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կր Հրատարակուի ամ!քն ամսոլ ijfti և. 1Տի"ն։ 

Բաժա՛ն ո րղա գէ՛ս՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն 20, և վեցամսեայ 12 ֆրա՛նք 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 

Դրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկել Տ՛նօրէնի Հասցէի՛ն՝ 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 

16, Bd. Saint Denis 16 

• W 

՚ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԳ„ի ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 

Որոնց կարելի է գիմել բաժանորդագրուելու և բաժնեգի՛ն վճարելու Համար 

ՄԱՐՍԷՅԼ. Վ> Վա Հունի 
ԼԻ ՕՆ, Գ Գոլաքեան 

ՄԱՆՉԵՍԹՐ՛ Ար<*> Տ– Ներսէս քՀ՚նյ. 
Ա վաճեա՚ն 

ԼՈՆՏՈՆ, Սմէատ ֊ԲԷսԷճեա՚ն 

ԺԸՆԷՎ, Լ– Նէվրուզ 
8ԻԻՐԻԽ, Մ՛ Փիրանեան 
ՄԻԼԱՆ, Հ. Ղազարոսեա՚ն 
Ա՚ԼԵ-ԲԱԱՆԳՐԻԱ. Ներսէս ղազիկեա՚ն 
ԳԱՀԻՐԷ, 0- ՄաՀտեսեան 

ԶԱԿԱԶԻԿ. Գ– Համբիկեան 
ԹԱՆԹԱ. Ա– Արեւեան 
ՓՕՐԹ-ԱԱՅԻՏ, Հ. Գրանեան 

ԿԻՊՐՈՍ, Տ՛ Սուլթանեան 

Կ. ՊՈԼԻՍ, Տկ< Զասլէլ Համբարձումեան 
ՖԻԼԻՊԷ։ ՅովՀան՚նէս Սարգիսեան 
ՊԱՂՏԱՏ, Տկ՚ե– Մ– Մինասեան 

ԱՏԻՍ-ԱՊԱՊԱ, Ս– Ազեաւորեա՚ն 
ՆԻԻ-ԵՈՐ՚Բ, Վարղերեսեան Եղբարք 
ՊՈՍԹԸՆ, Պէրսլէրեան գրատուն 
ՆԻ֊ԲԱԿՕ, Ն. Ասլաճեան 

ՏԻԹՐՈՅԻԳ, Հ. Պարաու՚նի 

ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ, Տոքթ. Յակոբեա՚ն 

ՖՐԷԶՆՕ, Տոքթ– Վ– Թաչճեա՚ն 
ՃԻՊՈհԹԻ, Ե> Սէֆէրեան 

ՊՈԻկՆՈՍ-ԱՅՐկՍ, Գ՛ Սօլկարեան 
ԵՐՈհՍԱՀԷՄ-ԳրԱւ՛"" Վ՛ Սարգիսեա՛ն ԱԼՃԷՐԻ, Պօլօեա՚ն Եղբարք 

կր ի/նղրուի միա՚նգամրնգմիչտ մեր բոլոր յարգելի բարեկաՁներէ՚ն և 

ծա՛նօթ՛ներէ՛ն իրե՛նց ապսսլրանքներուն միաց՛նել ՛նաև վւոիւար– 

ժէքր, առա՛նց ատոր ստիպուաՆ ե՛նք ոիրե՚նք 

անսլատասիւա՚նի թողուլէ 
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}*նվէր /(Իա լա թի քլիքին երագած և գործ՛ադրած՝ դժնդակ փորձր իրենց պէս 

վիժածներու իւ ելա սլա տակն եր ու մէ£ միայն րմրոնելի է, սլա տ մա կան իր ական ո ւ– 

թիւնր ևնոյն իսկ այժմու յիմարական փորձերր Հակառակը կ՛ա սլա g ուռ ան են։ 

ղքյկայք շնֆեսցուք՝»ով երրէք ազգ մը Հնձուած չէ. Հնձումը այ՛ն ատեն միայն կա

րելի և արդիւնարար է՝ երր ազգ մը ի"Քգինքը $"2_ռէ Ո Լ ֊ զ է * ՚հրս^ն ազդող ոյ

ժեր ր, ո ՚րչափ ալ րուոն լինին, ո ՝ըչափ ա է դէԼ-այյքս ճիւաղային լինին, ո րպէս 

Հանդիսացան Հերցին քստՏնելի եղեոները, անզօր ե՛ն և անզօր ալ դա տա սլար՜ 

տեալ են Տնալ, իրենց Վայրենամիտ Հեղինակներուն ուղեղային սնանկոլթեանը 

միայն յայտարարէ 

Առանց Հին սինուէի, Բարելոնի, Եգիպտոսի և այլ Հեռաւոր մութ օրինակ– 

ներուն երթալու, քաջածանօթները միայն առնելով, Հռովմը ինկաւ, վասն զի 

մեղկացա ւ, Իտալիան կորստեան ան դո ւև ղր մօտեցաւ, վասն զի րաժանեցաւ, 

քիուսիա կոչուած Վէթէյաըէ զանգուածը քայքայեցաւ, վասն զի ներքթն 

միարար ոյժը պակսեցաւ, Աւստրիան մշտապէս կորսնցուց իւ֊ր քաղաքական 

միութիւնը և գոյութիւնը, վասն զի այլազան և Հակընդդէմ շաՀեր իրար 

րաղխեցան։ Գեռ ասոնց պէս ի՛նչ երեւոյթներու և աներեւոյթներու Հանդի

սատես պիտի լինինք ի մօտոյ։ Ա/ս ամէխր կը ցուցնէ որ արտաքին րիրտ զօրու– 
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թիւնր չէ որ ազզէ մր գոյութեան կ՛ սպառնայ, այլներքին փտութիւն րէ 

Ա՚ե՚սք ճինկիղներ, Թի մուրն եր է Հո ւլա զուներ* Ալրա սլաններ, քԻուղրիլ– 

ներ, Բուղա՛ներ և դեռ ինչե՜ր ունեցած Ան որք Հեղեղի պէս մեր վրայգն ան֊ 

ցանy այս՛, անցան Լ չքացան պատմութեան սև էգերուն մէջ միայն կը տես՛ 

նուին գարշելի անուններ, այլ մենք ԵՆ՝Բ ե. ԿԱՆ՚Բ տակաւին ի մօտոյ ալ քա

ղաքական գոյութեան վերածնելու յուսով կ՛սպասենք։ 

Այն ատեն միայն տկարացած ենք մենք՝ երբ ներքին րևղդիմադիր 
ո յ ^ ը "լակ՛՛անէ մեղ կամ եսական ք ա յ ք ա յ ի չ ^ւէրՔռրով* 4^այ մելիքներուն 

Հակամարտութիւնը, կամ տգէտկ և ան Հեռատես խարխափ ո լեներ ով։ 

Դժրաղղ Գպգիկին ձեռքէք՛ Անին առնողր Տոյնը չէր այլ Հայն էր որ 

տուաւ։ Արշակր Անոյշ ամրոցր նետոդր Հայ նախարարներն էին, Ա՝երուժան 

Արծրու&ի և ՎաՀան Ա՝ամիկոնեան զոյգն ի գլուխ, ԼեՀաստանի ընտիր գաղ

թականութիւնը կորսնցնողը Հայ եպիսկոպոս մրն էր։ 

Որչափ ալ ըստ ինքեան ցաւալի և աւաղելի այս ղէպքերր, սակայն և 
այնպէս մխիթարական ե քաջալերական է տեսնելր թէ միշտ ալ Հակազդեցի կ 
փրկարար զօրութիւնր քաջամարտիկ ախոյեաններ երևցուցեր է վտանգին 
դիմագրաւելու։ Ա ամուէլներ, Մուշեղներ, Վար դանն եր, ՎաՀա՚ններ, Գաւիթներ 
Օրիներ, Արզութեաննեբ, Ղքերսէսներ, էք րիմեաններ, պակաս եղած չեն Ազգին 
մէջ. ոչ ալ նոր մարտիրոսաց սքանչելի շարքր որ Հայրենի սեղանոյն վրայ 
կամաւորապէս գոՀուեցան ապա Հովելու Համար յետագայից՝ Աստուածային 
Ազատ ութի ւնր։ 

Հնչած է ժամր, նա Հատ ա կութի ւն և շաՀատակութիւնները պէտք է պսա– 

կուին և այս պսակը ողորմութեան գին չէ, արգաՀատանքի շնորք չէ, այլ 

քաջաբար վաստկուած փառաց բրաբիոնն է որուն ակնդէտ կ սպասէ Հ ա յ ր ։ 

Գա իրաւունք մ ՛էր անժխտելի, անկապտելի, անվիճելի, միալն թէ 

մենք գիտենանք արժեցնել զայն, Հոս է խնդրոյն կենսական մասը։ իրաւունքն 

ըստ ինքեան լուռ և անգոՀ է, որ^ափ ալ ի գին ծանրածանր զոՀողութեանց 

ձեռք բերուած, զայն Հզօրապէս տարփողել և ճարտարապէս յանդիմանել պէտք 

4 իւր իսկական փայլը պայծառապէս ցայտեցնելու Համար։ 

Տկար Հ ւ թոյլ կերպով պաշտ պան ուած իրաւունքներր որչափ ալ զօ

րաւոր և Հաստատուն լթնյքև, քիչ Հետաքրքրութիւն կ՛ արթնցնեն և վերջի վեր–* 

ջոյ ալ կը շեղին իրենց ա1լնկալութենփւ+ մինչ անդխն ան Հ ո ւե ա սլէ ս նուազ արժա

նիքները, շնորՀիւ ճարտար վարիչներու, բարձր ի գլուխ կ՚արփաթեւմտն։ 

Ա յս տողեր ր ինձ կը թելադրէ մօտակայ գերագոյն Արիսպագր որ ազգաց 

բախտը պիտի տնօրինէ։ Բաւական պատրաստուա՛՛՛ծ ենք արգեօ ք, կամ 

աւելի ճիշդ խօսելով, բաւական պատրաստա՛՛ծ ենք պէտք եղած՛ մտքերր, ստեղ

ծա՛՛՛ծ ենք ամենուրեք նպաստաւոր տրամադրութիւններ. միով բանիւ, ըրա՛՜՜ծ՛ 

ենք ինչ որ պարտ էինք և պարտ ենք րնել։ Աատ մեծ ժտատանչութեամբ 

կ՚ընեմ այս Հարցումները։ Պատասխանը անշուշտ իմ գիտութենէս վեր է և կը 
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սիրեմ Հաւատալ որ աւելորդ ալ է մտաՀոգութիւնը ևամ^ն ինչ բաղձացուած 

եղանակաւ* կ՛ոն թանայ, այսու, ամենայնիւ., վայրկեանն ա՛յնչափ աՀաւոր և 

առիթն ա՛յնչափ եզական է որ Հանգիստ՝ նինջ1 գուլ՝ դադար մեզ Համար ՐԱալու 

չէ, ոչ ալ յուլօր1քն մէկ մէկու, վրայ ձգելով րեռան ծանբոլթիւնր, ան արդար ալի 

սպասողականէն մէջ են ալ կար^լի և ներելի րԱայ։ ԱմՀքն Հայ գործի լծուելու, 

է, ամ1քն մէկը տալու, է ինչ որ կրնայ, ամենքը գործօն աշխատութեան 

մէջ մտնելու է, (քեչով որ էր^այ օգտակար րԱտլ։ Եթէ ա յ ս անգամ ալ 

չստանանք է'սչոՐ դարերէ ի վեր անձկայրեաց կ՛սպասենք, գլոբուսն անկանգնելի 

պիտի ըլլայ և ո գիտէ քանի՛ սերունդ կամ դար պիտի տեւէ որ յուսոյ նշոյլ մը 

վերստին ծագի։ 

Գիտեմ, և տարակոյս ալ չունիմ որ, քանի որ քանիցս յայտարարած 

են օրուան Հզօրներր, Համեմատ արար լաւագոյն վիճակ մը կ՛ սպա սէ մեզի, 

բայց այս վիճակը զոր միշտ ամպամած՝ ե միշտ մզա ապատ կը ներկայացնեն 

պա տ զա մատ ո ւներր, պիտի պատասխանէ՛0 մեր իղձերուն և մեր ծովացեալ 

արեամր վաստկուած իրաւանց* եթէ ոչ չարանսեՀ 01 ի մի քիչ բարեյեղու– 

թեամր դարձեալ ստորակարգ դիրքի ^է^ պիտի գտնուինք։ ՛էյ ատ կր վախ

նա մ որ րաւական շատեր պիտի գտնուին այս թէզը պաշտպանող և մեր վրայ 

պիտի ստուգուի առակին լեռան երկունքը և ծնած արդիւնքը։ 

Մենք այս տագնապի մէջ, անդին թշնամին, թէպէտ նկուն, խոնարՀ 

ե յափսիթերս, սակայն անդուլ անն ա Հ ան ջ կր գործէ, դուռ չձգեր կը զարնէ, 

խոստում չսնար՝ կը շռայլէ, սիրտը կը ցաւի կը մորմոքի կատարուած իրողու

թեանց վրայ, չմոռնալով սակայն չքմեղել վայրագ խուժանր, մի քանի սրիկա

ներուն վրայ րառնալով բոլոր մեղքը։ էւ այս ամէքնը՝ մինչև, որ կ ամուրիր անցնիք 

Բայց ո՞վ պիտի Հաւատայ, պիտի ըսէք։ ր րաւ է որ Հաւատքը այսօր 

աւելի նուազ է, կամ ես այնպէս կը սիրեմ կարծել, քան ինչ որ էր առաջ, 

բայց միամիտ Հոգիներ շատ կան տակաւին որ յերկուանս են. առանց ի Հաշիւ 

առնելու կարգ մը երդուեալ •? զեղծեալները որոնց Համար սրբութիւն չկայ* 

ևս և շաՀուց պատաՀական բաղխոււաերր որք այսպիսի Հաշիւներու մէջ միշտ 

վճռական դեր խաղացած են։ 

Բարեբաղղաբար որ Արդա բութիւն ր ա՚յնպիսիներկայացուցիչներ րնտրած 
է երկրի վրայ որ ամփյ դաւ և թակարդ գիտեն արՀամար Հհլ. որով բոլոր ճրն– 
շեալ ագռերուն Հետ մենք ալ աներկմիտ և լիայոյս կրնանք սպասել որ իրա
ւունքն յաղթանակէ։ Բայց այս սպասելը անգործ ու անՀոգ յուլանալ ըսել չէ, 
ընդհակառակն պէտք է գործենք, և շատ և շուտ գործենք և լրջմտօրէն և շՀ»^ււ#– 

Հայեացաբար, ոչ թէ յախուռն և ափ յափոյ։ Մեր պատրաստութենէն կախում 
ունի մեծապէս ցանկալի ելքը։ 

Ս* **րոց յի^աՐ ՜ իմաստուն կսւսանաց առակը չմոռնանք, փեսայն կուգայ, 
իլզի պաշար ունեցողները վառ լապտերով ընդ առաջ կ՚ելլեն և կը բախտաւո՛
րին, իսկ տխմար անփոյթները որ իւղ բարձած չէին, խաւարի մէջ խարխափել 
կը դատապարտուին։ 

Անագան ապաշաւր օգուտ չունի։ 
նինեօրք ՏօքԹ. 3- ԹՓՐԵԱՔԵԱՆ 
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ՏԱՌԱՊԱԾ ՄԱՑՐԻԿ 

Յոգնա՜ծ՜ մայրիկ, մելամաղձոտ իրիկունր եկաւ նոր/քն, եկա՜ր նորէքն անկող– 
սիս մօտ, գրկեցիր Հիւանդ գլուիս, վշտա՜լի մայրիկ, և սկսար քու Հին օրերէդ, 
քու ցաւոտ անցեալիդ արցունքո՜տ դա շտերէն... 

Ո՛չ մէկ արև կը ժպտայ Հոն, սպիտակ ծ՜աղի՛կ մը չծ՜աղկեցաւ սև արտե
րուն մէջ, երԼլնքի գիշերին վրայ աստղի՜ կ մ՛անգամ չծաթեց, ծիծաղ չու
նեցար և ժպիտիդ Հետ՝ մի՛շտ արցունք մը իւ առնուեցաւ բիրերէդ վար*** 

Վտարանդի թռչունի մր պէս, Հիմա, տժգո՜յն մայրիկ, օտար մարգերու 
Օտար ան տարբերութեան մէջ՝ օրերուն Հետ, ժամերուն Հետ ա՛լ կը սպառին ու
ժերդ* կուրծ՛քիդ տակ արցունքին Հետ կարմիր կաթիլներու ուրուական մը՝ կը 
իյ առն ո ւի* ո լ վաղը, աչքերդ փակելէ առաջ զո՜ւր բազու1լներղ պիտի տարածս լին 
գաւազներուդ, քու սիրածներուդ վերջի՜ն ողջագուրումին*** 

Դալուկ այտերով, փակ աչքեր ուս վըտյ արցունքիդ աւր ո զ շիթերն զգալով, 
անձրևի և եղեռնական փոթորիկի մատնուած՝ ինկած եմ կուրծքիդ, յուսաՀա՜տ 
մայրիկ* և ջերմը կը շրջի երազներուս մէջ ու երեւակայութիւնս կը բռնկի՜ ճա
կատիս տակ*** 

Հեռաւոր անապատի Հրաւաղներուն վրայ* արիւնոտ գլուի։ր գետնին, իմ Հայ
րիկս իր նայուածքր յաւէրժին փակելէ առաջ՝ խելայեղօրէն կարօտի շրր– 
թունքներր մեզի՜ կ՚երկարէ*** 

IF ա Հա սարսուռ ովկիանոսի աղջամուղջին մատնուած՚, եղբայրս, յորձանք
ներու բարկութենէ տարուբեր մեր անունը կուտայ, կը կանչէ՜*** 

Հիւանդ գլուխս Հեկեկոզ կուրծքիդ, վշտաբեկ մրմունջներդ կը ծորի՜ն 
ճերմակ կարապի մաՀուան մեղեդիին պէս՝ անճրագ սենեակիս մեռելութեան 
մէջ* փոքրիկ եղբայրս վարը բակին մէջ կը խազայ որբութիւնը մոռնալով* 
իրիկունը, ստուերներով, թախիծով, կուգա՜յ*** 

իմ մայրիկ, ինչպէ՞ս վերցնեմ գլուխս ու բանամ աչքերս՝ կարկամած դէմքիղ 
թա՜ց վշտածովին, երիտասարդ գեղեցկութեանդ կառչող, այդ անսիրտ խոր– 
շոՅներուն՝ բարի ճակատիդ վրայ, տարտամ աչքեր ուղ շուրջ* շագանակագոյն 
վարսերուդ սպառած՛ առատութեան մէջ, այղ Հատ Հատ ճերմակ դաւաճաննե
րուն, ինչպէ՞ս բանամ աչքերս*** 

Հ^երացա՜ ծ մայրիկ, ի մ վիշտս ինչպէ՞ս ըսեմքեզի, ի մխելայեզվիշտս ՝ անկարող 
թեթեւցնելու քոլ այնքա՜ն ծ՛անրագին բեռդ, անզօր օգնելու խորտակուած՛ կեան
քիդ արդԼՀն մարող ճիգերուն*** իմ անբախտ սրտիս լուռ մենութիւնն ու ար
տայայտուիլ չկրնալուս մեգ յաղապանքը**** 

ինչպէ՞ս ըսեմ քեղի* տառապա՜ծ մայրիկ*** 

ԹփֆլԻԳ. Ո-ԱՖԱԷԼ ՋԱՐԴԱՐԵԱՆ 

•>' A ; 3 C 
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ՕՏԱՐ ՀՈ Վ ԱՆԱՒՈՐՈԻԹԻԻՆԸ 
ՀԱ8ԱՍՏԱՆԻ ՎՐԱ8 

ուս ափ ելի է այժմ օտար Հովանաւորութեան Հաստատումը Հայաս

տանի վրայ։ Պէաք է ջանալ ուրեՏն կարելի եղածին չափ չեզոքացնել Հո

վանաւորութեան վտանգաւոր Հետեւանքները մեր քաղաքական զարգացման 

վրայ։ Հաշտութեան վեՀաժոզովին մէջ գեռ որոշուած չէ Հովանաւորութեան 

ձեւը, ինչ որ ա մեն ա կարեւոր է. րայց նա ի։ ատես ելի է որ Հայաստանի, Ա ուրիոյ և 

քՒուրքիոյ Համար սլիտի որոշուին Համանման րեժիւաեր։ 

Արզ, աէլնյայտնի է որ Թուրքիա և մանաւանդ ]]ուրիոյ մէջ, նկատի առ

նելով այս երկրին ներկայ ցեղային, կրօնական և րնկերային կազմը և ֆրանսա

կան Հովանաւորութեան ձեւը, օտար քոնգըոլը շատ խոր սլիտի Րէէայ: Մենք 

չենք վարանիր պնդելու որ Հայաստանի ապագայ րեժիմը եթէ Ա ուրիոյ րեժիմին 

նմանի, տրուած Րէէաէով մասնաւոր արար երկրին ներկայ ցեղային կազմը, մեր 

գործուն էութեան և մեր զոՀարերութեանց միակ արդիւնքը մեր քաղաքական 

Հոգեւարքին արագացումը պիտի ըԱայ։ Տեսանք արղէչն որ Հայաստանի ներկայ 

ցեղային կազմին Հետեւանքով, մեր վերածնութեան ան Հրաժեշտ պայ մանր երկրին 

ներքին քաղաքական բացարձակ անկախութիւնն Է։ Միակ ընդունելի լուծումը 

•մեզ Համար այդ անկախութեան վաւերացոււա Է t Մինչև Հիմա միջազգային 

իրաւաբանութեան մէջ անկախութիւն և Հովանաւորութիւն (սուվըրէքնըթէ և 

բրօղէքթօրա) զիրար չեզոքացնող բառեր եղած են։ Ազգ* Պատուիրակութեան 

Ղ§ախագաՀը պարզելով ((Մ աթ(քն$ի մէջ մեր պաՀանջներր, կը խուսափի Հովանա

ւորութիւն բառը գործածելէ, առանց ճշտելու սակայն իր պա Հան ջած՜ Հ Համեստ» 

րեժիմին ձեւը։ 

•''՝'•'•՛ Հովանաւորութեան էութիւնը դրա կան օր էն կը կայ ան այ քաղաքական ղե

կավարութեան, վէթօի իրաւունքի և զին լոր ական գրաւման մէջ։ Ֆրանս այ է Հո

վանաւորուած երկիրներու քՒունուզ, Մ արօք, ևն. մէջ, ֆրանսացի aռէզի տ ան » ր 

երկրին քաղաքական ղեկավարն է և ֆրանսական զօրաբաժին մր Հաստատուած 

է երկրին մէջ։ Անգլիացիք, Հովանաւորուած երկիրներու քաղաքական ղեկա

վարութիւնը կը յանձնեն իրենց դիւան ագի տա կան ներկայացուցիչներուն, որոնց 

քոնղրոլին տակ է երկրին քաղաքականութիւնը։ Հայաստանի Հ ո վանաւոր ու

թի ւնր քանի որ րստ մեր վարիչ շր^անա1լներուն մեր վերածնունդը պիտի գիւ՛՜ 

րացնէ, ժամանակաւոր պիտի ըլլայ և մեր անկախութիւնը չպիտի չեզոքացնէ, 

պէտք է ուրեՏն որ Հրաժարի իր ներկայ քաղաքական <լաթրիպիււ>ներ1քն 

— քաղաքական ղեկավարութիւն, (( վէթօ » ի իրաւունք և զինուորական 

Հասաաաումերկրին մէիս ՊԱՀԵԼՈՎ. ՀԱՆԴԵՐՁ, ԵՐԿՐԻՆ -ԲԱՂԱ-ԲԱԿԱՆ Ոհ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈհՎ՚ԼՈհԹԵԱՆ ՎՐԱՅ ԱԶԴԵԼՈԻ ԻՐ ԿԱՐՈղՈհԹԻհՆԸ, ԱՆ

ԿԱՐՈՂ ԸԼԼԱՅ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ -ԲԱ%Ա-ՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ, ԿԵՆՍԱԿԱՆ ՇԱ

ՀԵՐԸ ՎՏԱՆԴԵԼՈԽ Պէաք է ուրեՏն որ Հովանաւոր սլետութեան ՚ներկայաը ու.– 
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ցիչհերր ուղղակի մաս առնե՛ն երկրի՛ն վարչութեան, Հաւասար իրաւունքներով 

և Հաւասար պարտականութեամբ Հայ վարիչներուն Հետ՝ բայց ձևով մը որ Հիացա

կա՛ն Հարցերու վրայ ^ ա յ վարիչներու որոշոււաերր չի չէզոքացնէ։ Ըստ մեղ լա

լա դոյ՛ն միջոցը Հասնելու այս՛նսլատակի՛ն Հետեւեալն Է։ 

Հովանաւոր պետութիւնր, Հայ կառավարութեան Հաւանութեամբ, կը նշա

նակէ որոշ թիւովներկայացուցիչներ (օր* երկու կամ երեք, կամ նոյնիսկ նա

խարարներու մէկ երրորդր), որոնք մաս կ*առնեն Հայ կառավարութեան որսլէս 

նախարար, (օր* Հանր* Շինութեանց, Ելմտական, են) Հաւասար իրաւունքներով 

Հայ նախարարներու Հետ։ Այս ներկայացուցիչները նախարարական խորՀրղին 

մէջ կարող են իրենց թիլով և իրենց կարողութեամբ ազդել կորովիօրէն երկրին 

քաղաքական ու տնտեսական ուղղութեան վրայ, սլա շ ասլան ելով Հովանաւոր 

սլետութեան շաՀերը, կարող են Հրաժարելով նախարարութեան վիճակը որոշել 

կամնախ, խորՀրզին մէջմեծա մա սնութիւն կազմելու սատարել։ իրենց կար ո ղու" 

թեամբ և պատրաստութեամբ կարող են օգտակար ըլլալ երկրին յառա^դիմու

թե ան։ Բայց երբ կը ներկայանայ Հիսնական Հարց մը, մեր ազգային շաՀերը 

վտանգելու կարող, Հայ նախարարներու մեծամասն ո ւթիւնը կը պարտ ա գրէի ր 

• որոշումը, առանց ո և է (լվէթօգի Հպատակելու, երկրին բարձրագոյն ղեկավարը 

Տնալով միշտ Հանրապետութեան ՆախագաՀր։ 

Ազգ* Պատուի րակութիւնր Հաւան օր էքն ուսումնասիրած Է արդ^ն որոշ լու
ծուեն եր, բայց լուծում մը որ չի իրականացներ քաղաքական կենսական Հար
ցերու՛ մէջ մեր կատարեալ անկախութիւն ր, ներկայ պայմա՛ններուն մէջ մահա
վճիռ մը միայն կրեայ ըլլտլ մեզի Համար։ 

Ս՚իլանօ գ. ՊՈԼՍԵՑԵՍՆ 

«Ժամանակէի 24 Յունուարի թիլին մէջ կր կարդանք Հետեւեալ պատճէնը 

Հայկական Հանր ա պետ սւթեան կողմէ ճամբորդի մը տրուած անցագրին։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈԻԹԻԻե 

ԱՆՑԱԳԻՐ I 
Հայաստանի Հանրապե տութեան գիւ. ան ագի տա կան լյ՚իսսիան ո՚ կր այնայուս * խնգրում՝ է 

բոլոր բարեկամ* պ ե տ ութիւնն ելւ ի քաղաքացիական եւ. զինուորակ ան իշիւանութիւններին աջակ. 
ցութիւնբ չ գ լ ան ալ Հանրապե տութեան քաղաքացի ( անուն եւ հականուն ) բնա կ ել նր անց երկ. 
բում* ապրելու կաս* անցնելու ժամանակ։ 

Տրոձաձ Օտեսայուս*, 31 դեկտ. 1918 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Աիսսիայի ներկայացուցիչ 

Ն. ՊՈԻՐԵԱՆ 
Ներկայ անցագրի ժամ՛անակը Աւանուս* Է 31 Յունիս 1919 թ. ) 
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ա Պ Ա Տ ՈԻԻՐԱ ԿհԻԹԻՒՆԸ 

• . « 4— 

Փետ* 26ին Չորեքշաբթի օր մասնաւոր Հրաւէրով Խաղաղութեան Վեհա
ժողովին ներկայացան Հայաստանի Հանր ա սլետութեան պատգամաւորութեան 
%ախադաՀ Պ* Աւետիս ԱՀարոնեան և Ազգ* Պատոլիրակութեան ԱախագաՀ Պ* 
Պօղոս Աուպար։ 

Պ* ԱՀարոնեան Նանրացածէ կովկասեան պահանջներուն վրայ և անուղղակի 

միայն ընդՀանուր Հայկական Հարցը շօշափաՆ է ։ իսկ Պ* Պ°զոս սուպար 

երկար խօսած է թրքաՀայ պա Հանիներու մասին։ Հոս կր դնենք խտացումր 

Հայկական պա Հանիներուն ՝ որոնք առանձին տպա գրուած ու տրուա ծ են վե– 

Հա ժողովի բոլոր անդասներուն։ 

1. — ճայ անկախ պետութեան մը ճանաչումը, բաղկացած եօթը նահան գներէն 

(՝ԼԱՆ, ՊԻթԼԻԶ, ՏհԱՐՊէՔԻՐ, խԱՐԲԵՐԴյ Ս«4_ԱԶ> Է-ՐԶՐՈՒՄ> եւ ՏՐԱՊԻԶՈՆ՛) կի– 
լիկիայէն եւ կովկասի հայկական Հանրապետութեան |)ո գա ս՞աս եր է՜ն*. 

2. — Այս ձեւուԼ կագմուած հայկական պետութիւնր պիտի գրուի դաշնակից պե„՛ 
տութիւննեբու ու Միացեալ Նահանգաց եւ կամ* Ագգերու Ընկերակցութեան 
երաշխաւորութեան տակ։ 

Հայաստանը մաս պէ տք է կազմ՛է Ազգեր ու Ընկերա կցութեան։ 

3. — խաղաղութեան վեհաժողովէն բնտրուած Պետութիւն մը որոշ ՜Զ աս՞ան ակի մը 
քյամար պիտի ստանսն է Հայաստանի օժանգ ա կութիւնը։ 

Այս օժանգակ Պետութեան ընտրութեան մասին պէ տք է կարծիքը աոնուի այս 
պարոլս Փարիգ գումարուո գ Ագգ՛ Համագումարին, որ կը ներկ այացնէ ամբողջ 
Çuij ա գ գը։ 

Օժանդակութեան տեւողութիւնը պէ տք է որ աո. աո_աւելն 20 տարի ր |լ այ։ 

4. — խագաղութեան ւլեք)աժոգովյւ պէ տք է որ որոշէ վնասուց f) ասա լցում՛ մը f)iuj 

Ազգին, գար ման ելու ք}ամար յար գ երէ, տեւլաւ)անու.թենէ, կոգոպուտէ ու * աւերում՛., 
ն ե ր է յաո_ափ եկած վնասները։ 

5. — օժան գ ա կ պետութիւնը պաշտօն պիտի ունենայ՛ 

Ա. Հայաստանի ք}ոգամսւսեբէն (յանել թրքական իշխանութիւնները. 
Բ. բնակցութեան ընդհանուր զինաթափութեան սկսիլ. 

<Գ. ջարդարարներն ու դալանոոնեբը պ ա տժելեւ եբ կբէն վտարել. 

դ. երկրէն գուբս վ տ արելնաեւ խագա գութիւնը վյւգովող տարրեր ն ո ւ թափառա. 
շրջիկ ցեգերը 

fc. Համ՚իաեան եւ d-էօն B-իւրք բեժիմ՚ի օբով_ Հայաստան բերուած թ ո ւրք գագթա. 

կաննեբը (մու^ա՜Զիր) վտարել. 

Զ. Միջոցներ ձ ե ռք առնել, աս՞են տեգ, Բարէմներու մ՛էջ փակուած կամ՛ թրքլս. 
ցած Ç U I J կիներն, աղջիկներն ու. փոքրերը ագատ ելու եւ իրենց նախկին կրօնքին 
վերադարձնելու (չ՚ամար։ 

Ազգապատկան եւ անզատներու սեփական կալուածները վերադարձնել իրենց 

տէրերուն իսկ անժաո-անգ կալուածները յանձն ել ազգային իշխ ան ո ւթիւն ե ր ո ւն։ 
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Արտասաէ)ւոան գտնուուլ եւ» օտար է)ս|ատակու.1ւ)՜իւ»նբ ընդ-ունած Հայերը ազատ աէ-սւք 
Է բ լ լ ա < ս 0ի1ւգ տարուայ րնԹացքին րնզ.ունելու» իրե՛նց եւ» իրենց զաւակներու» ()ա_ 
մար հայկական ք աղաք ացիութիւն։ 

Երկու. Նախագահներն ալ իրենց խօսքը վերջացուցած՜ են կո վկա սա Հայ և 

ԹրքաՀայ Հատուածներու մի ա Հա մուռ կամքն ու ցանկութիւնը յայ անելով որ է 

իրար միանալ կազմել միացեալ ամբողջական Հայաստանը։ Մեր պատզամա– 

ւորներր երկու ժամ տեւող լայն բացատրութիւնն երր լաւագոյն տպաւորու

թիւնը թողուցած են Տասներու-ժողովին վրտյ և Համակրական ջերմ մթնո

լորտի մը մէջ է որ վերջացուցած են իրենց խօսքը։ 

Այս առթիւ տեղւոյս ֆրանսական թերթերը, բացի ազատակա՛ններէ, բո
լորն ալ իրենց Համակրութիւնը յայտնելով Հանդերձ Հայկական Հարցի մասին 
պատուիրակութեան ներկայացուցած պա Հանիներ ր առաւել կամնուազ չափով 
յաւակնոտ կը նկատէրն։ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 
Աղդ* Հա մա գո ւմա ր ր սկսած՛ է իր աշ

խատութիւնն երուն։ 

Դիւան ր կազմուած է Հետեւեալ կեր

պով* Պ* Դ+ Ղ/որատունկեան նախագաՀ 

Պ* Ա* S՚Ցակորեան Ա* փոխ նախագաՀ 

Պ* Ա* Ձօպանեան /»• փոխ նախագաՀ 

Պ+Վ*ԹԷքԷեան Ա* ատենադպիր 

Տքր* Տէր Ս ա եփ ան ե ան p. ատենադպիր 

կր ցաւինք ըսելու որ, Հակառակ մեզ 

եղած խոստումին, Համագումարի դի

ւան ր տակաւին ոև է լուր տուած չէ 

մամուլին։ Ամրոզջ աԳԳՐ անձկու

թեամբ ֆա րի զէն լուրի կ՛՛սպասէ, մինչ 

Համագումարը կը շարունակէ երկաթէ 

լռութիւն պաՀել։ 

Հա մա դումարր ինք պարտաւոր էր ա– 

ռան ձին թռուցի Լլներո վ ծան օթացն ելիր 

որոշոլեները ժողովուրդին, ոչ թէ չըներ 

այդ, այլ նոյն իսկ չօգտուիր Փարիզ 

Հրատարակուող Հայ թերթերէն։ 

Համագումարը գործի սկսա՞ծ է թէ ոչ։ 

կ սպասենք պատասխանի և կը պա

հանջենք որ Համագումարի նիստերուն 

մամուլի ներկայացուցիչներու ընդու

նելութեան մեր խնղրանքր մերժուելէ 

վերիյ յարգուի մեզի եղած խոստումը և 

մամուլին Հաղորդուին ո բո շո լեները* 

3 առա ջ ի կայ թիւով շաՀեկան յօդուած մը Պ*Կ* Րասմաիեանէ 

« թէ ԻՆ9ՈԻ Կ՚ՈԻԶԵՆ-fi ԿՒԼիԿԻԱՆ » 

ՆՈհէՐ ՄԵՐ ՊԱՐՏԱՃԱՆԱՉ ԲԱԺԱՆ Ո Ր Դ Ն Ե Ր ՈհՆ 

Մինչև, մեր յառաջիկայ թիւի Հրատարակուիլր,իրենց բաժնեգինները վճա

րող մեր բաժանորդներուն պիտի նուիրենք Հայաստանի մեծ՜ադիր և գունաւոր 

քարտէսը, պատրաստուած մեր աշխատակից պատմարան Պ* Կ*Բասմայտանէ։ 
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ԿԱՄԱհՈՐՆԵՐՈհ ՅՈհՇԱՐԶԱՆԻՆ 

ՀԱՄԱՐ 

ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴի ՛ներկայացուած 

ծ՜րագիրն երէքն մին 

Ուրախ ենք յայ ա՛նելու որ կամաւոր֊ 

նեըու յիշատակէն Համար եկեղեցւոյ 

բակին մԷ9 մաՀարձան մր կանգս ելու 

մեր առաիարկր Համակրական ընդու

՛նելու թիւն գտած է և որուն Համար Հան– 

դան ակութ ի ւնր առա ի կը տարուիք 

Ստացանք Պ*Պ* Տարաեանէ 200 ֆր*, 

Արամ Պարոնեանէ 100, Արամ ճէվա– 

Հիրճեանէ 100, ՏիկինԱրաքսիէ 30, Պ* 

Զ* Պասմաճեանէ 60, Ա* ժամկոչեանէ 

20, 0 \ Տրզեանէ 20, Ա– ՊաակերՀան– 

եանէ 20, Գ* Ֆէթվաճեանէ 10, Պ* Բա– 

րազեանէ 10, Ակր. Մկրեանէ 20, Վ. 

իքնտամեան 20 Ա* ՅովՀաննէսեանէ10, 

Մ* ՄատէնճեանէշՕՎ. Տէր Յա կորեան է 

20 Ա. Հացեանէ 30 • անցեալ թիւով 

ծանուցած 342 րնգՀ. գումար 1082ֆ*։ 
Կ"£ կ ՚ ը ն ե ն ք Ç U I J արուեստագէտներու, ifbq 

ոյւկել իրենց Գրագիրները ու. անոնց գիները 

բոլոր ս°անրաւքասնու.Թիւններով։ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԼՈՒՐԵՐ ՝ 
Զարմանքով ե ցաւով կր տեղեկա

նանք թէ իսքէխտէրունի մէի ֆրանսա

ցի նաւազներու կողմէ ս պանն ո ւած են 

S Հայ զինուորներ և վիրաւոր ո ւած ե՛ս 

7, ասկէ զատ 130 Հայ զինւորներ զ^Սքր 

առած ե լեռը ելած՜ են* իսկ Հայ զք/ե– 

ուորներու զօրանոցը պաշարման տակ 

է։ I 
Ւրր պատճառ այս դէպքին կրյէ^՛ 

ուի այն պարագան որ իբր թէ, Հայ զին

ուորներ ր յարձակած են թուրք մէկ-եր– 

կու տունի վրայ, և այղ պատճառով 

ֆրանսացի նաւազներ ր մի իա մտ ած են։ 

Տարօրինակը այն է որ Հայ զինուո 

րու յարձակումին պատճառր չի յիշա– 

տակուիր տրուած լուրին մէ9։ 

Ամէքն պարա գայ ի տակ չենք կարծեր 

որ այս ցաւալի դէպքի րուն պատճառր 

Հայ զինուորներ եղած՜ րլլան, քանի որ 

բազմաթիւ ան դա լքներ Դա շն ակի g Հրա

մանատարներու կողմէ գովասանքի ար

ժանացածէ անոնց կար դա պա Հ ութ իւն ր 

կ* Պոլսոյ Աաւփա Պատրիարքը Բօրթ– 

J] այ իա էքն ուղղակի Պոլիս գա g ած Է ա– 

ռանց ԳաՀիրԷ և Ադեքսանդրիա Հանդի

պելու ուր ազգային ի շիյանութիւններր 

մեծ պատրաստութիւններ տեսած էին 

գ/^ՔՐ ընդունելու Համար։ Անգլ* մար

տանաւ մրտրամադրուա 

ծէիբեն։Բօրթ 

Ա այ ի տի մէիԶաւէն JJ. առաջնորդուած 

է Յունաց եկեղեցին, ուր ըն դո լնուած է 
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Գ– ՓԱՍՏՐ ՄԱՏԵԱՆ 
ԱՐՄէՆ ԿԱՐՕ 

Ա՚եդ-UJiP Ա՚լգայի1ւ չամագոււքաոհ՚ս 

մեծ ՛շուքով և. խօսած– է Հայ և. Յոյն Հա

մերաշխութեան բարիքներուն վրայ։ 

((քԻայմզ» կր գրէ թէ փետ* 21ին Սըր– 

րազանը Հասած է կ* Պոլիս, փառաւոր 

րն ղուն ելութիւն մր եղած է իրեն որուն 

մասնակցած են դաշնակիս զինւորներր 

Հւ Յոյները։ Նաւաղներր տողանցք կա

տարած են ^ ա յ Հետազօտի չն եր ու 

Հետու ղանի առաջնորդած են If այր– 

քյկեղեցին ու անկից Պատրիարքարան։ 

Ազգ* աուրքի արձանագրութեան 

Համար Ազգ* Պաաու-իրակութեան Հրա

ւէրով գադութէն ան դաւ/ներ կրկին Հա

ւաքուեցան Փետր. 23ին Կիր* օր։ Պ* 

ԱՀարոնեան խիստ ազդու ճառով մը 

ցոյց տուաւ թշուառութեանց տեսակ

ներ ր և դիմեց ներկաներուն առատա

ձեռնութեան, ի/նղրելով որ կատարեն 

իրենց սլարտականութիւններր և օգնեն 

կարօտեալներուն ամենալայն չափերով 

Այս Հաւաքումին մէջ ե դուրսը արձա

նագրուեցան Հետեւեալ ադգայիններր։ 

Ամսական վճա ր ո ւմո վՊ *Պ *Ար ա մ ֆար– 

չաճեան 30 ֆր.փյնէճեան 100, 3* Աք 

թունեան, 30 Տ°քթ* ԱլլաՀվերաի որդի 

30, Ա* Փաչաճեան 30, Տէր JJ ար ղի սեան 

30, ՕճաքճեանՅՕ, Ա. Բ 

արսեղեան 20, 

Արութունեան 100, է. Դասասլեան 30, 

Ա» Դումրուեանց 10, Ն* Կ արա զեան 20, 

Մ* Մինասեան 100, Եր* Կիւմիւշկեր– 

աան 100, Զ^րիֆեան 167, է. Մանուկ– 

եան 30, Դալըսլճեան եղբայրներ 300, 

՛Բ. Ավաճեան 300, Տէր ՕՀանեանՅՕ, Մ* 

կիւմիւշճեան 20, ժ* Բէմիւրճեան 20, 

Ա*Աիմօնեան 30։ Մհանուագնուիրած 

են կրօնի կ Բ արա զեան 1000, իլ. Հի*ն– 

քեարսլէյէնաի1ե00 իյնէճեան 1000, % 

Պիաեռեան 3 00. այս նուի րաաւութիւն -

ներու վրայ աւելցուած է ն սլաս տամա-

աո լցին ունեցած– 33000 ֆ.ի գումարը։ 

Փետ .28 րն,Չորեքշաբթի գի շեր,Ա ալ 

տէ զԱկրիքի՚֊լթէօրի սրա Հին մէջ բա

նախօսեց Տիկին {£ապէլ էսայ եան, նիւթ 

ունենալով Պաքուի Հերոսամարտը։ 

Փետ. 28ին նոյն սրաՀին մէջ Հ. Մ* 

Միութեան նախաձեռնութեամբ կազ

մակերպուած էր միթինկ մը ուր խօսք 

առին Բրօֆ. Մէյյէ* Տօքթ. Տըլուսքի, 

Տօքթ, կիպընս, Պ* Ալպէռ թօմա, Պ* 

Վարանգեան, Պա լաք եան Վրդ* ե Պ* Qo-

պանեան։ Բանախօսն երր ծանրա ցան 

Հայոց կրած զարՀուրելի տառապանք– 

ներ ու վրայ Հւ բողոք մը բանաձեւեցին 

]0 ա ղա զութ ե ան ՎեՀաժողովին մէջ 

I 
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Վ.ԱՃԱՆ ՓՍ.ՓԱԶԵԱՆ 

ԿՈ ՄՍ 

Ան գաս* Ազգային չաւքագումւսրի 

Ընտրուած կովկտսի Թ-րքա հայերէն 

Հայաստանը ներկայացուած $Ը1[ա/ոլն 
Համա ր։ 
Այս Հանդէսին ներկայ էին Ազգ* պատ՛ 

ուիրակութիւնր իր ամբողջ կազմով, 

ինչպէս նաև Պ՚Պ– Վենիզելոս, թօլիթիս 

ու բարձրաստիճան անձնաւորութիւն– 

ներ ու զինուորականներէ 

Հայաստանի գաՀլիճր բաղկացած Է 
Հետեւեալներ Է. 

ՅուԼ. Քաջւալնանի, վ_ար£սւս|ետ 

Ս. տիգրանեան, Նախարար Արտաքի՛ն գործոց 

Արաս* Մ ան ու,կև ան, ՛սարքի՛ն գործոց 

Աղեքսանգր խ ատիս եան, Հանրային էրաւքս/ետ. 

Աամսոն Յարու.Թփւ.նեան, դատական 

Արտաշէս էնֆիյէճ ե ան, Պարենավորման 

լեւ.ոն Ղ_ուլեան, Ելեւմտական 

Գրիգոր Մելիք կարապետեան", կ;ւԹական 

Զօր. Հախվերտեան, Պատերագս*ական 

Ատանայի գրաւման աբւթիւ նոյն քա

ղաքին մէջ աննկարագրելի ոզեւորու– 

թեամբ րնգՀփ գրօշազարգութիւն կա

տարուած է ուր գաշնակիցներու ղրօշ– 

ներ ու կողքին ծածանած է Հայկական 

դրօշակր։ ՜ճիշտնոյն սլա Հուն լեռն երէքն 

վար ի^ած են ձիաւոր իյումբ մր զէյ– 

թունցի Հերոսներ որոնք $որս աարի 

՛շարունակ լեռներ ո քաշուած ու չեն 

իւոնարՀած իրենց ըմբոստ գլուի/ներր 

բռնակալութեան մը առջև։ 

Պա թումբ գրաւող ou մ բանակի զին

ւորներր Պոլիսկը վերաղառնան անրաւ 

աւարով ու Հարստութեամբ։ Ամենա

ոզոր մելի տասնապետն անգամ Հաբիւ– 

Հազարներու տիրացած է ։ 

շձա կատ ա մա ր տ 

ԴաՀիրէի որրաի/նամ ընկերութիւնը 

կը շարունակէ իր օգտաշատ գործու– 

նէութիւնը. Եգիպտոսի մէջ իր պաՀած 

որբանոցներէն զատ կր նպաստէ նաև 

Հայաստանի զանազան վայրերու մէջ 

Հաստատուած որբանոցներուն։ կեսա– 

րիսյ որբանոցին ղրկածէ Ց00անգ.ոսկ. 

նմանապէս Ց00 ոսկի ղրկած է Հա մա

տան ի կիսասոված մեր որբերուն։ Այս 

ընկերութիւնր արժանի է ամէքն քաջա

լերանքի, լաւ էլ ըլլայ որ րոլոր ^ ա յ գա~ 

ղութներու մէջ մասնաճիւղներ կազ

մուին ո ր բա ի/նա մի, միշտ կեդրոն ունե

նալով ԴաՀիրէն, ուրկէ դի լրաւ կարելի 

է օգնութեան Հասնիլ ամէքն կողմ։ 
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ՏՕՔԹ– Գ– Ս ԱՅ ԵԱՆ 

Անգամ* Ազգայի՛ն Համագումարի, պուլկար ի այ է՛ն 

Ամե՛ն աՀաւաստէ աղբիւր է կէմա– 

՛սանք թէ Ազզ* Հա մա ղո ւմարը խաղա

ղութեան ՎեՀաժողովէն ներկայացու

ցած է Հայոց Րէէաէէք վնասուց Հատու

ցումէ քանակը որ է 19 մէլէար ֆրանք 

Հետեեալ կերպով բաժնուած* 

Ա* քանդուած ղէւղէլն* տնտեսութեան 

Հատուցում 4,739,000,000. 

P* քանդուած քաղաքաց էն եր ու, տըն– 

աեսութեանՀացմ* 3,060,000,000. 

Դ* Ա պասն ուածներու ընտանէքնեըուն 

Հատուցում 3,000,000,000. 

Դ. Հէւանղացածներու և խեղանղաւքնե– 

բու 260,000,000. 

Ե* 160,000 րն տանիքներու 4 տար

ուան աշէյատանքէ զրկումէն առաջ 

եկած կորուստէ Հատուցում4000ական 
ֆր.էն 840,000,000. 

Զ* 330,000 Հողէ է բռնութեան և 

տառապանքէ Հատուցում 1000ական 

ֆբ. էն 330,000,000. 

է. կ ո վկա սէ փ ա էյ ս տ ա կանն ե ր ու 

վրայ եղած ծախքերը 200,000,000. 

Ը. Աղգայէն և եկեղեցական կորուստ

ներով Հատուցում 73,000,000. 

fih. կաշառք, բռնէ հանգանակութիւն 

աւու մ, 200,000,000. 
Դումար 14,000,000,000 ֆր.։ 

à 
Այս գումարը կր ներկայացնէ մէայն 

ՏաճկաՀայաստանէ Հայութեան կոր՛

ուստներուն Հատուցումը, որ. կ ո վկա սէ 

Հայութեան և Հայկական Հանրապե

տութեան պա Հանգած Հատուցո ւմոմ 

կը բարկանայ 19,000,000,000 ֆր.է։ 

Զա կա զէ կէ (կղէ պա ո ս) Հտյերր եկե

ղեցի մը և ղպրոց մը շինելու Համար է– 

րենց Հաւաքած 1300 ո սկէն բաժնած 

են Հետեեալ կերպով, 700 ո սկէ որբե

րուն, ՅՕՕոսկէ տարագրեալներուե 300 

ո սկէն ալ պա Հա ծ են գպրոցէ մը շէնու– 

թեան Համար, <Լ Յո ւ ւսա բեռ 

Եգիպտոսի Հայ երր օ գա ո լելով Բրօֆ. 

JU ա չա տ ո ւր ե ան ի Փարիզ գալէն, Հան" 

գան ակութ եան մր ձեռնարկած են ար

ծաթ եայ պսակ մը դնելու Համար Լեւոն 

Ե*է գերեզմանէն վրայ։ 

Հայ Հռովմէականներու կաթողիկոս 

Պատրիարքը Պօղոս Պետրոս ԺԴ* Հռովմ 

Հասած է ու Վատ է կան է մէջ րնդուն– 

ուած է Ա* ՊտպէՀն։ 
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U՜bB-Ր Ս– ՃՒՆԴԼՒԱՆ 

Անգայք Ազգային Համագումարի, Պուլկարիայէն 
Տ0Ք9-. Ա. ԲԱՐՍԵՊ-եԱՆ 

Ան գ ամ Ագ գային Համագումարի, Պոլս է ն 

Ուա շխնկթոնէքև Հա սահ՝ Հեռա գէըներ 

կը ծան ո ւցս/ն ե՛ն որ ՆախագաՀ Վէէ" 

սոն խօսելով Արտաքին Դործոց Յտնձ– 

նաժոզովին առջև. ըոած է որ Ամերիկան 

սլիտի փափաքէր Հայաստանի Համար 

ՄԱՆՏԱԹԷՐի գերը ստա՛նձ՛նել։ 

(յախա գա Հ Վիլսոն, Պօսթոն Հ աս՛ 

ն ելուն իր խօսած՛ ճառին մէջ ըսած՝ է 

Հետեեալ խօսքերր։ վ/ԱորՀա՞ծ էք Հա՛ 

լաստանի կրած տ առա սլան ք՛ներ ու 

մասին։ Դուք առատօրէն տուիք ձեր 

գրամը Հայոց օգնութեան Հասնելու 

Համար իրենց տ առա սլան քներ էքն վեր ջ. 

արդ, ամփոփեցէք ձեր ուժերը որսլէս 

զի անոնց տ առա սլան քր չվերսկսի ։ 

էաՀէյի Հայ կա կան տեղեկատու սլիւ՛ 

ռօն կ՛ ի մա ցնէ մեզի թէ տեղւոյն մէջ 

կազմուած՝ է Հայկական ներգաղթի 

կա մա ւոր ական ընկերութիւն մը նպա

տակ ունենալով ամէն միջոցներով 

գիւրացնել Հայրենիք գառն ալ ուզող 

Հայերու ներգաղթր։ 

Ամէքն կռզմէ նպաստներ կը Հասնին 

այս ընկերութեան։ Յաջորդ թիլով կը 

Հրատարակենք այս օգտաշատ րնկե՛ 

րակցութենէր* ստացուած բացատրա

կան տեղեկութիւնն եր ր։ 

JJ*արսէ/լ Հրատարակուող վԼԸ ՖԷՕ% 
պարբերաթերթը իր փետր. 1օի թիլը 
ամբող^ութեամր նուիրած է Հայկական 
ղատին։ 
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Պ– ՏԻԳՐԱՆ ՔԷ֊ԼէԿԵԱՆ 
Անգամ* Ազգային Համագումար ի, լ ր ա ն ա յ է՜է 

Հայ և յոյն եղբայրակցութիւնը այն

քան յառա£ զա g ահ՝ է Եղմիրի մէ£ որ 

տեղւոյն Տ ո յ ն մետ ր ա պո լի տրպ ատա– . 

րագահ է Հայոց եկեղեցիին մէֆէ 

Լօղանի Հայ կարմիր }Սաչը 1300 ֆր* 

ղրկահ Է ԴաՀիրԷի Որրախն ա մին ։ 

Հաճոյքով կ*ի ման անք թէ մեր աշխա

տակից Պ* P ա ս մածեան իր աշխարհագ

րական շահեկան աշխատութեանց Հա

մար անղամ ընտրուահ Է Փարիզի Աշ

խարհագրական Ընկերութեան։ 

Ազգ* Պալոոլիրակութեան նախագաՀ ր 

Պատուիրակութեան ե Համագումարի 

անունով ցաւակցական գրութիւն մր 

ուղղահ Է Պ* "ք*լԷմանսօին յայտնելով 

իր զայրալից յուղումը իր անձին տլէմ 

կատարուահ անորակելի ոճիրին առ– 

թիս։ 

Վերջին սլա Հուն Պոլսէքն ստացռւահ 

Հայ թերթեր էքն կը տեղեկանանք թէ 

Պոլսոյ մէ£ սլա տ ե ր ա զմա կան ատեանը 

Հրասլաբակաւ սկսահ է զատել Հայոց 

ֆարղարարներն ու ձերբակալուած իթ՛ 

թի Հատ ակա՛նները։ 

*էիւէէլիոյ մէգ> որ գրաւուած է ֆրան

սական կառավարութեան կողմէ, Հա

յերու և թուրքերու մէ£ բաղխոււաեր 

տեղի ունեցած են. 30 Հոռիի չափ Հայ 

մեռահ^ներ կը Հաշւրւին ե!30ի չափ վի

րաւոր։ Հ/նորՀիւ ան գդի ա կան զօրա

խումբի մը Ատ ան այ ի մէ£ ֆար գի առա 9-

քր առնուած է ձերբակալելսվ թուրք 

ոստիկանասլետր որ երկու դասեր ու 

զօրաՀանութիւնր Հրամայած էր ե մու

նետիկն եր ու միջոցաւ £արդի Հրաման 

կարդացնել տուած էր* 

Ազգ* . Պատուիրաիութեան կողմէ 

րժկական մարմին մր կը մեկնի ղէսլի 

Կիլիկիա։ 

Այս մարմինր մեէլնելէ առա£ դիմած 

էր ամերիկեան կարմիր ]Աաչէն, պէտք 

եղած աջակցութիւն ստանալու Հա

մար։ Ամերիկեան կարմիր /Աաչր խիստ 
սիրալիր րն դուն ելութիւն րնելով շնոր– 

Հաւորած է իրեն դիմող բժշկական 

մարմյյնր էրեն ցոյց տուած ձեռներէց 

ոգւոյն Համար, ու անոնց տրամադրու

թեան տտկ դրած 100 անկողիննոց Հի

ւանդանոցի մր բոլոր պիտոյքր, որոնց 

արժէքը մօտաւորապէս 230,000 ֆր* 

է։ Աոյն գումարր վճարելու ցանկու

թիւն։ յայտն ուած պա Հուն պատաս

խանած են թէ՝ «իրենք չեն ծախեր, այլ 

կուտանա։ 
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ԲԱՆԱԽՕՍ ՈհԹԻհՆ Մ ԸՀ ԱԼ 

ՕՐ՛ ԵՐԷՑԵԱՆԷ 

Հանդէսներու. մրցաէլցութիւնր կր 

ա բուն ա կուի. Հայ ժողովուրդր վստաՀ 

կրնայ ըԱալ որ այլևսայս անգամ Հայաս

տան Հանդիսաւորապէս սլիտի փրկուի։ 

Այս մրցակցութեան «Արձագանգ փա՛ 

բիզիյ>ն ալ իր րաժինը րերաւ երեկոյ

թով մը։ Բանախօսներն էխն կիներ, իսկ 

ւնէլնդի բներ բայ բեր։ Օր* էրէցեան երկու 

կիներ ~ շրջապատուած բեմրն կը տի՛ 

րէր* ամսլերու մէ^է Հեռա ֊որ ձայնող 

մր րացատրեց այր Հասարակութեան 

թէ ի ՚նչ էր 1լնո£ ղերը իբրև օրիորդ, 

քոյր, ամուսին, մայր* մօրաքոյր, տալ, 

ներ, կեսուր, մեծ մայր են* են։ Բայց բո– 

որ ասոնք Հին 1լնո£ դերերն էին. նոր 

կնոշ Համար ա յ դ սաՀմանը խիստ 

էր* նոր պայ մա՚ններու մէ£ Հ/ք^Ը 3nJ9 

սլէտք էր տալ իր բազմապիսի և անծա

նօթ տնտցած ձիրքերը ՝ տունէն դուրս, 

պիւռօներու մէ9, երեսփոխանական 

ժողուըլերէներս, կառքերու վրայ, կեան 

քի լուծքէն ներքև այրերու կից և ոչ 

անոր տակ՛ իսկ ապագայ էլնո^,ա շխար՛ 

Հը տակն ու վրայ ընելէ վևրֆ. Հասնե

լիք բարձրութիւնը Աստուած միայն 

կրնայ տեսնել–։ Աւր Հասարակութիւնը 

մտածելով ապագայ մարդուն վերա՛ 

պա Հուած փորձանքին, կը մխիթարէր 

ինքզինքը թէ բոլոր ա յ ս բաները իր 

օրով պիտի չպատաՀէին։ Բւնէլնղիր– 

թիւնը ի նչպէս յեղաշրջած էր 1լնո9 

դերբ» օրինակ, անցեալի մէ£ fon} 

պա ր տ ա կան ո ւթի ւԼւն ե ր էքն մէԼլն էր սա

փորը ուսին մօտակայ աղբիւր էքն իւր 

բերել* մինչդեռ գիտութիւնր այսօր աղ

բիւր ր տան լքէ£ բերած է և բաւական է 

միայն ծորակը բանալ սափորը լեցնե

լու Համար։ Անցեալի մէ£ 1լնո£ զբաղոււա 

էր կանթեղները մաքրել* գիտէք թէ, 

ըսաւ, այդ աշխատութիւնր որքան ժա

մանակ կը սպառէն եր կան երր, որ երբեք 

կանթեղ մաքրած չէին, Հաւանութեան 

նշա՛ններ ցոյց տուին, մինչդեռ այսօր 

գիտութեան շնորՀիւ բաւական է մի

այն որ մատերնիս դնենք ելեկտրական 

կոճակին վրայ և լամրարներր կր վա

ռին։ Անցեալի մէ£ փայտով կամ ածու

խով կրակ պատրաստելու Համար երկար 

աշխատանքի պէտք կար. մինչդեռ այս 

օր լուցկի մը վառելով պէտք եղած 

ջերմութիւնը կ՚ունենանք, օդային կա

զի միջոցաւ։ Վերջապէս գիտութիւնը 

աստիճանաբար 1լնո£ դեր ր կատարե

լով կինր Հարկադրուեցաւ տուն էքն դուրս 

զբաղումներ գտնել, կր կարծուի որ գի՛ 

տութիւնր յ առա շան ալով օր մը զաւակ 

ալ պիտվ ծնի. աՀա տյդ իրիկունը 
այլևս կինը տուն պիտի . չդաոնար 

Հտրցր այրերու մասին չըլլալուն, 

յ արգելի բանախօսը չբացատրեց թէ՝ 

երբ գիտութիւնր 1լնո£ գործերովր զբա

ղի,կխնրայր մարդուն, խեղճ այրերն ալ 

պիտի Հարկադրուէին ղէպի տուն էքն 

ներս իրենց զբաղում գտնել։ Ա/ս Հաշ

ուով ապագային այր մարդուն կոչումը 

պիտի ըլլտյ մայր դաոնալ ու զաւակ ներ էքն մին, վախնալովս ր իր կյ^քէոխնքր 

թողլով փաստաբանութեան ասպարէզը ՚ բերելու ցաւերը քաշել—կարծես մինչև 
կր գբկէր* իր Քովէ բարեկամին էլրսէր Հիմայ 1լնո£ երես էն քաշածը չէր բաւեր 
Հ ես գիտէի որ ասանկ բաներ պիտի 
լսէինք, կնիկսչբերի»։ 

Օր* Երէցեան շարունակելով բա

ցատրեց թէ գիտութեան յառա^ւլիա 1ու– 

— մինչև որ գիտութեան J ե ղա շրշս ւ՝ 

մով, օրին մէկը դարձեալ իր նախկքւն 

դիրքին Հասնի և կաց ութի լեր վերաՀաս 

տ ատուի։ Շատեր կը պնդեն թէ առա– 
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$Jfu անգամր չէ որ այր և. կին այդ շրշա՛ 
՛եր 1լր բոլորե՛ն, ե ա սլա ոոյց կուաւքս 
այն այրերը, որոնք բասն մը սլա Հա a ե՛ն 
իրե՛նց կնոջական բնոյթէն ՚ յեղաշրջո՛ւիմ 
նխն դեռ լրացուցած չրլլալնուն։ է*սկ 
(( չկա՞՛ն կի՛ներ որոնք այրէ մը աւելի 
այր ենյ> սլիտի աւելց՛նէր Օր* ՆրէցԾէ**ն 
Հպարտութեամբ։ 

Ամ^ն սլա բա դայի մէ^ առա՛նց ? 
բե՛ն ալ գուշակելու էլնո^ ապագա՛ն, կա
րող ե՛նք ըսելթէ Օր* Երէցեա՚ն մեծ ապա
գայ ունի Հայ եր ես փոիյ ա՛ն ակա՛ն Ժողո՛ 
վիմէչ, ; ՝. 

՛էյ շա՛ն ա ւոր <£ Հեղի՛նակ ե բանաս
տեղծն ընկեր վառնիկ, ազգը փրկելու 
զբաղած րլլալուն, կր թոյլատրէ մեղ ի ո 
պառնաս եա՛ն ոճր փոիյ առնելով օէեզ 
ձօնել այս առթիւ, ազնիւ Օրիսր՚է* 
ՂԱզեակ մր* 

֊է՛, i-t*, 
շ1ւ՛մ ու,(լեր ես if|i սլիւս-սյի շիք աղջիկ, 

• Այլ ւղ սոգեր ո L U սիրածրն այն* նօնօշիկ. 
Աղրիւրին մօտ՛ սափորս ուսի՛ն, կլորիկ, 
Տան մ՛է՜ջ եփէ՜՛ անուշապուր ու. Թ՜օփիկ, ,.՛ 
թաղուէ՜ իւմոր, ւիաՕ՜Թէւղլլոր ու երշիկ։ 

Վ.Ս.1ա՝ՀՍ.Կ Տե֊Ր ՅԱԿՐԸԵՍ.Ն 
• ՚ • ՚ • » ՚ 

էք արտ 1Տին կիրակի գք?2_ռՐ Փարիզի 
Տրապիզոն ցիներու ՚՛ Հայրե՛նակցական 
միութեան նախաձեռնութեամբ՛ մեծ 
երեկոյթ մր պիտի սա ր քուի, Աալ աէ 
զԱկյրիքիւլթէօռի մէ£ նաիյ ագահու
թեամբ Պ* Ա. ԱՀարոնեանի։ 

Նամակ ունի Պ*3"վՀ"*ննէս Ոսկերիչ– 
եան է;ր ո ւս ա զէմեքն կր իւն դրուի ստա
նալ իւ մրա ղրա ունկս։ 

ՀԱՅԵՐԷՆԻ ԳԱՍ 
Հայերէնն լեզուի Հմուտ և փորձառու 

ուսուցիչ մր պատրաստ Է մասնաւոր 
դասեր ստանձնել տուներու մէ$_ դիւ– 
րա մատչելի պայմաններով։ 

Դիմել իս մրա գրութեանս։ 

Գ Պ. Ր Ա Ն ե Ա Ն , բօրԹ-.Սայիաի հայկակա՛ն 
գաղԹ՜սւվայրին հարիւրամ՛եայ նաք}սա|ետր 

Սաացա՚եք ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՋԱՅՆԸ 
անուն շարաթաթերթր Փտրիզ Հրա-\ 
տարակուող։ Տարա տեւութիւն կր մաղ
թենք։ 

ՀԱՅ ԴՐՕՇՆԵՐԸ ՊԱՏՄՈԻԹԵԱՆ ՄԷՋ 
Հ* կԼարդան Վ* Հացունի 

Վենետիկ Գին 2 ֆր* 

ՋԱՀԱԿԻՐ (Գրտկան Հաւաքածոյ) 
Վար գան Գէորդեան 

Հի րէ Գին 4*60 ֆբ< ա 
ՀԱՅԱՍՏԱՆ Եհ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ 

ֆրանսերէնի թարգմանուած 
(Լ* Յտկսբեան Գին S ֆր* 

ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ ԿԸ ՆՈհԻՐԵՆ 
բարենպատակ Հաստատութիւններու 
ՓարիգԷն Պ» ք>» Ս՜արկոսեան տարեկան 5 օրնկ. 
Նիւ՚-էօրքէն Պ՛ Մ՛ Կր՚Տիկեան տարեկան 10 օրնկ 
Նիսէն, ոմն , " տ արե կ ան 1 օրինակ 
գաքյիրէէն, Պ՛ շոփուրեան, տարեկան 5 օրինակ 

Հ Zիմ՚նտգիրւտնօրէն ՚ ՏՕՔԹ• Լ– ՃԱՄԲՍՐԶՈ ՒՄԵԱ 

Imorimerie Spéciale du ^VERADZENOUNT" La Gérante: M l l e Sarah LACROIX 
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Ո ի Գ Ի Ր Ց Ե Ր 

Մեր ընթերցողներուն զիւրութիւն Արնե՜այելու Համար, Հաստատած 

ե՛նք գրատուն մր, ուր մեր տրամադրութեա՛ն տակ ունինք Հայ ղատի՛ն ՚նոլիր– 

ուահ ազգայի՛ն և օտար Հեղինակներու գործ՜երր։ Այո գէրքերե ստա՛նալու Հա

մար պէտք է փոխարժէքը մեզ ղրկել կանխիկ փոսթի ծ՜ախքով միասի՛ն։ 

ԱՐԵԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆ 
Լաւ էջեր 15 ֆր. 

Նաղաշ Յ ո 1 |նաԹ՜աււ Աշուգր ես . 

ՅովԳւաԹւս ՛ն Յ ո Օ՛ն ա Թ՜ա՛ն եաՂւ ն կ արիօբ ՛ 10 

նավապե տ քու,յ՛ակի դիր ա՚նր 3 

Երգե;|ուլա.1<Ւ[.ւՏւք Ա.Պաւոարագի " f L / 

A. TCH0BANIAN 
La Femme Arménienne 3 
La France et le Peuple Arménien 3 
Offrande Poétique â la France 12 

B. BAftEILLES 
Les Turcs 3.50 
Constantinople 9 

J. de MORGAN 
Contre les Barbares de l'Orient 3 
Essai sur les Nationalités 4 

F. MACLER 
Autour de l'Arménie 4 
La France et l'Arménie 5 

H. BARBY 

Au Pays de l'E|jouv..nte 4.30 

R. PINON 

La Réppression des Arméniens 

A. TURABIAN 
Les Volontaires Arméniens 

Այն Հրատարակիչներն ու Հեղի՚նակ^երր որ կր ցա՛նկան մեր միջոցով 

տարած՜ել իրենց գործ՜երր թող Հաճի՛ն անոնցմէ ուղարկել վարչութեանս։ 
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Աւելի կանոնաւոր և յարԽտեւ զա 

լուրերն օրն օրին յաւե 

Հ 
ներուն ծանօթացնէ 

ա տ կ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ 

Համար, և կարեւոր 

Հյսֆմար 

Խ ՏԱՌԵՐՈՎ 

"ՎԵՐԱ՝ԾՆՈԻՆԳ.,Ի ՏՊԱՐԱՆԸ ԿՍՏԱՆՋՆԷ 

ապա գրակա՛ն աշխաաութիմս՚սեր ամկխ լեզուէ 

ԴԻՐ Ք Ե Ր , Գ Ր Ք ՈՅ ԿՆ Ե Ր , Շ ՐՋ Ա Բ Ե Ր Ա Կ Ա ՆՆ Ե Ր , 

եւայլհ, ե սայլն, եւայլն։ 

Յառածի; 
Հսեալ սլիտէ Հրատարակէ ազգեր դիսրամատչելի գէ՛սերով։ 

ci 

I M P R I M E R I E 
G. S A V I G N Y 
80, RUE DE CLÉRY 
P A R I S ֊V– Ճ 
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V E R A B Z E Ï Ï O f f N T 
< L A R E N A I S S A N C E ) 

RISYCF A R M É N I E N N E (JBi-mensuelle) 

ԿԻՍ ԱՄՍԵԱՅ ՀԱ1ԳԷՍ 

Գ. SUPt», B֊hl> 6.7 

.Փարիզ, 1 Ապրիլ 1919 

ԲՈՎԱՆԴԱԿ Ո Ի ԹԻ Ի% 

էլ բաւ. Է, ԱՒԵՏհՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ՛» Ազգային Տուրքս* 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ. QUiuin £ովանաւորուՏՒիւն«, գ.^ 

ՊՕԼՍԵՑԵԱՆ– 0֊Է ինյու (յաւքար կ|ւ|իկիա1ւ կ՚ու, 

գենք^ : կ, ԲԱՍ ՄԱՏԵԱՆ– ԱեծերԷն֊ Մէկ">"ԱոՔ. 

Վ-ԱՐԱՆԴԵԱՆ– Հայուն »ի.)ր, ՏՈՔԹ– ՊՕ՚ՆՈՍ ՔՕ. 

ԼՕԼԵԱՆ. V>IHïn, լ. լ. fc. տէվ"իշեան rft?! 

Ազգային ni» գան ագան լուրեր, "<*«գովուրգի 

Ց«»յն,,ր եւ <<Լ;ւայ/,ի 1)եզինակԸ&^րգիծական), 

ՏՒՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ. Պատկերներ՛ 

Directeur-Fondateur : 

D' LÉON HAMPARTZOU.MIAN, iô, Boulevard St֊Denis Iftjj PARIS (X՛), 
T é l é p h o n e : N O R D 69-51 
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Վ lî ք՛ Ա Ծ Ն Ո Ի X Գ ֊ 
Կը գ ատաըակու֊է ամ1*ն ա մսու. էին և 1Ցի՝ն։ 

Բաժա՛նորդագրեն է ամ՛է՛ն երկրի Համար տարեկան 20, և. վեցամսեայ 12 ֆրա՛նք։ 
ԲԱՑԱՐԶԱԿԱՊկՍ ԿԱՆԽԻԿ 

Գրամ, ՛նամակ ե ամէն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէին ՝ 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 

16, Bd. Saint Denis 16 

•ՎԵՐԱԾՆՈհՆԳ,,ի ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 
Որո՛նց կարելի է դիմել րաժանորղագրուելու և բաժնեգի՛ն վճարելու Համար 

ՄԱՐՍկՅԼ, Վ> ՎաՀու՚նի 
ԼԻՕՆ, Գ Աոլաքեա՚ն 

ՄԱՆԳԵՍԹՐ, Արժ. Տ. Ներսէս քՀնյ. 
Ս վաճեան 

ԼՈՆՏՈՆ, Ամէատ ֊ԲԷսԷճեա՚ն \ 
ԺԸՆԷՎ, Լ– Նէվրուզ 
ՑԻհՐԻԽ, Մ. Փիըա՚նեա՚ն 
ՄԻԼԱՆ, Հ. Ղագարոսեան 
ԱՀԵ-ԲՍԱՆԳՐԻԱ, Ներսէս %ազիկեան 
ԳԱՀԻՐԷ, 0. ՄաՀտեսեան 
ԶԱԿԱԶԻԿ, Գ– Համրիկեան 

ԹԱՆԹԱ, Ա– Արեւեա՚ն 

ՓՕՐԹ-ՍԱՅԻՏ, Հ– Գրանեան 

ԵՐՈհա%կՄ,ԳըԱւոաՎ. ԱարգիսեսՒն 

ՊԷՑՐՈհԹ, Տքթ. Գ՛ Կարօեա՚ն 

ԿԻՊՐՈՍ, S- Աուլթա՚նեա՚ն 

Կ. ՊՈԼԻՍ, Տկ՛ Զ.ապէլՀամբարձումեա՝ն 
ՖԻւյ^Պկ, 3"վ^՝ա'ս'սԿս Ս՛արգի սեան 
ՊԱՂ.ՏԱՏ, Տկ՚ե– Մ– Մինասեան 
ԱՏԻՍ-ԱՊԱՊԱ, Ս. Ազ%աւորեա'ն 
ՆԻԻ-ԵՈՐ՚Բ, Վարղերեսեահ էզրարք 
ՊՈՍԹԸՆ, Պէքպխջեան գրատուն 
ՇԻ-ԲԱԿՕ, Ն– Ասլաճեա՚ն 

ՏԻԹՐՈՅԻԳ, Հ– Պարաոմնի 
ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ. Տ՞քթ. Յակոըեա՚ն 
ՖՐկԶՆՕ, Տ՛՛քթ– Վ– Թաշճեա՚ն 
ՃԻՊՈՒԹԻ, Ե՛ Սէֆէրեա՚ն 
ՊՈհէՆՈՍԱՅՐկՍ, Գ– Սօլկարեա՚Ա 

ԱԼՃկՐԻ, Պօլօեան Եղբարք 

ԽԱՐԹՈհՄ, Պ՛ &• Վանեա՚ն 
կր խնղրռւի մի ան գա մրն ղմի շտ մեր բոլոր յաբգելի բարեկամներէն և 

ծ՜անօթներէն իրենց ապսպրանք՛ներուս միաց՛նել ՛նաև փոխար
ժէքը, առանց ատոր սաիպո լած ե՛նք զիրենք 

անպատասխանի թողուլ։ ՚ 

„ Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ի Ն Դ 
Աւելի կա՛նոնաւոր և յարատեւ դռա՛ն ա լու Համար, ե կարեւոր 

լուրերն օրն օրին յաւելուած՛ներով իր ընթերցող
՛ներուն ծանօթաց՛նել կարենալու Համար 

ԲԱՑԱԾ կ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՊԱՐԱՆԸ ՃՈԽ ՏԱՌԵՐՈՎ 
«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ,* ՏՊԱՐԱՆԸ ԿՍՏԱՆՋնէ 

տպագրական աշխաաութիէՀեներ ամ՛էն լեզուէ 

ԳՒ ՐՔ ԵՐ , Գ Ր Ք Ո Յ Կ Ն Ե Ր , Շ Ր Ջ Ա Բ Ե Ր Ա Կ Ա Ն Ն Ե Ր , 

եհսւյԼՍ, ենաւլնՀ եււպլԱ։ 
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ԿՒՄԱՄՍԵԱ6 Հ1ԼՆԴԷԱ 
/ԿԸ Հ Ր Ա Տ Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Ի 

ԱՄ ԷՆ ԱՄՍ Ո Ւ 1ԻՆ և 1ՑինԱ 

Գ. ՏԱՐԻ. — ԹԻԻ 6-7. —1 ԱՊՐԻԼ 191& 

Է Լ Բ Ահ է 

ԱՒԵՏԻՍ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ 
Lrbôuitini.li գրագէտ եւ. f)uij 

()աՆ|1աս|ետու.19՜եաս է|ւեա|>. ժ-ոգա|[ւ 
1ւա[ււագա() 

Գա դա վայրական բոլոր կաոուցւահք– 

ն եր ր, ա գա ա ութ եան ու ճշմարտութեան 

բոլոր յաղթական կոթողները միշտ ար

դար արիւնով են ղանղւում ու բարձրա

նում։ 

I) ոկրատից՝ մինչեւ ՚Բրիստոս, Ա քրիս

տոսից մինչեւ Հայ ժողովուրդ, անմեղնե

րէ արդար, անբիծ արիւնն է Հոսում բոլոր 

կարմիր յաղթանակների Համար։ 

ՀՀար Հուրելի ու անվերծանելի աոեղ– 

հրւահ։ Որքան սուրբ է արի Lit ր ու որքան 

առաա, նոյնքան ամրակոլո է կերտւածքլլ 

ե նոյնքան յարատեւ։ 

Հայրենիքդ իմ, աղատ Հայաստաէւ, Հա

գար– Հ աղար ան մ**ղ մանուկների դու վարդ 

կոյսեր ի դ ար գար արիւնի հոցից բարձ

րացաւ քո ագատ ու սլա հ ծառ Հոլին, և 

որ էա փ բար աւէտ ես դու, որՀավւ անուշ, 

ո՜վ իմ սուրբ, իմ յաւիտենական Հայրե

նիք։ Եւ բա՛ւ է, բա՛ւ է այս արիւնր... 

Ղ\ ւ ւյփզ, 10 (/արա, 1919 
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ազ դ ա ծ ի ն աո 
Ս՛այր երերէն ստացուած թշուառութեանց պատկերներով լեցուն թ ղթ ա կց ո ւ՛ 

թիւններ մեզ կ՝ ստիպեն անզատք մր եւս՛ անդրադառնալու Ազգային Տուրքի Հարցի՛ն» 

նամակա դիրնեբը բոլորն ալ կըսեն թէ՝ 

** էէՒիւրքին un լրէն և ճիրաններէն Հազիւ 

ազատած Հայութեան բեկորները այսօր 

ենթակայ են ոովամաՀութեան, պէտք է 

ապրեցնել զանոնք,,։ 

Այո, պէտք է ապրեցնել զանոնք և այս 

պարտականութիւնը կ իյնայ արտ ասա Հ -

մանի Հայերուս Վրայ։ 

Ամերիկայի բանուոր Հայերը ի լուր 

ե ր կր էն եկող սրտաճմլիկ աղաղակներուն 

անմի^ապէս վեց միլիոն ֆրանքի Հան՛՝ 

ղանակութեան մը ձեռնարկեցին։ 

Պուլկարիոյ գաղթական Հայերը երկու 

միլիոն ֆրանք Հաւաքեցին։ 

Անգլիոյ, Եգիպտոսի, ՀՀուիցերիոյ գաա 

ղութները կարելին ԱՐ ի՛" օգնութեան 

Հասնելու Համար մեր տ արաբա իւ տ եղ -

ՓոոԹ-Սայիտի (յայ կա կան գադԹավայոք 

ււ|աաւսւ|ա(ււ)ւ.աձ [uni. dp tfp Աուէ-յաայյի ո ոբ եբ : 

զբօ ս ա ն ք ի մէջ 

բայրներուն։ 

Ամերիկայէն վեր1\ Եգիպաոսի Հայ կիները իրենց զարդեղէններր նետեցին 

որբերու գանձանակին մէ£. Փարիզի Հայ գաղութը, թէև քիչ մը ուշ, բայց սկսաւ 

վերջապէս քիչ մը շարժիլ, և որդեգրեց 

ազգային տուրքի սկզբունքը ե որ սա՛ 

կայն Հակառակ Ազգային Պատուիրակու՛ 

թեան իսկ հանքերուն, Հակառակ յաճա՛ 

խակի Հա լա քուսն եր ո ւ, դիմումներու ու 

ճառերու, Հազիւ կարելի եղաւ ամսական 

£0,000 ֆրանք ողորմելի գումարի մը ար

դիւնքը տալ։ 

Մենք գիտենք որ շատ աւելին կրնաք 

րնել փարի գի Հայ զաղու թ ը ։ 

liէ։սուն Հոգի Հազիւ կ՚մասնակցին ազ

գային տուրքին* մինչ Փարիզի Հայ գա

ղութը կը բաղկանայ 5000 Հոգիներէ։ Ար

ձանագրուողները կը պատկանին րնդ՛ 

Հանրապէս բարեկեցիկ դասակարգին, որոցմէ կարեւոր մաս մը սակայն տակաւին 

դուրսր կը սնայ։ Անդին աՀագին թ ի լ մը կայ Համեստ կարողութեան տէր Հայերու, 

Սուետացի աղջիկներ՛ գադՏհսփպբի 

օհււագորձի iu j iÇI .սաասոցին ւքէօ 
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որոնք թէ ամսական սւ ասն ական ֆրանք արձանագրեն, կարելի կ*ըլլայ մինչև Հիմայ 
գոյացած ամսավճարի քանակր կր՚կնասլաակել։ 

Կարելի է նաև, և անՀրաժեշտ է, որարգէնարձանագրուածները Հետեւին իրենց՛ 

մէ ոմանց խիստ գովելի օրինակին, աւելցնելով իրենց բաժինները, աասնի աեղ յիսուն, 

յիսունի աեղ Հարիւր աալով։ Մենք այնպիսին եր ո լ Համար ՎԵՐԱՄԼՐԻՆԳի մէչ\ 

Հաճոյքով պիաի բանանք պատուոյ սիւնակ մը։ Մենք արձանագրեցինք անունները 

անոնց, որոնք կը կատարեն իրենց Հայ ու պարտքը։ Ար գար ըլլալու Համար սա՛ 

կայն, ցաւով պիտի արձանագրենք նա և անունները այն բոլոր ա զգայ ինն ե ր ո ւ, որոնք 

գիտնալով Հանդերձ մեր ազգին անբաւ կարօտութիւնները, սառն անտարբերու– 

թեամբ խոյս կուտան իրենց նուիրական ու անՀրաժեշտ պարտականութենէն։ 

Իւրաքանչիւր Հայ ան Հատ, իրեն պարտք Համարելու է, պատաՀած բարե

կամի ու ծանօթներու ըսել՛* Բարեկամ, քու անունդ չտեսանք տուրք վճարող

ներու ցանկի մէչԼ,, և կամ * ՛՛Ւ ան ի ո՜ վ արձանա գրուած ես, որքան աւելցուցիր,,։ 

Մեր թշնամիները ամէն Լանք ըրին տեսնելու Համար Հայաստանը առանց 

Հայու։ Ս ենք սակայն, ուզեցինք մինչեւ օրս, պաՀել Հայաստանը Հայերով լեցուն։ 

ՊաՀեցինք Հայաստանը, չ՚ղիաի կրնա՞նք պաՀել Հայերը։ 

Հիմայ որ սովը կ*սպառնայ անոնց, ժամանակ է որ անկարելին ըսենք, ՛տանք, 

կրկիս տանք, նորէն տանք, փրկելու Համար îftitugորդները մեր ցեղին, որպէս զի 

արժանի րլլս՚ԱվԼ անոնց Հետ մէկտեղ ող^ունելու վերածնուած ագատ Հայաստանի 

Հրաշափառ արշալոյսը։ 

§ : : Vf –ՕՏԱՐ՚ւՀՈՎԱ՚սԱԻՈ՚ՈյՈԻԹՒԻՆԸ՚ , ՚ ՝ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈԻՆԴԱ 
(s Ազգերու. Ընկերակցութիւներ ֆարիղեան ՎեՀաժոզովին մէ£ արգէշն էրա– 

կանացաՆ Րէէաէով* Հայաստանէ Հովանաւորութեա՛ն Հարց՛ն ալ ՛նոր լուծ՜ում* մը՛ 

ստանալու վրայ է* ՝Բ աղաք ական վերքին անցքերր 1լր դիւրացնեն ե ՛նոյ՛ն իսկ 

1լ արդարացնե՛ն գործ՜ունէուժիւնը Հայկ* տյն շր^անակներուն, որ օտար հովա

՛նաւորութեա՛ն կուսակից եղած՜ ե՛ն միշտ։ 

Ա՛նժխտելի է որ Փարիղի ՚^է^ րնգունուած՜ սկզրունքր, որով Թուրքիոյ 

զանազան մասերուն Հովանաւորութիւնը կը յանձնուի «Ազգերու Ընկերակ

ցութեան», որ իր կարգին այգ Հովանաւորութիւնը if- ա մ ան ա կ ա ւ ո ՚ 

ր ա ր ա ր կը յանձնէ որոշ պետութեան մր, միջազգային իրաւաբանութեան 

տեսակէտէն ո՚չնոր, րայց շատ լաւ լուծ՜ում մըն է և շատ մը ընկերաբաններ 

ոգեւորելու կարող։ Բայց Ա՚եծ^ Պետութեանց ստորերկրեայ կատաղի պայքարը 

զանազան Հո ղամա սեր ու ժ ա մ ա ն ա կ ա ւ ո ր Հովանաւորը ըլլալու, յստա– 

կօրէն կը ցուցնէ որ քաղաքական, տնտեսա՛կան և ընկերային ճգնաժամի տյս 

օրերուն մարդասիրական զգացուե%երը չեն դաշնակից պետութեանց գործ՜ու– 

նէութեան պատճառր, այլ ազգերու քաղաքական ու տնտեսական ապագան 
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որոշելու. կարող դրական շատ աւելէ կարեւոր պատճառներ։ Մ"նք որ ա յ ս 

լական, րայց ոչ դրական փոփոխութեան արելի ենթական Հւ զոՀն ենք, պէտք 

է ուրե ա խորապէս և. առանց ան ժ ամանա քլ ոզեւորութեանց քննենք րոլոր ղ^Բ^ԼՒ 

Հետեւանքները մեր քաղաքական ու տնտեսական ապագային վրայ ու էանանք 

իրականացնել միայն մեր Հիսնական շաՀերւ:ւն յարմար լուծումներ։ 

If ՛ըսուի թէ ՚ք^Ր^ի՛" դէսվքհր Հն յետոյ Հայ ազգը չափազանց տկարացան՛ 

ու անկարող նոր յարձակում մը դիմագրաւելու, շր^ափակուած՜ թշնամի ցե

ղերէ, ստիպուած՜ է Մ եհ՝ Պետութեան մը, կամ ((Ազգերու Ընկերակցութեան » 

Հովանաւորութիւներ ընդունի լ, խաղաղութեան ու վերա կազմութեան երկայն 

շր^ան մը ա գաՀովելու Համար իրեն։ Հովանաւորութեան կուսակիցները կը 

գտնուին Հոս Հակասութեան մը առ^եւ։,կամ կը վստաՀին «Ազգերու Ընկերակ

ցութեան», որուն գոյութիւնն իսկ ^էարգէէէ պատերազմը ե անկարելի կը դար՛ 

ձրնէ ո ե է յարձակում և աւելորդ ո ե է Հովանաւորութիւն, կամ չեն Հաւա

տար անոր դրական ու գա ղավ։ արական ծ՜րագրին, ուստի վտանգաւոր է իր Հո՛ 

վանաւոբութիւնր պաՀանֆե ։, 

Հայաստանի սպառնա յոդ վտան գը այժմ արտաքին չէ, այլ ներքին։ Մեր 

Հայրենիքի մէ^ Հաստատուած՜ օտար Հս!լայ զանգուածն է որ պիտի ճզմէ մեզ 

իրր քաղաքական գործօն, անկարելի ղարձրնելով մեր վերածնունդը։ Հայաս

տան ե Հայ ազգը կը գտնուին այժմ աննորմալ ե կարող ենք ը ս ել Հի ւ ան դա գին 

վիճակի մը մգ^յ Եւ Հոս է ամրող£ Հարցը։ կը պնդուի որ մեր այժմեան ար՛ 

տա սովոր տկարութեանը պատճառաւ պէտք ունինք օտար ժ ա մ ա ն ա կա" 

ւոր Հովանաւորութեան ե կը մոռցուի, որ ա յ դ ^"j"" ՛ներքին տկարութեան 

պատճառաւ է որ պէտք է խուսափի լ ո ե. է օտար միֆամտութենէ։ Առող£ մար 

, մին մր կրնայ վիրաբուժական գործ՜ողութեան մր դիմանալ, բայց Հի լծ՛ուած՛ 

էակի մը Համար օտար միջամտութիւներ կրնայ մա Հացու դառնալ։ Այո ժամա" 

նա կա ւոր աննորմալ շրջանին է որ մենք ամեն էն աւելի ենթակայ ենք խոցուե

լու ե ո ե էներքին Հարուած կրնայ մեր ապագան անդառնալիօրէն դատապար

տել։ կարելի նիւթական օգնութեան ե Հաւանական քաղաքական վտանգներու 

միֆեւ մենք չենք կրնար տատա լ։ S ն տ ե ս ա կ ան ներկայ ճգնաժամը ո և է կեր

պով կրնանք մեր սեփական ուժերովն ալ անցընել, ներքին կամ արտաքին փո– 

խառութիւններով, բոյյց ի վիճակի չենք, պ^տք չէ մոռնալ այս, քաղաքական 

ո Լ է նոր պայքար սղսելու։ Պէո1ք չէ մոռնալ ռուսական քաղաքականութիւնը 

Հայաստանի մա Հ մետ ական բնակչութեան նկատմամբ և դաշնակիցներու ու 

Ամերիկայի ընթացքը կո վկա սեան վերջին անցքերու միջոցին։ Ripelilitf 

juvanl. 

Հովանաւոր պետութիւնր (Միացեալ ՆաՀանգնեբը) նոյն իսկ եթէ ուզէ 

դիւրացնել մեր վերածնունդը, բաւ է որ Հայաստանի ներքին քաղաքականու

թեան մէջ գորՆագրէ Հաւասար իրաւանց և Հաւասար պարտականութեանց 

օրինաւորապէս արդար սկզբունքը բոլոր բնակիչներուն Համար, որպէս զի ան

կարելի դարձրնէ Հայաստանի Հայացումը, Հետեւաբար Հայ ազգի քաղաքական 

վերածնունդը։ Արտասովոր +ւլայմաններոլ մգէ արտասովոր դարմաններ պէտք 

են։ Օտար Հո վանաւոբութիւնր, որ պիտի պարտագրէ մեզ տեսականօրէն ար– 
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դար օրենքներ, դրականօրէն սլիտի վաւերացնէ թուրքերու Հայաջինջ քաղա– 
ք ա՛ղան ո ֊թե ան արդիւնքներր։ Մեր վերածնութեան կե՛նսակա՛ն պայմանն է 
այժմ երկրին Թորքի՛ն Հանդարտ ո ւթիւնր, Հայկական դեբա կշռութեամբ և Հայ՛ S 
կական ղեկավարութեամբ։ 

* 

Մռր տնտեսական վերահասութեան սլայ մանն եր ր ուսումնասիրելէ առաֆ, 

ան Հրաժեշտ է գիտել որ անկարելի է Հայաստանի նման յետա տաց երկիր ՚^Ը 

անմի^ասչէս արեւմտեան ղար զա g ահ՜ երկիրներու մակարդակին բարձրացնել։ 

Տնտեսական յառաջադիմութեան զանազան գորհ՜օններր սերտօրէն կասլուահ՝ ե՛ն 

իրարու Հետ ե անօգուտ է ու վտանգաւոր յեղաշրջումի ան Հրաժեշտ շրջաններ 

ցատկել։ Անօգուտ է և տ և տեսականօրէն այժմ գրեթէ անբնակ և մօտաւոր 

ապագային անօսրացան՜ բնակցութեամբ երկրի մր մէջ Հա զոր գա !լ g ութ եան և 

երկաթուղիներու իւիտ ցանցեր ստեզնել ու Հարուստ ճար տար արուեստներ Հիմ՛ 

նել։ Բնակցութեան, արդարութեան և Հաղոր լակցութեան Հարցերը անկարելի 

է աոանձինն լունել։ Պ ա լքանեան ազգերը, լաւագոյն պայ մանն եր ո ւ մէջ, տնտե

սական որոշ զարգացման մը Հասնելու Համար տասնեակ տարիքներ գորնանահ 

են, ամենախո Հեմ ե Համբերող տնտեսական քաղաքականութեամբ մը(1)։ Պէաք 

է օգտուիլ անոնց փորձառութենէշն։ 

Հովանաւորութեան լաւագոյն ար լիւն քներին մին, րստ իր ջատագոգնե– 

բուն, օտար դրամագլխին ներանումը պիտի ԸԱայ։ ԱրԳ՛ օտար դրամագլուխ

ներու գորնունէութեան արդիւնքը երկրի մը մէջ երկսայրի է։ Նախնական շրր՝ 

ջանի մը մէջ երբ երկիրը ^_աՐոԴ էէ դեռ իր .–սեփական միջոցներով զարգանալ, 

օտար դրամագլուխր կրնայ օգտակար դառնալ։ Բայց երբ նախապատրաստա

կան որոշ շրջանէ մր վերջ, տեղական դրամագլխին ե շաՀագոր նման միջոցն ե՛ 

բուն զարգացմամբ ան Հրաժեշտ կը դառնայ սեփական ճարտարարուեստ ե . Հա

րստութեան ե արտադրութեան սեփական աղբիւրն եր ստեզնել, օտար դրամա

գլուխը, իր գերակշիռ կարողութեամբ կ՛ար գիլէ տեղական ո ե է նախաձեռնու

թիւն, ստրկացնելով երկրին ամբողջ տնտեսութիւնը։ ԱՀա Մեքսիկօ, Եգիպաոս, 

Ա պան իա, Հարուստ երկիրներ, ստրու1լներր օտար ղրա մա գլխին ե որոնց ար

տադրութեան մենագոյն մասը կը նառայէ պա ր ար տ այն ելու օտար դրամատէ

րեր ր, ե !£ուից երի ա, Պելճիքա, Պուլկարիա, Հոլան տա, և՛ս., տնտեսաօլէս ան

կախ երկիրներ, որոնց արտագրութիւնը կը Հարստացնէ բնիկ ժողովուրգր։ 

Մենք բնականաբար, մեզ անմիջական պէտքերուն բերմամբ չենք կրնար ՊՈԼ֊[՛ 

կարիոյ շատ ճարտար տնտեսական քաղաք ական ու }եան Հետեւիլ, կորո վիօրէն 
արգիէելով օտար դրամագլուխներու Հաստատռւմր ե գեր ակշռո ւթիւնր երկրին 

մէջ, բայց ի վիճակի ենք ե պէտք է ջանալ մենապէս չեզոքացնելու անոնց 

(\) Adjaroff. D. Handelspolilik Bjuigarieiis. 
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վտանգաւոր արդիւնքները, տնտեսական խո Հեմ քաղաքականութեամբ մը, մեր 
շաՀերուն ծառայեցնելով օտար նախաձեռնութիւները։ 

• ՝ ՝ ւոյէ1ԾաԼ տ < ս տ ե ս ական երեւոյթը շատ յ ստակօրէն տեսանելի է նաեւ 

է1 տա լիոյ մէջ, ուր գերմանական դրամագլուխր, նախնական շրջանին սատա՛ 

րելէ վեր$_ երկրին զարգացման, յետագայ շրջանին բոլոր կարելի միջոցներով 

ընդդիմացած իտալական սեփական ճարտարարուեստի մր Հաստատման, դեռ 

կազմութեան շրջանին սպաննելով տեղական ո և է նախաձեռնութիւնք i'): 
< 

Տնտեսական ամենաճարտար քաղաքականութիւնը կը կայ ան այ օտար 
դրամագլխին այս երկու Հակասեռ արդիւնքներուն Հաւասարակշռութեան մէի 
Արդ՝ օտար Հովանաւորութիւնը, որ ամյ/ն կերպով պիտի պաշտպանէ օտար 
դրամագլխին շաՀերը և ախորժաէլներր, անկարելի պիտի դարձրնէ այս Հաւա
սարակշռութիւն ր, ե անդառնալիօրէն պիտի դատապարտէ ապագայ Հայկական 
տնտեսութեան մր ստեդՆումր։ Հ՚՚^ձ 

Պէաք է դիտել նաև որ երկրի մը քաղաքական կատարեալ ան կա խու

թի ւնր արգելք չէ օտար դրամագլխին ներածման։ Պէաք չէ մոռնալ որ դրամա– 

գլու~խր կր գաղթէ Հոն, ուր լաւագոյն են շաՀելու պայմա՛նները ե եթէ Հայաս

տան բարձր շաՀու կամ վստաՀ տոկոսի պայմա՛ններ ներկայացնէ, առանց Հո

վանաւորութեան ալ մենք պիտի կրնանք օտար դրամագլուխներ ներածել, 

ուղղակի փոխառութեամբ կամ շա Հա գործ ման g մասնակցութեամբ։ 

ճշաելէ յետոյ այս Հիսնական կէտերը, անցնինք Հայաստանի տնտեսա

կան ներկայ վիճակին քննութեան։ Տ*նտեսականօրէն երկիրը կրնանք այժմ 

բաժնել երեք մասի։ Առածին մասը կազմուած Աեբաստիոյ, Տրապիզոնի, /fjար

բեր դի, Տիարպէքիրի Հւ Ատս/նայի նաՀանէլներէն, որոնք չեն աւերուած և ի վի

ճակի են ան մի Պա պէս արտագրելու, առանց արտասովոր պատրաստութեանց 

Հւ ծախքերու։ Երկրորգ մասը կազմուած կարնոյ, Վսւնայ, Բաղէշի Հւ Հաւան օր էն 

կարսի նաՀանգներէն, ամբողջապէս աւերուած, Հւ որ արտադրել կարենալէ 

առաջ պիտի կլան են կարեւոր դրամագլուխներ։ Երրորդ մասը կազմուած / / ՚ ո ւ – 

սաՀայաստանի լքնացեալ մա ս էն, որ որչափ ալ ւքն ա ս ո ւա ծ ներքին Հւ արտաքին 

խռովութիւններէ, Հաւանօրէն ի վիճակի պիտի ըԱայ կարճատեւ ճգնաժամէ մը 

քետոյ, ե առանց արտասովոր ծախքերու, խնքզինքխն բաւելու։ 

Սփլա՚ԱՕ Գ. ՊՈ ԼՍԵՑ ԵԱՆ 

Շա|ւա/)յակհ{ի 

(1) Priziosi. La Gcnmnia alia conquista (lelHtalia. 
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Մենք կիլիկիան ուզելու բազմաթիւ սլատճառներ և փաստեր ունինք, 

որոնցմէ, զուրկ են մեր բոլոր մրցակիցներն ու երկրակալական ձգտում ունեցող 

բոլոր սլետութիւններր։ ՚ 

Մենք կիլիկիան կհուզենք անոր Համար, որ 1080 թուականին Հոն Հաս

տատած ենք Հայկական իշխանութիւն մը, որ տեւած 
է ԵՐԵ-Բ ԴԱՐ. մթ>լես 

Այս ժամանակաշրջանին մէջ ունեցած ենք քիուբէն Ափ սլէս Հսկայ դէմք 

մը (1080—109Ց), որուն կը պարտինք քիուբինեան Հարստութեան Հիւաարկու– 

թիւնր. ունեցած ենք Լեւոն Բփնման մեծագործ իշխան մր (1187—1196), որ 

եւրոպական պետութիւնն եր է երկու թագ ստացած և ^tlthtnJ ՚նորաՀաստատ 

կառավարութեան թագաւոր պսակուած է (1198—1219), ունեցած ենք վերշա– 

պէս Հեթում Ա*ի նման ք ա ^ դիւանագէտ մը, որ իր խելքին շնորՀիւ երկար ժա

մանակ խաղաղ կերպով կառավարած է երկիրր (1226—՝~1270)։ Իսկ եկեղեցա

կան դասէն ունեցած ենք Գրիգոր ՊաՀլալ-ունխներու՝, Ներսէս Օն որ Հա լին եր ու, 

*^*PbV*U Տղողներու ե Ներսէս Լա մրր ոն ա g ին եր ո ւ նման սուրբ անձնաւորռւթիւն– 

ներ ե լուսապսակ գլուխներ, որոնց նմանր ոչ մէկ աԴԴ ունեցածէ։ 

Բ ալ կ ան եան պատերազմէն ետք աւստրիական կառավարութիւնը՝ Աղ

բի ական ծովը Աերբիային առջեւ գոցելու ե իր մանած ր ներկելու Համար <ձԱլ– 

բանիաՖ մը ստեղծեց։ Հիմա ալ եւրոպական անկուշտ դիւանա գիտութիւնր մեր 

Կիէիկիոյ սաՀմաններուն մէջ « ԱիւրիաՖ մը կ՛ուզէ ստեղծել ե մեր $ առջեւ փակել 

՚ Մ իջեր կրական ր, որպէս զի վաղն ալ, չեմ գիտեր ի՛նչ օրէնքով, օտարներ .գան 

նստին կիէիկիոյ արգաւանդ Հողերուն վրայ։ 

*1իւի1էիոյ սաՀմա՛ններուն մէջ Աիւրիա մը ստեղծելու Համար պատմական 
ո ե է փաստ չկայ։ 

Ար՚-րէ՚՚յ մասին ամենամեծ ծանօթութիւնր Ա. Գրոց մէջ կը գտնենք, ուր 

յունական բնադրին «ԱիւրիաՖ անուան տեղ Հայ թարգմանութիւն ր կը դնէ 

^Ասորիքն, մինչդեռ եբրայական բնագիրն ունի «Արամ»։ Ա*. Գրոց Համեմատ՝ 

Ար ամի երկիրը քանի մը գա ֊առներու կր բաժնուէր, որոնց գլխաւորներն են 

վԱրամ֊Բէթ֊քհոՀոբգ, յորդանանի աղբերականց մօտ, <լԱրամ-Դամմէսէքգ, երկու 

Լիբանաններու շռանին մէջ, «Արամ֊Մաաշա)), նախորդին Հարաւային կողմը. 

«Արամ-ՆաՀարիմ», Միջագետքի շրջանր. վԱոամ-Աոբա», Հոմսի շրջանին մէջ. 

«էմաթ», Համա և իր շրջակայքը. ղԱըփադ», էմաթի արեւմտեան սաՀմանաէլից 

մէկ մասը. «Գեսուրի», Յորղանանի արեւելակողմը։ Ասոնցմէ կը տեսնուի, թէ 

Սիւ-րիոյ սաՀմանները Հիւսիսէն կը Հասնէին ոչ թէ մինչեւ Տաւրոսեան լեռներ ր, 
ՈՐ ԿիլԻԿ.էոյ Գ՝~ոիսային սաՀմանը կր կազմեն, այլ Հազիւ Հազ մինչեւ Ամանոս 

կամ Աեաւ լերինք, որոնք բնական կերպով Հայկական Կիլիկիոյ Հարաւային 

սաՀմանը կը կազմեն։ Այս Հաշուով՝ Աղեքսանդրեակ կամ իսքէնաէրուն մաս 
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կը կազմէր Հայաստանի, Հւ Ամանոսեան լեռներով՝ Եիէիկիոյ Հարաւայի՛ն ծայրը 
կուզար կր յանգէր քհաս-էլ-քս ան գիր, որ Միջերկրակա՛նի մէջ ցցուած ա Հա գի՛ն 
Հրուան ՜յան մրն է։ 

Լեզուաբա՛ն ական տեսակէտով ալ Պ ա ղես տի՛նի և Աիւրիոյ մէջ խօսուած 

սեմական լեզուներու վերի՛ն (Հիւսիսային) սաՀմանը կը կազմե՛ն ՛նոյ՛ն Ամանոս– 

եա՛ն լեռները։ Այս լեռ՛ն եր էն ա՛նգին տիրող լեզուն եր ըթուրքերէնն ու Հայերէնն են։ 

Եբբայեցւոց ժամանակ ամբողջ Աիւրիան գրաւեց և իրեն Հարկատ՜ու ըրաւ 

Գաւիթ (itï36 ն* ք. զ՝Բ.)։ Այս վիճակը շար ունակս լեց ալ մինչեւ Աողոմոնի 

վախճանր (ՕօՏ). բ ա յ ց ՛Քրիստոսէ առաջ ՏԺՅին Տերոբովամ Բ. գաՀ բարձրա

նալով՝ կրկին նուաճեց Աիւրիան ե իրեն Հ սլա ւոակեցուց։ Ասկէ ետք Աիւրիա ե 

Պաղեստիննախ Ասորեստանի Հւ ապա Պարսկաստանի թագաւորներուն կողմէն 

գրաւուեցան, մինչեւ որ Ասիոյ մեծագոյն մասը Աղեքսանգր Մ ա կեգոն ա g ի ին 

Հպատակեցաւ (333 ն* ք. զ՝Բ.)։ 

Աղեքսանգրէն ետք՝ Ժամանակ մը Պաղոմէոսի ձեռք ա՛յ յաւ Աիւրիա, բայց 

շուտով Աելեւկեանց յոյն իշխանութիւնը Հաստայղուեցաւ Հոն (Յ.,1ն. ք. զ*ք£.)։ 

Աէս միջոցին Է, որ մեր Մեծն m դրան թագա ւոր ր Աիւրիան գրաւեց Հւ նախ քան 

զքրիստոս 83 թուականէն մինչեւ 89 թո ֊ականը Աելեւէլիայի կամ Սիւրիոյ 

թագաւոր Հռչակուեցաւ, մինչեւ որ Հռովմայեցիք եկան տիրեցին .թէ՝ Հայաս

տանի ե թէ՝ մանաւանդ Աի՚֊րիոյ (6<գ)։ Հռովմայեցիներու յաջոբդեցին Արաբ

ներ ր, ո ր ոն ք քրիստոսի 638* թուականին վերջնականապէս գրաւեցին Սիւ» 

րիանտ ճիշտ է որ Աելֆու1լեսյններր> քԱաչակիբներն ու Մոնղոլները ժամանակ մը 

տէր դարձան Աի՚֊րիոյ» րայց Արաբացիք նոր^ն գրաւեցին զայն։ իսկձէ1317ին 

սուլթան Ա էլիմ Ա. ամբողջ Ա իւրիան նուաճեց, որ մինչեւ Հիմա Ասաց տաճկա

կան տիրապետութեան տակ։ 

Պատմական այս Համառօտ աԼլնարկր ցոյց կուտայ, թէ Աիւրիա երբեք 

չէ տար ածուած մինչեւ Եիէիկիա, որ Ա իւրիայէն բոլորովին անջատ իշխանու

թիւն մ շ կազմած է միշտ նոյն իսկ Խաչակիրներու տիրապետութեան ժամա

նակ։ իյաչա կիրն երր Արեւելքի մ$ջ էյրուսաղէմր թագաւորութիւն մր, Անտ ի ոքի 

իշխանապետութիւն, մր, էլեսիայի 1ւ Տրի պո լսի երկու կոմսութիւններ Հաստա– 

տա& են ժամանակաւորապ՚-ս, բայց կիլիկիան մնացած է միշտ անկախ, կռուե

լով Ֆրանքներու ոտնձգութեան յ դէմ։ 

ԱՀա ասոնց Համար է, որ մեսք կիլիկիան կ՛ուզենք։ 

Կ. 3. PU.U ՄԱՏԵԱՆ 

££Ա՝*՝՝՝\՝ աձ{*..սա.սկ[.օ. օանսաէ,, | ՛կ. p,uuif...?bu, 1,1, հ ր կայ J O ^ M U ^ , փ,անսհրէւ,ր իրր յ | 1 ; „ 

«»«սկս,գ|,ր, Ն1.(.կայ,ա,„..(յած է Ֆրանսայյ, i^nrtuu,b.h Պ • Քրւքանսոփ |, : Ծ > j É 
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I 9 4 I ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ 

\ 

i m r b l ' l - ï , Մ Է Կ Ը 
—֊Հ֊+֊Հ 

i ՚ 

Վերքին տարիներս շատ ընտելացանք մա Հո սան գաղափարին, այնքա՜ն 
անզգայացան մեր նեարդերր... 

իւ, սակայն, այս նոր ու մեծ կորստի առջեւ, սասանուած ու շշմոլոր՝ մեր 

միտքընորէն ունորէն ճախրում է մա Հու դաժան ստուերի շուրթը, ձգտելով 

թափ անցել նրա աՀաւոր գաղտնիքները, կրկնելով մարդկային բանականու

թեան դարաւոր ու չարատանջ Հարցումը, «ինչու, ինչպէ՞ս...) է լ մենք դարձ– 

եկյլ նոյն յաւիտենական ըմբոստն ենք ընդդէմ մաՀուան, ժ ենք դարձեալ նոյն 

մոլեգին բողոքողն ենք ընդդէմ անսիրտ ճակատագրի, որ գալիս է յանկարծա– 

Հպս Հեղեղի պէս պոկելու մեր չարքերից ամենաթանկագին էակներր ևնետելու 

դէպի ան գար ձ անէութիւն... 

ՌՈՍՏՈՄը վախճանուած։ (Րի ամիս է, որ Հասել է մեզ սարսափելի բօթը, 
բայց տակաւին չենք Հա չտուած իրողութեան Հետ..".; քԻւում է այն մի չար 
երազ, մղձաւանջ։ 

Դժուար է Հաշտուել և միւս մաՀերի Հետ։ Քանի* են նրանք.*. Քանի՞սը 

թաղուեցին Փոքր Ասիոյ աքսորավայր - գերեզմանոցներում. քանի՞սն ընկան 

աքսորավայր իսկ չՀասած, ամենադաժան, ամենաՀրէշաւոր Գողգոթայի ճաժ֊ 

րիւ վրայ... Ա1լնունի, ԶոՀրապ, Վարդգէս, քՀարդարեան՝, Հրաչ, Մուրատ, Վոամ– 

եան, Աարգիս, ԱաՀրիկեան, Էք աժ ակ, Աիամանթօ, Վարուժան, ևայլն ևայլն։ 

Ապա անդին, կ ո վկա սի մէջ, մօտ օրերս՝ Աերաստացի Մուրատ, կօստի, կար՛ 

ճիկեան, ՀյաՀխաթունեան, Արամ, քիոստոմ, քիոստոմ... 

քիոստո՜մ։ Ամէնէն զարՀուրելին այն վայրկեանն է, երբ Հինաւուրց շգոքի 

սիւներէն են խորտակւում, երբ վարպետն է ան Հետ ան ում, իր ուժերի լիակա

տար զարգացման շրջանում, որբ ձգելով իր բազմաթիւ աշակերտներին։ 

էյս մէ1լն եմ քիոստոմի աշակերտներից և վերջինը, աւա՜ղ, ժընեւի այն Փոք

րիկ եղբայրական ք\ւխտից, որ անցեալ գարու ՏՕ ական թլերի սկզբներում, Հայ 

ազատագրական շարժման արշալոյսին, Հաւաքուել էր «Գրօշակձի տպարանի 

շուրջ և քիոստոմի ղեկավարութեամբ Հնչեցնում էր իրաւունքի ու ազատու

թեան բարբառը դէպի Հեռու Հայրենիք։ Անցել է աւելի քան քառորդ դար... էւ 

երբ մտաբերում եմ այն ուրախ, Համեմատաբար երջանիկ օրերը գաղափարա– 

շունչ երիտասարդութեան՝ սիրտս պա շարում է ՛մի ան սաՀ ման վիշա ու մելան– 

քօլի... Այդ Ո՚-խաից էին Խաժակը և Յոնանը։ Առաջինը կորաւ ան Հետ իր բախ

տակից ընկերների Հետ Դիարբէկիրի ճան ապար Հին։ Երկրորղր շունչը փչեց 

անցեալ տարինոյն «Դրօշակրի խմբագրատանը՝ թոքախտաւորի երկարատեւ 

Հոգեվարքից յետոյ։ 

Յիշում եմ որպէս այսօր։ քիոստոմը, Յոնանը, /Աաժակը — ի) մրա գրի ու 

միանգամայն գրաշարի դերի մէջ։ Տպարանը նոր էր Հաստատուել (իընեւում։ 
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Ո֊ Ո Ս S Ո Մ 

քիոստոեն էր րերել այն կ ո վկա սի g Հա՛ 

զարումի արկաններով։ ^ 1891րս էր, 

երր աղա տա դրոշմ տառեր ր վտանդուել 

էիւն քԻիֆլիսում և <&Դրօշակւ>ի առա՛ 

քեն թուերը գրաւուել էին ռուսական 

ոստիկանութեան ձեռքով։ Քրիստա֊ 

ֆոր ե ՀՀաւարեան նոր վերադարձած 

կ ո վկաս իրենց աքսորավայր— Քիչնե՛ 

ւից՝ վերսկսել էին իրենց քարոզչական 

գործունէո ւթիւնր։ Երկուսն ալ միա

ժամանակ աշխատակցում էին ձԴրօ– 

շակֆին,. ղրկում էխն յօդուա ձներ ու 

ՀրաՀանգներ Ոտստոմին։ Հայոց աղա՛ 

տութեան շեփորր Հնչում էր արդէքն 

Տաճ կա Հայ աս տանի խորքերից, Է^մա– 

ւոններն ու քԼաքարեանները դնում Էխն 

քարոզելու Ա*արզուան ու քՒոքատ, 

Ակուրատներն ու Sա մատեա՛նն եր ր ՝ §ա-

րօն, Ա ասուն*., կարնոյ մէջ արդ^ն իսկ •՛.•£.; 

տեղի էր ունեցել Հրա սլա րա կայ ին անդրանիկ ու արիւնոտ ցոյցր սուլթանական 

րռնա կա լութ եան դէմ. Հայոց Հարցը րաղխում էր կւր ոսլայ ի դռներր... Հորի

զոն ր՝ դեռ պայծառ, արշալոյսը՝ մօտալուտ, յոյսռրր՝ այնքա՛ն վառ, Հաւատր 

այնքան խոր, անսասան, եւրոպական միջամտութեան –պատրանքը այնքա ն 

Հզօր ու Հմայիչ.,. 

((ՒիւրքաՀայոց ազատութեան դատր —՜\ • դատն էր Համայն Հայու

թեան, ադդային հլէաԼ[1 Հաւասարապէս բոցավառում էր աղզի երեք 

Հատուածր ե ազատագրական շարժման առաջին ծիծեռնակները գալիս 

էին երեք տարբեր Հա տուածներէ g ՝ կազմելու Համար մէկ Ուխտ, մէկ անբաժան 

գերդաստան... Արագ-արագ ծաւալւում, ճիւղաւորւումէր նորածին կազմակեր՛ 

պութիւնը — Հ. 3* Դաշնակցութիւն —որ կոչուած էր Համադրելու մէկ Հզօր ու 

ներդաշնակ Հոսանքի մէջ բոլոր ըմբոստ շարժուՏները, Հայ ռազմական կորովի 

ցիրուցան արտայայտութիւններր, որ ծագում էխն թիւրքական ռեժիմի տակ 

Հայրենիքի այէ ո֊ այէ կէտերում, որպէս անխուսափելի, տարերային մի Հեղեղ, 

ծնունդ թիւրքաՀայ ժողովրդի դժոխային իրականութեան, ծնունդ նաև. Ալի– 

շանների, իյրիմեանների, (իաֆֆիների յեղափոխական գրականութեան... 

կովկասր եռում էր ծայրէ ծայր, մտա ւոր ական ութիւն ու ժողովուրդ 

Համակւում էին նոյն տենդով, որդեգրում արիւնի ու ազատութեան նշանա

բան ր և բոլոր զրոյցներ ր դառնում էխն ճկօմիտէգի ու « կազմակերպութեան >) 

2ՈլՐջՐ\ ամբողջ դիտակից երիտասարդութիւնը Հպարտ ու խանդավառ֊ Հոլո

վում էր երեքնուիրական անունները՝ ՚Բրիստաֆոր, Աաւարեան, քիոստոմ... 

Եւ այն օրերից ի վեր երեք անուններր Հնչում են միշտ միասին, որպէս 

անբաժան երրորդութիւն, գաղափարի երեք եղբայրներ, Հազար անգամ աւելի 
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սերտ ու. սէրով, քան արիւնի եղբայ բութիւն ր։ 

Հայոց կեանքը այնուհետեւ, թաւալուեց գոռ, արիւնոտ ծփանքներով, Հո՛ 
րիզոնր ստէպ մթագնեց ամենադաժան ռէակսիօնի և աղէտէ մառախուղով, 
բայց որքան աւելի խաւար էր Հայ երկինքը, այնքան աւելի պայծառ էր այդ 
երԼլնի վրայ շողացող գաղափարային եռաստղր, Քրիստաֆոր, {Հաւարեան, 
քիոստոմ . • V Ք$ 

քիէակսիօնր բռնկուեց ե ներս ու մ, Հա կայ եղափոխական քարոզը 

յանդուգն ու կատաղի ծայր տուեց Հասարակութեան շրջաններում, «1] ուռքեր յ)ր 

տապալելու փորձեր արին, քիաֆֆիներն ու Ալիշանները ամբաստանուեցին, 

նրանց երիտասար ՛չ աշակերտներից շատերր անարգ սիւնին գամուէ g էն, սա՛ 

կայն... որքան աւելի որոտաց Հակայ եղափոխական՛ ժխորը, այնքան աւելի 

բարձրացան Հայ շարժման ռաՀ վիրան երր, այնքան աւելի ժողովրդականացաւ 

ու խնկարկուեց գաղափարային Երրորդութիւնը. Քրիստաֆոր, քԼաւարեան, 

քիոստոմ. . . 

fP աձձինին կրակ ու բոց դարձած՝ արիւնով ոռոգեց Իտալիան ծայ րէ 

ծայր, գաւադրական աղետաւոր փորձերի մէջ ճարակեց իտալական երիտասար՛ 

դութիւնր ե իր դէմ յարուցեց ցասման ու ^դովքի որոտագին աղաղակ։ Ա*աձ՛ 

ձին էն, սակայն, մեծացաւ ՀետզՀետէ սեր ունդն եր ի գիտակցութեան մէջ, դար՛ 

ձաւ ընղՀանուր պաշտամունքի առարկայ ե այսօր նրա ծննդավայր ՏԼենօվայի 

Համալսարանի պատի վրայ գոլք կը տեսնէք դրոշմուած այս բառերը. 

Volesti e Htalia fu. 

ԴՈՒՆ ԿԱՄԵՑԱՐ ԵՒ ԻՏԱԼԻԱՆ ԵԴ-Ս.Ւ 

Ս՛ի բան կայ՝ ա Հա ւոր ե չարաշուք՝ յեղափոխական շարժունների էու

թեան մէջ։ Անյագ Ա՛ողոքի պէս ծծում են նրանք Հարազատների արիւնը, ծծում 

են անվերջ ու կատաղաբար, քամում ու սպառում են ցեղի օրգանիզմը նախ 

քան յան գիլը իրենց բնական ու բաղձալի վախճանին։ 

Ոչ մի տեղ — ոչ իսկ Ֆրան սի այ ում ու ի տալի այ ում —• այդ ճակատա

գրական, մողոքայինգիծը այնքան չի շեշտուած, ինչպէս մեզ մօտ... Ասես Հայ՛ 

կական յեղափոխութեան չար ոգին որոշել էր ոկզբից ՀրղեՀել ու յօշոտել Հայ՛ 

րենիքը, աղետալի բռնկումների մէջ ոչնչացնել ամբողջ սերունդներ՝ նախ քան 

արտասանել իր վերջին խօսքը... թերեւս միակ ճամբան էր այգ՝ մաքրելու դա՛ 

րաւոր ստրկութեան ժանդր Հայ զառամեալ օրգանիզմից և կերտելու նոր ու 

ազնիւ — թէ կուղ նի Հար, սա կա լարիւն — Հայաստանը... 

Քրիստաֆորը, Զաւարեանը, (իոստոմը — մանաւանդ (իոստոմը — Հաժո3 

Ա՝ աձձինին — նոյնպէս երբեմն ա մրաս տանու ել են իրենց յամառ ու 

անդուլ քարոզչութեան պատճառով, բայց մի օր, անտարակոյս, Ա՝ ա՛ 

սիսի 2ոլՔէ տակ , Հայկական Սրբատաճարի պատերի վրայ պիաի 

դրոշմուին ՛նոյն բառերը, որ Մ աձձինիի բարեպաշտ՝ Հայ րենակիցներր 

նուրիրել են դաւադիր - Սարդար Էին , մի Հօր այղ պատերի վրայ սե

րունդները պիտի կարդան անունները պաշտելի Երրորդութեան ՚ և նրանց տակ 
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այս Հակիրճ արձանագիրը. 

Չ՛ուք կամեցաք, և Հայաստանը եղաւ... 

Նոր միացեալ ու. վերած՛նող Հայաստանը, արիւնաքամ ու վտիտ, կար
գուած ու վիրաւոր, ե սակայն, բարձրացած, ազնուացած պայքարով ու տա
ռապանքով... 

Ա ի մի այն կո վկա ս ա Հայ ա շխարՀր չէէ որ պաշտման խորունկ զգացումով ծունկ 

է չոքում երեք ոաՀվիրաների շիրի^նորի աոֆե.. պաշտամունքր տարածւում Է ե 

թիւրքաՀայ ու պար սկա Հայ գաղափարական երիտասարդութեան մեծագոյն Հա

տուածի վրաբ Կազմակերպութիւնր, որ ստեղծեցին այդ մարդիկ, միացրեց մի 

գեղեցիկ սինթեզի մգկ ազգի բոլոր Հա տուածներ ր և ույդ կա դմա կեր պո ւթիւնր 

50 տարուայ իր դժնդակ գոյութեան րնթացքում, անդուլ կռիւ մղելով թ ի ՚ ֊ ր ք * 

ռուս, պարսիկ բռնակալութեան դէմ, յաղթաՀարեց անասելի խոչընդոտներ, 

աճեց ու յարատեւեց այն ժամանակ, երբ իր Հուրեր կուսակցու^ժիւններն ու 

Հատուածները անդադար ծնւում էին ու ք այ քայլում... Աճեց ու յարատեւեց, 

որով Հետեւ Հիմքը առոդկ էր, մաքուր, անաղարտ, որո վՀետեւ Հիանա դիր Երրոր՛ 

դութիւնը ինքն իսկ մարւաացոււա էր քաղաքացիական առաքինութեան և ամե– 

նավեՀ, ամենաանաղարտ Հայրենասիրութեան։ 

Հայ ժողովուրդը Հպարտութեամբ կարող է շեշտել, որ իր Վերածնունդի 

ռաՀվիրաներր թէ մտքի խորութեամբ ե թէ մանաւանդ նկարագրի բարձրու

թեամբ Համարձակ կարոդ են տեղ բռնել աշխարՀի ամենամեծ՜ յեղափոխական

ներէ շարքերում։ Հայ ժողովուրդը Հպարտութեամբ կարող է ասել, որ էր 

ռաղմիկ֊Հեր ոմներն եւս էրենց արէութեամբ ու ան<Հնուրացութեամբ, խէզախ* 

անվեՀեր թռիչքներով կարող են դասուիլ աշխարՀի ամենափայլուն յեղափոխա

կան ռազմի1լների-գերդաստանո 

Հերոսների ույդ չքնաղ րոյլր դո՜ւրս կոչել Հայ ժողովրդի արգանդից ե 

իրական ՈՅԺ ստեղծել մեր սրբազան ԻՐԱհՈհՆ^ը պաշտ պան ելու ընդդէմ5 

Թիւրքի» ՚Թրդի* Կօղակի ու Թաթարի, — աՀա այն մեծֆ՛ Հաւատամքր, 

որ գրկեցին կրօնական կեր մեռան դո ւթեամբ մեր երեք ռաՀվիրաներր։ Ե1– ստեղ

ծը ւեց այդ Ոքժը, կազմակերպս ւեց Հայկական իրաւունքի բան ակր, տակաւին 

թոյլ, աւա՜ղ, վիթխարի աայքարի Համար, բայց ե յաճախ ազդու, զօրաւոր Հա

յութեան բազմապիսի ոսոխների Հանդէպ։ 

Երրորդութիւնը ոգեպէս լուծուեց րնդարձակ կազմակերպութեան 

ցանցի մէկ, իսկ Կազմակերպութիւնը իր դաժան, Հերոսական պայքարներով, 

իր անօրինակ կենսունակութեամբ — որին ստէպնախանձել են թիլՐՔ» պար

սիկ» վրացի, ՛նոյն իսկ ռուս ու լեՀ յեղափոխական կուսակցութիւնները — եղաւ 

կենդանի անձնաւոր ուսն Հայ ցեղի... 

Ուզում եմ կանգ առնել։ Նայում եմ յօդուածիս խորագրին, արցունքը 

վերստին սեղմումէ կոկորդս և գրիչր տատանւում է ձեռքէս մէկ։ «Աեժերէն 
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Մէկը՝»*** ա յ ո , Ռոստո՜մը։ Րայց ի՞նչ գրեմ նրա մասի՛ն մի թռուցիկ յօդուա՝ 

հ՜ով, ինչպէ՞ս ընդգրկեմ այգ մեւ\ կեանքը, որ լուռ, անշուք, Համր ու բե– 

զուն թաւալուել է երեսուն տարի Հայկակա՛ն տարտարոսում, մեծ մա՛ 

սամր աներեւոյթ, ստորերկրեայ խորշերի մէկ, էրգրում, 189Հ>խն, Վա՛ն, կ ո վկաս, 

Պարսկաստան, Բօլգարիա, մակեդո՛նացի յեղափոխականների, Աարաֆովների 

Դելչեւքների Հետ, ասլա նորէն էրգրում, Վա՛ն ու կ ո վկաս, թաւալուել է ազա

տագրակա՛ն բոլոր յորձա՛ն քներ ում, միշտ առակի՛ն շարքերի մ՛էկ* իբրեւ դաւա

դիր ու կազմակերպիչ, յաւերժօրէն հ՜րագիրներ յղացող ու գործադրող։ ինչպէ՞՜ս 

թերթել անտարբերութեամբ այ լ մեծ կեա՛նքի էկերը, որո՛նցից իւրաքա՛նչիւրը 

դար՛նում է մեր սրտի ամենասուրը լարերխն, զարթեցնում է արտ ա un լեց՛նող 

fուշեր * + • 

կանգ եմ առնում։ 

ՄԻՔ– Վ . Ա Ր ԱՆ Դ Ե ԱՆ 

ՋԻՂ Ե Ր Ը 

Ա'խ> Հայուն կիղերր։ կ 

Չէք գիտեր անոր ձեռքին քաշածներս։ Ամէն օր առիթը կ՛ունենամ .կրկին 

ու կրկի՛ն ուսումնասիրելու մեր ա զգայ ինն եր ո ւն կփոերը, ՈԼ- ամէն օր ալ, աւելի 

կր Համոզուիմ, թէ շատ կղային աՂԴ ^ffù ենք։ Դաւառացի Հ ա յ ը ե կամ Փարիզ 

ծնած, մեծցած ու կրթուած Հայ տղան կղային նոյն անտեղիութիւնն երր ունին։ 

ինչպէս ատանկ չրԱար։ Տարիներ առակ ուրէշ թերթերու մէկ գրած ու 

բացատրած եմ ինչու և ի՞նչպէս Հայ ազգը շատ կզգային ագգ մըն եդած է ու է 

տակաւին։ Ազգայնական տեսակէտով դժբա խթէ ութի՞ւն մըն Է թէ օգուտ մը։ 

իբրեւ բմիշկ կրնամ վստա Հեց՛նել թէ Հ այ ազգին կյլայնոտութիւնը իր դժբախ

տութիւնը եդած է։ Ո՛– աիտի բացատը եմ։ 

Բայց նախ ըսեմ թէ խնչպէս կղային եղած ենք։ 

Ազգերը» բոյսերու ե կենդանիներու պէս» մասնաւոր խնամքներու պէտք 

ունին րարգաւաճելու ու միշտ լաւագոյնին բարձրանալու Համար։ Մենք մեր 

գոյութեան առկի օրերէն սկսեալ փիշտ Հալածեալ ազգ մը եղած ենք։ 

Պատմութիւնը մեզի ցոյց կուտայ թէ երբեք Հանդարտ կեանք մը չենք 
ունեցած Հայաստանի մէկ, մեր գործերով և մեր քաղաքակրթութեամբ զբա
ղելու Համար։ 

Հիսդ գարերէ ի վեր տխուր ստրկութիւն մը, կարդերու վախը և շարունա
կական ՀարստաՀարութիւնները ժամանակ չեն տուած մեզ, խորՀելու քաղա
քակրթութեան միջոցներուն վրայ։ Մեր միակ նպատակը եղած է միշտ, ազգա
յին գոյութեան պաՀպանումը ապա Հովել։ Այս պարագաներուս մէկ իր գոյու– 
թիւնըճպաՀած ըլլալը արդէն Հրաչք մրն է։ Արդ, ամբողկ ազգերու պատմու
թեան մէկ կը փնտռեմ ու չեմ գտնար ազգ մը, որ Հայերուն չափ դժբախտ ու 
չարչարուած ըլլար։ 

0 
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Հրեաները պիտի ըսէք։ Այո "֊ ՈՀ_։ 

Հրեաները իրենց ազգութիւնր պաՀած 

են 6600 տարիէ ի վեր, այո, բայց– ա– 

նոնք ալ շատ տ անկուած են։ Աա առա

ւելութիւնը ունեցա ծ են մեր վրայ թէ 

երբ քհուսիոյ մէկ Հրեաներր կր Հալա

ծ՜ուէին, աշխարՀիս րոէոՐ միւս կողմը 

գտնուող Հրեաներր, որոնց թի՚֊ր շատ 

բարձր է, միշտ Հանդարտ եղած՜ են ու 

կրցած՜ են աշխատիլ ու բարզաւաճիլ։ 

Հայր միշտ իր երկրին մէկ է ւհնացած, 

Հոն ծնած, Հոն տ անկուած՜ ու Հոն մե– 

ռած՜։ Դիտական ճշմարտութիւն մրն է 

թէ կդայխս Հիւանդ մը ձգելու է այն 

երկիրը» այն բնակավայրը, այն միկա– 

ւքա/րո ուր եր 9հոերո քոռնած են ու 
Ղ յլլ Լ Լ Լ CL Լ Լ ւ J ւ ՏՈՔԹ– ՊՕՂ.ՈՍ ՔՕԼՕԼեԱՆ 

Հիւանդացած, ե երթալ ուրիշ երկիր Ֆ լ ւ ա1ւսայ1ւ շ անր ա պ ե տ ո ^ ս ա Նախագահ 

մր բոլորովին նոր իրեն Համար։ Աքս Պ* Փոևանքաոէէն կ՚ս տ անայ 

միակ միկոցով կրնայ աղէէլնալ։ պատոհպ լ ե գ է ոնի խայ՚ո։ 

Հայը, կապուած ՐԱալով իր երկրին, չէ Հեռացած իր ծննդավայրէն ե կամ 

չէ ուզած Հեռանալ, քաղաքական և կամ այլ պատճառներով։ Այս է, իմ կարծի

քովս, Հայուն կղային դրութեան փափկութեան պատճառր։ Անշուշտ առաւե

լութիւնն մըն է այս Հրեաներուն վրայ, որոնք աշխարՀիս չորս կողան են սրփ 

ռուած։ Րայց դիտած եմ որ Հրեաներն ալ Հայերուն պէս» ու գրեթէ բոլոր Հին 

ա զ գերուն պէս, շատ կգային են։ քոոստովանիմ սակայն թէ Հայերեն պակաս։ 

Ասոր ալ պատճառը վերր րսած ճշմարտութիւնս է։ Ամէն անգամ որ Հրեաներր 

Հալածուած են տեղէ մր, չունենալով երկրին մէկ ազգայնական կապեր, գաղթած 

են անմիկապէս։ Հայը սնաց ու կը սնայ ու պէտք է անայ իր երկրին կապուած։ 

Այս առաւելո ւթիւնր պէտք է պա Հենք, մեր գոյութեան իրաւունքն է։ 

Պէաք է անանք մեր երկրին մէկ, որովՀետեւ Հիմա կատարելապէս Համոզ

ուած եմ, թէ Հայր այ ա ս եր ա ծ ազգ մը չէ, այլ պարզապէս կգային։ 

Մեր բոլոր Հալածանքնեբր, չարչարանքներր չեն կրցած մեր կղային գոր

ծարանն երր այ լա սերել, այսինքն գործարանական աւերումներ րնել, ինչպէս 

պիտի ր լար եթէ այ լա սերած ազգ մր ըԱայինք, այլ մեզ րրած են պարզ կղային 

ազդի մը զաւաԼլներ։ 

Դիտած եմ թէ այ լա ս եր ո ւմի պա աճառներուն մէկ, էշն առակ պէտք է դնել 

այդ ազգին կատարեալ երկանկութիւնր և ոչ թէ Հալածանքներ։ 

Հռովմի ու Աթէնքի պատմութիւնն երր կը բացատր ե՛ն ր սա ծներ ս։ 

Աճեցնելով ան Հա տներ ո ւ, րմիշկ Րէէալէս ի վեր ու Փարիզի ամեն էն Հա

րուստ թաղին մէկ բժշկութիւն ընելէս ի վեր* տեսայ թէ Հարուստ ու երկանիվ 

ոնտանիքներու մէկ շատ աւելի այ լա ս ե ր ածն ե ր կան, քան թէ ուսանող եղած 

ատենս, աղքատներու Հիւանդանոցներուն մէկ տեսած դժբախտներուն քովէ 
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Երկանիկ ազգեր, ուշ կամ կանուխ, կ այլասերին։ Հարուստներու գաւակ

ները, որոնք կ՚ապրին շատ Հանղարտ կերպով, շուտով կ՝այլասերին ու իրենց 

մտաւորական յ ատ կութի ւնները շուտով կր կորսնցնեն։ 

Այս յօ լՈւածր գրուած՜ պատերազմէն քանի մը օր առակ, Հայերեն ամսա 

թերթի մր Համար, չի կրցայ աւարտել։ 

Հիմա չոր un լկէս տարուան պատերազմէն յետոյ, ՛ուր Հայերր ունեցան 

իրենց բաժինը, իրենց ցաւեր ր, իրենց մաՀեըը, իրենց սոսկալի վիշտերը, կը 

տեսնեմ թէ փոփոխութիւն մը չունիմ դնելիք։ 

Այս ա Հա ւոր պատերազմը Հայ ազգին մէկ ա Հա գին վէրքեր բացաւ» Հայ 

ազգին կղայխս դրութիւնր, որ արդէն դարերէ ի վեր պրկուած՜ էր, աւելի 

ցնցուեցաւ ։. 

