Pépinière, Paris..'jg 

Վրիպակ. Մ^Ր անցեալ թիլին 

մէջ՝ 323-/'? էջ ր– սիւ՚եակ 10,000, պէտք 

է շ լ լ ա յ 12,000- 333y»? էջ ը՛ սիւնակ՝ 

կը շարունակուէր , Ifp շէԱՈՀւճսէկՈւի • 

Էջ 346, I » ա. 30,0000, 30,000. 

;|nrGuM||ir~SGortB* M » , Լ. Հւա*ա՝3ու«սան 
Gérante: M 1 1 * S A R A H L A C R O I X 

Խ^ազոսպետ՝ II. 20ՊԱՆԵԱԼՆ 
Impr. Spéciale «Vcradzenonnt» 
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՚ՎծՐԱԾնՕԻՆԳ՚Ի ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 

Որոնց կարելի է ղիմել բաժանորդ, արձանագրուելու, եւ 

րյսժնեգքքն ՜վ՛ճարելու յամար 

\\դեքսաՆդրիա յ ? ^ £ ; պ, գերսէս Ղազիկեաս, գրավաճառ 

ԳաՀիրկ 'Հ0 . . . ~յ£՛ HOUIlĝ  գրավաճառ աաուն։ 

կրուսաղԷէՐ . ••••^ Գեր» \\շոա վարդապետ \}ար գիսեաս։ 

՛ա օ՝ըեէվ> ՝^]՛՚ ՚ • JF' Պ– ir- Լ– ՚հեվրուգէ 

ՀոՆտոՆ . f ^ l f e ^ B ՚ ա –(Հձօյ»£ կըեախսսի 

Նաեւ \}*/րաա քկսկճեաՆի ճաշարանը։ 
կիպրոս • |Çg • . . <|). Հ օ # / £ Արմաղա՛ն եաՆ։ 

Մարսե/լ 0|. %ովսեփ {\ւլոՀոՀեա»։ 

Մանչեսթր • ^ . . Ա/»€«ք. ՛կերակ» Ավաճձաէ։ 
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V՝bp լճտթերՀյհղֆեpn-մե գ֊իլբուվժիմւ ւ/յլ ընծայելու. ՀսրՐար, Հաստատած 

ենք գրագաըաՊւ մը, .ուր մեր տբպ մագլաւ թեան աաէլ ու%ինք - Հայ կա կան 

ԳատիծնուիբուաՏ՜ Հայ և օտար Հեւլթւաէխե լա։_ գոչ։ ձերը։ ԱյմգիրքելԽ առա֊ 

Գալու Համար սլէտք է փոխարժէքը մեզ ղրկել կանխիկ ՚իօսթի ծախքով 

ՀԱ6 h&b? Հ^րյակ՛ ՀՀսպո/նհ սակ 

V l l ՝ ՐԻՍէ* Լպա-ոկեբազաբգ). ^ ՚ 

LA FEMME ARMÉNIENNE „ 
• À. Tchobânian, գին 3 . » 

AU PAYS:de l'ÉPOU VANTE 
l'Arménie Martyre ^ 

Henry Barby ; 4 50 fr. լա 
CONTRE lés BARBARES del 'ORIE^ 

;-.՛ .J. de Morgan ֆ : fr. 
AUTOUR de l'ARMÉNIE 

^Frédéric Macler 4 fr. 
"LA FRANCE et L'ARMÉNIE.-
à Travers: l'Art et l'Hiâtoiro" 

Frédéric Macler. 
"Professeur à l'Ecole Nationale des 

Langues Orientales, Vivantes» 
. le prix : 5 frs. 

ՓԱՐՒ&ԱՀԱՑ ՏԱՐէ?8Ո68 1918 

Հրատարակ, կ* ՚կձրսես .4քՏ*լ~7 Փ/՛* 

LES TURCS 
Ce que fut leur Empire ՛ 

leurs comédies, .politiques 
préface, de. J, de Morgan 

Bertrand Bareilles, 3 50 » .. 

j U'Haït V , KJIMJKMrtl'tf. 
T|. \\ n» u մա $lunut ՞ 10 

GONSTANTI^OPLE - .'. 
իւ ի սա շա Հ ե կան աշի*ա tutti թի լն t/ը 

սրուին tlhj Հ՚ս f f» րու .tiՀասիս ուսում 

նա սի բ Ալ թ ի լ.՛)» t/ը կ""/՛ 

Bertrand Baroilles, Le 'prix: 9 ֆր՛, * 
; LA. SUPPRESSION Vies ARMÉNIENS 
Méthode alleinande, Travail Turc -v-

René Pmon, գին 1 20 

ESS& sur. les NATIONALITÉS 
J. de Morgan.. Գթ 3 

LA FRANCE et le PEUPLE 
ARMÉNIEN : ՝ 
Tchobanian. Գին 3 ֆր՛ 

: OFFRANDE POETIQUE à la FRANCE 
' A. Tchobanian. | L 12 խ* 

''\Xju երկու, ղրքերու. Հասոյթը* 
յատկացուած ե Լրանաս կաՆ 
կարմիր ՜խաշին։ 

LES VOLONTAIRES ARMÉNIENS 
Aram Turabian 

°*ազմա[սիւ նկարներով, 5 ֆր՝ 

.- հՐԳԵ8ՈՂյ&1*նհ'նՔՊԱՏԱՐԱԳԻ 

\շ,ււա£սյյն դաշնաւորուած, 

Գին՝ Օ ֆր՛ 
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«VERADZENOUNT» (La Renaissance) 
R E V U E / A R M É N I E N N E — B I - M E N S U E L L E 

Mdactioa et administratio:i 1 o, Bd.SaitttfOcnis. P A R I S — Téléphone: NORD. 

— ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ RruisfnnuIjoTJi uiif^O ւաՈաւ f ի6 եւ 14ի6 — 
^ամաէո^սռիԱԱ k ամհճ Խ՝!ր՚ի Խմաէ\ Smrtfw6 20 frmSf, ԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐԵԼ* 

Հեյամոհաէ, 12 <քոսճք։ Մհկ քիւք I frmCf* 

*M; i t | /» (\Նկաիաէ Էէիէ )ւ, H». է * օււ | 1ււհհսւՍ — Լաբւ։յ Լարս շ Անգլիական հ՚ււր^լոլարանէ^ 

Հայկական ւհլբհսդսւթիւնո, «ք*0<|է«£ * յ օ (Le Feu ամսագիր) — Փարիղի 

•հայկական ^(՚Է^Էնկլլ —— ՓալւԷղակա ^ոլյ ԸԱՈՀ • Ժողովո — /Հա&ա^աճ 
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Գրամ, նամակ եւ ղրութիւններ ղրկել Տնօրէնի նաայէին՝ 
Dr Léon HAMPARTZOUMIAN, 

16, Boulevard St-DenU. PARIS. 
ք^ևրթիս խ•/(!,!>սրապեսէիէ, Հասցէն է՝ Mr A. Tchobanian 

9, Rue Say, Parii. 

i n ր v a u ս Ն m 
ԵԱՀՄՈԻՐԱՏԵԱ1Է. Տիկին ՓԱՆՈՍԵԱՆԷ և ԹՈՐԳՈՄ ՊԷԶԱԶԵԱՆԷ 

Խ՛ցուած ամենագեղեցիկ հայկական երգեաւ բլսմներ 

Նիւ. Եօրքի գոհարավաճառ Վարգերեսեահ Հյղրայլճւե րէ ll}trvuàՏուճէքի 
վարչութեան ղրկուած՜ է ֆժէւօկրաֆի րլաքներր եկեղեցականէ և ժողովրգյս 

կսքյւ հետե լեալ գ֊ե՚Լ^՚սԻԿ երգերուն։ 

ւ» — cii-firfiKrai-bu'bfr (ԹԷՆՕ^ 

Հայաստան քոաքբ որոտան 

Սիրունիս Մայր U.riufu|i ՜՛ճ 

Քրիստոս պատարագեալ Աւ1էն Հայր Սուրբ 

8իշեսցուք ի գիշերի Ուրախ, լեր։ 

2. ֊ Տ Ի Կ հ ն փ ս ՝b ո ս ե ut է wave » 
Կոունկ իմ սիրելի գաւակունա; 

Տէր Կեցո՛ I Մեր խօր պապկէ գեճզման 

Գարուն Զայն տուր ո*ւ] ծովակ։ 

3. - I» Ո ՐԳ Ո Մ Պէ4Ա4է|Ուէ քա՚ԻԹՕՆ) 

Տալւորիկ OR, ի՛նչ անուշ 
՚ ՝ ՛..՝ "ïinr oror Իանտւսրկեւպր 

. • յթիծեոնակ Լուսնակ։ գիշերիս 

•Տայերի պար Յսւոայ ընթանանք։ 

իւրաքանչիւր չւլաքքա (երկու երգ.) էԷթն է M ֆրանք, ղ֊իմել 
վարչութեանս Հասցէին. Յան&,արարութիւններր կանխիկ եւ 
փօսթի ծախքր գնողին վրայ։ 
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ԿՒՍ11Մ0ԵԱ8– ՀԱՆԴԷՍ 

Կը Խատսս՚ակուի ամէն uiifuni 1 ին եւ 14 ին 

ԵՐԿՐՈՐԴ ՏԱՐԻ, — ԹԻԻ 23 — 1 ԴեկտեմրԽ, 1918. 

ԴԷՊ Ի Ա ա 1 « ՈԻթԻք ՝ն 
Այս վերֆին քա՛նի մը շարթուան 

մէչ մեր դաար քայլեր առաւ, 
դէպ ի իր վճռական յաֆոզումը ։ 
ԱրտասաՀմա՛նի Հայ ութ ի ւնը, J1 ամէն 
տեղ, ձայ՛ն բարձրացուր, որոշ ու 
առնական շեշտով արտայայտեց 
ազգիէն կամքը՝ ա՛նկաիւ ու միացեալ 
Հայաստա՛նի կազմութեա՛ն մասին 
(ՀոյակապՔ էր Եգիպտոսի Հայոց 
որոշմնագիրը՝ ուղղուած Դաշնակից 
պետութեանց և որ ԹաՏի ւ / £ £ երեւ. 
ցաւի Լոնտոնի և Ա*անչէսթրի Հայ 
գործիչները սքանչելի կորովով ու 
գիտակցութեամբ ցնցեցին ան գլի ա. 
կան Հանրային կարծիքը, կառավա» 
րութեան կտրիճ կերպով զգացուցին 
թէ անկախութենէքն ուրիշ ո!ւէ լու» 
ծում անարդարութիւն պիտի ըլլար։ 
Փարիզի մէ£ նմանօրինակ ճիռեր 
թափուեցան Հայ գործիչներու և մեր 
ֆրանսացի ազնիւ բարեկամներէն 
ոմանց կողմէ* իտալիոյ մէ£՝ Հայ 
գործիչները որ սկիզբէն ար գէն շատ 

որոշ կերպով Հայկական անկախու
թեան պաՀանջը գրած Էին, աՀա գին 
արձագանգ կը գտնեն իտալական 
ազգին ու քաղաքական բարձրագոյն 
շրֆան ա1լն երուն մէ^ւ Աքն շուշտ՝ Ամե» 
րիկայի մէ£ ալ մեր Հայրենակիցները 
միեւնոյն ուղղութեամբ գործած 
և նոյն կորովով։ Ազգային Պատուի, 
րակութիւնը , այժմ նորանոր ան" 
ղաւաերով ստուարացած և զօրացած, 
իրական ((Ազգային /ԱորՀուրգ» դարա 

ձած, ազգիքն մի ա Հազոյն այգ պա– 
Հանքին Համապատասխան լեզու 1ւ 
ընթացք կը սկսի բռնել, ինչ որ մեծ 
Հաճոյք կը պատճառէ մեզի։ Գժուա– 
րութիւններր, որ փոքր չեն, ղեռ չեն 
Հարթուած բոլորովի՛ն, բայց Հայ կա, 
կական անկախութեան -, գաղափարը, 
արգէն շատ ճամբայ առած է։ Անոր 
իրականացումը անխուսափելի է, 
եթէ մինչեւ վերֆր միևնոյն անվկանդ 
կորովով շարունակենք գործել։. 