Բայց Հիմա է որ պէտք է մեր մթաւորական բոլոր ուժերով, մեր բարոյ ա 

կան բոլոր յատկութիւններով, պայքարինք Հանդարտօրէն, առանց 0nJ3 աալու 

օտարներուն, թէ մենք կգային ազգ մէն ենք, այլ ցոյց տանք մեր լաւ յատկու– 

թիւսներր, մեր աշխատելու փափաքը, մեր երկրին մէկ, մեր երկինքին տակ, 

մեր Հողին վրայ, Հանդարտ ու խաղաղ։ 

ՏՈ ՊՕՂ.ՈՍ ՔՕԼՕԼ-b՚ՏՆ 

Գ. ՅԱԿՈԲԵԱՆ 
Ա,1ւդ.սյլք Ազգ. £աւքագա.ւայլփ, Ա՚Սգլիսւյէ՚ե 

Մ– ՏՒՐՊՒՏէՐԵԱՆ 

Յակորդ Թիլերով 

ԵՆ ԱՐ*՛ ԳՈհՐԵԱՆ. Մ* ՄԻՀՐԳԱՏԵԱՆՅ* ՏԿՆ Զ– ԵՍԱՅԵԱՆ 

ՓՐՕՖ. ԱԲՐ. ՏԷՐ ՅԱԿՈԲԵԱՆ. Մ. ՎԱՐԱՆԴԵԱՆ. Մ. ՏԱՄԱՏԵԱՆ 

ՏՈՔԹ. ՏԷՐ ԱՏԵՓԱՆԵԱՆ ՏՈԲԹ* Ս ԱՅ ԵԱՆ, tt. ԱԱՖՐձԱՏԵԱՆ 

ՓՐՈՖ. 3. Թ. ԴԱՅԱԵԱՆ. ԱԱՀԱԿՄԵԱՐՈՊ 
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Ն Օ Թ Ե Ր 

Այս օրերս կ* Պոլսէն Փարիզ Հա

սա՛ն Հայ երիտասարդներ ուսա՛նող 

րլլալու Համար», ցաւելով ստուգե

ցի՛նք որ ա՛նոնց մեծ մասը ճամբայ 

, ելած է առա՛նց ս իւթական ասլա– 

Հովութեան։ 

Ոմա՛նք 1լր կարծեն թէ Փարիզի 

մէկ էլա ր ելի է աշխատելով Հա՛ն

դերձ ուսա՛նողութիւ՛ն ընել* իսկ 

ոմա՛նք կը կարծեն թէ ամսական 

130— 200 ֆրանքով կարելի է 

ասլրիլ դպրոցական ծախքերով 

միասին։ 

Հիմայ պայմա՛նները փոխուած 

են։ Պարապ պտրտող ֆրանսացի

ներու թիւր բազմաթիւ է, և անօ

թի մեռնող Հայ երիտասարդներու 

թիլը ՀետզՀետէ կ՚աւելնայ։ 

Պարտականութիւն կը Համա– 

րխհք ԳԳՈպշացնել Փարիզ գալ ու

զող jj երիտասարգներր որ առանց 

նիւթական ապա Հովութեան լելեն։ 

1 
՜# # 

Զօրավար Ալէ-"եաի, Ափջագետքի բանակներոհն 

րնգք)աՆու,ր (աաւքանաաարր, վեքջերււ Փւս|փ<լ 

դասած Ը լ լ * * ՚ լ " ՚ լ տհսակցուԹփւ՚ն մ՛ր աճեցաւ. 

Աէլգ. ՊատոհիրակոևԹեան Նախագահ ոդ. ոդօոյա 

Նոևպարի ք)եւո։ 

* 
* # 

Համագումարի Դիւանէն մեզի 

տրուած այն իրաւունքին Համա» 

՛ձայն որիրմէ ստանայինք ազգային կա

րեւոր լուրեր, դիմեցինք Դիւանի Ատե– 

՚նագպիրի՚ն, „ր յայսքնեց մեզի թէ ի՛նք Ազգիին Պաաովրակոսթիս՚նը որո– 

ի վի ակի չէ ո և է լուր տալու։ Դի ե շաօ– էր գագրեցնել «.Լա Վուա տը լ Ար՛ 

ցի՛նք ժողովիր քարաուղարի՚ն որ ի՛նք. մ է % ^ թերթը, Ա ա%„ը տ կ Հրաաարա. 

կել շաբաթաթերթ մը «Արմէնի Լիպր »ր 

անունով, որուն Համար խմբագրական 

մարմին մըն ալ կազմուած էր։ Արդ, 

ՀԼա Վուա տհ լ'Արմէնի)՝>ն դա դրա ծ է, 

բայց զայն փոխանորդող թերթ դեռը 

ղխնքր արտօնուած նկատեց մեզ Հա

ղորդելու կարգ մը զեկոյցներ, որոնց 

Հրատարակութիւնը մենք բոլորովին 

անյարմար և ա՛ննպաստ կը նկատ ե՛նք 
ազգային շաՀի տեսակէտով։ 

նին յարգել իր խոստումը ե մեզի տալ 

Հրատարակելի զեկոյցներէ Ո ր օրուան կ* սպա սուի 
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Ազգայի՛ն Համագումարը որոշած էր 

իր ՛նիստերը դռնփակ գումարել նոյն 

իսկ մերժելով ընղունիլ մամուլի ներ

կայացուցի £ներր։ կիժանանք որ Հա

կառակ Համագումարի խստութեան, ո 

ե է մէկր կարող է նիստերու գումար

ուած սլաՀուն • վիճարանութիւններն 

ունզնղրել, րաւ է միայն նրբանցքխն 

մէկ նստիլ անդասներէն մէկուն սպա 

սելու պատրուակով։ 

# # 

ՓարիզաՀայ թերթի մը մէկ կարդա՛ 

ցինք շ Ազգային Պատուիրակութեան 

Հաշուական Համարատուութիւնը, րս– 

տորա գրուած ե վաւերացուած նախա

գաՀ ի անձնական քարտուղարի կողմէ։ 

Արդ, եթէ այղ Համարատուութիւնը 

պաշտօնական էր, պէտք էր որ ան 

տրուէր րոլոր Հայ թերթերուն. իս^է 

եթէ պաշտօնական չէր* պարոն քար– 

տուզարր իրաւունք չունէր իր կողմէ 

ե իր նախընտրած թերթին մէկ զայն 

Հրատարակել տալու։ 

Վսեմաշուք նախագա ուշադրու

թեան կր յանձն ենք այս պարագան, որ 

առա կին ր չէ դժրախտարար։ Լ» Հ * 

Խաղաղութեան վեՀաժողովը որոշած 

է խառն յանձնաժողով մը զրկել Փոքբ 

Ասիա, տեղւոյն վրայ կատարելու Հա

մար քննութիւնն երր և լսելու Համար 

ազգարնակչութեան պա Հ անկն երր։ 

Ֆրանսական կառավարութիւնր կը 

րոզոքէ ա յ ս կարգադրութեան դէմ 

միւս կողմէ սակայն, կ՚որոշէ յանձնա– 

ժողովին անդամակցելիք ֆրանսացի 

պատուիրակները, որոնք են Պ* 

Օկանէօռ, կու և Վիէթ։ 

Ֆրանսական թերթերը, և ի մասնա

ւորի «Թան», անյարմար ել անճիշտ կր 

գտնեն այս որոշումը։ 

Մեր կարծիքով այդ առաքումը և 

քննութիւններր կը յետաձգեն մեր դա

տի լուծումը, և այդ ժամանակամիկո– 

ցը մեզի Համար վնասակար է։ կարելի 

Հայկական Հարցը իսկոյն լուծել, քանի 

որ Տաճկաստան արդէն տապալած է ե 

Հայաստանի անկախութիւնը բացար

ձակապէս արդարութեան նախնական 

մէկ պայմա՛նն է։ 

Պ. Խ ՏԷՎՐԻՇԵԱՆ ՄԵՐ ՄԷՋ 

Պասրայի՜ պելճիքական Հիւպատոս 

Պ* Ե* Տէվրիշեան Ազգային Համագու

մարի անգամի Հանգամանքով Փարիզ 

կը գտնուի։ Պ՚Տէրվիշեանի Ադե քսանդ– 

րի այ էն անցնելուն առթիւ, տեղական 

վքհէֆորմ)) թերթը Հետեւեալը կը գրէ* 

.«.Պատերազմի սկիդթԸ> երր Թուր

քի ոյ և դա շնա կիցն եր ո ւ միկեւ թշնա– 

մութիւնները կ՚սկսէխն, Պ* Տէվրիշեան 

մեծ անձնուիրութիւն ցոյց տուաւ 

անգլիական Հպատակներու Հանդէպ, և 

յակողեցաւ շատ մր անգլիացիներ ա– 

զատել թ՛ուրքերու ճիրաններէն։ 

«C իր ծա ռայ ութի ւնն երուն Հ. ի վար

ձատրութիւն* անգլիական կառավա

րութիւնր զխնքը պատ ո լեց վօրտրր տ ր 

լԱմփիր Պրիթանիք»ի պատուանշա

նով։ Այս շքան շան ր յ ան ձօնուած է 

իրեն մեծ Հանդիսաւորութեամբ Հրա

մանատար ժորժ Մաք Աունի կողմէ, 

ի ներկայութեան Պասրայի բոլոր անգ

լիական սպաներու և մեծամեծներու։ 

Տէվրիշեան եղած է Հիւքնագիրր 

ձՌէֆօրմգ շաբաթաթերթին, որ յետոյ 

օրաթերթի վեր ածուեցաւ)՝)։ 

Մեր ՚ սրտագին շնոբՀաւորութիւն– 

ներր մեր մեծայարգ բարեկամին։ 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ 103 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԼՈՒՐԵՐ 
Խորին ցաւով կ՛իմանանք մակ Ա 

ՐԱՄ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆխ Վանի նշան ա– 

սոր Հերոսին, որ Երեւանի Հայ Հանրա
պետութեան մէկ ներքին գործերու 
նախարար կարգուած էր։ 

Ողբացեալ գործ՛իչը զոՀ գա g ահ՝ է 
թիֆիւս Համաճարակին։ 

ԿԱՄԱհՈՐՆԵՐՈհ ՅՈհԵԱՐԶԱՆԻՆ 

ՀԱՄԱՐ ՚ Տ ^ Ա , ՚ ՝ 

ՎաՀան էսմէրեան 200 
Միքէ Կիւմիւշճեան 20 

Ալիքսան Տէր՚Միքայէլեան 2Ո 
Մ* Պ°աուրեան 10 

Վռամ ՛Բիւրքճեան 10 
Ամերիկ. զխն. Տիգրան ֆօլպաշեան 20 
Եր* Պար կրճեան 1Տ 

im. . ՛գ 

Մ* Մի Հ բղա տ եան g 25 
Անցեալ թիւով ծանուցուած 1082 

ֆր»։ ԸնգՀանուր գումար 1412 ֆր*։ 

Որբերուինպաստ Փարիզի Տիկնանց 
Մի ութ եան կատարած Հանգանակու– 

թեա՚ն (200) «ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԻՒՐ» ֆրա՛նք 
նուիրած է Ազնուաշուք Պ* Ա* էգնա– 
եան, ծանօթ ադամանդի վաճառա– 
կանր։ 

\ 

իզմիրի Հայերր Հանգանակութեան 
սկսած են և արդէն Հաւաքած են մօտ 
1,000,000 ֆրանք։ 

* . հզմիրի մէկ Հայկական դրօշակը 
բարձրացածէ Ա* Ատ եփ անն nu եկեղե– 

ցիխն վրայ* 1լըսէ Աթ&՚քէ՚ս քաշուած 
Հեռագիր մը։ 

. քեուս(*ա<սիոյ Հայերր գերմանական 
գրաւումի ^իկո^լ^* էրենց ունեցած 
վնասներու ցանկը ներկայացուցած են 
դաշնակից տէրութեանց ներկայացու
ցիչներուն։ 

Ամերիկա Հայ թերթերին կ՛իմանանք 
որ ծանօթ բանասէր ե մեր յարգելի 
աշխատակիցը, Պ* 3» Թիրեաքեան, մե
ռած է 79 տարեկան Հասակին մէկ։ 

Աեր խորին ցաւակցութիւնն երր։ 

Զուիցերիայէն դէպի Կիէիկէա մեկ
նած է Հայ բժշկական մարմին մր բաղ
կացած Հետեւեալ բժիշ1լներ1քն. — Պ* 
Պ* Դրիգորեան, Հայրանեան, Մնացա
կան եան, ՝թակբերունի և Վարդանեսէն։ 

Պէւրութի ֆրանսական բժշկական 
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վարժարանը 2Տ ^ա,ք ուսանողներ ձրիա– 

պէս րնդունուած ե՛ն ֆրանս. բարձր 

քոմիսէբի Հրամանով։ 

Ցի֊֊րիխի ^ ա յ գաղութը ֆետր* 27ին 

խիստ յա9ոդ երեկոյթ մը սարքած՜ է» 

ուր ներկայ գտնուած են դաշնակէ g 

պետութեանց Հիւպատոսն երր։ 

€ ճակատամարտ 3) էն կը տեղեկա

կան ան ք թէ Հայ ա ս տ աան ի իյ ո րՀր դա

րան ը Փարիզ ղրկուած պատուիրակու

թեան ու յ արա կից ծախքերուն Հա

մար 700,000 րոլա[ԻԻ ilujch ^V. ՔՐ՛ 
լէարզած է։ 

Ղ՚ամասկոսի մէկ ձերբակալուած ե՛ն 

էէոՀրապի ե Վարդգէսի մարդասպան֊ 

PP ս ՒրեԱռ արբանեաէլներր։ Անգ

լիական ի շխանութիւններր բանտար

կած են զանոնք դատելու Համար։ 

Վենետիկի Մխիթարեան Միաբա

նութիւնը, Ազգային Համագումարի 

անգամ Հ. ՅովՀ* ՀՆլԱՐՂ՛ Թոբո սեանի 

միկոցաւ, oit,000 ֆրանքի չէք մր ղրր– 

կած է Ազգային Պատուիրակութեան։ 

Պատերազմի ամբողկ տեւողութեան 

միկոցին իր Հասոյթներէն զրկուած և 

աքսորի մէկ ապրած Միաբանութեան 

այս ժեսթը վեր է ամէն գովասանքէ և 

արժանի կեր մ շնորՀաւորութեանց։ 

Հալէպ Հրատարակուող G Հայ Զայն» 

օրաթերթը կր գրէ թէ ֆրանսական՜ 

կառավարութիւնը Կի[['կիոյ վերաշի– 

նո ւթեան և ընդՀ անուր պէտ քեբուն 

գործածելու Համար առայժմ 10 միլիոն 

ֆրանք տուած է։ 
Հ 

Ժընէվի մէկ Հայոց Նպաստամատոյց 

Ընկերութիւնը կոչ մը Հրատարակած 

է զուիցերական թերթերու մէկ, ուր կը 

իսևդրէ որ 4 տարիէ ի վեր աքսորի մէկ 

ապրող և. ամէն պիտոյքէ զրկուած Հա

յերուն Համար զգեստ, կօշիկ եւայլն 

զրկեն իր Հասցէին։ 

<ձՆոր կեանք» էն կը տեղեկանանք թէ 

կ. Պոլսոյ Ակիւտար թաղի մէկ որբա

նոցէն 2 & կառքերով 120 որբեր և որ– 

բուՀիներ փախցուած են դէպի ՚Բեա– 

ղըտՀանէ։ 

Հետապնդուողներ կը կատարուին։ 

ԳաՀիրէէե կը գրեն մեզ* —* ԿէլէհէոԺ 

Տ* ԱաՀակ կաթ ո ղի կո սը ԳաՀիրէ Հա

սած է իր Հետեւորդներով, ուր իրե՛ն 

արժանի Հանգիսաւորութեամբ խն

դուն ուա ծ է ագգային ի շխ ան ութ իւն՛ 

ներու կողմէ։ Նոբխն ՎեՀափառութիւ

նր ներկայացած է Եգիպտոսի Աուլ– 

թանին ե Համակրական ընդունելու

թեան արժանացած։ ԳաՀիրէի մէկ 

Հայրապետական պատարագ մատու

ցած է ե այս առթիւ աւագ խորանը որ 

Մեծ ՊաՀոց պատճառաւ գոց էր բա

ցառաբար բացուած է։ 

Աղեքսանգրիոյ մէկ Պ* Ռ* Հերեան 

ծանօթ ԳԳրծէձՐ բանախօսութիւն մը 

ըրած է նիւթ ունենալով որբերը, ու 

դիմած է ներ կան եր ո ւն առատաձեռնու

թեան։ Ներկաները չափազանց ազգը– 

ւած այս կոչէն, անդամ արձանագ

րուած են Որբախնամ Ընկերութեան 

և բազմաթիւ որբեր որղեգրել սկսած 

են։ Ներկայ կխոերր շատ յուզիչ եղա

նակով ՚ մը իրենց գոՀարեղէններր նե

տած են բեմին վրայ ուր աճուրդով 

ծախուած են անոնք ի նպաստ որբե

րուն։ 

Փարիզի Հայկական տեղեկատու ախսա 
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րոյէ տնօրէն % շան ա/չուած՜ է Տէկէո 
ՀՀապէլ Եսայեան։ 

Ափրիկեան Տրէպոլսէ փոքրէկ_ * * ա յ 

գաղռւթր չուզելով անմասն են ալ ազ

գային Հանգանակութեան, էր մէկ Հա

ւաքած էէ– 1000 է տ ալ ա Լ ան էէրա է 

նպաստ կարօտեալներուն, և որուս 

մասնակցած են Հետեւեալ ազգայխն– 
"երր. 

Տղ. Ղ\. գ. իսս|իրհա1ւ 185, Տ– Պէքւք£զեա1ւ 180> 

Ա. ճէլալեան 50, \յ. ձէ՜|ււքէ-(Լ 50, Վ_. Մայւգար. 

եան 29, 3՛ ՏէւԼրիշեան 25, Ս– 0«»օեան 25, Աաա 

|փցա ք է սք էնե ան 5, Զարածի տէւ|քփ?եան 5, Ա. 

է-՚դնեան 5, ր. է-ւքինեան 5, դաւփՍՒեան 185, 

3- Ֆա1ւօսեան 100, լ. տէր՚ււ՚շեա՚ս 50, գ. Ս՜()ս»_ 

րոնեան 30, Ա. ՆէսւքէյեսւՆ 25, Ա. Ջարմանեան 

25, գ. է-ւքինևան 10, բ է բ ո սլ Ահարոնեան 5, 

Zuijl|ui*linj> Ֆարմանեան 5, UUI ILU I Ահարոնեան 

4> Ա՛ Ֆւսնօււեան 2: 

£/ ՛է ման անք թէ Հայաստանէ վարչա

պետ կակազն ունէ, էր Հետ ունենալով 

ելեւմտական նա էյ ա ր ա ր Անֆէյէճեան 

ու զօրավար Րագրատունէն, մօտերս 
Փարէզ կը Հասնէ։ 

՝Ւէչ օրՀ»^ Փարէզ կը Հասնէ նաև 1]ո– 
մէտաս վարդ* դարմանուելու Համար։ 

Վերկէն շրկանէն մէկ էրր մատնէչ 

ամրաստանուած Հնչակեան ԳոՐ^՜էչ 

Հմայեակ Արամեանց տէրօրէ ենթար– 

կուած է Պոլսոյ մէկ ու սպաննուած 

ատրճանակէ Հարուածներով։ Թուրք 

ոստէկանութէւնր քննութէւն բանա

լով Հաստատած է, որ ս պ անն ո ւթեան 

պատճառր քաղաքական բնոյթ ունէ 

ե ըստ այնմ զեկոյց տուած է մա
մուլին– 

Խի սա Հաւաստէ աղբէւրէ է մա g ուած 

Հետեւեալ լուրը կը Հաստատուէ նաև 

յէսնապետ տէար Երուանղ կէւլպէնկ– 
եանէ կողմէ* 

վՂ՚եկտ* Aէն կեսարէոյ գաւառէն 

թ՛ալա սէ աւանէն ,.Հ-մէկ ամերէկեան 

նախկէն դոլէճէ յօնքէն մէկ էրր երկու 

տարէ առակ բռնէ է սլա մա g ուա ծ ՃՕՕԷ 

չափ 41-—-Ց՛ տարեկան Հայ արու որբեր 

գէշերր ժամր 11 էն վայրագօրէն Ղրրգ՜ 

լր Դույու կը տա բուխն և մեր կա g ո լե

լով սառցապատ ձէւներուն մէկ ժամե– 

րով չարչարելով ցրտաՀար կր մեռ

ցուին ։ ւՓուրքերր այս վայ րա գու

թէ ւնր կր գործեն երբ կ*է ման ան թէ 

Կէէէղէա պէտ է պարպուէ թուրք էշ– 

խանութեան կողմէ։ <լՀայ Ձ՛այն» 

^իյէիկիոյ մէ%_ սլա տա Հ ած Վերչ\ին 9ա~ 

լալէ դէսլքերուն առթիւ Ազգային Պատ– 

ո լիրակութի ւնր բերանացի գիմուԱեեր 

կատարած Է դաշնակից ւգետութեանց 

ներկայացուցիչներու մօա, չոՐս ամսր– 

ւան գին ա գա դա ր Է մր յետոյ անհասկնա

լի գանելով հր տակաւին Հայկական կո

տորածներ տեգի կ՛ունենան Հայաստանի 

ա տ ո ւի ր ա կո ւթ ի ւն ր իւնղրած է որ 

ամենաիյիսա միջոցներ ձեռք առնուին 

անոնց կրկնութիւնր արգիլելու - Համ՛ար, 

ե այդ ն սլա տ ա կին Հասնելու իբր Ո*Ի$_ՈՏ 

առաջարկած է որ Հայաստանր գրաւուի 

դաշնակից և Հայ գինուորներու կողմէ և 

րՒուրքերու ձեռքէն՛ առնուին քաղաքա

կան սլ՛ա շտ օնն երր։ 

Այս դիմումին տրուած են Հաւաստում

ներ, որ Կիւիկիոյ ամբողկ շր$_տնր դաշ

նակից գինուորներու կողմէ գրաւուած 

ԱէէաէոՎ ասլագային այդ տեսակ ցաւալի 

սլատաՀարներ ու կրկնութիւներ չ՛գիտի 

կատարուին և ատոր Համար ամէն տե

սակ խիստ միջոցներ ձեռք առնուած ենք 

Փարիզ Հասած են Հայկական Համա

գումարի ան դասն երէն Փրօֆ* իՒումաեան 

և Պ * Մ ոստիչեան, նոյնպէս Հալէսլէն 

Տոքթ* Ալթունեան, և ծանօթ՛ գրագէտ Պ* 

Արամ Անտոնեան։ 
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Անգլիոյ ՎեՀ* թագուՀին 6 Հակ ե 9 

սնտուկ նոր Հանդերձեղէններ տրամադ

րած է Լոնաոնի Հայ Տիկնանց Ս՛էու

թեան Հայ որթերուն ե փախստականնե

րուն Համար։ 

Երուսաղէմի ՝ ան դլի ական իշխան ու

թի ւններր վանքին մէ%_ տիրող անկար

գութեանց Վեր2_ դնելու Համար դիմած 

–են խիստ միջոցներու, կագմուած է միա

բանութեան անդասներէն, կառավարա

կան ներկայացուցիչէ Հ, մր բաղկացած 

յաձնախումբ մր որ պիտի պատրաստ է 

թանկարժէք իրեղէններու ցանկր, և կա

տարէ խիստ Հակակշիռ մր վանքի ել

մտակ՛ան գործո ւն էութեանց վրայ։ 

**Նիւ Եորք Հերալտ,, իր Մ արտ 46ի 

թիւի ս՞էէ* կր Հրատարակէ Թ՚իֆլիգէն 

Ամերիկեան Նպաստամատոյց Տանձնա– 

՝ժողովէն ստացուած Հեռագիր մր, որուն 

մէ2_, կ րսուի թէ Հայաստանի կացութիւ– 

նր շատ տխուր է, ժողովուրդր սովամաՀ 

Րէէաէոլ– վիճակին մէ^ է*՜, ամէն տեղ սով 

կր տիրէ^գրեթէ Հաց չկայ։ 

Աչքով տեսնողներ կր պատմեն թէ Հայ 

կիներ սատկած ձիու մսեր կր փրցնէին։ 

Օրական 2օէն 30 Հոգի կր մեռնին անօ

թս ւթ են է, նոյն իսկ որբանոցներուն և Հայ 

գինուորներուն Համար Հաց չկար Միւս 

կողմէ թիֆոյի Համաճարակը ամէն օր 

զոՀեր կը խլէ։ 

Հեռագիրը անս*իշ_ական օգնութիւն կր 
ինգրէ։ 

Միլանի փոքրաթիւ Հայ գաղութը, Հա

մեմատաբար իր թիւ֊ին, գաղութներու 

մէչ\ ամեն էն աւելի առատաձեռնութիւ

նով մասնակցած է որբերու ի նպաստ 

եղած Հանգանակութեան նուիրած են։ Պ* 

Պ* Տիլսիզեան Եղղարք 450,000, % ագա– 

րոսեան 20,000, Գոճամանեան 45,000, 

Մարտիկեան 25,000, թսքատեան 1000, 

Տէվլէթեան 500, Մանուկեան ձՕՕ, Տոքթ* 

Փազարճըգլեանղա, ՓաՀլուլեան 600, 

Ծովիկեան 600, Գայսէրլձան 20p0, ճիգ 

մէճեան 200, Լիմոնճեան 450, Մեսրոպ– 

եան 450, Վ. Գաղաղ 40,000, Ասլանեան 

2000, ճէլէպեան 4000, Աքսարալեան 300, 

Գ. Պոլսեցեան 450։ 

ԸնդՀանուր գումար 229,250։ 

Ապրիլ 6ին ժամը 8*30ին Սալ տէ գ՛Ակ– 

րէքՒԼԼ1?է0Րէ՛ սՐա/*ին մԷԼ* Փարիզի Հ, 

Տ* Գա շն ա կց ա կան՛ խումբի կողմէ լսա

րան մը կազմակերպւած է ուր պիտի խօսի 

Փրոֆ* Ա* Խ ա Լա տուր եան, նիւթ ունենա

լով *իՒրքաՀայ կեանքը, 494£էն 48ի շը_Ր" 

չանին,։ 

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԻ ԽՄԲԱՆԿԱՐԸ 

Ծանօթ լուսանեարիչ Աթէլի կ^գ^է 

I ա ա կա պէս ՚ Վերածնունդ, ի Համար պատ

րաստուած Ազգային Համագումարի խըմ

բան կա րն ե ր ր կը ծախուին Խմբագրա

տանս մէչ\։ 

'Վերածնունդ*ի այս տարուան թիլերը 

սպառած ըլլալով, կը խնդրենք մեր այն 

բաժանորդներէն, որսնք Հաւաքածոյ չեն 

կազմեր, Հաճին ուղարկել մեզ, որոնց 

փոխարէն պիտի տանք Հայրենիքէն ե– 

կած թերթեր և գիրքեր* 

ՊԱՇՏՕՆ Կ՚ՍՏԱՆՋՆԷ W 

Առեւտրական բարձրագոյն վարժարան 

աւարտած Հայճ երիտասարդ մր, պիւրո– 

ներու մէչ\ շրջուն կամ էաաքուն քննիչ 

Համարակալի։ Լաւ յանձնարարական։ 

Գիմկչ խմբագրութեանս։ 

ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ 
ՕրւսՕ՜երԹ՜, 91»|ւո|ւգ տարի— կ. Պ ահս • 

*Ազատամարտ, սկսած Է վեբՀրատա

րա կո ւի լ * ճակատամարտ, անո՜ւնով։ ՚հը– 

ր անս ական կառավարութիւնը ար տօն ած 

ԷՀլլաԷով անոր մուտքը,բաժանորդագրու– 

թիւններու Համար դիմել <Վրրածնունգ,ի 

տն օրին ութ եան։ 

Բաժն* տարեկան 25 ֆրանք, կանխիկ։ 
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Ե Ր Գ Ի Ծ Ա Կ Ա Ն 

ԺՈղՈՎՈհՐԳԻ ԶԱՅՆՎ Եհ «ԵհԱՑԺ ՀԵՂԻՆԱԿԸ 

Երթ ամէն երկրի մէկ ^ " " " ՚ ւ ՚ ^ ^ Ր Դ է ւ ԷՐ &տյնը կր բարձրացնէր իր իրա

ւունքներուն տէր դաոնալու Համար, փարիզաՀայ ժողովուրդր չէր կրնար ան

ձայն ւէնալ. ան ալ սլէաք էր որ իր (Լժ՛ողովուրդի Զ,այն)՝)ր ունենար ե*** ունեցաւ։ 

Դ՛ժուար չէր գիտնալ թէ ժողովուրդր որու էր տուած՛ իր ձայնր իր իրա

ւունքներու սլա շտ սլան ութեան Համար։ ժ՛ողովուրդները միշտ երկու տեսակ 

ներկայացուցիչներ ունեցած՜ են» Ա. Պաշտօնական ներկայացուցի՛չները, որոնք 

ժողովուրդին քուէովր կ՚ընտրուին՝ անոր շաՀերուն գէմ գործ՛ելու Համար և /»• 

Անպաշտօն ներկայացուցիչները, որոնք ժ ո ղո վո ւր գին շաՀերը կր սլա շտ սլան են 

առանց անկէ րնտրուելու։ Ո*֊ստի դիժեցի Փարի գա Հայոց անպաշտօն ներ կայ ա՛ 

ցուցչին, որ իր «ժողովուրդի Ք,այն))ը խմբագրելու պաշտօնն ունէր։ 

Յարգելի խմբագրապետը, որ միանգամայն թերթին գրաշարն էր ևնո– 
րակագմ Հայ Ընկերվարական Միութեան ՀիԱնադիրր, պատիւն ըրաւ գիս 
ընդունելու։ \ • . 

Պարզ էր սենեակր, չոր ու չորս պատերով» պատուՀանը, որուն ապակի

ներէն մէկը կոտրած՜ էր ե թերթով մը կարկտնուած, բարձրէն կր նայէր ժողո

վրդական թաղի մր տանիքներուն վրայ։ Երկս՛– աթոռներ, սեղան մր՝ որուն չոր՛ 

րորգ ոտքը վիրաւոր էր ու կր կաղար, սենեակխն միակ. կարասիներն էին» գիր՛ 

քեր, թռրթռր փոշիներու մէկխառն կէը պայ քար էին։ 

ՍՀնոյշ ժպիտով մը զիս ընդունելով, ցոյց տուաւ աթոռր, թաշկինակս 
փռելով աթոռին վրայ, նստայ անոր Հաստատ մէկ կողմին վրայ * Աիրուն 
ու սրած՜այր մօրուս ր, վերկն պեխերով կա մարուած՝, կը զարդարէր իր Մեսիայի 
բերանը, ուրկէ Բանը կը Հոսէր Հեշտօր^ն, Համաչափ իր ձեռքի շարժումներուն։ 
Ներկայ դասակարգային ան Հա լա սարա կշիռ վիճակը ազդած՛ էր ուղե՛ղին՝ ուր 
մարդկութիւնը կը տառապէր։ 

ԱչքռՐԸ փակելով, ձեռքր ճակտին վրայ, սկսաւ խօսիլ*՛ 

— Դիտեմ թէ ի՛նչու Համար եկած՜ էք*** ուրիշներն ալ եկան ու դեռ շա
տեր սլիտի գան*»» պէտք է որ գան, և ինչու չգան»»» Այո» ապագան ժողովուր– 
դինն է, ժողովուրդին ձայնը պէտք է տի րէ։ Մռր թ^ըք^՚Ը ապագայ ունի» բաժնե
գինը m ֆրանք է։ 

— ẐT ^1աԲ^Է^Ք ՈՐ յաւ\ոՐԴ թիւ֊սրը*** 

— Մռր թարթէք" ՚նպատաէլն է իրաւազուրկ ժողովուրրին իրաւունքր 

պաշտպանել իրաւատէր դասակարգի անիրաւութեանց դէմ* ժողովուրդ ե ((ժ՛ո

ղովուրդի Զայն» դէրաՐ կ՛ ա մբողկացնեն, իրար մով կը սնանին։ Մեր ձայնը 

զօրաւոր է իր իրաւունքներով* եթէ լսելի չըլլա ի մեր բոլոր ոյժովը պիտի պո

ռանք* մեր Հրէայնըւ> արտասաՀման ալ սլիտի Հասնի* օտար երկիրներու Համար 

20 ֆրանք է տարեկանը։ 

— Ի՞նչ կո խորՀիք վեՀաժողովի մէՀ Հայ պատուիրակ մը չգտնուելու 
մասին* 

Fonds A.R.A.M



— Ըսած՝ եմ արդէն թէ՝ ո րպէս զէ խաղաղութեան ՎեՀաժոդովը Հայ պա

տուիրակ մր րն գուն էր, պէտք էր որ փաշաս լաւ մը ծեծէինք. աՀա այն ատեն 

ՎեՀաժողովր խաղաղութիւն Հաստատելու Համար պիտի ստիպուէր փաշան, իր 

մէկ առնել։ Այս առակարկս չրն դո լնուեցաւ, առարկո լելով որ ան. ծ՜եծի չդիմա՛

նար։ Բարեբախտաբար մԷ1լԷ աւելի պատուիրակներ ունինք Պէռնի ընկերվա

րական վեՀաժողովին մէկ, ուր ժողովուրդին ձայնր պիտի լսուի։ 

— Ի՞՛նչ է ձեր կարծ՜իքը*»* ptg 

— Այս °ը1>ս է՚ՐԲ Աստուած՜ ամբողկ դրախտ մը իր էւայովր սեփականու

թիւնը ըրաւ մարդուն, այգ օրէքն սխալ գործ՜եց ան, — Րսէ արղ^ն կմ <&էյւայյ>իս 

մէկ — այԴ °Ր^ս աՀա գոյութեան իրաւունք ստացաւ ընկերվար ո ւթիւնր, որուն 

նպատակը պէտք է րէէայ աշխարՀր դրախտի մը վերած՛ել — առանց այս անգամ 

Աստուծ՜ոյ գործ՜ած՜ սխալը գործելու •—։ Դրախտը, ինչպէս նաև էլան, սեփա

կանութիւնն եր պէաք չէ որ ըլլան, էւայէն ծնած գաւաէլներն ալ ժողովուրդին 

մայրական խնամքին պէտք է որ յանձնուին։ 

— 2ք ք կարծ՛եր որ ոչ մէկ կին ցաւով ծնանելու պատիժը պիտի կրէր» 
եթէ այդ ցաւին պտուղը իրեն չսեփականէր։ 

— (վէ}ւայ»ի Հեղինակը մօրուքը քռրռԼով) ՛Բանի՜ մայրեր կընախրնտբեն* 

յ Հլութեան ու տղաբերքի ցաւեր ր քան ներկայ տնտեսական պայմանները*.* fju 

ալ անոնց կարծ՜իքէն եմ։ 

— Դուք որ Հ(քյւայ>ն յղացած՛ էք*** 

— էլա՛ս, նո՜ր դարագլուխ, *նո'ր օրէնք, նո՜ր Աստուած^, որուն առկեւ 

d Հին Աս տուածներ» ր կը խոնարՀին*** 

— Անշուշտ ճշմարիտ դրախտի մը վայռԷՔԸ շնորՀած՛ էք անոր* 

— է լ ոչ թէ բռնակալ օրէնք, բռնակալուած իրաւունք* զզուելէ՜ է*** 

Ի՞՛նչ կըսէք. I 

— Անտանելի՜ է*** — Բայց այնքան գնա Հատուած է» 

-— Աքն Հանդուրժելի է*** — ի*նչր* 

— Ներկայ իրաւակարգր, խօսքր իսչէ0 մասին է* 

— Ներողութիւն, ես ձեր զէւայգէ մասին կարծեցի, այո, անտանելի է ։ 

— Իմ <լէւա'»ս, որուն Աստուած իսկ Հաւնեցաւ, ապագան է ներկայի 

դէմ, բողոքն է իրաւունքին անիրաւութեան դէմ, իրաւունքով*** 

— ԱՀն Հանդուրժելէ է* — Ի՞՛նչը* — Ներկայ իրաւակարգը* 

— Զէ» չէ» խօսքը a է ւայ» ի մ մասին է* 

— Մ է բարկանաք, կ* աղա չեմ, ես սխալ Հասկցայ* 

— Բուն իմաստը պէտք է Հասէլնալ, մանաւանդ այն էկ»րը ՚ ուր Աատանր 

սատանայի կերպարանքով կը խօսի* (ւԵ՚ս օրէնն եմ, ես իրաւո՜ւնքն եմ, ե՜ս*»* 

Այս միկոցին աթոռին ոտքը թաւալելով, յար գելի Հեղինակը գետին գլտո

րեց աւ» անմիկապէս վեր բարձրացուցի զիսքը ե ցաւ յայ անելով իր անկումի 

մասին՝ իր ունեցած՛ անՀաւա սարա կշռութեան Հետեւանքով, Հեռացայ երբ ան 

իր էւային Հետ սկսաւ դրախտին երանութեան մէկ անէանալ։ 

Վ.ԱՂ.ԱՐՇԱԿ ՏԷՐ ՅԱԿՐ ՍեԱՆ 

ւիւք^^գԻՐ-Տնօրէն1 ՏՕՔԹ. Լ. ՃԱՄՐԱՐՏՈՒՄԵԱ 
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Ծ՛ԱԽ Ո Ի ԴԻ Ր Ք Ե Ր 

Մեր րնթերցողներուն գի ւր ութիւ՛ն լք* ՛րն ծ՜այ ելու Համար, Հաստատած 

ե՛նք գրատուն մը, ուր մեր տրա մա գրութեա՛ն տակ ունինք Հայ դատին նուիրէ 

ուած ազգային և օտար Հեղինակներու գործ՛երը։ Այս դէրք^Ր" ստանալու Հա 

մար սլկտք է փոխարժէքր մեզ ղրկել կանխիկ փոսթի ծախքով միասին։ 

Երգեցողութիւնք Ա.Պատար ագի < 5 ֆր. 

ԱՐԵԱԿ 90ՊԱՆԵԱՆ 
ձայ էշեր 15 

\jUinuj շ 3»»13 , ա^՜ , ս 1 | Ս»?ո*»ւլր ա * 

Նաֆաաետ քոթակի դիրանր 3 

A. TCHOBÂNIAN 
La Ferame A r m é n i e n n e o 

La France et le Peuple Arménien 5 

Offrande Poé t ique à la France 1 

B. BAREILLES 

I Les Turcs 5.50 

Gonstanlinople 9 

J. de MORGAN 

Contre les Barbares de l'Orient 

Essai sur les Nat iona l i té s 

F. MACLER 

Autour d è l 'Arménie 

La France et l 'Arménie 

H. BARBY 

Au Pays de i 'E»ouv . .nte 

R. PINON 

La R é p p r e s s i o n des A r m é n i e n s 

A. TURABIAN 

Les Volontaires A r m é n i e n s 

4.30 

Այն Հրատարակիչներն ու Հեղինակները որ կր ցանկան մեր միջոցով 

տարածել իրենց գործերր թող Հաճին անոնցմէ ուղարկել վարչութեանս։ 

Ր-Մ Ե Ն Ի Ա ՝ ա :,'՝.- : 

ՏԵՂԷՆՆԵՐՈհ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

Հոտեղէններռւ ճոխ վաճառք փարիզեան շքեղութիւնով» 

(էսանս, փուտր, քրէմ ե օ տը քօլօնեը) 

Ա՚նոսչաՀոտու-թէմմնեը՝ ՀՈհՇԱՆ, ՎԱՐԳ, ՄԵԽԱԿ, 8ԱԱՄԻԿ, ՄԱՆԻՇԱԿ ևչ՚ն.։ 

Հոտեղէ՛ն չոսրեր՝ ԱՐԱ-ԲՍ, ԵՓՐԱՏ, ԱԼԻՍ։ 
Ամէն տեղի Համար կր փնտռուին գործակալներ ու ներկայացուցիչներ 

՚հիմել Հետեւեալ Հասցէին՝ 

PARFUMERIE "ARMÉNIA,, 
12, rue Richer 

իւվւաքաՆյփւ.ր շիշ կաս՞ տոհփ պիտի կրէ Որբաիաաւքի կնիքուԼ գրոշս\ս1(Ւու.ւլ1<Ւեր ի նպաստ որրերուՀս։ 

f Լ Ո Ւ Ս Ա1, Կ Ա Ր Զ ԱՏ Ո Ի Ն |, Ա P է Լ 
դիմեցէք ւիար|պեան մհե հրապարակին ս"իակ |)այ Լուսանկարէին 

ԱԲԷԼ, Ց Պուլվար Մոնմարթրր 
խ՚նաս՞եալ աշիւատու»Թփւ»1ւ — դիւրաս՞ատջելի պայմաններ — Մասնաւոր գեղջ մեր բաժանորդներովս 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ 1 

K M / • ՛ : Ա Հ Ա-Ր Ւ A b t t Ն -1 
Ս ՓԱՓԿԱՃԱ^ԱԿՆսաաա^քՏՍ 

Պա տ ո ւա կան փիլաւ ու փլաքի, ինչսլէս ՛նաեւ արեւելեա՛ն ե եւրոււլական 

ամէ՛ն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ և ՄէթՈհՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու. Համարողի– 

մել {8ֆ (հէւ ար լա Աորսլոն, ժամադրավայրը րոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ աաՐԱՆի՚ն մէչ կարելի է գտ՛նել արտասաԱա՚նեա՚ն րոլոր 

Հայերէ՛ն թերթերը։ 11111 Մեթրօ ՍԷՆ-ՄԻԵկԼ կամ ՕՏկՕՆ 

1 ՊԱՐԿՐՃԵԱՆ 
0, Ռէւ– Մոպէօժ, 9 

Ո ս կ եղ էնն ե ր եւ. գ ո ք ա ր եղ էնն ե՛ր 

կր շին է , կլւ ծ ա խ է ա. կր, գ ն է 

դիհրաւ(սաղ՚ելի tijiujւք՚ւս՚ււ՚ււևյւււ»լ։ *<^M 

ՀԱՅ ԳԵՐՋԱԿ 

ա (հիւ Մադակբան, 14 } 

կերււ|ասեգէններա. ՜&ււիւ ւՈ(Ւերք, աւքէն ՜ճա>ա1^ւ 

I « 1111 ti't t • 11 : խնամուած ա̂̂  |ււսա»ու.Թիւ.ն, viti i(t սւ i.ii |i 

il 
գ ին եւ. է»շգաս|սւ()ու.1<)՜իւ.ն։ 

ՀԱՅ ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ 

Ա Պ M II Ի I 1 
fe ; iw ա՛ ՛% շ❁ՌԻ^ ՊԻ՚֊ֆօ ՝ա 

Զեր ՛ն սլար եղջե՛նեաւ ւ գնումին սլապե ՛նախապատուութիւն տուէք Հայ նսլար 

վաճառին, որ կրներկայանայ և յանձնարարութիւններ կ՚ստանայ նամակով։ 

ք I WSi Պ '9աԼ Մեթրօ ՛ԲԱՏԷ 

Ծ Ա Ն Ո Ւ Ց Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Կ՛ ԸՆԴ ՈՒՖՈՒԻՆ 

ԴԻՄԵԼ Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ո Ւ Թ Ե Ա Ն Ս 

ա 

I M P R I.ME R I E 

G . S A V I G N Y 

8o, RUE DE CLÉRY 

P A R I S «t- 4՞ 4-
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"VERABZENGUNT 99 

R E V U E A R M É N I E N N E (Bi-mensiielle) 

ԿԻՍԱՄՍԵԱՅ ՀԱՆԴԷՍ 
Գ. ՏԱՐհ, ԹհՒ 11 

Փարիգ, 27 Լյայիս 1919 

ԲՈՎԱՆԴԱԿ ՈՒթԻՒՆ 
Աե1ւա.Թ-եան Լ/Էջ, Ա. ԱՃԱՐՈՆեԱՆ– — Յարգանք 

ծեր յիշատակին, ԱՐՄԷՆ ԳԱՐՕ՛ — Հայաստանի 

Արեւածագին, Զ– ԶԱՐՄՈՒՆԻ– — Արարատեան 

1անրաԱ|էտու,Թփվն, կ. 3- ՐԱՍՄԱ2եԱՆ– — Լա-

յոց դրօշակը, շ. ԱճԱՌեԱՆ– — Յոյսր, Վ_. B-ՒՔե--

"ԵԱՆ– Մայիս 2Ցր, Ջ– ՄԱԹհԿեԱՆ Տօեիկ Ա*ր 

1այ £անր ասպետության, bH-. ԱՐՔ– ԴՈՒՐե»Ս»Ն– — 

Փ ա՜ ռք անոնց, Մ– ՃԱՄՐԱՐԶՈՒՄեԱՆ– — Տենջա.՛ 

պատկերին յաղԹանակր, Ա. խԱՑԱՏՐեԱՆ– — Կ՞

րիզը, Մ– Վ-ԱՐԱՆ-ԴԵԱՆ*– ԱՈ-աջին Տայ«եգարձր,. 

Ս, 3« էՐ Ա*լատու»Թես|ն Ա ր շ ս ^յ սին * Ա. £ԱՆԸՄ– 

էԱՆ • ա՜ –յմ՚եծ. Սգա()անգէՍ. ^Նուիրում, ՏՔ9-– 

Լ. ՃԱՄՐԱՐՑՈհՄեԱՆ– — ճայսւստան–, երկիր գր£ 

րաիւտավայր, $Ք0-. Ա. ԱՐՓՈՒՆԻ. — Ադգայիե 

Տօն.—Ազգայինով գանագան լուրեր.Պատկերներ. 

Directeur^Kondateur z 
D r LÉON HAMPARTZOUMIAN, 16, Boulevard St-Denîs — PARIS (Xe) 

T é l é p h o n e : N O R D 69-51 
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Վ & Ր ԱԾ Ն Ն Դ 
Կը Հրատարակուէ ամէ՛ն ամս ու /ի՛ն և. 1Տին։ 

Բաժանորդագի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկան 20, և վեցամսեայ 12 ֆրանք։ 

ԲԱՑԱՐԶԱԿԱՊԷՍ Կ^ԱքԻԿ 
Դրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկէղՏնօբէնի Հասցէի՛ն՝ 

Dr. 'LEÔN ! HAMPARtÉtpSlAN 
16, ա. Saint Denis 16 

աԿ^ԱԾՆՈհՆԳֆ ա*1ա$}(Հ$4ա 
Որոնց կարելի է դիմել րաժանորգագրուելու և բաժ՛նեգին վճարելու Համար 

ՄԱՐՍԷՅԼ, Վ– ՎաՀունի 
ԼԻՕՆ, Դ Ջոլաքեան 

ՄԱՆՁԵՍԹՐ, Ար»1. Տ՛ Ներսէս քՀնյ. 
Ավաճեան . 

ԼՈՆՏՈՆ, ՈմրաաԳէսէճեան Պֆ 

ԺԸՆԷՎ, Ն Նէվրուզ 
ՑԻհՐԻԽ, Մ.Փիրանեան 

ՄԻԼԱՆ, Հ Ղազարոսեան ա լ 

ԱՎԵ՝ԲՍԱՆԴՐԻԱ> Ներսէս Վսէդիկեան 

ԳԱՀԻՐԷ, 0՛ ՄաՀաեսեան 

ԶԱԿԱԶԻԿ. Գ՛ Համրիկեան 

ԹԱՆԹԱ. Ա– Արեւեան 

ՓՕՐԹ-ՍԱՅԻՏ, Հ Գրանեան 

աՐՈՍ, Տ– Սուլթանեան 

՚ւյ՚Ա– Տկ՛ Զասլէլ Համբարձումեան 

$ԻՊԷ> Յ՚՚վՀաննէս Սարգիսեան 

՛ՀԱՏ, Տկ՚ե– Մ– Մինասեան 

ԱՏԻՍ֊ԱՊԱՊԱ, Ս– Ազնաւորեան 

%ԻԻ-ԵՈՐ՝Բ, Վարղերեսեան Եղբարք 

ՊՈՍԹԸՆ՛ Պէրպէրեան գրատուն 

ՆԻ֊ԲԱԿՕ, Ն– Ապաճեան 

՝՝ ԹՐՈՅԻԴ, Հ Պարտունի 

ԼԱՏԵՂՖԻԱ, Տոքթ. Յակոբեան 

\ՐկԶՆՕ, Տոքթ. Վ. Թաշճեա՚ն 
ՃԻՊՈԻԹԻ,Ե. Սէֆէրեա՚ն 

ՊՈհէՆՈՍԱՅՐԷՍ, % Սօլկարեան 
ԵՐՈհՍԱԱՄ,Գր.Աշ ռ ա Վ* Աաըղէսես/ն ԱԼՃԷՈՒ» Պ°ւ_օռան Եդրաըք 
ՊկՅՐՈԻԹ, Տքթ. Գ. Կարօեան 

ՊՐԻհ֊ԲՍկէ, Մ. ՄիՀրգաաեա՚ե^ 
ԽԱՐԹՈհՄ, Պ. Ֆ. Վանեան 

ՏՐԻՊՈԼԻՍ, Տ. Փէքմէզեան 
ՃԱՎԱ, է. Վարդանեանց 

կը խնղրուի միանգամրնգմիշտ մեր բոլոր յար գելի բարեկասսերէս և ծանօթնե

րէն իրենց ապսպրանքներուն մրացնել նաև փոխարժէքը, առանց ատոր ստէպ– 

ուած ենք զիրենք անպատասխանի թողուլ։ 

« l . l . - l ' U i l ' Ï . I I F ' V I -
ԲԱՑԱԾ է ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՊԱՐԱՆԸ 

ՃՈԽ ՏԱՌԵՐՈՎ և Կ՚ՍՏԱՆԶՆԷ 

ա սլագրական ամէն լեզուէ գործեր 

ԴԻՐՔԵՐ» ԳՐՔՈՅԿՆԵՐ, ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ» 

հւ.ԱքյլԱ, եււսյլհ, եւ.այլն : 

ՕրաԹ՜երԹ–, Ցերոլւ գ տարի— կ. Պոլիս 

"Ազատամարտ,, սկսած՛ է վերՀը– 
բա տարա կուի լ, "ճակատամարտ,, ա– 
նունով։՝ Ֆրանսական կառավարու
թիւնը արտօնած՜ ԸԱալով անոր մուտ– 
քր, բաժանորղագրութիւններու Հա
մար դիմել «Վերածնունդ՝» ի տնօրի
նութեան։ 
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Ն Ո հ Ի Ր Ո Ւ Ա Ծ 

£այկ. Հ անր ա պ ե տ ո ւթ ե ան 

իր ք}աստատմէսն աո_ աչի՛ն 

տ ա ր ե դ ա րձին աո_Թ՜իւ.։ 

28 Մայիս 1948 

ԻՍԱՄՍԵԱՑ ՀԱՆԴԷՍ 
ԿԸ Հ Ր Ա Տ Ա Ր Ա Կ Ո Ւ Ի 

ԱՄԷՆ ԱՄՍ Ո հ 1ԻՆ և 1ՏիՆ 

Գ. ՏԱՐՒ — ԹԻՒ Ո. — 28 ՄԱՅԻՍ, 1919 

Այս րանաստեղծու1(}փւնր պոլսական ԹերՔ՜երուն ւքէջ ոջ կ ա տ արե ալ կ եր պ աԼլոյս տեսած րլլա. 

|ով, Ղ). Ահարոնեան, մՆր խ ն դ ր ա ն ք ի ն վրայ, ս՞եզի յ անճն ե ց իսկականը, որ է շ մըն է i(\jhm 

նուԹ՜ե ան Մէջ ՛ ա ն ո ւն անտիպ ե ր կ էն , (լոր գ ր ա ծ է ա յն մ՛իջոցին, ե րբ Օ-ուրքերր գ ր ա ւ ա ծ 

է ին կաբսը, Աղեքս ան դր ա պ ոլր եւ յաո_աջանալու ւյրայ էի՛ն դ է պ ի B-իֆւիս» 

Ես գոմս ա ա ու. յոգնած ուխտաւոր եմ մի անծանօթ աստուածեւթեան կա՛ 

խ ա ր դա կան ա աճար ի։ 

Ո Է նրա անունը գիտեմ* ո£ աեղր։ 

Մանուկ Հասակից նրա կաղասլարն Է իմ Հոգում* և ականթիս մի անուշ 

դրնգոց ՝ որ զան էլա կների ձայնն Է անծանօթ՜ աստուածութեան կախարդական 

ա աճա ր ի ։ 

Մի աղօթք կայ իմ Հոգում, որ գեռ. երբեք չեմ արտասանել։ Մի արցունք 

ունիմ իմ սրտում, որ դեռ երթեք չեմ թափել* այն աղօթքն ու արցունքն Է մի ան

յայտ աստուածութեան կախարդական տաճարի* 

՛հիւթական զանգակների ձայնն ականթիս՝ շեշտ Հայեացքս անծանօթ Հորի" 

զոններին յառած, ես ող$_ կեանքս վ1այլել եմ ձեռքիս ցուսլըլ մաշւած Է աՀա, և 

կեանքիս արեւր թեքւում Է դէսլ իր մուտքր։ 

Կր Հասնի՞ մ արդեօք*** 

Ես յոգնած ու տառապած ուխտաւոր մի անծանօթ աստուածութեան կա

խարդական տաճարի։ 

2 Մայիս, 1918 Eh 

ԹԻֆւԻօ - ա 
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Հայ ազատագրութեան այս անդրանիկ տարեդարձի՛ն, Հ ՛նստած՜ ֆարի՛ 
զի մէկ անկիւնը Հոգովս ու սրտովս դէպի ձեր թարմ Հ^բի^սերը 4/? ք^ռլփ 
միտքս, դուք որ ամ^ն ի՛նչ զո Հա բերեցիք ա յ ս °րը .տեսնելու բ ա յ ց °բին 
արժա՛նի չեղաք դժբախտաբար։ 

Հոյակասլ քիոստոմ, վեր կաց մի րոսլէ գերեզմա՛նէդ և նայէ դէ՛զի Հա՛ 
րաւ* տես թէ ինչպէս իրականալու վրայ է ք ո տասնեակ տարի՛ներու երա
զը, եւ Հա՛նգիստ սրտով քնացիր քո յաւիտենակա՛ն քուեր։ 

իսկ դուն Արամ որ այս վերջին Հինգ տարուայ ընթացքին երկու ան 
գամ Հայ ցեղի սլա տ իւր փրկեցիր քու Հոգու արիութեամրը, մէկը Վան, իսկ 
միւսր՝ Երեւան, փառք ու պատիւ քո յիշատակին։ 

Դիւցազնդ Մ ուրատ, Ա ասուն էն ՛Լար ար աղ, Ավազէն էրզնկա եւ անկէ 

ալ Բա դո ւ սլացող։ Հայ ցեղին ինքնապաշտպանութեանր Համար քու թա

փած արեան պաշտամունքը նոր ոգիէ ներշնչելու գաէիք սերունդներուն։ 

քիէվանտուզի ժէ£ ընկնող Հերոս ՛Բեռի, դուն ոչ ուսում ունէիր և ոչ 

ալ փառքի Համար քու կեանքդ զոՀեցիր։ 30 տարի շարունակ զ(?նքը ձեռ

քիդ մեր ցեղին պատիւը փրեցիր աշխարՀԷ աշխարՀ։ Հակառակ քու կամ

քիդ Հայ աղուղները քու գովքդ պիտի երգեն սերունդէ սերունդ։ 

իսկ ղուն աննման /սէչօ, երբ Տ ա ա վ ա ն ի առա£ ընկար Հերոսաբար, 
ներկայ արշալոյսէն դեռ շատ Հեռու էինք ե այն ի՜նչ սեւ՝ օրեր էին մեզ 
Համար։ 

ffր մէկդ յիշեմ, տասնեակներ չէ ձեր թ ի * ֊ ը եւ ոչ իսկ Հարիւրներ, 

Հազարներ էք դուք՝ մեր ցեղի լաւագոյն՝ զաւակները և. ձեր թափած՜ ար

եան շնորՀիւն է միայն որ այսօր մենք Ֆշացողներս Հասանք այս մեծ՛ 

օրուան։ >յգ– լ}£հ 

ֆառք ու պատիւ և. յարգանք ձեր ամենուն անմաՀ յիշատակին։ 

ԱՐՄԷՆ ԳԱՐՕ 
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Վ_երչին անգամ* կ. 0]ոլսով_ անցնելիս, լքի երիտասարդ՛ երեկոեան կիսախաւարի ւքէ-£ 

ինձ մօտեցաւ հիւրանոցին դրանր, շտապովդ ս՞ի տետր ւղարգեց եւ անյայտացաւ, աո-անց որ 

ես կարողանամ՛ իմանալ իր ուԼ լինելը։ 0-երթեցի տետրը անծանօթ երիտասարդի, որմ՛ի քանի 

յւանաստեքյծուԹ-իւնների ժողովածուն էր ՛Հայաս տ անի Արեւածագին,, վերնագրի տակ։ Ու

շադրութիւնս գրաւեց մասնաւորասլէս "գնա, գաւա՜կ, ինձ քար մը բեր,, ոտանաւորբ, որ 

ըստ իս մեր ժողովրդական ոգով_ ու ո՜ճով_, (յամով, ք}ոտով_ բանաստեղծութեան ս՞ի գողտրիկ 

էջը կարոդ է կւալմՆլ։ ՓէՀթ 

Այս անակնկալ քյանդիսլոււքից յետոյ, ք)ակաո-ակ իմ* բոլոր ք)արց ու փորձին անկարող 

եգայ հեղինակին գտնել, եւ այժմ՝, թ ո ՛ դ ների ինձ իմ* անծանօթ բարեկամը, յիշեալ ոտա. 

նաւորր աո-անց իր արտօնութեան հրատարակութեան ես* յանձնում՝ գ ուցէ նոյն իսկ իր (յամես, 

տութիւնը նեդելովյ Նպատակս է այս բանաստեղծական գոհարը ք)այ ընթերցողներին ծանօ. 

Թացնել եւ թ է քյնար է, այս -ճամբով_ իմ* անծանօթ բարեկամը գտնել, որի կեղծ անունն է 

Տար մայր Զարմունի։ 

Ա– ԱՃԱՐՈՆԷԱՆ 

ՀԱՑԱՍ8ԱՆԻ ԱՐԵՒԱԾԱԳԻՆ 

Աւետիս Աք)արոնեանին 

Հայաստանէն բաբո՜վ ես եկեր Հայրիկ... 

^Գըեա1, գաւ֊ա՝կ, ինձ քար մը րե ր, 
վԳերեզման1քն սլա զ քար մը րե՚ր... 
Հ Ուռիներուն արցունքներէն 
<ւԳրնա՜, զաւա՛՛կ, թա՜ց քար մը րե՜ր.** 

ՀԲի'ւ.ր սուգերէն՝ սիրտըս կ՛այրի* 
Rfppgi վԱ՝աՀեր լալէն՝ աչքերս կուրցան... 

վԳրնա՛, զաւա՛կ, մարմա՜ր մը րե՜ր, 
«Սրրաիս դընեմ, սիրտըս գովանայ....^ 

—Բայց, Հա՛յր, ուզած՜ըղ անպատճա՛՛ռ 
՝Բա*ր պիտի ըլլայ, քա՛՛ր պիաի ըլլայ..* 
Մեռելներուն Հող^ն վերցուած՛ 
Տրաին մարմա՛՛ր պիտի ըլլայ 
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Արարատէ գանկէն բերո£թ/ծ. Լ 

Սառ որ Ըէէայ, յփ* ^առայ*յ&&£՛՞ 

Մեծկակ գունդ մը ձի'& ռը fyfyj 

8աւիդ արցունքը չի՞ վ^^խյ^Հ 

էս ֆրւ֊Ը մ՚ունիմ, ո ալիդ դեղ է*— 

Հա՜յր, ք^ղ անկէ բա մակ մը ա ա *ւ /1, # 

Հայաստանի աղբիւրներIfu 

Բերան՝ Հուրէս Հրի՜կ մը տամ** 

Ըմպէ՜ ղայս, Հա՜յր, սիրտրդ զովանա՜յ, 

Գորնայ արցունքդ, աչքերդ զօրե ն*** 

Ս՛եր փրկութեան Ակցն լեցուած 

Սափորէս,՛. Հա՜յր, Հյրնա՜կ մալ տամ***։ 

Թէ ՀԱՅԿ. ԿԱՌԱՎ1լՐՈԻԹԻԻ1, 

Արարատ լեռան ստորոտը տարիէ ։մը ի վեր կազմուած Հայկական Աքն՛ 
կախ իշխանութիւնը* (Լ Արարատ եան Հանրապետութիւն)) անունով մկրտուած 
է, չեմ գիտեր ի՜նչ պատճառով։ 

Եթէ վԱբարատն լերան ի պատիւ տրուած է .այս անունը, սխալ է* 
վասն զի այս լեռր, ներկայ պարագաներու մէֆ, (ձամբող^ութեամբՖ Հայոց չի 
պատկանի ր, այլ անոր մէկ երրորդ մասը կր պատկանի Պարսկաստանի, 
մէկ մասր՝ նախկին Տաճկաստանի, և Տնացած մասը՝ Հայոց նորակազմ իշ
խանութեան։ 

իսկ եթէ այս անուն ր տրուած է ի պատիւ մեր Հին «Արարատ» նա՛ 
Հանգին, որուն մէ£ Հաստատուած է «Արաբատեան Հանրապետութիւնդ ր, 
դարձեալ սխալ է* վասն զի Հայկական կառավարութիւնը մի միայն Արա
րատ նա Հան գին մէ£ չի պարփակուիր, այլ կը տարածոլի մինչեւ Տայոց, 
Գուգարաց, Ու՛ա ի ի ե Աիւնեաց նա Հան գները։ 

Այս նկատումներով՝ աւելի նպատակայարմար պիտի ըլլար պարզա– 
պէս ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈհԹԻԻՆ անուանել զայն, քանի որ վաղը պի
տի ունենանք նաև Մեծ Հայոց արեւմտեան բոլոր նա Հան գները, ինչպէս նաև 
Փոքր Հայքն ու կիլիկիան։ 

Կ* 3« PU.U ՄԱՏԵԱՆ 

Fonds A.R.A.M
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ. ԴՐՕՇԱԿԸ 

Z այ կա կան դրօշակի մասին '..'վ_երածնունդ,,ի ւքէջ եւ ուրիշ տեդեր երեւցան զանազան 

յօդուածներ, որոնք եկան աւելցան արդէն գ ոյութիւն ունեցոդ կարծիքներու ւ|րայ։ 

Հիմայ, որ Արարատի վրայ կր ծածանի եո_ագոյն դրօշակր, անհրաժեշտ էր որ 

հասարակութիւնը դիանար թ է ի՞նջ f) ի ս՞ան վրայ Հայաստանի Z ան ր ա սլ ետ ու. 

թիւնր րնդունած էր զայն, (կարմ՛իր, կապոյտ եւ նարնջա գ ոյն)։ Թ-եք՚լ 

րանի "Առաւօտ,,ի մ՛էջ ա յ դ – մ՛ասին կր գ տն ենք լուրջ գ րութիւն մը 

գրուած յայտնի հայագէտ եւ բանասէր Պ» Հրաջեայ Ա՜Տ աո., 

եան է, եւ որուն պատմական արժէքին f)iuiPui|i կը ներ. 

կայացնենք ս՞եր րնթերցոդներու1ւ։ Ծ* Խ* 

ձ Ա 3 Ո Ց Դ Ր Օ Շ Ա Կ Ը 
Wm — a » c -

Հայաստանում իւրաքանչիւր նախարարութիւն իր առանձին դրօշն 

ունէր* այս սլա րա գայ էն Համազգային սլէտք է Համարէին, Ար ար ատեան 

թագաւորութեան որ է, Արշակունեանց տոՀմի դրօշը* PmJ9 մեր Հին պատ

մագիրն երր ոչ մի տեղեկութիւն չեն տալիս մեզ ոչ առանձին նախարա

րութեանց և ոչ էլ Արշակունեանց դրօշի մասին։ Յայտնի է որ միայն Ա՝ա– 

մի կոն եան նախարարութեան դրօշի վրայ նկարած՛ էր արՆւի և. աղաւնու 
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պատկերէ Այսպէս ֆաւստոսր խօսելով այ՛դ նախարարութեան մասին՝ ասում 

է «Աղաւնա դրօշք, ար ծուեն շան վարժնականիշք, աներկիւղք քաջասիրտք 

նա Հա տակք քաՀանունք» (գ* 2*)։ կայ մինչեւ, անգամ կարծիք որ Հին ժա՛ 

մանակի ԴՐ0ՀԸ այժմւայ դրօշից բոլորովին տարբեր էր* օրինակի Համար 

բարձր ձողի ծայրը Հաստատուած մի քանդակ, արծ իւ, վիշապէ եայլն, և 

քք՚չ թէ շորի վրայ նկարուած պատկեր, ինչպէս այժմ։ Այս կարծիքն ունի 

Միւլլէր Հայագէտը որ ուզում է դրօշ բառը դրօշել (քանդակել) բայից 

Հաներ 

1108 թւխն երբ Լեւոն p, քիուբըևեանց թագաւոր ^օծւեց, Հռովմի 

Պապը ուղարկեց նրան մի նոր դրօշ, որի վրայ նկարուած էր կարմիր առիւծ, 

թաթերը վեր բարձրացրած, սպիտակ ֆօնի վրայ։ Երեւի Լեւոնի յաՀորդ– 

ները պաՀեցին այդ դրօշը» Րայ9 ռրբ Ռուբքւնեան գաՀի վրաք բազմեց Լու՛ 

սինեանց տոՀմը, դրօշակր փոխւեց և դարձաւ եռագոյն (կարմիր, կապոյտ, 

գեղին)։ Յայտնի է որ Լեւոն Զ*ի մաՀիցյետոյ՝ Հայոց թագաւորութեան ժա

ռանգ Համարւեցին կիպրոսի Լուսինեաններր՝ որոնք Լեւոնի մօտիկ ազգա

կաններն էին, և Հայ թագաւորն երի տիտղոսները իրենց անւան միացրին։ 

1310 թլի նոյեմ 11խն Տարսոնի Ա*ատթէոս արքեպիսկոպոսը Հայաստանի 

անւանական թագաւորը օծեց կիպրոսի Լուսինեան ՅովՀաննէս Բ. թագա

ւորին։ կիպրոսի Լուսին եան g դբօշաէլն Էլ իր մԷՀ առաւ Հայոց դրօշակի 

գոյները ե. եղաւ սպիտակ, կապոյտ, կարմիր և դեղին։ 

Wfcî88& թ. Վիկտոր ՀիՀգօյին թաղման Հանդէսին, Փարիզի Հայ Ուսա
նողական Միութիւն ր ուզենալով մասնակցել Հայ ազգային դրօշակով, դի
մում է Ալի շանին ե. Հարցնում նրանից Հայ դրօշակի գոյները։ ԱԼիգմաը 
յայտնումէ թէ Հայոց դրօշակի գոյներն են կարմիր, կանաչ, սպիտակ։ Ու
սանողն երր վերցրին ՜այդ գոյները, որոնք յետոյ ընղունուեցան \ նաև. ՀՀԸ"՛՛՝ 
չակեան Յեղափոխական կուսակցութեան կողմից՝ իբրեւ ազգային պաշտօ* 
նական դրօշակ։ 

Աքի շանից էնաև դոյների մի երկրորդ դասաւորութիւնը, այն է դեղքէե,. 

կարմիր, կանաչ կամ կապոյտ, կարմիր, կանաչ, որ րնղունուած էր կայոց 

կողմից իբրեւ ազգային դրօշակ վերջին Համա շխ ար Հային պատերազմի ըն

թացքում։ 1018 թ. երբ ԲալշեւիՄներր գրաւեցին %որ-%ախի Հեւանը և Հին 

սպաներին իրենց բանակն էին մտցնում բոնի, Հայ Սպաների Զինուորական 

Ս՚իու-թիւնը Հրաժարւեց մտնել նրանց բանակը այն պատճառաբանութեամբ որ 

իրենք Լենինի Հրովարտակի Համաձայն Հայաստան պիտի գնան կռուելու Տա

ճի էլն երի դէմ Բալշեւի1լները Համաձայնւեցին և քիուսներից զանազանելու 

Համար՝ պաՀանՀեցին թեւի վրայ կրել Հայոց Գոյ*"ռրը։ սոյն ժամանակ 

կովկասում րնղունուած Հայ դրօշակի գոյները, գեղին, կարմիր, կանաչ սկր՛ 

սան կրել Հայ սպաները իրենց թեւի վրայ։ 

Բայց Ալի շանի տուած գոյները կամայական էին։ Առածին դասաւո

րութիւնը (Հնչակեանների ԴՐ°2_ա^ր) նա վերցրել է տօնացոյցից, ըստ որում 

Զատկի առա Հին կիրակին կոչւուժ է կարմիր, երկրորդը կանաչ (տես 3* Խա՜ 

նազագգի յօդուածը, Զիթենի ժողովածու ԷՀ 141)։ իսկ երկրորդ դասաւո– 
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ըութիւնը (կամաւոր ական բանակների դրօշակը) վերցրել է ծիածանի գըլ՛ 

խաւոր գոյներից։ Մեր դրօշակը Աստուած է տուել, ասում է Ալի շանը, 

այ% օրից երբ Մասիսի գագաթին, Նոյի աասլանի վրայ ծագել է ծիածանը։ 

Նոր Հայկական կառավարութիւնը անշուշտ տեսնելով թէ շատ ան՛ 

Հիսն են Ալիշանի ենթաղրութիւնները* մերժել է երկու դասաւորութիւններն 

էլ, և րն գուն ել է քիուրինեանց թագաւորութեան վերջին շրջանի գոյները, 

այն է՝ կարմիր, կասլոյտ, դեղին։ 

Z. ԱՃԱՈ-ԵԱՆ 

6 Ո 8 Ս Ը 

փու ցաւիգ մռայլ երեսին վրայ 

—Նեխած, բորբոսած լիճի մը նըման— 

.Երբ յանկարծ ճաճանչ մարեւի կ*իքեայ, 

Երբոր կը փայլի Յոյսը մէկ վայրկեան, 

ի՚նչսլէս վերըստին դուն կը սլսսլըզաս, 

Գուն կը մաքրըւիս, կ՚աղուորնաս նաև, 

Եւ ի՜նչսլէս Ազգդ իմ կ՛արձակես վըրաս 

Զիս խանղավառող կայծե՛ր ոսկեթեւ***։ 

Եւ՛ ես կը Հաւտամ, ո՛վ Ազգս այդ սլա Հուն, 

Թէ քու ծոցիգ մէՀ, քու ցաւիդ մռայլ 

Երեսին ներքեւ՝ արեգակնափայլ 

Ադամանդներու գանձեր կան անՀուն, 

Գանձե՛ր զոր կարծես խորքէդ անյատակ 

կը Հանէ՝ բուռ՛ բուռ Յոյսը» մե՜ծ սուզակ, 

ԹԷ-ԲԷԵԱՆ 

Fonds A.R.A.M



iÛ8 ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ 

Մ Ա 6 Ի 0 ք Ս Ա Ն Ը Ս Ի Թ Ը 

Այս օր՝ 28 Մայիս, Հայ ժողովուրդր՝ ցրուած՛ աշխարՀի ամե՛ն կողմ 
և Հայաստանի մէՀք Հանդի սա ւոր ա պէս կր տօնէ Հայաստանի ազատագրու
թեան առա Հին տարեդարձը. » ։ 

Գարերու երկա՜ր և անպատմելի ստրկութիւն է, տ ան Հան ք է և. խաչե 

լութենէ վերՀ, Հայ ժողովուրդր իր վերապրելու յամառ և. սքանչելի կամ– 

Քով> կորովով և. Հերոսական մա քա ռուսներ ով, անգամ մը Lu յարութիւն 

կ՚առնէ Արարատի ստորոտ ր...։ 

կ ո վկա սի մեր դի ւց աղունն երր, իրենց Հոմերական կռիւներով, Հա
յութեան րնաՀն Հումը Հետապնդող Հրէշներուն պարտագրեցին ընղուն ի լ Հա– . 
լաստանի ազատութիւնը ե 1918, Մայիս 2>8ին, Հռչակեցին Հայկական Հան
րապետութիւնէ 

կեցցէ՜ Հայաստանի Հանրապետութիւնը,.*։ ՝՝& 

Մ ա յ ի ս 28ր, այ un ւՀ ետ եւ պիտի էին ի ուրեւքն, Հայաստանի ազատա

գրութեան տօնր, ինչպէս Յս՚-էիս 4ը Միացեալ-՚ԼաՀանգներու և 14ր 3)ր ան

սայ ի ազատութեան տօ՛նն էէ 

Ու մենք ու մեր յա Հորդն երր, ամեն տարի, նոյն Հան գիսաւորու

թեամբ պիտի տօնենք ազատութեան մեր ազգային տօնը, միշտ յիշելով ե. 

միշտ վառ ու րարձր պաՀելով յիշատակն ու գործ՛ը անոնց՝ որոնք իրենց 

տարիներու տաժանելի 1լ ստեղծ՛ագործ Հանքերով, աշխատանքով եւ փրր– 

կարար կռիւներով ու սրրազան արիւնով Հայ ժողովուրդին ազատութիւնը 

դա բռնեցին...։ 

Հայրիկ» Արծ՚րունի, Ռաֆֆի, քաթիպա, ՚Բրիստափոր, ՀՀաւարեան, 

քք»ոստոմ և շատեր, Հայ ազատագրութեան առա Հին առաքեալներէն եղան 

ն. իրենց Հայրենաշեն գործերով, վազուան Հայկական փանթէոնին մէՀ իրենց 

ան մա Հո ւթ եան նուիրական վայրը ապաՀովեցին միաժամանակէ 

Մնոնց սկսած սրբազան գործր, նոյն խանդով, եռանդով և անձնուի– 

բութեամր շարունակեցին Աէլնունի, Վռամհան, ՎարդդԷս, քՀօՀրապ, Պօյա– 

ճեան, Ժիրայր, Արամ, ՝Հ Զարդարեան, Աիամանթօ, Աշոտ, կաՀրիկեան և. 

անթիւ ուրիշներ՝ որոնք Հայկական Գողգոթայի արիւնոտ ճամբուն մէՀ ին

կան Հերոսաբար որ Հայ ժողովուրդը ապրի, Հայաստանը ազատուի ե. ան 

ազատ է այսօր... կեցցէ՜ անմաՀ Հայաստան... 

յ*"նչպէս ամդե Մ այիս 28ի Հայ ազատագրութեան տօն ա կա տար ու. 
թեան սրբազան պա Հուն գոնէ Հյիշռլ> Հոյակապ ՛Բեռին, (յվւրեմր, իյեչօն, 
Մուրատր, Արտաշէսը, իշիասը, Աարդիսր և իրենց Հազարաւոր Դրակից
ները՝ որոնք ամբողՀ քառորդ դար մը իրենց զ^սքի յաղթական Հարուած
ներով բռնութեան մաՀացու Հարուածներ տուին և Հայաստանի ազատա
գրութիւնը կերտեցին...t 
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Ս^եոնք այսօր բոլորն ալ չկան, դիւոաղնօրէն կռուեցան ե ինկան, Հայ 

ժողովուրդին ապագայ գոյութեան և բարօրութեան նուիրաբերելով իրենց 

թանկագին կեանքերր, բ ա յ ց ^Լայ յ ա ւի ա են ա պէս պիտի ապրի իրենց կեն՛ 

ղանի գործը—Հայաստանը—ե իրենց անթառամ յ ի ՛շատ ակր ՝ Հայ պատմութեան 

և Հայ ժողովուրդին երախտապարտ Հոգիին մէՀ։ Տարգա՜նք իրենց յիշատակին։ 

Հ£կան անոնք—1ւ ո՞վ գիտէ—տակաւին անշուք շիրիմ մրն ալ չունին՝ 

որուն վրայ ուխտի գնայինք Ս՝այիս 28ին, ու մեր արցունքներով ու Համ
արոյ բներով մր սնգէինք ՝ 

—Հանգի՛ստ Հայրենիքի ազատութեան պաշտելի սուրբե՛ր, Հանգիստ, 
Հայրենիքը ազատ ո ւա ծ է**»։. 

Տկան անոնք, բայց կան իրենց արժանաւոր գաղափարակիցները՝ 

ԱՀարոնեան, ^ԲաՀաղնունի, Համօ, Տր°* կարօ, քիուբէն, ՎաՀան, Անդրանիկ, 

ԱեպուՀ և Ամբաա ու շատեր, Հաւաքուած աշխարՀի չորս կողմերին ե լրծ– 

ուած ազատագրական նոյն փրկարար գործին, կը շարունակեն գործել, քա

լե՜լ, արեւելքէն դէ՜պի վար, դէ՜սլի Բարձր-Հայք, գէ՜պի ամբողՀ Հայաստան* 

ու Հայ ժողովուրդը յառաՀիկայ Մայիս 28ին, մէկ եռագոյն դրօշակի ներքև 

մէկ միացեալ Հայաստան մը ողՀունելու գերագոյն երջանկութիւնը կը վայելէ։ 

(]ւ այգ Հրճուառիթ օրը, Հայ ժողովուրդր, իր ազատագրութեան տօնը 

կր տօնէ, Հայրենիքի, Ս*այիսի կանաչներով ու ծազի1լներով զարդարուած 

դաշտերուն մէՀ ու Հրապարակներուն վրայ և շրջապատուած, իրմէշննուիր– 
ուած, իր Հերոսներուն մարմարեայ .յուշարձաններով...։ 

կեցցէ՜ Ա՛ այիս 28ը, կեցցէ՜ Հայ ժողովուրդը։ Ջ՛ ՄԱ&հԿեԱՆ 

Սեբաւաւացի ՄՈՒՐԱՏ 
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Տիք ուլի սիրատարփ եըաղնեւը տարուեցան Հովերէն՝ գէ՛զի մթնոլոր
տը ՀանուշաՀոտ» Հայաստանին, ինչպէս ինքը կ՛եղերերգեր։ Լատին քեր
թողին Համար գեղեցիկ անուրջներու աշխարՀ մրն էր այդ երկիրը, որուն 
անտառներին .իշնող գի ոն ի լսական յովագը լա՛յն կը րանար իր աինչերր՝^ 

ս ՛ւ շնչելու Համար անոր տ ու խնկաբոյր °դը։ Ո՛րքան սիրտեր եբ– 
ար ատեն տրոփած՜ են միեւնոյն զեղումներով, մարդ ու անասուն սիրա– 

Հարած էին անոր։ Բայց նքթյն այղ աշխարՀը՝ երբ Ղ՚րախտի մը ծծմորներ1ք& 

մերկացած՜՝ Դժոխքի մը ծծումբներս վր m ո չսրուեցաւ., երբ իր գետերն ու Հա* 

վի տները արիւնի ու ղիաէլներու մեռել ո ւթեա մբր շ ա բաւեց ան, երբ իր ծ՜խան

ներու բոցը մարեցաւ իր արշալոյսներուն առածին ճաճանչումներուն Հետ, 

ալ ո՞ր Տիբուլը սլիտի Հանդուրժէր իր Գելիայյւն յ ուշքերն անուշել . այդ 

երկրին մեռելաՀոտ շնչոււքն եր ո վր. ու Արշակի մատակախանձ յովագներուն 

տեղ՝ Տուրանի գիշախանձ ագռաւները կռչեցին անոր ձորերս ւն մէջ»..j 

է լ սակայն ՝ այդ չարաբախտ երկրին մնացորդ ղաւակներր միայն չդադ– 

րեցան երբեք իրենց Հոգիին ստեղծ՜ագործ՝ երազներր գգուելէ, իրենց օրՀասի 

վայրկեա՛ններէն կորզեցին կեանքի մր Հրաշալի կայծ՜ի, իրենց մոխիրի մխա– 
ց ուսն եր էն գուբս բերին անուշակ բուրում մը։ 

Ու Հիմա կ՚ապրին... 

Արշակի յովասնե՛ր, արշաւակի խայտացէք Արարատի սարերէն մինչև 

Տաւբոսի սորերր. և դուք տարփաւոր Տիբուլներ մեծ՝ ու չքնաղ ազգերու, մի՛ 

բաժնէք ձեր սիրոյն անուրջները Հ(անուշաՀոտյ> Հայաստանին։ 

է?Ղ_. ԱՐՔ– ԴՈՒՐ ԵԱՆ 

ՓԱ ՚ Ռ-Բ ԱՆ ՈՆՑ. * 

Փա՛ռք անոնց, ոը յուսացին այս օրր, երր յուսալն յիմարութիւն էր, 
և եր աղեցին զայն, երբ երագելն ոճիր էր։ 

Փա՛ռք ա%ոնց, որ՛խաւարին մէջ արշալոյսր երգեցին և մաՀուան մէջ 
կեանքը որոնեցին։ 

Փա՛ռք անոնց, որ Հայրենի ղաշտերր չէքեցին, երբ անոնք տատասկ կը 

բուսցնէին ցորենի փոխարին, և Հայրենի աղբիւրներէն չբաժնուեցան, երբ 
անոնք ար իւն –արբունք կր Հոսէըն ջուրի փոխարկն։ 

Փա՛ռք անոնց, որ օտար Հորիզոններու, տակ՝ Հայրենի կարօտի Հուրովը 

Հ բաբո ւի/ն եր բորբոքեցին, և Հայրենիքի տառապանքէն շանթեր նիւթեցրնէ 

Փա՛ռք անոնց, Պոր իրենց գրիէը թաթխեցին Հայրենիքի արիւնին մէջ և 
Հայկական տառապանքը ըրի" իրենց ներշնչման ակը։ 

Փա՛ռք, յաւիտենական փառք անոնց մանաւանդ, որ գերեբէլնային ինք՛ 

նաժխտումով մր իրենց Հաւատքը իրենց իսկ արիւնով սրբագործ՛եց յան և ըն

կան Մեծ էրազին երկունքին մէջ՝ կեանք պար գելելու Համար իրենց տեսիլք՛ 
ներուն։ 

Փա՛ռք երէկի երազին, փա՛աք այսօրուան իրականութեան։ 

Մ* ՃԱՄԲԱՐՑՐՒՍՆԱՆ 
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ԵՌԱՊԱՏԿԵՐԻՍ ՅԱՂԹԱՆԱԿԸ 
ՅՈհԵՊԱՏՈԻՄկՍ ՓեՐԹԻԿ ՄԸ 

191ծի Նոյեմբերի՛ն վերջին՝ մա Հա վճիռս շալկած՝ Պոլսի բա՛նտին կր 

տարուէի իզմիթ, ուրկէ Անկիւրիի ճամբով՛ Տիարսլէքիր։ Ւզմիթ քա՛նի մր 

օր բա՛նար մնացի, ուր և որոշում տուի Հետիոտ՛ն երթալ՝ խորՀելով եթէ 

Հնարաւորութիւն մր կայ ա զատուելու, այ՛ն ալ Հետիոտ՛ն երթալով միայ՛ն կա

բելի է, մանաւանդ ստակ ալ չունէի, որովՀետեւ թոյլ չտուի՛նք դրամ բերել 

տալ։ Նոյն տարուան Նոյեմբերի , վսր^քո կէսիո տիրած խիստ ցուրտին յե

տոյ ՝ իզմիթին ճամբայ ի՛նկա՛նք աշնա՛ն դաղՀ ու գեղեցիկ օրով մր։ Երկար 

ատե՛ն բանտի թմրեց՛նող օգր շոչողի մր Համար մեծ Հաճոյք մր սլիտի րլլար 

շնչել այժմ մաքուր օդ, գիտել պայծառ արեւն ու կապոյտ ռբկխնքր և 

աշնան վտիտ կանաչով ծածկուած ղաշտեբն ու բլուրներ ր։ Արդարեւ, ա՛յնքան 

ան յ աղօրին կր վայելէի այս բոլորր, որ Հետ զՀետէ ՚ Հոգեկան թարմութիւն մր 

կ*ԴԳայի և տրամադրութիւնս կր զուարթանար, թէպէտ ուղխն տանէր դէպի 

Տիարպէքիր» այսինքն դէպի ստոյգ մաՀ։ Սակայն առ9ի օրուան •ճամբորդու– 

ւ՚թիւնն իսկ ցուցուց, թէ կարծածիս Հափ, ալ դիւրին բան չէ եղեր դաժան 

զինայրներու (ժանտարմ) մտրակի տակ Հետիոտն ճամբորդելը։ 

իղմէթթ ճամբայ ինկանք մեծ խումրով մր* խումբի մէ^ն էրնաևնա 

խապէսօա^ք^ էկիվ ՚Տէր՚Մինասեան ՝ Պարտիզակցի երիտասարդը շատ խեղճ 

վիճակի մէՀ։ Զինուոբ գացեր, ժանտատենդով (թիֆօ) Հիւանդցեր և Հազիւ 

ոտքի ելած՝ օդափոխութեան կը ղրկուէր... Տէր՜Զ°ր։ Հադէլ ոս1քի Վրայ կե

նալու կարող Արէ^Ր ՝մեղի ՀեէՈ պիտի քալէր ՛հոյն օրր մինչեւ Աապանճա։ 

կէս ճամբան ուժասպառ վար կ՚իյնայ, ժանտոգի ղխնայրր կր կատղի, կր Հայ– 

Հոյէ, կ ՚սմլառնայ սատկեցնել, եթէ չկար ո զան այ շարունակել ճամբան։ Խեղճ 

երիտասարդը կլւ Համարձակի ըսել Լ(արխատաշ >) (ընկեր) չեմ կրնար, Հիւանդ 

եմ, ուժասպառես...։ <լ&ո'ւն կեավուր, դու ո՜վ կ՚րլլաս, որ կը յանդգնիս ար

խատա շ անուանել իս, ձեզի պէս անՀաւատ կեավուրնքտրր մեզի շուն չեն ըլ

լար...» է լ այսպէս անլուր ՀայՀոյանքներ կը ժայթքեն իո%գարշ բերնին Հայ 

ազգի Հասցէին։ իյեղճ Աբիկ... երբեմն թեւերիկ բռնելով, ^երբեմն մեր *քէ£ի 

ուժովներն զինք շալկելով՝ վերջապէս իրիկունն կիսամեռ վիճակի. մէ£ կը 

Հասցնենք Աապանճա ուր կը փռուի բանտի ասֆալտ է պաղ յատակի վրայ։ 

Գէյվէի Աքոէրայէն մեկի րնկերացաւ կուրտպէլինէքիՀուրիշ Հայ զին

ուոր մր Արթին անունով, որ նոյնպէս Հիւրն գցեր Գանաք-քալէ ե այժմս^ պա

քին ելու Համար—ինչ Հեգնանք–.— ^Լռրթայ գտնել իր ընտանիքը, որու ո՛ւր 

գտնուիլն ".ի՚նչրլլալր ոչ ոք գիտէ։ Պէաք էյիշեմ, որ բոլոր օդափոխու

թիւն ստացող Հայ զին ոլորները իբր աքսորական կր քշուէին Տէր՚Զ°րի անա

պատները։ Ծայրաստիճան նիՀար ու վատոյժ՝ շատ դժուարաւ կը քալէր։ Մե

գի ընկերացող Հեծեալ զին այրն երր Հաճոյք կ ՛զգային զինք ձիուն կուրծքին 

առ^եւ տուած մտրակելով քշել և երբ ողորմելի Հիւանդր շնչասպառ կ՚իյնար 

ձիուն ոտքերուն ժէֆ. Հրէշները լիաթոք Պքա՛Հ քա՜Հ կը խնդային։ Մարդկա– 

Fonds A.R.A.M



172 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

յին տաո ապանքր Հաճոյք կը պատ ճառէր այս տմարդի արարատներուն։ 

չՀամբուն ձա՛նձրոյթը փարատելու. Համար իրենց սովորական Հաճելէ 

նիւթն էր հ՜ազրել ամբողջը կամ Հայ ազգր։ «ԱՀմէտ, գիտե՛՛ս այս կեավուրներն 

ուր կ՚երթա՛ն...»– «Ո՞*~ր կ՚երթան, Ա՚ուսթաֆա»։ ՛Ս՛եր մեծ՜ փատի շա Հր—ԱլլաՀն 

իր մէկ օրն Հազար ընէ—ասոնց Համար լեռնային, անտառոտ գեղեցիկ տեղ մը 

որոշեր է և Հոն ասոնց թագաւոր ութիւքն տուեր, Հիմա ասոնք կ՛ երթա՛ն Հոն 

ապրելու– ե իրե՛նց թագաւորի՛ն զի՛նուորութիւն ընելու... Հա՜... Հա՛ ...Հա՛ ...կեա՛-

վուրներ, ալ ինչ կ'ուզէք...Ֆ Դարձեալ քրքի£ ե. մտրակրնոր ուժով մը կը շաչէ, 

որու որ Հա՛նդիպի, վզի՛ն, գէմքին...։ Գուք ապերախտ՛ներ, շուներ, մեր երկիր ռ 

կր րնակիք, մեր Հացր կ՚ուտէք և. մեր դէ՞մ կը դաւաճա՛նէք, Հիմա քալեցէ՛ք 

տեսնեյ...ն նոր1քն մտրակը..* 

իրիկուն յոգնած՜ ու ա՛նօթի կը Համեի՛նք Աքսէրայ և Հարը միզա՛նցքի 

մէ£ սովորակա՛ն ծ՜եծ՜՛ն ու ՀայՀոյանքը վայելելին յետոյ կը մտնե՛նք բա՛նտ, որ 

կիսով չափ արդէն լեցուած՛ է բանտարկեալներով։ «Սովորական ծ՜եծ՜ֆ ըսի* 

որովՀետեւ րացի ճամբու ընթացքին մեր կերած՜ ծ՜եծ՜է՜ն, երր կայարա՛ն մը կր 

Հասն Էի՛նք ՛նոր Հիւրն կա լ գխոայրը պարտք կը Համարէր ա՛նխտիր ամ^նքյ հե

ծել ՝ դուրսը բակում կամ բա՛նտի մէ^յ ՛էյերս մտնելով Հազիւ տեղ մը գտայ 

պատիս տակ, ուր կապոցս տակս առած ՝ կսկտած՝ Հազիւ ՛նստիլ կրցայ։ կռնակս 

պատի՛ն, ձեռքս ծ՜նօտիս կը դիտեմ բանտի մէ£ խաժամուժը, երբ յաղթականօ– 

րփ* ներս կը մտնէ տասնապետ գի^՚այրը՝ միշտ մտրակը ձեռքին՝ ե. կոխոտե

լով կր յ առասան այ մէ£ տեղը և սպառնալից Հայեացք մը շ nL՝P^^ ̂  դարանելէ 

վեր£ կ՚ըսէ»— «Ով որ ժամացոյց, դանակ, լուցկի... ունի թող Հանէ...յետոյ պի

տի խուզարկեմ, որու քովքքն որ ելլէ, ա՛լ ինքը գիտէ...J>։ Ունեցողները դուրս 

կը Հանեն՝ ծ՜խողներն իրենց լուցկիի տուփերը (այդ միջոցին լուցկին շատ 

սղեր էր)» ուրիշներ՝ դանա/լներ, ես ալ կը Հանեմ ժամացոյցս։ Մարդուն աչ

քերը նոր փայլ մը կ* ստանան։ «քք՚ւր է ասոր շղթան » կը Հարցնէ։ «Շղթայ 

չունիմ», կը պատասխանեմ։ «Անկարելի է, այսպիսի ժամացոյց առանց շըղ՛ 

թայի չըէէարձ* կը պնդէ տասնապետը։ Տուած՜ս վճռական պա տաս խա՛նն երէքն 

ու բացատ բութի ւննեը^ն ըստ ՛երեւոյթին Համոզուած՜՝ «ինծ՜ի ծ՜ախէ ժամա

ցոյց ր, դուն խեղճ մարդ, ի՛՛նչ պիտի ընես ժամացոյցը, վազ՛ միւս օր ձեռքէդ 

պիտի խլեն...իսկ ինծ՜ի կրնաս ծ՜ախեր...։ a Հ£եմ ծ՜ախեր, ինծ՜ի ալպէաք կուդայ,Ֆ 

կր պատասխանեմ։ ժամացոյցը թնծ՜ի կը վերադարձնէ խորՀրդաւոր ՛կերպով 

աւելցնելով «վաղը ճամբան կը տեսնուինք»։ Փակագծ՜ի մէ9 ըսեմ, որ Հետեւ

եալ օր առաւ ժամացոյցս և իր iO դաՀեէլնոց ժամացոյցն ինծ՛ի տուաւ, փոխա

նակեցինք. .. 

ԵԱ կը շարունակեմ դիտել շուրթս անցած՜ դարձած՜ ր միշտ ձեռքս ծնօ

տիս և յանկարծ՝ Հարուած՜ մը մա տներ ուս, կը բողոքեմ այս անարդար վար

մունքի դէմ, ըսելով, որ ես ար լէն դատուելու կ՚երթամ, եթէ յանցաւոր եմ, 

Հոն թող իս պատժեն... Այս բողոքն ալ աւելի կը կատղեցնէ Թուրքը որ աւելի 

սաստկութեամբ Հարուածներ կը տեղայ, մինչեւ որ ինքը բաւ Համարէ։ 

ԱնՀանդուրժելի է Հոգեկան վիճակս։ ԱմբողՀ գիշեր պատին տակ կծկտած 

կր %ամ—որովՀետեւ գետն ի վրայ երկննալ կարելի չէ—կը տառապիմ սոսկալէ 
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տառապանք մը։ Աքէն լէ քոր ՀՒուրք մր այսօր բացարձակ իրաւունք ստացեր է 

կեա՛նքիս վրայ, ամրողՀ էութիւնս ըմբոստացեր է վիճակիս դէմ։ Մ արենակա՛ն 

ոչ մէկ տանջանք կրնայ Հաւասարի լ այն խորը կսկիծին, որ ներ սին կը ^Լք°^է 

մարդու սիրտը։ Թրքական գազանութիւններն անծանօթ չէին ինծի նոյն իսկ 

Համ ի տա կան շրջանին, ասկէ զատ ՝ ամիսներէ Հետէ այս նոր աղէտներ ր նկա

րագրող բոլոր տեղեկադիրները ձեռքէս անցեր էին ե որոնց ընթերցումը չէի 

կրցեր լրացնել առանց արցունքի, բայց ուրիշէ գրուած մը կարդալը ե. այլ՝ 

աչքով տեսնել, ականթով լսել ե իր կաշիի վրայ ՂՂաԼ(Լ* ՚ Կը՚ոախատուիմ իսյլ" 

պէս շուն մը, ան պա տ կա ռօ րին կը թշնամանէ ազգս և ԷՐՐ°րԻս ո ա ք է տ ա կ կը 

տրորէ մարդկային ամին արժանիք և արժանապատուութիւն։ Ոչ» ա յ ս ան

տանելի է, պէտք է վերՀ մը ունեն այ և որքան կարելի է շուտ։ ինչո՞ւ Համար 

ապրիլ ե ամին վարկեան մեռնիլ անվերի.** լաւ չէ՛* որ մէկ անդամին վեր շան այ 

այս տառապեցուցիչ և ստորնացնող վիճակր, ե ես կ* որո շեմ ընելիքս,.. Յաջորդ 

օրը պիտի անցնինք Աագարիա գետը լաստակով, քայլ մը անգին... և ամին 

բան կր վերհան այ։ ԱՀն Հա մրեր լուսնալուն կ* սպասեմ։ Առտուն աւելի Հաստա–*՝ 

տուն ու վճռական քայլերովյառա£ կ՚երթամ։ Գետի ափին ենք արդին։ Լաս

տակը մենէ առա^ ուրիշներ կը փոխագրէ, ուրեմն մինչեւ վերադարձը բաւա

կան ժամանակ ունինք Հանգստանալու։ կր նստիմ թումբի մը վրայ աչքերս 

քորղած գետի պղտոր ալիքներուն յառած, ՛որոնք աշնան թարմ կանաչով ծած

կուած թումբերը լիղոլով կը սա Հին։ Ա՛Հ, Փռիւգեան այս Արաքսը որքան նման 

է մեր Մայ^ՂԼրաքսխն... և ես մտքովս կը վերանամ.— 

Գարուն էր, Արարատ եան գեղեցիկ դաշտը պճնուած է կանաչով ու ծա
ղիկներով։ Ա՝ ասի սի յաւիտենական ձիւնի վար տարածուած քղանցքն երր դէպի 
վեր ծուին ծուին եղեր են, իր ճերմակ կոնը կր ցոլայ աննկարագրելի Հմայքով 
մր։ ՀՀատկի արձակուրդին օգուտ քաղելով ճեմարանի աշակերտներին խումբ 
մը կԼմիածնին ճամբայ կ իյնանք երթալ տեսնելու Ա՚այր Արաքսը Հյ աւուրս 
իւրոյ պղտորութեան, որ լցեալ գայ դարիւ ե դարիւ»։ Հոն Մ արդարի գիւղն 
ենք, նուիրական գետի ափին, կը Հրճուինք դիտելով գետին վեՀասաՀ Հոսան
քը ե յորձանապտոյտ գալարուն ալիքները։ Կ* եր դենք վՄայր Արաքսի i> անզու
գական երգը. 

d Բայ g նոքա միշտ յ ռ ղ յ ռ ո ո լ \ 
Պղաոր 9րով եզերքին^ 
Գաբիւ դարիւ խփելով 
Փախչում էին լալագին... 

Կ՛երգենք անդադրում.— 

«Արդեօք գալո՞ւ է մի օր ժամանակ, 
Տեսնել Մասիսի դլխխև մի դրօշակ...» 

է լ ես պատանեկան վառ երեւակայութեամբ կր տեսնեմ արդին ձիւնա 

զարդ լերան կատարին, $ին$ կա պոյտին մէ£ ծա ծան ող րօշն ազատ Հայաստա

նի։ Պատանեկական տարտամ իղձերը ՀետզՀետէ ձեւ ու կերպարանք կ՛ստա

նան ե կը մար սնան այ տենչա պա տկերս ազատութեան դիցուՀիի արձանով մը... 

կ՛անոնffù տարխներ, ես կը շարունակեմես ալ նոյն դի g արձանին Հաւատարիմ 

սպասարկուն, երկրպագուն ու քարոզիչը։ Բայց թափուած յորդ արիւնին բարձ– 
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բացած ՛լոզի՛ն պատեր էր այս արձանը, անձնակա՛ն տառապանքս ու Հոգեկան 

խոր կսկիծ՛ս առժամապէս սև քողով մը ծածկեր էր անի ալքերէս...իսկ այժմ կը 

պատռի վարագոյրը,կը ցնգի շոգին նորէն, ինծի կըներ կայ ան այն ոյն դի g արձանն 

ա՜լ աւելի վսեմ, ա՛լ աւելի վեՀաշուք և ա՛լ աւելի մօտ։ Ան կը ճառագայթէ ամէն 

ուզզութեամբ, իր կենսատու րյսն ու ջերմութիւնը կը թափանցէ Հայ լեռնաս

տանի Հովիտներն ու խորաձորերը, կը տեսնեմ դաշտերը եռուն կեանքով լի, 

արտն ու անդաստան Ժրաֆանօր/Հն կը մշակուին, աւերակ գի*֊դռրր կը շէ՜ննան, 

՛նուիրական տաճարներր կը վերաշինուին ե. քադաքներու մէ£ կեանքը յորձա

նուտ կ՛անցնի փողոցներէն։ կը տեսն՛եմ Հայ բանակը յաղթական քայլերգով 

որ կը գիժէ տօնելու Ազատ Հայաստանի Անկախութեան տօնը, այո, կը տեսնեմ.** 

ԱՅԱՕՈԸ* Զայներ սիրալի ե անուշ անունս կուտան, կը կանչեն խրախակից ըլ

լալ, մասնակցիլ իրենց Հանդի սակատարութեանը ե գործակցիլ վերա շինու

թեան։ Հոգիս նոր կորով մր կ՛ զգենու, յուսա Հա տութիւնը տեղի կուտայ ե. ես 

կր վճռեմ անցնիլ գերեզմանիս վրայ (շն։ 

Հարուած մը և. դաժանաձայն ՀայՀոյանք մը կ՛սթափեցնէ իս յափշտա-

կութենէս։ ղկեավուր, չե՛ս տեսներ որ գետը կ՚անցնինք, ինչ այդպէս անշարժ 

նստեր ես։ Հինգ դաՀեկան ցնծա՛ գետը անցնելու Համար» (սովորականը տասը 

փարա է)։ կը վճարեմ գրամը և լաստակը կը սաՀի գետի միւս կողմը։ Հա 

^Ո՚չ» ալ վճռռւած է, պէտք է աննկուն շարունակել մինչեւ վերք։ Պէաք 

է միշտ արթուն պաՀել Հոգեկան կորովը զօրացնելու Համար ակար մարմինս 

կրելու այս խայյլ։ կամ կ՚իյնամ յաղթական զխն ո ւորի պէս, կա ս~7լր յաղթեմ 
վերչապէս... . I I 

Եւ ես յաղթեցի... Տենչապատկերս յաղթանակեց։ Այսօր երջանիկ եմ 
տօնելու Հայաստանի Հանրապետութեան առաջին տարեդարձը։ 

Ատի Հայ ազգի անմեռ Ոգիի յաղթանակն է։ 
Փարիզ, 14 լյայիս,՛ 1919 Ա. խԱՉԱՏՐեԱՆ 
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ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ 17$ 

Կ Ո Ր Ի Զ Ը 

1Z93 թլակտնին պաբիսեան Աին Տրեի արուարձանով թաղուեց Հ 

նկախութիմնր և Հայ երկրի Համար բացուեց ստրկութեան մինոր շրքան 
'J"3 

ու՛ » Լ Cf. Հ_ ՜Լ"՜ 

ցէ ամենին մռայլը ե ամենին աղետաւորրմեր դարաւոր պատմութեան մէֆ։ Հայ՛ 

րենիքի մեծագոյն Հատուածը սնաց գերի Օսմանների, որոնք, ասիական բար

բարոսութեան, ոչ միայն իբրեւ ասպատակող ու կործանարար մի Հօրդա, այլ և 

իբրեւներկայացուցիչ կրօնա~քաղաքական մի դժնդակ սիստեմի, որի անուսն է 

իսլամական թէօքրասի, մա Հ մետ ական աստուածպետութիւն։ 

իսլամի տառը իշխեց իր դաժան, անագորոյն խստութեամբ, ձգտելով 

յեդաթիւրել քրիստոնեայ ցեղերին մարդկային ու քաղաքացիական պատկերը, 

նետելով նրանց բարոյական նուաստացումի անդունդը, խլելով նրանցից բոլոր 

առնական յատկու ,-իւններր, ստեղծելով նրանցից լոկ խօսուն գրաստներ։ 

կաց ո ւթիւնր շատ տարրեր չէր Արեւելքի Հ ա յ ք ի մէջ, որ Հեծում էր Պար՜ 

սից սատրապների լծի տակ, նոյն կրօնական ու քաղաքական Հալածանքները 

նոյն ատելութիւնն ու արՀամարՀանքր դէպի a ռայան», նոյն սիստեմատիկ աս– 

պատպկութիւններր, նոյն ցաւի ու տառապանքի բառաչը Հայոց աշխարՀում։ 

wk Ե1֊ այդպէս — Հինգ գար։ Հինգ ղար շարունակ՝ Հայ մարգը — զուրկ իր 

աղդային գր°Հից> an՝~Vk. FF ազգային կառավարութիւնից։ 

13ԲՅխն Լեւոն Ե*ի դիա^_1՛ Հետ թաղուեց Սին S ըսի ում Հայկական դր°շը։ 

էՕւՏին — Ց'28 տարի յետոյ — գին շպրտում են Հայոց գերութեան ծանր տա

պանա քար ր IL նոյն եռագոյն դրօշը սկսեց վերստին ծածանիլ — ոչ այլ եւս Տաւ– 

րոսի բարձունքներում, այլ Արարատի բուքի տակ, ոչ ալ եւս Կիէիկիոյ Հեռաւոր 

Հովիտներու մէջ, այլ Երեւանի, կֆմիածնայ նուիրական վայրերում, այնտեղ, 

ուր յուզիչ աւերակն եր ի տակ թաղուած են մեր Հինաւուրց մայրաքաղաքները 

— Դուին, Արտաշատ, Վաղարշապատ, Եր ո ւան գա կերտ, Անի, Արմաւիր, —՛այն

տեղ, ուր իւրաքանչիւր քայլափոխը յիշեցնում է Հայաստանի Հին փառքը, 

ոգեկոչում է ստուերներր Հայոց արքաների... 

Հայոց արքաների... Անցել է անդառնալիօրէն այդ արքաների դարը, 

թաղուել է անդառնալիօրէն Հնութեան փոշիի տակ։ Անցել են ժամանակները, 

երբ մի Արամ, մի Տիգրան, մի Աշոտ կարող էին միաՀեծան իշխել ընդարձակ 

երկրի վրայ, միաՀեծան տնօրինել ժողովրդեան ճակատագիրը։ Ամեն ա Հզօր ար

քաներն իսկ տրորուեցին, չքացան պատմութեան գոռ ալիքների մէջ, աստուած– 

ներն իսկ գաՀավիժյյւեցին իրենց գոռոզ, անմատչելի բարձունքներից... 

Տ2Տ տարի՛... Անգամ իր դժոխային միջավայրում, անդամ կաշկանդուած 

բարբարոսութեան անդադրում Հեղեղների մէջ. Հայոց պատմութեան անիւն եւս 

թաւալուե՜լ է այդ ա Հա գին ժամանակամիջոցում, Հայկական ուղեղն եւս կաղա– 

պարուե՜լ է արեւմտեան փրկարար վարդապետութեանց կաղապարով։ 
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Հայկ ու Արամբն յիշենք . մենք, եղբարք, 
Ս՝եՔայէլ Նալբանտեանը 

գոչ ոււ էր կէ" աո առա գար 1 

Հայկ ու Արամին մոռանա՛՛նք, եղբարք» — ձայնում էր նրան ե ատաս– 
խան՝ Հայոց Մուսայի երկրորդ փառաւոր ներկայացուցիչը, ք)*աֆայէլ Պաա՛ 
կան ե ան*.. 

1Q13 ԷՐայիս 28ի անմոռանալի օրը, Հայկական Հասարակապետութեան 
ԳՐ°շի ծած՛անումը, Ե՜րեւանի /ԱորՀրդարանի վրայ, եկաւ Հաշտեցնելու Հայ 
գրականութեան երկու րանակռւոզ Հսկաներին։ Հայ1լն ու Արա մը վերա կեն դա՛ 
նաց ան — UJJ^J իմաստով՝ որ իրագործուեց, յարութիւն առաւ օ2օ տարիէ ի վեր 
գերեզման ո լած Հայկական Անկախութեան գաղափարը։ Միւս ^"Ղ^էՅ՝ Հաժ^ 
ու Արամընետուեցին ընդմիշտ մոռացութեան ալիքներու մէֆ, որովՀետեւ ար~ 
ք այ ական գա Հի փոխարկն՝ կանգնեց այնտեղ, Մասիսի ստորոտներում Հայկա
կան Պարլամենտր, ժողովրդական ներկայացուցչութեան թոյլ ու անկատար, 
բայց Հպարտ ու խո ստ լքնա լի կառուցուածքը։ I 

Այո, թոյլ ու անկատար է տակաւին այդ Հայ (Ռամկավար Հանրապե
տութիւնը, որ երէկ միայն ստեղծսւեց անօրինակ զոՀաբերութիւններով 
քհիւրքաց արշաւան քներ ի ու բարբարոսութիւնների դժոխքի մէ9։ կը գա՜յ օրը, 
^PB ւՈ վերանայ մեր Հորիզոնից թիւրք-թաթարական պոգրօւաերի մշուշը, երբ 
կը վերանայ ինքնապաշտպանութեան ու դժնդակ գոյապայքարի անՀրաժե շ 
տութիւնը, երբ մեր բազմատանջ ժողովրդին Հնարաւորութիւն կը արուի, 
վերջապէ՜ս, ազատ շարժուելու ու շնչելու.—ե UJJU ժամանակ Հանրապետու
թիւնը պիտի մեծանայ ու բարգաւաճի Հայկական ճկուն ու բեղուն Հանճարի 
շնորՀիւ, պիտի բարգաւաճէ, որովՀետեւ Հայ ցեղը, չնայած իր աՀաւոր մար
տիրոսութեան, իր անլուր խոշտանգումին ու ճարակումին, գրեթէ միա1լն է 
մերձաւոր Արեւելքի ցեղային Բաբելոնում, որ ընդունակ է կազմակերպելու 
պետական –Հա ս արա կական ժամանակակից իրաւակարգ և ժամանակակից կեն
ցաղ։ Պիաի բարգաւաճէ... եթէ օտարը ճ ան չն ա լէ առաք՝ 
մենք ինքներս ճ ան ա չեն ք այն, թեւ տանք նրան, ա զ գ ո՛ 
վ ին ս ա տ ա ր են ք ու պա շ տ պան են ք Հայ դատի այգ մ ի ա կ– 
ո լ զօրաւոր կռուան ը։ 

Եթէ մի ժամանակ Կիէիկիոյ *քէ£ ապաստանած (իուբինեան գայիսոնր 
ներկայացնում էր Հայաստանն ու Հայկական Գաղափարը, ես առաւել ար
ժանի է այգ կոչումը ստանձնելու Հայ (յորածին Հանրապետութիւնը։ Ժո
ղովուրդներ ի էւօլիւսիօնի ընթացքում–—նաե. մեծ . ազգերի պատմութեան մէֆ 
լինում են նախախնամական, ԲաԴԳորոշ վայրկեա՛նն եր, երբ Հայրենիքի մէկ 
Հատուածը ս տանձն ումէ սրբազան առաքելութիւն կերտելու ա մբ ո ղ 9 ա֊ 
կան Հայրենիքը, կերտելու ոչ թէ իր կամքը բոն աղբելով, այլ ազգա
յին ընդՀանրութեան յօժարակամ կոզինակցութիւնո վաստակելով։ Ալգպէս 
եղաւ մա մնա ւո բա պէս իտալական պատմութեան մէշ։ 

Հայոց երիտասարդ Հասարակապետութիւնը պիտի դառնայ 1ԼՈՐԷԴ[Հ 

ապագայ մեծ պետութեան, ինչպէս որ Պիէմօնթը ժամանակին կորիզն եղաւ 
իտալական պետութեան, մի պետութեան՝ որի մայրաքաղաքը եղաւ, սա
կայն, Հռոմը։ 
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^յԴՊ^՛" հ.Ա Լ^ռԼաՂԸ^ պատմական ցաւոտ ու արիւնոտ դէպքեր ի րն 
թացքը, այդպէ՛ս, կ՚րմբռնէ Հայ ժողովուրդի ա Հա գին մեծամասն ո ւթիւնր, 
այդպէ՛ս պիտի ըմրոնէ իւրաքանչիւր Հայ, որ Հոգով կապուած է Հայ ժողովրր– 
դային զանգուածների Հետ։ 

կեցցէ՛ եռագոյն .ու Հողմակոծ ք^,Ր02Ր^ Հ ա յ դեմոկրատիկ Հանրապե
տութեան ։ յ ^ ք յ 

կեցցէ՝ ԿՈՐԻԶԸ» "Ր պիաի ղառնայ կուռ ու շքեղ Ամբողջութիւն։ 

Մ– Վ. ԱՐԱՆ ԴԵՍՆ 

ԱՌԱՋԻՆ Տ ԱՐծԴԱՐՑԸ 

Մէկ տարի է անցել աքն սարսափելի ժամանակներից, երր տաճկական 
բանակները առա£ էին շարժւում դէպի Կ ո վկաս։ 

Բարձր Հա1քի ն՛շանաւոր բերդաքաղաքը րնկած էր դաւա դրա կան պայ
մա՛նների մէջ_Հ կարսը յանձնուած էր դաւաճանութեամբ, __Ալէքսանդրապոլր 
առնուած էր նենգութեամբ։ 

Ժողովուրդը, Հայոց չարքաշ ու Հերոս ժողովուրդր թողել էր գիւղ, 
դաշտ, Հայրենի տուն—և փախչում էր առանց յետ նայելու։ կ ո վկա սեան Հա
յաստանից մօտ ՚ կէս միլիոն գաղթականութիւն էր պոկուել, որ չգիաէբ ուր 
ապաստան էր, քանի որ ոչ մի ապաՀով տեղ չկար Հայոց դժբախտ աշ– 
խարՀում։ 

Հայ ութիւն ր իբրեւ մի շի՚֊ղ տարուբերւում էր փոթորկալից ովկիա– 

նդսում։ Ձորս կողմից շրջապատուած էր նա անխիղճ ու բարբարոս թշնա

միներով, որոնք վճռական ճակատամարտն եր էին մզում և. կամենում էին 

վերջ տալ այղ Հին, դասական ժողովրդի գոյութեան։ 

Ո»ո լսական զօրքր վաղուց անցել էր կ ո վկա սեան սարերի այն ^.ՈԴ^Ը: 

Զկար այլեւս Արեւելքի դարաւոր Հակառակորդը, չկար Գ.Մ ոսկով» ը։ \}ւ այդ 

գիտակցութիւնը լցնում էր թ՛աթար ու թ՛ուրք– նուաճողներ ի սիրտը ան

պատմելի ուրախութեամր։ Սանձը արձակուած էր արդին, շղթան բաց էր ըն

կած Լ Արեւելքը, աՀարկու ու վրէժխնդիր, յարձակւում էր Հայ դիւղացու, 

Հայ աշխատաւորի, ամբողջ Հայ ժողովրդի վրայ։ 

Այս ողբերգական կացութեան մէջ կ ո վկա սեան միւս քրիստոնեայ ժո

ղովս ւր լր—վրացին—ոչմի օգնութիւն չՀասցրեց մեզ։ Նա մտածեց, որ իր ան

կախութիւնը կաբելի է ամրապնդել այն ժամանակ, երբ քիո ւս ա ս տ ան ի զօր

քերը էէինին կովկասում։ Վրացի ժողովուրդին խաբեցին նրա վա

րիչները, Վրացի ժողովուրղը մեղ աւոր չէ անշուշտ այս քաղաքական յան

ցանքի Համար։ Բաքց ծանր իրողութիւնն այն է, որ Վրաստանը դարձաւ 

ղափոխական Ռուսաստանի թշնամի և թաթար ու թիւրք 
աշխարՀակալների բարեկամ։ 

* * * 
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կ ո վկա սեան միւս տարրը—(ծ*աթարր, իր րէգերով, աղալարներով ու խ՛ա

՛ներով մեր ժողովրդի ամենանենգ թ՛շնամի՛ն եղաւ։ Աւ զարկում էր մեր թի՛ 

կունքից, մեր կողքից» ե չէր թողնում, որ Հայ Հերոսր ղէսլի կ ո վկա սեա՛ն ճա

կատը զնայ, պաշտպանէ մեր երկիրը, մեր խրճիթը» մեր Հայրե՛նի Հողը*.* 

ԱՀաւասիկ այսպէս էր կացութիւնը 1013 զարՀուրելի թուակա՛նի՛ն։ քիուս 

զօրքը չկար, աղն ո լակա՛ն՛ն եր ի Վրաստանր դաւաճանել էր, րէգերի ե. աղա

լարների Ադրրէ^ոնր մէֆքէտ* փաշաների և. սուլթանների Տաճկաստանը առ– 

ֆեւից։ Գերմանիան, որ իշխում էր Տաճկաս տան ում և որ այդ ժամանակ մրա

նում էր կո վկա ս-ո չին չ չէր անում Հայ ժողովրդին փրկելու Համար, այլ ընղ– 

Հակառակր թոյլ էր տալիս կոտորել, ^արգել մեր Հերոսական ժողովրդին։ 

Գաշնակիցներր, որոնց ղատի Համար մենք այնքան զոՀարերութիւն էինք 

արել և այնքան փառաւոր պայքարել—դեռ շատ Հեռու էխն մեզանից ե Հգի՛ 

տէինք թէ երր՝ են Հասնելու վերջապէս*** 

* ՚ # 

Բայց Հայ ժողովուրղր չյուսաՀատուեց այսպիսի դաժան պայմաննե

րում։ Հայ մա՛րտիկը, լեգենդական Ա ասուն ո ի Գաւթի ե պատմական Սա

սան g ի Յովնանի արիւնը երակներում, ոգեւորուած։ այնքան ու այնքան 

րոսների նուիրական յ ի շատ ակով, զգաց, որ սա վերջին, վճռական պայքարն 

է։ Հայ ժողովուրդը զգաց որ մենակ էր, որ լքուած՛ էր ու դաւաճանուած՛ 

իր վաղեմի դրացիներից, և այդ մենակութեան մէ$ նա աւելի պայծ՜առատես 

և աւելի Հերոսական եղաւ։ 

Եւ ինչ որ ուրիշները Հրաշք էին Համարում—կատարուեց անցեալ 
տարի։ 

ֆամրակի դաշտերր, Արաքսի Հովիտը, Մարգարա, Սարդարապատ, 

Ուրմիա, Ատը պա տա կան, Ղարարաղ, Բա զու—այղ բոլոր վայրերում ցոլացաւ 

Հին, ազնիւ ժողովուրդի ողին։ Բոլորը լծ՜ուեցին մի ծ՜անր. դաժանական 

աշխատանքի։ 

Եւ Հայ ժողովուրղր յաղթեց։ 

Այս յաղթանակի g ծ՛ագեց վերջապէս (<Հանրապետութիւնդ, Արա քսի 

պատմական Հովիտում, Ս՛ասիս լերան փեշերի տակ։ 

Ապագայ պատմիչը մանրամասն կանգ կ՛առնի այս զարմանալի ՝ ժա

մանակաշրջանի վրայ, որ Հայ ժողովուրդի կեանքում մի նոր դարագլուխ 

է բաց անում։ Այժմ, Հայաստանի Հանրապետութեան այս առածին տարե

դարձին, երկու խօսքով միայն կր կամենայինք ցոյց տալ, թէ ինչ պատմա

կան խրատ է պարունակում մեր սերնդի Համար ա յ դ նշանաւոր իրողու

թիւնը։ 

Այն, որ մեր ժողովրդի դիմադրութեան շնորՀիւ և. մեր պայքարի ոյ

ժով միայն Հիմք դրինք Հայաստանի Հանրապետութեան։ Ոչ թէ դիւանա

գէտ ական ճամրով լուծ՛ուեց մեր կեանքի ու մաՀուան խնդիրը, այլ մեր զէն

քի ոյժով։ Ե՚֊նոր Հայաստանի ստեղծ՛ող եղան ոչ թէ Հայրենիքից և Հողից 

կտրուած՛ դիւանագէտներ, այլ երկրի մեր ժողովուրդը, մեր Հերոսները։ 
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Սա fi» որ Հայ ժողովրդէ խոնարՀ խաւերը գիւղացի, ար Հես տա ւոր, մղակ, 

էր ե՛ն g ան սլա ա մելէ չարքա շութեամբ, էրե՛ն g անձնուիրութեամբ, էր ե՛ն g ս քան

դելէ դիմադրութեամբ փրկեցին ՛ազգը ամբողջովին ե Հէմք դրէ՛ն մեր անկախ գո

յութեան։ Մէնչ մեր «.երեւելիները» փախչում էէն վաանգէ վայրերից—Արա

րատ եան գաղտէ, Հյէրակէ, Ղյսրաբաղի գիւղացի ո ւթիւնը ե. Բագուէ 

Հայրենասէր բանուորութիւնը մոռանում էէն էրենց կեանքը և ղժոխայէն 

պայմաններէ մէ£ կռուելով բա զմա Հազար բանակների դէմ՝ դնում էէն Հիծնա– 
քարր մեր ազատութեան։ 

Այն, որ Հայաստանի Հանրապետութէւնը միակ։ է կ ո վկաս ում ստեղ

ծուած՝ Հանրապետութիւնն եր ի շարքում, որ կարողացաւ էր սեփական ոյժե

րով պետութիւն ստեղծել ե. պետութիւն պաՀպանել թաթարական ու թուր՛ 

քական ծովէ մէֆյ Մէնչ Վոաստանր ոտքի կանգնեց գլխաւորապէս Գերմա

նական սուէններէ միջոցով ե էր երկիրր նրանով փրկեց, մէնչ Ատրպէգանը 

փոքր է շատէ անկախ կեանք ստեղծեց տաճկական քանակներ է ոյժով— 

Հայաստանը չունենալով ոչ մէկ առակից և րնդՀակառակր ունենալով ուժեղ 

թշնամիներ, կարողացաւ այսուամենայնիւ յաղթել ո֊ Արար ատեան սրտում 
անկախութեան դր°շը րարձրռցնել։ 

Մենք պէտք է կարողանանք վռր բարձրանալ բոլոր երկրորդական 
ն կա տուայ երէց, որոնք ժամանակաւոր են, ե գնաՀատել այս ս ք ա ն չ ե լ է 

է ր Ո զո ւ թ է ւ ն ը, որ անօրինակ դարագլուխ է սկզբնաւորում մեր ող
բերգական պատմութեան մէշ։ 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը մեր Հերոսական ժողովրդէ ամենա
մեծ յաղթանակն է։ Մ է ժողովուրդ, որէն կամենում էէն մեռցնել աշխար
հիս չար ոյժերը, բայց որ գլուխր բարձրացրեց էր յաւէրժական Մասէսէ 
նման և. աղաղակեց թէ՝ պէտք է դ ո յ ո լ թ է ւ ն ունենամ։ Մ է ժո
ղովուրդ, որ ղէմացաւ բախտէ ամենադաժան Հարուածներէն, Ապ տի ւլ– Հա մի
տի 300,000 զոՀերին, երիտասարղ-թուրքերի Ադանային, չորս տարիների 
Գանղէեան դժոխքին, զարՀուրելի կոտորածին, տեղա Հան ութ եան, գաղթակա
նութեան, որի նմանը չկայ ոչ մէկ ազգի պատմութեան մէՀ և որ աւա՛ղ 
միլիոնով է Հաշւում*. • 

Այղ ժողովուրդը կայ այսօր, նա նորին պիտի քաղաքակրթութիւն, 

լոյս, գիտութիւն տարածի իր լ՝ուրքը։ Հանրապետութիւնը—նրա նշանա
բա՛նն է։ Հանրապետութիւնը—նրա յաղթանակ։ է։ 

Մի աարի է անցել այն ծանր ժամանակից, երբ Հանրապետութիւնը 

ստեզծուեց մեր Հողի վրայ։ Գեռ ցաւերը չեն անցել, զեռ պայքարը շարունակ 

ւում է։ Մ այր Երկիրը զարՀուրելի ցաւերով է ծնունդ տալիս Հայ ժողովրդի ան
կախ կեանքին։ 

Միանանք ամենքս, կառչենք երկրին, կառչենք Հայրենի Հոդին, կառնենք 
ժողովրդի ոյժին, բանակին, կազմակերպութեան։ Ամեն կողմից և ամին կերպ 
փայփայենք այդ ոյժը, որովՀետեւ այս բիրա ու եսական աշխարՀում միայն 
նա է, որ խաբուսիկ չէ, միայննա է, որ արժէք ունի։ 

Եւ– այն ժամանակ, Հայաստանի անկախութեան ճան ապար Հի g բոլոր խո– 
չրնդոտներր կը Հեռանան, և այն ժամանակ Հանրապետութեան երկրորդ տարե
դարձը կը տօնենք աւելի բախտաւոր պայմանների մէ£... Ա. 
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ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐՇԱԼՈՅՍԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԵԳԱՐԶԸ 

ա– Ողջո՜յն Հայաստանի մա տա ղատի Հանրապետութեան։ . Ողջո՛յն ^\Ազ 

տութեան Արշալոյսին։ V < l ՚ 

Վեց Հարիւր տարուայ ստրկութենէ յետոյ Հայ ժողովուրդը այսօր կը 

տօնէ իր ազատութեան առա ֆին տարեդարձը։ 

Ա՚եծ սլա տերա զմին ամեն էքն սեւ օրերուն մէջ, երր ամբողջ Հայրենիքը 

թշնամիին ոտից կոխան էր դարձած՜, երր Հայուն ս/նիծ՜ուած՝ բազդը կարծ՜ես 

վերջնականապէս երես կր դարձնէր մեզի ու մաՀուան խաւարը կը պատէր 

մեր յուսարեկ աչուըները, 1018 Ա՛ այ ի սի 2Տին Հրաշք մը կը կատարուէր 

պատմական Արարատի մայրական Հողերուն վ[ւայ։ Արիւնաքամ Հայ ժո

ղովուրդի բեկորները իրենց պապենական միջնաբերդին մէջ Հաւաքուած՝, 

մերկ ու սովաՀար, կտրուած ամբողջ աշխարՀէն, շրջապատուած՜ ժանտ ու 

վայրի թշնամիներով1 ձեռք ձեռքի կուտային այնտեղ ու կր Հռչակէին Հայ

կական Աքն կախ Հանրապետութիւնը։ 

Անկարելի ու դժնղակ պայմաններու տակ ստեղծ՜ուած՜ այգ ազատու

թիւն ր կրնա՛՞ր ապրիլ արդեօք։ 

թատերէն ան գի տ ո լած, շատերին ծաղրուած, ty{ շատերին քննադատ

ուած ու այպանուած նոյն իսկ, անիկա ապրեցաւ սակայն, ՀետզՀետէ ըն

դարձակեց իր սա Հմանն երր, կանոնաւորեց իր ներքին կազմը, կուրծք տուաւ 

ներքին ու արտաքին բոլոր թ՛շնամիներուն, կուրծք տուաւ մաՀացնող Հի

ւանդութեանց, կուրծք տուաւ աՀաւոր սովին ե. այսոր կր բոլորէ ա Հա տա

րին 1 աւելի քան երբեք լեցուն կեանքով, աւելի քան երբեք լեցուն յոյսով։ 

Ու մեզի կը արուի ա Հա այսօր տօնել ազատութեան անդրանիկ տա
րեդարձը։ 

Հայուն ուրախութենէքն սուգն անբաժան եղած է միշտ սակայն, ու 

մենք չենք կրնար այսօր ^.էԱՈբՀէլ տխրութիւնով անո՛նց, որոնք պատրաս

տեցին այս մեծ օրը, երեսուն տարուայ յեղափոխական կտրիճ սերունդին, 

որ ինկաւ մեծ գաղափարին Համար, ազատութեան ճամբուն վրայ, մեր Հա

րիւր Հազարաւոր նաՀատաէլներուն որոնք խողխողուեցան տարագրութեան 

ճամբաներուն վրայ, մեր այն պաշտելի ռա զմի 1լնեբուն որոնք ինկան պատ– 

ւոյ դաշտին վրայ* զէշն ի ձեռին։ 

Ողջո՜յն ուրեւ/ն Հայկական Հանրապետութեան, ողջո՛յն Ազատութեան 
անդրանիկ Տարեդարձին, ու փա՜ռք անոնց որոնք պատրաստեցին ու կերտե
ցին այդ Ազատութիւնը։ 

ԱՐՏԱՒԱԶԴ ZԱՆԸՄՆԱՆ 
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W ՍԳԱՀԱՆԴԷՍ 
ՆՈհԻՐՈհԱԾ ՌՈՍՏՈՄԻ, ԱՐԱԾԻ Եհ ՄՈՒՐԱՏԻ ՅԻԵԱՏԱԿԻՆ 

Hf Ինչպէս ծանուցած էինք մեր անցեալ թիւով, Փարիզի Հ. 3» Դաշնակցու
թեան մարմինին նախաձեռնութեամբ, մկծ սգա Հանդէս մր կազմակերպուած էր 
Սալ աէ զ Աքրիքիւլթէօրի սրածին մէի Ապրիլ 27ի կիւրակի գիշեր։ 

Ա յս աոթիւ սրա Հր զարդարուած էր Հայկական դրօշակներով, ու րեմին 
վրայ սե շղարշներու մէԼ կ*երեւար Հ. 3* Դաշնակցութեան խորՀրդանշանր շրր– 
Հապա տուած (հոս աո մի, Ար ամի և Մ ուրաաի մեծադիր նկարներով։ Ամէն ք_անք 
եղած էր այս յիշաաակի Հանդէսր փայլուն և յաՀ_ող կա ա ար ելու Համար։ Որոշեալ 
ժամէն աոա%_ արդէն սրա Հր լեցուած էր, Փար ի գի Հա/ դա զութ ր եկած էր իր յար
գանքի րաժինր բերելու անմաՀ Հերոսներու նուիրական յիշատակին։ 

Օրուան նախագաՀր, Պ– Ա* ԱՀարոնեան, Հիւանդ ըլլալով՝ անոր աեղ նախա
գաՀ ե g Հայկական Հանրապետութեան պատուիրակներէն Բժիշկ Հ.՛ 0 Հանձան-
եան, որ պարզ բայց շաա յուղիչ խօսքերով յայանեց օրուան Հաւաքումին 
նպաաակր ե Հրաւիրեց ներկաներր յո ան կայս՝ լսել Շոբէնի մաՀերգր, ղոր Դա Z ՚ 
նակի վրայ նուագեց Օր*–"Մարգարիա Բաբաեան ։ 

Պ. ՀրաՀ_ Զար գար եան շաա լաւ առոգանութեամբ մր արտասանեց Սիա– 
մանթօի « Աստուաձացում))ր։ f 

Ա, Բանախօսն էր Պ* Վաբանդեան։ ԱՀա անոր ճառի Համաոօտութիւնր* 10 

«Գերեզման են իննում փերթին մօՀիկանները Հայ ազատագրակա՛ն 

շարժմա՛ն, թո գնելով իրենց ետքից մի ա Հա ւոր ամայութիւն... Ամայ ու՛ 

թիւն՝ ոչ միայն այն պատճառով, որ սով է առհասարակ գաղափարական 

գործիչների և մաշռւել է ու Հիւծուել մեր ազգային նիւթր այս զու

լումի տարիներում, այլ ամայութիւն և այն պատճառով, որ վռր$ին մեռ

նողները իրօք խոշոր մեծութիւններ ենդ՝ մի քանիսը անրաղղատելի ան

փոխարինելի, մեծութիւններ.*. 

P*""} է գաղտնիքր նրանց անձնական Հմայքի և աՀագին ժոզովրր– 
ղականութեան.փՀ 

Ամէն տեղ, ամէն ժամանակ ժողովուրդները պաշտել, Հերոսացրել են 

միմիայն նրանց, որոնք իտէալր դալաներով Հանդերձ, չեն փակուել 

եսամոլ մեկուսացումի մէՀ, չեն հնացել կրաւորական Հանդիսատեսի 

ղերում, այլ ժողովրդի Հետ զրկախառնուած, նետուել են յորձանքի մէ£, 

տուել են կենդանի օրինակը անձնազոՀութեան։ Գա մի ՀսքմաշխարՀային 

ճշմարտութիւն է և ամեն անգամ, երր անՀատ գործի£ները4>՝ փորձել են 

խախտել այդ կանոնը, ստեղծել արուեստական փառք ու Հմայք, ժողովքդ 

կանոլթիւն, ամին անդամ նրանք վրիաել են չարաչար եւ անխնայ 

ուել պատմութեան անիւի տակ..* 

( * * * ) 

ա– 

տրոր– 
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Երեք պա շտելի Հ ա՛ն զո լցեալն եր ը մի մի պերճախօս ապացոյց ու զ՛ա՛ 

ւերուսե ես այդ Համամարդկայի՛ն օրէնքի։ Օրէ՛նքն էլ՝ ամուր խարսխուած 

Հայ ժողովրդի սրսւի մէջ, շրջապատուած Հարիւր Հազարաւորների գուրգու

րանքով։ 

ՈրովՀետեւ երեքն էլ գրեթէ պատանեկան օրերից ի վեր ԴԱՐ՛ 

կել են մարդկութեան մեծ առաքեալներ ի Հաւատամքը, գաղափարական 

ըմբոստի եսամերժ աւետարանը.*. «Եո)>ր չկա՜յ—նա պատկանում է ընգՀան– 

րութռան... նա ամեն վայրկեան պէտք է պատրաստ [խնի ոչնչանալու ի 

նպաստ այդ ընգՀանրութեան...։ Աքն ձի տեւական երջանկութիւն չկա՜յ—^քա– 

նի դեռ իրեն ծնող ժողովուրդը կը դեգերի թշուառութեան ու ^ տ առա պան– 

քի մէչ..., M I • . ; • ! 

Ա յդպէս է յեղափոխականի դասական տիպարը, որ գեղեցկօրէն՝ 
մար լքնա g ած է մեր առաքեալն եր ի մէջ։ 

կայ մի այլ գիծ, որ ընդՀանուր է երեքին։ իրենց շքեղ, Հերոսական 

քառիէրի մէջ նրանք Համեստ են ՚Լազովրեցու պէս։ Իր յուզիչ պարզու

թեամբ, իր բարոյական բարձր նկարագրով՝ Աեբաստացի Ա՝ուրատր ար

ժանաւոր ընկերն է Եփրեմի, ՝Բեռիի, Աաքօի, Գումանի։ ՛Նրանց պէս գիտէր 

բարձրանալ ամբոխային բնազդների ու պաՀանջների մակերեւոյթից, գի

տէր փիլիսոփայօրէն արՀամարՀել սին ցոյցերն ու ովսաննաները, այս աշ

խար Հի Հ<ունայնութիւնն ունայնութեանցՖ... 

Արամբ՝ նոյն բարձր նկարագիրը։ ԱՀնտարբեր՝ թէ գէափ ծափերը և 

թէ դէպի ամբաստանութիւններն ու ճ^նսինիւասիօնիները Հակառակորդների՝ 

որոնք ի զուր ջանա ցին աղար տել նրա անբիծ անունը... Տէր պատասխա

նում նԱնգ գաղտասուքներին, ունէր մի գերագոյն ար Հա մար Հանք, գուցէ ե 

ներողամտութիւն գէոլի այգ ՐՈԷ"Ր ամբասաանիչներր, որոնք մեր ախտա

ւոր կեանքի ծնունդ են ան շուշտ։ 

Ո՝ոստոմր... նրա մօտ Համեստութիւն ր Հասնում էր արդէ՜ն մի ՚չն աշ
խար Հիկ ինքնամերժումի։ 

նման են և. տարբեր երեք Հերոսները։ Տարրեր են նրանք իրենց կշի՛ 

ռով, մեծութեամբ։ քհոստոմր նախ և. առա ջ մտաւոր բարձր Հեղինակութիւն 

Էր, Հ կուսակցութեան առաջնորդ։ քք՚ոստոմը միանգամայն մեծ նկարագիր 

Էր եւ մեծ, խորունկ իմացականութիւն։ ք*այց քիոստոմր նաև զգացումի 

մար լ Էր բուռն, յորղա Հոս, կենսարար զգացումի, որ Հեղեղում Էր իր ամ– 

րողջ Էութիւնր ե իր երկարամեայ ու ալեծուփ գործունէութիւնը... 

Այդ մարդր, որ լայն, բազմակողմանի զարգացման տէր էր ե ունէր 

գիտնականի, փիլիսոփայի լրջութիւն, մանուկի պէս կը խան գա վառուէր 

ա մեն անդամ, երբ իր դժնդակ ճան ապար Հին, Հայոց մռայլ Հորիզոնի վրայ 

կը նշմարէր յոյսի մի ճառագայթ...։ 

Ե՛– չէր րնկճւում, երբ մարում էր այգ այդյ^ ճառագայթն եւս, չէր 

րնկճւում բախտի դաժան Հարուածների տակ, երր իգէալր խեղգւում էր 

ժամանակաւորապէս արեան Հեղեղների մէջ. չէր րնկճւում, երր սուլթա

նական գերանդին Հնձում էր շարունակ իր թանկագին ընկերները և շա– 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

բունակ վիժումէին իր յեղափոխական ծ՜րագիրներր, զարնուելով անյաղ

թելի խոՀնդոտների... քիոստոմը անընկճելի էր, ՛նրա կամքր՝ աննկուն ե. 

նրա Հոգեկան անդորրութիւնը անխռով։ 

ԱՀա այգ րոլոր յաակութիւնները տուին նրան առանձնաշնորհեալ 
գիրք կուսակցութեան մէջ, դարձրին նրան սակաւաթիւ ընտըեալներից մինր, 
՝Բրիստափորի ու ՀԼաւարեանի կողքին։ 

Արտաքինը—անշուք, անփայլ։ քիիգօրիստի, միջնադարեան խստաբա

րոյ ճգնաւորի պատկեր ունէր, երբ առածին անգամը Հանդիպեցայ իրեն՝ 

1893ի Սեպտեմբերին, ժրնեւում։ Ոչ խօսելու ձիրք ունէր, ոչ գրելու։ Ունի, 

սակայն, մի քանի յօդուածներ <ւԳրօշակյ>ի առածին տարիների Համարկե– 

.րոՍմ, յօդուածներ որ Տնայուն արժէք ունին։ Զուրկ &եւից ու ոճից՝ մեր 

ընկերոջ սակաւաթիւ գրական մարզանքներր փայլում են իրենց բովանդա

կութեամբ, մտքի լրբութեամբ ու խորութեամբ։ 

ճառել չէր սիրում։ Մեծ՜, ալեկոծ՜ ժոդովների մէջ կր նստէր ժամերով 
Համր ու անշարժ։ Հյատ քիչ անգամ խօսք կ՚առնէր։ JJուր թափանցող մրտ– 
քով արագօրէն կ ՚րմբոնէր կացութիւնը և մի քանի անպաճոյճ խօսքերով 
կը տար լոլծ՜ում–բանաձեւր։ 

Եւ րն կերն երր կր խոնարՀուէին պատկառանքով։ 

Աքն H ա Հման էր րնկեբների սէրն ու յարգանքը դէպի կուսակցութեան 

վէթերանը։ Ա յ դ յար գան քր բաժանում էխն ե_ Հայ Հակառակորդներր և. օտար

ները։ Բարձր էխն գնա Հա տում քիո ս տ ո մին բոլոր ռուս ու լեՀ յեղափոխական

ները, որոնք շփուել էին նրա Հետ։ Յայտնի է որ մեր Ր^^երր Ռու

սաստանի մէջ է ստացել իր յեղափոխական ու ընկերվարական մկրտու

թիւնը... քսան երկու տարեկան նա մասնակցում է Ա՛ ou կո լայ ի . Հռչակաւոր 

Պ ետ րովս կայ ա Ակա դէմի այի ուսանողական խաոնակութիւններին, ձեր բա՛ 

կալւում է ու քշւում։ Գալիս է կովկաս, իրեն Հետ է ՀՀաւարեանը։ Երկուսով 

միանում են ՛Բրիստափորին ու նուիրւում քԻիւրքա Հայոց ազատութեան 

դատին։ 

Որքա՛ն ժողովրդական էր քիոստոմը բուլղար–մակեդոնացի յեզափո– 
խականների շրջաններում։ Ո՞րպիսի Հիացմուն՛քով էր խօսում Բօրիս Աա– 
րաֆօվ նրա սրտի, բնաւորութեան ու նուրբ, Հնարագէտ իմացականու
թեան մասիսն...։ 

իսկ Պարսի ւլնե՞րը, որոնց Հետ վարել էր ապստամբական շարժումը 

Ատ ր պատ ականում։ Աաթթար /Սանի պէս աւազակաբարոյ ըմբոստները խո֊ 

նարՀւում էին նրա առջեւ, սիրում էին նրան, գործ՜ում էին նրան Հմուտ 

ղեկավարութեան տակ։ Գալոց անաչառ պատմագիր ը երկար էջեր պիտի նուի

րէ երկու մեծ՜ Հայերին— քիոսաոմին ու Եփրեմին—որոնք մեծ՜ագոյն ղեկա

վարներն էին ֆարսից Հայութեան եւ ամբողջ Պարսկաստանի ազատա

գրական շարժունների։ 

Երեսնամեայ իր քառիէրի մէջ—-լի արկածներով ու ցնցուսՀներով——մեր 

ընկեր ր պարապել է, խաղաղ օրերում, նաև ուսուց չութեամբ... 3)իլիպպէ և 
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էրզրում։ Հազարաւոր աշակերտները երախտադիտութեաժբ սլիտի յիշո՚ո 

միշտ իրենց ՜Վարպետին, Հոգով մեծ» ՝ մտքով Հզօր։ 

Աակայն, խաղաղ» կրթական աշխատանքը չէր գոՀացնում նրա փո

թորկուող Հոգին, նա ծնուած էր <ւԴաւաղիր Յեղափոխական» ե նա մի տե

սակ Հեշտանքով ու գինովութեամբ էր մտնում <r գետնի տակ» & ամեն ան

գամ, երբ բռնութիւնը վերսկսում էր իր գաւերը ժողովուրդի դէմ։ Այգտեղ 

/իոստոմը իր Հարազատ տարերքի մէշ էր.*»։ 

Պ» Վարանդեանի ճառէս վերք Օր» Մ. Բա բա ե ա՛ն դաշնակի ընկերակցու– 

ի)ե աiiբ երգեց կոմ՛ի տաս վրգ՚ի a(hn ւժ կան ի չուրերր))* -

fi. Բանախօսն էր Պ» Լ՛ Սեէչբոսեան (Շանթ)* 

Պ* Լեւոն Սեղրոսեան (Է^անթ) գեղեցկօրէն վերլուծեց Հայկական ազա

տագրական շարժումը և ցոյց տուաւ թէ ինչպէս Հայ յեղափոխութիւնը, 

լինելով Հայ ժողովուրդի ազգային գիտակցութեան զարթնումի մէկ բնական 

անխուսափելի Հետեւանքը, անոր տուաւ Հասարակական կեանքի Հզօր և. 

կենսանորոգ դաստիարակութիւն մը։ 

Հայը, որպէս ընդունակ ժողովուրդ, շուտով կրցաւ օգտուիլ արեւ

մտեան քաղաքակրթութեան բարիքներին, բայց դարերէ ի վեր քաղաքական 

ինքնուրոյն կեանք մը վարելէ զրկուած, իր մէջ սոսկական անՀատի բարե

մա սնութ ի ւններր միայն զօրացած էին ի Հեճուկս Հասարակական, Հաւաքա

կան աշխատանքի կարողութեանց։ Յարգռլի գրագէտ բանախօսը վեր Հանեց 

թէ խնչպէս մենք զէնքի գործածութեան ընդունակ և ինքնապաշտպանու

թեան ատակ դարձանք Հայկական յեղափոխութեան շնորՀիւ, և պարզեց 

Հ. 3* Դաշնակցութեան գրաւած առաջնակարգ դիրքը ու կատարածի Հոյա

կապ դռրը՚՚ՀՀայ յեղափոխական շարժումին մէՀ։ քՒրքաՀայ և քիուսաՀայ եր

կու Հատուածներու մերձեցման, իրերաճանաչման, և^միեւնոյն իտէալին Հա

մար գործակցութեան մեծապէս նպաստեց Հ. 3* Դաշնակցութիւնը, նա ստեղ

ծեց ուժեղ և կա ր դա պա Հ կազմակերպութիւն, մը, որ Հայ ժողովուրդի ազ

գային Հասարակական կեանքի ամենամեծ երեւոյթը կը Հանդիսանայ Հայ

կական Անկախութեան Հնձումէն ի վեր։ %ա իր կազմակերպական շարքե

րուն և Հետեւաբար Հայ ժողովուրդին՛ մէջ զարգացուց կազմակերպուելու կա

րողութիւն ր ե կա ր գա պա Հո ւթ եան ոգին։ քիոստոմ, Արամ ե Ա* ուրատ պատա– 

Հական գործիչներ չեն, (հուսա Հայ և քՒրքաՀայ այդ երեք թան՛կագին գոր

ծիչները ծնունդն են Հայ ժողովրդական այն շարժումին, այն կուսակցու

թեան, որ իր մէ^ կրցաւ Հաւաքել մեծագոյն մասր ժողովուրդի րոլոր այն 

տարրերուն, որոնք ինքնա պաշտպանութեան, կազմակերպութեան և կար զա

պա Հակ ան ոգիին մէջ գտած են Հայ ժողովուրդին փրկութիւնը։ 

Պ* Ալիքսանեան, մեծանուն արուեստագէտը իր թաւ՛ջութակով ու 

թակաՀար ընկերներով մեզ Հրամցուց իր դաշնաւորոււքներէն. 5̂ 1 

իյորՀուրդ Խորին.— Օրօր.— Ալադեագր և Հով Արէքը։ 

Հակառակ ի յարգանս սուգին չծափել խնդրուած ըլլալու ժողովուրդը 
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չկրցաւ, ղսսլել իր Հիացումի արտայայտութիւներ և բուռն ծափերով ողիւ– 
նեց արուեստագէտը։ 

Օր* Պ* ԵրէցեաԱ յաք ող կերպով արտասանեց Աիամանթօի ղԱուգգը։ 
Գ. Բանախօսն էր Պա քուի «Արև» թերթի խ մրա գիր ր Պ* Աիմօն Յա֊ 

կորեան։ i 

//. gա կորեա՛ն խօսեցաւ. ՄՈԻՐԱՏԷ և ԱՐԱՄի մասի՛ն և ի միք ի քսզոց 
ըսաւ Հետեւեալը. 

<լ . • • քառասուն և վեց տարի ապրեց Ա՛ուրատը, որից 28 տարին 

նուիրեց Հայ ժողովրդի ազատագրութեան ղատին։ Դրա գէտ չէրնա, բայց շատ 

գրագէտներից աւելի լաւ կատարեց իր պարտականութիւնր։ Ա՛ուրատի Հայ՛ 

րենասիրութիւնր գրքերից չէր բղխում, այլ ծագում էր կեանքից, գիւղից, 

Հայրենի Հողից։ օինականի որդի էր նա, ինքն էլ շինական ու ե ր կ ր ա՛ 

գ ո ր ծ քանի գիւղուհՂւ էր։ Յետոյ, պատանի Հասակում եղաւ կ. փՊոլիս, 

եղաւ մշակ ու ա շ խ ա տ ա ւ ո ր , ե միաժամանակ մասնակցեց Դում– 

Դաբուի ե Րարը՚Ա[իի յեղափոխական ցոյցերին։ . Յետոյ եղաւ քիումանիա, 

դարձեալ Փ մ շ ա կ։ Յետոյ անցաւ կ ո վկաս, անցաւ Տտճկա֊ Հայաստան, եղաւ 

զ/Հնք փոխադրող, եղաւ Աասունի 1904ի ապստամբութեան մասնակից— 

Յեղափոխութեան մշակ, զինուոր ե Հերոս։ 190Ց—1908 թուականներին, 

կ ո վկա սեան Հայ ֊Թաթարական ընղՀաբո լեների ժամանակ, Հերոսաբար պաշտ՛ 

պանեց պատմական Աիւնիքր, կապանը և եղաւ արժանաւոր գաղորդ պատ՛ 

մական Դաւիթ՚Բէկի։ 1908 թ. Թի՚֊րքիայի ԱաՀմանագրութիւնից յետոյ 

անցաւ իր Հայրենի \) երաստի ահ։ Հող մշակեց այնտեղ, դպրոց բաց արտւ, 

առա ջ տարաւ ժողովրդի մշակութեան գործր։ Ե1֊ տ/ս ՝^աՐՂԱ.* "P եղաւ 

պայծառ յեղափոխական ու քա9 զօրավար—եղաւ միաժամակ խաղաղ ա շ՛ 

խատան քի ե ազնիւ մշակոյթի սպասաւոր։ Մեր աւանդական Ա ասուն՛ 

ցի ԴաւիիԲն էր նա, որ Ա՝սրա՚Աելիքի դէմ կռուելէն Անբան յաղթելէն յե 

աոյ՝ եղաւ աշխատանքի Հերոսր։ Մուրատ Հայ ժողովրդի իտէալն է. մի իտէալ, 

որ չէ բա ւական ան ում կռուով ու պայքարով, այէ ՈՐ տենչում է խաղաղ* 

քաղաքակրթական, մաքուր աշխատանք։ ( ա | 

Համա շխար Հային պատերազմի պա Հուն Աեբաստիա էր, չուզեց են՛ 

թարկուիլ տաճկական բռնակալութեան, կռուեց, սարը բարձրացաւ, մօ տ 

մէկ տարի սարսափելի արկածներ ունեցաւ սարի վրայ, անտառների դ մէ£, 

ապա անցաւ Աամսոն, նաւակով մտաւ Աեւ ծով, կռիւներ ունեցաւ նաև . 

ծովի վրայ և վեր^ր յաջողեց մտնել կ ո վկաս։ Այնտեղից ռազմաճակատ, 

կա մա ւոր ական խմբերի Հրամանատար, գաղթականութեան պա Հապան, Հե– 

րոսական և օր Հա սա կան ճա կա տա մար տներ Եբգնկայում, կաբինում.., և 

վերֆր Բագւում, ուր ռուսական յեղափոխականներից Հետ միասին կռուեց 

օսմանեան բանակների դէմ 1918 թուի Յուլիսի ^Օից մինչեւ Օգոստոսի 8։ 

Այդ Հերոսական կռիւների մէ£ էլ աննման մարտիկը բնկաւ։ Ռուսական 

յեղափոխութիւնը և Հայ ժողովուրդը թաղեց նրան զինուորական մեծամեծ 

պատիւներով։ 

Fonds A.R.A.M



է լ այդ սլար զ մարդը Հոդի, գիւղի մարդը 28 տարի՛ների կռիւներէ 
մէջ մեծ՜ա՛ցած՝ գնաց ղէսլի յաւիտե՛նակա՛նութիւն։ ինքը գիւղացի էր, մշակ, 
աշխատաւոր, Հազիւ զրել-կարղալ գիտցող, րայց զգաց մեր կեա՛նքի պա– 
Հան^ր ե. անձնուիրաբար ծառայեց ՛նրան, ինչպէս զգում շատ ե շատ 

մտա ւոր ակա՛ն՛ներ։ Յաւէրժական յարգա՛նք ազնիւ Ա առիւծասիրտ Մ ուրատի 
f ի շատ ակի՛ն։ 

. ԱՈԱՄը նոյնպէս ժողովրդի միջից ելած, ծնուած պատմական ՚Լա– 

րարաղի բարձրութիւնների վրայ, արհեստաւորի Համեստ ու չքաւոր ըն

տանիքից։ Տարրական ե միջնակարգ ուսումր ստանում է Հայրենի ՛Լա ր ա բ ա -

զում, եւ Մուրատի նման սնւում է Հայրենի յիշողութիւսներով։ քանչպէս 

Մուրատին, Արամին էլ Հայրենասիրութիւն է սովորեցնում մեր հարազատ 
ռըկիրը* Հայրենի Հողը։ ՚Լարարաղից անցնում է Բագու, fi ա լա խան ի, լի

նում է Հայ գ ո ր ծ ա ւ ո րն ե ր ի շրջանում, իբրև յեղափոխական գոր* 

օ՜իչ և իբրեւ նրանց ընկեր։ Այդտռղիտ անցնում է կարս ի Հրջա<սը» մրա

նում է Հայ գիլղռՐՐ ս֊ կազմակերպում է գիւղացի ո ւթիւնր։ Ա յղ տեղից 

մտնում է Հայաստան և գործում է Վյսնի շրջանում։ Հա միտ եան սարսա

փելի ռէժիմ, անվերջանալի զրկանքներ, բանտ, չարչարանք, գժոխային 

տանջանքներ, կախաղանի Հեռանկար,—tJJJս ՐՈԼՈՐԸ ni_ միայն չեն թուլա

ցնում Ար ամի Հոգին, այլ կռում– կոփ ում են Ղյսրաբաղցու նրա լ եղափոխական 

կամքը։ Ա՝ Արա մը դառնում է երկաթ է, ուժեղ ԴոՐ°^Իձ* նման իր Հայ

րենիքի ամուր, Հաստատուն ժայռերին։ %ԱաՀմանադրութեան շրջանում 

եղաւ նաև ուսուցիչ, դպրոցական գործ՛իչ* ինչպէս Մուրատր Հողի, աշխա

տանքի գործիչ էր Սերաստիայում։ Այս երկու Հերոսների մէջ էլ Հայ գեղ

ջուկ ժողովրդի ազնիւ Հոգին է ցոլանում, որ կռուի ժամանակ գիտէ զօ

րաւոր լինել ե. խաղաղութեան ժամանակ ազնիւ ու չարքաշ։ 

Պատերազմի օրերուն դարձեալ Վան էր նա, Հայաստանի ժողովրդի 

մէջ, ուր աշխատում էր իշխանի և Վռամեանի Հետ։ Ջէվդէթ ՚դէյէ Դա" 

ւադրութեան ծանր ժամանածներն ապրեց նա։ frf- իր ոիրելի ընկերների— 

իշխանի և Վռամեանի ողբեր զա կան մաՀից յետոյ երբէք չթուլացաւ ե. բո

լոր ուժով նուիրուեց Վասպուրականի պաշտպանութեան։ 

\}րեսնօրեայ փառաւոր կռիւներից յետոյ 101Ց թ. Մայիսի Տքան Վանր ա– 
զատուեց և Վասպուրականի Հինօրեայ մայրաքաղաքում, այնքան դարռրից 
յետոյ, առաջին անգամ Հա f կական անկախ իշխանութիւն ՀիՏնուեց։ Արամ 
այղ անկախութեան Հոգին էր և ագատ Վասպուրականի առաջին կառա– 
վարիչը։ պ J Ա ֆ– ՚ 

Յետոյ եղաւ Երեւանում։ քյւ ռրբ i918 թուականին Հ ա յ ժողո

վուրդի զարՀուրելի աղէտները վերսկսուեցին, երբ օսմանեան մեծամեծ ոյժեր ի 

առջեւ բնկաւ Երզնկան, էրզրումր, կարսր, անդամ Ալեքսանդրապօլը—Արամ 

Հաւաքեց Հայ մարտիէլներին, Հայ Հերոսական ժողովրդին և Հինաւուրց Արա֊ 

րատեան գաղտում, Ար աքս ի Հովիտում յաղթելով թ շնա մուն, այնքան դա– 

Ր ^ Ր Է Ց յ ռ տ ո յ Հայաստանի Հանրապետութեան Հիացողներից մէկր դարձաւ։ Այդ 

Հանրապետութեան առաջին արժանաւոր և Հերոս նախարարներից մէկր եղաւ։ 
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Ե՛֊ էր պաշտօնի ու պարտականութեան դիրքերում սոսկալի Համաճարակին 
զոՀ գնաց 1019 թուի փետրուարին։ Այսպէս կնքեց նա իր մահկանացուն, րոգ՛ 
ամենը -40 տարեկան Հասակում, որից 22 տարթն նուիրել էր Հայ ժ՜ողովրդի աղա* 
տա գրութեան գործ՛ին։ 

Համեստ արՀեստաւորի ընտանիքից ելնելով, իր կորովի Հոգով ամէն 

խոչընդոտների յաղթեց նա, եղաւ բանուորական ե. գիւղացի ական որքան

ների չարքաշ ԴոՐ^՝էլ։ եղաւ Հայաստանի ժողովրդի անխոնf ու առնական* 

պաշտպան և բարձրացաւ մինչեւ Հայաստանի Հանրապետութեան նախարարի 

պաշտօնը։ ԱՀաւասիկ Արամբ։ Նրա կեանքր Հայ ժողովրդի կեանքն է։ Յա

ւերժ յիշատակնրա անունին*..յ>։ 
lu որ տպաւորութեան տակ բաժնուեցանք սրաՀէքն միշտ աչքի առաք 

ունենալով կենդանի պատկերները մեր ան մա Հ գործիչներուն։ 

ն ո Ի Ի ր ո ւ՝ ir 
^Վերածնունդդ ի այս թիւր կը ն ո լիր ենք Հայկական Հանրապետութեան, 

իր Հռչակման առաքին տարեդարձին առթիւ։ # 
t Հայկական Հանրապետութի՛ւն.*» 

Ան Հնարինի աստիճան դժուար կ*ը1էայ ինծի անդրադառնալ այս մեծ իր ա– 
գարձութեան թելադրած բազմադիմի ու բաղմա/լնճիռ երեւոյթներուն և շա
րունակական օր^հ լքնա լ անոր արտաշնչած եր քան կայ այտ ե. միեւնոյն ատեն գա– 
ժանօրէքն դառնագին մթնոլորտին մէք։ 

Արդարե՛ւ, աՀա տարիներ, ի՞նչ կ՚ըսեմ, տասնեակ, Հարիւրաւո՛ր տարի–՝ 

ներ, այն օրէ^ն ի վեր» երբ –Հայ քաքարի, այլամերժ թագաւորութիւններն ու ի շ՛ 

խանութիւևները վերք գտան՝ քիուբխնեանց փոքրիկ Հարստութեան անկումովր, 

Հսկայական ժամանակաշր՛քանի մը Համար։ էքւ այգ արիւնի ու անօրինակ աւե

րումի անքրպետէնյետոյ, այսօր աՀա աբղ1քն տօնախմբութիւնը՝ ադամանդէ 

Հարստութեան մը, Հայկական Հանրապետութեան.». 

Բայց ան Հնարին է որ այս տօնախմբութեան գերագոյն Հրճուանքին մէք 

արցունքներ, արիւնի կաթիլներ չխ առնուին, որովՀետեւ մխնչեւ այս տ օն ախ ըմ

բո ւթե ան անոր նուիրումը, Հարկ է եղած որ Հայ սիրտն ու Հոգին իր ամենէն 

մեծ ե ամենին թանկագին մասրնուիրէ անոր, այդ խաւար անքրպետի ընթաց՛ 

քինփ Հարկ է եղած որ. գարե՛ր ու դարե՛ր ազնուական Հայ Հոգին այգ դժբախտ 

^Pkpfà 4Բայ Pf*^ դաշունաՀար արիւնաՀոս, րայց միշտ վսեմօրՀն բարձրա

նայ ու սաւառնի իր Հոսող արիւնին մէքն իսկ անօրինակ մաքրութեամբ պա Հե

չով և սնուցանելով իր գերագոյն երազին կեանքը։ Աինչեւ այսօրուան տօնա

խմբութեան անոր նուիրումը, այո ՚, Հարկ է եղած որ ի՜նչ երիտասարդ կեան– 
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քեր, կի՛ներու Լ մանուկներու ի՜՛նչ Հսկայ իտումրեր, ի՜նչ իմացականութիւն՛ 
՛ներ նուիրուին իրենէ Հետեւաբար ա՛ն՝ Հայկակա՛ն Հա՛ն բա պետ ո ւթիւնր իր 
Հսկայական մեռեալներու կեանքերուն արեւովր փայլուն, երիցս ՛նուիրակա՛ն, 
երիցս սուրբ կր դառնայ։ Ո՛– մեր Հրճուա՛նքի բոլոր տօնախմբութիւններր մի՛շտ 
պէտք է որ խառ՛նուած րլլան արցունքով ե դառնութեա՛ն արիւնով, Հրճուան
քը՝ ա՛նոնց մա Հեր ո լ կեա՛նքի՛ն արտացոլումի՛ս Համար, իսկ արցունքր՝՛ ա՛նոնց 

^երագած ու չտեսած ար եւին Հ ամար։ 

Ա յսպէս երկար ատե՛ն, պէտք չէ մոռ՛նալ, պէտք է որ սոսկակա՛ն ծիծա
ղը երբեք չտի րէ սուի բումի այս վերծիլման տօներուն մէ£ Հւ արցունքի՛ն սար
սուռը պէտք է որ դեռ երկար ատեն գայ իր խո Հուն ո ւթիւնր ու իմաստութիւնը 
ձգելու Հոն։ Հ > 

Աւ ալս այսպէս, մինչեւ որ տարիները բոլոբուին, ու այս նուիրումի տօ
ներուն նոր ե ր ա ծն ո ւ ն դ» ներ ն ո ւ ի ր ո ւ ին, մինչեւ որ Հողը կա տա
րէ լա պէս ծծէ և իւրացնէ իր վրայ ծովօրէքն թափուած արիւնը, մինչեւ որ 
նոր բուսած ծառերը կանանչ ըլլան ե նորածիններս ւ ճակատները բոլորովին 
սպիտակ, մինչեւ որ Միացեալ Հանրապետութեան Հիւսիւսէշն Հարաւ, Արեա 

ւելք/Հն Արեւմուտք կեանքը տուներուն, շուկաներուն ու ղաշտերուն մԷՀ ՐՈՐ՛ 
Բոքի» Րսռլ կ*ուղեմ մինչեւ որ նուի բուսներ ու տօնախմբութեան պայծառ օր 
մրնշմարենք որն ո ւիր ուա հաներուն կարմիր ոսկեայ երազր իրականացած Է։ 

Բայց մինչեւ այդ, րոպէ մ*իսկ չկորսնցնենք մեր Հաւատքր այդ օրուան 
վրայ, ե, մեր յ ո յ ս ռ ր ը թողնոյնքան վեՀօր/^ն սաւառնին, որքան անոնց՝ ն ուի ր– 
ո ւ ա ծն ե ր ո ւ ն երազը, որովՀետեւ աՀա արդ^ն անցած ենք իր փառաւոր 
մուտք էքն։ 

Այդ Հանրապետութիւն ր իր գերագոյն՝, երազը ունի 1ւ ոչ մէկ ոյժ կրնայ 
վանել ղինքը անկէ Հլ մանաւանդ անոր Համար, որ այդ երազր շատ 
շատ դռ դե g ի կ կր սաւառնի վեՀօրէՀն և շատ բարձրերը ի"$ միամտու
թիւն, այդ մասին, րի բա ոյժի երկիւղէ մ*իսկ յուճախուիլ, ո'չէ ո չ, թող բար
բարոս բանա էլն եր ու լեգէոններ իսկ խուժեն անոր վրայ, ան շատ բարձրն է 
և անոնք ողորմելիօր^ն անոր տակԼ^ն պիտի անցնին։ 

Տ0Ք9-. Լ– ւԱՄԲԱՐՑՈՒՄԵԱՆ 

" Վ^Ա^Ն ՕԻՆ Դ „ | ՏԱՓԱԹԱԹԵՐ Թ 
"Վերածնունդ,, քաԼալերուած իր գաած Լերմ րն դուն ե լութ են էն և գո– 

Հացում տալու. Համար ամէն կողմէ եղած5 ՜փափաքներուն, այսուհետեւ պիտի 

Հրատարակուի իբրեւ շաբաթաթերթ նոյն ծաւալով և խմբագրական ուժեղացած 

կազմով։ 

Կր յուսանք որ մեր րնթերցոդներր պիտի գնահատեն մեր րրած զոՀո– 

ղութիլններր եւ րստ այնմ իրենք ալ իրենց կարգին պիտի կատարեն իրենց 
ազարտականութիմսներր։ 
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Լ\աա1 ԵՐԿԻՐ ԴՐԱ1»ՏԱՎ118Ր 
Գարե՜ր շարունակ պաշտեր է Հ ա յ ր էր Հայրենի Հողը։ Լա՛ւ, թէ վատ, 

ա՛ղա՛տ թէ ստրուկ օրերուն, ուրա՛խ թէ տխուր վայրկեաններուն՝ Հայաս

տանը ոգեւորեր ու ՛գործ՜ի է մղեր ամեն մէկ Հայ սիրտ կրող ան Հատ։ 

իր աղատ երկրին մէք ստեղծ՜ագործ՜ող աշխատանքի նուիրուելու տեն

չը՛՝ եղեր.է Հայուն երագներէն ամենէն կենդանին, գրաւի՛չն ու սրրաղանր։ 

_ ձ l § l l ՀԱՅԱՍՏԱՆ ե. ՍՏԵԴ.ԾԱԳՈՐԾՈ% ԱԵԽԱՏԱՆ՚Բ i I Ï 
Որքա՜ն ազնիւ արիւն է Հոսեր այս գաղափարներուն Համար։ Որքա՛ն 

սուղի են նստեր անոնք Հայ ժողովուրդին, բայց և որքա՛ն խոր սիրով են 

տարուեր այն տառապանքներն ու գողգոթաները* որ երգե՛ք, երրե՚ք պա

կաս չեն եղեր Հայ պատմութեան մէք ե որոնց աՀռելիօրէքն ՛անմարդկային 

֊–երր տեսանք մեր օրերուն։ ^^^^աֆ 

/Աուժգուժ ցեղերը իրար ետեւէ եկեր ու անցեր են մեր եր կրէն, յա

ճախ բաւական երկար ժամանակամիքոցներ Հաստատուեր են Հոն, բռնի ու

ժով նստեր են մեր Հողերուն վրայ, բայց երբեք չեն յա քողեր անոնց տէրը ըլ

լալ, որովՀետեւ չեն կրցեր ընկճել բնիէլներր, որոնց մէք միշտ առկայծ՜եր է 

ազատութեան անշէք Հուրը։ 

Հայր սիրեր է իր Հայրենիքը՝ աներեւակայելի քնքշութեամբ ու Հա

ւատարմութեամբ։ կանգներ է ամուր՝ որքան զօրեր են իր ուժերը* իսկ տկար 

իյնալու պարագաներուն ցոյց է տուեր ՛կրաւորական դիմադրութիւն։ իր Հա

մա կեր պո ւթիւնր բնա՛ւ չէ եզեր յ ուսա Հատ ու գետնաքարշ։ 

ինչպէս ուժգնօրէքն գոռացող ամպերէն, սաստկաճայթ կայ ծ՜ա 1լն եր էն, 

Հեղեղանման անձրեւ էն ետքը աւելի՝ գրաւիչ ու Հաճելի են. բնութեան խա

ղա ղո ւթիւնր, եր/լնքի քինք կապոյտր ե. անոր վրայ փայլող Հրեղէնն գունտը, 

այնպէս ալ գարերու ե. մանաւանդ վերքին տարիներու աներեւակայելի դը– 

ժոխք^ն ու ան Հա մար զոՀաբերութիւններէն ետքը աւելի՛ սիրելի ու սըր– 

տապնղիչ է Հայաստանի անկախութեան ձեռքբերումը՝ բուն իսկ Հայ ժողո

վուրդի ուժերով։ 

Գարերու երազը իրականացած՝ է։ Արդ^ն տարիէ մը ի վեր գոյութիւն 

ունի <j Հայաստանի Հանրապետութիւնը», կորիզը ամբողջական Հայաստանի, 

որուն րարգաւաճումին պիտի նուիրուին Հիմակուընէ րոլոր Հայերը անխտիր, 

որպէս զի նախ՝ պա Հեն ու աւելի ընդարձակեն ձեռք բերուած՜ ազատու

թիւնը և երկրորդ նուիրուին ստեղՆագորՆող աշխատանքի ՝ վերաշինեն այն

քան տմարդիօրէն աւերուած՝ մեր Հայրենիքը, ծ՛աղկեցնեն Հայաստանը ա ՚/ն 

աստիճան որ օտարներն իսկ սքանչանան ու բաց ական չեն ՝ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԿԻ՜Ր ԴՐԱԽՏԱՆՄԱՆ» 

ՏՕՔԹ. Ա. ԱՐՓՈԻՆհ 
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Փարիզ, 19 Մ՛այիս 4919 

Սիրելի Հայրենակից, 

3 առա ջի կայ Մ այիս 28ը տարեդարձն է Հայկական Հանր ա սլետութեան 

ցնծառիթ Հիւքնարկութեան. այս տարեդարձը կը զուգադիսլի այնսլիսի օրերու 

ուր օսմանեան րռնասլետութեան քանդումը և բովանդակ Հայաստանի ազա՛ 

տա գրման վճռական երանաւէտ իրականացումր իրենց վախճանին յանգելու 

վրայ են։ Լուսապայծառ յոյսերով լեցուն այս օրերուն մէջ Հան դի սա ւորապէս 

տօնելու Համար Հայ ազատագրութեան արշալոյսին այս մեծ՛ տարեդարձը, 

Միացեալ Հայաստանի Պատուիրակութեան նախաձեռնութեամբ Համբարձման 

Տօնի օրը, 20 Մայիս ՀխսգՀարթի, Հանդիսաւոր պատարագէն յետոյ գոՀա

բան ական մաղթանք պիտի կատարուի։Պիտի պատարագէ Ամեն* Տ* Եղիշէ Արք՛ 

Դուրեան. ռբղիէ խումբր քառաձայն պիտի երդէ պատար՜ագը երգեՀոնի ընկե

րակցութեամբ։ 

Պատուիրակութիւնս կազմակերպած է նաեւ, յատուկ յանձնա

խումբի մր տնակցութեամբ ազգային II արուեստագիտական երեկոյթ մը որ 

տեղի պիտի ունենայ Մայիս 28 Չորեքշաբթի գի՚ԼԱր* ժամը ճիշդ 8-ՅՕին, Salle' 

des Ingénieurs Civils 19, rue Blanche» ուր պիտի բանախօսեն Պօղոս %ուպար 

փաշա, Պ* Ա* ԱՀարոնեան և, Պ* Ա* Ձօպանեան։ 

Գեղարուեստական բաժնին պիտի մասնակցին Հանրածանօթ դա շնա կա֊ 

Հար M .Victor Gille, Օր* Արմէն ՕՀանեան, Օր* Մ* Բաբաեան, Օր* Ի* Գա– 

վանոզ, Պ* Տ» Ալիքս ան եան, Հայկազուն Բագրատունի և երգիչ խումբր առաջ

նորդութեամբ Տոքթ* Լ* Համբարձումեանի։ 

Հայ ազատութեան վերակենդանացման առածին Հանգրուանը տօնող այս 

կրկնակ Հանդիսութեանց կը յուսանք որ ամբողջ Փարիզի գաղութը պիտի փու

թայ ՛սոր կայ գտնուիլ։ 

Ընդունեցէք, սիրելի Հայրենակից, մեր յարգանաց Հաւաստիքր: 

հ դիմաց Աւքրուլջական ւտյաստանի Պատուիրակութեան 

Ա« ԱՃԱՐ՝ Ո\» ԵԱՆ ՊՕ՚նՈՍ ՆՈՒՊԱՐ 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ԼՈԻՐԵՐ 
— Հայկական.գ Հանրապետութեան 

պատուիրակութեան զինուորական 

խորհրդական Զ°Ր* Կ օր կան ե ան Փա՜ 

րիզ Հասաւ։ 

— Ա՚ՂՐԻԼ 2 1 Ի՛" 3 0 0 0 Հ ո գ Ր ՚ ՚ ՚ ց հայ
կական բանակ մը երեք տեղերէ (Աղեք՛ 

սան արա պօ ի կողի՛կ արզուան և. Աքն ի) 

գրաւած՝ է կարսր ու շրքանագները 

եւ Հաստատած՝ է Հայկական վարձու՛ 

թիւն։ 120,000 գաղթականներ տե– 

ղաւորուած՝ են կարսի շրքանր։ 

Ան գլի ա կ ան րարձր Հրամանատա

րութիւնը բանտարկած՜ է տեղական 

միւսիւլմանական կառավարութիւնը ե. 

երեւան եկած՜ է որ անոնք մեծ՝ մա

սամբ ժէօն-թիւրքերու գործ՜ակալ– 

ներ էին։ 

— Ղյարաբաղի լոնդիրր, որու մա

սին թաթարները յաւակլնոտութիւն– 

ներ ունէին, առկախ հնացած է, բայց 

Հայկական Հանրապետութիւնը ար– 

գ!քն կցուած յայտարարած Հայաստա

նի և. բնականաբար կը են այ իբր մաս 

Հայաստանի։ 

—Ամերիկեան օգնութիւնը թէե. կը 

Հասնի Հայաստան, բայց ճամբան եր ու 

ժուարութեան Համար կ ՛ուշանա ի 

սովը կր շարունակուի մեծ չափերով։ 

Թիֆիուսը թէե վերկացած է բայց 

ան որ Հետ ելան քո վ ե ան օթո ւթեան երե

սէին յառաք եկած են Ք°[էրայի մէկ 

քանի դէպքեր։ Հանրապետութեան 

պա տգամաւոբութիւն ր բժշկական 

մարմին մը պիտի ղրկէ Հայաստան։ 

—Հայաստանի խորՀրղարանը ընդու

նած է կառավարութեան կողմէ ներ՜ 

կայացուած րն արական օրենքը» որուն 

Համաձայն Յունիս 21ին, տեղի պիտի 

ունենան, Հայաստանի մէք երեսփո

խան ական րնտրութիւսներ։ Երեսփո

խան Պ* Սմբատ իյաչատուրեանր ընտ– 

րուած է ընտրական յանձնախումբի 
նախագաՀ։ 

— Ամերիկեան կառավարութիւնը 

Հայաստանի Հանրապետութեան Հինգ 

միլիոն տոլարի ավանս մը ըրած է ։ Հա

յաստանի գ Հանրապետութիւնը այս 

գումաըր պիտի յատկացնէ ալիւրի։ 

— Հայաստանի ԴաՀլիճին մէք կա

տարուած են Հետեւեալ փոփոխու

թիւնն երր, վարչապետ 3* *ք*աքազ– 

նունիի յաքորգած է Ներքին Գործոց 

Նախարար Ա* J\J ատի սեան, Պատերազ

մական Նախարարն շան ակուած է Զ°Ր* 

Արաբա տեան։ 

— Զօրավար Անդրանիկ իւր Հեծ
եալ ե Հետիոտն զօրախումբերով Երե
ւան մտած է։ Ամբողք ա զգաբն ա կչու
թի ւնր խիստ փառաւոր ընդունելու
թիւն մը կատարած է ազգային Հե
րոսին որուն ի պատիւ մեծ զօրանցք 
մրկատարուած է։ 

— Հ* 3* Դաշնակցութեան Ամե

րիկայի կեդրոնական կօ միտ էքն Հեռա՛ 

գրով որկիր փոխագրած է 130,000 

ֆրանք* այս գումարին կէսը ղրկուած 

է Հայաստան, իսկ միւս կէսը Պոլիս։ 

Նոյնպէս Ամերիկայի Լօս Անճէլըս 

քաղաքին մէք Հ* 3* Դաշնակցութեան 

նախաձեռնութեամբ սար քուած ժողո

վի մր մէք ի նպաստ Հայաստանի ա֊ 

ղետեալներու Հաւաքուա ծ է 160,000 
ֆրանք ե ղրկուած է կովկաս ԱՀա– 
րոնեանի միքոցաւ։ 

—ԼաՀէյի Հայկական ներգաղթի պիւ– 

ռօի Հիսնաղի բներգն Պ* Դ* Մ սրեան 

ֆարիդ եկած է Միացեալ Հայաստանի 

պատուիրակութեան առաջարկելու որ 

պատուիրակութիւնը ինք ստանձնէ 
Փարիզի մէք ներգաղթի կեդրոնական 

պիւռօ մը ՀիՏնելու գործը, որուն մաս– 
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է02 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

նաճիւզեբ կազմուի՛ն բոլոր Հայ զա– — Ագգ՛ Պատուիրակութիւնը կազ– 

զութն երուն մէֆ։ ԼաՀէյի պիւռօն, Հա– մահ՜ է զանազան յանձնախումբեր Հա

կառակ նախապէս կազմուած՛ և ԴՈՐ՛ մա գումարի Փարիզ են ա ցած անդամ֊ 

ծի սկսած ըլլալուն, պատրաստ է մաս– ներքքն և գաղութիս յարմար անձնա– 

նաճիւզը դաոնալու կեդրոնական պիւ– ւորութիւններէ բաղկացած։ 

ռօին։ Բրօբականտի յանձնախումբի կ՛ան– 

— Փարիզի քաղաքապետական ժռ էղա1քակցին Տիկի՛ն Հապկլ Եսաեան Պ. 

զովի ա՛նդամ Պ՛ Բօլ Ֆլէօռօի առա– Պ Ա Ձօպանեան, Հօքթ. Տէր Ատե– 

իրկութեամր քաղաքապետակա՛ն ժո– ՝ փ^է^/ Հանըմեան, Վ. թէքէ– * 

զովը միաձայ՛նութեամբ որոշած է ֆա– ե ա % > գ ֆ'նտզլեա<Կէ գ. թ ա Զքաղեան, 

բիզի փողոց՛ներէ՛ն մէկուն անունը դ՛նել լ կիւմիւշթրտան, Գաւիթ սլէկ ե. 

րիւ. տը լԱրմէնի։ կ բասմաճեա€ն։ 

— Ֆրա՛նսական կառավարութիւնը | «ներգաղթի և Վեր աչի՛ն ութ եա՛ն 

Պատւոյ Լեգէո՛նի Խաչը նուիրակէ Յանձնախումբերն կ՚անղամակցինԱմե. 

Արտաքի՛ն Գործոց նախարարութեան £^շ£ Ա ր ք գու_րեան, Բրօֆ. Ա. Տէր v 

պաշտօնեաներէն և Պոլսոյ ֆրանսաք Չկորեան, Բրօֆ. Ա. Խալատուրեան, 

կան դեսպանատան նախկին թարգ– g. ՏէրաէտէնԼւււն, թէրզիպաշեան, Վ՛ 

ման Պ. կտն Գալրպձեանի։ Մեր շը– ֆափազեան, Մալքօլմ. Տօքթ. Բաս– 

նորՀաւրրութիւններր։ Հ ար մաճ եան, Լ. Հանթ, Զ– Մտթիկեան, 

— Ազգ. Պատուիրակութեան Բր-– Ա կէվրէկ, կ. Բասմաճեան, Հ. ճէ– 

րականտի. Յանձնախումբը սկսաձ֊ է վադրձես/ե։ ֆ | 
պարբերական ընդունելութիւներրնել «Զինուորական Յանձնախումբէ 

Ֆրանսացի և դաշնակից Հայասէր անձ– ա%ղաՏլերն են ^օրավարներ կօրկան– 

նաւորութիւններու., Անցեալ շաբաթ ե ա % Ա ^ ^ ի կ և բադըատ„ձի, լիլ,– 

օր պատուիրակութեան կեզրոնի%մէ1 լթր^ քիԼխթաճեան, Պ Պ՛ Տօքթ. 

թէ.ի Հրաւիրուած էին Տիկին Կապ– բ^^^ճե^Տօքթ^Նեվրուզ, Ա. 

Րիէլ Ռէվաի Պ– Կիւսթավ կանպէր. պ ա Հ ե ա % և Տաբաեան։ 
մէ և Պ՛ Պէոթրան Պարէլ։ 

Ո PU'UI t. t ai֊ au 1֊1'Լ e «i <, «Ելեւմտական Յանձնախումբի» ան– 

թէՄր. Մօրնկընթաուև Դ * * ՜ * ֊ gj £ Ֆ % ա դ լ Խ * . % կիլլպէնկեան, 
կան որո դ դ ny անասներ կ ա՛խ ատին դա– 
Ր A ffl Lit. Հ C % U ձ –Բէլէկեան, Մարապետն, Ն Ներ– un սեւ v/. ւէիաոնր որ աաՀպածուի Լ Լ 

A ւ / 0 ai * ոէսեան, Տօքթ. Նէվբուզ և կ. Թբսկբբ։ թուրքիոյ ամբողջութիւնը մէչն ու– *Լ T£ 1 ւ ւււ 
նենալով Հայաստանը։ M B M ^ W B M M M W M M M M ^ W M * " — — — 

Բյսյց Հաւաստի աղբիլրէ .կը վրս– ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈԻ ՅՈհՇԱՐԶԱՆԻՆ 

տաՀացնեն ս՛եզի թէ ոչ Վիլոոն / լ ք ՍՏԱՑԱՆՔ 4 ; 

ոչ ալ ՛դաշնակիցները տրամադիր են | % ^ Ավաճեանէ ՚ ք 100 

այդպիսի կարգադրութեան մը։ Տարօ– Այրի Տիկի% գ ա լ ը ա ճ ե ա ն է ՝ ՏՕ 
րին ակ է որ Պ. Մօրկընթաուի նման գ կգնաեան ՚ f J 20 
Հաւ ասէր ճանչցուած անձն ասոր ու– , ։ \ <ե \-՛ 0՞7Զ0 

յ Լ «՚ լ Նախորդ թիւ՚ով ծանուցուած ճ7եճ 
թիւն մը ՚քորֆի՚ո պաՀուն ի յայտ կը 

բերէիր իսկական զգա ցո ւեներր։ ԸնգՀ. Գումար '^Ա._2932 

1ի« °նա գիո.Տնօրէն '– ՏՕՔԹ– Լ– ՃԱՄԲԱՐՕՈՒՍՆԱՆ 
Imprimerie Spéciale du* VERADZENOUNT" La Gérante: M " e Sarah L A C R O I X 
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W t t i f | > ԳԻ Ր-BbP 
«Վերածնունդ»է գրաւումն մէք* 

Hymne À r m é n i e n , d a p r è s l é c h a n t 
patriotique arménien «Hayas ian» poé
sie de Maurice Boukay, musique arran
gée et harmonisée par. Odette Vargues 
^կար 1 f>- էփշայսնեաէւէ ; 3 

Եր գ եցողութիւնք լ). q]iuinui|) ա գ ի 5 ֆր. 

ԱՐՇԱԿ 20ՊԱՆԵԱՆ 
Լա1 էջեր 15*՛ 

X,ադա շ Յով^ւսւԹ-լս՚ն Աշո»»ւլր եւ. 

Յոէ[̂ ւաԹ-ա*ն 3" ծանե՛ա՛ն Նկարիյլւ 10 

Նավապետ Քոհջակի դիրա1ւր 3 

I TCH9BANIAN 

La Femme Arménienne , 3 

La France etje Peuple a r m é n i e n 3 

Offrande Poétique à la France R ՝ i 

La Roseraie d 'Arménie* TomerjMte-~ 

mier/ARAKEL de SUNlK, Pages C h o i 

sies* Գէն surg lacé թղթէ վրաք 40 

Les Allies et lArmçnie / 

B; BAREILLES 

Les Turcs աձ. 3.50 
Gonstantinople 9 

4:50 

t — ՚ ՛Փոխարկէր ^է^այր^ե՚էհ* 
L de MORGAN 

Contre les Barbares deTOricnl , 3 
Fssai sur les Nationalités ' gfa 

F. MÎCEER ա 
Autour de l 'Arménie 4 
La France et l 'Arménie^ , 5\ 

H. BARBY 
Au Pays de l'Epouvante 

R. P1NOK 
Lâ^g ՝pression de sArméniens 

4 t e s V & î o n t a î ï | ^ Arméniens » S 

Կ. ԲԱՍՄԱԶաՆ 
գսաձարան (յայկրէն լկդուփ –ՏոխուԹ՜եա՚նց 2 

լյ. է-ջւքի՚սւօէւի Ա1րօա1ւագրոափ£ն1ւո՝րր ք.շ Ք. 

Լսսթզ 5ի%՛՛ կրօնն երր ՚ 3 

Ա՚նիի յիշա տ ա կ . . 2 , 

լ ե ւ ոն fc. լոհսի1ւեաՆ it 

.'Câfrté de Cil icï | ; - f:^ 'ֆՀէ> 

Qarte ethnographique de l 'Arménie 10 | 
Revandications- Arméniennes 2 

Histoire Moderne $es Arméniens 3.80 
Chronologie de l'Histoire ;d՝Arménie 2 
«բ անաս էր »ի 9 տարուան 1)աւ>աքածո1յ 153 

ՌԵհՏՐԱԿԱՆ ՄԵԾ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ 
S ր ամա դրուա ծ դր ամա գլուխ 

ԵՒ 
կերածում, արտածում, գնում ե 

յ ան ձն ա ր ա ր ո ւթ է ւ ն 
Հայաստանէ Հւ արեւելեան երկիրնե

րու Ղամար կր գնէ ամգն տեսակ ապ
րանքներ եւրոպա կ ան և ա մերէ կ եան 
Հրապարակներէ։ Պատուաւոր և. փութ
կոտ գործունէութէւնՀ Դէմել* 

OSKMAR et PR0T0, 229 rueSaint-Honoré 

NOUVEAUTÉ LE "YLLEIHT" 
Pour affiler avec succès vos lames GUlette 

rend la lame, la rend absolument rigide 
ermet d: l'affûter com me un rasoir ordinaire 

Tient dans la hoîte du rasoir, se visse sur ՛ 
le manche — t lame en vaut 1Ձ — Hs&ayez. 

E N V E N T E P A R T O U T 

Habillez-vous chez NICOLAS AROBTUNIA& tailleur-fourreur 
Face Station N.-D. de Lorette 6, Rue Bourdalioue, 5* Télépfrpn: Trudaine 64-81 

Actuellement RECLAME 200 francs: Sjir Mesure: Costume'tailleur, Robes, ManteruX chics 
-Occasions exceptioanellea de Fourrnres. Prix d'été. 

RENARDS et COLS pour Hommes et pour Dames-
Remise de 5.0/0 aux Abonnés de Bulletin 
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Վ_ ա ճ ui ո_ա կ ան. դ ե ո ձ ա կ 

44, rue Lalayette, 44 ՝Բաշ՝ալերեցէք «Արմենիա» շաբաթա– 

Անգլիական և ֆրա՛նսակա՛ն կեբպա, թեՐթԸ> «Ր 3 3 ""երիներէ ի վեր Մար. 

սեղան՛ներու, ճոխ տեսակներով "Կւե ^ ԿԸ կաաաբակով, Մ. Փոր– 

ճաշ՛ակի՛ն, ձեւ-ի՚ն ակարի՛ն շիքու.– թ^Գ՚^լեանի կողմէ։ կկն. բժնգ. 20 ֆ. 

թեամրր կր գոՀացնէ իրե՛ն դիմող բոլոր Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille.. 
յաճախորղներր։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ՜ ~ 

« ք , ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՋ՝ԲԸ ԼՈՅՍ 
Պատուակա՛ն փիլաւ ու. փլաքի, ինչաէս ՛նաեւ, արեւելեան և եւրոպական 

ամէ՛ն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵՂ ե. ՄԱ՚ԲՈՒՐ կերակուր՛ներ ճաշակելով Համար դի. 
մել 18, rue (le la Sorboilrie» ժամադրավայբր բոլոր Հաւ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆԻ՛Ն մ$չ կարե[ի է գտնել արտասաՀմանեան ՚ բոլոր 
Հայերէ՛ն թերթ երր։ Métro. Saint-Miche] — Odéon I 

ՀԱՅ ԳԵՐԶԱԿ ՀԱՅ ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ 

23, Tue Buffault, 23 « 
14, rt^jÉfazagran, 14 Զեր նսլարեղէննեթււ գնումին ատեն 

կելւպասեՀէններու, « ո խ ւք^երք, աւէէն Տաշակի. * ՛Նախապատուութիւն տուէք Հայ նսլա– 

խրմար։ խ՚Կամոած ՚ աշխատոսԹիՀԼ, շ ա փ | Լ փ ՐաՎ"չճս"Փ՛", որ կր ներկայանայ և 
ք Տ ւանձնաոաոռւԹիւննեո ե ստանա/ նա– 

Գ ի ն ե, Կ գ ա պ ա Հ ո , ^ - ս ։ Կակով։ Դ ? Métro C i d e j é g V 

Manufacture de v ê t e m e n t s en caoutchouc pour hommes, dames et fillettes 
Spécialité de vêtements dn gabardine — Commission — Exçortation 

H. V A K E R M A N | ^ 
43, Faubourg St-Martin - Métro CHATEAU D'EAU 

P H O T O G R A P H E ) A R T . 
ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ 

S.BOUj-EVARD -MONTMARTRE . PARIS. 
* ՚ ' • * ՛ • A S C E N S E U R " ՜ ՜ ' I ' 

' I M P R I M E R I E 
G . S A V I G N T 
80, RUE DE CLÉRY 
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ԽՄ ԲԱԳՐԱկ ԱՆ 

ՄԻԱՑԵԱԼ ՀԱ8ԱՍ8ԱՆԸ 
Եհ 

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԸՆ8ՐՈԻԹԻ ԻՆՆԵՐԸ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Հին ԽորՀբդարանը, գումարուած գըժ– 

ուարին պայմաններու մէ}, կուսակցութիւներու փոխադարձ Համաձայնու

թեամբ և ոչ ժողովրդական ընտրութեամբ, պիտի լուծուի շուտով և անոր տե

ղը պիտի ընտրուի ժողովրդական Խորհրդարան մր րնդՀանուր ձայնտւու– 

թեան Հիմերով։ կառավարութեան կարգադրութեան և երկրի միաՀամուռ ցան" 

կութեան Համաձայն խոր Հր դար տնական ընարութիւններր պիտի ըլլան խառն 

—արեւմտաՀայ և կովկասաՀայ ժողովուրդի Հաւասար մասնակցութեամբ։ Հա

յաստանի Հողամասին վրայ ապրող Հայութեան մէ[ որևէ խտիր չկայ ա յ լ 

ևս և Հին սաՀմաննե՚րը մեր ժողովրդի գիտակցութեան մէ£ այլ ևս չկան։ 

%ԱյԳ սաՀմաննեըը գոյութիւն ունէին բռնակալներու կամքով միայն։ 

վասպուրականցին, կարնեցին, էիրակեցին, Արարատցին մէկ ամբ„զշակա% 

Հայութեան անբաժանելի մասերն են, որ անջատուեցան իրարմէ թուրք և 

ռուս միապետներու Հրամանով, մեր պատմութեան ամենէն դաժան վայր, 

կեանին։ Նոր Հաքութեան ստեղծողներէն մին, –Բրիստափոր Միքայէլեա%% կ՛ 

սէր* ՀՊԷ-Ք է սլատռեԼ Ա Ր ^ ե ս ս 1 ա կ ա ն սաՀմանները, որ բռնակալները գծե

ցին Հայ բնավայրի մէՀ և Հայութիւնը իրարմէ բաժնեցին»։ Այսօր Հայ ժո– 
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ղովուրղր իր պայքարով պա առա ծ է արդէ՜ն այդ սա Հմա՛ն՛ն երր ե Հայութեան 

իրար տե՛նչացող մասերը միացած՜ ե՛ն արդէ՛ն։ 

Հրեդ տարի անրնդՀատ—եթէ չՀաշուենքնախկին պայքարներր արեւ՛ 

մտա Հայ և. կովկասահայ ժողովուրղր սքա՛նչելի Համերա թխութեամբ գործեց, 

կրեց գարՀուրելի տա՛նջա՛նքներ, պայ քարեց աւ միասի՛ն և յաղթեց միասի՛ն։ էւ 

Հայաստանի Հանրապետութիւներ, որ կազմուեցաւ Արա քսի պատմական Հով

արն մէշ ե. յաւերժ ակա՛ն Մասիսի դիմաց՝ րնգՀանուր Հայութեան ստեղծա

գործութիւնս է։ Այդ Հանրապետութեան Համար չարչարուած, պայքարած 

1ւ նաՀատակուած են Արարատի,՝ Ն իրակի, ք*արձր-Հայքի ե *Լա ս պո ւր ա կանի 

հայորդիները Հաւասարապէս։ 9 

Այդ Հանրապետութիւներ ոչ միայն ստեղծուեցաւ, այլ» ե մեծցաւ ա– 

նոնց միասնական Հանքերով։ քյւ եթէ այսօր Հայաստանի Հանրապետութիւ

նը կր ծաւալէ Երեւանին մինչեւ Լթարուր, %ախիՀեւան, ՀՀանգեգուր մէկ կող՛ 

Ûçb, միւս կողման մինչեւ Փա մրա կ, Ալեքսանգրապօլ, կարս, կաղղուան ե 

այլուր—այս յաղթանակի մէ9 մասն ունի ողՀ Հայութիւնր։ քյւ եթէ վաղր 

գէպի ք՝արձր Հայք բարձրանայ ե գէպի Վասպուրական ծաւալի Հանրա

պետութիւն ր այսինքն Հայութիւնր տեղաւորումի իր պատմական Հայրենի

քի մէֆ—այս յաղթանակի Համար եւս դարձեալ ու դարձեալ կը պարտինք արեւ– 

մտա Հայ և կո վկա սա Հայ ժողովուրդի Համերաշխութեան, միութեան, նոյ

նութեան։ 

ԱՀա ւաս իկ մեծ իր ո ղո ւթիւնր։ 

Ի՛՛նչ պէտք է րլլայ այս իրողութեան Հանդէպ բոլոր Հայրենասէր ձար՛ 
միններու ե. անձերու գիրքր* 

Ընդունիլ անկեղծ կերպով, որ պատմական պարագաներու բերումով 

Հայաստանի Հանրապետութիւնը պիտի րլլայ ե եղած է Հիմք, ուրկէց պի

տի սկգրնաւորի և ծաւալէ մեր պետութիւնը։ Ղ՝ժրախտութիւն,է, սարսափե

լի դժբախտութիւն, որ արեւմտաՀայ նաՀանգներր այսչափ ծանր կերպով 

տուժեցին, աւերուեցան մեր գիլԴռրր, աւանն երր, քաղաքները։ Մեր շինա

րար ժողովհւըդը քշուեցաւ գէպի միջագետք, մեր անմեղ մանու/լները, մեր 

մայրեր ր, քոյրերը սպանդանոց քաշուեցան։ Եւ ամենուրեք տիրեց ԼաՐԴ ե 

սրածութիւն։ 

Մենք ամենքս կը բաղձայինք, ոը Հայաստանի պետութեան Հիմքը դրր– 

ուի կարէն, Վասպուրական։ Բայց մեր դաժան տիրապետողներու կամքով 

այդ երկի բներ ր աւերակ դարձան և Հայաստանէ պետութեան Հիմքը գրուեցաւ 

Ար ար ատեան Հողէ վրայ։ Արդ, Արարատ նոյնպէս մեր երկիրն է, և բոլոր Հա՛ 

յերը պէտք է ընդունին աքդ։ Այդտեղ ոյժ ունինք, այդտեղ կազմակերպուած 

ժողովուրդ ունինք, այդտեղ այնպիսի բանակ ունինք, որպիսին չունին կով՛ 

կասետն միւս Հա՛նրապետութիւնն երր։ 

Հայկական Հարցը այլ ևս այդտեղ է ։ 

Պատմութիւնը ցոյց տուաւ զայն փորձերով, որ մերք Հարցի լուծման 
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բան ալի՛ն էւրոպա չէ, Պոլիս էէ»֊ճ այլ մեր ժողովրդի ձեռքն է։ իւ ահաւասիկ 

մեր ժողովուրդր—խմրուած Հայաստա՛նի Հա՛նրապետութեա՛ն շուրջը։ իմաս

տութիւն չէ ա՛նոր դէմ երթալ։ քհրքաՀայ Հարցը թաղեցի՛ն պետութիւ՛ն՛ 

Ղւերր—փ ա ս տ ա պէս շատ առաջ, իրաւապէս ÎB1S թո ւա կա՛ն ի՛ն ։ Ազգայի՛ն Պատ

ուիրակութիւն ր ոչինչ ^ՐՅալ՜ րնոէ» որովՀետեւ ի՛նչ արժէք ունի Պատուի

րակութիւն մր, որ տարի՛ներ շարու՛նակ կ*ապրի կտրուած իր Հայրե՛նիքէն, իր 

միջավայրին, իր ժողովուրդէն։ Միամտութիւն է կարծել, թէ մէկ Հայ մեծա

տու՛ն, "Հինչ չիմանալով մեր կեանքէն ու պատմութենէն, չճանչնալով մեր 

ժողովուրդն ու մեր ռր^[իրր» 4/* " V ռՐՐռլէՑէ քան մը ընել այդ գժրախտ երկ

րի Համար։ Հի՛նգ ամբողջ տարի արեւմտաՀայ գաւառներու ժողովուրդր դժո

խային տանջանքներ կրեց ռուս ֊տաճ կա կան կոչուած սաՀմանի վրայ։ Հինգ 

ամբողջ տարի պայքարեցաւ, կռուեցաւ այգ ժողովուրդը անօրինակ դժուարու– 

թիւններու մէֆ։ Ել Ագգ^է*" անուանուած Պատուիրակութիւնը, և անոր ան– 

Հարազատ նախազաՀր ժամանակ ու Հնարաւորութիւն չունեցաւ անցնելու այգ 

վայրերր, տեսնելու այղ ժողովուրդի տանջանքներր, տեսն ելս ւ մանաւանդ անոր 

Հեր ոսական դիմադրութիւսներն ու յաղթութիւսներր, ոգեւորուելու անոր ի տ է– 

ա լն ե ր ո վ—և փաստերով զինուած ու սրտով պաշտպանելու այգ իտէալները 

Եւրոպայի առաջ։ Բայց այդ՛պէս չեղաւ։ Եւ ինչ որ եղաւ—ամօթալի, ան Հան

դուրժելի իրողութիւն է։ Հայոց Հարցր տէր չունեցաւ ամենեւին։ է}ւ Հայաս

տան ր չփրկուեցաւ փախստական պատուիրակի փախուստի վայրերէն զարկած 

Հեռադիրներով։ էյւ մեր Հարցր թաղուեցաւ (յւրոպայի մէջ։ 

Բայց ժողովուրդն ինքը ձեռք առաւ դատը, ե. մենք ունինք այսօր Հայ 

ժողովուրդի ստեղծած կուռ կազմակերպութիւնը, բանակը, խորՀրդարանր, 

կառավարութիւն ր ։ Մեր պետութեան Հետ յարաբերութեան մէջ են դաշնա– 

կիցոորբ Հայաստանի Հողի վրայ։ Փաստ տպէս կ՛բեղունին անոր իշխանու– 

թիւնը, կը տեսնեն անոր ծաւալումր դէպի Հայկական գաւառներր, կը տես

նեն անոր պատրաստութիւևներր՝ ազատագրելու Վասպուրական, կարին, 

Մ ուշ, ինչպէս ազատագրուեցան կարս, Նախ իջեւան ևայլն, կը տեսնեն և կը վա

ւեր ացնեն այղ։ \}ւ վաղն ալ ի Հարկին կը ճանչնան նաև ի ր ա ւ ա պ է ս ամ

բողջական Հայաստանի պետութիւնը։ 

ԱՀաւասիկ ինչու Հայաստանի Հանրապետութիւնը ոչ միայն փաս
տական, այլ և իրաւական Հայաստանն է, և աՀա ինչու բոլոր վայրերու Հա
յերն ալ պիտի խմբուին անոր շուրֆր–.. 

Բայց ռուսական վ տ ա ն գ ի մասին կը խօսուի շարունակ և այգ վը– 
տ ան գէն մտաՀոգ կարգ մը Հայեր՝ իրաւախոՀութիւն չեն Համարեր միանալու 
ան մի ջ ա պէս Հայաստանի Հանրապետութեան։ 

Այգ վտանգը Հետեւեալ ձեւով կը պատկերանայ։ քիուսաստանր—կը 

մտածեն անոնքճ չէ Հրաժարած կովկասեան Հայաստանին։ Աքն օր մը 

պիտի շարժի անշուշտ, վերստին պիտի մեծն այ, պիտի գրաւէ իր նախկին 

երկիրները, որոնց մէջ նաև Հայ ա ս տ անի Հանրապետութիւնը։ Նպատակա

յարմար է ուրեհն — կը դատեն անոնք — ՚ քՒրքաՀայաստանի Հարցը անջատ 
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սլա Հ ել ե. Հոն կազմել առա՛նձի՛ն, ա՛ն Հատ պետութիւն մը որպէս զի քրուսաս՛ 

տանի ապագայ կլանում էն զերծ Տեայ գէթ քՒրքաՀայ աստանր։ 

Արգ, այս վտանգը երեւակայական է և մտացածին։ քիուսաստանր գեռ 

երկար ժամանակ չի կրնար ներքնապէս խաղաղիլ Լ դառնալ մէկ ամբող^ա– 

կան պետական օրգանիզմ, ինչպէս եղած է անցեալի մէֆ։ Այդ աՀագին եր– 

կիրը մինչեւ խորքր ցնցուած է յեղափոխութեան Հզօր ալիքներով և քաղա

քացիական անվերջանալի կռիւներով։ Աքն Հնարին է մտածել թէ այս կամ այն 

միապետական զօրավարր կամ ծովակալր շուտով պիտի֊ Ռուսաստանին 

միութիւն րերէ։ Այգ Հսկայական երկիրը գեռ շատ տարիներու պէտք ունի, 

մինչեւ որ կարենայ նորին Հաւաքուիլ, միանալ ևնորին առաֆուան ոյժը ստա

նալ։ ՝ Յետոյ 1 ան Հնարին Է մտածել նաև, որ միւս մեծ պետութիւններր, —°րէ 

նակի Համար Անգլիան, — ցանկան (իուսիոյ նախկին մեծութիւնը։ ԱՀնգլիան 

այս պատերազմը վարած է ոչ միայն Գերմանիոյ դէմ, այլ և Ռուսաստանի 

ընդարձակման դէմ, որովՀետեւ Մնգ[իոյ Համար Գերմանիայի չափ, թերեւս 

անկէ աւելի ան g ան կան ալի է ցամաքային, Հզօր Ռ՛ուսաստան մր, որ ամենին 

իրական վտանգն է Արեւելքի, Հնդկաստանի ուգղութեամր։ Աքն գլի ան չի կըր՛ 

նար Հաւանիլ բնաւ, որ այ ս օրուան բաժան-բաժան Ռուսաստան ր վադր նո

րին մեծն այ, ուժեղանայ այնչափ և Հասնի մինչեւ Հայաստան, թեկուզ մին ՚ 

չեւ կարս։ Յետոյ, ազգային ինքնորս շման սկզբունքը կայ, որ այս պատե

րազմի կարեւոր պատճառներին մթն է, որ ընկերաբան օրին Հասունցած խըն– 

գիր է և որու Համաձայն իւրաքանչիւր ազգ որ ընդունակ է խ^Քդյք^ՔՐ կա՛ 

ռավարելու՝ պէտք է անկախ րլլայ։ Յետոյ, Հայաստան ր ռուսական նախկին 

պետութեան ամենին Հեռաւոր ծայրն է, աղքատ ու անՀրապոյր, որ ինքնին 

ոչ մէկ կարեւորութիւն չի ներկայացնէր Ռուսաստանի Համար, ՀԸԱաԼՈէ1 

Հարուստ՝ ինչպէս Պագուն, չըԱաԼՈէ1 ^ ա ս ա խ ց և Աև ծովերու միացման ճա– 

նապարՀը, ինչպէս քԻիֆլիսր։ 

Եթէ Հակառակ վերոյիշեալ զօրաւոր պատճաոներուն, Հակառակ Անգ» 

էիոյ, որոշակի ընդդիմութեան, Ռուսաստանը այն ուա մեն այն իւ պիտի մեծ– 

նայ այնչափ, որ պիտի Հասնի Արարատին և կարս քէն—այլեւս ի՞նչպէս կրնան 

դիմանալ անոր թրքաՀայ մէկ քանի դժբախտ նաՀանգներ։ ՈրովՀետեւ Ռու՛ 

սաստ ան ր մերկ Հայաստանին չէ որ կր ձգտի, Ա*ասիսն ու կարսը չեն ինք

նին Հրապուրիչ անոր Համար։ Հայ աստ ան ր նա կ՛ուզէ, իբրեւ ՚ ^ Է ^ Յ » էբրե 

ճանապարՀ Միջերկրական Հասնելու Համար։ 

Այս պայմաններու մէ£ իմաստութիւն չէ ուրեՏն մէֆտեզ բերել ռու

սական խնգիրր, անով թուլացնել Հայ աս տան ր, խանգարել Հայ ժողովուրդի 

մէութիւնը, որ միայն կարող է ա մ էն վ տ ան գ կ ան խ ե լ։ Այղ 

միութիլնը ստեղծուած է արգին Արարատեան Հողի վրայ, Հանրապետու

թիւն ր անոր քաղաքական օրգանն է, Հանրապետութիլնր միացեալ Հայաս

տանի Հիսն է: Ատկէ գուբս ուրիշ որ և է ոյժ կամ որ և է Հիմք չունինք 

մենք։ Անմտութիւն է աքացել ալդ ոյժին, քանի որ այղ կը նշանակէ թու՛ 

լացնել Միացեալ Հայաստանի միակ Հիմքը։ 
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fb ուս ական վտանդր—Աազոնովի դաւ չէ։ քյւ ամին անոնք» որ կր կըրկ՛ 
նեն այղ ե, էրր թէ ա !Ղ ՛ո սլա տա կով արգելք կը Հանդիսանան Հանրապե– 
տութիւնր մեր մէակ օրգանր ճանչնալուն — անգիտակից գործիք կր Հան
դիսանան U աղոն ո վին։ 

՛Բանի գեռ ուշ չէ* սլէաք է թողուլ ա յ ղ մոլորութիւնը ե. Հաս1լնալ, 
որ փրկութեան միակ ուղխն—Հանրապետութիւնն է։ 

/ Թէ ԻՆԶՊԷՍ ԻՆԿԱՆ• ՚ 
ՄեՐ ՀեՐՍՍ ՄՏԱԻՕՐԱԿԱՆՆԵՐԸ 

Z այ կա կան կ ե ա ՛նքի կրա ծ մ՛եծ ա գ ոյն սարսափ՛ներու. ս՞էջ շա ա յ ո լ գ ի ջ , շաա արաասու.ա|ի 

է ջ Ար 1ւ է ւ/եր ^երոս.մ*տաւորակսւններու տե գաքչանուԹիւնր, ջ ար£ ար անքր եւ. ողբ եր գ ա կ ան ս՞ա^ր։ 

ձ այ գ ր ա կ ան ո ւթե ան Օրասրււրա կ ա գրութեան, բ ան ա ս տ եղ ծ ո ւթե ան ե ր ե ւ ե լի վ արսլե տներր, ո ր ոնք 

Ս՛եր մու)ու|ուրգբ կր բ ա րձր ա ցն է ին ե ւ ո ր ոնք ւքեր հ աւ աք ա կ ան իմ ա ս տ ո ւթ ե ան լ ա ւ ա գ ո յն արաա. 

յ ա յ տի օն երն է ի ն — դ ժ ո խ ա յ ի ն պ այմ աններ ո ւ մ՛էջ նա^աաակուեցան.* Ն ո ր ս ե ր ո ւն գ ր ջի կրնար 

մ՛ոռնալ ւ1Նր պ ա տ մ ո ւթ ե ան ա յ գ ամ՛են է ն եղ եր ա կ ան ե ւ մ՛իաժամանակ ա մ սն էն հերոսա կ ան ղ ֊ ր ր. 

ո ւ ա գ ր ։ է լ ամ՛էն ինջ որ անոնց կր վ երաբերի, մ՛ենք պ է ա ք է հ ա ւ ա ք ե ն ք եւ ս ր բ ո ւթ ե ամ բ պլստեք։ 

Այսօր կ բ հրա տ ար ա կ ենք ք անի մը է ջ անոնց վր այ, զոր կր ք ա ղ ե ն ք Գ\. Զ« Ա ա սիկ ե անէ 

ս տ ացուա ծ մ է կ գ ր ո ւթենէ. 

Տխուր է պարտականութիւնս, սակայն պէտք է որ կատար եմ՝ անոն ո 

վրայ գիտցած տեղեկութիւնն եր ս Հաղորդելով։ Անոնց արիւնին ու տառապան

քին անմաՀ և աստուածային կոթող մը չեմ կրնար կանգնել, այդ նուիրա

կան գործը պիտի կատարէ ապագայ ցեղին մարգարին, ան իր գրիչը անոնց 

արիւնին մէՊ թաթխած սլիտի յուզէ քաղաքակիրթ մարգկութիւնր, փոթոր

կայոյզ ալիքներու տակ խեղղամաՀ պիտի ընէ ցեղին րարրարոս մարտիրո

սաց ման օգնող բորենիները։ 

*Բազաքը (Գոնիա) տակն ու վրայ էր, ժողովուրդր լար ուա ծ դրութեան 

մէջ էր։ Առաւօտ մը որբանոց ի՛նձ լոսը ըեըի՚ն թէ ԶՕՀՐԱՊ, ՎԱՐԳԳկՍ, ԱԿ– 

ՆՈհՆԻ, ԶԱՐԳԱՐԵԱՆ, ՄԻՆԱՍԵԱՆ. ԽԱԺԱԿ, ՏԱՂ.ԱԻԱՐԵԱՆ. ՃԱՆԿԻհԼ– 

ԵՍաՆ ժամէ մր պիտի գան ընդՀսկողութեամբ։ 

կայարան ի ֆայ։ 
Արդին վախը սբաերնիս պատած իւրաքանչիւր քայլերնիս Հաշիւով, 

զգուշութեամբ կը Հետեւէինք։ քՒԷՀարրի գօմիսէր Ատ ի լ, Հայուն Հում միսը 
ծամել փափա քող այդ րումէլիցի տէօնմին, աՀ ու սարսափի տակ ընկճած 
էր մեզ։ 

՛Շոգեկառքը Հասաւ, քիչ լ
ռՐ$Ը աողանցքը փրթաւ։ ճանչցայ։ ԶօՀ– 

րապ ընկճուած, Վարդդէս ար Հա մար Հոտ ժպիտը շրթունքին, Զարդար եան 

ցաւի և ընտանեկան ոիբոք կարօտին տակ կոտրտուած» Տաղաւար եան ուրախ, 

Աէլնունի իր Հին կորովի անվեՀեր արտայայտութեան մէջ, Խաժակ անՀոգ։ 

Աչքերնխն չորս գին էր, մարգ մը, յոյս մը ակնարկ մը կը փնտռէին իրենց 
ներսիդին բառով մը, նշանով մը Հասկցնելու Համար։ 
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Ա՚եր վարանոտ նայուածքը կարծես թէ իրենց ցեզին մեծ սիրտը խրշ– 
խրշացնելով ըսաւ, թէ Հայ ենք։ Առածին և Հերցին խօսողը Ակնունին եղաւ։ 

—Ո՞՛՜Ր է ՎաՀագնր» 
—Բանտն է, 

—}քէանք մեռնելու կ՚երթանք աշխատեցէք գոնէ ան աղատել։ ՀքաՀրիկ– 

եանր մի քանի օրին 200 մտաւորական և Հարուստ երիտասարդներով ասկէ 

սլիտի անցնի, ուշադիր եղէք, մեր Հոս գալր իմացուցէք։ ՎաՀագնի րարեւ 

տարէք, թոԴ էի վախնայ, մենք վարժ ուած ենք աս անկ րաներու... ։ 

Իսկ Ա1լնունիի կառավարութեան մէ£ խօսածներր, ո՜ Հ, Աստուած իմ, 

ի ՜ ն չ անվեՀեր Հոգի մըն էր։ ՎաՀագնի անմիՀապէս իմացուցի։ կառավարու

թիւն մտած ժաման ակնին ՎաՀագն և իր գա դա փարա կան ընկերներր, վերջին 

անգամ Ըէէաէու1 դէրաԲ տեսանք, բարեւեցին ծիծաղով մը։ ի՞նչեր պաՀուած 

կային այդ ծիծաղին տակ։ Պէտք էր այդ վայրկեանի իրական պատկերը։ 

Յաջորդ օրր, բացի ԶօՀրապիկ ե Վարգգէս ին, բոլորն ալ ան մի Հա պէս 
ճամբայ Հանուեցան։ 

Վարգգէս Ատ ան այ էն իր 1լնո^նամակ մր գրած է որուն մէ£ կ՚ըսէ թէ 
(•եթէ մի քանի ա միսիս չի վերադառնամ, մանչուս անունը Վարգգէս գիր»։ 
կատարուեցաւ իր վերջին կտակր։ 

Երկու օր վեր£ ալ իրենց շոգեկառքով գէպի Հալէպ մեէլնեցան։ ֆեմ 

ուզեր անոնց ճամրոր դո ւթիւնր—որուն մանրամասնութեան տեղեակ եմ–— քայլ 

առ քայլ պատմել, միայն այնքանը կրնամ ըսել, որ երկուքն ալ կրնային ԱՀ՛՛ 

զատուիլ, Ի՚նթ^Աէ ե թէ Հալէպ էոլՐ$ առաջարկողներ եղած են, ե որոնց սա 

պատասխանը տուած են. 

—կրնայ ըԱալ որ մեր փախուստով ամբողՀ Հայութիւնր կը վտանգենք, 

աւելի լաւ է որ մեր մաՀովը անոնց կեանքը փրկուած, ապա Հովուած րլլայ։ g 

Հալէպի մէ£ ստոյգ տեղերէ իմացայ թէ բոլորն ալ Ուրֆայի ճամբան 

մեռցուցած են։ ՀԼօՀրապ յանկարծամաՀ եղած է, իսկ Վարղգէսի մաՀը դիւցազ

նութեան գլուխ գործոց մը% է* 

Երբ որոշուած տեղը կուգան, փ°էիսը կքէ Հրամայէ որ վար ի^նէ, որուն 
անմիՀապէս կը Հնազանդի։ Փօլիսին դառնալով կ՚ըսէ* 

—Գիտեմ որ զիս պիտի սպա՛ննես, երր վմերտ» ես, ձեռքին էդ Հատ մըն 
ալ ինծի տուր, իրարու Հետ չտփուինք, իսկ եթէ քու ցեղիդ պէս ցած ես, աՀա 
կուրծքս։ 

Այս խօսքերը ըսելով, ծունկի չոքած, բաց կուրծքին .տեղացող գնդակի 
Հարուածներուն կ՛ սպա սէ։ 

Տիգրանակերտցի գաղթական մը Հետեւեալ պատմութիւնը ըրաւ ինձ 
Հալէպի մէք* ՝ ք 1 

ԱնՀուն տառապանքներէ վերք ձոր մը Հասանք։ Պա Հա պան զինուորները 
Հրամայեցին մեզ կենալ։ Գործուելիք նոր ոճիրի մը սարսուռովը աՀաբեկած 
կեցանք։ Qnpu կոգմերնիս մարդկային կմախքներ ցրցքնուած էին։ ԱՀա այղ 
կմախքները մեզ ցուցնելով րսին. 

—Կը տեսնէ՞ք սա ոսկորները, ասոնք ձեր մեծերուն, ձեր աղաներուն 
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ոսկորներն ե՛ն է որ մենք ՊոլսԷն Հոս քերելով սպաննեցինք, Հայ ա էն այ ինք մեզի 
$00 ոսկի տուէք շուտ...։ 

ԱաՀբիկեանի 200 Հոգինոց խումբը Ատանայէն չանցաւ, անոնք Գոն ի այ ի 
կողմերր ոչնչացուցին։ Օսման ի էի առջեւ տա ր ած ուած գա շար Հայ ո լ վրան՛ 

Աստուած օգնական » ով մը վրանս ներով խճողուած էր։ Օր մը, երիտասարդ մը, (T Աստուած՜ օգնական » ող սը 

մտաւ։ Ապուշ կարեցայ, Հա մալի տարազին աակ քաՀանա՜ f մը, էօ զղա տցի Տէր 

Ղյորայրն էր, որ իր գլուխը եկածը մանրամասն պատմելէ վերջ սապէս փակեց* 

—Ձեմ գիտեր թէ քանի օր քալեցխնք, ցաւը յիշողութիւնս բթացուցած 

է։ Առաւօտ մըն ալ, 200 պոլսեցիներու Հետ, գիւղէ մը ճամբայ ելանք։ Մ եռ՜ 

ցընելու կը տանէին։ Մինչեւ կէս օր միասին քաշկռտելէն վերք մեզ իրար՛ 

մէ բաժնեցին, 200 Հոգին կէս ժամ Հեռաւորութեան վրայ սպաննելնին մենք 

տեսանք, սա ականթներս Հրացանի ձայները լսեցի՛ն, այղ խումբին մէջ էր 

ՕաՀրիկեանը։ 

Գոն ի այ ի կողմերը, գիւղի մը մէջ գլուխն ի վար թաղած են ՕաՀրիկեանը։ 

Երուսաղէմ ապաստանելէս վերջ գեղեցիկ օր մըն ալ լսեցի թէ Գոնիա 

էբէյլիի մէջ կը գտնուի դասընկերս ԱՀարոն Տատուրեան, ան Հուն ուրախու

թյամբ Համակուած նամակ մը զրեցի ՝ Վարուժանին վրայ աեզեկութիւններ 

ուզելով։ Ընկերս սա կերպով պատասխանեց* 

— Մեր մեծ եղբայրը Վարուժան և Աիամանթօ երկար Հիւանդութենէ 
վերջ մեռան այս կողմերը, աղօթեցէք անոնց Համար։ 

Հայ զինուոր մըն ալ պատմեց թէ վերջիխ պա Հուն իր Մ արիին իբր վեր՛ 
ջին նուէր վարդ մը զրկած է՝ ըսելով* 

— Տուէք Մարիիս, թող զիս չի մոռնայ։ 

՚Բէմբ Հասնելէ վերջ Տօքթ* Գրիգորեանէ իմացայ թէ՝ Վարուժան, Գո՛ 

նիայի գիլզերին մէկուն մէջ բանտարկուած, Վերջին ծայր թշուառութեան մէջ 

է եղեր, կարգ մը անձեր Հանգանակութեամբ դրամ ղրկած են։ Ա՜խ, երանի 

թէ այս վերջքէն լուրը ստոյգ ըլլայ։ 

ԱՀա իր Համառօտ գիծերուն մէջ ձեզ կը ներկայացնեմ իրողութիւնը 
ուրիշ առիթներու ձգելով մանրամասնութիւնը։ 

Զ– ՄԱՍ Ի ԿԵՍՆ 

ՈՐք*Ս>1ԱՍ՝ ԳՈՐԾԸ 
Եթէ մեր Հայրենիքին մէկ կէսը գերեզմս/նի վերածուած եղաւ երէկ» 

անոր միւս կէսը որբանոցի վերածուած պիտի ըլլայ վազը։ 

Ամէ՝ն խոռոչէ, ամէն ետըամէ, ամէ՛ն վրանէ և ամէ՛ն քարի տակէ 
որբ մը գուբս կուգայ, խաչուած ու դերեզմանուած կեանքի մը վտիտ ճա՛ 
ոագայթին պէսէ 

Տեղին յաղթական յարութիւնը պատկերացնող Հայ որբութիւնն Է, ու՛ 
բենն, որ խոքզինք կը Հարկադրէ մեր անս ա Հման խանդաղատանքին։ 
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Այսօր «Վերածնունդ» ի բեմին պարտականութեան պայմանադրական 
բառի՛ն չսէիտի զիջանիմ երբէք։ Պիտէ ոլդէէ լ աւէտ կոչ ուղղել արտասահ
մանի սրտոտ ու տոՀմիկ Հայերուն ու Հայ ուռի՛ներուն, որ տէր կանգնին իրե՛նց 
իրաւունքի՛ն, իրենց թողուած ժառանգութեան ր, իրենց կտակուած Հայ որ– • 
րութեանր։ 

Եգիորոաձայ Որբախնամ Ընկերութիւնը, իր 14 տարուան գոյութեանր 

մէ^, երբեք այսքան րեղննաւոր դաշտի մը վրայ գտնուած չէր* 

Սոյն ժողովրդային Հաստատութիւնը, Հասարակութեան կռթնած, Հա

լա տալից նետուեցաւ գործին ասսլարէզր և յաջողեց ալ մէկը միւսին ե տեւէն 

կազմակերպել ու վարել Պաղտատի, Պաքուպայի, Ատանայի, Դամասկոսի որ

րան ոցներր, և Այնթապի մէջ այսօր վազը կ՚ունենայ իր չորրորդ որբանոցը, 

և ասկէ զատ կը վարէ ու կը Հոգայ Լի բան ան ՛Աքն թուր այ ի մեծ որբանոցին կրր– 

թական գործը, աշխատակցելով այսպէս Ամերիկեան կարմիր էքաչին։ 

Աքն, օգնութեան առաջին կոնքքն իսկ* առաջին նպաստները Հասցուց Մի

ջագետք, Պարսկաստան, Աուրիա, կիլիկիա, կեսարի ա են., ե անոր օրՀնեալ 

գործունէութիւնր կը տարածուի այսօր շուրջ (ւերեք Հազար երկսեռ որբե

րու վրայ }>։ ՝%՝ .^ա | ; ՚ ՚ , » ՚ յ ւ Հ 

ԵգիպտաՀայը, որ իր աչքին բիբի՛ն պէս, կը գուրգուրայ այս Հաստա
տութեան . վրայ, ե որ գեռ վերջերս, <ձվեց օրուան մէջ Հքքնգ Հազար ոսկիի 
յանձնառութեամբ» մը խրախուսեց զայն, այժմ, Ասլրիլի ծանօթ չարաշուք 
ղէպքերին ի վեր, ղժբազդարար տնտեսապէս քանդուած, ի վիճակի չէ իր 
որբանուէր յ անձն ասութիւնն երր լիովի՛ն կատարելու, իրաւունք ունի՞ արդ
եօք սպասելու որ՝ ֆրանսայի, Անգլիոյ, Ամերիկայի, իտալիոյ են* աւելի 
երջանիկ Հայերն ու ՀայուՀիներր փութան իր֊ տեգր բռնելու և՝? սկսուած 
գործը կանգուն պա Հ ելու։ 

ԵգիպատՀայութեան այս ա/լնկալո ւթիւնր Հի լքնուած է նաև՝ Հեռաստան
ներու Հայութեան ազգասիրութեանը վրայ, յետոյ անցեալ Դեկտեմբերի մէջ 
Հայ Որբախնամ Ընկերութեան ուղղած անդրանիկ կոչին յառաջ բերած խրա
խուսիչ արդիւնքին վրայ այնքան խրախուսիչ, արդարեւ, որ աշխարՀի չորս 
կողմին Հայեր նպաստեցին էգիպտաՀայ Որբախնամ Ընկերութեանը՝ Հնա՝ 
բաւոր դարձնելով անոր բազմաթիւ որբեր ազատել Հիւանդութեան, սովին և 
ստոյգ մա Հո ւան ճիրաններին։ 

Որբախնամ գործին վեՀութիւնն ու ստիպողականութիւնը թելադրե
լու են մեզ, ամեն քիս, ղեր ազան g օրին գործնական նուիրում մը, ամենուս կազ
մակերպուած ճիգերով։ 

Բա՛ւէ միայն որ & երկու երեք կտրիճ կամեցո ղութիւսներ ն անմի^ա– 
պէս Հրապարակնետուին, կազմակերպեն Որբախնամ գործր և իսկոյն եւեթ 
յարաբերութեան մտնեն Եգիպտոսի Հայ Որբախնամ Ընկերութեան Հետ, 
որ այս վերջերս պատուաբեր յաջողութիւնն ալ ունեցաւ ապա Հովելու Բրի
տանական Զինուորական իշխանութեան գործակցութիւնը ^tltkt"J Դա1 
տքհն Համար ևս։ 

Գ 
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Գլխաւորաբար Ֆրանսայի և Ա&գլիոյ Հայերն ու. ՀայուՀիներր պիտի չու– 
զէիՈէե արդեօք օգտուիլ այս առիթէն։ 

ԱնՀամբեր կ՛սպասենք որբերուն Հետ։ 

Յ– B-. ԳՍՅՍեՍՆ 

Ծ» խ–— Ս՛եր յար գեփ աշխատակցին այս սրտաբուխ կոջէն յե տոյ կարելի՛՝ է մ՛իթէ սլղւս,. 
տոնակա՛ն համ՛ակրանքով մ՛իայն բաւականանալ։ 

Յարգելի ՓրօֆէսէօւՆը—բոլորանուէր մ՛շակ մ՛ր որբախնամ՛ին — (յար ազատօրէն սրստկե. 
րացուցած է Եգիպտոսի ձայ Որբախնամ՛ ընկերութեան գ եղեցիկ գ որ ծը։ 

Շատերը, ք)ազիւ լսած՛ այս մ՛եղուական ու (յամ՚եստ հաստատութեան անունը, ^իացումով^ 
մ՛իայն սլիտի տեղեկանան թ է ան, կար՛ճ ժամ՛անակի մ՛էջ ինջպէս յաջողեր է իր բարերար գոր– 
ծ ո ւնէ ութիւնը տարածել 4—5 Ո ր բ ա ն ո ց ի եւ « եր եք քյազար երկսեռ, քյայ որբուկներու սյւ այ » ։ 
Այս գործը, որ հաստատուն եկամ՛ուտներ չունի իրեն տրամագրուած, ո£ ալ պատրաստուած 
գանձեր, կ՛ սպասէ մ՛եր աջակցութեան եւ նպաս տին։ 

ԱՆ Զէ ՀիՍԵՐ ԻՄ ՎԱՐԴԵՆԻՍ 

՛Քամի՛՚, քամ՛ի՛, ո ր Հեռաւոր սարերէս 

Կուգաս աշնան ցուրտ գիշերով* եկուր Նե՜րս, 

Տե՜ս, քու դարձիդ կ աղերսե՛ն Հէք երազներս* 

Եկո՜ւր, խուցս վաղուց քեզ րա g է արգիս*** 

Անցա՞ր գիւղէն իմ յուշերուս Հեռաւոր 

Ու նոտա ր ափն իմ սիրական գետակին*** 

Անոր լացող ուռիներն, ա՜ Հ, Հարցուցի ն 

քՒէ ո՛ւր է, ո՜ւր, եղբայրն իրենց սգաւոր.** 

Տեսա ր Հիւղակն որուն սեմին անձկօրէն 

Դեռ իր գաւկին կ սէգասէ կին մ՚ալեՀեր..*. 

Իր երգերէն, քամի՜, "Հինչ չե՞ս բերեր, 

Անոր երգած քաղցր ու տխուր երգերէն*** 

iJT տա՛ր *գարա էգն իմ. Հիւղակիս՝ ուր ցնծուն* 

Ես տնկեր եմ սիրոյս ծաղիկն աննման* 

Ա՜Հ, Խամրե՞ր է իմ վարդենիս ինձ նման, 

Ու ալ Հունի ինձ պէս ^՜պէ ***** արեւուն*** 

Լուռ է քամին» ան իմ գիւղէս է անցեր 

Ու Հիւղակս, ա՜ Հ, չէ տեսեր* պարտէզիս 

Մէ2_ 1_է տեսեր իմ սիրական վարդենիս*.* 

Գնա՜, քամի՝, ու ղարձեա լ լամ այս գիշեր*** 

կ. ՊՈ|իւ» Յ– ճ. ՍԻՐՈՒՆԻ 

4c փ 

ւ 
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• ԱՐԱՐԱՏԵԱն !1ՈԻք1ՀԱՆԴԱԿ 

(ՍԵՓԱԿԱՆ ԹՂԹԱԿՑՈհԹԻՒՆ) 

ԱՅ Ո Ր Բ Ե Ր Ը 
Երեւան* 20 Մայիս 

Հայ աստս/ևի մէջ այսօր Հայ որբերու, թիւ֊ր 1լր Հաս՛նի մօտ 40,000ի։ Ամե

րիկեան քօմիթէքն ստանձնած Է 13,000 որբերու. Հոզածութիւնր և, խոստացեք 

Է ստանձնել ՛նաև ւէնացեալ 27,000ի սլա շտ սլա un ւթիւնր։ ԱյսպԷսով 40,000 

Հայ որբերր սլիտի ստա՛նաս ամերիկեա՛ն սլաշտքլանութիւս։ 

Մեր աւերուած՜ Հայրենիքի՛ն մէջ երբ օտար մարդասէրներ այնքան գուր
գուրանք ցոյց կուտան մեր որբերուն նկատմամբ, Հայ Հարուս աներբ, Պոլիս, 
իզմիր, Փարիզ թէ այլուր տակաւին անշարժ կը Ձեան դէսլի մեր բազ
մաթիւ սլէտքերր։ 

Ճ Ա Յ Ի Բ Ե Ր Ք Ը 

Այս տարի ղաշտերու կէսը միայն մշակուած է, բայց շատ առատ բերք 

կ՚ս սլա սուի։ ինքնաբոյս, բերքր նոյնսլէս շատ առատ է, այնպէս որ մեր Հացր 

կը բաւէ մեզի մինչեւ 1020 Յունուար ամիսը, ապաՀովելովնաե. սերսեցու յա– 

ռ աչիկայ տարուան Համար։ Ա յս Հաշուով ուրեեն յառածի կայ Տուն ուա րէն մին

չեւ Յունիս Ց ամսուան Համար Հացի Համար պէտք պիտի ունենանք դուրսՀխ 

աջակցութեան։ J p § 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՓՈԻ՚ԱՈ-ՈՒԹԻԻՆ 

Հայաստանի կառավարութիւնը միջոցներ ձեռք առած է արտաքին փո

խառութիւն մը էլնքելու Համար։ Այս փոխառութեան մէկ խոշոր մասը պիտի 

յատկացուի թրքաՀայ գաղթակա՛ններուն, անոնց վերադարձր կազմակերպե

լու, սերւքնցու տալու, երկրագործ՛ական գործիքներ գնելու, երկրին մէջ բնա

կարա՛ններ շինելու ե առ Հասարակ Հայաստանի շինութիւնը Հաստատուն 

Հիմերու վրայ գնելու Համար։ 
* 

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԸ 

Հայկական բանակի վերա կազմութեան գործր մեծ թափով առաջ կ՚եր

թայ, զօրեղացած բանակին վրայ աւելցուած է երկու սլա թայ իոն՝ արեւմտա– 

Հայ կամաւորներու, որոնք առա^ապաՀ ղօրամասերր պիտի կազմեն (ծ՝ր հա Հա

յաստանի գրաւման գործին մէջ։ Ա* Պաթալիոնի Հրամանատարն է Տիգրան 

Բարսեղեան, էՀատախցի, իսկ երկբորդխնբ՝ ՎաՀան Փա սար մաճ եան, կարնե– 

ցի* Այս երկու սպաներն ալ իրենց զինուորական կրթութիւնը ստացած են 

Պոլսոյ պատերազմական վարժարանին մէջ։ 

ՃԱՅ– Պ-ԱՐԱԲԱ՚նԸ ԵԻ ԱՏՐՊՒՃՍ.ՆԻ ԿԱՕԱՎ-ԱՐՈԻ&ԻՒՆԸ 

Ղարաբաղի նախկին Ազգ. ժողովր ցրուելէ յետոյ բրիտանական Հրա՛ 
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մանատարութեան Հանքով ն քանակուեցաւ ՛Լա րարաղի Հայ կական նոր Համա՛ 

գումար, իմանալու Համար Հայ ագգաբնակութեան անկաշկանդ կամքը։ Բրէ՛ 

տասական Հրամանատարութիւնը այնսլէս կը տարաձայնէր թէ ֆետր. '19ին 

գումարուած՜ Ազգ, ժողովր եւ անոր արտայայտած միաձայն կամքը Հայկական 

կառավարութեան ա զգեցութեան արդիւնք էր։ Հայ. Համագումարը տեղի ու՛ 

նեցաւ Ա՛գրի լ 23ին, ի ներկայութեան բրիտ. բանակի ներկայացուցիչ գըս՛ 

գա պետ Հյաղելվօրտի, ե. այս Ազգ. փողովը նոյնպէս միաձայն վճռած է ոչ 

մէկ պարագայի տակ—նոյնիսկ ժամանակաւոր կերպով—չրնդունիլ Ատրպէ– 

քանի իշխանութիւնը։ ժողովի այսպիսի եզր ա կացութենէն յետոյ *քնդ. օա– 

դէլՀր0*՛* k.H ̂ աՐ9սէ Ղյարաբաղի Հայեբր ալդ որոշումը տալով որո՞ւ վրայ 

կը դնեն իրենց յոյսը» Հայերը պատասխանած են որ իրենց յոյսը կը դնեն Հա՛ 

մաձայնական պետութիւններու վրայ, որոնց դատին Համար այնքան զոՀեր 

տուած է Հայ ժողովուրդր։ 

0ԶԳԱ8ԻՆ Ա1ԻՐԵՐ 
ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ԸՆՏՐՈՒԹհՒՆՆեՐԸ bh ԱԶԳԱՅԻՆ 

ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԻՒՆԸ 

կովկաս ապաստանած 300,000 

մտա Հայ եր ո ւ Համագումարր որո՛ 

շեր էր 12 Հոգի մտցնել Հանրապե

տութեան իյ ո րՀ ր դա ր ան ին մէի քՒըր– 

քա Հայերու այս արդար պա Հանքին 

գո Հաց ում տալու Համար Հայաստանի 

կառավարութիւնը որոշած էնոր րնտ– 

րութիւններ կատարել և իրաւունք 

տալ Հանրապետութեան սա Հմաննե– 

րուն մէք ապրող բոլոր ա զգա բնակու

թեան անխտիր մասնակցիլ խորՀըր՛ 

գա բանական ընտրութիւններուն։ 

Համաձայն այս կարգադրութեան 

ԹրքաՀայերը Հոն որոշած մաս՛ 

նակցիլ ընտրութեան։ 

կր տեղեկանանք որ$Աղգ. Պատ

ուիրակութեան նախագա Հր Պ* Պօղոս 

Նուպար Հեռագրած է կաթողիկոսէն 

որ ԹրքաՀալերը չմասնակցին րնտ՛ 

րութեան։ կ* ո լզէինք գիտնալ թէ այս՛ 

՛գէսի ծանրակշիռ Հարցի մը նկատ՛ 

մամբ Պ* Պօղոս Նուպարի միջամտու

թեան մասին ի՞նչ կարծիք ունի Ազգ* 

Պ ատուի րակութիւնր։ Մենք կը վե

րա դաոնանք . այս իքնղրյքն, երր Պատ

ուիրակութեան գիրքը պարզուի։ 

1ԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՄԱՐ 

Ամերիկեան բանակը իր մթեր

քին 3 միլիոն տօլարի արժէքով ապ

րանք տրամադրած է Հայկական Հան

րապետութեան՛։ Այս ստացուելիք ապ

րանքն երր մեծ մասամբ պիտի յատ

կացուին Հայկ. Բանակին պէտքեբուն։ 

Հայկական Հանրապետութեան Պատ

ուիրակութիւնը սկսած է կատարել 

ընտրութիւնները։ 

— Աոկէց երկու ամիս առաք ամե

րիկեան նպաստի քօմիթէն 20,000 

•թօն ալիւր տրամադրած էր Հայաս

տանի Համար։ Նախնական պայմա

նագրութիւն մը էլն քուած Էր Փարիզի 

մէջ երկու Պատուիրակութեան նա֊ 

խագաՀներու ստորագրութեամբ։ Այս 

պայմանա գրութիւն ր վերստին ներ

կայացուեր Է Երեւանի Հայ կառա

վարութեան և անոր վաւերացումյ/ն 

ենթարկուեր Է։ 20,000 թօն ալիւրէն 

3000 թոն արգին Մայիսի վերքը Հա– 

սեբ է Պաթում։ 
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(Բայիս 2օին Հետեւեալ Հեռագիրը տրուեցաւ նաիւազաՀ ք/ւիլսընին* 

((ՆախագաՀ ք)ւիլսըն, 

«Հայաստանի ԲարեկաՏեերու ժողով մր, գումարուած՛ Նի*--Ե°րք Պ(?սքրրս 

*^1ԼՀՊՒ Մաքիս 22ի*եէ և Ամերիկայի կողմէ Հայաստանի յանձնակատարու

թիւնը ընղունելու առաջարկը նկատի ունենալէ ետքը որոշեցին այս Հարցը թո

ղուլ Նախ ա գա Հին և Ամերիկեան Հաշտութեան Պատուիրակութեան, Համակրա

կան տնակցութեամբ 1ւ լիակատար վստաՀութեամբ։Ֆ 

Նախագահ ՃԷ-ՐԱՐՏ 

եւ. ուրիշ րաոյքաԹփւ սոորա գրուԹիւններ նշանաւոր Ամերիկաս, իներու 

Պ* ճէրարտ Հետեւեալ Հեռագիրը ստացաւ նախագաՀ Ո*֊իլսըս1^ն*— 

«Հայաստանի ԲարեկաՏեերու կողմէ տրուած այն Հեռագիրը՝ որով ա– 

նոնք Հաճութիւն կը յայտնէին Հայաստանի յանձնակատարութեան Հարցը 

մեզ՝ Ամերիկեան Հաշտութեան Պատուիրակութեան թողելու՝ մեծապէս գոՀ 

թողուցած է մեզ։ կր յուսանք որ ղուք 1լ ընդունիք ե ձեզ ՝֊ Հետ գործակ

ցողներուն կը յայտնէք մեր խորունկ գնա Հա աո ւթիւնր յայտն ուած րարձր 

վստահութեան Համար Հարցի մը մէջ, որուն Համար մեր սրտերը Հրճուան– 

քով լեցոսաձ ե՛ն։ ' S ՈԻՏՐՕ ՈԻԻԼՍԸՆ 

f 

Պ* ճէրարտի Հարցման ի պատասխան, ծերակուտական Լօճ յայտն ած 

է որ ինք մեծ ուրախութեամր Ծերակոյտին պիտի առաջարկէ բանաձեւ մր 

Հայաստանի անկախութեան ի նպաստ, Համաձայն Հայ Ազզային Պատուի

րակութեան յի շատ ա կա գրին։ Նախկին բանաձեւը արդէքն շեղեալ է Ծերա

կոյտի վռր^ին նիստէն յետոյ։ Ծերակուտական Լօճ պիտի ջանայ իր նոր 

բանաձեւին մէջ մտցնել Հատուած մը, որուն իմաստը պիտի ըլլայ աջակցիլ 

Հայերուն կազմակերպելու իրենց կառավարութիւնը։ 

Նիւ-Եօրքի. Հայկական Տեղեկատու Պի՚֊բօն Ծերակոյտի 96 ծերակու

տակա՛ններուն առանձին առանձին զիմուՏնագիր ղրկած է, խնդրելով որ ուժ 

տան Լօճի առաջարկին։ Մ խնչել այժմ Պիւ֊րօն պատասխաններ ստացած է 

Հանրապետական և տէմօկրատ f>o* ծերակուտակա՛ններէ։ Ասոնցմէ մեծ մա

սը իրենց Հաւանութիւնը յայտնած են առաջարկին նկատմամբ։ Գրեթէ բո

լորն ալ արտայայտուած են Համակրական և. վս տա Հա ցուց ի չ ձեւով մր։ Եր

կու յայտնի Հանրապետական ծերակուտակա՛ններ և Արտաքին Յարաբերու

թիւներու Յանձնախումբերու նախկին նախագաՀ ծերակուտական ՀէէՔ°Ք 

առաջարկած են իրենց ծա ռայ ո ւթիւնր և խոստացած են իրենց կարելին ի 

գործ գնել Հայաստանի անկախութեան գատին ի նպաստ։ 

«ճ այր ենիք » 
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Z. 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆԸ եհ 2ԱՅԱՍՏԱՆԻ 

խՈՈՐԴԱՐԱՆԸ 

Հայաստանի Jgոր Հր դար անքէն մէք 

իր Հետապնդուելիք ուղղութեան մա 

սի՛ն \Հ* 3* Դա շնա կց ո ւթիւնր Հրա– 

տարակա ծ Է Հետեւեալ յայտարարու

թիւնս* 

Հ* 3* Դաշնակցութիւնը* Հայաս

տանի Պարլա մինա ում պա Հա՛նք ելու Է 

Ա* Միացեալ և անկախ Հայաս
տա՛ն* 

Բ* Ամրողք իշխա՛նութիւ՛նը աշխա

տաւոր ժողովուրդի՛ն* 

Դ* ՀոՂր աշխատաւորի՛ն* 

գործ՜ազուրկիս* 

Ե* Հաց ժողովուրդի՛ն* 

Զ* Ժողովուբգների Համերաշխու

թիւն ե. եղբայրութիւն* / 

Ը՛նկեր՛ներ և քաղաքացի՛ներ, ձայ՛ն 

տուէք ձեր շաՀերի ե. իրաւունքների 

պաշտպան կուսակցութեան Հ* 3* 

Դաշնակցութեան ցուցակի՛ն։ 

ԼԱՆՐԱՊեՏՈՒ&եԱՆ Տ ԱՐէԴԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

Տարսոնի Հայ երր փայլուն կերպով 

տօն ահ՜ ե՛ն Հայկական Հանրապետու

թեան առաքին տարեղարձր։ Եկեղե

ցական արարողութիւններէ վերք Հա– 

յհրր Հաւաքուած՜ ե՛ն ազգ* վարժա

րանը, որ այս առթիւ գրօշագարղուած 

էր, և, ուր կատարուած՝ է Հանդէսր։ 

Ազգայի՛ն երգեր երդուած ե՛ն և բա

՛նախօսութիւն՛ն եր եղած։ Ներկայ եղած 

է ֆրանսացի կառավարիչ ր։ Այս առ

թիւ տեղւոյն բոլոր Հ ա յ ռ ր ր ու Յոք~ 

ները գոցած են իրենց խանութներր։ 

Ատս/նայի մէք ևս տարեղաձր տօ– 

նած է 2_Քռղ Հան գիսաւորութեամբ։ 

Առաւօտուն եկեղեցիին մէք կատար

ուած է զո Հա բանա կան պաշտամունք 

որուն մասնակցած են նաև յոյն եկե

ղեցականներ։ կէս օրէ վերք կատար

ուած է բուն Հանդէսր, վարժարանի 

սրա Հին մէք, եղած են բանախօսու

թիւնն եր ու երդուած են ազգային եր

գեր։ Բոլոր տուներն ու խանութներր 

գրօշագարղուած են այս առթիւ։ 

1ԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐՈՇՄԱԹՈՒՂ.Թ 

Հայկական Հանրապետութեան 

թղթատարական գրո շ մաթուղթերու 

պատրաստութիւնը յանձն առած է 

փարիզաբնակ տիգրանակերտցի Պ* 

Աաաթճեան, Համաձայնութեամբ Հա

յաստանի վարչապետ ու ելեւմտական 

նախարարին։ 

1ԱՅԿԱԿԱՆ ԹԴ-ԹԱՏԱՐ ՈՒԹԻՒՆ 

Հայկական Հանրապետութիւնը մի–՛/ 

քսցնեբ ձեռք առած է Միք ազգային 

Թղթատարութեան մաս կազմելու Հա
մար։ 

—Միացեալ Նա Հան գա g կառավա

րութիւնը յայտարարած է որ ասկէց 

վերք նամա1լներ կ՛ընդունի Հայաս

տանի Հանրապետութեան սա Հմայքնե

րուն Համար։ 

ԱԹԷՆՔԻ 1Ա8 ԳԱՂ.ՈՒԹԸ 

Աթինքի Հայ գաղութը Հելլին կա

ռավարութեան բարեացակամ վերա

բերմունքին իբր երախտագիտական 

արտայայտութիւն՝ մեծ Հացկերոյթ մը 

սարքած է, որուն Հրաւիրուած է նա

խարարութիւնը* ինչ պէս նաև Աթին՛ 

քի Մետրապոլիտը ու երեսփոխանա

կան ժողովի ու Հա մա լսարանի նա 

խագաՀներր ու յոյն և օտար թերթե– 

բու թղթակիցները։ 

ՈՐԲԵՐՈՒՆ ՃԱՄԱՐ 

(իուսաՀայ յայտնի վաճառական Պ* 

քՒումանեան էքւրոպա գալու Համար 

Պո լսին անցած ատեն Պատրիարքին 

յանձներ է 100,000 Րոսա!էէէ գումար 

մը, յատկացուելու Համար որբերու 

պէտքերուն։ 
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Z"«J Որբեր մարզանք ի ւքէջ 

ճԱՅԱՍհՐԱԿԱՆ ՄԵԾ 8Ո38 ԼՈՆՏՈՆՒ ՄԵՋ 

Յունիս 19pu, Լոնտոնի մէջ սար՛ 
քուած՛ է Հայասիրական մեծ միթինկ 
մր՝ նախադաՀութեամբ մեծ Հայասէր 
կլատսթրնի որդւոյն։ Գլխաւոր ճա– 
ոախօսը, Լորա Պբայս, իր Հեղինա– 
կա ւոր բանախօսութեան մէջ սլա՛ 
Հանգած է որ Հայաստանի իրաւուն– 
քր ընղուն ո ւի և ազատուի վերանա՛ 
կանասլէս ոճրագործ Թուրքիոյ լու՛ 
ծ(քն։ Լորտ Պբայս իր ճառին երկրորդ 
մասը նուիրած է Հայկական Հանրա
պետութեան, գովասանքը ըրած է 
անոր, ե զայն նկատած է իբր ղաշ՛՛ 
նա կից, ե պա Հանգած է, քանի որ 
Հայկական Հանրապետութիւնը վւ աս
տառ է օր էն ճանչցուած է* որ իրաւա
պէս ալ ճանչցուի։ 

Լորտ Պրա՛սի պաՀան^ները խտա– 
ցրնող բանաձեւ մը քուէարկուած է 
միաձայնութեամբ։ 

Այս մի թինկին ներկայ եղած է 
Անդրանիկ, որ իբր Հայ ազատագրու
թեան Հերոս, առարկայ եղած է Հա
մակրական ցոյցերու։ 

ԴԵՊԻ ԵՐԿԻՐ 

Հայկական Հանրապետութեան 
Պատուիրակութեան նախագաՀ՝ Վ՝ Պ* 
Ա» ԱՀաբոնեանին արա մա դրուած է 
որոշ գումար մը, ղի լրութիւնն եր տա

լու Համար երկիր գաղթել ուզող Հա
յերուն։ 

— Ազդային Պատուիրակութիւնը 
որոշած է 12 ուսուսնաւարտ երիտա
սարդներ ղրկել Հայաստան, մասնա
գիտական ճիւդերու մէջ օգտակար 
Հանդիսանալու Համար երկրին։ 

ԶԱՆԱԶԱՆ ԼՈՒՐԵՐ 

—Լիւցերնի մէջ Օդոստ. Iին տեղի 
պիտի ունենայ Միջազգային Ընկեր
վարական Պի֊-ոօյի ժողովր, որուն 
մասնակցելու ^Հրաւիրուած է Հ* 3՛ 
Գա շնա կց ո ւթիւնր։ 

—Ժընէվի Գեղարուեստ ական Ընկե– 
րութիւնր գրականութեան մրցումի մը 
մէջ առաջին մրցանակ տուած է Պ* 
Ղյեւոնղ Մ ելոյ եան ի, որուն ներկայա
ցուցած (լԱմենուշՖ անուն կտորը— 
որուն նիւթը առնուած է Հայկական 
վերջին ողբերդութիւններ^ն—ներկա
յացուած 70 դրութիւններու մէջ ամե– 
նալաւր նկատուած է։ 

Ո-ՈհՍԱՃԱՅ ԳԵՐԻՆԵՐ Վ-ԷՐՏՒՕՆԻ ՄԵՋ 

Հետեւեալ Հայ գերիներր կը գըտ– 
նուին Վէրտէօնի մէջ, որոնք զինա
դադարի զնքման ատեն Գերմանիայ՛ին 
ետ առնուեցան, ու Հիմայ կ՝ աշխատ -
ցուին ֆրանսական կառավարութեան 
կողմէ, Վէրտէօնի շրջակաները։ 

1» Ալէքսան Համբարձումովիչ Աբ– 
բաՀամովեան, ֊Ղպուդլեցի (Երեւան)։ 

2* Գէորգ Գրիղոբովիչ Աիմօնեանց, 
Չպուդլեցի (Երեւան)։ 

3. ՎաՀրամ Յովսէփովիչ Աո զո՛ 
մոնեան, Աորատուս (Երեւան)։ 

4. Աիմօն Մակարովիչ ՛Լ աղար՛ 
եանց, Աորատուս (Երեւան)։ 

Ց. Գեդա մ Ատ եփ ան եան Պապա՛ 
եանց, Օրտակլուցի (Երեւան)։ 

6. ՅովՀաննէս Արխանեանց, ՛Սոր \ 
Նախ իջեւան։ %Հ<ձ 
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ՄՐՑՈՒՄԸ ԲԱՑՈՒԱԾ կ | 

* Հայ արուեստագէտներէ բաղկա– 
ցած Յանձնաժոդովր էր նիստր գու
մարեց ու տեղին վրայ մա՛նրամասն 
քն՛նութիւն 1լատարելէ | վերք գեղար
ուեստ ական նկատ ո լեն եր ով և շենքի՛ն 
՛ներդա՛շնակութիւն ր չխանգարելու 
Համար ա՛նկարելի ՛նկատեց յուշար
ձա՛նը զետեղել եկեղեցւոյ ճակատը, 
եկեղեցւոյ Հոգաբարձութեա՛ն և Հոգե
ւոր Հովիւի՛ն Համաձայնութեամր 
ա՛նոր ամե՛նայարմար տեգր ՛նկատեց 
եկեղեցւոյ գաւիթի՛ն ձախ կոզմը– 

Որ ո չուած ԸԱալո11 ոՐ յուշարձա" 
նի շինո ւթիւնր մրցումի դրուելով 
յանձնուի ^ ա յ արուեստագէտի մր, 
Յանձ^/ախումբր կազմեց Ք ^ ՚ ի չ մար– 
մին մը որուն մաս կր կազմեն եկեղեց
ւոյ ճարտարապետ If * կ՝իլպէր* Փրօֆ* 
Լ* կիւրեզեան ե Պ* էտկար ՇաՀին։ 

3անձնախումրր ի գիտութիւն Հայ 
արուեստագէտներու^ կը յայ տարա– 

ըէ թէ՝ 
Ֆրանսաբնակ ամին Հայ կրնայ 

մասնակցիլ մրցումին։ 
Յուշարձանը պիտի պարու

նակէ բացի ֆրանսերին ե Հայերին 
վերտառութենէ, մեռած զինուորնե– 
րուն անու՛նները։ 

Տրամադրելի գումարն է 3000 
ֆրանք։ 

ներկայացուելիք գծագրու
թեանց աստիճանաչափը պիտի ըլլայ 
20 առ 100։ 

Ուզողը կրնայ Հողէ կամ գաճէ 
պատրաստել իր ծրագրին "մոյշը իր 
ուզած մեծութեամբ։ 

Ծրագիրներր պէտք է ներկա
յացուին ամենաուշը մինչեւ Օգոստ* 

Հ.Վերածնունդյ)ի խմբագրութեան։ 
՚թննիչ մարմինը պիտի տ ա յ 

Ա* ե fi* մր լյան ակն եր։ Ա* մր g ան ակր 
շաՀոդին պիտի յանձնուի յուշարձա
նին . պատրաստութիւնը, պայմանաւ 
որ Հայթայթէ իր գործին բնական մե
ծութեամբ գծագրութիւնն երր ե. Հսկէ 
անոր կառուցմանր, որուն փոխ արին 
պիտի ստանայ օրինական 3 առ Հա– 
Րէ՚֊ՐԸ՛ 

ներկայացուած ծրագիրներր 
անուն չոլիտի կրեն այլ որոշ նշան մր 
որը գրուած պիտի ըլլայ նաև անուն ր 
և Հասցէն պարունակող Լլնքուած պա– 
Հարանի մր վրայ։ Ա* և fi* մրցանակ 
շա Հո դներ ո լ պա Հարանները միայն պի
տի բացուին, և անուններր ծրագիր– 
ներու լուսանկարի Հետ պիտի Հրա
տարակուին վՎերածնունգ^ի մէք։ 

Հայկական ոճի խնամքր յանձնա– 
րար ելի է՝ն։ 

Հիմայ որ ամին է" չ կարգին է ու 
մրցումր բացուած, անգամ մը ևս կոչ 
կ՛ընենք Ձ)րանսայի Հայերհւն իրենց 
նուէրները գրկելով լրացնելու Հ ան
գան ակութ իւն ր որ Հասած է 2982 
ֆրանքի։ 

ԹՈՒՐՔԵՐԸ խԱԴ_ԱՈ_ՈՒԹԵԱՆ ՝Լե1ԱԺՈ Ղ.ՈՎ.ԻՆ 

ԱՌԱՋ 

էյա դա զութեանՎեՀաժո դովին Տաս– 
ներ ու /ՍորՀուրդին ներկայացած 
թուրք պատուիրազները և յանձն ած 
են Յիշատակագիր մր, որով կը ճգնին 
արդարացնել րՒուրքիոյ ոճիրները։ 
Այս պատգամաւորութեան մէք կր 
գտնուին երկու անձեր, Աաիտ և ՚ք^եա– 
ղիմ, որոնք ըստ Աելանիկ Հրատա
րակուող (լԱլիթիաՖ թերթին տուած 
տեղեկութեանց, կը պատկանին ք*թ– 
թիՀատ կուսակցութեան և ՐԱաէոզ 
նշանաւոր դե ր ման ա ս էրն ե ր, պատե
րազմի ընթացքրն, Հայերու և Յոյնե
րու Հանդէպ կատարած ոճրապարտ 
խժդժութիւններ։ 
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Աղեքսանգրիա, պ, Պէնկ|ի Փա փասեանի՛ն.— 
Նախարարութեան ղրկուած թուղթը Օրի՛նաւոր 
թուղթի վրայ եղած չրթալուն ետ գարձուցին. 
կրկին գրեցինք ու, տարինք, խոստացան կար. 
գա գրել շուտով; Արղփւնքր կը f/աղորգուի 

ձեզի։ 
«լփկոսիա, Տօքթ. 0-ագւորեանին.—Գրութիւնը 

ծեղի կը դարձնենք։ իրաւագիտական եւ այլ Qui. 
ւոսլսարաններու ծրագիրներն ու պայմանները 
էքօտ ատ են Էն կ՚սկսին հրատարակուիլ "վ.եհա. 
ծնունգ,,ի ս°Էջ։ 

ԲրօվիտԷնս, գ. ք>օւսթիկեանին.—- Ստացանք 
բաժնեգինը, շնորհակալութիւն ձեր ջանքերուն 
ու շնորՕաւորութեանց (չամար։ 

Փարիզ, պ. ջամիչ.—Ստացանք քարէոէսնեաւ, 
զանոնք պիտի ծախենք ձեր կաշւոյն, րաա մ*ոո_" 
ցեր Էիք նշանակել անոնց գիներր։ 

Նի»» Եօրք> 0-օքմսւ-&1ւանին.— Ստացանք գը. 
րաւքի տարբերութիւնը եւ վախեցինք գ ձեր 
հասցէն։ 

Ս՚լեքս անղ֊րի ա, Ն» Փափազեանին.— Նա. 
մ\ւ.կր յ անձն եց ինք իր տիրոջ, հասցէն սխալ 
գրուած էր։ 

բօրթսմութ, կ. շերչեանին.—դրամը սասւ. 
ցանք, թերթ կը ղրկուի։ 

Ատիս_Ապապա, գ. շովւյւեան.— Ստացանք 
ձեր եւ Դ)* խերպեկեանի բաժնեգինները, սկը. 
սանք թերթ ղրկել։ 

Ծ Ա Ն 0 Ի Ո Û Ի Մ Ն Ե f՝| 
՚– ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹԵԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՏՐԱՄԸ 

հր տեսակին մ՛էջ աննման եւ 370 պատկերներով զարգարուած այս ընտիր լաթա. 
կազս* հատորը, կ՛սկսի տիեգերքի ստեգծագործութենէն ու կր (յասնի ի մօտոյ (հաստատուելիք 
օՍ՚աիական Ոսկեգարր»։ 

Պատեհութենէն օգտուեցէք քանի որ գեռ. չեն սպառած, Օինգ մ*իլիոնի չափ (/ատոր. 
ներ ար գ էն ծախուած ես։ 

վ_երոյիշեալ գրքերուն իւրաքանչիւրին գինն է 50 ս էնթ սմնրիկայի եւ քանատայի 
(յամար, իսկ 60 սէնթ ուրիշ երկիրներու քյամար։ 

«րապպըն Ագիմ* կիւնի վէ վւէյգաաղէրլիքլէրին իթմամը» (ձայատաո. տաճկերէն) թըղ. 
թա կազմ՛ (յատո 25 սէնթ; 

«ե-օլիւլէր ն էր է տ է տիրլէր» (ք5այատաո__տա£կերէն) թերթիկ ուզողին ձրի է բոլոր աւղրս. 
պրանքսերը. ղրկուելու են յետագայ հասցէին. '*աՀ 

A. S. Zakian 2755 Broadwoy, New-York City, Ս .S. A. 

ա*՝ i ոհԵԱԳրոհԹԻԻՆ աաւտա՝ •՛՛•՛ 
Ո՞ր Վ.անեցի հայրենակիցս կարուլէ ինձ յայտնել հետեւեալ սիրելեացս մասին թ է ալ շ 

են, ո՞ւր կը գտնուին, կաս* եթ է սպաննուած են ո՞ւր ե՞րբ եւ ի՞նչ կերպով։ Աո֊տջին տե« 
ղեկացնողը կ՚ստանայ մ՛էկ տարուան ((ւլերածնունգ» նուէր՛։ 

1. ճայրս Սարգիս ոդարոնիկեան, 48 տարեկան կօշկակարապետ։ 
2. , Սայրս Աանգուխտ, 46 տարեկան, (բէրպէրպաշեանի աղջիկ)։ 
3. Քոյրերս 9-ագու^ի 22 տարեկան եւ Վ_արգու^ի 18 տարեկան։ 
4. քեո-իներս Յակոբ եւ Մկրտիչ բէրպէրպաշեան, ոսկերիչ։ 
5. ուսուցիչ Միարան տէր-Ս արգի սեան, նախագահ բարեգործական Ընկերութեան։ 
քամակները ուղարկել հետեւեալ հասցէով. 

Mîirdiros Pirapian Redakt. « A r m é n i e n » Thalwil-Zurich (Schweiz) 

որ կ՚ուղարկէ ինձ իմ Հասցէին՝ À r m e n a g S Baronigian, Med. Friedrich-Auguststr. 4 

Lossnitzgrund b.Kotzschenbroda i . Sa. (Deutschland) 

r$M ճիս°նադ.իր_տնօրէն՛ ՏՕՔԹ՛. Լ. ՃՍՄԲԱՐՑՈհՍԵՍՆ I 
Imprimerie Spéciale du'՝ VERADZENOUNT" La Gérante : M"« Sarah LACROIX 
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ԲՈՎԱՆԳԱԿՈՒթիին 
Հավասար ԱասնւսկցոնԹփՀն '•՝% ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 
£ւպսատւււ1փ ճանրսւււ|ետու^եան Ֆրանսական. 
ՏՈւտեսակա՚ն վիճակը Մ– ձԱԱԲԱՐՑՈՒՄեԱՆ 
Տ"քԹ-. 3. &\էրեպքեաև Տ. ԱԱԹ.իկԵԱՆ 

«Պատւքոհ»փւ,1ք Zuijng» Տ0.ք. ՊԱՋԱՐՃեԱՆ 
ZuiimniJHnuu ժողովի Պատասխանը Թուրք Պատ. 
ափ 11 ա կ ո ւ.Թ՝ե ան 
Նամակ խմբագրատան խ. ԳԱւլլյլԼճԵԱՆ 
Ազգային ո», զանազան լուրհյւ 

Directeur-Fondateur ; 

D r L É O N H A M P A R T Z O U M I A N , ւ6, Boulevard St-Denis — PARIS (X e) 

Téléphone : NORD 69-51 
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Վ b Ր՚Ա Ծ Ն Ո Ի "b Դ 
կր Հրատարակուի ամԷՂւ շաբաթ 

Բաժան որղա գի՛ն՛ն է աւք//ն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրա՛նք 
ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 

Գրաւք, ՛նամակ ե ամէ՛ն գրութիւն ղրկել Տնօրէնէ Հասցէի՛ն ՝ 
Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 

l l l l l 16, Bd. Saint Denis 46 

՚ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ,,ի ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ 
Որոնց կարելի է դիմել բաժա՛նորդագրուելու և բաժնեգի՛ն վճարելու Համար 

ՄԱՐՍԷՅԼ. Վ՛ ՎաՀունի 
ԼԻՕՆ, Գ ԶոլաքեաԴ, 

ՄԱՆ2ԵՍԹՐ. Արժ. Տ. Ներսէս քՀ՚նյ. 
Ա J աճեա՛ն 

ԼՈՆՏՈՆ, Սմբատ –Բէսէճեան 
ԺԸՆԷՎ, Լ. Նէվրուզ 
ՑԻՒՐԻԽ, Մ– Փիրանեան 
ՄԻԼԱՆ, Հ– Ղազարոսեան 
ԱՎԵԲՍԱՆԳՐԻԱ, Ներսէս Ղազիկեան 
ԳԱՀԻՐԷ, 0. ՄաՀտեսեան 
ԶԱԿԱԶԻԿ, Գ՛ Համբիկեան 

ԹԱՆԹԱ, Ա՛ Արենան 
ՓՕՐԹ-ՍԱՅԻՏ, Հ. Գրանեան 
ԵՐՈՒՍԱ%կՄ,ԳրԱչոտՎ. Ա արգի սեան 
ՊԷՅՐՈՒԹ> Հ– Պ՛ Փափազեան 
ՊՐԻՒ֊ԲՍԷԼ, Մ՛ ՄիՀրգատեանց 
ԹԵՀՐԱՆ, Գարագաշեան 

ԿԻՊՐՈՍ, S- Սուլթանեան 
կ. ՊՈԼԻՍ՛ Կիլիկեան Գրատուն 
ՅէԻւյ^ՊԷ՛ ՅոժՀաննէս Աարգիսեան 
ՊԱԴ.ՏԱՏ, Տկն. Մ. Միջասեան 
ԱՏԻՍԱՊԱՊԱ, Մ Ազ՚նաւորեան 
ՆԻՒ-ԵՈՐ՚Բ, Վար զերեսեան Եղբարք 
ՊՈՍԹԸՆ, Պէրպէրեա՚ն գրատուն 
ՆԻ-ԲԱԿՕ, Ն Ապաճեան 
ՏԻԹՐՈՅԻԳ, Հ. Պարտոմեի 
ՖԻԼԱՏԵԼՖԻԱ, Տոքթ. Յակոբեան 
ՖՐԷԶՆՕ, Տոքթ. Վ. Թաշճեան 

ՃԻՊՈՒԹԻ, Ե. Սէֆէրեան 
ՊՈՒԷՆՈՍ-ԱՅՐԷԱԳ. Սօլկարեան 
ԱԼՃԷՐԻ* Պօլօեան Եղբարք 
ԽԱՐԹՈՒՄ, Պ. ձ. Վանեան 
ՏՐԻՊՈԼԻՍ, Տ. Փէքմէզեան 

ԼՈՍ ԱՆՃԷԼՈՍ, 0. Սարրգրզեան 

ՃԱՎԱ> է. Վար ղան եան g 
կր խնգրուի միանգամրնղմիշտ մեր բոլոր յարգելի բարեկամներէն և ծանօթնե
րէն իրենց ապսպրանքներուն միացնելնաև փոիյարժէքր, առանց ատոր ստիպ– 

ուահ՝ ե՛նք զիրենք անպատասխանի թողուլ։ 

Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո ՒՆ Դ 
ԲԱՑԱԾ է ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՊԱՐԱՆԸ 

ՃՈԽ ՏԱՌԵՐՈՎ և Կ ՛ՍՏԱՆՁՆԷ 

i/tսլսյէչրա/fա՛ս ամէն լեզուէ գորհեր 
ԳՒՐՔԵՐ, ԳՐՔՈՅԿՆԵՐ, ՇՐՋԱԲԵՐԱԿԱՆՆԵՐ» . 