՛Նախկին նախարար Տըսի Փօշ1^§9 

Ֆիկաոի մէ^ կովկասէն Կիլիկիա 
մեծ անկախ Հայաստանի մը կազ» 
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մութեան արդարութիւնը կը փաս*, 
տա րան է։ Երես փոխան ական ժողովի 
նա եյագաՀ S է շան էլ« ադա տան Հայ աս. 
տասը» 1լող^ունէ (իբր արգ^ն եղան 
րան մը) յս!նու% ազատած՜ Ալղաս. 
էօրէնի։ Լօրտ (հօպէրթ Սկսիլ «Հայ. 
կակաս Տէրութեան» մը խօսքը կ՚ընէ 
(թէպէտ անձնապէս խօսելով), ու 
Պոլիսը Թուրքերուն ձգելու մասին 
լօյտ ճօրճի տրտմեցուցիչ յայ տա֊ 
բարութեան վրայէն սպունգ կ՛ան֊ 
ցրնէ, և՛* կ՛աւետէ թէ դաշնակից 
զօրքերու կոզմէ Եիլիկիոյ գրաւումը 
մօտալուտ է$ և. ՛՛թէ կր մտան՜ուի 
նոյնն ըսել Հայկական վիլայէթնե֊ 
բուն դամար ալ։ Պատասխանելով 
Հայասէր իտալական Քօս*իթէի դի֊ 
մումին, Պ* Օրլանտօ կը յայտարարէ 
թէ « Իտալիա, Հաւատարիմ իր ա֊ 
ւանղութեանց, չի կրնար Համակրու. 
թեամր չնկատել կեղեքեալ ժողո֊ 
վուրղներու անկախութեան և աղա. 
տութեան րոլոր դատեր ր, որոնցմէ է 
և. դատը Հայ ազնիւ ազգին, զոր ձեր 
քօմիթ^ն կր պաշտպանէ այնքան 
եռանդով։ » Ու pu Վուա Տը j'ttrt/A;-
Աիի մէ$, Պ* Փին օն, Հայկական ան֊ 
կա խութ եան թէդր պաշտպանել կը 
շարունակէ, ու խստիւ կրքննազատէ 
թրքական զինադադարի Հայոց վե֊ 
րա բերեալ պայմանն երր ( նոյն իսկ 
չափազանցութեան երթալով և ԴԸ^՛ 
զոՀութիւն յայ անելով 4րգյօդուանին 
մասին, ըուր ՀայԲ իբր դաշնակից 
նկատուան է և որ Յոյները մղան է 
պաշտօնապէս բողոքելու)։ 
կովկասէն դեռ ոևէ լուր չունինք, 

րաց ի ՛Հաբաբա ղի մէ£ դինա դադարէն 
յետոյ Թաթարի զգեստով նպտուան 
թուրք զինուորներու խժղժութեանց ՝ 
կատղեցնող լուրէն ։ իւ սակայն, 

Պարսկաստան ամրոզ£ (ուր Հարիւր 
Հազարաւոր Հայ փախստականներ 
կան) անգ լ, ագդեցութեան տակ է, և 
անգլիական զ°րքերր (Հեռա գի բները 
րսին՝ անգլօ-ՈՈՆԱ զօբքեր) Պաքուն 
գրաւած՝ են* ինչու կաբելի $Ր[յար 
գեռ տեղեկութիւն մը ստանալ 1]ովա 
կասի մասին։ Անդրկովկասի որ մաա 
սերն են որ պա ր պո ւահ՝ են Թուրքե. 
ր1քե* °ՌրԲ պիտի պարպեն ամբողջը, 
ի՞՛նչ եղաօ՜ Է, խնչ կ՝րնէ Արարատի 
Հան բա պետ ութի ւնր . t^i. 4 Ր^է 
Անդրանիկ • ի՚^յ եզան զօրավար 
Բադրատունիի զօրքերը։ Անշուշտ 
ի մօտոյ պիտի իմանանք։ Հալէպի, 
Ղ՚ամասկոսի շրջաններէն կարնուա. 
նէն աւելի բազմաթիւ Հայ տեղաա 
Հանեալներ երեւան կ՛ ելլեն* ատոնք 
ամենքր անշուշտ Il ի լիկի ա պիտի 
Համախմբուին։ Պոլս^ն ալ աՀա Հաա 
յոց ձայնր կ7առնենք, արի ձայն մր* 
Հալէպի երեսփոխան Արթին էֆցնտի 
Մհճւիսի ՄհսլՈՆԱաԱի մէֆ կր պոռայ 
որ Հայոց դէմ գորնուան ոճիրը մե֊ 
հ՜ա գոյնն է%պատմութեան, և կը 
պա Հանգ է արձակումը Հայ կանանց 
և աղոց որ թուրք ՀարէՏներու մէֆ՝ 
նոյն իսկ Պոլիս՝ փակուան կր Տքնան 
(խնչ որ Մէպուսանին բուռն բողոք֊ 
ներուն տեղի տուեր է***)։ Թուրք 
կառավարութիւնը, կ՚ըսէ նորագոյն 
Հեռագիր մը (Թէվֆիք փալ\այի կա֊ 
ոավարութիւնը), ուզելով քրիստոն֊. 
եայ ա զղա բնակութեան g պաՀանֆ֊ 
ներՀն խուս տալ, ՀիէօնաԹի~֊բքերու 
առան՜ բոլոր սեղմիչ միջոցները վերա 

ցուցեր է, բայց Խ յ ու յոյճ ազդայիԱ 
կեդաճճեդ ինքզինքնին գոՀ չեն ցոյց 
տար ատով ե կ՛ուզեն Հարցը դնել 
խաղաղութեան վեՀաժողհվին առֆև։ 
Յունաց պատրիարքական տեղա պաա 
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Հը դաշնակից նաւային իշխանու֊ 
թռան g յան ձներ է ընդարձակ jj'լ՝ ՛կ
տակագիր մը Թուրքիոյ քրիստոնէից 
տեսակէտը պաշտպանող։ Հ'այ ու 
օոյն ձեռք ձեռքի, աՀա բերկրառիթ 
ե. բնական տեսարան մը* աւելի քան 
երբեք ատեն է որ Թուրքիոյ ոչ֊ 
թուրք gե ղերը միասնաբար գործեն՝ 
ընդդէմ Թուրքին * Հայը Յոյնը, 
գլխաւորները այդ ցեղերուն, ինչպէս 
և Հրէան, Արտրը, Սուրիացին, մէկ 
°Ա°Ք "1էտՔ է կազմեն։ Այդ մտքով 
է որ ֆ. Հ. Մտաւորական Միու
թիւնք յարաբերութեան մտաւ Փա֊ 
բիզի յունական քօմիթէին Հետ և 
սարքեց Հայ֊յոյն մեծ Հաւաքոյթ մը 
որ ի մօտոյ տեղի կ ունեն այ։ 

Հայ կորովը պէտք է յայտն ուի 
այժմ իր գերագոյն չափով։ ինչքան 
մեՆ եղ աւ թուրք ոճիրը, այնքան մե* 
պէտք է ըլլայ Հայ ճիգը։ կամաւո» 
րական՛ սքանչելի շարժում մը երե9 

ւան . բերաւ Հայ ազդը ա յ ս պատե. 
րաղմի ընթացքին .Հիմա՝ ըսելիք շատ 
մը բաներուն մէֆ՝ կայ միէս կամա– 
էոաւթիևճը կազմակերպելու գործը, 
Հայրենիքի վերաշինութեան նուիրա 

ուող,Էկամաւորներուն Հաւաքման, 
ուղարկման գործը, զոր պէտք էր 
վաղուց ծրագրած, կազմակերպած 
ԸԱայինք, և որ այժմ անյետաձգելի 
է այլ եւս։ Ազգային Պատուիրակուա 

թիւնը, մեր Ազգ՛ Բո
Լ
էքԲ Միու֊թիլէսա 

ները այժմ պէտք է կոչ ընեն այն 
բոլոր գործելու կարող արտասաՀա 

մանի Հայերուն որ տրամադիր են 
իսկոյն մեէլնիլ Հայրենիք, արձանա. 
գրեն զանոնք էւ դիւրացնեն անոնց 
անմիջական մեէլնումը. կիլիկիան 
արդէն բաց է մեզի* վազը կովկասն 

Թրքա Հայաստանը պիտի բացա 

ուին* Հայ պաշտօնէութեան մը Հաա 
մար մարդիկ պէտք են, ընտրուած, 
ւղաւոչաստուած,–—կառավարիչ, ղաա 
տաւոր, քաղաքապետ, ոստիկան, ի. 
րաւագէտ, ուսուցիչ, — ատոնք մեկ» 
նել ու պատրաստ mլ ալ ու են։ 

իւ աՀա՛ րոպ1քէւ ուր մեր մՆծաա 
աունները պէտք է ընեն վերջապէս 
այն մեծ ժեսթերը զոր Հրրիս ՅաւպԳ՜՝՛՝ 
Մվ պիտի րլլայ այն ազնիւ Հարուս, 
տը որ օրինակ Հանգիսանայ՝. Անկախ 
Հայաստսաի վերածն։ ութ՜ ես fit սեմին 
վրայ ենք. եթէ Հիմա ալ մեր Հա. 
րուստները « ողորս ութիւն տալով » 
շատ ան սա,պատս ութ ի ւնը շատ խիստ 
վ՜ճիռ պիտի արձակէ Հայ ունեւոր 
գասակաբգի մա եին՛. 

Ս.. ՅՕՊՕ /օ Ծ Ս / է » 

Փա*խլ9 26 Նոյ. 1918 -WÊÈË * 

Z U 3 Ո S Z U Ր Ց Ը 
ս ւ գ լ ի Ա Կ Ա ն խ Ո ՐՀՐԴ Ա Ր ԱնհՆ I T M 

ու 

r—յքՀ^ը Հր ս* տարա/լած ե ^ՇՀնղլիգյ երես՛ 

էիոէսւ§*ն»ս1լւսն իւորՀու բդին ՚/եՓ ^t***j էլա էլան 

Հտրցի սՂսսին եղած՜ Հարցասլն գմասնց ե. 

լօրտ քիօւդերթ \\եԱիլի պատասխանին 

տւ/վւուիումր f որու Ո ամբողջս կան թարդ– 

մէ$$1ւութիւնը կ ուտ ա՛նք. 

« Պ* Ա* Ո՚-իլըմս ուշադրութիւն կը 
Հրաւիրէ կացութեան վրայ֊, այն 
ժողովուրդներուն, որ ցարդ ԹՈԼ՝ը» 
քերու լուծին տակ գտնուած ե՛ն, և 
մարմնաւորապէս Հայոց կացութեան 
վրայ։ կ1ըսէ թէ պատերազմին ըս. 
կիզբէն ի վեր 800,0Q0, Հայեր այրՀ 

կի՛ն ու երեխայ , կոտ սրուած ե%, 
բազմաթիւ փախստականներ ու տե. 
զաՀանեալներ կան Աուրիոյ Հիւսի. 
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4o0 ՀԵՐԱԾՆքէՒՆԳ 

սա կողմ շ և վերի՛ն նփրաաի շբֆս/ն֊ 
ներուն .մէի Կը Հարցնէ թէ խնչ 
սլիտի ընեն զանոնք մաՀուընէ և 
սովէ ազատելու. Հասար։ Ամէն ցեղէ 
փախստականներու, և. տեղա Հանեալ֊ 
ներու. զանգուածը Ասիական թ՛ուր֊ 
քիոյ մէջ այնքան մեն՛ է, որ անոնց 
կեակքը ազատելու խնդիրը ան Հա, 
տա կան բարեգործութեան սա Հմանէն 
անգին անցնող րան մրն է+ կառա֊ 
վարական գործուն էութիւնը ան Հրա– 

տ է։ Բանակը իր կրցածը բրած 
է, Բայց *գէտՔ է մեծ կա զ մա կեր. 
պութիւն մը ունենալ։ Բանախօսը 
կ աղերսէ , որ կառա վար ութ իւն ր 
միջոցներ սարքէ ժողովուրդը սովէն 
ազատելու Համար և խոստանայ 
գիմուԱեեր րնել, որսլէս զի անոնք 
որ ստի լզուեցան իրենց երկրէքն Հեա 

ո ան ալ, նոր էքն իրենց տեղր դառսան։ 
Մենք սլէտք էնոյնսլէս Հայաստանի 
մէջ Հաստատենք կառավարութիւն 
մը մեծ պետ ութ ի ւնն եր էքն մ էկուն 
ձեռքով՝ իբր ներկայացուցիչ միւս 
պետութեանցt մինչեւ որ ժողովուրղր 
վարժուի իր . սեփական գործերը 
վարելու և բարգաւաճ ազգ մր դառ. 
նայ։ 

Պ* £Պլիս ուժ կուտայ նախորդ 
բանախօսին պար զա ծ տեսութեանց։ 
կր վախնայ որ փախստականները 
պիտի խոշտան գոլինդ՛* զին արձակ, 
ուած թուրք զխն լորն երէքն։ Անոնց 
աՀաւոր թ չուառութիւնը պէտք ուսի 
օգնութեանր Դաշնակիցներուն, ո֊ 
րոնց դատին Համար անոնք մար֊ 
տրնչեցան շատ մը ռազմաբեմերու 
վրայ։ Ապագային Համար» կը մտածէ 
որ անՀրաժեշտ է ազատ, Հզօր և. 
նախընտրաբար քրիստոնեայ պեա 

տ ութ իւն մը Հաստատուի Հայ աս m 

տանի և կովկասի մ ԷԼ։ կը թելադրէ 
որ՝ինչքան զինադադարյան պայման. 