եւ.այլն, եհայլե, bi.iujili: 

# ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ 
0|ւա1}-ե|ւ13–, Ցեոոոդ. տարի— կ. Պոլիս 

"Ազատամարտ,, .սկսան՛ է վերՀր– 
րա տարա կուի լ, "ճակատամարտ,, ա– 
նունով։ Ֆրանսական կառավարու
թիւնը արտօնահ՜ րԱալով ա՛նոր մուտ
քը, բաժանորզագրութիւն՚ներու Հա
մար դիմել «.Վերած՛՛նունդդ ի տ՛նօրի
՛նութեան։ 
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Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն 

ասա՝ ւտտԿաւԻԹԻւդ 
Անցեալ անգամ քննելով Հայաստանէ խո րՀրդա բանական րնտրութիւն– 

ներ ո ւ քմնղէրր, րսէնք, որ մեր ամբողջական պետութեան Հիմր Հոն է, որ 

Հոն երկու. Հայ աստ աններ ու մէացումը կատարուած է արգին փաստապէս ե 

որ մէւս վայրերու. Հայերուն կր սնայ խմբուիլ մեր է ր ա կ ան ո J ^ է 

շոլրքր* բարձրացնել այգ ոյժր ամին կողմէ ե Հայութէւնր տանիլ դէպէ մէկ 

ամբողջական պետական կազմակերպութիւն։ 

Այս րնդՀանուր կագմակերպութեան մէք երկու Հայաստաններու մաս՛ 

նակցութէւնը պէտէ րլլայ Հաւասար։ ԱրեւմտաՀայերր, գլխաւորապէս կով–՝ 

կասէ սաՀմանակից նաՀանգներր, խոշոր ծառայութիւն են ունեցած մեր 

քաղաքական ե. մարտական կեանքին մէք։ էւ Հայաստանի Հանրապետու

թեան կագմութիւնր մենք կը պարտինք՝ շատ նշանակելի Հ չափերով՝ նաե 

անոնց քանքերուն։ Բաւական է յիշել, որ մեր կամաւորական գուն գերը բաղ

կացա ծ էին մեծ մասամբ ԱրեւմտաՀայերէ, բաւական է յիշել, որ կամաւո

րական կռիւներու ե կամաւորական գործին մէք նշանաւոր գեր կատպրեցէքն 

Անդրանիկ, ՛Բեռի, Մուրատ, Արմին Գարօ, ԱեպռւՀ, Համագասպ ե ուրիշներ, 

իբրե խմբապետներ ե իբրեւ մարտական ու քաղաքական կարեւոր ուժեր։ կով– 

կա սեան և. Արեւմտեան Հայաստա՛ններու սաՀմանները շատոնց ո՛չնչացուցած 
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են մեր գիտակցութեան մէի Տասնեակ տարիներու ը ն դ Հ ան ուր ի տ է ա լը 

և րն դ Հ ան ո ւ. ր պ ա յ ք ա ր ը ստեզՆաՆ են մէկ Հայութիւն, որ այսօր երե

ւան կուգայ քաղաքական –պետ ական կերպարանքով Արարատեան Հողի վրայ։ ^ 

Այս մի ո ւ թ ե ան մէջ մենք պէաք է րէէանք էրՐ^լ Հ ա ւ ա ս ա րն ե ր։ 

Դժբախտութիւն է, սարսափելի. դժբախտութիւն, որ Արեւմտեան Հայաս

տանի մէկ խոշոր մասր այս երկարատեւ պատերաղմի մէջ ոչնչացաւ։ Բայց 

անոնց յիշատակր ե անոնց գործ՜ք յետնորդ սերունդի Համար կայ ե անոնք 

ամենքր պիտի գնա Հատուին այս Հանդիսաւոր ժամուն։ Եթէ օտարները Հա

յաստան ստեղծ՜ելու միջոցին պիտի (լՀաշուի֊֊ առնեն նաև մեր մեռեալները»––՛ 

մենք Աէ֊րիշ ^րպ չհնք կրնար գործ՜ել։ ՚՚Հ՜յ, 

Հայաստանի Խոր Հր գար ան ի մէջ պ է տ ք է Հաւասարապէս արտայայ
տուած՝ ՐԱա<ս երկու Հարազատ եղբայրները, որոնցմէ՝՜ մին, աւա՛դ, }դար– 
Հուրելի տանջանքներ տեսաւ մարտի և իտէալի մեր նուիրական ճանա– 
պարՀին։ 

Արեւմտեան Հայերը,—ուր որ ալ գտնուին—պէտք է մասնակցութիւն 

ունենան Հայաստանի խորՀրդարանական ընտրութիւններուն։ ՈրովՀետեւ 

մենք զանոնք կը դիտենք իրբե՚ւ Հայաստանի բնակիչներ, իբրեւ Հայ քաղա

քացիներ, որ Հ ա ր կ ա դ ր ա կ ա ն պայմաններու մէջ և բռնութեան Հետե– 

լանքով ձգած՜ են մեր Հայրենիքը։ Ամերիկայի մօտ Հարիւր Հազարաւոր Հ ա յ 

գաղութր իր սեփական կամքով չէ Հեռացած՛ Հայաստանի բնավայրին, ա յ լ 

Հալած՜ական է եղած՛ այն անմարդկային, բարբարոսական ռեժիմէն, որ կը 

կոչուէր թուրք կառավարութիւն և. որ Հալուն Համար իր Հայրենի ^րկիրր 

դարձուցած՜ էր դժոխք։ Այսպէս է եղած՜ բոլոր վայրերու գաղթականու– 

թիւնր և մենք բարոյական պարտք ունինք պետական կեանք Հ ստեղ Նել ու 

ժամուն չմոռնալ այն Հայերր, որ թէե. ապրեցան Հեռու մեր սարսափելի իրա

կան ո ւթ են էն, մասամբ ապաՀով և Հանգիստ, բայց միշտ աչքերնին ե սրտեր– 

նին դէպի երկիր, գէ՛զի Հայաստան։ ԱՀնոնք, Հայաստանի չարքաշ Ա– աշ

խատասէր գաղթականները օտար երկիրներու մէջ ապրելով, գործ՜աւորու

թիւն, մշակութիւն ընելով՝ ապրեցան մեր իտէալներով, ծառայեցին այդ 

իտէալներուն և վաղն ալ պիտի ՜դառնան անշուշտ մեր երկիրր ՝ իրենց աշ 

խտտ՛անքով նպաստելու Համար1՛ մեր Հայրենիքի վերածնունդին։ 

Թոզ մեր պատմութեան այս բացառիկ Հանդիսաւոր ժամուն ամէն 

տեսակ տարաձայնութիւն վերն այ մերդ մէջ^ն։ Երկրին մէջ ժողովուրդր—՚ 

թէ արեւմտեան Հայը ե թէ կ ո վկա սի Հայը — պայ քարեց ան ե յաղթեցին 

միասին։ Այսօր ալ անոնք կ՚ապրին և կը գործ՛են միասին։ Ար տա սա Հման 

գտնուող մարմիններր, առանձնապէս Ագգային Պատուիրակութիւնը, պիտի 

յս՚֊շ ած՛է որ իրերը որոշ բն ա կան րն թ ա g ք են ունեցած՜ Հայաստանի Հո

ղին վրայ և որ այղ րն թ ա g ք ո վ կը շ ա ր ո ւ ն ա կ ո ւ ին։ Պէաք է ջա

նալ Հաս/լնալ այդ բնական ընթացքը։ Պէաք է մտերմօրէն և Հարադատօրէն 

վերաբերիլ դէպի երկրի ժողովուրդին տրամադրութիւնն ու Հոգեբանութիւնը։ 

Այս պատասխանատու ժամուն անկարելի է, անհանդուրժելի է Հեռա

գիրն եր ով շփոթութիւն ձգել Հայաստանի Հողին վրայ m ան քո լող, պայքա– 
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րող և ստեղծագործ ող ժողովուրդի մէք։ Ազգային Պատուիրակութեան ան

հարազատ նախագաՀր մտածա՞ծ է, կշռա՞ծ է արդեօք թէ, այդպիսի Հեռա՛ 

գիրներով ինչ աղետաւոր կացութիւն կարող է ստեղծուիլ և այս պատմա

կան ծանր ժամուն ի նչ Հարուած կարող է կրել մեր ժողովրդական միու

թիւնս։ Անոնք, որ Հայ գրականութեան, Հայ լեզուի, Հայ մտքի մշաէլներն 

ե՛ն ե զած բարոյական պարտք ունին զգուշացնելու ե, կանխելու այդպիսի 

վտանգաւոր կքայլեր։ Անմտութիւն է աքացել մեր ժողովրդական ուժին, եր

կու Հարազատ եղբայրն՛երու միութեան գործին, որ բնական ճամբով կ՛ըն

թանալ Հոն, յաւէրժական Արարատի շուրյ 

Մեր Համաձայնում ե ան կարելի է ե պէտք է Հիմ րնռունիլ խորՀրդա– 

ր ան ական րն տր ութի ւնն երր, Արեւմտեան Հայութիւնր Հաւասար % կերպով 

մասնակից րնել այղ րնտրութիւններուն, կազմել միացեալ խոր Հր դա բան ե 

այդ ճան ապար Հով կազմել նաև միացեալ կառավարութիւն։ 

Հիմր Հոն է, երկիրր, Հայաստանի կազմակերպուած ժողովուրղր։ 

կ՛սպասենք, որ օր ֊ առաք միութեան պաշտօնական գործր կատար
ուի այս Հոդի Վրայ* որպէս զի չսնան ք աւետարանի Յիմար կոյսերու կա
ցութեան մէք։ 

ՀԱ8ԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 
֊ ՖԻ՜եԱ1ՍԱԿԱ1ւ _ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԸ 

֊ ; 

ինչպէս որ երկրի մր տնտեսական վիճակր անոր գոյութեան ամենին 

ան Հրաժեշտ պայմանը կը կազմէ, նմանապէս կառավարութեան մր գոյու

թիւնը և յարատեւութիւն ր գլխաւորաբար կախուած ՛են անոր ելեւմտական 

գրութենին։ Գատարկ գանձով կառավարութիւն մր այնքան կրնայ պա Հել 

իր գոյութիւնր, որքան ձուկը կրնայ ա ս լ ր ի լ քուրին դուրս։ 

կառավարութեան մը ելեւմտական դրութիւնը անոր բաղկերա1լն է։ 
Ա1լնարկ՛ մր ձգելով, ուրեւքն, Հայկական կառավարութեան ելեւմտական վի
ճակին գրայ՝ ուղղակի կր շօշափենք անոր ^ապրելու Հնարաւորութիւն– 
՚ները (/> 

Ամին կառավարութիւն իր վրայ դրուած բազմաթիւ և բազմապիսի 
պարտականութիւններր գործադրելու Համար Հարկ եղած գումարներր ձեռք 
բերելու չորս գլխաւոր միքոց ունի*— /. Հարկեր, 2* ներքին փոխառու Գիւն, 
«X, Գրամատուններր, 4* Թղթադրամի արտաբերում Rémission) և JS. Արտա
քին փոխառուքժեւն։ 

(1) Յօ գ ո , աձիս մ է ջ աո.աջ բ երու ա ծ է խ ե րը ՛ ե, տ ե դ ե կ ոՕՒխններու /ս մ՛եծ մասը աո_նո,.ած 
են ճ ա ն ր ա ս յ ե տ ո ^ ե ա ն Ելեւմտ ա կ ան Ն ա խ ար ար « Ս.րտա?Էս է ն ֆ ի է Տ ե ա ն է , որ վ ե ր ջ եր " Ր)ա_ 
ււաւ. Փ՛Ա ո 1ւ ո." 
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Բնականոն պայման՛ներու. մէ$ պետութեան մը Հասոյթի գլխաւոր աղ– 
բի՚֊րը կր կազմեն Հարկերր։ 

Աքն ռեալ տարուայ րնթացքին Հայ/լական Հանրապետութեան սահման
ներուն մէչ ապրող թէ Հայ թէ այլացեղ բնակչոլթիւնր աոՀասարակ յօժա
րութեամբ ե. կանոնաւոր կերպով վճարած՜ է կառավարութեան կողմէ իր 
վրայ գրուած՜ տուրքերը։ 

Եկամտային Հարկի Հարիւրին ՅՕր, իսկ ո ւ ֊ ր ի շ կարգի տուրքերու Հա՛ 

րի՚-րէքև 10ր միայն անվճար ւքնացած՛ են։ ՛Նկատի ունենալով տիրող տնտե

սական դժնդակ պայմանները, նկատի ունենալով որ ռուսական Հսկայ կայս

րս ւթիւնր յեղափոխութեան շրջանին գրեթէ տուրք չէ վճարած՜, նկատի առնե

լով նաև այն Հան դա մ ան քր ՝ որ դրացի նորակազմ պետութիւններու —երաս

տանի և Ատրպե^անի—ժողովուրդներ ր ՚ Հակառակ իրենց տնտեսական ա՛ւելի 

նպաստաւոր պայմաններուն՝ Համեմատաբար նուաղ՝՝ չափով վճարած" են 

տուրքերը,— նկատի ունենալով այս ՐՈԼՈՐՐ ^ԼաՐռլի է Համարձակ կերպով 

ըսել որ Հայաստանի քաղաքացիները, Հ ա յ թէ օտար, Հաւա տար մօր էն կա

տարած՜ են իրենց պարտականութիւնը։ Աքն վճար ւքնացած՜ եկամտային Հարկի 

և այլ 1լարգի աուրքերոլ տարբերութիւնր կր բացատրուի անով, որ Հայկա

կան կառավարութեան սա Հ մանին մէ£ ապրող բազմաթիւ ռուս պա շտօնեա՛ 

՛Ներ, որոնք եկամտային տուրք կր վճարէին, Հեռացան յեղափոխ ութ են էն 

յետոյ։ Կայ և այն, որ եկամտային տուրք վճարող բազմաթիւ ուրիշներու 

տնտեսութիւնը ^պատերազմի ընթացքին մասամբ կամ ամբողջովին քանդուե

ցաւ և անոնք խնգրեցին կառավարութենէն, որ զերծ՜ սնան իրենց վրայ ԴՐՐ՛ 

ուած՛ եկամտային Հարկերէն։ 

Պատերազմի ընթացքին ամէն կարգի ապրանքներու գներր մեր երկրի 

մէչ աներեւակայելի չափերու Հասած՛ են։ Ապրանքներու գները միֆին Հաշուով 

2Ց անգամ բարձրացած՛ են Հայաստանի մէֆ, ինչ որ կրնշանակէ թէ դրամի ար՛ 

մէքը 2Հ> անդամ ինկած՜ է։ կան վայրեր, մա սնաւորապէս գիւղեր, ուր զին՛եր ը 

մինչեւ 100 անգամ բարձրացած՜ են։ Այս պայմաններուն տակ Հարկադրաբար 

կառավարութիւնն ալ պիտի,բարձրացնէր տուրքերը։ Բայց կառավարութիւնը 

փոխանակ տուրքերր բարձրացնելու ուղիղ Համեմատութեամբ, այսինքն 2օ 

անդամ, բարձրացուցած՜ է միայն 1Շ անգամ, ինչ որ կրնշանակէ թէ կառա

վարութիւնը իր Հասոյթի այս աղբիւրին պատերազմգն - առաֆ Հայթայթած՜ 

արժէքին երեք՚Հինգերորդր միայն կ՛ստանայ, եթէ մինչեւ անգամ տուրքերը 

Հարիւր առ Հարիւր գանձուին, որ Հնարաւոր չէներկայ պայմաններու մէֆ։ 

թ՛է ինչո՛ւ կառավարութիւնը՝ տուրքերը ապրանքներուդ գներուն Հետ ու՛ 

ղիդ Համեմատութեամբ չէ բարձրացուցած; աէլներեւ է։ ԱմէՀն երկրի մէֆնը՛ 

կա տուած" է որ տուրքերը, ինչպէս եւ գործ՛աւորներու աշխատավարձը, ապ

րանքներու գներուն Հետ ուղիղ Համեմատութեամբ չեն բարձրանար։ Առա՛ 

չինները աւելի դանդաղ և աստիճանական են իրենց բարձրացումին մէֆ։ 

Աւելցնենք միայն այն որ, եթէ կառավարութիւնը տուրքերը բարձ՛ 
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րացուցած րլլար փոխա՛նակ 13 ա՛նգամի 23 ա՛նգամ, այսի՛նք՛ն գներու բարձ

րացմա՛ն Հետ ուղիղ Համեմատութեամբ, գորհինականասլէս ձեռք բերուած 

գրական արդիւնքը Հաւանակա՛ն չէ որ աւելի րլլար։ֆ Միւս կողմէ, բացա՛ 

սա կան արգիւնքր աւելի խոշոր սլիտի ըլլար, այսի՛նքն անգա՛նձելի տուր՛ 

քեբու քան ակր աւելի խոշոր սլիտի րԱար, ժողովուրղր ՀետզՀետէ սլիտի 

կազմէր իր վրայ գրուած տուրքերը չվճարելու վտանգաւոր ունակութիւնը, 

ե ինչ որ աւելի աղիտաւոր է, սլիտի ստեղծուէր յետնեալ տուրքերու սիս՛ 

տեմր։ Ճ§ք-Հ 

Վերը ր ս ո ւա ծն եր էն մէկ բա՛ն որոշ կերպով կը պարզուի որ ՝ մի՛նչ մէկ 

կողմին Հայկակա՛ն Հանրա պետութիւն ր կր գտ՛նուի արտասովոր խոշոր ծախ

քերու առքեւ, մի՛նչ գրամի արժէքր չափազանցօրէն ինկած է, կառա վա

րութիւն ր ՚ Հակառակ իր քաղաքացիներու պարտաճանաչութեան և իրենց 

վրայ գրուած տուրքերր վճարելու պատրաստակամութեան ՝ Համեմատաբար 

տուրքերին նուազ արդիւնք ձեռք կր բերէ քան պատերազմին առաք։ 

Այժմ տեսնենք թէ ներքրն փոխառութեան ինչ Հնարաւորութիւններ 
կան Հայկական Հանրապետութեան Համարէ 

ՄԱՆՈՒԿ ւԱՄԲԱՐՑՈՒՄԵՄՆ 

ԼՔԵԱՆ 

Հայ մամուլը, աշխարՀիս չորս անկիւններին, գուժկան լուրեր կր րերէ 
մեզ շարունակ և մեր Հո գին երր կր լացնէ g աւագին օրին։ 

քիոստոմի, Արամի, Մուրատի և Հարիւրաւոր մարտական ու մտա

ւորական պաշտելի դէմքերին վերք, աՀա Տ°քթ* քՒիրեաքեանի մաՀուան 

լու.ըշ: ՚ I ֊ | է ". . . % 

Անբաղդ ե անՀունօրին բարի ծերուկ, որ Հակառակ իր տարիքին ու 
առաջնական տկար վիճակին, Հոգիով, և զգացումով ապրեցաւ միշտ երի՛ 
տասարգ, օր մր, աչքերր չփակած, Հայաստանի ազատութիւնը ողքունելու 
իր անխորտակելի Հաւատքով։ 

էլ սակայն դաժան մա Հր զլացաւ իրեն այդ Հոգեկան Հրճուանքր։ 

Տ°քթ» քՒիրեաքեան մեռա՜ւ, բայց, այն Համակ միտք, գործ սէր ու 

գուրգուրանք մարղր մշտապէս պիտի ապրի մեր Հոգիին մէք, որովՀետեւ 

բո[որր դխնքր սիրեցին, իր անձին, նկարագրին ու տազանդին Համար, ու յար՛ 

գանք ու պատկառանք ունէին իր Հանդէպ։ 

Այն, յոյսի և խբախոյսի մարդն է նաև, ամենին սև ու տխուր օրերուն 

անգամ կր Հաւատար գաղափարի յաղթանակին ու Հայ ցեղին վերապրումին, 

ու իր Հայրական Հանդարտ ու պայծառ ժպիտով միշտ կը շեշտէր՝ 

—Արգարեւ կացութիւնր շատ ծանր է, բայց ոչ յ ուս աՀա տա կան, , , մեր 

գաՀիճները պիտի ան Հետանան օր մր, բայց մենք պիտի ապրինք,, • մենք 

չարչարուած արդարութիւնն ենք, որ մեռնիլ չգիտէր,,, ուժ տուէ՛ք միայն 

ru 
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ղինքի» ինքնա պաշտպանութեան, շարունակեց է՛ք Եփրեմին ու Ա՝ուրատին, 

փրկարար գործր, Հոն է ազատութեան միակ ^էքրՅԱ*** 

Եփրեմին—որ մտերմօրէն ճանչցած էր—ա՛նձի՛ն ու տաղանդի՛ն Հանդէպ 

մասնաւոր գուրգուրա՛նք մր ունէր, ու միշտ կր խօսէր անոր Հերոսական 

կռիւներէն ու անով կ՚ուրախանար ու կր Հպարտանար, Հայ և օտար 2րքա՜ 

նակներու. մէք։ Ոչ ոք իր ներկայութեան կարող էր յարգա<սքէ պակաս ա մր 

ցոյց տալ, Հանդէպ ՚Բրիստափորին, Զաւարեանին ու ՛քեռիին՝ որոնք կը սի՛ 

րէր* որպէս Հայ ազատագրութեան առաքեալներ ր*** 

Վերքին տարիները թէե գբազուած, գրական, լեզուարանական ու բա

նասիրական ուսուսնասիրութիւններով, մոռացութեան չէր տուած՜ քաղաքա

կան կացո ւթիւնր, ամին առիթով կր Հետ ա քրքրուէր ե իր մասնակցութիւնը 

կը րերէր ազգային ՚ Հասարակական բոլոր կարեւոր ձեոնարկներու մէք։ Ող

բացեալ Զաւարեանի սգա Հան գէսին նախ ա գա Հ ելու Համար, գացի օր մր գին– 

քր Հրաւիրելու, Հիւանդ պառկած, կը տառապէր,*, 

— կր տեսնես տղաս, ի՞նչպէս կրնամ գալ, ե յետոյ մարդ ինչպէ՞ս կա

րող է կարդալ գամբանականր իր մէկ սիրած էակին,*» ինչո՞ւ կ՚ապրիմ ես այս 

ծեր վիճակիս մէք, երիտասարդներու դա մրան ականն երր կարդալո՞ւ, երէկ Եփ" 

րեմին էր, այսօր Աիմոնինր, վաոը ո վ գիտէ ո բուն ր*,, ԲայՅ $եմ կարող 
մերժել*,,։ 

քքւնստելով . անկողնին մէք կ՚սկսի գրել, Աիմոնի գործին և յիշատակին 
նուիրուած քանի մր զմայլելի էք եր ու կր իտնղրէ որ իր կողմին կարդամ զանոնք 
Հանդէսին մէք։ % 

Ոլրիշ անգամ մրնորէն Հրաւիրած էր ինձ՝ գացի,,, 

—Տղա՛ս, րսալ, ուրախութեամր լսեցի որ Ազգային Միութիւն մը կազ

մեր էք, շատ լաւ, ուժ տուէք, սիրով եղէք, ամբողք աշխարՀր մեզ 

կ՚ատէ, գոնէ մենք մեզ սիրենք ու շարքերր սեղմենք,,» լսեցի նաև որ ձեր 

կազմակերպութեան գործունէութիւնր դադրեցնելու միտք կայ, այդ մի՛ րնէք, 

մենո տակաւին երկա՜ր ատեն պէտք ունինք զօրաւոր յեղափոխական կազ

մակերպութեան մր*** ,ուժ տուէք նաև անոր ու անոր բոլոր միքոցներր եւս 

արա մա դրեց էք մեր դատի յաղթանակին,»» 

Վերքին անգամ ղինքր տեսա լ, երբ զա*քի Հրաւիրելու որ գայ և նա– 
խագաՀԷ Ազգ* Միութեան մեծ ժոզովին։ Օնայած իր տկարութեան, դարձեալ 
եկաւ։ ԱբաՀը լեցուն էր բա դմա Հա զար ուն/լնգիրներով։ Ակսաւ խօսիլ, իր • 
ամին մէկ ճառին մէք ցոլացնելով իր միշտ երիտասարդ Հոգիին Հայրենա՛ 
սիրական խանդն ու եռանդր։ 

• • • Ա՜խ» ես ինչո՞ւ երիտասարդ չեմ որ գնամ և դրականօրինճ ծա
ռայեմ բազմաչարչար Հայրենիքիս ազատագրութեան»*» դուք որ երիտասարդ 
էք, և Համոզուած եմ, նոյնքան Հայրենասէր, ինչո՞ւ Հոս էք, ինչո՞ւ չէք երթար 
միանալու մեր Հերոսական կռուողներուն։ Մեր կռուողներր, աՀա միակ տարրր 
որուն վրայ պիտի դնենք մեր միակ յոյսը ե տրամադրենք մեր բոլոր մի
քոցներր***։ 
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pJ-իշկ քՒիրեաքեանի կէս դա բու, յեղափոխական, քաղաքական, գրա

կա՛ն ո Լ. բա՛նասիրական աշխատանքները անկարելի է խտացնել Սի քանի 

տողերու, մէք, յարգանքի պարտական ութ իւն մըն է որ կ՛ուզեմ կատարել Հոս, 

վեր Հանելով անոր Հասարակական արղիւնալի կեանքը։ 

Գլխաւոր գիժ՜երը, ան սկսաւ Պոլսէն, անցաւ Պարսկաստան ու Հա– 

սաւ մինչեւ Ամերիկա՝ ուր շարունակեց մինչեւ մաՀ.,,։ իր րնակարանր ուխ

տատեղի մրն էր կարծ՜ես՝ ուր այցի կ՚երթային բոլոր գրողներն ու գործ՜իչ– 

ներր ե Հաւասար գուրգուրանքով կ՛րն դո լնուէին։ p ո լորխն Համար ունէր 

նոյն խօսքերն ու Հայրական խրատները՝ որոնցմէ, աւա՜ղ, կր զրկուինք 

այսօր։ 

Տօքթ» քՒիրեաքեան մեռա՛ւ, բայց մշտապէս պիտի ապրի իր գործ՜երով, 

աշխատասիրութիւններով ե իր յիշատակր անքննելի պիտի սնայ։ 

Յարգա՛նք իր անթառամ յիշատակին»»,։ 
Ջ– ՄԱԹԻ ԿԵՍՆ 

. Գ Ր Ա Խ Օ Ս Ա Կ Ա Ն 

ՍԱՆՏԱԼՃԵԱՆ—ՄՕՐԿԱՆ 

Աանաալճեանի երկՀաաոր մեծ՜արժէք գործ՜են վռրք՝ լոյս տեսաւ այս 
օրերս, Ժ՚աք տր Մ օրկանի <ւՊ ատ մութիւն Հայ ժողովրդեան» աշխատութիւնը։ 
Հայ ցեղի ծ՜ագման մասին ֆրանսացի գիտունը Աանաալճեանի եզրակացու
թեան բոլորովին Հակառակը կը Հաստատէ։ 

Մենք երախտապարտ ենք ե ՛կր գնա Հատենք վեՀոգի օտարականին 

մեգ Հանդէպ սնուցած" քերմ Համակրութիւնը։ Պ* Մօրկան Հայ գրչէ որ ՐՐԴ՛ 

խող էք եր ունի մեզ Համար, բայց պէտք է քսել իսկոյն թէ՝ Աանաալճեանի 

փաստերր Հերքել կարծ՜ող իր պա աճառաբանութիւնն երր jj բոլորովին անզօր 

են։ Ա՚եր բուն պատ մութիւն ր տասր դար կրճատող, ք]ւրարտեան քաղաքա

կրթութեան պսակով զարդարուած՝ Հայուն Հոյակապ Գէոլ-խր մերկացնող Պ» 

Մ օրկանի առարկութիւններր Հակագիտական են ե շատ խախուտ Հիմերու 

վրայ շինուած՜։ 

Օտար ե մերազնեայ Հնախոյզներու տեսութիւններր իրենց մասնա
ւոր նշանակութիւնը ունէին Աանաալճեանի երկէն առաք, բայց Հիմայ ասոնք 
բոլորովին նոր գոյներու տակ կը ներկայանան։ 

Աանաալճեանի կ՚ապացուցանէ թէ՝ Հայր, նախաՀայր Հնդեւրոպական 

ցեղերուն, r անյիշատակ Ժամանա1լներէ ի վեր ծնած", սնած՜ ե բարգաւաճ ած՛ 

է Մ այ ր– Հայ ա ս տ ան ի սահմաններուն մէք, մինչդեռ Պ* Մօր կան կը մտած՜է թէ ՝ 

Հայերր, Փոիւգացիներու մէկ Հատուած՛ը, քրիստոսէ վեց դար առաք միայն 

մեէլնած՝ են Փռիւգիայ Էն գաղթելու Համար Հայաստան ե տիրապետելով Նաիրի– 
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[}ւրա րտեան ժողովուրդներուն, ձուլա ձ֊ են վերքիններս իրենց մէք։ Մօրկան 
կ՚արՀամարՀէ Աանաալճեանի դրական Հազարաւոր փաստերը ա յ ն ենթադ
րութեամբ թէ՝ Հայ ՝^ ՀեղինակրՀ։^ ստուգաբանական պատրիչ Համան մանու՛ 
թե ան g զոՀ եղած՝ է։ 

Պ* Մօրկան իր վարկած՛ը ապացուցանելու Համար Հետեւեալ քանի մը 
գլխաւոր պատճառաբանութեանց կը վստաՀի, 

Հեր ով գօթ էս (Hérodote) կր գրէ թէ՛ մակեդոնական աւանդութեան 
մր Համաձայն, ֆռիւգացիք թ՝րակիս.յէխ գաղթած՛ են փոքր Ասիա, ՚ԲսերքսԷ– 
սի արշաւանքի ատեն Հայ երր զինուած՛ էին ֆռիւգացիներուն պէս ե Վ^Ր՛ 

* f իններուս • մէկ Հատուածն են։ 

Բ, կո վկա սեան ցեղերու ե Ուր արտ եանց ժողովուրդներու զաւառաբար
բառները ո՛չ սեմական, ո՛չ արիական են, այլ թո լրանա կան։ 

Գ, Հայերէնի վերլուծ՛ումը մեծ՛ամեծ՛ դժուարութիւնն եր կը ներկայ ա– 
ցունէ, այս լեզուին մէք կը գտնուին բառեր ասորական, եբրայական, պարս
կական, մարական, կո վկա սա կան (վրացերէքն-լազերէքն), f ուրարտական, սկիւ
թական, յունական, արաբական, թրքական, մոնկոլական, քրդական, լատի
նական, ռուսական և այլն»*» 

՚Լոյնաման փաստերէն ֆրանսացի պատմաբանը կ՚եղրակացունէ թէ՝ 

՚Բրիստոսէ 1200 տարի առաք, Հայ-ֆռիւգացիք կ՛անոնին քԻրակիայէն Փոքր 

Ասիա, Հաստա տուելով ՑՕՕին ֆռիւդիոյ մէք. Հայ . Հա տուած՛ ր կ՛ան f ատուի 

իր ֆռիւգացի եղբայրներէն ՝ յառաք անալով գէպի Արեւելք, և կր Հաստատուի 

ՏՕՕի մօտ, Հայաստանի մէք, ք)ւբարտեան ժողովուրդները Հպատակեցնելով իրեն։ 

Աանտալճեան կր պատասխանէ այս Հաստատումներուն։ Ատոյդ է թէ՝ 

ֆռիւգացիք քՒրակիայեքն վերադարձած՛ են ի ֆոքր Ասիա։ Բայց ֆռիւգացիք 

ք ^ լ ՚ Ղ ^ " ՀեէՕ^^՚երը կանխաւ Հայաստանին գաղթած՛ են դէպի Արեւմուտք, 

և ֆռիւգա g խներ ո ւ մէկ փոքր մասր, պար զա գաղթականութիւն մր միայն, 

վերադարձած՛ է քՒրակիայէՀն իր Հայրենիքին մէք։ Ոչ բերանացի աւանդու

թիւն մր, ո՛չ զինուորական Համազգեստի նոյնութիւնր^ օտար վեՀապետի մր 

բանա1լներուն մէք, կրնայ Հերքել ե. գլխիվայր շբքելյԼպատմական իրողու– 

թիւններր։ Ո ւր ա ր տ ե ան արձանագրութեանց Հայերէնի միք ո ցաւ անլուծ՛ելի 

գազտնիքին անսպասելի լուծ՜ումը Հիձնովին կ՚ոչնչացունէ այն ենթադրու

թիւնը թէ՝ կո վկա սեան և Ղ>աիրի-Ուրա րտեան ժողովուրդներու գաւաոաբար

բառները թուրանական ծ՛ագում ունին։ Ո*– եթէ, Հայ լեզուին մէք կը գրա

նուլն բազմաթիւ լեզուներու Հետքեր, այն է պատճառր, թէ՝ Հայ լեզուն 

սկզբնարմատը եղած՛ է բոլոր արիական բարբառներուն, զարմանալու ոչինչ 

կայ եթէ անարիական բառեր ալ կը պարունակէ Հայաբարբառը։ Արամիսի, 

Հայկական առաք ին Հարստութեան Հիսն աղբին անունն ալ եբրայական ծ՛ա

գում ունի, առանց որ Հայերր սեմական ցեղերու Հետ առնչութիւն ունենան։ 

Այն թուականին, ուր Հայերու ենթադրեալ գաղթականութիւնը ղէպի 

Հայաստան տեղի պիտի ունենար, դեռ կանգուն էր Հզօր Զինուին, և 

րարտեան ի շխ ան ո ւթիւնր, թէև այդ ատեն Հարկատու դա՛շնակիցը դարձած՜ 

էր Ասորեստանի, դեռ բաւական ուժեղ էր քախքախելու Համար իր սա Հման 
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ներու մէք խուժելու Համարձակող բաղդախնդիր գաղթակա՛ն՛ներ։ Մ արացի 
կիաքսար Ա* 807ին միայն ՀիհՂայ ատակ կր կործ՜ա՛նէ Զինուին՝ տարածելով 
իր վեՀա պետութիւն ր մի՛նչեւ ֆոքր Ասիոյ կեդրոնը։ ք)ւրարտիան ալ կր 
ստիպուի ընղունիլ անուանապէս մարական լուծ ր։ Բայս արձանագրութիւն
՛ն եր կան որոնք կ՚ապացուցանեն թէ՝ ՏՕՕին մօտ (\ւրարտեան իշխան Մքքե– 
ուաս p.։ Արա քսի ձախ ափերր կ՛անցնի զսպելու ե. խստիւ պատմելու Հա
մար ապստամբութիւն մը, կանգնելով Հոն ի պատիւ (\ւրարտեան\ գերագոյն 
աստուած Հալտիսի տաճարներ։ Ց84ի շուրք կիաքսար Ա.ի յ ա քո բդող Աժ– 
գուՀակին Հարկատու ըլլալ յանձն կ՚առնէ Ուրարտացի իրուանգր, կիաք
սար Բ»ի գա Հ ա կա լութ ե ան կատեն ձերրազատման փորձեր րնելու Հա
մար կր Հաշտ ո ւի և Ի՚^ՔՂԷ՚^Ք գաըձեալ Մ արաց դաշնակից կր Հռչակէ՝ 
միայն կիւրոքի խոստմանց և սպառնալիքներու ճնշման տակ։ Լիրիոյ t^UJJ~ 
րաքաղաքր քանդող Մարաց բանակին մէք—Ց40—կը գտնուէին 20,000 Հե
տեւակ և 4000 Հեծելազօր Հալեր գա Հա ժառանգ Տիգրանի ե Հայ զօրավար 
յէմպասի Հրամանատարութեան տակ։ էյւ այս մա բա Հայ կական ր ան ա 1լներն 

որ դարձեալ կը քանդեն միացեալ ուժերով, <>38ին Բարելոնը։ կիլրոս՝ 
ի նշան երախտագիտութեան՝ բազմաթիւ գոՀարեղիններ կուտայ Տիգրանի, 
.որպէս գի զանոնք նուիրէ պատերազմի մէք § իրենԱ արիաբար րնկերացող 
ամուսնոյն։ ffi^ 

Արամեան Հարստութեան վերքին վեՀապետր, ցնցելու Համար դաշ
նակցութեան քոդին տակ ծածկուած մա րա-պա ր ս կական գերիշխանութիւնը, 
կը ցցուի ե. կը չավ։ուի Գարէս Ա»ի Հետ, քանի մր յազթութիւններով կը 
Հալածէ անոր բանակները մինչեւ Ասորեստան, ուր կր յուսար ոչնչացնել 
անոր ուժերը, բայց Հոս բաղդը կը լքանէ Ուրարտեան։. Հ ա յ ռ ր ը կը պար
տս լին : Արամեան Հարստութիւնը գրեթէ չորս ռ ա Ր տեւողութենէ մը վերք 
կը շի քանի $18 Յունուար Ցին, ասորական Հողի վրայ։ M 

Եթէ մեր այս գրութեան մէք յիշուած ժամանակամիքոցին^մէք ան
կարելի էր որ արեւմուտքէն գաղթող ֆռիւգացիներ Հայաստանի մէք Հաս
տատուէին, դեռ աւելի անկարելի է այղ ենթագրութիւնր նախորդ գարերու 
մէք, ու.ր ՄԷ՛Ն ուսա Ա.ի, T> արի տա րիս Բ*ի ե Բուշտս Ա*ի պէս Ուրարտ– 
եան վեՀապետներ իրենց անպարտելի լեգէոններուն գլուխը անցած Հայկա
կան յաղթական արծիւներով Փոքր Աս ի ան, Աուրիան և ^"J^ tuk գոռոզ 
Ասորեստանը կ՛ասպատակէին։ 

Արամեան Հաստատութեան անկումին վերք Աքեմինեանք տարածեցին 
իրենց գերիշխան ո ւթիւնր Հայաստանի՝ ինչպէս Փոքր Ասիոլ վրայ։ Ե՛֊ ՚Բսերք– 
սէսի արշաւանքի ատեն Հայեր, ինչպէս Փռիւգացիք, զինուորագրուած էին 
պարսկական դրօշակներու տակ։ Մենք չենքյիշեր Հոս Պ* Մօրկանի աւելի 
տկար փաստերը։ ճշմարտութիւն մը Հաստատելու Համար կը բաւէ նոյն իսկ 
մէկ ապացոյց, պայմանաւ որ գրական րլլայ։ 

ՏՕՔԹ– ՊԱԶԱՐՃԵԱՆ | | 

Xy, խ.— կը 5րատարսյկե1ւք այս յօո-ոնածը իբրեւ, հ եղին ա կի կ արծիքը, ն կ ս ա փ ոՀնե՚եա.. 
լուլ նիսԹիՆ շաքյեկանոսԹփևՈւը։ 
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ՀԱՇՏՈՒԹԵԱՆ ԺՈ՚ԼՈՎԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԸ ԹՈՒՐՓ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿՈՒԹԵԱՆ 

Suiduiui Ֆ է ր ի " 1 փաշա, որ 17 Յ ո ւ նի ս ին Տասըերու. խորքյուր գին կ ո ղմ է ո ւ ն կ ն գ ր ո ւ թ ե ա ն 

ր ն գ ո ւ ն ո ւ ա ծ է ր , Թ՛ուրք պ ա տ գ ամ աւ որութե ան աո_աջ յիշ ա տ ա կ ա գ իր ւՐր ն եր կ այ աց ո ւ.ց ած է ր , ուր կր 

սւ արզէր իր կ ա ռ ա վ ա ր ո ւթ ե ան տ ես ա կ է տը &ու.րքիnj ա պ ա գ այ կ ա ց ո ւթ ե ան մ ա ս ի ն ։ Պ– Քլ է– 

ւՐանսօ, խա դ աւլուԹեան խոր5րգաժոդովի անունո վ , հ ե տ ե ւ ե ա լ ււ|աաասիւա^ւր տ ուա ծ Է ա յ գ յի. 

ոստ ա կ ա գի ր ին. 

Փարիզ, 23 Տոսևիս 19/9 

Պարոն %ախագաՀ, 

Դաշնակից և ՀամախոՀ գլխաւոր պետութիւններու ԽորՀուրդր ամե– 
Ղւա խղճա միտ ուշադրութիւնով կարդաց J ի շա տա կագի ր ր, զոր Զեր Վսեմու
թիւնը իրե՛ն յանձնած կր 17 Յունիսի՛ն։ կ ]ԱորՀուրղր Համաձայն իր տուած՛ 
խոստումի՛ն, կր փափաքի Հետեւեալ գիտողՈւթիւններր ՛ներկայացնել այս 
վաւերաթուղթի մասին։ 

Պարզելով քաղաքակա՛ն խաղերր, որոնք Թուրքիոյ պատերազմի մաս

՛նակցութեան առթիւ տեղի ունեցած ե՛ն, ինչպէս ՛նաև այ՛ն ո ղրեր գո ւթի լե

՛ներ ր, որո՛նք կատարուած ե՛ն պատերազմի յայտարարութե՛նէն յետոյ, Զեր 

Վսեմութիւն ր ո՛չ մէկ փորձ կ՚ըսէ արդարաց՛նելու կամ մեղմաց՛նելու աքն 

ոճիրները, որոնռմով թուրք կառավարութիւնր յ անցա պարտ Հանդիսացած է, 

և րացայայտ կամ լռելեայն կ՛ընդունի որ Թուրքիան Հա մա ձայ՛ն ական Պե

տութիւններու Հետ գժտութեան ոչ մէկ պատճառ ունէր, թէ ՛նա Դեր մա՛նիոյ 

ձեռքի՛ն իրր Հլու գործիք ծառայած է, թէ՝ պատերազմը սկսուած առանց 

արդարացուցիչ պատճառի՛ առաք տարուած է ան ողոր մօրին, սարքելով քար

դեր* որոնց աՀաւոր խժդժո ւթիւնր կր Հաւասարի կամ կը գերազանցէ ինչ 

որ պատմութիւնր երրեք արձանագրած ըԱայ* ք՝այ& կ*առարկուի թէ այղ ոճիր

ները գործուած են կառավարութեան մր կոզմէ, որուն յանցանքները կարելի 

չէ վերագրել թուրք ժողովուրդին, թէ այդ ոճիրներր, որոնցմով մա Հ մետա

կանն եր ր նոյնքան տառապած են որքան քրիստոնեաները, Հետեւանք չէին 

կրօնական մոլեռանդութեան, այլ բոլորովին ան Հա մա պատասխան էին օս

՜՛մանեան աւանդութեան, ինչպէս որ ան երեւան կռւգայ երբ քննենք պատ

մութեան ընթացքին Թուրքիոյ ցոյց տուած վերարերումր Հպատակ ցեղերուն 

Հանդէպ, թէ օսմանեան կայսրութեան պաՀպանումր ան Հրաժեշտ է աշխար– 

Հի կրօնական Հաւասարակշռութեան Համար, թէ քաղաքականութիւնը ոչ 

նուազ քան արդարութիւնը կր պա Հանքէ այդ երկիրները ամբողքութեամբ 

վերահաստատել իրենց նախապատերա զմեան վիճակին մէք։ 

/ԱորՀուրդր չկրնար ընղունիլ ո՛չ այս եզրակացութիւնը և ո՛չ այն 

փաստերր որոնց վրայ ան կր ՀիՏնուի։ Վայրկեան մը իսկ կասկածի չեն

թարկեր որ Թուրքիոյ ներկալ կառավարութիւնը իրաւապէս կը դատապար

տէ իր նախորդներուն Հետեւած քաղաքականութիւնը, եթէ նոյնիսկ թուրք 

կառավարութիւնր բարոյական նկատ սղութեանց բերումով չ՚ըներ ատիկա 

(և բացայայտ է որ կ՚րնէ) պիտի Հարկադրուէր րնել պատշաճութեան (loppor-

tUOlté J նկատոդութիւններով։ ներկայ կառավարութեան անդասները ան Հա՛ 
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տապէս վերցուցած» ամին իրաւունք ունի՛ն չճանչնալու այն գործ՜երը, որոնց 
աոԴհ1~սՔւ1 այնքս՚ն աղետաւոր Հա՛նգի սա՛ն ալո ւ իրե՛նց երկրի՛ն» բայց րնդՀան– 

րապէս» ա գ գ մը Ալէս*ք է գա տուի ըստ այ՛ն կառավարութեան» որ կը վարէ իր 

արտաքին քաղաքականն ւթիւնր և որու տրամադրութեա՛ն տակ ես իր բա

՛նա 1լն երր։ Թուրքիա՛ն չկր՛նար ՛նմա՛նապէս պաՀանջել որ՛ Հ ա յ ս վար դա պե

տութեա՛ն արդար Հետեւա՛նքներուն չե՛նթարկուի, այ՛ն պատճառաբա՛նութեամբ 

որ իր պատմութեան ամենափափուկ վայրկեանի՛ն իր դորՆերր այնպիսի 

մարգերու ձեռք կր գտնուէին, որոնք, ո և է սկզբունքէ և խիղճէ զուրկ, անկա

րող էխն նոյնիսկ յաջողութեան առաջնորդել։ 

ԱյսուՀանդերձ յիշատակագիրրր Հոդային ամբողջական վերաՀաստա– 
տութիւնր պաՀանքելու Համար,*– միմիայն չուդէր Հիմնուիլ այն փառքին վրայ 
թէ արդար չէ Թուրքիոյ քաւել տալ իր նախարարներուն յանցանքները։ 
Այդ պաՀանջումր աւելի խոր պատճառներ ունի, ան կոչում կ՚րնէ անցեալի 
մէջ թուրք տիրապետութեան պա տ մութե ան ր Ա իսլամ աշխարՀխն ներկայ 
կացութեան։ { 

իյորՀուրդր ցանկացող է ոչ անօգուտ վէճեբու սկսիէ ո֊ ոչ աւելորդ 

վիշտ պատճառել Ջեր Վսեմութեան և այն պատուիրակներուն որ ձեզ կ ըն

կերանան։ Արնիկա լաւ տրամադրուած է ղէպի թուրք % ժողովուրդը որուն 

սքանչելի յատկութիւններուն վրայ կր Հիանար Բայց չէ կարող այդ յատ

կութիւնն եր ու շարքին Համարել օտար ցեղեր կառավարելու ընդունակու

թիւնը։ Փորձը շատ յաճախ ե շատ երկար ատեն կր1լնուած է և արդիւն

քի մասին ամենագոյ գն տարակոյս չէ մնացած։ Պաամութիւնր մեղ ցոյց 

ղու տայ բազմաթիւ թրքական յ ա քո ղո ւթի ւնն եր ու նաե բազմաթիւ թրքա

կան անյ աք ո դո ւթ ի ւնն եր, յա գթա Հարուած ազդեր և ազատագրուած՜ ազդեր։ 

Յիշատակագիրն իսկ կ՚աէլևարկէ երկրամասերու կրճատման որոնք դեռ քիչ 

ատեն առաջ կը գանուէին օսմանեան վեՀապետութեան ներքև։ տ% 

Այլ սակայն, այս բոլոր փոփոխութիւննեբու մէջ Եվրոպայի, Ասիոյ և 

ոչ ալ Ափրիկէի մէջ, չենք գտներ միակ պարագայ մը ուր թրքական տիրա

պետութեան Հաստատումը երկրի մը վրայ իրր Հետեւանք չունենայ ՛հի՛–՛ 

թական բաբգաւաճման նուաղում և մշակոյթի մակարդական ստորնացումր, 

և չկայ նաև պարագայ երբ թրքական տիրապետութեան Հեռացումին 

չՀետեւի նիւթական բաբգաւաճման ծաղկում և մշակոյթի մակարդակի բարձ

րացում։ 

Թէ րլլայ ա յ դ Ե՚֊րոպայի քրիստոնեաներու կամ Ա ուրիոյ, Արարիոյ, 
Ափրիկէի մաՀմետականներու մէք քՒուրքր բերած՜ է միմիայն քանդում ամե
նուրեք1 ուր յաղթած՜ է» երբեք անիկա կարող չէ երեւցած՜ ղարգացնելու 
խաղաղութեան մէջ ինչ որ շաՀած՜ է կռուի մէջ։ Այգ ուղղութեամբ չէ որ 
իր տ աղանդն եր ր կր մարզուին։ 

Այս իրողութեանց ակնյայտնի եզրակացութիւնը, կը թուի որ Հե

տեւեալն է. — Թուրքիան առանց ո և է ներելի պատճառի և առանց գրգռու

թեան յարձակած՜ ՐԱալով, դիտմամբ, Համաձայնութեան Պետութիւններուն 

վրայ և յաղթուած՛ ՐԱալով, յաղթողներուն վրայ ծանր պարտաւորութիւնդ 

Fonds A.R.A.M



դրաւ կարգաւորելու ճակատադիրր այն այլազա՛ն ժողովուրդներուն որով 

կազմուաի՝ է իր այլատարր կայսրու֊թՀ^աքլ։ ՝4յեծ և ՀամախոՀ պետութիւն– 

ներու խորՀուրդր կր փափաքի կատարել այս՛ պարտաւորութիւնը, գոսէ 

այնքան որքան ա՛նիկա կր Համապատասխանէք՛շայդ ժողովուրդներու՛ն իսկ 
Հա՛յք f 

իղձերուն ե իրե՛նց մշտատև շահերուն։ Բպյց !ԱորՀուրդր ցաւով կը Հաս՛ 

տատէ թէ յ ի շատ ա կա դիր ր այս բանին ՛նկատմամբ կ՚արժեցնէ բոլորովի՛ն 

տարբեր կարգէ նկատողութիւններ ՛և որոՍֆ Հիմնուած ե՛ն կրօնակա՛ն կար– 

ծեցեալ մրցակցութիւններուքէվրայ։ ԸսսՀ, այգ պա աճ առա բա՛ն ութի լ՛ե՛ն եր ո ւ՛ն 

պէտք էր որ օսմա՛նեա՛ն կայսրութիւներ ամբողք պաՀուէր, ոչ այնքա՛ն իր 

սահմաններուն մէք ապրող իսլամն եր ո ւ՛ն կամ քրիստոնեաներուն շաՀուն 

Համար, որքա՛ն Հ՛նազա՛նդելու Համար կրօ՛նական զգացումներուն ՝ այնպիսի 

մարդոց՝ որոնք երբեք չեն զգացած թրքական լուծը, կամ մոռցած են թէ 

ինչ ծանրութեամբ կը ճնշէ անոնց վրայ որոնք ստիպուած են զայն կրեր 

Բայց անկասկած, երբեք կարծիք մը նուազ արդարացած չէ իրողու

թիւնն երով։ Պատերազմի ամբողք պատմութիւն ր կ՚ապացուցանէ, որ անիկա 

ոչ մէկ բանի վրայ Հիմնուած չ է ։ Ի՞նչ– կարոդ է ըլլալ կրօնական պայքա

րի մը ուժը որուն մէք բողոքական Գերմանիան, կաթոլիկ Աւստրիան, օր

թոտոքս Պուլկարր և մա Հ մետ ա կ ան Թուրքիան ընկերակցեցան իրենց դրա 

ցիներր թալլելու Համար։ Այս ԲՈԼՈՐ գործին մէք, քրիստոնեայ Հայերու կո– 

տորածր թուրք կառավարութեան Հրամանով, միակ առիթր եղաւ, ուր կա՛ 

րելի եղաւ գնա Հատեի մտ ածուած կրօնական մոլեռանդութեան մը Համը։ 

Բայց Զեր Վսեմութիւնը դիտել կուտալ որ ճիշդ այգ ժամանակին և այգ 

նոյն իշխանութեանց Հրամանով անդն աս մա Հ մետ ականն եր կոտորուած են 

բաւական մեծ թիւով և բաւականաչափ սոսկալի պարագաներու մէք, խնէ 

որ կը մեղմացնէ, ա եթէ կատարելս։պէս չժխտէ* կրօնական կողմնապաՀու– 

թեան ամին կասկած։ 

Ուրեմն, պատերազմի ժամանակ, կառա վարութիւնն երր աղան դա կա– 

նութեան քիչ ա ա ա Յ ո յ ցներ տուած են և գալով Համաձայնութեան Պետու– 

թիւննեբուն, ոչ մէկը տուած ե%{ Ոչիֆ} յ ա ռ ա լ \ եկած է անկէ ի վեր որ այս դա

տողութիւնը այլափոխելու բնոյթը ունենայ։ ՛իւրաքանչիւր ոքի խղճմտան

քը յարգուած է, նուիրական վայրերր խնամքով պաՀպանուած են։ Այն պե-. 

տութիւնները և ժողովուրդներէ– որոնք պատերազմին առաք մա Հ մետական 

էին, են տակաւին։ ինչ որ կը վերաբերի կրօնքին, փոփոխութեան չէ են

թարկուած, բացի ապա Հովութեան պայմաններէ, որոնց մէք կաբելի է զայն 

կիրարկել» և այս փոփոխութիւնր, ամենուրեք ուր դաշնակիցներր իրԱնց 

Հքօնթրօրը կը գործադրեն անտարակոյս կատարուած է գէա ի լաւը։ 

Եթէ պատասխանուի թէ Հաստ մա կան մա Հ մետ ական ^պետութեան մը 

եր կր ամա սերուն կրճատումր կրնայ վնասել մա Հ մետ ականներ ու դա ախն ամին 

երկիրներու մէք, ներելի պիտի Համարենք մեգ գիաել տալդ** որ ր ս տ մեր 

կարծիքին, ատիկա սխալմունք մրն է։ Ամէն մտածող մա Հ մետ ա կանի Հա

մար, նորագոյն պատմութիւնը այն կառավարութեան որ կոստանդնուպոլ– 

սոյ գաՀը կը գրաւէ, չկրնար ՐԱալ ուրախութեան կամ Հպարտութեան 
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UMnPhL-P *fy։ 0'J^iuitut պատճառներով որ արդիս մէք բերինք թուրքը այն

պիսի ձեռնարկ մը փորձեց որուն Համար քիչ յարմարութիւն ունէր և որուն 

մէք Հետեւաբար քիչ յաքոզութիլն ձեռք բերաւ։ թոզ անիկա գործ՛ի գըր– 

ուի աւելի նպաստաւոր պարագաներու մէք, թոՂ tP knP"4.P գլխաւորա

բար պարզուի այնպիսի" 2րքաէԱակի *?ը մէք որ աւելի Համապատասխան է 

իր ոգիին և նուազ բարդ ու դժուարին պայմաններու մէք, եթէ նաև խգէր 

և թերեւս մոռնար գեղՆուԱներհլ | | É դաւերու վատ աւանդութիւնր, ինչո՞ւ 

չպիաի կրնայ աւելցնել իր երկրին և անուղղակի կերպով իր կրօնքյքն փայ– 

լր, ապացուցանելով ու՛րիշ յատկութիւններ քան քաքութիւնը և կարգա– 

պաՀութիւնր, որոնց այնքան յայտնի ապացոյցներր միշտ տուած՛ է։ 

Բացի եթէ սխալած՛ ՐԱտ^Ք՛ Զեր Վսեմութիւնր պիտի Հաս/լնայ մեր 

յոյսերը։ Զեր յիշատակագրին մէկ ուշագրաւէ մասին մէք, Դուք կր յայ

տարարէք թէ ձեր երկրին առաքելութիւնն է քքԱքգխսքր նուիրել տնտե

սական և մտաւորականներու մշակոյթի։ Ոչ մէկ փոփոխութիւնէ, չի 

կրնար ըլլալ աւելի զգայացունց և աւելի ապշեցուցիչ, ոչ մէկը i)lPUuiPP 

ԸԱալ աւելի արդիւնաւոր։ Եթէ Զեր Վսեմութիւնը կրնայ նախաձեռնու

թիւն ր առնել այս կարեւոր յեղաշրքման թուրք ցեղէ մարգոց մէք, դուք* 

կ՛ արժանանաք, և անտարակոյս կ՛ստանաք այն բոլոր օգն ո ւթիւնր որ մե– 

կարողութեան մէք է ձեզ ընծ՛այել։ 

Հաճեցէք ընդունի լ, Պարմն %ախագաՀ, իմ բարձր մեծ՛արանացս Հաւաս 
տիքը։ 

• , - ֊ ա ա ՛ -ԲԼԷՄԱՆՍՕ 

«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» Ի ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 

S արգոյ Խմբագիր, 

Պոչս էն կուգամ։ Այս անգամ Պ ոլսա Հայր արիւնոտ ու. խենղեցնող տեսա
րանի մր Հա՛նդիսատեսն է։ կր նայի անոր ու Հեգնական լռութիւնով մր գլուխր 
կր ծռէ։ Ջարդերէն մազապուր որբերու վիճակը յուսահատական է, պոռացող 
դառնութիւն մր կա I Հոն՝ անոր Համար որ՝ Պ ոլսա Հայ եր ո՛ւ աչքին աո^եւ, անոնք 
անգամ մր եւս իրենց տառապանքներուն սարսուռը կ՛ր զգան։ Բայց Պ ոլսա Հ այր, 
ԻՐ այ լաս եր ա ծ Հանդարտութիւնովը, կը նայի անոնց ու գլուխը կը ծռէ։ 

Որբերուն Վրայ սայիլգ Հ/* գար, գ գես անին Հի՛ն ու պատառ պատառ, աղ
տեղութիւնը պժգալի բան մը դրած է անոնց վրայ։ Տեսայ ան ա՝ն կ որբեր որ 
գունաթափ ու Հիւանդոտ, իրենց քուրդերուն մէԼ, գնչու մը չեն արժեր, կեան
քի ժպիտի կորսնց ո ւց ահ, մեռելի մը յաւիտենական տրտմութիւնը կս տուեր ան այ 
դէմքերուն վրայ։ Պոլսոյ Հայոց որբանոցներուն մէէ\ են այս ղժրաղդ արարած
ները, որոնց ուտելիքը, ձիթապտուղ Հացէն անդին չանցնիր, ու, կր Հալին, կը 
Հալին ու կը մաշին անոնք, յանուն իրենց որբութեան։ Պ ոլսա Հայերուն անուշ 
Հանգիստը չխռովելու Համար։ 

Պ ոլսա Հայ մամուլը, ամէն օր, արցունքոտ աչքերով կ* աղա չէ, կրկիս կու
լայ, ու սլա տառ մր գթրւթիւն կը մուրայ Պոլսեցի Հարուստներէն, օրէ օր ծիւրող 
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ու Հատնող Հայ որբերուս Համար, բայս Հարուս ան երր, հագող այգիս գեղեցկու

թիւնը պա ար անք մր կարծելով, Հայաստանի նոր սերունդի այս աառապող որ

բերուն կր նային, ու գլուխնին կր եռեն։ 

Հիմակ որբերն աւելի որբ իրենց թշուառութեան մէ%_, զլաց ուած Համակ

րանքի մր կարօ ար կր քաշեն, ՚ սէր, պո LUI մր սէր ՝ կր մուրան արիւնի ու անօթու

թեան մէէ\ մեռնող իրենց մօր ու Հօր ուրուականն երր օգնութեան կանչելով, ու 

անոնց յաւիտենական տառապանքը աՀքերնուն խորր վարագուրուած, իրենց նոր 

աառապանքին կր նային։ 

Պ ո լսեց ի Հարուս ան երր՝ պատասխանատու են իրենց լռութեանր մէք_, որով՛ 

Հեաեւ, մեր որբերր կր մեռնին, անօթի են անոնք, մերկ են ու բոկոտն, ու կեան

քի օրՀնեալ ժպիար կորսնցուցաձ, գերեզմանի Հոաեր եր շնչեն դարձեալ։ 

Փարիզի Հայ Հասարակութիւնը թող մտածէ այս՝՛ մասին, որբերուն Հարկա
ւոր է Հաց, զգեստ, շապիկ» կ°շիԽ 

ՐւրեսԴտ, աճապարենք, որպէս զի թէ Պոլսոյ և թէ ներքին գաւառներու մէԼ 

սովերու ու տառապանքներու տակ մեռնող մեր որբերր ազատենք։ Ամէնքս մէկ բե

րան ապագա՛յ, ապագա՝ւ կր պոռանք, բայց չենք զգար որ խենդի պէս մեր ապա

գան ոտ քերն ուս տակ դրած, կր ճզմենք ու կր ճզմենք։ 

խԱՁԻԿ ԳԱՎ.ԱԼՃԵԱՆ 

m 

mm\ ԼՈԻՐԵՐ 
ZU3 ԼԵԶՈՒԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆԸ 

Երեւա՛նի Հայ մամուլի ֆյՏերկայ ա ՝ 

ցու֊ցի Հներր Հայ լեզուի պաշտպա՛նու

թեան Համար կազմած են (T Հա f առ

ման կօմիտէf) մը ե. Հետեւեալ որո

շումները տուած 
m 

կոչ ընել պետական, Հասարակա
կան 1ւ մասնաւոր Հ ի են ար կութ իւն՜ 
ներուն, որպէս զի Հայերին խօսին ու 
գրեն։ 

Զրնգուն ի լ ուրիշ լեզռւո վ գրու

թիւնն եր, լուրեր ե յ այ տա բարութի ւն-

ներ։ Բացառաբար ընղուն ի լ օտար լեզ– 

ուով յայտ արարութիւնն եր երբ անոնք 

օտարներ կ ուզան։ 

ՊաՀանքել Հայ լեզուի պաշտօնա– 
կանացումր, իսկ միւս լեզուներու գոբա 

ծա ծ ո ւթիւնր թոյլատրել 1 իբր օժան
դակ լեզուներ։ 

Այս առթիւ Հետեւեալ կսչր ուղ
ղուած է Հայաստանի քաղաքացինե 
բոլն։ 

Հ-Ամին տեղ պա Հան քեց էք պետա

կան լեզուն* Հասարակական Հիմնար

կութիւնն երին դուրս վտարեցէքանոնք ՚ 

որոնք պետական լեզուն չեն գիտեր, 

և. կամ զայն արՀամարՀելով կր սիրեն 

ու-բիշ լեզուով խօսիլ ու գրել։ 

Մէ ՚ ընղունիք և ետ ղրկեցէք բո՛ 

լոր այն գըութիւնները, որոնք պե

տական լեզուով չեն գրուած։ 

Մի՛ յաճախէք այն խանութներն՝ 

ու վայրերը, որոնց> ցուցաէլներու վը– 

րայ պետական լեզուն չէ գրուած 

, ՊաՀանքեցէք որ *| դատարաններու 

մէք ձեզի լսեն ձեր մայրենի լեզուով։ 

ՊաՀանքեցէք որ օրինքներն ու Հը– 

րամաններր Հրատարակուին անպայ

ման պետական լեզուով։ 

Պէաք է որ ամին մի Հիմնարկու
թիւն ճան ՛շն այ Հայ լեզուի պարտադ
րութիւնըյ> ։ 
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Ղ.ԱՐԱԲԱՂ.Ր ԿԱ(ԴԱՎ.ԱՐՒ2Ը 

Ֆրանսական կառավարութիւնը 

լուր առած՝ է կ ո վկա սի իր ներկայ ա– 

ցուցիչէքն ոՐ Ղար արաղի մէք տիրող 

անկարգութեանս վերք տալու Համար 

բրիտանական Հրա ման ա տարր սլա շ -

տօնանկ բրած՜ է տեղւոյն իսլամ 1լա– 

ռա վարիչը։ 

ՃԱՅԱՍՑԱՆհ ՊԱՐԵՆԱՒՈՐՈՒՄԸ 

Ամերիկեան քօմիթէի ձեռք ա ռահ

մի քո ցներհւն շնորՀիւ Հայաստանի սլա՛ 

բռնաւորուեր [իովին ապաՀովուած՜ է։ 

ZU.3 ԳԵՐԻՆԵՐԸ 

քԻուրք%բան ակն եր է բոն ուած՝ ու 

Եգիսլտոսի շրքակաները գտնուող Հայ 

գերիները գի մահ՛ են ՛Ազգ, Միութեան, 

պատրաստակամութիւն յայ անելով 

ծառայելու Հայկական Հանրապետու

թեան բանակին մէք իբր կամաւորէ 

ՃԱՅԵՐԸ ՍԵԲԱՍՏԻԱՅՒ ՄէՋ 

Ա*սԳԼէաՑէՔ գրաւած՛ են \} երաս

տի ան ե միքոռներ ձեռք առահ են Հա

յոց տուներն ու Գոյքռրը իրենց գար» 

ձնելու Համարէի, Որբանոցները վերա

բացուած՝ են ու կր կառավարուին 

տեղական միքոցներով։ կր պա ասպար

ուին մօտ ՏՕՕ որբեր։ «ԱրմԷնիա» 

կ՛իմս/նայ թէ Հայոց վերաղարձուահ՝ 

է նաև Մայր եկեղեցին, Մ Նշանի 

վանքր և միւս Հաստաաութիւններր։ 

ՔՍԱՆ Ն ԱԼ ԱՏԱԿՆ ԵՐ Ո Ւ ՅհՇԱՏԱԿՒՆ 

1913 Յունիսին Պոլսոյ մէք կախ. 

ուահ քսան Հնչակռաններու j/1 շ՛ի

տակին նուիրուահ՜ մեծ՜ Հանդէսներ 

կատարուած՝ են Պո1սոյ ***էք բոլոր կու

սակցութիւններու մասնակցութեամբք 

ՊԵԼՃՒՔԱՅԻ 1ԱՅ ԳԱՂ-ՈՒ&Ը 

Պրիւքսէլէն կր գրեն մեզի թէ ՝ նո

րակազմ Հայկական ՝Բոմիթէի դիմում

ներու Հետեւանքով պելճ կառավա

րութիւնր, Յունիս 12 թուակիր մաս
նաւոր կ շր քաբեր ականով Հրա Հանգ 
աուահ է բոլոր նաՀանզներուն, որ ան
կէ g վռրք Հայերուն տրուած՛ ինքնու
թեան թուղթերուն վրայ «օսմանցի )՝>ի 
տեղ (լՀայ՚ծ գրուի։ 

—ՆախագաՀ ՎէէսՐսէ Պրիլքոէլ 

կատարած՛ այցելութեան միքոցին տեղ

ւոյն Հայկական ^ոմիթէն ուղերձ մը 

մատուցած՜ է անոր ա մեր ի կետն ."֊֊դես

պանի միքոցաւ։ Այս ուղերձին մէք 

Հայ գադութր իր Հաստատ Հաւատքր 

կը յ ա յ անէ թէ Միացեալ Նա Հան գ– 

ներր բարձր պիտի բռնեն Արդարու
թեան իտէալր Հայ կական ի՚ոգրի լուծ– 
ման մէք։ 

ՆԱԽԱԳԱՃ Վ.ԻԼՍԸՆ ԵՒ ՃԱՅԱՍՏԱՆ 

((Նիւ Եօրք ՀերալտՖ կր գրէ թէ՝ նա֊ 

խազա Հ Վիլսրն Ամերիկա մեկնելէ 

առաք ունկնդրութեան ընդունած՝ է 

ամերիկեան մամուլի ներկայացուցիչ– 

ներր և յայտարարած՝ է անոնց թէ 

) Ամերիկա կր մեկնի զօրաւոր րրօրա– 

կանտ մր մզելու Համար որ Ամերիկա 

ստանձնէ Հայաստանի ման տան, կր 

յուսայ որ յ ա ք ո ղ ի քանի որ ամերիկ

եան ժողովուրդը շատ՝ կր սիրէ Հա

յաստան ր: 

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ԴՐՈՇՄԹՈՒ՚ՆԹԵՐ H 

Հրապարակ ելաւ ԼաՀԷ/ի Հայկա

կան Տեղեկատու Պիլոօյի նախաձեռ

նութեամբ, փբո փական տի դրոշմա

թուղթերը, Հայ կական ողբերգութեան 

զանազան պատկերներով։ *ք*աքալե– 

րութեան արմանի է մանաւանդ օգտա

կար այս գործ՛ը, պէտք է որ ամէն 

Հայ անոնցմէ գնէ իր նամա1լներուն 

վրայ փակցնելու Համար, այս պէս ով 

թէ օգնելու մեր գատին և թէ Հայասի

րական զգացոււ/ները արթնցնելու։ 

և մանաւանդ որ Հասոյթը պիտի յատ
կացուի փըոփականտի գործ՛ին։ 

Հքախու է Հարիւրը 2,30։ 
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ՆՈՐ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՐՋ 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

i ԱՀնցեալներս, չէզոքներն ու ան
տարբերն երք Հաւաքելու ե. ՛նոր կու. 
սակցութիւն մը կազմելու Համար 
Հրաւէր եղած էր Փա րի զա Հայ գաղու– 
թի՛ն։ Այղ °ՐՐ Հազիւ 100 Հողի եկած 
Ր11աէՈՏ1՝ յարմար զատուած էր ուրիշ 
երեկոյ մր Հանդիսաւոր Հաւաքոյթ մը 
ունենալ ու աւելի իյոշոր թիւով բազ
մութեան մը առքեւ պարզել կուսակ՛ 
g ութ եան ծրաղիրր։ Առքի օր կազ՛ 
մա կեր պո ւեց ա ւ այղ Հաւաքումր որուն 
ներկայ էին մօտ 60 Հոգի։ 

իյօսեցան Պ Պ* Պապաքանեան, Qo-
պանեան, ԱիՀրդատեանց ե. Աաֆ– 
րաստեան։ Այս անգամ ալ ինչպէս 
անցեալ անգամ Պ* Ղօ պան եան քա՛ 
նաց արղարացնել սրա Հի պարապու՛ 
թիւնր, րսելով թէ իր բարեկամները 
բոլորն ալ սրտանց Համաձայն Րէէաէ՜ 
նուն Համար չէին եկած ժողովի։ 

ՃԱՅԱՆՊԱՍՏ ձԱՆԴՒՍ 

Թերթիս մամուլի յանձնուած պա՛ 
Հուն, միայն ստացանք շրջաբերական 
մր ծանուցանող թէ՝ ՅՈԼ-էիԱ 2բն Հա՛ 
յասաանի ի պատիւ մեծ ցերեկոյթ մը 
պիտի դարուի նախաձեռնութեամբ 
«L'Effort de la France et de ses Alliés», 
նախագաՀ ութի ւններով Պ Պ* Րօլ 
S է շան էլի և Տրնի ՚Բօշիեի։ 

Հանդէսի ամբողք Հասոյթը պիտի 
յատկացուի Հայ որբերուն։ Պիտի բա
նախօսէ նախկին վարչապետ Պ* Րիե՛ 
ւըլվէ՛ 

Վ Ր Ի Պ Ա Կ 

Մեր անցեալ թի՚֊ի խմբագրակա
նին վերքին մասին մէք տպուած էր 
Վ քիոլսական վտանգը Աազանովի դաւը 
չէյ>, պիտի ՐԱայ <ւէհուսական վը– 
տանդը՜ Աազանովի դաւն ԷՖ։ 

ԿՈ2 ՆԱխԿհՆ ՃԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆ ԵՐ ՈՒ 

Ֆրանսական բանակի ^Légion Et
rangère, Légion Arménienne են.) նախ՛ \ 
կին կա մա ւորն եր ո ւ անունով դիմում 
եղած ՐԱալռվ պատերազմականդ նա
խարարութեան, Յուլիս 14ի զօր անց
քին ((lefilé^ Հայ գինուորներու մաս
նակցութեան արտօնութիւն ր ստանա
լու, կր խնդրուին նախկին բոլոր Հայ 
կամաւորներր նախապատրաստական 
ժոգովին ներկայ գտնուիլ Հայ եկեղե
ցին, Rue jean Goujon, Յոյլիս 6, Ժա
մը 11ին։ 

ՆԱՄԱԿԱՏՈՒՓ 

թօրթ Ա այ [lin, Արս էն ԵրկաԹ՛*— շնորքյակա. 
I ո ւթիւն ձեր շնորէ)աւո]ւութիւններուն ու» մագ. 
թանքին ք)ամար։ Ս տա սանք բանաստեղծ ութի», ն _ 
ն երր։ կ՚րսսյասենք ք}րատարակու.թեան գործի 
կ ար գ ա գրութեանր։ 

բօրթ Աաիտ, Ա. 0-ագուորեանին.— Աւոսւ, 

ցանք ծեր նամակն ու» գ ր ութիւնը, Անտոն. 

եւսնի գիրքր գեռ ջէ հրատարակուած։ 

Ս,տիս.Ասյաս|ա, Աոնաւորեանի.—Ստացանք 

նամակն ու գրամր, շնորհակալութիւն՛ քար. 

ւոէսներր գր կ եցինք։ 

Ցաւով կ՛իմանանք մա Հր Պ» 3* 
Մո ստի չե ան ի, անդամ նախկին Ազգ* 
Պատուիրակութեան և. Ադդ՛ Համա
գումարի։ 

ԾԱէռՑՈՒՄՆԵՐ 

Հ* 3* Դաշնակցութեան Փարիզի 
ընկերները կը Հրաւիրուին դասախօ– 
սական ժողովի, վաղր Ո՚֊րբաթ. գի
շեր ժամր 8*3Օթն սովորական ժոզո– 
վասրաՀր։ 

1ի|քնագիր.տնօրէն՛ ՏՕՔԹ՛ Լ– ՃԱՄՐԱՐՕՈՒՄԵԱՆ 
Imprimerie Spéciale rfiz"VERADZENOUNTm ա La Gérante: M » * S a r a h LACROIX 
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ԿԵԴՐՈ՛ՆԱԿԱՆ ԳՐՍԼՏ11ԻՆ "ՎԵՐԱԾ1յՈՒ1ւԴ„Ի 
«Վերա օ^ե ունդ)՝) ի տնօրէն ո ւթիւնր մղուելով օրուա՛ն զգալէ ՝ սլա Հանքէն, 

ու ամէ՜ն էլոզմէ Հասնող գրե՛նական ապսպրանքներու խճողումէքն, Հարկադրուե

ցաւ մասնաւոր գրատուն մր Հիւաել, խմբագրատուն էքն դուրս Հատուկ պաշտօ

նէութեան մր վարչութեան ներքեւէ 

Գրատունս կ՚րն գունի ամէքն տեսակ ապսպրանք։ կր Հայթայթէ ֆրանսա, 

Անգլիա, Վենետիկէ Վիէ/ննա, Պոլիս, Եգիպտոս, Ամերիկա ե այլուր Հրատարակ

ուած՜ գրքեր՝ Հայ երէքն ու օտար լեզուներով, մանաւանդ Հայկական ղատի և գրա

կանութեան վերարերեալ Հրատարակութիւնն եր։ Մեր րնթերցողներր գրքերու 

Համար կրնան դիմելնաեւուղղակիմեր գրատան Հասցէին, .161 Boulevard Mont

parnasse* 
Փափաքողներուն ձրի կր ղրկէինք մեր րնդարձակ գրացուցակր։ / 

Librairie VERATZENOUNT 
161, Boulevard Montparnasse, 161 

Առանց փոխարժէքի եղած՛ յանձնարարութիւններր անպատասխանի կը են ան 

Habillez-vojus chez NICOLAS AROUTUNIAN, tailleur-fourreur 

Face Station N.-D. de Lorette S, Rue Bourdaloue, 5 Téléphon: Trudaine 64-81 

Actuellement RECLAME 200 francs: Sur Mesure: Costume tailleur, Robes, Manterux chics 
Occasions exceptionnellea de Fourrnres. Prix d'été. 

RENARDS et COLS pour Hommes et pour Dames 
Remise de 5 o/o aux Abonnés de Bulletin 

N O U V E A U T É LE "ILLEIHT" 
Pour affiler avec succès vos lames Galette 

rend la lame, la rend absolument rigide 
ermet d 3 1'afîuter comme un rasoir ordinaire 

Tient dans la boîte du rasoir, se visse sur 
le manche — 1 lame en vaut 12 — Essayez. 

E N V E N T E P A R T O U T 

Վարձու 
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3. ՏԱՐԱՆ ԱՆ 

ւԼսւ՝Տաո֊սւկան_դերօսւկ 

£4, rue Lafayette, 44 

Ա՛նգլիական և ֆրան սա կան կերպա– 

սեղէն՚ներու ճոխ տեսաէլներով^ ու իր 

ճաշս/կի՛ն, ձեւի՚ն ու կարի՛ն շիքու– 

թեամրը կը ղոՀացնէ իրե՛ն դիմ՛ող բոլոր 

Հ աճաիւ որ դներր։ 

€ Ա Ր Մ Ե Ն Ի Ա » 

քաջալերեցէք <լԱրմենիա՝)> ՛չարա թա

թեր թր, որ 33 տարի՛ներէ ի վեր Ա՚ար– 

սէյլի -քէչ\ կը Հրատարակուի Ա՝. ֆոր– 

թուգալեանի կողմէ։ Տրկ%՛ բժ՚նղ, 20 ֆ. 

Հասցէ՝ Jourftaf ARMËNTA, Marseille. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ ՄաՆո՚մն, մաձո՚Հև... 

Վ ԱՀ ԱՆ ՛ՀԱՐԻ ԿԵԱէւ 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐ ՈհՆԱԱ^Ը ԼՈՅՍ 

Պատուակա՛ն փիլաւ ու. փլաքհ, թ, լա էս ՛նաեւ արեւելեա՛ն և եւրոպական 
ամէ՛ն տեսակ ԸՆՏԻՐ, ՀԱՄԵ՛Լ ե. ՄԱ-ԲՈՒՐ \երակուր%եր ճաչակելու Համար դի
մէ, 18, rue de Խ Sorbonne, ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասա^երուե։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆԻ՛Ս մէչ կարելի է գանել արտասաՀմա՚նեսՌ P"L"P 
Հայերէն թերթերը։ Melro Sa»t-Mich.el - Odeon 

ՀԱՅ ԳԵՐԶԱԿ ՀԱ&ԳՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ 

14, rue Mazagran, 14 
11)ի սա լաւ ապրա՛նքներ ունի։ 

»B*™"'. t Հայրե՛նակից՛ներ, դիմեցէք և փորձեցէք 
կ երպասե դ էններու, £ ո խ մ՚Թ երք , ամ էն Տաշա1§ւ կ„,Հ պէտէ 'ծ%աք. ՚. 
յարմ^ււ^քսնամ՚ու-ած աշխա տ ուԹիւն, յ-ափահոր շ$ ր Ա 6 3 Այյ-օ Ա1լ շ$ 

>Գթ ե, կգապա^\,,%: Métro Cadet 

Manufacture de vêtements en caoutchouc pour hommes, dames et flllet^l 
• • Spédalité'de; vêtements dn gabard ine — C o m m i s s i o n — E x p o r t a t i o n 

H V A K E R M A N 
43, Faubourg St-Martin -^Métro CHATEAU D'EAU 

PHOTOGRAPH LJ>'AR§r. 

A S C E N S E U R . 

ԾԱՆՈհՑՈհՄՆԵՐ 
ԿԸՆԳՈհՆՈւա 

5.B0Ut:€yARD 4 MONTMARTRE . PARIS. I Ï P E I MER I E 
G. S A V I G N T 
8o, RUE DE CLÉRY 
PARIS +, * * 
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c l o u m i a l a r m é n i e n 

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 
Գ– ՏԱՐԻ, B-ԻՒ 32 

Փարիգ, 30 Հոկտեմբեր 1919 

ԲՈ ՎԱՆԳԱ Կ Ո ԻթԻՒՆ 
Հայկական բանակը եւ էյեր Պարտքը 

՝ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 
• \ • 

Միացեալ նահանգները եւ Հայաստանի Ս՛ան. 
տաՏՒր Վ.ԱԼհ ԱՐԾՐՈԻՆԻ 

Աքսորի Համբուն ՚լր այ , գ.— Մեկնումը 

ԱՐԱՄ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 

Արձագանգներ ձայ կեանքէն Լ. Լ. 

Նամակ Երեւանէն լլ. 

Ազգային եւ տեղական լուրեր 

՝՛• ՜^քՒ՛ Directeur-Fondateur ; feÉÉ 
M LÉON HAMPARTZOUMIAN, ւ6, Boulevard St-Denis — PARIS (Xe) 

Téï tohone : NORD 69-51 

Fonds A.R.A.M



կը Հրատարակուէ ւի ամէն շաբաթ 
Բաժանորդագինն Է ամէն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար S տոըկ^-Հպթէ 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Դրամ, ՛նամակ և ամէն գրութիւն զրկել Տնօրէ՛նի Հասցէի՛ն 

Dr. LEON H'ÂMPABTZOUMIAN . 
16, Bd. Saiitt Denis 16 

ՎԵՐԱԾ1,ՈՒՆԳ»Ի 1920ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ, ԸՆԳԱՐԶԱԿ Եհ ՃՈԽ 

M ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆՈՎ,, ՍԵՒ ՈՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ ԲԱԶՄԱԹԻՒ 

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ 

ձ • '• . ք | ֊ ; ՑՐԻ-ՊՒՏԻ՚-ՏՐՈԻԻ , . . ֊ . / . • 
մեր րոլոր ալն բաժանորդներուն՝ որոնք մի՛նչեւ 1919 Գեկտ. 1 կր փակե՛ն 
իրե՛նց Հին Հաշիւները ու– կը բաժանորգ&գ?ւ[էա11ի'ն 1920ի Համար, կանխիկ վր– 
ճարելով իրենց բաժնեգինը։ 

Այս նուերէն կ՚օգտուիննաև 1929ի նոր բաժանորդները, եթէ բաժա
նորդագրուին մինչեւ 1919 Դեկտ՛ 1։ 

Ա յս կարգադրութիւնը Հիմակուց կը ծանուցանենք որպէս գի "^ԳՐՅ 
կարենան օգտուիլ մեր արտասաՀմանի բաժանորդներն ու րնթերցողներր։ 

1919 Դեկա, /էն վերՀ 772 Ո՚ԲԻ բաձաոութիլն չենք ր%եր, 
«Վերածնունդ» ի տարեցոյցր այլապէս պիտի հախ ուի քոչ շ ատ Համեստ 

գինով մը,, նկատի ունենալով անոր Համար եդած՛ բաւական խոշոր ծախ
քերն ու աշխասւա՚նքը։ Բուն գէ՚նը ԴԸ ծանուցոլի երր տարեցոյցր Հրապա– 
ըոէկ երնէ։ 

ՕԳՏՈԻԵՑԷ '4 ԱՌԻԹԷՆ՛ 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
Կ՚ԸՆԳՈՒՆՈԻԻՆ 

PHOTOGRAPH &ք ART. 

5, BOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 
• . . ւ ֊ • ֊ • • . A S C E N S E U R 
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ՇԱԲԱԹԱԹԵ ՛ՐԹ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ -ԲԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ. ՏԱՐԻ* — ԹԻհ 32 (62). —30 ՀՈԿՏ* 1919 

ԽՄ ԲԱԳՐԱԿ ԱՆ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ W' ՄԵՐ ՊԱՐՏքՐ 

Հայաստանի բանակը կազմուած՝ է ժողովրդական տարրեր էէ Այդ րա~ 

նակի ւքէշ Հայ Հարստի ե Հայ մեծատուն ի զաւակը չէ, որ կը կռուի անրնդՀատ, 

մեր ժողովրդի րարրարոս թշնամիներուն դէմ, ամրոդ^ Հինգ տարիք թախկին 

Հայ Հայդուէլն է այն, որ այժմ դարձեր է Հայկական րանակի պարտաճանաչ, 

չարքաշ, Հերոսական գինուորր։ 

Այգ զինուորները րստ մեծ՛ի մասին ելած՜ են Հայ գիւղացիութեան ծ՜ո

ցէն, մեր լեռներու ու գաշտերու Հարազատ, առաքինի աշխատաւորներն են 

անոնք, որ ամէն անգամ ոտքի են կանգնած՛, երր բռնակալութիւնը սպառ

նացաք է մեր ժողովրդի ազատութեան ու գոյութեան։ 

Հի՚հգ տարիներու զարՀոլրելի պատերազմին ետք շատ երկիրներ Հան" 

գստասան, պատերազմիկ րանակներր շատ վայրերումէֆսրուեցան—ըայց * ա է 

գիւղացի ռազմիկը սնաց միշտ իր դիրքերու վրայ, Հին Հայդուկը զէխքշ ձեռքն Է 

տակաւին և սովի ու մերկութեան մէ£ անյուսաՀատ ու յամառ կը պայքարի 

յաւերժօրէն մեր ժողովուրդի գեղեցիկ օրուան Համար։ 

Սասունցի Գաւիթն է ան։ Աշխատաւոր, չարքաշ, րարի, դիւցազնական 

Ս ասուն g ի Գաւիթը, որ ազատագրական պայքարին յետոյ իր ը"[ոՐ թափով 

պիտի նուիրուէ ստեղծագործական խաղաղ աշխատանքին։ 
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Հայկական բա՛նակը վերքերս նորփւ ունեցած՜ Է ուժեղ պայքարներ և 

այդ պայքարներու մէք աաբաՆ Է փայլուն յաղթանաղներ։ Յուլիս, Օգոստոս, 

Սեպտեմբեր ամիսներու կ– ընթացքին, թուրք՚թաթարական դաւաճանական 

յարձակուԱներու պաՀին, Հա f կական բանակը gnjg Է աուած Հագար ու մէկե– 

բորդ. անգամը թերեւս, որ Հա f ա ս ա ան ի ան կ աիյ ո ւթեան սպառնացող վտանգի 

դէմ Հայ դինուորր կարող է պ ա յ ք աբի[ մինչեւ վ երքին շունչը բուռն Հ այրե

նա սէր ո ւթե ամբ Ա աննման քաքութեամբ։ |յէ՛ 

Ա յ դ քաք ութ իւնր նորէն արտայայտուեցաւ։ 

• "«.Վերածնունդդի անցեալ թուով մենք Հրատարակեցինք էրեււսնէն ու

ղարկուած թղթակցութիւն մը, որ կր պատմէր թէ ̂  կարսի, իգտիրի, ՀԼան֊ 

գեգուրի նոր կռիւներու մէյք որպինի՛ քաքութիւններ է գործեր Հայկական 

բանակը։ Այղ կռիւներու ե այդ քւ՝յ քո ւթեան մասին մենք տեղեկութիւն ստա

ցան ք այս շ ա բթու այ ընթացքին երկու տարրեր աղբիւսներէ, որոնք առաւել 

եւս կը պար դեն վռրքի*ն ղէպքերու ն ՛չան ակութիւնր ե anJff կուտան թէ 

ո՛ րպիս ի մեծ ազդեցութիւն է ունեցած մեր բանակի Հերոսական յաղթու

թիւներ դրացի երկիրներու ե Անդրկովկասի մէք գտնուող ֆ դաշնակիցներու 

վրայ։ Մեր բանակի յաղթութիւնը անգամ մը ես ստիպած է մեր Հակառա

կորդներուն՝ յարգել Հ ա յ ժողովուրդի անբռնաբարելի իրաւունքը ե Հաս– 

1լնալ, որ՛մենք ալ պէտք՛ է ունենանք վերք ա պէս a մէկ անկիւն արեւի տակդ։ 

ԱպաՀովաբար այդ յաղթութեան Հետեւանքով է, որ թուրք քետաշրքա–^ 

կան շարժումը Մուսթաֆա ՜Բէմալի գլխաւորութեամբ կըքթուի րնդունիլՀայաս– 

տանի անկախութեան անՀրաժեշտութիւնր,ինչպէս կր Հաւաստեն, զ ժուրն ալ տէ 

S է պա Դ ի Կ* Պոլսի ք?Ղ?ահ.էՑԸ* "՝ Խւ խօսԻ ա ք ս մասին, թէ Հայ ժողովուրդին 

պէաք է տալ առատ զարգացման Հնարաւորութիւն* 

Պատմութիւնը կբ կրկնուի շաա ՀրաՀանդիչ ճշդութեամբք s$ii 

(յ,%ցեալ տաբի, ռուսական զ°րքի կազմալուծումէն յետոյ, երբ դաշ– 

նակիցներր տակաւին շատ Հեռու էին ե երբ Հայ ժողովուրդը շրքապատւած 

էր բարբարոս թշնամիներով, Հայ ՛բանակի առասպելական քաքագործ՜ու– 

թեան շնորՀիւ միայն մենք կարողացանք պետութիւն կազմել։ Ա յ դ պետու

թիւնը միակ լուսաւոր կէտն էր դարերու մեր ողբերգական խաւարի մէքէ 

ԱՀն կը մարՏնացնԷր Հայ ժողովրդի քաղաքական բաղձանքներր և Հիմք ու 

կերպարանք կուտար մեր իտէալներուն։ Այղ պետութիւնը կր սնայ այսօր 

ես այն Հիմքը, որի վրայ վաղր պիտի կառուցուի մեր ամբողջական Հայաս
տանը։ 

Պէաք չէ կարծ՛եի որ Հ ա յ ժողովուրդի անլուր տառապանքներն ու կո

տորածները կարող էտն աշխարՀիս՛ Հդօրներուն գէթ մի վայրկեան թելադրել՝ 

Հայկական պետութիւն ստեղծ՛ելու։ Մենք բաւական շաա փորձեր ու1ւխնք 

Համոզուելու, որ պետութիւններու Համար ոչ a փոքր դաշնակիցդ գոյութիւն 

ունի, ոչ մարդասիրութիւն ե ոչ ալ, աւա՛ղ, գաղափարական բարձր մղում* 

ԱշխարՀս այսպէս է եղած միշտ, այսպէս ալ կերթայ։ Ոյ<*ն է, որ 

Գ"Ր կր կատարէ կեանքի մէք և այն ազգը, որ սեփական ոյժ չունի իր գուու՝ 

1 
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թիւնը ցուցնելու, և Հարկադրելու. աշխարՀին, գա գանն եր ո Լ ո աքեր ու. աակ կր 
կռխկռտուի և ոչ մէկ գքրիս տոն ական* պետութիւն մատը մատի՛ն չի զարկեր 
անոր՝ ո և է օգնութիւն Հասցնելու։ 

Եթէ մե%ք կանք, եթէ մենք գոյութիւն ունինք .այսօր — մեր Հայդուկի, 

մեր զինուորի, մեր րանակի շնորՀիւ միայն գոյութիւն ունինք։ Հին գարերու 

մէֆ Վար դան մը, Սա սուն g ի S "ֆլան մր, նոր գարերու մէ£ այնքան ու այնքան 

մարտ ի (լներ, ե այսօր ալ Հայաստանի Հանրապետութեան բան ակր։ 

Փարիզի մէ£ նստած ազգային անուանուած պատուիրակութիւնը չէ 

կրցած Հաս1լնալ, որ ազգ մը գոյութիւն ունի իր Հանդէս բերած դիմադրական 

ոյժով և ոչ դիւանագէտներու խոստացած կասկածելի պարգեւներով։ <ւրարե– 

գործականին սովոր եգիպտացի Հարուստը մեր °*ոԴՈէ/րդի կեանքն ու պատմու

թիւնը դատած Է մուրացկանութեան ե ողորմութեան աԼլնոցով միայն եւ չէ 

ըմբռնած ^ ա յ իմաստուն ծերունու ա ք ս լաւէտ անմոռանալի խօս– 

ք°ՐԸ թէ» ճԱաՀման քաֆաց զին իւրեանց,՝ որչափ Հա տանի, այնքան ունին։ 

կարդացէք այս թուի (^Վերածնունդն ի մէ£ տպուած Հեռա գի բներ ր 

ԳաՀիրէից, կիպրոսից։ Գաղութներու մէֆ նստած Հայ ժողովուրդը իր սըբ– 

տառուչ ող^ոյները կ՚ուղղէ Հայաստանի Հերոսական գին ոլորն երուն ^ որ դժո

խային պայմաններու մէՀ կը կռուին ե. քաջաբար կը պաշտ պան են մեր Հայ՝–՝ 

բենի երկիր ր։ 

Փարիզի ազգային պատուիրակութիւնը վերջապէս պիտի Հասկրնայ, 

որ Հայաստանի Հանրապետութիւն ր և. Հայկական բանակը այսօր մեր միակ 

Հ ի մքն ՚ են, մ ե ր՝^ ա ն կ ա խ ո ւ թ ե ա ն և գողութեան միակ 

օ ր գ ա ն ր։ }}ւ Հասկրնալով այդ պէտք է ամին կերպ Հանայ անոր nJ^E 

աւելցնել, բարձրացնել եւ ոչ նուաստացնել այն։ 

Անցեալ տարի, երր ծանր պայքարներէ յետոյ Հայ ժողովուրդը յաշսա 
ղեցաւ ՀիՏեել Հայաստանի Հանրապետութիւնը, էքւրոպայի մէֆ նստած պատ՛ 
ուիրակոլթիւնը չկրցաւ արժեցնել այգ մեծ երեւոյթը, պաշտպանել այն ար
տաքին աշխար Հի առֆեւ և տեգ պա Հանձել Հանրապետութեան Համար աղ 
գերս ւ ժ ո զո վին մէֆ։ 

Յանցանքը գործուած է, Հետեւանքները մինչեւ այսօր ալ դառն ղեր 
տգով կր ծանրանան Հայ ժողովրդի վրար 

Պէաք է գէթ Հիմա ամին կերպ պաշտպանել, բարձրացնել Հայաս
տանի Հանրապետութիւնը և Հայկական բանակը, որ Հայաստանի երկաթ՝ 
հայ րարձրութիւսներու վրայ Հրաշքներ կը գործէ։ 
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ՄԻԱՑԵԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԸ 
՚ ; • ՝ ՝ • ՝ ԵԻ .ՀԱ8Ա0ՏԱՆԻ. ՄԱՆՏԱԹԸ 

կար ժամանակ, ռրր մեր Հ^յըերր իրենց ա$Քռրր անկած էին ղէսլի 

Արեւմտեան սլեաութիլեները ընդդէմ Ասիական Հորդաներուն։ Երկար էր այն 

Ժամանակը, և անոր պատմութիւնր արցունքով տօծուն։ Պերլինի ՎեՀաժոդո– 

վիե յետոյ Հայութիւնր իր յոյսր կեղրոնացուց Էւրոպայի Հեց * մեծ պետու– 

թիւններու Հաւաքական րարեկամեցողութեանր վրայ։ Հակառակ յաջորդական 

անսիրտ վեր արեր մունքն եր ու, ան շարունակեց յոյսին դէմ յուսալ ե ս սլա սել։ 

Տարիներ իրար յաՀորդեցին, կազմակերպուած ֆարդերր խնորիս՜ և նորին 

կր1լնուեցան. ա լան– թ ա լան ր սովորական երեւոյթր դարձաւ մեր դժրադ ի ր ա՛

կան ութ ե ան։ Աակայն յանուն քաղաքակրթութեան ե յանուն մարդկային ան՛ 

խարդախ խղճի՝ Հայութիւնր սնաց նորին լաւատես, ե աղն կառոյց Սպասեց 

Աւրոպայի աջակցութեան։ 

1914-ին ան աւելի քան փա ստեց իր աւդ անմեղ Հաւատ ր՝ որդեղրելով 
նոյն դրօշը ինչ որ Համաձայնութեան պետութիւններր։ Այդ Քայ[Ը պարզ 
ապացոյց էր մեր Հետեւոդականութեանր ե Հաւատքին անխախտելի ութեանր 
Հանդէպ մեր և քաղաքակրթութեան բարեկամներուն։ 

Մենք տուինք մեր երիտասարդութեան &՝ադիկը> մտաւոր ական ութ հան 

ընտիր մասը։ Ս՚ենք չխնայեցինք մեր կոյ ս երր, մեր տունն ու տեղը, րայց 

ատոնց ամէնուն փոխարէն՝ նուն Հին սառն անտարրերութիւնը նոյն Հին 

մաքիավէլութիւնը ենոյն Հին կոյր ե ան սա Հման շաՀա մոլութիւնը.*.։ 

Միաց. նաՀանզներուն Համեւրոպական ^ պատերազմին մէֆ մտնելը 

(1017) ո՛չ միայն նոր դարագլուխ մը բացաւ նոր աշխարՀին Համար ե իր 

դիրքի՛ն Հզօրութիւնը զգա ցուց Ա՚աքիավէլի պետական Հասկացողութեան 

Հաւատարիմ աւանգապաՀներուն, այլ և մասնաւոր նշանակութիւն մը տուաւ 

ճնշուած ազղերու ղատին։ Հայ ժողովուրդը առաջինն եղաւ, որ զղալով այղ 

իրողութիւնը, մասնաւոր պատուիրակութիւն մր ուղարկեց Ամերիկա։ 

Ամ՛իսներու դառն ե անտանելի սպա սուսն եր է յետոյ, այսօր կը տես

նենք որ Ա՛* Ղ*աՀանգներու կառավարութիւնր սկսած է ուշադրութեան 

առարկա լ դարձնել Հայոց պաՀանֆր։ կուսակցական սուր պայքարի օրերը 

կը մօտենան Ամերիկեան ժողովուրդին Համար։ ՛կախ, [}ւիլսընի պաշտօնա

վարութեան վերջին տարին կ՛սկսի։ Ազգերու դաշնագրութիւնը իր աննա– 

խնթաց ծանր ա կշռութեամբ առաւել ես կր սաստկացնէ կուսակցական պայ՛ 

քարը։ Հայաստանի միութեան խնդիր ր իր միջազգային չափազանց փափուկ 

Հանգամանքովը զօրեղ շէնք մըն է Ուիլսրնի Հակառակորդներուն ձեռքին 

եթէ միայն անոնք վճռեն լայն չափով օգտուիլ անկէ։ 
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Ը՛նդունելով Հանդերձ մեր դատը վիժեցնելու. Համար թափուած՜ յայտնի 

ե. գազանի հանքերուն ոյժը, այսօր Ամերիկեան երկու զօրաւոր կուսակցու

թի ւսներ ու (Հանրապետական ե. ռամկավար) առաջնորդներու մեծ՝՝ մասը բա

րեկամ են մեր դատին t Աւելի պարզ* Աախգ* Ուիլսըն մեր դատին լաւագոյն 

պաշտպանն Է այժմէ Ան իր եօթը տարիներու պաշտօնավարութեան ըն 

թացքին եղած՜ Է իրական առաջնորդը իր Հոսանքին։ Անոր քաղաքական ու

թէ ւն ր եղած՝ է ե է՛ իր Հոսանքին՝ քաղաքականութիւնը։ Այսպէս յան ձին 

\,ախղ. (]ւիլսրնի մենք ունինք I քհամկավար կուսակցութեան գործնական 

Համակրանքը։ 

^Հանրապետական կուսակցութեան ամենաազդեցիկ դէմքեր1~ն են՝ Հ* Ա 

Լօտճ, Հի*-կ* է* քիութ և Վ* քՒաֆթ։ Ասոնք բոլորը ո՛չ միայն Համակրող են 

մեր դատին, այլեւ գործ՛ոն ե պատասխանատու անդասները «Հայաստանի 

ԱՀնկա խութեան կօմիտէինդ, ուրու նախագա է ռամկավար Z? • ժէրարտ։ 

քյրկու Հոսանքներուն պատկանող մեր այն րարեկաՏներր, որոնք նախ 

Ուիլսրնին Հետ Համակարծիք չեն Ազգերու Դաշնագրութիւնը վաւերացնելուն 

առթիւ, պատրաստ են Լայն չափով օգնել Հայաստանին։ Բայց անոնք կ ՛ըսեն*, 

«մենք չենք ուզեր իբրեւ վերին պարտադրութիւն ստանձնել Հա լաստան ի 

մ ան ա ա թ ր։ Թող. Ազգերու ԼիՀր ազատ ձգէ մեզ և Հայ ժողովուրդը։ Եթէ 

վերջինս փափաքի, մենք պատրաստ ենք ան մի քա պէս ընդառաք երթալու անոր 

փափաքին։ իբրեւ ալդ, մեր առա քէն պա Հան է՝ Հայաստանի Հ ան ր ա ՝ 

պ ե տ ո ւ թ ե ա ն ճանաչում՛ը, և ^Ր^Ր՚^ՐԴՐ՚ մեր և Հայերու անկախ 1լ 

ազատ փոխադարձ Հա մա ձայն ութ իւն ըն։ 

Հայկական դատը ամերիկեան քաղաքական առաջնորդներու ս եփ 

կան ո ւթիւնր չէ միայն։ Այսօր ամերիկեան Հասարակութիւնը ո՛չ միայն կր 

բողոքէ Հյւրոպայի քար անտարբերութեանը դէմ, այլեւ կը պաՀանքէ իր կա 

ոա վարութենէն օր մը շուտ օգնութեան Հա սնի լ Հայաստանին։ իսկ զինւո֊ 

րական շրքանա1լներու մէք սկսած՛ է սովորական երեւոյթ դառնալ Հետեւեալ 

յատկանշական յայ տա բարութի ւնր, <լԱ*ենք Աեգլանտեանը կտրեցինք ռամկա

վարութիւնը ազատելու գերմանական միլիթաբիզմի ճանկերին, առանց նա

խատեսելու որ անոր տեղը պիտի զանէինք նոյքան վնասակար •Հոգեբանու

թիւն մը։ Մենք գացինք փոքրին ազգերու դատին Համար եւ յուսախաբ վե

րադարձանք։ Այգ յուսախաբս ւթեն էքն ա զատուելու Համար, մենք շուտով 

պիտի երթանք Հայաստան՝ օգնելու ամէնէն Հին, ամէ£ն£ն ճնշուած՛, ամէնէն 

ոտնաՀարուած, բայց յաւէտ կենսունակ ժողովուրդին՝ Հայուն։ Մե՛նք մեհ– 

պարտք մը ունինք Հանդէպ Հայաստանին, մենք մեր պարտքը պէտք է կա* 

տարենք։* 

pjf իմ խորին Համոզումով մեզ մաշեցնող բոլոր ձգձդուՏեեբեն յետոյ, Հք • 

%ա Հան դներ ու կառավարութիւնը պիտի ստանձնէ Հայաստանի Հո դա տա բու

թի ւնր այս կամ այն ձեւին տակէ 

Ե՛– ռթԷ այս է իր ա կանո ւթիւնր, պատրաստուինք յուսախաբ }]*նել սեր 
նո՛ր եւ լաւագոյն բարեկաՏնեբը։ 
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Խ Ս Ո ՐԻ ՃԱՄԲՈԻՆ Վ Ր ԱՅ 

( 3 Ւ C Ո Ղ - Ո Ւ ՚ Թ - Ւ Ի Ն Ն b P ) 

Դ.4^ԿՆՈԻՄԸ 
( C ա p n ւ. 1ւ ա l{ n ւ. 1ւՒ |ւ k 1ւ ) 

Չէի՛նք մտածեր թէ ոճրագործին սրտին գոդր միշտ ան սղանաս կ*ԸԱայ* 
աքր վախնային՝ որովՀետեւ ոճիր ր վճռուած էր արգին։ 

Բանտապետ իպրաՀիմ պէյ* *^հկ_ երկու սպաներու Հետ, կեցած էր կա
ռախումբին մօտ ե իւրաքանչիւրիս կը Հարցնէր իր ընկերային գիրքը* Ը ս տ 

այնմ ցոյց տալով pti կամ Գ* կարգի վակոն մը։ 

Ոմանց Համար՝ այս գանագանոոթիւնր գրգիռ մր եղաւ ունասնամտու

թեան անջրպետ մր Հաստատելու իրենց և միւսներուն միֆեւ։ *իոՀ էին կարծ՜ես 

որ զիրենք կ՚անջատէին րնղՀանրութենին։ Այդ րնտ բոզութեան մէֆ՛ աւելի 

լաւ վարմունքի մր, ե աւելի Հանգստութեան խոստում մը կը տեսնէին։ Ո՛֊ 

կ՚երեւայ ասիկա կր փայփայէր իրենց եսասիրութիւնը, տեսակ մը առանձնա– 

շնորՀեալի Հանգամանք կու տար իրենց՝ միւսներուն Հանդէպ։ 

Փայլուն ու շռնդա լի g տիտղոսներ սկսան իրարու յաջորդել* 
—Անձնական ր^իշկ Արքայական Բարձրութիւն գա Հա ժառանգ իշ

խանիս։ 

—Գանտիլլիի իթիՀատական Քէէ1-սւիս անգամ.** 

—Ա°Ղ* պաշտպանութեան խորՀուրգին Բանկա լթիի մասն աճ իւղին... 

Աեբաստիոյ նախորդ ou մ. երեսփոխան... ՝Հ%Ա 

Ընտրեալներու ամբովկ դասակարգ մը կը կազմուէր այսպէս, ե.բոլորս 

ալ կ՚ուղղուէին առածին կարգի վակոնները։ 

՛Բայց ապա Հո վարար կար գա պա Հո ւթիւնր Հայկական առաքինութիւն 

ժր չէ։ Գ. կարգ ղրկուածները՝ վակօնէ վակօն անցնելով, կու գային նորին 

Ա. կարգի վակօնի մը մէ£ կը նստէին։ Անանկ որ վերք ի Հերկոյ նորին 

խառնափնթոր խումբեր կազմեցինք։ Վակօններու Հանգստաւէտ ո ւթիւնր չէր 

որ մեզ կը Հրապուրէր։ Ամին մարգ կ՚ուզէր ծանօթներու, բարեկամներու շրր~ 

քանակի մր մօտ ւաալ, և շատեր որոնք Ա. կարգի վակօն մը զրկուած էին, 

գացին տեղաւորուեցան Գ. կարգի վակօնի մր մէի որովՀետեւ այնտեղ կր 

գտնուէին իրենց մտերիսեները։ 

կուտով սուինաւոր զինուորներ ելան վակօններր ե ըստ բախտի նստե

սան մեր մօտ, աւելի՝ պատոլՀաններուն առք եւ, որոնց ապակիները գոց էին 

և զորս բնաւ չբանալու պատուէր տրուեցաւ գինուոբներուն։ 

Գուրսին՝ Հրամաններու չարք մր, յետոյ սուլիչին ձայնը, Լ աՀա կա՜ 

խումբը ճամբայ ելաւ։ Այլեւս երկմտող չկար։ Աքսոր ր կը սկսէր։ ռա 
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Կ &քել այ զինուորներո ւն 

վրւ 
ա m ուի ո ուա իրուած կր ամենախիստ Հսկողութիւն մը 

ա տարել մեր վրայ, որ մեր նոյն իսկ ամքշնէքն բնական շարժունները արգիլել 

կ ո լզէին։ Սկի զիները, ոչ իսկ թողուցին որ նստարանէ մը ուրիշ նստարան 

տեղափոխուինք* 

— քյասա՚ք, եասա՚ք, րսելէն բերանին չորցաւ* • 

Բայց տակաւ մտերմացանք իրենց Հետ, սկսան ք սիկառ Հրամցնեի 

խօսիլ, խօսեցնել* Նոյն իսկ յաքողեցանք սլատուՀան բանալ տալ, որովՀետե 

գրեթէ ամէն մարգ կը ծ՛խէր ե ամէն կողմէ ամրափակ վակոնին մէք՝ շնչելը 

այլեւս տաժանք մր գար ձեր էր* 

ք^ոլորն ալ շատ գէշ գաղափար մր ունէին մեր մ բայ, կը Հաւատային 

թէ թշնամիներուն կողԱնակից վտանգաւոր մարզիկ ենք, ե թէ Պոլսոյ մէք 

փորձեր ենք սպաննել Սուլթանն ու բոլոր նախ արա բներ ր։ կերեւայ այդպէս 

րսեր էին իրենց, ո րպէս զի իրենց կողմէ կատարուելիք Հսկողութեան մէք չը 

թերանային բնաւ* Բայց այն ատեն կը զարմանային մեղ այնքան անփոյթ, 

զուարթ, խղճով Հանդարտ տեսնելով* Տակաւ յաքոզեցանք տարակոյսի ծ՚ուէն 

մը ներարկել իրենց» ե ատոր վրայ աւելի թոյլատու եղան* Ա յլեւս՛ առանց 

արգելքի կր տեղափոխուէինք վակօնէ վակօն, կ երթայինք Հ եռուն մնացած՛ 

մեր ընկերներուն մօտ* 

Գրեթէ ամբոդք կառախումբին ՀՐ քանը ըրի այս կերպով* 

ճշմարիտ ակադեմական Հա ւա քոյ թի մը մթնոլորտը Բէլէկես.նի վա

կոնին մէք, ուր կը գտնուէին Տոքթ՛ ք<Ւօփճեան, Տ.ակոր Գոբեան, կոմի տաս 

վարդապետ* Գէմքերր լուրք, աչքերր խռովքով յղիէ ^^1ՐՅայ կենալէ Յայտնի 

Էր որ շատ սեւ բաներ ու վրայ կր խորՀԷին* Տոքթ* ՀՒօփճ&ան, քղայնացած՝. 

Հեռանալ կ՚ուզէր յայտնաբար* 

—Գ՛նա իմ տեղս, բսի իրեն, այնտեղ գոնէ տակաւին զուարթութիւն 

կայ գէմքերուն վրայ* g * j î 

Հրաւէրը կրէլնել չտուաւ։ 

Յաք որդ վակոնին մէք պաՀ մը տեղաւորուեցայ^ԶարդարԼանին ու քոա՛՝ 

ժակին միքեւ* 

Ո*ռւբէնը չափազանց տխուր էր* ԷԼ արդ^ն Հիւանղ ալ էր ձերբակալ
ուած ատենը* 

—Պիաի սպ^յ/նեն, .. պիտի սպաննեն, ըսաւ, ա մէնքս ալ մաՀուան 
կ երթանք* • 

Գե՝Հ, արիացի՛ր, կ*րսէր իքւսժակ* 

Բայց արդէն մաՀը խեղճ աղուն ալքերուն *էէքն Էր։ 

Ակնոլնին Հեռու չէր* Կը ժպտէր* 

Հարցուցի թէ ի՞նչ կր խորՀի եղած՛ին վրայ։ Լա ւա ՀՈ ես էո, ե Աար– 

դար եան ի երկիւղը աւելի իր Հիւանդութեան քսան վտանգին իրա կանո ւթեան 

կը վերադրէր* 

^ti "՚եգք^՛՝ ՃԷՀանկիւլեանը, մրափելու վրար 
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—է՜, Հաճի Աղա, ի՞՚հէ երազ կր տեսնե՞ս, պոռացի ականթ* ի զարէ 

Ց՛եց ո լելով բացաւ, աչքերը։ Ան ալ լաւատես Էրէ 

Ուրիշ վակոնի մր մէք՝ ^աՀրիկեան մինակ սնաց եր էր <լ շէրի աթճիՀնեբու 

ստուար խումբի մը Հետ։ Անկիւն մը՝ Արիսաակէս Գասպարեանր։ Ուրիշ 

անկիւն մը՝ Գայրգճեան եղբայրները։ Միւսներ ր չեմյի^եր, րայց Հասած՛ մր՛ 

Հոցիս՝ շատ ոգեւոր խօսակցութեան մը բռնուած էին բոլորն ալ։ Գայ րգճեան֊ 

նեբու մեծը, կատաղի Հակադաշնակցական, ամբողջ եղածին պատճառ Գա շ" 

նակցութիւնը կը նկատէր։ 

—Գուք ըրիք* փորձանքը մենք կը քաշենք... 

Ասիկա յանկերգ մրն էր զոր շարունակ կը կբէլսէբ» fr քաջալերուած 
միւսներուն Համամտութենէն։ 

ՀքաՀրիկեան անտարբեր կը սնար, գլուխը Հակած կուրծքին վրայ, մօ-> 
բուքը ձեռքին մէջ» կը խոկար առանց ուշադրութիւն դարձնելու քիչ մր ամին, 
կողմէ իրեն ուղղուած մեղադրանքներուն, որոնց մէջ նախատինքները չէի" 
պակսէր։ 

Տարիներ վերջ՝ երբ կը խորՀիմ այղ մեղադրանքներուն վրայ* պորս 
բռնութեան նոյն թաթով զարնուած մեր խումբին մաս մը իրաւունք ունե
նալ կը կարծեր ուղղելու ուրիշ մասի մր, չեմ կրնար ոչ մէկ կերպով ար* 
դարացնել մեղադրողները։ 

Պիտի արդարացնէի այգ մեղադրանքն երր, եթէ երբեք ուղղուած րլ

լայ ին ընդՀանուր ազգին, որովՀետեւ այն երկունքի օրերուն մ՚ԷՀ քՒուր– 

քիսյ թո/որ մ ո դո վուզն եր էն Հայը մանաւանդ եղաւ ա մինին անզգոյշը։ Մեր 

ցեղին դժբախտութեան g գլխաւոր պատճառներին մէկր սա եղած է որ աւե

լի մեր զգացումներուն ականջ տուած ենք միշտ քան մեր շաՀուն։ Մեր 

շաՀը, ազգին շաՀը, այգ տագնապին մէջ որ ՝ աշխարՀը պիտի սարսէր» գո– 

, նէ առերեսս թ՛ուրքիոյ բարեկամ եբեւալուն միքն էր։ JjL ասիկա չկրցանք 

ընել։ քՒերեւս վտանգին գիտակցութեան մէջ, յեղափոխական կուսակցում 

թիւններր աւելի իմաստուն եղան այղ օրերուն քան ժողովուրղր։ ղքագոզ 

պատերազմը, նոյն իսկ առաջին օրին, ազատագըութեսա պայքարի մը բը– 

նոյթը ունէր։ Մէկ կողմը* Բռնութիւնր, միւս կողմը՝ իրաւունքը։ Հայ ժո

ղովուրդը, որ սրտանց կը Հաւատար թէ վերջ ի վերջոյ իրաւունքի կուսա

կիցներ ր,—Հա մ ա ձայն ականն երր,— պիտի ըլլաս յաղթող,, երբեք չծածկեց թէ 

իր դատը նոյնացուցած է անոնց ղատին Հետ, ե թէ անոնց յաղթանակին 

կ՚աԼլնկալէ իր փրկութիւնը։ Գմտածեց բնաւ թէ ^Հակառակ կողմը թ՛ուր

քիոյ րարեկաս% էր և թէ Թուրքիա ալ վերջ ի վերջոյ անոր Հետ կողք կողքի 

պատերազմին պիտի մասնակցէր։ Առանց թերեւս ուզելու, լոկ իր զգացումնե

րուն անսալով, Հայ ժողովուրդը արգին իսկ Ի^ՔդԻ^ՔԸ թշսամի Հռչակած էր 

թուրք կառավարութեան, երր տակաւին թ՛ուրքի ա պատերազմքդ չէր մտածէ 

ի զուր չէր որ թուրք ժողովուրղր ՚ պատերազմին նկատմամբ ստոլգ լուր 

մը ունենալու Համար պէտք կը տեսնիր Հայոց երեսը նայելու։ Երր կր ժպտէին՝ 

ուրեմն Համաձայնութիւնը յաջողութեան մէջ էր* երբ տխուր էին. տարակոյս 
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չկար որ Գերմանիան էր յաղթականը։ ժամանակ եղաւ, որ Պոլսոյ գերման 

դես սլա՛նա ա ո ւնը Պատրիարքարան մարդ ղրկելով գանգատեցաւ Հ ա յ ժողովուր

դէն բռնած րնթացքին դէմ։ 

Ն"յն անգգոյշ րնթացքր նաեւ Պոլսոյ Հայ մամուլին կողմէ, որ աոաջին 

Օրէն էսւ Համաձայնութեան՝ ղատին քերմ պաշտպան դարձեր էր։ Վերք էս 

գերման դեսպանատունը պիտի ստիպուէր կարեւոր գումարներ վճարելու 

Հայ թորթերուն, որպէս զի Հրատարակեն գերման պաշտօնական զեկոյցները 

որոնց բնաւ կարեւորութիւն չէին րնծայեր։ Մինչդեռ Հա մա ձայն ական տէրու

թեանց, մասնաւորաբար ֆրանսական պաշտօնական զեկոյցները կը Հրատա

րակէին խոշոր տառերով և խանդավառ մեկնութիւններով։ , փ 

Հայութեան բնաքնքումը անշուշտ աւելի խոր պա աճառներու մէկ բեր

մունքն էր։ Եթէ Հայ ժողովուրդր կոտորուեցալ, պատճառը ոչ իր յեղա

փոխական կազմակերպութիւններն էին, ոչ իր տուած՝ կամաւոբները Համա

ձայնութեան, ոչ իր բռնած՛ թշնամական ընթացքր։ խոտորուեցաւ [ոկ իր 

աշխար Հա գրական դիրքին պատճառաւ որ գինքը միակ արգելքը կը դար

ձնէր Վյոսփորի ափերէն մինչեւ Հեռաւոր թուր ան եան ոստանները տ արածուե

լիք Համաթուրք զանգուած՜ի մը գոյ ա g ման դէմ։ Թուրքերը պատերազմի մտած՛ էին 
այԴ ծ՜րագիրը իրականացնելու Համար։ էւ ատիկա մէ1լն էր նաև Գերմա– 

նիոյ պատերազմի նպատակներէն, որովՀետեւ կազմուելիք այգ ա Հա գին 

Համաթուրք աշխարՀը իրեն Համար պարզ շաՀաստան մը պիտի դաոնար, 

որուն շնոբՀիւ պիտի կրնար իր քաղաքական ու տնտեսական գ երա կ շ ռու

թի ւնր տարած՜ել մինչեւ կեդրոնական ու ծ՜այրագոյն Ասիոյ Հարստագոյն ոս

տանները։ 

Այս տեսակէտէն մե1լնելով՝ ճակատագրական բան մըն էր Հայ ժողո

վուրդին՛ վրայ իքած զուլումը։ Բալց տարակոյս չկայ թէ աւելի խոՀեմ, 

աւելի զգոյշ այ ալով՝ թերեւս շատ չա՛րիք կարենայինք Հեռացնել ժողս–՛ 

վուրգին գլխէն։ Ե"– ատիկա չկրցանք ընել, ամբոզք ժողովուրդը չկրցաւ՛ 

ընել։ Զկրցանք կեղծ՛ել։ Երբեք էենք կրցած՛ կեղծ՛ել, որովՀետեւ դիւանա* 

գիտութիւնը Հայկական առաքինութիւն մը չէ եղեր բնաւ։ Տուժեցինք եւ 

ասոր Համար ոչ ոք յանցաւոր էր իսկապէս, կամ ամէնը մէկ յանցաւոր էին։ 

ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆէշԱՆ 
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ԱւՐՑԱԳԱնԴՆԵՐ Հա ԿԵԱՆՔԷՆ 
u'li!uiijiuf)m[ni.{^J:>.îj|. ht. « Ս ՚իլլխ փ -շա.|ւ<1ու.ւք|».— Զօր.'£աոսւԸքւ1}փ վերադարձք.— 

Ամին անգամ՝ որ Արձազանգներր լը գրեմ, կր խորՀիմ րնտրել այնպիսի 

նիւթեր ու եղելութիւն՛ն եր՝ որոնք ոգեւորեն Հայ ժողովուրղր, քաջութիւն ու 

հւաւաաք տան անոր իր ղատի արդար լուծման Համար, բայց միշտ նոր դէսլ– 

քեր, նոր երեւոյթներ կր մղեն ղիս ան դրա դաոնալու մա Հու՛ ե կեանքի խնդրին, 

Հայաստանի ասլաՀովութեան։ Արեւմտեան Հայաստանի բնակչութիւնր 

վտանգի տակ է մեշտ, անոնց կեանքր մերն ալ է և**՛ առանց 

անոնց փրկութեան Հայաստանը երբեք աղա տա ա գրուած չպիտի րլլ արէ 

Ծանօթ Է ընթերցողներուն, թէ ժամանակէ մ՛ ի վեր թուրքիոյ ծոցին 

մէք կեանք առած է թուրք ազգային շարժում մը, որ իբր թէ կազմուած է 

իզմիրի գրաւման Հետեւանքով։ Գոնէ այդպէս ուզած էին Հաւատացնելէ Օա՛

ս՛եր ր այղ շարժումին մէջ վտանգ ճմր չէին տեսներ։ Բայց այդ շարժումին 

յայտնի Համագումարին ի վեր շատ մր պաշտօնական յայ տ արարութիւնն եր ու 

փաստաւոր երեւոյթներ կուգան Հաստատելու մեր վախն ու Համոզումը։ 

Այգ վտանգաւոր շարժունները կը պատրաստուին պարզապէս արգի" 

լելու Համար որ Հայերր ապրին։ Խօսքր կուտանք փաստերուն։ 

«Վագրթ» թուրք թերթը կ՚րսէ ((թրքական նաՀանգներու մէք տեղը 
Հայաստանի մր կազմութեան ն պատ ակր ե այդ մասին յանկարծական գռր՜ 
ծա դրութեան մը Հաւան ա կանութի ւնր, տեղացի Հայրենակիցներր խմբեց վը՛ 
տ ան գին ա ռ^եւն ։ 

թուրքիոյ գա Հա ժառանգ իշխանր կր յայտարարէ թէ ձՄիլլի ոյժերու 
գոյութեան միակ պատճառր թ՛ուրքիոյ Հողամասերիս կազմուելիք Հայաս
տանի մը արգելք ըլէԱ՚էն է^>$ 

Աուսթաֆա ՚Բէմալ փաշա. Ավազի մէջ գումարուած Համաժողովին 

մէք խօսած է բացման ճառ մր որուն Հետեւեալ նախադասութիւնները կր 

ծառային մեգի իբր լաւագոյն փաստ մեր խորՀրդածութեան։ 8 8 

զ Համաձայն ական պետութիւնն երին ոյժ առնող մեր երկրին քրիստոնեայ 

տարրերը մեր ազգիս արժան ապատ ո ւթիւնր վիրաւորող յիմարական րնթացք՜ 

նեբսւ մղուեցան։ Արեւելքի մէջ Հայերր սկսան մինչեւ ՝Բրզրլ Ըրմաք տարածւիլ 

և իրենց ջարդի քաղաքականութեան* պատրաստուիլ։ Ատանա՝, Այնթապ, 

Աարա շ մինչեւ Գոնեա, գրաւուեցան*.* ?Xj 

Արեւելքի մէջ, մեր նաՀանգնեբը, որ պատերազմի ամին տեսակ չա
րիքները ե վիշտեր ր կրած են և մանաւանդ Հայոց վայ րա գութի ւններուն և 
զուլոււաերունէ ասպարէզ եղած են, ((իրաւունքներու պաշտպան միութիւննեբ» 
կազմեցին ազգային պատիլը փրկելու Համար։ 

Պէպք կ ա * յ շարունակելու փաստերու շարանը, Համոզուելու Համար 

որ այգ <ԴԱԻ> կոչուած շարժումը կազմուած է միայն մեղի, Հայերուս դէմէ 
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րութեան այն որոշումէնք որով պէաք է զատուէին ու պատմուէին Հայեր 

գազանութեան և քարդի Հեղէնակներր։ էլ րնդՀակառակը կր պաՀանքուի տեւ, 

պատմել Հայերր որ քարղան էին թուրքերր։ 

Իբր Հետեւանք այս պաՀանքին, որոշուած է յետաձգել իթիՀատական– 

ներու դատավարութիւնը, ե թալէաթ որոշած է Պոլիս դառնալ, {Հուիցերիա– 

կան կառավարութեան ոչ Հիւրասիրութեան ? պատճառաւ։ |§ 

Այս անորոշութեան և վախի շրքանին է որ զօր* Հաբպրրթ k.îL դառնայ 

իր քննական պտոյտներէն։ Զօրավարք աչալուրք քննութենէ մր յետոյ Հա

մոզուած է անշուշտ թէ ինչ խղճալի դրութեան մէք կր գտնուին անտուն, ան 

պատսպար Հայերր գաւառի մէք և Համոզուած՛ է նաեւ թէ որքա՛ն րարրարոս 

ցեղերով շրքապատած է Հայ ազդր։ 

Ան փորձով տեսաւ թէ քիւրտ երր ինչպէս յարձակած էին իր և իր Հե– 

տեւորդներուն վրայ։ 

Զօրավարր իր քննութեան րնթացքին այսելած է Գոնիա, Ատանա, 

Հալէոլ» Մէրտին, Տիարպէքիր, խարբերդ, Աալաթիա, Ավադ, կրզԼկա, էրզր՛ 

րում, Հասան ՛Բալէ և վերքապէս Երեւան, ուր փառաւոր ընդունելութիւն մը 

եղած՛ է իրենէ , 

Զօր. Հարպրրթի տեղեկագրի մասին ոչինչ գիտենք և պէտք չէ շատ 

կարեւորութիւն տալ մէկ քանի թերթ երունպատակաւոր արտայայտութիւն՛ 

ներուն որոնց Համաձայն, իբր թէ զօր* Հարպրրթի տեղեկագիրը շատ նպաս

տաւոր եղած չըլլայ Հայաստանի մէք Ամերիկեան Հոգատարութեան Հը մասին։ 

Զօրավարին տեղեկագիրը պիտի մատուցուի Ամերիկեան ՝Բօն կրէին և 

որուն վերքնական որոշումէն կախում պիտի ունեն այ մեր բաղդը։ Սխալ ու 

ու անՀիծն տարաձայնութիւներէ ոչ ուրախանալու ենք և ոչ ալ յուսաՀատե– 

լու։ Օատ մը, թերթեր ալ իրենց լսած կցկտուր տեղեկութիւնները Հանրու

թեան կը ներկայացնեն իրենց Հաճելի ձեւով մը, ուրկէ Հետեւութիւն Հանել 

ճիշտ չպիաի ըլլար անշուշտ։ 

Երբ խաղաղութեան վեՀաժոդովը սկզբունքով որոշած է անկախ Հա

յաստանի մը կազմութիւնը, երբեք չենք կրնար Հաւատալ որ մեր ցաւերովը 

զբաղուոդՄ Նա Հան գները մի շա թողուն այն կացութեան մէք ինչ որ տեսան 

զօր. Հարպրրթ և իր ընկերները։ 

ՄեՆյոյսով սպասենք կարգադրութիւներու բայց և այնպէս չքնանանք։ 
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Երեւանին ստացած– մէկ կարեւոր ՛համակէ մը կը քաղե՛նք Հետեւեալ 
տեղեկութի լե՛ները*— 

ՅԱՐԶԱԿՈՒՄՆԵՐԸ - Թ՚՚ւրք-թաթարակաՎյարձակուՅները տեղի՜ 

ունին փմինչեւ օրս զանազան ճակատների վրայ։ Հայկական զ°ըքերր Հերո

սաբար դիմադրում ե՛ն ամե՛նուրեք ե թշնամուն մեծ՛ կորուստներ ես 

սլա աճառում t ք?ոյլ է միայն Ն ախիջեւանի ճակատ ր։ 

ԶՕՐԱԿՈԳԸ+— Հայաստանի Հանրապետութեան կ առա վար ո ւթիւնր 

զօրակոչ է Հրատարակեր միլն չեւ 32 տարեկան Հաս ակր։ Հանդերձանքի, կօշ՛ 

կեղինի, ռազմամթերքի ե. ուրիշ պակասների պատճառով Հնարաւոր չէ աւե

լի մեծ զօրակոչ Հրատարակելէ 

ԿԱՐՍԻ Հ/ՐՋԱՆԸ* կարսի շր^անո ւմ Հ անգստութիւն է տիրում։ Qo 

րավար Փիրումռան ե նաՀանգապեա ՚էորղանեան գործում են եռանդով։ 

ՍՈՎԸ Եհ ՊԱԵՏՕՆԵԱՆԵՐԻ ԳՈ%ՈհԹԻհՆԸ.~ Եըկչ>»<-մ տիրում է մե* 

թանկութիւն* պա շտ օն հաները ստանում շատ քիչ ամսական, ա(գ պատ

ճառով էէ գողութիւնը անխուսափելի է։ կառավարութիւնր տեղեակ է չա

րիքի–*» Հասկանում է նրա պատճառները ե ամին կերպ աշխատում է արմա

տական միջոցներով վերացնել այղ պատճառներ ր։ Ա՚իւս կողմից բարեխիղճ 

ու փորձուած պաշտօնեաների պակաս է զգացւում» որպէս զի կառավարու

թիւնը ան մի Հ ա պէս փոխէ ան բարեացակամ պա շտօնե ան երր։ ՛ժամանակ է 

Հարկաւոր այգ չաըիքը վերացնելու Համար, Հարկաւոր են մանաւանդ շատ 

թէ քիչնորմալ պայմաններ։ [Tինչ դե ո մեր Հայրենիքը անծայրածիր կարիքի 

մէջ է, որի պատճառով գանցառութիւններր կարողանում ե՛ն սնունդ ստանա/։ 

ՀԱՍ՚ՔԵԼԸ.— *քնղապետ Հասքել բարեացակամ է դէպի Հայերը, աշխա

տում է Հայաստանի ապա Հովութեան Համար։ Բայց իրական ոյժ չունի» որի 

պատճառով թաթարները ե, թուր քերբ չեն լսում նրան։ նա Հեռագիր է ուղղել 

Հաշտութեան կոնֆէրանսին եւներկայացրել աք ստեղի դրութիւնը, պա Հան ̂ ե– 

լոզ իրական ոյժ։ 

ՀԱՐԲՕՐ՚ՒԸ–— ժեներալ Հաըր°րգի միսիօնը շուտով պիտի Երեւան 
Հասնի։ ժեներալը Հայաստանի կառավարութեան ուղարկել է րնդարձակ 
Հարցացուցակ, խնդրելով պատասխաններ։ կառավարութիւնը պատրաստում 
է պատասխա՛նները։ 

ՀԱՆԳԵՐԶԻ ԲԱՑԱԿԱՅՈԻԹԻհՆԸ Թէ զօրքի և թէ քաղաքացի՛ների 

գՀամար Հանդերձանք չկայ։ էղաձն էլ սարսափելի սուդ է։ Հին Հանդերձները 

կարող են աՀա ղին ծառայ ութիւն անել Հայաստանին։ Ար տաս աՀ մանի Հայ 
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գաղութները, Ամերիկան, էգիսլտոսր, Բօլգարիան, եթէ կամենան՝ կարող են 

օգնութեան Հասնել Հայաստանին Հին Հանդերձներ ուղարկելով։ Սպասում ենք 

որ ապաՀով տեղերի Հայերը իրենց եղբայրական պարտքը կատարեն։ 

ԾԱՆՐ ԼՈՒՐԵՐ Առ այժմ տարափոխիկ Հիւանղութիւններ չկան։ Գեռ 
տաք է։ Հունձքը լաւ է։ թիկունքում թաթարների Հետ ներքին կռիւ չկայ, 
Հանդարտութիւն է։ ճակատում կռիւներ կան։ Ա* 

ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութեան Պ*– ՆախագաՀ ր 
ստացած՝ է Հետեւեալ Հեռա գիրն երր.— 

աք Նիկոսիա 10 Հոկտ* 

Ութսունէ աւելի Հայեր Նիկոսիայէն ու 3)ա մակիւսթա էն Հաւաքուած 

ԸնդՀգ Ժողովի մր մէք, կը խնդրեն Զեղմէ Հաղորդել Հայաստանի Հանրա

պետութեան կառավարութեան մեր անկեղծ– շնորՀաւորութիւնները և Հպա

տակութեան խորին զգացուՏներր Մայիս 2Տի ակտի առիթով։ Մեր խորին 

Հիացումը կր յայտն ենք ՜ Հայկական քանակին վերքին Հերոսական գործ՚ո– 

ղութիւններուն Համար, բանակին՝ որ կր պաշտպանէ մեր Հայրենիքը բար

բարոսներու արշաւանքին ՚ դէմ։ ՀՀ 

fi^fe IIP ՆախագաՀ 

ՏՕՔԹ՛ Ո֊– ԹԱԳՒՈՐեԱՆ 

ֆ, ԳաՀիըէ^Բ Հոկտ^ 

ԳաՀիրէի Հայ գա գութէն աւելի քան Հազար երկու Հարիւր անդամ

ներ, ՚Բիւրսալի մէք Հաւաքուած՛, Լսելէ վերք ազգային կացութեան վերա

բերեալ բովանդակալից ճառերը, քերմօրէն կ՚ողքունեն Հայկական Հերոսա

կան բանակը, որ կը կռուի վերածնւող Հայրենիքի Համար և կ՛որոշեն 

միաձայնութեամբ խնդրել Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակու

թեան Պ* ՆախագաՀը Հաղորդել Հայաստանի կառավարութեան իրենց խո՛ 

րին Համակրանքը և Հպատակութիւնը Մ այիս 28ի պատմական ակտի 

առիթով։ 

•Բարաուդաթ ՆախագաՀ 
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ա տ ւ ՚ ւ ԼՈՒՐԵՐ 
ձԱՅ ԺՈԴ.Ո4-ՐԴԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐԸ 
-՝ ՛՛՛է 

Երեւանի մէք տեղի ունեցած Հայ 

Ժողովրդական կուսակցութեան . Հա» 

մադումարր րն դո ւն ա ծ Է ՛Հողերու Հա֊ 

մայնացումր։ Այդ առիթով կուսակցու

թեան Երեւանի օրգան, զժողովուրդն 

ի միք ի այլոց Հետեւեալր կր գրէ* 

ՀլՀողր սլետութեան սեփական ու– 

թի մե՛ն Է, որ տրւՈւմ է ս*շիյատաւո-

րա կան նոր մոմ՝ մդ տասլէս ե ժառան

գաբար օգտուելու Համարէ Հողի առ ու 

ծ՜ախսր արգելւում Էէ Տ^երի, գործա

րանների, այգին՛երի, բան ք աբանոսների 

ե այլ տեսակի Հողը կարող Է վաճառ֊ 

ւելէ (ք ասնաւոր ս եփ ա կան ատ Էրեր ի g 

Հողր գնւում Է արդարացի գնաՀատոլ– 

թեամր սլետութեան կողմից։ Այ "լի՜ 

սով նոր Հոդային ծ՜րագիրր ամենեւին 

չՀակասեր տնտեսական զարգացման 

օրենքներին, աւելի ես ն սլա ստում Է 

կապիտալի մուտքին մեր °րկիրր ե 

որի Հիման վրայ մեզ մօտ Էլ կստեղծուի 

ձմիքին ուժեղ գիւղացին»t 
ՊՈՒԼԿԱՐԻՈՅ ՃԱՅԵՐԸ 

Պուլկար կառավարութեան կար

գագրութեամբ այ սուՀետեւ պուլկա՛ 

րիոյ մէք գտնուող Հայերը փոխանակ 

թրքաՀպատակներու՚ Հայկական Հպա

տակներ պիտի ն կա տ ո լին և Հետեւա

բար անոնց շարժուն ու անշարժ կալ

ուածները կառավարութեան Հակա

կշռիւն չսլիաի ենթարկուին։ 

ՊԱՔՈՒԻ ՃԱՅԵԸ 

Ատրթէքանի կա ռավաբութիւն ր Հը՛ 

ըաՀանգ տուած՜ է Պա քուի նաՀանգա–" 

պետին, պատշաճ կարդագրութիւններ 

ընել ե ամէն աքակցութիէն տալ Հա

յաստան տեղափոխուիլ ուզող Հայե֊ 
բունէ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ԹԱՆԳԱՐԱՆԸ 

Հավ-Ազգա զբտկան ընկերութիւնը 

ցանկութիւն յայ ան ած Է երկու միլիո

նի Հասնող իր գոյ քերն ու կանխիկ 

դրամը նուիրելու Հայաստանի մայ

րաքաղաքին մէք բացւող մարդաբա

նական թանգարանին։ 

ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆԸ ^ 

Հայ թատրոնի վերա ծնունդին Հա

մար, Հայաստանի լուսաւորութեան 

նախարարութիւնր որոշած՜ է թատե

րական վարժարան մը Հի Ձնել և այղ 

նպատակին Համար օրինագիծ՛ մը 

ներկայացուած՜ է խորՀրդարանին։ 

Պոլսոյ 70 րնդունակ ուժերէն iO լա

ւագոյն դերասաններ պիտի րնտրուին 

որոնք միանալով Հայաստանի ընտր

եալ ուժերու պիտի կազմեն կորիզը այն 

՚ ձեռնարկին։ 

Այս նպատակի/և Համար յայտնի 

զերասան Պ* Աեւումեան Պոլիս Հա~ 

սա ծ՜ է։ 

ՓԱՄՓՈՒՇՏԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ 

Հայաստանի խոբՀրդարանը գին 

ւոր ական խոր Հր դի անունով S միլիոնի 

վարկ բացած՛ է փամփուշտի գործ՜ա

րան մը Հիսնելու Համար։ 

ԹՐՔԱՀԱՅ ՍՊԱՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Մէ2 

Երեւանի մէք Հայաստանի վարչա

պետին ներկայացան արեւմտաՀայ 19 

սպաներ ու բժիշէլներ, որոնք եկեր էին 

Պոլսէն։ Պ* Խատի սեան ողքունեց 

զանոնք ե մատնանշեց անոնց գալուս֊ 

տը, իբրեւ քայլ մր արեւմտաՀայ եր ո լ 

ե արեւելաՀայերու իրական միացման։ 

Նկարագրեր վ երկրի վիճակը, վարչա՛

պետը եռանդուն աշխատանքի կոչ 

ըրաւ անոնց։ 

Fonds A.R.A.M



ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՐՐՕԲԱԿԱՆՏԸ 

կր լսե՛նք թէ ԱգԳ*յԼ Պատուիրա

կութեան րրօրակ ահ տ Է յանձնախում– 

ըը պիտի էլաղմա!լերսլէ դտսախօսու– 

թիւններու և միթին1լներու ՛չարք մը 

Հայկական դատէ րրօրա կանտին Հա

մար։ Առածին մի թին կը որոշուած՜ Է 

կատարել մօտ օրին, մասնակցու

թեամբ ֆրա՛նսացի ծ՜անօթ գրակա՛ն ու 

քաղաքական գործիչներու։ իսկ Նոյ. 

ՎՏին կիրակի գիշեր salle des agricult.^ 
սրաՀին մէջ ֆրանսերին լեզւով սլիտի 

դասախօսէ Տիկ* Զաաէլ Եսայեան նիւթ 

ունենալով «Հայոց և մանաւանդ Հայ 

1լնո9 գերը պատերազմի րհթացքխնն։ 

Այ" դասախօս ո ւթիւնր պիտի ունե– 
նայնաեւ գեղարուեստ ական բաժին մը։ 

Բրօրականտի յանձնախումբի պի՛ 

տի սկսի Հրատարակել նաեւ Հայ գա՛ 

աքէն նպաստող դրդոյէլներու շարք մը։ 

Այս առթիւնկատոգութեան պէտք 

է առնել, թէ խնչպէ*ս կըԱայ որ բրօ

րականտի յանձնախումբին ան Հ ա տներ 

իրենց թէ պատուիրակութեան կողմգ 

կը սարքեն այնպիսի միթինէլհեր, ուր 

ճառախօսները փոխանակ ՛մեր ղատին 

նպաստելու» կելլեն Հակառակը կը ճա

ռեն։ Լաւ կըլլար ՈՐ յանձնախումբը 

լուսաբանէր այս կէտը։ 

ԶԱՐՏԱՏՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ 

Ֆրանսական կառավարութիւնը 

Ակադեմական Պսակ պատուանշանը 

տուածէ Հքարսէյլի երդուեալ թարգ

ման Պ* Վար դան Վա Հունի ի։ ՀՄեր շր՛ 

նորՀաւորութիւններր։ 

ՍՏԱՑԱՆՔ S 
Ստացանք յայտնի բանասէր ե 

պատմաբան Պ* Կ* Բաս մադիանի վերքին 

գործը. La Cilicie son passé et son avenir 
ասուն աշխատութիւնը։ Գին 2 ֆր. fiO 

Գիմ ել <էՎերածնունգւ>ի գրատան։ 

Հ* 3* Գաշհակցութեան րնկերներն 

ու րնկերուՀիներր այժմէական և յոյժ 

կարեւոր –Հարցի մը Համար կր Հրաւիր– 

ւին. ընգՀ. ժողովի, Երեքշաբթի երեկոյ 

4 նոյմբ. ժամր Հ 8 ու կէսին ^Հ. Գ* 

Ընթերցարանին մէի 

Հ. 3. Գ* ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՐԾ. 

ԿԸ ՓՆՏՌՈհԻՆ 

Յա կոր Պօն արարթեան կր փնտռէ 

իր մօրեդբայրր քԻովմաս ՚Բէօսէեան 

գրաշար (Չնգուշցի), պատերազմին 

առաջ ԳաՀիրէ կը բնակէր։ Տեղեկու

թիւն ունեցողներին կը իքն դրուի գրել 

Հետեւեալ Հասցէին. 

H* Bonapartian 33 rue de la Victoire 
Wâ Paris 

Ս արգիս Պի՚-լպիւլեան, Պոլսեցի* 

կամաւոր է եղած ֆրանսական ճա

կատ ր և բանակին արձակուելին յետոյ 

աշխատած է ք*աըիգի ելեք տրական 

գործարա՛ններին մէկուն մէջ։ 

իր մասին տեղեկութիւն ունեցող

ներին կը ի/նգրուի Հաղորդել խմբա

գրութեանս։ 

Պրն* Մ աքսուտ Գասապեան կը. 

փնտռէ իր եղբայրը կարապետ Գա

սապեան, որ մինչեւ 1Բ13 Հոկտ. ի վերջ 

9 Rue Baudin կը բնակէր, տեղեկու

թիւն ունեցողներին .կը ի/նգրուի իմա֊ 

ցնել իր եղբօր. 

Makeoud Kassabian Djibouti 
/cote française de Somalie) 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԻՒՆ ՊԵԼՃԻ-ԲԱՅԻ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ 

Պրիւքսէլ 12 Հոկտ. 1919 

Տիգրան Չամքերթէ՚ն, Արշ ակ և Ա՝իք>րան ՕլամքերթէԳէ 
ե. Երուանդ ԷԲիսաք, (Ա՛նվերս) 28,000 
Միսաք Ս՝սըրեաՂւ որգիք, (Պրիւքսէլ) 40,000 
Նոյնք (առաջուց խոստացուած՛) 10,000 
կարապետ ԴարաքէՀեան (Պրիւքսէլ) ,2,300 
Տիգրան » » - 300 
Տիգրա՛ն Ա՛ ուր ատեա՛ն 3,000 
Խաչիկ Հա մամճեան (Անվէրս) 2,800 
Նազարէթ ՏԼաՀրէճեա՚ն 2,000 
Պետրոս Ա՝ուրատեան (Պրիւքսէլ) 300 
Կ– Մ սրրեան Որ գիք i 2,000 
Յարութիւն կակոսեան (Անվէրս) ՏՕ 

» իրլիքճեաՂւ ՏՕ 
Սիմոն Թօգաթլեան so 
Հայկ Ալթունեան » 30 
Երու-անղ ՚Պազիրկեաս (Պրիւքսէլ) M 100 
Սիմոնեան (Գադրէ) 30 
Դար աժա՛ն եա՛ն (Պրիւքսէլ) 20 
Յակոր Դույումճեան 20 
Օր. Մ. Գօվանճեա% (Անվերս) 20 
Արշակ Դօյունճեա՚ն 30 
կոսլեո՚նիկ Տէվլէթեան 30 
Աքնաոն Աւաղեա՚ն (Պրիւքսէլ) 30 
Յովսէփ Թո մա եան 2,000 
ՈՏե » 100 
Խաչիկ Գուպաքճեան 100 
Տիկի՛ն Ա. Ս՚իսաքեան 100 
Երամ Ա՚իսաքեան 300 
Ս՛աքսուտ (fէՀրղատեաՂւց 1,000 
՝fi* Սրվաճեան (Ա՛նվերս) 3000 
Միարա՛ն Ա՛ուրատեա՛ն (Պրիւքսէլ) 200 
Ն"րայր Վրոյր 300 
Հրանա Պարսամեան 300 
Թորգոմ Ա՛ուրատեա՛ն 100 
Մրրիկեան \ J*J (Ա՛նվերս) 300 

Աերորեան (Պրիւքսէլ) 20 
Մ՛ 3 ո վձ ան՛ն էս եան (Ա՛նվերս) 20 
Ընղհա՛նուր գումար 98,360 ֆր 

ձիմ"նադփր_տնօրէն՛ 30£fr. Լ. zaUPUPanMTbllt. 
Imprimerie Spéciale du "VERADZENOUNT" La Gérante : M 1 " Sarah LACROIX 
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Ա՚ՌԵՒ8'ՐԱ1ւԱՆ1ՀԱ6 ՀԱՍՏԱՏՈՒԹԻՒՆ 
. ՎԵՐտԱՀՈՒախՐԱՄՍ/հԼՈհԽՈՎ 

Maison de Commerce Arménienne 
17 Rue de T Echiquier, Paris 

Հաստատութիւնս ամին կողմ գանուող Հայ առեւտրականներու դէս՛ 
բութիւն մր րնծայելու ն սլա տա կով կազմուած՝, կր կատարէ զնուսն եր Ֆը՜ 
րանսայի Հրապարակներէն, յանձնարարութիւններ, ապրանքներու տեղա՜ 
լորում, եւն,։ կր ղրկէ նմոլշներ ամին տեսակ ապրանքներու, ե կր պատաս
խանէ առեւտրական դործ՜աոնութեանց մասին եղած՛ Հարցումներուն։ -

Հաստատութեանս մթերանոցին ն մէջ կր զանուին մեծ՛ քանակութեամբ 

Eau de Cologne aux parfums d^rménie. Dentifrice du Dr. Léon, անու– 
շաՀոտութիւններ։ 

Հայ երգերու ֆօնօկրաֆի բլաքներ, ինքնաՀոս գրի£նռր ե– ամին տե
սակ կօշիէլներ ամենավերջին նորաձեւութեամբ, ատամնաբուժական .գործ՜իք՛ 

ներ են»։ կ՛սպասենք ՀետզՀետէ առեւտրականներու կողմէ մեզի արա մա գրուած 
զանազան ապրանքներու Հասնելուն։ Հ 

ճվերածնունղնի տնօրիեր, ԸԼԼաԼոէԼ միաժամանակ վարիչր մեր Հաս
տատութեան, դրամական բոլոր առա քո լեներ ր (չէք կամ մանտաբոսթ) պէտք 
է ղրկուին իր անուամբ, զանձուՏքներու դիւրութեան Համար։ Ա՝ ասն աճ իւղեր 
բոլոր քաղաքներու մէ£։ ՊատուսՀւոր ու փութկոտ դորՆունէութիւն։ 

ա ր ա ա ւ ւ 3 1 | ա ա յ ա ւ ) ւ | 
Ց22 էջերէ բաղկացած՜ այս աշիյ արա Հռչակ լաթակազմ Հեղինակու

թիւներ, որ 21 տարբեր լեզուներով թարգմանւած՜ էր, վերջապէս Հայերին 

լեզուով ալ լոյս տեսաւ։ կարդացէք այս Հատորր,*^եթէ կր փափագիք i/o-

տին ծանօթանալ a միջազգային ներկայ քաղաքական և տնտեսականէ պայ-

Քարի պատճառն եր ո ւն և վերջնական արդիւնքին»։ ՚ -Հ* ••՝ 

* _ ՚ՍՏԵՂ՚աԳՍ՚ՐտւիԹԵԱՆ ՊԱՏԿԵՐԱՏՐԱՄԸ 
իրատեսակին մէջ աննման ե 370 պատկերներով ղարդարւած՜ ա յ ս 

րնտիր լաթակաղմ Հատորր, կր սկսի տիեզերքի ստեղծ՜ադործութենին ու ՜կը 

Հաս՛կի ի մռտոյ Հաստատուելիք ՄԵՍԻԱԿԱՆ ՈՍԿԵԴԱՐԸ։ ֆ\ 
ՊատեՀութենէ օզտուեցէ՛ք,՛՞քանի որ դեռ չեն աալառած՜, Հինդ միլիոնի 

չափ Հատորներ արդին ծ ա իւ ուա չ nu* 

Վերոյիշեալ դրքերուն իւրաքանչիւրին գինն է ՑՕ սինթ, Ամերիկայի 

ե ՛Բան ատ այ ի Համար* իսկ 00 սինթ ո լ ֊ ր ի շ երկիրներու Համար։ 

«ՐԱՊՊԸՆ ԱԶԻ Մ ԿԻԻՆԻՒ Վէ ՓԷՑ՚ԼԱՄՊԷՐԼի՚ՐՎԷՐԻՆ՚ԻԹՄԱՄԸգ 

. (Հայ ատ առ– S աճ կժերին) թղթակազմ—Հատր 2՝& սինթ։ 

վՕԼԻԻԼԷՐ ՆԵՐԷ"Տէ ՏՒՐՀԷՐ» (&քատառ-Տակեր&)§ թերթիկ ուզո– 

ղին ձրի կը զըկո՚֊ի* ա| 
Բոլոր ապրանքները ղրկուելու են յետ աղայ Հասցէին* 

A. S; 2akian, 27Տ5 Broadway, New York City, U. S. A. 
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8. ՏԱՐԱԵԱՆ «ԱՐՄԵՆԻԱ* 

՚ ^ – * " է ՜ ՛իա շալեր եռ էք ՀԱրԱենիա » շարաիէ ա– 
44, rue Lafajette. 44 թերթը, np 33 տարի՛ներէ ի վեր Մար– 

Ա՛նգլիակա՛ն և ֆրա՛նսակա՛ն կերսլա– "էյլի Հր Հրատարակուի Մ• Փոր– 
սեղէններու ճոխ տեսակներով ու իր թուղալեանի կողմէ։ Տրկ՚ն– բժնդ. 20 ֆ. 
ճայ ակին, ձեւին ու կարի՛ն չիքու– 

•ո՚Լ– t ւ– e * Լ՝Լ m ււ Հս՚ոգէ՝ Journal ARMENIA, Marseille. 
թեամբը կը գոյացնէ էրեն ղբմող րոլոր S a 

՚աճախորդները։ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մածո՛ւն, մածո՛ւն,., 

Վ Ա Հ Ա Ն Հ Ա Ր Ի Կ ե Ա Ն 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈԻՆ ԱՃ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչպէս նաեւ • արեւելեան և եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ.՛ՀԱՄԵՂ, ե– ՄԱքՈԻՐ կերակուրներ ճաշակելու Դամար դի
մել 18; nie de la Soibortlie, ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՆԱՐԱՆին մէչ կարելի է դտնել արտասաԱանեան բոլոր 
Հայերէ՛ն թերթերը։ Métro Sainj-Micbel—Odéon. 

INSOLATION ELECTRIQUE 

ԼՈՅՍ֊ ՈՒԺ—ԶԱՆԳԱԿ 

կ ստանձնեմ ամէն տեսակ ելեք– 
տրական զետեղուՅներ ու նորոգու– 
գութիւսներ, արագ և խնամու ած՝ աշ
խատանք։ 

իյիստ չափաւոր գին» դրեւ Հետեւ
եալ Հասցէին. 

A. Jamgotcliian. 6 Passage Latbiule. 

Paris 18me. 

֊ՀԱՅԵՐԻՆ ԹԵՐԹԵՐ֊ 

Փարիզ, Մ արսիլիա, Վե՛նետիկ, 
Աօֆիա, Պոլիս, Իզմիր, Ատ ա՛ն ա, ԹԷՀ֊ 
բան, ԳաՀիրէ և. Աղէքսանղրիայ, Հրա
տարակուած ամէն տեսակ Հայրէն 
թերթեր ունենալ փափագողներ, թող 
դիմեն Հասցէիս։ 

Nerses Ghaxikian 
Alexandrie Egypte 

ՀԱՅ ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ 

Zl'IiliS ԱՊԱՀՈԻՆհ 
էսիստ լաւ ապրանքներ ունի։ 

Հայրենակիցներ, դիմեցէք ե փորձեցէք 
ԳոՀ պիտի Ձնաք։ 
2Տ, rue Buffault. 2$ 

Métro Cadet 

՚ • ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ 
0|ւսւԹ1.|ւ&, Ցերոլւդ. ււաւ[փ— կ. T|II(|MI 

"Ազատամարտ,, սկսած է վերՀը– 
ըատարակուիլ, "ճակատամարտ,, ա– 
նունով։ Բաժանորդագրութիւններու 
Համար դիմել <լՎերածնունղգի տնօրի 
՛ն ո ւթեան։ 

Տարեկան բաժնեգին 80 ֆր.է 

Վ Է Ո Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 
ԲԱՑԱԾ կ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՊԱՐԱՆԸ 
ՃՈԽ ՏԱՌԵՐՈՎ և Կ՚ՍՏԱՆԶՆԷ 
տպագրակա՛ն ամէն լեզուէ գործեի 
ԴԻՐՔԵՐ, ԳՐՔՈՅԿՆԵՐ, ՇՐՏԱքԵՕԱԿԱՆնեՐ, 

եւ.այլ՛ս, եհւսյլ՚Ն, եււսյլև։ 
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Directeur-Fondateur : 

LÉON HAMPARTZOUM1AN, 16, Boulevard St-Denis - PA^ 
Téléphone: NORr 
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Վ Ե Ր Ա ԾՆՈհՆԴ 
կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բաժա՛ն որ գա գի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրա՛նք 
Ամերիկայի Համար é տոլար 

ԲԱՑԱՐԶԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէ՛նի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
՚՝ 16, Bd. Saint Denis 16 

՝էՈԻԷՐ ffbP P f t d m n P W I I R ֊ ա 
«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ 1920Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ. ԸՆԴԱՐՁԱԿ ԵԻ ՃՈԽ 

ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆՈՎ, ՍԵՒ ՈՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ ԲԱԶՄԱԹԻՒ 

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ 

V ՝ ' £ՐԻ ՊԻՏԻ ՏՐՕԻԻ ՝ : - ՚ 
մեր բոլոր այն բաժանորդներուն՝ որոնք մինչեւ 1919 Դեկտ, 1 կը փակեն 
իրենց Հին Հաշիւները ու կը բաժանորդագրուին 1920ի Համար, կանիւիկ վը՛ 
ճարելով իրենց բաժնեգրեր։ 

Այս նուեբէն կ՚օգտուիննաև. 1920ի նոր բաժանորդները, եթէ բաժա
նորդագրուին մինչեւ 1919 Դեկտ՛ 1։ 

Այս կարգադրութիւնը Հիմակուց կը ծանուցանենք որպէս զի անկից 
կարենան օգտուիլ մեր արտասաՀմանի բաժանորդներն ու ընթերցողները։ 

1919 Դեկտ. 1էն վերք ՈՂ ՈԲԻ բաձաոութիւն չենք ըներ։ 
«.Վերածնունդի տարեցոյցը այլապէս պիտի ծախուի ոչ շատ Համեստ 

գինով մը, նկատի ունենալով անոր Համար եղած բաւական խոշոր ծախ
քերն ու աշխատանքը։ Բուն գինը կը ծա՛նուց ուի երր տարեցոյցր Հրապա
րակ ելնէ։ 

ՕԳՏՈհԵՑհ՚֊Բ ԱՌԻԹԷՆ 

PHOTOGRAPH E^D ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

Կ՚ԸՆԴՈՒՆՈՒԻՆ 5. BOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 
ASCENSEUR 
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Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ *Ա%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ՛ ՏԱՐԻ՛ — ԹԻՒ 33 (63). — 6 ՆՈՅԵՄ. 1919 

Խ Մ Բ Ա Գ Ր Ա Կ Ա Ն 

Lï> ՐՈԻԺեԼՈԻ ՄԻՋՈՑԸ 

I l Եթէ է որ պատերազմը և տնտեսական կեանքի նեղութիւնն երր 

աղէտալի ազղեցութիւն կունենան Հանրային բարոյականութեան վրայ — ապա 

պէտք չէ զարմանալ ե մանաւանդ պէտք չէ յուսաՀատուիլ,%որ Հայ ժողո

վուրդի մէք եւս բարոյական թերութիւններ են առաջացած այս զարՀուրելի 

չարիքներու ընթացքին։ ՈրովՀետեւ ո՞րն է այն երկիրր, որ Հայաստանէն 

աւելի պ ա տ ե ր ա զ մ տեսաւ, 1914 թուականի Հոկտեմբերէն սկսեալ մին. 

չեւ օրս, ե Հայաստանին աւելի տնտեսական, քաղաքական, զին լոր ական աւե

րած ունեցաւ։ WÈ 

կհուզենք մեր ժամանակակիցներու բարոյական թերութիւնները և 
մս ՚ 

. - «- d լ լ ՚ ճ Ղ ֊ • ղ 
<*ա"րապետութեան պաշտօնեաներր յիրաւի թէ յանիրաւի։ 

«Վերածնունդն» ես իր անցեալ թուով Հրատարակած Երեւանեան 
&ՂթակցՈլթեա% յէչ շ օ շ պ Փ ա ծ էր այդ ծանր խնդիրը։ 
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* » 0 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

Հայաստանի Հանրապետութեան սլա ՛տօն եան եր ր գողութիւն կրնեն, 
Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնեաներր կր յափշտակեն Հանրային 
քյՔԸ* կրւ-աեն, կր վատնեն։ 

Այ 
սքան Հեռուէն դժուար է անշուշտ խորամուտ լք^^է ա յ ս խ՚ոգրի 

ստուգել Լարիքի չավ*ր, ճշտել տարածուած լուրերու արժէքը» 
պարզարան ել երեւոյթ ր փա ^քրային տուեալներով։ կընգունինք, որ երեւոյթը 
գոյութիւն ունի — և այսքանր րաւական է։ 

ՈէոՔ Լլայ անշուշտ որ փորձէ ա ր դ ա ր ա ց ն ե լ այս ծ՜անր իրողու

թիւներ։ Հասարակական ե բարոթական այլասերման երեւոյթ է այգ, որ պիտի 

դատապարտուի անիւ տիր ալն րոլոր մարդոց կողմէ, որ պաշտօն ունին ժո9 

զովուրդի դաստիարակութեան գործ՜ին Հետեւելու և. այդ գործին ծառայելու։ 

ք*այս զոլա բարոյական կողմէքն* Հրապարակագրութիւնը պարտք ունի 

երեւոյթի Հանրային վերլուծումր տալու, բացատրելու այն ընկերական մի

ջավայրը, ոբի մէք կաճին ե կր զարգանան այդ արատն երր։ 
Ել այս տեսակէտէն—ինչպէս քիչ ՚ք^՚ՐԸ Ըսի^£Ք—ո՛i_ զարմանալու և ո՝՛չ 

մանաւանդ յո ւս արատուելու պէտք կայ։ Հինգ տարիներու ա Հա ւոր պատե– 
րազմը ե տնտեսական սոսկալի աւերած ր չէին կարող առանց բա րոյ ա կան խո
րունկ Հետեւանքներ տալու անցնիլ։ Թող պատերազմի ռօ ման տիք փառաբա– 
նոզներր ներբողեն անոր «ասպետական» կողմեր ր, թող այդ բախտաւոր երա
զատեսները փաստաբանենք թէ պատերազմր ան Հրաժեշտ է մարդ՛՛ 
կայքէն ցեղը ազնուացնելու Համար։ Մենք գիտենք՜ որ ան ղարՀուրելի չարիք 
եղաւ մարդկութեան Համար, անդարմանելի՝ մանաւանդ Հալոց չարքաշ ժողո
վրդի Համար։ 

Պատերազմի ստեղծած՛ բարոյական քաօսի մէք կառավարական պաշ

տօնեայ երր կորսնցուցին խիղճ ե արդարութիւն։ Ալն ժամին, երբ ռազմաճա

կատի վրայ ժողովրդական խոնարՀ խաւերի զաւա1լները սքանչելի անձնուի– 

բութեամբ կը պաշտ պան էին Հայրենիքր — ^Ր^րէ *^էք Տեացող միքին խաւերը 

ամ^ն կերպ կը ձգտէին վօդտուիր պատերազմէն։ /Հուսաստան, 3>րանսա, 

Անգլիա, Գերմանիա, Իտալիա ե այլ որկիր^^Ր էէ °ն քստմնելի օրինա[լներով 

թէ մինչեւ ո՛ր աստիճան կարող է ի քնել մարդկային խիղճը* Սովը, տնտեսա

կան կարիքը* անստոյգներկան, վաղուան Հոգսը աւելի եւս կը զարգացնէին 

չարիքր ե կը տարածէին ՀետզՀետէ աւելի լայն խաւերու վրայ։ 

Հայաստան ր, որի մէք ստեղծուած քաօսր աւելի մեծ՜ էր գաղթականու

թեան, սովի, կոտորածներու Հետեւանքով՝ չէր կրնար ազատուիլ բարոյական 

չարիքէն։ Աւելի մեծ՜ և աւելի բախտաւոր ազդեր բարոյական այ լա սեր ո ւթեան 

շատ աւելի ցայտուն օրին ա/լներ տուին։ Մեր դրացի Վրաստանր ե Ատրրէ– 

քանր նոյնպէս ազատ չտնացին այղ չարիքէն, ուր աւելի ախտաւոր կերպով 

Հանդէս եկաւ այն ե վարակեց նոյն իսկ կառավարական բարձր շրջաններ ր, 

մեծ՜ ազգերու օրինական Հետեւելով։ Մի ժամանակ Հիւսիսային և Հարաւային 

կովկասի ռուսներու մէք առակի ձեւ էր անցած այն խօսքր թէ աշխարՀիս 

երեսին միայն մէկ կառավարութիւնը կայ, որ չի դողան այ—Հայաստանի 

Հանրապետութեան կառավարութիւնը։ 
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Բայց եթէ Հայաստանի կառավարութիւնը պատուով կը դիմագրի ամին 

տեսակ փորձութիւններուն և. զրկանքներուն ՝ միւս պաշտօնեաներր թոյլ մար՛ 

գիկ են ե. ենթակայ են շրջապատի ծանր պայմաններուս։ Պատերազմի ստեղ

ծած քաօսի մէջ, սովի, կարիքի» անվերջանալի զրկանքներու . մատնուած ժո

ղովուրդէն չէ կարելի պահանջեի որ անոր րոլոր քաղաքացիները ազատ Սնան 

բարոյական թերութիւսներէ։ 

էլ բարքերու խեղաթիւրումը, իբրեւ մեր աղէտաւոր իրակասութեան 
անխուսափելի Հետեւանք, գոյութիւն ունի անկասկած։ 

՝ Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը կը գիտակցի այղ 
և կռիւ կը մղի պա շտ օն հաներու անբարոյականութեան դէմ ամին տեսակ Հը– 
նարաւոր միջոցներով։ 

Սակայն ո՛՛՛ւր է դարմանը։ Ո՞րտեղ պէտք է փնտրել երեւոյթի գրական 
լուծումր։ 

Հետեւանքներու դէմ կռիւ մղելով՝ անշուշտ կարելի չէ չարիքր 

՛արմատախիլ ընել։ Հասարակական Հիւանդութիւնը ան Հատի Հիւանդութեան 

օրին քներն ունի։ Խելացի բժիշկը իր նպատակին Հասնելու Համար պիտի 

ջանայ վերացնել Հիւանդութեան պատճառ եղող երեւոյթները։ 

նոյնը պիտի ըլլայ նաեւ Հանրային կեանքին մէջ, Հանրային Հիւանդու
թիւնն եր ու նկատմամբ։ 

Ո՛՛՛վ է այն անմիտը, որ պնդէ թէ մեր երկրի սարսափելի պայմաններու 
մէջ կարելի է Հրաման արձակել ԷՀովայի նման–—ե արգին ամին անբարոյա
կանութիւն կր վերանար Ո՛՛վ է այն խիզախր, որ կարողանալ սուրի Հար*» 
ուածով մարդոց պարտաճանաչութիւն, բարեխղճութիւն, Հաւատարմութիւն 
ո ւսո ւց ան ել։ 

Բարոյական ի՞նչ Հետեւանքներ ունեցան, օրինակի Համար, Հերան սայի 
խստագոյն օրինքները Վ1*քթոՐ Հէլ^1ոյէ վիպական Ժան-վյալժանին Համար, 
որ Հաց կր գողս/նայ սուր կարիքին. ստիպեալ։ 

Ա յսպէս, պետութիւնը յանցանքը պատմելով չի կրնար բաւականա
նալ, այլ ել պէտք է յանցանքին ծնունդ տուող պատճառները 
վերացնէ։ Եթէ այդպէս չՀասկցուի պետութեան ԴԾրը> ա յ ն c/ա. 
մանակ առաքինի քիսւն-Վալժ անները փոխանակ ուղղուելու, աւելի ես 
կր խանղարուին և Հասարակական օր գան ի զմին Համար անբուժելի խո& 
կր դաոնան։ 

Այ" տեսակէտին1 բացասական երեւոյթի քննադատութիւնը միայն, 
բաւական չ է ։ Ամենքս պէտք է գիտնանք, թէ ինչ անպատմելի խոչընդոտ՛ 
ներ կան Հայաստանի Հանրապետութեան ընթացքին առջեւ ե թէ ինչ ան– 
Հրնարին դժուարութիւնն եր ո ւ մէջին կ՛ ստեղծ ուի, կը գոյանայ Հայկական 
պետութիւնը։ 

Եթէ կը սիրենք Հայ ժողովրդի անկախութիւնը—պէտք է ամենքս 
մ^կին աշխատինք չարիքի պատճառները, վերացնել ե. ոչ թէ չարախնզու– 
թեամբ տարաձայնել այն։ 

Fonds A.R.A.M



332 ՎԵ Ր ԱԾՆ Ո ՒՆԳ 1 
Հայաստանը Հաց ^"^է* զգեստ չունի—Արտասահմանի մէ£ ՛նստած 

հայերս ա շիւ ատեց ա՞նք, որ Հաց և զգեստ ուղարկուի Հոն, մեր երկրի նա– 
Հատակ ժողովրդին։ 

Հայաստանը երիտասարդ, կարող սլա շտ օն ե ան եր չունի։ (յղածն երր ամ֊ 
Ըոդ£ Հինգ տարի կ՚աշխատին օրն ի րուն, դժոխային չարչարանքնե
րու մէի 

\Լր տա սա Հման ի և քիուսաստանի զանազան քաղաքներս՝ լ մէվ նստած 
այնքան երիտասարդներ կան։ 

Գնացի՛՛նք Հայաստան, սլա Հանվեցի՞նք պաշտօն, կամեցա՛նք առանց 
յ ա ւա կնութեան ե առանց աղմուկի ծառայել մեր վերածնուող ժողովուրդի 
դատ խնւ 

ՊԷաք Է այսպիսի Հոսանք սկսիլ դէպի երկիր, ղէպի մեր ժողովրդի 
րնավայ րր*գ + 

թ՛ող իւրոպայի, Եգիպտոսի, Ամերիկայի, քիուսաստանի, գաղութները 
երիտասարդ, րանիրուն, պատրաստուած դործիչներ ուղարկեն—ե այն ժա
մանակ չարիքը կը սրրագրուի։ 

Տնտեսական պայմաններու րարելալում ե մարդկային թարմ ոյժերու 

Հոսանք–,—ԱՀաւասիկ ի նչպէս կրնանք չարիքի առաջքն առնել ե մեր մա

նուկ Հանրապետութիւնը րարիի ու առաքինութեան ճան ապար Հով տ ստնի լ։ 

Ա յս տարրական պարտքր կատարենք, a ապա թէ խօսինք»։ 

ԱՔՍՈՐԻ ՃԱՄՐՕԻՆ ՎՐԱ8 . ; . 
( Յ Ի Շ Ո Ղ - Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ն b Ր ) 

É É ՄԵԿՆՈԻՄԸ 
. ( Շ ա ր n ւ, Ն ա կ n ւ. Թ ի ւ , ն ) 

/Ժ՚ուրքիոյ պատերազմի մտնելին վեր9 մանաւանդ Հայ ժողովուրդին 

այս անշրվաՀայեցութիւնր ճշմարիտ ծայրայեղութեան մր Հասաւ։ Տակա

ւին ոչինչ ցոյց կու տար թէ կառավարութիւնր այն գարՀուրելի րնավնվման 

ծրագիրր պիտի գործադրէ, րայց ղինուորազրութիւնր արդին իսկ սուգի մատ

ներ էր առ Հասարակ ամին րնտանիք, ե անսաՀման ատելութիւն մր գոյու

թիւն առած էր կառավարութեան դէմ։ 

՛Այն յոյսով թէ Պալքանեան պատերազմին ճղակտոր եղած քՒուրքիան 

չպիտի կրնայ երկար ատեն դիմանալ, մարդիկ այլեւս այնքան ալ րարակը 

չէիննայեր իրենց ատելութիւնր ծածկելու։ Փողոցր, սրճարաններու և առ 
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Հասարակ րոլոր Հա՛նրայի՛ն վայրերու, մէք, ամէն մարդ քՓուրքիոյ վերջնական 
կործանման վրայ կը խօսէր։ 

—Հա մրեր ութիւն, մինչեւ. Զատիկ... 

կարգախօսի սլէս րան մըն էր ասիկա։ 

JjL. լրտեսները, այգ միք. ցիս* ո՛րոնց ստուար մասր,—տխուր րան է ասիկա 

խո ս տ ո վան ի լր,— Հայ> Հարիւրներով կր րա դմա սլա տ կո լէ ին այդ օրերուն։ 

իսկ յեղափոխական կուսակցութիւններր որոնք ամէքնքՀն աւելի մեղա

դրուեցան ու կը մեղադրուին մինչեւ այսօր, գոյութեան նշան անգամ ցոյց 

չէին տար այդ տագնապին մէք։ Բացի Ա ապաՀ-Գիւլեանի կազմակերպած՜ 

Հ(մաՀա փորձչէն ոչինչ կար մէքտեղր։ ՚Բէօսթ^նճէի Հնչակեան սլա տ դամա ւո՛ 

րական ժողովին մէք տրուած դա ւա դրական գործուն էութեան վերսկսման 

որոշումը գաղտնիք մը չէր, Րայց Մուրատ ե իր ընկերներր, — Հնչակեան 

կուսակցութեան Պոլսոյ լաւագոյն տարրերը,—յաքողած էին կառավարութիւնը 

Համոզել թէ իրենք Հակառակ են այգ որոշման։ իսկ մա Հա փոր ձր, _ նոյնի սկ 

Հնչակեաններր պարզ (լ շանթաժ» մը, Ծէրիֆ փաշային քանի մը Հազար 

ֆրանք փրցնելու Համար Ա ապաՀ-Գիւլեանի կողմէ եղած՜ անձնական ձեռնարկ 

մը կը նկատէին, ե չէին վարանիր յայտարարելու թէ քհուրքիոյ Հայ ժողո

վուրդին ապաՀովութիւնր վտանգող այղ խաչագողութեան Հաշիւր օր մը 

մաՀուամր պիտի կարգադրեն։ է)ւ այս որոշումը տուողներէն մէկ քանքան 

ողք են այսօր։ 

Բայց արդէն կառավարութիւնն ալ չէր Հաւատար մաՀափորձին էրքու– 
թեան։ կամ գոնէ կուսակցական ձեռնարկ մր չէր նկատեր զայն։ 

# * 

կառախումրը կը յառաքանաը արտակարգ արագութեամբ։ Նիկոմիդիոյ 

կայարանին մէք րաւական երկար սպասում մր* որ պաՀ մը մեզի այն յոյսը 

ներշնչեց թէ մեզ այնտեղ կր թողուն։ ՈրովՀետեւ՝ զօրաՀանութեն^ն ի վեր 

Պոլսէն Հանուած առաքին աքսորականները, որոնք զանազան թաղերու մէք 

փորձանք դարձած ե րնդՀանրապէս քանի մը անգամ դատապարտուած մար՛ 

դիկ կամ պարզ խաղամոլներ էին, այդ քաղաքր ղրկուած էին։ 

երթ յղ՚՚Ը կրծնի... ՝ | I 

Արդէն իսկ մէկ երկու ամիս,,— չէինք կարծեր որ արկածը ատկէ աւելի 

տեւէր,—՚եիկոմիդիոյ մէք անցուելիք կեանքի մը ծրագիրներ կր Հիւսէինք։ 

Տեսակ մը գիւղագնացութիւն i պիտի ԸԱար եղած՜ը։ £ Սատեր մտադրեր էին 

խնդրագիր տալ՝ Արմաշ բնակելու արտօնութիւն ձեռք բերելու Համար։ Պա-

լագեան վարդապետ, կ ո մի տաս վարդապետ, Ֆէրի ^է՚՜դէ քաՀանան, ասոնց 

մէք էին։ Ուրիշներ կ*երագէին Պարտիզակը։ 

Բայց աՀա յանկարծ " " ՚ ֊ է ի ^ ՛ " ձայնր որ խեղդեց այդ յոյսր, ե անով 
մարմին առած բոլոր ծրագիրները մէկ անգամին ցրուեցան Ճնճղու1լնեըու 
երամի մը պէս զոր վերաՀաս վտանգ մր խուճապի կը մատնէ։ , 

կառախումբը ճամբայ ելած էր։ Նիկոմիդիան կր սնար մեր ետեւը, և 
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անոր ալ ետին՝ Պ)ոլիսը, մեր բոյներր, բոլոր սիրելիներր, զորս այս րէրտ 

Հիասթափութեա՛ն մէվ՝ կրէլնապէս կորսնցուցած Ըէէաէ ^ԼԱ կարծէինք։ 

Վերադարձեր էի իմ տեղս։ ՊաՀա1լ զինուորն երր՝ լաւագոյ՛ն ան էլի ւններր 

գրաւեր Էին ու 1լր մրափէին։ /Աօսա կռութի ւնն երը, ե. անոնց Հետ ալ վէճերը 

դա դրեր էին։ ՛Շատեր գէշ ա գ է կ տեղաւոր ուեր կր քնանային։ իյռկալու ձայներ 

քիչ մր ամին կողմէ։ իրօք՛ քունը գոնէ մտանելին կը փրկէր մարդիկր, 

երր այլեւս մտածելը սկսեր էր տ առա սլանք մը դառնալ։ ՈրովՀետեւ խոՀերր, 

այդ գիշեր,— անդրանիկ գիշերը աքսորի ճամբուն վրայ որ անծանօթին, բոլոր 

վտանգներուն ճամբան էր,— սեւ էին ամինուն ալ մօտ։. 

Ո՚-Ա ուսի տուած Տոքթ* Թօփճեանին Հետ, քնացանք, մեգի օրօր ունե

նալով դէմի անկիւնր սքլած յաղթանդամ զինուորի մր շռնդալից խռլտուքը։ 

• • * Երր աչերս բացի՛ կառախումբը կանգ առած էր։ 

Սիամանթօն ե. Համրարձումեան մեր վակօնն էին։ Սիտմանթօ՝ թաշ
կինակս վր կը մաքրէր ապակիին վրայ գոլորշիացած շողին՝ ղուրսր դիտե
լու Համար։ 

—Ո՞՛ւր ենք, Հարցուցի։ 

—^"հ-են^եւ1* ս լ ա տ ա ս խ ա ' Ա ե ց անձկութեան շեշտով մը։ 
Ե՛– անմիվապէս վերք՝ 

—Հիմայ պիտի որոշուի մեր ճակատագիրր, յարեց։ 

ՊատուՀանին՝ գուբս նայեցայ։ քաղաքը Հ եռուն էր, ինչպէս կ՚երեւար 

լոյ սերին։ Բայց քաղաքին աւելի՝ ուրիշ բան մը ուշադրութիւնս դրաւեց։ (քեղի 

ընկերացող զինուորներր ամբողջովին վար իվեր ե, կառախումբին չորս կողմը, 

մասնաւորաբար վակօններուն դրան առվեւ պա Հա կ, կեցեր էին։ Ո ս տ ի կանո ւ– 

թեան քօմիսէր մր, մէկ երկու սպայ, յետոյ ուրիշ ս ս \ ա յ ՚^Ր՛ ոՐոլ<ս Հրամանին 

վրայ զինուորներր սուիններր ան g ո լցին Հրացաններուն։ 

—յյ՝արգ դուրս չպիտի ե՛լլէ, ելլողը կը զարնէ՛ ք Հրամայեց սպան և ան~ 
Հետացաւ մութին մէվ։ 

Ներսր, վակօններուն մէվ՝ այլեւս քնացող մարզ չէր հնացած։ կատեր 

% մեր վակօնն էին և շրվապատեր էին Սիամանթօն որ նորին կր կրկնէր թէ մեր 

ճակատագիրր այդտեղ պիտի որոշուի։ 

—կամ Գօնիալ, կամ ^կիլրի* ^էՐսէ^ե ՚^էկ քանի Հոգի։ 

Եւ ճիշտ այգ էր Աիամանթօի, ինչպէս ընղՀանուրին մտաՀոզութիւնրք 

էոկիչէՀիրէն՝ երկաթուղին կր բաժնուէր երկու զիծի։ Մէկ գէ^՚Ր *իօնիա կր 

տանէր, միլսր ինկիւրի։ Հ£էինք գիտեր թէ ո՞րը պիտի րնտրէին, ե ա մինուս 

Համար ալ շատ գէշ կը ^եչէը *իօնիայի անունը, որովՀետեւ կուսակալ ր այն

տեղ ՝ Ազմի պէյն էր։ 

Որո՞ւն մտքին կ՚անցնէր թէ ինկիւրի, ուր երթալ կ՛ ո լզէինք ամիկքս 

ալ, մէկ քանի ամիս վերվ՝ ճշմարիտ մարդկային սպանդանոց մը պիտի դառ

նար, մինչդեռ Գօնիա, որուն անունն անգամ մեգի սարսափ կ՛առթէր, մար

դու մը քիթր անգամ էպիաի արիւնէր։ 

—Մ էյ մր ինկիւբիի ճամբա՛ն բռնենք՝ փրկուած ե՛ն», 

Յանկերգի մր պէս կր կրէլնուէր այս խօսքը։ Հյատերը անոնցմէ որոնք այդ 
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Հաւատքը ունէին» չորս ամիս վերք ճի՛շտ այդ «փրկարար» քաղքին շրքակաները 

պիտի սպաննուէին ամենազարհուրելի պայմաններու մէք։ 

է,ւ աՀա՛ յանկարծ՝ Համրարձումեանի թոթով րարրասր* 

—Պի*** պի*** պի*+. պիտի ելլենք»** 

Վակոնին ներս վազեր էր այս աւետիսը տալու Համարէ 

Ս ութին մէք շարժող ստուերներու բազմութիւն մր» յետոյ դինուորները 

որոնք ներս կը մտնէին սուինները Հանելով Հ ր ա g անն եր էն : (յւ ամէնէՀն ետքը» 

սուլիչի ձայներ։ կառախումբը կը շարժէր։ ճամբայ ելած էինք։ 

—ք}™ւր կ՝երթանք, Հարցուցի մեր մօտ նստող զինուորին, որ նոր/ր/ 
պատուՀանին առք եւ տեղա ւորուելու վրայ էր։ 

—\նկիւրի, պատասխանեց։ 
է լ , բերն է բերան՝ բառը ամբողք կառախումբին շըքանը րրաւ վայրկե

նաբար։ 

Դէժքերր կը ճառագայթէին ուրախութենէն։ Երգի կր1լնա1լԱեբ լսուեց ան։ 

Հրատեր իրար կը շնորՀաւորէին, ըսելով թէ «աղէկ ազատեց ան»։ Սիամանթօ 

մեր վակօնը անաց եր էր, գլուխ Գէի՚Ի Հա մյ£արձումեան ին Հետ որուն աչ

քերը նոյնպէս ուրախութենէն կը ճառագայթէին։ 

Ս՛ ա Հ ո ւան մէք ալ այդպէս անբաժան պիտի տնային։ 

Բոլոր վակօններքքն՝ ոգեւոր խօսակցութեան մր արձագանգր կը Հաս 

նէբ մեզի։ ԱպաՀովարար՝ իրենց «բախտաւորութեան» վրայ կր խօսէին։ 

Բայց այլեւս քնացայ, և երբ աչքերս բացի, արդէն իսկ լուսցած՜ էր, 

ու կառախումբը կեցած Սրնճան-՚Բէօյ ի աննշան կայարանին առք եւ ուր 

անակնկալներուն ամք-նէ^ն անսպասելլ¥ննոր1քն պիտի վրդովէր մեզ։ 

(ՇԱյյւոսէւակհյի) ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆեԱՆ 

ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐ ՀՕՑ ԿԵԱՆքէՆ 

Աււփււ|!ւղսւկան պ էւոքեր £այասւոա1փ Ç u i i f u i p . —Զգես ա ե դ է՚Ն եհ դ եղօր այք.— 

Զմեռր իրներկայութիւնր կ՚զգացնէ մեզի։ քանիներ մեզմէ կը տարուին 

խորՀելու այն տասնեակ Հազարաւոր Հայդուէլներուն վրայ որոնք այս ցուրտին 

ու բուքին կր սնան գեռ և ստիպուած են Ան ալ պատնէշին վրայ մինչև 

վախճանը յաղթանակին։ 

Ո՞վ կը խորՀի այն Հազարաւոր անտուն ու անտիրական Հայ գա՛ղթա

կաններուն, վրայ՝ որոնք էքմիածնայ կարմիր պարիսպներուն տակ իրենց 

մեծ մասը զոՀ տալէ վերք, այսօր այդ ցուրտին ու ձիւնին, մերկ, անպատսպար, 

անօթի ու անտէր կ՚ապրին պատերու տակ ու վւոսերու մէԳ։ 

Վերքապէս ո՛՛վ կը խորՀի տաք անապատէն նոր գաղթած, իր տունը 

վերագտնելու տեղ աւերակի վրայ նստած այդ բիւրաւոր փախստականներուն 

Վրայ, որոնք միամտութիւնը ունեցած էին կարծելու թէ իրենց Հայրենի 
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օվաի/ներր կ՛սպասեն իրենց, ու. այսօր, անոնք ևս ստիպուած են ձիւնը ունե

նալ իրբ անկողին և սուին ու Հա մաճ ար ակր իրր վերմակ։ 

Աքս աՀա ւոր իրական ո ւթե ան առվեւ քարերն անգամ խօսիլ պիտի ուղ էխն։ 

Գործի՛ ուրեմն, բախտաւոր Հայեր, գործի՝, առանց րոպէ մը իսկ կոՐ՜ 
Անցնել ռւէ Ուշացումի մին մի րոպէ տասնեակ կեանքերու վախճանը կը նշա
նակէ։ Գեղ պէտք է, Հագուստ պէտք է, Հաց պէտք է, և այս բոլորին Համար 
գրամ է Հարկաւոր։ 

Եթէ գրամ կուտաք ար ղին, . զգե՛ստ ալ տուէք, Հին զգեստներ* 

անոնք Հոն նոր զգեստներէ աւելի կ՛արժեն, մերկութիւնները հ՜ա հս

կելու և Հիւանղներն ու մանուէլներր մանաւանդ ցուրտին պա Հ ելու Համար* 

մեր ՀողեՀատորներր չեն նայիր Հինին կամ նորին։ 

(լՓարիգի Հայ տիկնանց միութիւն»ը Հակերով զգեստ ղրկեց գաղթա

կաններուն։ Մենք վՎերածնունդնի միվոցաւ վանքեր րրինք և կ՛ընենք օգնե

լու Համար իրենց զն աՀա տելի ձեռնար1լներուն։ Բայց այսօր, գերագոյն ճիգ մր 

պէտք է ընէ Փարիզի Հայ գաղութը, որ երբէք իրաւունքր չունի պարտականու

թիւնը կատարողի մը գիրքը բռնելու։ 

Փարիզի Հայ գաղութը շա՛տ աւելին կրնայ ընել։ ԱմենաՀամեստ ըն

տանիք մր, Հոս, տարին քանի մը ձեռք զգեստ կը շինէ, ե Հետեւաբար կրնայ 

ե պէ՛տք է քանի մը ձեռք Հին զգեստ տայ իր եղբայրներն ու քոյրերր Հագուե– 

ցնելու Համար։ 

Հակերը այս անգամ պէտք է զրկուին Հայաստա՜ն, ուր, ինչպէս ըսի 

կարօտութիւն ր աւելի զգալի է և աղէտը՝ օրՀասական։ 

Մեսք ^ԼրԱքս Հր լուծուինք գործ՜ի L պատրաստ ենք մեր ամբոդվ կազ* 

մով պտտելու տունէ տուն, խանութէ խանութ զգեստեղինները Հաւաքել։ 

Ապա Հով ենք, որ Հայաստանի Հանրապետութեան պատուիրակութիւնը 

իր բոլոր միվոցներր պիտի տրամագրէ մեր ձեռնարկր քավալերելու Համար և 

կաբելի եղածին չափ շուտ Հակերը պիտի ղրկէ Հայաստան։ 

Զգեստով չի վերվանար սակայն գործը, մաՀացու Համաճարակին դէմ 

գնելու և կարելի եղածին չափ քիչ զո Հեր տալու Համար ան Հրաժեշտ է դեղեր 

և բժշկական գործիքներ, այս ալ կ՛սպասենք — ե իրաւամբ — Փարիզի Հայ 

բժի շ1լն ե ր ին, , դեղագործն երին և ատաենա բոյժն երին։ 

Օրինակ առնենք Պոլիսին, ուր աքսորին գեռ նոր դարձած րժիշէլնեին 
ու դեղագործները կազմեցին միութիւն մր այս նպատակով, դեղեր ու գործիք -
ներ Հասցուցին Հայաստան։ 

Ազէքսանղրիան Հետեւհցաւ Պոլսոյ օրինակին։ 

իսկ Փարիզն ու շրվակաները, ուր տասնեա1լներով կը Հաշլըլին դիրքի 

Հասած բժիշ1լներր, դեղագործներն ու ատամնաբոյժն երր, կրնան աւելին ՛ընել, 

նկատի ունենալով մանաւանդ լաւագոյն պայմա՛նները։ 

Մ&$քիԲ կան անգին իրարու յավորդոդ, կեանք պէտքէ տալ։ Բժիշկ* 

Fonds A.R.A.M



ՎԵՐԱԾ՛Ն î / • ՛ծ Գ 837 

սերը մա՚նա ււսն զ չպէտք Է մոռնան ո ո վ կայ ո,ւա,ծ օր հոնին Հանդի սա ւոր ա* 

պէս ուխտած են ձրի խնամք տալ անկարին։ 

Այդ Հո^ք ուզեր մենք։ ՝Բիչ մը շարժում, քի1է մը կամք ու արդէն մր֊ 
նա ռեալը կր կատարուի։ Հ՛.–^ 

Եթէ յլռ<սք ուզեր ղաո առնել ուրիշներէն, գործ՛ենք ուրեՏն, գործենք 
այնպէս որ ուրիշները դաս առնեն, մեզմէ։. 

ՏԱՄԳՒ ԵՒ 8Ա'ՐԱԳՐՈՒԹԵԱ1ւԲԵԿՈՐնԵՐԸ 

Մեր ա զգային կեանքի ամւ£նէն ցաւատանջ Հարցը բեկորներուն շո՛՛րք 

կը դառնայ։ (յ,նոր լայն պաՀաեչներուն:գո Հացում տալով միայն մենք կրնայինք 

Ժպտիլ մեր ապագայի վրայ յուսալի։ Հասկնալի է որ բարոյական ե նիւթա

կան մեծ՛ զոՀողութիւններով կարելի պիտի ըլլար ամոքել անոնց անս ա Հման 

թշուառ գրութիւնը, և այղ պարտքի նիւթականր Հայ գաղութները մա մնա– 

ւորապէս պէտք է Հատուցանեն, տրւած ըլալով որ Թուրքիոյ մէք վերապրող

ները ան Հա շիւ նիւթական զրկանքներու ենթարկւած են։ Հիմայ Պոլիսր 

օթեւանն է անապատներին գար ձոո տարագիրներու, վերադարձողներէն Հա

րի լրին իննիսունը կիներ ե աղքիէլներ են, կիսանւաղ ե մանաւանդ յաւէրժ 

բարոյալքուած արտայայտութեամր...Ա՝եր րռնարարւած պատիւը և Վցէ^Ը ^ը 

կարդանք անոնց դէմքին վրայ ամէն անգամ որ տարագիրներու Ղյսլտթիոյ 

և մանաւանդ Հայտար֊Փաշայի կայանները կ՛այցելենք.»* Հ^րքէք" կայանին մէք 

տ ար ա գիրն երր վրանաբնակ են։ Անօթութենէ վերք վերաՀաս ձմեռուան ցուրտ ր 

մտաՀոդութիւններ կուտայ, անոնց տրւած օրական ապուրր ե . մէկ Հացը 

այնքան ալ բաւարար չեն գոյութիւնը պա Հ պանելոլ Համար վրաններու տակ 

ձմեռ ւան մէք։ թ՛էեւ Ան զլի ա ցիները րնդարձակ դաշտագետին և Ֆրանսացի

ներ ր վրաններ տրամադրած ե երբեՏն սննդեղէն նպաստներ տւած են, թէե 

Ամերիկեան կո միտէն տարագիրները աշխատանքի վարժեցնելու Համար ձե

ռագործներ կուտայ, բայց մեր տալիքր այս նպաստներուն քով տուրքի 

Հանգամանք կ՛ստանայ։ 

Եւ գեռ կան վէրքռր, որոնց ամոքումին նախանձախնդիր ՝ տեւական 

քանքեր Հարկաւոր են։ Բարոյալքո՜ւմ րսի... ախտավարակ են տարագիրներու 

մեծ՜ տոկոսը։ Ե1– սլէաք է խոստովաղի լ դառն ճշմարտութիւն մր, որ կը խոցէ 

Հայ կական աւանդական ըմբււնուիը — ատիկա մեր բեկորներուն բարոյականու

թեան մասին ի յայտ բերած թուլութիւնն է, մեծէն մինչեւ պզտիկ* անշուշտ 

անոնց վարած չորս տարուան կեանքի պտուղն է, որ սակայն արմատախիլ 

ւ դլալու պարագային՝ անկումի վատթաոագոյնր կ՛սպառնայ անոնց։ 
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րր, աՀա, յոյսի վարդագոյ՛ն նշխարներր, որոնք զարհուրելի 

նաւաբեկութեան անգնահատելի Տեացորդներն են և որոնք օր մր կրթութեան 

դաստիարակութեան բովին անցան–՝ շինարար աշխատանքի մր մէվ պիտի 

վերականգնեն ցեղին աւանդական յատկութիւններր։ Մենք մօտ Հարիւր Հա

զար որր կր Հաշւենք թ՛ուրքիոյ մէվ, որոնց միայն մէկ տասերորդը աՀա դին 

դժուարութիւնն եր ով Հաւաքուած է, ատիկա կր նշանակէ Որ թշնամին կա

րեւոր նկատ ուսն եր ունի անոնց՛ մասին և ան Հնարին ն են ղութի լեներով կար– 

զէ էէ որբերու յանձնումր, իսկ գուք կարդացած էք անշուշտ որ մա մնա ւո րա

պէս մեր Գյոլիսի Օրթագիւղի որբանոցը ամէն օր զիշերային Հրձիգութեան են

թակայ է։ ՈրբաՀաւաք գործը ամէնին դժուարին և վիճեք ի գոր&ն է։ «.Զէզոք 

Տուն»ր վիճելի որբերու մասին կ՛արտայայտուի։ /(Իոդունք գաւառները դեռ 

Պոլսոյ մէվ չենք կրցած ձերբազատել որբերու, կէսր, ԳատրգիւղլՀ կը Հաշւէ 

մօտ 400 բռնագրաւուած որբեր, որոնցմէ ՛միայն 1Տ0ը ազատւած ե՛ն. ասիկա 

թէ Համեմատութեան և թէ դժւարութեան չափանիշն է որ կարելի է րնդՀան– 

րացնել բոլոր միւս թաղերու վրայ։ ԱռՀասարակ Հայ որբերր որոնք թրքա

կան որբանոցներին Հանւած են, կր տարրերւէին իրենց ոտաբոբիկ պատառո

տած ե Հիւանդոտ վիճակով, իսկ մասնաւոր տուներու մէվ անոնք ՛ստրուկի 

կեանքր վարած են ու երբ Հայկական որբանոցներր մտած են, օր մը չանցած 

զղալով Հայրենի տաք մթնռլորտր, նոյնիսկ շատ պզտի1լներ ցասումի ար

տայայտ ութիւնն եր ունեցած են իրենց բռնաբարի չներուն Հասցէին։ 

Ներկայիս Պոլիս իր ուժերր լարած է, գրեթէ ամին թաղ իր՝ միվոցնե– 

րով կր պաՀԷ որբանոց ժր Հարիւր-երկու Հարիւր որբերով։ կան նաեւ երեք 

Հարիւրի մօտ որբեր Տէրինճէ ամերիկեան որբանոցին մէվ, իսկ գաւառները 

գտնւող որբերու գոյութիւնր սպառնալիքի տակ է։ Որբերու պատսպարման 

խնդրին Հետ էականօրին կապուած է աքն Հայեցի կրթութիւնր, որո A տրուե m 

լուն բծախնդիր պէտք է ըլլայ ամին Հայ։ Այղ կրթութիւնն է որ երեւան 

պիտի րերէ իւրաքանչիւր որբի մէվ ղազանի ապրող աոՀաւական կարո ղու– 

թիւններր, որոնց անշեվ զարգացումով ցեղր պիտի յաւերժանալ անխաթար t 

Անոր Համար երբ որբերու մէվ տեսնել ուզենք մեր ապա ղան, նոյն Հետեւու

թեամբ սրբական խ*նգիրը Հ.ԸԱայ ^ ա յ իրականութեան ամենին Հրատապ Հար

ցերին մէկր։ 

ՀՄ, ՍԱՆՈՍԵԱՆ 

ՄՕՏ ՕՐԷՆ ԼՈՅՍ ԿԸ ՏԵՍՆԷ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ 1920 Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ. 

ԱՅՍ ԱՌԹԻՒ ԿԱՐԴԱԼ ԹԵՐԹԻՍ Կ ՈՂ՛ԲԻՆ ԵՏԵՒԸ ԴՐՈՒԱԾ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄԸ։ 
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ԸՆԴՀ. ԺՈԴ.1ԻԼԸ ԿԸ ԶԲԱՂԻ ԶԵԿՈԻՑՈՒՄՆԵՐՈԻ ֊ԲՆՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ԿԸ 

ՀՐԱՒԻՐԷ ԼՍԵԼ ԲՈԼՈՐ ԱՆՈՆ֊Բ ՈՐՈՆ՚Բ ՄԵՂ.ԱԴՐԱՆ-Բ ՈՒՆԻՆ 

ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԴԷՄ 

Երեւան, 10 Հոկտ. £?, Դաշնակցութեան իններորդ րնդՀանուր ժո՛ 

զովի նիստերը տեղի կունենան իյորՀրդարանի շփյքրն մէք օրական երկու 

անդամ։ Ղ/իստերուն մասնակցեցան ճէ պատգամաւոր վճռական ձայնի Էրա՛՛ 

լուն քով ե Al Հոգի խո րՀրդա կցական ձայնով։ Ըն տրուած են նախազա Տներ 

իշխան ՅօվսԷվւ Արդութեան, ՎաՀան խորէնի և Մովսէս Պետրոսեան, որոնք 

փոփոխարար կը նա խազա Հեն նիստերուն։ 

Ընտրուած են Հինգ յանՏնաժողոզներ։ 

Առաջարկուած է նախագաՀութեան՝ մամուլի միքոցով Հրաւիրել բոլոր 

անոնք որոնք ո ե է մեղադրանք ունին Դաշնակցութեան Հասցէին, ներկայա " 

ցնեն գրաւոր կերպով նախագաՀութեան մինչեւ Հոկտեմբերի 23։ 

Պատգամաւորները զեկո լցուններ կարդացին, որոնց մէք պատկերաց ու՛ 

քիս Դաշնակցութեան գործունէութիւնը պատերազմի րնթացքին, անոր վա՛ 

րած քաղաքական ո ւթիւնր, Անդրկովկասի ան քա տումը /իուսաստանէն, Հա՛ 

յաստանի Հանրապետութեան կազմակերպումը, տաճկական կառավարութեան 

յա բաբերս ւթ ի ւՒններ ր, անոր կազմակերպած և ի կատար ածած Հայկական կո՛ 

տորածներր, Հայերու ստիպողական տեղա Հանութիւնն ու գաղթը, Հայերու 

կողմէ ինքն ապա շ տ պան ո ւթեան փորձերը ելն։ 

Վիճաբան ութ ի ւնն եր ը տեւեցին երկու օր* նիստերը կը շա ր ունակս լին։ 

ԸնդՀանուր ժողովի դիւանը Հետեւեալ զեկոյցը կը Հրատարակէ.֊ 

<լՀ՛ 3» Դաշնակցութեան քՒ. ընդՀանուր ժողովի նախ ադա Հո ւթիւնր ժո՛ 

զովի որո շմա մբ այսու կը յ այտնէ ի գիտութիւն ամէնքի, որ բոլոր աՂոնք, 

որոնք մեղադրական փաստեր ունին դաշնակցական բոլոր կարգի լնկեոների 

մասին՝ շտապեն մինչեւ Հոկտ. 2օր այգ ամէն փաստերն ու մեղադրականները 

իրենց անձնական ստորագրութեամբ ուղղել նախագաՀութեանս, իսկ Հոկտ* 

շՏ՚է յետոյ մինչեւ Դեկտ. 31-ը Բիւր օյին դատական քոսիէ ւ անձնաժողովին 

յ անցնելու ՝ դատական ատեանի Համար։՝) 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Հ Ա Ն Ր Ա Պ Ե Տ Ո Ւ Թ Ե Ա Ն ՚ 

ՆԵՐԿԱՅԱԱՈՒՑԶՈՒԹԻՒՆԸ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԷՋ ՝ 

(Սեփակա՛ն էհլէՒակցոււՅփւճ) 

Նիւ֊Եօրք, H Հո կա. 

Հայաստանի Հանրապետութեան ներկայացուցչութիւնը արժանաւոր 

կերպով սնդուսելու Համար Ամերիկայի Հայութիւնր կազմած՜ էր յատուկ 

յանձնաժոդով մր, որի նաիւագաՀն էր Պ* Տիգրա<ս Արսլանեան։ Յանձնաժողովը 

բաղկացած էր քսան անդասներէ, որոնք ամին վանք թափեցին իրենց վրայ 

գրուած պարտականութիւնը յաջողութեամբ կատարելու։ 

կանխաւ պէտք եղած ամին պատրաստութիւն տեսնուած էր ե Հոկտ. 

0-ի առաւօտեան երկու Հազար Հայեր, նոյն իսկ ՛շատ Հեռաւոր քաղաքներ է 

եկած, կսպասէին ո ղվո լնելու Հանրապետութեան ն երկայ ա ցուց ի չներր։ Հարիւ

րաւոր օթօմօպիլներ՝ Հայկական ե ամերիիկեան դրօշա1լներով, նոյնպէս կրս՛ 

պասէին նաւամատոյցր, և երբ Հայաստանի Հանրապետութեան ներ կա f ա֊ 

ցուցիչներր դուրս ելան—ԲՈ[ՈՐՐ միասին սկսան արձակել uni-[t^i^'Pll ե 

նշան յարգանքի։ 

նաւամատոյցի մեծ սրաՀին մէվ, Հազարաւոր բազմութեան. ներկայ ու– 

թեան, գագութի կողմին րն դուն ելութեան յանձնաժոդով ի նախ ադա Հր կարդաց 

բարի գալուստի գեղեցիկ ուղերձ մը, ողվունելով նախկին նախարարապետ 

թավադն ունին, Պ* Ղ** Րաստրմաճեանխն ե պատուիրակութեան միւս անդամ՛ 

ներուն։ իյանդավառ ցոյցերու և ձեռք– սեղմուՏեեբու մէվ Պ* *ք*ավազնունին 

շնորհակալութիւն յայտնեց և յետոյ մասնաւոր օթօմօպիլներ ով միասին մեկ– 

նեցան Waldort-Astoria Hotel-f* 
ֆողոցներր ե պանդոկր ևս զարդարուած էին Հանրապետութեան գոյներով։ 

Պ* Պ* ՚Բավադնունի և Բաստրմաճեան նոյն օրն իսկ մեկնեց ան Ըւտշինկթրն, 

ուր սիրալիր կերպով րն դոլնուեցան Ծերակոյտի յանձն ախ մրին կոդմէ, ապա 

արտ* գործերու վարիէ Լինսինկին և փոխ-նախագաՀ Մարշալիս։(*) 

ա Գ 

() Ավս րնգոսեելոսԹ-եան մսւսի"ն «Վ.երած1յու/նդ)փ վիրջԸ՚ՍԹեր Թ՝ուփ1ւ «Րէջ աո,ա"|ւօխւ ()եո.ա. 
գիր Ա1Ս|ագրոհեօաէ>։ 

ԿԱՑՈԻԹԻԻՆԸ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ֊ 

ԱՌՕՐԵԱՅ ԿԵԱՆՔԸ 

Սօփիա, (Իզմ՛իր), 40 Հ 

Հաւաստի Հադորգագրութիւններ պատմում են։ 

Ա եղւոյս բարեկեցիկ ՛Կայ րնտ անի քներ ու ԴՐոկթի*֊նր որոնց թիւր 2ձից չի 

անցն ուս4, այժմ շատ կրէտիքական է ։ 

Հակառակ իտալական զինուորական գրաւման, թուրքական իշխան ո ւ– 
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թիւնները արգիլել ե՛ն Հայերի՛ս ճանապարհորդելու, կամ քաղաքից Հեռանալու։ 

Ւրերի այս դրութիւնը միայն այս արգիլումով չի վերծանում, Հայերու, 

խաղողի այգիները ինչպէս եւ թզենիներ ի ու. ճիթ ա պ տ դ ե ն ինե ր ին ը յափշտա– 

կումով վտանգուած են քաղաքի ե շրջապատների թուրքերու կողմից։ 

Ս՛ի ամիս աոսյ^ fOO թրվէերից կաղմուած մի Հօրդա, °ՐԸ_ &է*թեկով յար

ձակ լեց փասա արան ՏԷարԷՀ Լաթի ֆեան ի այգու վրայ և մի շաբաթ անց ա,!Դ 

Հիանալի վայրը աւերակի էր վերածուած ե խաղողի բոլոր որթ՛երը առանց 

բացառութեան ծաղկեփթիթ ողկոյվներից բ աժան ուա ե։ 

Այս դրութեան Հանդէպ և այգ Հօր գաներու կողմից իր ձիթենիներն ու 

թղէնիները արմաաախիլ անելու պատրաստութիւնը ի նկատի առնելով Պ* Լու

թի ֆեան իրեն Հարկադրուած է տեսնում իր Հողերու վար ու ցանքը Ա ռփի այ ի 
աԴԴ^&ՒՀ. Թ ո ւ ո Ք է վախանցելու։ Աւե՛լորդ է ասել որ պաՀակ ե ագարակի 

պաՀապաննեըը այժմ կռւում են միմիանց Հետ այս ^"դերյթ պա Հ պան ելու 

Համարէ 

Նոյն բանը պատաՀել Է նաև Գասպար Մխեր եան Հայ առեւտրական Հո

ղերու Հետ։ Վերջինիս Հասած վնասները Հասնում են մօտ 5000 տաճկ. ոսկիի 

(50,000 ֆր.) 

ԳէիրմէնչԼիկում Բարունակ անունով Հայը Հարկաղրւում է ատենի դէպ

քէ, րի նախօրեակին իր Համազգիներու մի կարաւանի Հետ Նարսալի Հասնիր 

ճան ա պարՀ որ դո ւթեան միջոցին գնում Է Սօփիա ալիւր գնելու, տեղւոյն 

թուրք իշխանութիւններու կողմից մեղադրուած Է որպէս թուրքերու սպաննիչ 

ե թալան ող, և իբր թէ վկայ ուած Սօփիա գաղթած իր Հայրենակիցների կո՛ղմից։ 

Երկու ամսից ի վեր ձերբակալուած է Հակառակ իր շատ խղճալի բնա

ւորութեան և որպէս այդպիսին վկայ ուած իր թուրք Հայրենակիցների Հողմից 

աարաանք ի նպաստ իրեն են խօսում։ 

ՆԱԶԼԻ» (1՝զս՝էր)> M Հոկտեմբեր 

Հա ւ ասա ի տեղեկութիւնն եր Հաղորդուած են։ 

(յունական զօրքերու յետ նաՀանԼԼումից յետոյ թուրք Հրացանաւորներ 

անցեալ Յունիսի օին մտնում են քաղաք և գնում ուղղակի Հայոց եկեղեցին 

ուր ստիպում էէն ամէն գնով տեսնել քաՀանային։ 

Բարեբախտաբար վերջինս կարողացել էր խոյս տալ, նախօրօք դաշտ ու մ 

ածիլելով իր մօրուքը Ջ էթան եր ո ւ քաղաք մտնելու րոպէին։ 

Եկեղեցաց դուրս գալուց յետոյ չարագործները գնում են *հէորգ Ման– 

տի կհանի տունը ^միւռնիոյ առեւտրական դատարանի նախ ագանի Հօր տունը 

և նրան Հարցաքննութեան ենթարկում Հայ Համայնքի որոշ անձնաւորութեանց 

մասին։ Բարի ծերուկը խուլ լինելով չի կարողանումբաւարարոլթիւն տալ այդ 

ամբարտաւանն երին։ Սրանք ֊այժմ է լ պա Հանվում էին իր նոր ծախ ոծ տան փո

՛խարժէքը, խեղճ մ՛արդը չկարողանալով Հասկնալ իրեն Հարցուածը ՜ե չկարողա

նա լսվ պատասխանել տեղն ու տեղը սպաննւել է ։ Կ արա պետ անունով մի ուրիշ 

Հայ ն ո յ ն չարագործների Հողմից Հարկադրուել է սպանուածի դիակո քարշ տալ։ 
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I ԼՈՒՐԵՐ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՈՒՄԸ 

Վ.ՐԱՍՏԱՆԻ ԿՈՂ.ՄԼ 

«TimeS» թռրթի Պօլսի թղթա– 
ԼԷՅԸ Հոկտ» թուա կանով Հետեւեալը 
կը Հեռա գրէ Հայաստանի տնտեսական 
պաշարման մասին* ^TimeS» 1 Նոյեմ*) 

<Լ*Լրաստանի կառավարութիւնը կը 
շարունակէ սին իք կոպտութեան իր 
քաղաքակաքո՛ւթիւնր Հանդէպ Հայաս
տանի Հանրապետութեան։ քիազմա– 
մթերքի ներմուծման արգելքով գոՀ 
Հ րլյալով, Վր աստ ան ի կառա վար ու
թի ւնր կարգիլէ նաեւ Դռղ°րայքի "~ 
Հանդերձեղէնի ներմուծութիւնը, որ 
Հայաստանի Հանրապետութեան Փա֊ 
րիգի պատուիրակութիւնը առանց յա
պաղման կուղարկէ Հայաստանի թրշ՛ 
ուառութեան առա^ն առնելու Համարէ 
Այս ուղարկուած ապրանքի ամենա
մեծ մասը վերքերս արդիլւած Է կա
թումի մէք, ուր կ ս պա ս ո լի ւԼրաստանի 
կառավարութեան արտօնութեամբ, եր
կաթուղիով Երեւան ճամբելու։ 

Հաստատ տեղեկութիւնն եր ու Հա
մաձայն ապրանքն երր Բաթումի ժէք 
կը սնան մինչեւ որ պետութիւսները 
Հարկ եղած ճնշումը գործ դնեն Վոաս– 
տանի կառավարութեան վրայ։ 

Հայաստանի պաշարումը Վսրաս– 
տանի կողմէ, որով ան Հրաժեշտ եղած 
ռագմամթերքր ե այլ ղ ան աղան ապ
րանքներու մուտքր կարդի՚լո՛ւի Հայաս
տան ե որով այդ երկիրը սովամաիՀի 
կեն թ ա ր կո ւի, կր Հաստատէ շատ տե
ղերէ արտայայտուած այն կարծիքր, 
թէ որոշ Համաձայնութիւն կայ ւԼրաս
տանի Ա թուրքական նա սի օն ալի սանե
րու միքեւ։Ֆ 

ԴէՊԻ ԳՈՐԾ 

Աղէքսսյնդրիսյ մէք Հայ րժիշ1լեերը 
դե դա դո ր ծներն ու ատամնաբոյժները 
միացած կազմած են մարմին մընպա֊ 
տակ ունենալով Հայաստանի աղատա -
գրումին Համար կռուող Հայ մարտիկ
ներուն վիրակապեր ու դեղեր ղրկել 
րստ կարելւոյն շուտ։ 

ՍՈԻՐՄԱԼՈՒՒ ՔՐԴԵՐԸ ՀՆԱԶԱՆԴՈՒԹԻՒՆ 

ԿԸ ՅԱՅՏՆ ԵՆ 

Աուրմալուի ՔՐԴռրը, որոնք կեն՛ 
դրոնացած են կողբի մէք, կը ցանկան 
վերք տալ իրենց ապստամբական շար
ժումներուն ե Հպատակութիւն ցոյց 
տալ Հայաստանի կառա վար ո ւթեան։ 
Անոնք մատնացոյց են ըրեր Ալագեազի 

քրդսրր* էրրռլ– iti1 Ք ապստամբու
թեան դրդողներ։ 

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՅ ՇՈԳԵՆԱՒԸ ՍԵՒԱՆԻ ԼՃԻ՛Ն ՝ԼՐԱՅ 

Հոկտ* 12ին փորձի Համար Սեւանի 
լճի վրայ բանեցուած է առա քիւն Հայ 
շոգենաւը։ Այգ արարողութեան ներ
կա լ Ր11աէու~ Հրաւիրուած են վարչա
պետը ե զօրամասերու պետերր։ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ճ ԱՄԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄէՏ 

Եք միածնի ճեմարանի վարչութիւնը 
խնդրած էր լուսաւորութեան նախա
րարէն թոյլ տալ վերաբանալ այս տար
ուընէ ճեմարանը քառամեայ դասըն
թացքով ՚ ե աստուածաբանական ու 
Հայագիտական ֆաքիւլթէներով, ո– 
րոնց պաՀպանութեան Համար կը խն– 
դրէր յատկացնել տարեկան 422 Հազար 
Րոլ՜Ր1է* Նաիյարարր պատասխանեց 
ճեմարանի վարչութեան, որ ինքը Հա
մաձայն չէ Հայագիտական ֆաքիւլթէի 
բացման, որովՀետեւ Հայագիտական 
ֆաքիւլթէքն այս տարուոնէ կը բաց ուի 
աեւ Երեւանի Համալսարանին մէք և 
դժուար է թէ կարելի ըլլայ այնքան 
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դասախօս գտնեի որ րաւարարէ երկու. րակներին և որոնց վրայ կերեւար Հայ 

նման ֆաքիւլթիներու առանց մէկին ցեղի կենս ունակութեան փառաւոր 

կամ միւսթն վհասելու։ pwjg իրաւունք ապա ցոյցն երր։ 

կուտայ րանալ ճեմարանր աս տուտ– Ֆրանսացի Հայասէրներու ե Առա

ծաբանական ֆաքիլլթէով ու կ՛առա՛ գրողներու Հիացումին առարկայ եզան 

վարկէ կազմել Համապատասխան հ՜րա– անոնք Լ թելադրուեցաւ այս ցուցա

գիր ենախաՀաշիւ ներկայացնել իրեն Հանդէսր սարքել աւելի լալն շրվան ակ՛ 

ի Հաստատութիւն։ ներու մէվ և տալ անՀրաժեշտ բացա՛ 

Լուսաւորութեան նախարարի կար– տրութիւններ անոնց իւրաքանչիւրի 

գադրութեամր այս տարուբնէ էրեւա– մասին,բան մր որ շաբաթներու կարօտ 

նի մէվ կր բա g ո լի բժշկական միվնա– էր։ Այցելուներուն մէվ կրն շմարուէբ 

կարգ ուսումնարան։ Պրն. Պօղոս %ուպար։ 

ՈՐԲՈհ-Նհ Հայկական գեղարուեստի այս աննա– 

ԳաՀիրէի որբախնամրնկերութիւնր խնթաց գանձերր Պրն* Ֆէթվաճեաս 

մեզի ղրկած է վեբվացող ամսուան Հուզեր ծախեչ։ ինք կր փափաքի զա– 

մէվ իր ըրած դրամական աոաքուեսե– նոնք Հրատարակուած տեսնելէ վերվ, 

բուն Հաշիւը, որուն Համաձայն որբա– ամբողվռւթնամբ նուիրել ազգին։ 

խնամին Կիլիկիոյ Պատուիրակութեան ՑԱՒԱԼԻ ԱՐԿԱԾ ՄԸ 

միվոցաւ, Ատանայի որբանոցին (000 Փարիզի Հայ գաղութին աշխաաա՛ 

որբ) ղրկուած է 1800 եպիպա. ոսկի։ ւոբ երիտասարդ մր Պրուսայի Մեծ 

Պանք Օթ ° մանի միվոցաւ իր Պաղտա– Աոբ գիւղացի Պ* Յռ if Հանն էս fi* էր զեան 

տի որբանոց ին (1200 որբ) 1000 եպ+ (կ որ կորեան) անցեալ օր իր տանր մէվ 

ոսկի ե Այնթապի նորակազմ ոբբանո– ատրճանակ մը զննած ատեն, ար կա

ցին (2Տ0 որբ) 1000 եգպ. ոսկի։ ծով կր վիրաւորուի վգ^ ու- մաՀը 

՛Լա մակ ե նպաստ պէտք է ուղղել վայրկենական կըԱայ* 
Հետեւեալ Հասցէին։ 

Society for Armenian Orphans 
(Torpakhenam; P. 0. B. 1498 Le Caire 

ՏԵՂԱԿԱԼ 

ԼԱՅ Գե՚ՆԱՐՈՒԵՍՏԸ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

Փարիզի պատուիրակութեան նախա

ձեռնութիւնով ե իր խոշոր սրածնե

րուն մէվ տեգի ունեցաւ ցուցադրռւ– Ժամը 10-ին Գիւտ Խաչի տօնին առթիւ 

թիւնր յայտնի նկարիչ Պրն. Արշակ քառաձաքն պիտի երգուի Մ Պատա– 

Ֆէթվաճեանի գործերուն. րագր քյրաժշտասիրաց խումբին կոզմէ 

Պրն* Ա* Ֆէթվաճեան քսան երկար Որ ուժեղացած է վՍին Ժէըվէ*ի եր֊ 
տարիներուն ընթացքին անդուլ ե. գիչներով։ 

յարատեւ աշխատանքով Հաւաքած էր Մեներգներր պիտի երգէ Տիկխե 
այդ նկարներր Օնիի պատմական աւե– Վուազէն Գա վան ո զ։ 

ՀԱՆԳԻՍՏ 

S* Գէորղ Արքեպ* իւթիւճեանիֆ 

Առավնորգ էւբոպայի Հայոց։ 

Օծումր և յոլղարկաւոբութիւնը 

կը կատարուի Մանչէսթրրի մէվ։ 

•ԲԱՌԶԱՅՆ ՊԱՏԱՐԱԳ 

Յաոավիկայ կիրակի 0 նոյեմբեր 
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ՀԱՅ ԹԱՏՐՈՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ Հ Կ՚ՈհԶՈէՓ 

Woui օրէն «Վերա ծնունդ» ի թա

տերախումբը լուրֆ սլատրա ստու

թեամբ պիտ Է "ներկայացնէ Հյիրվան– 

զատէի լաւագոյն թատերախաղը «.ճար 

Ոգրէն որուն ւքէ9 պատկերացած՝ ես 

Հայկական բարքերը իրապաշտ կռՐ՛ 

պով։ 

կը յուսանք որ Փարիզի գաղութը 

Հպիտի յուսախաբուի այս ՛ներկայա

ցումէն։ Ա՛անըամասնութիւն՚ները յա– 

իրղով։ 

ԿԸՓՆՏՌՈհԻՆ 

Պին. Ա՛ աքսռւտ Գասապեան կը 

փնտռէ իր եղբայրը կարապետ Գա

սապեան, որ մի՛նչեւ 1918 Հոկտ. ի վերՀ 

9 Rue Baudill կը բնակէր, տեղեկու

թիւն ունեցողներէ՛ն կը ի/նգրուի իմա

ցնել իր եղբօր. 

Maksoud Kassabian Djibouti 

(cote f r a n ç a i s e de Somalie,) 

Պ՛ Արէլ Եղբայրեան որ ատե՛ն մը 

Տիէփ ե վերջերս ալ Փարիզ կը բնակէր։ 

Զի՚հքր ճանչցոզներէ՚ն ու իր մասի՛ն 

տեղեկութիւն ունեցողներէն կը խրն– 

ղբուի Հաղորդել խմբագրութեանս։ 

ԿԱՄԱհՈՐՆԵՐՈհ ՅՈհՇԱՐՌԱՆԻՆ 

ՀԱՄԱՐ ՍՏԱՑԱՆ֊Բ 

Գալուստեան եղբայր՛ներէ (Ալճէրի) 

՚ ՏՕ ֆր. 

Արգէն Հաւաքուած՜ 3229 

ԸԳւղՀանուր գումար 3279 

Հանգանակութիւնը կը շա բուն ա կուի 

ՏՕՕՕի Հասնելու Համար։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 

պատուիրակութեա՛ն մօտ ծառայելու 

Համար, ֆրանսերենի տեղեակ երիտա

սարդի մը պէտք կայ։ 

Գիմել պատուիրակութեան քար

տուղարի՛ն։ 27 Av. Marceau. 

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂ,– 

ՆԵՐՈհՆ 

«Վերածն ունդ՛» ի Տիթրօիթի Գ"Ր՜ 

ծա կա լ նշանակուած է ընկ. Ասատուր 

3՛ Սար գի սեան Հասցէ% է. 

150 Solvay ave. s 

ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԵՐ ԲԱԺԱՆՈՐԴ

ՆԵՐ ՈհՆ 

1919ի բաժանորդագրութիւ՛նը 

չվճարող բաժա՛նորդ՛ները և 1920ի Հա

մար բաժանորդագրուիլ ուզողները 

իրենց բաժնեգի՛ն՛ներ ր պէտք է ղրկե՛ն 

մեր ընղՀանուր գործակալ Վյսրզերես– 

եան եղբայրներուն։ 

137 EA S T 23 Rd Street NeW-York 

ՍՏԱՑԱՆ-Բ 

«Ոստան» գրակա՛ն Հա՛նդէսի նոր 

թիլերը, խմբագրապետութզամբ Մ • 

՚է/ամտամձեանի կ. Պոլիս։ 

Տարեկան բաժ՛նեգի՛ն՛ն է ՏՕ ֆր՛* 

կը պարունակէ գրական ու բանա

սիրակա՛ն յօդուած՛ներ։ 

Հ. 3՛ Դաշնակցութեան ընկերներն 

ու րնկերուՀի՚ները կը Հրաւիրուի՛ն 

ընդՀ. ժողովի յառաջիկայ Երեքշաբթի 

11 Նոյեբ. Հ. 3. Գ. ընթերցարանի՛ն մէի 

£իւ.'"եա գիր_Տ՚նօրէ-"ն՛ ՏՕՔ9-. 

Imprimerie Spéciale du " VERADZENOUNT" 
Լ– ւԱՄԲԱՐՏՈհՄԵԱՆ 

La Gérante : M>" Sarah LACROIX 

Fonds A.R.A.M



/՚՜ԱՌԷԻՏՐԱԿԱն ՀԱ6 ՀԱՈՏԱՏՈԻԹԻԻն 
ՎԵՐԱՊԱՀՈՒԱԾ ԴՐԱՄԱԳԼՈհԽՈՎ 

Maison de Commerce Arménienne 
17 Rue de l'Echiquier, Paris 

Հաստատութիւնս ամէ՜ն կողմ գտնուող Հայ առեւտրականներու ղիլ՜ 

բութիւն մր րնծայելու նպատակով կազմուած, կր \ կատարէ գնումներ 9>ը– 

րան սա յէ Հրապարաէլներ էքն, յ անձնա րարութի ւնն եր, ապրանքներու տեղա՛ 

լորում են»։ կր ղրկէ նմուշներ ամ1քև տեսակ ապրանքներու, և կը պատաս

խանէ առեւտրական գործառնութեանց մասին եղած Հարցումներուն։ 

Հաստատութեանս մթերանոցին մէք կը գտնուին մեծ քանակութեամբ 

Eau de Gologne aux parfums d 'Arménie. Dentifrice du Dr. Léon, անու՛ 
շա Հոտ ութ ի ւնն եր։ 

Հայ երգերու ֆօնօկրաֆի րլաքներ, ինքնաՀոս գրի£»եր և ամէն տե
սակ կօշիէլներ ամենավեր քին նորաձեւութեամբ, ա տա Ասա բուժական գործիք
ներ են»։ կ*սպասենք ՀետզՀետԷ առեւտրականներու կողմէ մեզի տրամագրուած 
զանազան ապրանքներու Հասնելուն։ 

«Վեր ածն ունդ» ի տնօրիեր, րլլալով միաժամանակ վարիչը ^ռր Հաս

տատութեան, դրամական բոլոր առա քո լեները (չէք կամ մանտաբոսթ) ՛գէս՛ք 

է ղրկուին իր անուամբ, գանձումներու դիւրութեան Համար։ Մասնաճիւղեր 

բոլոր քաղա քներ ու մէք։ Պատուաւոր ու փութկոտ գործուն էութիւն։ 

322 էքերէ բաղկացած այս աշխ արա Հռչակ լաթակազմ Հեղինակու

թիւներ, որ 21 տարբեր լեզուներով թարդմանւած էր, վերքապէս Հա յ երէն 

լեզուով ալ լոյս տեսաւ։ կարդացէք այս Հատորը, եթէ կը փափագիք մօ– 

տէն ծանօթանալ ղ միք ազգային ներկայ քաղաքական և տնտեսական պայ

քարի պա աճառներուն և վերքն ական արդիւնքին»։ 

|Ս8ԵՂԾԱԳ0Ր([?0ԻԹԵԱՆ ՊԱՏԿԵքԱՏՐԱՄԸ Հ 

Իր տեսակին մէք աննման և. 370 պատկերներով զարղարւած այս 

րնտիր լաթակազմ Հատորր, կը սկսի տիեզերքի ստեղծագործութենէն ու կը 

Համեի ի մոտոյ Հաստատուելիք ՄԵՍԻԱԿԱՆ ՈՍԿԵԴԱՐԸ։ 

ՊատեՀութենէ օգտուեցէ՚ք, քանի որ դեռ չեն սպառած, Հինգ միլիոնի 

չափ Հատորներ արդէն bախ ուա Ï ե՛ն։ 

Վերոյի շեալ գրքերուն իւրաքանչիւրին գինն է 30 սէնթ, Ամերիկայի 

ե. ՛Բանա տայ ի Համար. իսկ @0 սէքնթ ուրիշ երկիրներու Համար։ 

«ՐԱՊՊԸՆ ԱԶԻՍ՛ ԿԻԻՆԻՒ Վէ Փկ8%ԱՄՊկՐԼԻ՝ԲԼհՐԻՆ ԻԹՄԱՄԸ» 
(Հայատառ-Տաճկեր^ն) թղթակազմ–—Հատր 23 սէնթ։ 

վՕԼԻհէկՐ ՆԵՐկ՞ՏԷ ՏԻՐԼկՐ» (Հաքաաառ-Տաճկերէն) թերթիկ ուզո
ղին ձրի կը զրկուի։ 

Բոլոր ապրանքները ղրկուելու են յետաղայ Հասցէին. 

A. S. Zakian, Broadway, New York City, U. S. A 
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3. ՏԱՐԱԿԱ՛Ն 

Վ_սւճսւռ-սւկւսն_ դ երձակ 

44, rue Lafayelte. 44 
Աքնգլիական և. ֆրանսական կեբպա– 

սեղէններու ճոխ տեսակ՛ներով ու. իր 
ճաշակի՛ն, ձելին ու կարի՛ն շիքու– 
թեամբր կը գո Հա լքնէ իրե՛ն դիմող րոլոր 
՚աճախորդները։ 

«ԱՐՄԵՆԻԱ* 

•թաիզերեցէք «Ար մե՛սիա Ֆ շարաթա– 
թերթր, որ 33 տարի՛ներէ ի վեր Մար– 
ոէյլի մ՝է£ կը Հրատարակուի Մ՛ Փոր– 
թուգալեանի կողմէ։ Տրէէն. բժնգ. 20 ֆ. 

Հասցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մածո՛ւ՛ն, մածո՛ւն... 

ՎԱՀԱՆ ՀԱՐԻԿԵԱՆ ՚ \ ՛ 
ՓԱՓԿԱՃԱԵԱԿՆԵՐՈԻՆ ԱԶ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչպէս ՛նաեւ արեւելեան և եւրոպական 
ա մէն տեսակ ԸՆՏԻՐ՛ ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ՚ԲՈԻՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար ղխ 
մեգ 18, rue de la Sorbonne» ժամադրավայրը րոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէչ կարեչի է գտնել արտասաՀմանեան բոլոր 

Հայերէս թերթերը։ ՝ Métro Saint-Michel— Odëon յ 

INSTALLATION ELECTRIQUE 

ԼՈՅԱ—ՈՒԺ–ԶԱՆԳԱԿ 

կ ՛ստա՛նձ՛նեմ ամէն տեսակ ելեք

տրա/լան զետեզուսսեր ու նորոդու– 

գութիւններ, արագ ե իյնա մոլ ած աշ

խատանք։ 

իյիստ չափաւոր գի՛ն։ գր°1 Հետեւ

եալ Հասցէիս.. 

PSl. Jamgotchian. 6 Passage Lathiule. 

Paris 18me. 

֊ՀԱՅԵՐԷՆ ԹԵՐԹԵՐ– 

Փարիզ, Մ արսիլիա, Վենետիկ, 

Սօֆիա, Պոլիս, Իզմիր, Ատանա, ԹԷՀ֊ 

բան. Գա Հի րէ և. Աղէքսանդրիայ, Հրա

տարակուած ա մէն տեսակ Հայ բ էն 

թերթեր ունե՛նալ փափաքողներ, թոզ 

դիմե՛ն Հաւակիս։ 

Nerses Ghaxikian 
Alexandrie 'f-յթ Egypte 

ՀԱՅ ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ 

1\ա ԱՊԱՀՈԻՆԻ 
իյիստ լալ ապրա՛նքներ ունի։ 

Հայրե՛նակիցներ, դիմեցէք և փորձեցէք 
ԳոՀ արտէ Տեաք։ 

es, rue Huffaiilt. 2Տ 
Métro Cadet 

ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ 
0րսւՍ-ե|ւ1}–, Ցերորդ. տարի— Դ)ոլրս 

"Ազատամարտ,, սկսած՛ է վերՀը -

բատ արա կուի լ, "ճակատամարտ,, ա՛ 

նու՛նով։ Բաժանորղագրութիւն՚ներու 
Համար դիմել «Վերածնունդ»ի տ՛նօրի 
նութեաս։ 

Տարեկա՛ն բաժնեգին 80 ֆր՛* 

Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո ՒՆ Դ 
ԲԱՑԱԾ կ ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՊԱՐԱՆԸ 
ՃՈԽ ՏԱՌԵՐՈՎ և ԿՍՏԱՆՋՆԷ 
աաագրակա՚ն աւ/՚է՚ն լեղու֊է դէէբՆեբ 
ԳԻՐՔհՐ, ԳՈՔՈՏԿՆԵՐյ էՐՋԱՐեՐԱԿԱՆՆեքՏ 

ե t. ա յլն , եւ, այլն, եւ. ա յ լն ։ 

4* 
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• 5 S 

77^ 

t6 

clou n i a i ^Arménien 

՛ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

• Գ– ՏԱՐհ, B+K 34.35 

Փարխլ, 20 Նոյեւքրեր 1919 

ԲՈ ՎԱՆԴԱԿ Ո ՒթԻՒՆ 

Հայաստանը ես լ՚յփտանական վարդապետի 
|այսւսւրսւ[ււււ1 [̂ււ.նյւ 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

\յ ա if ա կ Հայաստանէն Ա. Ա. 

Մէկ ճակատ Մ. ՝ԼԱՐԱՆԴԵԱՆ 

Աքսորի Համբուն iLpuij, դ.— բաժանոհմլւ 

ԱՐԱՄ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 

Արձագանգներ Հայ կեանքէն 

Ազգային եհ տեղական լոհոեր 
Լ– Հ 

Directeur-Fondateur 5 

D r L É O N H A M P A R T Z O U M 1 A N , 16, Boulevard S t ֊ D e n ï s — P A R I S (X e ) 

Téléohone: NORD 69-51 
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Վ ԵՐԱ ԾՆՈհՆԴ 
կր Հրատարակուի ամէն շաբաթ 

Բաժա՛ն որ գա գր՛ե՛ն է ամէն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրա՛նք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, նամակ Լ ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARWOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ՆՈԻԷՐ ՄԵՐ ր ՝ ւ ա ւ ո ր ս տ ւ Ի 1 
ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ 1920Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ. ԸՆԴԱՐՁԱԿ ԵՒ ՃՈԽ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆՈՎ, ՍԵՒ ՈՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ ԲԱԶՄԱԹԻՒ 

ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ 

մեր բոլոր այն բաժանորդներուն՝ որոնք մինչեւ 1919 Դեկտ. 1 կր փակեն 
իրենց Հին Հաշիւները ու կր բաժանորդագրուին 1920ի Համար, կանխիկ վը– 
ճարելով իրենց բաժնեգինը։ 

Այս նուերէն կ՚օգտուին նաև 1920ի նոր բաժանորդները, եթէ բաժա
նորդագրուին մինչեւ 1919 Դեկտ՛ 1։ ՛Հ՛.՛՝՛ 

Ա յս կարգադրութիւներ Հիմակուց կը ծանուցանենք որպէս զի անկից 
կարենան օգտուիլ մեր արտասահմանի բաժանորդներն ու ընթերցողները։ 

1919 Դեկտ. էէն վերք ՈՂ Ո-ԲԻ բաձառութիւն չենք ըներ։ 
«Վերաօնունգււի տարեցոյցր այլապէս պիտի ծախուի ոչ շատ Համեստ 

գինով մը, նկատի ունենալով անոր Համար եղած՜ բաւական խոշոր ծախ
քերն ու աշխատանքր։ Բուն գինր կը ծանուցուի երբ տարեցոյցը Հրապա
րակ ելնէ։ 

ՕԳՏՈՒԵՑկ՚-Բ ԱՌԻԹԷՆ։ 

PHOTOGRAPH E^D ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
ԿԸՆԳՈՒՆՈհԻՆ 5.BOULEVARD MONTMARTRE^. PARIS. 

ւ ՚ ASCENSEUR, 
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Շ Ա Բ Ա Թ Ա Թ Ե Ր Թ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԲԱՂ.Ա-ԲԱԿԱՆ 
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ԽՄ ԲԱԳ Ր ԱԿ ԱՆ 

Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ը 

ԲՐԻ ՚ԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ 
• ԹԱՑՏԱՐԱՐՈհԹՒԻ՚սԸ 

Զինադադարին տարի մր յետոյ միայն, Նոյեմբերի Ց իս,– Մեծ՛ Բրի՛ 
տանի ո յ վարչապետը քաղաքական ճառի մը մէք, պաշտօնական կերպով և 
առաւել կամ նուաղ որոշ, կը խօսի (ծ՝իւրքիոյ և նախկին քՒիւրքաց֊Հայաս
տանի մաս խնէ 

Այղ ճառը որոշ Հետաքրքրութիւն ունի մեղ Համար մանաւանդ այն 
պատճառով, որ այս մէկ տարուան ընթացքին դաշնակից պետ ութ ի ւնն եր էքն 
ոլ մին րարեՀաճեց Հայաստանի անկախութեան վըայ խօսք Ը"ԵԼ և֊ Գ^թ 
սկզբունքով, առանց մանրամասն սաՀմաններու ցուցադրութեան, ընդունի լ 
այդ անկախութիւնը։ 

ԸնդՀակառակն, այս մէկ տարուայ ընթացքին որոշ բացասական վե
րաբերմունք տեսաւ Հայ ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որ պատերազմի ձորս 

զարՀուրելի տարիներու մէք այնքան զոՀ տուաւ և այնպէս ջերմութեամբ 
պայքարեց դաշնակիցներու դատին Համար։. 
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Հա/ ժողովուրդը տեսաւ, որ կովկասի մէջ գոյութիւն ունեցող թա
թար րէղերու ե խաներու աւաղաէլային կառավարութիւնր որոշ աջակցու
թիւն ստացաւ դաշնակիցներէն։ Այն թաթար բէգերն ու խաները։ որ տաճիկ և 
գերման կաոավարութ իւններու Հետ դաշնակցած կր զարնէին Հայկական բա
նակի թիկունքին ե կը պայ քարէին ամեն կերպ քիուսաստանի, քերան սայի, 
Սնգլիոյ դէմ։ 

Հայ ժողովուրդը տեսաւ, որ Ադրրէֆանը ե Վյրաստանր ո՛չ միայն տա՛՛ 
ճիկ ե գերման կառավարութիւներէն ամէն տեսակ օժանդակութիւն ստա
ցան 10 til թուականի գեր մահ –տաճկական յաղթութ իւններու շրջանին, այլև 
աքն ժամանակ սիրա շարուեցան, երր Տա ճկա սա ահ ին ու Գերմանիային փոխա
րինեց Համաձայն ական դօրքր Անդրկովկասի մէՀւ 

Մէկ աարի է, որ ընդհանուր զինադադար է Հրատարակուած, ե սա
կայն Հայաստան ր ոչ մէկ օր, ոչ մէկ ժամ Հանգիստ չունեցաւ այդ մէկ 
տարւայ– ընթացքին, երր այնքան Հնարաւոր էր բան մը ընել վերջապէս իրենց 
(<փոքր դաշնակցին)) Համարէ 

Օրուայ <լչաՀերրՖ աւելի արժէք ստացան, քան փոքր դաշնակցի ցոյց 
տուած՛ անվերջանալի Հաւատարմութիւնր, ե պատերազմի րնթացքին ներրող– 
ուած փոքր ազգերու իրաւունքին վրայ ապերախտ ձեռքերով սպունգ քաշ՛ 
ուեցաւ։ 

քՒաթարներր դաշնակիցներու գալէչն առաֆ անկազմակերպ Էին, և. չու
նէին կանոնաւոր զինուորական բանակ։ Անգամ տաճկաստանի ե Գերմանիոյ 
տիրապետութեան օրերուն՝ անոնք չկրցան ներքնապէս որոշ ոյժ ստանալ։ 
Բայց դաշնակիցներու ժամանակ ՝ թաթար խաներն ու բէգ-րր Հնարաւորու
թիւն ունեցան կազմակերպուելու և վտանգաւոր դառնալու Հայ գիւղացի ժո
ղովուրդի Համար՝ իրենց շարունակական յարձակոււաերով ե ամէն կարգի 
դա ւա դրութիւնն եր ով ։ 

Հայկական ՚Լարաբաղը, որ տաճկական արշաւանքի ժամանակ իոկ 
աղատ սնաց և ունեցաւ իր ներքին ժողովրդական կառավարութիւնը— 
դաշնակիցներու գալքքն յետոյ ենթարկուեցաւ Ադրբէջանի ա ւա զա կայ ին կա
ռավարութեան ե անոր ոճրագործ ընդՀանուր ն ա Հ ան գա պետ ին ։ Զանգեզուրր 
Հինգ անդամ յարձակման ենթարկուեցաւ այդ նոյն աւազակաբարոյ բէգերու 
կողմէ։ նախիֆեւանր ե Արաքսի Հովիտի միւս մասերր դարձան Ադրբէջանի 
ու թուրք գործակալներու և զինեալ մառերու գործուն էութեան վայր։ 

քյւ անդին, սաՀմանի միւս կողմը, Մուսթաֆա ՚Բէմալր Հնարաւորու
թիւն ունեցաւ ձիթթիՀատի» արիւնոտ գործր վերակազմելու և շարունակելու։ 

կարելի՛0 է րսել արդեօք, որ այս բոլորը անխուսափելի էին, որ դաշ
նակիցները Հնարաւորութենէ զուրկ էին կռուելու այդ երեւոյթներու դէմ։ 
Ի՞նչ էր Հայ ժողովուրդին ուզածը։ Հինգ տարուան երկարատեւ պայքարնե
րուն մէջ և անՀնարքքն զո Հո ղութի լեներ ու Հետեւանքով Հայ ժողովուրղր ու– 
ժասպառուած էր։ Բայց չնայելով այդ պարագային՝ մեր չարքաշ ժողովուրդը 
նորէն կարոդ էր կռուիլ և պաՀպանել Արեւելքի մէջ քաղաքական Հաւասա
րակշռութիւնը, պաՀպանել իր Հայրենի Հողր, խոչընդոտ Հանդիսանալ Համա– 
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թուրանականութեան այլամերժ ու նուաճողական Գրագիրներու իրակա
նացման։ 

Սակայն դաշնակցի տարրական պարտականութիւնը դլացուեցաւ 
Հայերուն, ռադմամթերք իսկ» տասր Հագար Հրացան իսկ» մի քանի միլիոն 
փամփուշտ իսկ խնայուեցաւ մեղէ։ էս այս այն ժամանակ, երր թաթարները 
զը զինուէին, կը գինուէին ան վերք։ 

Դաշնակիցներու կարծ՜իքով զինել Հայերը՝ կընշանակէր գրգռել կով– 
կասեան միւս ժողովուրդները—Վրացին է Թաթարը։ 

Թէեւ վրացի՛" Ա– թաթարը զինուեցան § գեր ման –տաճ կա կան տիրապե
տութեան օրերուն ե կը շարունակէին զինուիլ այն ո ւՀ ետ եւ ես։ 

ԱՀաւասիկ Հայ ժողովրդի կացութիւնը մէկ տարւայ կեղծաւոր ^զինա
դադարիդ ընթացքին։ 

ԷԼ այգ մէկ տարւայ ընթացքին մէք Հաշտութեան կոնֆէրանսն ալ իր 
Հերթին սնաց լուռ, զարմանալի կերպով Համր մեր րոլոր դիմումներուն ե 
Հայ ժողովուրդի ճիչեր ո ւն ի պատասխան։ 

Լայներ կր լսուէին, թէ դժուար է քուծել (Փուրքիոյ Հարցը, թէ Ա՝ուս– 
թաֆա ՝Բէմալի շարժումը պետութիւններր կր դնէ անելի մը առք եւ, թէ պէտք 
է կենցաղաձեւ մը գտնել տաճիկ կառավարութեան Հետ, թէ պէտք է բանակցիլ 
անգամ ԱՀնատօլուի (լապստա մբներուն» Հետ և այլ անվեր f ծրադիրներ։ 

Այս րոլոր յ ո ռ ի տրամադրութիւններուն արձագանգ կը Հանդիսանար 
պաշտօնական Ֆըանսայի մեծ. օրաթերթը G Temps 3)» որ պարզապէս կրսէր, թէ 
Աուրիոյ, Արարիոյ, Ա՚իքագետքի անջատումէն յետոյ՝ Թուրքիան կրնայ իր 
գոյութիւնր շարունակել իրրեւ անկախ պետութիւն՝ Ադրիանապօլսէն մինչԱ 
Պարսիկ սաՀմանը տարա ծուող Հողա մասերու վրայ։ 

րսկ Հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն ե. Հայաստանի անկախութեան 
նկատմամբ ^ամ ան որո շ, անմիտ խօսքեր և կամ զլռութիւն, լռութիւն 
ան սաՀմանը։ Այս լռութիւնը խզուեցաւ *էյոյեմրերի 8-ին Բրիտանական 
վարչապետի կարեւոր յայտարարութեամբ։ 

Յայտարարութեան մեզ վերաբերեալ մասը քանի մը տող է միայն, որ 
մենք պէտք կը Համարենք սակայն վեր Հանել ե Հայ ընթերցողի ուշադրութեան 
յանձնել։ Այղ քանի մր տողը ունին երեք կարեւոր կէտեր,— 

Առաքինն այն է, ուր (Փուրքիոյ ՀամրողքութիւնրՖ Ա ուրիոյ t Արարիոյ ե 
էքիքադետքի անքատումէն , դատ՝ պիտի ունենայ նաեւ ո լ ֊ ր ի շ ան ք ատում։ 
« Թու֊րքիոյ այն մասերը, որ Հայեր կր բնակուին, պէտք է աղա տուին թրքա
կան տիրապետութենէն, ինչպէս ազատուեցան Արաբները, ինչպէս ազատ– 
ւեցան Յոյներրգ։ Այսպէս կը յայտարարէ բրիտանական վարչապետը և կա– 
ւելցնէ, որ այս մասին արդին Համաձայնութիւն կայ դաշնակիցներու միքեւ։՛ 

Բրիտանական վարչապետը չի որոշեր (Լ Հա ք կա կան Հողամասերում 
սաՀմանները ե չէ ճշդեր անոնց պարունակութիւնը։ \}ա մէկ պակաս է ան
շուշտ, բայց դժուար է պա Հան քել» որ այդ կարգի յայտարարութիւսներու 
մէք մանրամասներ ըլլան։ 

կարեւորն այն է, որ Հայաստանի անկախութիւնը պաշտօնապէս կը յայտա
րարուի այսօր իբրեւ որոշում, որի նկատմամբ այլեւս վէճ չկայ դա շնա– 
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էլի լքներ ո ւ. միջև, Հաշտութեան ժողովի մկ^։ 

Երկրորդ կարևոր կէտն այն Է, որ անկախ Հայաստա՛նը աղատ ելք 
սլիտի ունե՛ն այ դէսլի Սև ծով։ a Սև ծովի նաւա Հանգիստն երր պէտք է Րա9 
ըլլան ազատագրուած ազդեր ու առ^եւէԳ 

Միջերկրականի մասին խօսք $/[այ այԴ յտյտարարութեան մէջ» րայց 
այղ բացակայ ո ւթիւնր ամենևին չպէտք է ենթադրել տայ» թէ ի*նդիրր լուծ 
ւած է բացասական կերպով։ Ընդհակառակն այնպէս, ինչպէս արձան ագրր 
ուած են այգ խօսքերր մամուլի մէջ» որոշ Հիմք կայ ենթադրելու, թէ բրի 
տանական վարչապետի յայտարարութեան ա յ դ մասը կուզէ աւելի ևս 
սաՀմանափակել հնացած թիւրքական պետութեան իրաւունքը ծովի վրայ։ 

Սես Ծովի % ա լա Հանգիստն երր րաց յայտարարելով, ճառն ան մի ջա պէս 
կ՝ անցնի ուրիշ սաՀ ման ա փակման։ է լ այդ կը կազմէ անոր յայտարարու
թեան երրորդ կարեւոր կէտը։ 

՛Նեղուցները—Բօսֆօրր և Գարտանելր—i_uibmb լդատկսյնին թուրքա 
լկան պետութեան, վքանի որ քՒիւրքիան չպաՀեց իրեն տրուած լիազօր ու՜ 
թիւնր և պրուսական միլիտարիստական իշխանութեան |< Հրամանին Համա
ձայն փակեց նեղուցները Համաձայնական պետութիւններու առջեւ։ւ> ՚Բիչ 
է ր un ւած, բայց այն, ինչ ըսուած է1 կարեւոր է թէ մեզ Համար և թէ 
Թիլրքէոյ ճակատագիրը որոշելու տեսակէտով։ 

Բրիտանական վարչապետը այգ քիչ տողերու մէջ րսած է նաև, որ 
Թիւ֊րքիոյ զանազան մասերու վրայ որոշ պարտականութիւն յանձն առնե՜ 
ու լոնդիրր բ աժնուած է պետութիւններու միջեւ և որ այգ տեսակէտով ալ 
որոշ Համաձայնութիւն –կայ։ 

Ակնարկութիւն է ըստ երեւոյթին մանդատի խ՛նդրի *1րայ> Րայ9 
մեզ 

Համար այնքան անորոշ, որ անկարելի է որ և է մե1լնաբանութիւն տալ։ 

կ՛սպասենք, որ վերջապէս Հաշտութեան կոնֆէրանսն անցնի քՒիւր– 
քիոյ խնդրին և Հայաստանի Համար ալ լեզուն բացուի վերջապէս։ 

իսկ մյէնչ այն, բրիտանական վարչապետի յայտարարութիւնր, թէև 
այնքան ժլատ, պէտք է Համարել մէկ ք ա յ լ մեր չարաբաստիկ ի/նգրի լուծ
ման ճանապարՀին • • •* 
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ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ Ց49 

- ՆՍՄԱԿ ՀԱ6ԱՍՏԱՆԷՆ 1/-

(Սեփական էհլԹսւկ(ւու.0փև1ւ) 

•է՛. 

Երեւանէ 12 Աեպտ. 

Պարեն ա ւոր ûu/ն սուր ճգնաժամը գեռ չի անցել երկրից։ Ամերիկայից 
Հասած Հացը բաւականին լա լացրեց ժողովրդի դրութիւնր, բայց ռրկրի nPnZ 
մասերում սովը գեռ շարունակւում է։ Աովի գլխաւոր պատճառն այնքան 
մթերքների պակասը չէ, որքան տեղափոխութեան դժուարութիւնը և Վրաս՛ 
տանի անրարեացակամ քաղաքականութիւնը։ 

Բաթում թափլած է՛ Հարիւր Հազարաւոր փթերով զանազան ապրանք, 
բայց Վբաց կառավարութիւնը զանազան պատրւա1լներով ԱՐԴռԷՔ է 
Հանդիսանում այդ ապրանքների տեղափոխութեան։ Փորձեր էինք անում որոշ 
Համաձայնութեան յան գի լ Վրաս տանի Հետ* մեր բանակցութիւնների Վսրքք*^ 
փորձէն այն է եղել, որ Հրացիք նոր պայմաններ են առաջարկում սաՀմանների 
վերաբերմամբ» նրանք պաՀանքում են ամբոզք Ախ ա լք ա լաք ի գաւառը ե Լոռիից ՝ 
մինչեւ Լա լուար սարը — ԱլլաՀ Վռրգիի Հանքերը թողնելով երկու պետութիւն՛ 
ների խառն կառավարութեան։ Այս պայ մանն երր տեւելու են մինչեւ Փարիզի 
կոնֆէրանսի վճիոր, սրից յետոյ Փարիզում րնղունուած սաՀմանները պար
տագիր են լինելու երկու կողմերի Համար էլ։ 

Վրացիները տեղեկանալով անգլիական զօրքի կովկասից Հեռանալու մա՛ 
սին՝ զօրա շարժումներ էին անում ե որոշ դո րծողութիւններ կատարում վերքերս 
Լոռու շրքանի $էգոք Հողամասի շրքանում։ Սակայն մեր Համապատասխան 
Հակադիր գործ ո դո ւթիւններր ստիպեցին նրանց յետ կանգնել իրենց մտադրու
թիւն ից : Վրացիների դրա Հա պատ գնացքր, որ մոտեցել էր $էզոք Հողամասին՝ 
յետ քաշւեց ե զօրամասերի Հետ միասին վերադարձաւ /(Ւիֆլիս։ Այժմ Թիֆ՛ 
լիսում գտնւած Վրացիների Հետ բանակցող Հայաստանի Հանրապետութեան 
ներկայացուցիչները Վրաս տան ի կառավարութեան Հետ որոշ Հ ա մա ձայն ու. 
թեան եկան և այդ էր պատճառը, որ Գ»եգեչկորին յայտարարեց Երեւանի 
իր դիւանագիտական միսսիայի միքոցով, որ Հայերր բոլորովին Հանգիստ կա
րող են լինել, որ չէզոք Հողամասի նկատմամբ ոչ մր աղբես սիւն պա m ակ չունին, 
այգ Հող ամասը կը կառավարւի նախկին կարգերով—խառն վարչական մար՛ 
Ձեի միքոցով, գլուխ ունենալով անգլիական մի ներկայացուցիչ։ Մեր ան
կեղծ ցանկութիւնն է ընդՀանրապէս վրացիների Հետ որոշ Համաձայնութեան 
գալ, սրի Համար արդէն մեր ներկայացուցիչը գտնւում է քՒիֆլիսում։ 

Ադրրէքանցիք ցանկութիւն յայ տնեցին Համագումարը կայացնել Բագ՛ 

Fonds A.R.A.M



տտօ ՎեՐԱԾՆ Ո և Ն $ 

ւում, ի ՛նկատի ունե՛նալով ffu^/fuj քաղաքակա՛ն նպատակներ։ Սակայն բա
նակցող կողմերը Համաձայնութեան չեկան ե վերջնականապէս նշանակւած 
է Թիֆլիսոճմ։ 

Զանազան պատրւա1լներով առայժմ այգ Համագումարի նիստերը ձրգ– 
ճուուս ե՛ս, դեռեւս գործ՜ի չեն անցել, երեւի սպասում են անգլիացիների 
վերքնական մեէլնելուն, որպէսզի որոշ քաղաքական ակտեր կատարելուց 
յետոյ վրացիներն ու ատրբէջանցիք նոր միայն ձեռնարկեն բանակցու– 
թիւնների։ Դրանով 

բացատրւում Լոռու չէզոք Հողամասում կատարւած 
պա տրա ստութիւնն երր։ 

Այսպէս ուրեմն բանակցութիւններր ղնռ չեն սկսած՜ ( մասնակի խն
դիրների նկատմամբ միայն ՚ վրացիների ե մեր՝՝ ներկայ ա ցուցչի միքեւ լինում 
են բանակցութիւնն եր)։ Վրացիները ղան ղա ղում են և միեւնոյն ժամանակ 
մերձենում ագրբէջանցիներին։ Դեն ի կին եան վտանգր պատճառ վերցրած՝ զի
նակցութեան որոշ գա շն 1լնքեցին այս երկու պետութիւններր։ 

Ագրբէջանը իր բանակի ռուս սպաներին ե զին ւոր ական պաշտ օն եան երին 
Հեռացրել և տեղերը տւել է վրացիներին։ Վր աստ անին տւեց նաեւ Դ խոշոր 
դրամական փոխառութիւն և այլ կարգի դիւրութիւններ։ Վրաս տանի և Բա՛ 
թումի սա Հման ի Հրայ տեղա ւոր լած է ատրբէջանեան մի զօր աղունդ, երեւի 
այն նպատակով, որ աւելի Հեշտութեամբ գրաւեն Բաթումը ե մա Հ մետ ական 
աջարացիները չըդիմադրեն մա Հ մետ ական ադրբէջանցիներին։ Այս տեսակէ– 
աից ե շատ ուրիշ ներքին տարաձա քնութիւններր Հարթելու Համար Բաթու– 
մում Աեպտ» 2-իg բացւած է մա Հ մետ ականն երի ե վրացիների Համագումարր։ 
Բաթումի շրջանից միայն մասնակցումեն 130 Հոգի։ Հեռագրական Լուր կայ 
արդին,որ այդ Համագումարր բանաձե է Հանել Աքարի ան միացնելուՎրաստա 

՜հէ՛ն. 

այս բանաձեւը մեծ յուղում է առաջ բերել կա մա լոր ական շարքերում, որոնք 
ոչ մի գնով չեն ուզում Բաթումր զի$ռլ վրացխներխն, որին արդին փաստօրէն 
տիրումեն կամաւորները։ Բաթումից դեռ եւս չէ Հեռացած անգլիական զ°րքը։ 

Վրաս տանի Հետ զինակցութիւն էլնքելուց յետոյ Ագրբէջանը Հայաստանի 
վերաբերմամբ դարձել է բաւական յանդուգն և ագրեսիւ։ Բոլոր նշա՛ններից 
պարզ երեւում է, որ նա ուզում է րնդՀարում առաք բերել երկու պետ ու
թի ւնն եր ի միջեւ այն դիտումով, որ Հայաստանի ներսի իսլամներին ոտքի 
Հանելով կարողանայ Ադրբէջանին կցել ոչ միայն Ղյարաբաղը, որն արդին 
կցել են, այլ եւ Զանգեզուրը, %ախիջեւանի շրջանն ու էՀարուրր։ Շարուր– 
%ախիջեւանում երկար ժամանակ վխտում էին աղրբէքանեան ե տաճկական 
կոմիսարներ, որոնց յաքողւեց տեղական մա Հ մետ ական տարրերր ոտքի Հանել 
Հայաստանի կառավարութեան և զօրքի գէս ու գրսի ուժերի օգնութեամբ 
Յունիսի փսըք^Ըլ*" սկսեցին ՛Լախ իջեւանն ու Ծարուրր աղմկել։ Թըշ՛ 
նամին ուժեղ էր և տեղում գտնւած կառավարական սակաւաթիւք զօրքր 
ստիպւած եղաւ նաՀանքել դէպի Դա ր ա լա դե ա զ, երկար ժամանակ դիմադրե– 
լուց յետոյ։ 

Զ°ՐՔԸ իրնաՀանջին կարողացաւ դուրս Հանել Նա խ իջեւան ի g մօտ 4000 
ազգաբնակութիւն, ւքնացած Հայ ժողովրդի վիճակը յայտնի չէ, մի մասը 
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գաղթել է դէպի թ՝աւրիզ։ միւս մասը կոտորւել։ Մի ամսից աւել Է, որ Ծա
րուրի բերան ԲԷյուկ-Վետիի շրջասում թուրքերր ոտքի են ելել, դաւադրու
թեան ր սպանել մեր ղինւորներին։ Ա*եր զինւորական իշխանութիւնը կտրուկ 
միջոցներ ձեռք առաւ այգ ապստամրութիւնր ճնշելու, սակայն մի քանի ան– 
գամւայ մեր յարձակոլեներն անյաջող անցան և, մինչեւ օրս ԲԷյուկ-Վետին 
ծնում Է չրնւաճւած ե ապստամբ վիճակում, թէեւ մեր %°րքռրի մի մասր 
մտել է գիլդը» գրաւել նրա կարեւոր մասերն ու բարձունքները, բայց 
բոլորովին գրաւել — մի քանի ձախողակ Հանգամանքների պատճառով 
գեռ եւս չի յա^ողւել։ Մեր Գ°ՐՔռրը JDU1 նն քաշւել և սպասողական վիճակ 
ունին ՛Լա մար լուի շրշա ղում։ 

Լուրեր Հասան, որ Գողթան գաւառը շր^ապաաւած է թուրքերով ե 
Ապառնում են ժողովրդին կոտորածով, եթէ անձնատուր և զինաթափ չըլինի 
տեղական ժողովուրդը։ ^անակերտը գրաւուած է, սպառնռւմ են Ագ ուլի սև ե՛ 
րէ*ս։ ԱյսօՐ int-P եկաւ, որ Գողթանր կարճ ղիմադրութիւսից յետոյ անձնա
տուր է եղել, միւս կոդմից էլ նախիֆեւանի լեռնային շրջանում Աորսը գր– 
բաւելով՝ առաշ են շարժւել ե ներկայումս Հի^ազար և քՒեմուր գիլդհրի շրր՛ 
հանում կատաղի կռիւ է։ ինչպէս տեսնում էք, թշնամին այս ռազմական գոր– 

• ծողութիւններով նպատակ ունի մի կողմից ամբողջացնել ՚Լախիջեւանի շրր՛ 
£անր, միւս կողմից կտրել ու չեզոքացնել Զանգեզուրր, որպէսզի ապագայում 
Հնարաւորութիւն ունեն այ իր բովանդակ ուժերով Զան դե զուր ի վրա լ յար" 
ձակւելու։ կառավարութիւնր Համապատասխան միջոցներ է ձեռք առել։ Գող
թանր գրաւուած է թուրքերի կողմից, բայց կոտորած չի եղել։ 

Ամսիս ճ-ին Բէյուկ-Վետիի ապստամբները մի փորձ արին իրենց դի
մացի դէրքր գրաւելու, բայց մեր դ°րքռրի կատաղի յարձակումը նրանց 
յետ կասեցրեց ենորից մտան Բէյուկ Վյէտիի խրամատն երր։ 

Այս ՐՈ[ՈՐՐ կր1լնուժ ենք նրա Համար, որպէսզի Հասկանալի [\*նի 

թէ ինչպէս է կատարում առՀասարակ իր ամէն տեսակի խոստուեները 
դ11լ^աՍԸ կանգնած Ադրբէջանի կառավարութիւնը։ Ա յս յարձա

կումներն ու ղաւադրական ծրագրի իրագործումը կատարւում է այն 
ժամանակ, երր մի քանի օր առաջ Հանգիսաւորապէս Հայաստանի գերագոյն 
կոմիսար Հասքէլին Ադրբէջանի կառավարութիւնը խոստում է աւել զինա
դադար անելու և թոքէ չտալու որ և է զօրաշարժում։ Պաշաօնապէս ո ե է 
պատերազմ յայտարարւած չէ Ադրբէջանին ե Ադրբէջանն էլ մեզ չէ յայտա
րարած նոյնը, բայց ինչպէս տեսնում էք փաստօրդն կատարւում են ռազմա
կան գործոդութիւններ։ Այգ դեռ բաւական չէ, այնքան յանդուգն է Ագրբէ՛ 
ջանը, որ առանց քաշւելու յայտնել է Հասկէլին, թէ Համաձայն է զինադա
դարին ե. ինքը կըՀրաՀանգէ իր ներկայացուցչին, որպէսզի Բէյուկ-Վետիի և 
էթարուր-%ախիջեւան ի շրջանում կռիւները դադարին։ Պարզ է ուրեՅն որ մեր 
երկրի նեբսում, Ատրրէջանի կառավարութիւնն է որ ՀրաՀանգ է ուղարկում 
իր ն եր կայաց ո ւց չին զինադադար անելու։ 
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ԱդրրէքաՍԷ կառավարութիւնը չտապելէ նաև ընգՀ. նահանգապետ նշա

նակել մի թուրքի ՚ Շարուր-Նախիչեւան և Գողթան շրինների Համար, միաժա

մանակ շարունակելով զանագան շրջաններում ռազմական գ ործ ո զութ ի ւնն եր 

որոշ կանխամտածված ծրագրով։ Գաղտնիք չէ ի Հարկէ, որ այս րոլոր զ օրա շար

ժերի և դաւադրական ծրագրի իրագործման մէք մեծ մասնակցութիւն ունի 

Տաճկաստանն իր յայտնի ու գաղտնի գործակալներով։ 

Վար արա ղի ժողովուրդը թնդանօթի և գնդացիրների սպառնալիքի տակ 

որոշ Համաձայնութեան է եկել Աղբ բէջ ան ի քՀետ, ընդունելով Ադր՛ 

րէ9անի իշխանութիւնը ժաման ա կա ւոր ա պէս մինչեւ ֆարիղի կոնֆէրանսի 

վճիռը, ճանաչումէ Վար արա ղի դեն. նաՀարգա պետութիւնը, որի քաղաքա

ցիական մասի ներկայացուցիչը պիտի էքքսի մի Հայ, ունենալով նաեւ 

երեքական Հայ և թուրք պատգամաւս են եր ի խորՀուրդ։ 

Զանգեզուրը դեռ սնում է կանգուն և դիմադրական կորովի բարձրու
թեամբ, որպէս երբեմնի անառիկ Զէւթունը։Մի խորՀրղանշան,որ շարունակում 
է իր դիմադրութիւնը, տեղ-տեղ նոքնիսկ մեծ կորուստներով յետ է մղել 
ատ բրէք ան եան ոօրքերի յարձակումը։ 

Աուրմալուի, Աարիղամիշի շրքաններր վարքին Ժամանա1լսերս ան Հան

գիստ դարձան։ կոդբն անցել է թ շնամոլ ձեռքը, .ժողովուրդը քաշւել Հեռա

ցել է և ապաստան գտել աւելի ապաՀով վայրերում։ ԸնղՀանրապէս պիտի 

նկատել* որ տյս ՛քորքին օրերում թուրք-տաճկա–քրդական ընդՀանուր շար

ժումէ նկատւումմեր սաՀմտնամերձ շրջաններում և երկրի ներսում։ Վարսի 

շրքտնը Հանգիստ է Հնարաւորութեան սաՀմանում։ Մեր ոօրքերը Հերոսա

կան դիմադրութիւն են ցոյց տալիս մեր երկիրն օղակող թշնամուն։ 

Զ°րքի տրամադրութիւնը յատկապէս Վարսի շրքանում բարձր է ։ 
Օգոստոսի 30-ին, առաւօտեան, տաճիկ–֊քրդական ոյժերը շրքապատեցին սեր 
զօրամասերը Վար ս-Ա արի զա մի շեան գիծ՛ը կտրելու Համար։ Սակայն մեր զօր
քերը վճռական յարձակման դիմեցին ե յամառ կռւից յետոյ շպրտեցին թըշ՛ 
նամուն մեծ կորուստներով կ արա կուրդ։ Մեր սպաներն ու զինւորները կռւե– 
ցին տչքի ընզևող քաջութեամբ։ Վարս-Ա արի զամի շեան գիծ՛ը վերջնականա
պէս ապաՀովելու Համար Օգոստոսի 51-ին մեր զօրքերս առաջ շարժւեցին 
Գեվիկի և կարակուրտի ուղղութեամբ, կաբա կուրտ ր գրաււեց մերոց կողմից, 
թշնամին մեծ կորուստներով յետ նաՀանքեց դէպի Բարեոյ գիւղը» գրաււած 
է մեր զօրքերով նաեւ Գեվիկի ուղութեամբ ձգւող լեռնաշղթան։ Մերոնց ձեռ– 
քին է Վերելան բարձունքը։ 

Սեպտի. 6-ին Աուրմալուի շրջանում վխտացող քրդական Հրոսաէլեերր 

ՏՕՕ-ի չափ ձի աւոր և. Հեաեակ զօրքերով յ արձակման փորձ արին Ւ*գտիրի վրայ։ 

թշնամին գիշերը մօտեցել Էր արդէն գիւղի այգիներին և բռնել խճողին։ Գիլզում 

գտնւած զօրամասեբի Հետ միասին տեղական ա զգա բնակութիւնը — փոքրից 

մեծը զէնքր ձեռին դուրս էր եկել Հայրենի գիւղի պաշտպանութեան։ ՚Բրգերը 

քանի գնում շատանում էին. տեղական թուրքական տարրերն էլ առնելով 

իրենց մէք։ Սակայն մեր զօրքերի և տեղական Հայ ա զգա բնակութեան միացած 
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ե ներդաշնակ դիմադրութիւնն ու յամառ կռիւր ստիպեց թ շնա մուն յեսա 
նաՀանֆել.. ւՒերոնք յետապնգեցին թ շնա մուն։ 

Այսպէս ուրեեն արիութեամբ է կռւում մեր զօրքը, թէեւ կիսաքաղց 
թէեւ տկլոր, թէեւ անկօշիկ։ 

ինչպէս տեսաք, վռրը^ յէ1աօ^ մեր թշնամու զօրական շար
ժումներիս և մեր երկրի ներսում դա ւա դրա կան հ՜րագիրներից պարզլոլմ է 
աղե յայտ կերպով, որ իսլամ գաՀակալներր ձգտում են ընդհանուր ապսաամ֊ 
րութիւն առա ջ րերել առակաւոր Ասիայում, || որպէսզի ճնշում գործ դնեն 
Փա րի դի կոնֆէրանսի վրայ յօգուտ Տաճկաստանի։ 

Հայաստանի Համար շատ ծանր գրութիւն է ստեղծում, բայց մենք 
յոյ՛ս ունինք, որ պատւով դուրս կր գանք նաեւ այ ս փորձանքից։ 

՝Բանի՜ քանի փորձանքներ, շատ աւելի դաժան անցել են մեր գլխով։ 
Պէտք է ասել, որ մեր պետութեան դիմադրական ոգին բաւական բարձր է 
ե Հագի լ թէ որ ե. է ւ ւրտաքին ոյժ կարողանայ վտանգել մեզ, եթէ մեզ ձա2ոՂԼ՝է 
գէթ ժամանակաւորապէս Հարթելով մեր և Վրաս տան ի միֆեւ սաՀմանային 
լմնդիրը՝ կարողանանք կապւել դրսի ա շխարՀի Հետ և մեզ Համար ան Հրա՛ 
ժեշտ մթերքների տեղափոխութիւնը կատարել անարգելէ Ա* Ա՛* 

Վ ԵՐԱԵՆՕԻՆԴ 1 

Ա՛նուշաբոյր Հայաստանի ուռիներ 

Ս՛աՀր լացիս քերթողներուն տարփակէղ 

Որոնց քնքորէն երգր վրճիա լոյ սիս պէս 

Մ ար գար տացուս մեր սրտի՛ն մ՚էյէ արցունքներ։ 

Ա՛լ տաճարներ Մ եՀեաններու եր փսխուի՛ն 

Այղ գեղեցիկ աստուածն եր ո ւ Հոգիով, 

Որոնց Հրաջերմ աճիւնէն կեանք առնելով՝ 

Լո/ս ճակատներ պիտի պրճնէ Մրտենին։ 

Ար ո LU ե ան ու Սէրր շաղկապուած իրարու, 

Ենչսլէս երկու մերկութիւնն եր նուիրական, 

Սերունդներու մեծութեան Հետ պիտի գան 

ՎեՀ գարափարն անմահութեամբ օժտելու։ 

Ու տարփաւոր քերթողներու շիրիծներ 

Պիտի բուրեն սիրոյ գարուն ր վաղուան, 

Համբոյրներու գրւարթ բոյներ պիտ՛ ըլլան 

Հայաստանի արտասուաթո՛՛ր ուռիներ*.»* 

! >| ԱՐՍԷն-ԵՐԿԱԹ 
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Մ Է Կ Ճ|Ա Կ Ա S ք 
H H 

« b n կ«՝ *՚«լեւք ս ւ ո օ ս յ ա ր կ ե լ f)nu, որ հ այ կ ա կ ա ՛ն ք)աէւրաս|եւոու.19փսնր տ է -րոևԹխն՚էւերէ՜՚ն 

լ ի ո վ ի ն ճս ա ջց ափ, իրո ա ն կ ա իյ ս|ետոհԹփւ.*Ս»։ 

ՀՀ0 ՋՒՅՄՍ ԲՐԱՅՍ «Աան1Ւրսւլ ճ ա լ ի » ւ քիԹփն կին։ 

Օրուա՛ն նշան արանն է այգ։ Եւ գերագոյն ժա ման ա 1լն է, որ իւրաքան
չիւր Հտյ մարգ աոգորուի այղ փրկարար ն շ ան արանով, գի տ ա կցի Հրամայա
կան ան Հրաժեշտ ո ւթիւնր ուժերի ներդաշնակ ու զ ո ր ծ՜ օն Հ ա՛
մա դ ր ո ւ թ ե ան։ Հանդէպ թ շնամոլ ե բարեկամի, Հա՛նդէպ ՛Տ գիշատիչ 
Հորդաների, որ ՛անդուլ յօշոտումեն Հայրենիքի ցնցոտիապատ ու վտիտ մար
մինը, Հանդէպ դաշնակից պետութիւսների, որոնցից սպասում ենք մեր ար
դար իրաւունԺի նուիրագործումր, Հ ա յ աՂՂԱ. սւէս1Ք է ներկայացնէ մէկ 
ճակատ միայն թէ մայբ՛երկրում և. թէ դուրսը, գաղութների մէջ, քաղա
քակիրթ մարդկութեան առ^եւ իրաւարար ատեանի առ^եւ։ 

Վւոանդր ուժգին բախում է մեր դոները, Հայոց Հորիգոնր դեռ պատած 
է անստուգութեան, կասկածի, երկիւղի մառախուղով, մեր ակնկալած աֆակ– 
ց ութիւնը կարող է չգալ, ամերիկեան որոշումը կարող է ձգձգուիլ մինչեւ 
գարուն, Ամերիկան ես կարող է յուսախաբ անել մեգ ե այն ժամանակ մենք 
վերստին պիտի մատնուինք ի սաստ բախտի ե Հազարերորդ անզամր, մերկ, 
անպաշտպան անօգնական, պիտի ստի պուխն ք ապաւինել մեր սեփական 
ուժերին*** 

Արդէն իսկ անօգնական ենք։ Բրիտանական զօրքր այսօր իսպառ 
ռացած է Հայաստանից, ոչ մի ուրիշ պետութիւն տրամադիր չէ զինւորական 
աջակցութիւն յղելու ղէոլի Արարատ ե Ամերիկայի ու դա՛շնակից պետու
թիւսների լիազօրր, կառապետ Հասքել, ի տես Հայոց դրացիների խժդժու– 
թեանց ստիպուած է բաւականանալ սոսկ անզօր Հրա Հան գներով ու յորդոր
ներով*** Թիէ֊րքԸ անդուլ գաւեր է նիւթում, թաթարը անդուլ գրոՀ է տալիս 
Հանրապետութեան դէմ, վրացին անգամ, քաջալերուած մեր մեծ «պաշտ
պանների» սրտաշարժ անգործութեամբ, շարունակում է իր ոտնձգութիւնն երր 
Հայոց դէմ, արգելք դնելով Հայաստան գացող ռազմամթերքի, կ են ս ա պէտ -
քերի և ան՛գամ դեղ ու դարմա՛նների վրայ։ 

իսկ անդին՝ թիւրքաց Հայ աս տան ր Ա* ուսթաֆա ՚Բէմալի ճանկերի մէջ, 
Հ այ ո ւթեան ցանցառ բեկորները մշտենջանաւոր սարսափի տակ, կիլիկիան 
անգամ՝ թատր մասնակի կոտորածների, ՚՛ Հայ ժողովուրդը ոչ մի տեղ 
ասլաՀով*** 

Ե1– այղ անվերջանալի ու դողացնող քաօսի մէջ, այդ Հանուր անապաՀովու* 
թեան, թշնամանքի ու Հալածանքի շրջանում մէկ գերագոյն սփոփանք ունինք, 
յենման մի կէտ, Համեստ բայց զօրաւոր և յուսատու մի պատուար — մեր 
կազմակերպուած Պե ա ո ւ թ ի ւ ն ը — որ իր անծայր, ողբերգական 
թշուառութեան մէջ իսկ ճակատապինդ ու խիզախ, կուրծք է տալիս բոլոր 
կործանարար Հեղեղներին և առ այժմ կարողանում է պաՀել իր i բազմաթիւ 
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ոսոխ՛ն Լրի՛ն սլատ/լառելի տարածութեան վրայ։ Տաս ամիս առաք նա դուրս 
նետեց իր Հոդերից քրիստոնեայ դրացիին, որ մեր ծով տառապանքից օգտուե -
լով, գերմանական un լինն եր ի վրայ յ Ան ուա ծ, յդաց ել էր նուաճող ական ծրա
գիր» որոշել էր տիրանալ Հայաստանի մի մասին։ իսկ ընդամենը մէկ ամիս 
առաք, Հանրապետական Դ°ՐՔՐ* ՐորՒ^Լ՛ կիսամերկ ե, անպարզն, _ մի շարք 
փայլուն յա գթութիւնն եր ով չէզոքացրեց թիւրքօ-թաթարների յարձակո զա
կան ուժը, մաքրեց Ղյարսի ամբողք ւՐքյ՚^էԼ արիութեան ու անձնազոհու
թեան փաստերով Հիացրեց օտարներին։ 

Այգ զ°ըքս է առ այժմ մեր յսյսն ու ապաւիեր, այդ պետութիւնն է 
առ այժմ Հայութեան տենչանքների կռուան ր, թէ այսօր, երր գալարւում 
ճգնաժամի մէք ե թէ վաղը, երր մի անգամ եւս, չար բախտի դաւաճանու՛
թեամբ կար՛ոդ ենռ իսպառ 1 Ք Ո Վ Վ աշխարՀից, լքնա լ առանց Ռա\Ղճօ,էԱՄՇաի $ 
Տքնալ առանց աքակցութեան։ Գիտեցէք միայն այդ գետնաքարշ մամուլի յայ՛– 
տա բարութիւնն երր, մեծ, ազդեցիկ օրգանների ՝ որոնցից սպասում ենք մեր 
արդար դատի պաշտպանութիւնը, որոնք սակայն վերստին լքում են մեզ ե. 
վերստին փաստաբանում Թիլրքիոյ ամբո զքո ւթեան Հին, բորբոսած Հաւա
տամքը*** 

քթո՚ւլ է աշխարՀր, անտարբեր ու նոյնիսկ Հէգնոտ՝ դէ՚Ղ-Ւ մռր ան
լուր Գողգոթան, դէպի մեր ծով զո Հ ա բեր ո ւթ ի ւնն ե ր ր, դէպի մեր բոլոր աղեր
սագին ղիմոլւաերր, դէպի մեր բոլոր յուսա Հատ Հաւա՜բները։ 

Խո ւլ է դիւանագիտութիւն ր, բութ ու անտարբեր դէպի բոլոր զգա
ցական ու ի տ էական ագդակն երր —նա գործ ունի միայն ու միայն կենդանի, 
ազդու իր ական ո ւթեան g Հետ։ ՝ 

Հինգ գարու անարգ դերութիւնից յետոյ, դժոխային չարչարանքների 
ու անբաւ գոՀաբերութիւնների գնով, Հայ ազգի Տնացոըդները—արեւելա– 
Հայ ու արեւմտաՀայ ռազմիկ ու ժողովուրդ թեւ թեւի — ստեղծեցին այդ 
փոքրիկ Հանրապետութիւնը։ Պատուի, խղճի, Հայրենասիրութեան պարտք էիւ 
իւրաքանչիւր Հայի Համար՝ գուրգուրանքով ողքունել այն ե քանալ ամբա– 
սլէւղել ու զօրացնել այն՝ Համայն ազգի մի ա Հա մուռ աքակցութեամբ։ Օտարը, 
Աւրոպան, Ամերիկան, որ պաշտօնապէս չյայտարարելով, իր ական ո ւթեան մէք 
ճանաչել էր առաքին Հայ Հանրապետութիւնը ե յարաբերութեան մտել 
նրա Հետ, օտարը, որ ուշի ուշով Հետեւում էր մեր կեանքի անցուդարձին, 
կ ո լզէր տեսնել, թէ ինչպիսի ընդունելութիւն է .գանում Հայոց անկախու
թեան այդ առաքին֊ փորձր բոլոր Հայ շրքաններում, մասնաւորապէս գաղութ– 
ների մէք, Պօլսէն մինչեւ Փարիզ, ԳաՀիրէէն մինչեւ էօնտոն ու Ամերիկայ։ 

}յւ օտարը շատ բան տեսաւ մեզ Համար անպատուաբեր*** Ղյա տեսնելու 
աէտք էլ չունէր* Հայ մարդը, մեր (լներքին տաճիկը», Հր ա պա րա կա գրի կամ 
Հռետորի ծիրանին Հ^Հագած, ինքն էր Հրապարակով, թեթեւամտօրին, 
անգիտակից Վատութեամբ վարկաբեկ անում Հայկական Հանրապետութիւնը 
— ի մեծ ցնծութիւն մեր թշնամիների—Հռչակելով այն իբրեւ խորթ, ան Հա
րազատ մի վիժմունք, իբրեւ թիւրքի» գերմանի զստեղծագործութիւնն։ էւ 
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մենք տխուր Հարկի մէք էինք — ամբողք մէկ ու կէս տարի—ճ ա % չ g ն ե լ տալ 
Հ ա ր ա պ ե տ ո ւ թ ի ւ ն ր մ ե ր ա յ ի % ն ե ր ին, նախ քան աշխատել, 
որ օտարը ճանաչէ այն ։ֆ Գալոց պատմագիրը ան Հնարին ցասումով պիտի 
արձանագրէ այս Հազուագիւտ aberration-/», մտքի ու խղճի այս անօրինակ 
մթազն ո ւմր։ 

Զխօսինք սակայն անցեալի մասին, Համարենք այն ՝ ան գառն ալի օր էն 
անց։ ք՛արեր ախտաբար, չնչին փոքրամասնութիւն են այգ անգիտակիցները, 
ՈԸ ալս ըաղգորոշ վայրկեանն եր ում ստանձնել են զներքին տաճիկին զերր և. 
նրանք գտնւում են գրեթէ րաց առա պէս գաղութների մէք, % որոնք, 
յայտնի է, մշտագալար գետին են ամեն տեսակ բարքերի սնուցման Համար։ 

Հայկական Հանրապետութեան գաղափարը կարճ միքոցում նուաճեց 
ք^Ի՚՜ՐքաՀայ րա զսա մարդ գաղութները ես— մտաւորական ութ իւն ու ղանգ– 
ուած—նուաճեց իր էութեան անդիմադրելի Հրապոյրով, իր Հերոսական մա
քառումով ընդդէմ թշնամու, իր շինարար գործերով ու փորձերով։ 

Հ ա յ գաղութային ժողովրդի առողք բնագդը մի վայրկեան կարկամե– 
ԼՈԼՑ յ ռ ա ո յ * էյօսռց բարձրաձայն, իր ան վեր ա պա Հ Հա մա կր ան քը յայ անելով 
Հայաստանի առա քէն Հանրապետութեան ր։ Ապացոյց այն խանդավառ ընղու՛ 
նելութիւնը, որ գտա՜ւ Ամերիկայի մէք Հանրապետութեան միսսիօնր, ՚Բաքազ– 
նունիի ե Արմին-Գարօի առաք նոր դութեամբ։ Ապացոյց և այն բազմաթիւ Հան՛ 
րագրութիւններն ու Հեռադիրները, որ ստանում է շարունակ այլեայլ գա՛ 
ղութներից Հանրապետութեան Փարիզի պատուիրակութիւնը։ իսկ ի՛՞նչ ասել 
տյն յուզիչ ^Լոչի մասին, որ ուղղումէ Մխիթարաեան միաբանութեան Հի՛ 
նաւուրց օրգան զ/9ազմավէպնը, ի պաշտպանութիւն Հայոց նորածիլ անկա
խութեան։ Ա՝ի անգամ ևս Հռչակաւոր ք]ւխտր Հայ ժողովուրդի սրտից խօ
սեց, Հտյ ժողովրդի դա տ ր պաշտպանեց րնգդէմ անգիտակիցների ու ապի
կարների։ 

Նա գիտէ, տյգ ժողովուրդը, նա շատ աւելի լալ գիտէ զն ա Հա տել իր 
ազգային արժէքները, քտն որոշ կտրգի մտ ա ւոր ա կ անն եր. նա գիս՛է 
վոուսաՀայ-թիւրքաՀայ վէճրն արուեստական յօրինուածք է մի քանի յան֊ 
ցագործ մտքերի* նա գիտէ, որ ռուսաՀայ լաւագոյն երիտասարդութիւնը 
երեսուն ա՜յրուց ի վեր ապրել ու շնչել է թիւրքաՀայ դատով, երեսուն տա
րուց ի վեր տա պա կո ւել է մարտիրոսութեան խարոյ կների վրայ թիւրքաց 
Հայաստանի բոլոր ծայրերում, երագելով տեսնել մի օր անկախութեան 
դրօշը պարզուած թէկուզ մի Հատիկ վիէայէթի մէք, թէկուզ միայն Ա ասնոյ 
կամ Զէյթունի լեռնաստանում, նա գիտէ, որ անմիտ, անՀեթեթ զրոյցներ են 
— տաճկի դրսյց — ոմանց գաղտասուքներր՝ թէ ռուսաՀայ ը կ՛ուզէ ^կէէեր 
իր թիւրքտՀայ եղբօրը, թէ նա կը ձգտէ Հեժեմօնիի, գերիշխանութեան, թէ 
«.Դաշնակցութիւննր կուզէ բռնատիրել Հրապարակին, թէնա կը Հալածէ այլա
դաւան Հայ տտրրերր. նա գիտէ, որ կո վկա սա Հայր, դա շնա կցական բնոյն պէս 
Հայ են, որ ԱՀարոնեաններր, /Աատիսեաններր առն ուա զն նոյքան Հայ են, 
որքան իրենց չարախօս Հակառակորդներր. նա գիտէ, վերքապէս, որ բոլոր 
քիչ-շասէ առաքադէմ երկիրների մէք կայ ազդեցիկ մի կուսակցութիւն, ժո
ղովրդական քուէների մեծամասն ո ւթեան տիրացող, գիտէ, որ մի շարք նո– 
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բա ստեղծ պետութիւսների մէ£—ԼեՀաստան, <£եխօ֊Ալօվաքիա , Գեր ման ֊Աւրս-
տրիա—ընկերվարական կուսակցութիւնն Է իշխում պա ր լա մեն ա ի ու կառա֊ 
վարութեան մէ£, որ Համոզուած րնկերվարականներն են Պիլղուղսկի, Մ ասա– 
րէկ» Ռեններ, որ ընկերվարական է անգամ ՎիլՀելմ Բ֊ի յալ\որդր, գերման 
Հանրապետութեան նախագահն ու վ ա ր չա պետ ր ևայլև ևայլն։ 

Հ ա յ Ժողովուրղր, արեւմտաՀայ թէ արեւելաՀայ, գիտէ այղ րոլորը ն֊չի 
թոյլ ա ա յ այլևս, որ մոլորեցնեն իր միտքր, թունաւորեն իր սիրտը ա 
տեսակ յախուռն ու այ լանդակ զրոյցներով։ 

Անցեալն է անց։ քՒողենք Հիւանդագին ու կորստարեր պայքարր, գէթ 
մի քանի ամսով լռեցնենք ազգակործան կիրքը* Եթէ գէթ այսօր ոզֆ Հայու
թիւնր չխօսէ մէկ րն դ Հ ան ո ւ ր րարրառով, վիժած է մեր գատր։ 
Ա յգ ըն՚գՀանոլր րարրառի առածին պա Հանիներից մինն այն է ալս վայրկ
եանիս, որ ձգտենք ուշ քան ռրբէք մի աՀա մուռ ճիգերով արժե ցն ե լ 
աշխարՀի առա£ մեր արեան գնով ձեռք բերուած Հանրա պետ ո ւթիւնր, ճանէ 
ցնել այն դաշնակից պետութ ի լեներին։ (Հուսով ենք, որ այղ պէս կր մտածէ 
նաեւ Փարիզի արեւմտաՀայ Պատուիրակութիւնր ե որ այղ մտքով նա Հրա՛ 
Հանդ կրտայ իր ներկայացուցիչներին, մանաւանդ Լոնտոնի ներկայացուցի 
չին։ Ամեմիկայի մէֆ Հանրապետական միսսիօնի նպատակներից մինն է ճա
նաչել տալ Հայոց անկախ պետութիւնը Ամերիկեան կառավարութեանս։ 
ԱրեւմտաՀայ պատուիրակութիւնր ղրկել է իր յատուկ ներկայացուցիչը 
Ամերիկա։ {$ուսով ենք, որ, ի սէր մեր ղատի, ա յ դ վեր^ինր չպիտի անէ մէ
կուս ի քայլեր, այլ որ ամէ^նքր մէկ ճակատ պիտի ներկա յառնեն թէ Վա
շին գտ օն ի կառավարութեան և թէ Հանրային կարծիքի առ^եւ. (լթիւրքաՀայ 
ռուս աՀ այ» դատ չկա՜յ այն տեղ, կայ Հայկական դատ և թող րմրոնեն 
վերջապէս ամէչնքր որ Հայոց Հանրապետութեան պաշտօնապէս ճանաչուի լր 
աղէտ չի րերի, այլ միայն բարիք ա մ ր ո դ յէ Հայ ազգի Հ ամ ա ր, 
ա մ ր ո դ J? Հ ա յ^ ե ր կ ր ի Համա րէ 