^ՐԼԿ? P"JLաաՐռ*ս » զինուորական 
փոքրաթիւ խումբեր ղրկուին այղ 
շբԼոյնի ռազմագիտական կեդրոն, 
ները կամ գլխաւոր քաղաքները 
գրաւելու Համար։ 

Արբ ճ* Կրթէ ուտ կը յայտարարէ 
թէ թրքական զինադադարի Հայտս, 
տանի մասին պայմա՛նները ցաւալի 
են Հ անոնց առթած անձկութիւն֊ 
ները Հանդարտեցնող ապաՀովուՏներ 
պէտք է արուին։ Հայաստանի ապա֊ 
գաք կազմութիւնը ամբողջապէս կա. 
խում, ունի մեր արեւելեան քազաքա. 
կանութենէն և կապուած է Հետեւ. 
եալ իքն գրոյն՝ ով պիտի ըլլայ Կ* 
Պոլսոյ տէր։ Բանախօսը մտ ա տ ան֊ 
Լութիւն կը զգայ այն յայտարարու
թեան Համար, ղոր վարչապետր ըրաւ 
և ուր ըսուած էր թէ մ ենք րսելիք 
մը պիտի չունենանք, եթէ Թուր֊ 
քերբ պա Հ պան ո ւէին իրենց թրքացեղ 
երկիրներուն մէջ՝ Պոլիս ունենալով 
իբրեւ մայրաքաղաք , ինչ որ կը 
նշանակէ թէ Թուրքերը չպիտի 
վտարուին էւրոպայէն։ Եթէ մենք 
չքանդենք թրքական ապա կանո ւ ֊ 
թեան և մեքենայութեանց այղ վա֊ 
ռարանր որ Պո լիսն է , այդպիսի 
ընթացք մր, մեր արեւելեան ք աղա m 

քականութեան Համար աղիտաբեր 
Հետեւանքներ պիաի ունենար։ Մենք 
ոչ մէկ –արդիւնքի չպիաի Հասն ինք 
մինչեւ որ (( եւրոպական ներդաշնա
կութիւնը )> ազգերումՀա մա ձայն ո ւ ֊ 
թեան չփոխարկեն։ Բանախօսը կը 
թելադրէ որ ազգեր էքն մին իքն ամա֊ 
կալը ըլլայ նորածին Հայաստանին, 
և այգ ազգը ըԱայ ա յ ն որ սերունդէ 
մը ի վեր Հայաստանի մէջ տարածած 
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է յոյսի և յա ռա^յլի մութե ան ղաղա» 
փարներ, այսինքն Ամերիկա Ազգական 
լմնղիրր՝ գիտ՛նալն է թէ ով սլիաի 
ԸԱայ Պրլոոյ տէրը» ա յ ս ապականեալ 
քամարիլլան, որ ցարդ Թուրքիան 
անպատուեց, թէ չէ լաւագոյն ու 
աւելի մաքուր ազգեցութիւն մը։ 1]ը 
յուսայ որ աւելի գոհացուցիչ ապա. 
Հովուես եր՝ քան ինչ որ յունուարին 
տրուեցան , պիաի արուին այս 
իսնդրոյն մասին ։ 

Սըր Սբֆր կը պաՀանֆէ որ 
Թուրքիան այլ եւս ո և, է ազգե
ցութիւն կամ իշխանութիւն չունե. 
նայ Հայաստանի կառավարութեան 

ա ւ ա ՚ • ՚:? 
Պ* Լաու կը պաՀանֆէ, որ րացէ ի 

բաց պատասխանեն թէ թուրք յոռի 
կառավարութեան վախճանը նոյն 
ինքն թուրք կառավարութեան զախ. 
ճանը կը նշանակէ9 թէ ոչ։ Պ* Րօն. 
ստապի կը յայտարարէ որ թրքական 
լուծը պէտք չէ այլ եւս Հ անդուր֊ 
մուի ոէ-թուրք ցեղերու վրայ։ 

ՊատասխաԱ \or8 ՌօպԽք Ս ես իքի* — 
Հարկ իսկ $կայ այլ եւս կառավա
րութեան կողմէ յայտնել անոր խո. 
՚րունկ Համակրութիւնը Հայ ժողո. 
վ ուրդին Համար ե անոր դա տա պար. 
տութիւնը ա յ ն ան Հաւատ ալի խրմ 
դրժութեանց, որոնց Թուրքերը 
թարկեցին տյղ ժողովուրդը։ 
կը Հարցնեն թէ անգլիական կառա» 
վարութիւնը միջոցներ ձեռք պիտի 
առնէգ,Հայոց անմիջական օգնութիւն 
և.–ուտեստ Հասցնելու Համար։ Ատիկա 

FînZnM ու~ դժուար խ՛նդիր մը" է % 
Գըեթէ ամբող^ աշխարՀ ուտեստ և 
օգնութիւն կ՛ուզէ՛, և մենք ստիպ» 
ուած ենք ի նկատի ունենալ շատ 

ժողովուրդներու պէտքերը,Հ ինչ որ 
այս միջոցին անգլիական կառավա» 
րութեան միտքը կը զբաղեցնէ։ Հա» 
յաստանի Համար կը յուսայ որ զինս 

լոր ական իշխանութիւնն երր պետի 
կարենան բան մյւ ընել։ Պ արենա լոր. 
ման խորՀուրդր, որ մի ^դաշնակ» 
ցային մարմին մըն է, այս միջոցիս 
h.C. ՂԲաՂե այդքան բազմաթիւ ժողո» 
վուբդներու ամենին աւելի ար գիւ» 
նաւոր կերպով օգնութեան Հասնելու 
միջոցը գտնելուխնգրովք՚հեռ չի կրնար 
րոել ինչ որ այղ խորՀուրդր մինչեւ 
Հիմա րրած է, բայց չի տարակուսիր 
որ անիկա բոլոր կարելի միջոցները 
ձեռռ առած է և գիտէ որ անոնց 
մասնաւոր ուշա գրութիւն ր Հրաւիր» 
ուած է Հայկական խնդրոյն վրայ։ 
Ատիկա ժամանակի կարօտ է, որով» 
Հետե Լ այդ խնդիրը կցուած է.շ\}եր» 
աիոյ, Պելճիքայի, Հիւս*. Ֆրանսայի, 
և այլն պէտ քերու խնդրոյն։ Գալով 
Հայերուն շնորՀուելիք անմիջական 
պաշտպանութեան ». Հարցին, §^էեղի 
դնելով անոնց ապագայ կառավա» 
րութեան է^գՒբՐ * զինադադարի 
պայմա՛ններին մէկր կը պաՀանֆէ որ 
Թո՛՜րքերին բանտարկուած ե տեղա» 
Հան ուած Հայեր ր իրենց տեղը վե» 
րագաբձուին*. Հայերը միակը յեղած 
են միւս ցեղերուն մէֆ որ անգլիացի 
պատերազմական գերիներուն^ Հետ 
մէկ կարգի վրայ դրուած ե՛ն, Զի՛ն ա. 
դադարի պայմա՛ններուն մէֆ մենք 
պա Հանվեցինք նաեւ որ թուրք զօ» 
րազունզերր, բաց ի անոնցմէ, որ 
կարգ պա Հ պան ելու կր ծառայեն , 
քաշուին, մասնաւորապէս Եիլիկիաա 
յէն* և Թուրքերուն նորցկլ^ոնէչվե» 
բա դառնալը ապա Հով ելու Համար՝ 
1]իլիկիան ան մի £ա պէս պիտի գրաւ» 
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ուի Դաշնակից՛ներէն t ե ամէն յարա, 
բերութիւն սլիտի ղադրի Պոլսոյ Հետ։ 
Ա՛ո՛ւլից զատ., Դաշնակիցները իրա֊ 
ւունք ստացան. ռազմագիտական 
կէտեր գրաւել եթէ սպառնալից կա* 
ցութիւն մը յ առասան այ , — գալով 
այս իրողութեան, կառավարութիւնը 
ոչինչ գիտէ բաց ի մամուլին մէ9 
երեւցան տեղեկութիւնն եր էն, Q — և 
ապահով է որ Հայաստանի մէՀ Հարկ 
եզան՛ գիրքորբ գրաւելու իրաւունքը 
պիտի գործադրուի։^ Այո Է՚^Դ^"/^ 
մէԼ կառավարութիւնը խնդիրը՛ շատ 
լուրԼ կերպով նկատողութեան կ՛ առ. 
նէ, և եթէ Հանդուրժէր որ նորանոր 
խժղժութիւսներ տեղի ունենային 
Հայաստանի մէԼ՝ է^ՔԳէ^ՔԸ իրա
ւամբ արժանի պիտի կացուցանէր 
երկրին մեղադրանքներուն, քանի որ 
իր ունեցան՜ զինուորական միԼոց. 
ները իրեն կուտան խժդժութեանց 
առաջքը առնելու կարողութիւն ր ։ 
Դալով Հայաստանի ապագայ կառա, 
րութեան, խորՀրգարանի անղաՁնե. 
րէֆ* մին պնդեց որ այգ խնդրոյն 
առանցքր թուրք կառավարութեան 
Պո լսին վտարոււա է։ Այս Հարցին 
վրայ ըոելիք շատ բան կայ, Բա1ց 
պէտք .չէ մոռնալ որ Պոլիս գլխաւո. 
րապէս թուրք քաղաք մրն կ, Ց Ո Լ ֊ 

նուար ամսուն մէԼ մեր վարչապետ 
տին կոզմէ եղան՜ յայտարարութիւնը 
որ քիչ առաԼ յ իշատակուեցաւ, միա֊ 
կողմանի յայտարարութիւն մրն էր։ 
Անկից ի վեր շատ բաներ անցան, և 
ինքր չկար ներ թէ կառա վար ութի ւնր 
կարենայ ՛այգ յայ տա բա րութեան ր 
տառապէս կապուան ըլլալ։ հքեղիրր 
պէտք է նկատի առնուի խաղա ղու֊ 
թեան վեՀաժոզովին մէԼ, և ան գլի ա. 
կան կառա վարութիւն ր պէտք է ա֊ 

զատ ձեռքերով մտնէ այղ վեՀաժո֊ 
ղովը։ Երկու կէտի վրայ կը կարնենք 
թէ ամենքը Համաձայն են, 1 * որ մենք 
չենք կրնար թոյլ տալ որ այն յոռի 
ուժերը, որ Պոլսոյ ԺԷԼ ցարզ տիրե. 
ցին՝ կարենան աիրել նոր կառավա. 
րութեան մէԼ* 2* որ պէտք է բացո֊ 
բոշ ըլլայ թէ Տար տան էլի և Վոս֊ 
փորի՝ անցքը պէտք է բացարձակա. 
պէս ազատ սնայ։ հայտնելով իր 
ան Հա տա կան կարնիքր, լօրտ (հօ. 
պէրթ Սէսիլ կ՚ըսէ թէ Հայաստանի 
ապագայ կառավարութիւնը մէ1լն է 
այն խնդիրներին որ պէտք է ձգուին 
ազգեր ո ւ նիզակակցութեան վերՀըսա 

կողոլթեան S ու '.|՛ ղեկավարութեան t 
րրեն Համար շատ դժուար պիտի 
րլլար Հարցապնզմանց տուան՜ իր 
այս պատասխանին մէֆ՝ Հայաստանի 
նոր տէրութեան սաՀմանները գն՜ել* 
բայց խորապէս ցաւալի պիտի 
՛գտնէր որ Հայաստանի մէֆ իշխա. 
ն ութ եան **'՛.#? / ւ է մասնիկ ձգուէր 
Թուրքերուն ։ կան խնչ խսչ ժողոա 

վուրղներ Թուրքերէ կառա վար ո ւան՛ 
երկիրներուն մէԼ ցրուան, որոնց 
Համար անկարելի պիտի Րէէար ՛սոր 
կառավարութիւն կազմել, բայց կա. 
ռավարութեան նպատակը մէկ խօսա 

քով՝ ազատագրել է բոլոր անոնք որ 
իրաւունք ունին մեր պաշտպանուս 
թեան* խսքը բոլորովին Համամիտ է 
այն կարնիքին թէ թշնամին այս 
պարագային մէԼ թուրք կառավա. 
րութիւնր ինքն իսկ էրէ Կը կարծէ 
թէ ճիշդ է որ Հայաստանի մէֆ գորա 