Եթէ գեռ կան Հրապարակի վրայ անդարմանելիօր1քն ծուռ մտքեր, 
խտրականութեան ցաւագար տենդով րռնուած, պէտք է չէզոքացնել 
նրանց վնասակար շաՀատականութիւններր, Հայ և օտար շրջաններում։ 

Հանրապետութեան պատուիրակներէն չէ, որ պիտի մեղադրեն ա ն– 
Հ ա շ տ ո ւ թ ե ան մէֆ։ իրենց Հաշտարար տրամադրութեան ամենամեծ 
ապացոյցը տուին նրանք մի տարի առա9, երր ընդունեցին Փարիզ գումար
ուած խորՀրղաժողովր, իր չափազանց տարօրինակ կազմով, իբրեւ p0 r t6 -

p a ro l e s քՒիւրքաՀայաստանի ու թիւբքաՀայ ղատի։ ԱյնուՀետեւ զիջում զին
ման վրայ։ Նոյնը երկրի մէի Ո՛՛վ է բանադրանք Հրատարակել զժողովրդա
կան կուսակցութեան» դէմ։ Հակառակ որ Հայաստանի ժողովուրդը քիչ քուէ 
կուտայ այղ կուսակցութեան — Դաշնակցականները պատրաստ այսօր 
ևս, ինչպէս միշտ ընդունել ք օ ա լ ի ս ի օն ձև ի ՝: կառավարու թիւն, պատ
րաստ են ձայն տալ, որ ժողովրդական կուսակցութեան մարդիկ ևս մտնեն 
Հայաստանի կառավարութեան մէ^յ 
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Մե՛նք ադան դա ւոր չենք և Համոզուած ենք, որ Հայրենիքի փրկու
թեան ու վերա շինութեան Հսկայ գործը մէկ կուսակցութեան գործ չէ, ա յ է 
րոլոր Հայրենասէր տարրերի ներդաշնակ միութեան գործ։ 

յանցաւոր կը լինին և գալոց սերունդների ձեռքով անարգ սիւնին կը 
գամուին նրանք, որոնք այս տա գնա սլա լի և ճակատագրական օրերում չեն 
ղեկավարուի ընդՀանուր ու նուիրական գործի մտաՀոգութեամր, չեն տոգոր
ներ Հոգեվարք ժողովրդի իրական իղձերով, այլ առաք կը տանեն լոկ անձ
նական քմաՀաճոյք և կր ցանեն Հայոց Հրապարակի վրայ խտրականու
թեան, դաւի ու պառակտումի թռյնը։ 

. Տ Մ. ՎԱՐԱՆԴԵԱՆ 

ԱՅՍՕՐԻ ՃԱՄԲՈՒՆ Վ Ր ԱՅ 

( 3 Ւ է Ո Ղ . Ո Ւ 0 - Ւ Ւ Ն Ն b Ր ) 

Երբ կառախումբը կանգ առաւ Արն ճան ՚Բէօյի կայարանին առք եւ, 
նախ կարեւորութիւն չընծայեցինք։ կարծեցինք թէ սովորական դադարնե
րէն մէ1լն է։ Բայց աՀա յանկարծ՝ մեզի Հետ գտնուող ղինուորներր,— որոնք 
առաքուց ՀրաՀանգուած էին անշուշտ, Հրա gանն ին առնելով դուրս խուժեցին 
վակօններէքն։ 

Հետ ա քրքրուած՝ դԷաԷ պա տուՀ աններ ր դիմեցինք։ կառախումբը բուն 
կայարանին առ քել էէր կեցած, այլ աւելի վեր, խոպան գետնի մր առքեւ, 
որուն մէկ անկիւնը բեռնակառքերու ամբողք բազմութրւն մը։ Ձորս գին քա
նի մը Հիւղաէլներ միաքն, որոնք ախոռի կը նմանէին։ 

Ոստիկանութեան քօմիսէր մր, ոստիկա՛ններ, մօտը պա Հակ սպասող 
մէկ երկու ժանտ ա ր մա ե սպաներ ՝ արագ արագ Հրամա՛ններ կուտայ ին կառա
պաններուն, որոնք յայտնի փութկոտ ո ւթեամբ մը սկսան բերել լծել կառքե
րուն,։ Հիւղակի մը առքեւ՝ ժանտատեսիլ երեւոյթով քանի թուրք Հետաքր
քիրներ միայն, որոնք խնդալով իրարու բաներ մը կ՚ըսէին, առանց ա չքերեին 
կառախումբէն զատելու։ 

Վար ի քնող զինուորները, կառախումբին երկու կողմերը գիրք բռնելով 
սուի՛նները Հրացաններուն անց ո լցին։ 

թարմացած՝ իրարու կը նայէինք, առանց բան մը Հասկցած ըլլալու։ 
––֊–•Հասա՛նք, ըսաւ Խաչիկ իտարէճեան, որ կիկօին ու (քնովք է^աՀէնի 

Հետ վակօնր ՛էտեր Էր։ 
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—Արն ճան ՝Բէօյ սլիտի իջեցնե՛ն մեզ յարեց Կիկօէ 
Բայց ոմանք թերահաւատ Էին։ ՁԷին կարծեր որ այդքան ա՛ննշան տեղ 

մը ուր ոչ գիւղ, ոչ ալ քիչ շատ ներկայանալի բնակարան մը կը գտնուէր, 
կարելի սլիաի ԸԱար մեր աՀա գին խումբը տեղաւորելէ 

Էլ սակայն, մօտր ան սլա տճ առ բնակութիւն սլէտք է գտնուէր, որով՛ 
Հեաեւ առանց ատոր կայարանը գոյութիւն չպիտի ունենար։ է լ կառքերը 
գոնէ, որոնք ՀետզՀետէ կր լծուէին կառապաններուն կողմէ, այլեւս տարա
կոյսի տեղի չէյ/ն թողուր թէ մեզ ատկէ պիտի տանէին իրօք։ 1\*ւբ • • • t 
Յայտնի չէր* 

է լ այդ անստուգութիւնը ոչ մէկ մտաՀոգութիւն կը պա աճառէր մեղի։ 
Ուրախ էի՛նք նոյնիսկ։ ՛Բանի որ կառքով պիտի երթայինք, ուբեՏն մեր աք
սորավայրը Հեռու չէր։ Պոլսոյ մօտ պիտի Ձնայինք, պիտի կրնայինք շուտ շուտ 
թղթակցիլ մերիններուն Հետ։ էւ յետոյ աքսորավայրր որքան մօտ րլլար, 
այնքան Հաւանական ու արագ կր թուէր վերադարձը։ Աատերուս Համար՝ ձեր* 
րակալուելնէս ասդին անդրանիկ մխիթարութիւնը այգ անստուգութիւնն էր 
որ ընծայեցէ 

Գուրսր՝ սպաներու, ոստիկաններու երթեւեկը բոլորովին տենդագին 
բան մը կը դառնար ՀեագՀետԷէ կառապանները ձիերը լծած ատեննին դժո
խային աղմուկ մը կը ՀանԷինւ Բանակ մըն էին արդէն։ 

է լ աՀա կեդրոնական բանտի տնօրէնն իպրաՀիմ "վէյր* որ յանկարծ 
յայտնուեցաւ մեր դէմր, խումբ մր ոստիկաններու մէ^յ Զեռքր թուղթ մր 
կարէ կեցաւ, ե ձայնով բաներ մր ըսաւ ոստիկանի մը որ իսկոյն կառա* 
խումրէն վեր ելաւ։ Բոլորս ալ սկսան ք խուժել դէ՛զէ ա ք ս վակօն ր ուր մտեր 
էր, բայց տակաւին Հոն չՀասած, Հասկցանք թէ ինչո՛՛ւ Համար եկած էր։ 

—–կալարանին վրայ նայող պա տ ո ւՀ անն երր բացէ՛ք, զ՚ըսէ/ւն մեր րն՝ 
կերն երր իրարու։ 

իմացանք նաեւ ոստիկանին ձայեր։ 
—Անոնք որոնց ան ուեր պիտի կարդացուի, վար պիտի ի Լնեն կը պոռար t 
ՊատուՀաններր բա ցոլեր էին արղ^ն, և ամանքս ալ անոնց մէ^ իրարու 

վրայ խռնուած՝ դուրս կը նայէինք Հետաքրքրութեամր։ 
Գիրուկ, կարճ աՀա սակ ոստիկանութեան քօմիսէր մը կրկնեց նոյն 

Հրամանը, և ան մ իրապէս վեր£՝ իպրաՀիմ պէյ սկսաւ կարդալ ձեռքի ցանկը։ 
. –՛Բրի՛ս, նամը տ ի կ է ր ի (միւս անունը) Սիլվիօ Բիչփ*** 
Անփոյթ, ձեռքերր գրպանը, ՛Բրիս վար իֆաւ և սկսաւ յառաջանալ 

զէոլփ ոստիկաններուն խումրր։ Զէնքը կեցուցին ծառի մը մօտ։ Աեղի կը 
նայէր ժպտելով, ուսերը թոթուելով, ամէն բան, նոյն իսկ ամէխ,էն եզերական 
բաները արՀամարող երեւոյթով մը, մինչդեռ ոստիկան մը որ մեր պատուՀա– 
նին քով կեցած էր, կր մրմռար խնդալով* 

–֊Պօմպաճր էսնաֆրնտան... * 

Յետոյ կարդացուեցան ուրիշներու անուններ։ ՀետզՀետէ՝ Ակնունի, 
Խաժակ, Զարդարեան, T/աՀրիկեան, Սարդիս Մ էնա սեան, էնովք ՇաՀՀխ, յե
ղափոխական կազմակերպութեանց բոլոր ան դա ձներ ր, Հայ կա զն ր, Տոքթ. Տա 
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զաւարես/ii ՝ որուն ա՛նունի՛ն չմոռցա՛ն Հեգնօրին աւելց՛նել Աերաստիոյ նախորդ 
երեսփսխան աիտդոսր, մէկիկ մէկիկ կանչուելով վար կիքնէին ու կը կե
՛նայի՛ն ՚քՀրիսի մօտ։ քոումրր վայրկեանէ վայրկեան կր ստուարանար։ ճիշտ 
այն առաք ին ցանկն էր զոր Պոլսին մե1լնած գիշերնիս, կեդրոնական բանտին 
դրան առք եւ կարդացեր էին։ 

Այն տ սլա ւո բութի ւնր ունեցեր էինք թէ այդ առաք իքն ցանկր կարդալէ 
վերք սլիտի կարդան նաև երկրորդը, և թէ ամէնքս ալ սլիտի իքՀսէի՚սք այԴ՜ 
տեղ։ Բայց աՀա իպրաՀիմ ոլէյ պաՀ մը ընդհատեց րնթերցումր, և Հրամայեց 
որ մինակ ան ո ւնն ին կարդացուողն երր վտր ի քնեն։ 

Ուրեւքն մեղմէ մաս մը սլիտի Տնային կառախումբին մէք, Հաւանակա
նաբար երկրորդ ցանկին վրայ գտնուողները։ 

— Ա՚ենք ալ թերեւս Աևկիւրի, կ՚ըսէինք իրարու։ 

Տակաւ սկսանք աւելի ուշադրութեամբ դիտել այն ծ՛առին շուրքր 
խմբուողները։ Մեծ մասամբ կուսակցականներն էին, բտյց քանի՛ կը ստուա
րանային, այնքան խումբը կը կորսնցնէր իր միատարր րոոյթը, կր դառնար 
խառնափնթոր բան մը, տեսակ մը մօզաիք, որուն մէք կարելի էր այլևս 
ամին տեսակ Համոզման տէր մարդիկ գտնել։ Այո յեղափոխական աղոց 
մօտ աՀա Արիստակէս Գա ս սլա ր ե ան ի պէս ծայրայեղ պա Հ պան ո զական մր, 
աՀա նաև Տ°քթ* ԱլլաՀվէրաին որ ոչ մէկ կապ ունէր ազգային իրերու 
Հետ, և յետոյ կարգ մր բոլորովին աննշան մարդիկ որոնք առաքին անգամ 
կը տեսնէին այն բոլոր ծանօթ դէմքերր որոնց անունր կը կարդացուէր Հե– 
տգՀետէ, և որոնք ա պշա Հար ու շփոթած՝ կը խորՀէին թերեւս բախտին 
այն զարմանալի կատակին վրայ որ զիրենք յանկարծ այդ նշանաւոր մար
գոց Հետ կողք կողքի բերեր էր այսքան վ՛րդովիչ արկածի մը մէք։ 

է լ անգին՛ ընթերցումը կը շարունակուէր* 
— Թիրիաքեան Հա՛յկ* « • 

Ոտքերին մէկը կապերով փաթթուած միքաՀասակ մարդ մը, ձեռքի գա լա
գանին օգնութեամբ՝ դժուարաւ ի քաւ վակօնին և կամաց կամաց սկսաւ 
յաոա քան ալ դէպի խումբը։ 

Բայց աՀա անդիին՝ Հայկ քՒիրիաքեանն ալ,—d Աղա տա մարտն ի տպա
րանին տնօրիեր,—՛քար ^լիքնէր ոա֊րիշ վակօնէ մը։ 

՛Բանի մը ոստիկաններ իսկոյն անոր մօտ վազեցին, (Այե՚րս, նե՚րսն, պո
ռալով։ Բայց անիկա, առանց անոնց կարեւորութիւն ընծայելու, կը շա– 
րունակէր յառաքան ալ։ Ոստիկանները ստիպուեցան բռնի կեցնել զխնքը, և 
առաք եկած շփոթութեան մէք՝ իպրաՀիմ պէյ ստիպուեցաւ ընդՀատել ըն՛
թերցումը և Հար ցուց թէ ի*նչ կայ։ 

Ըսին թէ մէկը Վար իք ած է առանց անունը կարդացուած ՈԱալու։ 

— Նե՛րս, նե՛րս, գոռաց իպրաՀիմ պէք» երր անունը կարդացուի* այն 
ատեն կ՚իք^եէ։ ՀՀ* 

Թիրիաքեան կը .պնդէր* 

~ Հա1% Թիրիաքեանը ես եմ, իմ բոլոր ընկերներս այդտեղ Ifiit 

Միւսը &ր Հայկ Թիրիաքեան անունին ընթերցման վրայ վար իք ան 
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էր, կաղն ի կագ քաշքշուելով Հասեք» էր Հ խում րին մօտ։ Հարցուցին թէ 
ա՛նուն ր ի՛նչ է։ 

—՚ ԹիրիաքեաՂւ Հայկ, պատասխանեց։ 

— Դուն t կԾցիր Հոսէ րսաւ իպրաՀիմ սլէյ* ու ոստիկաններուն դառնա 
լով Հրամայեց որ ներս քշեն րուն քՒիրիաքեանր։ 

Ա !Գաէս ա[ եղաւ։ Մինչդեռ միւսր՝ որ ապա Հո վարար սխալմամբ, 
պարդ անունի նոյնութեան մր Համար ձերբակալուեր էր և զոր իր Հիւանդի 
անկողնէն Հանելով մինչեւ այդտեղ քշեր էխն, կ Տեաց։ Զի՚նքր ճանչցողներ 
կ՛ոյք՛ն* Ասոնցմէ իմացանք թէ Բերայի էթիտակ ճամրուն վրայ Հաստատ
ուած նպարեղէնի (լԱինէրվա» վաճառատան ա էր եր էն մէկն էր։ 

Թիրիտքեանի վեՀանձն ո ւթիւնր սակայն վեր^^ն պիտի փրկէր Դլ^նքը* 

(է;արու.նսյկե|ի) ԱՈ ԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆ 

ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐ ՝Հէ18 ԿԵԱՆքԷէ 

Կյ անքը կիլիկիոյ մէջ.— Գ էշ ն շ ա ն ն եր 

^titktnJ խադաո ու րարգաւաճ կեանքը կ՛սկսի պղտորիլ չեթեներու 
երեւումով։ Պատրիարքարանը լուր առած է ԳոնիայՀն, թէ երեք Հարիւր Հո
դին երր ւ զէնք ու Հրաման տրուած է Ատանա երթալու և Հոն շարունակե
լու իրենց շաՀա տա կութ ի ւնն երր։ Նախկին չարագործներ ու արտաքսուած 
պաշտօնեաներ «Միլլի» անունին տակ ծածկուած սկսած են կողոպուտի ու 
ս պանն ութ է ւնն եր ու։ 

Գոնեայի մէջ ազգային շարժումի անունով մեծ միթինկ մը գումար
ուած է ուր սեւ շղարշներու մէջ անցուած են Կիլիկէոյ և Իզմիրի անոլիսները 
եւ այդ ժողովի մէջ Հետեւեալ բանաձեւը քուէարկուած է* 

<լկիլիկիան և Իզմիրր մեր պապենական ժառանգութիւններէն են Ասա
ցեր մեզի* Հիմա կուզեն մեր ձեռք էն խլել և յան ձնել մեր դարաւոր թշնամի֊ 
ներուն՝ Հայերուն և Յոյներուն։ 

«Մենք միշտ անոնց Հետ եղբայր ապրած և իրարու ճակատներ Համբու
րած ենք, իսկ Հիմայ մեր բարեկամ ճանչցած Հայերն ու Յոյներն մեր Հզօր 
կայսրութիւն ր բաժան բաժան ընելու կա շխ ատին։ Մեր առակ վերջի՛ն տե
ղեկութիւներուն Համաձայն, Կիլիկիոյ մէջ Հայ չէթաներ կազմուած են և 
րոլոր մեր թուրք գիւղացի եղբայրները անխնայ կը ջարդեն։ Այս .չպլորին 
առջեւ կարելի* է անտարբեր կենալ, թէեւ թնդանօթ, զէ^Ք ելն չ ունինք, 
սակայն Աստուծոյ օգնութեամբ մեր բռունցքներով, նսլնիսկ մեր եղունգնե
րով պիտի վերա գրաւենք մեր պաշտելի նաՀանգները*» 

Այս միթինկներր ինչպէս կը տեսնուի երեւոյթներէն, սկսա ծ ե՛ն ցոյց 
տալ իրենց արդիւնքները։ 
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՝^hlbk.tnJ ԲոԼոՐ քաղաքներուն ու գիւղերուն մէք երեւան կուգան աւա 
ղա1լներու խումբեր որոնք իրե՛նց կարիքին առարկայ կրնեն Հայերր միայն 
Օր չկայ ՈՐ ՛հոր սպաննութիւսներու ե նոր կողո պուտներու լուրեր չի մա gո ւէ 
մեն՛ քաղաքներու մէք* րարերաղղարար տեղական ի շխանութիւսներր սկսած՛ 
են ղին ւոր ական Հետապնդումներու ե այս շարժումը տուած՜ է որոշ արդիւնք 
ընդՀարուՏներէ վերք ձնրբա կալուած են չարագործներին մաս մը և երեւան 
եկած է որ այգ լեռնականն ե՛ր ու տարազին տակ պաՀ ուա ծ են ի թթի Հա տա կան 
գործիչներ ու ազգային շարժումի անղալքներ։ 

Հակառակ այս բոլորին սակայն, մագնիսական զօրութիւն մը ղէպի 
*^btbkbui ¥/? Քա1է ամին կողմէ Հայեր։ ԼՀնապաՀով գաւառներէն բազմաթիւ 
րնտանիքներ կր խուժեն կիլիկիա, վստաՀ ըլլալով որ Հոն՝ կարելի եղածէ 
ապա Հով կեանք ստեղծել ե շինարար աշխատանք։ 

Մեղուական գործունէութիւն մր կր տի րէ Կ իլիկի nJ PnlnP մա սերուն 
մէք։ Հիւանդանոցներ, որբանոցներ, վարժարաններ, լսարաններ և մէկ խօսքով 
կեանք կայ։ ԱՀ աւա սիկ Զէյթունը՜ եւս սկսած է վերապրիր և Զ է յ թ ՚ ՚ ^ ց ի ք 
փսխանակ Հաց ու գգեստ խնդրելու պատրիարքարանին, Դ'ԴԲՈ3 -\ը խնդրեն 
իրենց տգոց Համար։ 

Տաճկախօս քաղաքներու Հայերը ամենին աւելի նախանձախնդիր դար
ձած են Հայ լեզուին և պօյքոթ Հռչակած են թուրք լեզուին դէմ։ 

Այս տարօրինապէս պերճախօս երեւոյթներր փաստեր չե՞ն միթէ ապա
ցուցանելու այն ճշմարտութիւնը թէ ՝ Հ ա յ ա զ գ ր չի մ ե ռն ի ր։ 

ԷՀ՛ ՚ 

ԱՄԵՐԻԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴԻՐ է | | 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ ՕԳՆԵՍ II՝ 

Հայաստանի պատուիրակութեան Պ* ՆտխագաՀը ստացած է Հետեւեալ 
Հեռագիրը Ամերիկային, «Հայաստանի Անկախութեան Ամերիկեան կօմիտէնի 
նախագաՀ Պ* ճէյմս ճերարտին* 

Նիւ-Եօրք» 11 Նոյեմբեր 

«Ծերակոյտի Յտնձնաժողովի զեկուցումը պիտի ըլլայ նպաստաւոր, 
բայց վերջնական վճիռը յայտնի կըլլա յ քանի մը շաբաթին։ Այսօր պաշտօ
նապէս Հեռագրեցինք նախ ա գա Հ Վիլսոնի եւ էինսինկի, պնդելով որ դիմուՁեեր 
ըլլան Հայաստանը մա Հ՛ին և ոչնչացսւմէն փրկելու Համար։ Ձ,եր միսիոնինեը– 
կայութիւնը շատ օգտակար է այստեղ։» 

AhPWS 
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ԱՐՁԱԳԱՆԳՆԵՐԸ 
9 * 1 

ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԲԱՐԼԱՄկՆՏԻՆ ՄԷՋ֊ Աեպաեմբեր 2Սի% արաասա՚նաձ 
իր մեծ ճառի՛ն մէջ Խաղաղութեան Դաշնագրի՛ն ե Աղգերու Ը՛նկերակցու
թեա՛ն մասի՛ն (Ligae deS NatiOIlS^ րնկերվ. պարագլուխներէն քիրևօաէլր յի– 
շատակեր է Հայ Յեդ+\ Դաշնակցութեան պատուիրակի Լիւսերնի Համագու
մարին րրած յայտարարռւթիւնները ե. րսեր է թէ որքան մեծ արժէք ունի 
Ազզերսւ Ընկերակցութիւնը անգամ իր այժմեան սահմանափակ կերպարան
քով փոքրիկ աղգերու, մասնաւորապէս Հայ ազգին ապաՀովութեան տեսա– 
կէտէն։ I 

ԱՀա ւա սիկ քիրնօտէլի ճառի այն մասը, որ կը վեր արերի Լիւցերնի Հա
մագումարին, (քաղուած Journal Officiel-/^ 21 Աեպտ.) 

( ( • • . f r f i կուզեմ վերադառնալ մեր միջազգային քաղաքականութեան* 
<լԱ՝ենք բուռն կերպով կը պայ քար ինք ձեր միջամտութեան քաղաքա

կանութեան դէմ կարգ մր երկիրներու մէ% մասնաւորապէս Հոն ուր յեղափո– 
խութիւններ տեղի ունեցան։ 

ղիմ րարեկամս Ալպէր քՒօմա իր վերջին ճառին մէջ ցոյց տուաւ թէ 
մենք չենք խորՀիր, որ ամէն միջամտութիւն անօգուտ է։ ԱշխարՀի ներկայ 
կաց ո ւթ են էն օրինակ մր միայն պիտի առնեմ 

ղ ԱՀ աւասիկ Հայերը։ Ամէն անոնք, որ մեգի Հետ Լիւցերնի միջազ
գային գօնկրէին ներկայ գտնուեցան, մեծ յուղումով ունկնդրեցին Հայաս
տանի ներկայ ա ցուց չին կոյր։ 

«Պ* Վար անգեան մեզի կըոէր* 
<լ Հեռա դի րն ե ր կը ստանամ թէ այնտեղ թուրքեր ու քիւրղեր կը վերրս– 

կսին Հայերը կոտորել։ Ու Վար ան զեան մեզի և անգլիացի ընկերվարական– 
ներուն կրսէր. 

«Դործեցէք ձեր կառա վա րո ւթ ի ւմներո ւն մօտ, խնդրեցէք մեր անունով 
որպէսզի ետ չքաշեն այս վայրկեանիս իրենց զ°րքեբր* որովՀետեւ կոտո
րածը պիտի շարունակուի։ 

a Ընկեր վարականներր այնքան լաւ րմրոնեցին այս կացութիւն ր, որ 
այն րանաձեւր, որ առաջարկուած էր բարեկամիս, (հան Լօնզէի կոզմէ, կը 
պաՀանջէր, որ մենք խնգրէինք պաՀպանումր անգլիական զ°րք/քն Հայաս
տանի մէջ**.։»*) 

I 

ՀԱ8-ՅՈՒՆԱԿԱՆ ՀԱՄԵՐԱՇԽՈՒԹԻՒՆ 

Հայ պատուիրակը նոյն Լիւցերնի գօնկրէին մէջ պաշտ պան ած ըԱա՛ 
լով Յոյներու իրաւունքը Իզմիրի նկատմամբ, Հակառակ կարգ մը ընկերվա– 
րականներու, որոնք կր թելադրէին թիւրքեբուն ձգել Իզմիրը*—Վ^նիզելօսին 
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$64 i ՚ ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ 

փարիզեան քապինին շնորհակալութեա՛ն գէր մր զրկած է Հ ա յ Հ* Պտտուի– 
րակութեան։ 

ԴԵՐ Մ ԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈհՈԻԹԻհՆՆԵՐ.– Ինչքէս զքան ե՛նք, Հ. 3+ 
Դա՛շնակցութեան ներկայացուցիչր նոյն Լիւսէրնի քօնֆէրանսին մէք օգոսա* 
(Î-10) յանուն խաչուած Հայ ժողովուրդին, պա Հան քած էր ներկայ գանուող 
գերման պատուիրակներէն Հաւաքել ու Հրատարակել այն բոլոր տօքիլման
ներ ր% որոնք կր պարզեն գերման կառավարութեան անն ուղղակի մեղսակ– 
ցոլթիւնր թիւրքական ոճիրներուն ե Հայոց աղէտներուն մէք։ TeiDDS թեր
թը կր ծան ո ւցէ թէ ՚Բարլ ՚Բաուցքի, յայտնի Հնկերվ, պարագլուխը, որին 
ամիսներ առաք Պեռլվնի կառավարութեան կողմէ յանձնարարուած էր ու
սումնասիրել Գեր ման ի ոյ պատասխանատուութիւններու Իգդիրը (Հա մա շ– 
խարՀային պատերազմի շուրքր)> նորերս Հրատարակեր է իր ուսումնասիրու
թեան արդիւնքը առանձին Հատորով ե թէ անոր մէք մէկ գլուխ նուիրուած 
է Հայաստանի դէպքերուն ե գերման կառա վարութեան խաղցած դերին։ 

ինչ պէս յայտնի է, ծանօթ գերման Հայասէր Լէպսիուս մի խոշոր Հա
տոր գրեր է Հայ ողբերգութեան շուրքր, բայց ան միակողմանի տեղեկու
թիւն կուտայ պատասխանատուութեան խնդրոյն, ոճ րի ամ բողք ծան բութիւ,, 
նը նետելով թ ի ֊ ֊ ր ք ի *[րայ ե. բացարձակապէս արդարացնելով գերման իշխա
նութիւնն երր, անգամ Պոլսոյ դեսպան ՎանկենՀաքմր, որի զզուելի Ը^թացքր 
Հայոց կոտորածներու միքոցին յայտնի է շատ շատերուն։ 

*Ս>ՈՎԻՆ ՃԱՆ28ՈՒԻ» 

լոնտոնի «սէնՕ-րոլ ձօլ»ի ւքիԹփնկին մեծանուն հայասէր ճէյմս Պրայս արտասանած է Çbinbk. 
հալ խօսքհրԸ, որոնք ք)րսաւարակո».սւծ էն (յա՚Ա^էսՕ՜ր Կարտիան»ի մէղ Ա՝. Վ_ար անգեան ի մէկ 
յօւ|.ու%ա^ու|։ 

կ ո վկա սի մէք արդին Հիմնուած է Հայկական Հանրապետութիւն մը, որ 
իբր de facto կառավարութիւն արդին չափով մը ճանչցուած է տէրութիւն– 
ներին։ էս կ՛ուզեմ առաքարկեչ Հոս որ Հանրապետութիւնը տէրութիւնն եր էն 
էիովին ճանչցուի, իբր անկախ պետութիւն։ Իրապէս, աւելի քան տաբիէ մը 
ի վեր գոյութիւն ունի Հայկ* Հանրապետութիւնը, որուն մայրաքաղաքն է. 
Հալոց Հինաւուրց ոստան Երեւանը, Արարատ լերան ստորոտր, փոքր ինչ մի
այն Հեռու Գ* գարուն Հաստատուած ԷՀմիածնայ Հռչակաւոր՛ վանքին։ 

ձկՅՄՍ ՊՐՕՅԹ 

") հնջազս յայտնի է, Աքյգ, շամնյյնքնեու; ժողովի ն մէջ որոնած $ւսրցոսմի մր ի պատաս-սան, 

կառ.սոլ. ներկայացուցիչը յայտաս՚արես,, Թէ բրիտանական ՚լօրքր պիտի մ՛նայ ՊաԹում ես որ անոր 

նսյ ատակն եր էն մինն է Çtujbpni, աս|ւսՕովոս&-իւ»նը: 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո հ Ն Գ ses 

ԿԱՄԻԼ ՀԻհԻՍՄԱՆՍԻ ՆԱՄԱԿԸ 

ՌՕՍՏՕՄԻ ՆՕՒԷՐԻ ԱՌԻթՈՎ 

Հ* ՛հա շնակռութհան աս մո ո անա լի ղեկավարը, Ռոստոմ ՏՀօրեան, երկու 
աաարի առաք_ Ս տոկՀոլմ գտնուելով բարեկամացել Է Միջազգայի՛ն ընկերվարա
կան բիւրօի քարտուղար Կամիլ Հիլիս մասս ի Հետ* Երենց մտերմութ՜եան մա
մին նրանք Էս օսա կցել են նաև կրօնական ե ժողովրդական երաժշտութեան 
վրայ, Ա Ռոստոմ խոստացել Է Հիւիսմանսին ուղարկել Եկ մալ եանի ձայնագրած 
սլա տարա գի երաժշտութիւնը։ Ա* աՀից մի քանի օր ասուակ Ռոստոմ խ^ԴՐ^Լ Է 
՛հա շնա կցական ընկերներին՝ կատարել ա յ ղ խոստումը։ Ընկերները կատարե լ են 
այն։ Կամիլ Հի լիս մանս սլատասխանել Է Հետեւեալ նամակով* 

աԽ) ՊրիւքսԷլ, £9 Հսկա* 

«Սիրելի քաղաքացիներ, 

Ստացայ Հայոց եկեղեցու սլա ա արագի երգերի գեղեցիկ Հատորը։ Մեր 
ողբացեալ ընկեր Էօրեանր ինձ խոստացել Էր այն։ Jju ՛նրան ծանօթացրի, 
ստոքՀոլմում, Արեւմուտքի մեր կրօ՛նակա՛ն ե ժողովրդական դրականութ՛եան 
գեղեցիկ Էջերի Հետ, ՛նա Էլ ինձ խո ստացաւ ցոյց տալ իր Հայրե՛նի . երկրի 
աՐգԷԱտիք Հոգու դեղեց կութ ի ւններր։ 

Այն գաղափարը, որ սա մտած՜ել է իմ մասի՛ն իր մաՀուան անկողնի 
մէջ, խո րապէս յուղեց ինձ ե ես երբէք չեմ մոռանալ նրան։ Ես յաճախ մը* 
տածել եմ նրա մաս յան ե. նրա մաՀուան լուրը ինձ խո րապէս վշտաղրեց։ 

Ես շատ պար տա լոր ուա ծ կ՛զղամ, եթէ բարեՀաճէք իմ յա բղան քներս 
մատուցել նրա ընտանիքին, միաժամս/նամ շնորհակալութիւնս յայտնէք այն 
արդիստին, *) որ այնպէս գեղեցիկ կերպով գարդանկարել է ինձ ուղար
կուած նուէրը, նոյնպէս և Հ* 3* Դաշնակցութեան, որ կատարել է ւէեր ան
մոռանալի ընկերոջ կամքը։ 

ԷքնորՀակաւութիւն կրկի՛ն անգամ իէք ամբողջ սրտով։ 

Զեր անձնուէր 
ԿԱՄՒԼ ձհՒհՍՄԱՆ 

*) Յիշաաակուած արղիսղն է Հք. քիաֆայէլ <&ի շման եան։ 

Շաբաթէ մը ի վեր Բար իգի րոլոր թերթերու աշխատաւորները գործա

դուլ Հռչակած ըլլալով 56 օրաթերթեր միացած մէկ թերթ միայն Հրատարա

կեցին։ Ալս պատճառաւ «Վերածնունդի ներկայ թիւը կր Հրատարակենք միա– 

ցած անցեալ թիւին և 24 ԷԼՈՎ* 
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ՎԵ Ր ԱԾՆ ՈհՆԳ 

1ԱՑԿԱԿԱՆ ԴԱՏԸ ԱՆԴԼՒԱԿԱՆ ձԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒ 

ԺՈՈ-ՈՎ.ՒՆ ՄԵՋ 

*Ւաբիթէն 0ր մըս բայ նոր Հարց տուաւ 

կառավարութեան թէ ի՞նչ քայլեր առ

նուած են դաշնակիցներու կողմէ, Հայ եր բ 

նոր կոտորածի մր դէմ ապաՀովելու Հա

մար։ Կառավարութեան կողմէ Ա էսի է 

Հարմրսֆօրդ սլաաասէսանեց* <ձՊաթու– 

մի մէջ կայ բրիտանական զօրք և. անգլի

ական նաւեր ես կրնան Սեւ ծովի եգեր ք– 

ներր երթալ եթէ պէտք րլլայ Ա արդէն 

բրիտանական բանակի Հոն ներկայու

թեան նպատակներէն մէկն ալ Հայոց 

սլա շտ սլան ութի ւնն է։)) 

. Հարցասլնդողր Հետեւեալ Հարցը ես 

ըրած է* ((Ջեր պատասխանէն պէտք է 

ուր եւ/// եղր ա կացն ե լ թէ մեր դաշնակից

ներէն ո չ մէկր յուղեր ո ե է կերսլւ* վ նը– 

պաստ ել Հայերու ա սլա Հովութեան)), 

Սէսիլ Հարմրսֆորգ պատասխանած է։ 

« Ես չպիտի ուղէի որ յարգելէ/ երեսփո* 

փոխանը այդ տպաւորութիւնը առնէր 

իմ խօսքերէն)) ։ 

ՊՈՒԼԿԱՐԻՈՅ ZUL3 ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ 

Պուլկար փարլամէնթր իր վերջին 

նիստերէն մէկուն մէջ գումարներ քուէ

արկած է երկրին մէ^ գոյութիւն ունե

ցող օտար դպրոցն եր ո ւն և ի մէջ այլոց 

50*000 լէվա ալ քուէարկած է Հայկա

կան դսլրոցներ ուն։ 

1Ա8 ԿԱՈ-ԱՎ-ԱՐՈՒՕ֊ՒՒՆԸ ԵՒ ՆԱԻ՚ԱԳԱՃ ՈՒՒԼՍԸՆ 

Նախ ադա Հ Ո ւիլսընի Հիւանդ։, ւթեան 

առթիւ ստացած ցաւակցական Հեռա

դիրներու մէջ կ երեւի նաև Հայաստա

նի Հանրապետութեան կողմէ ղրկուած 

Հետեւեալ Հեռադիրը* 

• « Ս ե ծ ցաւով Համակուեցանք իմա

նալով Զեր Հիւանդ րլլալր և այժմ 

֊չափազանց ուրախ ենք որ սկսած էք 

ապաքինիչ։ Մենք» ';՝ Հայ ՝'< ազգին Հետ 

միատեղ, մեր ա մեն ա ան կեղծ բարե

մա ղ թո ւթ ի ւնն եր ո– կը յայսան-ենք Զեր 

առողջութեան Համար, որ ալն քան 

թանկագին է Ջեր փառապանծ Հայրե

նիքին, մարդկութեան ե. Հայաստանին 

Համար։)) 

ԶԻՆՈՒՈՐԱԿԱՆ Վ.ԱՐԿԵՐ 

Հայաստանի պաշտօնաթերթ էշն 

կր տեղեկանանք թէ Հայաստանի հքոր– 

Հրղարանր 11,700,000 րուպլիի ^ ա/*-4 

մր րաց ած է Ամերիկային զինուորա

կան կօշիկներ գնելու Համար, իսկ 

0,000,000 րուպլիի վարկ մր բացած 

է գնղա1լներ պա արա ստելու ե փամ

փուշտներ շինելու արհեստանոց բա

նալու Համար։ 

ւԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏՄՈՒԹ՛ԻՒՆԸ ՍԻՆԵՄԱՅԻ ՄԷՋ 

պոլսոյ մէ$ սկսուած է ներկայաց

ուիլ սինէմայի ֆիլմերով Հայաստա

նի ամբոզՊ պատ մութի ւն ր, Հայ թա

ռա ւո րներու պատմութիւնր եւ Հայ

կական մեծ պատերազմներին տեսա՛ 

էա ՜ննեւ 

1ԱՅԱՍՏԱՆԻ 1ԱՄԱԼ.Ս ԱՐԱՆԸ ԵՒ ՊՌԼՍՈՅ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ Ւ*ՈՐ1ՌՒՐԴԸ 

Հայաստանի մէֆ Հաստատուած 

առածին Համալսարանի ծրագիրը ղըր– 

կուած ըէէա["վ Ագգ* Պատրիարքա

րան, Ուս ուսն ական էքորՀուրդր որո՛

շած է իր իանգակցութիւններն ու շը– 

նոբՀաւորութիւնները գրկել Հայաս

տանի Հանրապետութեան։ 

1ԱՅՈՒ ՄԸ ՕԵՈ-ՆԱՐԿԸ 

Ասստրալիոյ ւքէ^ ո\. 3- Պալա,րեւսնի ջանքեր 

րուԼ ան գլիացի հայաս էրներ իրևՆց ս ՞ էյ 1)ասա.րած 

ե՛ն 400,00 ֆ ր ա ն ք է ասելի գոսւքար ւքր ես զրկ ա ծ 

ե*ն լ ոՆ տ ոնի լոր տ Քաղաքապետին, յատկացնե. 

ու. ^ամ՛ար Հայաս տ անի պէտքերոսն*. 

ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ 1ԱՄԱՐ 

((ՄանջէսԹրր կարտիան0 Ս՜երԹ՜ր եսս ի ր է յ ե „ 

րոսն ւքէյ ք)անգանակւււ.1<Ւիէ>ն ւքր րացած է £աւա՝ս ա 

տ անի կարօտեալներովն ք>աս"ար։ 

Fonds A.R.A.M
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՈ՛ԱՋԻՆ ՊԱՏՈՒԱՆՇԱՆԸ 

«Աո.աջամսւրտ՝> կիմանա; Թէ՛ Հայաստանի 

կաՈ-սւվարուԹիւնը ք)աս՚յւատած է՜ գինւորական 

շքանշան, np պիտի արուի Թէ պատերազմի եւ* 

Թէ իւ ադա դո ւԹե ան ատե՛ն։ Շքանշանը կը կրէ 

էսայ» մը, որուն կե գրոնր ւլետեդուած է Մեծն 

Վ_արգանի ն կ արը։ Երբ այս շքանշանը պատե. 

րագժ՝ի միջոցին ցոյց տրուած քաջագործուԹեանց 

է)ամար շէւորք)ուհ, պիաի կրէ սուր մը եւ ()անգու_ 

ցաւոր ժապաւէն. իւագաղուԹեան ժամանակ 

տրուած պարագային շքանշանը ջպիտի կրէ սուր 

պիաի ըլլայ առան ո հանգոյցի 

Տ Ե Վ Ա Կ Ա Ն 

ՆՈՒԷՐ ՄԸ Հ ԱՅ ԲԱՆԱԿԻՆ 

Փարիզաբնակ Ս– սվա՚Ցեան Հայաստանի 

•ՅանրապետուԹեան բանա կին նուիրած Է սա. 

ւաո-նակ մը։ կը սիրենք յուսալ որ ուրիշներ աԼ 

պիտի ()ետեւին 0). սվաճեանի օրինակին։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԻ ԲՐՕՐԱԿԱՆԴ 

Ազգ. ՊատուիրակուԹեան բրօբականգի յան. 

ձնախումբին սարքած, տիկին Զ* Եսայեան ի գա. 

սախօսուԹիւնը յետաձգուած Է Նոյը՛ 24.ին։ իսկ 

Յունուար ամսուՆ մէօ պիտի խօսի յայտնի ք)այա_ 

սէր Պ՛ »4_իքԹօր օւէո_ար։ 

Ամերիկայի մ է ջ պատրաստուած հայկական 

ւոեղսւ^անուԹեան եւ ջարգերու սինեմաԹօկրաֆի 

ֆիլմր Փարիզի մէջ եւս պիսւի ցուցա դրուի։ լքան. 

րամասնուԹիւններր յաջոր գ Թիլով։ 

ՇԻՐէԼԱՆԶԱՏԷԻ «ՆԱՄՈԻՍ»Ը ՓԱՐԻԶԻ ՄՒՃ 

«Վ_երածնունգ»ի ԹատերաիյումրԷն զատուած 

քանի մը երիտասարգներ «Հաւ 0-ատերաիւումբ» 

անունին տակ 9 Նոյը. Կիրակի ցերէկ ներկայա. 

ցուցին շիրվ անզա գ էի «Նամուս» Թատերաիյա. 

գէն զանազան վարա գոյրներ։ դերակատարներ 

րէն մէկ ք անին բաւական յաջո գ է ի ն ։ Պ՛ Մագ. 

սուտեան յայտնի գերասանր, որուն (ամար յայ. 

տագրին ու ծ անուցումներու մէ չ գրուած էր Թէ 

կր ղեկավարէ խումբը, իրականին մ է չ փորձն, 

րուն ան գ ամ ներկ այ եդած յ»էր ու բաւականս/. 

ւ|սւծ էր արտօնելովդ որ իր անունը գրուի ծանու, 

զումին վրայ։ 

ՇնորՕաւորհլի է սակայն Փարիզի Çiuj գա. 

դուԹր, որ գի տէ քաջալերել նմանօրինակ ձեո_. 

նարկներՏ 

ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՐԻԶ ՀԱՍՆՈՂ. ՀԱՅԵՐՈՒՆ 

Ոստիկանական վերատեսչուԹիւնը կը իւնգրէ 

((վ_երածնունգ»ի միօոցաւ ծանուցանել Փարիգ 

|)ասնոդ Լաւերուն Թէ՛ 

Ո եւ է օտարական որ Փարիզ կը ք}աստս*.տուի 

կամ կը մն ա յ ժամանակ մը, պարտաւոր է իր 

բասբորով_, ծննգ ա կ ան վկայագրով_ու իր բնա. 

կած տունի գ ո ն ա պանին վաւերացուած վկայա. 

գրով_մր ներկ այանալ ոստիկանատուն ՜ու ստա. 

նա լ երկու անհրաժեշտ ԹուդԹեր. 

ա . — օտարականի յայտարարուԹեան ԹուղԹ; 

բ.— » Ֆրան սա մնալու քյրամա. 

ն ա գ ի ր ։ 

Այս երկու ԹուղԹերը ան1)րաժեշտ են ամէն 

օտարականի։ ա 

ԱԶԳԱՅԻՆ ՏՊԱՐԱՆԻ ԺԸ ՀԱՄԱՐ 

կիլիկիոյ մէջ ազգային տպարան մը հիմնելու 

(ամար 500Q ֆր.ի նուիրատուԹի՚ւն մը ըրած է 

Փարիզաբնակ Պ* f>« Մ ար կ ո ս ե ան։ 

ՏԽՐՈՒՆԻ 

Պոլս էքն կը տեղեկացնե՛ն մեզի մա֊ 

Հը Աղեքսանգր ֆանոսեանի (Ալփաս– 

լա՛ն) որ ծ՛անօթ էր իրր գբագէտ-եր– 

ղիծաբան իր ոտանաւորներով, եւ. 

որուն յ որելեանր կը պատրաստուէին 

տօ՛նել կ. Պոլսոյ մէք։ 

(քաւով կիմանա՛նք մա Հը, մեծ՛ա՛նուն 

վիպասան Րաֆֆիի որզւոյն Պ* Արում 

Րաֆֆիի, որ երկար ատեն կը վարէր 

Լոնտոնի Հայկական կօմիտէի րնղՀ* 

քարտուղարութիւնը և տեղեկատու 

պիւրօի տնօրինութիւնր։ 

Հ* Ց* Դաշնակցութեան ընկերներն 

ու ընկերուՀիներ կը Հրաւիրուին րնգՀ* 

ժողովի յ առա f ի կայ Երեքշաբթի 2Ց 

Նոյմբ. ժամը ՑուկէսինՀ. t?*-

թերց ՜որանին մէք։ 
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ma Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո ՒՆ Գ 

ՏԱՐԵԿԱՆ* ՀԱՇՈհԵԿԵԻՌ ՀԱՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ 
1918 ՕԳՈՍՏՈՍ i ԷՆ 1919 ՅՈՒԼԻՍ %1 

ՍՈՒՏՔ 

Ֆրա՛նս, կառավ. Յրղ փոխառութիւն 

«Պօն» Ազգայի՛ն դաշտ սլան ո ւթեա՛ն 

Պատրաստ դրամ 

Որբերու Հաս՛ար i ա՛ն գա՛ն ակութ իւն 

կաղանդի սեղա՛նի <աՎե ր ա ծ՚ն ո ւն / p ի սարքած Հանդէսէն 

Որբերու նպաստ երեկոյթ «Վեր ահն ունդ՛ն ի սարքած՛ 

ՏրապիդոնցիՂւերոլ երեկոյթէն 
Եկեղեցւոյ գուռը 3 ա՛նգամ բոն ուած պնակներէ 

Ծնունդի օր 466.23 Զատկի՛ն 741.23. Հայկ. 
Հա%ր. տարեդրձ. 1490 

Տէր և Տիկի՚ե Հ. ճէվաՀիրճեանէ 2000 կտոր 
ճերմակ եղէն ի արժէքը 

Տօ՛նի, ամուսնութեան, մկրտութեան և Հոգեհան
գիստի առթիւ որբերու նուիրատութիւն 

Բաժնուած 30 գանձանակն եր է 9 Հատի բացո լմե՛ն 

Տոկոսներէ 

Ան դա մա վճարներ է 2 տարուան 
Effort de la Erance et de ses A l l i é s / i անուամբ սարքուաՆ 

2 Յու-լիսի T h é â t r e Antoine ցերեկոյթէն 

ԵԼՔ 

ՎեՀ. կաթողիկոսին ղրկուած որբերու Համար ձեռամբ 
Պօղոս փաշայի 

Որբերու Հա՛նդերձեղէ՛ն պատրաստելով ղրկուած Եգիպտոս 

Բարեգործ. ԸնգՀ. Միութեան Հանդերձարանին 

Րարիզի Հայ վարժարանին ՛նպաստ 

Եգիպտոսի Որբաիւնամ Ընկերութեան 
ն Հա.1 Բարեգործ. ԸնգՀ. Միութեա՛ն որբերուն 
Համար 

Եգիպտոսի Հ ա յ Րարեգործ. ԸնգՀ. Միութեան Հանդերձա
րանին ղրկուած 2003 կտոր 

80 գանձա՛նակի և պիտոյից գնում 

Դ՛րամ ղրկելու, տպագրութեան Համար 
պատրաստ ա րժեթուզթ 6800 

է> Հնչուն գրա մ 20606.80 

3400 

9400 

1632 

16432 

17021.73 

2000 

4229 

684 

2697-30 

7800 

1313 

2760.20 

298.30 

2980 

7083.34 

63303.30 

8000 

1627A3 

430 

10,000 

10,000 

7800 

98.43 

120.90 

27406.80 

63303.30 

ՋՍ.ՊԷ-Լ ՃՒՎ.Ա2ԻՐՃԵՍ.Ն 

(*) Միութիւնը որ կառավարութենէն արտօ՛նուած է, Հաստատուելէ՛ն 
ի վեր, ամկն Յունվարի եւ Յուլիսի վերքերը, անոր կը ՛ներկայաց՛նէ իր վե– 

Րսե այ աշ ո ւռտո լու .թիւնները 

շհւՈւսւդիր.Տ՝էւօրէ1յ՛ ՏՕՔ». Լ. աՍՐՍւՐ ՏՈՒՄԵԱՆ 
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« A R M E N I E N » ԱՄՍԱԹԵՐԹ ծ. ՏԱՐԻ 

Բաժանորդագրուեցէք 1Ց20 թուի դամար Գերմաներէնն լեզուով Հրա
տարակուող այս միակ Հա յաթեր թ ին։ Բաժանորդագինր ամին երկրի Համար 
S ֆրանք կանխիկ։ 

Նոր բաժանորդները մինչ այս տարուայ Վերքը թերթը ձրի կ՛ստանան։ 

Հասցէ՛ M. Piranian, Rédaction du journal Arménien THALWIL fSuisse) 

F O U R R U R E S ԳԵՐԶԱԿ 
Us plus belles e t les moins chères T R A N S F O R M A T I O N S 

de tout Paris T R A V A I L A F A Ç O N 

Garde pendant l'Eté 
Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix d'été R E N A R D S 

M O D È L E S N I C O L A S 
Maison A R O U T U N I A N 

ROBES, M A N T E A U X , COSTUMES TAILLEUR-
Actuellement RÉCLAME * 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En (ace Station N.-D.-de-Loretie 
Tramways : Carrefour Çhâteaudun 

Ամերի կա Հայ Օրաթերթ 

Գրական, քաղաքական ե 

Հասարակագիտական 

Բաժնեգին 3 տլր*։ Հասցէ՛ 

1, BennetSt. BOSTON Mass. 

ԱՍՊԱՐԷԶ 
՚Բաղքա* Ազգային Գրական 

կը Հրատարակուի շա

բաթը երկու անգամ։ 

Բաժնեգին 30 ֆր** Հասցէ՝ 
P. O. Box 344, Fresno Cal. 

ՑՈՒԱԱՐԵՐ ԿՒԼՒԿԻԱ 
ԵգիաաաՀայ կագիր, Ազգայի՛ն, Օրաթերթ ազգայի՛ն, գրակա՛ն և 

Գրակա՛ն և քաղաքակա՛ն կր Հրա– քաղաքակա՛ն 

տարակուի շաբաթը 3 անգամ Տարե_ Հասցէ, Journal GuïligUÏa. Rue Dî-
կան բաժ՛նեգի՛ն՛ն է 30 ֆր. van Yolou, ADANA 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIRE, Բաժնեգի՛ն՛ն է 60 ֆրա՛նք, դիմել 

(Egypte) խմբագրութեանս, 

Հ11ՐԻ8ՈՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
(ՍՕՖԻԱՅԻ) Օրաթերթ ազգային, գրական ե 

քաղաքական։ **Ը Հրատարակուի Չորեքշաբթի ե 
Հյա աԹ օ ե ։ 

Հասցէ, Imprimerie KechichianSMYRNE UJFUirr °Ր ՐԸ։ 

Հասցէ, Journal Arménien HAYAo-

Բաժանորգագրուելու Համար ՛դիմել Ա ի ք ^ ք ք M U a d i n o v i 21_ Sofia 

խմբագրութեանս։ (Bulgarie) 

Բաժնեգինն է . 33 ֆր. տարեկան։ Բաժնեգինն է Տարեկան 30 ֆր.։ 
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•իաշալերեցէք Հ ԱրՍենիա» •չարա էէ ա 
44, rue Lafftyette» [?1*ըթը, "Ր տարի՛ներէ ի մեր Մ՛՛՛ր 

0 Անգլիական և ֆրանսական կերսչա– սէյլի մէ£ կը Հրատարակուի Մ՛ Փոր 
սեղէններու ճոխ տեսակներով ու. իր թուգալեանի կողմէ։ Տբկն. բժնգ. 20 ֆ, 
ճաշակին, ձեւին ու. կարին շի քու– 
թեամբը կը զովացնէ իրեն դիմող րոլոր ՀասՑ^՝ J o u r n a l ARNÉNIA, Marseille. 
՚ աճախ որդներ ը։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Մած՜ո՛ւն, մած՜ո՛ւն... 

• ՝ ֊ Վ ԱՀ ԱՆ Հ Ա Ր Ի Կ ե Ա Ն # ^ Լ 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱԶ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ինչսլէս նաեւ արեւելեան և եւրոպական 

ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ. ՀԱՄԵՂ ե– ՄԱ-ԲՈՒՐ կերակուրներ ճա չձևելու Համար դի

մել 18, me de la Sorboniie» ժամադրավայրը րոլոր՝ Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆին մէչ կարելի է գանկ պրտասաՀմանեան բոլոր 
Հայերէն թերթերը։ Métro Saint-Michel — Odéon 

INSTALATION ELECTRIQUE 

ԼՈՅՍ– ՈՒԺ– ԶԱՆԳԱԿ 

կ ստանձնեմ ամէն տեսակ ելեք– 

տրական զետեղուՁներ ու նորոզու– 

գութիւններ, արագ և խնամուած՛ աշ

խատանք։ 

Խիստ Հափալոր գին, գրեք Հետեւ՛ 

1 

Կաւ դաս 

A. Jamgotchian. 6 Passage Lathiule. 

Paris 18me. 

֊ՀԱՅԵՐԷՆ ՚ ԹԵՐԹԵՐ– 

Փարիզ, Մարսիլիա, Վենետիկ, 

Սօֆիա, ^ոլիս, իզմիր. Ատ ահա, ԹէՀ– 

րան, ԳաՀիրէ և. Աղէքսանղրիայ, Հրա

տարակուած ամէն տեսակ Հայբէն 

Թերթեր ունենալ փափաքողեեր, թոզ 

դիմեն Հասցէիս։ 

Nerses Gliaiikian 
Alexandrie Egypte 

ՀԱՅ ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ 

Լ \ ա ԱՊԱՀՈԻէՅ 
Խիստ լաւ ասլրանքներ ունի։ 

Հայրենակիցներ, դիմեցէք և. փորձեցէք 
ԳոՀ սլիտի սնաք։ 
2$, rue Buffault, 2Ժ 

Métro Cadet 

ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏ 
ՕրսւԹ՜եյւԹ–, Ցել)Ո|ւգ տարի— կ. Պո||ւս 

"Ազատամարտ,, սկսած է վերՀը– 

րա տարա կուի լ, "ճակատամարտ,, ա– 

նունով։ ՚ Բաժանորդագրութիւններու 
Համար դիմել «Վերածնունդգի տնօրի 
նութեան։ 

Տարեկան բաժնեգին 80 ֆր՛։ 

Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ի Ն Դ 
ԲԱՑԱԾ է ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՊԱՐԱՆԸ 

ՃՈԽ ՏԱՌԵՐՈՎ և Կ՚ՍՏԱՆԶՆկ 
ասլագրական ամէե լեզուէ գործեր 

ԴԻՐՔԵՐ) ԳՐՔՈՅԿՆԵՐ» էՐՋԱԲեՐԱԿԱՆՆԵՐ» 

եւ.այլն, եւ.ւսյ|ն, եւ.սւյլն։ 
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Վ Ե Ր Ա ԾՆՈԻՆԳ 
կը Հրատարակուի ամէն ՛շաբաթ 

Բաժանորդագիրն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրա՛նք 
Ամերիկայի Համար 3 տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛կամակ և ամէն գրութիւն զրկել Տնօրէնի Հասցէին 

Dr. LEON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ւոիէր m ր - ւ ա ա ս տ ւ ո 
«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ 1920Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ, ԸՆԳԱՐԶԱԿ Եհ ՃՈԽ 
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԻՒՆՈՎ, ՍԵՒ ՈՒ ԳՈՒՆԱՒՈՐ ԲԱԶՄԱԹԻՒ 

fïfS ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ 

մեր բոլոր ալն բաժա՛նորդ՛ներուն՝ որոնք մինչեւ i919 Գեկտ. 1 կր փակե՛ն 
իրե՛նց Հի՛ն Հաշիւները ու կը բաժանորդագրուին 1920ի Համար, կանխի կ վր– 
ճաբելով իրե՛նց բաժնեգինը։ 

Այո ՚նուերէն կ՚օ զտուի՛ն ՛նա և. 1920ի նոր բաժա՛նորդները, եթէ բաժա
նորդագրուի՛ն մինչեւ 1919 Գեկտ՛ 1։ 

Ա յս կարգադրութիւնը Հիմակոլց կը ծա՛նուցանենք որպէս զի անկից 
կարե՛նա՛ն օգտուիլ մեր արտասաՀմանի բաժանորդներն ու ընթերցողները։ 

1919 Գեկտ. 1էն վերք ԲՋ ԲԲի բաձառութիւն չե՛նք ըներ։ 
«Վերածնունդ»ի տարեցոյցը այլապէս պիտի ծախուի ոչ շատ Համեստ 

գինով մը, նկատի ունենալով անոր Համար եղած բաւակա՛ն խոշոր ծախ
քերն ու աշխատանքը։ Բուն գինը կը ծանուցուի երբ տարեցոյցը Հրապա
րակ ելնէ։ 

ՕԳՏՈհԵՑկ՚֊Բ ԱՌԻԹԻՆ 

PHOTOGRAPH EJ)'ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 
Կ՚ԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ 5.BOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 

A S C E N S E U R 
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ՇԱԲ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՒ ՝ԲԱ%Ա-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ. ՏԱՐԻ. — ԹԻՒ 36—(66) 27 ՆՈՑԱ i919 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ա 1(1 ԿԻ8ԱՐք |ի ՊԱՐՏԱԿԱՆՈԻԹԻԻՆԸ 

Մէկ տարիէ ի վեր Ամերիկայի մէ^ գոյութիւն ունի կօմիտէ մր, | որ 
նուիրուած է Հայ ժողովուրդի իրաւունքներուն սլաշտսլանութեան և որ կր 
կոչուի «.Հայաստա՛նի Անկախութեան Ամերիկեան կօմիտէ»։ Այդ կօմիտէի 
նախադասն է ճէմս ճէրարտ, Միացեալ ՛Նա Հան գներ ո Լ նախկին ֆ դեսպանը 
Պերլէքնի մէի Ե՛֊ տարի մրն է արդՀն այդ մարդր, ԸԱաԼով Ամերիկեա՛ն քա
ղաքական ներկայացուցիչներէն մին, ձեռք առած՜ է Հայոց տարարազդ խնդիրր 
և կր պաշտպանէ այն ամենամեծ՛ եռանդով, իր րմրոնումի Համաձայն։ Ա յղ 
ըմրոնուՏները յաճախ կր զու գա դի պո լին Հայ ժողովուրդի մեծ՝ ամա սնութեան 
տրամաղրութիւններուն։ 

ԱԼ աՀա վերջերս ալ ճէմս ճերարտ յիշատակագիր մրն է՚ներկայացու– 
ցեր Ամերիկեան սէՀնատ ի արտաքին գործ եր ու ենթայանձնախմրին, պաշտ
պանելով մեր ժողովրդի իրաւունքները ապերախտ \}ւրոպայի առֆեււ Այգ 
f ի շատ ա կա գիրը, որ կը Հրատարակենք «Վերածն ունդն ի ներկայ թուով, պեր
ճախօս է ինքնին, որոշ է իր առաՀադրութիւններուն մէֆ, բաւականաչափ 
Համարձակ է այնտեղ, ուր պէտք է Հարուած՜ել Եւրոպական պետութիւն
ներու ապերախտութիւնը մեր դատին Հանդէպ։ 

Մեզ կը սնայ քանի մը խօսք ըսել այդ կարեւոր յիշատակագրի առի– 
Pn4.*. յանձնելու այն մեր ընթերցողներու ուշադրութեան։ + 
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$70 - ՎԵՐԱԾՆ ՈՒՆԳ 

Հա մաձա քսակ ան պետութիւսները սլէաք է սլա շտ սլա՛ն ե՛ն Հայաստանը 

ե. Հայ ժողովուրդի իրաւունքն երր, ոչ որպէս ողորմութիւն, ա յ լ որսլէո պար

տականութիւն։ Հայ ժողովուրդը էյւրոպայ ի ե Ամերիկայի առֆեւ, ինչպէս 

նաեւ Համաձայնական պետութիւններու Հանդէպ, ոչ թէ Բարիք Է՚^ՂՐ՚^ՂԷ* 

աղերսողի ղերի մէ£ պէտք է .ըլլայ, այլ պաՀ անթողի։ էքւ սարսափելի կոտո

րածներ ր չեն, որ մեզ իրաւունք կուտան աշխարՀի խղճի աոֆեւ, որովՀետեւ 

մեծ՜ պետութիւններու քաղաքական ո ւթիւնր խղճի Հետ ո ե է զորՆ չունի, 

այլ մեր դիմադրութիւնր, մեր պայքարր, մեր ոադժական զերր։ 

Այս է ճէմ՝ս ճէրարտի յիշատակագրի մեէլնման կէտը։՚ՀԱՀս կը պա– 
Հա՛նչէ Հ այ ժողովուրդի քաղաքական ազատագրութիւնր, Միացեալ Հայաս
տանի կազմումր Այրարատէն մինչեւ Կ իլիկի ա, որովՀետեւ Հայերր մեծ՜ապէս 
սպա ստաժ ե՛ն Դաշնակիցներու յաղթանակին, որովՀետեւ առանց Հայերու 
զինուորական աջակցութեան՝ ի»որՀելու է թէ ձթէ ի'սչ ^էՐԱաՐ պատերազմի 
ելքը ե տեւողութիւնրյ>։ Sp 

fec իրրեւ իր Հիսնական մտքի ապացոյց՛ ճերարտ կր շեշտէ երեք 

կարեւոր վայրկեան, պատերազմի զանազան վայրերու ե շրջաններու . մէջ, 

որոնցով Հայերը նպաստեցին դաշնակիցներու յաղթանակին։ 

Ամե՚նէԴ, առաջ, 1014 թուականր, ռրբ գերման-թիւրքական առաջարկ 
եղաւ Հայերուն քայլել իրենց Հետ, խոստանալով ինքնավար Հայաստան։ 
p>&; Հայերու միջամտութեան աՀա դին կարեւորութիւն կը տրուէր թուրք– 
գերմանական դաշնակցութեան կողմէ։ Անոնք Համոզուած էին, որ եթէ Հա
յերը իրենց Հետ գային, դիլրին պիտի ըլլար կովկասի տիրապետութիւնը, 
քիուսաստանր՝ կով կաս ր պաՀելու Համար՝ աՀա գին զօրք պէտք է ուղարկէր 
Թուրքի ո/ դէմ, Գերմանիան ան Համեմատ աւելի աղատ սլիտի ԸԱար Ռու
սական ճակատի վրայ Ա իր րանա կներր աւելի մեծ՜ րագմութեամբ պիտի 
նետ էր 3>րանս այ ի վրայ։ Լ 

Հ\. Հայ ժողովուրդր չգնաց սակայն այդ ճանապարՀով։ Աքն պատերազմի 
սկիզբնն իսկ» աւելի առա^ քան "՚֊րիշ ազգեր, առանց վար ան ելու անցաւ 
Դաշնակիցներու կողմը և մինչեա. վեր^ր սնաց իր ուղղութեան ե Դաշնակից
ներու դատին Հաւատարիմ։ 

JJL աՀա այս է, որի փոխարինութիւնր և Հատուցումր պիտի_ արուի 
Հայերուն՝ Հաշուեյարղարի այս պատմական ժամուն։ 

ԵրնոոՐԳ կարեւոր՚վայրկեանրS Բագուի պաշտպանութիւնն է, որ տեղի 

ունեցաւ գրեթէ բացառապէս Հայերու միջոցով։ Հ$երարտ այստեղ կը յիշա

տակէ Գերման զօրավար ֆօն էուտէնտօրֆի կարեւոր վկալութիւնր, որ կը 

Հաստատէ թէ Գերմանիա պարտուեցաւ ֆրանսական ճակատի վրայ, որովՀե

տեւ վառելանիւթ չունէր։ Բագուի առումր թուրք– զեր ման ական զօրքերով 

ան Հրաժեշտ էր կրկնակի նպատակով՝ ռազմական ե տնտեսական։ Ռազմա

կան, որովՀետեւ Բա գուն նպաստաւոր կեդրոն էր կռուելու Համար Ա&գլիոյ 

դէմ Պարսկաստանի ե ՄիՀագետքի մէջ, կազմակերպելու թուրք-թաթարական 

ուժեղ բանա1լնեբ՝ տիրապետող ըլլալու Համար արեւելքի մէք, որ իր կարգին 

պիտի ազդէր եւրոպական ճակատի վրայ։ Տնտեսական, որովՀետեւ Բա գուն 
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պիտի տար ան Հր աժ եշ տ վառելանիւթր Գերմանիային՝ պատերազմը յա£ո 

զութեամբ շարունակելու Համար Ֆրանսայի մէֆ։ է լ այս պատճառով՝ այս 
ռրկրոՐԴ նպատակն եւս վռր£ին Հաշուով ռազմական մեծ՝ նշանակութիւն 
ունէր։ 

Բա գուն Հա ք երր պա Հեցին թուրք-թաթար– գերմանական յարձակուՏնե– 
. րՈւ դէմ, (կուսաստանի պարտութենէս յետոյ ամբող£ ութ աժիս։ Էլ այն 
ժամանակ, երր Հայ Հերոսական բանա կր ստիպուած եղաւ տեղի տալ Բա– 
գուի մէ£ Հակառակորդի մեծ՜աքանակ ուժերու դէժ, 1018 Աեպտ* 16-ին, Գեր
մանիան ուժա սպառուած՜ էր արգէն և գրեթէ պարտ ուած՜։ Աեպտ. 16-էքե 
րնղամենր ութ օր յետոյ, Աեպտ* 23-ին, հյուլկարիա լքեց Գերմանիան, ան– 
ֆատ Հաշտութեան առաջարկ րրաւ դաշնակիցներուն, ինչ որ եղաւ գերմա
նական մեծութեան շառաչալից անկման օրը։ 

«Ամերիկացին երր պէտք է կանգ առնեն վայրկեան մր եւ խոր Հին — կրսէ 

ճերարտի յիշատակագիրր—թէ ի՛նչ կրԱար պատերազմի ևլքր կամ տեւողու

թիւնը արեւմուտքի մէ£, եթէ թու֊րքռրը ութ աժիս ա ո ա | Հասնէթն Բադու, 

եւ անոնք աւելի կանուխ պիտի Հասնէին, եթէ Հայերը չգի մա դրէ/ան անոնցն։ 

Երրորդ կարևոր վայրկեանը Պադեստինի ճակատն է, որի մէֆ մեծ՛ 

եղաւ Հայ կամաւոր գունդերու ղռՐԸ» որ կը կռուէին զօր. Ալէշնպիի Հրամանա

տարութեան տակ։ Միւս կողման կարևոր Է այն, որ տաճիկները այդտեղէն եր

կու զօրաբաժին տարիքն կովկաս, որ կը պա շ տպան ո լէ ր միայն Հայերու մի– 

1ոՅ-Վ։ ՛• ա ;> • ՛•՛ j • I I 
Բոլոր այս զինուորական գործ՜ողութիւններր շատ նշանակելի չափե

րով նպաստեցին Հա մա ձայն ական պետութիւններու յաղթանակին, որ Հիմք 
առնելով լՀերարտ կ*եզրակացնէ* 

«Ամերիկայի, ինչպէս նաև Մեծ՛ Բրիտանիոյ և Ֆրան սայի ակներև 
պ ա ր տ ա կ ան ո Լ թ ի ւ ն ն է օգնել Հ ուժասպառ Հայ ժողովուրդին, որ 
ինքզինքը պաշտպանէ, որովՀետեւ Հայերը օգնեցին մեզի, որ պատերազմր 
շաՀինք։» 

լՀերարտի Յիշատակագիրր կր պաՀանֆէ Միացեալ եւ անկախ Հայաս

տան, որովՀետեւ Հայաստանը ապագային եւս միJng պիտի րլլայ Արեւելքի 

մէ$ քաղաքական Հաւասարակշռութիւնը պա Հ պան ելու, աՐԳէէ"ԼՈէ1 պան– 

թուրանական եւ պան՜իս լա մական յ ա րձակո ղա կան գերի շխանութիւնր, որ 

պիտի ուղղուի րնդղէմ շրջապատի փոքր ազգերուն եւ րնդգէմքաղաքակրթու

թեան։ sgjgl 
Ակնարկելով 1016 թուի գաղտնի դա շնա դրութեան եւ Հի լքնուելով 

դաշնակիցներու այս մէկ տարուայ քաղաքականութեան վրայ ՝ ճերարտի յի

շատակագիրր կ՚ամփոփէ Հետեւեալ Համարձակ խօսքերր. 

«Մեծ Բրիտանիոյ եւ Ֆրան սայի բարեկաՏներուն Համար դառն յուսա

խաբութեան աղբիւր մրն է այն իրողոթիւնը, թէ անոնք, որոնք գերման մի՛ 

լի թ արի զմէն յարձակում կրեցին՝ թերացան գործ՜ադրելու իրենց բացորոշ եւ 

կրկնակի յայտարարութիւններն ու խոստուԱները, թէ Հայաստանի ազատա– 
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գրումը իրե՛նց առածիլն գործերէն մէկը սլիտի րսայ—մինչգեռ այժմ Հանքեր 

կ՚ըլլա՛ն Հայաստա՛նը բաժ՛նելու իբրեւ պատերազմական աւար։՝» 

էլ յետոյ կ* աւելցնէ, a Աժ եր ի կան չմտաւ այս պատերազմին մէջ այդնը– 
պատակով. • • 5> 

Հետեւանքը9։ J 

Միացեալ Հայաստան սլիտի ստեդծուի, որուն մէջ Հա՝յ ազգր բնակչու– 

թեան տեսակէտով եւս մեծամասնութիւն կր կազմէ՝ (բուսաց Հայաստանի 

Հետ միասին եւ գաղթակա՛ններու վերադարձով։ իսկ մինչեւ այն, ճերարտի 

ք ի շատ ա կա գիր ր կը պաՀանջէ, որ Ամերիկան եւ Հպ մա ձայն ա կան պետութիւն֊ 

ները ճանաչեն Հայաստանի Հանրապետութիւն ր, որ ստեղծուած է Հայ ժողո

վուրդի պտյքարի ոյժով եւ որ 18 ամիս է, ամենածանր պայմաններու մէջ Հայ 

ժողովուրդի նաւր կը տանի դէպի ազատութեան նաւաՀանգիստը» • . 

ճերարտի յիշատակագիրը այս վայրկեանիս Համար ամփոփած է այն, 
ինչ որ Հայ ժողովուրդի իրաւունքն է եւ դաշնակիցներու քաղաքական պար
տականութիւնը։ 

Մենք մեր պարտականութիւնը կատարած ենք լի "վին, աւելի քան 
լիովէ՛ն։ f ՚ : • > 

կը սպասենք անձկութեամբ, որ Դաշնակիցներն ալ կատարեն իրենց 
տարրական պարտականութիւնը* « ՚ֆ 

ՃԵՐԱՐՏԻ|8ԻՇԱ8ԱԿԱԳԻՐԸ ՀԱՅԱ11ՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ 

ՄԱՏՈԻՅՈԻԱԾ ՍԷՆԱՏԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒ | 

ԵՆԹԱՅԱՆԶՆԱԽՈհՄԲԻՆ 

Պատուարժան Ըւարէն ճ» Հարտինկ, նախագաՀ . Ակնատի Արտաքին 

Տարաբերութիւնն եր ու Յանձնախումբի են թայ անձնախումբին» 

\,ախ Հինգ գլխաւոր պատճառներ պիտի ներկայացնեմ, որոնք իմ դա

տողութիւնով, Հանդիսաւոր պարտականութիւն կը դնեն Ամերիկայի վրայ, 

այս միջոցին Հայաստանին օգնելու Համար։ 

/• Պէրլինի մէՀ դեսպանութեանս ատեն ես գիտէի, որ կայսերական 

Գերմանիան այնչափ գէշ զգացում ունի Հայերու Հանդէպ, որչափ Թուրքերը, 

որովՀետեւ քիուսիոյ և քԻուրքիոյ Հայերր ետ մղեցխն քԻբքօ-Գերման առաջարկը* 

որով ինքնավարութիւն կը խոստանային Հայերուն, պայմանաւ որ բարև

ները միացեալ օժանդակութիւն ցոյց տայ ին Գերմանիոյ և քՒուրքիոյ՝ ընդդէմ 

Գա շևա կիցն եր ո ւ» նաեւ անոր Համար, որ առանց Հայերու կողմէ քիուսիոյ ցոյց 

տրուած օժանդակութեան քՐուբքերր պիտի նուաճէին /բուսական կովկասը 

եւ միանային կ ո վկա սի և անդրկասպեան 24 միլի օն և աւելի Գուրանցինե֊ 
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ու– 

առ 

բուն։ թ՛ուրքերու, այս յաջողութիւներ սլիտի պարտաւորցնէր Ռուս ի ա՛ն որ 
Աւստրօ՚Գերման ճակատէ՛ն զօրաբաժի՛ն՛ներ փոխագրէր կովկաս, այ սպի սով 
պատեհութիւն պիտի տրուէր Գերմա՛նացի՛ներու՛ն որ իրե՛նց ուժերը Ֆրա՛նս այ ի 
ղէմ կեդրոնացնեն։ 

Հայերու Հաւատարմութիւն ր, դաշնակիցներու դատին, մէկ միլիօն 
կեանք արժե g իրենց։ 

2. Ֆօն Լ ուտէնտորֆ, իր գրքին մէ£ կէՀսէ թէ ԳւխալԴբ ազդակը որ 

պատճառեց Գերմանական Արեւմուտքի բանակի խորտակումը, վառելանիւթի 

պակասն էր, որովՀետեւ թուր քերբ չկրցան ատենին գրաւել Պաքուն։ Պէտք 

է յիշել որ էհուսիոյ կովկ. բան ակր 1017-ի Դեկտեմբերին ԷՔռց ճակատը ե 

Հեռացաւ, որ Թուրքերը և թաթարները կը կռուէին՚ Հայերուն դէմ, որոնք 

լքնա g էն Հաւատարիմ դաշնակից ե րնկերակից պետութիւններուն, եւ որ 

թուրքերր չկրցին Պաքու Հա սնի լ մինչեւ 1018 Սեպտեմբեր,*– այսինքն քի 

սիոյ կա զ մա լուծ՜ումէն ութ ամիս յետոյ։ Ամերիկացիները պէտք է կանգ ւ 

նեն վայրկեան մր և խորՀին թէ ի՛նչ կ՚ՐԱար պատերազմին ելքը կամ տ1֊ւո_ 

ղո՜ւթիւնը արեւմուտքի մէֆ» եթէ թ՛ուրքերր ութ ամիս առա£ Հասն էին 

Պաքու, և անոնք աւելի կանուխ պիտի Հասնէին, եթէ Հայերը չդիմադրէին։ 

3* Զօրավար Ալէնպին ըսած՜ է որ 1018 Սեպտեմբերին* Պազեստինի ճա

կատին վրայ, թուքերուն վրայ իր տարած՛ յաղթանակին մէ£, Հայ կամաւոր 

գունդերն էին որ առաջնորդող դեր կատարեցին։ Զ°Ր ֆօն Զան տերս, Աու– 

րիոյ թրքական բանակին գերման Հրաման ա տարր ըսած՛ է թէ Պաղեստինի թըր" 

քական ճակատի խորտակումը վերագրելի է այն իրողութեան, որ թուրքերը 

Հակառակ իր Հրամանին և խրատին, երկու զօրաբաժին զրկած էին կովկաս, 

ուր անոնք կռուեցան Հայերուն դէմ։ ՝'|p^ 

4. Ամերիկայի, ինչպէս նաեւ Ա՝եծ?Խ Բրիտանիոյ և Ֆրան սայի, աէլներեւ 

պարտականութիւնն է օգնել ուժասպառ Հայ՜ ժողովուրդին որՀ լ^ՔԴլ^ՔԸ 

պաշտպանէ, որովՀետեւ Հայերր օգնեցին միզի որ պատ երազ մր շաՀինք։ 

3» Ամերիկան, իբրեւ մասնաւոր մէկ անդամը ընկերակցութեան մը, 

կազմուած՛ դա՛շնակից ե ընկերակից պետութիւնն եր ով, անխուսափելի պար

տականութիւնը ունի իր բաժինր բերելու, լրացնելու Համար այն ն պա տ ա կր, 

որուն Համար վռրր յիշուաՆ ընկերակցութիւնը կազմուեցաւ։ Հայաստանի 

ազատ ագրո ւթիւնր գլխաւոր նպատաէլներէ՚կ մէկն է այդ ընկերակցութեան։ 

Մեծն Բրիտանիոյ եւ Ֆրան սայի բարեկաքէներուն Համար դառն յուսա

խաբութեան աղբիւր մրն Է այն իրողութիւնր, թէ անոնք որ գերման մի

լի տա րի սաներ էն յարձակում կրեցին, թերացան գործ՛ադրելու իրենց բացո

րոշ եւ կրկնակի յայտարարութիւններն ու խոստուողները թէ՝ ՜«Հայաստանի 

ազատագրութիւնը իրենց առածին գործերէն մէկր պիտի րլլայ», մինչդեռ այ Ժմ 

հանքեր կրլլան Հայաստանը բաժնելու իբրեւ պատերազմական աւար ։ Մե՛նք 

չմտանք այս պատեն ա զմին մէ£ Հնարաւորութիւն տալու մեր դաշնակից կամ 

րնկեբացող պետութիւնն երէքն ո եւ Է մէկուն, որ ի՚սքդի^քը շաՀախնդիրօրէն 

մեծցնէ ի գին Հպատակ ազգի մր որ մեր դատին ճշմարիտ և Հաւատարիմ 

սնաց մինչեւ վեր$ր։ Ամերիկայի բացորոշ պարտականութիւ՛նն է ըսել Մեծն 
A A 
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Բրիտանիոյ և. 3)րանսայի, մեր ա սլա գայ բարեկամական յարաբերութիւներու, 

սիրոյս, թէ ՛Ամերիկան երբեք մասնակից պիաի էըԱայ անոնց կողմէ, Հայ ա ս՛ 

Հոդամասերուն յափշտակման ո ե է ակտի։ էյս կր խորՀիմ թէ Ամերիկայի 

պարտականութիւներ Հայաստանի Հանդէպ, ոչ թէ անոր Հանդէպ ունեցած՜ իր 

պատասխանատուութեան բաժինքն խուսափիլ կամ ուրիշ ուսերում վրայ 

նետել է, այլ Հսկել որ Հայաստանին արուին ե ապաՀովուին անոր արդար 

իրաւունքներու Մենք չենք կրնար նկատի ունենալ Հա մա ձայն ական պետու– 

՚ք թի ւնն եր ո ւ կարծեց եալ իրաւունքներր** Հայաստանի մէջ, իրաւո լքներ1 որ 

ձեռք ձ գուա ծ են Հին սի ստէ մի Համաձայն, որովՀետեւ մեր պատերազմին մէջ 

մտնելովը միջազգային նոր յարաբերութիւն մը ստեղծուած է, ե թէ մենք 

ո և է .չափով կամ a ե է ձևի տակ պիտի երաշխաւորենք աշխարՀի խաղա՛ 

ղութիւնր, այն ատեն պէտք է պնդենք թէ Հայաստանի իրաւունքներուն 

նախապատւութիւն պէտք է տալ քան գաղտնի գա շնա գրութիւնն եր ու պայ՛ 

մանն եր ո ւն, որոնցմով մեծ պետութիւններ^ն .ոմանք կ* ո լզեն Հայաստանը 

կողոպտել։ Հետե լողական ութ իւն ^պիաի ԸԱայ յտղթական պետութիւններու 

Համար՝ ընել այն՝ ինչ որ Գերմանիան, փորձեց ըսել և այդ պատճառով դա՛, 

տա պարտ ո ւեցա ւ։ 

•••ՀՀ ՛Հայաստանի պէտքերրւն պա Հանգած օժանդակութեան բնոյթը մանրա

մասնելէ առաջ, թոյլտուութիւն կր իքն գրեմ րսելու թէ Հայաստանի կեանքր 

չկըետր ապա Հով Ըէէաէ* ՚ ռթէ չՀսկենք որ Հայաստանի արեւմտեան կողմի 

թուրքերր անկարող, անզօր և անվնաս վիճակի մր մէջ ղրուին։ թ՛րքական 

Աքն ա տ օ լի այ ի մէջ գտնուող գրեթէ երեք միլիօն թուրքերր, կասկած $}յայ 

որ պէտք է ազատ պատեՀութիւն ունենան զարգանալու, լուսաւորուած քը– 

րիստոնէական իշխանութեան մր տակ, բայց ոչ մէկ պարագայի տակ թոյլ 

պէտք է արուի անոնց որ շարունակեն իրենց Հին էքնթրի1լներր մէկ կողման 

եւրոպական պետութիւններու մրցակցութիւն ր Հրա Հարելով, իսկ միւս կոԴ՜ 

մ\^ն բան-իսլա մական և րան ՛դո լրանա կան ձեռնարկներ րնելով։ 

Լաւ է որ Ամերիկացիները գիտնան թէ աշխարՀի մէջ խաղաղութիւն 

i.t krfUUJ0 ԲԼԼաԼ* թուրքերը^՛ չբաժնուին կովկասեան և Աքն գրկով կա սեան 

գուրանեաններէն և փակուին Աքն ա տօ լի այ ի Հիւսիս-արեւմտեան սաՀմաննե– 

բուն մէջ։ Հայերր պիտի կազմեն թումբ քՐր— Աեւծով^ն մթնչեւպԱ՝իջեըկրա՜ 

կան ե այս պէս ով պիտի կտրեն արեւմտեան Աքնատօլիոյ թուրքերր կով կա սի 

և Աքնզրկասպեան գուրանեաններէն։ Այսպէս ե Բրիտանացիներու ներկայու

թիւնովը Պարսկաստանի մէջ, և Պաքոլ-ի ժամանակաւոր գրաւումովը Համա

ձայն ական պետութիւնն եր էն մէկուն կողմէ, մինչեւ որ քիուսիան վերա կազ

մուի։ Հայաստան իր խաղաղութիւն խանգարող դրացիներ է ա է տ է ունենայ, 

և բաղդատաբար դիւրին պիտի ԸԱայ էբ ներքխն վերա կազմութիւնը ի գլուխ 

Հանել։ 

Առաջարկուած Հայկական պետութիւնը պէտք է որ բաղկանայ քրուսա՛ 

Հայաստանէ եւ քՒրքաՀայաստանի եօթը նաՀանգներու մա սեր էն և կիլիկիայ^ն։ 

Հայաստանի նօրմալ բնակչութեան թիլը, 1914-խն՝ կը Հաշուուէր 3,800,000 

որոնց երեք միլիօնր Հայեր էխն, իսկ սնացածներր, Թուրք, ՚Բիւրտ և ուրիշ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ $7Տ 

մաՀմետական և ո չ՛ Հայ քրիստոնեաներ։ . Պատերազմէ րնթացքյւն գրեթէ մէկ 

միլիօն Հայեր փճացա՛ն, և Համաձայն թուրք ե գեիման տեղեկագրութիւն– 

%երու, Հաւասար թուով մա Հ մետ ական՛ն եր կամ փճացած՛ ե՛ն Հւ կամ տեղափոխ՛ 

ուաՇ՝ ե՛ն ուրիշ վայրեր։ քՒէպէտեւ, այժմ Հազիւ քառորդ միլիօ՛ն Հայեր կա՛ն 

քՒրքա Հայաստանի մէջ, սակայ՛ն երկու միյիօնի մօտ Հայեր կա՛ն ք)՝ուսաՀա

յաստանի մէջ, որ Հիմա՛կը ճանչցուի իբրեւ Հայկական Հանրապետութիւն 

և մէկ միլիօնէ աւելի Հայեր կան Հայաստանի կից ե այլ վայրերու մէջ, որոնց 

մեծագոյն մասր կ՝ սպա սուի որ վերաղաոնայ Հայաստան։ Պէտք է նկատի 

ունենալ որ մէկ միլիօն Հայերր որ փճացան սլա տ եր ա ղմի ընթացքին, բոլորն 

ալ բուն Հա լաստան ի մէջ չէին բնակեր։ Անոնցմէ խոշոր թիւ մը նախկին 

թուրք կայսրութեան ուրիշ մասերուն մէջ կը բնակէին։ 

Վերը յիշուածներին կր Հետեւի որ, բնակցութեան տեսակէտէն Հայ 

տարրր մեծ ա մա սնո ւթ ի ւն փզիտի կազմէ ապագայ Հայկական պետութեան մէջ։ 

Հայերը սոսկալիօրէն ցնցուեցան պատերազմի ամբողջ տեւողութեան, 

և մեծ պետութեան մը օգնող ձեռքին պէտք պիտի ունենան քանի մը տարի։ 

Միլիօն մը կամ աւելի Հայեր իրենց Հայրենիքը պիտի վերա ղարձուին. որ

բանոցներ պիտի Հիւաուին. ամբողջ երկրին Համար նորաձեւ կառավարու

թեան սիստէմ պիտի կազմուի, Հայկական բանակ մը պիտի ստեղծուի, որուն 

Համար պէտք եղածին չ ա փ մա՛ր՚դկային ուժ կայ, փոխադրութեան միջոցներ 

պիտի շինուին, եւլն, եւլն*։ Հա մա ոճ) տ կերպով, ասոնք պիտի ըլլան Հայաս

տանի օգնող պետութեան կատարելիք գործ՜երը։ 

կ՝ըսուի թէ Հայաստան շատ բնական Հարստութիւն ունի և կարող է 
վճարել վեբաշինութեան Համար փոխ առած րոլոր դրամը։ Անկասկած, ես 
չեմ մոռնար այն կարեւոր բանը թէ Հայաստանի պէտք է Հատուցուին անոր 
կրած էքնասները, և կասկած չունիմ թէ Խաղաղութեան ՎեՀաժողովը պէտք 
եղած միջոցները ձեռք պիտի առնէ Հայաստանի Համար Համապատասխան 
տուգանք առնելու թուրքերէնն, և ա յ ս պարագային ալն փոխառութիւնները 
որ Հայաստան պարտաւոր ուա ծ Է ան մի ^ա պէս ընել, կրնան կարճ ժամանա
կի մէջ վճարուիլ։ 

Յարգանօք կը ի/նդրեմ ձեր են թայ անձնախումբին որ Միացեալ ՛Նա» 
Հանգնեբու յանձնարարէ առնելու Հետեւեալ Քայէ"ՐՐ* 

!• Որ» Միացեալ \աՀանզներու Աէքնատր որոշում մը անցնէ Հրա Հան
գելով ՛Լախագա Հր որ ճանչնայ Հայկական Հանրապետութիւնը իբրեւ (1<՛ 
facto կառավարութիւնը Հայաստանի։ 

2* Որ Ամերիկան, անմիջապէս, ուտեստ ղրկէ Հայաստանի սիվիլ բէա 

նակչութեան Համար, ինչպէս նաեւ ուտեստ, ռազմանիւթ և այլ պիտոյքներ 

Հայաստանէ մէջ Հայերէ բաղկացած 30,000-նոց բանակի մը Համար։ 

3* Որ Միացեալ ՚ԼաՀանգներու կառավարութիւնը արտօնութիւն տայ, , 

այս երկրին մէջ բնակող Հայերուն՝ որ կամաւորներ Հաւաքեն (որոնց թիլը 

կրնայ 10,000 ըլլալ) նաեւ, Հնարաւորութիւն տայ Հայաստանի կառավարու

թեան Պոլսոյ ե Պուլկարիոյ շրջաններին կամաւոր ստանալու (ուր, կ*ըսուի 
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թէ, 10,000-ի Հափ պատրաստէ մարդ կայ) և, որ Ամերիկան՜՜օգնէ որպէսգէ 

այս կա մա ւոր ական ուժերը կազմակերպուին և փոխագրուին Հայաստան։ 

4* Ար, Միացեալ ՕաՀանգներու Ս էն ատր որոշում մը անոնէ, ի նպաստ 
Հայաստանի անկախութեան, բաղկացած քրուսաՀայ աս տանէ, քՒրքաՀայաս
տանի եօթր նահանգներէ ե ^իլիկիտյէ. և ինպաաստ Հայերուն՝ թ՛ուրքերէն 
Համապատասխան տուգանք առնելու։ 

i ՛ Տ ՛ ՛ ք է ՝ ՀկՅՄՍ ՃԷՐԱՐՏ M 

՝ ; ԴԷՊԻ՛ ԼՕՕՕ 

Վերջապէս անցան տաժանելի օրերր, երբ ՎիլՀէլմեա՚ններու ստ եղծ ա– 

գործութեան Հետեւանքով, կտրուած Հայրենիքէ ու Համայն աշխարՀԷ, ինկած 

թիւր խնկի այ ի մէկ անկիւնը, Բ բուսի ակահ խիստ գրաքննութեան տակ լոյս 

տեսնող գերման թերթերու միջոցաւ չէր կարելի իմանալ այն բոլոր տնց ու 

դարձերը, որոնք տեղի կ՛ունենային Այրարատէն մինչեւ Վոսփոր ե Պոնտոսէն 

մինչեւ Միջյ՚րկրտկան ու Մի$ագետք։ Հ Զուի՚ցերիաի թերթերը, փորոնք Հա

մա րեա թէ աղատ մուտք ունէին դէպի Գերմանիա, կը ներկայացնէին միայն 

բեկորներր աղեխարշ նախճիրներուն, որոնք կը գործադրուէին մեր . նա Հա

տակ ժողովրդին վրայ ճինկիգ խաներու և Լէլնկթի մոլիներու ներկայ սերնդի 

միՀոցաւ։ Վերջապէս կտրելի է այժմ Մնայի ճնշող, գտղ£ ձոր1քև բարձրանալ 

զայն շր^ա պատող գեղեցիկ ան տ առապ ա տ բլուրներուն վրայ, քիչ մր աւելի 

Հեռուն տեսնելու և լսելու Համար տյն, ինչ որ մեր սրտին մօտիկ է, ինչ որ 

կը կատարուի Արաքսի, էյփրատի ու Տիգրիսի Հովիտներուն մէֆ ե ԱիՀունի 

ու ճիՀունի րնթացքներուն rվրայ։ Եթէ LUfu առՂ տակաւին տիրող թանձր 

մշուշը կ'արգիէէ յստակօր^ն տեսնելու վաղուան կատարուելիքը, եթէ զա

նոնք շ ր^ ապա տող լեոներու դադաթներր տակաւին պատուած են որոտալիր 

ամպերով, սակայն միաժամանակ Մասիսի սէգ կրծ՜քին, Տտւրոսի խրոխտ 

դարաւանղներուն վրայ կը ցոլայ յուսոյ աստղը։ Առաջինի ստորոտին վրայ 

վերջինին ծոցերուն մէֆ կր տեսնենք արդէն մեր կեանքի արշալոյսի սկսիէՐ։ 

Բացի այն., որ իր Հնարաւորութեան սա Հ մանին մէ£ ամէն ճիգ ու Հասք 

չի խնայուիր գոյութեան պա Հ պան ման, ինքնա պաշտպանութեան միջոցներու 

ուժեղացման Համար, բուռն թափով կը ձեռնարկուի կրթական գործ՜ին, Կի

լիկիան իր դպրոցական շինաբարութեամբ ե Այրարատ իր րնդՀանուր մշա– 

կութական գործով։ Հակառակ քաղաքական տագնապալի ու տակաւին խիստ 

կնճռոտ զրո ւթեան, Հայկական ուսումնատենչ Հոդին ա մեն ա զօրաւոր փաստով 

ի յայտ կուգայ ի լուր աշխարՀի։ 

24*î» է՚րսէր տրղեօք անոնք, որոնք անխղճօրէն կր ճգնին բնաջնջել 

ժողովուրդ մր, որ իր կիսամեռ վիճակին մէՀ իսկ կ ՛երդէ <<Տաճար Հրաշա

գործ յուսոյ ձուլարան, քեզ փառք ո՛վ դպրոց լուսոյ վառարան», մինչ ու– 
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րիշսեբ իբր յափշտակիչս եր կ՚ուրախանա՛ն իրե՛նց աւարի վրայ ցնծ՛ութեան 
երգեր եր գելով t }խ'ի 

Երբ թերթիս անցեալ ամիսներու, մէջ 1ոքս տեսած՛ Համարներու մէ£ 
՚ կարդացի կրթական գործի շարժման լուրերր> իմ աչքին առջեւ պատկերա
ցաւ իմ մանկական կեանքին յուզիչ պատկեր մր։ 

96-ի կոտորածներուն, եղբայրս ու ես արդէն մօրէ որբ, զրկուեցանք 
ե՛ւ մեր սիր՜ական Հօր մին» կողոպտուած՜ ամին ինչքէ ապաստան փնտռեցինք 
մեր մամիկին մօտ. յաճախ մեր մանկական սակայն խոր վշաի ճնշման տակ 
յոգնած՛ գլուխնիս կը դնէինք մեր մամիկի դիրկր* Ո՜րքան յաճախ յուսաՀատ 
մամիկս իր ազի արցունքներով կը թրջէր • մեր– այտերը։ Խոր վշաի Հառաչ
ներու ժէջ կր լսէին ք ղի՞նչպէս մեծցնեմ իմ որրու1լներրյ> խօսքր։ Ե՛– սա կան 
նա ամրապնդուեցաւ ու ըսաւ. ՚ «Եթէ թուրքերր զաւակս ինձմէ խլեցին, 
բայց մեր ժահն ու վարժատունր կը սնան կանգուն, ցամաք Հաց կուտեմ, բո
պիկ կը քալեմ, բայց իմ տղա քո վարժաաուե կր ղրկեմ ու Աստուծ՛ոյ օ սնու
թեամբ անոնք մարդ կը դառն անգ։ Ամին ինչ մոռցաւ, դիր դադար չունեցաւ 
մինչև որ. մեր կրթուելու Հոգին ազաաեցաւ։ 

Հայ մամիկի սրտին մէ^ մա ր լքնա ցած էր Հայ ու ձգտումի էութիւնը։ 
Հայ ժողովուրղր իր դարաւոր ճնշուսներու տակ իր միակ սփոփանքը կը փն
տռէր խաղաղ մշակութական գործին մէջ։ Ո*– այսօր ալ կը կատարուի նոյն 
երեւոյթը, էս է որ 96-ին յետոյ։ Ամին բանէ առաջ ուսում, խաւարին 
գէպի լոյս...։ 

Հայ ժողովուրդը իր այս ձգտումով էապէս կր տարբերի ու բարձր կը 
սնայ զինք շրջապատոզ դրացի ժողովուրդներէն, որոնցմէ ոմանք նեն դա սո– 
տօրին անոր բնաջնջման մէջ կը կարծեն տեսնել փառաւոր ու երջանիկ ապա– 

՝ գայ։ ինքնագովութիւն չէ, այլ իրականում իւն։ Զօրաւոր ապացոյց մրն ալ 
չի Հայաստանի , Հանրային կրթական նախարարութեան մէկ գեղեցիկ ձեռ
նարկը, Հայ առաջին Համալսարանի Հ ի լքնարկո ւթիւնր, որուն անՀրաժեշ տ ու
թի ւնն ըմբռնելու Համար պէտք է նկատի ունենալ երկու կէտ եր՝ մին գործնա
կան ու միւսր գիտական։ 

Պարզ է թէ իւրաքանչիւր ինքնօրին ժողովուրդ պէտք ունի բազմա
թիւ֊ պետական քաղաքական. բարձր ու միջին պաշտօնեաներու, որոնք ան– 
Հրաժեշտօրին իրաւաբանական ընկերաբանական գիտութիւններով օժտուելու 
են, եթէ անոնք ազգային կրթութեամբ ու զարգացմամբ եւ յստակ գիտակ
ցութեամբ պիտի վարեն իրենց յանձնուած գործը։ 

Թէ վերածնւող Հայաստանի մէջ առեւտրական ու ճար տարա րուեստ ա– 
կան կեանքը պիտի զարգանայ, տա՛րակուսիլ աւելորդ է։ Այս զարգացող 
կեանքր կր ծնի պէտքր Հիւսնելու մա մնա չի տա կան վարժարաններ, ուր 
ն շան ակո ւելի ք գործող անձերը իրենց մտաւոր սնունդը պիտի ստանան 
Համալսարանի մէջ։ 

Բացի ապագայի մէջ ունենալիք մասնագիտական Հաստատութիւննե– 
րին Հայ ժողովուրղր անՀրաժեշտօրին պէտք ունի միջնակարգ վարժարան
ներու, առանց բարձրագոյն կրթութիւն՛ստացած ուսուցիչերու միջնակարգ 
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վարժարան՛ներու. դրակա՛ն գոյութիւնր ա՛նկարելի է և անհասկնալի։ (քեր 
ժողովրդի մատաղ սերնդի կրթութեան մեծ՝ չափով զարկ տալու Համար սե
՛փական Համալսարանի մր գոյութիւնն ուրեՏն իր լեղուա րան ակա՛ն, պատ
մական, փիլիսոփայական, Հաշուական ու բնական գիտութիւններու մաս՛ 
նաբաժիններով անՀրաժեշտութիւն մ՛էք 

Բնականաբար չի բաւեր կրթել ու զարգացնել ներկայ սերունդը, այլե 

Հոգ պէտք է տանիլ որ նա ապրի առո^/լ կեանք, որ կր պայ ման ա ւո ր ո ւի 

աոոզֆապաՀական ^Է^Յ" ւ ո ւ օժտուած մ յն ո լորտ ով։ Ա յս պար

տականութիւնը կը Նանրանայ Բ^իլ^է ուսերուն վրայ։ Ա յս Հիման 

վրայ մեծաքանակ բժիշ /լներ ունենալու Հարցր ինքնին Հասէլնալի Է* ա յ ս 

պէտքին ալ գոՀացում պիտի տայ սեփական Հա մա լսարան ր իր բժշկական ու 
բնագիտական բաժիններով։ 

Համալսարանի գործնական նշանակութեան ամենաէական կէտերն յի– 

շելէ յետոյ կր են այ մեզ նկատի ունենալ ե՛ւ անոր գիտական արժէքր իր 
Հիսնական գծերով։ 

Աքն որ մէՀ դասախօսող մասնագէտները ոչ միայն կ՚ուսուցանեն գիտու

թիւնը ու կը Հաղորդեն ներկայի մէջ կատարուած գիտական մեծ արժէք ու

նեցող ճշմարտութիւսներն ու տեսութիւններր, այլե կ՛ուսանին, անոնք իրենց 

մասնագիտութեան սաՀմանին մէջ, նոր խուղարկութիւններ կր կատար ալն 

Հիման վրայ թէ գիտութիւնը չի ծառայեր իբր կթան կով այէ գիտութիւնր 

գիտութեան Համարէ Բացի գիտական րնդՀանուր նշանակութիւն ունեցող 

խուզարկութիւնն եր Է, պէտք է խուզարկել և՛ մեր սեփական Հայրենիքը, 

երկրաբանական, կենդանաբանական, բուսաբանական ե այլ տեսակէտներով։ 

Եթէ այս բոլորը Հիմնովին ե ըստ կարելւոյն գիտական ճշգրտութեամբ պիտի 

կատարուի և ապա Համալսարանն իր ամբողջական կազմով լաւագոյն ազդակ*, 
ներ էշն մին կր ներկայանայ։ 

Պէտք ՛է սակայն այս շեշտել, թէ Համալսարանի ուսուցչական խումբը 

կազմուելու է աշխատանքի բաժանման սկզբունքի Հիման վրայ ե անպայ

ման անոր ամեն ամ ան բա մասն ձեւին տակ։ էլ ր կատարուի մասնաւորաբար 

այս վերջինս—այ՛լապէս անկատար կր նկատ ուի Համալսարանական կազմը 

և անոր ազդեցութիւնն ու արդիւնաբերութիւնր — այն ատեն կարճ ժամա

նակի մր ընթացքին փոխանակ մեր ներկայ միակողմանի՜ ու խղճուկ գրա

կանութեան*, կը ստեզծուի յարա բեր արար ճոխ ու՞՝ բազմակողմանի գրականու՛ 

թիւն, որ Հայելին է ժողովուրդի մը քաղաքակրթական աստիճանին ե կեանքին։ 

Խելացութիւն է ճանչնալ պէտք մր, բայց աւելի խելացութիւն է այդ 
պէտքին պատ շ աճ օր էքն գոՀացում տալ գիտնալ» այս տեսակէտով մեր ներկայ 
Հանրային կրթական նախարարս ւթիւնր շնորՀաւորելի է, եթէ նոյնի սկ սոյն 
գործ ը շատ անկատար լինի իր խիստ Հասէլնալի պատճառներով, այսու Հան
դերձ I ձեռնարկը կը Սնայ ձեռնարկ, որ գնա Հատ ո ւթեան արժանի Է։ 

Այրարատի ե ^էԷէՒ^էոյ Հայ^ՐՐ ԷՐ^Յ կրթական շարժումով Հակառակ 
ներկայ անմխիթար ու տխուր պայմա՛ններուն՝ մեզի իսկապէս իրաւունք 
կուտան Հպարտօրէն յիշոլո֊– Կէթէի այն խօսքը թէ՝ (լմենք զմեզ կը դա սա
նին ք այն սեռին, որ կը ձգտի խաւարէի։ զէսվի lnJu՝*>։ 
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ԱՔՍ ՕՐԻ ճԱՄհնԻՆ ՛ԼՐԱՕ 

( Յ Ւ Շ Ո 1 Ո Տ & հ Ւ Ն Ն ե Ր ) 

( ա |i n ւ. 1ւ UJ l | n ւ. ïè- ի t. *U ) 

Ցա՛նկի՛ն ընթերցումը լրացեր Էր, այլեւս մարգ չէր ի^նէր կառախումբին։ 

Այսպէս երկու մասի բաժնուած՝ աւելի անհանգստութեամբ քան զարմաց

մամբ իրարու կր նայէինք։ ինչո՞ւ այս բաժանումը։ Մէկ քանի Հոգի որոնք 

Վար իԳրւցուաՆ էին, ձեռքի շարժոււաերով կր Հասկցնէին մեգի թէ լաւ բա

ներ չեն խորՀիր այս բաժանման, վրայ։ Բանկալթիի գերեզմանատան սրճա

րանին տէրր (հօտօսթոցի Օ՚ննիկ՝ պոռաց մի Հո g մը՛ խօսքը միանգամայն ամէ– 

նուս Ուղղելով* ՏԱ֊ 

—ֆեմ Հաւն իր կոր.** 

Անդէն իպրաՀիմ պէյ ե 2 ք , լ / 1 ^ խոնուաՆ ոստիկան ո ւթեան պաշտօն֊ 

եաներր Լոիկ ու խորՀրդաւոր խօսակցութեան մը մէ£ թաղուած՜ էէն։ Անոնց 

անուշադրութենին օգտո լելով սկսան ք խօսքեր փոխանակել իրարու Հետ։ 

Այն անստուգութեան մէջ ուր կր գտնուէինք բոլորս ալ, շատ բան մր չու

նէինք իրարու ՈԱելիք։ Պարզապէս սիրտ կուտայինք մէկզմէկու։ 

էլ յետոյ, շատ սերտ, շատ սրտակից բարեկաՁներ ունէինք անոնց մէ£։ 

Ձեմ յիշեր թէ ինչ րսինք իրարու, բայց անշուշտ շատ գորովագին բառեր 

փոխանակեցինք այդ անձկութեան րոպէներուն րնթայցքէն։ 

Թիրիաքեան՝ Ազնունիէն ու Խաժակէն յանձնարարեց որ աշխատին 

դէհքՐ էր°նց մօտ բերել տալու։ }ն աոա£ ո՞վ իմացեր էր, և էնչպէ՞ս ՝ չեմ յի

շեր։ ք^այց այլևս գիտէինք, թէ ո՞ւր պիտի տարուին վար ի^ուցուաՆ մեր 

ընկերները։ ԷԼ գոնէ ինծի, էնչպէս շատերու Համար, բոլորովին անծ՜անօթ 

բան մըն էր այն անունը զոր կուտային* 

—Այա ՜շ*** 

ԱՀննշան անուն, որ վերջին այնքան եղեր ական օր էն մեծ՜ նշանակու
թիւն մը պիտի ստանար։ 

կ՚ըսէին թէ ինկիւ րիի կուսակալութեան մէջ կը գտնուի, Պէյ Փա զա րէ 
մօտերր, և գոնէ այս վերնէն անունը ծանօթ էր մեզի, իր արտադրած՜ սքան
չելի սեխին շնորՀէւ։ 

Մասնաւոր կերպով միտքս կուգան այս պաՀուս քանի մը ^ պզտիկ 

պատկերներ, զորս յիշողութիւնս զարմանալի գի լրութեամբ մը մէկիկ ^էկէԿ 

կ՝ընտրէ յուշերու այն ովկիանոսէն մէֆին զոր այն Հինգ տարիներու անվեր

ջանալի զարՀուրանքը գոյացուց։ 
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կը տեսնեմ քհուր^ն ՀԼարղարեանը՝ կռնակը ա ուա ծ՜ կառքերէն մէկուն 
կողքին, ձեռքերը վերարկուին գրպանը, օձիքը վեր, գէմքը գունատ գրեթէ 
մեռելական ղալկութեամր մր, աչուըները կիսափակ ե զետնին գամուածէ 
Կը սբսփար, որովՀետև ցուրտ առտու մըն Էր։ Բտյց կարծես աւելի կր սըր– 
սըփար իր սեւ մտ ած՚ո լաւերուն առթած սարսուռներէն։ Հիւանդ՝ ինչպէս որ 
էր ձերբակալուած՛ ատենը,— Հտիզանթէրի» ունէր,— այԴ յուզոլՏնառիթ 
անցքերուն ընթացքին բոլորովին ընկճուած էր, ե այն սել խոՀերր այնքա՛ն 
յանկուցած էին գինքը որ կը Հաւատամ թէ. ո$յ*սՀ Հը տեսնէր, ոչինչ կը լսէր։ 
Ու նորէն, .ինչպէս կառախումբին մէՀ, JU աժա1լն էր անոր մօտ, միշտ ժպտուն, 
միշա լաւատես, ու կը Հանար սի բա տալ անոր, 

—Գե՚Հ, ոչինչ*** արիացի՛ր*** 

Թերեւս երկու երեք անդամ կր1լնեց ասիկա, և Հազիւ թէ էքն վռրՀը՝ 
Զարդար եան իր ցաւագին նայուած՜քը դանդաղօրէն բարձրացուց մինչեւ անոր 
աւՔռՐԸ* անմիՀապէս վերՀ նորէն խոն ար Հեցնելով։ Արմունկի պէս րան մը 
այդնայուածքը, թերեւս շն որՀ տկարութեան մրմունՀ մը։ 

ՎերՀին պատկերն է աս զոր կը պաՀեմ իրմէ։ 
Զուարթ մարդ մը ամէնուն մէՀ՝ Տոքթ* Տաղաւարեանր։ Շոգենաւին 

վրայ ՝ իր Հեծկլտալը տեսեր էի։ Բայց զարմանալի կերպով փոխուեր էր անկէ 
ի վեր։ II՞վ կար իր մօտ* միտքս չէ։ Սակայն կը յիշեմ որ խնդալով կ՚ըսէր 
անոնց թէ մեր խումբը երկուքի կը բաժնեն ո րպէս զի բազմութիւնը շատ մեծ՜ 
չըլլտյ մեր աքսորավայրին մէՀ։ 

—Թերեւս միւսներն ալ երկու մասի բաժնեն, կը քարէր ակնարկելով 
մեզի որ կառախումբին մէՀ կը սնայ ինք և անոնցմէ շ ատ աւելի բազմաթիւ 

ՀՐ՚Ք՛ ւ ա ա ՚ ' m 
Եւ ասիկա կը բացատրէր՝ աւելցնելով որ Հսկողութեան դիւրութեան Հա

մար մտ ած ուած կարգադրութիւն մըն է պարզապէս։ 
էյ ելքի մօտ էր ըսածր։ Բայց այղ անստուգութեան մէՀ՝ ամ^ն մարգ 

նոյն բանը չէր խորՀեր։ կ՚երեւա։ յոռետես մը կար իր մօտ որ քիչ ետքը պէտք 
տեսաւ ըսելու*** 

—Եւ յետոյ՛ էնկիւրխե աշխարՀի ծայրը չէ»** Պ ո լ ս ո յ մօտն ենք միշտ*** 
ՄիՀրդատ Հայկազն՝ դիւրաՀաղորղ մարդ, կառապա՛ններու խո։ մրի մը 

Հետ խօսակցութեան բռնուեր էր, և, ոտքի, ձեռքի շարժուններով անոնց կը 
բացատրէր բան մը զոր չէխոք կրնար Հասկնալ։ 

Բայց շուտով՛ ինք պիտի՛ Հասկցնէր ատիկա։ ՈրովՀետեւ միՀոց մը* մեզի 
դարձաւ ու պոռաց իր բամբ ձայնով որ ուրիշ առիթներու մէՀ, մանաւանդ 
երեսփռխանական ժոզովին մէՀ, մեզի սովորաբար f իջեցնել կուտար առա՛ 
կին գլորուող պարապ տակառը* 

—՛էյ ատ աժան տեղ մը կ՚երթանք կոր*** միսին օխան երեք ղրուշ*** կա
բա գր եօթ*** Հաւը երկու*** Հաւկիթին տասը Հատը մէկ ղրուշ*** 

Այս շաՀեկան մանոամասնութիլններր քաղեր էր կառապաններէն, ճիշտ 
ախ րոպէին ուր կեանքի և մաՀուան տագնապի մը մէՀ էինք և մեզմէ շատե
րս ւն և իրեն ալ սպանութիւնը կը վճռուէր։ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ ՏՕ/ 

կառախումբը Տնազողներին մէկը՝ Հեռուին կը կատակէր Սմբատ Բիւ– 
բատէ Հետ։ 

—Բանտէ բանտին ետք, աքսորէ աքսոր»,* նայէնք քանի՞ Հատոր պիտի 
գրես,** 

Բիւրաա ալ անփոյթներին մէկն էր։ թերեւս կր վստաՀէր իր սլարսկա
կան Հպատակութեան։ {£է՞ որ Պոլսոյ պարսկական Լ ղե՚յպանատունր յաջողեր 
էրնոյն իսկ բանտին առնել Տ°քթ» Պաղիլ Խանր։ Բայց ատիկա բացառու– 
թիս՛ն մը՛ն էր որ այլեւս Հպիաի կրէլնուէր։ Բոլոր պարսկաՀպատա1լներր որոնք 
մեզի Հետ էէն» սպա՛ննուեցան վերջին, էնչպէս ոուսաՀպատա/լներր, որոնց 
պա շտ պան ո ւթիւնր, ամերիկեան դեսպանատան յանձն ուած էր։ Բայց ա յ ղ 
օրերուն՝ Մր» Մ°բ1լնթաու որ Պս[Աոյ դեսպանն, էր, գայթակղական անփու
թիւն մր ցոյց տուաւ, թերեւս խաբուելով իրեն եղան՝ Հա լաստ ուսն երին ե– 
չյուսալով որ այդ աքսորը զոր կառավարութիւնր իբբնախազգուշական ան 
հրաժեշտ սի^ոց մր կը ներկայացնէր, պատմութեան ա մինին զարՀուրելի 
ոճիրներին մէկուն պիտի յանգի։ Մ ԷԼ միայն Պուլկար կառավարութիւնը պէտք 
եղած՜ կսրովր ցոյց տուաւ Պոլսոյ մէջ ե յա^ողեցաւ աքսորին ետ բերել տալ 
իր բոլոր Հպատա1լնեըր, նոյն իսկ ՚Բրիսր» զոր Պոլսոյ բորենիները ff անպատ
ճառ սպա՛ննել կ՚ուզէէն։ ՚Բէչ ետքը՝ Պուլկար կառավարութիւնր շա՛տ աւելի 
նշանակելի գործ մր տեսաւ՝ թուրք կառա վար ութենիև սլա Հանվելով ՐՈ[ՈԲ 

jjj տար ագրո ւած Հայերր էտիրնէի ալն մասին որ իրեն կը թողուէր Պոլսոյ մէջ 
էլնքուած Համաձայնութեամբ մր, փհխարին ^ այն զոՀողութեան՝ զոր Պուլ– 
կարիա պիտի ընէր կեդրոնական տէրութեանց և թուրքիոյ Հետ կողք ԿոՂՔէ 
պատերազ մէն մասնակցելով։ թուրք կառավարութիւնը առարկեց թէ ^ՔԸ՛ 
լած Հա մա ձայն ութենիև առաֆ տար ագրո լած ալդ Հայերր ou մ* Հպատակներ 
էին, Հետեւաբար պարտաւոր չէր ղանոնք վերադարձնելու, բայց Աօֆիայի 
ղաՀլիճր ականջ չկախեց այս առարկութեան և բռնադատեց թուրք կառավա
րութիւնր որ զանոնք իրեն վերադանձնէ իբր Պուլկարիոյ Հպատակներ։ քյւ 
այդպէս ալ եղաւ։ Անոնցմէ ոմանք արզին իսկ շատ Հեռուները, մինչեւ Աու– 
րէոյ ոստանները՝ Համա, Հոմս, և այլն քշուած էէն արդին։ Բայց նոյն իսկ ալդ 
Հեռաւոր տեղերուն մէջ կառավաբութիւսը գտաւ ղանոնք ու Պոլիս դարձելով 
յանձնեց Պուլկար կառավարութեան։ Առիթին օզտուելով, մաս մր էտիրնէցի– 
ներ, նոյն իսկ ուրիշ քաղածներու Հայեր, յաջողեցան անոնց խումբէն սէջ 
սպրդիլ ե միասին գացին։ 

Ո֊-րիշ պարսկաՀպատակ մր, թէոտոր Մենծիկեանն էր, Պոլսոյ կողմր 
Հաստատուած երիտասարդ վաճառական մը, Դաշնակցութեան Համակիր։ 
Աքսորուած էր ապա Հո վարար ուրիշ պատճառով մը, թերեւս առեւտրական 
մրցակցութեան մր Հետեւանքով։ Վերջին, իր ս պանն ութենիև ետք, իմացանք 
որ Պոլսոյ իր վաճառատան բոլոր ապրանքներր\ գրաւուեր են կառավարու
թեան կողմէ, ինչ որ բացառիկ բան մրն էր, ոլրիշ մարդու Համար չեղաւ։ ] 
Ան ալ այն Հաւատ քո ունէր թէ իր պարսկական Հպատակութեան շնորՀիւ 
"վիտի ազատի, և Բիւրատի Հետ կր կատակէր ըսելով* 

—Վերադարձէն նկատմամբ ապա Հով եմ, կր վախնամ միայն որ մեզ 
Պարսկաստանի վերադարձնելու մտածումը ունենան...Ալաչր գոնէ Պոլսոյ մօտ 
է*** բայց եթէ օր մր շունչերնիս Համատան առնենք, շաՀաւորր մե՞նք պիտի 
ըլլանք*** ՜ա 

(էաոոմւակհփ) ԱՐԱՄ Ս.ՆՏՈՆԵՍ.Ն 
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ՎԵ ՐԱԾՆՈԻՆԳ 

ՆԱՄԱԿ հԱԹք|ԻՄԷն՛ 

ԲԱԹՈԻՄԻ ԳՐԱԻՈհՄԸ " f y 

Բաթռւմր Համարւում է անգլիական գրաւման շրՀան, որտեղ տիրում է 
անգլիական իշխանութիւն։ քաղաքում մեծ թւով ժիլիս կայ, որի մէ^_ ծառա
յում են և Հայերը։ Միլիսի մէՀ կայ ժեն. Դեն ի կին ի . կողման ներկայացուցչու
թիւն մը։ Անղլիացիք այղ շրՀանր յայտարարել են պաշարման գրութեան մէՀ։ 

•"§՝'՝ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԶՕՐ-ԲԸ 
Վրացական զօրքի մէՀ ծայր է տալիս ծայրայեղ տրամադրութիւն եւ 

անիշխանութիւն։ Օր °րէ Հրայ սպասւում են խառնակութիւններ Վրա ստա
նում գօրքի կոդմէց* 

ԽՌՈՎԱԼԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ԱՏՐԲԷՋԱՆՈՒՄ ՚ 

Ադրրէջանում ես տրամադրութիւնը ան Հանգիստ է։ ժողովուրդր դրժ– 
գոՀ է Ադրրէֆանի խանական ե բէգական կառավարութիւնից։ Մանաւանգ 
բանուորական շրֆաններր ան Հանգիստ են։ Բօլշեիկեան շարժումը ուժեղացել է։ 

ՀԱՅ—ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ք I 

Հայաստանի և Վրաս տան ի յ արարեր ութ ի ւնն երր դեռ ճ զտուած ե՛ն։ 
Վրաստանը թոյլ չի տալիս ապրանք փոխագրել Հայաստանի Համար, որով 
մեր դրութիւնը շատ է ծանրանում։ Մեր ապրանքներր գնում են միայն 
ամերիկեան դրօշակի տակ, այլապէս սնում են ընկած բաժնում։ 

՚. ԳԵ%0ՐԱՅ՝ԲԻ ԿԱՐԻ-ԲԸ^ ֆ 

Հայաստանում այժմ դեղօրայքի կարիքր շատ մեծ է։ ՚Բինինի պա Հան -
ֆր աՀա ղին է, որ սակայն այստեղ չի գտնւում։ (*) 

ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ՆԱԽԿԻՆ ՏԱՃԿԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Տաճկական սա Հմանն երից Հասնող 1ու֊րերր ծանր են։ էրզրումի շրջա
նում աաճիէլները ունին կանոնաւոր 10,000 զօրք, նոյնչափ էլ հնացած Հայ
կական ՂյաՀանգներում։ Բացի ղրանից 20,000 քըտական Հրոսակներ կան։ 
Տրապիզոնից այսօր այստեղ Հասան ՛ՏՕ յոյն փախստականներ ե 2 Հայ րն– 
տանիք, որոնք պատմում են. որ տաճկական տրամադրութիւններր սպառնա
կան են և նրանք ստիպուած՝ գաղթում են քիուսաստան։ քրիստոնեայ ազ– 
գաբնակութիւնր այդ շրջանում աՀուսարսափի մէ£ է* • • 

§ I է Մ. ւքա ՚ . 

(\)՝ Նոյեմբերի 12իև մօտ Յօօ քիլօ քինին է ուղարկուած Հայաստան 
Միացեալ պատուիրակութեան Հանքերով։ . Ծանօթ* 1սմբ. 
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» Ա Ց Ի Ն ԼՈԻՐԵՐ 
ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ՃԱՄԱՐ 

Հայաստանի Հանրապետութեան դի

ւան ագի տա կան ներկայացուցէք Պ» r* 

ք՝ ա ս տ ր մա ճե ւսն կը Հեոագրէ Աս եր ի կայ ԷՆ 

թէ «նախագաՀ Վիձսրնի կարգագրու

թեամբ օՑՕՕՕ թօն ալիւր կր ՂՐ^ւոլ11 Հա -

I ասա ան է Հանրապետութեան։ . 

ՊԵԼՃիԳԱՅԻ ZU3 ԳԱՂ.Ոհ8֊Ը 

Ենչպէս ուրիշ աոթիւ գրած էինք, 

Պելճիգայի Հայ գաղութը սկսած է օրի

նակելի գորհունէութիւն ցոյց աալ։ Աղ– 

գային խոշոր պէտքերուն իր մասնակ

ցութեան բաժ ին ը բերելու Համար իր ըս– 

կըսած Հանգանակութիւնը Հասցուցած է 

41$,0()ծ ֆր*ի* U՝JU գումարէն դատ Հայ որ

բերու զգե ս ա ե զէնն ե ր ուկերսլասեղէններ 

գնելու Հա մար կրկին Հանգանակութեան 

սկսած է, որու արգիւնքր Հասած է 30,192 

անք ի։ 

Պ ելճիգայի Հայկական կօմիաէն Հրա

ժարած Ը_էէաէոՎ ԱնԱերսի մէՀ_ գումար

կած րնգՀ անուր ժողով մր իր դիւան ԷՀ ըն

տրած է Հետեւեալ կերպով» 

Պ* Տիգրան յ&ամգերթէն՝ նախագաՀ, 

Պ* ՚իերովբէ՜ Սվաճեան՝ փոխ-նախա– 

ե դանձաւդետ. 

Պ* *հ» Պարսամեան՝ աաենաղսլիր։ 

ԺԱՆՅԱԻ՚Տ՝ ՊՈԼՍՈՅ Մե֊Ջ 

՚ Պոլսոյ մէք ժանաախաի գէսլքեր՛ր 

շաացած . ըլլալուս՝ Բ"ԼՈՐ ^ ա յ վար

ժարանները փակուած են առժա մա պէս ։ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆհ ՃԱՄԱԼՍԱՐԱՆոՆ ՃԱՄԱՐ 

Հայ ասա ան ի սլեաական Համալսարանի 

դաս աւանդման լեզուս Հայերէն ըլլալուն, 

որոշուած է այս Հասաաաութեան մէք 

Համախմբել Հայութեան բոէոր դիա ական 

ոյժերը։ Այս ն սլա ա ակին Համար պաշտօ– 

ն ա սլէս յ ա յ աար ար ուած է որ թ՛ուրքիոյ. 

մէք ապրող քանա ի ա աներ ը իրենց խըն– 

ղրադրերը ղրկեն Հանրապետութեան 

ՊոլսՀք ներկայացուցիչին։ 

ԴՒՊԻ ԳՈՐԾ 

Պոլսոյ Հայ դեղագործներու Մէ ո ւթիւ

նր Հայ ա սա ան ղրկած է երեք խ՛ոշոր սրն– 

աուկ դեղօրայք, նմանապէս Արժաշի որ

բանոցին և Միքագեաքի որբերուն նուի– 

րածէ երկու վախ ա դրական դեղարաններ։ 

ՈՐԲԵՐՈՒՆ ՃԱՄԱՐ 

Ամերիկայի Հայեր ը երեք ու կէս մի

լիօն ֆրանքի պատկառելի գումար մը 

ղրկած են Ս» Պատրիարքին Հայ որբերու 

Հա մարէ 

՚ՏԵէԱԿԱՆ 

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏհ ԲՐՈՂԱԿԱՆԴ 

Անցեալ երեքշաբթի գիշեր ((Սալ տիզ 

ԷնժԷնիօր Սիվիլ))ի գեղեցիկ սրաՀին մէք 

Հայ և օտար բազմաթիւ ունկն դիրն եր ու 

ներկայութեան խօսեցաւ Տիկին ՀՀապէլ 

եսայեան, նիւթ ունենալով ((Հայ Կինը))։ 

Յար դելի բանախօսուՀին մէկ ժամի էափ 

տեւող շատ շաՀեկան բանախօսութեան 

միքոցին պա բզեց Հայ էլն ոք գերը մեծ 

պատերազմի ընթացքին։ 

բանախօսութենէն առաք Հանդէսին 

նախագաՀոլՀին Տիկին Ռէվալ յայտնի 

Հայասէր և գրագէտ ֆրանսուՀին բացման 

ճառ ժը կարդաց և ի յայտ բերաւ Հայ ազ

դին Հանդէպ իր ունեցած աղն իւ զդա -

g ուսս եր ը։ 

Բանախօսութենէն Վերք մոգական 

լապտերով gnjg տրուեց ան զանազան 

պատկերներ Հայկական արուեստէն և 

Հայոց ա ե դա Հ ան ո ւթ են էն ։ 

Գեո արուեստական բաժնին իրենց 

մասնակցութիւնը բերին Օր. Տէմիրճեան 

Տիկին *հավանոդ ե Օր* Հ» Հովեան։ 

Ներկաները շատ գոՀ Ան ա ցին ու խոր 

տպաւորութեան տակ մեկնեցան։ 

ZU3 ՇՕՖէ֊ՕՐհ ՄԸ ԱՊԱՆՆՈհԹհՒՆԸ 

Օրուան թերթերը կը ծ ան ո լցան են 

թէ Սէն-ժէրվէի ճամբուն վրայ սպաննր– 

ւած գտնուած է Հայ շօֆէօր մը Ստեփան 

Ս տեփանեան, 4օ տաբու, ։ Ապաննու– 

թեան շարժառիթը գողութիւն կընկատ– 

ուի։ Ոճրագործը էէ ձերբակալուած։ 

ֆր 
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tftf-f ՎԵՐԱԾՆՈհՆԴ 

Պ՛ Ա. ԱՃԱՐՈՆԵԱՆ ԼՈՆՏՈՆԻ ՄէՏ– 

Անգլիոյ Ար աք. *հորհ ոց Նա էս ա ր ա -

րութիան Հրաւէրով՛ Լոնտոն մեկնեցաւ 

Հայ ասա ա՛նէ Հանրասլեաութ՛եաս Փարէ", 

զի սլա աո լիր ակո՛ւթ եան նախագաՀ Պ* 

ԱՀ արոս եան։ ՚ 

ՍԱԻԱՌՆԱԿ Մճ ԵԻՍ 1ԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԱԿԻՆ 

Պ • Պօղոս Նուսլար Հայ ա ս ա ան ի բա

նակին նուիրած է սաւառնակ ժը։ 

ՓԱՐԻԶԻ ՃԱՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈԻԹԻԻՆԸ 

Ւնչսլէս Հրատարակեցինք անցեալ 

P ուով, . Փարիզի Հայ Տիկնանց Մի– 

ուխիւնր ունեցած է փայլուն գործու– 

նէութիւն մ՛ր* և Հիմ՛այ որ եռանդով կ՚աշ

խատի որրերու որդեդրումի գործին՝ յա՛ 

2յողահ է Փարիզի Հայ գաղութ էն գանել 

T00 որրերու սլա շա սլան ո ւթիւնր ստանձ -

ն ողներ, ա ար եկան 300 ֆր. ի գումարով մր։ 

Ամէն քաջալերութեան արժանի է 

Տիկնանց Խնամակալութիւնը, րայց փա

փա քե լի սլիաի րլլար գործակցութիւն մր 

սաեղծել Ղ՚աՀիրէի Որբախնամ Ընկերու

թեան Հեա, այնպէս որ Փարիզի Հայ Տիկ» 

Սիութիւնր դաոնար միաժամանակ մաս֊ 

նաճիւգր Որբախնամ Ընկերութեան ե 

այնսլէս ձեռք ձեռքի կարելի. րլլար մեծ 

ոյժերով նուիրուիլ վաղուան սերունդի 

փրկումի սուրբ գործին։ 

ձՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍԱԽՕՍ Ո ԻԹԻԻՆ 

Անցեալ երեքշաբթի գիշեր Հ»3՛Ղ՛աշ– 1 

նակցութեան լսարանին մէշ_ դասախօ

սեց ընկեր Կ* fi աս մաճ եան, նիւթ ունե

նալով ((կիլիկիան ու իր պա ա մական, 

ան ա ես ա կան, քաղաքական ու աշխար՛ 

Հա գրական դիրքը* » 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲՐՕՊԱԿԱՆՏԻ 1ԱԱԱՐ 

Ազգային Պ ա ա ուի ր ա կութ ե ան Բրօ– 

ա ական տի Յանձնախումբի նախաձեռ

նութեամբ «Սալ Կավօ»ի մէջ դեկա» 1/ին 

Հինգշաբթի գիշեր, նախագաՀութԼամբ 

Տիկին ՛Քօշէն ի, սար քուած է Հան գէս մր, 

ուր սլիաի ցուցադրուին Ամերիկայի 

մէ9 սլա ար ասա ուա ծ Հայկական £արդե– 

. րու և ա եղ ա Հ ան ո ւթ եան ֆիլմեր։ Պիաի 

բանախօսէ Պ* S ընի ՝Բօշէն։ 

Նուագախումբ մր, առաջնորդու

թեամբ Պ* Ալիքս ան ե անի, սլիաի նուագէ 

Հայկական և եւրոպական կա որն եր։ 

Հանդէսին Հասոյթը սլիաի յատկաց– 

ուի որբերոԼ։ 

ՓՈՒսԱՆ ԾԱՂ-ԿԵՓՈԻՆՏԻ 

Պ. Ս. Մութաֆեանի Օր» Զ.» Ջպուք– 

ճեանի Հեա ամուսնութեան աոթիւ Տէր 

ե Տիկին Կ. Բասմաճեան կը նուիրեն 20 

ֆրանք, ի նսլասա Հայ որբերու։ 

•Կը խն դրուի սա աՆ ալ խմբագրա
տուն էս։ 

Վ_ԵՐ ԱԾՆ Ո ԻՆ ԴԻ 1ԻՆ ԹԻ Ի ԵՐ Ը 
Կը խնդրենք մեր րնթերցոզներէն 

•- որ ե՛թէ Վերածնունդի Հ աւաքած ոն 
չեն կադմեր, Հաճին մեզի դարձնել Հե– 
աեեալ թիլերը, որոնց փոխարէն սլիաի 
աանք նոյն արժէքով գրքեր մեր գրա
տուն էն։ 

Ա. Տարի 4917 թիւ Չ 

Բ» Տարի 4918 թիւ 4, 45, 20 

Գ. Տարի 1919 թիւ 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 

8- 9, 10 

Մեր 

գործակալներէն ես կը ՚խըն– 

դրենք նկատի առնել մեր այս խնդրանքը։ 

ՀԱՅ ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒթԻՒՆԸ 

Ժընէվի Հայ Տիկնանց Մ իութիւնր 

փոխադրած է Աաանա Տքթ* Վարդա

պետ եան ի, Կ՛իլիկիոյ • որբերուն Համար 

6867 ֆրանք։ 

«ՎԵՐԱԾէՈՒՆԳոԻ էէ ԷՋ 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԵԼՈՒ ԽՆԳՐԱՆԲՈՎ 

Ջեռն Հաս դեռատի Հայ տիկին մը Հա

լեր Էն ի դասեր կր սա ան ձնէ ըն տանիքնե

րու մէջ, Համեստ պայմաններով։ րիմել 

խմբագրութեանս։ 

Հ» 3» Դ՛աշնակցութեան րնկերներն 

ու յլնկերուՀիները կը Հրաւիրուին 

ընդ» ժողովի յառածի կայ Երեքշաբթի 

2 Դեկա» Հ» 3. % եան րնթերցատան մէջ* 

Imprimerie Spéciale tf//"VEftADZE.\OU.\T" 
Լ. 1ԱՄ£ԱՐՔՈՒՄԵԱՆ 

La Gérante: M»« Sarah LACROIX « 
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Ծ Ա Ն Ո՛Ւ 8 Ո Ի Մ Ն Ե Ր 

֊ : Ի Մ0ՏՈ8 ԼՈ8Ս ՊԻՏԻ ՏԵՍՆԷ ՚ ՚ 

I Զ Է Յ Թ Ո Ի Ն է I 
Այսօրեայ ժանգէս, ազգայի՛ն, գրական, գեղարուեստական իւմրագի ր 

Գ. Տէօվլէթ, ուսուցիչ Փարիզի Արեւելեա՛ն լեզուաց վարժարա՛նի՛ն։ 

Նկարիչ քհ՛ է/իշմանեան յատկապէս պատրաստած է գեղարուեստա

կան կողք մր ուր կր տես՛նուի՛ն (Լէյթունի պատկերր և. զի՛նուած– լեռ

նորդի մր։ 

Ընտիր թուղթ ե Ներսէսեան տպարա՛նի մաքուր ու ճաշակաւոր տր

պա զրո ւթ իւն, բաժանորդագին 20 ֆրա՛նք, կա՛նխիկ, ամէ՛ն երկրի Համար։ 

Առածին թիւր կր պարունակէ. 

1. ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ, ուսուՅնասիրոլթիմն մեր գրականու– 

թեան ՛ներշնչմա՛ն գլխաւոր աղրիւրներուն, արժէքին 1ւն.։ 

2՛ ԶԷՅԹՈ՚ՒՆ ԶԷՅԹՈ՚ՒՆ՛ ՛նկարագրութիւն արծիններու քոյնին, սո

վս րոյ թ՛ևեր ր, սրբավայր երր, ա՛նցեալ քաղցրութիւններն ու ՛ներկայ գառնու

թի ւն՛ն երր։ 
ô . ՆԵՐՍկՍ ԵՊԻՍԿ՛ ԴԱՆԻԱԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ՛ պատկերովը միա– 

սի՛ն, յուշեր՝ Պոլսէն, Ատ ա՛ն այ է՛ն, UunJ մայրավանքէն ու կ իլիկեան ամ

րոց՛ներէ՛ն։ 

4. ԳԾԱԳՐԻԴ ԱՂՋԻԿԸ՛ բանաստեղծութիւն՝ ներշնչուած փարի զեան 

կեանքէ։ 

5. ՅԱՒԵՐԺԱՀԱՐՍԸ՛ նորավէպ՝ Հիւսուած Հէյթունի ժողովրդական 

1P"J3t Կ վրա.ր 
(>• ՄԱՅՐԱՄՈՒՏ՛ բանաստեղծութիւն՝ ներշնչուած փարիղեան 

կեանքէ։ 
7. ԶՄԵՌՆԱՅԻՆ ԵՐԵԿՈՅ՛ բանաստեղծութիւն՝ թարգմանուած Փուշ– 

ռուս թասաստ եղծէն։ քին 

8. –ԲԱղՈհԱԾ-ԲՆԵՐ 1016Ի ԳԱՐՆԱՆ ՖՐԱՆՍԱՑԻ ՊԱՏԵՐԱԶՄ՛ ՆԱ

ԽԱՐԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԱՏՈՒՑՈՒԱԾ ԸՆԳԱՐԶԱԿ ՏԵՂԵԿԱԳՐԷ ՄԸ ուր ֆրան 

սա կան կառավարութեան կ՛առաջարկուի Հայ կամաւորներ Հաւաքել ար 

տասաՀմանի գաղութներէն 1լ արշաւանք մր կազմակերպել ղէպի Կի[իկիա ։ 

Հասցէ.— Rédact ion de Zéïtoun 312 Rue St. Jacques Paris 

ՖՐԱՆ-Բ0—ՀԱՅ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ 

ԷՕԶՊԷԿԵԱն ԵՒ ՀԷՅ 

*Լկա/ուած Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց Դ Ե Ր Յ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes. Manteaux et travail à ; façon, խիստ չափաւոր գին 

30 Rue de G a i n PARIS 
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ԿԻՐԱԿԻ ՑԵՐԵԿ 7 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ ԺԱՄԸ ՃԻՆՏ 2իՆ 

CM ԶԷԼԻՋԷ1՝ Շ՚ԲԼՎ թԱՏՐՈՆԻՆ ՄԷՋ 

Théâtre des Champs Elysée» 

15, Avenue Montaigne (Հայ Եկեղեցիէն շ ա տ մօտիկ) 

ՎԵՐԱԾՆ ՍԻՆԴ,, ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԸ 
ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ ԱՌԱՋԻՆ Ա Ն Գ Ա Մ ԸԼԼԱԼՈՎ. 

ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ 

ՀՀ 

Շ Ի Ր ՎԱՆ ԶԱ S ԷԻ 

Չ Ա Ր | 1 Գ ՚ Ի „ 1 
ՏՐԱՄ 4 ԱՐԱՐ 

ԱՆԶԻՆ՚Բ 

\,ալա,ւս1ււււ (Հսկա՛ն . Պ« Ե– ՏՒ0Վ_ԼՒ9-ԵԱՆ 

Շուշա՛ն, անոր կինո . J | ՏԻԿ. Ս. ՄԱՐՄԱՐԵԱՆ 

Աօնա ) 
( U^mlicj աղջիկր 10 տարեկան.–֊– ՇՈՒՇԱՆ 

( 1 7 ՏԻԿ. ԱՐՓԻ 

Զւսո-1ւիշւււ1ւ, կեսուր - . . . ՕՐ. ՅԱՍՄԻԿ 

Չօվւուր կարապետ . . .՝ . T|. ԴԱՏԱՒՈՐԵԱՆ 

Ջավահիր, անոր կի՛նո . . J$ ՕՐ– ԱԼԻՍ 

Մուրատ • V • • Պ. 3. ՛Պ03ԱՃԵԱՆ, 

Ս ի ան ոտդ, վք)ուկ կիՆ . . . Պ. Պ. ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ 

գիժ դաՆիէլ. . . . . Պ– Մ– ՋԱՆ ԱՆԵՍՆ 

Բեմի կառավարիչ 

ՏԻԿ. ՀԵՐԱՆՈՒՇ 

Բեմաղիր 

Մ. ՋԱնԱՆԵԱն . Յուշարար 

0. ՏԻԳՐԱՆՕԱն 

Զշչարթ մենախօսութիւն Պ. Մ. ՀԱՆԱՆԻ կոդմէ։ 

Տեղերու, զիներ.֊ Լօժ 60 և ՑՕ, Մահաւոր՝ 20> Ա* կ՚Հրգ՝ ià> Բ. 

կարգ՝ iOy Դ* ԿաՍԴ ֆրանք։ 

Xfանօթ.— Ա.— Տոմսերը ապա Հովել «Վերածն ունդ» ի Խմբագրատունէն 

և Պ՛ Վ՛ Հարիզեանի ճաշարանէն, իսկ ներկայացման ա ռ ա ւ օ տ թատրոնի 

p.— ՛՛Լեց տարեկանէն վար երախաներու մուտքը արգիլուած՛ է ։ 

Գ»— Ընդարձակ և Հքեղ Հայտագրերը/՜ յայթայթել ներկայացման օրը 
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Directeur-Fondateur : 

D r L É O N H A M P A R T Z O U M 1 A N , i6 , Boulevard St-Dems — P A R I S (X e) 

S™*! Té léohone : NORD 69-51 
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կը Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 
Բաéա՛ն որ դա գի՛ն՛ն է աւՈ/ն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրա՛նք 
Ամերիկայի Համար S տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, ՛նամակ և ամէ՛ն գրութիւն ղրկել Տնօրէնի Հասցէի% 

Dr. LÉON HAMPARTZOUMIAN 
16, Bd. Saint Dénis 16 

ՕԱԻԱՌնԱԿ/ՄԸ Լա ռ\,ԱԿՈ 
(30,000 ՖՐԱՆ* ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԽԲՈՎ) 

ՆԱԽԱՋԵՌնՈՒթԵԱՄԲ 

Հ՛ 3. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՐՆԻՆ 

Ա յս ՛նպատակի իրագործմա՛ն Համար ՀետզՀետէ պիտի սարքոլի^ Հ. 
տեւեալ Հա՚նղէսներր, որոնց մասի՛ն մանր ամա սնութիւն՛ն եր կուտա՚նք ji^y 
դաբար. ՚ y ^* 

1՛— կաղանդի սեղա՛ն, 17 յունուար Շաբաթ ԳԲ2^Րք 

2. — Հայկակա՛ն Նու֊ագաՀա՛նդէս, 14 Յունուար Չորեքշաբթի գիշերք 
3. — Թատերակա՛ն ՛ներկայացում, Փետրուար ամսուն։ 
4. — Վյիճակաիյաղ Ա պա բա Հա՛նդէս (քարտ ամսուն։ 

Օ,— Հայաստանի Հա՛նրապետութեա՛ն p, տարեդարձի °րր Ագգայի՚ն 
տօ՛նի առթիւ մեծ՛ Հա՛նդէս։ 

Այս՝ Հանդէսներէ դուրս շնորՀակալութեամբ կ՛ր՛ն դո լնուի՛ն ՜նոլիրա. 
տուութիւսներ ու կր ծա՛նուց ո լի՛ն։ 

PHOTOGRAPH EJ)'ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

Կ՚ԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ 5. BOULEVARD MONTMARTRE' . PARIS. 
. .'. , .• A S C E N S E U R m ՝ " 
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Խ Մ Բ ԱԳ Ր ԱԿ ԱՆ 

ՓՀ Ձ £ 

^ Թ՛աթարական Հրոսակախմրերր ան պարտելի են դարճան։ Հայկակա՛ն 

գաւառները մշտական պատուՀասի ժէֆ ե՛ն։ Այսպէս չէր նոյնիսկ ա ք ս ժա

մանակ, երր քՒիլրքիան յա զթակ անօրէն աոաՀ կար ՛չասէր Անդրկովկասի մէ£, 

երք. կարսր յան Անուան՝ էր դաւաճանօրէ՛ն, երր Ալէքս ա՛նդր ա պօ լր . առնուած՜ 

է^ նենգութեամբ, երր ՛Լուրի փաշայի րանաէլներր Գա՛նձակ առնելով* կըս՛ 

պառնային Հերոսակա՛ն ե սքա՛նչելի Բագուին։ Î0É 

քՒուրքիոյ պարտութենէն՛ յետոյ, այ՛ն ժամանակին ի վեր» երր դա շնա-

կիքե\երր մտան ԱՀնդրկովկաս, թաթարակա՛ն անկազմակերպ Հրոսակախմբերը 

ոյժ ստացան ե կովկասր աՀ ու սարսափի մէ£ դրի՛ն* 

Ւ*"եչ Հակասութիւ՛ն է այս։ 

Ադրրէ^անի աւազակաբարոյ խաներն ու րէգերր գերման-թիւրքական 
տիրապետութեան ժամանակ սպասաւորի վիճակի մէ£ էի՚ե։ Դա՛շնակիցնե
րու տիրապետութեան օրով անոնք կառավարութեան զՀուխ անցան, Դ°րքէ 
ղեկավար ու Հրամանատար զարձան և կընեն Անդրկովկասի գաւառներուն 
մէՀ, ինչ որ կը թելադրէ իրենց քմաՀաճոքքը ե իրենց րարրարոս կամայա 
կան ո ւթիւնր։ 

\ 
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S86 • / • ՎԵ ՐԱԾՆՈհՆԳ 

Այ սա էս է մեր անիծեալ աշխարէի ճակատագիրր։ 

ԱղրիԷՀս՚սի (լղէմոկրատական Հանրապետութեան» մէջ Հայ ժողովուրղր 

օրէնքէ դուրս է յայտարարուած։– Հինգ ամբողջ տարի աքդ ժողովուրղր զո– 

Հա բերեց իր ամեն էն թանկագին րանր, կռուեցաւ, սլայքաբեցաւ դաշնակիցնե

րու ղատին Համար մաՀու չափ դժուարէն պայմաններու մէ9, նպաստեց շատ 

նշանակելի չափերով դաշնակիցներու յաղթանակին արեւելեան ճակատներու 

վրայ—որպէսզի յետոյ, երր դաշնակիցները վ՛երջապէ՛ս յաղթե՛ն, թաթար Հը– 

րոսակախԱրերը անպարտելի դաոնան և շարունակեն Հայ ժողովուրդի մշտնջե

նական շա Հա գործումը, աւերը» կոտորած՜ը։–* jgjk 
Մի՞էք՚է ԲՐ°Ք ղաէակիցներու շաՀր փոփոխութեան ենթարկուեցաւ զի

նադադարէն ի վեր, որ թաթար բէգերու իշխանութիւնը աւելի ձեռնտու է 
անոնց, քան Հայ ժողովուրդի ազատութիւնը։ }}ւ կամ միթէ՛9 իր°ք Հայկական 
զարՀուրելի կարգերը անոր Համար եզան, որ դաշնակիցներր պատերազմի 
ատեն շա Հա գործ՜ են այն Գերմանիոյ ղէմ ե պատերազմէն լետոյ քարդի նոր 
պայմաններ ստեղծ՛են։ 

Ադրբէջանի Հրոսախմբերր յիրաւի անպարտելի են դարձած՛է ԱՀնպար

տելի են դարձած՛ ոչ միայն Անդրկովկասի այս կամ այն գաւառներու մէջ, 

Հայ խաղաղ, աշխատաւոր գիւղացիութեան դէմ, այլև ըստ երեւոյթին էւրո– 

պայի մէք։ Բագուի անսպառելի գանձը, որ թողն ուա ծ՜ է Հոն ռուսական քա

ղաքակրթութեան ջանքերով, այսօր թաթար բէգերուն ձեռքը լաւագոյն գոր

ծ՛ի քը կը Հանղիսանայ եւրոպական Հասարակական կարծէքր մոլորեցնելու։ 

Հոն կը բռնանան Հայ գաւառներու վրայ, աւերած՜ կստեղծ՛են խաղաղ գիւղերու 

Հքէջ, Հայ գիւղացիութեան կեանքր Համատարած դժոխք կր դարձնեն։Հոս բառու

յթ իւն կունենան դարձեալ Հայութիւնր մեղադրելու, ոսկէէ միջոցով եւրոպական 

մամուլի մէջ Հայ ժողովուրղր սեւ և թաթար աւազա կա խմբերը ճերմակ դար

ձնելու։ Ձորս օր առաջ անգլիական «Մ անչէսթր 1] արտ ի ան» թերթր9 կովկա– 

սէն զարնուած՜ Հեռագրի մը մէջ, Հէսնուելով թաթար «նախարարապետ» Ու՛ 

սուբբէկովի յայտարարութիւններու վրայ սլաքներ կուղղէր Հայ ժողովուրդի 

ղէմ, կր պաշտպանէր թաթար բէգռրր ե կը խնդար անգամ Հայութեան մար

տիրոսագրութեան վրայ, (լմաըտիրոսա դրութիւնը» անազնւօրփյ չակերտներու 

մէջ առնելով։ 

Այո՝ մաՀու չափ ծ՜անր է մեր ժողովուրդի Համար այս սեւ ապերախ
տութիւնը։ է լ ի՞ն Հպէս է տպագբուեր այն՝ թերթի մը մէջ, որ կը Հրատա
րակուի Ան գլի ա, որուն ժողովուրդը ան մա Հական էթէքսբիրի Հանճարով ե անմո
ռանալի Լիր աՐՔայԻ բերանով այնպէս ուժգնօր^ն կրմբոստանայ ապե
րախտութեան դէմ։ 

Հայութիւնր մանուկի մը պէս սիրեր է անգլիական մեծ ժողովուրդի ոգրն, 
սիրտը, քաղաքակրթութիւնը։ Այղ ս ի ր ո յ Հետեւանք պէտք է նկատել այն 
անվերապաՀ անձ^նատլութիւնը, որ նա Հանդէս բերաւ Հա մա շխարՀայէն մեծ 
պատերազմէ ընթացքին՝ դաշնակիցներու գատէն առաջին օրէքն մէնչել վեր
ջին օրր կառչած՛ Տհալով։ ՚ՎՀՀ 

էւ արդեօք ժամը չէ* Հասած՛ վերջապէս, որ Հայ ժողովուրդն ալ ամե* 
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նա Համես տ, ամենադոյղն փոխարինութիւն ստանայ իր կրած՜ այ քան ղոՀողու– 
թիւններուն դիմաց։ ժամը չէ՞ Հասած՜, Որ Հայ ժողովուրդի Համար մէկ ան
կիւն սա Հ մանուի այս լայն՚ա շխարՀի մէֆ, ուր նա կարենայ նուիրուիլ քա
ղաքակրթութեան աղն իւ ղատին, երկրի ստեղծ՜ագործ՜ութեան, Հոդի մշակու
թեան, առանց իր վրայ կախ ուած տեսնելու այլեւս զարՀուրելի եաթաղանը 
— աշխատի ոչ միայն իր Հավար, այլ և գրացիի Համար, աշխարՀի Համար։ 

էքւ աՀա նոլ էքն չարագուշակ Հեռագիր մր, որ կս տա ցոլի Երեւանէն, 
Հայաստանի Հանրապետութեան արտաքին գործ՜երու նախարարէն ե որ կը 
տպուի ճՎերաժնուսդֆի ներկայ թուով։ 

<ձԱդրբէ9անի 00ՐՔԾրը կը սեղմեն Աանզեզուրր, ՛Լար արա ղի ընդՀանուր 
նա Հան գա պետ Սուլթան ո վր կոչ է ուղղեր Զանգեդուրի Հայ ժողովուրդին՝ 
Հրաւիրելով ենթարկուիլ Ադրբէֆանի իշխանութեան, Հակառակ պարագային 
կսպառնայ ...T> 

Ե՛– այսպէս՝ ^ ա յ ժողովրդի յաւիտենական ողբերգութիւնը։ 
Զանգեզհւրի Հայ չարքաշ, աշխատասէր գիւղացին Հինգ անգամ արդէքն 

յետ է մղեր թաթարական յարձակոււաերր այս տարւայ Յունիս էքն դմինչեւ. 
Աեպտեմբեր։ Անկէ առա^նոքնպէս կռիւներ,*անկէ յետոյ նոյնպէս կռիւներ... 
Յողնած, ո ւժա սպառուած՜ ժողովուրդը կապրի դիրքերու վրայ, պաՀելով ար 
ծ՚իւներու բունը, պաՀելով Հայրենի {Հանղեղուրը, ուր եբբեՏե Դաւիթ-Բէկի– 
սքանչելի մարտիկները ան Հաւասար կռուի մէ9 Հրաշքներ կր գործ՜էին։ 

Այժմ էլ նոյնը։ Ադրբէ^անի Դաշտր մեծաքանակ Հրոսախմբեր կը 
սնուցանէ. զէքնք կայ, ռազմամթերք կայ, Հաց կտյ։ Թիկունքը ա պա Հով Է, 
որ կը տ արածուի մինչեւ կասպիական ծ՜ովը, ուրկեց ամէքն ի՛նչ կ * ս տաց
ուի։ Էք ւ այս բարբարոս Ղ*տ շտը յարձակոււէներ կը կազմակերպէ ազատա
սէր Լերան դէմ, ուր Հերոսական մի սերունդ կ՛ապրի նախանձախնդիր իր 
Հայրենի աւանդութիւնն եր ո ւն՛, իր աշխատանքին, իր աղատ ո ւթեան։ 
PIS U*JU է Հայկական Զանգեզուրի քսնգիրր։ ՀաՐել՜Ր Հազար Հայ գիւ֊՛ 
ղացիութեան դէմ կան այնտեղ յիսուն Հազար թաթարներ, որոնք ժամա
նակի ընթացքին բարձրացեր են Հոն կամ իբրե եկուոր, ճկամ իբրե կըռ~ 
ուոզ—և սնաց եր են Հոն կառչած՜ մեր լեռներուն։ 

Հայկական Զանգեզուրր կ՛ուզէ միանալ իր ժայը Հայրենիքին, Հա
յաստանի Հանրապետութեան։ Ադրբէ^անի բէդեբը կ*ուզեն խեղդեք Հայկա
կան Զանգեզուրր թաթարական €ղեմօկրատիական Հանրապետութեան» մէ9է 

իսչու, ո ր. իրաւունքով։ Եթէ պատմական իրաւունք կայ Հայկա
կան Աանդեզուրր միշտ պատ կան աՆ է Հայ երկրին։ Եթէ աշխարՀադրա– 
կան սկզբունք կայ—Զանգեզուրր կը կազմէ Հայկական բարձրաւանդակի 
անբաժան մասր։ Եթէ տնտեսական տեսակէտ գոյութիւն ունի—ՀՀանդեզու– 
րր կապուաՆ է Արաքսի Հովիտով Երեւանի Հետ։ Եթէ վերջապէս | ազգա
գրական սկզբունք կայ ե սլիտի յարգուի ժողովրլի մեծամասն ո ւթեան 
կա մքր-^Հայ կական Զանգեզուրի մէչ 100,000 Հայ կայ 60,000 թաթա
րի դէմ։ 
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Ո՛՛ւր է լուծ՛ումը։ Ղ*ա շնակիցներու կողմէքն Հայ ա ս ա ան ուղարկուած 

բարձր քօմիսար ՀասքԷլ միջամտելով Զա%գեզուրի խնդրին՝ որոշում Է 

տուեր, թէ Qu/նգեզուրր սլիտի կառավարուի առժամապէս Հայոց . Ազգա

յին խորՀրգի միջոցով, մինչեւ Հաշտութեան կոնֆէրանսի jj| վերջնական 

վճիռը։ Ադրբէջա<սի կառավարութիւնր Համակերպած է այգ որոշման։ 

}}ւ աՀա այժմ Ադրբէջանի կառավարութեան պաշտօնեան, քէաբա

բա ղի րնդՀանուբ նաՀանգապետր, զօրքեր կր Հանէ գէ՛զի ազատասէր ՀԼան– 

գեզուրր ե ս սլա ռն ալից վերջնագիր կ* ուղարկէ Հայ ժողովրդին։ 

.Ո՞ւր է ելքր։ 

Դաշնակիցներր պիտի թո։լնե՞ն արդեօք,՛ որ այդպէս անպատիժ կեր՛՛ 

աով գործէ Աղրբէջանը, որ ոտքի կոխան լինի Հայ ժողովրդի տարրա

կան իրաւունքր։ Ա յն ժողովրդի, որ Հաւատաց վա շնակիցներու յայտարա

րած սկզբունքներուն, <լիբաւունք»ին, «փոքր ազգերու ազատութեան»—և 

իր բոլոր արիւնը տուաւ ալդ սկզբունքներու յաղթանակի Համար, ու 

Հափով պայ մանաւորեց այդ յաղթանակը։ :.քւ՜} 

՝ Ե՞րր ոլէո՚Ք է վերջանայ յոյս խադր։ 

Հայ ժողովուրղր պիտի իմանայ վերջապէս..*։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՐՏԱՓԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՒ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀԵՌԱԳԻՐԸ 

Ջ<ս1ւգհ(լա.|փ ifunijili, եՐե»ՒՍ.Ն 

Ատրբէյէանի ղօրքերր կր սեղմեն Հ)անգեզուրի շ"ւր2_ր* Ղ,արաբաղի րնղ– 

Հանուր նաՀանգասլետ Սուլթանով կռէ ուղղած է ^Լանգեդուրի Հայ բնակցութեան՝ 

Հրաւիրելով ենթարկուիլ Ագրբէ9անի իշխանութեան, Հակառակ պարագային 

սպառնալով ղինեալ յարձակում։ 

Զանգեդուրի գրաւումով Երեւանի ճանասլարՀր կր մատնուի ան ա սլա Հո
վութեան » # 

ՀԵՌԱԳԻՐ ԱՄեՐԻԿԱՅկՆ 

Հայաստանի Հանրապետութեան Պատուիրակութիւնր Ամերիկայ՚էն ստա– 
g ահ է Հետեւեալ Հեռա գիր ր. 

Ամսոյս 22ին Հասանք։ Ղ՚աղութր տեղական իշխանութեան ա% ակցսւթեամբ 

մեզ րրաւ շատ սիրալիր րն դուն ելութիւն։ Քաջա՛լերական տեսակցութիւնէն եր 

ունեցան\ր կարեւոր ե օգտակար ան ձեր ու Հեա։ Մ անրամասնութիւններր նա

մակով։ VI , 

| | | ԶՕՐ– ք-ԱԳՐԱՏՈՒՆհ 
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էյ լ. աՀա Դաշնադր ութիւնը տապալուա ծ Ամերիկեան Ա էն ատի մէ[**. Ե<-

ման տայ ի ի/և դիր ր՝ աւելի քան աոեղծուածայ ին — գրեթէ անյոյս։ Աեւատես 

չենք ուղում լինել**, Ա՜Հ Հ ա յ մարդուն արգիլուած՜ յուսահատութիւնն ու 

լքումը։ Հայ մ տ ա ւո ր ա կան ր իրաւունք Հունի վՀ ատելու։ Այնքա՚ն անդունդ– 

ներից սաՀեցինք ու անցանք մեր դժոխք պատմութեան մէք—այսօր էէ որ պի

տի ջնջուինք։ 

Հարկ է, սակայն, ճակատաբաց Հանդէպ գալ իրականութեան, որ լէ է 

վտանգներով։ Ա^նօրխնակ կորուստներից յետոյ, մեր յոյսը գոել էինք 

դաշնակից պետումս ի ւնն եր ի վրայ։ միտէինք, որ մեր սիրուն աչքերի Համար 

Հպիտի գային աղատելու մեգ ոչ ֆրանսացին, ոչ անգլիացին։ Աեծ պատ երազ՛ 

մրց, Հանդիսաւոր ծանուցումներից յետոյ, դիւանագիտութեան էութիւնր մր– 

նում էնոլնր—նենգ, շաՀախնդիր, արՀամարՀոտ ղէոլի տկարը, արՀամարՀոա 

գէպի սրբազան իտէալները ՀամաշխարՀա յ ին Ո*ամկա վարութեան։ Ա իա միտ 

չէինք և գիտէինք, որ ք)ւիլսօնեան գաղափարների աւաղանում մի քանի տաբի 

լողալով, զառամ էւրոպայի դիւանագէտը մէկէքն ի մէկ Հպիտի \ ենթար

կուէր մետամօրֆօզի, չսլիաի նետէբ իր Հինաւանդ Հաւատամքը*** -

Բայց մենք յոյս ունէինք, որ գէթ ա յ ս անգամ պիտի րմբռնէին իրենց 

կենսական շաՀը, մենք Համողուած՜ էինք, որ մեր դաշնակից պետութիւնէն եր ր 

պիտի գային արագ ու վճռական՝ դուրս բերելու արեւելեան դժոխքից մի ժո

ղովուրդ, որ իրենց միակ կռուանն Էր երէկուան գոռ պայքարի մէ£ ե պիտի 

լինի իրենց ՛միակ նեցուկր վաղն 1ւս, անստոյգ ու փոթորկոտ ապագայի ծոցում, 

մաՀ մետական, պանթուրանեան ովկիանի մէ^*** 

Աին, ցաւագին պատրանք ւաացին այգ յոյսերն Աս**.իրողութիւնն այն 

է, որ զին ա գա դա ր էն մէկ տարի յետոյ Հայրենիքի մեծագոյն Հատուածը մը– 

նում է գեռ թշնամու ձեռքը, որ տասնեակ Հաղարաւոր Հայ կանայք ու 

աղքի1լներ Հեծում են տակաւին թիւբքական մղձաւանջի տակ ե որ երեք Հա

րիւր Հազար փախստականները քամում են դառնութեան բաժակը իրենց օճախ

ներից դուրս, թափառական ու ոքն օթի։ Իրողութի՛ւնն այն է, որ Մ ուսթաֆա 

՝Բէմալի Հօրդաներին ՚ ազատութիւն տրուեց բանակէ Հաստատելու Արվազ, 

էրզրում ո՛ւ քյրզնկայ ե. վաղը նոյն դիւանա գիտ ո ւթիւնր պիտի ասէ մեզ սո

վորական փարիսեցիութեամբ* «Հայաստանը չենք կարող ձեզ տալ, որովՀե

տեւ ոչ մի ոյժ չի կարող դուրս մղել այնտեղից Ա՝ ուսթա ֆա֊՝քՀէմալըգ։ 

Իրողութիւնն այն է, որ անգամ կ ո վկա սի մէք, ուր վեՀապսսնծ ծ ած տք

նեցաւ դաշնակիցներու դր°շըյ դարձեալ Հայն է ամենէն լքուածը ե ամ/^ն^ն 

Հալած՜ականը*** կը յուսայինք, թէ գէթ Հաւասար աչքով պիտինա/էին անդըր– 

կո վկա սեան բոլոր ժողով ուր դներ ի վրայ, չէինք էլ պա Հան քում, որ «դա՛շնա

կից Հայութիւնր» գուրգուրանքով շր^ապատուէր, իսկ միւս ցեղերը, որ 
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կռուել էին դաշնակից՛ների §դէմ, ճնշուէի՛ն ու Հալածուէին... Այդ ̂ ա ՜ 

ւա ս ա ր չափն անգամ չտեսանք, թաթար ր միշտ աւելի գոռող ու աներես՝ 

առա ^ է մղում իր նուաճողական ծրագիրը Հայաստանում, երէկ նա օգտուելով 

հայ րանակի Հեռաւորութիւնից, իր ձեռքը ձգեց Ղյսրաբաղի մի կարեւոր 

Հատուածը, անգամ կոտորած սարքեց Հայ գիլզերում, իսկ այսօր— tfTimeS»^ 

է, որ ծ՛անուցումէ ՚/երֆին թւով — նոյն թաթարը յուսաՀատ ճիգեր է թափում՛ 

Հայկական Աանգեդուրն ես գրաւելու ե կցելու Ագրրէ^անին։ Մի քանի "անգամ 

՛բարդուած յետ ն աՀանչեց, այժմ արշաւում է 20000 բանակով % ա յ լեռնական

ների դէմ։ էւ Հոնք զարմանայ եթէ շուտով լսենք,՛ որ Հայոց աքդ շքեղ լեռ" 

նա ս տանն ես, ուժասպառ, անձնատուր է եղել բռնի ոյժին ե որ այնտեղ ես 

Հոսում է անմեղների արիւնը... 

Այս ան Հա ան ում թշուառութիւնն երի և ա յ ս օր Հա ո ական կացութեան 

Հանդէպ չեն կարող ոգեւորել մեզ ոչ Լօյա ճօրճի խոստուեները ՝ Հայաստանը 

թիւրքաց լծից ազատելու, ոչ Լօրդ քիօպեր Ա էսի լի անցեալ օրուայ Հարցա

պնդումը բրիտանական պար լա մէն տ ի մէչ, ուր ազնիւ Լօրգը խօսումէր 

1 դա շնա կից Հ ա յ ազգի» տյացորդները ապաՀովելու մասին ե ոչ էլ, մանաւանդ 

կառավարութեան ներկայ ացուց չի սթերէօթիփ պատասխանր, թէ «.բրիտա

նական իշիւանութիւններր կ ո վկա սի մէչ աշխատում են Համաձայնեցնել 

Հակամարտ ցեղերը»։ 

Հայ ժողովուրդը– բրիտանական պա ր լա մեն ա ի մէչ Հեղինակաւս ր բռՐ՛ 
նով Հռչակւում է դաշնակից Մեծ Բրի տան ի այ ի, իսկ անդին այդ ժողո՝ 
վո/֊ՐԴԸ իր մեծ դաշնակցի ալՔռՐր առֆեւ յօշոտւում է ու արիւնաքամ լի
նում մա Հ մետ ական դժոխքի մէչ,,. 

Աւելի սարսափելիէն կայ։ <ձքՒայմզ»ր, որի դիրքն ու ազդեցութիւնր յա յա

նի Է ամէքնքին, մի Հարք թդթտկցութիւններով այն միտքն Է յայ տարարում, 

թէ Հայաստանից պէտք է ան շատ ել առն ուա զն չորս *1 է[այէթ> թէ Հ ա յ պռ" 

տութիւնը կարող է շատ ու շատ պա Հ պան ել միայն էրզրուսի ու Տրապիզոնի 

շրջանը։ Ա յն էլ*,.դեռ տդսնենք Վյանն ու ՚Վա ս պո ւր ա կանն անդամ Լօնտոնի մեծ 

օրգանի մէչ Հռչակւու դուրս Հայաստանից ետրւումեն՚Բիւրտիստանին,.. 

Մի աեղ՝ Հզօր ՚Բիւրդիստան, մի այլ տեղ՝ Հզօր ու բարգաւաճ Ատ բրէ՛ 

չան՝ Հանդէպ վտիտ ու ուժասպառ Հայաստանի... 1378-խն Պ՚իզրայէլի֊Բիքօ– 

նըսֆիլգ պաՀպանեց ուժեղ (d* իւրքիա, որ դարձաւ պատուՀաս ու ան Հա շիւ 

աղէտների աղբիւր նոյնիսկ Աքնգլիայի Համար։ Այսօր նորագոյն ՚հիզրայէլխները 

շարունակում են այլ ձեւերովնոյն մ ա տ ա կ ա ն ը սիրաշահելու 

քաղաքականութիւնը ե առ այժմ դբա Հետեւանքն է Եգիպտոսի մեծ ՀրգեՀը 

—նիւթուած երիտասարդ թիլՐՔռրէ ձեռքով — որ Ապառնում է ճարակել աւելի 

Հեռուն ե վտանգել բրիտանական տիրապետութիւնը Ափրիկէի ու Ասիայի մէչէ 

Լաւագոյն չէ մեղի Հանդէպ տրամադրութիւնը Մանշի այ ս կո ղմը։ 

Մ չ մի պատրանք».. Ա յստեղ շատ աւելի ուժեղ է՝ տաճիկը սիրաշահելու 

ձգտումը։ Վկայ է թեկուզ մեծ, կի սա պաշտ օն ական մամուլի բռնած 

անասելիօրէքն տմարդի րնթացքր..» Հս՚յաստանր . պատրաստ են զո Հա բերելու, 

ամենագծուծ COmb i n a i SOn - ^ / i " * - ' Մնում է մեր ամենէխ անշաՀախնգիր բա– 
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րեկամը, Ամերիկան։ Նրա թարի արամադրոլթիւններն էլ ահաւասիկ չէզոքա

ցած ամերիկեան ներքին, միջկուսակցայ ին Հակամարտութեամբ։ Յոյսերը իս

պառ չեն մարած՜, ղիմուՏներր շաբունակւում են, նիւթական նպաստ տրւում 

է գեռ Հայ ժողովուրդին Լ թերեւս աւելի շօշափելի օգնութիւն կր ստանանք 
մրն չեւ ա ռաշ ի կայ գարուն։ 

Յոյսերով սակայն, պէտք չէ որ ապրինք։ Թշուառութեան զոՀերր սպա

սել չեն կարող։ Տագնապը սաստկանում է ձմեռնամուտով, մեր ժողովուրղը 

Հաց կունենայ, րայց զգեստ ու վառելիք չունի, մեր զինւորր մերկ է ու բո– 

պիկ։3ուրտր իր անխուսափելի Հետեւանք Համաճարակներով կարողէ վերսկսիլ 

անցեալ ձմրան ղանգուած ային կոտորած ր։ Առնե՜նք ին՛չ որ կարող ենք, այգ դժո

խային կացութիւնր գէթ փոՔՐ Ի"!լ\ ամոքելու Համար։ Հայ բարեկեցիկ գա

ղութները կարող էին ինքնաբերաբար աՀա գին գործ անել Հայրենիքի գերա

գոյն դժբախտութեան այս օրերում։ ՛Բանի՜ կապիտալիստներ ունինք Եգիպ՛ 

տոս1~ս մինչեւ Փարիզ ու Ա՚անչեսթր, տասնեակ միլիօնների վրայ 

բազմած՛, դրամատիրական աշխարՀի մէք գիրք ու վարկ ունեցող, քանի՛ Հ այ

րեն աշաՀ ձեռն ար էլն եր կարող Էխն նրանք կազմակերպել դիւրութեամբ — փո

խառութիւն, ապրանքների գնում ու առաքում դէպի Հայաստան, բանքային 

գործ՛, ազգալին վերաշինութեան Հաղար ու մի յղացոււաեր ու ծրագիրներ... 

Ա*ի մի այն գաղութները կարող էրն ամենայն դիւրութեամբ մեր Հարիւր Հազա

րաւոր մերկ ու բոկոտն փախստականներին Հագուստ Հայթայթել, թէկուզ 

միայն մաշուած՜ Հանդերձեղէն Հաւաքելով ու ճամբելով։ 

րայց Հայ £ n £ / f > Հազուագիւտ բացառութեամբ Տնում է նոյն 
աւանդական գձուձն ու եսապաշտը, նա մատը մատին չի խփում, 
նա ոչ մի նախաձեռնութիւն չի ստանձնում, նա շարունակում 
է իր դրամական լեռներ ի g դիտել ցեղի վիշտն ու տառապանքը, 
ե Դաշնակցականներէն անարգել, նա Հազիւ Հազ Համաձայնւում է—Անդրանիկ՛ 
ների ու այ լա զգայ ինների միջամտութեան ու թախանձագին յորդորներ ի վրայ— 
մի քանի փշրանքներ նետել պատերազմի ընթացքում իր տասն ա պատ կուած 
Հարստութիւնից, նա կուզէ միայն գիրք ու Համբաւ վաստակել ա մեն տա
ժան ձեւերով, ամենաչնչին զոՀաբերութեամբ 1ւ դեռ կուզէ մենակ տիրել Հը– 
րապարակին, դուրս մղելով այն ուժեր ր, որոնք այս Հոգեվարքի ժամերին — 
թէկուզ խարխափելով ու սայթաքելով—տանում են իրենց ուսերի վրայ վե
րածնունդի վիթխարի գործր, վարում են դաժան, ան Հաւասար կոիւը Հայ
րենիքի թշնամիների դէմ*. 

Երկրէն եկողները սքանչացումով են նկարագրում Հայ զինւորի կար– 

գապաՀութիւնն ու անձնուրացութիւնր, նրա խօլական մաքառումը գերակր– 

շիռ ուժերի դէմ, նրա մեիկ ու անօթի վիճակր, նրա ստոյիկեան Համբերու

թիւնն ու Համակերպութիւնր։ Այռպէս է ամբողջ Հայ ժողովուրղր։ %ա կըո՛ 

ւում է առանց վՀատելու, նա մեռնում է առանց տրտնջալու։ Օգնե՛նք ինչով 

կարող ենք. և թոդ լռէ՛ ներքին Հակամարտութեան ժխորր, * որ դեռ լսւհւմ 

է այլևայլ գաղութներում, նոյն իսկ լրագրական էջերից՝ Հայոց Հանրապե

տութեան ու նրա վարիչների շուրջը։ Վաղը կըմբռնեն ամէն կարգի ցեցերը, 

թէ ինչ ազգադաւ ոճիր է եղել այղ Հակամարտութիւնը մէկ տարուց ի վերէ 
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Ապաւինե՛նք սեր ներքին կուռ միութեան ե. մեր Հրաշագործ կենսու 

նա կութ եան ուժերին, որոնք աւելի աՀեղ փոթոր ի էլն եր ի Հմէֆ կարողացել են 

յա Սառ, անդուլ դիմադրութեամբ, ափ իջեցնել ազգային երերուն մակոյկր... 

Երկիրը կարօտ է իր րոլոր զաւաէլների maximum-/' աջակցութեան, — օգնե՜նք, 

առանց սպասելու եր/լնային մանանայի, առանց Հոլովելու Հ Ամերիկա ծ ե <լման– 

տայ>, օգնե՛նք, քանի գեռ ուշ չէ, օգնե՜նք, քանի զեռ կայ Հայաստանի մէ£ 

Հայ ժողովուրդ, ընդունակ Հայ՛բենիւքր շէնցնելու ե Հայ պետութիւն ստեղ" 

ծ ելու։ Մ. .լսրսՆԴԷԱՆ 

Լա ԿՆՈՋ աԻՐՈ1յ11ԳՐՈԻԹԻԻ1'[ 
ԿՈ2 ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԵՒ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ՏԻԿԻՆՆԵՐՈՒՆ 

Վ.երջերս Հ այա ս տ անի £ա1ւրապետու»1(Ւեսյս ս|ատուփրւսկու.1(Ւեւսս ք)րատարակու.1ւ}-եաւք|> 

լոյս տ եսան Տ^Կէ1**՛ ՔտբԹա1ւեսւՆ[ւ «Յ[« >ոդոևԹ-[ււ,1ւ1ւեր»ր որ ք)այ կնոջ էքարտ[»րո_ 

սագրա.ՏՒեա1ւ եզեր ա կ ան սւաաւքու-էՒխՖ՚հ է ։ Այ գ գՒՐՔԸ ուղարկուեցաւ, 

bi.pnujiu^i եւ. Ալքեր ի կ այ ի տ ի կիններ ո և՛ս՛ Ղ]. Ասարոն հ ա ն ի նաւՐակաԼ, 

որ ստորեւ., կր հրատարակենք. 

Լսած կ ՐԱաք անշուշտ Հայ ժողովուրդի â աննախընթաց մարտիրո

սութեան մասին։ Հիաշևակիցներսւ կոդքին կռուած րլլալուն Համար, պա

տերազմի ընթացքին Հայ ժողովուրդր կորսնցուց մէկ միլիոն այր, է կին, 

երախայ որոնք՛ սպա՛ննուեցան Թուրքերու կոդմէ՚խեղղա մաՀ ե ^րաՀեղձ եղան 
կամ ող9 ող9 այրուեցան։ 

Պատմութեան մէ£ միակը եդող այս գարՀուրելի ողբերգութեան ըն
թացքին, Հայ մայրերու ե երիտասարդուհիներու կրած տառապանքները 

աւելի զարՀուրելի են քան մաՀն իսկ։ Աքնոնք ներկայ եղան իրենց զաւակ
ներուն, ամուսի՛ններուն ե եղբայրներուն խողխողման ու իրենք ալ էրոնց 
կարգին անբացատրելի Հալածանքներ ե անարգանքներ կրեցին։՛ . 

Տիկին Քարթ ան եան ի <ւՏիշողութիւններ»ր, ղոբ պատ իւր Ունինք այս 

գրութեան կցելու, սրտառուչ և ճշգրիտ մէկ պատկերն է այդ գարՀուրանք– 
նեըուն։ 

ԶռՐ ուշադրութեան կր յանձնենք այդ վա*-երագիոր, սիրելի Տիկին* 
գրուած է պարդ և պերճախօս ոճով մր Աամսոնցի Հայ ուսուցչուՀիի մը 

կողմէ որ ինքն իզկ ապրած է տեղաՀանութեան ե աքսորի սարսափները։ 

Կարդացէք, Տիկին, կարդացէք այդ գրքոյկը որ աննշան գաղափար 

մը ՝միայն պիտի տայ ձեզ, Թա֊րքիոյ մէ£ ապրող Հայերու գողգոթային մա

սին։ ՎստաՀենք որ չպիտի կարենաք ՚^զսպել ձեր ցասումի և ընդվղումի 
ճէձիրը ու այս կամ այն ձեւով պիտի իմացնէք այդ &իչռրը Հանրային կար֊ 
^է՚քին» կանանց աշխար Հին ու քաղաքակիրթ մարդկութեան։ 

Ա յսպէսով ա մեն ա կա ր եւո ր ծառայութիւն մը մատուցած պիտի ր[[աՔ 

մեր ղատին ու ձեր բողոքները ղոյզն չափով գոնէ, պիտի . մխիթարեն Հայ 
1լնոյէ անօրինակ ցաւը։ 

Ա յսքան զոՀո զո ւթ ի ւմն ե ր է ու մանաւանդ դաշնակիցներու յաղթա

նակէն վերԸ սակայն, ցաւալի է ըսել որ 30,000 Հայ կիներ և աղ^իէլներ 

կան տակաւ ^ռւ֊ՐՔ Հարէեներոլ և արաբական անապատներու մէԼ որոնք 
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անին ելով իրե՛նց րախ ար ի,, զուր կ՚սսլասեն փրկութեա՛ն՛ որ աւա՜զ կը զլա

նան իրենց յաղթական Դաշնակիցներր։ 

Զեղի 1լր յանձնենք այղ րոլոր թշուառ կանանց դատը, ազնիւ Տիկին, 

1ւ ձեր միջոցաւ ձեր երկրի րոլոր անձնուէր կանանց, կր յուսանք որ սլի

տի բարձրացնէք _ ձեր ձայնր, այնքան անմարդկօրէն մարտիրոսացան՛ ձեր 

քոյրերուն ի ն սլա սա։ 

Ընդունեցէք, Յարգոյ Տիկին» մեր շնոբՀակալիքր ինչսլէս եւ մեր 

խորին յարգանքներուն Հաւասաիքր։ 

Սէոոոա գրուած Է՛՛ 

* & Հայասաս/Սի ՀաՆրապ ե տ ուԹե ան "նախա գահ 

ՀԱՏ ԳԻՒՂ Ա ԿԻՆ 

Պիաի շէն սա՛ս նոր գարուսով ոսկեվառ, 

Արեւուն չափ, արեւուն պէս լուսաջինջ, 

/Աիաի վառիս լուսափողփող միշա անս՞ար 

Ու սլէա Հագնիս կարմիր, կ ա պ ո յ ա ու ն ա ր ի ն 9։ 

Գա շա եր ուղ մէ£_ նոր էն կեանքր անցեալի 

Արեգակի շողերուն աէս սլիա վառի, 

IT այր արա եր ուղ Հունձքր կարմիր - ծիրանի 

Պիա* արբեցնէ մրշակիգ սիրւոր բարի։ 

րնչսլէս այգր ճերմակ ծոցով ծ ո g ւ ո ր ո ւ ն , 

Քու արգանդէն Առաւօա մր պիա՛ ծրնի * * » 

Ոէ– Հարսներուդ, աղջիկներուդ թ րռվրռուն 

Պիտի ծաղկին ծիձաղներր արփենի . • • jjfëo 

Կոյսի մը աէս պիա* աղւորնաս կարմրագեղ, 

Ժ՚րպիաին պէս պիաի բացուիս կակազի, 

Ու բո/րերէն թարմ վարդերու յորգազեղ 

Պիաի օծուիս արքայ օր էխ գեղանի • . . 

ԱՐՍԷՆ ԱՃԷՄԵՍՖ 
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ԱՔՍՈՐԻ ՃԱՄԲՈԻն ՝ԼՐԱ8 
( Յ Ի Շ Ո Ղ Ո Ւ Թ Ի Ւ Ն Ն b Ր ) 

( Ç ւս p n ւ. ՛ն ա կ n ւ. Թ՜ [i ւ. Ն ) 

կառքերը տակաւ, կը շարժէին, թափօրը. կը կազմուէր։ Հրաման՛ները 
բոլորովին տե՛նդագի՛ն ու կտրուկ, փ ո ւթկոտո ւթեա՛ն կը մղէին միա՛նգա
մայ՛ն թէ ոստիկա՛նները, թէ կա ռա պանն եր ը և թէ կառաիյումրէն ի Լուց
ուած՛ մեր ընկերներր, որոնց ծ՛անուցեր էին թէ իւրաքանչիւր կառքի մէֆ 
չորս չորս Հոգի կրնան տ եղա Լ ո ր ո ւի լ։ Ա՝աս մը արդէն տեղաւորուելու 
վրայ էր, տախտակի վրայ։ Անոնցմէ առա^ ՝ իւրաքանչիւր կառապանի մօտ 
զինուոր մը նստած՛ էր, և ուրիշ մըն ալ կը կենար կառքին ետին։ 

Յետոյ, պա Հակ սպասող զինուորներ էքն մաս մը նոր էքն ՛կառախումբ 
բարձրացաւ, սուինները Հանելով Հրացաններէքն։ 

— պատուՀա՚նները գոցեցէ՝ք, կը Հրամայէին ոստիկաններր դուրսէ^ն։ 
Հյուտով կառախումբը ճամբայ ելաւ, ե այլեւս չտեսանք մեր ընկեր

ները։ 

Անբացատրելի ծ՛անրութիւն մը ի^ած Էր ա մէն ուս ալ վրայ։ կառա
խումբը կը սուրար կ՚անցնէր ան սա Հման դաշտ երէ, որոնց ժէ^ տեղ տեղ 
գիւղերու սիլուէդր կը նշմար էինք, Համատարած՛ կանանչութեան վրայ տար– 
աըղնուած պիսաէլներու պէս։ Բայց ոչ ոք դուր կր նայէր։ Հետաքրքիր էէինք, 
կը խոկայինք։ (]լ գրեթէ առանց խօսք մը փոխանակելու էքնկիւրի Հասանք։ 

* 

Ամբոդֆ ճամբուն ընթացքին, Հայ տ ա ր-ֆա ՛չայ էքն մինչեւ ]քնկիւրի, Հա
կառակ այն խիստ Հսկողութեան որ կը կատարուէր մեր վրայ, Աքնատօլըի 
երկաթուղիի ընկերութեան պա շտ օն եան երր, ընդՀանրապէս Հաք» 

ձեռռեո– 
նուն եկած՜ ա մէքն աջակցութիւն չզլացան մեզի։ 

Զխնուորներու մրափ էքն օդտուելով, մեր ա մէքն ուս մէկ ընդՀանուր 
ցուցակը, քանի մը օրինակ պատրաստելով յանձնեցինք իրենց, որպէս զի 
Պոէիս» Պատրիարքարան Հասցնեն։ կը Հաւ ատամ որ այղ ցուցակր Պո[րս 

չՀասած, ա զգայ քէն վարչական շր^անա/լները տակաւին իրական ծ՛անօթու
թիւն մը չունէին ձերբակալութեան g մասին, ե մեր ղրկած ^ա<ս^ՓրՐ առ~ 
նելէքն վերֆ մանաւանդ Հասկցան թէ իրօք ինչ նշանակութիւն ունէր կա
ռավարութեան կողմէ ազգին տրուած ՛Լ Հարուած ր։ 
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Մէտքէս կուգայ նաեւ. միջադէպ մր։ Աեմ յիշեր ո՛՞ր կայ արան ր՝ կա– 

ռախումբր կանգ առեր էր, երր այն ցանկերէն մէկ երկու, օրինակ յանձնեցինք 

երկաթուղիի րն կերութեան պա շաօնեաներուն։ Հրատեր այգ դադարէն օ գա ո լե

լով, ճամրուն րնթացքին նամակներ գրեր էին իրենց ընտանիքին։ Գրեթէ 

ամանքն ալ ես անձամբ Հաւաքելով յանձնեցի պա շաօնեաներուն, Հացի կո

տորներու, կամ Հաւկիթի կճեպներու մէ£ դնելով։ Վերջին նամակ մր կր սնար 

Գալֆայեան Նշան էֆինտիի մօտ։ Ձէը լրացուցած՝ տակաւին, անանկ որ 

չկրցայ իրմէ առնել։ Լրացնելէ վեբ^, ինք անձամբ կուզէ յան ձնել պատաՀ– 

մամբ անցնող պաշտօնեայ ի մր, առանց ո՝ ե է զգուշութեան, և բախտր 

անանկ կր բերէ որ մեր վրայ Հսկող ոստիկաններին մէկը կը տեսնէ Ա իսկոյն, 

ամենախիստ ձայնով մը֊ կը կանչէ պաշտօնեան։ Այս Վռր$ինր մերխններեքն՛ 

մէկուն Համար ձիթապտուղ գնան էր։ Ոստիկանին կանչելուն վրայ, շփոթե

լով, իսկոյն գրպանը կը թխէ թուղթի ^է^ պլլուահ՝ ալդ ձիթապտուղը, մինչ

դեռ Գալֆայեան էֆէնտիի նամակը կր սնայ ձախ ձեռքին մէֆ։ 

Այո շփոթութիւնը փրկեց թէ գինքը ե թէ ՛Գալֆայեան էֆէնտին։ 

Ոստիկանը որ լաւ տեսան էր թէ պա շտօնեան թուղթը գրպան ր դրեր է, իրեն 

մօտենալուն պէս ձեռքը անոր գրպանր խոթեց ե Հանեց ձիթապտուղին նրարր։ 

Յետոյ, մէջինները թափելով, բացաւ ու շտկեց ճմրթկուան թուղթր։ Դպրո

ցական գիրքէ ս^Ր փրցուան էք մըն էր, որուն մէֆ նպարավաճառը ԱԱլեր էր 

ձիթապտուղը։ Ոստիկանը, մօտը կեցող մարդու մր ցոյց տուաւ այգ թուղթր* 

LU աս!լնալո վ թէ աննշ ան բան մըն է, թողուց պաշտօնեային օձիքը, առանց 

այլեւս ասոր ձեռքերուն մէֆ նայելու։ Եթէ նայելու րլ[ար> ոլիտի գտնէր 
նա մա կը։ 

իյեղճ պաշտօնեան բոլորովին գունատեր էր, որովՀետեւ նթէ նամա!լր 

մէ^տեղ ելլէր,^_ թեթեւագոյն Հետեւանքր .՜սա պիտի րլլար որ անմիֆապէս 

զինքը պաշտօնանկ ընելով իրր զին՜ուոր բանակ պիտի ղրկէին, մինչդեռ 

երկաթուղիի պաշտօնեայ ի Հանգամանքով գերն կր սնար զինուորա դրութենէ։ 

ԱՀնատօլուի երկաթուղիի | րնկերութեան Հայ պաշտօնեանեբր վերջին 

ալ, երբ ընդ Հանուր տա րա գրութիւն ր սկսաւ, մեն նա ռայ ութի ւնն եր մատու

ցին տեղա Հան եղան Հայոց։ Ո՝ չ միայն կը դիւրացնէին անոնց ճամբորդու– 

թիւնր, այլ նաեւ անոնցմէ շատերուն փախուստը։ & ա ա նանօթ կուսակցա

կաններ, որոնք ապա Հով մաՀուան մր կ* երթայ ին, անոնց շնորՀիւ յա^ողե– 

ցան փախչիլ։ Գոն իա ! Աիտիքլի բանտին մէ^։ ուր շոնդալից վիճաբանութենէ 

մը ետք զիս թխմել տուեր էր տեղւոյն ոստիկան ո ւթեան տնօրէնն \} աատէտ. 

տին պէյ* մէկ քանի Հայ երկաթուղիի պաշտօնեաներ կր գտնուէին։ Բոլորն . 

Լ F անտ արկ ուա M g մանաւանդ Հսկողութեամբ տարուող,— այսինքն 

անխուսափելի մաՀուան մը V՛ դա տ ա պա ր տ ո լան,— Հայերու փախուստը 

դիւրացուցան ըլլալու ամբաստանութեամբ, ինչ որ նանրագոյն պատի օներու 

դատապարտութեան մը կրնար ենթարկել զիրենք։ Հազիւ չորս-Հինգ ժամ 

սնաց ի բանար, որովՀետեւ նոյն իրիկունն իսկ գիս ճամբայ պիտի Հանէին 

դէպի Տիարպէքիր։ Բայց այդ չորս-Հինգ ժամերու ընթացքին ամէն կերպով 

աշխատեցան մխիթարել զիս» իրենք որ թերեւս իննի չափ մխիթարութեան 

կարօտ էքաէյ* իննի Համար միշտ ցաւ մը պիտի սնայ որ չեմ զի՛սեր իրենց 
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անունը, ուղղակի իրենց Հատուցանելու Համար երախտագիտութեան այս 
Հարկը։ 

Վեր^/քքս՝ թուրք կառավար ո ւթիւնր րազմիցս ա՛շխատեցաւ Աքնատօլըի 

րոլոր Հայ սլա շտօնեաներր Հաւաքելով քշելու, բայց Ընկերութեան տ ր ֊ 

նօրէքՒփ Պ* ՀԷւ-կո^ո միշտ ըն՜դդիմացաւ։ Նոյն իսկ յաֆոդեցաւ արտօնութիւն 

ստանալ որ Հայ պա շտօնեաներր կարենան իրենց մօտ պաՀել իրենց ընտա

նիքներն ու ազդականները որոնք այս կերպով ղեր ծ կը ւաային տարադրուելէ։ 

Այս արտօնութենէքն օգտուելով, այդ պա շտօնեաներ/քն շ ատ երր ամուսնացան 

գաւառացի ծանօթ րնտանիքներու աղջիկներուն Հետ, և յաՊոդեցան փրկել 

զանոնք, իբր Էրոնց ընտանիքը վար դնելով այն ոստա՛ններուն մէջ ՈԼ֊Բ կը 
պա շտ օն ա զա րէ ին : 

Պ* Հիւ1լն£ն գերմանացի մրն Էր որ անցեալին մէջ ալ Հայասէր մր կը 

նկատուէր։ Ա՛նաց որ դրապէս անկարելի էր մէկ անդամէն Հրաժարեցնել Անա– 

տօլըի դիծին Հայ պա շտօնեաներր, որովՀետեւ կարելի Հպիտի ըԱար մէկ օրէն 

միւսը անոնց տեղ ուրիշ ադգէ պաշտօնեաներ կարգել։ էյւ այդ գիծին վրայ 

կատարուած՛ երթեւեկին կանոնաւորութիւնը կենսական մէկ Հոգն էր կառա

վարութեան, որովՀետեւ անով կր կատարուէին ղին ոլորական փոխադրու– 

թի ւնն եըը : 

Վայրէջքը»՝ 1^ս^էէԼ-րէէ կայարանին մէի թեթեւացում մը եղաւ։ Ելքս էր» 

գոնէ .այդպէս կը կարծէինք։ Հետաքրքրութեամբ կը դիտէինք քաղաքը, որ 

Հանդիպակաց բարձունքի մը վրայ կր տար ածուէր մաՀիկի ձեւով։ Տգեղ» 

խառնափնթոր շէքնքերու կոյտ մր, թրքական բոլոր ոստաններուն պէս։ Բայց 

քաղաքը շր^ա պատող րնդարձակ ղա շտին շ ուրջբոլորր ՝ ծ առերու ե կան ան

էութեան աղուոր օղակ մը, մանր մունր սարերու ստորոտը։ 

—Այգիներն են, ըսաւ մեզմէ մէկը, զանոնք ցոյց –տալով, բոլորն ա՛լ/ 
Հայոց կը պատկանին։ 

Արելի ուշ ա –լրութեամբ նայելով՝ իւրաքանչիւր ծաոակոյտի ետին կի

սովին քօղարկուած սիրուն ամարանոցներ կը տեսնէինք։ Այնքան ապաՀով 

էինք քքնկի՚ւրի Յն ալն ուս մասին, որ նորէքն երազներսւ անձնատուր, եղանք։ 

Այդ ամարանոցներէն մէկուն մէֆ քանի մը ամսուան կեանքի մը Հեռանկարը 

այնքա՜ն անուդ բան մըն էր որ չէքքոք դադրեր անոր վրայ մտածելէ։ Վչերջէքն 

նոյն իսկ անՀունապէս աւելի անՀրապոյր վալրերու Հանդէ՛պ ալ այդ երազը 

պիտի ունենայինք։ կենալ, տեղ մը կանգ առնել, շունչ առնել տարագրու

թեան այն փորձանաւոր ու անվերջանալի ճամբուն վրայ, պաՀ մը ազատիլ 

՛միշտ առաջ, միշտ դէպի անծանօթը, դէպի մաՀը քշուելու մղձաւանջ էքն։ Էյւ 

ամէքն տեղ ալ այղ երազր չպիտի իրականանար։ 

իպրաՀիմ պէյի ձայնը մեզ սթափեցուց նորքքն։ Մինչդեռ խմբուեր էինք 

կառախումբին մօտ, եկեր մեզի կը Հարցնէր թէ ընկերային ի՞նչ դիրք ու

նինք։ ՈրովՀետեւ սպասման երկու սրաՀներ կային, մէկր Ա» ե Բ» կարղի ճամ– 

բորդներուն, միւսն ալ Գ, կարգի ճամբորդներուն յատուկ, ե նորէքն կ ուզէր 

դասաւորութեան մը ենթարկել մեր խումբը։ 

Այդպէս ալ եղաւ։ Բայց այս անջատումը երկար չտեւեց։ Բացի մէկ 

I 
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քանի րացաոութիւններէ որոնք մինչեւ վերֆր պիտի յամառէին արդին՛ տե

սա էլ մր առանձնաշնորհեալի պատրանքր տալ իրենց, մինչդեռ մեր վրայ ծան– 

ՐաոոԴ աղէտր Հաւասարապէս, նոյնն էր ամէնուն Համար ալ անխտիր, միւս– 

Հ՚երր շուտով վերցուցին այդ դասակարգի խտրականութիլնր ե իրարու 

ի* առնուեցան։ 

Արգին քիչեր սրածներուն մէ£ ձնացեր էին։ Մ եհ՝ մասամբ դուրսր, կայ ա 

բանին բակին մէֆն էինք, որովՀետեւ անգամ մր իսկի՚֊րի Հասնելնէս ետք, 

Հսկոդութիլնր գաբմանալի կերպով թեթեււցեր էր։ Զինուոր բնաւ չէինք տես

ներ։ Հագիւ քանի մր պաՀակլնեբ այս ու այն կողմ, որոնք մեզմով Հետա֊– 

քրքրուելու երեւոյթ ր չունէին։ Ոստիկանները միայն առատ էխն։ Մեզի Հետ 

եկողներուն՝ ]քնկիւրիին ալ ամբող£ խումբ մր միացեր էր, բայց բոլորը մէկ 

անկիւն մը քաշուած՜ խորՀբդաւոր խօսակցութեան մր բռնուած էխն, ցան 

ձայնով, գրեթէ փսփսալով, ատեն ատեն՝ աչքի խուսափուկ նայուած՜ք մը 

ձգելով մեր վրայ։ 

—Դուրսր կառքեր կան, ըսաւ մեզմէ մէկր, որ կայարանին շուրքբոլո՞ 
րր դարձեր էր ու կր վերադառնար մեր մօտ։ 

Մինակ չէր։ Ուրիշներ եկան միեւնւյն լուրր կրկնելու, աւելցնելով որ 
կառքեր ր բազմաթիւ են։ 

Բայց չվրդովուեցանք։ ՚Բաղաքր՝ կայարանին բաւական Հեռու էր,– և 
ապա Հո վար ար Հետիոտն չպիտի տանէին մեզ մինչեւ Հոն։ 

Ոչ մէկերս ուս մտքին կ* անցնէր թէ մեր բուն աքսորավայրը տակաւին 

Հ եռուն է, ե նոր ու աւելի չարչարալից ճամրորդութեան մր տաժանքր պիտի 

ունենանք։ ԸնդՀակաոակր, կր կարծէինք թէ ինկիւրի պիտի ւաանք։ է լ այս 

ասլա Հովութեան մէ£, նորին մեր աչքերը կը յած՜էին քաղաքին շուրթը տա֊ 

բահ՛ուող այն աղուոր ամարանոցներուն վրայ,՝ որոնք կարծ՜ես աւելի գե

ղած՜իծ՛աղ, աւելի Հրապուրիչ երեւոյթ մր ստացեր էխն։ 

—Մի֊֊աիւր պէյ... միւտիւր պէյ... 

Ձայնը ոստիկաններու խումբէն կուգար։ Բոլորն ալ յանկարծ րնդՀա– 

տ եր էխն իրենց խօսակցութիւն ր և կարդ կարգ կր շարուէին Հապճէպով, 

ա զնած ալփ g երեւոյթ մր տալով իրենց սրիկայի շնական դէմքերուն, խնչ որ 

պարզ ծաղրանկարներ կր դարձնէր զիրենք։ 

Աալօնի դուռ մր զոր ոստիկան մը բացաւ յարգանքով, ճամբայ տուաւ 

վայելուչ րրտէնկօթի մր մէ£ ամփոփուած տակաւին երիտասարդ մարդու մը 

որուն կը Հեաեւէին քաղաքային Հագուստով մէկ քանի պաշտօնեաներ, ոս

տի կ ան ո ւթեան քօմիսէբ մր և երեք չորս ոստիկան։ 

ւնկիւրիի ոստիկանոլթեան տնօրէն ՊԷՀաէտտին պէքն է՛ր, այն որ վեր
տէն այնքան տխուր Համբաւ մր պիտի Հանէր, կազմակերպելով քաղքին Հա
յոց զարՀուրելի Հարդր։ 

կարգով կեցած ոստիկաններուն աոՀեւին անցաւ՝ ձեռքի անորոշ .շար՛ 

Ժումով մր պատասխանելով անոնց բարելին, մօտեցաւ մեզի, պաՀ մր կանգ 
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առնելով շուրջանակի ՛նայուածք մը պատ ցուց մեր վրայ» յետոյ, անուշ երե– 
լալու ճգնող ձայնով մր ՚ 

—ք)*ւր է ՚Բէլէկեան էֆէնտին, Հարցուց։ 
Շուրթի մարգո՞ց ուղղղած էր այս Հարցումը թէ մեզի։ ^Հասկցանք։ 
Բայց արգին իսկ ՚Բէլէկեան իր մօտն էր։ 

(էարուՈւակհփ) ԱՐԱՄ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 

8առա$իկայ թիւռվ՝ Ողբացեալ Արամ Րաֆֆիի մասին կե՛նսագրակա՛ն 
յօդուած մր Մ. Վաըանգեանէ։ 

ԱԶԳԱՅԻՆ տա 
ՃԱՅ-՝ԼՐԱ8ԱԿԱՆ 7 ԱՄԱՑ ԱՅՆ ՈՒԹԻՒՆ 

Հայաստանի Հանրապետութեան 
պատուիրա1լներր Թիֆլսի մէ9 Համա
ձայնու՛թեան են եկած Վրա g կառա
վարութեան Հետ։ 

Այղ Համաձայնութեան Հետեւան
քով Վրաս տան կր ճանչնայ Հայաս
տանի իրաւունքը Պ ա թ ո ւմ-էյր ե ւան 
գծով ապրանքներու ազատ փոխա
դրութեան։ Ա՚իլս իքնդիրները պէտք է 
լուծուին իրաւարար ատեանի միջո
ցով (arbitrage,)* 

Վրա g ազգայնական թերթերր շատ 
գժգոՀ են այս Համաձայնութենէն ե 
կր կարծեն թէ Վրա ստ ան ի շաՀերր 
չեն պա շտ պան ո ւա ծ այգ Համաձալ– 
նութեան մէչհ 

Հայ թեոթերը Համակրանքով կը 
խօսին։ 

ՔԱՆԴՈՒԱԾ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐԸ 

Ամերիկայի Հայերր դիմելով պա
տրիարքարան խն դրած են մանրա
մասն ցանկը քանդուած եկեղեցինե
րուն, ֆ վերա շինութեան միջոցներու 
պատրաստութեան Համար։ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ 

Հաւաստի աղբիւր է կր տեղեկա

նանք թէ Դեկտեմբերի կէսին Լոնտոնի 

մէ2_ գումարուելիք Դաշնակից պետու

թիւններու Համաժողով մր պիտի ղրա

ղի թ՛ուրքիոյ Հարցով Ա պիտի որոշէ 

Հայաստանի ճակատագիրր։ , 

ԶՕՐԱճԱՆԴէԱ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՅՐԱՔԱԴ_Ա9ՒՆ ՄԵՏ 

Հայ բանակին 1()րդ Հրետանիին 
Զան դե զուր մեկնումին առիթուէ զօրա– 
Հանդէս մր կազմուած է Հայկ, խորՀըբ– 
դարանի շինքին առթելներ կայ եղան 
Հայ նախարարներ* օտար զինւորական 
առաքելութիւննեբ ե Հոծ բազմութիւն* 
Հայ Գ°րքերը իրենց խրոխտ վայելչու
թեամբ առարկայ եղած են ամէնուն 
գնա Հատ ո ւթեան t 

ՃԱՅ ԱՐԻՆԵՐԸ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ Մե֊Զ 

կազմուած է Հայաստանի առածին 
Հայ Արիներու խումբ մը (պօյ Աքա– 
ութ) որուն պատ* նախագաՀութիւնը 
ընդունած է վարչապետ Պ» քԱատիս– 
եան։ 

ՃԱ8ԵՐՈՒ ԳԱՂ_6-Ը 

քծ*ուրքիու զանազան վայրերու մէջ 
Հայերու կ['[իկիա երթալր աբգիլւած՝ 
և անոնցմէ մաս մը իբր պատանդ վար 
գրուած ըլլալով» Պ ո լ ս ո յ քաՂՔ՛ մուգո
վը յիշատակագիր մը ներկայացու– 
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ցած է Հա ժաձայնական պետո ւթեան g 
ներկայացուցիչներուն, որոնց մէջ 
մասա մրն երկայա ցուցած են այն ոճիր
ներն ու կողոսլուաներր որոնց առար
կայ եղած՜ են Հայ ճասրորղներր, ե. 
խնդրած է որ Հա ւքա ձայն ա կան ք Հեղի
նակութիւն ի գործ՝ գնեն ե ղիւորա– 
կան ուժով ասլաՀովենՏիգրանակերտի 
Սերասաիայ, կեսարիաք ե իգմիտի 
Հայութեան ^l'itkt^ փոխադրու– 
թէ*-նը։՜ 

ՃԱՅ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒՆ ՃԱՄ՛ԱՐ 

ճօն Րօքֆէլր 180,000 անգէ ոս
կի նուիրան է՛ սովամաՀ Հայ մանուկ
ներուն։ 

ՄԱՃԱՓՈՐԶ ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ M-ԱՐՑԱՊԵՏԻՆ 4_ՐԱՅ 

Պոլսոյ Հայ թերթերը լուր մը տու
ած՛ էին, որուն Համաձայն իրր թէ 
էրեւանի մէջ թուրքերը փորձած՛ են 
մա Հացն ել Հայաստանի վարչապետ 
Պ* ]Ա ատիսեան ր։ 

Այո լու՛րի ստուգութեան մաս թե 
դիմեցինք Հայաստանի Հ ան բա պետ ո ւ– 
թեաւ պա տո ւիր ա կութեան, ուր մեզի 
յայտնեցին թէ ո ե է տեղեկութիւն 
չեն ստացած՛ այդ մասին։ 

ՖՐԷ-ԶՆՕԻ «ԱՍՊԱՐՒԶ»Ը 

Աւրախութեամր կը ծ՜անուցանենք 
թէ* Ֆրէզնօ Հրատարակուող «Ասպա
րեզ» շաբաթաթերթը վերած՛ուած է 
եռօրեայ ի։ կը պարունակէ րստ ա՛ 
ռակայն, ի ի սա շաՀեկան յօդուածներ 
ու ԱմերիկաՀայ կեանքէ առատ ու 
թարմ լուրեր։ 

ՏթՂԱԿԱՆ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՄԱՐ 

S իլս իդեան Եղբայրներ Միացե ալ 

պատուիրակութեան մէ$_ ոռով 4,000,000 

րուսլլի նուիրած են որուն կէսր պիաի 

յաակացու ի Հայաստա՛նի կարօաե ալնե

րումս դեղեր Հայթայթելու, իսկ ս*ԷւԱ 

կէսր Հայ բանակին սլ էաքերուն Համար։ 

ՓԱՐԻԶ ՃԱՍԱՒ 

Կ ո վկա սի Ազգ» Պիւռօի նախագաՀ 

ե Ներսէսեան քէպրոցի նախկին աեսուէ 

ե յ այ ան ի Հասար» դոՐ^իէ Պ* 3* Խու– 

նուԱց Փարիզ Հասաւ բժշկուելու Հա– 

Ր մա ո։ 

ՃԱՅ B-ԱՏՐՈՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԷ֊Ջ 

«Վերածնունդ» թատերախումբը իր 
առածին ներկայացումը կուտայ—Կի
րակի 7 Գեկտ. ժամր 2-ին, Հյան գ՛էլի" 
դէլ 1ՔռՂ թատրոնին մէջ։ 

Պիտի ներկայացուի Հ Նիր վան զա
տէի «Ջար Ոգի» տրամր։ 

կր յուսանք որ Փարիզի Հայ գա– 
ղութր պիտի քաջալերէ խումբը իր 
առաջին քայլերուն մէջ։ 

ՃԱՅ ԵԿԵՂ.ԵՑԻԻՆ ՄեՋ 

Անցեալ կիրակի առաւօտ, Հայ եկե
ղեցիի արարողութեանց ներկայ եղաւ 
Ասորիներու Արքեպիսկոպոսը որ քա
ղաքական գործերով Փարիզ եկած էր։ 

Պատարագէն վռրջ Սրբազան Հիւ-> 
րը Աոորերէքն լեղւով օրՀնեց ժողովուր
դր ե ֆրանսերէնն ճառով մր վեր Հանեց 
Հայոց ե Ասորիներու յարարերութիւն– 

ֆները սկիդբէն մինչեւ տառապանքի 
օրերր ե ղնորՀակալ եղաւ Հայերու 
կողմէ իրեն եղած պատիւներուն Հա
մար։ ՝Բիպարեան Xf* Վարդապետ ժո–*՝ 
ղովուրդի անունով շնորՀակալութիւն 
յայտնեց Ար ղազանին որ տեղաՀ ան ո ւ– 
թեան օրերուն մեծ աջակցութիւններ 
րրած էր Հայերուն։ 

Եկեղեցւոյ Հոգաբարձութիւնը պի՛ 
տի Հրաւիրէ Սրբազան Հիւրը Ասորե
րէն լեզուով պատարագելու Հայ եկե– 
զեցիի՚նմէի I 

ՔԱՈ-ԱՁԱՅՆ ՊԱՏԱՐԱԳ 

S առա ջի կայ կիրակի, 7 Դեկտ* պա– 
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600 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ա արագը քառաձայն սլիտի երգոափ 

եր դե Հոն ի րնկերակցութեամբ։ 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ 

Փարիզի Հայ II ուսանողական Մ է" 

ութիւնր վերականգնելու, ն սլա ա ակով 

րոլոր ուսանողները կր Հրաւիրուին 

խորհրդակցական ժողովի 10 Դեկա» 

Զորեքշարթի գիշեր Լիւաօի սրա Հին 

մէչ* ՛ ա • ՝ j 
ՓԱՐհԶՒ ZU3 ՏհԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ 

Հայ S ի էլեան g ԱիութիւԽը Տիար 

\քարտիկ Պալեօղեանի, ընդ Օր» ՀյՈԼ– 

շան Պ» Կիւլսլէնկեանի ամուսնութեան 

առթիւ շնորՀակալութեամբ ստացած 

էէ որբերու Համար, փոխան ծաղկե՛ 

փունջի Հետևեալ գումարներր։ 

Տէր և Տիկին Ա. Ալեանաք 20, 

Տէր և Տիկին ԱՀամբարձուժեան 1Օ0, 

Տէր և Տիկին Ա* ճէվաՀիրճեան 60, 

Տէր և Տիկին Հ* ՃէվաՀիրճեան 100, 

Տիկին Մ արկոսեան և որդի ՏՕ, 

Տիկի՛ն Միքայէլեան ՏՕ, 

Տէր և Տիկի՛ն A/. Ներսէսեա՛ն ՏՕ, 

Տէր և Տիկի՛ն Տ՛ Ներսէսեա՛ն 20, 

Տէր և Տիկի՛ն Կրօնիկ Փափազեան 100, 

Տէր և Տիկի՛ն . . . ՏՕ, 

Տիար Ա* Ա վաճեան 30, 

Համագումար 700 ֆր* 

Նան. Ա՝ի ութիւն ը ստացած է Հե– 

տեւեալ անձեր ո ւ մօտ դրուած որբե

րու գան ձ ան ա էլն երէն t Q. Պ ա ս մաճեակ 

27, ԱաՀակեան Եղրարք 44,80 Մի՛ 

նաս և Սիմոն 300, Օր* Հայկա€Աոյ'Z 

Ադամեան ՏՕ,40 ^իսլարեան Հայր 

Աուրբ 221, Տա ր այ ե ան 263,76 

Տ» Աիմոնեան, Յրդ* անգամ, 

Դալրսլճեան Եղբարք 180, 70 Տ<>քթ* Լ* 

Համբարձումեա 72, գումար 1459,80 

Նախորդ գան ձ ան ա էլն եր Է 2 700,2 0 

ՍՏԱՑԱՆ* 

«Դործա սլա տում» Եգիսլաոսի Հ. /»• 

միութեան սլա տ կերա զարդ տեղեկա– 

գիրը՛ 
— Հ՜ԿոյրԷՀ՝* (Միշ Էլ ԲրօվԷնի) թարգ* 

մանեց Վ. Ա ելունի գին 1 ֆրանք։ 
C Հայ կա կան կիլիկիա), ուսուՏնա– 

սիբոլթիւն մր Կիլիկիոյ Հայկ* թա

գաւորութեան վրայ, դրեց ՚ Վ. Մ* 

՚Բիւրքճեան Նիւ֊Եօրք, Գին 60 սէնթ։ 

— « L e R e s p o n s a b l e » ( a l l égor i e histo

rique dans le r è g n e animal) par L é o n M * 

G u r é k i a m Prix 5 fr. 
՚՛՛ » 

Chez l'auteur 65 Rue du Bac% 

ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՅՍՒՇԱՐՋԱնԻէ 

ՀԱՄԱՐ ՍՏԱ8ԱՆԲ 

Պ. Մէնզիլ 

Պ. ն. %ադիկեաս 

Պ* Կ* ԲասւՐաձեաս 

Արդէն £ ա LUI քուած 

կեգՀ. գումար 

20 ֆր. 

4 ֆր. 

40 ֆր. 

$279 

33/3 

ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻՆ 

Զինւոր ԱրրաՀամ fi*. Հազարապետ– 

եան (/էՒաւ^րիզցի) կր փնտռէ՛ իր Հօ– 

րեզբայրր Բարթող Հաղարասլետեան 

30 տարիէ ի վեր Փարիզի մէ$, (կինը 

ֆրանսացի, մեռած) կր թղթակցէր 

մինչեւ սլա տ եր ա զ մին սկիգբը իր Հաս

ցէով՝ 23 Notre Dame des Victoires 

Hôtel Suisse, Paris» 

իր մասին տեղեկութիւն ունեցող

ներ էքն կր խնդրուի իմացնել Հետևեալ 

Հասցէին՝ Tatios Mie. 5.3333 26me. 

Cie. 1er. r é g i m e n t Etranger 

Sid i-bel -abbes (algerie^ 

Համագումար 4200, 

Zh-fliui^p.SuoptV ՑՕՔԹ. Լ. 1ԱՄԲԱՐ«ՈՒՄԵԱՆ 
Imprimerie Spéciale an V E R A D Z E i N C M J N T " La Gérante: M l u Sarah L A . C R O Ï X 
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« A R M E N I E N » ԱՄՍԱԹԵՐԹ ծ. ՏԱՐԻ 

Բաժս/հորդա գրուեցէք 1020 թուէ Համար Գերմաներէն լեզուով Հրա
տարակուող այս միակ Հաքաթերթին։ Բաժանորդագինր ամէքն երկրէ Համար 
3 ֆրանք կանխիկ։ 

Նոր բաժանորդները մինչ այս տարուայ վեր^ր թերթր ձրէ կ՛ստանան։ 

Հասցէ1 M. Piranian, Rédac t ion du journal Arnjenien T H A L W I L ("Suisse) 

F O U R R U R E S ԳԵՐԶԱԿ 
Les plus belles et les mo.ns chères . T R A N S F O R M A T I O N S 

de tout Paris T R A V A I L A F A Ç O N 

Carde pendant l'Eté 

՛ Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix.d'eu R E N A R D S 

M O D È L E S N I C O L A S 
Maison A R O U T U N 1 A N 

ROBES. M A N T E A U X . C O S T U M E S T A I L L E U R 

A ctuellement RÉCLA ME 1 5 0 

Magasin : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En face Station N.-D.-de-Lorette 
Tramways : Carrefour Château du ո 

ՀԱ8ՐԵՆհ*->. 
Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Դրական, քաղաքական և 

Հա սարա կա դհա ական 
Բաժնեգին *> տլր»։ Հասցէ*՛ 

7, BennetSt. BOSTON .Mass. 

ԱՍՊԱՐԷ&ք 
՚Բաղքա, Ազգային Տիրական 

կր Հրատարակուէ շա

բաթը երկու անգամ։ 

Բաժնեգին 30 ֆր՛։ Հասցէ՝ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

'6ՈԻՍԱԲԵՐ ԿԻԼԻԿԻԱ 
ԵգիսլտաՀայ Լրագիր, Ազգային, ՚ Օրաթերթ ազգային, գրական և 

Գրական և քաղաքական կը Հրա՛ քաղաքական 

տարակուի շաբաթը 3 անգամ Տարե՛ 

կան բաժնեգինն է օՕ ֆր» 

Հասցէ՛ B. P. 868 Le CAIRE » 

(Egypte) 

Հասցէ, Journal Guiliguia, Rue Di / 
Van Yolou, ADANA 

Բաժնեգինն է 60 ֆրանք, գէմե 
խմբագրութեանս։ 

Ծ ա տ տ տ 
(ՍՕՖԻԱՅԻ) , 

՝' Կր Հրատարակուէ Չորեքշաբթի և 
Լթաբաթ օրերը։ 

Հասցէ, Journal A r m é n i e n IfÀYAS-
Բաժանորդագրուելու Համաք դիվել y | y R u e ջ,. Miladinovi ՚ 21—SollU 

(Bulgarie) 

Բաժնեգինն է Տարեկան օՕ ֆր* 

Օրաթերթ ագդային, գրական i 
քաղաքական։ 

Հասցէ, Imprimerie Kechichian SMYRNI 

ռ] մրա գրութեանս։ 

Բաժնեգինն Է1Խ# ֆր. տարեկան 
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B.\ Հ Ա Ր Ա Ե Ա Ն 
•4_ա՜ՏւԱո_ակւս1ւ_դհյւ5ա1լ 

44, rue Lalayelte, 4 4 

Անգլիական և ֆրանսական կերպա֊ 
սեդէններու ճոխ սւեսա1լսերով ու իր 
ճաշակին, ձեւին ու կարին շի քու՛ 
թեամրր կը դո Հացն է իրե՛ն դիմող բո[որ 
յաճախորդները։ 

€ ԱՐ Մ ԵՆ ԻԱ* 

քաջալերեցէք վԱբմենիագ շաբաթա

թերթը, որ 33 տարիներէ ի վեր Ա «՚/»՛ 
սԽԺ hs. ՀրաաարաԿոլ-ի Մ• Փ"ր՛ 
թուդալեանի կողմէ։ Տրկն. րժնգ. 20 ֆ. 

Հասցէ՛ Journal A R M É N I A , Marseille. 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Ա ածո՛ւն, մածո՜ւն 

: ՛ ՚ - ՜ՎԱՀԱՆ՜ ՀԱՐԻԿ-ԵԱն^ ք ,ք ՚ ՚ 
ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՊԻՆ ԱԶ֊ԲԸ ԼՈՅՍ 

՚ Պատուական փիլաւ ու փլաքի, ի՚նչսլէս ՛նաեւ, արեւելեա՛ն և եւրոպական 
ամէ՚Խ տեսակ ԸՆՏԻՐ. ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ-ԲՈԻՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, rue de- la Sorboime. մամաղրավայրր րոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՆԱՐԱՆի՚ն մէչ կարելի է գտ՛նել արտասաՀմանեան րոլոր 
Հայերէ՛ն.թերթերր։ Melro Saint-Michel—(fdéon 

INSTALATION ELECTRIQUE 

ԼՈՅՍ– ՈՒԺ– ԶԱՆԳԱԿ 

կ՛ստանձնեմ ամ^ն տեսակ ռէեք 

տրական զետեղուՅներ ու նորոդու 

գութիւններ, արագ ե խնամու ած աշ 

խ ատ անք ։ 

իյիստ չափաւոր գին,, դրեւ Հետեւ 

եալ Հասցէին* 

A. /amgotchian. S Passage Lathiule 

Paris 18me. 

ՀԱՅ ՆՊԱՐԱՎԱՃԱՌ 

ZPIllS ԱՊԱՀՈԻՆԻ 
Խիստ լաւ ապրանքներ ունի։ 

Հայրենակիցներ, դիմեցէք և փորձեցէք 
Ղ*ոՀ պիտի սնաք։ 

2Ց, rue BuHault, 23 
llJt Melro Cadet ՜ 

֊ՀԱՅԵՐԷՆ ԹԵՐԹԵՐ– 

ֆարիդ, Ա* արսիլիա, Վենետիկ,– 

Աօֆիա, ՜Պոչիս, Իզմիր, Ատանա, ԹէՀ– 

րան, ԳաՀիրէ և Աղէքսանզրիայ, Հրա՛ 

տարակուած ամէն տեսակ Հայր էն 

թերթեր ունենալ փա փա քո զներ, թող 

դիմեն Հասցէիս։ 

Nurses Ghaxikian 
Alexandrie Egypte 

ՕյււսէՒերԹ՜, Ցերորդ. irmiiifi— կ. Ղ]ո||ւս 

•՛Ազատամարտ,, սկսած է վեր Հր 

րատարակուիլ, * ՛ճակատամարտ,, ա՛ 

նունով։ Բա ման որ դա դրութիւնն եր ու 
Համար դիմել ճՎերածնունդգի տնօրի 
ն ո ւթեան։ 

Տարեկան բաժնեգին ՑՕ ֆր*։ 

ՎեՐԱԾՆՈՒՆԳ. 
. ԲԱՅԱԾ է ԻՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՏՊԱՐԱՆԸ 

ՃՈԽ ՏԱՌԵՐՈՎ ե Կ՚ՍՏԱՆՁՆԷ 
տպագրակա՛ն ամէն լեզուէ գործեր 

Գ Ի Ր Ք ե Ր , Գ Ր Ք Ո Յ Կ Ն Ե Ր » Շ Ր Ջ Ա Բ Ե Ր Ա Կ Ա ՆՆ Ե Ր , 

հւ.այլ1ւ, hi.iujjli, հ ւ ա յ լ հ ։ 
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o u m a r m é n i e i r 
ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ 

գ– Տ Ա ՐԻ, ԹԻԻ 38 

Փարխլ, .n դեկտեմբեր 1919 

Բ Ո ՎՀ1ՆԳ ԱԿ Ո Ւ թ Ի ՒՆ 

ԱզատուԹեան ո^դի՚ն 

ԽՄԲ ԱԳՐ Ա Կ ԱՆ 

Հայկա կ ան՚ մնծ յաւլԹանակ Ջտնգեդուրի մէգ ՝ 

Արամ* րաֆֆի Մ– ֊ Լ Ա Ր Ա Ն Դ Ե Ա Ն 

Աքսորի Համբուն ւլրայ, դ.— րսւմանումլւ 

Ա Ր ԱՄ Ս ^ Տ ՈՆ Ե ԱՆ 

Ջասգեզուրի աո֊Թիւ դ֊խ-ա՚նսյգխււակււա բանակ. 

՚ աււԹ՜իւններ 

ZI» ււ֊ւսգի ր1ւ ե ր 

Ազգայի՛ն ես տեղակա՛ն լուրեր 

*>ireeteur ~ Fondateur Հ 
g LÉON H A M PA RTZÔ U MI A N , i6, Boulevard St-Denis - P A R I S (X՛) 

Téléphone : NORD 69-51 
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Վ.ԵՐ1ա11)Ւ1Գ 
կր Հրատարակուի ամէ՛ն շաբաթ 

Բաժանորդագի՛ն՛ն է ամէ՛ն երկրի Համար տարեկա՛ն 30 ֆրա՛նք 
Ամերիկայի Համար 3 տոլար 

ԲԱՑԱՐՁԱԿԱՊԷՍ ԿԱՆԽԻԿ 
Գրամ, նամակ և ամէ՛ն գրութիւն զրկել Տնօրէ՛նի Հասցէին 

Dr. LEON H AMP ARTZOUMI AN 
16, Bd. Saint Denis 16 

ս ա տ ա ՄԸ ա P M H » 
(30,000 ՖՐԱՆԲ ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԽ-ԲՈՎ) 

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 
ՆԱԽԱՃԵՌնՈՒթԵԱՄԲ 

Հ. 3. ԳԱՇՆԱԿՑՈԻԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՐՆԻՆ 

Ա յս նպատակի իրագործ՛ման Համար ՀետզՀետէ պիտի սարքուին Հե՛ 
տեւեալ Հանղէսներր, որոնց մասի՛ն մանր ամա սնութիւն՛ն եր կ ուտ անք յա^որ– 
'[ արար 

1. -— կաղանդի սեղան, 17 Յունուար Լթտբաթ գիշերէ 
2. — Հայկական ՆուագաՀանգԷս, 1-4 Յունուար Չորեքշաբթի գիշերէ 
3. — Թ ա տեր ակա՛ն ներկայացում, Փետրուար ամսուն։ 
4. — ւԼիճակաիյաղ և պարաՀանդէս Ա՚արտ ամսուն։ 

Տ.— Հայաստանի Հանրապետութեան Բ. տարեդարձի °րը Ազգտյրն 
տօնի աոթիլ մեՆ Հանդէս։ 

Այս Հանդէսներէ դուրս շնորՀակալութեամբ կ՚րնղունոլին նուիրա_ 
տուոլթի^ւքսեր ու կր Նանուցուին։ 

Նուէրները ղրկել Յտն£նաիւումրի գան ձա պա Հի Հասցէին՝ 

Mr. Sahatdjian- 9, Rue Ghorou Paris 

PHOTOGRAPH EvD'ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ §BOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 
" » • ASCENSEUR, - , 
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Շ Ա Բ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 
ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՝ԲԱՂ,Ա՝ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ՛ ՏԱՐԻ.֊ ԹԻԻ 38—(68).— H ԳԵԿՏՄ. 1919 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

ԱԶԱՏՈՒԹԵԱՆ ՈԻԴԻ1 

Ոչ ոքի Համար գաղտ՛նիք չէ այ՛ն Նա՚Ար ղրութի^ը, որի սէք կը գըտ– 
% ո ւ ի մեր երկիրը և այ՛ն ա՚նըարեացակամ ասե՛նք թէ ա՛նզօր քաղաքակա՛նով 
թիւևր, որին կը Հանդիպի մեր խնգիրր* 

& Մէկ տարիէն աւելի է, ինչ զինադադար է կնքուած և սակայն մինչեւ 
օրս Հայ ժողովրդի ՜Համար խաղաղութիւն չկայ ու չկա՛յ։ Հաշտութիմնր 
դարձած է մեզ Համար Մեթերլինկեան կապոյտ թռչունը, որուն կր Հետամր– 
տենք ամբողչ ազգով, մեր ժողովուրդի րոլոր արդարամտութեամբ։ Բայս... 
Հաշտութեան, խաղաղութեան, նորմալ կեանքի փոխարէն մեր սաՀմաննե– 
րու վրայ թաթարական ու տաճկական յարձակումներ, մեր գիւղացու աշ
խատանքի շաՀագործում, սով, գաղթականութիւն—և այս բոլորի վրայ 
Հայաստանի ցուրտ, դառնաշունչ ձմեռը։ 

Այն յոյսերն ու այն սպասելիքները, որ ժողովուրդն ունէր . իր 
դաշնակիցներէն, տարաբաղդաբար մինչեւ օրս չիրականացան։ կփնտրենք 
այս բացասական իրողութեան սլա աճառն երր։ կծանրանանք անոնց վրայ 
այս անպատեՀ ժաժին։ ֆաստերր տեսնենք և մեր ուղխն գծենք անոր Համեմատ։ 

Ե՛֊ այղ փաստն այն է, որ ղիւանադիտութիւնր րնղՀան րապէս ամուլ 
գտնուեցաւ Հայ ժողովրդի Համար։ 

Տարիներէ ի վէր Եվրոպայի մէֆ նստած ազգային պատուիրակութիւն 
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602 Վ ե Ր Ա Ծ Ն II /. Ն 1 
ունէի՛նք, որ չկրցաւ մէկ նշա՛նախեց անգամ փոխել տալ մեր ողբերգական 
իրաղարձութենէն ե զէթ մեղմել, ամոքել մեր վիճակի գառնութիւնը ամենա
գոյ զն աստիճանէ 

Զորս տարի կռիւ մզեցինք անպատմելի ղժուա բութիւնն եր ու մէֆ։ Մէկ 
տարի է, կս՛պասենք Հաշտութեան կոնֆերանսի վերջնական խօսքին և դեռ 
կը կռուրնք մինչեւ օրս։ 

Ֆրանսական կի սա պաշտօնական մեծ՝ օրաթերթը ցանկութիւն կը 
լ այտնէ, որ Հին Թուրքիան ապրի նորէխ ե ձգուի Ագրի ան ա պոլս էքն մինչեւ 
Պարսկաստանի սա Հմանն երր — չխօսելով գեռ Կիէիկիոյ մասին։ Անգլիական 
արա մա գրութիւնն երր այս մէկ տարուան ընթացքին բաւականաչափ բացո
րոշ արտայայտուեցան Անդրկովկասի մէ^յ Իտալիան առաջնակարգ դեր չու
նի Հաշտութեան կօնֆէրանսի մէֆ և իր չարաբաստիկ Տ>իումի իէնդիրն ան
գամ չի կրնար կարգադրել։ Ամերիկան զբազուած է ներքին ան
վերջանալի ֆ վեճերով, որի պատճառով կէս տարի է աՀաւասիկ 
կը քննէ^՚ուհկը վեըլուծէ Վերսայլի դժբաղղ դաշնագիրը և մինչեւ 
օրս ոչ մի կերպ չի կրնար վճռել իր ղիրքր* Ղ*եռ չենք խօսիր աքն մասին, 
թէ Հա շտ ո ւթեան դաշնագիրն ու ազգերու ընկերակցութեան սկզբունքն րն֊ 
դունելէն յետոյ—եթէ երբեք քուէարկուի այղ—Հայաստանի խնդիրն ընդու
նելու Համար ի՛նչքան ժամանակ պիտի դնէ, կամ թէ արդեօք պիտի ընդու
նի այն։ 

Այսպէս է իրողութիւնը մեր Հարցին նկատմամբ։ 
Յոռետես ո ւթիւնր և մռայլ տրամադրութիւնը չեն, որ այս տարակոյս

ները կը ներշնչեն մեզ, քանի որ փաստերն արդՀն ինքնին մռայլ են՝ առանց 
ար Հես տա կան կերպով գունաւորուելու ե առանց ենթակայական տրամա
դրութեան։ 

Մեր ժողովուրդր պիտի սպասէ դարձեալ Յոր երանելիի Համբերու
թեամբ, որովՀետեւ Համբերութիւնը մեր տխուր ճակատագիրն էէ Բայց ըս– 
պասելով Հանդերձ՝ ան կը գործէ, կր պայքարի, Հը յադ[^է — ^ ա ձ Ղ գործի, 
պայքարի, յաղթութեան մէ£ է մեր փրկութիւնը։ 

Մեր Հարցի դիւանա գիտական այս աստիճան երկար ձգձգումնն յե
տոյ ՝ մենք պիտի յուշ ածենք նորէքն դէպի մօր ճակատագիրը ե մտածենք 
թէ ինչ ճանապարՀով կրնանք երաշխաւորել մեր ժողովուրդի աղատ զար
գացումը։ (կան մէկ քանի միջոցներ, ոչ իրար ժխտող այլ փոխադարձաբար 
միմեանց լրացնող։ Հնարաւորութիւն չունինք այս վայրկեանիս կանգ առնել 
բոլոր այգ միջոցներու վրայ, բայց անոնցմէ մէկը կայ, որ էական է, առաֆ– 
ն ակարդ, տիրական և որ պարտական ենք ցուցաՀանել, շեշտել միշտ։ 

Այդ միջոցը մեր ո յ ժն է, մեր Հ ան ր ա պ ե ա ո Լ թ ի ւ ն ը, 
մեր բանակ ը։ 

Այն ժամանակ, երբ կանգնած ենք վտանգաւոր քառուղիին առֆեւ — 
մեր առաջնորդը ան է։ Այն ժամանակ, երբ լքուած ենք մեր դաշնակիցներէն— 
մեզի օգնականը ան է։ Այն ժամանակ, երր դիւանագիտութիւնը պարապ ժա
մանց կը թուի մեզ — ազատութեան միակ ճանապարՀր ան է։ 
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է լ այսպէս, յ ասի առ՛նապէս ճշմարիտ կր սնայ աքն Հի՛ն խօսքր, թէ 
վԱաՀժան քաիւց զէն իւրեանց»։ Այո*, գէն իւրեանց։ Ո՞վ կարող է 
տալ Հայ ժողովուրդին այն, ինչ որ ինքր կուտաի իր կառավարութիւնր, իր 
բանակը։ կարդացէք այսօրսւայ Հեռադիր ր—^Լանգեզուրի սքանչելի յաղթա՛
նակը։ 

Անզլիացիք որոշեր էին, որ ՀԼանգեզուրը կառավարուի առժամապէս 
Հայոց Ազգային խորՀրղի միջոցով։ ՚ Ամերիկացի Հասքելր նոյն որոշուես է 
տուեր Հաշտութեան կօնֆէրանսի անունով։ էւ սակայն ի՛՛նչ եղաւ Հետե՛ 
ւանքր։ Ադրբէջանի աւազաէլներր նախկին ան պատմութենէն խրախուսուած՜, 
աՀագին ոյժերով, չորս կողմերէ, յարձակած՝ են ՀՀանգեզուբի վրաԲ 

Ո՞վ կանգնեցուց անոնց ար շա ւանքր, ո՜՛վ յաղթեց Հակառակորդի 
10,000նոց բանակր, իր զօրավարներով ե Հրամանատարներով, որ ունէր լաւ 
ռազմամթերք, լաւ պար էքն։ Զանգեզուրի գիւղացին այգ յարմարութիւններր քու
նէր։ Բայց նա ունէր բուռն Հայրենասիրութիւն, տոկուն, յամառ, դիմադրա
կան ոգիէ Այն ոգին, որ Գաւիթ Բէկի ժամանակ Հրաշքներ գործեց նոյն այդ 
լեռներու վրայ, նոյն այդ անձաւներու մէյէ ե յաւիտենապէս նոքն Հա կառա– 
ռակորղնեբուն դէմ։ 

Տասնեւութ ամիս է, ինչ մենք Հանրապետութիւն ունինք, տասնևութ 
ամիս է, ինչ մենք Հանրապետական բանակ ունինք, որ զարմանք կր պա տա 
ճառ բոլոր եւրոպացիներուն և ամերիկացիներուն։ 

Ի՛նչ րրինք մենք այդ Հանրապետութեան և այդ բանակի 
Համար, որ մեր ղատի առաջնակարգ, մեծագոյն ազդա1լներն են։ Մեր դիւանա* 
գիտութիւնը կրցա՛՛ւ արժեցնել այդ ազղաէլներու գործը, կրցա՛՛ւ ոգեւորուիլ, 
սիրել այնք gpj 

Չքրքրենք մեր մռայլ իրականութեան խորշերը։ Վիրաւոր, չափազանց 
վիրաւոր է այդ պատմութիւնր և աՀագին է պատասխանատուութիւնը մեր 
արիւնոտ ե Հերոսական ժողովրդի առֆեւ։ ԱյսուՀետեւ գոնէ ըմբռնենք, որ 
Միացեալ Հայաստանի անկախութիւնը իրագործելու Համար մենք ունինք 
մի մեծագոյն ազդակ, մէկ Հիմք, մէկ ճանապարՀ— Հանրապետութիւնը և 
Հանրապետութեան Հերոսական բանակը։ !Հ>՜Հ 

Այսօր այդ բանակր աՀաւոր գժու արութիւններու մէՀ և. անկարելի 
զրկանքներով կր կռուի մէկր Հինգի դէմ։ Երբ մենք բոլորս պաշտպանենք, 
ուժեղացնենք այն մեր բոլոր Հնարաւոր միջոցներով — այն ժամանակ մէկր 
կր կռուի տասնի դէմ և կր լաղթէ։ Ա յո՜, կր յաղթէ։ 

ՈրովՀետեւ Հայ ժողովրդի բարոյական ոյժր անսպառելի է**» 
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ՀԱ8ԿԱԿԱՆ ՄԵԾ ՑԱ՚ԼԹԱՆԱԿՔԱՆԳԵՏէՈԻՐԻ ՄԷՋ 

ԱԴՐհէճ՚ԵՆԻ ԶՕՐՔԵՐԸ ԿԸ ՊԱՐ 
... ՍԻ ԿԸ1-ՓԱԽԶԻՆ 

ՕԻԻՆ 

՝փ՝ . ԻՆՋՊԷՍ ՍԿՍԱՆ ԿՌԻԻՆԵՐԸ 

Թէֆլէս* 18\յՈյեմ*— Ս տ ացուած արժանահաւատ տեղեկութիւններու 
Հ ա մա ձայն, Հոկտ* 22 էն Զարուի է Հա սեր ատրսլէճանեան սսլայ մր « > 0 Սոխա
ւորներով ե կանչելով Տեղ գիւղէ ներկայ ացուցիչներր յ անձներ է անոնց սլա» 
Հանրագիր մը որսլէսղէ Ատրսլէճանէն անձնատուր ըլլան։ 

Ղյոյեմրեր 1 jiù թաթարական ոյժերը սկսեր են ^Լանգեղուրէ վրայ ընղհա
նուր յարձակում գործել Աուշիի, Ջէբրայէ[է գաւառէ ե \ախէ^եանէ ուղղու– 
թեամր։ 
՚էքուշէէ ուղղութեամր առա£ է շարժրւեր 3 Հետեւակ ղունղ որու մէֆ կը 

Հաշուուէն մինչեւ 6000 Հոգի, 2 ձիաւոր ղունղ, որ բաղկացած է 800 սուսե

րաւորներէ, 8 թեթեւ, 4 պաշարողական թնդանօթներէ ե 400 ձիաւոր քէ-֊ր՛ 

տերէ։ Ղյախիգեւանի կողսԴխ արշաւեր են 3000 Հոդի,, իսկ միւս ուղղութիւն– 

ներով արշաւեր բազմաթիւ քիւրտեր։ 

Պատերազմական գործողութիւնն երր կը ղեկավարեն զօր* Եղէգարովը եւ 

րնդ. յփնաՀանգապետ Աուլթանովէ եղբայր Աուլթանբէկը, էսկ ըևղՀանուր 

Հրամանատարն է զօր* Ալի աղա Հյէխլէնսկէն։ 

՛Նոյեմբեր 6ին ստացուած տեղեկութիւններ1խ կ*երեի որ Ադրպէճանցի" 

ներր ընդՀանուր յարձակում են գործեր fan զն աւար, Բայ անդուր ե Տեղ ^րւ– 

ղեըու վրայ, ձգտելով պատռել Տեղ զիւղի դէրքռՐՐ ^ զրաւել Գորէսը։ Աա-ւաքն 

չնայելով Հակառակորդի գերազանց ոյժերուն և ղնդացիրային ու ռմբաձիգ 

սաստիկ կրակին, ա զզարն ակութ ի ւնր կարող կ՚րէէայ ղի սաղր ել։ 

իյ ողն աւարի ուղղութեամր թաթարները Բե$ ալ-*ք*ազ սարէին նա Հանվելու 

ժամանակ, զոր անոնք նախ րն թաց օրը գրաւեր էին իյ ո զն աւար ե Բայ ան զուր 

գիւղերու Հետ միասին,, թո զո լցած են 7 զնդացիր։ 

ՔԱՐՋԱԿՈԻՄՆԵՐԸ ԵՏ ԿԸ ՄՂՈՒԻՆ 

Երեւան, 14 Ղւոյեմ*— Ադրպէյճանի գօրքերը Ն՚Հք* & ին յարձակում գոր

ծեցին Զանգեզուրի վրայ։ Յարձակոլեները ամ1քն ուղղութեամր ետ են մղուած 

անոնց Համար մեծ կորուստներով։ 

ԱՏՐՊԷՃԱԵԻ ՊԱՐՏՈՒթԻԻՆԸ 
Երեւան, 1Տ%ոյ* ժամր 14ը 13 րոպէ անցած.— Զանգեզուրէն ստացուած 

տեղեկութիւններու Համաձայն չորս օրուան ան շն ղՀ ատ կռիւներէն յետոյ 

Ատրպէյճանի զօրքերր ամբողջովին Հարդուելով փախան ՛Լար արաղ, Զանգե– 

զուրի Հայերուն ձեռքը թողլով գերիներ, 14 զնգացիր, մեծ քանակութեամբ 

փամփուշտ, Հաց, շաքար ե այլ մթերքներ։ 
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Ուղիդ J / տարի առա£ յոգնած, ուժասպառ, աշխատանքի ու նիւթա

կան Հոգսերի րեռի տակ խորտակուած՝ գերեզման ի£աւ Հայոց ամենամեծ վի

պասանը, Հայ ազատագրական շարժման որոտաձայն մարգարեն։ իր տպուած 

ու անտիպ մեծաՀատոր աշխատութիւննե՚բի Հետ՝ նա յանձնեց Հայութեանը 

իր երկու մանու/լներին, Ա ր ա մ և Ա ր շ ա կ ։ 

Ղյերսիսեան ղպրոցր աւարտելէ յետոյ ՝ երկու պատանիները, իրենց մայ

րիկի Հետ եկան բնակութիւն Հաստատեցին Լօնդօնում։ Ե– քառորդ 

գարուց ի վեր ապրում են այնտեղ, մեծ քաղաքի արուարձան ում, միշտ միեւ

նոյն տեղը, RichniOnd Garden է2ի փոքրիկ» անշուք բնակարանի մէ^ որ դար

ձել է մի տեսակ ուխտատեղի այն բոլոր Հայ գրագէտներէ ու մտաւորական՛ 

ների Համար, որոնց մէ£ գեռ Հզօր է ՀՐաֆֆիի պաշտամունքը—չնայած Հայ 

շարժման ողբերգական** գա Հա վէժն երին–—ե որոնք կ՛ուզեն ապրել մի քանի 

վայրկեան այն Հարազատ մթնոլորտում, որ կազմում են Հալոց գրականու

թեան Հսկայի շնչաւոր ու ՚անշունչ յիշատակներր, նրա փոքրիկ գերդաստանը, 

նրա խոնացած գր՚սյյլա բան ր, նրա . րնդարձակ արշիւներր, նրա ան Համար 

նամաէլներր, ստացուած՛ մեծանուն ժամանակակիցներից և, վերջապէս, ինքր՝ 

խօսուն ստուերր Վ^ի՝պսյԱանի,1{ որ ճախրում է այդ մռալլ բնակարանի մէֆ, 

ստուերը Աղա տութեան Երգիչի* որ ամբողջ կեանքր տառապեց ու ողբաց, ող

բաց թիւրքաՀայի դաժան ճակատագիրր, իր արցունքներով ողողեց Տէելալեդ– 

խնգի, ՀԱամուէբի ու <ւկայծեբտ>ի ձեռագիր էֆերր, բայց եւ ողբի Հետ փայլա

տակող շանթեր յղեց իր ազգի ոսոխներին, ողբի Հետ ռազմի ՀրամրՖր Հնչեցրեց, 

վրէժի կրակը բորբոքեց Հայ գաղափարական երիտասարդութեան մէջ, ազ

դարարելով անդադար, թէ՝ պիտի գա՛յ, այնու ամենայնիւ, այն երջանիկ օրր, 

երբ Հայութիւնր փՀրելով գերութեան շղթաները, պիտի իրականացնէ, վերջա

պէս– ձէ/ենթի^, ((Վաբդանի երաղր», թէ պիտի գա՛յ, այն ուա մեն այն իւ, մի օր, 

«Զ ա յ ն տուր ո՜վ ծովակի)՝) երանելի օրր, ^բբ Հայ սերունգր պիտի 

արժանանայ, վերջապէս ՚ 

• £|v «Տեսնե՜լ Մ ասիս ի դլիւին^ մի դրօշակ 

Եւ ամէն կողմից սլանղուիսUt 4 այ ազգիք 

Գիս*են դէպ՛ իւրեանց սիրուն Հայրենիք))։ 

Ղ/երքն այ արկում դարձեալ մի մեծ գրադարան, օտար լեզուներով ամե– 

նա Հազուագիւտ ա շխատութիւսներ Հայոց պատմութեան, լեզուի, քաղաքա

կրթութեան, Հայկական խնդրի ու Հայ շարժունների մասին։ Արամի սեփա

կանութիւնն է, քսան տարի շարունակ փնտրել ու Հաւաքել է այգ թանկա՛ 

գին ազբիւրներր, Հաւաքել է և աՀա գին քանակութեամբ տպուած ու ան

տիպ նիկթեր, այլ և այլ լեզուներով Հանդէսներ ու լրագրական կտրոններ, 

որպէսզի մի օր ինքրն ևս փորձէ գրի անցնել մեծ աղէտների և մեծ խօլա– 
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կան մաքառունների պատմութիւնը ՀՀայկեան ցեղի։ 
20 տարուայ ընթացքում մի քանի անգամ ուղեւորութիւն կր կատա

րել Հայրենիքում, երկու անգամ թի1 րքաց Հայաստանն է այցելել» մի ան
գամ Բաքստն եզրայրների Հետ։ իր ուսումնասիրութեան արդիւնքներէդ մի 
քանիսը Հրատարակել է Լօնտոնի <ւճք^Աէնի մէք_֊ որի զլիաւոր ղեկավարը 
ինքն էր, ինչսլէս որ ղեկավարն էր L մի քանի տարուց ի վեր, Լօնտոնի Հա– 

ՐԱՖՖԻ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ 
Նսաոդբ Ողբացեալ ԱՐԱՍ՛ ՐԱՖՖԻ ի"կ ս*ի»»սրք ԱՐՇԱԿ ՐԱՖՖԻ 

յոց Տեղեկատու Բի՚֊րօի, որ Հիսնել են Մանչեսթրի Հայ առեւտրականները։ 
Երկս֊ պաշտօններն էլ Արած Րաֆֆի վարում էր Հազուագիւտ բա– 

րեխղճութեամբ ու անաչառութեամբ։ Այգ վտիտ, Հիւանդոտ երի տաս ար դր 
մարՏնացաՆ աշխատասիրութիւն էր ցերեկր,՝ Բիւրօի մէք, երեկոները մինչեւ 
ուշ գիշեր իր բնակարանում։ 

Օրը օրին այժմէական, թարմ լուրեր Հայկական իրականութիւնից 
Հաղորղւում էխն Տեղեկատու Բիւրօի կողմից Բրիտանական մամուլին, բայց 
Րաֆֆիի որդին չէր զո Հան ում գրանով, նա սարքում էր շարունակ înter-
\^\\ներ, տեսակցութիւններ և ժամանակ աո ժամանակ կազմակերպում 
էր միթին1լներ։ Վերքին միթինկր որ տեղի ունեցաւ քՍէնթբալ Հօլի մէ£ 
մասնակցութեամբ լորդ Գլատրսդօնի, Լօրդ Բրայսի, Օ՚Եօննօրի, Բաքստօն– 
ների ե այլոց, բա g առա պէս Արամ Րաֆֆիի քրտնաջան աշխատութեան 
արդիւնքն էր։ 

Չէր ուզում Հանգստանալ, Հակառակ մօր, եղբօր ու բար եկաւքն եր ի թա
խանձանքներին, իր մեծ՜ Հօր պէս աշխատեց մինչեւ վ^Ր^խ" IP^iC* 
զր գնում էր ՀետզՀետէ սաստկանալով, փխրուն մարմինր չտոկաց նեարդ– 
ների անսովոր լարման և փշրուեց։ է լ Հայրենիքի կարօտով մաշուած 
երիտասարդր գնաց Հանգչելու Լօնգօնի Հեռաւոր արուարձան ում, նոյն պաղ, 
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անհրապոյր երէլնքի տակ, ուր մի քա՛նի ամիս առաֆ թաղեցի՛նք 0 մի այլ 
Հայրե%ասէր մտաւորական, Յարութիւն JJ՝ ոստիչեանր։ 

Դամբարաններ, դամբարա՛ննե՜ր օտար Հորիդոնների տակ. . . 
Ձի19 Հասել արդեօք ժաման ակր, երր Հայութեան գէթ մտաւո

րական ցանուցրիւ փշրանքները որո ՛չեն դիմել դէպ իւրեանց սիրուն Հայրե
նիք՝»... 

ձԱյո՛, անշուշտ, յաւիտե՚կօրէն՛ չպիտի Տնանք այստեղ, ասում էր 
Արամ Րաֆֆին, խան դա վառուած՜ Հայհց անկախութեան նուաճումով—մենք 
եւս պիտի վերադառնանք Հայրենիք, երր ստեղծուի քիչ թէ շատ Հաստա
տուն կացութիւն <լ։ 

Բայց Լօնղօնի մէ£ եւս Րաֆֆիի գաւակը ապրում էր իր ժողովրդի 
՛կեանքով, կատարում էր Հայրենասիրական օգտակար գործ՛։ Հանգի՛ստ իր. 
ա ձիւնին։ 

Մ– Վ_Ս.ՐՍ.ՆԴԵՍ.Ն 

ԱՔՍՈՐԻ ՃԱՄհՈԻն՚ՎՐԱՑ 
( 3 Ւ Հ, Ո Դ_ Ո K 8Ւ Ի K Ն Ն Ե Ր ) 

Դ._ԲԱԺԱՆՈԻՄԸ 
(C ա p n hl i ա 1| n ւ. Թ ի ս 1ւ ) 

Երբ ՚Բէլէկեան իրեն մօտեցաւ, ՊԷՀաէտտին պէյ իսկոյն ծանօթացուց 
ինքդինքր, կեղծաւոր խոնարՀութիւնով մը, ճկելով իր բարձր ու նրբին Հա
սա կր։ 

—Պէնտ/Հնիղ... Անգարէ վիլաքէթի րօլիս միւտիւրի... (ծառանիղ... ]£նկիւ– 
րիի կուսակալութեան ո ստի կան ո ւթեան տնօրէն,.») 

՝Բէլէկեանի թեւերը ուռեն էին։ Տ£երբակալութ ենքքն ի վեր առա ֆին ան
դասն էր որ կը լսէր այգ անուշ լեզուն։ Ուրիշներ ՝ ինչպէս Տոքթ. թորգոմ
եան, Գորեան, Տոքթ. ԱրմէՀն քՓօփճեան, քՒէրլէմէզեան, կոմի տաս վարդա
պետ, Ֆէրիգիւ֊ղի Տ* Վար դան քաՀանան, իր շո֊֊րֆր փութացեր էին, աչ
քերնին անբաժան ՊԷՀաէտտին պէյ1քն որ գովեստի բառեր կը շոայլէր ՚Բէվէկ՛ 
եանի լրագրոզի տաղանդը տարփողելու Համար։ 

Տակաւին քաղաքավար վարմունքի շրջանն էր, Հ երեսնին չէր պատ֊ 
ռածն,— ինչպէս կ՛ըսեն մեր Պոլսոյ կիները,— և ՊԷՀաէտտին պէէ կը ֆանար 
չքմեղացնել կառավարութիւնը նոյն ա՛ններելի բրտութեան Համար որուն 
կ ՛ենթարկէր մեզ։ 

—իրերու բերմունքն է, կ՚ըսէր,–՝ քաղաքական բաներ են ասոնք, որոնց 
ոչ մեր խելքը կը Հասնի, ոչ ալ ձեր... 
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Տակաւ.1 մեր րնկեբնեբէն ՛շատ երր յառաջացեր, խտացուցեր էխն աքն 
մարդկայխն օղակր որ կազմուած– էր այդ պզտիկ խումբին լոլր2ր։ Բոլորն 
ալ Հետա քրքրեր էխն, և անձկութեամբ կախ ուած ՊէՀաէտտին պէքի շրթուն
քէն, որոնցմէ՝ ա յ ն օձի անուշ բարբառով՝ խոստումներու ամբողջ Հիւսքեր 
կր խուսէին. ,ա. 

— կ ապահովցնեմ ձեզ որ բան մր չէ եղած՛ը...նախարար պէյր (Թալէ– 
աթին կ՚ակնարկէր) մասնաւոր ՀրաՀանգներ ղրկածէ Վիլայէթրն՝ որ ամէն 
կերպով Հոգ տարուի ձեր Հանգստութեան... դժբախտաբար շատ կանուխ Հա
սաք, և Վալէ "1էյԸ ւԿՍՑալ՜ անձամբ ձեզ րնգունիլ... եթէ Հոս րԱար, միեւ
նոյն բանր պիտի կբէլնէր ձեզի... ատեն մր պիտի սնաք, մինչեւ որ սա փոթ ո՛ 
րիկր անցնի... այս է ամբողջ րլլալիքր... մասնաւոր պաշտօնեաներ պիտի ու
նենաք ձեր մօտ, որոնց ՀրաՀանգ պիտի արուի որ ձեր փափաքներուն զո Հա
ցում տան ե Հանգիստ ՐԱաք... Հոգ մի րնէք, բան մր –չէ... կանցնի... 

՚Բէլէկեան շնորՀակալութեան բառերով պատասխանեց իրենէ Հակառակ 
անոր որ առաւելապէս թուրք շրջանա1լնեբու մէջ ապրած էր, և մեր ամէնէսաւե 
լի լաւ կրնար գնաՀատել իսկական արժէքր այն շողոմարար ու կեղծաւոր լեզ
ուին որուն անգերազանցելի վարպետներն են քՒուբքերր, գոՀ կ՚երեւար։ իր ան՜ 
ձին ու տաղանդին մատ ո լցուած այգ յարզանքր յայտնի կերպով գգուեր էր 
իր անձնասիրութիւնը, կր խօսէր ժպտուն ղէմքով մր, րնտ ան ի բառերով 
ու վստաՀութեամբ։ Բայց շատ չերկարեց իր շնորՀակալութիւններր, թերեւս 
մտածելով, ինչպէս ամէնքս ալ կը մտածէինք, որ լաւագոյն էր խօսքը ՊէՀա– 
էտտին պէյի թողուլ։ 

ՈրովՀետեւ՝ ձերբակալուելէս ի վեր, առ՛աջին անդասն էր որ մէկր կր 
Հաճէր բացատրութիւն մը տալ մեր գլխուն իջած այս ան ա էլնկա լ, րրտօրցն 
վայրենօրէն ան ա էլնկա լ Հարուածին նկատմամբ։ Մեծ բան չէր ՊԷՀաէտտին 
պէւի ըսածը, մթին ու անորոշ քանի մր բառեր միայն՝,— ղիրերու բերմունքն 
d քաղաքական բաներ », որոնք հչ մէկ կերպով կը լուսաւորէին մեր մտածմանց 
մէջ տիրող մութը, մանաւանդ ոչ մէկ վստաՀութիւն, ոչ մէկ ապաՀովութիւն 
կը ներշնչէին մեր ճակատագրին նկատմամբ, րայ$ վերջապէս մեէլնութեան 
պատրանք մրն Էխն, և այն բոլոր անմեէլնելի բաներուն մէջէ^ն որոնցմէ անցեր 
էինք, այդ պատբանքր ի ր ա կան ո ւթեան ր գոՀացում կուտար մեզի։ Եթէ ամբողջ 
ժամեր ալ խօսէր՝ պիտի մտիկ րնէինք երկիւղածութեամբ, առանց րնդմիջելուէ 

Եւ սակայն, այլեւս րԱելիք շատ բան չունէր։ Վերջին յայտնութիւն 
մը միայն կար խժելիք, և կարծես կր վարանէր րնելու,. պատրուակ մը կը 
փնտռէր, այգ անախորժ բանր իմացնելու Համար։ Տոքթ. Ա՝իսքճեան անգի
տակցաբար օգնեց իրեն՝ այգ պատրուակր ընծայելով։ 

Մեր մէջ՝ տակաւին չէր եղծուած այն Համոզումր թէ 1քսկիլրի քաղա
քը պիտի անցնենք աքսորի շրջանր։ Տոքթոբր որ նոյնպէս այդ Համոզումր . 
ունէր, յայտնեց ՊԷՀաէտտխն պէւի թէ քաղաքը ազգականներ ունի և թէ կր 
փափաքի անոնց մօտ իջնել։ 

—Բայց երկար չպիաի սնաք Հոս, րսաւ ՊԷՀաէտտխն պէյ* ռթէ ատեն 
ԸԱար լՈԼՐ կը ՂՐԿԷԻՆՔ* կուգային Հոս և ձեզ կր տեսնէին... Հիմայ պիտի 
մեէլնիք... 

֊Պիտի մեկնխնք..$ ՛ ՛ ա ՛ ; V 

՛Բանի՞ բերան արտասանեցին արգեօք այս բառերր։ թերեւս ամենքը 
մէկանց։ 
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ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 000 

ՊԷՀաէտտի՛ն սլէյ կը շարունակէր, 
—կը ցաւիմ շիտակը, բայց որոշ ՀրաՀանգներ կան, և ձեւ 

ա մե՚ե ուտ 
բարիքի՛ն Համար, լաւագոյ՛ն է որ անմիչապէս ճամբայ ելլէք... արգէ% կ 
քերբ պատրաստ ե՛ն և Հաց պիտի բաժ՛նուի ձեզի, որպէս գի ճամբա՛ն Հնեղուիք, 

աո– 

—Բ 
֊Գա՛ն 

այ& " V ՊԻաՒ երթա՛նք, կմկմաց Տոքթ. Միսքճեան 
ղըրր 

Այս անու՛նը բերնէ բերան մեր ամբողֆ խումբին շրՀան 
կենարար, մինչղեո ՊԷՀա ատէին պէյ կր յարէր 

ը ըրաւ վայր– 

֊Երեք օրուան ճամբայ մը ունիք, ե ամէնը աս է... բան մը չէ, բան մը չէ, 
Այ ս ա ղ1 գամ՝ բոլորիս ալ շրթունքներուն վրայ Հարցսւեներու աԱրո լ 

աշխատանք մը կը թրթռար։ Այս անա!լնկալ յայտնութիւնը ան Հանգիստ 
գարձուցեր էր մեզ։ Բայց ՊԷՀաէտտին պէյ ոչ մէկերն ուս ատեն ձգեց բան 
մը Հարցնելու։ fan լրբիններուն քանի մը բառ մրՏեֆեց և սկսաւ Հեռանալ գէպի 
այն սալօնը ուրկէ ելած էր պաՀ մը աոա9։ Բայց տակաւին դրան չՀասած, 
կարճաՀասակ, ալեՀեր մարդ մը մերիններուն շարքերը ճեղքելով սուրաց 
առա շ և կտրեց անոր ճամբան. 

—*^էւ հֆ&ոէէ* ա հ յ էֆ^նաի» արզ իտէյիմ, կրճուար... 
ՊԷՀաէտտին "{kj կեցաւ, յայտնապէս նեղացած, և Հ_որ, գրեթէ խիստ 

ձայնով մը սաստեց. 
—Ամբոդֆ րսելիքս ըսի» ուրիշ բան չունիմ յ այ անելիք։ 
Բայց մարգր բան չՀասկցաւ այգ սաստէն ու շարունակեց. 
—Պէյ էֆէնտի, ես Հայ չեմ, զիս սխալմամբ բերած են... ես ոչ քօմի– 

թէճի եմ, ոչ ալ... 

—^Լ* Րալ՜է՛ հԼ* Րասհ՝• հըՓ՚եց ՊԷՀաէտտին պէյ... Զանզըրը Հասնել– 
նուդ՝ աղերսագիր մը կը զրկես նախաբար ւզէյին ե անոր կը յայտնես ալդ 
ամինը... 

Ո՛֊ դռն^ն անցնելովդ անՀետացաւ գնաց, մինչդեռ մարդը կը կրկնէր 
տակաւին. 

—Ես Հայ ^եմ, ես Հայ չեմ... ես կաթոլիկ եմ... 
Ձանչցայ "ինքը։ Առածին անգամ շո գենաւին մէչ տեսեր էի, երր տա

կաւին անստոյգ էինք թէ ո՛ր կողմ պիտի ուղղուինք։ իյումբի մը մէ£ 10*կը– 
ւած՝ուշադրութեամբ ականֆ կուտար անոնց խօսքին, ե որովՀետեւ ամէնուն 
ալ անծանօթ մարդ մրն էր, մեր ինները մէկիկ մէկիկ կը Հեռանային իր քովգն, 
կասկածելով որ մեզի ընկերացուած լրտես մը րԱայ։ 

Ո֊֊րկէ՛ ուր այգ մարդը եկեր մեր մէ£ ինկեր էր։ Այաշ հնացողներէն 
մէկը որ զինքը՛ կը ճանչնար, յայ տներ էր թէ Աբիկ ճամպազ կը կոչուի, ազ
գային գործերէ բոլորովին Հեռու ապրող մարզ մըն է, և անվնաս ալ մարդ մը, 
Հ խոյին կաթոլիկ ընտանիքի մը պետը։ 

Հայտաը Փաշա սպասման սրաՀին մէֆ ճիշտ իմ քովս էր։ Մէկ քանի
ներ ու կը Հարցնէր թէ ի՞նչ կ՚ԸԱանք, ո*ւր կ՚երթանք։ Բայց աբղ^ն ա մէնքս 
ալ այդ Հարցումներուն ասղնտուքին կը չարչրկուէինք։ Ոչ միայն այն օրե
րուն, այլ տակաւին տարիներ ու տարիներ ետքն ալ, այգ վրդովիչ Հարցում
ները պիտի շարունակէին թրթռալ մեր շրթունքներուն վրայ. 
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610 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

—Ի՞նչ կ'ըլլասք*ո՛ւր կ՚երթանք... 
Ե*– ոչ ոք սլիտի կրնար սեզի պատասխանել։ 
—Աստուածամայր, Աուրր Մ արիա մ, կր մրենքէբ խեղճ մարգը՝ պատաս

խան տուող մր չգտնելով։ 
Ու ճարաՀատ, գրեթէ կատաղութեան նոպայի մր մէք, 

—Բայց ես Հայ չեմ, Հայ չեմ...կաթոլիկ եմ,կ՚ըսէր ՝ թուրքերէնով յուսաՀատ 
ակլնարկ մը ձգելով Հուրքր խլրտող բազմութեան վրայ, իբր ի^է զգուշանար 
անոր Հետ շփուելէ, այն վախով թէ Հայութիւնր իրեն կր պլշկիէ 

tjL աՀա այգ մարգն էր որ այդ միջադէպին ծնունդ տուաւ էնկիւրիի 
կայարանին մէք։ Ոլրիշ պարագաներու մէք9 այգ միքագէպր թերեւս տարրեր 
տպաւորութիւն մը ընէր մեր վրայ, րայց այգ միքոցխն՝ յո լզուած, վրգով՛ 
ուած՝ ինչպէս որ էինք՝ ոչ ոք կարեւորութիւն րնծայեց եղածին։ 

Վերտէն այգ Սարդը պիաի յաջողէր խօսք Հասկցնել Պոլսոյ ո ստի կանո ւ– 
թեան ե Հրաման պիտի գ ար իր վերադարձին Համար։ Բայց ճակատագրուած 
էր որ չսրբագրուի այգ Ախալր* Իբր Հայ դրկռր էէ՛" ԴՒ^ՔՐ* մինակը րլլա– 
լով այն Հայոց մէք որոնք % արտօնուեցան Պօլիս դաոնալու, պիտի սպան
նուէր Աոկի՚֊րիի ճամրուն վրայ։ 

կուտով եկաւ մեզի միացաւ, տեսնելով որ մէք մէկ թղթատարական 
քարթ ճարեր ու Հապճէպով քանի մր աող կր գրենք Պոլիս։ Շատեր ատեն 
անգամ չունեցան այղ քարգերր թղթատարութեան տուփր ձգելու և կամ 
գրուած Հեռագիրներր՛ յանձնելու, որովՀետեւ իսկոյն լուր եկաւ որ ճամրայ 
պիտի ելլենք։ 

իյմրովին՝ մտանք սպասման սրաՀր, ե առանց կանգ առնելու ուղղուե
ցանք կայարանին ղուռր, որուն երկու կոՂՍ^ՌՐԸ ոստիկա՛ններու ամբողք 
բազմութիւն մր։ 

—Հաց կը բաժնեն, Հաց կր բաժնեն, կր պոռար մէկը։ 
Իրօք՝ գը ան առք եւ երկու, խոշոր պարկեր կային, և ժ ան տարման եր 

դուրս ելլողին կուտային Հատ մր։ էյ մորին անուշ բուրմունքր բռներ էր չորս 
գրս* Խոշոր, աղուոր, սպիտակ Հաց մր, տաք տա՛ք, }նկիւբիի այն անուա
նի Հացր։ 

Արտի ճմլումով ձեռք կ՚երկարէինք անոր։ Այղ Հացի բաշխումը մեր 
4Րայ ճիշտ ա յ ն տպաւորութիւնր բրաւ նորՀն ինչ որ րրած էր առածին ան
գամ Պոլիս, կեդրոնական բանտին մէք։ կարծես Հաց չէր» վճռագիր մըն էր 
որ կուտային մեզի, կալանաւորի վճռաղիրր։ 

դխիկՈՐ ո լ արտում էինք մեծ մասամբ, որովՀետեւ իսկապէս քլատիչ 
բան մրն էր այղ սլա Հուն պարզուած պատկերր։ Երեւակայել ք՚Բէլէկեանր, 
կոմիտաս վարդապետր, Տոքթ. քԻորգոմեանը, Տոքթ. ճէվաՀիրճեանը, Պա– 
լաքեան վարդապետը, Տէր Յուսիկ և Տէր Վ ար գան քա Հան ան երր և բոլոր 
միւսներր մէյ մէկ Հաց թեւերնուն տակ, կայարանին այն աղտստ Հրապա
րակին վրայ՝ ուր Պոլսոյ կերոնական բանտին տնօրէն իպրաՀիմ պէյ, ոստի
կաններու և ժանտարմաներու ամբողք սպայակոյտէ մր շրջապատուած, մեզի 
կր սպա սէր ՜ անՀամբերութեամբ։ 

(Շարունակելի) ՚ ԱՐԱՍ՜ ԱՆ ՏՈՆ ԵԱՆ 

s 
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ԾՆՈՐՀԱՒՈՐԱԿԱՆ ՀԵՌԱԳԻՐ ԻԶՄԻՐԻ ՀԱՅ ԳԱ՚ԼՈհԹԷՆ 

Հայ ա ս ա ան ի Հանրապետութեա՛ն սլատուիրակութիւնր ստացած է Հետեւեալ 
Հ եռա գի ր ր։ 

«.իզմիրի Հայերը, Հպարտ Զանդէգուրի յաղթութիւնն եր ով, իրենց 
սրտագին մաղթանքներուն Հետ սրտագին շնորՀաւո բութի ւններր կ՚ուղղեն 
Երեւանի կառավարութեան։ 

՝ք\Դ ^Դ^ԻրԻ **ամ գաղութին կողմէ՝ 
Առալն. փոխ. ՅՈՎՆԱՆ ՎՐԳ. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ 

ԶԱՆԳԵԶՈհՐԻ ԱՌԹԻհ ԳԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈհԹԻԻՆՆԵՐ 

Սսարեւ կր Հրատարակենք, ՏՀանգեզուրի խնդրոյն շուրՀ^, Հայաստանի ե 
Ատրբէ$_անի կառավարութեանց մի2_եւ փոխանակուած նօթ երր։ 
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ԱՏՐԲԷՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԳԻՒԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ ՝ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄՕՏ 

Վերջերս Հայաստանի կառավարութիւնը ստացած՛ է կարգ մր տեղեկու– 
թիւններ, որոնք կը Հաստատեն թէ Ատրբէֆանի մէ£ ղին ւոր ական պատ֊ 
րաստութիւևներ տեղի կ՛ունենան, Ատրբէֆանի կառավարութեան կանոնաւոր 
զօրքերով, և տեղացի մա Հ մետ ա կան ա զգարն ակութ եան g օժանդակութեամբ, 
գրաւելու Համար ՀՀանգեղուրի երկրամասը, զոր անգլիական բարձր Հրամա
նատարութիւներ յանձնած էր Հա քոց Ազգային ]ԱորՀուրդի Հոգածութեան։ 
Հայաստանի կառավարութեան այսօր ստացած մասնաւոր տեղեկութեանց 
Համաձայն, Ատրրէ9անի զին ւոբները, որոնց կ՛օգնեն քիւրտ ա ւա զա կայ ին 
խում բերն ու մա Հ մետական ա զգաբն ակութ ի ւնն երր, արդէն սկսա ծ ե՛ն I ար
ձակիլ ՀՀանգեզուրի վրայ* Արաքսի Հարաւաքին ձորի կողմին, Վար ա– պա պայ ի 
և Ադաբակ-Եղւ֊այդի ուղղութեամր ե Մ սորի գաւառի մէֆ Նախ իջեւանի կող֊ 
մին։ Այղ դործողութիւններր, որոնք 1լ սպառնան աՀոելի ^նախճիրներու վե
րած ուի լ, չեն կրնար Հայաստանի կառավարութիւնը անտարբեր թողուր 

Այս վերջին պարագան ղիս կը ստիսլէ յանուն իմ կառավարութեան 
խնդրել ձեզմէ, որ Հաճէիք Հեռազրով, անմիչապէս Հարց տալ ձեր կառավա
րութեան թէ վերոյիշեալ տեղեկութի ւններր կը Համապատասխանեին իրա
կան ո ւթեան, ե եթէ ճիշտ են, ձեր կառավարութիւն ր ի՛նչ միջոցներ ձեռք 
առած է շուտով արգիլելու Համար ըսղՀարուՏեհրը, որոնք Հակառակ դէպ՝ 
քում ամբողք կովկասի մէֆ ընդՀանուր ՀրդեՀի մը ծնունդ պիտի տային։ 

Հայաստանի կառավարութիւնը, մեծապէս յուզուած Հանդէպ այն Հե– 
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տեւանքներուն, որո՛նք կրնան երեւան գալ եթէ Ատ ր րէ քան է զորքերր յար 
ձակին Զանգեզուրի վրայ, իր խնղիրքր կր նկաւոէ չափազանց ստիպողական 
կր իսնդրեմ նմանապէս որ բարեհաճէիք անպատճառ ինձ Հաղորդել ձեր կա 
ռա վարութեան պա տաս խան ր։ 

Արտաքին Գործոց Նախարար 

-, ՜ 5: «• Խ ԱՏԻՍ ԵԱՆ 1" 

, — = = ^ 

* ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԱՐՏԱ֊ԲԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ 

Զեր, 20 Աեպա. 1910 թուակիր, թի՛– 03 նօթին ի պատասխան, որ 
ա մրող քո վին Հաղորդուեցաւ Ոագու, ստացած՝ եմ՛ Հետեւեալ Հեռագրական պա
տասխաեր, Ատբբէքանի Հանրապետութեան Արտաքին գործ՛ոց նախարարէն։ 

(( Հաղորդեց էք Հայաստանի Հան բա պետ ութեան Արտաքին գործոց նա
խարարին թէ Զանգեզուրի երկրամասր Ատբբէքանի՝ Հանրապետութեան մաս 
կազմելով, իր խնդիրքր անրնդունելի միքամտութիւն մրն է Ատբբէքանի Հան՛ 
բա պետութեան ներքին գործեբուն մէք, ե կառավարութիւնր պարտաւոր չի 
զգար Հայաստանի կառավարութեան պատասխանը թէ ինչ. ան Հրաժեշտ 
ձեռն ար կութի ւններ տեգի կ՚ունենան Հանրապետութեան կարգ մր գաւառ՛ 
ներու ներքին վարչութեան մէք։յ> 

Պատիւ ունիմ ձեր վսեմութեան Հաղորդել այս Հեռագիրր, խնդրելով որ 
Հաճիք ընդունել իմ խորին յարգանքի Հաւաստիքյչ։ 

Ատբբէքանի Հանրապետութեան դի լան ագի տա կան ներկայացուցիչ՝ 
Հայաստանի կառավարութեան մօտ։ 

ստոր. Ախվերտով քԱորՀրգական՝ Աաֆարօֆ 
պՏ& ՚Բարտուղար ՚ Աիրպալաէֆ 

ԱՏՐԲկՋԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԱՐՏԱ֊ԲԻՆ ԳՈՐԾՈՑ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ|| 

Զեր 2 Հոկա. թուակիր թիւ 912 նօթին ի պատասխան զոր ձեր դիւանա գի տա– 
կան ներկայացուցիչը յայ ան ած է, պատիւ ունիմ ձեզ Հաղորդել Հետեւեալը։ 

Զեր յայտարարութիւնը, ուր կր նկատէք Տ^անգեզուրի երկրամասը որպէս 
ԱտրրէէԼ անի Հանրապետութեան բաղկացուցիչ մաս և ուր կր յայ ան էք թէ այս իսկ 
պատճառաւ Ատբբէքանի կառավարութիւնը պարտաւոր էի ղգար ր m g ա ար ո՜ւթ ի ւն -
ներ տալ ձեռք առնուած միջոցներու մասին, ո՛չ կր լուսաբանէ ե ո1 չ կը լուծէ 
այս Հարցը որ ներկայիս երկու կաոավարութիւններն ալ կը Հետաքրքրէ։ 

Աո այժմ այս կամ այն երկրամասը այս կամ այն կառավարութեան միացը– 
նելու խնդիր չկայ, այլ անխուսափելի դժուար ութ իւններու առաջքը առնելու 
Համար։ Հարկ կայ ժամանակաւոր կացութիւն մը ստեղծելու կարգ մը գաւառներու 
մէԼ, որոնց վրայ երկու Հանրապետութիւներն ալ միանգամայն իրենց իրա՛ 
ւունքներր կը յայտարարեն։ 
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ԱնՀրաժեշտ է ՛եկա աո զո ւթեան առնել կացութիւնը, մանաւանդ քանի որ 

Հայ ասա անի Հանրապետութիւնն ալ, ինչպէս քանիցս յայտարարած է, ՀԼանղեզու֊ 

րլլ ոսպէս Հայաստանի բաղկացուցիչ մաս կչլ նկատէ։ 

Հետեւաբար ձեր յայտարարութիւնը, որ ըստ ինք եան շաա բացորոշ է ե որ 

. Հակառակ կ՚երթայ այն որոշոււաերուն, զորս Անգլիական բարձր Հրամանատարու

թիւնը տուած է Կ ո վկաս ի զանազան գաւառներու, և մա սնաւորապէս ՀԼանգեզուրի 

երկրամասին մէէ\ այս կամ այն իշխանութիւնը պաՀելու Համար, բնաւ չի րղխիր 

իրերու ճշգրիտ կացութենէն և չի մօտեցներ երկու Հանրա պետ ութ իւնները վէճի 

առարկայ եզող Հարցերը փոխադարձ Համաձայնութեամբ ե խաղաղօրէն կարդա–՛ 

գրելու եղանակին, որ Ատ ր րէ^աս*ի կառավարութեան յայտարարութեան Համա

ձայն, միակ միջոցն է դրացի Հանրապետութիւններու միՀեւ բարեկամական յա

րաբերութիւնն եր ստեղծելու ե դոր Հայաստանի կառավարութեան մօտ ձեր կա

ռավարութեան ներկայացուցի է Պ* Ախ վեր տօ ֆ Հաստատած է ինձ Հետ ունեցած 

խօսակցութեան մը մէ£_» որուն Համաձայն եմ գտնուած։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը կարեւոր կը Համարի 

նաև յայտարարել որ խիստ արիւնաՀեղ Հետեւանքներ կը սպառնան ՏՀանդեդուրի 

երկրամասը բոնի գրաւելու ամէն փորձութեան որուն բոլոր պատասխանատու– 

սւթ իւնները անվրէպ կ իյնան Ատրբէ^անի կառավարութեան վրա լ։ 

Հայաստանի կառավարութիւնը, դարձեալ լաւ յտր ա բեր ութի ւնն եր ու Հաս

տատման ցանկացող, կը յուսար որ Ա տրբէ£ անի կառավարութիւնը պիտի զդու– 

շանայ ամէն փորձութենէ բոնի ուժով կարգադրելու Համար Հարց մը որ ամբողՀ_ 

վեց ամիսներ ղի ւան ա գի տ ա կան բանակցութեանց նիւթ է դարձած։ 

Կառավարութիւնը իր կարգին բոլորովին– տրամադիր է միասին քննելու բո

լոր Հարցերը որոնք կյչ բաժնեն երկուք Հանրապետութիւնները և անոնց գտնելու 

յարմար լուծում մը երկու Հանրապետութեան g շաՀերուն Համապատասխան։ 

Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւնը այս մասին լրացուցիչ 

Հաղոր ղադր ութիւն մը պիտի կատարէ։ 

Արտաքին Գործոց Նախարար՝ 

(ստոր* ) ԵՆ Խ ԱՏԻՍ ԵԱՆ 

fr-*H ֊ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Եհ ՎՐԱԾՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ՛ՆԵՐԸ 

ԿԸ ՎԱՒԵՐԱՑՆԵՆ ՀԱ8ՎՐԱ8ԱԿԱՆ ՀԱՄԱԶԱՅՆՈԻԹԻհՆԸ 

Երեւա՛ն, 12 Նոյ*— Հայաստանէ ]ԱորՀ բղա բանը միաձայնութեամբ զ՛ա. 
ւերացուց. Հայաստա՛նի ե՚Հ Վրաստանի միֆեւ կնքուած՜ Համաձայն ութ ի ւնր։ 
Այս դաշնադիրը մ՛եծ՝ ուրախութիւն պատճառած է Հայ ժողովուրդի րոլոր 
դասակարդերուն անխտիր։ 

Թիֆլիս» Հ> Նոյ մ*— Վո աս տանի ս ա Հման ա դիր ժողովր իր երէկուան 
նիստին մէչ քննեց Հայաստանի ե Վրաստանի միֆեւ էլնքուաՆ պայմանա
գրութիւնը։ դ?Հ 

Զափարիքէ (տեղեկաբեր)–»— ՀՀեկուցուս տուաւ պայմանագրութեան 
մաս քան և աւելցուց որ այս դաշինքով երկու Հանրապետութիւններու յա բա
բե բո ւթեան g Հիսքը կը զրո ւի յարգանքի ե փոխադարձ շաՀերու Հասկացոա 

դո ւթեան վրա լ։ 
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կէտիան (ժողովրդական դէմօկրատ) դէմ արտայայտուեցաւ, իրաւա
խոհութեա՛ն այդ ձեւխն Լ եղած՛ զի քո լոսերուն։ 

՝&էքէլԿոըէ (արտ. գործ՛ոց նախարար) յայ տ՛ևեց որ վէճերը կարող 
են լուծ՛ուիլ զէ՛նքով կամ Համաձայնութեամբ,և թէ 9 վերքին սկզբունքի 
յաղթանակն է պայմանագիրր։ Ալելցուց որ փոխաղաբձՀ շարքերու լար՛ 
գան քով ե Հասկացողութեամբ է որ մեր անկախ գոյութիւնը կր Հաս
տատուի։ աէ՚– 

Շէնգէլայա (էս-էր) նոյնպէս իր կուսակցութեան անունով ո զքուն եց 
երկու Հանրապետութեանց Համերաշխութեան ճան ապար Հր։ 

Արսփյիձէ (սօց. ղէմօկ.) գնաՀատեց կնքուած դաշնադիրը և գտաւ հր 
միակ ճամբան դէպի իրական անկախութիւննեըր՝ Հաշտութիւնն է ու բարե
կամութիւնը անդրկովկասեան ժողովուրդներու միք եւ։ 

Տէր Ս տեփ ան եան յանուն Հ* 3՛ Դաշնակցութեան սրտագին ողքունեց 
Հայ-Վոացական պայմանագիրը և վստաՀութիւն /այտնեց որ այդ պայմանա
գիրը Համերաշխութիւն կը Հաստատէ Վբաստանի եւ Հայաստանի ժոզովուգ– 
ներուն միք եւ։ 

Յետոյ, ազգային դէմօկրատներոլ ձեոնպաՀութեամր, բուռն ծափերու 
մէք կը վաւերացուին Հայաստանի և Վրաստանի միքեւ կնքուած երկու պայ
մանագիրն երր ՝ վիճելի Հողերու ե <{թրանզիթ))ի մասին։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԾԱՆՈՒՑԱԳԻՐԸ ԱՏՐԲԷՋԱՆԻՆ 

Պաքու 11 Նոյ*— Ատբբէքանի արտաքին գործեբու նախարարն ու 
Ատբբէքանի Հայաստանի ներկայացուցիչը Նոյ* ^ին ստացեր են Հետեւ
եալ Հեռագիրը. 

a 3 են ո ւելով աքն բանի վրայ, որ Ատբբէքանի կառավարութիւնը բա
ցորոշ յայտներ է իր Համաձայն ո ւթիւնր Ատրբէ քան– Հայաստան ի խորՀրդա– 
ժողովի Հրաւիրման մասին, Հայկական կառավարութիւնը վճռեր էր, որ 
խորՀուրդի բացումը ն շան ա կուի նոյեմ 20՝ին: իյո րՀբղա ժողովի Համար րնտ– 
րուած պատուիրակները ստիպուած են յետաձգել իրենց ճամբորգութիլնը, 
որովՀետեւ Հայաստանի կառավարութիւնը այսօր Հաւաստի աղբիւրէ տե
ղեկացեր է, որ Ատբբէքանի ղ°րքռբը Հայաստանին պատկանող ՀՀանգեզուրի 
դէմ պատերազմական շարժուններ են սկսեր ՝ զալն զինուած ոյժով գրաւելու 
նպատակով, ե թէ 7 օրէ ի վեր ուժեղ րնղՀաբուսներ տեղի կ՛ունենան Խոզ՛ ՝ 
նա ւար ե Բայ անդուր գիւղերու շուրքր։ Ա՛ ատն ան շուած գործ ո ղութի ւնն երր, • 
որոնք ար մա տա պէս կը Հակասեն Հայ-ա տ բ պէճ ան եան խորՀրդի գումարման 
նպատակին և առաfաղբած խնդրին՝ pntnn Վէ^ռլէ Հարցերու խաղաղ լուծ
ման» ե որոնք նոր աղէտներ կը սպառնան ամբողք Անդրկովկասի Համար, 
կը ստիպեն Հայաստանի կառավարութիւնը, որ անփոփոխ կերպով կանգ
նած է եղած և կը շարունակէ կանգնած ենալ բոլոր վիճելի Հարցերը խոր– 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն fi հ Ն Գ 

Հըրդէ ^է$ո9Ոէ1 խ ա զա զօր Էն լուծելու տեսակէտին վրայ, անգամ մըն ալ ղի՛ 
մել Ատրբէ^անի կառավարութեան՝ առաջարկելով ան միջատէս ղագրեցնել 
ամին տեսակ ռազմական զո րՆո զութիւններն ու Չյանղեզուրի շբք_անը դէ՝"" 
ուած ուժով բռնա գրաւելու փորձեր ր։ 

Հակառակ դէպքին, Հայաստանի կառավարութիւնը ամբոխութեամբ 
Ատրբէֆանի կառավարութեան՝ վրայ կը բարդէ արիւն ալի անցքերու g յե– 
տադայ աճման ե ամբՈղֆ Ս֊նդրկովկասի Համար առանց Հետեւանքներու 
պատասխանատուութիւն»։ 

՚ Արտաքին գործերու նախարար 
ԱԴ_. Ւ ՚ Ս Տ հ Ս ե Ս / Ն 

ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 

- Սիրաքէսղ, 16 Նոյ. 1919 
Հայաստանի Հանրապետութեան Պատուիրակութեան Պ* ՆախագաՀը րս՛ 

տա ցած է Հետեւեալ գրութիւնր Աիրագիւղի Հայ գաղութին։ 
«Տանուն Աիրագիւղի Հայ գաղութին՝ Հաւաքուած միթինկի մը կողմէ կը 

Հաղորդենք մեր բոլոր ովսաննաները âDp Հայրենանուէր աշխատանքին Համար։ 
կր խնդրենք Զեզմէ թարգման Րէէալ Հայաստանի Հանրապետութեան 

առ^եւ մեր զգացման եւ միութեան Համար, որ այս միթինկով կար տայ այտ ենք։» 

/* դիմաց Աիրագիւղի Հայ գաղութին՝ 
Ատենապետ՝ ֊Լարդան ֆըստիկեան 
Ատենադպիր՝ Արշաւիր էթաւարշունի 

ՀԵՌԱԳԻՐ ԻԶՄԻՐհՆ 

էօտէմիշի Հայ գաղութը, Զանգեզուրի յաղթանակին առթիւ գումար՛՛ 
Ուած ժիթինկի մը մէ9, իրե%ց ուրախութիւններուն Հետ կը յայ անեն շնորՀա– 
ւոբութի ւնն եր Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութեան, զայն ճ տնտ
նալով իբր օրինաւոր կառավարութիւնր ամբողջական միացեալ Հայաստանի, 
իրենց խորին Հիացումը կը յայտնեն ազգալին Հերոսական բանակին ե Զեզմէ 
կը խնդրեն թարգման րլլալ իրենց Հաւատարիմ Հպատակութեան, կը յայտնեն 
թէ առածին ն շան ով պատրաստ են ա մրո ղ՚ֆո ւթ ե ա մր Հայաստան վերադառնալու։ 

Գաղթականական ժողով 

• • ֊ ա ԲԱՑՈՒԱ՛Ծ է 

ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻ 1920ի բաժա՚նորդագրու-թիճը 
Տարեկան շՕ ֆրանք Հ^Վ 

Բացարձակապէս կանխիկ 
Աիանգամ ընդ միշտ վեր^_ տալու Համար ապառիկի կամ ուշ վճարելու 

ձեւի, 1920ի Համար բաժնեգինը կանխիկ չվճարող ոչ ոքի թերթ չպիտի ղրկո
ւի, ըլլան անոնք Հին թէ նոր, ծանօթ կամ անծանօթ բաժանորդներ։ 
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Օ Խ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

ւատւ՚ւ ԼՈՒՐԵՐ 
1ԱՅԱՍՏԱՆՒ ՊԱՐԵՆԱՒՈՐՈՒՄԸ 

Դաշնակիցներու– Բարձրագոյն Ժո– 
զովը էր վէ՚ըՕք* նիստին մէք որոշած՝ 
Է պա ր են ա ւոր ել Հայ աստ ան ր ե Աւստը– 
րիան։ Ա՝իացեալ Նահանգները աըգէն 
յանձն առած են մինակ պա ր են ա ւոր ել 
Հայաստանր։ 

ԱՆ ԱՊԱ1Ո –ԼՈՒԹԻ ԻՆԸ ԿԻԼԻԿԻՈՅ Մէ֊Ջ 

Հակառակ ֆոնս, բանակին Կիլի՛ 

կիան առժամապէս գրաւած ըլլալուն, 

չէթ(քներու խումբեբ գործի վրայ են 

միշտ։ Նոր քարգերու և ս պանն ութիւն՛ 

ներ ո ւ նախան շաններր կ՛երեին։ կր 

յուսանք որ ֆրանսական իշիյանու՜ 

թիւննեըը թոյլ չեն տար որ խաղաղու

թեան տեգ պատերազմ տիբէ Հոն։ 
ՏԱՍԸ ՄԻԼԻՈՆ ՏՈԼԱՐԻ ՓՈԻԱՌՈՒԱԻՒՆ ՄԸ 

ՃԱՅԱՍՏԱՆԻՆ ՚ք&Հձ 

ՆախագաՀ Վիլոոնի արտօնու

թեամբ Հայկ, կառա վար։ ւթ եան տ բր

ուած 3ô,000 թոն ալիւրի արժէքը 

10.000,000 տոլար, նկատուած է իբր 

փոխառութիւն մր Հայաստանի Հան՛ 

րապւ ՚տու .թեան։ 

ՏԵՂԱԿԱՆ ա 

ԼԱՅ ԹԱՏՐՈՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄէՏ 

կիրակի օր «.Վերածնունդ» թատե– 
րախումբր Փարիզի մէք առաքին ան
գամ րլլալով, Հ/ան զ*էլիզէի թատրոնին 
մէք ներ կայաց ո ւց &իբվան դատ էի 
«Գար Ո գինն։ -

Յայտնի դերասան Պ* Ջանանի քակ
քով խազը անցաւ խիստ յաքող։ 

Նկար ագրո ւթիւնր յաքորդով։ 
— Խ մրա գրութիւն ս Փարիզի Հայ դե֊ 

ղագէաներու և երեւելիներու կողմէ (ք֊Ջար 
Ո դի)) ի ներկայացման աոթիւ ստացած է 
րադմաթիւ շնորհաւոր ական գիրեր։ 

((Վերածնունդիթատերախումբը ասկէ 
քաջալերուած՝ պիտի պատրաստուի 
ներկայացնել ուրիշ թատերախաղեր, 
միշտ ղեկավարութեամբ. Պ. Մ * ձյան ան -
եանի։ Այս առթիւ կր յայտարարենք 
թէ՝ ամէն անոնք որոնք 1լ ուղեն մաս
նակցիլ թատերախումբին, պէտք է փու
թան արձանագրուիլ։ 

ԳՐԱԿԱՆ ԱՍՈՒԼԻՍ 

Հ* է?. Դաշրակցութեան Գրասիրաց 
Ակումբինախաձհռնութեամբ, գրական 
ասուլիսն եր ու շարքր կը սկսի առաքի՛ 
կայ Հյաբաթ երեկոյ 20 Դեկա, ժամր 

8,4 S ին. Soc i é t é s Savantes ի Confé

rences Sociologiques ի սրաՀին մէք, 28 

rue Serpente, (Métro, St. Michel et 

O d é o n > Պիաի խօսի Ընկեր Սիմոն Յա– 

կոբեան, նիւթ ունենալով քիուբէն 

Օյսրգարեանը։ • Ասուլիսը պիտի ունե– 

նայ գեղարուեստ ական բաժին մր։ 

կր Հրաւիրուի գաղութր։ 

ԿԸ ՓՆՏՌՈՒԻՆ 
Մեսրոպ Ապաճեան Ամերիկայէն կը 

փնտռէ իր ք.ոյրերր Տիկին ՏՀմրութ Ս՛ ո զ՛
եան, Արշալոյս (49 տարեկան), էլի գա (12 
տարեկան)։ Կը փնտռէ նաև քոյրը՜ 
Տիկին Փարիս Շ իրին եան, գաւակները 
Սիրանոյշ (46),&՛ Պետրոս (44) Հայ
կազուն (40) նաեւ Ց տարեկան աղ2_իկ մը 
որուն անունը չըյիշեր։ Րոկ միւս քոյրը 
Տիկին Աղաւնի Աֆիոն եան գաւակները՝ 
Ռօզա (42) Աւետիս (8) տաբու, նաև ուրիշ 
զաւակ մր ծնած 4944-ին որուն ը անունը 
չգիտէր։ 

Տեղեկութիւն ունեցողներէն կը խըն– 
դրուի իմացնել խմբագրութեանս։ 

Հ* 3* Դաշնակցութեան ընկերներն ու 
րն կերում ին երր կը Հրաւիրուին ընդհա
նուր ժողովի, Հ. 3. Գ* Ընթերցարանի 
սրա Հին մէԼ, յառաջիկայ Երեքշաբթի 
երեկոյ ժամը 8 ու կէսին։ 

շ ի ւ Ո ւ ա գ ի ր ^ օ րԷն ՛ ՏՕՔԹ– Լ– ՃԱՄՐԱՐՔՈՒՄԵԱՆ 
Imprimerie Spéciale du"VERADZENOUNT" La Gérante: M , l e Sarah LACROIX 
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« A R M E N I E N » ԱՄՍԱԹԵՐԹ ծ. ՏԱՐԻ 

Բաժանորդագրուեցէք 1920 թուէ Համար Գերմաներեն լեզուով Հրա–՝ 
տարակուող այս միակ Հա/աթերթին։ Բաժանորդագինը ամին երկրէ Համար 
Ց ֆրանք կանխիկ։ 

*Նոր րաժանորդները մինչ այս տարուայ վերքր թերթը ձրի կ՛ստանան։ 

Հասցէ՝ M. Piranian, Rédaction du journal Arménien THALWIL (SuisséJ 

F O U R R U R E S ՀԱՅ ԳԵՐԶԱԿ 
Les plus belles et les moins chères T R A N S F O R M A T I O N S 

de tout Paris T R A V A I L A F A Ç O N 

Garde pendant l'Eté 
.Occasions exceptionnelles de Fourrures. Frix d'été R E N A R D ® 

M O D È L E S N I C O L A S 
V 

Ma1Son A R O U T U N I A N 

R O B E S , M A N T E A U X , C O S T U M E S T A I L L E U R -

Actuellement RÉCLAME % 5 0 * 

M agasin : 5, Rue Bourdaloue (9e), 
En face Station N.-D.-de-Lorelle 
Tramways : Carrefour Çhàleaudun 

ԱմերիկաՀայ Օրաթերթ 

Գրական, քաղաքական ե 

Հասարակագիտական 

Բաժնեգին Ց տլր.։ Հասցէ՝ 

7, BennetSt. BOSTON Mass. 