նուան իւրաքանչիւր վայրագութիւն 
կղզիացեալ թուրք աւազածներուն 
կամ նոյն իսկ տեղական յոռի կառա, 
վարութեանց աըղիւնքը չեն* այլ 
իւրաքանչիւր անգամ Պյոլսիե Հրա*. 
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մայուան են։ Ասիկա Էական կէտն 
է զոր պէտք է ընղունինք , երր 
ht!. ՂԲադ11<սՔ այԴ կացութեամբ։ Կրօ. 
նա կան խնդիր մր չէ ատիկա* Արար, 
ներր միշտ պաշտ պան ահ՜ են Հայերր, 
և երր անգլիական Գ°րքերը Հալէպ 
Հա սան, Հայերու, բազմաթիւ իյումբեր 
գտան, որ կ9 ապրէին Արարներու 
պաշտպանութեան տակ * նոյնպէս 
պատճառ մր չկայ ^որ ՛քիւրտերն ու 
Հայ երր իրարու Հետ շատ լաւ չկա. 
րենան ապրիլ անգամ մր որ թուրք 
ազղեցութիւնր ԼնԼուի։ Արգին իսկ 
*ն շանն եր կան թէ ՚Բիւրտ ու Հայ կր 
պատրաստուին Համաձայնելու, միա. 
սքէն ապրիլ կարենալու Համար։ Նը* 
շաններ ալ կան որ նոյն իսկ Հիմա 
Թուրքերր գեռ խրատ չեն առան՜* 
նոյն ՛իսկ Հիմա նշաններ կան թէ 
անոնք կր Լ ան ան իրենց ձգձգման 

քաղաքականութիւնր շարունա. 
կել և ան Հաւատ ալի առատութեամբ 
ամին տեսակ առարկութիւնն եր Հա֊ 
նել, ե եթէ պատեՀութիւնր ունենա, 
յին՝ եւրոպական ազգերր պիտի շա. 
նային իրարու դէմ Հանել, ճիշդ րեչ. 
պէս կրնէին ատենով։ րր պա տաս*, 
իյանա տ ւութ եան կատարեալ զգա. 
ցումովր կը յայտարարէ թէ այդ Հին 
օրերը վերկացան են և թէ Թուրքերը 
մեն ա պէս կը ս խալխն եթէ չըմբռնեն 
որ ձգձգման և դիմադրութեան իրենց 
կարողութիւնը վերջնականապէս 
լւացան է* Հիմա բացարձակապէս 
մեր ձեռքն են, ե, իրենց Համար միակ 
միջոցը ներողամտութիւն կամ բար֊ 
եացակամութիւն ստանալու ,ևայն 
պիտի ըլլար, որ ցոյց տային թէ 
անկեզնօրին մտադիր են իրենց զոր. 
նելու եղանակները բարելաւելու, k ե. 
փութացնեն զորնաղրել իրենց ըն֊ 

ղունան զինադադարի պայմաններր 
ինչպէս և. զիրենք պարտութեան 
մատնողներուն արդարութեան կոզմէ 
իրենց պարտադրուելիք այլ պայ*, 
մանները՝ առանց տատանումի և ա֊ 
ռանց էանալու խուսափ իլ այն ամին 
բաներին զոր ապա Հովապէս իրենց 
պիտի պարտադրուի որ ընեն։ 

1Ա.ՅԿԱԿԱՆ ա եՐԳՈԻՕԻհնԸ 

\ՀնՀ ատ ական ո՞ր Գոէէլնը. որքան ալ 

պերճախոս կարե՛նայ Ր1էաէ* % այսօր պի-

տի գիտնար փ ձ է ՚ ՚ ե լ տէ եզերական մեհ՛ 

աղաղակին */րա/ յ ե. աշխարհս արիւնս՛ 

տող պայքարին մե£, ո ր մեկ ^էգր ՚զֆա՚ի 

Համարձակեր ր ո չորին ո ղր երգական ճի

գեն անպատուիչ։ Այսպես 9 մարդկային 

վշտին իւրաքանչիւր թրթռացումը^ ան– 

սաՀԱան վշտին Հետ Հա մա դաշն աւելի 

սրտառու չ9 աւելի կսկեա գին կը գառ -

նայ f նշանակութիւն մը կը ստանալ $ որ 

անսպասելի եր ւ/եզի Հ ամար։ Ա*են ք 

Հանդիսատես ենք արժեքներու՝ սւնՀա– 

տական թե Հաւաքական՝ ոչ թե լ/եզա» 

շրջման մր} ինչպես գերման ՚հիցէ^/ն 

զալն կը պաՀ ան^եր 9 զօրաց ման մը։ 

\յֆՀ ատն երու •! ճշմարտութիւն ՚–, որ ա զ ~ 

գերուն ալ ճշմարտութիւնն ե* 

(յ եր պի ակ ան ոզրեր գութ են են ե *գել– 

ճիրական ողրերգութենեն յետոյ ^ ֆը՜ 

ր անս ական ր ո վան գա կ ոզրեր գութ եան 

ճիշգ մե£տեղը9 որոշ րառեր մւսՀաշուք 

*լ y ատ ու ժեո պալհ ա ռութ ե ամս չե ն 

փայլիր։ & . 

խաղաղութեան լռութ եանը մե$են՝9 

^ար ելու -2 աի եգերական քաղցրոլ թ եան 

՚^եՓքՀ ան տարակոյս^ անոնք առա69 Լ ա ա 

Հեո ակայ 1լ տկարացան ցոլքով մը 
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միայն մեզի կը Հասնեին։ ^ւա՜դ, մենք 

գի ա ե՛նք Հիմա։ \?ենք գիտենք թ ե մին՛ 

չեւ ուր կրնայ երթալ ամբողք մողո՛ , 

վուրդի մր խաչելութիւնը Ա*եր Հիւսիսին 

ե. Օձրել ելքին մե£ տեսնելէ յետոյ 9 որ 

քաղաքակրթ եալներու բանակներ մեր 

մայր եկեղեցիները քանդ եցինք անպա– 

տըսպար քաղաքներ ալ երեցին, աղգա– 

բնակչութիւններ գերի վարեցին թշնամի 

երկրամաս երուն Է>ռրը9 կրնանք երեւա

կայել ի՛նձ ՈՐ թրքական ե ա թ ա ղասին տակ 

Հայկական ողբերգութիւնը կրցաւ իրա

կանացներ \^տկից յետոյ քմենք աւելի լաւ 

կ*ըմբոն ենք ա/գ գ ր ե թ ե շարունակական 

տանջանքը, ա/Գ ւ՚Էսթե մակա՛ն վայր՛ս– 

գութի ւնը եւ մարտիրոս ազգի այգ 

աղաղակները, որ այնքան ել/կար ատենե 

ի վեր անապատի մե£ կը թնգան։ 

Լ\յգ աղաղակն երը9 չվա իւն ա՛նք ըսե

լու* թերեւս մենք երբեք այսքան որո

շապէս շեքենք լսած։ վ^եՀանձն բանաս

տեղծ մը9 Հայ ատենաբան t/ը, մեր մեք 

գրական կարեւոր Հասարակութեան մը 

կողմե արդեն լաւ. ճանչցուած y Գ\* Ա/՚ձ*"^ 
ՀՀօպանեան, առաքեալ եղահ՛ ե իր ԳՐ^՜ 

բաիստ Հայրենիքի պաշտպանութ եանր 

Համար։ Աճ չզանգիտանարy որ Հայաս

տանի ազատագրութիւնը ֆրանսական 

յաղթանակին կապուած ե ե իր ՜ճար

տարաբան իէՕսքը մեզ կը ստիպե մտանե

լու այն օրուան մասին ԼյուՕանք մօտա

կայէ ք ուր արդարութեան ՐՈԷՈՐ Հա՛ 

շիաները պիտի մաքրուքէն ։ Հքարսիլիայի 9 

՚կքս-ան—Փրօվենսի f Դ\օբտօի f ինչպես 

արդեն ՓարԻգԻ ՝: մե£9 Հ ա յ Հայրենասերը 

իր Հ՜է-րքը սարսռագին Հատընտիր Հ ո / լ 

մը խմբած ե •՛ « Վչստթարա գոյն գրմ~ 

բախտութիւնը 9 ան կ*աղաղակեր վեր՛ 

ֆերս9 վատթարագոյն դժբախտութիւնը 

վտանգի մե£ ^ԳՈՂ ժողովուրդի մը Հա

մա ր% վՀ ատ ութ ի ւնն է t }ՀԼ անոնք որ 

ամենեն զարՀուրելի տառապանքներուն 

մեք յուսալու յամառող ժողովուրդի մը 

քաքութեանը պաՀպանման% դօր հղաց

ման կր նպաստ են , ատով իսկ արդեն 

անոր Համար մեծ բարերարներ կը 

՛առնան ) ) Ï 

Qjf Բ^է՚ՒքՐ) ալ-"՛ Ղ՝, միակն ե որ ներ

կայիս մենք կը պար գելենք ա՛նոր. գոնե 

աււատապե u անոր շնորՀ ենք դայն։ \Xj" 

Հոդ եք Այ զ րոպեին 9 երբ գերմանական 

ալիքները Փ ՚ ՚ ՚ ր ի ղ ի պատ ե րուն կը սպառ

՛ն աս՛ն , երբ մեր զօրագունդ երր .քալլ աււ 

քայլ մե՝ր ՀողԸ կր պաշտպան են խու՛ 

ժումին գեմ՝, ի նչպես սրտով ե Հոգե

լ ի ն չողքունել Հերոսներու այ դ փա

ղանգը, այգ Հեռաւոր Հ այ կական բա

՛նակը որ ՜ֆ այնտեղ ձ արաաքին բոլոր 

ՕգԼութեՆե կտրուած, անդադար դ ե ռ 

կը պայքարի, գոնե իր ապրողներուն 

Հոգին ե մեռածներուն գերեզմանները 

պաշտպան ելու Համարէ \*նչպ^ ս առանց 

յուղմա՛ն մտած ել ամբող£ երկիր մը 

անմարդացնող այգ ղանգուածային յար

գերուն f "՛ք՛ի տարա գրուիք ի ւնն երուն % 

այդ Հ tu ւառակ ա՛ն ծովաՀ եղ&ութ եանց է 

\է°նչպես ԼյԻշէԱէՈէէ*Կ^*լ գարշելի ւսն tu լ,-

գակքներով սպաննուած ա/'ի քաՀանա– 

ները . մոլեռանդ կատաղութեամբ մը 

խողխողուած այ դ դրա ւլեաներր, է ս ք գ 

գեղարուեստա դեաները, այ դ գիտնա» 

կաններր, մէսՀուրնե աւելի վատթար 

վիճակի մը դատապարտուած այգ երի» 

տասարդ աղջիկները 9 . այգ կիները y 

որոնք բոլորն ազգային մեծ մշակոյթի 

մը սիրոյն մեք միացած կր մաս՛նակցեին 

մեր մշակոյթին ե կը մեռնեին մեզ 

կոչելով։ 

^Հաւատանք տկար Արտերուն ճւ ան– 

ճուկ Հոգիներուն9 մեր սեփական վիշաը 

ընգՀ անուր վիշտ են չի կրնար մեղ Հե֊ 

ռացնել, րնդՀ tu կա ռակը ա՛նիկա մեղի 
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աւելի մատչելի կը գարձրնե զալն ե. 

մեզ կարող կ^ընե անոր աւելի ներքնէԱ– 

պես Տ""ԼոՐԳաԿԻց ԼՀ1Լ"ՂՈԼէ 

յյրեզի Համար արգարութիւն երր կր 

պաՀանջենք ք դիանան ք ուրիշներուն 

Համար ալ զալն ուզեր Վ^երջերս Հրա* 

պարակուահ յայտարարութիւն մը» 

խորունկ արձագանք մր թողուց} կ ա՛ 

պացուցանե որ տառապանքէն վերանո

րս գուահ՛ \յւրո սլայի մր մեջ, ֆրանսա ե. 

իր դաշնակիւլներր վճււահ են դարմանել 

մի 0ագ գալին մեհ ան ար գարութի ւնն եր րէ 

\յ*ափաՀարեն ք 9 պաշտ պան ենք մեր 

ամրողջ կարո զութ եամրր ալ գպիսի երա

գի ր "՛րէ էքենր անոնց մե ենք. որ ան գա՛ 

դար երեւան Հ անահ ենք y դիւանա գի

տական սուտերուն գեմ՝9 ի միջի այլոց, 

աւստրօ-Հո ւ ն գ ար ա կ ան րււնա կ ար » ւ թ ի ւնր 

Հանդեպ փո վ*['իկ ազգութիւնն երուն ։ 

իւրաքանչիւր կառավարութիւն 9 երր 

րոպեն Հասնի a պետք ե կարենալ յենուլ 

ճիշդ տ եղելութիւնն ե րով լուսաւորուահ 

Հանքալին գարհիքին վրալ։ 

Հ*ա13 ԼեՀացիներուն9 ^ՀօՀեմիոլ է2է/"°՛ 

\}լօվաքներուն f \\լօվենն երուն9 \\երպե– 

րուն ե. \սրուաթն երուն կո1Լրթ՛ > ա՝**1՛^» 

անշուշտ աւելի՛ դմրաիւտ ե. աւելի 

ան գ թ օր են Հալահուահ՝ Հալաստանի 

Հայերը։ \անչո Լ Համար Համաձալնու– 

թիւնր 9 իր որոշահ առաքելութիւնը 

Հետապնդելովդ չպիտի ճան շն ար յայտ– 

նապես անոր ազգային իրաւունքը f Հ_աիտի 

ազատեր վերջապես այս " ՚ զ գ ր ~-~ որ 

ուրիշ րան չի խնդրեր եթե ոչ վերա

կազմ ուի լ իր թքքական ինչպես ռուսա

կան Հոգա մաս երուն վրա/ կեղեքեալ 

fd* ու քքին դանակին տակ անանուանելի 

խողխողումեն 9անվեր£ մարտիրոսաց ու մեն։ 

«Lô FôU» ամսագիր» 

15 յունիս 1918 

Փ Ա Ր Ի ԶԻ Հ0Լ6ԿԱ4ԱՆ 0 » M * H A & 

%ոլեմրեր ±6ի իրիկունը Փարիզի Հայ 

գա զութ ր Հրաւիրուեցաւ S a l l e d ' E l l -

COUrageme i l t ^ մեջ կալացահ միթինկի 

մը9 որուն նախաձեռնութիւնը առ ահ 

եր Փարիզի Հ» գ» \քարմինը։ <յ>՛ Հ * 

տա լոր ակ ան Ա*իութ իւնըա որ միենոյն 

գաղափարը ունեցահ եր 9 իմանալով 

էիաշնակց» մարանին արդեն ք'ս կ աււահ՜ 

նախաձեռնութիւնը 9 որոշեց միանալ 

կազմակերպիչ մհյրԱսին| որպես զի Հաք 

գաղութ ը Հանդիսաւոր միակ Հաւաքման 

մս/ մեջ յալտնե իր զգացումներն ու 

ցանկութիւնները Հալ աւլգի ապա գալի 

մասին։ Հանդեսը քացուեցաւ (ՀԱ՝արսել՛ 

եեզսվ զսր երգեց M"* G. Dauphin ե 

իամր որոտանով9 որ դաշնակի ՚ / / " " / 

նուազեց c M 1 U Barbaud. ^ 
* Î J . լլ. Հանըմե սէն որ կը նախադաՀ եր 

արտասանեց րացման ճառ մը f պ ան հա– 

ցրնելով tujuM% պատերազմի ընթացքին 

Հայկական կո իւր ե յոլսր յալտնելով 

Հաս լ կա կան դատի մօտալուտ 9 լիակատար 

յա զթան ակին է 

Պ* ՀՀօպանեան արտասանեց րանախօ– 

սութիւն մր9 ուր՛ պատկերացնելե J^*տոլ 

անկախութ եան կորուստ են ի վեր Հ'ս J 

ազգի մշտական երազը9 յ ո յ ս ը ե պայ քա

լէ ր անկախութ եան վերա գտման Համաի a 

յայտնեց թե մօտ ե ժամր% ուր Հայը–^ 

իր ցոյց տուահ կորովին շնորՀիւ9 պիտի 

Հասնի իր սուրը նպատակին։ 

<!}• Հ» ՔՀէսրգարեան արտասանեց... իր 

մեկ Գեղեցիկ արձակ քե րթուահ՜ը 

« իէ աո աղութ եան {{գիին ))? զոր պիտի 

Հրատարակենք մեր յաոաֆիկալ թիւե– 

րեն մէկուն մեջ։ 

Տ°քթ՝ Լ. Համրար*էումեան կարգաց 

ճառ մը ուր պարզեց 25 աարիե ի վեր 

Հայ յեղ» շարժման ե^մասնաւորապե^՛ 

Հ * 0 « Դաշնակցութեան գորհ ո ւ ն ե ՚ ՚ ւ – 

թ ե ան գլխաւոր գհեըը։ 

Պ* Հէիրեմի աճեան իր ա տ են ա ը ա՛ն ոլ– 

. թեան մեջ Հալուն ցարդ կրահ^ րազմա– 

թիւ յուսա խարութ իւնն ե րը թուելով 
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յանձնարարեց աշալուրք Հ ՛ Հ / * * ՛ / » որպես 

ղի այս ա՛ն գամ՝ Հայոց թտսփտսՆ ղոՀո– 

ղութէւն՚ՀւԼչ՛ր Նորե՛ն պաարտսէտբի մը շը 

Համերն* 

Օր՛ Տեմիր՚ճեաս 0m թակի ՚/ր՚՚՚յ նուա– 

գ ե ց քանէ մը կ աո ր՛ն ե ր; (J/1' IP* Հ^՚՚տր ՛ս

եւս ս երգեց <տ\քււկէսւյ \րիրղե*ն)) ե. աաեսը 

բաւակա՛ն Ո*-Հ եր ար գ ե ս եր էէ Հ՛Ա՜ 

նըմեաս կ՛՛՛ր՛ի՛՛՛ց որոշսնագիրը ՛ր՛ր սեբ– 

եաները ը*1էտւուն եցտսն մի ՚տտճայնու թե ասրւ 

\ք*եր լ/ա9"1'Գ թ Է"֊ ՛՛՛Լ կը Հ րաատտտրակենք 

թարգմ^էտնոսթիւյնը "՛յ ՛ք ո ր ՛՛շեն us tf րի՛ն որ 

լոյս ml»սալ l'Information^ Jkfi 

ա ա ա v y * m \ M m m 

Հա j էլա 1լ ան Հա սա Էէս բումը մը անց. 

քեբը նկարագրել ուզողի մը Համար, 

անխուսափելի Է որ չափազանց տըա 

խուր Հարկը չ ունենայ ան դրա դառ. 

՛նա լու 1լոշաո ւթե ա՛նց, քաղա՛քակա՛ն 

ա Հասո ւթ եա՛ն g ա ապացոյցներու եւ 

գռեՀիկ երեւոյթ՛ներու։ 

24 ՛Նոյ* ի կիւրա/լէ օրր\Աա մենին 

փայլուն օրԷէնա1լներին մէկը եղաւ 

այդ արտայայ տութ ե անց։ 

Է)ւ որքա՛ն դառն է Համոզուիլ, որ 

դեռ շա՜տ երկար ժամա՛նակի և աըքա 

՛նա9ան աշխատութեան պէտք կայ 

որպէս զի եւրոպական քազաքակըրա 

թութ եան դեռ տարրական բարքերը 

ճշմարտապէս խմորուին Հայկական» 

ն երուն Հետ։ 

Երկա՛՛ր ժամանակի կարօտ է որ 

անոնք գան մեծ Հանքով սրբեն , 

շնՀեն եղածները ու իրենք ճշմար» 

տապէս ներարկուրն։ 

Աւ այս ալ դեռ Փարիզ ապրող Հա. 

յութեան մէՀ կը կատարուի...։ 

Գաղութը Հրաւիրուած էր րնտրե. 

լու պատգամաւոր մր, որ ամբողՀ 

ֆրանսաՀայոց կողմէ պիտի մաս 

կազմէր ազգային պա աո լիրա կու» 

թեան (ու չենք դիտեր միայն թէ 

ինչ պատճառներով գաղութր Հրա» 

ւ֊էր կ9ստանար այսքան ուշ, ժ*ինչ 

Հեռաւոր տեղերին ընտրուած պատ» 

գա մա ւորն եր արդին Փարիզ Հասած 

ե գործի սկսած ենք) 

Հինգ ժամ տեւող այգ ժողո վին 

մ ԷՀ Հազիւ կարելի եղաւ Հա մա ձայ» 

նութեան գալ որ ընտրութիւնները 

ուղղակի քուէաբկութեամր կատար, 

ուին, որուն Համար օրուան .դիւանը 

կամաՀաճօրին ընտրեց i4 Հոգինոց 

ընտրողական յանձնաժողով մր, իբր 

թէ բաղկացած միութեանց ներկ ա֊ 

յացուցիտներին, որուն մէՀ բազմա 

թի՛– ոլրիշ՝ ընկերութիւններ եւ մաա 

մուլը անտեսուեցան։ 

իսկապէս այն բոլոր լաւատեսները 

ողբալի տպաւորութեամբ դուրս պի. 

տի ելլէին այղ ժողով կոչուած խառ. 

նիճաղանճին9 ուր անձնական Հա. 

շիւներու փրփուրներ , քլիքներու 

Հաշիւներ, աղմուկ , իրարանցում 

իրար խառնուած էին, ուր բանւո» 

րին, ադա ման դա վաճառին մտաւո. 

ր ականը՝ կ՛ աղաղակեն , կ9 անիծեն » 

կը պոռան իրարու ղաս տալու և 

իրարու բան սորվեցրնելու մար մա. 

9ին րռնուած։ 

ԱնՀերքելի է որ քաղաքական ա. 

զատութենին և մեր բաղձանքներուն 

նիւ թական բաւարարութենին յետոյ 

ճշմարիտ վերածնունդը այն ժամա. 

նակ կատարուած պիտի ըլլայ» որբ 

որ այս տգեղ բարքերը իրենց բա. 

րեշրՀման °րկրոՐԳ ֆազին անցնին։ 

Ն Հ 
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Հ ալ եկե ղեցւոլն մեջ գոՀաբանական 

Հանգ իսաւոր պատարս» գ տեղի ունեցաւ. 

\^զատութ եան յաղթ ան ակր տօնելու.. 

Համարէ ՚կերկալ եր ի՚ուււն բազմութիւնէ 

ք\ր տաքին գորհոց նաիւաբարութ եան 

կողս՛ ե եկահ՜ եր քաղաքական գորհ ոց 

գեր—տնօրեն Պ* ձ*ան \\ու\ 

յաղութին Հոգ» Հովիւք արտասանեց 

յուզուահ շեշտերով քարող մր՝. Հոգե֊ 

Հանգստեան արարողութեան միջոցին 9 

որ կատարուեցաւ ի յիշատակ Հ^ւլւսւոու– 

թեան գատին Համար ինկահ գաշնակից 

ե Հալ մարտիկներուն ե մարտիրոսնե

րուն ք երկու. Հա/ կամաւորն եր գա սին 

առջեւ, բարձրացուցին Հայկական եւ 

ֆրանսական ւլր օշակն երրէ 

^ *\յոլն Օրր y [?Վդաս– \_օրենի ազատման 

աո թիւ սարքուահ Հսկա լ */ոլցին խարիզի 

Հայ գաղութ ր՝ նաէսաձեռնութ ե ա՛ւ՛ր Փ* 

Հ» Ա՚տաւ որ ական Արիութեան՝ մասնակ՛ 

ցեցաւ մօտ 100 Հ ո գ է ե գազմհւահ պատ՛ 

գամ աւորութ ե ամ ր մր, ո[՛ տարաւ (Լք/՛ 

թրազպուրկի արձանին նուիրել շ քեզ 

դափնեպսակ մր F Arménie Ա l'AlSaCe» 
LO F a i l l e վերտառութ եամբ\ Հայկական 

պատգամաւորութեան առջեւ են կ՚եր

թար Հայ Լամա ւոր մը9 կրելով Հա լ կա* 

կան մետաքսեայ ոսկե հ ոպ գ րօշա /չ մք( *^ 

մասնավորապես այս առիթով պատրաս– 

տուահէ \սումրը որ կր յառաջանար (<.Ա՝եր 

Հայրենիք» 9 Աիամր Որոտան „ ել «Ա՚ար– 

սե/եեզ>՝> երգելով, ե որուն յետոյ եկան 

իւ առնուեցան բազմաթիւ ֆրանսացիներ, 

մեհ՝ Հ ամ ակր ութ եամբ ոզջունուեցաւ 

ֆրանսական մ ողս վր ՛լ են . որ քսանիցս 

{{\\եցցե Հայաստանք) աղաղակելով յայտ» 

նեց Էր Հ ամա երանքը s 

QiUԼ աչի ե որ ֆբանս» մէսմաււլին մեջ 

տող մր չերեւցաւ ցասրդ ոչ կիրակի առ– 

{*\ կապոյտ—կարմիր֊կանանչէ 

տուան գոՀա բանական պատարագ ին 9 ոչ 

ալ \\լզաս-՝Լօրենեան Հանդեսին մասնակ֊ 

ՑՈ,Է Հայ պատգաաամաւորութ եան մասինէ 

Փ A * Տեղեկատու սլիւրօին երաիսսաազ Հ UW 

պիտի Րլլ՚՚՚յթաՐ եթե Հա2ՀՀր այսպիսի 

կարեւոր իրողութիւններ փարիզեան մաս– 

Ժուլին մեջ Հրատարակելու մասին աս լ ե լ ի 

՛աշխոյժ ջանա գրութիւն ցոլց տար 

Հռոմի I/Idea Nazionale թերթը 

իր Հոկտ. 2<2ի թիլին մեջ Հր աստ ա ր աաա /լ՚ս հ 

ե Ւիեթռօ ս\աւլպօստօ սա որա գ բութի ւ ֊ 

նով ե \ Հաայէասաքէաաա-քէ Հ^քՕէֆ^ձձձ»**»̂ » 
տիտղոսով յընդարձակ յօգուահ մը9 Հայ 

ազգին փալ լուն անցեալը ե իտալօ—Հայ 

Հին բար ե կամասկան յարաբ ե րու թիւննե– 

րը ոգելով ե ազատ Հասլաստանի վերա– 

Հաստատման գ աաա սար պաշտպան ելովէ 

* Հ Le Journal de Genève Իր մարտ 

29/» թիւին մեջ Հրատարակահ ե թ ա ր գ » 