ԱՍՊԱՐԷԶ V 
՛Բադքա. Ազգային Գրական 

կր Հրատարակուէ շա 

րաթը երկու անգամ։ 

Բաժնեգին ՏՕ ֆր՛* Հասցէ՝ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

^ I ՛ ԹՈԻԱԱԲԵՐ.18ա 
ԵգիպտաՀայ Լրագիր, Ազգային, 

Գրական ե քաղաքական կը Հրա 

տարակուի շարաթը S անգամ Տարե

կան բաժնեգինն է 30 ֆր* 

Հասցէ՝ B. P. 868 Le CAIRE» 

(Egypte) 

Օրաթերթ ազգայինք գրական ե 
քաղաքական։ 

Հասցէ, Imprimerie Kechichiàn SMYRNE 

Բաժանորդագրուելու Համար դէմել 

ա գրութեանս։ 

Բաժնեգինն է Հ)Հ> ֆր, տարեկան։ 

f ԿԻԼԻԿԻԱ ա 
Օրաթերթ ազգային, գրական ե 

քաղաքական 

Հասցէ, Journal Guiliguia, Rue Dû 

van Yolou, ADANA 
Բաժնեգինն է 00 ֆրանք, գիմե 

ա գրուոյ եան ս ։ **•„՛> ՝ 

• ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՝' 
(Ս0ՖԻԱՅք)\ 

]ը Հրատարակուի Չորեքշաբթի ե 

Նաբաթ օրերը։ 

Հասցէ, Journal Arménien HAYAS-

աա Rue Br. Miladinovi 21—Sofia 

(Bulgarie) 

Բաժնեգինն է Տարեկան ÎSO ֆր!* 

ոյմբ 

խմբ 
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Ց. ՏԱՐԱԵԱՆ Հ Ա Ր Մ Ե Ն Ի Ա » 

-լա^աո-ակա'ն.դերձսյկ 11 ա լ ո 

՝իաքալերեըէք <ւԱրԱենէաւ> շաբաթ ա՛ 
44, me LafayettC, 44 n / , 33 ապրէ՚սերէ է վեր Մար. 

Անգլիական Լ ֆրանսական կեր սլա՛ ոէյլի մէք կր Հրատարակուի ff. ֆոր֊ 
սեղէննեբու ճոխ տեսա1լնեբով ու իր թուգալեանի կողմէ։ Տր^լո* բժնզ. 20 ֆ. 
ճաշակին, ձեւին ու կարին շիքու՛ 
թեամրր կը գոյաց՛նէ իրե՛ն ղէսող բոլոր ՀասՏէ՝ J ° U R I L A L A R M E N I A . MaiSoillo. 
յաճախորդն երր։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Աածո՜ւն, մսյծո՚ւն... 

; • ՝ • ՛ՎԱՀԱՆ. ՀԱՐՏ-Կ ԵԱՆ ; ՜ . 
ա ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ Ա2-ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլաւ ու փ լա՛քի, ինչպէս նաեւ արեւելեան ե եւրոպական 
ամէն տեսակ ԸՆՏԻՐ» ՀԱՄԵՂ և ՄԱԳԷԻՐ կերակուրներ ճաշակելու Համար դի
մել 18, rue de la Sctrborine» ժամագրավայրր բո/որ Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՆԱՐԱՆին մէք կարելի է գտնել արտաաաՀմանեան րոլոր 
Հայերէն թերթերը։ Melro S a i n l - S I i c h ' è t — O d é o n I 

ԿԱԶՄԻ ՏԱԿ է 
«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԴ ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐԶԱԿ Շ՛Ի ՃՈհք ՊԱՐՈՒՆԱԿՈԻթԻԻՆ | 

Բ ԱԶՄԱԹԻՒ Ա Ն ՏԻ Պ «ՈԱՏԿ ԵՐՆեՕՈ-Լ 

Գեղարուեստական գունաւոր նկարներ՝ Արշակ Ֆէթվաճեանէ, Վ* 
ՄախոխեսՀյ&է և Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուածներ ունին՝ Ա. ԱՀարոնեան, Ա. իսաՀակեան, Աիամանթօ, 
Վարուժան, Մինաս 2էրագ, կ. Բասմա f եան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յակոբեահ, Ա* 
Անտօնեան, (հաֆ. %արդարեան, Արմէն֊Գարօ, Վ, թաթուլ, քի. էիշմանեան, 
Մ* Վարանղեան, * Ա. Յակորեան, Օր. Լ. Տէմիրճեան, Մ* Պարսամեան, 
Հ. Ըարգաբեան, Գարեգխն Վրդ. 3* Z?. Սիրունի, Արսէն-Եբկաթ, Մ՛ Ջ^ան, 
Տօքթ* կարօեան, հ) արա ղան և երիտասարդ գրողներու խումբ մրէ 

Ն*(ԼՀ Ա 8 ԸՆԿԵՐԱԿՑՕԻԹԻԻՆ 
ԷՕՋՊԷԿ^թ ԵՒ ՀԷՅ 

Վկա քուած Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարանէն 

Կ Ա Ն Ա Ն Ց , Դ Ե Ր Ձ Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes,: Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գին 

Rue de Cléry PARIS 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿ (1ԻթԻՒՆ 

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

£եո_ագիր1ւեր Հայաստանէն 

Աքսորի Համբուն վ_րայ, դ.— puiduilinkiTri 

;W% ԱՐԱՄ ԱՆՏՈՆԵԱՆ 

^blb^b^b 1 Լ Ր ա յ ա շ[ս ա ր ֆագր ակա՛ն եւ* ujuiuiifui, 
կա՛ն տեսուԹփւն մր 

Կ «3- ԲԱՍՄԱՋեԱՆ 

Աս ո nui վան իւ II գի րր ՐեՐԵԱՆ 

«շար Ոգի»" Փարիզի ս"էշ 

, Լ Ր ՛ Ս Լ Ա Ն Ա Ք 

Ազգայի՛ն եւ տեղական լուրեր 

Directeur-Fondateur : o& 

D r L É O N H A M P A R T Z O U M 1 A N , 16, Boulevard St-Denis — P A R I S (X e ) 

Téléphone : NORD 69-51 
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5. ՏԱՐԱԵԱՆ 

Վ_ա՜Տսւո_ ւս կան.դերձակ 

44, rue Lafayette, 44 

Ա՛նգլիակա՛ն և ֆրանսական կերսլա– 
սեղէքն՚ներու ճոխ տեսակ՛ներով ու Էր 
ճաշակի՛ն, ձեւէ՚ն ու կարէ՛ն շէքու՛ 
թեամբը կը զոՀացնէ էրե՛ն դիմող րոլոր 
աճախորղները։ 

ԱՐՄԵ1ԻԱ* 

՝Բաչ\սլերեցէք (լԱրմե՚նէագ շաբաթա

թերթը, որ 34 տարէ՚ներէ է վեր Մար– 

ատարակուի Ա՛. Փոր՛ 

թուգալեանի կողմէ։ Տրէէն՛ բժ՚նգ. 20 ֆ. 

Հ""*ցէ՝ Journal ARMÉNIA, Marseille". 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ՃԱՇԱՐԱՆ Ա՛ած՜ո՛ւն, մածո՛ւն... 

ՓԱՓԿԱՃԱՇԱԿՆԵՐՈՒՆ ԱՉ՚ԲԸ ԼՈՅՍ 

Պատուական փիլալ ու փլաքի, ի՚նչսլէս՚նաեւ արեւելեա՛ն և եւրոպական 

ամէ՛ն տեսակ ԸՆՏԻՐ. ՀԱՄԵՂ, և ՄԱ-ԲՈՒՐ կերակուր՛ներ ճաշակելու Համար ղէ՛ 

մել 18, me de la Sorbonne, ժամադրավայրը բոլոր Հայ երիտասարդներուն։ 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԱՇԱՐԱՆԷ՛Ս մէչ կտրելէ է գտ՛նել արտասաՀմա՚նեա՚ն բոլոր 

Հայերէ՛ն թերթերը։ Melro Saint-Michel—Odéon 

, I . ԼՈՅՍ Տ ԵՍԱՒ 
*ՎԵՐտՈՈՒՆԳ»Ի ՏԱՐԵՑՈՅՑԸ 

ԸՆԳԱՐՋԱԿ ԵՒ ՃՈԽ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹԵԱՄԲ 

ԲԱՏՄԱ&Ւէ՝ ԱՆՏԻՊ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐՈՎ. 

Գեղարուեստական գունաւոր ՛նկարներ՝ Արշակ {էէթվաճեսքնէ, Վ. 
Մա խոխ եա՛ն է և Հր. Ալեանաքէ։ 

Յօդուած՛ներ ունի՛ն՝ Ա. ԱՀարոնեա՛ն, Ա. իսաՀակեան, Սէաժանթօ, 
Վարուժա՛ն, Մինաս Ղէրաղ, կ. Բասմա^եան, Բրօֆ. Ա. Տէր Յակորեան, Ա, 
Անտօնեան, Ոաֆ. Ըարդարեան, Արմէ՚ն-Գարօ, Վ. Թաթուլ, th. Շիշժանեան, 
Մ՛ Վարանզեան, Ա. Յակոբեան, Օր. Լ. Տէժ՚էը^ան, Մ. Պարսա մետ՛ն 
Հ. ՀԼարղարեան, Գարեղէ՛ն Վյ՚ղ՛ 3՛ ճ. Սէ բունէ, Աբսէ՚և-Եբկաթ > Մ • ՏՀա՚նա՚ն, 
Տօքթ. կարօեան, իյ ար աղա՛ն . և երիտասարդ գրողներու խումբ մր։ 

ԳԻՆ 12 ՖՐ. 

WWhnJM ԸՆԿԵՐԱԿ8(1ԻԹՒԻՆ 
ԷՕՋՊԷԿԵԱՆ ԵՒ ՀԷՅ 

՚Վկւմյուած Փարիզի ձեւագիտութեան վարժարա՛նէ՛ն 
Կ Ա Ն Ա Ն 8 Դ Ե Ր 8 Ա Կ Ն Ե Ր 

Robes, Manteaux et travail à façon, խիստ չափաւոր գէ՛ն 

Ֆ 38 Rue de Clér \ PARIS 
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Վ Ե Ր Ա Ծ Ն Ո Ւ Ն Դ 
Շ ԱԲ ԱԹ ԱԹ Ե ՐԹ 

ԳՐԱԿԱՆ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ Եհ ՚ԻԱ՚ԼԱ-ԲԱԿԱՆ 

ՓԱՐԻԶ, Գ– ՏԱՐԻ 

ԹԻհ 39.40 — (70) . — 27 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 1919 

ԽՄ Բ ԱԳՐ ԱԿ ԱՆ 

1 
Կ 

Հինգ տարիներում զարՀուրելի պատերազմէն քետոյ ահաւասիկ 1919 
թուականն ալ կանոնի գէպի յաւիտենական ո ւթիւնր։ Հայ ժողովուրդի երկար 
սպասուեներր այս տարի ևս չիրականացան։ 

1919 թո լական ր սկսաւ մեծամեծ երազներով։ Գերմանիա պարաուած 
էր, դաշնակիցներր ամենակոր էին։ թիւրքիան սարսափահար փռուածէր 
յաղթողի ոտքերու տակ և կսպասէր խոնարՀութեամբ անոր Հրամաններուն։ 
Հայ ժողովուրղր իրաւամր կր յուսար, որ շուտով վերք է տրուելու իր մեծ 
չարչարանքներուն, որ պիտի կրնայ Հաւաքել իր զաւակներու սնացորդներր, 
տեզաւորուիլ իր Հայրենի Հողին վրայ եւ րուժել խաղաղութեան մէք իր այն
քան խորունկ վէրքռրր* 

Բայց այդպէս չեղաւ։ 

1919 թուականր Հայ ժողովրդի Համար ամենածանր յուսախաբու
թեան թուական դարձաւ։ Եթէ մենք նախորդ տարիներուն կր պայ քար էինք 
առանց յուսամ ատուելու, զարմանալի Համբերութեամբ սպասելով դաշնա
կիցներու յաղթանակին և կրելով մեր վիճակի րոլոր դառնութիւնը—1919 
թուականին կր կարծէինք, թէ ժամր եկած է այլեւս խաղաղութեան, Հա* 
տուցման, ազատութեան։ Ոչ ոք թերեւս այնչափ կարօտ չէր խաղաղութեան 
որքան Հայ ժողովուրղր եւ ոչ ոք թերեւս այնքան չէր աշխատած, խաղա
ղութեան Համար, իր ուժերուն Համապատասխան չափով, որքան արեւելքի 
մեր Հինաւուրց կուլտուրական ժողովուրղր։ 

Եվրոպան սակայն չկրցաւ կամ չկամեցաւ գնաՀատել այգ ժողովուրդի 
մեծագոյն ծառալութիւնր։ 

Մենք միամիտի Հաւատքով կը կարծէինք, թէ մեծ պատերազմը վար
ուի ազատութեան, իրաւունքի եւ արդարութեան Համար։ 

Պատերազմի ընթացքն ու ելքը ցոյց տուին սակայն, որ ատոնք դե դե՛ 

Fonds A.R.A.M
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3tk էսօԱՔռր ե < ն միայն, ծ՜ած՜կելու Համար ամենակոպիտ շաՀը եւ նուաճողա 
կան մեծ՜ամեծ՝ ախորժա1լներր։ 

Դժուար Է վերլուծ՜ել այսօր Հայ ժողովուրդի Հո գերանա կան կացու

թիւներ Հանդէպ այս սեւ ապերախտութեան։ /հուս Հանճարեղ գեգագէտր, 

Լեւ Տոլստոյ, մի նշանաւոր խօսք y, ունի այս ղրութիւնր ձեւակերպող* 

(լմենք կր սիրենք անձերր այնչափ, որչափ մեն ք անոնց բարիք կրնենք։» 

էւ այս կրսէ ա յ ն ժամանակ, երբ իր գործ՜ող ան ձեր էն մէկր կր սիրէ միւսը, 

զարմանալի անձնաղոՀութեամբ, և ռրբ սիրուաՆր միշտ ապերախտ կր սեալ 
սիրողի Հանդէպ։ 

Հայ ժողովուրղր անձնաղոՀ սիբողի ղռրի մէք կր գտնուի։ կը սիրէ 

դաշնակիցներր, ֆ որովՀետեւ ան սա Հման չափով բաբիք է ԸՐԾր անոնց։ 

Հինգ երկար տարիներու ընթացքին այնքան . ծ՜առայութիւն Ըրխ"Ք 

մենք քյւրո պային։ Ատ ա Տներով պա Հեց ինք այն սուրբ, որ կր մխուէր քաղա՛ 

Քակիրթ մարդկութեանդ օրգանիզմի մէք։ Չթողուցինք, որ խաւար ու բար

բարոս արեւելքր միացած՜ գերմանական միլիթարիզմին ՝ մոխիր ցանէ կուլ

տուրական ժողովուրդներու վրայ։ 

քյւ ատոր փոխարէն, այսօր անկուլտուրական ցեղերր կր խրախուս

ուին, Հայրենիքի տէր կր Հռչակուին, իսկ Հայ աս տա՞ն բ... 

Վիճաբանութեան առարկայ է մեր Հայրենիքր, երբ այնքան որոշ է գի

տուններու եւ բարեխիղճ մարդոց Համար։ ՛քննադատութեան առարկայ է մեր. 

քանակութիւնր անգամ կովկաս եան Հայաստանի .մէք — ուր պաշտօնա

կան տուեալներով մօտ 2 միլիոն Հայութիւն կայ։ Անգամ մեր ծ՜առայու

թիւն ր ե մեր պայքաբր, որ Հակառակորդներն իսկ այնքան կի գնա Հատ էին 

պատերազմի Ըս1^ա3քի °ւ ելքի նկատմամբ — անգլիական թերթերռւ մէք 

կասկած՜անքի ենթարկուեցաւ։ էւ մտքեր ուս մէք այս խորՀրգաւոր ժամին 

կր վերա կեն գան ան այ բանա ստեղծ՛ի գառն, մա Հա ցու խօսքերր, ուղղուած՜ 

Աւրոպայի ապերախտութեան. 

«Ի՞նչերուս էր պէտք առաքինի վարք, 

է՛՛ր յլռդանք Հայքս սրիկայ, մարդասպան. 

Անշուշտ կը դասէր մեզի ազգի կարգ 

Արիւնած՜արաւ, գոված՜ էւրոպան։Ֆ 

Այսպէս է այստեղ։ Սակայն այնտեղ Հայ ժողովուրդր կստանայ իր 
դիմադրութեան ոյժով եւ իր սեփական աշխատանքով այն, ինչ չուզեց մեզի 
տալ « արիւնած՛արաւ, գոված՜ քյւրոպանն ։ 

Անցեալ թուով շեշտեցինք, որ Հայ ժողովուրդի ազատութեան 

ուղին իր Հանրապետութիւնն է ել իր Հերոսական բանակր։ Այժմ կուզենք 

քանի մր խօսքով եզրափակել աքն, թէ խնչ j արժէք ունեցաւ այդ ոյժը մեր 

կեանքի մէք։ Հանրապետութեան միքոցով եւ մեր ժողովրդական բանակի 

ուժով մենք կարողացանք Համաձալնութիւն կնքել մեր դրացի Հանրապե
տութիւններ ո ւ Հետ։ 
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Վրաստանր Համա ձայնուեցաւ, յարգել Հաք ժողովուրդի իրաւունքները 

Պաթում-Երեւան երկաթուղագծի վրայ* ապրանքներու աղատ փոխագրու

թեան Հասար։ Աք ե իրաւունքը մենք կը պաՀանֆենք մէկ տարիէ ի վեր։ 

էւրոպան գժբազգարար գործնական ՚ բան մր չըրաւ այգ ուղղութեամր, 

դաշնակիցները ^ՐՏա^ իրական ուժ գործադրել եւ քաղցի մէֆ ծիւրուող 

Հայաստանի Համար ապրանքներու ադաա փոխադրութեան իրաւունք ըս– 

տանալ։ Մինչեւ իսկ Հա՛շտութեան գոնֆէրանսի ն ա խա գա Հին յայտնի Հեռա

գիրը ուղղած Վրա g կառավարութեան՝ չնայելով իր արտայայտութեան ու

ժեղ ձեւին, չունեցաւ մեղ Համար կարեւոր Հետեւանք։ 

Հայասաանի Հանրապետութիւնը իր իրաւունքր վերջապէս ստացաւ 

Վրաց կառավարութեան Հետ անմիջական Հա մաձա քնութեամբ։ Աա շիտակ 

ճամրան^է։ որ սակայն արժէք ունի այնքան, որքան մենք ունինք իրա

կան Հանրապետութիւն եւ ուժեղ, կազմակերպուած ժողովուրդ։ 

1».;ՀՀ Աարրէ^ւսնի Հանրապետութեան Հետ կնքած Համաձայնութիւնը աւելի 

նշանակելի է։ Գաղտնիք չէ ոչ ոքի Համար, որ Ատրրէֆանի կառավարու

թիւնը ամ1քև կերպ կաշխատի՛ զինական ուժով գրաւել զուտ Հայաբնակ 

գաւառներ, մտածելով շրֆափակել Հայաստանի S Հանրապետութիւնը եւ 

կապ֊ււիլ Աուսթաֆա կէմալի բանաէլնեբուն Հետ՝. Աբաքսի Հովիտով։ Այս 

ծրագիրը կը գործադրուէր անարգել կերպով, թէեւ դաշնակիցները յաղթա

կան էխն ե կը գտնուէին Անդրկովկասի մէ£ իրենց դինեալ ուժերով։ 

՛Հար արա ղի և %ա խ ի ̂  ե ւան ի դէս[Քռրը կապուած են այդ ծրագրի Հետ, 

որ յայտնի էր անշուշտ դաշնակից պետութիւններուն։ քՀանգեզուրի տիրա

պետութիւն ր այգ ծրագրի մէ£ կարեւոր տեղ կը գրաւէր, քանի որ անոր 

վրայով ԱտրբէՀանր Հնարաւորութիւն կունենար տիրել Աբաքսի Հովիտին ե 

վտանգ սպառնալ Հայաստանի Հանրապետութեան։ 

Հայ ժողովրդական բանակը սակայն և Հայ երկրի դիմադրութիւնը 

պատճառ եղաւ, որ Ատրբէ^ան տեղի տայ դէթ առժամապէս ե Համաձայ

նութիւն 1լնքէ Հայաստանի Հանրապետութեան Հետ։ ՝՝Այգ Համաձայնութեան 

Հետեւանքով Հողային վէճերր Հայաստանի ե. Ատրբէ^ւսնի միֆեւ պիտի 

լուծուին խաղաղ ճանապարՀով, փոխադարձ Հաւանութեամբ, 1ւ՝ Հակառակ 

պարագային՝ Հայաստանի բարձր դո մի սէր ի իրաւարար ատեանի միջոցով։ 

ԱՀաւասիկ այս երկու Համաձայն ութ ի ւններր, որ կարեւոր Համարեցինք 
րնդգծել տարեվերջին ցոյց տալու Համար, թէ եւրոպական բարեկամութենէն 
աւելի 1919 թուականի մէ£ մեզ իրապէս օգտակար եղան Հայաստանի Հան
րապետութիւնը, յ Հայ Հերոսական բանակը և մեր դրացի կառավարութիւնե
րու Հետ կնքած Համաձայնութիւնը։ 

Մենք գիտենք, որ այս Համաձայնութիւնը իրական արժէք կունենաք 
մանաւանդ այն ժամանակ, երր կնքուի այն Վրաց և Թաթար ժ ո զ ո– 
վո ւ ր դն ե ր ո ւԿՀեա, որոնց շաՀերը քՐեր խորին Հաւատքով Հնարաւոր է 
Հաշտեցնել Հայ ժողովուրդի շաՀերուն Հետ։ 
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Այս Հաւատքով Հրաժեշտ կուտանք մենք 1919 թուականին, այս Հա 
ւատքով 1լ սպասենք, որ գէթ 1920 թուականք բերէ մեր այնքան գոՀերու 
այնքան պայքարներու, այնքան Հերոսական գիմագրութեան ցանկալի վախ* 
ճանը։ 

ՀԵՌԱԴԻՐՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԷՆ 

Հայաստանէ Հանրապետութեան Պատուիրակութիւներ, Հետեւեալ Հեռագիր» 

ներր ստացած է Հայաստանէն, քՀանդեդուրի կռիւներու մասին։ 

Հոկտեմբեր ամսուն մէք կայացած Համաձայնութեամբ մր, Ատբբէքա
նի կառավարութիւնր յանձն առած էր փոխադարձ Համաձայնութեամբ լու
ծել Հոդային իքնդիրներր։ 

Համաժողով մը կազմուած էր Նոքմբ. 20ի Համար։ Րայց, Ատբբէքանի 
կառավարութիւնր բանակցութեանց միքոցին, մեծ թիւով կանոնաւոր ոյժեր 
ղրկեց ՀՀանգեղուր ե 1Հ} օրէ ի վեր արիւնալի րնդՀա բուսներ սկսած են։ 

Տեղւոյն րևակէո ւթիւնր առայժմ ինքզինքր կր պաշտպանէ անն ախ-
րնթաց յաքոզութիւններով։ 

Դիմեցէք ուր որ անկ է, որպէսզի միքոցներ ձեռք առնուին, արգիլելու 
Համար Ատ ըրէք ան ը գինու զօրութեամբ բռնաբարելու ղրութիւնր և որպէսզի 
դաշնակիցներու որոշուեն երր ք արդուին։ 

Զանգեդուբի մէք Հայերր տարին յաղթութիւնր։ Ատբբէքանի զխնւոր– 
ներր կր քա շուին Վար արա դի ուղղութեամբ։ Հայկական ե Ատբբ՛էքանի կա
ռավարութեանց նախագահները Թիֆլիդի մէք դաշնակիցներու բարձր գօմի
սէբի նախագահութեան տակ գումարուած ժողովի մր մէք, թշնամութիւն– 
ներր դաղրեցնելու Համար Համաձայնութեան եկան։ Զանգեդուբի ճանա
պարհ ր րաց է։ Փոխադարձ Համաձա՛յնութեամբ պիտի կարգադրուին վիճելի 
Հարցերր, ի Հարկին դիմելով բարձր գօմիսէբի իրաւարարութեանր։ 

Հա ք– թաթարական՛ Համաժողով մր պիտի գումարուի, կարգադրելու 
Համար նոյն վիճելի խնդիրն երր։ 

Համաձայն բարձր գօմիսէբի որոշումին,դ Զանգեղուրր պիտի կառա
վարուի, առա քո ւան նման, Հայոց տեղական Ազգ. ԽորՀուրդի կողմէ։ 

Թէֆւեգէ ^էլ\ 1 ո լ ա ո վ Անդրկովկասեան Համաժողով մը պիտի գումար
ուի, վճռելու Համար տնտեսական Հարցերը։ 

ԸնդՀանուբ վիճակը բարգաւաճ է։ 

ք ք tt. ԽԱՏԻՍԵԱՆ 
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Խա)ւգ ՃԱՄԲՕԻՆ ՎՐԱՍ 

( 3 h C Ո ւ Ո հ ^ Ւ Ւ ն ն ե Ր ) ՝ 

1|._ԴԷՊԻ ԶԱՆՂԸՐԸ| 
( Ç ա ր n ւ, Ղւ ւս կ n ւ. Թ ի ս ն ) 

կայարանի՛ն Հրապարակր՝ կառքեր, անվերի կառքեր և ան Հա տնում 

զինուորներ։ կարծես Հայտար փաշայէն մեզի ընկերացողներուն աւելցուցեր 

էին քոկատ մը։ կառքերր սովորական րեռնակառքերն էին, ՐայՅ անկիւն 

մր՝ ն ՛չմարեցինք Հինգ վեց ղեայլրգներ, որոնք ԱՀնատօլըի մէք՝ լաւագոյններն 

են ճամբորդութեանց Համար։ Բնականաբար ամէնուն դալ աԷՔԾՐՐ անոնց 

վրայ ման աւանղ կեդրոնացած էին։ 

Ե՛– ճիշտ այղ միջոցին՝ իպրաՀիմ պէյ՝ վերքին անգամ ՐԱալով կր Հա
նար դասակարգութեան մը ենթարկել մեզ, իւրաքանչիւրիս րնկերային զբու–, 
թեան մասին իր սովորական Հարցումով* 

~— {Հաթը աւինի՞զ (Զռր մեծ՜ութի՞ւնը)։ 

Երկրորդական նշանակութիւն ունեցողներր ֆկր ղրկէր ձախակողմը։ 
ԱՀնոնք որ փայլուն տիտղոսներ կու տային՝ կ՚ուղղուէին աքակողմ։ 

— Ս աՀ ման ա գրական բաժանում մրն է եղածը, մրմռաց *հրիգոՐ Եսայ՛ 
եան,. զրկեալները դէսլի ձախ,*,* r 

]սնդացինք, և առանց իսկ ԻպրաՀիմ Ա[էյխ Հարցումին պատասխանե

լու, ձախակողմեաններուն միացանք։ Աբդ(քն իսկ ստուար գանգուած մրն 

էինք այնտեղ, ե շուտով՝ բոլորովին Հոծ բան մր պիտի դաոնար մեր .խում

բը» որովՀետեւ այն Հինգ՛վեց ղեալլը»ները իսկոյն լեցուեր էին և աջակողմ

եաններն ալ, ճարաՀատ, կուգայ ին մեգի կը միանային ՀետզՀետէ։ 

— Ա՛լ Հոս Հաւասարութիւն է, Հոս առանձնաշնորհեալ չկայ, ըսաւ 
եորէքն Եսայեան, մինչդեռ կառքերուն շս՚֊րքր կը՚ֆ՛ թափառէինք՝ յարմարա– 
դոքնր ընտրելու Համար։ 

ՈրովՀետեւ բոլո՛ր րեռնա կառքերն ալ որոնք կը սնային, նման էին 

իրարու, բոլորն ալ մերկ տախտա1լներով, առանց զսպանակի։ Ել ա յ դ ան– 

Հանգիստ կառքերով երեք օր անրնդՀատ տեւելիք ճամբորգութեան մը Հե

ռանկարը շատ ալ Հրապուրիչ չէր երեւար մեզի, մանաւանդ որ ա մէնքս ալ 

ճղակտոր եղեր էինք կառախումբին մէք անցուած այդ դիշեբուան րն– 
թացքին։ 

— իւրաքանչիւր կառքի մէք երեք Հոգի, կը պոռային ոստիկանները, 
ո լզածն ուղ պէս տեղաւորուեցէ՝ ք։ 
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Դիւրի՛ն էր ղտեղաւորուեցէքգ րսելրՀ էօնդիրր տեղա լոր ո լիլն էր։ Բայց 
վերջապէս սլարզ ալ էր։ Տախտակի՛ն վրայ երկննալ կամ կծկուիլ։ 

կ՚երեւայ՝ քաղքին մէք նախապէս լուր ունէխն մեր ժամանումէն, որ 
վաճառորդներու ամբողք խումրեր կր շրքէին Հրապարակին վրայ։ Հաւկիթ, 
պանիր, dթային Հէլվասին, ձիթապտուղ գնեցինք անոնցմէ՛ նոյն ինքն ոստի
կաններուն Հրաւէրին վրայ, որովՀետեւ, կ՚րսէին, ճամբուն ընթացքին դժուար 
պիտի րլլայ ուտելիք բան մը գտնել։ Վաճառորդներուն Հետ՝ Հետաքրքիրնե
րու սակաւաթիւ խումրեր, սովորաբար թ՛ուրք, դաժան դէմքերով, ամէնուն 
ալ նայուածքը չար, չար, դաշոյնի պէս։ ՛Բանի մր Հայեր որոնք Համարձակեր 
էին մինչեւ կայարան գալ, Հեռուն կր սնային, չէին մօտենար։ կր նախզգա
յի՛՛ն արդեօք թէ այդ կաոքերր քանի մր ամիս վերք ղիրենք խմրովին առ– 
նելով պիտի առաջնորդէին սպանդի վայրերը։ իրենց դէմքին սրացաւ արտա– 
յայտութենէն Հ կր Հասկնայինք Հայ րլլալնին։ Աեզմէ մէկ քանին՝ մինչեւ 
անոնց մօտ յառաքացան, րայց Հազիւ թէ կրցան մէկ քանի խօսք փոխանա
կել, որովՀետեւ իպրաՀիմ պէյ» անՀամըեր, կր պոռար որ ամէն մարգ կառ– 
քերր ելլէ։ 

Ներսր ՝ կայարանին մէք ՝ տակաւին խումր մր կր յամենար քարտէսի 
մը առք եւ որուն վրայկխ մատուըներով կր Հետեւէին այն ճ ամուրն զոր պիտի 
կտրէինք մինչեւ Գանդրրր։ Ոստիկաններ դուրս քշեցխն զանոնք, և պաՀ մր 
վերք» կառքերր լեցուած էխն ու ճամրայ կ՚ելլէինք* 

իյօճասարեան Հայկ, Ֆէրի գիլդի Տէր Վար դան քաՀանան և ես ինկեր 
էինք աղտոտ, թաց տախտակներով կառքի մր մէք ուր շուտով յաղթանդամ 
ղինու՜որ մր մտաւ մեր ետեւէն, սուինր Հրացանին ծայրր, մինչդեռ ուրիշ 
զինուոր մրն ալ կը տեդաւորուէր կառապանին քով։ Բոլոր կառքերուն մէք ալ 
նոյնքանը կ՚ըլլար։ Ուրիշ Հեծեալ դխնուորնեբ կառքերու գիծին երկու կող
մերին կ՚րնթանային սպայի մր Հրամանատարութեամբ։ Ապաներ, իպրա
Հիմ պէյ» ոստիկանութեան քօմիսէր մր թափօրին կր Հետեւէին վեայլրգով մը։ 

—Բարի ճամրորդութիւն, կր պոռային մերինները իրարու։ 

Բայց այգ կառքերով՝ այս ճամրորգութիւնր–Գէրնաւ չէր խոստանար 
բարի բան մր ըլլա՛լ։ Գէշ աղէկ անցանք քազքին մէկ ՚ արուարձանին, Հազիւ 
քանի մր ցանցառ Հետաքրքիրներու մէքէն ՝ զորս զինուորներր կր Հեռացնէին 
և որոնք րնկրկելով Հանդերձ՝ չէին դա դրեր մեր վրայ խօսելէ, որովՀետեւ մա
տով իրարու ցոյց կուտային մեզ։ Բայց իրենցմով զբաղելու սիրտ չունէինք, 
որովՀետեւ այգ քարուտ ճամբուն վրայ ուրկէ կ անցնէինք՝ կառքերը շարու
նակ ցնցումի մէք էխն, ե ան Հանգիստ էինք՝ մենք ալ անոնց Հետ ցնցուելով։ 

Սակայն եղածր տակաւին բան մր չէր* Բուն պարր պիտի սկսէր կա
ռուղի ին վրայ, երկար տարիներ չնորոգուած, փոսերով՝ սապատներով, եր. 

նաեւ ճշմարիտ անդունդներով ծածկուած անիծեալ ճամբայ մը որուն 
երկախքր, կառքերր բոլորովին պիտի յիմարանային։ Ցնցունները յաճախ 
այնքան ուժգնութիւն կը ստանային որ մարմիննիս կ՛անք ատուէր կառքին 
տախտակներէն, մեզի անանկ կուգար թէ օդին մէք կը սաւառնինք։ կէս 
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ժամ աեղ Հազիւ, յառաջացած՝ արդ1քն իս1լ լխկնր էի՛նք, ե ոսկորներու, ցաւը 

որ ալ բնաւ չպիտի զազրէր մինչեւ Զանղրրր, ե տակաւին այնտեղ ալ օրե– 

բոզ պիտի տեւէր, կը խարտոցէր մեզ։ կառքին մէք՛, մեր մօտ տեղաւորուած 

զինուորր միայն անփոյթ էր։ իրեն Համար փոխաղրութեան այս միքոցր թեր

եւս պերճանք մրն էր, որովՀետեւ կը զարմանար որ կը գանգատէինք։ Ծա

լապատիկ նստեր էր, Հրացանը ծ՛ունկերուն վրայ, սուինին ծայրը զէպի Տէբ 

Վյարգան քաՀանան, որ կառքին իւրաքանչիւր ցնցումին՝ երկու կբակի մէք 

կր սնար, շփոթեր էր թէ ո՞ր մէկէչն զգուշանայ, տախտաէլներէ՞ն որոնք 

իր ոսկորներր կը ճմլէին, թէ այդ ոստոստող սուինեն որ վաfրկեանր ան

գամ մը կը սպառնար կուշտը մխուիլ։ ճ V ^ 

—: ՝Բիչ մը բան ծամենք, թերեւս ղբազումը ցաւը կը մոռցնէ, րսինք 
իրարու նայելով։ 

Հացեր ր դրինք մէք տեղ, մէյ մէկ կտոր բաժին Հանելով երկու գին– 

ոլորներուն։ Բաժին մըն ալ ստիպուեցանք կառապանին Հանել, որովՀետեւ կը 

դառնար կը զառնաբ մեզի կրնայ էր, և ամէՀն անգամ որ ետին կը դաոնար* բր– 

նական է ձիերր ուզածնուն պէս կը քալէին, կառքը կ՚իյնար փոսերու մէք, կը 

ցնցուէր, կը ցնցուէինք մանաւանդ մենք։ Տուինք որպէս ղի ալ չդառնայ։ 

—Հանէ՛ նայինք սրւոնք, րսաւ /Սօճասարեան՝ Տ* Վյարդան քաՀ՚անային, 

որուն մօտ կր սնային ճամրուն Համար զն ուած ուտելիքները։ 

Բայց խեղճ մարղր ՝ իր շփոթութեան մէք, անգիտակցաբար անոնց վ ր– 

բայ նստեր էր, ե ռրբ ծրարր բացինք՝ ոչ Հաւկիթը կրցանք զանազանել, ոչ 

ձիթապտուդր, ոչ պանիրը, ոչ ալ ճթային Հէլվասիֆն։ ԱՀնճանաչ խառնուրդ 

մըն էր այլեւս, որ բոլորովին խեղդեց մեր արդէն իսկ ողորմելի ախորժակը։ 

Հազիւ կրցանք պանիրի կտոր ե քանի մր ձիթապտուղ կորզել անկէ, ու մը– 

նա ցածր թողուցինք զինուորին, որ սկսաւ Հափ րա փել զայն, առանց իսկ Հաւ

կիթիս փոոր՝ փսոր եղած կճեփները Հանելու։ 

Աղուոր ու սիրուն ճամբէ մը, մշակուած i ընդարձակ արտերու ե՛ 

լեռնաշղթայի մը յանգոգ անսաՀման արօտավայրերու մվէ՚ն կ՚անցնէի՛նք։ 

Պ ա տեր ա ղմին արՀաւիրքը տակաւին իր լրութեան չէր Հասած, դեռ կարելի 

էր Հանդիպիլ լծկան կենդանիներու ե ոչխարներու, մանաւանդ այծի Հօտե

րու։ Բայց էրիկ մարդ շատ քիչ կաՐ ա ք ս արտերուն մէք, որովՀետեւ ճիՀատի 

Հրա տա արա կո ւթեան վրայ՝ մեծ մասամբ դրօշի տակ կանչուած էին։ Արտե

րուն մէք՝ աւելի կիներ ու պգտիէլներ, որոնցմէ ոմանք շատ Հեղ պակսած 

անասուններուն գործր կը կատարէին։ Ատեն ատեն՝ գիւղացիներ, բայց աւելի 

յաճախ զինուորագրուելու . Համար քշնկիւրի զա ցող երիտասարդներու խում– 

րեր կ՚ելլէին մեր դէմր։ Աաբղիկր կր կոնային ճամրուն վրայ, զարմացած 

մեր կառքերուն բազմութենէն, մեզի րնկերացող գինուորներու առատ ութ են էն։ 

կը նայէին, կընայէին ամբողք վայրկեաններ, առանց կարենալ մեկնութեան 

մր ենթարկելու այս ան սվոր Հանդիպումր։ Ա՜երինները՝ մեծ մասամբ ներ

կայանալի, շատեր բոլորովին պատկառելի երեւյթ մը ունէին։ Ո՞վ էինք» 

ի՛՛նչ էինք որ այդպէս աՀա ւոր Հսկողութեամբ մը կը տանէին ամեե։ կրօն– 
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ւորներու ՛ներկայութիւնը մանաաւնդ բոլորովին կ աւելցնէր մարդոց զար» 
մանքը։ Ատեն ատեն՝ իրենց խօսակցութենէն քանի մր բառեր կր Հասնէին 
մեր ականքին. 

— Ջանաք քալէ ^էսիրլէրի (Չանաք Գալէին գերի բռնուաօներյ..* 
Եւ կամ՝ աւելի յաճախ՝ 

Մ օսկօֆ կեա վուրլարր... պքգ 
Արգին մի՛նչեւ Չանդրրր, ու ՛նոյն իսկ Չանդրրրի մէք, առաք ի՛ն մէկ 

քանի օրերու ընթացքին, թուրքերր այնպէս կարծ՜եցին թէ ռուս գերիներ 
զորս ամենազօր կառավարութիւնը՝ կ ո վկա սի գրաւուած՜ Հողամասերին 

Հաւաքելով բերեր նետեր էր իրենց մէք։ Աւելի վտանգաւոր մեէլնութեանց ալ 
առարկայ դարձանք եբբեեն։ Տեղ տեղ՝ այն Համոզումր ունեցան թիդ Պոլսոյ 
մէք քԱալիֆային պալատը օգր Հանելու փորձ մր բրած՜ ատեննիս ձերբա
կալուեր էինք։ Նոյն իսկ Հաւատացողներ եղան թէ ոճրագործներու Հսկայ 
խումբ մրն ենք և թէ բանակին քուրն ու կերակուրներ ր թունաւորելով՝ չեմ 
յիշեր քանի* Հազար թուրք զինուորի նաՀատակութեան պատճառ դար
ձած՛ էինք։ 

Բնականաբար՝ այս մեէլնութեանց Համեմատ կր փոխուէր նաև մեզի 
եղած՛ ընդունելութիւնը։ Երբեեն բռունցքները կը սեղմուէին մեր ճամբուն 
վրա լ և կը ըսէինք ակռաւներու սպառնալից կճրտուքր։ Բայց երբեք մի քա
ղէ պ մը չպատաՀեցաւ մինչեւ Չանդրրր։ Ոչ իսկ անախորժ բառ մր ըսին 
ուղղակի մեր երեսին։ Ե*֊ արգին ամին բան կախում ունէր մեր վրայ Հրս– 
կողնեբու րնթացքին։ ՚րաղաքա վար՚ ինչպէս եզան ամբողք ճամբուն վրայ, 
քաղաքավարութիւն կր պար տա գրէին նաև ուրիշ ամին մարդու որ մեգի 
կը Հանդիպէր։ Տակաւին ար Հա լիրքի շրքանր չէր» այն սոսկալի շբքանր ուր 
իւրաքանչիւր թուրք ազատ պիտի դաոնար կայսրութեան գրեթէ ամբողք 
տարածութեան վրայէն քաշքշուող կալանաւորներու և աարագիրներու ան
հատնում թափօրներէն ուզաՆր րնտրելու, առնելու, տեղն ի տեղօք սպան
նելու։ 0՝ 

Երբ Հետերնիս խօսէին՝ տակաւին «էֆինտիմ» րսելով կը ՛սկսէին և 
a Զաթր֊ ալինիզՖով կը շարունակէին։ Չորս ամիս վերք՝ «Ուլա՛ն պիտի ՚ 
կանչէին անխտիր ամինքս ալ։ Բայց այղ բոլոր գալոց բաներուն անտեղ–, 
եակ՝ կը շարունակէինք անփոյթ են ալ մեր ճակատագրէն նկատմամբ, ժա
մանակաւոր աքսորէ մր,—օգափոխոլթենէ մր,—զատ ուրիշ բան չտեսնելով 
եղածին մէք։ 

(Շաոոճւակհւխ pg? ԱՐԱՍ ԱՆՏՈՆԵԱՆ 
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ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ Եհ ՊԱՏՄԱԿԱՆ -.' 

: ",՝."• /• • ՏԵՍՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ... :-';•՝.. 
՝.?Տ~* կ|,լ|,^Ւս,.'1' ' l l^J աշիււս(>^ագրակսյ1ւ սւկ|ւսւրկ ifu.— Հայկական կ)վԻԿ(ւա,Փ ասւամուԹիւ՚նո.— 
կիւիկիայի ն ե ր քին կսպւքւււկհյւււյու.Թիւ.1ւԹ-։ 

Հ» ՛Լեւոնղ Վ* Ալի շան իր իսուան » ա՛նուն Հիանալի գործ՜ին մ՛էք 
չորս բնական մասերու բաժնած՜ է կիլիկիան* 1) Լեռնային Կիէիկիա կամ ԴաՀ 
Կիլիկիոյ* 2) Գա չտային Կիլիկիա, օ՛) ՛Բաբային կիլիկիա, և 4) Ծովային 
կիլիկիա։ իսկ Հռոմայեցիք, նոյնպէս երկրին բնական դիրքին նայելով, եր– 
կու մեծ մասերու բաժնած են զայն* 1) Cilicia PediaS» այսինքն Ատս րին կի~ 
ւԻևեա> "Լ1 bF kP բովանդակէ Կէէէկիոյ երկրաբանական ցտծ մասերը, 
ինչպէս ղաչտեր ու ծովեզերեայ ճախճախուտ մասերը* ուրեւէե կրնանք Դաշ
տային կ ի լ ի կ ի ա անուանել այս մասը* 2) Cilicia Trachea. այսինքն 
flJստաքաբային Կի[ի^.Իա* ՈՍ Համապատասխանէ Կէէէկիո1 լեռնային ու 
քարային մասերուն* ուստի՝ խարային կ ի լ ի կ ի ա անունը կը յար
մարի ասոր։ Այս վռբ$ին բաժ ան ո ւեն ընդունած է նաեւ 1894-ին Պետեր– 
բուրդ տպուած «.կիլիկիա՝» պատուական գրքին անանուն Հեղինակը։ 

Ա. Լեռնային կիլիկիան իր մէք կր պարունակէ Ատանայի վի[այէթէն 
Հետեւեալ քաղաքներն ու աւանները*— էրմ^նէկ, Ա՝ութ, ՛Բարաման, Նիկաէ, 
էրէյւի» Պապեոօն, Լամբրոն, կուկլակ կամ ՚Բիւլէկ Բօզագ, Հաճին, ՎաՀկայ։ 
իսկ Հալէպի վիլայէթէն կը պարունակէ Հետեւեալները.— Գերմանիկէ կամ 
Մարաշ; Զէյթուն, կապան, Այնթաբ, Հռոմկլայ ((հում ՛Բալէ), Բէյլան են։ 

Բ* Դա չտային կիլիկիան կը պարունակէ Ատանայի վիլայ էթին Հե
տեւեալ մասերը*—Ատանա, Սիս, Ասիս, Այնաւարզա կամ Անարզաբա, կարս 
(Ջիւլքատրիյէ), Տարսոն (քՓարսուս), Ա՚էրսին, ՛Բարաթ աչ, Այաս, Պայ աս, 
Աելեւկիա, կոռիկոս, Անամոլռ, Ալայիա, Ադալիա, և Հալէբի վիլայէթէն՝ Աղեք– 
սանդրեակ կամ իսքգնտէրուն։ 

• Հռոմէական և Բիւզանգական պետութիւններու ժամանակ ^էէէ^է^մ 
Հարաւային սաՀմանը մինչեւ՝ € Ասոր ւո g ԴուոներՖը (այժմ Բարը Ե օն ուս) կը 
Հասնէր, բայց 1130-ին ատենները մեր քԻորոս Բ* իչխանը աւելի Հարաւներն 
ի քաւ, և Ադեքսանդրեակն առնելէ ետք՝ մինչեւ քիաս-էլ-fu անզիր Հասաւ։ Այս 
բնական սաՀմանը պա Հեց նաեւ Լեւոն Բ* իչխանը (Լեւոն Ա* թագաւոր), որ 
երեք անգամ գրաւեց Անտիոք քաղաքը* էսկ Արատուսի ու Պաղրասի 
ամրոցներն իր ընդարձակ երկրին միացուց։ 

ԺԱ* գարուն մէք գրեթէ ամբողք Կիլիկիա Հայ իշխաններու եւ կամ 
աւագ պաշտ օն եան եր ու կողմէ կը կառավարուէր* այսպէս ՝ Խաչատուր զօրա– 
վար կը կառավարէր իսաւրեան Անտիոքր, Աւչին իշխան՝ Լամբրոն ր, Ապբլ– 
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ղարիպ Արծրունին՝ Տաըսոնը, Հա լկա մ իշխան՝ արեւմտեան ծովեզերքը* Բա՛ 
դունի իշխա՛ն՝ երկրին լեռնայի՛ն մասը, Դող Վասիլ՝ //»աս-էլ-ի)անզի րին ուղիղ 
գծով մի՛նչեւ. Հռոմ/լլայ երկարող տարածութիւնր։ Ապլղարիպ Արծրունին՝ 
Ալեքսիս կոհնենոս կայսրի՛ն կողմիս Կիլիկիա զրկուած էր, մա Հ մետ ակա՛ն
՛ներու ձեռքին ետ առնելու. Համար կիլիկիան։ Ասլլղարիսլ իշխա՛ն Պապեռօն ու 
Լամբրոն րերգերր գրաւեց, եւ վնրքինր 107^խն յանձնեց Գանձակի Ա՝այրեաց 
Գոմք ա՛ւանին Կիլիկիա գաղթած վերոյիշեալ Աւշխն իշխանի՛ն։ 

Հայկական Կի/իկիոյ սաՀմաններր փոփոխական եղած են թէեւ,՝՝ րայց 
բնդՀանրապէս Հետեւեալ սաՀմաններն ունեցած է ան* — արեւելքին՝ Աեծ 
Հալք, որ Կփլիկիային բաժնուած էր Եփրատ գետով, արեւմուտքին՝ Պամ– 
փիւլիա. Հիւսիսին՝ Տաւրոսեան լեռներ, ե Փոքր Հայք, իսկ Հարաւին՝ Միջեր
կրական ծով ե Ամանոսեան կամ Աեաւ լեռներ, Հասնելով մինչեւ քիաս-էլ– 
քՍանղիրի Հբուանղանր, որ երկրին Հարաւային բնական սահմաններուն յե
տին կայանն է, ե ուր կը վերքանայ Ամանոսի լեռնաշղթան։ 

կիլիկեան Հայաստանի գլխաւոր նաւաՀանգիստն եղած է Այաս, որ 
Միջերկրականի արեւելեան խորշին մէք ա սլա Հով վայր մրն է, ուր մինչեւ 
Հիմայ ալ խարիսխ կր ձգեն փոթոբի/լնեբէ փախստական ամին տեսակ նա
ւեր։ Այս խոՐ2Ը ո*Ծր պատմի՛չներին կոչուած է «Հալոց ծոցդ, ինչպէս ե Դ»րգ 
գարուն մէք ապրող Հռովմայեցի պատմիչ մը՝ Ամմիանոս Աարսելլոս՝ կոչած 
է զայն ճ ա ա ո ւ Շ Ա Տ SinUS ( Հ ա յ ո յ ծոց)։ 1}ւբեհն չորրորդ գարնւն մէ՞ք ալ Հա
յոց ձեռքն էր ալս ծոցը, որուն «Հ ա լ կ ա կ ա նյ> անունը տուած են նոյն իսկ 
օտարներ, թէ՝ Տիգրանի տիրապետութեան ժամանակին հնացած յիշատակ 
մրն է։ թերեւս այս վռրքինր ճիշտ րլլայ.r

t վասն զի մեր Ա՝եծն Տիգրան թա– ; 
գաւորր, ^Արքայից Արքայէն, ՚Բրիստոսէ առաք .83 թուականին մինչեւ 69 
թուականը, — ամբողք տասնըչորս տարի,— տիրապետ ած է ոչ միայն Կիլի՛ 
կիոյ վրայ, այլեւ ամբողք Աիւրիոյ եւ Պաղեստինի վրայ։ Անշուշտ այս մխ 
քոցխն է որ Հայ գաղթականութիւն մր եկած տեղաւորուած է Եիլիկիոյ մէք» 
քանի որ (հուրին Ա.ի Հիենած իշխանութենէն առաք, ուրեսն 1080 թուակա
նին առաք, կր տեսնենք որ Հայեր կը բնակէին այս երկրին մէք։ Եւ աւելին 
կայ. Զէւքէո^՚ի Հաճինի մէքտեդերը, կոկիսոնի (Հիմա՝ կէօքսիւն) մօտ՝ 
կանչի բերդին քովերր՝ ôl)0 թուականին նա Քատակուած են Ա՛ ա րի ա մ Հայ
կազն, իր որդին Ատեփանոս Ո՚-էնեցի, և իրենց երեսռւնրչորս րնկերները։ իսկ 
չորրորդ գարու Հոյակապ ե մեղրածորան բեմբասացը՝ կ. Պոլսոյ յոյն պատրի– 
արքր Ա. ՅովՀան Ոսկեբերան՝ երբ իր Համարձակախոօսւթեան պատճառով 
Եւդոքսիա կայսրուՀիին կողմին աքսոր ղրկուեցաւ կոկիսոն, 404 թուխն, տեղ
ւոյն Հայ եպիսկոպոսր՝ Դիոսկորոս ՊաՀլաւունի՝ Լուսաւորչայ տօնին օրը իրմէ 
խնդրեց քարոզել Հայոց եկեղեցիքն մէք, ուր նոյն օրր «յոգնախումբ բազմու
թիւնդ մր Հաւաքուած կ* սպա սէր Մեծ Աքսորականին։ Ոսկեբերանի այս Հիա
նալի ճառր մեր նախնեաց կողմէ Հայերէնի թարգմանուած է ե կը կրէ Հետև– 
եալնշանակալից տիտղոսը. «Ներբողեան, ասացեալ՝ յաղագս վարուց և նաՀա– 
տակութեան Գրիգորի, Հայոց Մեծաց Հայրապետի, ի կոկիսոն Հայոց, մինչ 

Fonds A.R.A.M



M;- ՎԵ Ր ԱԾՆ Ո ԻՆԳ 627 

յաքսորանս էր, ի խնդրոյ Հայ աղխն ուրուՏն եպիսկոպոսի և վարդապետի Հա
մազգւոյ նորին՝ Ղ*իոսկորոս անուն կոչեցելոյ, ե այլեւս յոգնախումբ բազմու
թեան , որք ժողովեալ էխն յաւուր յիշատակի մեծահռչակ տօնի նորին սուրբ 
Լուսաւորչին արեւելեան աշխար Հին։» (]ւրետ\ Ոսկեբերանի ժամանակ Հայերու 
€յ ո զնա խ՛ո ւմբ բամգութ իւն» մր կար այս կողմեր ալ։ 

Պատմութիւնը մեզ կ՚րսէ, թէ բիւզանգական տիրապետութեան ժամա
նակ Հայերու մեծ՜ բազմութիւն մը կարնաե Ա արաշի զաւառին մէք, կազմելով 
բնակչութեան մեծամասնութիւն ր, այնպէս որ Ա արաշ քազաքր շատ անդամ
ներ յանձնուած էր Հայ իշխաններու Հսկողութեան, ինչպէս Գէորդ ԱլեՀի (9li> 
ին), ֆանտ ֆիլարտոսի (1Ա6օ ին) և այլոց, իսկ 1ս՝աչիկ Ա. կաթողիկոսը (970 
—990) Տարսոնի, Աելինոնդի ե Անտիոքի մէք բնակող Հայոց Հոծ բազմութե
նէն ստիպուեցաւ այս թեմերէն իւրաքանչիւրին Համար զատ եպիսկոպոս 
ձեռնադրել։ 

Այսօր արեւելեան Ա իք երկրականի դշխոն՝ Այ ասը սեերու մէք է, մին
չեւ որ նորէքն իրնախկին փառքն ստանայ Հայերու ձեռքով։ իր տեղը .գրաւած 
են Հիմա Ա՝ եր սինն ու Ադեքսանդրեակր։ 

Ա* եր սինի կաղմութիւնր ղեռնոր է, մինչդեռ Աղեքսանդրեակ Հին ժամա
նակն եր է ի վեր անուանի քաղաք մը եղած է, ե Հիւսիսային վարքին սաՀմանն 
է սեմական լեզուախօս ազգերու։ ՚ . 

Ոնակչութեան կողման է՛ կիլիկիան՝ t օսմանեան չարաբաստիկ սաՀմա– 
նադրութենէքն առաք կը ներկայացնէր Հետեւեալ թիլերը. 

460,570 քրիստոնեայ 
342,234 ՄաՀմետական 

73,000 Պաշտօնապէս չճանչցուած կրօ՛ններ (գնչու, եւլն։) 
460,370 ՚Բրիստոնեաներու մէքէն զուտ Հայերու թիւն եղած է՝ 380,006 

ուրեւքն քախքախիչ մեծամասնութիւն մը ունեցած ենք Կիէիկիոյ մէք։ 
Կիլիկիայի բնական Հարստութեանց զալով, Հոն կր գտնուին շատ 

տեսակ Հանքեր, բուսական օգտակար բերքեր եւ կենդանիներ, որոնց ամ^ն 
մէկը զատ զատ կարժէ յիշոլ Հոս։ 

Հանքեր.— կրաքար, գայլախաղ, օձաքար, երկաթ, արծաթ ե լ մանա
ւանդ կապար, իսկ Հրե ատեն կային՝ ծծումբ, արք ասպ, բորակ, աղ, սև ձիւթ 
ապակէՀող։ Զէյթունի մէք՝ երկաթ եւ սեւ մարմարիոն։ Բուլղար դաղի մէք 
տեսնուած են ոսկիի Հետքեր։ 

Բերքեր։— խաղող, ցորեն, զարի, կորեկ, պիստակ, բրինձ, 1լնճիթ, շաքա
րեղէդ, նարին f, կիտրոն, քրքում և մանաւանդ բամբակ։ Անտառներէն՝ մայրի 
(cèdre)» որ կը մրցի Լիբանանի մայրիներուն Հևա, եղեւնի, սոճի, սօսէ, կաղ
նի և գիՀի։ ա 

կենդանիներ.— Եզ, կով, գոմէշ, ձի, էշ, ուղտ, ոչխար, այծ։ Վայրի կեն
դանիներ՝ վիթ (gazelle), եղնիկ, եղջերուներու զանազան տեսակներ։ Հաւե– 
զէններէն՝ սալամ, կաքաւ եւ լոր։ 

Երկրորդ յօգուածիսնիւթր պիտի կազմէ Կիչիկիայի պատմութիւնը, 
որքան կարելի է Համառօտ գծերով։ 

կ. Յ– ԲԱՍՄԱՋԵՍ.Ն 
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Ասորի ժողովուրղր արեւելքի կուլտուրական ժողովուրդներ ի g մէէլն է։ 

ԱմենաՀին դարերից ի վեր իր Հարեւան ժողովուրների վրայ նա ունեցել է 

քաղաքակրթական տեսակէտով շատ նշանակելի ազդեց ութիւն։ 

՛Բրիս տոն էութիւն րնդունելո վ՝նա աշխատել է այդ վարդապետ ո ւթիւնր 

տարած՛ել իր շրջապատի և Հեռաւոր կողմերի վրայ ևս։ Հայ . ժողովուրղր՛ թէ 

րեթանոսական շրքանսւմ և թէ քրիստոնէութեան ժամանակ օգտուել է Ասո– 

Հի ժողովուրդի կուլտուրական ստեղծ՜ա դործ՜ութիւն ի g։ Հնագոյն ժաման այլնե

րից սկսած՝ այս երկու ժողովուրդների միքեւ եղել է մտաւոր, բարոյական 

կապ։ Այս կապը աւելի է շեշտուել այն օրից, երբնրանք իբրև քաղաքա– 

կրրթութեան կրողներ ու քրիստոնէական գաղափարների Հետեւող միասին 

տանքուել, ՀալաՆուել են Արեւելքի բռնակալների կողմից։ 

Պարսից Հին միապետները—Յաղկերտ, ՕապուՀ, Պերոզ—իրենց ձուլման 
ու Հալած՜անքի քաղաքականութիւնը գործ՜ագրել են ամենից շատ Հայերի ել 
ասորիների վերաբերմամբ։ Չնայած՜, այս Հալածանքին՝ այն ո ւա մեն այն ի ւ թէ 
ասորի և թէ Հայ ժողովուրղներր կարողացել են պաՀպանել իրենց ինքն ութիւ՛ 
նր և շարունակել իրեց կուլտուրական կեանքր։ 

Հին դարերում Ասորի ժողովուրղր ունեցել է քաղաքակրթական ծաղ
կեալ կեդրոններ, խնչպէս Ա ուսուլը, Ալկու֊շր» Եղես ի ան։ 

12—13 դարից սկսած՝ ասորիների Համար սկսում է պատմական ծ՛անր -
ժամանակաշրջան, Ա՝ոնգոլների և թուրք—թաթարական արշաւանքների Հե
տեւանքով։ Ա՛ ոսուլր, Ալկուշր, էդեսի ան աւերւում են։ Սարսափելի է լինում 
Լինկ-թիմուրը Ասորիների Համար, ինչպէս սարսափելի է ռ ո ռ լ Հ ա յ ռ ր ի ս նկատ
մամբ։ Ասորական պատմութեան մէ9 կ ա յ մի խօսք, Լինկ-թիմուրխն վերա– 
գրրուած՝, որ բնորոշում է այդ ժամանակաշրջանի ամբողջ սարսափր,— 
«Որպէսզի ոչ մի Ասորի չեսայ, պէտք է կոտորել բոլոր քրիսառնետներին։ն 

Ա/ս ծ՛անր ժամանակաշրջանից յետ ո լ կենդանի սնաց ած՝ ժողովուրդը 
տըգՀետէ Հաւաքւումէ ասորական լեոնեըը, խմբւում է Տիգրիսի վերին վը– 
տակների 2Խ"՝--րֆյլ» յատկապէս Ա՜եծ՝ Աաւի Հովիտում–—և սկսւում է նորին կուլ" 
տուր ական կեանքը։ 

1,0-րղ գարումնոր Հալած՛անքի շրքան է սկսւում Ասորիների Համար, 

ի սա վայրենի ՚Բիւրգերի կողմից։^1843—\7 թո լականներին Հէքի արի սան

ջակում ասորական մեծ՜ կոտորածներ են տեղի ունենում։ ¥ Ան գլի ան և Ռու– 

սաստանր միջամտում են, բայց կոտորածներր շարունակւում են քրոնիկա բար։ 

1880 թուին դարձեալ կոտորած է տեղի ունենում։ 30,000 ասորի է 
սպանւում նոյն շրջանում, չՀաշուելով աւերը, կողոպուտը և գաղթա
կանութիւնը։ 
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Այս բոլոր կոտորածները—սկսած՛ Պարսկաստանի Հին ռէժիմից, անոնե
լով միջնադարեան մօնդոլ-թ աթար ական շրջանները, վերջացնելով թուրք-քիւր– 
դական ռէժիմով—պատճառ են լինում, որ վերջի վերջոյ ասորի ժողովուրդր 
ղրկուի իր Հին մեծութիւնից ու քանակից և դառնայ մէկ փոքրիկ» Համեստ, 
չարքաշ ժողովուրդէ 

Այղ փոՔրիկ ժողովուրդը ապրում Է գլխաւորապէս Ուրմիա լճի արեւ– 
մուտքում ե. Հիւսիսում (Պարսկաստան), Վան այ լճից և Շատախից դէպի Հա
րաւ ընկած՛ Հէքիարի սանջակում, Տիգրիսի վերին շրջանում, մասնաւորապէս 
Մեծ՜ Զաւի Հովիտում։ Պատերազմից առաջ այստեղ Հաշւըւումէր մօտ ՅՑՕ 
Հազար ասորի ժողովուրդ։ 

# 

* # 

Աքս մի րուոն ժողովուրդը Մեծ՛ Պատերազմի սկզրում միացաւ Դաշ
նակիցներին։ 

(կուսաստանը յարարերութիւններ սկսեց ասորի ժողովրդի Հետ ՝ նրա 
պատրիարք Աար-Հյիմոնի միջոցով։ Այս յարարերութիւնների ժամանակ (կու
սաստանի կողմից առաջարկ եղաւ ասորի ժողովուրդին՝ ապստամբութեան 
դրօշակ բարձրացնել Հեքիարիի շրջանում եւ միանալ ռուս Դ°ՐՔռրի Հետ։ 

Այղ ժամանաէլներր, 1^14 թուականի վԵՐլ\ռրից* սուս գ°րքռրր գործ՛ում 
Էխն Հոքիարիի սա Հման ակից Աալմաասի ե Աւր մի այ ի շրջանում, գեներալ Ձեր– 
նուզուբովի Հրամանատարութեան ներքոյ։ 

Ասորի ժողովուրդը ընդ առաք Է գնում (կուսաստանի առաջարկին, նո
րա մէջ տեսնելով Դաշնակիցների ներկայ ա ցուց չին Արեւելքի այդ շրջանում, 
և սկսումէ ապստամբական պատրաստութիւններ։ դ 191օ թուականի գար
նան, Աար՚՜էյիմոնի ղեկավարութեամբ, սկսւում է այս ապստամբութիւնը։ 
(կուսական գ°րք°րր չեն կարողանում այգ ժամանակ առաջ շարժուել, ընդՀա– 
կառակր՝ կարճ ժամանակից յետոյ Զերնոդուբովը յետ է նա Հանվում—և ըս– 
կըսւում է Ասորիների Համար խիստ ծանր դրութիւն։ Հ£երնուզուբովր խոս
տացել էր Ասորիներին 13,000 Հրացան, ինչ որ չի տրւում։ Աիւս՜ Կող՛ 
մի g քիւրտերը և տաճիկն երր առաջանում են դէպի ասորական շրջանները, 
լաւ զինուած, Աո սուլի վալի՝ Հայգար փաշայի ղեկավարութեամբ։ Ասորի
ների մի մասը պաշարւում է, միւս մասր կռուելով յետ է քաշւում ղէսվի 
Ուրմիա, Ա ալմաստ. Խոյ։ Այդ կռիւներ ի մէջ, փախուստի ժամանակ ե զանա
զան Հիւանգութիւններից ոչնչանում են 00,000 Ասորի։ 

* 
# * 

Բայց այն զօրամասերը, որոնք .ապստամբութիւն բարձրացրին Հեքիա
րիի շրջանում, դարձան Հիմք ասորական ազգային մարտական կազմակեր
պութեան։ 

՚ (րուսաստանի Յեղափոխութիւնից յետոյ, երբ ռուսական դօրքերր թո– 
Ղ ՏԻ կովկասեան ռազմաճակատը, ասորական այդ զօրամասերը Հանքեր արխն 
Հաւաքուելու և ղի մա գրելու քիւրտ-թիլրքական յ արձակումներին։ (կուսա՛
կան զենքից ե ռազմամթերքից քիչ բաժին է ընէլնում սակայն Ասորիներին։ 
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Մեծ մասր վերցնում են Պաբսի1լներր և նրանց շրքանի քժ՚աթարներր։ Ասորի
ները ստանում են երեք լեռնային թնդանօթ և. 3,000 Հրացան։ 

Այդ շրջանում թուք՛ ղեր ման ական գործակալները միջոցներ են գործ 
գնում ասորի ժողովրդին իրենց կողմը քաշելու, Բայց ասորի ժողովուրղր 
Հաւատարիմ է սնում իր միանգամ րնդունած ուղղութեան։ ԱյնուՀետեւ, նոյն 
թուրք– գեր մսնա կան գործակալների ազդեցութեան տակ Պարսից կառավարու
թիւնր աշխատում է զինաթափ անել ասորիներին։ Մար-օիմոնը պարսից կա
ռավարութեան ր պատասխանում է, թէ իրենք որ և է յարձա կողա՛կան նպատակ 
Հունխն, այլ զինւում են իրենց տունը, րնտանիքր պաշտպանելու Համար կի
սավայրենի քիւրտ երեց։ Այդ պատասխանից Պարսից կառավարութիւնը գոՀ 
չի Տնում ե Հրամայում է իր իշխանութեան տակ գտնուող Բւրմիալի կա զա//նե
րի Բրիգադային յարձակուել ասորիների վրայ։ Սկսւում է ասորի ժողովրդի 
Հեր ոսական ինքնապա շ տպանութիւնր։ Ա օուք-Բուլաղից մինչեւ Բաշկալէ 
տարածութեան վր՛այ ասորի ժողովուրղր ե ասորական զօրամասերը յետ են 
մղում թուրք-քիւրտական յարձակուենեբր, միացած Աալմաստի ե Բւրմիոյ 
Հայ մարտական կազմակերպութեան, որի Հոգին ե ղեկավարն էր այ՚ղ՚ձ ժամա
նակ Վանի յայտնի գործիչ կոստանգխն Համբարձումեանր։ Այդ խնքնապաշտ– 
պանութեան կռիւների մասին ի միք ի այլոց Հետևեալ կերպով է խօսում՛ 
«ճակատամարտ»ի Նոյեմ. 22-ի թուի մէք (1010) Պ* Ականատեսը» Տ*– * • Տաճ
կական գօրքր սկսաւ կանոնաւոր յարձակումներու f/ւրմիրյ և Աալմաստի մէք։ 
միացած քիւրտերու Հետ։ կտրիճ Հայերն ու Ասորիներր առիւծներու նման կը 
Հալածէին, իսկ տաճի1լներր ամէն կռուի մէք մեզ կր թողն էին թնդանօթներ, 

ք գնդացիրներ և մանաւանդ Հարիւրաւոր գերիներ , , , Ֆ 

Տաճկական ղ°րքռրր աշխատում էխն Ա ալմաստը, {]ւրմիան, Աօուք-Բու՛ 
լաղր անցնելով խանգարել անգլիական Դ°ՐՔռրի առաքխազացութիւնը, որ 
որ այգ ժամանակ սակաւաթիւ էին և բռնել էին Բաղղադ—Հա մա ղան—Էնգելի 
գիծր։ Հայկական և ասորական զօրամասերր խանգարեցին տա ճիկներին—և 
դա տեւեց մօտ 6—7 ամիս։ 

i 
քքէ– * Bujçp,'Jf 

Դաշնակիցների յաղթութիւնից յետոյ Ասորի ժողովուրղր, աՀաւասիկ 
մէկ ամբողք տարի է, փորձում է ստանալ որոշ ինքնավարութիւն ասորական 
պատմական Հողերի վրայ։ Այղ նպատակով ֆաբիղ է ուղարկուած, մէկ պատ
ուի՛րակութիւն, որ ներկայացնում է Անդրկովկասի ասորական Ազգային 
իյորՀուրդր։ 

Հաշտութեան գոն ֆ էր ան ս ին, 1010 թուի Յուլիս 23-ին, ւ ներկայաց
ուած յիշատակագրի մէք* Ասորի ժողովուրդի մեծամեծ զոՀոզութիւններր և 
պայքարր պատմելով* ասորական պատուիրակութիւնր պաՀանքում է ինք
նավար Ասորեստան, որի սա Հմանն երբ գծուած են այսպէս. 

Հիւսի ս.— սկսելով Ուրմիա լճի Հիւսիսային ծայրից, անցնելով Դիէ 
ման քաղաքը, մտնելով Թիւրքիա՝ Հէքիարի սանճագը, ՏԼուլամերկ, ճիզրէ՛ 
ՀետզՀետէ բարձրանալով մինչեւ Աիտվան և Տիարպէքիր, 
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Ա ր ե լ d ո ւ տ ք.— Ա ամս ատ, ոչ շատ Հեռու. f/ւրֆայից. 
Հ ա ր ա լ..— Հիւսիսային ԱիՀա դետքը, առնելով մէՀր Մօսուլ քաղաքը 

և աւելի Հարաւ՝ մինչեւ ՏՀաւ գետի բերա՛նը, ուր ՛նա թափւում է ՏիգրԻսԻ 
մէն շարունակելով մինչեւ Բասսօվա, մէՀր առնելով էբբիէ Ռեւանտուզ։ 

Արեւելք.— Աւրմիա լիճը ե Ուրմիա լճի Հարաւային ծայրից մինչեւ 
գրսլժէ Բասսօվա։ 

Այս տարած՜ութիւնը մօտաւորասլէս 80-83,000 քառակուսի քիէօմէթը 
ե գոյա՛նում է Պարսկաստա՛նի ե Հին քՒուրքիայի Հողամասերից։ 

Տար արաղ դա բար այսքա՛ն ընդարձակ Հողամասերով դժուար է ինքնա՛ 
վար Ասորեստա՛ն ստեղծել։ Բայց աւելի ՛նեղ սա Հ ման՛ն եր ով ի՛նքնավար Ասո
րեստա՛նի ստեղծումը. Հնարաւոր է ե մեղ Համար ցանկալի։ 

Ասորի ժողովուրդը, թէեւ փոքրիկ ոլ- Հալածական, արեւելքի կուլտու
րական ժողովուրդներից է ե նրան չէ կարելի մշտնՀենապէս յանձնել ան 
կուլտուրական ու յ աճա իւ բարբարոս իշխանութեան։ իր շ ր Հա սլա տի մէՀնա, 
որքան էլ փոքր, այն ուա մեն այն իւ միշտ քաղաքակրթական ազդեց ութ իւն 
է ունեցել։ Պատերազմի ընթացքում նրա դիրքր ռւԼռԼ է միանգամայն գնա, 
Հա տելի։ Ծառայելով զա շնա կիցն եր ի ղատին ե. իր ին քև ա սլա շտ սլան ո ւթեան– 
նա որոշ վայ բերում նշանակելի ծառայութիւն է մատուցել նաեւ մեզ Հայե
րիս» միացած էինելով միշտ Հայ ժողովուրդի Հետ գաղափարով, պայքարով 
ե տառապանքով : ՛.•• 

Ասորի ժողովուրդին Հնարաւոր է քաղաքական ինքնա վարութիւն տալ 
այն վայրերում, ուր պատերադմից առաՀ նա մեծա մա սնութիւն է ունեցել ե 
ուր այսօր էլ ապա Հո վարար մեծա մասն ութ իւն կո լնեն այ։ 

Այդ վայրռրն են Ա ալմաստ, Ուրմիա, Հռքիարի 2Ր?աէԱԸ՝ կենդրոն 
ունենալով {£աւի Հովիտը, ուր կարող է աղատ դար գան ալ վերՀապէս արե՛ 
ւելքի ՛այս Հին, քրիստոնեայ, տանՀուած ժողովուրդը։ 

Պատերադմից առաՀ Ուր մի այ ի և Ա ալմաստի շ ր Հանում եղել են մօտ 
100,000 Ասորի, որ ՛ապրել են 112 գիլզերում։ Հեքիարի ամբոդՀ շրՀանում 
նրանք ունեցել են 200,000 Հագի։ Ա ալմաս տում ե Ուրմ իայում նրանցից զատ 
ապրում են բաւական մեծ քանակութեամբ Հայեր, մօտ 30,000, իսկ Հէքի՛ 
արի շրՀանում մօտ (f0,000 քիԼրդռբ* pplf 

Այսպիսով մեծ Զաւի Հովիտից մինչեւ Ուրմիա [իճր Ասորիները 
ունեցել են բաւական ստուար ա զգա բնակութիւն մօտ 500,000 ունենալով 
մօտ ՏՅ. տոկսս մեծա մա սնութիւն։ 

Պատերազմի ժամանակ այղ երկիրնեբր աւերուեցին, Ասորի ժողովուրդր 
մեծամեծ կորուստներ ունեցաւ, գաղթեց, կոտորուեց։ Եթէ Հաշուելու լինենք 
մօտաւորապէս ութսուն կամ Հարիւր Հազար Ասորի ոչնչացած, այսօր այղ 
շրՀաններում այն ուա մեն այն իւ նրանք կարող են ունենալ մեծամասնութիւն, 
եթէ դաշնակիցների Հանքերով Հնար լինի ներգաղթը կազմակերպել և Ասորի 
Հալածական ժողովուրդը Հաւաքել իր Հայրենի Հողամասը։ 

ինքնավար Ասորեստանը, ինչպէս վերը նկատեցինք, պէտք է դոյա– 
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նայ Հին Թիլրքիայի 1ւ Պարսկաստա՛նէ Հողամասերից։ Առածի՛ն պարագան՝ 

քՒիլրքիայի Իգդիրը* ՚ ՈՐ է ա՛ն պա տեՀ ութիւն չի ներկայացնում, քանի որ 

քՒիլրքիան եղել պատերաղմող կողմ Ա չորս տարի կռուել է դաշնակիցների 

դէմ։ Մինչդեռ ռրկրոՐԴ պարագան՝ Պարսկաստանի խ^գիրը որոշ անպա

տեհութիւն է Հ ներկայացնում, քանի որ Պարսկաստանր եղել է իրաւապէս 

չէգոք։ Այս ան պա տեՀո ւթիւնր սակայն անյաղթելի չէ, եթէ կամենանք 

Ասորի ժողովուրդին1 իր արած՝ մեծ՛ամեծ զոՀողութիւսներից և իր Հերոսական 

դի մա դրութիւն ի g յետոյ՝ տալ վերջապէս– նրա այնքան ցանկացած, նրան 

արժանի ևնրան խոստացուած ինքնավարութիւնր։ ՛Անյաղթելի չէ մանա

ւանդ, եթէ նկատի առնենք, որ Պարսկաստանի այդ Հողամասերի վրայ Ասո

րիներից զատ ապրում են Հայերր գլխաւորապէս։ 

ինքնավար Ասորեստան ր նպաստաւոր է Հայ ժողովուրզի քաղաքա

կան շաՀեբին ես։ Մեր Հարաւային սահմանների վրայ Վւսնայ ծովի և Նա՛ 

տախի ուղղութեամր, փոխանակ ՚թիւրդերի կամ Թիւր քերի մենք կունենանք 

Ասորի ժողովուրղր, որ ապա Հո վարար մեզ Հետ կր լինի իր քաղաքական 

կապով և որ րնդՀանրապէս խաղաղ կուլտուրական կեանք կստեղծի այդ 

շրջաններում։ ինքնավար Ասորեստան ր Հաւան ական արար կր մտնի՛ Հայաս

տանի Հանրապետութեան քաղաքականդամբողջութեան մէք — պաՀելով իր 

ինքնավարութիւնր—ինչ որ կր ծառայէ երկու ժողովուրգների զարգացման 

ե ապա գային ։ ժողովուրգների, որ Հեռաւոր ժամանաէլներից սկսած եղել են 

միշտ իրար այնքան մտերիմ իրենց կուլտուրայով, պայքարով և տառա
պանքով։ 

PbPbU/u 

,Ն ԱՇԽԱՐՀ 

Արև՛ , արև , Հո՛ն ծաղիկ՛ներ ոսկե Հուր 

Ոուրվաոներու սլէս կը մրիտան սլսսլրղուն, 

Իմ սրտիս մէ%_ Հեռա կարօտ մ՛ը տրի/ ուր 

կ արաասուէ երգր դիւթական ափերուն։ 

Հոն ձառերուս ստուերիս մէ2_ կ՛անձրեւես 

ԿինաԱոնի գաղ2_ րուրումևեր Հեշտաւէտ, 

Եւ լուտասներ ր խոշտանգուած մեղուէն 

Կ՝ օրօրեն մաՀն իրենց անոյշ՝ լոյ սին Հետ։ 

Եւ գինիէն ոսկեշառայլ ար ելէն. 

Լեցուն են միշտ գեղեցկութեան սափորներ, 

Երբոր վար ղերն ալ մեղկօրէն կր թօ շնին, 

թ՛աւիշն իրենց մար մինն եր ո ւն են ի* առն երք 
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Տա՜ք է Համբոյրն ինչպէս աւիշը գարնան, 

Արեւն իր կեանքն արիւնին մէԼ կր թափէ, 

Ու. կ՝ երդէ ձուքն իր գաղտնիքներն անսահման 

Խեփորներու փակ սրաին մէշ_ սա m ափ է... 

Ո՞ւր պիաի ես կարենայի յթ րր թրոուն 

ԸղգայութեաԱ՚բն իր դաշնակել ոսկեման 

ճաճանչներս՜ ւն, բո ւր ուսն եր ո՛ւն, ձայներս՜ ւն 

Սրաիս բիւրեղն ար ո ւե սա օր էն քանդակուած**.։ 

Փարիզ, ԱՐՍէՆ–ԵՐԿԱԹ 

Թ11ԻՐ^ԻՈՅ ՀԱՐՑԸ 
— • • 

; ՝ f e : հ • (ՆԱՄԱԿ ԼՕՆԳՈՆԻՑ) 

l r ՚ 20 Դեկտ. 1010 Լօնդոն 

Հնդկաստանի րէֆօրսների նախագծի Լորգերի ժողովում անցնելու առի՛ 

թով՝ Լոնդոնում բնակող Հնդկաստ անց խներ ր մի էնթրիք էխն սարքել ի պատիւ 

Հնդկաստանի նախարար Աոնտէգինի։ ՛Լախադա Հում էր Ադա քԱանր, Շիա 

ԱաՀմետակա՛նների փաղանգի Հանրածանօթ գլուխը, որ սովորաբար Հնդկաս՛ 

տան է բնակում, ե որբ ոչ մի առիթ չի կորցնում /Թուրքիային ի նպաստ պը՛ 

րոպագանդ անելու։ 

իր ճառի մէք Հնդկաստանի րէֆօրւաերի մասին խօսելուց յետոյ՝ չարու՛ 
նակում է այսպէս,— 

«Անկարելի է մի այսպիսի Համախմբումի մէք, ուր այնքան Հնդիկ Մու՜ 

սուլմաններ կան, առանց j ի շատ ակութ եան թողնել այն մտատանջութիւնը որ 

ամենից աւելի ազդու կերպով մեր սրտերը լցնում է անձկութեամբ։ քՓուրքի՛ 

այի բախտը, ինչպէս նաև միւս Ա՝ ուսուլման պետ ութ ի ւնն եր ի բախտը, որոնք 

Զարիստ Ռուսաստանի ան Հ ետ ա g ման շնորՀիւ փոսից դուրս են եկել, դե ռ եւս 

առկախ դրութեան մէք է ։ Աւելի մեծ սխալ չի լինի քան թէ կարծել որ ա յ դ 

խնդիրները Հնդկական շաՀերի Հետ առնչութիւն չունին։ Հնդկաստանի 70 

միլիոն ԱաՀմետականների Համար դրանք կենսական խնդիրներ են, նոյնչափ 

իրական և այնչափ մօտ նրանց սրտին ինչպէս, օրինակ, քսան տարի առաք 

Բրուդերի Աւի ալան դա g խներ ի Հետ վարուիլը մօտ էր ձեր սրտերին։ ԱՀնցել է 

այն օրր, և մէկ էլ %_չի վերադառնալու, քերբ Հ^դի^լն^ՐԸ ո£ ^ ի ազդեցու՛ 

թիւն չունէին ՄՀնզլիոյ ասիական քաղաքականութեան վրայ, և. իրենց 
այլՔռԸԸ գոցում էխն որ չտեսնեն։ Այդ խնդիրները որոնց ակնարկեցի, այնպէս 

մօտիկ են դպչում նրանց կրօնական և սօցիա լական զգացհւՁեերխն, որ ան կա՛ 

P ԼԻ է գրանք իսկապէս արտաքին խն գի բներ անուանել։ Հյատ և շատ եղա՛ 
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նաէլներով մեր Հսղիկ Հայրենակիցները ցոյց են տուել որ շատ խոր կոր՛դով 
Համակրում են մեզ և միանում են մեզ Հետ էոնդր^լով որ Թուրքիայի Հետ վե– 
Հանձնօբին խաղաղութիւն Լլնքուի, որ այղ մեծանուն սլա տ մա կան ցեղի դեռ 
ես չծնւած՜ սերունդներր չպատմուին այն մի խումբ մարդկանց սխալանքի 
Համար, որոնք տեղի տուին գեր ման ա կան փայփայանքների ե սպառնալիքների 
առաք* այնպէս որ մենք կարող ենք ամենայն պարկեշտութեամբ այդ խնդի որ 
Հնդկական ազգային խնգիր անւանել։ Այս խնղրանքր է՛լ աւելի ստիպողական 
է այն պատճառով որ ՀիննաւոբւաՆ է Առաքին նախարարի երկու տարի 
առաք արտասանած՜ ՜ճառի վրայ, մի ճառ որ Բրիտանական կայսրութեան 
Մ աՀ մետ ականներին Հանգստացրեց, ե նրանց քաքալերեց շարունակել իրենց 
աքակցութիւնր՝ Պրուսիական միլիտարիզմի դէմ պայքարելու գործ՜ում։ կա
րիք չկայ &եզ յիշեցնելու որ Առաքին մինիստբր գրական կերպով Հաւաս
տիքներ տուաւ, ասելով որ «Բրիտանիան կռիւ չի մղում Թուրքիայի ձեռքից 
նրա մայրաքաղաքք կամ Փոքր—Ասիայի Հարուստ ե Հռքակաւոր եբկիրներր եւ 
Թրակիան, որոնք գերազանցօրէն թրքական ցեղին են պատկանում, խլելու 
Համար։՝» 

Մենք իրաւունք ունինք պա Հանք ելու որ ազատութեան և ազգերի ինք՛ 
նորոշման սկզբունքր, որ այն ժամանակ ղրւած՜ էր Դաշնակիցների նպատակ" 
ների առաքին տեղում, իր գործագրութիւնր գտնէ Մուսուլման երկիրների Հա
մար ինչպէս քրիստոնեայ երկիրների Համար, Գաղստանի և Ատ ր պա տ ա կան ի 
Համար, որոնք ծնւել են ռուսական քաոսից, միևնոյն լիուլի չափով որ րնղուն– 
ւում է 9>ին լան դի այ ի և Վրաստանի Համար։՝» 

Հնդկաստանի նախարարր պատասխանելով Աղա էյ անի ճառին, ասաց 
թէ ես Համաձայն եմ ամին մի րաոի, որ նախագա ասաց Թուրքիայի մասին։ 
Այն օրից որ ես այս մինիստրութեան կանչւել եմ, նոյն գաղափարներն եմ ար
տայայտել։ էս Համոզւած՜ եմ որ ինչ էլ լինի Թուրքիայի րախտր, այս րոպէ
իս, այն ոյժր և այն սկզբունքր որ գտնւում է բոլոր աշխարՀի Մուսուլմաննե– 
րի մի աՀա մուռ ձգտուՅների ետև, անկործ՜անելի է, եւլն։ 

Թայմզր խօսելով Աղա ի)անի ճառի մասին, խմբագրականի մէք ասում է*֊ 
Հթատ բնական է որ Թուրքիայի Հետ խաղաղութեան բանակցութիւննե– 

րի ալս վերքին փուլի մէք Աղա քԱանր մի քանի բառ ասէր մի նիւթի վրայ որ 
շատ Մ ո ւս ո ւլմանն ե ր ի մտքում առա քնա կարգ կարևոր ութ իւն ունի։ Ամին մարգ 
գիտէ այժմ, որ խաղաղութեան կոնֆէրանսի ժամանակ ևնոյնիսկ յետոյ Աղա 
1Աանր Հնդկաստանի Մ աՀ մետ ական Հասարակութիւնների տեսակէտների գրլ– 
խաւոբ, իրական և Համակրելի արտայայտողն էր, և թէ նա իր բոլոր ճիգր գործ՜ 
գրոց Թուրքիայի Համար նպաստաւոր պայմաններ ձեռք բերելու, ինչպէս 
երէկ գիշռր փաստաբանեց։ 

Վախենում ենք (նշանակում է կարծ՛ում ենք) որ վերքն ական լուծ՜ու– 
մր յուսախաբութիւն է լինելու թէ՛ Աղա Խանի Համար և թէ Հողիկ ՄաՀմե– 
տականների Համար, բայց ժամանակ է ասելու որ խաղաղութեան պայ մաննե
րը չեն կարող վճռւիլ միմիայն Հնդկաստանի Մուսուլմանների տեսակէտներր 
ք արգելու նպատակով։ Բրիտանական կառավարութիւնր երբեք յօժարակամ 
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Հև դկ աստան ի Ա՝ ուսուլմանների զգացումները վիրաւորելու, տրամագիր չէ, 

բայց խնդրի լուծումը կախւած է շատ՛ աւելի կարևոր և լաքն նկատողութիւն՛ 

ներից» քան թէ Հնդկաստանի Մուսուլմանների գգացուՏեերից, և նրանց միայն 

վերքերս դէ՛զի Թուրքիայի տիրապետողները ցոյց տուած Համակրութիւնից։ 

Աղա իյանը մէք բերեց Լոյղ ճորճի /'V18, Յունուարին արտասանած ճա

ռի մի Հանրածանօթ Հատուած։ Առա քրս նա խարար ր ասել է, թէ մենք չենք 

չենք կուում կ* Պօլիսը և Փոքր—Ասիայի և քՒրակիայի Հարուստ և Համբաւ՛ 

ւած երկիրներր Թուրքիայի ձեռքից խլելու Համար։ 

Ա յ դ ճառր, որ Հիմա Հռչակաւոր է դարձել, խոստում չէր* այլ առաք արկ։ 

Գա մի Հրաւէր էր քՒուրքիային որ դազարեցնէ իր պայքարը, որբ նրա սեփա

կան կործանումն էր նշանակում։ Աիենոյն ժամանակ Առաքին նախարարը 

յայտարարել է թէ Դարղանէլը և Վոսփորը պէտք է չէզոքացուին, և թէ Արա՛ 

բիան, Հայաստանը, Աի$ա դետքը, Աիւրիան և Պադեստինը իրաւունք ունին որ 

նրանց աոանձին ագգային գոյութիւնը ճանչցուի։» 

Եթէ այն ժամանակ (Թուրքիան Դաշնակիցների Հետ խաղաղութիւն 

արած լինէր, նա և իր կուսակիցները այսօր իրաւունք կ՚ունենային Առաքին 

նախսքիարի յայտարարութիւևները ՝ տառացի կերպով յիշատակելու* բայց 

Թուրքիան գերադասեց պատեըագմը շարունակել, և բացարձակ պարտութիւն 

կրելով, աքժմ պէտք է րնղունէ իր արարքի Հետևանքները։ 

ԹԴ.ԹԱԿԻՑ 
3 € 

"աւր օգի„Ն • 
ՓԱՐԻԶԻ ՄԷՋ * 

%ո բա կազմ «Վերածնունդ» թատերախումբը Պ* ՏԼանանեանի դեկա վա-
րո ւթեա մ 7 Դեկտ. կ իւր ակի ցերեկ ներկայ ա ցուց՝ & ան զ՛էլի զ էի թատրոնին 
մէք՝ մեր տաղանդաւոր Հ թատերագիր-վիպասան & իր վան դատ էի յայտնի 
«Ձար Ոգիձն։ 

ԱՀնկասկած ալդ ներկայացումը Փարիզի մէք տարիներու ընթացքին 
տեսած Հազուադէպ ներկայացումներէս ամենա յա քողը եղաւ, Հակառակ իր A 
փորձերուն և արագ պատրաստութեան։ 

«Ձար Ոգի»ն ծանօթ է արդէքն Հաք դե մա սէր Հասարակութեան, Հետևա
բար չպիտի նկարագրեմ գայն։ Ան մեր՝ կո վկա սա Հայ կեանքէն առնուած տի
պարներու, ոովորոյթներու, նախապաշարումներու Հարազատ ու պերճախօս 
բեմաղրութիւնն է, և իմ կարծիքովս այդ առաւելութիւններուն կը պարտի 
ան մեր 

Հասարակութեան մէք՝ կովկասՀն-Փարիղ՝ գտած իր յաքողութիւնը։ 
Պ՛ սիր վան զատ է արդՀև փորձառու և վարպետ կերտող մըն Է։ իր 

խաղը կսկսի, կը ծաւալի և կը վերքանայ բնականօրՀև, անբոնազրօսիկ, ար՛ 
ղ\խ ճա կա տա դրա կան օր Հև վճռւած ձեւով մը, որուն գրեթէ կսպասէ Հանգի՛ 
սատեսը։ 
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ի Հարկէ ան չի ձգտիր մեգի Համամարդկայի՛ն Հարցերու վերլուծումը 
բերելու։ իր տոՀմիկ սաՀմանին մէք սակայն ան կր շօշափէ մեր սովորոյթ՛» 
ներուն և դատապարտելի Հաւատալիքներուն աւեբներր, անոնց վրայ ճառա
գայթելով երկու պայծառ ղէմքեր ո ւԳիժ Դան ի էլին Լ Ա՝ ուր ատին — ցոլացուեր, 
որոնք աւելի ես կը շեշտէն շրք ապատին սեւութիւնր։ 

/Աումբր՝ բացի Պ» ՏԼանանեանին՝ կագմուած էր սիրողներէ» Հետեւաբար 
չպիտի կրնամ խստապա Հանք րլլաի թէեւ կարելի պիտի րլլար դարձեալ 
ղասաւորումմը ընել անոնց մէք, ուրկէ կր Հրաժարիմ սակայն, տրւած րլլա– 
լով ինչպէս վերր յիշեցի՝ պատրաստութեան ժ՛աման ա կամիք ոց էն անբաւա– 
կ անութի ւն ը ։ 

Բայց Հաճոյք մըն է ինձ Համար շեշտել Պ* ՏԼանանեանի խոշոր յա* 
քո ղո ւթիւնր, Դիժ Դան ի էլի դժուարին դերին մէք, ուր ան յայտ բերաւ բագ– 
մակողմանի տաղանդի մր բոլոր ապացոյցներր։ 

Դիժ Դանիէլի ուրիշ մարմնացումներ չեմ տեսած, բայց կր մտածեմ 
անկարելի պիտի րլլար կազմել աւելի ուսումնասիրուած, երանգաւորուած 
տիպար մը, քան անիկա որ ստեղծեց Պ* ՏՀանանեան էլիղէի բեմին վրայ։ 

իր ցաւի Ու վշաի երգերը ամբողք սրա Հր յուղեցին, շատ շատերուն 
աչքեըր պղտորելով, իր բարկութեան մռուն քներ ր՝ անիրաւներու և անար
դարներու գլիւքն՝ գոՀունակութեան ժպիտը բերին Հոն, ու իր վերքին ար դագ 
ժութեան աՀաւոր ժէստը Ձաբիքէն վերանա կան օրին ազատողի մր սփոփան
քի լայն շունչով մը ուռեցուցին մեր բոլորիս կուրծքերը։ 

1)ւ Հասարակութիւնը իր գնաՀատութիւնր գիտցաւ արտայայտել տա
ղանդաւոր արուեստագէտին երկարատեւ ծափերով։ 

Պ* Ջ ան ան եան գիտցած էր իր շոլրքբ խմբած սիրողներին պատրաստել 
տանելի ամբողք ութիւն մը։ 

Օրիորդ Պօյ աճեան կեսուրի ղերին մէք ա մինին ուշագրաւր եղաւ իր 
բնական խաղովը, Պ* Պօյաճեան բաւական ասպետական Ա՝ ուր ատ մր կրցաւ 
մարմնացնել, Օրիորդ Ալիս աւելի յա քող պիտի րլլար անշուշտ եթէ կարո
ղանար իր ժպտելու փափաքը զսպել մանաւանդ սարսափելու վայ րկեաննեբուն։ 

Տիկին Արփի սՐաայոյգ Աօնա մը եղաւ կատարելապէս մարմնացնելով 
aրնկնաւորնոտ Հարսի մր մարտիրոս էութիւնր, իր մեղմ ձայնը, մանկական 
շարժուձեւը Համակրանքի մթնոլորտ մր ստեղծեցին իր Հուրքը, որ միայն 
դերբն չէր պարտէր։ 

Պ* Տէօվլեթեան՛ %ալպանա (I սկան ի, Տիկին Մարմարեան 1 Շուշանի, 
Պ* Դա տա ւոր եան ՝ Ջօփուր կարապետի, ե Պ* ԱաՆուկեան՝ Մ ի ան սա զի դերե
րուն մէք յա քող կերպով նպաստեցին ընդՀանուր տպաւորութեան։ 

Փոքրիկ և անխուսափելի թերութիւններ անշուշտ եղան, և առանց ալդ 
անկարելի էր։ Դլխաւոր աչքի զարնող թերութիւնբ տ է ք օ ո նեբու պակասն % 

էր։ Եւրոպական ձեւով կաՀաւորւած և զարդարւած սենեակի։ մր մէք մեր 
տոՀմիկ տարազները քիչ մը օտարօտի կր թւէին։ Բայց* • • à la gllèlTe COinme 
à la gllèrre. օտարութեան մէք, օտար բեմի վրայ կաԸռլէ լա.էտե Ը1ԼաՐ ա ւ ռ " 
լին պա Հանքեր 
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Ա* աղթենք տեսնել Պ* Զան անես/և ին երկրին մէք, այլապէս փորձ խմբի 
մր զլուխր, մեզի տալու. Համար նոր առիթներ իր գեղեցիկ տա զանդր ծափա
հարելու։ 

ZP. ԱԼԵԱՆԱՔ 
• • • * -4-

ՆԱՄԱԿ ԽՄԲԱԳՐՈՒԹԵԱՆ 

Աէրելի Ը՛նկեր 

Տօքթ* Համրարձումեան 

Նկատի ունենալով, որ իմ երկերից, ինչպէս օրինակ, «Արու Լալա Մ ա֊ 
Հարիֆն, առանց իմ Համաձայնութեան ե նոյնիսկ առանց ինձ. տեղեկացնելու, 
Հրատարակել են կ. Պոէիս ե այլուր զանազան գրատուսներ, խնդրում եմ Ձեզ, 
սԻր^ւԻ րնկեր, ստանձնել պաշտպանութիւնը իմ իրաւուն քների, ե կա բղա-
դրբել, որ այլեւս ոչ ոք թսյլ ^ տ ա յ իրեն վերատպելու իմ ռրկռրր առանց իմ 
Հաւանութեան։ 

Ւսկ նրան՛ք, որոնք PnJi °ն տուել այդպիսի մի բռնաբարում, նրանք 
պարտաւոր են Զեր միքոցով ինձ վճարել Հեղինակի իրաւունքը, և նրանք, 
որոնք ցանկանում են վերատպել իմ Հրատարակւած գործերից, նոյնպէս պար» 
տա ւոր են դիմել Զեզ ստանալու ան Հրաժեշտ Հաւանութիւնը, շինւած օրինա– 
թղթի վրայ։ 

17 Դեկտ. 1919, Փարիզ 

Ընկերական 9երմ բարևներով 
|՛ Մնամ Զեր՝ 

Ս.Ւ. ՒՍէԱԱԿԵԱՆ 

XT* Խ* ԿէՀ էս՛ս դրուէ « ճակատամարտկէն արաաապել այս ն ա մա կր։ 

ա Ա Յ Ր ն ԼՈՒՐԵՐ 
ԱՆԳԼՒՈՅ ՃԱՅԵՐՈՒ ԳՈՐԾՈՒՆՒՈՒԹԵՆէՆ 

ինչպէս ծանուցած էինք–, Ան դլի ո f 
Հայերը Հայաստանի կարօտեալներուն 
օգնութեան Հասնելու նպատակով 
Հանգանակութեան ձեռնարկած էին, 
որուն արդիւնքր Հասած է 1,800,000 
ֆրանքի։ Բրիտանական կառա վար ու
թի ւնր իր իյոստումին Համաձայն 
նոյնքան գումար մ՛ալ բեք տուած ըլ
լալով, 3,000,000 ֆրանքի զգեստե
ղենն եր, ճերմակեղեն, կաշի, գուլպայ 
ևայլ ան Հրաժեշտ պիտոյքներ ԴՐ"՝՛ 

ուած են շատ նպաստաւոր պայման– 
նեմոմ և որոնց կէսը 766 խ ոշոր Հա
կերով զրկուած է արդՀն Հայաստան։ 
Ա՝իւս կէսը, նոյնպէս 766 Հակ այսօ
րերս ղրկուած է յատուկ մասնախում
բի մը ձեռքով։ 

Բրիտանական կառավարութիւնը 
յանձն առած է ապրանքներու ճանա– 
պարՀածաիւսէն ու ապա Հո վագր ու՛ 
թեան ծախքին Համար գումար մը ևս 
աւելցնել իր նուէրին վրայ։ 

P0PB֊-UU3hSh ՃԱՅԿ– ՔԷ-ՄԲԸ 

Դաշնակիցներու ձեռքով Բօրթ– 
Աայիտի գաղթականները փոխադըը– 
ւած են Կիլիկիա և զանազան տեղեր։ 
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Այս պատճառով գոց ուա ծ են Աիսուան 
վարժարանը ու որբանոցը և փոխա– 
ղրրուած են Կիլիկիա։ 

ՆՈՒէՐ ԿՈՒՐԱՑԱԾ ՃԱՅ ՋԻՆՒՈՐՆԵՐՈՒՆ 

Յայտնի Հա ք ասէր Հրապարակագիր 
Պ էն ժամէն Վալթօն, ֆար իգի կոյր 

գինւորներու պաշտպան ընկերակցու
թեան տրամադրած է ՑՕՕՕ ֆրանքի 
գումար մր պատերազմի պատճառով 
կուրացած Հայ դին ւո րն եր ո ւն տրւելու 
Համար։ 

ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՏՈՒՐՔԸ 

կ* Պոլսոյ Հայ կաթոլիկ և բողոքա
կան Համայնքները ես իրենց ազգային 
ժողովն եր ո ւ մէք որոշած են Ը^ԳԳրկ^ք 
ազգ* տուրք վճարելու սիստէմը։ 

ԵՒՐՈՊԱՑԻ ՀԱՅՈՑ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԻՒՆԸ 

Եւրոպայի Հայոց առաքնոբդ նրշա– 
նակուած է Ղեւոնղ էպիսկ. Գուբ եան,. 
որուն րն արութեան պարագան ներ
կայացուած է կաթողիկոսի Հաւանու
թեան։ 

ՀԱՄԱԿՐԱՆՔ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻՆ 

Ատիս—Ապա պայ ի (Հապէշիստան) 
Հայ գազութր Հայկական բանակին 
իբր կաղանդչէք Հանգանակութիւն 
մր բացած է, որուն արգիւնքր il,640 
ֆրք* գրկած է Պ» ԱՀարոնեանի։ 

Այս ձեռնաբկբ սկսած էնաև Հար– 
րարի, ճիպո՚ւթիի եայլ քաղաքներու ա 

Մռր լ^Ղլ^ակիցը կալ-Ծլցնէ թէ Հա՛ 
պէշիստանի Հայ գազութր, անխտիր 
մասնակցելով այս նո^իրա՚լ սկ ձեո9 

ն արկին t այն խորունկ Հաւատքր ու
նի որ Հայկական բան ակր Հայկական 
այս ճգնաժամային օրերուն մէք Ազ
գային գոյութեան փառքը կը կազմէ։ 
ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԳՐԱՒՈՒՄԸ ԵՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵԳե֊ՈՆհ 

ԴԵՐԸ 

ֆրանսական բանակին Կիլիկիան 

գրաւելու միքոցխն Հայկական Լեգէո՛ 
նր շատ կարեւոր գեր կատարած րԱա՜ 
լուն, բանակի վերին Հր ամանա տարր 
ներբողական եւ շնորՀաւորական Հե
ռադիր մր տուած է Հայկական Լեգէ
ոնին։ 

ԹՈՒՐՔԻԱ ԳԱՑՈՂ֊ՆեՐՈՒՆ ԿԱՐԵՒՈՐ 

Համաձաքնական գօմիսէրութեանց 
կարգագրութեամբ՝ Թուրքիա չպիտի 
րնդունուին Գ* կարգով ճամբորղող 
այն ուղեւորն երր որոնք չունին* Ա*— 
Երեք մեծ պետութիւնն երին մէկուն 
ներկայացուցիչին մասնաւոր արտօ– 
նոոթիւնը և fi* Վւսւերացեալ թուղթ 
մր՝ Հաստատող թէ պէտք եղած նիւ
թական միքոցներր ունին Թուրքիոյ 
մէք ապրիլ կարենալու Համար։ Ակրդ՛ 
բունքով արգիլուած է գաղթականնե
րու խմբական փոխագրութիւնր։ Բա
ցառիկ պարագաներու Համար մասնա
ւոր արտօնութիւն առնելու է։ 

ԵԳԻՊՏՈՍԻ ՀԱՅ ԿԻՆԵՐՈՒ ՆՈՒէՐԸ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ 

ՀԱՅԱՍԷՐ ԿԱՆԱՆՑ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ 

ԳաՀիրէի (ւՅուսաբերնի մէք Տք* 
՛Լայ սուր կոչ բրած էր ԵգիաաՀայ կի
ներուն որպէսզի ոելէ ձեւով մր իրենց 
երախ տա գիտ ո ւթիւնր յայտն են Ամե
րիկայի Հայասէր կանանց Ընկերակ
ցութեան։ Այս կոչին ի պատասխան, 
երկու քոյրեր Օբներ \,արիկ ե Աղաւ
նի ք)ստան, մետաքսէ Հայկական ղրօ՝ 
շակ մր պատրաստա ծ են, որուն վրայ 
ոս վեթել բանած են դափնեպսակ մը եւ 
վերտառութիւն մը «Հայ Կիները Ամե
րիկացի կիներուն»։ Այո ղրօշակր 
ԳաՀիրէի Ազգ» Միութեան մի f ո ցաւ 
քանձնուած է Եգիպտոսի Ամերիկեան 
Գի ւան ագի տա կան գործակալին, Ամե
րիկա ղրկուելու Համար։ 

ՃԱՎ-ԱՅԻ ՀԱՅ ԴԱՂ.ՈՒԹԸ 

չցավայի Հայերը մօտաւորապէս 
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6000 Հոգի, պատրաստ աղաս ութիւս 
յայտ սաս են աո աքին աոթիւ Հայաս՛ 
տա՛ն դառնա լու։ 

ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ՍՊԱՆԵՐ ՃԱ8ԱՍՏԱՆ 

Երեւան Հասած՝ ես ա մեր ի /լա ո ի iO 
սպաներ Հայ րան ակի՛ն մէք Ծ՛առայելու 
Համար։ 

150,000 ՖՐԱՆՔ ՈՐԲԵՐՈՒՆ 

Ֆիլի"(էի մէք քանի un Հայեր Հաց– 
կերոյ թի մր րնթացքին իրենց մէք 
Հաւաքեր են 130,000 ֆրանք Հայ որ՛ 
րերուն Համար։ 

ՊՈԼՍՈՅ ՃԱՅ ԴԵՐԱՍԱՆՆԵՐԸ ԵՒ ՈՐՐԵՕԸ 

պոլսոյ Հայ դերասաններ ր, մաս
նակցելու Համար ազգային տուրքին, 
որոշեր են ներկայացուսեեր տալ եւ 
արդիւնքը յատկացնել որբերուն։ 

ՃԱՅ ԳեՐՒՆեՐ 

Պելկրատի մէք գանուող Հայ գերի*– 
նե բու ազատ ագրո ւ մին ՀամարՊատրի– 
արքր գիմուսեեր ըրած է Աերպիա– 
կան կառավարութեան։ 

ՏԵՂԱԿԱՆ 

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ԴԱՏԻՆ Ի ՆՊԱՍՏ 

Հայկական ր բոբ ական տի Յանձ
նախումբի նախաձեռնութեամբ առա
քի կայ Կիր* օր, il Յունուարդ Աշխար– 
Հա դրա կան Ընկերութեան սրա Հին 
մէք պիտի խօսի I ստ է i tut CatholiqneA 
տնօրէն և յայտնի Հայասէր Տբ Լառիւ 
աբրան որ երկար ատեն պտրտած 
Րէէալոմ մեր երկիրը» Լաւ կը ճանտնայ 
Հայերն ու Հայաստանը։ 

ԱՍՈՐԻՆԵՐՈՒ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍԸ 

կիրակի առաւօտ Հայ եկեղեցիին 
մէք ասորական ծէսով պատարագեց 
Ասորիներու. Արքեպիսկոպոսը։ Պատա
րագի մի քոսին Սրբազան Հիւրը ֆրան
սերեն լեզւով քարոզ մը խօսեցաւ 1ւ 

մէք բերաւ պատմութենէն դրուագ՛ 
ներ, ցոյց տուող ՝ Հայ ե. Ասորի քոյր 
եկեղեցիներու Հինուց ի գ եր ունեցած 
կասլը, և մաղթանքներ ըրաւ Հայ 
եկեղեցիի ար ե շատ ութ եան Հա մար։ 

Պատարագի միքոցին փոխն ի փոխ 
կ ՛եր զ էին Հայ դպիրներն ու ասորի 
սարկաւագը։ 

ՃՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԴԱՍԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ 

Անցեալ Ուրբաթ գիշեր (laIV՝ Soilf-
fl6t-A սրա Հին մէք, Փարիզի ժողո
վրդական Ակումբի նախաձեռնու
թեամբ դասախօսեց Կիէիկիոյ բժշկա
կան առաքելութեան պետ Տօքթ. ՚էա– 
զարոսեան, որ տալից բանախօսու
թիւնով մր սլարդեց ^ /' ( /' կ /'ո f աՐ'ւ1՝ 
վիճակը։ (քան օթ ութ ի ւնն ե ր m ուաւ 
Կ Իւիկի" I բնակցութեան, կլիմա լի, 
դիրքի ե կացութեան մասին։ 

Հ ա մե աո օր էն պատմեց բժշկական 
առաքելութեան կատարած գործերը։ 

Յար զել ի Բժշկապ ետը, իբր անձ
նուիրութեան տիպար մը, լաւագոյն 
օրին ակր կը Հան դի սան այ այն ա մէն 
անոնց ՝ որոնք իրենց ուսումը աւար
տելէ վերք չէին ուղեր Հայրենիք դառ՛ 
նալ, ՛*? պատրուակելով տեղական Հի՛ 
ւանդութ իւննԼրր, ան ա պա Հ ո վո ւթ ի ւ– 
նր եւլն : Տ°քթ. Ղա դ ար ոսե ան փաս
տերով ցոյց տուաւ թէ ոչ մէկ արգելք 
կար Հոն երթալու Համար ե Հրաւիրեց 
ներկաները երթալ կիլիկիա ու շ էնցր– 
նել այն հրկիրր, որ սլ ա տ մա կ ան օ ր էն 
ու իրականին մէք մերն էր ու մերը 
պիաի սնայ։ 

ԳՐԱԿԱՆ ԱՍՈՒԼԻՍ ՆՈՒՒՐՈՒԱԾ f>- ՋԱՐԴԱՐԵԱՆԻ 

Հ. 3❁ Դաշնակցութեան Գրասիրաց 
Ակումբի նախաձեռնութեամբ Շաբաթ 
գիշեր Société Savante/» սրա Հին մէք 
տեղի ունեցաւ Ա. ասուլիսը, նուիր– 
ուած Ռ՛ Ձաբդարեանի։ Սրա Հը լեցուն 
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640 ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ 

էր մտա ւո ր ա էլս/ե՛ն եր ո վ ե. ուսանողնե– 
րով։ 

՚/՚ասաիյօսը, րնկեր I)Յա կորեան 
ինքն ՐԱաԷՈԷ1 գեդա գէտ– քննա դատ մր, 
շատ լաւ. կերպով ուս ո ւնն ասիր ահ՜ էր 
թբքաՀայ գրագէտներու կեանքն ու 
գործբ և այդ իոկ պատճառով խոՐ 
Հմտութեամբ մր խօսեցաւ Զաբդարեա– 
նի գորՆերուն և անոնց արժէքին վրայ։ 

IP էք թերուսներ րրաւ Զար դար եան ի 
«Աև Հաւր կանչեց», <ւկօթր ՕրգիՀՆե– 
ՐրԳ> a S ան սէբր», «Վախ ես ժեռն էի՝», 
(ձՊուտ մր քուր» գործերին ե Հիացու
մով խօսեցաւ անոնց մէք երեւցող աշ
խատանքի, ազգի ու րնտանիքի 
սիրոյն փառարանութեասր վրայ։ 

Գասախօսութենէն վերք Պ* Աղա– 
զարեան քութակի վրայ ճարտարօրիև 
նուազեց «Ով մեծասքանչ զու լեզու» 
երգր և եւրոպական կտոր մր։ 

Կ Ս՛ՆԱՆ ԴԻ ՍԵՂԱՆ 

Առաք ի կայ Յունուար ^ խն & ա -
րաթ գիշեր, Café Namur/r սրաՀին մէք 
պիտի արուի կաղանդի սեղան . մր, 
որուն Հասոյթր պիտի յատկացուի 
սաւառնակի Հանգանակութեան։ 

Հփ 3* • Դաշնակցութեան Փարիզի 
մարմինը ամին մի քոց. ձեռք առած է 
այս սեղանը Հաճելի ե օգտակար դար– 
ձրնելու Համար։ 

Գեղարուեստ ական ճոխ րաժխն մր եւ 
Հայկական պարեր պիտի աւելնան ծըա 

րագրին վրայ։ 

Գին 20 ֆր։ Տոմսաէլները կարելի 
է ստանալ Հ. 3» Գ* րն կերն երէ ու 
խ մրա գրատուն էս։ 

ԲՐՕԲԱԿԱՆՏԻ ՃԱՄԱՐ 

Փարիզ Հրատարակւող «L'IlIlftge* 
թերթր իր Նոյեմբերի թիւ՛ր ամբողք ու– 
թեամբ նուիրած է Հայաստանին։ կր 
պարունակէ Անդրանիկի,* ԱՀարոնեա– 

նի, եւ Պօղոս Նուպարի պատկերները, 
Հայ զինուորներոլ խմբանկարներ ու 
տեսարաններ, Հայկական ղատին ու 
պաՀանքներու մասին յօդուածներ են։ 

կարժէ որ իւրաքանչիւր Հայ անկէ 
գնէ եւ նուէր աայ իր օտար բարեկամ
ներուն։ Թիւր կ՛արժէ 30 սանթիմ։ 

«ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ԹԱՏԵՐԱԽՈՒՄԲԸ 

Թատերախումբը քաքալերուած իր 
գտած Գեր մ րնղունելութենին եւ դո– 
Հացում տալու Համար ամին կողմէ 
արտայայտուած փափաքներու, կը 
պատրաստուի քիչ օրին ներկայ ա g ր– 
նել իտալացի յայտնի թատերագիր 
քհոպէր Պրաքօբի Տ°ն Բիէթրօ ՜Բարու– 
զօ» արամբ եւ Չէխօֆի (լԱռաքարկու– 
թիւն» քօմէտին։ 

Ոչ ոքի տոմսակ չպիաի ղրկուի։ 
՛Ներկայացման օրը եւ մանր ամա սնու
թիւնն եր ՝ յատուկ ծանուցագրով մր 
պիտի ղրկուի գաղութին։ 

Այժմին իրենց տեղերր ապաՀովել 
ուզողներր պէտք է դիմեն խմբագրա
տուն։ 

ՍԱՒԱՌՆԱԿ ՄԸ ՀԱՅ ԲԱՆԱԿԻՆ 

ԺՈՊ_ՈՎ_ՐԴԱԿԱՆ ՃԱՆԴԱՆ ԱԿ ՈՒԹԻՒՆ Ո Վ. 

Ստացուած է՜ 

Պ* ՇաՀրիմանեանցէ iOO ֆր. 

Պ. Հար աս ի մ Ար ամայիս էքնգի~% 

րարեանցէ ( Թ Ո * ֊ 1 Ո ^ ՛ ) ^ՕՕ 

Պ* Մելքոնեանցէ 50 

Պ. Հ. ՚Բիրէմիտճեանէ 50 

Պ* Հ» Ղադարոսեանէ 
50 

Պ. Մամասեանէ 2 0 

Տիկի՛ն Հ. Համբարձումն ան է 20 

Պ. tt. Մ. 40 

րումար 
400 

Հ. 8. Գ. Ընկերներն և րնկերուՀիներր 

կր Հրաւիրուին րնդՀ. ժողվի յառաԼիկայ 

Երեքշաբթի երեկոյ ժամը 8 ու կէսին,. 

Հ. 3. % Ընթերցարանին մէԼ։ 

Տ1ւօրէ1ւ.խւքբագիր՛ ՏՕՔԹ. Լ– ՃԱՄԲԱՐԶՈՒՄԵԱՆ 
Imprimerie Spéciale du " VERADZENOUNT" La Gérante: Sarah LACROIX 
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« A R M E N I E N » ԱՄՍԱԹԵՐԹ ծ– ՏԱՐԻ 

Բաժանորդագրուեցէք 1020 թուի Համար Գերմաներէն լեզուով Հրա
տարակուող այս միակ Հա յա թերթ ի՛ն։ Բաժանորդագինը ամին երկրի Համար 
S ֆրանք կանխիկ։ 

Նոր բաժանորդները մինչ այս տարուայ վերքը թերթր &բի կ՛ստանան։ 

Հասցէ՛ M. Pjranian, Rédaction du journal Arménien THALWIL (Suissej 

FOURRURES ԳԵՐՋԱԿ 
Les plus belles et les moins chères T R A N S F O R M A T I O N S 

de tout Paris T R A V A I L A F A Ç O N 

Carde pendant l'Eté 
.Occasions exceptionnelles de Fourrures. Prix d'été R E N A R D S 

M O D È L E S N I C O L A S 
Maison A R O U T U N I A N 

ROBES, M A N T E A U X . COSTUMES T A I L L E U R -
Actuellement RÉCLAME 250* 

Maga sm : 5, Rue Bourdaloue (9e) 
En face Station N.-D-de-Loretle 
Tramways ; Carrefour Châteaudun 

Ամերիկա Հայ Օրաթերթ 
Գրական, քաղաքական ե 

Հասարակագիտական 
Բաժնեգխն Հ> տչբ*։ Հասցէ՛ 

7, BennetSt. BOSTON Mass. 

ԱՍՊԱՐԷԶ H 
՚Բաղքա. Ազգային Գրական 

կը Հրատարակուի շա– 
բաթր երկու անգամ։ 
Բաժնեգին 30 ֆր** Հասցէ՝ 
P. 0. Box 344, Fresno Cal. 

6ՈԻՍԱԲԵՐ– 
Ե գի սլա ա Հայ . Լրագիր, Ազգային, 

Գրական և քաղաքական կր Հրա
տարակուի շարաթը 3 անգամ Տարե
կան բաժնեգինն է 30 ֆր* 

Հասցէ" B. P. 868 Le CAIRE 

(Egypte) 

•՚ ՝ յ է ՝ ԿԻԼԻԿԻԱ 
Օրաթերթ ազգային, գրական ե 

քաղաքական 

Հասցէ, Journal Guiliguia» Rue Di* 
van Yolou, AD AN A 

Բաժնեգխնն է 00 ֆրանք, գիմե– 
ագբո-L յեանս։ խմբ 

Ա 
(ՍՕՖԻԱՅԻ) 

կր Հրատարակուի Չորեքշաբթի և 
Օրաթերթ ազգային, գրական ե 

քաղաքական։ 
Ն՛աբաթ օրերր։ 

Հասցէ, Imprimerie Kechichian SMYRNE * , T S w&ti&œ 
^ * r Հասցէ, Joùfrial Arménien HAYAS-

Բաժանորգագրուելու Համար դիմել T A N R u e Ք ք Mi[actinovi 21—Sofia 

ոյմբադրութեանս։ (Bulgarie) 

Բաժնեգինն է ֆր. տարեկան։ Բաժնեգինն է Տարեկան ՏՕ ֆր. 
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ԿԸ Հրատարակուի ամէն շաբաթ 
Բաժանորդագր՛ե՛ն կ ամէն երկրի Համար տարեկան 30 ֆրանք 
Ամերիկայի Համար Տ տոլար 

ԻււձԱրաաՊկԱ ԿԱՆ՛ԽԻԿ 

Գրամ, նամակ և ամէն գրութիւն ղրկել Տնօրէնի Հասցէին 
Dr. LEON H AMP ARTZOUMI AN 

16, Bd. Saint Denis 16 

(30,000 ՖՐԱՆ-Բ ՓՈԽԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ԾԱԽ՚ԲՈՎ) 

ՆԱԽԱՋԵՌ1ՈՒԹԵԱՄԲ 

Հ. 5. ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՓԱՐԻԶԻ ՄԱՐէա 

1Լ յս նպատակի իրագործման Համար ՀետզՀետԷ սլիտի սար քո լին Հե
տեւեալ Հանգէսներր, որոնց մասին մանրամասնութիւսներ կուտանք յաքոր– 
ղարար, / J B j à » ' 

1. — կաղանդի սեղան, 17 Յունուար Շաբաթ գիշեր։ 

2. Հայկական ՚ԼուագաՀանղէս, 10 Փետրուար Երեքշաբթի գիշեր։ 

3. — Թաս,երական ներկայացում։ 
4. — Վհճակաիյաղ և սլար ա Հանդէս Ա արտ ամսուն։ 
Տ.— Հայաստանի Հանրապետութեան p. տարեդարձի °Րր ԱդԳայէ՜ 

տօնի առթիւ մեհ՝ Հանդէս։ 
Այս Հանդէսներէ դուրս շնորՀակաՀութեամբ կ՚րնղունուին նուիրա 

տուութիւններ ու կր ծանուցուին։ 
ՂթՈւէրներր ղրկել Յանձնախումբի գան ճապա Հի Հասցէին՛ 

Mr. Sahatdjian 9, Rue* Choron Paris 

J*f10TOGRAPrtkj>ART. 

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

ԿԸՆԳՈՒՆՈՒԻՆ 5.BOULEVARD MONTMARTRE . PARIS. 
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