.մանութիլնը յօգուահ ի մը զոր °\»՝ \ Հ 
\_ուհաթթի9 իւաաաաալասկաաան նասիւկին վաաարչա– 

պետգ տուահ ե ^ • ք ք ք է ք է ՛ "^^LL*" " է ՛ք * ՛ * (թեր

թին ե_ որուն մեջ մեհ անուն քասզասքա– 

կաաան էլ որհ [՚չը մենե tu ւ ե չի կորովով կր 

պաշտպասնե Հայկական ան կա իւ ութ եան 

էլ ււաար, ասՀաս անոր ւլչիւալոր Հատուահ– 

ները» (( . . • յ^մենեն աւելի կեղեքու ահ 

ժ ողովուր գ ը9 որ ունէ իէօսքր ալն րան յ*իձ 

կ ընենք9 Հայն ե* (իուսիոյ9 fd»ու րքիոլ 

ՈՀաս րսկաաա սա աւանի լուհին տակ զ րուահ f 

երկար տարիներե ի վեր ան uat էենեն 

աՀաւոր չարչարանքնեըր կը կրե. ֊բա՜ 

զաք ակ աւան ե. կրօնական կրէլնակ մարտի

րոս ու թեամբ մրէ Հասլոց կոձւորահները^ 

թուրքերու մւ քիւրտերու կողմե մե– 

թոտ ա լոր անգթութեամբ մը գորհա– 

գ րու ահ ալս պատերազմին ամ են են գար

շելի տգետներն են։ \յ֊/'Ր անոնց պատ֊ 

մութ ի ւնր ՐէլՈէ֊[^ )Լ\դգերու լՀնկերոլ– 

թեան ձեոքով կատարուելիք անկեւլհ 

քննութ ե էսՆր վրայ Հիսսուահ f տարա֊ 

կոյս չկասյ որ քաղաքական ու կրօնական 

մարտիրոսութեան մեք Հայերը աս n ատ՛ին 

տեղը պիտի գրաւեն9 °\ելճիքացիներկն 9 

y ե ր պ ե ր ե ն ք արշաւակռիւ եղահ նա Հանգ– 

ներու ֆրանսացրն եր են ու իտալացին ե֊ 

y 
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f i^t i առաքէ » Լուծ ծաթթի կը յիշա

տ՜ակէ ծառայ ութ իւնները9 զոր Հայերը 

մատուցին Դաշնակիցն ե բու դատին,իրենց 

կամասւորներով կովկասի ինչ՚դէս <1\ադես– 

տի%ի կռիւներուն մէջ. « Անգլիացիները 

որ իրենց գտաուսներուն մէք միշտ արգար 

են9 ազնուօրէն ճ՚սնչցան Հալոց կողմէն 

քաղաքակրթուիմ ե ւսն մա աո լցուած ծա– 

ռ ա յութիւննե րը ե իսորՀ ր դարանին մէք 

որոշապէս ծանուցին թէ Հայերը ար

մանի էին թուրք լուծէն ընդ միշտ ազա

տագրուելու։ Հ^այց Հայ երուն գոյաբե

րութիւնն երը% որ Իրենց Հաւասարը 

չունին ուրիշ կեղեքեալ ադդերու 

կրած գժ բա գէլ ութ ե անց մէք9 աւելի մեծ 

փոխարինուիմ ե ան մը արմանի են:\^նոնք 

պիտի պա Հասն քեն որ իրենց ժողովուրդը 

վերակաղմհւի աղգային ուժեղ միու

թեամբ մը9 որ միակ տէրութեան մը 

մէք Համախմբէ պարսկաստանի 9 քիու– 

սի՚ւյ , թուրքիոյ մէք կեղեքուած միե֊նոյն 

ցեղի՛ն բոլոր զաւակները։ Ա յ գ աՀռելի 

բռնապետութե ան դէմ* անոնք պատ» 

ուար մը պիտի կազմեն9 քաղաքակրբ՛

թութիւնը պաշտպանող։ Այժմէն իսկ 

Հայերը պէտք է որ փլաւներուն պէս 

ճանչցուին իբր անկտի՛ տէրութիւն։ » 

ա A ՚ՆՊն թերթի Հոկտ. ՅՕի թիւին 

մէք Հրատարակուած է իտալիոյ Հայկա

կան քօմիթէի ընդՀ* քարտուղար Տ°թթ՛ 

Տէր Աաեփանեանի մէկ նամակը^ գրուած 

թրքական զինադադարէն առաք ե ուր 

կ*ըսէ Հետեւեալը» ((կարելի չէ բանակ

ցիլ կաս ավարութ ե ան մը ե ժողովուրդ ի 

մը Հետ, որոնց Համւսբ իր մօտիկ ցե

ղերը քո՛քելը միանգամայն պետական ու 

աստուած այիէն օրէնք է– Բանակցիլ թուր

քիոյ Հետ% նուի բա գործել պիտի ՐԷԷ՚՚՚Ր 

պատմութեան ամենէն Հրեշային ոճիրը 

"Ր է 700,000 Հայերու կոտորումը , 

թուրք կառավարութ եան կողմէ կադսՂս– 

կերպուած t թուրք ժողովուրտլին կողմէ 

իրագործուած» • • Հայ աղգը9 որ ինքնա

բերաբար դաշնակցեցաւ Համաձայնու

թեան, իրաւունք ունի իր բաոը ըսելու 

զինադադարի կամ՝ Հաշտութեան բա– ՚ 

նակցութեանց մէք9 զոր մարդկութեան 

դժբաի՚տոլքմ եանը Համար որոշած են 

սկսիյ Փ՝սւրքիոյ Հետ ։ )) Տ°քթ– Տէր 

Ատեփանեան կը թուէ Հայոց մ՛ատուցած 

֊ ծառայութիւնները այս պատերադմին 

ե If ըսէ « Համաձայնութեան դատը կը 

նոյն ան այ Հայոց դատին Հետ9 որ է 

Հայաստանի իբր անկաիւ ֊ պետութիւն 

լիակատար վե րաս կա զմութ ի ւնը •)) 

% ո յ ն թիւին մէք Le Journal de Ge
nève Հրատարակած է Հիանալի խմբա

գրական մը, որ կը վեր քան այ Հետեւեալ 

տողերով» (( {\րպէս զի Հայ ժողովուրդը 

կարենայ ապրիլ ե զարգանալ բնականոն 

կերպով9 ինչ ի՛նչ պայմաններ անՀրա– 

ժեշտ են I» ՚իարաւոր փորձար կութ են էն 

յետոյ թուրք ոէժիմին9 որ նոյնր Ասա

ցած է իր միապետական ձեւին ե ազա

տական մարսնացոււա երուն մէք9 բոլորո

վին անկար ե լի է որ Հայ ժողովուրդը, 

ինչպէս ո ե է քրիստոնեայ ժողովուրդ9 

շարունակէ ապրիլ թուրք կառավարու

իմ եան մը նելւքեւ։ 

Ղ* (( Պեաք է կազմել Հայ տէրութիւն 

մը9 որուն սաՀil՛անները պատմութիւնն 

իսկ է որ ցոյց կուտայ։ ֊1913/^, արդէն 

\}Լբոպա ճանչցաւ որ թ րքական վէլ ՛ս -

յէթներէն վեցը մասնաւորապէս Հայ

կական էին9 ռուսական կովկասի Հողա

մասերին ոմանք՝ Թուրքիան ինքն իսկ՛ 

րնդունեցաւ որ պէտք էր կազմէին 

Հայկական Հանրապետուիմ իւն մը։ Այս 

պետութիւնը պէտք է որ իրեն անՀբա– 

ժեշտ եղող եյքը ունենար j Կիլիկիոք 

այսինչ մասին մէջ^ ուր Հայ ազդարնա– 

կուիմ իւնր արդէն շատ ազգեցիկ է ե 

ուր ատենոք գոյութիւն ունեցած է 

փոՔՐ Հայաստանի թագաւորու/միւնըտ » 

վերջին տողերուն մէջ յօդուածա» 

գիրը փափաք կը յայտնէ որ յանուն 

Դաշնակիցներու Ամերիկա ստանձնէ ՛Ա

ռաջին շրջանին մէջ Հս+յ Տէրութեան 

առաջնորդի, ի՚որՀրգականի և օգնականի 

գերը։ 

p| Փ* Հ » Մս՚՚սյ֊ոբս՚կան լիութիւնը 

նոյ* 7 թուականով Հետեւեալ նամակր 
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ուղղեց ֆրանսական ար տաքիս գործոց 

՛նախարար <1). ֆիշօսիս. 

Պ ՛ ՚կախարար9 ֆրանսական փառա

ւոր բանակին տարած Հոյակապ յաղ

թանակները մեղ կր լեցնեն խորին 

Հրճուանքով։ Ատոնք յաղթանակն են 

Աղատութ եան , ե բովան գա կ Հայ ժո 

ղովուրգր ֆրանսայի (լ իր քաջարի 

դաշնակիցներուն Հերոսական զինուոր– 

Փերը ^ՕրՀնէ-Հ այն պարտութեանց Հա

ւք ար զոր կրել կուտան մարդկութեան 

թշնամիներուն։ \Հ ուղղենք ձեզ, <!)• նա

խարար, մեր բուռն ե խանդավառ շևոր– 

Հաւորութիւննե րը% Ատոնց կը միացնենք 

արտայայտութիւնը մեր երախտագիտու

թեան 9 թուրքերուն պաբտագրուած զի

նա գագարի այն պայմաններուն Համար9 

որ կը վերաբերին Հայ աստանին » շաա 

ուրախ ենբ տեսնելով ոբ Հայ բան

տարկեալն երուն IL տեղաՀանեալն երուն 

Համար ֆրանսա ել իր դաշնակիցնե րր 

ցոյց տուած են մ ի սնոյն Հոգածութիւնը 

ինչպես իրենցն երուն Համար • ատիկա 

կերպով մը ընգունիլ ե Հայութեան 

պատերազմիկ դաշնակցի Հան գա մանքը 9 

թ՛է "I՛ ՒՐ°Ք եղաւ մեր մողովուրգը այս 

պատերազմի ընթացքին։ Հայկական նա– 

Հ ան գներուն էւ ԿիւԻկԻոյ պատկանող 

պայմանները մեզի կը թուին ՚ ըլլալ 

ժամանակաւոր որոշումներ f ե մենք յ ո յ ս 

ունինք որ ֆրան սա եւ իր դաշնակից

ները իրենց արդարութեան գործը պիպի 

լրացնեն Հայաստանի մասին՝՛ անոր շնոր– 

Հելով իր աղգային անկախութեան վե– 

րաՀ աստ ատումը, ինչ որ պիտի ըլլար 

միակ միջոցը ՛՛ր պիտի գաբ մաներ 

քերու կողմե Հայ ժողողուրգին գեմ* 

գործուած տարապայման ոճիրը ե. ար

դար վարձատրութիւնը այն ան սա Հման 

զոՀաբերութեանց, զոր Հայ ժողովուրդը 

նձն առաւ ազատութեան դաաին 

Համա ր ։ 

խտացուեցաւ Հետեւեալ պատասխանը* 

Փարիղ, 12 նոյ. 

Պ* *Նա[սաԳաՀy ՏԼեր ամսոյս 7 թուա

կանը կրող նամակով ՚բարեՀաճեր^Էիք 

ինծի ուղղել ձեր շէ/որՀ աւորութիւնները 

այն յաղթութեանց ՛ԿԱ իմ իւ, զոր ֆրան

սական բանակները տարին է W*֊ զ ՛լելով 

ձեզի իմ՝ շատ ջերմ՝ շնորՀ ա կա լութ իւն– 

ներս այն զգացմանց Համար զոր արտա

յայտած եք այ դ նամակով, ինծի շատ 

Հաճելի ե Հեզ ապաՀովել անգամ* մը 

եւս այն Հոգածութեան մասին ղոր կը 

տած ե ֆրան սա Հայոց նկատմամբ։ 

ի դիմաց նախարարին Հւ անոր Հրամանով 

cMYU 1|ՈԻ 

ի պատասխսան շնորՀ աւորակտն 

նամ/սկի մը ղոր ուղղած ՛եր երեսփոխա– 

նական ժողովի նաիսադաՀ Պ* Տեշանե՛ 

լին, Փ* Հ * Ա*ա՛ ՀՐիութեան նաիւադաՀը 

ստացաւ Հետեւեալ գեղեցիկ նամակը» 

Փարիզ, 21 նոյեմբեր 

\}իրելիդ իմ՝ նաիւագաՀ, 

1916 ապրիլ Հին, \}օրպօնի մեք, ի 

պատիւ Հայաստանի տրուած մոէ՜Ղէէ. 

Հանգիսութեան մը միջոցին, կ*րսեի • 

K Q վ Հայաստան, այն °րը ուր դուն 

\\իմրազպուրկի մայր եկեղեցւոյն ու ք^եցի 

մայր եկեղեցւոյն վրայ մեր դրօշակին 

գոյնեբը պիտի նշմար ե ս f նոր արշալոյս 

մը պիտի լուսաւորէ քու լեռներուգ 

խրոխտութիւնը » մեկդի պիտի նետես 

վերջապես քու խաչդ, ու պիտի քալես, 

դուն ալ, արդարութեան մեջ* » Լ ^ Հ / Գ 

օրՀնեալ ժամը եկաւ վերջապես՛ Աղա~ 

տա գրուած Ալզաս—Լօրենը պիտի տօնե 

մեգի Հետ ազատագրուած Հայաստանը։ 

ֆրան սա յ ի ձեր եղբայրները ոբ սրտով 

այնքան Հաղորդ եղած են ձեր րոլոր 

ցաւերուն, այսօր ուրախ են մասնակցե

լով ձեր ցնծ՜ութեան։ Հաճեցեք, սիրելիդ 

իմ՝ նաիսադաՀ 9 Հաւատ՛ալ իմ՝ բոլոր ա» 

նուեր զգացումներուս։ 

\Բիոլթ եան նախագաՀր անձնապես 

ուղղած եր Աերպիոյ դեսպան Պ* Վ^է** 

նիչին Հետեւեալ նամակը*. 

Փարիզ, () նոյ» 

Պ» ՛Նախարար, Ամենախորին ուբա– 

խութեամբ ե Որ իմ՝ Հայրենակիցներս 

ամբողջ աշխաբՀիս մեք "էԻ^Ի ի^անոէա 
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ձեր սիրելի ու դիւցազն ակա՛ն Հալրենի» 

քին ա՛՛՛ր ո զէական m զա m tu գրումըէ ՚Վ^րս՜ 

տաՀ եմ՝ մեր աո գին միասՀադոլն զգաց– 

մւսնց թարգման ՐԷԷաԼ ո լ գզելով ձեզ 

ամենաջերմ՝ շնորՀաւորութիլններ ե 

ամենաիւոր ս քան չացման Հաւաստի քր 

ալն տոկունութեան ու քաջութեան Հա

մար զոր ձեր ժոզովուրւլը Ց"13 ս ' Ո Լ ա է - ՛ 

Վ^եՀոգի Աերպիան պիաի աեսնե րնդ՜ 

Հուպ իր ամբողջ երազք մարՅնացահ, 

իր բոլոր արդար պաՀանՀքները ի ր ա կա

նաց ահ՜ x Հայութիւնք սրտանց կլչ Հրճուի 

ատոր Համարէ 

\ձ,Հա <1|. Վ^Էսսիչի պա տաս իւ ան ր. 

^նորՀակալ եմ՚, սիրելի պարոն ե բա

րեկամ՝ ձեր սրա այ ո լ զ տողերուն Համարէ 

\\նոնր ու գգակի պիտի ազգ են իմ՝ բոլոր 

Հայրենակիցներուս սրտին։ Հ՚՚՚յ երր, մար* 

տիրոսութ ե ան մեջ մեր եզր այրն երր 9 

պիտի տեսնեն քիչ ատենէն } ատոր Հա՛ 

մհգոււա ունիմ 9 աղատ ութ եան արեւուն 

՛իրենց գեզեցիկ Հայրենիքին վր՚՚՚յ հ ա– 

գիէՐէ ե մեր երկու ազգերը ապա գալին 

մեջ սԷրաՐ պիտի Հասկնան ու յարգ են 

ինչպես անցեալին մեջ իրարու կարեկ

ցեցան։ 

Արտ ա գին կը սեղմեմ՝ ձեր ձեււքրէ 

Հ * ❁ % ո յ . 2 ^ իրիկունը \}ալ տե f J»£o-

նես էիե՚իիւպլէքենի մեջ, Հայասէր բա՛ 

նաստեղհ \ՀԱ*ԷԷ Փինեօ , նաիւա գա Հու– 

թեամբ Փ °Հ Պո-իւլ՚սի, արտասանեց կրա

կոտ բանախօսութիւն մը Հայոց դատի 

մասին՛. \սօս եցսւն նաեւ նաիւագաՀը և. 

Գ\. կի յ ո ւ 9 Փարիգի ՛Հանրապետական 

ուսանողներու միութեան նաիւա գաՀր% 

Հաւաքոյթը կագ մակեր պո ւահ էր Փ " ՛ " 

բիզի Հ– Ո1–"՛ լիութեան կողմե։ ՛Ներկայ 

էին բազմաթիւ Հալեր ե ֆրանսացիներ, 

քուէարկուեցաւ որոշեին tu գիր մը դաշ

նակիցն երէն Հալ ազգի իբր պատերազ

միկ ճանչցուիլը պաՀանջոզ ե Լ\զգալրս 

Պատուիրակութիւնը իրր Հա/ , աԴԳՐ 

միակ պաշտօնական ներկայացուցիչն ու 

անոր ժամանակաւոր կառավարութիւնը 

Հ ո֊չակող։ 

ա La Victoire Ի ՝փ \ի մէշ 
կիւսթավ Հերվէ նուի րահ է յօգուահ 

մը թրքական զինադադարինf ուր Հե

տեւեալը կ՝ըսէ . « ((տուրքերը) պիտի 

կորսնցն՛են Հայաստանը, զոր ոչ \չւրոպաm 

ոչ \\մերիկա ոճիրը պիտի չգորհեն նոա 

րէն անոնց յան ձնե չու՝ որպէս զի Հ՛Ա/ 

ցեղին իւողիւողումը ի կատար ահ են ))t 

Հ$օգուահին շարունակութեանր մէջ Հեր

վէ կ՚ըսէ. « Փ"ՔՐ WutnJ էր զուտ թուրք 

նաՀան գներուն վերահուահ կամ գրեթէ 

ութը ինը միլիոն զուտ թուքք իր տզ– 

գաբնակութեան մէջ ամփոփուահք{ծ*ուր– 

քիա պիտի դառնայ Վ՚Ղթրէկ միասեռ 

ազդ մը» » • ընդմիշտ բուժուահ զինւս– 

րական արկահաիւնւլրութիւններէն ե իր 

աշիւարՀակալի գոռոզութենէն , "՛յէ եւս 

ոռէ օտար, ցեղ չունենալով կեղեքէ յու . 

թուրք ժողովուրդը նորէն կրնայ վաս– ՜ 

տրկիէ ալն Համակրօւթ իւննե֊րը9 զոր 

Il mut g ահ էր ֆրանսայի ե \^նգլիոլ մէջ։)) 

՝կՈլն թերթի նոյ . 3 A թիլին մէջ 

Ժ ՝ ° / ք ^ Պիէնէմէ ունւի յօգուահ՛ մը^ ուր 

Հետեւեալը էլ ըսէ Աղալով Հալ աս տանին 

ուր թ՛ուրքերր9 <1|. Լօթիի այգ ((բաբի)՝) 

քծ*ուըքերըք վարուեցան ալն պժգալի ե– 

զանակովը որ գիտենլք9 անիկա ընդմիշտ 

պիտի ագատի ((.պաշտպանութենէն)), զոՐ 

սուլթանները անոր կր շնորՀէին գա

րերէ ի վեր։ )) 

g \%1>1լաէ»քի նոյ* \ % ի թիւով Հրա տա՛ 

- րակահ (( Ա*աՀացու \րեզք >) տիտղոսով 

՝ գեղեցիկ յօգուահ ի մը մէջ% մեր <իաաի 

վաղեմի ու Հաւատարիմ բարեկամ 

Տքնի ՛Քօշէն Հետեւեալ տոգեր ը ն ո լ ի 

լէ ահ Է Հայկական անկախութ եան գա

ղափարին» (( » » . \^Հա {\երպերը ա զա տա

գր ո ւահ ։ [\Հա \_եՀաստանը որ կը վերա֊ 

հընի։ ք) գ ջ ուն ենք զանոնք ե ինք զինքն ի ս 

շնորՀաւորենք t իայց չմոռնանք նաեւ 

միւսները՛ կան ուրիշ ազգեր ալ ոք 

գիացահ են ւգ աՀ էգ ան ել Հ արստաՀ արու», 

թեան նեքքել իրենց սեփական նկարա– 

գէրր» անկախութիւննին վերագտնելու 

t 
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VI S 'V'IU&V.1 ^m^'f քաՀարի բաբե– 

կաւԲ Իտալացիներուս մԱլ դեդեոիկ բա» 

ցատրու թիւնր փոխ առնելով, " լ / ' / ' Հ 

յէ\^ալ^է mV ^ " ՚ յ 1 ոչ*փբկե։սլ Հունաստան 

մը ԵզԷական հովու կղզիներուն և. Իզմիրի 

մէֆւ Կայ սչ—վ։րկե։սլ մեհ Հայաստան մր, որ 

կը աարահուի ԿովկասԷն ՚ ՛ / ՛ / / ՛ ' / / " " : Uj7 

ազդերը դա լ։ եր է; ի վեր կրաօ են Թուրքե

րուն լուհըյ. Հաւատարիմ՛ Յէւալով իրենց 

Հայրենիքին րւ ՛կրօնքին, 1ւ առան ո երրեք 

յո LU աՀա տ ելու աղաաադրման օրր տեսնելէ։ 

Ujîf ադդերուն ոէՀք որ ղաշն ակից1։երէե 

իրենց ազատութիւնը սլիաի սլաՀանշեն ա– 

սոնք Հնութեան առաւերրշ1ւրրՀ մր ունին։ 

՚հաշէսսկիցներր պիտի դիանան լսել անոնց 

ճալեր։ Ն\դրի ականի ափանց Հրալ "Հ՜փը"^՜ 

եալ Իտալիան Հաստատես ինքէտ իսկ ւլեկտ– 

վար ոկղբունքը ու բացաւ ճամբան, որսէ 

ոչ ոք սլիաի ուղգ Հեռանար 

գ * 4 L'EchO de PariS Հրատարակեց Ազգ S 
Պատուիրակութեան նաիւաղաՀին բողոք– 

սլատասիւանշ Լօթիի յօդուահին։ Արք յօղուա– 

ել։ եւս ահ օրն իսկ Փ. Մտ. Միութեան 

կողմէ; պատուիրակութիւն սր ղնաց թեր

թին տնօրէնին յա՜յտնել Հալոց բողոսն ու 

Գաձրոլթր Լօթիի յօդուահին դէմ։ Միութիւն ր 

իր շարաղրահ ձաղկիչ բողոքէն օբինա1լԱեբ 

օրինակեր ղբկեո ֆրանսական խորՀրւրս– 

բանի նւսիւագաՀ Պ՛ Տէշանէլին, իարՀրդա

րանի արտաքին ղորհոց յանձնախումբի 

քարտուղար Պ՛ ՚ոույիպաին, Սօսիէթէ « Ç 

ման ար Լէթրի նաիւաղաՀ Պ. Ժօրմ Լը– 

քօնթի ե "լբիշ Քա"Ի ՛մր անձնաւորու

թեանց. ալս ք ՚ ՚ ՚ ք ՚ ՚ / յ / ՛ ^ ՛ աբուահ է ֆր։սնսա– 

կան խւլձին ուդղուահ կոչի մ՛ր ձեւը։ Միսւ– . 

թեան խնդրանքով, (Ւաք տր Մօբկան 1ւ 

*&ամիլ Մ°քէէբ Լօթիի ղէմ բողոք են ուղ» 

ղահ Հ՝՝էքօ տր Փարի"ի իւ մրադիր Մօրիս 

Պարկսին։ Իսկ "Թան՝1 լրաղիրր նոյ՛ \ ի իր 

թիլին մէչ Հր աաա ր ակահ էր երկու խրմ՝– 

բա դրական թրքաց ո՛ճիրները և. դաշնակից

ներուն Հ.սսցուցսւօ մեհ վն սսներլլ թուելո վ 

IL ցոյց տալով դասակիցներուն՛^ պարտքն 

ու իբաւունքր1 Աբեւելքր րստ արդարու

թեան սկզբունքներու։։ կառաւիսրելու։ 

"Ժուրն ալ տէ S է սլա" ի նոյեմբեր \օ ի 

թիւին մէՀ թերթին քաղաքական խմրաղ– 

րասլեար Օկիւսթ ԿովԼ^ւ ՀաիւՀաիւիչ պա

տասխան մր աո ւահ Լ Լօթիի ոփս մաահող 

բոլոր թրրասէրներուն II Պոլսէ^ւ Թուրքին 

արտաքսուելուն ա1ւՀրամեշաու թիւնր փաս՛ 

աահ։ Le XIXe Siècle/» մէչ Պ. ՖրհաԷրիք 

ՄաքլԷր Հրատարակահ Է Լօթիի ՛էհմ սի** 

րսւն պատասխան մր, Թուրքին Հայոց 

դորհահ անմոռանալի ոճիրները Լօթիի ե» 

բեսթ։ նետելով։ Le Journal de Genève/» 
մէՀ G. Narid (որ Հայազզի մեհանուն ղիւա» 

նաղէտի մր որդին էյ Հզօր ու յուզիչ պա

տասխան մր աո ւահ է Լօթիին։ 

Պ. Ժօրմ Լրքօէ՚թէ ղրաղէտներու լսւկե– 

րութեան նախադաՀը, ՜ Հետեւեալ նամակր 

ուդզահ Է Փ՛ Հ. V տ՛ I) իութեան նա իւ ադա– 

Հին՝ Միութեան կոչին ի պատասխան • 

1<Լ\նՀող եղէք. Ֆրանսացինեբր մէկ մաա– 

հսւմ ունին միայ1ւ, այե Է ձեր կոխ ուսեալ 1ւ 

արիւնլուայ աէլէւիւ երկրին սալադան ապա». 

Հովել՛ ու մենք ամենքս պիտի Հսկենք որ 

ան ըյւդունի՝. իր կար դին՝ ԲոԼոբ երաշիւտ*. 

ւորութիւններր Որոնց պէտք ունի՝ իր 

խաղաղ ղարղացմանն ու ե ր չանկս ւթե ան ր 

պ 
Եղիպտոսի^Որբախնամին սլղւլահ կո

չին պատասխանելով Փ. Հ. Տի1լեանց Միու– 

թիւնր որոշահ է իր Հանքերը նուիրել 

որ բան պասս։ դորհին՛ սկսահ է արդէն Հան* 

դանակութեան մը, որ քանի մը օրուան մէՀ 

10-11 Հազար ֆր՚ի Հաս ահ է. արլ Հանգա

նակութիւնը կը շարունակուի : *հոյացահ 

ղումարէն Հեռաղրով 10 Հազար ֆրանք 

ուղարկուեցաւ ԳաՀիրէի Որբախնամին։ Տիկ, 

Միութիւնը այս նպատակին Համար կարդ 

մը հրադիրներ եւս ունի, զոր ի մօտոյ 

պիտի գորհադբէ։ 

Համաս։" 
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462 ՎԵՐԱԾՆ Ո ՒՆԳ 

# £ Փարիզի Հ ' ո չ Մտաւորական Մէու֊ 

PI' Ա "ՐԱՀա& h սս,ոս.ռ[ մեհ Հաւաքուէ մի 

ււր տեղի պէտէ ունեն աչ զեկս։, l l ^ i իրի" 

կունշ, մամ՛ը 8}Հէն, Salle des Agricul
teurs, 8, rue d'Athènes, նաէւազաՀու֊ 

թեամր Պ՛ Տըյտէ ՝&օշ1Հ1էէ։ ՊէաԷ րանաէւօսեն 

Պ. Տլնէ –Բօշէն, Պ. Պէրթրան Պարէչլ 

նէւթ ունենալով սԹուր ան ական ողէն" f Պ, 

Զօպանեան՝ "Հաչը յո pi –լատին քաղաքա

կրթութեան չաււս՚ՀասլաՀ Արեւելքէ մէ^ • 

Պ. Սվորոնոս, Է1թէնքէ Համ՛ալսարանէ փրօ– 

ֆէսօր, " Տուն ասա mil II Հաչա աո ան՝1։ 

Կրթասիրաց Մէութէւնը կ իմա ցնէ մեղէ 

որ Պ, Մինաս Զերազ նամակով մ*ը կը 

նու էր է էր պատրաստ ահ Հաչերէն աշէսսր* 

Հարար քերականական զասազէրքը Մէու– 

թեանր t 

Պ* Մէնաս Զերազէ ունեցահ Հմտութիւնն 

ու պաարաստութէւնր զրա լականներ են 

ար զէն դասազրքէն առաւելութիւններունք 

որոնցմէ շուտով պէտէ օզւոուէ մ՛անուկ Հաչ 

սերունզը, Մէութէւնըլ ան մ իրապէս զաչն 

Հրատարակել որոշահ ըլլալով։ 

Կրթասիրաց Միութիւնը Հրապարակաւ էր 

էւորէն շնորՀակալոլթէւնները կր չաչան է 

Պ» Մէնաս Զերազէն։ 

Կ Ը Փ ^ Տ ք Ի Ո Ի Ի 

Ֆրանսական րան ակի Հաչ կամաւորնե– 

րէն տրապէզոնցէ Կարօ Ժամկոչեանէ մնա

սէն տեղեկութիւն ունեցածների։ կը խնղրուէ 

զրել էր եդրօրր Ա, Ժամկոչեանէ 6, PaS-

sage Lathuile, Paris — Ալս կամաւորը 

մկկ տա րէ է է վեր կը զանուէր Արեւելեան 

լէզէօնէն մէչ և վես ամսէ է վեր էրմէ 

ո1ւէ նամ՛ակ աոնուահ չ է ։ 

Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ի 1 ւ Դ " ի 

CD' 

Պա զան զէ առթէ լ սՎեր ահն ուն զ" րաց tu -

ռէկ թէլ մը պէտէ ունենա չ րազմ՚աթէւ 

պատկերներով և. ճոէւ րո վան զա կու թեամր։ 

Աչս րացառէկ թէւտւ* սկսեալ թերթ չը 

սլէտէ ղրկուի րոլոր անոնց՝ որոնք Հակա*, 

ռակ մեր րաղմ՚աթիւ զէս ութերուն՛ ամիս*, 

ներով թերթ ստացան էրենց րամնեղէնները 

չվճարելու անրարեէււլճութէւնր ունենալով։ 

Ով որ կ՛ուզէ "՚Լելսսհնսւնէւ" ունենալ 

աչզ րաց առի կ թիւէն սկսեալ, ուր արւաս*. 

սահմ՛անէ րոլոր նշանաւոր Հ ա յ Հեղին տկ

զեր ր ստորազրահ հն, թոզ շտապեն կան֊ 

քսէկ տարեզէնը զրկռԼով րամանորզազրուէլ։ 

t m m x ԿԱ՛ԼԱՆԴԻ ա?ա 
^Վերահնունզ՚է վարչութէւնը էնչպէս 

անցեալ տարէ, որոշահ է աչս տարէ եւս 

Հաչկական Պազանղէ նախօրեակէն՝ 12 

Ցունվ. Ծարաթ զէ շեր t սեղան սը սարքել, 

աչն րոլոր անոնց Համար, որոնք սլէաէ 

ուզէէն աչզ տեսակ օր մ՛ը Հաւաքուէ լ II 

միասին անցնել քանէ մ՛ը Հաճելէ և. զե– 

զեցէկ մամեր։ 

Տոմ*սա1լները աչմմԼ{ն կտրելէ է ստանալ 

"Վերահնուզ է վւսրչութենէն և. ներսէսեան 

տպարանէն։ Գէնն է 10 ֆր* 

ճաշկերոչթշ տեղէ պէտէ ունենա չ C a f é 

N a m u r / i մեհ սրաՀէն մկչ, k, B o u l e v a r d 

d e S t r a s b o u r g , 

Gérant* : M U t SARAJI L A C R O I X 

(Սւքբա^աւպետ՛ IL. 20 Պ ԱՆԵՍՆ 

Impr. S p é c i a l e « V e r a d t o i M n l » * 
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Մեր ը1ւթ-երցոոներուե գ.իւրու.թ-իւե մր լքեն՜ այե լու Համար, Հաստատած՜ 

ե՛նք գրագարան մլլ, ուր մեր ւորամագրութ եան աա1լ ուՏւինք Հայկւսկւէքե 

՚ք՛աւորն նուիրուտՏ– Հայ և օտար Հեղինակներու. գյւրՏ՜երր։ Այս զ֊իրքերն սսւա. 

նալու Համար սլէտք է փոխարժէքը մ՛եզ զրկել կանխիկ փօսթ՜ի հ՜ախքով 
միասքթւ։ 

ՀԱ6 է £հք Որշ»՛^ Զօպ.սՆեա% 
Գթ 15 ֆր– 

՚ՆԱ՚ԼԱՇ. ՑՈւԼ՚հԱԹԱ՚Ն Ա^ՈԻ՚ԼԸ. ե 

•ԱԿԱՐԻԶԸ, {»ւաակեր..,դ.„րգ). 10 » 

•եԱԼՀԹՊեՏ Pnail«lb ՚ՒՒԻԱ՚օէ 3 » 

LA FEMME A R M É N I E N N E 
A. Tchobanian, գի՚ե 3 » 

AU PAYS de l'EPOU VANTE 
l 'Arménie Martyre 

Henry Barby 4 50 fr. 

CONTRE les BARBARES de PORIENT 
J. de Morgan 5 fr. 

AUTOUR de I'ARMÉNIE 
Frédér ic Macler 4 fr. 

LA FRANCE et L 'ARMÉNIE 
À Travers l'Art et l'Histoire 

Frédér ic Macler. V/ 
Professeur â l'Ecole Nationale des 

Langues. Orientales vivantes, 
îe prix : 5 frs. 

ՓԱՈ՝.Զ.ԱՀ1:Լ8 S l i l ' l ?8 ! l«8 1918 
Հրսւաարս-կ. If.^bfiu^u 4^-7 ֆր– 
LES TURCS 

Ce que fut leur Empire ' t WgQRm 
leurs comédies politiques •՝. "±՝է«?Հ. 
prélace de J.' de-Morgan ՝. •• ՝. 

Bertrand Bareilles. 3 50 » 

L.bMTb b- LOMIKbbllV, 

CONSTANT1NOPLE 

10 » 

քսի u ui շաՀ h կա% ա շքա։ ա ut tu իժիւս tih 

որուն ւ սիս ու un լ մ– 
՛նա սի բութ՝իւն ւ/բ 

Bertrand Bareilles. Le prix: ՝.) ֆր– 

LAJSUPPRE3SION des ARMÉNIENS 
Méthode allemande, Travail Tur« 

René Pinon, գր՛ 1 20 

ESSAI sur les NATIONALITES 

J. de Morgan. -t̂ fc 3 ֆր– 

LA" FRANCE et le PEUPLE 
ARMÉNIEN ՝mg 

A. Tchobanian. «»-̂ > 3 ֆբ– 

OFFRANDE POETIQUE à la F R A N C S 
A. Tchobanian. l î ֆր– 

Այո երկու գրրերու Հաադւոյիժր 

յւս ai կացուած 4" Հերա%սակա% 

կարմիր \ս*սչիո1 v 

LES VOLONTAIRES ARMENIENS 
Aram Turabian 

ք-ւսզւ1տթիւ._ ՛ն կարԳւ երղվ, O ֆր– 

իՐԳԵՑն՚ԱՕԻԹԻԻ՚Ն֊քէ 0- ՊԱՏԱՐԱԳԻ 

՚. •• b>ո֊սյձ.այ*ն, • գա,շնաւ թրուած % 

ԳՐ՛՝ .5 ֆր– 

Այն ՀրաաարակիՀյւերն ու Հեղինակները որ կլլ ցանկաս մեր միջոցով տա
րած՜ել իրենց զ֊որհ՜երր, թ՜ող Հա՜ճին անոնցմէ ուղարկել վարչու.թ՜եււքււս: 
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ttp I b Ն Ի ք ս 
՝•>• '.'՝'՛* ՜՜՜ |if Cuipwipuipbrp Ազգային, Քաղաքական, եւ այլն, 

աարեշրՀանի (/948 օգոստոս֊ 
49 J a t ֊ l _ t u ) տարեկան բաժնեգինն է 20 ֆրանք, ամսական՝ 2 ֆրանք. 
Նամակ կամ՝ գրամ՝ ղրկել անօրէն– ի միա գրի հ եաեւեալ ՀասռԷթծ՝ ||տ 
M. Portoukalian, directeur du journal Armenia 

';|r. MARSEILLE (France) 
Փարիզի մ ԷՀ ամէն անոնք որ կ՛ուզէն ԱՐ ՄԷՆԻ Աի բաժանոբգ գրուիլ 

կամ բաժՀյեգթւ վ՛ճարել քժող հսւ՜ճթյ գիմել Հետեւեալ Հսա y էին. 

ֆճ Imprimerie NERCÈS, 272 Rue Տէ-Jacgues Paris ( 5 ° ) . 

՝ Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ ՝ Ի ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 

NptfÛg կարելի է գիմել բաժանոբգ արձան/ս գրուելու եւ 

րամ^ւեգքքյւ վ՜ճարելու համար; 

քԼղ^րսանգրիա/ ^ յաճ «այ %երսես քՀազիկեանք գրավաճառ 

ԳաՀիրե աճ HO\\Լ\gի գրավաճառատունէ 

\չր ուս աւլեմ 18'՝' 3 Ղ*եր» \^շոա վարգաւգեա y ար գիս ե անէ 

&՝րնէվ. . ՚ : mg ա jj Պ» Մ՛ Լ» *կեվրուզւ Mé 

Լոնաոն * ,խ\: . . . . Ս». գա րւս մ ա՛ճ եան գ (ձեռքե կրեաիւոլի 

նաեւ Պ» y մր ա ա ՀԼկսկճեանի ճաշարանրէ 
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